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Η ENOSES ΤΟΝ ΙΟΝΙΟΝ NHSON

ΜΕΤΑ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ.
(Σννίχιια ίδε φνλλάδιον 18.)

Εκ τινων φράσεων καί τινων έγγράφων τής 
Αγγλική; Κυβερνήσεως δυνάμεθα νά συμπεράνω- 
μεν δτι, άφοΰ έκπληρωθώσιν οι τύποι τής συναι- 
νέσεως τών ίονίων κα). τών συμμάχων Δυνάμεων 
εις τήν ένωσιν,θέλει συνομολογηθή συνθήκη μετα
ξύ τή; Αγγλικής Κυβερνήσεως καί τή; Ελληνικής, 
δι’ ή; ή μέν Αγγλική θέλει ΰποχρεωθή είς τήν 
παράδοσιν τών νήσων, ή δέ Ελληνική θέλει άνα- 
δεχθή τά; υποχρεώσει; τοΰ ίονίου Κράτους. Εΐ; 
τήν συνθήκην ταύτην φαίνεται δτι ή ίόνιος πολι
τεία δέν θέλει λάβει μέρος διότι, κατά τήν ερ
μηνείαν, ήν ή Αγγλία έδωκεν είς τδ τελευταΐον 
εδάφιου τοΰ άοθ. 7 τής συνθήκης τών 1815, πάσα 
πρδς τδ συμφέρον τοΰ ίονίου Κράτους καί έξ 
ονόματος αύτοΰ μετά ξένης δυνάμεως διπλωμα
τική διαπραγμάτευσή διεξάγεται παρά τών 
Διπλωματικών υπαλλήλων τή; ’Αγγλικής Κυβερ
νήσεως. Κατά δέ τάς εξηγήσεις τής ’Αγγλική; 
διπλωματία; θεωρεί αΰτη τήν ένωσιν τής Επτά
νησου μετά τή; Ελλάδος ούχί έργον τή; αυτονό

μου θελήσεως τών ίονίων, άλλά πραξιν καθα- 
ράν τής αύτοπροαιρέτου άποφάσεως τής Αγγλίας 
και τών συμμάχων Δυνάμεων, αΐτινες παρέδωκαν 
αύτή τήν προστασίαν είτε κυριαρχίαν τών νήσων’ 
καί έπί τή πρωτοβουλία τής Αγγλίας χαρίζομε- 
νης πρδς τήν Ελλάδα, αί νήσοι παραδίδονται εις 
ταύτην προσαρτώμεναι εΐ; τδ βασίλειον τοϋ Γεω
ργίου Α'. τή συναινέσει καί τών λοιπών συμμάχων 
Δυνάμεων. Η συναίνεσις τών Επτανησίων αφορά 
τήν συμφωνίαν τή; ’Αγγλίας μετά τών συμμάχων 
αύτής Δυνάμεων, και όχι συνεννόησήν τών ίονίων 
νήσων μετά τής Ελλάδος. Τοΰτο εξάγεται τούλά
χιστον έκ τής σειράς τών τύπων τοΰ; όποιους 
ώρισεν ή ’Αγγλική διπλωματία, καί πιθανώς μετά 
τήν υπογραφήν τής μεταζύ ’Αγγλίας καί Ελλάδος 
συνθήκης θέλει παραδώσει διά τοΰ Αρμοστοΰ της 
ή ’Αγγλία τήν κατοχήν τής χώρας άπ ευθείας 
είς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν διά τοΰ έπί τούτω 
άποσταλησομένου αντιπροσώπου αύτής, άποχω" 
ρούντων τοϋ άγγλικοΰ στρατοΰ κα-. τών αγγλικών 
Αρχών άπδ τοΰ Ίονίου, συνάμα μέ τήν έγκατά- 
στασιν, ήτοι τήν παραλαβήν τής Ελληνικής Κυ
βερνήσεως. Δεν δύναταί σπουδαίως νά γίνηται λό
γος περί άμεσου παραλαβής τών νήτων παρά 
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τοΰ Βχσιλέω; Γεωργίου κατά τήν έλευσιν αύτοΰ, 
διότι, ώς συνταγματικός Βασιλεύς τών Ελλήνων, 
δέν ενεργεί είμή διά τή; Κυβερνήσεως αύτοΰ, και 
μόνον άφοΰ λάβη νομίμως τήν έξάσκησιν τή; Βα
σιλικής Αύτοΰ εξουσίας, δηλαδή μετά τήν δρκισιν 
και έγκατάστχσιν Αύτοΰ εί; τόν Ελληνικόν Θρό
νον. II ιδέα δέ αύτη τής προσαρτίσεω; φαίνεται 
σύμφωνος καί μέ τήν ίχφρασιν τή; έθ<ική; Οελή- 
σεω; είς τά; ίονίους νήσους. Η Επτάνησος είναι 
μία επαρχία έλληνική, ήτις μέχρι τοΰδε ένεκα 
τών πολιτικών περιστάσεων έμενεν άπεσπασμέ- 
νη άπό τό έθνικόν Κράτος, ζαί σήμερον προστί
θεται εις αύτό. 'Γό δέ Βχσίλειον τής Ελλάδος εί
ναι ώς τό ιδανικόν τής ελληνικής έθνικότητος, 
ήτις προσλαμβάνει ώ; μέρος αύτή; τήν Επτάνη
σον, όχι διότι τό Ελληνικόν Βασίλειον είναι άνώ- 
τερον κατά τήν εκτασιν καί τόν πληθυσμόν, ή 
τελειότερα διοργανισμένον έσωτερικώ;, άλλά 
διότι ή νΰν έλευθέρα Ελλάς θεωρείται ώ; τό κέν
τρον, η μητρόπολις ούτω; είπεΐν, εί; ήν ατενίζει 
πάσα άλλη έλληνική χώρα προσδοκώσα τήν μετ’ 
αύτή; ένωσιν, διά τήν κατά μικρόν συγκρότησιν τή; 
έλομελείας τοΰ έθνους. Η ιδέα αύτη είναι τοσοΰτον 
εγχαραγμένη είς τά πνεύματα τών Επτανησίων, 
γενικώς καί ανεξαιρέτως, ώστε ήθελε Οεωρηθή, καί 
δικαίως, ώ; καταχθόνιο; άντιπολίτευσι; κατά τή; 
έθνικής άποκαταστάσεως ή πρότασις τοϋ ν’ άπο- 
τελέσωσιν αί νήσοι Sv χωριστόν Κράτος ύπό τό 
σκήπτρον τοΰ Βασιλέως Γεωργίου, οπωσδήποτε 
άλλως τε συεδεδεμένον μετά τοΰ Βασιλείου τή; 
Ελλάδος. Εχων δέ ύπ’ όψιν τάς έκφράσεις τών 
πρωτοκόλλων και τής συνθήκη; τών προστατίδων 
Δυνάμεων περί τή; ένωσε»;, πιστεύω δτι ου
δέποτε έθεωρήθη παρ’ αύτών ή ένωσΐς άλλως, ή ώς 
συγχώνευσι; τών δύο έπικρατειών είς Sv καί μόνον 
Κράτος βασιλευόμενον ύπό τοΰ Γεωργίου Α*. 1ί 
ϊόνιος Βουλή, καί ή Ελληνική Κυβέρνησις ήθελον 
άναδεχθή βαρεΐαν εύθύνην απέναντι τοΰ έθνους, 
έάν άφιναν νά έπικρχτήση ή αντίθετος λύσις τοϋ 
ζητήματος τούτου, ώστε ν’ άντικατασταθίί απλώς 
ή ’Αγγλική προστασία διά τή; βασιλείας τοΰ 
Γεωργίου Α'. έν Επτανήσω, άνευ τή; πραγματι
κής συγχωνεύσεως τών δύο έπικρατειών. Λαμβά
νω λοιπόν τήν εθνικήν λύσιν τοΰ ζητήματος ώ; 
άρχήν τών περαιτέρω σκέψεών μου περί τή; ένώ
σεως.

Η πρώτη πράξις τής παραλαβή; τών νήσων 
παρά τής Ελλ. Κυβερνήσεως Οά ηναι ή στρατιω
τική κατάληψις τών φρουρίων. Είς τόν έπί τών 

Στρατιωτικών Υπουργόν τής Ελλάδος άπόκειται 
νά προνοήση διά τήν προπαρασκευήν τής άναγ- 
καιούσης πρό; τοΰτο δυνάμεως. ’Λτυχώς, έάν έ- 
ξακολουθήση ή υπηρεσία τοΰ Υπουργείου δπως σή
μερον γίνεται, είναι κίνδυνος μήπως τότε μόνον ό 
Υπουργός ένθυμηθή νά σκεφθή περί τοΰ προκειμέ- 
νου, δταν προσκληθή ν’ άποστείλη στρατόν είς 
τά; νήσους, καί ή ίλλειψι; τή; διευθύνσεως τής 
στρατιωτική; υπηρεσίας έπί Sv σχεδόν δλον έτος 
κινδυνεύει νά παράσχη τό σπουδαιότερον έπιχεί- 
ρημα είς τού; έχθρού; τοΰ ελληνισμού, έάν έπι- 
μένωσιν εις τάς άποτροπαίους ίδεας τή; κατεδα- 
φίσεως ή τή; ύπό ξενικού στρατού κατοχής τών 
φρουρίων τής Κερκύρας (διότι τά τών λοιπών νή
σων είναι μικρότατης ή μηδαμινή; άξίας). 0 διορ- 
γανισμός μιάς στρατιωτικής δυνάμεως έν Επτα- 
νήσιρ, ώ; εγχωρίου έθνοφυλακής ή ώ; μέρους τοϋ 
εθνικού στρατού, καί τής χωροφυλακής υπάγεται 
εί; τήν έρευναν τή; εί; τά; νήσου; έφαρμογή; 
τών περί στρατολογία; καί έθνοφυλακή; νόμων 
τοΰ Ελληνικού Βασιλείου, ώστε αποτελεί μέρο; 
τοΰ ζητήματος πότε, πώς καί διά τίνων δργά- 
νων θέλει γίνει ή έφαρμογή τοϋ νόμου τούτου 
εί; τάς ίονίους νήσους, έν άλλαι; λέξεσιν αποτε
λεί μέρος τοϋ ζητήματος περί τοΰ πολίτικου 
διοργανισμοΰ τών νήσων ύπό τό Κράτος τοΰ νό
μου τού Ελληνικού Βασιλείου. Διά τήν λύσιν τοΰ 
ζητήματος τούτου είναι άνάγκη ν’ άναχωρήσωμεν 
άπό τής στιγμή; τής ένώσεως.

ή πρώτη καί άμεσο; συνέπεια τής παραδό- 
σεως τών νήσων ΰπό τών "Αγγλων είναι ή διά- 
λυσι; τοΰ ’ίονίου Κράτους. ’Αμέσω; καί αυτοδι
καίως τό Σύνταγμα καταργεϊται, καί μετ’ αύ
τοΰ καταλύεται ή Αρχή καί ό Νόμο; τών Ιονίων 
νήσων. 0 Αρμοστής καί οί Τοποτηρηταί αύτοΰ 
έκλείπουσιν. Ή Βουλή δηλαδή ή άντιπροσωπεία 
τών νήσων καί άν δέν εύρεθή διά προηγουμένη; 
πράξεως τή; ’ίονίου Κυβερνήσεως διαλελυμένη, 
νομίμως άφ’ έαυτής διαλύεται, καθό συγκαλε- 
σθείσα δυνάμει τοΰ υφισταμένου Συντάγματος 
καί ύπό τό Κράτος τή; Αγγλική; προστασίας" 
άλλως τε ή νΰν έκλεγομένη ΙΓ'. Βουλή άποστελ- 
λομένη καί συγκαλουμένη μέ τήν ρητήν έντολήν 
τοΰ νά έκφράση τήν θέλησιν τοΰ Ίονίου λαού ώ; 
πρό; τό ζήτημα τή; ένώσεως διαλύεται αύτοδι- 
καίως αμα έκπληρωθείση; τή; έντολής, καί πάσα 
περαιτέρω ενέργεια αύτή; ώ; νομοθετικού ή κυ
βερνητικού σώματος θά ήτον ΰπέρβασις τή; έξου- 
σία; αύτή; καί πράξι; μή έχουσα βάσιν καί νό- 

μίμον κϋρο;· Ή Γερουσία καί δλοι οί διοικητι
κοί υπάλληλοι, οί δυνάμει τού Συντάγματος καί 
διά τοΰ Αρμοστοΰ καίτή; Γερουσίας διορισθέντες, 
παύουσι τοΰ νά έχωσι νόμιμον έξουσίαν. Ηδη ε- 
ξέλιπεν ή ισχύς τοΰ νόμου έξ οΰ έπήγαζεν ή ε
ξουσία αύτών, καί τόν όποιον ήσαν προσκεκλη
μένοι νά έκτελέσωσιν. ό νόμος δ Ίονικός δέν δύ 
ναται νά έφαρμασθή ύπό τό Κράτος τοΰ 'Ελληνι
κού Βασιλείου, καί τόν νόμον τοϋ 'Ελληνικού 
Βασιλείου δέν έχουσιν έξουσίαν νά έφαρμόσωσιν 
αι Ίόνιοι Αρχαί. ’Εάν αναπόφευκτος άνάγκη πο
λιτική άπαιτήση ώστε μέχρι τή; εισαγωγή; άλλου 
νόμου, καί μέχρι τής έγκαταστάσεως άλλων ’Αρ
χών, όνομαστί παρά τή; 'Ελληνικής Κυβερνή
σεως διωρισμένων,εξακολούθηση νάέφαρμόζν.ται εί; 
τάς νήσου; δ νΰν ισχύων Ίόνιος νόμο; ΰπό τών 
έν ένεργεία υπαλλήλων έν γένει ή έν μέρει, είναι 
άνάγκη νά έπέλθη κατά τήν ένωσιν μία πράξις 
τοΰ 'Ελληνικού Βασιλείου, παρατείνουσα καί ύπό 
τό Κράτος αύτοΰ τήν ίσχύν τοΰ Ίονίου νόμου χαί 

ήν έξουσίαν τών υπαλλήλων τοΰ Ίονίου Κρά
τους’ άλλά τότε δ Ίόνιος νόμο; έφαρμόζεται 
πλέον ώς προσωρινός καί έξ αιρετικό; νόμο; μιάς 
’Επαρχίας τοΰ 'Ελληνικού Βασιλείου, καί ώ; νόμο; 
ελληνικός διά τήν έπαρχίαν ταύτην, οί δέ είς 
τά; θέσεις αύτών διατηρούμενοι υπάλληλοι τοΰ I 
Ιονίου Κράτου; ένεργοϋν τοΰ λοιπού ώς όργανα 
τοΰ 'Ελληνικού νόμου, ήτοι τή; έντολής τή; κυ
ριαρχία; τοΰ Ελλην. Κράτους. Επειδή δέ προ
φανώς ούδέ Σύνταγμα Ίονικόν, ούδέ νόμο; εκλογι
κός, ούδέ Αρμοστή;, ούδέ Τοποτηρητής, ούδέ 
Γερουσία καί Βουλή δύνανται νά διατηρηθώσι, 
καί δλοι οί άλλοι νόμοι καί αί άλλαι Αρχαί θά 
μένωσι περιοριζομένη; ή τοοπολογουμένης τής 
ισχύος καί τή; ένεργείας αύτών, κατά τό μάλ
λον καί ήττον, ένεκα τή; έλλείψεως τής θεμελιώ
δους βά σεως τών νόμων καί τή; Κυβερνήσεως 

τών Ιονίων νήσων, έπεται δτι ό νόμος τοΰ Baot- 
λείουτής'Ελλάδος,δς-ιςθά παρατείνη τήν ίσχύν καί 
τήν έξουσίαν τών νόμων καί τών υπαλλήλων τοΰ 
Ίονίου Κράτους έν μέρει καί τροπολογημένος, Ο’ά- 

ποτελή μάλλον ή ήττον ανεπτυγμένο»; προσωρι
νόν τινα διοργανισμόν μιάς προσωρινής Κυβερνή
σεως διά τήν έπαρχίαν ή τά; έπαρχίας τών Ίο
νίων νήσων. Καί δ·.ά νά καταστήσω ψηλαφητήν 
τήν κατάργησιν τοΰ Ιονικοΰ νόμου καί τή; Ίο- 
νικής Αρχής καί τήν ανάγκην τή; «μέσου άντι- 
καταστάσεως ταύτη;, τούλάχιστον έν μέρει, διά 
πράξεως τοΰ 'Ελλην. Κράτους, λαμβάνω ώ; πα

ράδειγμα τήν άστυνομικήν ’Αρχήν. Κατά τό Ίό
νιον Σύνταγμα οί κατά τόπου; ’Αστυνόμοι ένερ- 
γούν ύπό τάς αμέσους διαταγά; καί ώ; όργανα 
τού Αρμοστοΰ. Ούτε Επαρχοι, ούτε Συμβούλων, 
ούτε άλλη κάμμία Αρχή δύναταί νά δώση δια- 
ταγάς καί όδηγία; είς τούς αστυνομικού; υπαλλή
λους καί ύπηρέτυς οιτινες αποτελούν τήν χωρο
φυλακήν. Καί έπί τή υποθέσει λοιπόν δτι ήδύνατο 
προσωρινώ; νά διατηρηθώ εί; τάς νήσους μία διοι
κητική (ή καθώς έκεΐ χαρακτηρίζεται υψηλή) α
στυνομία, θά ήτον άνάγκη ενός νόμου δστις νά 
κανονίση τάς σχέσεις τή; αστυνομίας ταύτη; μέ 
Sv νέον κυβερνητικόν σύστημα, άφοΰ έκλείπει τό 
πρόσωπον τού 'Αρμοστοΰ δστι; είναι ό Διευθυντή; 
τής διοικητικής άστυνομίας. ’.Αφοϋ δ 'Αρμοστής 
καί τό Σύνταγμα λείψουν, άφ* εαυτών παύουν καί 
δ ’Αστυνόμος και ή δύναμις ή αστυνομική. Διά 
ν’ άναζήσουν πρέπει νά λάβουν νέαν υπαρξιν διά 
νέου νόμου. ’Αλλά διά νά έννοήση τι; μέχρι τί
νος βαθμού είναι έφικτή ή διατήοησι; τών Νό
μων καί τών ’Αρχών τοΰ Ίονίου Κράτους διά τοΰ 
'Ελληνικού Νόμου πρέπει νά λάβη ΰπ’ όψιν τήν 
διαφοράν τού ενός και τού άλλου πολιτεύματος. 
Οταν καταργηθή ή Κεντρική Κυβέρνησις είς τήν 
'Επτάνησον, 8 έστίν 'Αρμοστή; καί Γερουσία, ποίαν 
σημασίαν καί ποίαν ωφέλειαν έχει ή διατήρησις. 
τής τοπικής κυβερνήσεως, δηλαδή τοΰ Επάρχου- 
καί τού Επαρχιακού Συμβουλίου, άφού ούδέ ό είς 
ούδέ τό άλλον έχουσιν αυθόρμητόν τινα ένέργειαν, 
ούτε άναλογίαν τινα μέ τήν διοικητικήν ή μέ 
τήν δημοτικήν Άρχήν τού Ελληνικού Νόμου; Μοί 
έφάνη παράδοξον δταν άνέγ<ωσα είς έφημερίδα 
τινά τής Ζακύνθου τήν ιδέαν τοΰ νά διορισ'ιή είς 
Νομάρχη; εί; τήν Κέρκυραν καί νά μείνωσιν εί; 
τάς θέσεις των διοικούντες υπό τάς όδηγία; έκεί
νου ο ί έν ένεργεία Επαρχοι τών νήσων. Φαίνεται 
δτι ό συντάκτης παίζει μέ τά; "λέξεις, χωρίς νά- 
λάβη τό περιεχόμενον αύτών. Ποιον νόμ ·ν θά έ- 
φαρμόση ό Νομάρχης αύτοΰ ; Τόν Ίονικόν ; άλλά 
τότε άς προτείνη σαφέστερα καί λογικότερα νά 
διορισθή Ελλην τις Αρμοστής, διατηοουμένου τοΰ 
Ίονίου συντάγματος έν ένεργεία. Τοιαύτη ιδέα 
δμως είναι προφανώς άτοπο;, καί ό Νομάρχη; θά 
έφαρμόση τον Ελληνικόν Νόμον. Τότε δμω; ό Ε
παρχο; τής Κερκύρας λ. χ. ή τής Ζακύνθου ποιον 
νόμον Οά έφχρμόζη ; Τόν ίονικόν βεβαίως όχι, 
άφού δέν ακολουθεί αύτόν ό προϊστάμενός του 
Νομάρχης" άρα τόν Ελληνικόν. Τότε δέ ή πρό- 
τασις τού έφημεριδογοάφου καταντά εί; τήν 
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διατήρησιν όχι τής ’Αρχής, άλλά τοΰ προσώ
που. ίσοδυναμεΐ ώς νά λέγη, προκειμένου νά διο- 
ρισθή Επαρχος, μέ ττ,ν εξουσίαν καί τδν βαθ
μόν της Ελληνική; Αρχής, εις την Ζάκυνθον εί
ναι προτιμητέο; πάντό; άλλου εκείνος δστις εύ- 
ρεθή φέ'ριον τον αύτόν τίτλον. Ούτως έννοουμένην 
τήν πρότασιν ήδύνατο τι; νά τήν παραδεχθώ 
ώς δικαίαν καί φρόνιμον, άν δέν υπήρχε μία 
δυσκολία, διότι δύναται ν’ άντιταχθή ή άλλη 
ιδέα’ προκειμένου νά έφαρμοσθή κατά πρώτον 
εις τήν Ζάκυνθον ό διοικητικό; Νόμος τη; Ελ
λάδα;, συμφέρει νά τδν έφαρμόση εις Επαρχος, δ- 
στις ούτε τδν Νόμον γνωρίζει, ούτε άλλοτε τδν 
είδε εφαρμοζόμενου, μόνον δέ έχει τδ πλεο
νέκτημα τοΰ νά κατέχη τδν τίτλον τοΰ Ε- 
πάρχου ένδς άλλον Κράτους, μάλλον ή νά άνα- 
τεθή ή εφαρμογή τοΰ Ελλ. Νόμου εις πρόσω- 
πον ά).λο, έχον γνώσιν τοΰ Νόμου κα^ πείραν 
περί τήν εφαρμογήν αύτοΰ; Εί; τήν λύσιν τοΰ 
ζητήματος δέν χωρεϊ συμφέρον προσωπικόν, διότι 
ή θέσι; τοΰ Επάρχου, κατά τδν Ελληνικόν Ορ
γανισμόν, είναι τόσον μικρά καί ύποδεεστέρα κα
τά τδν βαθμόν τής τοΰ Επάρχου κατά τδν Ιο- 
νικδν Νόμον, ώστε διά τοΰτον δέν είναι πλεο
νέκτημα ή διατήρησες εις τήν ομώνυμον θεσιν. 
Εις τήν λύσιν τοΰ ζητήματος έπιστημονικώ; καί 
άφηοημένως δέν πρέπει νά μάς πλανά τδ προη- 
γούμενον τής Ιταλίας δπερ επικαλείται ή έφη- 
μερί; εκείνη’ διότι έκτδς τής θέσεως τοΰ Βασι
λείου τή; Νεαπόλεω; απέναντι τοΰ Βασιλείου 
τής Σαρδηνίας, πολύ διαφόρου τή; τών Ιο- 
νίων απέναντι τή; Ελλάδος, έκεϊ ή διαφορά τοΰ 
κυβερνητικού τύπου δέν τ,τον τόσον ούσιωδώ; 
μεγάλη όσον είναι εδώ, καί ή δυσκολία τή; συγ- 
χωνεύσεω; εκεί ητο πολύ μεγαλητέρα παρ ό
σον είναι εδώ. Εκεί εί; τήν Θέσιν τοΰ Μεγάλου 
Δουκδ; τή; Τοσκάνη; καί τοΰ Βασιλέω; τή; Νεα
πόλεω; Φραγκίσκου, ύπεισήλθεν αμέσως ό Βασι
λεύ; Βίτκωρ Εμμανουήλ. Εί; μόνο; σκωριασμέ- 
νο; τροχός αντικατέστη εις τήν κυβερνητικήν 
μηχανήν δι’ ένδς καθαρού καί δυνατού. Αλλ 
εί; τήν Επτάνησον ό Αρμοστή; καί ό Τοποτηρη- 
τής, οϊτινες είναι τδ έλατήριον τή; μηχανής, 
δέν δύναται κατ’ ούδένα τρόπον ν άντικατα- 
σταθώσι, καί άνευ αυτών όλοι οί άλλοι τροχοί 
τή; μηχανή; είναι άχρηστοι. Ισως δμως εις τδν 
νούν τού έφημεριδογράφου ητον ή ιδέα τοΰ νά 
κυβερνώσιν ό Νομάρχη; καί ό Επαρχο; άπηλ- 
λαγμένοι τών περιορισμών καί τοΰ Ελληνικού 

καί τού ΐονικοΰ Νόμου. Τούτο δέ άνάγεται εί; 
τήν ιδέαν τού ν’ άνατεθή προσώρινώς η κυβέρ- 
νησι; τών Ίονίων νήσων εί; ένα έκτακτον απε
σταλμένου φέροντα τδν τίτλον Νομάρχου, εχον- 
τα ώς όργανα αύτού ενα Αντιπρόσωπον εις έκά- 
στην νήσον μέ τον τίτλον Επάρχου, καί νόμο; 
τή; ενέργειας τών διοικητικών τούτων οργάνων 
νά ήναι ή ατομική κρίσις των. Αλλ όταν υ- 
πάρχη πρόχειρος νόμος, ήδη συντεταγμένος καί 
εγκεκριμένο; διά τής πείρας, όχι μόνον τού 
Ελληνικού Βασιλείου άλλά τών μάλλον εύνο- 
μουμένων καί ελευθέρων Κρατών τή; Ευρώπης, 
διατί νά παραμερισθή καί ν’ άντικατασταθή διά 
τής Οελήσεω; ένδ; άτόμου ; Ας λάβωμεν έφηρ- 
μοσμένας τάς ιδέα; ταύτα; εί; τδ πρώτον καί 
κυριώτερον άντικείμενον τή; ένεργεία; τή; πο
λιτική; Αρχή; εις τά; νήσου; μετά τήν ένω- 
σιν. Εννοώ τήν εκλογήν πληρεξουσίων είτε διά 
τήν παρούσαν εθνικήν Συνέλευσιν, είτε δι άλλην 
άμέσως μετά τήν άφιξιν τού Βασιλέω; συγκα- 
λεσθησομένην. Είπομεν ανωτέρω ότι ή ΙΓ Βου- 
λή τού ’ίονίου Κράτους δέν δύναται νά άντιπρο- 
σωπεύση τά; νήσου; μετά τήν ένωσιν, καί νο
μίζω ότι ή ιδέα αΰτη δέν χρήζει περαιτέρω 
συζητήσεως. ί’πδ τδ Κράτος τού Ελληνικού Βα
σιλείου ώ; πρώτη ανάγκη θά παρουσιασθή η ε
κλογή αντιπροσώπων, άλλά βεβαίως αυτή δεν 
δύναται νά ένεργηθή δυνάμει, ούδέ έπί τή βάσει 
τών περί εκλογή; Βουλευτών Νόμων τού ΐονικοΰ 
Κράτους, διότι ούτοι δέν θά υφίστανται, καί δι

ότι θά ήναι άτοπον ένώ εί; τά; λοιπά; επαρ
χία; τού Ελληνικού Κράτους ισχύει ή αρχή τή; 
καθολική; ψηφηφορίας, καί δι αύτής έξελέχθη - 
σαν τά λοιπά μέλη τή; έθνοσυνελεύσεως, οί αν
τιπρόσωποι τή; Κεφαλληνία; λ. χ. νά εκλεχθώ- 
σι διά νόμου δστις μεταξύ 75000 κατοίκων δεν 
αναγνωρίζει τδ έκλογικδν δικαίωμα είμή εις μό
νου; 3500. Επειτα πού αί άρχαί εί; τά; οποί
α; ό ίονικδ; Νόμος αναθέτει τήν έκδίκασιν τών 
παοαπόνων κατά τών έκλογών, τήν παραδοχήν 
τών καλπών τών υποψηφίων, τήν έπιτήρησιν τών 
έκλογών, τήν άναγόρευσιν τών έκλεχθεντων ; κλ. 
’Εν έλλείψει τού ’ΐονικοΰ Νόμου παρουσιάζεται 

τδ άλλο σύστημα. Ενδ; άτόμου ή μιά; Επιτρο
πή; άτόμων περιβεβλημένων μέ δικτατορικήν έ- 
ξουσίαν, διά νά προσδιορίσωσι καί κανονίσωσι κα
τά τά; ιδία; αύτών κρίσεις καί θελήσει; το δι
καίωμα τού έκλέγειν καί τού έκλέγεσθαι, τού; 
τύπου; τή; έκλογή; κλ. κλ. Απέναντι τούτων 

δέν είναι όρθώτερον νά έφαρμοσθή ό Νόμο; τού 
Βασιλείου τής Ελλάδος άφού έκάστη νήσος απο
τελεί μέρος αύτού ; Η μόνη νομίζω άντί^ρη- 
σις θά είναι ότι φαίνεται άκατόρθωτον. Λ; τδ έ- 
ξετάσωμεν.

Τό δυσκολώτερον πάντων φαίνεται ή άμεσο; ει
σαγωγή τοΰ διοικητικού τύπου λ. χ. ή διαίρεσι; τών 
Νήσων εις δήμους, έπαοχίας καί νομού; καί ή έγ- 
κατάστασι; τών δημοτικών αρχών, άλλά τδ πράγ
μα δέν είναι ίσως δύσκολον όσον δύναται νά φαί- 
νηται εί; άνθρώπου; άγνοοΰντας τάς τοπικά; πε
ριστάσεις τών Νήσων ώστε νά έννοήσωσι πώ; δύ
ναται νά χωρήση ό τύπο; ό ελληνικό; εί; τδ σώ
μα τδ ’ίονικόν, ή τ’ άνάπαλιν εις άνθρώπου; έχον- 
τα; πρδ δφθαλμών τό σώμα άλλ’ άγνοοΰντας τδν 
τόπον εί; τδν όποιον θά τδ ύπαγάγωσι- Εϊς νήσου; 
όχι μεγάλη; έκτάσεως, τών οποίων οί κάτοικοι εί - 
ναι συγκεντρωμένοι όλοι εις πόλεις καί χωρία πα
ρακείμενα, ή εφαρμογή τοΰ διοικητικού συστήμα
τος τής Ελλάδος είναι πολύ εύχερής. Αί ενδεχόμε
να’. έλλείψει; μιας πρώτης καί κατεπειγόντως 
γενομένης εφαρμογής δέν θά έπιφέρωσι κανένα κίν
δυνον κοινωνικόν άμ,έσως, καί δύνανται ακολού
θως νά διορθωθώσι. Μετά τήν προσωρινήν τακτο- 
ποίησιν τού βασιλείου θά είναι ίσως συμφερώτερον 
ώστε τά Κήθυρα ν’ άποτελέσωσι μίαν επαρχίαν 
τοΰ Νομού Λακωνίας, καί ή Λευκά; μίαν έπαρχίαν 
τού Νομού τής ’Ακαρνανίας, ή δέ Ζάκυνθο; νά ένω- 
θή μετά τή; ’Ηλεία; καί τής Τριφυλία; εις ένα ϊ- 
δ;ον Νομόν, ώστε νά έλαφρυνθή ή ύπηρεσία τών 

Νομών ’Αχαίας καί Μεσσηνίας. ’Επι τοΰ παρόντος 
προσπαθών νά συσσωματοπονήσω τήν ιδέαν μου εϊς 
£ν πρόχειρον σχέδιον εφαρμογή; έφ* δλών τών νή
σων ήθελον προτείνει τήν διαίρεσιν αύτών εϊς τρεις 
Νομού; λ'. Κέρκυρας, Παξών καί Λευκάδας. Β'. 
Κεφαλληνία; καί ’Ιθάκης. Γ'. Ζακύνθου καί Κη- 
θύρων. Εκαστο; τών δύο πρώτων θά περιελάμβα- 
νε* πληθυσμόν 90—100 χιλιάδων κατοίκων δ έφίν 
άνώτερον τοΰ τών Νομών 1. ’Αττικής, 2. Εύβοιας, 
3. Φθιώτιδος, 4. Λακωνίας καί ίσον τού τών Νο
μών 1. ’Ακαρνανία; καί 2. Μεσσηνίας’ δ Γ*. έξ 
60000 περίπου κατοίκων θά ήτο ολίγον κατώτε
ρος τοΰ Νομού Εύβοιας. Λ; παράδειγμα τών υπο
διαιρέσεων λαμβάνω τδν Νομόν Κεφαλληνίας. Η 
ομώνυμος νήσος ήδύνατο νά διαιρεθή εί; τρέϊ; επαρ
χίας, 1. Κρανίων, περιλαμβάνουσαν τά κατά τό 
ένεστό; σύστημα έκλογικά διαμερίσματα Αργο
στολιού καί ’Ελιοΰ, 2 Παλαίου περιλαμβάνουσαν 
τδ εκλογικόν διαμέρισμα Λειξουρίου καί 3. Σάμου 

περιλαμ.βάνουσαν τά διαμερίσματα Σάμου καί ’Ο
μαλών’ ή ’ιθάκη θά άπετέλει ιδίαν έπαρχίαν. 'Η 
έπαρχία Παλαίου έχουσα πληθυσμόν 205θ0 κα
τοίκων θά ήτον,έξαιρουμένη; τής επαρχίας’Αττική; 
ένεκα τού πληθυσμού τής Πρωτευούση;, άνωτέρα 
πάση; άλλης έπαρχία; τού Νομού ’Αττικής, διότ 
αί μεγαλήτεραι αύτοΰ επαρχία; ή τών ©ηβών καί 
η τή; Λεβαδείας περιέχουσι πληθυσμόν μόλις 1 6 
000 έκάστη’ ήδύνατο δέ νά ύποδιαιρεθή εις πέντε 
ή τούλάχιστον τέσσαοας δήμου; 1. Παλαίου έξ 
7000 κατοίκων, 2. Κατωγής έκ 4500. ’.Ανωγής 
έκ 5500. καί ’Αθηνέας έκ 3500. Σημειωτέου ότε 
έκ τών δήμων τή; ’Αττικής, έκτος τών ’Αθηνών, 
μόνος ό τοΰ Πειραιώς έχει 5500 κατοίκους, όλοι οί 
άλλοι έχουσι 1 500—3000, ίϊς πρό; τήν έκλο- 
γήν καί έγκατάστασιν τών δημοτικών αρχών ήδύ
νατο νά έφαρμοσθή προσωοινώς ό νόμος τής 24. 
’Απριλίου 1834. περί τή; πρώτης έν τω Βασιλείω 
εκλογής τών δημοτ. αρχών, έάν δέ ήρχιζεν άνευ 
αναβολής μετά τήν ένωσιν ή σύνταξις τών δημοτ. 
καταλόγων, αι προθεσμίαι τών περί έγγραφή; αι
τήσεων καί παραπόνων περιωρίζοντο άναλόγω;, ή
δύνατο έντό; δύο έβδομάδων άπό τή; ένώσεως νά 
ήναι έν πλήρει ένεργεία Νομάρχαι, Επαρχοι καί 
Δήμαρχοι’ ώστε άμέσως νά ήναι εφικτή εις τάς 
νήσους ή εφαρμογή όλων τών λοιπών διοικητικών 
Νόμων, λ. χ. περί έκλογή; βουλευτών, περί ’λς-υ- 
νομία; δημοτικής, περί στρατολογίας κλ. Τούτο 
όμω; προϋποθέτει ότι ή 'Ελληνική Κυβέρνησις ήθε- 
λεν έργασθή συντόνως καί σπουδαίως, ώςε νά εχη 
κατά τήν ημέραν τή; ένώσεως προπαρεσκευασμέ- 
νους τούς Νόμους, τά Διατάγματα, τδ προσωπικόν 
καί όλα τά προαπαιτούμενα διά τόν άμεσον διορ- 
γανισμόν τών νήσων έπί τοΰ τύπου τής 'Ελληνική; 
Κυβερνήσεως.

Καθόσον αφορά τήν Δικαστικήν ’Αρχήν δέν έν- 
νοώ πώ; θά συμβιβασθή ποτέ έπί πολύ ή ολίγον 
νά διατηρηθώσι εις τδ αύτδ Κράτο; δύο Ακυρω
τικά Δικαστήρια. Εί; τήν μίαν Επαρχίαν νά 
έδρεύη Δικαστήοιον ένορκων καί εί; τήν άλλην 
Κακουργιοδικεϊον έκ τριών τακτικών Δικαστών, 
δύο εί; τδ αύτδ Κράτο; συστήματα διάφορα ί’- 
ποθηκών, αποδείξεων κλ. ίΐς πρδ; τήν ποινικήν 
νομοθεσίαν όμολογεϊται καί εί; τήν Επτάνησον 
ή ανάγκη τή; αμέσου άντικαταστάσεω; διά τή; 
Ελληνικής. Δέν δύναται νά προκύψη αμφιβολία 
καί ώ; πρδς τήν υπεροχήν τού συστήματος τή; 
Ελλ.ηνική; Ποτιλική; δικονομίας. Οσοι τών έν Ε- 
πτανήσφ νομομαθών γνωρίζουσι τού; έν Ελλάδι 
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είσαχθέντας ειδικούς Νόμους περί προσώπων, πε
ρί Ϋποθηκών, περί Ενεχύρων, περί διαθηκών, περί 
διακρίσεω; ακινήτων, κλ. έννοοϋσιν δτι τδ παρ 
ήμϊν Ισχύον μέρος τοϋ Ρωμαίκο-βυζαντινού δι
καίου δέν είναι τόσον πλημμελές, ώστε νά θεω
ρείται ώς πρόοδος ή άντικατάστασις αύτοϋ διά 
ξηρά; μεταφράσεως τοϋ Γαλλικού Κωδικός. Ε
πικρατεί όμως γενικώς είς τήν Επτάνησον δ μά
ταιος φόβος δτι ή άντικατάστασις τοϋ έν ίσχύϊ 
άστυκοϋ’ ιδιωτικού δικαίου, δύναται νά προσ- 
βάλη τά έξ αύτοϋ κεκτημένα δικαιώματα. Βε
βαίως ή δημοσίευσις νέου άστυκοϋ Νόμου δέν δύ- 
δαται νά έχη τοιαύτην έπισθενεργδν δύναμιν, καί 
μένει είς τδν Δικαστήν νά λύση τδ ζήτημα άν 
τδ άξιούμενον δικαίωμα άπεκτήθη ύπδ τδ κρά
τος τοΰ παλαιοϋ Νόμου και νά έφαρμόση τού
τον πρδς ρύθμισιν αύ,τοΰ.
την παραγνώρισα; καί αύτδ; δ νομοθέτης τών 
Ϊονίων νήσων ένόμισε δέον νά προστατεύση άλλως 
τά έκ τών παλαιών Νόμων κεκτημένα δικαιώμα

’Αλλά τήν αρχήν ταύ,-

τα, άνακηρύττων αύτά έκ νέου έν τώ μεταγενε- 
στέρω Νόμω και διατηρών έν αύτώ πολλάκις 
αντίθετα καί ασυμβίβαστα πρδς άλληλα συστή
ματα. Τοιαύται λ. χ. τραγελαφικαί διατάξεις 
απαντώνται ώς πρδς τά έπί άκινήτοιν προνόμια, 
καί ύπάρχουσιν έν ένεργεία τρία διάφορα συστή
ματα καταναγκαστική; έκποιήσεως τών ακινή
των. Μέχρι τινδς εποχής ό δανειστής είχε τδ δι
καίωμα τού νά πληρωθή τήν πίστωσίν του δι α
κινήτου τού οφειλέτου έπί τή βάσει τή; άζίας 
αύτού προσδιοριζομένης ύπδ πραγματογνωμόνων, 
καί έκπιπτομένου τοΰ τετάρτου αύτής. Κατό
πιν είσήχθη τδ σύστημα τοϋ καλουμένου απο
λύτου πλειστηριασμοϋ τοϋ ακινήτου έπί τή βά
σει τής ύπδ τοϋ δανειστοϋ προσφερομένη; τιμής. 
Τελευταίου καθιερώθη τδ σύστημα τής κατα- 
κυρώσεω; τοϋ κτήματος είς τδν δανειστήν έπί τή 
αξία τή ύπδ έκτιμητών οριζόμενη. Σήμερον 
δέ έκαστος δανειστής οφείλει ν άκολουθήση εκεί
νο έκ τών τριών συστημάτων όπερ ι'σχυεν εις την 
έποχήν καθ’ήν ήτον απαιτητή ή καθ’ήν έγεννήθη ή 
άπαίτησις. Οποία σύγκρουσις διαδικασίας καί δι
καιωμάτων τών δανειστώ* ! Εφαρμοζόμενου τοϋ 
δικαστικού οργανισμού τής Ελλάδος είς τήν Ε
πτάνησον ήθελε διατηρηθή έν αύτή έν Εφετέϊον 
είς Κέρκυραν, τρία Πρωτοδικεία έν είς έκαστον 
Νομόν καί άνά έν τούλάχιστον Είρηνοδικεΐον είς 
έκάστην Επαρχίαν, τουτέστι 2 ή 3 είς Κέρκυραν, 
1 εις Παξούς, I είς Λευκάδα, 1 είς Ιθάκην, 3 είς 

Κεφαληνίαν, 2 είς Ζάκυνθον, καί I είς Κήθυρα. 
Αλλά κατά πρώτον Οά ήτον άνάγκη είς τήν Ε
πτάνησον πλειοτέρων Πρωτοδικείων.

Τδ μόνον όπερ δυσκόλως δύναται νά αετα- 
βληθή άμέσως είς τήν Επτάνησον ένεκα τών έ- 
πικρατουσών ιδεών είναι τδ φορολογικόν σύστη
μα. Δέν έχει δέ κατεπεΐγόν τι δ άναδιοργανισμδς 
τών σχολείων, δπερ άφ’ ετέρου δέν είναι καί έκ 
τών δυσχερεστέρων αντικειμένων. Θά ήτον όμως 
επιθυμητόν ίσως ώστε άπδ τούδε νά έχη ύπ’ δ- 
ψιν ή Κυβέρνησις ότε είναι κατά πάντα λόγον 
δίκαιον καί συμφέρον οχι μόνον νά διατηρήση τδ 
Πανεπιστήμιου τής Κερκύρας, άλλ’ άνευ άναβο- 
λής νά καταστήση αύτδ έφάμιλλον τού τών Αθη
νών διά τοΰ διορισμού διακεκριμένων Καθηγη
τών καί τού πλουτισμού τής έν Κερκύρα βιβλιο
θήκης , όπως οί μαθηταί οί. προτιμώντες τήν 
σπουδήν άπδ τής πολιτικής τύρβης εύρίσκωσιν 
όλα τά μέσα τής μελέτης είς τόπον ήσυχον καί 
παρέχοντα εύφθινώτερα μέσα συντηρήσεως. II 
Κέρκυρα είναι ό καταλληλότερος τόπος διά τήν 
έδραν τής, στρατιωτικής καί ναυτικής Σχολής, 
τής Νομικής, ήθελον δέ προσθέσει καί τού Άρείου 
Πάγου, άν άνεγνωρίζετο γενικώς ή άνάγκη τοΰ 
νά ύποκύψη τδ ατομικόν είς τδ γενικόν τοΰ 
Κράτους καί τής κοινωνίας συμφέρον. Βεβαίως 
αί Αθήναι έχουσι τά δικαιώματα των’ είναι ή μη- 
τρόπολις τοΰ παρελθόντος- άλλ ή Κέρκυρα θά 
είναι τοΰ μέλλοντος. Εδώ αί αναμνήσεις, έκεΐ αί 
έλπίδες- έδώ ή ιστορία έκεΐ ή ζωή- έδώ ή κλασι- 
κότης, ό αύτοχθονισμδς, τδ πνεύμα τής διαιρέ- 
σεως καί τής άποκλειστικότητος’ έκεΐ ό χριστια
νισμός το πνεύμα τής ενώσεως καί τής άγάπης. 
Η Επτάνησος διέσωσε τδ νήμα τής έθνικής ζωής 
και ή ιστορία τής νέας Ελλάδος άρχεται άπδ τής 
ήττης τοϋ ισλαμισμού ύπδ τά τείχη τής Κερκύ
ρας. Αλλ’ ή Επτάνησος δέν έζήτησε καί δέν 
ζητεί δικαιώματα άπέναντι τού έθνους, καί δέν 
ήτον ό σκοπός μου νά έκθέσω τούς τίτλους αύτής 
είς τήν εύγνωμοσυνην τών Ελλήνων. Ηθελον μό
νον νά δείξω είς τήν Κυβέρνησιν τής Ελλάδος ότι 
οφείλει νά προνοήση όπως μή εύρεθή ή Επτά
νησος έγκαταλελειμμένη άνευ Νόμου, άνευ Κυβερ
νήσεως, άνευ Αρχής, άνευ στρατού, άνευ Αστυνο
μίας, άνευ χωροφυλακής, μέ τάς διαιρέσεις καί 
τά πάθη τά όποια έξήψεν ή ξενοκρατία, είς τήν 
στιγμήν καθ’ ήν ό τόπος θέλει παραδοθή είς τάς 
παραφοράς τής χαρας καί τού ένθουσιασμού τής 
πρδ αιώνων ποθουμένης καί προσδοκωμένης έθνι- 

κής ενώσεως. Η Επτάνησος τότε περισσότερον 
παρ’ άλλοτε ποτέ θά έχη άνάγκην Κυβερνήσεως 
νοήμονος, συνετής, προνοητικής, ήτις νά φέρη τήν 
άγάπην καί τήν ένωσιν είς τάς τάξεις τής κοι
νωνίας, νά προστατεύση τήν έξάσκησιν τού δι
καιώματος, καί νά έκβιάση τήν έκπλήρωσιν τού 
καθήκοντος.

’Εν Αθήναις, τήν 20 Αύγούστοϋ 1863.

I. Α. ΤΤΠΑΑΔΟΣ.

SEAESTDiH.

(Σννίχιια ΐδε φυλλάδ. 1S.)

ό Δδν Πέτρος καί οί μετ’ αύτού ναυαγήσαν- 
τες εισέρχονται εις τδ πρώτον ξενοδοχεϊον, συγ- 
χαιρόμενοι εαυτούς ότι διέφυγον τδν κίνδυνον’ 
ένώ δέ τούς έξή-.αζον περί τών δυστυχημάτων 
των, είς τών έπιβατών έφιλονείκει μεθ ένδς ναύ
του τοϋ πλοίου περί τίνος κιβωτίου, δπερ έσωσεν ό 
ναύτης, καί τδ όποιον ό έπιβάτης δΐίσχυρίζετο ότι 
ήτον έδικόν του’ δ Δδν Πέτρος, θέλων νά καταπαύ- 
ση τήν έριδα, ύποχρεοΐ τδν έπιβάτην νά φανέ
ρωση τδ περιεχόμενον τοϋ κιβωτίου, καί δπως 
βεβαιωθή περί τής άληθείας έπιχειρεΐ νά τδ ά- 
νοίξη. όποία όμως ύπήρξεν ή έκπληξίς του, άνα- 
γνωρίσαντος τούς πολυτίμους τής Σελεστίνης λί
θους, καί μεταξύ άλλων τδν ύπ’ αύτοϋ δωρη- 
θέντα αύτή σμάραγδον ! ’Επί τινας στιγμάς έ- 
μεινεν άκίνητος, έξετάζέι δέ κατόπιν προσεκτι- 
κώτερον τούς άδάμαντας καί άτενίζων τδν κύ
ριον αύτών μέ βλέμμα πλήρες δργής,—πού ηύ- 
ρες τούς πολυτίμους τούτους λίθους ; άνέκραξε 
μετά φωνής κεραυνοβόλου. Τί ένδιαφέρεσαι περί 
τούτου; άπεκρίθη αύθαδώς δ έπιβάτης, άρκεΐ 
ότι μοί άνήκουσι. Καί ταύτα είπών προσπαθεί 
νά τούς άποσπάση άπδ τδν Δδν Πέτρον, άλλ’ ού
τος άκράτητος πλέον ύπδ τής οργής γενόμενος, 
τδν άπωθεΐ, σύρει τδ ξίφος του, καί έπιτιθέμε- 
νος κατ’ αύτοΰ’ Προδότα ! είπεν, έξομολογήθητι 
τδ έγκλημά σου, ή άλλως έχάθης. Ταΰτα είπών, 
ώθεΐ τδν άντίπαλόν του, έκεϊνος άμύνεται γεν- 
ναίως, άλλ έπί τέλους τδν πληγόννει θανατηφό- 
ρως. Απόντες τότε συόίέουσιν έκεϊ, περικυκλό- 
νουσι τδν Δον Πέτρον καί τδν άπάγουσι δέσμιον 
είς την φυλακήν, ο δέ ξενοδόχος στέλλει τήν 
σύζυγόν του πρδς εύρεσιν τοϋ έφημερίου, όπως 
παρασταθή είς τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ θνή- 

σκοντος. αύτδς δέ μεταβαίνει εις τοϋ Προεστού, 
φέρων καί τδ κιβώτιον, όπως δώση λόγον τών 
πρδ μικρού διατρεξάντων.

Η έκληξις, ή χαρά καί δ τρόμος τής Σελεστί
νης, άναγνωρισάσης· τούς άδάμαντάς της καί πλη- 
ροφορηθείσης περί τοϋ έγκλήματος τού δεσμώτου 
ιππότου ήτον άπερίγραπτος. Τρέχει άμέσως εις τδ 
ξενοδοχείου, ένθα δ έφημέριος ειχεν ήδη φθάσεΓ 
δ θνήσκων συγκινηθείς άπδ τάς προτροπάς τού
του ομολογεί ότι πρδ δύω έτών ένώ διήρχετο 
τήν νύκτα άπό τινα δδδν έν Γρενάδη, γυνή τις 
προβαλλούσα άπδ κιγκλιδωτού παραθύρου, τώ 
παρουσίασε τδ κιβώτιον, είποΰσα αύτώ νά τδ 
φυλάξη μέχρις ότου αύτη καταβή’ άλλ’ ότι ού
τος άνεχώρισε δρομαίως παραλαβών αύτδ, καί έπί 
τέλους έξαιτεϊται συγχώρησιν διά τήν οποίαν έ- 
πραξε κλοπήν άπδ τδν Τψιστον καί τήν γυναίκα, 
ήν όμως ούδόλως έγίνωσκεν. Αμα περατώσας τήν 
διήγησιν του ταύτην έξέπνευσεν, ή δέ Σελεστίνη 
έτρεξεν είς τδ δεσμωτήριον.

όποιους παλμούς ήσθάνετο έν τή καρδία της 
καθ όλον τδ διάστημα τής δδοΰ ! διότι τά πάν
τα τή πρόήγγελλον δτι δ δεσμώτης, 8ν έμελλε 
νά ίδη ητον δ Δδν Πέτρος’ φοβείται όμως μή 
άναγνωρισθή ύπ’ αύτοϋ καί ώς έκ τούτδύ κα- 
ταβιβάζει τδν πίλον της μέχρι τών δφθαλμών, 
περιτυλίσσεται έντδς τού έπένδύτου τής, καί 
προηγουμένου δικαστικού γραμματέως καί τοΰ 
δεσμοφύλακος κρατόύντος φώς, καταβαίνέι είς 
τήν ειρκτήν, ή προξενηθεΐσα έκ τής θέας ταύ
της χαρά παρ’έλυσε τάς δυνάμεις της’ έπακουμ- 
βά έπί τού· τοίχου, ή κεφαλή της κλίνει έπί τΟύ 
τραχήλου της, δάκρυα δέ κυλίονται έπί τών πα
ρειών της’ τά σπογγίζει, άναπνέει δλίγον, καί 
άναγκαζομένη νά δμιλήση μετά δάκους πρδς 
τδν φυλακισμένον’ Ξένε, τώ λέγει, άλλοιοΰσα 
τήν φωνήν της, καί δμιλούσα διακεκομμένα»; 
όπως άναπνέη, σύ έφόνευσες τδν σύντροφόν σου! 
... Τίς σέ ήνάγκασε νά έκτελέσης τήν ένοχον 
ταύτην πράξιν ; Άφοΰ είπε τάς δλίγας ταύτας 
λέξεις, μή δυναμένη νά σταθή κάθηται έπί τίνος 
λίθου καί καλύπτει διά τών χειρών τδ πρόσω
πόν της’ Δικαστά, τή αποκρίνεται δ δδν Πέτρος, 
Άν καί δέν έπραξα έγκλημα, άλλ’ άπέδωκα δι
καιοσύνην, έπικαλούμαι δμως τδν θάνατον, διότι 
μόνο; αύτδς δύναται νά θέση τέρμα εις τάς με- 
γάλας δυστυχίας μου, ών αίτιος ύπήρξεν δ φο
νευθείς ύπ’ έμού κακούργος’ καταδίκασόν με, 
διότι δέν θά ύπερασπισθώ, καί άπάλλαξόν με
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κάμ.ωσιν άπόβασιν είς τήν ξηράν ! Δύω άρνησίθρη- 
σκοι, γινώσκοντες καλώς τόν τόπον, άνεδέχβη- 
σαν προθύμους νά όδηγήσωσιν αύτούς είς τό χω- 
ρίον Γαδέρα, καί έξεπλήρωσαν τωόντι πιστώς 
τήν ύπόσχεσίν των.

Ητο μία ώρα τής πρωίας δτε οί μέν γεωργοί 
άναπαύονται, μόνοι δέ οί κακούργοι έγρηγοροΰσι 
κατ’ αύτήν τήν ώραν, ότε κραυγή, «είς τά όπλα! 
άκούεται’ Τούρκοι άπεβιβάσθησαν, φονεύουσι 
τούς κατοίκους, καίουσι τάς οικίας μας! » Οί 
θλιβεροί ούτοι λόγοι, ή έκ τής νυκτός φρίκη καί 
οί γογγυσμοί τών θνησκόντων κατασπαράσσουν 
απάντων τάς καρδίας. Αί γυναΐκι 
περιβάλλουν μέ τάς χεΐράς των τ 
των, οί γέροντες τρέχουσι πρός 
ζητοΰντες ύπεράσπισιν’ τ,ά πάντα έν μια στιγμή 
πυρπολοΰνται. Εν τή λάμψει δέ τών φλογών διε- 
κρίνοντο οί τρομεροί άκινάκεις καί αί κιδάρεις 
τών απίστων. Οί βάρβαροι ούτοι κρατούντες δά
δά διά τής μιάς χειρός καί πέλεκυν διά τής ε- 
τέρας συντρίβουν καί καίουν τάς θύρας τών οι
κιών, δρμώσι διά μέσου τών καπνιζόντων έρεε— 
πίων πρός άναζήτησιν θυμάτων καί λαφυραγω- 

; γίαν, καί έπανέρχονται αιμοσταγείς καί φορ
τωμένοι λάφυρα.

ί Αλλοι εισχωρούν είς τό άσυλον τής συζυγικής 
κλίνης, ένθα δύω νεόνυμφοι, τήν πρωίαν έκείνην 
ς-εφθέντες ώδηγήθησαν ύπο τών μητέρων των, καί 
οιτινες έπιθυμοΰντες νά άφιερώσωσιν είς τήν εύ- 
γνωμοσύνην τάς πρώτας στιγμάς τής εύτυχίάς 
των, εύχαριστοΰσιν άμφότεροι γονυπετείς τόν 
Θεόν, τόν εύλογήσαντα τούς μάκρους άλλά σώ- 
φρονας έρωτάς των. Παρακαλοΰσιν αύτόν υπέρ 
τής εύτυχίάς τοΰ ήγαπημένου των. .. Βάρβαρος 
όμως εκτείνει αύθαδώς τάς αίματοφύρτους χεΐράς 
του έπί τής σεμνής νύμφης καί δεσμεύων τόν 
δυστυχή σύζυγον, δν φείδεται ένεκα ώμότητος, 
φονεύει πρό τών οφθαλμών του τήν σύντροφον 
τής ζωής του άφοΰ βαναύσως τήν περιύβρι- 

σεν !
Ετεροι, ωμότεροι ίσως, άρπάζουσιν άπό τάς 

κοιτίδας τά κοιμώμενα βρέφη. Η μήτηρ άπηλπι- 
σμένη υπερασπίζεται παραφόρως τό τέκνον της 
μόνη έναντίον πολλών. Ούδέν τήν πτοεί, ούδέν 
τήν έμποδίζει, καταφρονεί τά πάντα καί προ- 
καλεΐ τόν θάνατον. Ενώ δέ αΰτη ικετεύει, άπει- 
λεϊ, το τρυφερόν τέκνον της, ευρισκόμενον ύπο 

, τήν έξουσίαν τών αίμοβόρων τούτων θηρίων, κα
ι ταβρέχει αύτούς μέ τά δάκρυά του καί άνατεί-

Σελεστίνη ! . . .
άκούσασα τό ό'νομ.ά της ή Σελεστί- 
της δέν είχε πλέον όρια’ έγείρεται 
νά ριφθή εις τάς άγκάλας τοΰ έρα- 

άλλ ή παρουσία τών μαρτύρων τήν 
," άφοΰ δέ έστρεψε τούς οφθαλμούς 

τούς λυγμούς,

"ζωής καταστάσης μισητής, άφ’ ότου άπώλεσα το 
προσφιλέστατου μοι αγαθόν, άφ’ δτου ούδεμία 
ελπίς μοί έμεινε νά το έπανίδω. .. . Δέν είχε τε
λειώσει καί έπί τών χειλέων του έπέτα ελαφρώς 
το όνομα . . .

Εφριξεν 
νη- ή χαρά 
καί τρέχει 
στοϋ της, 
αναστέλλει 
της και κατέπαυσε τούς λυγμούς, άπήτησε νά 
μείνη μόνη μετά τοϋ δεσμώτου, και πάντες υπή- 
κουσαν εις τήν διαταγήν της. Αφήσασα τότε νά 
τρέξωσι τά δάκρυά της έλευθέρως, προχωρεί 
προς τον Δον Πέτρον, τόν θεωρεί καί τείνασα 
προς αύτόν τήν χεΐρα τώ λέγει δλοφυρομένη’ 
Πάντοτε λοιπόν άγαπας έκείνην. ή'τις δέν ζή εί
μή διά σέ; . . . Εις τον ήχον τοΰτον τής φω
νής, εις τούς γλυκείς τούτους λόγους ανεγείρει 
τούς οφθαλμούς καί δέν δύναταί νά πιστεύση 
ο,τι βλέπει.

— Ω ©εέ ! σύ είσαι Σελεστίνη μου ή άγγε
λος έξ ουρανού κατελθών ; . . Σύ είσαι, δέν αμ
φιβάλλω πλέον, έκραξε σφίγγων αυτήν είς τάς 
άγκάλας του καί καταβρέχων μέ τά δάκρυά του’ 
Είναι ή σύζυγός μου, ή φιλτάτη μου, άπασαι αί 
δυστυχίαι μου έτελείωσαν.

0χι, τώ άπεκρίθη ή Σελεστίνη έπί μικρόν σι- 
γήσασα, είσαι ένοχος φόνου, τά δέ δεσμά σου α
δυνατώ νά λύσω’ ευθύς όμως αύριον θέλω μετα
βή είς τήν πόλιν, δπως εκθέσω τά πάντα είς 
τόν δικαστήν, έξ ού έξαρτώμεθα. Θέλω τώ 
ποκαλύψει τήν γέννησίν μου, τάς δυστυχίας μου, 
άν δέ μοί άρνηθή τήν άπελευθέρωσίν σου θά 
τελειώσω τάς ημέρας μου έν τή φυλακή μα
ζί σου.

Ευθύς διατάττει ό Μαρκέλλος όπως ό Δόν Πέ
τρος μεταφερθή εις καλλιτέραν φυλακήν οπού νά 
μή στερήται μηδενός. Ταΰτα διατάξας ό ερω
τευμένος δικαστής επιστρέφει είς τήν οικίαν του 
'ίνα διευθέτηση τά περί τοΰ αυρινοΰ ταξειδίου 
του. Συμβάν δμως τρομερόν έμπόδισεν αύτόν 
ν’ αναχώρηση καί επέσπευσε τήν άπελευθέρωσίν 
τοΰ Δόν Πέτρου.

Πειρατικά τών Λλγερινών πλοία καταδιώ- 
κοντα πρό πολλών ήμερών τό πλοΐον, έν ώ έ- 
πέβαινεν ό Δον Πέτρος, έφθασαν είς τήν παρα
λίαν μετά τό ναυάγιόν του' όπως δέ μή άποβή 
ολως ματαία ή καταδίωξίς των, άπεφάσισαν νά 

.ε; περίτρομοι 
τούς συζύγους 
τούς υίούς των

νει τάς μικράς του χεΐρας, έξαιτούμενον μετά 
φωνών όπως μή φονεύσωσι τήν μητέρα του.

Ούδέν ιερόν ή όσιον έχοντες οί βάρβαροι ού- 
τοι παραβιάζουν τάς θύρας τοΰ Οίκου τοΰ Θε
οΰ, συντρίβουσι τά άργυρά καί χρυσά τοΰ ναού 
πολύτιμα σκεύη σχίζουσι τά ιερά άμφια, άφαι- 
ροΰσι τόν καλύπτοντα τά ίερά κειμήλια χρυσόν 
καί θέτοντες βέβηλον χεΐρα έπί τών ιερών λειψά
νων, καταπατοΰσιν αύτά. Οίμοι ! Πρός τί τοΐς 
ίερεΰσιν ό σεβας-ός χαρακτήρ, τοΐς γέρουσιν αί λευ- 
καί τρίχες, αί χάριτε; τής νεολαίας καί ή άθωό- 
της τών βρεφών ; πάντες σφαγιάζονται ή δε
σμεύονται, καί μετ’ ού πολύ τό χωρίον θέλει πα- 
ριστά σωρόν έοειπίων καί πτωμάτων !

Εύθύς είς τά; πρώτας φωνάς, είς τήν άρχήν 
τοΰ θορύβου δ προεστώς έγείρεται, τρέχει 
είς τήν ειρκτήν, διατάσσει ν άνοίξωσι τάς θύρας, 
καί πληροφορεί τόν Δόν Πέτρον περί τοΰ έπικει- 
μένου κινδύνου, ό γενναίος Πέτρος ζητεί ξίφος 
δι’ εαυτόν καί άσπίδα διά τόν προεστώτα· Ούτως 
έχων λαμβάνει άπό τήν χεΐρα τήν Σελεστίνην, 
διέρχεται διά τών πολεμίων καί τοΰ θορύβου 
καί φθάνει είς τήν μεγάλην πλατείαν. Εκεΐ βλέ
πων τού; φεύγοντας, κράζει πρός αύτούς’ Φί
λοι, είναι άνοίκειον είς Ισπανούς νά τρέπωνται είς 
φυγήν, έγκαταλείποντες τάς γυναίκας καί τά τέ
κνα είς τήν μανίαν τών άπιστων" τούς άναχαι- 
τίζει, τούς παρατάσσει περί εαυτόν, καί μετα- 
δώσας είς αύτούς τόλμην καί εύψυχίαν, έμπίπτει 
κατά στίφους βαρβάρων προχωρούντων, τούς 
διασπά, καί τούς διασκορπίζει, κράζων’ Νίκη ! 
Οί κάτοικοι άναλαμβάνουν θάρρος καί γενναιοψυ- 
χίαν καί τρέχουν άθρόοι πρός έντάμωσιν τών 
συντρόφων των" δ Δον Πέτρος χωρίς ν’ άφήση τήν 
Σελεστίνην, άλλά πάντοτε προσπαθών νά τήν 
προφυλάττη διά τοΰ σώματός του, προσβάλλει 
τούς βαρβάρους, τού; φέρει είς τρόμον διά τών 
κραυγών του, τούς καταβάλλει, φονεύει πάντας 
όσοι άνθίστανται, καταδιώκει τούς λοιπούς μα
κράν τοΰ χωρίου, λαμβάνει όπίσω τά λάφυρα 
καί τούς αιχμαλώτους, καί παραιτεΐται τής κα- 
ταδιώξεως τών έχθρών, όπως άσχοληθή είς τήν 
κατάσβεσιν της πυρκαϊάς.

Είχεν ήδη εξημερώσει οτε έφθασε σώμα στρα
τού 
τοΰ 
άπό 
τάς 
τκς

απο τήν πλησίον πόλιν όδηγούμενον ύπό 
Δ’.οικητοΰ. Ο Δόν Πέτρος περιεστοιχεΐτο 
γυναίκας, τέκνα, γέροντας άσπαζομένους 
χεΐρας του καί μετά δακρύων εύχαριστοΰν- 
αύτόν, ότι τοΐς άπέδωκε τούς συζύγους,

τούς πατέρας, τούς υίούς των’ ό Προεστώς, -, - 
θήμ.ενος πλησίον τοΰ Δον Πέτρου απολάμβανε 
τής πλέον γλυκείας ηδονής, βλέπων λατοευόμενον 
τό άντικείμενον τής άγάπης του. ό Διοικητής 
πληροφορηθείς τά ανδραγαθήματα τοΰ Δον Πέ
τρου τον επαινεί καί τον πληροί περιποιήσεων. 
Εν τούτοις ή Σελεστίνη έξαιτεϊται άκροάσεως καί 
άποκαλύπτει τώ Διοικητή, ενώπιον πάντων τών 
κατοίκων τοΰ χωρίου, τό γένος της, τά συμ
βάντα της, τόν παρά τοΰ Δόν Πέτρου πραχθέν- 
τα φόνον καί. τάς αιτίας ένεκα τών όποιων κα
θίστατο άξιος συγχωρήσεως. Οί περιεστώτες συ— 
κινηθέντες προσίπτουσιν είς τούς πόδας .τοϋ 
διοικητοΰ, έπικαλούμενοι χάριν ύπέρ τοΰ σωτή- 
ρός των. Η χάρις αΰτη έδόθη καί δ εύτυχής Πέ
τρος έναγκαλίζεται συγχρόνως τήν Σελεστίνην, 
τόν διοικητήν καί τούς έγκριτωτέρου; τών κα

τοίκων, δταν είς τών γερόντων, προχωρήσας πρός 
αύτόν,

Γενναίε ξένε, τώ είπε, είσαι σωτήρ μας, άλ
λά άποχωρίζων ημάς άπό τοΰ προεστού μα; μη- 

ι σου. Πρόσθες είς τάδενίζεις τήν εύευργεσίαν 
άγαθά μας άντί νά μάς άφαιρέσης αύτά, καί 
μεΐνον είς τό χωρίον τοΰτο γινόμενος προεστώς 
μας, κύριός μας, φίλος μας. Ϋποσχέθητι είς ημάς 
τοΰτο καί θά σέ άγαπώμεν. Εν ταΐς μεγάλαι; 
πόλεσιν οί άνανδροι καί φαύλοι τής αύτής μέ σέ 
τάξεως καί βαθμού, θά θεωοώνται όμοιοι καί 
ίσοι μέ σέ’ ένταύθα δμως πάς ενάρετος πολίτη; 
Οά σέ θεωρεί πατέρα του. Μετά τόν θεόν σέ θά 
τιμώμεν περισσότερον, καί κατ’ έτος κατά τήν 
ήμέραν ταύτην οί οίκογενειάρχαι τοΰ χωρίου θέ
λουν σοΰ παρουσιάζει τά τέκνα των λέγοντε; 
πρός αύτά, ΐδου ό σωτήρ τών μητέρων σας.

ό Δόν Πέτρος έναγκαλίζεται τόν οΰτω προς 
αύτόν λαλήσαντα γέροντα. Ναί, τέκνα μου, ναζ 
αδελφοί μου, είπε, μένω ενταύθα’ θά ζώ διά σά,’ 

και την Σελεστίνην. ύ άξιος διοικητής ημών θά 
ενεργηση βεβαίως δπως μάς άποδοθή ή έν Γρε- 
νάδη μεγάλη τής συζύγου μου περιουσία, ήτις 
θέλει χρησιμεύσει πρός άνέγερσιν τών πυρπολη- 

•ί μόνη 
•οΰ προε- 
τά πλού- 

τήν ζωήν μας ούδέποτε θέλομεν ά- 
ποχωρισθή, διότι σείς μοί άπεδώκατε τήν Σελε-

θεισών ύπό τών άπιστων οικιών σας. Ε 
ταύτη τή συνθήκη δέχομαι τό αξίωμα 
στοΰ, καί δταν αφιερώσω είς σάς καί 
τη μας καί

στίνην μου.
Ολοι οί κάτοικοι τοΰ χωρίου ένηγκαλίσθησαν 

■ςόν Δον Πέτρον, ό δέ διοικητής άνέλαβε νά έξο- 
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μαλύνη καί τακτοποιήση ττ,ν ύπόθεσιν κατά ττ,'ΐ 
επιθυμίαν των·

Μετά δύω ημέρας έτελέσθήσαν οί γάμοι τίς 
Σελεστίνη; μετά τοΰ Δον Πέτρου, καί οί χωρικοί 
έπανηγύρισαν αύτού; μεγαλοπρεπώς μ. δλας'τάς 
πρό μικρού δυστυχία; των' άμφότεροι δέ οί έ- 
ρασταί έζτ,σαν έπί μακρόν εύδαίμονες μετά τών 
εύδαιμόνων καταστάντων κατοίκων τοΰ χω
ρίου.

ΕΙ.ΟΒΙΑλ.

I2TOPIKH ΜΕΛΕΤΗ

.π.γ/ΐ -//(■ ϊ.τό των Λατίνων ά.Ιώσιως 

τής Κωνσταπινουπό.Ιεως.

Περίεργο; μέν έν γένει υπάρχει ή σπουδή τής 

ιστορία; τοΰ Βυζαντινού κράτους, άλλ. ή άφή- 
γτ,σις τί; έποχής εκείνης, ήν προτιθέμεθα 
νά σκιαγραφήσωμεν, δύναται νά Οεωρηθί ώ; πο
λύ περιεργοτέρα, διότι εινε ούτως ειπεϊν το προ- 
οίμιον τί; πτώσεως τοΰ Ελληνισμού καί ή ά- 
νέγερσις νέων εξουσιών, άγνωστων μέν το παρά- 
■παν πρότερον εις ττ,ν ’Ανατολήν, μικρόν δέ διαρ- 
κεσασών, άλλ’ έν τούτοις πολύ έπενεργησασών 
εις τήν μετέπειτα υποδούλωσιν τοΰ Ελληνισμού 
ύπό τον ζυγόν τών Τούρκων. Βεβαίως δεν ήσαν 
αί έξουσίαι αύται το [/.όνον τής υποδουλωσεως 
αίτιον, διότι τά σπέρματα τής άποσυνθέσεω; 
ένέκειντο έν αυτί τών Βυζαντινών τή καταστή
σει' ούχ ήττον δμως οί σταυροφορικοί πόλεμοι 
έπήνεγκον θανατηφόρου έπί τής Βυζαντινή; Αυ
τοκρατορία; τραύμα καί έπροοιμίασαν, ώς προεί- 
πομεν, τήν κατάπτωσιν αυτής.

ίσως δπως γείνωμεν μάλλον καταληπτοί, ό- 
φείλομεν ν’ άνατρέξωμεν εϊς προγενεστέρου; χρό
νους, καί έξεικονίσωμεν τά αίτια τά έπαγαγόντα 
τούς σταυροφορικού; εκείνους πολέμους, διαγρά- 
ψωμεν δέ καί τά κατ αύτού;. Αλλά τότε ή με
λέτη ημών αυτή ήθελε λίαν έκταθή καί κατα- 
στή ανάρμοστος διά περιοδικόν σύγγραμμα' άλ
λως τε ώ; καί έκ τίς έπιγραφής καταφαίνεται, 
ήμεϊς προτιθέμεθα μόνον τήν συνοπτικήν έξιστό- 
ρησιν τής ΰπό τών Λατίνων άλώσεω: τί; Κων
σταντινουπόλεως, τουτέστι τοΰ τετάρτου σταυρο- 
φορικοΰ πολέμου, παραπέμποντες τού; έπιΟυμοΰν- 
τας τά λάβωσι τελειοτέραν τών αγώνων εκείνων 
γνώσιν έκ μέν τών Βυζαντινών εί; τούς άπό Αν

νας τί; Κομνηνί,ς μέχρι Νικηφόρου τοΰ Γρήγορά 
συγγραφείς, έκ δέ τών Εσπερίων εις τοΰ Βιλλαρ- 
δου'ί'νου, τοΰ Δουκαγγίου καί ιδίως εί; τοΰ Μισώ 
καί Πουζουλάτου τά; εξιστορήσει:.

Καί έν μόνον βλέμμα άν ρίύωμεν έπί τίς τότε 
καταστάσεω: τοΰ Βυζαντίου, άρκεϊ νά έννοή- 
σωμεν τήν άθλιότητα, εί; ήν έκεϊνο διετέλει. 
Έστερημένον τών αναγκαίων εί; πάν κράτο; 
στηριγμάτων, στρατού δηλονότι καί στόλου, έ- 
χον ταμεϊον κενόν, έξηντλημένον εί; θρησκευτι
κά; διαμάχα:, αϊτινες ένώ ούδέν έπέφερον τό α
γαθόν, τουναντίον διά τη; διαιρέσεω; τών πολι
τών, καθ ον χρόνον ή μεγίστη άπητεϊτο σύμ
πνοια πρό; άντίκρουσιν έχθρικών πολυαρίθμων 
έπ.δρόμων, οίκτρά ειχον τά άποτελέσματα, έν α
πομονώσει διατελοΰν, πανταχόθεν καταπολεμού- 
μενον, ώμοίαζε πρός άνθρωπον θανατιώντα, τοΰ 
οποίου τό τέλος έπίκειται καί άφευκτον καί 
προσεχές' τήν δέ άθλιότητα ταύτη.ν έπηύξανον 
αί τών αύτοκρατόρων βδελυρίαι αί μέχρι τοΰ μή 
περαιτέρω προβαίνουσαι. Μηδέν ίεσόν καί όσιον 
έχοντες ούτοι προσεπάθουν διά δολοφονιών, διά 
τυφλώσεων καί διά παντοειδών .κακουργημάτων 
ν’ άνέλθωσιν έπί τόν θρόνον, μηδόλως κατά νοΰν 
θέμενοι ότι τά αύτά έπί τέλους καί αυτοί ηθε- 
λον ύποστί τών όσων εί; άλλους διεπράξαντο. 
Τοιουτοτρόπως ό αύτόκράτωρ ’Ανδρόνικος Βατά- 
τζης τύφλωσα; τον νόμιμον τοΰ Βυζαντινού 
κράτους κληρονόμον ’Αλέξιον τόν Κομνηνόν, 
και έπί τέλους δολοφονήσας αύτόν ηρπασε τήν 
άρχήν' άλλά καί ή τούτου βασιλεία, μεστή 
ββελυρών κακουργιών γενομένη διετέλεσε βραχυ
χρόνιος, διότι έφονεύθη καί δ ’Ανδρόνικο; μετά 
βασάνου;, τών όποιων ή παρά Νικήτα τώ Χω- 
νιάτη άνάγνωσις εμποιεί φρίκην. ’Εμφανιστείς σι
δηροδέσμιος ενώπιον τοΰ ’ίσαακίου (λέγει ό συγ- 
γραφεύς ούτος) ύβρεσι βάλλεται, κατά κόδρτ,ς 
ραπίζεται, τού; γλουτούς επικρούεται, τόν γένυν 
τίλλεται, τού; σδόντας έκριζοΰται, τόν έ'να ο
φθαλμόν έξορύττεται, τήν κεφαλήν ψιλοΰται τρι
χών, εις κοινόν έκδίδοται παίγνιον, τύπτεται 
πυγμαΐς, τήν δεξιάν χεϊρα άποκόπτεται καί 
ρίπτεται εις φυλακήν άσιτος, άποτος, ύπ’ ούδενος 
περιποιούμενος' μετά τινα; ήμέρα; τόν έτερον ο
φθαλμόν έξορύττεται καί καθεζόμενον έπί ψω- 
ριώσης καμήλου, τόν περιφέρουσιν εί; τήν αγο
ράν, ένθα έν μέσω άρρητων σαρκασμών καί ύ
βρεων, άναρτάται άπό τών ποδών καί έπί τέ
λους φονεύεται. ’Αλλά η θεία δίκη δέν άφησεν

ατιμώρητου τόν τοσαΰτα κατ αύτοΰ διαπραξά- 
μενον καί διάδοχον έπί τόν θρόνον Ισαά- 
κιον Αγγελ.ον' διότι καί ούτος έκθρονίζεται ύπό 
τοΰ ίδίου άδελφοΰ Αλεξίου καί τυφλωθείς εις 
τήν έν Βήρα μονήν, τήν οποίαν ό πατήρ τοΰ 
Ανδρονίκου είχεν οικοδομήσει, κλείεται μετά τοΰ 
υιού αυτού Αλεξίου επίσης καλούμενου εις ειρ
κτήν ένθα μελετά δπόσον εΰκύλιστός έστιν ό 
τροχός της τύχης.

Ενώ ταΰτα συνέβαινον έν Βυζαντίςο, τήν Ευ
ρώπην έτάρασσον αί μεταξύ Ριχάρδου τοΰ Λεον
τόκαρδου βασιλέω; της ’Αγγλίας καί Φιλίππου 
ΐύγούστουτί; Γαλλία; διαμάχαι' μόλις δέ κατέ
παυσαν αύται τί μεσολαβήσει τοΰ πάπα καί ο 
βασιλεύ; τί; Γαλλίας έγένετο παραίτιος νέου 
σκανδάλου, διότι άποπέμψας τήν σύζυγον αύτοΰ 
Ινγεβούργην, αδελφήν τοΰ βασιλέω; τίς Δανίας, 
όπως νυμφευθή Αγνήν τήν έκ Μεραυίας προύκά" 
λεσε τήν οργήν τοΰ ρηθέντος πάπα, δστις άφοΰ 
παντοιοτρόπω; προσεπάθησεν εις μάτην νά έπα- 
ναγάγη τόν Φίλιππον εις τό καθήκον αύτοΰ, 
έπί τέλους ύπέβαλεν αυτόν τε καί άπαν τό βα- 
σίλειον της Γαλλίας εις σφοδρόν έκκλησιαστικόν 
έπιτίμιον, συνεπεία τοΰ οποίου αί εκκλησία*. έ- 
κλείσθησαν καί πάσαι αί ιεροπραξία·, καί αύ
τής έτι τή; ταφής διεκωλύθτ,σαν. Αλλά καί ή 
Γερμανία διετέλει έν μεγίσται; διαιρέσεσιν ένε
κα τοΰ θανάτου τοΰ αύτοκράτορος Ερρίκου Κ. 
Αφ’ ετέρου έ Εμίρης Μαλέκ Α,δέλ, κύριος μεγά
λου μέρους τή; Μεσοποταμίας, βλέπων μετά 
λύπη; τήν έν Συρίμ άποκατάστασιν τών Φράγ
κων, τήν έπελθοΰσαν κατόπιν τών τριών πρώ
των σταυροφοριών, έσκέπτετο διά τίνος μέσου 
ν’ απαλλαγή τών θανασίμων τούτων έχθρών, 
οϋδ’ έπαύετο παρενοχλών παντοιοτρόπω; καί ά- 
πειλών αύτούς, καταδιώκων δέ καί τού; προσ
κυνητής οϊτινες μετέβαινον όπως έπισκεφθώσ; τόν 
τάφον τοΰ Κυρίου.

Τοιαύτη ήν έν συνόψει ή κατάστασις τών 
πραγμάτων, οτε έφημέριός τις τής Νευλλής, όνό- 
ματι Φοΰλκος, ηρξατο προκηρύσσων νέαν κατά 
τών άπιστων σταυροφορίαν. Ο ίερεύς ούτος, σκαν
δαλώδη τό πρώτον βίον διαγαγών, άλλ’ είτα 

όιά τής μετάνοιας τά σφάλματα αύτοΰ καθαρί- 
σας καί τής ευγλωττίας τό χάρισμα κεκτημέ- 
νος, περιήρχετο τά; διαφόρου; τής Γαλλία: έ- 

"ρυσκλήσει μάλιστα διαφόρων επι
σκόπων, άναζωπυρών τόν ζήλον τών Χριστιανών 
άπό τε τού άμβωνος καί έν τοΐς περίπατοι;,

πλεΐστα δέ ύπισχνούμενο; εις τού: λαβό·. . ας 
τόν σταυρόν κατά τών άπιστων. Οι άκούοντε; 
αύτόν ελεγον δτι ώμίλει τή. έμπνεύσει τοΰ \- 
γίου Πνεύματος, πλεΐστοι δέ τών περιωνύμων 
τότε κληρικών συνετάχθησαν αύτώ, έν οίς ό 
Μαρτίνο; ϊίτζιος, ό Ερλοϊνιος, ό Εύστάθιο; άβ- 
βάς τοΰ Φλέΰ καί άλλοι, οϊτινε; καί τοι μή έχον- 
τε; τήν αυτήν τοΰ Φούλκου εύγλωττίαν, ύπό τού 
αύτοΰ δμως ένεπνέοντο ζήλου. Αφ ετέρου ό 
πάπα; Ιννοκέντιος Γ ., άνήρ τολμηρό;, καί μέχρι 
φανατισμού ύπέρμαχος τής πίστεω; κατά τών 
αιρέσεων, δέν έλειψε διά παντός μέσου νά ύπο- 
βοηθήση τών κηρύκων τούς λίγους σκοπών, μά
λιστα τήν έν Ανατολή έπέκτασιν τής κυριαρχίας 
αύτοΰ. Ενθέρμω; δ’ έπεπόθει τήν έκστρατείαν ότε 
βασιλεύς τής Γαλλίας, δπως πείση ούτω τόν πά
παν ν’ άποσύρη τό κατά τοΰ κράτους αύτοΰ έπι
τίμιον, καί οί άλλοι τών ηγεμόνων καί βαρώνων, 
έκαστος δι’ ίδιους σκοπούς, όλίγιστοι δέ υπο έν- 
θέου έλαυνόμενοι ζήλου.

Τών πριγκίπων οϊτινες άπεφάσισαν ν άποδυ- 
θώσιν εις τόν άγώνα, έπρώτευον ό Θιβώτιος Δ . 
κόμης της Καμπανίας καί ό Λουδοβίκος κόμης 
τής Σάρττ,ς καί τοΰ Βλοα, άμφότεροι δέ συγ
γενείς τών βασιλέων της Γαλλίας καί Αγγλίας' 
αΰτοΐς δέ συνείποντο ό Βαλδουϊνος, κόμης τίς 
Φλανδρίας, ό κόμης τοΰ Αγ-ίου Παύλου Ερρίκος, 
ό Σίμων κόμης τής Μοντφεράτης, ό Ρενώ κόμης 
τοΰ Μοντμιράλλου, ό Εύράρδος τίς Μονταίνης, 
οί κόμτ,τες Γωτιέρος καί Ιωάννης Βρυέννιος, ό 
στρατάρχης τή; Καμπανίας Γοδοφρέδος Βιλλαρ- 
δουϊνος, δστις καί διήγησιν της άλώσεω; τής 
Κωνσταντινουπόλεως κατέλιπεν, ό Μανασής Δε- 
λίσλης, καί άλλ.οΓ μεταξύ δέ τών εκκλησιαστι
κών οϊτινες άπεφάσισαν νά λάβωσι τόν σταυρόν, 
ήγοΰντο οί έπίσκοποι τοΰ Σοασώνος καί τής Λάν- 
γρτ,ς, οί άββάδες τής Λώνζης, τής Βωκερνέης κλ. 
• Συνελθόντων τών πρώτων αρχηγών τής Σταυ- 

■ ροφορίας εις Βοασώνα, καί είτα εί; Κομ,πιένην, 
άπεφασίσθη νά δοθή ή άρχηγία της άγιας ταύ- 
τη,ς εκστρατείας εις τον Θιβώτιον, κόμητα τίς 
Καμπανίας, συνάμα δ’ άπεφασίσθη δπως ό στρα
τός τών σταυροφόρων μεταβή διαπόντιος εις 
τήν Ανατολήν. Πρό; τούτο έπέμφθη,σαν εις Ε- 
νετίαν έξ πρεσβευταί, όπως έπιτύχωσι παρά 
τής δηυ.οκρατία; εκείνης τά άναγκαΐα πρός με
ταφοράν τών άνδρών καί τών ίππων πλοία, διότι 
ή Ενετία ήν τότε εις τό έπακρον τής δόξη; και 
ευημερίας αύτής.
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Δόγης τής Ενετίας ήτο κατά τήν εποχήν εκείνην ' 
ό Ερρίκο; Δάνδολος, άνήρ moult preus el moult 
saiges κατά τδν Βιλλαρδουΐνον, ή ώς τδ χρονικόν 

τοΰ Μωρέως λέγει
πάσης τιμή:, αξίας

άνθρωπος ήτον, φρόνιμος, πολλά χαριτωμένο;" I 
άλλ ούχ ούτω ζαί ύπδ Νικήτα τοΰ Χωνιάτου πα- 
ριστώμενο; «Πηρδς μένήν, λέγει ούτος, τάς όψεις, 
,'.αΐ τώ χρόνο» πέμπελο;, έπιβουλότατον δέ πράγ
μα Ρωμαίοι; καί φθονερώτα-ιον,ί; παιπάλημα ών 
άγυρτείας καί φρονιμώτερον τών φρονίμων εαυτόν 
•όνομάζων ζαί δοξομάνών ώς ούχ έτερος θανάτου 
έτιμάτο, τδ μή τίσασθαι Ρωμαίοι; δίκα: τής ές 
τδ γένος αύτοΰ παραινίας.» Ιστορικοί τινες βε- 
βαιοΰσιν ό'τι έτυφλώθη τούς οφθαλμούς κατά τινα 
έν Κωνσταντινουπόλει διατριβήν αύτοΰ ύπδ τοΰ 
αύτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ" άλλά ή 
άποδιδομένη είς τδν αύτοζράτορα τοΰτον πράξι; 
φαίνεται δλως συκοφαντία, διότι οί πλεΐστοι ζαί 
άξιολογώτεροι τών ιστοριογράφων, καίτοι τοΰ γέ“ 
ροντος διομολογοΰντε; τήν τύφλωσιν, ές άλλων 
όμως αιτιών άποφαίνονται αύτήν ποοελθούσαν, 
ώς δ Βιλαρδουϊνο; έζ παραδείγματος λέγει δτι δ 
Δάνδολος έχασε τήν δρασιν κατά τινα μάχην.

Ελθόντες οί πρεσβευταί εις Ενετίαν έξέθήκαν 
τδ αίτιον τής αποστολής αύτών είς τδν Δόγην, 
αίτούμενοι τήν παοαχώρησιν πλοίων διά τήν 
μεταφοράν τεσσάρων χιλιάδων καί πεντακοσίων 
ίππων, ζαί είκοσιπενταζισχιλίων άνδρών, πρδς δέ 
ζαί τήν προμήθειαν έπί έννέα μήνας δλων τών 
τροφών διά τδν χριστιανικόν στρατόν, ό Δόγης 
ύπεσχέθη έν όνόματι τής δημοκρατίας ίνα διευκο- 
λύνη, πάντα ταΰτα, έπί πληρωμή όγδοήκοντα πέν
τε χιλιάδων μαρκών άργυρίου ή δύο εκατομμυ
ρίων καί διαζοσίων πεντήκοντα χιλιάδων φράγ
κων. Καί επειδή δι’ ίδιους σκοπούς δ Δάνδολος 
δέν ήθελεν ή πατρίς του νά μίίνη ξένη τών σταυ
ροφοριών, έπρότεινε νά έξοπλίση καί ούτος πεντή
κοντα γαλέρα; ύπέρ τών σταυροφόρων, έπιφυλασ- 
σομένου τή Ενετία τοΰ ήμίσεως τών καταχτήσεων, 
αίτινες ήθελον γείνει είς τήν Ανατολήν. Ταΰτα 
δέ πάντα έγένοντο δεκτά έν ίδιαιτέρςο συμβουλίω" 
άλλ’ έπρεπε νά έγκριθώσι καί ύπδ τοΰ λαοΰ. Καί 
δή συνελθόντων πάντων έν τώ περικαλλεϊ τοΰ Αγίου 
Μάρκου ναώ, μετά τήν έπίκλησιν τοΰ Αγίου 
Πνεύματος, έγερθέντες οί πρεσβευταί τών σταυρο
φόρων, απήγγειλαν τά επόμενα, δεικνύοντα τά 
απλοϊκά τής έποχή; έκείνη; ήθη. « Οί κύριοι ζαί 

*> βαρώνοι τής Γαλλίας, οί ισχυρότεροι καί μεγα-

» λείτεροι, έξαπέστειλαν ήμάς ίνα σάς παρακα- 
» λέσωμεν έν όνόματι τού Θεού νά λάβητε οίκτον 
* ύπέρ τής Ιερουσαλήμ, τή; δουλευούσης τοι; Τούρ- 
» ζοις, καί τού; συνοδεύσητε οπω; έκδικηθώσι τδ 
8 αίσχος τοΰ Ιησού Χριστού. Επροτίμησαν δέ 
» ν’ άπευθυνθώσι πρδς ύμάς, διότι γνωρίζουσιν 
» δτι δέν ύπάρχει λαδς θαλάσσιο; μεγαλείτερος 
» ύμών. Εν ταύτώ μάς έσύστησαν νά ριφθώμεν εις 
» τού; πόδα; σας λαί μή έγερθώμεν πριν έπαζού- 
» σητε τά; ικεσίας ήμών ζαί οίζτείρητε τήν Α- 
» γίαν Γήν. » Καί οί πρεσβευταί θρηνοΰντες έγο- 
νυπέτησαν" λαβών δέ τότε τδν λόγον δ Δάνδολος, 
παρώρμησε τδ πλήθος δπως άποδυθή εί; τδν αγώ

να, είπών, ώ; τδ χρονικόν τοΰ Μωρέως λέγει,
Αρχοντες, φίλοι, ζαί αδελφοί, σύντροφοι,

συγγενείς μου, 
όράτε πώς μάς αγαπά δ Κύριος τή; δόξης, 
Τιμήν ζαί διάφορον πολύ μά; έστειλεν εμπρός μα; 
Οταν τδάνθος τήςΦραγζΙάς,αύθέντες οί μεγάλοι 
Ηλθαν παραζαλώντάς μας ς-ήν χώραν μας απάνω 
Νά δώσουν τδ λογάριν τους, ζ έμεΐς τά πλευτικα 

[μας. 
0 λαδς συγζινηθείς τότε έκραύγασε μια φωνή 

δτι αποδέχεται τάς συμφωνίας τοΰ Δόγου, ζαί 
έν μέσω ενθουσιασμού ζαί άφάτου χαράς άντηλ- 
λάχθησαν τά αναγκαία έγγραφα τών αμοιβαίων 
ύποχρεώσεων, άτινα πεμφθέντα ζαί εις Ρώμην 
έτυχον τής έγκρίσεως τού Πάπα.

Οταν οί έξ πρεσβευταί έπανήλθον είς Καμπά
ναν, εύρον τδν κηρυχθέντα ώς άρχηγόν τής Σταυ
ροφορίας Θιβώτιον έπιζινδύνως ασθενή" ούτος μα
θών τήν αίσίαν έζβασιν τής αποστολής των, το
σοΰτον έχάρη ώστε και απεβιωσεν εκ τής χαράς 
τότε οί βαρώνοι ζαί οί ίππόται συνήλθον δπως 
έζλέξωσι νέον άρχηγδν, ώς τοιοΰτον δ έψήφισαν 
τδν Βονιφάτιον, μαρκήσιον τής Μοντφεράτης, 
άνδρα άνήκοντα είς οικογένειαν ηρωικήν ζαί πολ- 
λάζις τούς απίστους ζαταπολεμήσαντα. Ουτος 
έλθών εί; Σοασώνα έδέχθη τδν Σταυρόν άπδ τάς 
χεΐρας τού εφημερίου τού Ν'ευλλή και προύζηρύχθη 
άρχηγός έν τή Εκκλησία τής Παναγία; μετά με
γίστη; παρατάξει·);.

Εν τούτοις μετά διετή προπαρασκευήν οί σταυ
ροφόροι διελθόντες τάς Αλπεις άφίκοντο είς Ενε- 

ί τίαν, ένθα εύρον τδν στόλον έτοιμον νά τού: 
[ μεταζομίση" άλλ’ οί Ενετοί ύπό τοΰ έμποριζοΰ 
κέρδους μάλλον ή ύπδ θρησκευτικού ζήλου έμπνεό- 

| μενοι, προσεζάλ.εσαν τού; βαρώνους νά πληρω- 
σωσιν αύτοΐς τδν συμπεφωνημένον ναύλον" τούτα

δέ προύκάλεσε μεγίστην δυσαρέσκειαν, διότι οί 
πλεΐστοι τών ιπποτών έστεροΰντο χρημάτων, ώστε 
έδέησε πολλοί τών αρχηγών νά πωλήσωσι πάν 
ό,τι έζέζτηντο δπως ίκανοποιήσωσι τήν άπαίτησιν 
τών Ενετών. Αλλ’ έπειδή ζαί ουτω δέν είσεπράσ- 
σετο τδ ποσδν ολόκληρον τών όγδοήκοντα πέντε 
χιλιάδων μαρκών, ό Δόγης Δάνδολος ήθέλησε νά 
έπωφεληθή τής περιστάσεως, καί προσεκάλεσε 
τούς σταυροφόρους πρδς έξόφλησιν νά ποοσφέρωσι 
τήν συνδρομήν αύτών δπως ζαθυποτάξωσι τήν έν 
Δαλματία πόλιν Ζάραν, ήτις μή ύπομένουσα τάς 
τής Ενετίας καταδυναστεύσεις έπανέστη καί άνε- 
κήρυξεν ώς κύριον αύτής τδν βασιλέα τής Ούγγα- 
ρίας. Οί ίππόται ήναγζάσθησαν νά ύποκύψωσιν 
είς τήν άπαίτησιν ταύτην, καίτοι πλεΐστοι αύτών 
έλεγον δτι ώρζίσθησαν νά πολεμήσωσι κατά απί
στων καί ούχί κατά χριστιανών" άλλ’ δμως τής 
εκστρατείας ταύτης τδ τέλος καθώς καί ή άρχή 
έπέπρωτο νά γ,ναι δόλος καί επιορκία.

Ενώ οί σταυροφόροι είχον άνσχωρήσει έξ Ενε
τίας ό έν τή ειρκτή μετά τοΰ πατρός αύτού ϊσαα- 
κίου έγζεζλεισμένος Αλέξιος, διαλαθών τούς φύ
λακας αύτοΰ, έπέτυχε νά δραπετεύση καί ύπδ 
ολίγων τινών παρακολουθούμενος μετέβη είς τήν 
Εσπερίαν έπί τή έλπίδι δτι οί έκεΐ βασιλείς έδύ- 
ναντο νά έπαναγάγωσιν αύτδν είς τδν θρόνον τοΰ 
Βυζαντίου. Καί πρώτον μέν άπηυθύνθη πρδς τόν 
ηγεμόνα τής Σουαβίας Φίλιππον, σύζυγον τή; 
θείας αύτοΰ Ειρήνης" άλλ’ ούτος άπησχολημένο; 
ών είς ετέρους πολέμους, ούδεμίαν συνδρομήν έδυ- 
νήθη νά τώ παράσχη, άλλ’ είς μόνα; συμβουλάς 
ήοκέσθη, είπών αύτώ"

Τιέ καί άνεψιέ μου
Τδ τί νά σέ πήσω, ούδέν έχω, είς τούτο οπού μέ λέ-

Ομως μαντάτα ήκουσα (συντόμως μέ τά φέραν) 
Τδ πώς τδ πλήθος τών Φραγκών, οπού ύπάσι ’ς τήν 

[Συρίαν 
Εκεϊ ς τδν τάφον τοΰ Χριστού, ’ς τήν Βενετίαν έ- 

[σώσαν. 
Λοιπόν έμένα φαίνεται, άν θέλη; νά τδ πήσης, 
Καί δυνηθής νά ύποσχεθής τοΰτο τοΰ πάπα Ρώμη; 
Οτι νά όρίση τόν λαόν αύτών τών περεγρίνων 
Ν άφήσουν τδ ταξέϊδι τους έκεΐνο τής Συρίας 
Νά πάν ς τήν Κωνπαντινούπολιν, νά σέ τήνπαρα

χώσουν 
Νάπήσητδ βασίλειόν σου, νά έχης τήν αύθεντείαν 
Καί νά ποίηση τούς ί’ωμαιούς νά προσκυνούν τδν 

[πάπαν 

Τής Ρώμης γάρ τήν εκκλησίαν,σύμβασιν νά ποιήσουν 
Νά ήναι ένα μετ’ έμάς είς τοΰ Χριστού τήν πίστιν. 
Ούτως ελπίζω καί Οαόρώ νά έχης τήν βασιλειάν σου.

Ηρεσεν ή συμβουλή αύτη είς τδν Αλέξιον, καί 
ύή επιμψε πρέσβεις πρδς τούς σταυροφόρους, ιόν 
έπεκαλέσθη τήν συνδρομήν, ό Δόγης τή; Ενετίας, 
εύρών εύκαιρίαν δπως ταπεινώση τούς αμείλικτους 
αύτού εχθρούς Πιζαίους, έπεισε καί τού; λιοπού; 
σταυροφόρους, καραδοκοΰντας κέρδη μεγάλα, νά 
συνεκστρατεύσωσιν έπί τδ Βυζάντιον" ώς δρον δέ 
τής συνδρομής ταύτης έθεντο τήν πληρωμήν δια- 
κοσίων χιλιάδων μαρκών άργυρίου, τήν έπί 'έν 
έτος διατήρησιν τοΰ στρατού καί τοΰ στόλου τών 

σταυροφόρων ύπδ τού Αλεξίου, τήν ύποχρέοισιν 
τοΰ νά τούς συνοδεύση ούτος προσωπικό); είς Συ
ρίαν, νά διατηρή έφ δρου ζωής πεντακοσίους ίπ- 
πότας ε’ς Ιερουσαλήμ καί τέλος νά ύποτάξη τώ 
πάπα τήν Ελληνικήν εκκλησίαν. Καί οί μέν πρεσ
βευταί παρεδέξαντο ταύτα, ό δέ σταυροφορικδς 
στόλος έπλευσεν είς Κέρκυραν, άφοΰ προηγουμέ
νως ό Αλέξιος μεταβάς εις Ζάραν ένθα έγένετο δε
κτός a mult grant joie el a mult qrant honor, 
έπεκύρωσε τάς πράξεις τών πρεσβευτών του. «Χα- 
λίφρον, λέγει ό Νικήτας, καί πραγμάτων άδαέ; 
μειράκιου, ούτε ήκριβολόγησέ τινα τών ζητημά
των, ούτε μέν τδ μισορώμαιον φρόνημα τών Λα
τίνων οπωσοΰν έβάλλετο κατά νούν.»

Ενώ ό σταυροφορικδς στόλος κατηυθύνετο είς 
Κωνσταντινούπολη»,δ αύτοκράτωρ Αλέξιος ΰπνωτ- 
τε βαρέως" δτε δέ άνένηψε τού ληθάργου καί άπε- 
φάσισε διά πρέσβεων πρδς τδν πάπαν νά προλάβη 
τήν έπαπειλούσαν αύτδν καταιγίδα, ήτον ήδη 
πολύ άργά. Οί σταυροφόροι άραντες έκ Κερκύρα; 
καί διά τοΰ Αιγαίου πελάγους πλεύσαντες, ήγκυ- 
ροβόλησαν είς τδ έξωθεν τής Κωνσταντινουπόλεως 
προάστειον τοΰ Αγίου Στεφάνου. Π θέα τή; με
γάλης έκείνης πόλεως, τά ύψηλά τείχη καί οί 
πλούσιοι πύργοι της έτάραξαν τούς σταυροφόρους, 
ιόστε, κατά τήν έκφρασιν τοΰ Βιλ.λαρδουΐνου ίΙ. 
n’y ot si hardi cui le cuer ne fremist. Εκεί 
άποβιβασθέντες οί κομήτες καί βαρώνοι συνεκρό- 
τησαν συμβούλιον, λαβών δέ τδν λόγον ό Δόγη: 
τή; Ενετίας, είπε « Αρχοντες,γνωρίζω κάλλιον πάν 
8 των ύμών τδν τόπον τοΰτον, διότι καί άλλοτε 
’ ήλθον. Εχετε τδ μεγάλε! τερον έργον καί τήν 
8 κινδυνωδεστέραν έπιχείρησιν, άφ’ δσας ποτέ άν- 
8 θρωποι έπεχειρίσθησαν, ώστε πρέπει νά προβώ- 
» μεν συνετώς. Μάθετε δτι άν ύπάγωμεν εί; τήν 
» ξηράν, αύτη είναι μεγάλη ζαί πλατεία καί οί
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άνθρωποι ημών είσί πτωχοί καί έχουσιν έλλει- ' 
ψιν τροφών, ώστε άν διασπαρώσιν είς τά; πε
διάδα; πρδς εΰρεσιν τοιούτων, θέλομεν φθείρεσθαι 
ύπδ τών έγχωρίων, ένώ ήμεΐ; είμεθα άλλως j 
ολίγοι καί έχομεν νά πράξωμεν πολλά. Εδώ ι 
πλησίον κεϊνται νήσοι τινες, άς δύνασθε νά 
’ίδητε έντεύθεν, κατωκημέναι καί έχουσαι σί- | 
τους, κρέας καί τά λοιπά. Ας ύπάγωμεν νά έλ- ι 
λιαενισθώμεν έκεΐ καί έγχωρίως νά λαμβάνωμεν 
τά; τροφά;" όταν δ’ έφοδιασθώμεν, τότε πο- 
ρευόμεθα έπί τήν πόλιν καί πράττομεν ό,τι ό 
στρατάρχη; μά; διατάξη- διότι καλλίτερον πο- 
λεμεΐ δ έχων τροφά; τοΰ μή έχοντος.» 
Εύρόντες συνετήν τήν γνώμην τοΰ Λόγου οί 

Σταυροφόροι διενυκτέρευσαν τήν νύκτα έκείνην εί; 
τδν Αγιον Στέφανον, τήν δ’ έπιοΰσαν ήραν τά; ■ 
άγκυρας ΰπω; πλεύσωσιν εί; τά; νήσου; τών Πριγ- ■ 
αίπων- άλλ’άνεμο; έναντίο; πνεόσα; τού; ήνάκασεν ι 
άντί τοΰ εί; τάς νήσου; τών Πριγκίπων πλοό; των 
νά ουμπροσαράξωσιν εί; Χαλκηδόνα, ένώ οί έκ τοΰ 
Βυζαντίου συνηγμένοι εί; τάς έπάλξει; τών τειχών 
παρετήοουν αύτούς μετά θαυμασμού. Εις Χαλκη
δόνα οί άρχηγοί τών σταυροφόρων κατέλαβον πε
ρικαλλές τι άνάκτορον, ό δέ στόλος ένεκα τή; έλ- 
λείψεως λιμένος ήναγκάσθη μετά τρεΐ; ήμέρας νά 
κατευθυνθή είς Χρυσούπολιν (Σκουτάρι) ένθα άφί- 
κοντο διά ξηρά; καί οϊ ίππόται.

Οί σταυροφόροι ήρξαντο νά διατρέχωσι τά; 
πλούσιας πεδιάδας, αΐτινες έκτείνονται έκεΐθεν 
της Χρυσουπόλεως. Απόσπασμα αύτοΰ προβάν 
ολίγον, παρετήρησε σκηνάς τινας, έν αΐ; διέμενεν 
δ μέγα; δούξ μετά πεντακοσίων στρατιωτών. Οί 
σταυροφόροι ώρμησαν κατ αύτών καί μετά σλι- 
γο.χρόνιαν μάχην τού; έτρεψαν εί; φυγήν καί έκυ- 
ρίευσαν τά; τροφάς, τάς σζ.ηνά; αύτών καί πολλά 
ζώα. Τοσοΰτον δ’ έτάραξεν ή ήττα αύτη τού; έν 
Βυζαντίω, ώστε ψυχάρπαγα; άγγέλους καί χαλ- 
κηλάτου; άνδριάντα; ώνόμαζον τού; Φράγκου;,καί 
οί μέν έπιπτον, οί δέ έδραπέτευον καί μάλιστα ο[ 
στρατηγοί ώ; κοουδέλαφοι, κατά τήν έκφρασιν τοΰ 
Νικήτα, πλέον δείλανδροι.

Τότε ό αύτοκράτωρ Αλέξιο;, δστις μέχρι τή; 
έποχής έκείνη; είχε δείξει ανεξήγηταν άπάθειαν, 
συνειδώς τδν κίνδυνον, έπεμψεν εύγενή τινα Λομ
βαρδόν, όνόματι Νικόλαον Ρόσσην, όστι; παραστά; 
ενώπιον τών αρχηγών τών σταυροφόρων, άφοΰ έ- 
χαιρέτησεν αύτού; έν όνόματι τοΰ αύτοκράτορος, 
τοϊ; έλεξε τάδε. « ό αύτοκράτωρ οΐδεν ότι εισθε 
» οί μεγαλείτεροι καί ισχυρότεροι άρχοντες τών
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στέμμα, καί ότι διοικείτε τούς 
s τοϋ κόσμου λαούς- απορεί Ομως 

ώς καί αύτός χριστιανοί, ήλθατε εις 
τά κράτη του, χωρίς νά τόν ειδοποιήσατε καί 
ζητήσατε τήν συγκατάθεσή, του. Εμαθεν ότιν 
πρώτιστος σκοπός ύμών έστίν ή απελευθέρωσές 
τοΰ Αγίου Τάφου. Αν όπως εκπληρώσατε τό 
σκοπόν σας, έχητε χρείαν τροφών, Οά σάς δώση 
προθύμως, ούδενός φειδόμενος δπως σάς συν- 
δράμη- άλλά σάς έξορκίζει ν άποσυρθήτε τοΰ 
κράτους του, καίτοι έδύνατο νά σάς έκβιάση 
πρός τούτο, διότι ή δύναμις του εινε τόσον με
γάλη, ώς-ε εικοσάκις πλείονες άν ησθε δέν έδύνα- 
σΟε νά σωθήτε καί διαφύγητε τήν οργήν του, άν 
ήθελε νάσκς προσβάληκαι κακοποίηση. » Αλλά 
: ταΰτα, έγερθείς δ ιππότης Κόνων ΒερΟούνιος,

» [χη οερόντων
» άνδρειοτίρου;
» ,οτι άντε
»

»

υ

»

»

»

»

»

»

»

»

»
είς τ<
όστις ήτο boos cllevaliers el sages el bien 
eloquens, άντέλεξεν « Ωραίε κύριε, ό αύτοκράτωρ 
» απορεί, διότι είσήλθομεν εις τά κράτη του" άλλ’ 
η
»
»

» θά σά; κακοποιήσωμ.εν όπως δυνηθώμεν. ” Επει
δή όμω; ούδείς έκ τών τειχών άπεκρίνετό τι οί 
ίππόται άπεφάσισαν νά προπαρασκευασθώσιν εις 
πόλεμον.

Τή 6 Ιουλίου Ι204 συνελθόντε; °ί ίππόται έν 
συμ.βουλίω είς τήν πεδιάδα τής Χρυσόύπόλεως, έν
θα τανΰν υπάρχει τδ Οθωμανικόν Κοιμητήριον, ά- 
πεφάσισαν ώστε δ μέν στόλος νά είσέλθη εΐ; τδν 
Βόσπορον, δ δέ στρατό; νά δίαιρεθή είς έπτά φά- 
λαγγας, δπως πόλεμήσωσι τδν αύτοκράτορα, δστις 
ίδών τά; ποοπαρασκευά; τών σταυροφόρων είχε 
στρατοπεδεύσει εί; τήν ακτήν τήν νΰν καλουμέ- 
νην τοϋ Τοπχανά μέχρι τού Διπλοκιονίου (Μπε- 
σικτά;) μετά πολυαρίθμου στρατού, ού ή θέα έξή- 
γειρε τού; σταυροφόρους, ώστε ils ne dependent 
niie chasgnns gui doit aller devant. Αλλ’ δ 
χαύνο; Αλέξιο; μή τολμών νά συμπλακή, έθεώρησε 
κατάλληλον νά
καί άποσυρθή είς τήν πόλιν, άφίνων οΰτω κυρίου; 
τού Γαλατά τού; σταυροφόρους, οιτινες είσήλθον 
τέλος καί είς αύτδ τό φρούριον αύτού, άφού οί έν 
αύτώ άπεπειράθησαν έπι μικρόν ΐνα άντικρούσωσι 
τού; εχθρούς. Μετεπειτα δέ Οραύσαντες τήν με
γάλην άλυσον, ήτι; έμπόδιζε τήν είσοδον τού 
λιμένος καί είσελθόντες εί; αύτδν, έκυρίευσαν καί 
πάς γαλέρας τών Βυζαντινών. ((ιχο.Ιουθεΐ)

ΕΠΑΜ. ΣΤΛΜΑΤΊΑΔΗΣ.

έγκαταλείψη τδ στρατόπεδόν του

ή γη, ·?,ν πατούμεν, γνωρίζεις καλώς ότι δέν 
ανήκει εις αύτδν, διότι τήν κατέχει αδίκως καί 
έναντίον τοΰ Θείου καί τών ανθρωπίνων νόμων, 

» άνήκει δέ αΰτη είς τόν ανεψιόν του, δν βλέπεις
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
τως ό πρεσβευτής άπήλθεν άπρακτος.

Τήν έπιοΰσαν οί βαρώνοι καί οί ίππόται απο
φάσισαν νά δοκιμάσωσι μή έπιτύχωσι διά τής 
πειθοΰ; καί άναβιβάσωσι τόν παρ αύτών προστα- 
τευόμενον έπί τόν θρόνον. ’Επιβάντε; λοιπόν επί 
τών γαλερών, έπί μιάς τών όποιων ήτο καί δ 
νέος Αλέξιος, δν δ Δόγης τής Ενετίας καί δ μαρ- 
κήσιος τής Μοντφεράτη; έκράτουν εκατέρωθεν, 
έπλησίασαν εις τά τείχη της πόλεως,- καί τότε 
κήρύξ τις ήρξατο κραυγάζων ταΰτα. >< ίδού ό νό- 
» μίμο; κύριός σας. Μάθετε ότι ήλθομεν οχι όπως 

σάς κακοποιήσωμεν, άλλ όπως σάς φρουρήσω- 
μεν καί υπερασπισθώμεν, άν πράξητε’ό,τι πρέ
πει. Γνωρίζετε ότι έκεΐνος ώ δουλεύετε, κακεν- 
τριχώ; καί παραλόγως κατέλαβε τήν άρχήν. 
ούδ’ αγνοείτε πόσον παρανόμως έφέρθη προ; 
τόν κύριον αύτοΰ. Βλέπετε, ιδού, ό κληρονόμος 
καί υίος τοΰ ΐσαακίου- άν έλθητε πρός αύτόν, 
έκπληροΰτε τδ καθήκον σας, άλλως μάθετε ότι

μέσω ημών. Αν θέλη νά τώ άποδώση τό στέμ
μα καί έπικαλεσθή τό έλεό; του, τότε Οά παρα- 
καλέσωμεν καί ημείς τόν Ισαάκιον καί τόν υίόν 
του'ίνα τόν συγχωρήση και τώ εξασφάλιση πόρον 
ζωής ικανόν και άνάλογον τή; Οέσεώ; του. 
Αλλ’ δπωςδήποτε, μή τολμήσης πλέον νά ελθης 
παρ’ ήμϊν φέρων τοιαύτας προτάσεις. » Καί οΰ- ΤΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ.

'Ιστορία ανέκδοτος τοΰ 10 αίώνος.

0 μακαρίτη; Ροβενσών, διάσημο; φυσικοαερο- 
ναύτης, <·>ζ υπογράφεται, δέν ίστόρησεν ακριβώς 
έν τοΐς άπομ.νημ.ονεύμασιν αυτού δλα, όσα τώ 

οδτω π. χ. ποιείται μνείαν πολλών 
γενομέ_

»

»

»

»

η
»

η

»

| οποίου; διήλθεν έν Σουηδία, τά έναέρια ταξείδιά 
του, τάς λαμπρά; τύχας, τά; δφειλομένας είς τήν 
εύφυΐαν του, τέλος τά; ώραία; υποδοχάς, τών 
όποιων ήξιοΰτο έν ταϊ; έπισημοτέραι; συνανα- 
στροφαΐ; τών Παρισίων. Οί έξοχωτεροι άνδρες 
έπεζήτουν τήν φιλίαν του- ό Καμβασαρέ;, πλησίον 
αύτού έλησμόνει ότι ήτον ό πρωθυπουργό; τού 
κράτους, ό Κ. Ταλλεΰράνδος ήσθάνετο μεγίστην 
ευχαρίστησιν ύποκλέπτων μίαν ώραν παρά τώ 
διασήμω φυσικώ. 1ί Μαρία Λόυΐζα άπήτει έπιμό- 
νως μίαν έπίσκεψιν καθ ήμέραν παρά τού μάγου, 
τού τελειοποιήσαντο; έπαισθητώς τήν φαντασμα
γορίαν, καί ή Λ. Μεγαλειότης ό αύτοκράτωρ κα’- 
βασιλεύ; προσεφέρετο τοσοΰτον οίκείω; πρδ; αύ
τδν, ώστε πολλάκις τδν έσυρεν άπδ τδ ούς εις. 
ένδειξιν άκρας εύνοιας καί οίκειότητος, ής ήξίου 
δύω ή τρεΐ; μόνον έκ τών ευνοούμενων του.

Αλλ’ ό Κ. Ροβενσών ώμολόγει άπροκαλύπτω: 
ότι τή; συναναστροφή; δλων τών πριγκίπων καϊ 
όλων τών μοναρχών τού κόσμου προετίμα τήν τών 
καλλιτεχνών καί συγγραφέων. ’Εγευμάτιζε τακτι- 
κώ; άπαξ τής εβδομάδα; μετά τοΰ Λεβρύνου, τού 
ποιητοΰ τού 'Εχΰιχητοϋ. ό Ανδριέ δέν άπηξΐόυ 
νά τδν συμβουλεύηται έπί τών μαθημάτοιν τού 
γυμνασίου του, ό Δελήλ τώ άνεγίνωσκε τού; στί
χου; του, ό Λρνύ τώ έδιδε τάς άπαρχάς τών έπι- 
γραμμάτων του, δ δέ Κ. Δέ Ζουής,δ βασιλεύς ούτο ς 
τή; κριτικής, είς αύτδν ώφειλε πολλά; τών ευφυών 
έπιφυλλίδών του. Τέλος ό Μάριο; ίωσήφ Χενιέρο: 
δέν ήδύνατο νά ζήση χωρίς αύτόν-έάν τυχόν δέν 
τδν έβλεπε δύω κατά σειράν ήμέρας, έτρεχεν εί; 
τήν οικίαν του, τδν κατησπάζετο καί δέν ήθελ^ 
πλέον νά τδν άφήση.

— Λοιπδν θά είσθε πολύ ευχαριστημένο; διέ- 
κοψεν ό ξενοδόχος, διότι δ Άνδρέας Χενιέρο; έφθα
σεν είς Βρυξέλλα;- κατέβη πρδ ολίγου έδώ είς το 
ξενοδοχεΐόν μ.ας.

— 6 Μάριο; Ιωσήφ Χενιέρο;; άνέκραξεν δ Ρο
βενσών μετά χαρά; θορυβώδους μέν άλλά προ- 
διδούσης αμηχανίαν, ώς ήδύνατο τις ευκόλως νά 
μαντεύση.

— Αύτδ; δ ίδιος, έπί τοΰ καταλόγου έγραψε 
τδ όνομά του μεγάλοι; γράμμασι Χενιέρο;- άλλως 

I τε τό είχον άναγνώσει καί έπί τοΰ κιβωτίου του·

συνέβησαν-
φυσικών πειραμάτων του, έπιτυχώ;
νων έν Βρυξέλλαις κατά τδ έτος 4 810, παρα- 
λείπων δλως σκηνήν τινα, τή; οποία; αύτός ήτον, 
άν ούχί δ ήρως, τούλάχιστον ή μηχανή, ΐνα μετα- 
χειρισθώμεν τού; αρχαϊκού; όρου; τής θεατρική; 
τέχνης.

Το εσπέρα; δτε δέν ήτον είς τό θέατρον τού 
δάσους, δπου έτερπε τό κοινόν διά μορίων θαύμα- I είχε δέ άρχικόν στοιχείου Μ. Πιστεύω ότι θά γνω- 
τουργημάτων, έδείπνα συνήθως έν τινι τών έπι- 
σημοτέρων ςενοδοχείων. Εκεΐ ήρέσκετο νά διηγή- 
ται εί; τού; συνδαιτημόνα; τά έκτακτα συμβάντα 
τοΰ έπιςημονικού βίου του, τούς κινδύνους, τού;

ρίσητε τόν χαρακτήρα τοϋ γραψίματος τού φίλου 
σα; έπί τού καταλόγου μου.

— Βεβαιότατα ! Είναι αυτό; άναμφιβόλως, ά
πήντησεν δ Ροβενσών- θά ύπάγω αύριον γψν
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■κρωΐαν νά τώ προσφέρω τά σεβάσματά [/.ου.
Αύριον; ... Θά πεοιμένης έως αύριον νά 

έπανίδης τον φίλον σου; . . .
— Ναι, διότι πρδ ττ,ς άναχωρήσεώς μου είχο

μεν ολίγον συγχυσθή.
— Έσυγχύσθητε μέ τδν συγγραφέα Καρόλου 

τοϋ IX, τοΰ Φενελώνος, τοϋ Γαΐου Γράκχου! ύπο- 
λαβών είπε νέος τις, έναβρυνόμενος έπι φιλολογική 
μαθήσει. ί ϊ, αν ήμην φίλος του έγώ ήθελον τδν 
έχει ήδη είς τάς άγκάλας μου και τώ ζητεί συγχώ- 
ρησιν διά τά έναντίον μου παράπονά του, καί όχι 
νά φέρωμαι ώς δυσηρεστημένος.
— Εχετε εύγενή αισθήματα, κύριε, και παραδέ
χομαι τήν ιδέαν σας. Λοιπδν θά σάς μιμηθώ, καί 
αμέσως τρέχω εις έπίσκεψιν τοϋ φίλου μου Χε- 
νιέρου.
— Καί ημείς, κύριοι, προσέθηκεν ό ένθουσιώδης 
•φιλολόγος δέν θά έκφράσωμεν τδν θαυμασμόν 
μας είς ένα τών μεγάλων συγραφέων τοϋ ΙΘ’. 
αίώνος ; Χθές άκόμη είς τδ θέατρον έπεφημοϋ- 
-χεν μία τραγωδίαν τοϋ Χενιέρου ! . . . και σή
μερον ότε ό Χενιέρος μας τιμά διά τής παρου
σίας του δέν θά λάβη δείγμα τι τής συμπάθειας 
μας ; ’Αδύνατον ! πρέπει ό Χενιέρος νά μάθη 
•πόσον οί κάτοικοι τών Βρυξελλών έκτιμώσι τούς 
μεγάλους ποιητάς' δφείλομεν νά τοϋ προσφέρω- 
μεν μίαν μουσικήν συμφωνίαν.
— Ναι, ναι, νά τοϋ κάμωμεν μίαν πατηνάδαν. 
. . Αξίζει, έπανέλαβον πανταχόθεν ένθουσιωδώς. 
Πατηνάδα! πατηνάδα !

Καί άπαντες έσπευσαν νά έτοιμάσωσι τά τής 
μουσικής συμφωνίας, συμπαραλαβόντες καί τδν 
ί*οβενσώνα είς τήν φαίδραν συνωμοσίαν και έπι- 
φορτίσαντες αύτδν νά δημηγορήση πρδς τδν ποι
ητήν, παρουσιάζων τούς έν Βρυξέλλαις θιάσώτας 
του. 0 ί’οβενσών ήθέλησε ν’ άποφύγη τήν τιμήν 
αύτήν, άνήκουσαν, ώς διΐσχυρίζετο, είς τινα κά
τοικον ττ,ς πόλεως, άλλά μή ληφθείσης ύπ’ όψιν 
ττ,ς αβροφροσύνης ταύτης, παρακολούθησε καί 
αύτδς τούς άλλους.

Πρδς διασάφισιν των άνωτέρω προσθέτομεν 
ότι οί Βέλγοι είναι οί περιφημότεροι κωμασταί 
τής οικουμένης. Οί Ισπανοί αύτοί δέν είναι ύπερ
βολικοί είς τάς νυκτερινάς αύτάς μουσικάς συμ
φωνίας, παραβαλλόμενοι πρδς τούς καλούς κα
τοίκους τής Φλαμανδίας’ τά έπικρατοΰντα πα
ρά τοΐς τελευταίοι; τούτοις είναι υλισμός καί 
κώμος. Αναχωρείς κώμος, επιστρέφεις κώμος' έάν 
τις ύ'πανδρεύηται, έάν γεννάται παιδίον έάν 

τις έορτάζη, ό κώμος ποτέ δέν λείπει μέ τδν 
βαρύαυλόν του, τήν βάρβιτον, τδν αύλδν,. τήν 
αρμονικήν σάλπιγκα καί τήν μεγάλην βάρβιτον. 
Φθάνουν είς τήν ώρισμένην οικίαν μυστηριωδώς 
κατά τήν έννάτην τής εσπέρας καί τοποθετούν
ται έν άκρα σιγή ύπ’ αύτήν. Εν ! δύω ! τρία ’ 
δ διδάσκαλος τής μικράς ορχήστρας εκτείνει τδ 
πλήκτρον του καί δίδει τδ σημεϊον . .. παρευ
θύς έκοίγνυται ή θριαμβευτική αρμονία ! Τδ πλή
θος συέρέει πανταχόθεν, τά παράθυρα άνοίγον- 
ται καί πληροϋνται περιέργων, ραγδαΐαι χειρο
κροτήσεις καί μακρα'ι έπευφημίαι πληροϋσι τδν 
άέρα’ τδ δέ σύνθημα τοϋ τέλους δίδει συνήθως δ 
τιμώμενος διά τής μουσικής ταύτης συμφωνίας, 
οστις πολλάκις έγείρεται τής κλίνης καί τρέχει 
είς τδ παράθυρον, όπως άπαγγείλη τήν προσφώ- 
νησίν του. Φορών τδν νυκτικδν σκοϋφον του καί 
κρατών διά τής μιας χειοδς τήν έφεστρίδα του, 
διά τής έτέρας προσφέρει τάς εύχαριστίας του καί 
άπομάσσει τδ έκ τής συγκινήσεως κατακυλιόμε- 
νον έπί τών παρειών του δάκρυ.

Ενώ δραστηρίως κατεγίνοντο περί τής δοθη- 
σομένης μουσικής συμφωνίας είς τδν Κ. Χενιέρον, 
ούτος άφοΰ άπηλλάγη τών ύποδημάτων του και 
ήναψε πϋρ είς τδ δωμάτιόν του, διότι δ Νοέμβριος 
ήτον αρκετά ψυχρός, άφήκε τά οδοιπορικά του 
ενδύματα καί ένεδύετο θερμόν καί πλατύ έπανο- 
φόριον μάλλινον άφοϋ προηγουμένως διέταξε νά 
τώ φέρωσιν είς τδ δωμάτιόν του τό γεύμα" ήτον 
δέ εΰκολον νά έννοήση τις έκ τών τρόπων τοΰ 
μικρόσωμου τούτου άνδρδς, άγοντος τδ πεντηκο
στόν τής ηλικίας του έτος, τήν άπειρον ψυχικήν 
εύχαρίστησιν ανθρώπου διαφυγόντος μέγαν κίν
δυνον, ή τούλάχιστον κακήν τινα συνάντησιν. 
Ανέπνεεν έν άνέσει, έκόμπαζεν έπί τής έδρας του 
καί έγοητεύετο έκ προοιμίων άπδ τδ δείπνο·» 
του. Η άνάπαυσις καί ή όρεξις, ών ήτον έστερη- 
μένος έπί τινα καιρόν ένεκα δυσαρέστου γεγονό
τος, έπανήρχετο τέλος πάντων κατά πάσαν πι
θανότητα.

Τώ έπανήλθεν όμως έν μέρει ή προτέρα του 
άθυμία, ότε είδε τδν ξενοδόχου αύτοπροσώπως 
μέ τδ χειρόμακτρον ύπδ μάλης κομίζοντα τδ φα- 
γητδν, άντί νά στείλη κατά τδ σύνηθες ένα τών 
ύπηρετών του" ενυπήρχε δέ είς τούς τρόπους 
τοΰ άνθρώπου τούτου, είς τδ πονηρόν μειδία
μά του, καί τάς ύπερβολικάς περιποιήσεις του, 
δέν είξεύρω μυστήριόν τι εγγύς νά προδοθή. Ο 
ξενοδόχος έκτδς τούτου παραδόξως πως έσπεσε 

νά έπαναλαμβάνη συνεχώς τδ όνομα τοϋ ξένου. 
Τυΰτο ήχει κακώς εις τδ νευρικόν σύστημα τοϋ 
οδοιπόρου. 0 Κ. Χενιέρος δέν έπιθυμεϊ άλλο τι; 
ό Κ. Χενιέρος μένει εύχαριστημένος; δ Κ. Χενιέ
ρος δέν διατάσσει τίποτε άλλο ; Πώς δ Κ. 
Χενιέρος εύρε τδ ψητόν όρνίθιον ;

Αλλ έκεϊνος, προς τδν όποιον αί τοιαϋται καί 
τοσαϋται έγένοντο περιποιήσεις, ήκολούθει διά 
τοϋ βλέμματος καί μετ’ άνησυχίας όλα τά κινή
ματα τοϋ ξενοδόχου, διότι έν τή ύπερβολή τής 
φιλοφροσύνης ύπώπτευε τήν είρωνίαν. Εν ώ λοι
πόν ποοσεπάθει νά άνακαλύψη τήν λύσιν τοΰ 
αινίγματος τούτου, καί ώς έρρέθη ή τοιαύτη 
προσπάθεια δέν έγένετο άνευ τίνος ταραχής, αί
φνης ή μουσική συμφωνία άντήχησεν είς τήν οδόν.

Τδ περόνϊον έξέφυγε τών χειρών τοΰ Χενιέ
ρου καί τδ πρόσωπόν του έκαλύφθη ύπδ νεκρικής 
ώχρότητος, πρδ· πάντων ότε δ ξενοδόχος άνεφώ- 
νησεν.
— ό Κ. Χενιέρος δέν περιέμενε βεβαίως τήν ύ- 
ποδοχήν ταύτην ■
— Καί πώς. έμαθον τήν άφιξίν μου είς Βρυ- 
ξέλλας ;
— Οφείλετε τήν τελετήν ταύτην είς τινα φί
λον σας έκ Παρισίων, όστις σάς άνεγνώρισεν.
— ό κακοΰργος, τδ τέρας ! άνέκραξεν δ οδοι
πόρος" εγκαταλείπω τούς Παρισιού; διά νά τδν 
άποφύγω, καί έκεϊνος μέ άκολουθεϊ, καί μηχα- 
νάται τοιαύτας σκηνάς! Τί θόρυβος ! Τί άλλα- 
λαγμός ! Τί. έκαμα λοιπόν είς αύτδν τδν άν
θρωπον ;
— Αέν πρέπει νά κακοφανή εί; τδν Κ. Χενιέρον, 

είπε ταπεινώς δ ξενοδόχος, όστις έκαμε τδν πε- 
παιδευμένον" ήξεύρουν νά τδν εκτιμήσουν είς 
Βρυξέλλας καθώς καί εις Παρισιους, οθεν δέν ήτο 
δυνατδν νά σεβασθώμεν τδ incognito άνδρδς, 
οίος δ Κ. Χενιέρος.

Οί λόγοι ούτοι άντί νά κατασιγάσω σι τήν ά- 
γανάκτησιν καί τάς σπασμωδικάς κινήσεις τοΰ 
ήρωος τής τελετής, ήρέθιζον έξεναντίας περισσό
τερον αύτόν. Εν τούτοις δ κώμος έξηκολούθεί 
μετ αύξανομένης μεγαλοπρεπείας ! Εάν οί μου
σικοί έπαυον πρδς στιγμήν, το πλήθος έξέπεμπε 
φωνάς, μεταξύ τών οποίων δ ξένος διέκρινε κάλ- 
λιστα τδ όνομά του.

0 Χενιέρος ! δ Χενιέρος ! ό Χενιέρος!
Μετά τοιοΰτον θόρυβον δέν ύπάρχει ύπεκφυγή, 

■εψέλλισε, πρέπει νά ύποστώ τήν τύχην μου.
Ηγέρθη και άνοίξας τδ κιβώτιόν έλαβε ζεΰγος 

πιστολίων καί τά έθεσεν έπί τής εστίας" ό ξενο
δόχος, όστις δέν ήννόει πλέον, ή μάλλον δστις 
ούδέποτε έννόήσεν, εσπευσε νά δραπετεύση έκ 
τοΰ δωματίου έκστατικδς, διότι πρώτην φοράν 
έβλεπεν άνθρωπον άπελπιζόμενον ούτως ένεκα 
συνηθεστάτου κώμου.
— Τώρα, ειπεν ό νέος φιλολόγος δ προσκαλέσας 
τάς άποδιδομένας τώ ποιητή τιμάς, δ Κ. Χενιέ
ρος Οά έξέλθη βεβαίως είς τδν έξώστην δπως 
έκφραση τάς εύχαριστήσεις του.
— Δέν αμφιβάλλω, προσέθηκεν δ φυσικός, όστις 
ϊστατο είς τδ σκοτεινότεοον μέρος τής αύλής' 
πρέπει νά τδν φωνάξωμεν.
— Εύγε, εύγε δ Χενιέρος, ό Χενιέρος! έκοαύ- 
γάσε τδ πλήθος" δ Χενιέρος !
— Εύγε ! ένας στέφανος ! πρέπει νά τδν στεφα- 
νώσωμεν, προέτεινε τις.

Οί Βέλγοι προσφέρουσι στεφάνους μετά τής 
αύτής προθυμίας μεθ ής καί μουσικάς συμφω
νίας. Π πρότασις λοιπόν έγένετο δεκτή· μετά 
παραφοράς, καί έτρεξαν πρδς εύρεσιν στεφάνου.
— Επειδή δέν πληροί τά; εύχάς μας, επειδή δέν 
παρουσιάζεται, άναβήτε. είς τδ δωμάτιόν τού, 
ειπεν δ έφευρετής τής θριαμβευτικής προτάσεως. 
ϊποχρεώσατέ τον νά τοποθετηθή είς τδ παρά
θυρον, καί τότε έγώ τοΰ θέτω έπιδεξίως τδν 
στέφανον έπί τής κεφαλής.

Ανάγκη πάσα δ ί’οβενσών νά ύπακούση.
Αμφότεροι άνέβησαν λοιπόν είς τό δωμάτιόν 

τοΰ ποιητοΰ, καί έκτύπησαν έλαφρώς τήν θύραν 
του" δ Χενιέρος ήλθε νά άνοιξή δ ίδιος.
—Γνωρίζω τήν αίτίαν-τής έλεύσεως σας, καί ποιος 
σάς στέλλει, είπεν δ δδοιπόρος. Είμαι είς τάς 
διαταγάς σας, άλλ’ άφήσατέ με νά ένδυθώ.
—Δέν είναι άνάγκη' σάς περιμένουν μετά το- 
σαύτης άνυπομονησία;, ώστε ούδείς θά προσέξη 
είς τδ άτιμέλητον τών ενδυμάτων σας" έκτδς δέ 
τούτου τδ άτιμέλητον τών δδοιπόρων είναι λίαν 
συγγνωστόν.
— Αλλά ποιος έλαβε τήν καλοσύνην νά σάς πλη
ροφόρηση περί τής άφίξεώς μου ; είς ποϊον χρεω- 
στώ τάς τοιαύτας καταδιώξεις ;
— Οποία μετριοφροσύνη νά δνομάζητε κατα- 
ταδιώξεις τάς τιμάς, άς σάς άποδίδουσιν έπαξίως. 
Αλλως τε, Κύριε, δ φίλος σας ί’οβενσών έγνώ- 
ρισε τδν χαρακτήρα σας.
— ί’οβενσών! δ φίλος μου ! άλλά δέν γνωρίζω 
κάνένα ί’οβενσών ! πρώτην φοράν ακούω τό όνο
μά του !

75



ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.
ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. 595

τοΰ έκθάμ-

ταύτη ήμέ- 
Τά έξομο- 

νέος Βέλγος’

— Ναι, έγώ, ειπεν ό Αεροναύτης, δστις έν τή α
ποτυχία έρρίφθη εις τάς άγκάλας 
βου οδοιπόρου.
— Αλλά δέν σας γνωρίζω, Κύριε.
— Συγχωρήσατε έν τή πανηγυρική 
pa: τά πρδς υμάς σφάλματά του. 
λογεϊται, μετανοεί, προσέθηκεν ό
μή τδν τιμωρήτε πλέον, προσποιούμενοι δτι δέν 
τδν γνωρίζετε.
— Αν δέν έχασα είσέτι τδ λογικόν μου, Οά τδ 
χάσω μίτ’ ολίγον, ανέκραξε θρηνωδώς ό άτυχης 
έν Απελπισία.
— 0 Χενιέοος ! δ Χενιέρος ! ήκούσθησαν μυρίαΐ 
ψωναί.

Επεσεν ώχρδς καί απηυδισμένος έπί τής έ
δρας του.
— Είναι λοιπδν αληθής δολοφονία ! Ενόμιζον ότι 
τά είχα με έναν άνθρωπον, καί ιδού δλόκληρος 
λαός ζητεί τήν κεφάλήν μου, είπε μέ πικρόν γέ
λωτα.
— Ναί, τήν κεφαλήν σας ζητούν, διέκοψεν δ 
Βέλγος, παρεξηγών τήν έννοιαν τής φράσεως. Μή 
έπιμένητε πλέον άρνούμενοι, κάταδεχθήτε νά τήν 
προσφέρητε.
— Νά δώσω τήν κεφαλήν μου ! νά δώσω τήν κε
φαλήν μου! έπανέλαβεν δ ατυχής έν ταραχή, 
ώσεί ευρισκόμενος έν συγκεχυμένη δνείρφ καί μη 
δέν πλέον έννοών.

0 νέος Βέλγος ήνέςυξε τδ παράθυρον μετά τα- 
χύτητος καί ριφθείς έπί τοΰ Γάλλου παρέσυρεν 
αυτόν πρδς αυτό’ εκείνος δέ ένόμισεν ότι θέλουσ,. 
νά τδν κρημνίσωσι καί νά τδν ρίψωσιν είς τδ πλή
θος’ έπιάσθη λοιπόν παντί σθένει άπδ τδν εξώ
στην. Αμα τδν είδον οί θεαταϊ, συγκινηθέντες 
άπδ τήν μετριοφροσύνην τοΰ ποιητοΰ καί τήν 
Αντίστασίν του πρδς τάς προσφερομένας αύτώ 
τιμάς, έξέπεμψαν ζητωκραυγής ίκανάς νά δια^ρί- 
ξωσι τδ ακουστικόν δργανον πυροβολιστοϋ, συν
ετισμένου εις τους κρότους τής κανονοστοι- 
χίας.

Τέλος πάντων κατώρθωσ» ν’ άποσπασθή άπδ 
τάς άγκάλα; τοΰ Βέλγου, ένώ δ Ροβενσών έφευ
γε, καί ώθήσας τδν ενθουσιώδη θαυμαστήν του 
έκτος τοΰ δωματίου, καταπλαγέντα βεβαίως έκ 
τής τοιαύτης συμπεριφοράς’ έκλειδώθη έντδς, έ
κλεισε τδ παράθυρον καί κατεβίβασεν δρμητικως 
τά παραπετάσματα. Τότε δέ ένώ κατεγίνετο, 
πράγμα τι επεσεν εϊς τούς πόδας του.
•— Στέφανος ! Στέφανος! πραγματικών καθώς 

το έλεγεν, ή το νά γίνη τις τρελός ....
Ενφ έμενεν εκεί ώς λίθος, καί έπίστευεν ότι 

ήτο παίγνιον εφιάλτου, δστις τδ αληθές Αναμι
γνύει μετά τοΰ ψεύδους μέ φανταστικώτατα 
χρώματα, ήκουσεν αίφνης ύπόκωφον βοήν εις 
τήν κλίματα’ ώμίλουν ταπεινή τή φωνή καί έ- 
βάδιζυν μετά προφυλάξεως· Μετ’ ολίγον δ κρό
το, κατέστη έπαισθητότερος καί έγγύτερος. Ε- 
στάθησαν είς τήν θύραν τοΰ δωματίου του, όπου 
έγένετο μυστηριώδης τις σύσκεψις, καί έπειτα έ- 
κροοσαν αυτήν έλαφρώς. Επειδή δέ δέν άπεκρί- 
νετο έπέμενον, καί φωνή τις ήκούσθη διά τής ο

πής τοΰ κλείθρου.
— Κύριε Χενιέρε, άνοίξατέ μας, μήν έναντιοΰσθε 
μήν υποκρίνεσθε πλέον ανωφελώς’ δ έν Βρυξέλ- 
λαις ευρισκόμενος φίλος σα,ς Κ. Ροβενσών, ό πε
ρίφημος φυσικός, σάς άνεγνώρισε κάλλιστα.
— Δέν σάς γνωρίζω, ποτέ δέν έγνώρισα ούτε Ρο- 
βενσώνα, ούτε φυσικόν τινα’ πότε θά τελειώση 
όλος αύτδς δ μυστικισμός ; τί θέλετε άπδ έμέ ;
— Νά σάς παρακαλέσωμεν νά τιμήσητε διά 
τής παρουσίας σας τδ έκτακτον συμπόσιον, τδ ό
ποιον Οέλομεν νά σάς προσφερωμεν·
— Συμπόσιον ! είς έμέ ; διατί; ούτε σάς γνω
ρίζω ούτε μέ γνωρίζετε !
— Πόσον ιδιότροποι είναι οί μεγάλοι ποιηταί; 
ειπεν είς τούς συνεταίρους του είς έκ τών πολιορ- 
κούντων τήν θύραν, παράδοξος έπιμονή! Ανάγ
κη πάσα διά τής βίας νά έπιτύχωμεν τδ ζητού
μενου. Μοΰ διηγήθησαν ότι κατέφυγόν ποτέ είς 
αύτδ τδ μέσον οί θαυμαστοί τοΰ Ρουσσώ, καί 
ότι δ μέγας έκεϊνος άνήρ έμεινε λίαν ευχαριστη
μένος’ θά ίδήτε !
— Καί ταΰτα είπών ήρχισε ν άνασηκώνη τήν 
θύραν δι’ όλων αύτοΰ τών δυνάμεων. Αίφνης το 
κλεϊθρον υπεχώρισε καί ή Ούρα ήνεώχθη βιαίως δ 
ευφυής κατορθωτής τής πράξεως αύτής, γαΰρος 
διά τήν έπιτυχίαν, εισέβαλλε πρώτος εις το δω
μάτιον καί λαβών είς τάς αγκόλας του τδν οδοι

πόρον έκόμισεν αύτόν ώς νήπιον ενώπιον τών φί
λων του, έκπεμπόντων χαρμόσυνους κραυγάς. 
Μετά πέντε λεπτά δ ξένος εύρίσκετο καθήμενος 
είς τήν θέσιν τής τιμής μεγάλης τραπέζης. Μα
ταίως διεμαρτ-υρήθη έκ νέου, ματαίως εζήτησε νά 
τώ έπιτρέψωσι πρδς στιγμήν νά ένδυθή ολίγον 
εύπρεπώς’ ήναγκάσθη έκών άέ/.ων νά μείνη ώς εν 
αιχμαλωσία’ έπάναγκες ήτο νά συμμετάσχη τού 
εξαίρετου δείπνου, άν καί ένδεδυμένος τά νυχτι

κά του.

ό Αεροναύτης Ροβενσών καθήμενος δεξιά τοΰ 
ήρωος τής τελετής ήτον ίσως δ μόνος έκ τών συν- 
δαιτημόνων, δ μή Αποδίδων τήν δφειλομένην τι
μήν είς τδ φαγητόν. Εφαίνετο δυσθυμών, καί 
Αντήλλασσεν άνωφελώς βλέμματα συνεννοήσεως 
μετά τών άλλων συνδαιτημόνων, οσάκις ό Χενιέ- 
ρος ήκουε μετ’ έκπλήξεως τούς οικείους λόγους 
τοΰ γείτονός τοΰ. Ηρχισαν νά πιστεύωσι γενικώς 
ότι δ Αξιότιμος φυσικός πολύ ολίγον έγνώριζε τδ 
υψηλόν εκείνο υποκείμενον, καί ότι παρά πολύ 
έπήνεσεν εαυτόν διατεινύμενος φιλίαν αδελφικήν 
μ.ετά τοΰ ποιητοΰ. Κατμσχημένος καί δυσανα- 
σχετών, ώς πας ψεύστης συλληφθεις έπ αύτοφόρω, 
καί βλέπων καταρρέον όλον τδ οΐκοδόμημ.ά του, 
ήθελε δώσει μ.ετά χαράς χίλια τάλληρα όπως εύ- 
ρεθή εκατόν λέύγαξ. μακράν τών Βρυξελλών καί 
τοΰ συμποσίου. Φέΰ ! έπρεπε νά μείνη εκεί έπί 
τών ανθράκων, τούς οποίους αύτδς ήναψε, καί νά 
προσποιητά', τούλ.άχιστον τδν εύθυμον έν τοιαύτη 
καταδρομή.

Μετά τδ έπίδειπνον είς τών συνδαιτημ.όνων 
ήγέρθη, έν άκρα συγκινήσει καί ταραχή έξέβαλε 
τοΰ κόλπου του χαρτίον τι καί έξεφώνησε μ.έ 
τρέμουσαν φωνήν τήν εξής πρόποσιν.

— Προπίνω ύπέρ τοΰ Χενιέρου, τοΰ μεγάλου 
ποιητοΰ ! τοΰ διάσημου δραματοποιοΰ, του οποίου 
την εύφΰίαν θαυμάζει τδ Βελγιον καί σύμπασα ή 
Ευρώπη ! Είθε νά μή λησμονήση ποτέ τήν φιλό
ξενου υποδοχήν, τήν οποίαν ή πόλις τών Βρυξελ
λών έλαβε τήν τιμήν καί ήξιώθη νά τώ προσφέρη. 
Είς υγείαν τοΰ Χενιέρου, είς υγείαν τοΰ μεγάλου 
ποιητοΰ !

— Είς υγείαν τοΰ Χενιέρου, είς υγείαν τοΰ 
μεγάλου ποιητοΰ ! έπανέλαβον έν χορω οί συνδαι- 
τημόνες.

Εκείνος δέ πρδς 8ν έγίνοντο αί τοιαΰται καί 
τηλικαΰται τιμαί ήγέρθη. Πάντες έσιώπησαν καί 
ήκροάσθησαν θρησκευτικά;·

— Κύριοι, ειπεν, είμαι λίαν συγκεκινημένος διά 
τήν καλήν σας υποδοχήν,άλλά νομίζω ότι τήν οφεί
λω είς μίαν παρεξήγησιν. ίσως ύπάρχει τις 
ομώνυμος ποιητής, άλλά δόξα τω Θεώ ούτε αύ- 
τδν, ούτε τούς στίχους του γνωρίζω έγώ. Είμαι 
ό Ματθαίος Ιωάννης Χενιέρος, οίνοπώλης είς Βορ- 
δώ, καί ηλθον έκ Παρισίων, όπως έξασκήσω τδ 
έμπόριόν μου. . . .

Ζωηρός ψυθερισμος δυσαρέσκειας διέκοψεν αύτόν.
— Μά τήν Αλήθειαν είναι παρά πολύ, έλεγον, 

ή έπιμονή του καθίσταται Αφόρητος’ διά ποιους 

μάς εκλαμβάνει; δέν είμεθα άνθρωποι διά νά μάς 
προσποιήται τδν μυστηριώδη !

Επειτα ηρχισαν ν’ άποτείνωνται πρός τόν Ρο- 
βενσώνα.

— Λοιπόν, Κύριε, θέσατε έν τέρμα είς τήν επι
μονήν, τήν οποίαν έχει ό Κ. Χενιέρος, όπως άμ- 
φισβητή τήν ταύτότητά του. Δέν είναι αύτδς δ 
μέγας ποιητής, τον όποιον κολακευόμ.εθα ότι φι- 
λοξενοΰμεν ; ό ευφραδής αύτοΰ κάλαμος δέν έγρα
ψε τήν τραγωδίαν τοΰ Καρόθ.ου,θ’;

— ό Κ. Χενιέρος είναι μέγας ποιητής, εβεβάίω- 
σεν ό Ροβενσών.

— Δέν είσθε σείς ό φίλος του ;
— Η φιλία μεγάλου Ανδρος είναι θειον ευερ

γέτημα.
— Αλλά δέν Απαντάτε κατ ευθείαν είς τάς 

ερωτήσεις μας, διέκοψεν ό Ηρακλής, ό διαρρήξας 
πρδ ολίγου τήν θύραν’ δ Κύριος είναι ναι ή όχι δ 
ποιητής Χενιέρος ;

— Ο ποιητής Κ. Χενιέρος, έψέλλισεν δ ψεύστης.
■ ·— Λοιπόν Κ. Χενιέρε, έξηκολούθησεν δ γεννά- 

δας έξαπτώμενος έπί μάλλον καί μάλλον, σάς 
γνωστοποιώ έ» μέρους μου καί έκ μέρους τών συμ
πολιτών μου, ότι πάσαν περαιτέρω άρνησίν σας 
θέλομεν θεωρήσει ώς προσβολήν καί ζητήσει ίκα- 
νοποίησιν διά τών οπλών.

— Μονομαχίαν! μονομαχίαν !
— Εκλέξατε μεταξύ τής φιλίας καί τής έκδι- 

κήσεώς μας.
— Επειδή τδ θέλετε, είπε μετά λύσσης, έστω ’ 

Είμαι μέγας ποιητής’ θέλετε τίποτε άλλο ;
Ραγδαΐαι χειροκροτήσεις διεδέχθησαν τδν λό

γον του’ πάντες έσπευσαν νά τδν συγχαρώσι διά 
μυρίων περιπτύξεων καί Ασπασμών.

■— 0 |ήτωρ έζήτησεν έκ νέου τδν λόγον.
— Τώρα, Κύριοι, πρέπει νά παρακαλεσωμεν 

τόν Κ. Χενιέρον νά μάς άπαγγείλλη στίχους.
— Αλλά ποτέ δέν έκαμα στίχους, ούτε άνέγνιο- 

σα ποτέ !
Καί πάλιν Αντήχησε μεγάλως ή φωνή του προ- 

γνωμοδοτήσαντος, ένφ ή άγανάκτησις μετευίδε- 
το έκ νέου είς όλων τά πρόσωπα, έξημ,μένα ύπδ 
τοΰ οίνου.
— Κύριοι, ειπεν είς ξένος μετριοφρόνως καθήμε
νος εις άπόκεντρόν τι μέρος τής τραπέζης, δστις 
είχε ζητήσει τήν άδειαν νά λάβη μέρος είς τδ 
συμπόσιον, μαθών ότι δ ήρως τής τελετής ήτον 
ό Χενιέρος. Κύριοι, δ Κ. Χενιέρος έλαβε τήν κα
λοσύνην νά μοί έμπιστευθή τούς στίχους τούς ό-
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ποιου; προσφάτω; συνέθεσεν. Αν μοί τδ επιτρέ
ψατε θέλω τούς απαγγείλει, και ούτω γίνεται συμ
βιβασμός.
— Μάλιστα, μάλιστα !

Ενώ ό Κ. Χενιέρος τδν έθεώρει εκστατικός, ό 
άγνωστο; έγερθεΐς άπήγγειλεν άσμα τι περί συ
κοφαντία; μετά τοσαύτη: εύφραδεία; κα! χάρι- 
τος, ώστε έτυχε γενική; επιδοκιμασίας. Μετά 
ταΰτα έδέησεν ό βασιλεύς τής τελετής νά υπο- 
στή τά; προσρήσεις και τάς συγχαριτηρίους εύχάς 
ένδς έκάστου διά τούς ωραίους και εξαίσιους στί
χους του.

Τέλος ή πέμπτα τής πρωίας χάριτι Θεία έ
δωσε πέρας εις τήν θορυβώδη αύτήν τελετήν. 
0 ποιητής άφέθη ελεύθερος ν’ αναχώρηση’ άλλά 
μέ δλην τήν σπουδήν του πρδς άναχώρησιν δέν ή
θέλησε νά έξέλθη τής αιθούσης χωρίς νά θλίψη 
τήν χεϊρα έκείνου, δστις τόσον γενναίω; έσπευ- 
σεν είς βοήθειαν του.
— Σάς τδ επαναλαμβάνω, Κύριε, προσέθηκε 
τελειόνων τάς ευχαριστίας του, δέν είμαι ποιη
τής, ούδέ γνωρίζω κάν τδν Κ. Χενιέρον τδν στι- 
χουργόν’ μάλιστα τδν μισώ διά πολλά; αιτίας’ 
τδ δυστύχημα είναι δτι είμεθα συνώνυμοι’ ε
σχάτως ύπέστην τόσου; προπηλακισμού; δι’ αύ
τήν τήν όλεθρίαν σύμπτωσιν. Εν Παρισΐοις έκα- 
θήμην ήσύχως εΐ; τον κήπον τών ανακτόρων και 
έπινον τδν καφφέν μου μεθ ένδς φίλου, δστις 
δταν άνεχώρει μοί είπεν «ΰγίαινε Χενιέρε ! » Αί
φνης βλέπω δλων τά βλέμματα στρεφόμενα επά
νω μου μετ’ έκπλήξεως’ δ σιτευτός μόσχος δέν 
διεγείρει πλείονα περιέργειαν. Τέλος, ένώ δπως 
έξηγήσω τδ φαινόμενον τοΰτο παρετήρουν τά έν- 
δύματά μου, μή τι γελοϊον έπ’ αύτών υπήρχε, 
νέο; τι; άποχωρισθεί; σμίλου τίνος, δρμά, μοΰ 
ανατρέπει τδν καφφέν καί κραυγάζει — Δολο
φόνε τί έκαμες τδν αδελφόν σου Ανδρέαν ;

Εγείρομαι διαμαρτυρόμενος, λέγω ότι ποτέ 
δέν είχον αδελφόν, τδν αποκαλώ συκοφάντην, 
τδν απειλώ οτι θά τδν καταδιώξω δικαστικώς, 
άλλ’ έκεϊνος μέ προσκαλεϊ εΐ; μονομαχίαν, δια- 
κηρύττων δημοσία οτι τήν επαύριον Οά έλθη νά 
μοΰ κόψη τόν λαιμόν.
— Δέν είμαι πολεμηστής, Κύριε ! ή σκηνή αύτη 
μέ έκαμε νά επισπεύσω τδ ταξείδιόν μ.ου εΐ; Βρυ- 
ξέλλα; κατά οκτώ ημέρα: .. · καί αυτοί οί δαι
μονισμένοι Βέλγοι μέ δολοφονούν μέ τούς κώ
μου; καί τά συμπόσιά των .' δ διάβολο; νά έπά- 
ρη δλου; τούς ποιητάς γενικώς, καί τδν Χενιέ

ρον ιδίως!
— Κύριε, άπήντησε μειδιών ό άγνωστος, ·βε- 
βαιωθήτε δτι ό Κ. Χενιέρος θά λυπηθή πολύ δι’ 
όσα ύπέστητε ένεκα αύτοΰ, άν καί αύτδς δέν 
πταίη διόλου.

Επειτα έπλησίασε πρδς τδν Ροβενσώνα’
— Γνωρίζετε αρκετά καλώς τδν ποιητήν Χενιέ
ρον, φίλτατε θαυματοποιέ’ βεβαίως θά τοΰ διη- 
γηθήτε τδ συμβάν, πιστεύω δέ οτι θά λυπηθή 
πολύ’ άλλά διατί δέν έλάβετε τήν καλοσύνην 
νά άπαλλάξητε τδν κύριον, λέγοντες δτι αύτδς 
δέν είναι ό ποιητής.

0 ψεύστης ήρυθρίασεν, έκαμε μ.ορφασμ.δν έμ- 
φαντικδν, καί έψιθύρισε τήν λέξιν, μυστηκισμδς
— Κύριε, έξεκολούθησεν δ ξένος, είσθε άνθρωπος 
λίαν εύτράπελος, ώστε έπιθυμώ νά σας έπανίδω’ 
δταν έλθητε είς Παρισιους Οά λάβητε τδν κόπον 
νά μ.’ έπισκεφθήτε’ ιδού τδ όνομά μου.

Καί ταΰτα είπών τώ έδωκε τδ έπισκεπτήριόν 
του’ άγνοώ ποϊον όνομα άνέγνωσεν δ φυσικός, 
άλλ’ ώχοίασεν. Εχαιρέτησεν έδαφιαίως καί άνε- 
χώρησε τήν έπιοΰσαν είς Γερμανίαν.

ό δέ Κ. Χενιέρος οδοιπόρος καί οίνοπώλης έν- 
ταύτώ άνεχώρησε τήν έπιοΰσαν εις Παρισιους, 
καί παρευθύς εσπευσε νά παρουσιασθή είς τδ 
συμβούλων της έπικρατείας, δπως λάβη τήν ά
δειαν νά προτάξη 2ν Σ εις τό όνομά του, μέ τήν 
προσθήκην τοΰ ονόματος τοΰ τόπου τής γεννή
σεώς του. "ί’πεγράφετο λοιπόν εί; τδ εξής Σχε- 

ηέρος Maii&r.

Πρός τήν ΔιεύΟυνσιν τής «Χρυσαλλίδος.»

Κύριε Συντάν.τα.

Η _.Υρι>σα./.7ϊ<? εύηρεστήθη νά τιμήση έσχάτως 
τδν Φ'εώίαν ν,αί Περιχ-ίη μου διά μακράς κρι
τικής αύτοΰ άναλύσεως. Μή έπεμβαίνων, μήτε 
δικαιούμενος νά έπέμβω είς τάς καθόλου περί αύ
τοΰ κρίσεις της, ήκιστα διατεθειμένος νά μιμηθώ 
έπί καλλιτεχνικού αντικειμένου τόν pro domo 
λόγον τοΰ Κικέοωνος, λυπούμαι μόνου άναγκαζό- 
μ.ενος νά παρατηρήσω ύμϊν δτι η ΰπόθεσις τοΰ 
μικροΰ αύτοΰ ποιήματος μου παρεμορφώθη δλως, 
έκτιθεμένη παρά τοΰ κριτικού τής Χρυοα.Ι- 
■<?idoc.

Εξηγούμαι’ Διαμελίζων δ Κύριος ούτος τόν 
άπλοϋν τοΰ Φειδίου xal Περιχίέους μ.ΰθον, παρα

τηρεί, φθάνων είς τδ μέσον τοΰ δευτέρου μέρους, 
δτι τδ έν αύτώ περιγραφόμενον συμπόσιον «είσά- 
γεται άνευ ανάγκης έν τώ ποιήματι. » ΙΪ φράσις 
αύτη μ. έμβάλλει εΐ; τδ σκληρόν δίλημμα νά υπο
θέσω ή δτι δ κρίνων με δέν άνέγνωσε μέχρι τέ
λου; τδ δεύτερον τοΰ ποιήματος ασμα, ή δτι άνα- 
γνώσας—υποθέτω κ’ έννοήσας—αύτδ, τδ έλη- 
σμόνησε (δέν έπιθυμώ νά πιστεύσω έκ προθέσεως). 
Αλλως, άν ή τδ §ν ή τό άλλο δέν συνέβαινεν, ήθε
λε παρατηρήσει ούτος δτι έκεϊ, άμέσως πρδ τών 
όρχηστρίδων, άς δέν έλησμόνησεν έν τή κριτική 
του, είσάγεται δ παράσιτος Χρέμης, έκπροσωπών 
τδν αμφίβιον έκεϊνον καί διεφθαρμένον τών τότε 
Αθηνών πληθυσμόν, δστις, κύπτων πρδ τοΰ άνί- 
σχοντος ήλίου, καί προσκυνών τοΐς δυνατοϊς τής 
ημέρας, είς ούδέν άλλο άφώρα ή είς τάς κωπαία; 
έγχέλεις καί τδν κλαζομένειον οίνον τών συμποσίων 
των, κακολογών καί δυσφημών αύτούς άπόντας, 
συμμεριζόμενος τήν κατ’ αύτών καταφοράν τών 
δημοκόπων έχθρών των, καί παρασκευάζων ούτως 
έαυτώ θέσιν είς τάς μελλούσας τών μελλόντων δυ
νατών εύωχίας’ τοιοΰτος ό Χρέμης. Εινε άληθές δτι 
τδν περιγράφω διά τεσσάρων μόνον στίχων, άλλ’ 
υποθέτω τδν αναγνώστην μου—πολύ δέ μάλλον 
τδν κριτικόν μου—έξωκοιωμένον πρός τό καθόλου 
■πνεύμα τής ιστορικής έκείνης εποχής, καί σύνοιδα 
δτι δέν γράφω ιστορίαν, ό Χρέμης ούτος, μεθυ.- 
σθείς βαθμηδόν, λύει τήν γλώσσαν του καί λέγει 
μεγαλοφώνως δ,τι μυστικά είχεν άκούσει παρά 
τής σπουδαρχούσης νεολαίας, μεθ’ ής άνεστρέφε- 
το’ ανακράζει δτι καί αύτδς ήδύνατο νά γείνη κυ
βερνήτης τών Αθηνών, νά δαπανά συμμαχικά 
χρήματα είς οικοδομήν ναών καί έγερσιν αγαλμά
των, νά έστιά κηφήνας, καί νά βλέπη τέλος—τώ 
παρατηρεί ή θερμανθεϊσα ήδη έκ τών παροινίων 
δημογοριών του συνδαιτυμών νεολαία—τήν σεβα
στήν του μορφήν χαραττομένην ύπδ τοΰ γέροντος 
Φειδίου είς τήν ασπίδα τοΰ Θεού. Τότε άπαντά ό 
Χρέμης, δτι ή φιλία αυτή δέν θά τώ ήτο δύσκο
λος, άν έχρύσου μόνον τδ άκρον τή; σμίλης τοΰ 
γλύπτου, καί γίνεται ούτως ή πιστοτέρα τών συ
κοφαντών τοΰ Περικλεούς ηχώ, ίσχυοιζομένων οτι 
ο Περικλής καί δ Φειδία; ήσαν μάλλον κοινώνοί 
σπατάλης τών δημοσίων χρημάτων ή φίλοι. Αι 
τρομερά! αυται ύπαινίξει; ταράττουσιν εννοείται 
τδν Περικλεα καί τδν Φειδία, οΐτινες όμοια τινα 
ειχον έννοήσει τήν πρωία» έν τή πομπή τών Πα- 
ναθηναίων, προσεκτικώς τά πλήθη παρατηροΰν- 
τε;’ διά τοΰτο δέ καί δ Περικλής, καίτοι άπώ-

τακτικώς πλέον έξυφαινομένην συνωμοσίαν 
τρίτου άσματος, καί παριστώντα έν όλίγοις 
φίλους τής ημέρας, οΐτινες περιεκύκλουν 
τόν Περικλή καί ηύτομόλουν έν τούτοις

θειαν προσποιούμενος, παρατηρεί έν τέλει έμ~ 
φροντι: εί; τδν Φειδίαν:

.... δ φθόνος
Εισέδυ κ’ εί; τδ ξένιόν μα; δώμα,

Φειδία προσοχή !
Ολα αύτά καταλαμβάνοντα έν τώ περί ου 

πρόκειται συμποσίω υπέρ τούς εξήκοντα στίχους, 
παρασκευάζοντα άναγχαΐως τδν άναγνώστην είς 
τήν 
τοΰ 
τού; 
τότε
καθ’ έκάστην είς τών έχθρών του τάς φάλαγγας, 
παρεσιωπήθησαν παρά τοΰ κριτικού τής Χρυ- 
οαΛ.Ιίδος, καί ή ύπόθεσις ουτω τοΰ ποιήματός 
μου, άν υποτεθή ότι μετά τοιοΰτον χάσμα μέ
νει ίχνος κάν ύποθέσεως, παρεστάθη άλλη παρ’ 
ό,τι έγώ ήθέλησα είς τούς άναγνώστας σας.

Μή έπιθυμών, ώς προεϊπον υμϊν, νά εξηγή
σω τήν παρασιώπησιν ταύτην ώς άπδ σκοπού 
γενομένην, σάς παρακαλώ, Κύριε Συντάκτα, νά 
δημοσιεύσατε τήν έπιστολήν μου ταύτην έν τώ 
προσεχεϊ τεύχει τής Xρυσα-ΙΛίδος, άποδεχόμε- 
νος τάς διαβεβαιώσεις τή; έξαιρέτου μου U- 
πολήψεως.

Εν Αθήναις, τή 29 7βρίου, 1863.

ΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ.

Σημείωσες. Εύχαριστώ; καταχωρίζομε» τήν 
άνωτέρω έπιστολήν, ήν άπέστειλεν ύμ.ϊν ό Κ. 
Α. Σ. Βλάχος είς άπάντησιν τών όσων περί τοΰ 
ποιήματος του έγράψαμεν έν τω προηγουμένω 
τεύχει τής ΧρυσαΛ.Ιίδος, καί τοΰτο ίνα τω ά- 
ποδείξωμεν δτι ούδέν συμφέρον είχομεν δπως 
παραμορφώσωμεν τήν ύπόθεσιν τοΰ ποιήματός 
του έκ προθέσεως, ώς πλαγίως πως ύπαινίττεται. 
Επειδή δέ δσα είχαμεν νά είπώμεν έπί τοΰ ποι
ήματός του τά εΐπομεν, μίαν μόνην έρωτησιν έ
χομεν νά κάμωμεν πρός αύτόν ήδη. Αν άπεκό- 
πτετο τό έπεισόδιον τοΰ συμποσίου του, κατά τί 
θά παρεβλάπτετο,ή οικονομία τοΰ δλου ποιήμα
τος ; Μή άρα αί δεκαοκτώ πρώται στροφαί τοΰ 
Γ’. άσματος δέν άναπληροΰσιν ίκανώς τήν έλλει- 
ψιν έκείνου ;
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λαιογράφος έσπούδζσε τάς έπιγραφάς έκείνας 
μεθ’ άκρας υπομονής, έξέδωκεν αύτάς έν τώ»δε- 
κάτφ τεύχει τοΰ Giornale degli Scavi.

Γειτονική τις οικία, άνευ πολλής έπιδείξεως 
άκοδομ.ημένη, έχρησίμέυεν ώς αποθήκη είς συλ
λογήν ώραίων ορειχαλκίνων αγγείων, κεκαλυμ- 
μένων μέ άργυράς πλάκας καί τορευμένων μετά 
πολυτίμου κομίψότητος.

Μεταξύ τών περιέργων τούτων αρχαιοτήτων 
έπιλάμπει τό θαυμαστόν αριστούργημα, οπερ εύ- 
ρίσκεται ήδη έν τώ μουσείω τής Νεαπόλεως, 
τουτέστιν, αγαλμάτων τι, περίφημου καταστάν 
ήδη, ε: καί προ ενός έτους άνευρέθη, καί μόλις έ
χει 50 έκατομέτρων μέγεθος. Παριστα δέ νεα
νίαν γυμνόν, λεπτόσωμου καί αβρόν, έπί τοϋ 
προσώπου τοΰ οποίου χαρακτηρίζεται ή ακηδία 
καί ή μελαγχολία. Αί τρίχες αύτοΰ, περιέργως 
βοστρυχισμέναι, διακρατώνται ύπό λυγιζομένόυ 
κλάδου, έν ώ ό μ.ύρτος προσκολλά τούς έλαφρούς 
πυρήνας του. Οί πόδες τοϋ νεανίου καλύπτονται, 
ή μάλλον διακοσμούνται μέ υποδήματα πλου- 
σίως τετορευμένα, έφ’ ών έ'ρπουσιν οί βλαστοί ε
τέρων άνθέων, συνωνύμων ίσως τοϋ νεανίου. Επί 
τών ώμων αυτού ρίπτεται δέρμα αίγός, οΰ τό 
άκρον στρέφεται περί τόν καρπόν τής χειρός 
του’ τήν δέ άριστεράν χεΐρα στηρίζει έπί τής 
όσφύος, ή μάλλον είπεΐν, τόν άντίχειρα καί τόν 
μικρόν δάκτυλον, καθότι οί λοιποί δάκτυλοι 
κάμπτονται μετά θυληπρεποϋς ακκισμού, ό έτε
ρος ώμος μένει ελεύθερος' ή έτέρα χειρ, λεπτο- 
τάτην έχουσα τήν εργασίαν, (πάντα τά άκρα 
τοϋ άγαλματίου είσιν έπιμελώς έσπουδασμένα) 
αίρει καί στρέφει τόν δείκτην πρός τό μέρος ό
θεν έρχεται 5 θόρυβος. Η κεφαλή κλίνει μετά 
μορφασμού δλως μοναδικού, καί δεικνύει τόν 
νεανίαν χαριζόμενον πρός. τι είτε δυσχεραίνοντα. 
Τό ούς είναι τεταμένον καί κλίνει πρός τά δεξιά 
συμφωνών ούτω πρός τήν γενικήν κίνησιν τής προ
σοχής. 0 νεανίας ούτος φαίνεται ώς ν ακροά
ζεται τι’ μ.ή άρα είναι ό Νάρκισσος, δστις άκούει 
μακρόθεν τήν νύμφην Ηχώ ;

Ηδη, &ν θέλωμεν νά σπουδάσωμεν έκ τοϋ σύν
εγγυς καί μετά τίνος προσοχής τάς νεωστί άνα- 
καλυφθείσας ρωμαϊκάς οικίας, όφείλομεν νά έγ- 
καταλείπωμεν τούς δρομίσκους ένθα εύρισκόμεθα 
χωρίς νά άναγνώσωμεν τάς περιγραφάς, μολο
νότι ύπάρχουσι τινές αύτών λίαν περίεργοι, μία, 
πρός ταΐς λοιπαϊς, ήτις είναι έπευφημία είς τήν 
έλευθεριότητα τοϋ Νέρωνος, καί πρόγραμμά τι 

ΝΕΟΤΑΤΑ! ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑ·. 
1ΝΑ2ΚΙΦΑΙ.

(Συνέχεια ί'δι φυλίάδ. 1S.)

Μεταφράσας λέξιν πρός λέξιν τά υπό-Ούϊργ·.- 
λίου λεγάμενα, διέγραψα ώς έγγιστα τήν περιερ- 
-οτέραν γραφήν τοΰ τρίκλινου τής τοϋ Σηρικού 
οικίας’ άλλ’ έπήλθεν ή στιγμ.ή νά έγκαταλεί- 
πωμεν αύτήν. ’Επανερχόμενοι είς τήν οδόν καί 
στρέφοντες προς.τά δεξιά, θέλομεν ϊδη άνω ήμ.ών, 
άν όλίγον ύψώσωμεν τήν κεφαλήν, τούς νεωστ'ι 
άνζκαλυφθέντα; έξώστας, χάρις είς τήν ςτελειο- 
τέορΛ διεύθυνσιν τών άνασκαφών.

Οί έξώσται ούτοι περίζωννύρυσι τον πρώτον 
όροφον μιας. οικίας άποτελούσης- τήν γωνίαν δύο 
δρβμίσκων, ήτις ήύ· άοχαϊον χαμαιτυπείου. Εν. 
αύτή εισέρχεται τις διά παρόδου, φωτεινής μέ< 
ήδη ώς έκ τής απουσίας τοΰ άνωτέρου ορόφου, 
λίαν δέ σκοτεινής οΰσης άλλοτε. Η πάροδος αύ
τη, τεμνομένη ύπο τεσσάρων πλαγίων Ουρών, έ- 
φερεν είς τέσσαρα μικρά δωμάτια, είτα έστρέ- 
φετο προς τ’ αριστερά, καί άπέληγεν είς δευτέραν 
τινά πρός τον έτερον δρομίσκον διέξοδον. Είς τύν 
άνώτερον όροφον μένουσι τεμάχια τινά τών τοί
χων, τά ίχνη τοϋ εξώστου καί τινα λείψανα γρα
φών. Εύρέθη προσέτι καί εις όρειχάλκινος κώ
δων. Παύλος ό Διάκονος αναφέρει, ότι οί άρ- 
χοάοι ζατέζλείον στενώς τάς εταίρας, καί οί 
προσερχόμενοι έκρουον τον κώδωνα, δπως, διά 
ποϋ ήχου, γίγνηται φανερόν το αίσχος των. Με
ταξύ πολλών άλλων περιέργων αντικειμένων, 
εύρέθη καί είς κάκκαβος έκ χαλκού μ,εστός κρομ- 
μύών καί φασιόλων’ τό πτωχικόν τούτο φαγη- 
τόν ήτοιμάζετο ζατά τήν 20 νοεμβρίου τοϋ 79 
έτους, περί τήν δεκάτην ώραν, δπως χρησιμεύση 
ώς δεΐπνος είς τάς δυστυχείς έκείνας νέας. Οί 
φασίολοι ήσαν ήδη έπί Ρωμαίων νηστίσημον 
φαγητδν, καί ό Ούίργίλιος άποκαλεϊ αυτούς ύπε- 
ροπτικώς vilcui fasellum.

’Από τοϋ μελαγχολικοΰ τούτου καταγωγίου μέ
νει ήδη μόνη ή πάροδος, τά τέσσαρα κελλία, 
είς ών τάς εισόδους ύπέρκεινται βάναυσοι τινές 
καί άσεμνοι γραφαί, καλώς δμως διατετηρημέ- 
ναι, καί μέγας τις πίναξ έπιγραφών χαραγ
μένων διά βελόνης, αΐτινες άποκαλύπτουσι τά 
μυστήρια τοϋ μέρους τούτου. Δέν δύναμαι νά 
τάς αντιγράψω ενταύθα, καθότι δέν ’έχω τό θάρ
ρος τής επιστήμης’ δ κ. Φιορέλλης, δστις ώς πα-

διαιροΰσι γραμμαί έκ τεμαχίων μαρμάρου. Το 
impluviura δέν έχει καν τό έκ λευκού μαρμά- 
ρου ένδυμα, δπερ έχουσιν αί δεξαμεναί τών κοι- 
νοτέρων οικιών' άλλ’ άμα ρίψωμ^ν μετά προσο
χής έν βλέμμα είς τό αϊθριον, ή πρώτη αΰτη 
έντύπωσις πάραυτα· διαλύεται’ τήν αύλήν ταύ
την έπεσκεύαζον βεβαίως καθ’ ήν ώραν έπήλθεν 
ή καταστροφή, καθότι δτε έκαθάρισαν αύτήν, 
εύρέθησαν τά πάντα άνω κάτω’ έν αύτή ευρον 
ύποκρητήρια έκ γής δπτής περιέχοντα χρώματα, 
ένα σρειχάλκινον διαβήτην,έν κλεϊθρον καί πλεΐτα 
έτερα σκεύη, άτινα βεβαίως δέν ύπήρχρκ είς τήν 
θέσιν των.Τέλος, είς τινα πτέρυγα, ήτις θά ήτο 
βεβαίως τό κομψότερον τών δωματίων,ήσαν σεσω- 
ρευμένα άπαντα τά μαγειρικά σκεύη τής οικίας, 
θρύμματα τριπόδων, έσχάραι, θερμαντήρια, μία 
χύτρα ής ή λαβή ειχεν άνάγλυφον κεφαλήν κριού, 
όρειχάλκινα άγγ·εΐα, άμφορεϊς έστραμμένοι καί 
χρησιμεύόντες άντί κλιβάνων, είς πέλεκυς διά 
σχίσιμον ξύλων, καί εϊς μικρός κώδων, δστις 
άναμφιβόλως άνήκεν εϊς τίνος ζώου περιδαίρεον. 
Είς τι μικρόν δωμάτιόν, παρά τό αϊθριον, δέν 
εΰρον άλλο τι είμή πτυάρια, άξίνας, άρπάγας, 
καί τά δμοια τούτων έργαλεΐα, οί τοίχοι όμως 
αύτού καλύπτονται ύπό ανθηρών καί θελκτι
κών γραφών’ δ διακοσμήσας τήν οικίαν διήρεσε 
τους τοίχους είς έρυθράς έπιφανείας διαχωριζο- 
μένας ύπό μελαίνων παραστάδων καί στηριζομέ- 
νας έπί ύποβάθρων έχόντων χρώμα μαρμάρου. 
Δύο παρά τήν εϊσοδον μικραί γραφαί ηύρίσκοντο 
έτι είς τήν θέσιν των δτε ειδον κατά πρώτον 
αύτάς' ή μία παρίστανε γέροντα Σιληνόν καί 
ένα Βάκχον παϊδα’ ή ετέρα, πολύ πλέον τής 
πρώτης περίεργος, περιεΐχεν έπί έπιφανείας κρο
κωτής άλλόκοτόν τινα κεφαλήν, έχουσαν κέρατα 
καί γένειον’ τά κέρατα τής κεφαλής ταύτης ό- 
μοιάζουσι πόδας παγούρου, τό δέ μακρόν αύτής 
γένειον περιστρέφεται συμμετρικώς, δεξιά καί 
άριστερά, καί σχηματίζει κανονικούς εϊζκας και 
μαιάνδρους έχοντας σχήμα θαλασσίων φυτών, 
εϊτε άπομιμουμένους τά κύματα τής θαλάσσης. 
Τά πάντα πείθουσιν ημάς νά πιστεύσωμεν δτι η 
κεφαλή αΰτη είναι η κεφαλή τοΰ ίίκεανοΰ.

Μεταξύ τών έν τώ αίθρίω άνευρεθέντων αν
τικειμένων, εύρέθησαν καί τινές συντετριμμένοι 
ανθρώπινοι σκελετοί. Επίσης εύρέθησαν καί τ-.ι 
οστά όρνιθάς τίνος, ήτις επτερύγιζε όιαραου- 
σης τής καταστροφής καί άπέθανε κατά τόν αύ
τόν χρόνον. Τέλος, γυνή τις είχε σωρεύσει πάν

θεάματος, άναγγέλλον θήραν τινά καί πάλην έν 
τώ άμφιθεάτρω. Δύναταί τις, νά μή καταβή μέ
χρι τής οικίας τοϋ κιθαρωδού, ήν άνασκάπτουσιν 
έπί παρουσία βασιλέων, καί δπου αείποτε εύρί- 
σκουσιν άξιόλογόν τι’ επίσης δύναταί τις νά διέλ- 
θη άπαρατηρήτως καϊ έκείνην τοϋ Κορνηλίου 
Ρούφου, μολονότι είναι ώραία, καί διατηρεί εί
σέτι τήν μαρμάρινον προτομήν τοϋ σεβασμίου 
τούτου αγνώστου. Η’ οικία αύτη είναι έντελώς 
-ξεγυμνωμένη, καί έπομένως ολίγα μανθάνομεν έξ 
αύτής' άλλά μικρόν τι πλησιέστερον τής Αγο
ράς, είς τήν αύτήν όδόν καί άπέναντι τών νέων 
λουτρών, άνακαλύπτεται έτέρα νεωτάτη είσέτι 
κατοικία’ πρός τά δεξιά υπάρχει έμπορίϊον τι όπι
σθεν τοϋ όποιου, ώς εις τι έργαστήριον, φαίνον
ται είσέτι μεγάλαι κτισταί λεκάναι κεκαλυμ- 
μέναι διά σκληροτάτου έπιχρίσματος, δπερ 
έχρησίμευεν ίσως όπως βάπτωσιν έπ’ αύτοΰ τά 
έρια. Η άσβεστος φαίνεται διαβεβρωμένη καί έ- 
πιχρισμένη μέ τινα μελάγχρουν ουσίαν, ήτις ά- 
πεδείχθη χημικώς δτι είναι θειϊκός σίδηρος. Ο
θεν πιθανώς ή οικία αύτη θά ήτο έργαστήριον 
βαφέως τινός. H θύρα είχεν έκλείψει ώς καί ά

πασα ή ξυλίνη συσκευή" άλλ’ ή σκληρυνθεΐσα σπο
δός διετήρησε τόν τύπον αύτής, επομένως δ κ. 
Φιορέλλης άπεικόνισεν αύτήν ακριβώς ’έν τινι 
διαγράμματι.

II οικία άνοίγεται πρός τ’ αριστερά τοΰ έρ- 
γαστηρίου, δύο δέ παραστάδες δεικνύουσι τήν εί
σοδον’ αί παρασπάδες αύται είσί κεκαλυμμένα·. 
ύπό έζωγραφημένων άγγελιών, ών τά γράμματα 
ύπάρχουσι, κατά τό σύνηθες, έρυθρά καί χαραγ
μένα έπί τοϋ λίθου είτε έπί τής μαρμαροκονίας. 
Εκ τών έπιγραφών τούτων έξάγεται οτι ή οι
κία αΰτη ήν ή τοϋ Πομπηιανοΰ Προκούλου. Η 
δίφυλλος αύτής θύρα δέν υπάρχει, ώς καί αί λοι
πά·. Εύρισκόμεθα ήδη είς τό .τράάιγ>ο>· αύτής, 
ώς έλεγον οί Λατίνοι. Αί γραφαί τής οικίας άρχον- 
ται άπό τούδε νά φαίνωνται έπί τών διαιρέσεων 
τών τοίχων’ έν αύταΐς ταλαντεύονται αί νύμ- 
φαι, χορεύουσιν οί έρωτες, ΐπτανται τά πτηνά, 
ρίπτονται οί στέφανοι καί ΐσταται μία προτομή 
•’φ.γγός· άλλά πάντα ταΰτα μετά δυσκολίας δια- 
κρίνονται, καθότι ή πάροδος αΰτη άνεσκάφη πρό 
δκτω έτών. Αφοΰ διέλθωμεν αύτήν μεταβαίνομεν 
είς τό αϊθριον. Η πρώτη αΰτη αυλή φαίνεται 
άπλουστάτη έκ πρώτης όψεως, καί υποθέτει πας 
τις δτι ό Πρόκουλος ούτος θά ήτο πένης. Τό 
έδαφος είν’ έστρωμένον μέ άτλας πλίνθους, άς
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τας αύτής τούς θησαυρούς, οϊον αδάμκντας, χρυσά 
κοσμήματα, κομβολόγια φυλακτηρίων, εις τήν 
συλλογήν τών οποίων αναμφιβόλους έβοάδυνε, 
Οταν δέ ήρχισε νά φεύγη, δέν ήτο πλέον και- 
ρος, καί κατέπεσε κεραυνοβοληθεϊσα. Παρά τήν 
είσοδον τοΰ γραμματοφυλακείου άνευρέθη ό 
σκελετός τής γυναικδς ταότης, καί παο αυτήν 
•ήσαν διεσκορπισμένα τά κειμήλια προς διάσω- 
σιν τών οποίων άπώλεσε τήν ζωήν. II γυνή 
μένει πάντοτε ή αυτή καθ’ άπάσας τάς περι
πτώσεις καί έποχάς. Κατά τήν τρομεράν έκρτ.ξιν 
τοΰ 1764, αί μοναχαί τοΰ Torre del Greco 
κατεκάησαν σχεδόν ζώσαι ύπό τής κατακλυσάστ,ς 
τό μοναστήριόν των λάβας, διότι αντί νά έξέλθω- 
σιν, εζήτουν νά διασόσωσι τά γλυκύσματά των.

Τό αίθριου τής τοΰ Προκούλου οικίας περι- 
κυκλοΰται ύπό μικρών δωματίων μεταξύ τών 
όποιων, καί τοΰτο είναι περίεργον, ύπάρχουσι 
πολλοί κοιτώνες (cubicula), δπερ αντιβαίνει 
κατά τι εις τάς περί τοΰ άνωτέρου μέρους τής 
^ωμαίκής. οικίας θεωρίας τών Αρχαιολόγων. Η 
σμικρόττς μάλιστα τών δωματίων τούτων ά- 
ποδεικνύει τήν χρήσιν αύτών' είς τούς πλεί- 
στους τών κοιτωνίσκων τούτων υπάρχει ή σχι
σμή έντός τής όποιας είσήρχετο τό άκρον κλί
νης χωρούσης δύο Ανθρώπους. Εις έτερον κοιτώνα, 
αρις-ερόθεν τοΰ αίθριου, άνεκαλύφθη παράδοξός τις 
γραφή, μία κεφαλή δηλαδή μέλαινα, έχουσα 
τάς τρίχας βραχείας καί εξογκωμένα τά χείλη, 
ήτις πιθανώς θά ήτο κεφαλή Αφρικανού τινός. 
Γυνή τις λαλεΐ πρός τόν αίθίοπα τούτον, καί 
βεβαίως δέν είναι θεά. Η μυθολογία ούδέν τοι- 
οΰτον περιέχει, επομένως ή γραφή αύτη είναι 
βεβαίως προσωπογραφία τις, δπερ Απαντάται 
σπανιότατα. Ετερος κοιτών τής αύτής οικίας 
διακοσμείται ύπό κύκλων, εντός τών όποιων μει- 
διώσιν αί προτομαί βακχίδοιν καί σατύρων φε- 

ρόντων κρατήρας, καί περιπτυσσόντων άλλή- 
λους, είτε λαλούντων μυστικώς είς τό ούς. Μία 
τών βακχίδων απωθεί γηραιόν τινά Σιληνόν. 
Απασα ή πινακοθήκη αύττ άφιέρωται τώ Βάκ- 
χφ. Είς τινα γωνίαν τοΰ κοιτώνος, μία γυνή 
είτε άνήρ, μέ φρυγικόν έπί τής κεφαλής πίλον, 
φέρει έπί τών ώμων έρωτιδέα τινά καί θεω
ρεί ύπούλως επτά βακχίδας ή τάς επτά ί'άδας. 
Ανω τοΰ είκονιζομένου προσώπου, έτερός τις έ- 
ζωγράφισεν άκατεργάστως πλοΐόν τι φέρον μέγαν 
μ.ΰν. Μή αρα είναι τοΰτο άσεμνόν τι επίγραμμα ;

Μένει ήδη νά διατρέξωμεν 

καί τό γραμματοφυλακείου. Εν τή πρός τά δε
ξιά πτέρυγι εύρέθη, ώς ανωτέρω έρρέθη, άπα- 
σα ή · μαγειρική συσκευή' έν δέ τή πρός τ’ άρι 
στερά εύρέθησαν γοαφαί τινες, μεταξύ τών οποί
ων καί εϊς Απόλλων έυηγκαλιζόμενος τήν τα- 
ραττομένηυ Δάφνην, ένθα είς έρωτιδεύς δρθοΰται 
είς τάς άκρας τών ποδών δπως άνασύρη τό κά
λυμμα τής νεάνιδος. Είς έτερόν τινα τοίχον φαί
νεται σύμπλεγμά τι τοΰ Περσέως καί τής ’Αν- 
δρομέδης. Τέλος έκ τρίτης τινός γραφής, πλεΐ- 
στον βεβλαμμένης, ούδέν άλλο μένει είμή τρία 
ζεύγη σκελών' έξ αύτών έγνώσθησαν τά τοΰ Η- 
ρακλεους, ατινα, Ακολουθούμενα ύπό εκείνων ίε- 
ρέως τινός, χωροΰσι πρός τινα γυμνόν ηρώα.

Τό γραμματοφυλακεϊον είναι ώραϊον, καί τδ 
έδαφος αύτοΰ είναι έστρωμένον μέ τετριμμένας 
πλίνθους, διατεμνομένας ύπδ μαρμάρινων τετρα
γώνων και μωσαϊκών' οί κρόκκινοι τοίχοι, έφ 
ών διαθέουσιν έρυθραΐ, λευκαί καί μ.έλαιναι γράμ
μα·., παρουσιάζουσιν Αλλόκοτα οικοδομήματα, 
κυμαινομένας μορφάς, αίγας καί Σφίγγας, μικρά 
Αγγεία έν εύαρέστοις συμπλέγμασι, μίαν είτε 
δύο έκ τών γνωστών ήμΐν υποθέσεων, καί μίαν 
Λήδαν δεικνύουσαν τώ Τυνδάρεω τά έκ τοΰ ώοΰ 
έξερχόμενα νεογνά' άνω πάντων τούτων υπέρ- 
κειται άνδηρον μετά Οωρακείου, άπδ τοΰ ύψους 
τοΰ οποίου είς μικρός άνήρ καί μία μικρά γυνή 
Οεωροΰσιν ημάς.

Γινώσκομεν ήδη τήν πρώτην αύλήν καί τά 
έίαρτήματά της’ δπως είσέλθωμεν είς τήν δευ- 
τέραν αύλήν, είναι ανάγκη νά διαβώμεν τάς πα
ρόδους, αϊτινες έκλείοντο άλλοτε διά δοκού, καί 
οπού έκαστος εύκόλως δύναται νά παρατηρήση 
ένα άδεξίως έπί τοΰ τοίχου έζωγραφημένον πα
λαιστήν, ώπλισμ.ένον περικεφαλαίαν, άσπ ίδα καί 
μικρόν τι ξίφος. Παραδόξως δ’ εύρον καί άλλα 
όμοια τοιαΰτα δπλα είς §ν τών πλησίον τής οι
κίας εργαστηρίων, τά όποια έκειντο πολύ άνω 
τοΰ εδάφους, δπερ άποδεικνύει δτι κατέπεσαν Από 
τού άνωτέρου ορόφου' φαίνεται δέ δτι ό Πρό- 
κουλος έξένιζε τ:·ν παλαιστήν τούτον, είτε είχεν 
αύτόν ενοικιαστήν. Βοηθούμενοι ύπο τής φαντασίας 
καί τής καλής θελήσεως, δυνάμεθα νά γνωρισθώ- 
μεν μεθ’ απάντων τών οίκητόρων τής οικίας. Με
ταξύ αύτών ηύρίσκετό τις, Ασθενής βεβαίως είτε
μελαγχολικος, καί προσέτι ποιητής. Κατά τινα 
ημέραν λύπης, είχε γράψει, διά τίνος περόνης είτε 
διά τής άκρας τοΰ μαχαιριού του, έπί ένδς τοί
χου τοΰ διαδρόμου τούτου άκατάληπτόν τι δί- 

τάς δύο πτέρυγας | στίχον, δπερ συνεπληρωσεν ό κ. Μινερβίνης. .
(htrai τό τί.Ιος)

τρώσας τάς δυνάμεις του έθλιψεν έπί τών 
χειλέων του τήν χεϊρα τής Δαλλιέ, λεγού- 
σης αύτώ μετά γλυκήτητος·
— Ύγίαινε, φίλε μου, αύριον έπαναβλεπό- 
μεθα.
— Ή Αουκία έξήλθε παρηγορούσα τήν θη
ρεσίαν. Ό Σαινβικτώρ έπλησίασεν.

Ό πληγωμένος έστράφη πρός τόν εισαγ
γελέα, δστις διά νεύσεως τής κεφαλής έπε- 
κύρωσε τά ρηθέντα- τότε διά του δακτύλου 
έδειξε βιβλίον τι ήνεωγμένον έπί τής τρα
πέζης, έπιγραφόμενον «περί Μιμήσεως Χρι
στού ».

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ.
(Συνέχεια, ΐ'ύ'ε φνΙΙΰδ. 18).

— ’Αποθνήσκει έθελουσίως και πάραυτα, έάν 
συγζατατίθεσθε. νά ξεσχίσητε έκ τής προα- 
νακριτιχής έζθέσεως τήν σελίδα τήν εις αυ
τόν άναφερομένην, καί έάν ύπόσχεσθε νά 
τηρήσητε έπί τής προκειμένης έκΟέσεως ά- 
παραβίαστον καί αιώνιον έχεμίΟυαν.
— Καί ποιος Οά τώ προμηθεύση δηλητη- 
ριον, έάν παραδεχθώ τόν συμβιβασμόν τού
τον, άν καί άντιβαίνη πρός τ-ήν δικαιοσύνην ;
— Έγώ θά τώ παρέξω είς αύτόν προθύμως.
— Σείς, κύριε Μαυρίκιε Σαινβικτώρ ;
— Αύτός μοί έσωσε τήν ζωήν, λοιπόν κα
θήκον έχω νά τώ σώσω τήν τιμήν.
— Είσθε γενναιότερος έμοΰ. Έστω! καί οι’ 
ούς λόγους έξεθέσατε καί πρός χάριν πρό 
πάντων τοΰ μοιράρχου, δστις άλλως Οά ά- 
πέθνησκεν ύπό λύπης, ύποχωρώ πρώτον 
σήμερον έπί ζωής μου. θά είμαι δμως πα
ρών εις τήν έκτέλεσιν τής ποινής.
— Έλθετε, τό φάρμακον παρεσκευάσθη έπί 
τή αιτήσει αύτοΰ, θά τό πίη ένώπιόν σας καί 
Οά ίδήτε τάς συνέπειας.

Ό Μαυρίκιος Σαινβικτώρ καί ό εϊσαγγε- 
λεύς μετέβησαν εϊς τό δωμάτιον τοΰ πλη
γωμένου, δπου θέαμα συγκινητικώτατον πε
ριέμενε τόν Σαδώκ, άν ήτο δυνατόν ή λί
θινη έκείνη καρδία νά μαλαχθή, όταν μάλι
στα άπεοάσιζέ τι όριστικώς. Ή κυρία Δαλ- 
λεέ έσκυμμένη έπί τοΰ προσκεφαλαίου τοΰ 
Βίκτορος έκράτει μίαν τών χειρών του καί 
δι’ ούρανίου μειδιάματος άνταπεκρίνετο εις 
τό αόριστον καί περιπαθές αύτοΰ βλέμμα, 
καί μετά ζήλου ένεκωμίαζε τήν άφοσίωσιν 
ήν έδειξεν δπως έκδικηθή τήν αδελφήν του.

Ή Θηρεσία παρά τήν κλίνην γονυπετού- 
σα έθρήνει έν σιγή έκεΐνον, δστις άσυνειδή- 
τως έμελέτα τήν καταστροφήν της· ή δέ 
μαρκησία κρυπτομένη ύπό τών παραπετα
σμάτων, ωχρά, ακίνητος, πνευστιώσα ύπό 
έκπλήξεως, ύπό ζηλοτυπίας καί άγανακτη- 
σεως κατέτρωγε καί ήπείλει ένταυτω διά τών 
οφθαλμών τήν προτιμωμένην αντίζηλον, τήν 
οποίαν έως τότε ήγνόει. Ό Βίκτωρ εις ά
κρον έξασθενήσας ύπό τής αιμορραγίας μό
λις έκίνει τά χείλη, άλλά διά τών δφθαλμών 
έξέφραζεν εύχαρίστησίν καί εύδαιμονίαν, 
καιρίως τραυματίσασαν τ-ήν μαρκησίαν, ώς 
δήγμα οφεως. Ή άνακάλυψις του έρωτος 
τούτου τήν έγήρασε κατά δέκα έτη καί παρ’ 
ολίγον έλειποθύμει, δταν ό Βίκτωρ, συγκεν-

— Νά άναγνώσω ένα παράγραφον ;
— Ναί, ειπεν ό Βίκτωρ άσθενώς.

Ό άπόστρατος έλαβε τό βιβλίου δπως ε- 
τυχεν ήνεωγμένον καί άνέγνωσε τό εξής 
προστυχόν χωρίον

«Ύπερεπλήθυναυ τά άμαρτήματά σου, τέκ 
νον μου, άλλ’ ή εύσπλαγχνία του Ύψίστου 
είναι ακαταλόγιστος· έλθέ εϊς μετάνοιαν καί 
άφεθήσονταί σοι αί άνομίαι. Άποσκοράκισον 
άπό σοΰ τούς πονηρούς διαλογισμούς καί έ- 
πικαλέσθητι τό θειον αύτοΰ έλεος, ότι αύτός 
συγχωρήσει σε καί είς τούς κόλπους του 
λήώεταί σε. »
— ’Αρκεί, έψιθύρισεν ό Βίκτωρ κΑειων τούς 
οφθαλμούς, ποΰ είναι ό έξιλασμός ;

Ό Μαυρίκιος έλαβεν άπό τίνος άγγειο- 
Οήκης κύμβην έμπεριέχουσαν ύπομέλαν υγρόν 
καί έπρόσφερεν αύτήν είς τόν ασθενή, άλλά 
πάραυτα ή μαρκησία άποσύρασα μεθ’ ορμής 
τά παραπετάσματα· Σταθήτε, κακούργοι, εί
πε, δέν Οά τόν οηλητηριάσητε ! . .
—Ή άνθοπώλις! ειπεν ό Σαδώκ καταπλαγείς.
— Ναί, ή άνθοπώλις, ή κλέπτρια, ή κα
κούργος, έκείνη τήν όποιαν οί δήμιοί σας θά 
τροχίσουν καί Οά άποσπάσουν τ-ήν καρδιαν 
θερμήν καί πάλλουσαν, ή οποία δμως σή
μερον Οά σώση άπό τάς χεΐράς σας τό θύμα 
τοΰτο. Κύριε Βίκτωρ, μή πίε-ε, μη έγγίσετε 
τό δόλιον τοΰτο ποτόν, είναι δη)χητήριον, 
τό ώμολόγησαν πρό ολίγου, θέλουν νά σάς 
δολοφονήσουν.
— Τό γνωρίζω, άπεκρίθη ό Βίκτωρ, καί έ- 
μειδίασε μετά πραότητος.
— ’Αποφασίσατε λοιπόν νά άποθάνητε ;
— Ναί, έξ ανάγκης, έπανέλαβεν έκεϊνος μέ 
φωνήν διακεκομμένην καί ασθενή, διά νά Οά - 
ψω είς τόν τάφον τούς ελέγχους τού συν- 
ειδότος καί τήν άτίμωσίν μου.
— Θά σέ ακολουθήσω τότε καί έγώ καί θά
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απολαύσω τέλος πάντων τήν άνέλπιστον εύ- 
3αΐ[.·.ονίαν τού νά μή σέάποχωρισθώ πλέον!..
— Τί λέγεις άθλια; άνέκραξεν ό Σαδώκ 
φρικιάσας άπέναντι τοιαύτης φρενίτιδας.
— Λέγω δτι ό θεός είναι πανάγαθος. Ή πα- 
νόλβιος αύτη στιγμή μέ άνταμείβει διά τήν 
σκληράν άγωνίαν, τήν οποίαν πρό ολίγου 
ύπέφερον νά άποθάνω τοιουτοτρόπως, νά 
άποθάνω μαζί σου, νά μεταβώ είς τήν άλλην 
ζωήν, δπου αντίζηλος τοΰ έρωτός μου δέν 
Οά ύπάρχη, καί δπου ίσως Οά μέ άνταγαπή- 
σης· ώ τί ώραιότερον, τί εύτυχέστερον τού
του’ !

Ένώ ώμίλεί, ό Βίκτωρ έπιε τό ήμισυ τοΰ 
φαρμάκου,. έγερθείς τότε αίφνιδίως καί μετ’ 
άπιστεύτου δυνάμεως.
— Μαρκησία, είπε, μετανοείς διά τούς τρεις 
φόνους, τούς όποιους έξετέλεσες ;
— “Οχι, διότι έσκόπευον νά σέ σώσω καί 
διότι Οά έσφαζον ίδιοχείρως τόν κόσμον δ- 
λον άντί μιας, τριχός τής κεφαλής σου.
— '.Οποίον τέρας ! άνέκραξεν ό είσαγγελεύς.
— Διάβολος τετραπέρατος, ειπεν ό άπό- 
στρατος.
— Ό θεός ένώπιον τοΰ όποιου θά έμφανι- 
σθώμεν άς σέ δικάσή, είπεν ό Βίκτωρ, διότι 
έγώ δέν σέ καταδικάζω, καί πρός άπόδειξιν, 
λάβε, προσέθηκε προσφέρον αυτή τδ έπανα- 
ληφθέν δηλητήριου. Άπόθανον μετ’ έμοΰ, 
μαρκησία.

Πριν δέ προφθάσωσιν οί μάρτυρες τής 
σκηνής ταύτης νά τήν έμποδίσωσιν ή μαρ
κησία ήρπασε τό δηλητηριον, τό έπιε μετά 
χαράς άγριας καί ύστερον έψιθύρισεν «Εύ- 
λογητδς ό θεός, τώρα είμαι εύτυχεστέρα καί 
τής κυρίας Δαλλιέ ! .. » Μετ’ ολίγον ήρχισε 
νά κλονίζηται καί τέλος κατέπεσε κατά γής· 
καί ό Βίκτωρ δέ αύτός μετ’ ού πολύ έχασε 
τάς αισθήσεις του· οί οφθαλμοί του έθολώ- 
Οησαν καί νευρικός· σμασμός ήλλοίωσε τήν 
δψιν του. 'Όταν δέ ό Σαδώκ ό άείποτε ύπο
πτος ήγγισε τάς χεΐρας του, ήσθάνθη αύτάς 
συνεσταλμένας καί ψυχρός. Ό αύστηρός 
είσαγγελεύς έπέβλεπεν έξ αρχής τόν Βίκτο
ρα Δαγγλήν αί άσωτίαι του τόν έκίνουν είς 
άγανάκτησιν· ό άτακτος αύτοΰ βος τόν δυσ- 
ηρεστει, αί δέ συχναί έπισκέψεις του έν τοΐς 
καταγωγείοις τών χαρτοπαιγνίων, παρά τήν 
αύστηράν άπαγόρευσιν τοΰ μοιράρχου, τώ 
οιηγειρον πολλάς κατ’ αύτοΰ ύπονοίας καί 
πρδ τής ολέθριας ταύτης άνακαλύψεως, τόν 
κατηρατο ένδομύχως ώς γενόμενον μεγάλης 

λύπης πρόξενον τώ πατρί αύτοΰ, καί δμως 
δταν τόν είδεν έξηπλωμένον έπί τής κλίνης 
πελιδνόν καί άψυχον δέν άντέσχεν, άλλά 
στεναγμός έν ειδει μεταμελείας έξήλθε τοΰ 
στήθους του. Βεβαίως καί ούτω πως εξήγησε 
τόν στεναγμόν τοΰτον ό Μαυρίκιος Σαινβι- 
κτώρ, καταγινόμενος τότε είς τδ νά καλύψη 
τδ σώμα τής Μαρκησίας, διότι είπε·
— Κρίμα ν’ άποθάνη τοιουτοτρόπως !..
— Θλίβομαι, σας βεβαιώ, κυρίως καί θαυ
μάζω τήν άταραξίαν σας.
— Έάν παρευρίσκεσθε άγαπητέ μοι είσαγ- 
γελευ, είς οσας μάχας παρευρέθην έγώ καί 
άν έβλέπετε ποταμούς αιμάτων καί σωρούς 
χιλιάδων πτωμάτων, δέν Οά σάς έπροξένει 
τοιαύτην έντύπωσιν ό θάνατος.
— Σάς πιστεύω, άλλ’ άς έξέλθωμεν έντεΰ- 
θεν, διότι τδ είδος τοΰτο τής εκουσίου θα
νατικής έκτελέσεως, δπως σεις τήν καλεΐτε, 
μοΰ σπαράσσει τήν καρδίαν.
— Έτήρησα τήν ύπόσχεσίν μου, κύριε Σα- 
οωκ.
— Καί έγώ Οά έκτελέσω τήν έδικήν μου.
— "Αμα τωόντι έφθασεν ή δεκάτη καί πριν 
άκόμη τό ώρολόγιον τής άγοράς σημάνη, ό 
Σαδώκ έσχισε καί έκαυσεν ένώπιον τοΰ Σαιν- 
βικτώρ καί τοΰ μοιράρχου, είσελθόντος τότε 
κατά τά προσυμφωνηθέντα είς τδ σπουδα
στήριο'» τοΰ Δαγγλή, τήν σελίδα τής άνα- 
κριτικής έκθέσεως τήν ένοχοποιοΰσαν τόν Βί
κτορα. " Αμα δέ ή φλδξ τής λυχνίας κατέφα
γε καί τδ τελευταίου αύτής ίχνος, έτειναν 
άμφότεροι τήν χεϊρα πρός τδν πρώην αξιω
ματικόν τοΰ ίππικοΰ, έκεϊνος δέ κατά τήν 
συνήθειάν του άνταπεκρίθη είς τήν συμπαθή 
ταύτην διάχυσιν μέ τρόπον άπότομον μέν 
άλλά πλήρη ειλικρίνειας, είπών έν ταύτώ 
διά φωνής, ήτις έπροξένησε φρίκην τώ 
Σαδώκ-
— Φίλτατε Δαγγλή, μή μ’ εύχαριστής ά
κόμη, διότι μοί έναπολείπεται ή έκπλήρωσις 
καθήκοντος δυσχερεστάτου, δπερ δμως έλ
πίζω νά φέρω είς πέρας.

Ό μοίραρχος έκπλαγείς ένητένισε τδν 
Σαδώκ, άλλ’ έκεϊνος άπέστρεψε τδ πρό- 
σωπον.

Οί λόγοι τοΰ κυρίου Μαυρίκιου μοί ένθυ- 
μίζουσιν, είπεν, δτι τήν εσπέραν ταύτην δ- 
φείλομεν καί ήμεΐς νά έκπληρώσωμεν σπου- 
οαίαν ύπηρεσίαν ή άνάκρισις έπερατώθη, οί 
δικασταί συνήλθαν, καί οί έν Καστελλίω 
κακούργοι μάς άναμένουσιν.

— 'Υπάγετε, κύριοι, τιμωρήσατε τά ελεεινά 
ταΰτα όντα- σύ δέ, φίλε μου, μή φοβοΰ, δέν 
θά απομακρυνθώ του Βίκτορος.

χιχ.
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΩ,Ν ΕΝΟΡΚ&Ν·

'Γήν δεκάτην καί ήμίσειαν τής νυκτός ό 
είσαγγελεύς καί ό μο ραρχος, δστις έξε- 
πλήρου ταύτοχρόνως καί οικαςτκά καθήκον
τα, διευθύνθησαν είς τήν έπί τούτω ώρισμέ- 
νην έν τή εισαγγελία αίθουσαν τών συνε
δριάσεων, δπου ήσαν συνηγμένοι καί οί λοι
ποί δικασταί. Περί τδ μέσον μεγάλης τρα- 
πέζης έκάθησεν ό Πέτρος Φραγκίσκος Άϋ- 
ρόλης Δαγγλής, συνταγματάρχης τής χω
ροφυλακής καί γενικός άρχηγός τών κατά 
τήν Καυένην και Μοντοβάν στρατιωτικών 
δυνάμεων, δεξιόθεν δέ καί άριστερόθεν αύ
τοΰ οί δικασταί Γεράρδος Δορσή, Λέων Κα- 
μινέλης, ό σύμβουλος Δαρασής καί οί γραμ
ματείς Δεσταμβίλ καί Φουρνέτιος.

Ό είσαγγελεύς Σαδώκ ύπδ τδ φώς δύο 
μεγάλων λαμπτήρων άνέγνωσε τήν έκθεσίν 
του και διεξήλθεν έν μέσω βαθείας σιγής 
τήν ιστορίαν τής μυστηριώδους συμμορίας. 
Ή έγκληματική αύτη εταιρία, κέντρον έχου- 
σα τήν μαρκησίαν καί είς τδν κήπον αύτής 
συνερχομένη, συνέκειτο έξ όγδοήκοντα εξ 
ατόμων έξ άμφοτέρων τών φύλων· έκαστος 
δέ τών συνεταίρων είχε πλαστόν όνομα καί 
διακριτικά σημεϊα τρία έρυθρά κρίνα έζω- 
γραφημένα έπί τών βραχιόνων του. Καί 
πεντήκοντα μέν έκ τών κακούργων εύρί- 
σκοντο είς τάς χεΐρας τής δικαιοσύνης, έκ
τος ένδς παλαιοΰ ναύτου, κατορθώσαντος νά 
διατρυπήση τδν τοίχον τής φυλακής του καί 
δραπετεύση είς τδ δάσος τοΰ Μοντέκ, 
τδν όποιον έως τότε αί άρχαί, άν και πολ
λάς καταβαλοΰσαι προσπάθειας, δέν άνεΰ- 
ρον. Έκτδς τών πεντήκοντα τούτων οί λοι
ποί άμα άρξαμένης τής καταδιώξεως έγέ 
νοντο άφαντοι καί δέν κατωρθώθη ή σύλλη- 
ψίς των. «

Έν ίδιαιτέρω παραγράφω, δν τό δικαστή- 
ριον απνευστί ήκροάσθη, ό είσαγγελεύς ύ- 
πέδειξε τοΰ αοράτου άρχηγοΰ τάς ένεργείας· 
έξέθηκε τίνι τρόπω παρευσκεύαζεκαί ώδήγει 
αύτοπροσωπως τάς ληστρικός έκδρομάς· 
διήγειρε δέ τδν θαυμασμόν τών συναδέλφων 
του, διηγηθείς μέ οποίαν καί όπόσην τάξιν 
οί λησταί έξετέλουν τάς νυκτερινός έπιδρο- 

μάς καί διεμερίζοντο τά λάφυρα. » Ό έπί- 
φοβος ούτος άρχηγός, ό εύφυ,έστατος καί 
ένεργητικώτατος, προσέθηκεν ό κύριος Σα- 
οώκ, έπισπεύδων τήν άνάγνωσιν οιέφυγεν 
μετά τής συνενόχου του τήν τιμωρίαν τής 
δικαιοσύνης, άλλ’ ή Θεία πρόνοια ούδέν ένα- 
πολείπει άτιμώρητον, διότι τά κύματα τοΰ 
Τόρνου, προλαβόντα τήν καταδικαστικήν 
ύμών άπόφασιν ύπεδέχθησαν τά πτώματα 
άμφοτέρων.»

Ό είσαγγελεύς μετά τήν ρητορικήν ταύ
την αποστροφήν μεγάλως συγκινήσασαν 
τούς δικαστάς, έδικαιολόγησε τδ άναποφά- 
σιστον καί τήν βραδύτητα τής δικαιοσύνης 
περί τήν άνακάλυψιν καί καταδίωξιν τών 
κακούργων, ώς πρόφασιν τιθέμενος τήν δε
ξιότητα τοΰ άρχηγοΰ, τήν πονηριάν τής 
μαρκησίας καί τήν προδοσίαν τοΰ Ξυπνη
τοί», όστις ήν έκ τών δραστηριωτέρων εργα
τών τής έγκληματικής ταύτης εταιρίας. Ά- 
νακεφαλαιώσας δ’ ύστερον τά ρηθέντα έξέ- 
φερε τήν γνώμην του γενομένην όμοφώνως 
παραδεκτήν ύπδ τοΰ δικαστηρίου. Άφοΰ δέ 
ύπεγράφη παρ’ άπάντων ή άπόφασις καί έ- 
ξεπληρώθη καί ό τελευταίος ούτος τύπος, ό 
μοίραρχος διέταξε τόν ύπαστυνόμον νά είσ- 
αγάγη τούς καταδίκους, ΐνα άκούσωσι τή'/ 
άνάγνωσιν τής καταδικαστικής άποφάσεως. 
Μετ’ ού πολύ ό Βιτάλης Τρεμολιέρ έπέ- 
στρεψεν άγων σιδηροδέσμιους τούς φονεϊς 
τής Βερνύ.

Ό Βραχομύτης, ό "Εριφας καί ό Πιτό- 
σχης έκάθησαν σιγώντες καί τρέμοντες 
έπί τοΰ εδωλίου τών υποδίκων ό δέ πρόε
δρος άπευθύνων πρδς αύτούς τόν λόγον διά 
φωνής τραχείας, πενθίμως άντηχησάσης ύπδ 
τών θόλων τής ήμιφωτίστου έκείνης αι
θούσης, είπε,

« Πέτρε Βαλάτη ή Βραχομύτη. Ιωάννη 
Ααπόρτε ή “Εριφα καί σύ ’Ιωάννη Ααπλάση 
ή Πιτόσχη, ομολογείτε σεις εαυτούς ένο
χους τών κλοπών τών ληστειών καί τών 
φόνων τών ένδιαλαμβανομένων έν τώ πρωτο
κολλώ συμφώνως πρός τάς έν τή άνακρίσει 
καταθέσεις σας ;

Τών τριών κακούργων κατανευσάντων, ό 
πρόεδρος άνέλαβε πάλιν" τδν λόγον

— Τό έπαρχιακδν δικαστήριον πεισθέν 
περί τής ένοχης σας είς τά ρηθέντα κα
κουργήματα, τάς κλοπάς , μετά φόνου 
συνοοευομένας ή καί μή, καί πρδ πάντων 
είς τήν ληστείαν , τήν ένεργηθεϊσαν έν 
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τή οικία καί κατά τοΰ άτόμου της Γε
ωργίας Βερνύ, κατά τήν θέσιν Βρεσσώ- 
λην τής επαρχίας Ααγζεδώκ, λαβόν δέ ύπ’ 
όψιν καί τά 'λοιπά κακουργήματα τά μνη
μονευόμενα έν τώ πρωτοκολλώ, σάς κατα
δικάζει καί σάς παραδίοει εις χεΐρας τοΰ 
εκτελεστού τής ανώτατης δικαιοσύνης, δστις 
γυμνούς καί έσωκάρδιον αντί άλλης ενδυ
μασίας φέροντας, καί περί τόν τράχηλον 
βρόχον έχοντας, Θέλει σάς μετακομίσει διά 
τοΰ έπί τούτω φορείου εις τά πρόθυρα του 
μητροπολητικου ναοΰ· έκει δέ γονυπετήσαν- 
τες καί άνά μίαν μεγάλην λαμπάδα άνημ- 
μένην κρατούντες θέλετε ομολογήσει δη
μοσία τά κακουργήματα σας, καί θέλετε έ- 
πικαλεσθή τήν συγγνώμην τού Θεοΰ, τοΰ βα- 
σιλέως καί τής δικαιοσύνης. Μετά ταΰτα θέλει 
σάς αναβιβάσει πάλιν έπί τού φορείου καί 
θέλει σάς φέρει είς τήν βασιλικήν πλατείαν 
τής πόλεως ταύτης, διά νά διαμελισθήτε 
ζώντες, αφού προηγουμένως ύποβληθήτε εις 
τάς ύπό τοΰ νόμου όριζομένας διατυπώσεις.

Τούς δυστυχείς τούτους, τούς οποίους 
ήναγκάσθησαν νά άπαγάγωσιν έπί τών χει- 
ρών βαστάζοντες, διεδέχθησαν οί φονεϊς της 
Λαγράβης, Οηριωθέστεροι καί απαθέστεροι 
τών πρώτων. Καί ό μέν Γρεναδιέρος έμάσα 
νίκοτιανήν έν πλήρει αταραξία, ό Καρλής 
διεμαρτύρετο διά τής σολοικοβαρβάρου Ώ- 
βερνιακής διαλέκτου, ό δέ Κουρελάς διά 
πολλών μορφασμών καί κλίσεων τής κε
φαλής άπεκρίνετο είρωνικώς είς πάσα'? φρά- 
σιν τής δικαστικής άποφάσεως, καταδικα- 
ζούσης τούς μέν δύο πρώτους είς τόν διά 
τροχοΰ, αύτόν δέ είς τον δι’ αγχόνης Οά- 1 
νατον.

Μετ’ αύτούς έκάΟησαν έπί τοΰ ολέθριου 
θρανίου οί φονείς τοΰ Κορβίνου. Ό Μακρο- 
γιάννης /αί ό Γουρέτας, άν καί προφανέ
στατα άπεδεικνύετο ή ένοχή των καί αί 
κατ' αύτών μαρτυρία’, ήσαν σαφέστατα’, καί 
λίαν ζαταπειστικαί, ούχ ήττον ήρνοΰντο τά ι 
πάντα έπιμόνως και ύβριζαν καί κατηρώντο 
τόν Λυζοπόδην, δστις μετά θερμών δακρύων 
ώμολόγει τά κακουργήματα των, διότι κα- ! 
τεοικάσθη καί αύτός μετά τών δύο συντρό
φων του είς τόν διά τροχοΰ θάνατον.

Τό οικαστήριον ακολούθωςκατεδίκασεν είς 1 
θάνατον μέν διά βρόχου γυναίκα κλεπτα- 
πάδοχον καί τήν χολήν μάγισσαν τοΰ Μον- 
τέκ, είς δέ μέχρις αίματος ραβδισμόν δη
μοσία είς τά κεντρικώτερα μέρη τής πόλεως ,

τάς ώσαύτως κλεπταπαδόχους Άντωνιέταν 
καίΓαλιόναν, καί τέλος τούς έρήμην διζα- 
σθέντας τριάκοντα κακούργους είς τόν διά 
τής σταυρώσεως θάνατον, τούς έξ αύτών 
συνενόχους είς άειφυγίαν, τήν δέ μαρζησίαν 
καί τόν Μαΰρον είς εικονικήν άπαγχόνισιν 

Οί δικασταί θέλοντες νά καταστείλωσι
τήν πρός τό καζουργεΐν τάσιν διά τοΰ θεά
ματος πολυειοώνζαί φριζωδών βασάνων, ά- 
πεφάσισαν, ώστε άπασαι αί αποφάσεις νά 
έκτελεσθώσιτήνέπαύριον. "Οθεν ό ακάματος 
είσαγγελεύς έδήλωσεν δτι θά διανυζτερεύση 
έν τή Εισαγγελία, δπως φροντίση περί τών 
περαιτέρω, οί δέ συνάδελφοί του έπαινέσαν- 
τες τόν ζήλον καί τήν δραστηριότητα του, 
άπεχώρησαν περί τό μεσονύκτιον, καί συν- 
διαλεγόμενοι περί τών θανατικών εκτελέ
σεων τής έπαύριον, συνώδευσαν τόν μοίραρ
χον μέχρι τής θύρας τοΰ μεγάρου του.

Ό Δαγγλής κατείχετο ύπό σφοδράς συγ- 
ζινήσεως· τόν ήλεγχεν ή συνείδήσις καί με- 
τενόει πικρώς, καθό άνήρ κατά βάθος τίμιος 
καί δικαστής αμερόληπτος, έπί τή αύστηρό- 
τητι ήν έδειξε κατ’ ανθρώπων άθωοτέρωνίσως 
τοΰ υίοΰ του. Τήν πατρικήν έπιείκειαν έθεώρει 
παρανομίαν, τό δέ κακούργημα τοΰ υίοΰ του, 
άφότου παρήλθον οί περί τής ζωής τούτου 
φόβοι του, τοσούτω τώ έφαίνετο τερατώδες, 
ώστε άπεφάσισε πρός τιμωρίαν νά τόν κα- 
ταδιζάση μετά τήν άνάρρωσίν του είς άει- 
φυγίαν και νά τόν άποστείλη είς τάς αποι
κίας. ’Ενώ δέ έσχημάτιζε διά τοΰ νοός του 
τήν ανέκκλητον ταύτην άπόφασιν, είδε τόν 
Μαυρίκιον Σαινβικτώρ, δστις τόν άνέμενεν 
έπί τής κλίμακος· καταληφθείς δέ ύπό λυ
πηρού προαισθήματος τόν έρωτά άμέσως 
περί τής καταστάσεως τού υίοΰ του, άλλ’ 
έκεϊνος αντί άποκρίσεως διευθύνεται πρός 
τόν κοιτώνα τοΰ πληγωμένου, όταν δέ έφθα- 
σ.ε πρό τοΰ κατωφλιού τής θύρας, λαβών διά 
μιας τήν χεϊρα τού παρακολουθοϋντος γέ- 
ροντος μοιράρχου,
— Δαγγλή, ειπεν, αισθάνεσαι καί τώρα τήν 
γενναιότητα έκείνην τήν όποιαν έθαυμασα 
πρό τεσσαρακονταετίας, δταν συνεβαοίζομεν 
κατά τού έχθρού;. .
— Ναι, τήν αισθάνομαι !
— Έάν εύρίσκεσο άπέναντι τριών τηλεβό
λων γεμισμένων διά σφαιριδίων Οά έφώρμας, 
ώς καί έπί τών Φλανδοικών πολέμων, έφιπ
πος καί κραυγάζω·? έμπρός ; ..
— Ναι, άλλά πρός τί ή έρώτησις αϋτη ;

— Διότι ή ηλικία, φίλε μου, ψυχραίνει τό 
αίμα καί τήν καρδίαν, τό δέ γήρας συνεπά
γεται δυστυχώς τήν άδυναμίαν !
— Συνέβη τοιούτόν τι είς σέ ;
— Μέχρι τούδε, χάριτι Θεία, όχι.’
— Μέ θεωρείς λοιπόν άσθενέστερον καί ά- 
στατώτερον τών άλλων;
— ’Όχι! καί πρός άπόδειξιν Οά σοί άναγ- 
γείλω αγγελίαν θλιβερά·?.
— Θλιβερωτέρας παρ’ δσας σήμερον ήκου- 
σα ! Δέν πιστεύω.'..
— Ή κατάστασις τού Βίκτορος, φίλε μου, 
είναι έπίφοβος .’
— Έπεθύμουν νά ήκουον τόν θάνατόν του .’
— Έχεις τωόντι τον σκληρόν τούτον πό
θον,—τόν όποιον ομολογώ δτι καί έγώ δέν 
επικρίνω, διότι ό έστιγ ματισμένος βίος έιναι 
αφόρητος, — επιθυμείς πραγματικώς τόν 
θάνατόν του;
— Ναι, ορκίζομαι ενώπιον τοΰ θεοΰ !
—Έγώ λοιπόν τότε σέ διαβεβαιώ δτι σφάλ
λεις, διότι ύπόθες δτι ή εύχή σου πάραυτα 
είσηκούετο; <.
— Θά έκλινον γόνυ άπέναντι τής βουλή- 
σεως τοΰ Ύψιστου, καί άφού παρήρχετο ή 
πρώτη όρμή τών δακρύων ... Οά τόν έδο- 
ξολόγουν!
— ’Αλήθειαν λέγεις, Δαγγλή, άλήθειαν ;
— Σέ διαβεβαιώ έν λόγω τιμής καί μά τόν 
έπί τοΰ στήθους μου σταυρόν τοΰ 'Αγίου 
Λουδοβίκου, τόν όποιον δέν τολμώ νά άτε- 
νισω οσάκις σκέπτομαι τόν άθλιον αύτόν 
υιόν !
— 'Θ Θεός λοιπόν σέ εισήκουσε, φίλε μου, 
καί δύνασαι επομένως νά θρηνήσης ! ..
— Άπέθανε ! ..
— Άπεθανεν ώς θά άπεθνήσκομεν καί ημείς 
έπί τοΰ πεδίου τής μάχης δταν ήμεθα εικο
σαετείς.
— Τό'? δυστυχή ! κρίμα δτι δέν είχε τάς 
άρχάς μας καί τό πρός τήν πειθαρχίαν σέ
βας, δπως τό ήσΟανόμεθα ήμεΐς ! Πικραί 
καί άνωφελεις άναμνήσεις ! ίσως έπρεπε νά 
μεταχειρισθώ έξ αρχής άλλην μέθοδον διά 
νά δαμάσω τόν κατά βάθος μέν αγαθόν ά- 
•δάμαστον δέ τούτον χαρακτήρα .’
— — Ενθυμοδ, Δαγγλή, τί ύπέσχεσο πρό 
λίγου, έσο γενναίος!
— 4μα παρέλθη ή πρώτη όρμή τής λύπης, 
θέλω δείξει, βεβαιώθητι, καί γενναιότητα 
-καί αύταπάρνησιν άλλά ή Θηοεσί»! Φαν
τάζομαι οποίαν απελπισία·? αισθάνεται ή τα

δ-

λαίπωρος νέα μεθ’ οσα σήμερον συνέβησαν, 
καί μάλιστα καθόσον ήγαπάτο πολύ ύπό τοΰ 
άδελφοΰ της, καί μόνη αύτή είχεν έπιρροήν 
τινα έπί τού άτιθάσσου εκείνου χαρακτήρος.
— Ύπαγε νά τήν παρηγορήσης, σέ περι
μένει είς έκείνον έκεϊ τόν Θάλαμον.
— Καί σύ μόνε πιστέ μου φίλε, τί θά πρά- 
ξης; · ·
— Θά έλθω μετ’ ολίγον, διότι τώρα μοί 
ύπολείπεται ή έκπλήρωσις χρέους τό όποιον 
δέν άφήνω είς τήν διάκρισιν μισθωτών αν
θρώπων, μά τήν πίστιν μου, οχι ?

Ό μοίραρχος περιεπτύχθη αύτόν έν κα- 
τανύξει, ένώ ταυτοχρόνως προσεπάθει νά 
κρύψη τά δάκρυά του, ύστερον δέ αύτός μέν 
μετέβη πρός τήν Θηρεσίαν, ό δέ Μαυρίκιος 
παραλαβών τόν γέροντα Γιάννην είσήλΟεν 
είς τόν νεκρικόν θάλαμον καί έκλείδωσεν 
έσωθεν άσφαλώς τάς θύρας. Τήν δέ πρωίαν 
τής έπαύριον άνδρες δύο μελανείμονες πε- 
S'/οντο τάς οδούς καί πλατείας του Μον- 

ζν κωδωνίζοντες καίπενθίμως φωνάζον- 
τες, «ΙΤροσκαλεϊσθε νά παρευρεθήτε είς τήν 
κηδείαν τοΰ κυρίου Βίκτορος Δαγγλή καί τοΰ 
έξοχωτάτου άρχοντος Στανισλάου Αεζίν- 
σκη λοχαγού τής Πολωνικής φάλαγγος, 
τελεσθησομένην τήν πέμπτην ώραν μετά 
μεσημβρίαν είς τήν ένοριακήν αύτών εκ
κλησίαν τοΰ άγ. ’Ιακώβου. Δέεσθε ύπέρ 
άναπαύσεως τών ψ υχών αύτών !»

’Αλλ’ ό οχλος ήκιστα προσεΐχεν είς τήν 
πένθιμον ταύτην αγγελίαν. Αί έπί τής βα
σιλικής πλατείας έστημέναι άγχόναι, οί πα
ρακείμενοι τροχοί, τά μετά κρότου σχημα- 
τιζόμενα ικριώματα προεμήνυον αιματηρόν 
Θέαμα, βασάνους καί άγωνίας θνησκόντων, 
επομένως ό Θηριώδης όχλος έπί τή έλπίδι 
τοιούτου Θεάματος έκβαχευόμενος, έτρεχε 
μετά βοής, ώς άγριον κύμα θαλάσσης,πρός τό 
Καστέλλιον. Ή δέ ανυπομονησία του μετ’ 
ολίγον έκορέσθη, διότι τήν έννάτην ακριβώς 
ό Γρεναδιέρος, ό Έριφας καί ό Πιτόσχης 
παρεοόθησαν εϊς τόν εκτελεστήν τής άνωτά- 
της δικαιοσύνης, δςτς κατάτάκεκανονισμένα 
τούς μετέφερεν άπέναντι τοΰ μητροπολιτι- 
κοΰ ναοΰ καί έκει τούς ήνάγκασε νά έπικα- 
λεσθώσι τό έλεος τοΰ Θεού, τοΰ βασιλέως 
καί τής δικαιοσύνης, ύστερον δέ τούς έπα- 
νήγαγεν είς τήν ειρκτήν, οπού έμελλον νά 
ύποβή.ηΟώσιν εις νέας διά βασάνων ανακρί
σεις ύπό τοΰ άναμένοντος αύτούς είσαγγε- 
λέώς.

I

II

11
Η



«06 ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ. ΧΡΓΣΑΑΑΙΣ. 607

Ό ώσπερ ή Νέμεσις άκράδα,τος Σαδώκ 
προσεπάΟησε ‘τωόντι και δι’ απειλών καί διά 
βασάνων και 2ιά της πειθοΰς νά τούς δ,ναγ- 
κάση νά μαρτυρήσωσιν όσα κακουργήματα 
έπραξαν, ποιους άλλους συνενόχους είχον 
καί πρό πάντων ποϋ εύρίσκοντο κεκρυμμένα 
τά έκ του έν Βαστίδι Πύργου κλαπέντα· άλ
λ’ όλα άπέβησαν μάταια διότι έκεΐνοι έπανέ- 
λαβον κατά 7χέξιν ό,τι έν τή πρώτη άναχρί- 
σει κατέθεσαν. Άφοΰ λοιπόν ύπέστησαν πο- 
λυειδεΐς βασάνους παρεδόθησαν εις τόν 
δήμιον όστις άπαγαγών αύτούς εις τήν Βα
σιλικήν πλατείαν, κατέαξεν αύτών τά μέλη 
διά σίδηρου ροπάλου, και τούς άνεβίβασεν 
έπί τοΰ τροχού όπου καί έξέπνευσαν το πρό
σωπον προς ούρανδν έχοντες άνεστραμμένον.

Τούτους παρηκολούθησαν είς τόν θάνατον 
και οί έπιλοιποι κακούργοι, έν μέσω τών 
χλ-.υασμών, τών ύβρεων καί τών λυσσωδών 
αλαλαγμών τού όχλου, διά φριχωδών βασά
νων διαμελισθέντες έπί τροχών ές-ημένων εις 
τό κέντρον ικριώματος· κύκλω δέ τού ικριώ
ματος τούτου άπό αγχονών έκρέμαντο τά 
πτώματα τού Μακρογιάννη, τού Κουρελά, 
ενός διαβόητου κλέπτου καί τής μαγίσσης 
τού Μοντέκ. Τό φρικωδέστερον δέ πάντων 
θέαμα ήτο παιδίον ένδεχαετές ημίγυμνου καί 
δεδεμένον έπί καΟημαγμένου σκόλοπος, όπου 
έξεψύχουν οί κατάδικοι. Πρός τιμωρίαν μ ι- 
κ ρ άς κ λ ο π ή ς, διαπραχθείσης ύπ’αύτού, 
τό δικαστήριον τό κατεδίκασε νά παρασταΟή 
είς τό ανθρώπινον έκεϊνο κοεουργεϊον καί 
ύστερον νά φυλακισθή έπί δεκαετίαν είς τό 
σωφρονιστήριον τού 'Αγίου Λαζάρου !

Τοιαύτην τραγικήν καί απάνθρωπου λύ- 
σιυ έλαβε τό δράμα τής μυστηριώδους συμ
μορίας· λέγομεν δέ άπάυθρωπου διότι πραγ- 
ματικώς αί έπιβληθεΐσαι τιμωρίαι ήσαυ δ
λως άγριαι καί δυσαυάλογοι κατά μέγα μέ
ρος πρός τά διαπραχθέυτα έγκ7νήματα.

Ένώ δέ ό δήμιος έξεπλήρου τό έργον του 
έπί παρουσία χιλιάδων θεατών, άπασα ή 
Μοντοβανική αριστοκρατία εύρίσκετο συνηγ- 
μένη έν τώ ναώ τού 'Αγίου Ιακώβου κύκλω 
πολυτελούς θολωτού επιστεγάσματος ύπό 
τό όποιον έκειντο τά φέρετρα τού Βίκτορος 
καί τού γαμβρού αύτού τού εύγενοΰς λο
χαγού. Ή κηδεία έτελέσθη έν όλη τή με
γαλοπρεπείς, παρόντων όλων έν γένει τών 
ύπαλλήλων έν στολή καί συνοδευόντων τά 
λείψανα μέχρι τού νεκροταφείου τών Δρα
γόνων τής Πολωνικής φάλαγγος καί ένδς 

τάγματος χωροφυλάκων εις δέ έκ τών δι
καστών έξεφώνησεν επιτάφιον λόγον, ένω έ- 
νεκωμίασεν εύγλώττως τάς άρετάς τών Οα- 
νόντων. Κατόπιν τής έκφοράς ταύτης ήκο- 
λούθει ε ς αρκετήν άπόστασιν καί τρίτου 
άλλά πενιχρόν νεκροφορεΐον, δπερ ώς ύπέ- 
Οεσεν ό εϊσαγγελεύς, περιείχε τό λείψανον 
τής μαρκησίας. Μία τις περίστασις όμως 
έκίνησε καί ά7/λων πολλών τήν περιέργειαν, 
αλλά πρό πάντων τού ύποπτου Σαδώκ, καί 
αΰτη ήτον ή απουσία τού κ. Μαυρίκιου Σαιν- 
βικτώρ, τού οίκειοτέρου φίλου τής πενθού- 
σης οικογένειας. Διατί ό φίλτατος τού μοι
ράρχου δέν συνώδευσε τήν έκφοράν, ά7νλ’ ά- 
νεχώρησε πρό τής ανατολής τού ήλίου, κα
τά τούς λόγους τού Βονρεπώ, είς τήν έξο- 
χικήν αύτού οικίαν ; Τήν λύσιν τού αινίγ
ματος τούτου, τό όποιον άπησχόλει τδν κ. 
Σαδώκ, θέλουσιν εύρεΐ οί άναγνώσται μας 
είς τό ακόλουθου χεφάλαιον.

XX.

ΟΙΚΙΑ ΦΙΛΙΚΗ.

Πρός βορράν τού Μοντοβάν διαφαίνεται 
μακρόθεν δρος ύπόλευκον, ένοπτριζόμενον 
χαριέντως είς τά ύδατα τούταχυρρόου Τόρ
νου, παρά τούς πρόποδας δέ τού όρους τού
του κεΐται πολίχνιον εύμορφώτατον καί τό
σω γραφικώς τοποθετημένου, ώστε ό βλέ
πων τούτο ενθυμείται τάς περί τήν Αεάπο- 
λιν μαγευτικός έξοχάς τών Ιταλών. Ώ- 
ραιώτερον τούτου πανόραμα ούδ’ είς τήν 
Ελβετίαν ύπάρχει ούδ’ είς ά/Λην τινα τών 
ύπεραλπείων χωρών άνάβηθι είς τι παρα
κείμενον τώ πολιχνίω ύψωμα, στρέψου τά 
βλέμματά σου είς τ-ήν ύπδ τούς πόδας σου 
έκτυλισσομένην κοιλάδα, και θέλεις άφεύ- 
κτως άναβοήσει ύπό θαυμασμού.

Περί τάς έσχατιάς τής μικράς ταύτης 
πόλεως τής ύπδ τού Φιλίππου Αύγούστου 
ίδρυθείσης κεΐται έντός κήπου ταπεινός οΐ- 
κίσκος, κρυπτόμενος σχεδόν ύπδ ιτεών, ακα
κιών καί ά/Λων ύψικόμων δένδρων ό δέ οί- 
κίσκος ούτος είς μέν τήν πρδς τήν όδδν 
πλευράν του μίαν καί μόνην θύραν ύλόφρα- 
κτον έχει καί παραθύρων έντελώς στερείται, 
είς δέ τήν πρδς τόν κήπον καθαυτό πρόσο- 
ψιν ύπάρχουσι δύο παλαιά παράθυρα καί ύα- 
λόφρακτος θύρα, άνοίγουσα έπί κατηρειπω- 
μένης κλίμακος, τήν όποιαν αύτοφυής χόρ- 
τος, κισσός καί ήλιοτρόπεια ειχον πρδ πολ-

κοι-

λού ώς έκ τής έρημώσεως καθ’ ολοκληρίαν 
καλύψει. Τά παραθυρόφυλλα άρχήθεν πρα- 
σινόχροα όντα, τώρα δέ ύπδ τής πο7.υκαι- 
ρίας καί τών βροχών σαθρωθέντα καί άπω- 
λέσαντα τόν άρχικόν χρωματισμόν, κατά 
τό ήμισυ μόνον άνοίγονται, διότι έμποδίζον- 
ται ύπό τών εκατέρωθεν άναδενδράδων καί 
τών κλάδων πολ7άΰν άλλων άτάκτως ά- 
νερπόντων έπί τών τοίχων τής οικίας φυ
τών ύπδ δέ τήν στέγην πολλαί χεληδόνες 
έκτισαν τάς φωλεός των. Ό κήπος ήτον ή- 
μελημένος, καί δμως διά τό εύφορον τής 
γής έκείνης, όλίγαι γαροφαλέαι καί τινα 
άλλα έντόπια άνθη θάλλουσιν, ούτως είπεΐν 
αυτομάτως, καί πολλά μάλιστα δένδρα σκιά- 
ζουσι μικράν δεξαμενήν παρά τήν είσοδον 
τής οικίας κειμένην. Πρός τό μέρος τού 
κήπου υπάρχει εύρύχωρον δώμα συνεχόμε
νον μετά τής οικίας καί συγκοινωνούν μετ’ 
αύτής διά μικράς θύρας- έκεΐθεν κατοπτεύει 
τις ώς άπό σκοπιάς δλην τήν πέριξ 
λάδα.

Έπί τού δώματος λοιπόν τούτου δύο μή
νες μετά τήν θανατικήν έκτέλεσιν, τήν λα- 
βοΰσαν χώραν έπί τής Βασιλικής πλατείας, 
ό Κ. Μαυρίκιος Σαινβικτώρ περιεπάτει άπό 
τής αύγής τής πρώτης Μαίου, καί συχνά
κις ίστάμενος έκύτταζε μετά προσοχής 
πρός τήν λεωφόρον τήν άγουσαν είς Μον
τοβάν. Καί έπί πολύ μέν έφαίνετο ουσηρε- 
στημένος καθότι δέν έβλεπεν έκεϊνο τό 
όποιον έζήτει· άλλ’ έπί τέλους δταν ό ή
λιος άνέκυψεν έκ τοϋόρίζοντος, αί δέ πρωί-] 
ναί άναθυμιάσεις ήρχισαν νά διαλύωνται, 
ήκούσθη μακρόθεν κρότησις μαστίγων καί 
σύγκρουσις κωδωνίσ/.ων.

— Τώρα βεβαίως δέν άπατώμαι, ίδού 
τους, έρχονται! άνέκραξεν ό γέρων πολε
μιστής χαίρων καί τρίβων κατά τό σύνηθες | 
τάς χεΐρας είς ένδειξιν εύχαριστήσε ος· άμέ- , 
σως δέ κατέβη καί διευθύνθη ΐνα άνοιξη τήν ; 
μεγάλην θύραν πρός υποδοχήν τών ξένων 
του· άλλ’ ένώ διήρχετο παρά τήν δεξαμε
νήν, εύρέθη αίφνης άντιμέτωπος προς τόν 
Βονρεπώ. Ό πολύσαρκος Οησαυροφύλαξ δο- 
ρυφορούμενος ύπό τοΰ Λαπιέρου, τού πιστού 
αύτοΰ Μέντωρος, προέβαινε μειδιών, ά7λά 
τό μειδίαμα τούτο έξηφανίσθη ύπό τοΰ ξη
ρού καί ψυχρού ήθους τού οικοδεσπότου, 
όστις, μή φροντίζων νά ύποκρύψη πόσον 
τόν έστενοχώρει ή άπρόοπτος αύτη καί ά- 
καιρος έπίσχεψις, έστάθη καί όογίύ.ως άτε-

νίσας τδν Βονρεπώ·
— Τί άγαπάτε; είπεν άποτόμως, τί ζη

τείτε είς τήν οικίαν μου;... Σάς είπον, μοί 
φαίνεται άλλοτε, ότι, άφ’ ής ώρας συνέβη- 
σαν τά έν τή πλατεία τού *Άρεως, πρέπει νά 
ύπάρχη μεταξύ ημών διάστασις ίση μέ τό 
μήκος τής ράβδου μου.

— ’Ακούσατε με, σάς παρακαλώ, αγα
πητέ μου φί’λε, είπεν ό Μιχαήλ περίφοβος 
καί μηχανικώς όπισθοχουρών.

— Φίλος σας δέν είμαι, καί έχω κατε- 
πείγουσαυ εργασίαν λέγετε λοιπόν συντό- 
μως, τί άγαπάτε;

— Κύριε, είπεν ό Λαπιέρος θαρραλέως, 
νομίσας κατάλληλον την εύκαιρίαν πρός 
ύποστήριξιν τοΰ αύθέντου του, ό κύριος 
Βονρεπώ σάς φέρει κατεπείγουσαυ έπιστο
λήν έκ μέρους τού φίλου σας Δαρασσή.

— Λοιπόν άς μοί τήν δώση, καί δούλος 
σας ταπεινός.

— Τί άνθρωπος! είπεν ό Βονρεπώ καί έ- 
ξαγαγών έκ τοΰ κόλπου του τήν έπιστολήν 
έξέτεινε τήν χεΐρα καθ’ δλον αύτής τδ μή
κος διά νά έγχειρίση αύτήν δσον ένεστν 
μακρόθεν. Ό Σαινβικτώρ . τήν έλαβεν άνυ- 
πομόνως καί στρέψας τά νώτα τήν άπε- 
σφράγισε- διελάμβανε δέ τά εξής. « Φίλτα
τε Μαυρίκιε, σοί άυαγγέλλω έν μεγίστη θλί
ψει δτι έν τή εισαγγελία τεκταίνεται σχέ
διον μυστηριώδες, άφορών κατά μέγα μέρος- 
καί σέ. Ό Σαδώκ ετοιμάζεται πρός όδοιπο- 
ρίαν,λάβε λοιπόν προφυλαχτικά μέτρα, ώστε 

| νά ποολάβης πάν ένδεχόμενον άπευκταΐον. 
Πρός τό παρόν έξηγήσεις σαφεστέρας δέν 
δύναμαι νά σοί δώσω, άλλ’ ό Βονρεπώ Οά 
σέ πληροφόρηση περί τών λεπτομερειών. »

Ή άνάγνωσις τής επιστολής ταύτης έ— 
θορύβησε προφανώς τόν άπόστρατον, διότι 
συνθλίψας όργίλως τό έπιστόλιον είπεν έν 
δυσαρέσκεια·

— Καλώς, μετά μεσημβρίαν μοί διη- 
γέΐσΟε ό,τι θέλετε, άλλά πρός τό παρόν 
είμαι δούλος σας.

Ό αξιότιμος Βονρεπώ ευχαριστηθείς δτι 
έξεπλήρωσεν έν μέρει τήν αποστολήν του, 
ήρκέσθη είς τά λεχθέντά καί άπεσύρΟη, φαι-

■ δρότερος, εννοείται, παρ’ δσον κατά τήν έ- 
λευσίν του· μία τις όμως παοατήρησις τοϋ 
Λαπιέρου διεσκέδασεν έν άκαρεϊ τήν χα-

ι ράν του.
— Αύθέντα, είπεν ό γέρων ύπηρέτης,

■ βυθίζων άσυστόλως τούς δακτύλους είς την
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ταμβακοΟήκην τοΰ κυρίου του καί παρα- 
πλεύρως αύτώ συμβαδίζων, άς χαιρώμεθα 
διότι καλά τό κατωρΟώσαμεν.

— Δέν είναι αλήθεια, Λαπιέρε;
—■ 11 ρέπει δίχως άλλο ν' άνάψωμεν μισήν 

λαμπάδα εις τόν άγιον Μιχαήλ τόν προστά
την μας.

— Διατί οχι ολόκληρον;...
—{Τό διατί τό γνωρίζετε κάλλιστα.
— Έγώ, όχι μά τήν ζωήν μου !
— Καί δμως τό πράγμα είναι άπλουστα- 

τον, αύθέντα, διότι ήρχίσαμεν καλά, άλλά 
πώς Οά τελειώσωμεν;...

Ό Βονρεπώ άντί άποκρίσεως έζεσε τό 
ούς.

— 'Όταν αύτός ό διαβολάνθρωπος, όστις 
είναι ή βία ενσαρκωμένη, έξηκολούΟησεν ό 
Ααπιέρος, μάΟη ότι τό αίτιον όλων αύτών 

τών περιπλοκών καί τής στενοχώριας του 
είναι ή δειλία μας, 0’ άυάψη καί Οά καύση | 
καί άλλοίμονον τότε είς ήμάς!
.— Λαπιέρε, άνεβόησεν ό Βονρεπώ, σέ διέ

ταξα νά μή όμιλής πρός έμέ μέ τόσην οι
κειότητα.

— Μπά! τί πειράζει; εΐμεθα μόνοι.
— Ό χαμάλης αύτός λησμονεί άδιακό- 

πως τό όφειλόμενον πρός έμέ σέβας ;
— Έάν μέ ήκούετε όταν σάς έλεγον ...
— Σιώπα, χαμένε, καί περιπάτει όπίσω 

είς τήν θέσιν σου.
— Όπίσω ή έμπρός άδιάφορον, έγώ Οά 

είπω τήν άλήθειαν.
— Δέν εύχαριστοΰμαι νά τήν ακούσω.
— Έγώ δμως ευχαριστούμαι νά τήν 

είπω.
Ό Βονρεπώ μένεα πνέων, έστράφη καί 

άνήγειρε τό ραβδίον, άλλ’ ένώ ήπείλει τοι
ουτοτρόπως τόν Λαπιέρον, άτάραχον δια- 
μένοντα καί έξακολουΟοΰντα τήν φιλονει- 
κίαν, δύο ταχυδρομικοί άμαξαι μετά πατά- 
γου κυλιόμενοι έπι τοΰ άνωμά/,ου λιθοστρώ
του, έξήλθον έκ παρακειμένης οδού καί μετ’ 
ολίγον έστάθησαν πρό της οικίας τοΰ Μαυ
ρίκιου Σαινβικτώρ. Καί έκ μέν τής πρώτης 
έξ αύτών κατέβησαν δύο κυρίαι πενΟηφο- 
ροΰσαι, αίτινες, κατά τήν βεβαίωσιν τοΰ 
Ααπιέρου, ήσαν ή Θηρεσία καί ή κυρία Δαλ
λιέ. Εις όέ τήν δευτέραν άμαξαν ευρίσκετο 
μόνος ό μοίραρχος, δστις καί κατέβη μετά 
προφυλάξεως ώσεί έπεθύμει νά μή γίνη 
γνωστή ή έλευσίς του. Ό αύθέντης καί ό 
ύπηρέτης καταπαυσαντες τάς μεταξύ των

διαφοράς μετά τήν έμφάνισιν ταύτην καί 
συμφιλιωΟέντες, άντήλλαξαν βλέμμα συνεν- 
νοήσεως καί διευθύνθησαν παραπλεύρως τοΰ 
τοίχου βαδίζοντες εις τι παρακείμενον ξενο
δοχείο·? ένώ ό Μαυρίκιος Σαινβικτώρ κατε- 
γίνετο πρός ύποδοχήν τών ξένων του. Άλλ’ 
άν καί έξεπ7>.ήρου τά καθήκοντα τής φιλο- 
ξενείας μετά μεγίστης προθυμίας καί πολυ- 
τρόπως προσεπάΟει νά περιποιηθή τούς ξέ
νους του, νέφος όμως έπεσκίαζε καί τών 
τριών νεοελθόντων τά μέτωπα. Καί ή μέν 
Δβίλλιέ έφαίνετο ανήσυχος καί ανυπόμονος, 
ή θηρεσία ματαίως ποοσεπάΟει νά ύποκρύψη 
τήν κατέχουσαν αύτήν συγκίνησιν, ό δέ 
Δαγγλής κατηφής καί περίσκεπτος μόλις 
διά μονοσυλλάβων έπεκρίνετο.

Ή πρός πάντας δύσφορος αύτη κατάστα- 
σις παοετάΟη καί μετά τό πρόγευμα, έωσοΰ 
ό μοίραρχος; ού τίνος ή άνυπομονησία, ού
δέποτε άναχαιτιζομένη, έκορυφώΟη τότε είς 
τόν ύπατον βαθμόν, σταθείς αίφνης έν μέσω 
τοΰ δώματος δπου περιεπάτεί άπό τίνος 
ώρας μετά τοΰ φίλου του·

— Μαυρίκιε, ειπεν άποτόμως, δέν αντέχω 
πλέον! Προτιμώ νά υποβληθώ είς τά μαρτύ
ρια τών καταδίκων παρά είς τοιαύτην αβε
βαιότητα καί αμφιβολίαν. Λέγε, πρός τι μέ 
έφερες έδώ;...

— Δέν τό ύποΟέτεις Δαγγλή;
— 'Άν ύπέθετον δ,τι σύ ύπονοεΐς.·..
— Τί Οά εκαμνες;...
— Δέν Οά έμενον έδώ μήτε έν τέταρτον 

τής ώρας !
— Πολύ κακά σκέπτεσαι, διότι άν ύπάρ

χη εύσπλαγχνία ποΰ άλλου Οά εύρίσκεται 
άν όχι είς τήν πατρικήν καρδίαν;

— Ούδέποτε θέλω λησμονήσει τό έγκλη
μα τοΰ αθλίου έκείνου.

— Άφοΰ άπέθανεν έν μετανοία τί άλλο 
θέλεις; ή μήπως ή πατρική δικαιοσύνη εί
ναι αύστηροτέρα καί σκληρότερα καί αύτής 
τής δικαστικής ήτις τέλος πάντων κορέν- 
νυται δταν ίδη τά πτώματα άνηρτημένα άπό 
τής άγχόνης;

— *Οχι! άλ>ζ άφοΰ παρήλθεν ή πρώτη 
συγκίνησις έπήνεσα τήν άπόφασιν του, καί 
ορκίζομαι είς τήν τιμήν μου ότι καί έάν ήδυ- 
νάμην τώρα νά τόν άναστήσω, δέν θά τό 
έκαμνον...
— Πώς! Οά ήρνεϊσο ν’άνοιξηςτόντάφον του; 
—Ναι, Σαινβικτώρ, παντάπασιμή αμφιβάλ
λεις περί τούτου.

(τό τί.Ιος ιΐς τό ίπύ/ieror γνΛΛΜιον).


