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Η ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

(Συνίχιια Γδε φυΐΐάδιον 16.)

Η Δημοκρατία δεν έπολέμησε μέν απευθεία; 
καί αμέσως τον Ελληνισμόν εις την Επτάνησον, 
έπραξεν όμως παν εφικτόν προς διάδοσιν τοΰ θρη
σκεύματος και τής γλώσσης τής πρωτευούσης. 
Καί δμως είναι τοσαύτη ή ζωτική δύναμις τοΰ 
ελληνικού εδάφους, ώστε όλαι αί έξωθεν εις τάς 
νήσους έλθοΰσαι, καί υπό την προστασίαν τής Ε- 
νετίας έγκατασταθεϊσαι ίσχυραί οικογένειαι δυ
τικών Ευρωπαίων, δεν έβράδυνον νά άσπασθώσι 
την γλώσσαν, την θρησκείαν καί τόν εθνισμόν τών 
εΥΖωρίων. Ολίγις-αι έκ τών κατά τούς τελευταίους 
χρόνους έγκατασταθεισών διατηροΰσι τό δυτικόν 
δόγμα, καί αϋται δμως δέν έχουν όλιγώτερον τών 
άλλων ζωηρόν τό αίσθημα τοΰ εθνισμού’ καί κα

τα την Ελληνικήν έπανάστασιν τοΰ 1821 , οί ο
λίγοι δυτικοί τών ίονίων νήσων δέν έδειξαν ο- 
λ'.γώτερον ενθουσιασμόν ΰπέρ τοΰ έθνους καί ό- 
λιγωτέραν αυταπάρνησιν παντός άλλου Ελ- 
ληνος. Παράξενος καί μυστηριώδη; ή άπορρο- 

φητική αυτή δύναμις τοΰ Ελληνισμού! Ας κο- 
πιάζη οσον θέλει δ Φαλμεράίερ άναλύων τό έλ- 
ληνικόν αίμα διά νά εύρη πόσας ρανίδας σλα
βικής δόσεως έχει τό αίμα τοΰ Μπότζαρη, τοΰ 
Μπόταση, τοΰ Τζαμαδοΰ, τοΰ Κουντουριώτου' άς 
φωνάζη όσον θέλει ό Λαϊάρδος διά νά πείση τούς 
διπλωμάτας δτι δ Σίνας, ό Στουρνάρης, δ ’Αρσάκης 
δέν είναι Ελληνες καθαροί. Η καλητέρα εις αυ
τούς άπάντησις είναι ή Ελληνική έπανάστασις, 
ή Ακαδημία τό Πολυτεχνεϊον, τό Παρθεναγω- 
γείον. Τό θέαμα τής Επτάνησου κατά τήν έπα- 
νάστασιν τής Ελλάδος, ό τύπος, καί τά πρακτι
κά τής Βουλής τών ’ίονίων, ήθελον χρησιμεύσει 
εις άπάντησιν προς όντινα έφαντάζετο νά έξετά- 
ση τήν εθνικήν καταγωγήν τοΰ ( Dandolo , 
Domenegliiui, Monlferrat, Zambelli, Gaet- 
ta) Δανδόλου, τοΰ Δομενεγίνη, τοΰ Μομφερ- 
ράτου, τοΰ Ζαμπέλη, τοΰ Γαέτα. Εκείνο δέ ό'περ 
άντιθέτως τών βουλών καί τών διαθέσεων τής 
Δημοκρατίας τά μάλιστα συνετέλεσεν εις τήν ά- 
νάπτυξιν τοΰ Ελληνισμού έν ταΐς ’ίονίοις νήσοις 
είναι αυτή ή Ενετική κατοχή. Οί πολυχρόνιοι 
πόλεμοι τούς όποιους ή Δημοκρατία διεξήγαγε 
κατά τής Τουρκίας, προς διατήρησιν τών έν τή 
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’Ανατολή κτήσεων αύτής, ένίσχυσε τό μίσος κατά 
τοϋ ’Ισλαμισμού, καί επομένως άνέπτυξε τό εθνι
κόν φρόνημα" ένώ ό Πελοπποννήιπος υπό τήν δε
σποτείαν τδν Οθωμανών άνετρέφετο είς τήν ύ- 
ποδούλωσιν τοϋ φρονήματος καί τόν περιορισμόν 
τοϋ νοός, έντός τοϋ στενοϋ κύκλου των μικρών 
συμφερόντων τής επαρχιακής επιρροής καί τοϋ 
οικογενειακού πλούτου. Οί πόλεμοι ούτοι συνέ
νωσαν είς μίαν μόνην ιδέαν υπό τήν σημαίαν τοϋ 
Σταυρού δλους τούς έν τή Επτάνησο» διαφόρων έ- 
θνικοτήτων Ελληνας καί Χριστιανούς, καί ή ιδέα 
αΰτη ητον έξ ανάγκης ή τοϋ έπικρατοϋντος ελ
ληνικού στοιχείου. Τά δπλα τών Ενετών κατά 
τό 1714—1715 έγκατέλειπον αμαχητί τήν 
Πελοπόννησον εις τούς Οθωμανούς' ή πίστις καί 
τό φρόνημα τού ύποδουλωθέυτος Ελληνος κατε- 
βλήθη ενώπιον τοϋ κατακτήσου. Οί στόλοι τής 
Δημοκρατίας δέν ήδυνήθησαν νά έμποδίσωσι τήν 
άπόβασιν τών Οθωμανών είς τήν Κέρκυραν. 0 
Καπετάν Πασάς είχε κ: ταλάβει τάς κορυφάς 
τών επικειμένων λόφων, έξ ών άδιάκοπον πϋρ έ- 
(ϊρεχεν έπί τής πόλεως. Η φρουρά τής νήσου ήτον 
ολίγη, τά μέσα τών Οθωμανών πολύ άνώτερα, αί 
έπικουρίαι των συνεχέστεραι, ή λύσσα καί ή έπι- 
μονή αυτών είς τήν έφοδον ακαταμάχητος' έάν 
τότε ή Κέρκυρα έπιπτεν, αί ίόνιοι νήσοι θά ήκο-
λούθουν τήν τύχην τής Πελοποννήσου. Είναι κα- 
τανυκτική μέχρι δακρύων ή άνάγνωσις τής ιστο
ρίας τής ηρωικής έκείνη; πάλης, καθ’ ήν Κερκυ- 
ραΐοι Ελληνες, ένετοί, Γερμανοί, Σζλαβούνοι καί
Ιουδαίοι πάροικοι, ύπό τάς δδηγίας τοϋ Σούλεμ- 
βουργ καί τοϋ Λορεδάνου άφιερούσι καί τήν τε
λευταίαν ρανίδα τού αίματός των διά νά σώσωσι 
έκεΐνον τδν τελευταΐον προμαχώνα του Ελληνι
σμού, άπό τϋς χεΐρας τών Οθωμανών. Τήν νύ
κτα τής 17—18 Αύγουστου 1716 έξ ώρας διήρ- 
κει συνεχής, αδιάκοπος, άγρια, λυσσώδης ή τε
λευταία και αποφασιστική έφοδος, καί ή πά
λη ήτον οποία περιγράφει ό ποιητής τήν μά
χην τού Βασιλείας τοϋ Αδου κατά τού Αγγέλου 
τοϋ Θεοϋ. ό στρατηγός τών Ενετών περιγράφων 
πρό; τήν Δημοκρατίαν τήν φοβεράν έκείνην στιγ
μήν αναφέρει δτι έπί τών επάλξεων έφάνη Καλό- 
γηρος Ελλην βατών εις τάς χεΐρας υπερμεγέθη 
r-αυρόν, κατηράσθη τούς έχθρούς, ηυλόγησε τά
δπλα τού Σούλεμβουργ, καί ό ήρως ούτος μετά 
800 άνδρών, έξορμών τοΰ φρουρίου, θερίζει ύπό 
τούς πόδας αυτού 2000 Αγαρηνούς. Οί λοιποί 
φεύγοντε; έζήτουν κκταφύγιον είς τάς σκηνάς 

των, καί έκεΐ κατακλυσμός βροχής πνίγει τό έδα
φος, ά άνεμος καταξεσχίζει τάς σκηνάς, καί ή 
θύελλα σπρώχνει τά πλοία τών Οθωμανών έπί 
τών βράχων, οί άπιστοι επιβιβάζονται καί φεύ
γουν τήν δύναμιν τού Θεοϋ, άφίνοντες 15000 
πτώματα έπί τού βράχου έκείνου τή; Ελληνική; 
αυτονομίας, καί 58 τηλεβόλα. Τότε ή Λεύκάς, τό 
Βουθρωτόν, ή Πρέβεζα, ή Πάργα, ή Βόνιτζα καί 
τά Κήθυρα άνεγνωρίσθησαν διά τής συνθήκη; 
τού Πασάροβιτζ ώ; Επτάνησος, καί ή Επτάνησος 
έμεινε τό οριον οπερ δεν έτόλμησαν νά διαβώ- 
σιν οί Οθωμανοί. Εκτοτε ί Επτανήσιος πανηγυ
ρίζει κατ’ έτος τό θαύμα. πού Αγ. Σπυρίδωνος, 
καί δοξάζει, τόν θελν έν τοΐς; άγιοι; αύτού. Καί ό 
Σούλεμβουργ από τής. πλατείας τής Κέρκυρα; ά
κόμη απειλεί τόν άσπονδον εχθρόν έπί τής απέ
ναντι Ηπείρου.

Οί ‘Ενετοί άφισαν είς τά; ’ίονίου; νή
σου; κυβερνητικόν σύστημα μή άπορρέον άπό 
τήν θέλησιν, τήν λογικήν άνάπτυξιν, καί τάς 
άνάγκας τού λαού, καί υπό μηδεμιάς δημο
σία; δυνάμεω; στηριζόμενον' τήν πολιτικήν αύ
τών νομοθεσίαν' τήν έξιν τών εγκλημάτων καί 
τής άτιμωρησίας αύτών' μίαν κλάσιν εύγενών ά- 
πομιμουμένων τόν εξωτερικόν πολιτισμόν τών 
Ενετών, έχουσαν τάς αξιώσεις τοϋ άνέτου βίου 
τοΰ μεγαλοκτηματίου, χωρίς νά έχη γενικώς α
νάλογα εισοδήματα, διατηρούσαν τάς προλήψεις 
τού γένους και υπεροχής στηριζομένης είς κενούς 
τίτλους πατροπαραδότων προσαγορεύσεων, τήν 
αντιζηλίαν καί τά πάθη τής προσωπικής έχθρας 
μεταξύ τών διαφόρων οικογενειών τής άριστο- 
κρατείας, άλλ* έχουσαν άκμαΐον τό αίσθημα τής 
φιλοπατρίας, τής τιμής καί τής αξιοπρέπειας τοΰ 
άνθρώπου. Ενα λαόν θεωρούμενον ω; αποτελούν- 
τα τάξιν ύποδεεστέρας φύσεως άνθρώπων, άμα- 
θή, μή έχοντα άλλον πόρον ζωής είμή τής μι
κρά; γεωργίας τών λίαν περιορισμένων ιδιοκτη
σιών τών εύγενών' ούδεμίαν ναυτιλίαν, ούδεμίαν 
βιομηχανίαν, Εν ίερατεΐον συνδεόμενον μέ τήν 
τάξιν τών εύγενών διά τοϋ εξωτερικού σεβα
σμού καί τή; κοινωνική; θέσεως, καί μέ τήν τά
ξιν τού λαού διά τή; καταγωγή; αύτοΰ' μόνην 
βάσιμον καί ίσχυράν κοινωνικήν ιδέαν, τό άκμαΐον 
αίσθημα τή; θρησκεία; καί τού εθνισμού. Η κα
τοχή τών νήσων μετέβη άπό τών ίνετών εί; τού; 
Γάλλους κατά τά τέλη τού 1797 δυνάμει τή; 
συνθήκης τοϋ Κάμπο Φόρμιο, καί ώ; παραρτήμα
τα τή; Επτανήσου οί Γάλλοι κατέλαβαν συγχρό- 

νω; τήν Πάργαν, τό Βουτρωτον, τήν Αρταν καί 
τήν Βόνιτζαν. Αλλά κατά τό 1800 οί Γάλλοι 
ήναγκάσθησαν V άφίσωσι τά; νήσους, αΐτινες, ώς 
δημοκρατία άνεξάρτητος,έτέθησαν παρά τών συμ
μάχων εχθρών τής Γαλλία; ύπο τήν προστασίαν 
τή; Ρωσσίας καί τή; όθ. Πόρτας'καί τότε η Πάρ
γα άποσπασθεΐσ* άπό τής Επτανήσου παρεδόθη 
είς τήν Τουρκίαν. Κατά τό 1807 διά τής συν
θήκης τού Τιλσϊτ άπεδόθησαν είς τήν Γαλλίαν, 
ήτις μετά τών νήσων κατέλαβε καί τήν Πάργαν.ό 
Αλή Πασάς τήν έζήτησεν άλλ’ ή Γαλλία ήρνήθη 
τήν άπόδοσιν αύτής, καθό άποτελούσης μέρος Τής 
έπτανήσου. Κατά τό 1814—18<6 αί μέν τών 
νήσων κατελήφθησαν ύπό Τών Αγγλων αί δέ πα- 
ρέδόθησαν εΐ; αυτούς, καί τήν 5 Νοεμβρίου 
1815 συνωμολογήθη έν Παρισίοις ή συνθήκη δι’ής, 
ώς Κράτος άνεξάρτητον καί ελεύθερον, ή έπτά- 
νησος έτέθη ύπο τήν προστασίαν τής ’ΑγγλΙα{.

Οι Γάλλοι κατά τήν πρώτην κατοχήν αυτών 
δέν Ελαβον καιρόν είμή νά καύσωσι τό Χρυσούν 
Βιβλίον (τής ευγενείας) καί νά ύψώσωσι τήν ση
μαίαν τή; ίσότητο; καί τή; έλευθερία;, άλλά δέν 
ίπρόφθασαν νά διοργανίσωσι τόν τόπον έπί τή 
βάσει αύτών, καί δτάν μετά τήν άναχώρησιν τών 
Γάλλων αί νήσοι έμειναν αύτοκυβέρνητοι, ευρον 
τήν ευκαιρίαν τή; έκδικήσεω; τά ύποκαίοντα πά
θη τής άντιζηλίας τών κλάσεων, καί τών άντιφε- 
ρομένων οικογενειών, άνήφθη ό εμφύλιος πόλεμος, 
ή έλευθερία έξελήφθη ώ; άναρχία καί άταξία. 
καί είς τινας* νήσου; διεδραματίσθη ώς δήωσις 
τής πόλεως, λήστευσις τών πλουσίων ύπό τών 
χωρικών, έμπρησμό; τών οικιών, καί φόνος τών 
εύγενών.

Τό πνεύμα τή; άταξία; καί τή; άναρχία; ει- 
χεν σλοτελώ; καταβληθή όταν οί Αγγλοι παρέλα- 
βον τάς νήσους, έμενε πάντοτε μία ύπόκωφος 
δντιζηλία τών υποδεεστέρων κλάσεων, άν καί 
ητον ήδη σχεδόν -εντελής ή χειραφέτησις άπό 
τής μακροχρονίου ταπεινώσεως αύτών. ό πρώ· 
τ',; δμω; Αρμοστή; τών Αγγλων, έπί τώ σκο
πώ τοϋ νά έπιβάλη εί; τού; ίονίους ερμηνείαν 
άντίθετον τού γράμματος τή; συνθήκης τών 
Παρισίων, ήτι; έχαρακτήριζε τήν Επτάνησον, ώς 
Κρατο; άνεξάρτητον καί έλεύθερον, ήρχισεν έπί 
τή προφάσει τών αταξιών τής παρελθούσης έπο
χής Την σκληροτέραν καταδρομήν δλων αδιακρίτως 
τών κλάσεων τών πολιτών. Η πρώτη πράξις τού 
Σίρ Μαίτλανδ ήτον ό γενικός αφοπλισμός τών 
κατοίκων τών νήσων, καί άμέσως μετ’ αύτήν έ- 

πήλθον τά βίαια μέτρα, ποιναί αυθαίρετοι, βασανι
στήρια άπάνθρωπα πρός ταπείνωσιν καί έξευτε- 
λισμόν παντός, υ,τι είς τάς νήσους είχε τήν ση
μασίαν εθνικού αισθήματος, άνεξαρτήτου φρονή
ματος, ή έγχωρίο· έπιδδοή*. Τό ίερατεΐον, οί άρ- 
χηγοί τών έπιβημοτίρων, κάί μάλλον σεβαστών 
οικογενειών, οί δημοτικώτϊροι τών κατοίκων τών 
έξοχων συνεισέφερον είς παραδειγματισμόν τά 
θύματα αύτών εί* τόν ραβδισμόν, εις τήν κρε
μάστραν, είς τό κλουβίσν, άνευ νομίμου δ.ατά- 
ξεως, άνευ δικαστικής άποφάσεως.

Η τρομοκρατία αΰτη διήϊκεσεν 4πί δύο εΤη, 
καθ’ ά ούδείς νόμος διεΐπε τήν Επτάνησον. Η αυ
θαίρετος θέλησις τού ΑρμοσΤοΰ ήτο νομοθετική, 
δικαστική καί έκτελεστική άρχή· Κατά τήν επο

χήν έκείνην συνεφωνήθη τό μυστικόν κάί άχρι 
τούδε άδημοσίευτον συμβόλαιον, δΓ ού ή Πάρ
γα έπωλήθη είς τούς Οθωμανούς. (4) ό τρόμος 
έξέπληξε τούς κατοίκους τών νήσων, καί νε
κρική σιγή διεδέχθη τήν ζωηρότητα τού ’ίονίου, 
άλλ’ ή νάρκη ήτον εξωτερική* ένδομύχως έ-,Τννή- 
θη καί έ^ίζωσε άδιάλλακτον μίσος, κατά τού 
ξένου καί άλλοθρήσκου κυριάρχου. Η πολιτική, 
τού Σίρ Μαίτλανδ κατέστρεψε τήν ήθικήν έπι^- 
^οήν τής ’Αγγλίας' παρέδωκεν προσωρινώς εις αύ
τήν δέσμιον τό σώμα, άλλά τό πνεύμα τού 'ίονίου 
προσηλώθη ετι μάλλον προς τόν θεόν καί είς τό 
μέλλον τού έθνους, ώς είς τήν μοναδικήν αυτού, 
ελπίδα.

Κατά τάτέλη τού 1816 ό Αρμοστής έβεβαιώ- 
θη δτι αέξέλιπε πλέον τό πνεύμα τή; αντιπο
λιτεύσεις; δπερ δλίγα άπονενοημένα καί κακό
βουλα άτομα εξήγησαν περί τή; άληθοΰ; έννοίας 
τής συνθήκης τών Παρισίων» (προκηρ. τού Αρμο- 
στόΰ 19 Νοεμβρίου 1816) καί κατά τάς άρχάς 
τοΰ 181? διώρισεν άφ’εαυτού ώς άντιπρΟσώ- 
πους τών νήσων ένδεκα έκ τών τάξεων τώνεύ- 
γενών, πρός οΰ; έξηγών τό άληθές πνεύμα τή; 
συνθήκη; έλεγε « Α; μοί έπιτραπή νά παρατη
ρήσω δτι ή έλευθερία καί ή άνεξαρτησία παν
τός τόπου τεθειμένου ύπό τήν άποκλεισταήν 
προστασίαν ενός άλλου, πρέπει νά ήναι καθ’ έ
αυτήν λίαν προβληματική.—Καθείς είναι κύριος 
νά έρμηνεύσ-n τήν συνθήκην, καθ’ ήν έννοιαν νομί
ζει ότι είναι ή σαφεστέρα καί άκριβεστέρα, έγώ 
δμως δέν δύναμαι νά ύποφέρω ώστε νά διόση κα-

fl) ‘Η πώλησίί συνεοωνήθη τώ 1816, ή παράοοσις έ

γένετο τώ 1818 Μαίου 2 I.
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νείς είς αύτήν ερμηνείαν τήν οποίαν δέν επιδέχε
ται»' μετά τοΰτο διώρισεν άνά μίαν επιτροπήν 
είς έκάστην νήσον, ήτις συνέταξε τόν κατάλογον 
τών εκλογέων άνευ τίνος διατυπώσεως καί έξε- 
λέγξεως,περιοριζομ-ένου τοϋ έζλογικοΰδικαιώματος 
είς έλάχιστον αριθμόν πολιτών εύγενών. Οί παρά 
του Αρμοστοϋ διωρισθέντες πρώτοι’ ένδεκα έπρό- 
τειναν είς τούς έκλογεϊς διπλοΰν κατάλογον άλ
λων αντιπροσώπων, προσεπεξεργασθέντα παρά 
τοϋ Αρμοστοϋ. Ούτω διωρίσθησαν τά 40 άτομα 
τά δποϊα ώς αντιπροσώπους τών νήσων, άφοΰ δ 
Αρμοστής διέγραψε τινας αύθαιρέτως, έξυβρίζων 
δημοσία ώς άηκάζους· ζαΐ δίε^αβαό-ου<·, προς 
παραδειγματισμόν τών άλλων, συνεκάλεσεν είς 
τήν Κέρκυραν, καί τήν 22 Απριλίου 1817 τοΐς 
έπρότεινε έν τώ μέσω τών τηλεβόλων, τό σύνταγ
μα, οπερ ή Συνέλευσις ώς είκός, δι’ άλλαλαγ- 
μοϋ παρεδέχθη άνευ συζητήσεως. Τοΰτο είναι δ 
μέχρι τοϋδε ισχύων θεμελιώδης Νόμος τοϋ ίονίου 
Κράτους.

Κατά τό σύνταγμα τοΰτο ή κεντρική Κυβέρ- 
νησις έδρεύουσα είς Κέρκυραν σύγκειται υπό τοΰ 
Αρμοστοϋ, τοΰ εκτελεστικού σώματος τής Γερου
σίας, καί τοΰ νομοθετικού τής Βουλής (είς τό 
σύνταγμα καλούνται άντιστρόφως. Γερουσία δηλ: 
τό νομοθετικόν καί Βουλή τό εκτελεστικόν).

0 Αρμοστής Αγγλος διορίζεται καί αντικα
θίσταται παρά τοϋ Βασιλέως τής Αγγλίας συνή
θως κατά πενταετίαν. Η Βουλή εκλέγεται κατά 
πενταετίαν ώς ανωτέρω έξετέθη. Συνέρχεται 
τόν Μάρτιον άνά παν δεύτερον έτος καί έκάστη 
σύνοδος διαρκεϊ τακτικώς τρεις μήνας, ό Αρμο
στής έχει τό δικαίωμα τής συγκαλέσεως καί τής 
αναβολής, δ δέ Βασιλεύς τής Αγγλίας τής διαλύ- 
σεως αύτής. Τό δικαίωμα τής ποοτάσεως τών 
νόμων ανήκει είς τόν Αρμοστήν καί είς τήν 
Γερουσίαν' οί Βουλευταί δύνανται νά είσαγάγωσι 
πρότασιν νόμου άλλά άφοΰ αύτη προηγουμένως 
ύποβληθή είς τήν Γερουσίαν καί είς τόν Αρμοστήν 
καί έγκριθή παρ’ αύτών. Πάν ψήφισμα τής 
Βουλής διά νά λάβη ίσχύν Νόμου χρήζει τής 
έγκρίσεως καί έπικυρώσεως τής Γερουσίας καί 
τού Αρμοστοϋ. Μένει εις τόν Βασιλέα τής Αγ
γλίας τό δικαίωμα τοϋ νά καταργήση άν δέν 
έγκρίνη τον ψηφισθέντα Νόμον.

Η Γερουσία σύγκειται έξ ενός Προέδρου και 
πέντε μελών, κατά πενταετίαν διοριζομένων κατά 
τήν πρώτην σύνοδον έκάστης Βουλής. 0 Πρόεδρος

διορίζεται διά τοϋ Αρμοστοϋ παρά τοϋ Βασιλέως, 
τά δέ λοιπά μέλη διορίζονται παρά τοϋ Αρμο- 
στοϋ. λαμβανόμενα έκ τ-_ΰ σώματος τής Βουλής, 
καί είς Κερκυραϊος, είς Κεφαλήν, είς Ζακύνθιος, 
είς Αευκάδιος καί είς έκ τών λοιπών τριών 
νήσων. Π Γερουσία έπιλαμβάνεται παντός ζη
τήματος έπί τή προτάσει τοϋ Προέδρου’ πάν άλ
λο μέλος δύναται νά ύποβάλη προτάσεις διά τοΰ 
Προέδρου καί τούτου άρνουμένου διά τοϋ Αρμο
στοϋ. 0 Γενικός Γραμματεύς τής Γερουσίας διο
ρίζεται παρά τοϋ Αρμοστοϋ, καί δύναται νά 
ηναι Αγγλος ·ή ΐόνιος, πάσα δέ πράξις τής Γε
ρουσίας ύποβάλεται διά τοΰ Γενικού Ι’ραμ- 
ματέως είς τόν Αρμοστήν. Η Γερουσία διορίζει καί 
παύει κατά πενταετίαν τούς δημοσίους υπαλ
λήλους. Κατά δέ τήν μακροχρόνιον έλλειψιν 
τής Βουλής (διότι κατά 24 μήνας συνεδριάζει 
τρεις τό πολύ) έκδίδει Νόμους ύπό τόν όρον τής 
έπικυρώσεως αύτών παρά τής Βουλής. Ούδεμία 
πράξις τής Γερουσίας ισχύει άνευ τής έγκρίσεως 
καί έπικυρώσεως τοϋ Αρμοστοϋ, δστις έχει το 
δικαίωμα καί νά παρευρίσκηται είς τάς συνεδρι
άσεις αύτής.

Είς έκάστην νήσον υπάρχει ιδιαιτέρα έγχώριος 
διοίκησις κατά τόν αυτόν τής κεντρικής τύπον. 
0 Τοποτηρητής έπέχει τήν θέσιν τού Αρμοστοϋ, 
ό Επαρχος τής Γερουσίας, καί τό έγχώριον (ή 
δημοτικόν ). Συμβούλων τής Βουλής, άλλ’ όλη 
αυτή ή έγχώριος διοίκησις είναι σκιά. Τό εγχώ
ριον Συμβούλων, έκλεγόμενον κατά διετίαν υπό 
τών αυτών τής Βουλής έκλογέων καί ύπό τήν 
έπικύρωσιν τού Τοποτηρητοΰ, συνέρχεται ύπό 
τήν προεδρείαν τοΰ Επάρχου καί ύπό τήν έπιτή- 
ρησιν τοΰ Τοποτηρητοΰ καί διασκέπτεται περί 
τών αναγκών τής γεωργίας, τής έκπαιδεύσεως, τοϋ 
έμπορίου, τής άγορονομίας, τής θρησκείας, άλλά 
πάσα άπόφασις αύτού ύπόκειται είς τήν έγκρισιν 
«αί . έπικύρωσιν τοϋ Τοποτηρητοΰ. Ολη δέ ή 
άρμοδιότης καί ή ένέργεια τών Συμβούλων καί 
τοΰ Συμβουλίου περιορίζεται είς τάς άγορονομι- 
κάς διατιμήσεις, τάς έκλογάς επιτρόπων τών 
Ενοριακών Ναών, τήν έπιτήρησιν τής διαχειρή- 
σεως τών ολίγων μοναστηριακών κτημάτων, και 
μικράς έπισκευάς δημοτικών οδών, ό Επαρχος 
είναι τό παθητικόν δργανον τής μεταβιβάσεως τών 
πράξεων τής Γερουσίας είς έκάστην νήσον. Ο Το
ποτηρητής είναι τό δργανον δι’ ού ό Αρμοστής 
έζασκεϊ είς έκάστην νήσον τήν συνταγματικήν 

έλατήριον είναι ή θέλησις καί δ δάκτυλος τοΰ 
Αρμοστοϋ. Αί περιττολογίας αί έπαναλήψεις, ή 
άτεχνος ύφή, αί πολύπλοκοι, μάταιαι, καί ,άπρο- 
κάλυπτοι, προς ματαίωσιν πάσης άντιπολιτευ- 
σεως, διατάξεις τοΰ χάρτου έκείνου άποδεικνύουσι 

τήν όλίγην έπιστημονικήν καί πολιτικήν ικανό
τητα τοΰ συντάκτου. ΙΪ δέ προπαρασκευή καί 
ή οικονομία τοΰ πολιτεύματος άποδεικνύουσι τόν 
Σίρ Μαίτλανδ μάλλον βίαιον ή πολιτικόν άν- 
δρα. ίΐς στρόφιγκα τής συνταγματικής αύτού 
κυβεονήσεως έλαβε τήν τάξιν έκείνην τών πο
λιτών οίτινες έθεωροϋντο ώς κατέχοντες είς τήν 
κοινωνίαν βαθμίδα άνωτέραν τοΰ λαοΰ, καί έκεί
νων οίτινες κατώτεροι τής άρχαίας άριστοκρα- 
τίας είχον τήν έλπίδα τοΰ νά τεθώσιν ώς άν- 
τίπαλοι ταύτης, καί θηρεύοντες δι’ οίουδή- 
ποτε μέσου άνωτέραν έν τή κοινωνία θέσιν, 
παρεϊχον πλείονα πιθανότητα τοΰ νά φανώσι 
μάλλον εύχρηστοι είς τάς χεϊρας τοΰ Αρμοστοϋ. 
Απέκλεισε δέ πάσης συμμετοχής είς τήν Κυβέρ- 
νησιν τοΰ τόπου τόν λαόν. Διά τούτων άφηκεν 
ίν λίαν άσθενές καί άβέβαιον στήριγμα είς τήν άγ- 
γλικήν έπι^οήν.. Ενώ δέ δι’ ήπιωτέρων, φρονι- 
μωτέρων καί εύεργετικών μέσων ήδύνατο νά 
έπιτύχη τήν έμπιστοσύνην . μεγάλου μέρους τών 
κατοίκων, άπεναντίας διά τών βιαίων καί δρ- 
μητικών αύτοϋ μέτρων διέκοψεν, εύθύς έξ άρ
χής καί διά παντός, πάσαν συνάφειαν μεταξύ τής 
προστασίας καί τών υπηκόων. ό τόπος έδέχθη 
τό Σύνταγμα ώς ξενικόν καί βίαιον ζυγόν. Μι
κρά μερίς έκ τής τάξεως τών ήττον επισήμων 
οικογενειών έζήτησε νά καρπωθή τήν κακόζηλον 
τιμήν, καί τά ράκη μιάς ονομαστικής μέν άλλ 
άδρά μισθοδοτουμένης έξουσίας. όλοι οί άλλοι 
κάτοικοι τών νήσων έθεώρησαν ώς προδότην 
πάντα όστις ήθελε συμπράξει είς τοιαύτην Κυ- 
βέρνησιν, καί δ λαός έμεινε ψυχρός θεατής τής 
συνταγματικής έκείνης κωμωδίας, άτενίζων είς 

τό μέλλον.
Είς τοιαύτην κατάστασιν εύρε τήν Επτάνησον 

ή έπανάστασις τοΰ 1821. Μέ δποϊον ένθουσιασμόν 
έχαιρέτησαν τόν Ελληνικόν άγώνα οί ϊόνιοι, πά
σης ταξεως άνεξαιρέτως, είναι γεγονός πολύ κοι
νώς γνωστόν' δέν θέλω δέ νά έπισκιάσω τήν χα
ράν τοΰ παρόντος άνακαλών έκ τοΰ παρελθόν
τος τής έποχής έκείνης τάς άπειλάς, τάς δη
μεύσεις, τά έκτακτα στρατοδικεία, τάς έξορίας, 
τάς καταδρομάς καί έπιδρομάς, δι ών ή άγγλι
κή πολιτική έπροσπάθησε ν’ άποχωρήση τούς

αύτοϋ έξουσίαν' καί έπιτηρεϊ τούς ύπαλλήλους 
τής Κυβερνήσεως. ό Επαρχος διορίζεται παρά 
τής Γερουσίας τή επικυρώσει τοϋ Αρμοστοϋ, ό 
Τοποτηρητής παρά τοΰ Αρμοστοϋ. Διά τήν δια
νομήν τής δικαιοσύνης τό Σύνταγμα παραδέχε
ται δικαστάς εις έκάστην νήσον διοριζομένους 
υπό τής Γερουσίας τή έγκρίσει τοϋ Αρμοστοϋ, 
καί έν Ανώτατον δικαστήριον είς Κέρκυραν έκ 
τεσσάρων μελών, δύο Ιονίων δωριζόμενων ύπό 
τής Γερουσίας τή έγκρίσει τοϋ Αρμοστοϋ, καί 
δύο Αγγλων διοριζομένων ύπό τοϋ Βασίλειος διά 
τοΰ Αρμοστοϋ. Εν περιπτώσει ίσοψηφίας προσ
λαμβάνονται ώς έκτακτα μέλη τοΰ Ανωτάτου 
δικαστηρίου ό Πρόεδρος τής Γερουσίας καί ό Αρ
μοστής, καί έν περιπτώσει μή διαλύσεως τής ίσο
ψηφίας άποφασίζει ή γνώμη τοΰ Αρμοστοϋ. Τό 
Ανώτατον δικαστήριον έχει τό δικαίωμα τού νά 
προσδιορίζει τήν ένώπιον αύτού διαδικασίαν, νά 
κανονίζη καί νά μεταβάλη τήν τών ύποδεεστέ- 
ρων δικαστηρίων, καί ν’ άποφασίζη τάς είς τήν 
κρίσιν αύτοϋ ύποβαλλομένας διαφοράς κατ έπι- 
είκειαν καί κατά ■ τάς άρχάς τοϋ Νόμου, (δ έστί 
κατά τό δοκοϋν) δέν είναι δέ ώρισμένος. δ πρός 
συγκρότησιν τοϋ Δικαστηρίου αναγκαίος άριθμός 
δικαστών, καί τό δικαστήριον- συγκροτείται παρ’ 
ενός ή πλειόνων κατά τό δοκοϋν αύτοϊς. Επί τού- 
τοις δέ σημειωτέον ότι ή παρά τού Δικαστηρίου 
τούτου διδομένη έομηνεία τών Νόμων είναι ύπο- 
χρεωτική διά τά κατώτερα δικαστήρια διά πά
σαν παρομοίαν περίπτωσιν. Οπερ έστί είναι συνάμα 
δικαστήριον καί νομοθέτης.

Η Αστυνομία τού Κράτους καί μιάς έκάστης 
νήσου άνήκει άποκλειστικώς είς τόν Αρμοστήν, 
ένεργουμένη διά τών Τοποτηρητών καί δι’ Αστυ
νόμων παρ’ αύτοϋ διοριζομένων. Επίσης άποκλει- 
στικώς καί άμέσως είς τόν Αρμοστήν άνήκει ή 
υγειονομική άρχή, συμπεριλαμβάνουσα ώς μέρος 
αύτής (comme partie integrante !) εήχ τα- 
χυύρομικη»· ύχηρεσίαΐ !

Η οικονομική διαχείρησις είναι ανατεθειμένη 
είς ένα Γενικόν Ταμίαν, Αγγλον ή ίόνων, διο- 
ριζόμενον άμέσως παρά τοΰ Αρμοστοϋ, καί είς 
«να δι’ έκάστην νήσον έγχώριον Ταμίαν, διορι- 
ζόμενον παρά τοΰ Γενικού Ταμίου. Τό φορολο
γικόν σύστημα διετηρήθη όπως ήτον πατροπα- 
ραδότως κανονισμένον υπό τήν κυριαρχίαν τών 
Ενετών.

Τοιοΰτος είναι ό οργανισμός τής μηχανής τής 
’ίονίου Κυβερνήσεως, τής δποίας έν τελεί τό μόνον
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ϊονίους άπδ τήν Ελληνικήν έπανάστασιν. ίσως 
είς μέλλον προσεχές ή Αγγλία εξάλειψη άφ’ έαυ- 
τής τάς λυπηρές αναμνήσεις τού τότε φιλοτουρ- 
κισμού της. Λεν είναι έπί&ης τής παρούσης επο
χής νά έξετάσωμεν τήν ιστορίαν τής άγγλίκή; δι
πλωματίας πρδς τήν Ελλάδα μετ* τήν άναγνώρι- 
σιν τοΰ Ελληνικού Κράτους, διότι σχετίζονται μέ 
τοιοϋτο θέμα πολλά συμφέροντα τής ημέρας, 
μή άφίνοντα τδν νούν έλεύθερον fct; κρίσιν άμε- 
φόληπτον καί απαθή. Βέβαιον «ιναι ότι μετά τήν 
άποκατάστασιν τής ίλευθέρας Ελλάδος αύτη η- 
τον ή αληθής πατρίς τοΰ Επτά νησιού, όστις έ- 
λησμόνει πάσαν άνάγκην τ-Λ υλικού βίου, άνα- 
πβλών τδ χρυσοΰν δνβρον τής Μεγάλης -ιδέας, καί 
π^οσδοκών τδ λυκαυγές τής έλλην.κής έλευθε- 

διά νά έξυπνήση πολίτης τής μεγάλης Ελ
λάδος· Τήν ήμέραν ταύτην περιμίνοντες έτήρουν 
οί έπτανήσιοι παθητικήν μάλλον θέσιν άπέναντι 
τής Κυβερνήσεως τών νήσων καί τής προστασίας. 
Μόνον ή πολιτική άνικανότης, ή μικρόνοια τινών 
Αγγλών ύπαλλήλων, δ ίγώίσμδς ή ή φαόλη φι
λοδοξία ίγχωρίων οργάνων τινων τής προστα
σίας, έπροκάλεσαν ρήξεις, τών δποίων έπεσάν 
τινες θύματα τής καλής πίστεως καί τής φιλοπα
τρίας αύτών. Άλλ’ έκ τούτων έπιίσθη ή Αγγλία 
δτι δέν ήδύνατο νά έΛιτύχη όποχώρησίν τινα 
καί συμβιβασμόν έκ μέρους τών Επτανησίων. 
έκτοτε δέ έδείκνυε άκραν αδιαφορίαν είς τήν εσω
τερικήν διοίκησιν τών νήσων, περιΟρισθεΤσα είς 
μόνην τήν στρατιωτικήν αύτών κατοχήν, καί είς 
τήν φρ^τίδα τού νά δι*τήρή οί; κίνήσιν τήν 

μηχανήν τοΰ συνταγματικού χάρτου τού Σίρ Μαί- 
τλανδ. Είργάσθή δμως έν τώ κρυπτώ μετά μεγά
λης επιμονής καί τέχνης είς τδ νά διαιρέτη τούς 
κατοέκου; τών χωρίων άπδ τών αστών, νά αύξη
ση τήν όφέρπουσαν αντιζηλίαν, καί νά 
τδ μίσος μεταξύ τών διαφόρων τάξεων της κοι
νωνίας. Γενικώς έπικρατ» ή ιδέα δτι ή αγγλική 
Κυβέρνησις είς τήν Επτάνησον είσήγαγε τήν ισό

τητα Τών κοινωνικών τάξεων έν τή πολιτεία. 
Άλλ’ είς τούτο ύπάρχει μεγάλη πλάνη προελθοΰ- 

σα έκ τών αύθαιρέτων καί ενίοτε -ένδικων κατα- 
ταδιωξεων εύγενών οικογενειών, καθ’ άς θέλουσα 
ή προστασία νά ταπείνωση κ*ί έξευτελίση αύ
τάς είς τά όμματα τής κοινωνίας έκαμεν έπίδει- 
ξιν τής περιφρονήσεων ή τής αύστήρότητο; αύ- | 
τής κατ’ έκείνων, καί έδοαξεν εύχαρίστως ί 
ώς πρόφασιν τής καταδρομής κατάπισίν τινα 
ή αδίκημα τοϋ καταδιωκομένου πρδς άτομα

κατωτέρων κλάσεων. Αλλ’ ούχ ήττον πρδς 
ταύτας δυσπιστούσα καί μάλλον αύτάς φαζβυ- 
μένη ένεκα τϋς μ.εγαλητ»ρας αύτών δυνάμεως, 
λόγω αριθμού καί σωματική; ρώμης, κατά τήν 
πρώτην αύτής κυβερνητικήν περίοδον έπανέφερε καί 
ένομιμοποίησε τήν οποδεεστέραν καί εξευτελι
στικήν αύτών θέσιν απέναντι τής τών εύγενών. 
Καί πρώτον μέν ένίσχυσε διά τής καθιερώσεως 
νομίμων και συνταγματικών τίτλων (Εξοχότα
τος, Εύγενέστατος, Εκλαμπρότατος. Εύγενή;) 
τήν ιδέαν τής υπεροχής τών εύγενών, εις οΰς οί 
τίτλοι ούτοι έπεφυλάσσοντο" διότι δεύτερον, πε- 
ριάρισεν εις τήν τάξιν τών εύγενών τήν άσκησιν 
των δημοσίων πολιτικών δικαιωμάτων (droits 
poliliqnes) και τήν κατοχήν τών δημοσίων θέ
σεων. Τελευταίαν δε έτήρησεν άνευ μεταβολής 
τούς άστυάούς θεσμούς περί τών σχέσεων τού ά- 
γρολήπτου πρδς τδν κύριον τής γής, έφ’ ών έβα- 
σίζετο ή πραγματική άνισότη; τής τάξεως τών 
γεωργών πρδς τήν τών εύγενών, οΐτινες ήσαν οί 
κτηματίας διότι εις τούς θεσμούς τούτους εύρε

ση» και εύρίσκει δ κτηματίας τύ μέσον τής ενδί
κου καταπιέσω; τοϋ γεωργοδ. Ούτως άφοΰ ή προ
στασία έπέδειξεν είς τάς ΰποδεεστέρας τάξεις 
έκ διαλειμμάτων τήν γοητείαν τής ισότητος καί 
τής ελευθερίας, καί ένεθάρίυνεν αύτάς εις τήν πε- 
ριφρόνήσιν τού άρχοντο;, άφισεν εις τούτον τήν 
δύναμιν καί τήν δπϊροχήν. Καί τήν μέν γεωρ
γικήν τάξιν έτήρησεν είς τήν αύτήν υπόδουλον 
θέσιν, ήν αύτη είχε καί έπί ένετών, διά δέ τού
του έξεκαύθη καί άνερριπίσθη ή έρις καί ή αντι
ζηλία μεταξύ εύγενών κτηματιών, καί γεωργών 

χωρικών, τούς οποίους άλλοτε γενικώς συνέδεον 
σχέσεις αμοιβαίας ανάγκης, και σχέσεις προστα
σίας καί υποταγής. Άφ’ ετέρου ή τάξις τών βιο- 
μηχάνων αστών συναισθανόμενη-εαυτήν άνεξάρ- 
τητον, ηθικώς ισην, καί ενίοτε κατά τδν πλού
τον ύπερτερούσαν τής τών εύγενών, έπρεπε φυσικοί 
τώ λόγςο νά ΰποβλέπη άνταποδίδουσα τήν πε- 
ριφρόνησιν, καί νά ζηλότυπη αύτήν. Αλλως δέ 
θεωρούσα έαυτήν άνωτέραν ώς πρδς τήν τάξιν τών 
γεωργών χωρικών, καί κατά τήν κοινωνικήν θέ
σιν, καί κατά τήν ανατροφήν, καί κατά τήν συν- 
αίσθησιν τής ανεξαρτησίας καί τής αξιοπρέπειας 
τοΰ άτόμου, εΰρέθη καί ταύτης κεχωρισμένη καί 
μάλλον αντιπαθούσα πρδ; αύτήν. Ούτως ή ίρις 
ήτις έπί Ενετών έχώριζε τάς εύγενεϊ; οίκογενείας, 
μετετέθη έπί Αγγλων μεταξύ τών τάξεων τής 
κοινωνίας, είς δέ τήν εξωτερικήν δουλείαν προσε-

ληθή ή ηθική καί κοινωνική μόρφωσις.
Πατρική καί σ>υνετή Κυβέρνησις είχε πάμπολλα 

νά πράξη δπως είσαγάγη εις τάς έξοχά; καί είς 
τά; πόλεις τήν βελτίωσιν τής γεωργία; καί τής 
χειροτεχνίας, τήν διάδοσιν τών γραμμάτων, τήν 
άνάπτυξιν τοΰ δημοσίου πλούτου, καί τήν διά- 
πλασιν τοϋ νούς καί τής καρδίας έν πνεύματι 
ίσότητο; καί αγάπης είς όλας τάς τάξει; τή; κοι
νωνίας. Τοιαϋτκι κ>υβερνητικαί ίδέαι ούδέποτε 
είσεχώρησαν εί; τήν πολιτικήν τής, προστασίας. 
Καί άν ποτέ ήθελε* έπέλθη είς τδν ·ζοϋν τής αγ
γλική; κυβερνήσεως νά περιποιηθή. τά υλικά συ·*- 
φέροντα τών νήσων, δέν -ήδύνατσ ποτέ τοιούτο τι 
νά κατορθωθή διά τών όργάνιον αύτής είς τήν Ε
πτάνησον. Εί; Αρμοστή; συνήθως Συνταγματάρτ 
χη; ή Υποστράτηγ-ο^ άπειρο; τών αναγκών καί 
τών περιστάσεων τού τόπου, τών προηγουμένων 
καί τής νομοθεσίας αύτού, μή γνωρίζων τήν γλώσ
σαν καί τά πρόσωπα τής κοινωνίας, στερούμενος 
τών άπαιτουμένων έπιστημονικών γνώσεων, καί 
δι’ ολίγον μόνον καιρόν άποστελλόμενος είς Κέρ- 
κ·υραν, δέν ήδύνατο βεβαίως να πράξη τι σπου
δαίου πρδς θεραπείαν τών τόσων αναγκών τού πο
λιτικού καί τοϋ κοινωνικού άργανισμού τών ϊο- 
νίων νήσων. Οί Τοποτηρηταί αύτού, συνήθως 
λαμβανόμενοι έκ τώ* άξιωματικών τής φρουράς^ 
δέν είχον <ώτε τήν αποστολήν ούτε τήν ικανό
τητα τοΰ νά σκεφθώσι περί τοιούτων αντικειμέ
νων. Οιέπί πενταετίαν διοριζόμενοι άνώτορον πο
λιτικοί υπάλληλοι έκ τών έγχωρίων, άναβιβαζό- 

μενοι διά τή; υποταγή; αύτών είς τά νεύματα 
τού Λρμοστοϋ, καί προσκολλημενο’/ας τήν- μι- 
κροραδιουογί»? τού Παλατιού διά' τήν συντήρη- 
σιν αύτών, καί τήν προαγωγήν τών φίλων των; 
δέν είχον νοΰν ΐνα σκεφθώσι περί τής· προαγωγή; 
τού τόπου. Εκ τούτων- προήλθεν- ή παντελής 
έλλειψή σπουδαίων νομοθετικών έργων, σργανι- 
κών Νόμων καί Διαταγμάτων, πρδς.άνάπτυξιν 
τής κοινωνίας, καί ή άκρα παραλυσία πάσηψύτεη- 
ρεσίας, μή σχετιζίΜ.ένης μέ άμεσον συμφέρον τή; 
προστασίας. Δέν χωρεϊ είς τά όρια τής παρούτ 
σης μελέτης ή άνάλυσις τού δημοσίου καί ιδιω
τικού δικαίου τώνΐονίων νήσων"· άλλά διά νά πει- 
σθή ό άναγνώστης περί τών ελλείψεων αύτού 
δέν έχει ειμή 8ν βλέμμα νά ρίψη έπί τή; νομο
θεσίας, έπί τού φορολογικού συστήματος, έτά τών 
έκπαιδευτικών καταστη«Λάτων κλπ. τών ΐόνίων 

νήσων;

τέθη καί ή εσωτερική άναρχία. Μεταξύ τού άρ
χοντας καί τού χωρικού εμενεν ανέκαθεν μία σχέ- 

σι; προστασίας, ώς μία άνάμνησις τοϋ μεσαιωνι
κού δικαίου, ό χωρικός αγράμματος, πτωχός, τα
πεινό; εί; πάσαν άνάγκην αύτοϋ ήθελε νά κατα
φυγή πρδ; τδν εύγενή πολίτην διά νά έπικαλε- 
σθή τήν προστασίαν του ένώπιον τοΰ Νόμου 
καί τή; αρχή;' καί ό πολίτη; ήθελε προθόμω; 
καί κατά καθήκον νά τώ χοαηγήση πάσαν συν- 
δρομήν. Τδ χάσμα τδ χωρίζον τάς δύο τάξεις τδ 
έπλήοουν.οέ δεσμοί τής αγαθοεργίας καί τού σεβα
σμού. Η προστασία έζήτησε* είς δευτέραν πε
ρίοδον κυβερνητικήν διά διαφόρων θεσμών νά 
κόψη τού; δεσμού? αύτούς, καί έπί τούτω λ. χ. 
συνέστησςν Ειρηνοδικεία μεταβατικά τών εξοχών, 
ώστε ό δικαστή; μεταβαίνω* εί; τού χωρικού τήν 
κατοικίαν, καί άκροαζόμενος αύτδν απευθείας, 
(καί τοι άγνοών τήν γλώσσαν αύτοϋ συνήθως) νά 
τδν άπαλλάξη τή; ανάγκης τού νομομαθούς α
στού είς τήν λύσιν τής διαφοράς αύτοϋ" συνέ- 
στησεν Δημογεροντίας είς. τάς έξοχά;, δι’ ων οί 
χωρικοί έπετηροΰντο ή άνιφέροντο είς τήν αρ
χήν διά τών- συγχωρίων αύτών δημογερόντων όπως 
καταστή σπανιωτέρα ή άνάγκη τή; μεταβάοοως 
τοϋ χωρικού· είς τήν-πόλιν" συνές-ησε σχολεία δη- 
μοτικά(δαπάνΐ) τών χωρίων καίδιά τών διδάκτρων 
τών μαθητών)ω;ε έάν ό χωρικδςέλάμβανε τήν διά- 

θεσιν νά μάθη τδ τέκνον αύτοϋ γράμματα, νά μή
8χη- άνάγκην τή; πόλεως καί τής συνδρομής 
τοϋ· πολίτου. Οί διοργανισμοί ούτοι καθ’ έαυτους 
καί άφηρημένως ήθικοί, λογικοί καί κοινωφελείς, 
καθίσταντο ανεπίδεκτοι εφαρμογής,ένεκα τών ειδι

κών περιστάσεων τών χωρίων τή; Επτανήσου, καί 
συνήθως έγένοντο ολίγης, ή μηδεμιά; ώφελεία; 
πρόξενοι, διότι ή άρχή δέν προέθετο τήν διά τής 
εφαρμογής- αύτών ωφέλειαν τοϋ τόπου καί τών 
χωρικών" διετήρει δέ τυπικώς αύτούς χάριν τή; 
έμψυχώσεω; τή; διαιρέσεως καί τής αντιζηλία; 
έν τή κοινωνία. Το χείριστον δμως καί τό σατα- 
νικοιτερον πάντων, είναι ή άπό τινων ετών- παρα- 
μέλησις καί αδιαφορία τή; διοικητικής καί τής 
δικαστική; αστυνομία; εις τήν καταδίωξιν καί 
τιμώρησιν κακουργημάτων, άτινα διαπραττό- 
μενα έκ μέρους χωρικών καί πολιτών τή; κα- 
τωτέρα; τάξεως κατά τών άδχόντων λεγομένων, 
Φυνετεινόν εϊς τήν άνάπτυξιν τοϋ μίσους μεταξύ 
τών διαφόρων τάξεων τή; κοινωνίας. Η άνά- 
πτυξις τών παθών ήτο λίαν εύχορής είς λαόν, 
τοΰ οποίον άπ’ αιώνων είχεν όλοτελώς παραμε- (Φτεεαε σσ>·έχ«α7
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Η ASJlA ΤΗ2 ΖΩΗ2.

Ιστορία έχ τών Απομνημονευμάτων 

εΰγενοϋς τίνος Βρετανού.

. .. Ο Ιωσήφ άνοίξας την θύραν τής αιθούση; 
είπεν δτι η ταχυδρομική άμαξα ητον έτοιμη- 
Τότε ή μήτηρ μου καί ή αδελφή μου έρρίφθησαν 

είς τάς άγκάλας μου.
— Είναι ακόμη καιρός, άφησε αύτδ τδ ταξείδιον 

καί μείνε μαζί μας, μοί ελεγον.
— Μήτερ μου, είμί εύγενής καί ήλικίας εϊκοσιν 
ετών, δέν υποφέρω νά μή. γίνηται λόγος περί έ
μοΰ είς τδν .τόπον ! Πρέπει νά διέλθω τδ στά- 
διόν μου είτε έν τώ στρατώ είτε έν τή αύλή.
— Καί άφοΰ αναχώρηση;, τί θέλω γίνει έγώ ; 
είπεν ή Βερνάρδη.
— Θέλετε ζή ευτυχής καί υπερήφανος, μανθά- 
νουσα τάς προόδους τοΰ υίοϋ σας.
— Καί έάν φονευθής έν τινι μάχη;
— Τί σημαίνει ! τί είναι ή ζωή; είναι άξιον 
σκέψεως τοΰτο ; δέν λαμβάνει ύπ’ δψιν είς εύ
γενής, μάλιστα εικοσαετής, είμή τήν δόξαν, θά 
μέ ίδής, μήτέρ μου, έπανερχόμενον μετά τινα έτη 
πλησίον σας μέ τδν βαθμόν συνταγματάρχου ή 
στρατηγού ή καί μέ λαμπράν τινα θέσιν είς Βερ
σαλλίας.
— Καλώς ! καί μετά τοΰτο;
— Οτι θέλω είσθαι ένταϋθα σεβαστός καί ευυ
πόληπτος
— Καί έπειτα ;
— Οτι πάντες θέλουσιν έκβάλλει τους πίλους 
των ένώπιόν μου.
— Καί ύστερον ;
— ότι θέλω νυμφευθή τήν Ενριέτταν, δτι θέ
λω υπανδρεύσει τάς νέας μου άδελφάς, καί δτι 
θέλομεν ζή ολοι όμού ήσυχοι καί ευτυχείς είς τά 
έν Βρεττανία κτήματά μου.
— Τίς σ’ έμποδίζει ν’ άρχήσης τοΰτο άπδ σήμε
ρον ; ό πατήρ σου δέν μάς άφησε τήν λαμπροτέ- 
ραν περιουσίαν τού τόπου ; Υπάρχει κατά τήν 
περιοχήν έκείνην κτήμα πλέον προσοδοφόρον, 
καί πύργος ωραιότερος τού Ρδς - Βερνάρδου ; 
Δέν σέ τιμώσιν οί έν τοΐς κτήμασί σου; και 
δταν διέρχησαι άπό τδ χωρίον δέν έκβάλλουσι 
τούς πίλους των οί κάτοικοι αυτού δπως σέ προσ- 
κυνήσωσι; Μή μάς άφίνης υίέ μου, μείνε πλη
σίον τών φίλων σου, τών άδελφών σου καί τής

γηραιάς μητρός σου τήν όποιαν 'ίσως κατά τήν έ
πιστροφήν σου δέν θέλεις έπανεύρει. Μή χάνης 
διά κενοδοξίαν ή μή βραχύνης διά τών φροντίδων 
καί τών βασάνων ημέρας τόσοι ταχέως παρερ- 
χομένας. Η ζωή είναι γλυκεία, υίέ μου, ό δέ ή
λιος τής Βρετανίας τόσω ωραίος !

Ταύτα λέγουσα μ’ έδείκνυε διά τών παραθύ
ρων τής αιθούσης τάς ωραίας δενδροστοιχίας τού 
κήπου μου, τάς γηραιάς καστανέας πλήρεις άν- 
θέων, τάς πασχαλέας, τά αιγοκλήματα, ών ή 
ευωδία έπλήρου τον άέρα ή δέ θαλερότης ήκτινο- 
βόλει είς τδν ήλιον. Είς τδν άντιθάλαμον δέ ιστα- 
το ό κηπουρός μεθ’ δλης τής οίκογενείας του’ λυ
πημένοι καί σιωπηλοί έφαίνοντο ώς νά μοί έλε- 
γον, μή άναχωρής, νέε μας κύριε. Η μεγαλητέρα 
μου άδελφή ’Ορτενσία μέ έσφιγγεν είς τάς άγ-, 
κάλας της, ή δέ μικροτέρα ’Αμαλία, ήτις έως τό
τε ϊστατο είς γωνίαν τινα τής αιθούσης έξετά- 
ζουσα τά χαλκογραφήματα τόμου τινδς τού 
Ααφονταίνου, . μ’ έπλησίασε καί παρουσιάζουσα 
τδ βιβλίον, άνάγνωσον, άνάγνωσον, άδελφέ μου, 
μ’ είπε κλαίουσα . .. Ητον δ μύθος τών δύω 
περιστερών .... Σηκόνομαι άποτόμως, άποθώ 
όλους,
— όχι, οχι, εχω άνάγκην δόξης . . . άφήσατέ 
με ν’ άναχωρήσω, είπον καί έπήδησα είς τήν 
αυλήν.

Εαπευσα ν’ άναβώ εις τήν ταχυδρομικήν άμα
ξαν ότε γυνή τις έφάνη είς τήν βάσιν τής κλί- 
μακος, ή τον ή Ενριέττα ! Δέν έκλαιε πλέον .. . 
δέν έπρόφερεν ούτε λέξιν .. . ωχρά δμως καί τρέ- 
μούσα μόλις ιστατο. Μέ τδ λευκόν της μανδή- 
λιον, τδ όποιον έκράτει, μοί άπτύθυνεν έν τελευ
ταίου σημεΐον άποχαιρετισμού καί επεσεν άναί- 
σθητος.

Ετρεξα πρδς αύτήν, τήν άνήγειρον, τήν έσφι
ξα είς τάς άγκάλας μου, καί τή ώρκίσθην έρωτα 
αιώνιον' ότε δέ ήρχισε ν άναλαμβάνη τάς αι
σθήσεις της, άφήσας αύτήν είς τάς φροντίδας 
τής μητρός μου καί τής άδελφής μου ετρεξα είς 
τήν άμαξαν χωρίς νά σταματήσω καί χωρίς νά 
στρέψω τήν κεφαλήν μου, διότι έάν έθεώρουν τ-ήν 
Ενριέτταν δέν ήθελον αναχωρήσει.

Μετά τινας στιγμάς ή ταχυδρομική άμαξα έ- 
σύρετο έπί τής λεωφόρου. Επί πολλήν ώραν δέν 
έσκεπτόμην άλλο, είμή τάς άδελφάς μου, τήν 
Ενριέτταν, τήν μητέρα μου, καί όλην τήν εύτυ- 
χίαν ήν έγκατέλειπον δπισθέν μου' άλλ άμα οί 
πύργοι τού ίδσ-Βερνάρδου έχάθησαν άπδ τήν <5ρα- 

σίν μου, καί αί σκέψεις αύται έξηλείφθησαν, δνει- 
ροπολήσεις δέ, φιλοτιμίαι καί δόξα·. έκυρίευσαν 
μόναι τδ πνεύμά μου' όποια σχέδια! όποια 
χρυσά όνειρα ! Οποία; ωραίας πράξεις έπε- 
νόουν έν τή ταχυδρομική μου άμάξη ! πλού
τη, τιμάς, άξίας καί έπιτυχίας παντός είδους, 
ήμην καθ’ δλα εύδαίμων καί ένόμιζον δτι ήδυ
νάμην νά κατορθώσω τδ πάν. Τέλος καθ όσον έ- 
προχώρουν έν τή όδώ ύψώθην μέχρι τού βαθ
μού δουκδς, πατρικίου, διοικητού επαρχίας, στρα
τηγού τής Γαλλίας, δτε έφθασα τδ έσπέρας είς 
τδ πανδοχεΐον'ή φωνή τού ύπηρέτου μου καλούν
το; με μετριοφρονώ;, χόριε ίππότα, μϊ ·ηνά·[χασε 
νά συνέλθω εις έμαυτόν.

Τήν επαύριον καί τάς έπομένα; ημέρας, διότι 

ή οδοιπορία μου ήτο μακρά, τά αύτά όνειροπολή- 
ματα, ή αύτή μέθη.

Διευθυνόμην είς τά πέριξ τού Σεδάν εί; τήν οι
κίαν τού δουκδς Γ... άρχαίου φίλου τοΰ πατρός 
μου καί προστάτου τής οίκογενείας μου. Επρό- 
κειτο νά μέ παραλάβη μαζί του είς Παρισίους, 
δπου περιεμένετο κατά τδ τέλος τοΰ μηνδς, νά 
μέ παρουσίαση είς Βερσαλλίας καί νά έπιτύχη 
ύπέρ έμού τήν διοίκησιν σώματός τίνος δραγόνων 
διά τής μ.εσιτείας τής άδελφής του, τής Μαρκη- 
σίας Δέ Φ. . . νέας καί θελκτικής γυναικδς, άπο- 
κτησάσης έν τή κοινή γνώμη τδ δικαίωμα τής 
διαδοχής τής θέσεως τής Κυρίας Δέ Πομπαδούρ, 
ής άντεποιεΐτο τδν τίτλον, καθόσον άπδ πολλοϋ 
ήδη έξεπλήρου τάς έντιμους αύτής λειτουργίας.

Το έσπέρας έφθασα είς Σεδάν' μή δυνάμενος 
δμως κατά τήν ώραν ταύτην νά μεταβώ είς τήν 
επαυλιν τού προστάτου μου, άνέβαλον τήν έπί- 
σκεψίν μου διά τήν επαύριον καί κατέλυσα είς 
τδ ωραιότερου τής πόλεως ξενοδοχείου, Τά γα.Ι- 
.Ιιχά οπ.Ια, τόπον συνευτεύξεως όλων τών αξιω
ματικών, διότι ή Σεδάν ώς έκ τής ίσχυράς θέ- 
σεώς της είναι σταθμός στρατιωτικός. Αί οδοί 
τής πόλεως εχουσιν δψιν πολεμικήν, ή δέ αρειμά
νιος μορφή τών πολιτών φαίνεται λέγουσα τοΐς 
ξένοι;, «εϊμεθα συμπατριώται τού μεγάλου Τουρ- 
νέου». Αφού έδείπνησα, έζήτησα πληροφορίας πε
ρί τής όδού, δι’ ής έπρεπε νά φθάσω τήν έπαύ- 
ριον είς τήν· επαυλιν τού δουκδς Γ... κειμένην 
τρεις λεύγας μακράν τής πόλεως.
—— Πάντες θέλουσι σέ οδηγήσει, μοί έλεγον, διό
τι είναι άρκούντως γνωστή είς τδν τόπον. Είς τδν 
πύργον τοΰ δουκδς τούτου άπέθανε μέγας καί 
περίφημος πολεμιστής, δ στρατηγός Φαβέρτος.

Η έρώτησίς μου αυτή έδωκεν αφορμήν νά όμι- 
λήσωσι περί τού στρατηγού τούτου, διότι με
ταξύ νέων στρατιωτικών τούτο είναι φυσικώ- 
τατον. Διηγήθησαν τάς μάχας του, τάς άνδρα- 
γαθίας του, τήν μετριοφροσύνην του, ήτις τδν 
ώδήγησεν όπως άποποιηθή τά σύμβολα τής εύ- 
γενείας καί τδ περιδέραιου τής τιμής, άτινα τώ 
προσέφερε Λουδοβίκος ό ΙΔ . πρδ πάντων δέ τήν 
άκατανόητον εύτυχίαν, ήτις άπδ άπλοΰν στρα
τιώτην άνύψωσεν αύτδν, υιόν τυπογράφου όντα, 
είς τδν βαθμόν πού στρατηγού. Τήν μεγάλην δέ 
ταύτην καί παράδοξον εύτυχίαν τδ κοινόν δέν 
έδίσταζε ν άποδώση είς αιτίας υπερφυσικά;. *Α- 
νέφερον μάλιστα ότι έκ τή; παιδική; του ηλι
κία; ό Φαβέρτος κατεγίνετο είς μαγείας καί τε- 
ρατοποΐίας, καί ότι είχε συνδεθή μετά τού δια
βόλου.

Ο ξενοδόχο; μα;, όστις μέ τήν κτηνωδίαν έ- 
παρχιώτου Καμπανού συνήνονε τήν εύπιστίαν τών 
Βρετανών έπαρχιωτών μας, διεβεβαίου έν μεγά
λη άπλοΐκότητι δτι εί; τδν πύργον τοϋ δου
κδς Γ.., ένθα ό Φαβέρτος άπέθανεν, είχον ίδεΐ άν
θρωπον μαϋρον, άγνωστον τοΐς πάσι, νά είσέλθη 
εί; τδ δωμάτιόντου καί νά γίνη άφαντο; άφοϋ 
συμπαρέλαβε καί την ψυχήν τοΰ στρατάρχου, ήν 
είχεν άγοράσει άλλοτε άπδ αύτδν καί είχεν ιδιο
κτησίαν του, καί ότι τώρα άκόμη κατά τόν 
Μάϊον, έποχήν τού θανάτουτοϋ Φαβέρτου, έφαίνετο 
τήν εσπέραν μικρόν φώς φεράμενον παρά τοϋ μαύ
ρου άνθρώπου.

Η διήγησις αύτη διεσκέδασεν ημάς καί έπίο- 
μεν μίαν έτι φιάλην καμπανίτου ύπέρ τού οι
κογενειακού τοϋ Φαβέρτου δαίμονος, παρακα- 
λούντες αύτδν όπως εύδοκήση νά λάβη καί ημάς ύ - 
πδ τήν προστασίαν του, καί νά μάς βοηθήση νά 
κερδήσωμεν μάχας τινας παρομοίας μέ τά; έν 
Κολλιούρφ καί Μορφέα.

Τήν έπιούσαν ήγέρθην ενωρίς καί έπορεύθην 
εί; τδν πύργον τού δουκδς Γ. . . οικοδομήν με
γάλην γοτθικήν, ήν είς άλλην περίστασιν δέν ήθε
λον ποσώς περιεργασθή, άλλ ήδη έθεώρησα αύ
τήν, ομολογώ, μετά περιεργείας συνκεκερασμένης 
μετά συγκινήσεω;, άναπολών τήν διήγησιν τή; 
προτεραίας, ήν μάς είχε κάμει ό ξενοδόχος τών 
γα.Ι.Ιιχών ϋπ.Ιων.

0 υπηρέτης πρδς 8ν άπηυθήνθην μοί άπήν
τησεν ότι ήγνόει έάν ό κύριός του ήτον εις θέσιν 
νά παρουσιασθή, καί προπάντων έάν ήδύνατο νά 
μέ δεχθή. Τώ έδωσα τδ όνομά μου καί έξήλθεν
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λύπη; καί τής οδύνης σας, καί έάν ή άφοσίωσίς 
μου καί ή φιλία μου δύνανται νά έπιφέρωσι βελ- 

τίωσίν τινα. . .
— Ναί, έχετε δίκαιον- άν καί δέν δύνασθε νά 
μεταβάλητε τήν τύχην μου, θέλετε δμω; δεχθή 
τήν τελευταίαν μου βούλησιν καί έπιθυμίαν- αυ
τή είναι ή μ.όνη υπηρεσία ήν ζητώ παρ’ ύμών.

Εγερθείς έκλεισε τήν θύραν καί έκάθησε πλη
σίον μου. Συγκεκινημένος καί τρόμων άνέμενον. 
Οί λόγοι του εϊχόν τι σοβαρόν καί πανηγυρικόν, 
ή δέ φυσιογνωμία του πρό πάντων ειχεν έκφρα- 
σιν τοιαύτην, όποιαν έως τότε δέν είχον ίδεΐ. Τό 
μέτωπόν του, οπερ προσεκτικό»; έξέταζον, έφαί
νετο φέρον έγκεχαραγμένον ύπ’ αύτοΰ τό πεπρω
μένου, τό πρόσωπον του ήτον ωχρόν, οί μαΰ- 
ροί του οφθαλμοί ήκτινοβόλουν, καί άπό καιρόν 
εί; καιρόν οί χαρακτήρες του έν γένει, άν καί ήλ- 
λοιωμένοι ώς έκ τών δεινοπαθειών, διέχυνον 

μειδίαμα ειρωνικόν καί καταχθόνιον, 
— ΙΪ διήγησί; μου, μ.οί είπε, θέλει σάς ταράζει 
τόν νοΰν' θέλετε άμφιβάλει . . . δέν Οά πι- 
στεύσητε . . ’Εγώ αύτό; πολλάκις διστάζω, άλλ’ 

αί άποδείξεις ύπάρχουσιν εί; άπαντα τά περικυ- 

κλοΰντα ημάς.
’Εσιώπησε στιγμάς τινά;, ώς διά νά συναρμο- 

λογήση τά; ιδέα; του, θέσα; τήν χεΐρα έπί τοΰ 
μετώπου του, έπειτα δέ έξηκολούθησεν,

«ΕγεννήΟην έντώ πύργω τούτω,είχον δύω άδελ- 
φού; πρεσβυτέρους μου, εί; τού; όποιου; έπρεπε νά 
περιέλθη ή περιουσία καί ή τιμή τής οίκογενεία; 
μου, δέν περιέμενον άλλο είμή τό ένδυμα τοΰ 
κληρικού, καί έν τούτοι; ίδέαι άπληστία; καί 
φιλοδοξία; έκυκλοφόρουν έν τή κεφαλή μου καί 
έφεοον παλμού; έν τή καρδία μου. Δυστυχή; 
διά τήν άσημον θέσιν μου καί άπληστο; δόξης, 

ούδέν άλλο έσκεπτόμην είμή διά τίνων μέσων νά 
περιέλθω εί; ταύτην, ή δέ ιδέα αύτη μέ καθίστα 
άπρόσιτον προ; πάσαν ηδονήν τοΰ βίου. Παρόν 
δι’ έμέ δέν ύπήρχε, καί μόνον έν τώ μέλλοντι 
ήτένιζον, άλλά καί τοΰτο σκυθρωπότατον μοί πα- 
ρουσιάζετο. Ημην 30 έτών καί πάντη άσημος. 
Εν τή πρωτευούση διεκρίνοντο φιλολογικοί άν- 
δρες, ών ή φήμη έφθασε μέχρι τής έπαρχίας μας.
Α ! έλεγον συχνάκις κατ έμαυτόν," έάν ήδυνά
μην τούλάχιστον ν άποκτήσω φήμην ώς φιλο- 

λόγος!
«Ειχον παλαιόν υπηρέτην πρό; δν ένεπιστευό- 

μην τά; θλίψει; μου' ήτον γέρων μαΰρος, ευρι
σκόμενος έν τώ πύργο» τούτω πολύ πρό τή; γεν-

άφήσα; με μόνου εί; μίαυ αίθουσαν χρήσιμον 
β.’ς οπλασκίαν και κεκοσμημένην μέ κυνηγετικά 

■ εργαλεία και οικογενειακά; εικόνας.
Περιέμεινα έπί ικανήν ώραν, άλλ’ ούδείς έπα- 

ρουσιάζετο. Τό στάδιον λοιπόν τή; δόξη; καί 
τή; τιμής, έλεγον κατ’ έμαυτόν, τό όποιον το
σοΰτον ειχον έν τή φαντασία μ.ου δημιουργήσει, 
αρχίζει άπό τή; παραμονεύσεως'είς τούς άντιθαλά- 
μου;, και έκυριεύθην άπό ανυπομονησίαν. Ειχον 
ήδη αριθμήσει δΐ; ή τρις τά; εικόνα; και όλα; 
τά; δοκού; τοΰ έδάφου; δτε ήκουσα μικρόν τινα 
τριγμόν' ητον Ούρα τι; ήν ό άήρ ήμιήνοιξεν' έ- 
θεώρησα διά τοΰ άνοίγματο; καί είδον πρόδο
μον κομψότατου, φωτιζόμενου ύπο δύω μεγάλων 
παραθύρων- θύρα δέ τις μέ ύέλου; ήνοίγετο είς 

μεγαλοπρεπή κήπον.
Προέβην ολίγα βήματα πρό; τό μέρο; τοΰτο, 

καί εύοέθην άπέναντι Οεάματο; δλως πρωτοφα
νούς. Ανθρωπό; τι; είχεν έστραμμένα τά νώτα 
πρό; τήν θύραν, δι’ ή; είσήλΟον, καί έζάΟητο έπί 
τίνος άνακλίντρου. Ηγέρθη χωρίς νά μέ παρα- 
τηρήση καί διευΟύνΟη έσπευσμένω; είς τό παρά
θυρου. Δάκρυα έβρεχου τά; παρειάς του καί βα- 
θεϊα άπελπισία έφαίνετο έντετυπωμέυη εί; τού; 

■χαρακτήράς του.
Εμεινε στιγμάς τινα; ακίνητο; καί έχων τήν 

κεφαλήν του κεκρυμ,μένην έντός τών χειρών του, 
έπειτα έγερΟείς ήρχισε νά περιπατή μεγάλοι; 
βήμασιν έντός τή; αιθούσης. Ημην τότε πλησίον 
του, μέ παρετήρησε καί έφρικίασεν, έγώ δέ δυσα- 
ρεστηθεις καί θορυβηθεί; διά τήν αδιακρισίαν μου 
ήθέλησα νά άποσυρθώ, ψιθυρίζων λέξεις τινα; συγ

γνώμη;, άλλ’ έκεΐνος,
— Τί; εισθε ; τί ζητείτε ; έφώνησε λαβών με 

άπό τοΰ βραχίονος.
— Είμαι ό ιππότης Βερνάρδος, υιός τοΰ Ρόσ-Βερ- 

νάοδου καί έρχομαι έκ Βρετανία; . .
— Γνωρίζω, γνωρίζω, μοί είπε καί έδρίφθη είς 
τά; άγκάλα; μου, μέ ύπεχρέωσε νά καθίσω πλη
σίον του καί μοί ώμίλησε ζωηρώς περί τοΰ πα
τρός μου καί τής οικογένεια; μου, τού; όποιου; 
έγνώριζε τόσω καλώς, ώστε έσχημάτισα τήν ιδέ

αν δτι ήτον ό κύριο; τοΰ πύργου.
— Είσθε υμείς ό κύριος Γ. . ; τώ είπον. ΗγέρΟη 
καί θεωρών με έν έξάψε·, ήμην καί δέν είμαι 
πλέον δ ίδιος, δέν είμαι πλέον ούδέν, μοί άπε
κρίθη. Βλέπων δέ τήν έκπληξίν μου, ανέκραξε' 

μή μέ έρωτά; πλέον νέε μου !
— ί'πήρξα, κύριε, μάρτυς, άν καί άκουσίω:, τής 

νήσεώ; μου, καί άρχαιότερο; τών έν τή οικία 
μας, διότι ούδείς ένεθυμεΐτο τήν έποχήν τής έλεύ- 
σεώς του' οί ένταΰΟα κάτοικοι ίσχυρίζοντο μά
λιστα οτι έγνώρισε τόν στρατηγόν Φαβέρτον, καί 
δτι παρευρέθη εί; τον θάνατόν του ».

Ενώ έλεγε ταΰτα παρετήρησεν δτι έκαμα κί- 
νησίν τινα διά τής χειρός, δηλοΰσαν έκπληξίν' δθεν 
διέκοψεν τήν ομιλίαν του καί μέ ήρώτησε, τί 
έχω.
— Τίποτε, τώ άπήντησα, άν καί έσκεπτόμην πε
ρί τοΰ μαύρου, περί ού μοί ειχεν όμιλήσει ό ξε
νοδόχος.

« Ημέραν τινα, έξηκολούθησεν έκεΐνος, ένώ 
ενώπιον τοΰ Γιαγοΰ (τοΰτο ήτον τό όνομα 
τοΰ μαύρου) ειχον φθάσει είς μεγίστην άπελπι- 
σίαν περί τή; άσημότητο; τοΰ βίου μ.ου καί τοΰ 
άνωφελοΰ; τής ζωής μου, άνέκραξα,

« ΉθιΛοτ ι*ώβιι Hz η τής ζωής μου, άρ- 
κεΐ νά έτιθέμ-ην μεταξύ τών πρώτων συγγρα
φέων.
— « Δέκα έτη, μοί ειπεν ούτος ψυχρώς, είναι 
πολύ' πολύ άκριβά πληρώνετε τόσω μικρόν πράγ
μα' έστω δέκα έτη, τά δέχομαι, ένθυμοΰ δμως 
τήν ύπόσχεσίν σου καί έγώ θέλω κρατήσει τήν 
έδικήν μου ».

“ Δέν σάς περιγράφω τήν έκπληξίν μου δτε 
τόν ήκουσα δμιλοΰντα ούτως- ένόμισα δτι ή ήλι- 
κία είχεν έξασθενήσει τόν νοΰν του καί ύψωσα 
τού; ώμου; μειδιών.

« Μετά τινα; ημέρα; άφησα τόν πύργον τοΰ
τον δπω; περιηγηθώ μέχρι Παρισίων. Φθάσα; έκεΐ 
εύρέθην έν μέσω τών συναναστροφών τών λογίων. 
Ενεθαέρύνθην άπό τό παράδειγμά των καί έδη- 

μοσίευσα ποιήματα τινα, ών δέν θέλω σάς διη- 
γηθή τήν έπιτυχίαν. Ολοι οί Παρίσιο·, επευφή
μησαν, αί εφημερίδες έπλήρωσαν τά; στήλας των 
έπαινοΰσαί με, καί τό νέον όνομα δπερ έλαβον 
έγένετο διάσημον' χθές είσέτι, νέε μου, σείς ό 
‘διο; τό έθαυμάζετε . . “

ΕνταΰΟα νέα έκπληξί; μου διέκοψε τήν διή- 
γησιν.
— Δέν είσθε λοιπόν υμείς ό δουξ Γ. . . άνέκραξα.
— όχι, μοί άπήντησε ψυχρώς.

Είς φιλολόγο; διάσημος, ειπον κατ’ έμαυτόν- 
μήπως είναι ό Μαρμοντέλ ; ό ’Αλαμ,βέρ ή ό Βολ- 
ταΐρο;;

0 άγνωστο; έστέναξε, μειδίαμα λύπης καί 
περιφρονήσεω; έφάνη εί; τά χείλη του, καί έπα- 
νέλαβε τήν διακοπεΐσαν διήγησιν του.

— « Η φιλολογική αύτη φήμη, ήν είχα επιθυ
μήσει έφάνη μετ ου πολύ άνεπαρκή; είς τήν ά- 
πληστίαν μου' άπέβλεπον εί; ευγενεστέραν φήμην, 
καί έλεγον πρό; τόν Γιαγόν, δστις μέ ειχεν άκα- 
λουθήσει εί; Παρισίους, καί ό όποιο; δέν άπεμα- 
κρύνετο πλέον άπ’ έμοΰ, δέν υπάρχει δόξα πραγ
ματική, δέν ύπάρχει φήμη άληΟή; είμή έκείνη τήν 
όποιαν άποκτά τι; έν τώ στρατιωτική σταδίφ. 
Τί είναι εί; λόγιος, είς ποιητή; ; ούδέν- είπέ μου 
περί ενός μεγάλου στρατηγού, περί ενός στρα
τάρχου ! ίδού τό στάδιον δπερ έπιθυμώ, καί ήθε
λα δώσει ευχαρίστως διά μίαν μεγάλην φήμην 
στρατιωτικού τά ύπολειπόμενα μοι δέκα έτη.
— « Τό δέχομαι, μοί άπεκρίθη δ Γιαγός, άλλα 
δέκα έτη μοί άνήκουσι, μ.ή τό λησμονήσης ».

Είς τό μέρος τοΰτο της διηγήσεώς του έστάθη 
καί αύθι; δ άγνωστος, καί βλέπων δτι ήμην πλή
ρη; άμφιβολίας καί δισταγμού,
— « Σάς τό είπον, νέε μου, είπε, δέν Οά μέ πι- 
στεύσητε' σάς φαίνεται όνειρον, χίμαιρα ... και 
είς έμέ επίσης... Εν τούτοις αί τιμαΐ, οί βαθ
μοί οΰς άπήλαυσα δέν είναι φαντασιώδεις. Οί 
στρατιώται, τού; όποιους ώδήγησα εί; τό πΰρ, 
αί κυριευΟεΐσαι έπάλξεις, αί καταληφθεϊσαι ση
μαία·., αί νίκαι έκεΐναι, έξ ών άντήχησεν άπασα 
ή Γαλλία . . . Πάντα ταΰτα είναι έργα μου καί 
ή έξ αύτών δόξα μοί άνήκει ».

Ενώ ταΰτα έλεγε μετά ζέσεω; καί ενθουσια
σμού περιεπάτουν μεγάλοι; βήμασιν, ή έκπλη
ξί; μου είχε κορυφωθή" ποιος λοιπόν είναι; 
έλεγον, ό Κολ'.γνύ; δ Ρισχελιέ, ό στρατάρχης 
Σάξ;. ..

Εκ τής έξάψεώς του ό άγνωστο; έπεσεν εί; εί
δος τι ναρκώσεω; καί πλησιάσας μέ ύφος σκε
πτικόν·
— « ό Γιαγός ειχεν είπεΐ τήν αλήθεια*;, διότι ό
ταν βραδύτερου άηδιάσα; καί τήν ματαίαν ταύ
την δόξαν, τήν στρατιωτικήν, άπέβλεψα είς πά / 
δ,τι πραγματικόν καί θετικόν έν τώ κόσμςο, δτε 
έπεθύμησα τόν χρυσόν καί τά πλούτη, μοί παρέ- 
σχε καί ταΰτα . .. Ναί, είδον τήν τύχην νά μέ 
εύνοή, νά ύπερβή μάλιστα τάς προσδοκίας μ.ου 
δλας! ίδού γαΐαι, δάση, πύργοι ... Τήν πρωίαν 
ταύτην άκόμη δλα ταΰτα μοί άνήκον, καί έάν 
άμφιβάλλητε πρός έμέ, πρό: τόν Γιαγόν. . στα- 
θήτε. . . θά έλθη, καί σεις ό ίδιο; διά τών οφθαλ
μών σας θέλετε ίδεΐ δτι έκεϊνο τό όποιον μάς 
έκπλήττει είναι αληθέστατου ».

ό άγνωστο; έπλησίασε τότε εί; τήν έστίαν, έ-
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θεώρησε τδ ώρολόγιον και ποιήσάς χειρονομίαν 
τινά πλήρη φρικιάσεως, μοί είπε ταπεινή τή 
φωνή,
«— Την πρωίαν ήσθανόμην έμαυτδν τοσοϋτον 
καταβεβλημένου, ώστε μόλις ήδυνάμην νά εγερ- 
θώ· Εκρουσα τδν κώδωνα διά τδν θαλαμηπόλον 
μου, άλλ’ έπαρουσιάσθη ό Γιαγός.
«—Τί έχω καί ύποφέρω ; τω είπον.
«— Κύριε, ούδέν έτερον είμή ότι ή ώρα πλησιά
ζει, ή στιγμή έφθασε.
<-·— Ποία; τώ είπον.
«— Δέν τδ προεβλέπετε ; ό θεδς είχε προσ
διορίσει νά ζήσητε 60 έτη’ ήσθε 30 όταν ήρ- 
χισα νά σας υπακούω.
«—- Γιαγδ, τω είπον, όμιλεϊς σπουδάίως;
«— Μάλιστα, κύριε, έν διαστήματι πέντε ετών 
έξωδεύσατε χάριν τής δόξης 2 δ έτη* τάέδωρή- 
σατε εις έμέ και μοί άνήκουσι.
«—Πώς; αυτή ήτον ή αμοιβή τής υπηρεσίας σου ;
«— Αλλοι έπλήρωσαν άκριβώτερον, μάρτυς δ· 
Φαβέρτος, τδν όποϊον ωσαύτως έπροστάτευσα.
«— Σιώπα, τώ είπον, σιώπα- δέν είναι δυνατόν 
τοΰτο, δέν είναι αληθές.
«— Εστω" έτοιμασθήτε έν τούτοις διότι δέν σάς 
μένει είμή ήμίσεια ώρα ζωής.
«—Αστειεύεσαι, μέ άπατας,
α— Παντάπασιν- υπολογίσατε δ ίδιος- έζήσατε 
τριάκοντα πέντε έτη, έχάσατε είκοσι πέντε, τδ 
όλου εξήκοντα- ιδού ό λογαριασμός σας.
«— Ταΰτα είπών ήθέλησε νά έξέλθη .. έγώ δέ 
ήσθανόμην τάς δυνάμεις μου έλαττουμένας, τήν 
ζωήν μου έκλείπουσαν.
«—Γιαγδ, Γιαγδ, ανέκραξα, δός μοι εΐσέτι ώ
ρας τινας.
“— όχι, °/.ι5 άπεκρίθη, διότι τότε άφαιοοϋνται 
άπδ τάς έδικάς μου- γνωρίζω δέ κάλλιον υμών 
τήν αξίαν τής ζωής. Δέν υπάρχει θησαυρός άρκε- 
τδς πρδς πληρωμήν δύω μόνον ώρών ζωής.

Εν τούτοις δέν ήδυνάμην νά ομιλήσω, οί οφθαλ
μοί μου έκλείοντο, τδ ψύχος τοϋ θανάτου έπά- 
γωνε τάς φλέβας μου.
11— Καλά, τώ είπον συγκεντρόνων τάς δυνάμεις 
μου, λάβε οπίσω τά αγαθά, διά τά δποϊα έθυσία- 
σα τδ πάν. Διά τέσσαρα; εΐσέτι ώρας θυσιάζω 
καί τδν χρυσόν μου καί τά πλούτη μου, καί τήν 
ευδαιμονίαν, ήν τοσοϋτον έπεθύμησα.
«— Εστω, μοί είπεν, υπήρξες άγαθός κύριος, 
καί επιθυμώ νά πράξω καλόν τι δι’ υμάς.
«’Ησθάνθην τότε τάς δυνάμεις μου άναζωπυρου-

μένας καί ανέκραξα' τέσσαρες ώραι είσί πολύ 
δλίγαι! · . . Γιαγό ! . . Γιαγό ! . . άλλας τέσσα- 
ρας άκόμη, καί άπαρνοϋμαι τήν φιλολογικήν μου 
δόξαν, τά ποιήματά μου άπαντα, καί ό,τι μέ άνέ— 
δειξε μέγαν έν τώ κόσμο».
«— Τέσσαρας ώρας διά ταΰτα ! άνέκραξε περι
φρονητικών ό μαϋρος. . είναι πολύ. . ■ άλλ’ «διά
φορον, δέν θέλω σάς άρνηθή τήν τελευταίαν ταύ
την χάριν.
«— Μή λέγεις τελευταίαν, τώ είπον. . . Γιαγδ, 
Γιαγό! σέ παρακαλώ δός μοι τάς δώδεκα ώρας 
μέχρι τής έσπέρας, καί άντί τούτων τά άνδραγα- 
Οήματά μου, αί νίκαι μου, ή στρατιωτική μου 
φήμη, άπαντα άς έξαλειφθώσι διά παντός άπδ 
τής ανθρώπινης ιστορίας, άς μή μείνη έξ αύτών 
ούδέν έπί τής γής . .. Τήν σημερινήν ημέραν 
. . Γιαγδ, ολόκληρον καί θέλω μείνει πολύ ευχα
ριστημένο ς.
«— Καταχράσαι τής αγαθότητάς μου, μοί είπε, 
καί εκπορεύομαι «πατώμενος. Αδιάφορου όμως, 
σοί παραχωρώ ζωήν μέχρι τής δύσεως τοϋ ή
λίου. Τδ έσπέρας λοιπόν θέλω έλθει νά σέ πα-

«—Ανεχώρησε λοιπόν, είπεν δ άγνωστος έν ά- 
πελπισία, και ή ήμέρα αύτη καθ’ ήν σάς ομιλώ 
είναι ή τελευταία μου ήμέρα.

Επειτα πλησιάσας πρδς τήν θύραν τήν φέρου- 
σαν πρδς τδν κήπον, άνέκραξε"

« Δέν θέλω έπανίδει πλέον τδν ώραϊον τοϋτον 
ουρανόν, τούς άνθηρούς λειμώνας, τά άναβρύον- 
τα ΰδατα ! Δέν θέλω έπαναπνεύσει πλέον τδν
ευώδη τής άνοίξεως άέρα ! Ανόητος έγώ ! τά ά
γαθά άπερ δ θεδς δίδει πρδς πάντας δέν τά έξε- 
τίμησα καί τώρα μόνον αισθάνομαι τήν ήδύτη- 
τά των, ένώ ήδυνάμην νά τά άπολαύσω έπί είκο- 
σιπέντε εΐσέτι έτη! Καταχρασθείς τών ήμερων 
μου, έθυσίασα αύτάς εις ματαίαν χίμαιραν, εις 
άγονον δόξαν, ήτις δέν μέ κατέστησεν εύτυ- 
χή, καί ήτις άποθνήσκει μετ’ έμοΰ. . . ιδού.. ι
δού, είπε δεικνύων μοι τούς χωρικούς, οίτινες 
διήρχοντο τδν κήπον καί έπορεύοντο είς τήν ερ
γασίαν των τραγωδώντες- τί δέν ήθελον δώσει 
ΐνα συμμερίζομαι τής έργασίας καί τής πτωχείας 
των ! . . Καί όμως δέν έχω πλέον τίποτε, ούτε 
νά ελπίζω ποσώς δύναμαι έν τώ βίςο τούτςο ! . . 
ούτε αυτήν τήν δυστυχίαν ! »

Ενώ έλεγε ταΰτα σφιγγών τήν χεϊρά μου μέ 
είδος τι παραφροσύνης, άκτίς ήλίου, ήλίου τοϋ μα- 

ίου, έφώτισε τούς ωχρούς χαρακτήρας του.

« Κύτταξε . . . Κύτταξε ! πόσον δ ήλιος εί
ναι ωραίος ! καί όμως αναγκάζομαι νά εγκατα
λείπω τδ πάν ! Α ! ας άπολαύσω εΐσέτι κάν τά 
κάλλη τής φύσεως, άς άπολαύσω ολόκληρον τήν 
ήμέραν ταύτην τήν τόσω ώραίαν καί φαιδράν... 
ήτις δι’ έμέ θέλει είσθαι ή τελευταία. »

Ταΰτα είπών ώρμησεν είς τδν κήπον καί είσήλ
θεν είς τάς πέριξ δενδροστιχίας πριν ή δυνηθώ 
νά τδν κρατήσω- άληθώς όμως δέν είχον άρκετήν 
δύναμιν. Επανέπεσα δθεν έπί τοϋ άνακλίντρου 
ζαλισμένος, αφανισμένος διά πάν ό,τι πρδ μι
κροί» είδον και ήκουσα. Ηγειρόμην καί έβάδιζον 
όπως πείσω έμαυτδν ότι δέν έκοιμώμην ότι δέν 
ήμην ύπδ τήν επήρειαν ονείρου τινός . . .

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή θύρά τοϋ μονή
ρους κοιτώνας ήνοίχθη καί υπηρέτης τις μοί ειπε- 
—- Κύριέ μου, ό κύριος δούξ Γ. . .

Άνήρ εξηκοντούτης καί διακεκριμένης φυσιο
γνωμίας έπροχώρησε τείνων πρδς έμέ τήν χεϊρά 
του' άφοΰ μοϋ έζήτησε συγγνώμην διότι μ’ έκα
με τόσην ώραν νά περιμένω.

Δεν ήμην είς τήν επαυλιν, μέ είπεν, έρχομαι 
απο τήν πόλιν όπου έσυμβουλεύθην διά τήν υ
γείαν τοϋ κόμητος Δέ Γ. . . δευτερότοκου άδελ- 
φοϋ μου.
— Είναι είς κίνδυνον ; έκραξα.
— όχι, Κύριε, χάρις τώ ©εφ, μοί άπεκρίθη δ 
δούξ. Κατά τήν νεότητά του ίδέαι φιλοδοξίας 
καί φιλοτιμίας είχον κυριεύσει τήν φαντασίαν του, 
καί άσθένειά τις δξεϊα, ήτις κατέλαβεν αύτδν τε- 
λευταϊον καί τδν έφερεν εις τδν έσχατον κίνδυ
νον, τώ άφησεν είδός τι παραφροσύσης- συνεπεία 
δε ταύτης φαντάζεται δτι δέν τώ εμεινεν είμή 
μία ήμέρα ζωής. Λύτη είναι ή παραφροσύ
νη του.

Τά πάντα μοί έγένοντο καταληπτά !
■— Ηδη, έξηκολούθησε·/ δ δούξ, άς δμιλήαωμεν 
περί υμών, καί άς ίδωμεν τί δυνάμεθα νά ένερ- 
γήσωμεν υπέρ τής προόδου σας. Θέλομεν άναχω- 
ρήσει εις τδ τέλος τοϋ μηνδς διά Βερσαλλίας, δ
που θέλω σάς παρουσιάσει.

Γνωρίζω τήν καλοκάγαθίαν σας, κύριε δούξ, 
καί έρχομαι νά σάς ευχαριστήσω.

Πώς ! θέλετε άρνηθή τήν αύλήν καί τά πλεο
νεκτήματα δσα έκεϊθεν δύνασθε νά περιμένητε ; 
— Μάλιστα, κύριε.

Συλλογισθήτε δτι χάριν μου θέλει σάς άνοι- 
χθή στάδιον, καί δτι μετ’ δλίγην υπομονήν καί 
επιμέλειαν . . . δύνασθε άπδ τώρα είς δέκα έτη...

— Δέκα έτη χαμένα ! έκραξα.
— Αί καλά, έπανέλαβεν εκείνος μετ’ έκπλήξεως, 
πληρώνετε πολύ άκριβά τήν δόξαν, τήν εύτυ
χίαν, τήν τιμήν ; . .. Ελθέ, νέε μου, νά άναχω- 
ρήσωμεν είς Βερσαλλίας.
— Οχι, κύριε δούξ, Οά έπιστρέψω είς Βρετανίαν, 

καί σάς παρακαλώ έκ νέου νά δεχθήτε τάς ευ
χαριστίας μου καί έκείνας τής οίκογενείας μου.
— Είναι παραφροσύνη, έκραξεν δ δούξ.

Εγώ δέ σκεφθείς δ,τι πρδ ολίγου είδον καί ή
κουσα, είπον, είναι φρόνησις.

Τή έπαύριον έπανέλαβον τήν οδοιπορίαν μου. 
Με πόσην ευφροσύνην έπανεϊδον τήν ώραίαν μου 
επαυλιν τοΰ Ρδσ-Βερνάρδου, τά γηραιά τοϋ κτή
ματος μου δένδρα, τδν ώραϊον τής Βρετανίας ή
λιον ! Επανεΰρον τούς κηπουρούς μου, τάς άδελ
φάς μου, τήν μητέρα μου καί τήν εύτυχίαν, ήτις 
έκτοτε δέν μέ έγκατέλείψε πλέον, διότι μετά δ- 
κτώ ημέράς ένυμφεύθην τήν Ενριέτταν.

Ε. SCRIBE.

ΠΕΡΙ O3SIANOY,

xac τών είς αύτόν αποδιδόμενων ποιήσεων.

(Συνέχεια ϊδε φυλλάϋιον 14.)

II.
Είς τδ περί Οσσιανοϋ προηγούμενου ήμών άρ

θρου περιωρίσθημευ εις μόνηυ τήν άφήγησιν τής περί 
γυησιότητος τώυ ποιήσεων αύτοϋ γινόμενης φιλο
λογικής έκείνης πάλης, έξ ής προέκυψεν οτι 
διεσώζοντο άληθώς παρά τοΐς δρεινοϊς τών Κα- 
ληδονίων ,δσσιανικαί ποιήσεις, άλλ’ δτι δ έκδοτης 

και μεταφραστής αύτών Μάκφερσων έτροπο- 
ποίησεν αύτάς μεθ’ ύπερβαλλούσης έλευθερίας. 
Περί τοϋ Οσσιανοϋ τούτου ούδέν κυρίως εϊποαεν, 
διδ, έν τώ παρόντι άρθρω, θέλομεν αναφέρει οσα 
περί αύτοϋ κοινώς λέγονται, δίδοντες συνάμα καί 
τινας συντόμους πληροφορίας περί τών βάρδων 
έκείνων, ών ή φήμη έφθασε καί μέχρις ήμών, τδ 
δέ όνομά των έλαβε γενικήν πολιτογράφησιν έν 
τή νεωτέρ? ήμών φιλολογία. Αλλως τε, αί ποι
ήσεις έκεϊναι, γνήσιαι είτε ύποβολιμαϊαι, έπενήρ- 
γησαν μεγάλως έπί τής ποιήσεως ολοκλήρου τή; 
Εύρώπης, καί κατά συνέπειαν, ούδ’ ή ήμετέρα έ
μεινε πάντη απαλλαγμένη τής έπιρροής των έκεί
νης. Οί άναγνώσαντες τά επικόν χαρακτήρα φέ- 
ροντα ποιήματα τοϋ Ζαλακώστα δύνανται ίσως νά
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συμφωνήσωσι μεθ’ ήμών περί τούτου.
ό όσσιανδς ήν είς τών βάρδων τούτων τής άρ-

κτικοδυτικής Εύρώπης, ούς ήδυνάμεθα ίσως νά 
καλέσωμεν ραψωδούς, άν οί ραψωδοί τής Ελ
λάδος δέν ήσαν έπαΐται ποιηταί, ένώ οί βάρδοι 

άπετέλεσαν, προϊόντος τοϋ χρόνου, άριςοκρατικήν 
τινά τάξιν, ήτις έσφετερίσθη μεγάλην εκτασιν 
γαιών καί έξήσκησεν έπί πολύ είδος τι τυραν
νίας έπί τών λαών έκείνων, ο’ίτινες πολλάκις δι 
έπαναστάσεων άπεπειράθησαν ν άποτινάξωσι τον 
φιλολογικόν ζυγόν των. Ο: βασιλείς επίσης 
έφοβήθησαν τήν αύξομένην ίσχύν των, καί πολ
λάκις ήναγκάσθησαν νά περιορίσωσι διά θανατι
κών ποινών τήν αυθάδειαν των. Οί Βάρδοι ούτοι, 
ώς οί Σκόπαι τών Αγγλοσαξόνων καί οί Σκάλδοι 
τών άρχαίων Σκανδιναυών, έψαλλαν έν ταΐς έορ- 
ταΐς τάς ανδραγαθίας τών θεών και ηρώων, συνο- 
δεύοντες το άσμα των μέ τόν ήχον τής Αρπης, 
ένέπνεον έν πολέμω θάρρος είς τούς πολεμιστάς, 
καί προσέτι έξετέλουν καθήκοντα κηρύκων. Εν 
Γαλλία, τό τάγμα τών Βάρδων όλίγον διήρκεσεν, 
άλλ.’ έν Ούαλλία, Ιρλανδία και Σκωτίγ διετηρήθη 
έπί πολλούς αιώνας καί είχον διά νόμου καθιε
ρωθώ τά προνόμιά των, τά δποϊα άπώλεσαν ούτοι 
κατά τό έτος 128-4 έπί Εδουάρδου τοϋ πρώτου.

Μέχρι τής βασιλείας τής ’Ελισαβέτης έώρ- 
ταζον κατ’ έτος ποιητικούς άγώνας, ούς έκάλουν 
Eisteddfods. Κατά τούς άγώνας τούτους έκαστος 
Βάρδος άπηγγελλεν έπισήμως τά άσματά του, κρι- 
ταί δέ διοριζόμενοι υπό τοϋ στέμματος έδίκαζον 
περί τής άξίας των. Τά Άσματα τής Σέ.Ιμας είναι 
ποίημα έχον άντικείμενον ένα τών ποιητικών 
τούτων άγώνων.

Εν Ιρλανδία τό τάγμα τών Βάρδων διηρεΐτο 
είς τρεις τάξεις. Τήν πρώτην τάξιν άπετέλουν οί 
Filedha, οιτινες καθήκον ειχον νά έμψυχώνωσιν 
έν τή μάχη διά τοϋ άσματος τούς στρατιώτας, 
καί νά τοΐς έμπνέωσι θάρδος’ ούτοι άπετέλουν υ,έ- 
ρος τής άμεσου άκολουθίας καί τοϋ συμβουλίου 
τοϋ ήγεμόνος’ έχρησίμευον προσέτι καί ώς ρήτο
ρες καί κήρυκες. II δευτέρα τάξις περιελάμβανε 
τούς Breitheamliaim, οί όποιοι, εις τινας περι
πτώσεις, έξετέλουν πρός τοΐς άλλοις καί δικαστι
κά καθήκοντα’ καί τέλος, είς τήν τρίτην τάξιν 
κατετάσσοντο οί Seanachaidhe’ ούτοι ήσαν οί 
ιστορικοί είτε οί γενεαλόγοι τών άριστοκρατικών 
καί ηγεμονικών οικογενειών. Μετά τήν γενομένην 
κατάκτησιν τής Ιρλανδίας ύπό Ερρίκου τοϋ β'. τό 
τάγμα τών Βάρδων ήρχισε νά παρακμάζη, εί καί 

διετηρήθησαν έπί πολύ ούτοι έν ταΐς μεγάλαις 
ίρλανδικαΐς οίκογενείαις, διατηροΰντες καί θερμαί- 
νοντες διά τών ασμάτων των τόν ιερόν ύπέρ πα
τρίδος έρωτα έν ταΐς καρδίαις τών Ιρλανδών, 
ένεκα τοϋ όποιου οί κατακτηταί τής χώρας έκεί- 
νης, καί ιδίως Ερρίκος ό Ε*. καί Ζ', ένόμισαν δέον 
νά λάβωσιν αυστηρά κατ’ αυτών μέτρα’ ή με
γάλη Ελισάβετ μάλιστα διέταξε καί άπηγχόνι- 
σαν πολλούς Μενεστρέλους, οί όποιοι ήρέθιζον 
διά τών ασμάτων των τούς λαούς είς έπανάστα- 

σιν και είς άλλα όμοια εγκλήματα. Μετά τήν νί
κην τής Boyne οί Βάρδοι έξηφανίσθησαν έντελώς, 
ό τελευταίος δέ Βάρδος τής Ιρλανδίας ύπήρξεν ό 
Turloth Ο barolan, δστις έγεννήθη τώ 1670

καί άπέθανε τώ 1737 έτει. Τά ποιήματα τοϋ τε
λευταίου τούτου άοιδοϋ μετεφράσθησαν Αγγλιστί 
ύπό τοϋ Fulory.

0 Οσσιανος, ό κατ έξοχήν ούτος Βάρδος τής 
Καληδονίας, ήν υιός Φινγάλλου, βασιλέως τής 
Μόρβεν, καί ύποτίθεται δτι ήκμασε περί τά τέ

λη τής τρίτης καί περί τάς άρχάς τής τετάρτης 
έκατονταετηρίδος, δτε οί θρησκευτικοί διωγμοί 
τοϋ Λιοκλητιανοϋ ειχον άναγκάσει τινάς τών Χρι
στιανών ν’ άποσυρθώσιν όπισθεν τοϋ τείχους τοϋ 
Αγρικόλα. Πολύ διάφορος τοϋ όμήρου, δστις έν 
τοΐς δυσί ποιήμασιν αΰτοϋ ούδεμίαν κάν λέξιν 
έγραψε περί τοϋ ποιητοΰ των, άφήσας ούτω τούς 
μεταγενεστέρους ν’ άμφιταλαντεύωνται είς πάν
τα τά περί αύτοΰ άναφερόμενα, δ όσσιανος, λέ
γομεν, κυρίως έψαλλεν εαυτόν καί τούς συγγενείς 
αύτοΰ, διό άπασα ή ιστορία τοϋ ποιητοΰ τούτου 
εύρίσκεται δλόκληρος διεσπαρμένη έν τοΐς ποιή- 
μασιν αύτοΰ. Ε’ίς τινα κατά τής Ιρλανδίας έκ- 
δρομήν του, ό όσσιανος ήγαπηθη ύπό τής Εβι- 
ραλλίνης, θυγατρός τοϋ φιλοξένου Βράνου, βασι- 
λέως τοϋ Ρέγου.Εν τινι ποιηματίφ αύτοΰ,άποτει- 
νόμενος πρδς τήν νύμφην αύτοΰ Μαλβίνα, γέρων 
ήδη καί τυφλός, άναπολεΐ μετά πάθους τάς ώ- 
ραίας έκείνας στιγμάς τής νεότητός του, καθ’ άς, 
διαπλεύσας, ώς δ ίδιος λέγει, τά μελανά τής λί
μνης Λέγου ύδατα, δπως ζητήση είς γυναίκα 
παρά τοϋ Βράνου πατρδς της τήν μελανήν κόμην 
έχουσαν ’Εβιραλλίνην, είδεν αύτήν έντός τοΰ με
μονωμένου θαλάμου της, καί ή έρατεινή αύτής 
ό'ψις διέχυσε z αίφνιδίαν χαράν είς αύτόν καί έμει- 
δίασεν ή καρδία του. ό ’Οσσιανδς έλαβεν ένα υίόν, 
τόν ’θσκάρ, τοϋ οποίου τά άνδράγαθήματα έξύ- 
μνησεν έν τώ ποιήματι τώ φέροντι τίτλον, ή 
χατά τοΰ Καρονσίου ράχη, είς δέ τδ πρώτον α- 

σμα τής Τεμόρας περιέγραψε τδν έν μέσω τής 
μάχης συμβάντα θάνατόν του. Οί λόγοι τούς 
όποιους έκφωνοϋσι κατά τήν στιγμήν έκείνην, δ, 
τε πάππος αύτοΰ Φινγάλλος, καί δ πατήρ αύτοΰ 
όσσιανδς, ώς καί εκείνους ούς προφέρει διά τε
λευταίαν φοράν δ ψυχορραγών όσκάρ, μετέχουσι 
τοσούτου πάθους, ώστε μας δίδουσι τδ δικαίω
μα νά τούς άναφέρωμεν ένταϋθα. ό Φινγάλλος 
πρώτος δραμών, καί ίδών τδν άγαθδν νεανίαν 
φονευμένον. « Επεσες, Οσκάρ, άνεφώνησεν, έπε
σες, ισχυρέ,|έν μέσ<·> τής πορείας σου. ΙΪ καρδία 
τών γερόντων πάλλει άνωθέν σου προβλέπουσα 
τάς μελλούσας νίκας σου. Αλλ’ οίμοι! δ θάνατος 
ήδη άφαιρεΐ αύτάς άπδ τής ιστορίας σου. Πότε 
αρα θέλει έπανέλθει ή χαρά είς τά άνάκτορα 
τής Σέλμας; πότε Οά λήξωσι τά θρηνητικά άσμα
τα ! Φεϋ ! Πίπτουσιν, είς μετά τόν άλλον, άπαν- 
τες οί άπόγονοί μου, καί τελευταίος πάντων τών 
συγγενών του Οά πέση δ Φινγάλ. Η άρχαία μου 
φήμη θέλει διαλυθή, καί άνευ φίλων θέλει μείνει 
τδ γήράς μου" έγώ δέ θέλω καθίσει έξωθεν τής 
οικίας μου, ώς φαιδν νέφος, χωρίς νά ελπίζω δτι 
θά έπανέλθη έκ τής νίκης είς τών υιών μου. ίϊ 
Μόρβεν, θρηνεί, θρηνείτε ήρωες ! δ ’θσκάρ δέν έπα- 
νέρχεται πλέον. » ό ημιθανής ’θσκάρ τότε, άνα- 
βλέψας κύκλφ καί ίδών περί αύτδν τούς τεθλιμ
μένους φίλους, ύψωσε δι’ ένδς στεναγμ,οϋ τδ λευ
κόν στήθος. «Αί θλιβεραί φωναί, είπε τότε, τών 
άρχαίων συμπολεμ.ιστών μου, οί όλολυγμοί τών 
κυνών καί δ ήχος τών θρηνητικών ασμάτων έ- 
μαλάκυνον τήν ψυχήν τοΰ ’θσκάρ, είς ήν ήτο 
άγνωστος ή μαλθακότης, τήν ψυχήν μου ήτις ώ- 
μοίαζε τδν χάλυβα τής σπάθης μου. Πλησίασε, 
ώ όσσιανέ ! φέρε με είς τούς άγαπητούς λόφους 
μου, είς δέ τήν στενήν τής άναπαύσεώς μου κα
τοικίαν έναπόθεσον τδ έξ έλάφου κέρας μου καί 
τήν σπάθην μου (α). ίσως ήμέραν τινά ό χείμαρ
ρος θέλει παρασύρει τδ χώμα τοΰ τάφου μου’ ό 
κυνηγός τότε τοΰ λειμώνος Οά εύρη τήν σπάθην 
μου αύτήν, καί θά είπα,’ «αύτη είναι ή σπάθη τοϋ 
όσκάρ». Τελευταίος δ ’Οσσιανδς άπευθύνει τούς 
επομένους θρήνους πρδς τδν τά λοίσθια πνέοντα 
υίόν του. « Επεσες λοιπδν καί σύ, ώ υίέ τής 
φήμης μου; Τίέ μου Οσκάρ, δέν Οά σέ ίδω 
πλέον ! καί όταν άλλοι θ’άκούωσι νά γίνηται λόγος 
περί τών υίών των, έγώ δέν θ’ άκούσω πλέον περί

(α) ^Ομοιόν τι απανταται και sic τι δημοτικόν έλληνι - 
κόν άσμα. 

σοϋ λέξιν ; Ηδη βλέπω νά φύηται έπί τοϋ '.άφου 
σου τδ βρύον’ περί αύτδν δέ άκούω τούς θρή
νους τών άνέμων, ο'ίτινες σέ κλαίουσιν. Οίμοι! άνευ 
σοϋ έφεξής θέλει γίνεται ή μάχη, άνευ σοΰ θά 
καταδιώκωνται είς τά δάση αί έλαφραί δορκά
δες’ άλλ’ δμως έπιστρέφων ποτέ άπδ τής μάχης 
ή άπδ τής ξένης χώρας δ πολεμιστής θά είπη.— 
Παρά τδν ρύακα τής πηγής είδον τάφον τινά έν
θα κατοικεί είς άνδρείος’ τοΰτον έφόνευσεν έν τή 
μάχη δ πρώτος τών στρατηγών όσκάρ, δ έπί 
τοϋ άρματος γεννηθείς όσκάρ.—Ισως άκούσω τούς 
λόγους του τούτους, καί τότε άκτίς χαράς θέ
λει είσδύσει εις τήν καρδίαν μου.»

Η λύπη τοϋ όσσιανοϋ διά τδν θάνατον τοϋ 
Οσκάρ διετηρήθη έπί πολύ, καί δταν έτερός τις 
Βάρδος, δ υιός τοΰ Αλπίνου, παρεκάλεσεν αύτόν 
νά τώ διηγηθή τδν θάνατον τοϋ υίοΰ του, δ γέ
ρων Οσσιανδς άπαντά πρδς αύτόν διά τών επο
μένων στίχων’

Πικρίας μεγάλης, υίέ τοΰ Αλπίνου,
Τί θέλεις ν’ άνοίγης κλεισμένην πηγήν ;

Τδν θάνατον θέλεις νά μάθης έκείνου
Τοϋ δόντος μοι τόσω καιρίαν πληγήν ;

Τά δάκρυα ρέουν θολά καί άφθόνως,
Καί άμα σκοτίζουν ύγρούς οφθαλμούς.

Πίκρας άναμνήσεις, ώ φίλε, άπόνως
Εγείρεις κι’ έντός μου άγριους παλμούς.

Τδν θάνατον τέκνου νά ψάλλω άνδρείου
Πώς θέλω ισχύσει πατήρ δυστυχής!

Οσκάρ ! θά σέ ϊδω πριν φύγω τοϋ βίου,
Σ τά κρύα τά στέρνα πριν εμβω τής γής !

Αλλ’ έπεσεν, οίμοι! καθώς ή Σελήνη,
Η ώς τοϋ ήλίου δ δίσκος αύτός

Τά νέφη δπόταν ή θάλασσα χύνη
Επάνω είς βράχους κ’ είς δάση έντός.

Εγώ δέ δ άθλιος έρημος στένω,
Καί φθίνω τοϋ Μόρβεν ώς δρΰς γηραιά’

Τούς κλάδους μου σχίζει, καί στέλεχος μένω. 
Οργή τρικυμίας, οργή κραταιά.

Αλλ’, ώ τοΰ Αλπίνου υίέ, δέν έθλάσθη
0 νέος ώς χόρτον άγροΰ περιττόν’

Είς αίμα δ ήρως άνδρών έχορτάσθη,
Καί φρίκης έπλήρου τδν γαϋρον στρατόν.
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Ακολούθως ό ποιητής εγκαταλείπει την αλγεινήν 
δι’αύτδν διήγησιν, καί μεταβαίνει είς έτέραν, άλ- 
λον τινά όσκάρ έχουσαν άντικείμενον.

0’θσκάρ, ό υιός τοϋ όσσιανοϋ είχε γυναίκα, είτε 
ερωμένην,την ξανθήνΜαλβίναν.ής οί βραχίονεςήσαν 
τορευτοί, ή δέ φωνή ωμοίαζε τδν γλυκύν ψιθυρι
σμόν τής Αρπης, δστις πρδς τδ εσπέρας έρχεται 
ελαφρώς έπί τών δροσερών πτερύγων περιβομβού- 
σης αύρας. Ο όσκάρ ήγάπα περιπαθώς αύτήν, διδ 
πριν εφόρμηση κατά τοϋ έχθροϋ εις τινα μάχην, 
ούτω πως συσταίνει αύτήν τώ πατρί του’

Αλλά έάν έγώ νεκρδς έκεΐ, ώ πάτερ, μείνω,
Τοϋ έρωτός μου τήν τερπνήν μή λησμονής ακτίνα. 
Τούς κρυς-αλλώδεις ώμους της,τδ ς-ήθός της έκεΐνο, 
Μή λησμονής τήν φίλην μου λευκώλενον Μαλβίνα.

Επί τοϋ λόφου στίλβουσιν οί τρυφεροί της ώμοι, 
Καί κύπτει καί παρατηρεί ’ςτδν ρύακα ποϋ ψάλλει.

Εχει πυράς τάς παρειάς, καί ή ξανθή της κόμη 
Αερει τδ στήθος τδ λευκόν.πού δι’ έμενα πάλλει.

Ω, δέομαι σου, πάτερ μου, σύ παρηγόρησέ την, 
Κι’ άς μάθη εναέριον πώς ηύρα κατοικίαν'

Αν θέλη δέ νά μέ ίδή έντδς νεφών, είπέ την, 
©ά καταβώ εις τοϋ βουνού τήν άκραν έρημίαν.

Μετά τδν θάνατον τοϋ Οσκάρ έμεινεν ή νέα 
κόρη παρήγορος καί οδηγός τοΰ τυφλοϋ Βάρδου. 
Η Μαλβίνα ήν ή μοϋσα αύτοϋ, και τήν Μαλβίναν, 
ής ή όψις ωμοίαζε τδ άνω τής Λένας έμφανιζό- 
μενον ούράνιον τόξον, επικαλείται συνεχώς έν τοΐς 
ποιήμασιν αύτοϋ. Οταν, λόγου χκριν, τδ φως τής 
ποιήσεως διαχέεται έντδς τής ψυχής τοϋ όσσιανοϋ, 
καί θέλη νά ψάλλη τοϋ όσκάρ τούς θριάμβους, 
παρά τής Μαλβίνας ζητεί τήν άρπην του, ή όταν, 
μετά τήν έξιστόρησιν τών έν τή μάχη τής. ίνι- 
στόοης ανδραγαθιών τοϋ όσκάρ, επιθυμεί νά λάβη 
αναψυχήν τινα, τήν Μαλβίναν προσκαλεΐ δπως τδν 
όδηγήση ύπδ τήν ώραίαν καρύαν, οπού ό ψιθυρι
σμός τής δρυδς δέν έλλείπει, καί δπου ακούεται 

ό μεμακρυσμένος τοϋ χειμάρρου ήχος, ί'πδ τήν 
σκιάν τοϋ δένδρου έκείνου λαμβάνει τότε ή καλή 
Μαλβίνα τήν άρπην, καί ψάλλουσα τδ τερπνόν 
τής Σέλμας ασμα, χύνει γλυκύν τδν ύπνον έν τή 
ψυχή τοϋ όσσιανοϋ.

Η Μαλβίνα αυτή άπέθανε μετά ταΰτα, άλλά 
και ό Οίδίπους ούτος δέν έζησε πολύ, μετά τδν 
θάνατον τής Αντιγόνης του. ό όσσιανδς έτελείωσε 
βραχέως τάς ημέρα; του ύπδ τήν φιλόξενον στέ

γην τοΰ υίοΰ τοϋ Αλπίνου, τούτέστιν ερημίτου 
τινδς χριστιανού, οστις είχε ζητήσει άσυλον είς 
τά άπρόσιτα εκείνα τής Καληδονίας όρη, φεύγων 
τάς καταδιώξεις τοϋ Διοκλητιανοϋ.

ός δείγμα τής όσσιανικής επικής ποιήσεως δη
μοσιεύομε·; ενταύθα έμμέτρως μεταπεφρασμένον 
μέρος τοϋ πρώτου άσματος τοΰ 1‘ινγά.Ι.Ιον, ού ή 
ύπόθεσις έχει ώς έπεται"

0 Κουκουλλΐνος, υιός τοϋ Σέμου, καθήμενδς 
μόνος ύπό τι δένδρον τής πόλεως Τούρης, ένώ οί 
λοιποί αύτοϋ στρατηγοί ειχον έξέλθει είς Θήραν 
έπί τοϋ πλησίον ορούς τής Κρόμλας, λαμβάνει
τήνάγγελίαν παρά τοϋ ύπασπιστοϋ του Μοράν,υίοϋ 
τοϋ Φειτίου, δτι ό Σβαράνος έξετέλεσεν άπόβασιν 
έν τή χώρα του. 0 Κουκουλλΐνος συγκαλεϊ άμέ
σως τούς άρχηγούς τοϋ έθνους, καί έν συμβουλίω 
συζητεΐται άν συμφέρη νά συναφθή μάχη κατά τοΰ 
έχθροϋ. 0 Κόναλ, στενός τοϋ Κουκουλλίνου φίλος, 
γνωμοδοτεϊ δτι πρέπει ν’ άναβληθή ή μάχη μέ
χρι τής έλεύσεως τοϋ Φινγάλλου. Αλλ’ ό Κόλμαρ, 
ό υίδς τοϋ Μάτα, συμβουλεύει νά προσβληθή άμέ
σως ό έχθρός. ό Κουκουλλΐνος, καί άλλως έπι- 
θυμών τήν μάχην, συντάσσεται μέ τήν γνώμην 
τοΰ Κόλμαρ· Επιθεωρών τδν στρατόν, παρατη
ρεί τήν άπουσίαν τριών τών άνδρειοτέρων του
στρατηγών, τοΰ Φεργούστου, Αουκομίνου καί 
Κατβάρου. Εν τούτοις φθάνει ό Φεργοϋστος καί 
άναγγέλλει τώ Κουκουλλίνφ τδν θάνατον τοΰ Δου- 
κομίνου καί Κατβάρου. Ο Σβαράνος διακρίνει μα
κρόθεν τδν στρατόν τοϋ· Κουκουλλίνου καί πέμπει 
ώς πρόσκοπον τδν υίδν τοΰ Αρνου, συνάμα δέ πα
ρατάσσει τδν ίδιον αύτοΰ στρατόν είς μάχην. Οί 
δύο στρατοί συμπλέκονται μετά ταΰτα, άλλ έ- 
πελθούσης τής νυκτδς ή μάχη μένει άμφίβολος.
0 Κουκουλλΐνος, κατά τά έθιμα τή; εποχής έκεί
νης, προσκαλεΐ τδν Σβαράνον είς συμπόσιον διά 
τοϋ Βάρδου του Καρίλου, άλλ’ δ Σβαράνος ήρνή- 
Οη νά δεχθή τήν πρόσκλησιν. 0 Καρίλος διη
γείται τώ Κουκουλλίνω τήν ιστορίαν τοϋ Γριδάρ 
καί τής Βρασσίλλης, διά συμβουλής δέ τοϋ Κό- 

•ναλ, πέμπονται πρόσκοποι τινές εϊς κατόπτεύσιν, 
καί ούτω λήγει ή πρώτη τοϋ δράματος ήμέρα.

Εις τ’ άρρηκτα τείχη τής Τούρης έκεϊνος 
Επ’ εύσκιον δένδρον θαλλούσης δρυδς

0 εύτολμος στέκει σιγών Κουκουλλΐνος, 
Εμπρός του δέ κεΐται άργδς Θυρεός.

Τδν ήρω Καίρβην έσκέπτετο τότε,
Είς μάχην δν είχε νικήσει θερμήν, 

Μοράν τοϋ Φειτίου τδ τέκνον οπότε 
Είς κρίσιμον φθάνει εμπρός του στιγμήν.

« Ανάστα, τώ λέγει, φοικτέ Κουκουλλϊνε, 
όρμοϋν τοϋ Σβαράνου αί νήες δρώ'

Πολύ τών έχθρών μας τδ στράτευμα είναι. 
Πολλούς τής θαλάσσης ανδρείους μετρώ. »

— Αείποτε τρέμεις υίέ τοϋ Φιτίου ,
Πρδς τούτον άντεΐπεν ό Αναξ εύθύς' 

Πολλάς μυριάδας, στρατού άπαισίου
Εμπρός σου απλώνει ό φόβος χυθείς.

0 Αναξ, πιστεύω, τών λόφων θά ήναι
Ως σύμμαχος δστις προφθάνει έδώ. 

-άο'χι, τώ είπε, κλεινέ Κουκουλλΐνε,
Συνέβη έκεΐνον έγώ νά ίδώ.

Τά όπλα του λάμπουν καί στίλβουν δεινώς, 
Καί φαίνεται νήσος ώσεί κρυστάλλινη,

Και λόγχην βαστάζει ώς δρΰν κεραυνός 
Τών φύλλων της δίχα δπόταν άφίνη.

Τής νέας Σελήνης πολύ προσεγγίζει 
Τδ σχήμα ή τόση έκείνου άσπίς.

ός νέφος έπάνω τοϋ όρους, καθίζει
Κ εκείνος ομοίως είς πέτραν ακτής.

η έξοχ ε, είπον, έν μέσω θνητών,
Γί στέκεις; αι χεΐρες πολλαί τών άνδρείων, 

Και όμως είς Τούρην πολλοί τών βροτών 
Δεικνύονται έτι έπί τών πυργίων.

Πλήν, είπεν έκεϊνος μέ ήχον βαρύν,
Ως κύματος ήχον δεινώς Θραυομένου'

* Τίς ίσος μου είναι; τίς ήτο και πρίν ;
Τίς άτρομος μένει έμοΰ μαχομένου ;

Καί! μόνος τοϋ Μόρβεν ό ήρως Φινγάλλος 
Ετόλμησ εμπρός μου ποτέ νά σταθή,

Τής πάλη; δ’ έκείνης ό άγριος σάλο;
Γοϋ ρυακος άνω τόν έοϋν άπωθεΐ.

Εκεϊ εις τοϋ Μαλμωρ τδν λεϊον λειμώνα 
Ημέρας οί δύο παλαίομεν τρεις'

Οί βράχοι ’ς τδν άγριον τρέμουν άγώνα, 
Καί φρίσσουν τοϋ δάσους ύψίκομαι δρϋς.

Είς δέ τήν τετάρτην ό ήρως Φινγάλλος 
Πώς επεσ ό μέγας Σβαράν ήττηθείς

Καυχαται, άλλ’ όμως άρνεΐται ό άλλο; 
Πώς έκλινε γόνυ ποτέ φοβηθείς.»

Ενώπιον δθεν, καί σύ Κουκουλλΐνε, 
Φρικτοϋ ύποχώρει τοιούτου άνδρός,

Είς ού τήν ανδρείαν τοϋ Μάλμωρ έκεΐναι 
Αί θόελλαι μόλις ίσοϋνται ώχρώς.

— Ω ! όχι! κραυγάζει βαρέως εκείνος' 
Εγώ νά ένδώσω ποτέ είς θνητόν !

Η μέγας ό ήρως θά ζή Κουκουλλΐνος, 
Η κάν άς άνοιξη ή γή δι’ αύτόν.

Τδ δόρυ μου λάβε, υίέ τοϋ Φειτίου, 
Καί τρίξε' ς τήν θύραν τή; Τούρης άσπίς

Κρεμάται μεγάλη Καβάρ τοϋ ανδρείου 
Ω, κοοϋσε σύ ταύτην πολλάκις καί δίς.

Δέν είναι ό ήχός τη; ήχος ειρήνης ! 
Εκεϊ είς τούς λόφους θ’ ακούσουν πολλοί. »

Υπάγει καί κρούει άσπίδο; χάλκινης 
Τδ κοΐλον, καί ήχος θανάτου λαλεϊ.

Αντήχησαν τότε καί λόφοι καί βράχοι, 
0 ήχος έχύθη τοϋ δάσους έντός'

0 ένδοξος Κούρας προφθάνει έν τάχει, 
Καί λόγχην αρπάζει ό Κόναλ αύτός.

Κτυπα τοϋ Κρουγάλου τδ έκλευκον στήθος' 
Αφίνει έλάφους τοϋ Φή ό υιός'

Αογάντη, Ρονάρε, μεγάλοι τδ ήθος, 
ΐδού, ό τή; μάχης λαλεϊ θυρεός.

Ενταύθα τά ξίφη, τάς κόρυς έδώ !
Σ τά όπλα όρματε. Τήν κόρυν ένδύσου,

Τίέ τή; θαλάσσης ’ ώ, ναι, θά ίδώ 
Πώς παίζεις, Κολμάρε, τδ λάμπον σπαθί σου.

Γι ίστασαι, Πούνε ; ή μάχη σιμώνει! 
Τί Κάλτε, καί Κάρβαν, τί Ετε, ύκνεϊς;

Τήν ρόδινον Κρόμλαν, σύ τώρα λησμονεί' 
Τής Λένας τά δάση σύ, πάλιν πονεΐς ;

Καί σύ έκ τής Μόρης, ώ Κάλτε, προχώρει’ 
Σ τούς πόδας σου θέσε ανέμου πτερόν !

Τδ νέον πλευράν σου ξανοίγω ’ς τά όρη 
Λευκόν ώς θαλάσσης άγριας άφρόν.

67
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Τού; βλέπω .’ προβαίνουν μέ βτ,ρ' ανδρικόν ! 
Αγέρωχο; τόλμη τού; πάντας έκκαίεΓ

Λνάμνησις, άλλως, άρχαίων νικών
*Σ τά στήθη των μέγα τό θάδρο; εκχέει.

Το όμματων φλόγας εκπέμπει πυρός,
Κ’ εχθρούς είς τήν λάλον ζητεί παραλίαν’ 

ή, έκαστον ξίφος έκάστης χειρός 
Αστράπτει μέ λάμψιν συχνώς άπαισίαν.

Απο τοΰ βουνού του, ώ; χείμαρρος δέων, 
Δεινώς σλολύζων έρρίφθη καθείς,

Καθείς έκεϊ στίλβει προγόνων αρχαίων 
Κομψώ; πανοπλίαν λαμπράν ένδυθείς.

Οπίσω δέ τόσων Ανάκτων καλών
Νά έ'πεται βλέπω στρατός διαφόρων, 

ίϊς σύμπλεγμα μαΰρον πυκνών νεφελών 
■όπίσω πυρίνων φριχτών μετεώρων.

Τών όπλων ακούω ΖΛχγγτ,ν φοβέραν, 
Καί πέτεται άνω τό άσμα τής μάχης.

Οί κΰνες κραυγάζουν. ί"1, τί ζωηράν 
Βοήν άντηχοΰσι τής Κρόμλας αί ράχεις !

Επι τοϋ έρημου τής Λένας λειμώνος 
Εστάθησαν τέλος, και όλον σκιά

Εκάλυψ ώς όταν όμΐχλη χειμώνας 
Επάνω τών λόφων καθίζει φαιά.

ίί ! χαίρετε φίλοι, υιοί τών κοιλάδων, 
Φωνεϊ ό Κουλλϊνος (I), ώ, χαίρετε, ναι !

θηρίων αγρίων φονε'ίς καί δορκάδων. 
Αγών εδώ άλλος καί θήράί κάιναί.

Τίοΐ τοΰ πολέμου ! είπήτε λοιπόν !
'X άρχίσωμεν πρέπει άγρίαν ύσμίνην,

11 υ.τ, τοΰ Δουκλίνου κάνει; σας σκοπόν 
λ’ άφήση μή έχει τήν φίλην Ερίνην ;

όμιλε·-, Κονάλλε, ώ άνθος ανδρείων .' 
Ασπίδων σύ θλάστα, τί τώρα σιγάς ;

Κατά τοΰ Λοκλίνου είς μάχης πεδίον 
Πολλάκις εύρέθη; κ’ είς μαύρα; σφαγάς !

— Κουλλϊνε ! τώ είπεν εκείνος καί κλίνει’ 
Η λόγχη Κονάλλου άκόμη τρύπα,

Νά λάυ-η ’ς τήν μάχην πολύ άγαπα, 
Πολύ εί; τό αίμα ηρώων νά πίνη.

(11 Άντ'ι KovxoMSvos.

ΙΪ χειρ πλήν τό όπλον αν δράττη γοργώς, 
ί’πέρ τής ειρήνη; κτυπά ή καρδία,

Σύ δέ ό καί άλλων μαχών στρατηγό; 
ϊδέ τοΰ Σβαράνου τά άπειρα πλοία.

Ιστών μεστή είναι μακρά παραλία,
Καί είναι ώ; λίμνης ευρύς καλαμών’

Καί φαίνονται δάση τά τόσα του πλοία
Εάν μέ χιόνα τά σκέπη χειμών.

Πολύς ό στρατό; του καί μέγα; προβαίνει .’ 
ί’πέρ τής ειρήνη; κηρύττομ’ έγώ.

Κανείς τήν ορμήν του νά τρέψη δέν μένει 
Εκτός τοΰ Φινγάλλου, ώ τότε σιγώ!

Ναι, μόνος έκεΐνος ό ήρως Φινγάλλος,
0 τρέπων ανδρείους πολλούς είς φυγήν,

ίί; σίφων ποΰ πίπτει δεινός καί μεγάλο;
Τήν κούφην σκοοπίζων κ’ ευκίνητον γήν.»

Πρός τούτον δέ τότε άπήχτησ’ έκεΐνος
Τού Μάτα δ μέγα; υιός προπετώς .’

— Ανδρείε μου, σώζου λοιπόν άκινδύνως 
Είς τούς πατρικούς σου τούς λόφους έντός.

Εκεί τών άνδρείων δέν τρέχει τό αίμα’ 
Η λάμψις δοράτων δέν φθάνει ποτέ.

Εκεϊ τάς έλάφους τής Κρόμλας πολέμα,
Καί είν’ αί δορκάδες καλοί μαχηταί.

Πλήν σύ, ώ τοΰ Σέμου υίέ, έδρωμένως
Εν μέσω σύ τρέξε τών γαύρων στρατών,

Καί πάν τοΰ Λοκλίνου άνάσπα τό γένος 
Επάνω πτωμάτων ανδρείων πατών.

fl ναι, εί; τήν χώραν αύτήν τών χιόνων 
Κανέν πλοϊον κάμε ποτέ μή φανή,

Κάνέν νά μή πλεύση τόν έπειτα χρόνον 
Εί; τήν παραλίαν αύτήν άποινεί.

ίί σεϊ; τρικυμίαι φρικταί ΐνισφέλλης,
■ Σεϊ; στρόβιλοι, νέφη, όρμήσατ’ έμπρός.

fl, είθε ό Κόλμαν νά πέση νεκρός
Εν μέσω άγρία; καί μαύρης θυέλλη; !

Νεκρός, ναι, άς πέση ύπό καταιγίδος
Εάν απλής Οήρα; ό ηχο; ποτέ j

Τόν έτερψεν όσον αί κοίλη; άσπίδος 
ύπόταν μηνύουν τήν μάχην βρονταί.

— Παράτολμε Κόλμαν, άπήντα ήσύχως 
0 Κόναλ, δέν είδον ποτέ τήν φυγίμ !

Τής φήμης μου είναι μικρός μέν ό ήχος, 
Πολλούς όμως είδα νά πίπτουν ’ς τήν γήν.

τού; λόγους μου, Σέμου υίέ, νά πεισθής! 
ί’πέρ τού Κορμάνου τοΰ νέου οφείλεις

Πολύ νά φροντίσης’ καί δώρα εύθύς 
λοιπόν τώ Σβαράνω σοί λέγω νά στείλης.

Σ αύτόν έτι δώσε τά ήμισυ δάση 
Εκ Μόρβεν μέ τάχος καί ρώμην πολλήν 

ίίσότου ό μέγας Φινγάλλος νά φθάση’ 
Τοιαύτην σοί δίδω έγώ συμβουλήν.

Εάν προτιμήσης τόν πόλεμον όμως, 
Τήν λόγχην μου τότε, τό λάμπον σπαθί

Αρπάζω, κ* έν μέσω χιλίων άτρόμως
Τόν Κόναλ θά ϊδης εχθρών νά ριφθή . ..

— Ναι, ναι, ό Κουλλϊνος προσέθηκε, ναί ? 
() ήχος τών όπλων πολύ μέ ήδύνει

Προάγγελοι όσον βρονταί θεριναί
Βροχής, ήτις δίψαν τής δλης γής σβύνει.

Λοιπόν άς συνέλθουν οί πάντες εύθύς’ 
Καθείς είς τάς τάξεις άς έμβη έν τάχει’

Επί τό πεδίον άς σπεύση καθείς, 
ό ! θέλω νά ϊδω τά τέκνα έν μάχη

Λστράπτοντα ώςπερ ό ήλιος πριν
Η λαϊλαψ άγριας νεφέλας άθοοίζη,

Καί άνεμος σείη τή; Μόρβεν τήν δρΰν, 
Καί.ηγο; βραχνώδης ’ςτά δάση σφυρίζη.

Δίδοντες πέρας είς τήν μικράν ταύτην περί 
όσσιανικών ποιήσεων πραγματείαν, δέν νομίζομεν 
αναρμόδιον νά άναφέρωμεν τελευταίου τήν κρίσιν 
ήν έπέφερεν έπ’ αύτών ο κριτικός Βιλλεμαϊνος. ’ό 
Γάλλος ούτος σοφό; αποδίδει τήν μεγάλην επιτυ
χίαν τών ποιήσεων έκείνων εί; τό δτι τά έν αύται; 
έκφραζόμενα αισθήματα ήσαν τά αισθήματα τοΰ 
ιή. αίώνος, καθ’ δν έδημοσιεύθησαν ύπό τού με- 
τασλευαστοΰ αύτών Μακφερσώνος.

Η ρεμβώόης - έκείνη μελαγχολία, τό αόριστον 
θρησκευτικόν αίσθημα . —ό αίσθημα έκεϊνο 
τής λύπης τό κατέχον θέσιν λατρείας, άτινα 
τολμηρώς καί προτοτύπως έξεφράσθησαν, ή- 

ρεσαν άρα, διότι ύπό όμοιων αισθημάτων κατεί- 
χοντο οί άναγνώσται τής εποχής έκείνης. ’Εκ 
τούτου -έξάγει ό κριτικός ούτος δτι έξ ανάγκης ή 
ποίησις δπως άρέσκη οφείλει νά ήναι ούγχ^ονο<; 
και έ0ηκη.

Γ. Ε. ΜΛΤΡΟΓ1ΑΝΝΗΣ.

ΕΠΙ2ΤΟΑΠ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΟ2.

Οταν ζητώ νά ένθυμηθώ τάς εύτυχία; τής 
ζωής μου, παρατηρώ δτι δέν επέτυχα καμμίαν 
έξ δσων έπεζήτησα.

Αί εύτυχίαι είναι ώς τό κυνήγιον’ δταν σκο- 
πεύη τις άπό μακράν άποτυγχάνη.

Αί εύτυχίαι τάς όποιας ενθυμούμαι ήλθον προς 
έμέ μόνα·, των. ή ευτυχία θεωρείται άπό πολ
λούς 'ώς μέγα πράγμα στερεόν καί φαντασιώδες 
τό όποϊον ζητοΰσι ολόκληρον όμού’· ώς άδάμας 
ύπερμέγιστο; τόν όποιον καθ’ άπασαν αύτών τήν 
ζωήν έπιζητούσι μανιωδώς. όμοιάζουσι μέ έναν 
γνώριμόν μου βοτανικόν δστις δέν ονειροπο
λεί άλλο, είμή πώς νά εύρη έν κυανοΰν όόδον, 
δπερ καί έγώ ή ιδία έζήτησα, άλλ’ είναι δυσκο- 
λώτερον νά εύρεθή άπό τόν άδάμαντα. Λφ’.δτου 
τό ονειροπόλημα τοΰτο έχώθη είς τόν εγκέφαλον 
τοΰ πτωχού αύτοϋ, δέν ευρίσκει πλέον είς τά 
άλλα άνθη ούδέ καλλονήν ούδέ άρωμα-

Π ευτυχία δέν είναι έν κυανοΰν όόδον’ ή εύτυ- 
χία είναι ή χλόη τών λειμώνων, ή χρυσαλλίς 
τών αγρών, ή άγρία ροδή τών θάμνων, μία λέ- 
ξις, έν άσμα ...

Η εύτυχία δέν είναι άδάμας ύπερμέγιστος’· εί
ναι μωσαϊκόν έκ μικρών λίθων, ών ούδέί; πολλάκις 
εχει άξίαν γενικήν καί πραγματικήν διά τούς 
Επίλοιπους.

0 μέγα; αύτός άδάμας, τό κυανοΰν αύτό ρό- 
δον, ή μονόλιθος αύτή εύτυχία είναι ονειροπόλη
μα. Τά; εύτυχία; δσας σήμερον ενθυμούμαι δέν 
τάς έπεδίωξα μακράν’ έφύησαν καί ηυξησαν ύπό 
τούς πόδας μου ώ; οί μήκωνε; τοΰ άγροϋ.

Βλέπει;, φίλη ’Ιουλία, ποία; σκέψεις περί εύ
τυχία; μοί άνέμνησεν ή άνάγνωσις τής τελευ-
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ταία; σου έπιστολή;, έυ ή, δυσανασχετούσα διά 
τών Αθηνών τήν μονοτονίαν, έπιλέγεις, θλι- 
βερώς: «Αί ’λθήναι δέν είναι πλέον εις τάς Αθή
νας Πόσον όμως περισσότερον Οά έλυπεΐσο έάν 
έγνώριζες δτι αί Λθήναι τοϋ χειμώνος, αί . Α
θήνα·. τών όποίων τήν απώλειαν πενθείς είναι 
ζαί σήμερον μίαν μόνην ώραν μακράν σου είς τδν 
Πειραιά, όπως ή Ρώμη ήτον είς τήν Βαΐαν, το 
φαιδρόν έκεϊνο άσυλον τής τρυφής, τοϋ οποίου τδ 
γλαυκόν κύμα ύγραινε τά έκ σηρικού σανδάλια 
τών αγερώχων ’συζύγων τών Καισάρων καϊ τών 
ανθυπάτων ! Αν θέλης νά έπανεύρη; τά θέλγη
τρα τά όποια άνωφελώς ζητείς πέριξ σου, μή 
βραδύνης, έλΟέ είς τδν Πειραιά ! Αφες τήν κατά
ρατου πατρίδα τοϋ κονιορτοϋ, τήν αίωνίαν ’α- 
κοόπολιν έπί τής όποίας Οραύονται αί καίουσαι 
ακτίνες τοϋ ήλίου, καί έλΟέ ν’ άπολαύση; τήν μο
ναξιάν, άν αύτήν αγαπάς, παρά τδν δροσερόν κολ
πίσκον τής Μουνυχίας, ή τδν θόρυβον, έπί τής 
προκυμαίας τοϋ Πειραιώς τοϋ οποίου τδν λιμέ
να πληροϋσι τόσοι πλωτοί γίγαντες, είς έκαστον 
τών οποίων ήδύνατο νά προσδεθή ώς άκατος ή 
άλλοτε θαυμαζομένη τριήρη; τοϋ Πολυκράτους. 
Το καλόν τοϋ Πειραιώς μου, βλέπεις, είναι δτι 
παρουσιάζει *ν μαγευτικόν κράμα πολυτελεία; 
καί άφελείας. ειδυλλίων καί εορτών, μοναξία’ 

-/.αί πλήθους' άλλά καί τοιοΰτος άν δέν ητον, ή- 
Οελεν άρκέσει .πρδς σύστασίν του ότι ποτέ δέν 
δ’ατρέχεις τδν κίνδυνον ν’ άκούσης ατελεύτητους 
συζητήσει; περί Εθνοσυνελεύσεως, καί πεισμα- 

'τώδει; διαμάχα; περί Υπουργείου’ έδώ όμιλοϋσι 
μόνον περί τοϋ καλοϋ καιρού ή περί τή; βροχή;...

Κατοικώ παρά τήν ακτήν μικράν τινα οικίαν, 
τής όποίας ό μικρός εξώστης αρωματίζεται άπδ 
τά άνθούντα αίγοκλίματά μου’ τδ- εσπέρα; μέ 
βαυκαλίζει δ ρόχθος τοϋ κύματος, τδν όποιον μέ 
φέρει διά τοϋ παραθύρου ή Σουνιάς αύρα, καί τό 
πρωί μ’ αφυπνίζει ή φαιδρά φωνή τοϋ άλέκτο- 
ρος, όστις αποτελεί αναπόσπαστου μέρος τοϋ εξο
χικού βίου, ίσως ή φωνή τοϋ άλέκτορος θά ήνό- 
χλει άβροδίαιτόν τινα Αθηναϊον, ταράσσουσα τόν 
βαρύν πρωινόν ύπνον του καί Οά παρεπονεϊτο 
κατά τών πτωχών γειτόνων μου' έγώ δμως άπ ε
ναντίας θέλγομαι είς τήν φωνήν του, ήν μεθ’ ηδο
νής άναμένω τήν πρωίαν. Αν ήμην έγώ είς τήν 
θέσιν τών γειτόνων μου, 3έν ήθελον ανταλλάξει 
τδν άλέκτορά μου ούδέ μέ τδν λάλον έκεΐνον 
ψιττακόν, όστις τόσον αύθαδώς πτερυγίζει περί 
τδ πλούσιόν σου καλλυντήριον.

Αμα έξυπνήσω, γέρων λεμβούχο; Κυθήριος μέ 
ειδοποιεί ότι ή θοή του λέμβος .είναι έτοιμη’ 
σχίζω έπ’ αύτής τδ λεϊον κύμα τού λιμένος κα- 
ταλίπουσα όπισθεν μου αύλακα άφροϋ, καί μετ 
όλίγον βυθίζομαι εί; τά διαυγή ύδατα τοϋ Καν
θάρου, τοΰ μικρού αύτοΰ ορμίσκου, δστι; πάσαν 
πρωίαν καί πασαν έσπέραν δέχεται πλήθη λουσ
μένων. Εάν ειδωλολάτρη; τις έβλεπε τοσαύτας 
ώραία; κεφαλάς ύπερεχούσα; τού κύματο; καί 
ήκουε τοσαύτας αργυρά; φωνάς έςερχομένας έκ 
τών κόλπων τής θαλάσσης, ήθελεν υποθέσει ότι 
έδώ υπάρχει τδ άσυλον τών σειρήνων. Ολίγον 
μακράν παρά τδν τάφον τοϋ Θεμιστοκλέους άλ- 
λαι λέμβοι σπεύδουσι πρός αλιείαν καί περώσι 
τάς ώρας μέ τήν αφελή αύτήν διασκέδασιν, τήν 
όποιαν τοσάκις περιέγραψεν ό εύφυής λάτρης τών 
γυναικών καί τών άνθέων ’λλφόνσο; Κάρ. Πρό 
τινων ήμερών παρακολούθησα καί έγώ φιλικήν 
οικογένειαν είς αλιευτικήν έκδρομήν παρά τήν 
Ψυττάλειάν’ ητο πρωία ότε έό^ίψαμεν τά δίκτυά 
μας καί έμείναμεν ώρας πολλάς ύπδ τδν καύσω
να’ τέλος τά άνεσύραμεν μετά παλμών καρδίας, 
άναμένοντες νά ίδωμεν άν ή τύχη είχε φανή ευ
μενής πρδς ημάς’ τά ταλαίπωρα ! άσπαίροντα 
έξήρχοντο έκ τής ύγράς των κοίτη; καί έκτυ
πων σπασμωδικώ; τά δίκτυα καί προσεπάθουν 
νά διαφύγωσι τδν όλεθρον τδν όποιον έμάντευον 
ώς έξ έμφύτου’ ανωφελείς προσπάθειαι! η ά- 

! γωνία των έκίνει μόνον τδν γέλωτα τών μικρών 
παιδιών τά όποια έκυπτον περιέργως έπάνω 

I των. Εκάμαμεν λιτόν πρόγευμα έπί τής ακτής 
I τής Ψυτταλείας.Οι έκ τής αλιείας μας ιχθύς μοί έ- 
φάνησαν οί άριστοι όσων έφαγον ποτέ, καί τού
το, διότι τούς είχον ίδεΐ άποθνόσκοντας. Τί κα
κόν ζώου είναι ό. άνθρωπος ! ’.Αλλά παρατηρώ 
ότι καί άκουσίως μου ήρχισα νά γίνωμαι καί φι
λόσοφος ακόμα. Αύτδ μέ ένθυμίζει ότι ό Φραγ- 

; κλϊνο; είχεν άποφασίσει κατά τήν νεότητά του 
νά άκολουθήση ώς πρδς τήν τροφήν τά δόγματα 

ί τών Πυθαγορείων’ μίαν όμως ήμέραν καθήμενος 
| παρα τήν ακτήν είδε μεγάλους ιχθύς καταβι- 
I βρώσκοντας άλλου; μικρότερους, “ίΐ! είπε τότε, 

είμπορώ, μοΰ φαίνεται, νά σάς τρώγω καί έγώ, 
άφοϋ τρώγεσθε μεταξύ σας ».

Είν’ αληθές ότι κατά τάς ώρα; τοϋ καύσωνο; 
αισθάνομαι όλίγην πλήξιν καί ματαίως κατα
φεύγω ζητούσα σκιάν καί δρόσον ύπδ τά δένδρα 
τοΰ Τινανείου κήπου, ό όποιος άνωφελώς προσ
παθεί νά όμοιάστ. τούς ώραίους εκείνους χειμε-

ρινούς κήπου; τών Αγγλων. Καί τότε ευρί
σκω άνακούφισιν είς τήν άνάγνωσιν, καί άν ήδη 
δέν είχεν είπεϊ ή Κυρία Sevigne ότι «άνευ τής 
παρηγοριάς τής άναγνώσεω; ήθέλομεν άποθάνει 
άπδ αηδίαν» πολύ φοβούμαι ότι θά τδ έλ.εγον 
έγώ είς Πειραιά.

Αλλ’ ή εσπέρα μάς άποζημιοΐ δαψιλώς διά 
τήν όλίγην τής μεσημβρίας πλήξιν. Σπεύδω τότε 
πρδς τδν λόφον τή; Τερψιθέας, ήτι; κείμενη με
ταξύ δύο θαλασσών στέλλει πρδ; τήν μίαν τήν 
αύραν τήν οποίαν έλαβε παρά τή; άλλης. Αν δέν 
σέ κουράζη, θέλεις νά κάμωμεν όμοϋ έναν γϋρον 
είς τήν Τερψιθέαν ; Ιϊλθέ! ί’πόθες ότι είναι Κυ
ριακή, επομένως ή ’Ιταλική μουσική παιανίζει 
ύπδ κομψήν, σκιάδα. Τί πλήθος ! ωθείς, ωθείσαι, 
λαμβάνεις καί δίδεις μειδιάματα, λαλεϊς, σέ λα
λούν καί δέν τολμάς ούδ’ έπί μίαν στιγμήν νά 
ρεμβάση; χωρίς νά κινδυνεύσης νά πατήσης κά
νένα γείτονα μή έκτιμώντα καθόλ.ου τάς ρομαν- 
τικάς διαθέσεις.

Εγώ γνωρίζω τώρα πλέον τδν Πειραιά καί 
τάς Πειραιώτιδας καί £·; έμ.έ άπόκειται νά σέ 
ξεναγήσω. Ηθελ.ον νά σέ λαλήσω διά τήν Κυ
ρίαν * ' δι’ ήν νομίζει τις δτι έγράφη δ γνω
στός στίχος τής Κυρία; Girardin:

En elle Γ elegance est une poesie. 
άλλά.

Ποία είν’ αύτή ποΰ σάν τδν κύκνο άπ’ τά δάση 
[κατεβαίνει;

ή! τί νιόνυμφη νεράιδα! ώ ! τί μικροφιλη- 
(μένη ! 

Τοϋ Χριστού τδ χαμογέλοιο ςτά δυώ χείλη 
(της πλανά,

Κι αναρίθμητα διαμάντια κάθε βλέμμα της 
(γενν?. 

είναι ή δεσποσύνη 1 ' τής όποίας οί κυανόχροες 
όφθαλμοί σέ κάμνουν νά πιστεύη; είς εύτυχία; α
πείρους. ίδού σιμά της «la belle brune» ή δε
σποσύνη * ’ έπί τού προσώπου τή; όποίας δια- 
χέεται ή εύγενής έκείνη ώχρότη; τήν οποίαν τό
σον άγαπα ή Κυρία Σάνδ’ άν δέν ήκτινοβόλει το- 
σαύτη ζωή έπί τή; μορφής τη; ήθελε τήν υποθέσει 
τις βαδίζον άγαλμα τοϋ Πραξιτέλους. ’ΐδέ έδώ 
τήν φιλάρεσκον Κυρίαν * ‘ τής όποίας τακτικός 
συνοδίτη; είναι αξιωματικό; τις τοϋ γαλλικού 
ναυτικού’ άν καί ή Κυρία αΰτη, ήτι; συμβουλεύε
ται τόσον έπιτυχώ; τδ «Journal de dames», 
όμιλεΐ καθαρώς τήν γαλλικήν ώ; ούδεμία εύγενή; 
-κάτοικος τοϋ προαστείου τού Αγίου Γερμανού,

ήθελον ταπεινώ; τή συμβουλεύσει νά όμιλή σιγα- 
λώτερα καί τότε ήθελεν εισθαι άληθής Παρισι
νή. Αλλως τε τούτο τή συμφέρει, διότι βλέπω 
τήν πονηράν έκείνην δεσποσύνην . . . νά σχολιά- 
ζη χαιρεκάκω; μετά τίνος συνοδίτιδό; της όσα, 
φράσεις τής συνομιλίας τής Κυρία; ’ “ κατορ
θώνει νά ύποκλέψη. Εκεί βαδίζει μόνη ή δεσπο
σύνη ήτι; τόσον άφόβως βάπτη τούς ρόδι
νου; όνυχας της εί; τήν μελάνην. . . κρούει τδ. 
δουκικόν της πόδα πρδ; τδν ρυθμόν μιάς διω
δία; τού Guillaume Tell έν ω όλων τά βλέμ

ματα στρέφονται πρδς τδ μέρος τών Λουτρών, δ
θεν ανέρχεται ή δεσποσύνη ' τδ ενθ.υμοι- 
αύτό παιόίοτ τοϋ όποίόυ τδ ηδυπαθές βλέμμα 
καταυγάζει όλας τάς έορτάς. Τήν ακολουθεί βή
μα πρδς βήμα είς έπί κομψότητι γνωστό; είς 
τού; συνδρομητά; τού Σολωνείου Αθηναϊκό; Λέω»·. 
Συνομιλεί μέ Αγγλον τινά πλοίαρχον, καί. άν 
κρίνω άπδ τδ πονηρόν μειδίαμα τούτου, τώ ά- 
παριθμεΐτάς άτελευτήτους κατακτήσεις του, αΐ
τινες ήθελον κινήσει τδν γέλωτα .τοΰ δπισθέν 
των βραδυπατοΰντο; γηραιού έκείνου ,.έέο?τθ<· 
άπδ τοϋ όποιου τδ όνομα άντηχοϋσιν είσέτι αί 
γωνίαι τών Αθηναϊκών αϊθουσών.Τπερήφανο; ,έρω- 
τικδς άπόμαχο; τοϋ Ilf. αίώνος, κατέστη ήδη 
λεξικόν χρονολογιών καί μεταλλείου ανεκδότων..

Μή νομίσης ότι είναι πλέον κενόν τδ κάνιστρον 
τών άνθέων μου. Τά Ια, ήξεύρει; φίλη μου, .εί
ναι μετριόφρονα καί μένουσι κεκρυμμένα, διά τού
το δέν διεκρίναμεν άκόμη έν μέσω τής τύρβης τή; 
Τερψιθέας τρεις μελαγχροινάς γοήσας τών όποιων 
όμοιάζουσιν άμιμήτως τά μαύρα’ όςι; δέν τά; γνω
ρίζει ήθελεν υποθέσει δτι είναι άδελφαί, ή μία, ή 
μεγαλητέρα άν δέν άπατώμαι, είναι άληθές πρωτυ- 
πον έρωτος καί πάθους’είναι ή γυνήήν ονειροπολεί 
τιςάναγινώσκων τά μυθιςορήματα τής ΚυρίαςΣάνδ" 
ή δεύτερα, έχει ώραίους μέλανας οφθαλμούς καί 
έβεννίους βλεφαρίδας, είς τήν θέαν της δέ άναμι- 
μνήμνεσκεταί τις άκων τών στίχων τοϋ Musset;

Une Andalouse au sein bruni
Pale comme uu beau soir d’ automne !

Η τρίτη . τέλος , αποτελεί παράδοξον άντίθε- 
σιν πρδς τάς δύω άλλα;’ οί μεγάλοι γλαυκοί 
όφθαλμοί της διηνεκώς ύψούμενοι είς τόν ούρα
νδν φαίνονται ώς ν’ άπευθύνωσι μειδιάματα πρός 
τούς άγγέλους’ άλλά φοβούμαι ότι ένίοτε δέν ά- 
παζιοϋσι νά στρέφωνται καί πρδς τήν γήν .,.

Αλλ’ άκουσον! έσήμανε τήν 9 τδ τηλεβόλου
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τής έν τή Μουνυχία Αγκυροβολημένης ’Αγγλικής 
ναυαρχίδος καί μετ αύτοΰ έξέπνευσαν καί οί τε
λευταίοι τής μουσικής φθόγγοι’ τά φώτα μόλις 
χύνουσι πλέον ώχραν τινα λάμψιν φωτίζουσαν 
τά κύματα τοΰ πλήθους, τά όποια άποσύρονται 
καί διευθύνονται πρδς τήν προκυμαίαν, θέλεις νά 
τούς άκολουθήσωμεν ; θέλει; νά έμβωμεν καί 
ήμεΐς είς μίαν τών λέμβων αίτινες ήρχισαν ηδη 
ν’ ά~οχαιρετώσι τήν παραλίαν ; Εάν φοβείσαι 
τά παπά, λάβε άνά χεΐρας τήν έλατίντ,ν κώπην 
και προσπάθησε ν’ άναπληρώσης τδν κωπηλάτην. 
Πόσον ταχέως προχωρεί ή λέμβος μας ! Τά φώτα 
τών πλοίων καί τής πόλεως ήτις ύψοΰται άμφι- 
θεατροειδώς περί τδν λιμένα άντανακλώμενα είς 
τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, άναμνήσκουσι κά
πως τήν Βενετίαν, τήν τρυφηλήν έκείνην πόλιν, 
ήτις αίφνης προέβη μίαν ήμέραν άπδ τούς κόλ
πους τοΰ κύματος. Αν ή λέμβος μας ήτο στενω- 
τέρα, ήδυνάμεθα νά τήν συγκρίνωμεν μέ τάς γρν- 
δόλας αίτινες άντιχοΰσαι άπδ εύθυμα άσματα ό- 
λισθαίνουσι διά τών ζοφερών μεγάρων τών 
Δουκών.

Δέν σοί έφάνη δτι έκεϊ άντηχοΰσι μουσικοίφθόγ- 
γοι; είναι ή Αθηναϊκή νεολαία ήτις πάσαν εσπέ
ραν περιφέρει έντδς τοΰ λιμένος κύματα αρμο
νίας. ίσως παγερός τις κριτικός ήθελε παρατηρή
σει δτι ένίοτε δέν ψάλλουσι κατά τούς κανόνας 
της μουσικής γραμματικής’ άν δμως ήκουε τήν 
γνωστήν διωδίαν τής Traviala;

Cielo ! . . . morir si giovane,
ήθελε συμφωνήσει μετ’ έμοΰ ότι ψάλλουν πάν
τοτε κατά τούς κανόνας τούς τεθέντας ύπό τή; 
καρδίας καί κυρωθέντας ύπδ τοΰ έρωτος. Ας 
άφήσωμεν δμως τού; εύθυμους αύτούς νεανίας, 
τών όποίω; έκαστο; έχει ίσως Sv άρτιγενές μυθι
στόρημα, καί άς διευθυνθώμεν πρδς τούς πενιχρούς 
φανούς, οΐτινες φωτίζουσι τήν είσοδον τοΰ λιμέ
νος δπου άντηχεϊ έκμεθύουσα μουσική. Η θαλασ- 
σία αύρα σκορπίζει πανταχοΰ μέ τά άρώματά 
της τούς θρηνώδεις στόνους τοΰ Harmoni-Fiute, 
τδ όποιον ύπδ τάς έπιδεξίους χεΐρας τοΰ μουσι
κοδιδάσκαλου Κυρίου Ρ... καθίσταται μαγευτι
κόν δργανον φέρον τήν ρέμβην . . . Ειχον δί
καιον οί αφελείς χωρικοί τής Γερμανίας, οΐτινες 
κατά τήν έφεύρεσίν του άκούοντέ; το τήν νύκτα 
νά άντηχή έντδς τών Μεσαιωνικών Πύργων, τώ 
άπέδωκαν ύπερφυσικήν δύναμιν.

Οι κώδωνες τών πλοίων σημαίνοντε; πενθίμως 
τήν 11 δίδουσι τδ σύνθημα τής επανόδου είς τήν 

παραλίαν. Διατί δμως δέν εξέρχονται πλέον άπδ 
τής κομψής εκείνης παρά τή παραλία οικίας άρ- 
μονίαι κλειδοκύμβαλού ; διατί η χαρίεσσα οικο
δέσποινα δέν σταματά ώς άλλοτε τούς διαβάτας 
ύπδ τδν εξώστην της μέ κανέν βάλς τοΰ Στράους 
ή

"Υμνος ιίς τήν A. Μ. τόν Βασιλέα τών Έϋηναν ΓΕΩΡΓΙΟΝ τόν Λ', ύπό Α· Καταχονξηνον.

1 Maestoso f

Soprano
mf

μέ καμμίαν romance γαλλικήν ;
Φεΰ !
It is not the rose that returns no more
But the heart’s young dreams when their 

bioom is o’ er.

Tenorel

Πώς σοΰ έφάνη ή εσπέρα μου, καλή μου ’Ιουλία; 
Ευρίσκεις δτι είμαι πολύ δυστυχής εις τδν Πει
ραιά ; ’Αλλ’ άν καμμίαν εσπέραν είμαι κακοδιάθε
τος, ή άν ή θάλασσα έξαγριωθεΐσα (ήξεύρεις, ιου
λία, θΰμόνει και αύτή ενίοτε καθώς ήμεΐς) κατα
στήση δυσχερείς τους θαλασσίους περιπάτους, καί 
πάλιν ύπάρχουσι μέσα νά μή περάσω μονοτόνως 
τάς έσπερινάς μου ώρας, ί’πάρχουσιν είς τδν Πει
ραιά πολλαί οίκιακαί συναθροίσεις, είς τάς όποι
ας συχνάζω, δπου ευρίσκεις πέντε έξ άτομα, φι
λικά τά πλεΐστα, άφίνοντα ττ,ν συνομιλίαν νά 
πλανάται ίδ>οτρ'όπως, θωπεύαντα μίαν ιδέαν έφ 
όσον τοΐς μειδιά καί άπορρίπτοντα αύτήν άπο
τόμως άμα άπωλέση τδ άρωμά ττ.ς.

ίδού ατελής και άχρους σκιαγραφία τής Πει- 
ραϊκής ζωής’ άλλά σέ βλέπω άπ’ έδώ είς πονηρόν 
μειδίαμα διαστέλλουσαν τά χείλη’ θά έπροτίμας 
ίσως άντΐ τών ειδυλλιακών αυτών ευτυχιών μέ τάς 
όποιας έπλήρωσα τόσον χάρτην, κάμμίαν λεπτο
μερή περιγραφήν τών χορών είς τούς οποίους το- 
σαύτη,ν έπέδειξαν φιλοκαλλίαν οι άξιωματικοι τής 
Ζηνοβίας. Δέν τδ έκαμα διότι γνωρίζω δτι άνα- 
γινώσκεις τήν Grece, καί είμαι πεπεισμένος δτι 
άπλήστως θά διέτρεξες έν αύτή τάς επιφυλλίδας 
τοΰ φίλου μας Αλθώτα, τοΰ Jules Janin αύτοΰ 
τής ελληνικής επιφυλλιδογραφίας, δστις κατορ
θώνει νά λέγη τόσα ευφυή πράγματα, χωρίς ού 
δέποτε νά φανή ούτε κακός, ούτε αδιάκριτος.

Tenorell

Basso

Piano

f

f

Εν Πειραιεϊ, τή I 5 Αύγούτου 1863.

ΑΣΠΑΣΙΑ.
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Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ. 
(Συνίχιια, ΐδδ φυλλάδ. /β).

— Μάέίπής δτι ό άνδρας μου θάύπάγη αύριον, 
άπεκρίΟ-η ή σύζυγος τοϋ Κορβίνου, υπό κακοΰ 
προαισθήματος καταταραχθεΐσα έπί τή εμ
φανίσει τοΰ ανθρώπου τούτου,
— Στάσου δά, κυρία Κορβίνου, περίμενε 
μίαν στιγμήν σέ παρακαλώ, μή βιάζεσαι τό
σω, τί διάβολο ! ωσάν τό σπήτι τής κυρίας 
Γρ'ιμμ δέν είναι πολλά εις Μοντοβάν, καί 
δέν πρέπει νά δυσαρεστή κάνεις εύκολα εύ
κολη μίαν γυναίκα, ή όποια μοϋ δίδει ένα 
λουοοβίκι κάθε φορά όταν τήν κτενίζω.
— Και τήν εισαγγελίαν τήν λησμονείς; 
είπε χαμηλοφώνως ή σύζυγος, προσπαθούσα 
νά τόν έμποδίση.
— Έως εις τάς έπτά ώρας, όπου Οά ύπάγω, 
έχομεν καιρόν· τώρα μόλις είναι έξ. Εμ
πρός λοιπόν, παλληκάρια, και γρήγορα!
— Μένε ήσυχος· δέν 0’ άργήσης, είπε γογ- 
γύζων ό γίγας και διεπέρασεν ύπό τό φο- 
ρεΐον τούς ξυλίνους μοχλούς. Μόλις τωόντι 
«άχθοφόροι άπεμακρύνθησαν όλίγον τής α
γοράς, και έφθασαν έπί τής κρηπίδος τοΰ 
ποταμού, ήρχισαν νά τρέχωσιν ώς αστραπή· 
ό δέ Κορβΐνος, βλέπων τήν άνήκουστον ταύ
την ταχύτητα υπερέχάιρε, καί ήπόρει μόνον 
δτι δέν διήλθον.άπό τάς γνωστάς οικίας, 
δθεν συνήθως διέβαινεν οσάκις μετέβαινεν 
εις τήν ’Αμερικανίδα Γρίμμ. Έν τούτοις εί
χον έντελώς άπομακρυνθή τής πόλεως, εί
χον μάλιστα αφήσει όπίσω αύτών και αυτά 
τάπροάστεια, όπου εκειτο ή οικία τής πελάτου 
του, και όμως τό φορεϊον ΐπτατο ούτως εΐ- 
πεϊν έκ τοϋ τάχους, άντί νά σταθή- ή δ’ έκ- 
πληξίς του έτι μείζων ύπήρξεν όταν, άπο- 
μάξας διά τής χειρός τήν έπί τών ύαλων 
υγρασίαν, παρετήρησεν ότι εύρίσκοντο εις 
τάς δενδροστοιχίας τών Καπουσίνων. ^Μα
νιακός τότε γενόμενος ό ταλαίπωρος Κορ- 
βϊνος, καί βλέπων ότι δέν ήδύνατο ν’ άνοι
ξη τά Ουρίδια τοΰ φορείου, διότι χειρ ρω- 
μαλεωτέρα έκράτει αυτά κεκλεισμένα, ήρχι- 
σε νά φωνάζη δλαις δυνάμεσι. Τέλος τό φο- 
ρειον έστάθη, ό δέ Μακρογιάννης ήνέωξε τό 
θυρίδιον καί λαβών άπό τών χειρών τον 
κουρέα, τόν κατεβίβασεν ώς μικρόν παιδίον.
— ΈφΟάσαμεν, είπεν.
—- ΈφΟάσαμεν; έτραύλισεν ό Κορβΐνος έν
τρομος, ρίψας οέ περί έαυτόν βλέμμα άνή- 
συχον καί ίδών δένδρα υψιτενή, ομίχλην 
καί ούδέν άλλο, ένόησε τέλος ότι εύρίσκετο

εις τήν λεωφόρον τών Καπουσίνων, δηλαδή 
εις τών περιπάτων απάντων τόν έρημότερον 
καί μελαγχολικώτερον. Ποΰ μέ φέρετε; εί
πεν άνησύχως.
— Έκεϊ! είπεν εις τών αχθοφόρων τείνας 
τόν λιχανόν πρός τόν Τόρνον.
— ’Αστεΐζεσαι βέβαια, ύπέλαβεν ό Κορβΐ
νος, ώχριάσας ώς νεκρός και άγωνιζόμενος 
πλήν εις μάτην νά μειδιάση.
— Τώρα βλέπεις!
— Τί σάς έκαμα, οι’ όνομα τού θεού;. ·.
— Έρώτήσε τήν συνείδησίν σου!
— Ή συνείδησίς μου είναι καθαρά, δέν σάς 
έβλαψα διόλου.
— Δέν μάς έβλαψες διόλου, έ ! και τί ήθε
λες λοιπόν απόψε είς τήν εισαγγελίαν, πα- 
ληάνθοωπε;
— "Ημαρτον! χαρίσατέ μου τήν ζωήν, άνέ
κραξεν ό Κορβΐνος, συμπλέκων τάς χεΐρας 
καί γονυπετών πρό τών φονέων του.
— Δένέχειημαρτον, μή μάς χασομεράς!
— Τό κάμνετε διά νά μέ τρομάξητε χωρίς 
άλλο· δέν πιστεύω νά θέλητε νά μέ σκοτώ
σατε, όχι! Μακρογιάννη, φίλε μου, γείτονα 
μου, σώσόν με!...
— Κάμε τήν προσευχήν σου, είπεν ό Λυκο- 
πόδης, όστις μέχρι τοΰδε έσιώπα.

Όταν ήκούσθη ή παγετώδης αύτη φωνή, 
ρίγος θανάτου κατέλαβε τόν Κορβΐνον έκύτ- 
ταξε τριγύρω, άλλά δέν είδεν άλλο παρά δέν
δρα· ήκροάσθη έν άκρα άγωνία, άλλά δέν 
ήκουσε παρά τόν φλοίσβον τών ύδάτων του 
Τόρνου καί ό φλοίσβος ούτος τώ έφάνη μή
νυμα θανάτου. Τότε πλέον έλυγίσθησαν τά 
γόνατά του καί κατέπεσεν άναυδος έπί τής 
χλόης.

XV.

Η ΕίΑ'Λ.ν.

Ό Σαδώκ, ώς άν ήτο ώρολόγιΟΆ, τήν 
έβδόμην άκριβώς μετέβη εις τήν εισαγγε
λίαν έκεϊ δέ εύρε τόν μοίραρχον, δστις μάλ
λον καί τούτου άνυπόμονος είχε φθάσει πρό 
τής όρισθείσης ώρας. Ό εΐσαγγελεύς λοι
πόν τώ άνέγνωσε δύο έπιστολάς, τάς οποίας 
είχε λάβει μετά μεσημβρίαν παρά τής κυρίας 
Βερνύ καί τής κυρίας Ααγράβης, έν αίς διά 
τών αύτών ώς έγγιστα φράσεων άνήγγελ- 
λον τήν έλευσίν των καί τήν άνακοίνωσιν 
σπουδαιοτάτων ανακαλύψεων* άμφότεραι δ’ έ- 
περαιοΰντο ώς εξής· « Είδομεν τόν αρχηγόν 
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τής συμμορίας άνευ προσωπείου· είναι άν
θρωπος διακεκριμένης αγωγής, καί θά τδν 
καταγγείλωμεν. »

Αί τελευταΐαι αυται λέξεις σφοδράν ένε- 
ποίησαν έντύπωσιν εις τδν Δαγγλήν.
— Μήπως είχες δίκαιον, φίλε μου, είπε πρδς 
τδν εισαγγελέα, και πρόκειται τωόντι περί 
τοϋ ιππότου Δάρκ;...
— Πολύ τδ φοβούμαι, κύριε μοίραρχε, και 
ή αλήθεια είναι δτι ούδόλως δίδω πίστιν είς 
τά έγγραφα καί είς τούς λόγους τοϋ αμφι
βόλου τούτου έγγονοΰ τοΰ μεγάλου βασι- 
λέως.
— Ήκουσας έν τούτοις, τί έλεγον ό Νο
μάρχης καί ό ’Επίσκοπος’...
— Πιθανόν ό κύριος Δέ Γούρκης καί ή 11α- 
νιερότης του νά ήπατήθησαν. Είδομεν καί 
άλλοτε επιδέξιους απατεώνας !
— Ναι, άλλά πώς συμβιβάζονται αί μεγά
λοι χρηματικοί ποσότητες, τάς όποιας ό νο
μάρχης λαμβάνει είς όνομα τοϋ ιππότου 
παρά τοϋ κυρίου Δέ Βρετώ ;
— Τίς έγγυάται δτι δέν είναι κλοπή μαΐαι 
καί δτι δέν είναι πλαστογραφημένον τδ όνο
μα τοΰ Δέ Βρετώ;
— 'Οχι, δέν συμφωνώ· άπ’ εναντίας, υπο
πτεύομαι μάλλον τδν Πολωνόν αξιωματικόν, 
τοΰ όποιου οί τρόποι καί αί νυκτερινοί έκ- 
δρομαί δέν μοί άρέσκουσι παντάπασι.
— Τά πάντα μετ’ δλίγον θά διαφωτισθώσι 
■καί θά μάθωμεν τήν αλήθειαν παρά τών 
■τριών μαρτύρων, τοΰ Κορβίνου καί τών δύο 
γυναικών.
— Επτά καί τέταρτον! είπεν ό μοίραρχος 
•άνυπομονών, απορώ, πώς έως τόρα δέν έ- 
φάνησαν πρδ πάντων ό Κορβΐνος δστις εί
ναι ακριβέστατος είς τάς συνεντεύξεις του.
— Μά τήν αλήθειαν, κ’ έγώ δέν έννοώ τδ 
αίτιον τοιαύτης βραδύτητος! Έν τούτοις ή- 
μίσεια παρήλθεν ώρα καί δμως ούδείς έφά
νη. Τότε δ Δαγγλής μή άντέχων πλέον, ά- 
πέστειλε τδν Ξυπνητόν διά νά πληροφορη- 
θή περί τοΰ Κορβίνου, ούτος δέ μετά πα- 
ρέλευσιν ολίγων λεπτών έπέστρεψε συνο- 
δευόμενος παρά τής γυναικός τοΰ κουρέως, 
ήτις έν θρήνω καί κλαυθμώ διηγήθη, τίνι 
τρόπω διά τών αχθοφόρων ήρπάγη ό σύζυ
γός της, ένώ δ’ έξέθετε τούς φόβους καί 
τάς ύπονοίας της, άμαξα μετά πατάγου 
κυλισθεΐσα έπί τοΰ ανωμάλου λιθοστρώτου 
τής όδοΰ, έστη πρδ τής εισαγγελίας καί 
μετά μικρόν άνέβη ό θυρωρός πελιδνός υπό

τρόμου καί άνήγγειλεν είς τούς δικαστάς, 
δτι άμαξα ύπδ ήνιόχου παράφρονος έλαυνο- 
μένη έκόμισε τδ πτώμα τής κυρίας Ααγρά- 
βης. Ό Δαγγλής καί ό Είσαγγελεύς άκού- 
σαντες ταΰτα καί καταβάντες πρός έξακρί- 
βωσιν τοΰ πράγματος, συνήντησαν έν τή 
είσόδω τδν έφημέριον τής Βρενσώλης άγον
τα τήν μικράν ύπηρέτριαν καί τόν γέροντα 
πρδς έπιμαρτυρίαν τοΰ φόνου τής γραίας
Βερνύ.

Ή παράστασις ήτον δλως θεατρική, καί 
ό μοίραρχος ύπ’ δργής καί συγκινήσεως σι- 
γήσας έπί τινα χρόνον, έπανέλαβεν έν τάχει 
τήν δραστηριότητά του.
— Άγωμεν, κύριε, είπε πρός τδν εισαγγε
λέα, άς έργασθώμεν, καί άς έργασθώμεν έ-
πιμόνως καί αύστηρώς, άποθέμενοι πάν αί
σθημα οίκτου ή εύσπλαγχνίας! άκούεις τούς 
κακούργους ! προκαλοΰσι τήν δικαιοσύνην δι’ 
αιματηρού προκλητηρίου· ό δήμιος λοιπόν 
θ’άνταποκριθή είς αύτούς καί ό τροχός θ’ άν- 
ταμείψη τδ θράσος των !

Πάραυτα ό Σαδώκ άνέλαβε χρέη άνακρι- 
τοΰ· έξήγαγεν έκ τοϋ κόλπου τοι» τό τετρά
δων τών καταθέσεων καί ήρχισεν έν τάχει 
τήν έξέτασιν τών μαρτύρων άφοΰ δέ ή 'σύ
ζυγος τοΰ Κορβίνου, ό αμαξηλάτης, ή ύπη- 
ρέτρια τήςΒρενσώλης καίό. γέρων κατέθεσαν 
δσα έγνώριζον καί περιέγραψαν λεπτομε
ρώς τάχαρακτηριστικά τών ένοχων, όείσαγ- 

1 γελεύς παραβαλών τά ρηθέντα πρδς δσα έν 
τώ χαρτοφυλακείω του είχε προλαβόντως 
σημειώσει, κατέστρωσε κατάλογον περιέ- 
χοντα πεντήκοντα έξ ονόματα καί τδν ένε- 
χείρισε τώ μοιράρχω* έκεϊνος δέ λαβών 
κατά μέρος τδν ύπαστυνόμον,
— Δύνασαι, είπε πρδς αύτδν, νά ένεργήσης 
έντδς τής νυκτός δλας ταύτας τάς συλλή
ψεις ;...
— Μάλιστα, συνταγματάρχα μου, άλλ’ ύπδ 
τδν όρον τοΰ νά μή λάβη μέρος είς τάς ένερ- 
γείας μου ό Ξυπνητός!
— Διατί; τόν ύποπτεύεσθε;
— 'Οσάκις τούλάχιστον συνέπρ αξε μετ’ έμοϋ, 
έπεστρέψαμεν μέ χεΐρας κενός.
— ’Αρκεί! ύπάγετε καί σάς παρέχω άπόλυ- 
τον πληρεξουσιότητα!

Ό Ξυπνητός κατηυθύνθη τότε πρός τήν 
θύραν, άδιάφορον προσποιούμενος ήθος, ό 
Δαγγλής δμως τδν έκράτησεν, είπών έπιτα- 
κτικώς·
— Νά μή έξέλθη κανείς έκ τής είσαγγε-

λίας πρό τής ήμέρας ! θυρωρέ συνόδευσον 
τδν Ξυπνητόν είς τδ ύπόγειον τών βασανι
στηρίων καί κλείδωσέ τον άσφαλώς, νά δια- 
νυκτερεύση μετά τοΰ πτώματος τής κυρίας 
Βερνύ!

Ή νύξ έκαρποφόρησεν εντούτοις παρ’έλ- 
πίδα καί διά τών ενεργειών τοΰ ύπαστυνόμου 
Βιτάλη Τρεμολλιέρ, δστις διά νυκτός περι
ήλθε τά καταγώγεια, τά καπηλεία καί δλας 
ανεξαιρέτως τάςδπάς τοΰ Μοντοβάν, καί άμα 
τή άνατολή τοΰ ήλίου, άπαντες σχεδόν οί 
συνέταιροι τής μυστηριώδους συμμορίας εύ- 
ρίσκοντο έγκαθειργμένοι είς τάς φύλακας 
τοΰ Καστελλίου. Καί ό μέν μοίραρχος έπέ- 
στρεψε τότε είς τήν οικίαν του, άλλ’ ό άκά- 
ματος είσαγγελεύς άπεφάσισε νά μή γευθή 
άναπαύσεως πριν περατώση τό έργον τής δι
καιοσύνης, διά τής άνακαλύψεως καί αύτοΰ 
τοΰ άρχηγοΰ.
— «Κρατοΰμεν, έλεγε, τάς χεΐρας τοΰ έγ
κλήματος, μάς άναγκαιοι δμως καί ή κεφα
λή πρδς έπίστεψιν τοΰ έργου.»

Ύπό τοιούτων λοιπόν έμπνεόμενος λογι
σμών, προεγευμάτισεν έχ τοΰ προχείρου 
έπί τοΰ γραφείου του καί κατέβη είς τό ύπό- 
γειον τών βασανιστηρίων, δπου έμενε φυλα
κισμένος ό Ξυπνητός.

Ό τίμιος ουτος άνθρωπος, ώς ό ίδιος ά- 
πεκάλει εαυτόν, κακήν διήλθε νύκτα έν μέσω 
τοΰ πτώματος καί τών βασανιστηρίων.’ Τδ 
δργΐλον βλέμμα τού μοιράρχου μεγάλως 
τόν άνησύχει, και άφ’ ετέρου έξησκημένον 
έχων τδ ούς ήκουσε τάς άνά πάσαν ώραν 
ένεργουμένας συλλήψεις, καί ψυχρός ίδρώς 
κατέβρεχε τδ πρόσωπόν του, διότι έφαντά- 
ζετο δτι άπδ ίστοΰ αράχνης έκρέματο ή ζωή 
του, καθότι οί συνένοχοί του ήτο πιθανότα- 
'τον δτι θά τδν έπρόδιδον, διά τών βασάνων 
αναγκαζόμενοι. Ώ, πόσον τώρα πικρώς με- 
τενόει δτι δέν άπεσύρθη πρδ πολλοΰ είς τήν | διά μιας μέθοδον καί τδν ήρώτησεν έάν έ- 
πατρίδα του καί νά ζήση έκεΐ ώς τίμιος άν-ΐ γνώριζε τήν μαρκησίαν... 
θρωπος!

Τάς σκέψεις ταύτας άποτόμως διέκοψεν 
ό πρώτος τών ύπδ τοΰ Σαδώκ άνασυρομένων 
μοχλών τής θύρας. Άποφασίσας έν τούτοις 
ν’ άντικρούση οίανδήποτε κατ’ αύτοϋ κατη
γορίαν έπέφερον, άνέλαβεν ήθος άτάραχον 
καί ψυχρόν καί περιέμενε, τήν μέν καρδίαν 
περίτρομον τδ δέ πρόσωπόν γαλήνιον έχων. 
Τδ εύτύχημα δμως διά τήν δικαιοσύνην ήτον 
δτι ό είσαγγελεύς εύκόλως δέν ήπατάτο, 
δθεν ή κατ’ έπιφάνειαν άταραξία τοΰ Ξυπνη- | κήπου τής άνθοπώλιδος, αύτός δέ περιτυλι-

τοΰ διηρέθισε τάς ύπονοίας του. Τοιαύτη 
άκαιρος καί ύπέρμετρος άταραξία άποδει- 
κνύει ένοχήν, διελογίσθη ό είσαγγελεύς, καί 
πάραυτα ήρχισε νά τδν έξετάζη προσεκτικώς 
άπδ κεφαλής μέχρις ονύχων, ύστερον δέ διά 
τού τραχέος καί λακωνικού αύτοΰ ύφους,
— Ήξεύρεις πρός τί έρχομαι; είπεν αύτώ.
— Διά νά μέ έλευθερώσητε, πιστεύω, τής 
φυλακής, άπεκρίθη ό ένωμοτάρχης μετά 
προμελετημένης άφελείας. ' Δ, κύριε Σαδώκ,. 
κακός σύντροφος, μά τήν άλήθειαν είναι ό 
νεκρός! Προτιμώ νά τρέχω είς τά δάση τά 
μεσάνυκτα καί νά διαβαίνω βουνά καί λαγ
κάδια, παρά νά φυλάττω ένα πτώμα!
— Σέ πιστεύω, δέν θά έφοβεΐσο τόσον ούδέ 
θά σέ ήλεγχεν ή συνείδησις!
— Δέν είπον δτι είμαι δειλός, κύριε Σαδώκ, 
δσω δέ διά τήν συνείδησίν μου, δέν βλέπω 
ποιον ποτέ έβλαψα...
— Ό Βιτάλης Τρεμολλιέρ συνέλαβεν έντδς 
τής νυκτός πεντήκοντα έξ ληστάς...
— Καλά τούς έκαμε, τούς άχρείους καί ό 
θεός εύλογητός! πολλάκις έξενύκτισα έξ 
αιτίας των.
— Κατέθεσαν πολλά είς τήν άνάκρισιν, 
Ξυπνητέ!
— Δέν άμφιβάλλω.
— Υποθέτεις τί μοί είπον;

Ό Ξυπνητός φοβηθείς μή τοι έξ άπροσε- 
ξίας περιπέση είς τινα παγίδα, έσιώπησεν,
— ’’ Δκουσον, ύπέλάβεν ό Σαδώκ, μόνη ή 
καθαρά καί ειλικρινής έξομο/ώγησις δύνα
ται νά σέ σώση.
— Τί λέγουν αύτοί οί άχρεΐοι έγώ δέν ή
ξεύρω, σάς λέγω μόνον δτι δέν έχω νά έκ- 
μυστηρευθώ τίποτε περιπλέον άφ’ δσα είπον 
είς ύμάς καί είς τδν κύριον μοίραρχον.

Ό είσαγγελεύς άφοΰ έπί ματαίω ποικιλο- 
τρόπως τδν έξέτασεν, άπελπισθείς ήλλαξε

γνώριζε τήν μαρκησίαν...
■ “Οσω καί άν έδέσποζεν έαυτοΰ, ή άπότο- 
μος αυτή έρώτησις τδν έθορύβησε, συνελ- 
θών μολοντούτο έν τάχει, ήρνήθη έπανει- 
λημμένως τδ πράγμα· ητον δμως παράκαι
ρα πλέον! Ό Σαδώκ διείδε κάπως άκτΐνα 
αλήθειας, καί καθδ έμπειρος ιχνηλάτης δέν 
παρέβλεψε τήν εύκαιρίαν διατάξας έπομέ- 
νως τδν Ξυπνητόν νά τδν άκολουθήση, ά- 
πέστειλε τόν ύπαστυνόμον νά καταλάβη 
διά τριών ένωμοτιών δλας τάς έξόδους του
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ζων βλοσυρώς τδν Ξυπνητόν.
— Ελάτε μέσα λοιπόν !

Ή Οέσις τοΰ ενωμοτάρχου κατέστη κρι- 
σιμωτάτη, διότι έκ τοΰ σύνεγγυς καί άγρύ- 
πνως έπιτηρούμενος παρά τοΰ Σαδώκ, ούτε 
νεύμα ούτε κίνημα άπαρατηρήτως ήδύνατο 
νά κάμη· έκάθησε λοιπόν φιλοσοφικώ τω 
τρόπω καί σταυρώσας έπί τού στήθους τάς 
χεΐρας άπέτεινε διά τής διανοίας ένθερμους 
ικεσίας πρδς δλους τούς αγίους ΐνα έπιβά- 
λωσι χαλινόν είς τήν γλώσσαν τοΰ άσυνέ- 
του πορθμέως άλλ’ ήτο πράγμα άκατόρθω- 
τον τήν ήμέραν έκείνην, διότι μόλις τδ ά- 
κάτιον άπεμακρύνθη τής ακτής, ό Σιδηροπε- 
λέκας λαβών τάς κώπας,
— Έ γαλάζιο πτερό, τδν είδες έκεΐκάτω; 
είπε δεικνύων διά κινήσεως τών ώμων τδ 
μέρος ένθα έκειτο τδ πτώμα.

Ό Ξυπνητός λέξιν δέν είπε καί έμεινεν 
ακίνητος, άποκριθέντος όμως άντ’ αύτοΰ τοΰ 
Σαδώκ, ό γέρων έξηκολούθησεν.
— Ημείς τδ είπαμεν πολλαϊς φοραΐς ότι 
έκεΐ Οά καταντήση, δέν λέγω άλήθεια;
— Τούς κακούργους’ έτραύλισεν ό Ξυπνη
τός άναλαμβάνων τήν ύπόκρισίν του.
— Τδν έξεπάστρεψαν είς τάς έπτά ώρας, 
έκεΐ ς’ τούς βράχους· δύο φοραΐς έφώναξε 
βοήθεια, τδν ήκουσα.
— Δέν θά τήν φύγουν τήν κρεμάλα έν- 
νοιά σου
— Μήτε σύ, γαλάζιο πτερό, δέν θά γλυτώ- 
σης, δταν μάθη ή άστυνομία ότι τά παίζεις 
καί μέ αύτήν καί μ’ έκείνους, μήτε αύτός ό 
γεροκατεργάρης όποΰ κουβαλεΐς μαζί σου, 
διατί θά σοΰ ’μοιάζει, πιστεύω.

Τήν καρδίαν τρωθείς ό Ξυπνητός, έσιώ- 
πησε καί καθ’ δλον τδν έπίλοιπον πλοΰν διέ- 
μεινεν ακίνητος ώς μάρμαρον.
— Έφθάσαμεν! είπεν ό Σιδηροπελέκας προσ- 
ορμίζων τήν λέμβον, πηγαίνετε τώρα είς τδ 
περιβόλι, διαβολάνθρωποι, φυλαχθήτε δμως 
γιατί κάμνει κρύο σήμερα, καί είχες δίκαιο 
σύ, γαλάζιο πτερό, πολύ δίκαιον όποΰ έμή- 
νυσες μέ τόν Πιτόσχην ότι Οά πέση χαλάζι 
καί ότι έκεΐνος δπου έπνιξαν έκεΐ κάτω, είδε 
τδν βασιλίσκον.

Ό Σαδώκ διευθύνθη πρδς τήν οικίαν άλλ’ 
έν τω μεταξύ στραφείς διά μιάς,
— Θά άρνηθής καί τώρα; είπε πρδς τόν Ξυ
πνητόν.

Έν οχι σχεδόν άκατανόητον έξήλΟε του 
όρκους τών όδόντων τοΰ Ίσκαριώτου τής

χθείς είς εύρύν έπενδύτην καί τούς πετάσ- 
σους τοΰ πίλου του μέχρις οφθαλμών κατα- 
βιβάσας, δίευθύνθη, ούτω μεταμφιεσθείς πρδς 
τόν Τόρνον.

Έξερχόμενος τής εισαγγελίας συνήντησε 
τήν κηδείαν τοϋ έξοχωτάτου καί ισχυρότα
του άρχοντος κυρίου Δαλλιέ, πρώην βαρόνου 
δέ Κοσάντ· πλησίον δέ τοΰ ποταμού είδε 
πολυάριθμον άθροισμα άνθρώπων ίσταμένων 
κύκλω νεκρού τίνος σώματος έκ τοΰ ποτα
μού σνασυρθέντος.
— Τί τρέχει; ήρώτησεν αστυνομικόν τινα 
κλητήρα δν διέκρινε μεταξύ τοΰ πλήθους.
— Είναι ό δυστυχής Κορβϊνος ’ κύριε είσαγ- 
γελεϋ.
— Ά, κύριε Σαδώκ ! είπον ταύτοχρόνως 
πολλοί τών περίεστώτων, έκβαλόντες τούς 
πίλους των καί παραμερίσαντες, ό καϋμέ- 
νος ό Κορβϊνος δέν θά μάς κτενίση πλέον. 
Κυττάξατε πώς οί αχρείοι αυτοί κακούργοι 
τόν έσαβάνωσαν πριν τδν πνίξωσιν !

'Ο Σαδώκ έπλησίασε καί εΐδεν έξηπλω- 
μένον έπί τής κρηπίδος τοΰ ποταμού τδ πτώ
μα τοΰ κουρέως, άναγνωριζομένου έκτδς τών 
άλλων καί έκ τής πολυποίκιλου ενδυμασίας· 
οί λησταί τώ άφήρεσαν τδν λαιμοδέτην, τήν 
χρυσήν ταμβακοθήκην καί τάς άργυράς πόρ- 
πας τών σανδαλίων του και τδν έδεσαν χώ
ρας καί πόδας διά χονδρού σχοινιού. Διά 
ποιου δέ είδους θανάτου τδν έφόνευσαν πριν 
τόν ρίψωσιν εις τδν ποταμόν, έφαίνετο έκ 
τοΰ διπλοΰ μελανού αύλακος τοΰ διαγραφο- 
μένου περί τδν λαιμόν του. Ό εϊσαγγελεύς 
έν τούτοις ένώ έξήταζε τό πτώμα δέν έλη- 
σμόνει καί τδν Ξυπνητόν ίδών λοιπόν όποιαν 
έντύπωσιν έπροξένει είς αύτδν τδ θέαμα τοΰ
το, καί ότι άπέστρεφε τούς οφθαλμούς καί 
δέν έπλησίαζεν, έπείσθη έντελώς περί τής 
ένοχής του, καί έξηκολούθησε τδν δρόμον 
του, έπιθυμών, κατά τήν συνήθη αύτώ φρά- 
σιν, νά κοπανίση τόν σίδηρον ενόσω 
ήτο πεπυρ ακτω μένος.

Φθάσας παρά τδ πορθμεϊον τοΰ Σιδηρο- 
πελέκα ήτοιμάσθη νά καλέση τδν άγριον 
τοΰτον χάρωνα τής νήσου· άλλ’ ό γέρων 
πορθμεύς ίδών τδν Ξυπνητόν έλυσε τήν 
λέμβον του καί έσπευσεν είς συνάντησίν του, 
δταν δέ έφθασε παρά τούς πόδας σχεδόν τοΰ 
Σαδώκ, είπε γογγύζων.
— θέλετε άνθη, πιστεύω, γεροκατεργα- 
ραϊοι, έ;
— Ναί, άπεκρίθη άμέσως ό Σαδώκ, άτενί- 

εισαγγελίας.
τ— Τδ έγκλημά σου είναι τρομερόν καί πά
σης ποινής άνώτερον, διότι τά βασανιστή
ρια καί ό τροχός είναι ρόδα πρδς κακούργους 
τοιούτους, όποιος σύ, καί δμως, έάν μέ 
συνδράμηςείς τήνάνακάλυψιν τοΰ άρχηγοΰ, 
σοί χαρίζω τήν ζωήν.

Ό Ξυπνητός έσκίρτησε καί διά φωνής, 
έπιμαρτυρούσης ειλικρίνειαν περί τής όποίας 
ό πολύπειρος εϊσαγγελεύς ούδόλως έδυσπί- 
στησεν, ώμολόγησεν ότι ούδείς έκ τής συμ
μορίας έγνώριζε τδν άρχηγόν πλήν τής 
μαρκησίας, καί ότι ούδείς ούδ’ αύτοΰ έξαι- 
ρουμένου είδον ποτέ αύτδν άνευ προσωπείου.
— Είναι ύψηλδς τδ άνάστημα, καθώς ό ιπ
πότης Δάρκ; ήρώτησεν ό Σαδώκ.
— ’Απαράλλακτος, καί φέρει πολύτιμον άν
θρακα είς τήν άριστεράν χεΐρα.
— Καλόν είναι τό γνώρισμα· άλλά δέν πι
στεύω νά κάμω χρήσιν αύτοΰ, διότι ό πε- 
πυρακτωμένος σίδηρος 0’ άναγκάση τδ ά
θλιον αύτδ γύναιον νά όμολογήση τδ όνο
μα τοΰ άρχηγοΰ.
— Φοβούμαι ότι δένθάτόκατορθώσητε, κύ
ριε είσαγγελεΰ, διότι αύτή δέν είναι άνθρω
πος, είναι χαλύβδινος διάβολοςΘ’ άποθάνη 
ύπδ τάς βασάνους, άλλά δέν θά όμιλήση, 
δταν μάλιστα πρόκηται νά προδώση τδν Μαΰ
ρον, καθώς αύτοΐ τόν ονομάζουν, τδν ό
ποιον λατρεύει.
.— Έγώ εγγυώμαι περί τούτου.
— ΙΙροτιμότερον, φρονώ, νά προσπαθήσω- 
μεν διά τοΰ δόλου ν’ άνακαλύψωμεν τδ μυ
στήριον.
— Δέν άντιλέγω, άλλά πώς θά τδ κατορ- 
θώσωμεν;
— Είναι περικυκλωμένον τό περιβόλι;
— Τό φυλάττουσι τρεις ένωμοτίαι.
— ’Ελάτε λοιπόν, καί θά σάς αποδείξω ότι 

.είμαι ειλικρινής καί άφωσιωμένος είς σάς.
Ό Ξυπνητός ώοήγησε τδν εισαγγελέα είς 

τήν οικίαν, γινώσκων ότι ή μαρκησία έλει
πε, καθότι παρελθούσης τής πρώτης ορμής 
έπήλθεν ή μεταμέλεια καί ό έλεγχος τοΰ 

. συνειδότος· βαθεΐς στεναγμοί έξήρχοντο τοΰ 
στήθους της καί έτέλει λειτουργίας καί μνη
μόσυνα ύπέρ τών ψυχών τών θυμάτων αύ
τής έν τή έκκλησία τών Καρμηλιτών. Ό 
Ξυπνητός λοιπόν σπεμάκρυνεν ύπδ διαφό
ρους προφάσεις τούς ύπηρέτας καί κλει- 
σθείς μετά τοΰ Σαδώκ είς τδ κομωτήριον 
τοΰ μικρού τούτου καί παλαιού οίκίσκου,

— Έδώ, είπε δεικνύων δύο μεγάλους κα- 
Ορέπτας, ΐσως ευρομεν ο,τι ζητείτε. ’Ήκου
σα ότι ή μαρκησία είχεν εικόνα τοΰ Μαύρου 
καί ότι ώρας ολοκλήρους τής νυκτδς διήρχε- 
το Οαυμάζουσα αύτήν έδώ λοιπόν είναι, άν 
δέν άπατώμαι, άλλ’ οπωσδήποτε άς δοκιμά- 
σωμεν.

Είπε καί διά τής χειρός ώθησεν άπόκρυφον 
έλατήριον, καί πάραυτα ό καθρέπτης άπο- 
σπασθείς τοΰ τοίχου ήνεώχθη ώς θύρα καί 
άπεκάλυψεν εικόνα άνδρός φυσικού μεγέθους. 
Ό Σαδώκ άνεφώνησεν ύπδ χαράς καί έπλη
σίασεν, άλλ’ αίφνης αί χαρές του κατέπεσαν 
ύπδ θάμβους καί άπελπισίας· άπδ τδν άπει- 
κονισμένον έκεΐνον άνδρα τδν πολυτελώς έν- 
δεδυμένον έλειπεν... ή κεφαλή!
— Σταθήτε, είπεν ό Ξυπνητός ένώ ό είσαγ- 
γελεύς παρετήρει τήν εικόνα μετά μεγίστης 
προσοχής, ίσως ή κεφαλή κρύπτεται άπό 
τόν άλλον καθρέπτην.

Ταύτοχρόνως ώθησε μετά τής αύτής έπι- 
τυχίας τδ έλατήριον- άλλά τότε αύτός ώπι- 
σθοχώρησε καί ώπισθοχώρησεν ύπδ τρόμου 
καί έκπλήξεως κινηθείς, διότι άνοιχθέντος 
τοΰ καθρέπτου έφάνη στενός διάδρομος, μέ
χρι τούδε κρυπτόμενος, και είς την είσοδον 
αύτοΰ ορθή ή μαρκησία άτενίζουσα κατάπρό
σωπον τδν Ξυπνητόν, τάς χεΐρας έσταυρω- 
μένας έχουσα έπί τοΰ στήθους καί τούς 
οφθαλμούς πυριφλεγείς.
— ΙΙροδότα, είπε τέλος ύποκώφως, κατ’αυ
τόν τδν τρόπον φυλάττεις πίστιν είς τά άν
θη ; λάβε λοιπόν τδν μισθόν σου.'

Ή πυρίτις άνεφλέχθη, ό δέ Ξυπνητός 
ύπό σφαίρας βληθείς τήν καρδίαν, κατέ- 
πεσεν ύπτιος πρδ τών ποδών τοΰ Σαδώκ. 
Ό Βιτάλης Τρεμολλιέρ άκούσας τδν κρότον 
τής έκπυρσοκροτήσεως προσέδραμεν άμέσως 
μετά τών περί αύτδν χωροφυλάκων.
— Αφοπλίσατε τήν γυναίκα ταύτην, είπεν 
ό Σαδώκ τεθορυβημένος ολίγον.
— Άλλο δπλον δέν έχω, άπεκρίθη περι- 
φρονητικώς ή μαρκησία, έκτδς τούτου, διά 
τοΰ όποιου έτιμώρησα τδν προδότην.
— Διατί τδν άποκαλεΐς προδότην; ήρώτη 
σεν ό εϊσαγγελεύς.
— Διότι ένώ ήτο ψυχή τε καί σώματι ά- 
φωσιωμένος είς ημάς, ύστερον μάς έπώ- 
λησεν.
— ’Αλήθειαν λέγεις;
— ΙΙαρατηρήσατε, είπεν άναστρέφουσα τήν 

1 χειρίδα της, καί θά ίτεδή οτι είς τδν άρι-
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στερόν βραχίονα φέρει παρόμοιον άνθόσημον.
— ΤΤολύτιμον γνώρισμα! έψιθύρισεν ό Σα
δώκ· έπειτα προσέθηκεν, Άφήσατέ με μόνον 
μετ’ αυτής τής διαβολικής γυναικός.

Οι χωροφύλακες έξήλθον συνεπάγοντες 
καί τό πτώμα τοΰ συντρόφου των, άμα δ’ ή 
Ούρα έκλείσθη.
— Κύριε Σαδώχ, είπεν ή μαρχησία έμφαί- 
νουσα ενεργητικήν καί γαληνών συνάμα ά- 
πόφασιν, καταπλήξασαν αύτόν, μή χάνετε 
τούς λόγους σας είς ερωτήσεις, ύποσχέσεις 
χαί άπειλάς, διότι είς τάς πρώτας δέν θά ά- 
ποκριθώ, τάς ύποσχέσεις θεωρώ γελοίας, 
τάς δέ άπειλάς περιφρονώ. ’Επιθυμείτε νά 
γνωρίσητε τό πρωτότυπον της είκόνος, άλ
λά σας λέγω δτι δέν θά τό γνωρίσητε ποτέ, 
διότι τό μυστήριον αύτό δέν θά μοί τό άπο- 
σπάσωσιν ούτε βία ούτε βάσανοι· Οά συνα- 
ποθάνη μαζί μου καί ό δήμιος Οά τό θάψη 
μετά τοΰ πτώματός μου.
— Σύ διέπραξες τήν έν Βαστίδι ληστείαν;
— θά σας τό είπω άπό τοΰ ικριώματος.
— Άλλόκοτον πλάσμα, μά τόν Θεόν! έψι- 
θύρισεν ό σπανίως βλασφημών εΐσαγγελεύς· 
έάν ό χαρακτήρ αύτής τής γυναικός έλάμ- 
βανε £οπήν είς τό καλόν θά τήν άνεδείκνυεν 
ήρωιδα, δυστυχώς δμως έστράφη είς τό 
πονηρόν και παρήγαγε φοβερόν τής κοινω
νίας έκτρωμα.
— Χαίρετε, κύριε Σαδώκ! καί προσπαθήσα
τε ν’ άνεύρητε τήν κεφαλήν τής είκόνος, εΐ- 
πεν ή μαρκησία καί έγεινεν άφαντος έντός 
τοΰ διαδρόμου, έλαφρά ώς σκιά. Όδέείσαγ- 
γελεύς ήξεύρων δτι δλαι αί έξοδοι έφυλάσ- 
σοντο ύπό χωροφυλάκων δέν έταράχθη πολύ 
έκ τής φυγής της, ήγνόει δμως, πράγμα τό 
όποιον βραδύτερον έμαθεν, δτι ό διάδρομος 
ήγε δι’ ύπογείου έξόδου είς τόν ποταμόν, 
δπου περιέμενε τήν μαρκησίαν τό πορθμεΐον 
τοΰ Σιδηροπελέκα, δι’ ού διεσώθη βοήθεια 
καί τής ομίχλης άπό τής καταδιώξεως τών 
χωροφυλάκων.

Καί μ’ δλον τοΰτο ό Σαδώκ ηύχαριστήθη 
τά μέγιστα έκ τής έκδρομής του, διότι έπι- 
μόνως έξετάζων τήν άκέφαλον εικόνα, άνε- 
κάλυψεν είς γωνίαν τινά αύτής τό όνομα 
τοΰ ζωγράφου, περίφημου όντος μαθητοΰ 
τοΰ 'Ρώκου τοΰ έκ 'Γολώσσης. Μεταχομίσας 
λοιπόν αύτήν είς τήν οικίαν του, προσεκά- 
λεσε καί τόν ζωγράφον, δστις ένθυμηθείς 
έντελώς τούς χαρακτήρας τοΰ πρωτοτύπου 
άνέλαβεν αντί τρισχιλιοφράγκου άμοιβής ν’

άνακαινίση την εικόνα· δθεν κλεισθείς είς τό 
σπουδαστήριον τοΰ είσαγγελέως καί τρεις 
ήμέρας έργασθείς, τήν τετάρτην προσεκάλε- 
σε τόν Σαδώκ, ούτος δέ ίδών τήν εικόνα διά 
μιάς έλειποθύμησεν.

XVI.

Ο ΜΑΎΡΟΣ.

Τέσσαρες παρή?<θον μήνες άπό τής συλ- 
λήψεως τών ληστών καί τής δραπετεύσεως 
τής μαρκησίας· τά ρόδα τής άνοίξεως έστό- 
λιζον τούς κήπους όμοΰ μέ τά λευκά τής ά- 
μυγδαλαίας άνθη, καί ή έλαφρά αύρα, σα- 
ρώνουσα τούς εύώδεις τάπητας τών Πυρ- 
ρηναίων έπλήρου τήν άτμοσφαίραν εύαρέ- 
στου οσμής. Ή δέ Δαλλιέ καθημένη ύπό 
τινα άναδενδράδα τού κήπου της έκέντα πρό 
όλίγης ώρας, δταν ό ύπηρέτης άνήγγειλε 
τήν έλευσιν τοΰ ιππότου Δάρκ. Ό εύγενής 
ούτος άρχων μόλις πατών έπί τής άμμου 
έπαρουσιάσθη είς τήν Αουκίλην μέ τόν άβρόν 
καί έλευθέριον έκεΐνον τρόπον, τόν προσ- 
κτώμενον διά τής καλής άγωγής ή τής με
γάλης τοΰ κόσμου πείρας. Τόσω δέ τέλειος 
καί καθ’ δλα άμεμπτος ήτον ό καλλωπισμός 
του, ώστε ή Δαλλιέ έξεπλάγη καί έξέφρασε 
τόν θαυμασμόν της.
— ’Επειδή σήμερον, άπεκρίθη έκεΐνος, πρό
κειται νά πολεμήσω έχθρόν έπίφοβον, ένό- 
μισα καλόν νά όπλισθώ καθ’ δλα ώς καλός 
ς-ρατιώτης. ■

Ή Αουκίλη κατέστη περίσκεπτος, άλλ’ ό 
ιππότης, προσποιηθείς δτι δέν παρετήρησε 
τήν άλλοίωσιν ταύτην,
— Έπιτρέψατέ μοι, κυρία μου, είπε, νά σάς 
έρωτήσω, έάν χθές τό έσπέρας ό κύριος δέ 
Γούρκης έσχε τήν τιμήν νά σάς έπισκεφθή.
— Ηλθε, μάλιστα, καθώς καί ή αύτοϋ πα- 
νιερότης.
— Συμπεραίνετε λοιπόν τότε τό αίτιον τής 
σημερινής έπισκέψεώς μου ;
— ’Εννοώ, έρχεσθε ν’ άκούσητε τήν άπό- 
κρισίν μου. Σάς βεβαιώ, κύριε, δτι ή πα- 
ροΰσα θέσις μου ήθελε πολύ μέ στενοχω- 
ρήση, άν δέν έγίνωσκον κατά βάθος τό εύγε- 
νές τής ψυχή? σας καί δέν προέβλεπον δτι 
οί λόγοι καί τά έργα τών άνθρώπων τούς 
όποιους ύποληπτόμεθα είναι παντού καί πάν
τοτε εύπρόσδεκτοι.
— ’Αγνοώ τί τό προοίμιον τούτο δηλοι, 

άλλ’ ομολογώ δτι μέ μαγεύει καί μέ άνη- 
συχεΐ ένταύτώ.
— Καθήσατε έδώ, είπεν ή Δαλλιέ μετά γλυ- 
κύτητος καί άκροασθήτέ με, παρακαλώ, προ- 
σεκτικώς, διότι θά σάς ομιλήσω μέ δλην τήν 
ειλικρίνειαν. Καί πρώτον μέν σάς διαβε- 
βαιώ, καί τά χείλη μου ούδέποτε έψεύσθη- 
σαν, δτι ή γενομένη χθές έκμυστήρευσις 
ύπό τοΰ κυρίου νομάρχου δέν ηύξησεν ουδό
λως τήν ύπόληψιν καί τήν αγάπην την ό
ποιαν δικαίως αισθάνομαι πρός ύμάς άφ’ής 
ώρας σάς έγνώρισα· επομένως ή φιλία τοΰ 
ιππότου Δάρκ μοί ήτο τόσω ποθητή καθώς 
ή αίτησις τοϋ έγγόνου τοΰ Αουδοβίκου 
XIV μοί περιποιεΐ τώρα δόξαν.
— Ώ, δέν αμφιβάλλω παντάπασιν δτι δέν 
ομοιάζετε τάς γυναίκας τής έποχής μας 
τάς Οαμβουμένας ύπό κενοδοξίας! άλλά 
πρός θεοΰ, κυρία, έξαγάγετέ με τής οχλη
ράς αύτής άμφιβολίας!
— Υψηλότατε, Οά έχητε διά παντός τήν
φιλίαν μου ...
— Άλλ’ ούδέποτε τόν έρωτά σας! Σκληρά 
είναι ή καταδίκη καί δμως τήν άνέμενον! 
Είναι έμφυτος είς τόν άνθρωπον ή όλεθρία 
περιέργεια ήτις άδιαλείπτως μάς ωθεί είς 
τήν άβυσσον, δπου έπί τέλους ναυαγεί ή 
τάλαινα καρδία μας !
— Συγχωρήσατέ με, καί άς διαμείνωμεν φί
λοι ! Είσθε μεγαλόψυχος καί δέν Οά μνησι- 
κακίσητε κατ’ έμοΰ!...
— Έγώ, κυρία; άπαγε! θέλω τούναντίον 
ύποκύψει έν άπελπισία ύπό τό βάρος τής δύσ
μοιρου ειμαρμένης, ήτις άπό τής κοιτίδος 
μου αύτής άείποτε μέ κατατρέχει, άπό καρ
δίας καί ένθέρμως εύχόμενος υπέρ τής εύ- 
δαιμονίας σας ! Είθε δέ μόνον τής εύδαιμο- 
νιας αύτής ό συμμεθέξων νά ήναι αντάξιος 
ύμών!...
— Χαίρετε! υψηλότατε, είπεν ή Αουκίλη έ- 
γειρομένη καί όρέγουσα τήν χεΐρα πρός τόν 
ιππότην, δστις τήν προσηγγισεν εύσεβάστως 
είς τά χείλη του καί ύστερον μή δυνάμενος 
ένεκα συγκινήσεως ν’ άποκριθή έφυγε, δεινόν 
είς τήν καρδίαν τραΰμα φέρων. Ένώ δ’ έ- 
ξηρχετο τής θύρας, συνηντηθη μετά τής 
θηρεσίας καί τού αδελφού της, ερχομένων 
πρός έπίσκεψιν τής κυρίας Δαλλιέ. Ή Αου
κίλη ήτο φύσει καλοκάγαθος καί επομένως 
έσκυθρώπασε καί κατέστη μελαγχολική, ά- 
ναλογιζομένη δτι έγένετο πρόξενος βαθείας 
λύπης εις τόν ιππότην Δάρκ- δταν δμως εί

δε τήν Θηρεσίαν καί τόν Βίκτορα, τό πρόσω- 
πόν της έφαιδρύνθη καί ήκτινοβόλησεν ώς 
ό ούρανός άφου κοπάση ή καταιγίς. Άλλ’ ό 
Βίκτωρ άγρυπνος ών καί άνήσυχος ώς έν 
γένει οί. έρασταί, διείδε τήν παροδικήν έκεί
νην μελαγχολίαν καί έπεθύμει νά μάθη τό 
αίτιον.

Ή Αουκίλη, συνεννοηθεϊσα διά νεύματος 
μετά τής Θηρεσίας, έπί τινα καιρόν διεσκέ- 
δαζε πειράζουσα αύτόν, άλλ’ έπί τέλους 
βλέπουσα δτι έξελάμβανε τό παίγνιον τοΰ
το ύπό σπουδαίαν έποψιν,
— Άκουσον, είπε τότε, έπειδή έπιμένεις, 
θά σοί είπω διατί έμελαγχόλησα, άλλ’ άφοΰ 
πρώτον μοί όρκισθήτε σύ καί ή Θηρεσία 
περί τής έχεμυθίας σας.

Δοθείσης δέ προθύμως τής ύποσχέσεως,
— Χθές τό έσπέρας, έξηκολούθησεν, ήλ- 
θον ό έπίσκοπος καί ό νομάρχης καί μοι I- 
χαμον έπισήμως πρότασιν γάμου.
— Δι’ έαυτούς, βεβαίως, όχι, είπεν ή θηρε
σία εύθύμως, βλέπουσα τόν έν άγωνία ά- 
κροώμενον αδελφόν της.
— Έμάντευσας· προέκειτο τωόντι περί με
γάλου τίνος άρχοντος καί τι μάλιστα 
πλέον !...
— Περί τίνος λοιπόν πρίγκηπος!·..
— Ναι, περί ενός έξ αίματος πρίγκηπος !.„.
— 'Ωραίος μύθος! είπεν ή Θηρεσία έν πβ- 
ποιθήσει φρονούσα ότι ήτον άστεϊσμός.:
— Δέν άστειεύομαι, ό προτεινόμενος γαμ
βρός, φιλτάτη μου θηρεσία είναι έγγονός 
τού Αουδοβίκου XIV καί ούδέν ήττον!
— *Ελα δά! είναιτοΰτο δυνατόν;...
— Εισερχόμενοι δέν συνηντήσετε τόν ιππό
την Δάρκ;
— Ναι, καί λοιπόν; άνέκραξεν ό Βίκτωρ.

— Αοιπόν αύτός είναι ό προταθείς καί εί
ναι υιός τού κόμητος τής Τολώσσης, δστις 
ήν υιός τού Αουδοβίκου XIV και τής κυ
ρίας Βαλλιέρ!
— ’Ακούεις τιμή, άγαπητή μου φίλη !.. .
— Πριγκήπισσα έξ αίματος ! δέν είναι μι
κρόν πράγμα.
— Καί τί άπεκρίθης;...
— Μάντευσον!...
— Ότι Οά σχεφθής έπί τής γενομένης προ- 
τάσεως!
— Όχι, άδελφή!
— Τότε τί νά είπω; οέν δύναμαι «α μαν
τεύσω. _?jS - . :r ι; .ax 
— Ούτε σύ, Βίκτωρ-;? είπεν έκείνη χαί δ-
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μειδιά τόσω τρυφερά, ώστε έκεϊνος έγονυ- 
πέτησε πρό αύτής και χατεφίλησε δακρύων 
τάς χεϊράς της.

Έν τούτοις· κατά τόν αύτόν ώς έγγιστα 
χρόνον άλλόϊόν δλως δράμα δίεόραματίζετο 
έν τή εισαγγελία. Άπό τής εις τόν κήπον 
τής μαρκησίας δηλαδή εκδρομής του εισαγ
γελέας χαί τοΰ φόνου τοΰ ΐυπνητοϋ, άν χαί 
οί σημαντικότεροι τών ενόχων ένέπεσαν εις 
τάς χεΐρας τής δικαιοσύνης καί οιετέλουν εϊς 
τάς φυλακάς, ή άνάκρισις δμως έμενεν είς 
τήν αύτήν πάντοτε στασιμότητα· έφαίνετο 
ώσεί ανυπέρβλητόν τι πρόσκομμα ήνάγκαζε 
τόν Σαδώκ νά μή προβή περαιτέρω. Καί 
τέσσαρας μέν μήνας έδικαιολογεϊτο κάπως 
ή βραδύτης τοΰ είσαγγελέως, επειδή κατά 
τήν έποχήν έκείνην τά πάντα καί δημόσια 
καί ιδιωτικά βραδέσι βήμασι προέβαινον, 
άλλ’ όταν έφθασεν ό τέταρτος μήν, τότε 
πλέον ό εύερέΟιστος μοίραρχος άπέβαλε τήν 
ύπομονήν καί τήν περί ής ό λόγος ήμέραν, 
άναβάς είς τό σπουδαστηρίου τοΰ Σαδώκ 
τόν ήρώτησεν άνευ προοιμίων, εάν έμελέτα 
νά παρατείνη διά βίου τήν άνάκρισίν.
— Τί νά σάς είπω δέν ήξεύρω, άπεκρίθη ε
κείνος άταράχως καί τό πρόσωπόν γαλήνιον 
έχων.
— Υπάρχει μήπως τι τό όποιον δέν ανα
φέρετε είς τήν εκθεσίν σας;
— Μάλιστα, κύριε μοίραρχε. 
—- Κάμμία νέα άνακάλυψις;

Ή πο)ώτριχος φενάκη τοΰ Σαδώκ προσέ- 
κλινεν έπιβεβαιωτικώς.
— "Ισως ένοχοποιειταιέντιμος οικογένεια; 

Καί πάλιν ό Σαδώκ κατένευσεν.
— Καί άποδειλιάτε πρό τοϋ καθήκοντος σας; 
Διστάζετε πιθανώς, άν πρέπη νά πληγώσητε 
πατρικήν καρδίαν;

Ό Σαδώκ έκλινε τήν κεφαλήν βραδέως 
καί δάκρυ ύγρανε τούς οφθαλμούς αύτοΰ 
τοΰ σπανιότατα δακρύοντος.
— Αδιάφορων, άδιάφορον δ,τι καί άν ήναι! 
έλεγεν ό μοίραρχος πεοιπατών μεγάλοις βή- 
μασιν είς τό δωμάτιόν, εΐμεθα δικασταί, καί 
καθό τοιοΰτοι, πρέπει ή καρδία μάς νά μή 
έπηρεάζηται άπότάς άνθρωπίνους άδυναμίας. 
Λάβετε ύπ’ οψιν πρό πάντων τό δίκαιον, κύ
ριε, χωρεΐτε έπί τά πρόσω αύστηρώς καί χτυ
πάτε τόν ένοχον ανηλεώς καί αδιακρίτως 
είς ούδέν λογιζόμενοι τήν φιλίαν, τό γένος ή 
και αύτούς τούς δεσμούς τής συγγένειας. 
Μή χαρίζεσθε δταν πρόκηται περί έγκλήμα

τος, σάς τό συνιστώ, σάς δϊατάττω μάλιστα! 
καί ό υιός μου αύτός άν ήτο -ένοχος σάς βέ- 
βαιώ δτι...
— Τί ήθέλετε πράξει; ειπεν ό Σαδώκ χα
μηλή τή φωνή.
— θά τόν παρέδιδον είς τήν δικαιοσύνην 
ώς τόν έσχατον τών κακούργων!
— 'Γοσαύτη γενναιότης είναι δυνατόν νά 
ύπάρξη;
— Σάς τό ορκίζομαι ενώπιον τοϋ θεοϋ !...

Ό Σαδώκ έλαβε τήν χεϊρα τοΰ άνωτέρου 
του, τήν έθλιψε σφοδρώς καί άφθονα δάκρυα 
έρρευσαν έκ τών άγερώχων οφθαλμών του.
— Τί τρέχει φίλε μου; τό φρικαλέον αύτό 
■δυστύχημα... μήπως ό υιός σου;...

Ό Σαδώκ έχίνησε περιλύπως τήν κεφαλήν.
— Δέν είναι ό υιός σου;
— Έν ό γέξήλθε διά τής βίας ούτως εί- 
πεϊν έκ τοΰ στόματος τοΰ είσαγγελέως.
— Ποιος λοιπόν είναι;

Ό Σαδώκ έσιώπα.
— Ιίοΐος είναι; έπανέλαβεν ό μοίραρχος όλος 
έντρομος.
— θέλεις νά μά^ής ποιος είναι;
— Ναί, λέγε, λέγε άμέσως!

Ό Σαδώκ ήνέωξε τρέμων τοΰ παρακει
μένου θαλάμου τήν θύραν χαί έδειξεν αύτώ 
τήν εικόνα.
— Ό Βίκτωρ! ό υιός μου!... ά! τόν ά
θλιον ! .. . Φίλε μου, φίλτατέ μου φίλε, 
λάβε όλίγας στιγμάς εύσπλαγχνίάν.

Ό δυστυχής πατήρ, τήν μέν τών χει- 
ρών έπί τοΰ μετώπου, τήν δ’ έπί τής καρ
δίας θλίβων, διέμεινεν έπί τινα χρόνον ώσεί 
κεραυνόπληκτος ύπό θάμβους καί άπελπι- 
σίας. "Οταν δέ συνήλθεν ήτον άγνώριάτος, 
ήτον άλλος έξ άλλου! ήτο κάτωχρος καί 
τόσω έξησθενημένος, ώστε μόλις ήδυνήθη 
καί είπε τώ είσαγγελεΐ,
— Έλθετε τήν νύκτα, έλθετε καί θέλω σάς 
παραδώσει τον ένοχον.

Ένώ ταΰτα συνέβαινον τρεις καρδίαι άνέ- 
παλλον ύπό χαράς είς τόν κήπον τής Δαλ
λιέ. Ή Λουκίλη σφίγξασα τήν χεϊρα τής 
φίλης της, ώς διά ν’ άναλάβη θάρρος, είπεν 
δτι άπεφάσισε πλέον άνεκκλήτως, νά όνομα- 
σθή μετά τήν λήξιν τοϋ πένθους της κυ
ρία Δαγγλή· ό δέ Βίκτωρ διετέλει είσέτι είς 
έκστασιν ώς έκ τών λόγων τούτων, δτάν 
ήλθέ τις καί τδν προσεκάλεσεν έξ ονόματος 
τοϋ πατρός του.

(ακολουθεί)


