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12ΤΟΡ1ΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΗΟΥ ΤΗΣ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝ Ε.1ΛΑ41 ΜΕΧΡΙ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821 (ί)

ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ· ΛΑΜΠΡΟΥ.

’Εν τή έπελθούση ειρήνη μεταξύ Ναπολέοντο; 
καί Αλεξάνδρου, συνεπεία τίς ’όποία; ύπεγράφη 
τ, έν Τιλσίτ συνθήκη, τή 7 Ιουλίου 1807, αί ίό- 
νιοι νήσοι παρεχωρήθησαν ύπό τού αΰτοκράτορος 
τή; Ρωσσίας είς την Γαλλίαν’ ό δέ Ναπολέων, 
οστι; πρό πολλοϋ έπεθύμει μετά μεγίστης άνυ- 
πομονησία; νά γίνη κύριο; τή; Κέρκυρα;, είχε 
δώσει κατεσπευσμένοι; μυστικά; διαταγάς πρό; 
τόν αδελφόν του Ιωσήφ, βασιλέα τή; Νεαπόλεως, 
δια τήν δσον ενεστι ταχείαν κατοχήν. ’Αμέσως 
λοιπόν άπεστάλησαν εί; Κέρκυραν δύο αξιωματι
κοί Γάλλοι, όπως κομίσωσιν εί; τόν έκεΐ Ρώσσον 
πληρεξούσιον Μοτσενϊγον τήν είδησιν τών λαβόν- 
των χώραν γεγονότων ούτο·, δέ έκοινοποίησε, τή 
1 I Αύγουστου, είς τήν Γερουσίαν τήν μεταξύ τών 
δύο αύτοκρατόρων γενομένην σύμβασιν, ένεκα τής 
όποία; μετεβάλλετο ή πολιτική κατάστασις

(1) Συνέχεια άπδ φυλλαϊ. 93.

τής Επτάνησου’ ότι γαλλικά στρατεύματα ίμελ- 
λον νά καταλάβωσι τήν Δημοκρατίαν, άποχω- 
ροΰντος τοϋ όωσσικοϋ στρατού, καί δτι άπό τί.; 
στιγμής έκείνη; έπαυε πάσα σχέσι; μεταξύ αύ
τοϋ ώς πληρεξουσίου τή; ϊ>ωσσ(α; καί τής Επτα- 
νησίου κυβερνήσεως, ώς πρός τήν στρατιωτική? 
υπηρεσίαν καί τήν άστυκήν αύτής διοίκησιν.

Τή 17 Αύγούστου άνεχώρησαν έξ Ϋδροϋντο; 
έπΐ πλοιαρίων 1500 Γάλλοι στρατιώται, οΐτινε; 
μετά τριήμερον πλοϋν άφίκοντο εις Κέρκυραν’ τί 
δέ 23 έφθασε μετά τοϋ λοιπού σώαατος και ό 
Διοικητή; τών γαλλικών στρατευμάτων Στρατη
γό; Καΐσαρ Βερθιέ. Ούτος εναντίον τής θελήσει,,; 
τοϋ Ναπολέοντος, διατάξαντο; δπως διατηρηθή 
έν Επτανήσφ τδ συνταγματικόν πολίτευμα, μόλις 
κατέλαβε τά φρούρια, κατεβίβασε τήν έπτανή- 
σιον σημαίαν καί ανύψωσε τήν γαλλικήν’ εΐτα δέ 
έξέδωκε θέσπισμα δ·. ού, κανονίζων τήν προσω
ρινήν διοίκησιν τί; νήσου, έδημιούργει εαυτόν αΰ- 
θαιρέτω; γενικόν Διοικητήν τίς Κερκύρας. ίΐ Δη
μοκρατία λοιπόν τής Επτανήσου διά τοΰ θεσπί
σματος τούτου καθίστατο μία τών τίς Γαλλικής 
αυτοκρατορίας έπαρχιών.

Η τυπογραφία τής Κερκύρας, διατηρήσασα έ
πί τινα χρόνον τδ έαυτής όνομα, έξηκολούθει κα- 
λουμένη Τυπογραφία τοϋ Γένους" βραδύτερου δ

μως ώνομάσθη Λΰτοχρατοριχή τυπογφαφΐα τής
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περί πολιτισμού τών Κερκυραίων άπδ'πής έπο
χής έκείνη; άχρι τής τελευτή; τή; ηδη ληξάσης 
εκατονταετίας. Κεοκύρα 1 811. Είς 4°*  σελ. 114, 

Ελληνο-Γαλλιστί.
Συγγραφεύς τοΰ ιστορικού τούτου δοκιμίου εί

ναι ό Κερκυραϊος Μ. Α. Μελικής, δστι; έγραψεν 
αύτδ Γαλλιστί' ή δέ γλαφυρωτάτη είς την ήμε· 
τέραν γλώσσαν μετάφρασι; έγένετο υπδ τοΰ έκ 
Κατούνη; τής Ακαρνανίας ίατροΰ Νικολάου Μαυ- 
ρομμάτου, τοϋ δεινού έκείνου Σλληνιστοΰ. ή ελ
ληνικά μετάφρασες, άνευ τών σημειώσεων, μετε- 
τυπώθη εί; τδ έν Κερκύρα έζδιδόμενον, τώ 1858, 
περιοδικόν σύγγραμμα, Ό Ιρανιοτής" έξέδωκε δέ 
ταύτην καΐ πάλιν μετά προλεγομένων εί; ιδιαίτε
ρον βιβλίον ό Κ·’Αλέξανδρος Τόμπρος τώ 1859 
έν τϊ| αύτή πόλει, προσθεΐ; καΐ τάς σημειώσεις. 
Λμφότεροι δμως οί ^ηθέντες έζδόται άποδίδου- 
σιν έσφαλμένως καΐ τδ ελληνικόν κείμενον εις 
τδν Μελικήν (α).

43. Almanach Corcyrden pour Γ annee 
bissextile 1812. Corfu, de Γ imprimerie Im
perial.

44. Εφημερίς φιλολογική τε καΐ οικονομική.
Εν τώ Αογίφ Ερμή τοΰ 1812 (σελ. 64) άνα- 

φέρεται δτι δ Στυλιανός Δώρια; Προσαλέντης εί
χε συστήσει έν Κερκύρφ ίδιον τυπογραφεϊον, έξ ου 
έμελλεν έζδίδεσθαι περιοδικόν σύγγραμμα έπι- 
γραφόμενον Έφημερίς Φι,Ιο.Ιογιχή χαΐ Οίχονο- 
/αχή.

Τδ πρόγραμμα ίταλοελληνιστΐ τής έφημεοίδος 
ταύτης ευρηται κατακεχωοημένον έν τώ αριθμώ 
36 τοΰ προμνημονευΟέντος Ίorlop Μηνύτορος 
τής 10 Δεκεμβρίου 1811, κατέχον έξ ολοκλή
ρους σελίδας. Αρχόμενον δ’ ώ; έξής :

« Πρόγραμμα Φιλολογικής καΐ Οικονομικής 
Εφτ,μερίδος, συντεθείσης παρά Σ. Π. Δώρια Προ- 
σαλέντου, Επιστάτου τής έν Κερκύρα Δημοσίου 
Σχολής καΐ έξ αποίητων τής ϊονίου Ακαδη

μία; κ. τ.λ.

Κυβερνήσεως τών ’ίονίων νήσων" τδν δέ Σα- 
ρανδόπουλον άντεζατέστησεν ώς διευθυντή; περί 
τδ 4 810 Νεαπολιτ.ανός τις, Πασχάλη; Γαμβαρ- 

δέλλας τούνομα.
Εκ τή; έπΐ τών αύτοκρατορικών Γάλλων Κερ- 

κυραϊζή; τυπογραφίας έξεδίδοντο, ώς είκδς, αί 
πολυάριθμοι κυβερνητικαΐ πράξεις καΐ διάφορα 
κατά καιρούς βιβλία, εξ ών καταλέγομεν ώδε τά 

ημϊν γνωστά.
35. Organizzazione dei Tribunal! di Giu- 

stizia e Procedure Civile e Criminalo delle 
Selte lsole Greche dell’ looio. Nella tipogra- 

fia Nazionale di Corfu. 1808.
36. Della Corcirese Flora, ceuturia pri- 

ma, del Dr. Michele T. Pieri. 1808. Corfu, 
nella tipografia Nazionale, appresso Dioni- 

sio Sarandoptilo Είς 8’* .
37. Poesie di Niccolo Delvioiolti, Corci

rese. Corfu. MDCCCIX. Είς 8°*  σελ. 64.
38. Observations Meteorologiques, failes 

a Corfou par Ε. Τ. (’Εμμανουήλ τοΰ Θεοτόκη) 
Corcyreen. Description de 1’ annee 1809, 
qui fait suite a celles des annees prdcedentes, 
publiees dans les cayers de Γ ouvrage pe- 
riodique imprime a Corfou sous le titre 
de Mercure Litteraire de Filer- 

gus Pheacien. Ανευ τόπου καΐ χρόνου, άλλά 
βεβαίως τυπωθέν έν Κερκύρα, τώ 1809.

39. Observations Meteorologiques faites 
a Corfou dans 1'annee 1810. Corfou, de | 
Γ imprimerie Imperiale du Gouvernement 

des lies loniennes.
40. Monitore lonio. Corfu, il I Novem

bre. No. XXXII. Είς μέγα φύλλον, ίταλοελλη- 
νιστί. Εζ τών έν τώ αριθμώ τούτφ δημοσιευθει- 
σών επισήμων πράξεων εξάγεται δτι έτυπώθη τώ 

1810.
Τής έφημεοίδος ταύττ,ς γνωρίζω καΐ τούς επο

μένου; δύο αριθμούς.
No. XXXVI 10 Decembre 1811. 
> XVI 4 Seltembre 1813.
Ωστε, ώ; φαίνεται, ήρξατο τώ 1810 καΐ εξα

κολούθησε μέχρι τοΰ 1813.
41. Costituzione della Accademia Ionia 

Είς 4’» σελ. 10. Ετυπώθη έν Κεοκύρα κατά Νο

έμβριον τοΰ έτους 1811.
42. Δοζίμιον πεοΐ πολιτισμοΰ τών Φαιάκων, 

περί τεχνών, γραμμάτων καΐ επιστημών τών Κερ
κυραίων εί; την λαμπρόν έποχήν τή; Ελλάδος'

D
»
»
» i--- ’ ........—
περαιοΰται διά τών επομένων ορών’

» ΙΪ φιλολογικά r.x'i οικονομικά έφημερίς θέλει 
» γράφεται ά-λοελληνιστί καΐ ίταλιστί. Τά ά- 
β νέκδοτα πονημάτια θέλει παρεμ,βιβάζονται δ
η λοχλήρω; άπλοελληνιστΐ καΐ μετ’ επιτομής 

ι1 » ίταλιστί.

(α) Κατάλογος Β'. σπανίωνβιβλίων της Νεοελληνικής 
φιλολογίας, πωλουμένων ίν ’Αθήναις παρα Π. Λάυ-πρω. 

σελ. 53.

α Ολα τά κοινωθέντα άρθρα θέλει έχουσι τδ 
> όνομα τοΰ συγγραφέω;.

» θέλει έκδίδεται άνά δύο μήνα; είς τόμος είς 
» τέταρτον μικρόν τουλάχιστον 64 σελίδων.

» Οί συνδρομηταΐ θέλουσι πληρώσει ευθύς πρώ- 
» τον γρόσια 20 (α) διά δώδεκα μήνας. Τά έξο- 
» δα τής μετακομίσεως τής έφημεοίδος εις άλ-
• λους τόπους, έξαιρουμένης τής ύθωμανικής Η- 
» πείρου έως 'Ιωάννινα, θέλει επιφορτίζονται είς
* τδν παραγγέλλοντα. »

Κατά Ιούλιον τοΰ 4 812 έδημοσιεύθη τδ πρώ
τον φυλλάδιον τή; περί η; δ λόγο; έφημερίδο; 
ούχί είς 4°*  σχήμα, ώ; αναφέρει τδ πρόγραμμα, 
αλλά είς φύλλον μέγα’ δυστυχώ; δμως η έκδοσις 
δέν έξηκολούθησεν, έπειδή κατά τό αυτό έτος τδ 
απηνές δρέπανον τοΰ θανάτου άπέκοψε τδ νήμα 
τής πολυτίμου ζωής τοϋ Προσαλέντου είς την 
νεαρωτάτην ηλικίαν 24 έτών. ό διάσημος συυ.- 
πολίτης του Μάριο; Πιέρης έθρήνησε τόν άωρον 
θάνατόν του διά τών έξής έμφαντικών λόγων, 
ο Συνεχώ; καΐ έγώ έβλεπαν (έν Βονωνία 1807) 
» τδν έξαιρετικδν τοΰτον νεανίσκον, δστις διά 
» τάν έξοχότητα τοΰ πνεύματος καΐ τάς άλλας 
» άρετάς αύτοϋ κατέστη τδ εϊδωλον τών καθη- 
»γητών, καΐ δ εύνοούμενος πρδ πάντων τοΰ 
» Σκιάσση καΐ όλίγον βραδύτερον τοΰ Καισαρώ- 
» τη, προσοικειωθέντος αύτδν έν Παδούη, ένθα, 
» έκ Βονωνίας άναγορευθεΐς διδάκτωρ κατά τδ 
» 140ν έτος τής ηλικία; του, είχε μεταβή. Οί 
» Κερκυραΐοι, ίσω; δέ καΐ οί Βονωνοΐ έννοοΰν 
» άμέσως δτι δμιλώ περί τοΰ Στυλιανού Δώρια 
■ Προσαλέντου, λίαν άώρως άρπαγέντο; άπδ τής 
» άτυχούς πατρίδος, καθ 8ν μάλιστα χρόνον τδ 
» πνεΰμά του αισίως άνθησαν άρχιζε νά καρπο- 
» φορά. » (β)

0 Προσαλέντης άφοΰ είς παιδικάν ηλικίαν έπε" 
ράτωσε τάς νομικάς σπουδάς του, έπεδόθη είς 
τάν μελέτην τής κλασικής φιλολογίας, καΐ άρ- 
χαιολογίας, άποκτήσας εύρυτάτας γνώσεις' ώστε 
άν έζη, ήθέλομεν σεμνύνεσθαι καταλογίζοντες έν 
τή χορεία τών ήμετέρων λογίων, έτερον Μάριον 
Πιέρην η καΐ Ανδρέαν Μουστοξύδην. Πιθανώς δ 
Προσαλέντης έσκόπει πρδς πλείονα διάδοσιν τοΰ 
περιοδικού του καΐ έξάπλωσιν τών φώτων είς τδ 
έθνος, νά συστήση καΐ ίδιον τυπογραφεϊον' άλλά

(α) Έν τώ ίταλικώ κειμενφ φράγκα 24.
(6) Vita di Mario Pieri scritta da Ini medesimo. 

Τομ. Α'. σελ. 153 καΐ 271.

διά τάν έπελθοΰσαν τελευτάν αύτού τδ σχέδιον 
έμεινεν άνεκτέλεστον.

45. Pareri inlorno al vero luogo della 
cilta d' Alcinoo, descritta da Omero. Corfu. 
MDCCCX11I. Είς 4,v σελ· 5Sf.

0 συγγραφεύς τοΰ πονηματίου τούτου είναι δ 
έκ Μεδιολάνων Κάρολος Γεραρδίνη; (Gherardini).

Η ’Αγγλία συμμαχούσα μετά τών άλλων δυ
νάμεων κατά Ναπολέοντος είχε καταλάβει άπδ 
τοΰ έτους 1809 τά; νήσου; Ζάκυνθον, Κεφαλλη
νίαν, Ιθάκην καΐ Κύθηρα' κατά δέ τδν Μάρτιον 
τοΰ 1810 έκυριεύθη ύπδ τών Αγγλων η Αευκά; 
καΐ τέλος πάντων τδν Φεβρουάριον τοΰ 1814 πε- 
ριήλθον εΐ; την έξουσίαν αύτών καί οί Παξοί. Ε
πομένως η κατοχή τών Γάλλων περιωρίζετο εί; 
μόνην τάν Κέρκυραν, η; τάν διατήρησιν περί πολ- 
λοΰ έποιεϊτο δ Ναπολέων. Αφοΰ δέ οί σύμμα
χοι είσελάσαντε; είς Παρισιού; έκηρυξαν έκπτω
τον τοΰ θρόνου τδν Βοναπάρτην καΐ έπανώρθωσαν 
τάν βουρβωνικήν δυναστείαν, διά τή; συνθήκης 
τής 14/23 ’Απριλίου 1814 περιωρίζοντο τά δρια 
τής Γαλλίας ώς είχον πρδ τοΰ 1792, καΐ επομέ
νως αί ’ΐόνιοι νήσοι, άποκλειόμεναι τοΰ Γαλλικού 
κράτους παρεδίδοντο εί; τη*  Μεγάλην Βρεττανίαν.

Τή 5η 'Ιουνίου κατεβιβάσθη έκ τών φρουρίων 
τή; Κερκύρα; η ένδοξος τρίχρους σημαία καΐ άντ 
αύτής άνεστηλώθη η τών Βουρβόνων' όλίγον δέ 
μετά ταΰτα φθάς είς Κέρκυραν δ στρατηγός τοΰ 
Λουδοβίκου Ilf Boulois, όπως παραλάβη τδ 
έδρεΰον στρατιωτικόν σώμα, παρέδωκεν είς τδν 
Αγγλον στρατηγόν Κάμβελ τή 12/24 ’Ιουνίου 

τά φρούρια καΐ τά*  πόλιν Κερκύρα;, καΐ οδτως 
άπασαι αί ’ΐόνιοι νήσοι περιήλθον είς τάν κατοχήν 
τής Αγγλίας.

Εν δέ Παρισίοι; διά τή; άπδ 5 Νοεμβρίου 1815 
μεταξύ ’Αγγλίας, Ρωσσίας, Αύστρίας καΐ Πρωσ- 
σίας συνθήκης άπεφασίσθη δριστικώς ή τύχη τής 
Επτανήσου καΐ αί Τόνιοι νήσοι άπετέλεσαν τδ αυ
τόνομον ’ίονικδν κράτος ύπδ τήν προστασίαν τής 
Μεγάλης Βρεττανίας. Εκτοτε ή ’Αγγλικά σημαία 
έκυμάτιζεν έπΐ τών φρουρίων τή; Επτανήσου μέ
χρι τή; 24 Μαΐου 1864, δτε, πληρουμένων προ
αιώνιων πόθων, καταβιβαζομένη; εκείνης, άνεπε- 
τάσσετο ή κυανόλευκος Ελληνικά χαιρετωμένη 
ύπδ τών 'Αγγλικών τηλεβόλων καΐ συνοδευομέ- 
νη άπδ τάς εύχάς καΐ τά δάκρυα μιάς έλευθερω- 
θείσης μοίρας τού Ελληνισμού.

θί Αγγλοι έλευθεριάζοντε; έν τή ιδία πατρίδι
ού μόνον την ελευθεροτυπίαν δέν έπέτοεψαν τοϊς
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προστατευομένοις Επτανησίοις, άλλ έκτος τής δη
μοσίου τυπογραφίας ούδέ έπετρέπετο-ή σύστασι; 
άλλης άνευ άδειας τής έ*  τών νευμάτων τοΰ Αρ- 
μοστοΰ έξαρτωμένης Γερουσίας καϊ τίς συγκατα 
Οέσεω; τοϋ αντιπροσώπου τίς Προστασίας, όπως 

δέ διαιωνισθή ί. δέσμευσις τοΰ τύπου, παρενετέθη 
καϊ ίητόν άρΟρον έν τώ πολυθρυλλήτφ συντάγ- 
ματι τοΰ 1817, Οπερ δσα πλειότεοα Κεφάλαια, 
Τμήματα καί Αρθρα περιέχει, τοσούτςο μάλλον πε· 
ριώριζε τήν έλευθέραν έξάσκησιν τών κεντημένων 
δικαιωμάτων τών Επτανησίων.

Ίδοΰ δέ τό άρθρον αυτό.
« Μία Γενική Τυπογραφία θα υπάρχει είς τάς 

α Ενωμένας Επαρχίας τών Ιωνικών Νήσων, η 
» όποια θά συστηθή είς τήν παντοτινήν Καθέδραν 
» τίς Γενικής αύτών Διοικήσεως, καί τά Πιεστή- 
» ρια καθυποβάλλονται είς τήν άμεσον Εφορείαν 
» τίς Βουλής, καϊ τίς ΑΤΤΟΤ ΕΞΟΧΟΤΗΤΟΣ 
a τοΰ Λόρδ Μεγάλου ΑΡΜΟΣΤΟΤ τοΰ ΠΡΟΣΤΑ- 
» ΤΕ1ΌΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, καί ύπό τής αμέσου 
» Επιστασίας τοΰ έξ Απορρήτων τοΰ Γενικού 
» Διαμερίσματος τής Βουλής' και ούδεμία άλλοι 
» Τυπογραφία συγχωρεϊται νά συστηθή καί νά 
» βαλθή είς εργον χωρίς τίς άδειας τής Βουλής, 
» καϊ χωρίς τής συγκαταθέσεως τής ΑΤΤΟΤ ΕΐΟ- 
» ΧΟΤΗΤΟΣ Λόρδ Μεγάλου ΑΡΜΟΣΤΟΤ τοΰ 
» ΠΡΟΣΤΑΤΟΤ ΒΑΣΙ ΔΕΩΣ (α). »

Τά πιεστήρια καϊ οί χαρακτήρες τής Κερκυ*·  
ραϊκής τυπογραφίας έκομίσθησαν έξ ύπαρχής πα
ρά τών δημοκρατικών Γάλλων πιθανώς έξ Ιτα
λίας’ εϊτα δέ ό Σαρανδόπουλος προεμηθεύθη νέον 
υλικόν παρά τοΰ έν Ενςτία τυπογράφου ’Αντωνίου 
Zatta. Βραδύτερον έπϊ τών αΰτοκρατορικών Γάλ
λων προσετέθησαν νέοι χαρακτήρες έκ τοΰ έν Πα- 
ρισίοι; καταστήματος τοΰ Διδάχου’ καϊ τέλος 
πάντων οί Αγγλοι άνανεώσαντες δλοσχερώς τήν 
τυπογραφίαν έφερον τά τε πιεστήρια καϊ τούς χα
ρακτήρας έξ ’Αγγλίας καϊ μετωνόμασαν αύτήν 
Τυπογραφίαν τής διοικήσεως ή τής ΑΓυόερ'ζ;- 
σεως, διορίσαντες διευθυντήν τόν Πλάτωνα Πε- 
τρίδην.

46. Gazzetla Ionia. No. 1. Corfu, Sabbato. 
2 Luglio. 1814 (a).

Αμέσως μετά τήν κατοχήν τής Κερκύρας υπό 
τών Αγγλων ήρξατο ένταΰθα ίταλιστϊ έκδιδομένη 
καθ’ εβδομάδα ή ύπό τόν άνω τίτλον έφημερϊς,

(α) Πολίτευμα τών Ένωμε'νων έπαρχιών τών Ιωνικών 
Νήσων, σελ. 52, άρθρον Δον.

πρότερον έν Ζακυνθφ δημοσιευόμενη ύπό.τήν έπι- 
γοαφήν Gazzetla delle Isole Ionie. Περί τής 
έφημερίδος ταύτης θέλομεν λαλήσει παρακατιόν 
έν τώ περί Ζακυνθίου τυπογραφίας κεφαλαίφ.

47. Memoria intorno la peste, lefts in 
pien Collegio li 18 Luglio 1813, dal medi
co fisico collegialo Lazzaro Mordo ect. ect. 
ect. Corfu, slamperia del Governo. 1814.

48. Sulla Feacia di Omero. Discorso di 
Marino Melaxa Cefaleno, lelto nell Acca
demia Ionia, il 22 Maggio 1814. Corfit, dai 
lorchi della slamperia del Governo’ 1814,

49. Λυρικά τού εύγενεστάτου άρχ. Καμινάρη 
κυρίου ’Αθανασίου Χριστοπούλου. Εκδοσις δεύ
τερα. Είς τήν τυπογραφίαν τών Κορφών. 1814. 
Είς 8« σελ. 100.

50. Della Corcirese Flora, cenluria prime, 
seconda e lerza, ossia sloria di piante tre
cento, appartenenti al suolo dell isola di 
Corfu, descriltedal dottor Michiele T. Pieri, 
socio residente del Colleggio medico lonio, 
della sociela Agraria e d' Industrie, bibliote- 
cario e socio attuale dell*  Accademia Ionia, 
socio corrispondente dell’ Accademia de’ Ge- 
orgofili di Firenze, del Reale Istilutodi Sci- 
enze ed Arti di Napoli, e di allre Accade- 
mie e Sociela. Corfu, nella stamperia del 
Governo. 181 4. Είς φύλλον μέγα, έξ 141 σελί
δων, έκτος έτέρων έξ άνευ άριθμήσεως περιεχου- 
σών τήν είς τόν στρατηγόν ’Ιάκωβον Κάμβελ ά- 
φιέρωσιν καϊ τά προλεγόμενα τοΰ συγγραφέως.

51. Des Isles loniennes. Memoires du B. 
Theotoky, de plusieurs Accademies ect. Cor- 
fou, de Γ imprimerie de Gouvernement. 
1815.

52. Prosopopea delle Muse. A Sua Ec-

(») Έν κεραλίίι τών πρώτων τεσσάρων άριθμών της 
έν λόγω έφημερίόος σημειοΰται ή άςία έκαστου φύλλου 
άντί παρόδων Ϊ0' άπό οέ τοϋ πέμπτου φύλλου καϊ έφεξής 
φέρεται ή άςία εις γαζέτα; 30. ’Εκ τών ειδήσεων τούτων 
δυνατόν νά έςαχΰή ενδιαφέρον συμπέρασμα περϊ της άκρι- 
6οϋς άςίας τών τουρκικών γροσίων κατά τό έτος 1814. 
Τό ένετικόν τάλληρον, Ισότιμον τοϊς νΰν έν κυκλοφορία 
γερμανικοϊς ταλλήροις, έτιμδτο γαζέτας 240. Έπειδή δ’ 
έκ τών έν κεφαλίδι τής έφημερίδος σημειώσεων έξάγεται, 
άτι 20 παράδες άντεστοίχουν πρός 30 γαζέτας, έπεται, 
8τι τό γρόσιον, άποτελούμενον έκ 40 παρόδων, είχε τήν 
άξίαν ίνός τετάρτου τοΰ ένετικοΰ ταλλήρου, τούτέστι μιας 
δραχμής και 45 λεπτών τοΰ σημερινού έλληνικόΰ νομίγ 
σαατος. 

cellenza Γ Onorevolissimo Sir Thomas Mai 
tland, cavaliere Gran Croce dell’ onorevolis
simo Ordine militare del Bagno, membro 
dell’ onorevolissimo Consilio privato di Sua 
Maesla Britannica, tenente Generale e Co- 
mandante in capo le forze di Sua Maesla 
nel Mediterraneo, Governalore di Malta e sue 
dipendenze, e Lord Allo Commissionario 
della Maesla Sua negli Slati Unili delle Iso
le Ionie ec. ec. ec. StaDze di Vincenzo Nan- 
nucci, Professore di letfere iatine ed italiane 
in Itaea. Corfu, nella stamperia del Gover- 
flO. 1816. Είς 8’» σελ. 21 καϊ έτεραι 4 μή ή- 
ριθμημέναι. ’λφιεροΰται ύπό τοΰ συγγραφέως είς 
τδν Π. Πετρίδην, Εφορον τής Παιδείας.

53. Sei Memorie Idle in varj tempi nell’ 
Accademia Ionia dal Socio residende Dr. 
Lazzaro Mordo. 1816. Εν τέλει Corfu, nella 
stamperia del Governo. Είς 8\ σελ. 30.

5^· 'Απόσπασμα μετά εισαγωγής, μεταφρά- 
σεως εί; ένδεκασυλλάβους άνομοιοκαταλήκτους 
στίχους τών Τεσσάρων Καιρών τοΰ χρόνου τοΰ 
Αγγλου Thompson, ύπό Π. Πετρίδου. σιωιζ’. Φε
βρουάριου κε\ Κερκύρα. Εϊς 4 07 σελ. 22, άνευ 
προμετωπίου.

55. Μέλη Άνακρεοντικά, συντεθέντα παρά 
ϊωάννου Ζαμπελίου Λευκαδίου- Κερκύρα:. Εν τή 
τυπογραφία τής Διοικήσεως. 1817. Είς 8’» σελ· 
101.

56. ’Ακολουθία τοΰ δσίου καϊ θεοφάρου πατρός 
ήμών Νικάνορος τοΰ θαυματουργού, τοΰ έν τώ τοΰ 
Καλλιστράτου δρει άσκήσαντος, ήτις ψάλλεται έν 
τή ζ’. τοΰ Αύγούστου μηνός. Τανΰν πρώτον τύ- 
ποις έκδοθεϊσα δι’ έξόδων τοΰ τιμιωτάτου, χρη- 
σιμωτάτου καϊ έν πραγματευταϊς άρίστου κυρίου, 
κυρίου Δήμου Ιωάννου Τολιοπούλου, τοΰ έκ τής 
χώρας Καλλιανής, παρ ου καϊ διά ψυχικήν αύτοϋ 
σωτηρίαν καϊ μνημόσυνου αιώνιον τών αύτοϋ γο
νέων άφιεοώθη τή σεβασμέ μονή τοΰ Αγίου, τή 
έπονομαζομένη Ζαβόρόα (ήτις εΰρίσκεται έν τή 
επαρχία τών Γρεβενών), ϊνα παρέχωσιν αύτήν δω 
ρεάν οί ίν αύτή ασκούμενοι Πατέρες τοϊς μετ’ εύ- 
λαβείας καϊ πόθου έπικαλουμένοις τόν Αγιον. Κερ
κύρα, ίν τή τυπογραφίαι τής Διοικήσεως. 1817. 
Είς 8·>ν σελ. 57.

57. Μυθιστορία ό Ρασέλας, Πρίγγιψ τής 'λ- 
βυσσινίας, συγγραφεϊσα παρά τοΰ Αγγλου φιλο
λόγου Δ. Σαμουήλ Γιονσόνη καϊ μεταφρασθεϊσα 
«ϊς τό Νεοελληνικόν ιδίωμα παρά Π. Π. Κερκύρα, 

έν τή τυπογραφία τής Διοικήσεως. 1817. Είς 8”·’ 
σελ. κγ’ — 206.

Μεταφραστής είναι δ Πλάτων Πετρίδης.
58. ήφέλειαι τής δημοσίας παιδεύσεως προ

κρινόμενα; τών τής ιδιωτικής ϊνα σχηματίσωσιν 
ενα τοΰ Γένους χαρακτήρα. Λόγος I. Β. Μαρκέλ- 
λου, καθηγεμόνος τή; 'Ιταλικής τε καϊ Λατινικής 
φιλολογίας, εταίρου τής Ιωνικής Ακαδημίας· με- 
ταφρασθεϊς είς τήν νΰν έθιζομένην ύπό τών Ελ
λήνων διάλεκτον υπό Διονυσίου Κουλουμπάρδου 
τοΰ Ζακυνθίου. Κορφοί. Εν τή τυπογραφία τής 
Διοικήσεως. 1817. Είς 8’» σελ. 45. Ίταλοελλη- 
νιστί.

59. Αυτοσχέδιον πόνημα τής Ελληνικής γλώτ- 
της πέρι, φπερ τό τής δευτέρας τάξεως βραβεϊον 
έχαρίσθη, πονηθέν ύπό ’Ανδρέου Θεοτόκου, καϊ 
εΰγνωμόνως προσφωνηθέν τώ Αγγλφ καϊ φιλέλ- 
ληνι εύλαβεστάτςο έν ίερεΰσι Ούίλλιαμ Τζώεττ. 
Κερκύρα. 'Εν τή τυπογραφία τής Διοικήσεως.
1817. Εις 4ον σελ. 15.

60. Compendiodi Grammatica Inglese ad 
uso delle pubbliche Scuole di Corfu, di Gi
rolamo Padovan, Corcirese. Corfu, nella 
stamperia del Governo. 1817. Είς 8™ σελ. 96.

61. Sopra la necessita di un Codice pe
nale per li giudizi criminal! delle Isole lo- 
nie, dissertazione di Pietro P. Petrizzopulo 
Leucadio. Corfu,nella stamperia del Gover
no. 1817. Είς 8’* σελ. 16.

62. ό Βίος τοΰ Χιλίαρχου ’Ιακώβου Γάρδνερ. 
Είς 8ο» σελ. 2Ι.

Ούτε τό όνομα τοΰ συγγραφέως φέρει, ούτε τόν 
τόπον, ούτε τόν χρόνον τής τυπώσεως' βεβαίως 
δμως δ γράψας τόν βίον τοΰτον εϊναι ό Π. Πετρί
δης. Ετυπώθη δέ έν Κερκύρα περϊ τό 18 I 7—
1818.

63. Opuscolo sopra il morbo pestilenzialc 
κ. τ. λ. del Dr. Daniele Coidan κ. τ. λ. Cor
fu. Stamperia del Governo. 1818.

64. Saggio sopra Γ utilita della pratica 
dell’ ionesto del vajuolo vaccino, preferibile 
a quello del vajuolo naturale o infantile con 
alcuni cenni sul veto metodo di soccorrere 
gli annegati di Dr. Daniele Coidan, membro 
del Consiglio primario degli Slati Unili lo- 
nii, ed uno dclli component! il Comitato 
di vaccinazione in Cefalonia, ed incaricato a 
dover propagarla e difonderla per tatto il
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distretto di Palichi. Corfu, nella slamperia ■ 
del Governo, 1818. Είς 80V σελ. 28.

65. Sul Sepolcro di Sua Allezza Reale la 
Principessa Carlotta Augusta di Galles. Vi- ■ 
sione di Evasio Leone, dotlor col legiato nel 
Reale archiginnasio di Torino, gia profes- 
sore nella University di Fermo e di Roma, 
socio dell’Accademia Italiana. Corfu, nella 

slamperia del Governo. 1818. Εί;8ο»<μλ. 

48.
66. Raccolta di tutte le Proclamazioni 

pubblicate durante il Governo di S. Ε. Γ ono- 
revolissimo Sir Th. Maitland, Lord Alto 
Commissionario del Sovrano Proteltore de- 

gli Stati Unili delle Isole lonie ect. ect. ect. 
estratto dal passalo foglio Uffiziale, la Gaz- 
zetta Ionia. Corfu, nella stamperia del Go

verno. 1 818. Εις φύλλον σελ.
67. ΙΙερί τοΰ γνώθι σαυτδν, ήτοι συγγραμ

μάτων άποδεικνύον τήν φύσιν καί ωφέλειαν τή; 
ύψηλής αύτής έπίστήμης καί τούς τρόπους δι’ ών 

αποκτάται. ’Αρχήθεν μέν αγγλιστί πονηθέν πα
ρά I. Μάσων, μετενεχθέν δέ είς τδ νεοελληνικόν 
ιδίωμα παρά τοΰ αίδεσιμωτάτου I. Λάουνδς. 
Κορφοί. Εν τή τυπογραφία τής Διοικήσεως. 1821. 
Εί; 8ο» σελ. ζ'-15 5.

68. Per la nascita di un figlio del nobile 
signor Demetrio Corgialegno di Cefalonia, 
Versi del Professore Vincenzo Nannucci di 
Toscana. Corfu, nella stamperia del Governo. 
1821. Είς 8ov σελ. 15(a).

’Εμπεριέχει τήν άφιέρωσιν τω Δημητρίω Κορ- 
γιαλλενίφ έλληνιστί, εϊτα δέ οκτώ ένδεκασυλλά- 
βου; στίχους λατινιστί, μίαν ώδήν ίταλιστί, είς 
χάριτας, δίκωλον τετράστροφον είς τήν άρχαίαν 
ελληνικήν καί τοΰ λατινικού ένδεκασυλλάβου είς 
τήν καθομιλουμένην μεταγλώττισή.

ίϊ; βλέπουσιν οί άναγνώσται τά πλεϊστα τών 
έκ τής Κερκυραϊκής τυπογραφίας άπολυθέντων βι
βλίων έγράφησαν ίταλιστί’ μετ’ ενδιαφέροντος δ
μως κατελογίσαμεν αύτά, ού μόνον διότι έτυπώ- 
Οησαν έν Ελληνική χώρα, άλλά καί καθότι σχεδδν 
ταϋτα πάντα περί έθνικών ζητημάτων πραγμα
τευόμενα τυγχάνουσ; διανοητικά προϊόντα λογίων

(α) Έχτδς τών άνω χαταριΟμηβεντων της Κιρχυραΐχής 
τυπογραφίας προϊόντων, χαταγράφοντα·. και έν Καταλόγω 
Βρετοϋ δεχατέσσαρα ?ςερχ Ιλληνιχά, αυτόθι τυπωΟέντα, 
των όποιων χάριν συντομίας παρ Λειψά τήν αντιγραφήν.

τοϋ ήμετέρου έθνους. Αγάλλεται δέ ή ψυ}ρι ήμών 
βλεπόντων δτι είς διάστημα ήμίσεω; μόνον αίώ
νος είς τούς τόπους έχείνους, ένθα οί ήμέτεροι λό
γιοι έγραφον ή έξέθετον τάς ιδέα; των είς ξένην 
γλώσσαν, σήμερον γράφεται παρά πάντων ή μη
τρική, άποσκυβαλισθείσης διά παντδς τής ίπει- 

σάχτου Ιταλικής.
Περαίνων τήν περ1. τή; Κερκυραϊκής τυπογρα

φία; μακράν πραγματείαν, έκφράζω δημοσία τήν 
ευγνωμοσύνην μου πρδς τδν έν Κερκύρο! πολύτι
μον καί λόγιον φίλον μου κ. Ν. Β. Μάνεσην, τδν 
έπαξίω; νΰν διοικοΰντα τά τοΰ Δήμου ΚερκύραςΤ 
χορηγησαντά μοι πολλούς τών άνω καταγραφέν- 
των βιβλίων τίτλους μετά καί άλλων πληροφο

ριών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
*Τπδ SAIN ΜΑΡΚ ΓΙΡΑΡΔ1ΝΟΥ.

ΠιρΙ τής πά-Ιης τοΰ Ατθρώ.του κατά τών 
σοψατικώτ πόνων.

Πρωτεύων χαρακτήρ τοΰ θεάτρου καί τής φι
λολογίας άπδ τών χρόνων τοΰ χριστιανισμού ύπ
ήρξεν ό πνευματισμός’ μόνον δέ έν τοϊ; καθ ή- 
μάς χρόνοι; ή φιλολογία, καί περ λαμ-βάνουσα 
πάντοτε ώς ύπόθεσιν τήν ψυχικήν πάθησιν, προή- 
γαγεν δμως αύτήν μέχρι τοΰ σωματικού άλγους, 
ύλικοποιήσασα παραδόξω; πως τδ ήθικδν πάθος, 

ένώ οί Ελληνες παριστώντε; τδ σωματικόν άλγος 
άνύψουν αύτδ ύπεράνω τής ύλη; ύποβάλλοντές 
το εί; τήν ενεργόν δύναμιν τών περί τοΰ ιδανι

κού κάλλους νόμων. Ούτως έκεϊνοι μέν άνήρχοντο 
άπδ τής ύλη; πρδς τδ πνεύμα, ημείς δέ άπδ τοΰ 
πνεύματος ταπεινούμεθα πρδς τήν ύλην’ έκεϊνοι 

προέβαινον βαθμηδόν πρδ; τδν χριστιανικόν πνευ
ματισμόν, ημείς, ·ώ; φαίνεται, παλινδρομούμε·? 
πρδ; τδν υλισμόν τών είδωλολατρών.

Θά προσπαθήσωμεν έν τοϊς εφεξής νά έξηγή- 
σωμεν διά παραδειγμάτων τάς σκέψεις ταύτας.

’Αγαπώμεν ήμεϊς σήμερον τδ κάλλος, άλλά δέν 
τδ λατρεύομεν, ένώ οί Ελληνες καί τδ ήγάπων 
καί τδ έλάτρευον. Οι θεοί αύτών ησαν ευειδείς δ- 
λ« άνεξαιρέτως. ό Πλούτων, άν καί Θεός τοΰ 
Α,δου ήτο δμω; καί αύτδ; ώραϊος. Ού μόνον δέ 
είς τών Θεών, άλλά καί είς τών άνθρώπων τήν 
άπεικόνισιν μέτρον απαραβίαστο» είχον τήν ω
ραιότητα*  δθεν καί οί ζωγράφοι καί οί γλύπται

αύτών μόνου; τούς εύειδεϊς άνθρώπου; άπεικόνι- 
ζον. « Μέ τοιοϋτον πρόσωπόν, λέγει άρχαϊον ε
πίγραμμα, ποιο; ποτέ θά τολμήση νά σέ ζωγρα
φίση ; » Οί Ελληνες δέν έποίουν άφομοιώματα 
τοΰποοστυχόντος*  πολλοϋ γε καί δει, είς τοιοϋτον 
μάλιστα βαθμόν έφθανε παρ’ αύτοϊς ή σωτήριο; 
αύτη προφύλαξις, ώστε καί εί; αύτού; τού; ’θ- 
λυμπιονίκας δέν άνεγείροντο άνδρείκελα, δηλαδή 
πανομοιότυπα αύτών, είμή μετά τρεϊ; αλλεπαλ
λήλου; νίκας, τόσον έφοβοϋντο τήν άσχημίαν έν 
ταϊς τέχναις!

Κατά συνέπειαν τή; κατά τοΰ δυσειδούς ά- 
ποστροφής οί Ελληνες ζωγράφοι καί γλύπται ού
δέποτε παρίστων τήν ύπερβολήν τοΰ πάθους, διό
τι τδ ύπερβάλλον τοΰ άλγους ή τής ίργής, επι
φέρει συστολήν τών μυώνων, καί ή συστολή τών 
μυώνων δυσμορφίαν. Τιμόθεος ό ζωγράφος άπει- 
κονίσα; τήν θυσίαν τή; Ιφιγενείας, έκάλυψε τήν 
κεφαλήν τοΰ ’Αγαμέμνονος διά πέπλου, όχι, ώ; 
είπόν τινες, διότι δέν ήδύνατο νά παραστήση το- 
σαύτην πατρικήν Ολίψιν, άλλά διότι θά ήσχήμιζε 
τήν δψιν τοΰ ήρωος ή παράστασι; τοσαύτης ψυ
χική; συγκινήσεω;. II γλυπτική παρέστησε τά 
τέκνα τή; Νιόβη; τά μέν τεθνεώτα, τά δ*  έκπνέον- 
τα, τά δέ τοξευόμενα έν τή φυγή αύτών, ή έν τή 
Ικεσία των καί αύτήν τέλο; τήν Νιόβην προφυ- 
λάττουσαν διά τοΰ σώματος αύτής, δίκην άσπί- 
δος, κατά τή; θεομηνία; τήν τελευταίαν καί νεω- 
τέραν τών θυγατέρων της, πλήν είς μάτην, διό
τι τδ βέλος τής ’Αρτέμιδος καί έκεΐ τήν φθά
νει. ’Αλλ’ ούδενός, ούδέ τών θνησκόντων, ούδέ 
τών ίκετευόντων ή στάσις δέν είναι άπρεπή;, 
ούδέ ή κίνησι; τοΰ σώματος βίαια’ άπ’ εναντίας 
καί τά πρόσωπα καί τά σώματα αύτών (λέγω δέ 
σώματα διότι έν τή Ελληνική γλυπτική ή έκφρα- 
σις δέν συγκεντροΰται είς μόνον τδ πρόσωπόν, ώς 
παρά τή νεωτέρα άγαλματοποιία συμβαίνει, άλλ’ 
αναφαίνεται έξ όλου τοΰ σώματος’ τήν δέ γυμνό
τητα παρεδέχθησαν οί Ελληνες γλύπται όχι ώς 
τοπικόν έθ’.μόν προκύψαν έκ τής ιδιότητας τοΰ 
κλίματος, διότι οί Ελληνες ένεδύοντο, άλλ’ ώς 
τεχνικόν πλοΰτον πρδ; έντελεστέραν εκφρασιν τών 
ιδεών καί τών αισθημάτων τών προσώπων) καί τά 
πρόσωπα καί τά σώματα αύτών, έπαναλαμβάνω, 
έξέφραζον τήν ικεσίαν, τδ άλγος, τδν τρόμον, τδν 
θάνατον αύτδν πιστότατα, καί ταύτοχρόνω; με
τά θαυμασία; άξιοπρεπεία; καί μετριότητος. Καί 
αύτή ή Νιόβη, ή μήτηο ή βλέπουσα θανατούμενα 
τά τέκνα αύτή;, είναι ώραία καί μεγαλοπρεπής,

διότι ό γλύπτης παρέστησεν αύτήν πρίν καταν- 
τήση εί; τήν ύπερβολήν τή; λύπης, δτε δηλαδή 
έχουσα είσέτι μίαν θυγατέρα ζώσαν επικαλείται 
ύπέρ αύτή; τήν εύπλαγχνίαν τών Θεών, ό τεχνί
τη; άπέφυγεν ώς σκόπελον άκροσφαλή τήν στιγμήν 
καθ’ ήν ή Νιόβη, θανατωθέντων ένώπιόν τη; καί 
τών δεκατεσσάρων αύτής τέκνων, κάθηται έν μέ
σω τών πτωμάτων αύτών όδυρομένη καί άπηλ- 
πισμένη. Τωόντι ή ψυχή, καί έπομένω; ή ανθρώ
πινη μορφή, ένόσςο παραμένει άκτί; έλπίδος, δια
τηρεί εύπρέπειαν τινα καί μετριότητα. Ταύτην 
λοιπδν τήν εύπρέπειαν καί μετριότητα, αίτινες 
συνιστώσι τδ ήθικδν καί σωματικόν κάλλος, έ- 
πεζήτει πάντοτε $ ελληνική καλλιτεχνία.

Μή νομίσητε δέ δτι ή ποίησις τών άρχαίων 
ητο τολμηροτέρα τή; γλυπτική; ή τή; ζωγραφι
κή; είς εκφρασιν έκτετραχηλισμένων παθών’ παν- 
τάπασι, διότι είχε καί έκείνη τήν αύτήν εύλά- 
βειαν. Οΰτω, φερ’ είπεϊν. δτε ή Νιόβη έφθασεν 
εί; τδν ύπατον βαθμόν τής άπελπισίας, ή ποίη- 
ot;, άντί νά παραβιάση τήν τέχνην πρός παρά- 
στασιν τοΰ απεγνωσμένου τή; μητρδς εκείνης, 
τήν μεταμορφώνει είς βράχον' προτιμά δηλαδή 
νά μεταμορφώση τδν άνθρωπον, παρά νά τδν ά- 
σχημίση. Η δέ φαντασία τών άρχαίων (ή άρχαία 

ι ποίησις διηρμήνευε πιστώς τήν φαντασίαν τοΰ 
λαού) εϊχεν ώς αρχήν δτι δ άνθρωπος έν τή ύπερ- 
βολή τοΰ παθου; δέν είναι πλέον άνθρωπος, ίδέα 
δντω; υψηλή καί φιλοσοφική, έφ’ ή; στηρίζεται 
καί τδ φιλοσοφικόν μέρος, ούτως είπεϊν, τών με
ταμορφώσεων τοΰ Οβιδίου· II Εκάβη δτε ανευ
ρίσκει έπί τών θοακικών ακτών τδ σώμα τοΰ 
ύστεροτόκου καί τελευταίου άποθανόντος έκ τών 
πεντήκοντα τέκνων της, τοΰ Πολυδώρου, τδν ό
ποιον ενόμιζε περισωθέντα έκ τής καταστροφής 
τή; Τρωάδος, ή Εκάβη έκείνη δέν είναι πλέον γυ
νή, δέν είναι βασίλισσα, δέν έχουσί τι το άνθρώ- 
πινον οί οδυνηροί καί μανιώδεις αύτής όδυρμοί. 
Διό ή ποίησις μεταμορφώσασα τήν ΐϊκάβην, (1) 
έξέφρασε καί άπέκρυψεν ένταυτώ τήν έσχάτην 
ταύτην άπελπισίαν. Χμα τδ πάθος ύπερβή τά; δυ
νάμει; τής ανθρώπινη; καρδία;, ή άρχαία ποίη - 
σι; καταφεύγει είς τδ υπερφυσικόν, προτιμώσα 
τδ θαύμα τή; υπερβολής, δθεν μεταμορφώνει τήν 
μέν Βυβλίδα εί; πηγήν μή δυναμένη νά έκφράση 
τήν θλίψιν έρωτο; άνοσίου καί περιφρονηθέντος,

(I) ΊΙ Εκάβη μετεμορφώΟη κατά τον Όόίδιον «ίς 
χϋνα, Σ. Μ.
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τήν δέ ’Αλκυόνην εί; πτηνδν, διότι αδυνατεί νά 
παραστήση διά λόγων τήν απελπισίαν τή; χή
ρας τοΰ Κήϋκος' έν ένί λόγςο ή αρχαία μυθολογία 
άφαιρεΐ τήν άνθρωπίνην μορφήν άπδ παντός δστις 
ύπερβή, παρασυρόμενο; υπδ τοΰ πάθους, τά δρια 

τή; άνθρωπότητος.
Η αρχαία λοιπδν τέχνη, είτε διότι εκλέγει με

τά Οαυμασίας δεξιότητο; πρδ; παράστασιν τοΰ 
πάθους τήν πρδ τή; υπερβολή; περίοδον, είτε διό
τι. δι’ ένδς άλματος υπερπηδώσζ αυτήν μεταβαί
νει είς τδ υπερφυσικόν, τδ τά πάντα υπδ τήν σκε
πήν αύτοϋ καλύπτον, εμποιεί πλειοτέραν έντύπω- 
σιν έπϊ τή; φαντασία; παρ δσον ή νεωτέρα τέχνη, 
ήτι; άποτολμα Οαρρούντως νά έκφράσζ τήν υ
περβολήν τών παθών. II νεωτέρα τέχνη άξιοι δτι 
τά πάντα δέον ν’ άποκαλύπτωνται, παντάπασι 
δέ νά μή κοπιάζη ή φαντασία τοΰ λαοϋ, ένώ ώς 
έπϊ τδ πλεϊστον είναι εργον ορονήσεως ν άνατί- 
Οητα: εΐ; τδν θεατήν ή συμπλήρωσι; τή; έννοιας 
τοΰ ποιητοΰ ή τοΰ γλύπτου.

0 Σοφοκλής έν Φιλοκτήτη παρέστησεν άνεν- 
δοιάστω; τήν σωματικήν άλγηδόνα, άλλ’ εξέλεξε 
τήν υπόθεσιν ταύτην δχι βεβαίως έξ έρωτος πρδς 
τδ ειδεχθές, ώς έπραττεν έπί τινα χρόνον ή νεω
τέρα φιλολογία, άλλά διότι έσεβάσθη τήν υπάρ- 
χουσαν παράδοσιν καθ’ ήν ό Φιλοκτήτη; δηχθεϊ; 
ύπδ ιοβόλου όφεως καϊ έγκαταλειφθεϊ; υπδ τών 
Ελλήνων έπϊ τή; Λήμνου εκπέμπει οδυνηρά; κραυ
γάς άντηχούσας καθ’ δλην τήν νήσον.' Ο Κικέρων 
μέμφεται τοΰ Σοφοκλέου; ώ; παραστήσαντο; τδν 
ήρωά του όχι μετρίω; μεμψιμοιροΰντα, δπερ εί
ναι, λέγει, ανεκτόν, άλλά κλονοΰντα τήν νήσον 
διά τών σπαραξικάρδιων μοναχών του. Εγώ δμως 
έξ έναντίας θαυμάζω πρδ παντδ; έν τώ Φιλοκτήτη 
μέ πόσην τέχνην ό ποιητή; άφησε μέν είς τδν η
ρώα καϊ τήν πληγήν καϊ του; κοπετού; καί δλα 
τά λυπηρά παρεπόμενα τών σωματικών πόνων, έ- 
θεσεν δμω; ταυτοχρόνως έν αύτώ ήθικά πάθη άν- 
τισταθμίζοντα τήν έκ τή; θέα; τών παθημάτων 
προσγινομίνην συγκίνησιν, διότι ό Φιλοκτήτης δέν 
συλλογίζεται μόνον τήν πληγήν του, άλλά μισεϊ 
τδν όδυσσέα καϊ τους ’Ατρείδας τού; έγκαταλεί- 
ψαντα; αύτδν εί; τήν έρημον έκείνην νήσον καϊ 
δέν θέλει νά φέρη εί; τούς ’Ατρείδας τά νικηφόρα 
βέλη τοΰ ύρακλέους, ούδ έάν έμελλε νά θεραπευ- 
θή ύπδ τά τείχη τής Τροίας. ’Εκτδ; δέ τοΰ μί
σους καϊ άλλα αισθήματα συγκινοΰσι τήν ψυχήν 
αύτοϋ καίτοι τοσαΰτα πάσχοντος' ένθυμεϊται δη
λαδή μετά πόθου τδν πατέρα αύτοϋ, τήν πατρί

δα, τά; τερπνά; δχθα; τοΰ Σπερχειού κ’άϊ θρηνεί 

τδν θάνατον τοΰ ’Αχιλλέως και τοΰ Αίαντος’ ταϋ
τα δ έκπλήσσουσι τδν Νεοπτόλεμον άποροΰντα 
πώ; ό Φιλοκτήτης, καίτοι πάσχων καί έγκαταλε- 
λειμμένος,δύναται νά χύση δάκρυα άκούων τά δεινά 
τών άλλων. Καί τέλος δτε έφθασεν ή ώρα τής άνα- 
χωρήσεως αύτοϋ άπδ τή; νήσου κα'ι τοΰ σπηλαίου, 
άτινα υπήρξαν θεαταϊ τών πολυχρονίων βασάνων 
του, δέν αποχωρίζεται άπ’ αύτών μετ’ άπεχθείας, 
ώ; ό άναρρωνύων άσθενής άποχωρίζεται τή; κλί
νη; του’ άλλ’ άποχαιρετα καϊ τούς βράχου; υπδ 
τού; οποίους έστεγάσθη, καϊ τά; πήγα; αίτινε; 
κατέπαυσαν τήν δίψαν του, καϊ τήν θάλασσαν 
καϊ άπασαν έν συνόλφ έκείνην τήν φύσιν, ή,τι; 
τδν έπαρηγόρησε πάσχοντα καϊ έν μέσςο τής ο
ποία; έπϊ δέκα έτη έζησεν. Επομένως ή ψυχή τοϋ 
πάσχοντος Φιλοκτήτου όχι μόνον δέν εϊναι άναί- 
σθητος, οχι μόνον δέν κατέστη υπδ τών άλγηδό- 

νων ανεπίδεκτος ηθικών συγκινήσειον, άλλά καί 
οργήν κα! μίσος καϊ άγάπην καί πόθον καϊ δλα 
έν ένϊ λόγο» τά ανθρώπινα πάθη υπερβαλλόντως 
συναισθάνεται, 'θ Φιλοκτήτης ούδέ τών στω'ίκών 
τήν άπάθειαν ευτυχώς έχει, ούδέ πρδς τού; συνή
θεις άσθενεϊ; τών νοσοκομείων δμοιάζει, τδ δέ 

δραματικώτερον αύτοϋ στοιχεϊον δέν είναι αί φυ·- 
σικαϊ άλγηδόνες, τούναντίον μάλιστα τδ κυριώ" 
τερον χαρακτηριστικόν είναι, τολμώ είπεΐν, ή υ
περοχή τή; πνευματικής πρδ; τήν υλικήν φύσιν.

Καϊ αληθώς μέν ή υπεροχή αυτή δέν χρησι
μεύει ένταΰθα πρδς καταστολήν τών παθών, ως 

ι έν τή φιλοσοφία, άλλ’είναι δυνατόν νά καταδειχθή 
σκφέστερον πόση ηθική δύναμι; διετηρήθη έν τω 
Φιλοκτήτη μετά δεκαετή σωματικά δεινοπα- 
Οήματα, ή δσον διά τών εξής λόγων « Αγωμεν, 
λέγει ό Νεοπτόλεμος, άγωμεν πρδς τούς κατα- 
παύσοντα; τά άλγη σου καϊ Οεοαπεύσοντάς σε»— 
« Ούδέποτε, άποκρίνεται ό Φιλοκτήτη;, θά πο- 
ρευθώ έκουσίω; πρδς έκείνου; οΐτινες μέ έγκατέ- 
λιπον. » Προσφέρετε πρδ; οίονδήποτε άσθενή, καί 
μάλιστα άσθενή άλγοϋντα άπδ δεκαετίας, τά θε
ραπευτικά φάρμακα, ύπδ τδν όρον νά συγχωρήση 
τού; έχθρούς του καϊ Οά ίδήτε μετά πόση; θεοσε
βούς προθυμίας Οά στέρξη είς τούς ύπδ τοΰ Φιλο- 
κτήτου άποδίιφθέντα; δρους. Η φιλοσοφία δρθώς 
ποιούσα καταδικάζει τοσαύτην επιμονήν έκ μίσους 
πηγάζουσαν' άλλ’ είς τδ δράμα τδ τοιοϋτον επι

τρέπεται.
Πανταχοϋ έν τώ Φιλοκτήτη τοϋ Σοφοκλέους 

τά ηθικά αισθήματα διαλάμπουσιν έν παραθέσει

πρδ; τά; σωματικά; άλγηδόνα;. ’ΐδού πώ; δ Φι
λοκτήτη; υπομένει μετά γενναιότητο; τού; θανά
σιμου; πόνου; τή; πληγής του.

Νεοπτόλεμο;. . . . Τί δή πού’ ώδ ’ ές ούδενδ; 
λόγου σιωπά;. χάπόπληχτο; ώδ’ t/τ, ; 

Φιλοκτήτης Ά, ά! ά! α !
Νε. Τί δ’ έντίν ;
Φιλ. Ούδέν δεινόν άλλ' ft’ ω τέκνον.
Νε. Μων άλγος ίσχεις της παρεστώση; νόσου ;
Φ.λ. Οΰ δήτ’ ίγωγ’· άλλ’ άρτι κουφίζειν δοκώ. 

Ίώ θεοί !
Νε. Τί τού; θεού; οΰτω; άνεστενων χαλεΐς ;
Φιλ. Σωτήοα; αύτού; ηπίου; 0’ ήμϊν μολεϊν. 

Ά, α! ά! α!
Νε. Τί ποτέ π/πονθχ; ; ούκ έρεϊ; ; άλλ’ ώδ' ίση 

σιγηλό; ; έν χαχω δε τω οαίνη κυρών.
Φιλ. Άπόλωλα, τε'»νον, χού δυνήάομαϊ χα-.όν 

χρύψχι παρ’ δμϊν. άτταταί ! δ-.έρχε-χι. 
διέρχεται, δύστηνος, ώ τάλα; έγώ ! 
Άπόλωλα, τέκνον- βούλομαι, τέκνον, παπαί....

Αί άλγηδόνες έν τέλει ΰπερίσχυσαν τής καρτε
ρίας αύτοϋ καϊ καταπίπτει έξηχτλημένο;' ώς έκ 
τή; πολλής δ’ άγωνίας επέρχεται αύτώ ύπνος. 
Προηγουμένως δμω; έξορκίζει τδν Νεοπτόλεμον 
καϊ τδν Χορδν νά μή τόν έγκαταλίπωσιν ένώ κοι
μάται. διότι ό δυστυχή; δέν λησμονεί δτι καί 
πρδ δεκαετία; οί έλληνες τδν έγκατέλιπον κοι- 
μώμενον. Οθεν ό Χορός παραμένει μετά τοϋ Νεο
πτολέμου καί επικαλείται τού; θεού; νά άποστεί- 
λωσι πρδ; τδν άσθενή τδν τά δεινά πραόνοντα 
ύπνον.

Χορός, Ύπν δδύνα; αδαή;. Ύπνε δ’ άλγέων, 
εύαή; ήμϊν ίλΟοις, 
εύαίων, εύαίων ώνας- 

ομμασι δ’ άντέχοι; τόνο’ αϊγλαν, 
S τετιεται τανΰν !

Μετ’ ού πολύ ό Φιλοκτήτη; έξεγείρεται τοϋ 

υπνου ήσυχώτερος' άλλ’ ακούσατε δποϊα τρυφερά 
αισθήματα έκφράζει δ εύγνώμων ούτο; άσθενή; 
πρδς τού; περιθάλψαντα; αύτόν.

Φιλοκτ. Ώ φίγ-fo; δπνου διάδοχον, τδ τ’ έλπίδων 
άπιστον οίχούρημσ τώνδε τον ξένων. 
Ού γάρ ποτ' ώ^παϊ. τοΰτ’ άν έςηυχησ’ ίγώ, 
τλήναί σ’ ίλιινώς ώδε τάμά πήματα 
μεϊναι παρόντα χαϊ ςυνωφελοϋντά μοι !

Πόσον ώραία είναι ή έκπληξι; αύτη τοϋ Φιλο- 
κτήτου! Πόσον συγκινητική ή σπουδή μεθ’ ή; δ 
Νεοπτόλεμο; περιθάλπει τδν πάσχοντα ! Τδ έπ 
έμοί, εύγνωμονώ, ούτως είπεΐν, πρδς τά; σωμα
τικά; άλγηδόνα;, δτι παρέχουσιν είς τήν άνθρω- 
πίνην ψυχήν αφορμήν εί; τοσαΰτα εύγενή αισθή
ματα- Η διαδοχή αΰτη τών δτέ μεν ήδέων, δτε

δε λυπηρών συγκινήσεων καϊ τδ κράμα τδ άποτε- 
λούμενον έκ τών ενεργειών τή; πνευματική; καϊ 
σωματική; φύσεως, συγκροτοΰσιν άναμφιλέκτω; 
τδ ζωτικωτερον ελατήριου τή; τραγςοδίας τοϋ Σο
φοκλέους. ν «

Δέν πρέπει ωσαύτως νά παρασιωπήσωμεν τήν 
θαυμαστήν απλότητα τοΰ Ελληνος ποιητοΰ περί 
τήν εκλογήν τή; ύποθέσεω:, έχούσης ώ; έξής. 
Πλοΐον προσπελάζει εί; τά; έρήμου; άκτά; τή; 
Λήμνου' δ Νεοπτόλεμο; ζητεί τδ σπήλαιον δπου

■δ Φιλοκτήτη; άπδ δεκαετίας έγκαταλειφθεΐ; ζή 
παντέρημος' τέλος πάντων τδν συναντά, έκεϊνος 
δέ καθικετεύει τδν Νεοπτόλεμον νά τδν συμπα- 
ραλάβη εί; Σκύρον. Εντούτοις οί παροξυσμοί τή; 
πληγή; έξαντλοΰσι τάς.δυνάμει; αύτοϋ, δ δέ Νεο
πτόλεμος δέν ήξεύρει πώ; νά τολμήση νά δμο- 
λογήση.τώ Φιλοκτήτη ότι θέλει νά τδν συμπαοα- 
λάβη όχι εί; Σκύρον, άλλ’ εί; Τρφάδα- δ ήρω; 
έμπλεω; οργή; καϊ μίσους κωφεύει πρδς τού; λό
γου; τοΰ’οδυσσέω; καϊ τά; παρακλήσεις τοϋ Νεο
πτολέμου, καϊ μόλις έπϊ τέλους πείθεται εί; τάς 
θεία; διαταγάς τοΰ ύρακλέους. Ιδού όλη ή υπό- 
θεσι; τή; τραγωδία; τοϋ Σοφοκλέους, άπλουστά- 
τη, άλλ' όμως ζωηρά καϊ μεστή περιπετειών 
γεννωμένων έκ τών αισθημάτων μόνον τών προ
σώπων. Π δέ άπλότης αΰτη διετηρήθη υπό τοΰ 
ποιητοΰ οΰ μόνον εί; τήν δπόθεσιν άλλά καί εΐ; 
τήν έκφρασιν. Ακούσατε τδν Φιλοκτήτην διηγού" 
μενον πώ; διήνυε τδν βίον αύτοϋ, άφ’ ή; ήμέρας 
έγκαταλείφθη υπό τών Ελλήνων έπϊ τής άγριας 
έκείνη; νήσου.
Φιλοκτήτη; .... Ό μέν χρόνο; δή διά χρόνου προυβαι- 

νί μοι, 
κά-'ει τι βαια τηδ*  ύπδ στέγη μόνον 
διακονεϊσθχι- γαστοϊ μέν τά συμφορά 
τόςον τόδ' έξεύρισχε, τά; ύποπτέρου; 
ΒάλΛον -τελεία;· πρδ; δέ τοϋθ', δ μοι βόλοι 
νιυροσπαδή; άτρακτο;, αύτδ; αν τάλα; 
εϊλυόμην δύστηνο;, έξίλκων πόδα 
πρδ; τοΰτ’ άν- είτ ίδει τι χαϊ ποτδν λαβεϊν, 
καί που, πάγου χυθεντο;, οΐα χείματι, 
ξύλον τΐ θραΰσαι, ταΰτ’ μν έςίρπων τάλα;, 
έμηχανώμην- εϊτα πϋρ άν ού παρήν, 
άλλ' έν πίτροισι πέτρον έχτρίβων μόλι; 
ίφην άφαντον φώ;, δ χαϊ σώζει μ’ άεί.

Εν τή διηγήσει ταύτη ούδέ περιφράσεις υπάρ-
/ουσιν, ούδ’ έπιτετηδευμένα ποικίλματα, ώ; εις
τδν La Harpe, δστις, άν καϊ ήθέλησε νά μετάφρα
ση τδν Φιλοκτήτην έπϊ τδ άφελέστερον, δέν άπέ-
φυγεν δμως έντελώ; τήν έπίρροιαν τής συγχρόνου
αύτοϋ φιλολογίας.
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Τοιοΰτο; λοιπόν είναι ό Φιλοκτήτης τοΰ ΣοφΟ- 
κλέους, έν τώόποίω συνδυαζόμεναι τεχνηέντως αί 
ήθικαί συγκινήσεις μετά τδν σωματικών παθή
σεων, κχϊ οίονεί αντισταθμίζονται άλλήλας, άνα- 
δωκνύουσιν έτι ωραιότερου τό πρόσωπον τοΰ ή- 
ρωη;. Ούδαμοϋ ίν αΰτώ ό οίκτος έκεϊνο; ό γεννώ- 
μενος έν ήμΣν έκ τδν άλλοτρίων παθημάτων, καΐ 
τόν όποΧον προσφόρω; δυνάμεθα νά δνομάσωμεν σω
ματικόν οίκτον, προήκει πέραν τοΰ δέοντος, δεύτε 

εγκαίρως πάντοτε άνυψοΰται και Αντικαθίσταται 
ύπό άλλου ίμερωτέρου καί εύγενεστέρου οίκτου 
τοΰ ψυχικού, τόν όποϊον αίσΟανόμεθά βλέποντες 
τά; διαφόρου; τοΰ Φιλοκτήτου συγκινήσεις, τάς 
έκ τίς χαράς, τίς εΰγνωμοσύνης, έτι δέ καΐ τάς 
έκ τίς οργής και τοΰ μίσους αύτοΰ. Συγκιρνωμέ- 
νων δέ ούτως άμοιβαίως καί τεχνηέντως τών πα
θών, καταντά εύκολος ή αποφυγή τίς υπερβολή; 

καί κατά συνέπειαν, τί; ή,θικί; ί σωματική; 

δυσμορφίας.
Οθεν οί Ελληνες έξέφραζον άνενδοιάστω; τά; 

βώματικάς άλγηδόνας" δποβάλλοντε; όμως αυτά; 
είς τήν ένεογόν δύναμίν τοϋ ιδανικού ωραίου, τάς 
έπνευματοποίουν τοιουτοτρόπως ώστε ή 4υΖ^ 
συνεκινεϊτο μέν ζωηρώς, άλλά δέν κατεπονεϊτο. Η 
δέ φιλοσοφία καΐ αί τέχναι παρ αύτοΐ; συνετί- 
λόυν μεγάλως εί; τό νά ύπερισχύστ, τί; υλική,; 
φύσεως ή ηθική- αί μέν τέχναι διά τίς λατρείας 
τοΰ ώραίου, τό όπΟϊον ανευρίσκεται μόνον έν τί 
σωματικί ήρεμία τί προερχόμενη έκ τί; ψυχική; 
γαλήνης, ή 8έ φιλοσοφία διά τοΰ δόγματος, ότι 

τό πνεύμα εϊναι άνώτερον τί; ύλης.
Η βαθμιαία αύτη υπεροχή τοΰ πνεύματος έπΐ

τή; ύλη; προπαρεσκεύασε τόν κόσμον πρό; παρα-1 τέρας
Ϊ.’.Ι------ -ί;

σωματική; φύσεως, έθριάμβευσεν ή πνευματική φύ- 
σι;- οί δέ άνθρωποι διά τής λατρεία; τοΰ ωραίου 
ώδηγήθησαν είς τήν λατρείαν τοΰ αγαθού.

Από τί; κηρύ'εω; τοΰ Εύαγγελίου πιστεύομεν 
ότι ή ψυχή δπερέχεί τοΰ σώματος, ούχ ήττον ό
μως ή κατ’ άλλήλων πάλη διαρκεΓ καΐ έν μέν τή 
άρχαιότητι ή φιλολογία, καίτοι βασιζόμενων τών 
τότε θρησκευμάτων έπΐ τή; ύλης, άνέδειζε βοή
θεια τί; φιλοσοφίας τό πνεύμα υπίρτερον τοΰ σώ
ματος- έν δέ τοϊ; καθ’ ήμάς χρόνοι; ή φιλολογία 
βαδίζει τήν αντίθετον όδόν.- τούτο δέ συμπεραίνω I 
όχι έκ τοΰ οτι ή νεωτέρα γαλλική φιλολογία πα- 
ρεσττ,σε πολλάκις έν τώ Οεάτρφ τό σωματικόν 

άλγος, διότι ήμεϊς οσάκις πρόκειται νά παρου- 
σιάσωμεν έπΐ τής σκηνής σωματικήν άρρωστίαν,

δοχή,ν τοΰ χριστιανισμού δ·. ου καταπεσουση; τί;

έκλέγομεν τάς‘άρρωστίας.έκείνα; τάς στενώ; συ- 
σχετιζόμένα; οπωσδήποτε πρδ; τό ψυχικόν άλ
γος, οίον τήν παραφροσύνην, τήν Υποχονδρίαν καί 
τά τούτων παραπλήσια- ωσαύτως δέ καΐ έκ τών 
πηρώσεων προτιμώμεν τήν τυφλότητα ή τήν 

I κωφότητα, καΐ καθόλου ειπεϊν, τά σωματικά έ
κεϊνα ελαττώματα τά όποϊα κωλύοντα άφ’ ένός 
διεγείρουσιν ίφ ετέρου ττ,ν νοημοσύνην. Η καθ 
ήμα; φιλολογία διεφύλαξε μέν τόν πνευματισμόν 
εΐ; τήν εκλογήν τών υποθέσεων, παρεδέχθη όμως 

τόν υλισμόν εΐ; τήν έκφρασιν αυτών.
Α; έξετάσωμεν συντόμω; τήν περίεργον ταύ

την μεταμόρφωσιν. Έν τοϊ; πρόσθεν χρόνοι; ή 
εκφρασι; τών αισθημάτων μετείχε τί; φύσεως 
τών αισθημάτων αυτών, εϊχε, δηλαδή, τι υψηλόν 
καί αγνόν, ένίοτε μάλιστα ή έκφρασις κατάντα 
λίαν άφηρημένη. Εκαστον ψυχικόν αίσθημα έχει 
τήν αντιστοιχούσαν αύτώ άΤσθησιν, άλλ’ ούδέπο
τε έν τοϊς χρόνοι; εκείνοι; έσοφίσθτ,σαν ν’ άντι- 
καταστήσωσς τήν λέςιν τήν σημάίνουσαν τό αί
σθημα διά τί; λίξεως τίς σημαινούση; ττ,ν αί- 
σθησιν- προσεπάθει έν άλλοις λόγοι; η τότε φι
λολογία ττ,ν άνθρωπίνην ψυχήν και όχι τό σώμα 
νά έξεικονίση- ’Εν δέ τοϊ; καθ’ήμάς χρόνοι; ήθέ- 
λησαν δχι μόνον νά εΰονίσώσι τά αισθήματα τίς 
άνθρωπίνη; ψυχής, άλλά, δός ειπεϊν, νά τά γλύ- 
ψωσιν- έπειδή δέ, ενεκα ττ,ς φυσικής αύτών λεπτό
τητος, δεν ήτο ικανή πρός τοΰτο ή γλυφΐς τών 
έν φιλοσοφίφ άριστοτεχνών, περιήλθον εις ττ,ν 
άναπόδραστον άνάγκην νά λάβωσιν άντΐ τοΰ αι
σθήματος ττ,ν αίσθησιν, τί; αΐσθήσεω; οΰση; χον
δρότερα;, εύσαρκοτέρα; καΐ επομένως ευπλαστο- 

πρός τό νέον ύφος.
__ t Λ. αύτη τής αΐσθήσεω; έπΐ τοΰ αι

σθήματος είναι το περιεργότερον χαρακτηριστι
κόν τί; νΰν φιλολογίας, ής καΐ οί προγενέστεροι 
οΰτω καΐ ήμεϊς παριστάνοιχεν άποκλειστικώς τάς 
ψυχικά; παθήσεις, τό μϊσος δηλονότι, τήν Οργήν, 
τή,ν ζηλοτυπίαν, τόν έρωτα, τήν μητρικήν στορ
γήν, άλλά παριστάνομεν ^ιύτάς ώς παθήσεις τοϋ 
σώματος, καΐ θέλοντες νά τά; έ/ισχύσωμεν τάς 
υλικοποιοΰμεν, Οέλοντε; δέ νά τά; καταστήσωμεν 
έμφαντικωτέρα; δίδομεν εί; αυτά; χαρακτήρα ά- 
γροϊκον. Η αρχαία ποιητική ένίβχυε μέν καΐ άνέ- 
πτύσσε παν δ,η αγνόν καΐ άΰλον ένυπήρχεν έν τώ 
πάθει, έζ Αρχής υγιούς δρμωμένη, άντέκρουε δέ 

και περιέστελλε πάν δ,τι χΰδαΐον καΐ γήϊνον ευ
ρίσκετο έν αύτδ, όπερ δ ’Αριστοτέλης καθαρμόν 
τών παθών έκάλει. ήμεϊ; δέ σήμερον πράττομεν
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τό εναντίον, προάγομεν τό ψυχικόν πάθος μέχρις 
άπομιμήσεω; τού υλικού πάθους, ώσανει δέν έπι- 

στευομεν είμή εΐ; τά αισθήματα τά χειρονομοΰν- 
τα, ή ορθώτερον, τά πρ^ζενοΰντα διαστροφή; 
μυώνων καΐ μορφασμούς- άν μή ίδωμεν, δηλαδή, 
σωματικού; σπασμούς δέν πιστεύομεν ε;ς τά; ψυ
χικά; συγκινήσεις. Μή νομίσητε δέ ότι μ,όνον έν 
τώ θεάτρω ή έν τή φιλολογία επικρατεί ή τοι
αύτη μανία, διότι καΐ έν τώ βίςο έκτιμώμεν τά; 
ψυχικά; παθήσεις καταμετρούντο; έκ τί; βλάβη; 
τήν προσγιγνομένην ύ,τ’αύτών εί; τήν ύγίειαν τοϋ 
σώματος*  δθεν ένώ οί προγενέστεροι ήρευνων τήν 
καρδίαν, ήμεϊ; διαψηλαφώμεν τόν σφυγμόν- μάς 
φαίνονται δέ προσπεποιημέναι αί λύπαι δσαι δέν 
έπιφέρουσι σωματικήν άσθένειαν καΐ έμπαίζομεν 
τά πάθη τά μή προζενοΰντα παραφροσύνην- έν 
δέ ταϊ; θλίψεσιν ήμών έπικαλούμεθα τάν συνδρο

μήν τοΰ ιατρού μάλλον ή τοΰ ίερέως, διότι παρά 
την βούλησιν ήμών καΐ λεληθότω; πω; νομίζομεν 
δτι τό σώμα πάσχει καΐ ότι τοΰτο. καί οχι ή ψυ
χή έχει άνάγκην θεραπεία;. V.

Πρός άνακεφαλαίωσιν ττ,ς προκειμένη; μελέτης 
θά φέρω παράδειγμα ινα καταδείξω, τίνι τρόπω 
εκφράζεται ύπό τής φιλολογία; δ ακούσιος ούτο;: 
υλισμό; τίς κοινωνίας, και πώ; την άπεικόνισιν 
τών αισθημάτων βαθμηδόν άνεπλήρωσεν ή άπει- I 
κόνισι; τή; εμφύτου όρμής.

Εν τώ μυθιστορήματι « ή Παναγία τών Πα
ρισίων » τοϋ κ. Βίκτωρο; Οΰγου παρίσταται γυνή 
έλεεινή, ή Γυδύλη, μένουσα κατάκλειστος έντό; 
στενού πύργου δι’ ένό; μικροΰ φε γγίτου άμυδρώς 
φωτιζομένου- ή γυνή αύτη άπώλεσε σχεδόν τά; 
φρένα; άφ’ ή; ήμέρα; τό τετοαετέ; αύτής θυγά- 
τριον άνηρπάγη ύπό Αιγυπτίων. Τέλος άνευρί- 
σκει ττ,ν θυγατέρα τη;, άλλά την ανευρίσκει φεύ- 
γουσαν τό ικρίωμα και καταδιωκομένην ύπό τοϋ 
δημίου καΐ τών δορυφόρων του- κρύπτει λοιπόν 
αυτήν πλησίον τη; και άρνεϊται νά τήν παρα- 
δώση είς την εξουσίαν. Τότε ό Αρχηγό; τών φυ
λάκων διατάττει νά κρημνίσωσι τόν πύργον καί 
διά βία; ν’ άπαγάγωσι τήν Εσμεράλδαν άπό τά; 
μητρικά; άγκάλα;. Η θέσις εϊναι δεινή καΐ φο
βερά, ομοιάζει μέν τήν ττ,ς Κλυταιμνήστρας καί 
τη; Εκάβη; δτε βλέπουσι τά; θυγατέρας των ά-1 

παγομένα; είς τάν σφαγήν, υπερέχει δέ καθ’ δτι 
ή Γυδύλη πρό δεκαπενταετίας σχεδόν παραφρονεί, 
δέότι κατά τού; κανόνα; τίς νεωτέρα; ποιητι
κής, μή δυνηθεΐσα νά υπομείνη ττ,ν έκ τί; αρ

παγής ττ,ς θυγατρός ττ,ς λύπην, παραφρόνησε. Ας

ίδωμεν πώ; δ ποιητής έξεικονίζει ττ,ν Απελπισίαν 

τίς μητρός, δτε οί φύλακες προσπκθοΰσι ν’ άπα- 
γάγωσι την θυγατέρα ?,ν άρτίως άνευρε.

“ II μήττ,ρ ίδούσα τόν προμαχώνα αύτής κρη- 
μνιζόμενον διά μοχλών καΐ πελέκεων άφήκε κραυ

γήν τρόμου- ύστερον ήρξατο τρέχουσα κύκλω εν
τός τοΰ κλωβού τη; όίς θηρίον άγριον. Λέξιν 
πλέον δέν έλεγεν, άλλ’ οί οφθαλμοί της ήσαν φλο

γεροί . .. Αίφνης αίρει μέ τάς δύο χεΐρας λίθον 
καΐ ρίπτει αύτόν κατά κεφαλής τών εργαζομέ
νων- άλλ’ ό λίθο; άπο σκοπού βληθείς, διότι αί 
χεϊρέ; τη; ετρεμον, έπεσεν άνευ άποτελέσματος 
παρά τόν ίππον τοΰ Τριστάν- έκείνη δέ έτριξε 
τού; όδόντα;..........Οσρ» ή εργασία τών κρημνι-
στών έβαινεν έπΐ τά πρόσω, τόσον έκείνη ύπεχώ- 
ρει πρό; τά οπίσω καΐ περιέσφιγγε τήν θυγατέρα 
της έπΐ τοϋ τοίχο»- αίφνης είδε τόν λίθον τόν 
φράττοντα τό παράθυρον σαλευόμενον καΐ ήκουσε 
τόν Τριστάν παροτρύνοντα τούς έργάτας. Τότε

' συνελθούσα διά μιάς έκ τί; ληθαργώδους Ακινη
σίας έν ή διετέλει άπό τινων στιγμών, ήρξατο 
κραυγάζουσα, ή δέ φωνή τη; διέσχιζί τό ου; ώς 
ήχος πρίονος, δτέ δέ έτραύλιζεν ώσανει αί άραΐ 
άπασαι συνωθοϋντο έπΐ τών χειλέων της διά νά 
έκραγώσιν δλαι διά μιβ;· « Π ! S1 ! 6 ! Φρίκη ? 
λήσταί ' θηρίκ ανήμερα ! θέλετε νά μοΰ άρπά- 
σητε τήν κόρην μου ; Σάς λέγω, είναι ή κόρη 
μου αύτή ! Α τούς άτιμου; ! ίλ τούς δημίους ! 
τούς κακούργους! τούς φονεϊ; ! βοήθεια! φωτίά !—■ 
Καλέ Οά μοΰ πάρουν αυτοί τό παιδί.μ,ου! καΐ 
ποϋ εϊναι λοιπόν αύτός ό θεό; ό δίκαιος ; — Τό
τε άποτεινομένη πρός τόν Τριστάν, αέ στόμα 
άφρίζον, μέ ομμα άτενέ; καΐ άγριον, τετραποδητί 
ώ; πάνΟηρ, τά; τρίχα; ώρθωμένα;

Λ; μή προχωρήσωμεν περαιτέρω, ό ύβίδιος 
έν παραπλήσια σκηνή θά μετεχειρίζετο τή*  μϊ" 
ταμόρφωσιν πρό πολλοϋ, διότι ή άγρία αύτη λύσ
σα τοΰ πάνθηρος τοϋ όποιου τά νεογνά αρπάζει 
δ θηρευτής δέν έχει τι κοινόν πρό; ττ,ν άνθρωπί- 
ντ,ν λύπτ,ν- δέν βλέπω πλέον γυναϊκα ή μητέρα, 
άλλά μαινομένην παράφρονα, θηρίον άνήμερον. ή 
οργή μετετράπη είς μανίαν, ή φυσική δρμή διε- 
δέχθη τό αίσθημα, ή ψυχή κατενικήθη υπό. τοΰ 
σώματος. Λ; άποστρέψωμεν λοιπόν έκεϊθεν τούς 
οφθαλμούς μα; επαναλαμβάνοντας τόν ώραΐον 
έκεΐνον τοΰ Τερεντίου στίχον.

άνθρωπος, είμι, καί είς τα ανθρώπινα σνγχινοΰμαι
Homo sum: humani nihil a me alienam puto.

____________________ θ. Ν. Φ.
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H ΞΑΝΘΗ ΓΙΝΈΒΡΑ- (1)

Εκ τοΰ θαυμασμού 8» ένεπνεεν εκτός τοΰ θεά
τρου πολλάκις ίπασχε’ συνεχώς δέ έσκέπτετο 
μετά λόπτς τί άρα ήθελε συμπεράνει ό ’Ανιόλο; 
βλέπων τη*  έρμινίαν (ούτως ώνομάζετο τότε) σύ- 
ρουσαν κατόπιν της δλην τήν Ενετικήν νεολαίαν. 
Οά λάβη βεβαίους κολλάς ύπονοία;, έλεγε, καί Οά 
μέ περιφρόνηση. Π Θεέ μου, άνεφώνίι, πόσον έσφαλ- 
λον ! Είναι άρα ή τύψις τοΰ συνειδότος ή πρώτη 
τιμωρία τοΰ εγκλήματος δπερ έκραζα, φυγοΰσα 

-ής πατρικής μου οίκίας ;
Εν τούτοις αί έπιτυχίαι τη; τήν παρηγόρουν 

κατά τι, έτήκετο όμως είς άκρον βλέπουσχ ότι 
δλαι αί μεγάλαι κυρίαι, αίτινες έκ τοϋ θεωρείου 
τήν έθαύμαζον διά τών διόπτρων των, προσε- 
ποιοΰντο δταν τήν άπήντων καθ’ οδόν ότι δέν 
τήν έβλεπον. Ηδύνατο μέν βεβαίως νά προσέλκυ
ση είς τδν οίκόν της δούκας καί κόμητας, άλλ’ ά- 

πέφευγε πάσαν συναναστροφήν άλλην, κα'ι αί σχέ
σεις της περιωρίζοντο μόνον πρδς ττν Νίναν, τδν 
γέροντα Πέτρον Μάρσην τήν θυγατέρα του, Κλαυ- 
δίαν και τήν κυρίαν '' γραίαν Λγγλίδα ήτις έζη 
άπομεμακρυσμένη τοΰ θεάτρου πλησίον τού ί’ιάλ- 

του.
ό πλέον ενθουσιασμένος έκ τών θαυμαστών 

της ήτο δ κόμης τοϋ Σπαλάτρου, δστις είχε κα- 
ταστή περίφημος είς Ενετίαν διά τήν σφοδρότητα 
τοϋ ίπποτικοϋ έρωτος του. Τήν ήνώχλει δθεν ά- 
διαλείπτως διά τών ανθοδεσμών καί τών κώμων 
του, καί καθ έκάστην τή προσέφερε τήν χεϊρα 
καί τήν καρδίαν του. Κοινώς έλέγετο ότι έφέρετο 
ούτως πρδς τήν έρμινίαν διά νά προσέλκυση έκ 
ζηλοτυπίας πρδς έαυτδν τήν μαρκησ’.αν τής Κε- 
δένης, μεθ’ ής πρδ έτών ήτο έρωτευμένος. Καί όν
τως ή μαρκησία κεντηθεΧσα έκ τών πρδς τήν έρμι
νίαν διαθέσεων τοϋ κόμητος, έδείχθη εύμενή; πρδς 
αΰτδν καί επίτρεψε νά άναγγείλωσι τδν προσεχή 
μετ’ αΰτοϋ γάμον της. Τδ γεγονός δμως κοινολο- 
γηθέν έβλαψε Οανασίμως τήν Γινέβραν, διότι αμα 
παρουσιάσθη τήν έπαύριον είς τήν σκηνήν ψυθι- 
ρισμοί καί λόγοι απρεπείς ήκούσθησαν κατ’ αυ
τής έκ τών θεωρείων. Εννόησε τότε δτι ή τιμή 
της προσεβλήθη χωρίς νά δώση τήν έλαχίστην 
πρδς τοϋτο αφορμήν, δθεν άπεφάσισεν αμέσως νά 
μεταβή είς Νεάπολιν, ένθα ή αύτή έπιτυχία τήν
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συνώδευσε κατ’ άρχάς, έπειτα δμως έξέπεσε. Καί 
άλλοι μέν έλεγον δτι δέν είχε φωνήν, άλλος τήν 
παρίβαλλον πρδς τάς λαζαρόνας, αίτινες έτρα- 
γώδουν τήν νύκτα είς τάς όδούς, καί άλλοι τέ
λος έτι σκληρότεροι ύπέσχοντο νά τήν συνδράμω- 
otv όπως επιτυχή θέσιν δευτέρας άοιδοϋ εις τδ 
τής Βιέννης θέατρον.

Αίφνης εϊδησις κεραυνοβόλος δι’ όλους τούς εχ
θρούς τή; Γινέβρας διεδόθη, δτι ή Ερμινία συνεφώ’ 
νησε να μεταβή είς Βιέννην. Εκαστος τότε έσπευ- 
σε να άνακαλέση ό,τι πρότερον είπε καί νά τήν 
συγχαοή. ’Ανεχώρησαν δέ άμέσως αί δύο φίλαι 
διά Βιέννην διελθούσας διά ί*ώμης,  οπού ή Γινέβρα 
έτραγώδησεν έπιτυχώς είς μουσικήν τινα συμφω
νίαν, δοθεϊσαν ύπδ τοϋ πρέσβεως τή; ’Αγγλίας, 

καί έφθασεν αισίως.
0 διευθυντής τοΰ θεάτρου έδέχθη τήν Ερμη- 

νίαν ώς άν ήτο ή Αίνδη ή η Πάστα’ δωμάτια ί
δια ήσαν προητοιμασμένα δι’ αύτήν, καί τά καλ
λίτερα δραματικά πρόσωπα τή έδόθησαν. Είς τήν 
πρώτην έμφάνισίν της έπί τής σκηνής τήν ύπεδέ- 
χθησαν μέ μανιώδεις χειροκροτήσεις’ έτραγώδη- 
σε δέ τόσον καλώς καί μέ τόσην έπιδεξιότητα, 
ώστε έπέσυρε τδν ενθουσιασμόν τών θεατών.

Τήν έπιοϋσαν, πράγμα άπροσδόκζ,τον, δ πρίγ
κηψ Φριδερϊκος ήλθε νά τήν έπισκεφθή καί νά 
λάβη παρ’ αύτής, ώ; ήλπιζε, τήν αμοιβήν τών 
έκδουλεόσεών του, διότι ώς άνεφέοαμεν ούτος είχε 
προετοιμάσει τήν λαμπράν δεξίωσιν, ής έτυχεν ή 
Γινέβρα.

VII.

II Γινέβρα καθημένη πλησίον τής Νίνας εις τδ 
μεγαλοπρεπές δωμάτων, τδ όποιον ή διευθυντής 
τοϋ θεάτρου τή είχε παραχωρήσει, ώμίλει περί 
τής καταστάσεως καί τής δόξης της.

1 — Θά φημισθή τδ όνομά μου είς δλον τον
κόσμον, ίλεγε, καί οί μέν Παρίσιοι Οά μέ κολα- 
κεύσωσι, τδ δέ Λονδίνον θά μέ άνταμείψη.

Τήν στιγμήν ταύτην εςσήλθεν ό πρίγκηψ μέ ή
θος άλαζονικδν, καί ώμίλησεν είς τήν έρμινίαν 
ούτως, ώστε διαμιάς ύπέπεσεν αυτή εις τήν μεγα- 
λητέραν τών ταπεινώσεων. ’Απούσας έν Βενετία 
τήν διήγησιν τών συμβεβηκότων τοϋ κόμητος 
Σπαλάτρου, άναχώρησε πάραυτα διά Βιέννην, ό
που διά τών προσπαθειών του παρεσκευάσθη ή 
λαμπρά έπιτυχία τής Ερμινία; έν τή πρώτη, ώς 
εϊδαμεν, παραστάσει’ ηλπιζεν επομένως δτι ήθελε» 
έχει έκ μέρους τής άοιδοϋ πλήρη ευγνωμοσύνην.

Η Γινέβρα έν τούτοις δέν ήδύνατο νά αίσθάνη.ται 
ε.ίμή μίσος άσπονδον και οργήν κατ’ αΰτούς ώς 
ιςίτίου τής άναχωρήσεώς τη; έκ τής πατρικής της 
οίκίας καί τοϋ άλήτου καί ταπεινωτικού βίου 8ν 
διήγεν. Η ταραχή της λοιπδν ήτο μεγίστη, δταν 
άνηγγέλθη ότι κύριός τις έπεθύμει νά τήν ίδη.

— Ας τδν άποπέμψωσιν, είπεν ό πρίγκηψ έν 
δργ?.

— Διόλου, Κύριε, διότι η οικία αΰτη άνήκει 
εί; έμέ καί δύναμαι νά δεχθώ δντινα θέλω, καί 
άποταθείσα πρδς τδν υπηρέτην’ ά; εΐσέλθη, τώ 
είπεν. .

— ίΐ οίκ’α σας ;. .. είναι άληθές έψιθύρισε» 
,ό πρίγκηψ, δέν τδ έσκέφθην.

0 έπισκεπτόμενο; ήτον δ λόρδος ’* δσΤι; μα- 
Οών τήν έν Βιέννη μετάβασιν τής Ερμινίας είκο- 
λούθησεν αύτήν, Π εσπευσμένη άναχώρησί; τοο 
μάλιστα προύκάλεσε τούς σαρκασμούς πολλών, 
διότι έφάνη τφόντι παράδοξον πώς είς εύγε- 
νής τή; ηλικίας του άφινε τήν γυναίκα καί τά 
τέκνα του εις Νίκαιαν, διά νά τρέχη όπισθεν εικό
νων καί πρωταοιδών. Αμα έλθών εί; Βιέννην 

έπληροφορήθη περί τή; προστασία; ήν ό πρίγκηψ 
Φριδερϊκος παρείχε τή νέοι άοιδώ, καί έλυπήθη 
μεγάλως.

Αμα είσελθόντο; τοϋ Λόρδου δ πρίγκηψ άνεχώ- 
ρησεν, η δέ Γινέβρα άπεσύρθη εϊ; τι παρακείμενον 
δωμάτιον, όπου είργάζετο συνήθως, καί παρεκά
λεσε καί τδν ξένον νά τήν άκολουθήση. Καί κατ’ 
άρχάς μέν δ Λόρδος εύρέθη εί; απορίαν πόθεν ν’ 
άρχίση τήν ομιλίαν, άλλ’ άμα έπρόφερε κατά τύ
χην τδ όνομα τή; Γε»ούης, ή Γινέβρα τώ άπέτει- 
νε μυρίας ερωτήσεις περί τών γονέων της, κα1. έ- 
μαθεν, άλλ’ ούχί έν άπάση τή σκληρά άληθεία τδ 
αποτέλεσμα, δπερ παρήγαγεν έπί τοϋ πνεύματος 
τοϋ πατρός της ή άποκάλυψις τών κατ’ αύτήν. Η 
απελπισία της τότε μαθούση; ταϋτα συνεκίνησε 
τόσον τδν Λόρδο», ώστε ούτος μετά μεγίστη; θλί- 
ψεως τή είπε,

— Δέν σάς συμβουλεύω, Κυρία, νά έπανέλθη- 
τε είς τήν οικίαν σα; τήν στιγμήν ταύτην, διότι 
αί προλήψεις τών γονέων σα; είναι υπέρ τδ δέον 
έρόιζωμέναι καί πιθανόν νά μή σάς συγχωρήσω- 
σιν. Εγκαταλείψατε δμω; τδ στάδιον τοϋτο, δ
περ άν καί δύναταί νά φέρη δόξαν, θεωρείται δ
μω; όχι τόσον έντιμον παρά τ?ί κοινή γνώμη. Ού- 
δεί;, πιστεύσατε, θά σά; κατηγορήση, δταν μάθη 
υπό ποιας εύγενοϋς ιδέας έλαυνομένη άπεφασίσα- 
φε >ά καταβήτε είς τδ στάδιον τοϋτο, καί δτι έ·

μείνατε άμόλυν.τος έν τώ μέσοι τής περικυκλ'ού- 
σης ημάς διαφθοράς. Είς Ενετίαν σας ώνόμασαν 
Λίνδην, εί; Νεάπολιν Αγίαν Κησίλην και τά δνό- 
ματα ταϋτα είναι ενδείξεις άρκοϋσαι περί τή; κα
λή; σας διαγωγής. Καί έν τούτοι; δμολογητέον 
ότι τδ επάγγελμά σας είναι κινδυνώδες καί ή κα- 
ταιγις έπίκειται πάντοτε κατά τεχνητρία; άνευ 
πείρα; καί προστασίας.

— Πόσον εΐσθε αγαθός, Κύριε ! άνέκραζεν ή 
Γινέβρα’ άλλ’ άν μακρυνθώ τοΰ σταδίου τούτου, 
ποϊον άλλο νά άκολουθήσω ;

— Νομίζω οτι εύρον Sv, κόρη μου.
Η Νίνα παραιτήσασα τδ έργόχειρόν τη; έπλη- 

σίασε διά νά άκούση τί έμελλε νά τή ποοτείντ, δ 
νέο; καί ισχυρός προστάτης της.

— Ο,τι θά σά; προτείνω, είπεν δ Λόρδος, κα
τά πρώτην δψιν δέν θά φανή λαμπρόν, άλλά μάλ
λον δυσάρεστον’ σάς συμβουλεύω νά έλθητε είς 
Νίκαιαν δπου κατοικεί ή οικογένεια μου καί νά 
γίνητε διδασκάλισσα μουσικής. Θά σάς εόρω μα- 
θητάς, τά δέ δίδακτρα θά ήναι ικανά καί τακτι
κά’ άντί δέ νά ίξοδεύετε έκεΐ ό,τι έζοδέύετε iy- 
ταϋθα πρδςσυντήρησίν σας, θά σά; περισσεύη πάν 
ό,τι λαμβάνετε. Είναι άληθές ότι είς τδ στάδιον’ 
αύτδ τδ ειρηνικόν καί άνευ κινδύνων δέν θά σάς 
προσμειδιά Ισως ή τύχη, άλλά ύπεφίρατε τόσα 
μέχρι τοϋδε, ώστε πιστεύω δτι ή φιλοδοξία σας 
θά μένη έπαναπαυμένη. Αδετε, τδ ομολογώ, ώς 
άγγελος, άλλά ποτέ δέν θά επιτύχετε έν τώ θεά- 
τρω. Σά; ομιλώ, κόρη μου, έλευθέρως, διότι σά; 
υπολήπτομαι, ώ; γνωρίζων τά αίτια ύφ ών ώρμή- 
θητε νά έγκολπωθήτε τδ κινδυνώδες αύ*δ  στά
διό».

II εύδαιμονία έζωγραφίζετο είς τό πρόσωπόν 
τής Νίνα; άκουσάση; τού; λόγου; τούτους, διότι 
είδεν ότι εις τάς προτεινομένας συμφωνίας δέν έ- 

λησμονεΐτο καί αύτή. Η δέ Γινέβρα γόητευθεΐσα 
έκ τής νέα; ταύτης ύπάρξεω;, τής ήσύχου καί 
συμφώνου μέ τήν ψυχήν της, έφαίνετο συγκατα- 
νεύουσα. Τέλος ή Νίνα τή είπε.

— Φρονώ οτι καλλίτερον στάδιον δέν υπάρχει, 
καί πρέπει νά άκολουθήση; τά; συμβουλάς τοϋ 
εύγενοϋς καί εντίμου κυρίου, ’λφότου είμεθα εν
ταύθα δέν μά; έπερίσσευσαν ούτε τά έξοδα τί.ς 
ταφής μας, άν καμμία ημών άπέθνησκεν’ άλλοι; 
δέ άποφεύγομε» καί αύτδν τδν ποταπδν πρίγκη- 
πα, δστις είν’ ή αιτία δλων τών δυστυχιών μας.

Η άνάμνησις τοΰ προσώπου τούτου έπεισε τήν
Γινέβραν νά ^εχθή άμέσως τήν πρότασιν. ’Απο-
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ταθεϊσα λοιπδν πρδ; τάν Λόρδον, τώ είπε αετό 
γλυκείας φωνής. : . ;'

— Μιλόρδε, τίθεμαι υπδ τήν προστασίαν σας, 
καί άν δυνηθώ ποτέ δι’ ευγνωμοσύνη; νά πληρώ
σω τά; ευεργεσία; σας, έστέ βέβαιοι δτι θέλει λο

γίζομαι εύτυχής.

VII.
Εΐ; τήν άποφασισθεϊσαν δμω; άναχώρησιν τή; 

Γινέβρα;. υπήρχε καί τι; δυσκολία, μηδόλως λη· 
φθεϊσα ύπ’ όψιν. ί’πεχρεοΰτο αύτη νά μξίνΐ) είς 
Βιέννην καθ’ δλην τήν θεατρικήν περίοδον τοΰ 
έτους έκείνου’οθεν δταν ό πρίγκηψ, ισχυρό; ών 
έν τή πόλει, έπληροφορήθη δτι δχι μόνον τδ συμ
βόλαιόν τη; ήθελε νά διάλυση, άλλ δτι άνεχώρει 
καί μετά τοϋ λόρδου **,  8ν έθεώρει αντίζηλόν του, 
μετήλθεν δλα τά μέσα του δπω; έμποδίση τήν 
διάλυσιν. ■ -γ ■;

Ηναγκάσθη λοιπδν ή Γινέβρα νά έμφανισθή καϊ 
αύθις είς τδ κοινδν καϊ πολλάκις, άλλ’ έπειδή 

έκυρρεύθη ύπδ τής πραγματοποίησε»; τή; άπο- 
φάσεώ; της, έτραγώδει καί κακώς καϊ άνευ εν
θουσιασμού, ώστε αί μομφλί καί οί ψιθυρισμοί 
κατέστησαν ανυπόφοροι. Τούτου -ενεκεν δ διευ
θυντή; ήναγκάσθη νά παραδεχθή τήν διάλυσιν 
πή; συμφωνίας. Πρωίαν δέ τινα δ πρίγκηψ Φριδε- 
ρϊκος έμαθεν δτι ή Γινέβρα μετά τής Κίνας άνε- 
χώρησαν διά Νίκαιαν, καί δτι δ αντίπαλό; του 
Λόρδος τάς ήκολούθησεν αμέσως. ·,<ί- . . .

Κατά τάς πρώτα; ήμέρας τή; εΐ; Νίκαιαν άφί- 
ξεώ; της, ή Γινέβρα βλέπουσα έκτεινομένην τήν 
Μεσόγειον ένώπιόν της, τή έπήλθεν ή ιδέα νά έπιβή
πλοίου τίνος καί νά τρέξη πρδς άντάμωσιν τών 
γονέων της, παρ’ ών νά ζητήση συγγνώμην, άλ
λά σκ? φθεϊσα ώριμώτεοον άπεφάσισε νά μείνη εί; 
Νίκαιαν μέχρι τής παρελεύσεω; τών συμφωνηθέν- 
των δυο έτών, διότι ή καρδία τη; τή έλεγεν δτι 
δ ’Λνιόλος έζη, καί δτι έμμελε νά ένωθή μίαν ή- 
μέραν μετ’ αύτοϋ.

0 Λόρδ ο; έν τούτοι; έξεπλήρωσε τήν πρδς τήν 
Γινέβραν δοθεϊσαν ύπόσχεσίν του, διότι αί πρώ
τα·. μαθήτριαί τη; ησαν αί δύο θυγατέρε; του, κα
τόπιν δε καί άλλαι προστεθεϊσαι τή συνεργεία αύ
τοϋ. Μαθών δέ δ γενναίο; ούτο; προστάτη; της 
τήν ιστορίαν τοϋ Ανιόλου, ένεθάρρυνε τήν Γινέβραν 
νά μείνη δσον περισσότερον καιρδν ήδύνατο παρ’ 
αύτώ. ·,·.··

Εϊδομεν δτι ’Ανιόλο; είχεν έπανίλθει καί δτι 
μετά τριών έτών μόχθους δπω; άποκτήση περιου

σίαν, έπανέκαμψε μηδόλως επιτυχών., Λησμό
νησα; τήν κοινωνικήν τάξιν του έταξείδευσε δί
κην τυχοδιώκτου είς τήν Αφρικήν, εί; τδν Περσι
κόν κόλπον, εΐ; τήν Ινδικήν θάλασσαν, καί διέ
πλευσε τδν Ειρηνικόν ωκεανόν διά νά φθάση εϊ ς 
τδ Περού. Είς δέ τά πολύμοχθα ταϋτα ταξείδια 
άπήντησε πλείστους δσους κινδύνους, οΰ; τό θάρ
ρος καί ή άνάμνησι; τής έξαδέλφη; του άπέκρου- 
σαν’ οΰδόλως δμω; δ δυστυχή; ήδύνατο νά ύ- 
ποπτεύση δτι έκείνη ήθελεν έγκαταλείψει τήν οι
κογένειαν τη; δπως επιδίωξη τύχην διά τοϋ θεά
τρου. Μάλλον έπίστευεν δτι ήθελε τήν εύρη ύ- 
πανδρευμένην ή άποθανοΰσαν, δθεν καί προύτίθετο 
νά τήν συγχώρηση ·ή νά κλαύση έπί τοΰ τάφου 
της, ούχί δέ καί άοιδόν.

Έξετάζων τις τδν *Ανιόλον  ένδεδυμ ένον ώ; τδν 
περιεγράψαμεν, ήθελεν υπολάβει δτι κατείχετο 
ύπδ μεγάλης πενία;’ καί δμως έκέκτητο πολλάς 
έκατοστύα; ταλλήρων, άποκτηθέντων μετά πολ
λοϋ κόπου" δ σκοπό; του έμφανιζομένου τοιουτο
τρόπως ητο νά κατάπληξη τήν Ξανθήν.

ϊπδ τοιούτων κατείχετο σκέψεων δταν έφθα
σεν εις Γένουαν, όταν δέ έμαθε τήν άναχώρησιν 
τής έξαδέλφη; του, τδ στήθό; του ήρχισε νά 
πάλλη σφοδοώς, τδ αίμα άνέβη εϊ; τήν κεφαλήν 
του, καί δάκρυα άφθονα έρευσαν άπδ τού; οφθαλ
μούς του. Πρδς στιγμήν ήθέλη σε νά συγχώρηση 
έκείνην ήτι; τώ έπροξένησε τόσα; έλπίδα; καί 
τόσα; θλίψεις καί νά φύγη διά παντδ; δπως τήν 
λησμονήση, άλλ’ ή είκών έκείνης, ήν ήγάπαπερι- 
παθώς, έμειδία πρδ τών οφθαλμών του καί ήναπτε 
τήν ζηλοτυπίαν του. Τοιαύτη ήτο ή ήθική κα- 
τάστασις τοϋ Ανιόλου, δταν άγνωστό; τι; διελ- 
θών πλησίον του έπέδωκε πρδ; αΰτδν επιστολήν, 
ταύτας μόνον τάς λέξεις περιέχουσαν.

« ΙΪ Γινέβρα είναι είς Νίκαιαν » Πρίν ή ποο- 
φθάση ν άναγνώση ταϋτα δ άγνωστος έγένετο 
άφαντος.

Πάραυτα άνεχώρησε διά Νίκαιαν φέρων μεθ 
έαυτοϋ τδν μέτριον θησαυρόν του, καί εγχειρίδιου 
τδ δποϊον είχεν άφαιρέσει άπδ χεϊρα; δολοφόνου 
είς τά; δδούς τοϋ Ρίου ίανεείρου.

IX.
©ά δδηγή σωμεν ήδη τδν άναγνώστην εΐ; οίκόν 

τινα κείμενον έν τώ μέσω μικρά; κοιλάδος έν Νί
καια. U Γινέβρα μετά τδ πέρα; τή; θείας λει
τουργία; έπανήρχετο μετά τής Νίνα; είς τήν οι
κίαν ταύτην, ήτις έχρησίμευεν ώς κατοικία της, 

κατά νοϋν έχουσα τδν’Ανιόλον, καί πεπεισμένη 
δτι δ καιρό; τών δοκιμασιών τη; μετ όλίγον έ
μελλε νά λήξη.

Ο λόρδας, δστις τήν ήγάπα ώ; θυγατέρα του, 
εϊχε στείλει υπηρέτην εί; Γένουαν διά νά μάθη 
δσον τάχιον άν έπανέκαμψεν ό Λνιόλος και νά 
έπιδώση πρός αΰτδν επιστολήν, ήν εϊδομεν δτι 
έλαβεν ούτος.

Τήν ημέραν ταύτην πληροφορηθεϊς δ λόρδος 
περί τής προσεχούς άφίξεώς του έπέβτ, μετά τών 
δύο θυγατέρων του είς τήναμαξάν του καί έσπευ- 
σε νά άναγγείλη τήν χαοοποιάν .άγγελίαν εί; τήν 
Γινέβραν. ΙΪ ατμόσφαιρα ήτο πλήρη; άρωμάτων 
τά δέ πτηνά ποοσέθετον μέ τά κελαδήματα των 
χάριν εις τήν έμπροσθεν τών οφθαλμών τοϋ θεα
τού μαγευτικωτάτην εικόνα. Λί δύο θυγατέρε; 
τοϋ λόρδου κατέβησαν τού οχήματος καϊ έβάδι- 
ζον ύπδ τήν σκιάν τών μεγάλων δένδρων διά νά 
Οαυμάσωσιν άνετοιτερον τήν ωραιότητα τής φύ
σεως, δτε αίφνης φωνή σπαρακτική διασχίσασα 
τδν μυροβόλόν άέρα τά; έξήγαγε τής έκστάσεώς 
των. ό λόρδο; έσπευσε πρδ; τδν οίκίσκον, ΐπου 
εύρε τήν άτυχή Γινέβραν κειμένην εκτάδην ά«αί- 
σθητον’ πλησίον δ’ αυτή; άνήρ έκ τών θλίψεων 
καταβεβλημένο; ιστατο, ένώ ή Νίνα όλίγον πα 
ρέκει έθρήνει έπί τή συμφ ορα τή; φίλη; της, εί; 
τους πόδας τή; οποία; έκειτο έγχειρίδ-.ον. Ούδέν 
σημεϊον έν τούτοι; αίματος έφαίνετο.

Φθάσας δ ’Λνιόλος είς Νίκαιαν εύρεν εύκόλως 
τήν οικίαν της Γινέβρα; καί έπαρουσιάσθη ενώ
πιον αύτής μέ χαρακτήρας τοσοϋτον Αλλοιωμέ
νου; ίκ τή; οργής, ώστε ή Ξανθή έδυσκολεύθη 
νά τδν άναγνωρίσ-ij. Τούτο ηύξησε τήν μανίαν τοϋ 
Ανιόλου. Οτε δέ άνεγνώρισεν tv τή μεταβεβλη
μένη φυσιογνωμία του; χαρακτήρα; τοΰ μνηστή- 
ρός της, ώρμησε πρδς αύτδν διά νά τδν ένπγκα- 
λισθή άλλ’ έκεϊνο; μέ τοσαύτην τήν έδέχθη ψυ
χρότητα καϊ τοιούτου; τή είπε λόγους, ώστε η 
δυστυχή; έπεσεν αναίσθητο;. Εννόησα; τότε δ 
Ανιόλος τδ σφάλμα του έμεινεν άκίνητο; ώς άπο 
λιθωμένο; μέ απελπισίαν έν τή καρδία, καί χω
ρίς νά δύναται νά κινηθή έκ τή; θέσεώ; του.

Η Νίνα, καί αί θυγατέρε; τοΰ λόρδου έσπευ- 
σαν πάραυπα νά περιποιηθώσι τήν διδασκάλισσάν 
των, ένώ δ πατήρ τ»ν στραφεί; πρδς τδν ένο
χον, τί έκαμε;; τώ είπε.

— Νομίζω ότι τήν έφόνευσα, άπεκρίθη έκεϊ
νο;, άλλά μοϊ εϊπον δτι μέ ήπάτα.

Η Γινέβρα χάρις είς τάς περιποιήσεις τών φί- |

I λων τή; συνήλθε μετ’ ολίγον, άλλά πολύ τήν εϊχε 
καταβάλει δ τρομερό; κλονισμό; δν ήπέστη. Μέ 
καρδίαν πάλλουσαν έδιηγήθη εί; τόν μνηστήρα 
τη; τά πάντα, δστι; έπείσθη δτι ή έξαδέλφη του 
Αμάρτησε μέν πρό; του; γονεϊ; της ουδόλως δμω; 
πρό; αύτόν. *’ ‘1 ' 1

— Ας σπεύσωμεν λοιπόν νά έπικαλεσθώμεν 
συγγνώμην παρ έκείνων, τού; όποιου; έξυπνίσα- 
μεν, είπεν ό Ανιόλος, άναλαμβάνων μέρο; τοϋ 
σφάλματος τής φίλης του.

Ο λόρδος τούς συνώδευσε, καϊ άφοϋ διήλθον 
τάς-Αλπεις έφθασαν είς Γένουαν. Οταν είσήλθον 
είς τήν οικίαν τοΰ μαρκησίου, δ 'Ανδρέας δέν ή
δύνατο νά πιστεύση είς τού; οφθαλμούς του’ δ
ταν όμως έπϊ τέλους έπείσθη, ήρξατο κλαίων, δ- 
μιλών, τραγφδών συγχρόνως.

— Πήγαινε νά άναγγείλτ,ς είς τόν πατέρα καί 
τήν μετέρα μου δτι είμαι έδώ.

— 0 Κ. μαρκήσιος παίζει τό σφαιριστηρίου 
έδώ πλησίον, άπήντησεν ό 'Ανδρέας.

— ίί’παγε λοιπόν νά τδν είδοποιήσης.
Η συνέντευξι; τών δύο γυναικών ύπήρξε περι- 

παθετάτη' ή Γινέβρα έπέτυχε συγγνώμην διά τήν 
φυγήν της, ή δέ μαρκησία έσφιγξεν έπί τοϋ στή
θους της τήν κόρην της, καί ή ημέρα τοΰ γάμου 
τη; μετά τοΰ ’Ανιόλου άπεφασίσθη.

Οταν δ μαρκήσιος έπέστρεψεν έχαιρέτησεν ύ- 
ποκλινώ; τόν Λόρδον ” μεθ*  οΰ ώμίλησε περϊ δια
φόρων πραγμάτων" αίφνης ήκούσθησαν ήχοι τοϋ 
κλειδοκύμβαλού, τό δποϊον άπό τή; άναχωρήσεως 
τή; Γινέβρα; εϊχε μείνη κεκλεισμένον. Εκπληχθεϊ; 
δ μαρκήσιος έφώνησε τήν συνήθει αύτή φράσιν.

— ’Αφήσατε τήν πρωταοιδδν νά τραγουδήσω
Τού; ήχους τοϋ οργάνου συνώδευσε φωνή άρ- 

μονικωτάτη. 0 μαρκήσιος ήκουσε μετά μεγίστης 
συγκινήσεως, τέλος έγερθείς άνεφώνησε,

— Γινέβρα! Γινέβρα! άξιολάτρευτο; κόρη 
μου, έλθέ είς τάς άγκάλας μας καί μή μας έγκα- 
ταλίπη; πλέον!

Μετά τινα; στιγμάς δ γέρων έν μέσω χαράς 
άφατου παρέσχε συγγνώμην εί; τήν θυγατέρα 
του, καί πατήρ καί Ουγάαηρ έπϊ πολλήν ώραν 
εμενον ένηγκαλισμένοι.

0 γάμος μετά τού Ανιόλου έγένετο καί ό λόρ
δο; ” δπω; συμπληρώση τήν εύτυχίαν τή; νέας
οικογένειας έδωρήσατο είς τούς νεονύμφους πλού
σια δώρα. Από τή; έποχής ταύτης εύτυχία διε-
δέχθη τήν δυστυχίαν έν τώ μεγάρω Γραβίνα, κα’.
ούδεί; έγένετο λόγο; εκτοτε περί τή; παραφρο-
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αύντ,ς τοΰ μαρκηίιου καί τή; φυγή; τή; Ξανθή; 
Γινέβρα;.

(Έκ τοϋ Γαλλικοί.)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΑντΙνοος, τραγωδία εΐ; πράξεις πέντε, πα- I 

ραφρασθεΐσα έλευθερω; έκ τοΰ γερμανικού τοΰ 
l*aul  Heyse, καί, 'Ex των ένύ·των, λυρικαί ποιή
σει; βραβευθεΐσαι έν τώ συναγωνισμώ τοΰ 1 86G 
ύπδ ’Αγγέλου Σ. Βλάχου. ’Αθήνησι, 1866.—

— ’Εγχειρίδιου συστηματική; ανατομία; τόΰ 
ανθρώπου, υπδ Παύλου Ίωάννου, ιατρού καί πα- 
ρασκευαστοΰ τή; ανατομία; έν τώ έθνικώ Πανε- 
πιστημίω (βραβευθέν ύπδ τή; έν Αθήναι; ιατρι
κή; εταιρία; έν τώ Συμβουλιδείςο διαγωνίσμζ- 
τι) — Βιβλίον δεύτερον — Μυολογία, έν Αθήναι;

1866.
— Λόγος Εναρκτήριο; εί; τδ μάθημα τής Συμ

βολικής, Εκφωνηθείς τήν 4 Νοεμβρίου 1866 έν 
τώ έθνικώ Πανεπιστημίου ύπδ ’Αναστασίου Διο- 
μήδου; Κυριάκού, Δ. Φ. καί ύφηγητοΰ τή; Θεο
λογίας’ έν ’Αθήναι; I 866. —

—Τό Ιερόν Λοιμοχαθαρτήριον, ήτοι ό κόσμος 
έν ω έτέθησαν οί πρωτόπλαστοι άνθρωποι πρδς 
καθαρισμόν αύτών έκ τής έν τώ Παραδείσιο γεγο- 
νυία; ύπ αύτών αμαρτίας, ής τδ δηλητήριον με- 
ταδίδοται καί είς τού; δυστυχεί; απογόνους των, 
περιέχον τήν τοΰ παρόντος αίώνος κατάστασιν 
τοΰ ίεροΰ Κλήρου, τών ιερών καταγωγίων, καί 
τή; λοιπή; χριστιανική; Κοινωνίας, συγκρίτικώς 
πρδ; τά; παρελθούσα; εκατονταετηρίδας, καί 
περί τοΰ προορισμού καί τής άποκαταστάσεως 
τοΰ χριστιανού. Συντεθέν παρά Χριστόφορου Μο
ναχού αγιορείτου Λαυριώτου, τοΰ καί ιατρού (πρδ; 
διάκρισιν), δομωμένου έκ τής Τριπόλεως τής Πε- 
λοποννήσου. ’Αθήνησι 1866. (1)

•— Η έν Ελλάδι πολυκέφαλος πολιτική Λερναία 
Ϋδρα κτλ. ύπδ Παναγιώτου Καλεβρά. Έν ’Λθή- 
ναις 1866.

— Εκθέσεις τή; κατά τδ 1859—4 866 γε
νική; καταστάσεως τών έν Σταυροδρομίφ Σχο
λείων τή; Παναγίας, άναγνωσθεΐσαι κατά τάς γε-

(1) Τδ περιεργότατον τοϋτο βιβλίον τιμώμενον δραχμ.
3,50 καί συγκροτούμενου έκ Ιϋτυπογ. φύλλων είς δον 
εύρίσκειαι καί παρατώ γραφείω τής Χρνσαλλίδο;.

νικά; εξετάσει; τή; Σχολή; υπδ τοΰ Σχολάρχου 
Γαβριήλ Σοφοκλέου;. κτλ. ’Εν Κωνσταντινούπο
λη 1860—1 866. ·

— Πρακτικά τή; Φιλεκπαιδευτική; Εταιρία; 
τοΰ 1865 κ. τ. λ. ’Αθήνησι 1866.
—0 ίερδ; λόχο; (1821) δράμα εί; πράξεις τρεϊ; 
ύπδ Τιμολέοντο; Δ. Αμπελά. (Πω.έίΐται ί.τέρ 
Γ<ΰ>· προσφύγων Κρητών). Έν Ερμουπόλει, τύ
ποι; τή; « Πατρίδα; » 1866.

— 0 Εφηβο; ποιητή; καί ί, άλωσι; τ?,; Τροία;. 
Κωμωδία εΐ; πράξει; τρεις ύπδ Γ. X. Παππα- 
γιαννοποόλου, έν Ερμουπόλει, τύποι; Μ. Π. Πε- 
ρίδου, 1866.
—’Αγανίππη, σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμε- 

νον άπαξ τοΰ μηνδς, Ετος πρώτον, φυλλάδιον πρώ
τον. Έν ΖζκύνΟφ, τυπογραφεϊον ό Πζρνασσδ; 
Σέργιου X. Έαφτάνη, 1866.

ΜΩΣΑΪΚΩΝ;

— ό άθεο; ό μή πιστεύων «ί; τήν ΰπαρξιν τοΰ 
Θεού, τοΰ πλάστου αυτού, όμοιάζει πρδς τήν 
σκιάν, άπδ τή; οποίας μένει άόρατον τδ φώ; έξ 
ού αΰτη προκύπτει.

— Η μετριοφροσύνη είναι αναγκαία τοΐ; πάσι, 
διότι δι’ αύτή; ύποκρύπτομεν τά έλαττώματα ή
μών καί ταυτοχρόνω; ποοφυλάττομεν τά δσα προ
τερήματα εχομεν άπδ τών βελών τοΰ φθόνου’— 
καθώ; ό κοιτωνίτη; ότέ μεν καλύπτει τά πεπα
λαιωμένα Ενδύματα, ότέ δε προφυλάσσει τά κε- 

νουργή.
—Τδ άτομι/.δν συμφέρον είναι ώ; έπί τδ πλεΐ 

στον δ ύποβολευ; τή; συνειδήσεώ; μας.
— Μόναι αί έντιμοι πράξει; είναι ωφέλιμοι.
— 11 καθαρά συνείδησις είναι είς τδν ένάοετον 

άνθρωπον προσφιλεστέρα οίουδήποτε άλλου έγκω- 
μ ίου.

— 0 άνθρωπος υπερέχει τών άλλων ζώων καί 
έν άλλοις καί καθ’ δτι αύτδ; μόνο; άναζητεϊ με
τά πόθου τήν γνώσιν τή; άληθιία;.

—Δεινό; ρήτωρ είναι δ δυνάμενο; ταυτοχρόνω; 
νά διδάξη, νά θέλξη καί νά συγκίνηση τους άκρο- 
αζομένου; αύτόν·

— ’λποκτών φίλον αποκτά; άλλον σεαυτόν.
—Εύεργετώμεν τού; άλλου; δχι πρασδοκώντε; 

αμοιβήν, άλλ’ έκπληραϋντες Ενα τής ψυχής μα; 

πόθον.

— Πράξατε 5,τι αγαπάτε, πράξατε δτι αγα
πάτε, κύριε Βαρώνε, σά; παρακαλώ.

0 διοικητή; ερ^ιψε τήν φενάκην του έπί τή; 
τραπέζη; καί έφάνη άνετώτερον άναπνέων.

— ήδη, κύριε Βαρώνε, άποκρίθητε είς πολλά 
ζητήματα, τά δποϊα Εχω τήν τιμήν νά σά; υπο
βάλω.

Καί δ Κ. Σεμερώ Ελαβεν έκ τής πυξίδος ση- 
μείωσίν τινα, είς τήν δποίαν ήσαν βεβαίως κα- 
ταγεγράμμένα τά ζητήματα, άτινα ώφειλε νά ύ- 
ποβάλη είς τδν διοικητήν.

— Ούχί μακράν τής έφημερίας τής Μακούβας, 
έν τώ μέσφ δασών καί βράχων, υπάρχει είδός τι 
φρουρίου τδ όποιον ονομάζεται Διαβολοχώριον ;

— Ναι, κύριε, καί μάλιστα ή οικία αΰτη δέν 

χαίρει καλήν ύπόληψιν. ύ προκάτοχός μου Κ. ιπ
πότη; Κρουσδλ εκαμεν έκεΐ μίαν έπίσκεψιν διά 
νά βεβαιωθή κατά πόσον αί φήμαι περί τοΰ Δια
βολοχωρίου ήσαν αληθείς, άλλ.’ εί; μάτην ήρεύνησα 

I τά Εγγραφά του περί τοΰ αντικειμένου τούτου διά 

νά φωτισθώ.
0 Κ. Σεμερώ έξηκολούθησεν.
— Η οικία αΰτη, κατοικεΐται άπδ μίαν γυ

ναίκα χήραν, κύριε Βαρώνε ;
— Τόσον χήραν, ώστε τήν ώνόμασαν ένταΰ- 

θα Λάμιαν, Ενεκα τής ταχύτητος μεθ*  ής έγέ- 
νοντο άλληλοδιαδόχως άφαντοι τρεις σύζυγοι 
τούς δποίου; εϊχεν ... ’Αλλά θά τολμήσω νά σάς 
κάμω τήν παρατήρησιν δτι ό λαιμοδέτης αύτδς 
μέ θερμαίνει φρικτά, κύριε .. . προσέθηκεν ό δυ
στυχή; διοικητή;. Έδώ συνήθως δέν φέρομεν τοι- 
οΰτον, καί άν μοί έπιτρέπητε ...

— Εκβάλετέ τον έλευθέρως, κύριε, ή υπηρε
σία τοΰ βασιλέως δέν παραβλάπτεται έκ τού
του ... 0 προκάτοχός σας Κ. ιππότης Κρουσδλ, 
είπατε, ήρχισεν είδος τι άνακρίσεω; διά τήν έξα- 
φάνισιν τών συζύγων τής Λάμιας ;

— Μοί τδ είπον, κύριε, διότι δέν εύρον κάνέν 
ίχνος τής άνακρίσεως ταύτης.

— 0 Κ. Ταξιάρχος ΣαινΣιμδν, δστις άνεπλ.ή- 
ρωσε τά καθήκοντα διοικητοΰ μετά τδν θάνατον 
τοΰ Κ. Κρουσδλ, καί πρδ τή; έλεύσεώ; σα; Εν
ταύθα, δέν σάς Εδωσε μίαν Επιστολήν έμπιστευ- 
τικήν τοΰ είρημένου Κ. Κρουσόλ ;

— Ναι, ναι, κύριε, είπεν δ διοικητή; παρατη
ρών τδν Κ. Σεμερώ μετά βαθείας έκπλήξεως.

— Η Επιστολή αΰτη έγράφη ύπδ τοΰ Κ. Κρου
σδλ ολίγον χρόνον πρδ τοΰ θανάτου του ;

■— Ναι, κύριε.

ΤΟ ΑΙΑΒΟΑΟΪΟΡΙΟΚ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΤΠΟ 
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΥΙΙ (ί)

— Εχετε δίκαιον, Κ. Βαρώνε, είπεν δ Κ. Σα- 
μερώ διακόπτων τδν διοικητήν, καί κλείων τά 
παράθυρα' αύτδ απαιτεί ή φρόνησις, διότι δυνα
τόν νά μάς άκοόσωσιν Εξωθεν.

— Αλλά, κύριε, άν μείνωμεν άνευ άέρο;, 0’ ά- 
ποθάνωμεν άπδ ασφυξίαν ... ί i! τί θερμότης!..

— Ο,τι θά λάβω τήν τιμήν νά σά; είπω δέν 
Οά διαρκέση πολύ' άλλά πρόκειται περί ένδς μυ

στικού τοΰ κράτους, μεγίστης σπουδαιότητος, καί 
ή έλαχίστη Ελλειψι; ίχεμυθεία; δύναταί νά κιν- 
δυνεύση τήν επιτυχίαν τίς αποστολής, ήν έπε- 
τράπήν κατά διαταγήν τού βασιλέως. Θά μοί κά- 
μητε λοιπδν τήν χάριν νά κλεισΟήτε μετ’ έμοΰ 
μέχρι τέλους τής συνδιαλέξεώς μας.

— Αν τοιαύτη είνε ή διαταγή τής Αύτού Με
γαλειότητας, οφείλω νά υπακούσω, είπεν δ Κ. 
Ρουπινέλ μέ μικρόν στεναγμόν καί σπογγίζων 
τδ μέτωπόν του . . . Διά τήν υπηρεσίαν είμαι έ
τοιμος πάντοτε.

— Εύαρεστηθήτε έν πρώτοι; νά βίψητε τδ 
βλέμμα έπί τή; διαταγή; τοΰ βασιλέως, είπεν δ 
Κ. Σεμερώ, καί λαβών χαρτίον τδ όποιον εφερεν 
εί; πυξίδα τινα μετ’ ίδιαζούση; προσοχή;, τδ έ- 
πέδωκεν εί; τδν διοικητήν.

ΙΕ’.

Ο έχ ΓαΛ.Ιίας άπεστα-Ιμένος.
Ενώ ό διοικητής άνεγίνωσκε τήν διαταγήν, ό 

Κ. Σεμερώ παρετήρει μέ ήθος εύαρεσκείας άντι- 
κείμενόν τι κεκλεισμένον έν τή πυξίδι, λέγων καθ’ 
εαυτόν. « Αν μοΰ παρουσιασθή ή εύκαιρία νά τδ 
μεταχειοισθώ, θά ήνε άριστον. Η ιδέα μου εινε 
λαμπρά.

— Η διαταγή είνε έν πάση τάξει, κύριε, καί 
είμί έτοιμος νά έκτελέσω δσα; διαταγάς μοί δώ- 
σητε, είπεν δ διοικητής παρατηρών τδν Κ. Σε
μερώ μετά βαθείας έκπλήξεως’ καί εΐτα προσέ- 
θηκεν,

— Είνε τόση ζέστη, κύριε, ώστε Οά σά; πα- 
ρακαλέσο» νά μοί έπιτρέψητε νά έκβάλω τήν φενά
κην μου, μέ δλον τδ θάρρος.

(I) Συνέχεια άπδ φυλλαδ. 95·
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— Καϊ άνεφέρετο πρδς ττ,ν κάτοικον τοϋ Δια
βολοχωρίου, δέν είνε άληθές, κύριε Βαρώνε ;

— Ναι, κύριε, εϊπεν δ διοικητής έπί μάλλον
καϊ μάλλον έκθαμβος, νά βλέπη τόσον καλώς πλη·
ροφορημένον τδν Κ. Σεμερώ’

— Είς ττ,ν έπιστολήν εκείνην ό Κ· Κρουσδλ 
σάς διεβεβαίου έν τιμή δτι ή γυνή ή ονομαζόμενη 
Λάμια ητο αθώα τών αποδιδόμενων αύτή εγκλη
μάτων ;

— Ναι, κύριε, άλλά πώς γνωρίζετε ...
'θ Κ. Σεμερώ διέκοψε τδν διοικητήν καϊ τώ 

εϊπεν.
— Επιτρέψατέ μοι νά σάς παρατηρήσω, κύ

ριε, δτι ό βασιλεύς μέ διατάσσει νά σάς απευθύνω 
ερωτήματα καϊ οχι αποκρίσεις .. . Ειχον λοιπδν 
τήν τιμήν νά σάς έρωτήσω άν έν τή έπιστολή 
ταύτη ό μακαρίτης Κ. Κρουσδλ δέν σάς έγγυάτο 
περί τής πλήρους άθωότητος τής γυναικδς τής έ~ 

πονομα’ζομένης Λάμιας;
— Να’., κύριε.
— Διαβεβαιών υμάς ώς χριστιανός, μέλλων έν

τδς ολίγου νά παρασταθή είς τδν Θεδν, κα1. ώς 
εύγενής, δτι ήδύνασθε, χωρίς νά βλάψητε τήν υ
πηρεσίαν, νά άφήσητε τήν γυναίκα ταύτην έλευ- 

θέραν καΐ ειρηνικήν . ..;
— Ναϊ, κύριε.
— Καϊ δτι τέλος δ πανοσιώτατος πάτερ Γρι 

φών έκ τών άδελφών ιεροκηρύκων, άνθρωπος ά- 
νεγνωρισμένης εύσεβείας καΐ χαρακτήρος κατά 
πάντα άξιοτίμου, σάς έγγυήθη έπίσης δι’ αυτήν 

τήν γυναίκα ;
— Να1., κύριε ... καϊ τώ δντι είς μίαν συνδιά- 

λεξιν ιδιαιτέραν έμπιστευτικήν . · . καΐ λίαν μυ

στικήν.
— Τήν δποίαν εϊχετε μέ τδν πάτερ Γρίφον, 

κύριε Βαρώνε, δ κληρικό; αυτός σάς έπανέλαβεν 
δ,τι καϊ δ Κ· Κρουσδλ έν τή τελευταία έπιστολή 
του; καϊ σεϊ; τώ ΰπεσχέθητε δριστικώς νά μή 

άνησυχήσητε αυτήν τήν χήραν ;
'θ διοικητής παρετήρει τδν Κ· Σεμερώ μετ’ 

έκπλήξεως, μή δυνάμενος νά έννοήση πώς έκεϊνος 
εϊχε γνώσιν δλων αύτών.

Τδ είδος τής συγκινήσεως, τδ δποΐον έπροξένουν 
εις τδν δυστυχή Βαρώνον αί έρωτήσεις αύται ή- 
νωμέναι μέ τήν θερμότητα τής άτμοσφαίρας, ολί
γον έλειψε νά τδν πνίξωσΓ μετά μικρόν τινα λοι- 
πδν δισταγμόν, εϊπεν άποφασιστικώς πρδς τδν Κ. 

Σεμερώ.
— Μά τήν πίστιν μου, κύριε, αύτδ εϊνε αφό

ρητου ... θά σάς ζητήσω τήν άδειαν νά εκβάλω 
τδ ίμάτιόν μου .. . διότι εϊναι βαρύ ω{ νά ήτον 
έκατδν οκάδες.

— ’Εκβάλετέ το, έκβάλετέ το, κύριε Βαρώνε, 
τδ ένδυμα δέν κάμνει τδν διοικητήν, είπε σοβαρώς 
δ Κ. Σεμερώ κλίνων, καϊ μετά ταΰτα έξηκολού

θησε.
— Χάρις είς τάς συστάσεις τοΰ Κ. Κρουσδλ καΐ 

τοΰ σεβασμίου πάτερ Γριφδν, ή κάτοικος τοΰ Δια
βολοχωρίου δέν ήνωχλήθη τδ παραμικρόν, δέν εϊνε 
άληθές, κύριε Βαρώνε; Επεσκέφθητε τδν οίκον 
εκείνον μέ δλας τάς περί αύτοΰ διαδιδομένας φή- 
μας’;

— όχι, κύριε... σάς δμολογώ δτι αί συστά
σεις προσώπων τόσφ άςιοσεβάστων, δποία εϊνε ό 
πάτερ Γριφδν καί δ Κ. Κρουσδλ μοΰ ήρκεσαν . . . 
Αλλως τε ή δδός τοΰ Διαβολοχωρίου εϊνε αδιάβα
τος .. . βράχοι γυμνοί καϊ άπορόώγες .. . δύο 
τρεις ώρας πρέπει νά περιπατή κανείς διά μέσου 
βαράθρων . . . Μά τήν πίστιν μου, σάς δμολογώ 
δτι νά κάμη κάνεις τοιοϋτον περίπατον μέ αύτδν 
τδν ήλιον τών τροπικών, είπεν δ Βαρώνος σπογ- 
γίζων τδ μέτωπόν του, τδ δποΐον έρρεε στάγδην, 
μόνον άπδ τήν ιδέαν τής περιδιαβάσεως έκείνης, 
μοί έφάνη δλως άνωφελές . .. άφοΰ ήθικώς είχα 
τήν πεποίθησιν δτι αί διαδεδομένοι φήμαι ούδε
μίαν είχον υπόστασιν . . . και πιστεύω δτι είς αύτδ 
δέ7 έσφαλον . . .

— ’Επιτρέψατέ μοι, κύριε Βαρώνε, νά σάς ά- 
πευθύνοι προσέτι έρωτήματά τινα.

— Είς τάς διαταγάς σας, κύριε.
— Η καλουμένη Λάμια έχει 8ν γραφεϊον είς

Σαινπιέρην ;
— Ναί, κύριε.
— 'Ο διευθόνων τδ γραφεϊον αύτδ αποστέλλει 

πλοΐά της, προωρισμένα πάντοτε διά τήν Γαλ

λίαν ;
— Τοΰτο, κύριε, είνε εύκολον νά τδ πληροφο- 

ρηθώμεν άπδ τάς είς τά άρχεϊα δηλώσεις τών ά- 

ναχωρούντων πλοίων,
— Καϊ τά άρχεϊα αύτά που είνε ;
— ’Εκεί, είς αύτήν τήν θήκην.
— Εύαρεστηθήτε νά παρατηρήσητε έκεϊ, κύριε 

Βαρώνε, διά νά ίδωμεν άν ύπάρχωσιν ήμερομηνίαι 
τινες περί τών όποιων θα λάβω τήν τιμήν νά σάς 

έρωτήσω.
'θ διοικητής ήγέρθη, άνέβη έναγωνίως μίαν 

έδραν καϊ έλαβεν άπδ μίαν θήκην ογκώδη τόμον 
δεδεμένον μέ δέρμα πράσινον, καϊ τδν άπέθεσεν

έπί τοΰ γραφείου του. Μετά ταΰτα ώς έάν ή κί- 
νησις έδιπλασίασε τήν θερμότητα, ήν ήσθάνετο, 
έξηντλημένας έχων τάς δυνάμεις, είπε πρδς τδν 
Κ. Σεμερώ.

— Κύριε, υπήρξατε βεβαίως στρατιώτης .... 
ώστε εννοείτε πώς ζή κανείς είς τδ στρατόπε- 
δον ... και Οά μέ συγχωρήσητε πολύ νά εκβάλω 
τδν υπενδύτην μου . .. διότι είνε τόσον βαρύς, ώς 
άν ήτον θώραξ . ..

— Βγάλετέ τον ! βγάλετέ τον, κύριε Βαρώνε, 
βγάλετε ό,τι θέλετε, άπεκρίθη ό Κ. Σεμερώ με
τά σοβαρότητες. Εχω τόσα ολίγα νά σάς είπω ά' 
κόμη, ώστε πιστεύω δτι δέν είν» άνάγκη νά έκδυ- 
Οήτε περισσότερον ... Εν πρώτοι; εύαρεστηθήτε 
νά ίδήτε άν τά πλοία άνεχώρουν πάντοτε διά τήν 
Γαλλίαν.

— Άμέσως, κύριε, είπεν ό διοικητής άνοίγων 
τδ πρωτόκολλον, έπειτα ακολουθών μέ τδν δάκτυ
λον τάς παοαπομπάς τοΰ πίνακας, είπε.

— Διά τήν Ϊ’οχέλην . .. διά τήν ϊ’οχέλην . .. 
διά τδ Βορδώ . . . διά το Βορδώ ... διά τήν Ρο- 

.. . διά τήν ϊ’οχέλην .. . διά τδ Χάβρ .. . 
ίϊστε βλέπετε, κύριε, δτι τά πλοία ήσαν πάντο
τε προωρισμένα διά τήν Γαλλίαν.

— Πολύ καλά, κύριε Βαρώνε. . . Άπδ τήν με
γίστην κίνησιν τών έμπορικών πλοίων, άτινα 
στέλλονται άπδ τδ γραφεϊον έξάγεται δτι ή Λά
μια, άν παραδεχθώμεν τδ κοινόν αύτδ ονομα, 
δύναται νά έτοιμάση έν πλοϊον πολύ ταχέως.

— Άναμφιβόλω;, κύριε.
— Δέν έχει πάντοτε έν καταγωγικδν έτοιμον 

είς τά πανία καϊ τδ όποιον είς δύο ώρας δύναται 
νά μεταβή εί; τήν άκτήν τής Καϊμάνσης, όχι 
μακράν τοΰ Διαβολοχωρίου, ένθα εύρίσκεται μικρός 
λιμήν ; εϊπεν δ Κ. Σεμερώ συμβουλευόμενρς άκό
μη τάς σημειώσεις του.

Ναϊ, κύριε . .. τδ καταγωγικδν αύτδ ονομάζε
ται Χαμαιλέων. Η Λάμια τδ έθεσεν εσχάτως λίαν 
εύγενώς υπδ τήν διάθεσίν μου τή μεσολαβήσει 
τοΰ έπιτρόπου μου Κύρ Μοοϊς, διά νά καταδιώξω 
ενα πειρατήν ’Ισπανόν ... καϊ ένα άρχαίον πλοί
αρχον καταγωγικοϋ δνομαζόμενον Ανεμοστρόβι
λον, κυβερνήτην τοϋ καταγωγικοϋ .. .

— Αμέσως θά όμιλήσωμεν καϊ περί αύτοΰ τοΰ 
τυχοδιώκτου, κύριε βαρώνε. . . Άλλ’ δ πειρατής;

— Εναυάγησεν είς Σαίντην.
— Ο δέ καταδρομεύς, κύριε βαρώνε, συχνά

ζει πολύ είς την οίκίαν τής Λάμιας ;
— Ναϊ, κύριε.

— Καθώς καϊ ένας άλλος κυνηγός άγριων βοών 
τδ επάγγελμα ;

— Ναϊ, κύριε, είπεν δ βαρώνος μέ τόνον ξηρόν 
καϊ άποφασισμένο; νά έμμείνη είς τδ δευτεοεΰον 
προσωπείου, τδ δποΐον τώ έπέβαλεν δ Κ. Σεμερώ.

— Εί; Καραΐβη; υπάρχει έκεϊ ένίοτε :
— Ναϊ, κύριε.
— Η παρουσία αύτών τών άνθρώπων χρονο

λογείται άπδ πολλοϋ είς τήν νήσον, κύριε βα
ρώνε ;

— Αγνοώ, κύριε. Εγώ όταν ήλθον είς Μαρτι- 
νικήν αύτοΐ ήσαν έδώ. Λέγουν οτι δ καταδρομεύς 
μετήλθεν άλλοτε τδ έπάγγελμα τοΰτο είς τδ 
βόρειον τών Αντιλλών καϊ είς τάς μεσημβρινά; 
Οαλάσσας, καθώ ς δέ πολλοί τών καταδρομέων 
οίτινε ς έκέρδισαν χρήματα, ήγόρασεν έδώ ένα οί- 
κίσκον εί; τήν άκραν τής νήσου, δπου ζή μόνος’

— Καϊ δ κυνηγός, κύριε βαρώνε ;
— Αυτοί οί άνθρωποι σήμερον είν’ έδώ, αΰριον 

άλλοΰ, άναλόγως τής αφθονίας τοΰ κυνηγίου. Ενίο
τε λείπει εντεύθεν ένα μήνα, καθώς κα1. δ Κα
ραΐβη;.

— Αϊ πληροφορία·, αυται συμφωνοϋσι καθ’ ο
λοκληρίαν μέ εκείνα;, αΐτινες μοΐ έδόθησαν’ άλ
λως τε δέν σάς δμιλώ περί τών άνθρώπων αύτών 
είμή μόνον έπειδή τούς ένθυμήθην. Είνε πολύ υπο
δεέστεροι καϊ ανάξιοι τής άποστολής, ήν έχω ... 
Αύτοΐ εϊνε όργανα παθητικά, προσέθηκεν δ Κ. Σε
μερώ, δμιλών καθ έαυτδν, καϊ πολύ εμμέσως ενέ
χονται είς τήν προκειμένην σπουδαίαν ύπόθεσιν.

Εϊτα μετά τινων στιγμών σκέψιν, όπέλαβε με
γαλοφώνως,

— Τόρα, κύριε βαρώνε, Sv τελευταϊόν ερώτη
μα, ή μυστική άστυνομία σας δέν σάς έκοινο- 
ποίησεν άν ποτέ Αγγλοι προσεπάθησαν νά είσα- 
χθώσιν είς τήν νήσον, άφ’ δτου ήρχισεν δ πόλε

μο? ;
— Δίς μόνον, πρδ δλίγου καιροϋ, κυρίως, οί 

άκταίωροι ήμών έκυνήγησαν Sv πλοϊον ύποπτον 
έρχόμενον εκ τής Βαοβάδας, τδ δποΐον προσεπά- 
θει νά πλησιάσΐ} είς τάς άκτάς τής Βέντη;, αί 
δποϊαι είνε μόναι προσπελασταί’ διότι άλλοΰ αί 
άκταϊ εϊνε πολύ πετρώδεις.

— Πολύ καλά, εΐπεν ό Κ. Σεμερώ.
Μετά μιάς στιγμής σιωπήν ύπέλαβεν.
— Είπατέ μοι, κύριε βαρώνε, πόσος χρόνο; α

παιτείται διά νά ύπάγη κάνεις άπ’ έδώ εως τδ 
Διαβολοχώριον ;

— Εϊνε περίπου δώδεκα ώραι, διότι αί δδοϊ
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χεται είς μυστικόν τού κράτους, είς τήν τύχην 
δύο μεγάλων λαών ;

0 Κ. Σεμερώ, δστις δέν ήγάπα τάς έπαναλν,· 
ψεις έκαμε νεύμα καταφατικόν καί ύπέλαβε.

— Σάς παρακαλώ, κύριε βαρώνε, νά διατάξη- 
τε όπως μή μακρυνθή τής αποβάθρας ή λέμβος 
τής φρεγάτας, ώστε νά δύναμαι νά έπιστρεψω ά’ 
μέσως είς αύτήν καί νά άναχωρήσωμεν, χωρίς νά 
σταθώμεν έδώ ίν δευτερόλεπτον, άν, καθώς έλτ 
πίζω, ή αποστολή μου λάβη αίσιον τέλος.. . Α ! 
έλη’μόνησα .. . πρέπει ή άμαξα νά τ,νε όσον τό 

δυνατόν κλειστή-
— Αλλά, κύριε, κανένα δεσμώτη*  θά ύπάγητε 

νά ζητήσητε ;
— Χιλιάκις σάς ζητώ συγγνώμην, κύριε βα

ρώνε, είπεν δ Κ. Σεμερώ εγειρόμενος, εαν σάς έ- 
παναλάβω ότι δ βασιλεύς μέ διέταξε νά σάς 

απευθύνω ερωτήσεις καί οχι . . .
— Καλά, πολύ καλά, κύριε, είπεν δ διοικητής. 

Δύναμαι νά ανοίξω τά παράθυρα ; ήρώτησεν δ 
' βαρώγος κινδυνεύων νά πνιγή έν τώ κατακλειστςυ 

δωματίω.
— Διατί όχι, κύριε βαρώνε, άπεκρίθη δ Κ. 

Σεμερώ.
0 διοικητής ήγέρθη·
— Τοιουτοτρόπως, κύριε ; τώ είπεν δ

Σεαερώ, έσυμφωνήσαμεν δτι ειδοποιησητε
τόν δδηγόν, δστις θά μέ όδηγή,ση περί τοϋ προο
ρισμού μου, είμή κατά τήν στιγμήν τής άνα- 
χωρήσεώς μας.

— Αλλ’ δταν τόν προσκαλέσω τί νά τώ είπω ; 
0 Κ. Σεμερώ έφάνη έκπεπληγμένος έκ τής 

ζωηρότητος τοϋ διοικητοϋ καί τώ άπεκρίθη.
•— Τίς εί»ε δ οδηγός αύτού, κύριε ;
— Εί; τών μαύρων μου, δ όποιος γνωρίζει 

δλα τά κατατόπια τής νήσου καθώς καί τούς με
γάλους δρόμους.

— Είνε άσφαλής αύτός ;
— Ασφαλέστατος, κύριε, διότι δέν έχει κάνήν 

συμφέρον νά σάς άποπλανή,ση’ άλλως θά τδν ει
δοποιήσω δτι άν σάς άποπλανήση, θά τού κόψω 
την ρίνα κα; τά ώτα.

— Είς τοιαύτην παρατήρησιν είνε βεβαίως α
δύνατον ν’ άντιπράξη, κύριε βαρώνε’ άλλά τόρα 
τί νά κάμωμεν αύτόν τδν μαϋρον μέχρις δτου α- 
ναχωρή,σωμεν διά νά εχη άπασχόλησιν .. .;

— II! εύκολον . · . έχω μίαν ιδέαν λαμπραν, 
άνέκραξεν δ βαρώνος θριαμβευτικώς, να τον ματ 

slve δύσβατοι... καί δέν είμπορέϊ νά ύπάγη τις ; 

πριν νά νυκτώση . . ·
— Λοιπόν, κύριε βαρώνε, είπεν ό Κ. Σεμερώ 

βλέπων τά ώρολόγιόν του, εντός δύο ωρών Οά έ- 
χ·Λτε τήν καλοσύνην νά διατάξτ.τε κάμμίαν τρι- 
ανταριάν άπό τούς τολμηρότερους στρατιώτας 
σας νά όπλισθώσι καλώς, νά έφοδιασθοϋν μέ μίαν 
καλήν κλίμακα, μέ έν ή δύο πυροτεχνήματα καί 
νά "ήναι έτοιμοι νά μέ ακολουθήσουν καί νά ρπα· 
κούουν ώς και είς σάς τόν ίδιον.

— Αλλά, κύριε, άν θέλετε νά υπάγητε είς τό 
Λιαβολοχώριον πρέπει νά άναχωρήτητε αμέσως 
διά νά φθάστ,τε έκεΐ τήν ήμέραν.

— Βέβαια, άλλ*  έπειδή επιθυμώ νά φθάσω έκεΐ 
τήν νύκτα, έννοεϊτε ότι είναι καλόν ν’ αναχωρή

σω μετά δύο ώρας.
— Τότε διαφέρει.
— Δύνασθε επίσης ν» μοί προμηθεύσητε μιαν 

άμαξαν κλειστήν;
— Ναί, Κύριε, έχω τήν ίδική*  μου.
— Καί είνε δυνατόν νά μετακομισθή μέχρι 

τοϋ Λιαβολοχωρίου, κύριε βαρώνε ’,
— Εως τούς πρόποδας τοϋ όρους μόνον καί 

όχι περαιτέρω, διότι είνε αδύνατον, λέγουν, είς ένα 
ίππον νά άναβή έκείνους τούς αθεωρήτους βρά

χους.
— Πολύ καλά’ εύαρεστηθήτε λοιπόν, κύριε βα

ρώνε, νά μοϋ ετοιμάσατε τήν άμαξαν έκείνην, κα
θώς καί ένα ίππον δι’ έμέ- Οά τήν άφήσω είς τούς 
πρόποδας τοϋ Λιαβολοχωρίου.

— Πολύ καλά, κύριε.
— Σάς ειδοποιώ, κύριε βαρώνε, ότι είνε απα

ραίτητον νά τηρηθή ή μεγζλειτέρα μυστικό της 
περί τής εκστρατείας ταύτης, διότι άν γείνη γνω
στή ή εις τό Λιαβολοχώριον έπίσκεψίς μου, τό πάν 
έιεαταιώθη· Είς τήν συνοδείαν μας δέν 0’ άπο- 
καλύψωμεν τό μυστικόν μας, είμή όταν έξέλ- 
Οωμεν έκ τής Φορογιάλης, καί θά τρέξωμεν όσον 
το δυνατόν ταχύτερον. Εν ένί λόγφ, κύριε βα
ρώνε, προσέθηκεν ό Κ. Σεμερώ μέ ύφος έμπιστευ- 
τικόν τό όποιον δέν είχε μέχρι τοϋδε, τό μυστή
ριον είνε σπουδαιότατου, διότι πρόκειται περί μυ
στικού τοϋ κράτους καί περί τοϋ μέλλοντος δύο 
μεγάλων λαών.

— Ενεκα τής Λάμιας ; είπεν ό διοικητής έ- 
ρωτών μέ βλέμμα περίεργον τήν σοβαοάν καί ψυ- 
χράν φυσιογνωμίαν τοϋ Κ. Σεμεοώ.

— Ενεκα τής Λάμιας.
'—Πώς έπανέλαβεν δ βαρώνος, ή Λάμια ένέ·

«τιγώσωμεν διά νά δείξωμεν ότι μόνον δι’ αύτδ 
τδν έφέραμεν έδώ.

— Αξιόλογον μέσον διά νά παραλλάξη τις 
τάς ιδέας του . .. έγώ φρονώ δτι είνε καλλίτε- 
ρον νά τδν φυλακίσωμεν μέχρι τής στιγμής τής 
άναχωρήσεώς μας .. . Α / έλησμόνησα άκόμη . .. 
θά σάς παρακαλέσω, κύριε βαρώνε, νά διατάξητε 
όπως μετακομίσωσιν είς τήν φρεγάταν δ,τι καλ- 
λίτερον υπάρχει έδώ άπδ λάχανα, πουλία, οίνους, 
γλυκύσματα κλ. κλ. Διά τήν δαπάνην μή σάς μέλ- 
λη, διότι θά πληρώσω έγώ.

Σάς έννοώ, κύριε, πρέπει νά συλλέξω δ,τι 
είνε δυνατόν νά διατηρηθή κατά τάς πρώτας ήμέ- 
ρ,ας τού ταξειδίου σας απολύτως ώς άν έπρόκειτο 
νά έπιβιβασθή ίν πρόσωπον υψηλής περιωπής, εί 
•πεν δ διοικητής μέ ύφος περιεργείας.

— Βλέπω μ’ έννοεϊτε θαυμάσια, κύριε διοι- 
κ-ητά’ άλλά τάχα αυτός δ μαύρος σας είδεν άπ’ 
έξω τουλάχιστον τδ Λιαβολοχώριον ;

— Αναμφιβόλως καί διηγείται περί αύτού τά 
παραδοξότερα πράγματα.

Λοιπόν, κύριε βαρώνε, ιδού ευρομεν είς τί 
ν άπασχολήσωμεν αύτδν τδν μαΰρον. Διατάξατε 
νά έλθη π*?  έμοί καί έγώ μέχρις ού φύγωμεν 
θά τδν κρατήσω νά μού είπη τί γνωρίζει.

—■ Αμέσως νά στείλω νά τδν προσκαλέσω, 
είπεν δ διοικητής έξερχόμενος.

0 θεός ή ο διάβολος άς φέρη τήν ίιπόθεσιν 
ταύτην είς αίσιον τέλος, είπεν δ Σεμερώ δταν 
έμεινε μόνος. Ευτυχώς δέν εχω άνάγκην τής συν
δρομής αύτοϋ τοΰ βλακδς διοικητοϋ’ άλλ’ «διά
φορον, έμπιστεύομαι είς τήν τύχην μου ... Η 
υπόδεσις τού Φαβρίου Χίζη ητο πολύ δυσκολω- 
τέρμ. .. Επειτα ή έλπίς άν οχι ένδς στέμματος, 
άλλά σχεδόν ένδς θρόνου τούλάχιστον... ή φιλο
δοξία νά διευθύνγ) τδ κίνημα ένδς με-j άλου λαού... 
η επιθυμία τού ν άποκτήστι τήν εύνοιαν τοΰ 
συγγενούς τοΰ βασιλέως ... δλα αύτά είναι επι
χειρήματα πειστικότατα...............άλλ’ έάν έπί
τέλους δέν ίσχύσουν . . . είπεν δ Κ. Σεμερώ μετά 
τινων στιγμών σιγήν κτυπών τήν χεϊρα έπί τής 
πυξίδος ... Ενταύθα υπάρχει καί άλλο μέσον 
πλέον τελεσφόρον.

Δύο ώρας όστερώτερον ό Κ. Σεμερώ άνεχώρει 
είς Λιαβολοχώριον έπί κεφαλής τριάκοντα στρα- 
-τιωτών τού διοικητοϋ μέχρις όδόντων έξωπλι- 
.σμέγων.

Μία άμαξα συρομένη άπδ δύο ήμιόνους, ήκο- 
λούθει τδ μικρδν απόσπασμα, ου προεπορεύετο δ 
οδηγός.

0 δούλος ούτος είχεν έκτεταμένως συνδιαλε-
χθή μετά τού Κ. Σεμερώ, καί συνεπεία τής συν- 
διαλέξεως ταύτης, ούτος προσέθηκεν είς τάς δύο 
κλίμακας καϊ ε’ς τά πυροτεχνήματα, φερόμενα 
έπι ίππου, δέμα δυνατού σχοινιού καί δύο πελέ- 
κεις. Περιπλέον δ Κ. Σεμερώ έδωσε διαταγήν είς 
τον πλοίαρχον τής φεργάτας νά τώ πέμψη δύο 
εξαίρετους ναύτας, έκλελεγμένους μεταξύ τών δε
καπέντε, αίτινες άπετέλουν τδ πλήρωμα τής πε- 
ριμενούσης λέμβου έν τή αποβάθρα τής Φορογιά- 

το <Χ7Γθτελεσρ.α ττίς εζστρατείαζ.
τδ μικρδν λοιπόν τούτο σώμα έτέθη καθ' δδόν, 

προπορευομένου τοΰ μαύρου δδη,γοΰ, δστις έχων 
έκατέρωθεν τούς δύο ναύτας, έβάδιζεν είς δλίγτ,ν 
άπόστασιν άπδ τοΰ Κ. Σεμερώ.

Αφοϋ έπί ικανόν διάστημα ήκολούθησαν τήν 
ακτήν τής θαλάσσης, τδ απόσπασμα έτράπη πρός 
τινα κοιλάδα αρκούντως υψηλήν καί είσέδυσε 
μετ ού πολύ είς τδ εσωτερικόν τής νήσου.

Αφινοντες τδν Κ. Σεμερώ προβαίνοντα βρα
δέως πρδς τδ Λιαβολοχώριον, άς υπάγωμεν νά ευ- 
ρωμεν τδν πάτερ Γριφών είς Μακούβαν καί τδν 
συνταγματάρχην Ρούτλερ, είς τδν πυθμένα τοϋ 
βαράθρου ένθα είχε φθάσει διά τής υποχθονίου 
στενωπού, δταν οί αγριόγατοι, καταβροχθίσαντες 
το πτώμα τοϋ Τζδν, άφφρεσαν τδ έμπόδιον δπερ 
έως τότε έκράτει τδν άπεσταλμένον Αγγλον είς 
τδ σπήλαιον τοϋ Καραίβου.

1ST'.
Η χαταιγίς.

Καθ 8ν χρόνον ό Κ. Σεμερώ επί κεφαλής τής 
συνοδείας του άνεχώρει έκ Φορογιάλης, εϊς νέος 
μουλάτρος δεκαπέντε περίπου έτών, άφοΰ τδν 
ήκολούθησεν έπί τινα χρόνον, κεκρυμμένος είς τάς 
φάραγγας καί τούς θάμνους, βλέπων ότι ή συ
νοδεία κατευθύνετο πρδς τδ Λιαβολοχώριον, έλα- 
βεν έν πάση ταχύτητι τήν πρδς τήν Μακούβαν 
άγουσαν οδόν.

Χάρις εις την εντελή γνώσιν τοϋ τόπου καί 
τινων μονοπατίων δύσβατων, ό δούλος ούτος
έφθασε ταχύτατα είς τήν έφημερίαν τού πάτερ 
Γριφών.Τ

Ητο περίπου τέταρτη ώρα μετά μεσημβρίαν’
ό δέ αγαθός έφημέριος έκάθευδεν έξηπλωμένος
εις στέλεχος δένδρου θαυμασίως έξειργασμένου δί
κην ανακλίντρου υπό τών Καραϊβών.
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— Μία φρεγάτα Γαλλική, νά μένη είέ,τά πα- 
νία έξωθεν τοΰ λιμένος.. . είς άπεσταλμένο; νά 
όμιλή έπί δύο ώρας μετά τοΰ διοικητοϋ . . . καί 
έπειτα νά άναχωρή μέ συνοδείαν διά τδ Διαβολο- 
χώριίν . .. αύτδ δέν επιδέχεται πλέον υποψίαν... 
είνε βέβαιον . . . Ερχονται νά τδν πάρουν' θεέ 
μου . . . είνε άληθές ; . . . Αλλά πάλιν τδ μυστι
κόν αύτδ μόνος έγώ γνωρίζω . . . δώτι μόνος έγώ 
τδ γνωρίζω ... ώ ! ναι, μόνος . . . έκτδς άν κάμ- 
μία φρικτή ιεροσυλία .. . ’Αλλ’ όχι όχι, είπεν ό 
έφημέριος ένών τά; χεϊρας μετά φρίκης, τοιοΰτος 
στοχασμός έκ μέρους μου είνε έγκλημα. .. όχι, 
είνε άδύνατον . .. άγαπώ νά πιστεύσω μάλλον είς 
τήν αδιακρισίαν τοϋ μόνου προσώπου, τδ όποιον 
ένδιαφέρεται είς ζωήν καί εις θάνατον διά τδ μυ
στήριον τοϋτο ... ή είς έναγή τινα προδοσίαν... 
όχι, άκόμη λέγω, όχι... είνε άδύνατον .. άλ.λά 
πρέπει νά άναχωρήσω άμέσως διά τδ Διαβολοχώ
ριον, ίσως είμπορέσω νά προλάβω αύτδν τδν άπε- 
σταλμένον, δστις άνεχώρησεν άπδ τήν Φορογιάλην 
μέ συνοδείαν .. . ναι, έάν βιασθώ, πιστεύω νά 
φθάσω έγκαίρως. Εκεί θά ευρώ τδν δυστυχή Γα- 
σκόνον καί δέν έχουν τίποτε νά φοβηθούν. Η 
παράδοξος έμφάνισί; του είς τδ πλοϊον μ*  έκαμε 

| νά υποπτεύσω δτι δ πτωχδς αύτδς διάβολος ήτο 
κάνεις μυστικός κατάσκοπος τοϋ Λονδίνου ή τού 
Αγίου Γερμανού · . .. ’Αλλά έγύρισα τδ πράγμα, 
καθώς λέγουν άπδ παντού ... έπρόφερα έμπρός 
του δνόματά τινα, τά όποία άν έγνώριζε τδ μν- 
στικδν θά τδν έκαμον νά τρέμη ... μ δλην αυ
τού τήν άπάθειαν . . . Γνωρίζω καλώς τούς άν- 
Ορώπους διά ν’ άπατηθώ ... δ ιππότης δέν είνε 
παρά είς τρελδς τυχοδιώκτης, Sv άπολωλδς πρό
βατου, τοϋ οποίου τά προτερήματα δμως ύπερ- 

βαίνουσι τά ελαττώματα.
Τήν στιγμήν έκείνην ό Κύριος είσήλθεν. 

—’Επίσαξέ μου άμέσως τήν Γρενεύί,Ι.Ιην. 

—— Εύθύς, αύθέντη.

— Ετοίμασε τδν Κο.Ιάς.

— Καλά αύθέντη.
— Μή λησμονήσης νά βάλη; τδν μεγάλον ο

δοιπορικόν μου μανδύαν όπισθεν τού έφιππίου.

— Καλά αύθέντη.
0 μαύρος έξήλθε σχεδδν άμέσως λέγων. 
— Αύθέντη πρέπει νά όπλισθή δ ΚοΛάς;
— Βέβαια, βέβαια, θά διέλθη άπδ τδ δάσος.
Καί περιμένων μέχρι; όύ τδ υποζύγιόν του έ- 

τοιμασθ? δ έφημέριος έξηκολούθει βαδίζω? μετά

'ο νέος μουλάτρο; κατέβαλε πλείστας προσπά
θειας μέχρι; οί» πείση τούς δύο μαύρου; τοϋ έφη- 
μερίου, νά έξυπνίσωσι τδν κύριόν των. Τέλος ό 
κύριος άπεφάσισε τοϋτο, άφοϋ έπί πολύν χρόνον 
έδίστασε' τόσον ό ύπνος τοϋ κληρικού έφαίνετο 
γλυκύς καί βαθύς.

— Τί είνε ; τί θέλεις ; είπεν ό πάτερ Γριφών.
— Αύθέντη, εί; νέος μουλάτρο; έφθασε κατε

σπευσμένος άπδ τήν Φορογιάλην καί έπιθυμεί νά 

σας δμιλήση.
— Εις μουλάτρο; άπδ τήν Φορογιάλην ; είπεν 

ό πάτερ Γριφών πηδών άπδ τήν κλίνην του, ά; 

εΐσέλθη, άς εΐσέλθη
Τί θέλεις, παιδί μου ; προσέθηκεν άπευθυνό- 

μενος πρδς τδν νέον δοϋλον. Ερχεσαι έκ μέρους 

τοϋ Κ. Μο^ρίς ;
— ΝαΙ, πάτερ μου, σάς έχω ένα γράμμα. Μοϋ 

είπε νά συνοδεύσω ίν άπόσπασμα, τδ όποιον σή
μερον τδ πρωί άνεχώρησεν άπδ τήν Φορογιάλην, 
νά ίδω αν διευθύνετο εις τδ Διαβολοχώριον, καί 
νά έλθω νά σάς τδ είπω, πάτερ μου . .. Διά τά 
άλλα, θά σάς λέγη τδ γράμμα τοϋ Κ. Μο^ρίς.

— Λοιπδν, παιδί μου τδ άπόσπασμα ;
— Εχώθη είς τήν κοιλάδα τοϋ Καγιαβιέ, έλα

βε τήν ί’οονόρην . ■ . καί πηγαίνει βέβαια εις τδ 

Διαβολοχώριον.
0 πάτερ Γριφών δλως τεταραγμένος, άπεσφρά- 

γισε τήν έπιστολήν, καί έφάνη έκ νέου περίλυ- , 
πος. Τήν άνέγνωσε δύο φοράς μέ σημεία τής με- 
γαλειτέρας έκπλήξεως' μετά ταϋτα είπεν είς τδν 

μουλάτρον·
— Πήγαινε νά μοϋ φωνάξης τδν Κύριον. Καί 

ό μουλάτρος έξήλθεν.
— Είς απεσταλμένος άπδ τήν Γαλλίαν ήλθε... 

συνωμίλησε πολύ μετά τοϋ διοικητοϋ . .. καί φο
βούμαι μήπως μέ τδ απόσπασμά του μεταβαίνει 
είς Διαβολοχώριον .. . μοϋ λέγει δ Κ. Μο^ρίς, ά- 
νέκραξεν δ έφημέριος περιπατών τεταραγμένως... 
0 Κ. Μο£ρί; δέν γνωρίζει.. . ούτε είμπορεϊ νά 
γνωρίζη περισσότερον .. . άλλ’ έγώ τρέμω συλ- 
λογιζόμενος τάς συνεπείας τής έπισκέψεω; .... 
’Αναμφιβόλως εννόησαν τδ ιαυστήριον— Κα'ι πώς, 
πώς; ποιος τούς τδ άπεκάλυψε . .. Τδ μυστικόν 
δέν άπέθανε μά τδν Κ. Κρουσόλ; Η έπιστολή 
του είνε έγγύησις ... δέν έπεισαν τδν νΰν διοι
κητήν νά παύση πάσαν καταδίωξιν κατά τής δυ
στυχούς ταύτης γυναικδς; Επειτα, άναγινώσκων 
έκ τρίτου τήν έπιστολήν τοϋ Κ. Μοδρίς, δ έφημέ

ριος προσέθηκε.

ταραχής. Αίφνης άνέκραξε σχεδδν μετά φρίκης, 
προσβληθείς άπδ αίφνιδίαν τινα ιδέαν,

— ’Αλλ’ άν ήπατήθην ;. .. άλλ’ άν δ τυχο
διώκτης αύτδς υπδ τήν προσπεποιημένην εύήθειάν 
του έκρυπτε σχέδιόν τι ψυχρώς σχεδιασθέν, ά- 
παίσιόν τινα σκοπόν ; ’Αλλ’ όχι, όχι, δ δόλος καί 
ή πλεκτάνη δέν δύνανται νά φθάσωσιν είς τοσοϋ- 
τον άποτρόπαιον τελειότητα- Εν τούτοις, άν ή 
αποστολή του συνεβιβάζετο μέ τήν τοϋ άνθρώπου 
αύτοϋ δστις άνεχώρησε μετά συνοδεία; ; Καί έγώ·. 
έγώ δστις τοϊ; έγγυήθην δι’ αύτδν τδν τυχοδιώ
κτην .. . Εγώ, δστις εί; τήν χθεσινήν μου έπι
στολήν, έπεδοκίμασα σχεδδν τήν δι’ αΰτδν άπό- 
φασίν των . . . φρονών ώ; αύτοί δτι πάν δ,τι ή
θελεν είπεϊ ό Γασκόνος, πάν δ,τι ήθελε διηγηθή 
περί τών μυςηρίων τοϋ Διαβολοχωρίου, δέν ήμπό- 
ρει παρά νά ώφελήση . . . ’Εντούτοις άν ήπατή
θην ;

Αν συνετέλεσα νά είσάίω ένα κινδυνώδη εχ
θρόν ;.. άλλ' όχι, ήθελεν ήδη ένεργήσει άν έγνώ
ριζε τδ μυστήριον .. . Καί άκόμη ... όχι . . . 
όχι.. . ϊσω; έπερίμενε τήν έλευσιν αύτής τής φρε
γάτα; καί αΰτοΰ τοϋ άπεσταλμένου διά νά ένερ- 
γήση ; ϊσω; είνε σύμφωνο·, μέ αύτόν ; ό! είμαι 
μέχρι θανάτου άνήσυχος.

Ταϋτα λέγων ό πάτερ Γριφών, έξήλθε κατε
σπευσμένο»; διά νά έπιταχύνη τά; προετοιμασίας 
τή; άναχωρήσεώ; του.

(’Έπετα·. ή συνέχεια.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΛΗΣΤΟΪ.

Τδν χειμώνα τοΰ 1 849 εύρισκόμην εί; Μαδρί
την είς χορόν έν τώ μεγάρο» τοϋ πρίγκηπος Λω 
ρ·.δά.

Απάντων τά βλέμματα ήσαν προσηλωμένα έπί 
τή; Βαρόνη; δέ Μιρόζα, λαμπρόν άνθος τών τρο
πικών, τδ όποιον έσκίαζεν δλας τάς καλλονάς τής 
Καστιλίας καί Ανδαλουσίας.

Γεννηθεϊσα είς Αιμά καί χήρα ένδς στρατηγού 
Πορτογάλλου ή ωραία Κρεολός εϊχεν άποκαταστα- 
Οή πρδ ολίγου είς Μαδρίτην.

Πλησίον αύτής ΐστατο νέος Σουηδός διακε
κριμένης συμπεριφορά;, δ κόμης δέ Βαλρίκ, θεω
ρών αύτήν μέ μέγαν θαυμασμόν. Η φυσιογνω
μία τού εύγενοϋς τούτου παρευθύς μέ έξέπλη- 
ξε, διότι ευρον έν αύτφ δμοιότητα πρδς άνθρω-
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πον τινα, τδν όποιον είχον απαντήσει είς περί- 
στασιν κρίσιμον.

Η φίλη μου, ή κόμησα Σαντα-Φλώρα διέβα-.νε 
πλησίον μου κατ’ έκείνην τήν στιγμήν.

— Γνωρίζετε, τή είπον σταματήσας αυτήν, 
τδν κόμητα Βαλρίκ ;

— Βεβαίως.
— Τί πράττει;
— Αναστενάζει πλησίον τής Βαρόνη; δέ Μι

ρόζα.
— Καί ελπίζει, νά επιτυχή τήν χεϊρά της;
— Δέν πιστεύω' ή χειρ τής Βαρόνη; εινε τόσον 

λεπτή, ώστε διαφεύγει πάντοτε μεταξύ τών δα
κτύλων τών έραστών της.

— Είσθε βεβαία, ότι είναι πραγματικό»; κό
μης δέ Βαλρίκ;

— Τόσςο βεβαία, όσον εινε άληθές ότι είνε 
ξανθός.

— Τίς τδν έπαρουσίασεν έδώ ;
— Ολος ό κόσμος' άλλά τί σημαίνει ή έξέτα- 

σις αυτή ; μήπως διωρίσθητε ανακριτή; κύριε δ’ 
Αμονβίλ,

— Φιλτάτη κόμησσα, μοί φαίνεται ότι ομοιά
ζει ..............

— Πρδς ποιον ;
— Πρδ; τδν άρχηγδν ληστρικής συμμορίας, 

δστις πρδ τριών μηνών μέ συνέλαβε.
— Νομίζω, άκριβέ μου δ’ Αμονβίλ, δτι έκυτ- 

τάξατε πολύ άπόψε τήν βαρόνην δέ Μιρόζα καί 
έσκοτίσθητε.

— Μοί κάμνετε μίαν έκδούλευσιν, κόμησσα ;
— Ποίαν ; θέλετε νά φωνάξω βοήθειαν, νά 

£ιφθώ έπί τοϋ κόμητος καί νά τδν δέσω ;
•— Ακούσατε' θά πορευθώ πλησίον τοϋ κόμη- 

το;' έλθετε νά μ’ ένταμώσητε καί παρακαλέσατέ 
με νά σάς διηγηθώ ληστρικήν τινά ιστορίαν.

Η κόμησσα διερράγη είς σφοδρόν γέλωτα καί 
ώθοϋσά με έν τώ μέσςο τοΰ κύκλου

— Κυρίαι, είπεν, έχω τήν τιμήν νά σάς πα- 
ι ρουσιάσω τδν ίππότην δ’ Αμονβίλ, δστις άποθνή- 
σκει έξ επιθυμία; νά σά; διηγηθή μίαν νόστιμον 

ιστορίαν ληστου, καί επειδή έγώ δέν θέλω νά ά
ποθάνη πρίν χορεύση μετ’ έμοϋ τήν πόλκα, σάς 
παρακαλώ νά τδν άκοοασθήτε.

Τδ θελκτικόν μου άκροατήριον έψιθύρισεν ολί
γον, έπειτα έσιώπησεν, έμειδίασε καί ήκουσεν.

Ηρχισα λοιπδν, ρίπτων έπί τοϋ κόμητος.
βλέμμα ίκανδν καί αύτδν τδν λέοντα νά δείλιάση

Πρδ τριών μηνών διευθυνόμην εί; Μιναρέ μό-
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καΐ μυστηριώδη φωνήν, δεικνύων μοι πραγμά τι' 

τδ δποΐον έκράτει είς τήν χεΐρα.
Ητο ή λαβή τοΰ έγχειριδίου μου
—· Λοιπδν δέν ήπατήθην, σείς είσθε ; ανέκρα

ξα όπισθοχωρών Sv βήμα.
— Ναϊ, έγώ είμαι, έψιθύρισε μετά λύπης, άλ

λά σιωπή! εύρισκόμεθα είς τήν οικίαν τοΰ πρίγ- 
γιπο; Λοριδά, είμαι δέ δ κόμη; Βαλρϊκ, δστι; 
σάς έκέρδισε δέκα λουδοβίκια είς τδ λασκενέ. Ε
χετε διάθεσιν νά μέ πληρώσητε τέλος, κύριε ίπ

πότα ;
— ’Αλλά ποϊος άνθρωπος είσθε λοιπόν ; είπον 

δίδων αυτώ τά δέκα λουδοβίκια.
— Είναι μακρά καϊ λυπηρά διήγησις, καϊ η 

στιγμή δέν ύπάρχει κατάλληλος.
•— Καϊ τδ μέλλον σας κύριε ! Είσθε νέο;, πνευ

ματώδης, πεπαιδευμένος, ήδύνασθε άκόμη . . .
— Τδ μέλλον μου ! Ω ! δέν ύπάρχει δι’ έμέ. 

ίδού, ίδέτε αυτήν τήν γυναίκα, κύριε ίππότα, εί
πε δικνύων μοι τήν βαοόνην δέ Μιρόζα II γυνή 
αΰτη κρατεί τήν τύχην μου εί; τάς χεϊρά; της. 
Εάν κατεδέχετο νά λάβη τήν χεΐρα μου" ήθελον 
τά πάντα θυσιάσει. Ω ! τότε .. .

’Αλλά διεκόπη αίφνιδίω; καϊ μέ άφήκε άποτό- 
μως, τδ βάλ; είχε τελειώσει, τδν είδον δέ γε- 
λώντα νά δίδη τδν βραχίονα είς τήν βαρόνην δέ 

Μιρόζα.

Βλέπων τις αύτδν άλλοτε εΰχαριν καϊ πνευ
ματώδη, ώ; Δδν Ζουάν, άλλοτε ρεμβώδη καϊ 
μελαγχολικδν ώς τδν Βέρτερον, ποτέ δέν ήθελεν 
έννοήσει δτι έλήστευε τούς οδοιπόρους.

— Λοιπόν, μοΐ είπεν ή κόμησσα Σάντα Φλώ
ρα λαμβάνουσα τδν βραχίονά μου, βλέπω δέν σά; 
φιβίζει πλέον ή θέα τοΰ κόμητος. Τί έλέγατε εϊς 

τδν τρομερόν αύτδν ληστήν ;
— ύμιλούσαμεν, κυρία, περί τοΰ μεγάλου ζω·

' γράφου Μουρίλλου.
Μετ’ ολίγα; ημέρας, απασα ή πόλι; Μαδρίτη 

ήτο είς κίνησιν’ άπειρον πλήθος συνέ^ρεεν εί; τά; 
οδούς, τά παράθυρα ήσαν πλήρη γυναικών ώραίων 
καϊ εύγενών, αί ςέγαι έγεμον άπδ περιέργους. Από 
καιρδν είς καιρδν ήκούοντο φωναϊ, < ίδού έρχε

ται, τδν βλέπω ».
Τίς ήτο λοιπόν ό μετά τοσαύτης άνυπομονη- 

σία; περιμενόμενος’,
’Αρχιληστής, δστι; ένεκα τή; άντ.κούστου τόλ

μης του συνελήφθη ύπδ τών άγούπνων χωροφυ

λάκων*

νος καϊ ήτο νύκτα. Οτε εφθασα είς τδ δάσος τοΰ 
Νιβάο, άνθρωπός τις υψηλός, καθώς δ κύριος κό
μης, μέ έπλησίασε καί έζήτησε ή τδ βαλάντιόν 
μου, η τήν ζωήν μου. όταν δ κλέπτης άφίνει 
τδν ταξειδιώτην νά έκλέξη μεταξύ βαλαντίου 
καί ζωής, εννοείτε δτι έκεϊνος θά προτίμηση νά 
προσφέρη τδ βαλάντιον. 'Αλλά κατά κακήν μου 
τύχην ειχον λησμονήσει τδ βαλάντιόν μου, έδιη- 
γήθην λοιπδν τήν ατυχίαν μου είς τδν ληστήν 
προτείνων αύτώ έάν θέλη νά έρευνήση τά θυλάκιά 

μου.
— Απαγε, είσθε εύγενή;, καϊ έπομένως δ λό

γος σας μέ αρκεί. Εάν θέλητε μάλιστα σας πα
ρακαλώ νά δεχθήτε τδ έδικόν μου βαλάντιον διά 
νά εξακολουθήσετε τδ ταξείδιόν σας’ είνε όλίγον 
πτωχικδν ώς πρδς τδν κόμημα δ’Αμονβιλ, άλ

λά σάς τδ προσφέρω δποΐον είναι· 
Επειδή δέ έδίσταζον νά τδ λάβω προσέθηκε.

— Καταλαμβάνω τάς προλήψεις σας. Τοΰτο 
είναι δάνειον τδ δποΐον σάς κάμνω, καί ίδού τίνι 
τρόπω θέλετε μοί τδ έξοφλίσει. Λάβετε σείς 
τήν λεπίδα τοΰ έγχειριδίου τούτου, έγώ δέ κρα
τώ τήν λαβήν, καί δταν σάς παρουσίαση τήν 
λαβήν άδιάφορον, τί; και είς ποιον μέρος, άποδί- 

δετε τήν λεπίδα καϊ τδ άργύριον.
— Είπών ταΰτα έγεινεν άφαντος άφήσα; είς 

τά; χεϊρά; μου τδ βαλάντιόν του.
Εκτοτε δέν έπανείδον οΰτε ληστήν οΰτε λαβήν 

καϊ ουτω; είμαι δ χρεώστης τοΰ κλέπτου μου.
— Καϊ τδ έγχειρίδιόν ; είπεν ή κόμησσα.
— ιδού, άπεκρίθην έξάγων έκ τοΰ θυλακίου 

μου τρομεράν μικράν λεπίδα, τήν δποίαν δέκα 

ώραϊαι χεΐρες διεφιλονείκησαν.
— Ποΰ είναι λοιπδν τδ δάσος δέ Νιβάο διά νά 

ύπάγω καϊ έγώ ; είπε νέος τις ανόητος.
— Eivat μαγευμένον φαίνεται, άνέκραξεν ή 

βαρόνη δέ Μιρόζα, έξετάζουσα τδ έγχειρίδιόν.

— ϊσως είναι παιγνίδιόν τι τοΰ τραπεζίτου 
σας, έπρόσθεσεν δ δέ Βαλρίκ' Οά έστειλε κανένα 
άπδ τούς υπαλλήλου; του μετημφιεσμένον είς 
φρα-διάβολον νά σάς παρακολουθή.

— Αίφνης ήκούσθη η μουσική παίζουσα βάλς 
τι τοΰ Στράους, καί μοΰ άνήρπασε τδ τρελλδν 

άκροατήοιόν μου.
Εμεινα τότε μόνος μετά τοΰ κόμητος δέ Βαλ- 

ρίκ’ ούτος άφοΰ παρετήρησε περί αύτδν μέ ύ

φος προφυλακτικόν,
— Αναγνωρίζετε τούτο, μοΐ είπε μέ βραδείαν

Ελεγον δέ περί αύτοΰ διάφορα παράδοξα ά*  
νέκδοτα καϊ δτι κατήγετο έξ εύγενών.

Τέλος έφάνη αύτδ; φοουρούμενο; άπδ στρατιώ- 
τα; αλυσοδεμένος. Είχε τδ άνάστημα ύψηλδν, 
τήν στάσιν μεγαλοπρεπή κα1- ύπιοήφανον. ’Αλλ 
όποία ύπήρξεν ή έκπληξις τοΰ λαοΰ άναγνωρί- 
σαντο; δτι δ δέσμιο; ήτο δ κόμη; Βελρίκ !

Εφερε τήν βαρεΐαν αλυσον εί; τδν λαιμόν ώς 
έάν έφόρει άπλοΰν μετάξινου λαιμοδέτην, καϊ τάς 
άλύσου; εί; τάς χεΐρα; ώ; χειρόκτια. Διέβη δέ τήν 
πλατείαν μέ τήν συνήθη του αφέλειαν’ ίπαν τδ 
πλήθος ϊστατο σιωπηλόν καϊ έκπληκτον. Αίφνης 
κραυγή ήκούσθη, ή φωνή αΰτη ήτο τής βαρόνη; 
δέ Μιρόζα. Αραγε ή ώραία κρεολδ; ήσθάνθη τύ- 
ψιν συνειδότος ένθυμηθεϊσα τού; μυστηριώδεις 
καϊ τελευταίου; λόγου; τοΰ Βαλρϊκ είπόντος 
«δέχθητι τήν χεϊρά μου καϊ Οά μέ καταστήση; δχι 
μόνον εύτυχή, άλλά καϊ τήν τιμήν μου θά σώ
ση; ; »

Βεβαίως πουδαϊόν τι συνέβη έν τή καρδία τής 
Βαρόνη;, καθώς θέλομεν ίδεϊ μετ όλίγον. Οί κά
τοικοι τή; Μαδρίτη; έπερίμενον μετ’ ανυπομονη
σίας τδ άποτέλεσμα. Πόσα μυστηριώδη πράγ
ματα έμελλον ν’ άποκαλυφθώσι! Τήν δέ ήμέραν 
καθ' ήν έμελλε νά δικασθή δλοι οί περίεργοι ήσαν 
εΐ; μεγάλην άνησυχίαν.

’Αλλά δποία ή εκπληξί; των δταν καταβάντε;
εί; τήν ειρκτήν εύρον αύτήν κενήν' ό Βαλρϊκ εϊχε 
δραπετεύσει.

Εμαθον δέ δτι ή Βαρόνη δέ Μιρόζα περιεφέ- 
ρετο τήν νύκτα έξω τή; φυλακή;, καϊ δτι άνε- 
χώρησεν έκ Μαδρίτης.

Σά; άφίνω νά φαντασθήτε πόσαι κατηγορίαι 
έτοξεύθησαν εναντίον τής βαρόνη;.

Εύτυχώς δμως κατ’ έκείνην τήν έποχήν έστάλη 
είς τδν βοτανικόν κήπον τή; Μαδρίτης καμηλο
πάρδαλη, έπισύρασα τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ, 
καϊ οΰτως έλησμονήσαμεν καϊ βαρόνην καϊ ληστήν.

Ημέραν τινα ευρισκόμενος είς Αλγερίαν, δπου 
ύπήγα νά έπισκεφθώ τά; γαλλικά; κατακτήσεις, 
ήκουσα κρότον πυροβόλων. Εμαθον δέ δτι έδίω-

. *»
κον τού; άραβας. Αίφνης εί; τήν γωνίαν όδοΰ 
τινο; είδον τέσσαρα; στρατιώτας φέοοντα; περι- 
λύπους έπΐ τών δπλων των τδ πτώμα άξιωματι- 
κοΰ. Ητο, καθώς έλεγον, δ γενναιότερος τοΰ τάγ
ματος. Προχωρήσας άνεγνώοισα τδν κόμητα δέ 
Βαλρίκ.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν γυνή τις έδραμε καϊ 
ριφθείσα έπ’ αύτοΰ τδν κατέβρεξε μέ τά δάκρυά 

της. Ητο ή βαρόνη δέ Μιρόζα, ή μάλλον ή κό
μησσα δέ Βαλρϊκ, διότι ητο μέν πραγματικώ; κό
μη; Βαλρϊκ, διά τή; κακή; του δμως διαγωγής 
έςολοθρεύσα; τήν περιουσίαν του κατεστράφη 
έντελώ;. II κόμησσα τδν έσωσεν άπδ τήν φυλα
κήν, τδν έξήγνισε καϊ τδν ένυμφεύθη.

Επροσπάθησα τήν επαύριον νά τήν έπανίδω, 
άλλ’ έστάθη άδύνατον' ειχεν άναχωρήσει έξ ’Αλ
γερίας.

Μετά τινα έτη αγία τι; μοναχή έφονεύθη εις 
τδ πεδίον τής έν Αλμα μάχης, άνομάζετο άδελ
φή Αμαλία, καϊ άδελφή κόμησσα’ ύπδ τδ τελευ- 
ταΐον τοΰτο όνομα ήτο γνωστοτέρα. Στιρηθεΐσα 
έκείνου τον δποΐον έσωσεν ή κόμησσα Βαλρϊκ άφιέ- 
οωσε τήν ζωήν εΐ; λατρείαν τοΰ θεοΰ καϊ περί- 
Οαλψιν τών δυστυχών.

Αβυσσο; ή καρδία τή; γυναικός. Είσδύσατε 
δμω; εί; τήν άβυσσον ταύτην καϊ θέλετε άπαντή- 
σει συχνάκι; ήρωϊσμδν, πάντοτε δέ έρωτα καϊ 
άφοσίωσιν, μετάνοιαν καϊ έξιλέωσιν.

ί ύπδ τής Κ. Ν. Φ.

Ι1ΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΘΗΡΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ.

’Επιστολή I. Δεκιγάλλα πρδς τδν Κ. Λείου. 

Αζιότιμε Κύριε !
’Λπαντών ασμένως εί; τήν ύμετέραν έρώτησιν, 

έάν δηλονότι τά έν Θηρασία άνακαλ-υφθέντα κτί
ρια είσι τφόντι έργα Καρών, ή μάλλον Φοινίκων 
ή τέλος Πελασγών, ώς γράφει δ ιατρός Κ. Δελέν- 
δα; πρδς τήν έν Παρισίοι; ’Ακαδημίαν τών Επι

στημών, σά; κάμνω τήν παρατήρησιν, δτι τήν 
δόξαν ταύτην, ήν ήσπάσθη δ Κ. Δελένδας, πρώ
το; έξέφρασεν δ ένταϋθα Σχολάρχη; Κ. Στέφανος 
Στεφάνου έν τινι αύτοΰ διατριβή καταχωρηθείση 
έν τή έφημεοίδι Πα,τρΙδι, χωρίς ποσώς δμως 
ν’ άναφέρη καϊ τού; λόγου; έφ’ ών στηρίζει αύ
τήν’ άγνοώ έπίσης έπΐ ποιων λόγων έπερείδεται 
καϊ δ Κ. Δελένδας. Τδ κατ’ έμέ δμολογώ δτι ού- 
δόλω; ύπάρχουν άποχρώσαι ίστορικαϊ μαρτυρία·, 
πρδς ύποστήριξιν ταύτη; ή έκείνη; τή; δόξης, άλ
λά παραδεχθέντες άπαξ, ώς δέν ύπάρχει αμφι
βολία, δτι τά περί ών δ λόγος κτίρια είσί προγε
νέστερα τή; καταβυθίσεω; τοΰ μεγάλου τή; Οή- 
ρα; ηφαιστείου, και επομένως τών έξ &σ.ιη<: (pipe
rina bianca) καϊ κισσήρεω; έκοήξεων, είκάζομεν 
μετά μεγίστης πιθανότητο; δτι ωκοδομήθησαν ού
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μόνον πριν ή οί Φοίνικες ένοικήσωσιν είς Θήραν, 
άλλά καί πριν τή; τών Πελασγών έποχής, ών τά 
κυκλωτικά, πρδ; κανόνα καί μ.ή, σωζόμενα μέχρι 
τοΰδε έπ1. τοΰ Μεσαβουνοΰ τείχη, υπάρχουν έπΐ 
εδάφους κεκαλυμμένου ύπδ άσπη; και κισσήρεω;*  
έκτδ; τούτου έντδ; τών άνω στρωμάτων τή; 
άσπώδους καί κισσηοώδους έκρήξεω; ρύρέθζσαν 
άλλοτε πολλαχού τή; Θήρα; καί θηρασία; διά
φορα φοινικική; έποχής πράγματα, κα'ι έγόι αυ
τό; κατέχω έν τή μικρά αρχαιολογική συλλογή 
μου δύω τοιούτου είδους αγάλματα εύρεθέντα έν 
τή κατά τήν πόλιν Φηρών άσπώδει τή; έπιφα

νεία; στιβάδι.
Οΰδενα πρόοδε λανθάνει δτι ί Ηρόδοτο;, ό Θου

κυδίδη;, δ Παυσανία;, 5 Στράβων, ό Πλίνιο; καί 
άλλοι τών άρχαίων καίτοι ποιοΰντε; μνείαν πίρΐ 
τίς Θήρα; και έξιστορούντες τήν άποίκησιν τών 
Φοινίκων, καί τήν τών Καρών, Κρητών και Ελλή- 
νων ποοσέλευσιν, ούδαμώ; μνημονεύουσι τή; κα- 
ταβυθίσεως τοΰ περί ού ό λόγο; ηφαιστείου, ώστε 
φαίνεται δτι ή ήφαίστιος αυτή καταστροφή ήτο 
πάντη άγνωστο; εί; του; μνημονευΟέντα; λαού;, 
οΐτινε; βεβαίως ήθελαν διασώσει τήν μνήμην αύ
τή; έτι μάλλον ή τή; έλεύσεω; τοΰ Κάδμου καί 

άποκαταστάσεως τοΰ Μεμβλιάοεω.
’λληθέ; δ έστιν οτι δ Πλίνιο; έν τω βιβλίφ 

Κεφ. I 2. τοΰ συγγράμματό; του αναφέρει τήν 
άπδ τί; Θήρα; διαχώρισιν τή; Θηρασία;, άλλ 

έκτδ; δτι ουτος φαίνεται εί; άντίφασιν προ; εαυ
τόν διϊσχυοιζόμενος έν τώ βιβλίςο Β'. Κεφ- 87. 
τοΰ αύτοϋ πονήματο; δτι ή μνησθεϊσα νήσο; Θη
ρασία καί ή τή; Θήρα;, άνεφύησαν κατά τδ δ’. 
έτο; τή; 135ή; Ολυμ.πιάδο; (δηλ. 237 έτη πρδ 
X.), ή διαχώρισι; τή; Θηρασία; περί ής γίνεται 
λόγος έν τώ συγγράμματι τοΰ Πλινίου, φαίνεται 
γεγονδ; πάντη διάφορον κα: λίαν μεταγενέστερον 
τοΰ καταποντισμού τοϋ άοχικοΰ κατά τδ κέντρον 
τή; νήσου ήφαιστείου. Εκ τώ*  είρημένων λοιπδν
δήλον γίνεται δτι τά περί ών ό λόγο; κτίρια ούκ , 
εισίν έργα Πελασγικά, Φοινικικά ή Ελληνικά’ ' 

άλλ’επεται άραγε ότι είσί τών Καρών ; Εγώ 
ούδέποτε διϊσχυρίσθην τοϋτο' είπα μόνον, καί λέ
γω δτι « χαι ir τή ιστορική εποχή ar ύποτεθή ι 
οτι άνηγέρθησαν τά χτίρια ταϋτα, πά.1εν καθί
σταται, άπίθανον νάώσι μεταγενέστερα τής έ
ποχής καθ' ήν οί Κάρις κατώχουν τήν Θήραν, 
όη.Ιαόή περί τούς χρόνους τοΰ Αβραάμ' » οΰ- 
δόλω; δμω; δύσκολον ή μάλλον πιθανδν φαίνεται 
νά ώσιν έργα προϊστορική; έποχής, άλλά τδ σπου

δαίου τοϋτο ζήτημα ϊσω; σαφινισθή κάτά τι έκ 
τή; χημική; άναλύσεω; τή; μεταξύ τών δύω έξ 

άσπη; στρωμάτων ευρισκόμενη; έκ φυτική; γή; 
στιβάδος, έξ ής έχω ήδη πέμψει ποσότητά -τιν^ς 
πρδ; τήν έν Βιέννη Αύτοκρατοριηήν τών Επιστη
μών Ακαδημίαν.

Δέξασθε παρακαλώ, κύριε, τήν διαβεβαίωσιν 
τή; πρδ; ύμά; έξαιρέτου μου ύπολήψεω;.

Εν Θήρα 7/ΐ9 Δεκεμβρίου 1866.
I. ΔΕΚΙΓΑΛΛΑΣ,

Τ. Γ. At άνασκαφαί έπί τοΰ παρόντος διεκό*  
πησαν. Πληροφορούμαι δέ οτι εί; έτερόν τι γή- 
πεδον κείμενον πλησίον καί πρδ; άνατολά; τοΰ 
Κ. Αλαφούζου εύρέθη άλλο τή; αύτή; φύσεως 
κτίριον, δ ό Ιδιοκτήτης δέν άνώρυξεν είσέτι.'θ έν 
Σύρςο αύστριακδ; πρόξενο; Κ. Χάν συνοδευόμενος 
ύπδ έμπειρου φωτογράφου έπεσκέφθη κατ αύτάς 
τά κτίρια ταύτα καί έφωτογράφησεν αύτά, ώ; κα( 
πάντα τά έν αύτοϊ; εύρεθέντα σκεύη καί άλλα 

εργαλεία.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΦΦΕ.

Μεταξύ τών φυτών τών μάλλον χρησίμων εί; 
τδν κοινόν βίον άπαριθμοΰμεν καί εκείνο τδ ώραΐον 
δένδρον έκ τοΰ δποίου λαμβάνομεν τδν καφφέ. 
Coffea Arabica ονομάζεται τούτο τδ δένδρον 
τδ δποϊον κατάγεται έκ τή; Αιθιοπίας καί τδ 
όποιον τήν σήμερον ένεκα τής χρησιμότητο; αύ
τοϋ εί; τά πλεϊστα μέρη τής ’Αμερική; καθώς 
καί είς τήν’Αφρικήν μετ’ έπιτυχία; καλλιεργεί
ται. Τελευταίως άπεπειράθησαν τήν καλλιέρ
γειαν καί εΐ; διάφορα άλλα μέρη τής Εύρώπης, 
καί πολλαχοΰ ηύδοκίμησεν, ούδεμία δέ άμφιβο- 
λία ύπάρχει δτι καί εί; τήν Ελλάδα θά έπετυγ- 
χανεν ή μεταφύτευσις καί καλλιέργεια τοΰ δέν 

1 δρου τούτου. Τά τή; Καφφέα; σπέρματα ίγκλεί- ' 
ονται εί; δίσπερμα σφαιρίδια, τά όποια διά τή; 
διά ξύλινων κυλίνδρων θλάσεως άνοίγονται, καί 
τοΰ έπισπερμίου έλευθεροΰνται. Εί; τδ έμπόριον 

διακρίνονται τρία είδη καφφέας.
1 α’. Ό Αραβικός ή ’Ανατολικός καφφέ;.

β’. ’θ τή; ΐαβάνης ή ’Ανατολική; Ινδίας, 
γ'. 'θ τή; Δυτική; Ινδία; καί ίδίω; δ τοΰ Μαρ

τινιού-
Τά συστατικά τοΰ καφφέ είναι ίδιαιτέρω; υλν 

Καφφεΐνη λεγομένη, καφφεϊκδν δξύ,ί άοσμόντ.θ_ 

έλαιον, £ητίνη κ. τ. λ.

ό Καφφέ; εί; τήν φυσικήν του κατάστασιν 
μεταχειρίζεται εί; είδος έγχύματος ή αφεψήμα
τος, ώ; τονικδν καί άντιπυρετικδν μέσον, καθώ; 
δ συνήθη; καφφές. Είναι δέ έκτδ; τή; νευροτο- 
νικής ένεργείας του ισχυρόν άντίδοτον κατά δια
φόρων δηλητηριάσεων, ιδίως δέ τή; διά ύδροκυα- 
νικού οξέος, τού ύοσκιάμου τοΰ οπίου κ. τ. λ.

Η χρήσις τού καφφέ ήρχισε πρδ τοΰ τέλους 
τού δέκατου πέμπτου αίώνος' λέγεται οτι ηγού

μενος μοναστηριού τινδς εί; ’Αραβίαν, προσπάθη
σα; νά διατηρή τού; καλογήρου; άΰπνου; κατά 
τά; αγρυπνίας, έλαβεν άπδ τδν ποιμένα του συμ
βουλήν νά τού; ποτίση τδ έσπέρας αφέψημα έκ 

τών κόκκων τοΰ καφφέ. ’θ ποιμήν τοΰ έκαμε τήν 
παρατήρησιν, δτι τόσον τά πρόβατα, καθώς αί 
αίγες καί αί κάμηλοι, έγίνοντο εΰθυαοι μετά τήν 
βρώσιν τών καρπών τοϋ καφφέ, καί εναντίον τής 
συνήθειας των έπήδων τήν νύκτα είς τά κτηνο- 
στάσια. ' Ο ήγούμενος άκολουθήσας τήν συμβου

λήν τοΰ ποιμένος έπέτυχεν δχι μόνον τδν σκοπόν 
του, άλλά καί τδ είσήξεν ώς ποτδνπροκαλοϋν ευ
θυμίαν καί αϋπνίαν.

6 Σουλτάνο; Αμουράτος ό τρίτος έξέδωκε νόμον, 
δυνάμει τοΰ οποίου άπαντα τά καφφενεΐα είς 

Κωνσταντινούπολή έκλείσθησαν, καί μόλις κατά 
τδ 1 534 ύπδ τοΰ Σολιμάνου παρεχωρήθη ή ά
δεια τής χρήσεως τοΰ καφφέ. Prosper ό ΑΙρί- 

nus, περιηγούμενος είς τά 1580-1584 τήν ’Α
νατολήν, ήτον ό πρώτος δστις έφερε βοτανικά; 
ειδήσεις περί τούτου τοΰ δένδρου, φέρων μεθ’ εαυ

τού καί εικονογραφίαν αύτού. Είς τά 1657 έφέρ- 
θη παρά τοΰ Theveuot είς Παρισιού; δπου καί 
έγεινε γνωστός διά τού Soli mail Αγά πρέσβεως 
τού Σουλτάνου Mahomed τοΰ τετάρτου. Είς τά 
1669 καί <672 έσυστήθη είς Παρισιού; τδ πρώ
τον καφφενεϊον’ καί εί; τήν Βιέννην ωσαύτως κα
τά τά 1 683, τδ όποιον ύπάρχει μέχρι τή; σήμε- 
.jv, φέρον άπδ τής άρχή; τής συστάσεως του καί 
τδ σύμβολ.ον τοϋ καφφέ.

Ξ. ΛΑΝΔΕΡΕΡ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΛΛΟΠΟΥΛΟ3
Ο ΚΡΠΣ.

Α'.
Επί δέκα αιώνας, ή Ρωμαϊκή αύλή σχισθεϊσα 

.ο τής ’Ανατολική; εκκλησίας, παντοϊα έτεχνά 
πρδ; ύποταγήν τών άτιθάσσων σχισματικών 

τή; Ανατολής, οίτινες άντί νά κατασπάζωντα·. 
τά πέδιλα 2νδ; θνητού, έλάτρευον τδ ιδανικόν Οεό- 

τητος, ήτι; ένανΟρωπισθείσα δέν άνυψώθη έπί 
θρόνου, άλλ έξήπλωσε τά; χεΐρα; έπί τοΰ σταυ
ρού, και διά τοΰ έν Γολγοθά χυθέντο; αίματος 
εξέπλυνε τδν £ύπον τών ανομημάτων τοΰ ανθρώ

που. Καταχρωμενη τή; ισχύος, ·?,ν κοσμική καί 
πνευματική εξουσία τή έδιδε, θρασεία έπέπεσε 
κατ’ αδελφών, οίτινες αντί τοΰ ξίφους τδν σταυ
ρόν είχον ώ; μόνον όπλον, καί έκδικουμένη ε’κλό- 
νησε πολλάκις καί εί; τδ χείλος έσυρε τοΰ κρη
μνού τήν άτυχή τών Ελλήνων αυτοκρατορίαν, 
καθ’ ή; άπδ τοΰ έννάτου αίώνος είχον συνωμόσει 
δλα τοϋ καθολικισμού τά βασίλεια έπί κεφαλή; 
έχοντα τού; διαδόχους τών άλιίων, οΐτινε; άντι 
τοΰ πνευματικού δικτύου έφεραν άνά χεϊρας δπλα 
κακούργα, τά δποϊα λεγεώνες ρασοφόρων έφεύρι- 
σκον καθ έκάστην έν τή σκοτία τών κατακομβών 
τής νέα; Βαβυλώνος. Αντιμέτωπο; πρδ; τδν πα
πισμόν έπάλαισεν ή ορθοδοξία, τδν θυρεόν τή; 
πίστεω; περιεζωσμένη, καί άπδ τή; Οεότητος ύπέρ 
ή; έπρομάχει μυστηριωδώς βοηθουμένη. ’Αντε- 
κρούσθησαν Οαυμασίως.αί άλλεπάλληλοι τή; Ρω
μαϊκή; αύλή; ληστρικαί έπιδρομαί, διελύθησαν 
στρατοί άπειροπληθεϊς, καί συνετρίβησαν τά ξίφη 
τών έπιδρομέων απέναντι τή; λαμπηδόνο; τού 
φωτός τής Ανατολή;, καί τής αθώα; βακτηρία; 
τοϋ ποιμενάρχου τών ορθοδόξων. ’Αλλ’ οι κλο
νισμοί έκεϊνοι, εί καί πρδς ούδέν βλάψαντε; τήν 
θρησκείαν, διέ^ηξαν τά ράμματα τού κοσμικού 
κράτους έν ω αΰτη έξησκεϊτο. Η αύτοκρατορία 
τών Ελλήνων έπεσεν, άλλ η ορθοδοξία νικήτρια 
άνεδείχθη' δ ποιμενάρχη; τών ορθοδόξων μή εύρί- 
σκων έπί τή; γής έλευθέραν άκραν ϊνα στηριχθή, 
άνύψωσε τήν κεφαλήν πρδ; τδν ούρανδν, έξέτει- 
νε τά; χεΐρα; έφ’ όλης τή; Ανατολής, καί μόνον 
τούς πόδας προσήλωσε·; εις τδ τουρκοκρατούμε- 
νον Βυζάντιον' δύναμιν έν τώ κόσμςο πλέον δέν 
εϊχεν, εύχάς δμω; διένεμεν άπδ τοϋ ουρανού είς 
τδ ποίμνιόν του δπερ προπηλακιζόμενον άντεϊχε, 
διωκόμενο*  ήνδρούτο, κα’. σφαγιαζόμενου έσυγ- 
χώρει.

Κα1. ή Δύσι; τότε κατεϊδε τήν αδυναμίαν τη;'
σκότος παχυλόν έκεΐ έβασίλευε, καί τά συντρίμ
ματα τή; πεσούσης αύτοκρατορία; έλθόντα διέ
λυσαν αύτό. Τήν βίαν διεδέχθη ή άλωπεκή' πε-
ριέθαλψεν ή Ρώμη τά οίκτρά θύματά τη; ύπδ τδν

μονομερή σκοπόν τοΰ προσηλυτισμού, καί σχολεία
συνεστήθησαν πρδς έκπαίδευσιν τών όυοτυχών r>\
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’y/raro.A/c σχισματικών. Τό πρώτον Ελληνικόν 
Γυμνάσιον έν τή πρωτευούση τοΰ παπισμού ίόρυ- 
Οέν κα1. διοικούμενον υπό έλληνο; άπαρεγκλίτω; 
έμμένοντος εΐ; τήν θρησκείαν τών πατέρων του, 
κα'ι σεβόμενου έν τε ’Ανατολή και Δύσει διά τό 
ένδοξον τή; καταγωγή;, καΐ τό θαυμάσιον τή; 
εύρυμαθείας, δλίγην έφερε τήν άγραν είς τό δί- 
κτυον τοΰ άΜως. Ίάνο; 5 Λάσκαρις, ή ψυχή τοΰ 
Γυμνασίου, άπήλθεν έκ Ρώμη;, καί όπισθεν έκεί
νου έκλείσθησαν καΐ αί Ούραι τούτου Τήν αλω
πεκήν διεδέχθη ή λεοντή, καί πάλη φοβερά άνα- 
φανεί ία εί; τά; Ελληνικά; κτήσεις τή; Δύσεως’ ό 
αριθμό; τών μαρτύρων τή; ορθοδοξία; έπηύξησεν. 
Μ αλωπεκή καί πάλιν έκ Ρώμη; έξελθοΰσα πε- 
ριώδευε τ’<ν ’Ανατολήν χύνουσα δάκρυα πικρά έπί 
τή δουλείφ τής τ.Ιήμοκος σχισματικής' Ε-Ι-ΙάΛος | 
τή; όποία; υιοθετεί τά δυστυχή τέκνα άνοίγουσα 
εί; αύτά τά; Ούρα; άδαπζνου μαθήσεως. Τώ I 581 
συνεστήθη έν Ρώμη ύπό πάπα Γρηγορίου If’ τό 
Ελληνικόν Γυμνάσιον τοΰ Αγίου Αθανασίου' κατά 
τήν περίστασιν ταύτην, έπειδή τό δίκτυον τοΰ 
ά./ίί’ωζ· ήτο χρυσόπλεκτου, καί τά άγκιστρα ά- 
πεκαλύπτοντο διά χρυσού δελέζτος, έξήχθη πλου- 
σιωτέρα άγρα, ούχί δμω; καί βεβα’α διά τό ολι
σθηρόν τών άγρευθέντων. όλίγοι Ελληνες δρα- 
πετίδαι εξυπηρέτησαν εϊλικρινώς τήν Ρωμαϊκήν 
αυλήν πρός βλάβην τή; πατρίδος' οί πλειότεροι 
δωρεάν διδασκόμενοι ώμολόγουν έξ άνάγκη; τόν 
καθολικισμόν, καί τή; έλαχίστη; ευκαιρία; πα- 
ρουσιαζομ.ένης άπεδίδρασκον ίκ-.ϊθεν καί φλογε
ρού; έξετίξευον τού; Φιλιππικού; κατά τή; θρη
σκείας έκείνης, ήτις ήθελε νά πνίξη τήν φωνήν 
τή; συνειδήσεως δι’ ούχί έντιμων μέσων, καί τήν 
Ελλάδα υποδούλωση είς τό σανδαλιού τών διαδό 
χων τοΰ άλιέως.

ΙΪ Κρήτη, έν τή μεσαιωνική φιλολογία τοΰ 
Ελληνικού έθνους παριστά μοναδικόν παράδειγμα 
γονιμότητο;" σχεδόν τούς ήμίσεις δλου τοΰ ελλη
νισμού λογίουςμόνη ή ηρωική αΰτη νήσο; παρή 
γαγεν. ΕΪ; τών τροφίμων τού έν Ρώμη Γυμνα
σίου, καί τών φανατικωτέρων λατινοφρόνων έγέ 
νέτο Νικόλαο; Παπαδόπουλος ό Κομνηνό;.

Β'·
Εγεννήθη έν Κρήτη ό Παπαδόπουλος τώ 1865 

έξ εύγενών σεμνυνο < ένων έπί τή έκ Κομηνών κα
ταγωγή. Κομιδή νέο; σταλείς εΐ; Ρώμην έξεπαι 
δεύθη έν τώ Ελληνικό» φροντιστήριά υπό τήν διέύ- 
Ουνσιν τών σοφών ’Ιησουιτών Βαρθολομαίου Κα- 
ρενίου, καί Σιλβέστοου Μαύρου' διήκουσεν ύστε

ρον τήν σειράν τών περί Καλλιτεχνία; μαθημά
των, καί άφωσιώθη έπί τέλους είς τήν θεολογίαν 
κα'ι τό κανονικόν δίκαιον. Ερως εί; άπόκτησιν 
πλειόνων γνώσεων ήνάγκασεν αύτόν νά περιέλθη 
πολλά τή; Ιταλία; μέρη. Τώ 1680 έσχολάρχησε 
τοΰ έν Καποδιστρία Γυμνασίου, καΐ τόν Ιανουά
ριον τοΰ 1688 έλθών εί; Πατάβιον ώνομάσθη 
έκτακτο; καθηγητή; τοΰ κανονικού δικαίου έν τώ 
περιλαλήτιρ πανεπιστημίφ τής πόλεως ταύτης. 
Κατ ’Απρίλιον 1703 πρΟεβιβάσθη τακτικός κα
θηγητή; καί τόν Φεβρουάριον 1713 έλαβε τήν 
πρώτην έδραν τοϋ αύτοΰ δικαίου μέ μισθόν χι- 
λίων φλωρίων, αύζηνθέντων εϊτα είς 1,500. Τον 
Νοέμβριον τοΰ 1738 έζήτησε τήν άπό τής κα
θηγεσίας παραίτησίν, καΐ ή Ενετική δημοκρατία 
άποδεχθεΐσα αύτήν, έχορήγησεν είς τόν Παπαδό" 
πονλον, χάριν πεντηκονταετούς καρποφόρου δι
δασκαλία; ισόβιον σύνταξιν έκ φλωρίων χιλίων. 
Απεβίωσεν ί Κρής ούτος τόν Ιανουάριον τοϋ 1750 
έν ήλικ.'α όγδοήκαντα καί πέντε έτών.

0 Παπαδόπουλος ήν έκ τών ολίγων άληθώς 
πεπαιδευμένων τού III , αίώνο;" πολΰγλωττος, 
εύρυμαθής, βιβλιογραφικώτατο;' πολλοί δέ καί 
διάφοροι έπλεξαν έγκωμιζστικόν τής σοφίας αύ
τοΰ στέφανον' ή δέ Ρωμαϊκή αύλή έτίμησεν αυ
τόν δι' αξιώματος λίαν επιζήλου παρά τοϊς τότε 
σοφοί; τών Λατίνων. Εξυπηρετών τόν καθολι
κισμόν ό δραπετίδη; ούτο; είργάσθη μετά φανα
τισμού άπλετου-κατά τών-πρώην όμοδόξων του, 
θέλων ν άποδείξη τό ρηθέν ύπ’ αύτού, δτι < έν 
» Ελλάδι πολλοί σχισματικοί, ή Ελλά; δμω; ού
δέποτε σχισματική έγένετο. »

’Εκτο; δώδεκα πονηματίων περί κανονικού ι
δίως δικαίου πραγματευομένων, συνέγραψεν ό 
χαλκέντερος Κρής, Pracvotiones Mystagogicas, 
τυπωθείσας έν Παταβίω τώ I 696. Διά τοΰ συγ
γράμματος τούτου δριμέω; επιπίπτει κατά τοΰ 
σοφού συμπατριώτου του Μαξίμου τοϋ Μαργου- 
νίου, καί λοιπών προμάχων τής ορθοδοξίας.

'Αλλά τό σπουδαιότερον τών συγγραμμάτων 
τού Παπαδοπούλου, και μνημεϊον όντως ικανόν 
τή; καταπληκτική;.εύρυμαθείας καί φιλοπονία; 
του είνε ή Historia gvninasii Patavioi, έκδο- 
θεΐσα έν Βενετία 1726 είς δύο τόμου; είς φύλλον.

Κ· ΣΑΘΑΣ.

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΪ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

1 8 6 7.
Καλοί μου άναγνώσται, ώραϊαι άναγνώστριαι,

άνοίξατε καί τά δύο φύλλα τής θύρας σας! έρχε
ται ή Χρυσαλλί; ανθηρά χαρίεσσα είς τά κόκκι
να ένδεδυμένη, έρχεται νά σά; ευχηθή τό νέον έ
τος συνοδευομένη υπό τοϋ διανομέω; αύτή;, οστις 
αύτήν τήν φοράν δέν βιάζεται νά φύγη άλλά πε- 
ρψε>εό είς τό κατώφλιον τοΰ μεγάρου σα; ... Ο
λοι βλέπετε σήμερον περιμένουν, δλοι κάτι λαμ 
βάνουν, έκτο; ΐσω; τών συντακτών τή; Χρυσαλ- 
λίδο; οίτινε; δίδουν χωρίς νά λαμβάνουν, θί έμπο
ροι είς τάς θύρας τών εργαστηρίων των περι//ε- 
rowr άγοραστάς έχοντες δλα; αύτών τάς παγίδας 
έστημένας' οί πονηροί μειδιώσι διότι ήξεύρουν δτι 
δέν θά φύγετε μέ χεΐρα; κενά;, δέν θά δυνήθήτε 
ν άνθέξητε είς τόσου; πειρασμού; παοατεταγμέ- 
νουζ ένώπιον σας.

Η άγαπητή σας, γλυκυτάτη, χαριεστάτη αύ
τάς τάς ήμέρας περιμένει τό δώρον τοΰ φιλτά- 
του αύτή; μέ παλμού; καρδία;' άλλοίμονον δμω;, 
έάν τό δώρον εϊναι πολύ μικοότερον τών προσδο - 
κιών τη; ! Τότε δσς·» πριν ύπό τοΰ μειδιάματος 
είχε πλατυνθή τό πρόσωπόν της, τόσω τώρα Οά 
κατέλθη εί; μήκος αγριωπόν καί συνωφρυωμένον ’

11 μνηστή περιμένει άδάμαντας, καί τού; πε
ριμένει ανυπομονώ; πρό τριών μηνών.

Τά φίλτατά σα; τέκνα κυττάζουν σήμερον δ
λων τών πρός έπίσκεψιν ερχομένων φίλων τά Οη- 
λάκια. Περιμένουν καί αύτά τά καΰμένα αμα
ξάκια, αλογάκια ξύλινα, καί συντάγματα μολυ- 
βδίνων στρατιωτών.

Οί ύπηρέται σας έξαιρετικώ; τά; παραμονά; 
τοΰ νέου έτους εϊναι προθυμότατοι εί; τήν έκτέ 
λεσιν τών διαταγών σας, άγρυπνοι είς τήν ύπηρε- 
σίαν των, διότι .περιμέχου»· τά πρωτοχρονιάτικα.

Ολοι τωό /τι κάτι περιμένουν' οί διπλωαάται 
περιμένουν νά άκούσωσι τού; χρησμού; τών ίσχυ 
ρών τή; γής διά νά κανονίσωσιν έπ αύτών τά 
διπλωματικά των ώρολόγια καί οί ύπάλληλοι πο
λιτικοί τε καί στρατιωτικοί .περιμέκοι»· προβι 
βασμούς, παράσημα καί. . καί. ..

Μόνοι οί μαχηταί τή; έλευθερία;, οί προκίν- 
δυνεύοντε; υπέρ αύτή; καί έν ύπαίθρω κοιμώμε- 
νοι καί πεινώντε; καί διψώντες, αυτοί μόνοι δέν 
περιμένουσιν άλ.λο είμή τήν εύλογίαν τοΰ Τψίστου 
καί τήν έμφάνισιν τοΰ έχθροΰ' έκεϊ αντί δώρων 
άνταλάσσονται σφαΐραι πεπυρακτωμέναι, καί ή
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κλαγγή τών δπλων καί αί οίμωγαί τών σφαζομέ-
νων χαιρετώσι μόναι τήν έλευσιν τοΰ νέου έτους.

Η ΧρυσαΛ.ΙΙς εύχεται οί πόθοι δλων νά πλη
ρωθώ» καί τά χρυσά σα; όνειρα, έρατειναί άνα- 
γνώστριαι, νά πραγματοποιηθώ» μέχρι κεραίας, 
εύχεται τό έτος 1867 νά έγγραφή χρυσοί; γράμ- 
μασιν εί; τά; δέλτου; τήν Ελληνική; ιστορίας καί 
νά θέσή τά; φαεινά; κρηπίδα; τοΰ μεγαλείου τής 
μικρά; καί ταλαιπωρουμένης πατρίδος μας' εύχε
ται τέλος νά πολλαπλασιασθώσιν οί φιλαναγνώσται 
καΐ νά άποσβεσθή έντελώ; άπό τό Ελληνικόν φρα- 
σεολόγιον ή φράσι; ύυστροποϋντες συνδρομηταί.

Ιν δέ τι; έκ τών καλών τή; Χρυσαλλίδος α
ναγνωστών ιδη τό χρυσόν του όνομα μελανοί; 
γράμμασι σημειωμένου εί; τόν έντιμον κατάλο
γον τών άρνουμένων τήν άπότισιν τή; δφειλομέ- 
νη; συνδρομή; των, ά; μή λυπηθή' άλλ’ ά; είπή 
έμβλέπων πρό; τού; ομοιοπαθείς γείτονά; του.

Έχει καί άλλου; χειρότερους μου 
ή Χρυοαλλί; συνορομητά;.

Πλήν όχι, οί έκδόται τής Χρυσαλλίδος δέν εί
ναι οσον ίσως φαίνονται κακοί" δέν έπιθυμοΰσιν ή 
πρώτη τοΰ έτους νά γίνη αιτία συμφορά; ούδέ 
είς κώνωπα. Γνωρίζοντε; πόσον οί δυστροποΰντε; 
συνδρομηταί εϊναι φιλότιμοι, πόσον είς τό κεφά- 
λαιον τής τιμής εϊναι εύαίσθητοι, καί φοβούμενοι 
τάς συνέπειας τοσαύτης εύαισθησίας, άναβάλλουσι 
τήν προαγγελθεϊσαν δημοσίευσιν τών ονομάτων 
ές άλλοτε. Τί; νά γίνωσιν άφορμή αύτοχειριών, 
αποπληξιών καί άφαιμάξεων ! . . . . μή γένοι- 
το 1 . ■ Τοιούτων τραγικών επεισοδίων προτιμώ- 
σιν οί συντάκται νά πράξωσι καί αύτοΐ δ,τι πράτ
τει δλ.ος ό κόσμο; κατ’ αύτάς τάς ήμέρας, νά -ε- 
ριμείνωσιν.

’Αφού δέ παρέλθωσιν αί ήμέραι αυται τής κα
θολική; προσδοκία; καί χαράς, άφοΰ πάλιν ή μέν 
γή αρχίσει τήν συνήθη περιστροφήν της, οί δέ πο
λυμήχανοι αύτής κάτοικοι τά αθάνατα έργα των, 
τότε καί οί έκδόται, έάν μέχρι τής έποχή; έκεί
νης παρά πάσαν έλπίδα δέν είσπράξωσι τά κα- 
θυστερούμενα, θά δημοσιεύσωσι τά κλεινά ονόμα
τα τών πολυθρυλλήτων φίλων των διά μιας ή >.αί
δύο τών ενταύθα έκδιδομένων έφημερίδων crre-
ρεοτύπως.
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'Ιππόλυτο; και Διανώρα. 497.

Ή Ξανθή Γινέβρα 541, 565, 602, 632.

'Ιστορία ένό; ληστοΰ. 643

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.

'Οποία τι; είναι ή ’Αμερική, ή περιήγησι; τοΰ Μαρ-

κέλλουΜπονώ. 20, 30,385, 421, 145, 477, 511,

534.

Σμύρνης ’Αναμνήσεις. 83, 106, 12 .

Άπό Σμύρνη; εϊς Έφεσον 172.

’Εκδρομή είς Πομπηίαν 193, 226,
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Περιγραφή τής επιθαλασσίου 'Ελλάδος χατά τον με 
σαιώνα 331, 376. -

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ.

Περί μεταλλείων 25.
Περί τοΰ ποσού των λιθανθράκων έπϊ της γηίνης σφαί

ρα: 379. .
Περί τοΰ άναφανέντος την νύκτα της ·1[ 13 πρδς τήν 

2[14 άρςαμένου μηνδς (Νοεμβρίου 1866) σμήνους άστέ
ρων διαττόντων 547.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ!·

Περί Ζαγορίου 13, 42.
‘Η Μαδουρή. 607·

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.

Τδ Λιαβολοχώριον. 389, 413, 453, 481, 517, 549, 
581, 613.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Περίεργος χλεπτοπαγΐς 47.
Εύρεΐα μνήμη 48.
Δισίρεσις ‘Αγίας Γραφής 48.
Τδ όνομα τοΰ Θεοΰ, αυτόθι.
Τρίχες χαΐ όνυχες των νεκρών, αύτόθι. 
θάνατος κατά φαινόμενου 71.
Κατανάλωσις καρπών, αύτόθι.
Ζάκχαρις 71 ■
Τοκετός, αύτόθι.
Ηλίθιοι, αυτόθι.
Χρυσός Καλλκρορνίας 72.
Καφενεία, αύτόθι.
Χρηματικόν, αύτόθι.
Φρενοκομεΐον Βιέννης, αυτόθι
Ποταμοί της ’Αμερικής, αύτόθι.
Κρανιοσκοπικαΐ παρατηρήσεις, αύτόθι.
Άγαλματοποιοΐ τυφλοί, αύτόθι.
Ήχος, αύτόθι.
Λυγχαϊον βλέμμα, 96.
Συμπάθειαι. αυτόθι.
Στατιστικά! ειδήσεις, αύτόθι
Ή γυνή τοϋ Ιθ' αίώνος 160.

‘Υπενθόμισις τής Διευθύνσεως τής Χρυσαλλίδος· 1 68.
Στατιστική τοΰ πληθυσμού τής γής 216.
Προφητεία 216.
Είδοποίησις τής διευθυνσεως τής Χρυσαλλίδος 240, 

580.
.J Ποικίλα τυπογραφικά 264.

Ό Μακιαβελικός ιατρός, άφορισμο! Γ', Δ' κα! Ε'. 
287, 380, 312.

θεοκλήτου Βίμπου δλίγαι λέξεις έπ! τή είς διάκονον 
χειροτονία αυτού 306.

ΙΙερΙ άχρίδων καί τής έςοντώσεως αύτών 368.
Δώρον πρδς τδν αύτοκράτορα τής Άβυσσινίας 335.
Είς έπίσκοπος άγγ/ικανικνς εκκλησίας κα! δ αύτο

κράτωρ τής Άβυσσινίας Θεόδωρος 335.
Ή θαυματουργός Παναγία τής Γενατσάνης 335.
Οί κάτοικοι τών Φιντζίων νήσων 336, 427, 428.
Πόσα λογίζονται παρά Τατάροις τά είδη τής ακαθάρ

του τροφής 336.
’Αγγελία ε’χδόσεως ήμερολογίου 336.
ΙΙόθεν τό όνομα βάρβαρος 355.
Περί άλώπεχος 425.
ΊΙ έκτου πολέμου φθορά. 426, 451.
Διαίρεσις τού έτους εις μήνας κα! ονόματα αύτών κατά 

τους άγριους τής Ζαχάρας 427.
Εδχάριστος στρατοπέδευσις 428·
Ή σωτήριος βοτάνη, 428.
Ή διάτρησις τών Άλπεων, αύτόθι.
Νέα θρησκεία 449.
Ή κοσμογονία κα! δ κατακλυσμός κατά τούς Β ογον- 

λους491. '

Μύθος Σιαμικδς 516.
Περί γυναικδς ύπδ Άλφόνσου Kapp. 610.
'Αγγελία τής Διευθύνσεως τής Χρυσαλλίδος πρός τούς 

συνδρομητάς αύτής. 611.
Περί Καφφέ 646.
Ή πρώτη τοϋ νέου έτους 1867. σελ. 648-

Αινίγματα, καί προβλήματα. 24. 548.
Λύσις αύτών 48, 580.
Μωσαϊκδν 412, 490, 636, 636.
Ποικίλα 453, 492.
Παροράματα 548, 580.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ.

θ. Ν. Φ1ΛΑΔΕΑΦΕΥΣ, ΝΤΕΚΑΣ ΠΑΣΧΑΑ1ΔΗΣ.


