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Έν τφ μεταξύ τούτω χατέβαλλεν δ ’Ιωσήφ
ύπερανθρώπους αγώνας, όπως πείση τόν αληθή
ένοχον νά δμολογήση δημοσία τό έγκλημά του.
Τόν ε'βλεπε κρυφίως καί μετεχειρίζετο πρός τόν
σκοπόν αύτού πάντα τ ά επιχειρήματα, δσα ήδύναντο νά τ φ χορηγήσωσι τά φοβερά τής εκκλη
σίας δόγματα καί ή φλογερά του επιθυμία νά
σώση την ’Ελευθερίαν. Ά λ λ ’ ούδέν ίσχυρότερον
ουδέ δυσχρηστότερον τής πεισμοσύνης καί τοϋ
εγωισμού αμαθούς καί ευτελούς άνθρώπου, έτοι
μου πρός πάσαν χαμέρπειαν πρός αποφυγήν κιν
δύνου. Ό Γυριστής έμενε κωφός πρός πάσαν έπιτίμησιν καί πάσαν παράκλησιν, αδιαφορών ήλιθίως πρός τό κακόν δπερ είχε πράξει, καί τά
χείρον οπερ έμελλε νά προξενήση ή σιωπή του.
Τί τόν έμελεν αυτόν ; Ήρέσκετο φανταζόμενος
πην χήραν τού μυλωθρού έγκλειστον έν τή φυ
λακή. Τήν είχε πάντοτε μισήσει, άφ’ ής είδεν
αυτήν παρερχομένην περίκοσμον, φορούσαν τό έκ
μαργαριτών περιδέραιόν της μέ τήν χρυσήν του
άλυσιν, καί ουδέ καν στρέφουσαν νά τόν ίδή.
Πολλάκις τού ήλθε νά δρμήση κατ’ αύτής καί
τά τής άποσπάση τά στολίδιά της. Ποιον είχε
δικαίωμα νά στολίζεται τοιουτοτρόπως, αύτή ή
*4ρη ^ακενδυτών, οϊτινες έκέρδαινον οίκτρώς τά
τού βίου μετακομίζοντες άμμον άπό τών έκβολών
τού Άρνου ; ΤΗτο καλλίτερα του αύτή ; ’Ενίοτε
τόν διέτασσεν άποτόμως ν’ άντλήση ύδωρ ή νά
φερη ξύλα, καί δσάκις τό έπραττε, ούδέν κ&ν
τ°ύ ώμίλει· μόλις τού έλεγε καλημέραν. Ή ύπερτΐφάνειά του προσεβάλλετο, καί δρεξιν είχε νά
ϊήν όνομάση σκώληκα, κόρην επαιτών. Έ Χ*ιρε τόρα, συλλογιζόμενος, δτι ήτο εκεί πέραν,
πάσχουσα έκ τή ; ρυπαρίας καί τού πνίγους τής
φυλακής, δθεν τά ώραϊα της ενδύματα δέν ήδύναντο νά τήν εξαγάγωσιν, ένφ τ ά δάκρυα θά έμάραινον τάς ροδίνους παρειάς της καί θά έσβυ*>ν την λάμψιν τών όμμάτων της.
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Μεθ’ δλης τής δυνάμεως ήν παρέχει βαθεϊα
πεποίθησις, δ πάτερ-Ίωσήφ έπάλαιε κατά τοϋ
πείσματος τής κτηνώδους αύτής ψυχής, καί ήπείλει τόν Γυριστήν διά τής αιώνιας κολάσεως, άν
έπέμενεν άρνούμενος νά παραδοθή εις τήν δικαι
οσύνην. Ά λ λ ’ ήτο τό ίδιον ώ ς άν έλάλει είς τάς
πέτρας τού μύλου. Διατί δ άθλιος αύτός είχε
£ίψει έπί άθώας κεφαλής τό βάρος τοϋ βδελυροϋ
του μυστικού ; Ό πτωχός ίερεύς διετέλει έν δι
αρκώς αύξούση αγωνία, μή δυνάμενος ν’ αφύπνι
ση αίσθημά τι πταίσματος έν τή ένόχω έκείνη
συνειδήσει. Ό άνθρωπος αύτός είχεν έξομολογηθή πρός αυτόν ωθούμενος έκ δεισιδαίμονός τίνος
δρμής, έσχάτου λειψάνου τής παιδικής του θρη
σκείας, καί ιδίως έκ τής άνάγκης νά ξβΰυμάνη,
ώς έλεγε, διηγούμενος είς τινα τήν ιστορίαν του,
άνάγκης επιτακτικώς έπιβαλλομένης είς τ ά α 
σθενή πνεύματα έν έσχάτη στιγμή αγωνίας καί
κινδύνου. Είχε δέ αίσθανθή άνακούφισίν τινα,
συμμεριζόμενος μετά τού ίερέως τό έγκληματικόν
αύτού μυστικόν. Τ ίτο ύπερήφανος συνάμα καί
περίτρομος, ότι είχε τολμήσει νά φονεύση τόν
αύθέντην του· ά λ λ ’ ήτο ιδίως κατηγανακτημένος ότι ούδέν είχε κερδίσει έκ τοϋ εγκλήματος
του. Ά λ λ ω ς δέ, ούδεμίαν ήσθάνετο συγκίνησιν
άλλην, ή τήν εύχαρίστησιν δτι ή ’Ελευθερία επασχε δι’ αύτού καί άντ’ αύτού.
— Αιωνίως θά καίεσαι, άν έπιμένης είς τήν
αμαρτίαν, έπανελάμβανεν είς αυτόν διαρκώς δ
π ά τερ -Ίω σή φ .
— ■Ν ά ίδούμε, άπήντα δ Γυριστής. Ή κόλασις εϊνε μακρυά, καί τά σίδερα είνε κοντά.
— Ά λ λ ’ άν δέν πιστεύης δτι έχω τήν εξου
σίαν νά σέ άπολύσω ή νά σέ κολάσω, διατί ήλθες
νά σ’ εξομολογήσω ;
— Διότι πρέπει κανείς κάπου νά ξεμυστηρευθή, δταν κάμη τέτοιο π ράμ μ α. Ξέρω, δτι δέν
ήμπορεϊς τουλόγουσου νά μέ προδώσης.
Καί ούδέν τόν συνεκίνει, ούδέ τόν έκλόνει.
Ούτε παρακλήσεις, οϋτ’ έπιχειρήματα, ούτε ά πειλαί. Είχεν έξομολογηθή διά νά ξεθυμάνη.
Τόσον μόνον.
Ν ύκτα τινα έν τοϋτοις, άφοϋ έπί μακρόν π α ρώτρυνεν αυτόν δ Ιω σήφ , έφοβήθη. Τό μυστικόν
του δέν τ φ ανήκε πλέον. Τις οίδε, μή τό μυστι-
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κόν αυτό έπήρχετο βΙς άναζήτηοιν καί καταγγε
λίαν του ; Είχεν δμιλήσει προς τόν ιερέα ϊνα εϋρη
ησυχίαν ά λ λ ’ ή ησυχία τόν έφευγεν. Ήσθάνετο
πάσαν στιγμήν τήν σιδηράν χεϊρα του νόμου καταλαμβάνουσαν αύτόν. 'Οσάκις ε'βλεπε μακρόθεν
ε’ν τφ χωρίφ τόν τρίκωχον πίλον τών χωροφυλά
κων, ή Ϋίκουε τόν τριποδισμόν τών ΐππων των,
ψρικίασις τρόμου διέτρεχε τ ά μέλη του. Μή τυ
χόν έλάλησεν δ ίερεΰς; Έγνώριζεν δτι τούτο
ήτο αδύνατον, καί δμως έφοβείτο.
Ί ’ πελόγισε τήν περιουσίαν του. Τ ίτο μικρά τις
^υπαρά καί κατατετριμμένη δέσμη χαρτονομι
σμάτων. 'Ολίγα πράγματα, άτινα ήγνόει άν
έπήρκουν αΰτφ ϊνα μεταβή εις ’Αμερικήν. Δεν
τό ήλπιζεν, άλλα καλόν ήτο δπωςδήποτε νά δοκιμάση. Έπενόησεν έπομένως τόν μύθον, οτι
είχε δήθεν νά παραλάβη χρήματά τινα παρά
τού εξαδέλφου του, καί οτι δ έξάδελφος αυτός,
ώς είπε εις τούς συντρόφους καί τόν αύθέντην του,
τόν έκάλει προς αυτόν. Οϋτω δέ συσκευασθείς
άνεχώρησεν.
’Ολίγος τις λόγος έγένετο περί τής άναχωρήσεώς του έν τ ω μύλφ καί τ φ χωρίω. Ό Γυρι
στής ήτο τυχγιρός, ε'λεγον άλλά δεν ήθελον καί
νά εινε εις τήν Οέσιντου.
’Εντός τής ήμέρας δ ’Ιωσήφ έμαθε τήν άναχώρησίν του.
— θεέ μου ! έφυγεν ! εφώνησε, πηγαίνει μ α
κράν ! καί τά χείλη του ετρεμον.
Ή ταραχή του έξέπληξε. Τί τόν εμελεν αυτόν,
άν ασήμαντος άνθρωπος άπήρχετο διώκων τύχην
εις τον άλλον κόσμον ;
Ό Γυριστής δέν ήτο σύντροφος καλός, ουδέ
καλός εργάτης. Διά τούτο ουδόλως σχεδόν τόν
έλυπήθησαν.
— Ή ’ Αμερική, ελεγον, μάς παίρνει τά σκου
πίδια μ α ς , . . . νά τά χαίρεται !
’Εν τούτοις δ φυγάς έίρευγεν, δτέ μέν πεζός,
δτέ δέ βαίνων επί παρερχομένου άμαξίου χωρι
κού τίνος ή άνθρακέως. Οϋδέν σχεδόν δαπανήσας εφθασεν ούτω εις Λιβόρνον, κ’ έπεβιβάσθη
εις πλοϊον άποκομίζον μεταναστας καί έτοιμον
πρός άναχώρησιν. Οί έν Μάρκα δέν τόν έπανείδον πλέον.
Ά λ λ ’ είχε καταλίπει όπίσω του τό βάρος τού
εγκλήματος του, καί τό βάρος αυτό έπίεζε φο
ρώ; άθώαν ψυχήν.
'Ενόσω δ Γυριστής διέμενεν έτι έν τω χωρίω,
δ ’Ιωσήφ είχεν ελπίσει οτι θά ώμολόγει τέλος
ενώπιον τής δικαιοσύνης ό,τι είχεν έξομολογηθή έν τή εκκλησία, ή δτι απρόοπτόν τι γεγονός
θά έπήρχετο άποκαλύπτον τήν αλήθειαν. Ό τ ε
δμως δ κακούργος διέβη τήν θάλασσαν, ή έβυθίσθη έν τή βαθεία σκοτία, ήτις περιβάλλει συ
νήθως τόν βίον τών μικρών ανθρώπων άμα
καταλίπωσι τό χωρίον των, ή ελπίς εκείνη

έσβέσθη,καί δ ’ Ιωσήφ κατεμέμφετο άπελπις έαυτόν, δτι δέν έπραξε τά πρέποντα πρός σωτηρίαν
τής ψυχής τού αθλίου εκείνου, ουδέ κατώρθωσε
δι’ ευγλωττίας καί αύστηρότητος νά τόν άναγκάσιρ εις τήν επί δικαστηρίου άποκάλυψιν τού
απαίσιου μυστικού του.
Ή αποτυχία του τ ω έφαίνετο ε'νδειξις τής ένσκηψάση; κατ’ αυτού οργής τού θεού.
— Πώς, έλεγε καθ’ έαυτόν, ασθενής εγώ καί
άχρηστος, θά τολμήσω πλέον νά όνομααθώ ύπη*
ρέτης τού θεού, πώς θά ελπίσω νά ωφελήσω τάς
ψυχάς τού ποιμνίου μου ; ’Ανόητος πού ήμην νά
πιστεύσω, δτι ήτο δυνατόν νά έξυπνήσω τήνσυνείδησιν αυτού τού ανθρώπου, καί νά μή συλλογισθώ ποτέ δτι ήμπορούσε νά φ ύγη! Καί τί
φυσικώτερον έν τούτοις δι’ έν πλάσμα ασυνεί
δητον, καταδιωκόμενον μόνον άπό τόν φόβον
τών συνεπειών τού κακουργήματος του ; ’Εγώ,
έγώ μόνος έγνώριζα τήν αλήθειαν, έγώ είχα εις
χεΐράς μου τό μέσον νά σώσω τήν Ελευθερίαν,
καί τό μέσον αυτό δέν ήτο δυνατόν νά τό μ εταχειρισθώ, διότι τά μυστήριον τ η ; έξομολογήσεως μού ε'κλειε το στόμα ώς σίδηρους κλοιός.
Αί ήμέραι του δλαι ήσαν διαρκής έφιάλτης.
Λειτουργών έν τή έκκλησί^ μόλις ήξευρε τί ίπραττε. Τό φοβερόν δίλημμα, ούτινος ενώπιον
εύρίσκετο, έφαίνετο παραλύον έν αΰτώ πάν έλατήριον ζωής. Ήσθάνετο δτι θά έφαίνετο παρά
δοξος εις τό ποίμνιόν του, καί ή ίδια του φωνή
ήχει εις τά ώ τά του ώς φωνή ξένη. Δέν ήτο άρά γε ανάξιος νά διανέμη άρτον εις τούς ζώντας
καί νά κοινωνή τούς θνήσκοντας; Έγνώριζεν
δτι ήτο άθώος, καί δμως συνησθάνετο δτι ήτο
κατηραμένος. Ό ,τ ι δήποτε καί άν άπεφάσιζεν,
ήναγκασμένος ήτο νά πράξγ) βδελυράν αμαρτίαν.
Η ημέρα τής δίκης, δεκάτη Μαΐου, είχεν
έλθει. Ο καιρός ήτο λαμπρός, αί μέλισσαι έβόμβουν έπί τών ανθισμένων ακακιών, αί σαύραι ετρεχον ένθεν κακεΐθεν έπί τής δδού. Πολλοί τών
χωρικών τής Μάρκας εϊχον κληθή ώς μάρτυρες,
καί ανεχώρουν πρωί πρωί διά τήν πόλιν έπί τών
άμαξίων των, εις ά εϊχον ζεύζει τούς άροτήράς
των ίππους, παραπονούμενοι μέν δυσθύμως οτι
έμελλον ούτω ν’ άπολέσωσι μίαν ημέραν έργασίας, άλ λά καί χαίροντες ένδομύχως δτι θά ε'βλεπον την Ελευθερίαν εις τήν έδραν τού κα
τηγορουμένου, καί θά διηγούντο περί τού φόνου
οσα ήξευρον.
Ο Φάλκος Μελεγάρης είχεν αναχωρήσει έ
φιππος άμα τή αυγή. Ό Ιω σήφ , ή οικονόμος
του καί δ εκκλησιάρχης του, κληθέντες έπίσης
εις μαρτυρίαν, εϊχον έπιβή τής ταχυδρομική; ά (¿άξης, ήτις διασχίζει βραδέως τήν κονιορτώδη
όδόν καί παρέρχεται άλληλοδιαδόχως πρό μι
κρών τινων παρεκκλησίων καί οινοπωλείων, ϊνα
φθάσγι εις τήν πόλιν. Ό ίερεύς δέν ήνοιξε τό
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στόμα του καθ’ δλας τάς τέσσαρας έκείνας θα
νάσιμους ώρας, άς διήνυσεν ή ά μ α ξα , κλονουμένη, τινασσομένη, καί συρόμενη ύπό τα λαιπ ώ ρων ισχνών ζώων , άδιακόπω; μαστιγουμένων.
Έκράτει τό εύχολόγιόν του, οϊ δέ γείτονες αυτού
ύπολαμβάνοντες αυτόν βυθισμένον εις μελέτην,
τόν άφήκαν ήσυχον καί έφλυάρησαν μεταξύ των,
πληρούντες οσμής σκορόδων καί καπνού τόν δροσώδη καί μυρίπνουν αέρα τής πρωίας.
Ή Κάκια τόν έθεώρει ενίοτε, καί αόριστον
προσεχούς δυστυχήματος προαίσθημα κατείχε
τήν καρδίαν της. Τά πρόσωπόν του τή έφαίνε
το παράδοξον, καί τά χείλη του λευκά καί
συνεπτυγμένα ώς χείλη νεκρού. Ό τ ε ή ταχυδροική άμ αξα έιρθασεν εις τάς πλακοστρώτους δ ούς τής πόλεως, οί δδειπόροι κατέβησαν ϊνα φάγωσι καί πίωσιν έν τω πρώτω τυχόντι πανδο
χείο) τής πλατείας. Ά λ λ ’ εκείνος, χωρίς λέξιν νά
προφέρη, έπέβαλε διά νεύματος σιωπήν εις τήν
Κάκιαν, παρορμώσαν αυτόν νά πάργ τίκοζε, καί
άπήλθε μόνος εις τήν εκκλησίαν νά προσευχηθή.
Ή πόλις μέ τάς στενάς της δδούς, τά παλαιά κενά της μέγαρα καί τούς δεσπόζοντας αύτών υψηλούς πύργους, έχει όψινέρημώσεως. Κ α λ λιτέχναι τινές ενίοτε καί ξένοι ε’ ρχονται νά ίδωσιν έν τή μεγάλη εκκλησία δύο τρεις καλάς ει
κόνας τής Σιέννης. Είνε πόλις μικρά, έξ έκείνων
άς φαίνεται παντελώς λησμονήσας ό κόσμος, δποίας βλέπει τις άφθόνως έν Ι τ α λ ί α . Ή ώραία
πολύτοξος γέφυρα, ήν λέγεται κτίσας δ Αύγου
στος, σπανίως αντηχεί ύπό κρότον άλλον ή τών
φερόντων χόρτον καί σίτον άμαξίων, άτινα κομίζουσι τόν άγροτικόν αυτόν πλούτον προς άπ οθήκευσιν εις τήν πόλιν.
Τό δικαστήριον έκειτο έπί τής μεγάλης πλα
τείας. Τό πάλαι ήτο μέγαρον τού Άρχοντος,
διετήρει δέ είσέτι τ ά πυργία καί τάς επάλξεις
του, καί τάς τοιχογραφίας τών αιθουσών του,
μαρτύρια πάντα παρωχημένων χρόνων. Οϊ δ ι κασταί συνεδρίκζον έντό; εύρείας σκοτεινής αι
θούσης, ής τούς θόλους έβάστχζον κίονες μαρμά
ρινοι. Ή τ ο δέ τήν ημέραν εκείνην πλήρης λαού,
καί πυκνής οσμής χόρτου, σκορόδου καί καπνο
συρίγγων, αΐτινες έκαιον έτι καί κατεσπευσμένως
εϊχον κρυβή εντός τών θυλακίων, ιδίως δέ τής
αναθυμιάσεως εκείνης άνθρώπων πολλών έπί το
αΰτό συνηγμένων. Ό δικαστής, περιστοιχμζόμεν«ς ύπό τών συναδέλφων του καί φέρων την
μελανήν αυτού χλαϊναν καί τόν τετράγωνον σκού
φον του, έφαίνετο πρόσωπόν τι τών χρόνων τής
αναγεννήσεως. Ή κατηγορουμένη εύρίσκετο εντός
τού κλωβού εκείνου, δπου κλείονται οί ύπόόικοι,
φυλασσόμενη ύπό τών χωροφυλάκων καί δεσμο
φυλάκων. Ό ’Ιωσήφ, όρθιος έντός τού κοιλώ
ματος μιας τών θυρών, έρψιψεν εν βλέμμα εις
Την αίθουσαν, ειτα δέ, αισθανόμενος έαυτόν κλο-
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νούμενον καί τ ά ώ τά του πλήρη βόμβου δμοίου
πρός τή ; θαλάσσης τόν φλοίσβον, άπεσύρθη εις
τόν προθάλαμον, δπου ήρχετο ολίγος άήρ άπό
τής κλίμακος, καί άνέμενεν εκεί νάάκούση τό ό
νομά του, έκφωνούμενον ύπο τού κλητήρος.
Τέλος ήρχισεν ή συνεδρίασις. Συνέβησαν δέ
τ ά πράγματα ώς καί κατά τήν άνάκρισιν, ήτις
εϊχε προηγηθή τής φυλακίσεως τής Ελευθερίας.
Αί καταθέσει; τών μαρτύρων υπήρξαν αϊ αΰταί,
έκτος μόνον, δτι έν τ φ μεταξύ οί χωρικοί τής
Μάρκας ειχον λησμονήσει πράγματά τινα, καί
ήναγκάζοντο νά έπινοήσοισιν άλλα εις άναπλήρωσιν. Έ ν συνόλψ αί μαρτυρίαι ήσαν δμοιαι, εϊχον δέ μόνον τό άσυνάρτητον καί αόριστον, δπερ
χαρακτηρίζει τό ιταλικόν πνεύμα· ό δικαστής,
συνειθισμέν^ς είς ταύτα πάντα, άπεχώριζε μ ετ’
ίδιχζούση; δεξιότητος τόν σίτον τού άχύρου καί
παρηκολούθει έν υπομονή τήν περίστροφον γλώ σ
σαν τώ ν χωρικών.
Μόλις τήν τρίτην ημέραν ήλθεν ή σειρά τού ’Ιω
σήφ. Αϊ έβδομήκοντα ή όγδοήκοντα έκεΐναι προσ
δοκίας ώραι ύπήρξανείς αύτόν φοβεραί. Μόλις κα
τέλυσε τήν νηστείαν του κ’ £ζη ώ ; έν όνείριρ. Ό λον
αΰτό τό χρονικόν διάστη μα είχε διανύσεε έν τω
δικαστηρίφ ή έν εκκλησία. Ό τ ε δέ τέλος έκλήθη, ψυχρός ίδρώς περιέρ^εε τό σώμά του, αί χεϊρές του ετρεμον, καί κατά τύχην σχεδόν άπήντησεν είς τάς ερωτήσεις τού δικαστού καί τών
δικηγόρων. Αί απαντήσεις του δέν ήσαν απαν
τήσεις λογικού ανθρώπου. Έβεβαίωσε τήν αθωό
τη τα τής ’Ελευθερίας έπαναλαμβάνων τά ίδια
καί λέγων εμπαθείς ύπερβολάς.
— Ό ίερεύς αΰτός, διενοεϊτο δ δικαστής,
γνωρίζει δτι ή κατηγορουμένη είνε ένοχος· ίσως
γνωρίζει καί κάτι περισσότερον. Μήπως είνε συ
νένοχός της ;
Ή μαρτυρία του, τό ήθός του, οί πνευστιώντες καί αντιφατικοί του λόγοι ένεποίησαν ζ ω η ράν καί οίκτράν έντύπωσιν. Ό δικαστής έγνώριζε, παρ’ άλλων μαρτύρων, οτι θερμή φιλία ύπήρχε πάντοτε μεταξύ τής Ελευθερίας και τού
έφημερίου τού άγιου Βαρθολομαίου, καί δτι, τήν
πρωίαν αΰτήν τού φόνου, δ ίερεύς προλαμβάνων
τού; λειτουργούς τής δικαιοσύνης, είχε μεταφέρει
έν τώ σκευοφυλάκιο) τό π τώμα τού θύματος.Ρεύμα
έχθρικών εντυπώσεων έμορφώθη ευθύς έξ άρχής
κατ’ αυτού παρά τε τ φ πλήθει καί παρά τοϊς
δικασταϊς. Ή ώχρότης του, ή ταραχή του, οί
λόγοι του, οί πεπλανημένοι του οφθαλμοί, οϊτινες άνεζήτουν διαρκώς τήν υπόδικον, πάντα
ταύτα τόν παρίστων ώς άνθρωπον γνωρίζοντα έ
νοχόν τι μυστικόν καί άλλοφρονοΰντα έκ φόβου.
Ό πρόεδρος άνηρώτησεν αυτόν άδυσωπήτως,
τόν έπετίμησε μάλιστα, τόν έχλεύχσε, καί οΰδενός έφείσθη μέσου δπως άποσπάση παρά τού
δυστυχούς Ιω σή φ τήν αλήθειαν, ήν ύπελάμβανε
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κρυπτομένην ύπ’ αύτού. Ά λ λ ' εις μάτην πάντα.
"Οσον καί άν έφαίνετο άσυνάρτητον καί νοσούν
έχων το πνεύμα, ούδεμίχν δ ίερεύς είπε συλλα
βήν, δυναμένην νά ύποσημάνη δ,τι εκείνος μόνος
Iγνώριζε. "Οτε δέ μόνον οί οφθαλμοί του συνήντων τούς τής ’Ελευθερίας, εξέφραζε τό βλέμμα
του αγωνίαν τοσαύτην, ώστε καί αυτή εκείνη
κατεπλάγη.
— ΓΙοϊος νά έλεγε, δτι θά τό έπαιρνε τόσον
κατάκαρδα ; διενοείτο ή νεαρά γυνή. Α λλά είχε
πάντοτε τρυφεοάν ψυχήν. ’ Ελυπεϊτο καί αυτά
τ ά πουλιά, πού έπιάνοντο εις τούς βρόχους, και
τ ά βφδια που τά ¿πήγαιναν εις τό σφαγεΐον.
Μετά πολλάς παρατηρήσεις καί επιτιμήσεις
— διότι δ πρόεδρος εγνώριζε καλλιστα δτι προςβάλλων ιερέα άπέχτα δικαιώματα εις προβιβα
σμόν— ό Ιω σήφ άφέθη τέλος ελεύθερος νά απο
χώρηση τού βασανιστηρίου εκείνου. Λιπόθυμος
καί ούδέν περί αυτόν βλέπων, κατώρθωσε μετά
κόπου νά διάσχιση τό πλήθος, κατέβη τήν μεγάλην κλίμακα κ- εξήλθε πάλιν εις τόν ύπαι
θρον άέρα.
Την πλατείαν επλήρου όχλος μη δυνηθείς νά
εΐσέλθη εις την αίθουσαν, ήτο δέ φοβερός δ θό
ρυβος, καί π άσα φωνή ¿κραύγαζε: Θ ά κ α τα δικασθη ! Ή ρώτων δέ πάντες άλλήλους, άν θά κκτεδικάζετο εις εικοσαετή ή εις διά βίου δεσμά.
Ό ’Ιωσήφ διήρχετο τό πλήθος. Ό όχλος είνε
όμοιος πανταχοϋ, σκληρός καί άπληστος θεα
μάτων, είτε περί ταύρου πρόκειται καταπίπτοντες έν τή κονίστρα, είτε περί δολοφόνου άναβαίνοντος τό ικρίωμα, είτε καί περί μυός ά πλώς ήλειμμένου πετρέλαιον καί καιομένου εν
μίση δδφ .’Ο μυλωθρός οΰδένα είχε δεσμόν πρός
τούς ανθρώπους ¿κείνους, ή σύζυγός του ούδένα
είχέ ποτε κακοποιήσει, καί δμως άν ήθωοϋτο,
θά ύπελάμβανον πάντες κλαπείσας τάς ελπίδας
των, ένφ συγχρόνως ¿νόμιζον δτι ή πράξίς της
ητο φυσικωτάτη καί δτι δίκαιον είχε πράξασα
δ,τι έπραξε.
Ή μαρασμώδης καί πένθιμη τού ΐερέως μορφή
παρήρχετο ώς σκιά διά μέσου των θορυβούντων
εκείνων δμίλων. Ό άήρ ήτο θερμό; ώς ¿ν ήμέρ?:
θέρους, δ ουρανός ανέφελος, καί δ ήλιος έλουε δι’
άπλέτου φωτός τούς αμαυρούς τοίχους τής έκκλησίας καί τού δικαστηρίου. Κ α τά την γωνίαν τής
πλατείας υπήρχε κρήνη μεγάλη, λείψανον π α ρελθούσης μεγαλειότητος, οθεν δελφΐνες μαρ
μάρινοι έξέχεον κρουνούς ΰδατος δροσερού καί
διαυγούς. *0 Ιω σ ή φ έκυψε καί επιεν ά πλήστως ώς άνθρωπος διαβιβρωσκόμενος ύπό δίψης. Είτα δέ διελθών τήν πλατείαν καί ώθήσας
τό φράσσον τήν θύραν τής εκκλησίας δερμάτι
νου παραπέτασμα, είσήλθεν εις τήν δροσώδη έκείνην έρημίαν ώς εις άσυλον. Γονυπετήσας δέ
π ρότής ίεράς τραπέζης, προσηυχήθη καίε'κλαυσε

πύρινα δάκρυα έπί τφ ξένφ έγκλήματι καί έπί
τή ίδια αυτού άδυναμίφ πρός εξιλασμόν του,
ήτις τω έφαίνετο ε'τι μείζον έγκλημα.
’Α λλά καί πρό των ποδών αυτών τού σταυ
ρού δέν τόν άφινον ήσυχον. Β ήματα γοργά αν
τήχησαν όπισθεν του έπί τών πλακών, καί δ
Φαλκος Μελεγάρης εθηκε βαρέως τήν χεΐρά του
έπί τόν ώμον τού ΐερέως.Ή μορφή του ήτο εξημ
μένη, οί οφθαλμοί του απλανείς καί άσθμαίνουσα ή πνοή του.
— Σήκω καί άκουσέ με I είπε τραχέως, ώς
άν μή εύρίσκετο έν τόπω ΐερφ. Λέγουν δτι θά
κκταδικασθή. . . τό ήκουσες ;
Ό ’ Ιωσήφ κατένευσε.
— Τότε λοιπόν, έξηκολούθησεν δ Φάλκος, συνεσφιγμένους έχων έξ όργής τούς όδόντας, μά
την ζωήν μου, καί την ζωήν σου, θά σέ κ α τα γ 
γείλω εγώ εις τούς δικαστάς ώς ένοχον.
Ό ’ Ιωσήφ δέν άπεκρίθη. Ή τ ο όρθιος, έσκεμμένος, σταυρών τ ά ; χεΐρας έπί τού στήθους, ή
δέ μορφή του ούδέ άγανάκτησιν έζέφραζεν ούδέ
έκπληξιν.
— θ ά σέ καταγγείλω, έπανέλαβεν δ Μελε
γάρης, έκμανέστερος γενόμενος ύπό τής σιγής τού
ΐερέως. Τί έλαμνες τήν νύκτα εις τήν λεύκαν
τού Μεγάλου Δουκός; Διατί ¿σήκωσες καί έκρυ
ψες τό πτώ μα ; Ό λ ο ν τό χωρίον δμιλεϊ διά τά
ΰποπτά σου κινήματα, δλον τό χωρίον λέγει δτι
ήλλαζες συνήθειας. Υπάρχουν εναντίον σου άρκεταί ένδείξεις, διά νά στείλη κανείς εις τ ά δε
σμά δέκα ανθρώπους πολύ καλλιτέρους άπό σέ.
Σύ τόν έφόνευσες, ή τουλάχιστον γνωρίζεις τόν
αληθινόν φ ονέα.. . Αύριον ευθύς, άν δέν δηλώσης
εις τόν πρόεδρον δ,τι ήξεύρεις, έγώ θά σέ κα
ταγγείλω, παπά κατηραμένε ! . .
Ό ’Ιωσήφ ήρυθρίασεν έλαφρώς, ά λ λ ’ οΰδέν
εΐπεν.
Ό νέος, δστις παρετήρει αύτόν δι’ οφθαλμών
μεστών μίσους, ύπέλαβεν ώς δμολογίαν τήν έπίμονον ¿κείνην σιωπήν,
— Δέν τολμάς ν’ άρνηθής, μολονότι είσαι α 
διόρθωτος ψεύστης, είπε περιφρονητικώς. Σκύλε
σιχ αμ έν ε,.. τολμάς νά ονομάζεσαι δούλος τού
θεού, καί τήν άφίνεις νά λυώση δλην της τήν
ζωήν εις τήν φυλακήν διά νά σώσης τήν ελεεινήν
σου υπαρζιν! Κ αλά ! "Ακούσε δμως νά σού είπ ώ . . . καί ζεύρει δ κόσμος δτι έγώ φυλάττω
τόν λόγον μου. "Αν δέν δμιλήσης, καί καταδικασθή, σού ορκίζομαι μ ά τόν σταυρόν αύτόν, δτι
σέ καταγγέλλω εις τό δικαστήριον, καί άν τό
δικαστήριον δέν σέ τιμωρήση, σέ φονεύω ώς έφονεύθη δ Τασσίλος. "Αν δέν τό κάμω, νά ψο
φήσω χωρίς παιδιά, νά καταντήσω ζητιάνος,
καί νά κολασθώ αιωνίως!
Είτα δέ, χωρίς λέξιν νά προσθέση, άπ εχ ώ ρησε, περίφωτον εχων τήν ξανθήν αύτού κόμην
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ύπό τών χρυσών άκτίνων τού μεταμεσημβρινού
ήλιου, ε’ξωργισμένην τήν μορφήν, καί τοσούτον
φλογοβόλα τά όμ μ ατα , ώστε έφαίνετο μ ετα
μορφωμένο; καί όμοιος πρός τόν έκδικητήν ά γ 
γελον τού παραδείσου τού Τιντορέτου.
Ό ’ Ιωσήφ ε'μεινεν ακίνητο; έν τή έρήμφ εκ
κλησία, κλινών επί τού στήθους τήν κεφαλήν.
Έμπνευσις αιφνίδιος, άπόφασις μεγάλη είχε καταβή εις τήν ψυχήν του δμού μετά τών παρα
φορών λόγων τού εχθρού του. Α σ τρ α π ή ¿ζ ούρχνού τόν ¿φώτισε. Δέν ήδύνατο μέν νά κ α τ α γ γείλη τό μυστικόν τής εςομολογήσεως, ά λ λ ’ ή 
δύνατο νά κατχγγείλη εαυτόν. Ή κεφαλή του
ήτο πλήρης βίων μαρτύρων. Δέν ήτο δυνατόν
άρα νά καταταχθή καί αυτός εις τόν άγιον έκείνων στρατόν ;
Ά λ λ ’ όχι. Έν τή ταπεινότητί του δέν ύπελάμβανεν εαυτόν άξιον τής χάριτος ταύτης. Ό ,
τι μόνον αύτός ήδύνατο νά πράξη, ήτο νά α 
πότιση το ανεξάλειπτοι αμάρτημα δπερδιέπραξεν, άφήσας γηίνην συμπάθειαν, καίτοι άγνήν
καί άθώαν, νά άμαυρώση τής κλήσεως αύτού τήν
καθαρότητα. Ή τ ο μικρός χωρικός μέχρι τής
στιγμής καθ’ ήν έκλείσθη εις τήν ιερατικήν σχο
λήν, άφελές ίχων τό πνεύμα καί πλήρη αγάπης
τήν καρδίαν. Είχε γεννηθή μέ άγιου ψυχήν· έζη
έντός κόσμου, δπου τό πάθος τής άφοσιώσεως
ητο φλογερόν, δσον είς άλλας φύσεις τό πάθος
τής άπολαύσεως καί τού εγωισμού. Ό πνευμα
τικές κόσμος ήτο δι’ αύτόν ή μεγάλη πραγματικότης, ή δέ γή μετά τών άπλήστων καί σκλη
ρών αύτής κατοίκων, τών ταλαιπωριών καί αδι
κιών της, τ φ έφαίνετο απατηλόν τι καί άπαίσιον
Ονειρον.
Τοιοΰτος άνθρωπος έθεώρει’ τήν θυσίαν, ήτις
ωρθοϋτο ενώπιον αύτού ώς καθήκοι, ώς συνδιαλ
λαγήν ού μ,όνον πρός τόν θεόν, δν είχε προσβά
λει, άλλα καί πρός τήν ανθρωπότητα, ήν είχεν άποπειραθή νά προδώση. Έ ν τω πνεύματι
αυτού, ¿ξημμένω έκ μακρών νηστειών καί έκ
παντελούς στε ρήσεως πάσης φυσικής γλυκύτητος
τού βίου, ή αύταπάρνησις αυτή παρίστατο ώς
επιταγή ¿ξ ουρανού. Ή ζωή του θά καθίστατο
τού λοιπού έλεεινή καί έπαίσχυντος— άλλά τί
προς τούτο ; Οί μεγάλοι τής έκκλησίας του μάρτυρος δέν ύπέστησαν πλείονα ; Διά τοιούτων βά
σανων, έκουσίως έκλεγομένων καί έγκαρτερουμέ'»ων, δέν κατεκτάτο ή χάρις τού θεού ;
Είνε αληθές δτι έπρεπε νά ψευσθή, δτι θά
κχτήσχυνε τήν εκκλησίαν, καί θά καθίστα πι
στευτόν εις τούς ανθρώπους, δτι δ τό άγιον τής ίερωσύνης μυστήριον δεχθείς ήτο φονεύς. Ά λ λ ά
περι τούτων δένέμερίμνα. Έ ν τή άμηχανίικ τής
■γωνιώση; ψυχής του τό δραμα θυσίας, καθ’ ήν
*υτο; μόνο; έμελλε νά πάθη, σώζων άθώαν γ υ vxlr.X καί τηρών τό ίμπεπιστευμένον αύτφ μυ·
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στήριον, έπεφαίνετο ώς άνέλπιστος λύσις τών δι
σταγμών του, ώς τέρμα τών δυσχεριιών τού
δρόμου του.
Γονυπετής καί προσευχόμενος πρό τής άγίας
τραπέζης, ϋπελάμβανε τήν διά τού μεγάλου
παραθύρου τής έκκλησίας καταβαίνουσαν έπί τής
κεφαλής του ηλιακήν ακτίνα ώς ουράνιον φέγ
γος, καί έν τή πυκνή έκείνη έκ τού λιβανωτού
ατμόσφαιρα ήκουσε φωνήν λέγουσαν: Έν οδύνη
άγνίζονται π ά ν τ α !
Ό Ιω σή φ ούτε σοφός ήτο, ούτε δραστήριος
καί αποφασιστικός άνθρωπος. Είχε καρδίαν ποιηιού καί πνεύμα παιδίου. Ή ψυχή του έπόθει
θυσίαν, καί ή εύπιστία του άπεδέχετο πάσαν
τής αφελούς του πίστεως ύπερβολήν. Ή τ ο νέος
αμαθής καί άδύνατος, ά λ λ ’ είχεν έν-έαυτφ πολύν κεκρυμμένον ήρωϊσμόν. Έγνώριζε νά πάσχη
καί νά σιωπή, ήγάπ α δέ έν τ φ βάθει τής **Ρδίας του τήν γυναίκα ¿κείνην πλέον έαυτού δι’
έρωτος, δστις, κατά τήν πίστιν του, έκόλαζεν
αύτον είς αιώνα.
Ό τ ε έξήλθε τής έκκλησίας, είχεν ήδη απο
φασίσει τί νά πράξη, καί ή ψυχή του έγαληνίασεν. Ή ήμέρα έληγε, καί αί ακτίνες τού δύοντος ήλιου έπέχεον έσχατον φώς είς τούς γη
ραιούς τοίχους τής μικράς πόλεως. Τό πλήθος
είχε διασκορπισθή, ούδείς δέ άλλος ήκούετο έπί
τής ερήμου πλατείας κρότος ή δ τού καταλειβομένου είς τήν δεξαμενήν ϋδατος. Τόν οίκεΐον
αύτόνψόφον άκούσας, έδάκρυσεν. Ουδέποτε πλέον
κατά τάς φθινοπωρινάς ημέρας δέν ήθελεν ακού
σει τόν μικρόν £ύκκα τής Μάρκας φλοισβίζοντα
ύπό τάς αίγείρους, οΰδ’ έν τφ τόπφ τής γενε
τής του τ ά πρασινωπά ^εΐθρα τού Άρνου καταφερόμενα πρός τήν θάλασσαν διά τών καλαμώνων.
Τήν έπαύριον, τήν τρίτην ώραν. άπηγγέλθη
ή άπόφασις.
Ή ’Ελευθερία, κατηγορουμένη καί άποδειχθείσα ένοχος φόνου τού συζύγου της κατεδικάζετο είς εικοσαετή άπομονωτικήν κάθειρξιν. Ά κούσασα τήν άπόφασιν άπαγγελλομένην, κατέπεσεν ώς νεκρά καί άπεκομίσθη έξω τής αιθού
σης τών συνεδριάσεων. Ό εραστής της έξέβαλε
βρυχηθμόν θηρίου,σφαδαζων ώς έκμανής μεταξύ
τών άγωνιζομένων νά συγκρατήσωσιν αύτόν. Ό
δέ ’Ιωσήφ, δστις άνέμενεν έπί τού διαζώματος
τής μεγάλης κλίμακος ούδέ κάν' συνωφρυώθη.
Ή πικρία τού θανάτου είχε πλέον παρέλθει δι'
αύτόν. Τήν καταδικαστικήν άπόφασιν την άνέμενε, καί άπό πολλών ήδη ώρών εγνώριζε τί είχε
νά πράξη. Ή μορφή τουλίχε τήν γαλήνην ψυ
χής εντελώς άταράχου.
Ό ουρανός ήτο συννεφής καί ή ατμόσφαιρα
πνιγηρά. Τ ό πλήθος έςήρχετο τού δικαστηρίου
τεταραγμένον, θορυβούν καί κατάπληκτον συ·

νάμα, διατεθειμένον ήδη νά τραπή ύπέρ τής
καταδικασθείσης, άφοΰ αυτη έγένετο θύμα τοϋ
νόμου. Μόνος δ ίερεύς έμενεν ακίνητος, καθήμενος
επί εδωλίου ύπό τάς άλληγορικάς μορφάς τής
Δικαιοσύνης καί τής Επιείκειας,γεγλυμμένας έπί
τού γωνιώδους θόλου. Ή ώχρά του μορφή έφαίνετο αδιάφορος πρές τά περί αύτόν συμβαίνοντα,
πρός τούς βραδεΐ τφ βήμχτι άποχωρούντας χω 
ροφύλακας, πρός τούς γραμματείς τού δικαστη
ρίου καί τούς δικηγόρους, οϊτινες ε'σπευδον, περάναντες τό έργον των, ν’ άπέλθωσιν είς τό καφενείον ίνα παίξωσι δόμινον. Α ί αδρανείς τουχείρες έκράτουν τό εΰχολόγιον , δθεν μηχανι
κώς έπανελάμβανε λατινικήν τιυα προσευχήν.
’Αφού άνεχώρησεν δ κόσμος δλος, φύλα; τις έπλησίασε καί ήγγισε τόν βραχίονά του, λέγων
δτι ΐπρόκειτο νά κλεισθώσιν αί θύραι. 'Γψωσε
τότε τό βλέμμα, οίονεί άφυπνών, καί είπεν ή 
ρεμα : ^
— Ή θ ε λ α νά ίδώ τόν κύριον πρόεδρον, μίαν
στιγμήν μόνον. Είνε δυνατόν ;
Μ ετά πολλούς δισταγμούς καί βραδύτητας
είσήχθη πρός" τον δικαστήν, έν μικρφ τινι γραφείψ τού μεγάρου.
— 'Γί μέ θέλετε ; ήρώτησεν ούτος έκπλαγείς
τήν ωχρότητα τοϋ ΐερέως.
— Έ ρχομαι νά σάς είπώ, δτι κατεδικάσατε άθώαν γυναίκα, άπήντησεν ό Ιωσήφ.
Ό δικαστής έθεώρησεν αυτόν σαρκαστικώς
καί περιφρόνως με ιδιών.
— Ά λ λ ο τίποτε ; ήρώτησεν. “Αν είνε άθώα,
ποιος λοιπόν είνε δ ένοχος ;
— Ό ένοχος είμαι εγώ, άπήντησεν δ ίερεύς.
Κ α τά τήν Ιπελθούσαν μ,ετά τήν πρώτην δμολογίαν του δίκην δέν ώμίλησε πλέον.
Κύπτων τήν κεφαλήν καί σταυρών τά ς χεΐρας έμεινεν ακίνητος προ τοϋ δρυφάκτου, ώς είχε
μείνει εκείνη, ούδέν άπαντών είς τάς απευθυ
νόμενα; αύτφ ερωτήσεις. Μάρτυρες ε’κλήθησαν
πολλοί, αί δέ καταθέσεις των έφάνησαν συμφωνοϋσαι πρός τήν δμολογίαν του. "Οσοι άορίστως
τόν είχον ύποπτεύσει, δσοι τόν είχον ίδεΐ κλείοντα τήν θύραν τοϋ σκευοφυλακίου πρό τού π τώ 
ματος τοϋ δολοφονηθεντός, οί ήμιονηλάται οϊτινες τόν είχον απαντήσει τήν νύκτα κρατούντα
λίσγον εγγύς τών αΐγείρων, δ Ικκλήσιάρχη; ΰν
είχεν αφυπνίσει τήν αυτήν εκείνην νύκτα, καί
αύτή ή πτωχή. Κάκια, ήτις ώμνυεν δτι ήτο ά 
γιος, άγγελος, πλάσμα άνώτερον τού κόσμου,
άνθρωπος τοϋ θεού, τοϋ δποίου τόν νοϋν είχον
διαταράξει αί νηστεΐαι καί τά δράματα, πάντες, έκ κακεντρεχείας ή άγνοιας, έπεκύρωσαν
τήν έξομολόγησιν τού ΐερέως. ’Ανεσκάφη τό χ ώ μα
ύπό τήν αϊγειρον τοϋ Μεγάλου Δουκός, καί ότε
άνεκαλύφθη τό αίματόστικτον έγχειρϊδιον, ή γή
αύτη έφάνη καταμαρτυρούσα.

Τέλος, μετά πολλάς ημέρας, ας άπήτησεν ή
άναθεώρησις της δίκης, ή Ελευθερία άπελύθη
καί κατεδικάσθη εκείνος άντ αυτής.
Ό Φάλκος Μελεγάρης ένυμφεύθη τήν ’Ελευθε
ρίαν. Άπήλθον δέ νά ζήσωσιν είς τόν τόπον
του, έν τή Λομβαρδική πεδιάδι. Υπήρξαν ευτυ
χείς, καί τό χωρίον τής Μάρκας καί τό π οτά
μιόν του δέν τούς έπανεϊδον πλέον.
Τής ήρχετο πολλάκις κ’ έλεγεν είς τόν άνδρα τ η ς:
— Δέν ήμπορώ νά πιστεύσω δτι εινε ένοχος·
κάτι μυστήριον πρέπει νά είνε. .
Καί δ σύζυγός της άπήντα γελών,
— Ή τον εννοχος, νά ήσαι βέβαια. Έ γ ώ τόν
εφόβισα, καί τό ώμολόγησε. Ό λ ο ι αυτοί οί πα
πάδες είνε δειλοί.
Ή Ελευθερία δέν ήτο περί τούτου πεπεισμέ
νη, ά λ λ ’ άπέφευγε νά τό συλλογίζεται, καί ήρχιζε νά παίζη μέ τά ώραϊα παιδιά της.
— Τό κάτω κάτω , διενοείτο, διατί νά μή
τό πιστεύση κανείς ; Δέν τό είπε μόνος του ; Έ 
πειτα . . τήν ήγάπ α πάντοτε αύτός. . Είς τήν
Μάρκαν τόν ύπώπτευον πάντοτε δλοι, καί έσιώπων μόνον άπό σεβασμόν πρός τήν έκκλησίαν.
Έ ζη σ εν δ πτωχός δύο δλόκληρα έτη είς τ ά
κάτεργα, παρά τήν άκτήν. Κ αθ’ δλον δέ τόν
χρόνον αύτόν δέν ώμίλησε, καί ύπελαμβάνετο
ώς παράφρων. Τέλος τόν τρίτον χειμώνα, ένώpç
ύγρα καί ψυχρά,προσεβλήθησαν οί πνεύμονες του,
αί δυνάμεις του κατέπεσον, καί τό έαρ έσάρωσεν
αύτόν ή φθίσις. Κ α τά τάς τελευταίας του στιγ μ ά ς, άκτίς έκστάσεως κατηύγασε τήν μορφήν
του, καί άνεκφράστου άγαλλιάσεως μειδίαμα
διέστειλι τά χείλη του :
— Αίνός σοι, Κ ύριε,., λύσόν με ! . . έψιθύρισε
καί παρέδωκε τό πνεύμα.
Κ αθ’ ήν στιγμήν άφίπτατο ή ψυχή του, μι
κρόν πτηνόν ήλθε κ’ ε'ψαλεν είς τό παράθυρον
τοϋ θαλαμίσκου του. Ή τ ο άηδών, ίσως έξ εκεί
νων, αΐτινες έψαλλον άλλοτε πρός αύτόν, κατά
τάς θερινά; νύκτας, έν μέσω τών άνθούντων κυνορρόδων. . .
------------ - ο
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ΔΥΟ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
(ΚερχυραΐχαΙ ίντυκώαεις)
Α’
Πρός τό μεσημβρινόν μέρος τής πλατείας τής
Κερκύρας, τής γνωστής κοινώς ύπό τό όνομα
σπιανάόα εΰρείας χλοεράς καί δενδροφύτου έκτάσεως, φράσσον σχεδόν εντελώς τήν εξ αύτής
πρός τά εκεί θέαν, εγείρεται μέγα καί βαρύ κτίριον, ούτινος καί δ σοβαρός τής αρχαιοπρεπούς
αρχιτεκτονικής ρυθμός επιβάλλει καί δ χρόνος

πόντου άμα τήν βοήν καί τής ξηράς τ ’ αρώματα
κατέστησεν ακόμη σεβαστοτέραν τήν άγέρωχον
δ άνεμος.
όψιν. Κεκλεισμέναι είνε συνήθως αί πύλαι αύτού,
βπανίως άνοιγόμεναι καθ' δλον τό πλάτος των
Ά λ λ ά ζωή αισθάνεσαι δτι δέν θά ύπάρχη έν
ή είς τοϋ κατά τάς έορτασίμους ημέρας συρρέοναύτφ σχεδόν ποτέ, καί διά τούτο ή θέα του ε
τος έξωθεν πλήθους τήν περιέργειαν ή είς τού
γείρει άλλοκότου τινός καί αορίστου μελαγχο
ξένου τήν φιλοθεάμ,ονα έπίσκιψιν ή είς τού κυ
λίας βαθύ συναίσθημ-α, οϊον δέν θά ένέπνεεν έρείρίου τοϋ οικοδομήματος τήν ύποδοχήν. Σιωπη
πιον καταρρέον είς κόνιν, λίθο·, αποσπώμενοι τών
λά! έκτείνονται αί στοαί αύτού αί μακραί καί
γωνιών, τοίχοι ήμιπεπτωκότες, σεσηπότα π α τώ 
τών αιθουσών του τήν ύπνώττουσαν ηρεμίαν δέν
μ α τα άτινα βιβρώσκουσιν όδόντες σητών. Τόσφ
έξεγείρεί συνεχώς δ θόρυβος. Τών μαρμάρινων
μονήρες φαίνεται καί τόσω συγκεντρούμενον έν
τειχών του ή στιλπνότης ήμαυρώθη κ’ έπελιέαυτφ, ώ σ τ ένώ κεΐτ’ έγγύτατα, έντός σχεδόν
δνώθη ύπό τήν βροχήν καί τοϋ καιρού τήν πά
τής πόλεως, άγεσαι νά πιστεύσης έν τούτοι; δτι
ροδον. Καί έξαιρέτως ιδιόρρυθμος παρίσταται έν
είνε δλως άπομεμακρυσμένον καί άποκεχωρισμέγένει τφ θεατή ή όλη είκών του, λίθινου όγκου
νον έξ αύτής. ’ Εκείνη κινείται, εργάζεται, θο
βωβού όρθουμένου έκεϊ είς τήν άκραν, μέ τά
ρυβεί, ακολουθεί τόν δρόμον τού καθημερινού
διαρκώς ηνωμένα φύλλα τών δρυΐνων θυρών του ι άφ- ής συνεστήθη βίου τη ς. Ά λ λ ’ αύτό νορ-ίζεις
καί τά επιμήκη παράθυρά του καί τούς παχείς
δτι, κτισθέν έπίτηδες πρός δεδομένον σκοπόν,
στύλους του καί τά έπί τού έντεύθεν πρός τήν
τούτου τελειωθίντος έπαυσε πλέον νά έχη τι κοι
σχιανάόαγ μετώπου ανάγλυφα, έπάνω,ύπό τό αέ νόν μ ετ’ αύτής, καί,λιϊψχνον άλλων καιρών, άφ’
τωμα, παράδοξα έπτά σύμβολά του έκεΐνα, τά
ώρισμένου χρονικού διαστήματος ε'παυσεν ά μ α καί
προσωποποιούντα έν συνθηματική αλληγορία τάς
νά ζή, καί έκτοτε παρενεβλήθη είς τό μεταξύ
έπτά νήσους, ών ήρχε, καί άνωθεν αυτών τήν
των διάστημα, αΰξάνον τήν άπόστασιν, δλόκληΚέρκυραν ύπό τό σχήμα καλής παρθένου έχούρον παρελθόν καί καθιστώσιν εύρύτερον, έφ’ δσον
σης πρό αύτής ώς έμβλημα άπήδαλον λέμβον.
παρέρχονται, τό χάσμα τ ά έτη. Τοιαύτη ή Π α
ναγία τών ΙΙαρισίων ύψοϋται, λέγε·, δ Γκωτιέ,
Μολονότι όμως σιγηλόν καί άθόρυβον, δέν φαί
ώς ξένη πλέον ύπό τόν αυστηρόν αύτής μανδύαν
νεται έν τούτοι; καί δλως έγκαταλελειμ.μένον.Ούτε
έν τώ μέσφ τών συγχρόνων φιλάρεσκων οικημάτων
δ εύρώς, δ μή βραδύνων νά κχλύψη τούς ακα
καί τοϋ θορύβου τ ή ; άπιστου μεγαλοπόλεως. Δέν
τοίκητους παλαιούς τοίχους, ήοχισε νά προβάλείνε δέ μόνη προδήλως ή ε'λλειψις οίκητόρων ή
λη έν αύτφ, ούτε ή κόνις αποκρύπτει τό δάπεπροσδίδουσα αύτφ τήν όψιν ταύτην, ήτις τό π α 
δον, οΰτε τά χρυσοποίκιλτα φατνώματά του
ρουσιάζει οΰτω σκυθρωπόν καί σχεδόν πίνθιμον.
σκιάζουσιν άράχναι. ΤΙ κενότης αύτού δέν συν
Κάτι τι άλλο φαίνεται ώς νά τφ λείπη άνεπαεπάγεται, ώ ς θά ήδύνατό τις νά υπόθεση, καί
νορθώτως, άνεπιστρεπτεί. Ώ ς σκιά δυνάμεως
τήν παραμέλησιν. Δέν είνε κανέν τών γηραιών
παρελθούσης νά καλύπτη αύτό καί νά τό βυεκείνων οθωμανικών σεραγίων, άτινα άπ αξ έρηθίζη είς τήν σιγήν του ή άνάμνησις άποιχομέμωθέντα άφίνονται είς τήν τύχην των κ’ έφ’ ών
νων μεγαλείων. . .
βαρύνει κατάρα έξοντώσεως καί έν οί; πέπρωται,
*»
*
κατά τόν αραβικόν στίχον, νά πλέξιυσι τά έν
Είς τόν έπισκεπτόμενον νύν τήν Κέρκυραν ύ τομα τούς ιστούς των καί νά τονίσοισι τά π τη 
ποδεικνύεται ώς άνάκτορον τού Ηασιλέως ήμών.
νά τής νυκτέ; τόν θρήνον των. Έ χ ει τούς φρου
Εύνόητον δ ’ επομένως δτι αί άνάγκαι τής έν τή
ρούς αύτού οΐτινες φυλάττουσι τάς διόδους του·
πρωτευούση παρουσίας τούτου δέν τφ έπιτρέε’χει τούς κλειδούχους του· έχει τού; έπιστάτας
πουσι τήν μακράν ή συνεχή έν αύτφ διαμονήν.
του τούς επιφορτισμένους τήν περί τού καθαρι
Συνήθως στα μ α τά έπ’ ολίγον καί παραμένει ένσμού αύτού καί περί παντός άλλου χρησίμου τ α 
ταϋθα μόνον δταν απέρχεται είς Ευρώπην ή δκτικήν φροντίδα, καί πάσαν τήν ε’ν γένει έπί τής
σάκιςέπιστρέφειέκεΐθεν. Τότε δέ έξεγείρεί ιδίως τό
καλής συντηρήσεώς του θεραπείαν. Στερεόν καί
γηραιόν
κτίριον κίνησίς τις. Τότε αί θύραι αύτού
α/,λόνητον έπικάθηται τών θεμελίων αύτού καί I
τρίζουσιν
έπί τών στροφίγγων των κχί τό δάπετών ύψηλών του έξωστών τ ά σιδηρά υποστηρίγ
δον
αύτού
αντηχεί ύπό τόν δοϋπον τών βημάτων
ματα δέν ίσχυσε νά κχταφάγη έτι ή σκωρία. |
Καί καθοράται ά π ’ αυτών έν γλαυκή άνταυγεία | τών προσερχομένων ν^ προσφέρωσι τό σέβας των
«ίς τόν άνακτα.Τότε έπαναβλέπει έντός τών αι
απλουμένη έω ; ού έξικνεΐται τό βλέμμα πέραν
θουσών του επισήμους στολάς καί ίερχρχικά; παρε
π*σα ή θάλασσα, καί ε'ρχεται μέχρι τών ποδών
λάσεις καί αξιωματικός ύποδοχάς,ώς χμυδρανάτου, λείχον τάς βάσεις του, ώς ύποτεταγμένον, τό
νάμνησιν τών άλλοτε έν αύτφ πομπών. Οί νυ
κύμα. καί άναρριχώνται μέχρι τών ύέλων του
σταλέοι φρουροί του παροοσιάζουσιν έν τή είσόδφ
τών δένδρων τοϋ κάτωθεν κήπου οί άνθοβολοϋνδπλα. Ή μουσική ανακρούει ύπό τά παράθυρά
πες κατ’ άνοιξιν κλάδοι,καί φέρει πρό; αύτό διερτου. Ό Βασιλεύς, μέ τό χαραχτηρίζον αύτόν οίχομενος τοϋ πελάγους καί περιτρέχων τήν νήοον τού
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κεΐον καί άνεπιδεικτον ύφος, λαμβάνει κάθισμα
καί κάθηται εν μιά των αιθουσών, ύποδεχόμενος
τάς άρχας η τού; προύχοντας του τόπου η τούς
άλλους έγγραφέντας όπως έμφανισθώσιν εις αυ
τόν. Καί έπειτα, δρόμον διά τό Μ ο η -ΙΙβ ρ ο β .
'Ε δώ δέν κοιμάται σχεδόν ποτέ. Τ ώ άρέσκει
πολύ περισσότερον το κομψόν άγροκήπιον. Ά λ 
λοι καιροί, άλ λα πτηνά· άλλοι άνθρωποι, άλ λα
κτίρια.
*«
♦
Δέν ήτο όμως βεβαίως πάντοτε τό σιγηλόν
καί έρημον οικοδόμημα τής σήμερον τό γηραιόν
παλάτιον. Ά λ λ ο ς ήτο δ αρχικός αΰτοϋ προορι
σμός καί δέν ε'κτίσθη άναμφιβόλως όπως χρησι
μεύει μόνον ώ ς άπλοϋς ξενών, σταθμός άλίγων
ωρών, άνάκτορον επί ψιλφ όνόματι. Έ χουν καί
τα κτίρια την νεότητα αύτών ώς οί άνθρωποι.
Καί δλως άλλοίαν θά είχεν άναμφιβόλως την
εκφρασιν δτ* ήδρευεν εν αΰτώ τών άγγλων αρ
μοστών ή ισχύς καί ή αυλή καί ή ακολουθία,
δτε έπλήρου αϋτό τής βρεττανικής εξουσίας ή
λαμπρότης καί ή επιβολή, δτε συνήρχοντο ύπό
τήν στέγην του οϊ αντιπρόσωποι τής Έπτανήσου
δπως συσκεφθώσι περί τών υποθέσεων του Ί ουί 
ου Κράτους ή δπως προσφίρωσιν εις τόν έκπροσωποϋντα τήν Κραταιοτάτην ΓΙροστάτιδα Ά 
νασσαν τής άφοσιώσεως καί τής υποταγής τής
χώρας τόν φόρον. Δέν ήτο τότε βεβαίως μεμονωμένον, ώ ς ή δη , καί άθόρυβον. 'Αντί μνημείου
χρόνων παρωχημένων, ε"ζη έν δλν) τή ακμή του
καί αυτό μετέδιδε τόν παλμόν τής ζωής εις την
χώραν. Δ ϊ σχέσεις του πρός την παρ’ αυτό π όλιν αντί ώς ξένου πρός ξένον ήσαν ώς κυρίου πρός
υπόδουλον. Μ ετά δέους προσέβλεπον τήν σοβαράν
οψιν του οί περιπατοϋντες έν τή σπιανάδα ειρη
νικοί νησιώται καί δέν ήσαντά δ ώ μ α τα αΰτοϋ άντικεϊμενον έρεύνης καί έπισκέψεως διά τόν δ ια βαίνοντα περιηγητήν. Άποβλέπων τις εις τής θέσεως μόνον τό γραφικόν θά ΰπέθετεν δ η καλλιτέ
χνης είχεν έκλέξη αυτήν διά νά κτίση τό ενδιαί
τη μ ά του. ’Α λλά τής οικοδομής τό βαρύ καί τό
ασφαλές εμφαίνει ότι δεσπόται είχον στήση εδώ
τόν θρόνον τω ν. Οί δέ πολυπληθείς τών κάτω
σταθμευόντων άλλοτε στρατιωτών στοίχοι καί
τής ηγεμονικής μεγαλοπρεπείας ή έπίδειξις έπιστοπίουν σαφώς τούτο. Εντός τούτου τού παλατιού
είχεν έγκαθιδρύση ή/7μοστασέα,ήν ώρισεν έπί τής
Έπτανήσου ήσυνθήκη τοΰ 1815,τή ν δύναμίν της.
Διαδεχθεΐσα τούς Ενετούς έν τή κυριαρχία τής
χώρας είχε διαδεχθή αυτούς καί έν τ φ κατά
τήν Άκρόπολιν τής Κέρκυρας οίκήματι, έν φ ήδρευεν δ ένετός κυβερνήτης, καί δπερ εκαλείτο
»Άνάκτορον Κορυφών*. Ά λ λ ’ δτε δ Μαίτλανδ
κατήρτισε τό σύνταγμα τών Ηνωμένων Κρα
τών τού Ίονίου κατά τό 1 81 7, τό παρέχον μέ

κ α τά τό φαινόμενον τήν έλευθερίαν εις τούς νησιώτας, πράγματι Ομως δεσμεϋον αυτούς, ήσθάνθησαν τήν άνάγκην οί άγγλοι νά καταστήσωσιν
έμφανέστερον καί έπιβλητικώτερον τής κυριαρ
χίας των τό διαρκές. Καί έκτισαν κατά τό 1823
τό άνάκτορον τούτο, ούτινος καί αύτό τό όνομα
έπέβαλλεν. 'Εδόδη *κ rov Παλατιού τών Ά 
γιων Γιωργίου χαί ΛίιχαηΧ ε'φερον κάτωθεν ύποσημειούμενον τ ά επίσημα έγγραφα, άτινα ά πέστελλε κ α τ’ επιταγήν τοΰ άρμοστού δ γροε,μματεύς του πρός τάς διαφόρους τής χώρας άρχάς.
Έν αύτφ έχαλκεύοντο τά σχέδια εκείνα, άτινα
έσκόπουν νά καταστήσουν τήν χροστατινορίνην
χώραν αγγλικήν αποικίαν. ’Α π ’ αύτού έξήρχοντο αϊ διαταγαί αϊ καταπλήττουσαι τόν άτυχή
τόπον, δν διώκει πεπολιτισμένη μέν ά λ λ ’ αυστη
ρά καί μισέλλην εξουσία.’Α π ’ αΰτοϋ έξηρτάτο
καί ένεπνέετο ή 'Γψηλή λεγομένη Αστυνομία,
μυστικόν καί φοβερόν σώμα, δπερ άνέκρινε, συνελάμβανεν, έφυλάκιζεν,ένήργει κατ’ οίκον έρευνας,
έπλήθυνε τάς ξηρονήσους τών Άντικηθύρων καί
τών Ό θωνών, αίτινες έχρησίμευον ώς ή Σιβη
ρία τού μικρού Ίονίου Κράτους, δι’ εξόριστων,
παντός δστις καθίστατο ύποπτος ώ ς μή άρεσκόμενος εις τόν βρεττανικόν ζυγόν. Έ ν αύ τφ π ά 
λιν έπεζητεΐτο έξ άλλου ή διά τού δόλου προσέλκυσις καί προσοικείωσις τών έξεχόντων έν τψ
τόπφ καί έδίδοντο άριστοκρατικώταται έσπερίδες καί γεύματα καί χοροί καί διενέμοντο έπωμίδες καί ξίφη καί παράσημα καί άξιώ μ ατα καί
έστιλβον ε’κλαμπροτάτων καί ύψηλοτάτων αί χρυσοπόρφυροι στολαί καί ήπλούτο πολυτέλεια
ε'κπλήττουσα καί θαμ βοϋ σα.. . Έν αΰτώ διεξήχθησαν τών ριζοσπαστών οΐ αγώνες καί αύτό
είδε τήν ύπέρ τής ένώσεω; π άλη ν.Έ ξ υπαμοιβής
έμπνεον έμπιστοσύνην καί δυσπιστίαν, άν δ κα
τσικών έν αύτώ δεσπότης ήτο σώφρων καί λογι
κός, διέχυνεν άφειδώς τής καλής διοικήσεως καί
τού πολιτισμού τ’ άγαθά έπί τήν χώραν. "Αν έξ
εναντίας ήτο άγριος καί αυθαίρετος, άπ’ αΰτοϋ
πάλιν άπελύοντο δ τρόμος καί ή άπειλή. Έ π ί
ήμισυν σχεδόν αιώνα αύτό διηύθυνεν, αύτό ώριζεν, αύτό άπεφάσιζε τάς τύχας δλοκλήρου λαού.
Καί ήτο οίκος φόβου άμα καί έλπίδος, ένδιαίτη μα εύεργετών άμα καί τυράννων, έδρα φιλανΟρώπων κυρίων ή μισητών μοναρχίσκων. . .
**
Εύεξήγητος έπομένως ή βαθεΐα έντύπωσις,
ήν εμποιεί εις τόν είσερχόμενον έν αύ τφ τόρα,
οίον μάλιστα παρίσταται σήμερον. Έ σωθεν τών
κλειστών αύτού πυλών είνε συγκεκλεισμένη ι
στορία τεσσαράκοντα δλων ετών, καί ιστορία εν
διαφέρουσα καί δραματική καί διδακτική είπερ
τις καί άλλη. Χθεσινή έτι μόλις, ής τ ά τέλη
δέν άφίστανται ή μικρόν τι πλέον τών δύο δε
καετηρίδων μόνον,άλλ’ άγνοουμένη κατά τό πλεϊ-

νομίζεις Οτι έζο»γραφήθησαν οί έπί τής οροφής τής
βτ0ν ύπό τών συγχρόνων ημών καί ήτις φαίνε
αιθούσης ταύτης γρύπες καί αϊ σφίγγες καί οί
ται άπέχουσα άπόστασιν αιώνων. Καί την ιστο
στρογγύλοι
έν τ ώ μέσω στέφανοι καί τ ά συμπερίαν αύτην βλέπεις άποτυπσυμένην,διατηρουμένην
πλεγμ,ένα γύρω άνθη. Προσφάτως έτι διέταξεν
ώς νά έβαλσαμώθη επίτηδες, ζώσαν εντός τού |
ή σύζυγος τού άρμοστού Γίούγγ, ή ιδιότροπος
έρημου αύτού άνακτόρου, πληρούσαν αύτό άπό |
λαίδη, νά προσκολληθώσιν εις τούς τοίχους τής
τού ένό; άκρου εις τό άλλο, καί φοβείσαι ότι,
άλλη; ταύτης αιθούσης τά καί έπί τή ς προσόψεως
βέβηλος σύ, έμβαίνεις εις τέμενος άφιερωμένον εις
έπτά σύμβολα τών νήσων, εις ά προσέθηκεν
ιδιαιτέραν αύτής καί παράδοξον λατρείαν. Ή δέ
όγδοον καί τό ίδικόν της οίκόσημον μετά τού ο
έντύπωσις αύτη είνε τοσούτω μάλλον αισθητή,όσω
νόματος τη ς εις άνάμνησιν. Τόρα θά έλθη δ
ούδέν ήλλαξεν έκ τών ανέκαθεν εντός.Καί ή διαίαρμοστής όπως καθήσν) εις τήν κορυφήν τής μαρεσις τών δωμάτων καί ή διακόσμησις καί τά έπι
κρά; ταύτης τραπέζης,έχων εις τά δεξιά του τόν
πλα αύτών έτι διατηρούνται αύτά τά ίδια τά έξ
ύψηλότατον πρόεδρον τής Γερουσίας καί συνδαι
άρχής. Έ κ σεβασμού πρός τό παρελθόν, ούτε
τυμόνας τούς έν τή ίονίω υπηρεσία άνωτέρους
προσετέθη, ούτε άφηοέθη τι. Νομίζεις άκόμη
άγγλους ύπαλλήλους καί τούς κατέχοντας υ
διερχόμενος τάς αΐθούσας τού πρώτου π ατώ μ α
ψηλά άξιώ μ ατα έντοπίους καί τάς άριστοκράτιτος, έν φ κατώκουν, οτι είσέτι πλανάται έντός
δ α ς αύτών συζύγους, θ ά προσέλθη μετ' ολίγον
αύτών τών αρμοστών ή πνοή, ότι θ’ άκούσης κά ·
εις τό σπουδαστήριον αύτό τού 'Ανωτάτου
τωθεν άντηχοϋσαν τήν φωνήν τών ^ητόρων, ότι
Ά ρχοντος, δπερ διερχόμεθα, ό διοικητής τής
θά ίδης αίφνης προβάλλοντα τού έν τ ώ λιμένι
'Γψηλής ’Αστυνομίας ΐνα λάβη τά ς μυστι
σταθμεύοντος στόλου τόν διοικητήν άπό τού είκά; διαταγάς καί θά τ ώ ύποβάλν) δ γραμ.δικώς διά τήν φιλοξενίαν του προωρισμένου τούτου
ματεύς αύτού, ή ό έζαχορρήτων ώ ς έκ α θαλάμου, δστις εκαλείτο « Ό κοιτών τοΰ ναυάρλείτο, τά έγγραφα τής ημέρας. Θά έλθωσιν οί
χ·οΐ)Β.Παλαιά δλα τά κοσμήματα,παλαιά δλα τά
ε'χοντες νά τ ώ άνακοινώσωσί τι καί ζητήσαντες
σκεύη, παλαιαί δλαι αί κλίναι καί τά καθί
τήν τιμήν νά παρουσιασθώσιν εις αύτόν καί θά
σματα καί οί πολυέλαιοι καί οί κηροστάτού; δεχθή έν τή ιδιαιτέρα αυτή τών ακροάσεων
ται. Νιπτήρες άπό τόσων χρόνων μή χρηαιθ ούση ,..
σιμεύσαντες, εδώλια έφ’ ών δέν άνεπαύθη ενι
Ή δέ απάτη αύτη καί ή πλάνη τής φαντα
αυτούς ήδη κανείς, άλλόκοτα καί τό σχήμα
σίας καθίσταται σχεδόν θαρρείς άπ τή , ά μ α φ θ ά καί τήν κατασκευήν αρχαϊκά τραπέζια. "Ολα
σνις εις τήν κυριωτέραν τών αιθουσών, τήν μεγάφέρουν κατάδηλον τόν τύπον καί τόν χαρακτήρα
λην Αίθουσαν τον Θρόνου.
τής εποχής εις ήν άνήκουσιν. "Ο λα βαρέα καί
μεγάλα καί ογκώδη καί ξενοφανοϋς τέχνης καί
"Αν έν ταϊς άλλαις διετηρήθησαν τά έπιπλα
ιδιορρύθμου φιλοκαλίας πληρούσι τούς θαλάμους,
τ’
τήν καλήν τού παλατιού έ» άναμιμνήσκοντα
--•
·*
·
·
·
<
« η .'....
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ποχήν,
εδώ
ύφίσταται
αυτός
ό θρόνος, έφ’
οΰ
καταλαμβάνουσι τάς γωνίας, άνακύπτουσιν όπι
σθεν τών θυρών, μόνα λείψανα τού καιρού τω ν,
έκάθητο ό άντιπροσωπεύων τόν προστάτην Β α
σιλέα Λόρδ Μέγας Α ρμ οστής ή ό υψηλότατος
άφωνοι καί άψυχοι περισωζόμενοι έκλιπόντος βίου
υπηρέται καί μάρτυρες. Καί κατάκεινται έκεΐ
τής Γερουσίας Πρόεδρος. Κεϊται πάντοτε εις τό
εν τάξει, έκαστον εις τό ώρισμένον αύτώ μέρος,
βάθος τή ς αιθούσης, άντικρύ τής θύρας, σκεπα
ώς νά ευρίσκουν καί τά ίδια ότι αύτό μόνον
σμένος μέ τόν έρυθρόν ούρανόν του, δστις ήν «ορι
τοϊς προσήκει καί δι’ αύτό κατεσκευάσθησαν καί
σμένου νά κοσμήται έπί τής κορυφής μέ τής ’Α γ
ν’ άποροϋν πώς μένουν ούτως άχρηστα. Καί πρά
γλίας τό στέμμα, έπεστρωμ-ένος τάς βαθμίδας
γματι παρατηρών αύτά κινείσαι νά πιστεύσης
μέ τούς έρυθρούς τάπ η τάς του καί φέρων βασι
δτι χθές έτι μόλις ε’φυγαν οί κύριοί των καί τ ’
λικόν σκήπτρον καί ράβδον. Μόνος έν τ φ εύρεϊ
άφήκαν άμετακίνητα κ α τά τήν σειράν καί τήν
δώματι δεσπόζει αύτού, γυμνού παντός άλλου έ
διάταξιν ταύτην εις τάς θέσεις των αύτάς, μή
πί πλου ή κοσμήματος. Μόνον άπό τού πρός τ ’ ά προφθάσαντες νά τ ά παραλάβουν μεθ’ έαυτών
ριστερά τοίχου, ον καλύπτουν σχεδόν έξ δλοκλή
V! μη θελήσαντες έπί τή έλπίδι ταχείας ίσως ε
ρου άποτετυπωμένοι εις μεγάλα; εικόνας πρωτευ
όντων άγγλων ζωγράφων, αποβλέπουν πρός αύ
πιστροφής. Καί ή ιδέα αύτη αυξάνει καί κρατύ
νεται εντός τού πνεύματός σου έφ’ όσον διέρχεσαι I τόν μέ τ ’ άκίνητα όμματά των οί πολιούχοι
κπο δωματίου εις δωμάτιον καί πανταχού εϋ - 1I τού παλατιού άγιοι Γεώργιος καί Μιχαήλ καί έν
ρισκιις τήν αύτήν εικόνα καί τήν αυτήν δ ια ρ - | τ ώ μέσω αύτών δ βασιλεύς Γεώργιος δ Δ ’ , έφ’
ρύθμισιν.Χωρίς νά θέλης μεταφέρεσαι πεντήκοντα I ού κυρίως μετά τόν θάνατον τού πατρός του Γ ετουλάχιστον έτη όπίσω καί δέν δύνασαι νά έμ- | ωργίου Γ' ένεκάθιδρύθη ή πρδστασία. Πρό τού
|

*θδίσιρς

τήν φαντασίαν σου ν’ άναπαραστήση

τάς σκηνάς, ας θά έβλεπαν τ ά διόματα ταύτα.
Πρό όλίγ ου έτι, μ ’ όλην τήν άμαύρωσιν αύτών,
ΤΟΜΟΣ ΚΓ*
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θρόνου τούτου ήρχοντο καί κατέθετον τό σέβας
των οί Ίόνιοι. Έντός αύτής τής αιθούσης έδέχετο τά ς επισήμους έπισκέψεις δ αρμοστής. ’Α 8
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το τού θρόνου εκείνου ώμίλει πολλάκι; προς τούς
πί τού βασιλικού θρόνου ε'ξεφώνησε σύντομον πρός
προσερχομένους καί έξήγγελλε τ ά ; άποφάσει;
τόν Υψηλότχτον πρόεδρον λογίδριον ευχαριστών
χύτου καί τά κηρύγματα δ πληρεξούσιο; τού
επί τή προσγενομενη α ύ τφ τιμή. Μεθ' δ, προσκυκυριάρχου. Έ ν αυτή έγίνοντο αί τελεταί καί αί
νούντε; τόν άρμοστήν, άνεχώρουν αί τάξεις δλαι
δεξιώσεις των έοοτχσίμων ήμερων. Έ ν αυτή
τών αρχών κατά τό π ρόγραμμα».
περιεβάλλοντο το παράσημον οί κρινόμενοι ύπό
(Έπεται σ υ ν έ χ ε ι α ) .
τής αγγλικής κυβερνήσεως άξιοι να προχειρισθώΜ ιχαήλ Μ ητςλκηε
σιν ίππόται τοϋ τάγματος των Αγίων Γεωργίου
καί Μιχαήλ, όπερ είχε συστήσ·/) επίτηδες είδι------------------- - » ε ω - ι « ^ ·------------------κώς μόνον διά τούς εν τή ίονίω ύπηρεσία εϋδοκιμοϋντχς καί διαπρέποντας εγχωρίους ή ξένους.
ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ
Έν αυτή έγίνοντο τέλος όλαι έκεϊναι αί έορταί
[ Σ υ ν ί χ ε ι α χ * Ι τ έ λ ο ς · ΐβ ε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ν φ ΰ λ λ ο ν . ]
καίαί πβνηγύρεις,ών εικόνα διίσωσεν ήμϊν ό ιστοριο
γράφος τής Επτάνησου Χιώτης, περιγραφών α 
Ε’.
κριβώς μίαν τοιχύτην πιριβολήν παρασήμου, δι’
ού είχε διαταχθή ό τότε πρόεδρος τής Γερουσίας
13 Ίον.Ιίοιι — 31 Αεχεμβρίον 186ά.
(δστις καί μόνος είχε τό δικαίωμα τοϋτο) Σπυ
Είσοδος τών πληρεξουσίων τής 'Επτάνησου εις τήν
ρίδων Φωκάς Στέφανος να κοσμήσ·/) τον κατά
'Εθνικήν Συνέλευσιν.—Ύπουργειον Κανάρη—Έναρξις
το 1849 άρμοστήν Ούάρδ, άμειβόμενον διά τήν
τής συζητήσεως τοϋ Συντάγματος—Διάγγελμα τοϋ
καταστολήν στάσεως τίνος εν Κεφαλληνία.
Βασιλέως—Άπο/ώρησις τών πληρεξουσίων τής άντι« Ή αίθουσα, λέγει, των άγ. Γεωργ. καί Μιχαήλ
πολιτεύσεως—'Ορκοδοσία τοϋ Βασιλέως—Τροποποΐησις
τοϋ ‘ Υπουργείου—Αποστολή τοϋ ίΐρίγκιπος ’Ιουλίου.
ήνοίχθη περιρανώς κοσμούμενη περί τάς 1 2 ώρας.
Η Αυτού 'Γψηλότης & Πρόεδρος τής Γερουσίας
Τήν 13ην Ιουλίου ή Συνέλευσις προέβη εις
καθήμενος επί τοϋ Βασιλικού θρόνου καί περιτήν νέχν εκλογήν προέδρου, καί τοι μεγάλαι
στοιχούμενος ύφ’ 8λων των παρασημοφόρων ιππο
προσπάθειαι είχον καταβληθή ύπό τών ορεινών
τών Ίονίων καί τοϋ λαμπρού επιτελείου έδέχετο
όπως μή κατορθωθή απαρτία· ά λ λ ’ άποσκιρτήτον παρουσιασθέντα υποψήφιον τοϋ τάγματος
σαντος τοϋ Δημητρίου Χριστίδου μετ’ όκτώ
επί τών βαθμιδών τού θρόνου. Προηγούντο δ ’ αΰ- |
πληρεξουσίων, κατωρθώθη ή συμπλήρωσις τής
τού όλοι οί μεγάλοι
αξιωματικοί τοϋ Ίονίου
Συνελεύσεως, καί έξελέχθη αύθις Πρόεδρος δ Ε 
Κράτους, δημοσύμβουλοι, καθηγηταί, δικασταί,
παμεινώνδας Δεληγιώργης διά ψήφων 1 6 4 .Ό
πρόεδροι, έφέται, τά μέλη τού ύπερτάτου συμ
Χρηστίδης έψηφοφόρησεν μετά τών πεδινών ,
βουλίου, έλεγκταί, ταμίαι, γραμμ.ατεϊς τής γε
διότι οί ορεινοί άφήρεσαν άπ’ αυτού τήν άρχηρουσίας καί γερουσιασταί. Παρείποντο δέ τού
γείαν τού κόμματος καί έδωκαν αυτήν τ φ Κουάρμοστοϋ όλοι οί μεγάλοι αξιωματικοί τοϋ ναυτι
μουνδούρψ.
κού, ό αντιστράτηγος τήςξηράς, τό ε’πιτελεϊον, συνΛηξάσης έν τούτοι; τής αποστολής τού έν
ταγματάρχαι, ταγματάρχαι, διαγγελείς καί λοχα
Κέρκυρα έκτάκτου απεσταλμένου, ίπανήλθεν ούγοί. Λόχος δ ’ έπιλέκτων κατά τήν είσοδον τοϋ π αλα
τος εις ’Αθήνας τήν 15ην ’ Ιουλίου, αί δέ έν Έ τιού επρόσφερον τάς τιμάς πρός τάς προσερχομένας
πτχνήσψ άρχαί ήλθον εις άμεσον άνταπόκρισιν
άρχάς καί μεγάλου; αξιωματικούς πολιτικούς καί
μ ετά τών έν Άθήναις ύπουργείων. Τήν δέ 18ην
στρατιωτικούς Ο υποψήφιος συνοδευόμενος ύπό τού
’ Ιουλίου άφίχθησαν εις Πειραιά οί πληρεξούσιοι
βασιλέως τών εμβλημάτων τοϋ τάγματος καί κήτής Επτάνησου, προκεχωρηκυίας ό’ οΰσης τής
ρυκος καί τοϋ γενικού γραμμχτέως κόμητο; Δούώρας, άνήλθον εις Αθήνας τήν πρωίαν τής έπισμανη, γονυκλινής επί τών βκθμίδων τού θρόνου,
ούσης παρακολουθούμενοι ύπό πλήθους πολιτών.
ε'όιδεν ίπί τού ιερού Ευαγγελίου παρά τ φ άρχιεΉ γενομένη αϋτοΐς ύποδοχή έν Άθήναις ϋπήρζεν
ρεϊ. δστις έτιτλοφορήθη ύπό τής Βασιλίσσης εφη
ένθουσιωδεστάτη, δοξολογία δ ’ έψάλη έν τ ώ μημέριος τοϋ τάγματος, τον όρκον πίστεως καί άφοτροπολιτικώ ναώ ε’πί τή αίσια αύτών άφίξει.
σιώσεως πρός τήν Βασίλισσαν τής Μεγάλης ΒρετΤήν μεθεπομένην έσυνεδρίασαν οΐ πληρεξούσιοι
τανίας καί τό τ ά γ μ α . Είτα κτυπήσας αύτόε μέ
ού τοι ύπό τήν προεδρείαν τού Προέδρου τής ’Ε
το βασιλικόν σκήπτρον επί τοϋ ώμου ό άντιπροθνική; Συνελεύσεως, καί προέβησαν εις τήν έξέσωπεύων τον βασιλέα Πρόεδρος τής Γεοουσία;
λεγξιν τών έκλογών αυτών, ήν ¿περάτωσαν τήν
περιέβαλε τό παράσημον. Πάρχυτχ δ 1 έκχνονοακόλουθον ημέραν, έπικυρώσαντες άπάσας τάς
βόλησε τό φρούριον 2 1 κανονοβολήν. Έπαιάνισεν
έκλογάς, τήν δέ 22αν ’Ιουλίου έγένετο ή ορκο
ή έν τω θεωρειω ίσταμένη βασιλική μουσική τό
δοσία αύτών καί κατέλαβον έν τή αιθούση, τής
«Θεέ, σώζε τήν βασίλισσαν ! ».’Εκραύγασαν πάνΣυνελεύσεως τάς θέσεις των έν τ φ μέσω ζωηρών
τες οί παρόντες καί αϊ κυρίαι αϊ προσκεκλημέναι
άνευφημιών· μεθ’ ώραίαν δέ προσφώνησιν τοϋ
Προέδρου τής Συνελεύσεως Δεληγιώργη, έγένετο
«Ζ ή τω ή Β ασίλισσα!».’Ο δ έ αρμοστής άναβάς ε
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πανηγυρική συζήτησις, καθ’ ήν διεκρίθη δ έκ
Λευκάδος πληρεξούσιος ’Αριστοτέλης Β αλαωρίτης, εκφώνησα; εύφραδέστατον καί ένθουσιώδη
λόγον.
Τήν δ’ εσπέραν τής 24ης ’ Ιουλίου προσεκλήθη εις τ ά ανάκτορα δ Κανάρης, καί έ’λαβεν έντολήν νά σχηματίση νέον ύπουργειον, συνενν&ηθείς δέ μετά τοϋ Κουμουνδούρου προσελκύσαντος
τό πλεϊστον μέρος τών πληρεξουσίων τής Ε 
πτάνησου, καί έξασφαλίσαντος διά τής έπικουρίας ταύτης τήν πλειοψηφίαν έν τή Συνελεύσει,
ΰπέβαλε τήν έπιούσαν εις τόν Βασιλέα τόν έξής
κατάλογον, γενόμενον αμέσως δεκτόν.
Κωνσταντίνος Κανάρης, Πρωθυπουργός και
υπουργός τών Ναυτι χ.ών,Ά.1έζανδρος Κουμουνδοϋρος, ύπουργό; τών Εσωτερικών,
θεόδ.
ΑηΛιγιάννης, ύπουργός τών ’Εξωτερικών, 'Ανdp. Χ · Λόντος, ύπουργός τής Δικαιοσύνης
καί προσωρινώς τών ’Εκκλησιαστικών καί τής
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, Σωτ. Σωτηρόπου.Ιος,
υπουργός τών Οικονομικών,καί Ά ριστείδιις KapνάΛης, υπουργός τών Στρατιωτικών.
Τό ύπουργειον Β άλβη, καί τοι καλώς συγκεκροτημένον, διήνυσεν άσήμω; τό έκατονθήμερον
τής έζουσίας του, ένεκα τής απειρίας καί άδρανείας τοϋ προέδρου αύτοϋ.
Λήγοντος τού ’Ιουλίου, ήρξατο τέλος έν τή
Εθνική Συνελεύσει ή συζήτησις τοϋ Συντάγ
ματος. Μετά σφοδράν συζήτησιν έπί τών πρώτων
δύο άρθρων τοϋ σχεδίου, τών άφορώντων εις τά
τής Εκκλησίας, έγένοντο ταύτα δεκτά ώς είχον
προταθή, άπορριφθείσης τής προτάσεως τούΓεωργίου Ίακωβάτου περί επανόδου τής εκκλησίας
τής Ε λλάδος ύπό τήν δικαιοδοσίαν τού πατριαρ
χικού θρόνου Κωνσταντινουπόλεως.
Τή 13 Αύγούστου έγένετο ή άνανέωσις τού
προεδρείου τής Συνελεύσεως, έξελέχθη δέ Πρό
εδρος δ ύποψήφιος τού υπουργείου Ιωάννης Μεσσηνέζης διά ψήφων 182, τοϋ Δεληγιώργη λα βόντος ψήφους 1 4 1 . Ή άντιπολίτευσις θορυβηθεΐσχ έκ τής άπροσδοκήτου ταύτης αποτυχίας,
κατηγορεί τήν Αυλήν ώς έπεμβάσαν εις τήν ε
κλογήν, καί πιέσασαν τούς πληρεξουσίους τής
Επτάνησου δπως ψηφίσωσιν ύπέρ τού υπουργικού
υποψηφίου. Ό πληρεξούσιος Ναυπακτίας Ευθύ
μιος Π λαστήρας διετύπωσε τά παράπονα ταύτα
εν επιστολή, ήν άπηύθυνεν απευθείας προς τον
Βασιλέα. Τό ύπουργειον ε’φερε τήν επιστολήν εις
τήν Συνέλευσιν καί έζήτησε τήν αποδοκιμασίαν
αύτής, έπέτυχε δέ τοϋτο διά μεγάλης πλειονοψη
φίας, διαδηλώσεις δέτινες έγένοντο ύπέρ τού Βασιλέως έν τε τή πρωτευούσγ) καί ταίς έπαρχ ίαις.
Μετά τό σκάνδαλον τούτο, ή Συνέλευσις έξηκολούθησε τήν συζήτησιν τού Συντάγματος, φερομένη άντιφατικώς δτέ μέν εις αποφάσεις δη 
μοκρατικής φύσεως, δτέ δέ ύπέρ τών βασιλικών
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προνομίων, ή δ ’ άντιπολιτευσις άνησύχει, καί έζήτει ευκαιρίαν δπως προσβαλη τό ύπουργειον.
Τήν ευκαιρίαν ταύτην έχορήγησεν αυτή το περί
άφομοιώσεως τής 'Επτάνησου ζήτη μ α, προκαλέσαν κατά μήνα Σεπτέμβριον σφοδρά; συζη
τήσεις. Ύποπτευομένη δτι ή Κυβέρνησις έπεθύμει
τήν ταχεϊαν άποπεράτωσιν τοϋ Συντάγματος
δπως διαλυθή ή Συνέλευσις, ή άντιπολίτευσις εφερεν εις τό μέσον τό ζήτημα τής άφομοιώσεως
καί έπέμεινεν ϊνα διακοπή ή συζήτησις τού Συν
τάγματος, όπως ψηφισθώσι προηγουμένως οί ορ
γανικοί νόμοι, ήτοι δ εκλογικός, δ δημοτικός, καί
οί τής άφομοιώσεως τής Επτάνησου· αλλ’ επει
δή αί κατά τάς συζητήσεις τοιαύτας παρεκτροπκί είχον διεγείρει άγανάκτησιν παρά τοϊς π ολίταις, τό ύπουργειον έπωφελήθη τής τροπής
ταύτης τ ή ; κοινής γνώμης, καί, συσκεφθέν μετά
τοϋ κόμητος Σπόνεκ, προέβη εις τό πραξικόπημα
τ ή ; αποστολής εις τήν Συνέλευσιν βασιλικού δι
αγγέλματος μετά σχεδίου τών ύπολειπομένων
άρθρων τού Συντάγματος δπως έχφέρτ) ή Συνέ .Ιευσις εντός δε'κα ημερών τήν ίπ ’ αύτών ψή
φον τη ς. Ή άντιπολίτευσις ε’μεινεν εμβρόντητος
έκ τοϋ άπροσδοκήτου τούτου κτύπου, ή δέ πλειοψηφία λαβοϋσα θαρόος, παρεδέχθη και τον έν
τώ σχεδίω θεσμόν τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικρά
τειας, διαμαρτυρηθείσης τής άντιπολιτεύσεως,
καί έπεοάτωσε τήν συζήτησιν τού Συντάγματος
τή 19γι ’Οκτωβρίου, μετά τινων τροποποιήσεων,
ών ή σπουδαιοτέρ* ήν ή προσθήκη τού άρθρου
108, δι’ ου έπετρέπετο ή άναθεώρησις τού περί
Συμβουλίου τής επικράτειας κεφαλαίου εις τήν
προσεχή βουλευτικήν περίοδον, έάν έζήτουν την
άνχθεώρησιν ταύτην τά τρία τέταρτα τής Βου
λής. Τό άρθρον τούτο κατώρθωσεν ή άντιπολίτευσις νά εισαγάγ/ι έν τφ Συντάγματι, όπως επιτύ/Υ| βραδύτερον τήν κατάογησιν τού Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας, δπως καί έγένετο.
Έν τ φ μεταξύ τούτω έδημοσιεύθη ύπό τών
αγγλικών έφημερίδων διακοίνωσις τού έπί τών
έξωτερικών ύπουργού τής ’ Αγγλίας λόρδου Ρ ώ σ σελ πρός τόν έν Άθήναις Πρεσβευτήν τή ; Α γ 
γλίας, δι’ ής άπεκαλύπτετο δτι δ κόμης Σπό
νεκ είχε ζητήσει ϊνα ή Α γγλική Κυβέρνησις

ρετέ.Ιύτι τήν ηθικήν αύτής δύναριν παρά τή
Ε θ ν ικ ή ΣννεΛεύοει, ιδίως δέ παρά τώ χα.ίουρένω αάγγ./ιχώ χόρρατι,Ό ϊνα περάνωσι τάς
περί Συντάγρατος συζητήσεις άνεν ραταΐων
αργοποριών δ δέ λόρδο; Ρώσσελ ένετέλλετο τφ
Πρεσβευτή νά εϊπρ τώ χόρητι Σπόνεκ ότι ή
Άνάσσης Κυβέρνηιις πρός ούδ'εν τών èv F.JΑάδι χορράτων διατε.Ιεϊ εϊς σβέσεις, χαΐ ότι
ρόνον από χοινον ρετά τής Γα.Ι.Ιίας χαι Ρωοσίας πραγρατεύεται περί τών γενικών τής
Έ.Μάδος συμφερόντων· Π άποκάλυψις αυτη
έπροξένησεν έν Έ λ λά δι χειριστήν έντύπωσιν, καί
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Ιπηύξησε σπουδαίως την κ ατά τού κόμητος
Σπόνεκ κατακραυγήν.
Το σύνολον του Συντάγματος άνεγνώσθη έν
τ φ μέσω χειροκροτήσεων καί άνευφημιών, πριν
ή όμως έπιψηφιαθή, ή άντιπολίτευσις άπήτησεν
ϊνα άναγνωσθή ή κατά τοϋ Συμβουλίου τής ’Ε
πικράτειας διαμαρτύρησις αυτής, διστάζοντος
δε τοϋ Προέδρου, έδήλωσεν δτι, Ιν περιπτώσει
άρνήσεως, ο! άπαρτίζοντες τήν άντιπολίτευσιν
πληρεξούσιοι δέν ήθελον υπογράψει το Σύνταγμα.
Ό Πρόεδρος επίτρεψε τότε τήν άνάγνωσιν τής
διαμαρτυρήσεως, έν τ φ μέσω μεγάλων θορύβων
καί κραυγών έκ μέρους των ύπουργικών πληρε
ξουσίων, καί τής μ,ερίδος τών λεγομένων τότε
οκ.Ιηνιχων, ήτις ένθέρμως ύπεστήριζε τον
θεσμόν τού Συμβουλίου τής ’ Επικράτειας. Μετά
τα ΰ τα ή Συνέλευσις έπεψήφισε τό σύνολον τοϋ
Συντάγματος, δ δέ Πρόεδρος απήγγειλε το α 
ποτέλεσμα Six συγκινητικών λ όγ ω /.
Ο Πρόεδρος τής Συνελεύσεως έπέδωκε τφ
Βασιλεΐ τό ψηφισθέν Σύνταγμα, συνοδευόμενος
ύπό δωδεκαμελοϋς επιτροπής τής Συνελεύσεως,
επί τούτω κληρωθείσης, δ Si Βασιλεύς λαβών
αυτό άπήντησεν, δ’τι ήθελε σκεφθή καί απαντή
σει.
Έν τούτοις ή Συνέλευσις Ιπελήφθη τής συζητήσεως τοϋ περί εκλογής Βουλευτών Νόμου έν
τ φ μέσψ απερίγραπτου συγχύσεως καί διαρκούς
θορύβου· πριν ή Si περατωθή ή συζήτησις αύτη
δ Βασιλεύς άπηύθυνε πρός τόν Πρόεδρον τής Συ
νελεύσεως Διάγγελμα έχον ού’τ ω :

«.Κύριε Πρόεδρε,
Έ π ισ τρ έφ ω ν το κείμενον τοϋ ύπό τ ή ς Ε θ ν ικ ή ς
Σ υνελεύσεω ς ψηφισθέντος, καί διά Π ρεσβεύσεω ς Α ύτ ή ς έπιδοΟέντος Μοι πολίτικου Σ υντάγματος, έκφράζω
τά ς ειλικρινείς πρός Α υτήν ευχαριστίας Μου, δι’ ήν
έπεόείξατο προθυμίαν εις τή ν τα χεΐα ν έκπεραίωσιν τώ ν
συντακτικώ ν έργων Τ η ς .
n Α ποδεχόμενος τό Σ ύνταγμα τοϋτο, θέλω τό υπο
γράψ ει καί όμότει τόν έν α ύτώ διαγραφόμενον όρκον.
« Ε π ε ιδ ή δε οι Υ π ο υ ρ γ ο ί Μου Mot παρέστησαν
οτι ύπάρχουσιν είσηγμένα ι εις τ ή ν Συνέλευσιν προ
τά σεις τινες, σκοποϋσαι τή ν από τ ή ς ένάρξεως τοϋ
έπιόντος έτους 1 8 6 5 μέχρι τ ή ς συγκαλέσεω ς τ ή ς
Βουλής συνταγματικήν θεραπείαν τώ ν αναγκών τ ή ς έπ ικρατεία ς, καί τή ν προπαρασκευήν τ ή ς ένεργείας
τών βουλευτικών εκλογών, κα τ’ αιτησιν τώ ν ύπουργών Μου προσδιώρισα ώ ς ημέραν υπογραφής καί ορ
κοδοσίας Μου έπ ί τοϋ Σ υντάγματος τη ν δεκάτην I κ τ η ν τοϋ έπιόντος μηνός Νοεμβρίου, ημέραν τ ή ς έβδομάδος δευτέραν.
« ’Ο φείλω έν τούτοις πρό τούτου νά προκαλέσω τήν
προσοχήν τ ή ς Σ υνελεύσεω ς έπ ί δύο διατάξεω ν τοϋ
Σ υντάγματος.
Π α ραστά σεις, άπευθυνθεΓσαι ά ρ τιο ς πρός τ ή ν Κ υ βέρνησίν Μου, έφείλκυσαν τή ν προσοχήν α υ τή ς έπί
τοϋ έν τ ω άρθρω 2 τοϋ Συντάνματος τεθέντος όρου,
καθ’ ον οϊ λειτουργοί τ ή ς έν Έ λ λ ά δ ι Δ υ τικ ή ς Ε κ κ λ η 
σίας πρέπει νά ω σι πολΓται Έ λ λ η ν ε ς .
«Π α ρακαλώ , ϊνα ή αναγραφή τοϋ όρου τούτου μ ε-

λετηθή αύθις ύπό τής Συνελεύσεως, ούχί πρός σκοπόν
αθετήσεως δικαιωμάτων τής ’Επικράτειας, άλλα πρός
διευκόλυνσιν τών ενεργειών τής νομοτελεστικής έξουσίας,
αιτινες πάντοτε θέλουσι τείνει πρός τήν ύποστήριξιν τών
δικαιωμάτων τούτων, έφ’ όσον διεθνείς ύποχρεώσεις δέν
περιόρισαν τυχόν αΰτά.
«Κρίνων λυσιτελή τήν άνενόχλητον καί ύπό μακρών
χρονικών διαστημάτων μή παρακωλυομένην άναθεώρησιν έκείνων τών διατάξεων τοϋ Συντάγματος, όσας ή
εθνική συνείδησις καί ή πείρα ήθελε κρίνει διορθωτέας, άφίημι εις τόν πατριωτισμόν τής ’Εθνικής Συνε
λεύσεως τήν έπιψήφισιν πρακτικωτέρου τινός καί πρός
τά εθνικά συμφέροντα μάλλον συνάδοντος τρόπου άναθεωρήσειυς, τόν όποΓον ή σύνεσις τής Συνελεύσεως ήθελεν έξεύρει.
«Διατεθειμένος νά αφιερώσω ές άε! πάσας τάς δυ
νάμεις Μου εις τήν ύπηρεσίαν τής αγαπητής πατρίδος
ήμών, καί ευχόμενος ινα τό νέον σύνταγμα διά τής
ειλικρινούς καί έμφοονος ένεργείας τών δι’ αύτοΰ ανα
γνωριζόμενων έξουσιών συντελέση εις τήν ευδαιμονίαν
αυτής, στέλλω πρός τήν Εθνικήν Συνέλευσιν τους χαι
ρετισμούς Μου.
Έν Άθήναις, τήν 31 ’Οκτωβρίου 1864.
ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ
Κ. ΚΑΝΑΡΗΣ, Πρόεδρος, Α. ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡ. Π. ΔΗΛ1ΓΙΑΝΝΗΣ, Α. X. ΛΟΝΤΟΣ, Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΤΛΟΣ, ΑΡ. ΚΑΡΝΑΛΗΣ.»
Ή Συνέλευσις άπεφάσισεν ΐνα συζητήση τάς
προτεινομένας ύπό τοϋ Διαγγέλματος τροπο
ποιήσεις μετά την άποπεράτωσιν τής συζητήσεως τού εκλογικού Νόμου· άλλ’ άμ α έπεψηιρίσθη
ούτος, οί πεδινοί άπήτησαν ϊνα,.προηγηθή καί ή
συζήτησις τοϋ περί δημαιρεσιών Νόμου, άπορριφθείσης δε τήςπροτάσεως ταύτης, ήρξατο ή έπί
τοϋ Διαγγέλματος συζήτησις, και ή μέν συμπολίτευσις ύπεστήριξεν δτι Ιδει νά συζητηθή χω 
ριστά έκάστη τών δύο προτάσεων, ή δέ άντιπολίτευσις άπήτει νά γίνη μία συζήτησις καί
μία ψηφοφορία έπί τού όλου διαγγέλματος, έλπίζουσα ϊνα έπιτύχη οϋτω τήν άπόρριψιν τών προ
τάσεων. Ή πλειονοψηφία τής Συνελεύσεως άπεφάνθη καί αύθις ϋπέρ τής γνώμης τής συμπολιτεύσεως, οί δέ πεδινοί, εκατόν είκοσι τέσσαρες
τόν αριθμόν, άπεχώρησαν διαμαρτυρηθέντες, καί
δηλώσαντες δτι δέν ήθελον έπανέλθει πλέον.
Κ α τά τήν έπομένην συνεδρίασιν τής Συνελεύ
σεως, κατορθωθείσης απαρτίας ύπό τής συμπολιτεύσεως, έγένετο ή συζήτησις έπί τής άπαντήσεως εις τό Βασιλικόν Διάγγελμα, καί ή μέν
πρώτη τροποποίησις έγένετο δεκτή,άπαλειφθέντος
τοϋ δρου, καθ’ δν οί λειτουργοί άπασών τών έν
Έ λ λ ά δ ι Εκκλησιών ώφειλον νά ώσι πολΐταιΈ λληνες, τό δέ περί αναθεώρησε»; άρθρον έμεινεν
όπως είχε ψηφισθή, άποφανθείσης τής Συνελεύ
σεως. κ ατά πρότασιν τού Θρασυβούλου Ζαΐμη,
δτι δέν έξεύρισκεν άλλον καταλληλότερου τρόπον
αναθεωρήσει,);.
Τή 9η Νοεμβρίου παρουσιάσθη εις τόν Βασι
λέα τό Ιΐροεδρεΐον τής Συνελεύσεως μετά τής

έπί τούτψ κληρωθείσης έπιτροπής, καί ύπέβαλε
τήν άπάντησιν τής Συνελεύσεως εις τό δεύτερον
Βασιλικόν ΔιάγγεΤμα, δ δέ Βασιλεύς άπήντησεν
δτι, καί τοι λυπούμενος διότι ή Συνελεύσεις δέν
έλαβεν ύπ’ όψιν τήν παρατήρησίν του περί ταχ υτέρας άναθεωρήσεως, δέν άπεποιεϊτο μολαταύτα
νά ύπογράψη τό Σύνταγμα όπως έψηφίσθη.
Μετά τήν έπιψήφισιν τού περί δημ-αιρεσιών
Νόμου, ύπελειποντο πρός συζήτησιν οί φορολογι
κοί Νόμοι, οί περί άφομ,οιώσεως τής Έπτανήσου
καί δ προϋπολογισμός τοϋ 1 8 6 5 , άλλ’ ενεκεν τής
άντιστάσεως τών πληρεξουσίων τής Έπτανήσου
κατά τής άμεσου άφομοιώσεο); παρέλυσαν αί συ
νεδριάσεις τής Συνελεύσεως, καί ή έβδομάς παρήλθεν άνευ συνεδριάσεως, ένεκα τής έλλείψεως
απαρτίας, μέχρι σή; όρισθείσης ημέρας διά τήν
ορκοδοσίαν τοϋ Βασιλέως.
Κ ατά τό έκδοθέν ύπό τοϋ Προέδρου τής Σ υ 
νελεύσεως πρόγραμμα ό Βασιλεύς μετέβη περί
τήν μεσημβρίαν τής 16ης Νοεμβρίου εις τήν αί
θουσαν τών συνεδριάσεων, καί έδωκε τόν ύπο
τού άρθρ. 43 τού Συντάγματος όρισθέντα δρκον,
μετά τοϋτο δέ ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως έκήρυξε τήν λήξιν τών εργασιών αυτής.
Ή Εθνική Συνέλευσις, καταναλ,ώσασα τάς
πλείστας συνεδριάσεις αύτής εις ματαίας συζη
τήσεις καί φατριαστικά; άντεγκλήσεις, δένάνταπεκρίθη εις τάς προσδοκίας τού έθνους, διφκησεν
όμως τό Κράτος κατά τήν μεσοβασιλείαν οίκονομιχώτατα, καί έάν αί κατόπισθε Κυβερνήσεις
ήκολούθουν τό παράδειγμα αύτής, ή οικονομική
κατάστασις τής Ε λλάδος θά ήτο τήν σήμερον
ανθηροτάτη.
Έκλιπούσης τής Εθνικής Συνελεύσεως, ήρ
ξατο νά άνχφαίνηται ή μεταξύ τών ύπουργών
ύποκαίουσα διαίρεσις, πρώτος δέ ό Ύπουργος
τών ’Εξωτερικών Θεόδωρος Δηλιγιάννης, μή
συμβιβαζόμενος πρό; τούς συναδέλφους του, ε'δω.
χε τήν παραίτησίν του, καί άνεπληρώθη τή 29η
Νοεμβρίου ύπό τού Δημητρίου Μπουντούρη, τέως
πληρεξουσίου Έ δ ρ α ς. Ή αναπλήρωσες αϋτη έγέ
νετο κατά συνεννόησιν τού Κουμουνδούρου μετά
τού κόμητος Σπόνεκ, έν άγνοια τού Πρωθυπουρ
γού, δστις άπήτει τό υπουργείου τούτο διά τόν
υιόν αύτοϋ Νικόλαον. Ούχ ήττον άπεσοβήθη ή
υπουργική κρίσις, έξεδόθη δέ ύπό τοϋ Υπουργεί
ου πολιτικόν πρόγραμμα έν εΐδει εγκυκλίου προς
τάς άρχάς τού Κράτους.
Λήγοντος τοϋ Δεκεμβρίου, έδημοσιεύθησαν
όκτώ Βασιλικά δ ια τά γ μ α τα , άφορώντα εις την
άφομοίωσιν τής Έπτανήσου ώς πρός τήν έφαρμογήν τής τελωνειακής και λογιστικής νομοθε
σίας (διατηρηθέντων τών έκεϊ δασμών έπί τοϋ
έλαίου καί τής σταφίδος), τ ή ; άστυαής καί έξωτερικής ύγειονομίας, καί τής ταχυδρομικής
ΊΌμοθεσίας, καί ώς πρός τήν έγκατάστασιν τών

οικονομικών, ύγειονομικών, καί ταχυδρομικών
άρχών, καί τήν έξομοίωσιν τών μισθών. Δ ι’ έτέρου Διατάγματος ώρίσθησαν έν Έ π τανήσω
τέσσαρες Νομοί, ήτοι ό Νομές Κερχύραο, ό Ν ο
μός Κεφα-Μηνίας, ό Νομός Ζακύνθου, καί ό
Νομής νίευχάδος. *)
Έ ν τούτοις, ή μ.ή εύχάριστος κατάστασις τών
πραγμάτων, καί ή κ ατά τοϋ κόμητος Σπόνεκ
όσημέραι αύξουσα δυσαρέσκεια, έπροκάλεσαν έκ
μέρους τή ; άγγλικής Κυβερνήσσως φιλικά; πα
ρατηρήσεις καί συμβουλάς πρός τήν αύλην τής
Κοπεναγης, ό δε Βασιλεύς τής Δανίας Χριστια
νός, ωφεληθείς έκ τής έπιθυμίας τοϋ άδελφού
αύτοϋ ’Ιουλίου όπως έπισκεφθή τήν Ε λλάδα,
έπεφόρτισεν αύτόν ϊνα έξετάση έκ τού πλησίον
τήν κατάστασιν τών πραγμάτων καί βεβαιωθή
έάν τωόντι ή παρουσία τού κόμητος Σπόνεκ π α ρεκώλυε τήν βελτίωσιν αύτών. Ό Πρΐγκηψ άφίκετο εις Α θήνα; τήν 31ην Δεκεμβρίου καί κ α τέλυσεν εις τά άνάκτορα, προέβη δέ εις τήν έκπλήρωσιν τής άνατεθεισης αύτφ εντολής μετά
θάρρους, άλλ’ ούχί καί μετά τής δεούσης περισκέψεως, διότι άπροκαλύπτως προσεκαλει είς τά
άνάκτορα διαφόρους πολιτευομένους καί άνέκρινεν
αύτούς περί τής καταστάσεως τών πραγμάτων.
M ix.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΠΕΡΙ ΤΟ Υ ΛΟΡΔΟΥ ΙΔΔΕΣΛΑΙ
Ό άρτι άποθανών έπίσημος πολιτικός άνήρ
Στάφφορδ Νόρθκοτ ήτο άπόγονος σειράς όλης
επαρχιωτών εύγενών, ήρξατο δε τού πολιτικούσταδίου "μετά τό 1841 ώ ς ιδιαίτερος γραμματεύς
τού Γλάδστωνος, ούτινος κ α τά τ ά τελευταία
έτη έγένετο άντίπαλος έν τή βουλή τών κοινο
τήτων. Κ α τά τό 1885 είσήλθεν έν τή βουλή
τών Λόρδων ύπό τόν τίτλον λόρδος Ίδδεσλ ά ϊ.
Έ κ τών άγγλικών έφημερίδων σταχυολογοϋμεν
χαρακτηριστικά τινα τού βίου τοϋ άνδρός.
« Ώ ς πάντες οί επιφανείς άνδρες τής χώρας
μας, γράφουσι τά «Η μερήσια νέα», δ λόρδος Ί δ δεσλάϊ κατεγίνετο καί είς τήν φιλολογίαν μ ετά
μεγίστου ζή λ ου .Έ ν τινι αύτοϋ λόγω άπαγγελθέντι πρό διετίας έν τ φ πανεπιστήμιο) τοϋ Έ ί ι μ βούργου, ούτινος διετέλει πρύτανις, συχνότατα
παρέθετο τεμάχια τού Ορατίου καί Λουκιαν ύ,
καί σ-ενάζων ώμολόγηβεν, δτι έλυπείτο μή δ υ νάμενος νά καλλιεργή τάς φιλολογικά; του με
λετάς έν τοΐς κοινοβουλευτικοί; άγώσι, διότι
αφεύ ! τ ά σύγχρονα ήθη έξωβελισαν έκ τ ή ; βου·) Τ ό Δ ιά τα γμ α τοϋτο έτροποποιήθη κατόπ ιν
ιά
τοϋ από 9 ’Ιανουάριου 1 8 6 6 Νόμου, καταργήσαντος
τόν Νομόν Λ ιυκάδος.
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λής τών κοινοτήτων τόν Ό ράτιον». Συχνότατα
παίζων έγραφε πρός τούς φίλους του ¿πιστολά;
λατινιστί. Ύπεκρίνετο £έ θαυμχσιώτατα εν ταϊς
κ α τ’ ίδί ον παιζορεεναις κωμψίίαις, καί ήιϊύνατο
ίσως νά διαπρέψη εν τ ώ θεάτρω δσον διεπρεψε
καί επί τής πολιτικής σκηνής. Άνεγίνωσκεν άπλήστως παντοίας δλης συγγράμματα, σατύρας,
φιλοσοφικάς συγγραφάς καί μυθιστορήματα. Κυ
ρίως ί ’ ήρίσκετο εις τά μυθιστορήματα. «Ο υδέ
ποτε τες εΐπεν, δ ίδιος, άνέγνωσε τόσα μυθιστο
ρήματα δσα εγώ κ ατά τόν φοιτητικόν μου βίον.
Κ α τά τήν εβδομάδα τών έξετάσεών μου κατώρθωσα ν’ άναγνώσω τήν Χα.Ιιμα,γ απ' αρχής
μέχρι τέλους.»
Ό λόρδος Ίδδεσλάϊ είχε δέκα τέκνα. “Ισως
δέ, λέγουσιν, εις τούτο οφείλεται καί ή πατρι
κή γλυκύτη; ήν έπεδείκνυε καί εις τάς ζωηροτά τα ς συζητήσεις. Π ράγματι ουδέποτε ώργίζετο. "Οταν δε πολλάκις άπαντών εις αντίπαλον
ΰψωνεν έπ’ ολίγον τήν φωνήν, έν ταύτη διεκρίνετο
μελαγχολική τις Ικφρασις, ώσεί έλεγε : «Σ ε
παρακαλώ, αγαπητέ μου άνταγωνιστά, μή δυσαρεστηθής έκ τής άπαντήσεώς μου· οΰδαμώς
προτίθεμαι νά σε προσβάλλω »
"Εν παράδειγμα τής μετριοφροσύνης τουΣυνεργαζόμενο; εν τή «Σ φ α ίρα» ήςτινος ητο
μέτοχος, είπε ημέραν τινά εις νέον αρχισυντάκτην
τής έφημερίδος : «Διορθώνετε καί μεταβάλλετε
τ ά άρθρα μου. ΙΙάντες δύνανται ί άπατώνται
καί έγώ ίσως πρώτος.»
Ά λ λ ο χαρακτηριστικόν αυτού.
Ό λόρδος Ίδδεσλάϊ ήνο κ α τ’ εξοχήν ευσυ
νείδητος πολιτικός άνήρ, ουδέποτε δ ’ άνελάμβανε
συζήτησιν προτού δπλισθή διά πάντων τών επι
χειρημάτων,· καί ουδέποτε έλεγέ" τι περί οΰ
δεν ητο απολύτως βέβαιος έκ τών προτέρων. Υ 
πό τήν έποψιν ταύτην άντέκειτο καθ’ δλοκληρίαν πρός τόν αρχηγόν του Βηκονσφήλδ, δστις
άνελάμβανε συζητήσεις εντελώς ανέτοιμος,πεποιθώς εις τήν φυσικήν του ευγλωττίαν. Διηγούνται
μαλιστα δτι δ λόρδος Ίδδεσλάϊ, τότε Στάφφορδ
Νόρθκοτ, είπεν εις τόν λόρδον Βηκονσφήλδ, δτι
δέν ήδύνατο νά έννοήση λεπτομέρειας τινάς
σπουδαίου ζητήματος. *0 Βηκονσφήλδ τ ώ άπεκρίθη: «Εις δαίμονας αί λεπτομέρειαι. Παρημέλησα τούτων καθ’ δλον μου τόν βίον καί έν τούτοις έγεινα πρωθυπουργός.» ’Εάν ή ιστορία είναι
αληθής, δ Νόρθκοτ άκούων ταύτα θά έσκ.ανδαλίσθη, διότι έθεώρει ατιμίαν νά κηρΰττχι τις έαυτόν ειδήμονα εις πράγματα άτινα ήγνόει.
Ό Ίδδεσλ ά ϊ έγκαταλείπει συγγράμματα τ ι νά πολιτικά καί οικονομικά, τινά ό* τούτων κα
τ ά περίεργον ε’ιρωνίαν τής τύχης εΐνε έπαινος τού
Γλάδστωνος.
_________________ Α . . .

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
"Οσω έλαφρότερος τήν διάνοιαν είσαι, τόσιρ
εύκολώτερον σέ σηκώνουσι τ ά κύματα τού βίου.
Ή ζω ή μας δμοιάζει μέ ζατρίκιον. Ό τ α ν τε
λείωση ή ζωή τών ανθρώπων, όλοι οί πεσσοί τού
παιγνίου, δ βασιλεύς καί ή βασίλισσα, οϊ στρατιώται καί αξιωματικοί, οί πύργοι καί οί ιππείς,
άπκντες ^ίπτονται εις τό αύτό κιβώτιον.
Έχο»νέσταυρωμένας τάς χεϊρας μή έλπιζε καλλιτέραν τύχην. Άγωνίζου, άγωνίζου, δι’ δλου
τού βίου, διότι ελπίς άνευ προσπάθειας είνε ά γ 
κυρα άνευ πλοίου.

Αΐ γυναίκες είνε οί μαργαρίται τής πλάσεως.
Έ νεκα τούτου άρέσκονται νά περιβάλλωνται έν
χρυσω ώς οί δακτυλιόλιθοι.
Ή ηλικία τών γυναικών είνε ώρολόγιον, τό δ ποΐον εις μέν τήν νεανικήν ηλικίαν πηγαίνει
πάντοτε έμπρύς, από δε τής ωρίμου πάντοτε

οπίσω.
’Εάν έμεινες, δεσποινίς, ανύμφευτος, μή εϊπης δτι άπέτυχε; τού σκοπού τοΰ βίου σου. Δέν
είνε δλαι αϊ σταφυλαί έπιτήδειαι πρός κ α τα 
σκευήν οίνου. Πρέπει νά έχωμεν κ α ί ., σταφί
δας. Ιναμμία λοιπόν τών γυναικών δέν έχει λό
γον όπως απελπίζεται καίλυπήται. Μή αί σ τ α 
φίδες δέν είνε πάντοτε γλυκεϊαι καί δ οίνος ένίοτε όζεινός ;
Οί μικροί άνθρωποι εν μόνον δέν δύνανται νά
ϋποφέρωσιν : δτι «ύπάρχουσιν έτεροι μεγαλήτεροι
αυτών.

Ή ζηλοτυπία καί ή ψευδής υπερηφάνεια έρεθίζονται εύκόλως, καί ζητούσι νά σβύσωσι π υ ρεΐον άνημμένον διά τής πυροσβεστικής αντλίας.

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΤΟΠΟΙ
ΕΝ Χ Ω Ρ Α ΙΣ Γ Ν Ω Σ Τ Ο Τ Α Τ Α ΙΣ
Έ ν τοίς γεωγραφικοΐς πίναξι τής ελληνικής
χερσονήσου παρατηρούνται πρός βορράν, έν τή
’ Αλβανία, λευκαί κηλΐδες, έμφαίνουσαι τούς τ ό 
πους, εις ους δέν έπάτησε μέχρι τούδε δ πούς
περιηγητού, οϋς δέν έξηρεύνησεν ακόμη έπιστήμων γεωγράφος. Οί τόποι οΰτοι σημειούνται έν
τ ώ πίνακι τής ’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας τοΰ

πλοίου, διότι ή κοπεΤσα φάλαινα είχε μήκος 80 ποδών. Τ δ ζώον άπέθανεν έν άκαρεΐ.»
Ά φ ’ ετέρου ό έν Πετρουπολει καθηγητήςΡοστόδσκυ έγνωρισεν εις τήν nNature» τά έξής :
« Ό άνθυπλοίαρχος Κιτάϊεφ μοί γράφει γεγονός
πρωτάκουστον, σύρραξιν πλοίου πρός φυσυτήρας τοΰ
Ινδικού Ωκεανού. «Τήν 19 Οκτωβρίου παρέμεινα
έπί τής γεφύρας του πλοίου « I Ιετρούπολις» μετά
τινων επιβατών. Ό καιρός ήτο νεφελώδης, ούχί δέ
τόσω θερμός. 'Ο ώκεανός έκυλίνδει ήσύχως τό πλοΐον
οτερ έπλεε μετά ταχύτητος 11 μιλίων τήν ώραν.
Αίφνης ήσθάνθημεν κτύπον καί μετά τούτον άτακτον
τήν κ'νη-ιν τής έ'λικος. Ετρεξα πρός τήν πρύμνην
καί παρστηρήτας εξεπλάγην έκ τής μεγίστης ποσότη
τας τοΰ αΓματος ήν εφερον τά όπισθεν τού πλοίου κύ
ματα. Κ α τ' άρχάς ένόμισα οτιναύτης τις ή άλλος
επιβάτης καταπεσών ένεπλάκη εις τάς πτέρυγας τής
έλικος, άλλ’ αμέσως φωναί από τής πρώρας ήκούσθησαν: Έφονεύσαμεν φάλαιναν. Οί έπιβατα: καί τό
πλήρωμα παρεκάλεσαν τόν κυβερνήτην να οπισθοδρό
μηση Γνα ιδωσι εκ τοΰ πλησίον τό κήτος. Ό κυ
βερνήτης συγκατένευσε καί μετά τινας στιγμάς εισήλθομβν εις παμμεγίστην αίματηραν κηλΐδα. Ε κατέ
ρωθεν τοΰ πλοίου εύρίσκοντο δ.ο φυσυτήρες τεθνηκότες· έπί τοΰ σώματος τοΰ πρός τά αριστερά αυτών
διεκρίνετο μεγίστη καί 3αθεΐα πληγή. Τό πρός τά
δεξιά κήτος φαίνεται δτι έφσνεύθη ύπό τής έλικος,
διότι έφερε πληγήν έπί τής κεσαλής. Ύπελογίσαμεν
τό μήκος τών κητών" εις 75— 80 πόδας. Ούχί δέ
πολύ μακράν, μηδόλως ταρασσομένη έκ τής θέας
τών πτωμάτων, έκολΰμβα αγέλη φυσυτήρων.

Κεϊπερτ ώς μήπω έςερευνηθέντες (r é g io n s non
explorées). Τήν λυπηράν έντύπωσιν, ήν έμποιεϊ
τούτο νυν μάλιστα, δτε καί αυτής τής σκοτεινής
κληθείσης ηπείρου, τής ’Αφρικής, αί άγνωστοι
χώραι έρευνώνται καί σπουδάζονται υπό μεγά
λης πληθύος τολμηρών περιηγητών, μετριάζει
πως, νομίζομεν, ή βεβαίωσες, δτι τώρα μ-όλις α 
νακαλύπτονται καί γίνονται γνωστοί τόποι ά
γνωστοι τέως, καίπερ κείμενοι έν χώραις, οίκουμέναις ύπο έθνών πλουσιωτάτων, προηγμένων έν
τώ πολιτισμώ καί πρωτοστατούντων έν τοϊς
γράμμασι καί ταϊς έπιστήμαις.
Διά τών νεωτάτων έρευνών τού S c h r a d e r
κατεδείχθη δτι έν τοϊς Πυρψηναίοις ύπάρχουσι
τόποι μεγάλης έκτάσεως παντελώς άγνωστοι
άχρι τούδε γεωγραφικώς. Οΰτως ή κοιλάς Άράν
έν τοϊς γεωγραφικοΐς πίναξι παρίσταται ώς κεί
μενη έν τή πρός τήν Μεσόγειον θαλασσαν τετραμμένη χώρα, έν ώ τ ά δ δ α τα τα ύ τη ; συμβάλλουσιν εις τόν ποταμόν Γαρούναν. Έ κ τών
τριγωνομετρικών έρευνών τού S c h r a d e r έγνώσθη δτι ΰφίσταται φάραγξ διχοτομούσα όφρύν
όρέων, ήτις ύπελαμβάνετο ώς μία καί συνεχής.
Ώ ς δ ’ έβεβαιώθη ύπό τού έν Τουλούζη επιστή
μονας J au bern at, έν τή φάραγγι έκείνη ΰπάρχει καί λίμνη, ή μ,εγίστη μάλιστα τών κατά
τήν αρκτικήν κλιτύν τών ΓΙυόψηναίων λιμνών.
Μέχρι τού έτους 1883, δτε ίζηρεύνησε τήν χ ώ 
ραν δ J au bern at, ή λίμνη αΰτη ητο άγνωστος.
Πλήν τούτων δ S c h r a d e r άπέδειξεν, δτι νοτίως
καί νοτιοανατολικώς τής κοιλάδος τού Ά ρ άν ύπάρχουσιν δρη συνεχή εχοντκ ύψος μέχρι 3 100
μέτρων, έν ούδενί γεωγραφική πίνακι σημειούμενα.
*Π .
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Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε Ι Σ
Συχνότατα τά πλοία έν θαλάσση συναντώσιν υφά
λους καί πλέοντας πάγους. Σπανιως όμως ήκούσθη
σύρραξις πρ’ος θαλάσσια ζώα. Τελευταίως όμως συνέβησαν δύο τοιαϋται. Τήν πρώτην ή Ά μ ε ρ ι κ α ν ική
ε π ι σ τ ή μ η αναφέρει ώς έξης :
« Τ ’ο όλλσνδικόν άτμόπλοιον Β ε σ λ ά ν δ 3500
τόννων άπήρεν εξ Άμόέρσης τήν 11 Ιουλίου 1886
καί προσωρμίσΟη εις Νέαν Ύόρκην τήν 27 τοΰ αυ
τοί μηνός. Ό κυβερνήτης τοΰ πλοίου διηγείται, δτι
τήν ίευτέραν ημέραν τής άναχωοήσεώς του. περί τήν
μεσημβρίαν, παρετήρησε φάλαιναν κολυμβώσαν έπί
τής έπιφανείας τών ύδάτων καί κατευθυνομένην προς
τδ πλοΐον κατ’ εύΟειαν. Πρός αποφυγήν τής μετά
τοΰ ζώου συναντήσεως δεν ελαβεν ούδέν μετρον, ϋποθέτων,ότι μόνον τ'ο ζώον πλησιάζοντος του πλοίου θά
παρέχκλινε. Συνέβη δέ τουναντίον. Ή φάλαινα ου
δόλως παρέκκλινε, καί τό πλοΐον πλέον μετά μεγίοτης ταχύτητος Ικοψε ταύιην εις δύο. Έπισυνέίη
σύρραξις ίσχυροτάτη έπιβραδύνασα τόν δρόμον τοΰ

Οί Αμερικανοί Οεωροΰντες μακράν τήν άπό τοΰ
Ατλαντικού εις τόν Ειρηνικόν ωκεανόν όδόν διά τοΰ
διασχίζοντος τήν ήπειρον αύτών Ειρηνικού σιδηρο
δρόμου, σχεδιαζουσι τήν στρώσιν νέου σιδηροδρόμου
διά τών βραχωδών όρέων, δι’ ού θά συντέμνεται ή
όδος κατά 300 μι’λλια. Αί φυσικαί καί τεχνικά! δυςχέρειαι, άς πρόκειται νά κατανικήσωσι πρός κατα
σκευήν τοΰ σιδηροδρόμου τούτου είνε μέγισται καί
τεράστιαι- Οδτω τό όρος Grays Peak θά διατρηθή
εις ΰψος δεκακιςχιλίων ποδών υπέρ τήν επιφάνειαν
τής θαλάσσης, διά σύριγγο; μήκους ει’κοσιπεντά/.ις
χιλιων ποδών. ’ Εκ τών είκοσι στενών τών Βραχω
δών όρέων "επτά μόνον κεΐντα; εις ΰψος κατώτερον
τών δεκακιςχιλίων ποδών ύπεράνω τής έπιφανε;ας
τής θαλάσσης, έκ δέ τών 73 σταθμών τοΰ Κολοράδου μόνον 1 2 κεΐντα·. εις ΰψος κατώτερον τών πεντακιςχιλίων ποδών, δέκα δε εις ύψος κατώτερον τών
δεκακιςχιλίων.
01 έν Παρισίοις κωφάλαλοι εώρτασαν διά συμπο
σίου τήν 174ην επέτειον τής γεννήσεως τοΰ άβδα Δελεπε,τοΰ έφευρέτου τής γλώσσης τών κωφαλάλων ΕΤς τών
συνδαιτυμόνων άντιπροσωπεύων τήν έταιρίαν τών λο
γιών έξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τοΰ Φερδινάνδου
Βερθε, δστις ήτο κωφάλαλος καί ό αρχαιότερος τών
καθηγητών έν τώ Έθνικώ Ίδρύματι τών κωφαλάλων.
Εις τών παρ',σταμένων καθηγητών εξήγησε διά τής μι
μικής -ήν ομιλίαν τοΰ ρήτσρος, τότε δέ παταγώδεις
έόερράγησαν έχευφημίαι. Ή ερμηνεία τής ομιλίας
έδωκεν αφορμήν εις ζωηρότατα μιμικά σχόλια με-
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ταξυ τών κωφαλάλων συνδαιτυμόνων, μέχρι τέλους
τού γεύματος διαρκέσαντα.
’Αγγλική έφημερίς έδημοσίευσε τάς ακολούθους ο
δηγίας περί τής χρήσεως τών διά πετρελαίου φωτιζουσών λυχνιών, δι’ ών δύνανται νά προληφθώσι
πλεϊστα έκ τούτων δυστυχήματα
Ή λυχνία πρέπει νά Ιχη βάσιν βαρεϊαν και πλα
τείαν.
Ή θρυαλλί; πρέπει νά είνε μαλακή καί ό ι
στός αύτής χαλαρός.
Ή θρυαλλίς πρέπει ν' άποξηραίνηται προ τού πυ
ράς, προτού είσαχθή είς τήν λυχνίαν.
Ή θρυαλλίς πρέπει νά πληροί ακριβώς τον σωλήνα
χωρίς νά συμπιέζηται.
Ή θρυαλλί; πρέπει νά διαποτισθή ύπ'ο τού πε
τρελαίου προτού άναφθή.
Καθ’ ήν στιγμήν άνάπτεται ή λυχνία, ή θρυαλλίς
πρέπει νά είνε χαμηλή καί κατόπιν νά ύψωθή βαθ
μηδόν.
Ό σαι λυχνίαι δέν Ιχουσιν αποσβεστικόν σύστημα
πρέπει νά σδύνωνται ώ ς έξής' Καταβιδάζεται ή θρυ
αλλί'; μέχρις ου ή φλόξ κατασταθή μικρά καί παλλουσα, τότε φυσά τις ί-χυρώ; διευθύνων τό ρεύμα
τού άέρος έπί τού ανωτέρου μέρους καί ούχί έκ τών
ά’νω προς τά κάτω.
'Ικανός λόγος έγένετο εσχάτως πορί τής επιτυ
χίας τής καλλιέργειας τών σακ’/ίροτεύτλω/ εν Θεσ
σαλία. Τ ά περί τούτου Ιχουσιν ακριβώς ώς έξής: Πέρυσιν άπεσταλησαν ύπό τού υπουργείου τών Ε σωτε
ρικών είς τινας τών έπαρχιών τού Κράτους δράμιά
τινα σπόρου έκλεκτού σακχαροτεύτλου πρός δοκιμήν.
Είς τινα μέρη τής Θεσσαλίας δ σπόρος έσπάρη, έφύησαν δέ σακχαρότευτλα, τά όποια ώς έκ τού όγκου
αύτών έξελήφθησαν ύπο τών άγνοοΰντων τά καθέκα
στα τή; καλλιέργεια; ταύτης ώς έπιτυχόντα. Γά σακχαοότευτλα ταύτα οΰτε άνελύθησαν, δπως γνωσθή το
ποσοστόν τής σακχάρεως, ήν περιεΓχον, ούδ έπι με
γάλης έκτάσεως έκαλλιεργήθησαν. Έ κ προγενεστέ
ρων καλλιεργειών, γενομένων έν Αττική, αλλ’ έπι
λίαν περιωρισμένων έκτασεων, δι; μέν έν τώ Δημοσίω Δενδροκομείφ, άπαξ δέ έπί τών έν Μαραθώνι
κτημάτων τού κ. Π. Σκούζε έβεβαιώθη, δτι εκλεκτά
σακχαρότευτλα καλλιεργούμενα ενταύθα άποφέρουσι
χημικώς (ούχί δέ καί βιομηχανικώς) ώρισμένην σάκχαριν 3 1/ ϊ — 4 έπί τοΤς έκατόν.
Κατά τήν «Ελληνικήν Γεωργίαν» ή είς τά έν
Θεσσαλία κτήματα τού κ. Κ. Ζάππα καλλιέργεια
τής βοιχμηρίας βαίνει άριστα Ό είσαγαγών είς τά
κτήματα τήν καλλιέργειαν τού κλωστικού τούτου φυ
τού κ . Βιγγλερ συμβληθείς έσχάτως μετά τού κ.
Ζάππα προτίθεται έφέτος νά έπεκτείνη τάς έκ βοιχ
μηρίας φυτείας έπί έκατον στρεμμάτων Ή έπίδοσις
τής παρ' ήμϊν καλ'λιεργείας τού φυτού τούτου, ή όφειλομένη είς τήνδλην έπταετίαν ύπο τού κ.Ζάππα γενναίαν ύποστήριξιν τών προσπαθειών τού κ. Βιγγλερ,
Ισται ευεργέτημα διά τον τόπον καί ιδίως διά τήν
Θεσσαλίαν, καθότι ή κλωστική αύτη υλη είνε κατά
πολύ ύπερτέρα καί πολυτιμότερα τού βάμδακος.
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Έ ν Mount—Stewart, Ινθα διατρίδει ή οικογέ
νεια τού άντιβασιλέως τής ’ Ιρλανδίας λόρδου Λονδόνδερυ, πρό τίνος καιρού κλέπται ήνέφξαν μυστηριωδώς τό υπόγειον καί άφήρεσαν απ ' αύτού έκατον
τριάκοντα καλάθους πλήρεις φιαλών οίνου. Ό λόρ
δο; Λονδόνδερυ μετ’ όλίγας ημέρας έδημοσίευσε τήν
έξής είδοποίησιν είς τά άγγλικά φύλλα. « Δέν δύνα
μαι νά ύποθέσω δτι οί κύριοι κλέπται καθώς καί οί
κλεπταποδόχοι τών οίνων μου γνωρίζουσι νά έκτιμήσωσι τήν αξίαν αυτών. Οί οίνοι ούτοι τού οίκου μου
μ,οι έδωρήθησαν άπαντες ύπό έξόχων προσώπων, εινε
δέ άξιοι νά ποθώσι ύπό βασιλέων καί αύτοκρατόρων.
Παρακαλώ λοιπόν νά μοί στείλωσιν ο! κλέπται άν
θρωπόν τινα, δν διαβεβαιώ διά τού λόγου τής τιμής
μου δτι δέν θά καταδιώξω οΰτε θά ζητήσω τήν τι
μωρίαν του, δπως άγοράσω τά; κλαπείσας φιάλας
μου,πληρόνων ανευ διακρίσεως ποιότητος μίαν γκινέαν
δι' έκάστην φιάλην, φέρουσαν άλύμαντον τήν σφραγί
δα. Διατί αφού ούτως ή άλλως θά πωληθώσιν οί οίνοί μου νά μή προτιμηθώ έγώ ώ ς αγοραστής ;»
Περί τών ίξεων τών πολιτικών τής ’Αγγλίας τά
άγγλικά φύλλα δίδουσιν ήμΤν τάς έπομ-'νας πληροφο
ρίας' «Πρό πολλών χρόνων νεαρά τινα μέλη τού
κοινοβουλίου είσήγαγον τόν συρμόν νά μ.ή πίνωσι
τρώγοντες καμπανίτην, άλλ' άντ’ αύτού τά ήττον ερε
θιστικά αλκαλικα ϋδατα, άτινα σήμερον κατήντησαν
παγκόσμια, πολύ περισσότερον ή άλλοτε ό καμπανίτης
καί ό ερυθρός οίνος. Έ ν τώ οίκω τού Γλάδστωνος
συνηθροίσθησαν ποτέ πολυάριθμοι συνάδελφοι, οίτινες
πάντες ήρνήθησαν νά πίωσιν οινοπνευματώδη ποτά.Ή
άπόφασίς των αΰτη δέν διήρκεσεν έπί πολύ,διότι είς έτέραν περίστασιν μόνον δ ΚάρολοςΔΟ.κε εμεινεν μέχρι
τέλους εγκρατής ποτών. Ό ΓλάδσΤων ούδέποτε κα
πνίζει, πίνει δμως, τρώγων, οίνον καί έπισφραγίζει τό
δεΐπνόν του διά ποτηριού οίνου τού Πόρτο,είς ον άρέσκεται κατ’ έξοχήν.Ό Τσάμπερλαιν ουδέποτε εξάγει
τό μακρόνκα: δυνατόν αύτοΰποϋροαπό τού στόματος,τρώ ·
γων δέ πίνει καμπανίτην. ΌΤζώνΜόρλευπίνει έπίσης
καμπανίτην,αλλά καπνίζει σιγαρέτα .Ό Σίρ Χάρκουρτ
πάσχων δεινώς τόν στόμαχον, έπ! μακρόν χρόνον άπέσχε τών ποτών' τελευταίον δμως έπανήλθεν είς
τόν έρυθρόν οίνΟν. Ό Λόρδος Ρανδόλφ Κούρσιλλ
πίνει ολίγον,άλλά καπνίζει πολύ. Ό Λαβουσσέρ είνε
τόσφ περιπαθής καπνιστής ώστε πάντοτε φέρει μεθ'
έαυτού υπερμεγέθη σιγαροθήκην, κατά δέ τάς συνε
δριάσεις συχνότατα διατρίδει είς τήν αίθουσαν τού
καπνίσματος. Ό λόρδος Σαλισβουρύ, ένεκα πού έπισφαλούς τής υγείας του, είνε ήναγκασμένος νά πίνη
μετρίως ερεθιστικά ποτά, ουδέποτε δέ καπνίζει. Ό
λόρδος Δουφεριν τέλος οΰτε πίνει, ούτε καπνίζει.
'Αγγλικόν τι έβδομαδιαΤον φύλλον προσεκάλεσε
τούς συνδρομητάς του ν’ άποφανθώσι διά ψηφοφορίας
τίνα κρίνουσιν έκ τών ζών-ων άνδρών τόν μέγιστον.

. . . . . . . . --------- ψήφων ό Βρετανός. Α λ λ 'ή «Έ φη
μερίς τής Κολωνίας» έρωτά εύφυώς εάν, γινομένης
παρομοίας ψηφοφορίας έν Γερμανία,θά έλάμβανε 32,
300 ψήφους ό Γλαδστων;
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