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ΠΕΡΙ Ν13ΥΡΟΥ.
Η γόνιμος τών Ελλήνων φαντασία, ήτις τοΐς 

πάσιν απέδιδε παραδόξους αιτίας, δέν έλειψε νά 
πλάση μύθους τερπνούς και διά την μικράν ταύ
την τοϋ Καρπαθίου πελάγους νήσον, Εν τή προς 
τούς Θεούς μάχη τών Γιγάντων έμυθολόγησαν, είς 
τών τελευταίων τούτων, ό Πολυβώτης, διωκόμε
νος ύπό τοϋ Ποσειδώνος, άφίκετο είς Κών’ έκεΐ δέ 
δ Θεός τής θαλάσσης άποθραύσας τή τριαίνη μέρος 
τής νήσου ταύτης, το έπέ^ριψε τώ Γίγαντι καί 
κατεπλάκωσεν αυτόν’ το δέ άποκοπέν ούτοι μέρος 
άπετέλεσεν ιδίαν νήσον, κληθεΐσαν Νίσυρον άπο 
τοϋ νέω καί σύρω, διότι άποκοπεΐσα αύτη τής Κώ 
επισύρει τώ Γίγαντι νέον τι. Κατά δέ Στέφανον τον 
Βυζάντιον, τόν μέν Πολυβώτην προσέβαλεν ό Ζεύς, 
παρατηρών δέ δ Ποσειδών δτι δ Γίγας δέν έφονεύ- 
θη, έτριψε κατ’ αύτοΰ τήν τρίαιαν, ήτις άπέκοψε 
τής Κώ μέρος, κληθέν Νίσυρον’ άλλά τής τοϋ Στε
φάνου διηγήσεως προτιμητέα ή πρώτη, ήν άσπά- 
ζονται δ τε Στράβων καί δ Απολλόδωρος, καί ήτις, 
φαίνεται, είχε το κϋρος τής παραδόσεως παρά τοΐς 
άρχαίοις, διότι καί δ Παυσανίας άναφέρει οτι εϊδεν 
εις τον έν Αθήναις ναόν τής Δήμητρος γραφήν τοΰ 
Πραξιτελους, παριστώσαν τδν Ποσειδώνα έφιππον 

καί βάλλοντα τώ δόρατι τδν Πολυβώτην.
όποία έστιν ή τών μυθευμάτων τούτων εξήγη

σες, δέν είναι βεβαίως δύσκολον νά έννοήσωμεν. 11 
Νίσυοος προήλθεν έξ ήφαιστείου ένεργείας, ώς όμως 
τινές τών νεωτέρων, καί ίδίμ δ Ρόσσιος, παρετηρη- 
σαν, αύτη δέν άνεφάνη διά μιάς ολόκληρος έκ τής. 
θαλάσσης, άλλά βαθμηδόν έξ υποβοάσματος ηφαι
στείου κατά μικρόν ένεργουμένου, καί τδ όποιον 
αύξάνον ολίγον κατ’ όλίγον τδ χείλος τοΰ κρατή- 
ρος αύτοΰ, έπεσώρευεν δγκους τέφρας καί κισσήρε- 
ως καί κατεκύλιεν έπί τών πλευρών αύτοΰ δια- 
πύρους μύδρους καί χειμάρους λάβας, μέχρις ού 
άποσβεσθείσης τέλος τής καμίνου καί τών υλών 
αύτών συμπαγεισών, έσχηματίσθη δρος τι έχον έν 
τή κορυφή αύτοΰ κοίλωμα δίκην λέβητος, ένθα 
καί μέχρι τοΰ νΰν άποζέει θειον’ τδ δέ δρος τοΰτο 
εχει κατά τήν παρά τοΰ άγγλου υδρογράφου Βρόκ 
γενομένην καταμέτρησιν 2271 ποδών ύψος υπέρ- 
τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, ήσαύτως έκ ^υακίων 
ούτως είπεΐν λάβας κατα^ρευσάσης άνωθεν καί κα- 
ταπεσούσης είς τήν θάλασσαν έσχηματίσθησαν πο
λυάριθμα άκρωτήρια, καί ούτως έμορφώθη ή νήσος 
αύτη.

Η Νίσυρος κατά πρώτον εκαλείτο Πορφυρίς άπδ
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τών έν αύτή πορφυρών, έχει δέ περίμετρον όγδο- 
ήκοντα σταδίων. Πρώτοι αύτής κάτοικοι έγένον
το οί Κάρες, παρά τών οποίων τήν έκυρίευσε μετά 
τής παρακαμένης Καλύδνης θετταλδς δυίός τοΰ 
Ηρακλέους' άλλά παθοϋσαν ύπδ σεισμών καί έρη- 
μωθεΐσαν, κατώκησαν έκ νέου οί Κώοι, τών οποί
ων οί βασιλείς Φείδιππος και Αντιφος συνεξεστρά- 
τευσαν μετά τοΰ έπιβαλομένου τοΐς Νισυρίοις Α
ριθμού νηών κατά τής Τρφάδος. Και πάλιν δμως 
παθοϋσαν φθοράν άνθρώπων, οί ‘Ρόδιοι όψιαίτερον 
ωκησαν αύτήν. Επί τών Μηδικών πολέμων οί Νι- 
σύριοι εϊποντο τήβασιλίσση τής Αλικαρνασσού Αρ
τεμίσια, ήτις είχε συνεκστρατεύσει μετά τοΰ Ξέρ- 
ξου κατά τών Ελλήνων' κατά δέ τδν Πελοποννη- 
σιακόν πόλεμον οί Νισύριοι ήσαν σύμμαχοι μισθο
φόροι τών Αθηναίων, οίς έξεμισθοΰντο ώς έξ’ έπι- 
γραφών μανθάνομεν, άντί έκατδν δραχμών κατά 
μήνα' δτε δέ ήττήθησαν οί Αθηναίοι έν Λίγος πο- 
ταμοΐς, τότε καί οί Νισύριοι συνετάχθησαν τοΐς Λα
κεδαιμονίου, μέχρις ού δ Κόνων μετά τήν παρά 
Κνίδω ναυμαχίαν μετέστησεν αύτούς πάλιν πρδς 
τούς Αθηναίους. Εκτοτε ούδαμώς γίνεται λόγος έν 
τή ιστορία: τής Ελλάδος περί Νισύρου' άλλ’ έξ επι
γραφών πληροφορούμεθα δτι έπί τών μεταξύ Ατ- 
τάλου καί ‘Ροδίων καί τοΰ Φιλίππου πολέμων ή 
νήσος αΰτη συνετάσσετο τώ τελευταίω, δστις διά 
πρέσβεως τοΰ Καλλίουτοΐς έπέτρεψεν ίνα χρώνται 
τοΐς πατρίοις νόμοις.

Οί κατά τδν Μεσαίωνα ώς γόπες έπί τήν δυσ
τυχή Ελλάδα έπιπεσόντες φοάγκοι δέν άπηξίω- 
σαν παοατηρήσεως καί τήν Νίσυρον. ό ιστορι
ογράφος Βόζιος έπί τή μαρτυρία Γραικών κατοι- 
κούντων κατά τήν έποχήν αύτοΰ εις Μελίτην βέ
βαιοί, δτι πριν ή κυριευθή ή Νίσυρος ύπδ τών ιπ
ποτών τής Ρόδου έσχημάτιζεν ίδιον δουζάτον, τοΰ 
οποίου οί δοΰκες είχον κόψει καί νόμισμα φέρον τδ 
δουκικον στέμμα' άλλ’ ούδαμοΰ εύρόντες άναφε- 
ρόμενον τδ όνομα τών δουκών, οιτινες κατεΐχον 
τήν Νίσυρον, ούδέ νομίσματος αύτών μέχρι τοΰδε 
γνωστού υπάρχοντος, ούδεμίαν πίστιν δυνάμεθα 
ίνα παράσχωμεν είς τοΰ Βοζίου τήν έξιστόρησιν. Τδ 
δέ βέβαιον είνε δτι μετά τήν ύπδ Φοΰλκου τοΰ Βιλ- 
λαρέ άλωσιν τής ‘Ρόδου (15 Αύγουστου 1310) οί 
έν αυτοί Σαοακηνοί άποχωρήσαντες, κατέφυγον εις 
τινας τών νήσων τοΰ άρχιπελάγους, ένθα προσε- 
πάθησαν ίνα διατηρηθώσιν' άλλ δ Μ. Μαγίστωρ 
έπέτυχε νά έξελάση εύκόλως αύτούς κάκεΐθεν έν 
έτει 1315, καί ουτω μετά τών λοιπών νήσων πε- 
ριήλθεν είς τήν κυριότητα τοΰ τάγματος τοΰ Αγίου 

ϊωάννου και ή Νίσυρος' ΐνα όμως μή τδ τάγμα 
έξαντλή τάς δυνάμεις καί τούς οικονομικούς αυ
τού πόρους είς τήν διατήρησιν τών άναγζαίων φρου
ρών έν ταΐς νήσοις έκείναις, παρεχώρησεν έπί τισιν δ- 
ροις τήν φεουδαλικήν διαχείρισιν αυτών είς διαφό
ρους ίππότας, οιτινες έν άρχή τδ συνέδραμον δπως 
κυριεύση αύτάς. Εν έτει λοιπδν 1317 δ Μ. Μα
γίστωρ όμοφώνως μετά τοΰ τάγματος, έπιθυμών 
ΐν’άνταμείψη τήν άνδρίαν δύο άδελφών έξ ΐσχίας 
τοΰ μέν ϊωάννου, τοΰ δέ Βουοναβίτα Ασσάντη κα- 
λουμένων, οιτινες έπί πολύ υπηρέτησαν τδ τάγμα 
κατά τε ξηράν καί κατά θάλασσαν είς τούς πρδς 
τούς Σαρακηνούς πολέμους, διακριθέντες μάλιστα 
κατά τήν άλωσιν τής ‘Ρόδου, παρεχώρησεν αύτοΐς 
τε καί τοΐς νομίμοις αύτών έκγόνοις είς φέονδον 
τήν νήσον Νίσυρον μεθ’ Απάντων τών παραρτημά
των αύτής" ύπό τήν έπιφύλαξιν δμως τής άνωτά- 
της κυριαρχίας εις τδ τάγμα, καί δρκισθέντων δη
μοσία τών δύο έκείνων άδελφών πίστιν και υπο
ταγήν είς τάς άποφάσεις αύτοΰ. Πρδς τούτοις ΰπε- 
χρεώθησαν ουτοι νά διατηρώσιν αείποτε έτοίμην 
μίαν καλήν, μεγάλην καί καλώς ώπλισμένην γα- 
λέραν, ώς μέν δ Βόζιος καί Πάολης ίστοροΰσιν έ
κατδν είκοσι κωπών, ώς δέ δ Βερτώς, δπεο καί πι- 
θανώτερον, είκοσιν έξ, έφ’ ής ώφειλε πάντοτε νά 
έπιβαίνη εΐς τών δυο άδελφών, δπως έν πάση ώρα 
έκτελώνται παραχρήμα αί διαταγαί, αΐτινες ήθε
λον τοΐς δοθή' έν περιπτώσει δέ καθ’ ήν ήθελεν ά- 
πολεσθή ή γαλέρα αΰτη είς υπηρεσίαν τοΰ τάγμα
τος, ώφειλον έκεΐνοι νά έτοιμάζωσιν έτέραν.

Μετά τδν θάνατον τών δύο άδελφών ϊωάννου 
καί Βουοναβίτα, ή κυριότης τής νήσου περιήλθεν 
είς τούς υίούς αύτών Ιάκωβον υίδν τοΰ ϊωάννου καί 
Λιγόριον τδν έξάδελφον αύτοΰ, εις ο'ύς τδ τάγμα 
έπεκύρωσεν έν ετει 1340 έπί τοΐς αύτοΐς ώς καί 
είς τούς γονείς αύτών δροις τήν κυριότητα ταύτην. 
’Αλλ’ δ Λιγόριος, παραβάτης τοΰ δρκου τής υποτα
γής, δν έδωσε πρδς τδ τάγμα, γενόμενος, έξώπλι- 
σε μίαν γαλέραν καί έπί τδν πειρατικόν βίον τρα
πείς, έλήστευεν άδιαφόρως φίλους καί εχθρούς' ού
τως έλήστευσε ‘Ροδίους τινάς υπηκόους τοΰ τάγ
ματος, καί έφόνευσεν ετέρους εμπόρους Κυπρίους, 
άνθ’ ών δ βασιλεύς τής Κύπρου Ουγας δ'. έξοπλί- 
σας τώ 1340 δύο γαλέρας έξέπεμψεν αύτάς πρδς 
καταδίωξιν τοΰ πειρατοΰ, δστις όμως έπέτυχε με
τά τής λείας αύτοΰ νά σωθή είς Νίσυρον, ένθα υπε- 
ρήσπισεν έαυτδν κατά τών γαλερών τοΰ βασιλέως 
τής Κύπρου. Ούτος δέ εκδικούμενος κατέσχε διά
φορα πλοία έμπορων ‘Ροδίων ευρισκομένων τότε 

είς τδ κράτος του, έπί τή προφάσει δτι άφοΰ είς 
υποτελής τοΰ τάγματος ληστεύη τούς υπηκόους 
του, δικαιούται καί αύτδς νά μετέλθη άντεκδί- 
κησιν.

Οί έν ‘Ρόδω ίππόται πληροφορηθέντες τά γε- 
νόμενα προσεκάλεσαν τδν Λιγόριον ΐνα μεταβή αυ
τοπροσώπως είς ‘Ρόδον καί άπολογηθή ενώπιον τοΰ 
Δικαστηρίου αύτών εις τάς άποδιδομένας αύτώ 
πράξεις' άλλ’ έπειδή ούτε αύτοπροσώπως, ούτε δι’ 
Αντιπροσώπου έκεΐνος παρέστη έντδς τής ταχθεί
σης προθεσμίας, τδ Δικαστήριον τών ιπποτών Α
ναγνώρισαν αύτδν ένοχον, τδν κατεδίκασεν ώς α
ποστάτην είς τήν Απώλειαν τών έπί τής νήσου 
Νισύρου δικαιωμάτων του. Εν τούτοις δ έξάδελφος 
αύτοΰ ϊάκωβος, φοβούμενος μή τδ τάγμα πωλήση 
είς ξένον τινά τδ μερίδιον έκείνου καί διαμοιρασθή 
ούτως ή κτήσις τής νήσου είς δύο οικογένειας, πα- 
ρεκάλεσε τδν τότε Μ. Μαγίστορα ΪΙλίωνα Δε- 
Βιλλενέβ, χρησάμενος πρδς τοΰτο τή μεσολαβήσει 
τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλεως ‘Ροβέρτου, ΐνα πώ
ληση προς αύτόν έπί εύλόγω τιμή τδ κατασχεθέν 
τοΰ έξαδέλφου του Λιγουρίου μερίδιον' δ δέ Μ. 
Μαγίστωρ, τδ μέν χαριζόμενος πρδς τδν βασιλέα 
τής Νεαπόλεως, οστις δι επιστολής του έξητήσα- 
το νά ληφθή ύπ’ όψιν ή δέησις τοΰ Ιακώβου, τδ δέ 
ευρίσκων εύλογον τήν τιμήν, ήν έκεΐνος προσέφερε, 
τώ παρεχώρησεν άντί δισχιλίων καί πεντακοσίων 
χρυσών φλωρίων, έπί τοΐς αύτοΐς όμως πάντοτε 
δροις, τδ μερίδιον τοΰ Λιγουρίου' άλλ’ έπειδή δ ϊά
κωβος, έν τή λήξει τής τεταγμένης πρδς πληρωμήν 
προθεσμίας, όέν έδυνήθη ν Απότιση δλόκληρον τδ 
άνω ποσον, δ Μ. Μαγίστωρ τώ έπέτρεψε πάλιν τή 
μεσολαβήσει τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλεως ΐνα πω
λήση ή υποθηκεύση μέρος τοΰ φεούδου διά τό πο- 
σδν τών χιλίων τριακοσίων φλωρίων, ών άπελεί- 
πετο.

Λποθανών έν έτει 1347 δ ϊάκωβος άφησε δύο 
ανηλίκους υίούς, τδν μέν καλούμενον Κίκκον, τδν 
δε Νικόλαον Άσσάντην, ών άνεγνωρίσθησαν άμέσως 
τα επί τής νήσου κληρονομικά αύτών δικαιώματα 
παρά τοΰ τάγματος' άλλ’ έπειδή κατά τδν όρον 
τής πρδς τήν οικογένειαν αύτών παραχωρήσεως 
της Νισύρου, ώφειλεν εις έξ αύτών νά έπιβαίνη 
τής πρός υπηρεσίαν τοΰ τάγματος γαλέρας, καί 
επειδή ούτοι ώς έκ τής ήλικίας αύτών δέν έδύ
ναντο έτι νά έκπληρώσωσι τήν ύποχρέωσιν ταύ
την, διά ταΰτα πέμψαντες πρέσβυν είς Ρόδον τδν 
κηδεμόνα αύτών Νοβέλλον Μόνακκον έξ ϊσχίας, 
παρεκάλεσαν τον Μ. Μαγίστορα ΐνα άντί πληρωμής 

ποσού τίνος έκμηδενισθή δ όρος' έκεΐνος δ δέ Μ. 
Μαγίστωρ καί τδ συμβούλιου, εύρόντες εύλογον 
τήν πρότασιν τοΰ Κίκκου καί Νικολάου, τούς ά- 
πήλλαξαν τής υποχρεώσεως τοΰ έχειν έτοίμην 
πάντοτε μίαν, ώς προείπομεν, γαλέραν, άντί ετή
σιας πληρωμής, γινομένης είς Ρόδον κατά τήν 
ήμέραν τής γεννήσεώς τοΰ Αγίου ϊωάννου τοΰ 
Βαπτιστοΰ, διακοσίων χρυσών φλωρίων, σωστών 
καί είς Φλωρεντίαν κεκομμένων. Τοιουτοτρόπως 
έςηκολούθει διοικών τήν Νίσυρον έπιτροπικώς δ 
ρηθείς Νοβέλλος' Αλλ’ δ δεσποτικός αύτοΰ τρόπος 
έξήγειρε τώ 1 352 τούς κατοίκους, οιτινες ού μό
νον ήρνήσαντο νά τώ υπακούωσι καί πληρώνωσι 
τούς τεταγμένους φόρους, άλλ’ άπεπειράθησαν 
προσέτι καί νά τδν φονεύσωσι. Ταΰτα πληροφορη- 
θείς τότε δ Μ. Μαγίστωρ Θεόδοτος Δε-Γοζών διέ
ταξε τόν κύριον τής Κώ ιππότην Βερτράνδον Καν- 
τέζιον, ΐνα μεταβή όπως καθησυχάση τδν τόπον' 
ούτος δέ πλεύσας έπί τ-ήν Νίσυρον μετά δυνάμεως 
καί συλλαβών τούς πρωταιτίους τών στασιαστών, 
ους μετήγαγεν είς Ρόδον, έπανέφερεν είς τήν ύ- 
ποταγήν τούς άπειθοΰντας.

Τελευταίος κύριος τής Νισύρου έκ τής οικογέ
νειας Ασσάντη έγένετο Βαρθολομαίος, ό υίδς τοΰ 
Κίκκου, όστις άποβιώσας έν έτει 1385 άτεκνος, 
κατέλιπε καί τήν νήσον άνευ κυρίου. Περιελθού- 
σης λοιπόν αύτής αύθις υπό τήν άμεσον τοΰ τάγ
ματος κυριότητα, τήν προσέφερεν έκεϊνο ώς φέου- 
δον είς τδν έκ Γερμανίας ιππότην Δομίνικον, έπί 
τώ όρςο έτησίας πληρωμής διακοσίων φλωρίων'
άλλά τοΰ Δομίνικου όψιαίτερον ναυάρχου 
τάγματος διορισθέντος, καί παραιτηθέντος 

τοΰ
δλο-

σχερώς έν έτει 1392 τής έπί τής Νισύρου κυριό- 
τητος, τό τάγμα τήν παρεχώρησεν είς φέουδον 
είς τόν έκ Νεαπόλεως εύγενή Βουζίγλιον Βραν- 
κάκκιον, τή έπιμόνςο αιτήσει τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ 
καρδιναλίου Νικολάου Βρανκακκίου, όστις έθεω- 
ρεΐτο προστάτης τοΰ τάγματος. Αλλ’ δ Βουζίγλιος 
δέν διετήρησεν έπί πολύ τήν έπί τής Νισύρου έ
ξουσίαν αύτοΰ, διότι έν έτει 1 402 έπώλησε τήν 
νήσον είς τόν Δραγονέττον Κλαβέλλην, εύγενή Ρό
διον, ού άποθανόντος Ατέκνου, τδ τάγμα τήν πα
ρεχώρησεν έν έτει 1433 είς τόν Φαντΐνον Κιρί- 
νην, εύγενή Ενετόν, αντί ένιαυσίου πληρωμής έξα- 
κοσίων χρυσών φλωρίων, έπί τώ όριο νά εχη κα
λώς ώχυρωμένα τά φρούρια αύτής καί νά διατηρή 
πάντοτε είς υπηρεσίαν του δύο ίππότας καί ενα 
ιερέα.

Ενώ οί πρδς τδν Σουλτάνον τής Αίγύπτου άφ’ ένδς



484 ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ. ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ. 485

κατά τήν έποχήν έκείνην, ώστε δταν τώ 1475 
ό πάπας διώρισεν επίσκοπον αύτής τδν Πέτρον 
Ούτϊνον, ούτος έλθών καί μή δυνάμενος νά ζήση 
αυτόθι, ήναγκάσθη νά έπιστρέψη άμ.έσως είς Ρώ
μην. Αί έπιδρομαί τών πειρατών έξηκολούθουν 
καί είς τδ ·μετέπειτα' έν έτει 1504 ό διάση
μος πειρατής Καμαλή πλεύσας έπί τήν Νίσυρον 
προσεπάθησε νά κυριεύση αύτήν' άλλ’ άπήντησε 
τοσαύτην άντίστασιν, ώστε ήναγκάσθη ν’ άπέλ- 
θη άπρακτος. Εν τούτοις δτε τή 25 δεκεμβρίου 
1522 ύπέκυψεν ή Ρόδος ύπδ τά δπλα τοΰ Σουλ
τάνου Σουλεϊμάνη, τότε καί ή Νίσυρος μετά τών 
παρακειμένων νησιδίων, περιήλθε σχεδόν άμέσως 
ύπδ τήν κυριότητα τοΰ φοβερού κατακτητοΰ.

Περί τής έκτοτε καταστάσεως τής νήσου μι
κρά έχομεν νά είπωμεν' περιελθοΰσα είς τήν ά- 
φάνειαν έκείνην είς ήν νήσοι πολύ αύτής μεγαλή- 
τεραι καί έπισημότεραι ύπδ τδν τουρκικόν ζυγόν 
περιήλθον, διατελεϊ σήμερον πολιτικώς ύπδ τήν 
δικαιοδοσίαν τοΰ Σατράπου τής ίόδου, φ πληρώ
νει έτησίως φόρον ώς έγγιστα τριάκοντα χιλιάδων 
γροσίων. ίχνη τών δύο αύτής άρχαίων πόλεων 
Νιούρου καί Αργους, φαίνονται ικανά, ώ; Ομοίως 
καί άνω τής κωμ-οπόλεως Μανδράκι σώζονται 
πολλά λείψανα τής άρχαίας αύτής άκροπόλεως, 
ήτις, καθ’ δν χρόνον ό έκ Φλωρεντίας περιηγητής 
Χριστόφορος Βουονδελμόντης έπεσκέψατο τήν Ελ
λάδα, άπήρτιζεν ιδίαν κωμόπολιν καλουμένην 
Παλαιόκαστρον. Πρδς άνατολάς δέ τής κωμο- 
πόλεως Μανδράκι ύπάρχει μικρόν τι κοίλωμα κα- 
λούμενον λίμνη, δπερ πρότερον μέν ήτον άλη- 
θής λίμνη (ίσως ό λιμήν τοΰ Στράβωνος), άπδ πολ
λών δ’ έτών έπιχωσθεϊσα χρησιμεύει ώς εύφορός 
τις κήπος. Καί τά παρά τοΰ Στράβωνος δ άνα- 
φερόμενα θερμά λουτρά σώζονται κατ άνατολάς τής 
κωμοπόλεως παρά τήν άμμον' έτι δέ πρδς μεσημ
βρίαν τοϋ καλούμενου κόλπου Αργους, ένθα ύπάρχει 
διασφίξ τις Πυρία καλουμένη, έξάγουσα πνεύμα 
θερμότερον, ξηρότερον καί άοσμότερον τοϋ ατ
μοσφαιρικού άέρος, έν ή νοσηλεύονται οί πά- 
σχοντες ρευματικά.

Τά προϊόντα τής Νισύρου κατά τήν αρχαιότη
τα ήσαν ή πορφύρα, ό μύλιος λίθος, οί κισσηριώ- 
δεις λίθοι καί ό οίνος' τανϋν δέ ό οίνος, τά ά- 
μ.ύγδαλα, αί βάλανοι καί τδ θειον, ού όμως ή ε
ξαγωγή πολύ δυσκόλως έπιτρέπεται παρά τοΰ 
σατράπου τής Ρόδου, διά τδν φόβον κατασκευής 
τής πυρίτιδος.

ΕΠΑΜ: ΣΤΑΜΛΤΙΛΔΗΣ.

καί τδν τών Τούρκων ’Αμουράτην άφ ετέρου πόλε
μοι κατηνάλισκον τάς δυνάμεις τοΰ τάγματος, πο
λυάριθμοι πειραταί, διαπλέοντες τάς Ελληνικάς 
θαλάσσας, πολλήν έπροξένουν τήν φθοράν. «Νίσυοος 
δέ καί Κάλυμνος, γράφει τώ 4 449 μ,οναχδς τις 
Γρηγόριος, αί περί τήν ‘Ρόδον υποκείμενα', νήσοι 
ύπδ τών έκ Στροβίλου καί Μιλήτου έξερχομένων τώ 
τηνικαΰτα ξύλων παντελώς καί άρδην ύπ’ αύτών 
ήφανίσθησαν. » Τούτου ένεκα ό κύριος τής Νισύ- 
ρου Κιρίνης ήναγκάσθη νά παραιτηθή και άκων 
τής κυριότητας αύτής' τδ δέ τάγμα έξηντλημένον 
ήδη είς τούς πολέμους εκείνους , ήγνόει πώς έ
μελλε τά κατ’ αύτδ νά διάθεση' συνελθόντες λοι- 
πδν τώ 1 454 οί ίππόται συνέστησαν δεκατετρα- 
μελή επιτροπήν ΐνα συσκεφθή περί τών ληφθησο- 
μένων μέτρων, αΰτη δέ συνεκέντρωσε πάσαν τήν 

(’σχύν είς τδν Μ. Μαγίστορα Ιάκωβον Δε-Μίλλην, 
δπως δυνηθή νά εξοικονόμηση τάς πρδς πόλεμον 
δαπάνας, ταύτοχρόνως δέ τώ άνέθηκε καί τήν 
κυριότητα τής Νισύρου, κενήν μετά τήν άποχώρη- 
σιν τοϋ Κιρίνη δατελοϋσαν, ΐνα διάθεση κατ’ α
ρέσκειαν. ’Αλλά δυσκόλως ευρίσκετο τις άναδεχό- 
μ-ενος τδν πολύμοχθον πρδς τούς ισχυρούς τότε 
Τούρκους αγώνα καί άναλαμβάνων νά ύπερασπίζη 
έκάστοτε τήν νήσον αύτήν κατά τών αδιάλει
πτων εκείνων προσβολών. Εν έτει 1455 ισχυρός 
τόλος Τουρκικός ύπδ τδν Χαμζάβεην έπέδραμε κατ’ 
άλλων τε νήσων τοϋ αρχιπελάγους καί κατά τής 
Νισύρου,ής πολλούς μέν τών κατοίκων έξηνδραπό- 
δισε, τούς δέ αγρούς κατέσκαψε. Καί τώ I 457 
δέ στόλος εξήκοντα Τουρκικών πλοίων προσεγ- 
γίσας είς Νίσυρον, κατέσφαξε καί ήχμαλώτισε 
πάντας ούς εύρεν έκτδς τοϋ φρουρίου, τάς δέ αμ
πέλους έδήωσε' τώ δέ 1471 τοσοΰτον δεινήν επι
δρομήν ύπέστη, ώστε οί δυστυχείς κάτοικοι,-πα- 
ραιτήσαντες τάς γαίας αύτών άπεσύρθησαν είς Ρό
δον ΐνα σωθώσι, τδ δέ τάγμα συμπαθούν αύτοϊς, 
τούς άπήλλαξε τοϋ δασμοΰ τών τριακοσίων φλω- 
ρίων, ά ώφείλον νά πληρώσωσιν. Αλλ’ έπειδή με- 
νούσης ακατοίκητου τής νήσου, έδύναντο νά κα- 
ταλάβωσιν αύτήν οί Τοΰρκοι καί νά μεταχειρίζων- 
ται αύτήν ώς όομητήριον, καί έπειδή ούδείς πλέον 
έδέχετο τήν κυριότητα αύτής, διά ταΰτα ό Μ. 
Μαγίστωρ Ιωάννης Βαπτιστής Δες-όρσίνης τήν 
παρεχώρησε τή 21 μαΐου 1471 είς τδν Κατα- 
λανδν Γαλζεράνον Λούζε, ώ έδόθησαν στρατιώ- 
ται, όπλα καί πολεμεφόδια δπως έν άνάγκη ύπε- 
ρασπίζη αύτήν κατά τών έχθρών. Τοσοΰτον δέ 
αξιοθρήνητος ήν ή κατάστασις τής νήσου ταύτης

ΠΑΤΡΟ2 ΑΝΑΤΡΟΦΗ.
Ή Μαρία έκάθητο πλησίον τοϋ νέου μνηστήοος 

της, ό δέ πατήρ της δ συνταγματάρχης Κλεϊνβέργ 
Οωπεύων τήν κεφαλήν τής θυγατρός του, έλεγε 
πρδς τδν νέον Γουστάβον,
— Βλέπεις, ακριβέ μου Γουστάβε, τήν μικράν 
αύτήν κόρην; αύτή ύπήρξεν ή παιδαγωγός μου. 
Εκπλήττεσαι, καί θά σοί φανή ίσως δτι ή άνατροφή 
μου πολύ άργά ήρχισε, καί τέλος πάντων θά έρω- 
τήση,ς, τί ήδυνήθη νά μέ διδάξη ; Εν τούτοις διά 
τής διδασκαλίας της έγινα δλον τδ έναντίον παρ 
Ο,τι μέ είχε μορφώσει δ διάβολος. Εν παιδίον έξαε- 
τές μετεμόρφωσε τδν συνταγματάρχην Κλεϊμβέργ.
— Διηγήσου μοι λοιπδν, φιλτάτη μου Μαρία, 
είπεν δ νέος, αύτδ τδ θαύμα.
— Εύχαρίςως, φίλε μου, άλλ’άν καί είχον τήν ευ- 
τυχίαν νά λάβω μέρος είς αύτήν τήν ύπόθεσιν, δέν 
μοι ανήκει δμως καί τδ βραβεϊον τής έπιτυχίας. 
Ο πατήρ μου καί ή μήτηρ μου έκαμαν τά πάντα, 
ώστε δμιλοϋσα περί έμοϋ, περί αύτών θέλω δμι- 
λήσει.
— ’ Εγώ άναχωρώ, είπεν δ συνταγματάρχης έ- 
γερθείς. Η διήγησις αυτή μέ συγκινεϊ μέχρι δα
κρύων, καί μα τήν πίστιν μου, δέν μ’ άρέσκει νά 
κλαίη τις είς τά γηράματα παρόντων καί άλλων. 
Καί δ συνταγματάρχης ήρχισε νά περιφέρεται είς 
τδν κήπον έμπροσθεν τής θύρας τής αιθούσης κα- 
πνίζων τήν πίπαν του, ή δέ Μαρία ήρχισεν οΰτως.
— ό πατήρ μου ήτο, καθώς γνωρίζετε, συνταγ
ματάρχης τοϋ ιππικού, δ καλλίτερος άξιωματι- 
κδς τοϋ στρατού, γενναίος, ριψοκίνδυνος. Οί συνά
δελφοι αύτοϋ αξιωματικοί πολλάκις μοί έδιη- 
γήθησαν δτι δ πατήρ μου, δταν ήκούετο ή βρον
τή τοϋ τηλεβόλου καί έδίδετο τδ σύνθημα τής 
μάχης, έφώρμα έπί κεφαλής τοϋ τάγματός του 
κατά τών έχθρών μέ οφθαλμούς πυριφλεγείς, μέ 
τόσον ένθουσιασμδν, ώστε καί οί άτολμώτεροι 
τών ςγατιωτών του,ήλεκτριζόμενοι ύπδ τοϋ βλέμ
ματος έκείνου, προθύμως τδν ήκολούθουν' άλλ’ έξ 
άλλου μ,έρους ήτο άδυσώπητος καί άνηλεής' πάν
τες τδν έθαύμαζον καί συγχρόνως τδν έφοβοϋντο. 
Ενυμφεύθη τήν μητέρα μ.ου πολλά νέαν, καί δ
μως δέν ήδυνήθη νά γνωρίση κατά βάθος τάς 
άοετάς της. Τέκνα δέν έπεθύμει νά άποκτήση' 
άλλ έγεννήθην έγώ καί τά πάντα μετεβλήθησαν. 
Τί συνέβη δέ τότε έν αύτώ ; Μήπως ήτον άπροσ- 
δόκητος μεταβολή,ήτις εις τάς γενναίας καί φοβε- 
ράς ψυχάς αίφνιδίως άναφαίνεται; ή ήτον ή άκατα

νίκητος έκείνη έλξις, τήν οποίαν αισθάνεται δ ισχυ
ρός πρδς τδν άδύνατον; άγνοώ. 6 πατήρ μου δςτς 
μέχρι τής ημέρας τής γεννήσεώς μου δέν είχε δεί
ξει κάνέν σημεϊον χαράς, δ πατήρ μου λέγω, δταν 
πρώτην φοράν μέ έλαβε καί μέ έσφιγξεν είς τάς 
άγκάλας του ήσθάνθη πρδς έμέ τήν τυφλήν έκεί
νην στοργήν, τήν ά^ητον, τήν περιπαθή . . .
— Ναι, άνέκφραστον καί περιπαθή ! είπεν δ συν
ταγματάρχης, δστις πλησιάσας έπεστηρίχθη είς 
τδ έξωθεν χείλος ένδς τών παραθύρων τής αιθού
σης, καί αί λέξεις αυται μόλις τδ ήμισυ έκφρά- 
ζουν άφ’ δ,τι ήσθανόμην. ’Εθεώρουν έν έκστάσει 

τδ μικρόν τούτο πλάσμα τδ μόλις γεννηθέν, τδ 
ένανούριζον, τδ άπεκοίμιζον. Τήν αύτήν δέ νύκτα 
τής γεννήσεώς του, έγώ, δστις δέν έγραψα ποτέ 
μου ούτε τέσσαρας γραμμάς, έγραψα πρδς ένα φί
λον έξ σελίδας καταβεβρεγμένας άπδ δάκρυα, αΐ- 
τινες περιεϊχον ύπδ μυρία σχήματα τήν αύτήν 
καί μόνην φράσιν « άπέκτησα κόρην ». ’Εξακολού- 
θησον.
— Οτε δ’ έκηρύχθη δ ισπανικός πόλεμος, δ πα
τήρ μου άπεφάσισε νά μέ παραλαβή μετ’ αύτοϋ, 
καί &ν καί ή μήτηρ μου τώ παρετήρησεν δτι ήμην 
πολύ νέα ώς πρδς τούς κινδύνους τής έκστρα- 
τείας, τή άπεκρίθη δτι οΰτω θέ.Ιει. Διετής λοιπόν 
ήρχισα τά ταξείδια' ή μήτηρ μου ήκολούθει τδ 
τάγμα έφ’ άμάξης ολίγον διάστημα μακράν, 
καί τδ εσπέρας φθάνοντες είς τδν τόπον τής στρα- 
τοπεδεύσεως έστηνον τήν σκηνήν τοϋ πατρός μου, 
έφερον τήν κοιτίδα μου καί έκοιμώμην πλησίον 
του, άφοϋ πρώτον τδν ήνάγκαζον νά θέση τήν 
κεφαλήν του πλησίον τής έδικής μου εις τδ 
προσκεφάλαιόν μου. Τόσον δέ είχα συνηθίσει, ώς-ε 
καθ’ εσπέραν είς τάς δκτώ ώρας άκριβώς ήρχετο 
άφήνων οσας ένασχολήσεις καί άν είχε, καί έξα- 
πλώνων μίαν τών κνημών του έπί τής μικράς 
μου κλίνης, έκοιμάτο πλησίον μου, καί δέν μέ άφη
νε παρ’ δταν οί βραχίονές μου, τούς οποίους είχον 
περιπεπλεγμένους περί τδν λαιμόν του, άτονιζόμε- 
νοι ύπδ τοϋ ύπνου έλύοντο. ’Εν τούτοις έπειδή ή 
τύχη τοϋ πολέμου άπέβαινε κακή, άπεφάσισε 
νά μέ άφήση μετά τής μητρός μου είς Τολόσην, 
τήν δέ πρωίαν τήςπροσδιορισθείσης ήμέραςτής άνα- 
χωρήσεώς μας ήλθε νά μέ άποχαιοετήση. Εκαθή- 
μην είς μίαν καθέκλαν κεκλεισμένην είς τά έμ
προσθεν άπδ έκείνας, είς τάς οποίας ή πρόβλεψις 
τών μητέρων κλείει τά παιδία, καί άκόμη ένθυ- 
μοϋμαι τήν μελαγχολικήν μορφήν τοϋ πατρός 
μου κύπτοντος πρδς έμέ. Αφού μέ έκράτησεν άο-
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κετήν ώραν ένηγ*άλισμένην, άνέκραξεν. Α ! 
3έν άντέχω, είναι αδύνατον νά σέ άποχωρισθώ ! 
καί μέ έσή,κωσεν είς τδν αέρα μαζί μέ τήν κα- 
Οέκλαν μου. Η μήτηρ μου μάς ήκολούθησε, καί 
ιδού ήμεΐς πάλιν συνοδεύουσαι τδν στρατδν αιω
νίως καί πάντοτε μετ’ αύτοϋ. Τελεία μεταμόρ- 
φωσις λοιπδν έπήλθεν είς τδ σύνταγμα. Η αύ- 
στηρότης τοϋ πατρός μου ύπερέβαινε τά όρια, 
καί διηγούντο συνεχώς τρομεράς ωμότητας δια- 
πραχθείσας ύπ’ αύτοϋ κατά τών στρατιωτών του. 
Μετά την είς τδν στρατδν άφιξίν μου κατέστη 
επιεικής, ή μικρά έγώ βασίλισσα άπένεμον 
χάριτας' έάν φερ’ είπεϊν έβλεπον στρατιώτην τι- 
να άπαγόμενον είς την φυλακήν, έφώναζον 
και άπήτουν την συγχώρησίν του, και παρευθύς 
ή ποινή έμετριάζετο. Διά τοΰτο τδ τάγμα ολό
κληρον μέ ήγάπα καί ή μουσική έκάστην Κυρια
κήν ήρχετο καί έπαιζεν έμπροσθεν τήςσκη,νής τήν 
ώραν τοϋ προγεύματός μου’ ήτον αληθώς αρκετά 
περίεργον έν τώ μέσω τών σκληραγωγημένων 
τούτων πολεμιστών μία κόρη πενταετής έστο- 
λισμένη, (διότι η μήτηρ μου μέ ένέδυε μέ πολ- 
λην φιλοκαλίαν) νά άντιπροσωπεύη την επιεί
κειαν, ήτις ένίοτε είναι καί ή δικαιοσύνη- Συγ- 
χώρησον τάς άσημάντους αύτάς λεπτομερείας, 
αϊτινες τοσοϋτον ζωηρώς μοί ένθυμίζουσι την ά
πειρον πρδς έμέ πατρικήν στοργήν.... Ποτέ τάς η
μέρας τής μάχης δέν ήρχετο νά μ’ έναγκαλισθή, 
διότι διϊσχυρίζετο δτι τδν καθίστων άνανδρον" 
ημέραν δέ τινά δτε έπληγώθη σχεδόν θανατη- 
φόρως, ήρνήθη νά μέ ϊδη ένόσω διήρκει ό κίνδυ
νος, φοβηθείς, ως μοί είπε βραδύτερον, μη χάση 
την πρδς τδν θάνατον άφοβίαν του. Τδν ήγάπων 
δέ και έγώ δσον αύτδς μέ ήγάπα καί ήμην μά
λιστα είς άκρον ζηλότυπος, διότι δέν άφινον 
κανένα νά μέ φιλήση είς τδ πρόσωπον έκτδς αύ
τοϋ· είς τούς άλλους έδιδα τάς χείράς μου, άλλ’ 
έάν τις έκ τών αξιωματικών έξ αγαθότητας όρ- 
μώμενος έψαυε τδ πρόσωπον μου μέ τά χείλη 
του, έστρεφόμην χωρίς νά μέ ίδη καί μέ τδ αν
τίστροφον τής παλάμης μου έτριβαν τη,ν παρειάν 
μου, δπως έξαλείψω τδ φίλημα έκεϊνο, έπειδή δέν 
προήρχετο άπδ τδν πατέρα μου.
— Είς τδν διάβολον ! είπεν ό συνταγματάρχης 
δστις είχε πλησιάσει πάλιν χωρίς νά τδ θέλη, πάν
τοτε έπαίνους περί έμοΰ Οά ακούω! λέγε λοιπδν 
καί τά έλαττώματά μου.
— Τώρα θά τά είπω, πάτερ μου, έπανέλαβε γε- 
λώσα ή Μαρία, έπειτα στραφείσα πρδς τδν μνη

στήρα της, θά ένόησας βεβαίως, φίλε μου, ά
πδ μερικούς λόγους, δτι ή μήτηρ μου δέν ήτον 
εύτυχής. . · ·
— Τώρα μάλιστα ! είπεν ό συνταγματάρχης.
— 0 πατήρ μου άν καί εύγενοϋς καρδίας, δέν εΐ
χεν δμως γνωρίσει την λεπτότητα τών αισθη
μάτων τής μητρός μου, χαρακτήρος ών βιαίου....
— Βιαίου καί βαναύσου.
— Αντί νά συγκινήται έξ- έναντίας έξηγριόνετο' 
όταν έλεγε γύζαιοκ, έτελείωσε.πλέον. 0 δεσπο- 
τικός καί θυμώδης χαρακτήρ του . . .
— Τώρα υπάγει καλά !
— Δέν ήρμοζεν είς σύζυγον' ήθελε νά κυβερνά 
την σύζυγόν του καθώς τούς θωρακοφόρους. Ητον 
είς άκρον οξύθυμος, ακράτητος είς τάς παραφο
ράς του, καί συχνάκις ή μήτηρ μου μοί εΐπεν δτι 
όταν έβλεπε τούς ρώθωνας τοϋ πατρός μου έξωγ- 
κωμένους τήν κατελάμβανε τρόμος καθ’ δλα τά 
μέλη της. Δυστυχώς ώμοίαζον καθ’ ολοκληρίαν 
τδν πατέρα μ.ου' είτε διότι ή πρώτη αγωγή υ
πήρξε τδ τηλεβόλον, είτε διότι έμιμήθην τδν πα
τρικόν χαρακτήρα, μέ κατελάμβανον παροξυσμοί 
θυμοϋ δλως διόλου στρατιωτικοί. Είναι φυσικόν 
τά παιδία νά μιμώνται καί νά οίκειοποιών- 
ται τά έλαττώματα τών περί αύτά- Η μήτηρ 
μου προβλεπτική ούσα άνησύχει διά τδν άργι
λον αύτδν χαρακτήρα, δστις είς 2ν παιδίον είναι 
άπλοϋν ελάττωμα, άλλ’ είς νεάνιδα είναι διαφθο
ρά, κακία, καταστρέφουσα τήν ψυχήν καί τδ μέλ
λον τής γυναικός. Είς τάς προβλεπτικής ταύτας 
έπιπλήξεις της ό πατήρ μου άπήντα. « Αφησε 
την, Κυρία, ή θυγάτηρ ένδς συνταματάρχου δέν 

πρέπει νά γίνη γυναικάριον.
— 0 ανόητος ! έψιθύρισεν ό συνταγματάρχης.
— Τί εϊπετε, πάτεο μου ; έπανέλαβεν ή Μαρία.
— Τίποτε, ομιλώ καθ’ εαυτόν' έξακολούθησον.
— Περίστασίς τις απροσδόκητος μετέβαλε τά 
πάντα' άναλόγως τής ηλικίας μου ηύξανον καί τά 
έλαττώματά μου. Ημέραν λοιπδν τινά καθημένη 
μετά τή; παιδαγωγού μου πλησίον τής εστίας, έ- 
κράτουν μικράν τινα πυράγραν διά τής όποιας ά- 
νεσκάλευον τούς άνθρακας. Η παιδαγωγός μου 
φοβηθείσα μήπως καώ, μ,οί είπε νά άφή,σω τήν 
πυράγραν' έγώ άντέτεινα, καί έπειδή ήθέλησε νά 
μοϋ τήν πάρη, τήν απώθησα. Ηρχησεν έκείνη 
τότε νά μέ έπιπλήττη σφοδρώς, έγώ δέ άνταπε- 
κρινόμην μέ τδν αύτδν τρόπον, ώςε έκαταντήσα- 
μεν είς έριδα, είς τοιοϋτον δέ βαθμόν ώργίσθη* 
ώστε σηκώσασα τήν πυράγραν καθώς ήτο κατα- 

κόκκινος άπδ τήν φωτίαν τήν έ^ιψα κατ’ έπάνω 
της. Εύτυχώς δμως, έπειδή έκείνη έστράφη, ή πυ- 
ράγρα επεσεν έπί τής θύρας καί ένετύπωσεν έπ αύ
τής αύλακα μέλαιναν. Είς τδν θόρυβον έκεϊνον 
πρασέδραμεν έ πατήρ μου, καί ίδών τήν πυράγραν 
ακόμη καπνίζουσαν, σφόδρα αγανάκτησε καί λύ
πη κατέλαβε την φύσει άγαθήν του καρδίαν, συλ- 
λογιζόμενος, οτι παρ’ δλίγον έφόνευον τήν δυσ
τυχή εκείνην γραίαν' άρπάσας με λοιπόν έκ τής 
χειρδ; μέ έπέπληξεν ανηλεώς, άποκαλών με άναν
δρον καί σκληράν ! Οταν έτριψα τήν πυράγραν, τήν 
οργήν μου είχε διαδεχθή ό τρόμος και ή άπελπι
σία, δάκρυα δέ μετανοίας άνέβλυσαν άπδ τούς 
οφθαλμούς μου' άλλ’ δταν ήκουσα νά μέ άποκα- 
λώσιν άνανδρον, τά δάκρυα άμέσως έξηράνθησαν, 
καί έξεγερθείσης τής φυσικής μου αλαζονείας, άνύ-
ψωσα τήν κεφαλήν καί άπεκρίθην εις τδν πατέρα 
μου. — Σείς είσθε άνανδρος ! δέν έκτυπήσατε 
χθές μέ μίαν ράβδον τδν γέροντα στρατιώτην, 
δστις σάς δπηρετεϊ ! . . . Κεραυνός τδν έπληξεν, 
άφωνος δέ καί τρέμων μέ έθεώρησεν άρκετήν ώ
ραν μέ θλιβερήν έκπληξιν, ήτις μοϋ κατεσπάρα- 
ξε τήν καρδίαν, άν καί δέν ένόουν τίνος ένεκεν έ- 
θλίβετο, καί έπειτα άπεμακρύνθη χωρίς νά μοί 
άποτείνη ούδεμίαν έπίπληξιν καί κατεκλείσθη 
είς τδ δωμάτιόν του.
— Απεσύρθην, διότι ήμην άλλος έξ άλλου! άνέ
κραξεν ό συνταγματάρχης. Μεγάλη μεταβολή 
συνέβη έν έμοί, τά πάντα είδον, τά πάντα ένόη- 
σα! Τδ ήλλοιωμένον πρόσωπόν σου, οί οφθαλμοί 
πρδ πάντων, οί οφθαλμοί σου οί έξηγριωμένοι κα
τασπάραξαν τήν καρδίαν μου ! ή θυγάτηρ μου! 
ελεγον, ή θυγάτηρ μου σκληροκάρδιος, καί έξ αι
τίας μου μάλιστα ! ^Ισθάνθην φρίκην καί οίκτον 
πρδς έμαυτόν! Μύριοι συλλογισμοί μοί έπήλθον 
διά μιας έπί τοϋ τεταραγμένου ύπδ- *ϊής θλίψεως
νοός μου, καταμέτρησα τδ τρομερόν τοΰτο έλάτ- 
τωμα, τδ αποτρόπαιου διά μίαν νέαν κόρην, έ- 
φαντάσθην δτι μίαν ήμέραν ό κόσμος θ^ όνομά- 
ζη τήν θυγατέρα μου «Κακήν γυναϊνα».
— ’Εγώ δέ, πάτερ μου, έπανέλαβεν ή Μαρία, έγώ 
κατά τδ διάστημα τοΰτο γονυκλινής κείμενη πρδ 
τής θύρας τοΰ δωματίου σας, σάς έκάλουν, άλλά 
τόσω χαμηλοφώνως, ώ^ε δέν μέ ήκούσατε' έπροσ- 
πάθησα νά είσέλθω, άλλ’ είς μάτην, ή Ούρα ήτο 
κλειδωμένη. Τδ εσπέρας δτε σάς έπανεϊδον είς 
τδ γεϋμα ή,θέλησα νά ριφθώ είς τδν λαιμόν σας 
καί νά ζητήσω συγγνώμην, άλλ’ αίσθημά τι άλ
λο ανεξήγηταν,αίσθημα οχι έντροπής,μέ έμπόδισεν.

όταν τις σφάλλη δυσκόλως ομολογεί πρώτος αύ

τδς τδ σφάλμα του άπδ συστολήν κινούμενος. 
Ουτω καί έγώ σάς έκύτταζον έν σιωπή, έλπίζουσα 
δτι θέλετε σείς πρώτος μοί ομιλήσει. Διά νά α
ναπληρώσω δέ τήν σιωπήν μου έκοπτον άνθη 
καί τά έθετον έπί τής τραπέζης πλησίον σας, άλ
λοτε πάλιν λαθραίως παοεισήγαγον είς τδ χειρό- 
μακτρόν σας ώραΐόν τι όπωρικδν, θέλουσα διά τοϋ 
σιωπηλού τούτου τρόπου νά σάς αποδείξω δτι με- 
τενόησα καί δτι έπεθύμουν νά διορθώσω τδ σφάλ
μα μου. Αλλά σείς ούδόλως έδίδετε προσοχήν 
είς τά δείγματα ταΰτα, καί πρώτην τότε φοράν 
παρά τήν συνήθειάν σας, σάς είδον λυπημένον καί 
σκεπτικόν.
— Διότι κατά πρώτην φοράν, έπανέλαβεν ό συν
ταγματάρχης έξήτασα τδ βάθος τής ψυχής μου' 
ενεργητικής φύσεως ώνκαί σκληράς, δέν έννόουν 
τί έστίν εύαισθησία καί λεπτότης αισθημάτων. 
Ημην άγαθδς καί θυμώδης, διότι ούτω μέ είχε 
πλάσει ή φύσις, μή φροντίζων ούτε τήν αρετήν 
μου νά καλλιεργήσω, ούτε τδ έλάττωμά μου νά 
πολεμήσω. Η τελευταία σκηνή μοϋ ήνοιξε τούς 
οφθαλμούς' πολλάκις δέν βλέπει τις τά ίδια έαυτοϋ 
έλαττώματα, ούδέποτεδμως καί τά τών τέκνων 
του. Ανετριχ,ίασα σκεφθείς τί ήθελε καταντήσει 
ή θυγάτηρ μου, διότι είδον τί ήμην έγώ, έκαμα 
λοιπδν άπόφασιν. Θά διορθωθώ, είπον κατ’ έμαυ
τδν, διά νά διορθώσω αύτήν. Εχρειάζετο χρόνιος 
ήρω'ίσμδς όπως καταβάλω τδν παλαιόν τόϋτον, 
τδν τριακονταετή φίλον, καί ή αχάριστος αύτή 
κόρη άς είπή ποσάκις έγέλασεν, άκριβέ μόυ Γου- 
στάβε, διά τάς ύπερανθρώπους δυνάμεις, τάς ό
ποιας κατέβαλον ϊνα ύπερνικτ,σω τδν έαυτόν μου.
— Καί είχον δίκαιον, ύπέλαβεν εύθύμως ή Μα
ρία. Λέγουν δτι ένας σοφός έπανελάμβανεν επτά
κις τδ άλφάβητον δταν ήσθάνετο δτι ήρχιζε νά 
θυμώνη, καί ό πατήρ μου έστοχάσθη νά πίνη Sv 
ποτήριον ύδατος άμα ή θύελλα προητοιμάζετο 
έντδς αύτοϋ, (τοΰτο δέ τώ συνέβαινε πάντοτε 
τήν ώραν τοΰ γεύματος)' άλλ’ ένίοτε τά ποτήρια 
διεδέχοντο τδ έν τδ άλλο τόσον ταχέως ώστε 
παρ’ δλίγον νά σκάση, καί τότε άγανακτών έβλα- 
σφήμει, συνέτριβε πάν τδ προστυχδν, καί διά μιάς 
έχανε τούς καρπούς ίσους έν διαστήματι δεκα
πέντε ήμερων είχε συνάξει.
— Εύτυχώς ή αγάπη μου πρδς αύτήν μέ έβοή- 
θησεν. Ολαι αί άρεταί έμπεριέχονται είς τήν μίαν 
καί μόνην ταύτην λέξιν, αγαπώ' τδ μικρόν όμως 
αύτδ δαιμόνιον παραδόξως πως έδιορθώνετο.
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στηριζόμενος καί άπδ σέ’ όταν ϊδης τά σημεία 
τής οργής μου, καί πρέπει νά τά γνωρίζης κα
λώς, τάλαινα γυνή, είπέ μοι τήν λέξιν ταύτην 
μόνον, <ρΜε μου, καί παρευθύς θά γίνω κύριος έ- 
μαυτού » . . . Καί λαβών ό πατήρ μου αύτήν 
είς τάς άγκάλας του, τήν έθλιψε σφοδρώς έπί τοΰ 
άνδρικοΰ στήθους του. II μήτηρ μου ετρεξε πε
ριχαρής πρδς έμέ λέγουσα’ «τέκνον μου Αγα
πητόν, είς σέ χρεωστώ τήν καλητέραν ήμέραν τοΰ 
γάμου μου, τρέξε νά έναγκαλισθής τδν πατέρα 
σου». Εκτοτε τδ πάν ηλλαξεν δ πατήρ μου τίμιος 
ών τδν χαρακτήρα, έτήρησε τδν λόγον του καί 
μετ’ ολίγον αί πρίν κατά χρέος περιποιήσεις του· 
πρδς τήν μητέρα μου, κατέστησαν τότε ή ηδονή 
καί ό πόθος του. Ημην έννεαετής και έπρεπε νά 
αρχίσω τήν έκπαίδευσίν μου. ΙΪ μήτηρ μου ήτο . 

πολυμαθής. ..
— Ναι, είπεν ό συνταγματάρχης, έν τή απελπι
σία της εΰρισκε παραμυθίαν είς τήν σπουδήν.
— Οταν λοιπόν ηύξησα, αί έν ταΐς θλίψεσιν ά- 
ποκτηθεΐσαι γνώσεις της έγένοντο αύτή πηγή η
δονής, διότι τάς μετέδιδε πρδς έμέ- ή δέ διδα
σκαλία της μέ εύχαρίστει καθ’ υπερβολήν, καθό
σον είχε τδ ιδιαίτερον έκεϊνο προτέρημα νά μέ 
κάμνη νά έννοώ μέ τινα τρόπον άνεπαίσθητον, 
διά τοΰτο καί έκαμον προόδους μεγάλας. Μίαν 
ήμέραν λοιπόν μέ ήκουσεν ό πατήρ μου νά διη- 
γώμαι είς τήν παιδαγωγόν μου ιστορίαν τινα 
πολλά ολίγον γνωστήν ! — « Τίς σοί έδίδαξε 

τοΰτο, μέ είπε, τέκνον μου ; — Η μήτηρ μου.— 
Α ! έξεφώνησεν. Αλλην φοράν πάλιν μέ είδε τα
κτοποιούσαν ξηρά άνθη εις έν βιβλίον. —Τί κά- 
μνεις αύτοΰ, κόρη μου ; — Βάλλω είς τάξιν τά

; φυτά εις τδ βοτανολόγιόν μου — Βοτανολόγιον ; 
'· καί ήξεύρεις τήν βοτανικήν; — Μέ τήν έύίδαςεν 
’ ή μήτηρ μου. — Καί πώς, ή μήτηρ σου γνωρί

ζει βοτανικήν ;
— Εννοείται, αύριον Οά άρχίσωμεν τήν φυσικήν 
ιστορίαν. Κατ’ έκείνην τήν ώραν είσήρχετο ή 
μήτηρ μου. — Ηξεύρεις φυσικήν ιστορίαν ; τήν 

ήρώτησε.
— όλίγον, φίλε μου, διατί;
— Δέν μοί έκαμες ποτέ λόγον περί τούτου.
— Αλλαι σπουδαιότεραι υποθέσεις σέ ένη- 

σχόλουν.
— Καί πότε έμαθες όλα ταΰτα ;
— Κατά τδ διάστημα τής έκστρατείας σου είς 

Γερμανίαν.
—Α! ναι, όταν παρήλθεν έν έτος χωρίς νά σοί γρά-

Επασχε βλέπουσα την μητέρα της κλαίουσαν διά ' 

τά ελαττώματα τής κόρης της.
— Καί έπασχον επίσης βλέπουσα τδν πατέρα μου ?
κατατεθλιμμένον, ειπεν η Μαρία. |
— Είναι λοιπδν αληθές, δτι και έγώ συνέτεινον | 
κατά τι είς τοΰτο ; Εύχαριστοΰμαι νά μοί έπα- ι 
ναλαμβάνης αύτούς τούς λόγους. Εν τούτοις αύ- ι 
τη έδιορθώθη καί ένόησεν δτι η οργή είναι μάλλον | 
αδυναμία παρά δύναμις, σκληρότης Ασυγχώρη
τος, καί την άπεστράφη’ μισησασα δμως τδ έλάτ- ■ 
τωμα, ηλεγχεν ούτως είπεΐν έμέ' §ν βήμα άκόμη 
καί ήθελε διά παντδς παύσει τοϋ νά με άγαπα.
— ίϊ ! πάτερ μου !
— ή ! είπε τήν άλήθειαν, όμολόγησον δτι είχες 
άρχήσει νά απομακρύνεσαι άπ’ έμοΰ, δεν μέ έ- 
πλησίαζες, έκτδς άν ή μήτηρ σου σέ ένεθύμιζε 

δι’ ένδς βλέμματος νά έλθης νά μέ έναγκαλι- 
σθής. Δέν έθλιβες πλέον την κεφαλήν μου είς τάς 
χεΐράς σου μέ τήν αυτήν άγάπην, καί δταν τά 
χείλη σου έπανελάμβανον τούς άλλοτε θωπευ
τικούς σου λόγους, ή απλή σου καρδία διέψευδε 
τδ άθώον ψεύδος τοΰ στόματός σου διά τίνος 
ψυχρού ήθους, τδ όποιον μέ έπλήγονε καιρίως. 
Οσάκις παρεφερόμην, καί πρδ πάντων όταν ή ορ
γή μου ένέσκυπτε κατά της μητρός σου, συνετρί- ■ 
βετο καί εις δεσμδς περισσότερον μεταξύ εμού 
καί σοΰ. ΙΪ λύπη μου υπήρξε βαθεΐα, δεινοτάτη, 
ολίγον έλειψε νά παραφρονήσω, βλέπων άδιάφο- 

ρον πρδς έμέ τδ μόνον πλάσμα, τδ όποιον πραγ
ματικές ήγάπησα. Τότε. .. .
— Αφήσατε νά τελειώσω έγώ, πάτερ μου, άνέ
κραξεν ή Μαρία. Τότε, φίλε μου, είπε πρδς τδν 
μνηςήρά της, ό πατήρ μου υπήγε καί εύρετήν μη
τέρα μου καί τή είπε. «Τδ τέκνον μου δέν μέ 
αγαπά πλέον, μέ νομίζει σκληρόν, μέ θεωρεί ώς 
δήμιον, διότι μέ βλέπει νά οργίζομαι. Δέν δύ
ναμαι νά μένω άπαθής εις τήν Αδιαφορίαν του, 
είμαι δυστυχής καί έπιθυμώ νά διορθωθώ, άλλά 
δέν τδ κατορθώνω μόνος μου, καί έρχομαι νά μέ 
βοηθήση,ς σύ, ήτις είσαι καλητέρα μου ». ’Ενώ 
δέ έλεγε ταΰτα, ή φωνή του έτρεμεν άπδ συγ- 
κίνησιν. Η δυστυχής μήτηρ μου, ήτις κατά 
πρώτην φοράν τδν ήκουσε νά προφέρη γλυκείς λό
γους, ανέκραξε πλήρης χαράς, άπατασαι, φίλε μου, 
σέ άγαπα πάντοτε, δέν θά ήτον έδικόν μου τέ
κνον, άν δέ σέ ήγάπα. — ’Αλλ’ έγώ δέν άπατώ- 
μαι, φίλη μου, άπεκρίθη δ πατήρ μου’ ή τιμωρία 
μου είναι δικαία, άργά σέ έγνώρισα, άλλά είμεθα 
νέοι καί δύναμαι νά έπανορθώσω τδ κακόν ύπο" 

ψω ... καί νέφος λύπης έκάλυψε τδ μέτωπόν του, 
έπειτα έπρόσθεσε. Είμαι εύτυχής τούλάχιστον ότι 
συνησθάνθην τδ κακόν, οσον σοί έπροξένησα καί 
Δύναμαι καθδ νέος άκόμη νά τδ έπανορθώσω.

Εκτοτε ό βίος του συνεταυτίσθη μετά τοΰ ίδι- 
κού μας καί παρευρίσκετο πάντοτε εις τήν έκ
παίδευσίν μου. Η μήτηρ μου ώμίλει ολίγον είς 
τήν συναναστροφήν, καί μέ ήμισείας λέξεις, άφί- 
νουσα μάλλον νά τήν μαντεύωσιν, άλλ’ όταν έ- 
λάμβανε θέσιν διδασκαλίσσης, οί λόγοι της ήσαν 
άπλοι, ποιητικώτατοι’ ό πατήρ μου άλαζονευόμε- 
νος διότι κατείχε τοιαύτην σύζυγον δέν έπαυε νά 
τή πλέκη έγκώμια. Αλλος τις είς τήν θέσιν του 
ήθελεν ίσως θεωρεί τδν εαυτόν του τεταπεινωμέ· 
νον άπέναντι τής άξίας τής.γυναικός του, αύτός 
όμως άπλοΰς καί ειλικρινής .. .
— Αρκεί, αρκεί, διέκοψεν ό συνταγματάρχης.
— Μή μέ διακόπτετε, πάτερ μου.—Αύτός δμως 
άγαθδς καί μεγαλόφρων δέν έφρόντιζεν είμή διά τδ 
καλόν τής θυγατρός του καί όταν έκαμνον προό
δους τινας, όταν άπεκρινόμην εύστόχως, «είσαι 
Αγγελος» έλεγε πρδς τήν μητέρα μου. Μίαν ή
μέραν τδν κατέβαλεν ή άμιλλα νά μέ διδάξη καί 
ό ίδιος «θέλω καί έγώ νά σέ διδάξω κάτι τι, μοί 
είπε, νά σέ μάθω νά κυριεύης προχώματα ; άλ
λά δέν αρμόζουν είς σέ τά τοιαΰτα. Ας εΰρωμεν 
κανέν άλλο' Οά σέ διδάξω γεωγραφίαν, όχι τήν 
γεωγραφίαν έκείνην τήν έπί χάρτου, άλλά τήν αλη
θή γεωγραφίαν έκείνην ήτις μανθάνεται μέ τδ πέλ
μα τών σανδαλίων. Περιηγήθην όλην τήν Ευρώ
πην, άς τήν περιηγηθώμεν λοιπόν πάλιν όμοΰ. 
Καί ήρχισε τήν περιγραφήν τών ταξειδίων του. 
Ιίόσον εύχαρίστους ώρας διήλθομεν είς τδ δω- 
μάτιον τοΰτο, τδ όποιον φαίνεται άπ’ έδώ ! ’Ε- 
καθήμην πλησίον τής μικράς τραπέζης μου έχου
σα έκ δεξιών τών πατέρα μου καί έξ αριστερών 
τήν μητέρα μου, ενωμένα καί τά δύο ταΰτα προσ
φιλή όντα, τά όποια συνενούμενα, μετέδιδον ό,τι 
ύπήρχεν εύγενές καί καλόν είς τήν θυγατέρα των, 
τήν οποίαν ό Θεός έξαπέστειλεν ΐνα συμφιλιώση 
αύτούς, καί ήτις δοξολογεί καθ’ έκάς-ην τό όνομά 
του’τδ θειον ! Οταν έτελείωσε τδ μάθημά μου καί 
έτρεχον έγώ διά νά παίξω, έμενον έκεΐνοι έστηριγ- 
μένοι έπί τής μικράς ταύτης τραπέζης καί συνδια- 
λεγόμενοι, περί τίνος; Πάντοτε περί έμοΰ, άγαπώ- 
μενοι χάριν έμοΰ καί αχώριστοι τοΰ λοιπού.. . »
— Κα- αύτόν τόν τρόπον μετεμορφώθην, έπα
νέλαβεν ό συνταγματάρχης. Αλλοτε ήμην σκλη
ρός, τώρα είμαι καλός, τούλάχιστον τό φρονώ’ 

ήμην οργίλος, τώρα είμαι δίκαιος δέν βλασφημώ 
πλέον, δέν πίνω πλέον, δέν κακίζω σχεδόν πλέον. 
. . Α ! έκεΐνος όστις είναι έκεΐ έπάνω ήξεύρει τί 
κάμνεΐ καί μάς δίδει τέκνα’ νομίζομεν ότι γεν- 
νώνται μόνον διά νά τά λατρεύομεν καί έν τού- 
τοις αύτά μάς έκπαιδεύουν . .. Έλθέ νά μέ έναγ- 
καλισθής άκριβέ μου παιδαγωγέ ! »

ΙΪ Μαρία έκυψε καί κατεφίλησε τδ ήδη φαλα
κρόν μέτωπον τοΰ συνταγματάρχου’ ό δέ νέος 
Γουστάβος άτενίζων αύτούς μέ οφθαλμούς πλή
ρεις δακρύων, έψιθύρισεν’ ό Θεός μέ εύλόγησεν!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΕΥΓΕΝ1Ο2 ΔΕΛΑΚΡΟΑ.
Κατά τδ τρέχον έτος ή Γαλλία άπώλεσε δύο 

μεγάλους καλλιτέχνας, τόν όράτιον Βερνέ, περί ού 
άνεφέραμεν τότε έν τή Χρυσα.Ι.Ιίύι, καί τόν Εύ- 
γένιον Δελακροά, τοΰ όποιου τόν θάνατον πρό ολί
γου ανήγγειλαν αί γαλλικοί έφτ,ρκερίδες. Χάριν τών 
ήμετέρων άναγνωστών καταχωρίζομεν ένταΰθα με- 
ταπεφρασμένα δσα περί τοΰ τελευταίου τούτου έ
γραψε, πρό δεκαετίας, έν τοΐς άπομνημονεύμασιν 
αύτοΰ, ό Αλέξανδρος Δυμά, καί συμπληροΰμεν τήν 
άτελή τοΰ άνδρός βιογραφίαν λαμβάνοντες τήν ύ
λην έκ τοΰ έν τινι φύλλω τής ν,φημερίύος τώκ Συ- 
ζητήσεωχ έπί·τφ θανάτω τοϋ άνδρός έσχάτως κα- 
ταχωρισθέντος άρθρου.

« Ενταΰθα θέλομεν προσπαθήσει νά σχεδιάσωμεν 
τήν μεγάλην ταύτην καί περίεργον καλλιτεχνικήν 
μορφήν, ήτις δέν ομοιάζει ούτε πρδς τά προηγουμέ
νως ύπάρξαντα, ούτε πιθανώς πρδς τά μέλλοντα νά 
ύπάρξωσΓ θέλομεν άποπειραθή νάδόσωμεν,διά τής ά- 
ναλύσεως τοΰ χαρακτήρος αύτοΰ, ιδέαν τινά τών έρ
γων τοΰ μεγάλου τούτου ζωγράφου, 6<ςις συγγενεύει 
συνάμα πρός τε τδν Μιχαηλάγγελον καί τδν Ρου- 
βήνσιον’ καί τοΰ μέν πρώτου υπολείπεται κατά τδ 
διάγραμμα, τοΰ δευτέρου δέ κατά τήν σύνθεσιν’ 
άμφοτέρους δ’ υπερείχε καθ’ όσον άφορά τήν δύνα- 
μιν τής φαντασίας.

0 χαρακτήρ είναι τδ δένδρον, τά δέ έργα 
είσί τά άνθη καί δ καρπός.

ύΈύγένιος Δελακροά έγεννήθη είς τό πλησίον 
τών Παρισίων Σάοεντον—εί; τό Σάρεττοχ ·τύ·/ 
τρελλών, τούτου ένεκα ούδείς, ίσως, έζωγράφησε 
τούς τρελλούς ώς ό Δελακροά’ παρατηρήσατε τδν 
ηλίθιον τρελλδν, τδν δειλόν τρελλδν καί τδν ώργι- 
σμένον τρελλδν έν τή Φυ.Ιαχϊι τοϋ Τάσσου.
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ΕΥΓΕΝΙΟΣ 4ΕΛΛΚΡΟΑ.

Εγεννήθη τώ 1798, δτε ήκμαζε τδ Διευθυντή- 
ριον. 0 πατήρ αύτοϋ χρηματίσας πρώτον υπουργός 
τής Επαναστάσεως, ύπήρξε νομάρχης εις Βορδώ, 
καί μετά ταΰτα Νομάρχης είς Μασαλλίαν. ό Ευ
γένιος ήν ό τελευταίος τής οικογένειας βλαστός, 
τδ σττρνοπού.ίι, ώς λέγουσιν' ό αδελφός του ήτο 
κατά είκοσι καί πέντε έτη πρεσβύτερος αύτοϋ’ ή 
δέ άδελφήτου ειχεν υπανδρευθή πριν ούτος γεννηθή.

Δυσκόλως απαντάται νηπιότης τόσω ανώμα
λος ώς έκείνη τοΰ Δελακροά.

Τριετής ετη ών, κατεφλέχθη, κατεκλύσθη, έδη— 
λητηριάσθη καί άπεπνίγη ! Βεβαίως θά ήτο άπό- 
φασις τή; θείας προνοίας τδ νά σωθή άπδ πάντων 

τών κινδύνων τούτων.
Ημέραν τινά, ό πατήρ αυτού, δστις ήν σρατι- 

ωτικδς, τδν έλαβεν είς τάς άγκάλας του καί υψω- 
σεν αύτδν μέχρι τοϋ στόματός του’ έν τώ χρόνω 
τούτφ, τδ παιδίον παίζον περιέδεσε τδν τράχη- 
λόντου μέ τδ σχοινίον τοϋ ίππέως’ δ ίππεύς αντί νά 
καταθέτη τδ παιδίον είς τήν γήν, άφησεν αύτδ νά 
καταπέση και ιδού άπηγχονίσθη ό Δελακροά.

Εύτυχώς έλυσαν έν καιρώ τδ σχοινίον, καί ό Δε

λακροά έσώθη.
Εσπέραν τινά, ή παιδαγωγός του άφησε τδ *»- 

ρίον άναμμένον πολύ πλησίον τοϋ κωνωπολόγου 
του’ δ άνεμος έκίνησεν ολίγον αύτδν καί δ κωνώ· 

πολόγος ήρχισε νά καίεταΓ τδ πΰρ διαδίδεται είς 
τά στρώματα τής κλίνης, είς τάς σινδόνας, είς τδ 
ύποχιτώνιον τοϋ παιδός, καί ιδού καταφλέγεται ό 
Δελακροά.

Εύτυχώς, εις τάς κραυγάς του έτρεξαν καί ά- 
πέσβεσαν τδν Δελακροά. Εφθασαν δ’ έν καιρώ, κα
θότι είσέτι τοΰ άνδρδς ή ράχις φέρει τά στίγματα 
τής καταφλέξεως ύφ’ ής κατεβρώθη ή έπιδερμίς 
τοΰ παιδός.

*Απδ τής νομαρχίας τοΰ Βορδ ο δ πατήρ του 
προυβιβάσθη είς τήν τής Μασαλλίας, καί έν τώ λι 
μένι τής πόλεως ταύτης έώρτασαν τήν έγκατά* 
στασιν αύτοΰ’ διαβαίνοντος δέ τοΰ υπηρέτου, τοΰ 
φέροντος τδν Δελακροά, άπδ πλοίου είς πλοίον, καί 
σλισθήσαντος, έπεσον άμφότεροι είς τήν θάλασσαν, 
καί ιδού δ Δελακροά πνιγόμενος !

Εύτυχώς ναύτης τις ρίπτεται είς τήν θάλασσαν, 
και άγρεύει αύτδν ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν κατέ- 
λιπεν αύτδν δ περί τής ιδίας σωτηρίας μεριμνών 
υπηρέτης.

Ολίγον έτι βραδύτερου, έντδς τοΰ γραφείου τοΰ 
πατρός του εύρε χάλκανθον, χρήσιμον είς άπόπλυ- 
«ιν τών γεωγραφικών πινάκων’ τδ χρώμα ήρεσεν 
αύτώ.
— 0 Δελακροά αείποτε ήν χρωματιστής. — κα
ταπίνει τδν χάλκανθον, καί ιδού δ Δελακροά έδη- 
λητηριάσθη ! .

Εύτυχώς, εισέρχεται δ πατήρ αύτοΰ, ευρίσκει 
κενήν τήν φιάλην καί υπωπτεύσας τδ γενόμενον, 
άμέσως προσκαλεϊ ιατρόν’ δ ιατρός διατάσσει έμε- 
τικδν, καί τδ παιδίον έσώθη.

Ημέραν τινά, ήν διήλθε μετά συνέσεως, ή μήτηρ 
αύτοΰ τώ έδωκε σταφυλήν ξηράν’ δ Δελακροά ήν 
λαίμαργος, και αντί νά τρώγη τάς δάγας άνά μί
αν άνά μίαν, κατέπιεν ολόκληρον τδν βότρυν" δ 
βότρυς έστάθη έντδς τοΰ λάρυγγας καί άπέπνιγεν 
αύτδν, ώς τδ ίχθυοκόκκαλον άπέπνιξε τόν Παΰλον 
Ούέτον.

Εύτυχώς, ή μήτηρ αύτοΰ εισάγει τήν χεΐρά της , 
εις τό στόματου μέχρι τοϋ καρπού, αρπάζει τόν 
βοτρυόποδα καί κατορθώνει ουτω ν’ άνασύρη τήν 
σταφυλήν, δ δέ Δελακροά αναπνέει έλευθέρως.

Αναμφιβόλως, τά γεγονότα ταύτα έδωκαν α
φορμήν είς τινα τών βιογράφων του νά είπη, οτι ή 
νηπιώδης αύτού ηλικία ήν όυοτυχής' ώς πας τις 

κατανοεί ώφενλε νά είπη μάλλον οτι ήν άζώμαλοο 
0 Δελακροά έλατρεύετο υπό τε τού πατρός καί 
τής μητρός αύτοϋ, διό δέν δύναται νά δνομασθή 
νηπιότης δυστυχής, ή βλαστάνουσα έν μέσω τού 

διπλού τούτου έρωτος.
όκταέτην όντα επεμψαν αύτδν είς τδ αύτοκρατορι- 

κόν λύκειο ν, δπου διέμεινε μέχρι τού δεκάτου εβ
δόμου έτους, καί έσπούδασε καλώς, διαμένωνκατά 
τάς διακοπάς πότε παρά τώ πατρί αύτοϋ, καί πό
τε παρά τώ θείω αύτοΰ Rieseler, ζωγράφω προ
σωπογραφιών. ’Εκεί παρά τώ θείφ του, έβλεπε καί 
έγνώρισε τδν Ι'ουερΐνον.— Αείποτε ή λύσσα τής 
γραφικής κατεδίωκεν αύτδν’ έξαέτης ών, τώ 1 804, 
είχε σχεδιάσει, διά λευκής κιμωλίας, έπί μελανού 
πίνακος, τήν a.-toGatir zur Γάλλων ιΐς λγγ.Ιίαν' 
έν τώ σχεδιογραφήματι τούτςο ή Γαλλία παρίστα- 
το ώς τι δρος, ήδέ ’.Αγγλία ώσεί κοιλάς’ και τούτο- 
ήν ή &πό6ασις είς ’Αγγλίαν.
Περί θαλάσσης ούδείς έγένετο λόγος. Εκ τούτου 
βλέπει έκαστος δτι αί γεωγραφικαί τοΰ έξαετοΰς 
Δελακροά γνώσεις δέν ήσαν λίαν ακριβείς.
— Είχε συμφωνηθή άναμέσον Rieseler καί τού 
γράψαντος τήν Κλυταιμνήστραν καί τδν ΙΙύρρον 
'ύτι ό Δελακροά, μετά τήν άποπεράτωσιν τών 
σπουδών του, θέλει εϊσέλθει είς τδ έργαστήριον τοΰ 
τελευταίου.

Είς τούτο δμως δυσκολία·, τινές παρενεβλήθησαν 
έκ μέρους τής οικογένειας, ό πατήρ έκλινεν υπέρ τής 
διοικητικής έπις-ήμης, ή δέ μήτηρ υπέρ τής διπλω
ματίας’ άλλ’ έν τώ δεκάτιο όγδόςο έτει τής ήλικί- 
ας αύτοϋ, άπώλεσεν ό Δελακροά τήν περιουσίαν 
καί τδν πατέρα μετ’ αύτής’ τώ έμεινον δέ τεσ
σαράκοντα χιλιάδες φράγγων καί ή έλευθερία τοΰ 
νά γενή ζωγράφος.

Τότε εΐσήλθε παρά τώ Γουερίνφ, ώς είχε προ- 
συμφωνηθή, είργάζετο δέ ώς αίθίοψ, συνέθεσε δέ τό
τε καί έξετέλεσε τήν γραφήν αύτού τδν Δάντην.

Οι ισχυροί άνδρες καταβάλλουσιν ένίοτε πλειο- 
τέρας προσπάθειας κατά τδ πρώτον αύτών έργον, 
—Αλλως τε, ή γραφή αύτη είχε βλαστήσει πρδ τών 
οφθαλμών τού Γερικώλ, καί τδ βλέμμα τοΰ νέου 
διδασκάλου, καταγινομένου τότε εϊς τήν σύνθεσιν- 
τού Ναυαγίου τής 3/ίδοόσης·, ήν ώς τις θερμδς ή
λιος. ό Γερικώλ ήρχετο συνεχώς νά βλέπη έργαζό- 
μενον τόν Δελακροά’ ή ταχύτης καί η φαντασία 
τής γραφίδος τοϋ νέου του αντιζήλου, ή μάλλον- 
τοΰ νέου του θαυμαστού, ήρεσκον αύτώ' έβλεπεν 
αύτόν άνω τών ώμων, — ό Δελακροά ήτο βραχύς 
καί ό Γερικώλ υψηλός τό ανάστημα. — είτε κα
θήμενος έπί θρανίου ώς έπί ίππου’ ό Γερικώλ το
σοΰτον ήγάπα τήν ιππασίαν, ώστε δπου δήποτε 
έκάθητο πάντοτε ώς έπί ίππου. Ρίψας τήν τελευ- 
ταίαν τής γραφίδος τού κονδυλιάν έπί τής μελά-
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γχολική; διαβάσεω; τοΰ Αδού, έδειξε τήν γραφήν 
έκείνην τώ Γουερίνω.

Ο Γουερΐνο; έδηξε τά χείλη, καί συνοφρυωθείς 
έψυθίρισέν άποδοκιμασίαν τινά, συνοδευομένην-καί 
δι’ αρνητικού τής κεφαλή; κινήματος. Τοΰτο μό
νον ό Δελακροά ήδυνήθη νά επιτυχή παρ’αύτοϋ.

Ακολούθως η γραφή έκείνη έξετέθη δημοσία.
Δικβάίνων έκεϊθεν ό Γεράρδ,είδεν αύτήν,έστάθη 

ολίγον,τήν παρετήρησεν έπι πολύ, καί τό εσπέρας, 
συνδειπνών μετά τοΰ Θιέρσου.—'δστις τότε εΐχεν, 
αρχίσει νά έπιδεικνύηται έντή φιλολογία ώ; ό Δε- 
λακροά έν τη γραφική,— είπε προς τόν μέλλοντα 
υπουργόν.
— Εχομεν ήδη ένα ζωγράφον προσέτι.

Πώς Ονομάζεται;
;— Ευγένιο; Δελακροά.
— Τί έκαμε;
— Τον Μάντην ύιαΰαίνοντα μετά. τοΰ Βιργιλίου 
τύν Αχέροντα. Παρατηρήσατε τόν πίνακά του.

Τήν έπαύριον, ό Θ·.έρ; έπορεύθη είς τό Λούβρον, 
έζήτησε τόν πίνακα, ευρεν αύτόν, τόν παρετήοη- 
σε μετά προσοχής,καί απέρχεται καταγοητευ
μένος.

Τπάρχει εις τό πνεύμα τούλάχις-ον τοΰ Θιέρσου, 
άν οχικαί εΐςτήν καρδίαν,καλλιτεχνικόν τι αίσθημα. 
Ο,τι ήδυνήθη νά πράξη υπέρ τής τέχνης, τό έ- 
πραξεν’ άν ποτε δέ έλύπησεν, ή έπλήγωσεν, ή άπε- 
θάρρυνε καλλιτέχνην τινά, τό σφάλμα τοΰτο πρέ
πει ν’ άποδοθή εις τούς περί αύτόν, εις τήν οίκο- 
γένειάν του, είς τάς ραδιουργίας τών αιθουσών’ καί 
μολονότι προύςένει τήν λύπην είς ένα καλλιτέχνην 
τοΰ ν’ άθετή τάς πρός αύτόν υποσχέσεις του, έπε- 
θύμει όμως νά δοκιμάσει, εί δυνατόν, τήν λύπην 
αύτήν ό ίδιος, άν έδύνατο ν άπαλλάξη τόν καλλι
τέχνην τή; πικρία; ή; αύτός ήν δ αίτιος.’.

Προςτούτοι; είχε τήν χεΐρα επιτυχή τούλάχι- 
στον, άν ούχί δικαίαν' δ Θιέρσος' συνέλαβε τήν ι
δέαν νά πέμψη τόν Σιγαλώνα είς ϊ’ώμην.

Αληθώς δ Σιγαλών ούτος άπέθανεν ύπό χολορ- 
ροίας έν Ρώμη’ άλλ’ άπέθανεν άφοΰ έπεμψεν έκ 
Φώμης τήν καλήν τή; τελευταίας χρίσεως αντι
γραφήν.

Επανήλθε λοιπόν δ Θιέρσος καταγοητευμένος 
έκ τοΰ πίνακος τοΰ Δελακροά. Εΐργάζετο τότε έν 
τή Συνταγματική, ένθα έγραψε ώράΐον άρθρον 
υπέρ τοΰ νέου ζωγράφου.

Εν συντομία, ό Λάντης δέν διήγειρε πολύ τήν 
οργήν τών κριτικών.

Η κυβέρνησ-; ήγόρασε τόν πίνακα τούτον άντί 
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δύο χιλιάδων φράγκων, έπί τή συστάσει τοΰ τε 
Γεράρδ καί Δε Γρός, καί μετέφερεν αύτόν έν Αου- 
ξεμβούργω, δπου μένει εΐσέτι. Εκαστο; δύναται 
νά ίδη αύτόν, είναι δέ εί; τών άριστων τών Ανα
κτόρων.

Δύο έτη ειχον παρέλθει. Κατά τήν έποχήν έκεί
νην, αί εκθέσει; έγένοντο κατά διετίαν είτε τριε
τίαν.

Τέλος ήνοίχθη ή έκθεσις τοΰ 1824 έτους;
Τά βλέμματα όλων έστρέφοντο τότε ποος τήν 

Ελλάδα. Λί αναμνήσεις τή; νεότατο; ήμών έξετέ- 
λουν μέγα προσηλυτισμόν, καί έστρατολόγουν άν- 
δρα;, χρήματα, ποίησιν, γραφάς καί μουσικά; συμ
φωνίας. Εψαλλον, έγραφον, έστιχούργουν, έπήτουν 
υπέρ τών έλλήνων. Οστις δήποτε έτόλμα νά κη- 
ρυχθή τουρκόφιλο; έκινδύνευ: νά λιθοβοληθή ώ; ό 
άγιος Στέφανος, 6 Δελακροά έξέθηκε τότε τήν πε- 
ρίφημον Σφαγήν τής Χίου.

όποιο; ενθουσιασμός ! Σεΐ; οί άνήκοντε; είς έ
κείνην τήν έποχήν δύνασθε νά λησμονήσητε τδν 
θόρυβον δν ήγειρε* ή γραφή έκείνη, ήτις έφαίνετο 
συνάμα τραχεία κατά τήν σύνθεσιν, βιαία κατά τό 
σχήμα,καί μολαταύτα ήν πλήρης χάριτος καί ποι- 
ήσεως ; Ενθυμεΐσθε τήν νέαν έκείνην κόρην, τήν 
προσδεδεμένην έν τή ούρα ένδς ίππου ; ώ πόσον 
ήτο τρυφερά καί εύθραυστος ! έκαστος έσυμπέοαι- 
νεν δτι έκ τής μετά τών χαλίκων προστριβής,έκ τών 
πρδς τούς κρημνούς συγκρούσεων, καί έκ τών άπαν- 
τηθησομένων οξέων άκάνθων, δλόκληρον τδ σώμα 
τούτο έμελλε νά έκφυλλισθή,ώς τά πέταλα τοΰ έό- 
δου,καί νά σκορπισθή ώς τή; χιόνος ή τολύπη ?

Αλλά τήν φοράν ταύτην, είχεδιαβή τδν Ρου- 
βικώνα, ή λόγχη είχε διφθή καί δ πόλεμος είχε κη- 
ρυχθή. 0 νέος ζωγράφος είχεν ήδη άποσπασθή έν- 
τελώς άπό τοΰ αύτοκρατορικοΰ εργαστηρίου. Μό
λις διέβη τδν τδ παρελθόν άπδ τδ μέλλον διαχω- 
ρίζοντα κρημνόν, έσπρωξε διά τοΰ ποδος τήν σα
νίδα έν τώ βαράθρω’ τότε δέ καί άν ήθελε νά έπα- 
νέλθη, τώ ήτο έφεξής αδύνατον. Απδ τής στιγμής 
ταύτης , — πράγμα σπάνιον, κατά τδ εικοστόν ε- 
κτον έτος ! —δ Δελακροά έκηρύχθη πρωτοτέχνης, 
ήνοιξε σχολήν, καί ελαβεν μαθητάς, θαυμαστά; 
τής τέχνης του καί φανατικού; δπαδούς.

Εζήτησαν τινά δπως άντιτάξωσιν αύτδν τώ Δελα
κροά’ διδ έξέθαψαν τδν άνδρα έκεϊνον, δστις τώ 
ήτο κατά πάντα άνόμοιος, δπως συγκεντοωθώσι 
περί αύτόν' άνεκάλυψαν τόν ϊνγρες’ υπερύψωσαν 
αύτδν, τδν άνεκήρυξαν και τδν έστεψαν ένεκα 
τοΰ πρδς τδν Δελακροά μίσους των.
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ή; δέ έπί τής επιδρομή; τών Ούνων, τών 
Βουργουνδιών καί τών Βισιγότθων, έκραύγαζον 
κατά τών βαρβάρων, — έπεκαλοϋντο τ-ήν αγίαν 
Γενεβιέβην,— έξώρκιζον τδν βασιλέα,—καί ικέ
τευαν τδν Πάπαν !

0 ΐνγρές χρεωστεϊ, βεβαίως, τήν άναβίω- 
σιν τή; ύπολήψεώς του, ούχί είς τδν έρωτα 
καί τδν θαυμασμόν 8ν ένέπνεον τά φαιόχρωα έρ
γα του, άλλ’ εί; τδν τρόμον καί τδ μίσος 8 ένέ- 
πνεεν ή φλογερά τοΰ Δελακροά γραφί;.

Πάντε; οί άνω τοΰ πεντηκοστού έτους έκηρύ- 
χθησαν υπέρ τοΰ ϊνγρες’ πάντε; δ οί κάτω τού 
τριακοστοΰ έτους νέοι έκηρύχθησαν υπέρ τοΰ Δε
λακροά

Εν καταλλήλω περιστάσει θέλομεν μελετήσει 
καί θέλομεν σπουδάσει καί εκτιμήσει τδν ϊνγρες’ 
ά; μένη ήσυχος ! Τδ δνομά του ^ιπτάμενον έν 
παρόδιο, δέν θέλει μείνει τεθαμμένον’ μόνον ποο- 
λαμβάνομεν νά εϊπωμεν — καί οί άναγνώσται ή
μών ά; τδ Οεωρήσωσιν ώς λεχθέν άπαξ, ή ήμε- 
τέοα δέ κρίσις ά; μή ληφθή ύπ’ δψιν είμή καθ’ δ- 
σον είναι άξία, — δτι ούδ’ ό άνήρ έκεϊνο; ούδ’ ή 
ίκανότη; του χαίρει τάς ήμετέρα; συμπάθεια;.

Τού λοιπού, ό θιέρσος δέν έλησμόνησε τδν ζω
γράφον τής Σφαγής τής Χίου, ώς δέν είχε λη
σμονήσει καί τδν ζωγράφον τού Ξάντου. Εν άρ
θρον, ούχ ήττον τοΰ πρώτου έπαινετικδν, έφάνη 
παραδόξως είς τάς στήλας τής κλασσικής Συι- 
ταγματιχής καί ήλθεν είς έπικουρίαν τοΰ Δελα
κροά έν τή συμπλοκή ταύτη, καθ’ ήν, ώς έν τή έ- 
ποχή τής Ίλιάάος, οί θεοί τή; τέχνης δέν άπη- 
ξίωσαν νά πολεμήσωσιν ώς άπλοι θνητοί.

ΙΪ κυβέρνησις έσύρετο διά τής βίας, ούτως εί
πεϊν, ύπδ τού Γεράρδ, τοΰ Δέ-Γρώ καί τοΰ κ. Φοο- 
βίνου. 0 τελευταίος ούτος ήγόρασεν έξ ονόμα
τος τοΰ βασιλέως τήν Σφιγήν τής Χίον άντί έξ 
χιλιάδων φράγκων διά τδ μουσεϊον τοΰ Λουξεμ
βούργου.

0 Γερικώλ άπέθνησκε καθ’ ήν στιγμήν ό Δελα
κροά έλάμβανε τά; S; χιλιάδας φράγκα.—Εξ χι
λιάδες φράγκα ! ήτο περιουσία ολόκληρος.—Τήν 
περιουσίαν ταύτην έξώδευσεν ό Δελακροά είς ά- 
γοράν σχεδιογραφημάτων τοΰ ένδόξου νεκρού, 
και διά τήν είς Αγγλίαν περιήγησίν του.

Η Αγγλία είναι χώρα ένθα ύπάρχουσιν ώραΐαι 
ίδιωτικαι συλλογαί’ τά άπειρα πλούτη Αγγλων 

τινών χορηγοΰσιν αυτοί; τά μέσα — άδιάφορον 
άν κινούνται είς τοΰτο έξ έθους είτε έξ ά- 
ληθοΰ; καλί ’.τεχνικού αισθήματος—νά εύχτ.ι-

στώσι τήν πρδς τήν γραφικήν κλίσιν των.
0 Δελακροά ηύξήνθη έντδς τού άρχαίου τοΰ 

Ναπολέοντο; μουσείου, έντδς τοΰ μουσείου τή; 
κατακτήσεω; δπερ κατεστράφη τώ 1815’ έπλε- 
εν έν μέσω τής Φλανδρίας καί Ιταλίας.

Τδ άρχαϊον τούτο μουσεϊον, έντδς τοΰ όποιου, 
μετά τήν έν Βατερλώ μάχην, οί Αγγλοι έψηνον 
τά αίμοστάζοντα κρέατά των, ήν, τή άληθεία, 
θαυμαστόν τι.

Κατά τήν εύδαίμονα εκείνην περίοδον,—5 θό
ρυβος, προκειμένου λόγου περί τέχνης, δεικνύει 
πάντοτε εύδαιμονίαν’ άν καί δέν φέρει τά πλού
τη, ικανοποιεί δμως τήν άλαζονίαν, καί τή; άλα- 
ζονία; ίκανοποιουμένης λαμβάνει τις απολαύσεις 
ζωηροτέρα; τοϋ κτωμένου πλούτου ! — κατά 
τήν εύδαίμονα έκείνην περίοδον, λέγομεν, ό Δελα
κροά έξετέλεσε τον πρώτον του Μ/ι.ίεε,τδν Γχια- 
ούρην του, τδν έν τή φυλαχή των τρελλών 
Τάσσον του, τήν Ελλάδα έπί τών τοΰ Μεσο
λογγίου ίρειαίων καί τόν Μαρίνον Φαλιέρον.

Εγώ αύτός ήγόρασα τά; τρεις πρώτα; 
γραφά;, αϊτινε; μένουσιν εΐσέτι αί κάλλισται άφ’ 
δσα; εγραψεν ό Δελακροά.

Η ίΕ.Ι.Ιάς ήγοοάσθη δι έν έπαρχιακδν μου
σεϊον.

0 Μαρίνος Φαλιέρος ύπέστη παράδοξόν τινα 
τύχην,καί οί κριτικοί έπέπεσον μετά λύσσης κατά 
τή; γραφή; έκείνη;. Κατά τήν έποχήν έκείνην 
δ Δελακροά ήθελε παραχωρήσει αύτήν άντί χιλίων 
πεντακοσίων είτε χιλίων οκτακόσιων φράγκων, 
άλλ’ ούδεί; έζήτησεν αύτήν ό Lavvrance ειδεν 
αύτήν, τήν έξετίμησε, καί έπεθύμει νά τήν άγο- 
ράση άλλ άπέθανε, καί ούτω ή γραφή έμεινεν 
είς τδ έργαστήριον τοΰ Δελακροά.

Κατά τδ 1836, είσηρχόμην παρατώ βασΐ- 
λικώ πρίγκηπι, καθ’ ήν στιγμήν ήτοιμάζετο νά 
πέμψη πρό; τδν Βίκτωρα Ούγον, ώ; εύχαριστίαν 
διά τινα; ποιήσει; άφιερωθείσας ύπδ τού μεγά
λου ποιητοϋ τή κυρία δουκίσση τοΰ Ορλεανς, ταμ- 
βακοθήκην τινά είτε αδαμάντινου τι δακτύλιον, 
ύ πρίγκηψ μοί έδειξε τδ έν λόγω άντικείμενον, 
καί μοί άνήγγειλε τδν σκοπόν πρδς 8ν ώρίζετο, 
άφήσας νά ένοήσω δτι ήπειλούμην καί έγώ έπίσης 
ύπδ όμοιου τινδς δώρου.
— ί·ψηλότατε, τώ είπον’ παρακαλώ νά μή πέμ- 
ψητε τώ Ούγια ούτε δακτύλΛν ούτε ταμβακο- 
θήκην.
—· Διατί τοΰτο ;
—Διότι καί έτερό; τι; πρί','κηψ ουτω θά!:-·ιν··:ν,
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ό δέ υψηλότατος δούξ τοΰ Ορλεανς δεν είναι ώς οί 
λοιποί πρίγκηπες’ είναι τούτέστιν άνθρωπος 
πνευματώδης, έχει καλήν καρδίαν, καί είναι τέ
λος καλλιτέχνης.
—- Τί θέλετε λοιπόν νά τώ πέμψω ;
— Λάβετε άπο της ήμετέρας πινακοθήκης μίαν 
τών είκόνων σας, άδιάφορον ποίαν, αρκεί νά άνή- 
κεν εις -τήν υμετέραν υψηλότητα, καί γράψατε 
κάτωθι τά επόμενα. «Τώ Βίκτωρι Οΰγω ό βασι
λικός πρίγκηψ » καί πέμψατέ την προς αύτόν.
— Άς είναι! Τόσον το καλλίτερον’ ζητήσατε 
τινά τών φίλων σας ζωγράφον γραφήν δυναμέ- 
νην ν’ άρέσκη τώ Ούγιά αγοράσατε αυτήν, στεί- 
λατέ την πρδς έμέ, καί έγώ θέλω τώ τήν δωρή- 
σει. Ουτω θέλουσιν εύχαριστηθή δύο αντί ενός’ 
ό ζωγράφος παρά τοΰ οποίου θέλω αγοράσει τήν 
γραφήν, καί ό ποιητής πρδς δν θέλω τήν δω- 

ρήσει.
— θέλω τελειώσει τήν υπόθεσίν σας, Υψηλό
τατε, άπήντησα τώ πρίγκηπι.

Ελαβον τδν πίλον μου καί έξήλθον δρομαίως. 
’Εσυλλογίσθην τδν Μαρίνον Φαλιέρον τοΰ Δε

λακροά.
Διήλθον τάς γεφύρας, άνέβην τάς έκατδν δε

καεπτά βαθμίδας τοΰ έργαστηρίου τοΰ Δελα
κροά, όστις κατώκει τότε παρά τήν κρηπίδα Βολ
τ αίρου, καί έ^ίφθην έν τώ έργαστηρίςο του μόλις 
άναπνέων.

Νάτον ! μοί λέγει. Πώς διάβολον άνέβης τόσω 

βιαστικός;
— Σοί φέρω καλήν τινα εϊδησιν.
— Καί ποίαν ;
— Ερχομαι ν’ αγοράσω τδν Μαρίνον Φαλιέ

ρον σου.
— Α! ειπεν, έναντιούμενος μάλλον ή εύχαρι- 
στούμενος.
— Πώς ! τοΰτο δέν σάς ευχαριστεί ;
— Θέλετε νά τδν άγοράσητε δι’ ύμας αυτού;;
— Εάν ήτο δι’ έμέ αύτδν, πόσον ήθέλατε ;
— Ο,τι ήθέλατε νά δώσητε’ δύο χιλιάδας φράγ
κα, χίλια πεντακόσια, χίλια φράγκα.
— Οχι, δέν είναι δι’ έμέ’ είναι διά τδν δοΰκα τοΰ 
Ορλεανς. Πόσον διά τδν δοΰκα Ορλεανς ;
•— Τέσσαρας χιλιάδας, πέντε χιλιάδας, έξ χιλιά
δας φράγκα, άναλόγως τή; θέσεως ήν θέλει κατα
λάβει έν τή πινακοθήκη.
— Δέν τδν θέλει δ·.’ έαυτόν.
— Άλλά διά ποιον ;
— Θέλει νά τδν πέμψη δώρον.

— Πρδς ποιον ;
— Δέν εχω τήν άδειαν νά σοί τδ εϊπω’ έχω μό
νον τήν άδειαν νά σάς προσφέρω έξ χιλιάδας 
φράγκα.
— 0 Μαρίνος Φαλάρος μου δέν είναι διά πώ- 
λημα.
— Πώς, δέν είναι διά πώλημα ; άλλά σείς πρδ 
όλίγου μοί τδν έδίδετε διά χίλια φράγκα.
— Εις σάς, μάλιστα.
— Καί είς τδν πρίγκηπα διά τέσσαρας χιλιάδα; !
— Εις τδν πρίγκηπα, μάλιστα’ άλλ’ εις τδν πρίγ
κηπα ή είς σάς μόνον.
— Διατί ή τοιαύτη προτίμησις;
— Είς σάς, διότι είσθε φίλος μου’ είς τδν πρίγ
κηπα, διότι είναι τιμή δι’ έ'να καλλιτέχνην νά 
λάβη θέσιν έν τή πινακοθήκη ένδς καλλιτέχνου 
βασιλέως λίαν πεφωτισμένου" άλλά διά πάντα, 
άλλον όχι.
— Παράδοξος ιδέα!
— Τί τδ θέλετε ! τοιαύτη είναι ή ιδέα μου.
— Άλλά, τέλος πάντων, έχετε δίκαιον !
— Πιθανόν.
— Πωλεϊτε καμμίαν άλλην γραφήν δι’ ήν σάς έ- 
διδον τήν αύτήν τιμήν ;
— Πάσαν άλλην, έξαιρέσει ταύτης !
— Καί διά τί όχι ταύτην;
— Διότι μοί είπαν τόσα κατ αύτής, ώστε τήν 
έλαβον είς συμπάθειαν ώς μία μήτηρ λαμβά
νει είς συμπάθειαν δυστυχές παιδίον, ισχνόν, 
φιλάσθενον, δύσμορφον. Εν τώ έργαστηρίςο μου, 
μέέχει—πτωχέ μου παρία ! — ή γραφή αύτη 
όπως τήν θεωρώ κατ’ εύθείαν αν άλλος τις τήν 
θεωρεί λοξώς, νά τήν παρηγορώ άν άλλος τις τήν 
περιφρονεί, νά τήν υπερασπίζω άν άλλος τις τήν 
προσβάλλει. Παρά σοί, θά εΰρισκε, άν όχι πατέ- 
οα, κηδεμόνα τουλάχιστον" διότι άν συ, μή ών 
πλούσιο;, τήν ήγόραζες, τδ έπραττες διότι ήγά- 
πας αύτήν. Παρά τώ πρίγκηπι, έλλείψει ειλικρι
νών επαίνων, θά έλάμβανεν έκείνου; τών αύλικών" 
« Η ζωγραφία ήτο καλή, διότι ήγόρασεν αύτήν δ 
υψηλότατος. . . Ο υψηλότατος είναι αρκετά καλ
λιτέχνης, αρκετά τεχνογνώστης όπως μή άπα- 
τηθή. ΪΙ κριτική είχε μέγα λάθος, έκείνη ή γραία 
μάγισσα, ή βδελυρά Σιβύλλα ! » Άλλά, παρά τινι 
ξένςο, παρά τινι ,άδιαφόρςο, εις δν δέν ήθελε στοι
χίσει τίποτε, καί όστις δέν θά είχε κανένα λόγον 
όπως καταταχθή ύπέρ αύτής, όχι, όχι, όχι. — 
Πτωχέ μου Μαρίνε Φαλιέρε, έσο ήσυχος, δέν 

πηγαίνεις έκεΐ, όχι!

Δι’ όσον καί άν έδεήθην, ίκέτευσα, έπέμεινα, ό 
Δελακροά έμεινεν άκαμπτος. Βέβαιος ών ότι δέν 
θ’ άπεδοκιμάζετο ή διαγωγή μου ύπδ τοΰ δουκδ;> 
τώ προσέφερον μέχρι τών οκτώ χιλιάδων φράγ
κων.

0 Δελακροά ήρνήθη έπιμόνως, καί.ή γραφή εύ- 
ρίσκεται είσέτι έν τώ έργαστηρίςο του.

Τοιοΰτος ήν ό άνήρ, ή μάλλον δ καλλιτέχνης.
Εν τή έκθέσει τοΰ 1826, ήτις, τρίς άνανεω- 

θεϊσα, διήρκεσεν §ξ μήνας, δ Δελακροά έπαρου- 
σίασεν ένα Ιουστινιανόν καί τδν JVpiaror έ/τώ 
Αή.τω, θαυμασίαν παράστασιν λύπης καί μελαγ
χολίας, 8ν δύναται πάς τις νά ίδή έν τή κατά 
τήν οδον αγίου ’Αντωνίου εκκλησία τοΰ αγίου 
Παύλου, αριστερόθεν τοΰ εισερχομένου. Τδ κατ ε
μέ δέν λείπω ποτέ τοΰ νά εισέρχομαι έν τή εκ
κλησία οσάκις διαβαίνω έκεϊθεν, καί νά προσ
φέρω ένώπιον τής γραφής ταύτης τήν λατρείαν 
μου ώς χρ-.στιανδς καί καλλιτέχνης συνάμα· 
Αλλως τε, τά έργα ταΰτα ήσαν καλά, ούχί δέ 
καί αλλόκοτα’ τούτου ένεκα δέν έλαβον πολλήν 
φήμην.

Είπον ότι δ ’Ιουστινιανός είχε χαρακτήρα 
πτηνοΰ, καί δ Χριστός ... δέν ήξεύρω τί’ έφιλο- 
νείκουν μάλλον ώς πρδς τδ παρελθόν ή ώς πρδς 
τδ' παρόν. Άλλ’ έξ αίφνης, κατά τήν τελευταίαν I 
άνανέωσιν τής έκθέσεως, φθάνει ... τί, άν μαν
τεύετε . — Δέν ένθυμεΐσθε ;
— θΖΛ
-— 0 Ά’αράαζά.παΛο;.
— Ά ! άληθώς !

Τότε ήκούσθη γενικώς τδ dpor άρον.
0 βασιλεύς τήςΆσσυρίας,φέρων κεφαλόδεσμον καί 

ένδεδυμένος βασιλικήν χλαμύδα, έκάθητο έν μέσςο 
αργυρών κα1. χρυσών αγγείων, περιδέραιων έκ μ.αρ' 
γαοιτών, βραχιονιστήρων αδαμαντινών, τριπό
δων έξ ορειχάλκου, μετά τής εύνοουμένης του ώ
ραίας Μοίρας έπί πυράς, ήτις έφαίνετο ότι ήν 
εγγύς νά καταπέση έπί τών θεατών. Περί τήν 
πυράν έκείνην, έφονεύοντο αί γυναίκες τοΰ μο
νάρχου τής Ανατολής, συγχρόνως δέ δοΰλοι έφε
ραν καί έσφαζον τούς ίππους αύτοΰ.

Η έπίκρισις έγένετο τόσον βιαία, ή κριτική 
τοσαυτα είχε νά μεμφθή κατά τής γιγαντιαίας 
ταύτης γραφής, — μίαν τών μεγαλειτέρων τής 
έκθέσεως,—ώστε ή έπίκρισις κατέπνιξε πάσαν ύ- 
περάσπισιν’ οί φανατικοί άπεπειράθησαν νά συγ- 
κεντρωθώσιν είς τετράγωνον τάγματος περί τδν 
άρ-ηγδν, άλλά καί αύτη ή ακαδημία, ή άρχαία 

κλασική φρουρός, προσέβαλλε καιρίως. Οί δυστυ
χείς ύπερασπϊσταί τοΰ Σαρδαναπάλου διεσπά- 
σθησαν καί κατεκόπησαν ! Ηφανίσθησαν δ’ ώς τις 
σίφων, διελύθησαν ώσέί καπνός, και, ώς ό Αύ
γουστος, έζήτει ματαίως καί δ Δελακροά τάς λε- 
γεώνά; του ! Και αύτός δ Θιέρσος άγνοείται 
ποΰ είχε τότε κρυβή,

0 γράψας τδν Σαρδανάπαλον — έννοεϊται δέ 
ότι δ Δελακροά δέν ήτο πλέον ό αύτδς μ.έ τδν 
γράψαντα τδν ζ/ά»τηζ, τήν Σφαγήν τής Χίου, 
τήν 1 Ελλάδα έπι των τοΰ Μεσολογγίου ερει
πίων, τδν Χριστόν έν τώ ν.ήπω' όχι, δ Δελακροά 
ήτο μόνον δ ζωγράφος τοΰ Σαρδαναπάλου ! — δ 
γράψας, λέγομ.εν, τδν Σαρδανάπαλον έμεινε 
πέντε έτη άνευ έργασίας.

Τέλος, τώ 1831, έξέθηκεν, ώς καί άνωτέρω 
εϊπομεν, τάς Τίγρεις του, τήν 'Ελευθερίαν του 
καί τήν τοΰ 'Επισκόπου Λιέζης δολοφονίαν' περί 
τά τρία δέ ταΰτα έργα του, τά μάλλον άξιοση- 
μείωτα, ήρχισαν νά συγκεντροΰνται όσοι είχον έ- 
πιζήσει είς τήν τελευταίαν καταστροφήν.

0 δούξ τοΰ Ορλεανς ήγόρασε τήν ΛολοφΌνίαν 
τοϋ επισκόπου Λιέζης, καί ή κυβέρνησις τήν Ε
λευθερίαν, άί Τίγρεις άπέμεινον παρά τώ ζω-

0 Δελακροά έχει τδ άνάστημα τοΰ Βερνέ, 
είναι λεπτός ώς έκεϊνος, καθαρός, κομψός, καί λίαν 
φιλάρεσκος. Είναι πεντηκονταετής, καί μ’ δλα 
ταΰτα αί τρίχες αύτοΰ καί τδ γένειον είναι με
λανά ώς τά τών τριακονταετών. Η κόμη του κυ
ματίζεται φυσικώς, αί τρίχες τοΰ γενείου είσίν 
άραιαί, δ μύσταξ αύτοΰ άνορθοΰται ολίγον, καί 
ομοιάζει δύο δραγμάς ταμβάκου τοΰ καπνίσμα
τος’ τδ μέτωπόν του είναι εύρύ, σφαιρικόν, καί α
πολήγει κατά τήν βάσιν είς δύο πυκνά; δφρεις 
καλυπτούσας μικρούς οφθαλμούς, σπιθηρίζοντάς 
καί πλήρεις φλογών, έν μέσω δύο μακρών μελα
νών βλεφάρων' ή έπιδερμίς αύτοΰ είναι μελάγ- 
χρους, καί μαλακή, πτύσσεται δέ ώς τδ δέρμα 
λέοντος’ τά χείλη είναι παχέα καί δεικνύουσι φι- 
ληδονίαν’ είναι έτοιμα είς τδ μειδίαμα, μειδιών- 
τα δέ άποκαλύπτουσι λευκούς ώς μαργαρίτας 
όδόντας. Πάσαι αί κινήσεις αύτοΰ είσί ζωηραί, τα
χεία·. έντονοι ’ ή δμιλία του ζωγραφίζει, 
αί δέ κινήσεις του λαλοΰσι’ τδ πνεΰμα αύτοΰ είναι 
λεπτόν, συζητητικδν, καί έτοιμον είς τάς απαν
τήσεις" αγαπά τήν πάλην, καί εισέρχεται έν αύ
τή άκτινοβολών μέ νέας, όρθάς καί λαμπράς πα- 
οατνρήσεις. Τοιαύτην έχων διψοζ'νδυνον ευφυΐαν,
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πλήρη ιδιοτροπιών καί αποπλανήσεων, είναι συνε
τός, φειδωλός παραδόξων, κλασικός μάλιστα' ή
θελεν είπη τις οτι ή φύσις, ή τά πάντα διακρα- 
τοΰσα έν ισορροπία, θέτει αύτόν ως επιτήδειόν 
τινα ήνίοχον, δπως εις χεΐρας.βαστάζων τούς χα
λινούς περιστέλλη τούς δύο του δρμητικους ίπ
πους, δ είς τών οποίων καλείται Επίνοια και δ 
έτερος Φαντασία.

Ενίοτε τό πνεΰμα τοΰτο υπερεκχειλίζει,και τό
τε δ λόγος δέν έξαρκεΐ αύτώ- ή χειρ παραιτεΐ τήν 
γραφίδα, ήτις είναι ανίκανος είς τό νά έκθέση τήν 
θεωρίαν ήν δ λόγος θέλει νά υπεράσπιση, και λαμ
βάνει τόν κάλαμον. Τότε οί έπαγγελλόμενοι τήν 
διασκευήν τής φράσεως, τοϋ ύφους, καί τής κρί
σεως, θαυμάζουσι τήν ευχέρειαν τοϋ ζωγράφου 
ήν έχει είς τό νά διασκευάζη τήν φράσιν, νά πλέ
κη τό ύφος του, ν άναπτύσση τάς κρίσεις του, 
και λησμονοΰσι καί Αίντην, καί Σφαγήν τής 
Χίου, καί ίΑμ.Ιέτον, καί Τάσσον, καί Γχιαού- 
ρην, και Έπίσχοπον Λιέζης και γυναίκας τής 
Αλγερίας, λησμονοΰσι τάς τοιχογραφίας τής Βου
λής τών αντιπροσώπων και τόν όροφον τοΰ Λού
βρου' λυποΰνται δέ ότι δ άνήρ ούτος, όστις γρά
φει μετά τοσαύτης τέχνης, εύχερείας καί δρθό- 
■τητος, δέν είναι συγγραφεύς. Άμέσως, μετά ταΰ
τα, ένθυμεϊταί τις ότι πολλοί δύνανται νά γρά- 
ψωσιν ώς δ Δελακροά , άλλ’ ούδείς δύναταί 
νά ζωγραφή ώς αύτόν, καί ετοιμάζεται νά 
τώ άρπάση μετά τρόμου τόν κάλαμον άπό τής 
χειρός.^

Καθ οσον δ’ αφόρα τήν ταχύτητα έν τή ερ
γασία, δ Δελακροά ήν μεταξύ Βερνέ καί Δελαρό- 
σου' επεξεργάζεται τά σχεδιογραφήματά του πλει- 
ότερον τοΰ πρώτου καί όλιγώτερον τοΰ δευτέρου. 
άμφοτέρους·δ’ υπερβαίνει άναμφιβόλως κατά τόν 
χρωματισμόν, εί καί είναι κατώτερος αύτών ώς πρός 
τό σχήμα. 0 Δελακροά έβλεπε τ’άντικείμενα ίόχρωα 
τό δέ σχήμα αύτών άμορφον μάλλον ή καλόν’ άλλά 
τό άμορφόν του τοΰτο άνύψωνεν αείποτε είς ποίη- 
σιν, διά τοΰ βαθέως έκφραζομένου αισθήματος. 
Αντιθέτως τφ Δελαρόση, ήρέσκετο είς τά άκρα. Αί 
πάλαι του είσί φοβεραί, αί δέ μάναι αύτοΰ λυσ
σώδεις’ άπασαν τήν εύκαμψίαν του σώματος, τήν 
ίσχύν καί αύτήν τήν υπερβολήν έν. ταΐς κινήσεσιν 
αύτοΰ, μεταφέρει έπί τοΰ υφάσματος, καί μάλι
στα προσθέτει ένίοτε, ώς τι άλλόκοτον έπίχρισμα, 
οπερ έπαυζάνει τά ζώντα προτερήματα τής εικό
νας του,άπίθανόν τινα άνατομίαν περί ής ούδόλως 
φροντίζει. Οί ύπ αύτοΰ παριστανόμενοι πολεμι-

σταί μάχονται αληθώς, περισφίγγουσιν άλλήλους,. 
δάκνονται, κατακόπτονται, πελεκώνται, κατα
σχίζονται, κοπανίζονται’ τά ξίφη του είναι τε
θλασμένα, οί πελέκεις αύτοΰ αίμόφυρτοι, οί σω
ροί τών υγρών έγκεφάλων τετριμμένοι, ίδέ τήν 
Μάγην τοΰ Τε.Ι.ίεβούργου, καί θέλεις λάβει ιδέαν 
τής φοβέρας του μεγαλοφυΐας’ έν αύτή άκούονται 
οί χρεμετισμοί τών ίππων, αί κοαυγαί τών άν
δρών, ή σύγκρουσις τοΰ σιδήρου. Τήν γραφήν 
ταύτην ευρίσκεις έν τή μεγάλη τών Βερσαλ
λιών πινακοθήκη’ μολονότι δ Λουδοβίκος Φίλιπ
πος άφήρεσεν άπό τοΰ υφάσματος έξ δακτύλους 
άφ έκάστης πλευράς, καθότι τό μέτρον είχε δόθή 
έσφαλμένως, ή γραφή αύτη καί τοι κωλοβωθεΐσα, 
ήτιμασθεϊσα μάλιστα έπί τής κλίνης τοΰ Προ- 
κρούστου κ. Φονταίνου, υπάρχει μ όλα ταΰτα ή 
ώραίοτέρα ίσως πασών τών γραφών τής πινα
κοθήκης. - ·’

Κατά τήν στιγμήν ταύτην, δ Δελακροά εργά
ζεται είς τάς γραφές τοΰ ορόφου τοΰ δημαρ
χείου. Εξέρχεται της οικίας του τό πρωί καί επι
στρέφει τήν νύκτα.—0 Δελακροά άνήκει είς τήν 
ισχυράν έκείνην τών έργατικών άνθρώπων οικογέ
νειαν,έν ή έγεννήθη δ Ραφαήλ καί ί*ουβήνσιος.—Ά
μα έπανερχόμενος είς τήν οικίαν, λαμβάνει τόν χρω
στήρα καί εργάζεται είς άπλά σχεδιογραφήμα- 
τα. Αλλοτε δ Δελακροά έσύχναζεν είς τάς συνα- 
ναστροφάς, όπου πολύ έθαυμάζετο’ άλλ.’ άσθένειά 
τις τοΰ λάρυγγος τόν ύπεχρέωσε νά οίκουρή.

Χθές έπεσκέφθην αύτόν περί τό μεσονύκτιον. 
Εφόρει τήν έφεστρίδα, καί είχε τόν λαιμόν περι- 
τυλιγμένον μέ λινοραφή λαιμοδέτην’ ευρον δ’ αύ
τόν σχεδιάζοντα παρά μεγάλην καιομένην θερ
μάστραν, ήτις άνεβίβαζε τήν θερμοκρασίαν τοΰ 
κοιτώνος μέχρι τριάκοντα βαθμών.

ΓΙαρεκάλεσα αύτόν νά ϊδω τό έργ-αστήριόν του 
είς τό φώς τής λαμπάδος. Διήλθομεν τότε διά
δρομόν τινα πεπληρωμένον εύανθέμων, άγαπανθέ- 
μων καί χρυσανθέμων' είτα είσήλθομεν είς τό έρ- 
γαστήριον.

Η άπουσία τοΰ καλλιτέχνου, όστις, πρό έξ 
μηνών, εργάζεται είς τό άλλο τών Παρισίων ά- 
κρον, ήτο έπαισθητή’ καί μ’ δλον τοΰτο, ύπήρ- 
χον τέσσαρα στίλβοντα υφάσματα’ είς τά δύο υ
πήρχαν έζωγραφημένοι καρποί, είς τά έτερα δύο 
άνθη. Ενόμισα μακρόθεν, ότι τάς γραφάς ταύτας 
είχε δανεισθή δ Δελακροά παρά τοΰ Διάζ. — ’Ι
δού δ λόγος δι’ 8ν ύπήρχον τόσα άνθη έν τώ προ- 
δόμφ.

γάπα μ’ δλον τοΰτο καί έπεδίωκε τήν δόξαν’ άλ
λά τοιαύτην φιλοδοξίαν, δύναταί τις άνερυθοιά- 
στως νά όμολογήση Διά τοΰ έκτεταμένου καί κε- 
κδσμημένου νοός του, διά τής ζωηράς καί λαμπράς 
συνομιλίας το", καί διά τών έξαιρέτων τρόπων του 
έδηλητηρίαζεν, ούτως είπεΐν,τούς πλησιάζοντας αύ- 
τόν.Αί κλίσεις του,καί αύταί αί άφορώσαι τήν τέχ
νην,ήσαν ύπέρ τής κλασικής σχολής, και οί χαρτοφύ
λακες αύτοΰ εύρέθησαν πεπληρωμένοι σχεδιασμά
των καί σπουδών κατά μίμησιν άρχαίων έργων καί 
τών τής Αναγεννήσεως καλλιτεχνών. Εν τή Επι
θεωρήσει των δύο Κόσμων είχε δημοσιεύσει άξι · 
όλογά τινα άρθρα περί Μιχαηλαγγέλου, Νικολάου 
Πουσσέν καί Γερικώλ, ών τό λεκτικόν είναι ώ- 
ραΐον, ησυχον καί διαπε·πονημένον, οπερ αντιβαί
νει παραδόξως πρός τό έξοιδημένσν τών ζωγραφι
ών του. ’Επρόστάτευε μετά σοβαρότητος τά συμ
φέροντα τής τέχνης, πάντες δ’ ενθυμούνται τήν 
έντονον έκείνην καί μετά περισκέψεως γεγραμμέ- 
νην έπιστολήν, ήν έπεμψεν εις τό ΐνστιτοΰτον, πρό 
ενός μόλις έτους, ότε ένόμισεν ότι ή ύπαρξις πε
ρίφημου τινός συλλογής διέτρεχε κίνδυνον. ’Επί 
πολύν χρόνον όμως οί μέν τόν έθαύμαζον ώς 
φανατικόν, οί δέ διέσυρον αύτόν' άλλά μετά 
ταΰτα, άπαντες άπέδωκαν σεβασμόν είς τήν ά- 
διαφιλονείκητον ικανότητά του μετά τίνος νομί
μου έπιφυλάξεως.Μετά τήν έκθεσιν τοΰ 1855 εί
χε λάβει τό μέγα παράσημου τής τιμής. Κατά 
τό I 857 έγένετο δεκτός έν τώ ΐνστιτούτω, όπου 
διεδέχθη τόν Παΰλον Δελαρόσην. Μακαριότερος 
τόσων άλλων δ Δελακροά είδεν άνατείλασαν τέλος 
τήν ημέραν τής δικαιοσύνης. Τό έργον αύτοΰ ήν ά
πειρον,καί ό,τι πιθανώς ήδύνατο νά προσθέση έτι, 
άναμφιβόλως δέν θά ητο φύσεως τοιαύτης, ώστε 
νά τροπολογήση σημαντικώς τήν κοίσιν ήν θέ
λουσι φέρει έπ’ αύτοΰ οί μεταγενέστεροι. Φαίνε
ται μ’ δλα ταΰτα ότι δ ακούραστος ούτός μαχη
τής έδικαιοΰτο ν άπολαύση τά ήσυχα έκεΐνα έτη, 
τά δποΐα ήθελον θέσει τέρμα είς τόν ταραχώδη 
καί έργώδη αύτοΰ βίον, καί ότι δ θάνατός του ήν 
πρόωρος , καθότι δέν ήδυνήθη νά γευθή είμή έπί 
βραχύν τινα χρόνον τήν δόξαν ήν είχε ποθήσει, 
καί ήτις θέλει μείνει προσκεκολλημένη είς τό ό
νομά του. »

Είτα, μετά τά άνθη, δλως δι’ έμέ νέα, είδον 
πολλούς τών άρχαίων φίλων άνηρτημένους είς τούς 
τοίχους, "Ιππους άγγ.Ιιχούς Ψάχνοντας ά.ΙΙήΙους 
ζν τινι ,Ιειμωνι, *Ε1Λην& τινα διαθέοντα έ
φιππον τό πεδίον τής μάχης, τόν πολυθρύλλητον 
MafHvov ΦαΛιίρον,—πιστόν σύντροφον τών θλί
ψεων τοΰ ζωγράφου, όταν δ ζωγράφος έμ- 
πίπτη είς τοιαύτας θλίψεις' τέλος, μόνην είς μι
κρόν δωμάτιόν, παρακείμενον τω μεγάλω έργα- 
στηρίφ, μίαν σκηνήν τοΰ Gaetz <le Berlichin— 
ge. »

Καί ταΰτα μέν έγραφε πρό δεκαετίας δ φίλος 
τοΰ Δελ.ακροά, καί μυθιστοριογράφος Αλέξανδρος 
Δυμά.

Μετά τόν θάνατον τοΰ καλλιτέχνου, έτεροι 
όμως, άμέτοχοι φιλίας πρός αύτόν, έκρινον αύστη- 
ρότερον τά έργα του, εί καί άπέδωκαν τόν δφειλό- 
μενον είς τήν μεγαλοφυίαν του έπαινον. Κατ’ αύ
τούς δ Δελακροά έδυσκολεύετο ν’ άντιγράφη τήν 
φύσιν’ τούτου ένεκα, κατέλειπεν αύτήν βαθμηδόν 
καί εφεξής περιήλθεν είς τάς συνθέσεις έκείνας, at 
τινες μετέχουσι μέν πρωτοτυπίας καί θελγήτρων 
δέν βασίζονται δμως στερεώς έπί τής πραγματι- 
κότητος.

Τά πάντα δ καλλιτέχνης ούτος καθυπέ. 
τασσεν είς τόν χρωματισμόν' 8ν προέθετο ώς σκο
πόν άντί νά παραλάβη ώς μέσον, διά τοΰτο τό διά
γραμμά του είναι πολλάκις ήμαρτημένον, εί καί δ 
χρωματισμός αύτοΰ στίλβει καί διεγείρει τόν θαυ
μασμόν τοΰ θεατοΰ. Τό τελευταΐον έργον του ήν 
έπανάληψίς τις τής Μήδειας τοΰ Μουσείου τής Λίλ- 
λης, ότε δέ δ θάνατος άφήρπασεν αύτόν έσχάτως 
®!ργάζετο είςτέσσαρα μεγάλα φατνώματα έν οίς πα
ρ ίστα τάς νύμφας έν τώ λουτρω, πρό: δέ είργάζε- 
το καί είς έτέραν άξιόλογον γραφήν, τόν βότσαριν έ- 
πιπίπτοντα άμα τή ημέρα εις το στρατόπεδο»· τών 
Τούρχων Ούτω τό πρώτον έργον τοΰ φιλέλληνος 
τούτου καλλιτέχνου καί τό τελευταΐον είχον ελ
ληνικόν τό άντικείμενον’ Άλλ’δποία μεταβολή έγέ
νετο έν τώ μεταξύ χρόνω. Η Σφαγή τής Χίου άνε- 
φάνη έν έποχή καθ ήν άπασα ή Εύρώπη έχειρο- 
κρότει τόν αίμοβόρον έκεΐνον άλλά καί ένδοξον α
γώνα’ ή δέ γραφή αύτη, ή παριστώσα τόν Βότσα- 
ρην έπιπίπτοντα κατά τοΰ τουρκικοί στρατοπέ
δου, εγένετο καθ’ 8ν καιρόν έν αυτή τή Ελλάδι α
χάριστοι απόγονο·, εξύβριζαν τά οστά τοΰ &ρωος 
τουτου όπως έκδικηθώσι τόν υιόν του ! « ό άπλοΰς 
καί σώφρων αύτοΰ βίος,γράφει δ Κάρολος Κλεμέν- 
τιος, ήν δλος αφιερωμένος είς τήν τέχνην. Η-

C3
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συνδεόμενα-, μέν διά τής αυτής πίστεως, διά τής 
αυτής γλώσσης, διά τών ιστορικών άναμνήσεων 
μιας κοινής καί τής αυτής καταγωγής, συνενού- 
μεναι διά μυστηριώδους καί ίεροϋ πόθου είς ά- 
μυδρώς προοιώνιζα μενον μέλλον σωτηρίας καί ά- 
πολυτρώσεως, άλλ’ έζων έγκαθειργμέναι είς τό 
σκότος έκάστη χωριστής φυλακής. Ποια στίγματα 
άφησαν είς έκατέραν τά δεσμά τής δουλείας ; ποίας 
πληγάς έχει έκάστη νά θεραπεύση έπανερχομένη 
είς τόν κοινωνικόν καί έλεύθερον βίον ;

Είς τάς παρούσας τής Ελλάδος πολιτικά; πε
ριστάσεις θά ήτον αρκετά ευχάριστος δση άν 
κατεβάλλετο μικρά σπουδή τουλάχιστον είς τήν 
μελέτην καί προπαρασκευήν τών πρώτων, καί 
τών μάλλον κατεπειγόντων μέτρων, διά τήν έξα- 
σφάλισιν τής κοινωνικής τάξεως καί τών ατομι
κών συμφερόντων έν ταΐς ϊονίοις νήσοις κατά τάς 
πρώτας στιγμάς τής μεταβάσεως αυτών ύπό τό 
κράτος τής Ελληνικής Αρχής. Ατυχώς ούτε είς 
τήν Κυβέρνησιν τής έλευθέρας Ελλάδος εύρίσκοντα 
άνθρωποιγνωρίζοντες τόν διοικητικόν οργανισμόν 
καί τάς κοινωνικά; περνάσεις τών Ιονίων νήσων, 
ούτε είς τήν Επτάνησον είναι άρκούντως γνως-όςδ 
τρόπος τής ένεργείας τών θεσμών τής Ελληνικής 
πολιτείας καί τά μικρότερα έλατήρια τής διοικη
τικής μηχανής, δ ι ών δύναται αύτη νά κινηθή. Αφ
ετέρου είς τήν Επτ άνησον ή Κυβέρνησις δέν εχες 
τήν εντολήν τοϋ ν’άσχοληθή είς τήν προπαρασκευήν 
τής μεταβάσεως τών νήσων ύπδ τήν Ελληνικήν 
Κυβέρνησιν, είς δέ τήν Ελλάδα αί αλληλοδιάδοχοι 

προσωρινά· Κυβερνήσεις παν άλλο έχουσι νά σκε.- 
φθώσι, κατά τάς δλίγας ημέρας τοϋ βίου αυτών, 
παρά τοιαΰτα κυβερνητικά μέτρα, τών οποίων ή 
εφαρμογή θέλει παρουσιασθή είς έποχήν μάλλον 
μεμακρυσμένην παρά τήν τής διαλύσεως τής Κυ
βερνήσεως αύτής. Ούτω κινδυνεύει κατά την ημέ
ραν τής ένώσεως τών δύο Επικρατειών νά μή ύ- 
πάρχη καμμία ιδέα, κανέν σχέδιον ένεργείας εις τήν 
Κυβέρνησιν, ήτις θέλει προσκληθή νά παραλάβη 
τήν διοίκησιν άμφοτέρων, είς μίαν μόνην Επικρά
τειαν ηνωμένων. Τί θά πράξη ; ποιον νόμον θά έ- 
φαρμόση ; μέ ποια όργανα Οά κυβερνήση ; ποιαν 
οδόν καί πρδς ποιον τέρμα Οά βαδίση ; Είναι ζη
τήματα τών όποιων ή λύσις κινδυνεύει νά άφεθή 
είς τήν τύχην. Θά λογισθώ ευτυχής έάν αί ολίγα·, 
αύται λέξεις δώσωσιν αφορμήν εις τά πρόσωπα, 
άτινα θά έχωσιν έκ τοϋ Νόμου τήν έντολήν τοϋ 
νά ένασχοληθώσιν είς τήν πραγματοποίησιν τής 

' ένώσεως τών Ιονίων νήσων, νά σκεφθώσιν έπί τών 

Η ΕΝΩ2Ι5 ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
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«Έχώ Κύριος ύ Θεός κρατήσω τής χειρός 
» σου, καί έκισχύσω σε, έξαγαγεΐκ έκ 
» Λεσμώΐ ύεΰερίτους καί έξ οίκου gw.ia- 
» κής καθημένους έκ σκότει.»

Ήσαίας-

ί! παραίτησις τών Αγγλων άπό τή; κατοχή; τής 

Επτανήσου καί ή ίνωσι; αύτής μετά τοϋ Βασιλείου 
τή; Ελλάδος είναι ή δευτέρα σελί; τής ιστορίας 
τής Εθνικής παλιγγενεσίας, την όποιαν δάκτυλος 
τοϋ Τψίστου έχάραξεν είς τάς βίβλους τών ανε
ξερεύνητων βουλών τής θείας προνοίας. όσον εις 
τούς ανθρωπίνους υπολογισμούς έφαίνετο αδύνα

τον δτι τώ 1827 δι’ αγγλικής χειρός ήθελεν α
νάψει εις τόν Ναβαρίνου ή φλός έζ ης ανεγεννήθη 
ό φοίνιξ τής Ελλάδος, έπι τοσοϋτον έφαίνετο 
πρό ολίγου καιρού άπίστευτον δνειρον δτι ό Υ
πουργός τής Αγγλίας ήθελεν άναδεχθή είς τά συμ
βούλια τής Ευρωπαϊκής διπλωματίας τήν πρω
τοβουλίαν, καί είς τό κοινοβούλιον τής Αγγλίας 
τήν ύποστήριξιν τής προτάσεω; τοϋ νά άποδοθή ή 
Επτάνησος είς τήν Ελλάδα. Πεποιθοτες είς την 
■θείαν πρόνοιαν διά τήν τελείωσιν τοϋ έργου αυ
τής άς άπονέμωμεν τήν ευγνωμοσύνην καί τό σέ
βας ήυ.ών είς τόν Ϋψιστον, μή παραλείποντες παν 
δ,τι έφ* ήμΐν ΐνα συμμορφώσωμεν τήν θέλησιν 
καί τήν ενέργειαν τών ατόμων μέ τόν ροϋν τής 
άναπτύξεως τής άνθρωπότητος κατά τούς αιω
νίους νόμους τής αρμονίας τοϋ θεού καί τοϋ Κό

σμου.
Η κανονική καί εύρυθμος ουγχώνευσις τών δύο 

τούτων τμημάτων τοϋ Ελληνισμού είς ένα νόμον, 
είς μίαν κοινωνίαν, δπερ έστίν είς μίαν γενικήν 
καί ήθικήν θέλησιν, είς μίαν κοινήν καί λογικήν 
ένέργειαν διά τήν πραγματοποίησιν τών θείων 
βουλών, προϋποθέτει ώς άναγκαΐον δρον τήν ταυ
τότητα τών αναγκών, τών πόθων, τών έςεων και 
τών θεσμών τοϋ διανοητικού καί τού πολιτικού 
αύτών βίου, καί ή έργασία τοϋ πολιτικού άνδρός, 
δστις κέκληται ΐνα συνεργήση είς τήν ταχυτέραν 
έπίτευξίν τής ένότητος τών δύο λαών, προϋπο
θέτει άναγκαίως βαθεϊαν μελέτην καί άκριβή 

γνώσιν τής κοινωνικής καί τής πολιτικής κατα- 
στάσεως έκατέρου αυτών. Αφότου εχωρίσθησαν 
η νϋν έλευθέρα Ελλάς καί ή Επτάνησος έζησαν

σπουδαίων ζητημάτων, άτινα όσον ούπω θέλουσι 
παρουσιασθή κατά τήν πραγματοποίησιν αυτής’ 
τοσούτω μάλλον καθόσον έχω άφορμ-ήν εύλογον 
νά πιστεύω δτι ή ένεστώσα κυβέρνησις' τής Ελλά
δος ουδόλως έσκέφθη έπ’αύτών, άφίνουσα μάλλον 
είς τήν Κυβέρνησιν, ή είς τήν συνταγματικήν άντι- 
προσωπείαν ή είς τήν αύτόματον ένέργειαν τών 
ατόμων τής ίονίου πολιτείας νά φροντίσωσι πώς 
νά ύποβληθώσιν είς τδν Νόμον τοϋ Βασιλείου τής 
Ελλάδος.

Είς τούς κατοίκους τής έλευθέρας Ελλάδος έ- 
πικρατεΐ ή έσφαλμένη ιδέα δτι ή Επτάνησος εχει 
άποταμιευμένην εϊκοσιν αιώνων ανατροφήν κοινωνι
κήν καί πολιτικήν, συσωρευμένον τον πλούτον εϊ- 
κοσιν αιώνων ειρηνικής καί νοήμονος παραγωγής, 
ανεπτυγμένους τούς θεσμούς εϊκοσιν αιώνων εύνο- 
μίας,τήν ηθικήν μόρφωσιν εϊκοσιν αιώνων έλευθέρας 
ζωής ύπδ τήν έπιτήρησιν καί διδασκαλίαν τών 
μάλλον έξευγενισμένων καί φιλελευθέρων Κρατών 
τής .εσπερία; Εύρώπη; — διότι άπό τινων αιώνων 
έως πρδ ολίγων έτών, οί Ελληνες τής απέναντι 
χέρσου, κεκυφότες ύπδ τόν βαρύν τού βαρβάρου 
ζυγόν, ειχον τά βλέμματα προσηλωμένα είς τδ έ
δαφος αυτών, φανταζόμενοί πέραν τοΰ συνόρου τή; 
δουλείας τάς νήσους τών Μακάρων. Αφ’δτου δμως 
ό Μούμιο; έκήρυξε τήν κατάργησιν τής Ελληνικής 
αύτονομίας είς τήν Πελοπόννησον ( 146. π. χ. ) 
ό -Επτανήσιος διετέλει δτέ μέν ύπδ τδν αύτδν άλ
λοτε δέ ύπό χωριστόν ζυγόν, συμμεριζόμενος τάς 
αύτάς πικρίας τής δουλείας τής μητρός. Εάν τδ 
μαρτύρων ταύτης καθίστατο· βαρύτερον έκ τή; 
βαρβαρότητο; τών αλλοθρήσκων κατακτητών, ή 
τύχη τής δούλης θυγατρδ; δέν έφαίνετο έλαφρο- 
τίρα είμή καθόσον έλησμόνει πολλάκις τήν θέσιν 
αυτής, διά νά κλαύση έπί τής τύχης τή; όλης ελ
ληνικής οίκογενείας. Η προσωπική κατάστασι; τοϋ 
ίονίου ώς πρδς τά αρχικά τοΰ ανθρώπου δικαιώ
ματα ήτον, ύπδ την εξουσίαν τοϋ Ευρωπαίου κα- 
τακτητοϋ, ώ; έπί τδ πλεΐστον δλίγον τι ήττον άν- 
δραποδώδη; παρά τήν κατάστασιν τοϋ Πελοπον- 
νησίου ύπδτήν δεσποτείαν τοϋ δορυκτήτορος Οθω
μανού. Μόνον, ό ίόνιος διετήρησεν ύψηλότερον τδ 
φρόνημα αύτοϋ καί τήν αξιοπρέπειαν τοϋ έλευθέ- 
ρου πλάσματος τοϋ θεοϋ διά τής έδραιοτέρας πί
στεως εις τό μέλλον τή; Ελληνικής φυλής.

Πολλαί πατροπαράδοτοι διηγήσεις κυκλοφο- 
ρούσιν εις τάς νήσους μαρτυρούσαι τήν έγκατάλει- 
ψιν τού τόπου, καθώς καί τών λοιπών μεσημ
βρινών παραλίων τής Εύρώπης, εις τάς έκδρομάς 

τών Σαρακηνών, ιδίως τών Αλγερινών, τάς οποίας 
μακρόθεν έμάνθανεν αδιαφορούσα, ή αδυνατούσα 
νά δώση συνδρομήν, ή Βυζαντινή Αύτόκρατορία, 
διατηρούσα εΐσέτι τδν τίτλον τοϋ κυριάρχου 
έπί τής κυρίως καλουμένης, ώς καί έπί τής Μεί- 
ζονος Ελλάδος, έκτος τής Σικελίας τήν οποίαν 
είχον ήδη κατακτήσει οί Σαρακηνοί. 'Εκ τής αύ
τής τών Σαρακηνών αφορμής, άρχίσαντες περί τήν 
Νεάπολιν, πρώτον κατά τά 1 006, τυχοδιώκται 
τινες ίππότα·.1 Νορμανδοί νά σχηματίσουν ίδιον 
Κράτος έκ τών θρυμμάτων τής Βυζαντινής κυρι
αρχίας, καί έκ τής κατακτηθείσης Σικελίας δρ- 
μώμενοι ύπδ τδν βασιλέα αύτών Kober I Gui- 
scard διά νά πολεμήσωσι κατά τών Βυζαντινών, 
περί τά τέλη τής αυτής έκατονταετηρίδος, ά- 
φήρεσάν τινα; τών ίονίων νήσων άπδ ‘ τήν κυριαρ
χίαν τοϋ Αύτοκράτορος. Είς τήν Κεφαλληνίαν δια
τηρεί εΐσέτι τήν έπωνυμίαν τοϋ τρομερού κατα- 
κτητοΰ τό άκροτήριον Γισκάρδον ή κοινώς Πι- 
σκάρδον, δπου άποβιβασθείς άπέθανε καί έτάφη, 
κατά τήν δευτέραν αύτού έκστρατείαν έναντίον 
τών Βυζαντινών, δ βασιλεύς τών Νορμανδών.

Αί νήσοι έμειναν ύπδ τήν κυριαρχίαν τού Βα
σιλείου τών-δύο Σικελιών έκ διαλειμμάτων έπί 
τριακόσια πε ρίπου έτη. Οί Νορμανδοί έφερον 
μεθ εαυτών είς τήν' Επτάνησον ϊδιον σύστη
μα φεουδαλικού οργανισμού , μο'ρφωμένου ή
δη καθ’ δλας. τάς λεπτομερείας τής έφαρμογής είς 
προηγουμένας έπ’ άλλων τόπων κατακτήσεις τών 
άρκτώων τής Ευρώπης λαών, καί τοϋ συστήμα
τος τούτου ούκ δλίγα λείψανα σώζονται εΐσέτι, 
ζώντα εις τάς ιδέας, τά έθιμα, καί τούς θεσμούς 
τών νήσων, ιδίως, είς τήν διάίρεσιν τών πολιτών 
εις διαφόρους κοινωνικά; κλάσεις, καί είς τάς έν- 
νόμους σχέσεις τού κυρίου καί τού καλλιεργητοϋ 
τή; γής. Κατά τδ φεουδαλικδν σύστημα ή γή 
έπρεπε νά μεταβληθή είς φέουδα καί 
(feudi-τιμαρία, beneficii) ύπέρ τών Κομήτων 
καί τών πελεμκστών, ο'ίτινες άπετέλουν τήν δύ- 
ναμιν τού κατακτητικού στρατού. Εκαστος τών 
νέων τούτων Κυρίων (Seniores-seignenrs) τοϋ 
τόπου, λαμβάνων είς τήν κατοχήν του έν άγρο- 
τικόν κτήμα, έσχημάτιζε περί αύτδν έκ τών αύ- 
τοχθόνων μικράν κοινωνίαν ύποδούλων χωρικών 
(vassali) πρός καλλιέργειαν τών γαιών του, καί 
πρδς έξαΟφάλισιν αύτού άπδ τών έπιδρομών τών 
Αγαρηνών ή τών προσβολών τών προσωπικών αυ
τού έχθρών. Οί γεωργοί έκεΐνοι ήσαν μέρος τής 
άκινήτου ιδιοκτησίας, καί οί ακθρωσοι τοϋ εύγε-
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νους' διό οί κάτοικοι ενός όλοκλήρου χωρίου φέ- 
ρουσι μέχρι σήμερον τδέπώνυμον τής οίκογενείας 
ήτις άρχικώς έλαβεν εις τιμάριον ττ,ν περιοχήν τοϋ 
χωρίου καί έδωκεν εις τοΰτο τδ ίδιον αύτής όνο
μα. Μεταξύ τών Κυρίων (αρχόντων) καί τών δού
λων (Serfs, κοπέλια) είς τδν φεουδαλικδν όργανι- 
σμδν υπήρχον ά) μία τάξις ελευθέρων καί έντιμου 
καταστάσεως άνδρών, οΐτινες έλάμβανον ύπδ μί
σθωσιν, καί έκαλλιέργουν δι’ ίδιον λογαριασμόν 
μέρος τών ελευθέρων και ιδιοκτήτων γαιών τών 
εύγενών (terrej allodiales) καί β') άλλη τάξις 
υποδεεστέρων άνδρών καλλιεργούντων τάς γαίας 

-τών Κυρίων, (αρχόντων), μέ τήν υποχρέωσιν βρι
σμένων προσωπικών υπηρεσιών. Εις τάς νήσους 

'σώζονται είσέτι διάφοροι όνοματολογίαι τοιού- 
των κλάσεων (μή εύγενών οικογενειών—υποχει
ρίων) μέ μόνην τήν κενήν άξίωσιν διαφόρου βαθ
μολογίας είς κλιμακωτήν τινα διαίρεσιν τίς κοι- 

ννωνίας. Ο: νέοι εκείνοι Κύριοι τοϋ τόπου δέν ί- 
' φερον μεθ’ εαυτών άλλην επιστήμην, ή βιομηχα
νίαν, ειμή τήν τοϋ πολέμου, και άλλον πολιτι
σμόν ειμή τήν περιφρόνησιν πρδς τά γράμματα 
καί πρδς τάς τέχνας. Αι θρησκευτικά! προλήψεις 
-είςάς ειχον, όχι πρδ πολλοΰ, κατηχήθη παρά τής 
Ρωμαϊκής Εκκλησίας, τά ελαττώματα, δσα γεν- 
vqt xal διατηρεί ή οκνηρία καί ή άμάθεια, ήσαν ό 
μόνος έξευγενισμδς, τδν όποιον ήδύναντο νά είσα- 
γάγωσιν είς τάς Νήσους. Είς τάς ιδέας δμως καί 
τά έθιμα τοϋ φεουδαλισμού έκείνου, δστις έπλη- 
σίαζεν είς τήν περίοδον τοϋ ίπποτισμοϋ, ύπήρχεν 
είς τδν Εύγενή τδ αίσθημα τοϋ καθήκοντος τοϋ 
νά προστατεύη τδν αδύνατον. Οί άσθενέστεροι 
τών κατοίκων τών πόλεων έτέθησαν ώς πελά- 
ται ύπδ τήν προστασίαν τίς γειτονευούσης εύγε- 
νοϋς οικογένειας, καί φαίνεται δτι τάχιστα έγεν
νήθη ισχυρός δεσμός συμπάθειας μεταξύ τών 
κατακτητών καί τών αύτοχθόνων, δςτς έπέσπευ- 

•σε τήν συγχώνευσιν τών διαφόρων φυλών εις ένα 
μόνον ελληνικόν καί χριστιανικόν λαόν, έχοντα 

•ένα κοινόν εχθρόν νά πολεμήση, τδν πειρατήν 
Σαρακηνδν ή τδν χριστιανομάχον Μωαμεθανόν. 
Η έποχή της έγκαταστάσεως τών Νορμανδών είς 
τάςΝήσους συμπίπτει μέ τάς πρώτας σταυροφο
ρίας, αίτινες ανέπτυξαν είς τδν ύπέρτατον βαθμόν 
τδ μίσος κατά τών έχθρών τοϋ Σταυρού, καί 
κατά τοσοΰτον έπρεπεν είς άνθρώπους, μή έχον
τας νά μοιράσωσι τά λάφυρα τοϋ Βυζαντίου, νά 
έπιφέρωσι τήν συνένωσιν ύπδ τήν σημαίαν τοϋ 
χριστιανισμοϋ. Είς τήν ταχεΐαν καί έντελί συγ

χώνευαν τών κατακτητών συνετέλεσε βεβαίως 
ή ύπεροχή τοϋ έγχωρίου βυζαντινοϋ πολιτισμού, 
δστις ήθικώτερος εις τά άκρα της Αυτοκρατορίας, 
έπλησίαζε μάλλον είς τάς έλληνικάς ή είς τάς ρω- 
μαϊκάς παραδόσεις, άπέναντι δέ αυτού κατείχε 
θέσιν πολύ ύποδεεστέραν ό πολιτισμός τών Νορ
μανδών, μϊγμα είσέτι άχώνευτον τής άμαθείας 
καί τής βαρβαρότητος τής άρκτου, τών προλή
ψεων καί τοϋ φενακισμοϋ της Ρώμης. Εν τώ μέ
σω τοΰ I I καί τοϋ 1 i αά&ης έπήλθον είς τινας 
νήσους, καί ιδίως είς Κέρκυραν, έπιδρομαί διαφό
ρων άλλων φυλών, Φράγκων Σταυροφόρων ιδίως 
Γαλατών, Γενοβέζων κ. λ. οΐτινες μ.άλλον ή ήτ
τον διαρκώς έτάραξαν καί διέκοψαν τήν κυριαρ
χίαν τών Βυζαντινών καί τών Σικελιωτών, άλλά 
τών Φράγκων έκείνων, ών ό πολιτισμός καί τά 
ήθη ήσαν τά αυτά μετά τών Νορμανδών, ή 
διάβασις προσέθηκεν ίσως οίκογενείας τινας είς 
τούς ηδη υπάρχοντας Κυρίους της γης, χωρίς έξ 
αύτής νά μεταβληθώσιν αί σχέσεις τών έγχω- 
ρίων πρδς τούς κατακτητάς, καί δύναται ώς πρδς 
τά κοινωνικά αποτελέσματα νά θεωρηθί μία κα
τοχή άδιαίρετος τών Νορμανδών καί Σικελιωτών 
καί Φράγκων είς τάς κυριωτέρας νήσους, μέχρι 
τών μέσων τοϋ ιδ' αίώνος- Η συγχώνευσες τών 
κατακτητών είς τδ έγχώριον ελληνικόν στοιχείου 
εϊχε τοσοΰτον προβή κατά τδ τέλος τίς τριακο- 
σαετούς κυριαρχίας τίς Σικελίας, ώστε οί κάτοι
κοι τών νήσων όμοφώνως καί αύθορμήτως περί 
τά τέλη τοϋ ιδ αίώνος ήρχισαν ν’ άποχωρίζωνται 
άπδ τοϋ Βασιλείου τών δύο Σικελιών, ώς άπδ δ
λως ξένου κυριάρχου, διά νά παραδοθώσν/ είς τήν 
προστασίαν τίς Ενετίας, μάλλον συμπαθούσες 
μετά τοΰ Ελληνισμού, ένεκα τών φιλικών σχέ
σεων, καί τίς πίστεως άς διηνεκώς έτήρησε πρδς 
τήν Αύτοκρατορίαν τοϋ Βυζαντίου. Ούτως ή κα- 
τάκτησις τών Νορμανδών άφ’ ένδς έπήνεγκε τήν 
δουλείαν είς τδν λαόν τής Επτανήσου, τήν άπο- 
στέρησιν τής κυριότητας τής γής, τάς προλήψεις 
τήν αμάθειαν, καί τήν δκνηρίαν τού μεσαιωνικού 
πολιτισμού τής άρκτώας Εύρώπης, άλλ άφ ετίτ 
ρου ά) άνέπτυξεν είς τάς άνωτέρας τάξεις τής κοι
νωνίας τήν συναίσθησιν τής άξιοπρεπείας τοϋ ατό
μου καί τής προσωπικής τιμής,άτινα χαλαρωθέντα 
άπδ τήν διαφθοράν τοΰ ρωμαϊκοβυζαντινοϋ πολι
τισμού, ειχον έτι μάλλον περισταλί ύπδ τοΰ κυ
βερνητικού συστήματος τών όθωμανών είς τάς 
λοιπάς έλληνικάς χώρας, καί έδωκε νέαν ζωήν 
είς τδ εθνικόν αίσθημα διά τίς άναπτύξεως τοΰ 

μίσους κατά τοϋ ισλαμισμού.
όταν ή Ενετία παρέλαβε τάς νήσους τοϋ ίο- 

νίου (ή Κέρκυρα υπεβλήθη είς τήν προστασίαν 
αύτής τδν ’Ιούνιον 1386. αί λοιποί πολύ βρα- 
δύτερον) δέν ήτον είς τήν άκμήν τής δυνάμεως 
αύτής. Πιστή, χάριν του συμφέροντος αύτής, φίλη 
τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας ειχεν ώφεληθί ά
πδ τήν έν Κωνσταντινουπόλει έγκατάστασιν τών 
Σταυροφόρων, κατά τάς άρχάς τοϋ ιγ' αίώνος, διά 
νά λάβη ώς μερίδα αύτής τήν Πελοπόννησον, αλ
λά περί τά μέσα τοΰ ιέ αίώνος (1458.) ύποχω- 
ρήσασα είς τάς κατακτήσεις τών όθωμανών, μό
λις έτήρησεν είς τήν κατοχήν της τάς ίονίους νή
σους, υποβληθεϊσα διά τινας έξ αύτών είς φόρον 
(διά τήν Ζάκυνθον έπλήρωνε κατ’ άρχάς 500 
κατόπιν 1500 δουκάτα κατ’ έτος), άλλ’ έκτοτε 
αί Ιόνιοι νήσοι άπετέλουν τδ δριον της οθωμανι
κής κατοχής, καί έμειναν, τούλάχιστον αί πλεϊ- 
σται και μεγαλήτεραι, διαρκώς είς τήν κυριαρχίαν 
τής Ενετικής δημοκρατίας, μέχρι τίς καταλύ- 
σεως αύτής υπό τοΰ Ναπολέοντος.

Η Ενετία διά τού έμπορίου καί διά τίς πολιτι
κής αύτής διετήρησε μέχρι τέλους τού ιή’ αίώνος 
εξωτερικήν δύναμιν άνωτέοαν τών πραγματικών 
μέσων, άτινα. τή παρεϊχον ή χώρα καί δ. πληθυ
σμός αύτής. Αι άποικιακαί κατακτήσεις της έ- 
χρησίμευον ώς μέσον είς έμψύχωσιν τοϋ έμπορίου 
καί τής ναυτηλίας τίς Ενετίας, είς πορισμον 
πλούτου της αριστοκρατίας αύτής, καί είς στρα
τολογίαν δυνάμεως διά τούς εξωτερικούς αύτής 
πολέμους. Μή έχουσα δέ ιδίαν δύναμιν πρδς δια- 
τήρησιν τών κτήσεων αύτής μετεχειρίζετο μετά 
μεγάλης τέχνης καί έπιτηδειότητος τάς έριδας 
καί τήν διχόνοιαν μεταξύ τών ύπηκόων.

Μ διοίκησις τών ΐονίων νήσων ήτον ανατεθει
μένη είς ενα γενικόν Προβλεπτήν ή Αρμοστήν 
(Provedilore), είς ένα ειδικόν δι’ έκάστην τών 
μεγαλητέρων νήσων, καί είς τήν άριστοκρατίαν 
έκάστης αύτών ώς πρδς τήν έπαρχιακήν καί δη
μοτικήν κυβέρνησιν. Οι Ενετοί διοικηταί έζήτουν 
έν τώ διαστήματι τής διετούς έξουσίας των νά 
ώφεληθώσιν δσα ήδύναντο περισσότερα» έμπο- 
ρευόμενοι τήν διανομήν τής δικαιοσύνης καί τήν 
προστασίαν τής δημοκρατίας, καί ύποστηρίζοντες 
τούς Εύγενεΐς, οΐτινες ήσαν συνήθως οί πλουσιώ- 
τεροι, έκά-ης νήσου είς τάς καταπιέσεις αύτών έπί 
τών υποδεεστέρων κλάσεων. ό διοικητής τίς Κέρ
κυρας (Querini) κατά τδ 1775 έφυλακίσθη διότι 
επέβαλε φόρους παρανόμους, τών οποίων τάς εισ

πράξεις διέγειμε μετά τών εύγενών τής νήσου. 
Αλλ είς τάς καταχρήσεις τών οργάνων αύτής δέη 
έδειχνε τοσαύτην αυστηρότητα ή δημοκρατία, εί- 
μή δταν έξ αύτών έκινδύνευον γενικά τής μητρο- 
πόλεως συμφέροντα. Η Ενετία, καί τοι μή πα- 
ραδεχθεϊσα δι’ έαυτήν τδν φεουδαλισμόν ώς πρδς 
τήν ακίνητον ιδιοκτησίαν,διετήρησεν είς τάς άποι- 
κιακάς αύτής κτήσεις τδ ένυπάρχοη σύστημα, καί 
είς τήν Επτάνησον έπηύξησε τδν αριθμόν, τά προ
νόμια καί τάς διακρίσεις τών Εύγενών, παρεισα- 
γαγοΰσα έκ διαλειμμάτων έξ άλλων χωρών, 
είτε τής ανατολικής είτε τής εσπερίας Εύρώπης, 
νέας οίκογενείας, είς άς παρεχώρησε γαίας ώς φέ
ουδα, καί τίτλους εύγενείας, ότε μέν λόγφ άμοι- 
βής στρατιωτικών πρδς τήν δημοκρατίαν έκδου- 
λεύσεων, άλλοτε δέ, καί συχνότερου, λόγφ πωλή- 
σεως προνομίων πρδς έξοικονόμησιν τών άναγ- 
κών τοϋ ταμείου τίς Δημοκρατίας, είτε πρδς πε
ριορισμόν τών άρχαιοτέρων οικογενειών καί τοϋ 
λαού. Καί τήν μέν άριστοκρατίαν τοϋ τόπου έ- 
νεψύχωνεν είς την περιφρόνησιν καί την κατά- 
πίεσιν τών υποδεεστέρων κλάσεων, τάς δέ οίκο
γενείας τών εύγενών ήρέθιζε καί υπεστήριζε είς 
άμοιβαϊον πόλεμον, ύποθάλπουσα διηνεκής είς 
τδν τόπον τάς έριδας καί τά πάθη. Εν γίνει δέ 
έκολάκευσε τάς προλήψεις καί τά έλαττώματα, 
καί έπροστάτευσε τήν υπεροχήν τίς άριστοκρα- 
τίας, διότι δέν είχε τήν δύναμιν ΐνα καταβάλη 
αύτήν, ένώ άφ’ ετέρου είχε τήν άνάγκην αύτής 
ΐνα κρατί δι’ αύτής υποτεταγμένον τδν λαόν. Συ
νέπεια τίς πολιτικής ταύτης τής Εν. δημοκρατίας 
ήτον ή άκρα έκ μέρους τής κυβερνήσεως άνοχή 
τών έγκλτμάτων, άτινα διετήρουν τήν διαίρεσιν 
καί τά πάθη. Τά έγκλήματα ταύτα έτελοϋντο 
συνήθως διά τών μπράόωι- τούς όποιους οί πλού
σιοι καί οί δειλοί διετήρουν είς τάς διαταγάς αύ
τών, καί τδ έπάγγελμα τούτο έμψυχοϋτο διά 
τίς πωλήσεως τών άμνηστειών. Οί πολιτικοί νό
μοι τής Επτανήσου ήτον οί Ενετικοί, ληφθέντες 
κατά τδ πλεΐστον μέρος άπδ τής νομοθεσίας τοΰ 
Ιουστινιανού. 6 πολλαπλασιασμός τών δικών 
και ή έπ’ άπειρον παράτασις τής διαδικασίας ήτον 
άφ’ ένδς μέν συνέπεια τοϋ δικαστικού όργανισμοϋ 
τής Ενετίας, διότι παρεκτδς τών έν ταΐς νήσοις 
τοπικών δικαστηρίων, άτινα διένειμον τήν δικαιο
σύνην υπό τήν έπιτήρησιν καί συνεργεία τών Ε
νετών διοικητών, οί διάδικοι ήδύναντο νά έκκα- 
λώσι τήν διαφοράν είς τά Δικαστήρια τής Ενε
τίας όπου όπίρχον δύο βαθμοί δικαιοδοσίας, καί
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τδ άνώτερον δικαστήριον έξαφανίζο < τήν άπόφα- 
σιν τού κατωτέρου, παρέπεμπε πάλιν είς τούτο 
τήν δίκην πρδς νέαν συζήτησιν έπανειλημένως καί 
άπεριορίστως, μέχρις ού ήθελεν έκδοθή άπόφασις 
σύμφωνος μέ τήν κρίσιν τού άνωτέρου δικαστη
ρίου. Αφ’ ετέρου δμως ήτο καί ύπαγόρευσις τής 
πολιτικής τής Δημοκρατίας τού νά παρατείνη είς 
τήν πρωτεύουσαν τήν διαμονήν τών δικαζομένων, 
καί λόγςο πορισμού χρηματικού, και λόγω έπι- 
τηρήσεως. Καί τελευταΐον ήτο κατάλληλον μέ
σον ιδιαιτέρας ώφελείας τών δικαστών, οιτινες έ
χοντες εύτελες-άτους μισθουςάπεζημιούντο διά τών 
δώρων τών διαδίκων. Κατά τδ μακρύ διάστημα 
τής δεσποτείας τών Ενετών έπί τών ίονίων νή
σων ούδεμία άξία λόγου ύπήρξεν είς αύτάς δη
μοσία, καί μηδαμινή ή ιδιωτική έκπαίδευσις. ’Εκ 
τών κλάσεων τών εΰγενών πολλοί διδασκόμενοι 
εις τά Πανεπιστήμια τής Βολωνίας καί τού Πα- 
ταουΐου παρέσχον μακράν καί άδιάκοπον σει
ράν διακεκριμένων έπί παιδεία άνδρών είς δλους 
τούς κλάδους τής άνθρωπίνης έπιστήμης. Αλλά ή 
άτομική καί σποραδική, ούτως είπεΐν, καλλιέργεια 
τών γραμμάτων παρίστα άκατάληπτον άλλως άν- 
τίθεσιν μέ τήν παχυλήν άμάθειαν, τήν οποίαν είς 
τό γενικόν διετήρει καί ύπέθαλπεν ή Ενετική Κυ- 
βέρνησις είς τάς νήσους, ίνα κρατή είς τήν ύπο- 
ταγήν καί καρπούται αύτάς διά τής άμαθείας καί 
τών προλήψεων. Εκ τούτου ή παντελής έλλειψις 
διδακτικών καταστημάτων είς τήν Επτάνησον 
κατά τό χρονικόν έκεϊνο διάστημα, ένώ άπεναν- 
τίας είς τό Ενετικδν εις πάμπολλα δημόσια κα
ταστήματα έσπουδάζοντο τά ελληνικά γράμμα
τα καί αί έπιστήμαι δλαι, δσον καί είς πάν άλλο 
μέρος τής Εύρώπης.' Η Γεωργία είς τάς νήσους 
έμενε περιορισμένη είς τά προϊόντα, έκ τών ο
ποίων ήδύνατο νά ώφελήται ή πρωτεύουσα’ καί 
ή βιομηχανία, τό έμπόριον καί ή ναυτηλία έκρα- 
τούντο δεσμευμένα, χάριν τού άντιθέτου συμφέ
ροντος τής Ενετίας. Είς τήν πρωτεύουσαν ταύτην 
είχε φθάσει μέχρις άπονοίας ή μανία τής χαρ
τοπαιξίας, διότι ή Κυβέρνησις ένόμιζεν δτι είχε 
συμφέρον είς τήν . έμψύχωσιν τής έξεως ταύτης, 
καί είς τούς πρώτου; χρόνους τής Δημοκρατίας 
ό μπάγκος έστήνετο. δημοσίως είς τάς πλατείας. 
II καταστροφή πολλών οικογενειών έπήνεγκεν 
ένίοτε τήν άπαγόρευσιν τών τυχηρών παιγνιδίων, 
αλλ ή άπαγόρευσις αυτή ήτο πάντοτε στιγμιαία 
δ.ότι τό παιγνίδιον ήτον Sv έκ τών μέσων δι’ ών 

η άριστοκρατία τής Ενετίας έσυρε τούς ξένους είς

την πρωτεύουσαν. Διά νά έννοήση ό αναγνώστης 
τήν πολιτικήν τής Ενετίας πρδς τάς αποικίας αύ
τής άνακεφαλαιούμεν τά μέχρι τούδε λεχθέντα 
εις τδν επόμενον τύπον τών οδηγιών πρδς τά όρ
γανα τής Κυβερνήσεως αύτής εις τήν Ελλάδα, 
καθώς έξήχθη έκ τών αρχείων τής Δημοκρατίας. 
«Ενθυμοΰ δτι ούδέν μάλλον άβέβαιον παρά τήν 
πίστιν τών Ελλήνων. Πίστευε δτι ευκόλως ήθε
λον μεταβή ύπδ τδν ζυγόν τών Οθωμανών, άκο- 
λουθοΰντες τδ παράδειγμα τών λοιπών ομοεθνών 
αύτών. Μεταχειρίζου αύτούς ώς άγρια θηρία, 
μίκρυνέ των τούς έδόντας καί τούς όνυχας. Νά 
τούς ταπεινώνης συχνά, καί πρδ πάντων νά μή 
τούς δίδης εύκαιρίαν νά γίνωνται αξιόμαχοι. Αρ
τος και ράβδος μόνον τοΐς χρειάζεται’ άς φυλάσ
σεται κατά μέρος ή φιλανθρωπία διά καλητέραν 
εύκαιρίαν. » (Daru)

Εκ τούτων συμπεραίνεται δτι ή ήθική καί 
κοινωνική μόρφωσις τού Ιονίου καί ή κατάστασις 
αύτού απέναντι τού νόμου καί τής δικαιοσύνης 
δέν Οά ήτο κατά τά τέλη τού 18 αίώνος καλητέ- 
ρα τής τού Πελοποννησίου, έάν έξήρτητο έκ μό
νης τής διαθέσεως τού δεσπότου, ύφ’ δν έκάτερος 
διετέλει. 0 Οθωμανός ήτον αύθαίρετος καί σκλη
ρός κατά τήν κατάκτησιν, καί έξηυτέλιζε .τδν 
Χριστιανόν υπήκοον, ,ώς δν ύποδεεστέρας τής τού 
ανθρώπου φύσεως, άλλά δέν έφρόντιζεν, ούδέ είχε 
τήν τέχνην τού, νά διαφθείρη αύτδν, καί δταν ήθε
λε παρέλθη ή όρμή τής κατακτήσεω; ή πολιτική 
τής Πόρτας ύπέσχετο, καί συνήθως παρείχε πλή
ρη ανοχήν εις τήν έργασίαν καί είς τό θρήσκευμα, 
σέβας είς τήν τιμήν, καί είς τήν προσωπικήν έλευ- 
Οερίαν τού ραγιά’ καί δι’ ένδς μετρίου φόρου εί
χεν ό Πελοποννήσιος έλευθέοαν τήν χρήσιν άπε- 
ράντων γαιών. Η Ενετική κυβέρνησις έξ έναντίας 
διετήρει έξωτερικώς τους τύπους τής νομιμότητος, 
άνεγνώριζε τά δικαιώματα τής τιμής, τής συνει- 
δήσεως, τής προσωπικής ασφαλείας τού πολίτου, 
άλλά διηνεκώς είργάζετο είς τήν καταπάτησιν 
αύτών, ό δέ λαός διετηρεΐτο είς κατάστασιν χεί- 
ρονα τής δουλικής. Εχρειάζετο ό έπίμονος καί ά- 
γέρωχ ος χαρακτήρ τού Ιονίου, ξεβαμμένος είς τδ 
αίσθημα τής προσωπικότητος καί τού έθνισμοΰ 
ύπδ τού φεουδαλισμού, ή πίστις καί ή άφοσίωσις 
αύτού είς τδν Θεόν τών πατέρων του, διά νά έ- 
ξέλθη άπδ τάς παγίδας καί τούς δόλους τών Ε
νετών, φέρων καθαρόν καί άθικτον τδν θησαυρόν 
τού έθνισμού καί τής θρησκείας αύτού.

(έ'.τόται σνκέχ(ΐα).

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΓΝΩΣΕΙΣ.

{Συνέχεια ΐδε φνλίάδιον ίΰ.)

Οθεν μή έχοντες λόγον νά παραδεχθώμεν 
μίαν τών διαφόρων τούτων δοξασιών μάλλον τής 
άλλης, άναγκαζόμεθα έκ τών νόμων τής ιστορι
κής έναργείας νά τάς άπορρίψωμεν πάσας.

0 συνετός ούτος δισταγμός οφείλεται πρό πάν
των είς το πλήθος παιδαριωδών τινών είτε μυθι
κών λεπτομερειών, ό Μανέθων, έπί παραδείγ
ματα διηγείται ήμϊν άνευ τινός δισταγμού δ- 
τι ό Μένης κατεσχίσθη ύπό ενός ϊπποποτάμου, 
ζώου καθαρώς χορτοβόρου. Επίσης εύρίσκομεν δ- 
τι έπί Νεπαχώρ, τά ύδατα τού Νείλου έπληρώ- 
θησαν μέλιτος, καί δτι ή Σελήνη έπαχύνθη πλειό- 
τερον τού δέοντος’ δτι ό Σέσωστρις ήν ύψηλός 
οκτώ πήχεις τό άνάστημα’ δτι, έπί Βοχώρ, ίν 
άρνίον έλάλησε’ έκοσμεΐτο δέ κατά τδν ’.Δλικάν, 
μέ οκτώ πόδας καί δύο ούοάς κτλ.

Πλεΐστοι άρχαϊοι και νεώτεροι συγγραφείς 
άπεπειράθησαν νά καταστήσωσι πιστευτά τά διη
γήματα ταΰτα μέ τόν άξιέπαινον σκοπόν τού νά 
έπικαλύψωσι τόν παράδοξον χαρακτήρα των ή νά 
θέσωσιν έν αρμονία τήν αιγυπτιακήν χρονολο
γίαν πρδς τήν χρονολογίαν τών Γραφών’ ύπέ- 
Οεσαν οτι τό αιγυπτιακόν έτος συνέκειτο έκ μιάς 
μόνης άνακυκλίσεως τής σελήνης, καί δτι, έν νεω- 
τέρα τινι έποχή, συνέκειτο έκ τεσσάρων μόνων 
μηνών, ό Ιωάνης Marsham, έβράχυνε τάς αιγυ
πτιακής περιόδους διαθετών τάς διαδοχικά; δυ
ναστείας έπί παραλλήλων γραμμών, καί δπως συν- 
τέμη τόν χρόνον, ήθέλησε νά καταστήση τάς βα
σιλείας συγχρόνους πρδς άλλήλας. ’Εν νεωτέρω 
τινι συγγράμματι, ό βαρώνος Βούνσεν παρεδέχθη, 
δπως νοθεύση τήν αίγυηττιακήν χρονολογίαν, τήν 
αύτήν μέθοδον ·?,ν καί ο Nidbhur έφήρμοσεν είς 
τήν έωμαϊκήν ιστορίαν. Τή βοηθείο: διαφόρων χω
ρίων ληφθέντων έκ τών κλασσικών συγγραφέων 
ο Νιεβούρης συνέταξε νέαν τινά ιστορίαν έπί βά- 
σεως δλως αύθαιρέτου καί ύποθετικής, ήτις στίλ
βει μέν έκ τής πολυμαθεί ας τού συγγραφέως εί
ναι δμως ούχ ήττον παράδοξος. Οίαδήποτε είσί τά 
πλεονεκτήματα τής μεθόδου ταύτης,είναι άδύνατον 
να εφαρμοσθή αύτή εις τήν άρχαίαν τής Αίγυπτου 
ιστορίαν, ήτις συνίσταται άπασα είς απλήν τινα 
χρονολογίαν είτε κατάλογον ονομάτων βασιλέων. 
Τοιαύτην άσήμαντον ύλην έχοντες οί νεώτεροι 
συγγραφείς, αφού κατανικήσωσι πάσας τάς λοιπάς 
δυσχερείας, δφείλουσιν έπί τέλους νά κατασκευά- 

σωσιν είτε νά άναδημιουργήσωσι πολιτείας, νά 
πλάσωσι κοινωνίαν, ένίοτε μάλιστα καί νά έπι- 
νοώσι γεγονότα, ένί λόγω, νά μεταποιήσωσιν είς 
ιστορίαν τάς μυθικά; παραδόσεις.

Τούτου ένεκα βλέπομεν τούς αιγυπτιολόγους 
παραμελοΰντας ύπέρ τό δέον τούς συνήθεις κα
νόνας τής έναργείας καί σύροντας ύπέρογκα συν
αλλάγματα έπί τής ήμετέρας εύπιστίας. Τπδ τήν 
παντοδύναμον αύτών λογικήν, πάσα ταυτότης ά- 
φανίζεται καί τά πάντα μεταβάλλονται. Αί δια
δοχικά! δυναστεΐαι άποκαθίστανται σύγχρονοι’ 
βασιλεύς τις λαμβάνει τήν θέσιν ετέρου, ή γίνεται 
τεμάχιον βασιλέως, καί πολλάκις μάλιστα διαμε
λίζεται είς πλείστους άλλους βασιλείς’ άλλοτε £ν 
όνομα μεταβάλλεται είς έτερον, είς αριθμός λαμ- 
βάνεται άντί άλλου, καί χώρα τις μεταφέρεται 
είς έτέραν.

Οπως άποδειχθή τδ σαθρόν τοΰ συστήματος 
τούτου, άς λάβωμεν τδν Σέσωστριν, τδ ένδοξώτε- 
ρον τών αιγυπτιακών δνομάτων, δσων οί αιγυ
πτιολόγοι κατέστρεψαν καί μετεσκεύασαν τήν 
ιστορικήν ταυτότητα. 0 Βούνσεν συγχωνεύει αύ
τδν μετά τού Τοσορθώνος, δευτέρου βασιλέως τής 
τρίτης δυναστείας, δστις έζη δύο χιλιάδας έτη 
άργότερον. Συγχίζει δ’αύτδν έπίσης καί μέ τδν Σε- 
σονχώσιν, βασιλέα τής δωδεκάτης δυναστείας’ τέ
λος αποδίδει είς τδν ίδιον Σέσωστριν ιστορίαν, ή- 
τις πραγματικώς τώ ανήκει, ό μέγας ούτος βα
σιλεύς διεσκευάσθη ούτως έκ τριών τεμαχίων, ό 
Αέψιος, έτερος περίφημος αιγυπτιολόγος, διαφέ
ρει κατά πολύ τού Βούνσεν, διότι άμφότεροι θέ- 
τουσι τδν Σέσωστριν έν τώ κόσμω είς έποχάς 
μεμακρυσμένας άπ’ άλλήλων κατά τρεις χι
λιάδας οκτακόσια έτη περίπου. Είς ποιον δ- 
φείλομεν νά πιστεύσωμεν ; Είναι άληθές δμως 
δτι έπί ένδς καί μόνου σημαντικού γεγονότος 
συμφωνούσιν έντελώς, τούτο δ’ είναι δτι ό Σέσω- 
στρις δέν είναι ό Σέσωστρις.

Οί άναχρονισμοί ούτοι καί οί μεταμφιεσμοί δι- 
καιοΰσιν ήμάς νά είπωμεν περί τών αιγυπτιολό
γων δτι, παρασυρόμενοι έκ τή; εύχερείας τού νά 
πλάττωσιν είτε έξαλείφωσι διά μιας γραμμής 
δλοκλήρους δυναστείας, άποκαθίστανται, ώς έλε
γον οι άοχαΐοι άστρολόγοι, χ^οκοχράτ"ΐ οτι φαί
νονται κατέχοντες έτέραν τινάδρασιν έχουσαν δπι- 
σθενεργδν δύναμιν, καί ήτις άποκαθιστά αύτούς 
ικανούς νά διακρίνωσι τδ άγνωστον παρελθόν, καί 
νά έπαναφέρωσιν είς τήν κόσμον άπωτάτης άρ- 
χαιότητο; περίοδον, ήτις περιέπεσεν είς εντελή
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Tcffitfi’ δτι καί τούτη; τή; ικανότητά; των 
γενομένη; παραδεκτής, και κατοαθώσωσιν ούτω 
νά έπιβληθώσιν είς τήν εύτπστίαν τών αναγνω
στών των ένεκα τής έξεως ήν έλαβον είς τδ νά 
πραγματεύωνται αντικείμενα όντα πέραν τών 
ορίων τών συνήθων σπουδών, θέλουσι θεωρηθή 
το πολύ ώ; ύξνόερχιΰ:, ανώτεροι βεβαίως τών 
αφανών έκείνων χρονογράφων, ο'ίτινες περιορίζον
ται είς το νά διηγώνται κατά τάζιν άδιαφιλονεί- 

κητα ιστορικά γεγονότα.
ό αιγυπτιολόγος έχει τήν άξίωσιν δτι δύναται 

ν’ άναγινώσκη έν ταΐς ιερογλυφικοί; έπιγραφαΐ; 
τήν ακριβή τοΰ παρελθόντος πορείαν, καί ήμεΐς ό- 
μολογοΰμεν δτι οί σεβαστοί ουτοι χαρακτήρες 
θά ήδύναντο νά παράσχωσι πίστιν είςτε τήν ιστο
ρίαν καί χρονολογίαν άν αληθώς ήτο δυνατόν νά 
ένοηθώσι. Δυστυχώ:, οί τρεις σοφοί, ο'ίτινες, έν 
ταΐς ήμεροι; ήμών, έπίστευσαν δτι τούς ένόησαν, 
εξήγησαν ήμΐν αύτούς θαυμασίως κατά τρεις 
διαφόρους τρόπους.

Επειδή ή παράδοσις τής γλώσση; είχεν άπολε- 
σθή άνεπιστρεπτεί, άπεπειράθησαν ν άνεύρωσι το 
αρχαίον τών Αιγυπτίων ίόίωμα είς τδ τών Κό- 
πτων δπερ έγράφετο δι’ ελληνικών γραμμάτων" 
άλλ’ ό Schwartz, εί καί παρεδέχετο δτι τδ τών 
Κόπτων ιδίωμα ήν αύτδ έκεϊνο τών αρχαίων ιε
ρέων τής Αίγυπτου, αναγνωρίζει μ’ δλα ταΰτα 
-τά; δυσχερείας άς παρουσάζει ή υπόθεσις αύτη. 
Τώ όντι, τά τελευταία λείψανα τοΰ κοπτικαΰ ιδι
ώματος δέν ανάγονται άνω τή; τρίτη; μετά 
Χριστόν έκατονταετηρίδο;" φέρουσι δέ χαρακτήρα 
αποκλειστικά; χριστιανικόν καί άνήκουσιν είς 
σφαίραν ιδεών, μεθ’ ών ή τε θεολογία καί ή πο
λιτεία τών άρχαίων Αιγυπτίων ούδεμίαν ειχον 
συγγένειαν. Αί είς τάς ιερογλυφικά; έπιγραφάς 
αντλούμενοι άρα ιστορικοί γνώσεις έλαχίστην 
δύνανται νά έχωσιν αξίαν ένώπιον ήμών.

ΙΪ άπδ τής άστρονομία; είς τήν ναυτικήν άπό- 
στασις ήν έλαχίστη, διδ ό Γεώργιος Αέβη: έπε- 
χείρησε καί τήν μετάβασιν ταύτην, άλλ’ δπως 
κηρυχθή κατά τη; δοξασίας ήτις γενικώς έπεκρά- 
τησεν υπέρ τών Φοινίκων. Κατ’ αύτδν ή θαλασ
σοπλοΐα τών Φοινίκων ούδέποτε έξετάθη πολύ 
πέραν τή; έν Γάδΐ) άποικίας των, ούδέν δ’ άπο- 
δεικνύει δτι περιέπλευσαν τάς άκτάς τοΰ ’Α
τλαντικού πρδς άναζήτησιν τοΰ κασσιτέρου καί 
τοΰ ήλεκτρου τής αρκτικής Εύρώπης, δπως μετα- 
φέρωσιν αύτδ είς τού; έν τή ανατολική άκρφ 
ένοικοΰντας λαούς. Είναι εκτός πάσης αμφιβολίας 

δτι οί Φοίνικες έλάμβανον κυρίως άπδ τής Βρε- 
τονίας τδν είς τούς Ελληνας πωλούμενον κασσί
τερον, άλλ’ άπεΐχον πολύ τοΰ νά δποβάλλωσιν 
αύτδν είς τόσω μακρδν διάπλουν" άπ’ εναντίας 
έπεμπαν αύτδν διά ξηρά; μέσον Γαλλίας, είσβιβά- 
ζοντες αύτόν έν τώ στομίφ τοΰ Ρήνου. Καθ’ ό
σον δ’ αφόρα τδ ήλεκτρον, δπερ συνελέγετο εις 
τά μεσημβρινά τής Βαλτικής παράλια, ή μετα
φορά του, άντί νά γίνεται διά τοΰ Σούνδ, έτελει- 
νο ύπδ τών έγχωοίων έμπορων, οίτινες μετέφε- 
ρον αύτδ μέχρι Μασσαλίας.

Ετέθη ώς ζήτημα νά γνωσθή άν ή αρχαία ά
στρονομία είχε τδ πλεονέκτημα απέναντι τής 
νέας τοΰ νά εχη ώς σκοπόν τήν ωφέλειαν τοΰ άν- 
θοώπου, ένώ ή τελευταία, θεωρητική καί απλής 
περιέργειας έπιστήμη οΰσα, έξασκεΐται έπί χώρου 
έντελώς ξένου πρδς τά άνθρώπινα σεμφέροντα. 
Κατά τούς ύπερασπιστάς τή; άρχαιότητος, ή νέα 
αστρονομική μεταρίύθμισις ούδεμίαν έφερε πρόο
δον είς τήν έτησίαν καταμέτρησιν τοΰ χρόνου, 
όμολογοΰσι μέν δτι έγένοντο τινές βελτιώσεις, 
άλλά, λέγουσιν, άν οί αρχαίοι άστρονόμοι έγίνω- 
σκον τδ τηλεσκόπιον καί τά ναυτικά ωρολόγια, 
ή επιστημονική αύτών μέθοδος θά έπήρκει πρδς 
πάντα πρακτικόν σκοπόν, καί ναι μέν ή έπιστή
μη των θά ήτο ήττον έκτεταμένη καί ήττον α
κριβής τής τών νεωτέρων, άλλά τούλάχιστον αυ
τή άπέβλεπε αποκλειστικά; δ,τι ώφέλιμον είς τδ 
άνθρώπινον γένος.

Αφ ετέρου, οί φίλοι τών ανακαλύψεων ύπο- 
στηρίζουσιν δτι τδ μόνον πρακτικόν άποτέλεσμα 
τής άρχαίας άστρονομίας ήν ή μερική μεταέρύθ- 
μισις τόΰ ημερολογίου, πρδς έφαρμογήν τοΰ ο
ποίου έχρειάσθησαν πλέον τών δύο χιλιάδων ε
τών, καθότι ή τελεία τοΰ προβλήματος λύσις δέν 
έπετυγχάνετο είμή μετά τήν δημοσίευσιν του 
Κοπερνίκειου συστήματος. Αλλ όπόσον μέτριον 
πλεονέκτημα είναι τοΰτο 3·.ά τήν κοινωνίαν, συγ- 
κρινόμενον πρδς τδ κτηθέν έκ τής τελειοποιήσεως 
τών ηλιακών καί σεληνιακών πινάκων, καί τών 
πινάκων τών πλανητών Τή αλήθεια χρειάζεται 
τόλμη ικανή δπως ίσχυρίσθή τι; δτι υπάρχει ε
πιστήμη έν ή τά συμφέροντα τής ανθρωπότητας 
νά μή έχωσι ποσώς μέρος. Δέν εϊδαμεν πολλάκις 
οτι αί θεωρίαι τοΰ ένδς αίώνος έγένοντο έντελώς 
πρακτικοί κατά τδν επόμενον ; Καί άν άλλως εί
χε τδ πραγμα ώς πρδς τήν άστρονομίαν, αί γε- 
νόμεναι άρα θυσία·., έν ταΐς ημέρα·.; ημών, υπέρ 
τής προόδου αυτής ύφ’ δλων τών κυβερνήσεων 
τών δύο ημισφαιρίων έπρεπε νά γενώσι δι’ άλλας 
έπιστήμας ωφελιμότερα; καί σημαντίλωτέρας 
κατά τδ φαινόμενον. Αλλ’ εύτυχώς τδ πράγμα 
δέν έχει ούτω.

Εκ τής Revue Brittaniqac.

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ.
(Συνΐχιια ΐδι φυλλάδιο» 15.)

— Άδιάφορον! ο,τι έγώ αισθάνομαι διά τής 
βίας δένγεννάται! χαί ευχαριστώ δι’ αύτδ τδν 
θεόν, διότι άν ποτέ μετεδίδετο είς τήν καρ
δίαν σου είς καί μόνος σπινθήρ άπδ τό πΰρ 
τδ όποιον φλέγει τήν ίδικήν μου καρδίαν, 
ώ, θ’ άπέθνησκον τρελλή! . .. ναι, τρελλή 
άπδ ύπερβολικήν εύδαιμονίαν !
— Ύγίαινε, είπεν ό άγνωστος σφιγγών τήν 
χεΐράτης.
— Ούτε τήν άνθο δέσμην δέν θέλεις νά λα
βής; είπεν έκείνη, καί οί δφθαλμοί της 
ήρμήνευον τήν θλίψιν τής ψυχής της.

Ό αρχηγός έλαβεν έν σιωπή τήν προσ- 
φερομένην άνθοδέσμην, ήτις συνίστατο άπδ 
εκλεκτότατα και σπανιότατα άνθη, άτενίσας 
δέ αύτήν βλοσυρώς,
— Έπεθύμουν, είπεν, άν ήτο δυνατόν, νά 
ανταμείψω τήν ύποχρεωτικήν αύτήν πρδς 
έμέ φροντίδα.
— ’ Αν Οέλης, είναι δυνατώτατον !
— Πώς τοΰτο ;...
— Έκβάλλων τδ προσωπεΐον αύτδ καί άπο- 
καλύπτων μοιτό πρόσωπον σου, τοϋ όποιου οί 
χαρακτήρες, άν καί είναι βαθέως έντετυπω- 
μένοι είς τήν καρδίαν μου, μέ γοητεύουσιν 
όμως καί μέ μεθύσκουσιν οσάκις τους 
βλέπω.

Τδ βελούδινον προσωπεΐον έλύθη, ό δέ 
Κορβΐνος και αί δύο γυναίκες άφησαν συγ
χρόνως τήν αύτήν φωνήν έκπλήξεως, άμα 
είδον τό πρόσωπον τδ όποιον έως τότε έκρύ- 
πτετο ύπ’ αύτό.

« Μέγιστε Θεέ! »
Ή συγκίνησίς των ύπήρξε μεγάλη καί 

αρκετή ώρα παρήλθεν έωσοΰ συνέ?-θωσιν· 
άλλ’ δταν έκεΐνος τδν όποιον καί οί τρεις 
ταύτοχρόνως άνεγνώρισαν έξήλθε μετά τής 
μαρκησίας, ό Κορβΐνος ήγέρθη έν βία.
— Καιρός είναι, είπε, νά συμφωνήσωμεν 
τώρα περί τοΰ πρακτέου· άνεκαλύψαμεν τυ- 
χαίως σημαντικώτατον μυστήριον, τί μελε
τάτε λοιπόν νά πράξητε τώρα, κυρία*, μου ;
— Νά καταγγείλωμεν τόν ένοχον, όποια- 
οήποτε καί άν ήναι ή κοινωνική αύτοϋ τάξις!
— Καί νά κερδίσωμεν τδ χιλιόφραγκον βρα- 
βεϊον, προσέθηκεν ή κυρία Βερνύ.
— Σεις είσθε τόσω πλούσια, ώστε δέν ε- 
χετε άνάγκην άπό βραβεία, μόλον τοΰτο 
άς άφήσωμεν κατά μέρος τάς φιλονεικίας 
καί άς τά μοιράσωμεν.

— Αύτό καί ήμεΐς θέλομεν.
— ’Ανάγκη τώρα νά συλληφθή πρώτον ό 
άρχηγός, διά τούτο λοιπδν έγώ θά προσπα
θήσω νά έξέλθω άπαρατηρήτως τοΰ παν
δοχείου, διότι άν μείνω έως αύριον, πιθανόν 
τότε νά μέ κρατήσωσιν έδώ φυλακισμένον 
τίς οίδεν έως πότε.
— Κύτταξε καλά μή μας προδώσης, διότι 
θά έκδικηθώμεν φριχτά.
— Είναι δυνατόν νά φαντασθώ τοιουτον 
πραγμα; ησυχάσατε διότι ή άνακάλυψίς μας 
είναι τόσω σπουδαία, ώστε χαί τρεις μαρ
τυρία! δέν είναι περισσαί πρδς έπιβεβαίω- 
σιν αύτής. Άμα φθάσω είς Μονταβάν θά 
είπω μίαν λέξιν είς τδν άρχηγόν τής χω
ροφυλακής, καί εύθύς ύστερον θά έλθω έπι 
τής άμάξης τής εισαγγελίας, νά σας παρα
λάβω ώς μάρτυρας.

Άφοΰ συνεφωνήθησαν τά πάντα καί διά 
μεγάλων όρκων εκατέρωθεν έπεκυρώθησαν, 
αί μέν γυναίκες έχώθησαν περίφοβοι είς τήν 
κλίνην των, ό δέ πολύμητις Κορβΐνος κα
τόρθωσε διά μυρίων στρατηγημάτων καί με
γάλων προφυλάξεων, καί έξήγαγετοΰ άχυρώ- 
νος τδ ίππάριόν του, έπισάξας δέ αύτό έν 
τάχει, ιππευσε καί διάτών άτραπών τοΰ δά
σους χατηυθύνθη είς τήν είς Μοντοβάν ά
γουσαν.

XIII
Ο ΞΥΠΝΗΤΟΣ

Ό Δαγγλής, θιασώτης τοϋ καθήκον
τος καί τής πειθαρχίας, είχε κανονίσει τά 
τής οικίας του δλως στρατιωτικός καί δέν ά- 
νείχετο κατ’ ούδένα τρόπον τήν άταξίαν δθεν 
συνωφρυώθη παραδόξως δταν είσελθών είς 
τό έστίατόριον διά νά προγευματίση δέν εί
δε παρόντα τδν υιόν του. Ή θηρεσία άσπα- 
σθεΐσα αύτδν κατά τδ σύνηθες, διηγήθη τά 
τής προτεραίας συμβάντα, τήν γενναιότητα 
τοϋ Βίκτορος καί τόν κίνδυνον είς τόν ό
ποιον έξετέθη ύπέρ τής σωτηρίας τής Δαλ
λιέ άπδ τάς χεΐρας τοΰ παράφρονος. Ταΰτα 
δέ διηγουμένη έτρεμε, διότι ό κατά βάθος 
άγαθός ούτος πατήρ άλλά καί δεσποτικός 
ήτο τό φόβήτρον τών τέκνων του. Μεγάλως 
λοιπόν έξεπλάγη διά τήν πρός αύτήν καλοσύ
νην τοϋ πατρός της καί άκούσασα μάλιστα 
αύτδν συνιστώντα είς τδν γέροντα ύπηρέ- 
την, δταν τώ άνήγγειλεν δτι ό Βίκτωρ έ- 
κοιματο εΐσέτι, πράγμα τδ όποιον άλλοτε 
ήθελε μεγάλως τδν παροργίσει, νά μή τόν 
έξυπνίσωσιν.

G4
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Ή θηρεσία και ό Γιάννης έκυττάχθησαν 
έκπεπληγμένοι έπί τή άχατανοήτω καί ά- 
συνείθει εύπροσηγορία τοΰ μοιράρχου, τα
χέως δμως έμαθον τό αίτιον αύτής. Ό Δαγ
γλής άφοΰ έβρόφησε τόν καφφέν ειπεν 
αίφνης.
— Χαίρω πολύ ότι ό αδελφός σου έφάνη 
χρήσιμος εϊς τήν κορίαν Δαλλιέ, διότι εί
ναι καθ’ δλα έξαίρετος νέα, καί μοί ά- 
ρέσκει.
— Ώ πάτερ μου, είναι πρωτότυπον αρετής 
καί τό κάλλος τής ψυχής της δέν υστερεί 
κατ’ ούδέν τής σωματικής αύτής καλλονής, 
άπεκρίθη ή θηρεσία ένθουσιώσα.
— Τό γνωρίζω, κόρη μου, καί δλοι άνεξαι- 
ρέτως τήν έκτιμώσιν ή διαγωγή αύτής εί
ναι παραδειγματική, άν καί ύπήρξε πολύ ά
τυχης κατά τόν γάμον καί ήτο καί τόσον 
νέα. Ό κόσμος τήν ονομάζει θείαν Πρόνοιαν 
τών πτωχών και μητέρα τών ορφανών.
— Έχει χρυσήν καρδίαν, πεπλασμένην διά 
ύψηλά καί γενναία αισθήματα.
— Εύτυχής όστις τύχει νά τή άρέσγ:, διότι 
προικοδοτηθεΐσα μέν έξ ενός ύπό τοΰ ση- 
ζύγου της, κληρονομήσασα δέ πρό όλίγου 
καί τήν θείαν της κατήντησεν ή μάλλον πε
ριζήτητος νύμφη.,
— Τί έννοεϊτε πάτερ μου;'...
— Δέν ήξεύρεις, φαίνεται, τά διατρέχοντα· 
ό θεός έλεήσας τόν δυστυχή παράφρονα, τόν 
καλεϊ παρ’ αύτώ.
— ’Αλήθεια!
— Είδον σήμερον τήν πρωίαν τόν ιατρόν 
Δελσώλ, όστις είναι άλάνθαστος εις τάς 
διαγνώσεις του, καί μέ έβεβαίωσεν ότι είς 
τόν ασθενή δέν άπολείπεται ούδέ μιας ή- 
μέρας ζωή.
— Όποιον εύτύχημα διά τόν Βίκτορα !
— Νομίζεις τάχα ότι θά έπιτύχη ;...
— Άνταγαπώνται μέχρι λατρείας, πάτερ 
μου, καί δέν ύπάρχει άμφιβολία περί τής 
άμοιβαιότητος τών αισθημάτων των.
— Καλλίτερα ήρμοζε τύχη εις τήν εύγενή 
καί ένάρετον αύτήν νέαν ! άλλ' άς διορθω- 
θή κάν αύτός, άς άλλάξη διαγωγήν, άς 
παύση νά συχνάζη είς τά καταγώγια καί 
έγώ τότε δέν έναντιοΰμαι είς τόν γάμον τού
τον. Πρέπει όμως δπως δήποτε νά τό σκεφθή 
καλά, διότι έάν έξακολουθήση τήν αύτήν 
ζωήν καί τήν καταστήση δυστυχή, μά τόν 
έσταυρωμένον τούτον, θά τοΰ συντρίψω τό 
κρανίον!

Ό μοίραρχος είπών τήν άπειλήν ταύτην, 
τήν όποιαν ήτον ικανός νά πραγματοποίηση 
άνευ της έλαχίστης τύψεως συνειδότος, ή- 
γέρθη, ή δέ Θηρεσία λαβοΰσα αύτόν άπό τοΰ 
^ραχίονος,
— Πάτερ μου, είπε διά τής μειλιχίου έκεί
νης φωνής, τήν όποιαν αί γυναίκες συνήθως 
μεταχειρίζονται οσάκις θέλουσι ν' άντιτα- 
χθώσιν είς τάς θελήσεις τών άνδρών, ή ν’ά- 
ποκοιμίσωσι τάς ύπονοίας των, ήξεύρετε τί 
πρέπει νά πράξητε;
— Όχι, κυρία Δαγγλή !
— Πρέπει νά μαλάξητε τόν Βίκτορα διά 
τοΰ καλοΰ τρόπου, καί ώς άρχήν, νά ύπά- 
γητε, έάν θέλητε,νά τόν ίδήτε πώς εύρίσκε- 
ται μετά τήν χθεσινήν πάλην.
— Όχι, δχι, ή άγαθότης δέν ισχύει πρός
τοιούτους χαρακτήρας.
— ’Εγώ σας έγγυώμαι τό έναντίον !
— Είδες πώς ώμίλησε πρός έμέ χθές, καί 
ήκουσες οποία έπίπληξις έφυγε τών χειλέων 
του περί τής μητρός σου, τήν όποιαν νυχθη
μερόν θρηνώ !
— Παραδώσατε τά παρελθόντα είς λήθην, 
συγχωρήσατέ τον, καί βεβαιωθήτε ότι ό κα
κός δαίμων θά φύγη πλέον άπ’ αύτοΰ !

Ταΰτα λέγουσα ή θηρεσία, τόν εσυρεν 
άπό τής χειρός, έκεϊνος δέ, πράγμα πρωτο
φανές, ένέδωκε καί τήν ήκολούθησεν είς τό 
δωμάτιόν τοΰ υίοΰ του, δπου έως τότε δέν 
είχε πατήσει τόν πόδα. Τά παραθυρόφυλλά 
ήσαν κεκλεισμένα, ούχ ήττον δμως διά τοΰ 
άμυδροΰ φωτός τοΰ εισερχομένου έκεϊθεν και 
άπό τής θύρας έφαίνοντο τά καθέκαστα τοΰ 
νεανικοΰ τούτου δωματίου. Τά πάντα ήσαν 
έκεϊ έν τοιαύτη άταξία, ώστε έκ πρώτης άφε- 
τηρίας ό μοίραρχος κατεταράχθη· ολίγα 
καθίσματα χωλαίνοντα καί φορτωμένα ύπό 
βιβλίων, μουσικών χειρογράφων, άνθοδε- 
σμών μεμαραμμένων έν Ορονίον έπί τοΰ 
οποίου ήσαν έρριμμένα φύρδην μίγδην παν- 
τοΐα ένδύματα, μία τράπεζα άλλοτε μέν 
τέσσαρας τώρα δέ μόνον τρεις πόδας έχου- 
σα, κλωβίον κενόν καί άνοικτόν, κρεμάμενον 
άπό τής οροφής, καί τέλος ξίφη, μάχαιραι 
καί ραβδία, άνηρτημένα τήδε κάκεϊσε άπό 
τών τοίχων, τοιαύτα ήσαν σχεδόν τά έπι
πλα τοΰ δωματίου. Είς τό βάθος δ’ αύτοΰ 
έπί κλίνης άσκεποΰς καί ύψηλής, κατά 
τόν τότε συρμόν, έκοιμάτο ό Βίκτωρ, άλλ’ ό 
ύπνος του ήτο βαρύς καί τεταραγμένος, ψυ
χρός ίδρώς περιέβρεχε τό ώχρόν μέτωπον 

του, αί δέ χεϊρές του άνηγείροντο καί κατέ- 
πιπτον ώς άν έκινοΰντο ύπό σπασμών, καί 
λέξεις άναρθροι έξέφευγον τών χειλέων του.
— ’Ονειρεύεται τήν φοβεράν πάλην δπου τό
σο-* έκινδύνευσεν, είπεν ή Θηρεσία ταπεινή 
τή φωνή.
— Ή μάλλον δσα χρήματα έχασεν είς τά 
χαρτία, είπεν ό πατήρ, τοΰ οποίου οί οφθαλ
μοί άπήστραψαν δταν είδεν έπι τής τραπέζης 
δέσμην χαρτοπαιγνίου. Άς τόν άφήσωμεν 
νά κοιμηθή ήσυχώτερα, άν ήναι δυνατόν έγώ 
ύπάγω είς τήν εισαγγελίαν.
— Καί έγώ θά περιμείνω έωσοΰ έξυπνήση.

Ταΰτα είποΰσα ή καλή άδελφή, έκάθησε 
παρά τό προσκεφάλαιον τοΰ άδελφοΰ της, ό 
δέ μοίραρχος λαβών τήν βακτηρίαν του έ- 
ξήλθε διά νά κάμη τόν πρωινόν περίπατον, 
πριν ύπάγη είς τήν εισαγγελίαν ένώ λοιπόν 
έπέστρεφεν, εύρέθη άντιμέτωπος πρός τόν 
Πέτρον Κορβϊνον, δστις άμα τόν είδε κατε
ταράχθη· καί ό μέν μοίραρχος παρετήρησε 
τήν άλλοίωσίν του, άλλά τήν άπέδωκεν είς 
τήν άποτυχίαν τών έρευνών του, διότι ένώ 
έκαυχάτο δτι θά άνακαλύψη ολόκληρον τήν 
συμμορίαν , μικράς καί άσημάντους μό
νον ένδείξεις παρέσχεν είς τήν εισαγγελίαν 
άποτανθείς λοιπόν πρός αύτόν είπεν έμπαι- 
χτικώς.
— Έ! μάστρο Κορβϊνε, πότε θά σοΰ πλη- 
ρώσωμεν τά χίλια φράγκα ;
— Σήμερον, κύριε μοίραρχε.
— Τί κάθεσαι καί λέγεις ; άνέκραξεν ό Δαγ
γλής, άτενίσας αύτόν έν περιεργεία.
— Αέγω τήν άλήθειαν, συνταγματάρχα μου, 
έπανέλαβεν ό κουρεύς, διότι χθές βράδυ τούς 
είδον δλους.
— Καί τόν άρχηγόν ;
— Μάλιστα, καί τον άρχηγόν.
— Μήπως είναι ό ιππότης Δάρκ ;
— Τοΰτο μόνον, σάς οιαβεβαιώ, δτι δέν εί
ναι άνθρωπος τυχαίος.
— Διά τί δέν ήλθες άμέσως νά μοί τό άναγ- 
γείλης ;
— Κύριε μοίραρχε, άπεκρίθη ό Κορβΐνος δ- 
Λως άδημονών, έφθασα έκ Μοντέκ περί τήν 
τεταρτην ώραν καταβεβλημένος ύπό κόπου 
καί άϋπνίας· παρήγγειλα λοιπόν είς ττρ γυ- 
ναϊκά μου νά μέ έξυπνήση άμα άνατείλη ό 
ήλιος, άλλ’ έκείνη ή κατεργάρα μέ άφησε 
καί έκοιμήθην έως τώρα.
— Καί ποΰ ύπάγεις τόσον έσπευσμένως ;
— Πρός τόν κύριον Σαδώκ.

— Έχεις δίκαιον, κατά τήν τάξιν αύτός 
πρέπει πρώτος νά σέ άχούση, καθό έπιτετραμ- 
μένος τά τής άνακρίσεως, τόρα δμως δέν θά 
τόν ευρης, διότι πολύ πρωί άπήλθεν έπί κε
φαλής δύο ένωμοτιών πρός κατατκόπευσιν 
τοΰ δάσους τοΰ Μοντέκ, συνεπεία τής δια- 
πραχθείσης χθές έν Βαστίδι ληστείας.
— Κατά ποίαν ώραν λοιπόν νά παρουσια- 
σθώ είς τήν εισαγγελίαν ;
— Είς τάς επτά άκριβώς θά ήμεθα άμφό- 
τεροι έκεϊ.

Ό Κορβΐνος έχαιρέτησε, καίχωλαίνων 
παρά ποτέ περισσότερον, ένεκα συγκινήσεως, 
άπεχωρίσθη τοΰ μοιράρχου, δστις είσήλθεν 
δλος περίσκεπτος είς τήν έκκλησίαν τοΰ α
γίου’Ιακώβου, αύτός δέέχώθηύπό τάπερις~ή- 
λιατής βασιλικής πλατείας. Έπιθυμών δέ ν’ 
άποφύγη τόν όχλον κατηυθύνθη πρός τό μάλ
λον άπόκεντρον μέρος τής πλατείας άλλ’ 
επεσεν άπό τήν Σκύλαν χίς τήν Χάρυβδιν, 
διότι άμα έπροχώρησεν ολίγα βήματα, άν
θρωπός τις τοΰ έμπόδισε τήν δίοδον. Ήτον 
ό Ξυπνητός, δστις μακρόθεν ίδών αύτόν έρ- 
χόμενον τόν έκράτησε λέγων,
— ’Ε, γέρο κούτσαβλε, κάτι γρήγορα έπέ- 
στρεψες ;
— Άφησέ με νά περάσω, φίλε μου, διότι 
βιάζομαι.
— Μεγάλαις δουλιαΐς, βλέπεις ! δέν θά χα- 
λάση ό κόσμος άν περιμείνωσιν ολίγον οι 
άφεντάδες σου !
— Πηγαίνω είς τοΰ ταμία Βονρεπώ, ό ό
ποιος, καθώς ήξεύρεις, δέν είναι άνθρωπος 
ύπομονητικός.
— Άν μόνον αύτή είναι ή δουλειά σου, κά- 
θησαι καί μή βιάζεσαι, όιότι έκεϊνος ύστερον 
άπό οσα έπαθε τήν νύκτα, ολίγον φροντίζει 
διά μαλλία, καί στοιχηματίζω δ,τι θέλης, 
ότι αύτήν τήν ώραν βλέπει όνειρα.
— Νά ήναι τάχα καθώς λέγεις, Ξυπνητέ..;
— Θέλεις νά όρκισθώ διά νά μέ πιστεύσης ; 
άφοΰ σοΰ λέγω δτι καί τά παράθυρά του 
είναι άκόμη κλειστά.
— Όταν ήναι έτσι σέ πιστεύω· είπε μοι τώ 
ρα τί μέ θέλεις;
— Θέλω νά σέ κεράσω.
— Τήν έορτή σου έχεις σήμερον, διαβόλου 
υίέ;
— Τό κάμνω, Κορβϊνε, διά νά σέ παρηγο
ρήσω, τί νά γίνη ; κακό κυνήγι έκαμες, παύ
μένε μου!
— Ά ! μέ περιπαίζεις ;. . άς ήναι, δέχομαι, 
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που ηςευρεις συ οτι 

έμαθα· άμ’ έσύ πώς

καί θά ίδής ποιος άπό τούς δύο μας εις τό 
τέλος Οά γελάση περισσότερον !
— Μήπως εύρηκες τήν φωλειά τοΰ λαγού ; 
ήρώτησεν ό Ξυπνητός ταπεινή τή φωνή, 
όταν, εΐσελΟόντες εις τό καπηλεΐον τής 
Παρθένου τής Αύρηλίας, έκάθησαν 
άντιχρύ άλλήλων καί πλησίον μιας τραπέ- 
ζης.
—Ναι, φίλε μου, τήν εύρήχα εις καλήν ώραν 
μάλιστα.
— Είδες κανένα άπ’ εκείνους τούς χαχούρ- 
γ°υς;. '
— Τούς είδον δλους, καθώς τώρα σέ βλέπω.
— Δέν τό πιστεύω ! σύ πάντοτε κάμνεις τό 
μικρό μεγάλο.
— Έτσι νομίζεις; άλλ’ άν σοϋ έλεγα δτι 
είδα καί τόν άρχηγόν τής συμμορίας, χωρίς 
προσωπίδα;
— Τόν Μαΰρον ; καί 
φορεϊ προσωπίδα;
— Τί σέ μέλλει, τό 
γνωρίζεις τόν Μαΰρον
— Σύ τόν γνωρίζεις ;
— Είναι άπ’ έδώ μέσα καί αύτός, τουλάχι
στον έδώ κάθηται.
— Στοιχηματίζω ότι δέν θά ήναι κανένας 
•ξεπεσμένος ...
— Τί ξεπεσμένος ! είναι άπό τά μεγαλήτε- 
ρα σπήτια. "Οποιος τό άκούση δέν θά τό 
πιστεύση !..
— Τό έφανέρωσες εις τόν κύριον μοίραρχον;
— Δέν είπα είς κάνένα άκόμη τίποτε· περι
μένω τόν εισαγγελέα.
— θά έπιστρέψη είς τάς έξ, ειπεν ό ένωμο- 
τάρχης, σκεπτόμενος.
— Καί είς τάς έπτά θά ένταμωθώμεν είς τήν 
Εισαγγελίαν.
— Έλα Κορβϊνε, φίλε μου, έλα νά δοκιμά- 
σωμεν αύτό τό άθάνατο κρασί, καί άς τά ά
φήσωμεν. Ή άλήθεια είναι δτι μέ ζημιώνεις 
χίλια φράγκα, άλλά δέν σοϋ κρατώ έχθρα· 
άς φάγη καί άλλος ψωμί.
— Χθές δμως ώμιλοϋσες, μοϋ φαίνεται, 
διαφορετικά;
— "Ακούσε, κορίτζι μου, φέρε μία μποτίλια, 
ειπεν ό Ευπνητός προσποιηθείς δτι δέν η
χούσε τούς λόγους τοΰ Κορβίνου. Ααβών δέ 
τήν κομισθεϊσαν φιάλην, ένέπλησε τό ποτή- 
ριον τοΰ Κορβίνου, καί έφερεν άμέσως πάλιν 
τήν ομιλίαν έπί τοΰ Μαύρου· άλλ’ ό χουρεύς 
ύπεξέφυγε τό ζήτημα μέ τήν έμφυτον έκεί
νην ασάφειαν καί λακωνικότητα, τήν όποιαν 

συνήθως μεταχειρίζονται οί οίνόφλυγες είς 
τήν ομιλίαν των- είς τοιοΰτον δέ τρόπον έ- 
ματαίωσεν δλα τά τεχνάσματα τοΰ ένωμο- 
τάρχου, ώστε έκεΐνος άπελπισθείς νά άνακα- 
λύψη τι, ήγέρθη, έπλήρωσε καί λαβών άπό 
τοϋ βραχίονος, χάριν αβροφροσύνης, τόν φί
λο ? του, θερμανθέντα ύπό τοΰ οίνου καί κλο- 
νούμενον, τόν συνώδευσε μέχρι τής θύρας 
τοΰ μεγάρου τοΰ Βονρεπώ. Μόλις δέ τόν ει- 
σήγαγε καί έκλείσθη ή θύρα, περιτυλιχθείς 
είς τόν μανδύαν καί καταβιβάσας μέχρι τών 
οφθαλμών τόν πϊλόν του, διευθύνθη πρός 
τήν άντίθετον όδόν, ψιθυρίζων διά τοΰ έρκους 
τών όδόντων τόν εξής μονόλογον.

β Οί παλληκαράδες μου είς μαλακά στρώ
ματα κοιμούνται! κανένας άπ’ αύτούς δέν 
θά φύγη τήν κρεμάλαν, διότι ό εϊσαγγελεύς 
δέν άς-ειεύεται· αυτός άν τύχη καί τόν πατέρα 
του κρεμάζει! Όλίγον φροντίζω διά τοιού- 
τους'Άακούργους, οί όποιοι δέν άξίζουν μήτε 
τό σχοινίον δπου θά τούς κρεμάσουν ! άλλά 
οί άχρεΐοι δέν τό έχουν τίποτε νά έκθέσουν 
ένα τίμιον άνθρωπον, διά τοΰτο λοιπόν πρέ
πει έξ άνάγκης νά βάλω πάλιν τό χέρι μου, 
άλλά διά τελευταίαν φοράν.»

Ταΰτα λέγων καί σκεπτόμενος ό Ξυπνητός 
έφθασεν είς τήν άγοράν, δπου ύπήρχεν έν 
τών μάλλον συχναζομένων ύπό τών ληστών 
καπηλεΐον. Πεποιθώς δέ δτι θά έφελκύση 
τήν προσοχήν τών έν αύτώ ένεκεν τής στο
λής του, διήλθε βραδέως έμπροσθεν τής θύ
ρας καί έβηξε δίς· τοΰ σημείου τούτου δοθέν- 
τος, προέβαλεν έκ τοΰ καπηλειού ό μαθητευ- 
όμενος τής συμμορίας, ό γνωστός υπό τό 
όνομα Πιτόσχης, καί είπε πρός αύτόν προ- 
πετώς,
— Σύ είσαι! καλημέρα, Γαλάζιο πτερό!
— Σιώπα, παληόπαιδο, άπεκρίθη ό Ξυπνη
τός, περιφρονητικώς άπωθήσας τήν όρεγο- 
μένην αύτώ χεΐρα.
— θά έλθης τό βράδυ είς τό περιβόλι; ύπέ
λαβεν ό νεανίσκος, τοΰ όποιου τήν άναίδειαν 
ούδέν άνεχαίτιζεν.
— Όχι, σύ δμως νάτρέξης άμέσως έκεΐ.
— Είναι χατεπεϊγον βλέπω! καί τί νά είπώ 
είς τήν μαρκησίαν ;
— Νά τής είπής, κακούργε, ότι Οά πέση 
χαλάζι είς τά άνθη της· δτι ό μάστρο Κορ
βϊνος είδε τόν βασιλίσκον, καί δτι άπόψε είς 
τάς έπτά ώρας θά φανέρωση τά πάντα είς 
τήν εισαγγελίαν, καί Οά παραδώση τόν

I Μαΰρον.

— Αύτά είναι δλα ;
— Ναι, χαμένε, καί ό διάβολος θά σέ πάρη 
άν δέν τρέξης ώσάν άστραπή.

Ό Πιτόσχης, άν καί στενοχωρούμενος 
ένεκα τοΰ τεραστίου έπενδύτου του, άπήλθεν 
δμως δρομαίως ώς έλαφος. Ό δέ Ξυπνητός, 
γαλήνιος καί τήν συνείδησιν έχων έλαφράν, 
έξηκολούθησεν ήσύχως τόν δρόμον του. Έν 
τούτοις ό Βίκτωρ, έξυπνήσας ύπό τοΰ πέν
θιμου ήχου τών κωδώνων του Άγιου ’Ιακώ
βου, έμαθε παρά τής άδελφής του, παρακα- 
θημένης παρά τό προσκεφάλαιον του, δτι ή 
πένθιμος αύτη κωδωνοκρουσία άνήγγελλε 
τήν χηρείαν τής κυρίας Δαλλιέ· ό δέ Πέτρος 
Κορβϊνος έξ άλλου μέρους, εύγλωττος κα- 
ταστάς ύπό τοΰ οίνου, καί έν διαχύσει ψυ
χική διατελών, διηγείτο είς τόν Μιχαήλ 
Βονρεπώ δτι, ή ύποτιθεμένη κυρία Ααριβιέρ, 
τήν οποίαν τήν προτεραίαν είχε συνοδεύσει, 
συνένοχος αύτής γενόμενος, ήτον ή άνθο
πώλις, ή έπονομασθεϊσα, ώραία μαρκησία.

XIV.

ΝΥΞ ΑΙΜΑΤΗΡΑ.

Ή μαρκησία εύρίσκετο είς τό άνθοκομεΐόν · 
της, φωτιζόμενον ύπό λαμπροΰ φθινοπωρι- ■ 
νοΰ ήλίου· ήτο εύθυμος καί κατεσχεύαζε ■ 
μεγαλοπρεπώς άνθοδέσμην, δταν έφθασεν ό . 
παρά τοΰ Ξυπνητοΰ άπεσταλμένος. Ό ΙΙιτό- 
σχης, τό τέκνον τής άγχόνης, κατά τόν 
ένωμοτάρχην, έπλησίασε τήν μαρκησίαν έν 
στενοχώρια, διότι καί αύτοΐ οί Ορασύτεροι λη- 
σταί τήν έφοβοΰντο καί τήν έτίμων ώς βασί
λισσαν, άποκαλύψας δέ τήν κεφαλήν του, 
ήρχισε νά άερίζηται διά τοΰ πίλου του. Ή 
εΰζωνος και χαρίεσσα άνθοπώλις τον ειδεν 
είσελθόντα, τόν ήρώτησε λοιπόν, έξακολου- 
θοΰσα τήν έργασίαν της.
— Σύ είσαι, μικρέ, τί θέλεις ;
— Μέ έστειλε τό γαλάζιο πτερό.
— Καί τί σέ παρήγγειλε νά είπής ό τίμιος 
αύτός άνθρωπος ;
— Ότι Οά πέση χαλάζι είς τά άνθη.
— Έπειτα ;.. .
— Ότι ό μάστρο Κορβϊνος είδε τόν βασι
λίσκον.

Ή μαρκησία άνώρθωσε τήν κεφαλήν καί 
ώχρά, άκίνητος καί άπλανεΐς τούς οφθαλμούς 
έχουσα,
— Αύτά μόνον σοΰ είπεν; ήρώτησε βραδέως.
— Όχι, μοΰ είπεν δτι ό χωλός θά ύπάγη

είς τάς έπτά ώρας είς τήν εισαγγελίαν νά 
προδώση τόν Μαΰρον.

Ταΰτα άκούσασαή μαρκησία άφήκε.φωνήν 
φρικώδη καί άνεπήδησεν ώς πάνθηρ. Όστις 
έβλεπε τήν ώραν έκείνην τήν λελυμένην κό
μην της, τούς πυριφλεγείς οφθαλμούς της 
καί τό παράφορον βάδισμά της, ήθελε πραγ
ματικώς τήν θαυμάσει· τόσον ζωηρά τό πά
θος καί ή οργή άπεικονίζοντο έν αύτή. Κατά- 
παράδοξον σύμπτωσιν παρουσιάσθη έν τώ 
μεταξύ ή μάγισσα τοΰ Μοντέκ κάθιδρος καί. 
κεκαλυμμένη ύπό κονιορτοΰ· άμα δέ είσήλ
θεν είς τό άνθοκομεΐον κατέπεσεν άπηυδι- 
σμένη έπί τίνος θρανίου· άλλ’ ίδοΰσα αύτήν 
ή μαρκησία, τήν άνήγειρε βιαίως καί δρά— 
ξασα αύτήν άπό τοΰ λαιμοΰ,
— Άθλια! άθλια! είπε, τί έκαμεςχθές βράδυ; 
—Τί τρέχει, μήπως συνέβη κανέν δυστύχημα;
— Μεγαλήτερον άπό αύτό γίνεται! όμίλει, 
άχρεία προδότρια, άμέσως !
— Τρεις άνθρωποι, δύο γυναίκες χαί ένας 
άνδρας έχοιμήθησαν χθές έπάνω άπό τό τρα- 
πεζαριό- σήμερον τό πρωί δέν έφάνησαν κα
θόλου, άνέβηκα λοιπόν νά ίδω καί δέν εύρή- 
κα κάνένα! Τότε ύπωπτεύθηκα, έκύτταξα. 
καλά τριγύρω μου καί είδα κάτω είς τό πά
τωμα, οπού ήτον γεμάτο χώμα, σημάδια άπό 
γόνατα καί χέρια· είπα άμέσως μέ τόν νοΰν 
μου δτι μας έβλεπαν κρυφά άπό τάς τρύπας 
καί άπό τάς σχισμάδας.
— Δέν τό έσυλλογίζεσο αύτό προτήτερα, 
κατηραμένη- έννοια σου, θά λογαριασθώμεν 
άργότερα !... έγνώρισες ποιοι ήσαν;
— Γνωρίζω τάς δύο, ή μία ήτον ή κυρία 
Ααγράβη καί ή άλλη ή κυρία Βερνύ, ή ξενο
δόχος.
— Ό άλλος ποιος ήτον ;
— "Ενας κοντός καί κουτσός καθώς έμένα, 
τό πρόσωπον του δέν ήμπόρεσα νά τό δια
κρίνω, δπου δμως καί άν τόν ίδώ θά τόν 
γνωρίσω, άπό τό άνάστημα καί τό σχήμά 
του· είχε μαζί του καί ένα μικρόν άλογο, άπό 
έκεΐνα τών βουνών.
— Ό Κορβϊνος ήτον, είπεν ό Πιτόσχης.
— Αύτός ήτον βέβαια καί πρέπει νά προ- 
φθάσωμεν έλα λοιπόν σύ, μικρέ, πάρε αύτά 
τά δύο λουδοβίκια καί τρέξε άμέσως νά μοΰ 
φέρης τόν Αυκοπόδην, τόν Καρλή, τόν Έρι- 
φα, τόν Κουρελά, τόν Βραχομύτην, τόν 
Μακρογιάννην καί τόν Γρεναδιέρον, καί είπε 
τους νά έλθουν γρήγορα, διότι έπήρε τό

I σπήτι φωτιά!



ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. 5Η
cio ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.

Άπελθόντος τοΰ Πιτόσχη, τότε πλέον 
έξε^ράγη ή μανία τής μαρκησίας.
— Ακούεις! τδν προσβάλλουν, τδν απει
λούν! έλεγε σφίγγουσα τούς όδόντας καί 
περιφερομένη έν μέσω τών άνθέων ώς τίγρις. 
Οί ανόητοι! δέν ήξεύρουν τάχα δτι έάν ήναι 
άνάγκη θά χύσω ποταμούς αιμάτων διά νά 
τδν ύπερασπισθώ ; καί δτι τδν κόσμον θά 
καύσω διά νά τδν σώσω, άν δυνηθώ! Έγώ, 
έγώ ή παναθλία είμαι αιτία δλου τοΰ κακοΰ, 
μέ έβλεπε τόσω τρυφερά !.. ή καρδία μου 
σπαράσσει άπδ χαράν δταν μέ βλέπη κατ’ 
αύτδν τδν τρόπον καί μοΰ όμιλεϊ! άχ ! άς 
ήτο δυνατδν νά μέ άγαπήση ... θά ύπερη- 
φανευόμην περισσότερον καί άπδ αύτήν τήν 
βασίλισσαν !

Ένώ οέ έλεγε ταΰτα, καταναθεματίζουσα 
καί έαυτήν καί τήν μάγισσαν, καί μετά λύσ- 
σης έβλεπε τήν ώραν παρερχομένην, οί λη- 
σταί, προσκλήσει τοΰ Πιτόσχη, έσυνάζοντο 
καί άπέστειλαν αύτδν νά άναγγείλη είς τήν 
μαρκησίαν, δτι τήν περιέμενον είς τήν σκιάδα 
τοΰ παρά τδν Τάρνον κειμένου κήπου. Έκεΐ 
συνήθως συνήρχοντο διά τδ απόκεντρου καί 
ασφαλές τοΰ μέρους πρδς συνδιάσκεψιν, δταν 
έμελλον νά έπιχειρισθώσι σπουδαίας έκδρο- 
μάς· ή άνθοπώλις λοιπόν έτρεξε πάραυτα ώς 
μανεισα πρδς τδ υποδειχθέν μέρος, άφοΰ 
προηγουμένως έφιλοδώρησεν έτερα δύο λου- 
οοβίκια τδν ληστρικόν αγγελιοφόρον.

Οί παρ’αύτής προσκληθέντες λησταί ήσαν 
οί δραστηριώτεροι καί άποφασιστικώτεροι 
άνδρες τής συμμορίας, έξ έμφύτου ροπής 
προσοικειωθέντες πρδς τήν βίαν καί τδ έγ
κλημα- πολλάκις ήθέλησαν, εναντίον ρητής 
διαταγής τοΰ αρχηγού, νά διαπράξωσι μετά λουν νά αγοράσουν τδ αΐμά μας καθώς οί 
τή£ ληστείας καί φόνους· είς δλων δέ τάς Έβραΐοιήγόρασαν τδν Χριστόν έχομεν λοι- 
οψεις ήτον έντετυπωμένη ή μοχθηοία τής πδν τδ δικαίωμα, παλληκάρια, νά ύπερασπι- 
ψυχής των καί τούτου μέν οί οφθαλμοί έξέ- σθώμ! 
φραζον ΰπουλον καί πονηρδν, είς εκείνου δέ 
τό πρόσωπόν ήτον απεικονισμένη απερίγρα
πτος αναίδεια καί τόλμη, καί οί πλεϊστοι ώς 
έγγιστα ειχον έπί τοΰ σώματος διακριτικόν 
τι σημεΐον είτε έκ νόσου φθοροποιάς έναπο- 
ληφθέν, είτε έκ γενετής συμφυέν αύτοΐς.

_ Όταν ή μαρκησία ένεφανίσθη είς αύτούς, 
δλοι έν τώ άμα άπεκαλύφθησαν, ό Βραχο- 
μυτης μάλιστα έζήτησε προθύμως καί τάς 
οιαταγαςτης, άλλ’ έκείνη ύπδ σφοδράς συγ- 
κινήσεως κατεχομένη άνέκραξεν
— Αγαπάτε τόν Μαΰρον ; είσθε δλοι άφω- 
σιωμένοι είς αύτόν ;

— Μέχρι θανάτου! άνεβόησαν οί λησταί.
— Σάς λέγω λοιπόν δτι διατρέχει τδν έσχα
τον κίνδυνον, δτι καί αύτός καί δλοι ήμεΐς 
θά άποθάνωμεν εις τά βασανιστήρια καί εις 
τήν άγχόνην !
— Φεύγει καί μάς αφήνει, άλλ’ άδιάφορον, 
εΐμεθα δλοι πρόθυμοι νά άποθάνωμεν ή νά 
τδν σώσωμεν!
— Ναι δλοι! ανέκραξαν καί οί λοιποί, έ,πι- 
κυρώσαντες τούς λόγους τοϋ Βραχομύτη διά 
ζωηρών χειρονομιών.
— Καλά, καλά παιδιά! άκούσατε τώρα· χθές 
βράδυ είς τδ πανδοχεΐον τής κουτσής ήσαν 
κατάσκοποι, μάς ειδον, έγνώρισαν τδν αρ
χηγόν !

Ταΰτα άκούσαντες οί κακούργοι κατετα- 
ράχθησαν.
— Έπροδόθημεν, έξηκολούθησε λέγουσα ή 
μαρκησία, είς τάς επτά ώρας σήμερον θά 
μάθη ή εισαγγελία τά δνόματά μας καί μετά 
οκτώ ημέρας θά μάς τροχίσουν καί θά μάς 
κρεμάσουν εϊς τήν βασιλικήν πλατείαν, άν 
δέν βάλωμεν δλα τά δυνατά μας διά νά έμ- 
ποδίσωμεν τήν προδοσίαν.
— Καί τί νά κάμωμεν ; ήρώτησεν ό Βρα- 
χομύτης έν αμηχανία.
— Νά σωθώμεν καί νά σώσωμεν καί τδν 
Μαΰρον.
— Πώς θά τδ κατορθώσωμεν;
— Όταν κλείσωμεν τδ στόμα εκείνων, οί 
όποιοι θέλουν νά μάς κρεμάσουν.

Άγρια χαρά έλαμψεν είς τούς οφθαλμούς 
τών ληστών.
— Αύτοί δίδουν τήν αφορμήν, έξηκολού- 
θησεν ή μαρκησία διά φωνής ύποκώφου, θέ-

δν Χριστόν έχομεν λοι-

.ενέζήτησαν πόλεμον, θά πολεμήσωμεν’ 
Οί περιεστώτες άφησαν φωνάς ένθουδιώ- 

δεις.
— Οί τρεις Ίσκαριώται είναι, ό μάστρο 
Κορβΐνος ό κουρεύς, ή πλούσια ξενοδόχος 
τής Βρεσσώλης καί ή έπιστάτρια τοΰ πύργου 

ι τοΰ Αεριβώσκου· δέν πρέπει λοιπόν νά τούς 
' άφήσωμεν νά υπάγουν άπόψε είς τήν εισαγ
γελίαν, προσέθηκεν ή μαρκησία λυσσώσα.

■
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— Δέν θά υπάγουν και έννοια σου, άπεκρίθη 
ό Γρεναδιέρος, είρωνικώς γελών.
— ’Ακούσατε τί άπεφάσισα. Δύο άπο σάς 
νά τρέξετε άμέσως εις Βρεσσώλην, δύο είς 
Αεριβώσκον και οί άλλοι δύο νά φροντίσητε

εχοντα, έκλεισαν τήν θύραν διά μοχλών. 
Ή γραΐα συνησθάνθη τότε τόν κίνδυνον, 

μή βλέπουσα δμως τρόπον ύπεκφυγής καί 
σωτηρίας, ώπλίσθη δι’ άκαταμαχήτου τόλ
μης καί άταραξίας.
— Καλησπέρα, κυρά, * ειπεν ό Έριφας, ή- 
ξεύρεις τί θέλομεν ;
— ’Ήλθαμεν νά σέ γλυτώσωμεν άπδ τούς 
πολλούς συλλογισμούς, ύπέλάβεν δ Βραχο- 
μύτης μειδιών μειδίαμα, τδ όποιον κάτέστη- 
σεν έτι σατανικώτερον τδ μυσαρδν καί άπε- 
χθές πρόσωπόν του· διότι είς τό χωριό λέ
γουν, προσέθηκεν, ότι δυσκολεύεσαι νά ’βρής 
κληρονόμο, ήμεΐς λοιπόν σοΰ φέρνομεν τρεις, 
έκεΐ όποΰ δέν εύρισκες κάνένα.

Ή Βερνύ κεκλεισμένους τούς οφθαλμούς 
κρατούσα, ιστατο άκίνητος ώς μαρμάρινον 
άγαλμα.
— Έλα, κυρά, μή θέλης πολλά παρακα- 
λέματα, εί δέ μή, έχομεν άλλο τρόπο καί σέ 
κάμνομεν καί μιλεΐς!

Ή γραΐα δέν έκινήθη παντάπασιν.
— Αύτή δέν άκούει λόγια, έλα Πιτόσχη, 
βάλε στή φωτιά τό σίδερο, καί σύ, Έριφα, 
τράβα τά ποδήματά της.

Έν ριπή όφθαλμοΰή δοθεΐσα διαταγή έξε- 
τελέσθη, καί μετά νέαν άλλά καί πάλιν μα- 
ταίαν πρόσκλησιν ό πεπυρακτωμένος σίδηρος 
ένετυπώθη έπί τών πτερνών τής δυστυχούς 
γραίας.
— Ποΰ έχεις τά χρήματά σου ; ειπεν ό Βρα- 
χομύτης φοβερώς.

Ή γραΐα δέν άπεκρίθη, νεύσαντος δέ τοΰ 
ληστοΰ, δδυνηρά κραυγή έξέφυγετώνώχρών 
χειλέων τής φιλάργυρου γυναικός.
— Μιλιά δέν βγάζει ή παληόγρια! θά τήν 
ξεπαστρέψω!
— Όχι, οχι μή τήν σκοτώσετε! άνέκραξεν 
αίφνης ή μικρά ύπηρέτρια παρεμβαίνουσα 
μεταξύ τής κυρίας της καί τοΰ ’Έριφα κρα- 
τοΰντος τήν μάχαιραν άνυψωμένην. Δέν Οά 
καταλάβετε τίποτε άν τήν σκοτώσητε. Τί 
θέλετε; νά μάθητε ποΰ έχει τάχρήματά της; 
σας τδ λέγω έγώ.
— ’Αχρεία! έφώνησεν ή φιλάργυρος, άνα- 
λαβοΰσα ώς έκ θαύματος τήν χρήσιν τή’ς 
φωνής.
— θά σας είπώ ποΰ είναι, μέ δύο δμως συμ
φωνίας.
— Αέγε, τί θέλεις ;
— Νά μοΰ ύποσχεθήτε δτι δέν θά κακοποιή- 
σητε ούτε έμέ ούτε τήν κυρά μου.

διά τόν Κορβϊνον.
Οί λησταί έξήλθον πάραυτα καί συμπα- 

ραλαβόντες τδν Πιτόσχην, άπήλθον έκαστος 
είς τήν προσδιορισθεΐσαν αύτώ θέσιν

Ή πολυτάλαντος κυρία Βερνύ ούδόλως 
προσεδόκα τοιαύτην έπίσκεψιν, είχε μάλιστα 
γράψει είς τόν εισαγγελέα, πρδς άποφυγήν 
παντός ένδεχομένου δόλου έκ μέρους τοΰ 
Κορβίνου, καί διά νά έξασφαλίση πρός του- 
τοις τδ αναλογούν αύτή μέρος τής άμοιβής, 
δτι τήν έσπέραν έκείνην έμελλε νά ύπάγη 
είς τήν εισαγγελίαν, διά νά καταθέση δ,τι 
είδε καί ήκουσεν.
— Άν έως τήν ώραν τοΰ εσπερινού δέν έλ- 
θη ό Κορβΐνος, ειπεν είκοσάκις τούλάχιστον 
είς τδν πολιότριχα ύπηρέτην της, νά έτοι- 
μάσης τό γαϊδουράκι καί νά φύγωμεν.

Ή ατμόσφαιρα έν τούτοις ήρχισε νά θο- 
λοΰται, καί ομίχλη πυκνή καί δμβρώδης έξ 
εκείνων, τάς όποιας ό Τάρνος άναπέμπει έν 
καιρώ φθινοπώρου, έκάλυπτε τήν πέριξ κοι
λάδα. Ή δέ γραία φιλάργυρος παρά τήν ε
στίαν της καθημένη καί πλέκουσα, ύπελόγι- 
ζε πόσον τόκον θά φέρωσι τά χρήματα δσα 
•παρά τής εισαγγελίας ήθελε λάβει· άλλ’ένώ 
ταΰτο διελογίζετο, δπισθεν τής οικίας της 
οί λησταί συνεκρότουν χαμηλή τή φωνή 
συμβούλων περί τής έκτελέσεως τής απο
στολής των.
-— Ήκουσες τί λέγουν είς τδ χωριό ; έλε- 
γενόΒραχομύτης· λέγουν δτι ή κυρά Βερνύ 
έχει είς τό σπήτί της θαμμέναις εκατό χιλιά- 
δαις φράγκα τούλάχιστον!
— θά τό ίδοΰμεν, ύπέλάβεν ό Έριφας καί ό 
Πιτόσχης.

Μόλις ταΰτα έλέχθησαν, έσήμανεν ό εσπε
ρινός καί ό γέρων ύπηρέτης, φανόν άνά χεΐρας 
κρατών, διήλθε τήν αύλήν καί ζατηυθύνθη 
πρδς τδν άχυρώνα, οί δέ λησταί τδνήζολού- 
θησανζατάπόδα, βοηθούμενοι άπδ τδ σκότος.

Ή Βερνύ ειχεν ώς ύπηρέτριαν πτωχήν 
τινα δρφανήν, είς τήν οποίαν ούδέποτε έπλή- 
ρωσε μισθόν· αύτή λοιπόν παρετήρησεν είς 
τήν κυρίαν της δτι ήκουσεν ύλακάς κυνδς, 
άλλ’ έκείνη τήν έμέμφθη ώς φαντασιοκόπον 
καί δειλήν μετ’ ολίγον τή έφάνη ώς άν τις 
έστέναζεν· ένδίδουσα τέλος είς τδν φόβον 
άπεφάσισεν ή νέα κόρη νά κα’λέση τόν ύπη
ρέτην· άλλ’ αίφνης οί τρεις λησταί προηγου
μένου τοΰ Βραχομύτου, είσώρμησαν είς τδ 
δωμάτιόν, καί άποθέσαντες κατά γής τδν 
γέροντα ύπηρέτην δέσμιον καί έπιστόμιον
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Ή.ύπηρέτρια,γενομένων δεχτών τών προ
τάσεων της όμοφώνως, έδειξεν είς τούς λη- 
«τάς τδ μάρμαρον τής εστίας, τδ όποιον έ- 
κεΐνοιέσπευσμένως άνεγείραντες, ένωή γραΐα 
φιλάργυρος άφηνεν άπελπιστιχάς φωνάς, 
cupov ύπ’αύτδ σεσωρευμένας τεσσαράκοντα 
περίπου χιλιάδας φράγκα εις χρυσά καί αρ
γυρά νομίσματα. Ή γραΐα τότε Βερνύ, βλέ
πουσα διαρπαζόμενον τδν θησαυρόν της, χα- 
τελήφθη ύπδ λύσσης, ήτις έτριπλασίασε τάς 
δυνάμεις της, καί δράξασα τδν σίδηρον δι’ 
ου την έβασάνισαν, ώρμησε κατά τών λη
στών χαί δι’ ένδς μόνου χτυπήματος έξή- 
πλωσε κατά γής τδν Βραχομυτην, προσέβα
λε δ’ύστερον τούς άλλους δύο και τους ήνάγ- 
κασε νά δπισθοχωρήσωσι. Δυστυχώς ή ύπη- 
ρέτρια, νομίσασα κατάλληλον τήν περίστασιν 
καί τρέξασανά έπικαλεοθή βοήθειαν, άνέτρε- 
ψ/εν έξ απροσεξίας, ένώ διάβαινε, τδν λύχνον. 
Τότε ό Έριφας ύπδ τοϋ σκότους ωφελούμε
νος, κατέλαβε τά νώτα τής γραίας καί συνέ
λαβε τδν βραχίονά της, οί δέ συνένοχοί του 
άμέσως τήν αφόπλισαν. Ό Βραχομύτης 
μάλιστα συνελθών έκ τής ζάλης καί έξα- 
γριωθείς διότι κατεβλήθη ύπό γυναικδς, έδε
σε τδν λαιμόν της διά σχοινιού και τήν έβίαζε 
νά όμολογήση άν είχε τεθαμμένα και άλλα 
χρήματα- έπειδή δέ έκείνη δέν άπεχρίνετο 
τήν έσφιγγεν έτι περισσότερον, έως ου τήν 
άπέπνιξε. Μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ κακουρ
γήματος τούτου, διήρπασαν τήν οικίαν, διε- 
μερίσαντο όσα χρήματα εύρον, τοΰ φονέως 
τής γραίας λαβόντος πρδς τοΐς άλλοις καί 
τδ άδαμάντινον δακτύλιον τοΰ θύματός του, 
καί ύστερον έτράπησαν είς φυγήν, έγχατα- 
λιπόντες τόν μέν γέροντα ύπηρέτην δεδε- 
μένον χεΐρας καί πόδας και οίμώζοντα ύπο- 
κώφως, τήν δέ θεράπαιναν ημιθανή σχεδόν 
καί πεπλακωμένην ύπδ παχεΐαν κλινοστρω
μνήν.

Έν τούτοις οί έτεροι δύο κακούργοι, συμ- 
παραλαβόντες καί τρίτον συνεργόν, έξετέλε- 
σαν εις Αεριβώσκον μετ’ίσης έπιτυχίας, όχι 
δμως καί μετά τών αύτών ωφελημάτων, κα
θόσον αφορά τάλάφυρα, τάς αίμοβόρους δια- 
ταγάς τής μαρκησίας. Φθάσαντες δηλαδή 
περί λύχνων άφάς πρδ τοΰ πύργου, ό μέν 
Γρεναδιέρος καί ό Κουρελάς, έκρύβησαν είς 
τδν κήπον, ό δέ Καρλής μετέβη πρδς κατα- 
σκόπευσιν καί έφοδιασθείς μακρδν σάρωθρον 
καί τά άλλα αναγκαία χαπνοδοχοκαθαριστοϋ, 
είσήλθεν ώς τοιοΰτος είς τήν αύλήν τοΰ πύρ

γου. Έξετάσας δ’ έπιδεξίως τους ύπηρέτας 
χαί είς ομιλίαν μετ’ αύτών έλθών, έπέστρε- 
ψεν ύστερον πρδς τούς συντρόφους του και 
τοΐς άνήγγειλεν ότι ή κυρία Ααγράβη ήτοι- 
μάζετο ν’ άπέλθη μετ’ δλίγην ώραν είς Μον- 
τοβάν έφ’άμαξίου, τδ όποιον καθ’ δλα ήτοι- 
μασμένον περιέμενεν είς τήν αύλήν. Ό Γρε
ναδιέρος εύχαριστηθείς έκ τών πληροφοριών 
τούτων, έξέβαλεν έκ τοΰ κόλπου του δύο 
σχοινιά καί έφραξε τήν όδδν, δθεν έμελλε νά 
διαβή ή άμαξα, δέσας αύτά άπδ τών δεξιών 
είς τά αριστερά τής όδοΰ καί δλίγον τι ύψη- 
λότερα τής γής, ύστερον δέ έκρύβη μετά 
τών συντρόφων του ύπό τά έχει πλησίον χα- 
μόδενδρα καί τάς φιλύρας. Μετά παρέλευσιν 
ενός τετάρτου τής ώρας, ή περί ής ό λόγος 
άμαξα,ύπό δύο ήμιόνων συρόμενη, έξήλθετοΰ 
πύργου, άλλά μόλις έφθασεν είς τδ μέρος 
δπου έχρύπτοντο οί λησταί,οί ήμίονοι,προσ- 
κρούσαντες είς τά σχοινιά, έπεσαν κατά γής 
καί πάραυτα ό Γρεναδιέρος καί ό Κουρελάς 
είσεπήδησαν είς τήν άμαξαν, δθεν έξήλθεν 
δδυνηρά κραυγή, μετά τοΰτο δέ πάλιν χατέ- 
βησαν καί εις έκ τούτων, κάψας τά σχοινιά, 
προέτεινε τήν μάχαιραν κατά τοΰ έντρομου 
άμαξηλάτου καί τδν διέταξεν έπ’ απειλή θα
νάτου νά έξακολουθήση τόν δρόμον καί νά 

τήν κυρίαν Λαγράβην είς τήν είσαγ-

Ένώ δέ ταΰτα διεδραματίζοντο, ό Πέτρος 
Κορβΐνος ήσύχως καθήμενος είς τδ παρακεί
μενον τώ κουρείω αύτοϋ δωμάτιον, ένετρύφα 
είς ήδυτάτας σκέψεις· ύπελόγιζεν έν άκρα 
άγαλλιάσει οτι διά τών χιλίων φράγκων, τά 
όποια ήλπιζε νά λάβη τήν αύτήν εσπέραν 
παρά τής εισαγγελίας, θά άγοράση τδ ήμισυ 
τής χώρας καί θά γίνη μεγάλος κτηματίας, 
μόλις δέ καί μετά βίας ή γυνή του τόν κατέ- 
πεισεν δτι αρκετή ήτο χαί ή άπόχτησιςμικράς 

J αμπέλου· ήρχισε λοιπόν διά τής φαντασίας 
; νά τήν καλλιεργή καί νά γεύηται μάλιστα 
χαί τούς καρπούς αύτής, άλλ’ ή απρόοπτος 
έμφάνισις τοΰ Μακρογιάννη διέκοψε τά ευχά
ριστα ταΰτα δνειροπολήματα.
— Τί θέλεις ; είπεν άποτόμως πρός τδν κο- 
λοσσιαΐον αχθοφόρον, ακίνητον ίστάμενονκαί 
αύθαδώς αύτδν άτενίζοντα.
—Μάς ές-ειλεν ή κυρία Γρίμμ νά σέ πάρωμεν.
— Τί μέ θέλει; πρό ολίγου τής έδιώρθωσα 
τά μαλλιά.
— Δέν ήξεύρω τί σέ θέλει, ήξεύρω μόνον ότι 
αύτή μάς έστειλε.

(ακολουθεί)

όδηγήση 
γελίαν.


