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τροπολογίας ότέ μέν πρδς τδ συμφέρον τοϋ οφει
λέτου, άλλοτε δέ πρδς τδ τοϋ δανειστοϋ, καθιε- 
ροϊ σήμερον άτελεύτητον σειράν πράξεων καί δι
κών πρδς έκκαθάρισιν τών δικαιωμάτων τών 
διαφόρων προνομιούχων δανειστών, καί απαι
τεί τήν προκαταβολήν ολοκλήρου χρηματικού κε
φαλαίου διά τά δικαστικά έξοδα, καί, έπειδή 
ώς ,βάσις τής κατακυρώσεως τών ακινήτων χρη
σιμεύει ή αυθαίρετος έκτίμησις πραγματογνω- 
μόνων, καταντά ν’ άγοράση ό δανειστής τδ κτή
μα αντί τής άπαιτήσεως αύτοϋ είς άξίαν δεκά
κις άνωτέραν τής πραγματικής. Απέναντι δέ δ
λων τούτων ό Νόμος, ή κατ έμέ, μάλλον ή κα
κή σύνταξις καί ή κακή ερμηνεία καί έφαρμογή 
τοϋ Νόμου έγέννησεν είς τήν Επτάνησον έν άλ- 

* λο πολύ παράξενον καταναγκαστικδν μέσον τδ 
λεγόμενον δικαστικόν ένταλμα (mandate a leg— 
ge). Εκαστος δύναται νά λάβη παρά τοϋ Είρη- 
νοδίκου έν ένταλμα δι’ ού τώ επιτρέπεται δι α
παιτήσεις έξ ώρισμένων ειδών συμβολαίων, (άλλά 
καθ’ έαυτάς μή ώρισμένας ούδέ ώς πρδς τδ ποσδν 
ούδέ ώς πρδς τδν οφειλέτην, ουδέ ώς πρδς τδ 
συμβόλαιον) νά κατάσχη ή αφαίρεση οιαν καί 
δπου εδρη κινητήν περιουσίαν οίουδήποτε οφειλέ
του. Τδ ένταλμα τούτο ισχύει δι’ έν έτος χωρίς, 
επαναλαμβάνω, νά ορίζεται έν αύτώ τδ πρόσωπόν 
καθ’ ού δύναται νά έκτελεσθή, η δέ απλή έπίδει- 
ξις
του
τον
τος

τοϋ θαυμάσιου τούτου ήμίσεος φύλλου χάρ- 
πρδς πάντα ύπηρέτην τής Αρχής, θέτει τού- 
είς τάς διαταγάς τοϋ ζομιστού καθ ού ού- 
προαιρεϊται ατόμου. Είναι αληθές δτι ό νό

μος υποχρεοΐ αύτδν νά ζητήση έντδς τριών ί,αέ
ρων μετά την κατάσχεσιν τήν έπικύρωσιν αύτής 
παρά τοϋ Δικαστοϋ. Που όμως δ πτωχός χωρι
κός ή οφειλέτης ν’ άφίνη τδ ζώόν του ή τδν 
άρτον τής οίκογενείας του είς ξένας χεΐρας διά 
νά περιμένη τήν έκβασιν μιας δίκης ! Εις τδ 
έντάλμα τοΰτο κατήντησεν ή νομολογία τών 
ϊονίων νήσων τήν ιδέαν τής συντηρητικής κατα- 
σχέσεως ! ύ Ποινικός Νόμος τής Επτανήσου ει* 
ναι μετάφρασις τοϋ τής Νεαπόλεως, ό δέ εμπο
ρικές τοϋ τών Γάλλων. Τδ μόνον νομοθετικόν 
έργον όπερ έπιδεικνύουσιν εις τήν Επτάνησον ώς 
ζηλωτδν διά τους κατοίκους τής Ελευθέρας Ελ
λάδος είναι ό Πολιτικός Κώδηξ. Και δμως ούτος 
είνα. κατά γράμμα αύτδς δ Γαλλικός Κώδηξ, 
συγκείμενος έκ τοϋ αύτοϋ άριθμού άρθρων, μεΐον 
τών 139 άρθρων περί τής κοινοκτημοσύνης τών 
συζύγων άτινα παρελείφθησαν, άρκεσθέντο; τοϋ

’ίονικοϋ Νόμου εις μόνας τάς περί προικώας διοι- 
κήσεως (regime dotal) διατάξεις τοϋ Γαλλικού- 
Τδ έργον τοϋ ’ίονίου νομοθέτου δέν έχει ούδέ αύ
τής τής μεταφράσεως τήν αξίαν, διότι αυτή εί
ναι η επίσημος μετάφρασις τού Γαλλικού Κω
δικός είς τήν ιταλικήν διάλεκτον, ΐνα χρησιμεύ- 
ση ώς Νόμος τού Βασιλείου τής Ιταλίας, κατά 
τδ Διάταγμα τού >απολέντος τής 16 Ιανουά
ριου 1806. όχι τόσον ή μετάφρασις, δσον ή 
παοεννόησις καί ή κακή έφαρμογή τών περί με
ταγραφής καί περί υποθηκών διατάξεων τοϋ Γαλ. 
Νόμου έγέννησεν είς τήν Επτάνησον λαβύριν
θον νομοθεσίας περί τών έπί τών ακινήτων προ
νομίων, τής οποίας καταντά ανέφικτος ή κατά- 
ληψις καί η έφα?μ.ογή. Τδ περί τοϋ δικαιώμα
τος τής έξ αδιαθέτου κληρονομιάς, ήτοι τά άρθρα 
745—756, είναι τδ μόνον μέρος τού Γαλ. Νόμου 
δπερ έτροποποίησεν ό νομοθέτης τής Επτανήσου, 
διότι ούτος ήθέλησε νά άποκλείση τάς γυναίκας 
ύπέρ τών όμοιοβάθμων άρρένων κληρονόμων. Εκ 
τής άναμίξεως τοιαύτης αρχής είς τδ ήδη περι- 
πεπλεγμένον έκ τών έγχωρίων έθίμων σύστημα 
τοϋ Γαλλικού Νόμου παρήχθη είς τδν Ιονικδν 
Κώδικα κληρονομικόν σύστημ.α δλιγώτερον λο
γικόν καί δίκαιον παρά τδ τοϋ Ιουστινιανού. 
Καί ό Πολιτικός Κώδηξ δέν λείπει συνεχώς νά 
μεταβάλληται δι’ ειδικών Νόμων είς τά μάλλον 
εύχρηστα μέρη αύτοϋ. Μετά τοσαύτας δέ αλλε
παλλήλους τροπολογίας, μία νομοθεσία ήτις λο
γαριάζει μόλις εϊκοσιν έτών βίον δέν δύναται νά 
θεωρηθή ώς έχουσα τδ κύρος τοϋ χρόνου καί τής 
έν αύτή ανατροφής τού τόπου. Είς τοιαύτην ά- 
ξίωσιν βεβαίως περισσότερον δικαίωμα έχει ή νο
μοθεσία τού Ιουστινιανού ήτις μετ ολίγων έξαι- 
ρέσεων άπετέλει τδ Ενετικδν άστυκδν δίκαιον έ- 
φαρμοζόμενον είς τάς νήσους άπδ τού 15 αίώ
νος μέχρι τού 18 41.

Περί βελτιώσεως τού φορολογικού συ
στήματος ούδεμία ποτέ έλήφθη πρόνοια κατά 
τήν ύπόσχεσιν τοϋ ’Ενικού Συντάγματος. 0 κύ
ριος και μοναδικός σχεδόν φόρος είς τήν Ε- 
πτάνησον είναι δ τελωνιακδς δασμός έπί τών 
είσαγόμένων καί έπί τών έξαγομένων. Ενεκα 
τούτου επικρατεί ή έσφαλμένη ιδέα δτι τδ φο
ρολογικόν σύστημα τής Ελλάδος είναι βαρύτερο·/. 
’Εν τοαούτω οί ίονιοι πληρώνουσι κατ’ έτος επτά 
εκατομμύρια δραχμών περίπου, μόλις έπαρκούντα 
είς τάς έσωτερικάς άνάγκας τής τρεχούσης ύπηρε- 
σίας τοϋ’ίονίου Κράτους, άτινα άναλογιζόμενα μέ 

τδν πληθυσμόν καί μέ τά προϊόντα τών δύο Ε
πικρατειών άποτελοϋσι ποσδν άναλόγως άνώτε- 
ρον τού φόρου, 8ν πληρόνουσιν οί υπήκοοι τοΰ 
Ελληνικού Βασιλείου, έχοντες νά συντηρήσωσιν ί
διον έθνικδν στρατόν καί ναυτικόν κλπ. Τί δέ 
συμβαίνει; Η Κεφαλληνία παρ. χάριν παράγει 
κυρίως σταφίδα, καί δι’ αύτήν πληρώνει δασμόν 
άνώτερον τού φόρου τδν όποιον πληρώνει ή στα- 
φίς της Ελλάδος. Τά κυριώτερα δέ έν τή νήσω κα- 
ταναλισκόμενα είδη, σίτος, ζώα, χειροτεχνήματα 
παντός είδους κλ. όλα έξωθεν είσαγόμενα, πληρώ
νουσι δασμόν άνώτερον παρά τδ δέκατον τοϋ εγ
γείου φόρου έν Ελλάδι καί τδν δασμόν τών είσα- 
γομένων. Ενώ έν τούτοις ή σταφίς τήν όποιαν 
παράγει, καί ό σίτος τδν όποιον καταναλίσκει ό 
γεωργός πληρώνουσι τοιοΰτον βαρύν φόρον, αί- 
ενοικιαζόμεναι Ο’κίαι, τά κυκλοφοροϋντα κεφά
λαια, τά έπικερδή επαγγέλματα είς ούδένα φό
ρον ύπόκεινται. Ως μέτρον τής κυβερνητικής πρό
νοιας καί τής πρδς τδν τόπον στοργής τής Κυ- 
βερνήσεως τής προστασίας δύναται νά χρησιμεύ- 
ση ή σύστασις τής κατ’ ευφημισμόν Ιονικής Τρα- 
πέζης καλεσθείσης. Τινές, άγνωστοι είς τήν Κυ- 
βέρνησιν καί είς τήν κοινων:αν Αγγλοι έν Λονδί 
νω, ώς άνώνυμος έταιρία παρουσιασθέντες, χωρίς 
νά δημοσιευθή ούδέ τδ καταστατικόν αύτής, έ- 
ζήτήσαν καί έν άγνοια τής Βουλής έλαβον τήν ά
δειαν τοϋ νά συστήσωσι δανειστικήν τράπεζαν, 
έλαβον δηλαδή τδ προνόμιον τού νά κυκλοφο- 
ρώσιν απεριόριστον ποσδν χαρτονομίσματος, έ
χοντες κατά τών οφειλετών δικαίωμα προσωπι
κής κρατήσεως, καί έπί τών άκινήτων αύτών δι
καίωμα γκηχης υποθήκης καί άποΛΰΐου πλει- 
στηριασμοϋ. χωρίς νά ύποχρεωθή ή Τράπεζα αύ
τών νά έχη άποθεματικδν κεφάλαιον, νά δημο- 
σιεύη ισολογισμούς, νά ύπόκειται είς καμμίαν 
έπιτήοησιν καί έξέλεγξιν τής Κυβερνήσεως. Επί 
εϊκοσι περίπου έτη έκυκλοφόρει τά γραμμάτιά 
της χωρίς νά έχη είς τά ταμεία της λεπτόν, 
ίπό τινων δέ έτών, έπειδή ή διά δανείων κύκλο 
φορία τών κεφαλαίων τοϋ τόπου δέν εύρισκεν είς 
τήν άστυκήν νομοθεσίαν ούδεμίαν έγγύησιν, ήναγ- 
κάσθησαν οί κεφαλαιούχοι νά καταθέσωσιν αύτά 
εις τήνΤράπεζαν έπί τόκω 4 θ/(),άποτελοϋνται δ’ 
εκ τούτων τά χρηματικά κεφάλαια τής Τραπέζης 
διά τάς έκτος τοϋ Ιονίου Κράτους επιχείρησε ς της 
Σήμερον ή λεγομένη ίονική Τράπεζα έχει υπόδου
λον το 1/3 τών γαιών τών νήσων άντί τοϋ τό
κου τών χαρτονομισμάτων της, καί κατέχει τδ 

πλεΐστον μέρος τών χρηματικών κεφαλαίων τ.ύ 
τόπου, καί ούτε διά τήν έξόφλησιν τών γραμ
ματίων της, ούτε διά τήν άπόδοσιν τών παρακα
ταθηκών της παρέχει νόμιμόν τινα έγγύησιν. Κα
ταντά δέ απίστευτος διά Κράτος εύνομούμενον 
ή άθλιότης τής συντάξεως καί τής εφαρμογής 
έν Επτανήσω τών οικονομικών, άγρονομικών, τε
λωνειακών, ναυτιλιακών, ταχυδρομικών, εκπαι
δευτικών, ιατρικών κανονισμών κλπ.

Ενεκα τής αδιαφορίας καί τής άρνήσεως τής 
κοινωνίας ΐνα λάβη μέρος είς τήν διοίκησιν τοϋ 
τόπου έκινδύνευε πρό τινων έτών νά σταματήση. 
ή συνταγματική μηχανή, καί ήθελεν εύρεθή η 
προστασία είς τήν άνάγκην τού νά διορίζη αύτή 
άνευ εκλογών τους άντιπροσώπους τοϋ λαού εις 
τήν Βουλήν, ή είς τά έγχώρια Συμβούλια. Είσή- 
χθησαν λοιπόν παρά τής προστασίας τροποποιή
σεις τινες είς τδ Σύνταγμα ώς πρδς τάς έκλογάς 
τών Βουλευτών καί τήν σύνταξιν τών έκλογι- 
κών καταλόγων. Τό άποτέλεσμα τών μεταρρυθ
μίσεων τούτων ήτον τδ νά μή άκούεται έντδς τοϋ 
Βουλευτικού περιβόλου άλλη φωνή παρά τήν τής 
Ενώσεως. Καί έπειδή ή πρώτη πράξις έκάστης 
βουλευτικής συνόδου θά ήτον έν ψήφισμα ύπέρ 
τής ενώσεως, ή προστασία εύρέθη είς τήν άνάγκην 
νά κρατή κλειστόν τδ Κοινοβούλιον διά τών άλ- 
λεπαλλήλων αναβολών καί διαλύσεων τής Βουλής.
0 Ριζοσπαστισμός κρατών άδιακόπως καί παντού 
ύψωμένην τήν σημαίαν τής ενώσεως, καί παρ’ ό
λου τού τόπου παρακολουθούμενος, έφερεν είς τδ 

τήν άρνησιν πάσης εργαπρόγραμμα αύτοϋ
σίας καί σκέψεως πρδς βελτίωσιν τής νομοθεσίας, 
διότι η άπασχόλησις τών ϊονίων είς τήν έσωτε- 
ρικήν κατάστασιν τοΰ τόπου ήδύνατο νά τούς
άποσπάση άπδ τήν ιδέαν τής ενώσεως μετά τοϋ 
έθνους. Είναι γνωστόν πώς ό μεγάλος πολιτικός
άνήρ τής Αγγλίας, ό Γλάδστων, έναυάγησεν έ- 
λεεινώς έπί τής Επτανήσου καί έπανέφερεν είς 
τήν Αγγλίαν άθικτου καί άνέπαφον τδ συνταγ
ματικόν κέρας τής Αμαλθείας, δπερ έκόμιζε διά 
τούς ’ίονίους.

Η σύντομος αύτη καί άμυδρά σκιαγραφία τοϋ 
παρελθόντος, δυναμένη νά συντελέση είς τήν 
λύσιν τινών έκ τών ζητημάτων άτινα παρουσιάζει 
ή προσεχώς προσδοκωμένη έ'νωσις τής Επτανή
σου, ήμπορεϊ καί νά χρησιμεύση είς φωτισμόν ε
κείνων, οΐτινες έν καλή τή πίστει άμφιβάλλουσ; 
καί άνησυχούσι περί τής άπαντήσεως τής Ιονίου 
Βουλής ώς πρδς τήν ένωσιν, καί είς άπάντησιν
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έζ πλαγίων άλλων σκοπών μέ τδν αύτδν ενθουσιασμόν, 8ν σήμερον δεικνύ-πρδς έκείνους. οιτινες 
κινούσ.ενοι ζακοβόύλως διαδίδουσιν δτι δεν είναι 
γενική είς τούς ’ίονίους ή έπιθυμία τής μετά τής 
Ελλάδος ένώσεως αύτών. ό ένθουσιασμδς, τ, γε
νική γνώμη καί ή στερεά άπόφασις αύτών ΐνα ύ- 
ποβληθώσιν είς πάσαν θυσίαν χάριν τής επιτυχίας 
τής ένώσεως αύτών μετά τών νύν έλευθέρων Ελ
λήνων, είναι γεγονός τόσον βέβαιον, δσον είναι 
εύκρινής καί βεβαία ή ιστορία τού Ελληνικού 
αισθήματος είς τήν Επτάνησον άπδ τών πρώ
των χρόνων τής δουλείας τής Ελλάδος, ό έν- 
Οουσιασμδς αύτών είναι κατά λόγον άντιπε- 
πονθότα τοΰ υλικού συμφέροντος, δπερ δύναταί 
νά διακινδυνεύση έκ τής ένώσεως, καί τής βαθμί- 
δος ήν έκαστος κατέχει είς τήν κλίμακα τής κοι
νωνίας. 0 γεωργός δστις έχει πλειότερον νά ώ- 
φεληθή φαίνεται άπαθέστερος τοΰ μεγαλοκτη- 
ματίου, καί ή’τάξις τών λεγομένων Εύγενών 
είναι σήμερον, καθώς ήτο πάντοτε, ούχ ήττον 
τοΰ λαού ένθουσιώσα διά τήν ένωσιν. Οι Κερκυ- 
ραΐοι, οιτινες καλώς γινώσκουσιν ότι πρόκειται 
νά στερηθώσι διά τής ένώσεως πολλών αύτών υ
λικών πλεονεκτημάτων άπέναντι τών λοιπών 
ίονίων, είναι έκεΐνοι οιτινες σύρουν τδν χορόν 
είς .τήν πανήγυριν ταύτην τής παλιγγενεσίας τού 
Ιονίου λαού. Διατί; διότι ούδέποτε οί ϊόνιοι έ
λαβον ύπ’ όψιν τδ υλικόν συμφέρον άπέναντι τής 
έθνικής ιδέας’ έκινήθησαν πάντοτε άπδ τδ αίσθημα 
αγίας καί άκραδάντου πίστεως είς τδν θεόν τών 
πατέρων αύτών, καί είς τδ μέλλον τού Ελληνι
σμού. Η ένδόμυχος καί άληθής αιτία τής χαράς 
αύτών διά τήν ένωσιν δέν είναι δ άλλως δίκαιος 
ζαί έγωϊστικδς πόθος τής άπελευθερώσεως αύτών 
άπδ τής ξένης εξουσίας (καθώς θά ή-ον άντιστρό- 
φως είς τινα ύπουργδν τής Ελλάδος αιτία χα
ράς τοιαύτης μόνη ή ιδέα τής έπεκτάσεως τής 
Ελληνικής Επικράτειας μέχρι καί έπί τών ’ίονίων 
νήσων, καί έπομένως τής αύξήσεως τών πόρων 
καί τών θέσεων τοΰ Ελληνικού Βασιλείου). Οί Ε- 
πτανήσιοι εις τήν λύσιν τοΰ Ιονιζοΰ ζητήματος 
διορώσι τήν άρχήν τής λύσεως τοΰ μεγάλου ζη
τήματος τής Ανατολής, καί είς τήν προσάρτησιν 
αύτών μετά τής Ελλάδος βλέπουσιν έν βήμα πρδς 
τήν άποκατάστασιν τοΰ Ελληνισμού.Εάν ή Εύρώπη 
έπί υποθέσει, έδέχετο, καί ή Αγγλία έπρόσφερεν 
είς τούς Επτανησίου; ν άνεγερθή είς τήν Ανα
τολήν ή μ,εγάλη καί άληθινή Αυτοκρατορία τών 
Ελλήνων ύπδ τδν δρον δμως νά παραδοθώσιν α·. 
νήσοι διά παντδς δούλα·, εις τούς Αγγλους, ίσως

οί Επτανήσιοι, Οά προσέφερον τήν έλευ- 
πρδς εξαγοράν τοΰ μεγα- 

τής Ελλάδος. Τούτο εξηγεί διατί ό Ε-

ουσιν
θερίαν αύτών λύτρα 
λείου 
πτάνήσιος είς τήν βασιλευομένην Ελλάδα έφαίνε
το συντηρητικό; ζαί βασιλικός, διότι εις τδν 
θρόνον αύτής έπροσκύνει τδ σύμβολόν τοΰ Ελλη
νικού μέλλοντος καί τοιαύτη είναι ή ιδέα τής 
διαθήκης τοΰ Α. Μεταξά. Τδ πολιτικόν αύτοΰ 
κληροδότημα πρδς τούς απογόνους του είναι ή 
πίστις καί ή υποταγή εις τδν θρόνον τής Ελλάδος’ 
όχι διότι, άλλά καί μολονότι τότε έπ αύτοΰ έκά- 
θητο ό Οθων. Τήν 3 Σεπτ. ήθελε τδ Σύνταγμα όχι 
είς περιορισμόν τής Βασιλικής εξουσίας οσον πρδς 
σύστασιν Κυβερνήσεως έθνικής, πρδς αποπομπήν 
τών έν τή Ελλάδι ύπηρετούντων Βαυαρών, ζαί 
πρδς έζκαθάρισιν τοΰ Ελληνικού στοιχείου είς 
προπαρασκευήν τοΰ μέλλοντος τής Ελληνικής 
φυλής. Τδ όνομα τοΰ Οθωνος έτιμάτο καί ή- 
γαπάτο είς τήν Επτάνησον ώς τδ όνομα τοϋ αρ
χηγού τής ελληνικής αύτονομίας. Εχασεν ό Οθων 
όλην αύτού τήν δημοτικότητα είς τήν Επτά
νησον μόλις διεδόθη δτι δέν ύπηρέτει είλιζρι- 
νώς τήν μεγάλην ιδέαν. Καί ή αγγλική προ
στασία δέν ήτο τόσον μισητή-είς τήν Επτάνη
σον, διά τάς ελλείψεις τής διοικήσεως τού τό
που, δσον διότι ή ’Αγγλική πολιτική έθεωρεϊτο 
ό πολέμιος τής προόδου τής Ελλάδος. Σήμερον 
πλησιάζει νά λησμονήσουν οί Επτανήσιοι τά 
παθήματά των ύπδ τήν αγγλικήν προστασίαν, 
διότι διά τής παραχωρήσεως τών νήσων γεννά- 
ται ή έλπίς ότι ή Αγγλία Οά συνδρομή τδν νέον 
Βασιλέα τής Ελλάδος είς τήν άνέγερσιν τοΰ Ελ
ληνισμού. Δέν είναι λοιπδν ή χορδή τής έλευθε
ρίας, δσον ή χορδή τοΰ εθνισμού ήτις ψάλλει σή
μερον είς τήν Επτάνησον τδν ύμνον τοΰ Θεού τών 
Ελλήνων.

Εν τώ μέσω, δμως τής γενικής χαεάς πολλοί 
έδίστασαναν πρέπει ν’ άφήσωσιν έλευθέραν τήν 
έκχύλησιν τού αισθήματος αύτών, διότι όσον 
διακαής καί πολυχρόνιος ήτον ό πόθος αύτών,τόσον 
ήτον έπίμονος μέχρι; έσχάτων καί απελπιστική 
ή άρνησις αύτοΰ έκ μέρους τής αγγλικής πολι
τικής. Μόνον μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ περί 
διαλύσεως τής Βουλής Διατάγματος τής Βασι- 
λίσσης έξέλιπεν ή δυσπιστία, καί ή χαρά τοΰ 
μέλλοντος ήθελε φαιδρύνει τά πρόσωπα καί τών 
μάλλον σκεπτικών, άν δέν έμενεν είς τελευταίος 
φόβος— τδ σκοτεινόν καί άδηλον όρων τινων,

οιτινες ρίπτονται άορίστως είς τδ μέσον παρά 
τής προστασίας, ώς αί σκιαί τοΰ Μακβέθ τα- 

' ράττουσαι τήν ευφροσύνην τού βασιλικού συμπο
σίου. Οπερ ομ.ως άποδεικνύει όχι ότι δέν επιθυ
μούν οί ϊόνιοι τήν ένωσίν των μετά τών Ελλή
νων, άλλ’ ότι τινές καρδιοκτυπούν μ.ήπως δέν 

■ πραγματοποιηθή κατά τήν προσδοκίαν τών πολ
λών, καί ότι είς τήν Επτάνησον σκέπτονται βα
θύτερο·/ καί βασιμώτερον παρά τούς αύτοσχε- 
δίους πολιτικούς τών τριόδων τών Αθηνών, οΐτι · 
νες άνέλαβον νά διδάξοισι .τούς Ελληνας τήν έ
λευθερίαν καί τούς Επτανησίου; τδν ελληνισμόν. 
0 φόβος τών όρων τούτων έλαβεν ύπόστασιν με- 
γαλητέραν μετά τδ δεύτερον έγγραφον τού Αρ- 
μοστοΰ πρδς τήν ίόνιον Γερουσίαν περί τού σκο
πού τής συγκαλέσεως τής 1Γ. Βουλής. Εν αύτώ 
λέγεται δτι «δταν έλθη ό καιρός τού νά ληφθώσιν 
ύπ’ οψιν οί όροι ύφ’ ούς μέλλει νά γίνη ή προσάρ- 
τησις τών Ιονίων νήσων είς τδ Βασίλειον τής Ελ
λάδος , Θέλει συνομολογηθή συνθήκη δι’ ής ή 
Ελλην. Κυβέρνησις θέλει άναλάβει τάς υποχρεώ
σεις τής ίονίου Κυβερνήσεως ώς πρδς τδ δημόσιον 
χρέος, τά; συντάξεις, τάς έτησίας χορηγήσεις, καί 
δσα άλλα δημόσια βάρη είσιν άναγνωρισμ.ένα, 
ή θέλουν άναγνωρισθή μέχρι τής άρσεως τής 
προστασίας. »

Πιστεύω δτι έπί τέλους οί δροι τούς όποιους 
αινίττεται δ Αρμοστής ούτε είς τήν ένωσιν θά 
ήναι πρόσκομμα, ούτε είς τδ Βασίλειον τής Ελ
λάδος δυσβάστακτον βάρος. Οροι υποβάλλοντες 
τήν Ελλάδα ή τήν Επτάνησον είς τινα ίδιάζουσαν 
έπιρόοήν τής δυνάμεως ή τής πολιτικής τή; Αγ
γλίας, ώς θά ήτο λ. χ. ή έπιφύλαξις μιάς άνα- 
κτήσεως τής προστασίας, ή ή παράτασις προσω- 
ρινώς τή; στρατιωτική; κατοχής, ή ή άναδοχή 
ένδς ύπερόγκου χρέους χρηματικού πρδ; τήν Αγ
γλίαν ένεκα τή; παραχωρήσεως τών φρουρίων κλ. 
δέν δύνανται πλέον κατ’ έμέ, νά προταθώσιν, ού
τε νά συνομολογηθώσι μεταξύ Αγγλίας ζαί Ελ
λάδος. Διότι θά ήσαν όροι έπιρρεάζοντες ούσιωδώς 
τήν ανεξαρτησίαν ή τήν άζεραιότητα τού Βασι 
λείου τή; Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης ζαί τής 
Επτάνησου, τά; όποίας ήδη άμοιβαίως ζαί άπδ 
κοινού έγγυήθησαν ή Αγγλία, ή Γαλλία, ή Ρωσία, 
ή Δανία, και ή πρότασι; τοιούτων όρων Οά ήτον 
έκ μέρους τή; Αγγλία; ή άθέτησις τών όμολο- 
γηθέντων παρ’ αύτής, ζαί προσβολή τών δικαιω
μάτων τοϋ Βασιλείου τή; Ελλάδος ζαί τών δυ
νάμεων αΐτινες έχουσιν άπδ κοινού τήν προστα

σίαν αύτού.
II ζατεδάφισις τών φρουρίων τής Κερζύρας 

ούχ ήττον άντιβαίνουσα εί; τήν συνθήκην, διά 
τή; οποία; η Αγγλία ύπεσχέθη τήν μετά τής 
Ελλάδος προσάρτησιν τών ίονίων νήσων άνευ τίνος 

επιφυλαςεω; η περιορισμ.οϋ, δπερ έστί όπως αί 
η'ΐσοι εύρίσκονται, Οά ήτο ζαί καθ’ έαυτήν πρά
ξις έπιζήμιος εί; τήν ηθικήν επιρροήν τή; ’.Αγ
γλίας έν Ελλάδι, καί προφανώς εναντία τού δρ- 
θοΰ καί τού δικαίου. Διότι διά τής συνθήκης τών 
1815 (άρθ. 6) συνεφωνήθη μεταξύ τών συμμά
χων δυνάμεων ότι ιδιαιτέρα μεταξύ τή; ’Αγ
γλία; καί τοΰ ίονίου Κράτους συμφωνία θέλει 
κανονίσει τά περί τής διαχηρήσεως των ΰ- 
•■ταμγόζτω»· φρουρίων άνα.Ιόγως των εΐσο βημά
των τοϋ Ιονίου Κράτους- Η Αγγλία ήδη έ- 
πραξεν έν άδίζημα καταστρέψασα τά φρούρια έ
κεΐνα τά όποια ό Σούλεμβουργ είχεν άνεγείρει 
μετά τήν κατεδάφισιν ήν τδν Οκτώβριον τού 
1718 ειχεν επιφέρει είς τδ παλαιόν τείχος ή 
ανάφλεξις τής πυριτοθήκη; έξ ένδς κεραυνού. 
Διά τήν οικοδομήν τών φρουρίων κατά τδ σχέ
διον τοΰ Σούλεμ.βουργ ή Κέρκυρα είχε συνεισφέρει 
το όεζατον τών προϊόντων αύτής. Ητον ιεροσυ
λία ή καταστροφή μιάς τόσον πολυτίμου ιστο
ρική; άναμνήσεως τοΰ ήρωο; έκείνου τοΰ χρι
στιανισμού’ ήτο προφανή; παράβασις τής συν
θήκης ή καταστροφή τών υπαρχόντων καί ή ά- 
νέγερσις νέων άνευ τίνος συμφωνίας μετά τού ίο
νίου Κράτους. ’Αφού ούδεμίαν περί αύτών ύπο- 
χρέωσιν συνεφώνησε τδ ίόνιον Κράτος, ούδεμίαν 
δικαιούται ν’ άπαιτή άποζημίωσιν ή ’Αγγλία διά 
τήν άνέγερσιν τών νέων φρουρίων, δι’ ών άντι- 
κατέστησαν τά ύπάοχοντα ζατά τήν συνομολό
γησα τή; συνθήκης’ καί θά ήτον έργον βάρβα
ρον ή ζατεδάφισις αύτών έπί τώ λόγιο τής άξιώ- 
σεω; μιά; τοιαύτης άποζημιώσεως. Εν ούδεμια 
περιπτώσει ήδύναντο τοιαΰτα·. άξιώσεις νά ήναι 
αντικείμενου συνθήκης μεταξύ Αγγλίας καί τού 
Βασιλείου τής Ελλάδος, διότι ή Ελλ. Κυβέρνη- 
σι; άναδεχομένη διά τής ένώσεως τάς ύποχρεώ- 
σεις τής Επτανήσου δέν δύναταί ν’ άναγνωρίση 
είμ.ή όσα; ή ίονική Κυβέρνησις διά τού κοινο
βουλίου ήθελε παραδεχθή πρδ τής ένώσεως, διότι 
μετ’ αύτήν ή Ελλ. Κυβέρνησις δέν δύναταί νά 
έπιβάλη είς τάς ίονίους νήσους, ώς μέρος τή; 
Ελλην. Επικράτειας , υποχρεώσεις δήθεν τοΰ 
ίονίου Κράτους, τάς όποίας τδ ίόνιον Κρά
τος αύτδ πραγματικώς δέν είχε, διότι δέν τά;
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στον μέ τήν ενότητα τοϋ Κράτους, καί επαχθές 
«Διά τούς κατοίκους τών νήσων. ίσως τό μέτρον 
δι’ ού ήδύναντο δλαι αί δυσκολία·, ώς πρός τό 
άντικείμενον τοΰτο νά έξομαλυνθώσι, Οά ήτο τό 
νά παραδεχθώ ή ϊόνιος Βουλή τήν έτησίαν πλη
ρωμήν τών 10,000 λιρών πρός τόν Βασιλέα τής 
Ελλάδος ώς χρέος δημόσιον τοϋ Ιονίου Κράτους, 
δπερ πάλιν ν’ άναδεχΟή κατόπιν ή Ελληνική Κυ- 
βέρνησις μεταξύ τών λοιπών ύποχρεώσεων τής 
ίονίου πολιτείας. Διά τούτου ήθελε κατάντησε: 
νά ύπάρχη μόνιμός τις έτησία επιχορήγησές έκ 
10,000 λιρών, εις ήν αί Βουλα'ι της Ελλάδος 

ήθελον διά τών ετησίων προϋπολογισμών προσ
θέτει τήν τακτικήν βασιλικήν έπιχορήγησιν’ άμ- 
φότεραι δέ ήθελον πληρώνεσθαι έκ τοΰ δημοσίου 
ταμείου είς 8 ήθελον συνεισφέρει έξ ίσου τούς τα
κτικούς φόρους των καί αί ϊόνιοι νήσοι, ώς αί 

λοιπαι έπαρχίαι τοΰ Βασιλείου.
Πιστεύω λοιπόν ότι καί ή άχλύς τών ορών, 

ήτις άκόμη σκιάζει είς τά δμματα τινων ϊονίων 
τήν χαραγήν τής ύποφωσκούσης ήμέρας τής ά- 
πελευθερώσεως τών νήσων, θέλει διασκεδασθή, 
καί ίσως δέν θέλει παραταθή πλέον τών δύο μη
νών ό καρδιόκτυπος τοΰ μετεωρισμού. Τό τέρ
μα αύτοΰ θά ήναι ή επίσημος πρόσκλησις τής 
Αγγλικής Κυβερνήσεως πρός τήν Ελληνικήν, ΐνα 
παραλαβή τήν κατοχήν καί διοίκησιν τού τόπου. 
Τούτου δέ κατ εύχήν τελουμένου άφίνει ή Αγ- 

; γλική προστασία τάς ίονίους νήσους άνευ άπο- 
; θεματικού δημοσίου πλούτου’ άνευ στρατού’ 
, άνευ ναυτικής’ άνευ άλλης εσωτερικής δυνάμεως 

διά τήν ασφάλειαν τού τόπου και τήν τήρησιν 
τής τάξεως, παρεκτος 300 — 500 αστυνομικών 
κλητήρων, ώς έπί τό ,.λεϊστον ΐίπειρωτών μι
σθοφόρων, καλουμένων χωροφυλάκων, ύπό τήν 
διοίκησιν ύπαστυνόμων φερόντων τίτλους αξιω
ματικών τής χωροφυλακής’ άφίνει τούς κατοί
κους διηρημένους είς διαφόρους τάξεις αντιζήλους, 
και μάλλον άντιπαθητικάς πρός άλλήλας, τήν 
τών ιδιοκτητών τής γής (αρχόντων εύγενών) συγ- 
κεντρωμένην είς τάς πόλεις, άοπλον, τεταπεινω 
μένην, τήν τών γεωργών, άνθρώπων άνευ πολι
τικής αγωγής, φιλόπονων, καί Αποφασιστικών, 
διεσπαρμένων ώς έπι τό πλεΐστον είς τά χωρία, 
.ήν τών βιομηχάνων κα5. τεχνιτών άνθρώπων τί
μιων, μέ ήθη χρηστά καί νοημοσύνην, περιορι- 
ζομένων κα5. άποβλεπόντων είς μόνην τήν εργα
σίαν αύτών έντός τών πόλεων, καί μίαν άλλην 
τάξιν άνθρώπων ώς έπί τό πλεΐστον εξεων πα

άνεγνώρισε πρό τής συγχωνεύσεως αύτοΰ έντός ■ 
τοΰ Ελληνικού βασιλείου. ·

Η έκ μέρους τής Ελλην. Κυβερνήσεως αναδοχή , 
τοΰ έσωτερικοΰ χρέους, δπερ ή Βουλή τών ϊο
νίων νήσων ήθελεν αναγνωρίσει ώς έπιβαρΰνον τό 
ϊόνιον Κράτος άποτελεϊ τώ όντι δρον μιας συν
θήκης, οίαν έννοεϊ ό Αρμοστής, άλλ’ούτε άδικον 
ούτε βαρύν, διότι το ποσόν τοΰ χρέους τούτου 
θά είναι τό πολλοστημόριου τοΰ δημοσίου εξω
τερικού κα5. έσωτερικοΰ χρέους τής Ελλάδος. II 
άναδοχή τής πληρωμής τών συντάξεων τών υ
παλλήλων τοΰ Ιονίου Κράτους, είναι έπίσης δί

καιος όρος, περιοριζόμενος όμως έννοεΐται είς τά 
όρια έντός τών οποίων ό ϊόνιος νόμος επιβάλλει 
τό χρέος τοΰτο είς τό ϊόνιον Κράτος, και τά όποια 
ίσως ορίσει ή συγκαλσυμένη Βουλή, άλλά καί 
άν ή Βουλή δέν άποφανθή περί τούτου ή Ελλη
νική Κυβέρνησες, άναδεχομένη απλώς καί καθα- 
ρώς τάς νομίμους υποχρεώσεις τής Ιονίου Κυ
βερνήσεως, θά έχει τό δικαίωμα κατόπιν νά συ
ζητήσω μετά τών δικαιούχων τήν νομιμότητα, I 

τό ποσοστόν καί τά μέσα τής πληρωμής τών 
συντάξεων επί τή βάσει τοΰ ίονίου νόμου, έίλι- 
κρινώς καί νομίμως έρμηνευομένου. Τό ποσόν 
τών συντάξεων τούτων θά ήναι τό μυριοστημό- 
ριον τοΰ ποσού, όπερ πληρώνει ή Ελλάς λόγω 
συντάξεων είς τούς ^ρατιωτεκούς, ναυτικούς καί 
πολιτικούς ύπαλλήλους, περιθάλψεων, προικοδο
τήσεων, εξοικονομήσεων καί Αποζημιώσεων είς 
τούς άγωνιστάς, είς τούς έπαναστάτας, είς τάς 
χήρας καί τά ορφανά κλ. χορηγημάτων ναυτικών, 
ποσοστών τοΰ Κ. Κουμουνδούρου είς γραμμάτια 
είς γαίας, είς μετρητά κλ. κλ. κλ.

Η είς τήν έτησίαν έπιχορήγησιν τοΰ Βασιλέως 
Γεωργίου προσθήκη έκ 10,000 λιρ. έκ μέρους τών 
ϊονίων δέν παρουσιάζεται ώς όρος τής άρσεως τής 
προστασίας, διότι ή ’Αγγλία ύπεσχέθη μόνον νά 
συστήση είς τούς Ιονίους τήν παραδοχήν τοιού
του έκ μέρους αύτών δώρου πρός τόν μέλλοντα 
Βασιλέα των. Η παραδοχή τοιούτου μέτρου θέ
λει καθυποβληθή πιθανώς είς τήν συζήτησιν καί 
έπιψήφισιν τής συγκαλουμένης 1Γ. Βουλής. 0 
λαός τής Επτανήσου φαίνεται εύδιάθετος είς τήν 
παραδοχήν τοιαύτης προτάσεως, διότι δέν φεί
δεται ούδεμιάς θυσίας όπως διευκολυνθώ ή ένω- 
σις, ούδέ πολύ υπολογίζει τό βάρος αύτής. Κα
θώς καί άλλοι προηγουμένως παρετήρησαν ή πλη
ρωμή τοιούτου ποσού έκ μέρους τών ϊονίων, διά 
τής επιβολής ειδικού φόρου, έχει τι άσυμβίβα-

χυλών διαιτωμένων είς τάς άγοράς καί τά καφ- 
φενεϊα, καί ζώντων διά τοΰ έπαγγέλματος τοΰ 
αχθοφόρου ή τοΰ λεμβούχου, ό Κλήρος, τοΰ ο
ποίου ολίγιστα μέλη έλαβον άγωγήν εκκλησια
στικήν έντός τού ιεροσπουδαστηρίου τής Κερκύ- 
ρας, παραλύσαντος άμα μετά τόν θάνατον τοΰ 
ίδρυτοΰ τής Ακαδημίας Γυιλφόρδ, άνήκει ώς έπί 
τό πλεΐστον είς τάς τελευταίας τάξεις τής κοι
νωνίας καί είναι ό κυριώτερος ηθικός οδηγός αύ
τών· άφίνει διοικητικήν υπαλληλίαν έθισμένην 
είς τήν τυπικήν έκτέλεσιν τών διαταγών τών 
προϊσταμένων, άνευ έκουσιότητος είς τόν προσ
διορισμόν τής ένεργείας αύτής, καί συνήθως άνευ 
άλλης ίκανότητος ειμή τής μηχανικής έξεως είς 
τό τυπικόν μέρος τής υπηρεσίας’ άστυκήν νομο
θεσίαν κατά μέν τό τυπικόν μέρος αύτής έχου- 
σαν πλεΐστα κενά καί πολλά παράλογα, κατά 
δέ τό ούσιαστικόν ξένην καί πολύπλοκου, έν 
γένει παρεννοηθεΐσαν καί κακώς έφαρμοζομέ- 
νην. (Η Κυβέρνησις ουδέ είς αύτάς τάς δικαστι- 
κάς θέσεις έπροτίμησε πάντοτε τούς νομομαθείς)’ 
άφίνει δευτερεύοντα σχολεία μέ πολλούς μαθη- 
τάς, καί μέ τινας ικανούς καί έπιμελΛς διδασκά
λους, άλλ’ άνευ όργανισμοΰ, καί ούχί μέ τά 
τής πρώτης άνάγκης μαθήματα’ καί έν Πανεπι
στήμιου είς έντελή παραλυσίαν, μέ ολίγους κα- 
Οηγητάς, έξ ών δύο τρεις τής ιατρικής καί φυσι
κών έπιστημών είσΐ κάτοχοι τής έπιστήμης τήν 
οποίαν διδάσκουσι, καί μέ δλιγίστους φοιτητάς’ 
άφίνει τέλος είς όλας τάς τάξεις τών κατοίκων 
γενικόν καί άκραιφνή ενθουσιασμόν υπέρ τής 
ενώσεως μετά τοΰ έθνους, καί κοινωνίαν δυνα- 
μένην διά τοΰ εύγενοΰς τούτου αισθήματος νά 
χειραγωγηθώ Ε*ί τήν τήρησιν τής τάξεως ύπό 
νοήμονος συνετής, καί περιεσκεμμένης εις τήν 
ενέργειαν αύτής υπαλληλίας πατρικής κυβερνή
σεως. Εννοείται ότι ϊχνογραφών τήν κοινωνικήν 
κατάστασιν τών ϊονίων νήσων πρός τόν σκοπόν 
τοΰ νά καταδείξω τάς πληγάς αύτής έκ τής ξε- 
νοκρατείας, είς τήν Κυβέρνησιν ήτις οφείλει νά 
“ρονοήση διά τήν λίαν δύσκολον έποχήν τής με* 
ταβάσεως τοΰ τόπου άπό μιας είς άλλην κυριαρ

χίαν, παραλείπω τό άγαθόν καί επαινετόν μέ
ρος, καθόσον δέν συντελεί είς τόν σκοπόν.

( έπεΓαι τύ τώέος ιΐς τό i.ici/wor φο.Ι.Ιάδιοκ).

ΕΒΡΑΪΚΑ.

ΟΤΣΙΜΠΙΛΛΣ.

Εζη ποτέ εις Μοχέλ (είδος ιερωμένου) είς ά
κρου φιλάργυρος, δστις άφοΰ έσχημάτισε μικράν 
περιουσίαν, μόνην τέρψιν ησθάνετο νά αύξάνη τόν 
πλούτον του καί νά λογαριάζη αυτόν. Έπίστευεν 
δμως ότι ήτον κληρικός, έπειδή έφύλαττεν δλας 
τάς νηστείας τάς διαγραφομένας ύπό τοΰ νόμου 
καί έξεπλήρου ιερουργίας είς τούς πτωχούς άνευ 
τίνος άμ.οιβής. >

Π πρός τά χρήματα κλίσις του ηύξησε μέ τήν 
ηλικίαν καί πολλάς ώρας ΐστατο ένώπιον τοΰ 
ταμείου του, τοΰ οποίου τό έμπεριεχόμενον χρυ- 
σίον τόν έμάγευε’ μεγίστην δέ άφ’ ετέρου έ- 
δοκίμαζεν άγωνίαν όταν ύπεχρεοΰτο ν’ απςχω- 
ρισθή καί ενός έστω λεπτού. Ούδέν δυσκολώτε- 
ρον ή νά λάβη τις παρ’ αύτοΰ χρήματα, δθεν 
καί τόν ώνόμασαν KajiaAr (Τσιμπίδαν), διότι 
ώμοίαζε μ.έ τό έργαλεϊον τοΰτο, μή παραιτών 
ό,τι άπαξ συνέσφιγγεν.

Ημέραν τινα έλθών ξένος τις είς τήν οικίαν 
του τώ έζήτησε νά τελέση τήν ιερουργίαν διά 
τό νεογέννητον τέκνον του. Επειδή δέ ή άμαξα 
καί οι ίπποι τοΰ ξένου ένέφαινον άνθρωπον πλού
σιον ό Μοχέλ έδέχθη μεθ’ ύπερβολικής εύχαρι- 
στήσεως τήν πρόσκλησιν, φρονών δτι μ.ετά τής 
πρός τόν θεόν ύπηρεσίας ύπηρέτει συγχρόνως καί 
τά ίδια αύτοΰ συμφέροντα.

οδοιπόρησαν ολόκληρον τήν ήμέραν, δτε δέ ένύ 
κτωσεν ό ξένος αίφνιδίως είσήλθεν είς τόπον 
τ νά άγριον καί προέλασε τούς ίππους έν δρυμώ- 
νι Αδιαβάτω. Είς μάτην ό Μοχέλ έφώναζε νά 
σταθή, καί παρεκάλει αύτόν νά τόν άφήση νά 
καταβή’ δσω περισσότερον έκεϊνος έκραύγαζε, τόσω 
5 ξένος έμαστίγου τούς ίππους του. ό Μοχέλ νε
κρός μάλλον ή ζών έχασεν έντελώς τήν διεύθυν- 
σιν τής δδοϋ. ’Απροσδοκήτως ή άμαξα έστάθη 
ένώπιον τών κιγκλίδων κήπου φέροντος είς 
οικίαν, ής ή ώραιότης καί ή μεγάλη φωταψία 
παρουσίαζον Αλλόκοτου άντίθεσιν περί αύτήν 
έρημίαν.

Οδήγησαν τόν Μοχέλ είς τό δωμάτιόν τής 
μητρός καί τόν άφησαν έπί τινας στιγμάς μόνον 
μετ’ αύτής. Τότε ή γυνή άμέσως τώ είπε μέ 
τρέμουσαν φωνήν’ «Ιϊρός θεού, μή πίνητε καί μή 
τρώγητέ τι έφόσον θά διατρίψητε ύπό τήν στέ-
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θύραν τρίτου δωματίου, ένθα τεμάχια πολυτίμων 
λίθων παραδόξως διεσκευασμένων έδέσμευσαν 
τά βλέμματα τού Μοχέλ. Άλλ’ ή έκ τών αργυ
ρών καί χρυσών δωματίων διέλευσι; τον είχεν 
ούτως ειπεϊν άποσκληρύνει, και άνευ πολλού κό
που άπεμάκρυνε το θέλγητρου τούτο καί έπζ- 
νέλαβε’ « Δεν μοι οφείλετε τίποτε’ έπιτοέψατέ 
μοι ν’ άπέλθω οΐκχδε.
— Εστω’ εντεύθεν σάς παρακαλώ, τώ ειπεν δ 
φιλοξενών, καί τον ώδήγησε διά δωματίου, ένθα 
ούδέν άλλο έβλεπέ τις ή πληθύν κλείθρων κρε- 
μαμένων καθ’ όλου τδ μήκος τών τοίχων, ύ Μο
χέλ ήσθάνθη έαυτδν αγόμενου προς τά κλείθρα, 
άπερ έξετάζων, ένόμισεν ότι άνεγνώρισε τδ τού 
ταμείου του’ όθεν έστράφη έκπεπληγμένος προς 
τον φιλοξενούντα’ ούτο; δέ τώ είπε μειδιών’ 
» Τωόντι, Μοχέλ, είναι τδ κλείθρου τού χρημα
τοκιβωτίου σας. »

0 Μοχέλ τούτο άκού.σας ώχρίασε καί ήρώτη- 
σε’ « Πώς ευρίσκεται έυταύθα ;

’Εξηγείται ευκόλως, άπήντησεν δ ξένος’ εΰ- 
ρίσκεσαι μεταξύ φαντασμάτων, δούλων τού 
Κυρίου’ όταν τις έχη ταμεϊον γίνονται δύω 
όμοια κλείθρα, όπως άνοιγοκλείεται’ τδ μέν 
είναι διά τδν άνθρωπον, τδ δ’ έτερον διά 
τον Θεόν. Εάν τις δέν κάμνη χρήσιν τού διά τδν 
Θεδν προωρισμένου κλείθρου, παραδίδεται τούτο 
εί; ημάς, καί δ άνθρωπο; παύει νά ήναι κύριος 
τού χρηματοκιβωτίου του. Δύναται νά έναποθέ- 
τη έντδς αύτού χρήματα, άλλ;ά δέν δύναται καί 
νά τά έκβάλη έξ αύτού, η δέ ψυχή του προσ- 
κολλάται καί αύτή εκεί. Μή λησμΟνήσης ταύτα, 
καί έπειδή έξήλθες νικητή; έκ τού πειρασμού, 8ν 
ΰπέστης, λάβε μαζί σου το τού Θεού κλείθρου, 
καί προσπάθησαν νά κάμης χρήσιν αύτού, όπως 
είσαι κύριος τού ταμείου σου.—

Ο ί’ΑΒΒΙΧΟΣ ΙΩΣΙΕ ΚΑΙ Η ΠΡ1ΓΚΗΠΙΣΣΑ.

ό Ρζββΐνος Ίωσιέ, υίδ; τού Ραββίνου Αβανία, 
ήτον εις έκ τών έχόντων 'ψυχήν ώραιοτέραν τού 
σώματος. Τδ πρόσωπόν του ήτον τόσον ήλιοκαυ- 
αένον, ώστε τδν ώνόμαζον Χαλκέχ, αί δέ μητέ
ρες τδν άνέφερον ώς φόβητρου τών τέκνων των, 
λέγουσαι’ «έάν δέν κάμετε φρόνιμα, θά φωνάξω 
τδν ί’αββΐνον Ιωσιέ, τδν Χαλκέα ». ’Αλλ όμως 
ήγαπάτο παρ όλων τών γνωρίμων του, καί πα
ρ’ αύτού τού αύτοκράτσρος Τραϊανού, οστις τον 
ύπολήπτετο διά τάς εύρείας του γνώσεις καί τδ

γην ταύπην, άλλ’ ούτε δώρόν τι μή δεχθήτε. 
0 σύζυγός μου είναι φάσμα, καθώς καί άπαντες 
οί ενταύθα κατοικοΰντες, εξαιρέσει εμού ». Ει- 
πούσης ταύτα τής γυναικδς εισήλθεν δ σύζυγος και 

ώμίλησαν περί άλλων πραγμάτων.
Την πρωίαν έπρόκειτο νά τελεσθή ή ιερουρ

γία, προ ταύτης δέ συνδαιτημόνε; πολυάρθμοι καί 
ζωηροί έκάθησαν περί τράπεζαν έν άφθονίήε ηυ- 
τρεπισμένην’ ώδήγησαν τδν Μοχέλ εις θεσιν τι
μητικήν και τώ προσέφερον τά άξιολογώτερα 
των φαγητών, άλλ’ εκείνος προφασισθείς ότι πάν
τοτε εις όαοίας περιστάσεις ένήστευεν άπεποιήθη 
νά φάγη τι, άν καί τούτο ύπερμέτρως τον δυσ- 
ηρέστε:, ώς συνειθισμένον νά ευχάριστή την δ- 
εεξίν του έν τή τραπέζη των άλλων. Η δέ βά
σανό; του έμεγεθύνθη, διότι πολύ αργά ετελειω- 
σε το πρόγ υαα, ό δέ φιλοξενών δεν έπαυε νά τον 
παρακινή όπως άποφασίση νά καταλύση τήν νη
στείαν.

Τέλος ήρξατο ή ιερουργία’ δτε δέ πρδς γενι
κήν εϋχαρίστησιν έτελείωσεν, δ φιλοξενών λαβών 
τον Μοχέλ ιδιαιτέρως, είπε προς αύτόν" «ΜοΙ 
προσηνέγκατε μεγίστην υπηρεσίαν, διά την ό
ποιαν πιστεύω ότι θέλετε συγκατατεθή νά δεχθή- 

τε μικρόν τι τεκμήριου τής ευγνωμοσύνης μου’» 
Ταΰτα δέ είπών ήνοιξε την θύραν εύρυχώρου δω
ματίου, τού οποίου οί τοίχοι ήσαν έξ αργύρου, 
παμμεγέθεις δέ σωροί έκ τού χύτου μετάλλου 
ύψούντο μέχρι τής οροφής.

, « Σά; παρακαλώ, ειπεν ό φιλοξενών προς τον 
Μοχέλ, νά λάβητε ό,τι θέλετε’ » ό Μοχέλ άπλω
σε μηχανικώς τάς χεϊρα; προς τάς θελκτικά; 
στήλας, άλλ’ άναμνησθεις, τών λόγων τής μή
τρας τού βρέφους, άφησεν αμέσως αύτάς, είπών" 
·< Δέν μοί οφείλετε τίποτε
— Μέ συγχωοεϊτε διότι σάς προσέφερον δώρου 
ανάξιον υμών, ειπεν 5 φιλοξενών καί ήνοιξε την 
θύραν ετέρου δωματίου, ού οι τοίχοι ήσαν χρυ
σοί καί σωροί νομισμάτων έκ τού αύτού μετάλ
λου ’έκειντο χαμαί· ό Μοχέλ ν,σθάνθη τον 
νούν του περιδονιζόμενον εντός τής μαγευτική; 
τκύτη; άτμοσφαίρας, καί μόλις διά μεγάλων 
προσπαθειών ήδυνήθη ν άναμνησθή τών λόγοιν 
τή; γυναικός. « Δέν μοί οφείλετε τίποτε, είπε’ 
παρακαλώ έπιτρέύχτέ μοι ν’ αναχωρήσω. »
— 1!! έννοώ, ειπεν ό φιλοξενών, περιφρονείτε 
πάν ό,τι φαίνεται διδόμενον ώς άμοιβή, καί σας 
ζητώ έκ νέου συγγνώμην" αλλά ταύτα ίσως είναι 
τής διχθέσεώς σας. Καί ταΰτα λέγωυ ήνοιξε τήν 

τίμιον τού χαρακτήρός του.
Μίαν τών ημερών καθ’ ήν ήτον εις τδ παλά- 

τιον, ήρχισεν ή θυγάτηρ τού αύτοκράτορος νά 
τδν χλευάζη διά τήν δυσμορφίαν του. «Ραββϊνε, 
τώ είπε, πώς γίνεται τοσαύτη σοφία νά περικλείε
ται εις άγγεϊον τόσω βάναυσου ; «ό ’ίωσιέ άπήν- 
τησεν εις τήν έρώτησιν ταύτην ώς εξής.
— Τψηλοτάτη, εις ποιου είδους άγγεϊα φυλάτ- 
τουσι τδν οίνον τού πατρός σας ;
— Εις άγγεϊα πήλινα βεβαίως, άπήντησεν εκείνη.
— ’Αλλά τούτο, ειπεν ό Ίωσιέ, γίνεται άπδ τους 
κοινού; ανθρώπους, δ οίνος όμως τού αύτοκράτο
ρος έπρεπε νά φυλάσσηται ε!ς πολυτιμότερα άγ
γεϊα.

Νομίσασα ότι δ Ίωσιέ ώμίλει σπουδαίως καί 
ότι ή γνώμη του, ώς γνώμη σοφού, έπρεπε νά 
γίνη παραδεκτή, διέταξε νά θέσωσι μέγα ποσδν 
οίνου εις άγγεϊα χρυσά καί άργυρά, άλλά μετά 
τινα καιρόν γευθεϊβα αύτδν παρετήρησεν ότι 
ήτο ξυνός.
— Ιωσιέ, είπε πρδς τδν Ραββΐνον όταν τδν έπα- 
νεϊδε, μοι έδώσατε τωόντι καλήν συμβουλήν, δ 
οίνος τδν όποιον έθεσαν εις χρυσά καί άργυρά 
άγγεϊα δξύνισεν.
— Εμάθατε λοιπόν ούτως ότι διατηρείται κα- 
λήτερα εις άγγεϊα μή εύγενή, ειπεν δ Ίωσιέ" τδ 
αύτδ συμβαίνει καί μέ τήν σοφίαν.
— Αλλ υπάρχουν άνθρωποι, άνέκραξεν ή Ουγά- 
τηρ τού αύτοκράτορος, οΐτινες ήσαν ένταυτώ καί 
ώραΐοι καί σοφοί.
— Αληθώς, άλλ’ ήθελον είσθαι έτι σοφώτεροι, 
έάν ήσαν δλιγώτερον ώραΐοι, ειπεν ό Ραββϊνος, 
θέλων νά δώση τοιουτοτρόπως εις αυτήν νά έν- 
νοήση ότι ή ώραιότης είναι 
νη μέ τήν άλαζονείαν, ή όποια 
άγει πρδς τήν σοφίαν.

πάντοτε συνωδευμέ- 
ώς γνωστόν δέν

Οταν οί Αιγύπτιοι έπνίγησαν 
θάλασσαν, οί άγγελοι ήθέλησαν 
μνον έπινίκειον, άλλ’δ Κύριος τοίς ειπεν" «’Ενώ 
πλάσματά μου καταστρέφονται σείς θέλετε 
ψάλλητε .* »

εις τήν ’Ερυθράν 
νά ψάλλωσιν υ- 

τά 
νά

ΝΕΟΤΑΤΑΙ ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑ: 
ΑΝΑ3ΚΑΦΑΙ.

Απαντες γινώσκουσι τήν παράδοξον τύχην τής 
αρχαίας πόλεως Πομπηίας, ήτις, κατακλυσθεϊσα 
υπό τού Βεζούβιού άλλοτε, καί μείνασα τοσού- 

τους αιώνας κεκρυμμένη υπό τήν γήν, άνεφάνη. 
μετά ταύτα εις τδν κόσμον, καί ήδη μένει εικων 
ζώσα, ούτως ειπεϊν, τού άρχαίου ρωμαϊκού κό
σμου. ΓΙαραλείποντες τάς προηγουμένως γενομέ- 
νας πολυτίμους ανακαλύψεις, περιοριζόμεθα ν’ 
άναφέρωμεν ενταύθα τάς άπδ τής μεταπολιτεύσεως 
γενομένας, καί πρδς τδν σκοπόν τούτον μετα- 
φράζομεν άρθρον τι καταχωρισθέν έν τή 'Επιθεω
ρήσει τώτ θύω Κόσμων.

Ούδέν ζωηρότερον, λέγει δ γράψας τδ άρθρον · 
Marc-Monnier, τής έργασίας τών άνασκαφών 
εκείνων. Οί άνδρες σκάπτουσι τήν γ-ήν, σμήνη δέ 
κορασίων άναδράμουσι κατά συνέχειαν φέροντχ 
εις τάς χεΐρας τάς κοφίνους των. Τά κοράσια 
ταύτα είσίν ευλύγιστοι χωρικαϊ συλλεγόμεναι 
άπδ τών πλησιοχώρων κωμών" τδ πλεϊστον αυτών 
μέρος ειργάζοντο εις τά εργοστάσια, άτινα σή
μερον μένουσι κεκλεισμένα ένεκα τής μεγάλης τών 
άγγλικών υφασμάτοιν έπιδρομής και τής υψώ— 
σεως τών τιμών τού βάμβακος. Οΰδεί; υπώπτευσε 
ποτέ ότι ή έλευθέρα συναλλαγή καί δ αμερικα
νικός πόλεμος έμελλον νά χορηγήσωσι τοιαύτας 
έργάτιδας διά τήν άνασκαφήν τής Πομπηίας. 
Άλλά τά πάντα εΐσί δυνατά έν τώ κόσμω. Τρέ- 
χουσι λοιπόν, γεμίζουσι τάς κοφίνους των με 
χώμα καί σποδόν, τάς φορτώνουσιν επί τών κε
φαλών των, βοηθούμεναι υπό τών άνδρών, διά 
μιας ζωηρά; καί ταχείας κινήσεως, καί ούτω ά- 
πέοχονται, κατά συνεχώς άνανεουμένους θιάσους, 
εις τδν σιδηρόδρομον, διασταυρούμεναι μετά τών 
έπιστρεφουσών συνεργατίδων των. Τά κατεσχι- 
σμένα καί ζωηρώς κεχρωματισμένα ράκη των 
δίδουσιν αυταϊς ζοιγραφικωτάτην οψιν" όδεύουσι 
δέ μεγάλοι; βήμασι ποδήρη φέρουσαι χιτώνα, 
υπό τδν όποϊον διαγράφονται αί κινήσεις τών 
γυμνών σκελών των, καί όστις διακυμαίνεται. 
ύπδ τοϋ άνέμου όπισθεν αύτών, ένώ οί βραχίο- 
νές των, έν σχήματι κανηφόρου τινδς, υποβα- 
στάζουσι τδ επί τών κεφαλών των βαρύ φορτίον, 
ύπδ τδ όποιον όμως, ουδόλως κυρτούται τδ σώ- 
μά των. Πάντα ταύτα εόρίσκονται έν αρμονία 
πρδς τά κατά μικρόν υπό τήν γήν άναφαινόμενα 
μνημεία, καθ’ όσον τδ έδαφος ταπεινούται. Άν 
οί ξένοι περιηγηται δέν διετάραττον τήν τοιαύ- 
την αρμονίαν, δ ίστάμενος έν μέσιο τού Ούϊργι- 
λείου τούτου χωριογραφήματος, έν μέσω τών 
άμπελίνων στεφάνων καί άπέναντι τού υπδ τδν 
άρχαϊον ούρανδν καπνίζοντο; Βεζούβιού, θά ήρώ- 
τα μή άρα άπασα·. αί φίλεργοι αύται κόραι, αί 
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τών Ρωμαίων δέν ήσαν άσχετοι πρδς τάς λεω
φόρους, καί δτι απεναντίας έβλεπον άπδ τών οι
κιών είς αύτάς διά τών παραθύρων τοΰ moeni- 
anuin. ίΐ όλως μεσημβρινή αυτή διάθεσις, ήτις 
συμφωνεί κάλλιστα μέ τά άνθη καί τδν ιδιωτι
κόν τών Ιταλών βίον, δέν ήτο δυνατόν νά παρα- 
μεληθή ύπδ τών προγόνων των.

Οτε τελευταΐον έπεσκέφθην τάς άνασκαφάς, ά- 
νέσκαπτον περίεργόν τινα οικίαν, όπου τήν πρωίαν 
είχον άνεύρει, έν τώ γραμματοφυλακείω, μικράν τι- 
να ζωηροτάτην γραφήν, έν ή παρίστατο μέ σπιν- 
θηροβολοΰντας οφθαλμούς όρθιος νεανίας τις πρδ 
γυμνής κατακεκλιμένη; γυναικδς, ής ή κόμη ήν 
είργασμένη μετ’ έξαιρέτου λεπτότητος, ώστε έ
φαίνετο μάλλον έργον αρχαίου Γερμανού καλλι
τέχνου. 0 έργάτης οστις ειχεν άφαιρέσει τήν κα- 
λύπτουσαν αύτήν ύλην, ίδών τδ γνωστόν τοΰτο 
σύμπλεγμα, άνέκραξε πάραυτα’ «είναι ό Βάκχος 
καί ή Αριάδνη.» Καθ’ ήν στιγμήν είχον άφιχθή, 
έκαθάριζον τδ περιστύλων, δπερ ήν κεκαλυμμέ- 
νον έτι ύπδ στρώματος κισσήρεως πάχους τριών 
ποδών. Π άριστερά πλευρά ήτο ’άπασα πεπληρω- 
μένη ύπδ μιάς καί μόνης μεγάλης γραφής, έν ή 
είς λέων, έχων μέγεθος μεγαλείτερον τοΰ φυσι
κού, παρίστατο άκίνητος καί άπαθής πρδ μονιού 
έφορμώντος κατά τίνος άρκτου. Η γραφή αΰτη 
άναμφιβόλως δέν είναι άριστοτέχνημα, άλλ έκ- 
πλήττει κατά πρώτην όψιν, καθότι ένυπάρχε1 
έν αύτή ό,τι ήν άναγκαΐον, η κίνησις τουτέστιν 
καί ή ζωή.

Τά μικρά τής τέχνης άντικείμενα καταθέ- 
τουσιν έν τή οικία έπιστάτου τινδς μέχρι τής έ- 
λεύσεως τού έφόρου. Ούτος σημειοΐ τά διά τδ 
μουσεΐον τής Νεαπόλεως οριζόμενα άντικείμενα, 
έκ δέ τών ποδς μεταφοράν άποβλήτων καί τών 
θραυσμάτων, άτινα άλλοτε άπερρίπτοντο, συνέ- 
στησεν, έν αύτή τή Πομπηία, μικράν τινα συλ
λογήν άρκετά πλουσίαν καί άξίαν μελέτης. Ταΰ - 
τα είναι έπιπλα, οικιακά σκεύη, καί παντοδαπά 
έργαλεΐα, ετερα όρειχάλκινα, δι’ ών οί άρχαϊοι έ- 
στήριζον τά οπίσθια τών ύποδημάτων των, 
καί έξ ών έκδηλούνται ύπερμεγέθεις οί πόδες τών 
άρχαίων’ χωρικοί τινες τών μεσημβρινών έπαρ- 
χιών φέρουσι καί σήμερον έτι όμοια ύποδήματα. 
Επίσης κλίβανοι, κινητά μαγειρεία, δύο σιδη.αί 
θύραι, καί έκεΐναι, πρδς ταΐς λοιπαις, δι’ ών έ- 
κλείετο τόσω- ερμητικώς είς νεωστί άνακαλυ- 
φθεις κλίβανος, ώστε δέν είσέδυσεν έν αύτώ ούδ 
είς σταγών ΰδατος, ούδεμία δραγμή σποδού. 0- 

πορευόμεναι καί άνερχόμεναι, είσιν αί δοΰλαι τοΰ 
αστυνόμου Πάνθα, είτε τοΰ διουμβίρου όλκονίου;

Αί άνασκαφαί αί γιγνόμεναι κατά τδ νέον σύ
στημα, φέρουσιν είς αξιόλογα άποτελέσματα. 
(>ί άνώτεροι όροφοι τών οικιών, ών τά ίχνη έξη- 
λείφοντο άπανταχοΰ σχεδόν διά τοΰ αρχαίου 
συστήματος, έξεδήλωσαν πάραυτα τήν ΰπαρξίν 
των, διότι ανακαλύπτονται μεγάλα τεμάχια 
τοίχων ίστάμενα είσέτι όρθια. Ανεκάλυψαν μά
λιστα έξώστας, ή μάλλον είπεΐν εξωτερικά θεω
ρεία, προέχοντα πρδς τδ μέρος τής όδού καί πε- 
ριζωννύοντα τδν πρώτον όροφον πλείστων οι
κιών’ ήσαν δέ κτιστοί καί ύπεβαστάζοντο ύπδ 
ισχυρών ξύλινων στηριγμάτων, τά όποια ήδη ά- 
νανεοΰσι όπως έπιδιορθώσωσιν αύτούς. Οι έξώ- 
σται ούτοι, οιτινες έσχημάτιζον είδος τι παρό
δων διατεμνομένων ύπδ παραθύρων, μάς δί- 
δουσι τδ πρώτον παράδειγμα τών πολλάκις έν 
άρχαίοις χωριογραφήμασιν άπαντωμένων mae- 
ΜΪαοιιιη,τά όποια μέχρι τοϋδε άπέδιδον είς μόνη* 
τήν φαντασίαν τών τοιχογράφων. Γινώσκομεν 
ήδη ότι οί έξώσται εκείνοι ήσαν άντιγεγραμ- 
μίνοι άπδ τήν φύσιν’ έκ τοΰ πρώτου δέ τού" 
του παραδείγματος γενόμενοι προσεκτικοί οί ει
δήμονες τής τέχνης, άνεϋρον τά ίχνη των έν τώ ά- 
νωτάτφ όρόφω πολλών οικιών παρακειμένων είς 
βραχείας τινάς οδούς. Η άνακάλυψις αυτή ανα
τρέπει έξ ολοκλήρου τάς θεωρίας άς έπλασαν περ·ς 
τής άπομονώσεως τών ρωμαίων οικογενειών. ’Α
φοΰ δ καθηγητής Overbeck άνεζήτησεν έπιστη- 
μόνως τήν μεταξύ άρχαίων καί νεωτέρων οικι
ών διαφοράν έν τώ άξιολόγφ καί ογκώδη αύτοΰ 
περί Πομπηίας συγγράμματι, 8 έγραψε χωρίς 
κάν νά θέση τδν πόδα έν τή πόλει έκείνη, εύρεν 
έπί τέλους αύτήν έν τώ ότι αί τών άρχαίων 
οίκίαι, άσχετοι δλως πρδς τάς οδούς, ήσαν έ- 
στραμμέναι πρδς τά έσω έφ’ έαυτάς, κα-.ά τινα 
τρόπον, περιελισσόμεναι, καί ότι τά δωμάτιά 
των συνεσσωρευοντο περί τάς έσωτερικάς αύλάς, 
τό τε αίθοιον καλούμενον καί τδ περιστύλων, δ
θεν έλάμβανον άποκλειστικώς τδ φώς. Η θεω
ρία τοΰ σοφοΰ Γερμανού άναιρεϊται ήδη, ώς άνη- 
ρέθη καί έτερος αύτοΰ συνάδελφος, δημοσιεύ- 
σας, ώς λέγουσι, πολύτομον σύγγραμμα όπως ά- 
ποδείξη ότι ή χρήσις τών ύέλων ήτο άγνωστος 
•εί; τούς άρχαίους. ό παχύς ούτος τόμος μόλις 
είχε φανή δτε ανεκάλυψαν ύέλους είς τά λ.ουτρά 
τής Πομπηίας.

Είναι άρα άποδεδειγμένον ήδη ότι αί οίκίαι

γδοήκοντα καί είς άρτοι, οΰς ειχον θέσει έντδς 
όπως έψηθώσι τή 23 νοεμβρίου τού 79 έτους, 
καί οί όποιοι έξήχθησαν είς μετά τόν άλλον τώ 
1862, άπαντες· άθικτοι, σκληροί κατά τι καί μέ- 
λανες, καί άπομουμιωμένοι, ούτως είπεΐν. άλλ’ 
εντελώς διατετηρημένοι, στρογγύλοι δέ καί πυκνοί 
ώς κολλύραι’ εξήκοντα καί εί; έκ τών άρτων τού
των, ών έκαφας ζυγίζει Sv κιλόγραμμον, τηρούνται 
έν τώ μουσείω τής Πομπηίας. Ετερα έδώδιμα μέ- 
νουσιν είς τά έκδοχεΐα δπου καί εύρέθησαν’ κάρυα, 
λόγου χάριν, λεπτοκάρυα, όστρακα καί κόκκαλα 
μικρών ιχθύων (πιθανώς τριχιών) σίτος, σύκα, 
έλαΐαι, κρόμμυα, φασίολοι καί φακοί. Παραλεί
πω πλεΐστα έξ ύέλου καί έκ γής όπτής άντικεί- 
μενα, πινάκια, κύπελλα, ύποκρητήρια, κιβώτια, 
ύέλους καί διαφόρων σχημάτων φιάλας, ιδίως 
τινάς όμοιας πρδς τάς τών οίνοπωλών τής Νεα
πόλεως. Καί ποια άλλα ν’ άναφέρω προσέτι; ει
σιτήρια θεάτρου, σταθμά έκ μαρμάρου είτε μο- 
λύβδου, άγκιστρα δι’ αλιείαν καί άλλα παντοει
δή έργαλεΐα’ γλυφίδας, κοπίδια, λαβίδας, σφύ- 
ρας, πελέκεις, άξίνας, λίσγους καί δρέπανα δι’ 
όργωμα, χρώματα έντδς τών άγγείων των, κλεί
θρα, σφαίρας καί κλείδας, τεμάχια κατε-ϊριμένη; 
μαρμαροκονίας, δείγματα απάντων τών μαρμά
ρων εύρεθέντα έν ταΐς άνασκαφαϊς, τέλος δύο έξ 
ορειχάλκου τραπέζας μέ δίεδρα, bis el li a, 
πεποικιλμένα; διά χρυσού καί άργύρου. Καί ταΰ
τα ούδέν άλλο είσιν ή άπόβλητα καί συνηρ- 
μοσμένα συντρίμματα’ τά λοιπά άξια λόγου με- 
τεκομίσθησαν είς τδ μουσεΐον τής Νεαπόλεως. 
θελήσας νά μάθω άκριβώ; τδν άριθμόν τδν έκ 
τής Πομπηίας ληφθέντων άντικειμένων διά τδ
μουσεΐον τούτο μετά τήν έπανάστασιν, ή τού
λάχιστον έπί τής έφορείας τοΰ κ. Fiorelli, συν- 
εβουλεύθην τά βιβλία τών έλέγχων, άτινα κρα
τώνται μετά μεγίστης τάξεως. Ηρίθμησα χίλια 
πεντήκοντα διάφορα άντικείμενα, ό αριθμός δ’ 
ούτος, εί καϊ ίκανώς μεγάλος, θά έμεγαλύνετο 
έτι μάλλον, έάν τά όμοειδή έξ αύτών δέν έ- 
τίθεντο άπαντα ύπδ ένα καί τδν αύτδν άριθ
μόν. Τοιοΰτον ήν τδ άποτέλεσμα τών άνασκα- 
φών κατά τά δύο καί ήμισυ τελευταία έτη, χά
ρις είς τήν ιταλικήν ενότητα.

Είναι τολμηρόν ν’ άρχίση τις τήν περιγραφήν 
τών θησαυρών έκείνων. Εν μόνον βρειχάλκινον 
άντικείμενον, μία περικεφαλαία παλαιστού κα- 
λυπτομένη ύπδ αναγλύφων, θά έξήντλει τήν ύ- 
πομονήν τού Ομήρου, όστις, ώς γνωστόν, δέν έ- 

πτοεϊτο έκ τών περιγραφών. ’Εκτδς τών άνω 
τέρω μνημονευθέντων καί γνωστών ήδη λειψά
νων, πρδς ά προσθετέου χειρουργικά τινα έργα
λεΐα, σειράς ολοκλήρους χυτρών, θερμάστρας,πλά
στιγγας, μύλους ζυμαρικών, μίαν κεφαλαίαν 
ίππου, σταθμά, εκατοντάδας στροφίγγων, μίαν 
πλουσίαν συλλογήν φιαλίδων, προχόων, κογχυ- 
λών καί τριπόδων, φυλακτήρια, όρειχαλκί- 
νους φαλλούς πτερωτούς τε καί άπτέρους, — 
άξια περιγραφής θά ήσαν προσέτι πολυπληθή ερ
γαλεία, έσχάραι, πύραυνα είτε θερμαντήρια, πε
ρίεργα πάντα κατά διπλοΰν λόγον, ώς οι
κιακά σκεύη καί ώς τεχνικά έργα, τεκμήρια 
πολύτιμα τή; κομψή; καϊ εύφυοΰς βιομηχανίας 
ή; τοσαΰτα δείγματα έδωκαν ήμϊν οί άρχαϊοι. 
Μία τών τοιούτων μηχανών είναι άπλή τις έ- 
σΧ“Ρα> περιέχουσα μίαν βρειχάλκινον θερμά
στραν καί σιδηράν τινά κιγκλίδα, ής οί μοχλοί 
είσί κοίλοι, δπως τδ ύδωρ είσχωρή έντός καϊ 
έλαττώνη τήν ίσχύν τοΰ πυρός. ’Εξωτεοικώς 
ή έσχάρα αΰτη έχει σχήμα άγγείου, έχοντος τεσ
σάρων ποδών ύψος, στηριζομένου έπί τριών πο
δών λέοντος, καί φέροντος άντί λαβών άθλητών 
ζεύγη. Δύο χεϊρε; γεγλυμμέναι χρησιμεύουσιν έ- 
πίση; ώ; λαβα:, όπως μετακινήται ή δυσκίνη
το; αΰτη μηχανή, εί; τής όποίας τδ έπίπώμα 
ύπέρκειται παΐς έπιβαίνων δελφίνο. Αδύνατον εί
ναι ν άριθμήσωμεν τοσαύτα πλούτη, οίον πολυ
τίμου; λυχνοστάτας, όρειχάλκινα γεγλυμμένα καί 
τορευτά αντικείμενα, πολυάριθμα δακτύλιο φέρον- 
τα γεγλυμμένας λίθους,(ίν μεταξύ τών άλλων, ού ή 
σφενδόνη περιδέει μεγαλοπρεπή όνυχα), ενώτια 
έχοντα σχήμα σκελίδων σκορόδου, άργυρόν τι- 
να πλάκα άφ’ ής εξέρχεται ή ’Αμάλθεια βαστά- 
ζουσα τδ κέρας αύτής καί δέπας έν τή χειρί’ 
τήν περίφημον χρυσήν λυχνίαν, ζυγίζουσαν τριά
κοντα καί τρεις ουγγίας, ήτι; μόνη θ’άπετέ- 
λει πλουσίαν οίανδήποτε συλλογήν, εϊποτε ή έρ- 
γασία ήν άξία τής ΰλης’ τδν έξ ήλεκτρου έρω- 
τιδέα, φέροντα φενάκην έκ πολυαρίθμων κυλίν
δρων, τδ ώραϊον χρυσούν τοΰ Ούϊτελλίου νό
μισμα, άγάλματα έκ παντοία; ύλης, έρειχάλ- 
κινα, μαρμάρινα καϊ άργυρο" ένα Ερμήν καθεζό- 
μενον, ένα μονιδν προσβαλλόμενον ύπδ κυνδς, έ
να όφιν άνορθούμενον έπί τή; έλικοειδώς περιε- 
στραμμένης ούράς του, φυσιγνάθους παϊδας, χρη
σίμους είς διακόσμησιν πηγών, ένα, πρδς τοΐς άλ
λοι; πεφοβισμένον ένεκα βατράχου 8ν είδεν ά- 
ναμέσον τών σκελών του’ μίαν ’Αναδυόμένην *Α-
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φροδίτην περιστρέφονταν τής τρίχας αυτής, μι
κρά; απείρους προτομάς, τέλος θαυμαστόν τι 
αριστούργημα, το μάλλον εξαίρετου άφ δσα έξή- 
χθησάν ποτέ άπο τής Πομπηίας, τδν πολυθούλ- 
λητον Νάρκισσον. . . .

Τέλος οφείλω ν’άνζφέρω καί τινα μόλις άρχομέ- 
νην συλλογήν πρδς χρήσιν τών μελλόντων ζωο
λόγων. Η συλλογή αύτη, Λαλουμένη Faune· de 
Pompei, έσεται μοναδική ίσως έν τώ κόσμω' 
καθ’ έκάστην έκθάπτουσι τέρατα διάφορα, και 
μάλιστα σιαγόνας άνθρώπων προκατακλυσμιαίων, 
εί καί μέχρι τοΰδε ούδόλως εύρέθησαν οστά τών 
συγχρόνων τοϋ Χριστού. Τδ μουσείου τών έκ τής 
Πομπηίας ζώων είναι είσέτι πτωχόν, πλουτί
ζεται δμως καθ’ έκάστην. Ευρίσκον'ται ήδη έν 
αύτώ εξ χελώναι, δύο αίγες, πέντε κάνες, έν κρα
νίον καί όπλαί όνου, έν μικρόν χοιριδίου είσέτι 
μένον έντδς τής όρειχαλκίνης χύτρας, δπου έψήνε- 
το καθ ήν στιγμήν έγένετο ή τρομερά έκ- 
κρηξις.

Αί έφημερίδες Bullelino Archeologico Ita
liano τοϋ κ. Minervtni, καί Giornale degli 
Scavi τοϋ κ. Fiorelli είσί πρδς τδ παρόν αί μό- 
-ναι πηγαί, άς θέλομεν συμβουλευθή έν τή εκδρο
μή ήν μένει νά κάμωμεν έτι. Θέλομεν παραμείνει 
έπ’δλίγον μετά τών δύο τούτων σοφών οδηγών είς 
τάς νεωστί άνακαλυφθείσας οικίας, άς έσπούδα- 
σαν ούτοι μετά πολλής τής προσοχής, χωρίς 
νά τολμήσωμεν νά έκφέρωμεν τάς ιδίας ήμών 
κρίσεις έπί τών νέων εκείνων οικοδομημάτων, 
άτινα εξέρχονται κατά μικρόν είς τδ φώς, καί 
μ.ολονότι μένουσιν άμορφα είσέτι καί έγκε- 
χωσμένα κατά τδ ήμισυ έντδς τής κισσήρεως, 
δεικνύουσιν όμως συγκεχυμένος πως τά λείψανά 
των είς τάς έπιμόνους έρεύνας τής επιστήμης, θέ
λομεν προχωρήσει λοιπόν περιπατοϋντες άνω τών 
τοίχων, έπί εδάφους άσταθοϋς καί κατά τδ ή- 
μισυ καθαρισμένου, ούδόλοις παραμένοντες άπέ- 
ναντι μορίων άλλων αντικειμένων ατινα άπαν- 
τώμεν είς έκαστον ήμών βήμα.

ίδέ έν πτώμα μένον έτι είς τήν θέσιν του, 
κεκλιμένου έν τώ δωματίς» ένθα είχε καταφύ- 
γει, καί τηροϋν τδ σχήμα δπερ έλαβεν έπελθόν- 
τος τοϋ θανάτου, ίδέ μακρύτερον έτι τδν κλί
βανον έν (ο έψήνοντο οι πολυθρύλλητοι άρτοι 
καθ’ ήν στιγμήν έγένετο ή καταστροφή' μετ’ αύ
τδν τδ έργαστήριον ·τοϋ γναφέως, μέλαν άπαν 
έκ τών διά τοϋ άνθρακος άρχαίων σημειώσεων, 
ειτα τδ έργαστήριον τοϋ βυρσοδέψου, μετά τής 

έκ τιτανόλιθου τραπέζης, έπί τής οποίας δ βιο- 
μήχανος ούτος, Μάρκος Νόνος Καμπάνιος· κα
λούμενος (γηραιός στρατιώτης τοϋ έννάτου συν
τάγματος, τής εκατονταρχίας τοϋ Καισσίου,1, 
έκρουεν είρηνικώς τά δέρματά του, μετά τήν έπι-, 
στροφήν του άπδ τών έκς-ρατειών του' άνεϋρονμάλι 
στα τήν κοπίδα του καί άλλα τής τέχνης του εργα
λεία. Τδ όνομα τοϋ άπομάχου είναι γεγραμμένον 
διά γλυφίδας, μετά τών πληροφοριών άς προανέφε- 

ρον, έπί τοϋ νωπού τοϋ τοίχου έπιχρίσματος. 
0 άνθρωπος άνάφαίνεται απανταχού . τών άνα- 
ζωογονουμένων εκείνων λίθων. Ημέραν τινά πα- 
ρετήρησα έπί τοΰ μετώπου οικίας τινδς έζωγρα- 
φημένον ελέφαντα, φυλαττόμενον ύπδ πυγμαίου, 
καί όφιν περιελισσόμενον περί αύτδν, άνωθεν 
τοϋ οποίου έφαίνοντο δύο έπιγραφαί έρυθροϋ 
χρώματος καί άς άμέσως ήδυνήθην ν άναγνώ- 
σω' ή μία έξ αύτών είχεν ώς έφεξής. Siltius
restituit elefantum, ή δέ δεύτερα' Hospitium 
hie iocalur, triclinium cum tribus lectis et 
com... (comrnodis?), τούτέστιν' « Ο Σίττιος 
έθεράπευσε τδν ελέφαντα. Ξενοδοχεΐον δι εν
οίκων' τρίκλινον μέ τρεις κλίνας καί πάσα έπι- 
θυμητή άνεσις.» Η έπιγραφή δέν έψεύδετο, κα** 
θότι πραγματικώς υπήρχε τδ τρίκλινον. Καθ 
όσον δ’ αφορά τήν άνεσιν, νομίζω ότι οί αρχαίοι
τής Πομπηίας κάτοικοι, ώς οί σημερινοί Νεαπο- 
λιτανοί, δέν έδεικνύοντο ποσώς δύσκολοι' άλλά 
τίς ήτο άρα δ ξενοδόχος Σίττιος ; 0 κ. Φιορέλ- 
λης, όστις γινώσκει κατ όνομα πάντας τούς 
κατοίκους τής νεκροπόλεώς του, καί αύτάς προ
σέτι τάς συγγένειας των, τάς γενεαλογίας καί 
αυτά τά ενδόμυχα των, μάς λέγει ότι είς Π. 
Σίττιος Νοκέρας, πολεμ.ήσας άνδρείως έν ’Αφρική 
κατά τούς έμφυλίους πολέμους, έλαβε παρά τοϋ 
Καίσαρος δωρεάν γαίας έκτεταμένας, άς διήρεσεν 
είς τέσσαρας άποικίας, δόσας αύταΐς, ώς γίνεται 
καί σήμερον έν Αμερική, δνόματα ληφθέντα έκ 
τής γενεθλίου χώρας, Υπήρχε λοιπόν άποικία τοϋ 
Σάρνου καί έτέρα άποικία ’Αφροδίτης, εφεστίου 
θεάς τών Πομπηϊανών, ώς είναι γνωστόν, οΐτι
νες έλάτρευον έν αύτή, ώς καί έν τή Ισιδι, τήν 
φοσιχήτ θεά»·, τουτέστι τήν Φύσιν. ό ξενοδόχος 
Σίττιος κατήγετο ίσως άπδ τοϋ στρατιώτου τοϋ 
Καίσαρος, καί δ τοϋ παρασήμου του έλέφας θά 
ήτο πιθανώς άνάμνησίς τις τής ’Αφρικής. Κατά 
τήν τελευταίαν μου έπίσκεψιν, αί έπιγραφαί εΐ- 
χον σχεδόν έξαλειφθή, ώς έπίσης καί τδ κολοσ- 
σαΐον ζώου.

Ολίγον χαμηλότερου, είς τήν αύτήν δδδν, ί>- 
πάρχει περίεργός τις μικρά οικία, ή οικία τοϋ Ση
ρικού. Το όνομα τούτο εύρίσκεται δίς γεγραμμέ- 
νον' κατά γενικήν έπί σφραγΐδος εΰρεθείσης έν 
τινι δωματίω, καί κατ’ αίτιακήν έρυθροίς γράμ- 
μασιν έν τώ μετώπω τής οικίας. Τίς ήν άρα δ 
κύριος τής οικίας ; Σύρος τις τήν καταγωγήν ή 
έμπορός τις σηρικών υφασμάτων; Τδ όνομά του 
επιτρέπει άμφοτέρας τάς υποθέσεις, έν πάση 
περιπτώσει όμως ήτο έμπορος.. Είς τδ-άκρον τής 
ανωφερούς κατά τι διόδου είχε σημειώσει έπί 
τοϋ έδάφους τήν έπομένην είλικρινεστάτην έπι- 
γραφήν. Salve lucrum (Χαίρετε κέρδη).) ! Αύο 
λέξεις ήδη καί περί τών διαιρέσεων τοϋ οίκίσκου 
τούτου. Ούτος περιλαμβάνει μικρόν αριθμόν δωμα
τίων' έν αϊθριον γυμνόν, είς τδ βάθος τοϋ όποιου 
άνοίγεται έν άπλούστατον δωμάτιόν, 8 ήν πιθα
νώς τδ γραφείου τοϋ Σηρικού. ’Ευ τώ δωματίω 
τούτω εύρον τήν σφραγίδά του καί τδν σκελε
τόν οίκιδίου κυνός. Μικρά τις πάροδος φέρει είς 
τινα κήπον κυκλούμενον υπό στοών, ών αί στή- 
λαι μένουσιν είσέτι όρθιαΓ έν τώ κέντρφ τοϋ 
κήπου έτεραι πράσινα·, στήλαι έβάσταζον ίσως 
άναδενδράδα τινά. Αριστερόθεν τής στοάς, βαθ
μίδες τινές, διερχόμεναι άνωθεν θύρας τινδς, έφε- 
ρον εις τδ περιστύλων έτέρας μάλλον αξίας λό
γου οικίας. Ετέρα πάροδος, φέρουσα άπδ τοϋ κή
που είς τήν δδδν, διήρχετο μαγειρεΐον έχον κλί
βανον, έντδς τοϋ δποίου, κατά τδ 79 έτος, είχον 
καταφύγει μία αίξ καί τέσσαρες χελώναι, άς έξέ- 
βαλον τήν 14 μαρτίου τοϋ 1862 έτους,· δμοϋ 
μέ τδν έν τώ τραχήλφ τής αίγδς άνηρτημένον 
κώδωνα. Ανω τοϋ κλιβάνου τούτου, ώς σημείου 
άφθονίας καί εύθυμίας, ήν γεγλυμμένος φαλλός. 
Αλλά μή λησμονώμεν τδν έν τώ μαγειρείςο τού
τω σηκόν, έν ώ ήν έζωγραφημένη θυσία, είς δέ 
τδν παράπλευρον όνος μέ τρομερά ώτα, δςτς 
έλατρεύετο ύπδ τών μυλωθρών καί άρτοπω- 
λών. Ούδέν παραδοξώτερον τής μεσημβρινής 
ταύτης θρησκείας ήτις, οίαδήποτε είναι, είτε κα
θολική είτε είδωλολατρική, εισχωρεί απανταχού, 
μέχρι τών πενιχροτέρων ένδιαιτημάτων, μετά 
τής πολυαρίθμου συνοδίας τών συμβόλων, 
μυστηρίων, ισχύος καί προστασίας, καί επινοεί ενα 
άγιον καί ένα θεόν διά πάσαν πεοίπτωσιν, δι’ έ
κάστην μικράν τοϋ βίου περιπέτειαν.

Ο στενός ούτος οίκίσκος, ού τά δωμάτια είναι 
τόσω μικρά ώστε ούδέ κάν χωρεΐ έν αύτοΐς μία 
νεαπολιτανική κλίνη, περιλαμβάνει έτέρας δύο

διαιρέσεις, μίαν έξέδραν καί έν τρίκλινου, ατινα 
δύνανται νά καταταχθ,ώσιν έν τοΐς ώραιοτέροις 
άπάσης τής πόλεως. Η έξέδρα είναι μεγάλη αί
θουσα άνο,ιγομένη πρδς τδ αϊθριον, δηλονότι πρδς- 
τήν πρώτην αύλήν, θύοα-δέ τις συγκεκαμμένη 
προάγεται έπί έδάφους ψηφιδωτού. Οί τέσσαρες 
τοίχοι ήσαν κεκαλυμμένοι μέ γραφάς τηρηθείσας 
μέχρι τοϋδε άνεπάφους καί ίκανώς νωπάς' ή έν 
τώ μέσφ μάλιστα γραφή, ήτις είναι άντιμέτω-' 
-ο: πρδς τήν είσοδον, έφελκύει άμέσως τδ βλέμ
μα καί έπί πολύ κατακτά αύτό' πάριστα δέ
τδν ΉραχΛία. ήττύ>μεν·ον ύπό τής μέθης χαί 
τοΰ έρωτος. ’Εν τή γραφή έκείνη έπικρατοϋσι 
τρία διακεχωρισμένα συμπλέγματα, συνδεόμενα 
δμως διά κοινής τίνος ιδέας. ’Εν τή πρώτη σειρά 
κεΐται ό Ηρακλής,’χαλκόχρους φαινόμενο;, διότι 
τοιαύτην έχουσι τήν χροιάν οί τέλειοι άνδρες έν 
ταΐς γραφαΐς τής Πομπηίας,καί πιθανώς τοιαύτην
θά ειχον έν πάσαις ταΐς λοιπαΐς τής άρχαιότητος. 
Η λευκότης τοϋ δέρματος έθεωρεΐτο ώς προσόν 
τών νέων άνδρών,είτε τών θεών καί τών γυναικών. 
0 Ηρακλής άρα, ό μελάγχρους Ηρακλής, στέ
φανον έπί κεφαλής έχων καί είς τδν βραχίονα ώς 
τινα άλυσιν έκ κισσού,μόλις ένδεδυμένος βραχεΐαν 
τινά χλαμύδα, έπακουμβών τήν £άχιν είς κυπάρισ- 
σον, καθήμενος έπί τοϋ έδάφους καί στηριζόμενος 
έπί τοϋ άγκώνός του, άναέρίπτει είς τά ό- 
πίσω τήν κεφαλήν. Η μία τών χειρών του ύ- 
ψοϋται μετά δυσκολίας καί προσπαθεί νά κροτή- 
ση τούς δακτύλους, όπερ είναι σημείου άμε* 
ριμνησίας καί χαράς. Η έτέρα χειρ άδυνατεΐ νά 
βαστάση κύπελλόν τι, άφ ού έκχύνεται ό οί
νος. Περί αύτδν δέ θορυβοΰσι ώραΐοι πτερω
τοί έρωτιδεΐς' εϊς έξ αύτών παίζει μέ τδν στέφανον 
τοϋ κισσού, έτερος σύρει πρδς εαυτόν τδ χυνόμε- 
νον κύπελλόν: καί άλλοι μέν χορεύουσιν έπί βω
μού άφιερωμένου τώ Διονύσιο, φέροντες άνά τέσ
σαρες τήν φαρέτραν τοϋ ήμιθέου' έτεροι δέ σύ-
ροντες σχοινιά, είτε συνενοΰντες άπασαν τήν τών 
βραχιόνων των ίσχύν, προσπαθοϋσι ν’ άνασείσωσι 
τδ έόπαλόν του· Η σκηνή αυτή είναι ζωηρά 
καί γνησία, καί γίνεται άμέσως καταληπτή, 
εί καί είναι γνωστή άλλως. Περίφημός τις δα
κτυλιόλιθος καί άλλοι λίθοι πρδ πολλοΰ είχον 
κοινοποιήσει αύτήν. Οπισθεν αύτοϋ, πρδς τδ άοι- 
στερδν μέρος, τρεις νέαι γυναίκες, γυμνούς έχουσαι 
τούς κόλπους, συμπεπλεγμέναι έν τινι ύψώματι 
καί παρά τινα στήλην, θεωροϋσι κομπάζουσαι τόν 
άφοπλισθέντα θεόν' μία έξ αύτών, καθεζομέ-
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νη καί βαστάζουσα είς χεΐρα; τδ ριπίδιον τή; 
’Αφροδίτης, είναι πιθανώς ή ’ΰμφάλη. Τέλος πρδ; 
τά δεξιά, όλίγον τι ύψηλότερον καί έν τή τελευ
ταία σειρά, φαίνεται ό Διόνυσος, νέος καί λευκός, 
αμέριμνος καί εύτυχής, περικυκλούμενος ύπδ βακ- 
χίδων και φαύνων, ών είς, αϊρων τδν βραχίονα είς 
σημεΐον θριάμβου, προεδρεύει ώ; νικητής τήν εορ
τήν. Τδ δραμα είναι τέλειον καί ζωηρόν, αληθώς 
δ’ ευρίσκει τις έν αύτώ τήν σαφήνειαν καί φαι- 
■δρότητα τών άρχαίων !

Η πρδς τά δεξιά γραφή άναμιμνήσκει ημάς 
την πρδς τδν Ηφαιστον έπίσκεψιν τής θέτιδος, 
ήτις περιγράφεται έν τή Σ ραψωδίοι τής ’ίλιάδος. 
«Τα σά γούναθ' ίχάνομαι, είπεν ή άργυρόπεζα 
θεά, αί. χ ίθέ^ησθα υίεϊ ίμ& ώχυμόρω όόμεν 
ασπίδα, καΖ rpvydJ«ar χαΐ χαΛάς zr^idac, έ- 
πισ^υρεοις άραρυίας, χαΐ ύώρηχ ’ 8 γάρ r;r οί, 
άπώ^εσε, πιστός εταίρος Τρωσϊ δαμείς' ό δε χεϊ- 
ται επίχθονί θυμόν άχεόωκ «.Αμέσως ό Ηφαιςος 
ήρχισε τδ έργον, ό δέ Πομπηίανδς ζωγράφο; 
παρέστησεν ακριβώς τήν στιγμήν καθ’ ήν άπετέ- 
λεσε τήν θαυμασίαν έκείνην άσπίδα, σάχχος ρί
γα τε στιβαρόν τε’ ir pir γαΐαν ετευζ', ir <*’ 
ουρανόν, ir δε θάλασσαν, ήί.ίιότ τ’ αχάρακτα, 
σε.Ιήηιν τε π,Ιήΰουσαν, ir δε rd τείρια .τάκτα, 
rd r’ ουρανός ίστεγάνωται. » Οπλισμένος είσέτι 
τήν σφύραν καί τήν πυράγραν, δεικνύει τή ©έ- 
τιδι τδ διαρκούσης τή; έπισκέψεώ; της φιλοτε- 
χνηθέν άριστούργημα, πτερωτή δέ τις νεάνις, ά- 
ναμφιβόλω; ή καλή Χάρις, γυνή τοϋ χωλοϋ θεοϋ, 
ταινίαις κεκοσμημένη, έξηγεϊ διά τίνος ράβδου 
τάς γλυφάς τή; .θεία; άσπίδος. 0 Οώραξ, φαει
νότερος πυρός αυγής' ή βριαρά xpotayoic ά- 
ραρυϊα χόρυς καί αί κασσιτέρινά*, κνηαΐδες δια
τίθενται . τή δε κάκεϊσε, ή ©έτι; δέ κάθηται 
παρατηρούσα καί θαυμάζουσα έκπληκτο;.

Η πρδς τ άριστερά γραφή παριστά τδν Πο- 
σειδώνα, ώπλισμένον τρίαιναν, καθήμενον, γέρον
τα, μελάγχρουν, καί τδν ’Απόλλωνα νέον και 
ώραϊον, δρθιον, έστεμμένον δάφνην, καί στηριζό- 
μενον έπί τής λύρας του’ άμφότεροι έπιτηροϋσι 
τήν οικοδομήν τών τειχών τοϋ Ιλίου, ών αί φο- 
βεραί λίθινοι τρώσεις, σφυροκοπούμεναι ύπδ άοκνων 
εργατών, άνορθοϋνται ήδη όπισθεν αυτών, καί πέ
ραν βωμοΰ τινδς αφιερωμένου τώ Δίί, ένώ πρδς τά 
ένδότατα τής σκηνής, έντδς τής πόλεως, βό- 
ες σ-ύρουσιν ετέρους μεγάλου; καί λελαξευμέ- 
νους ήδη λίθου; πρός τινα μηχανήν τροχιλεών, 
ήτις θέλει άνασηκώσει αύτού;. Μέρνησαι, όσα

δή πάθομεν χαχά "ΙΛιον άμφΐ μοϋνοι r&'i 
θεών, λέγει ό Ιίοσειδών πρδς τδν ’Απόλλωνα έν 
τή Ιλιάδι, ότ άγήνορι Λαορέδοντι πάρ Λ ιός 
έ.1ΰόκτζς θητεύσαρεε- εις irεαυτόν ρισθώ επι ρη- 
τω ό δί σηραϊνων έτέτε.ί.Ιεν ήτοι ίγύ Τρώεσ- 
σι πύ,ίιν πέρι τείχος εδειμα εύρύ τε χαΐ ράάα 
x.i.ior, ϊν άρρηχτος πύ^ις είη.

Πέριξ τών γραφών τούτων διαγράφονται φαν
τασιώδη περιχειλώματα μεστά κενταύρων καί 
έλαφοειδών θηρίων. Αί μοϋσαι τίθενται κατά 
σειράν έπί τών τοίχων τή; εξέδρας, ή Καλλιόπη 
δέ καί ό Απόλλων κεϊνται είς τδ πλευρδν τοϋ 
ήττημένου Ηρακλέους’ άνω δέ πάντων ϊσταται 
χρυσοϋ; Ερμής έπί στυλοβάτου’ διάφορα χωριογρα- 
φήματα διακοσμοϋσιν ετέρους τοίχους"στέφανοι δέ, 
άναρτώμενοι άπδ λυχνιών, διαποικίλλουσι τδ βά- 
θρον, καί άνω πασών τών γραφών τούτων, έν τφ 
άνωτάτω περιχειλώματι, διαθέουσι κλάδοι αμ
πέλου έντός τών οποίων περιπλέκονται τετρά
ποδα ζώα καί τρυφεροί έρωτιδεΐς.

Τδ τρίκλινον τής τοϋ Σηρικοϋ οικίας δέν είναι 
ήττον περίεργον τής έξέδρας. Είναι δέ τοΰτο 
αίθουσα φαγητού άνοιγομένη πρδς τδν κήπον 
δι’ ένδς μεγάλου παραθύρου, ής ή πολύπλοκος 
διακόσμησις, αί μέλαιναι, κρόκιναι, καί έρυθραϊ 
πλευραί αί καθωραίζόμεναι ύπδ λυχνιών, πα
ραδόξων οικοδομημάτων, φυλλάδων, άνθέων, καρ
πών, πτηνών, δελφίνων, τριτόνων, τυμπάνων, 
κροτάλων, καισαρικών άετών, βακχίδων καί ύ
πδ ολοκλήρου κόσμου θαυμασίων περιστεφόν- 
των ωραίας τινάς γραφάς, έκπλήττουσι καί κα- 
ταγοητεύουσι τδν θεατήν. Τρεις τών γραφών έ
κείνων, ών ή μία παριστά τδ χα.Ι.Ιυντήριον τοΰ 
’Ερμαφρόδιτου, είναι άξιαι τής ήμετέρας προ
σοχής, καθότι άφορώσιν άντικείμενα δλως νέα, 
ή άντικείμενα τά οποία τούλάχιστον δέν ευρί- 
σκονται εί; τάς γνωστά; ήμϊν γραφάς’ είναι 
δ’ αύται επεξηγήσεις τή; Λίνειάδος. Η μία έξ 
αύτών, ήτι; καί μένει εις ήν εύρέθη θέσιν, άλλ ό
μως λίαν βεβλαμμένη, παρίστανε βεβαίως τδν 
Τοϋρνον έν μέσιο τής ’Αμάτης καϊ τής ύπο- 
σχεθείση; αύτώ νέας Ααβινίας, ήν αγαπά, 
άλλ’ ήτις έδόθη εί; τδν εύτυχή Αινείαν, τδν Μωϋ- 
σέα τοϋ ρωμαϊκού λαοΰ. Ο Τοϋρνο; θέλει νά όρ- 
μήση ένοπλος είς τήν μάχην κατά τοϋ μόλις έκ 
Τροίας άφιχθέντος ευτυχούς άντιζήλου. Τρομαχθεΐ- 
σα ή βασιλί; Αμάτη έκ τών δυστυχημάτων τοϋ 
νέου πολέμου, φέρουσα δάφνη; στέφανον καί λευ
κόν έπενδύτην ένδεδυμένη, προσπαθεί νά πραύνη. 

τδν θυμόν τοϋ γαμβρού της, καί δεικνύει αύτώ 
κλαίουσα τήν Λαβινίαν, ήτις, κεκαλυμμένη μέ κυ- 
ανοϋν πέπλον, στρέφει τήν κεφαλήν καί εκτείνει 
ίκετικώ; τάς χεΐρα;- 0 Τοϋρνος, ώ; καί παρά Ούϊ- 
ργιλίω, προσηλώνει τδ βλέμμα έπί τής παρθένου’ 
ό έρως φλογίζει αύτδν, καί δυσκδλως δύναταί νά 
κράτηση εαυτού.

Εν τή έτέρα γραφή παρίσταται ή συνέχεια τής 
ιστορίας ταύτης, ήτις είναι, ώς γνωστόν, μία τών 
συγκινητικωτέρων τοϋ ποιήματος. Η μάχη συνά- 
πτεται μεταξύ 'Ρουτούλων καί Τρώων, ό Τοϋρ
νος έπλήρωσε μέ κηδείας τδ ςρατόπεδον’ δ Αινείας, 
πληγωμένος καί αίμορροών, έπαναφέρεται εί; 
τήν σκηνήν του. παρακελεύει δέ ν’ άνασύρωσιν 
άπδ τοϋ μηρού του, πλατύνοντε; καί άναξύον- 
τες τήν πληγήν, τδ έν αύτώ έμπηχθέν βέλος. 
Στηριζόμενο; διά τή; μιάς χειρδ; έπί τοϋ ώμου 
τοϋ Ορηνοϋντος υίοϋ του ’ΐούλου, καί διά τής 
έτέρα; έπί τοϋ μεγάλου δόρατό; του, παρίστα
ται όρθιος, acerbii premens άλλά lacrymis 
immobilis, φρυάσσων καί άκίνητος. Τρέχει ό γέ
ρων ϊαπις, όστις έλαβε μέν παρά τοϋ ’Απόλλω
νος άπαντα τά μυστήρια καί άπάσας τάς δυνά
μεις, προύτίμησεν όμως τδ ταπεινότερον τών δώ
ρων, τήν έπιστήμην τών χόρτων καί τήν τέχνην 
τοϋ θεραπεύειν. ’Ενδεδυμένος τδ μακρδν τοϋ 
ιατρού ένδυμα, δπερ διακρατεϊ καί άνυψοΐ 
ζώνη, πίπτει γονυκλιτής πρδ τοϋ ήρωός του, καί 
τήν λαβίδα έχων άνά χεΐρας, προσπαθεί όπως 
άνασύρη τδν σίδηρον άπδ τής άνοικτής καί αί- 
μοόροούσης πληγής. Αλλά μάταιοι άγώνες ! ούδ’ 
ή δεξιότη; τοϋ γέροντο; έπαρκεΐ, ούδ’ ή άρετή 
τών χόρτων, ούδ’ή έμπνευσις τοϋ Απόλλωνος ! Εν 
τούτοις είς τάέκτδς ή φρίκη μεγεθύνεται άπδ <-ιγ- 
μής είς στιγμήν, ή μάχη θερμένεται καί συμπυ- 
κνοϋται,ό ούρανδ; καλύπτεται ύπδ τοϋκονισσάλου,
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Η Σελεστίνη κατά τδ δέκατον έβδομον τής 
ηλικία; της έτος ήτο τδ ρόδον τής Γρενάδης’ ορ
φανή καί κληρονόμος μεγάλης περιουσίας διετέ- 
λει ύπδ τήν κηδεμονίαν σκληρού τίνος καί φι- 
λαογύρου θείου της, όνομαζομένου ’λλόνζου, δ- 
στις τήν μέν ήμέραν ένησχολεΐτο άριθμών ταβ 
δουκάτα του, καθ’ όλην δέ τήν νύκτα είς τδ νά 
έμποδίζη τά; μουσικά; αρμονίας, τάς ύπδ τά 
παράθυρα τής Σελεστίνη; συγκεντοουμένας. (> 
μόνο; πόθος τοϋ ’Αλόνζου ήτο νά ύπαόδρεύση 
τήν πλουσίαν ταύτην κληρονόμον μέ τδν υίδν του 
Δδν Εόρΐκον, σπουδάζοντα πρδ δέκα έτών έν τώ· 
Πανεπιστημίω τής Σαλαμάνκης, καί άρχίζοντα 
νά έξηγή όπωσοΰν καλώ; τδν Κορνήλιον Νέ- 
ποτα.

Πάντε; σχεδόν τή; Γρενάδης οί νέοι ήρώντο 
τή; Σελεστίνη;, άν κα*. δέν ήδύναντο νά τήν βλέ- 
πωσιν είμή είς τήν λειτουργίαν, ή δέ έκκλησία 
είς ήν έσύχναζεν αύτη έπληροϋτο έκ τών μάλλον 
άξιεράστων καί κομψών νέων. Μεταξύ τούτων 
διεκρίνετο ό εικοσαετής Δδν Πέτρος, λοχαγός τοϋ 
ιππικού, δστις άν καί δέν ήτο πλούσιος, κατή- 
γετο ομω; έκ μεγάλης οικογένειας. Ωραίος, 
γλυκύς, εύφυής καί θελκτικώτατος έπέσυρεν είς 
εαυτόν τά βλέμματα δλων τών κυριών τής Γρεν- 
νάδης, άν καί έκεΐνος δέν προσεΐχεν είμή είς τήν 
Σελεστίνην. Καί αύτη δμως παρατηρήσασα τούτο 
ήρχισε νά βλέπη επίσης τδν Δδν Πέτρον.

Διήλθον τοιουτοτρόπως δύω μήνες χωρίς νά 
τολμήσωσι νά δμιλήσωσι, καί νά είπωσι πολλά 
πράγματα. Περίτά τέλη τών δύω μηνών ό δδν Πέ
τρος ευρε μέσον δπω; φθάση είς τήν έρωμένην του 
έπιστολή του, δι’ ής έπληροφόρει αύτήν περί ό
σων ήξευρεν ήδη έκείνη. Η αύστηρά τά ήθη Σε
λεστίνη άμα άνέγνωσε τήν έπιστολήν τήν έπέ- 
στρεψε μετά μεγάλης αξιοπρέπειας εί; τδν Δδν 
Πέτρον, άλλ επειδή είχε μέγα μνημονικδν ένε- 
θυμεΐτο τδ περιεχόμενον αύτής, καί ήδυνήθη ν’ 
άπαντήση έν λεπτομερεία μετά παρέλευσιν ο
κτώ ήμερών.

Οί δύω μα; έρασταί ήγαπώντο καί συνεννο
ούντο πρδ; άλλήλου;, ό δέ δδν Πέτρος κατώρ- 
θωσε και πλέον τούτου' έζήτησεν έπιμόνω; καί 
έπί πολυν καιρόν τήν εύκαιρίαν νά όμιλήση μέ 
τήν Σελεστίνην διά τοϋ κιγκλιδωτού παραθύ
ρου τοϋ κοιτώνό; της. Τοιοΰτον είναι τδ έθιμον

καί νέφη βελών καταπίπτουσι μέχρι τοϋ κέντρου 
τοϋ στρατοπέδου, έντδς τοϋ οποίου εΐσελαύνουσιν 
ήδη οί έχθρικοί ιππείς, άνω δέ είς τους αιθέρας 
αίρεται δ θλιβερός άλλαλαγμδς τών μαχομένων 
καί θνησκόντων .. . Κατά τήν στιγμήν ταύτην 
ή Αφροδίτη, καμφθεΐσα έκ τών άδίκων τούτων 
παθημάτων, πορεύεται έπί τής ίδη; δπω; συλλέ- 
ξη δίκταμον καί θεραπεύση κρυφίως, oculte me· 
dicans, τδν πληγωθέντα ήρωα, οΰ αύτή είναι ή 
μήτηρ. Φθάνει δέ έν τώ βάθει τή; σκηνή;, άόρα-
το; εί; τά πληροϋντα αύτήν πρόσωπα, καί κρυ
πτόμενη ύπδ ^οδόχρουν τι κάλυμμα κυμαινόμε- 
νον ώ; άτμδ; περί αύτήν. (επεται συνέχεια).
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iv τή Ισπανία, τά παράθυρα χρησιμεύουσι μάλ
λον τήν νύκτα ή τήν ημέραν. Εκεί δίδουσιν 
•οί Ισπανοί δλας των τάς συνεντεύξεις. Οταν νυ- 
κτώση καί ή δδδς είναι δλως έρημος, δ ερα
στής περιτυλίσσεται εις τδ έπανωφόριόν του, 
οπλίζεται μέ τδ ξίφος καί βαδίζει, επικαλού
μενος τδν έρωτα καί τήν Νύκτα, πρδς παράθυρον 
χαμηλόν κιγκλίδας μέν έξωθεν έχον, κεκλεισμέ- 
νον δέ ένδοθεν μέ θυρώματα’ πάραυτα τά θυ
ρώματα άνοίγουσιν ελαφρώς, θελκτική δέ τις 
ίσπανίς φαίνεται και έρωτά έν τρόμω μή τις 
αδιάκριτος ξένος ευρίσκεται έν τή δδω’ δ περι
χαρής έραστής τήν ενθαρρύνει, όμιλοΰσι μέ φω
νήν σιγαλήν, διακόπτονται καί έπαναλαμβάνουσι 
τδ αύτδ πράγμα έκατοντάκις. Οί όρκοι πετώσι 
διά μέσου τών κιγκλίδων, τάς οποίας δ μέν έραςής 
καταοάται, ή δέ ερωμένη ευλογεί.. Η -ημέρα έγγίζει 
καί ανάγκη νά χωρισθώσι’ έχουσι μίαν ώραν ακόμη’ 
άλλά καί αυτή παρέρχεται εις αποχαιρετισμούς, οί 
δέ έρασαί λησμονοϋσι νά όμιλήσωσι περί απείρων 
άλλων πραγμάτων, άτινα τοΐς ένδιαφέρουσιν.

Τδ δικτυωτδν παράθυρον τής Σελεστίνη; εκειτο 
εις τδ ισόγειον τής οικίας καί ήνοίγετο πρδς μι- 
κράν τινα πλατείαν έρημον καί κατοικουμένην 
ύπδ πτωχών. Η γραία τροφδς τού Αδν Πέτρου 
κατώκει έκεί έν τινι μικρώ δωματίςο, αντίκρυ 
τοΰ παραθύρου τής Σελεστίνης’ δ δδν Πέτρος 
μετέβη πρδς έντάμωσιν τής τροφού του’ «αγα
πητή μοι μήτηρ, τή είπε, ήνέχθην επί τοσούτον 
νά κατοικήτε εις άθλιον οίκημα’ ή αδιαφορία 
μου αυτή είναι λίαν αδικαιολόγητος καί θέλω 
επανορθώσει τδ πταϊσμά μου παραχωρών πρδς 
ύμάς £ν δωμάτιον έν τή οικία μου. Ελθετε νά 
κατοικήσητε εις αύτδ, καί αφήσατε τούτο εις 
τήν διάδεσίν μου ». Η καλοκάγαθος γυνή συγκι- 
νηθείσα μέχρι δακρύων προσπαθεί νά άποφύγη 
τήν αλλαγήν τού οικήματος της, άλλ αναγκα
ζόμενη ύπδ τού Δδν Πέτρου, καί μή δυναμένη 
νά άντιστή έπί πλέον, δέχεται τήν προσφοράν 
καταφιλούσα τάς χέϊρας τού άνατραφέντος ύπ’ 
αύτής Δδν Πέτρου.

Ποτέ βασιλεύς δέν ήσθάνθη καταλαμβάνων 
ανάκτορον τοσαύτην χαράν, δσην ήσθάνθη δ Δδν 
Πέτρος εγκαθιστάμενος έν τώ δωμάτιο» τής 
τροφού του. ’Γήν εσπέραν αμέσως ή Σελεστίνη 
έφάνη εις τδ δικτυωτδν παράθυρον’ οί γλυκείς 
διάλογοι διέφλεξαν τάς καρδίας τών εραστών. 
Κατήνττ.σεν έπί τέλους νά διέρχονται τάς μέν νό
τας συνδιαλεγόμενοι, τάς δέ ημέρας γράφον-

τες πρδς άλλήλους. Τέλος άμφότεροι ηύρίσκον- 
το εις τοιοϋτον βαθμόν μέθης, ευδαιμονίας καί 
συγκινήσεως, εις τήν τελευταίαν δηλαδή περίο
δον τού έρωτος, όταν δ υίδς τού ’λλόνζου Ερ
ρίκος, δ μέλλων τής Σελεστίνης σύζυγος, έφθα- 
σεν έκ Σαλαμάνκης, φέρων διά τήν μνηστήν του 
έκδήλωσιν τινα έρωτικήν λατινιστί γεγραμμέ- 
νην, ήν ό διδάσκαλός του τώ είχε γράψει. Οί δύω. 
έρασταί συνεσκέφθησαν άπδ τού παραθύρου περί 
τού πρακτέου, άλλ έν τώ μεταξύ τούτο» δ γέ
ρων κηδεμών. συνέταξε τδ προικοσύμφωνου καί 
προσδιώρισε μάλιστα καί τήν ημέραν τών γάμων 
τής Σελεστίνης μετά τοΰ Ερρίκου. Είναι γνωστόν
ότι έν παρομοίαις περιστάσεσιν ή μόνη υπεκφυ
γή είναι ή εις Πορτογαλλίαν δραπέτευσις’ τού
το όθεν καί άπεφασίσθη. ’Εσχεδιάσθη δέ άμα 
φθάσωσιν εις Λισαβώνα νά τελέσωσι πρώτον τούς 
γάμους των, καί ύστερον νά ένάξωσιν εις δίκην 
τδν κηδεμόνα- II Σελεστίνη ώφειλε - νά έφοδια- 
σθή μέ τι κιβώτιον πλήρες πολυτίμων λίθων καί; 
κειμηλίων, άτινα τή ε’ιχεν αφήσει ή μήτηρ της’ 
τδ δέ κιβώτιον τούτο έμελλε νά διαθρέψη τούς 
συζύγους μέχρι τοΰ πέρατος τής δίκης. Συνε- 
τώτερον τούτου σχέδιον πραγματικώς ουδέποτε 
έξυφάνθη’ δέν έπρόκειτο πλέον είμή περί τής
δραπετεύσεως, καί πρδς τούτο έπρεπε νά έχωσι 
τήν κλείδα τού κιγκλιδωτοΰ παραθύρου, δπερ 
κατώρθωσεν ή Σελεστίνη. όθεν άπεφασίσθη 
δ μέν Πέτρος αμέσως τήν 1 I ώραν τής νυκτδς 
τής έπιούσης, άφού έτοιμάση ίππους έκτδς τής 
πόλεως, νά έλθη πρδς έντάμωσιν τής Σελεστίνης, 
ήτις ώφειλε νά καταβή άπδ τού παραθύρου καί 
νά φΰγωσιν εις Πορτογαλίαν.

0 Δδν Πέτρος καθ’ όλην τήν ημέραν παρε- 
σκεύασε τά πρδς άναχώρησιν άπαιτούμενα, ή δέ 
Σελεστίνη έξ άλλου διευθέτησε τδ κιβώτιον της.
-Μεταξύ τών άλλων έφρόντισε νά λάβη μεθ’ ε- 
αυτής Sv ώραϊον δακτύλιον σμαραγδοκόλλητον, 
δπερ τή είχε προσφέρει δ έραστής της. Κατά 
τήν όγδόην τής νυκτδς ώραν ή Σελεστίνη μετά 
τού κιβωτίου της ήτον έτοιμος. Μόλις έσημα- 
νεν ή δεκάτη καί δ Δδν Πέτρος, ούτινος ή άμαξα 
έστάθμευε κατά τήν οδόν τής 'Ανδαλουσίας, ήρ- 
χετο περιχαρώς εις τήν μικράν πλατείαν. *Αλλ’ 
ενώ έπλησίαζεν ήκουσε κραυγήν ζητούσαν βο
ήθειαν, καί είδε δύω άνδρας προσβαλλομένους 
ύπδ πεντάδος ξιφοφόρων, οϊτινες μέ ρόπαλα 
καί ξίφη γ,κιζον αυτούς άκαταπαύστως’ δ γεν
ναίο; Πέτρος λησμονών τά πάντα ρίπτεται κατά

τών κακοποιών, πλήγόνει δύω καί τρέπει εί; 
φυγήν τού; τρεις άλλους. Πόσον όμως έξεπλάγη 
άναγνωρίσας δτι οί σωθέντες ήσαν δ κηδεμών 
τής Σελεστίνης Λλόνζο; καί δ υίδς αύτού Ερρί
κος .' Οι νέοι ίππόται τής Γρενάδης έρώμενοι τή; 
Σελεστίνης καί γινώσκοντες δτι δ Ερρίκος έμελ
λε νά τήν νυμφευθή άπεφάσισαν νά προσβάλλωσι 
τδν αντίπαλόν των δι’ ανθρώπων κακούργων έξ 
επαγγέλματος, καί άνευ τής ήρω’ϊκότητος τού 
Δδν Πέτρου δ φιλάργυρος γέρων καί δ νέος σπου
δαστή; ήθελον δυσκόλω; έκφόγει τών χει- 
ρών των.

0 Δδν Πέτρο; προσεπάθει νά άποφύγη τά; εύ- 
χαριστίας των, άλλ δ ’Ερρίκος, έγκαυχώμενος 
έπί φιλοφροσύνη, ή/ έδιδάχθη έν Σαλαμάνκη, 
ώρκίζετο ότι δέν ήθελεν άποχωρισθή αύτού καθ’ 
όλην τήν νύκτα’ δ Δδν Πέτρος έν άπελπησία εί
χεν ακούσει σημαίνουσαν τήν ένδεκάτην τής νυ- 

τώ

εί-
μέ

κτός. Φεύ ! δέν έγίνωσκεν όποιον δυστύχημα 
συνέβη.

Εις τών τραπέντων ύπ’ αύτού ξιφοφόρων 
χε διέλθει κεκαλυμμένο; μέχρι κορυφής 
τδ έπανωφόριόν του πλησίον τού κιγκλιδωτοΰ 
παραθύρου. Η νύξ ήτο σκοτεινοτάτη, ή δέ α
τυχής Σελεστίνη, έχουσα ήνεωγμένον τδ παρά
θυρον καί άναμένουσα τον Δον Πέτρον, ύπέθε- 
σεν ίδούσα τδν κακούργον ξιφοφόρον ότι ήτον 
αύτός’ 8θεν τώ προτείνει τήν χείρά της μέ α
νυπομονησίαν καί χαράν, καί τώ προσφέρει τδ 
κιβώτιον, εΐποϋσα «λάβε τού; άδάμαντά; μου 
εως ού καταβώ.» Ακούσας άδάμαντας ό κακούρ
γος ΐσταται, λαμβάνει τδ κιβώτιον, χωρίς νά 
εϊπη λέξιν, καί ένώ ή Σελεστίνη προσπαθεί νά 
καταβή, ούτο; φεύγει δρομαίως. Φαντασθήτε τήν 
έκπληξίν τη;, ότε εύρεθεϊσα μόνη έν τή δδώ 
παραληρεί τριγύρω της καί δέν βλέπει πλέον 
εκείνον, 'όν έξέλαβεν αντί τού Δον Πέτρου. Νομί
ζει ότι άπεμακρύνθη, όπως μή έγείρη υποψία;’ 
προβαίνει, σπεύδει ζητούσα αύτόν, τδν καλεΐ 
μέ ταπεινήν φωνήν, ούδένα όμως βλέπει, ούδείς 
τή αποκρίνεται. Καταλαμβάνεται τότε ύπδ τρό
μου καί άμφιβάλλει τί νά πράξη’ νά έπιστρέψη 
εις τήν οικίαν τη; ; ή νά έξέλθη τή; πόλεως πρδς 
«ύρεσιν τών ίππων καί τών ανθρώπων τού Δδν 
Πέτρου, οϊτινες τήν περιέμενον ; ζ Ταλαντεύεται, 
φρίττει, καί αείποτε πορεύεται, μετ’ ού πολύ ά- 
ποπλανάται εις τας οδούς' ή μοναξία, τδ σκό
τος, τδ πάν αύξάνει τδ δεινόν τής θέσεώς της’ 
τέλος άπαντά διαβάτην τινα καί τδν έρωτά τρέ- 

μουσα, έάν ευρίσκεται μακράν τής εξόδου τ ·; 
πόλεως’ ή Σελεστίνη αναπνέει, οδηγηθείσα ύ-’ 
αύτού, προχωρεί μέ πλειότερον θάρρος, εξέρχεται 
τής Γρενάδης, άλλ’ ούδένα ευρίσκει’ πλή/ δέν 
τολμά είσέτι νά κατηγορήση τδν εραστήν της, 
καί έλπίζει πάντοτε ότι θά τδν εύρη’ έξακο- 
λουθεϊ λοιπόν τήν οδόν, τρέμει εί; πάντα θάμνον, 

προσκαλεί εις πάν βήμα τδν Δον Πέτρον, καί δσω 
πλέον προχωρεί, τόσω πλέον άποπλανάται, κα
θότι είχε λάβει τδ αντίθετον μέρος τής όδού τής 
Πορτογαλλίας.

Εν τούτοι; ό Δον Πέτρο; δέν ήδυνήθη ν’ £- 
παλλαχθή τού εύγνώμονος Ερρίκου καί τού πα- 
τρός του, άλλ’ ήναγκάσθη νά ύπάγη μετ’ αύτών 
εις τδν οίκόν τρν. 0 Πέτρος σκεφθεί; ότι ή Σελε
στίνη έμελλε νά μάθη, βλέπουσα αύτ ον, την αί- 
τίαν τή; βραδύτητός του, ενδίδει καί τούς ακο
λουθεί. Αμα δέ έφθασαν ό Λλόνζο; τρέχει εις 
τδν θάλαμον τής παρ’ αύτού κηδεμονευόμενης 
διά νά τή άναγ·ρείλη τδν όποιον διέτοεξε κίνδυ
νον’ τήν προσκαλεί, άλλ’ έκείνη δέν άποκρίνε
ται, εισέρχεται καί βλέπει τδ παράθυρον α
νοικτόν. Αναβοώ, προστρέχουσιν οί ύπηρέται, 
καί ό οίκος πληροΰται θορύβου καί τρόρ.ου’ ή Σε
λεστίνη διέφυγεν ! ό Πέτρος έν τή απελπισία του 
θέλει πάραυτα νά τρέξη κατόπιν αύτής’ ό δ’ 
Ερρίκος, εύχαριστών αύτδν διά τδν υπέρ αύτού 
ζήλον του, αποφασίζει νά τδν συνοδεύση πα·>- 
τοϋ’ άλλά διά νά τήν εύρωσιν άσφαλέστερον ό 
Πέτρος προτείνει νά ύπάγη ό εί; έξ ένδς, καί ό 
έτερο; έξ άλλου μέρους, καί τρέχει νά ένταμώση 
τούςάνθρώπους του’μή άμφιβάλλων δέ ότι ή Σελε
στίνη διηυθύνθη πρδς τήν όδδν τής Πορτογαλλίας, 
καταμαστίζει τού: 'ίππους του άπομακρυνόαενος 
αύτής, ένώ ό Ερρίκος έλαύνει τούς ’δικούς του 
προ; τά; ’Λλπουξάρα; όπου κατέφυγεν ή Σελε
στίνη.

II ταλαίπωρος Σελεστίνη έτρεχεν έν μέσω τής 
! νεκτδς ζητούσα πανταχού τδν προσφιλή αύτής 
Δον Πέτρον. Άκούσασα δ’ όπισθεν αυτής ποδοβο
λήν ίππων, κατά πρώτον υπέθεσεν ότι ήτον ό Δον 
Πέτρο:, ύστερον όμως συλλογισθεϊσα ότι 5 θόρυ
βος ούτος ήδύνατο νά προέρχηται καί άπδ οδοι
πόρου; ή ληστάς, έξήλθε τής όδού περίτρομο; 
καί έκρύβη όπισθεν τών θάμνων’ με 
βλέπει τωόντι διερχόμενον τδν 
πολλών υπηρετών. Φρίσσει τότε 
μήπω; έμπέση εϊ; τήν εξουσίαν 
παρεκκλίνει τής μεγάλη: όδού καί εισέρχε·
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είς τά Χάση.
Τά Αλπουξάρια είναι σειρά τις δρέών άρχο- 

μένων άπδ τής ΓρενάΧης καί ζαταληγόντων είς 
τήν μεσόγειον' ζατοικοϋνται Χ'ε άπδ ποιμένας 
καί γεωργούς. Γή άγονος και πετρώΧης, πρίνοι 
αυτοφυείς, Χιεσ.παρμένοι τήΧε καζεϊσε, ζαταρδά- 
κται ΘορυβώΧεις, καί τινες αιγες άναρριχώμεναι 
εις την κορυφήν τών αποτόμων βράχων ή κρη
μνών., ταΰτα καί μόνα βλέπει ή Σελεστίνη όταν 
<5 ήλιος άνέτειλεν. ’Εξηντλημένη ύπδ κόπου και 
ύλ'-ύεως, τούς Χέ πόΧας ζαταπληγεϊσα ύπδ τών 
χ άλικων, σταματά παρά τινι σπηλαίω, άνά μέ
σον τοΰ όποιου έρρεεν υΧωρ Χιαυγές' ή σιωπή 
τοΰ σπηλαίου τούτου, ή κύκλω άκαλλιέργητος 
φύσις, ό άμβλύηχος και μεμαζ.ρυσμένος πολλών 
καταρρακτών θόρυβος, δ φλοίσβος τοΰ καταπί- 
πτοντος κατά ρανίΧας ΰΧατος, τδ πάν έμαρτύ- 
ρει είς τήν Σελεστίνην, ότι ευρίσκετο μόνη έν μέ
σω έρημου και έγκαταλελειμμένης φύσεως. Εξα- 
πλωθεΐσα X’ έκεΐ παρά τδ σπήλαιον έθρήνει άπα- 
ρηγορήτως και έσκέπτετο δπ.όσα Χυστυχήματα 
τήν ήπείλουν' συλ.λογιζομένη όμως τδν Δδν Πέ
τρον, εύελπίζετο προσΧοκώσα είσέτι νά τδν 
έπανεύρη μίαν ήμέραν.

Δέν ήτο βεβχίως έκεϊνος, έλεγε, τδν όποιον 
ειΧον φεόγοντα μέ τους άΧάμαντάς μου’ έξέ- 
λαβον άλ.λ.ον άντ άλλου. Καί ένώ αυτός τώρα 
μ.έ ζητεί, Χέν αμφιβάλλω, καί θρηνεί μακράν 
έμοΰ, έγώ άποθνήσκω έρημος καί άπηλπισμένη.

’Ενώ ταΰτα έλεγε καί Χιενοεΐτο, ήκουσε πρδς 
τά κάτω τοΰ σπηλαίου ήχον αυλοΰ τίνος α
γροτικού' ήκροάσθη μετά προσοχής, καί μετ’ δλί- 
γον γλυκεία καί μελφΧική φωνή, άλλ. άτόρνευ- 
τος, έψαλλεν έπί ήχου χωρικού τά εξής:

«Αί ήΧοναί τοΰ έρωτος είσίν έφήμεροι, μόναι 
Χέ αί λ.ύπαι αύτού παντοτειναί' τά πάντα έγζα- 
τέλιπον Χιά σέ, άπιστος Σιλ.βία, καί δμως συ μέ 
άφησες καί είς άλ.λον τώρα προσμειΧιάς. Μοί 
ώρκίζεσο αγάπην αίωνίαν, καί έν τούτοις μέ ήρ- 
νήθης.

«Λί ήΧοναί τού έρωτος είσίν έφήμεροι, μόναι 
Χέ αί θλίψεις αύτού παντοτειναί.»

ίί πόσον μοί άρμόζουσιν οί στίχοι ούτοι, άνέ
κραξεν ή Σελεστίνη καί έξήλθε τοΰ σπηλαίου 
δπως ίΧη τδν άοιΧόν,

Νέος τις αιγοβοσκός παρά τήν ρίζαν ιτέας κα
θήμενος, χτένιζε Χακρύων τδ οφιοειΧώς έπί τών 
χαλίκων κυλιόμενον ρυάκιον. Εκράτει αύλον, πλη
σίον του Χέ έκειντο ή ράβΧος καί τά ένΧύματά

του, περιτετυλιγμένα έντδς Χέματος.
— Καί σέ βεβαίως, βοσκέ, είπεν ή Σελεστίνη, 
θά σέ έγκατέλειψαν. Σπλαγχνίσθητι λοιπόν 
έμέ τήν ομοιοπαθή σου καί όΧήγησόν με είς τι 
πλησιόχωρου χωρίον, ούχί Χιά νά άναπαυθώ, 
άλλ’ δπως λάβω δλίγην τροφήν.
— Φεϋ! Κυρία, τή άπήντησεν ό αιγοβοσκός, 
ευχαρίστως ήθελον σέ δΧηγήσει είς τδ χωρίον Γα- 
Χέρα, όπισθεν τών βράχων τούτων κείμενον, ά- 
φοϋ όμως μάθης ότι άλλον σήμερον ή ερωμένη 
μου ύπανΧρεύεται έκεΐ, Χέν Οά έγκρίνης νά έ- 
πανέλθω. ’Απομακρύνομαι Χιά παντός τών δ- 
ρέων τούτων ούΧέν άλλο φέρων ειμή τδν αύλ.όν 
μου, τδ έντδς τού Χέματος τούτου ενΧυμα, καί 
τήν άνάμνησιν τοϋ άγαθοϋ, δπερ άπώλεσα.
— Φίλε μου, είπεν αύτη είς τδν αιγοβοσκόν, 
απομακρυνόμενος τού τόπου τούτου θά έχης ά
νάγκην βεβαίως χρημάτων' έάν συγκατατίθεσαι 
νά μοι Χώσης τδ έντδς τού Χέματός σου ενΧυμα, 
θέλω Χιαμοιρασθή μαζί σου τά ολίγα χρήμα
τά μ.ου·

Δεχθέντος τοϋ αιγοβοσκού τήν πρότασιν, ΧίΧει 
πρδς αύτδν ή Σελεστίνη ΧωΧεκάΧα Χουκάτων, έκεϊ
νος Χέ τή Χεικνύει τήν πρδς τδ χωρίον ΓαΧέραν 
δΧόν. ’Αποχαιρετήσασα Χέ αύτδν ή Σελ.εσ.ίνη εί
σήλθεν έν τώ σπηλαίω δπως ένΧυθή τήν ποιμενι- 
κήν ένΧυμασίαν' δταν έξήλθεν έφόρει ενΧυμα έξ 
αιγάγρου κυανοϋν, πήραν έχουσα έπί τών ώμων 
καί πίλον μέ ταινίας. Ούτως ένΧεΧυμένη ήτον 
παρά ποτέ ωραιότερα' προχωρεί πρδς τδ χω
ρίον, φθάνει έκεϊ, καί σταματήσασα έν τή πλα
τεία αύτού, έρωτά τους χωρικούς έάν τις αύτών 
έχη άνάγκην υπηρέτου' οί χωρικοί τήν περιζυ- 
κλούσι, τήν θεωροΰσιν, αί νέαι ποδ πάντων θαυ- 
μάζουσι τήν ξανθήν κόμην της, τούς σπινθη- 
οοβολούντας οφθαλμούς της, καί τοι καταβεβλη
μένους, καί τδ εύλύγιστον σώμά της' παντού Χιε- 
γείρει θαυμασμόν. Δέν Χύνανται νά μαντεύσωσ: 
πόθεν έρχεται τόσον ώραϊος νέος' δ μέν υποθέτει 
αύτδν μέγαν άρχοντα μετημφιεσμένον, άλλος 
πρίγκηπα έρωτευμένον ποιμενίΧα, ό Χέ ΧιΧάσκα- 
λος τοϋ χωρίου, ό και ποιητής τοϋ τόπου, υπο
στηρίζει ότι είναι δ ’Λπόλλλων μεταμφιεσμένος 
καί Χεύτερον όπως ποιμάνη ποίμνια.

Η Σελεστίνη, μετονομασθεΐσα Μαρκέλλος, Χέν 
έΧυσζολεύθη νά εύρη ζύριον. Τήν έλαβεν δ προε- 
στώς τού χωρίου, ό τιμ,ιώτερος τοΰ τόπου άν
θρωπος θεωρούμενος, ό γέρων ούτος γεωργός έΧει- 
ξεν άμέσως τήν μεγαλητέραν αγάπην πρδς τήν

Σελεστίνην. Μόλις έπί ένα μήνα τήν άφησε νά 
φυλάττη τδ ποίμνιόν του καί άμέσως τή ένεπιςτύ- 
θη τήν Χιαχείρισ.ν τής περιουσίας του, τήν Χέ έρ- 
γασίαν ταύτην έξεπλήρου^ή Σελες-ίνη’μετ’εύχαριςή- 
σεωςζαί πίστεως, έλκύουσα ούτω τήν αγάπην τοϋ 
κυρίου της καί τών ύπηρετών. Μετά παρέλευ- 
σιν έξ μηνών δ προεστώς, προβεβηκώς ήΧη, ά
φησεν ολόκληρον τήν Χιευθέτησιν τής περιουσίας 
του είς τδν άγαπητόν του Μαρκέλλον. Τδν συνε- 
βουλεύετο μάλιστα καί είς τήν έππλήρωσιν τοΰ 
Χικαστικοΰ του καθήκοντος' ούΧέποτε δ Χιζα- 
στής ούτος άπένειμε τοιαύτην δικαιοσύνην, ειμή 
άφότου ώΧηγεϊτο ύπδ τοϋ Μαρκέλλου, καταστάν- 
τος τδ παράδειγμα καί ή αγάπη τοϋ χωρίου. Η 
άγαθότης του, τά προτερήματα του ζαί ή φρόνη- 
σίς του έφείλκυσαν είς εαυτόν τάς καοΧίας πάν
των. Παρατηρήσατε, έλεγον αί μητέρες πρδς 
τούς υιούς των, τδν ώραΐον Μαρκέλλον' πάντο
τε είναι μετά τοϋ κυρίου του καί άεννάως προσ
παθεί νά καταστήση τδ γήρας αύτοΰ εύχάριστον" 
ούΧέποτε παραιτεΐ τάς εργασίας του, ώς σείς, ό
πως τρέχη κατόπιν τών νεαν'.Χων.

Δύω ούτω παρήλθον έτη, ή Χέ Σελεστίνη Χέν 
έπαυσεν ούΧέ στιγμήν σκεπτομένη τδν Δδν Πέ
τρον. Απέστειλε μυστικώς ποιμένα τινα τής εμ
πιστοσύνης της εις ΓρενάΧην, όπως λάβη πλη
ροφορίας περί τοϋ έραστοΰ της, τοϋ ’Αλόνζου καί 
τοΰ Ερρίκου, καί έμαθε Χι αύτοϋ δτι δ μέν γέρων 
Αλόνζος είχεν άποβιώσει, δ Ερρίκος είχε νυμ- 
φευθή, δ Χέ Δδν Πέτρος Χέν είχε φανή πρδ 
Χύω έτών. Η Σελεστίνη άπηλπίσθη νά τδν έπα- 
νίδη' Χιερχομένη Χέ τάς ημέρας της εύτυχής είς 
τό χωρίον, έν τοΐς κόλποις τής ειρήνης καί τής 
φιλίας, κατέβαλλε πάσαν προσπάθειαν όπως μ.ή 
άποχωρισθή τοϋ τελευταίου τούτου αισθήματος 
της, δτε δ γέρων κύριός της ήσθένησεν έπικινΧύ- 
νως' ώς δ φιλοστοργώτερος υίδς έπεΧαψίλευσε 
τάς περιποιήσεις του δ Μαρκέλλος είς τδν άγα- 
θδν κύριόν του, δστις τώ έΧείκνυε τήν πατοι- 
κήν του εύγνωμοσύνην. ’Λποβιώσας Χέ άφησε γε
νικόν κληρονόμον τδν Μαρκέλλον, όστις όμως 
δέν έπαρηγορήθη Χιά τούτο.

ύλόκληρον τδ χωρίον έθρήνησε τδν θάνατον 
τοϋ προεστού του, καί άφοϋ τδν έκήΧευσαν όσον 
ήδύναντο μεγαλοπρεπέστερου, συνήλθον πρδς έκ- 
λ.ογην τοϋ διαΧοχου του. Εν Ισπανία. πολλά χω
ρία είχον τδ Χιζαίωμα τής έζλογής τοΰ προεστού 
των, περιβεβλημένου καί Χικαστικήν έξουσίαν' έ- 
Χί’ίαζε Χηλ. ούτος τάς μεταξύ τών κατοίκων Χια- 

φοράς, συνελάμβανε τούς έγκληματίας, καί άφοϋ 
τούς άνέκρινε, τούς παρέΧιΧεν είς τήν άνωτέραν 
Χικαστικήν άρχήν, ήτις ώς έπί τδ πολύ έπεκύρου 
τάς άποφάσεις τών χωρικών τούτων Χικαστών, 
Χιότι ή Χικαιοσύνη άπονέμεται πολλάκις καί ά
νευ κωΧίκων.

Οί χωρικοί συνελθόντες έξελέξαντο παμψηφεί 
τδν ύπδ τοΰ άποβιώσαντος προεστού ύποΧειχθέν- 
τα ώς άξιον αύτοϋ ΧιάΧοχον. Ο: γέροντες παοα- 
κολουθούμενοι παρ δλων τών νέων μετέβησαν έν 
πομπή καί παρατάξει εις τήν οικίαν τοΰ Μαρ
κέλλου καί προσέφερον αύτώ τήν λευκήν βακτη
ρίαν, δπερ ήν τδ σύμβολον τοϋ νέου αύτοϋ αξιώ
ματος. Η Χέ Σελεστίνη συγκινήθεΐσα μέχρι Χα
κρύων έπί τή ένΧείξει τής απεριορίστου ταύτης 
άγάπης τών καλών χωρικών, έΧέχθη τήν προσ
φοράν καί άπεφάσισε ν άφιερώση είς τήν εύΧαι- 
μονίαν αύτών βίον άλλοτε προορισθέντα Χιά τον 
’έρωτα.

Ενώ έν τούτοις δ νέος προεστώς ένασχολεϊται 
είς τήν ύπδ τής θέσεως αύτοϋ έπιβαλλομένην ύ- 
πηρεσίαν, άς άναμνησθώμεν τοϋ ταλαιπώρου Πέ
τρου, 8ν έγκατελίπομεν καλπάζοντα έπί τής εις 
Πορτογαλλίαν άγούση; καί άεννάως άπομακρυ- 
νόμενον έκείνης πρδς εΰρεσιν τής δποίας έτρεχε.

Μεταβάς είς Λισσαβώνα καί ούΧέν περί Σελε- 
στίνης μαθών, έπέστρεψεν είς ΓρενάΧην καί έπα- 
νέλαβε τάς αύτάς πλήν άνωφελεϊς έρευνας' ά- 
πελπισθείς Χέ καί έΧώθεν έπανήλθε πάλιν είς 
Λισσαβώνα, οπού εννοείται Χέν ύπήρξεν ευτυχέ
στερος. Μετά έξαμήνους τέλος κόπους καί ανα
ζητήσεις άκάρπους, βεβαιωθείς ότι ή Σελεστίνη 
Χέν άνεφάνη εκτοτε είς ΓρενάΧην, έφαντάσθη ότι 
ίσως μετέβη είς Σεβίλλη,ν, δπου είχε συγγενείς. 
Τρέχει λοιπόν είς Σεβίλλην' άλλά φθάς έκεΐ μαν
θάνει ότι οί συγγενείς τής Σελεστίνης ειχον άπέλ- 
θη πρδ ολίγων ήμερών είς Μεξικδν, έπιβάντες έφ’ 
ένδς τών πολεμικών πλοίων τοϋ έκεϊ κατευθυνο- 
μένου στόλου. 6 Πέτρος τότε πείθεται ότι ή φί
λη του εύρίσζεται εις Μεξικδν, δθεν επιβαίνει 
έπί τοϋ πρώτου προστυχόντος πλοίου καί μετά 
πολλάς περιπετείας φθάνει είς Μεξικδν καί ευ
ρίσκει μέν τούς συγγενείς τής Σελεστίνης, όχι 
όμως ζαί εκείνην τήν δποίαν έζήτει. Απελπισθείς 
άποπλέει πάλιν είς Ισπανίαν' άλλ.’ έξεγερθείσης 
σφοΧράς τρικυμίας, τδ πλοίον έπί τοΰ όποιου 
ευρίσκετο, καταβληθέν ύπδ τής βίας τοϋ ανέμου 
καί τής δομής τών κυμάτων, ναυαγεί περί τά 
παράλια τής ΓρενάΧης' δ Χέ Δδν Πέτρος μετά
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τινων συνεπιβατών του διασώζονται νηχόμενοι 
καί φθάσαντες είς τήν ξηοάν, διευθύνονται πρός 
τά έπί τών παρακειμένων δρέων χωρία, όπως έ- 
πικαλεσθώσι βοήθειαν. Η τύχη δε ή μάλον ό έ

ως τούς ώδήγησεν εις Γαδέραν.
''ί’πεται τό ζί.Ιοζ είς τό ί-όμενον φο.Ι.ίάόιον)

II Ο Ι Η 3 13.

// ΑΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Κατά τό γερμανικόν τοΰ Schiller).

Τόν κόσμον λάβετ’» εκραξεν ό Ζευς, περί τον 
(θρόνον 

Καλών τά πλήθη τών θνητών.
•β Κλήρός σας έστω διαρκά,ς δι’ όλων τών αιώνων, 

Σείς διανείματε αυτόν."

Καί σπεύδουν όλοι άπλητοι,-.τάς χεΐρας "Ου οργών 
Νέος καί γέρων πας προτάσσει"

Καί δίδονται οί θερισμοί τής γής είς γεωργόν. 
Εις νέον κυνηγόν τά δάση"

Κέρδη ό έμ.πορος πολλά εις άποθήκας κλείει.
Καί οίνον ό άββάς γλυκόν,

Καί πάσα γέφυρα, οδός, είς άρχοντ άποτίει 
Δεκάτην ηγεμονικήν.

' έλος μακρόθεν έφθασεν αργά ό ποιητής, 
Πλήν ήσαν δλα μοιρασμένα, 

ούδέν πλέον έλείπετο έτι νά λάβη τις,
Καί είχε πάν δεσπότην ένα.

<ι ίλλοίμονον ! πάντων έγώ έλησμονήθην μόνον, 
0 μάλλον σου πιστός υιός !

Ανέκραξεν ό ποιητής βαθύν έκχύσας στόνον
Κ’ έρρίφθ’ εις πόδας τοϋ Διός.

<---- Αν είς ονείρων έτρεχες τάς μ.αγικάς οδούς,
Τί σ’ ωφελεί τόρα ό θρήνος ; »

. Ιού ήσο, τάλα, πριν τό πάν διαμοιράσω δούς; 
ν—Εγγύς σου ήμην », ειπ έκεΐνος"

'. υφλος πρός τ’άλλα,μόνον σέ έβλεπ’ ό οφθαλμός μου, 
Σέ ήκουον πρός πάν κωφός, ...

Συγχώρει άν μ.’ άφήρπασε τοϋ υπολοίπου κόσμου 
Το θειον τ’ ούρανοϋ σ^υ φώς. »

—« Πλήν τόρα πλέον,ειπ’ δ Ζεύς,κτήμαδέν είν’ έμοΰ 
Καί γή καί θάλασσα καί θήρα,...

Αν θέλης εις τόν ούρανόν νά ζήσωμεν όμοϋ, 
Ελθέ, σ είν άνοικτή ή θύρα.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤ. ΒΛΑΧΟΣ.

ΒΙΒ1ΙΟΓΡΑΦΙΛ.

II Ο 1 Π Σ I Σ

Φειδίας χ αί Π ε ρ ικ .1 ή ζ, ύπό Άγγέ./ου 
Στ. Β.Ιάχου.—Οί τά,φοι τής Λργο- 
.1 ίό ο ς ύπό Σ. Μα.Ιάχη.

Αναντι^δήτως ό άνεμος τής ποιήσεως πνέει 
άπό τής Ακροπόλεως. Οταν ή μεγαλοφυής Σάνδη, 
ήτις παρ’ ολίγον ν’ άρπάση τήν δάφνην άπό τή: 
κεφαλής τοϋ γράψαντος τήν ιστορίαν τής αυτο
κρατορίας θιέρσου, γράφη κωμωδίαν κατά τόν 
ΙΙΛούτον τοϋ Αριστοφάνους, δταν ό δεινός περ: 
τήν αρχαιολογίαν Beule γράφη δράματα φέρον- 
τα τίτλον, Τό έργαστήριον, καί <5 θάνατος τού 
Φειδίον, εις τά οποία εύρίσκει τις συνηγμένας 
άπάσας τάς περί καλλιτεχνίας τών άρχαίων δια- 
σωθείοας μέχρις ημών ειδήσεις καί πλείστας αλ- 
λας άρχαιολογικάς γνώσεις, ούδέν παράδοξον, 
λέγομεν, άν, έν αύταϊς ταΐς Αθήναις, ήρχισε πρό 
τίνος νά άναφαίνηται όμοια τις πρός τήν άρχαιό- 
τητα κλίσις. Κατά τό παρελθόν έτος είχε βρα- 
βευθή τό ποίημα Σωκράτης χαί Αριστοφάνης, 
έφέτος δ’έπηνέθη τό κατά τόν τύπον έκείνου γρα- 
φέν, Φειδίας χαί ΠερικΛής. Αμφότερα δέ τά 
ποιήματα ταΰτα καί τήν ύπόθέσιν είχον κλασικήν 
καί τύπον επίσης κλασικόν. Ας μή ύπολάβη τίς 
ημάς ώς έχοντας σκοπόν νά φέρωμεν εις τό μέ
σον τήν αίωνίαν περί κλασικής καί ρωμαντικής 
ποιήσεως πάλην, διότι, αληθώς είπεΐν, δέν είμεθα 
εχθροί ούδεμιάς ποιήσεως, οίονδήποτε τύπον φέρη 
αύτη, είτε κλασική ονομάζεται είτε ρωμαντική. 
Κυρίως άρεσκόμεθα εις τήν ποίησιν, καί όταν 
εύρίσκωμέν που τήν παράξενον μεγαλοφυΐαν τοϋ 
Βύρωνος, τήν θαυμασίαν γονιμότητα τοϋ Βίκτωρ 
Ούγου, ή τήν τραχεΐαν δραματικότητα τοϋ Σέκ- 
σπηρ ούδόλως διστάζομεν νά χειροκροτήσωμεν. 
ώς δέν έδιστάζομεν νά έπευφημ-ήσωμεν άν εύρί- 
σκαμεν άλλαχοϋ τήν άφέλειαν τοϋ Σοφοκλέους ή 
τήν μεγαλοπρέπειαν τοϋ Αισχύλου, ό Ηλιος είναι 
μέγας καί φωτίζει ολόκληρον τήν γήν. Εκαστος 

όθεν δύναταί νά θερμανθή είς μίαν τών άκτίνων 
του, χωρίς έκ τούτου νά άποψυχρανθή ό γεί
σων του. Οπου δήποτε εύρίσκεται ή μεγα- 
λοφυΐα αναγκάζεται τις καί άκων νά τήν θαυμά- 
ζη, ένώ δταν αύτη έλλείπη πάντα τά λοιπά είσιν 
ανίσχυρα.

Αλλά βεβαίως (καί άς τό όμολογήσωμεν μετά 
θάρρους) δέν εύοισκόμεθα είσέτι είς τήν θέσιν έ
κείνην, καθ’ ήν θά έδικαιούμεθα νά έχωμεν με- 
γάλας άπαιτήσεις. Γάλλος τις ( I), γράύας έσχά- 
τως περί αισθητικής, παραδέχεται οκτώ ούσιώ- 
δεις τοϋ χα,Ιοβ χαρακτήρας. Μολονότι ό Αριστο
τέλης παρεδέχετο δύο μόνον, τήν Τάξιν καί τό 
ΜεγαΛεΐον, ήμ,εΐς προθύμως συντασσόμεθα μετά 
τής γνώμης τοϋ Γάλλου σοφοϋ, μέ τήν έλπίδα 
ότι τότε θά μάς ήναι εύχερέστερον νά εΰρωμεν 
τινάς τούλάχιστον τών χαρακτήρων τούτων είς 
τά προϊόντα τοϋ ήμετέρου Παρνασσού.

Αλλά περιπλανηθέντες πρός ςτγμήν εί- τούς περί 
καλού τής μεταφυσικής λαβυρύνθους, τούς καί δι’ή- 
μάς καί διά τούςήμετέρους άναγνώτας αηδείς κατά 
τι,παρ ολίγον νά λησμονήσωμεν τά έπί της τραπέ
ζης ημών ποιήματα. Ο μύθος τού φέροντος τίτλον 
Φειδίας χαί ΠερινΑής είναι άπλούστατος. Μετά 
τήν παράστασιν τής ’Ορεστειάδος, καθ’ ήν έξήλΟε 
νικητής ό Αισχύλος, πρός τό εσπέρας τής ήμέρας 
έκείνης, διαβαίνει βραδυπατών ό Φειδίας τούς 
στύλους τοϋ όλυμπιείου, καί άφιχθείς είς τήν 
τότε δροσεράν τοϋ ϊλισσοϋ κοίτην, κάθηται πλη
σίον τής έν Κήποις Αφροδίτης καί έκεΐ συλλαμ
βάνει τήν ιδέαν τοϋ αγάλματος τής Αθήνας. Ε
λέγχων κατά μόνος τήν αχαριστίαν τοϋ Αθη
ναϊκού λαού, τοϋ καταδιώκοντας καί φονεύοντας 
τούς κλεινούς άνδρας, θρηνεί συνάμα δτι δέν ύ- 
“άρχει έν Αθήναις είς νούς όστις διά τής πνοής 
του νά όόηγήση τούς κυματισμούς τοϋ άστάτου 
δήμου καί ούτω νά ζωογόνηση τήν τέχνην" άλλ’ 
ο νοΰς ούτος δέν έβράδυνε νά φανή. Κατά τήν 
αύτήν έκείνην στιγμήν, έξερχόμενος τοϋ Λυκείου 
ό νέος Περικλής, συναντάται μετά τοϋ ρεμβάζον- 
τος καλλιτέχνου* καί άμέσως τώ διακοινώνει τά 
περί Παρθενώνας καί τής Αθήνας μεγαλουργό 

(1 Ο κύριο; Charles I.rveqite έν τώ συγγράμματι 
αύτοΰ La science du Beall, αριθμεί τοΰ; επομένου; όζτώ 
χαρακτήρα; τοΰ « καλού»· «τό πλήρε; τΰ·ν τύπων μεγα- 
λειον, τήν ένότητα, τήν ποικιλίαν, τήν αρμονίαν, τήν α
ναλογίαν, τήν φυσικήν ζωηρότητα τοΰ χρωματισμού, τήν 
χάριν καί τό ποοσηκον.

σχέδιάτου. Βεβαίως ποτέ καλλιτέχνης, άμα με- 
λετήσας τά περί μελλόντων αριστοτεχνημάτων 
σχέδιά του παρά τήν δχθην ποταμ.οϋ τινός, δέν 
εύρεν άμέσως καί τόν Κοσμάν Μέδικον, δστις νά 
τώ ύποσχεθή τήν πραγματοποίησήν των. Διό ό 
Φειδίας έστάθη ό ευτυχέστερος πάντων, καί πι- 
στεύομεν τό ύπό τοϋ ποιητοΰ λεγόμενον, δτι δη
λαδή έδάκρυσεν ύπό χαράς άκούσας άπό τό 
στόμα τού μείρακος ΙΙερικλέους τάς αύτάς μεγα
λουργούς ιδέας.

Από τής συναντήσεως ταύτης είκοσι καί πέν
τε έτη παρήλθον, (τό άλμα άπό τοϋ πρώτου είς 
τό δεύτερον κεφάλαιον είναι αρκετά μεγάλον, πι 
στεύομεν") ό Περικλής ήνδρώθη ήδη καί κυβερνά 
τάς Αθήνας, εγείρει τόν Παρθενώνα, καί έντός 
αύτοΰ ιδρύει τό έξ έλέφαντος καί χρυσού άγαλ
μα τής Παρθένου. Εύρισκόμεθα είς τήν εορτήν 
τών Παναθηναίων. ό φιλέορτος τών Αθηναίων 
δήμος ανέρχεται εις τήν Ακρόπολιν, δπου φέρε
ται ύπό τών παρθένων ό ιερός Πέπλος τής 
Θεοϋ. Βλέπομεν τά συρόμενα τέθριππα, τό 
πλήθος τών πεζών, τάς καννηφόρους, καί άκούο- 
μεν τά άσματα τών μουσικών. Μετά τήν τελε
τήν, καθ’ ήν τό άγαλμα τής Αθήνας έγένετο ιερόν, 
ό Περικλής, κατερχόμενος άπό τής ’Ακροπόλεως, 
προσκαλεϊεΐς ές-ίασιν τόν Φειδίαν καί άλλους τινάς 
τών φίλων του. Εν τώ συμποσίω ή καλή Ασπασία ρη
τορεύει, οί καλλιτέχναι Αγοράκριτος καί ’Αλκαμέ
νης συνδιαλέγονται μετά τοϋ Αλκιβιάδου,ό δέ Ικτί
νος εξηγεί τοΐς παρακειμένοις τό σχέδιον τοϋ νέου 
Παρθενώνας" όρχηστρίδες δέ καί αΰλητρίδες προσ
κεκλημένα’. έπαυξάνουσι τήν ευθυμίαν τών συμ- 
ποσιαζόντων, οϊτινες Οερμανθέντες ήδη έκ τοϋ 
οίνου, άφίνουσι τήν γλώσσάν των έλευθέραν εΐ; 
τάς ευτραπελίας καί τά σκώμματα.

Μολονότι τό συμπόσιον τοΰτο είσάγεται άνευ 
άνάγκης έν τώ ποιήματι, περιγράφεται δμως διά 
ζωηρών χρωμάτων, καί οί διάλογοι τών συμ- 
ποσιαζόντων είναι άρκετά εύθυμοι καί φυσικοί, 
καί ίσως τό μέρος τοΰτο είναι τό κάλλιστον τοΰ 
ποιήματος.

Μετά πέντε έτη φθάνομεν εις τό τρίτον κε- 
φάλαιον. Τπό τήν σκιάν τής ποικίλης, τρεις 
νέοι έκ τής έχθράς πρός τόν Περικλέα φατρίας, 
μελ,ετώσι νά φέοωσι κατηγορίαν κατά τοϋ Φει- 
δίου, μέ σκοπόν νά βλάψωσιν άμφοτέρους. Πλη
σίον αύτών έτυχε νά διαβαίνωσιν ο τε Περικλής 
καί Φειδίας, οιτινες προμαντεύουσι τά ύπ έκεί
νων μελετώμενα" σπεύδοντες δέ πρός τήν Ποι-
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κίλην στοάν, διά τής αγοράς όπου ήν συνηγμένος 
ό δήμος, άκούουσι τδν Μένωνα καταγγέλλον- 
τα έπ’ εκκλησίας τδν Φειδίαν ότι ύπεξήρεσε δή
θεν τδν διά τδ άγαλμα τής Αθήνας ώρισμένον 
χρυσδν, καί δτι έξεικόνισεν έαυτδν έν τή άσπίδι 
τής θεοϋ.

Εν τώ Δ*. κεφαλάίω εΰρίσκομεν τδν Φειδίαν 
άσθενούντα έντδς τοΰ αττικού δεσμωτηρίου, ό
που έ^ιψεν αύτόν ό δήμος. Ενώ δε περίλυπος 
άνεπόλει τής καλλιτεχνικής του δόξης τάς ημέ
ρας, παρουσιάζεται ενώπιον του ό Περικλής, δ- 
στις ματαίως διά τών παρηγόρων λόγων του ε
πιζητεί νά χύση βάλσαμον εις τήν ψυχήν τοΰ 
πάσχοντος’ όθεν δακρύων αναχωρεί έκ τής φυ
λακής, καί ότε τή επαύριον έπανέρχεται ευρί
σκει νεκρόν τδν γλύψαντα τήν πολιούχον Αθήναν.

Αναγινώσκων τις τδ άξιον λόγου τούτο ποίημα λυ- 
πεϊται ότι δέν ευρίσκει κουφοτέραν τήν πτήσιν καί 
θερμοτέραν τήν φαντασίαν, διότι δέν πιστεύομεν 
ότι άναγκαϊον προσόν τής κλασικής ποιήσεως 
είναι ή απουσία μεγάλου μέρους τοΰ ποιητικού 
κόσμου. Αν μόνη ή ακριβής περιγραφή τής άρ- 
χαιότητος, άνευ πλοκής έντέχνου, άνευ τών όσων 
ίνομάζομεν περιληπτικώς .τοίησ/r, ήρκει όπως 
άποτελέση Sv ποίημα, τότε ή περιήγησις τοΰ 
Νέου Αναχάρσιδος,εί καί εις πεζόν λόγον γεγραμμέ- 
νη, θά ήτο,νομ-ίζομεν, τδ τελειότερου τών τοιούτου 
είδους ποιημάτων. Μ’ όλα ταΰτα δέν θέλομεν 
ν’ άρνηθώμεν τήν αξίαν τού περί ού λαλοΰμεν 
έργου, διότι αληθώς ευρίσκει τις πλεϊστα έν αύτώ 
προτερήματα, οίον τήν ακριβή έξεικόνισιν τής άρ- 
χαιότητος, στιχουργίαν ώραίαν, έκφρασιν φυσικήν, 
γλώσσαν πλουσίαν καί κρίσεις τινάς έπί τών άν- 
θοωπίνων πραγμάτων τήδε κακεΐσε έσπαρμένας, 
αϊτινες άληθεύουσιν εις έκάστην εποχήν.

Τοιαύται είναι, ώς έν παραδείγματι, αί εις τούς 
επομένους στίχους περιλαμβανόμενα·.'

’Αχάριστοι πλήν είν’ οί ’Αθηναίοι' 
Πας ήρως ζών τά μίση των εκτρέφει» 
Τδν αγαπούν μόνον όταν έκπνέη, 
Καί μόνον φεύ ! τδν τάφον του νά στέφη 

’.Ανέχοντ’ δ κισσός.

λΐέγας λαός .. . άλλά λαός ! διώκει, 
Φονεύει τούς κλεινούς του άνδρας παίζων, 
ήν στιβαρά ή χειρ αυτδν διώκει, 
Κ* ένώ προέγραφεν αυτούς ότ’ έζων' 

Θανόντας τούς στοργεϊ.

Νήπιον, καταθραΰον τδ ώραϊον 
Αθυρμα τής σχολής αυτού δργίλον, 
Καί έπειτα άπαρηγόοως κλαϊον
Πρδ τών άσχημων καί άμορφων ξύλων,

Λ έθραυσ’ έν οργή,

ίί! άν τις νέος πάλιν νοΰς τής τόσης
Τοΰ δήμου ύπερέκυπτε πληθύος, 
Εις ίσχυράν παλάμην τής δργώσης 
όμάδος ήρπαζεν έπιδεξίως

Πάλιν τούς χαλινούς.
Αν τούς κυματισμούς μία πνοή του 
ίίδήγει τού άστάτου δήμου μόνη, 
Καί τοΰ Φειδίου καί ’λγορακρίτου 
Τά έργαστήρια έζωογόνει ! . . .

— Πλήν ποΰ αυτός ό νοΰς !
Τδ έτερον ποίημα τδ έπιγραφόμενον Οί τάφοι 

τής ΆφγοΛΙΰος, είναι πάντη διάφορον τού πρώ
του. Τούτο ’έχει άντικείμενον, ώς έκ τής επι
γραφής φαίιεται, τάς έν ’Λργολίδι κατά τδ πα
ρελθόν έτος γενομένας άδελφομαχίας. ό ποιητής 
αυτού είναι λεπτουργός, καί ή άκοή του, ώς ό 
ίδιος αναφέρει έν τώ προλόγω του, συνείθισεν εις 
τούς τραχείς καί ξεσχιστούς ήχους τοΰ πρίωνός 
του, εις τούς συριστικούς τής ρυκάνης του, καί 
εις τούς βαρείς καί συγκεχυμένους τής σφύρας 
του. Επομένως, δέν δικαιούμεθα νά έπιφέρωμεν 
αύστηράν κρίσιν έπί ποιήσεως τοιαύτης, ήτις ο
μοιάζει τά άνευ τίνος καλλιεργίας φυόμενα εις 
τούς άγρούς φυτά και άνθη. ’Επικροτούμε·/ μά
λιστα τήν πρδς τά καλά έφεσιν τοΰ δημοτικού 
άοιδοΰ, οίαδήποτε είναι τά προϊόντα τής μού- 
σης του. τά όποια δέν στερούνται άλλως αφελών 
τινων θελγήτρων καί ποτέ μάλιστα αναφαίνεται 
έν αύτοϊς πυρώδης ένθουσιασμός. Αλλο τι ό
μως έχομεν καθήκον νά ψέξωμεν. 0 πατριωτι
σμός τού ποιητοΰ είναι αναμφισβήτητος' υπάρχει 
όμως δι’ αύτόν έτέρα θεότης, ήτις τώ είναι'προσφι- 
λεστέρα πάσης άλλης, καί αυτή είναι ή Επανά- 
στασις. Διά τούτο όλα του τά δάκρυα χύνει έπί 
τών φονευθέντων επαναστατών, δλας αύτού τάς 
δάφνας φυλάττει διά τάς κεφαλάς των' πάντες 
δέ οί δυστυχείς έκεϊνοι, οϊτινες έπεσαν έν τή ά- 
δελφομαχία εκείνη όπακούοντες εις τήν αύστη- 

| ράν φωνήν τής πειθαρχίας, ούδέν δάκρυ άποσπώ- 
σιν άπό τών οφθαλμών του, ούδεμίαν λέξιν εις 
μνημόσυνόν των ! Ενίοτε μάλιστα έκφεύγουσιν 
άπό τών χειλέων του λέξεις μίσους καί έκδι- 
κήσεως ! ω, ποίησις τοιαύτη δέν χαίρει βεβαίως 
τάς ήμετέρας συμπάθειας.

τ’ ένστασιν, έξώδευσε τρεις ημέρας περίπου όπως 
διέλθη τήν Εύρώπην καί έπιπέση μετά τδν χρό
νον τούτον εις τδν Εύξεινον.

Πάντα ταΰτα εχων ύπ’ δψιν δ αντιναύαρχος 
τής’.Αγγλίας Fits Hoy, συνέλαβε τήν ιδέαν νά 
συμπαραβάλλη πάσας τάς εις διαφόρους τόπους 
γινομένας μετεωρολογικής παρατηρήσεις, καί έξ 
αύτών νά συμπεοαίνη, πρδ δύο είτε τριών ήμερών, 
μετά τίνος πιθανότητος, τάς μεταβολάς καί ιδού 
τίνι τρόπω.

Διήρεσε τά παράλια τής Μεγάλης Βρεττανίας 
εις επτά τμήματα, ή διαίοεσις δ’ αυτή έγένετο 
εις τρόπον ώστε άπαντα τά τμήματα νά ήναι 
σχεδόν ομοια κατά τε τήν ατμοσφαιρικήν κατά- 
στασιν καί τδ κλίμα. ’Λφ’ έκάστης σημαντικής 
δπωσούν πόλεως έκάστού τμήματος μεταδίδον
ται πάσαν πρωίαν εις Λονδϊνον, διά τοΰ ηλε
κτρικού τηλεγράφου, αί βαρομετρικά! καί θερμο
μετρικά! παρατηρήσεις, ή δύναμις καί διεύθυν
σής τών ανέμων, καί ή κατάστασις τοΰ τε ού- 
ρανού καί τής θαλάσσης. Αί παρατηρήσεις αυται 
παραβάλλονται πρδς άλλήλας, καί έκ τής παρα
βολής αύτών, δ έχων οπωσδήποτε έξιν τινα θά έν- 
νοήση τήν διεύθυνσιν, τήν εκτασιν καί τήν πορείαν 
τών μεγάλων τού άνέμου ρευμάτων, τών κινού
μενων άνω τών βρεττανικών νήσων. Οταν οί 
έπικρατοΰντες άνεμοι είναι οί άρκτικοανατολικοί 
καί οί δυτικομεσημβρινοί, είκάζουσιν ότι τά άρ- 
κτικοδυτικά παράλια θά προσβληθώσι πρώτα ύπδ 
τής μεταβολής τού καιρού, καί τότε άσχολοΰνται 
ιδίως έπί του τμήματος τής Σκωτίας, καί ακο
λούθως έπί έκείνου τής Ιρλανδίας. Κατά τάς παρ’ 
έκάστου σταθμού χορηγηθείσας τότε πληροφο
ρίας, ύπολογίζουσι τά πιθανά άποτελέσματα, ά- 
τινα Οά φέρωσιν οί άνεμοι τής αύριον ή τής με- 
θαύριον, καί συμπεραίνουσι, κατά μέσον όρον, τόν 
πιθανόν καιρόν δι’ άπαν τδ τμήμα, ό πιθανός 
ούτος καιρός έκφράζεται δι’ ολίγων λέξεων, καί 
άρκοΰνται εις τδ νά υποδείξωσι τίς Οά ήναι ό έ- 
πικρατήσων άνεμος, άν δ ούρανδς θά ήναι καθαρός 
ή νεφελώδης, άν θά εχωμεν χιόνα ή βροχήν. ’Ενίο
τε, πολύ σπανίως όμως, αί συλλεγόμεναι πλη
ροφορία·. είσίν άντιφατικαί, καί τότε αναγγέλ
λεται ότι δ καιρός είναι αβέβαιος.

Αί εργασία-, αυται γίνονται μετά μεγίστης 
ταχύτητος. Εκάστην πρωίαν, περί τάς ένδεκα, 
ή πιθανή κατάστασις τής ατμόσφαιρας διά τάς 

ι δύο έπομένας ημέρας, καταστρώνεται καί στέλ- 
1 λεται εις τά διάφορα τής δημοσιογραφίας όργανα,

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Αί .τερί άτμοσφαιριχώΐ μεταβο.Ιΰν 

προρρήσεις.

Καθ’ ον χρόνον ούδείς πλέον έπίστευεν εις τάς 
περί καλού ή κακού καιρού προρρήσεις τοΰ κο
σμοπολίτου Καζαμία, εις Γάλλος σοφός, δ κ. 
Ματθαίος (de la Drome) διϊσχυρίσθη εσχάτως 
έν τινι συγγράμματί του, ότι ή έπιστήμη δύνα
ται νά προείπη, προ μηνών μάλιστα, τον καλόν 
είτε κακόν καιρόν μετά μαθηματικής ακρίβειας. 
0 σοφός ούτος ώς βάσιν τοΰ συστήματος του 
παρεδέχθη τήν προαιώνιο·? θεώρίαν, καθ ήν αί 
φάσεις τής σελήνης θεωρούνται ώς τό αίτιον τών 
τού καιρού μεταβολών. ’Εσχάτως μάλιστα είχε 
πέμψει εις τήν έν Παρισίοις ακαδημίαν τών έπι- 
στημών φάκελλον τοιούτων προρρήσεων, συνο- 
δεύσας αύτόν καί μετ’ έπιστολής δι’ ής προσεκά- 
λει τήν Σύγκλητον ν’ άνοιξη αύτόν μετά τήν 
παρέλευσιν τού χρόνου, καθ’ 8ν έμελλον νά έκ- 
πληρωθώσιν άπασαι αί προρρήσεις του. Η Ακα
δημία, γινώσκουσα τδ περιεχόμενον, άπηξίωσε 
νά δεχθή τον φάκελλον έκεϊνον, διότι καί τδ 
ζήτημα τούτο ή άκαδημία τών έπιστημών συγ
καταλέγει μετά τοΰ ζητήματος τού άειχίΐήτου, 
είτε τοΰ τετραγωνισμού τοΰ χύχ.1ου, θεωρεί δη
λαδή αύτδ άλυτον, καί άντιβαϊνον πρδς τούς γνω
στούς τής φύσεως νόμους.

Ετεροι όμως σοφοί προσεπάθησαν ούχί νά προ- 
λέγωσι πρδ μηνών τάς μεταβολάς τοΰ καιρού, 
άλλ , εί δυνατόν, νά προίδωσι τούλάχιστον, δύο 
ή τρεις ημέρας τάς συμβησομένας λαίλαπας ή 
καταιγίδας, βοηθούμενοι έκ τών τής βαρομετρι
κής στήλης άνυψώσεων καί καταπτώσεων, διότι, 
ώς είναι τοϊς πάσι γνωστόν, ή μεταβολή τοΰ και
ρού έχει έπί τού βαρομέτρου έπαισθητήν έπιρ- 
ροήν. Επίσης άπεδείχθη ότι αί λαίλαπες καί 
αί καταιγίδες δέν ένσκήπτουσι διά μιας έπί με
γάλης έκτάσεως τής γης. ής έπί παραδείγματι 
άναφέρομεν τήν τοομεράν καταιγίδα, ήτις έπί 
τοΰ Κριμαϊκού πολέμου έπήνεγκε- μεγίστην ζη
μίαν εις τόν έν τώ Εύξείνω στόλον τών συμμά
χων δυνάμεων. Η καταιγίς εκείνη έγεννήθη έκ 
τής μ.εταβάσεως μεγάλου ατμοσφαιρικού κύμα
τος, πορευομένου άπό δυσμών προς άνατολάς. 
Τό κύμα τούτο παρεμποδίσθη έπί τινα στιγμήν 
εις τάς Αλπεις, αύξανόμενον όμως άείποτε κα



ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ.
.ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ 569

ώς και είς τά δτιμύσια καταστήματα τά ενδια
φερόμενοι είς τάς προρρήσεις ταύτας. Αί περί τυύ 
καιρού αγγελία·. μεταδίδονται κα’. είς πάντας 
τούς λιμένας, δπως τά μακρόθεν διαβαίνοντα 
πλοία είδοποιώνται διά σημείων περί τίς τυ
χόν επικείμενης τρικυμίας.

όμολογητέον δμως δτι αί προρρήσεις τοϋ Fils 
Roy είναι μόνον πιθαναί καί προς τούτοις γε- 
νικαΐ, διότι δέν περιλαμβάνουσι τάς έκ τοπικών 
αιτίων συμβαινούσας έν τή ατμόσφαιρα άλλοιώ- 
σεις, ουδέ τάς αιφνίδιους έκείνας καταιγίδας, αί
τινες εις μεμονωμένα τινά μέρη έπιπίπτουσι στιγ- 
■χιαίως καί μετά ταΰτα εξαφανίζονται. Επίσης 
αί προρρήσεις αύται δύνανται νά άληθεύωσι μάλ" 
λον είς τήν ’Αγγλίαν, άνω τής όποιας, έν μέ- 
σω ούσης τοΰ ωκεανού, τά άτμοσφαιρκά κύματα 
διαβαίνουσι τακτικώτερον, ώς μή εμποδιζόμενα 
ύπο όρέων καί άλλων φυσικών εμποδίων. Είς τήν 
μεσόγαιον τούτο θά ήτο δυσκατόρθωτον, διότι 
οί διάφοροι κόλποι μάλιστα γεννώσι πολλάκις το- 
πικάς καταιγίδας, αίτινες δέν προβλέπονται έκ 
τών γενικών παρατηρήσεων. όπωσδήποτε τούτο 
μόνον ήδυνήθη μέχρι τούδε ή επιστήμη νά κατορ
θώσω ώς προς τήν πρόγνωσιν τών μεταβολών 
τής ατμόσφαιρας, πάντα δέ τά λοιπά δσα περί 
τούτου έρρέθησαν είναι δλως ανυπόστατα.

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ—. ό έπενδύτης τον 
όποιον Κάρολος ό ιβ. βασιλεύς τής Σουϊδίας έφό- 
ρει .κατά τήν έν Πουλτάβα μάχην έπωλήθη τώ 
1825 έν Εδιμβούργο» 560,000 φράγκα ! είς ο
δούς , τού. Νεύτωνος ήγοράσθη τώ 1616 παρά 
τού λόρδου Σαφτεσβουρύ 16,550 καί 100,000 
προσέφερεν έτερος Αγγλος δι’ ένα ωσαύτως ό
δόντα τής Ελοίζης. Τό κρανίον τού φιλοσόφου 
Δεκάοτ, κατά παράδοξον άντίθεσιν έπωλήθη αντί 
τής ευτελούς τιμής 99 φράγκων’ μία ράβδος τού 
Βολταίρου έπωλήθη ’-'00 φράγκα, έν επανωφο
ριού τού Ρουσώ, 959, τύ ώρολόγιόν του 500 
η Φενάκη τού Κάντιου 600 φράγκα καί ή τού 
Στέρν 5,350’ τύ γραφεΐον τοΰ διάσημου φυσιολόγου 
Ούμβώλδ έπωλήθη εσχάτως αντί 40,000 φράγκων, 
ό πίλος δν ό Ναπολέων έφερεν είς τήν έν Εΰλώ μά
χην 1920, ό δέ άποβιώσας σύζυγος τής βασιλίσσης 
Βικτωρίας, ό πρίγκηψ Αλβέρτος,ήγόρασε τήν ς-ολήν 
τήν όποιαν έφόρει ό ναύαρχος Νέλσων κατά τήν 
είς Τραφαλγάρ ναυμαχίαν, αντί 3,800 φράγκων.

— Νέα τις κυρία περί τούς Παρισιους κατοι
κούσα παρέδωκε τύ Ουγάτριόν της είς τινα χωρικήν 
όπως τύ γαλακτοτροφήση, δποσχεθεϊσα μέγά τι

δώρον έπί τή καλή αγγελία τού πρώτου φανέν- 
τος όδόντος’ ή τροφός έχουσα αιτίας νά παραι- 
τηθή τών φροντίδων τής τροφού, ένόμισε κα- 
λύν νά μή στερηθή καί τής γενναίας αμοιβής διά 
τήν καλήν αγγελίαν τής οδοντοφυΐας. Εσπευσε 
λοιπύν είς Παρισιους καί κατώρθωσε τή συνδρο
μή επιτηδείου τίνος οδοντοϊατρού νά θέση άκιν- 
δύνως ψευδή όδόντα έπί τών ούλων τού παιδός’ 
ή τροφύς μεγάλα κέρδη εσπευσε νά παρουσιάσω 
τύ θυγάτριον φέρον τον όδόντα καί ή μήτηρ πα- 
ραφερομένη έκ τής χαράς άντέμειψε διά 10 
φράγκων τήν καλήν αγγελίαν’ ή τροφύς δμως έκ- 
πλαγεϊσα άπέρριψε τήν προσφοράν ώς άσύμφο- 
ρον λέγουσα ότι αύτή έδαπάνησε φράγκα 1 5 διά 
τύν νέον όδόντα !

Μ Ω 2 ΑΙ Κ Ο Ν
Οί κολυμβηταί ούδέποτε λησμονούσι καί οί 

ηγεμόνες πάντοτε λησμονούσιν ότι είναι μικρό
τερος ό κίνδυνος νά παλαίη τις κατά τών κυμά
των ή ν’ άφίνηται είς τήν διάκρισιν αύτών.

’, Προκειμένου λόγου περί επιστήμης ώς καί 
περί υπογείων διόδων, είναι δλως μάταιον νά 
σκάπτωμεν άν δέν προνοήσωμεν νά είσέρχηται 
άήρ καί φώς εις τά βάθη όπου γίνεται ή άνασκαφή.

0 πολιτισμός πρέπει νάήναι διά τήν φύσιν 
δ,τι τά ένδύματα πρέπει νά ήναι διά το σώμα’ πρέ
πει δηλαδή νά κοσμή αύτήν καί προασπίζω ούχί 
δέ νά τήν άσχημίζη καί νά τήν παρεμποδίζω.

Λέν είναι ή φαντασία τούάνδρύς ήτις πλάτ- 
τειτον άγνότερον καί θελκτικότερου ιδανικόν τής 
γυναικός τόπον; . . . Δέν είναι ή καρδία τής γυ- 
ναικός, ήτις ονειροπολεί τύ εύγενέστερον καί τε
λειότερο·? πρότυπον τών ανδρικών αρετών ; . . . 
Τούτου ένεκα,άντιθέτως πρός τάς έν ισχύει θεωρίας 
καί έξεις, Οά ήτο επιθυμητόν νά βλέπω τις τούς 
πατέρας έξασκούντας πλειοτέραν επιρροήν έπί 
τής ανατροφής τών θυγατέρων των, καί τάς μη
τέρας είσακουομένας πλειότερον καθ όσον αφορά 
τά περί άνατροφής τών τέκνων των.

'. ‘ Η φωτογραφία είναι διά τά κοινά πρόσωπα 
ό,τι ή τυπογραφία διά τά μέτρια συγγράμματα’ 
πολλαπλασιάζει δηλαδή αύτά , άλλά δέν τά 
σώζει άπύ τής λήθης καί τής περιφρονήσεως.

. 0 σκόπελος τών έπί θρόνου βασιλέων είναι
οτι έκλαμβάνουσιν ούτοι τήν φιλοδοξίαν αντί τής 
μεγαλοψυχίας, ό δέ σκόπελος τών έν τή εξορία 

I βασιλέων είναι ότι έκλαμβάνουσι τήν απραξίαν 
I άντί τής αξιοπρέπειας.

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ.
(Συνέχεια, ίδε φυλλάδ. 17).

Έξελθώυ λοιπόν μετά τής αδελφής του, 
έπέστρεψε περιχαρής είς τήν οικίαν, άνέβη 
είς το σπουδαστηρίου του πατρός καί είπε μέ 
ασυνήθη φαιδρότητα,
— Ιδού έγώ, πάτερ μου.

Άλλ’ ό μοίραρχος κεκαλυμμένον έχωντό 
πρόσωπόν δώ τών χειρών έκλαιεν, δταν δέ 
ήκουσε τήν φωνήν τοΰ υίοΰ του, έοραμε πρός 
τήν Ούραν, τήν έκλείοωσε, καί ύστερον άρ- 
πάσας αύτόν τόν έσυρε πρός τό γραφεΐον 
του· καί έκεϊ τόν ήνάγκασε νά κόψη έπί τών 
χειρογράφων τοΰ Σαδώκ. Ό δυστυχής Βί 
κτωρ, μόλις άνέγνωσε τάς πρώτας γραμ- 
μάς, ώσάν τά γράμματα έκεϊνα ήσαν πυρί- 
φλεκτα, άυωρθώθη τυφλός, άφωνος, άπολι- 
Οωμένος· δταν δέ ήνέωξε τούς οφθαλμούς 
είδε τόν πατέρα του προβά/<λουτα πρός αύ
τόν δύο πιστόλια· έτεινε τότε τήν χεϊρα, έ
λαβε τό έν έξ αύτών, τδ έπέΟεσε βραδέως 
έπί τοΰ μετώπουτουκαίέσυρετήν σκανδάλην.

Άν ύπήρχεν ολίγον τι μεγαλητέρα δόσις 
στοικότητος θά διεγράφετο άναμφιβόλως διά 
τοΰ αίματος ό ολέθριος καί στυγερός έκεϊνος 
παράγραφος τής άνακριτικής έκθέσεως. Άλλ’ 
εις τάς καρδίας τών πατέρω ? ύπάρχουσι νεΰ- 
ρα κατ’ έπιφάνειαν μέν αναίσθητα, βιαίως 
δμως κραδαινόμενα είς κρίσιμους περιστά
σεις. Ό μοίραρχος λοιπόν βλέπων τόν υιόν 
του φονευόμενον ένώπιον αύτοΰ έκινήθη, καί 
διά τής κινήσεως έκείνης τό όπλου άπετράπη 
καί ή σφαίρα ένεπάγη είς τδν τοίχον. Άμα δέ 
τή έκπυρσοκροτήσει ή θύρα άποκρύφου κλί- 
μακος ήνεωχθη όρμητικώς καί ή Θηρεσία 
ώχρά καί φρικιώσα τήν κόμην, έπεσεν είς 
τάς άγκάλας τοΰ μοιράρχου.
— Πάτερ μου .' πάτερ μου, συγχωρήσατέ 
τον, σάς έξορκίζω, συγχωρήσατέ τον !

Λέγουσα δέ τούς ύπό λυγμών διακοπτο- 
μένους τούτους λόγους, τόν έσφιγγεν εις 
τάς άγκάλας της καί προσεπάθει νά τώ ά- 
ποσπάση τό έτερον τών πιστολίων. Πάλη 
σφοδρά ήγέρθη τότε είς τήν ψυχήν τοΰ μοι
ράρχου· έταλαντεύετο μεταξύ τοΰ καθήκον
τος καί τής φωνής τής φύσεως, καί ίσως 
άνευ τής ένεργητικής έπεμβάσεως τής θυ- 
γατρός του τό καθήκον ήθελεν υπερισχύσει. 
Καταβληθείς δμως άφ’ ενός άπό τάς συγ
κινήσεις τής ημέρας έκείνης καί καμφθείς 
έπί τέλους ύπό τών δακρύων καί τών ικε
σιών τής πεφιλημένης θυγατρός, έξήλθεν 

άποτείνας πρός τόν Βίκτορα τάς έξης ; 
ξεις έν είοει αποχαιρετισμού·
— Ένθυμοΰ δτι ληστάς έγώ είς τήν οίκο- 
γένειάν μου δέν ανέχομαι!

Ή Θηρεσία παρελθόντος ουτω τοΰ πρώ
του κινδύνου, έδραμε πρός τόν ένοχον αδελ
φόν, έπαναπεσόντα είς βαθεϊαν αναισθησίαν.
— Θάρρει, άδελφέ μου, είπεν, ό πατήρ μας 
σέ άγαπα· παραφέρεται μέν εύκόλως, είναι 
δμως πάντοτε αγαθός άνθρωπος ! άφοΰ πα- 
ρέλθη ή οργή Οά κατευνασθή.
— *Οχι { ό κόσμος όλος πρέπει νά μέ άπο- 
στρέφηται, νά μέ φεύγη, νά μέ περιφρονή, 
είμαι ληστής .’...
— Έγώ δμως άντί νά σέ φύγω είμαι πλη
σίον σου, άντί νά σέ περιφρονήσω σέ παρη
γορώ, καί άντί νά σέ άποστραφώ σέ άγαπώ, 
άν καί, προσέθηκε ταπεινή τή φωνή, προ 
πολλοΰ τό ήξευρον !
— Σύ Θηρεσία;
— Ενθυμείσαι, άδελφέ μου, τήν ήμέραν, 
καθ’ ήν παρά τάς όχθας του Τεσκου κακούρ
γοι λευκόφαιους μανδύας φέροντες συνέλα- 
βον νέαν τινά κόρην μελανειμονούσαν καί 
έζήτουν νά τήν άπαγάγωσιν άφοΰ πρότερον 
τή άφήρεσαν δσα χρήματα είχεν έπάνω της ;
— Ναι, ένθυμοΰμαι· 7.οιπόν ύστερον ;
— Τότείνοιπόν ίππεύς τις μακρόθεν ίδών 
τά γινόμενα, έοραμεν είς βοήθειαν τής νεά- 
νιδος καί τήν ήλευθέρωσεν άπό τάς χεΐρας 
τών ληστών. Έν τώ μεταξύ τό συγκρατοΰν 
τούς καταβιβασμένους πετάσσους τοΰ πίλου 
του μανδύλιον έλύθη, ή δέ νέα κόρη ίδοΰσα 
τό πρόσωπόν του άφήκε φωνήν καί έπεσεν 
άναισθητοΰσα πρό τών ποδών του· ύστερον 
γραΐαι τινές τήν συνοικίαν έκείνην κατοι- 
κοΰσαι, τήν περιέθαλψαν καί τήν μετέφερον 
είς τήν πατρικήν οικίαν.
— Ποίαήτον έκείνη ή κόρη ;

ί — Γνωρίζεις τώρα τό όνομά της . . .
— Άθλια καί σύ λοιπόν ήτίμαζες τήν 
οίκογένειάν σου ! μέ ποιον συνεβάδιζες ; μή
πως ήτον ό Πολωνός λοχαγός.'. .

Ή Θηρεσία έμπεσοΰσα είς τήν παγίδα, 
δέν ήδύνατο πλέον ν’ άποκρύψη τήν άλή- 
θειαν. Έκ τών ομολογιών της λοιπόν προέ- 
κυψεν δτι ήτον άναγκαιοτάτη μία τις έπα- 
νόρθωσις καί ίκανοποίησις, μέχρι τοΰδε ά- 
ναβαλλομένη ύπό τοΰ εύγενοΰς Στανισλάου. 
Ό δέ Βίκτώο ταΰτα άκούσας καί καταπόρ- 
φυρος γενόμενος, έλαβε χαρτίον καί γρα
φίδα καί είπε τή άδελφή του·
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ειπεν ό Βίκτωρ, άφού πρώτον
X-

τ.'ζ-
ΊΟ-

— Γράψε του νά έλθη άμέσως εδώ.
— Τί σκοπεύεις, Βίκτωρ ;
— Νά σέ σώσω καί νά άποτρέψω ταυτο- 
-•ρόνως άπό τής καρδίας τοΰ πατρός μας 
καίτό δεύτερον τούτο θανατηφόρου κτύπημα.

Ή επιστολή έγράφη καί μετά παρέλευσιν 
ενός τετάρτου ό λοχαγός Στανίσλαος προσ- 
έδραμε μειδιών, άλλ’ έσκυθρώπασεν εύρεθείς 
απέναντι τοΰ άδελφοΰ τής ύπ’ αύτού άπο- 
πλανηθείσης νέας.
— Λοχαγέ, 
έκλείδωσεν άμφοτέρας τάς θύρας, εισθε 
μιος άνθρωπος';
— Τοιαύτη έρώτησις άπευθύνεται πρός 
πήλους, άλλ’ όχι πρός στρατιωτικούς, 
μίζω.
— Προσέξατε, κύριε, διότι όμιλεϊτε πρός 
αδελφόν ύβρισθέντα, όμιλεϊτε πρός τόν άν- 
τιπρόσωπον τής οικογένειας Δαγγλή, ό ό
ποιος άπαιτεϊ άπόκρισιν σαφή καί σύντομον. 
Έξεθέσατε τήν άδελφήν μου, καί θέλω νά 
μάθω πότε μελετάτε νά τήν ζητήσετε εις 
γάμον παρά τού πατρός μου.
— Θά τήν ζητήσω, ειπεν ό λοχαγός σκω- 
πτικώς, όταν παραιτηθήτε άπό τοΰ χαρτο
παιγνίου καί άπό τών άποκρύφων έκείνων 
εκδρομών, αϊτινες άπελπίζουσι καί διεγεί- 
ρουσι τ-ήν ζηλοτυπίαν τών κα7νλιπαρείων δε
σποινών μας.
— Τότε, κύριε, ό καιρός έφθασε, διότι δέν 
θά έγγίσω πλέον χαρτοπαίγνιου, καί διότι 
εΐσθε ό τελευταίος τόν όποιον βλέπω εις 
Μοντοβάν.
— Πώς ; φεύγετε τήν πατρίδα σας;
— Ναι, άναχωρώ καί Οά λείψω μάλιστα 
καιρόν πολΰν, έπειδή δέ ή ώρα έπέστη, σάς 
παρακαλώ νά μέ πληροφορήσητε άν κα7.ώς 
ή κακώς σάς έκρινον.
— Κύριε Δαγγ7.ή, έτραύλισεν ό λοχαγός, 
άν ή άδελφή σας είχε περιουσίαν άρκετήν, 
ώστε νά μοί παρέξη τά μέσα εύζωίας άνα- 
λόγου πρός τ-ήν κοινωνικήν Οέσιν μου, θά 
άπεφάσιζον ΐσως νά έπικαλεσθώ τήν συγ- 
κατάθεσιν τής οικογένειας μου.
— Θά λάβη τήν περιουσίαν της μητρός μου, 
καί θά μείνη πρός τούτοις μόνη κληρονόμος 
τού πατρός μου.
— Ή οΐκογένειά μου είναι ηγεμονική .. . 
καί επομένως δέν έξαρκούσι τοιαΰτα ποσά.
— "Ολα ταύτα τά έγνώριζες πρό πολλοΰ, 
καί όμως .. . είσαι λοιπόν άτιμος ’
— Κύριε Δαγγ7,ή !

— Έχεις ξίφος .. . ύπερασπίσθητι
— Μονομαχία άνευ μαρτύρων !
— Μάρτυρας έχομεν σύ μέν τό θΰμά σου, 
τό όποιον είναι κλεισμένου εις έκεϊνο έζεϊ τό 
δωμάτιον, εγώ δέ τήν εικόνα τής μητρός 
μου, ήτις θέλει μάθει μετ’ ολίγον, όποια- 
δήποτε και άν έσεται ή έκβασις τής μάχης, 
ότι ό αδελφός έξεδικήθη τήν αδελφήν του.

Τό πρόσωπον τοΰ Βίκτορος ταΰτα λέγον
τας τόσην άλλόκοτον έξέφραζεν αποφασι
στικότητα , ώστε τότε τό πρώτον έπί ζωής 
του ό λοχαγός συνεταράχθη· οί ο’ έκ τοΰ πα
ρακειμένου δωματίου άκουόμενοι στεναγμοί 
δέν τώ παρεϊχον άναντιρρήτως την άπαι- 
τουμένην εις μονομαχίαν αταραξίαν. Εκτός 
τούτου τό ατενές καί κρυσταλλωμένου, ού
τως ειπεϊν, βλέμμα τοΰ αντιπάλου του εις 
τοιούτον βαθμόν τόν ζατεπάγωσεν, ώστε 
απ’αρχής τής συμπλοκής έχασε τήν έπιδε- 
ξιότητα καί εύκινησίαν του, ώστε άν καί ε
πιδέξιος ξιφομάχος, δίς όμως ήσθάνθη τήν 
αιχμήν του ξίφους τοΰ αντιπάλου του έπι- 
ψαύσασαν σχεδόν τήν καρδίαν του. Ύπό τού 
μεγέθους τέλος του κινδύνου καί ύπό τής με
θυστικής κλαγγής τοΰ σιδήρου συνήλθεν 
όπωσοΰν , καί τότε ό υιός τού μοιράρχου 
πληγωθείς έν μέσω του στήθους, ώχρίασεν 
ώς ό θάνατος καί έκλονίσθη· άλλά πάραυτα 
συγκεντρώσας τάς έκλειπούσας δυνάμεις 
του, καί άνεγερθείς μεθ’ ορμής άπιστεύτου, 
άνταπέδωκε τόν ξιφισμόν καί έξήπλωσε τόν 
αντίπαλόν του κατά γης αίματόφυρτον.

Ένταυτώ άμφότεραι αί θύραι τοϋ δωματίου 
έκρούσθησαν έξωθεν σφοδρώς, ή μέν ύπό 
τής άπηλπισμένης αδελφής, ήτις τά πάντα 
ήκουσεν, ή δέ ύπό του άπευκταίαν κατα
στροφήν προοιωνιζομένου πατρός· άλλ ό 
Βίκτωρ μή δίδων άκρόασιν εις αύτά καί έπω- 
φελούμενος έκ τών ολίγων έναπολειπο- 
μένων αύτώ δυνάμεων έκυψεν, έπί τού θνή- 
σκοντος άυτιπάλου του και τόν κατέπεισε νά 
ύπογράψη ύποσχετήριον γάμου· ύστερον έ- 
σύρθη μετά κόπου μέχρι τής θύρας ήνέωξεν 
αυτήν καί κατέπεσεν άναίσθητος πρό τών 
ποδών τοΰ πατρός του τείνων αύτώ τό έγ
γραφον τοΰ λοχαγού.

XVII.

ΠΕΝΘΙΜΟΣ ΝΥΞ-

Όποία κίνησις! οποία ταραχή έν τή ή- 
σύχω τέως οικία τού μοιράρχου ! Τά πάντα

ήσαν έν άταξία· ό γενναιόκαρδος καί ατά
ραχος Δαγγλής ϊστατο έμβρόντητος, ή Θη
ρεσία έθρήνει καί οί ύπηρέται άνήσυχοι, τε
θλιμμένοι έζήτουν πλήν ματαίως τάς δια- 
ταγάς τού γέροντος Γιάννη, δστις γονυπε
τής κείμενος παρά τώ νέω αύτού κυρίω έσειε 
τήν κεφαλήν καί έχεε δάκρυα. Ό μοίραρχος 
συνελθών τέλος έκ τής νάρκης διέταξε καί 
μετεκόμισαν τούς πληγωμένους εις τό πα
ρακείμενον εύρύχωρον δωμάτιον όπου εύρί- 
σκοντο δύω κλίναι, καί άφού έθεσε τόν μέν 
υιόν του έπί τής μιας τόν οέ Στανίσλαον έπί 
τής άλλης, προσεκάλεσε τόν χειρούργον 
Δελσώλ. Ή Θηρεσία έντούτοις έγκατα- 
λείψασα τόν Πολωνόν εις τήν περίθαλψιν 
τών Οεραπαινών, έκυψεν έπί τής κλίνης 
τού άδελφοΰ της καί προσεπάθει διά τής 
άναχαιτίσεως τής ροής τού αίματος καί 
βρέχουσα δε’ όξους τά χείλη, καί τους 
ρώθωνάς του νά τόν έπαναφέρη εις τήν 
ζωήν.

Ό Στανίσλαος μετά μακράν λειποθυμίαν 
συνήλθεν, άλλ’ αί προσπάθειαι τής Θηρεσίας 
δυστυχώς άπέβησαν μάταιαι έωσοΰ ή),θε 
καί ό ιατρός. Τούτον ίδών ό Δαγγλής τού 
έθλιψεν έν σιγή τήν χεϊρα καί διά τών ό- 
φθαλμών τώ έδειξε τήν κλίνην έπί τής ο
ποίας έκειτο άναίσθητος ό υιός του· ό γέρων 
καταπλαγείς άφήκε φωνήν καί έπλησίασε 
μέ άσυνήθη γοργότητα, άφήρεσεν άμέσως 
τά πανία τά συσσωρευθέντα ύπό τής θηρε
σίας πρός έμπόδισιν τού αίματος, έξήτασε 
τήν πληγήν καί βοήθεια τών ύπηρετών ά- 
νεσήκωσε τόν Βίκτορα καί τόν έκάθισεν έπί 
τής κλίνης. Μετά παρέλευσιν όλίγης ώρας 
έσταξεν αίμα άπό τής πληγής, ό έκλιπών 
σφιγμός ήρχισε νά έπανέρχηται καί βαθύς 
στεναγμός έξήλθεν έκ τού στήθους τού θνή- 
σκοντος.
— Φαίνεται ώς νά έπανέρχηται άπό μακρυ- 
νόν ταξείοιον, ειπεν ό βασιλικός χειρουργός, 
κρατήσατέ τον εις τήν αύτήν θέσιν έωσοΰ 
ρίψω έν βλέμμα και εις τόν άλλον.

Είπε καί διευθυνθείς πρός τόν Στανίσλαον 
επανέλαβε τάς αύτάς εξετάσεις· ό πληγω
μένος έπετήρει προσεκτικώς τάς κινήσεις του 
καί τήν έκφρασιν τού προσώπου του, ότε δέ 
ο ιατρός έπέθεσε τό έπίδεμα καί γαλήνιος 
και ήσυχος κατ’ έπιφάνειαν έκινήθη διά νά 
έπιστρέψη πρός τόν έτερον ασθενή, ό Στα
νίσλαος τώ ένευσε νά πλησιάση καί τώ είπε 
χαμηλή τή φωνή·

— Έξοχώτατε, υπηρετήσατε εις τόν στ: α- 
τόν ;
— Είκοσιν ολόκληρα έτη υπηρέτησα εις 
τόν στρατόν καί εις τά π7.οϊα τής Α. Μεγα- 
7<ειότητος.
— Δέν άγνοεϊτε 7»οιπόν ότι ό στρατιώτης 
ουδέποτε δείλια άπό τόν θάνατον όμι7>ή- 
σατε όθεν είλικρινώς, πώς είμαι; ...
— Τί νά σάς είπω ; δέν μοί άρέσκέι αύτή ή 
έρώτησίς σας ! ..
— Αύτό έπεθύμουν νά μάθω, έξοχώτατε, 
σάς εύχαριστώ. Μοί ύπολείπεται δύω ώρών 
ζωή;
— Δύω ώρών, μάλιστα· σάς έγγυώμαι 7.ο- 
χαγέ, περί τούτου.
— Χαίρετε, έξοχώτατε, σάς συνιστώ τούς 
δραγώνάς μου, όταν εύρίσκωνται εις τό νο
σοκομείου ύπό τήν θεραπείαν σας. Ειπέτε, 
σάς παρακαλώ τώρα, εις τόν κύριον Δαγ- 
γλήν ότι έπιθυμώ νά τώ ομιλήσω.

Ό Δαγγλής έπλησίασε μετ’ήθους ψυχρού 
καί σκυθρωπού, ό δέ λοχαγός άφού κατά 
παράκλησίν του άπεπέμφθησαν οί ύπηρέται, 
έσυρε τά παραπετάσματα τής κλίνης του 
διά νά μή άκούηται ή φωνή του καί είπε τα- 
πεινοφωνως·
— Όφεί7«.ω ν’ άποτίσω μέγα πρός ύμάς,.συν- 
ταγματάρχα μου, χρέος, άλλ’ ό προσβγγί- 
ζων θάνατός μου θά έξοφλήση πάσαν ένγένει 
ύποχρέωσίν μου. Έσφαλα, τό ομολογώ, 
καί άπό καρδίας μετανοώ, καθό παραβ7<έ- 
ψας τό πρός τούς άνωτέρους όφειλόμενον 
σέβας· έπειδή δέ θεωρώ τήν στρατιωκήν τι
μήν ίερωτέραν καί αύτής τής βασιλικής τι
μής, έπιθυμώ ν’ άποπλύνω έστω καί τόν 
έλάχιστον ρύπον όστις δύναται ν’ αμαύρωση 
τό όνομά σας. Προσκαλέσατε λοιπόν όσον 
τάχιστα, σάς παρακαλώ, ένα συμβολαιο
γράφον καί ένα ιερέα διά νά επανορθώσω· 
πριν άποθάνω ό,τι είναι έφικτόν έπανορ- 
θώσεως.

Ό Δαγγλής μετά μεγάλης άπεχθείας συν- 
ήνεσεν εις τήν αίτησίν του ταύτην, ώστε ό 
Βίκτωρ συνελθών εις εαυτόν, είδε τον συμ
βολαιογράφον Γρήλλον γράφοντα παρά τήν 
κλίνην τού Πολωνού καί τόν έφημέριον τού 
αγίου ’Ιακώβου άναμένοντα τό τέλος τού 
συμβο7αίου ϊνα εύ7.ογήση τόν έπιθ άν α
τό ν τούτον γάμον οί προσκληθέντες μάρ
τυρες προσήρχοντο έν τούτοις, ό δ’ έν τή 
αύλή γενόμενος θόρυβος άνήγγελλεν ότι 
πλήθος περιέργων καί φί7.ων συνωθοΰντο εις
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τάς κλίμακας τής οικίας, οιτινες άκούσαν- 
τές τά γινόμενα ήρχοντο νά μάθωσι τί τρέ
χει. ’ Αμα έγένετο γνωστή ή μονομαχία χαί 
ύ πένθιμος γάμος, ή πόλις άπασα συνετα- 

■έταρτον ύστερον κατήντησε 
νιχόν άντιχείμενον ομιλίας ό περί αύτών

ράχθη καί έν

λόγος.
Ό Μιχαήλ Βονρεπώ, ένώ ταΰτα συνέ- 

βαινον, περιχαρακωθείς είς τήν οικίαν καί 
αύστηρώς εις άπαντας ανεξαιρέτως άπαγο- 
ρεύσας τήν είσοδον, άνεμιμνήσκετο φρικιών 
όποιους κινδύνους έδοζίμασε κατά τήν νύκτα 
έκείνην, καθ’ ήν διεπράχθη ή έν Βαστίδι λη
στεία, καί τούς ςπακολουθήσαντας φόνους. 
Συχνότατα ή έξαφθεΐσα αύτοΰ φαντασία τώ 
παρείχε φοβέρας οπτασίας, άλλοτε έβλεπε 
άγριον τινά ληστήν καί πάντοτε τδ χαθη- 
μαγμένον φάσμα τοΰ Κορβίνου. Άνόιχθεί- 
σης αίφνης τής θύρας μετά κρότου έσζίρ- 
τησεν έπί τοΰ θρονιού του καί ήρχισε κατα- 
ναθεματίζων τδν αύθάοη Λαπιέρον, τδν μή 
σεβόμενον τάς διαταγάς του· άλλ.’ έκεΐνος 
μή προσέχω νπαντάπασιν είς τήν παραφοράν 
του κυρίου του, έκάθησεν έπί τοΰ έκ συρικοΰ 
άνακλιντηρίου καί άπέματτε διά τοΰ μανδυ- 
λίου του τδ διάβροχον ύπό ίδρώτος πρόσω- 
πόν του.
— Καλά λέγουν, αύθέντα, δτι « ή νύκτα 
επίσκοπο γεννά καί ή αύγή μητροπολίτη! » 
ποιος προέβλεπεν αύτά ;
— Τί τρέχει, αναθεματισμένε, κακούργε ; 
τί έπαθες πάλιν ;
— Τώρα άμέσως τό μανθάνετε, άλλά στοι
χηματίζω τριών χρόνων μισθούς μου δτι 
είναι τών άδυνάτων άδύνατον νά τό μαν- 
τεύσητε.
— Καί έγώ στοιχηματίζω δτι θά σέ διώξω 
άμέσως, κούτσουρο !
— Μπα ’ έγώ είμαι εις τό σπήτι αύτό πριν 
γεννηθήτε, καί δέν τό έχω κατά νουν νά φύγω 
τόσω γρήγορα, διότι, άν θέλη ό Θεός, ό 
Λαπιέρος Οά ’βγή άπ’ έδώ μέ πομπήν καί 
ψαλμωδίαις.
— Θά όμιλήσης τέλος πάντων, τέρας τής 
φύσεως;
— Ναί, διότι τά νέα όποΰ σάς φέρω σάς εν
διαφέρουν πολύ, μά τήν πίστιν μου, καί δέν 
πιστεύω νά σάς κακοκαρδίσουν άν καί ήναι 
θλιβερά. Αύθέντα, είπεν ό Λαπιέρος ήδυπα- 
Οώς δσφραινόμενος τήν ταμβακοθήκην του, 
ό υιός τοΰ Δαγγλή έφόνευσε τδν περίφημον 
Πολωνόν λοχαγόν!

— Τδν έφόνευσε! τί λέγεις ;
— Σδς7νέγω οτι τόν έφόνευσε, καί δέν τό 
πιστεύετε;
— Άν λέγης ά’/.ήθειαν, ό θεός άναπαύσοι 
τήν ψυχήν του.
— Νά τήν άναπαύση καί νά τήν φυλάττη 
δμως καλά μήπως φύγη· έ, αύθέντα ; τί νά 
σάς είπω έγλυτώσατε άπό ένα μεγάλο πο- 
νοκέοαλο.I
— Έγώ δέν φοβούμαι κανένα.
— Αύτδν δέν τδν φοβεισθε βέβαια, διότι 
άπέθανε, άν καί. . . άλλά δέν τά είπα δλα.
— Τί νά είπής ;
— Ένώ έξεψυχουσε έστεφανώθη ... ήξεύ- 
ρετε ποιαν ;
— Τήν κυρίαν Δαγγλή ;...
— Μάλιστα, αύτήν, τήν όποιαν σάς άπηγό- 
ρευσε νά βλέπετε.
— Αυθάδη !
— Τήν άλήθειαν λέγω, έφοβεΐσθε καί μέ 
τδ δίκαιόν σας, διότι άν ήμουν έγώ. . . δέν 
είπα δμως καί τδ άλλο
— Ποιον άλλο ;
— Νά, ό λοχαγός ήτον έξακουστδς είς τό 
σπαθί· ό παύμένος ό Βίκτωρ ήτο καί αύτός 
επιδέξιος καί ωσάν λεοντάρι άνδρειωμένος, 
δέν ήμπόρεσεν δμως νά τά βγάλή πέρα, καί 
λοιπόν ...
— Λοιπόν τόν έπ7.ήγωσε ;
— Καί ’στά γερά μάλιστα, δέν είναι φαίνε
ται διά ζωήν έξω μάλιστα λέγουν δτι δπου 
καί άν ήναι θά τδν σηκώσουν. Ό Δελσώλ 
δέν φεύγει διόλου άπδ σιμά του, ά7<λ’ έκεϊνο 
όπου μοΰ δίδει τάς μεγαλητέρας ύποψίας 
είναι δτι ό νομάρχης παρήγγειλε νά ετοιμά
σουν δύο νεκροφορεΐα.
— Ό Βονρεπώ έσίγησεν, άλλ’ έκ τής στά- 
σεώςτου, έκ τής διαχυθείσης είς τόπρόσω- 
πόν του γαλήνης καί έκ τοΰ έξε7»θόντος τοΰ 
στήθους του στεναγμού ευκολον ητο νά συμ- 
περάνη τις, δτι τά ύπό τοϋ Λαπιέρου άναγ- 
γελθέντα δέν τόν έθ7»ιψαν καιρίως. Ένώ δέ 
διετέλει ύπότό κράτος τών εύχαρίστων τού
των σκέψεων, ύπηρέτης είσε7<θών άνήγγειλε 
τήν έπίσκεψιν μιας άδελφής τοΰ έλέους.
— Άδελφή τοΰ έλέους ! καί τί μέ θέλει; τί 
κοινόν έχω έγώ μέ τάς άδελφάςτοΰέλέους; 
ήρώτα εαυτόν ό ταμίας έν έκπλήξει.
— Δεχθήτέ την, αύθέντα, μή φοβεισθε τώ
ρα π7.έον, έψιθύρισεν ό Λαπιέρος, δέν είναι 
κανείς άπ’ έκείνους έδώ διά νά σας έμπο- 
οίση.

Ταΰτα είπών ήνέωξε τά δύο φύλλα τής 
θύρας καί εϊσήγαγε γυναίκα μελανείμόνα καί 
κεκαλυμμένην τήν κεφαλήν διά μεγά7νθυκαί 
λευκου σκιαδιού. Ό Βονρεπώ έξέβαλεν εύθύς 
τδν πΐλόν του καί προσέφερεν είς αύτήν κά
θισμα· άλλά φαντασθήτε τί έγεινεν δτε, ά- 
ποκαλυφθείσης τής κεφαλής τής άγνώστου, 
παρουσιάσθη άπέναντι του ... ή μαρκησία ! 
Κάτωχρος τότε γενόμενος ήρχισε νά τρέμη, 
αισθανθείς δέ τά γόνατά του καμπτόμενα, 
έπεσεν έπί τής έδρας, τήν όποιαν προσέφερε 
καίάφήκε φωνήν φριχαλέαν, ά$λά μίαν καί 
μόνην φωνήν, διότι ή άδελφή τοΰ έλέους 
προβά7>λουσα κατ’ αύτοΰ οξύ έγχειρίδιον,
— Σιωπή, είπεν, ή σέ φονεύω!

Ύπδ τών λόγων τούτων προση7,ωθείς, 
ούτως είπεΐν, έπί τοΰ θρονιού του, δέν έζι- 
νήθη πλέον άλ7ν’ αί σταγόνες τοΰ ίδρώτος 
αί καταπίπτουσαι έζ τών κροτάφων του, οί 
συγζρουόμενοι όδόντές του ζαί οί έξηγριω- 
μένοι όφθαλμοί του ίζανώς έμαρτύρουν είς ι 
οποίαν κατάστασιν εύρίσκετο. Ή μαρκησία 
έν τούτοις έλεγε διά φωνής άποτόμου καί 
ύποτρεμούσης·
— Βλεπόμεθα διά τελευταίαν φοράν σήμε
ρον μή τρέμης, μετ’ ολίγον δέν θά ένο- 
χλήσω τοΰ λοιπού κάνένα. Έπροσπάθησα 
έπανειλημμένως νά είσέλθω είς τήν οικίαν 
τοΰ μοιράρχου, άλλ’ ευρον τήν θύραν κλει
στήν. Δέν δέχονται, λέγουν, ά7.λους π7<ήν 
τών συγγενών καί φίλων πρέπει λοιπόν νά 
μέ συνοδεύσης καί νά μέ είσάξης σύ, ναί 
πρέπει άφεύκτως, άλλως, προσέθηκε, παρα- 
τηρήσασα δτι συνεταράχθη καθ’ ύπερβο7<ήν ό 
ταμίας άκούσας ταΰτα, θά σέ συνοδεύσω έγώ 
είς τόν τάφον ! Έλα, κύριε, περιτταί είναι 
αί άρνήσεις, αί ύπεκφυγαί καί ό τρόμος ! 
συ7»λογίσου μόνον καλά δτι δέν έφυλακίσθη- 
σαν ο7<οι οί άνθρωποί μου είς τό Καστέλιον, 
καί δτι έπομένως δι’ ενός καί μόνου νεύμα
τος δύναμαι νά σέ άναγκάσω διά τής βίας 
νά πράξης δ,τι τώρα άρνεϊσαι!

Ό Βονρεπώ έμεινεν άναπο)ώγητος άπέ- 
ναντι τοιούτων έπιχειρημάτων, καί καταπει- 
σθείς δτι δέν θά διέφευγε τόν θάνατον άν 
άνθίστατο, συνεκέντρωσε τάς δυνάμεις του 
καί διά τής μιας μέν χειρός λαβών τό ρα- 
βδίον του,τήν δ’ έτέραν προσενεγκών είς τήν 
μαρκησίαν, τήν ώς χάλυβος εύλύγιστον, κα- 
τηυθύνθη μετά πο7,λοΰ κόπου πρδς τήν οι
κίαν τοΰ μοιράρχου. Άμα έπρόφερε τό όνο
μά του, αί θύραι ήνεώχθησαν, ώς προέβλε

πεν ή μαρκησία, όδηγηθεϊσα δέ μέχρι τοΰ 
δωματίου δπου ή Θηρεσίαάποσυρθεΐσα προσ- 
καίρως έθρήνει έν τώ κρύπτω τδν θάνατον 
τοΰ νεονύμφου της, άπέπεμψεν έκεΐ τδν Βον- 
ρεπώ,έπιβαλοΰσα αύτώ, έπί ποινή θανάτου, 
σιωπήν. Ήνέωξε τότε τήν θύραν άψοφητί 
καί είσελθοΰσα έγονυπέτησε παρά τούς πό
δας τής άδε7νφής του Βίκτορος. Ίί Θηρεσία 
έκπλαγεΐσα έζ τής έμφανίσεως τής γυναι- 
κδς ταύτης καί έκ τής άπελπισίας ήν καθ ι
στών προφανή οί δλο7ωγμεί καί τά δάκρυα 
της, άν καί βεβαρημένη ύπδ πίκρας 7»ύπης, 
τήν ήρώτησεν δμως, ποια ήτον.

Είμαι δυστυχής καί παντδς οίκτου άναξία 
ζαί δμως μετά δακρύων έπιζαλοΰμαιτδ έλεος 
σου!
— ΆλλοίμονοΥ, άδελφή, έρχεσαι· είς ώραν 
καθ’ ήν είμεθα άπαρηγόρητοι ύπδ άπελ,πισίας 
καί πένθους !

Διπλασιασθέντων τότε τών θρήνων τής 
μαρκησίας,
— Άλλά πόθεν πηγάζει, ύπέλαβεν ή Θη
ρεσία ή τοσαύτη συμπάθειά σας πρδς τά 
δεινά μας ;..

Ή μαρκησία άντί άποζρίσεως έχυσε πο
ταμούς δακρύων.
— Ή λύπη σας, άδελφή μου, είναι μεγά7/η, 
ώς βλέπω, καί άπροσποίητος, είπέτε μου7»οι- 
πδν σας παρακαλώ ποιον είναι τό αίτιον 
τών δακρύων σας, καί ποια εισθε.
— Είμαι έκείνη ήτις ήγάπα μέχρι λατρείας 
τδν άδελφόν σου, καί διά τοΰτο καί μόνον 
έζη!
— Πώς ! άνέκραξεν ή Θηρεσία, οί δέ δφ- 
Οαλμοί της έσπινθηροβό7<ησαν, καί άνεσήκω- 
σε μεθ’ ορμής τούς πετάσσους τοϋ σκιαδιού 
τής πλαστής άδελφής τοΰ έλέους, μήπως 
είσαι ή άθλια έκείνη γυνή, ή αιτία τής κα
ταστροφής του ;
— Πάντοτε καί άποκλειστικώς αύτόν ήγά- 
πησα, έκεΐνος δμως ούδέποτε συνεμερίσθη 
τόν έρωτά μου !
— Φύγε, έξε7χθε άμέσως άπό τήν οικίαν 
ταύτην δπου έφερες τδ αίσχος καί τό πέν
θος· φύγε, εί δέ μή θά φωνάξω καί θά σέ 
παραδώσω εις τδν δήμιον !
— Κάμετε δ,τι θέλετε, άπεκρίθη ή μαρκη
σία φρενητιώσα, παραδόσατέ με είς τδν δή
μιον νά μέ βασανίση, νά μέ κατασπαράξη 
καί διά τοΰ τροχού νά ξεσχίση τάς σάρκας 
μου- είναι διζαιώτατον νά τιμωρηθώ τοιου- 
τοτρόσως, θά σάς εύλογώ διά παντός· μίαν
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όμως χάριν σας καθικετεύω νά μοί κάμητε 
πρό τούτων.
— Τί θέλεις, άθλια;. .
— Άφήσατέ με νά τόν ίδω... άφήσατέ με, 
έωσοΰ άποθάνη πλησίον εις τό προσκεφά- 
λαιόν του. "Υστερον τόν ταχύτερον καί οδυ
νηρότερο'? θάνατον θά τόν θεωρώ ώς εύτύ
χημα, ώς μέγα εύεργέτημα ! τί μοί ύπολεί- 
πεται πλέον έπι τής γής;. .

Είς τάς μεγάλας θλίψεις ύπάρχει ακα
τανίκητος τις ελκτική δύναμις μαγνιτίζουσα 
και αύτάς τάς άπαθεστάτας ψυχάς· τοιοΰτον 
τι συνέβη καί είς τήν Θηρεσίαν. Καί κατ’ 
άρχάς μέν άντέστη, ύστερον δέ συνεκινήθη 
καί τελευταίου έκάμφθη ύπό τών θερμών πα
ρακινήσεων καί τών άφθονων δακρύων τής 
μαρκησίας, ώστε τή έπέτρεψε καί είσήλθεν 
είς τό δωμάτιόν δπου εύρίσκετο ό άδελφός 
της. Ή κατάστασις τοΰ π7<ηγωμένου παρείχε 
μικράν τινα βελτίωσιν καί καθ’ ήν ώραν είσ
ήλθεν ή Θηρεσία παρακολουθουμένη ύπό τής 
μαρκησίας άνέπνεεν έλευθερώτερον άκτίς 
μάλιστα χαράς διεφώτισε τούς οφθαλμούς 
τών δύο γυναικών δταν ήκουσαν τόν Δελ
σώλ λέγοντα πρός τόν μοίραρχον
— « Αί διά ξίφους πληγαί παρέχουσιν ενίο
τε παράδοξα φαινόμενα ! Δέν εγγυώμαι μέν 
είσέτι, άλλ’ οπωσδήποτε στοιχηματίζω χίλια 
τάλληρα, καί έ7»πίζω νά μή τά χάσω, δτι 
θάτόν σώσωμεν.»

Ό Δαγγλής τώ έθλιψε τήν χεΐρά καί με- 
τέβη είς τό σπουδαστήριόν του, άλλ’ είσελ- 
θών καί εύρών έν αύτώ τόν Σαδώκ άυαμέ- 
νοντα καί έχουτα ύπό μάλης φάκελλον έγ
γραφων, έρρίγισεν άκουσίως καθ’ όλον τό 
σώμα. Καί κατά πρώτον μέν έσίγησαν, έπί 
τέλους δ’ ό μοίραρχος, τοΰ οποίου ή καρδία 
έπαλλε σφοδρώς, έ7ωσε τήν σιωπήν·
— Τί άγαπάτε, φίλε μου ; είπεν έναγωνίως.
— ’Αγνοείτε τόν σκοπόν τής έλεύσεώς μου ; 
ήρώτησεν ό Σαδώκ τραχύς καί ψυχρός ώς 
όρειχά7.κιυος άνδριάς.
— Ναι, άγνοώ! τή άληθεία !
— Ένθυμήθητι τί μέ είπετε σήμερον τήν 
πρωίαν, « εΐμεθα δικασταί, καί καθό τοιουτοι, 
πρέπει ή καρδία μας νά μή έπηρεάζεται 
άπό άνθρωπίνους άδυναμίας. Αάβετε ύπ’όψιν 
πρό πάντων τό δίκαιον, κύριε, προχωρείτε 
έπι τά πρόσω αύστηρώς, καί κτυπάτε τόν έ
νοχον άνηλεώς καί άδιακρίτως, είς ούδέν 
λογιζόμενοι τήν φιλίαν, τό γένος ή καί αύ
τούς μάλιστα τούς δεσμούς τής συγγένειας. 

Μή χαρίζεσθε δταν πρόκηται περί έγκλήμα
τος, σάς τό συνιστώ, σάς διατάττω μάλι
στα , καί ό υιός μου αύτός άν ήναι ό ένο
χος!.. »
— Υστερον ; ήρώτησεν ό μοίραρχος άπο- 
στρέφων τούς οφθαλμούς.
— "Υστερον μέ διετάξετε νάέλθω κατά τοι
αύτην ώραν, διά νά παρα7<άβω τόν ένοχον !..
— ’Αδύνατον! δσω καί άν άποσκληρυνθή ή 
καρδία, ούδέποτε δμως, κύριε, ό πατήρ πα- 
ραδίδει τόν υίόν του ’
— Ύπεσχέθητε νά τόν παραδώσητε ώς τόν 
αΐσχιστον τών κακούργων!
— Όχι, κύριε Σαδώκ !
— Μοί τό ώρκίσθητε ένώπιον τοΰ Θεοϋ !.. 
—: Ναι, τωόντι, ά7Λ’ έφυγεν ό λόγος άπό 
τά χείλη μου, λόγος άφρων καί άσήμαντος! 
διότι ήτον άδύνατον νά φαντασθώ κάν τήν 
φρικτήν ά7»ήθειαν, καί διότι ένέπεσα είς τήν 
παγίδα τήν όποιαν μοί έστήσατε δολίως. . .
— Κύριε μοίραρχε, ό νόμος έπιβά7νλει κα
θήκοντα σπουδαία, πολύ άνώτερα, καί 
πολύ ίερώτερα καί προσφιλέστερα τών οικο
γενειακών δεσμών ! ..
—- Άλ7<’ ό νόμος δέν άναφέρει, δέν διατάσ- 
σει τον πατέρα νά χύση τό ίδιον αύτοΰ αί
μα, νάαύτοχειριασθή!..
— Ή άρχαία, καθώς καί ή ιερά ιστορία μάς 
παρέχουσι τούναντίον πλεΐστα παραδείγμα
τα .. .
— Τόν Βρούτον ; τόν άγριον καί φανατικόν 
αύτόν άνθρωπον! ή τόν Ίεφθάε; τόν ’Ιου
δαίον ληστήν, δστις ήτον άκόμη χειρότερος! 
Τοιαΰτα παραδείγματα βαρβαρικής έποχής 
τά μισώ καί τά άποστρέφομαι! ήμεΐς εΐμεθα 
χριστιανοί, εΐμεθα Γάλλοι, άς φανώμεν λοι- 
πόν φιλάνθρωποι, κύριε !
— Σύμφημι, άλλά καί δίκαιοι!. .
— Τέλος πάντων, άνέκραξεν ό μοίραρχος 
άγαυακτήσας, φρονείτε δτι θά άνεχθώ τήν 
άτίμωσιν καί τόν σπαραγμόν' τής καρδίας 
μου άνευ άντιστάσεως ή μέ τάς χεΐρας έ- 
σταυρωμέυας! οχι, αύτό μή τό προσδοκάτε !
— Καί τί θά γίνωσι τότε έκεΐνοι όσους συ- 
νελάβομεν καί εύρίσζονται είς τάς φυλακάς;
— Θά τιμωρηθώσιν ύπό τοΰ νόμου !
— Σωζωμένων τών ένοχωτέρων ; οχι, ό νό
μος ή δλους θά τιμωρήση, ή ούδένα έξ αύ
τών άνεξαιρέτως, διότι άφοΰ είναι ίσοι κατά 
το έγκλημα, πρέπει καί ή έξ ίσου νά τιμω- 
ρηθώσιν, ή ν’ άπονεμηθή είς αύτούς γενική 
άμνηστεία!

ώέγρηγόρει πάντοτε τά άνακριτιζόνπνεύμα, 
είς αύτόν άνήκε τό παρά τοΰ Κορβίνου πα- 
ραδοθέν μαυδύλιον ;
— Μάλιστα, διαρκούσης τής πάλης, έπεσε 
πρό τών ποδών μου, έγώ δέ άμέσως τό έλα
βον, διά νά μή ένοχοποιηθή, νομίσας δτι 
άνήκεν είς αύτόν.
— Άλλά πώς παρέπεσεν άπό τάς χεΐρας τοΰ 
Πολωνού είς τάς ίδικάς του ;
— Πιθανώς διά τόν αύτόν λόγον δι’ ον καί 
ό άτυχής,Στανίσ7.αος τό ύπέκλεψεν άπό τόν 
ιππότην Δάρκ, διά νά λάβη δηλαδή τά ΐα 
τής κυρίας Δαλλιέ!
— Ώς έκ τών περιστάσεων λοιπόν δ7.ων 
τούτων, καί έπειδή γινώσκετε τά καθέκαστα 
τής ύποθέσεως, είσθε ό κ.αταλ7νηλότερος διά 
νά μάς δικάσητε.
— Εύχαρίστως, κύριοι, δέχομαι, καθόσον 
μάλιστα έλπίζω, άν καί τό πράγμα παρέχη 
πλείστας δυσκολίας, νά σάς συμβιβάσω.
— Έξηγήθητι λοιπόν, σέ παρακαλώ φίλε 
μου, ταχέως !
— Θά έξηγηθώ, άλ7? όχι παρόντος σου, ά
γαπητέ μου Δαγγλή. Άφησε με νά συζη
τήσω τήν ύπόθεσιν κατά μόνας μετά τοΰ 
κ. Σαδώκ, καί σοΰ ύπόχομαι νά τω άντιτά- 
ξω τόσω ισχυρά έπιχειρήματα ώστε ίδιοχεί- 
ρως νά ξεσχίση έκ τής δλης άνακριτικής έκ
θέσεως καί νά καύση ένώπιον μας είς τό 
φώς τής λαμπάδος ταύτης, τήν σελίδα τήν 
άπείλοΰσαν τήν ζωήν τοΰ Βίκτορος καί διά 
παντός άμαυρόνουσαν τήν ύπόληψίν σου.
— Διά νά κατορθώσης δσα λέγεις, άπαιτεΐ- 
ται δύναμις θαυματουργός, είπεν ό μοίραρ
χος σείων τήν κεφα7»ήν μέ έμφασιν άμφί- 
βολον.
— Τίσέμέλ7.ει, -δική μου φροντίς είναι ! 
Σύ ύπαγε τώρα είς τόν έξώστην νά δροσίσης 
τό καΐον μέτωπόν σου, καί δταν τό ώροΛο- 
γιον τής αγοράς σημάνη τήν δεκάτην επά
νελθε· Οά εΰρης τόν κ. Σαδώκ πεπεισμένου.
— Καί Οά καύση τό κατηραμένον φύΤλον ;. .
— *Η θά τό καύσης σύ αύτός, σοί τό ύπό- 
σχομαι έν λόγω τιμής.'

XVIII.

Η JIKH.

Έξε7κθόντος τοΰ μοιράρχου ό Σαδώκ έ- 
κάθισε καί άτενίζων κατά πρόσωπόν τόν 
πρώην άξιωματικόν τοΰ ιππικού.
— Κύριε Μαυρίκιε Σαινβικτώρ, είπε πράως,

— Φίλε μου, άγαπητέ μου φίλε ! σπλαγ- 
χνίσθητι άπηλπισμένου πατέρα, επικαλού
μενου έν ταπεινώσει χάριν ύπέρ τοΰ υίοΰ 
του!.·
— Ό Θεός ζαί ό βασιλεύς άπουέμουσι χα- 
ριν, αύτοί καί μόνοι, ό μέν έν τωούρανω, ό δ’ 
έπί τής γής!
— Είσθε λοιπού άκατάπειστος!..
— Είμαι δικαστής! άπεκρίθη ό Σαδώκ, καί 
ή φωνή του άντήχησενώς πένθιμος κώδων!..
— Τότε λοιπόν πόλεμος ! πόλεμος φριχτός 
καί λυσσώδης έστω μεταξύ ήμών ! . · Ναι, 
θ’άποθάνω, θά γίνω έγκληματίας έγώ αύ
τός, άλλά τόν υίόν μου δέν θά τόν λαβής !..

"Αμα είπε ταύτα διά φωνής βροντώδους, 
ή θύρα ήνεώχθη άψοφητί καί είσήλθεν έπί 
άκρων τών ποδών ό Μαυρίκιος Σαινβικτώρ, 
ό έπιστηθιώτερος τών φίλων τοΰ μοιράρχου, 
έπιθέσας δέ τόν δάκτυλον έπί τοΰ στόματός 
του είπε·
— Σιγαλώτερα, κύριοι, σιγαλώτερα, ό πλη
γωμένος κοιμάται, και ο ζ. Δελσώ7» με άπε- 
στειλε νά σάς παρακαλέσω νά μή θορυβείτε 
τόσω πολύ !
— Άχ, φίλε μου, είπεν ό μοίραρχος, τείνων 
αύτώ τήν χεΐρά, άν ήξευρες πόσον τήν ώραν 
ταύτην ύποφέρω !
— Τί τρέχει;..
— Πρόκειται περί πράγματος φρικώδους, 
άνηκούστου! Ό άνθρωπος ούτος ό άναί- 
σθητος, ό άσπλαγχνος έπιμένει νά άναγκά- 
ση τόν πατέρα, μεταχειριζόμενος τόν νόμον 
ώς φόβητρου, νά φέρη ίδίαις χερσί τόν υίόν 
του έπί τού ικριώματος !. .
— ’Επιτρέπετε, είπεν ό άείποτε άπαθής είσ
αγγελεύς, νά άναθέσωμεν τό ζήτημα είς τήν 
κρίσιν τοΰ κυρίου Σαινβικτώρ;
— Ώ, αύτός είναι άνθρωπος, έχει καρδίαν, 
καί δέν φοβούμαι τήν άπόφασιν του !
— ’Ακούσατε, κύριε, τό αΐτιον τής μεταξύ 
ήμών διαφοράς.
— Υποθέτω ποιον είναι, κύριε Σαδώκ. ’Α
πορείτε ίσως άκούοντές με λαλοΰντα τοιου
τοτρόπως, μάθετε όμως ότι τό μυστήριον 
το όποιον μόλις ίσως πρό τινων ήμερών έ- 
μάθετε, ύπάρχει έδώ, είπε δεικνύων τήν καρ
δίαν του, άπό τής 2 Οκτωβρίου.
— Πώς, φίλε μου, ήξευρες δτι ό Βίκτωρ ;..
— Αύτός μοί έσωσε τήν ζωήν τήν νύκτα 
καθ’ ήν οί 7.ησταί μάς έπετέθησαν κατά τήν 
πλατείαν τοΰ Άρεως.
— Τότελοιπόν, παρετήρησεν ό Σαδώκ, παρ’



576 ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.

■περίεργος δέν είμαι και δμως ομολογώ δτι 
άνυπομονώ νά μάθω τίνι τρόπω Οά τηρή
σατε τήν όπόσχεσίν σας
— Δι’ άπλουστάτου τρόπου, κύριε εισαγ- 
γελευ.
— ’Όχι βεβαίως δι’ απειλών, πιστεύω, ειπεν 
ό Σαδώκ συνωφρυούμενος.
— Μήπως σείς είσθε έκ τών ανθρώπων τών 
ένδιδόντων εις άπειλάς! Γνωρίζω κάλλιστα 
ως και πας άλλος δτι ή σάρξ ύμών συνί- 
σταται άπδ σίδηρον και χαλκόν ?
— Ή δικαστική ύπηρεσία απαιτεί γενναιό
τητα και αύταπάρνησιν τό δέ καθήκον μάς 
ύποβάλλει πολλάκις εις πολλάς δοκιμασίας. 
Νά βλέπη τις άνδρα τόν όποιον ύπολήπτε- 
ται, τιμά καί αγαπά, καί δστις είναι άνώτε- 
ρός του κατά βαθμόν, νά ίκετεύη μετά δα
κρύων καί νά έπικαλήται τό έλεος του, απαι
τεί νομίζω υπεράνθρωπου δύναμιν ’ καί όμως 
ήρνήθην, ειπεν δ Σαδώκ άπομάττων, τά κυ
λιόμενα έπί τών έρρυτιδωμένων παρειών του 
δάκρυα.
— Εΐσθε φιλάνθρωπος, κύριε Σαδώκ, καί 
γενναίος ! ειπεν ό γέρων αξιωματικός λαμ- 
βάνων καί θλίβων περιπαθώς τήν χεΐρά 
του.
— Άφετε αύτά, αί κολακεία! δεν μέ έπη- 
ρεάζουσιν, καί μή ελπίζετε δτι Οά ώ- 
φεληθήτε έκ τής συγκινήσεώς μου.
— Σας παρακαλώ νά πίστεύσητε ότι ού
τε κατά φαντασίαν μοί έπήλθε τοιαύτη 
ιδέα!
— Έξηγηθήτε λοιπόν τότε έν τάχει· σκε- 
φθήτε δέ δτι μόλις δέκα λεπτά τής ώρας 
σάς έναπολείπονται διά νά μέ παραπείσητε, 
ένώ έγώ φρονώ δτι καί δέκα έτη δέν Οά 
έξήρκουν πρός τόν αύτόν σκοπόν εις τόν 
ρήτορα Δημοσθένην!
— ’Ελπίζω δτι Οά φανώ κατά τοΰτο εύτυ- 
χέστερος έκείνου. Κύριε Σαδώκ, ανέκρα
ξε μέ στρατιωτικήν οΚως ειλικρίνειαν, ό
ποιας τιμωρίας νομίζετε δτι είναι άξιος ό 
Βίκτωρ;
— Θανάτου!
— Τό αύτό καί έγώ φρονώ ! μόνον τωόντι 
διά τοΰ θανάτου δύναται νά έξαγνίση τήν 
άτιμον διαγωγήν του καί νά καθαρίση τόν 
ρύπον τόν όποιον τό αιμα τούτο, είπε δει- 
κνύων τάς σανίδας τοΰ πατώματος, άν καί 
έντίμως χυθέν δέν άπέπλυνεν όμως εν
τελώς.
—■ Μέ έκπλήσσετε πολύ, κύριε, καί δέν έν- 

νοώ ποΰ τέλος πάντων ό λόγος σας τείνει.
— Εις τό κτηνώδες συμπέρασμα, δτι ό Βί
κτωρ ανάγκη πάσα ν’ άποθάνη !...
— ’Εξαίρετα, είμεθα σύμφωνοι.
— Κατ’ ουσίαν, ώς λέγετε σείς οί νομικοί, 
είμεθα τωόντι συμφωνότατοι, κατά τύπον 
δμως κάπως διχοφρονοΰμεν, διότι υμείς, 
ώς πρό ολίγου ένόησα, μελετάτε νά έπιβάλ- 
λητε εις τόν υιόν τοΰ φίλου μας τόν διά 
τής αγχόνης ατιμωτικόν καί δημόσιον θά
νατον, συντάττοντες αύτόν μετά τών φο- 
νέων !
— Βεβαίως, διότι είναι άξιος ίσης ποινής 
καί μεγαλητέρας μάλιστα, καθότι ή κεφα7<ή 
είναι ένοχωτέρα τών χειρών !
— *Ω, αύτό τό άντικρούω! Ό Βίκτωρ Δαγ
γλής ούδόλως ένέχεται εις τούς φόνους, 
ούδέ ήτον έν γνώσει αύτών, διότι ήθελε τούς 
έμποδίσει ώς έμπόδισε πολλάς άλλας βι
αιοπραγίας.
— Καί άν παραδεχθώμεν δτι δσα λέγετε 
έχονται αλήθειας, δπερ καί πιστεύω, υπάρ
χει λόγος πρός έλάφρωσιν τής ποινής, ού- 
οαμώς δμως πρός άθώωσιν.
— Σύμφημι· άλλ’ ή ποινή τούλάχιστον νά 
ήναι δικαιοτέρα.
— Δέν σάς εννοώ, κύριε.
— Ούδείς γινώσκει δτι είναι ένοχος, διότι 
άνοσιούργησεν έν τώ κρύπτω· άς δώση λοι
πόν δίκην τών ανομιών του ώσαυτως έν 
τώ κρύπτω. "Οθεν πρός χάριν τής ύπολή- 
ψεως έντιμου οικογένειας, πρός χάριν τής 
εύγενείας, τήν όποιαν άλλως ό δήμιος θέ
λει στιγματίσει δημοσία, άς μείνη ή ύπό- 
θεσις αδημοσίευτος καί άς τήν θάψωμεν εν
τός τοΰ τάφου του !
— Δέν παρέχει έλπίδα ζωής ;
— Τουναντίον, θά άναλάβη· ό Δελσώλ του
λάχιστον έγγυάται περί τούτου.
— 'Ομολογώ δτι τώρα δέν σάς έννοώ παν- 
τάπασιν.. .
— Καί δμως τό πράγμα είναι άπλούστα- 
τον. Ό τίμιος άνθρωπος συναισθάνεται άφ’ 
εαυτού τό καθήκον του· ό Βίκτωρ λοιπόν έ- 
νέπεσε μέν εις τήν άβυσσον παρασυρθείς 
ίσως ύπό έρωτικής απελπισίας καί τής ύ
περβολικής αύστηρότητος τοΰ Δαγγλή, ή 
ψυχή του δμως διεφυλάχθη εύγενής καί 
γενναία, καί πρός άποφυγήν περιττολογίας 
σάς λέγω δτι αύτός μέ έπεφόρτησε νά σάς 
προτείνω.
— Τί νά προτείνετε ;

(ακολουθεί)


