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Le peuple, c ’est m a mnsc. ;

E n  nic crean t, D ieu  ro’a d i t : Ne sois rien  

BERANGER

A'.

Τήν 16 Ιουλίου τοΰ έτους 1 8 5 7  ολό
κληρος δ λαος των Παρισίων πενθηφορών 
Χαι τεθλιμμένος συνώδευε νεκρόν τινα  ε:ς 
τήν τελευταίαν αυτοΰ κατοικίαν. Εν τη  
επικηοείω Ικείνη συνοδία δέν τιαοησαν με
γαλοπρεπείς στρατιω τικαί παρατάξεις, το 
φέρετρον δεν περιεκύκλουν στρατάοχαι και 
πρ ίγκ ιπες και επί τοΰ στήθους τοΰ νεκροΰ 
ουδαμοΰ έβάρυνε το  παράσηιιον, άλάνθα- 
<πον σύμβολον πολιτικής καί κοινωνικές 
δούλο φροσύνης καί πο τα π ό τη το ς, άλλ^ά το 
πένθος, άντανάκλασις τών αισθημάτων καί 

[ΠΑΡΘΕΝΩΝ— ΕΤΟΣ Α'.]

τώ ν παθήσεων καρδίας ευγενοΰς καί μεγαλό- 
φρονος, εφαίνετο άποτετυπωμένον αληθές 
καί άνεπίπλαστον έπί της φυσιογνωμίας 
τοΰ απείρου εκείνου λαοΰ τοΰ παρακολου- 
θοΰντος τον άποδημήσαντα.

Δέν ή το οδτος ήγεμών τις , αύτοκράτωρ 
η βασιλεύς' καί δμως ουδέποτε είς οΰδενος 
άναχτος .Ιαων κηδείαν το ιαύτη είχεν άπο- 
δοθή τ ιμ ή - δέν ήχο στρατάρχης, δρέψας 
άδοξους δάφνας είς το πεδίον τών εμφυ
λίων αγώνων, μαχόμενος δτέ μέν κα τά  
της ελευθερίας τώ ν συμπολιτών του, δτέ 
δέ κ ατά  τών δικαίων άλλων λαών, δεν 
ήτό τ ις  τώ ν υπουργών, ών μόνον άςιας 
προσον είναι ή ταπείνωσις και υποταγή 
είς τάς ορέξεις αϋθέντου, ουδέ τ ις  άλλος 
πολυτάλαντος μεγιστάν ή ευπατρίδης της 
μεγαλοπόλεως τών Παρισίων.

Ητο είς άπλοΰς πολίτης —  δ Βεραν- 
ζέρος.

Βρέφος δέν έλικνίσθη είς περιλαμπή καί
1ΐ
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χρυσότευκτα λίκνα υπό τ ίτθ η ς  προσεχού- 
σης μή διαταράξ·/) τον γαλήνιον αύτοΰ 
βρεφικόν ύπνον, δ ιότι έκέκτητο το  άληθώς 
εύγενές κα ι επίζηλον προσόν, δι ού διε- 
κρίθησαν πάντες οί μεγάλοι ττ,ς άνθροιπό- 
τη τος εύεργέται— τήν πενίαν, η τις υπήρ- 
ςεν αείποτε το ατιμητον  χο^νευτηριον της 
μεγαλοφυΐας, αληθής λυδία λίθος τής δό- 
ξης, έ<ρ ή έόοκιμάσθησαν οί ένδοξοι μ α - 
χη τα ί τώ ν διανοητικών αγώνων της άνθρω- 
πότητος.

Ασημος κα'ι πτίοχός, υιός ράπτου, έγεν- 
νήθη έν Παρισίοις στερί τά  τέλη  τοΰ π α 
ρελθόντος αίώνος. Ητο η έποχή έκείνη 
τώ ν έλπίδων, καθ’ ν|ν έν παραβύστω έτι 
άλλ άκαμάτω ς και διά κινδύνων είργάζον- 
το έν Γαλλία  οί σκαπανείς τοΰ οικοδομή
ματος τοΰ παρελθόντος προς άνακαίνισιν 
τοΰ έπιθάνατον ό'ζοντος οσμήν παλαιοΰ 
κόσμου" υπολανθάνουσα άλλά ζον/ιρά και 
δροσοβόλος διέπνεεν άνά τά  στήθη ή πνοή 
τή ς άνηβώσης ελευθερίας, μυστηριώδεις 
και θεσπιωδο! άρμονίαι, προφήτιδες έλπ ί
δων κα'ι δόξης,άντήχουν κατά  πρώτον ήδη 
εις τά ς  άκοάς τών άνθρώπων, και τώ ν 
παραδόξων έκείνων στροφών και τώ ν άκα- 
τα λ ή π τω ν  έκείνίον Ορφικών ύμνων μία 
ήτο ή έπωδός, έπος φοβερόν και κεραύ- 
νειον.—  Εγρηγορεΐτε.

Αληθώς ήρςατο έγρηγορών τότε ό κό
σμος, άφυπνιζόμενος άπο τοΰ προαιώνιου 
ΰπνου του’ το πνεΰμα τής Γαλλικής έπα- 
ναστάσεως μετά  βίας και μόλις διήνοιγε 
τους διανοητικούς οφθαλμούς τοΰ άνθρώ- 
που, άτυχους τών δικαίων αύτοϋ ’Ε π ιμ ε- 
νίδου, οστις, έξεγερθείς το πρώτον έν Γαλ
λ ία , κατενόησεν ότι ήτο άνο^θεν εντεταλ
μένος πρώ τος νά θραύση τ ά  π ιέζοντα  αύ
τόν όεσμά τής ηθικής δουλείας καί κ α τα - 
πτώ σεω ς' ήτο παιδίον τό τε  έτι ό Βεραν- 
ζέοος, είόεν, άγνοών και ούτος τούς λό
γους, τήν καταστροφήν τής Βαστίλλης, 
τοΰ δεσμωτηρίου τούτου τών έλευθεριών 
καί συνειδήσεων τής μεσαιωνικής Γαλλίας, 
έπι τής υπερνεφοϋς τής οποίας πυράς έσε- 
λάγιζον τά  αποτρόπαια έγκλήματα  τοΰ 
ρ.εσαιωνος, ενώ άπό τής τέφρας άνεγεν- 
νατο ή έλευθερία θεοειδής καί θεσπεσία' 
ησθάνθη άμυύρώς διεισδυούσας είς τήν α 

παλήν αύτοϋ καρδίαν τά ς ομιλίας τοϋ 
Μιραβώ, τοΰ Βερνιώ καί τοϋ Δαντώνος, 
ήκουσε μετά  παιδικοΰ ένθουσιασμοϋ τά  
άθλα τώ ν μεγάλων ηρώων τής στρατιιοτι- 
κής έποποι'ίας τής Γαλλίας, τής οποίας τό 
τελευταίον άσμα έκαλεϊτο Βατιρ.ϊω, καί 
αί έντυπώσεις έκεΐναι τής πρώτης ηλι
κίας όιέμειναν άνεξίτηλοι κα τά  τό μα- 
κρόν τοΰ βίου αΰτοϋ διάστημα καί έψ αλ- 
λεν αύτάς κατόπιν  ένθουσιών καί οίστρη- 
λατούμενος δ ποιητής τοΰ λαοΰ, δ ιό τι δ 
λαός ήτο ή μοϋσά του, προσφιλής καί π ι 
στή ερωμένη είς τούς άληθώς άγαπώ ντας 
αυτήν, είς τούς μή καπηλευομένους τήν 
εύνοιαν αύτής χάριν καταισχύντου μικρο- 
ύοξίας καί ίδιοτελείας.

Ο λαός ήσαν τ ά  άσ ματά  του καί τά  
ασ ματα  ήσαν δ βίος του, βίος παρελθών 
έν άγνεία καί χαρμον/j, ώς παρέρχεται δ 
κελαρύζουν ρύαξ υπό τήν ευφρόσυνον σκιάν 
τών λειμώνων, έπιχαρίτοις μιγνυμένου τοΰ 
έρωτύλαυ αύτοΰ κελαδήματος με τά  άσμα
τα  τής άηδόνος καί τοΰ κορυδαλοϋ. Δέν 
σκοποΰμεν ν ά ν α ζ  η τ ή σ ω μ ε ν τάς άρχάς τοΰ 
βίου τούτου είς τούς βιογράφους αύτοΰ, 
δ ιότι αυτός δ πο ιητής, ψάλτης περιπαθής 
καί έπ ίχαρις, θέλει διηγηθή τόν βίον αύτοΰ 
δι άφελοΰς καί πρωτοτύπου λυρικής χάρι* 
τος καί άφελείας.

Β \

«’Εν τοΐς πολυταλάντοις καί παναθλίοις 
Παρισίοις, τό χριστιανικόν έτος 1 7 8 0 , ε γ 
γύς ράπτου, τοΰ πτω χοΰ  καί γηραιοΰ 
πάππου μου, μάθετε τ ί συνέβη είς έμέ αρ
τιγενή  έτι οντα. Ούδέν προεμήνυεν Ορ- 
φέως δόξαν είς τό λίκνον μου στεΐρον άν- 
θέίον' άλλ δ πάππος μου, σπεύδων ημέραν 
τινά  πρός έμέ κλα ίοντα , μέ ευρίσκει είς 
τά ς άγκάλας νύμφης, καί ή νύμφη έκείνη 
διά χαριεσσών έπωδών κατεπράΰνε τήν 
κραυγήν τών πρώτων θλίψεων μου.

« Ο αγαθός γέρων έριοταί τήν άνήσυχον 
ψυχήν : « Οποία τύχη  προωρίσθη διά τό 
τέκνον το ϋ το ;»  έκείνη άποκρίνετα ι; ft ΐδέ 
»αύτήν είς τήν ράβδον μου : υπηρέτης ξε-
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βνοδοχείου, ταχογράφος καί γραφεύς' κε- 
»ραυνδς προστίθεται είς τά  προμηνύματά 
»μου' δ υιός σου σβεννυται, μέλλει νά ά - 
«πολεσθνί, άλλ ό Θεδς εποπτεύει αύτδν 
»καί το πτηνδν άνχκαινισθέν, έν ψαλμώ 
«άφ ίπτατα ι δπως παλχίσΥ] κ χ τ  άλλων 
«τρικυμιών'» καί ή νύμφη εκείνη διά χ α -  
ριεσσών έπφδών κατεπράΰνε τήν κραυγήν 
τών πρώτων θλίψεών μου». . . .

’'Οχι, δέν ήτο ψευδής προφήτις ή νύμφη 
εκείνη, ήτο ή Μοΰσα, ή τις έσκεπε το  βρε
φικόν λάκνον τοΰ έν σπαργάνοις Ορφέως, 
ήτις εσκεπε κα ι έπαρηγόρει αυτόν κατά  
τών θλίψεών του καθ’ δλον τδ  διάστημα 
τοΰ βίου του ' ήτο ή Μούσα, ήτις έν συμ
πάθεια καί έρωτι ήσπάζετο αύτον, περι- 
παθώς προσφωνούσα' —  Ποιητά, λάβε τήν 
λύραν σου.

’Η το πχιδίον είσέτι 5 Βερανζέρος, δτε 
έν ήυ.έρο( τιν ί τρικυμίας ή θεία αυτοΰ, ευ
σεβής καί άγαθή γυνή έξιλέου το θειον, 
σπένδουσα τον οίκον δι ηγιασμένου ύδα- 
τος' τδ μικρόν πχιδίον κχθήμενον πχρά 
τον ουδόν τής θύρχς έθεώρει μετ άπορίας 
τον άστράπτοντα  ουρανόν, δπως ό Σ χ ίλ -  
λερος κ α τά  τά ς θυελλώδεις ήρ,έρας άνήρ- 
/ε το  είς τά ς κορυφάς τών δρυών, κ α το - 
πτεύων τδνΘεδν κατεργαζόμενον τούς κε
ραυνούς του, καί ’ίσως έψιθύριζε καθ εαυ
τόν τά ς  ασεβείς στροφάς τοΰ άσματος τοΰ 
« ’Αγαθόν Θεοΰ, » δτε κεραυνός έι>σκήψας 
άνέτρεψε το άσεβές κα ι φιλοσκώμμον π χ ι-  
δίον' ούτως έπληροΰτο ή προφητεία της' 
μάντιδος' ή νύμφη δεν έψεύδετο.

Λεκατετραετής δ Βερανζέρος είσήλθεν 
εις τήν υπηρεσίαν τυπογράφου' «πχρ αυτώ ,

.λέγει δ ποιητής αύτοβιογραφούμενος, έξη- 
σκήθην κατά  πρώτον" μή κατορθώσας νά 
μάθω τήν ορθογραφίαν, ήγάπησα τήν ποίη
σή καί ελαβον μαθήματα  στιχουργίας παρ 
αυτοΰ, διορθοΰντος τά  πρώ τα ποιητικά 
δοκίμιά μου. »

’Αλλ’ εκείνος έπτερύγιζεν' ή φαντασία 
αύτοΰ άδυνατοΰσα νά διατελή καθειργμένη 
έντος τοΰ στενοΰ κλωβοΰ ένος τυπογρα
φείου, κατεξανέστη ' ήτο άνίκανος δ έπ ί- 
χαρις και ηδυπαθής ποιητής νά έν διατριβή 
αεννάοις περί τήν άτερπή καί πεζήν οίονεί 
στρατιωτικήν παράταξιν τώ ν στοιχείων

τοΰ αλφαβήτου' καί άπεχοιρησε τοΰ τυ π ο 
γραφικού καταστήματος, προκρίνας τοΰ 
ολίγου πενιχροΰ άρτου τήν φύσιν καί τά ς 
καλλονάς αυτής' προετίμησε τον γλυκύν 
θόρυβον τον άπδ τοΰ άσματος τώ ν άηδό- 
νων άντί τοΰ μονοτόνου κτύπου τώ ν π ιε
στηρίων τοΰ τυπογραφείου . . . Αφρο>ν, 
άφρων καί αιωνίως ήβώσα ποίησις, θεότης 
τών εΰγενών καρδιών, άλλά τώ ν άπειρων 
τώ ν εγωιστικών τάσεων κοινωνίας άπο- 
πνεούσης υλισμόν, κοινωνίας δεσποζορ.ένης 
υπό τοΰ δισταγμού καί τής άπογοητεύ- 
σεως! Αφρων ποιητική  νεότης, ποτισθεΐσα 
άπαξ μέ τδ  έπώδυνον δηλητήριον πόθο>ν 
ύπερανθρώπων, ένθέων ρεμβασμών καί ιδ ιό
τυπων ! Πόσαι ποιητικαί καρδίχι με τδ 
ήμιάνοιγμα τοΰ πρώτου αύτών εαρος έφυλ- 
λορρόησαν καί έμαράνθησαν ύπο τήν π α γ ε 
τώ δη πνοήν τής άδιαφορίας! Τοιαΰτα π ά 
λαι ποτέ ήσθάνετο δ Σχίλλερος,δταν εψαλ- 
λε τον μΰθον τής Αιανομής τής γης ύπο 
τοΰ Διδς καί έθρήνει τήν μοίραν τοΰ πο ιη- 
τοΰ, άποκλήρου τοΰ κοινοίνικοΰ κόσμου, 
μόνον δέ δώρημα τυχόντος παρά τοΰ 
’Ολυμπίου πατρδς την έν τοΐς θε.Ιγήτροις 
τον ουρανίου φωτός Λήθην των επιγείων 
αγαθών. Δύο π ρ ά γμ α τα  μόνον είσίν αναγ
καία διά τον ποιητήν, ελεγεν δ άθλιος 
'Η γήσιππος Μορώ, φθίνων ήδη καί κ α τ α 
βεβλημένος ύπο τής δυστυχίας : — Φ ίίημα  
και άρτος. Ταλαίπωρε! Τις εδωκεν είς σέ
χοχοί έν τώ  βραχεί άλλά πολυωδύνω δ ια - 

k / ~ fji / \ ι y /σ τη α α τι του ριου σου, τις σε απε^ρ-ίω σε
διά τά  άσ ματά  σου έν εποχή , καθ ην
έταϊοαι άοιδοί, σειρήνες πολυμήχανοι δ ια -
φθορας καί έξουδενώσεως, κατέφθειραν καί
έδηλητηρίασαν τήν σύγχρονον κοινωνίαν;...

Τότε κα τά  τήν εποχήν εκείνην τοΰ τρελ- 
λοΰ καί άφρόντιόος βίου του εις τινα  γω 
νίαν τοΰ άνθοστεφοΰς λειμώνας τής νεό
τητάς του έδρεψεν Ιν άνθος' ήτο ή Α ιζέττα ' 
ώραία κόρη, αδελφή τής Γλυκέρας τοΰ Με
νάνδρου καί τής Λυδίας τοΰ Ορατίου, ευ
φυής καί ^αρίεσσα ώς τις Παρισινή Αορέτ- 
τα , ήγάπησε τον νέον ποιητήν καί είς αυ
τόν μετέδωκεν άφθιτον τοΰ έρ&)τος τήν 
π υ ρ ά ν ,  έμπνέουσα τά  μελιαταγή  καί ευφρό
συνα. έκεϊνα άσ ματα , δι’ ών έξέφραζε τού ; 
μυχίους αυτοΰ πόθους δ νεαρός Επικού
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ρειος. ^Ητο ωραία ή Αιζίττχ ή έρ6>μένη 
τοϋ ποιητοϋ ' παρήλθον πολλά ετη , οτε 
γέρων ήδη πλέον δ ποιητικός οΰτος Ε π ι
κούρειος διέγραψε την Μοϋσαν της νεότη- 
τος αύτοϋ διά της ευτράπελου ταύτης επ ι
στολής, άπαντώ ν πρός τινα  φίλην του κα 
τηγορούσαν την έρο)μένην της νεότητος 
τ ιυ  έπί ελλείψει αϊδοϋς: & Τίτο τόσον άγα- 
θή κόρη, τόσον τρελλή, τόσον ωραία, και 
οφείλω επίσης νά είπω τόσον τρυφερά! 
Καί π ω ς! διότι αυτη είχεν άνδρείκελόν τ ι, 
μόνον διά τό ίματιοφυλάκιόν της προνοοΰν, 
α γα να κ τε ίτε  κα τ α ύ τή ς! Λεν θά είχετε 
τη ν  τόλμην, αν την έβλέπετε τότε. νk λ - 
λως τε , αυτη δέν ήθελε προτιμήσει νά ζη - 
τήση άπό έμέ ο ,τ ι ήτ.ο υποχρεωμένη ν 
άγοράση άπό ετερον. Αλλά πώς νά κ ά μ ω ; 
ήμην τοσοΰτον π τ ω χ ό ς ! Ενεκα τής ελά
χ ισ τη ς διασκεδάσεως ήναγκαζόμην έπί 
οκτώ ημέρας νά ζώ άπό άρτοζώμου, δν 
έγώ αυτός κατεσκεύαζον, άδιαλείπτω ς 
στιχουργών καί μέλλουσαν δόξαν έλπίζων. 
Τοιαύτη ή εύμειδής εκείνη έποχή τής ζωής 
μου, καθ ην άνευ υποστηρίγματος, άνευ 
βεβαίου άρτου, άνευ μαθήσεο^ς, (ονειροπο
λούν μέλλον, μη λησμονών τά ς τέρψεις 
τοϋ παρόντος καί $ν άναμιμνησκόμενος 
αισθάνομαι τούς οφθαλμούς άκουσίως δα- 
κρυχέοντας. Ω! πόσον ώραία είναι ή νεό- 
τη ς , άφοϋ τοσοΰτον θέλγητρον δύναται νά 
έπιχύση έπί τοΰ γήρατος, τής άποκλήρου 
καί π τω χή ς  ταύτης η λ ικ ία ς! Μ εταχειρί- 
σθητε καλώ ς, προσφιλής μου φίλη, τόν 
ύπολειπόμενον ύμϊν βίον' αγαπήσ ατε καί 
ά γα π ή θη τε! ’Εγνώρισα καλώς την ηδονήν 
τα ύτην, ή τις είναι η μεγαλειτέρα τής 
ζωής! »

Αλλά μετά  την ήδονην επέρχεται δ κόρος, 
μετά  τό-ι ένθουσιασαόν ή άναισθησία καί η 
άπογοητευσις' τής νόσου ταύτης ήρξατο 
γιγνόμενος ήδη θΰμα δ πο ιητής’ έστερεΐτο 
άρτου" τά  όνειρά του δέν έπραγμ ατοπο ιοΰν  
το ' ή Λ ιζέττα  —  ήτο γυνή —  τόν έγκα- 
τέλ ιπ ε  καί τήν έγκατέλιπε καί έκεΐνος, 
δυσφορών διά τήν οΐκτράν κατάς·ασιν, έν ·/) 
διετέλει. Εμελλεν ισως ν’ άποσβεσθή ή 
ποιητική πυρά, ή τις διεφλόγιζε τά  εύγενή 
έκεινα στήθη, έν οΐς άνέπαλλεν ή καρδία 
τής Γαλλίας καί ν’ άποθάνη άγνωστος ίσως

καί εις Ιαυτόν άκόμη ό ποιητής τής Πέμ
πτης Μαί'ον, τοΰ Θεοϋ των αγαθών a r -  
θξίύκ(ύτ χαι τήζ πα.ίαιάς σημαίας' άλλ 
ή γνωστή ήμϊν προφήτις δέν έψεύδετο’ ό 
αγαθός Θεός κατώ πτευε καί έπροστάτευε 
τό  πτηνόν καί μ ία  εΰγενής καί συμπαθοΰ- 
σα καρδία εύρέθη, όπως προστατεύση τόν 
νέον μουσοπόλον —  δ Λουκιανός Βοναπάρ- 
τη ς , άδελφός τοϋ τότε υπάτου τής Γαλ
λικής δημοκρατίας Ναπολέοντος Βονα- 
πάρτου.

Γ \

γΟ ποιητικός ’Οράτιος εδρε τόν Μαική
ναν του, ούχί Μαικήναν Αυτοκρατορίας, 
προσπαθούσης διά τής έξυμνήσεως τών ηδο
νών ν’ άποκοιμίση τόν λαόν καί έμπνεύση 
εις αυτόν αισθήματα μαλακά καί ανάξια 
λαοϋ ελευθέρου, άλλά προστάτην άνακα- 
λύψαντα έν τώ  νεαρώ ποιητή  τά  σπέρματα 
άγλαοΰ μέλλοντος' δ Λουκιανός δέν ή π α - 
τήθη ' μολονότι ήτο καί έκεΐνος συγγρα- 
φεύς, έν τούτοις ή γά πα  καί έπροστάτευε, 
πραγμα  παράδοξον, τούς ομοτέχνους του' 
ήτο πρός τούτοις γνήσιος δημοκρατικός, 
άπορρίψας, ώς γνωστόν, τόν θρόνον τής 
Π ορτογαλλίας, βν δ άδελφός αύτοϋ, αύτο- 
κράτωρ γενόμενος, προσήνεγκε, καθ r,v 
έποχήν διεμοίραζε τά  βασίλεια τής Ευρώ
πης εις τούς άδελφούς καί τούς στρατιώ - 
τα ς  του. Τήν άπροσδόκητον ταύτην ευτυ
χίαν εύρέσεως προστάτου νοήμονος καί φ ι- 
λομούσου διά τώ ν εξής λόγων δ ιηγείτα ι 
αυτός δ Βερανζέρος.

« ’Εν έτει 1 8 0 3  στερούμενος πάσης βοή
θειας, ά πελπ ις , στιχουργών άσκόπως καί 
άτόλμω ς, άνευ παιδεύσεως καί συμβουλών, 
συνέλαβον τήν ιδέαν (καί πόσαι παρό- 
ρ.οιοι ιδέαι έμειναν άνευ άποτελέσ ματος!) 
συνέλαβον τήν ιδέαν νά θέσοι έν φακέλλω 
τάς ποιήσεις μου καί ν άπος-είλω αύτάς διά 
τοΰ ταχυδρομείου εις τόν άδελφόν τοϋ πρώ
του υπάτου, τόν Κ. Λουκιανόν Βοναπάρτην, 
ήδη διάσημον έπί έξόχοις ρητορικοΐς προ- 
τερήμασι καί έπί ερωτι τών τεχνώ ν καί 
τών γραμμάτω ν. 'Η  επιστολή μου άνταξία
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νεαρας δημοκρατικής κεφαλής, έφερε τον τύ 
πον φιλοδοξίας πληγωθείσης υπό τής ανάγκης 
της είς προστάτην καταφυγής. Π τω χός, 
άγνωστος, τοσάκις άποτυχώ ν, δεν ήδυνά- 
μην νά ελπίζω  είς την επ ιτυχ ίαν  τοϋ δ ια 
βήματος μου τούτου. Αλλά την τρίτην 
ίμέραν προς άνέκφραστον χαράν μου δ Κ. 
Λουκιανός με καλεΐ παρ αύτώ, συμμορ- 
φοϋται προς τήν θέσιν μου, ήν αμέσως ανα
κουφίζει, μοί δμιλεΐ ώς ποιητής καί μοί 
χορηγεί θάρρος και συμβουλάς. Δυστυχώς 
ήναγκάσθη ν άπομακρυνθή τής Γαλλίας. 
Εσκεπτόμην έμαυτόν λησμονηδέντα, οπότε 

λαμβάνω έκ Ρώμης πληρεξούσιον έγγρα
φον, δπως πληρωθώ τήν μισθοδοσίαν τοϋ 
Ινστιτούτου, τοΰ δποίου δ Κ. Λουκιανός 
άπετέλει μέρος, συνωδευμένην δι’ έπ'.στο- 
λί,ς, ην πολυτίμω ς διετήρησα και έν τ, μοι 
έλεγε:

« Σας παρακαλώ νά δεχδήτε τήν τοΰ 
Ινστιτούτου μισδοδοσίαν μου καί δέν άμ- 
φιβάλλω, οτι άν έξακολουθήσητε νά καλ- 
λιεργητε το  προτέρημά σας, θέλετε κ α τα - 
στή μίαν ημέραν Ιν τών έγκαλλω πισμάτω ν 
τοΰ ήμετέρου Παρνασσού. ’Επιμελήδητε 
«ρό πάντω ν τήν εύγένειαν τοϋ ρυθμού καί 
μή παύσητε νά ήσθϊ τολμηρός, ά λλ ’ έστε 
κανονικός α ε ίπ ο τε .»

Τοιαύτην εύγενή προστασίαν παρέσχε 
τότε τώ  Βερανζέρω δ Λουκιανός Βοναπάρ- 
της’ δ εύγενής ποιητής ένθους και εύγνω- 
μονών έπί τη ανελπίστω* ευεργεσία, ήθέ- 
λησε δημοσίως νά διακηρύξη τά  εύγνώμονα 
αΰτοϋ αισθήματα ' άλλ’ ή λογοκρισία 
αντεστη είς τούτο ' ώς γνοοστδν δ Λου
κιανός, δυσαρεστηθείς προς τον ύπατον 
αδελφόν του διά τά  δημοκρατικά αύτοΰ 
φρονήματα, είχεν αναχωρήσει είς ΓΡώμην.

Καίπερ εΰεργετηθείς υφ ενός τών μελών 
τής Ναπολεοντείου οίκογενείας δ Βεραν- 
ζέρος, οΰδέ το παράπαν ήλλοίωσε τά  πο
λιτικά αΰτοϋ φρονήματα, και τάς ποός 
τον Αΰτοκράτοοα συμπαθείας αύτοϋ τότε 
μόνον έξεδήλωσεν, οτε δ γ ίγας οϋτος τοΰ 
αιώνος πεσών έν Βατερ7*ώ, έφθινεν α ιχμ ά 
λωτος της Εύρώπης έπί τών άξένων βρά
χων της άγιας 'Ελένης. ’Αληθώς δ Βεραν- 
ζερος ύπήρξεν ύμνωδός τοϋ καταβληθέντος 
κολοσσού, καί είς τά  άσματα  αύτοϋ έψαλ

λε τήν δόξαν τοΰ Ναπολέοντος, άφελώς 
καί δπολανθάνων παραβάλλων τήν έλεεινήν 
σμικρότητα τών τότε δεσποζόντων τής 
Γαλλίας Βουρβο>νων προς τό  ένδοξον με- 
γαλεΐον τοΰ Αύτοκράτορος, οστις έθεω^εΐτο 
δ αντιπρόσωπος τοΰ Γαλλικού λαοΰ. Ητο 
ένθους τοϋ Ναπολέοντος λάτρις, ούχί τοϋ 
Αύτοκράτορος της Γαλλίας, άλλά τοΰ νι- 
κητοΰ τώ ν μεγάλων εκείνον; μαχώ ν, τοϋ 
δεσμώτου της 'Α γίας 'Ελένης. « Ο ενθου
σιώδης καί έπίμονος θαυμασμός μου, λέγει 
δ πο ιητής, υπέρ τής μεγαλοφυίας τοΰ Αΰ- 
τοκράτορος, παν ό ,τ ι ένέπνεεν είδωλολα- 
τρείαν είς τόν λαόν, οστις αείποτε έβλε- 
πεν έν αΰτώ  τόν αντιπρόσωπον τής νικη
φόρου ίσότητος' δ θαυμασμός έκεΐνος, ή 
είδωλολατρεία έκείνη, ήτις έμελλε μίαν 
ημέραν νά καταστή  τό εύγενέστερον ά ντι-  
κείμενον τών άσμάτων ρ.ου, οΰδαμώς μ  
άπετύφλωσαν ώς πρός τόν δεσποτισμόν 
τοϋ Αύτοκράτορος.»

Οία μαθήματα  ηθικής και πολιτικής 
συμπεριφοράς καί χρηστότητος διά τούς 
κλεινούς δημοκρατικούς τοϋ 1 7 9 3 , διά 
τούς θιασώτας εκείνους τής ίσότητος, τούς 
άνακηρύξαντας μόνον άλλά μηδέποτε έπ ι- 
διώ ξαντας τήν πραγματοποίησιν τής με
γάλης έκείνης αρχής τώ ν Λιχαιωμάτων 
τοϋ άκθρίύΐΐον, ο'ίτινες κατόπιν πρός θρίαμ
βον τώ ν εύγενών αύτών άρχών έγένοντο 
δοΰκες καί κομήτες τής αύτοκρατορίας, οί 
πάλα ι έξαλλοι δημοκρατικοί, οί άπολογη- 
τα ί καί ρήτορες τής έλευθερίας τοΰ άνθρώ
που! Οίον μάθημα τιμ ής διά τούς ενγεγεΐς 
Βρούτους πάντω ν τών έθνών, ο'ίτινες πολ ι
τικο ί Πρωτεΐς άπό σφόδρα φιλελευθέρων 
αίφνης μεταβάλλοντα ι είς συντηρητικούς 
καί νομιμόφρονας π ολ ίτα ς , δπότε ευάρε
στος κνίσσα τιμώ ν καί α ρω μ ά τω ν  άπό 
ανακτορικών μαγειρείων προσπνέουσα, θω
πεύει κ α ι γαλβανίζει εύπαθεΐς αισθήσεις, 
υποδουλούσα καί οίονεί γοητεύουσα τήν 
άπτω τον άνεξαρτησίαν διά μαγικώ ν φίλ— 
τοων καί άλλων Κιρκείων δελεασμάτων! 
Καί ομως οί τοιοϋτοι λέγονται πρακτικοί 
άνθρωποι καί τ ιμ ώ ντα ι καί προσαγορεύον
τα ι εΰμενώς υπό πάσης αύτοκαλουμένης 
σώφοονος κοινωνίας, άδιάφορον άν οί έκλε- 
κτο ί οΰτοι τοϋ κοινωνικού συρφετού κ α τέ-
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φθείραν καί έδηλητηρίασαν πάσαν εύγενή ί 
ιδέαν, αν έπόμπευσαν τάς άρχάς έκείνας, · 
υπέρ ών χΟές έτι έν ίδρώτι καί φωνασκία 
συνηγόρουν, άδιάφορον αν έκ τής ένοχου 
τα ύ τη ς συμπεριφοράς των ή πατρίς περιέ- 
στη είς το χείλος τής παρακμής καί τής 
έξουδενώσεως. Συ όμως, π τω χ έ  «σματο- 
ποιέ! δστις δεν έγνώριζες νά ήσαι. π ρα κτι
κός άνθρωπος, ζών μέν υπό τήν εύόαίμονα 
αποχήν τών πολιτικώ ν οργίων καί κ α τα - 
τεταγμένυς μόνον είς τάς τάζεις τών προ
μάχω ν τής πατρίδος σου άπλοΰς μ α χητής 
τής τιμής καί τής ελευθερίας, άπέθνησκες 
σχεδόν έσιερτ,μένος τοϋ έπιουσίου άρτου, 
ένώ ή έκφορά σου έτελεΐτο διά δημοσίου 
δαπάνης, είρων καί πικρά ανταμοιβή, ήν 
ενίοτε ή πολιτε ία  αποδίδει είς τουςεύγενώς 
καί άκερδώς υπέρ αυτής άγωνισαμένους!...

Η απροσδόκητος αυτη ά ντί/ηψ ις καί 
προστασία τοΰ Λουκιανοΰ Βοναπάρτου έξή- 
γειραν τόν νέον ποιητήν έν άθλιότητι τέως 
καί πενία διανελοΰντα" δ εραστής τής Λι- 
ζέ ττα ς  δεν έπένετο πλέον' καί ήδη ή Μοΰ- 
σα αύτοϋ φαιδρά καί χαρίεσσα, έρωτα μό
νον ψάλλουσα, άνηλίσκετο είς περιπαθή 
ασ ματα , καί ήδη δ Βερανζέρος ευθυμος καί 
λυσιμέριμνος όλος παρεδίδετο είς τήν θεό
τη τ α  τώ ν ένείρων του, ψάλλων τάς καλ- 
λονάς τής φύσεως καί τάς ήδονάς τοΰ έρω
τος, αφελής ώς ό Ανακρέων, πυρώδης ώς 
ό Οράτιος' ή Γαλλία τότε λησυ.ονήσασα 
έαυτήν υπό τήν Μοναρχίαν τοϋ 1 8 1 5  έμε- 
θύσκετο έξ ηδονής, ή νεότης εκείνη, ήτις 
άλλοτε έπέτα υπό τήν νικητήριον σημαίαν 
τοϋ άετοϋ τοϋ Μαρέγγου, κατάπονος έλη- 
σμόνει τήν δόξαν, παραδοθεϊσα είς τόν 
οίνον, είς τόν έρωτα καί είς τάς ήδονάς" 
καί δ Βερανζέρος, ηχώ  τών κοινών αισθη
μάτω ν, έξηντλεΐτο έπί ματα ίω  ψάλλων 
τ ά  αισθήματα καί τούς πόθους Επικουρείου 
νεότητος. Εροας καί οίνος, άπόλαυσις καί 
ηδονή, ίόου ή προσφυγή τής νεότητος, 
οπότε ούδέν εύγενές καί αρρενωπόν αίσθημα 
άναπάλλετα ι είς τά  στήθη αύτής, οπότε 
καί αύτό τό  α ίμα νωχελές καί ύπόθερμον 
σφριγά είς τάς φλέβας. Οτε ή π ατρ ίς, ή 
ελευθερία είναι κενά καί κοΰφα ονόματα 
διά τόν λαόν, τότε διά τόν ψ άλτην, τόν 
τηκόμενον καί θρηνοΰντα διά τήν τοιαύ-

την ηθικήν κατάπτω σιν τό μόνον άντιφάρ- 
μακον είναι ή ηδονή καί δ έρως, τότε δ 
Ανακρέο^ν λησμονεί τάς θλίψεις του είς 

τάς άγκάλας τοΰ Βαθύλου, τότε δ Ορά
τιος ευρίσκει τήν τέρψιν είς τής καλής Λυ
δίας τά  απαλά  καί φιλέρωτα στήθη.

Συγχρόνως κ ατά  τήν έποχήν εκείνην έν 
Γαλλία ήρξατο διαπνέον πνεϋμα Μούσης, 
ή δε ποίησις άνακαινιζομένη, καί ίδιους 
κατά  τά  τέλη τής δευτέρας καί τάς άρχάς 
τής τρίτης δεκαετηρίδας τοΰ παρόντος 
αίώνος" υπό τήν γοητευτικήν επιρροήν τών 
αναμνήσεων τής έν ’Ιτα λ ία  διαμονής αύτοΰ 
δ Ααμαρτΐνος, ώς δ ερωτευμένος εκείνος 
ψάλτης τής Βωκλούσης, έδημοσίευεν ήδη 
τάς πρώ τας αύτοϋ Ποιητιχάς Με.ϊέτας, 
ποιήσεις θαυμασΟείσας υπό τής έποχής 
έκείνης, έξαλλον αληθώς καί ιδεώδες π τ ε -  
ρύγισμα ψυχής πρός τάς μαγικάς χώρας 
τοΰ ώραίου καί τής ποιήσεως' ή ποίησις 
έκείνη, Ιταλική  ολως, μαγευτική ώς αί 
άκτα ί τής Παρθενόπης, περίλυπος ώς ή 
αιολική κιθάρα τών παλαιών ερειπίων, 
κατεμάγευσε τήν Γαλλίαν καί ή νεότης 
αύτής, ή διάδοχος τής θορυβώδους καί έπ α - 
νας-ατικής νεότητος τής Γαλλικής δημοκρα
τ ία ς , τρυφερωτέρα καί έρωτικωτέρα έλν,σ- 
μόνει τους κομματικούς σάλους απέναντι 
τών ήμέροίν καί έρρυθμων τόνων τής Λ ί
μνης, τοΰ θνήσχοντος ποιητον, τών αστέ 
ρων καί τοΰ Εσταυρωμένου. Ο Βίκτωρ 
Ούγγώ —  τό  υψίνουν παιδίον —  άνατέλ- 
λων μάλλον ή μεσουρανών τό τ ε , ’έγραφε 
τάς πρώτας ώΰ'άς του, εύοίωνον προανά
κρουσμα τών Ανατο.Ιιχών Ασμάτων καί 
τών Φό.Ι.Ιων του Φθινοπώρου' δ ελεγεια
κός ποιητής Καζιμΐρος Δελαβίν έψαλλε τά  
Μεσσηνιαχά,πζΰτ,τικάς ποιήσεις θρηνούσας 
ώς έπί τό πλεϊ7 ον τήν ?Ελλάδα" καί ή Γαλ
λ ία , ήτις θυμηδής καί ποιητική άνεγίνω- 
σκε τάς ποιήσεις τών νέων αύτής ποιητώ ν, 
έγκαταλιποϋσα τήν τετριμμένην καί ψυ- 
χράν παλαιάν σχολήν τώ ν άδιακόπων μ ι
μήσεων τώ ν κ /ασ ικώ ν, ένθουσιωδεστέρα 
άνεγίνωσκε τά  πατρ ιω τικά  ασματα τοΰ 
Βερανζέρου, όστις φιλόπατρις ήδη καί φι
λελεύθερος δέν έψαλλε μόνον τής Λ ιζέττας 
τους έρωτας, ούδ έθυε μόνον είς τόν υίόν 
τής Σεμέλης' ή Μοΰσα αύτοΰ έξεγειρο-
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μένη ή'δ/) μετά  τοΰ δημοσίου φρονήματος 
έψαλλε τ ά  αισθήματα τοΰ λαοΰ, έψαλλε 
τούς πόθους, οΐτινες τότε ήρξαντο διακυ- 
μαινόμενοι είς τά  στήθη τών τέκνων τής 
Γαλλίας' τά  άσ ματά  του ησαν άμ ίμ η τα , 
εμμελείς και έναρμόνιοι Τυρταΐκοί φθόγγοι, 
διά τοΰτο και άπεστηθισεν αυτά ολόκλη
ρος η Γαλλία. II ποίησις αυτοΰ καίτοι 
αφελής, ά φ ίπ τα τα ι πολλάκις μέχρι τοΰ 
ύψους του υμνου" ποίησις άγνη και διαυ
γής ώς η αρχαία Ελληνική ποίησις’ δεν 
είναι αυτη ώς ή έκλελυμένη καί ράθυμος 
ποίησις του Λαμαρτίνου’ είναι τοσοΰτον 
αυτής διάφορος, όσον η Ελβίρα, ρεμβώδης 
καί μελαγχολική  Γαλάτις ιέρεια τών π α 
λαιών χρόνων, παραβαλλομένη προς Ααίδα 
τής Παρισινής κοινωνίας, όποια ητο η Λι- 
ζέττα" δεν είναι η υψηλή καί ιδιόρρυθμος 
άλλ ενιαχού σκοτεινή καί νεφελώδης ποίη- 
σις τοΰ ποιητοΰ τώ ν Ανατολικών ασμά
των" 5 Βερανζέρος οΰδαμώς έξηνεγκε τους 
σπαραξικαρδίους στόνους τής Μούσης του 
Αλφρέδου Μυσσέ" είναι άληθης Γαλλική 
ποίησις, οποίαν ένόησεν αυτήν καί εψαλεν 
δλος ο Γαλλικό; λαός, έλευθέρα καί φιλό- 
πατρις, άποπνέουσα ολόκληρον τόν π α 
τριωτισμόν καί τό  πυρ καρδίας έλευθέρας 
καί φιλ.οπάτριδος" ο Βερανζέρος παρεβλήθη 
πρός τόν Ανακρέοντα καί τόν Οράτιον’ 
οΰόεμία, ούδ η ελάχιστη  υπάρχει συγγέ
νεια του δημοκρατικού ποιητοΰ πρός τόν 
εν τη  αυλή τοΰ Πολυκράτους ψάλλοντα. 
τόν οίνον καί τόν έρωτα, οΰδαμώς ομοιά
ζει οΰτος πρός τόν άπελεύθερον 'Ροψ.αΐον 
τοΰ Αύγουστου, ταπεινώ ς έςυμνοΰντα τόν 
κύριόν του καί δι ωδών νωχελείας καί ηδο
νής έκθηλύνοντα τους απογόνους του Βρού
του" είναι μάλλον Τυρταίος, δλοσ/ερώς 
πρωτότυπος είς τό είδόςτου’ κ α ίτά ά σ μ α τα  
αύτοΰ είναι άδελοά τής Μ ασσαλιώτιδος, 
τοϋ πυρώδους τούτου καί αιωνίου υμνου 
■πάοης ’Επαναστάσεως. « 'Υ πό τόν άπλοΰν 
τοΰ άσματοποιοΰ τ ίτλον , λέγει ό Σ α τω - 
βριάνδος, άνηρ τ ις  κατέστη ό μέγιστος τών 
ποιητών τής Γαλλίας’ διά πνεύματος εφά
μιλλου πρός τό του Λαφονταίνου καί του 
Ορατίου, εψαλεν, οσάκις ηθέλησεν, όπως 
εγραψεν ό Τ άκιτος.»

Δ'.

—  Πτερύγισον,προσφιλές καί ευαίσθητον 
άσμα μου, τέκνον τρυφερόν καί ονειροπόλον 
τών πόθο>ν καί τώ ν ρεμβασμών μου, π τ ε 
ρύγισον πρός χώρας άϊδίου φ&>τός καί κάλ
λους" εξελθε άπό τ ά  στήθη μου, τά  δποΐα 
έθέρμαινες, έν οί; άπό τοσούτου άνέπάλλες 
χρόνου, καί είσελθε είς τά  στηθη εκείνα, τά  
όποια σέ έννοοΰσι, τά  δποΐα πάλλουσιν 
όταν πάλλης καί στενάζουσιν είς τους άπο- 
κρύφους καί μυστηριώδεις στόνους σου" 
είπε είς εκείνους, οΐτινες σέ αίσθανθώσιν, 
οΐτινες συγκινηθώσιν υπό τής μελωδίας 
σου, δποίας ησθάνετο εκστάσεις εκείνος, 
όστις σέ ένεκυμόνει καί σε περιέθαλπεν είς 
τά  στηθη του, καί άν διεγείρης ενα π α λ -  
μόν είς την καρδίαν αϋτών, άν διά τής γο η 
τευτικής δυνάμεώςσου καταρρεύση εν δάκρυ 
επί τά ς παρειάς τω ν, η το ιαύτη  ανταμοιβή 
είναι ή μόνη, ην έπόθησεν ή ψυχη μου, 
έλάχιστον άντίδοτον τώ ν ταλαιπω ριώ ν, 
α ΐτινες μαραίνουσι τήν καρδίαν μου. . .

Τίς ποιητής δημοσιεύων τά  πρώ τα αυ
τού άσματα , το ιαΰτά  τινα  δέν ύπεψιθύ- 
ρισεν έπη, αισθανόμενος έν εαυτφ τούς τρυ
φερούς εκείνους παλμούς, τάς ακατανόη
τους συγχύσεις, οΐας αισθάνεται ή νέα παρ
θένος, αισθανόμενη τόν πρώτον έρω τα,άλλά 
ήμιαγνοοϋσα είσέτι διά ποιας α ιτίας κατέ- 
χ ε τα ι υπό τώ ν παραδόξων εκείνων συγκι
νήσεων, αΐτινες πιέζουσι τήν καρδίαν της ; 
Ευδαίμων τό τε  δ ποιητής εκείνος, όστις 
ίθελεν άληθώς διεγείρει το ια ΰτα , οία έπό- 
θει, αισθήματα είς τάς καρδίας τών ανα
γνωστών του, τοΰ οποίου ή καρδία διά μυ
στηριώδους δεσμού ήθελε συγκοινωνήσει με 
τάς καρδίας εκείνων, είς ους αποκαλύπτει 
τούς ενδομύχους αϋτοΰ πόθους, τά  θέλγη
τρα καί τάς εκστάσεις τής υποκαιούσης 
καρδίας του" είναι ή Μοΰσα ή μυστηριώδης 
εκείνη καί ένθεος Βεατρίκη, ή οδηγούσα 
τόν ποιητήν πρός τά ς φωτεινάς χώρας του 
οΰρανοΰ, οπως έν αύταΐςθερμανθή οΰτος υπό 
τώ ν «κτίνων του αιωνίου φωτός,δι ών μέλλει 
νά καταυγάση τήν ανθρωπότητα, προσφω- 
νών είς τάς άκοάς αυτής τά  ρήματα, 
τά  δποΐα ηκροάσθη κ ατά  τήν εναέριον 
καί μυστηριώδη δδοιπορίαν του . . .
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Τοιοΰτος ποιητής, οίον άνωτέρω έσκια- 
γράφησα, είναι ο Βερανζέρος' ποιητής τοϋ 
λαοϋ, δυνάμενος νά θέλξη, νά συγκίνηση, 
νά είσδύση είς τά  μ υ χ ια ίτα τα  τής καρδίας 
τοϋ άνθρώπου' c τοιοΰτος ποιητής έμοιά 
ζει μέ τούς πο'.Υΐτάς τω ν πρώτων χρόνων 
τής άνθρωπότητος, μέ τούς ιερούς εκείνους 
μύστας, τούς αποκαλύπτοντας εις τον άν
θρωπον και έςυμνοϋντας έπί χρυσής λύρας 
τ ά  μυστήρια τοϋ ούρανοΰ καί τής γή ς ' 
αντιγράφω ένταϋθα μίαν σελίδα τοϋ S a m te -  
B e u v e ,  ώραίαν καί γλαφυράν σελίδα, έν ή 
θαυμασίως έξεικονίζει τούς θείους έκείνους 
άοιδούς, ο'ίτινες αείποτε άπό τοϋ ’Ορφέως 
καί τοΰ Μωΰσέως μέχρι τών άπω τάτω ν 
χρόνων τής άνθρωπότητος κατέθελξαν καί 
θέλουσι καταθέλγει τόν άνθρωπον:

« Υπάρχει έν τή  ιστορία τής άνθρωπό
τη το ς πρωτόγονός τ ις  ηλικ ία , καθ’ ην οί 
πο ιητα ί έξήσκησαν δημόσια καί ιερά καθή
κοντα. Η ποίησις τό τε  προφορική, ζώσα, 
φυσική τό  σχήμα καί κυρίαρχος, έρεισμα 
καί περικάλυμμα τω ν πάντω ν, τής έπιστή 
μης, τής ιστορίας, τής ηθίκής, τής θρη
σκείας συνεΐχεν είς αυτά τά  ένδόμυχα τής 
υπάρξεως εκάστης φυλής, καί έμπεριελάμ- 
βανεν έν θαυμασία άλληλουχίοί ν;θη, άθλα, 
αναμνήσεις, τούς θεούς καί τούς ήρωας ενός 
έθνους. Η εποχή έκείνη ήτο ή βασιλεία τοΰ 
άσ ματος ' τό πτεςνγίζογ πρός τό εχπ.1η- 
χτor ονς άσμα, διαφεϋγον άπό τοΰ θάμα
τος τώ ν θείων άνδρών, ους εύηργέτ/)σεν ή 
Μοΰσα, έτρεχε πρός τά  συνηθροισμένα 
πλήθη καί έξέτεινε μυριοτρόπως άλυσιν 
υπόπτερον, άόρατον, σαγηνεύουσαν τάς 
γυχάς· Εκάστη γενεά έγίνο>σκε κ έπανε- 
λάμβανε διά τοϋ άσματος τά ς  παραδόσεις 
τοΰ παρελθόντος, έπαυξάνουσα αύτάς, πο ι- 
κίλλουσα άεννάως, άγνοοΰσα τόν συγγρα
φέα ή τούς συγγραφείς τώ ν ποιημάτίον 
τούτω ν, άτινα  άπέδιδεν είς μυθικά πρό
σωπα. Κ ατ αύτόν τόν τρόπον έν 'Ε λλάδι, 
έν ’Αραβία, έν ’Ινδική συνεχίσθησαν καί 
έμεγαλύνθησαν διά τών αιώνων θησαυροί 
διηγήσεων καί ασμάτω ν, άτινα  είσίν ή 
πληρεστέρα παρακαταθήκη, οίονεί τό άγνό- 
τερον άρωμα τή ς ζωής τώ ν λαών εκείνων 
κ ατα  τούς πρωτογενείς χρόνους. Μετά τής 
γραφής, καί κ α τά  συνέπειαν τής παρατη-

ρήσεως καί τής άναλύσε<ος, ^ρξατο νέα 
ηλικία διά τήν κοινωνίαν. Η θρησκεία, 
άποχωρήσασα βαθμηδόν τοΰ απείρου καί 
ευρέος αυτής κράτους, συνεστράφη έν τα ϊς 
θρησκευτικούς τελετα ΐς ' ή έπιστήμη άπε- 
πειράθη ν άποσπασθή καί έμεινεν ίδιογενής’ 
η φιλοσοφία έθεμελίωσε τάς σχολάς αυτής' 
η ιστορία καθίδρυσε πρωτόκολλα μάλλον 
η ήττον περίεργα. Συνεπεία τής ποικίλης 
ταύτης διαιρέσεως καί τελειοποιήσεως ο 
ποιητής έπαυσεν ών δργανον άπαραίτητον 
καί αιώνιον, κοινωνικός οδηγός καί διδά
σκαλος . . . »

'Ως οί πο ιητα ι εκείνοι τοΰ παρελθόντος, 
οί έμπνεόμενοι άπό τών άσμάτων καί τών 
παραδόσεων τοΰ λαοϋ, ο Βερανζέρος, άλη- 
θής καί γνήσιος ποιητοϋ τύπος, ένεπνεύσθη 
τοσοΰτον άπό τοϋ πνεύματος τοϋ λαοϋ, 
όσον σπανίως ά π α ντα τα ι τό φαινόμενον 
τοϋτο είς τά  χρονικά τής καθολικής φιλο
λογίας. Τό <^σμα, τό  μόνον σχεδόν είδος 
τής ποιήσεως, τό μάλλον έπ ιτυχώ ς κ α λ- 
λιεργηθέν έν Γαλλία, ή αφελής καί ευάρε
στος αυτη κραυγή ίλαρας διαχύσεως καί 
θυμηδίας, εΰρεν έν τώ  Βερανζέρω τόν άρι- 
στοτέχνΤιν του, οστις οίονεί διά μαγικών 
καί άποκρύφων φίλτρων έγνώριζε νά μ α -  
γεύη καί νά συγκινή τάς καρδίας. Ο ,τ ι ή 
Γαλλία έσχεδιά  τοΰΒερανζέρου,ούδεμία άλ
λη χώρα δύναται νά επίδειξη' καί ή χώρα 
αυτη ή υοτεροΰσα έν τή  ποιήσει όλων τώ ν 
άλλων χωρών,είναι άνωτέρα αύτών κατά  τό 
ασμα- ολον τό έθνικόν πνεΰμα, ειλικρινές 
καί άνεπίπλαστον άπεικονίζεται έν τη  ποι
ήσει τα ύτη  ιλαρόν, φιλοσκώμμον, ειρωνι
κόν, δι ενός λογοπαιγνίου, δι ενός έπ ι- 
γοάμματος σατυρίζον πολλάκις,ο ,τ ι έξοχοι 
νόες έν άκαμάτω  έργασία άπεπειράθησαν 
νά ύποστηρίξωσι καί νά έξυμνήσωσι. Χλευα
στής Παρισινός ό Βερανζέρος, εύθυμος άεί- 
ποτε καί κομψός εμπα ίζει, ειρωνεύεται 
τά ς άδυναμίας τώ ν συγχρόνων του, τάς 
μ α τα ιότη τα ς τής πολ ιτικής, τά  έλα ττώ - 
μ α τα  τής Κυβερνήσεως’ αν ή ποίησις ηναι 
ή ένδόμυχος κραυγή τών αισθημάτων καί 
τών πόθων ολοκλήρου τής άνθρωπότητος, 
καί οΰχί ιδιότυποι ρεμβασμοί καί τάσεις 
ενός μόνου άνθρώπου, 5 Βερανζέρος είναι 
είς τώ ν άληθεστέρων καί γνησιωτέρων
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ποιητικώ ν τύπω ν' δ  κομψος καί αισθημα
τικός οΰτος γόης εκπροσωπεί ολόκληρον 
εποχήν' είναι διάφορος παντελώς καί ανό
μοιος προς τούς συγχρόνους πο ιητάς, ο'ίτινες 
έν τή  καθ’ήμας γενεά τής ηθική; έξαντλή- 
σεως, τής φιλοσοφικής ρέμβης, ητις άτυχώ ς 
άπεμάρανε την σύγχρονον κοινωνίαν, έν 
θρηνώ Ολοφύρονται έπ ι τη  δυσμοιρία τής 
άνθρωπότητος. Εν τη  ποικίλη ποιητική 
στοα τοΰ παρόντος αίώνος, μέσω τών 
άμειδών και σκυθρωπών φυσιογνωμιών τών 
πλείστων ποιητώ ν, η μορφή τοϋ Βερανζέ- 
ρου —  ισως ή μόνη κ α τ  έξαίρεσιν —  έπ ι-  
φαίνεται φιλόγελως και χαρίεσσα, οίονεί 
σκώπτουσα και κατειρωνευομένη τά  μ ελαγ- 
χολώ δη αισθήματα τών συναδέλφων του' 
είναι δ  διαβολικος έκείνος Μεφιστοφελης, 
έν μέσω της άθύμου σπουδαιότητος τών 
περί αύτον, διακόπτων την μονότονον 
συναυλίαν διά μιας εΐρωνος έπωδής, δ ι’ ενος 
σατυρικοΰ έπιγράμματος.

"Ολα τά  ασ ματα  τοϋ Βερανζέρου ά π ε- 
στήθισε καί έκελάδησεν η Γαλλία ' ή νεό' 
της αυτής ήσθάνθη ώς ίδιους πόθους τούς 
πόθους τοϋ έπικουρείου καί δημοκρατικοϋ 
ψάλτου. ΙΙώς νά μη θαυμάση, πώς νά μή 
αίσθανθη ή έρωτιώσα τής Γαλλίας νεότης 
τούς στίχους τούτους τή ς Β α κ χ ίδο ς;

Η Β Α Κ Χ Ι Σ

« Γπείκω εις τους πόθους σου, άγάπη μου γλ υ κ εία ;
6 καμπανίτης τήν θερμήν μεθύσκει Ιουλίαν. 

Δς_ευρεθτί, εί δυνατόν, και αλλη ευθυμία’
Ω πασαν έξαντλησωμεν του ερωτος μανίαν.

Ποθώ το δηλν,τήριον αυτ'ο τ η ;  εύπαθείας
νά μ.οι προσφέρης, προ παντος υπερ έμου προπίνων’ 

α\ παρειαί μου έρυθραι θά ησαν έξ αγνείας, 
αν δέν έμέθυσκες και συ ποσώς άπο τον οίνον.

Ιδε έπι το βλέμμα μου αύγάζον ανακύπτει 
ολον το πϋρ, νεανικόν διαφλογίζον α ίμ α '

** της άτακτου κόμης μου έπι της κλίνης π ίπ τε ι 
άνθος προς ανθο; το χλωρόν τοΰ εαρός μου στέμμα. 

Ηδη το κύπελλον ίδέ θραυσθέν το κρυσταλλώδες.
θ ε ο ί! φαιδρός το στηθός μου το άναπάλλον φίλει 

Χαι το ποτον έςάντλησον της μέθης το αφρώδες, 
δι ου άρέσκεσαι τά  σά νά καταβρέχ-^ς χείλη.

[ΠΑΡΘΕΝΩΝ— ΕΤΟ Σ Α '.]

Χυσον άκόμη ! πλήν προς τ ί οί δισταγμοί οί τόσοι;
έν μέσω προς τά κάλλη μου*τοσούτων φ ιλημάτω ν 

ας συντριβώσι τά δεσμά, ώ να ι, άς συντριβώσι ! 
τ οΰδέν τήν σωφροσύνην μου υπάρχει το ταράττον.
Ω τεΤνον τάς άγκάλας σου είς τά  γυμνά μου κάλλη* 

ευοι. εν .7} καρδία μου λαμ^ανω piov νέον 
κ’ ένώ τό στηθός μου θερμόν έκ τοΰ πυρός σου πάλλει 

ό πυρετός σου οΰδαμώς θά έξαρκέστι πλέον.

Ε ίν’ ή σειρά σου πρόσελθε ν’ άναπαυθ-^ς σιμά μσυ 
πλήν φευ ! τών φ ιλημάτω ν σου δ ζήλος ήλαττώ θη- 

μή πίνης πλέον" φΰλαξον διά τόν ερωτά μθυ 
τό νέκταρ τοΰτο, οπου πΰρ τοσοΰτον ένεκρώθη.

Ω, αν διά τους πόθους μου κακώς έξηντλημένους 
ήδύνασο νά λυπηθ^ς, άγνωμων νεανία, 

άλλά θά είχον νά κρατώ αύτους άπεσδεσμένους 
τόν οίνον, δι’ ου άντλησα αύτους έν θυμηδία.

Το ποίημα τοϋτο, τοϋ οποίου ή καλλονή 
καί ή χάρις άδύνατον νά κατανοηθώσιν έν 
μεταφράσει, βεβαίως εγραψεν ο έπικούρειος 
ποιητής εις σ τιγμάς αισθητικών οργασμών' 
τόσον πϋρ καί σύναμα τοσαύτη αφέλεια 
καί άπλότης. Λέγουσιν δ τ ι δ  Γιούγγ, δ 
Ιώβ οϋτος τής ’Α γγλικής ποιήσεως, εγραφε 
τάς Νύκτας αύτοΰ, τον μύχιον έκείνον 
στόνον τή ς οδύνης, ενώπιον ενος κρανίου 
άποθανόντος ανθρώπου, οπότε άπορφανι- 
σθείς προσφιλοϋς θυγατρύς, ούδέν ευρισκε 
πλέον το  συνόέον αύτον μετά  του κόσμου 
τούτου καί διήρχετο τον βίον, κλαίων έπί 
τή  συμφορά αύτοΰ καί μελετών τήν άνθροι- 
π ό τη τα . 'Ο  Γ κ α ΐτε , αύτος δ  σοβαρος Κρο- 
νίων, εύθυμος πολλάκις καί έρωτιών εγραφε 
τάς 7γοιώσεις αύτοΟ ετ*ι τώ ν γονάτων τν^ς 
έρωμένης του’ δ  συγγραφεύς τοΰ Βερτέρου 
ήσθάνετο, φαίνεται, τάς έμπνεύσεις τής 
Μούσης έκφανέστερον είς το  πυρ τών βλεμ
μάτω ν καί είς τούς παλμούς τοΰ στήθους 
τής έρωμένης του, μηδαμώς άναμένων αυτήν 
να κατελθη εζ ούρανοΰ ώς δ  άπό μηχανής 
θεός τής παλαιας κλασικής τραγω δίας. ’Εν 
άναλόγω ακμή αίσθηματικοΰ παροξυσμοϋ 
Εγραψε το  άσμα τοΰτο δ Βερανζέρος' ό 
πυρώδης Κάτουλλος, δ  άνειμένος έκείνος 
επικούρειος, ήθελε φθονήσει το  πο ίηαα 
τοΰτο τοΰ ποιητοΰ, δπως καί τοσαϋτα  
ά λλα  έρατεινά καί χαρίεντα  Μούσης εύπα- 
θοϋς κα ί άκκιζομένης.

Το ποίημα τοΰτο μετά  τινων άλλων 
εγράφη κ α τά  τήν πρώτην περίοδον τοΰ

18
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βίου τοϋ Βερκνζέρου,πρίν ή είσέτι δ φιλόπα- 
τρις ποιητής θ ίξ^ ά λ λ α ς  χορδάς της λύρας 
χυτού άρρενωποτέρας' ανήκει εις τήν πρώ- 
την συλλογήν τοϋ Βερανζέρου έκδοθεϊσαν 
έν έτει 1 8 1 5 , έν ή οΰτος κα τά  τό  μάλλον 
καί ήττον θίγει τάς χορόάς τής πολίτικης, 
ερωτικός και επικούρειος ψάλλων τόν 
εροιτα μάλλον η τήν πατρ ίδα , τά  ά το - 
μικά τής καρδίας αισθήματα ή τους πόθους 
τοΰ λαοΰ' άλλ’ ήδη είχεν έπιστη διά τήν 
Γαλλίαν τό ετος 1 8 1 5 , ετος μοιραΐον διά 
τόν άτυχή  τοΰτον τόπον, τόν όποιον ή 
κακή χρησις της ελευθερίας είχε ρίψει 
υπό τήν σιδηράν πτέρναν τοΰ Ναπολέοντος, 
οστις ήδη άποτίω ν τήν ποινήν τοΰ κατά  
τής Γαλλίας εγκλήματος του καθείογετο 
είς τήν άγίαν Ελένην υπό τής συμμαχη- 
σάσης κ α τ’ αύτοΰ Ευρώπης διά τήν υπερ
φίαλον αύτοΰ διαγω γήν' ή Γ αλλία , πεσόν- 
τος τοΰ πιέζοντας αύτήν εφιάλτου, άνέ- 
πνευσεν έπ ολίγον’ βεβαίως ή υπό της 
Εύοώπης άνεγερθεΐσα βασιλεία, ή jta J ir o p -  
θωσις τής παλαιάς των Βουρβώνων δυνα
στείας, δέν ήτο ή κυβέρνησις, ή κατάλληλος 
οπως ικανοποίηση τήν Γαλλίαν’ ή βασιλεία 
εκείνη, ήτις συνεδέετο διά θλιβερών ανα
μνήσεων μετά  τοΰ τόπου, ή τις είχε συμ
μαχήσει κ α τ ’ αύτοΰ μετά  τώ ν ξένων, 
έμελλε νά καταρρεύση εν τη  συνειδήσει 
τοϋ Γαλλικοΰ Εθνους, άμα τη  είς τόν θρό
νον άναβάσει τοΰ Λουδοβίκου I 8 ου . Ε υ τυ 
χώς ή βασιλεία αυτη ασθενής άπό τής 
έγκαθιδρύσεως αύτής δέν ήδύνατο νά δε- 
σμεΰση είς τόν χαλύβδινον κλοιόν τοΰ δε- 
σποτισμοΰ τόν εύγενή τράχηλον τοΰ Γαλ- 
λικοΰ λαοΰ, οστις ομοιος με τόν άτίθασσον 
εκείνον 'ίππον της Αραβίας, άνέμενε τήν 
πρόσφορον στιγμήν, οπως άποτινάξη τόν 
αναβάτην του. Τότε αί αναμνήσεις τοΰ 
τόπου έστράφησαν είς τους χρόνους τής 
Δημοκρατίας και τοΰ Ν απολέοντος’ δ Ν α
πολέων, δ τολμηρός οΰτος και φιλόδοξος 
Κορσικανός, β άνεγιίρας τόν θρόνον αύτοΰ 
έπί τών ερειπίων τής Γαλλικής ελευθερίας, 
συνεπεία τοϋ μαρτυρίου συγγνωσθέντων 
αύτω τών αμαρτημάτω ν, ήρξατο ζω γρα- 
φιζόμενος διά τώ ν λαμπρότερων χρω μά
των είς τόν Γαλλικόν λαόν, οστις καίπερ 
πολλά υποστάς υπό τής στρατιω τικής

ταύτης αυτοκρατορίας, εδρεψε τούλάχις-αν 
δάφνας δόξης άμαράντους’ ή μεγάλη κ α τα 
στροφή τοΰ Ναπολέοντος είχεν εξαγνίσει 
αύτον παντελώς* δέν άνεμιμνήσκοντο πλέον 
τώ ν αδίκων εκείνων φόρων τοΰ α ίματος, 
ους προσέφερεν ή Γαλλία χάριν της κενο
δοξίας τοΰ άνδρός* δ όισμώτης ζί/ς άγιας 
ΕΛένης, οΰτος δ άλλοτε προκρούστης τώ ν 

ελευθεριών τής Γ αλλίας, είχε καταστή  τό 
εϊδωλον τοΰ Γαλλικοΰ λαοΰ* ήτο δ νέος 
Προμηθεύς, δ ύποκλέψας τό  πϋρ τής Γαλ
λικής ελευθερίας καί διασκορπίσας αύτό 
πανταχοϋ  της Ευρώπης, δ άνήρ τοΰ α ίώ - 
νος, δ απεσταλμένος της θείας προνοίας’ 
καί ενώ ταύτοχρόνως έξυβρίζετο υπό τών 
βασιλικών ώς τίγρις τής Κορσικής, άτιμος 
Ληστής καί διά τοιούτων άλλων αβρών 
καί κοσμητικών επιθέτων, ή δόξα καί δη- 
μοτικότης τοΰ μεγάλου άνδρός έξυψοΰτο 
καί κ α τη γλα ΐζετο  υπό της ά ντ ιπ ο λ ιτ ίό - 
σεως’ δ Βερανζέρος οφειλών άπειρον ευγνω
μοσύνην είς τήν οικογένειαν τοΰ Ν απολέ
οντος διά τήν προστασίαν, ής ήξιώθη υπό 
τοΰ Λουκιανοΰ Βοναπάρτου, καί σιγών 
μέχρι τοΰδε καί αδιαφορών μάλλον πρός 
τήν αυτοκρατορίαν, δεν ήδυνήθη πλέον νά 
κατευνάση τους παλμούς αύτοΰ, δπ ό τ ϊ ή 
παλινόρθωσις, θρασεία καί κούφη, μή δυ- 
να μέν η ν άποστή τών μεσαιωνικών αύτής 
παραδόσεων, άπεπειράτο νά εκδίκηση δσα 
ύπεστη άλλοτε υπό τής έπαναστάσεως καί 
της αύτοκρατορίας* ή ΈΛέω Θεοΰ αΰτη 
δυναστεία διενοήθη νά εγκαινίαση καί π ά 
λι ν έν Γαλλία τήν παλαιάν πολιτικήν, τήν 
εποχήν τής αύθαιοεσίας καί τών κ α τα π ιέ
σεων. Τών πόθων καί τώ ν αισθημάτων τοΰ 
λαοΰ ηχώ  γενομενος δ Βερανζέρος, ήσθάνθη 
διαφλέγουσαν τήν καρδίαν του ολην τήν 
δύναμιν τοΰ άσματος, όλον τό θερμόν 
εκείνο πϋρ, τό  φλογίζον τάς ευαίσθητους 
καρδίας, τό έςεγεΐρον τάς ύψηλάς διανοίας. 
Δ ιατί μεταξύ τής αύτοκρατορίας τοΰ Ν α- 
πολεοντος καί τής παλινορθώτου δυνας·είας 
τών Βουρβώνοιν νά μή προτίμηση τήν 
πρώτην, ή τις καίπερ έχουσα χαρακτήρα 
στρατιω τικού δεσποτισμοΰ, έξεπροσώπει 
τουλάχιστον άπασαν τήν δόξαν καί τήν 
γοητείαν, ήν κα τά  τούς τελευταίους χρό
νους είχε περιβληθή ή Γ α λ λ ία ; Τοιαΰτα
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ήσαν τά  αισθήματα τ ή ;  εποχής, αισθή
μ α τα  έπιδράσαντα αμέσως έπί τ ή ;  καρ
δία ; τοϋ Βερανζέρου, οστις καταλιπώ ν 
τήν ηδυπαθή λύραν τοϋ Καλλίμαχου καί 
τοϋ Τιβούλλου, εκρουε την εύγενή λύραν 
τή ; φ ιλοπατρία ; δ', ασμάτων άμιμήτο>ν 
άναμιμνησκόντων την Μασσαλιώτιδα. Η 
παλινόρθωτο; δυναστεία τών Βουρβώνων, 
η τ ι; είχε κατ άρχά ; υποθέσει τόν Βέραν- 
ζέοον φιλικώς πρό; αύτήν διατεθειμένον, 
συνεπεία ένό; άσματος αύτοϋ, ποιηθέντο; 
περί τά  τέλη τη ; αύτοκρατδρίας καί τό 
όποιον καλούμενον δ ΒασιΛεύς τοϋ 'Τβετώ, 
ειρωνεύετο τήν αυτοκρατορίαν τοΰ Ν απο- 
λέοντο;, εκαμε προτάσει; ε;; τόν Βερανζέ- 
ρον, οπω ; ύμνηση τήν βασιλείαν τών Βουρ- 
βώνων έπί γενναία ανταμοιβή ' άλλ 5 εύ- 
γενή; π ο ιη τή ; άπεκρίνετο: « Α; μ α ; δοθή 
ώ ; ά ντάλλαγμ α  τη ; δόξη; ή ελευθερία, α ; 
καταστή  ή Γαλλία ευδαίμων καί Θέλω 
εξυμνήσει αύτου; δωρεάν. »

Τοιαύτην εύγενή άπάντησιν εδιδεν εί; 
του; Βουρβώνου; ό πβ'·ητή; τοϋ ΒασιΛεως 
τοΰ 'Υβετώ' άλλ ή βασιλεία έκείνη, ή μηδε 
κεραίαν παρακλίνασα άπό τών παλαιώ ν 
αύτή; πατρογονικών παραδόσεοιν, περί 
παντό ; άλλου διενοεΐτο ή περί τ ή ;  δόξη; 
καί τ ή ; έλευθερία; τ ή ; Γ αλλίας' 5 βεραν
ζέρος άμείλ ικτο ; τό τε  διά τώ ν μετριοφρο
νώ; υπ’ αύτοΰ έπικληθέντο^ν άσμάτω?, 
άλλά τά  όποια ετερο; εξοχο; άνήρ τ ή ; 
Γαλλία ;, δ Βενιαμίν Κο)ν<ΐτάντιος, άπεκά7 
λεσεν ώδάς, έστηλίτευε τάς καταχρήσεις 
τή ; παλινοοθ&ίτου κυβερνήσεω; καί τώ ν 
περί αύτήν συσπειρωθέντων Ιησουιτών' καί 
έν ετει 1821 έκδου; ετέραν συλλογήν 
άαμάτων του έδικάσθη καί έφυλακίσθη, ώ ; 
καθαπτόμενο; τ ή ; Κυβερνήσεω;' ύπεδέχθη 
ή ειρκτή τόν φιλόπατριν ποιητήν, διότι 
εψαλεν άσμα παραμυθία; διά τήν Γαλλίαν 
έπί τή  οδύνη;?, αύτή; κα τα πτώ σ ει, διότι 
άνεμνήσθη τοΰ αύτοκράτορο; έν μαρασμώ 
καί πάνω άποθνήσκοντο; έπι τοΰ βράχου 
τή ; αγίας 'Ε λένη ;' υπό τήν έπίδρασιν τών 

.συγκινήσεων τούτίον άτρομο; αυτός έθιγε 
τάς εύγενεστέρας χορδάς τής καρδίας τοϋ 
Γαλλικού λαοϋ' βρα,χίων, κεφα.Ιη x a lx a g -  
δια, τό τΐαν ητο Λαός ίν  αντώ' ούτως 
^λεγε περί τοΰ βουλευτοϋ Μανουήλ ο Βε-

ράνζέρος' καί έζωγράφιζεν εαυτόν, ζω γρα- 
φίζων τόν φίλον του δ ποιητής, δ είπών 
ακολούθους: ό Λαός s ir a t  ή Μοϋσά μου.

Πόσοι πόθοι, πόσαι συγκινήσεις δ ιηγεί- 
ροντο τό τε  εις τά  πνεύματα τή ; Γαλλικής 
νεότητος! έν τή  οδυνηρά έκείνη σιγή καί 
καταπτώ σ ει άτρομος οϋτος έπαρηγόρει καί 
συνεκίνει τ ά ;  καοόίας τοϋ Γαλλικού λαοϋ, 
καί τά  ασ αατα  αύτοϋ ήσαν πυρώδη καί κε- 
ραυνοβόλα, ώς αί αγορεύσεις τών ρητόρων 
τή ; Γαλλική; βουλή;, ώς τά  άρθρα τ ή ; δ η 
μοσιογραφία;, υπό τά ς  προσβολάς τών ο
ποίων βαθαηδόν κατέρρεεν εις κόνιν δ θρό
νο;, δ άνεγερθεί; έπ ί τών έρειπίων τής Γαλ- 
λική ; δόξη; διά τ ή ;  λ ό γ χ η ; τών ξένων. Εύ- 
γενεΐς άνδρες, έν ο ί; διεκρίνετο δ πο ιητή ; 
τοϋ λαού, είχον άναλάβει τήν έπιχείρισιν 
τ ή ; καταστροφής τής παλινορθώτου έκεΐ-

Ν / V \ μ r tνη; ουναστεια;, ρ-εταςυ των οποίων όιε- 
κρίνοντο δ Βενιαμίν Κ ωνστάντιο;, έςοχος 
συγγράφει»; καί ε ί; τών εύγενεστέρων χ α 
ρακτήρων τής έποχή ; έκείνη;, τοΰ δποίου 
ή α ΐγλη , καίπερ έπί σ τ ιγμ ά ; σκιασθεΐσα, 
ένεκα τής μετά  τοΰ Ναπολέοντος κα τά  
τήν έποχήν τών Εκατόν Ημερών συνθηκο- 
λογίας, άνέ)^αβε καί πάλιν τήν προτέραν 
αύτοϋ λαμ πρότητα  διά τής εύγενοϋ; καί 
ισχυρά; αύτοΰ κα τά  τή ς δυναστείας τών 
Βουοβώνο>ν άντιπολιτεύσεω ;' δ Παύλο; Κου- 
ριέοος, δ εΐροιν σατυρικός, δ έξοχος ελλη 
νιστή; και μεταφραστής τοΰ Λ όγγου, εί; 
τάς άφελεΐς άλλά καυστικά; τοϋ δποίου 
σατύρα; έπιπνέει κλασική ά ρ χα ιό τη ;' ο 
Μανουήλ, δεινός ρήτωρ, έχων μεγαλοφρο- 
σύνην άρχαίου Ρωμαίου καί χαρακτήρα 
πολύτιμον κα ί σπάνιον έν τη  πολίτικη  
ιστορία τής πα τρ ίδο ; του, δ Γ υιζώ το ;, ο 
έμβριθή; καί σπουδαίο; ιστορικό; τοΰ εν 
Ευρώπη καί Γαλλία  πολιτισμού, δ Θιερ- 
σο;, δ εύ γλω ττο ; καί ευφυή; ιστορικό; τής 
Γαλλική; ’Επαναστάσεω;, τ ή ; 1 π α τε ία ; 
καί τ ή ;  Αυτοκρατορία;, δ ενθουσιώδη; 
δμνωδός τοΰ Ν απολέοντο;, οίονεί στυλο- 
βά τη ; γενόμενο; τ ή ;  δόξης τοϋ μεγάλου 
άνδοός, άνυψώσας αύτόν εις περιωπήν, άπό 
τ ή ;  δποίας μόλις έσ χά τω ; ήδυνήθη νά 
καταρρίψη αυτόν ό Λανφρεϋ, ειρων κα ι 
καυστικός ιστορικός, δια σοβαρας και 
άμερολήπτου γραφίδος υπόδειξα; έν τ η
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^Ιστορίοι τοΰ Ναπολέοντος τ ά  ποικίλα 
σφάλματα τοϋ μεγάλου άνδρός. Εκείνοι 
εγραφον έν τή  δημοσιογραφία η έκεραύ- 
νουν άπο τοϋ βήματος τής βουλής τήν διά 
τής λόγχης τών ξένων έπιβληθεΐσαν τή  
Γ α λλ ί^  δυναστείαν, δ δε Βερανζέρος ψάλ- 
λων τήν δόξαν τοϋ Ναπολέοντος καί άνυ- 
ψών το  μεγαλείον τοϋ άνδρος κατεδείκνυε 
τήν σμικρότητα τώ ν διαδόχων του, οΐτινες 
στείροι παντος φυσικοϋ καί επίκτητου προ
τερήματος, έλέ&) λόγχης τώ ν ξένων έβασί- 
λευον έπ ί τής Γαλλίας.

’Αλλ’ άναγνώσωμεν μίαν σελίδα τοϋ 
Βερανζέρου, έν ή αύτος δ ’ίδιος έκτίθησι 
τήν κ α τά  τούς χρόνους έκείνους π ο λ ιτ ι
κήν τ ο υ :

«Κ ατά το 1 8 1 5  εΐδον έν τή  πτώ σει τοϋ 
κολοσσοϋ τάς συμφοράς τής πατρίδος, ήν ή 
δημοκρατία μέ είχε διδάξει νά λατρεύω. 
Έ πανελθόντω ν τών Βουρβώνων, οΐτινες μοί 
ήσαν αδιάφοροι, ή άόυναμία των μοί έ- 
φάνη, ό τι θέλει καταστήσει ευχερή τήν 
άναγέννησιν τώ ν έθνικών έλευθεριών. ’Εβε- 
βαίουν είς ήμας ό τι ήθελον συμμαχήσει 
μ ετ εκείνων: μολονότι υπεγράφη δ χάρ
της, ολίγον έπίστευον είς αύτόν' άλλ’ ήτο 
δυνατόν νά έπιβληθώσιν είς αυτούς αί 
έλευθερίαι αΰτα ι. Οσον άφορα τον λαον, 
ούδαμώς άπεχωρίσθην αΰτοϋ μετά  τήν 
μοιοαίαν έκβασιν τόσοιν μακρών πολέμων, 
ή δέ γνώμη του δέν μοί έφάνη κ α τ  άρχάς 
άνενδοιάστο>ς έναντία τώ ν κυρίων, οδς προ 
ολίγου επανέφερον είς αυτόν. Εψαλλον τότε 
τήν δόξαν της Γ αλλίας' εψαλλον αυτήν 
έπί παρουσία τών ξένων, σατυρίζων ήδη 
ένίοτε γελοίους τινάς τής έποχης έκείνης, 
δίχως νά ήμαι είσέτι πολέμιος προς τήν 
παλινόρθωτον βασιλείαν.»

Τπο τήν  έπιοροήν τοιούτοιν φρονημά
των έδημοσίευεν έν έτει 1821 δευτέραν 
συλλογήν τώ ν άσ μάτtov αύτοϋ. Συνεπεία

~ f r i t  » > >ττ,ς ονιίΛοσιευσεως ταυτνις εττεσυρεν εττ αυ- 
τοϋ τήν έκδίκησιν τής κυβερνήσεως, ά π ώ - 
λεσε τήν δέσιν του καί κατεδικάσθη είς 
τριών μηνών φυλάκισιν καί πεντακοσίοιν 
δραχμών πρόστιμον. Ε ίχε δίκαιον ή Κυβερ- 
νησις καταδιώ ξασα αΰτον τοιουτοτρόπως' 
άνάγνώσατε τ ά  κα τά  τήν έποχην ταύτην 
δημοσιευθέντα άσματά του, ή μάλλον τάς

ώδάς του , πλήρεις δψους, δυνάμεως, π ά 
θους, αισθημάτων" άναγνώσατε τά  μυδρο- 
βόλα τα ΰ τα  τοϋ λόγου καί τοϋ αισθήμα
το ς , πλήρη πυρος, κεραυνοβολοΰντα ιδέας, 
διεισδυούσας είς τά  ένδότατα  τής καρδίας, 
δι ήν ή αρετή καί ή έλευθερία ά ντ ιπ α - 
λαίουσιν αείποτε προς τάς κτηνώδεις τ ά 
σεις τής αυθαιρεσίας! Οποίον £ξοχον έλε— 
γεΐον το  έπιγραφόμενον ή ψυχή μ ο ν !

« Οταν μεθύσκω έν τή  τραπέζγ) έξ εύα- 
ρεσκείας, οϊνου και Ιρωτος, αδιαφορών περί 
τοϋ ρέοντος χρόνου, άρέσκομαι νά προ
βλέπω τήν τελευταίαν ημέραν μου. Νομίζω 
τό τε  οτι ή ψυχ'θ μέ άφίνει. ΓΥ γ ία ινε ! 
τή  προσφωνώ, είς το τερπνόν τοϋτο συμ- 
πόσιον: Α! άλυπος άπελθε τα χέω ς, ψυ
χή  μου" πτερύγισον προς τούς ουρανούς 
μειδιώσα. . .

« . . .  Ζήτησον υπεράνω τών τρικυμιών 
τόσους Γάλλους εύγενεΐς θανόντας, οΐτινες, 
φεύγοντες τήν ά τιμ ία ν , έκόμισαν είς τον 
ούρανον τάς σημαίας των. Οπως ίκετεύσης 
τον άγριον κεραυνόν, ένώθητι μέ όλους 
έκείνους τούς ημιθέους. *A ! άλυπος άπελθε 
τα χέω ς, ψυχή μου* πτερύγισον πρύς τούς 
ουρανούς μειδιώσα. . .

« . . .  'Η  έλευθερία, εύγενής παρθένος βα
σιλεύει έν το ϊς οΰρανοϊς, οΐτινες σοί είναι 
ήνεωγμένοι. Μόνος δ εροίς μ  έβοήθει έν τ δ  
κόσμω τούτκ», οπως θραύσω δεσμά λυπηρά. 
Αλλά άπο τής αύριον φοβοϋμ.αι μή μοΰ 

φύγν)' π τω χό ς δεσμώτης αύριον θέλω είσθαι 
γέρων. Α ! άλυπος άπελθε τα χέω ς, ψυχή 
μου' πτερύγισον προς τούς ουρανούς μ.ει- 
διώσα. . .»

Μεθ δποίου υψηλοϋ τόνου καί δυνάμεως 
ψάλλει έν τή  Λα J a m  σημαία τά ς αναμνή
σεις τής Γαλλίας!

« Η σημαία αυτη άπέτισεν είς τήν Γ α λ 
λίαν όλον τί> α ίμα  το  δποΐον έόαπάνησεν. 
Είς τούς κόλπους τής έλευθεοίας οί υιοί 
ήμών έπαιζον μέ τήν λόγχην της. Ας έπ ι- 
δείξη καί πάλιν είς τούς δυνάστας δπόσον 
ή δόξα είναι άγενής. Πότε θέλω τινάξει την 
κόνιν, ήτις άμαυροΐ τά  ώραϊα αυτής χρώ 
μ α τα  ;

« Ό  άετος αυτής κατελείφθη έν τή  κό- 
νει, άπηυδηκώς ενεκα τών μεμακρυσμένων 
ανδραγαθημάτων. Άποδώσωμεν αυτή τον
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Γαλατικόν άλέκτορα1' έγνώριζε καί εκεί
νο; νά έκπέμπη τόν κεραυνόν. 'Η  Γαλλία, 
λησμονοϋσα τά ς  θλίψεις τη ς , θά την έπα- 
νευλογήση έλευθέρα καί υπερήφανος. Πότε 
θέλω τινάξει τήν κόνιν, ήτις αμαυροί τά 
ώραϊα αυτής χρ ώ μ α τα ;

« Απηυδηκυΐα νά π λα να τα ι ρ.ετά τής 
νίκης θέλει καταστή  τώ ν νόμων τό στή
ριγμα. Χάρις είς αυτήν έκαστος στρατιώ 
της υπήρξε πολίτης παρά τάς οχθας τοΰ 
Λείγηρος. Μόνη δύναται νά κάλυψη τάς 
δυστυχίας μας' άνελίξωμεν αυτήν έπί τών 
μεθορίων. Πότε θέλω τινάξει τήν κόνιν, 
ή τις αμαυροί τά  ωραία αύτής χ ρ ώ μ α τ α ;

«Κεϊται έκεϊ έγγυς τώ ν όπλων μου, ας 
τολμήσω νά τήν διίδω έπί στιγμήν. ’Ελθε, 
σημαία μου, έλθέ, ελπίς jj.ou! έλθέ νά κα 
θαρής τά  δάκουά μου. Ο ουρανός θέλει 
ακούσει τήν όέησιν τοϋ δακρυχέοντος π ο - 
λεμιστοϋ. Ν αι, θέλω τινάξει τήν κόνιν, 
ήτις αμαυροί τ ά  ώραΐά σου χρώ ματα.»

Διά τοιούτων (οδών πατριω τικού πόνου 
έπαρηγορει τον λαόν ό Βερανζέρος’ πόσα 
αισθήματα διήγειρε, πόσην άγάπην πρός 
τήν άποπτασαν ελευθερίαν, εΰκολον νά 
κατανόηση ο αναλογιζόρ.ενος τήν μέχρι τοϋ 
θανάτου του δημοτικότητα  τοϋ Βερανζέρου 
εν Γάλλιο^ ο λαός, τό  άτακτον τοϋτο καί 
άναγωγον καί κακώς άνατεθραμρ,ένον πα ι- 
δίον πάσης εποχής, υπέρ τοϋ οποίου ουδέ
ποτε ουδεμία κυβέρνηαις έμερίμνησε π α τρ ι-  
κώς, 5 συντριβών σήμερον τά  είδωλα τής 
προτεραίας, ό κατακυλίων σήμερον είς τόν 
βόρβορον τό  άντικείμενον, τό όποιον πρό 
ολίγου έτ ι εθεοποίει, παραδόξως ήγάπησε 
καί έλάτρευσε τόν Βερανζέρον καθ’ όλον 
τό διάστημα τοϋ μακροϋ βίου του. ’Αλλά 
καί ό Βερανζέρος, άληθής φιλελεύθερος-, ού- 
δεποτε εσυνθηκολόγησε μετά τής συνειδή- 
σεώς του ' υπεστήριξε τάς ιδέας του άπέ- 
ναντι τώ ν καταδρομών τής πολιτικής 
ισχύος, απέναντι τής κτηνώδους βίας τών 
κυβερνωντων,όπότε άλλοι υπέπτησσον, δει- 
λιώντες καί ποοφυλαττόρ,ενοι απέναντι τοϋ 
ψευδοϋς καί επίπλαστου μεγαλείου τών 
ανακτόρων.

Εις ετερον αύτοϋ άσμα τό ιζεύίογ τοΰ

, 1 0  α λ έκ τω ρ  η τ ;  τό π δ λ ε ίλ ίχ ό ν  σ ύίλβ ίλβν  τω ν  Λ5-
χ ϊ ιω ν  Γ ϊ λ α τ ώ ν .

άίτύΛου, ο ποιητής θρηνεί τήν εξορίαν τών 
ρ,εγάλων εκείνων μ α χη τώ ν , οΐτινες φυγο- 
πάτριδες ελεεινοί έπλανώντο είς ρ.ερ.ακρυ- 
σρ-ένας χώ ρας, δ ιότι τό μόνον έγκλημα 
αύτών ητο, οτι έδόξασαν τήν Γαλλίαν υπό 
τόν Ν απολέοντα:

«’Αρχηγός γενναίων έξορίς-ων, μεμακρυ- 
σμένον ίκετεύων άσυλον, ελεγεν είς αγνώ 
στους βαρβάρους: « Η Εύρώπ/j μας έξορί- 
»ζει. Εύδαίμονα τέκνα τών δασών τούτω ν, 
«μάθετε τήν ιστορίαν τώ ν δεινών ήαών : 
«"Αγριοι, είμεθα Γάλλοι’ έλεήσατε τήν ήμε- 
» τέραν δόξαν.»

«Αδτη τρομάζει ακόμη τους βασιλείς 
«καί εξορίζει ημάς άπό ταπεινάς καλύβας, 
»άφ ών, έξελθόντες οπως διεκδικήσωρ.εν 
»τά  δίκαιά μ ας, πέντε κατεβάλομεν βα- 
»σίλεια. . .»

« . . .  Είς άνήρ τέλος έξελθών τώ ντάξεώ ν 
ρ,ας, λέγει: «Εΐρ.αι 5 θεός τοϋ κόσμου». Εί* 
»δορ.εν πολλάκις βασιλείς πλάνητας, ίκε- 
«τεύοντας τόν μυκώμενον κεραυνόν του. 
«Μακρόθεν χα ιρετίζοντες τό παλάτιόν του, 
»μόνον είς τόν θεόν τοϋτον έφαίνοντο π ι-  
στεύοντες. Αγριοι, είμεθα Γάλλοι’ έλεή- 
»σατε τήν  ήμετέραν δόξαν.»

« Αλλά π ίπ τ ε ι’ καί ήμεϊς παλαιοί στρα 
« τ ιώ τα ι, οΐτινες ήκολουθοϋρ,εν ένοπλον 
«σύντροφον, πλανώμεθα μέχρι τώ ν κλιμά- 
»των σας, κλαίοντες τήν πατρ ίδα  καί τά  
«θέλγητρα αύτής. Ο είθε νάάνεγερθή αυτη 
«καί πάλιν άπό τό μέγα ναυάγιον τοϋ Λεί- 
«γηοος! Αγριοι, είμεθα Γάλλοι" ελεήσατε 
«τήν ήμετέραν δόξαν. . .«

Τής αύτής εφάμιλλα αξίας είσί καί τά  
κ α τ εκείνην τήν έποχήν δηρ,οσιευθέντα 
άσρ.ατα τοϋ ποιητοϋ: ή τρικυμία, ό θεός 
τώκ αγαθών ά νθ ρ ω π έ, τά  όνοττα άστρα, 
ή άγαθη γραϋς, άπα ντα  άριστουργήματα 
α μ ίμ η τα , τά  όποΐα θέλουσι συγκινεΐ καί 
μαγεύει τήν Γαλλίαν, ενόσω δέν παύση λη- 
σμονοϋσα τά ς  παλαιάς αύτής άναμνήσεις 
τής δόξης, οτε οί φυγάδες Γάλλοι πλανή
τες έπ ί άξένων καί άγριων άκτών ήδύναντο 
νά εΐπωσι καί νά έννοηθώσιν: —  Εϊμεθα 
Γ ά .Μ οι!

Αλλ υπέρ π ά ντα  τά  ασματα τής συλ-
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λογή ί ταύτης τοΰ Βερανζέρου, γραφέντα 
κατά  τήν ποιητικωτέραν περίοδον τής ζωής 
αύτοΰ, διακρίνεται το άσμα το  έπιγραφό- 
μενον «η π έμ π τη  Μ χΐου», ή μοιραία ημέρα 
τΫίς άποβιώσεως τοΰ μεγάλου άνδρος, δς·ις 
καί περ κεκλεισμένος έν τω  κλωβφ έκείνω 
τής άγιας Ελένης, άνησύχει έν τούτοις 
τήν βασίλευομένην Ευρώπην. Είναι εζοχον 
αριστούργημα περιπαθούς άφελείας και χ ά -  
ριτος, πόρινον δάκρυ έπί τω  Οανάτω τοΰ 
Ναπολέοντος, άδεώς δυνάμενον νά παρα
βληθώ προς τ ά  τής αυτής ύποθέσεως ελε
γεία  τοΰ Μαντσόνη καί τοΰ Λαμαρτίνου.

II ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΪΟΥ

<« Ναυς Ισπανών μ !  ελαβεν άπο τάς παραλίας, 
είς ας ειχον το βήμά μου περίλυπος πλανήσει, 

και σύντριμμα άγνώριστον της αυτοκρατορίας 
είς τάς ’Ινδίας κατηφής τάς θλίψεις εξορίσει.

’Αλλ’ είς το Εϋελπι, μα/.ράς κατόπιν απουσίας, 
υπο τον φοΐβον έν φαιδρή πλανώ μαι διαχύσει. 

Τήν γην πτωχ$ς πολεμιστής θά ιδω της Γαλλίας 
και τέκνου χειρ φιλόστοργος τ^ ομμα μου θά κλείστρ.

θ ε ο ί! άνήγγειλ’ 6 πρωρεύς : Ε λ έ ν η  ή Α γ ί α !
ίδου λοιπον b σκόπελος, έν ω ο ηρως φθίνει* 

ας λήξη πλέον, ’Ισπανέ, ή σή μνησικακία* * 
ή μνήμη τών δγ,μίων του κατάρατος άς μ ε ίν /j. 

Ουδέν πλήν ύπερ της αύτοΰ τολμώ ελευθερίας’ 
φευ ί τών ενδόξων θυσιών ο! χρόνοι έχουν δύσει. 

Τήν γην πτω χός πολεμιστής θά Υδ-ο της Γαλλίας 
και τέκνου χειρ φιλόστοργος το ομμα μου θά κλείσ^.

Ο ’ίσως ή ανίκητος κοιματ’ ακόμη σφαίρα,
ή άλλοτε συντρίψασα το κράτος πέντε θρόνων* 

και ίσως πάλιν έγερθ^ πολυ τρομερωτέρα
τον θάνατον έκπέμπουσα κατά τώ\> ηγεμόνων. 

’Αλλά ο βράχος με πληροί πίκρας απελπισίας* 
ό άετ'ος τάς τών θεών βουλάς δεν θά γνωοίση.

Τήν γην πτω χός πολεμιστής θά ϊδω τής Γαλλίας 
και τέκνου χειρ φιλός-οργος τί> ομμα μου θά κλείστρ.

Η νίκη ήναγκάζετο κατόπιν του νά βαίνη, 
άλλά προέτρεξεν αυτής άπαυδησάσης πλέον’ 

δ'ις προδοθε'ις κατώρθωσεν έν τούτοις ζών νά μένη* 
πλήν υπο τίνων οφεων κυκλοΰται απευκταίω ν; 

αί δάφναι πάντοτε πικράς έκβάλλουσιν ουσίας* 
τον νικητήν δ θάνατος φευ! μόνον θά κόσμησή. 

Τήν γην πτωχός πολεμιστής θά ίδω τής Γαλλίας 
και τέκνου χειρ φιλόστοργος τς ομμα μου θά κλείσ·^.

* \'τ.ϊ$ ιτάντας τους λαούς τή ς  Εύρώπης, ώς γνωστόν, ο ί 'Ισπανό1 
n '/o v  s iQ ti  τοΰ Ν ακολ(οντος.

Α μα ήγγέλλετό τ ι ;  ναΰς μακράν που πλανω μένη, 
’Ε κ ε ί ν ο ς  ! άνεκραύγαζον ο! Ηγεμόνες τότε' 

«Τοΰ κόσμου διεκδικητής και πάλιν μή προβαίν^;
«έξοπλισθώσιν ίίπαντες ήμών οί στρατιώται.»

Κ’ εκείνος ίσως αθυμος έκ της ταλαιπωρίας
μακρόθεν τήν πατρίδα του έκπνέων περιπτύσσει. 

Τήν γην πτω χός πολεμιστής θά “δω της Γαλλίας 
καί τέκνου χείρ φιλόστοργος τό ομμα μου θά κλείση.

Τόν χαρακτήρα καί τόν νοΰν τους πάν-ας ύπερέάλλων 
πώς ωπλισε τό θράσος του με σκήπτρον βασιλέων ; 

νίδη τών άλλων έπί γης ώρθώθη θρόνων μάλλον 
άπό τόν σκόπελον αυτόν αύγάζον φώς έ/.χέων' 

ή δόία του ύψοϋτ’ έκεΐ έπί τής παραλίας
κόσμους διδύμους παλαιόν καί νέον να ζωτίση.  

Τήν γην πτω χός πολεμιστής θά ϊδω τής Γαλλίας 
καί τέκνου χείρ φιλόστοργος τό ομμα μου θά κλείσ·^

Πλήν τ ί δεικνύει, ’Ισπανοί, έκεΐ ή παραλία ;
σημαία μαύρη! ώ θεοί, πώς ή ψυχή μου στένει! 

λοιπόν, άπέθανεν αύτός ! ώ δόξα, τις χηρεία !
φευ! κ’οί εχθροί του κλαίουσιν εγγύς μου τεθλιμμένοι. 

Μακράν τοϋ βράχου φύγωμεν έν μέσι>> ήρεμίας’
6 ΐλ ιο ς  μετά  μικρόν τους ουρανούς θ άφήση.

Τήν γην πτωχός πολεμιστής, θά ϊδω τής Γαλλίας 
καί τέκνου χείρ φιλόστοργος τό ομμα μου θά κλείσ^.

Τοιαύτη ήτο η ποίησις τοΰ Βερανζε'ρου, 
πατρ ιω τική , πυρίνη, αδάματος- «Το δπλον 
τοΰτο τοΰ ασματοποιοΰ, λέγει σύγχρονός 
τ ις  συγγραφεύς, υπήρξε τρομερον διά τούς 
Βουρβώνους δπλον' ούτε αί σφοδρότεραι 
άπο τοΰ βήματος δημηγορίαι, ούτε αί συ- 
νωμοσίαι, ούτε ο', σύλλογοι κατήνεγκον 
κατά  της νομιμοφροσύνης τοσοΰτον τραχέα  
τραύματα , δσον τά  πο ιητικά  εκείνα β ιβλί- 
δ ια  άλληλοδιαδόχως χλευαστικά , ζωηρά, 
στασ ιαστικά , μεγαλοπρεπή, τολμηρά, άν- 
τα ρ τ ικ ά , άφχρπάζοντα τά ς  ψυχάς διά τής 
διανοίας καί τής καρδίας, διά τής ευθυμίας 
καί τών δακρύων, διά τής μαγείας τώ ν έν* 
δόξων αναμνήσεων, διά τώ ν πικρών θελγή* 
τροιν τής σατύρας, διά τώ ν τέρψεων τής 
ηδυπαθείας καί τής οργιώδους ευθυμίας.»

’Εν ετει 1 8 2 8  ό Βερανζέρος έξέδωκε τήν 
τρίτην συλλογήν τώ ν ασμάτων του. γΟ 
Ά γγε.ϊος φύ.ίαζ, f, στέψης Καρό.}ου τοϋ 
άΛ,Ιοϋ καί ή Γεροντοκρατία έπέσυρον κ α τ ’ 
αύτοΰ νέαν καταδίκην είς έννεάμηνον <ρυ~ 
λάκισιν καί είς 1 0 0 0 0  φράγκων πρόστιμον. 
'Η  κυβέρνησίς έκείνη, ώς πασα κυβερνησις 
βαίνουσα είς το βάραθρον τής καταστροφής,
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διά τοιούτων μέσων αυθαιρεσίας και δεσπο- 
τισμού έφρόνει ο τι ήδύνατο νά διατηρηθεί 
παρά τήν θέλησιν και τούς πόθους τής 
Γαλλίας. Αλογος, δεσποτικη και την σκιάν 
της αύτήν φοβουμένη προσεπάθει, άποφεύ- 
γουσα τό φώς της έλευθέρας συζητήσεως, 
νά βασιλεύϊΐ έπι τού Γαλλικού λαού. Πασα 
ικ,ανόττ,ς, πάσα άξία είχον κηρυχθη κατά  
τη ς δυναστείας τα ύ τη ;. ' θ  Σατωβριάνδο;, 
δστις πέραν τοϋ δέοντος ίσως καί μετ α 
σύγγνωστου ζήλου είχε κα τ άρχάς υπηρε
τήσει τήν ΙΙαλινόρθωσιν, άξιοπρεπώς άπε- 
χώρησεν άπό τάς τάξεις τών Νομιμοφρό- 
νων, ο'ίτινες προσηνέχθησαν πρός αυτόν ως 
«πρός υπηρέτην κλ^έψαντα τοϋ βασιλέως 
τό ώρολόγιον.» Ο Ααμαρτΐνος, δ Ο υγγώ, 
βασιλικοί πρότερον, άπεσκίρτησαν της κα- 
ταρρεούσης βασιλείας, βδελυσσόμενοι τόν 
Ιησουιτισμόν καί τά ς  καταχρήσεις τώ ν 

τό τε  κυβερνήσεων, α ΐτινε;, φοβούμεναι τό 
βήμα της έλευθέρας συζητήσεως, άπεδίωκον 
μέν τόν Μανουήλ διά πρωτοφανούς θρασύ- 
τητος άπό τού ίεροΰ της βουλής περιβό
λου, διά δρακοντείου δέ κα τά  τοϋ τύπου 
δ ια τά γμ α τος άπεπειρώντο νά κ α τα δα μ ά - 
σωσι τήν δημοσιογραφίαν, τήν Σεράν τα ύ 
την φωνήν τών έλευθέροίν λαών.

’Αλλ’ ήδη 5 ’Ιούλιος τοϋ 1 8 3 0  εϊχεν 
επέλθει διά τήν Γαλλίαν' ή μοναρχία τοϋ 
4 8 1 5  άπηλαύνετο τη ς χώρας έκείνης, εις 
ήν οφείλει ή άνθρωπότης, τό  έτος 1 7 8 9 . 
Ινυβέρνησις άποτελουμένη έκ τών πρωτουρ1- 
γών της πολίτικης ταύτης μεταβολής άνε- 
λάμβανε την διεύθυνσιν τώ ν πραγμάτω ν 
της Γαλλίας. Πάντα τά  μέλη της Κυβερ- 
νήσεως ησαν πολίτικο ι φίλοι καί συναγω- 
νιστα’ι τοϋ Βερανζέρου' δ δημοφιλής ποιη
τής προσεκλήθη νά συμμετάσχη εις τήν 
διεύθυνσιν τώ ν κοινών' άλλά δέν έδέχθη ' 
άπήντησεν εις τήν πρόσκλησιν τώ ν,φ ίλω ν 
του δι’ ενός άσματος: «Ο υχι, φίλοι μου, 
ουχι, θέλω νά ήμαι μηδέν' διασκορπίσατε 
αλλαχού θέσεις, τ ίτλους και σταυρούς. 
Ο ύχί, δέν μέ έπλασεν δ Θεός διά τάς αύ- 
λάς" πτηνόν περιδεές, φεύγω τήν γοητείαν 
τών βασιλέων. Τίνος έχο} χρείοίν ; φίλης 
εΰσταλοϋς, δείπνου μικρού και χαριέσσης 
συνδιαλέςεως' ένώ ηύλόγει τό άχύρινον λί-

κνον μου δ Θεός π λ ά ττω ν  με, είπεν: *Ε σο  
μηδέν» . . .

Εν έπ ο /η  υλισμού και συμφέροντος, έν 
έποχη ήθικης καταπτώ σεω ς και μαρασμού, 
η άπάντησις αυτη θά θεωρηθη ϊσως παρά 
τινων ώς σχολαστικός δ ισταγμός, ώς άπλή 
μόνον συνείόησις της άνικανότητος. Ο-.ε 
πυγμα ίο ι φιλόδοξοι, βαίνοντες έπί τώ ν ερει
πίων τής ήθικης καί υλικής παρακμής τοΰ 
έθνους τω ν, κ ιναίδω ; παρουσιάζονται ώς 
ναυαγω γοι έπιτήδειοι τού ποντοποροΰντος 
τής πολιτείας σκάφους, δ δέ λαός ηλιθίως 
άνέχετα ι αυτούς έπικαθημένους έπί τοΰ 
τραχήλου του, ατιμάζοντας και έξευτελί- 
ζοντας αύτόν άπέναντι τοΰ πεπολιτισμένου 
κόσμου, τό τε  ή μετριοφροσύνη τοϋ Βεραν
ζέρου άπαρνουμένου τήν έξουσίαν, τότε η 
άρετή τοΰ Κιγκιννάτου καί τοΰ Β ασιγκτώ - 
νος, άποσυρομένων άπό τής διευθύνσεως 
τ ή ; πολιτείας εις τά  αγροτικά αύτών ερη
μητήρια και καταλειπόντω ν έλευθεραν την 
κονίστραν είς το ύ ; μωρούς, εί; τού; έξοχου; 
έπί μ ηδαμ ινότητι, ών τό  μόνον προσόν 
έστιν ή καλλιέργεια άνοσίων πολιτικώ ν 
συμφερόντο>ν πρό; έγκατάστασιν καί έφή" 
μερον διατριβήν εί; τ ά ;  εδρα; άχάοιτο ; 
εξουσία;, τό μεγαλεΐον τούτο τής ψυχή; 
καί τοΰ πατριω τισμού είναι άκατάληπτον, 
είναι οίονεί μελωδία ε ί; τάς άκοά; π ιθ ή 
κου. Ούδεί; δ πτα ίω ν διά τοιοΰτον τερατώ 
δη θρίαμβον τ ή ; ή λ ιθ ιότητο ;, είμη δ λαό;, 
δ κοιμώμενος ώ ; έπί τό  πλεΐστον υπό τή,ν 
δλεθρίαν έπιοροην άπαισίου γο η τε ία ;, δ 
λ α ό ;, τό αιώνιον τοϋτο βρέφο;, τό λ ικν ι- 
ζόμενον άείποτε υπό τά  άσ ματα  άνικάνων 
τιτθ ώ ν , δ μή γινώσκων την άπος-ολήν του, 
άλλά κούφω; άφιέμενο; νά ρυμουλκήται 
υπό άδεξίων ναύκληρων, ούόέποτε έννοή-  
σας, οτι παρ’ ουδενός η π-αρ εαυτού καί 
μόνου δφείλει νά λάβη την ηθικην αύτοϋ 
καί διανοητικήν διάπλασιν και δ ιαπα ιδα - 
γώ γη σ ιν . . .

Ε '.

’Αλλ’ απάντω ν τώ ν κ α τά  τήν έποχήγ 
ταύτην τοϋ βίου τοϋ Βερανζέρου άδαμαν*
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τω ν , οΐτινες έπικοσ[Λουσι το  εύγενές αύτου 
μέτωπο ν, υπάρχει δι ημάς τούς "Ελληνας 
έτερος, άδάμας πολυτιμότερος καί τηλαυ- 
γέστερος. Ο τε το  πλήρωμα τοϋ χρόνου 
είχεν έπιστή διά τον ελληνισμόν, οτε η 
μήτηρ τής ελευθερίας καί τοϋ πολιτισμού, 
άνεγειρομένη άπο μοιραίου υπνου, έθραυε 
τά  δεσμά τής δουλείας της καί οί άπόγο- 
νοι τοϋ Μιλτιάδου καί τοϋ Τιμολέοντος 
έξεδίκουν διά τοϋ α'ίματος αύτών τοσου- 
τω ν αιώνων μαρτύρια, είς δε τον βωμόν 
τής ελευθερίας έθύοντο εξιλαστήρια ολο
κ αυτώ ματα  ή Κασσάνδρα καί ή Χίος, αί 
Κυδωνίαι καί τά  Ψ αρά, οτε δ Κανάρης, 
ά ή ττη το ς τών θαλασσών δαίμων διά μιας 
μόνης λέμβου έπυρπόλει στόλον ολόκληρον, 
οτε δ ημίθεος τής Καλλιδρόμης, νέος Λεω
νίδας εθνησκε πρωτοφανή θάνατον, δλό- 
κληρος δέ ή Ελλάς κατηυγάζετο  υπο τής 
δόξης τοΰ Μεσολογγίου, έν τή  παγετώ δει 
εκείνη άόιαφορίοι τώ ν ηγεμόνων τοϋ θείου 
δικαίου καί τής ίεράς συμμαχίας, οί ποιη- 
τ α ί ,  οί σεμνοί ούτοι τής θεότητος υποφή- 
τ α ι ,  άνεμνήσθησαν πρώ τοι, δτι ζή είσέτι 
ή μήτηρ τοϋ Ομήρου καί τοϋ Αισχύλου, 
οτι ή ελευθερία επανήλθε καί πάλιν είς τά  
πατρώ α αύτής εδάφη τηλαυγής καί στε- 
φανηφόρος. Τότε δ Αρόλδος, δ πολύτιμος 
βάρδος τής Ιλληνικής εθνεγερσίας, έχυνε 
τό  αίρ.α αύτοΰ υπέρ τοϋ δικαιοτέρου τών 
αγώνων, κύκνος θεσπέσιος, τοΰ δποίου δ 
ύστατος φθόγγος ητο Έ .Μ ά ς, τότε δλων 
τώ ν άοιδών οί πόθοι καί οί ρεμβασμοί 
έπτερύγιζον πρός τήν μαχομένην πατρίδα  
τώ ν τριακοσίων. Ο Βερανζέρος δέν ήτο 
μόνον ποιητής τοΰ Γαλλικοΰ λαοΰ, ητο  δ 
παρήγορος άοιδος τοϋ πάσχοντος άνθρώπου.

Αί συμφοραί τοΰ μαχομένου κα τά  τής 
τυραννίας Ελληνισμοϋ είχον συγκινήσει 
τήν τρυφεράν αύτοΰ καρδίαν καί έψαλλε 
τόν Ελληνικόν αγώνα έκθύμως καί εύγε- 
νώς μέ 'Ελληνικήν καρδίαν, ώς ήθελε ψά
λει αύτον αν έπέζη ό Φεραΐος άοιδος, ώς 
εψαλλον αύτον τό τε  συμπαθείς καί φιλε
λεύθεροι καρδίαι καθ’ απασαν τήν εσπερίαν 
Ευρώπην.

Ω τούς ώραίους εκείνους καί μεγάλους 
χρόνους, οτε ή 'Ελλάς ήτο τό  εϊδωλον καί 
ή γοητεία  τοΰ ί,ύγενοϋς κόσμου / "Οτε νέας

νίκας, νέα τρόπαια έχειροκρότουν οί λαοί 
τής Εσπερίας, ο&ς είχεν εξεγείρει άπό τοΰ 
ραθύμου ΰπνου, 8ν έκοιμώντο όπό τά  βαυ- 
καλήματα  τώ ν ηγεμόνων τής ίεράς συμ
μ α χ ία ς! Ποσάκις τότε μίαν νίκην τής Μυ"· 
κάλης, μίαν έξοδον τοΰ ’Οδυσσέως άπό τό  
περίκλυτον Χ ά η ,  ένα ήρωϊκόν θάνατον 
τοΰ Διάκου :h τοϋ Μαυρομιχάλη, παρη- 
κολούθουν τοσαϋτα ασματα  τοϋ Ο ύγγώ , 
τοΰ Βερανζέρου καί τοΰ Δελαβίν έν Γ αλ
λ ία , τοΰ Εστεμμένου ποιητοϋ καί τοϋ 
Γουλλ’.έλμου Μυλλέρου έν Γεομανίοί, τοΰ 
Αλλεκ εν τή  Αμερική καί οί π ο λ ΐτα ι 

άμφοτέρων τών ηπείρων, κατανυσσόμενοι 
έκ τώ ν παθημάτω ν τώ ν μαρτύρων τής 
ελευθερίας, προσήρχοντο συνεισφέροντες τό 
α ίμα αύτών καί τά  χρήματα  υπέρ τής 
μαχομένης ημών πατρ ίδος! Έ.1,1άς ήτο 
τό ήθικόν καί πολιτικόν σύμβολον τώ ν 
υπέρ τής ελευθερίας παλαιόντω ν κ α τά  τής 
βίας καί τοϋ δεσποτισμοϋ έν Εύρώπη! Καί 
υπό τής φιλέλληνας ταύτης συναυλίας π ιε- 
σθεϊσα ή Εύρωπαϊκή δ ιπλω ματία  άπεφά- 
σισε μόλις, ύπείκουσα είς τούς πόθους τών 
έν Ευρώπη φιλελευθέρων, ν άπελευθερώση 
έν μόνον τεμάχιον τής μεγάλης Ε λλ ά δο ς!...

Τοϋ Βερανζέρου τ ά  ασματα  ησαν υψηλά 
καί ελληνοπρεπή, ώς δ άγών, τόν όποιον 
έψαλλεν, ώς τά  μαρτύρια, τ ά  όποια τόν 
ένέπνεον’ είς τήν  αλωσιν τώ ν Ψ αρών ή 
καρδία τοΰ ποιητοΰ κατενύγη καί έψαλλε 
περιπαθέστατον έλεγειον, μάτην ίκετεΰων 
τούς Χριστιανούς βασιΛεΐς νά τείνωσιν 
αρωγόν χεΐρα πρός τήν 'Ελλάδα* καί οτε 
πλέον ή μικρά 'Ε λλάς έλευθέρα έν μέρει 
άνέπνεεν υπό τόν θαυμάσιον αύτής ούρανόν, 
δ ποιητής ποθών τήν ελευθερίαν, ής έστε- 
ρεΐτο έν τή  πατρ ίδ ι του, έστρεφε τούς π ό 
θους αύτοΰ πρός τήν  'Ε λ λά δα , πλήρης έ
ρωτος καί ιδεώδους μέθης διά τάς δχθας 
τοΰ ’ίλισσοΰ, ίκετεύων τάς παρθένους τώ ν 
Αθηνών νά ύχοδεχΰάσιν e r a  βάρβαρον. 

Ό  φαντασιώδη" Jt.lovς τοϋ Βερανζέρου εί
ναι άμίμητον άριστούργημα, Ιν τών ώραιο- 
τέρων υπέρ τής 'Ελλάδος α κ ά τ ω ν ,  α τ ινχ  
ή Μοϋσα τής 'Εσπερίας εκελάδησε, βαθύς 
καί μύχιος στεναγμός ερωτος πρός τήν 
μητέρα τοϋ Ομήρου καί τοϋ Φειδίου, πρός 
τήν γήν έν ή αναπαύονται τ ά  λείψανα τοϋ
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Παρθενώνος. Τίς ελληνική καρδία δέν θέλει 
σκιρτήσει, δέν θέλει συγκινηθή έκ τ ί ς  
άναγνώσεως τών στίχω ν τούτω ν;

Ο ΦΑΝΤΑΣΙΩΔΗΣ ΠΛΟΤΣ

Προβαίνει το φθινόιιιορον είς τα  πτερά του αϊρον 
και πά λ ιν  νέων θλίψεων πληθυν και άλγηδόνων 

πάντοτε πάσχων, πάντοτε πτω χός και υποφέρων, 
τα ανθη βλέπω φθίνοντα τών χαρωπών μου χρόνων. 

Μακράν άπό τον βόρβορον, μακράν, τ ί ς  Λουτεκίας* 
ώραΐον επρεπ' ουρανόν τό πρώτον ν’ ατενίσω* 

Ε λλά ς, σ' έρρέμβαζον ποτέ είσέτινεανίας.
’Εκεί τον βίον, ώ έκεΐ ποθώ νά τελευτήσω.

Ματαίως μ^εταφράζουσι τον Ομηρον, ματαίως* 
υπήρξα Ελλην* άληθή πρεσβεύεις Πυθαγόρα* 

ΰπο τον Περικλή άστο<: υπήρξα ’Αθηναίος
καί τον Σωκράτην ήκουσα έν τ·  ̂ υστάτ·^ ω?$* 

Φ ειδία, σέ έθαύμασα* έπι τάς παραλίας
μ / ειδεν αύτοϋ b ’ίλισσος το βήμα νά πλανήσω 

κ’ έτάραξα τήν σιωπήν μελίσσης Γμηττείας.
’Ε κεί τδν βίον, ώ έκεΐ ποθώ νά τελευτήσω.

θεο ί! το φώς μου έκθαμβών η αέραν μόνον αίαν 
έπόθησα το στήθος μου 6 Φοίβος χά θερμάν·^ 

τήν προσφιλή μου η/.ουσα μακράν ελευθερίαν 
Νά κράζτρ: Δράμε* τής Φυλής b νικητής* έφανη. 

*Δπέλθωμεν, άπέλθωμεν’ ή λέμβος αναμένει’
δέν θέλω εις τους κόλπους σου, ώ κΰμα, νά σιγήσω. 

η μοΰσά μου είς Πειραια άς πλεύση έμπνευσμένη. 
’ΕκεΓ τον βίον, ώ έκεΐ ποθώ νά τελευτήσω.

Ε ίνα ι γλυκύς b ούρανος τής ’Ιταλ ίας μάλλον, 
άλλά το λάμπον χρώμα του σκιάζει ή δουλεία* 

ω πλέε, σέ παρακαλώ, εις τόπον, ναΰτα, άλλον, 
κάτω εκεί, οπου γελφ ήμερα έξαισία.

Τ ίνα αυτά τά κ ύμ α τα ; τίς σπιλάς έκείνη ;
ώ ποιον έδαφος λαμπρόν έγγίζω  ν’ άτενίσω \ 

στόνον έδώ έκπνέουσα ή τυρανν\?ς άφίνει* 
έδώ τον βίον, ω έδώ ποθώ νά τελευτήσω.

ξ ε ν ίσ α τ ε  τον βάρβαρον, ώ ’Α ττικά! παρθένοι.
τήν μοΰσάντου το βλέμαασας φαιδρόν άςένθαρρύν^. 

Χάριν υμών πατρώαν γην άφήκε τεθλιμμένη,
£που το πνεύμα δέσμιον υπο τυράννους φθίνει.

Ο σώσατε τήν λύραν μου, δεινοϋ διώκτου θΰμα* 
και άν μ ’ εν ασμά μου ποτε εις οίκτον σας κινήσω, 

*ις του Τυρταίου θέσατε τήν κόνιν μου το μνήμα* 
όπο ώραίον oupavbv ποθώ νά τελευτήσω.

ΣΤ '.

ΥΗδη μ ετά  τήν άποκατάστασιν της ’ίου· 
^λιανής μοναρχίας, άποσυρθείς τή ς  π ο λ ιτ ι-

*  Ο Θρασύβουλος.

[ΠΛ Ι'ΘΕΝΩΝ— ETO S Α '.]

κ%  τύρβης δ Βερανζέρος, έζη έν τή  ευαρε
στώ) έκείνη άφανεία, έν τή  προσφιλεΐ έκείνη 
μονώσει, ή τις είναι το γόητρον τής μ ε γα - 
λοφυΐ'ας, ευρισκούσης την μεγαλητέραν ηθι
κήν τέρψιν παρά τήν οικιακήν Ιστίαν και 
έν τή  σιγή τοϋ σπουδαστηρίου. Εζη μόνος 
μετά  τών αναμνήσεων τής ήβης του, μ ετα  
τών πόθων εκείνων, οϊτινες έθέρμαινον ά λ 
λοτε την  καρδίαν του και ο'ίτινες δέν τον 
έγκατέλιπον μέχρι τελευταίου γήρως, γλ υ 
κύς ώς ή αφέλεια καί η άθωότης, -υψη
λός καί περιπαθής ώς η ποίησις. Εν ετει 
1 8 3 3  έξέδωκε τήν τετάρτην και τελευ- 
τα ίαν συλλογήν τώ ν ασμάτων του. Καίτοι 
ή τταν υψηλός ή έν τοΤς προγενεστέροις αυ- 
τοϋ ασμασιν δ ποιητής, αποπνέει έν τού- 
τοις λυρικήν τινα  περίπάθειαν, γλυκυτέραν 
ή άλλοτε κατά  τούς ζωηρούς τής νεότη
τάς του χρόνους, δπότε εψαλλεν έπί τής 
χρυσής λύρας του τήν πατρ ίδα  και τήν 
έλευθερίαν, καταπολεμώ ν τούς Βουρβώνους 
καί έξεγείρων τ ά  φιλελεύθερα αισθήματα 
τοϋ Γαλλικού λαοϋ. ’Εν τή  συλλογή τα ύ 
τη  διακρίνονται ιδίως δ jispw tJaru ifieroc  
Ιουδαίος , δ Ίάχωΰος, οί παράιρροπς, ή 
προφητεία, τον Νοστραδάμον. Ο περιπλα- 
νώρ.ενος ’Ιουδαίος είναι περιπαθής απολο
γ ία  καί υπεράσπισι; τοϋ έπί τοσούτους α ι
ώνας προγεγραμμένου ’ίουδαίκοϋ έθνους, 
το δποϊον υπό τήν έπιρροήν πεπαλα ιω μ έ
νων προλήψεων θρησκευτικοϋ φανατισμού 
καταδιωκόμενον άπανταχοϋ  τοϋ κόσμου, 
μηδ αυτής τής πεπολιτισμένης Ευρώπης 
εξαιρούμενης, ούδέν σχεδόν έκέκτητο είσέ
τ ι  δικαίω μα έν τή  πολ ιτε ία , δπότε έψάλ- 
λετο υπό τοϋ παιητοϋ ή παοάδοσις αυτη 
τοϋ μεσαίωνος. Η ποίησις αύτη τοϋ Βε
ρανζέρου, έλεγειακή καί πένθιμος είναι 
έφάμιλλος τώ ν κ α τά  τούς τελευταίου; 
χρόνους γραψάντων περί αύτής τής υποθέ- 
σεω ;, έν ο ΐ; διακρίνονται δ Πεοιπλανώμε- 
νο; τοϋ Ευγενίου Σύη, δ Αχάσβηοος τοϋ 
’Εδγάρ Κυινέ καί τοϋ S c h u b a r t .  Είναι 
μ ία  προσφώνησις, άπευθυνομένη είς πάσαν 
εύγενή καρδίαν υπέρ τοϋ άτυχοϋς έκείνου 
έθνους, τό  δποϊον τοσοΰτον άπηνώς κατε- 
διώ χθη και είς τό  δποϊον έν τούτοις το -  
σαϋτα οφείλει ί) άνθρωπότης . . .  Α ναγνώ- 
σατε ολίγους στίχους και θέλετε ίδεϊ όι

19
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οποίου τρυφεροϋ πάθους συνηγορεί υπέρ 
τώ ν π ε λ α τ ώ ν  του :

« Χριστιανέ, τεϊνον έπί τής θύρας σου 
κύπελλον υδατος εις τον πάσχοντα  οδοι
πόρον. Ε ίμ α ι, είμαι ό περιπλανώμενος Ιου
δαίος, τόν όποιον ανεμοστρόβιλος αείποτε 
καταδιώ κει. Χωοις νά γηράσκω, είμαι κα
ταβεβλημένος υπό τών ημερών καί το τέρ
μα τοϋ κόσμου είναι τό  μόνον ό'νειρόν μου. 
Εκάστην εσπέραν αείποτε είμαι πλήρης 

ελ π ίδω ν : άλλ άείποτε ό ήλιος άνατέλλει.
» Από δεκαοκτώ αιώνοιν, επ ί της Ε λ 

ληνικής καί τής Ρωμαϊκής σποδοΰ, έπί 
τώ ν ερειπίων μυρίων κρατών, ό φρικώδης 
άνεμοστρόβιλος μέ περιφέρει: Ειδον άκαρ- 
πον βλαστάνουσαν τήν αγα θότη τα ' ειδον 
άπειρους φρικαλεότητας. Καί, όπως έπ ιζή - 
σω τοϋ άρχαίου κόσμου, ειδον έκ τών κυ
μάτω ν δύο κόσμους . . . .

«Περιεφρόνησα δι άπανθρώπου γέλω τος 
τόν Θεάνθρωπον άναπνέοντα μόλις. . .  Αλ
λ ’ υπό τους πόδας μου διολισθαίνει 5 δρό
μος . . . Χαίρετε, ό ανεμοστρόβιλος μέ 
παρασύρει. Καί σείς οί άνελεήμονος τρέ
μ ετε έπ ί τή  παραδόξω καταδίκη  μου. Ούχί 
τήν θεότη ιά  του, άλλά τήν άνθρωπότητα 
ό θεός εκδικείτα ι » . . .

01 παράφρονες είναι λεπτή  ειρωνεία 
κ α τά  τοϋ έγωΐσμοΰ τώ ν δοκησισόφων εκεί
νων, οΐτινες άείποτε περιεφρόνησαν πάσαν 
νέαν ιδέαν, η τις δέν ήθελεν έξέλθει τής 
σοφής αύτών κεφαλής, προγράψαντες αύ
τήν ώς άνυπόστατον καί χιμαιρικήν’ Ας 
ομιλήσωσιν ό Γαλιλαίος, ό Κολόμβος, ό 
Φ ούλτων, οΐτινες προεγράφησαν καί π ε- 
ριεφρονήθησαν ώς άνόητοι υπό τών ενόχων 
πνευμάτων τής εποχής των.

«Ποσάκις ιδέα τ ις , άγνωστος παρθένος, 
αναμένει τον σύζυγόν τ η ς ; οί άνόητοι τήν 
θεωροϋσιν ώς παράφρονα’ δ σοφός τή λε- 
γ ε ι: «Κρύφθητι!» Αλλά συναντών αύτήν 
ρ,ακράν τοϋ κόσμου μωρός τ ις , πιστεύων 
εις τό μέλλον, τήν συζεύγνυται. Καί 
αυτη κ αθίστατα ι γόνιμος πρός εύτυχίαν 
τοϋ άνθρωπίνου γένους.

»Τίς άνεκάλυψε νέον κόσμον; Αφρων, 
§ν πανταχοϋ  έχλεύαζον. Ε π ί τοδ σταυ- 
ροϋ, τοϋ καταβραχέντος διά τοϋ αίματός 
του, άφρων θνήσκων κληροδοτεί ήμϊν ενα

Θεόν. Αν αύριον ή ημέρα ήθελε λησμονή
σει ν άνατείλη , λοιπήν αΰριον παράφρων 
τ ις  ήθελεν εύρεΐ επίσης λαμ πά όα  χάριν 
τοΰ άνθρωπίνου γένους « . . .

Τά τελευταία  ασ ματα  τοΰ Βερανζέρου 
άποπνέουσι τήν αύτήν ειδυλλιακήν χά *  
ριτα καί άφέλειαν, οΐαν και τά  τής πρώ
της αύτοΰ ηλικ ίας’ καίπερ πολιός ήδη γέ 
ρων ήοθάνετο τήν καρδίαν αύτοΰ νεανικήν 
καί εύαίσθητον, όπ&^ς κα τά  τούς πρώτους 
χρόνους τής ηλικίας του, δπότε ήγά πα  τήν 
Α ιζέτταν , δπότε έν τή  νεότητι αύτοϋ εύ
θυμος καί λυσιμέριμνος ήρέσκετο νά τρέχη , 
τερπόμενος είς τόν λειμώνα τής ζο>ής, σφρι
γών καί όνειροπόλος. Τής τελευταίας ταύτης 
εποχής τής ζωής αύτοϋ καί τής ποιήσεως 
καταχωρίζομεν στροφάς τινας χαριεστάτου 
ειδυλλίου ή Νέα κόρη, εν αϊς έκφανώς κ α - 
ταδείκνυται πόσον δ ποιητής καί γέρων 
ήδη έτέρπετο έπί το ϊς αύτοΐς αίσθήμασιν, 
έφ’ οίς καί έν τή  νεανική αύτοΰ ηλικία.

«Πόθεν προέρχεται ή ταραχή μου; μή 
θέλει δ Θεός δεκαπενταετής ν’ άποθάνω, 
μεγάλη καί ώραία υπό άκαταλήπτω ν άνη- 
συχιώ ν; Κοιμώμαι τεταραγρ-ένή' εγείρο
μαι καί κλαίω ' τό  μέτωπόν ρ,ου αποκαλύ
π τ ε ι  είς τήν ήρ-έραν τήν άνησυχίαν τώ ν 
νυκτών μου.

»’Αντί μακροΰ υπνου, τοσοΰτον ώφελ.ί- 
μου διά τήν ηλικίαν ρ,ου, έχω  συγκεχυμένα 
όνειρα, άτινα  ρ.έ πυρπολοϋσι. Μάτην είσί 
δ ι’έμέ πένθιμον προοιώνισμα’ ούδέν δύναμαι 
νά έννοήσω ουδέ νά δρ-ιλησω περί τούτου.

»’Απώλεσα τήν αίγλην εκείνην, ήτις 
έμέθυσκε τήν ρ,ητερα ρ.ου' μόνον διά τών 
φιλημάτω ν της ήδη καταπραύνει τάς θλί
ψεις μου. Πλήν δ ια τί ρ,υστηριωόώς πως μέ 
λυποϋνται οί γέροντες; δ ια τί οί νεανίσκοι 
γελώσι διά τήν ώ χρότητά  ρ,ου; . . .

»&έν εχω πλέον θωπείας όιά τά  προσ
φιλή πτηνά  ρ.ου: παραρ.ελόί τά  άνθη μου, 
άποδιώκω τόν κύνα μου. Ούτω λοιπόν θά 
περατωθώσιν αί πρώ ται τρυφερότητες μου; 
καί ό Θεός μέ κατεδίκασεν ούδένα νά άγα- 
πήσω πλέον ; . . .»

'Η  Μοΰσα τοϋ Βερανζέρου εθιξεν ολας 
τά ς  χορδάς τής λυρικής ποιήσεως' δ ποιη* 
τή ς  τοΰ Θεοΰ τών άγαθών ανθρώπων καί 
τής πέμπτης Μαΐον ύπήρζεν αλληλοδια-
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δόχως σατυρικός, ειδυλλιακός, έρωτικός, 
ελεγειακός' ή λύρα του δέν εψαλλεν, ο)ς 
η τοϋ Ανακρέοντος, έρωτα f i o i r o r ’ έγ ί-  
νωσκε νά έκβάλλη δλας τάς κραυγάς, 
όλους τους φθόγγους, δφ ών συγκινεΐ- 
τα ι καί τέρπεται ή καρδία τοΰ ανθρώ
που. Αλλ ιδίως διεκρίθη καί κατέστη  το -  
σοϋτον δχα  οτικός έν Γαλλία διά τά  σατυ
ρικά αύτοΰ ασματα , δι ών συνετέλεσεν είς 
την πτώσιν δύο δυναστειών έν Γαλλία . 
Δημοκρατικός άπό νεαρας αύτοΰ ηλικίας, 
έξυμνήσας τήν έλευθερίαν εις αμίμητους 
στίχους, διέμεινε πιστός είς τάς άρχάς αύ
τοΰ, μεθ όλην τήν πολιτικήν άστασίαν, 
μεθ όλην τήν παλινωδίαν, έφ ή διεκρίθη- 
σαν οί συμπολΐται αύτοΰ κατά  τούς τελευ
ταίους τούτους χρόνους. Ο ποιητής εξύ
μνησε τήν δημοκρατίαν καί προεμά^ησεν 
υπέρα ύτής, δ ιότι ή δημοκρατία είναι τό 
πολίτευμα  τοΰ μέλλοντος, ή ιερά δρΰί, υπό 
τήν άμφιλαψη της οποίας σκιάν θέλουσιν 
άναπαυθή καί άναπνεύσει αί νεώτεραι γ ε - 
νεαί, όπότε ίσως ημείς, όλίγη σποδός π α 
γερά καί άναίσθητος, θά κοιμώμεθα είς 
τά ς  άγκάλας τής μ.ητρός γης, ούδέ θέλο- 
μεν ίόεϊ ποαγματούμενον τό υψηλόν εκείνο 
ονειρον, τό όποιον έφαίδρυνε καί έγοή- 
τευσεν αείποτε πασαν εύγενή καρδίαν!

Η έπανάστασις τοΰ 1 8 4 8  έπήλθε, κα- 
ταρρίψασα τόν θρόνον τοΰ Λουδοβίκου Φ ι
λ ίππου , τοΰ ποΜτου βασιΛε(ύ(., όπως ώνό- 
μ,αζον αύτόν οί φίλοι του; τοΰ βασιΛίίύς 
t& r όόοφραγμάζων, όπως ώνόμασεν αύτόν 
6 Σατωβριάνόος' κατέπεσε καί ή δυναστεία· 
εκείνη τοϋ δευτεροτόκου κλάδου τών Βουρ- 
βόνοιν, <ίπ(ος κατέπεσε προχθές καί ετέρα, 
ής ή μόνη άξια ήτο ότι κατηγλα ΐζετο  δι’ 
ένόματος, τό όποιον άνεξαλείπτω ς έκηλί- 
δωσεν ό άνθρωπος έκείνος, τοΰ όποιου καί 
τό  όνομ.α άηδιάζει τ ις  νά προφέρη, όπως 
θά πίπτν) έν Γαλλία  πασα Κυβέρνησις, 
ής τό μόνον μέλημα είναι ή εν τη  έξου- 
σία διατήρηοίς τη ς , πρός πάσαν παρα- 
μέλησιν καί άδιαφορίαν τών συμφερόντων 
τοΰ λαοϋ, τόν όποιον έκλήθ r, νά διοίκηση 
καί νά διαπαιδαγώ γηση. Είς τήν συνελ- 
θοΰσαν Εθνοσυνέλευσιν, οπως σύνταξη τόν 
θεμελιώδη χάρτην, ό Βερανζέρος έξελέγετο 
διά  μεγάλης πλειονοψηφίας αντιπρόσωπος

τώ ν Παρισίων’ ά λλ ’ 5 ποιητής, κεκορε
σμένος ήδη υπό τώ ν πολιτικώ ν εντυπώ 
σεων, βλέπων τάς παρεκτροπάς τώ ν λ ε 
γομένων φίλων τής ελευθερίας, τών σπου
δαρχών άπασών τώ ν πολιτικώ ν αποχρώ 
σεων, οΐτινες έθυσίαζον τό συμφέρον τής 
πατρίδος είς τόν βωμόν τοΰ συμφέροντος 
αύτών, άηδιάσας έκ προοιμίων παρητήθη 
τής άντιπροσοιπείας, άποποιούμενος νά γίνη 
δργανον καί συνένοχος τώ ν φατριών, α ΐτ ι 
νες έλυμαίνοντο τήν πατρ ίδα  του, καί 
φρικώδης συνέπεια τώ ν όποιων υπήρςεν ή 
άνίδρυσις τής δευτέρας Αύτοκρατορίας, ή τις 
εξώθησε τήν Γαλλίαν είς τό  βάραθρον, είς 
§ είναι ήδη έρριμμένη. II παραίιησ ίς του 
κ α τ ’ άρχάς δέν έγένετο δεκτή ' ά λλ ’ 5 
ποιητής ένέμεινεν έπιμόνως είς αύτήν, ή τις 
τέλος έγένετο αποδεκτή ύπο τής έθνοσυνε- 
λεύσεως, έκφρασάσης βαθεϊαν θλίψιν έπ ί 
τη  έκ τώ ν κόλπων αύτής στερήσει τοΰ 
Βερανζέρου.

Μή ζητήσητε τάς άφορμάς, αΐτινες έκ 
προοιμίων ήνάγκασαν τόν Βερανζέρον νά 
παραιτηθή τοΰ άντιπροσωπικοϋ τ ίτλ ο υ ' ό 
γνωρίζων τήν έμπάθειαν, ύφ ής έμπνέεται 
ή συντηρητική καί νομιμόφρων λεγομένη 
μερίς τής Γ αλλίας, ή μάλλον ή διεπομένη 
υπό τώ ν 'ΐησουϊτικών καί οπισθοδρομικών 
φρονημάτων, ή όνειροπολοΰσα τήν επάνο
δον τώ ν έν καταράτοι τή  λήξει χρόνων 
τοΰ Μεσαίωνος, ούδαμώς θέλει άπορήσει 
έπ ί τη  παραδόξω επίμονη τοΰ Βερανζέρου 
τοΰ ν’ άποσυρθή τής πολιτικής τύρβης, ζών 
άποκεχωρηκώς καί μεμονωμένος. Οί π λ ε ΐ-  
στοι έκ τώ ν αύτών ϊσως άντιπροσώπων 
τής Γαλλίας έν τη  τελευταία  έθνοσυνε- 
λεύσει ήνάγκαζον τόν έξόριστον τής Γεο- 
νεσέης νά παραιτηθή, έπιβάλλοντες σιγήν 
είς τ ά  εύ γλω ττα  εκείνα χε ίλη , είς τά  
όποια τοσαΰτα  οφείλει ή Γαλλία. Οΐα έντ ι
μος δ ια γω γή , τήν όποιαν καί αύτός ήθελε 
φθονήσει ό Βοναπάρτης, καί ήτις προκαλέ- 
σασα τήν άντίδρασιν, έπήνεγκε τόν έπε- 
γνωσμένον άδελφοκτόνον άγώ να, όστις 
σήμερον λυμαίνετα ι τους Παρισίους, κινδυ
νεύοντας νά πάθοισιν, όσα δέν έπαθον ό ια- 
φυγόντες τήν επιδρομήν τών Γερμανών! . .. 
Παρητήθη έκ προοιμίων ό Βερανζέρος, φο
βούμενος μή άναγκασθη άκολούθως είς τήν
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άπόφασιν τα ύ τη ν , στρέφων τά  νώ τα προς 
τούς μικρομέγαλους εκείνους πολιτικούς 
της πατρίδος του καί σαρκαστικώς ύποψι- 
θυρίζων δ ,τ ι  έψαλλε προ δεκα οκ τα ετία ς:

«EnmecreantDieu, m’adit: «ne soisrien»...

’Εν τή  ιδία ειρηνική μονώσει έζη καί 
μετά  το  πραξικόπημα τή ς 2 Δεκεμβρίου, 
δτε δ Ναπολέων Τ' π α ρ α σ π ο ν δ ία ς  ήρπασε 
τον θρόνον τής Γαλλίας. Ε ίς ούδεμίαν μ ετ’ 
αύτοΰ έλθών σχέσιν δ πρεσβύτης π ο ιη τές , 
φθίνων ήδη υπο τύ  γήρας έψαλλεν ένίοτε 
τάς άναμνήσει; τής νεότατος του, τήν Λι- 
ζέ ττα ν , τήν πατρ ίδα  του, άγαπώμενος δφ 
άπάσης τής Γαλλίας, ή ; υπήρξε κόσμημα 
περικαλλές καί επίζηλον . . .

Μίαν ημέραν δ υπερεβδομηκοντούτης 
πο ιητής ήσθάνθη εαυτόν λίαν καταβεβλη- 
μένον υπο τύ  γήρας' ά λλ ’ αίφνης, ώσεί 
Ηλεκτρικός τ ις  σπινθήρ διεπέρασε τά  τρέ- 
μοντα  εκείνα στήθη, έξηγέρθη άπο της 
κλίνης, έν ή άνεπαύετο, ή καρδία του 
κατενύγη καί έγραψε τούς στίχους τούτους 
— τύ κύκνειον άσμά του.

«Γ αλλία , θνήσκω, Θνήσκω, τά  πά ντα  
μοί άναγγέλλουσι τον Θάνατον. Μήτηρ λα 
τρευτή, χαΐρε. Εί'Θε το  ίερον δνομά σου νά 
ήναι το  τελευταΐον, δπερ προφέρει το 
στόμα μου. Σ ’ ήγήπησε Γάλλος τ ις  μάλλον 
έμοΰ; ώ ! οχι. Σέ εψαλλον, πριν η μάθω 
ν’ άναγινώσκω είσέτι. Καί, δπότε δ θάνα
τος μέ κρατή δπο τήν πτέρναν αύτοΰ, 
ψάλλων σε εκπέμπω  τήν τελευταίαν πνοήν. 
Ε ις τόσον έρωτα χΰσον εν δάκρυ. Χαΐρε!...

« 'Ημικεκλιμένος βλέπω έν τώ  τάφο) 
μου. νΑ ! έλθέ προς βοήθειαν δλων, δσους 
ήγάπω ν. Το δφείλεις, Γαλλία , είς τήν 
π τω χή ν  περιστεράν, ή τις ουδέποτε έβλαψε 
τον άγρόν σου. Οπως άφιχθή είς τούς υιούς 
σου ή ικεσία μου, ένφ ήδη άκούω τήν φω
νήν τοΰ θεοΰ, ύπεστήριξα τον λ,ίθον τοΰ 
τάφου μου. 'θ  βραχίων μου κ α ταβ άλλετα ι' 
π ίπ τ ε ι. Χ ο ίρε! »

Καί μ ε τ’ δλίγον ή ιερά έκείνη ψυχή 
έπτερύγιζεν είς τον πλάστην της.

"Οταν έγνώσθη δ θάνατος τοΰ Βερανζέ
ρου έν Παρισίοις, άπασα ή μητρόπ»λις τής 
Γαλλίας βαρυαλγής έπενθηφόρησε διά  τον 
θάνατον τοΰ έθνικοΰ αύτης ποιητοΰ* κη

δεία, ή τις έσται μοναδική εις τά  χρονικά 
της Γαλλίας, υπήρξεν ή τελευταία  αντα 
μοιβή τοϋ Βερανζέρου. Η κυβέρνησές ένό- 
μισεν οτι νοθεύει το  δημόσιον αίσθημα, 
άναλαμβάνουσα δήθεν τήν πρωτοβουλίαν 
καί δ ιατάττουσ α  τήν δημοσίαις δαπάναις 
ταφήν τοϋ έθνικοΰ ποιητοΰ διά προκηρύ- 
ξεως, ήτις ά τυχώ ς έφερε τήν υπογραφήν 
τοΰ τό τε  διευθυντού τής άστυνομίας τοΰ 
γνωστοΰ Πιέτρη' άλλ ή γενική θλίψις έκφα· 
νώς ητο άπεικονισμένη έπί της φυσιογνω
μ ίας δλων τώ ντάξεω ν τής κοινωνίας, καί 
ή μορφή τοϋ λαοϋ έλάλει πλειότερον τώ ν 
προγραμμάτων τή ς  άστυνομίας . . .

Ζ \

Ούτως εζησε κ α ί άπέθανεν δ Βερανζέ
ρος, δ φ ιλόπατρις βάρδος τοΰ Γαλλικού 
λαοϋ, δ φιλέλλην άοιδος τη ς  Ελληνικής 
’Επαναστάσεως.

’Επόθουν είς περιφανή καί άποπτον τώ ν 
’Αθηνών τόπον, είς τόπον αιωνίου άναπαύ- 
σεως καί γαλήνης ευγνώμων καί φ ιλόπα- 
τρις 6 σύμπας Ελληνισμύς νά άνήγειρε 
μεγαλοπρεπές κενοτάφιον είς τήν μνήμην 
δλων τώ ν υπέρ της Ελληνικής έλευθερίας 
άγωνισαμένων φιλελλήνων, τώ ν μεγάλων 
εκείνων τοΰ έθνους ήμών εύεργετών, ο'ίτι
νες 'Ελληνικοί τήν καρδίαν καί τά  αισθή
μ α τα  τοσοΰτον συνετέλεσαν πρύς τήν ά π ε- 
λευθέρωσιν τή ; ήμετέρας πατρίδος. ’Εκεΐ, 
ώς έν Ποικίλη σ το?, επόθουν ν άναρτηθώ- 
σιν αί προτομαί τοϋ Βύρωνος, τοΰ Σ α τω - 
βριάνδου, τοΰ Βερανζέρου, τοϋ Δελαβίν, 
τοΰ Ο υγγώ , τοΰ Κάνιγκος, τοϋ Σανταρόζ* 
καί δλων τώ ν υπέρ τοΰ Ελληνισμοϋ ά γω - 
νισαμένων φιλελλήνων. 'Η  'Ε λλάς τότε 
ίερον καθήκον έπιτελοϋσα, θέλει επισύρει 
τήν άγάπην πάσης εύγενοΰς καρδίας, καί 
ίσως, ίσως θέλει άφυπνίσει καί πάλιν τον 
κοιμώμενον φιλελληνισμόν, τον κα τά  τήν 
μεγάλην ήμών έπανάστασινδιατρανωθέντα. 
’Αποδώσωμεν ευγνωμοσύνην είς τούς μεγά
λους εκείνους άνδρας, ο'ίτινες ήγάπησαν τήν 
'Ε λλά δα  μέχρις είδωλολατρείας. Ισως δ 
σκυθρωπός ούρανος της πατρίδος τω ν π ιέ
ζει τήν 'Ελληνικήν αύτών καρδίαν. Ισως
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η ψυχή χυτών, οίονε'ι νοσταλγοϋσα, ποθεί 
νά κοιμηθη έν ειρήνη παρά τάς δχθας τοΰ 
Ιλισσοΰ, υπό τήν σκιάν τών κυπαρίσσων 

τοΰ Ά ττικοϋ πολυανδρίου, υπο τόν ώραΐον 
εκείνον ουρανόν, ύφ 8ν άπ αιώνων περι- 
πλανώνται αί σκιαί της άρχαιότητος . . .

’Εδώ υπό τόν ώραΐον ουρανόν τ ι ς  Α τ
τικής, τόν οποίον δέν αμαυροί π.Ιίον ή 
δονΛ ΐία , ας άνεγερθή ή προτομή τοΰ Βε- 
ρανζέρου’ έδώ άλλοτε έπόθει ν' άποθάνη

δ Τεθλιμμένος π ο ιητής’ ή ελληνόφρων αύτοϋ 
ψυχή φεύγουσα τ ά  τέλ μ α τα  τοΰ Σηκουάνα, 
κούφη θέλει πτερυγίσει ένταΰθα, δπως ά -  
ναπαυθτί υπό τάς στάλας τοΰ Παρθενώνος, 
υπό τά  ερείπια τοΰ θησείου, είς τόν άνθο- 
στεφή τόπον τώ ν δνείρων τη ς , εις τήν 
ποιητικήν πατρ ίδα  τώ ν ρ,ύρτων και τώ ν 
κυπαρίσσων!

ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ

ΜΙΝΩΝ ΔΕΛ Α Ν Κ Λ Ω

II ’ Αννα, επιλεγόμενη Νινών Δελανκλώ, 
Ιγεννηθη εις Παρισιους τώ  1 6 1 5 . ΓΗ μήτηρ 
της ήτο ενάρετος διερχομένη τόν βίον έν 
τα ΐς  έκκλησίαις. 'θ  πατήρ της ήτο φαι
δρός δπαδός τοΰ Επικούρου. Η Νινών, παν*

δίον έ τ ι, έμεινεν έλευθέρα νά έκλέξη μ ε
ταξύ τοϋ κόσμου και τοϋ μοναστηριού. 
’Εξέλεξε τόν κόσμον. Μείνασα ορφανή έν 
δεκαεξαετεΐ ήλικί*? καί ήδη γνω στή διά 
τά ς  εύφυϊολογίας τη ς  καί τήν χάριν της
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περιεκυκλώθη ύπο πλείστω ν προθυμοποιη- 
θέντων νά τήν παρηγορήσωσι καί νά τη 
©ανώσιν ωφέλιμοι. Κατ εκείνην την επο
χήν ήοθένησεν έπικινούνως. Ημέραν τινά , 
βλέπουσα πολλούς περι την κλίνην της 
λυπουμένους αύτήν διότι άπέθνησκε το 
σοΰτον νέα: Φεΰ! είπε, θνήσκοντας άφίνω. 
Επανακτησασα την υγείαν τη - , κατέγινε 

νά τελειοποίηση τά  προτερήματα της καί 
νά κόσμηση το  πνεΰμά της. 'Η  Νινών, 
ευειδής, πεπαιδευμένη, πνευματώ δης, δέν 
είχεν άλλην αμηχανίαν είμή τήν τής εκλο
γής, έάν ήθελε νά νυμφευθη. ’Αλλά διά 
τής προς τήν ηδονήν κλίσεώς της είχεν ηδη 
αποδείξει δ τ ι κ α τά  τον χαρακτήοα πλειό- 
τερον ώμοίαζε τον πατέρα της ή τήν μη
τέρα της. Υποθέτουσα πιθανώς δτι δέν τή  
ηρμοζεν δ γάμος, άπεμάκρυνε τούς ζητοΰν- 
τα ς  τήν χεΐρά της λέγουσα δτι έσκόπευε 
νά μη δεσμεν-θ/ι άλλως η διά δεσμών εύ- 
κόλως λυομένων οσάκις τήν κατελάμβανεν 
η επιθυμία. Εχουσα δώδεκα χιλιάδων 
φράγκοιν ετήσιον εισόδημα, η Νινών ηνοιξε 
τήν οικίαν της προς δλους όσοι ηδύναντο 
νά τη  άρέσωσι. Τδ σχέδιον τοΰ βίου της 
δπερ είχε χαράξει αυτή η ιδία ειχε χαρα
κτήρα τινα εύγενείας καί έν αύτώ τώ  εκ
τραχηλιστώ  τής ανεξαρτησίας της. Ε ίχεν 
δρκισθή νά καθιστά εύτυχεΐς περί αύτήν, 
καί όχι δούλους. . . πολύ δέ 3λιγώτερον 
δέσποτας. Διά νά κατορθώση τοΰτο, η Ν ι
νών συγκατετίθετο ν’ άγαποί εκείνον δστις 
τήν η γά π α  . . .  άλλ άπιρτει δ ερως του νά 
έχη  τήν διάρκειαν ιδιοτροπίας, καί κατά  
συνέπειαν δέν έδέχετο τον έρωτα τών 
άλλων είμή ώς έλαφράν φλόγα τήν δποίαν 
η πρώτη πνοή τοϋ άνέμου ήδύνατο νά σβύ- 
οη. Η Νινιον άλλως τε  είχε μέσον άοκετά 
εύφυές διά νά κατευνάζη τά  δεινά τά  δποΐα 
έπροξένει η άπ ιστία  τη ς  μεταβληθεΐσα 
πλέον εις άνάγκην. Τούς έραστάς τής χθές, 
καθίστα φίλους παντοτεινούς . . . διότι η 
Νινών ήτο επίσης σταθερά εις την φιλίαν 
οσον άσταθής εις τούς έρωτας- Καί βλέ- 
ποντες αύτή,ν ουτω , πά ντοτε άξιέραστον 
καί πά ντο τε  θελκτικήν, παραδειγματικήν 
έχουσαν τ ιμ ιό τη τα  καί άπεριόρι^τον άφ ι- 
λοκέρδειαν . . . οί θυιπασθέντες τής προτε
ραίας, οί εύτυχεΐς τή ς σήμερον, οί περιμέ-

νοντες μετά  στεναγμών την αΰριον, δλοι 
έλάμβανον υπομονήν, χαράν η ελπ ίδα  είς 
τούς πόδας τής ώραίας εταίρας. Μεθ δλα 
τα ϋ τα , δ ιατί νά παραπονεθώσιν; Η Νινών 
δέν καθίστα  ζηλοτύπους. Οί ωραιότεροι 
καί διασημότεροι, οί νεώτεροι καθώς καί οί 
άρεστότεροι ησαν ίσοι ενώπιον τής άφροσύ- 
νης της καί τής φρονήσεώς της,, ένώπιον 
τοΰ προκλητικού μειδιάματος της καί τοϋ 
άποπεμ,πτικόΰ μειδιάματος της. Η Νινών 
έσκέπτετο ώς Σωκράτης καί έποαττεν ώς 
Ααί'ς. 'θ  έρως δ ι’ αύτή,ν ήτο αίσθησις καί 
δχι α’ίσθημα. Ε ίχεν άνάγκην διά τδ  άρμα 
τη ς  τώ ν Φωβλάς κα ί τών Αοβελάς, ούχί 
δέ τώ ν ’Οτέλων καί τώ ν Βερτέρων! 
Γ0  ’Οτέλος θά ένεποίει αύτη τρόμον! Ο 
δέ Βέρτερος— δπερ χείρον —  άνίαν.

Μεταξύ τών ένομαστοτέρο^ν εραστών 
τ ή ;  Νινών Δελανκλώ θά άναφέρωμεν τον 
Βιλλαρσώ,τδν Σεβινιέ,τον μέγαν Κονδέ,τδν 
δοΰκα Ααροσφουκώλ, τον στρατάρχην Αλ- 
βρέ, τον Γουρβίλ, τον Ιωάννην Βαννιέ . . .

Καί τον δυ στυχή εκείνον Αασάτρ —  
δστις προς στιγμήν ένόμισεν δτι ήτο δ 
μάλλον εύνοούμενος τών προκατόχων του... 
λαβών τδ  γραμμάτιον, ύπογεγραμμένον 
ύπο τής Νινών, έν τώ  δποίω τώ  ώρκίζετο 
δτι θά περιέμενεν, έν τή  σκιόί καί τη  άπο- 
μονώσει, την έκ τής εκστρατείας επιστρο
φήν του.

—  'Ά  ! τί ώραΐον υποσχετικόν χρατεΐ 
ό Λ ασάτρ! έκραξαν οί φίλοι του οταν 
τοΐς έπέδειξε τδ  ευώδες γραμμάτιόν του.

Καί δ Αασάτρ κατηγόρησε τούς φίλους του 
έπί άνευλαβεία προς τούς δρκους τής Ν ι
νών . . .  ή τούλάχιστον έπί φθόνω διά την 
ευδαιμονίαν το υ ! Φεϋ! μετά  τινας μήνας, 
δ Αασάτρ ένόει καί συνεχώρει τά  σκώμ
μ α τα  τώ ν φίλων του. Επιστρέψας προ 
τής προθεσμία; πλησίον τής Νινών, δ Αα
σάτρ άγανακτησας έρριψεν εϊς τδ πρόσωπον 
τής άχαρίστου έρο>μένης τά  τεμ ά χ ια  επ ι
στολής . . . η τις δέν είχεν άλλην αξίαν 
είμή δτι ητο γεγραμμένη διά τής χειρδς 
τής Νινών.

Είς πείσμα τής σκανδαλώδους φήμης 
τής Νινών Δελανκλώ, αί σεβαστότερα', καί 
α ί ύψηλοτέρας περιωπής γυναίκες τής επο
χή ς εκείνης επεζήτ/ισαν την σχέσιν της.



ΠΑΡΘΕΝΩΝ 151

*ΐδίως ή κυρία Μαιντενών έπεσκέφθη συ- 
χνάκις τήν διάσημον εταίραν. Οταν δέ 
τη  ώμίλησε περί τής σωτηρίας της ψυχής 
τη ς ' —  Εχ*; ακόμη καιρόν, είπε γελώσα 
η Νινών. Κατόπιν τήν παρεκάλεσε νά έλθη 
εις Βερσαλλίας δπως τήν βοηθήστι νά βα- 
στάζη τό βάρος τοΰ μεγαλείου της και τοΰ 
γήρατος της. —  Δέν έχω καιρόν, έψιθύ- 
ρισε μειδιώσα και πάλιν ή Νινών. Κ αίτοι 
δέ ήκιστα ευλαβής δέν ήθελεν έν τούτοις 
νά καυχώ νται έπί ανευλαβείς ένώπιόν της. 
Είς έκ τών φίλων της, κινδυνεύων νά π α -  
ραδώσϊ) τό πνεϋμα ήρνεϊτο νά καλέστ; 
τόν ίερέα του, άλλ ή Νινών έφερε τόν ίε-. 
ρέα λέγουσα αύτώ ' —  Κύριε, έκτελέσατε 
τό καθήκον σας" σας βεβαιώ οτι, μολονότι 
δ ασθενής μας δμιλή ακόμη άρκετά λ ογ ι- 
κώς, δέν είναι ομως πλειότεοον δμών καί 
έμοΰ λογικός.

Η οικία τής Νινών υπήρςε τόσυνεντευ- 
κτήριον πάσης διασημότητος ην είχον ή 
αυλή, ή πόλις, δ στρατός κα'ι αί τέχνα ι. 
Ο Σκαρρών τήν συνεβουλεύετο διά τά  μυ- 

θιστορήματά του, δ Σα'ιντ Εβρεμόν διά 
τους στίχους του' δ Μολιέρος άνέγνοισεν 
εις τήν οικίαν της τόν T ag rov y or  του, δ 
Φοντενέλλος τους ΛιαΛόγους του.

Ερρέθη οτι είς ηλικίαν ογδοήκοντα 
έτώ ν, ή Νινών είχεν ακόμη έραστάς. Μο
λονότι γνωρίζομεν δτι ή καλλονή τής Ν ι
νών διετηοήθη έπί πολύ, ουχ ήττον νομί- 
ζομεν δτι ή περί ής δ λόγο^ φήμη δέν ήτο 
άλλο η συκοφαντία υπό τήν μορφήν κο
λακείας. Η Νινών ογδοηκοντοΰτις είχε 
διατηρήσει δλον τό πνεύμα τής νεότητάς 
της, δπερ σημαίνει δτι είχεν άποβάλει π α - 
σαν γελο ιότητα  νεανικήν . . . ίνα  μή ε’ιπω - 
μεν παν έλάττω μ α  νεανικόν.

Η Νινών άπέθανε τώ  1 7 0 6 . Ητο λοι
πόν έννενηκοντοΰτις δταν έκλεισε τους 
οφθαλμούς. Αφήκε τέκνα τινά . Ε ίς τών 
υιών της ή ιο  αξιωματικός τοϋ ναυτικού. 
Πριν ή γεννηθή, είς στρατιω τικός και είς 
οικονομολόγος όιημφισβήτησαν τήν ένοχον 
τιμήν τής πατρότητας. Η εκλογή ήτο α μ 
φίβολος' δ κλήρος άπεφάσισεν. Ελαβον 
κύβους καί δ οικονομολόγος ήττήθη. Ε τε
ρος υιός τής Νινών άπεβίωσε διά τρόπου 
τραγικού. Ανατραφείς πλησίον τής ,μητρός

του, μέ τήν δποίαν δέν έπίστευεν δτι έσυγ- 
γενευε. τοσοΰτον έκ τοϋ σύνεγγυς, έρω- 
τεύθη έμμανώς τήν θελκτικήν έκείνην γυ
ναίκα. Τήν ημέραν δέ καθ’ ην άνεκάλυψε 
τό μυστήριον τής γεννήσεώς του, δ δυστυ
χ ή ; νεανίας ηύτοκτόνησε δι εγχειριδίου. 
Ο Αεσάζ δ ιη γείτα ι τό τρομερόν τοϋτο 

συμβάν εις τό μυθιστόρημά του Ζίλ Βλάς.

Π Ο ΛΙΤΙΚ Α ! ΑΙΚΑΙ

Ο Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ  N E T  ( 1 8 1 5 )

υ π ο  Φ Ο Υ Κ ΙΕ

(Σ υ ν έ χ . Ιδε φ υ λ λ . β ')

«Γ0  Νέϋ έμεινε δέκα ήμέρας υπό τήν 
φυλακήν τοϋ νομάρχου Λοκάρδ' τήν 10 
αΰγούστου, κα τά  τ ά ; έκ Παρισίων σ ταλεί- 
σα; δ ια τα γ ά ;, δ στρατάρχης έξεκίνησε διά 
τήν πρωτεύουσαν συνοδευόμενος υπό δύο 
αξιωματικώ ν τής χωροφυλακής, είς τους 
δποίους δ νομάρχης τοϋ Κ αντάλ έσύστησε 
τά  αυστηρότατα μέτρα τής έπιτηρήσεως. 
Ο εις τών αξιωματικώ ν τούτω ν, δσ τι; 

είχεν υπηρετήσει υπό τόν στρατάρχην, 
άποστρεφόμενο; τήν τρ α χύ τη τα  τώ ν μέ
τρων τούτω ν, είπεν εΐ; τόν Νέϋ οτι αυτός 
και δ συστρατιώτης του δέν ήσαν φύλακες 
άλλ άπλ.οϊ συνοδοιπόροι του , καί τόν π α -  
ρεκάλεσαν νά το ϊς υποσχεθνί δτι όέν ήθελε 
ζητήσει νά άποδράστ). Ο στρατάρχης τό 
υπεσχέθη, άλλ’ ήτο λυπηρόν τοϋτο, διότι 
Ιν μέρος τοϋ στρατοΰ τοϋ Λίγειοος ευρί— 
σκέτο έπί τής δδοΰ, μεταξύ δέ άλλων τό 
σώμα τώ ν δραγόνων τοϋ Εξελμανς σταθ- 
μεΰον είς 'Ρ ιόμ , πόλιν δ ι’ ής έμελλεν δ 
Νέϋ νά διέλθν). Η εΐδησις τής συλλήψεώ; 
του διεδόθη έν άκαρεί είς δλον τοϋτον 
τόν στρατόν. Ο Ε ςελμαν; περιέμενε τόν 
α ιχμ ά λ ω το ν  κ ατά  τήν διάβασιν και τοΰ 
έπρότεινε νά τόν άναρπάσν). —  « Ο χι, 
άπήντησεν δ Νέϋ, έδωκα τόν λόγον μου. » 
Α εύγα; τινάς πρό τών Παρισίων, ευρήκε 
τήν σύζυγόν του ήτις τόν περιέμενεν είς
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ενα τω ν ταχυδρομικών σταθμών τής λεω
φόρου' τούς άφήκαν μόνους. Ο τε ό στρα
τάρχης έκάλεσεν επομένους Ινα τώ ν αξιω
ματικώ ν τής χωροφυλακής καί τώ  είπεν 
οτι ήτο έτοιμος, δάκρυα ερρεον βραδέως 
επ  1 τώ ν παρειών του ' ό αξιωματικός δέν 
ήδυνήθη νά καταστείλη  κίνημά τ ι  έκπλή- 
ξεως. «’Απορείτε οτε με βλέπετε κ λα ίοντα , 
τ ώ  είπεν δ στρατάρχης" άλλά κλαίω  διά 
την σύζυγόν μου, διά τους τέσσαρας υιούς 
ρ.ου, κα ί ούχί δι ερ.ε αύτον.» Ο στρα
τάρχης έφθασεν εις Παρισιους καί έκλείσθη 
εις τήν φυλακήν τής διευθύνσεως τής άστυ- 
νορ,ίας, τήν αύτήν ώραν, τήν αύτήν σ τ ιγ 
μήν, καθ η ν δ Λαβεδοϋέρος έξήρχετο τής 
φυλακής τή ς Μονής καί έπ ιπτεν  είς τήν 
πεδιάδα  τής Γρενέλλης.»

Τήν στιγμήν εκείνην, τω όντι ή μοναρ
χική  άντίδρασις εξεδικεΐτο καθ’ ολην τήν 
μεσηρ-βρινήν Γαλλίαν. Είς Μασσαλίαν, είς 
Αβινιών, είς Ν ίμην, είς Ούζές, συρ.μορίαι 

ληστών κατέσφαζον τους Βοναπαρτιστάς 
καί τούς διαρ,αρτυρουμένους κράζοντες: 
Ζήτοο ό βασιλεύς! Ο στρατάρχηςΒροϋνος, 
οί στρατηγοί Λαγάρδης καί 'Ραμελ επιπτον 
θύρ.ατα τοϋ πολιτικού καί θρησκευτικού 
φανατισμού. Αί βασιλικαί άρχαί, ή διοικη
τική  εξουσία, έπροστάτευον τούς δολοφό
νους. Καί αύτή ή δικαιοσύνη έδολοφόνει. Οί 
αδελφοί Φωσέ έσήποντο είς ρ,ίαν φυλακήν 
τοϋ Βορδώ, περιμένοντες τόν θάνατον, 'θ  
κόμης Ααβεδοϋέρος έπλήρωνε με τήν ζωήν 
τή ν ίπ π ο τ ικ ή ν  αύτοϋ πρός τόν Ναπολέοντα 
άφοσίωσιν, καί ό βασιλεύς άπήντα είς τήν κυ
ρίαν Λαβεδοϋέρου έπικαλουμένην γονυκλι- 
τώ ς τήν χάριν τοϋ συζύγου τη ς ' —  «Θά 
διατάξω  λειτουργίας υπέρ άναπαύσεως τής 
ψυχής του.» Τό λέγομεν καί πάλιν , δεν 
πρέπει νά κατηγορήσωμεν επί ώ μ ότη τι τόν 
δυστυχή μονάρχην τυφ λώ σαντα , π επ λ α - 
νημένον, περικυκλωμένον υπό φανατισμών, 
υπό ρυπαρών φιλοδοξιών, ύπο άνανδρίας 
θηριώδους. ’Επίστευεν οτι συνοιμοσία εγ
κληματική  εΐχε δυνηθή μόνη νά τόν άνα- 
τρέψη άπό τοϋ θρόνου' τώ  ελεγον δ τ ι τό 
νά συγχώρηση τους συνωμότας ητο τό  
αύτό ώς αν ιτροεκάλει έκ νέου τόν κίνδυ
νον έπί τής κεφαλής του, οί άληθΚς ένοχοι 
τώ ν εγκλημάτω ν τούτων ήσαν οί υπό ζ ή 

λου φανατικού φερόρ,ενοι οΐτινες ώθοΰσι 
πάσαν εξουσίαν είς τήν υπερβολικήν εφαρ
μογήν τών άρχών" ήσαν οί λειτουργοί εκεί
νοι οί πειναλέοι πρός τήν προαγωγήν, ο ίδ ι-  
κασταί οί έπιθυμαϋντες νά διακριθώσιν, οί 
προδόται εκείνοι οί προθυμοποιούμενοι νά 
φέρωσι τήν λήθην τώ ν προδοσιών τω ν , οί 
ιερείς οί έπιλήσμονες τοϋ εύαγγελικοϋ έ- 
λέους οΐτινες πνέουσι μόνον ρ.νησικακίαν 
καί έκδίκησιν. Η αύλή, 5 κλήρος, ή βουλή 
τώ ν αντιπροσώπου έξήγειραν τήν οργήν 
καί τόν τρόρ,ον τοϋ μονάρχου' είς τοϋτο 
δε συνετέλουν καί αύτοί άκόρ,η οι στρα- 
τιω τικο ί άρχηγοί τώ ν συμρ.άχων δυνάμεων 
τους οποίους άθλιον πνεϋμα ρ.ίσους ώθει ν 
άπαιτήσωσι τήν τιμωρίαν τώ ν ανδρείων 
εκείνων άντιπάλω ν οδς συχνότατα  άπήν- 
τησαν μόνον είς τά  πεδία  τή ς  μάχης. 
Μανία ενδημική, χαμέρπεια  γενική!

'Η σύλληψις τοϋ Νέϋ άνεζωπύρησε τήν 
δίψαν τοϋ α ίματος τήν όποιαν δεν είχον 
άκόμη κατασβέσει οί οχλοκρατικοί φόνοι 
καί οί τών δικαστηρίων. Εφάνη είς αυτούς 
δτ ι συνέλαβον τόν μέγιστον έχθρόν τής 
Γαλλίας καί δτι έσπευδαν νά θυσιάσωσι 
τόν ήρωα δστις είχε σώσει τόσους Γάλλους 
έπί τών όχθών τοϋ Βερεσίνα. Αύτός δεν 
έξησφάλισε τόν έφήμερον θρίαμβον τοϋ 
Βοναπάρτου;

Προέβησαν κατεσπευσρ.ένως είς τήν δ ί
κην. Τό δ ιά τα γμ α  τ.ής 2 4  ίουλίου είχεν 
άκολουθήσει τήν 2 αύγούστου άλλα διά
τα γ μ α  τό  όποιον άπένεμεν άποκλειστικώς 
είς τά  στρατιω τικά  δικαστήρια τής πρώ
τη ς μεραρχίας τήν καταδίω ξιν καί τήν 
εκδίκασιν τώ ν εγκλημάτω ν τών άποδιδο* 
μένων είς τ ά  πρόσωπα τά  υπαγόμενα είς 
τήν κατηγορίαν είς $ν ύπήγετο καί δ 
Νέΰ. ’Εδέησε νά συστήσωβι στρατιω τικόν 
δικαστήοιον ειδικόν, δ ιότι τό  άξίωμα ταϋ 
στρατάρχου Ιθετε τόν Νέϋ υπέρ τήν δι
καιοδοσίαν τοϋ διαρκούς. Αι άποφάσεως 
τοϋ στρατάρχου υπουργού τώ ν στρατιω 
τικώ ν Γουβιών-Σαίν-Σύρ, συνεστήθη τό  ό ι- 
καστήριον τοϋτο τοϋ δποίου πρόεδρος διω- 
ρίσθη δ στρατάρχης Μονσέ.

'Ο  γηραιός ήρως τοϋ Κλισύ άπεποιήθη 
τήν άποτρόπαιον καί ατιμω τικήν εντολήν' 
μ ατα ίω ς εις τών υπουργών ηλθεν έν ονό-
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μ α τ ι τοϋ βασιλέω; κ χ ί τ δ  έκοινοποίησε 
τήν δ ια τα γή ν  τ ή ; υποδοχή;, 6 Μονσέ ά - 
πήντη<ιε διά τ η ; επομένη; αξία ; θαυμασμού 
επιστολής πρό; τον Λουδοβίκον ΙΐΓ  τοϋ 
δποίου το  θαρραλέον μεγαλεΐον αντιφάσκει 
τοσοΰτον παραδόξω; μέ τ ά ;  μικροπρεπείας 
τοΰ καιροΰ. Πρέπει νά καταχωρίσωμεν τήν 
επιστολήν ταύτην, την άληθή τοΰ Νέϋ 
υπεράσπισιν, την αίωνίαν κατηγορίαν τών 
δημίων του.

«Μ εγαλειότατε, διατελώ ν ύπο το  σκλη
ρόν δίλημμα νά παρακούσω την Μεγαλειό
τη τ α  Σου η την συνείδησίν μου, δφείλω νά 
έκφρασθώ προς την Μ εγαλειότητα Σου. 
Λεν επιλαμβάνομαι τοΰ ζη τή α α το ; έάν δ 
σ τρατάρχη; ηναι αθώο; ?j ένοχο;' ή ΰιχαιο- 
σύνηΣου καί ή εύθυδιχΐα των όιχαστών 
Σου είναι ύπό.Ιογοι περι τούτον πρός τους 
μεταγενεστέρους οΐτινες σταθμίζουσιν έν 
τρ αντί) π.Ιάστιγγι τούς βασι.Ιεΐζ χαΐ 
τούς υπηκόους. *Α I μεγαΛειότατε ! έάν 
οί όιευθύνοντες τά  συμβούΛιά σου έπεθύ- 
μουν τό χ αίον της Ύμετέρας ΜεγαΛειό- 
τητος, ηθε.Ιον είπεϊ πρός αύτην δτι ΔΙΑ 
ΤΗΣ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΕΚΤΗΘΗ- 
ΣΑΝ ΠΟΤΕ ΦΙΛΟΙ. Νομίζουσι λοιπόν δ τ ι 
ό θάνατο; είναι τόσω φοβερός δι’ έκείνους 
ο ϊτινε; τοσάκις τον περιεφρόνησαν!

« Αρά γε  οί σύμμαχοι άπαιτοΰσιν άπό 
την Γαλλίαν νά σφαγιάστ τους μάλλον 
ενδόξου; α ύτή ; π ο λ ίτ α ; ; ’Αλλά, Μεγα- 
λε ιότατε , δέν υπάρχει ο$δεί; κίνδυνο; διά 
σε αυτόν και την δυναστείαν σου έάν τοΐς 
επιτρέψη,; την θυσίαν τα ύ τη ν ; Κ αί, άφοϋ 
αφοπλίση; την Γαλλίαν μεχρισοΰ κα τά  τ ά  
δυο τρ ίτα  τοΰ βασιλείου σου δέν μείνγ) 
πλέον ούτε £ν τουφέκιον τοΰ κυνηγίου, 
ουτε ε ί; μόνον άνήρ ύπο τ ά ;  σημαία ;, 
ούτε έν τηλεβόλον εί; τά  υποζύγια , οί 
σύμμαχοι θέλουσι λοιπον νά σέ κ α τα σ τη - 
σωσιν απεχθή προ; τού ; υπηκόους ένερ- 
γοΰντε; νά πέσωσιν αί κεφαλαι εκείνων 
τών οποίων δέν δύνανται νά προφέρωσι 
τα  ενόματα χωρ'ι; νά ένθυμίσωσι τον ίδιον 
εαυτόν έξευτελισμόν;

®Τι;, εγω , θά ελθω νά δικάσω περι της 
τύχη ; τοΰ στρατάρχου Νέϋ! ’Αλλά, Με
γαλειότατε, έπίτρεψόν μοι νά έρωτήσω τήν 
Μ εγαλειοτητά σου ποΰ ησαν οί κατήγοροι 

[ΠΑΡΘΕΝΩΝ— ΕΤΟΣ Α '.]

οτε δ Νέϋ διέτρεχε τοσαΰτα πεδία  μ ά -  
χ η ς ; Α! έαν η Ρωσία καί οί σύμμαχοι 
δέν δύνανται νά συγχωοήσωσι τόν π ρ ίγ - 
κηπα τ η ;  Μοσχόβας, δύναται άρά γε η 
Γαλλία νά λησμονήση τον ήοωα τοΰ Βε- 
ρεσίνα;

" Ε ι; τόν Βερεσίναν, Μ εγαλειότατε, ό 
Νέΰ έσωσε τά  λείψανα τοΰ στρατοΰ. E ly εν 
έκεΐ συγγενεΐ;, φίλου;, σ τρα τιώ τα ; τέλος 
ο ιτινε; είναι οι φίλοι τώ ν αρχηγών τω ν, 
και θά στείλω είς τον θάνατον εκείνον εί; 
τόν όποιον τοσοΰτοι Γάλλοι δφείλουσι την 
ζωήν, τοσαΰται οικογένειαν τού ; υίού; τω ν, 
τού ; συζύγου; τω ν, τούς πατέρα ; τω ν! 
Ο χι, Μ εγαλειότατε" καί άν δέν μοί ηναι 

έπιτετραμμένον νά σώσω τον τόπον μου 
μήτε την ιδίαν μου υπαρξιν, θά σώσω την 
τιμήν. Εάν μοί άπομένγ) λύπη τ ις ,  είναι 
οτι εζησα υπέρ τό  δέον, έπειδή βλέπω την 
άπώλειαν τ η ; δόξη; τ ή ;  πατρίδας μου. 
Οποίο; είναι, δέν λέγ&) δ στρατάρχης, 

άλλ ό τ ίμ ιο ; άνθρωπο; ος-ι; δέν θ’ άναγκα* 
σθή νά λυπηθη οτι δέν επεσεν εί; τά  πεδία  
τοΰ Βατερλώ; Α! Μ εγαλειότατε, έάν δ 
δυστυχή; Νέϋ επραττεν έκεΐνο το  δποΐον 
έπραξε τοσάκι; άλλαχοΰ, ίσω ; δέν ήθελε 
συρθη ενώπιον στρατιω τική ; έπιτροπής, 
ΐσω; εκείνοι οί δποΐοι ζητοΰσι σήμερον 
τόν θάνατόν του ηθελον έπικαλεΐσθαι τήν 
προστασίαν του!

«Συγχωρήσατε, μεγαλειότατε, τήν ει
λικρίνειαν ένος γηραιού στρατιώτου δ σ τι;, 
άπομεμακρυσμένο; άείποτε τώ ν ραδιουρ
γιώ ν ούδέν άλλο έγνώοισε παρά τό επ ά γ
γελμά  του καί τήν πατρίδα  του. ’Ενόμισεν 
ό τι η αύτή φωνή η τ ι; έμέμφθη τούς π ο 
λέμου; τ ή ;  'Ισπανίας καί τ ή ;  'Ρω σία ;, 
ήδύνατο έπίση; νά λαληση τήν  γλώσσαν 
τή ; άληθεία; πρό; τόν άριστον τώ ν βασι
λέων. Δέν αποκρύπτω οτι πλησίον π α ντό ; 
άλλου μονάρχου τό  διάβημά μου ήθελεν 
είσθαι κινδυνώδε; καί δ τ ι ήδύνατο νά έπ ι- 
σύργ) κ α τ  έμοΰ τό  μΐσο; τώ ν αύλικών" 
άλλ έάν, καταβαίνω ν εί; τόν τάφον, δύ
ναμαι νά εΐπω υπερηφάνω; μεθ ένος τών 
ένδοξων προγόνων σου: Τ ό παν άπώ.ίετο 
έχτός της τιμής, τό τε  άποθνησκω ευχαρι
στημένο;.»

Η επιβολή αυτη ητις ες-ιγμάτιζε τοσοΰ-
20
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τον. έντόνως τάς δουλοπρεπείας, ήτις προσ
έβαλλε τοσοΰτον καιρίως τά  αμαρτήματα 
τώ ν βασιλοφρόνων, έξήγειρε μεγίστην ά- 
γανάκτησιν παρά τη  αυλή καί το ϊς ζη- 
λ,ωταΐς. Ο στρατάρχης Μονσέ εηαύθη διά 
βασιλικού δ ια τά γμ α τος προσυπογεγραρ.μέ- 
νου υπό τοΰ Γκουβιών-Σαίν-Σύρ, καί έτι 
πλέον, κατεδικάσθη είς τριών μηνών φυ- 
λάκισιν.

Ο Νέϋ, έν τούτοις, άπο της 19 αύγού- 
στου, καθείρχθη έν τώ  δεσμωτηρίω καί 
ύπεβλήθη εις αύστηρότατον αποκλεισμόν. 
Τήν 2 0 , ό διευθυντής της αστυνομίας 1ί. 
Δεκάζ ήλθε νά τον άνακρίνη, επραξε δέ 
τοΰτο τρις, ζητώ ν διά μυσαρα; λεπτο - 
νοίας νά άποσπάση έκ του φυλακισμένου 
αποκρίσεις ίκανάς νά τον άπολέσωσι καί 
νά ένοχοποιήσωσι ρ,ετ αύτοΰ υποτιθεμέ
νους συνενόχους. Ο στρατάρχης άπήντησε 
κ α τ  άρχάς με ύπερήφανον αξιοπρέπειαν 
καί ζω ηρότητα, έπειτα  μέ αταξίαν τινά 
ιδεών, μέ φανεράν άποστροφήν, άλλ’ έπ ί-  
σης με ρ.εγάλην πεποίθησιν νομοταγίας. 
Οί πρώτοι του λόγοι άπέβλεπον συγχρόνους 
τήν άναρμοδιότητα τοΰ άνακριτοΰ καί τήν 
τοϋ στρατιωτικού όικαστηρίου ενώπιον του 
όποιου ήςίουν νά τον είσαγάγωσι.

ο Δέν είμαι υπόχρεως, είπε, νά σας άπο- 
κριθώ' δέν δύναμαι νά δικασθώ άπο στρα
τιω τικήν επιτροπήν, άλλά άπο τήν βου
λήν τώ ν πατρικίων. Βλέπω καλώς οτι 
έχετε στολήν τών βασιλικών άρχών' άλλά 
τ ίπ ο τε  δέν άποδεικνΰει OTt είσθε διευθυντής 
της άστυνορ-ία:. Ε ίμαι έτοιμος νά άπαν- 
τήσω είς ο/.ας τάς ερωτήσεις, νά άναιρέσω 
6)*ας τάς συκοφαντίας καί νά ε’ίπω πράγ
μ α τα  τά  όποια θά έχ,πλήξοασι πολλούς 
ανθρώπους, θέλω  έν πρώτοις νά μάθω ύ ιατί 
μέ έθεσαν είς Ινα κατάλογον όπου ρ.έ κα- 
λοΰσιν άπλνώς Νέϋ! Εάν έλάρ-βανον γνώσιν 
τή ς  δ ια τα γή ς τοΰ βασιλέως, θά μετέβαινον 
εις Παρισιους. Εκρατήθην παρά τούς κει
μένους νόμους.»

Ε πειτα  ό στρατάρχης ήρνήθη θετικώς 
οτι είχε προσφέρει τάς υπηρεσίας του είς 
τόν βασιλέα, οτι τώ  είχεν ύποσχεθή π ί-  
στιν. Απέκρουσε πρό πάντω ν έπιμόνο^ς 
τήν  κατηγορίαν ότι έλαβε χρήματα  άπό 
τόν βασιλέα. Ο υπουργός ρ.όνον είχεν έκ-

δώσει υπέρ αύτοΰ ένταλρ.ά.,τι ϋ 5 ,0 0 0  
φράγκων πρός τόν ταμ ίαν τοΰ Βεζανσών 
είς λογαριασμόν τώ ν 4 0 ,0 0 0  φράγκων τά  
όποια είχε νά λάβη έκ καθ^στερουμένων 
μισθών. ,χ' .

«Είπον είς τόν βασιλέα, π^αίέθεσεν ό 
στρατάρχης, ότι ο υπουργός τοϋ πολέμου- 
ρ,έ είχε διατάξει νά μεταβώ  είς τήν θέσιν 
ρ.ου καί έζήτησα παρ αύτοΰ τάς τελευ
τα ίας του οδηγίας. Η μεγαλειότης του 
μέ άπεκοίθη οτι δ Βοναπάρ^-ηί; είχεν άπο- 
βιβασθή, με παρήγγειλε νά ,λάέφι- τά  αναγ
καία μέτρα διά νά τόν εμποδίσω νά προ- 
χωρήση. Νομίζω ότι τ φ  άπεκρίθην οτι τό  
βήρ.α τοΰτο τοΰ Βοναπάρτον ητο άφρον 
καί ότι αν ούτος συνελαρ.βάνετο έπρεπε 
νά όδηγηθη είς Παρισιους έντος σιδηροϋ 
κλωβού. Δέν ένθυμοΰρ,αι καλά τ ί  είπον" 
ήξεύρω ότι έπρόφερα τάς.λέξεις σίδηρους 
κλωβός. Τπήρχον κ α τ ’ εκείνην τήν σ τ ιγ -  
ρ.ήν πολλοί άνθρωποι πλήσιον τοΰ βασι- 
λέως, καί μεταξύ άλλων, καθόσον ένθυ- 
ρ.οΰμαι, ό κύριος πρίγκηψ Ποα, ό δούξ 
τού Γραμρ,όν, ό πρίγκηψ τού Νεοκαστελ- 
λίου καί τέσσαρες πέντε άλλοι. Είπον 
ωσαύτως ότι ό Βοναπάρτης-έπταισε μεγά- 
λο>ς κ α τ’ έμέ δραπετεύσας, είπον όλ,α ταΰ
τ α  είς τόν ’ίδιον άκολούθο.>ς όταν τόν ε ΐ- 
δον, καί έγέλασε.

« Διεδόθη είς τό κοινόν ή φήμη ότι εί- 
χον φιλήσει τήν χεΐρα τοΰ βασιλέως, τοΰτο 
είναι ψεΰδος' δέν είχον άνάγκην νά κάρ.ω 
διαβεβαιώσεις πίστεως διότι ή πρόθεσίς 
ρ.ου ήτο νά τόν υπηρετήσω τ ιμ ίω ς, καί θά 
τόν ύπηρέτων τω όντι έάν έβλεπα ότι τούτο 
ήτο κατορθωτόν. »

Ανακαλ.ών όμως τά ς αναμνήσεις του, 
ό στρατάρχης ε ίπ ε : « Τωόντι έφίλησα τήν 
χεΐρα τού βασιλέως, όταν ή μεγαλειότης 
του έτεινεν αύτήν πρός έμέ εύχόμενός με κα
λόν ταξείδιον. Η άπόβασις τοΰ Βοναπάρτου 
ρ.ού έφαίνετο τόσον άλλόκοτος ώστε ώ μ ί- 
λησα περί αύτής ρ.ετ άγανακτήσεως καί 
μετεχειρίσθην άληθώς τήν έκφρασιν τα ύ 
την τού σιδηρού κλωβού. »

Γ0  στρατάρχης έξέθεσεν έπε ιτα  μερικάς 
λεπτομερείας περί τών παρ αύτοϋ ληφθέν- 
το>ν μέτρων διά νά έμποδίση τόν Ναπο-> 
λέοντα νά προβη. Διεμαοτυρήθη περί τής
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πίστεώ ς του καί τής άφοσιώσεώς του εις 
τον βασιλέα μέχρι τής 1 3  μαρτίου. Τότε 
μόνον έλαβε τήν προκήρυξιν, τήν υπέγραψε 
καί τήν έδημοσίευσε.

« Λέγω τήν προκήρυξιν καί οχι τήν 
προκήρυξιν μου, δ ιότι έστάλη είς εμέ συν
τεταγμένη  παρά τοϋ Βοναπάρτου καί-μοί 
ένεχειρίσθη παρά ιδιαιτέρου τινός πράκτο
ρας καί παρ ενός αξιωματικού τής φρου
ράς. Απο τής προτεραίας, εις άλλο; άξιω- 
μ α τ ικ ό ; τής φρουρ&ς τόν οποίον ένθυμοϋ- 
μαι καθό μονόχειρα, ειχεν έπιστρέψει άφοϋ 
είδε τόν Ν απολέοντα' είχεν άποσταλή άπό 
τό Μέτς, ώς φαίνετα ι, υπό τώ ν άλλων 
αξιωματικών τοΰ σώματος τούτου δίά νά 
ερώτησή τόν Βοναπάρτην ε ί; ποιον μέρος 
έπρεπε νά συνενωθώσι. Πρίν άναγνώσοι τήν 
προκήρυξιν εί; τά  σ τρατεύματα , τήν έκοι- 
νοποίησα εί; τού ; στρατηγού; Βουρμόντ 
καί Λεκούρβ καί τού; συνεβουλεύθην τ ί 
έπρεπε νά πράξω. Ο Βουρμόντ μέ άπε- 
κρίθη οτι έπρεπε νά συνενωθώμεν μέ τόν 
Ν απολέοντα, ότι οί Βουρβόνοι είχον κάμει 
πολλά ; άνοησίας καί δτ ι έπρεπε νά τούς 
έγκαταλείψωμεν. Οθεν τήν 1 ί  περί τήν 
μεσημβρίαν ή ολίγον βραδύτερον άνέγνωσα 
τήν ρηθεΐσαν προκήρυξιν εις τήν πλατείαν  
τοΰ Αόνς-Αε-Σωλνιέ' άλλ ή προκήρυξις 
ήτο ήδη γνωστή. Απεσταλμένοι έλθόντες 
εκ τοϋ στρατοπεόαρχείου τοϋ Βοναπάρτου 
τήν είχον διασκορπίσει είς τήν πόλιν. Νο
μίζω  μάλιστα  ότι είχον φέρει καί αετούς.»

Εκτός τούτων δ στρατάρχης έδήλωσεν 
ότι δέν είχεν άνταποκριθή μέ τόν Ν απο
λέοντα πρό τής 15. Τήν ημέραν έκείνην 
είχε στείλει πρός αύτόν τόν υπασπιστήν 
του Δεβόρ, τόν συνταγματάρχην Πασίγκερ 
καί Ινα  στρατοπεδάρχην τοϋ οποίου δέν 
ενθυμείτο τό δνομα.

Ο στρατάρχης ώμίλησεν έν έκτάσει κα ί 
μετ εύχαριστήσεως περί τών αποδείξεων 
τοΰ ζήλου τάς οποίας πρό τής ημέρας 
εκείνης έδειςε διά τήν υπηρεσίαν τοϋ βα - 
σιλέως. Ε ίχε  στείλει χωροφύλακα; με-τεν- 
δεδυμένους διά νά συνάξωσι πληροφορίας 
περί τής πορείας τώ ν δυνάμεων καί περί 
τών σκοπών τοϋ αύτοκράτορος. Ε ίχε συγ- 
καλέσει τούς άξιωματικούς εκάστου συν
τά γμ α το ς  καί ύπομνήσει είς αυτούς ζωητ

ρώς τά  καθήκοντά των πρός τήν Αύτοΰ 
Μ εγαλειότητα. Ε ίχε μάλιστα  ανακράξει 
παρορμών τούς υπ αύτόν άνδρας: « Αν
παρατηρήσω δισταγμόν τινα  είς τόν στρα
τόν, θά λάβω μόνος μου τό όπλον τοϋ 
πρώτου έπιλέκτου διά νά τό  ρ,εταχειρισθώ 
καί νά δώσω τό παράδειγμα είς τούς 
λοιπούς.»

’Αλλά, άντεΐπεν ό Κ. Δεκάζ, πώς θά 
εξηγήσετε τήν μεταβολήν ήτις έγένετο 
έπειτα  είς τάς διαθέσεις σ α ς ; Πώς θά δι
καιολογήσετε τήν διαγω γήν σας κατά  τήν 
14 μαρτίου; Τά καθήκοντά σας κατά  τήν 
ημέραν έκείνην δέν ήσαν πλέον τά  α ύ τ ά ;

—  Ε χετε δίκαιον, άπεκρίθη δ στρα
τάρχης, παρεσύοθην . . . εσφαλ,α . . . δέν 
υπάρχει καμ μ ία  αμφιβολία.

'Ο Κ . /Ιεχάζ. Καί ποιο; τ ά χ α  σας 
παρέσυρε; Δέν είσθε σείς έκεϊνος οστις π α -  
ρεσύρατε διά τοϋ λόγου σας καί διά τοϋ 
παραδείγματος σας τούς υπό τά ς δ ια τα γά ς 
σας αξιωματικούς καί τόν στρατόν;

'Ο στρατάρχης. Δέν παρέσυρα κανένα. 
Γ0  σ υνταγματάρχης Δουβαλέν τοϋ 6 4 ου ύ- 
πήοξεν δ μόνο; δ ιαμαρτυρηθεί;: ήλθε καί
μέ είπεν ότι, δμόσας όρκον πίστεω ς είς 
τόν βασιλέα, ήθελε ν άποσυρθή. Τώ έπ έ -  
τρεψα νά πράξη τοΰτο καί δ ιέταξα νά μή 
τόν συλλάβωσιν. Ο υπασπιστής μου Κλουε 
μέ είπεν ότι δέν ένέκρινε τήν διαγωγήν μου 
καί μοΰ έζήτησε τήν άδειαν νά έπιστρέψ·/) 
είς Παρισίους. Τόν παρεκίνησα νά περ ι- 
μείνιρ όλίγας ημέρας χάριν τής ιδίας του 
άσφαλείας' καθόσον δ άφορα έμέ προσω- 
π ικώ ς, έπείσθην νά κηρυχθώ υπέρ τοϋ Ν α
πολέοντος φοβούμενος τόν εμφύλιον πόλ.ε- 
μον καί πειθόμενος εί; τούς λόγους τώ ν 
ποακτόίω ν αύτοϋ οιτινες διιετείνοντο ότι

r /  ̂ ^ t f  5 *as συ[/.[/.a όυνα^εις [ast αυτο·->
σύμφωνοι, ότι δ βαρώνος Κόλερ, στρατηγός 
αυστριακός, εΐχεν υπάγει πρός άντάμωσιν 
τοΰ Βοναπάρτου είς τήν νήσον Ελβαν διά  
νά τώ  είπή έκ μέρους τών δυνάμεων ότι 
οί Βουρβόνοι δέν ήδύναντο πλέον νά βασι- 
λεύσωσιν' ότι ή Ευρώπη τόν παρεκινει ν ά -  
ποβιβασθή είς τήν Γαλλίαν υπό τόν όρον 
τοΰ νά μή πολεμήση π οτέ  εκτός τής Γαλ
λικής χώ ρας' ό τι δ βασιλεύς τής Ρώμης 
καί ή μήτηρ του .ήθελον μείνει ώς αμηροι
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είς τήν Βιέννην μεχρισοΰ δ Βοναπάρτης δώ
σει φιλελεύθερον σύνταγμα είς την Γαλλίαν' 
όλα δέ τα ΰ τα  με τ ά  επανέλαβεν δ ίδιος 
ακολούθως οταν τον είδον είς ’Ωσέρην.

Οί στρατηγοί Βουρμόντ καί Αεκούρβ 
δεν έκαμαν πρός εμέ μήτε παρατηρή
σεις μήτε αντιρρήσεις. Ο Βουρμόντ είδε 
τον Βοναπάρτην καί αμέσως ελαβεν υπη
ρεσίαν παρ αϋτοϋ. Παρατηρώ δτι ή είς 
εμέ άποδιδομένη προκήρυζις τήν δποίαν 
δέν έδημοσίευσα είμή τήν 1 4 ήτο γνωστή 
άπδ τής 1 3 έν Ε λβετία , δτι άπέρρεεν άπο 
τον Βοναπάρτην δστις τήν είχε πέμψει 
είς τον Ιωσήφ καί είς τον Πρανζέν. ?Η 
το ιαύτη  τα κ τικ ή  ήτο συνήθης είς τον Βο- 
ναπάρτην δστις άλλοτε κ α τά  τήν  εναρξιν 
τοϋ προς τήν Ρωσίαν πολέμου είχε κ α τα 
χωρίσει έν τω  Μονύτορι επιστολήν τινα  έν 
τη  δποίβ£ παριστανόμην ώς δμιλών μέ 
τρόπον πολύ άπρεπη περί τώ ν Ρώσων 
καί περί τώ ν πολιτικώ ν πραγμάτω ν. Δέν 
εμαθον τοΰτο είμή τήν έπιοϋσαν δτε μέ 
είπεν έν εϊδει αστειότατος δ τ ι μέ είχε π α - 
ραστήσει εύφυώς είρωνευόμενον. Τώ παρε- 
πονέθην διά τοΰτο σφοδρώς, πλήν τδ  
πράγμα  είχε γίνει. Τά αύτά είχε πράξει 
δ Βοναπάρτης καί ώς προς τον πρί^'κηπα 
Εύγένιον καί ώς προς τον Δαβού. Ενθυ
μούμαι άκόμη δτ ι μέ είχε μηνύσει, διά νά 
μέ πείση δτι οί Α γγλοι τον έποοστάτευον, 
δ τ ι δκτώ ημέρας προ τής άναχωρήσεώς 
του άπδ τήν νήσον Ελβαν είχε γευθή έπί 
πολεμικού τίνος άγγλικοΰ πλοίου, δ τ ι δ 
συνταγματάρχης η στρατηγός Κέμπελ 
δστις ήτο άγγλικός έπίτροπος έν τη  νήσω 
εκείνη είχεν άναχωρήσει έκεΐθεν τήν ακό
λουθον ημέραν καί επομένως δτι αύτδς είχε 
Λυνηθη νά κάμη τάς προπαρασκευάς του 
καί ν άποπλεύση.

Ε. Τά στρατεύματα είχον φανερώσει 
προ της προκηρύξεώς σας κακάς διαθέσεις 
κ α τά  τού βασΛ έω ς;

Α. Υπήρχε θόρυβός τ ις  υπόκωφος, άλλ’ 
αί κακαί διαθέσεις τώ ν στρατευμάτοιν ήσαν 
γνω σταί. Ενόμισα δ τ ι ήδυνάμην νά τά ς 
μεταβάλω  δ ια τά ττω ν  νά συλληφθή τήν 
13 τδ  πρω'ί αξιω ματικός τ ις  τον δπρΐον δ 
στρατηγός Βουρμοντ πρέπει νά γνωρίζη 
καί δστις είχε τήν πρόθεσιν ν αύτομολήση

πρδς τον Βοναπάρτην. Δ ιέταξα τον στρα
τηγόν Βουρμοντ νά τον στείλη είς τδ  
φρούριον τοΰ Βεζανσών.

Μετά τήν άφιξιν τοΰ Βοναπάρτου πολύ 
ολίγον τον είδον. Μετά τήν άτυχή  εκείνην 
προκήρυξιν της 14 δέν έζων πλέον' δέν 
έπεθύμουν είμή τον θάνατον, καί επραξα 
παν ο ,τ ι ήδυνήθτ,ν διά νά ευρω αύτδν είς 
τδ  Βατερλώ. Οταν έπέστρεψα άπδ τδ  
κ τημά  μου διά νά παοευρεθώ είς τήν Σύ
νοδον τοΰ Μαίου, δ Βοναπάρτης μέ είπε: 
—  Σας ένόμιζα μεταναστεύσαντα. —  Ε
πρεπε νά πράξω τοΰτο ένο>ρίτερον, τ φ  
άπεκρίθην, άλλά τώρα είναι πολύ αργά.

Πρέπει νά εΐπω  ωσαύτως δτι είχον οί- 
κιακάς δυσαρεσκείας. Η σύζυγός μου ένό- 
μιζεν άδιστάκτω ς δ τ ι έβάδιζα κατά  τοΰ 
Βοναπάρτου, καί τοΰτο τήν έλύπει. Ε πε- 
πλήχθην πολύ παρ αύτοΰ καθώς καί η σύ
ζυγός μου, καί οί περί αύτδν μέ ύπέβλε- 
πον μεγάλω ς. Δέν ήθελε νά παρουσιασθη 
ενώπιον του ή σύζυγός μου, εγώ δέ τδν 
ήρώτησα διά ποιον λόγον ήτο ώργισμένος 
κ α τ  αύτης. Αύτδς δε μέ άπεκρίθη δτι ή 
σύζυγός μου είχεν δμιλήσει άπρεπώς. Πολ- 
λάκις έπεθύμησα ν αύτοχειριασθώ, πλήν 
δέν τδ  επραξα δ ιότι ήθελα νά δικαιολογη
θώ. Γνοψ.ζω δτι οί τίμ ιο ι άνθρωποι θά μέ 
μεμφθώσι' μέμφομαι αύτδς έμαυτόν' έσφα
λ α , καί μέμφομαι έμαυτδν διά τοΰτο ' άλ
λά  δέν είμαι προδότης, παρεσύρθην καί 
ήπατήθην.

Ε. Τήν ήμέραν της είς τήν προιτεύου- 
σαυ άφίξεώς σας, δ στρατάρχης Σούλτ, 
υπουργός τώ ν στρατιω τικώ ν, δέν σας παρ- 
εκίνησε νά μή παρουσιασθητε είς τδν βα
σιλέα ;

Α. Ο ταν είδα τδν υπουργόν, μέ είπεν 
ούτος: Ό  Βοναπάρτης άπέβη είς τήν Γαλ
λίαν. Εγώ  δέ τώ  άπεκρίθην: Τώρα τδ
έμαθα, είναι παραφροσύνη, τ ί  πρέπει νά 
π ράξω ; Ο υπουργός μέ άπεκρίθη δ τ ι έπρε
πε νά υπάγω  είς τδ  Βεζανσών οπου είχε 
στείλει τάς πρδς έμέ δδηγίας' —  Αλλά τ ί  
θά κάμω δταν φθάσω έκεΐ; Πρέπει νά 
συνάξω τ ά  σ τρατεύμ ατα ; πρδς ποιον ση- 
μεΐον νά διευθύνω τ α ΰ τ α ; —  θ ά  τδ  μ ά 
θετε, με άπεκρίθη άποτόμω ς, άναγινώσκων 
τάς δδηγίας σας. 'Ο μίλησα πρδς αύτδν
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κερί τής επιθυμίας μου νά ιδω τόν βασι
λέα. —  Μη υπάγετε είς τόν βασιλέα, με 
είπε μέ τόν αυτόν τόνον, ή μεγαλειότης 
του πάσχει καί δέν δέχετα ι. Αφήκα τόν 
υπουργόν λέγων πρός α υ τό ν : Δέν θά μ ’ 
εμποδίσετε νά ίδω τόν βασιλέα.

Ε. Εννοείτε ποιον τά χ α  νά ήτο τό  α ί
τιον διά τό  όποιον δ στρατάρχης Σούλτ 
σας άπέτρεπε νά ίδήτε τήν μεγαλ>ειότητά 
του ;

Α. Ο χι, δέν δύναμαι νά μαντεύσω. 
Τον όιηρέθισα παντοιοτρόπως διά νά τό 
μάθω καί διά νά πληροφορηθώ ωσαύτως 
πόσα στρατεύματα έμελλα νά έχω  εις τήν 
διοίκησίν μου' άλλά δέν κατώρθωσα νά 
λάβω παρ αΰτου καμμίαν έξήγησιν. 'Η 
αλήθεια ομοίς είναι ό τι, αν είχα  ακολουθή
σει τά ς  οδηγίας μου, δέν ήθελα κινήσει διό
λου τ ά  στρατεύματα  τά  υπό τήν διοίκησίν 
μου καί θά έμενα μόνος εις τό Βεζανσών. 
Πώς συνέβη ώστε δ ύπασπιστής τοΰ Σούλτ 
νά έλθϊ) νά διασκορπίσν) τά  στρατεύματα 
τα ΰ τα  άντί νά τά  συνάθροισή; Αν ήθελα νά 
προ δώσω θά έδιδα ψευδείς ειδήσεις εις τόν 
Σουσέ καί εις τόν Ούδινώ καί δέν θά τούς 
παρεκίνουν νά βαδίσωσιν εμπρός. ' θ  Σου- 
σε μέ έγραφεν οτι τά  στρατεύματά του 
ησαν ήόη είς άναβρασμόν' δ Ζεράρ οστις 
έδυσπίστει πρός τόν Σουσέ έπεθύμει νά 
άναλάβϊ) αυτός τήν αρχηγίαν. *0 στρατη 
γός Βερτράν είχε στείλει παντού γράμματα  
Χαί προκηρύξεις, ' θ  Βοναπάρτης μή βλέ- 
πων νά φθάνωσιν δ Βουρμόντ, δ Λε- 
κούρβ, δ Ααζενετιέρ, δ Δουβαλέν κ α ί άλ
λοι τινές αξιω ματικοί, διέταξε νά τους 
συλλάβωσι κ α ί τοιχοκολλήσωσι τά  δνόμα- 
τά  των εις τά ς πόλεις, άλλ’ άνεκάλεσε 
τήν δ ιαταγήν του κατά  τήν εις Παρισιους 
®φιξίν μου  καί έστειλε τόν στρατηγόν Μερ- 
με ως στρατιω τικόν άρχηγόν εις τό  Βε
ζανσών.

Ιδού έν συνάψει ή πρώτη έξέτασις' είς 
την δευτέραν συνεδρίασιν δ Κ. Δεκάζ έν- 
όιετριψεν εις τήν υποτιθεμένην συνωμοσίαν 
χαί εις το  δήθεν άνεξήγητον μετατροπής 
τ»)ν οποίαν κανείς δέν ένόει κάλλιον τοΰ 
•πιτηδειοτάτου τούτου έξεταστοΰ.

Ε. Ισχυρίζεσθε οτι μέχρι τής στιγμής 
Τϊ>; εις Λόνς-Αε-Σωλνιέ άφίξεώς σας δέν

διενοήθητε καί δέν έσχεδιάσετε νά λειπο- 
τακτήσ ετε κ α ί νά εγκαταλείπετε τήν δπό- 
θεσιν τού βασιλέως.

Α. Β εβαιότατα. Δέν έγνώριζον τ ί  έπρα- 
ξαν τυχόν δ κόμης Ερλόν, δ Αεφέβρ Δε- 
νουέτ καί οί άλλοι. Δύνασθε νά έρωτήσετε 
τόν Κολβέρ, τόν Σεγκιουρ καί αυτόν τόν 
Αεφρέβρ Δενουέτ τ ί  τούς είπα  πρό τής έκ 
Παρισίων άναχωρήσεώς μου, καί αν δέν 
τούς παρεκίνησα νά μείνωσι π ιστο ί είς τόν 
βασιλέα.

Ε. ’Εάν δέν ε ΐχετε  συλλάβει πρό τής 
είς Αόνς-Λε-Σωλνιέ άφίξεώς σας τό σχέ- 
διον τοΰ νά συνενωθήτε μέ τόν Βοναπάρ- 
την καί νά τα χθ ή τε  μετά  τώ ν στρατευ
μάτων σας είς τάς δ ιαταγάς του, πώς 
ήόυνήθητε ν αποφασίσετε τόσον ταχέω ς 
νά μεταβάλλετε διαγω γήν καί γνώ μην;

Α. ΓΗ μεταβολή αυτη ομοιάζει μέ αίφνι- 
δίαν διάρρηξιν προχώ ματος . . . Ομολογώ 
ότι τό  πραγμα  είναι δυσεξήγητον, προήλθε 
δέ έκ τώ ν ποικίλων διαβεβαιώσεο>ν τώ ν 
πρακτόρων τοΰ Βοναπάρτου. Ο νομάρχης 
τοΰ Βούργου είχε δείξει είς έμέ μέγαν 
τρόμον, ή δέ καταστροφή έφαίνετο γενική. 
Έ ν  τούτοις δέν έκαμα καμμίαν μεταβολήν 
μέχρι τή ς άναγνώσεως τής προκηρύξεως 
είς τά  στρατεύματα. Δέν ε ίχα  λάβει κα μ 
μίαν επιστολήν τού Βοναπάρτου καί κανείς 
απεσταλμένος δέν ηλθε πρός έμέ πρό τής 
νυκτός τής 13  πρός τήν 14  μαρτίου" δέν 
ήμην είς σχέσεις μέ κανένα, δέν είχον μ ά 
θει τ ίπ ο τε  έξ όσων είχον συμβή προγενε- 
στέρως. Εσφαλα βεβαίως άναγνώσας τήν 
προκήρυξιν άλλά παρεσύρθην υπό τώ ν π ε 
ριστάσεων. Η άπόδειξις ότι άκόμη καί τήν 
13 ήμην πιστός είς τόν βασιλέα εξάγεται 
έκ τών έπιστολών τά ς  δποίας έγραψα 
κ α τ ’ εκείνην τήν ιδίαν ήμέραν είς τούς 
στρατάρχας Σουσέ καί Ούδινώ' ή πρός τόν 
τελευταΐον τούτον επιστολή μου έγράφη 
τό  εσπέρας καί πιστεύω  ότι γ ίνετα ι μνεία 
τούτου έν αύτη. Νομίζω ότι άλλοι στρα
τη γο ί έλαβον γρά μ μ α τα  τοΰ Βερτράν, άλλ’ 
ότι δέν έτόλμησαν νά τ ά  δείξωσι.

Ε . Δέν έλάβατε καί σείς έπιστολάς άπό 
αύτον, ή δέν σας άνεκοίνωσαν τά ς παρά 
τώ ν στρατηγών ληφθείσας ; Δέν σας είπαν 
τουλάχιστον τ ί  περίίϊχον α ύ τα ι;
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Α. *Οχι, δεν άνεκοινώθη εις εμέ καμμία  
επιστολή. Ελαβον έπιστολάς τοϋ Βερτράν 
κατά  την νύκτα τής 4 3 προ; την 14 μέ 
αντίτυπα  τής προκηρύξεως. Νομίζω οτι 
καί άλλοι ελαβον, άλλά δέν τάς είδον. 'θ  
Βουρμόντ έλαβε '/.αί αυτός μίαν διά της 
ίπ ο ία ς δ ιετά ττετο  νά βαδίσ^ προς το  Μα
κών. Νομίζο) δ τ ι αυτη ήτο γεγραμμένη έκ. 
Τούρνου, υπο χρονολογίαν 1 3 ή 1 4.

Ε. Τί περιεΐχεν ή έπιστολ>ή τήν δποίαν 
έλάβετε παρά τοϋ Βερτράν;

Α. Τήν διαβίβασιν άπλώς τής προκη- 
ρ ύξε&>ς, και τήν πρόσκλνισιν νά τήν διαδώσω 
και νά διευθύνω τά  στρατεύματά μου προς 
το Διζών.

Ε. Δέν έλάβετε ωσαύτως προ τής 13 
μίαν επιστολήν τοϋ Βοναπάρτου;

Α. Δέν ελαβον επιστολήν παρ’ αύτοϋ 
είμή τήν νύκτα τής 13 προς τήν 14. Πρέ
πει νά ευρίσκεται είς τά  εγγραοά μου. Μέ 
δ ιέτα ττε  νά βαδίσω προς το  Μακών ή το 
Διζών και νά εχο> κατόπιν μου πολύ π υ 
ροβολικόν. Μέ έλεγε: Πρέπει νά εχετε 
εκατόν τηλεβόλα' άν σάς λείπουν, εϋρον 
εγώ πεντακόσια εις τήν  Γρατιανούπαλιν. 
Λεν μέ άνέφερε τ ίπ ο τε  περί τοϋ βασιλέως" 
μέ έδιδε δ ια τα γά ς δπως ήθελε ποάξει έν 
έτος προτερον, καί ώς εάν ή αμοιβαία ήμών 
θέσις δέν είχε μεταβληθή ποτέ. Οί πρά^ 
κτορές του μέ είχον είπεϊ δτι ήδύνατο νά 
συλλάβη έν Παρισίοις αν ήθελε τον βασιλέα 
και τήν βασιλικήν οικογένειαν καθόσον άνήγ- 
γελλον είς αύτόν οί θιασώταί του. Τά αύτά 
μέ έπανέλαβεν ό ϊδιος κα τά  τήν πρώτην 
μας συνέντευςιν. Μέ έπεφόρτίϊε μάλιστα 
εις το Διζών νά γράψω προς τον Μαρέ οτι 
ήτο περιττόν νά γράψγ τ ίπ ο τε  έν Παρ-.σίοις 
καί δ τ ι δ θρίαμβός του ήτο αναπόφευκτος' 
έγραψα λοιπόν κ α τ  αύτήν τήν έννοιαν 
προς τον Μαρέ όοϋκα τοϋ Βασσάνου, συγ
γενή αΰτοϋ, κατοικοΰντα είς Διζών, έγγε- 
γραμμένον εις τήν έθνοφυλ.ακήν καθ δσον 
ένθυμοϋμαι καί οικονομικόν επιθεωρητήν. 
Αυτη είναι ή μόνη έπιστολή τήν δποίαν 
έγραψα προς τον Μαρέ, καί τοϋτο κατά  
ό'.αταγήν.

Ε. Δέν έλάβατε καί υμείς 'επιστολήν 
τινα  τοϋ αρχαίου τούτου υπουργοϋ ;

Α. Οχ·,, δέν έγραψα πρός τόν Μαρέ

είμή κατά  συνέπειαν δ ιαταγής τήν δποίαν 
είχον λάβεί παρά τοϋ αύτοκράτορος δί επ ι
στολής διευθυνθείσης πρός έμέ παρά τοΰ 
ίδίου είς Διζών. Αύτός είχεν ήδη προχωρήσει 
καί φθάσει μάλ ισ τα  νομίζω είς τό Φ οντε- 
νεβλώ.

Ε. Πώς γ ίνετα ι, ένώ αυτός ήτο πολύ 
πλησιέστερον υμών είς τήν πρωτεύουσαν, 
νά σας έπεφόρτισε νά γράψετε είς τόν 
Μαρέ; ΓΗ έπιστολή σας πρέπει νά έφθασε 
μ ε τ’ αύτόν.

Α. Υ π ο θέτω  ότι τώ  έγραψε καί δ (διος 
και ότι μέ έπεφόρτίζε νά τώ  γράψω άπλώ ς 
πρός περισσότερα·/ ασφάλειαν. Πλήν ή επ ι
στολή μου πρέπει νά έφθασε πρό αύτοϋ, 
δ ιότι δ Βοναπάρτης ήτο εμπρός μου μόνον 
κατά  μιας ημέρας πορείαν.

Ε. Είξεύρετε ποϋ έλαβε τά  πρώ τα  
γράμ μ ατα  τ ά  σταλέντα  πρός αύτόν έκ 
Παοισίων;

Α. "Οχι.
Ε. Ό  Σαβαρή δέν ητο ήδη πλησίον του 

όταν τόν συνηντήσατε;
Α. Ο χι. Καθ όσα ήκουσα, δ Σαβαρή 

sly ε μείνει είς τά  πέριξ τώ ν Παρισίων και 
έτρεχεν είς τούς αγρούς. Νομίζω δτι συν- 
ήντισε τόν Ναπολέοντα είς Παρισίους.

Ε. Ο Βοναπάρτης δέ/ σάς άνεκοίνωσε 
τάς σκευωρίας α ι τ ί ε ς  είχον προπαρασκευά
σει καί διευκολύνει τήν επάνοδόν τ ο υ ;

A. Ms ώμίλησε περί τής συνεντεύςεώς 
του μ ετά  τοϋ στρατηγοϋ Κόλερ, περί τοϋ 
γεύματός του έπί άγγλικοΰ τίνος πλοίου. 
Ημεθα περίπου δεκαπέντε είς τήν τράπε

ζαν. Ανήγειλεν OTt τό  Ιργον ήτο πρό πολ- 
λοϋ παρεσκευασμένον. Ο Καμβρών, δ Α α- 
βεδοϋέοος, δ Βερτράν, δ Δρουό, δ Βουγέ, 
συνταγματάρχης τ ις  τοϋ πυροβολικοϋ δστις 
είχε τήν αρχηγίαν τοϋ πυροβολικοϋ τής 
φρουράς καί ώνομάζετο νομίζω Αλίξ, καί 
εΐς συνταγματάρχης Πολλωνός παρευρί- 
σκόντο είς τό γεϋμα εκείνο. Μας ώμίλησε 
λεπτομερώς περί δσων είχον συμβή κ α τά  
τήν άπουσίαν του, καί συνδιελέχθη μεθ 
ήμών περί τώ ν μεγίστω ν πραγμάτω ν ώς 
καί περί τών έλαχίστω ν. Ηςευρε, π . χ . ,  
τ ί είχε συμβή είς το έν τώ Δ ημαρχείω  βασι
λικόν γεϋμα, καί έκαμε τήν παρατήρησ'-ν 
οτι οί στρατάρχαι δέν είχον δι εα υτούς
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έκεΐ θέσει; προσδιορισμένα;' μέ είπε μ ά λ ι
στα οτι ή σύζυγός μου δεν είχε προσκλη- 
θή, το όποιον δέν είναι άληθές' το  μόνον 
άληθέ; είναι δτι δέν είχεν υπάγει, διότι 
ε1Χε λάβει τήν πρόσκλησή τοϋ βαβιλέω; 
tupισκομένη είς τήν ε ξ ο χ ή ν ,  Ο Βοναπάρ- 
τη ; μέ ήρώτησε περί πολλών προσώπων. 
Νομίζω δτι αύτο; μέ έγνωστοποίησε τήν 
κατά  τοϋ Σούλτ δυσμένειαν και την έγ -  
^είρισιν τοϋ ξίφους του είς τον βασιλέα. 
Ητο κάλλιστα πληροφορημένο; περι δλων 

οσα συνέβαινον και είχον συμβή έν Παρι- 
σ ίο ι;' άνέφερε πολλάς γυναίκας στραταρ
χών μ  ή προσκληθείσα; είς το έν τώ  Δη- 
μαο^είω γεϋμα.

Ωμίλησε περί τής έπικηδείου τελετής 
τής 2  I ίανουαρίου' μέ ήρώτησε τ ί  εκαμνεν 
ό Σούλτ, καί δ ιατί ό ύπουργος ούτος είχε 
κόψει τάς στρατιω τικάς μοίρας είς δύο 
στέλλων δυο αντιστράτηγους δ ι’ έκάστην 
μοίραν, είς τρόπον ώστε έκαστος αυτών 
άνταπεκρίνετο άπ  ευθείας μετά  τοϋ υπουρ
γού οστις κ α τ  αύτον τον τρόπον είχεν 
άνθρώπου; είς αύτον ανήκοντας καί άλ
λους ανήκοντας είς τον βασιλέα. Οδτω 
φθάσα; είς το Βεζανσών, εύρον τον στρα
τηγόν Μερμέ οστις συνεμερίζετο έν άγνοια 
μου προ είκοσι ήμερών τήν αρχηγίαν τής 
μοίρας μετά  τοϋ Βουρμόντ. Ο Μερμέ 
είχε τήν έδραν του είς το Λονς-Λέ-Σωλνιέ, 
καί ό Βουρμοντ είς το  Βεζανσών.

Ε. Ο Βοναπάρτης δέν σάς άνεμίμνησκεν 
έν τη  έπιστολή του τής 1 3 τά ς  αρχαίας 
σχέσ?.ι; σας, καί δέν μετεχειοίζετο το σύ 
δμιλών προς υ μ ά ς ;

Α. Ο χι, ποτέ δεν μέ είπε σύ. Μέ ώ μί- 
λει μόνον περί τών έκστρατειών μου, μέ 
ελεγεν οτι ένθυμεΐτο πά ντοτε μ ε τ ’ εύ χα - 
ριστήσεω; τά  κατορθώ ματα μου και νομί
ζω οτι μέ ώνόμαζεν άνδρεΐον μεταξύ τών 
άνδρ είων, όπως συνείθιζεν ένίοτε.

Ε. Καθ δσα ώμολογήσατε είς τήν πρώ
τον σας έξέτασιν, φαίνεται δτι ε ΐχετε δ ια 
τηρήσει μέχρι τής 1 3 το εσπέρας τήν έλ- 
πιόα τοϋ οτι τά  στρατεύματά σας ήθελον 
βαδίσει κα τά  τοϋ Ναπολέοντος, καί ότι 
δεν έλάβετε αφορμήν νά τιμωρήσετε κ α μ - 
μιαν ανυποταξίαν τώ< ύφ υμάς άνδρών.

Α. Δεν ελαβον αφορμήν νά τιμωρήσω

είμή ενα μόνον αξιωματικόν καθώς σάς 
είπον. Η  άποσύνθεσι; όέν εγινεν είμή τήν  
14 το  πρω'ί" πρότερον υπήρχε μόνον ανα
βρασμός. Ο νομάρχης ήλθε καί μοί άνήγ- 
γειλε μετά  τήν δημοσίευσιν τής προκηρύ- 
ξεοις δ τ ι, όρκισθείς είς τον βασιλέα, ήθελε 
νά μείνη πιστός καί άπεσύρετο. Τώ έπέ- 
τρεψα ν άποσυρθϊ) είς τήν εξοχήν. Ας τον 
έρωτήσουν αν έζήτησα νά τον άποτρέ&ω 
άπο τήν άπόφασίν του. Αυτός μόνος καί 
ό συνταγματάρχης Δουβαλέν μέ έκαμαν 
παρατηρήσεις καί έδειξαν άντίστασιν.

Γ0  στρατάρχης είπεν έπ ί τέλους: ’Επε- 
θύμουν νά ήύύνασθε νά άκυρώσητε δσα 
ειπον είς τήν τελ^ευταίαν μου έξέτασιν 
περί τοΰ Ζεράρ, Βουρμοντ καί άλλο^ν 
στρατηγών. Δεν θέλω νά κ αταγγείλω  κα
νένα, έπιθυμώ μόνον ν άποόείξω είς τον 
βασιλέα δτι δέν έσκόπευα νά τον προδώσω' 
οταν τον άπεχαιρέτισα , άνεχώρησα μέ 
τον σκοπον νά θυσιάσω τήν ζωήν μου δι 
αυτόν. Οσα επραξα έπ ε ιτα , είναι μέγα 
δυστύχημα ' ή κεφαλή μου παρεζαλίσθη, 
άλλά ποτέ δέν συνέλαβα το σχέδ ;ον νά 
προδώσω τον βασιλέα. Ηδυνάμην νά δρα
πετεύσω είς τήν Αμερικήν, πλήν εμεινα 
μόνον διά νά σώσω τήν τιμήν τών τέκνων 
μου. Είχον αναγγείλει άναχωρών έκ Παρι- 
σίων δτι ήμην έτοιμος νά θέσ&> έμαυτον 
είς τήν διάθεσιν τοΰ βασιλέο);. Δέν φρον- 
τιζο> διά τήν ζωήν μου, άλλά μόνον διά 
τήν τιμήν τών τέκνων μου.

Είς τήν  τρ ίτην έξέτασιν,. δ Κ. Δεκάζ 
ήρώτησε τύν στρατάρχην: Γνωρίζετε δ ιατί 
συνελ.ήφθητε;

Α. Δέν έμαθον το αίτιον τής συλλήψεοις 
μου είμή είς το  ’Οριλιάκ, έν τώ νομώ  Καν- 
τ ά λ , οπου έκοινοποιήθη είς έμέ το βασι
λικόν δ ιά τα γμ α  τής 2 4  τοϋ παρελθόντος 
ίουλίου.

Ε. Ποΰ συνελήφθητε, καί κα τά  συνέ
πειαν τίνος δ ια τα γ ή ς ;

Α. Συνελήφθην είς τήν έξοχικήν κ α το ι
κίαν τοΰ Βεσσονίς, έν τώ  νομφ τοΰ Αώ, 
κα τά  δ ιαταγήν τοϋ Αωκάρδ νομάρχου τού 
Κ αντάλ τήν 5 τοΰ παρελθόντος άπριλίου 
ύπο ένος μοιράρχου, ένος υπομοιράρχου καί 
δεκατεσσάρων χωροφυλάκων οΐτινες παρευ
θύ; μέ ώδήγησαν είς το Οριλιάκ.
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Ε. Δ ιατι κατά  την 3 αύγούστου εύρί- 
σκεσο είς τόν νομόν τοΰ Λώ;

Α. Ανεχώρησα εκ Παρισίων την 6 ίου
λίου κατά  τήν είσοδον τών συμμάχοιν είς 
τήν πρωτεύουσαν. 'Η πρόθεσίς μου ητο νά 
μεταβώ  είς 'Ε λβετίαν ' είχον διαβατήριον 
τόΰ υπουργού τής γενικής άστυνομίας καί 
απεριόριστον άδειαν παρά τοΰ υπουργού

τών στρατιω τικών δστις με έπέτρεπε νά 
υπάγω  είς τήν χώραν εκείνην όιά νά άνα- 
λάβο) τήν υγείαν μου. Ε ίχον μάθει καθ ο
δόν δτι δ Λουκιανός Βοναπάρττις δστις 
είχε διαβή άπό τό  Λυών, είχε γευματίσει 
είς τού άρχιστρατήγου τού αυστριακού 
στρατού κόμητος Βούβνα, καί δτι ίσως 
κατά  συνέπειαν είδοποιήσεως αύτοΰ, ό

Η  μάχη τής Μοσχόβας

Λουκιανός είχε συλλτφθή είς Τουρΐνον. Ο 
γενικός άστυνομ.ος τού Λυών, έλθών νά αέ 
έπισκεφθή, μέ είδοποίησεν δτ ι δλοι οί πρός 
τήν  Ελβετίαν δρ όμοι έφυλάττοντο υπό 
Αυστριακών, δ τ ι ήτο φόβος μή συλληφθώ 
παρ αύτών καί μέ συνεβούλευσεν -V-νά ζ η 
τήσω παρ αύτών διαβατήρια, η νά υπάγω

είς τά  μ εταλλ ικά  υδατα  τού ΣαΙτ Αλβα
νού πλησίον τής Ροάνης μεχρισού ελθωσι 
νεώτεραι ειδήσεις έκ Παρισιων. Είς τα ΰ τα  
άπεκρίθην δτ ι αν δέν ηδυνάμην νά υπάγω  
άσφαλώς είς τήν 'Ε λβετία ν , επροτίμων νά 
οπισθοδρομ.ήσω είς τά  Παρίσια. Τό δ ιαβα- 
τήοιον τό  ίποΐον εφερα, έπεθ^ωρήθη υπό
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τοΰ γενικού τούτου αστυνόμου διά τήν είς 
Παρισίους επιστροφήν μου. Εν τούτοις ά - 
πεφάσισισα νά υπάγω  προσωρινός εις Σαίντ 
Αλβάν μαθών οτι το  Μουλεν καί άλλαι 

πόλεις γειτονικαί κατείχοντο υπό τών 
Αυστριακών. Εκεΐ, είς το  Σαίντ ’Αλβάν, 
πιστός τ ις  άνθρωπος τής κυρίας στραταρ
χικός Νέϋ, σταλείς ύπ’ αυτής προς έμέ 
μέ παρεκίνησε νά υπάγω  είς έντάμωσίν 
της είς τήν  εξοχικήν κατοικίαν τοΰ Βεσο- 
νΐς, άνήκουσαν είς μίαν τώ ν συγγενών της 
κυρίας στραταρχικός' καί τω όντι έφΟασα 
έκεΐ τήν 29  ίουλίου καί έμεινα μέχρι της 
5  αύγούστου δτε συνελήφΟην. Οδηγηθείς, 
ώςπροεΐπον, είς το  Οριλιάκ τήν αύτήν ημέ
ραν καί έπειτα  είς τήν φυλακήν της π ό 
λεω ς, εμεινα έκεΐ μέχρι της 15  του αΰτοΰ 
μηνός, ότε ή δια,ταγή νά οδηγηθώ είς τήν 
πρωτεύουσαν έκομίσθη υπο τοΰ μοιράρχου 
Ζωμάρ καί ενός υπομοιράρχου ο'ίτινες μέ 
συνώδευσαν καί μέ ώδήγησαν είς το  εν
ταύθα κεντρικόν δεσμωτήριον δπου έφθασα 
τήν Ί 9 τό  πρωί.

Ε. Εγράψετε είς τόν Ναπολέοντα Βο- 
ναπάρτην, ένώ ητο είς τήν Ελβαν, η είς 
τινας τώ ν περί αύτόν;

Α ·

Ε. Προ της είς Γαλλίαν επανόδου τοΰ 
Ναπολέοντος, μήπωε έλάβετε ειδοποιήσεις 
τινάς περί τη ς  μελετωμένης έπιστροφής 
του ;

Α. Ο χι, δέν έγνώριζα τ ίπ ο τε  περί τών 
σχεδίων του. ·

Ε. Ποϋ ήσδε δταν ο Βοναπάρτης είσέ- 
βαλεν είς τήν  Γ αλλίαν;

Α. Ημην είς τό έν Κουδρώ κτήμά  μου, 
πλησίον τοΰ Σ ατω δώ ν, έν τώ  νομώ τοΰ 
Ερελοάρ.

Ε. Πώς έμάθετε τήν εισβολήν τα ύ τη ν ;
Α. Δέν τήν έμαθον είμή κα τά  τήν είς 

Παρισίους άφιξίν μου τήν 7 μαρτίου παρά 
τοΰ συμβολαιογράφου μου Βαταρδή.

Ε. Δ ιατί κ α τ  εκείνην τήν  εποχήν άνε- 
χωρήσατε άπό τό  έν Κουδρώ κτήμ ά  σ α ς ;

Α. Κατά συνέπειαν τώ ν δ ιαταγώ ν τοΰ 
Κ. δουκός της Δ αλματίας, υπουργού τών 
στρατιω τικών, αΐτινες έκομίσθησαν πρός 
εμέ διά τοΰ ύπασπιστοΰ του, εφερον δέ 
χρονολογίαν της 7 καί ένεχειρίσθησαν εί;

[Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν — 1 ΪΤ Ο -  ά ' · ]

έμέ τήν G μ. μ . Είδοποιούμην δ ι’ αύτών 
οτι, κατά  διαταγήν τοΰ βασιλέως, ώφειλον 
νά μεταβώ  παρευθύς είς τήν έν Βεζανσών 
θέσιν μου, δπου ήθελον λάβει νέας δ ια τα - 
γάς. ’Αμέσως μ ετά  τήν «φιξιν τοϋ ύ π α - 
σπιστοΰ τοϋ δουκός τή ς Δ αλματίας έδωκα 
δ ια τα γά ς διά τήν άναχώρησίν μου, καί 
έκίνησα τό  εσπέρας διά τήν πρωτεύουσαν 
δθεν έπρεπε νά διαβώ διά νά λάβω στολάς 
τινας καί δπου ήλπιζον νά μάθοι τόν λό - 
γον τώ ν τοιούτων μέτρων καθότι δ υπα
σπιστής τοϋ υπουργοΰ δεν ήτο είς θέσιν νά 
μέ δώση περί τούτου καμμίαν πληροφο
ρίαν. Φθάσας είς Παρισίους ύπήγον είς τήν 
Αύτοΰ 'Υ ψ ηλότητα τόν Δοΰκα τοϋ Βερρί 
δστις έπεβεβαίωσεν είς έμέ τήν εϊδησιν τήν 
οποίαν είχα  μάθει ήδη παρά τοϋ συμβο
λαιογράφου μου καί μέ ήοώτησεν έάν γνω 
ρίζω τόν συνταγματάρχην Λαβεδοϋέρον. 
Τώ άπεκρίθην δ τ ι ουτος ήτο άλλοτε υ π α 
σπιστής τοϋ πρίγκηπος Εύγενίου. Πιστεύων 
δτ ι δέν θά ήδυνάμην νά παρουσιασθώ είς 
τόν βασιλέα πρό τής άναχωρήσεώς μου, 
επειδή είχον μάθει δ τ ι ή Μ εγαλειότης του 
επασχε, παρεκάλεσα τήν  Αύτοΰ Υψηλότη
τα  νά εύαρεστηθϊ) νά προσφέρω τ ά  σεβά- 
σματά  μου είς τόν βασιλέα καί νά τόν βε
βαιώσω δτ ι ήθελον εκπληρώσει τά  καθή- 
κοντά μου μ ετά  πολλοϋ ζήλου. 'II  Υψηλό- 
της του εύηρεστήθη νά μέ ύποσχεθ^ δ τ ι 
ή θ ε λ ν ε  ποάξει τούτο , εγώ δέ έξερχόμενος 
τοϋ Κεραμεικοϋ μετέβην είς τοϋ υπουργοΰ 
τώ ν στρατιω τικών τόν όποιον ήρώτησα 
έάν ήδύνατο πρό τώ ν οδηγιών τά ς  οποίας 
έλεγεν δ τ ι ήθελον εΰρει είς τό  Βεζανσών, 
νά γνωστοποιήσω είς έμέ τό σΰνολον τώ ν 
επιχειρήσεων καί τώ ν μέτρων τώ ν άποφα- 
σισθέντων πρός ματαίω σιν τώ ν σχεδίων 
τοϋ Βοναπάρτου. Ο υπουργός δέν ήθέλησε 
νά έξηγηθη λέγων δτ ι ήθελον λάβει τά ς  
οδηγίας μου φθάνων είς τήν  θέσιν μου, δτ ι 
ό Κ. στρατηγός Βουρμόντ, διοικητής τής 
έκτης στρατιω τικής μοίρας, είχεν ήδη λά
βει δ ια τα γά ς τά ς οποίας ήθελε μέ κοινο
ποιήσει κατά  τήν είς Βεζανσών άφιξίν μου.

(’Ενταύθα ό στρατάρχης λέγει δτ ι δέν 
δύναται νά δώσνι ακριβείς πληροφορίας 
περί τώ ν δ ιαταγώ ν τά ς  όποιας έλαβε φθά* 
vcjv οί; Βεζανσών, καί περί τοϋ άριθμοϋ

21
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τώ ν στρατευμάτων τ ά  όποια έθεσεν είς κ{- 
νησιν. Ε χει άνάγκην, λέγει, διά νά δυνηθή 
νά δώση περί Τούτου σαφεΐ; έξηγήσει;, νά 
παρατηρήση τ ά  έγγραφά του, άλλως δέ 
παραπέμπει είς τά  άντίγραφα αύτών τά  
ό -ο ΐα  πρέπει νά ευρίσκωνται είς το  δπουρ- 
γεϊον τω ν στρατιωτικών.)

Ε. Είς ποιον μέρος καί ποίαν ημέραν 
συνηνώθητε μέ τά  στρατεύματα σας;

Α. Είς τδ  Λδνς-Αέ-Σωλνιέ τήν 12  μαρ
τίου, Τοϋτο ήτο το  μέρος τ ή ;  συναθροί- 
σεοις το  δποΐον ειχον προσδιορίσει κα τά  
συνέπειαν τω ν ειδήσεων τά ς  όποιας με 
είχε φέρει την  10 είς το  Βεζανσών ό Κ. 
Μαγέ, πρώτος ευπατρίδης τ ή ;  άκολουθίας 
τοΰ άδελφοΰ τοΰ βασιλέως, συνοδεύσας 
αύτδν είς Λυών και παρά τοϋ όποιου έμαθα 
κ α τά  πρώτον την είόησιν τής κυριεύσεως 
τής Γρατιανουπόλεως παρά τοϋ Βοναπάρ
του, τής άποσκιρτήσεως τώ ν στρατευμά- 
τοιν και τή ; όπισθοχω^ήσεως τοΰ άδελφοΰ 
τοΰ βασιλέως πρδς τήν ΓΡοάνην. Απεφάσισα 
νά υπάγω  είς συνάντησιν τώ ν στρατευμά- 
t o j v  τά  όποια έβάδιζον πρδς το Λυών κα τά  
διαταγήν τοΰ στοατηγοϋ Βουρμοντ και 
έπεφόρτισα τδν Κ. Μ αγέ, μέλλοντα νά 
έπανέλθη πλησίον τοΰ κόμητος τής ’Αρτε- 
σίας, νά παρακίνηση αύτδν νά όρίση συνέν- 
τευξίν τινα  μ ετ  έμοϋ καί νά κατορθώση 
νά μας συνάντηση μεταξύ ’Ωξόνης καί Βε
ζανσών. Τά στρατεύματα έβάδισαν κ λ ιμ α - 
κοειδώ; άπδ το  Βοϋργον μέχρι τοϋ Σαίντ 
Αμούρ, τοΰ Αδνς-Λε-Σωλνιέ καί τοϋ Πο- 

λινύ, έκτος τοΰ έκτου συντάγματος τών 
ούσσάρων τδ  όποιον έκ Δόλης εστάλη εί; 
’Ωξόνην.

Ε. Πότε ή ύμετέρα έξοχότης συνήντησε 
τά  σ τρατεύματα  τα ΰ τα  και ποίας πληρο
φορίας έλαβε περί τώ ν διαθέσεών τω ν διά 
νά υπη ρετή σ ου  τδν βασιλέα;

Α. Μέ έβεβαίωσαν οτι αί διαθέσεις των 
ήσαν πολύ κακαί, κα ί, διά νά κατορθώσω 
νά κρατήσω αύτά είς υποταγήν, συνή- 
θροισα πανταχοϋ  του ; άξιωματικούς, καθ’ 
οσον άπήντων σ υντάγματα  καθ όδόν, διά 
νά ύπομνήσω εί; αυτού; τδ  καθήκον των 
καί τήν π ίστιν  τήν δποίαν ώφειλον είς τδν 
βασιλέα. Οί στρατηγοί Βουομδντ καί Λε- 
κούρβ ησαν παρόντες, καί δύνανται νά

μ α ρ τυ ρ ή σ ω σ ι π α ν  ο , τ ι  ε ΐπ ο ν  κ α ί ε π ρ α ξ α  
δ ιά  ν ά  ε μ π ε δ ώ σ ω  τ ο ύ ς  ά ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  ε ίς  
τ δ  α ίσ θ η μ α  τ ο ΰ  κ α θ ή κ ο ν τύ ;  τω ν ,

Αί πρ ώ τα ι αδτα ι άνακρίσεις έ χ ρ η σ ίμ ε υ -  
σαν ώς βάσις τ ή ;  διαδικασίας. Ο σ τρ α 
τάρχης, κ α τά  τάς τρεις πρώ τα ; εβ δ ο μ ά δ α ς  
τής άνακρίσεως διέμεινεν έκτδς πάση; σ υ γ 
κοινωνίας. «Τδ δεσμωτήριόν του, λ έ γ ε ι  ό 
Κ. Βολαβέλ, κείμενον ε ί ;  τδ  βάθος σκο
τεινού διαδρόμου, ήτο μακρόν κ α ί στενόν, 
καί είς τδ  άκρον είχεν ειδός τ ι  παραθύροι» 
κλειομένου έξωθεν διά ξυλίνου φ ρ α γμ ο ύ  
τού όποίου τδ  άνοιγμα κατά  τδ  άνω μέρος 
δέν άφινε νά εισέρχεται άρκετδν φώς ώστε 
ό δέσμιος νά δύναται νά άναγινώσκη. Κύρια 
ονόματα κ α ί άναφωνήματα άπελπισίας 
χαραοαγμένα δι’ άνθρακος επί τώ ν το ίχω ν 
ήσαν τδ  μόνον κόσμημα τής θλιβεράς εκεί
νης κατο ικ ίας ' άχρεΐόν τ ι  κλινόξυλον, μ ία  
παλα ιά  τράπεζα , έν κάθισμα καί δύο δυ
σώδη ά γγε ΐα  άπετέλουν όλην τήν δ ια κ ό -  
σμησιν αύτοΰ. Ο στρατάρχης έμεινεν έκεΐ 
ενα μήνα. Μεταφερθείς επειτα  άνωθεν τού 
δεσμωτηρίου, οπου έφ υλάττετο  ό κόμης 
Α αβαλέτ, είς δωμάτιόν τ ι  έξαρτώμενον έκ 
τής κατοικίας τοΰ γραμματέω ς τής φυλα
κής, όπου έθεσαν καί μίαν θερμάστραν διά 
νά τον προφυλάττοισιν άπο τό  ψύχος, δέν 
ειδε νά μεταβληθώσιν έκ τούτου οί τραχείς 
τρόποι τώ ν δεσμοφυλάκων του ' δ κ α τα 
σκοπικός καί βάναυσος δεσποτισμό; τω ν 
τδν παρηνώχλει καί έκεΐ είς τάς άθωοτέ- 
ρας διασκεδάσεις" δ στρατάρχης έπα ιζε 
πολύ καλά τδν αύλόν' έ π ί  τινας ημ έρας 
έπροσπάθησε νά διασκέδαση τήν όχληρίαν 
τή ς θέσεώς του δι αύτοΰ τού δργάνου, 
άλλά καί ή παρηγορία α δ τ η  τω  άφ ηρέθη  
ώς άντιβαίνουσα είς τούς κανονισμούς τ ή ς  
φυλακής. ’Απ άλλου μέρους έπέτρεπον είς 
αύτον νά κάμνη καθ’ ημέραν δύο συντό
μους περιπάτους έντος στενής τ ίν ο ς  α ύ λ ή ς  
όπου δύο σκοποί μέ τδ  δπλον έ π ί βραχίο- 
νος ίστάμενοι δπδ κεκαλυμμένην τινά  ς-οάν 
σχηματίζουσαν μίαν τώ ν πλευρών τ ή ς  αυ
λής τδν παρεφύλαττον διαρκώς. Ή  αυστηρά 
α υ τ ί  έπιτήρησις δέν έπαυε ποτέ" ημέραν 
καί νύκτα τρεις σκοποί, συνήθως φέροντε; 
στολήν χωροφυλάκων $ έπιλέκτων πεζών 
καί ιππέων τ ή ; πρώην αύτοκρατορικής
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φρουράς, εφύλαττον υπό τά  παράθυρά του 
καί εις τήν θύραν του’ ή αστυνομία δυσπι- 
σ τ ο ϋ σ χ  ε ις  τους έν τω  παλαιοί στρατώ  
ύπηρετήσαντας στρατιώ τας, δέν ανέθετε 
την  λυπηράν ταύτην υπηρεσίαν είμή είς 
ανθρώπους δεδοκιμασμένης άφοσιώσεως, είς 
βασιλικούς έθελοντάς, είς παλαιούς συν
τρ ό φ ο υς τώ ν ανταρτών τής Βρετανίας καί 
τ ή ς  Βανδέας, και είς σωματοφύλακας κρυ
πτομένους ώς έπ ί τό  πλεΐστον υπό τάς 
προμνησθείσας στολάς.»

Μετά τήν  εύγενή άποποίησιν τοΰ στρα
τάρχου Μονσέ, τό  στρατιωτικόν συμβού- 
λ ιο ν  ειχε συγκροτηθή πάλιν ώς εφ εξής:

Πρόεδρος δ στρατάρχης κόμης Ζουρδάν’ 
δικασταί οί στρατάρ^αι Μασένας, Μορτιέ, 
Οζερώ καί οί Α ντιστράτηγοι κόμης Μαι- 

ζώ ν, Κλαπαρέδ καί Β ιλάτ' βασιλικός έπ ί-  
τροπος δ Ζοανβίλ' εισηγητής ό στρατοπε
δάρχης κόμης Γρόνδλερ.

Ο στρατηγός Μαιζών κατώρθωσε ν’ 
απαλλαχθώ  τώ ν δυσαρέστων τούτων κ α 
θηκόντων παρατηρήσας ό τ ι δ στρατηγός 
κόμης Γκαζάν ήτο -αρχαιότερος του κατά  
τόν βαθμόν, όθεν δ τελευταίος οΰτος τόν 
Αντικατέστησε.

Τήν 3 νοεμ-βρίου τό  στρατιω τικόν συμ
βούλιον συνεδρίασε κα τά  πρώτον είς τήν 
μεγάλην αίθουσαν τοϋ δικαστικού κ α τα 
σ τήματος όπου συνήθως συνεδριάζει τό  κ«- 
κουργοδικεϊον.

Από πρωίας πλήθος άπειρον συνωθεΐτο 
είς τά ς  πύλας τοϋ δικαστηρίου, εντός δ’ 
«ύτοϋ αί πλειότεραι θέσεις κατεί^οντο ήδη 
υπό πολυαρίθμων προνομιούχων. Εκεϊ πα - 
ίετήρει τ ις ,  ώς είς τήν δίκην τοϋ Ααβε- 
-δοϋέρου, αριθμόν τ ιν α  θεατών έφελ.κυ- 
■σθέντων όπό εχθρικής περιεργείας, μετανά- 
-ς-ας,κυρίας της αύλής, ξένους, τόν πρίγκηπα 
Αύγουστον τη ς  Πρωσσίας, τόν λόρδον καί 
τήν λέδην Κ άστελριγ, τόν πρ ίγκηπα  Μ έτ- 
τερνιχ. ’Αλλά τά  εχθρικά αισθήματα τοϋ 
■μέρους τούτου τής δμηγύρεως ά ντεσταθ- 
μίζοντο εύρυχώρως υπό τώ ν αισθημάτων 
■τής πλειονοψηφίας τώ ν θεατώ ν οΐτινες 
ήσαν φίλοι τοϋ στρατάρχου.

Πέριξ τοϋ δικαστηρίου, πορυάριθμα α π ο 
σπάσματα  τή ς  εθνοφυλακής, ή χωροφυλα
κή σχεδόν όλη καί μέγα  μέρος τοϋ σώμα

τος τών πυροσβεστών εφύλαττον διά τήν 
ευταξίαν. Εντός τής αιθούσης, ή εθνοφυ
λακή καί οί άπόμαχο ι έξετέλουν τήν στρα
τιω τικήν υπηρεσίαν.

Γ0  στρατάρχης Ζουρδάν ήνοιξε τήν συν- 
εδρίασιν κα τά  τήν δεκάτην ώραν καί ήμί- 
σειαν. Πρώτον τ ι  παρεμπίπτον έβράδυνε 
τήν πρόοδον τής δίκης' δ Μασένας, έπιθυ- 
μών ν άποφύγν) τήν ατιμ ίαν  τήν δποίαν 
δ Μονσέ τόσον εύθαρσώς είχεν άπομακρύ- 
νει άφ έαυτοϋ, έπρότεινε τήν έξαίρεσίν του 
έ'νεκα αρχαίων δυσαρεσκειών αΐτινες έν 
Ισπανί^ είχον άναφυή μεταξύ αύτοϋ καί 

τοϋ Νέϋ. Τό συμβούλιον έρωτηθέν υπό τοϋ 
προέδρου του δέν ενόμισεν οτι το ιαϋτα ι 
δυσαρέσκειαι ήδύναντο νά έπιρρεάσωσι τήν 
συνείοησιν τοϋ δικαστοϋ καί άπέκρουσε 
τήν έςαίρεσίν του.

Ό  κατηγορούμενος δέν παρευρέθη είς 
τήν πρώτην ταύτην συνεδρίασιν. Ο γραμ
μ α τ ε ίς  άνέγνωσε τά ς εξετάσεις τάς γενο- 
μένας υπό τοϋ διευθυντοϋ τή ς άστυνομίας, 
’έπε ιτα  δέ τάς άνακριτικάς εκθέσεις' μ ετα 
ξύ τούτων α ί υπό τοϋ κόμητος Γκρόνδλερ 
γενόμεναι εξετάσεις συνωδεύοντο υπό τής 
εξής διαμ-αρτυρήσεως:

«Κηρύττω διά τής παρούσης ότι άρνοϋ- 
μ α ι τήν  αρμοδιότητα παντός πολεμικού 
συμβουλίου διά νά μέ δικάσγ] συμφώνως μέ 
τό  δ ιά τα γμ α  τοϋ βασιλέως υπό χρονολο
γίαν 2 4  τοϋ παρελθόντος ίουλίου. Εν τού- 
το ις , σεβόμενος τους κυρίους στρατάρχας 
τής Γαλλίας καί τους υποστρατήγους τούς 
συγκροτοϋντας τό  πολεμικόν συμβούλιον, 
είμαι έτοιμος ν άπαντήσω είς τά ς  ερω
τήσεις τάς δποίας δ στρατοπεδάρχης κύ
ριος κόμης Γκρόνδλερ (έκπληρών καθή
κοντα είσηγητοϋ) εύαρεσττ,θή ν άποτείν /j 
πρός έμέ.

«’Εν τώ  κεντρικώ δεσμ.ωτηρίο> τήν Ί 4 
σεπτεμβρίου 4 8 1 5 .

« 0  o x fo t t i f y - i i i  Ίΐρ ίγκκ ιψ  τ η ς  Μ Ο Ε Κ .Ο Β Α Σ .»

Είς τά ς εξετάσεις τα ύ τα ς  τής ενώπιον 
τοϋ πολεμικού συμβουλίου διαδικασίας αί 
απαντήσεις τοϋ Νέϋ είναι άκριβέστεραι, 
σαφέστεραι, τακτικώ τερα ι. Ε ίναι ανάγκη 
νά μεταφέρωμεν έδώ τά  ούσιο^δέστερα αύ-
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τώ ν μέρη, καθότι αΰται άποτελοϋσι τήν 
βάσιν τής δίκης.

Ε . Ε ίπα τε  οτι ε’ίδατε κα τά  πρώτον 
τούς πράκτορας τοϋ Βοναπάρτου τήν νύ
κ τα  τής 13  προς τήν  14  μαρτίου. Δ ιατί 
λοιπον η προκήρυξίς σας φέρει χρονολογίαν 
1 3 μ α ρτίου ;

Α. Κ ατά λάθος φέρει τήν  χρονολογίαν 
τα ύ τη ν , είναι δε πραγματικώ ς της 14. 
Την άνέγνωσα μόνος μου είς μέρος τ ι  τών 
στρατευμάτω ν, τ ά  δέ άλλα ελαβον γνώσιν 
αυτής διά τής δ ια τα γή ς τής ημέρας.

Γ0  στρατάρχης ομολογεί οτι ελαβε γνώ 
σιν πλήν μόνον διά τώ ν εφημερίδων καί 
οχι επισημως τοϋ βασιλικοϋ δ ιατάγμ ατος 
κηρύττοντας τον Βοναπάρτην προδότην 
και αντάρτην καί παοαγγέλλοντος πάντας 
το ύ ; π ολ ίτα ς νά τρέξωσι κ α τ’ αϋτοϋ. Μέγα 
μέρος τώ ν στρατευμάτω ν, λέγει, είχεν ήδη 
Ιγκα τα λε ίπ ε ι την υπηρεσίαν τοϋ βασιλέως 
πριν αύτός δημοσιεύση την προκήρυξιν. 
Δύο τά γ μ α τα  τοΰ 7 6 0u συντάγματος είχον 
μάλιστα  τολμήσει νά κρατήσωσι δέσμιον 
εί; το  Βοΰργον τον στρατηγόν τω ν Γ ω τιέ’ 
επειδή δμως αί κακαί διαθέσει; τώ ν στρα
τευμάτω ν δέν δύνανται νά τον δικαιολο- 
γήσωσιν οτι ήνώθη μέ τδν Βοναπάρτην, 
αποδίδει παν δ ,τ ι ή διαγω γή του εχει 
εγκληματικόν εί; τήν άκάθεκτον φοράν 
τώ ν περιστάσεων καί είς τον φόβον τοϋ 
εμφυλίου πολέμου.

— Οί πράκτορες τοϋ Βοναπάρτου, είπεν, 
είχον ηδη κατορθώσει νά έπιρρεάσωσιν δλα 
τ ά  σ τρατεύματα. Ηδη άπο τής 10 καί 
τής 1 1  μέγα μέρος τών στρατιω τώ ν ηρ- 
χιζον νά συζητώσι, πάμπολλοι άφανεΐ; 
καί άγνωστοι πράκτορες εΐχον άναμιχθή 
μεταξύ  αύτώ ν’ εμαθον άκολού06>ς οτι δύο 
άετοφόροι σημαϊαι είχον δοθή κρυφίως είς 
τούς στοατιώ τας. Ο ερεθισμός ήτο μ έγ ι
στος" σιγή φοβϊρά άνήγγελλεν δτι τά  
σ τρατεύματα  ήσαν έτο ιμ α  νά υψώσωσι τήν 
σημαίαν τής ανταρσίας’ οί σ τρατιώ τα ι ή - 
πείλουν νά μέ φονεύσωσι, καθώς εμαθον 
παρά τοΰ στρατηγοΰ Βουρμοντ καί πολλών 
άλλων στρατιω τικών. Ημην τεταραγμένος 
καί εγώ ό ίδιος διά τήν φρικώδη θέϊκν είς 
τήν όποιαν ή Γαλλία εμελλε νά εύρεθή

καί παρεσύρθην μαλλ>ον άπο τον χείμαρρον, 
πλήν δέν εδωκα το  παράδειγμα.

Τήν πρωίαν τή ς ημέρας δτε άνέγν6>σα 
τήν προκήρυξιν είς τά  σ τρατεύματα, έκά- 
λεσα πλησίον μου τούς στρατηγούς Λε- 
κούρβ καί Βουρμοντ καί το ΐς άνέγνωσα 
τήν προκήρυξιν’ προσεκάλεσα δέ συγχρό
νως τόν Βουρμοντ νά μέ είπή είς τήν τ ι 
μήν του τ ί  έφρόνει περί αύτής. Αμφότεροι 
ένέκρινον το περιεχόμενόν της καί μέ συν- 
ώδευσαν είς τήν π λα τεία ν  οπου ό Βουρμοντ 
είχε δ ιατάξει νά συναθροισθώσι τ ά  στρα
τεύματα .

Ε , Οταν άπεφασίσατε νά συνενωθήτε 
μέ τον Βοναπάρτην, έγράψατε είς τούς 
στρατάρχας Σουσέ καί Ούδινώ ειδοποιών 
αύτους περί τής άποφάσεώς σας ;

Α. *Οχι. Νομίζω  δτ ι το ΐς έγραψα μετά  
τινας ημέρας διαβιβάζο>ν είς αύτους τάς 
δ ια τα γά ς  τά ς  όποιας ε ΐχα  λάβει παρά τοΰ 
στρατηγοΰ Βερτοάν.

Ε. Ποΰ συνηντήσατε τον Β οναπάρτην;
Α. Ε ίς τδ  ’Ωξέρ προς τδ  όποιον μέ εί

χεν ειδοποιήσει δ τ ι εμελλον νά βαδίσωσι 
τά  στρατεύματα.

Ε. ’Ελάβετε μεταξύ τής 13  καί 14  
μαρτίου δ ια τα γά ς παρά τώ ν υπουργών τοΰ 
βασιλέως ;

Λ. Ελαβον επιστολήν τινα  τοΰ υπουρ- 
γοϋ τώ ν στρατιω τικών είς Βεζανσών διά 
τής όποιας άνηγγέλλοντο προς εμέ α ί στρα- 
τ ιω τικ α ί κινήσεις α ί παοαγγελθεϊσαι είς 
τούς στρατάρχας Σουσέ καί Ούδινώ, πλήν 
δέν ένθυμοϋμαι άκριβώς τήν χρονολο
γίαν της.

Ε. Δέν δ ιετάξατε νά συλλάβουν πολλούς 
στρατηγούς καί άνωτέρους άξιωματικούς 
έχοντας θέσεις είς τδν νομόν σας, μεταξύ 
δέ άλλων τούς στρατηγούς Βουρμοντ, Λε- 
κούρβ, Δελώρ, Ζαρρύ, τον κόμητα Σέ, 
νομάρχην τοϋ Δούβ καί τδν Κ. δήμαρχον 
τή ς  Δόλης;

Α. Μ άλιστα, κ α τά  τήν  δ ια τα γή ν  τήν 
οποίαν ελαβον παρά τοϋ Βοναπάρτου’ 
τοΰτο ήτο  μέτρο ν προσωρινόν τό  όποιον 
αύτδς ένόμιζεν ώφέλιμον, άλλά τδ  όποιον 
δέν τούς εβλαψε καθότι οί περισσότεροι 
αύτών είχον φθάσει είς τά  Παρίσια συγ
χρόνως σχεδόν μέ τδν Βοναπάρτην’ εμαθον
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ακολούθως δτ ι δέν ήνωχλήθησαν καί δτι 
είχε σταλή δ ια τα γή  είς τόν στρατηγόν 
Μερμέ διοικητήν τοϋ Βεζανσών ν’ άποφυ- 
λακίση δλους τούς συλληφδέντας έκτος 
τοϋ Νομάρχου τοϋ Βεζανσών οστις ά π ε- 
πέμφθη έκ τη ς πόλεως.

Ε . Γνωρίζετε τόν Κ. Καιρώλ, άξιω μα- 
τικόν έπί τών τροφίμων;

Α. Μάλιστα.
Ε . Δ ιατί τόν έφυλακίσατε είς τό Λόνς- 

Λ ε-Σ ω λνιέ;
Α. Δέν ένθυμοϋμαι νά Ιδω κα τοιαύτην 

διαταγήν. Νομίζω οτι τόν έπέπληξα μόνον 
ίίιότι δέν Ιλαβεν ολα τ ά  αναγκαία μέτρα 
διά νά έξασφαλίσιρ τήν διατροφήν τών 
στρατευμάτω ν, καί τόν διέταξα  νά ύπάγν) 
είς Βεζανσών νά φροντίση περί τούτου.

Ε. Φθάνων είς τό  Βεζανσών δίετάξατε 
ν άφοπλίσουν τό  φρούοιον;

Α · ]°ν·
Ε . Ηςεύρετε άν δ διευθυντής τοϋ πυρο

βολικού άπέσυρε τηλεβόλα άπό τώ ν προ- 
μαχώ νω ν καί κα τά  ποίαν δ ιαταγήν;

Α. Δέν Ιμαθον περί τούτου τ ίπ ο τε . Δύ- 
νατα ι δέ νά ζητηθή λόγος άπό τόν στρα
τηγόν Βουρμόντ διά νά γνωσθϊί άν ύπήρ- 
χον περί τούτου δ ια τα γα ί.

Ε. Ενθυμεΐσθε νά έζητησασε διά τοϋ 
άρχηγοΰ τοϋ επιτελείου σας δεκαπέντε χ ι 
λιάδας φράγκων παρά τοϋ νομάρχου τοϋ 
Βεζανσών;

Α. ”θ χ ι .
Ε . Παρά τίνος δ στρατηγός Γω τιέ διε- 

ταχθη  νά όπισθοχωρήστ; πρός τό  Βοϋργον 
μετά  τοϋ 7 6 ou σ υντάγματος;

Α. Υποθέτω δτ ι διετάχθη  παρά τοϋ 
στρατηγοϋ Βουρμόντ.

Ε . Παρά τίνος ή 'Υ μ ετέρα ' ’Εξοχότης 
εμαθε τήν ανταρσίαν τοϋ 7 6 ου συντάγμα
τος καί την συνεννόησίν του διά  νά ύπάγη 
να συνενωθεί μέ τόν Β οναπάρτην;

Α. Παρά τοϋ νομάρχου τής Αίνης καί 
δύο άλλων . άνθρώπων ερχομένων Ικ. Λυών.

Ε . Ποίας δυνάμεις ε ΐχετε  υπό τά ς δ ια - 
ταγάς σας εις τό  Λόνς-Λέ-Σωλνιέ πεζικοϋ 
ω? *a i ίππικοϋ καί πυροβολικοϋ;

Α. Είς τό  Λόνς-Λέ-Σωλνιέ εόρίσκοντο 
το 6 0 sv καί 7 7 ον σύνταγμα της γραμμής, 
το 8 5ν των ακροβολιστών καί τό 5 5ν τώ ν

δραγόνων, τό  δέ πυροβολικόν δέν ειχε 
φθάσει ακόμη.

Ε. Πόθεν ή Ύ μετέρα ’Εξοχότης περιέ
μενε τό  πυροβολικόν τ η ς ;

Α. ’Εκ Βεζανσών. 'θ  στρατηγός Μονζε- 
ναι είχε δ ια τα χθή  νά τό  διευθύντ) είς 
Λόνς-Λέ-Σωλνιέ. Νομίζω δτ ι εφθασεν έκεΐ 
μ ία  κανονοστοιχία την 1 5 ’ άλλά δέν δύ
ναμαι νά βεβαιώσω τοϋτο διότι ε ίχα  ήδη 
αναχωρήσει έκ τής ρηθείσης πόλεως.

Ε. 'Η  'Υμετέρα ’Εξοχότης εγραψε την 
13  έκ Λόνς-Λέ-Σωλνιέ επιστολήν Ttva 
πρός τόν υπουργόν τών στρατιιοτικών δια 
τής δποίας τώ  έγνωστοποίει τήν συγκρό- 
τησιν τώ ν δύο υπό τάς δ ια τα γά ς της μοι
ρών. Τά σ τρατεύματα τα ϋ τα  λοιπόν ήσαν 
είς τό Λόνς-Λέ Σωλνιέ η είς τά  πέριξ;

Α. Σδς άπήντησα ηδη δτ ι δύο συντάγ
μ α τα  ήσαν είς τό  Αόνς-Αέ-Σωλνιε, ο λοι
πός στρατός ήτο κατεσκηνο>μένος εις τα  
πέριξ έκτος τοϋ 3 SU συντάγματος τών ουσ- 
σάρων τοϋ δποίου μέγα μέρος είχεν ηδη 
αδτομολήσει πρός τόν Βοναπάρτην, τοϋ 
6 ου έπίσης τώ ν ούσσάρων τό  όποιον είχα  
διευθύνει πρός την ’Οξόνην καί τοϋ 76°“ 
ευρισκομένου είς Βοϋργον, τό  δε πυροβολι
κόν δέν είχε φθάσει άκόμη δλον και at 
μοΐραι τώ ν οποίων ε ίχα  γνωστοποιήσει την 
συγκρότησιν είς τόν υπουργόν δεν θα έδυ- 
ναντο νά συσσωματωθώσι πρό τής 15.

Ε . ’Από τ ί  συνέκειντο αί πολεμικαι σας 
προμήθειαι είς τό Λόνς-Λέ-Σωλνιε;

Α. Δέν δύναμαι νά άπαντήσω ακριβώς 
είς την έρώτησιν ταύτην. Γνωρίζω μόνον 
δτ ι τ ινά  τώ ν συνταγμάτω ν τοϋ πεζικού 
ερ-ελλον νά εχωσι πεντήκοντα πυριτοβολας 
κ α τ’ άνδρα, άλλα δέ σ υντάγματα  δεν ε ί-  
χον παντελώ ς το ιαύτας. Με τόσην τα χ ύ 
τη τα  είχον έξαποσταλή τά  στρατεύματα, 
ώστε ό στρατηγός Βουρμόντ είχε λησμο
νήσει νά διανείμη πυριτοβολας εις τ ινα  
τών συνταγμάτω ν. Κ ατά τήν εις Βεζανσών 
άφιξίν μου δέν υπήρχεν ακόμη είς μονος 
ίπ πο ς  διά τ η ν  υπηρεσίαν τοϋ πυροβολικοϋ 
τοϋ στρατού μου καί ήναγκάσθην νά στε^ίλω 
έκ Λόνς-Λέ-Σωλνιέ είς Βεζανσών ενα άξιω- 
φατικόν του εττιτε^είου του υ^ουργου του 
πολέμου φθάνοντα εκ Λυο)ν μετά  του k . 
Σορράν διά νά ζητηαω  παρά τοϋ διευθυν-
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τοϋ τοϋ πυροβολικοί» νά πέμψη πυριτοβο- 
λάς ταχυδρομικώς.

Ε. Ο μιλήσατε έμπιστευτικώς μετά  τοϋ 
Κ. Πρεσάμ άρχηγοΰ τοϋ επιτελείου σας 
περί τοϋ σχεδίου σας τοϋ νά συνενωθήτε 
μ έ  τον Βοναπάρτην;

Λ. ‘Ο χι.
Ε . Δύνασθε νά μας παρουσιάσετε καί 

την  επιστολήν τήν όποιαν έλάβετε παρά 
τοϋ Βερτράν έκ, μέρους τοϋ Ναπολέοντος 
κ α τά  τήν νύκτα τής i 3  μαρτίου καί το 
πρωτότυπον τής προκηρύξεως τήν  όποιαν 
άνεγνώσατε εις τ ά  σ τρατεύματα  καί ή τις, 
ώς λέγετε, ήτο έπισυνημμένη είς τή ν  επ ι
στολήν τοϋ στρατηγού Βερτράν;

Α. Τά δύο τα ΰ τα  έγγραφα πρέπει νά 
εύρίσκωνται είς τδ  γραφεΐόν μου.

Ε. Ενθυμείσθε νά ε ίπα τε  έπ ί τής π λ α 
τείας τοΰ Αδνς-Αε-Σωλνιέ, είς τ ά  περι- 
στοιχοϋντα  υμάς πρόσωπα, μ ετά  τήν  άνά- 
γνωσιν τής προκηρύξεως, δτι ή έπάνοδος 
τοϋ Βοναπάρτου είς τήν Γαλλίαν ήτο π α -  
ρεσκευασμένη προ τριών μηνών καί έπέ- i 
κ ε ίν α ;

Α. νΟ χι, δέν ενθυμούμαι τοιοϋτό τ ι .
Ε . Δέν είπετε είς τον φροντιστήν Και- 

ρώ λ: «Προ τριών καί Ιπέκεινα μηνών 
έγνώριζα τοϋτο έκ τής νήσου Ε λβης;»

Α . 'Ο χ ι .
Ε . Δ ιετάςατε έν Δόλγ] νά τυπωθή καί 

τοιχοκολληθή καμμ ία  προκήρυξις;
Α. Δέν ενθυμούμαι.
Ε. Ε ίπ α τε  τήν 1 5 μαρτίου είς τον δή- 

μ,αρχον Δόλης, παρόντος καί τοϋ έπάρχου, 
ο τι πρδ τριών μηνών οί ΚΚ. στρατάρχαι 
τή ς  Γαλλίας είχον συλλάβει τδ  σχέδιο ν ν’ 
«νατρέψωσι τήν κυβέρνησιν τώ ν Βουρβόνων 
κα ί ο τι πρδ ενδς μηνδς τδ  σχέδιον τοϋτο 
είχε  κατασταθή όριστικδν καί ά μ ε τά - 
κ λ η το ν ;

Α. Τούτο είναι ψεύδος. Δέν έγνώριζα 
τδν  δήμαρχον τής Δόλης, νομίζω  δ τ ι τδν 
ειδον κα τά  τήν έκ τής πόλεως εκείνης 
διάβασίν μου, άλλά δέν τώ  είπον μ ή τε  έμπι- 
στευτικώς μήτε έπισήμως τ ίπ ο τε  ες  δσων 
αναφέρει είς τήν κατάθεσίν του.

(Μετά τινας ημέρας ό κόμης Γκρόνδλερ 
Εφερε πάλιν τδν λόγον είς τ ά  "δύο έγγραφα 
τής 4 3 μαρτίου.)

Ε. Π αρηγγείλατε νά ζητηθώσι τ ά  δύο 
έγγραφα τώ ν οποίων σάς προσεκάλεσα νά 
μάς παρουσιάσετε τδ  πρω τότυπον, δηλαδή 
ή επιστολή τοϋ Βερτράν καί ή προκήρυξις 
ήτις κατά  τήν βεβαίωσίν σας ήτο προσηρ- 
τημένη είς τα ύ τη ν ;

Α. ’Εζήτησα τ ά  έγγραφα τα ϋ τα  παρά 
τής κυρίας στοαταρχίδος κα ί μέ άπεκρίθη 
δ τ ι άμα εμαθε τήν σύλληψίν μου καί τή ν  
θανάτωσιν τοΰ συνταγματάρχου Ααβε- 
δοϋέρου, πρώτον τ ι  δρμημα ανησυχίας 
τήν ώθησεν είς τ δ  νά διατάξϊ) τδν έν Κου- 
δρώ έπ ιστάτην τη ς νά καύση δλα τά  έγ 
γραφα οσα εύρίσκοντο είς τδ  κτήμ ά  μου 
μεταξύ τώ ν οποίων ήσαν καί τ ά  δύο ζη
τούμενα έγγραφα. 'Η  δ ια τα γή  αυτη  έξε- 
τελέσθη.

(Είς μίαν άλλην άνάκρισιν, ό στρατάρ
χη ς έξιστορεΐ ώς εφεξής τή ν  αποστολήν 
ή τις τώ  έδόθη παρά τοΰ αύτοκράτορος 
μετά  τήν έξ "Ελβης επάνοδον.)

—  ’Ανεχώρησα έκ Παρισίων τήν 2 3  
μαρτίου κα τά  δ ιαταγήν τοϋ  Βοναπάρτου 
διά νά μεταβώ  είς Αίλλην. Εκεί ευρισκό
μενος, ελαβον διεξοδικωτάτην αύτοΰ έπ ι-  
στολήν, τήν  2 5  ή τή ν  2 6 , έν τ?> οποίοι 
με παρήγγελλε νά διατρέξω  δλον τδ  άνα- 
τολικδν καί τδ  άρκτικδν σύνορον τής Γαλ
λ ίας, ά πδ  τής Λίλλης μέχρ ι τοϋ Αανδώ, 
νά έπιθεωρήσω τά  στρατεύμ.«τα, κα ί νά 
έπισκεφθώ τά  φρούρια, καί νά βεβαιωθώ 
περί τής καταστάσεως τών έχυρωμάτων, 
τώ ν πολεμεφοδίων καί τώ ν τροφών, καθώς 
καί τ ά  στρατιω τικά  νοσοκομεία.

Κ ατά τήν άποστολήν ταύτην τή ν  οποίαν 
έξεπλήρωσα ώ ; έκτακτος έπίτροπος, ήμην 
προς τούτοις έπιφορτισμένος νά δίδω πλη
ροφορίας περί τώ ν πολιτικώ ν καί τώ ν 
στρατιω τικών υπαλλήλων, νά τούς παύω 
προσωρινώς οσάκις ηθελον κρίνει τοϋτο ω
φέλιμον καί νά προτείνω τήν  ά ν τ ικ α τά - 
στασίν τω ν. Γνωστδν είναι δ τ ι έξήσκησα 
τήν έξουσίαν ταύτην μ ετά  μεγίστης περί- 
σκέψεως καί δ τ ι κανείς δέν έπαύθη υπ 
έμοϋ. "Οταν έφθανα είς τά ς  πόλεις, αί 
πολ ιτικα ί καί αί στρατιω τικαί άρχαί ήρ- 
χοντο νά μέ έπισκεφθώσιν. Επληροφορού- 
μην παρ αύτών περί τή ς καταστασεως 
τώ ν πραγμάτω ν, το ϊς έγνωστοποίουν τας
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διαταγάς μου καί την εί; έμέ διαπ ιστευ- · 
θεϊσαν έξ ουσίαν. ΤΗ το φυσικώτατον νά 
δμιλώ είς τά ς  περιστάσεις έκείνας κατά  
το πνεύμα τής τό τε  κυβερνήσεως, πλήν 
άρνοΰμαι άπολύτω ; δτ ι έξέφερα δποιουσδή- 
ποτε έξυβριστικούς λόγους κ α τά  τοΰ βα - 
σιλέω; ή τών μελών τής οίκογενείας του ' 
αί δδηγίαι μου ^ητώς παρήγγελλον νά 
διακηρύττω  πανταχοΰ  δτ ι δ αϋτοκοάτωρ 
δέν ήθελε καί δέν ήόύνατο πλέον νά πολε- 
μηση έκτος τώ ν συνόρων τής Γαλλίας, 
κατά  τά ς  συμβάσεις τάς ^ενομένας έν 
"Ελβνι μεταξύ αύτοΰ, τής Α γγλίας καί 
τής Αυστρίας" δ τ ι ή Αύτοκράτειρα Μαρία 
Λουΐζα καί δ βασιλεύς τής Ρώμης ηθελον 
μείνει έν Βιένννι ώς δμηροι μέχρις ού δ αύ- 
τοκράτωρ δώσει είς τήν Γαλλίαν φιλελεύ
θερον σύνταγμα καί έκτελέσει δλους τούς 
δρους τής συνθήκης, μετά  δέ τα ΰ τα  OTt ή 
αύτοκράτειρα ηθελεν έλθει μετά  τοΰ υίοΰ 
του νά τον εύρη είς τούς Παρισίους. Ε ΐχον, 
έκτος τούτου, δ ιαταγήν, αν τυχόν δ βα
σιλεύς η μ έλ η 'τ ινά  τής βασιλικής οίκογε- 
νείας Επιπτον είς χεΐράς μου, νά μή πράξω 
τίποτε διά νά τούς παρεμποδίσω, άλλά νά 
τούς άφήσω νά υπάγουν οπου ήθελον έγ -  
κρίνει καί νά προστατεύσω μάλ ιστα  τήν 
έκ τής γαλλικής χώρας έξοδον. ’ Ωφειλον 
νά δίδω λόγον καθ’ εκάστην είς τον ίδιον 
Βοναπάρτην. (άχβλουθίΐ.)

Ο Ι  Ρ Ω Μ Α Ι Ο Ι  Δ Ο Υ Λ Ο Ι
ΚΑΙ

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

(Σ υ ν ίγ ι ιχ  χ α ι  τέλος ί δ ι  «υλλ. β*)

Πλήν τής τώ ν γεωργών καί τώ ν δούλων, 
καί άλλης τίνος πολυαρίθμου τάξεως τοΰ 
ρωμαϊκού όχλου ή διαγω γή  προς τούς κήρυ- 
κας τοΰ χριστιανισμού είναι άξία ιδ ια ιτέ
ρας μελέτης.

Ε πί τώ ν αύτοκρατόρων η 'Ρώμη κ α τα - 
οτασα δ ομφαλύς δλοκλήρου σχεδύν τής 
οικουμένης συνεδέετο μετά  τώ ν υποτελών 
«ύτή εθνών διά τώ ν μεγαλοπρεπών καί άπε- 
ραντων εκείνων λεωφόρων, ών τά  λείψανα 
κινοΰσι σήμερον εν , τήν έκπληξιν τοΰ θεα-

τοΰ. ’Εξ εκάστης δέ αύτών συνέρ^εον είς 
Ρώμην καθ ήμέραν καί κ α τά  σμήνη ξέ

νοι παντοΐο ι καί έξ αύτών τώ ν περάτων 
τής Αύτοκρατορίας. Ως σήμερον έν Παρι- 
σίοις, ουτω καί τό τε  έν τ·7) αίων!^ πόλει 
πλειοτέρους άπήντα  τ ις  Γερμανούς, Γ αλά- 
τα ς , Ελληνας, Αιθίοπας καί Συρίους ί| 
Ρωμαίους. Ο τοιοΰτος πληθυσμός καθίς-α 

άναγκαΐον άνάλογον πληθύν ξενοδοχείων, 
ών δ άριθμύς κατήντησεν έπί τώ ν τελευ
τα ίω ν αύτοκρατόρων νά υπεοβή τάς ύπο 
'Ρωμαίων πολιτώ ν κατοικουμένας οικίας. 
Ούδεμία άλλη γλώσσα είναι πλουσιωτέρα 
τής παρακμαζούσης λατινικής λέξεων ση- 
μαινουσών τύ  επά γγελμ α  τοΰ παρέχειν 
έπ ί μισθω είς τούς προσερχομενους κ α το ι
κίαν, τροφήν, οίνον, θερμά π ο τά , λουτρά, 
εταίρας, κύβους καί παν άλλο χρήσιμον 
ή εύάρεστον. Οί φιλολόγοι καταρρέονται 
ύπο άφθόνου ίδρώτος ζητοΰντες νά έξακρι- 
βώσωσι πο ια  υπήρχε διαφορά μεταξύ jm r -  
σιοναςίων, φρονμενταρίων, χαονοπόνωγ, 
παρόγων, χοπιαρίων, στp aC ov Jap iu r , κ ο 
πών, ταβερναρίων, θεριιοπωΛών, βοτου- 
.lag tw r  καί μυρίων άλλων καπήλων, είς ών 
τούς όνυχας ένέπιπτον ού μόνον οί ξένοι, 
άλλά καί πλεΐστοι τών Ρωμαίων πολ ιτώ ν , 
οΐτινες παρά τοΰ Νέρωνος καί Καλιγούλα 
είχον μάθει νά καταλ ίπω σ ι τούς έφεστίους 
θεούς χάριν τώ ν καπηλειών. Ο πληθυσμός 
τών τοιούτων ξενοδόχων κατήντησε τ ο -  
σοΰτος, ώστε ν άποτελώσιν έν τω  0χλ ω  
κράτος έν κράτει. Αλλ αν δ αριθμός α ύ 
τών η το  μ έγα ς, τύ  ποιον αύτών ητο α ϊ-  
σχιστον. Κατά τήν μαρτυρίαν τώ ν συγ
χρόνων συγγραφέων πάντες οί κάπηλοι 
ούτοι ού μόνον ήσαν κλέπτα ι καί προαγω - 
γο ί, άλλά καί είς άπαγω γάς καί δηλητη
ριάσεις καί δολοφονίας παρεΐχον προθύμως 
τήν βοήθειάν των. Αλλ άφίνοντες έπί 
τοΰ παρόντος τάς άλλας αύτών κακίας, 
θέλομεν περιορισθή νά έξετάσωμεν πώς καί 
οδτοι προσηνέχθησαν προς τού; χρ ιστια 
νούς, ΐνα  ουτω καταστήσωμεν πλήρη τήν 
έπιθεώρησιν τοΰ ρωμαϊκού συρφετοΰ, είς 8ν 
ένασμενίζονται τινες, στρεβλοΰντες τήν 
άλήθειαν χάριν κομματικών συμφερόντων, 
ν’ άποδίδωσι τήν τιμήν τής έν 'Ρώμη έγ -  
καΟιδρύσεως τοΰ Χριστιανισμού.
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Προ παντός άλλου πρέπει νά παρατη- 
ρήσωμεν δ τ ι οί πλεΐστοι τώ ν παντοίων 
τούτων κχπήλω ν ήσκουν δύο συγχρόνως 
επ α γγέλμ α τα . Τά κατα σ τή μ α τα  αύτών 
υψοΰντο συνήθ(ος πλησίον τών ναών ή 
τώ ν αμφιθεάτρων, καί δ κάπηλος πλήν 
τής καπηλικής τέχνες ήτο προσέτι καί 
Ϊεροθύ-Τ,ς (vietimurius) ή θηριοφύλαξ 
(bestiarius). Ό σάκις ευσεβείς τινες είδω - 
λολάτραι έπεθύμουν νάπροσφέρωσιν είς τινα 
τών θεών τοϋ ’Ολυμπου πρόβατον ή μ ο- 
σχάριον, δ κάπηλος ένεδύετο τά  ιερατικά 
αύτοϋ κοσμήματα καί έτέλει την θυσίαν 
εν τώ  ναώ' εύθύς δ έπειτα  μετά  την τ ε 
λετήν μετέφερε τδ  ζώον είς τδ  ξενοδοχεΐον 
καί μεταμορφούμενος είς μάγειρον παρε- 
σκεύαζεν αύτό προς εύωχίαν είς τούς προσ- 
ενεγκόντας τήν θυσίαν. Αν δε πάλιν ήτο θη
ριοφύλαξ προσέφερεν ώ ςέ π ίτό  πολύ είς τούς 
θαμώνας τοϋ ε7 ΐατορίου του, οίτινες συνή
θως άνήκον είς τά ς  κ α τω τά τα ς  καί λ ιμ ω τ- 
τούσας τάζεις τοϋ οχλου, τ ά  π τώ μ α τα  τώ ν 
έν τα ϊς μ άχα ις τοϋ αμφιθεάτρου π ιπτόντω ν 
ζώων. Ο ναδς λοιπδν καί τδ άμφιθέατρον 
ήσαν ή συνήθης αγορά, ενθα οί κάπηλοι 
έπρομηθεύοντο εύθηνά τ ά  παρατιθέμενα 
έπί τής τραπέζης αύτών κρέατα. Τοϋτο 
δε συνέφερεν ού μόνον είς τούς καπήλους, 
άλλά καί είς τούς πτω χούς αύτών πελά - 
τα ς , οΐτινες ήδύναντο ούτω άντί ολίγων 
λεπτώ ν νά έμπλησθώσι κρεάτων παντοίων. 
Ινα δε έχωσι καί τδν οίνον εύθηνδν, οί κα

λοί οΰτοι ξενοδόχοι συνείθιζον νά διαφθεί- 
ρωσι τούς έκ τώ ν αγρών είς τά ς  οικίας 
τώ ν πατρικίων μεταφέροντας αύτον άγρο- 
κόμους καί άμαξηλάτας, λαμβάνοντες παρ 
αύτών άντί τής «πολαύσεως άθλιου δεί
πνου καί αίσχρας τίνος εταίρας λάγηνον ε
κλεκτού οίνου τής Σαβίνης ή τοΰ Φαλέρνου, 
Sv άντικαθίστων έν τώ ,βαρελίω , ίνα  κα - 
λυφθή ή ελλειψις, όι ύόατος τοϋ Τιβέρεως 
•η άφεψήματος κυδωνίων. Ούτω δε ού μό
νον τδν κλοπιμαϊον οίνον ωφελούντο, άλ
λ ά  καί τήν φήμην ποοσεκτώντο δτι δ οί
νος τώ ν καπηλειών είναι καθαρώτερος τοϋ 
έπί της τραπέζης τώ ν πλουσίων. Εκ τού
τω ν βλέπει δ άναγνώατης ότι αί τρεις πη- 
γ α ί εζ ών οί μέν κάπηλοι ήντλουν άφθονα 
κέρδη δ δε δχλος τής Ρώμης εύθηνάς ευω

χ ία ς ήσαν: ά) αί είδωλολατρικαί θυσίαι, β )  
αί σφαγαί τοΰ αμφιθεάτρου, γ ')  ή κλοπή. 
Περιττόν μ ετά  τοϋτο νά μακρηγορήσωμεν 
παριστώντες τίνος υποδοχής έτυχε παρά 
τοϊς άνθοώποις τούτοις ό Χριστιανισμός, ο 
ερχόμενος νά στειρεύση τάς πηγάς ταύτας.

Έ κ  πάντω ν τώ ν αντιπάλων τοϋ εύ α γ- 
γελικοϋ κηρύγματος οί άγριώτεροι υπήρ
ξαν οί Ρωμαίοι κάπηλοι καί οί παρ’ αΰ· 
τοϊς φοιτώντες. II μεταξύ αύτών καί τώ ν 
Χριστιανών πάλη ήρξατο έπί Αλεξάνδρου 
Σεβήρου' σύνθημα δέ αύτής υπήρζεν άδεσπο- 
τόν τ ι  οίκόπεδον, όπερ οί χριστιανοί κ α τέ -  
λαβον πρδς άνέγερσιν εκκλησίας, τδ  δε 
σωματεϊον τώ ν καπήλων άντεποιεϊτο ά γ -  
νοοΰμεν έπί τ ίν ι δ ικα ιώ μ α τι. Η έρις έλαβε 
τοιοϋτον δγκον, ώστε αύτδς δ αύτοκράτωρ 
ήναγκάσθη νά μεσολαβήσνι δι’ άποφάσεοις 
ύπερ τώ ν χριστιανών, ην διετήρησεν ήμϊν δ 
Λαμπρίδιος έχουσαν ούτο> «ΙΙροτψοτΐρα  
είναι ή άνέγερσις raoO εις θεόν τινα, o ior-  
ΰήποτε η χαπηΛείου». Ε π ί τοΰ ούτω π α -  
ραχ&ιρηθέντος γηπέδου άν/γέρθη δ ναδς 
τής Αγ. Μαρίας τοϋ Τιβέρεως, ή πρώτη 
έν Ρώμ^ χριστιανική εκκλησία, δι ής αί 
τελετα ί τής νέας θρησκείας άνέβησαν άπο 
τής κατακόμβης είς τήν επιφάνειαν τής

' ί% 1·
Ε κτοτε ο μεταξύ χριστιανών καί κα

πήλων πόλεμος ύπήρξεν αδιάλλακτος' σύμ
μ αχοι δε τούτων πιστοί πλήν τώ ν χωρι
κών καί τώ ν δούλων διέμειναν μέχρι τ έ 
λους οί κρεωπώλαι, οί έργολάβοι λουτρών, 
οι προαγω γοί, οί πλάνητες μ εταπράτα ι 
καί βραδύτερον οί μικρέμποροι καί τ ε -  
χ ν ϊτα ι καί π ά ντα  έν γένει τά  κατώ τερα 
στρώ ματα της ρωμαϊκής κοινωνίας, ών τδ  
χριστιανικόν δόγμα κατέστρεφε τ ά  συμφέ
ροντα καί κατεδίκαζε τά ς  ίρέξεις. Καί πώς 
τώ  δντι ήτο δυνατδν νά μή μισήσωσιν οί 
κάπηλοι καί οί λαίμαργοι έκκλησίαν ήτις 
έν πληθούσϊ) συνόδω άνεθεμάτιζε πάντας 
τούς είσερχομένους είς έστιατόριον έν ώ

1 Κ ατά τον Ευσέβιον α ιτία  της τοιαυτης επίμο
νης τών Χριστιανών προς οικοδομάν της -πρώ της 

αυτών εκκλησίας έπ ί τοΰ γηπέδου τούτου, ητο π α -  
ρχδοσίς τις,· καθ’ ην ενώ έγεννατο δ Ξωτήρ έν *Jου- 
δαία άνεπηδα εν τώ παρά τδν Τί£εριν έκεινω γ η π ε δ ω  

άφθονος πηγή  ελαίου.
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παρετίθεντα κρέατα προερχόμενα εκ θυτ 
σιών ; Μετ ολίγον οί κήρυκες τοΰ χρ ισ τια 
νισμού κατεδίκασαν άπο τοΰ άμβωνος και 
αυτά  τ ά  παρά τοϊς χριστιανοί; συνήθγι 
επικήδεια συμπόσια,, εξ ών οΰκ ολίγα κέρδη 
έκαρποΰντο οί ξενοδόχοι. Τοσαύτη δέ ήτο ή 
περί τά  φαγοπότια  αύς-ηοότης τής τότε Εκ
κλησίας, ώστε δ Καρχηδόνιος Πουβλικόλας, 
χριστιανός νεομύητος και άπλοΰς τό πνεΰμα, 
ένόμισε σκόπιμον ν άπαταθή είς τόν ίερον 
Αυγουστίνον, ζητώ ν παρ αύτοΰ νά τόν φω
τίσει έπ ι τών εξής έροιτημάτων:

ά. Χριστιανός έξηντλημένος έκ πολυη
μέρου ασιτίας και μη δυνάμενος νά προμη- 
θευθ^ άλλην τροφήν πλήν κρέατος έκ Ου
σιών, τ ί πρέπει νά προτίμησή: ν άποθάντρ 
τή ς πείνης ή νά φάγη ές αυτώ ν;

β \  Χριστιανός προσκληθείς είς τράπεζαν 
φίλου καί φαγών έν άγνοια κρέας προερχό- 
μενον έκ θυμάτων αμαρτάνει θανασίμως;

y .  Λύναται χριστιανός νά φάγϊ) λάχανα  
η οπώρας έξ άγροϋ οπου υπάρχει ά γα λ μ α  
θεοϋ τίνος τώ ν έθνικών;

y .  ’Ε π ιτρέπετα ι είς χριστιανόν νά πίτ) 
ύόωρ έκ φρέατος ή νά λουσθή έν υδατι έξ 
οϋ επιον ή έν ω έλούσθησαν είόω λολάτραι;

Καί ά λλαςτο ιαύτας ερωτήσεις, τάςόποίας 
παραλείπομεν, νομίζοντες ίκανάς τάς παρα- 
τεθείσας πρός άπόδειξιν τής έπικρατούσης 
τό τε  παρά τοϊς χριστιανοΐς αυστηρότητας 
είς τήν τήρησιν τώ ν κανόνων τής έγκρα- 
τείας. Αί άπαγοοεύσεις αΰτα ι έξηγρίουν 
ετι μάλλον τήν κατά  τών χριστιανών λύσ
σαν τών καπήλω ν, οΊτινες έβλεπον καθε- 
κάστην μειούμενα τ ά  κέρδη καί κ α τα - 
στρεφομένην τήν βιομηχανίαν τω ν. Και διά 
τοϋτο βλέπομεν αύτούς έν σωτηρίο> ετει 
3 9 0 , μετά  τόν τελικόν θρίαμβον τοΰ χρ ι
στιανισμού, μένοντας άκραδάντως προση
λωμένους είς τ ά  καταπεσόντα  εϊόωλα, 
εγείροντας μνημεϊον είς τόν Λούκιον Αρά— 
διον Βαλέριον Πρόκουλον Augur pontiiex 
M inor, καί παρέχοντας τήν αίθουσαν τοΰ 
ξενοδοχείου των είς τους διω χθέντας έκ 
τών κλεισθέντων ναών τελευταίους ιερείς 
τής Ρέας καί τή ς Νεμέσεως, τούς Γάλλους 
καί κίναιδους εκείνους, περί ών ώμιλήσαμεν 
ανωτέρω. Τά καπηλεία  υπήρξαν τό ύσ τα
τον καταφύγιον τώ ν ήττηθέντω ν αρχαίων 

[ Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν — Ε Τ Ο Σ  Α '. ]

θεών, αί κατακόμβαι, ούτως είπεϊν, τής 
είδωλολατρείας" έκεΐθεν δέ έδιωξαν αύτούς 
ούχί πλέον οί κήουκες τοΰ ευαγγελίου διά 
τής θείας ευγλω ττίας το>ν, άλλ οί κ λη τή 
ρες τώ ν χριστιανών ήδη αύτοκρατόρων διά 
ράβδων καί πελέκεων.

Μ εταξύ τώ ν έχθρικώς διακειμένων πρός 
τούς χριστιανούς τάξεων τοΰ ρωμαϊκού 
όχλου ήριθμήσαμεν άνωτέρω καί τήν τώ ν 
μεταπρατώ ν καί μικρεμπόρων. Α ιτία  τής 
άποστροφής ταύτης ήτο ού μόνον οτι δ άρ- 
χα ϊκός χριστιανισμός, κη^ύττων τήν λ ιτό 
τ η τ α  καί ούδεμίαν ούδ έν αΰταΐς τα ϊς  
τελετα ΐς  άποδεχόμενος τό τε  έπιδειξιν 
κατέστρεφε πλήθος βιομηχανιώ ν1 οϊον 
έρμογλύφους, κηροπλάστας, άροψ.ατοπώ- 
λας, χρυσοχόους, κομμωτήρας καί άλ
λους τοιούτους θεράποντας τής εθνικής 
πολυτελείας, ά λλ ’ άκόμη δ ιότι οί τό τε  
ιερείς, π τω χο ί αντες καί μή θέλοντες νά 
πληρόνωνται διά τά ς  ίερατικάς αυτών 
υπηρεσίας, τάς οποίας κ α τά  τούς κανόνας 
τής άρχαϊκής εκκλησίας ώφειλον νά προσ- 
φέρωσιν άμισθί, κατέφευγον ΐνα πορίζων- 
τ α ι τά  πρός ζην είς τέχνην τινά  ή έμ πο- 
ρικήν βιομηχανίαν. Τ ίμιοι δντες εΐλκυον 
τούς άγοραστάς διά τής εδθτνείας τοΰ έμ - 
πορεύματος' πολύ δέ μάλλον άφοΰ δ αΰ- 
τοκράτωρ Κωνσταντίνος έξ υπερβολικοΰ 
ίσως ζήλου υπέρ της εκκλησίας άπήλλαξε 
τ ά  υπ’ αύτών πωλούμενα είδη παντός φό
ρου καί τέλους είς τό  δημόσιον. Η α τέ
λεια αυτη κατέστησε τόν πρός τούς χρι
στιανούς διαγωνισμόν άδύνατον, έπενεγ- 
κοΰσα βαθμηδόν τήν  καταστροφήν τώ ν ε ί-  
δωλολατρικών έπιτηδευμάτων (artes geit- 
tilitiae) . ’Εντεΰθεν τό  άσπονδον μϊσος 
τώ ν Ρωμαίων μεταπρατώ ν κ α τά  τής νέας 
θρησκείας" τό  δέ μϊσος τοΰτο έκορυφώθη

1 0 1  “π ρ ώ τ ο ι  χ ρ ισ τ ια ν ο ί  ε π ίσ κ ο π ο ι  τ ο σ ο ΰ τ ο ν  ά ·π ε - 

σ τ ρ έ φ ο ν τ ο  π α σ α ν  έ - ί δ ε ι ξ ι ν  |έ ν  τ α ΐ ς  τ ε λ ε τ α ΐ ς ,  ώ σ τ ε  

κ α τ ε δ ίκ α ζ ο ν  ώ ς  ε ί δ ω λ ο λ α τ ρ ικ ή ν  κ α ι  α υ τ ή ν  τ ο ΰ  θ υ -  

μ .ιά ιχ .α τ ο ς  κ α ι  τ ώ ν  λ α μ π ά δ ω ν  τ ή ν  χ ρ η σ ιν ,  β λ .  Τ ε ρ -  

τ ο υ λ .  ’ Α π ο λ .  §  Λ ,  Λ α κ τ α ν τ .  Inst. Div. II, 20. Κ α τ ά  

δ έ  τ ο ν  Μ ιν ο ύ τ ιο ν  Φ ι λ ι κ ά  « ε ί ν α ι  γ ελο Τ ο ν  ν α  -προσφ έρω  

» τ ι ς  ε υ τ ε λ ή  κ η ρ ία  ε ί ς  τ ^ ν  π λ ά σ α ν τ α  τ ο ν  ή λ ιο ν  κ α ι  

» τ ο υ ς  α σ τ έ ρ α ς ,  ώ ς  ο ί ε ι δ ω λ ο λ ά τ ρ α ι  ε ί ς  τ ο υ ς  θ εο ύ ς  

« α υ τ ώ ν ,  ο ι τ ι ν ε ς  ο ν τ ε ς  θ εο ι τ ο ΰ  σ κ ό τ ο υ ς  ε χ ο υ σ ιν  ά ν ά γ -  

» κ η ν  κ η ρ ίω ν  Ε να  β λ έ π ω σ ιν .»
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δτε δ Κωνσταντίνος μή άρκούμενος είς 
τα ΰ τα , άπηγόρευσε και τάς κατ έτος τ ε 
λουμένας δι εράνου ευωχίας τών διαφό
ρων έν 'Ρώμη συντεχνιών, δνιμεύσας τά  
προς τοΰτο τα μ εία  καί σφραγίσας τάς θύ- 
ρας τώ ν συσσιτίων. Εκ τούτων δύναται 
τ ις  εύλόγως νά είκάση οτι ό τό τε  χρ ισ τια 
νισμός ού μόνον δέν έδημοκόπει, ού μόνον 
δέν έθεράπευε τά ς παρεκτροπάς τοΰ ό'χλου, 
άλλ  άπ έναντίας ούδεμιάς ήμέλει ευκαι
ρίας ίνα  έπιδείξη τήν προς τά ς  κτηνώδεις 
αύτοΰ βρέξεις άποστροφήν.

Οί υπθ7 αρίζοντες την οχλοκρατικήν κα
τα γω γήν  τοΰ χριστιανισμού έν Ρώμη προ- 
βάλλουσιν ώς επιχείρημα καί τήν αυθόρμη
τον προσέλευσιν εις τ ό  κήρυγμα τοΰ Ιησοΰ 
τ ι ς  Αγ. Αφφρης, τής Αγ. Α γλαΐας, τοΰ 
Αγ. Γηνέστου τοΰ υποκριτοΰ, τής Αγ. 

Φλώρας καί Αγ. Ελένης τώ ν εταιρών, 
ζητοΰντες ν άποδείξωσι διά τώ ν μεμονω
μένων τούτω ν παραδειγμάτω ν δτι δ χρ ι
στιανισμός προσηλύτιζεν ου μόνον τόν 
όχλον άλλά καί τούς τά  αισχρά έπα γγέλ- 
μ α τα  μετερχομένους. Αλλ ούτοι λησμο- 
νοΰσι, φαίνετα ι, δτι παρά τοΐς άρχαίοις οί 
ύποκριταί καί αί έταϊραι δεν ήσαν όχλος. 
Η αίσχρότης τοΰ επαγγέλμα τος ουδόλως 

έκώλυεν αύτάς νά συγκαταλέγω νται έν τη  
αριστοκρατία έκείνη, ής έμβλημα είναι ή 
άνάπτυξις τής διανοίας. Απ έναντίας μά
λισ τα  ή μεταξύ τοΰ έπονειδίστου τής κοι
νωνικής θέσεως καί τής διανοητικής υπε
ροχής πηγάζουσα άντίθεσις επόμενον ήτο 
νά ώθηση τάς μαγδαληνάς ταύτας είς τούς 
κόλπους τής θρησκείας έκείνης, ή τις μόνη 
ήδύνατο νά έξαγνίση τόν ρύπον έπαχθοΰς 
παρελθόντος.

Εν τη  βραχεία ταυτη  επιθεωρήσει ού- 
δεμίαν, νομίζομεν, παρελείψαμεν νά μνη- 
μονεύσωμεν τώ ν τάξεων τοΰ ρωμαϊκοΰ 
όχλου. Είδομεν τούς γεωργούς, τούς δού
λους, τούς άπελευθέρους, τούς έργάτας, 
τούς καπήλους καί πάσαν έν γένει τήν κ α - 
λουμένην τό τε  «vilis plebicula» άγρίως 
καταδιώκουσαν έν τή  γενέσει αυτής τήν 
νέαν θρησκείαν, ή τις ού μόνον τ ά  άρχαϊα 
αυτής είδωλα ήρχετο νά κρημνίση καί τά  
συμφέροντα αύτοΰ νά καταστρέψη, άλλά 
καί τάς έρέξεις έκείνας νά καταδικάση ών

δ κορεσμός είναι τό  μόνον έπί γής ευτύ
χη μ α  τοΰ άμοιρήσαντος ελευθερίου ά γω - 
γής. Ο χριστιανός άπόστολος δ κηρύττων 
«Μακάριοι οί πεινώντες» καί « Α γάπα τόν 
πλησίον ώς σεαυτόν,» άδύνατον ήτο  νά τύχη  
καλής υποδοχής παρ όχλω  οστις ούδέν άλλο 
παρά τών άρχόντο^ν αύτοΰ έζήτει v)«Paneill 
e t  C ircen sses»1 ήγουν εύω^ίας καί παρα
θέσεις άνθρώπων είς τούς τίγρεις έν τω  
άμφιθεάτρω. Πάντες οί εύσυνειδήτως γρά— 
ψαντες περί τής τό τε  έποχής μυρία δσα 
άναφέρουσι γεγονότα  άριδήλως άποδει- 
κνύοντα τήν έχθροπάθειαν τοϋ ρωμαϊκού 
όχλου κα τά  τώ ν χριστιανών καί έπί αύ
τοΰ άκόμη τοΰ Κωνσταντίνου. Τά χωρία 
τα ΰ τα  ούχ ήττον καταφανώς άποδεικνύου- 
σι καί πόσον έπιπόλαιοι ή άσυνειδητοί 
είναι οί δημαγω γοί καί σοφισταί εκείνοι,οί 
τολμώ ντες νά παραβάλλωσιν εαυτούς πρός 
τούς κήρυκας τοΰ χριστιανισμού, ίσχυρι- 
ζόμενοι δτι ώς οί άπόστολοι ουτω κακεΐ- 
νοι ζητοΰσι τήν  διά τοϋ όχλου, τής πηγής 
ταύτης πάσης προόδου, άνάπλασιν τής κοι
νωνίας.

Ε Μ Μ . Δ . Ρ Ο ΪΔ Β Σ

Κ Α Π Ι Τ Ω Λ Ι Ο Ν

’Απέναντι τή ς αίωνιότητος τ ά  π ά ντα  
έν τ<~) κόσμω τούτω  είναι μηδέν’ μ ία  έκα- 
τονταετηρίς ίσοδυναμεΐ μέ μίαν ώραν, 
χ ίλ ια  δέ έτη μέ μίαν ημέραν" διά τοΰτο 
καί δ προφήτης Δαβίδ έλεγε. «Χ ίλια έτη 
έν όφθαλμοΐς σου, Κύριε, ώς ημέρα ή χθες 
ήτις διήλθεν.» Καί τά  άντικείμενα λοιπόν, 
ή τά  προϊόντα τής άνθρωπίνης χειρός ή

1 Δ ιά  τ ι ς  λ έ ξ ε ω ; «Panem» i  δ χλ ο ς  τ ί ;  Ρ ώ μ η ;  

δέν έ ζ ή τ ε ι  ξηρόν apToVj ά λ λ ά  τ ρ ά π ε ζ α ν  π λ ο υ σ ιο π ά -  

ροχον. Π λ ή ν  τοΰ  άρτου δ ιεν έ μ ε το  δ ω ρεά ν τό  ελ α ιο ν  

7.2.1 τό  χ& ίρειον κ ρ έ α ς . Μ ετ’ ο λ ίγο ν  έ ο χλ ο ς  ά π τ ,ττ ,σ ε  

κ α ί  τό ν  οίνον ά π λ η ρ ω τ ε ί ,  6 δέ α ίιτο κ ρ ά τω ρ  Λ ΰ ρ τ ,λ ια - 
ν ό ; ένομ οθέτη σ ε ν’ ά γο ρ α σ θ ω σ ιν  υπό  το ΰ  δ η μ οσ ίου  α ί  
μ έ χ ρ ι  τώ ν  θ α λ α σ σ ίω ν  Α λ π ε ω ν  ε κ τε ιν ό μ ε ν α !  π ε δ ιά 

δες π ρ ό ;  κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια ν  α μ π έ λ ω ν , ιώ ν  τό  π ρο ϊόν  ή θ ελ ε  

δ ια ν έ μ ε σ θ α ι κ α θ ’ ώ ρ ισ μ έ ν α ς  η μ έ ρ α ς  είς  τόν  ί χ λ ο ν  τ ή ς  
Ρ ώ μ η ς .
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διανοίας, τ ά  οποία ημείς οί άνθρο>ποι χα-τ 
ρακτηρίζομεν διά της λέξεως άρχαιόζης, 
δέν είναι άλλο τ ι  παρά η κατάστασις της 
χθές. Π άντα όέ τά  προϊόντα της άρχαίας 
εκείνης εποχής τά  όποια συνήθως τ ιτ λ ο -  
φοροΰμεν διά τών επιθέτων μέγα και νχΙτη- 
Λύν ουδέν άλλο άποτελοϋσι παρά έν ση- 
j/.εϊον, το όποιον διαδέχονται άλλα τοιαϋτα. 
Εν τούτοις, άν καί παν γηίνον μεγαλεϊον 

είναι μόνον φασματικόν και απατηλόν, αν 
καί είς το  άπειρον διάστημα δέν είναι δυ
νατόν νά παρουσιασθη τ ι ώς άπολύτως 
μ έγα , έκτος τοϋ άπειρου αΰτοϋ καί έκτος 
τοϋ Θεβΰ, μολαταύτα  έγκειτα ι εις την 
μυστηριώδη φύσιν τοϋ άνθρώπου νά άνα- 
ζη τή  ευχαρίστως έν τη  σμικρότητι τοΰ 
ατόμου τό  μέγα καί νά πανηγυρίζω) έν 
τοΐς πεπερασμένοις εργοις τώ ν χειρών του 
τήν αποθέωσίν του.

Λιά τόν λόγον τοϋτον ημείς οί μ ετα γε- 
νές·εροι έξετάζομεν καί θαυμάζομεν τά  λεί
ψανα τής άρχαιότητος' μέ μέγα  δέ ένδια- 
φέρον καί ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν ένασχο- 
λοΰνται πολλοί εις τήν περιγραφήν αυτών 
καί τόν χαρακτηρισμόν, καθόσον μάλιστα  
τά  αντικείμενα τα ϋ τα  έτέθησαν υπό τοΰ 
χρόνου ώς έπί κοθόρνου. Αί χιλιετηρίδες 
πρόκεινται έπ ί τών άνθρώπων καί τών 
πράξεών τω ν, έπί τώ ν εργο)ν και τώ ν γε 
γονότων ώσεί μεγεθυντικοί φακοί μέ μόνην 
τήν διαφοράν οτι ή έπί τούτων οπτική 
άπάτη  ενεργεί κ α τ  αντίστροφον αναλο
γίαν , οπερ βεβαίως δέν είναι δυνατοί νά 
έφαρμοσθή είς τά  προϊόντα τοΰ παρόντος.

Η έπιθυμία τής μελέτης καί τοΰ θαυ- 
μασμοΰ τώ ν λειψάνων τής άρχαιότητος 
παρακινεί πρό πολλών έτών τούς έπ ίστή- 
μονας καί έραστάς τοϋ καλοΰ καί άλλους 
ματαίους Ευρωπαίους νά έγκαταλείπω σι 
τάς πατρίδας καί τά ς άναπαύσειςτων καί νά 
έπισκέπτω νται τάς χώρας είς τάς οποίας 
υπάρχουσι το ιαΰτα . Χ ιλιάδες περιηγητών 
έπεσκέφθησαν καί επισκέπτονται καθ έκά- 
ς-ην τήν πατρ ίδα  ήμών, πολύ δέ περισσότεροι 
μεταβαίνουσιν είς τάς διαφόρους τής ’Ι τ α 
λίας πόλεις καί ιδίως είς τήν Ρώμην, είς τά  
διάφορα μουσεία τής οποίας φυλάττονται 
πλεϊστα  καί ω ραιότατα προϊόντα τής ελ
ληνικής τέχνης, κα ί όπου διετηρήθησαν

άκεραιότερα διάφορα άλλα αρχιτεκτονικά 
έ'ργα, επειδή οί βάρβαροι έπιδρομεΐς τοΰ 
μεσαί6>νος καί τής νεωτέρας έποχ7ις δέν 
έπήνεγκον τοσαύτας είς τήν Ιταλίαν όσας 
είς τήν Ελλάδα καταστροφάς.

Ημείς όμως οί Ελληνες κα ίτοι λεγό
μενοι άπόγονοι τώ ν άνδρών εκείνων τά  
έργα τών οποίων θαυμάζει ό νεώτερος κό
σμος, κα ίτοι κατοικοΰντες τήν χώραν είς 
τήν όποιαν παρήχθησαν καί πλεϊσ τα  τώ ν 
οποίων κοσμοΰσι ταύτην, κα ίτοι εχοντες 
αυτά πρό τώ ν οφθαλμών μας, είμεθα τό  
μόνον ίσως έκ τώ ν έθνών τής Ευρώπης, 
όπερ δέν κατώρθωσεν είσέτι νά άποκτήσ/ι 
πραγματικούς επιστήμονας είς τό  εΐόος 
τοΰτο , ή έκτιμητά ς τοΰ έν το ϊς εργοις 
τούτοις καλοΰ. Εχομεν τάς αρχαιότητας 
χάριν τώ ν όποιων ό πολιτισμένος κόσμος 
μνημονεύει καί τής Ελλάδος, ώς άλλοι 
ομως βάνδαλοι τάς καταστρέφομεν καί 
τάς όλιγωροΰμεν, έκτος έάν πρόκειται 
πωλοΰντες αύτάς είς τούς ξένους νά ά π ο - 
κτήσωμεν ευτελές αργύρων. Τίς δέ ό α ΐτιος 
τής το ιαύτης καταστάσεω ς, δέν είναι ούτε 
τοϋ παρόντος χρόνου ούτε τής παρούσης 
πραγματείας έργον, άρκεϊ ότι οί πάντες 
άναγνωρίζουσιν αύτήν. Διά τοΰτο έμνη- 
μονεύσαμεν αυτής άπλώς παρακινηθέντες 
έκ τοΰ είδους τής αρχαιολογικής πραγ
μ α τε ία ; μας.

' θ  φιλόκαλος εκδότης τοϋ Παρθενώνος 
έπιθυμών νά εύχαριστήση πολλαχώ ς τούς 
συνδρομητάς του έφρόντισε νά ποικίλλτ) 
αύτόν καί δι ώραίων εικονογραφιών συνο- 
δευομένων υπό διατριβών, είς τα ύ τα ς άνα- 
φερομένων, οΐα ή όπισθεν, δι ής άπεικο- 
ν ίζετα ι τό Καπιτώλιον τής Ρώμης, όποιον 
σήμερον είναι.

'θ  Λούκιος Ταρκύνιος Πρίσκος μ α χόμ ε- 
νος κα τά  τών Σαβίνων /ϊύχήθη είς τόν Δία, 
τήν *Ηραν καί τήν ’Αθηνάν τήν άνέγερσιν 
κοινοΰ αύτοΰ ναοΰ, νικήσας δέ τούτους 
άνήγειρε πραγματικώ ς έπί τοϋ Ταρπηίου 
λόφου τό  μετά  τα ϋ τα  τοσοΰτον γνωστόν 
γενόμενον Καπιτώλιον. Περί τοΰ ονόματος 
αΰτοϋ σώ ζεται μΰθός τ ις , τόν όποιον άνα- 
φέρομεν ένταΰθα χωρίς βεβαίως νά σ υ ν ι-  
στώμέν τ ιν ι νά τόν πιστεόστ,. Κ ατά τόν 
μΰθον τοϋτον, οτε άνωρύττοντο τά  θε
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φον προς μνήμην τοΰ σπουδαίου τούτο» 
θαύματος τδ  ονομα (caput TolllS Capi
tol) Καπιτώλιον. Ο τι 6 μϋθος ουτος είναι 
προΐδν τής συνθέσεως τοΰ ονόματος αύτοϋ 
καί δτι έπενοήθη βραδύτερον υπό τίνος εκ, 
τώ ν άρεσκομένων είς τδ  π λ ά ττε ιν  τοιούτου 
είδους θα ύμ ατα , τοϋτο είναι έκτος πάσης 
αμφιβολίας. Τοιούτων μύθων παραδείγ
μ α τα  διέσωσεν ήμΐν άπειρα ή άρχαία μυ
θολογία.

'Η  λέςις K a n iz u .h o r  κυρίως είναι κα
τηγορηματική , δπως αί αντίστοιχοι τα ύτη

έλληνικαί καί σημαίνει πασαν άκρόπολιν" 
ώστε τδ  Κ απιτώλιον ητο κ α τ’ άρχάς ή 
άκρόπολις τής Ρώμης καί μάλ ισ τα  ή 
έντδς τώ ν τειχώ ν τής πόλεως" ώς τοιαύτνι 
δέ έχρησίμευσε π ά ντο τε , καί κα τά  τους 
αρχαίους χρόνους, οτε λέγετα ι οτι διά 
•προδοσίας κατέλαβον αύτήν οί Σαβϊνοι, ώς 
τήν σπουδαιοτέραν θέσιν τής πόλεως, καί 
είς τους ιστορικούς, καθ ους απειλούμενης 
τής πόλεως οί κάτοικοί τη ς 'κατέφευγον 
είς αντην ώς τδ  έχυρότερον μέρος. Καί κατά

τους εμφυλίους δέ πολέμους ή νίκη ήτο 
πά ντο τε  όπέρ εκείνου, δστις κατελάμβανεν 
αύτήν.

Ο λόφος έφ ού κ εϊτα ι τδ  Κ απιτώ λιον, 
άποτελεϊτα ι ύπδ δύο κορυφών" έπί τής 
μιας τούτω ν τής προς Β. καί ύψηλοτέρας 
δπου σήμερον κ εϊτα ι τδ  άνάκτορον Καφα- 
ρέλη καί τδ  κατά σ τη μ α  τής αρχαιολογι
κής εταιρίας εκειτο ή άρχαία άκρόπολις, 
ήτις εκαλείτο arx Satuniia" δτε δμως οί 
Σαβϊνοι οδηγούμενοι υπο τοϋ βασίλέως

μέλια  τοϋ ναοΰ ευρέθη κεφαλή ανθρώπου 
πρδ πολλών ετών έκεϊ ένταφιασθέντος. Η 
κεφαλή αυτη διετηρεϊτο έντελέστατα καί 
μάλ ιστα  έφερεν είσέτι πρόσφατα τά  ίχνη 
τοϋ α'ίματος καί τους χαρακτήρας τόσον 
ευδιάκριτους, ώς άν πρδ ολίγου είχεν έκεϊ 
άποτεθή. Οί μάντεις ήρμήνευσαν τδ  ση- 
μεΐον τοϋτο ώς λίαν εύνοϊκδν, είπόντες δτι 
ή Ρώμη γενήσεταί ποτε η κεφαλή άπάσης 
τή ς  ’Ιταλίας. ’Επειδή δέ ο άνθρωπος δστις 
ε ίχε π ο τε  έκεϊ ταφεϊ ώνομάζετο Τόλος 
(Τ ο ίUS), διά τοϋτο άπεδόθη είς τδν  λό
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των Τίτου Τατίου έπήλθονκατά τής 'Ρ ώ μης, 
διά δέ τή ς προδοσίας της θυγατρός τοΰ 
φρουράρχου, ούτως είπεΐν, της άκροπόλεως 
ταύτης Σπουρίου Ταρπηίου, Ταρπηΐας κ α τε- 
λήφθη παρ αϋτών, δ (/.έν λόφος έπωνομά- 
σθη Τα,ρπήΐος, η δέ άκροπολις Ταρπηία 
άπό τοΰ ένόματος της προδότιδος. 'Η Ταρ- 
πη ΐα  αυτη δελεασθεΐσα υπό τώ ν έν τώ  apt— 
στερφ τώ ν Σαβίνων βραχίονι χρυσών κο
σμημάτων έπεθύμησε τούτων. Εξελθοΰσα 
λοιπόν της άκροπόλεοις μετέβη πρός τούς 
Σαβίνους, υπό την πρόφασιν της μεταφο
ράς ΰδατος, έκεΐ δέ ύπεσχέΟη αύτοΐς ότι 
θά άφήση ανοικτάς τάς πΰλας τής άκρο
πόλεως έάν τη  δώσωσιν ώς α ντάλλαγμ α  
τής προδοσίας ταύτης τά  έν το ΐς βραχίοσί 
τω ν χρυσά κοσμήματα. Οι Σαβΐνοι έδέχθη- 
σαν τήν πρότασιν και ουτω κατέλαβον τήν 
άκρόπολιν. Τήν προδότιδα έν τούτοις έφό- 
νευσαν ρίψαντες έπ  αύτής τάς βαρείας ay - 
τών ασπίδας.

Η προδότις δμως αυτη Ταρπηία κα τά  
τους χρονογράφους αντί νά μ ισήται υπό 
τών Ρωμαίων διά τήν πράξίν της ταύτην, 
ά π’ έναντίας έτ ιμ άτο  καί έλατρεύετο υπ 
αύτών’ είχεν άξκυθή τάφου κατέχοντος 
τόν ίερώτατον τής πόλεως λόφον, έφ’ ού 
έπετελοΰντο καθ έκαστον ενιαυτόν κα τά  
Διονύσιον τόν Αλικαρνασέα χο α ί, ώστε ή 
'Γαρπη'ΐα κα τά  τα ΰ τα  ητο θεός τ ις  η νύμφη 
αϋστηροΰ χαρακτήρος καί διά τοΰτο έξι- 
λεοΰτο διά τών χοών. Αποδείκνυται δέ 
τοΰτο ετ ι μάλλον έκ τοΰ δτι κ α τά  τούς 
ιστορικούς χρόνους έκ τοΰ βράχου, έφ ού 
έόείκνυτο ό τάφος τη ς , έκρημνίζοντο οί 
κακούργοι, έπωνομάσθη δέ ούτος S axum  
Tarpeium  (Ταρπηΐα λίθος), ή δέ παρ’ 
αύτώ εϋρισκομένη πύλη Pandana διετέλει 
πάντοτε άνοικτή.

Ο ταν δμως έπί τή ς κορυφής ταύτης 
ώκοδομήθη δ ναός τοΰ Διός, καί ή άκρό- 
πολις, καί ό ναός καί άπασα ή περιοχή 
επωνομάσθησαν K a n c tu -h o r  υπό τήν στε- 
ν<οτέραν τής λέζεως σημασίαν. Κ ατά τινας 
δμως τοπογράφους τής Ρώμης δ ναός ού
τος έκειτο έπί τής άλλης κορυφής τοΰ λ ό 
φου έπ ί τής δποίας σήμερον κεΐτα ι ή 
έκκλησία τής Θεοτόκου Al’a Coeli. Αί 
μαρτυρίαι δμως πολλών συγγραφέων, τά

περισωθέντα λείψανα, καί αρχαία τις. 
έγχοιρία παράδοσις δέν άφίνουσιν ούδέ τήν· 
έλαχίστην αμφιβολίαν δ τ ι δ ναός ούτος 
εκειτο έπί τής πρός δυσμάς κορυφής. Ανη- 
γέρθη δέ ώς’ ανωτέρω έλέχθη υπό τοΰ Ταρ* 
κυνίου Πρίσκου πρός τιμήν τών τριών θεών 
τοΰ Διός, τής Ηρας καί τής Αθήνας. Ο 
ναός ούτος ητο τοΰ λεγομένου τυρρηνικοϋ 
ρυθμοΰ, έπειδή κατά  τόν Λίβιον προσεκλή- 
θη έκεΐθεν δ άρχιτέκτω ν πρός κατασκευήν 
του’ είχε τρεις συνεχείς σηκούς, ά π ο τε -  
λοΰντας μίαν οροφήν καί £ν άέτω μα’ καί 
δ μέν μεσαίος ήτο αφιερωμένος εις τόν 
Δία, δ δέ πρός τά  δεξιά είς τήν Αθήναν, 
καί δ πρός τά  αριστερά είς τήν Ηραν. 
Ουτω δέ παοίστατα ι καί έπ ί νομισμάτων 
(Eckel D. Ν . VI ρ. 326 επ.) καί άναφέ- 
ρεται καί υπό τώ ν αρχαίων συγγραφέων, 
οΐτινες λέγουσιν δτ ι έκ δεξιών ΐόρυται ή
’Αθηνά. Proxim os illi (Jovis) tam en 
occupavit Pallas honores. (Horat. 
carm . I, 12) παρίς-αντο δέ οί θεοί καθή- 
μενοι έπ ί θρόνου.

Τό άρχαιότατον ά γα λμ α  τοΰ ναού τού
του είχε κατασκευάσει Τυρρηνός κα λλ ιτέ
χνης έκ πηλοΰ, έκράτει δέ είς τήν δεξιάν 
τόν κεραυνόν, δπως τά  άρχαιότερα ελλη
νικά είδω λα, άτινα  κ α τά  τά ς εορτάς ά π ή - 
λαυον ιδιαιτέρας περιποιήσεως, καί ηλεί- 
φοντο είς τό  πρόσωπον μέ μίλτον.

Τό άρχαΐον δμως τοΰτο Κ απιτώ λιον 
έκάη, άνωκοδομήθη δέ υπό τοΰ Σύλλοι 
χωρίς άλλην τινά  αρχιτεκτονικήν μεταβο
λήν παρά τήν τώ ν κιόνων, τούς δποίους άν- 
τικατέστησεν δ κορινθιακός ρυθμός, κα ί 
μάλ ιστα  κ α τά  τόν Πλίνιον κατακομισθέν* 
των έξ ’Αθηνών τώ ν κιόνων τοΰ ναοΰ τοΰ 
’Ολυμπίου Διός, ών ικανά λείψανα σώζον
τα ι είσέτι μαρτυροΰντα τήν ΰπαρξίν τω ν. 
Ο ναός είχε σχήμα παραλληλογράμμου 

εχοντος τό αύτό μήκος καί ΐίλάτος. Τριπλή 
σειρά κιόνων υπεστήριζε τήν οροφήν, έτέρα 
δέ διπλή άπετέλει στοάν εκατέρωθεν. Τό 
δπίσθιον μέρος αύτοΰ, το  δποΐον δέν ητο 
έστραμμένον πρός τήν πόλιν, δέν είχε κα
νένα κίονα. Τό σχέδιον τοΰτο τοΰ ναοΰ καί 
ή αρχιτεκτονική διάταξις διετηρήθησανκατά 
τόν Τάκιτον μέχρι τής εποχής τοΰ Βεσπα- 
σιανοΰ, ώς αποδείκνυται καί έκ τίνος άνα-
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γλύφου έπί τή ; θριαμβευτικής άψίδο; τοϋ 
Μάρκου Αύρηλίου, δι οΰ παρίστατα ι δ αύ- 
τοκράτωρ ούτος θύων προ τοΰ ναοΰ.

Απειρος πληθύ; αναθημάτων καί άλλων 
καθιδρυμάτων έκόσμουν τον ναόν τοϋτον 
καί άπασαν αύτοΰ τήν περιοχήν.

Τά αναθήματα δέ τα ΰ τα  καί δώρα δέν 
ησαν μόνον προϊόντα τής εύλαβείας καί 
τοΰ σεβασμού προς την έν τούτο» λατρευο- 
μένην τριάδα τών θεών τώ ν κατοίκων τής 
'Ρ ώ μη ; καί τής πολιτείας αύτής, άλλά 
καί πολλών άλλων ξένων" ήσαν δέ ποικίλα 
καί πολυτελέστατα  ών τά  πλεϊσ τα  άνήκον 
εις τ ά  συνοδεύοντα τάς παραστάσεις τών 
λατρευομένων θεών σύμβολα. ’Επειδή δέ ή 
συρροή αύτών ητο μεγάλη καί ώς τά  πολλά 
έκ πολυτίμω ν μετάλλων έχωνεύοντο καί 
έχρησίμευον εις άλλας άνάγκας' διά τοΰτο 
έν τώ  ναώ ύπήρχεν ιδιαίτερον τοΰ Διδς 
θησαυροφυλάκιον, δπερ εκειτο κάτωθεν τοΰ 
θρόνου του, καί διεφυλάχθη άσφαλές καθ’ 
δλον το  διάστημα τής δημοκρατίας μεχρι- 
σοΰ πυρποληθέντος τοΰ ναοΰ διηρπάγη ύπδ 
τώ ν άρπάγοιν στρατηγών.

Εκτος δμως τώ ν θρησκευτικών άναθη- 
μάτω ν είς τον ναδν τοϋτον άνετίθεντο καί 
υπδ τώ ν ιδιωτώ ν καί υπο τής πολιτείας 
διάφορα άλλα μνημεία άναφερόμενα είς 
τήν  .ιστορίαν τής Ρώμης ή τώ ν άνδραγα- 
θημάτων τών διαφόρων αύτής διακεκριμέ
νων πολ ιτώ ν’ έπιγραφαί, τ ιμ η τικ α ί άσπί- 
δες, τρόπαια, Ν ίκαι καί άλλα δμοια έπλή- 
ρουν τούς κίονας τοΰ ναοΰ, ώστε άπο και
ρού εις καιρόν ήναγκάζοντο νά άφαιρώσιν 
α ύτά , έπειδή δέν εμενε θέσις κενή διά τά  
νέα. At ίστορικώς περίεργοι έπιγραφαί, α ϊ-  
τινες ύπήρχον ένταΰθα, ήτο αληθής θη
σαυρός διά τούς πα τρ ιώ τα ς' έπειδή ot στρα
τη γο ί πριν θριαμβεύσωσιν έσυνείθιζον νά 
άναγράφωσιν έν τώ  Καπιτώλιο) τά ς ποά- 
ζεις τω ν διά σατουρνίων στίχο>ν ών ικανά 
παραδείγμ ατα  διέσωσαν ήμϊν οί συγγρα
φείς, ώς τού; τοΰ Κινκινάτου, οστις κατά  
τ ά  3 8 0  π . χ .  ένίκησε τήν Πραινέστην.

Ή  άπλή δμως αυτη έπίδειξι; προϊόντος 
τοΰ χρόνου ύπεχώρησεν είς τήν πομπώ δη, 
τήν δποίαν ή Ρώμη έδιδάχθη-,άπο ή ττ η -  
θέντας έχθρού; τ η ;.  Αντί τώ ν προτέρων 
εκείνων ασπίδων, άνετίθεντο κα τά  τί» π α 

ράδειγμα τών Καρχηδονίοιν χρυσαϊ καί άρ- 
γυραϊ μέ έγκεχαραγμένα; εικόνας, ών τινες 
παρίστοιν καί μάχας. Ε ί; μεταγενεστέρους 
δέ χρόνους άνετίθεντο καί χρυσαϊ Νίκαι 
τροπαιοφόροι, αΐτινες έπολλαπλασιάσθησαν 
άφ δτου έδόθη μεγίστη σημασία εις τήν 
ύπδ τοΰ Ιέρωνος άποσταλεϊσαν προ; τιμήν 
τ ή ;  Γερουσία;. Καί τά  τρόπαια δέ, ών 
ικανά σώζονται είσέτι έπί τοΰ Κ απιτωλίου, 
άτινα  άνεγείροντο δέν ήσαν ολίγα. Επί 
Αύγούστου καί Τιβερίου γενομένη; άρχή; 
έπ ί τής κρηπίδος τοΰ Κ απιτωλίου εφθασαν 
έπί Νέρωνος μέχρι τής κορυφής αύτοΰ.

Τοΰ χρόνου προϊόντος άνεγείροντο έπί 
τοΰ Καπιτωλίου κ α τά  μικρόν καί άλλοι 
ναοί και θεών ά γά λ μ α τα , εικόνες καί άν- 
δριάντες επισήμων άνδρών, διάφοροι άρ- 
χα ΐο ι νόμοι καί διατάξεις άναγεγραμμέναι 
είτε είς ιδιαιτέρους χάλκινου; κ ίονα;, 
είτε έπί τώ ν τοίχω ν καί τώ ν έπιφανειών 
τοΰ' ναοΰ καί τώ ν άλλων μνημείων- έπί 
τέλους-πληθύ; άπειρος ώραίων άγαλμάτω ν 
τής Ιλληνικής τέχνης τά  δποϊα οί νικη- 
τα ί μετεκόμιζον είς Ρώμην. Μεταξύ τών 
άγαλμάτω ν τών θεών άξιον μνήμης ίστο- 
ρικώς είναι το  τοΰ Διδς, δπερ άφιέρωσε 
κατά  το  2 9 3  π . X. δ νικητής τών Σ αμνι- 
τών Σ. Καρβίλιο; Μάξιμος, κα ί το δποϊον 
ε ίχε τοσοΰτον υψος, ώστε διεκρίνετο εύ- 
κρινώ; κ α τά  τον Πλίνιον άπο τήν κορυφήν 
τοΰ Αλβανοΰ λόφου" καί τδ  έπί στήλη; 
ίστάμενον, oim vo; μνημονεύει καί δ Κικέ- 
ρων λόγον ποιούμενο; περί τώ ν συμβεβη- 
κότων τοΰ ετου; 6 5  π . X. καθ S ή έπελ- 
θοΰσα τρικυμία έπήνεγκε τοσαύτας κ α τ α -  
στροφάς έπί τοΰ Καπιτωλίου, ώστε ot άν
θρωποι ήρχισαν νά άπελπ ίζω ντα ι. Καί 
άλλα ά γά λ μ α τα  ε ί/ο ν  μετακομισθή έξ 
Ε λλ ά δος είς τδ Κ απιτώλιον. Τδ τοΰ Ato; 
Ούριου έκ τής Μακεδονίας, τδ  δποϊον άφιε- 
ρώσα; δ Φ λαμίνιο; έπωνόμασε τον Δία Αύ- 
τοκράτορα (Jupiter Im perator), τ δ τ ρ ια -  
κοντάπηχυ ά γα λμ α  τοΰ Απόλλο>νο;, τδ  
δποϊον εφερε μεθ εαυτοΰ δ Λούκουλο; έκ 
τή ; κα τά  τον Εύςεινον πόντον Απολλωνία; 
καί διάφορα άλλα ά γά λ μ α τα  τοΰ Αρεω;, 
τοΰ 'Ηρακλέου; κ λ π ., ών μνημονεύουσιν ot 
£ωμαϊοι συγγράφει;, ίδ ίω ; δέ δ Κικέρων 
καί δ Πλίνιος. ΙΙολυαριθμότεροι δμω ; ήσαν
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οί άνδριάντες τών έπισήμων άνδρών, 
επειδή κατά  τούς χρόνους τής δημοκρα
τίας έθεωρεΐτο ώς έξοχος τ ιμ ή  τδ  νά δυ- 
νηθϊ} τ ις  νά άνεγείρ-/) τον ανδριάντα του 
πλησίον τοΰ αγάλματος τοΰ Διος O p tim i 
M a x im i. ’Εν τούτοις μεταξύ τών Ανδριάν
των τώ ν επτά  Βασιλέων υπήρχε και δ τοϋ 
Βρούτου, πλησίον τοΰ δποίου μετά  τα ΰ τα  
έτέθη και δ τοϋ Καίσαρος, οστις λέγετα ι 
δ τ ι Ερέθισε τον τότε Βροϋτον τον φονέα 
τοΰ Καίσαρος είς το  νά λάβη μέρος εις 
την συνωμοσίαν. Εκτος τώ ν ανδριάντων 
τούτων ΰπήρχον και πλεΐστοι άλλοι επ ί
σημων άνδρών μέ καταλλήλους έπιγραφάς. 
Ο τοϋ Λ. Καικιλίου Μετέλλου, οστις ώς 

ποντίφηξ εσοισε το άγαλμα  τής 'Ε σ τίας, 
δ τοϋ Μ. Αιμίλιου Λεπίδου, δστις ώς μει- 
ράκιον διεκρίθη είς την μάχην, δ τοΰ Σκη- 
πίωνος Αφρικανοϋ, κα ί δ τοϋ άδελφοΰ του 
Δουκίου, οστις είχεν άπεικασθή εν ελλη
νική ενδυμασία, δ τοΰ Κο'ί'ντου Μαρκίου 
βασιλέως καί πολλών άλλων, ώστε δ Αύ
γουστος, επειδή είχε καταληφθή δλος σχε
δόν δ χώρος ήναγκάσθη μέγαν αριθμόν 
τούτων νά μεταφέ^η άπο τοϋ Καπιτωλίου 
είς το  πεδίον τοΰ Αρεως. ’Ιδιαιτέρας δμως 
τιμής ετυχεν δ Σκηπίων δ Αφρικανός δ 
πρεσβύτερος, επειδή ού μόνον έντος τοΰ 
περιβόλου τοΰ ναοΰ υπήρχεν δ άνδριάς του, 
άλλα καί δεύτερος έκ κηροΰ έντος τοΰ 
ναοΰ αύτοϋ τοΰ Διος, τον δποΐον κατά  
τον Λίβιον παρελάμβανεν ή οικογένεια τώ ν 
Κορνηλίων, δσάκις ένηργει νεκρικήν τινα  
πομπήν.

Ο έν τώ  Καπιτώλιο} αρχαίος ναδς όιε- 
τηρήθη υπέρ τά  4 0 0  έτη , άπο τά ς  άρχάς 
τής δημοκρατίας μέχρι σχεδόν τοΰ τέλους 
αυτής. Κ ατά την 5 Ιουλίου δμως τοΰ 83  
π· X. διαρκοΰντος τοϋ μεταξύ Μαρίου καί 
Σύλλα εμφυλίου πολέμου έξερράγη πυρ- 
καϊά , ητις άπετέφρωσε καί τον ναον τοΰ- 
τον. Καί έσπευσε μέν δ Σύλλας νά τον 
ανοικοδομήσω, ώς καί ανωτέρω έμνημο- 
νεύθη, δέν κατώρθωσεν δμως νά συμπλη- 
ρώσν) το εργον του, επειδή ή συμπληρωσις 
τούτου έγένετο βραδύτερον κατά  τδ  78  
w. X. £πί τής ΰπατείας τοϋ Κ. Αουτατίου 
Κατούλου, του δποίου το  ονομα ετ έθη έν 
τφ  ά ετώ μ α τι τοϋ νκοϋ παρά τ φ  τοϋ Διός.

,Κατά την άνοικοδόμησιν διετηρήθη τδ  άρ- 
χα ϊον σχέδιον, μεγαλοπρεπέστερον δμως 
έπεξειργασμένον' το έν τώ  ναώ άγαλμα  
τοΰ Διος μετεβλήθη ήδη εντελώς, άφοϋ 
μάλ ιστα  δ Λ. Αιμίλιος Παΰλος δ νικητής 
τοϋ Περσέως ίδών τδ  έν Ο λυμπί^ άγαλμα  
τοΰ Διος έθεώρησε τοϋτο ώς το πρα γμ α 
τικόν πρότυπον τοϋ καπιτοΛίνου Διός. 
Ανακαινισθέντος λοιπον έντελώς τοΰ ναοΰ, 

προσεκληθη προς κατασκευήν τοΰ ά γά λ - 
ματος δ Ελλην καλλιτέχνης Απολλώνιος, 
δστις κατεσκεύασεν ά γα λμ α  δμοιον μέ τδ  
έν Ο λυμπία τοΰ Διος έκ χρυσοΰ καί έλέ- 
φαντος μέ πολυτελεστάτην ενδυμασίαν.

Ολίγον βραδύτερον δ Αύγουστος μετα£- 
ρυθμίσας την λατρείαν τών θεών έν Ρώμη 
έφρόντισε καί διά τον καλλωπισμόν και 
την άνακαίνισιν τοϋ Καπιτωλίου. Εκτος 
τών διαφόρων άλλων μεταβολών ώκοδό- 
μησε νέον τοϋ Διος ναον υπο τήν  έπωνυ- 
μίαν To nans (βροντών), παρακινηθείς είς 
τοΰτο έκ τίνος περιστατικού δπερ συνέβη 
είς αύτον το 2 6  π . X . είς τήν κα τά  τής 
’Ισπανίας έκστρατείαν του. Εν ώ ώ δοιπό- 
ρει έν καιρώ νυκτδς κατέπεσε πλησίον τοϋ 
άμαξίου, έν φ  ευρίσκετο, άστραπή μετά  
κεραυνοΰ, έξ ής αύτος μέν έθαμβώθη, δ δέ 
παρ αύτώ δοΰλος εφονεύθη" προς άνάμνη- 
σιν λοιπον τής σωτηρίας του ώκοδόμησε 
τον μνησθέντα ναόν. Ο ναος οΰτος ένεκαι- 
νιάσθη κ α τά  το  έτος 2 2 , έπεσκέπτοντο 
δέ αύτον τόσοι πολλοί προσκυνηταί, ώστε 
δ άρχαΐος Ζεύς παρουσιασθείς καθ ύπνον 
είς τον ιδρυτήν αύτοϋ παρεπονέθη, διότι 
ήμελεΐτο" τότε οΰτος διέταξε καί έτέθη- 
σαν έπί τοϋ άετώ ματος τοΰ νέου ναοΰ μ ι
κροί κώδωνες, θέλων διά τούτου νά δείξΐ} 
δτι δ νέος οΰτος Ζεύς lo n an s  είναι μόνον 
πυλ(ορός έπί τοϋ ούδοϋ τοϋ άρχαίου Διός. 
’Εκ τοϋ λόγου τούτου άποδείκνυται δ τ ι δέν 
ητο ορθή ή γνώμη τοπογράφων τινών τής 
ΓΡώμης, οΐτινες θέτουσι τδν ναον τοΰτον 
είς τούς πρόποδας καί έπ ί τής άνόδου είς 
τδ  Κ απιτώλιον.

Καί δ νέος οΰτος ναδς έπυρπολήθη κ α τά  
τήν υπο τοϋ Τακίτου τόσον λεπτομερώς 
περιγραφομένην εισβολήν τώ  Βιτελλιανών, 
ώστε οί Βεσπασιανοί τοποθετηθέντες έπ ί 
τοϋ Κ απιτωλίου άνηγειραν όπισθεν τώ ν
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θυρών του διά τω ν άνδριάντων δχύρωμα 
πρός φύλαξίν τω ν. Ο Βεσπασιανός έπεχεί- 
ρησε την άνοικοδόμησίν του, κα τά  την 
συμβουλήν δέ των ιεροσκόπων κα τά  τό 
άρχαϊον σχέδιον, μόλις δμοις ειχεν άνε- 
γερθή καί νέα πυρκαΐά κατά  τό ’έτος 80  
επί Τίτου άπετέφρωσεν αυτόν' τό τε  άπε- 
τελείοοσε πάλιν αυτόν δ Δομητιανός κατά  
τό  έτος 8 2 , όπως παρίστατα ι εις τά  υπ 
αύτοΰ κοπέντα νομίσματα, ών άνωτέοω 
έποιησάμεθα μνείαν. Ο Αύτοκράτωρ οΰ- 
τος παρεκινήθη προσέτι εις την άνοικο- 
δόμησιν τοϋ ναοΰ τούτου, επειδή κατά  την 
εισβολήν τών Βιτελλιανών ευρισκόμενος έν 
τώ  Κ απιτωλίω  μόλις κατώρθωσε νά σωθη. 
Διά τοϋτο καί έπ ί τής αυτοκρατορίας τοΰ 
πατρός του είχεν άνεγείρει είς την θέσιν 
έν ή έκρύφθη, ναΐσκον τοϋ Διός Σωτήρος 
μέ βωμόν, τά  ανάγλυφα τοϋ δποίου παρί- 
στων είκονικώς την ιστορίαν τή ς  σωτηρίας 
του ' γενόμενος δέ αύτοκράτο>ρ άνήγειρε 
ναόν μέγαν καί πολυτελή τοϋ Δώς φύλα- 
κος, όπου παρίστατο ώς προστατευόμενος 
υπό τοϋ Θεοΰ. 'θ  Δομητιανός διέταξε καί 
νέους καπιτω λίους άγώνας, ών γίνετα ι συ
χνά  μνεία υπό τώ ν συγγραφέων καί ποιη
τώ ν  τή ςέπ οχή ς του ' συνίσταντο δέ είς άγώ 
νας μουσικής, ιπποδρομίας καί γυμναστικής. 
Ηδύναντο δέ οί άγωνιζόμενοι εις τους μου

σικούς άγώνας νά παρουσιάζωσιν έργα 
πο ιητικά  ή πεζά  είς Λατινικήν η 'Ε λ λη 
νικήν γλώσσαν.

Έ ν  τούτο ι; άν καί έπήλθον πολλα ί θρη- 
σκευτικαί κα ί πολιτικα ί μεταβολαί, ή δέ 
λατρεία  τοΰ Διός συμβαδίζουσα μέ τό 
πνεϋμα τής έποχής καθίστατο καί αυτη 
τό  άπεικόνισμα τών έπικοατουσών κατά  
ταύτην ιδεών, δ έν τώ  Κ απιτωλίω  Ζευς 
έμενε πά ντοτε δ άνώ τατος άντιπρόσωπος 
τή ς  μεγαλειότητας τοϋ ρ6)μαϊκοΰ ονόματος 
χ α ί  τής πολιτε ία ς ' δέν κατώρθωσεν δμως 
μ  όλην του ταύτην την  επιρροήν νά εξά
σκηση άπόλυτον δικτατορίαν έν τώ  Κα- 
π ιτω λίω . Τής άνθρωπότητος ή χαμέρπεια 
κα ί δ έξευτελισμός, όστις βεβαίως δέν είναι 
μόνον τής παρούσης έποχής τό διακριτι
κόν γνώρισμα, έκτος τώ ν άλλων τιμών 
άπέδωκεν είςτούς Αύτοκράτορας καί θείας.

έκτος τών έν τώ  Κ απιτω λίω  άνιδρυθέν- 
των άνδριάντων τω ν δ ιετάχθη , ώς άναφέ- 
ρει δ Σουετόνιος έν τώ  βίω τοϋ Οκταβίου, 
νά τελώ ντα ι είς τό Κ απιτώλιον προσευχαί 
καί θυσίαι πρός τιμήν τώ ν Αύτοκρατόρων 
κ α τά  τήν άρχήν έκάστου νέου Ετους, κατά  
τά  γενέθλια τής μεγαλειότητός τω ν , κα τά  
την έπέτειον τής είς τόν θρόνον άναβά- 
σεώς τω ν, καί κ α τά  διαφόρους άλλας π ε 
ριπτώσεις. Τό προαύλιον τοϋ ναοΰ έπλη - 
ρώΟη ήδη άνδριάντων τώ ν Αύτοκρατόρων, 
svtot. τώ ν δποίων ήσαν άργυροί καί χρυ-* 
σοΐ, ώς δ τοΰ νικητοΰ τώ ν Γότθων Κλαυ- 
δίου, οστις, κα τά  τήν μαρτυρίαν τοϋ Ορο- 
σίου καί Τρεβελλιανοΰ, είχεν υψος 4 0 π ο -  
δών. Οί Αύτοκράτορες άναχωροΰντες εϊτε 
έπανερχόμενοι είς τήν 'Ρώμην έπεσκέπτον* 
το  ποώτον τό  Κ απιτώλιον πορευόμενοι είς 
αύτό έν μεγάλη πομπή  άκολουθουσών τώ ν 
διαφόρων τάξεω ν τοΰ λαοΰ μέγα  μέρος 
τοΰ δποίου έλαμπαδοφόρει. Επειδή δέ α ί 
είς τόν Δία άποδιδόμεναι τ ιμ α ί άντενα- 
κλώντο καί έπ’ αύτών, έφρόντιζον διά  
τοΰτο νά έπιτείνω νται α&ται όσον τό  δυ
νατόν περισσότερον" άνεκήρυξαν λοιπόν 
τόν έν τώ  Κ απιτω λίω  Δία ώς τόν ά νώ τα - 
τον θεόν τής Αυτοκρατορίας, έαυτούς δέ 
τους έν τώ  κόσμω τούτω  πραγματικούς 
αύτοΰ άντιπροσώπους. Διά τοϋτο δ Δ ιο- 
κλητιανός έκάλει εαυτόν Joviuni, ά π ε- 
τύπου δ’ εαυτόν είς τά  νομίσματά του φέ- 
ροντα διάφορα σύμβολα άναφερόμενα εις τήν 
λατρείαν τοϋ Διός. 'Η  δέ το ιαύτη  τοΰ Διός 
λατρεία  έξηπλώθη είς τάς περισσοτέρας καί 
κυριωτέρας τής Αυτοκρατορίας επαρχίας, 
ώστε τό δνομα τοϋ Κ απιτωλίου κατήντησε 
νά γίνη τό σύμβολον τή ς πολιτικής τώ ν 
'Ρωμαίων θρησκείας, υπό τήν έννοιαν δέ 
ταύτην άπαντ& ται συνήθως είς τά  περί 
τώ ν μαρτύοων τοϋ χριστιανισμοϋ μυθολο
γούμενα. Ο χι δέ μόνον ναούς τοΰ Διός 
δμοίους τώ  έν τώ  Κ απιτω λίω  άνήγειρον 
είς τ ά  υψηλότερα μέρη τών διαφόρων έπαρ* 
χιώ ν τοΰ ρωμαϊκοΰ κράτους, άλλά καί 
τώ ν άλλων έν τούτ(<> λατρευομένων θεών" 
διά τοΰτο δ Ζευς τοΰ Καπιτωλίου κατήν
τησε νά θεωρήται έπί τέλους ώς δ άντιπρό- 
σωπος τής είδωλολατρείας,καθώς δέ λέγει 
δ Τερτουλιανός τό  Κ απιτώλιον ητο δ ναός
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ολων τώ ν δαιμόνων. Capitoliu.ni 0111- 
Ilium  daem onum  tem plum .

Καί μετά  τήν ύπερίσχυσιν τοϋ χρ ισ τια 
νισμού το Καπιτώλιον έξ·/]·/.ολούθει έφ ικα
νόν χρόνον ύπάρχον και έν μεγάλη τιμ η  
ώ ; αποδείκνυται καί έκ τής υπό τοΰ Δο- 
μητιανοΰ άνακαινίσεοι; αυτοΰ. Οταν δμως 
καί ή Ρώμη έπί τέλους έχρησίμευσεν ώς 
στάδιον τώ ν έπιδρομών καί ·. ών λεηλα
σιών τώ ν διαφόρων βαρβάρων φυλών τό τε  
καί τό  Κ απιτώλιον έγένετο άντικείμενον 
τή ς έςασκήσεω; αύτών. Ο Στηλίχω ν άφή- 
ρεσε τάς καλυπτούσας τάς θύρα; του χρυ- 
σα; πλάκας, δ Γενσερίχος πολλά αύτοΰ κο
σμήματα , δ δέ πάπας Ονόριος τ ά  υπό 
τώ ν βαρβά ρων άπολειφθέντα. Μέχρι τής 
έννάττ,ς μ. X. έκατονταετηρίδος ανευρίσκει 
τ ις  την υπαρξιν τοϋ έν τώ  Κ απιτω λίω  
ναοΰ άναφερομένην, τά  περί τούτου δμως 
λεγάμενα καθώς καί τά  περί τών λοιπών 
τής Ρώμης ναών είναι περιβεβλημένα τόν 
πέπλον τοΰ μύθου’ έπί τέλους δέ γίνετα ι αύ
τοΰ μνεία ώς έρειπίου καί μάλιστα έπί τοΰ 
μεσαίωνος, δτε οί Ροψ,αϊοι Βαρώνοι μ ετέ- 
βαλον τάς αρχαίας οικοδομάς είς φρούριά 
τω ν, έκτοτε δέ παύει πασα επιτόπιος καί 
περί τούτου παράδοσις.

Τό έπί τών έρειπίων τοΰ αρχαίου οίκο- 
δομηθέν κα τά  τόν μεσαίωνα νέον Καπι- 
τώλιον είναι τό διά τής είκόνος παρ ισ τά - 
μενον. ’Ανέρχεται τ ις  εϊς αύτό διά βαθμ ι
δών' εις τό κ ατώ τατόν  μέρος τών οποίων 
κάθηνται δύο έκ βασάλτου λέοντες, έκ τοϋ 
στόματος τών δποίοιν ρέει έντος λεκανών 
ύδωρ. Οί λέοντες ούτοι μετηνέχθησαν έν- 
ταϋθα κα τά  διαταγήν τοΰ π ά π α  Πίου Δ 
κατά  τό 1 5 6 0  έκ τής εκκλησίας τοϋ αγίου 
Στεφάνου del Cacco. ΓΗ πρός αριστερά 
κλίμα  ς , ητις φέρει εις τήν εκκλησίαν τής 
Θεοτόκου ΑΓΛΟβΙί,έκτίσθη κ ατά  τό 1 3 4 8 , 
ή δέ έν τώ  μέσω, υπό τοΰ π ά πα  Παύλου 
Γ κ α τά  τό 1 5 3 6  δτε είσήλθε θριαμβευ
τικοί; εις Ρώμην καί άνήλθεν εις τό  Κα- 
πιτώ λιον δ Κάρολος Ε \  Κ ατά δέ τό 161)2 
ο πά πα ς Ινοκέντιος IB διέταξε τήν κα
τασκευήν τ ή ; προ; τά  δεξιά άνόδου εί; τό 
Κ απιτώλιον. Τό νέον Καπιτώλιον εχον 
εστραμμένον τό  μέτωπον πρό; τό  βορειο
δυτικόν μέρο;, είναι,ώ ; έλέχθη,οικοδόμημα 

[Π Α ΡΘ ΕΝ Ω Ν — Ε Τ Ο -  λ ' . ]

μεσαιωνικόν, τό  οποίον έχρησίμευε διά 
τ ά ;  συνεδριάσει; τ ή ; Γερουσία; καί πρός 
κατοικίαν τοΰ άνο^τέρου διοικητικοΰ τ ή ;  
Ρώμη; υπαλλήλου τοΰ S e n a to r"  έκεΐ 

υπήρχε καί φυλακή μέ πύργον υψηλόν εί; 
δν εύρίσκετο κώδων κρουόμενο; μόνον δτε 
άπέθνησκον οί π ά π α ι, καί δτε άνήγγελλε 
τήν εναρξιν τών άποκρέω. Εκατέρωθεν τοΰ 
ο ικοδομήματα; τούτου κεϊνται δύο άλλα 
δημόσια ο ικοδομήματα, έξ ών τό  μέν Ιν 
χρησιμεύει ώ ; πινακοθήκη έντος τής δποίας 
φυλάττοντα ι διάφοροι εικόνες καί τινες Αρ
χα ιό τη τες, τό δέ ετερον ώς γλυπτοθήκη, 
τό  Museo Capilolino, έντος τοΰ δποίου 
φ υλάττοντα ι αί ώραιότεραι κα ί περισσό.- 
τεραι Αρχαιότητες τ ή ; Ρώμη;. Τό μου- 
σεϊον τοΰτο άνήγειρεν δ π ά π α ; Ινοκέντιο;
1 , έπλούτισαν δέ οί π ά π α ι Κλήμη; IB , 
Βενέδικτο; ΙΑ καί Κ λήμη; ΙΓ .

’Ανερχόμενό; τ ι ;  είς τό  Κ απιτώλιον διά 
τή ; μεσαία; κλιμακος ά π α ντα  πλα τεία ν  
έν τώ  μέσω τ ή ;  δποία; κεΐτα ι δ χαλκοΰ; 
άνδριά; τοΰ Αϋτοκράτορος Μάρκου Αύρη- 
λίου εφίππου, δστις δμω ; ώ ; προϊόν τ ή ; 
κα τά  τόν ’Αδριανόν έποχή ; δέν διακοίνε- 
τα ι πολύ διά τήν καλλ ιτεχνίαν του , αν 
καί έχρησίμευεν ώ ; πρότυπον τώ ν έφ ίπ - 
ποιν ανδριάντων τ η ; νεωτέρα; έποχής δι 
ού παρίσ τατα ι δ ίπ π ο ς  ήσυχάζοιν. Ο άν- 
δριάς ούτος εύρίσκετο είς τό λατερανόν 
μέγαρον καί έθεωρεΐτο ώ ; δ τοϋ Κωνσταν
τίνου. 'θ  π ά π α ; Ήαΰλο; Γ διέταξε τήν 
εί; ·?,ν εύρίσκεται σήμερον τοποθέτησίν 
του ' κα τά  δέ τό 1 5 3 8  έτέθη έπί βάσεο>; 
έκ μαρμάρου τ ή ; τραϊανείου άγορας σχε- 
διασθείσης υπό τοϋ Μ ιχαήλ Αγγέλου. Ε κ
τός τοϋ άνόριάντος τούτου εκατέρωθεν τ ή ; 
είς τήν πλατείαν εισόδου ΐσ τα ντα ι τά  
α γά λ μ α τα  τώ ν Διοσκούρων κρατούντων 
τούς αφηνιασμένους ίππους των. θ'. Διός- 
κουοοι έλατρεύοντο υπό τών άρχαίων Ρω
μαίων ώς θεοί ποοστάτα ι τής υγείας, διά 
τοΰτο άπεικονίζοντο συχνά αμφότεροι 
συμμέτρως απέναντι άλλήλων τοποθετού
μενοι' ουτω δέ ΐστοιντο κ α τά  τόν Δίωνα 
καί Σουετόνιον έν βί&> Καλιγούλα άπό τ ή ;  
εισόδου τοΰ έν τώ  Κ απιτωλίω  ναοΰ τοΰ 
Διό; Tonantis (βροντώντο;), ούτινο; 
ανωτέρω έγένετο μνεία. Εκατέρωθεν τών

23
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δύο τούτων αγαλμάτω ν τών Διοσκούρων 
ΐσ τα ντα ι ά νά  tv τρόπαιον.

Ε πί τοϋ άλλου λόφου κεϊτα ι μ ία  τών 
ώραιοτέρων εκκλησιών τής Ρώμη; ή Ba
silica d ’Araceli της Θεοτόκου, είς $(ν 
άνέρχεταί τ ις  δ ι’ 124  βαθμιδών, ώκοδο- 
μήθη ό αυτη έπί τώ ν θεμελίων τοϋ ναοϋ 
τή ς  *Ηρας.

Τοιαΰται λοιπον αί τύ χ α ι και αί περι- 
π έτε ια ι τοϋ Κ απιτω λίου, το  οποίον ώς 
δλα τ ά  άνθρώπινα έργα ύπέστη τάς μεγα - 
λειτέρας κοί ποικιλωτέρας μεταβολάς, καί 
το  όποιον ίσως ήδη χρησιμεύσει διά τάς 
συνεδριάσεις τώ ν νομοθετικήν σωμάτων 
τής Ιταλίας.

Σ. ΛΟΓΙΩΤΔΤΙΛΗΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΝΕΟΥ

I

Τ Ο  ΔΕΙΠΝΟΝ

’Απόψε μη σταματήσης προ τοϋ μ εγά 
ρου τής υποκομησσης Αύρηλίας” μάστιξον 
καλώς τούς ίππους κα ί καλπάζων διευθύν- 
θητι προς το άγροκηπιον τοϋ ’Αρθούρου, 
—  Τ αΰτα είπών ό οΰτω λαλήσας νέος, είσ- 
ήλθεν εις το κομψον ό'χημά του, ήναψε το 
σιγάρον και έβυθίσθη εντός τίνος γωνίας 
τής άμάξης.

Οί ΐπ π ο ι έπέτων ώστε έν ριπή οφθαλ
μού ο νέος εφθασεν είς το  τοΰ ’Αρθούρου 
οίκημα. Ταχύς καί ελαφρός κατέβη τής 
άμάξης, εδωκε τά ς δεούσα; διαταγ'άς προς 
τον ηνίοχον, επε ιτα  έπισήμω; είσήλθεν έν 
τ η  λαμπρώς φωταγωγημένη αιθούση έν 
μέσω τ ή ; οποία; έπιοεικτικώ ς έκειτο τρά
πεζα  πλουσίως παρεσκευασμένη.

Τήν εσπέραν εκείνην ό Αρθοΰρος έώρτα-
Υ  ϊ  ’  <· » & « ν ·, ,  1 f  /ςε οι ενος όειπνου την επετειον εορτήν 
του. Γυναίκες δεν υπήρχον έν αύτώ" ητο 
όεΐπνον, έπ ιτραπητω  ήμΐν χ έκφρασις, 
νέανδρον, έξ εκείνων τά  ό~οίχ κ α τ ’ ετος 
δίδουσιν οί άποστρεφόμενοι το  εύγενές φΰ-

λον, έξ ών π ρ ά γμ α τι ήτο δ ’Αρθοΰρος.
Γ0  ’Ερνέστος προϋπαντηθείς όπο. τοϋ 

’Αρθούρου παρουσιάσθη προς τούς συνδαι- 
τημόνας. Δέν ήτο μέν ώραΐος, ένεδύετο 
όμοις κομψώς, καί έν συνόλω ήδύνατό τ ις  
νά χαρακτηρίση αύτον ώς κενόδοξον καί 
έλαφρόνοα. Κάτοχος γνώσεών τινω ν, το  
παν κατεφρόνει,το παν έχλεύαζε’ ούδέν δι 
αύτον ητο άκατόρθωτον, πασα ερωτική 
συνάντησις άδύνατον νά μή τώ  έπετύγ- 
χανεν. ’Εκαυχατο έπί κατακτήσεσιν άγνώ- 
στοις, ενίοτε δέ έκομπορρημόνει εκθέτων 
τδ  ο'νομα άξιοσεβάστου τινδς κυρίας" ή 
διαγοιγή του αΰτη κατέστησεν αύτον μ ι
σητόν είς πολλούς, καί άπειρους τ φ  έπέσυ- 
ρεν εχθρούς.

’Εκάθησαν λοιπον οί νέοι εί; τήν τρά
πεζαν" αί συζητήσεις αύτών διάφορα είχον 
θέματα , μέχρις οΰ μετά  τήν έκπωμάτισιν 
τώ ν φιαλών τοϋ καμπανίτου έστράφησαν 
καί έπί τοϋ αντικειμένου Γυναίκες. Τότε 
αί φαντασία', έξήφθησαν, ηρχισαν α ί δ ια - 
φωνίαι, και αί κατά  το μάλλον καί ή ττον 
δηκτικα ί έκεΧναι γλώσσαι έκοψαν όσα ήδυ- 
νήθησαν έπί ταύτης ή εκείνης.

II

TO STOIX.UMA

Τδ δεϊπνον έτελείωσεν.
'θ  ’Ερνέστος τήν οδοντογλυφίδα διά 

τών χειλέων έχω ν, τδν άντίχειρα έν τώ  
θυλακίο) τοϋ περιστηθίου, καί τούς οφθζλ- 
μού; μελαγχολικώ ς υψωμένου; έπ ί τής 
οροφή;, έξέχεε, κ α τά  τδ  σύνηθες, τήν ε ί- 
ρωνίαν καί κακολογίαν του ενώπιον τής 
φαιδράς συντροφιάς. Αί γυναίκες όλαι τής 
μικράς πόλεως βαρβάρως ποοσηνέχθησαν 
ολοκαύτωμα είς τήν άφρόντιδα κενοδοξίαν 
του. Ούτε καλλονή, ο ύ τε  κοινωνική θέσις, 
ούτε πλούτος ήδυνήθησαν νά χα λ ινα γω 
γ ή σ ο υ  τδν άδυσώπητον τούτον ^Αδωνιν.

Προεφέρθη παρά τίνος τών προσκεκλη
μ ένο ι δνομά τ ι.

^Ητο τδ  ονομα νεονύμφου περικαλλούς 
καί πλούσιας, ή τις πρδ ολίγοιν μόνον μη
νών κατώ κει έν τη  πόλει τα ύ τη , καί κ α τ ά  
τής τ ιμ ιότη τος τής οποία; ή κακολογί*
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ή τοσούτω εφευρετική περί τό  π λ ά ττε ιν , , 
δέν ήδυνήθη ακόμη ν άνοιξη ρήγμα.

—  Π ά ! —  ειπεν ό Ερνέστος ένώ διά 
φιλοσοφικωτάτης χειρονομίας έπλησίαζε 
τό  σιγάρον εις τήν φλογίδα τοϋ λ α μ π τ ή -  
ρ ο ς ,—  Πά! Αύτή, ώς τόσαι ά λλ α ι, θά 
περάση άπό τ ά  χεράκια τα ϋ τα .

—  Τό νομίζετε ; . . . είπε χλευαστική 
τ ις  φωνή.

—  Δεν τό  νομίζω , άλλ’ είμαι βέβαιος.
. . . Κ αί σ το ιχη μ α τίζω , κύριοι, δτι πριν 
παρέλθωσι δύο μήνες θά σας παρέξω 
τάς άποδείξεις, διά νά σκέπτεσθε καί 
υμείς ώς εγώ.

—  Δεκτόν τό  σ το ίχη μ α , ανέκραξαν έν 
χορω οί προσκεκλημένοι.

III

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Μετά βραχυχρόνιον πολ,ιορκίαν τής έν 
λόγω κυρίας, δ Ερνέστος έπεφάσισε νά 
τη  πέμψη τήν Ιπομένην επ ιστολήν:

«Κυρία,

«Είναι ίσως ανάγκη ΐνα  ή γραφίς μου 
έπαναλάβη ενταύθα δ ,τ ι διά τω ν οφθαλ
μών μου, τής συμπεριφοράς μου, τώ ν π ε- 
ριποιησεών μου καί τής άμηχανίας μου 
έξέφρασα υμϊν ή δη ; πρό τριών εβδομάδων 
προσεκολλήθην εις τά 'ίχ ν η  σας, καί ·ώς 
σκιά υμών παντοϋ σας ακολουθώ. Δέν ζώ 
ή δι υμάς., δέν έλπίζω  η έν υμϊν. 'Ωραία 
ώς άγγελος τοϋ Ύ ψίστου, δ ι’ έμέ ε’ισθε 
δ άκτινοβόλος άστήρ δ φωτίζων τή ν  ερε
βώδη υπαρξίν μου, καί εγώ είμαι δ δορυ
φόρος πλανήτης τόν δποϊον όπισθεν υμών 
σύρετε κα τά  τήν λαμπράν πορείαν σας.

«Μή λοιπόν αυστηρόν τό  βλέμμα στρέ- 
ψητε έπ’ έμοΰ, καί μάθετε άπαξ δποϊον 
θησαυρόν άφοσιώσεως καί εροιτος κλείει ή 
αείποτε δ ι υμάς πάλλουσα αυτη καρδία.

« Ε Ρ Ν Ε Σ Τ Ο Σ .»

II άπάντησις δεν έβράδυνε νά έλθη. 
Τήν αυτήν ημέραν υπηρέτης έδιδε τώ  Έ ρ -  
νεστοι τό  επόμενον γραμμάτων:

« Κύριε,

«'Η  διαγω γή  σας με προσβάλλει, α ί 
κοΰφοι ποοθυμίαι σας μέ ένοχλοΰσιν, ο 
ερως σας μοί άπαρέσκει. Μίαν χάριν μόνον 
επικαλούμαι παρ’ υμών δηλ. νά μέ άφή- 
σητε ήσυχον δ ιότι μοί είσθε πολύ άηδής.

«Κ.»

—  ’Απήντησεν! άνέκραξεν δ ’Ερνέστος 
δεχόμενος τήν ερωτικήν ταύτην έπιστολήν. 
Τέλος θά γίνη ίδική μου.

IV

Η Σ Γ Ν Ε Ν Τ Ε Τ Ε Ι Σ

Μετά δεκαπέντε ήμέρας, δ ’Ερνέστος 
έλαβε διά  τοΰ ταχυδρομείου άλλην έπ ι
στολήν περιέχουσαν τ ά  έξης:

«Κύριε,

«Μή σπεύσητε πρός παρεξήγησιν τοΰ 
διαβήματος μου τούτου. Τά έντιμότερα 
αϊσθήαατα μέ άναγκάζουσι νά σάς γράψω. 
Πρέπει νά σάς δμιλήσω' εις τά ς  εννέα μ . μ . 
σάς. περιμένω* πρόκειται περί τής ησυχίας 
μου, περί τής ζω ής μου.»

—  Τό καϋμένο τό  περ ιστεράκι! είπε 
καθ’ εαυτόν δ ’Ερνέστος ποιων νεΰμα άνεκ- 
φράστου θριάμβου.

V

Η Φ Ρ Ε Ν Α Π Α Τ Η

—  Θά σάς άκολουθήσω, ελεγεν έν π α 
ραφορά δ Ερνέστος.

—  *Ω ! Κύριε, άπεκρίνετο ή Κ λοτίλδη, 
καί έν τή  φωνή αύτής υπήρχε τόνος άδιο- 
ράτου είρωνίας, ώ Κύριε, καί όέν κ α τε -  
στήσατε τήν υπαρξίν μου φρικώδη; δ σύ
ζυγός μου άνεκάλυψε τά ς πρός έμέ άσχο- 
λίας σας καί κατέλαβε τάς έπιστολάς σας. 
’Ανάγκη νά μοί υποσχεθήτε δ τ ι θά παρα ι- 
τηθήτε τοϋ άφρονος τούτου πάθους' πρός 
χάριν μου άπομακρυνθήτε, φύγετέ μ ε , όέν
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γνωρίζετε δποίας μετέρχετα ι βίας δ σύζυ
γός μου, καί εις τίνας υπερβολάς δύναται 
νά τον φέρη ή οργιό. Λάβετε οίκτον, σας 
ικετεύω, δι υμας καί δι εμε, μή ρίψετε 
έπ ι τής ένώσεώς μας ταύτας τήν δυστυ- 
yiav καί τήν καταστροφήν' άποβάλετε 
τά ς  κινδυνώδεις ταύτας ελπίδας, εΰσπλαγ 
χνισθήτέ με.

—  Τί θέλετε, τ ί  α π α ιτε ίτε  παρ έμ οΰ; 
επανέλαβεν έπί το δραματικώτερον δ Έ ρ -  

νέστος, δ ια τ ί οί άλογοι οΰτοι φόβοι; δ 
ερως μου θέλει είσθαι δ υμέτερος πρόμα
χο ς , θά σας υπερασπίσω εναντίον αναξίου 
συζύγου, καί θά εμποδίσω τήν παράλογον 
τα ύτην άναχώρησιν.

—  Αλλά το βλέπετε, Κύριε, έντος μιας 
ώρας άναχωροϋμεν, δέν έχω  νά ετοιμάσω 
ή τί) κιβώτιον τοΰτο.

Καί ή κυρία Κ λοτίλδη έδείκνυεν υψηλόν τε 
καί μακρον κιβώτιον έν μέσοι τοΰ δωματίου 
κείμενον.

V I

Ο Σ Τ Ζ Ϊ Τ Ο Σ

Έ ν  τούτοις διεκρίθη θόρυβος άμάξης 
ή τις έσταμάτησεν είς τήν θύραν τής ει
σόδου. Ο Ερνέστος φρικωδώς ώχρίασεν.

Ευθύς ήκούσθη τις  άναβαίνων τήν κλί
μακα .............. Ο Ερνέστος πελιδνές υπο
τοΰ τρόμου, ώς αληθής μεγαλορρήμων, 
ερριψε πέριξ έαυτοΰ βλέμμα ά π ε λ π ι ............

—  Κρύφθητε, Κύριε, κρύφθητε, έκραύ- 
γασεν ή ατυχής γυνή, είναι δ σύζυγός 
μου' έάν σας ευρν) εδώ έχάθημεν καί οί δύο.

—  Ποΰ νά φύγοι; ποΰ νά κρυβώ ; έτραύ-
λισεν δ Ε ρνέσ τος πόθεν νά έξέλ-
θω ; . . . . τ ί  νά κ ά μ ω ; καί οί όδόντες του 
συνεκρούοντο υπο τοΰ τρόμου.

Μ ειδίαμα άνεκφράστου περιφρονήσεως 
έπλανήθη έπ ί τώ ν χειλέο>ν τής νεαρας συ
ζύγου. Γ0  θόρυβος τώ ν βημάτων έπλησίασε.

V I I

Τ Ο  Κ ΙΒ Ω Τ ΙΟ Ν

—  Ο σύζυγός μου, δ σύζυγ<5ς μου, κύ
ριε, άνέκραξεν ή δυστυχής Κ λοτίλδη , σείς

με άφανίζετε' κρύφθητε, κύριε, κρύφθητε 
διά τον Θεόν! . . . .

—  Αλλά ποΰ νά κρυφθώ, Θεέ μου, 
ποΰ . . . .  έψιθύρισεν δ άθλιος Ερνέστος, 
περιστρέφων βλέμμ ατα  υελώδη σχεδόν ύπο 
τοΰ τρόμου κατασταθέντα.

—  Α ! έκ ε ΐ. . .  είς το  κιβώτιον εκείνο, 
είπεν ή Κλοτίλδη δεικνύουσα το  μέγα κ ι
βώτιον οπερ έκειτο δλάνοικτον έν μέσοι 
τοΰ δωματίου' ταχύνα τε , σας παρακαλώ , 
σπεύσατε. Εγώ θά άπομακρύνω μέ τρό
πον τον σύζυγόν μου, θά βραδύνω τήν άνα- 
χώρησίν μας . . . .  θά υποκριθώ τήν ασθε
νή  άλλά διά τον Θεόν κάμετε γρή
γορα .................

Καί ιδού ή θύρα ω θείτα ι, άνδρική δε 
φωνή έρω τα ' —  Δ ιατί είσαι κλεισμένη, 
Κ λοτίλδη ; άνοιξον, άνοιξον, εγώ είμαι.

Καιρός βραδύτητος δεν ήτο πλέον' έν 
μέοει δι’ έρωτα, έν μέρει διά φόβον, δ Ερ
νέστος έξηπλώθη έν τώ  κιβο>τίο> καί τό  
πώ μ α  έκλείσθη έπ αύτοΰ.

V III

Η  Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ ΙΣ

’Αφήκαμεν τόν ήμέτερον ήρωα καθ’ ην 
στιγμήν υπείκοιν είς αισθήματα π ρ ά γμ α τι 
ολίγον ηρωικά, παρεδέχετο νά κλεισθη έν 
τώ  κιβώτιο). Μόλις λοιπόν τό πώ μ α  Ιπ ε -  
σεν έπ  αύτοΰ, καί ή θύρα ήνοίχθη.

—  Καί πώς δέν έτοιμάσθης άκόμη, ε ΐ- 
πεν δ κύριος Γεώργιος, σε μόνον περιμέ- 
νουσιν' εμπρός, Κ λοτίλδη, πηγαίνομεν.

—  Α γαπητέ μοι Γεώργιε, είμαι τόσον 
άδιάθετος . . . .  δέν δ ύ ν α μ α ι...............

—  Τί, έχομεν πάλιν καμμίαν νέαν φαν
τα σ ιοπλη ξ ία ν ; έπανέλαβεν δ σύζυγος δι 
Αγροίκου φοινής, νομίζεις ότι πά ντο τε  θά 
ήμαι τό π α ίγν ιο ν  τών υποκριτικών άδιαθε- 
σιών σου ; Ποτέ δέν σέ είδον τόσον εύδιάθε- 
τον όσον τώρα. Θά άναχοιρήσωμεν, καί θά 
άναχωρήσωμεν αμέσως, είς τήν στιγμήν, 
έάν δέν θέλης νά πιστεύσω τάς άνοήτους 
έκείνας φωνασκίας τοΰ ευήθους Ερνέστου.

Καί άνευ προσθήκης έτέρας λέςεο^ς, ο 
κύριος Γεώργιος διά διπλής στροφής έκλεί- 
δο>σε το  κιβώτιον τό κλεΐον τόν οίηματίαν
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’Ερνέστον. Κκλέσας επειτα  δυο εύρωστους 
υπηρέτας διέταξεν αυτούς νά μεταφέρωσι 
το ογκώδες δέμα (co llo ) και μ ε τ ’ αυτών 
κατέβη τήν κλίμακα ακολουθούμενος υπο 
τής Κλοτίλδης.

Μετ’ οϋ πολύ το κιβώτιον έτέθη όπι
σθεν βαρείας οδοιπορικής άμάξης, ήτις 
«νεχώρησε κατεσπευσμένως, προσκόπτ ουσα 
έπί τοϋ άτάκτου λιθοστρώτου τής μικρας 
πολεως.

I X

ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΤ

Μέχρι ιοϋδε ό ’Ερνέστος δεν άντελήφθη 
τής οικτρας θέσεως αύτοϋ. ’Αλλ αισθανό
μενος οτι τδν άνήγειρον, και έννοών δτι 
τδ  κιβώτιον προσεδέθη δπισθεν οδοιπορι
κής άμάςιις, έθλίβη -την καρδίαν υπδ φρι- 
κώδους αδημονίας. —  ΓΙοϋ έπορεύετο; ποΰ 
τδν μετέφερον; πώς θά έξήρχετο τοϋ τ ά 
φου εκείνου, δπου ζών έκλείσθη; τ ί θά 
άπεγίνετο έάν δεν άπέθνησκε πρότερον υπδ 
τρόμου και καταπονήσεω ς;

Κατεχόμενος υπδ τώ ν ανιαρών τούτων 
σκέψεων συνεστρέφετο ό δυστυχής έπιπόνως 
εντός τοϋ δχληροΰ περικαλύμματος του" έν
τρομος δε διά τών χειρών διηρεύνα τάς πλευ
ράς τής ειρκτής αύτοϋ. Εκαστος τιναγμδς 
τής άμάξης τώ  άπέσπα στεναγμόν, καί 
Κύριος ο’ιδεν, έάν ή άθλία άμαξα υφίστατο 
:ή όχι τιναγμούς.

Τούς νεφρούς οίκτρώς έχ(ον πεπιεσμένους 
ύπο τής προσψαύσειος τής σανίδος, τήν 
κεφαλήν συγκεχυμένων καί βαρεΐαν, τάς 
πλευράς τεθλασμένας, ό Ερνέστος εταξεν 
είς πάντας τούς άγιους, καί μετεμελεΐτο, 
σας τδ  ορκίζομαι, μετελεϊτο  κα τ εκείνην 
τήν στιγμήν διά τούς κομπασμούς του 
καί διά τήν φήμην του περί τά  ερωτικά 
κατορθώματα.

II άμαξα έξηκολούθει τρέχουσα.

X

ΣΤΝΕΧΕΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑΣ

Ενόησεν ευθύς ό ’Ερνέστος έκ τής δμ α - 
λωτέρας κινήσεως τής άμάξης, δτι έγκα-

τέλειπον τδ λιθόστρ&ιτον, καί ετρεχον έπί 
τή ς λεωφόρου. Τπήρξε στιγμή  άνκψύξεως 
καί παοηγοοίας διά τδν πολυπαθή νέον* 
πλήν ή ευτυχία  αυτη ίλ ίγον  διήρκεσεν. Οί 
μαστισμοί τοϋ ηνιόχου καί αί αλλεπάλ
ληλοι αναπηδήσεις τής άμάξης τδν εκα- 
μον νά έννοήση δτι ελαβον πλαγίαν δδδν, 
είς τάς τροχιάς τής οποίας μέ φοικώδεις 
τιναγμούς οί τροχοί έβυθίζοντο.

’Ανυπόφορος κατέστη  ή βάσανος, δ δε 
Ερνέστος καταβληθείς υπδ τοϋ άλγους, 

τής απελπισίας καί τοϋ τρόμου εχασε τά ς 
αισθήσεις.

XI

Τ Ο  Τ Ε Ν Α Γ Ο Σ

’Ασυνήθης θόρυβος άπέσπασε τδν ’Ερνέ- 
στον άπδ τής οδυνηράς καρώσεως. Ησαν 
κραυγαί, δρκοι, μαστισμοί, ολολυγμοί, 
κατάραι, δυνάμεναινά καταπλήξωσιν ολό
κληρον τά γ μ α  πυροβολικού. Ή  άμαξα είχε 
σταματήσει.

Ο Ερνέστος ήκροάσθη.
—  Ανόητε! έκραύγασεν δ κύριος Γεώρ

γιος, έλησμόνησες τδν βάλτον.
Η άμαξα έπανέλαβε βραδέως τδν δρό

μον τη ς , καί δ Ερνέστος άδημονών ήκουσε 
τδν φλοίσβον τώ ν ύδάτοιν ποταμοϋ , τά  
κύματα  τοϋ δποίου επλησσον α ύ τή ν . . .

Κ ατόπιν νέας προσπαθείας τοϋ ηνιόχου 
ή άμαξα έβυθίσθη έπι μάλλον, καί τδ  υδωρ 
είσήλασεν είς τδ  κιβώτιον.

Ό  Ερνέστος ένόμισεν έαυτδν άπολε- 
σθέντα.

Καί πάλιν υπδ τοΰ φόβου έλειποθύμησε

XII '
- ' ν -·< ■ ·» ν »· * 1 · 

ΚΕΝΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ

Τδ άπροσδόκητον λουτοδν τδ  αμισθί 
χορηγηθέν, ούδέν άλλο δυσάρεστον έπέφερε 
τώ  ’Ερνέστορ ή πολύ ζωηράν αίσθησιν ψύ
χους. Είς αμοιβήν δέ ή υδρορροή εκείνη 
κ α τ’ αντίστροφον έννοιαν, ανακαλούσα αύ- 
τδν είς τήν ζωήν τδν εκαμεν ίνα  μέ ψυχραι
μίαν θεωρήσν) άπ  ευθείας τδ  αληθώς ά το - 
πον τής δυσχεροϋς Οέσεώς του! Ελεγε δε
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καθ’ εαυτόν, δτι επί τέλους η Κλοτίλδη 
ή τις τον υπεδέχθη μέ τινα  εύμένειαν δεν 
θά έπεθύμει •’"ήν άπώλειάν του.

Αφ’ ετέρου ή έν τ δ  κιβωτί&> παρουσία 
τοϋ Ερνέστου καθήπτετο τής δπολήψεως 
τή ς νεαρας συζύγου υπέρ παν άλλο, καί 
ώς έκ τούτου δέν υπήρχεν αμφιβολία οτι 
αυτη ήθελε μεταχειρισθή παν μέσον δπως 
τον λύτρωση.

Παρηγορηθείς ολίγον υπο τώ ν παραμυ
θητικών τούτω ν σκέψεων ό ’Ερνέστος, 
υπείκων άκαριαίως είς τά ς  συνήθεις μ εγα - 
λαυχίας του, συνεπέρανεν δτι ή Κλοτίλδη 
ήθελεν εκτιμήσει τήν άνοχήν του δι’ οσα 
υπέρ αυτής υπέμενε. ίΔέν ήτο άρκοΰσα 
άπόόειξις τοΰ προς αύτήν διακαοΰς έρωτός 
τ ο υ ; Αί δέ γυναίκες δέν είναι πά ντοτε 
διατεθειμέναι προς αμοιβήν έρωτος διά 
πραγμ ατικώ ν θυσιών έκδηλουμένου;

X III

Η  Ε Φ Ο Δ Ο Σ

Ό υτω  λοιπόν ο ’Ερνέστος έγκατελείπετο 
εις τούς διαλογισμούς του, δτε συμβάν 
άπροσδόκητον ήλθεν ΐνα  καί πάλιν τον ρί
ψη είς νέας αμηχανίας καί νέας αγωνίας.

■Φωνή βροντώδης Εκραξε' —  Σταθήτε.
Κ αί έπειόή ή άμαξα προέβη, ό Ερνέ

στος ηκουσε κρότον πυροβόλου δπλου.
Η άμαξα αίφνης έστάθη.
Ε π ί στιγμήν ήκούετο π ά λη ’ έπε ιτα  

κραυγαί, στεναγμοί, βλασφημίαι, Επειτα 
τ ίπ ο τε  πλέον . . . .

Ο Ερνέστος Εφοιττεν ΰπο το ΰ  τρόμου. 
ΤΗ  άπαυδήσασα υπό τώ ν συμβαμάτων τής 
Ισπέρας κεφαλή του έταράσσετο. Ένόμιζεν 
δ τ ι  ητο παίγνιον φρικαλέου ονείρου καί μέ 
ίσχυράς κραυγάς έπεκαλεϊτο τήν άφύ- 
πνωσιν.

ΓΗ απά τη  αυτη δέν διήρκεσεν έπί πολύ' 
τ ά  σχοινιά δι ών ήτο προσδεδεμένον το 
κιβώτιον έν τη  άμάξη έκόπησαν, καί 
άγροίκως άφεθέν Επεσε κάτω . Οί δε λ η - 
σ τα ί μ ετά  τα ΰ τα  συνέστησαν συμβούλιον 
έάν αμέσως Επρεπε νά μεταφέρωσι τήν λείαν.

Ε ίς τά  ώ τα  τοϋ Ερνέστου "Ίφθασαν αί 
φοβέρα! αυται λέξεις*

—  Γ0  Κύριος έξέψυξεν, ή νέα κυρία 
ακόμη θά ζήση, άλλ ο ηνίοχος έσώθη, 
καί είμποοεϊ νά έπιστρέψη έδώ μέ βοηθούς.
Ας μεταφέρωμεν τά  σκεύη είς τό σπήλαιόν 

μας δπου ούδείς δύναται νά ταράξη τά ς 
ασχολίας μας.

X IV

Τ Ο  Σ Π Η Λ Α ΙΟ Ν

Οί λησταί άνήγειρον τό  κιβώτιον καί 
βαδίσαντες έπί τινα  λ επ τά , έσταμάτησαν 
καί άπέθεσαν τό βαρύ φορτίον.

—  Καπετάνιε, είπεν είς τούτ&>ν, είς τήν 
άμαξαν τήν  δποίαν έπροσβάλαμεν δεν ήτο 
παρά έν κιβώτιον, άλλά μά τόν άγιόν μου, 
Εχει ενα βάρος διαβαλευμένον, καί θά μάς 
άνταμείψη διά τούς κόπους μας. Μά τ ί  
κιβώ τιον! μοϋ έκοψε τούς ώμους!

—  Καί τόν οδοιπόρον τ ί  τόν έκάματε ;
—  Τόν ’φονεύσαμεν.
—  Καί τήν γυναίκα.
—  Η γυναίκα, καπετάνιε μου, φαίνεται 

πώ ς δέν είναι τόσω κακή* ή Μαρία- Ιωάν
να τή ς δίδει νά μυρίση ξεϊδι δ ιά  νά συνέλ- 
θη άπό τήν λειποθυμίαν. Αΰταί αί κυρίαι 
είναι πολύ λ επ τα ί καί πά ντα  κ ά τι τα ϊς  
χρειάζετα ι.

—  Σώ πα . . . .  φλύαρε, έπανέλαβεν η 
©ωνή τοϋ άρχιληστοΰ, άνοιξε τό  κιβώτιον, 
καί τελείωνε μ ΐά  φορά.

— Καπετάνιε μου,δέν εύρηκα τ ά  κλειδιά.
—  ’Ανόητε, ’πάρε ένα πελεκυν καί κάμε 

γρήγορα.

XV

Π  Λ Τ Σ ΙΣ

Παραλείπομεν τήν περιγραφήν τώ ν οδυ
νηρών βασάνων αΐτινες κατεσπάραττον 
τόν ά τυ χή  Ερνέστον είς τό  βάθος τή ς 
κρύπτης αυτοΰ. Πόσον γλυκύ, πόσον φιλό- 
ξενον τώ  έφαίνετο τό τε  τό  κιβώτιον δπερ 
ήτοιμάζοντο νά άνοίξωσιν οί λησταί.

Θά προετίμα νά τόν ερριπτον καί πάλιν 
είς τά  οπίσθια τής άμάξης, παρά νά πέση 
είς χεϊρας τώ ν αθλίων εκείνων τώ ν μή 
έχόντων ούδε π ίσ τιν , ουδέ νόμον, καί ο'ί
τινες προσμένοντες χρυσόν καί τιμαλφείς
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λίθους, ά π ’ έναντίας ήθελονεύρεθή κατά  πρό· 
σωπον μετά  τοϋ κατατεθλιμμένου Ερνέςου.

•Δέν ήθελον οϋτοι έκδικηθή έπ’ αύτοϋ Sta 
τήν τοιαύτην διάψευσιν των ελπίδων τω ν ; 
—  Αλλά τ ί  νά πρ ά ξη ; τ ί  νά άποφασίση;

Εν τω  μεταξύ δεινός κτύπος πελέκεως 
ήχησεν έπί τοϋ κιβωτίου' μ ία  δέ τών πλευ
ρών του έπέταξε ρ-εταβληθεΐσα είς σχίζας’
το  πώ μ α  ιηνοίχθη καί δ Ερνέστος
δρμητικώς έγερθείς έπεσεν είς τά  γόνατα , 
καί συναπτών τάς χεΐρας, ανέκραξε μέ 
φωνήν υπο τοϋ τρόμου πεπνιγμένην' —  
Ο ! έλεος!  έλεος! ...........

X V I

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

νΑ πλετος καί γενικός γέλως άπεκρίθη 
είς τον θρήνον τοϋ δυςυχοΰς. Ο Ερνέστος 
τρέμων ύψωνε τούς οφθαλμούς’ έκαστος 
δέ δύναται νά συμπεράνη οποία ύπήρξεν 
•η οργή του , η μανία του ότε έν τή  τα π ε ι
νωτική εκείνη θέσει —  γονυπετής καί μέ 
συνημμένας τά ς χεΐρας —  εύρέθη έν τίί 
ώραιοτέροι αιθούση οικίας τής πατρίδος 
του, περικυκλοψ.ένος υπο πάντω ν τώ ν 
γνωρίμων του,υπο πάντω ν τών φθονούντων 
αύτον, 6φ όλων τώ ν κομψών κυριών, υ<ρ 
όλων τώ ν νέων τούς οποίους ύπερέβη κατά  
την λαμ πρότητα  τής άπεράντου φήμης του.

Καί έκ τοϋ στόματος όλο>ν εκείνων τών 
υπ αύτοϋ πρότερον χλευασθέντοιν, έξήρ- 
χοντο σαρκασμοί, σκώ μμα τα , επ ιγράμμα
τα , καί παν βλέμμα ήτο οφθαλμοβολή ει
ρωνείας καί χλεύης.

Ο Ερνέστος ηγέρθη φλόγας έκπέμπων 
έκ τών οφθαλμών, μέ τήν κόμην άνωρθω· 
μένην έπί τοϋ μετώ που, τούς ρώθωνας 
έζωγκοψ.ένους, μέ τήν απειλήν είς τό  στό
μα καί . . . έφυγεν.

Απειρος θόρυβος παρηκολούθησε τήν 
αναχώρησίν του.

Ε κτοτε ό ’Ερνέστος δέν έφάνη πλέον
\ \  /m. ~  I fεις την μικραν πολιν του . Λ έγεται 

δέ οτι κατέφυγεν είς τό  ομιχλώδες Λονδΐνον.

(’Εκ τοΰ Ιταλικό·!) Γ. Κ. ΞΨΙΙΚΑΣ

Ο  Κ Ο Μ Η Σ  ΙΒ Α Ν Ο Φ Σ Κ Η Σ

ΔΙΗΓΗΜΑ

(Εονέχαιι "δί φολλ. ί ’.)

—  Κύριε κόμη . . .
—  λησμονείτε, κυρία, διέκοψεν άποτό

μως δ άνθρωπος πρός ίν  έδόθη δ τ ίτλ ο ς 
οϋτος π λή ττω ν  τό έδαφος διά τοΰ ποδός, 
λησμονείτε οτι ενώπιον άλλων δέν πρέπει 
νά μέ άποκαλήτε ο υ τω ; .  .

—  Κύριε, έξηκολούθησεν η κυρία Π έτ
κωφ λαβοϋσα υφος σοβαρόν, τώ ρα, ότε άπώ- 
λεσα τόν προσφιλή μου σύζυγον, έπιθυμώ 
νά μή έρχεσθε πλέον είς τήν οικίαν μ ο υ .. . .

—  Κυρία, ίσως δέν συνέβη τοΰτο οπερ 
υμείς παραδέχεσθε ώς γεγονός.

—  Ε ’ίθε νά ήναι αληθές . . . άλλά κα τά  
τά  φαινόμενα . . . προσέθηκεν ή ατυχής, 
γυνή μόλις κρατοΰσα τά  όάκρυί της. Αλ
λά  περί τούτου, κύριε κόμη, μή φροντί
ζετε. Σας ικετεύω νά έκνελέσητε τήν  π α -  
ράκλησίν μου τα ύτην ' μή έλθετε πλέον.

Γ1Ι προσβολή αυτη δίς έπανελαμβάνετο" 
δ κόμης συνωφρυώθη πλέον η τό  πρώ τον. 
Οί οφθαλμοί του άπήστραψαν υπό έκδική- 
σεως καί Ακόντισε κατ αυτής βλέμμα 
έπενεγκόν αύτή ρΐγός τ ι  ακούσιον . . .

—  Α λ ε ξ ά ν δ ρ α , ε ίπ ε ,  μ ε τ ά  τρ ε ις  η μ έρ α ς 
θά  μ ο ί έ π ιτ ρ έ ψ η τ ε  νά  σας έπ ισ κ εφ θ ώ  . . .  ή 
έπ ίσ κ εψ ίς  μ ο υ  εκ ε ίνη  θ ά  ή ν α ι ϊσ ω ς ή  τ ε 
λ ε υ τ α ία  η θά  . . .  .

Γ0  κόμης δέν έτόλμησε ν’ άποπερατώση 
τήν  φράσιν του.

—  Ύ για ίνο ιτε! προσέθηκε καί έξήλθε 
τοΰ διοματίου.

'Η  κυρία Πέτκωφ άμα ίδοΰσα αύτόν 
έξελθόντα άφήκε τόν ροϋν τώ ν δακρύων 
της ελεύθερον. ’Εκρατεΐτο μέχρι τής σ τ ιγ 
μής εκείνης μή θέλουσα νά δώση είς τόν 
κόμητα  α ιτίαν  νά παρατείνη τήν έν τ ώ  
οϊκω διαμονήν του.

—  ’Α θλία! έψιθύριζεν δ κόμης πλήρης 
οργής καί μίσους καταβαίνων τήν κ λ ίμ α - 
χ.α, το ιαΰται περιφρονήσεις δέν θά μείνουν 
άνευ έκδικήσεως. Σέ ήγάπω ν, ήδη δέν σε 
άγαπώ  . . .  σέ άποστρέφομαι! σέ μ ισ ώ !..*  
Ε Ιτα  δέ"
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— ; Κύριε κόμη, προσέθηκεν αποτεινόμε
νος πρός εαυτόν, υπομονή' τοεΐς ήμέραι θά 
παρέλθωσιν ώς σ τιγμ ή , καί Ιπε ιτα  . . .

Γ '.

"ίνα έννοήσωσι καλώς οί τιμώ ντες ήμας 
& ά τη ς άναγνώσεως της παρούσης άφη- 
γησεως ανάγκη ν άναδράμωμεν ετη τινά 
πρός τά  δπίσω.

Πρό τεσσάρων έτών είχεν έπισκεφθή τήν 
αυλήν τοΰ ήγεμόνος της 'Ρουμουνίας Κού- 
ζα  Ρώσός τ ις  εύγενής, ούτινος οαο)ς τόν 
σκοπόν τής αποστολής ούδείς έγίνωσκεν.
Α παντες έγνώρισαν αύτόν μ ε τ’ ολίγον υπό 

τό δνομα τοϋ κόμητος ’ΐβανόφσκη. 'θ  Κού- 
ζας θέλων νά τιμήση τόν ξένον του, δν περί 
πολλοΰ έποιεΐτο, έδιδε χορόν έν το ϊς άνα- 
κτόροις εσπέραν τινά , άφοΰ έπί ολην σχε
δόν τήν ημέραν ήτο κεκλεισμένος μ ε τ ’ αύ
τοϋ έν τω  Εδιαιτέρφ γραφείο) του. Πάντες 
οί κάπως ίσχύοντες παρά τω  ήγεμόνι ένόη- 
σαν έκ της συνεργασίας ταύτης αύτοϋ μετά 
τοϋ κόμητος δ τ ι προέκειτο περί σπουδαίου 
τινός καί ό τι δ κόμης ’ΐβανόφσκης δέν ήλθε 
μόνον πρός έπίσκεψιν τώ ν τόπο)ν εκείνων, 
ώς έλεγεν, άλλ έπιφορτισμένος δ ι’ ιδιαι
τέρας αποστολής.

Παρακαλοϋμεν τους άναγνώστας δπο)ς 
έπιτρέψωσιν ήμϊν νά ένδιατρίψωμεν είς 
εκείνα μόνον τοϋ χοροϋ, ατινα  συνδέον
τα ι στενώς μετά  τής παρούσης διηγήσεως. 
Τό εσπέρας εκείνο εν μόνον ήτο τό  ά ντ ι-  
κείμενον τής δμιλίας απάντων τώ ν έν τώ  
χορώ προσκεκλημένοι έπισημοτήτων.

Νεανίς τ ις  συνοδευομένη υπό τοΰ π α -  
τρός της ενός τών μεγαλειτέοο)ν έν Ρου- 
μουνία άποκατε στημένων 'Κλλήνων κ τη 
μ ατιώ ν , βν δ ήγεμών έτ ίμ α  διά τής ιδιαι
τέρας αύτοϋ εύνοιας.

Εν τα ϊς Παραδουναβίοις Ή γεμονία ις ενθα 
τ ά  ήθη είσί τοσούτω άνειμένα '/.αί ενθα ή 
διαφθορά έπιπολάζει μ&λλον ή άλλαχοΰ 
ήτο επόμενον δ τ ι ή καλλονή έκείνη θά 
επεσυρε τόν θαυμασμόν απάντων καί ά π α - 
σών, μάλ ισ τα  δε τών τής ύψηλοτέρας πε
ριωπής κυριών. ’

Τό ώραϊον πανταχοΰ ζηλεύεται καί

φθονεΐται, άλλ’ ένταϋθα ή ζηλοτυπία  καί 
δ φθόνος ήτο επόμενον νά ηναι είς ύπατον 
βαθμόν.

Μετ δλίγον είσήλθε καί δ ήγεμών, μόλις 
πρό τινων ώρών περατώσας τήν μετά  τοΰ 
κόμητος συνομιλίαν, ακολουθούμενος υπό 
τοϋ ξένου του. Τότε απαντες, ή κάλλιον 
απασαι, έστράφησαν δποις ϊδωσι τόν συνο- 
δεύοντα τόν ηγεμόνα ’ΐβανόφσκην.

'Ο κόμης ήτο πρότυπον βόρειας καλλονής.
'θ  έπί τώ ν προσώποιν απάντων ζθ)γρα- 

φηθείς θαυμασμός ένεποίησεν έντύπο)σιν 
καί αύτώ τώ  ήγεμόνι, ώστε καί ούτος 
δέν ήδυνήθη νά μή ψιθυρίσ·/) είς τό ούς τοϋ 
κόμητος μειδιών'

—  Κύριε κόμη, τήν εσπέραν ταύτην 
σας υπόσχομαι πολλάς κατακτήσεις . .  .

Γινώσκων δε δτι καί δ χαρακτήρ τής 
ήγεμονίδος, τής υψηλότατης συζύγου του 
—  άς τήν καλέσωμεν ούτο) —  δέν ήτο 
τόσω άξιος πίστεω ς, άνεζή.τησεν αυτήν 
ΐνα  παρατηρήση άν καί είς αυτήν έπενήρ- 
γησεν ή ώραιότης τοϋ συνοδεύοντος αύτόν 
ξένου. Είόεν αύτήν ερχόμενη ν πρός αύτούς, 
άλλά καί ύπομειδιώσαν συγχρόνοις πρός 
τινα  υπολοχαγόν τοΰ ίππικοΰ διαγγελέα  
τοϋ ήγεμόνος.

Ο κόμης καί χωρίς τής ύποσχέσεως 
τοΰ ήγεμόνος έγίνωσκε τήν άξίαν του' 
άφοΰ δέ πρώτον δ ήγεμών παρουσία- 
σεν αύτόν είς τού ; πλείστους τώ ν παρευ- 
ρισκομένο)ν, έκάθησεν είς τ ι  μέρος, δπόθεν 
περιέφερεν, ώς εμπειρότατος στρατηγός έν 
τώ  πεδίο) τής μάχης, τό βλέμμα, δπερ 
συνήντησε τό τής ρηθείσης νεάνιόος.

—  'Ω ραιότατη , έψιθύρισε, καί εστρεψεν 
άλλαχοϋ τούς οφθαλμούς.

Είπομεν δ τ ι δ κόμης ήτο ώραιότατος" 
τω όντι ήτο τοιοΰτος, άλλ έν τώ  βλέμμα- 
τ ι  αύτοΰ ένυπήρχέ τ ι  άνεξήγητον. Οι 
οφθαλμοί του καίπερ ώραϊοι δεν είχον τό 
διαφανές έκεΐνο τοΰ γλαυκοΰ, άλλ ήσαν 
δμοιοι μέ τό γλαυκόν τής θαλάσσης, δπερ 
δέν άφίνει νά μαντέυσες τό βάθος αύτή?·

Ή σαν άβυσσος.
'Οσάκις δε παοετήρει τ ις  αύτούς μετά  

προσοχής καθ’ §ν χρόνον ούτος έλησμόνει, 
ώς είπεϊν, τόν εαυτόν του, ήτο αδύνατον 
νά μή καταληφθή υπό ρίγους.
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’Εξηκόντιζον, έπ ιτραπήτω  ημΐν η εκ- 
φρασις, φλόγας κακίας και έκδιαιτήσεως.

Η νεάνις ίδοΰσα το βλέμμα εκείνο καί 
τδ  έπί τώ ν χειλέων τοϋ κόμήτος διαγρα- 
φέν έλαφρδν μειδίαμα εδαρεστήσεως ένόησε 
τήν προσβολήν και κύψασα τήν κεφαλήν 
εμεινεν έπί τ ινα  λ επ τά  άκίνητος, ώς μ α - 
γνητισθεΐσα υπό τίνος τών δφεων εκείνων 
οΐτινες, αν πρέπη νά πιστεύσωμεν εις τους 
περιηγητάς, έχουσι τήν δύναμιν τοϋ μ α - 
γνητίζειν . Τοϋτο έγένετο α ιτ ία  νά ψιθυρίση 
καί πάλιν ό κόμης"

—  Ω ! μοι φαίνεται οτι δυσκόλο); τδ  
πτηνδν τοϋτο Οά συλληφθή είς τήν π α 
γίδα  . . . Πόσον είναι δειλή ! . . κακώς 
λοιπον μοι παρέστησαν τάς ένταϋθα γυ
ναίκας' είναι περισσότερον τ ίμ ια ι ή δσφ 
ένόμιζον" άλλ ίδωμεν . .  .

Παρεκάλεσεν αύτήν οπως δεχθή νά χο -  
ρεύση μ ετ αύτοϋ τδν επόμενον χορόν" ή 
νεάνις έδέχθη μετά  προθυμίας προσποιητής 
μή θέλουσανά δείξη τήν δυσαοέσκειάν της.

—  Εκάμομεν τδ  πρώτον βήμα, είπε 
καθ εαυτδν ό κόμης μετά  τδ  τέλος τοϋ 
χοροϋ.

Ημέρας τινάς μετά  τα ϋ τα  κατώρθιοσε 
διά τίνος τών φίλων του νά είσαχθη είς 
τήν οικίαν τοϋ πλουσίου Ελληνος, εν ή 
ήλπιζεν οτι θά τδν υπεδέχοντο, ή , διά νά 
εΐπωμεν τήν αλήθειαν, θά τδν ΰπεδέχετο 
μ ετά  μεγίστης εύχαριστήσεως.

—  Τί διάβολο! έλεγε <ιαθ’ εαυτδν άνα- 
βαίνων τήν κλ ίμακα , δπου καί άν υπάγω , 
με υποδέχονται μέ τδ  μειδίαμα είς τά  
χείλη . . .  Α ! μά τήν αλήθειαν αί γυναίκες 
τοϋ Βουκουρεστίου είναι αί μόναι αί γινώ - 
σκουσαι τδν προορισμδν τοϋ φύλου των . . .

Η υποδοχή, ής έτυχεν, έγένετο μετά  
τώ ν προσηκουσών φιλοφρονήσεων" άλλ ό 
κόμης δυσηρεστήθη ένδομύχως, δ ιότι δεν 
εύρεν έκ μέρους τής δεσποινίδος τούλ ά χι- 
στον, οΐαν προσεδόκα. ’Εν τούτοις έξηκο- 
λούθει έπισκεπτόμενος τήν οικίαν ταύτην 
πολλώ μάλλον τών άλλο>ν μεθ’ ών είχε 
σχετισθή. Τδ δέ άποτέλεσμα τώ ν έπισκέ- 
ψεών του ήτο δ τ ι ήρξαντο υποδεχόμενοι 
κύτδν μετά  τίνος ψυχρότητας. Ο κόμης 
έφρύαττεν.

—  Ούδεν φοούριον, έλεγε κ χθ’ εαυτδν
[Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν — E T O S  A '.J

μεταχειριζόμενος τήν στρατιω τικήν τα ύ 
την έκφρασιν, χωρίς νά παραδοθή" άλλ έν
ταϋθα βλέπω γενναιοτάτην Αντίστασιν* 
έχουσι δίκαιον οί λέγοντες δ τ ι οί Ε λλη
νες έν άμύνη είναι ακα τα μ ά χη το ι, φοβε
ροί. ’Αλλ’ έμπρός! έμπρός! ας μή άπαυδώ- 
μεν τόσο) ταχέως" clli d u ra  vinC6, λέ- 
γουσιν οί γενναίοι ’Ιταλο ί. Πλήν, διάβολε, 
έςηκολούθησε καταληφθείς άνεπαισθήτως 
υπδ σκέψεώς τίνος, αισθάνομαι τ ι  έν τη  
καρδία μου, δπερ μέχρι τοϋδε δέν ήσθάν- 
θην" πολυ άστεΐον θά ήτο , αν τήν ήγάπω ν 
μέ τά  σωστά μου. . . Αλλά μά τδν Ερωτα 
καλδν θά ήτο νά τήν ζητήσω σύζυγον" 
είναι ώραιότατον τδ  διαβολάκι! . . τ ί  κ ά - 
μνεις δμως μέ τους έν Πετρουπόλει; θά ρ.έ 
λιθοβολήσουν. ’Εγώ άνθρωπος εύγενής νά 
νυμφευθώ τήν θυγατέρα έμπορου, κ τη μ α - 
τίου τυχαίου . . . αδύνατον!

’Εν τούτοις πάντοτε ερριπτε λέξεις τ ι -  
νάς ενώπιον τής νεάνιδος, ή τις δμως π ά -  
ραυτα έστρεφε τδν λόγον πρδς άλλα  α ντι
κείμενα, παρασάγγα; δλας άπέχοντα  τών 
προθέσεων τοϋ κόμητος. ΙΙροσεπάθει καθ 
εκάστην σχεδδν νά τήν ευοη μόνην ίνα  
τή δμιλήση, άλλ αυτη πάντοτε ευρίσκετο 
μ ετά  τοϋ πατρός της ή , έν έλλείψει έκεί- 
νου, μετά  τής θαλαμηπόλου ην άμα τή  
έμφανίσει τοϋ κόμητος προσεκάλει χάριν 
υπηρεσίας δήθεν.

Μεθ’ ημέρας τινάς δ κόμης λαβών δ ια 
ταγήν εκ τής αύλής, έζ ής είχεν άποσταλή, 
νά έπανέλθη, άπήλθε καταλιπώ ν τά  ώ - 
ραϊα σχέδια τής πολιορκίας άποτυχόντα .

Καθ’ δλον τδ  διάστημα τής έν Βουκου- 
ρεστίω διαμονής αύτοϋ οί θηρεύοντες τά  
υπουργικά χαρτοφυλάκια ευρίσκοντο είς 
πυρετώδη ανησυχίαν. Απαντες έζήγουν 
κα τά  τδ  ϊδ'.ον αυτών συμφέρον τήν απο
στολήν ταύτην τοϋ κόμητος καί ή λ π ιζο ν .. .

Μετά τινα  χρόνον ήγέοθη ή φοβερά καί 
λυσσώδη; έκείνη καταδίω ξις κατά  τής ελ
ληνικής γλώσσης, έναντίον δλου τοϋ έν 
Βλαχία έλληνισμοϋ καί τώ ν έν αύτω ελ
ληνικών μοναστηριακών κτημάτω ν.

’ΐδου τδ  άποτέλεσμα τής μακρά; ιδ ια ι
τέρα; συνδιαλέςεω; τοϋ ήγεμόνο; τής Ρου- 
μουνίας μετά  τοϋ απεσταλμένου τοΰ αυτο- 
κράτορος πασών τών Ρωσιών, δστις υπ ι-

21
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σχνεΐτο αύτώ διά τοϋ απεσταλμένου του 
εκείνου νά δώση πασαν συνδρομήν τη  Ρου- 
μουνία, ήρκει μόνον ra, xazaazp ay jj παν 
έΛ.Ιηνιχόν.

Και έν τούτοις υπάρχουσιν, ώς μνι ώφει- 
λεν, υπάρχουσι παρ ήμϊν τινες τά  πάντα  
έκ τής δυνάμεως ταύτας, τής όρθοΰόζον 
χαί όμοΰόζου Ρωσίας, προσδοκώντες! . . .

Ολίγοι μόνον μήνες παρελθόν κ.αί δ 
ήγεμών έκείνος, ό καταστροφεύς καί άγριος 
τοΰ Ιλληνισμοΰ διώκτης έν τα ΐς Παραύου- 
ναβίοις Ηγεμονίαις, προσετέθη εις τήν χ ο 
ρείαν τώ ν πεπτω κυιώ ν Μεγαλειοτήτων 
και 'ΥψηΛοτήτων.

Οΰτως ή θεία Πρόνοια τιμωρεί τους 
αδίκους.

Δ'.

Ή  αυλή της 'Ρωσίας ϊδοΰσα το σχέδιόν 
τν!ς στεφθέν υπ έντελοΰς επ ιτυχίας ενό— 
μισε καλόν νά πέμψη τον αύτον άνθρωπον 
και είς Αδριανούπολιν ΐνα έκειθεν ώς έκ 
κέντρου έκτείνη τάς ένεργείας του έφ δλης 
τής Θράκης και Μακεδονίας.

Γνο^στή τοΐς πασιν η φοβερά πάλη ·?,ν 
άνέλαβεν ό ελληνισμός είς τά  μέρη έκεΐνα 
καθ όλου τοΰ ογκου τοΰ Πανσλαυϊσμοΰ’ 
θλιβερά όμως άφ ετέρου και ή μεγίστη 
αδράνεια μεθ’ ής ό τε  έλεύθερος και δού
λος ελληνισμός υπεδέχθη τήν πάλην ταύτην.

Μετ ολ,ίγον ιόού ό αυτός απόστολος τοΰ 
Πανσλαυϊσμοΰ, δ κόμης ΐβανόφσκης, φθά
νει είς τήν Θράκην’ πριν όμως ά ποκατα- 
σταθή έν Αδριανουπόλει άπεφάσισε νά 
σπουδάση τούς κατοίκους τώ ν έπι τοΰ At- 
μου χωρίων, ών τά  πλεΐσ τα  κατοικοΰνται 
ύπο Βουλγάρων.

Υπάρχει Τις δμως έφορων τά  πάντα , 
υπερασπιζόμενος τούς άδίκοις πάσχοντας, 
σώζων τους καταδιωκωμένους. Η φοινή 
Αύτοΰ’

—  Ν ή π ιε! έκραζε, σύ δ γινόμενος δρ- 
γανον άδικου, σύ δ κατεχόμενος υπο της 
έλπίδος δ τ ι είναι δυνατόν νά έξοντωθη 
λαος, εϊς τον όποιον δ κόσμος τά  πά ντα  
έφείλει, θά ευρης τον τάφον σου έν τ φ  μέ
σω τ ι ς  έπιχειρήσεώς σου καί καθ ί,ν σ τ ιγ 

μήν νομίζεις δτι θά δρέψης τούς καρπούς 
τών μόχθων σου.

Ειπεν Εκείνος καί θά τελεσθώσιν.
’Εν τούτοις δ κόμης έξηκολούθει τήν 

περιήγησίν του. Ημέραν τινά περι τήν 4 
μ . p.. δύο μήνας περίπου προ τώ ν έν τώ  
δευτέρω κεφαλαίφ της παρούσης δ ιηγή - 
σε(ος έκτεθέντων γεγονότων εϊσήοχετο είς 
Καζανλίκιον συνοδευόμενος υπο δύο ακο
λούθων καί δύο κυνών. Ο κρότος τών πο· 
όών τώ ν ϊ-π ω ν  συνήγαγε πολλούς τών 
χωρικών εϊς τάς δδούς καί πολλάς σφρι- 
γώσας καί ροδοχρόους νεάνιδας καί γυναί
κας εις τά  παράθυρα.

Ό  κόμης περιέφερε το βλέμμα άπο π α 
ραθύρου είς παράθυρον’ είς ϊν  τούτοιν τά  
βλέμμ ατά  του συνήντησαν μορφήν τινα  
γνωστήν είς αύτον, τοΰτο δε ήνάγκασεν 
αύτον νά στραφώ άλλαχοΰ.

—  Κάπου είδον τήν γυναίκα ταύτην, 
έψιθύρισε.

Καί συγχρόνους έπετάχυνε το βήμα τοΰ 
ΐππου του. Γ0  κόμης, παρελείψαμεν νά εΐ- 
πωμεν τοΰτο άνοιτέρω, περιηγείτο άγνω
στο ;, ώστε άπέφευγε πάσαν άρχαίαν γνο>· 
ριμίαν. Μόλις δμο^ς άπεμακρύνθη δεκάδας 
τινάς βημάτων άπο τής οικίας, είς το π α 
ράθυρον τής δποίας είδε τήν γυναίκα, άνή- 
γειρε τήν κεφαλήν καί πλήττω ν το μ,έτω- 
πον διά τής y ειρός’

—  ”Α ! ανόητος έ γ ώ ! είπεν" είναι ή τοΰ 
Βουκουρεστίου . . . .

Τούς λόγους τούτους, φαίνεται, ά π ή γ - 
γειλεν ύψηλοφώνως, διότι δ είς τώ ν ακο
λούθων του προσδραμών’

—  Με ζη τείτε , κύριε; ήρώτησε νομίσας 
δτι δ κύριός του είχεν άνάγκην αύτοΰ.

—  Ο χι, ανόητε! άπήντησεν οΰτος μετά  
τίνος οργής, επειδή δ υπηρέτης έτόλμησε 
νά διακόψη τά ς  σκέψεις του.

Το πνεΰμα τοΰ κόμητος κατείχετο  τήν 
στιγμήν έκείνην υπό τίνος ιδέας’ πώς νά 
μείνη έν τώ  χωρίο» έκείνω ΐνα  καί τάς 
δ ια τα γά ς τής κυβερνήσεώς του έκτελη καί 
τήν άποτυχοΰσαν έν Βουκουρεστίοι πολιορ
κίαν νά άναλάβη. Εζήτησε λοιπον οικίαν 
τινά , έν ή ήδύνατο νά κατοική διαρκώς, 
καί ευρών τοιαύτην άφίππευσεν" εϊσελθων 
δέ είς το δ ι’ αύτόν ώρισμένον δωμ-άτιον
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διέταξε τούς άκολούθους του νά τδν άφή- 
σωσι μόνον.

—  At! τέλος πάντω ν, είπε μετά  τήν 
άποχώρησιν αυτών, ιδού κ αί πάλιν αίίτη 
ενώπιον μου . . . και πτα ίο ι έγώ , άν δοκι
μάσω καί πάλιν τήν τύχην μου . . . .  Ισως 
μάλις·α τήν φοράν ταύτην έπ ιτύχω , και π ι- 
ς·εύω ότι θά τδ κατορθώσου... Εν Βουκου- 
ρεστίω, είναι αληθές, άπέτυχον' άλλ έκεϊ 
ήτο διάφορον τδ  πράγμα, Πτο κόρη, ήτο 
άνευ συζύγου, έδώ δέ βεβαίως θά εχη 
τοιοϋτον' διότι τ ίς  ή ανάγκη νά άφήστ] 
τδ Βουκουρέστιον; . . . Τότε είχε δίκαιον 
6 προσφιλής μου άγγελος νά προφυλάσσε- 
τα ι, άλλ ήδη είναι γυνή . . . μεταξύ δέ 
κόρη; καί γυναικδς μικρά μέν ή διαφορά, 
άλλ όμως καί μεγάλη έν τα ύ τώ . Αλλά 
πώς διάβολο νά κατορθώσω νά μείνω έν
ταϋθα . . . ;

Ο κόμης τα ϋ τα  είπών έκαμε βήματά 
τινα έν τώ  δωμάτιο) σκεπτόμενος. Ε ίτα '

—  Α ! ανόητος ποϋ ε ί μ α ι ! ανέκραξε 
Χαί έκρουσε τδν  κώδωνα.

Ο είς τών οίκετών πάραυτα ένεφανίσθη.
—  Φέρε μοι τά  προς γραφήν άναγκαΐα, 

είπε πρδ; αύτόν.
Ο άκόλουθο; έξελθών επανήλθε φέρων 

τά  ζητηθέντα.
 ̂I / / t '—  Αφτ,σε με [Λονον μέχρ ι  νεο^τερας 

δ ια τα γ ή ; .
'Ο οίκέτης έξήλθεν, ό δέ κόμη; εσυρε τδ 

κάθισμά του πλησίον τ;ής τραπέζης. Μετ ού 
πολύ είχεν αποπερατώσει τήν έςής επιβολήν:

«Κύριε Πρόξενε,

Βέβαιοι; ή έκ Πετρουπόλεοι; άναχοίρη- 
Ο’.ς μου, ώ ; καί ο σκοπδ; τ ή ;  άποστολή; 
μου έγένοντο υμΐν γνο>στά καί υπδ τή ; 
Σεβαστή; Κυβερνήσεως τοϋ Αύτοκράτορος. 
Ειχον διαταγήν νά ελθω εί; ’Αδριανούπο- 
λιν, άφοϋ διαμείνοι ένταΰθα έπί τινα  χρό
νον κ*ί σπουδάσοι τ ά  πνεύματα τών κ ά 
τοικο)») τώ ν μερών τούτων. Αλλ ήδη 
έσκέφθην άλλο τ ι  καλλίτερον καί περί τού
του θά γράψο) καί εί; τήν Σεβαστήν ημών 
Κυβέρνησιν- έσκέφθην δηλαδή οτι πολυ 
^ροτιμότερον θά ήτο, έάν εμενον διαρκώς 
^ταυθα" διότι εινκι άδύνατον ή έν ’Αδοια-

νουπόλει παρουσία μου νά μή διεγείρτ] υπο- 
νοίας και έπομένο); κ ατασ τη  επιβλαβή; εί; 
τά  συμφέροντα ημών. Μολονότι ε ίμ ί π ε 
πεισμένο; ότι γινώσκετε οποίαν όδδν πρέ
πει νά άκολουθήσητε έν τώ  ζη τή μ α τι τού
τος, τ ή ;  ολίγον κα τ όλίγον έξοντώσεως 
τοϋ Ελληνισμού έν τή  Ανατολή καί τή ; 
κ α τ’ ολίγον έπικρατήσεως τοϋ Σλαυϊσμοϋ, 
κρίνο» ομω ; ώφέλιμον νά εϊπω υμΐν ήδη 
ολίγα τινά , επιφυλασσόμενος νά άναπτύςοι 
έν τα ΐ; κατόπιν έπ ιστολα ΐ; μου, έάν π α -  
ραμείνω ένταΰθα, ή προφορικώ;, έάν ή Κυ- 
βέρνησι; έπιμείννι νά κατ έλθω είς Αδρ ια -  
νούπολιν, τήν πορείαν ημών έν τώ ζη τή μ α τι 
τούτο). J o J i a  ποΛοτιχή έστω τδ σύνθημα 
ημών. Τήν πολιτικήν ταύτην άκολουθή- 
σασα άπδ μεγάλου Πέτρου ή Ρο)σία είδε 
τους σκοπούς αυτή; επ ιτυγχάνοντας. Γ ι-  
νώσκετε όποιαν τυφλήν άφοσίο)σιν τρέφουσι 
πρδς ήμας οί υπδ τήν δουλείαν λαοί τ ή ;  
Ανατολής καί πρδ πάντων οί Ελληνες. 

Κολακεύετε, περιποιεΐσθε αύτού; όσον δύ- 
νασθε προφανώ; και μ ετ έπιδείς,εο);. Ζη- 
τοϋσι συνδρομήν τινα  χάριν έλληνικοϋ 
τινο ; κοινοχρελοΰς οικοδομήματος, σχο
λείου π . χ . συντρέχετε άφειόώς, άλλά μή 
παραλείπητε νά παριστάνητε είς. του ; 
υπαλλήλου; τ ή ;  τουρκικής κυβερνήσεως 
τήν βλάβην ,ην τοΰτο δυνατόν νά έπενέγκη 
τ φ  όθωΐΛανικώ κράτει' λαμβάνουσιν άνάγ- 
κην οί αυτόθι Ελληνες, προσφέρετε μετά  
μ εγίσ τη ; εύχαριστήσεο); τήν συνδρομήν 
σκ; άλλά μή λησμονήτε νά ύποσκάπτητε 
αυτού; κρύφα' άλλά προσοχή! μή φο>ρα- 
θήτε ένεργών ούτο);, ήδη μάλ ισ τα , οτε 
κυοφορείται επίσημον συνοικέσιον . . . Ε ί
μί μάλλον ή βέβαιο;, ώ ; καί ή κυβέρνη- 
σις τοΰ Κυρίου ημών, ότι ό γά μ ο ; οΰτος 
θά έπιδοάση λίαν έπί τώ ν πνευμάτων τώ ν 
εύπιστων καί μωρών έπιδόζων tharfdjoor 
τ ή ; ’Α νατολή;' προσέτι δε θά διεγείρω 
έναντίον αύτών τήν κοινήν τή ; Ευρώπης 
γνώμην, όπεο συμφέρει λίαν τώ  ήμετέρο» 
κράτει. Γινώσκετε πόσον κερδίζομεν παρι- 
στώντες τους Ελληνα; είς τού; οφθαλ
μού; τώ ν εύροιπαϊκών κυβερνή χεοιν τυφλά 
δργανα τή ; ήμετέρα; Κυβί ρνήσ :ως. Τά αυ
τά  περίπου θέλω γράψει καί τ ο ϊ;  λοιποί; 
συναδέλοοις υαών.
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Πέμπω υμϊν προς τούτοις κιβώτιον π λή 
ρες πολυτίμω ν εκκλησιαστικών σκευών, 
ΐνα  διανείμητε αύτά εις τάς αυτόθι εκ
κλησίας.

Δέξασθε την διαβεβαίο>σιν τής εξαίρετου 
προς υμάς ύπολήψεώς μου μεθ ής διατελώ

ό λ ω ς  δμ έτεοοζ 

«Κόμγ,ς ΙΒΑΝΟΦΣΚ.ΕΣ»

Καζανλίκιον 2 2  8βρίου 1 8 6 3 .

Σφοαγίσας δε και έπιγράψας την επ ι
στολήν, ο-Πρός τό Σεβαστόν Προζενεϊον 
της A. Α . Μεγαλειότητας τοϋ Αύτοκρά
τορος πασών τών 'Ρωσιών, είς Ά όρ ια -  
νούποΛιν,» έκάλεσε τον υπηρέτην.

—  ’Αναχώρησον οσον τά χ ισ τα , είπε 
προς αύτον είσελθόντα, και φέρε την επ ι
στολήν ταύτην κα'ι το  κιβώτιον δπου όεΐ. 
Αί! αν δύναται τ ις , προσέθηκε τριβών τάς 
χεϊράς του, άμα τοΰ υπηρέτου έξελθόντος, 
ας εϊπτ) δτι δέν είμαι ευφυής! . . .  Ιδού καί 
τά ς  δ ια τα γά ς τής Κυβερνήσεώς μου θά εκ
τελώ  καί την ώραίαν μου θά βλέπω. . .

Ως βλέπει δ αναγνώστης, το κ ατά  τοΰ 
έλληνισμοΰ μίσος τοΰ κόμητος ήτο μ έ- 
γιστον. Εν τή  έπιστολή του, έξ ής ελλεί
πει παντελώ ς ή λεπτότης καί ή χα ρακτη - 
ρίζουσα τά  ρωσικά διπλω ματικά  έγγραφα 
αβροφροσύνη, εκφράζεται λίαν καθαρώς 
καί εύκρινώς περί τώ ν σκοπών τής ρω
σικής δ ιπλω μ ατίας . . .

Ε '.

’Αμέσως την έπιοΰσαν έρώτησε τ ίς  ήτο 
δ κύριος τής οικίας εκείνης, έν ή είδε τήν 
γνωστήν αύτώ γυναίκα. Εμαθεν δ τ ι εκα
λείτο  Πέτκωφ, §ν πάραυτα ένεθυμήθη, 
επειδή πολλάκις είχεν ϊδη αύτον έν Βου 
κουρεστίω, ενθα διέμεινε χάριν τών εμπο
ρικών αύτοΰ υποθέσεων. Εμαθε προσέτι 
δ τ ι είχε  νυμφευθή νεάνιδά τ ινα , ής δ π α 
τήρ, διωχθέντος τοΰ Κούζα έκ τοΰ ηγεμο
νικού θρόνου τής Ρουμουνίας, άπώλεσε το 
πλεϊστον τής έαυτοΰ ύπολήψεώς, δ ιότι 
έτ ιμ άτο  υπο τοΰ ήγεμόνος έκεΓνου δ ι’ ιδ ια ι
τέρας εύνοίας. Ζητήσας δέ καί λαβών τήν

άδειαν ένεφανίσθη τήν έπιοΰσαν έν τή  οικία 
τοΰ κυρίου Πέτκωφ, ενθα έγένετο δεκτός, 
ώς άρχΟϊος φίλος τής οίκογενείας. Μετά 
τά ς συνήθεις φιλοφρονήσεις"

—  Τώρα θά σας παρακαλέσω, είπε, νά 
μή γνωσθή είς οΰδένα το  αληθές δνομά 
μου ή μάλλον δ τ ίτλος μου’ δ ιότι περιη
γούμαι άγνωστος.

—  Μ πά! αληθώς; ήρώτησεν δ κύριος 
Πέτκωφ.

—  Ν αι, φίλε μου.
—  Καί δυνάμεθα νά μάθωμεν τ δ  αίτιον;
—  Υποθέσεις τοΰ Κράτους, φ ίλτα τέ  

κύριε, υποθέσεις τοΰ Κράτους! έιπεν δ κό
μης μειδιών. Είς πά ντα  τυχόν έρωτώντα 
περί έμοΰ, είναι Ρώσος Ιμπορος, λέγετε, 
μετά  τοΰ δποίου εύρίσκομαι είς δ ιαπραγ
ματεύσεις . . .

—  Μ άλιστα, μάλ ισ τα , ευχαρίστω ς'ιδού 
καί ήμεϊς χωρίς νά θέλωμεν θά συνδρά- 
μωμεν τάς υποθέσεις τοΰ Κράτους, υπέλα- 
βεν δ κύριος Πέτκωφ μειδιών ώσαύτως.

Καθ δλον το  διάστημα τοΰτο ή κυρία 
Πέτκωφ έκάθητο σύννους καί σιωπηλή.

Συμβαίνει πολλάκις νά αίσχυνώμεθα διά 
σφάλματα άπερ δέν έπράξαμεν.

Αμα ίδοΰσα αύτον ή άτυπης γυνή άνε- 
μνήσθη σκηνών τινων γενομένων μεταξύ 
αύτής κα ί τοΰ κόμητος, άνεμνήσθη τών 
λόγων οΰς ούτος πρό τίνος χρόνου άπέτεινε 
προς αύτήν, καί τών προσπαθειών άς 
κατέβαλε τό τε  οπως έπιτύχν) αύτήν μόνην, 
καί, άν θέλητε, ήσχύνθη, διότι συνήντησεν 
έν τώ  βίω της τον άνθρωπον τοϋτον. Ηδη 
δε έπανιδοΰσα αύτον κατενόησεν δτ ι δ 
κακός αύτής δαίμων έπανήλθεν.

Υπάρχουσι σ τ ιγμ α ί τινες καθ άς δ 
άνθρωπος έχει τ ι  το προφητικόν! Εξ ενος 
βλέμματος, έκ μιας λέξεως, έκ μιας άπλής 
κινήσεως σ χηματίζει τ ις  τήν περί τοΰ 
άλλου ιδέαν του.

Εν τα ΐς  σ τιγμ α ϊς  έκείναις ^γάπησάς 
τινα , παρέσχες αύτώ μέρος τή ς καρδίας 
σου. ; Αδύνατον, ΐνα  μή είπω  δύσκολον, 
νά τον άποβάλης έξ αύτής! ’Εμίσησάς 
τ ινα ; Ε ίναι δυσχερές νά τον άγαπήστις 
ή τουλάχιστον νά θεωρός αύτον δι’ άδ ια - 
φόρου βλέμματος.

'I I  κυρία Π έτκωφ, δτε το  πρώτον είδε
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τόν κό μ η τχ  έν Βουκουρεστίω, ήσθάνθη διε- 
γειρομένην εν τή  καρδία της αποστροφήν 
τ ιν α , μϊσος άόριστον κατά  τοϋ άνθρώπου 
τούτου . .  . Τά κατωτέρω θά δείξο^σιν ήμϊν 
κα τά  πόσον είχε δίκαιον.

Ο κύριος Πέτκωφ όμως, οστις, ώς καί 
άνωτέρ&) είπομεν, είχε γνωρίσει τόν κό- 
μ η τα  έν Βουκουρεστία>, ήγάπα  αυτόν. —  
H  ώραιότης συνήθως έμπνέει έμπιστοσύ- 
νην, ό δε κόμης ήτο εύειδέστατος καί έκτος 
τούτου έδείκνυε πρός αύτόν ιδιαιτέραν 
εύνοιαν κα ί φιλίαν. Εγνώριζεν ότι ΐνα  κα- 
τορθώση ό ,τ ι έπεθύμει, ώφειλε πρώτον νά 
έπισύρη τήν έμπιστοσύνην του.

Καθ εκάστην σχεδόν, ευρίσκουν αιτίαν 
τήν  έλλειψιν εκλεκτής συναναστροφής έν 
τω  χωρίω , δ κόμης έπεσκέπτετο τόν κύ
ριον Πέτκωφ οΰτινος ή σύζυγος ένίοτε μό
νον έφαίνετο προφασιζομένη δτέ μέν υπη
ρεσίαν τής οικίας, δτέ δέ άδιαθεσίαν. 
Πολλάκις δ σύζυγος αύτής ήτο άπών καί 
τό τε  αυτη Ικοΰσα ακόυσα ήναγκάζετο νά 
τόν υποδέχηται.

Εξ όλων τούτων τώ ν συμπτω μάτω ν δ 
κόμης κατενόησεν ότι έπρεπε καί πάλιν 
νά κοπιάσ/ϊ.

Ημέραν τινά  κατεχόμενος υπό τής ίόέας 
ταύτης κατήρχετο τήν κλίμακα τής ο ι
κίας, ενθα συνήντησε τήν θαλαμηπόλον 
τής κυρίας Πέτκωφ, νεάνιδα έγχώριον 
ώραίαν καί άνθηράν, ώς ρόόον τοϋ Μαίου.

Αστραπή τ ις  πάρκυτα άκαριαία έφώ- 
τισε τό  πρόσωπόν του.

—  ΐδού ώραία νεάνις ! είπε καθ’ εαυτόν’ 
ας δοκιμάσωμεν τουλάχιστον αύτήν, άοοϋ 
ή κυρία δέν εχει τόσην ορεξιν . . .  Καί 
ύστερον, ύστερον έγώ δέν έχω  σκοπόν νά 
παραιτηθώ  έκείνης! τ ίς  οίδεν . . .  Ε ίμαι 
πανοΰργος . . .  θά ελεγέ τ ις  οτι είμαι δ 
Σατανάς ένσεσαρκωμένος. Ισως δέ . . . . 
δέν έτόλμα ουδέ καθ’ εαυτόν νά έξενέγκ·/) 
την σκέψιν του ταύτην. Ισως ή ώραία 
αυτη νέα μοί χρησιμεύσω πρός έκτέλεσιν 
τών καταχθονίων σχεδίων άτινα  έν άνάγκη 
θά μεταχειρισθώ, έάν ή κυρία Πέτκωφ έξα- 
κολ^ουθή άρνουμένη. Ο δαίμων μου τέλος 
πάντων δ αγαθός μοί παρουσιάζει Ιν δργα- 
νον . . .  δέν τό άπορρίπτω !

Ενώ έτελείονε τάς σκέψεις του τα ύ τα ς,

ή νεανις εύρίσκετο σχεδόν ένώπιόν του.
—  Πόσον ώραία νέα! είπε μετά  προσ- 

πεποιημένης έκπλήξεως. Οποϊον θησαυρόν, 
δποϊον άγγελον κρύπτει ή οικία αυτη, 
προσέθηκε θωπεύων τήν ώραίαν θαλαμη
πόλον.

—  Κύριε ! . .  . έψέλλισεν ή κόρη.
—  Α ! μή φοβήσαι, ώραία μου, μή συ

στέλλεσαι ! μήπως είναι έντροπή νά λέγή 
τις  ότι εΐσαι ώ ρα ία ;

Σκεφθείς δέ οτι τα ϋ τα  ήσαν άρκετά έπί 
τοϋ παρόντος άπήλθε.

Τήν έπιοΰσαν κατερχόμενος τήν κλ ίμα 
κα συνήντησε καί πάλιν τήν νεάνιόα είς 
τό αύτό μέρος.

—  Ω ! μάς περιμένει καί πάλιν δ ά γ 
γελός μας, ειπε καθ’ εαυτόν. Α ! σήμερον 
άρκεΐ !ν μειδίαμα μόνον' ας περιμείνωμεν 
μέχρις οϋ διαδοθή ή φλόξ είς όλην τήν 
καρδίαν . . .

Ο κύριος κόμης, ώς βλέπετε, ήτο δ 
Φάβιος Μάξ'.μος τοϋ έρωτος. Δέν έκαμνεν 
έφοδον κατά  τοϋ έχθροϋ, άλλά κ α τεπο - 
λέμει αύτόν διά τής βραδύτητος.

Τοϋτο έξηκολούθησεν έπί τινας ημέρας. 
Η αγνή καί άθώα κόρη —  ήτο τεσσαρα- 

καιδεκαέτις —  πάντοτε εύρίσκετο είς τήν 
κλίμακα. Ηγνόει καί αύτή τό αίτιον όπερ 
ήνάγκαζεν αύτήν νά εύρίσκηται έπί τής 
κλίμακος, άλλ’ ηύχαριστεϊτο ένδομύχως, 
δ ιότι κατώρθωσε νά έπισύρτ, τήν προσοχήν 
τοΰ κομψοϋ καί εύγενοϋς ξένου. Ο κόμης, 
άφοϋ ένόμισεν ότι ικανόν πϋρ ήναψεν έν 
τή  καρδία τής νεάνιδος, εκρινε καλόν νά 
έπαυξήση αύτό δι άπουσίας τινών ημερών, 
μετά  τήν παρέλευσιν τώ ν δποίων ένεφα- 
νίσθη καί πάλιν είς τήν οικίαν τοϋ κυρίου 
Πέτκωφ.

Η άτυχης θαλαμηπόλος, ή τις είχε κα 
ταντήσει είς άπόγνωσιν ενεκα τής απου
σίας τοϋ κόμητος, έρρίφθη πρός τό σύνη- 
θες μέρος, άμα άκούσασα τά  βήματα τοΰ 
κόμητος, άτινα  ήδύνατο νά διακρίννι με
ταξύ τών βημάτων χιλίω ν άλλων ανθρώ
πων. Περιέμενεν ή δυστυχής, αί δέ ώραι, 
καθ ας δ κόμης διέμεινε παρά τώ  κυρίφ 
Πέτκωφ, έφαίνοντο είς αύτήν ώς αιώνες. 
’Ακούσασα δέ αύτόν κατερχόμενον ησθάν- 
θη τούς παλμούς τής καρδίας της δ ίπ λα -
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σιαζομένους' άφεύκτως θά έπιπτεν έπί τή  
παρουσία τοϋ κόμητος, έάν ό ό'πισθεν αύ
τής το ίχος δέν εύρίσκετο προς υποστήριξίν 
της Ο κόμης ίδών τήν κατάστασήν τα ύ 
την τής νεάνιδος κατενόησεν δ τ ι έπήλθεν 
ή στιγμή  τής προσβολής.

—  Τί κάμνεις, κόρη μου; ήρώτησεν αύτήν.
Τοσαύτη μέριμνα ύπήρχεν έν τή  φω

νή τοϋ κόμητος, τοσαύτη πατρ ική , ού
τω ς είπεΐν, στοργή, ώστε ή άτυχης νεά
νις ένόμισεν δτι ή έρώτησις αύτ/ι τοΰ κό
μητος έγένετο, διότι οΰτος είχεν υπέρ αύ
τής μέγα τ ι  ένδιαφέρον.

—  Μόνη έγώ τδ  ήξεύρω . . . έψέλλισεν 
αυτη μετά  τινας σ τιγμάς δισταγμού.

Ο κόμης έκ τής άορίττου αύτής άπαν- 
τήσεως τής νεάνιδος ένόησεν όποιον πάθος 
έπάφλαζεν έν τή  καρδία τής άτυχούς κόρης.

—  Μήπως πάσχης, ώραία μου; ήρώ- 
τησεν έςηγω ν, ή μάλλον θέλουν νά άπο- 
σπάση έκ τώ ν χειλέων τής νεάνιδος τήν 
έξήγησιν τής άμφιβόλου ταύτης φράσεως.

—  Ναι . . . όχι . . .  δέν . . . πρώτην 
φοράν μοϋ συμβαίνει τοΰτο , κύριε . . . 
άπήντησεν ή νεάνις μετά  τίνος συστολ/ής.
Αμα άκούσο) τά  βήματά σας, αισθάνομαι 

νά πάλλη σφοδρώς ή καρδία μου . . . ΙΙράγ- 
μ.α τδ  όποιον και έγώ δέν δύναμαι νά 
εννοήσω μέ σύρει πάντοτε είς τήν κλίμα
κα . .  . Ν ομίζω , κύριε, δτι . . .

—  Τί νομίζεις, Μαρία μου ; υπέλαβεν ό 
κόμης μειδιών μειδίαμα δπερ καί τδν 
Ασμοδαΐον αύτον θά ή π ά τα .

—  Νομίζω δτ ι . . . σάς ά γα πώ , κύριε.
—  Αλήθεια ! μέ άγαπάς ; ά ! όποία 

χαρά! άνέκραξεν ό κόμης, δσον είναι δυ
νατόν ν άνακράξη τ ις  ευρισκόμενος είς 
τήν κλίμακα ξένης οικίας.

—  Ω! ναι . . . άλλά σείς . . . δέν θά 
κα τα δεχθή τε βεβαίως νά . . .

—  Νά σέ άγαπήσω’ α ί ; δεν είναι έτσ ι; 
καί δ ια τ ί, Μαρία μου; καί δ ιατί άγγελε 
μου; είπε περίλαμβάνων τήν άτυχή  νεά- 
νιδα είς τάς άγκάλας του.

Ακτίς χαράς διέλαμψεν έπί τής μορφής 
του.

—  Επί τέλους τδ  κατωρθώσαμεν ! το 
πτηνδν ήλώθη... είπε καθ εαυτόν. Καί διά 
νά σοί αποδείξω πόσον σέ άγαπώ , προσέθηκεν

Αποτεινόμενος προς τήν νεάνιδα, σέ παρα
καλώ νά ελθης είς τήν οικίαν μου διά νά 
σοί προσφέρω £ν δώρον λαμπρόν!

■Η νεάνις συγκατετέθη . . .
Αθώα κόρη! Είς ποιου δαίμονος άγκά

λας έγκατέλ ιπε; σεαυτήν !
Μετά τινας ώρας ή μ έ /ρ ι πρδ ολίγου 

αγνή, ώς άγγελος, νεάνις έπανήοχετο έκ 
τής οικίας τοϋ κόμητος. Απερίγραπτος 
χαρά όιεχύνετο έπί τού προσώπου της.

—  Τωόντι λαμπρά δώρα προσφέρει ό 
κύριος οΰτος, είπεν είσελθοΰσα είς τδ  δω - 
μάτιόν της καί έξήγαγεν έκ τοϋ θυλακίου 
της χρυσοκέντητον βαλάντιον. Α! είναι 
χρυσά! προσέθηκεν' άς τά  μετρήσω' έν, 
δύο, τρία  . . . ώ ! πολλά, πολλά, έξηκολού- 
θησεν υπολογίζουσα τδ  χρυσίον' ποτέ δέν 
θά ήδυνάμην νά συναθροίσω τόσα έκ τοϋ 
μισθού μου . . . .  ’Αλλά τδ  άλλο δώρον... 
ώ ! τδ άλλο ήτο άσυγκρίτως καλλίτερον... 
καί έγώ ή άνόητος νά μή τδ ήςεύρω εοις 
τώ ρα. Α! οσάκις μέ προσκαλεΐ ό κύριος 
οΰτος, θά πηγαίνω ' ίσως μοϋ δώση καί άλ
λο τ ι  καλλίτεοον . . .

Ο λίγαι μόνον ήμέραι παρήλθον, καί ή 
νεάνις κατέστη παράφοων διά τδν κόμητα’ 
παρημέλησεν δλας τάς υπηρεσίας τή ς  οι
κίας, ενεκα δέ τούτου καθ Ικάστην σχε
δόν ήκουε τά ς  επιπλήξεις τής κυρίας της ' 
παρετήρει πότε θά ήτο δυνατόν νά τύχη  
καταλλήλου στιγμής δπως πορευθή είς τήν 
οικίαν τοϋ κόμητος δστις, άς τδ  ομολο- 
γήσωμεν, ήρξατο αισθανόμενος πλήςιν , 
ενεκα τώ ν συχνών επισκέψεων τής θαλα
μηπόλου ώ στε, έάν δέν ήτο βέβαιος δτι 
θά είχεν άνάγκην αύτής, τοΰτο δέ ένόει 
έκ τών πρδς αύτδν τρόπων τή ς κυρίας 
Πέτκωφ, βεβαίως θά τήν άπεδίωκε τ ή ; 
οικίας.

Οσάκις εδρισκε μόνην τήν κυρίαν Π έτ- 
κ6)φ, έπεδαψίλευεν αύτή άπάσας τ ά ;  φι
λοφρονήσει;, π ά ν τα ; τοΰ; περιποιητικούς 
τρόπους, έσθ οτε δέ ερριπτε καί λόγους τινάς 
άορίστους μέν κατά  τδ  φαινόμενον, άλλά 
καί λίαν εκφραστικούς καί καταληπτούς 
είς τήν κυρίαν.

Ηρυθρία ή άτυχης καί έσιώπα.
Πολλάκις έν τή  όογή της άπεφάσισε νά 

όμολογήση τά  πάντα  είς τδν σύζυγόν της,
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νά τώ  είπη οποίον φίλον ύπεδέχετο έν τη  
οικία. Ε ίτα  δμως σκεπτομένη'

—  Ω ! δ ια τί νά τώ  εΐπω , Ελεγε καθ 
ε αυτη ν' ό κό μ ις  χωρίς άλλο θά άναγκασθη 
νά παραιτηθη άμα εννοτ,σ·/; το  μάταιον 
τών λόγων του.

Ορος τούτοις η κυρία Πέτκωφ έγίνω- 
σκεν δτι 5 σύζυγός της έξετίμα και ή γά - 
πα  τόν κόμητα, ώστε ήτο λίαν πιθανόν 
νά μή γείνη π ισ τευτή , η νά ύποθέση άλλο 
τ ι  ή, δπερ τό πιθχνώτεοον, νά διεγείρη 
τήν ζηλοτυπίαν τοΰ συζύγου της.

—  Ε πειτα , έλεγεν εξακολουθούσα τάς 
σκέψεις της, ό κόμης είναι άνθρωπος εύγε- 
νής, ουδέποτε δε άνήο τοιαύχης περιωπής 
είναι δυνατόν νά προβη εϊς τοσοΰτον α να ί
δειας.

Τοιαΰτά τινα  σκεπτομένη ή ατυχής γυνή 
κατεδάμαζε τήν οργήν της και ήλπιζεν 
δτι ό κόμης ορθώς σκεπτόμενος θά παρη- 
τε ΐτο . Αλλ’ δπόσον ή π α τα το , νομίζουσα 
δτι ή ευγένεια αποκλείει τήν αναίδειαν !

Ε πι τέλους 5 κύριος Πέτκωφ άνεχώ - 
ρησεν, ό δε κόμης ένόμισεν δτι παρουσιά- 
σθη εις αύτόν εύκαιρία καλλίστη. "Οθεν 
τήν έπιοΰσαν τής άναχωρήσεως έπανήλ,θεν.

—  Εμαθον δτι ό σύζυγός σας άνεχώ- 
ρησε, κυρία, είπε.

—  Μ άλιστα, άπήντησεν αυτη ψυχρώς.
—  Θά έπανέλθη ταχέω ς ;
—  Ισως μετά  μίαν εβδομάδα, έάν τ ε 

λείωση τάς υποθέσεις του ' π ιστεύω  δε δτι 
θά τό κατορθώση' δ ιότι προσεγγίζουΛν αί 
έορταί καθ άς ό πατήρ και σύζυγος οφεί
λει νά εύρίσκεται έν τη  οικία του.

—  Ο πατήρ και σύζυγος! έψιθύρισεν 
δ κόμης μετά  τίνος πικρίας. Εύτυχής δ 
σύζυγος δ έχων τοιοΰτον άγγελον ώς ύμας.

—  Κύριε κόμη! έκραύγασεν ή κυρία Πέτ
κωφ, δ ιότι δ άνθρωπος ούτος ύπερηκόν- 
τισεν ήδη παν όοιον αΐδοΰς και σωφροσύνης.

Αποτροπιαζόμεθα τη  άληθεία νά περι- 
γράφωμεν τοιοΰτον χαρακτήρα, άλλ ά - 
ναγκη νά πράττω μεν τοΰτο. Έ ν  πολλοΐς 
έπιθυμοΰμεν άπό καρδίας νά παρατρέχω - 
μεν πολλά άπό τά  α’ίσχη τοΰ Ρώσου, 
αλλ άφ ετέρου νομίζομεν προτιμότερον 
να δμιλώμεν έκτενώς ΐνα  μείζων εκ τούτου 
προκύπτη ωφέλεια. Πολλαχοΰ θά παρετή-

ρησαν και θά παρατηρήσωσι προσέτι δσοι 
τιμώ σιν ημάς διά τής άναγνώσεώς τω ν δτ ι 
ένίοτε υπερβαίνομεν καί ημείς αυτοί τ ά  
δρια τής ηθικής, άλλ άς σκεφθώσιν δ τ ι 
όέν είναι δυνατόν νά πράξωμεν άλλω ς, 
άφοΰ δ ήρως μας είναι τοιοΰτος.— ’’Ε πειτα  
δεν είναι δυνατόν νά ύπαρξη τέλειον έν τή  
φαυλότητι ;—

Παν οίονδήποτε έργον νομίζομεν οτι 
πρέπει νά εχη σκοπόν τινα  καί δτι σύν τη  
τέρψει οφείλει νά παρέχη καί τινα  ωφέ
λειαν καί διδασκαλίαν. Δεν εχομεν τήν 
ιδέαν δτι καί ημείς δυνάμεθα νά πράξωμεν 
τοΰτο , νά διδ άξωαεν δηλαδή τούς άνα- 
γνώστας ημών' άφ ετέρου δμως σκεπτό- 
μεθα δτ ι, άφοΰ άπαξ γράφωμεν, δ ια τί νά 
μή προσπαθώμεν νά πράξωμεν και τοΰτο 
καί περ αφανείς και σμικροί.

’Αναγνώσται, ιδίως δέ πρός ύμας, άνα - 
γνώστριαι, άποτεινόμεθα. Ε χετε πρό ύμών 
δύο χαρακτήρας' ιδού άφ ενός άκαμπτος, 
ώς βράχος, ή άρετή καί ή σωφροσύνη τοΰ 
ενός' ίόού καί ή κακία τοΰ άλλου άφ έτέ-

* 17 , ίΓρου. r /Λλεςατε . . .
—  Αφήσατε με, κυρία, έξηκολούθησεν δ 

κόμης, άφήσατέ με νά σας ε’ίπο) πάν δ ,τ ι 
τοσοΰτον ήδη χρόνον κρατώ έν τη  καρδία 
μου . . . .

—  Κύριε! . . .
—  νΩ ! μή, κύριε! άφήσατε τό  τε τρ ιμ - 

μένον τοΰτο φιλοφρονητικόν έπίθετον' ώ ! 
ε ίπα τέ  μοι άλλην τινά λέξιν' αναζητήσατε 
αύτήν έν τώ  λεξικώ τοΰ έρωτος, άναζη- 
τήσατε . . .  ώ Αλεξάνδρα, ώ προσφιλής 
μου κυρία, τοσοΰτος χρόνος παρήλθεν, 
άφ δτου σας είδον καί έν τούτοις δέν σας 
έλησμόνησα . . .  Εν τώ  μέσω τοσούτο^ν 
ώραιοτήτων τής αύλής εύρισκόμενος ύμας 
μόνον είχον έν τή  καρδία μου, ύμας μόνον 
είχον έν τη  άναμνήσει μου, ύμας μόνον, 
Αλεξάνδρα μου. Τοσαΰται γυναίκες βλέ- 

πουσαί με προσεμειόίων, μοί άπηύθυνον 
χαιρετισμούς έρωτος, άλλ  εγώ εις παν 
μειδίαμα αύτών έστρεφον τόν νοΰν μοι> 
πρός ύμας καί έψέλλιζον τό δνομά σας.

'Η  κυρία Πέτκωφ καθ’ δλον τό  διάστη
μα  τοΰτο προσέβλεπε τόν κόμητα μετά  
περιφρονήσεως καί οίκτου.

—  Μή μέ οίκτείρετε, κυρία, έξηκολού-
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θησεν δ κόμης έννοήσας τοϋτο, μη με π ε -  
ριφρονήτε ! άλλά λυπηθήτέ με . .  .

Και γονυπετήσας Ιλαβεν αύτήν έν. της 
χεφ ό ς ' η ενάρετος γυνή ήθέλησε νά την 
αποσύρω, άλλ δ κόμης'

(άκολουΟ εΐ) Λ . Γ .  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α  « Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α »

ΓΙΙ κ α τ ’ αύτάς καταρτισθεϊσα νέα ετα ι
ρία, ή καλούμενη Πρόνοια, ηρξατο ήδη 
τών έργων αυτής.

Η εταιρία δανείζει πρός τους εταίρους 
αυτής, και πρός άλλους τή  τώ ν εταίρων 
έγγυήσει, προς δέκα τοϊς εκατόν.

Ο εταίρος δέν δύναται νά δανεισθή, 
ουδέ δύναται νά παραχώρησή είς άλλον 
πλέον τώ ν τριών τετάρτω ν τών έν τή  
εταιρία χρηματικώ ν αύτοϋ καταβολών.

Τά κεφάλαια τής εταιρίας ώρίσθησαν 
εις διακοσίας χ ιλ ιά δα ς δραχμών νέων δ ια ι- 
ρεΟέντα εις δ ισχιλίας μ ετοχάς εκατοντα- 
δράχμους.

Τήν μετοχήν αύτοϋ συμπληροΐ δ μ έτο
χος ή διά μ ιας, η κ α τά  μικρόν, άλλ’ 
εντός έτους. Δύναται δέ δ μέτοχος νά συμ
πληρώ σνι τήν μετοχήν αυτοϋ καί άλλως, 
ητοι καταβάλλων τό  τέταρτον αυτής, τά  
δέ τρία τέτα ρ τα  κρατών έν εΐδει δανείου 
έπ ί τόκο).

Η εταιρία δέχετα ι καί άποθησαυρί- 
σ μ α τα ' ήτοι δέχετα ι κ α τ ’ έποχάς τα κτά ς 
χρήμα  τακτόν καί υπόσχεται ν άποδώσν) 
έν χρόνο) ώρισμένω ή κεφάλαιον ώρισμένον, 
η σύνταξιν ώρισμένην.

Η εταιρία δέχετα ι και χρηματικάς π α -  
ρακαταθήκας, δέχετα ι καί π τω χώ ν απο
τα μ ιεύ μ α τα  έπί τόκω.

Αμα συμπληρωθώσι τά  τρ ία  τέταρτα  
τώ ν μετοχώ ν, ή εταιρία σκοπεύει νά έπ ι-  
χειρίσγ) ·/) δάνειον έπί ένεχύρω μετάλλων 
πολυτίμω ν, ή βιομηχανίαν νέαν έν τώ  
τό π φ .

Οι διοικοϋντες τ ά  τή ς εταιρίας ούδεμίαν 
λαμβάνουσιν άμοιβήν' τουτέσ τι, καί άν δέν 
ώφελήσωσι τήν εταιρίαν, βεβαίίος ουδόλως 
θέλουσιν αυτήν βλάψει.

’Εν δ ιασ τήματι ημερών ολίγων δ ιετέθη- 
σαν πεντακόσια', καί έπέκεινα της εταιρίας 
Λετοχαί' τό  δέ χρήμα  αυτής τό διαθέσι
μον κ α τα τίθ ετα ι είς τήν έθνικήν τράπεζαν 
έπί τό'Μ).

Τουτέστιν, όπως τά  τής εταιρίας έκα- 
νονίσθησαν, ούδένα τό  χρήμα βρέχει κίν
δυνον, διότι ούδεμίαν ή διαχείρισις αυτοϋ 
έπάγει δαπάνην. Καί δέν υπόσχεται μέν 
ή εταιρία κέρδη μ εγά λα , θησαυρούς, άλλ’ 
ουδέ τήν έλαχίστην ζημίαν φοβείται, 
δ ιότι προετιμήθη, αντί τοϋ μεγάλου κέρ
δους, ή άσφάλεια καί τό  άκίνδυνον. Ιδού 
δέ τούτου δ λόγος.

'θ  ήδη πνέων έν 'Ε λλάδι άνεμος φέρει 
καί τους μικρούς κα ί τους μεγάλους πρός 
τους συνασπισμούς, πρός τά ς  εταιρίας. 
Καλόν δέ καί σοφόν τό  συνααπίζεσθαι, 
άλλά τό έπί κοινώ άγαθώ καί κοινώ συμ- 
φέροντι. Διά τοϋτο έν πάσϊ) το ιαύτη  έπ ι-  
χειρήσει μεγάλη α π α ιτε ίτα ι φρόνησις, με
γάλη φειδώ, καί δόσις εύθύτητος άφθονος* 
διότι άν εταιρία τ ις  όλισθήσγ,, βλάπτει 
ουχι μόνον εαυτήν, άλλά καί τόν τόπον, 
τήν ιδέαν τοϋ συνασπίζεσθαι ώς πονηράν 
έςελέγχουσα.

’Αρχομένη δέ ηδη τώ ν έργων αυτής ή 
εταιρία Πρόνοια, πρώτον καί μέγα αυτής 
κατόρθωμα νομίζει τήν τοϋ χρήματος συν- 
άθροισιν’ ό ιότι έν τώ  χοϊκώ  τούτω  κόσμω 
χρή μ α τα , χρ ή μ α τ’ άνήρ. Π αντί δέ τώ  
χρή μ α τι εχοντι δοθήσεται καί περισσευθή- 
σεται, άπό δέ τοϋ μή εχοντος άφαιρεθή- 
σεται καί S έχει. Μέγα δέ νομίζετα ι εργον 
ή τοϋ χρήματος συνάθροισις καί δι άλλον 
λόγον' ό ιότι άποτελεϊ αυτη τό πρώτον 
τής εταιρίας βήμα. ’Εν π α ντ ί όέ π ρά γμ α τι 
άνθρωπίνω τό  πρώτον βήμα είναι μέν το 
άκλεέστατον, άλλά καί τό δυσκολώτατον.

Τούτων πληροφορίαι πλειοτεραι δίδον
τα ι υπό τοϋ κυρίου Π. Πανουργία έν τ φ  
κα τα σ τή μ α τι τοϋ κυρίου Π. Φ . Χάγερ, 
παρά τώ  υπουργείο) τής δικαιοσύνης.

( Ε κ  το3  rpntcEi’ou τ ί ς  έ τ α ιρ ία ς )


