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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ!.
Υπουργοί τής ΆγγΛΙας.

ΟΪΕΑΛΙΓΚΤΩΝ.

ΕΙΣ τδ πρώτον της Ευτέρπης Φυλλάδιο? έδημο- 
σιεΰσαμεν τάς εικόνας τών πρώην υπουργών της ’Αγ
γλίας, χαί έπίτομον έκθεσιν τής πολιτικής ένεργείας 
τοΰ αρχηγού αύτών Κ. 'Ρ. Πειλ. Έν τώ υπουργείο) 
δ’ έκείνιρ, συγκειμένω κατά τδ πλειστον δπ’ άνδρών 
έξοχων, διέπρεπε πρδ πάντων είς, άξιος ιδίας μνείας, 
διότι ου μόνον ή ’Αγγλία τδν θεωρεί ώς τών πολι
τών της τδν ένδοξότατον, αλλά καί ή Εδρώπη άπα- 
σα τδν αναγνωρίζει ώς ένα τών έπισημοτάτων στρα
τηγών τοΰ αίώνος. Είναι δ’ ουτος δ Δουξ Ούελλιγκτών,

Υίδς τοΰ χόμητος Ούελλεσλέη, γεννηθείς έν ’Ιρ
λανδία, περίεργον είναι οτι έσπουδασε τήν τέχνην τών 
οπλών παρ’ αύτοϊς έχείνοις, καθ’ ών έμελλε ποτέ τό
σον ένδόξως νά τήν μεταχειρισθή. Έδιδάχθη τά στρα
τιωτικά εις τήν έν Άγγέρα τή; Γαλλίας σχολήν.

Άπδ άνθυπολοχαγοΰ δέ προδάς ταχέως διά τής έ- 
πιρροής τοΰ πατρός του είς τδν ’Αγγλικόν στρατόν, 
ήν ήδη στρατηγός έν 1796, 8τε κυβερνώντος τοΰ 
πρωτοτόκου άδελφοΰ του τάς Ινδίας, έστάλη έκεϊσε, 

•καί διεκρίθη είς διαφόρους κατά τών έγχωρίων μά- 
χας, μάλιστα οτε μετά δκτακισχιλίων στρατιωτών έ
νίκησε τους Μαράττους, ών τδ ιππικόν μόνον συνεπο- 
σοϋτο εις 60 χιλιάδας. Έλαβε δέ καί τήν άξιόλογον 
έντολήν ν’ άναβή μετά τρισχιλίων στρατιωτών άπδ 
τών ’Ινδιών διά τής έρήμου καί τής Έροθρας εις τήν 
Αίγυπτον. Άλλ’ αύτοΰ ασθένεια καί τών άλλων ρα
διουργία! τώ άφήρεσαν τής έκστρατείας ταυτης τήν 
εύκλειαν. ·>

Μετ’ δλίγον δ’ έπανήλθεν είς Αγγλίαν, καί άφ’ ου 
διετέλεσεν έπί τινα καιρόν Γραμματεύς τής ’Ιρλανδί
ας, άναλαβών αυθις στρατιωτικήν υπηρεσίαν, συνεξε- 
στράτευσε μετά τοΰ Αόρδου Καθκάρτου, καί συνέπρα- 
ξεν είς τδ κατά τής Κοπεγχάγγης περιβόητου έκεϊ- 
νο πραξικόπημα, οπού είς τών επομένων αύτω ά- 
ξιωματικών, μή δυνάμενος νά συμβιβάση μετά τών πε

ρί τιμής αρχών του τήν παρά συνθήκας ένοπλον ταυ
την έπέμβασιν ίσχυροϋ έθνους κατ’ άσθενοϋς, καθ’ ήν 
στιγμήν έδόθη ή διαταγή πρδς άπόδασιν, έρρίφθη είς 
τήν θάλασσαν καί έπνίγη. Άλλ’ δ δουξ πολλήν άξίω· 
σιν άκριβολογίας περί τήν ήθικήν έκτίμησιν τών πο
λιτικών έΛιχειρημάτων δέν είχε ποτέ, ώστε καί έ
δέχθη φαιδρότατα τής Αγγλικής Βουλής τάς ευχαρι
στήσεις διά τδν οσον τδ έπ’ αύτω κανονοδολισμδν τής 
πρωτευουσης τής Δανίας.

Αλλά τδ εύκλεέστερον τοΰ σταδίου του μέρος άρ- 
χεται κυρίως μετά τά 1808, οτε έστάλη είς Ισπα
νίαν, ώς όποστράτηγος κατ’ άρχάς, ώς άρχιστράτηγος 
μετά ταϋτοζ, καί άνέλαβε μόνος νά ίσορροπήση έν 
τή Χερσονήσω τήν κατακτητικήν έπι^οήν τής Γαλ
λίας. Κυρίως δέ μετά τδ έν ‘Ρωσσία τοΰ Ναπολέον- 
τος πάθημα, τότε έπέπεσε κατά τών άποσυρομένων 
Γαλλικών στρατευμάτων, καί δτέ μέν νικών αύτά, 
δτέ δέ πορθών ή έκπολιορκών τά ’Ισπανικά φρούρια, 
περιεποιήθη δόξαν μεγίστην, καί μάλιστα όταν έξε- 
λάσας τούς Γάλλους παντάπασιν έκ τής ’Ισπανίας, 
έκυρίευσε καί τήν Γαλλικήν πόλιν Τουλουσην, ής ή- 
ρωϊκώς μέν άλλά ματαίως ύπερεμάχησεν δ στρατη
γός Σουλτ.

Τέλος δ’ έπέθεσε τήν κωρωνίδα είς τήν στρατιω
τικήν δόξα*υ του, χρηματίσας είς τών πρωταγωνις·ών 
τής περιφήμου μάχης τοΰ Βαττερλώ, ήτις έξήλειψεν 
άμεταστρεπτί άπδ τδν δρίζοντα τδν έπί εκατόν ημέ
ρας άναφανέντα άστέρα τοΰ Ναπολέοντος.

'Η Βουλή δωδεκάκις άπεύθυνεν εύχαριστιας πρδς 
τδν Σιδηροΰν Δοϋκα, ώς άπεκάλουν τδν Ούελ- 
λιγκτώνα, καί τώ, έπρόσφερε 4000 Αιρών (11 5,000 
Δρ.) έτησίαν σύνταξιν, καί δωρεάν 600,000, λιρών 
(16,870,000 Δρ.), καί πρότερον μέν τίτλον Δουκδς, 
τότε δέ Ιπρίγκιπος τοΰ Βαττερλώ.

Ό Δουξ κατέθεσε τδ ξίφος, άφ’ οτου έπαυσε τοΰ 
νά έχη άντάξιόν του άντίπαλον, καί έκτοτε άρχεται 
τοΰ βίου του τδ πολιτικόν στάδιον, ώς αντιπολιτευό
μενου κατά τοΰ Κάνιγγος καί τής βουλευτικής με- 
ταρρυθμίσεως. Κατά τά 1827 διωρίσθη γενικός άρ- 
χηγδς τοΰ στρατοΰ. καί άμέσως κατά τδ προσεχές 
έτος άδυνατουντων τών Βίγων νά μείνωσιν είς τά 
πράγματα, προσεκλήθη νά συνθέση αύτδς ΰπουργεϊον, 
Μή θελων δέ ν’ άφήση νά παρέλθη ή ευκαιρία τοΰ
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νά ένιδρύση εις τήν κυδέρνησιν τάς άρχάς του, έδέχθη 
τήν έντολήν, καί έγραψεν αμέσως μετακαλών τόν Πείλ, 
οστις έτυχε διατριβών έν ’Ιταλία. Μέχρις ου δέ φθά- 
ση έκεϊνος, ό Ουελλιγκτών έξέπληξε τήν ’Αγγλίαν 
διά τής απαραδειγμάτιστου αύτοΰ δραστηριότατος, καί 
άναλαβών μόνος ολα τά υπουργεία έπί δεκαοκτώ ή
μέρας, έφαίνετο έφιππος από βαθέως ορθού, μετέβαι-

νεν ούτως από γραφείου εις γραφεΐόν, καί ποτέ, διη
γούνται, αί υποθέσεις δέν ένηργοϋντο έντονώτερον καί 
ταχύτερον.

Κατά τά 1830, όπερισχυσάντων των Βίγων, παρη- 
τήθη ό Δουξ, επανήλθε δέ κατά τά 1834—5 ώς 
ύπουργός των εξωτερικών, καί αύθις κατά τά 1841 
άνευ ιδιαιτέρου δπουργείου, καί μόνον ώς έκ τής θέ-

σεως τοϋ αρχιστρατήγου.
Ό Δουξ άγει σήμερον τό έννατον καί έδδομηκοστόν 

έ'τος τής ήλικίας του. ‘Υπό τών Άγγλων φημίζεται 
ώς ήρως, καί ποτέ ή βασίλισσα δέν έπέδειξεν όσην πρός 
αυτόν εύνοιαν. Δημοσία τόν προσφωνεί φιλικώς, λαμ
βάνει τήν χεΐρά του, καί έπιτηδεύεται νά άποδεικνύη 
οτι τιμά καί τήν πολιάν του, καί τάς δάφνας αί-

τινες τήν καλύπτουσι. Μέγας πολεμιστής είναι τω 
όντι ό Ουελλιγκτών, καί πολιτικός άνήρ οΰκ ευκα
ταφρόνητος, Αλλα και ο στρατιωτικός καί δ πο λιτι- 
κός αυτού χαρακ,τήρ είναι ό τής άντιστάσεως μάλ
λον ή ό τής έπιθέσεως.
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Θ. ΜΑΚΩΑΕΗΣ, γέν. Ταμίας.
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Σ. Γ. ΓΡΕΗΣ, τών έσωτερικών.
X. ΒΟΥΟΥΔ, Γρ, τής Έπιτρ. τής Οικονομίας.

Υποκ. ΜΟΡΠΕΘ, έπίτροπος τών Δασών.
Βαρ. ΚΟΤΤΕΓΧΑΜ, τής Δικαιοσύνης.
Μαρκ. ΚΑΑΝΡΙΚΑΡΔΟΣ, Γ. Διευθ. τών Ταχυδρομ. 
Α. ΚΑΜΒΕΛΛ, Γρ. τοϋ Δουκάτου Ααγκαστήρου.

A. I. ΡΥΣΣΕΑ, τής Οικονομίας. Α. Μ1ΝΤΟΣ, Β, Σφραγιδοφύλαξ.
Μαρ. ΛΕΝΔΣΔΥΝΗΣ, ΓΓρόεδρ. τού ’Ανακτοβουλίου. ΩΚΑΑΝΔΟΣ, ά. Αόρδος τού Ναυαρχείου. 
ΛΑΒΟΥΧΕΡΟΣ, Γραμμ. τής ’Ιρλανδίας. Κ'ΛΑΡΕΝΔΩΝ, Πρόεδρ. τής έπί τού Έμπορ. Έπιτρ.
Υποκ. ΠΑΛΜΕΡ2ΤΩΝ, τών έξωτερικών. 1. ΚΑΜ ΟΒΧΑΟΥΣΟΣ, πρ. τ. έ. τ. ’Ινδιών έπιτρ.
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Οί Biyoi.
Τδ Τορικδν ύπουργεϊον ίδομεν οτι συνέκειτο έχ δε

κατεσσάρων μελών. Τδ δέ σήμερον διοικούν βιγικδν 
σύγκειται έχ μελών δεκαέξ, 'Η ανωμαλία αυτή προ
έρχεται έχ τοΰ οτι, κατά τδ έν ’Αγγλία έπικρατοΰν 
σύστημα πάντα τά μέλη τοΰ υπουργείου δέν είναι 
πάντοτε άναγχαίως χαί υπουργοί, άλλ’ ένίοτε συνυ- 
πουργεύουσι καί τινες τών άνωτάτων τοΰ κράτους υ
παλλήλων, ώς έξ αυτών μ.όνων τών Θέσεων των, έ
νίοτε δέ καί ούχί, καθ’ οσον αί άρχαί των συμβιβά
ζονται ή άντιβαίνουσί πρδς τάς τοΰ έπικρατοϋντος συ
στήματος. Ούτως ίδομεν τδν δοϋκα Οΰελλιγχτώνα 
συγκαταριθμούμενον εις τδ έσχατον ΰπουργεϊον Πειλ 
μόνον ώς αρχιστράτηγον, έν ω άποκλείετα: τοΰ ση
μερινού ύπουργείου, καίτοι κατέχων τήν αυτήν θέσιν 
άκόμη. Ήρχισε δ’ ό τοιοϋτος τών ΰπουργικών θέσεων 
πολλαπλασιασμός άπδ Χάτταμ, τοΰ πατρδς τοΰ Πΐττ, 
δτε άκόμη οί ύπουργοί ήσαν σταθερώς επτά μόνοι. 
Πας δ’ υπουργός είναι συγχρόνως καί μέλος τοΰ ά- 
νακτοβουλίου. ’Επειδή δ’ αί αύτοΰ θέσεις είσίν ι
σόβιοι, διά τοϋτο πάσα μεταβολή προσθέτει εις αυτό 
νέα μέλη, καί ούτως ευρίσκονται έν αύτω πάντων τών 
κομμάτων καί πασών τών δοξασιών άντιπρόσωποι.

Ό υπουργός τής Επικράτειας λεγόμενος, 
έχει τήν έπιμέλειαν τών ’Εσωτερικών, τών έξωτερι- 
κών καί τών άποικιών. ’Αλλά συνήθως τδ ΰπουργειον 
τοϋτο διαιρείται είς τρία πρόσωπα, ών τά μέν δύω 
άνήκουσιν εις τήν μίαν βουλήν, τδ δ’ έτερον εις τήν 
άλλην, καί πολλάκις άνταλλάσσουσι μεταξύ των τήν 
υπηρεσίαν των.

Ώς πρωθυπουργός δέ θεωρείται δ π ρ ώ τ ο ς 
λεγόμενος Λόρδος τοΰ ταμείου, ήτοι ό πρόε
δρος τής επιτροπής τών οικονομικών, οστις είναι συγ
χρόνως καί έπίτροπος τής Κυβερνήσεως παρά τή βουλή. 
'Ο δέ τής δικαιοσύνης προεδρεύει τής βουλής τών 
Λόρδων, ήτοι τής Γερουσίας, έν ώ έπίτροπος παρ’ αύ
τή είναι είς τών ίκανωτέρων υπουργών, δστις είναι 
ένταύτώ καί γερουσιαστής, έν μέν τώ παρόντι ύπουρ
γείω ό Λ. Κλαρένδων, έν δέ τω παρελθόντι ό Δουξ 
Ούελλιγκτών.

Ουτω συγκροτείται τδ άγγλικδν ύπουργεϊον, έξ άν
δρών ο'ύς άναδεικνύει ή βασιλική έμπιστοσύνη, καί 
πρδ πάντων ή βουλευτική πλειονοψηφία. "Εκαστος 
δ’ύπουργδς ένεργεΐάνεξαρτήτως τών λοιπών τάς υπο
θέσεις τοΰ κλάδου του. ’Αλλά τά σπουδαιότερα ζητή
ματα καθυποβάλλονται είς ύπουργικόν συμβούλιου, ο
πού, άποφασιζόμενα διά πλειονοψηφίας, περιδύονται τήν 
επισημότητα ζητημάτων υπουργικών. Άν έν τινι αύ
τών ό πρωθυπουργός εΰρεθή μειονοψηφών, τότε, είμέν 
ή βουλή άποκρούση τήν υπουργικήν πρότασιν, δικαι- 
οΰσα ούτως είπεϊν τήν γνώμην του, διαλύει ουτος τδ 
ύπουργεϊον καί συγκροτεί αύτδ έκ νέου έκ μελών 
εύπειθεστέρων ή συμφωνοτέρων πρδς τάς άρχάς του. 
Είδέ κηρυχθή τής βουλής ή πλειονοψηφία καθ’ όμο- 
φώνου άποφάσεως τοΰ ύπουργείου, τότε ή παραίτησις 
αύτοΰ καθίσταται άναγκαία- συνεπιφέρει δέ συνήθως 
καί τήν τών έπισημοτέρων αύλικών καί τών άνωτέ- 
ρων υπαλλήλων όλων.

‘Η πρώτη σύστασις τοΰ παρόντος άγγλικοΰ ύπουρ
γείου παρεξέβη ίσως δλίγον τών ορών τούτων, άλλ’ 
ή διατήρησις αύτοΰ καθ’ ολην κάν τήν διάρκειαν τής 
παρούσης συνόδου, οιωνίζεται, ώς έκ τών γενομένων 
εκλογών, άναμφίδολος. Πρόεδρος αύτοΰ είναι

Ό Λόρδος Ιωάννης 'Ρύσσελ, υίδς τοΰ έκτου 
δουκδς τής Βεδφόρδης, έξ οικογένειας έπισημοτάτης,

καί ανέκαθεν διαπρεψάσης είς πάσας τάς μεγάλος 
φάσεις τής άγγλικής ιστορίας. Ό Λόρδος είσήλθε νέος 
είς τήν βουλήν, δπου άλληλοδιαδόχως άντεπροσώπευε 
διαφόρους τής ’Αγγλίας πόλεις, καί αύτήν τήν πρω
τεύουσαν. Είς τδ ύπουργεϊον δέ είσήλθε κατ’ άρχάς 
ώς γενικός ταμίας μετά τοΰ Λόρδου Γρέη, καί άνε- 
δείχθη είς τών ένθερμοτέρων προμάχων τής βουλευ
τικής μεταβρυθμίσεως. Άπδ δέ τών 1 835—9 διω- 
ρίσθη ύπουργδς τών έσωτερικών, καί τέλος τών 
άποικιών μέχρι 1841, οτε τδ βιγικδν ύπουργεϊον 
ύπεχώρησεν είς τδν Σίρ ‘Ροβέρτον Πειλ. Τότε δή, 
μετά πρώτην άνεπιτυχή αύτοΰ άπόπειραν τοΰ νά 
συγκροτήση ύπουργεϊον τοΰ κόμματός του, έσχη- 
μάτισε τέλος τδ νΰν κυρβενών τήν Αγγλίαν, έν ω 
έπεφυλάχθη τήν θέσιν υπουργού τών οικονομικών, έ
πομένως πρωθυπουργού. *0 Α. ‘Ρύσσελ, 55 έτών 
ήλικίας ών ήδη, καί δευτερόγαμος, έπαινεϊται ού μόνον 
ώς έξοχος πολιτικός άνήρ, άλλά καί ώς φιλολόγος, 
συγγράψας η βι'ον τοΰ Λ. Γουϊλέλμου ‘Ρύσσελ, » τοΰ 
έπί Καρόλου τοΰ Β'. άκμάσαντος προπάτορός του- 
« εύρωπαικά άπομνημονεύματα άπδ τής έν Ύτρέχτη 
ειρήνης- » « ιστορίαν τοΰ βρεταννικοΰ συντάγματος, »
καί μίαν τραγωδίαν έπιγραφομένην « Δδν Κάρλος. »

Έν τφ ύπουργείω τοΰτω τήν θέσιν ύπουργοΰ τών 
έξωτερικών κατέχει, ώς γνωστόν, δ Λόρδος Παλμερς-ών. 
Απόγονος τής περιφήμου οικογένειας τών Τέμπλων, 
γεννηθείς έν 1784, νυμφευθείς τήν θυγατέρα τοΰ ΰποκό- 
μητος Μελβούρνου, χήραν τοΰ κόμητος Κωπέρου, 
είσήλθεν είς τδ ύπουργεϊον ήδη έν 1809, καί διέμεινεν 
είς αύτδ μέχρι τοΰ 1 828, ώς ύπουργδς τοΰ Πολέμου. 
Κατά δέ τά 1830 διωρίσθη ύπουργδς τών έξωτερικών, 
καί ώς τοιοϋτος συμπεριελήφθη αυθις είς τδ ένεστώς 
ύπουργεϊον. Ύπουργεύων δέ τριάκοντα ήδη έτη σχεδόν 
μετά μικρών μόνον διαλήψεων, έχει έξιν καί πείραν 
τών πολιτικών πραγμάτων μεγίστην. Κατά τά άλλα 
δέ είναι άνθρωπος, ώς δξύς κατά τδν νοΰν, ουτω καί 
κατά τδν χαρακτήρα δξύς! Ή καθ’ ολον τδ μακρδν 
αύτοΰ στάδιον πολιτική του ένέργεια, ήθελενεισθαι άνα- 
κεφαλαίωσις τής κατά τδν αιώνα τούτον άγγλικής 
ιστορίας, καί ή έκθεσις τής διευθύνσεως ήν έδωκεν 
είς τά πράγματα κατά τά δύω τελευταία έτη, ήθελε 
φανή άναμφιβόλως περίεργος καί διδακτική. Άλλ’ ή 
Εύτέρπη μετ’ εύλαβείας παραπλέουσα τούς πολιτικούς 
σκοπέλους, άποφεύγει πάσαν νύξιν ζητημάτων άνηκόν- 
των είς τήν πολιτικήν δημοσιογραφίαν. Θέλει δ’ άρ- 
κέσει άν προσθέσωμεν οτι, όπως δήποτε άν ο! άλλοι 
τδν κρίνωσιν, ή Αγγλία όμως άναγνωρίζει τούς ύπέρ 
τής προόδου καί τής έπεκτάσεως τής ισχύος της άνεν- 
δότους άγώνάς του.

Πάντες δέ οί λοιποί υπουργοί είσίν άνδρες διακε
κριμένοι, οί πλεϊστοι καί συγγραφείς έπίσημοι- καί μά
θημα προσοχής άξιον είναι διά παν έθνος, ιδίως δέ διά 
τά κατά πρώτον άποπειρώμενα τών συνταγματικών 
τριβών, οτι έν Αγγλία δέν προχειρίζονται είς ύπουρ- 
γικήν περιοπήν, ούδ’ έχουσι τήν άξίωσιν ταύτην είμή 
ο! άνδρες τής άνωτάτης παιδείας, ήτις καί μόνη φω
τίζει δεόντως τήν λοιπήν ικανότητα καί τήν πείράν των.

Ή θέσις τοΰ ύπουργείου τούτου, αμα άναλαβόντος 
τής πολιτείας τδν οίακα, ήν λίαν έπισφαλής, διότι έξ 
ίδιας περιουσίας δέν είχε τής βουλής τήν πλειονοψη
φίαν, ’Αλλ’ ισχυρός άντιλήπτωρ έστηριξε τά πρώτα 
βήματά του, καί διευκόλυνε τήν δδόντου. Ήν δέ ούτος 
αύτδς ό άντίπαλός του, αύτδς ό πρόεδρος τοΰ προκα- 
τόχου του ύπουργείου, οστις άφ’ ού άπεσύρθη ό ίδιος 
τής κυβερνήσεως, έπροτίμησε νά στηρίξη είς αύτήν τούς 
άνταγωνιστάς του, παρά πολεμών αυτούς νά βυθίση τήν

πατρίδα του είς δυσκολίας άνεξιτήτους. Τούτο είναι 
αφιλοκέρδεια άξια τής ιστορίας, τούτο είναι άληθής 

πατριωτισμός.Μετ’ ού πολύ όμως τδ ύπουργεϊον προσέκρουσε 
πρδς δυσκολίαν άκαταμάχητον, είδεν έπερχόμενον 
κατ’ αύτοΰ τέρας καθ’ ού άνίσχυρος ήν καί ή ίδια αύ
τοΰ δύναμις καί πασα άνθρώπων βοήθεια. Τήν Ιρ
λανδίαν έπενέμετο ό λιμός. Ή πολυτάραχος, ή στα
σιώδης έκείνη γή, έφ’ ής έπεφέρετο ώς πνεύμα βορέως 
ενός άνθρώπου φωνή, καί άνεκύκα τούς λαούς της ώς 
κύματα τοΰ ωκεανού, έφ’ ής ήπλοΰτο ενός άνθρώπου 
χειρ, καί κατηύναζε τδν βρασμόν της, αυ'τη έκειτο 
έπιθάνατος καί τδν έπιούσιον άρτον ζητούσα, καί ή
άγωνία της ήν φοβερωτέρα είς τήν Αγγλίαν, άπδ τδν 
πλεονασμόν τής ζωής της, ήτις άλλοτε έξεχεϊτο ώς 

λάβα κρατήρος.Ό’Ιρλανδός περιεφέρετο είς άγρούς καί είς πόλεις, 
έζήτει έργασίαν καί έργασίαν δέν εδρισκεν, έζήτει 
ελεημοσύνην, καί ή έλεημοσύνη είχεν έξαντληθή, συνέ
λεγε τά δστα οσα άπεδοκίμαζον τών πλουσίων οί κΰνες 
διά νά τά φέρη είς τά λιμοκτονοΰντα παιδία του, άλλ’ είς 
τήν καλύβην του ευρισκε τά παιδία του άποθανόντα 
τής πείνης, ή πριν φθάση είς τήν καλύβην του έξέπνεεν 
αύτδς δ ίδιος καθ’ όδδν άπδ άτροφίαν. Μία μόνη φωνή 
ύψούτο άπδ τήν ’Ιρλανδίαν, φωνή ασθενή.-, φωνή θνή-

ι

ΟΚΟΝΕΛ ΛΟΣ.
f

σκοντος, καί ή φωνή αδτη έζήτει έλεος. « Μάς άνε- 
δέχθης ύπδ τήν εύθύνην σου, έλεγεν είς τήν ’Αγγλίαν, 
σώσόν μας σήμερον. Μή μάς άφήσης νά γίνωμεν θύ
ματα οίκτρά τοΰ λιμού καί λοιμού, ή τδ φάντασμα τής 
νεκράς Ιρλανδίας θέλει αιωνίως σέ καταγγέλλει είς

τδ δικαστήριον τών έθνών.»Καί είς τήν άμηχανοΰσαν βουλήν παρέστη απαξ 
γέρων πολιδς, καί άνήλθε βραδέως τδ βήμα, καί όλων 
τά βλέμματα έστράφησαν πρδς αύτδν, διότι δ γέρων 
ούτος ήν αύτδς έκεϊνος, ού ή φωνή άνεστάτου τήν ’Ιρ
λανδίαν, ού τδ νεύμα τήν κατεσίγαζεν.

Περιέμεινον δ’δλοι οτι τδ βλέμμα του ήθελε λάμψει 
ώς άστραπή, οτι δ λόγος του ήθελε κατανεύσει ώς 
ό χείμαρος τών δρέων του, οτι ή δργή του, ώς κεραυ
νός έκραγεϊσα, « ’Αγγλία, Αγγλία, ήθελεν έρωτήσει, 
πού είναι ή άδελφή σου ; » Άλλ’ όχι. Ή κεφαλή του 
έκυπτεν ώς πρδς τδν τάφον δρώσα, βαθεϊα θλίψις έλυε 
τάς δυνάμεις του, ο! δφθαλμοί του έφαίνοντο ώς έσβε- 
σμένοι είς δάκρυα. Μέ φωνήν δ’ ίκέτιδα άπετάθη πρδς 
τήν βουλήν καί έζήτησεν δ'χι ίκανοποίησιν άλλ’ οίκτον, 
έζήτησεν έλεος, έζήτησεν άρτον υπέρ τών συμπατριω
τών του, έταπεινώθη ύπέρ αύτών ένώπιον έκείνων, ούς 
πολλάκις είχον ταπεινώσει ο! θρίαμβοί του. Ή δέ Αγ
γλία, αίδεσθεϊσα τοΰ μεγάλου της άντιπάλου τά δά
κρυα, άνέλαβε τής ψυχο^αγούοης ’Ιρλανδίας τήν ΰ-
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ποστήριξιν, καί έπάλαίσε γενναίως πρός τήν δεινήν 
συμφοράν, μέχρις ύτου έκόπασεν ή θεομηνία.

'Ο Όκονέλλος, καταβληθείς και ύπό τοϋ γήρως 
ζαϊ ύπό τής θλίψεως, σκιά έαυτοϋ ήδη, μετέδη είς 
’Ιταλίαν ζητών θάλποντα ήλιον ζαί τήν λήθην τών 
δεινών τής ττατρίδος του, ζαί μετ’ ου πολύ άπεσδέσθη 
ώς θέλων νά συναποθάνη μετά τοϋ πιστού του λαοϋ. 
Πολλοί έθεώρησαν τόν θάν ατόν του ώς ευτύχημα τής 
’Αγγλίας, διότι άπηλλάγη άπό τόν μέγαν ταράζτορα. 
’Αλλά τό έναντίον φαίνεται πιθανώτερον. Διότι άν 
έξέλιπεν δ Αίολος, δ δυνάμενος νά διεγείρη τάς θύελ
λας τής ’Ιρλανδίας, έξέλιπεν όμως ζαί ή χειρ, ήτις 
μόνη έδύνατο νά τάς συνέχη κεκλεισμένας είς τούς 
άσζούς των άν δέν κινή πλέον τόν ιρλανδικόν όχλον, 
άλλ’ ούδέ ρυθμίζει τήν κίνησίν του, ούδέ περιστέλλει 
αυτήν έντός δρίων ειρηνικών. Προσέζρουεν ίσως είς 
τών Άγγλων τά όμματα, διότι έφαίνετο ίστάμενος 
έμπρός όλης τής ’Ιρλανδίας. Άλλ’ ίστατο έκεΐ ώς τό 
πρόχωμα έμπρός τοϋ χειμάρου, καί άμφίδολον είναι 
άν ή άπουσία του δέν θέλει αύξήσει τάς ώς πρός τά 
’Ιρλανδικά πράγματα δυσκολίας τοϋ υπουργείου.

Π.

ΑΦΡΙΚΗ
Άβδελ-Καψερός ζαί Άχ/χετβΐης.

Κατά τά1811 δ θεοσεβής Σίδι-έλ-Χατζή-Μαχιδ- 
δίν έκ Μασκάρας τής ’Αλγερίας, ήλθε νά προσκύνη
ση είς Μέκκαν μετά τοϋ τετραετούς του υίοϋ. Το- 
σαύτην δ’ έδειξε τό παιδίον εύλάδειαν ζαί κατάνυξιν 
όταν ήσπάσθη τοϋ προφήτου τόν τάφον, τοσαύτην 
άγχίνοιαν είς τάς άποκρίσεις του, τοσαύτην πρόωρον 
γνώσιν τοϋ ίεροϋ νόμου, ώστε δ ’Εμίρης, δ προϊστά
μενος τοϋ. ναού, τό έλαδεν είς τάς χεΐράς του, τό 
έφίλησεν είς τό μέτωπόν, καί τώ είπε προφητικώς· 
Χαϊρε τών ’Αράδων Σουλτάνε I

Κατά τά 1832 δ Σίδι-Μαχιδδίν άνηγόρευσεν Έμί- 
ρην τόν υιόν του Σιδι-έλ-χατζή-Άδδέλ-Καδέρ-Ούλεδ- 
Μαχιδδίν, προκόφαντα άξιόλογα είς πάσαν παιδείαν, ώς 
εννοείται παρά τοϊς Άραφιν, είς τήν κατάληφιν τοϋ 
Κορανίου, είς τήν ρητορικήν, είς τήν ιστορίαν καί 
είς τήν ιππασίαν, έφ’ ή καί κομπάζων ούτος ποτέ- 
σ Ποϊον, έλεγε, δικαίωμα έχει δ Σουλτάνος τών Γάλ
λων νά μοί διαμφισδητή τήν κυριαρχίαν τής χώρας 
ταύτης; ’Ηξεύρει νά ίππεύη ώς δ Άβδέλ-Καδέρ; »

Ό νέος ’Εμίρης προχειρισθείς έν τόπω κατεχομένω 
ύπό τής Γαλλικής έκστρατείας, ή έπρεπε νά ζήση 
είρηνικώς ύπό τόν προστάτην τών κατακτητών νόμον, 
διδάσκων έν τινι άγνώστω γωνίαι τοϋ προφήτου τόν λό
γον, παραδεχθείς τόν πολιτισμόν ον είσήγον οί ξένοι, 
καί μυών τόν λαόν του βαθμηδόν είς αύτόν, ή, άν εί
χεν άξιώσεις πραγματικής άνεξαρτησίας, ήτον άνάγκη 
νά τήν κυριεύση διά τοΰ ξίφους του. Τήν δδόν ταύτην 
έξελέξατο ώς οίκειοτέραν τώ χαρακτήρί του. Ό λόγιος 
Μαραβούτης, δ ευσεβής ’Εμίρης, τόσην είχε προσήλω- 
σιν πρός τήν πάτριον πίστιν, τόσην άποστροφήν πρός 
τήν θρησκείαν τών χριστιανών, ώστε έθεώρει αύτούς 
ώς φυσικούς καί άδιαλλάκτους εχθρούς τοϋ έθνους του· 
άλλά συγχρόνως δ έντελής ίππεύς, δ ορεσίβιος Ά
ραψ, τοσαύτην είχε πεποίθησιν είς τήν δύναμιν του καί 
είς τήν άσθένειαν τών άπιστων, ώστε δέν έδίστασεν 
ουδέ στιγμήν νά κηρύξη τόν ιερόν πόλεμον. Τό σύν

θημα τοϋτο έδέχθησαν ένθουσιωδώς οί Άραβες, καί 
πανταχόθεν συνέρρευσαν ύπό τήν σημαίαν τοϋ προστά
του τής πίστεως, οστις νέος ών, ώραΐος τήν μορφήν, 
φιλάνθρωπος τήν διάθεσιν, εύγλωττος καί ύπέρ πάν
τα άλλον άνδρεϊος, είχε πάντα τά προσόντα δπως 
κινή καί παρασύρη τούς όχλους.

Άλλ’ ή τοιαύτη έπιρβοή δέν έμεινεν άνεπίφθονος. 
Άφ’ ου δ Άβδέλ-Καδέρ, έκθύμως άγωνισάμενος πρό

ΑΒΔΕΛ-ΚΑΔΕΡΟΣ.
τής πόλεως Όράνης, άπεκρούσθη ύπό τών Γάλλων, 
αίφνης έν τή νυκτί τής 12 Άπριλ. 1832 δ Μου- 
σταφάς Βέν (υιός) ’Ισμαήλ, άρχηγός τών Δουαίρων, 
προσέδαλεν αυτόν άπροσδοκήτως, έξωλόθρευσε τόν 
στρατόν του, καί μόλις διά ταχείας φυγής πεοιεσώ- 
θη αυτός δ ’Εμίρης άπό άφευκτον θάνατον. Είς τήν 
τοιαύτην δεινήν του θέσιν, κατεστραμμένον καί μή δυ- 
νάμενον ν’ άνακύψη, τις τόν έστήριξε; τις τόν ήγει- 
ρεν έκ τής πτώσεώς του, καί τόν κατέστησεν έπίφο- 
6ον άνταγωνιστήν τής εν ’Αφρική τών Γάλλων δυνά
μεως; Οί έν ’Αφρική Γάλλοι. Ό στρατηγός Δε- 
σμίχάλης, έννοήσας τά προτερήματα τοϋ άνδρός, 
άλλά παραγνωρίσας τόν όφιν, τόν έθαλφεν είς τό 
στήθος του, καί έλπίσας νά τόν προσηλώση διά δε
σμών ευγνωμοσύνης ώς άήττητον επίκουρον τής δυνα
στείας τών Γάλλων, κατεπολέμησε καί έξηφάνισε τούς 
ύπέρ τών Γαλλικών συμφερόντων πολεμοϋντας έχ- 
θρούς του, καί έκπληρών τήν πρόββησιν τοΰ ίερέως 
τής Μέκκας, τόν άνεχήρυξεν έμίρην ζαί σουλτάνον 
όλων τών Αράδων τής ’Αλγερίας. Άμα δ’ άναβιβα- 
σθείς είς τήν νέαν ταύτην περιοπήν, καί βοηθούμενος 
άπό τάς διαφωνίας καί τ’ άνεπιδέξια κινήματα τών δι- 
ευθυνόντων τήν ’Αλγερίαν Γάλλων, δ Άραψ έστρεφε 
κατ’ αυτών τάς δυνάμεις του, καί νά προσδάλη μέν τά 
Γαλλικά στρατεύματα είς μάχην έκ τοϋ συστάδην 
ούτε έδυνήθη ούτε έτόλμησεν, άλλά διετήρει δκτώ μυ
ριάδας Γαλλικού στρατού είς άδιάζοπον άγώνα καί 
κίνησιν, άναφαινόμενος, πανταχοΰ οπού ύπεχώρουν έ- 
κεΐνοι, παρακολουθών αύτούς μακρόθεν καί κατα- 
σφάζων τήν ούραγίαν των, καταστρέφων τάς άφρουρή- 
τους των άποικίας, έπανεγείρων νϋν μέν ταύτην νΰν δ’ 
έκείνην τήν επαρχίαν, άναββιπίζων τήν έπανάστασιν 
καθ’ όσον αυτοί τήν κατέστελλον, πολλαπλασιαζόμε- 
νος είς τρόπον παράδοξον, έγειρόμενος έν ω κατεβάλ-

λετο, άναφαινόμενος έν ώ ήφανίζετο, καί διαφεύγων 
3ιά τών χειρών τών διωκτών του, ώς άτμώδές τι φάσ
μα δλέθρου. Ήν τώ όντι θαυμασμού άξιος δ άκατά- 
δλητος, δ άκάματος ουτος Άραψ, μόνον πλούτον έχων 
τόν ίππον του, μόνον φρούριον τούς βράχους τοϋ Άτλαν- 
τος, μόνον στρατόν τάς φυλάς άς άνεστάτου, άποφα- 
σίζων νά πολεμήση πρός μίαν τών μεγίστων τής Ευρώ
πης δυνάμεων, καί άναδεικνύμενος άντίπαλος σεβαστός.

Καί κατενίκησε μέν τέλος αυτόν ή σύνεσις καί ή 
έπιμονή τοϋ στρατηγοϋ Βυγώτου, καί δ Βασιλόπαις 
Αύμαλίας ώς καί έκυρίευσε τήν σκηνήν έν ή δ ’Εμίρης 
είχε διανυκτερεύσει· τό μέγιστον μέρος τής άφρόνως 
δοθείσης αυτώ έπικρατείας τώ άφηρέθη, καί διεσπάσθη 
ή στρατιωτική δύναμίς του· άλλ’ ή έπικράτεια τοΰ 
Άδδέλ-Καδέρου είναι ή έρημος. Έκεΐ βυθίζεται δι’ 
άπατήτων τριβών όταν καταδιώκηται, καί έκεΐθεν αί
φνης έξέρχεται καί έπίπιπτει θαββαλαιότερος είς μέρη 
οπού δέν περιμένεται. Άλλά δύναμις τοϋ Άδδέλ- 
Καδέρου είναι δ λόγος του, είναι ή πίστις του, καί 
στρατιώτας έχει πάντας τούς πιστεύοντας τόν προ
φήτην, καί όταν άπολέση τό κράτος του, δύναται νά 
έκλέξη όποιον κράτος θέλει τής Αφρικής. Έξελα- 
θείς τοϋ μέρους δσον έκάλυπτον αί Γαλλικαί παρεμ- 
δολαί, άνέδη είς τούς άδαμάστους καί δρεσιτρόφους Κα- 
δύλους, καί οί ύπερήφανοι ουτοι ιθαγενείς, οιτινες πρό 
τρισχιλιων έτών είς καταζτητήν δέν ΰπέκυφαν, ούτε 
είς τούς Καρχηδονίους, ούτε είς τούς 'Ρωμαίους, ούτε 
είς τούς Βανδάλους, ούτε είς τούς Άραβας, ούτε είς 
τούς ’Οθωμανούς, τόν έδέχθησαν ώς θρησκευτικόν 
αρχηγόν των, καί έδάδισαν προθύμως ύπό τήν σημαίαν 
του. Όταν δ’ είδε τόν Βυγώδον τολμηρώς άναβάντα 
τούς απροσίτους βράχους, καί νικήσαντα τούς Καδύ- 
λους έν μέσω τών χιόνων των, έξελέξατο ώς νέον 
κράτος του τό Μαρόζχον, καί είς αύτό ήλθεν ώς 
πρόσφυξ.

Ό αύτοκράτωρ τοΰ τόπου έκείνου περιέπεσεν είς 
τό αύτό λάθος τοΰ στρατηγού Δεσμιχέλου, καί έβοή- 
θησε καί ένίσχυσεν έκεινον ού έπρεπε νά προσπαθή 
νά δαμάση τήν ίσχύν μάλλον. Καί έκείνου μέν έ- 
ψύχρανί τόν ένθουσιασμόν δ Βυγώδος είς τήν έν 
Ίσλύ περίφημον μάχην· άλλ’ δ ’Εμίρης δέν είναι 
άνθρωπος νά έγκαταλείψη εύκόλως τό ερμαιόν του, 
Είς τό μέρος 3που ήλθεν ώς ικέτης, σχεδιάζει νά μείνη 
ώς άρχων άν δ αύτοκράτωρ τώ άρνήται τοΰλοιποΰ τήν 
βοήθειάν του, αύτός έποφθαλμια είς τόν θρόνον τοΰ 
Αύτοζράτορος, καί κατά τό πλεΐστον αύτοϋ ή φωνή α
κούεται είς τόν λαόν τοϋ Μαρόκκου. Τό σχέδιον του 
είναι, κατακτήσας τόν μέγαν τούτον τόπον, καί δρ- 
μώμενος άπό τοιαύτης δυνάμεως, δεκαπλασίαζομένης 
διά τοϋ θρησκευτικού χαρακτήρος Sv περιδύεται, νά 
άρχίση όκ νέου τ^ν κατά τών Γάλλων άγώνα, ίσου 
πρός ίσον, πεισματώδη, διηνεκή, έξολοθρευτικόν, άτε- 
λεύτητον.

Ό άντίπους τούτου είναι δ Άχμέτδεης, Σατράπης 
τοϋ Τυνεσίου. Οδτος έδάδισε τήν έτέραν έκ τών δύω 
δδών, άς ύπεδείξαμεν διά τούς έν Αφρική περίοικους 
τών Γάλλων κατακτητών. Τό κράτος αύτοϋ έκτεί- 
νεται πρός τά δεξιά τής Αλγερίας, έπί τής άρχαίας 
καί κλασικής χώρας τής Καρχηδόνος. Καί ή μέν Καρ- 
χηδών είναι τήν σήμερον άφανής καί έρημος γήλοφος, 
βπου ένίοτε άνασκαπτόμενός τις άρχαιός λίθος μαρ- 
τυροι περί τοϋ πάλαι μεγαλείου τής πόλεως. ”Ε- 
δοσε δέ τό όνομα είς τήν χώραν ή άλλοτε μικρά 
καί άσημος πόλις τής Τύνιδος.

Άλλ’ ώς δέν διεσώθη ή πόλις, ούτως ούδ’ ή ισ
χύ; καί ή περιοπή τής παλαιάς Καρχηδόνος. "Ωστε

ΑΧΜΕΤΒΕΗΣ.

δ διάδοχος τοϋ Άννίβου καί τοΰ Γενσερίκου, άν δέν 
αίρήται τόν άλίτην δίον τοϋ Άδδέλ-Καδέρου, άνάγ
κη πάσα νά συζή φιλικώς μετά τών ισχυρών του 
γειτόνων. Καί χωρίς όμως τής θεωρίας ταύτης, δ 
Άχμέτ Πασάς είναι είς τών Ασιανών έκείνων, οί- 
τινες έκ πεποιθήσεως έκτιμώσι τά καλά τοϋ πολιτι
σμού, καί έννοοϋσιν οτι παρήλθεν δ καιρός καθ’ ον 
προχώματα έδύναντο ν’ άντιταχθώσιν έπιτυχώς είς 
αύτόν, οτι δέ άνάγκη νά παρακολουθήση τόν βουν 
του οστις δέν θέλει νά κατακλυσθή ύπ’ αύτόν. Τό 
Τούνεζι, ύπάρξαν άπό τής εποχής τών Βανδάλων, άν 
όχι καί άρχαιότερον, φωλεάν ληστείας καί πειρα
τείας, μετέδαλεν δ Σατράπης είς τόπον εύνομούμενον, 
καί παρέχοντα τάς χρηστοτάτας έλπίδας περί τοΰ 
προσεχούς μέλλοντος του. Πρό καιρού έχει ώς πρώ
τον ύπουργόν του χριστιανόν τινα ιταλόν, καλούμενον 
‘Ράφφον, καί κατά τούτου τάς εισηγήσεις εισάγει βαθμη
δόν είς τόν τόπον ολα; τάς βελτιώσεις όσων φαίνε
ται δεκτικός· ούτως ένεφύχωσε τήν βιομηχανίαν διά 
τελειοποιήσεως τών μηχανών, έκανόνισε τόν βοΰν 
τών ύδάτων, ήνοιξεν άρτεσιανά φρέατα, μακράς εκ
τάσεις έρήμων μετέδαλεν είς πεδιάδας εύφορους, 
διέταξε τήν τοϋ κράτους οικονομίαν, καί ώργάνισε 
τακτικόν στρατόν.

Κατά τά 1832, δτε άρνηθείς νά πέμπη είς τά 
έμπορεϊα τής Σαρδινίας ποσότητά τινα σίτου, ώς 
ώφειλε καθ’ υπαρχούσας συνθήκας, έκίνησε τήν άγα- 
νάκτησιν τής Σαρδινικής κυδερνήσεως, καί ήπειλήθη 
οτι θέλει πολεμηθή, τότέ έξήφθη τών έγχωρίων δ φα- 
νατιάμός# καί δερδίσαι πέριήρχοντο τάς οδούς, τυμ- 
πανοκροτοΰντες καί κηρύττοντες οτι ήλθεν ή ώρα τής 
έκδικήσεως καί τοϋ έξολοθρευμο^ϋ κατά τών χριστια
νών. Καί τώ όντι δλέθρια έδύναντο νά ήναι τής τοι
αύτης δημώδους έξάψεως τ’ αποτελέσματα- άλλ’ ό

►
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σατράπης παρενέδη καί έπροστάτευσε τούο άπειλοθ- 
μένους χριστιανούς, μέχρ'.ς ού διά μεσιτείας της ’Αγ
γλίας έσυμβιβάσθη ή έρις έκείνη.

Άφ’ οτου δέ ήλθον οί Γάλλοι, τούς έδέχθη περιχα- 
ρώς, ώς εισαγγελείς καί διδασκάλους τοΰ πολιτισμού 
περί ον σπουδάζει. Ενθυμείται πας τις πόσον λαμπρώς 
υπεδέχθη τδν Βασιλόπαιδα τής Γαλλίας, πρίγκιπα 
’Ιοίνβίλλον, καί τήν έκ μέρους τής Γαλλίας πρδς 
τδν Σατράπην προσφοράν ένδς τών μεγίστων της 
άτμοπλόων, καί μετά ταϋτα τήν ένθουσιώδη υποδο
χήν ής έλαχεν ό παρά τοΐς Αφρικανοΐς αντιπρόσω
πος ούτος τών ύγιεστέρων Ευρωπαϊκών ιδεών, οτε 
πρδς αύξησιν τών γνώσεών του έπεσκέφθη τήν ’Αγ
γλίαν καί μάλιστα τήν Γαλλίαν, ύποδοχήν τόσω 
έντιμον έκ μέρους τής δευτέρας ταύτης δυνάμε- 
ως, ώστε ή κυριάρχις τοΰ σατράπου αυλή έφρόνησεν 
δτι ύπερέδαινε τάς συνήθως πρδς υποτελή ήγεμόνα 
άποδιδομένας περιποιήσεις.

”Η τελευταία πράξις τοΰ Σατράπου, πράξις αξία νά 
έγγραφή μέ χρυσά γράμματα είς τήν ώραιοτάτην σε
λίδα τής παγκοσμίου ιστορίας, είναι ή καθ’ ολον τδ 
κράτος του κατάργησις τής σωματεμπορίας. "Ο,τι οί 
άδιακόπως διά στόματος τήν φιλοσοφίαν καί τδ Εύαγ- 
γέλιον έχοντες ού μόνον δέν κατόρθωσαν, άλλά καί 
ώς προσβολήν τών συμφερόντων των άποκρούουσιν 
είς τήν ’Αμερικήν, τήν γήν τής έλευθερίας, τοϋτο πρδς 
αθάνατον δόξαν του έπραξεν δ ’Αχμέτ πασάς, είς τήν 
γήν ήτις πρδ αιώνων άπδ δύω κυρίως τάξεις άνθρώ
πων κατωκεΐτο, άπδ ληστάς καί άπδ άνδράποδα.

Μεταξύ τών άναγνωστών άλλος βεβαίως άλλην 
έπιφέρει κρίσιν συγκρίνων τδν ’Αβδέλ-Καδέρον πρδς 
τδν Άχεμτ-πασάν. Οί φίλοι τών μυθιστοριών προτι- 
μώσι τδν πρώτον' οί φίλοι τής άνθρωπότητος έπαινοϋσι 
τδν δεύτερον.

Κ. . .

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ-
ΑΑΜΑΡΤΐΝΟΣ,

ώς ποίητης και ώς ρητωο.
Έκ τών τοϋ Τψιωνος (Κορμενίνου.)

Ό Ααμαρτΐνος περιέχει δύω άνθρώπους, τδν ποιη
τήν και τδν πολιτικόν άνδρα. ’Επειδή όμως δ πολι
τικές άνήρ είναι παρ’ αύτω τοϋ ποιητοϋ άντανάκλα- 
σις, διά τοϋτο άνάγκη αύτδς πρώτον νά δρισθή.

Ή έφ’ ήμών ποίησις δέν δμοιάζει τήν άρχαίαν ποί- 
ησιν. Δέν είναι πλέον τών Χαριτων ή μία, είς ήν τών 
’Αθηναίων ή λαμπρά εύφυία προσέρεφε στεφάνους, άλλ’ 
είναι φάσμα ώριώμενον, καί κροταλίζον τά γυμνά του 
δστα διά τοϋ χαίνοντος στομίου τών τάφων.

Ό Κ. Ααμαρτΐνος φαίνεται ώς νά κατησώτευσεν 
δλην του τήν ψυχήν είς τάς πρώτας Μελέτας του. 
Τότε τδν ήκούομεν άδοντα, καί ή Νεάπολις, ή πόλις 
τών ήδονών, μας έπεφαίνετο έν τοΐς στίχοις του, καί 
αί ώραΐαι παραλίαι τής ’Ιταλίας, καί αί τερπνότα
τοι νήσοι της, καί αί ήδύ πνέουσαι αύραί της, καί 
τά χαϋνα έρωτος μινυρίσματα, καί οί ύπόκωφοι τό
νοι οί έκ τών χορδών του άπολειβόμενοι, μας έδύθι- 
ζον είς βαρυθυμίαν μελαγχολικήν καί άόριστον. Καί 
ή ποίησις του, ούτε μέν ώς ή άρχαιότης ήν καθα

ρά, ούτε ώς ό χριστιανισμός αυστηρά, ούτε ώς δ αιών 
θετική ήν όμως ποίησις περιπαθής καί ρεμβώδης, 
θέλγουσα ώς ή παριπταμένη σκιά, ώς τδ κελαρύζον 
κϋμα, ή μειδιώσα παρθένος ή ή στενάζουσά λύρα.

’Αν τώ καιρώ έκείνω ύπήρχεν δλίγη έπίκρισις φι
λολογική, δ Κ. Ααμαρτΐνος, δστις ήξευρε νά γράφη.

ΑΑΜΑΡΤΐΝΟΣ.
ήθελε διδαχθή καί νά συλλογίζηται. Άλλ’ έξ έναν- 
τίας τδν κατεθώπευσαν, τδν κατεκολάκευσαν, τδν έ- 
ξώγγωσαν, τδν διέφθειραν, καί τδν διαφθείρουσιν ά
κόμη καί μέχρι τοϋδε, ώστε οσα τήν σήμερον γρά
φει, ούτε ώδαί είναι ούτε έλεγοι, ούτε γαλλικά ού
τε άγγλικά είναι. Άλλά συγκρούει τάς λέξεις, κα
ταστρέφει τδν γραμματικόν σύνδεσμον καί τήν αρμονίαν 
των, καί έπιτηδεύεται πάντοτε τήν αύτήν μελωδίαν, με
λωδίαν μονότονον, μεταχειρίζεται εν χρώμα πάντοτε, τδ 
κυανοϋν χρώμα, τδ κυανοϋν τοΰ δφθαλμοΰ, τδ κυα- 
νοϋν τδ στερεώματος, τδ κυανοϋν τής θαλάσσης, τδ 
κυανοϋν τοΰ πτώματος, κυανά, πανταχοΰ κυανά. Έ
πειτα εκλέγει έπιτάφιον λίθον, τδν στρέφει, τδν με
ταστρέφει, τδν καταμετρά, τδν τετραγωνίζει, ζωγρα- 
φεΐ καί χρωματίζει τδ άφανέστερον παραφυόμενον 
χόρτον, περιγράφει εν πρδς εν δλα τά φύλλα τής 
σκιαζούσης αύτδν κυπαρίσσου, καί μετά ταϋτα κατα- 
τρίβει τδν λίθον διά τής έπαφής, διά τών στεναγμών, 
διά τών δακρύων του. Έπί τοϋ ώροδείκτου του μέ
τρα τδν σφιγμδν τοϋ έκπνέοντος. Άποθανόντα δέ, τδν 
άναλαμβάνει πάλιν, κατατέμνει τάς σάρκας του, τρί
ζει τά δστα του, τρυπανίζει τδν μυελλόν του. Δέν 
είναι τοϋτο άλγηδών άνατόμου μάλλον ή θλίψις ποιη- 
τοΰ, θλίψις άληθής, φυσική, έγκάρδιος καί βαθεϊα; ’Ω! 
πόσον περισσότερον μέ συγκινεΐ δ Μαλέρβος λέγων:

Τοϋ κόσμου ήτον κάτοικος, οπού στενάζουν οσοι 
οί έκλεκτοί έπί τής γής,

καί βόδον αύτή, έζησεν οσω τά βόδα ζώσι- 
βραχεΐαν ώραν τής αύγής.

Αί περιγραφαί, αί άναλύσεις, ώς αί τοϋ Δυβαρτά 
καί τοΰ ’Ρονσάρτου, τών έλαχίστων καί άγνωστοτέρων 
τής γυναικδς καλλονών, τών βλεφάρων καί τής ί'ριδος 
τών δφθαλμώντης, τών κηλίδων τοΰ δέρματός της, 
τοΰ υαλώματος τών δδόντων της, τών φλεβών τοΰ 
στήθους της, τών εντελειών τής δσφύος της, καί όταν 
συνοδεύωνται άκόμη άπδ ήδυπαθή μεταφυσικήν, χαρα- 
κτηρίζουσιν ούχ ήττον τήν έπάνοδον τής τέχνης είς 
τά σπάργανά της.

‘Ο Πραξιτέλης δέν έπεσώρευεν είς τήν Άφροδίτην 
του καλλωπίσματα μικρολόγα, βόδα, κυανά άνθη καί 
στρουθοκαμήλου πτερά, ούτε τή έψιμμυθίου τάς πα
ρειάς, ούτε κατεκάλυπτε μέ δακτυλίους τάς χειράς 
της. Άλλά τήν παρίστα γυμνήν μέν, σεμνήν δέ, καί 
έμπρέπουσαν είς τήν φυσικήν της άφέλειαν. "Ολοι οί 
μεγαλοφυείς άνδρες υπήρξαν καί άφελεΐς, ό "Ομηρος, 
ό Βιργίλιος, δ ‘Ρακίνας, δ Σαικεσπεΐρος, δ ‘Ραφαήλ.

Προσέτι δ’ οί άληθεΐς ποιηταί υπήρξαν πάντοτε 
ούχ ήττον έξαίσιοι λογικοί ή αύτοί οί φιλόσοφοι. Τίς 
είχε βαθυτέραν γνώσιν τής άνθρωπίνης καρδίας άπδ 
τδν Μολιέρον; τίς περιέγραψε θαυμασιώτερον τδ δ- 
ψος τής άρετής άπδ Κορνήλλιον τδν πρεσβύτερον; τίς 
έΦαλε τούς στεναγμούς τοΰ έρωτος άληθέστερον τοΰ 
‘Ρακίνα; καί τίς ποτέ είχε φιλοκαλίαν άσφαλεστέραν 
καί νοΰν δρθότερον τοΰ Βολται'ρου; Καί μεταξύ δέ τών 
συγχρόνων υπάρχει πολιτικός ή δικαστικός άνήρ ή 
ρήτωρ έχων τήν κρίσιν δρθοτέραν τοΰ ποιητοϋ Βε- 
ραγγέρου; ‘Η ποίησις, ή άληθής δηλαδή ποίησις, εί
ναι αύτδ τδ λογικόν έπικοσμούμενον διά τής φαντα
σίας καί διά τοΰ βυθμοϋ.

Άλλά, κατά δυστυχίαν, τοΰ Κ. Λαμαρτίνου αί ποι
ήσεις δέν δύνανται νά θεωρηθώσι τοιαΰται. Εκπέμπει 
ένίοτε, τδ ήξεύρω, φωνάς ύπερφυεΐς, φωνάς τής ψυχής· 
έχει τινάς ήχους άπροσδοκήτους, κατακηλοΰντας τήν 
άκοήν. Άλλά καί ποιαν σύγχυσιν φαντασίας! καί 
πόσους τόνους παραμούσους καί άσυναρτήτους είς τήν 
μελωδίαν του! καί έπιθέτων πόσην άσωτίαν καί πόσον 
στόμφον! καί πόσην κατάχρησιν περιγραφικών μετα
θέσεων, μεταφορών καί χρωμάτων, έν ω σχέδιον, έν 
ω διάταξις έλλείπει παντάπασιν, έν ω λογική, διότι 
λογική απαιτείται καί έν τή ποιήσει ώς καί άπανταχοΰ, 
άπεςτν έντελώς. Ό Κ. Ααμαρτΐνος φαίνεται διό
λου λησμονήσας δτι αί λέξεις δέν είναι ιδέας ούδ’ ό 
ψευδαδάμας λίθος πολύτιμος, ούδ’ αρμονία είναι ή 
σύγκρουσις ήχων, ούδ’ έπιστήμη ή συγχυσις, ούδέ 
θλίψις ή φυσιολογία. Άν δ Κ. Ααμαρτΐνος φθάση είς 
τούς μεταγενεστέρους μετά τών άλλων ποιητών τής 
παρακμής, καί άν ή γλώσσά μας καταντήσή ποτέ 
γλώσσα νεκρά, θέλει εΐσθαι αύτδς, διά τοΰ ύφους του 
καί τών ιδεών του τδ ασυνάρτητου, είς τών δυσεξηγη- 
τοτέρων συγγραφέων, βάσανος τών μαθητών καί τών 
σχολιαστών τοΰ καιροΰ έκείνου.

‘Ο Κ. Ααμαρτΐνος ώς πολιτικός βήτωρ ζή έκ τών 
κεφαλαίων τής ποιητικής φήμης του. Πάθος καί έμ- 
πνευσιν ούτε τδ βλέμμα, ούτε τδ σχήμα, ούτε ή φωνή 
του δέν έχει. Είναι δέ ξηρός, βεβιασμένος, αποφθεγ
ματικός, άπαθής· στίλβει, άλλά δέν θερμαίνει. Είναι 
εύλαβής χωρίς πίστιν, ούδ’ αισθάνεται τά έντόσθιά του 
κινούμενα, τά χείλη του τρέμοντα, καί τδν λόγον του 
έμψυχούμενον, ζώντα.

Ό Κ. Ααμαρτΐνος άπαγγέλλει, δέν αύτοσχεδιάζει. 
Άλλ’ δι προμεμελετημένοι ούτοι λόγος οί τούς αύτο- 
σχεδίους έπαγγελόμενοι. δέν καταψεύδονται δλοι; Τίς 
ή άνάγκη ν’ άπατώμεν τούς άκροατάς, καί ν’ άντι- 
ποιώμεθα εύκολίαν λόγου όταν δέν μάς έδόθη; Άν 
ή μνήμη μας αίφνης ένδώση, δυσαρεστοΰμεν τούς ά-

κροωμένους, καί θορυβούμενοι δέν έξεύρομεν ούτε οί 
ίδιοι τί έλέγομεν.

Αί δημηγορίαι τοΰ Κ. Λαμαρτίνου ούτε τής ποιή- 
σεως έχουσι τήν βυθμικήν μελωδίαν, ούτε τδ έλεύ- 
θερον, άνετον, εύσταθές καί φυσικόν βάδισμα τοΰ 
πεζοΰ λόγου. Δέν δύναται ούτε βήμα νά προχωρήση 
χωρίς δλης σκευασίας έπιθέτων άσκόπων. Επιζητεί 
δέ ήχους τήν άκοήν θέλγοντας, καί τεχνάσματα προσω
δίας· καί εύφραίνεται, καί έντέρπεται είς εύφωνικάς 
καταλήξεις, καί καταπνίγει τήν ιδέαν του εις κατα
κλυσμόν τρόπων καί μεταφορών, καί αί βουλευτικά: 
του προτάσεις άπολήγουσιν ώς λυρικαί έπωδαί.

Άνεμος έξέρχεται άπδ τούς πεφυσημένους του λό
γους, οίτινες περιδομβοΰντες τά ώτα, δέν άφίνουσι 
τίποτε είς αύτά, ούτε καν ήχον.

Άν διά τών έρβύθμων σου φράσεων μουσικήν μόνον 
προετέθου ν’ άποτελέσης, διατί νά μήν άκούσω προ- 
τιμώτερον τδν 'Ροσσίνην ;

‘Ο Κ. Ααμαρτΐνος έχε: πρδς τούς δοκίμους βήτο- 
ρας, όπως ή βητορική έχει πρδς τήν εύγλωττίαν.

‘Η βουλή δέν είναι θέατρον, δπου ύποκριταϊ ν’ ά- 
παγγέλλωσι τετορνευμένα γυμνάσματα καί περιόδους 
στρογγύλας πρδς τέρψιν τών θεατών. Αντιπροσωπεύεις 
τδν λαδν, λέγεις- δμλει λοιπόν ώς θά ώμίλει αύτδς 
ό λαός, δστις καλώς θά ώμίλει. Ό Κ. Ααμαρτΐνος 
δύναται διά τής στίλδης τών χρωματισμών του νά 
καταπλήξη τούς βουλευτάς τών έπαρχιών, άλλά προσ
κρούει είς τών εύαισθητοτέρων τήν φιλοκαλίαν καί 
άγνοεΐ έπίσης τί έστι τδ λογογραφεΐν, ώς αγνοεί δ 
Σατωδριάνδος χί έστί στιχουργεΐν. Ό βουλευτικός λό
γος έχει κανένας καί καλλονάς έντελώς διαφόρους τών 
καλλονών καί κανόνων τής λυρικής συνθέσεως. Τδ 
ύφος έκείνου πρέπει νά είναι φυσικόν συγχρόνως καί 
έντονον, αί ιδέα: άφελεΐς καί ύψηλαί ένταύτώ, καί νά 
χωρώσι καί νά συμπλέκωνται έν άκριβεστάτη άλλη- 
λουχία. Έξ εναντίας ό Κ, Ααμαρτΐνος είναι σχοινο
τενής, πλεοναστικός, άβαθής τάς ιδέας, άσθενής τήν 
λογικήν, άνεπιδέξιος είς τήν συζήτησιν, άνίσχυρος 
είς τά συμπεράσματα. Καί δμως ύπάρχουσιν άνθρωποι 
έκλαμβάνοντες ώς εύγλωττίαν τούς άπδ τοϋ βήματος 
διθυράμβους τούτους. Δικαίως έββέθη δτ: πλήρης άναρ- 
χία έπικρατεΐ παρ’ ήμΐν, διότι ού μόνον έξέλιπεν έκ 
τής Γαλλίας ή πολιτική άρετή, άλλά συνεξέλιπε 
καί δ,τι ποτέ άλλοτε δέν είχεν έκλείψει, έξέλιπεν 
ή φιλοκαλία.

‘Ρ..

ΝΑΙ ΑΓΙΟΝ.
Είς τάς Μαλδίβας νήσους.

(συνέχεια ιδε φυλλάδ. Γ'.)

'Ημείς διηρχέμεθα τάς ήμέρας μας άθλίως καθή- 
μενοι ή κατακεκλιμμένοι έπί τών δημοσίων εδράνων 
έν καιρώ ίοΰ καύσωνος, πλανώμενοι δέ τδ έσπέρας 
καί τδ πρωί πέριξ τοϋ χωρίου, καί τοιουτοτρόπως έ- 
σύροντο αί ώραί μας είς τδ διάστημα τής πλέον ή μη
νιαίας μας φυλακίσεως χωρίς ούδεμία περίστασις νά 
διακόψη τήν μονοτονίαν ταύτην, αίφνης δέ καθ’ έν 
έσπέρας -δύο, Μαλδίδιοι τρέχοντες διά τής δδοΰ τοΰ 
ναοϋ προέφερον λέξεις τινάς, αιτινες έφερον δλους τούς 
κατοίκους είς κίνησιν ήθελήσαμεν νμ τούς άκολου- 
θήσωμεν, άλλά μάς τδ άπέτρεψαν, καί ημείς φυλάτ-
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τοντες πάντοτε τήν συνήθειάν μας τοϋ νά σεβώμε- 
θα ού μόνον τά έθιμά των άλλά χαϊ τάς δεισιδαιμο
νίας των, έμαχρύνθημεν, καί λαβόντες αντίθετον δι- 
εύθυνσιν, ήλθομεν έπί τίνος άκρας τής άμμου ήτις 
προβαίνουσα μακράν εις τήν θάλασσαν, φαίνεται ώς 
νά θέλη νά ένώση τήν μεγάλην νήσον μετά τίνος 
νησιδίου ακατοίκητου· ήρεσκόμεθα κατ’ έξοχήν εις 
τον τόπον τούτον, καί τούτο προήρχετο ούχί τοσούτον 
έκ τής χάριτος τής θέσεως, οοον έκ τής καταστά- 
σεως τής ψυχής μας. ’Από τής άκρας ταύτης ή θέα 
έξετείνετο άνεμποδίστως μέχρι τού όρίζοντος οπού 
έφαίνοντο τά συντρίμματα τοϋ δυστυχούς πλοίου μας. 
Πολλάκις ct δφθαλμοι μας έ'μενον ώρας ολοκλήρους 
προσηλωμένοι έπί τού θλιβερού εκείνου θεάματος, 
καί ΰπελογιζόμεθα μετά θλίψεως τάς προόδους τής 
φθοράς του' βλέποντες τάς κεραίας του συντετριμμέ
νος, τάς λωρίδας τών ιστίων του φερομένας υπό τών 
ανέμων, συνησθανόμεθα ταραχήν ώς νά είχομεν πρό 
οφθαλμών τήν αγωνίαν παλαιού φίλου' έν ω εΰρισκώ- 
μεθα εις τοιαυτην στάσιν, άς κρίνη καθείς πόσον έ- 
ξεπλάγημεν, δπδταν αίφνης είδομεν ώραιον πλοϊον 
σπινθηροβολούν μακρόθεν ώς λευκός πύργος· ένομί- 
σαμεν σχεδόν οτι συνέβη άνάστασις· έγνωρίσαμεν δέ 
οτι ήν ξένον πλοϊον παραπλέον τήν παραλίαν καί 
ιδού τούτο ήν τό μέγα νέον τό κοινωθέν μετά 
τοσαύτης μυστικότητες, διότι οί Μαλδίβιοι έσκόπευον 
ώς φαίνεται, νά μή φανερώσουν εις ήμάς τήν διά- 
βασιν τού πλοίου έκείνου· δ πλοίαρχός μας τρέχει 
παρευθύς εις τό χωρίον καί έπιστρέφει φέρων ση
μαίαν ήν θέτομεν έπί κορυφής δένδρου καί τήν σεί- 
ομεν κατά πάσαν διεύθυνσιν. ’Ανωφελής κόπος! τό 
πλοϊον διέρχεται, χωρίς νά παρατηρήση τά σημεϊα 
μας. Τά βλέμματά μας ήκολουθουν κατόπιν αύτοΰ 
μετά θλίψεως, άλλ’ αίφνης τό είδομεν νά άνακω- 
χεύση καί νά μείνη ακίνητον είχε παρατηρήση τά 
συντρίμματα τού ’Αετού, καί ένομίσαμεν βεβαίαν τότε 
τήν σωτηρίαν μας, όταν είδομεν μ.άλιστα νά άποσπα- 
σθή λέμβος από τού πλοίου καί νά διευθυνθή πρός τό 
μέρος τοϋ ναυαγίου- άνευ τής παραμικροτέρας ανα
βολής σΰρομεν τάς λέμβους μας εις τήν θάλασσαν 
καί θέτομεν εις αύτάς ζωοτροφίας τινάς καί πάσαν 
μας τήν αποσκευήν· ήν έκτη ώρα· ή ήμέρα είχεν 
άρχίση νά κλίνη, καί έπρεπε νά διέλθωμεν τρεις 
λεύγας τουλάχιστον πριν διαβώμεν τό στενόν τό φέ- 
ρον έκτός τών υφάλων καί χρησιμεϋον, ούτως είπεϊν, 
ώς πύλη πρός τήν μεγάλην θάλασσαν έδαδιζομεν 
έν σιωπή, έμπρός ή μικρά λέμβος διοικουμένη υπό 
τοϋ υποπλοιάρχου, διά νά παρατηρή τόν δρόμον, καί 
έπειτα ή μεγάλη λέμβος οπού ήσαν ό πλοίαρχος καί 
ci λοιποί έπιδάται.

'Η νύξ έπήλθε μετ’ δλίγον νύξ ζοφερωτάτη καθ’ 
ήν ούτε ύφαλοι, ούτε νήσος, ούτε πλοϊον έφαίνοντο 
πλέον ό άνεμος έπεσε καί μόνον ό κτύπος τών 
κωπών ήκούετο, καί ό έλαφρός ήχος τών κυμάτων 
συνθλωμένων κατά τινων παρά τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης λιθοφύτων οπού πάσαν στιγμήν έκινδυνεύο- 
μεν νά έξωκειλωμεν άν δέ καί ή έλπίς τής σωτη
ρίας μας μας ένεψύχωνεν εϊσέτι κατ’ έκείνην τήν 
έπίπονον νύκτα, ήν όμως ανάγκη νά εύρωμεν τού- 
λάχιστον τόπον τινά άνέσεως, διά νά περιμείνωμεν 
τόν σωτήρα ον ή θεία πρόνοια έφαίνετο οτι μάς έ- 
πεμπεν έσπεύσαμεν λοιπόν νά άναζητήσωμεν τήν έ
ρημον νήσον εις ήν προσωρμίσθημεν κατά τόν καιρόν 
τοϋ ναυαγίου μας. Τήν είδομεν τέλος, καί άφ’ ού 
τήν περιεπλεύσαμεν μετά προσοχής, άπέβημεν εις 
τό μέρος τοϋ αιγιαλοϋ δπερ έγνωρίζομεν, καί αμέ

σως συναθροίσαντες τούς άπό τών δένδρων πεπτωκό- 
τας κλάδους, έσχηματίσαμεν έξ αυτών πυραμίδα εις 
ήν έπεθέσαμεν πύρ, ή δέ φλόξ άνερριπίσθη μετά το
σαύτης ορμής, ώστε μετ’ όλίγον έφοβήθημεν μήπως 
διαδοθή πυρκαιά κατά πάσαν τήν νήσον” έσπεύσαμεν 
νά μετριάσωμεν τήν φλόγα, εις βαθμόν ώστε νά μεί
νη εϊσέτι αρκετή λάμψις έμφαίνουσα τήν παρουσίαν 
τών ναυαγησάντων, καί πάντες οί οφθαλμοί προση- 
λώθησαν εις τό πέλαγος οπού έκρύπτετο τό σωτή
ριον πλοϊον. Τέλος φωνή τις έκραξεν — ’Ιδού τό πύρ 
του ! καί τότε κυριευθέντες υπό γενικής όπερμέτρου 
χαράς, έδεικνυομεν μετ’ ένθουσιασμοϋ πρός άλλήλους 
τό φωτεινόν σημεϊον τό όποϊον άνέβαινεν ή κατέβαι
νε, καί ένομίζομεν ήδη οτι είμεθα καί έντός τοϋ 
πλοίου· στιγμάς όλίγας διήρκεσεν ή μανιώδης εκεί
νη χαρά, αλλά μετ’ όλίγον τά πάντα έσκυθρώπασαν” 
τό πύρ δεν έφαίνετο πλέον άλλ’ ώς συμβαίνει πάν
τοτε εις παρόμοιας περιστάσεις, έπάσχομεν νά εϋρω- 
μεν παρηγοριάς είς τήν κοινήν άθυμίαν ό μέν έλε- 
γεν έστράφη κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν, δ δέ άνήχθη 
φαίνεται εις τό πέλαγος τήν νύκτα, καί αύριον τό 
πρωί θά άναφανή καί πάλιν έν τούτοις είχομεν ά- 
ποκάμη περιφερόμενοι έπί τοϋ αιγιαλοϋ, καί έπρεπε 
νά λάβωμεν μέτρα διά τήν νύκτα· οσον τό κατ’ έμέ 
έκλέξας δύω καλούς κλάδους κοκκοφοίνικος. τούς διέ
θεσα κατά τρόπον ώστε άπετέλεσαν καλήν δπωσοϋν 
κλίνην διά πτωχόν αλήτην συνειθισμένον πρό πολ- 
λού νά εχη μόνην κλίνην τόν έπενδύτην του.

Ή ήμερα έφάνη άνευ τοϋ πλοίου· μέχρι τής με
σημβρίας οί οφθαλμοί μας έμειναν προσηλωμένοι εις 
τόν δρίζοντα, άλλ’ ούδέν έφαίνετο. Τότε έπήλθεν ή 
άθυμία καί έπειτα ή άγανάκτησις, καί ολα τά στόμα
τα ήνεώχθησαν διά νά καταρασθώσιν έκεϊνο τό άφι- 
λέξενον πλοϊον τέλος έβιάσθημεν νά ΰποκύψωμεν είς 
τήν άνάγκην, καί έκαστος κατέδη. έν σιωπή πρός τάς 
λέμβους· ούδεμία άπατηλή φαντασία μάς έπλάνα είς 
τό εξής. Έπεστρέφομεν βεβαίως είς τήν Τινανδού 
οπού μάς περιέμενον αί αύταί αηδία!, ή αυτή ζωή ή 
τοσούτον νωθρά καί άθλια. Έβλέπομεν έν τούτοις 
πλοιάρια τινά αλιευτικά άπερ ή νύξ είχεν έπαναφέ- 
ρη είς τόν ορμον έκ τού σώματος αυτών άπεσπάσθη 
έν μικρόν, τόσον δέ έλαφρόν καί τόσον ταχύ, ώστε 
έφαίνετο ώς πτηνόν θαλάσσιον έπιψαϋον τήν έπιφά- 
νειαν τών ΰδάτων καί βρέχον μόνον τά άκρα τών 
πτερύγων του· έφερε δέ τήν πρώραν του μετά τοσαύ
της άκριβείας έφ’ ήμών, ώστε έπέπεσεν, ούτως είπεϊν, 
έπί τής λέμβου μας. Τότε δ πλοίαρχός μας νομίσας 
φρόνιμον νά ΰάβη μέτρα προφυλάξεως, μάς διέταξε 
νά παρατηρήσωμεν τά όπλα μας καί νά τά έχωμεν 
έτοιμα· άλλ’ αίφνης τό ίστίον έμεινεν άκίνητον, έπειτα 
κατέπεσε καί τότε έπαρρησιάσθη πρό τών όφθαλμών 
μας πλοιάριον χαρίεντος σχήματος, Οαυμαοίας καθα
ριότητες καί κεκοσμημένον δί ’Ασιατικής πολυτελείας· 
υφάσματα λεπτά έκυμάτουν έπί τών ιστών του, τά 
σχοινιά του ειχον τήν στιλπνότητα τής μετάξης, οί 
δέ έν αύτω άνθρωποι ήσαν ένδεδυμένοι μετά τίνος 
κομψότητος· μάς έχαιρέτησαν καί μάς προσέφερον 
τραγήματά τινα, καθώς κοκκοκάρυα καί διστύρους (α) 
σακχαρωτούς καί είδος τι υποξύνου πλακοΰντος έξ 
όρύζης- μάς παρετήρησαν καλώς καθ’ δλον τούτο 
τό μεταξύ, καί έγιναν άφαντοι ώς καί ήλθον, άφή- 
σαντες είς τήν περιέργειάν μας ταύτας, μόνον τάς 
λέξεις « είμεθα οί δούλοι τοϋ σουλτάνου τών νήσων. » 
Όποϊον σκοπόν είχεν ή έπίσκεψις αυτή; Τό πλοιά-

(ι) Παξιμάδια.

ριον ήν τόσον μικρόν, ώστε δέν έδύνατο «ά χρησι- 
μευση είς εμπορικήν έγχείρισιν. Είναι πιθανόν οτι ή 
φήμη τοϋ ναυαγίου μας έφθασε μέχρι τών ώτων τοϋ 
σουλτάνου καί έκεϊνος επεμψε διά νά λάβη πληροφο
ρίας περί τών ναυαγησάντων.

Μόλις κατά τό μεσονύκτιον έφθάσαμεν είς τήν Τι- 
νανδού- δ πλοίαρχός μας είχε κατασχεθή ύπό βιαίου 
πυρετού, καί αί άπαισιώτεραι προαισθήσεις μάς έκυ- 
ρίευσαν. Τι θά έγινώμεθα, άν ευρισκώμεθα έγκατα- 
λελειμμένοι είς ήμάς μόνον αύτούς" έκεϊνος ήν ή ψυχή 
«λων μας τών άποφάσεων, καί δ διά τήν σωτηρίαν 
μας ζήλός του τόν έξέθεσεν είς τάς προσβολάς θα
νατηφόρου ήλιου' άμα έγνώσθη ή άσθένειά του, δ άρ- 
χηγός τής Τινανδού, δ γέρων Όσέν ήλθε μετά τής 
συμπαθητικωτέρας προσπάθειας νά τόν έπισκεφθή, φέ
ρων μεθ’ εαυτού ποτόν συγκείμενον έκ πεπέρεως, κα
ρυοφύλλου καί λεμονιού. Πολλάκις παρεκίνησε τόν 
άσθενή νά πίη τό ποτόν τούτο, καί είς έκάστην 
άποποίησιν έπανελάμβανε θλιβερώς ταύτας τάς λέξεις: 
’Αμάρα τουμάραδόστι (έγώ δ φίλος σου)· τέλος 
βλέπων δτι αί περιποιήσεις του ήσαν μάταια:, έχυσε 
τό υγρόν είς τάς παλάμας του, καί δϊ αύτοΰ έτριψε 
τούς μήνιγκας καί τό μέτωπον τοϋ πάσχοντος, προ- 
φέρων ένταύτώ προσευχήν συγκειμένην έκ παμπόλλων 
περικοπών τοϋ κορανίου· ήρχιζε δέ έκάστην περικο
πήν διά χαμηλής φωνής, καί έπειτα βαθμηδόν άνέ- 
βαινεν είς τόν ΰψηλότερον τόνον καί έτελείωνε διά 
στεναγμού βαθέως· άπ’ έναντίας δέ πάντων τών έξορ- 
κισμών τούτων δ πυρετός έφάνη πεισματώδης, καί 
μόλις κατέπαυσε μετά είκοσι τεσσάρων ώρών φρενη- 
τίασιν, άφήσας τόν άσθενή είς ύπερβολικήν άτονίαν.

Ή στάσις μας καθίστατο ήμέρα τή ήμέρα έπιπονω- 
τέρα· είδομεν έν τούτοις νά γίνωσι πάσαι αί άναγκαΐαι 
έτοιμασίαι διά μεγάλην άποδημίαν, καί μάς έκοινω- 
ποίησαν άπόφασιν ήν έγνώριζον ίσως καί οί μυστηριώ
δεις έκεϊνοι άπόστολοι τοϋ σουλτάνου- ήν δέ αυτή 
Sot έμέλλομεν νά άποχαιρετήσωμεν τά επαχθή πα
ράλια τής Τινανδού· μάς έπεβίβασαν είς τρία Πρός· 
τό έν διοικούμενον ύπό τοϋ άρχηγοϋ τής νήσου, έφερε 
τόν πλοίαρχον καί τούς υπαλλήλους, έκ δέ τών άλ
λων δύο έκαστον έλαβε τό ήμισυ τώ'ζ έπιβατών μας· 
δ στολίσκος ούτος άπέπλευσε κατά μεσημβρίαν άπό 
τοϋ λιμένος, καί ή νύξ τόν κατέλαβεν είς μικράν 
άπόστασιν άπό τής νήσου οπού είχομεν ναυαγήση· 
οί νησιώται φυλάττοντες πάντοτε τήν συνήθειάν των 
τοϋ νά μή μένουν ποτέ είς τήν θάλασσαν έν και- 
ρώ νυκτός, προσωρμίσθησαν είς τήν νήσον έκείνην. 
Τάς έφεξής ήμέρας ουδέ λόγος έγίνετο πλέον περί 
δδοιπορίας, καί όταν ήρωτώμεν τό αίτιον αύτής τής 
αργοπορίας, μάς άπεκρινοντο δτι οί άνεμοι ήσαν κα
κοί ή δτι ήν γαλήνη· έβιαζόμεθα νά ύποφέρωμεν καί 
αυτήν τήν νέαν εναντιότητα, καί περιεμένομεν μεθ’ 
ύπομονής νά εύδοκήσωσιν οί δεσπόται μας νά διατά- 
ξωσι νά πνεύση δ άνεμος, δπόταν αίφνης είδομεν νά 
παρρησιασθώσιν έξ Εύρωπαϊοι· ούτοι ειχον διέλθη τήν 
νήσον, διά νά δράμωσι πρός ήμάς, καταλιπόντες τήν 
λέμβον των έπί τού αντιθέτου αιγιαλοϋ" ήν δέ ή 
λέμβος των ή ιδία έκεινη ήτις μάς είχε προξενήση 
τόσον ζωηράν συγκίνησιν,.οτε τήν είδομεν διευθυνο- 
μενην πρός τά συντρίμματα τοϋ ’Αετού- οί δέ πα- 
ραστάντες ένώπιον μας ήσαν δ άντιπλοίαρχος καί 
πέντε ναϋται τοϋ ’Αγγλικού πλοίου Α ουίζα Μούνρο. 
‘Ο ύπάλληλος ούτος μάς διηγήθη ολας τάς περιφρά
σεις τής θαλασσοπορίίΐς του· δ πλοίαρχός του δέν εί
χεν ίθή τά σημεϊά αας· άλλά παοατηρήσας τό ναυα- 
γήσαν πλοϊον, κατεβιβασεν είς τήν θάλασσαν τήν λέμ

βον ής τήν διοίκησιν έδωκεν είς τόν άντιπλίίαρχον 
τούτον καί τόν διέταξε νά τό έπισκεφθή· δ άντιπλοί- 
αρχος άφ’ ού έξεπλήρωσε τήν διαταγήν, άνεχώρησε 
παρέυθύς, διά νά προφθάση τούς συντρόφους του· άλλ’ 
έπειδή έπήλθεν ή νύξ, κατέβαλε κόπους άνωφε- 
λεΐς, καί οί ναϋται του είς μάτην έκυρτοϋντο έπί τών 
κωπών των λαίλαψ έγερθείς μεθ’ δρμής είχε βιά
ση, φαίνεται, τήν Λουΐζαν Μούνρο νά μακρυνθή 
άπό τών κ'νδυνωδών εκείνων αίγιαλών, διότι τήν έ- 
πιοϋσαν δ άντιπλοίαρχος εύρέθη εις τό πέλαγος, χω
ρίς νά ίδή τό πλοϊον του, άλλά μόνον μικράς τινας 
νήσους είς τόν δρίζοντα· έφθασε δέ διά κωπηλασίας 
μέχρι τών συντριμμάτων τοϋ ’Αετού έφ’ ών διήλθε 
τήν νύκτα. Τήν έπιούσαν ήμέραν διευθύνθη πρός τήν 
ξηράν, φέρων μεθ’ εαυτού πράγματά τινα διασωθέντα 
άπό τοϋ ναυαγίου, ώς ένα πίθον οίνου καί πολλά άγ- 
γεΐα ρακής. Προσωρμίσθη δέ είς νησίδιον έκτεινόμενον 
έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης έφ’ ού διήλθε 
τήν δευτέραν νύκτα, καί έκεϊθεν άποπλεύσας διά τάς 
μεγάλας νήσους, έφθασεν είς τήν Τινανδού οπού εύρε 
τά ίχνη τής διαβάσεώς μας, καί δδηγιας αΐτινες δι- 
εύθυνον τάς συζητήσεις του. Ή άφιξις των ξένων τού
των έδύνατο νά διαταράξη τήν ήσυχίαν μας, καί ήν 
ένδεχόμενον νά προξενήσουν αταξίαν μεταξύ τών έ
πιβατών μας. Ή άνακάλυφίς των έντός τοϋ ’Αετού 
άπεδείκνυε τήν απιστίαν ένός τών ύπαλλήλων μας, 
και δ τρόπος καθ’ ον μετεχειρίζοντο τά ποτά έκεϊνα 
έδικαίωνεν ήδη τό προορατικόν τοϋ πλοιάρχου μας. 
Κατ’ εύτυχίαν οί ναϋται μας ούδέ λέξιν ’Αγγλικήν 
έννόουν, καί δ πλοίαρχός μας λαβών παρευθύς έπί 
τών νεοελθόντων τήν αύτήν έξουσίαν ήν διετήρησε πάν
τοτε καί έπί τών έπιβατών του, τούς διέταξε νά έγ- 
χειρίσωσιν εις αύτόν τά απερ έφερον ποτά. Τό μέτρον 
τοΰτο μάς έσωσεν άπό κινδύνους ένδεχομένους καί μάς 
έχορήγησε βοήθημα βέβαιον, διότι δ οίνος διανεμόμε
νος μετά μετριότητος έγένετο μεγάλη άνακούφισις 
είς τήν άϋυμίαν μας.

Εν τοσούτω αί ήμέραι παρήρχοντο, άνεμος ούριος 
έπνεεν έπί τών ιστίων μας, καί ούδεμίαν προετοιμα
σίαν άναχωρήσεως έβλεπον, παρετήρουν δέ παράδοξον 
ταραχήν μεταξύ τών νησιωτών ήρχοντο πλοιάρια 
πολυάριθμα μετά πολυαρίθμων έπιβατών καί έκ τούτου 
είμεθα δπωσοϋν άνήσυχοι· έκαστος ήμών ήτοίμαζε τά 
δπλα του, καί έκρατεϊτο είς θέσιν άμυντικήν δ πλοίαρ
χός μας έζήτησεν έξήγησιν καί έλαβε τήν συνήθη 
άπόκρισιν : «Ό άνεμος δέν είνε καλός (δυαλέ 
άξια ν έ ) ». Συνέλαβεν ιδέαν μίαν στιγμήν νά κα- 
ταφύγη είς τήν βίαν- έπειτα, συλλογιζόμενος τάς 
όλεθρίας συνέπειας τοϋ πρώτου εχθρικού κινήματος 
καί ένθυμουμενος άφ’ ετέρου μέρους τήν τόσον γεν- 
ναίως χορηγηθεϊσαν είς ήμάς φιλοξενίαν, πρός δέ 
καί τά ήμερα ήθη καί τό δειλόν πνεύμα τοϋ λαού 
έκείνου, άπεφάσισε νά περιμείνη καί νά έξαντλήση 
τά ειρηνικά μέσα πριν μεταχειρισθή τήν βίαν,

Τήν έπιούσαν συνεκροτήθη μεγάλη συνεδρίασις είς 
ήν προσεκλήθησαν πάντες οί αρχηγοί τών Πρός καί 
ci άλλοι δπωσοϋν έν ύπολήψει Μαλδίβιοι, έτι δίΓ καί 
δ ήμέτερος πλοίαρχος, καί δ άρχηγός τής Τινανδοΰ' 
δ γέρων Όσέν άφ’ ού διεβεβαίωσε τήν πρός ήμάς ά- 
φοσίωσίν του, παρεκάλεσε τόν πλοίαρχον νά διατά- 
ξη τούς ναυαγούς νά κενώσωσι τά πυροβόλα των, δ- 
μνυων οτι μετά τήν άπόδειξιν ταυτην τής πίστεως 
καί τής φιλίας δ ίδιος θά διατάξη τήν άναχώρησιν. 
‘Ο πλοίαρχος στοχασθείς οτι ούδέν έδυνάμέθα νά φο- 
βηθώμεν άπό μέρους έκείνων τών πτωχών άνθρώπων 
οϊτινες έτρεμον τόσον βλέποντες τά τ,υροβόλα μας,
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έκένωσεν είς τόν αέρα τά τέκτόλια απερ έφορε: είς 
τήν ζώνην του, xa! έπειτα μακρυνθείς μεθ’ ήμών κα 
τά τινα βήματα, διέταξε γενικόν πυροβολισμόν, και 
μετά δύω ώρας εΐχομεν τά ιστία αναπεπταμένα. Α
πας ό στολίσκος άπέπλευσε συγχρόνως, αι μέν ήμε- 
τεραι λέμβοι διά τήν νήσον Μαλήν, τήν ζαθεΟραν τοϋ 
σουλτάνου, και πρωτεύουσαν παντός τοϋ αρχιπελάγους, 
αί δέ λοιπαΐ διά τάς διαφόρους έκάστη νήσους των. 
Αύρα έλαφρά πνέουσα άπδ μεσημβρίας, μάς ωθεί 
βραδέως πρδς άθροισμα νήσων δρωμένων εις τόν ο
ρίζοντα. Ή νύξ μας κατέλαβε·» ίκανώς μακράν πά- 
σης χατβίκουμένης γης, καί τότε είς τών έπιβατών 
έρρίφθη εις τήν θάλασσαν, κρατών σχοινά·» δπερ προ
σήλωσε·» ΰπδ τδ ύδωρ εις άκραν βράχου· ή νυξ δι
ήλθεν ήσυχος, κατά δέ τήν πρώτην αυγήν τής ήμέ- 
ρας ό πλοίαρχος καί οί έπιβάται του έρριψαν τήν μι
κρά·» λέμβον είς τήν θάλασσαν και έξήλθον εις μι- 
κράν έρημον νήσον διά νά βράσωσιν ορυζαν εις ην 
έρίνισαν, κατά τήν συνήθειαν τοϋ τόπου, κοκκοκάρυον 
δπερ έδωκεν είς αυτήν νοστιμωτάτην γεΰσιν.

Ό καιρός ήν λαπρότατος, καί ή θέα εξετεινετο 
μακράν όπισθεν ήμών ή Τινανδου καί αι περικυ- 
ζλοϋσαι αυτήν νήσοι έφαίνοντο ώς ύπερμέγεθες κα- 
νιστρον χλόης έν μέσω άτμοϋ διαφανούς και κυανό
λευκου· έμπροσθεν έφαίνετο ή νήσος Σουαδιβη κατα 
τό μέσον τών πολυαρίθμων νήσων τών διεσπαρμέ
νων κυκλοτερώς περί αυτήν, καί όποταν τό ιστίο·» 
ένεψύχωσε τήν λέμβον, αι δυω αύται εικόνες έφανη- 
σαν ώς νά ένεψυχώθησαν άφ’ έαυτών· ή μια έφευ- 
γεν, ή άλλη προέβαινε κατ’ αναλογίαν τής ταχύ
τητας τής πορείας μας. Μετ’ ου πολύ έφθασαμεν τάς 
πρώτας γαάς αιτινες ώλίσθαινον, ούτως ειπειν, παρα 
τό πλοΐόν μας, καί ένίοτε έπλησιάζομεν είς αυτάς 
τοσοϋτον ώστε τά ιστία μας έπέψαυον τα δένδρα τής 
παραλίας. Τό συνεχέστερο·» τά δένδρα ταϋτα παρι- 
στων σώμα πυκνόν καί αδιαπέραστου, άλλ ένίοτε 
έκεΐνος ό φυτικός τοίχος ήνοίγετο ώς θυρις, και τό 
βλέμμα έπλανάτο τότε είς χιλίους ελιγμούς, ή άνε- 
παυετο είς τά μυστηριωδέστερα άδυτα. Έφαίνετο δ 
ένίοτε καί πάλιν ή θάλασσα κατά τό άκρο·» μακροϋ 
τίνος άδενδρου τόπου τοϋ δάσους, δατρεχοντος τήν 
νήσον καθ’ ολον τό πλάτος της* περί τό εσπέρας ό 
άνεμος έγινε δυνατότερος, καί έπειδή ή ήμερα κατε- 
πιπτεν, ή λέμβος μας έμεινεν είς τόν λιμένα τής 
Σουαδίβης.

Τήν έπιοϋσαν έξήλθον άπό πρωίας εις τό παρα
θαλάσσιον- διέτρεξα τήν νήσον ήτις κατ ούδέν,διεφε- 
ρε τών δσων ειχον ίδή έως τότε· ή αυτή όψις, η 
αυτή φυσιογνωμία, ή αυτή σιωπή, ώς είς πάσας τας 
άλλας· έπί τοϋ μονήρους αιγιαλοϋ της ΰπήρχεν ό κα
λαμοσκεπής ναός της καί τό Αμμώδες της κοιμητηρίου· 
τό χωρίον περιέχει έως τριάκοντα οικίας* ή δέ νή
σος όλόκληρος δέν έχε: πλέον τών δύω μιλιών πε
ρίμετρον * ή περιέργειά μου ευχαριστήθη ταχύτατα, 
καί περιέμενον μετ’ Ανυπομονησίας τήν στιγμήν τής 
άναχωρήσεως, άλλ’ έδέησε νά διέλθωμεν είσέτι πολ
λάς μακράς ήμέρας εις έκεινον τόν άθλιον τοπον* 
εΐχομεν πρό όφθαλμών τό πέλαγος δπερ μας διε- 
χώριζεν άπό τής νήσου τοϋ Σουλτάνου· ποσσν ένθερ- 
μως έπεπόθη ή ψυχή μας νά προσορμισθώμεν εις 
τούς αίγιαλούς της! έκεΐ έμέλλομεν νά ευρωμεν πα
σάς τάς βοήθειας, πάσας τάς παρηγοριάς όσων ει- 
χομεν Ανάγκην είς τήν δυστυχίαν μας· οί νησιώται 
διηγούμενοι περί τής νήσου εκείνης, ώμίλουν πάν
τοτε μετ’ ένθουσιασμοϋ· έλεγον οτι ήν τόπος ιερός, 
γή πρσνομιοΰχοφ, οπού εΰρίσκοντο έν αφθονία πάντα

τά πλούτη τών ’Ινδιών, πάσα ή ’Ασιατική πολυ
τέλεια.

Τήν 25 Δεκεμβρίου, κατά τήν έκτην ώραν τοϋ 
εσπέρας άπεπλεύσαμεν άπό τοΰ μικρού λιμένος τής 
Σουαδίβης, καί μετ’ δλίγον κύματα βαθέα ερχόμενα 
άπό τοΰ πελάγουςμας έδειξαν δτι δέν εύρισκόμεθα 
πλέον έπί ΰδάτων ήσυχων δεξαμενής. Ό στολίσκος 
μας διήλθεν έν τάχει τόν βόρειον πορθμόν, καί τήν 
έπιοϋσαν εύρισκόμεθα κατά τό μέσον τών υφάλων τών 
περικυκλουντων τό Άτολλον Αδουματις· αι 
είς τοϋτο τό Άτολλον άνήκουσαι νήσοι μ’ έφάνη
σαν πλουσιώτεραι πασών τών άλλων, οσας ειχον ίδή 
έως τότε· ΰπήρχεν είς αυτές μεγαλητέρα κίνησις, πε
ρισσότερα πλοία και είς πάσαν στιγμήν άκάτιον ανα
χωρούν άπό τής ακτής ήρχετο είς άναζήτησιν μι
κρού τίνος, κόλπου καλυπτόμενου ύπό μεγάλων δέν
δρων. Τό έσπέρας προσωρμίσθημεν είς τήν μεσημ- 
δρινοτέραν νήσον τοΰ Άτολλον Νιλανδου* 
παράδοξον μ’ έφάνη νά ευρώ είς αυτήν δύω χωρία· 
τό μέν έξ αυτών κείμενον είς άπόστασίν τινα άπό 
τής θαλάσσης νομίζω δτι εινε ή κατοικία τών πρω
τίστων κατοίκων τοΰ τόπου, διότι αί οίκίαι έίσί με
γάλα! καί περικυκλοϋνται ύπό αύλών εύρυχώρων και 
κατασκίων. Τό δέ άλλο, συγκείμενον έκ ταπεινών 
οικημάτων συμπιεζομένων έν σχήματι ήμικυκλίου περί 
τινα μικρόν ναύλοχον, είς πτωχούς μόνον άλιεΐς δό- 
ναται νά χρησιμεόση ώς καταφυγών εις τόν λιμένα 
ύπήρχον πλοιάρια τινά φορτώνοντα κοκκοκάρνα καί 
δέματα κ α ί ρ ό ιτ ούτως όνομάζουσιν οί Μαλδίβισι εί
δος τι γναφάλοο πυκνότατου, άποτελουμένου έκ τών 
περί τό κοκκοχάρυον κλωστών, χαί έκ τοϋ όποιου χα- 
τασκευάζουσι τά σχοινιά των.

"Ωρας τινάς διέτριψα μόλις έπί τής μιχρας έκεί- 
νης γωνίας τής γής, καί όμως δέν θά τήν λησμο
νήσω ποτέ· βλέπω είσέτι έντεϋθεν τάς έλικοειδεΐς 
της δδούς, τά περί αύτάς ώραΐα άρτόδενδρα, καί τό 
ύποσκότεινον φυλλωμά των δπερ μακρόθεν αποτελεί 
τάς κυανόχρου; έχείνας γραμμάς άς δ δφθαλμός μεθ 
ήδονής άκολουθεΐ πάντοτε· παρατηρώ είς τό βάθος 
|λΐχ,ροΰ δάσονς zoxxotpoivixtov ctxtsxcv αζΧουατατον 
μέν, άλλ’ δσ^ις μέ κινεί είσέτι είς δνειροπολήματα* 
δπόταν εϊσήλθον είς αύτόν, κόρη ήμικατακεκλιμμένη 
έπί ψάθης ήτένισε πρός έμέ τούς πλήρεις , χαυνό- 
τητος μεγάλους δφθαλμούς της· έως τότε αί γυναί
κες έφευγον, δσάκις τάς έπλησίαζον εκείνη δέ ,έξ 
εναντίας μέ έθεώρει μετά προσπάθειας· δπόταν ήγέρ
θη, μ’ έφάνη θαυμάσιον τό φόρεμα εκείνο δπερ άλ
λοτε μέ είχε φανή γελοΐον. Τό είδος έκεΐνο τοϋ 
σάκκου εις Sv αί γυναίκες μοί έφαίνοντο έγχεκλει- 
σμέναι είχε λάβη έπί τοϋ σώματός της τούς απαλό
τερους διασχηματισμούς καί ή έξ αύτοϋ προξενουμενη 
στενοχώρια παρίστατο εις τούς δφθαλμούς μου ως 
ήδονική δειλία· πλησίον έκεινης ήν άνθρωπος προ- 
βεβηκώο, έχων δέ φυσιογνωμίαν απλήν και ευνοϊ
κήν μέ έχαιρέτησε, μοί προσέφερε τό ημισυ τής ψα- 
θης του, καί δραμών έπειτα, καθεΐλεν άπό τοϋ τοίχου 
μακρόν κάλαμον έκ τών δνομαζομενων βαμβου και 
οστις ήν τό άγγεΐον οπού έφυλαττετο έςαιρετος 
οίνος φοίνιχος ρεύσας μετ’ δλίγον εις κοκκοχάρυον 
δπερ μοί προσέφίρεν ή νεάνις· ή ανεπιτήδευτος ,έχει- 
νη φιλοξενία, ή είς έκείνην τήν χαλυβην ήρεμά, ε
κείνη ή τόσον ωραία γυνή ή αφανής είς άνωνυμον 
νήσον, ή άθωότης της, ή έκ φυσεως άγαθοτης της έξ
ών ΰψωθεΐσα ύπεράνω τών προλήψεων, κατέστη συμ
παθής' πρός τόν ξένον, πάσα έιιείνη ή σκηνή άλλου 
κόσμου δστίς δέν εινε ό ήμίτερος μέ ένέπλησε

συγκινήσεως ήν ουδέποτε ειχον δόκιμάση. Έξερχό- 
μενος ήσθανόμην τήν καρδίαν μου κατανενυγμενην, 
καί πάσαν στιγμήν άνεχαιτιζόμην άπό τοΰ δρόμου 
μου διά νά θαυμάζω, τί δέ; τόν τόσον κυανοϋν χαί 
τόσον διαφανή ούρανόν, τήν διά μέσου τών φυλλω
μάτων φαινομένην θάλασσαν, άνθος δπερ είσέτι δέν 
ειχον παρατηρήση, έντομον δπερ διήρχετο βομβοΰν. 
Τά πάντα μοί έφαίνοντο ώς διαγελώντα, κα! τά δέν
δρα έλαβον χροιάν χνοώδη καί προσφιλή· άν δδοι- 
πόρος ,,έλθη μετ’ έμέ εις ταύτην τήν παραλίαν, θά 
εΐπη ίσως δτι αί αναμνήσεις μου τήν καθωρά'ισαν 
άν ή χαρδία του ήνε τεθλιμμένη, βεβαίως θά ΐδη 
γήν ταπεινήν καί άχρωμάτιστον τοϋτο δέ προέρχε
ται εκ τοϋ δτι ή διάθεσις τής ψυχής τροπολογεί πα
ραδόξως τήν δψιν τών τόπων.

Οί κάτοικοι τοϋ μικρού αρχιπελάγους Νιλανδοϋ 
θεωρούντο;! ώς οί μάλλον καλλιτέχναι πάντων τών 
Μαλδιβιων, και είσίν άξιοι τής ύπολήψεως ταύτης· 
Έξέχουσι πρό πάντων είς τήν τέχνη·» τοϋ κατασχευ- 
άζειν τάς ψάθας· δσαι εξέρχονται τών χειρών των 
είσί περιζήτητοι κατά πάσαν τήν Μαλαβαρικήν πα
ραλίαν. Τούς παρετήρησα πολλάκις έν ώ είργάζοντο· 
καθήμενοι έπί τοϋ εδάφους, συστρέφουσιν άφροντίστως 
ύπό τούς δακτύλους των παντός χρώματος άχυρα· δστις 
τούς βλεπει νομίζει δτι τά πάντα είσίν αταξία καί συγ- 
χυσις· άν όμως αί χεΐρές των παυσωσι τοϋ νά έργά- 
ζωνται, καί ή ψάθα αναστροφή, τότε θά βιασθής νά 
διακήρυξής δτι ή υπομονή εινε μεγαλοφυά. Φαν- 
τάσθητι τούς νεαρότερους φοίνικας έναπτυσσομένους, 
κυρτουμένους έφ’ έαυτών, τάς χαριεστέρας, τάς τα- 
κτικω τέρας ζωγραφιάς, καί είς τό ολον σύστημα τήν 
εύφυεστέραν άντίθεσιν τών χρωμάτων καί τήν έντε- 
λεστέραν άρμονάν τών βαφών, καί θά ευρης εν τών 
πολυτιμωτερων υφασμάτων τών κλεϊζόντων τήν κοι
λάδα τής Καχεμίρης· ή μικρά εκείνη νήσος ένετυ- 
πωσεν είς τήν ψυχήν μου εικόνας γλυκείας καί θελ- 
κτικάς αναμνήσεις· τά πάντα έκεΐ, μέχρι καί τής έρ- 
γασιας αύτής έφαίνοντο άνάπαυσις καί ευδαιμονία.

Κατά τήν ανατολήν τοΰ ήλιου εύρον τόν κυβερνήτην 
τοϋ πλοίου μας καί τούς έπιβάτας του συνηγμένους 
είς τήν όχθην τής θαλάσσης καί προσευχομένους· οί 
μέν ειχον τάς χεΐρας έσταυρωμένας έπί τοΰ στήθους· 
οι δέ τούς βραχίονας εκτεταμένους χαί τετραμμένους 
πρός τήν ανατολήν. Ποτέ δέν παραμελοϋσι τό θρη
σκευτικόν τοϋτο καθήκον καί πολλάκις τούς εΐδόν 
νά καταγάγω-ι τα ιστία, νά στρέψωσι τήν πρώραν 
πρός τήν ανατολήν, κα! νά μείνωσιν ακίνητοι μέχρι 
τής στιγμής καθ’ ήν ό ήλιος διέχεεν έπ’ αύτών τήν 
λάμψιν του. Εΐχομεν δεξιόν τόν άνεμον παρεπλευ- 
σαμεν^ πολλάς γαάς, καί μετά τήν μεσημβρίαν άπέ- 
βην είς μικράν άκατοίκητον νήσον δπου είδον τινά 
πτηνά^ άπερ ήρχοντο σχεδόν νά καθήσωσιν έπί τοϋ 
πυροβολου μου· φαίνεται δτι ούδείς έπεσκέφθη ποτέ 
τήν έρημον κατοικίαν των έκτός τών φιλησύχων ’Ιν
δών οιτινες ήρχοντο ένίοτε διά νά συλλέγωσι κοκκο
κάρυα. Είς τόν τόπον τούτον ύπήρχε μία καλυβη 
και έν αυτή τέφρα· εύρον δέ έκεΐ, καί εργαλείο·» τι 
οπερ πάντοτε έμφαινει διάδασιν άνδρώπου είς έκεί- 
νας τάς έρημάς δπου ουδέ εις πυρίτης λίθος εύρί- 
σκεται· τό εργαλεΐον τοϋτο σύγκειται έκ δύω τεμμα- 
χίων ξύλων έξ ων τό έν δπερ εινε έξ ύλης μαλακής 
καί σπογγώδους έχει κοίλωμα καί έντός αύτοϋ είσά- 
γεται τό άλλο τεμμάχιον δπερ είνε έκ ξύλου σκλη
ρού καί συνεσφιγμένου· στρέφουσι δέ τοϋτο τό δεύτερον 
μετά μεγάλης ταχύτητος καί μετ’ δλίγον άνα- 
πηδώσι σπινθήρες ούς δέχονται έπ! ξηρών φύλλων.

I Οί φιλάνθρωποι οδοιπορεί άναχωροϋντες σροντίζουσι 
{ περί τοϋ ξένου δσιις μέλλει νά έλθη νά κρούση τήν 

θύραν τής έρήμου καλύβης, καί χωρίς νά τόν‘γνω- 
ρίζωσι, χορηγοϋσιν εις αύτόν τήν εύαρεστοτέραν φιλο
ξενίαν· παρέχουσιν είς αύτόν τό εργαλεΐον δπερ θά 
θίρμάνη τήν ^εστίαν του, τρέφουσι τήν βρυσιν ήτις θά 
χορηγηοη εις αύτόν ύδωρ, καί άφήνουσιν είς τόν 
χοχκοφοινικα τοΰ αιγιαλοϋ τήν φροντίδα τοΰ νά τόν- 
θρέψη· ό κοκκοφοΐνιξ εΐνε, ούτως είπεΐν, ή Θεία πρό
νοια, διά τούς νησιώτας εκείνους. Τά ξηρά φύλλα του 
καλόπτουσι τούς οικίσκους των, τά ζώντα φύλλα του 
δίδουσιν εις αύτούς γλυκείαν σκιάν ό ύψηλός του κορ
μός γίνεται στύλος όποστηρίζων τάς στέγας των, ή 
ιστός εις τας λέμβους των οι καρποί του περικα
λύπτονται υπό φλοιού έξ ού κατασκευάζονται τά σχοι
νά των καί δστις παρέχει πτίλο·» παχύ είς τάς κοι
τάς των κατά τήν γένεσίν τών φοινίκων σχηματί
ζεται ύφασμα πυκνόν καί ελαφρό·», επαρκούν εις τήν 
αιδώ,_ καί συμφέρον εις τό κλίμα- τό κάρυό·» της εινε 
άγγεΐον φυσικόν δπερ άκόπως γίνεται χαρίεν ποτή
ρια·»· τό περιεχόμενο·» είς αύτόν ύδωρ μεταβαίνει βαθ
μηδόν, κατά τήν ήλικίαν τοΰ καρπού, άπό τής δροσε- 
ράς άνουσιότησος τοΰ πηγαίου υδατος μέχρι τής πλέ
ον σακχαρώδους γεύσεως· ό πυρήν του εινε τροφή 
εύγευστος καί θρεπτική, καί δίδει πρός τούτοις ελαιον 
γλυκαΐνον τα έδεσματα τών Μαλδιβιων καί φωτίζον 
τάς οικίας των τό θαυμασιώτερον δέ πάντων τών 
προϊόντων τουτου τοϋ ιερού δένδρου εινε υγρόν ρέον 
άπό τών κλάδων οιτινες θά φέρωσι τόν καρπόν δέν 
γνωρίζω ποτό·» άρωματικώτέρον καί δροσιστικώτερον* 
οί ’Ινδοί τό δνομάζσυσι καλού. Έγεόθην μετά ταϋτα 
εκ τοΰ ποτοΰ τούτου είς τήν νήσον Μαυρίχην, άλλ’
δποά διαφορά! φαίνεται ώς δ κοκκοφοΐνιξ νά άπώλεσε 
μετά τοϋ πατρίου του κλίματος τάς πολυτιμωτέρας 
του ποιότητας.

’Επανήλθαν είς τό πλοΐον μετά τής Θήρας μου, 
αισχυνόμενος δλίγον διά τήν κατά πολλά εύκολόν μου 
σκληρότητα· διήλθομεν δλην τήν νύκτα είς τό πέλαγος 
καί τήν έπιοϋσαν έφάνησαν αί γαΐαι αί προηγούμενα: 
τής νήσου τοΰ σουλτάνου, τής πρωτευουσης παντός 
τοϋ αρχιπελάγους. Ή θάλασσα ήν χαριεσσα, δ άνεμος 
έλαφρός, δ ήλιος λάμπω·»· περιεμένομεν πάντες άνυ- 
πομόνως· τέλος ειδομεν έξερχομένην τών ύδάτων 
εκείνην τήν βασίλισαν τής Ανατολής· έφάνη .... 
άλλά πώς νά τήν γνωρίσωμεν είς τήν απλότητά της; 
τί έγιναν τά βασίλειά της, καί ή πομπή εκείνη δι’ής 
τήν περιέβαλεν ή ψευδής διήγησις τών νησιωτών, 
χαί ή εύκολδπιστος φαντασία μας ; τείχος πεπαλαιω- 
μενον και μελανθεν υπο τοϋ χρόνου άπετέλει τόν 
περίβολον της, και επεχειτο είς αύτήν είδος άκροπό- 
λεως φαινόμενον μακρόθεν, ώς εις τών παρά τάς 
άκτας τής Θαλασσής κειμένων βράχων, οιτινες χρη- 
σιμευουσιν ώς φωλεαί τών πτηνών τού αιγιαλοϋ· 
άλλως τε ούδέν τήν διέκρινε τών περιστοιχουσών αύ
τήν λοιπών νήσων, καί έν ώ οί καλοί μας Μαλδι- 
βιοι μας τήν έδείκνυον μεθ’ υπερηφάνειας, ήμεΐς τήν 
έβλέπομεν έκπεπληγμένοι καί κατηφεΐς.

Κατά τήν έκτη^ ώραν τού έσπέρας εΐμεθα έμπροσθεν 
τοϋ λιμένος· εζητήσαμεν νά ίδωμεν πλοΐον τι ξένο», 
άλλ’ είς μάτην ειδομεν μόνον ιστούς έκ κοκκοφοινί
κων κα: ιστία εξ έπιτοπιου υφάσματος* είς μάτην 
ωσαύτως εζητήσαμεν τόν τόπον δπου ένομίζσμεν δτι 
θά άποβώμενγ ή λέμβος μας προέβη, χωρίς νά πα- 
ραμεινη, και προδωρμίσθη εις μίαν τών μικρών νή
σων αιτινες άποτελοϋσιν ώς προφυλακήν περί τήν 
πρωτεύουσαν δεν έπετρέπετο νά είσέλθοίμεν είς τόν
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πανδοχείου προσερειδομενου είς τά οχυρώματα καί 
μικρόν άπεχοντος τής πύλης δι’ ής είσήλθομεν. Τό 
οίκημα τοϋτο κυκλούμενον υπό μεγάλης, ασκιού καί 
άγεωργήτου αυλής, ένέφαινε τήν κυριότητα τής δη
μοσίας φιλοξενίας· κατήντησε νά λυπούμαι διά τήν 
στέρησιν τών καλαμοσκεπών καλυβών τών καλών μας 
νησιωτών τής Τινανδού καί τής Σουαδίβης· αί τελευ
ταία: μου φαντασιώδεις ιδέα: έξηφανίσθησαν, άμα είδον 
τό ξενοδοχείο·; είς δ μάς περιώρισαν, καί έπειδή 
έφθασα είς τό τέρμα τής οδοιπορίας, δέν είχον πλέον 
πρός παρηγοριάν οίίτε κάν τό άβέβαιον καί τό άόρι
στον τοϋ μέλλοντος· ή μόνη μου έλπίς ήν άφ’ ου 
καιρόν τινα έφθειρομην είς αυτήν τήν άθλίαν γωνίαν 
τής ϊήΐ. νά ριφθώ είς τά δάση τοϋ Κεΰλάν ή έπί 
τίνος αίγιαλοΰ τοΰ παραθαλασσίου τοϋ Μαλαβάρ· έ- 
δοκίμασα νά καταπολεμήσω διά τής έπιρροής τών 
έξωτερικών αντικειμένων τούς πολιορκοΰντας με ζο
φερούς στοχασμούς, καί έκτοτε, διά νά φύγω αύτός 
έμαυτόν, ήμην άκαταπαύστως είς κίνησιν, έπεσκέφθην 
τήν νήσον καθ’ άπαντα τά μέρη της' τό πρωί καί 
τό έσπέρας έπί τοΰ αίγιαλοΰ, κατά τό μέσον τής 
ήμέρας είς τούς σκιώδεις τόπους, διατρέχων πάντας 
τούς τόπους, συμμιγνύμενος μετά πάντων τών άθροι- 
σμάτων, καί πολλάκις καταλαμβανόμενος τήν νύκτα 
μακράν τής θλιβεράς κατοικίας μας.

Ή νήσος Μα),ή, άν καί μετριωτάτης έκτάσεως, 
δέν είνε άναξία τής προσοχής τοΰ όδοιπόρου· κατα- 
καλύπτεται ύπό κατοικιών αιτινες συνενούμεναι ένίοτε 
είς κώμας, ή καί πολλάκις μεμονωμένα: έν τω μέσω 
μικρών δασών κοκκοφοινικών ή μεταξύ κήπων, δίδου- 
σιν είς αύτήν δψιν μεγάλης δασώδους πόλεως· έκά- 
στη ιδιοκτησία περικυκλοΰται ύπό φραγής έκ καλά
μων τών λεγομένων βαμβού· αί όδοί περιστοιχοΰνται 
ύπό άρτοδένδρων ών τά φύλλα είσί πλατέα καί στιλπνά 
καί βαθέως περικεκομμένα- είς τό έσωτερικόν τής 
νήσου τά δένδρα καί τά φυτά συμπιέζονται άτάκτως 
καί άποτελοϋσι σύγχυσιν αρμονικήν σχημάτων καί 
χρωμάτων ένταΰθα ό ρητινοβλύτης (α) μετά τών 
πολυαρίθμων πρασινοχρόων στεγών του, πορρωτέρω ό 
φοίνιξ σείων τούς άργυροειδεΐς λόφους του, ή συκή ή 
λεγομένη πολλαπλασιάζουσα (β) μετά τών μυ
στηριωδών της αψίδων, καί ή βανανέα μετά τών μα
κρών καρπών της· άπαντάται προσέτι συχνότατα καί 
εϊδός τι δένδρου ου άγνοώ τό ό'νομα, καί οπερ μα- 
κρόθεν καταπλήττει διά τοΰ παραδόξου διασχηματισμοϋ 
του* φαντάσθητι στύλον υψηλόν έφ' ου τρέμουσιν ώς 
άστρα χιλιάδες μικρών έλαφρών φύλλων άπερ τρέ- 
χουσι καί συγχέονται άπό τής βάσεως μέχρι τής κο
ρυφής οπού έκτείνονται ώς κιονόκρανου φύλλα πλατέα 
καί πεπυκνωμένα. Οί Ινδοί άκρωτηριάζουσι τους κλά
δους τοΰ δένδρου τούτου, τό γυμνώνουσιν άπό πάσης 
βλαστήσεως, άφήνοντες μόνον τά στέφοντα τήν ύψη- 
λήν κορυφήν του φύλλα, καί έπειτα καταθέτουσιν είς 
τήν ρίζαν σπόρους τινάς βετάλης (γ). Τό άνέρπον 
καί εΰρωστον τούτο φυτόν προσηλοΰται είς τόν φλοιόν 
τοΰ δένδρου, τόν περικυκλοΐ πανταχόθεν, καί έκτείνει 
τήν κεφαλήν του μέχρις ύπό τήν ζώσαν στέγην τήν 
διατεθεΐσαν πρός σκέπην αύτοΰ· εύρισκόμην είς απο
ρίαν πώς είς τόν άκόρεστον τούτον περιαλλόκαυλον 
δέν παρέδωκαν μάλλον τόν σπονδοειδή κορμόν τοϋ 
κοκκοφοίνικος οστις έκ φύσεως είνε γυμνός, άλλ’ είδον 
έπειτα νέον τινά Ινδόν κρεμάμενον είς κορυφήν κοκκο
φοίνικος άφ’ ου έρριπτε βροχηδόν πάμπολλα κοκκοκά-

λιμένα άνευ ιδιαιτέρας άδειας τοϋ σουλτάνου· πρώτη 
ένδειξις τής βασιλικής αρχής· ό φόβος καί ή δυσπι
στία, έκεΐνοι si δυστυχείς σύντροφοι τής ύπερτάτης 
έξουσίας, περικυκλοΰσι λοιπόν πάντας τους θρόνους, 
μέχρις είσέτι καί τής ψάθης μικρού αγρίου ήγεμόνος 
οστις όφείλει τό άθλιόν του βασίλειον είς τά έντομα 
τοΰ ωκεανού 1 ή ανυπομονησία με έκράτησεν άϋπνον 
μέρος τής νυκτος, καί τό πρωί 30 δεκεμδρίου είσήλ- 
θομεν είς τον λιμένα τής νήσου Μαλής ή Μαλδίβης· 
κατά τό μέσον τής νήσου προβαίνει ή άκρόπολις ήτις 
έπίκειται είς πασαν τήν παραλίαν και διαιρεί τήν Θά
λασσαν είς δυο επίνεια· τό πρδς δυσμάς οπερ είνε 
τό πλατύτερου καί βαθότερον δέχεται τάς μεγάλας 
λέμβους καί τά πλοία τοΰ σουλτάνου- τό δέ άλλο, 
στενώτερον τοΰ πρώτου, έκτείνεται προς άνατολάς 
καί είνε τό καταγώγιου πολυαρίθμων μονοξύλων 
απερ καθ’ έκάστην πρωίαν λαμβάνουσιν, ούτως είπεϊν, 
τήν πτήσίν των, καί έπιστρέφοντα τό έσπέρας μετά 
φόρτου ιχθύων, ρίπτονται είς τό άκρον τής περί τό 
επίνειου άμμου· αμα ήγκυροβολήσαμεν, πλοιάριον άπο- 
σπασθέν από τδν προπόδων τής άκροπόλεως, προσήγ- 
γισεν είς τήν λέμβον μας· έξελθών δέ έξ αύτοΰ 
άνθρωπος περικαλυπτόμενος υπό τίνος είδους έρυθροΰ 
καφτανιού, προέφερε λέξεις τινάς, καί οί όδηγοί μας 
τω έδειξαν τόν πλοιάρχου μας* προέτεινεν άμέσως 
έκεϊνος τήν χεΐρα πρός τόν πλοίαρχον, τόν ήσπάσθη 
διά τοϋ ίνόματος τοΰ καπιτάν σαχίπ, καί διά 
νεύματος τόν προσεκάλεσε νά καταβή είς τό πλοΐόν 
του· έγώ τους ήκολούθησα, καί μετά τινας στιγμάς 
διήλθομεν μικράν γέφυραν έγγίζουσαν είς τά τείχη· 
έκεΐ μάς περιέμενε πλήθος πολύ περιέργων πάντες 
σχεδόν έφόρουν χιτώνας λευκούς καί κιδάρεις (καβού
κια) διαφόρων χρωμάτων, οπερ μακρβθεν παρίστα 
θέαμα ίκανώς άστεΐον, έπειδή οί Μαλδίδιοι σπανίως 
όμιλοΰσι χωρίς νά κινήσωσι τήν κεφαλήν, καί έπρεπε 
νά ϊδης τότε έκείνας τάς κυανας, τάς κοκκίνας, τάς 
πρασίνας σφαίρας νά κινώνται κατά πάσας τάς διευ
θύνσεις.

Περιεμείναμεν ώραν τινά τόν ύποπλοίαρχόν μας 
καί τόν Άγγλον υπάλληλον, οίτινες ήρχοντο δι’ άλλης 
λέμβου* έπειτα έκινήσαμεν ύπδ τήν διεύθυνσίν τοΰ όδη- 
γοΰ μας· διηρχέμεθα διά μακρών καί σκολιών τριβών, 
διεβαίνομεν πλατείας, καί ένίοτε μικρά δάση κοκκο
φοινίκων, καί τέλος έστάθημεν έμπροσθεν οικίας κα
λής όπωσοϋν οψεως· τό ένδον αδτής διέφερε πολύ 
των δσων είχομεν κατοικήση έως τότε· δέν ύπήρ- 
χον κλίναι άπηωρημέναι, άλλά καθ’ άπαν τό μήκος 
είδος άναλογίου, οπού πολλοί άνθρωποι έγραφον· 
μετεχειρίζοντο δέ ουτοι άντί γραφίδων καλάμους βε- 
βαμμένους διά τών ζωηροτέρων χρωμάτων καί κε- 
κοσμημένους διά ζωγραφιών κατά τόν σινικόν τρόπον· 
καθ’ ολα τά φαινόμενα εΰρισκέμεθα είς έν τών γρα
φείων τής κυβερνήσεως, καί αυτή ήν ή προσωρινή κα
τοικία μας. Είς τών πρωτίστων έκείνου τοΰ κατα
στήματος μάς υπεδέχθη, καί μας διεύθυνε λόγον διεξο
δικόν συγκείμενον κατά μέγα μέρος έκ φράσεων 
έρωτηματικών, καθ’ δσον έδυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ 
τής κάμψεως τής φωνής του* άπεκρίθημεν γαλλιστί, 
ή αγγλιστί, μεταχειριζόμενοι προς τούτοις καί πάσας 
τάς λέξεις τοΰ τόπου, δσας έδυνήθημεν νά μάθωμεν j 
είς τήν Τινανδού καί τήν Σουαδίβην, άλλ’ ούδ’ αύταί 
έννοήθησαν, ώς ούδέ δλα τά άλλα· τέλος άνεχώρησε, 
καί μάς άφήκεν ίλιγγιώντας έκ τής εύγλωττίας του 
καί παραδεδομένους είς τάς θλιβεράς διασκέψεις μας.

Τήν έπιοΰσαν ήμέραν μάς έφερον είς τόν κοινόν 
οίκο ν, οίκημα διωρισμένον διά τούς οδοιπόρους, είδος (α) Badamier, {€) Mollepliant. (ν) Betel.

ρυα, καί μετά ταϋτα καοέβη ήσύχως διά τοΰ κορμού 
οπού ήσαν κατασκευαμέναι βαθμίδες έν είδε! κλίμακος.

Αί νεογέννητοι αυτα: νήσοι, αί γαΐιι αϋται αιτι- 
νες δύνανται νά όνομασθώσι τεχνητά! δέν έχουσι 
πιθανώς ούδέν ίδιον των φυτόν όπόταν έξήλθον άπό 
τών ύδάτων, ήσαν 2λως διόλου γυμναί· οί πλησιό
χωροι τόποι τούς περιεκόσμησαν διά τών άνθών τών 
«γιαλών των, ή θάλασσα καί οί άνεμοι έφερον είς 
αύτάς τούς καρπούς καί τούς σπόρους τών άρχετύ- 
πων γαιών τινά έξ αύτών ήλθον πολύ μακρόθεν, 
καί ένταΰθα πρέπει νά μνημονεύσωμεν τό τερατώ
δες έκεΐνο κάρυον τό ποτέ όνομαζομενον κοκκοβάλα
νος τών Μαλδιβών· ό καρπός ουτος έλεγον οτι εύ- 
ρίσκετο μόνον είς ταύτας τάς νήσους· άλλ’ όταν 
τό αρχιπέλαγος κατέστη γνωστότερον, δταν έζήτησαν 
εκεί καί δέν ευρον τό δένδρον τό φέρον τόν περί 
ου δ λόγος καρπόν, κατέφυγον είς άλλην ΰπόθεσιν, 
καί ένόμισαν οτι δ κακκοβάλανος τών Μαλδιβών ήν 
καρπός θαλασσίου τινός φυτού. Καί έκτοτε τόν ώ- 
νόμασαν κοκκοβάλανον θαλάσσιον ό Βυφόν ό ίδιος πα- 
ρεδέχθη ταύτην τήν πλάνην ή τερατολογία προσηρ- 
μόσθη είς τό προϊόν τούτο, ώς προσαρμόζεται πάντοτε 
είς παν σπάνιον άντικείμενον, καί ου ή άρχή άγνοεΐ- ; 
ται. Άπεδόθησαν είς τόν θαλάσσιον κοκκοβάλανον 
έκτακτοι ιδιότητες· ή είς τό κάρυον περιεχομένη σάρξ 
έθεωρήθη ώς γενική πανάκεια, ώς άφροδισιακόν δρα- 
στικώτερον πάντων τών φίλτρων, καί έπωλήθη άντί 
χρυσοΰ, τό δέ κάρυον αύτό ώς άγγεΐον πολύτιμον 
μετά καιρόν δέ, κατά τά 1743, πλοίαρχός τις ά
ναζητών τό άρχιπέλαγος τών Σεδχέλλων, άνεκάλυψε 
νήσον μικράν καί όρεινήν οπού έφύοντο μεγάλα τινά 
δένδρα ών οί μακροί, σκληροί καί σχεδόν μεταλλικοί 
κλάδοι έξέφερον ήχον ώς κυμβάλων· καρποί ύπερ- 
μεγέθεις έκρέμαντο έπ’ έκείνων τών δένδρων, καί άλ
λοι πεπτωκότες πρό πολλοϋ, έκάλυπτον τό έδαφος· 
ήν δέ ό καρπός ουτος ό νομισθείς θαλάσσιος κοκκοβά
λανος οστις ώνομάσθη τοΰ λοιποΰ κοκκοβάλανος τών 
Σεϋχελλών (lodoiceu Sechellorum.) Έφόρτωσαν πλοία 
έκ τοΰ καρπού τούτου δστις άφ’ ου έπαυσε τοΰ νά 
ήνε σπάνιος, άπώλεσε καί πάσας τάς ιδιότητάς του, 
καί ή μέν σάρξ του έχρησίμευε μόνον είς τό νά 
καταπαύν) τήν δίψαν τών μαύρων, τό δέ κάρυόν του 
τεμνόμενον εις τεμμάχια, χρησιμεύει σήμερον ώς 
σκεύος τών δούλων· άλλ’ δμως ή μικρά έκείνη νή
σος τών Σεϋχελλών, ήτις ώνομάσθη Πρασλίν, έ
μεινε μέχρι ταύτης τής στιγμής ή μόνη πατρίς τών 
παραδόξων έκείνων δένδρων· οί καρποί των φέρονται 
είσέτι ύπό τών ρευμάτων μέχρι τών Μαλδιβών, άλ
λά δέν βλαστάνουσι- νέοι βλαστοί έφυτεύθησαν είς 
άλλας γαίας, άλλά δέν έζησαν.

’Εκ δέ τών ζώων, τά εις τάς Μαλδίβας είσαχ- 
θέντα είδη είσίν Ολιγάριθμα- είνε άληθές οτι εκείνα τά 
πτωχά νησίδια είσίν ανεπιτήδεια πρός κτηνοτροφίαν 
καί τά ήμέτερα μεγάλα μηρυκάζοντα ζώα δυσκό- 
λως θά έδύναντο νά τραφώσι. Τό μόνον κοινόν κα
τοικίδιου ζώον είνε τό ’Ινδικόν καβρί, χαριεστάτη 
μικρά δορκάς σκιρτώσα έπί τών πετρωδών αίγιαλών 
δπου φύονται παχέα τινά φυτά καί δενδρία άρω- 
ματικά' τό γάλα τοϋ ζώου τούτου είνε γλυκύτατου 
καί τό κρέας του ίκανώς εΰγευστον· τό δέ μάννα τοΰ 
τόπου τούτου έρχεται άπό τής θαλάσσης· τό πλήθος 
τών θαλασσίων ιχθύων είνε τεράστιον περιέρχον
ται σωρηδόν κατά πάσαν τήν έκτασιν τών αίγιαλών, 
καθιστώσιν άγέλας κινητάς, είσχωροϋσιν είς τούς αύ
λακας καί συνταράττουσι τάς κοιλάδας τών ποταμών· 
άπό τής θαλάσσης ωσαύτως έρχονται είς τάς νή

σους ταύτας πάντα τά πτηνά τά κατοικ&ϋντα είς 
τά δάση των καί έμφωλεΰοντα είς τούς βράχους των 
μακράν δέ έπί τών πετρωδών αίγιαλών ή θάλασσα 
έκρίπτει τήν ζωήν της καί τούς θησαυρούς της. ’Ε
κεί ευρίσκονται παμπληθή όστρακόδερμα απερ κα
ταδύονται είς τήν άμμον, καί καρκίνοι παντός σχή
ματος καί παντός χρώματος κινούμενοι, άναβαίνοντες, 
καταβαίνοντες καί χαράττοντες τό ίχνος των έπί τοϋ 
αίγιαλοΰ· μεταξύ αύτών τών διαφόρων ειδών τών 
δστρακοδέρμων ύπάρχουσι τινά άληθώς παράδοξα. 
Παρετήρησα πρό πάντων έν οπερ έπί ποδών μα
κρών καί λεπτών φέρει χελώνειον στρογγύλον χρώ · 
ματος γαιώδους καί στιλπνού, καί έχει τό σχήμα 
καί ώς έγγιστα τό μέγεθος άνθρωπινου κρανίου· δέν 
δύναμαι νά έκφράσω τόν τρόμον μου, όπόταν πα- 
ρατηρήσας κατά πρώτον τό αποτρόπαιου έκεΐνο ζώον 
ένοκλάζον υποκάτωθεν φύλλων, τό είδον νά άναγερθή 
αμα έπλησίασα καί νά δράμη έμπροσθέν μου- ένόμισα 
δτι έβλεπα κεφαλήν νεκροΰ περιπατούσαν.

Ή νήσος Μαλή, ήν πολλάκις περιέτρεξα, περι- 
κυκλοΰται υπό παλαιού τείχους μελανθέντος ύπό τοΰ 
χρόνου, πρασινισθέντος ύπό τών κυμάτων τής θα
λάσσης, καί άκολουθοΰντος κατ’ ακρίβειαν πασας τάς 
καμπάς τοΰ αίγιαλοΰ, έκτός μόνον κατά τό βάθος 
κόλπου μικρού κλεισμένου ύπό ύφάλων αιτινες άπο- 
τελοΰσι φυσικόν όχύρωμα· τό τείχος τούτο συγκείμε
νον έκ συντριμμάτων λιθοφύτων έχει αναχώματα δπου 
ύπάρχουσιν ίωμένα τινά κανόνια· ή πολεμική αΰτη 
παρασκευή ούδόλως ήν φοβερά· διά τών σχισμάτων 
τών διεβρωγότων τειχών διήρχοντο χόρτα· τειχίσματα 

I έξ άνερπόντων φυτών έφραττον τάς τοξίτιδας, καί 
ή βλάστησις πολιορκούσα τά όχυρώματα, έπετάχυνε 
τόν άφανισμόν των κανόνια καί όχυρώματα έπί τών 
πτωχών έκείνων νήσων τών άφανών έν τώ μέσω 
τοϋ ’Ινδικού ’Ωκεανού 1 καί πόθεν ήλθεν είς αύτάς 
ό πόλεμος ; δύναται τις νά πολεμήση διά όλίγην άμ
μον, διά τινα κοκκοκάρυα καί διά όστρακόδερμα; —< 
Ναι, αύται είσίν αί έπαρχίαι των, ταϋτα τά προϊόντα 
των, ουτοι οί φόροι των ή ιστορία τών πτωχών τού
των νησιωτών είνε ή ιστορία πάντων τών άνθρώπων 
τά χρονικά τής μικράς των κοινότητος είσί τά χρονικά 

[ τών μεγάλων βασιλειών μας. Διαφέρουσι μόνον καθ’
I οσον είσίν άγραπτα· όποιαν αξίαν έχει ή δόξα των 

περί ής ουδεις φροντίζει; δ ξένος μάλλον αύτής τι
μά τόν καρπόν τών κοκκοφοινίκων των· δ όδοιπόρος 
προτιμά τήν σκιάν τών δένδρων των καί τό ύδωρ τών 
πηγών των. Θά ήν άλλ’ δμως περίεργον νά τεθώσιν 
είς παραλληλισμόν τά έξουθενούμενα χρονικά τής μι- 
κράς ταύτης μυρμηκιάς μετά τών ήμετέρων κενο
δόξων άντιποιήσεων.

Οί Μαλδίδιοι κατάγονται προφανώς έξ ’Αράβων, καί 
έφύλαξαν τούς πρωτίστους χαρακτήρας έκείνου τοΰ με
γάλου νομαδικού έθνους· έχουσιν ένταύτώ άγριότητα 
καί τύπους τινάς εύγενοΰς συμπεριφοράς, τό πλεο
νεκτικόν, τό φιλάρπαγον καί άφ’ έτέρου μέρους ει- 
δός τι έλευθεριότητος, τήν μισοξενίαν καί συγχρό
νως τήν λατρείαν τής φιλοξενίας. Στοχάζομαι δέ δ- 
τι δέν προέρχονται έκ τής κατ’ ευθείαν μεταναστεύ- 

| σεως, άλλά νομίζω μάλλον δτι κατάγονται έκ τίνος 
φυλής ήτις είχεν ή'δη συγκεράση τό αίμά της μετά 
τοϋ αίματος Αίθιοπικοϋ τίνος γένους. Ή ’Αραβία κει- 
μένη άπέναντι τής ’Αφρικής, έξέτεινε κατ’ άρχάς τούς 
δύο της βραχίονας έπί τής ’Αφρικανής ήπείρου, τόν 
μέν πρός άρκτον, τόν δέ πρός άνατολάς έξ ού άπε- 
σπάσθη, ώς φαίνεται, αΰτη ή μικρά άπαίκία ή κατοι- 
κήσασα τάς Μαλδίβας. Ό ’Αραβικός τύπος διετηρή-
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6η μεταξύ αυτών τών νησιωτών, άλλ’ άπώλεσε τήν 
αρχικήν του κανονικότητα· καί ή χροιά δε αυτή τής 
δψεως ήλλοιώθη, καί κλίνει μάλλον πρός τό με- 
λάντερον. Οί Μαλδίβιοι έχρνσιν ομοιότητα μετά τών 
κατοίκων τοϋ Ζανζ·6άρ καί άλλων ’Αφρικανών νή
σων κατοικηθεισών τό πάλαι ύπό τών ’Αράβων. Ή 
γειτνίασις τής Μαλαβαρικής ακτής προήγαγε και αυ
τή τό αποτέλεσμά της, καί απαντάται μεταξύ αύ- 
τών μέρος τι τής ’Ινδικής φυσιογνωμίας, ώς είδος τι 
χαυνώσεως εις τους χαρακτήρας τοϋ προσώπου, καί 
κυρίως εις τούς οφθαλμούς, καί έκεινη ή άπλότης 
τοϋ σώματος ή πλησιάζουσα είς τήν έκλυσιν. Έκτός 
τής επιρροής τοϋ αύτοΰ κλίματος καί τής αύτής τρο
φής ήτις τέλος πάντων εξαλείφει πολλ,άς διαφοράς, 
δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν και άλλο τι δραστικώτερον 
αίτιον τής μεταξύ τών Μαλδιβίων καί τών Ινδών δ- 
μοιόητος. Όπόταν οί 'Αραβες ήλθον είς τάς Μαλ
δίβας, επεται νά εύρον εις αύτάς οικογένειας τινάς 
Ινδικά; άποκαταστάσας ήδη ή καί μετά ταϋτα άν- 
δρες καί γυναίκες ελθόντες άπό τής άκτής, συνεμί- 
γησαν μετά τών τέκνων τοϋ προφήτου.

‘Η θέσις τοϋ αρχιπελάγους, ή άρχή του και ό δι- 
ασχηματισμός του δΰνανται νά παράσχωσιν ωσαύτως 
άντικείμενα σπουδαία μελέτης είς τόν φυσιολόγον καί 
τόν γεωγράφον. Πάσαι αύται αί νήσοι είοίν δλοκλή- 
ρως λιθοφυτικαί, καί ή υπαρξίς των δφείλεται είς 
μικρά τινα έντομα ζώντα έν κοινωνία είς τό βάθος 
τής θαλάσσης οπού κατασκευάζουσι τούς άναριθμήτους 
κ«ττάρους των· οί κύτταροι ούτοι συγκείμενοι έξ ύλης 
τιτανώδους, συσσωρεύονται καί ύψοϋντσι, διαιρούμενοι 
είς κλάδους ώς τά θαλάσσια φυτά. Έπειτα τά διάφο
ρα στελέχη πολλαπλασιάζονται, συνενοϋνται, συνθλι- 
βονται, καί τέλος άποτελοϋσι μεγάλην κυψέλην, σώ
μα πορώδες, άλλά στερεόν· δταν ή οικοδομή φθάση 
τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, παύει τοϋ νά ύψοϋται, 
καί τότε τό άνώτατον στρώμα, ύποκείμενον είς τήν 
έπιρόοήν τοϋ άέρος, τής βροχής καί τοϋ ήλιου, δια
λύεται καί παρέχει τάς πρώτας άρχάς, τήν πρώτην 
τροφήν νεογεννήτου βλαστήσεως. Έν ω τό έργον 
τούτο άπαρτιζεται, τις είνε ή τύχη τών ζωοφύτων, 
τών άδιοράτων έκείνων σκωλήκων, τών μυστηριωδών 
έκείνων αρχιτεκτόνων ; υψοΰνται άρα καθ’ οσον ή κα
τασκευή των μεγεθύνεται, καταλείποντες τάς κατω- 
τέρας κυψέλας, καί κατασκευάζοντες νέας, ή έκάς·η 
στέγη καθίσταται κατοικία νέου σμήνους έργατών; ά- 
ποτελοΰσιν άρα γενεάς έπιτεθειμένας τήν μίαν έπί 
τής άλλης; ή φαντασία ένταϋθα άδυνατεΐ νά μορφώ- 
ση εικασίας· πότε λοιπόν έθεσαν τά θεμέλια τών με
γάλων εκείνων οικοδομών; Πόθεν συνήθροισαν τόν σω
ρόν έκεϊνον τών τιτανωδών υλών; πόσους αιώνας έ- 
χρειάσθη ή τόσον βραδεία των έργασία διά νά ύψω
ση ύπεράνω τών ύδάτων έκείνους τούς ύπερόγκους 
θόλους τοϋ κοραλίου τούς περιβεδλημένους σήμερον 
πλουσίαν βλάστησιν οπού ταλαντεύονται γιγαντιαϊοι 
κοκκοφοίνικες, δπου αιωνόβια δένδρα βυθίζουσι τάς ρί
ζας των; αί λιθοφυτικαί αύται νήσοι, συμπεριλαμβα
νομένων καί των Αακεδιβών καί τοϋ μικρού αρχιπε
λάγους τοϋ Χάγου καθιστώσιν άλυσιν τετρακοσίων πε
ρίπου λευγών, άπό τής 13 μοίρας τοϋ βορείου πλά
τους μέχρι τής 7 τοϋ νοτίου πλάτους, καί τό μάλ
λον άξιοσημείωτον είνε δτι ή άλυσις αυτή καθ’ ολην 
της τήν έκτασιν είνε τακτικώς κάθετος πρός τόν ι
σημερινόν. Διατί οί ζώντες έκεϊνοι λίθοι έγραμμίσθη- 
σαν κατ’ αύτόν τόν τρόπον; όποιος νόμος προσδιώ- 
ρισεν είς αύτούς τήν διεύθυνσιν ταύτην; Αί έρωτήσεις 
αύται περιμένουσιν εϊσέτι τάς λύσεις τής επιστήμης

Ή πρώτη εκθεσις περιηγήσεως είς τάς Μαλδίέβς 
νήσους άναβαίνει είς τό έτος 1508'δ ’Αλμέύδας 
τάς εύρεν όποιοι είσί καί σήμερον, καί ή άξια των αντί 
νά αυξήση, φαίνεται μάλλον δτι ήλαττώθη. Οί Πορτο- 
γάλλοι, ώς πρώτοι εκείνοι κύριοί τής Μαλαβαρικής 
ακτής έδοκιμασαν είς μάτην νά τάς κυριεύσωσι’ διά 
συναινέσεως δέ τών νησιωτών ειχον μορφώση κατά
στημα, καί ειχον κτίση καί φρούριον, ’Αλλ’ άμα 
ύπενοήθησαν οί κενόδοξοι σκοποί των, άπεδιώχθησαν 
καί τό φρούριον των κατηδαφίσθη· έκτοτε αί μικροί 
αύται νήσοι διετήρησαν τήν ανεξαρτησίαν των έν τώ 
μέσα) τών αλληλοδιαδόχων έπιδρομών άλλου τίνός 
έθνους δπερ άνέσκαψεν, ούτως είπεϊν, πάσας τάς 
θαλάσσας· είς τήν λήθην ίσως όφείλουσι τήν άνε- 
ξαρτησίαν ταύτην δι’ ήν δμως δ κυριάρχης των ύπερη- 
φανεύεται τόσον, Όπόταν έφθασα, έζήτησα δι’ ένός 
των αξιωματικών του νά παρρησιασθώ είς αύτόν, άλλ* 
άπεκρίθη δτι δέν έγνώριζε νά ειχον έγώ δικαίωμα 
είς τοιαύτην χάριν, καί δτι έκεϊνος, ώς σουλτάνος 
τών νήσων, δέν έδύνατο νά ταπείνωση τήν αξίαν 
του, δεχόμενος άπλοΰν δδοιπόρον ώς έμέ· είπε δε 
πρός τούτοις, πρός ένδειξιν φιλοφροσύνης βεβαίως, 
δτι άν ποτέ ό βασιλεύς τοϋ τόπου μου ήρχετο είς 
έπισκεψίν του, θά ήνοιγε πρός έκεϊνον τάς πύλας τών 
ανακτόρων του- ό μέγας σουλτάνος, είς τά βασίλειά 
του τών Έπτά-Πύργων, έν τω μέσω τής ώραιοτέρας 
πόλεως τοϋ κόσμου δέν έχει πεοισσοτέραν άλαζονίαν 
τής τοϋ μικρού άγριου αύτοΰ ήγεμόνος τοϋ έκτετα- 
μένου έπί τής ψάθης του καί περικυκλουμένου ύπό 
καλυβών καί βράχων. ‘Η κυβέρνησις τών Μαλδιβών 
είνε ού μόνον δεσποτισμός απόλυτος, άλλά καί έν- 
τελής θεοκρατία. Ό βασιλεύς ούτος είνε ένταύτφ δ 
ύπέρτατος άρχηγός τοϋ λαού, καί δ άρχιερεύς καί άν- 
τιπρόσωπος τού θεού· ή θρησκεία είνε ώς ένσεσαρ- 
κωμένη είς αύτόν, καί μόνος νόμος είνε ή θέλησίς 
του· δ σουλτάνος έξέρχεται σπανίως τών υποτιθεμέ
νων άνακτόρων του δπου διαμένει έγκλειστος μετά 
τών γυναικών του, διερχόμενος τόν καιρόν είς τό νά 
καπνίζη, νά ψάλλη προσευχάς, νά λαμβάνη τόν φέ
ρον δν πληρώνουσιν είς αύτόν είς αύτούσια προϊόντα 
καί άσχολούμενος έ/ίοτε είς τά πλιϊα του καί είς τά 
έμπόριόν του, καί, ώς πρός [πάντα τά λοιπά, άφήνυ.ν 
τούς υπηκόους του νά ύποτάσσωνται είς τά έθιμα, ά- 
ρέσκεται αύτός είς τήν ραθυμίαν του, εύχαρ·στεϊται 
εις τήν άποδιδομένην είς αύτόν λατρείαν, καί νομί
ζει δτι έκπληροϊ τά καθήκοντα τής ήγεμονικής καί 
ιερατικής αύτοΰ θέσεως, καθιστάμενος απρόσιτος καί 
υπερήφανος πρό πάντων πρός τούς ξένους- έχει παρ 
αύτώ τινάς φύλακας, καί δέν κ,οινωνεϊ σχεδόν μετά 
τών υπηκόων του είμή διά μέσου τών υπουργών του 
οϊτινες συνέρχονται είς κατάστημα κείμενον πλησίον 
τών ανακτόρων· διά νά κατασταθή καί νά συντηρηθή 
τοιοΰτος διοργανισμός διοικήσεως χρειάζεται λαός α
μαθής, εύκολέπιστος* ΰποτεταγμένος είς τόν προορι
σμόν καί συνειθισμένος είς τήν δουλείαν. ’Αλλά χάρις 
είς αύτήν τήν ιδίαν αμάθειαν τών κατοίκων δ άπολυ- 
τισμός οστις ένεργούμενοο πρός γένος άνθρώπων μάλ
λον πεφωτισμένων καί μάλλον φιλοταράχων θά με- 
τεβάλλετο έν τάχει είς τυραννίαν, είς τάς Μαλδίβας 
είνε εϊσέτι είδος πατριαρχικής διοικήσεως·

(άκολουθεϊ)

IUIIOTAI ΤΟΪ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ-
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΤΟΪ
ΠΑΥΛΟΥ ΦΕΥΑΛΟΥ.

(PAUL FEVAL)

Μίτιφριοθϊν έκ τοϋ Γιλλικιϋ 
Ύπό A. 'Ρ. Τ’.

(συνέχεια ίδε φυλ. Γ'.)
Καί τή έτεινε άλλο περγαμηνόν, φέρον καί αύτό 

τήν σφραγίδα τοϋ βασιλέως. Ήν δε τοΰτο ή διαταγή 
πρός τήν δόναν ’Ινές Καδαυάλην νά νυμφευθή έντός 
ένός μηνός τόν Λουδοβίκον Βασκογκέλλον Υ Σούζαν, 
κόμητα Καστελμελχώραν.

Ή Δόνα Χιμένα άναγνοϋσα τούς πρώτους στίχους 
ώχρίασεν. Άλλ’ δταν έφθασεν είς τό όνομα τοϋ υίοΰ 
της, τό πρόσωπόν της έφλογίσθη άπό άγανάκτησιν.

— Ό θεός σώζοι τόν βασιλέα I είπε κλείουσα τό 
διάταγμα. — ‘Υποθέτω, κύριε, δτι έτελείωσεν ή α
ποστολή σας.

Ό Άντουνέζος καταβληθείς άπό τήν άτάραχον ταύ- 
. την άξιοπρέπειαν έν ταΐς δεινοτέραις στιγμαϊς, έκλι

νε τήν κεφαλήν σιωπών, καί έξήλθε.
—· Ύπαγε, Ούγατερ, ύπαγε, ειπεν ή κόμισσα μέ 

διακεκομμένην φωνήν. Συνοδεύσατε την, πάτερ . . . 
Θέλω νά μείνω μόνη.

Τό αίμα είχε πάλιν άποσυρθη άπό τάς παρειάς της· 
ότρομο δέ δλη καί έκράτει σπασμωδικώς τό έρεισμα 
ένός τών θρονιών, ώς άν οί πόδες της έλύγιζον ύπό 
■τό βάρος τοϋ σώματός της. Ή ’Ινές καί δ ίερεύς ή- 
θέλησαν νά μείνώσι πλησίον της· άλλά συστείλασα 
τήν δφρύν, έδειξε τήν θύραν μέ νεύμα τόσον έπιτατ- 
τικόν, ώστε δέν έτόλμησαν νά τήν παρακούσωσιν.

‘Ως δέ έμεινε μόνη, δύω δάκρυα, μακρόν ήδη χρό
νον έμποδιζόμενα, άνέβρυσαν τέλος είς τούς δφθαλ- 
μούς της. Κλονιζομένη δέ, καί είς τής αιθούσης στη- 
ριζομένη τά σκεύη, έσύρθη μέχρι τής είκόνος τοϋ ’Ι
ωάννου Σούζα, μιας τών δσαι έκρέμαντο είς τόν τοί
χον, καί έκεϊ αί δυνάμεις της τήν παρήτησαν, καί 
έρριφθη γονυπετής.

•— Θεέ μου I είπε, δός νά ήν έδική μου άπάτη! 
Δός, ή καταβιβρώσκουσα, ή κατασυντρίδουσα τήν καρ
δίαν μου υποψία νά ήν άποκύημα φρούδων μητρικών 
μέριμνών. . . Ώΐ όχι! όχι! άληθέστατον είναι I Ό 
Βασκογκέλλος διατί άλλο ήθελε νά έπιταχύνη τόν 
γάμον του; διά τί μοί έκρυπτε τούτου τούς λόγους; 
διατί δταν τόν ήρώτησα έφάνη τεταραγμένος; ώ! δ
λα δλα μ’ άποδεικνύουσι τό έγκλημα τοϋ Καστελ
μελχώρου. Ό Σιμών δέν έτόλμα νά μοί είπή τήν 
καταισχύνην αύτήν. Ή γενναία καρδία του έβδελύττε- 
το τήν κατηγορίαν κατ’ άδελφοϋ! — Ό υιός σου, ώ 
κόμη, προσέθηκε έξαπτομένη, καί τοϋ ’Ιωάννου Σούζα 
βλέπουσα τήν εικόνα, — δ φέρων τό όνομά σου, καί 
είς τό πλευρόν του κρεμών τό εύγενές ξίφος σου, δ 
υιός σου είναι καί κακός άδελφός καί άτιμος εύπα- 
τρίδης!

Έγερθεϊσα δέ διέδραμε βιαίως τήν αίθουσαν.
— Καί ή διαταγή έκεινη τοϋ βασιλέως! έπανέλα-

6ε. — Νά παρακούσω ! ή χήρα τοϋ Σούζα νά παρα- 
κούση είς τόν υιόν Ίωάννου τοϋ Βραγαντίδου! Καί
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r----- —, απεμεινε I —ν’ αρπαγή άπ’ αύτόν ή μερίς τής έπί τής γής εύτυ» 
χίας του; Νά άνεχθώ νά ριφθή ή Ίνές, ή προστατευο- 
μένη μου, εις τοϋ άναξιου έκείνου υίοΰ τάς άγκάλας; 
'Ω! πόσον εύτυχεϊς ήσαν σήμερον τό πρωί! πόσον κα
θαρά ή καρδία έκείνης I πόσον ή καρδία του εύγενής! 
Πώς ήνωμένοι θά ηύδαιμόνουν! Θεέ μου ? εύσπλαγχνί- 
σθητι! τί νά πράξω;

Αίφνης διεκόπη, καί, ώς άν είχε διά μιας είσακου- 
σθή ή ευχή της, έλπίς έλαμψεν έπί τοϋ προσώπου 
της, καί άπεδίωξε τήν ώχρότητα.

—· Ή Βασίλισσα, ή δόνα Λουδοβίκα κυβερνά, ει- 
πεν, ακόμη. Ή δόνα Λουδοβίκα έχει τό στέμμα καί 
τήν σφραγίδα τοϋ κράτους, καί ή διαταγή της δύνα- 
ται ν’ άκυρώση αύτήν τήν διαταγήν. Άς ριφθώ εις
τούς πόδας τής βασιλίσσης. Μέ άγαπφ και θενά μάς 
σώση.

Γ.
Τοϋ Βασιλέως ή έγερσις.

Τήν έπαύριον τό πρωί δ Άσκάνιος Μακαρόνης, δ 
καλός ιππότης τοϋ Παταυΐου, είχεν ήδη ευρει τό ζη
τούμενο·?, και έσπευσε νά τό διακοινώση είς τόν Κον
τήν. Ούτος δέ τόν έδέχθη ευμενέστατα, και έ
δωκεν είς τόν Ιταλόν άν όχι ίσόσταθμόν του χρυσόν, 
άλλ’ομωςούκ εύκαταφρόνητον δόσιν. Έπειτα δέ δ Πα- 
αυός έξήλθε τών άνακτόρων καί έπορεύθη πρός τήν 
πόλιν, όπως προδιάθεση τήν έκτέλεσιν τοϋ σχεδίου του, 
είπών πρός τόν Κόντην·

—· Έξοχώτατε, θά νυμφευθήτε τήν δόναν Ίνές, καί 
πρός τούτοις θά γίνητε δούξ τής Καδαυάλης, δπερ 
έστιν, άξάδελφος τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος, (1)

Κατωτέρω θά ευρωμεν πάλιν τόν Ιταλόν, καί θά 
μάθη δ άναγνώτης τις ήν ή έφεύρεσις του.

Έν τούτοις δε πρέπει νά παρευρεθώμεν είς τήν έ- 
ωθινήν ύποδοχήν τοϋ Μεγαλειοτάτσυ Άλφόνσου ς. 
βασιλέως τής Πορτογαλλιας, οστις έν έντελεϊ άγνοια 
του έμελλε μεγάλως νά συντέλεση είς τήν εύόδωσιν 
τών σκοπών τοϋ πονηρού Παταυοΰ.

Κατά τήν έθιμοταξίαν τής αύλής τής Λίσαβώνος, 
σύδείς ύπήρχεν έντός τοϋ κοιτώνος δπου έκοιμάτο δ 
Βασιλεύς. Άλλ’ δ κοιτών ούτος έκοινώνει διά θύρας 
ούδέποτε κλεισμένης μετά μεγάλου άντιθαλάμου, έν ω 
ήγρύπνει κατά πάσαν νύκτα είς τών τακτικών θαλαμη
πόλων. Τοϋ προθαλάμου τούτου ή έξωτερική θύρα ήν 
κεκλεισμένη, καί έντός και έκτός έκοιμώντο έγκαρ- 
σίως έπί τής ούδοϋ δύω σωματοφύλακες, κατ’ έθος 
είσαχθέν ύπό Ίωάννου τοϋ Δ', δστις έφοβεϊτο μή δο- 
λοφονηθή υπό τών Ισπανών. Ήνοίγετο δέ ή θύρα αυ
τή είς οπλοθήκην, έν ή διητώντο ύπηρετοϋντες οί
Ίππόται τοϋ Στερεώματος.

Ό Βασιλεύς Άλφόνσος έκοιμάτο, καί νύξ ήν ακό
μη. Κατά ίίύμπτωοιν δ’ έκείνην τήν νύκτα έμελλε 
νά διανυκτερεύση παρά τώ βασιλεϊ δ δόν Πέτρος Ά- 
κούνας, έπομένως τόν άντικατέστησεν δ διάδοχός του 
Καστελμελχώρας· έβάδιζε λοιπόν δ νέος κόμης άνω 
καί κάτω με βραδέα βήματα είς τόν άντιθάλαμον. 
Έφαίνετο" δ’ ώχρός καί πεπονημένος, ώς αναλαμβάνουν 
έκ μακράς ασθένειας. Ήν άρα ή άκρατος τής έπι- 
™χίΒ? ΧαΡ“> ήν ή τύψις τοϋ συνειδότ^ς, τό καταθορυ- 
βοϋν αύτόν τήν πρώτην νύκτα τής αγρυπνίας του; Ούδέ

(1) ο; ε·3ΐ ϊευτεοεόων κλΛος των Ik«γκντιϊων.

3.
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ήτένισεν επ’ δλίγον τδν Λουδοβίκον, καί μετά ταϋτα 

άνεκάγχασεν ίσχυρώς.
•—Λέγει άλήθειαν, μά τδ ναι, είπεν. Αύτδς είναι 

τδ κομητίδιον· καί δ φίλος μας Βιντιμίλλης άκόμη δέν 
τδν έδολοφόνησε. Νοστιμώτατον πράγμα είναι. . . Αί, 
λοιπόν, Καστελμελχώρα. Σέ είχαμεν λησμονήσει δ- 
λως διόλο». Τί ήλικίας είσαι;

— Βασιλεύ, δεκαεννέα έτών.
— "Εν έτος μεγαλήτερός μο». Δέν είσαι υψηλός 

ώς πρδς τήν ήλικίαν σο». Ήξεύρεις τδ ταυροκέντημα;
—· Ήμπορώ νά τδ μάθω.
Έγώ είμαι δ άριστος τευροκέντης τής Λισαβώνος.— 

Ήξεύρεις νά μονομαχής;
— Βασιλεύ, είμαι εύγενής.
•—· Καί έγώ, κομητίδιον όμως δέν τδ λέγω τόσον 

συχνά όσον σεις . . . πρέπει νά μονομαχήσω μαζή σο».
I Κα! πριν άνοιξη δ Καστελμελχώρας τδ στόμα ν' 

άποκριθή, δ Άλφόνσος έφόρεσε τάς περισκελίδας το», 
καί έξεκρέμασε δύω δβελούς έκ τών πρδς ξιφα· 

σκιάν άπδ τδν τοίχον.— Προσοχή, Κύριέ κόμη, προσοχή άνέκραξε, δια- 
φλεγόμενος άπδ παιδαριώδη άνυπομονησίαν. Έν, δύω!., 
άπόκρουσε ... αποκρούσε » . . δεξο»!

Καί μετά τρία παρατράγωδα καί άλλεπάλληλα κεν
τήματα δ Άλφόνσος άνέλαβεν δ ίδιος θέσιν άμύνης.
Τότε δ Καστελμελχώρας προσέβαλε τρις, άλλ’ έμφρό- 
νως ποιων δέν ήγγισε τδν βασιλέα.

— Δέν δμοιάζει, είπεν αύτδς, οτι θέλεις νά μέ κά- 
μης χάριν ! καί μέ τδν γομνόν το» πδδα έκτύτησε τδ 

έδαφος, ώς κρούων τδ προσκλητήρτον.
— Στάσο» I . . . αποκρούε τετάρτην, καί έμπρδς 

κατά πλευράν. Κτύπα!
Τούτο, κομητίδιον, τ’ δνομάζομεν διαπλευρισμόν. 

Άλλοτε, πιστεύω, δέν θά έλθης νά μέτρηθής μαζή 

μο». Δέν είν’ άλήθεια;—■ Εόκολον θά ήτον είς τήν Μεγαλειότητά της νά 

μέ τρυπήση πέραν καί πέραν.
— Θά ήτον νοστιμώτατον πράγμα.
Ό Άλφόνσος όλος βιγών άπδ ψύχος, έχώθη πάλιν 

είς τά πεπλώματά το». Έπειδή δέ είχεν ήδη έξημε- 
ρώσει, διέταξε τδν δδν Λουδοβίκον ν’ άνοιξη τάς θύρας.

"Οσοι τών αύλικών ειχον τδ δικαίωμα νά παρευ- 
ρισκωνται είς τοΰ Βασιλέως τήν έγερσιν, εϊσήλθον α
μέσως, δδηγούμενο: υπό τοΰ Κόντη. Καί οί μεν λοι
ποί έστάθησαν μακράν μόνος δέ δ Κόντης προύχώρη- 
σε μέχρι τής κλίνης τοΰ ήγεμόνος, καί λαβών τήν 

χεΐρά το» τήν έφίλησε.Μεταξύ δέ τών λοιπών αύλικών άς μή περιμένω- 
σιν οί άναγνώσται νά κατονομάσωμεν ένταΰθα τά κα
τά τδν ιζ'. αιώνα έγκα»χήματα έκεΐνα τής Πορτογαλ- 
λίας, τούς λαμπρούς εύπατρίδας, ών εύγενεστέρους 
ούδέν έθνος είχε τότε νά έπιδειξη· διότι όλοι οί πα- 
ραστάται τών μεγάλων καί άρχαίων οικογενειών ή
σαν μεμακρϋσμένοι τής σχέσεως τοΰ Άλφόνσου, καί 
εις τήν αύλήν το» δέν έφαίνοντο ούτε δ Σότος Mauop, 
ούτε δ γενάρχης τών Καστριδών, ούτε δ Βιεύρας δά 
Σίλβας, ούτε δ Μέλλος, ούτε δ Σούρης, ούτε δ δ Ά- 
κδστας, ούτε δ Σάγκτ Βικέντιος. Άλλ’ ήσαν οί αύ
λικοί το» ή άγενεΐς έξηυγενισμένοι, ή ψευδοευγενεΐς 
ώς δ Κόντης, ή μαχαιροφδροι τινές-λιμόττοντες, άπονον 
έπιδιώκοντες τύχην. Μόνον δέ δ δευτερότοκος Κάστρος, 
δ δευτερότοκος Μενεσής καί τινές άλλοι όμοιοι τού- 
τοις ειχον κυρίως δικαίωμα, καθ’ δ γνησίωςεύγενεΐς, νά 
παρευρεθώσιν είς τήν έγερσίν τοΰ υίοΰ Ίωάννου τοΰ Δ'. 

Ό Άλφόνσος τδ ήσθάνετο τούτο, διότι ή παραφρο
σύνη το» είχε πολλάκις δρθής κρίσεως διαλήψεις, καί

μίαν στιγμήν δέν ήλθεν δ δπνος νά δελεάση τά βλέφαρά 
του, καί άν ήν είς τήν κλίνην του τεταμμένος, δέν 
ήθελε τά κλείσε: διόλου, δεότε τδ αίμά του έχαιε πυ- 

ρέσσίν.
— Πάτερ, έψιθύριζ» πλάνων παράφορα βλέμματα 

πέριξ το», — μή μέ καταδικάζης χωρίς νά μ’ άκου· 
οης. Ώμωσα, τδ ένθυμούμαι, καί τδν δρκόν μο» θέ
λω έκπληρώσει· τί σημαίνει τδ πώς; Σ» είπας: άγρυ- 
πνήτε έπί τοΰ βασιλέως, πολεμήσατε τδν Βιντιμιλ- 
λην. — Ίδου, ίδέ με άγρ»πνοϋντα παρά τδ προσκε- 
φάλαιον τοΰ Βασιλέως: τδν δέ Κόντην, τδν έπολέμησα, 
τδν ένίκησα ήδη... καί θά τδν πολεμήσω άκόμη ...
*0 δόλος, λέγεις, δέν είναι τδ οπλον τοΰ εύγενούς;
Τδ άριστον τών οπλών, πάτερ, είναι τδ παρέχον τήν 
νίκην .. . Τδ όνομα προφέρεις το» αδελφού μο»;..

Έδώ διεκόπη ό Καστελμελχώρας, καί έξέτεινε τάς 
δύω χεΐρας είς τά έμπρδς, ώς νά άπέκροοεν δχληρδν 

καί δυσάρεστον δραμα.
— 'Ο αδελφός μο»! έξηκολούθησε.—Ναι, τω ά- 

φαιρώ τήν αγαπητήν του μνηστήν, άλλά τω άποδίδω 
τήν περιουσίαν της ... Πάτερ, σ’ έγγυώμαι, δταν γί
νω μέγας καί ίσχυρδς, — δ ισχυρότατος πάντων, — 
θά μετακαλέσω πλησίον μο» τδν Σίμωνα .. . διότι τον 
αγαπώ, καί θέλω νά προσέγγιση ποτέ τόσον είς τδν 
θρόνον, ώστε μεταξύ αύτοϋ καί τοΰ θρόνο» είς μόνος 
άνθρωπος νά ύπάρχη. Δέν είναι τούτο, πάτερ, προ- 
κριτώτερον τού έρωτος μιας γυναικός;

— Τις τολμά νά σμίλη είς τδν βασιλικόν προθάλα
μον; έρώτησεν αίφνης ή μεμψίμοιρος καί ισχνή φωνή 

Άλφόνσου τοΰ ΣΤ'.
Ό Καστελμελχώρας άνεσκίρτησε βιαίως, τδ δέ ό

ραμά το» διεσκεδάσθη, καί άφήκεν αύτδν ένδίδοντα 
ψυχή τε καί σώματι είς άκαταμάχητον κάματον.

— Άκούνα, έξηκολούθησεν δ Βασιλεύς. Πέτρε Ά- 
κοόνα, γέρων υπναΐ Ήλθαν νά μέ δολοφονήσουν οί 
Μαυριτανοί τής Ταγγεριας, καί, φίλτατε μο», θά σέ 

κρεμάσω.Ό Καστελμελχώρας δέν έτόλμα ν’ άποκριθή, διότι 
καί αύτδ τδ ό'νομα τοΰ ’Ακούνα ήν ώς έξακολούθησις 
τοΰ έπιφοίτήσαντος αύτδν μαγνητικοΰ όνειρο», ήν τδ 
όνομα ένδς τών θυμάτων τής φιλοδοξίας το». Ό Βα
σιλεύς ήρχισε τότε νά ταράττηται είς τήν κλίνην το»,
καί έπανέλαβε μέ όργίλην φωνήν.

—- Μάς προδίδουσι λοιπόν, μας έγκατέλειψαν S- 
λοι, ή μάς έρβιψαν είς έρημον καί άδιέξοδόν τινα 
οίκον, ή ίσως περιφερόμεθα τδν κόσμον έπαιτοΰντες 
τδν άρτον μας, ώς λέγεται περί τοΰ προπάτορος 
ήμών, τοΰ άγαθοΰ βασιλέως δδν Σεβαστιανό»;. . . Αί! | 
Πέτρε I Θ’ άπολΰσω τδν σύντροφόν μο» 'Ροδερίκον
νά σέ πνίξη, άπιστε σκύλε !

Ό 'Ροδερικος άκούσας τδ όνομά το», ήρχισε νά 
ώρύηται άπειλητικώς, δ δέ Καστελμελχώρας είσήλθεν 

είς τδν βασιλικόν θάλαμον.
— Τέλος πάντων! άνέκραξεν ό βασιλεύς. Έτρό- 

μαξες πολύ, δέν είναι αλήθεια, γέρων Πέτρε μο» ;.. 
Μά τδν σταυρόν τής Βραγαντίας I προδοσία, υπάρχει 
προδοσία ... Δέν είναι δ Πέτρος Άκούνας.

Ό Δδν Λουδοβίκος σταθείς καί γονατίσας·
—Ή Μεγαλειότης σας, είπεν, ηύδόκησε χθές νά 

μέ διορίση κλειδοΰχον τοΰ κοιτώνός της.

— Ποιον, σέ;— Λουδοβίκον Σούζαν, τδν κόμητα Καστελμελ- 

χώραν.Ή ήμέρα ήρχισε τότε νά διαυγάζη, καί δ ’Αλ
φόνσος σκιάσας τούς δφθαλμούς διά τής χειρός το»,

τδ πνεϋμά το» άν καί πρδς τδ παράδοξον κλίνον, δέν 
ήν όμως άμοιρον διορατικδτητος, δι’ ο καί έδαψίλευε 
τούς χλευασμούς είς τούς παρεγγράφους αύτούς μεγι
στάνας, καί σ»νήθισε νά περιφρονή έντελώς όλους τούς 
τίτλους τής εύγενείας.

Ό Κόντης κατά τήν συνήθειάν το» κατέσχεν άμέσως 
μόνος τδν Βασιλέα, καί καθίσας παρά τδ προσκεφά
λαιόν το», ήρχισε νά τδν δμιλή κρυφίως.

Έν τούτοις δ’ οί αύλικοί, δσφρανθέντες ήδη τήν ά- 
ναφυομένην εύνοιαν τοΰ Βασιλέως πρδς τδν Καστελ- 
μελχώραν, τώ καταδαψίλε»ον φιλοφρονήσεις καί δε
ξιώσεις.

Κατ’ έκείνην τήν ήμεραν ί Κόντης είχε πολλά 
τινα νά ζητήση άπδ τδν Βασιλέα. Πρδ πάντων τώ είχε 
φανή χθές προσοχής άξιος είς τών λόγων τοΰ Κα
στελμελχώρα, ότι ή βασιλομήτωρ δύναται ν’ άκυρώ- 
ση ό,τι πράττει δ Βασιλεύς. Τδ πράγμα ήν άληθές 
καί λίαν έπίφοβον δ’ άνθρωπον ού ή έφήμερος ισ
χύς έστηρίζετο είς μόνην τήν εύνοιαν τοΰ Άλφόνσου.

— Τί θά κάμωμεν σήμερον, φίλε; έρώτησεν δ Βα
σιλεύς.

— Ένα Βασιλέα θά κάμωμεν, άπεκρίθη μειδιών 
δ Κόντης.

— Ένα βασιλέα ; . . . τί ένοεις;
—«Ή Μεγαλειότης σας είναι ένήλιξ. καί όμως

ή σφραγίς τοΰ κράτους δέν είναι εις χεΐράς της, άλ
λος δέ φέρει τδ σκήπτρον καί τδ στέμμα πραγμα
τικώς, Ο! άγαθοί δοΰλοι τής Μεγαλειότητός σας λυ
πούνται διά τήν τοιαύτην τών πραγμάτων κατάστασιν.

Ό Άλφόνσος έμεινε σιωπών, καί τδ_ στόμα του 
ύπηνοίχθη χασμώμενον.

Τις οίδεν, έξηκολούθησεν δ αύλικδς, τί άποτέλε- 
σμα δύναται τούτο νά έχη; Ή βασίλισσα είναι αυστη
ρά καί δέν πολ»εγκρίνει τάς εύγενεΐς άσχολήσεις τής 
υμετέρας μεγαλειότητός. Ό ήγεμών Δδν Πέτρος 
προχωρεί τήν ήληκίαν καί άνδροΰται· κατώρθωσε ν’ 
άγαπάται άπδ τδν λαόν . . .

— Νύριε Βιντιμίλλη, διέκοψεν δ Βασιλεύς μετά τί
νος σοβαρδτητος, — άγαπώμεν τδν Δδν Πέτρον τδν 
αδελφόν μας, σεβόμεθα τήν δόναν Αο»δοδίκαν Γυσμά- 
νην, τήν ήμετέραν Βασιλομήτορα . . . όμιλήσατε, πα
ρακαλώ, περί άλλων πραγμάτων.

Ό Κόντης έστέναξεν ύποκριτικώς.
— Γενηθήτω τδ θέλημα τής υμετέρας Μεγαλειό

τητες, είπε ταπεινή τή φωνή. "Ο,τι δήποτε καί άν 
συμβή, έξεπλήρωσα καν τδ καθήκον πιστοΰ υπηρέ
του, καί θ’ άποθάνω πολεμών τδ κακόν, άφ’ ού δέν 
ήμπόρεσα νά τδ έμποδίσω.

— Καί νομίζεις τω όντι ότι υπάρχει κίνδυνος; εί
πεν δ βασιλεύς άνεγειρόμενος έπί τής χειρός του 
ήρεμα.

—· Τδ φοβούμαι, Βασιλεύ!
Ό Βασιλεύς έρρίφθη είς τήν κλίνην του πάλιν, καί 

έκλεισε τούς δφθαλμούς.
— Έγώ δέν τδ φοβούμαι, όμως σ’ έδαρύνθην , .. 

φέρ’ έν φύλλον περγαμηνδν καί τήν ιδιωτικήν μου 
σφραγίδα· φέρε νά βάλω τήν ύπογραφήν μου, καί γρά
ψε ό,τι θέλεις. — Άν όμως ή βασίλισσα παραπονηθή 
θά σέ κρεμάσω.

Ό Κόντης έστρεψε πρδς τδν βασιλέα βλέμμα έκ- 
πεπληγμένον, διότι τήν εις τδ στόμα τοΰ Άλφόνσου 
τόσον συνήθη αύτήν άπειλήν ποτέ άλλοτε δέν είχεν 
άκούσει άπευθυνομένην καί πρδς αύτόν.

— θά σέ κρεμάσω, έπανέλαβεν ό βασιλεύς .. . Καί 
σήμερον λοιπόν τί θά κάμωμεν;
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— Χθές έφθασαν άπδ τήν ’Ισπανίαν τέσσαρίς ταύ
ροι, Βασιλεύ.

— Θαυμάσια I άνέκραξεν δ Άλφόνσος, συγκρούων 
τάς χεΐράς του. — Αύτδ, τήν ήμεραν . .. κα! τήν έ- 
σπέραν ;

— Πρδ πολλοΰ ή μεγαλειότης σας δέν έξήλθεν 
έίς τδ μέγα κυνήγιον.

— Θαυμάσια καί τοϋτο, θαυμάσια I . . . ’Ακούετε, 
κύριοι; Απόψε μέγα κυνήγιον εις τδ βασιλικόν μου 
δάσος τής Λισαβώνος, δπου δένδρα είναι οί ύψηλοί 
καί στερεοί λίθινοι οίκοι, καί άγρα οί καλοί πολΐται 
καί αί ώραΐαι πολίτιδες.

Τά φορέματάμουί τάφορέματά μου! θά είναι ω
ραία ήμέρα, αύθένται .. .Κόντη, ό,τι καί άνγίνη, δέν θά 
σέ κρεμάσω. Σ’ έπιτρέπομεν νά φιλήσης τήν χεΐρά 
μας .. . Ποΰ είναι τδ κομητίδιον;

Ό Καστελμελχώρας προσχώρησε πρδς τδ στρώμα 
τοΰ βασιλέως.

— Σέ διορίζομεν δι’ αύτήν τήν νύκτα άρχικυνηγδν, 
κομητίσκε.

Αδιόρατο* μειδίαμα διέστείλε τά γείλη τοΰ Κόν
τη άκούσαντος ταύτας τάς λέξεις.

— Μά τούς εύγενεΐς μου προγόνους, είπε καθ’ 
έαυτόν. Ό νέος άρχικυνηγδς δέν ύποπτεύει ποιαν ά
γραν θά έξανεγείρη απόψε I . . . Άν μ’ έπιτρέπη ή 
Μεγαλειότης σας, έπρόσθεσε μετά ταϋτα μεγαλοφώ
νως, δ κύριος Κόμης δέν είναι ιππότης τοΰ Στερεώ
ματος, καί ό κανονισμός δέν τδ έπιτρέπει.

— Εύκολον πράγμα. Πρέπει νά χειροτονηθή πρδ 
τοΰ κηνυγίου, καί θά έχωμεν ουτω καί άλλην διασκε
δάσω εύθυμον.

Ό Άλφόνσος ταϋτα λέγων έξηκολούθει ένδυόμενος.
Ό δέ Κόντης, έξελθών έπί μίαν στιγμήν, έπέστρεψε 
κρατών έν φύλλον περγαμηνοΰ καί τήν βασιλικήν σφρα
γίδα. Ό βασιλεύς ύπέγραψε καί έσφράγισε, καί αμ
φίβολον είναι άν ένθυμεΐτο είς τί έμελλε νά χρησι- 
μεύση δ άγραφος αύτδς χάρτης. Τέσσαρες ταύροι τής 
Ισπανίας, έπειτα παρφδία σκωπτική τών άρχαίων ίπ- 
ποτικών έθίμων, έπειτα νυκτερινή άσωτία, πόσα χαράς 
αντικείμενα έντός τής αύτής ήμέρας, ικανά νά έξαν- 
τλήσωσι καί τάς σπανίας λογικού ρανίδας, άς ή τύ
χη μέ φειδωλήν τφ έχορήγησε χεΐρα.

ΙΑ'.
Άσκάνιος Μακαρο'νης Δελλ’ Άκουαριάνδας.

‘Ο δόν Σίμων Βασκογκέλλος, καταπονηθείς άπδ 
τήν πάλην τών αισθημάτων τής προτεραίας, είχεν 
ένδώσει είς βαθύν ύπνον. "Οταν δ’ έξύπνησεν, δ 
ήλιος είχε πρδ πολλοΰ άνατείλει. Άνοίξας δέ τούς 
δφθαλμούς ένόμισεν ότι έδλεπεν όναρ άκόμη. Μέλαναι 
καί βυπαραί δοκοί άιεσταυροΰντο ύπεράνω τής κεφα
λής του, καί δ ούρανδς διεφαίνετο διά χασμάδος τής 
δροφής. Τά δέ περιστοιχίζοντα αύτδν άντικείμενα ούχ 
ήττον έπρεπε νά έκπλήξωσιν άνθρωπον τραφέντα είς 
πολυτέλειαν ήγεμονικήν. Ακατέργαστος ξύλινη τράπε
ζα έφερε κεράμιχα άγγεΐα, καί τά λείψανα άφελοΰς 
δείπνου. Δέκα δέ βήματα παρέχει έκρέματο είς καρ- 
φίον περίζωμα σκότινον καί καθημαγμένον, καί άπδ 
τήν πήραν αύτοϋ προέκυπτεν ή λεπίς μεγάλης μα- 
χαίρας.

— Ποΰ είμαι, είπεν δ Σουζίδης, τριβών τούς δφθαλ- 
μούς του.

— Πλησίον υπηρέτου άφωσιωμένου αύθέντα, άπε-
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καί τών παρακλήσεων σου ισχυρότερα· διά τοϋτο καί 

μένω.
— Πολλά καλά . . . καί έγώ σήμερον 0’ άφή- 

σω τοϋ κρεωπώλου τδ περίζωμα, καί θά ένδυθώ 
τήν στολήν τοϋ σαλπιγκτοϋ τών Βασιλικών περιπό
λων . .. Έστε ήσυχος, αύθέντα. Άν έξυφαίνηται νέα 
προδοσία έναντίον σας ή εναντίον τής Δόνας Ίνές Κα
δαυάλης, θά τήν μάθω, καί διά νά τήν ματαιώσω θά 

πράξω ο,τι άνθρωπος δύναται.
Ό Βαλθάσαρ ήτοιμάζετο νά έξέλθη.
— Τί κάμνουν οί πολϊται τής Λισαβώνος, έρώτη

σεν δ Βασκογκέλλος.
•— Περιμένουν τάς διαταγάς σας.
— Είναι αξιόπιστοι;
— Μέχρι τινός.
— Είναι γενναίοι;— Άν είναι δέκα καθ’ ένδς, θά φοβώνται μέν, άλ

λά θά κτυπήσουν.
Ό Βασκογκέλλος έφάνη συλλογιζόμενος.
—· Έξωρίσθην, είπε μετ’ δλίγων στιγμών σιωπήν, 

καί θέλω νά ύπακούσω είς τήν βασιλικήν άπόφασιν. Άλ
λά καί ώμωσα, καί θέλω νά έκτελέσω τδν όρκον μου.
Άς είναι έτοιμοι οί πολϊται τής Λισαβώνος. Τήν νύ
κτα ταύτην, άν μέ συνδράμουν, άπαλλάττονται άπδ 
τδν τυραννίσκον οστις καθ’ έκάστην τους περιυβρίζει.
Τήν νύκτα ταύτην προσβάλλομεν τήν αίσχράν έκείνην 
φρουράν, ήτις μολύνει καί άτιμάζει τήν κατοικίαν τοΰ 
ήγεμόνος. . . — Θέλεις νά διαβιβάσης τάς διαταγάς 

μου είς τους αρχηγούς τών συνοικιών;

— Προθυμότατα.
Τότε λαβών δ Σίμων τάς πινακίδας του, έγραψε 

διάφορα γραμμάτια, καί παρέδοσεν αύτά είς τδν Βαλ

Οάσαρ.— Καί τώρα έχετε ύγείαν, αυθέντα, είπεν αύτός. 
Προβλέπω οτι ή ήμέρα μου δέν θά περάση άργή, καί 

σπεύδω νά τήν άρχίσω.Μόλις δ’ έξερχόμενος τής οικίας του δ Βαλθάσαρ καί 
θέσας τδν πόδα του εις τήν δδδν, είδε μακρόθεν τδν 
Άσκάνιον Μακαρόνην. 'Ομοίως δέ καί έκεϊνος είδεν 
αυτόν, καί είς άμφοτέρους συγχρόνως έπήλθεν ή ιδία 

ιδέα.—· Ιδού δ άνθρωπος οστις μέ χρειάζεται, είπον καθ’ 

έαυτούς.Διότι τώ όντι δ μέν Βαλθάσαρ έζήτει αύλόδουλόν 
τινα, ένα τών άνθρώπων έκείνων τών άναστρεφομένων 
είτε δι’ έαυτούς, είτε διά τούς κυρίους των, είς τάς 
άνωτέρας ή ταπεινοτέρας ραδιουργίας, δι’ ού νά μάθη 

I τά διατρέχοντα, καί πληροφορηθή όποιος κίνδυνος 
ήπειλει τδν Βασκογκέλλον καί τήν Δόναν Ίνές. 'Ο 
δέ Μακαρόνης έζήτει άνθρωπον άτρομον συγχρόνως 
καί εΰρωστον, τά πάντα τολμώντα, καί δυνάμενον νά 
έπιχειρήση τά πάντα, ώστε τώ όντι δι’ άμφοτέρους δέν 

υπήρχε καλλητέρα δυνατή συνάντησις.
'Ο Μακαρόνης έξηκολούθησε προχωρών, τδν άδιά- 

φορον προσποιούμενος, υψηλά τήν κεφαλήν, στραβά 
τδν πίλον, τήν χεΐρα έχων είς τοϋ ξίφους του τήν λα
βήν, καί ύποτονθορίζων μελωδίαν τινά τοϋ Κύρ Ίωάννου 
Βαπτιστοϋ τοϋ Λούλλη, τοϋ διευθυντοΰ τής δρχήστρας 
τοϋ Βασιλέως τής Γαλλίας. Έφαίνετο δέ οτι έμελέ-
τα παν άλλο παρά νά προσέλθη είς τδν Βαλθάσαρ.
Αύτδς δέ πάλιν διερχόμενος έμπρός του, τδν έχαιρέ · 
τησεν ώς συνηθίζουσιν οί στρατιωτικοί πρδς τούς συστρα- 

τιώτας των, καί διέβη.
— Μά τδν μαγικόν πεντάχορδον τοϋ καλοϋ μας

Λούλλη, καί τδν κυκλιόν του δποΰ έτραγφδοϋσα, άνέ-

κρίθη ή τραχεία φωνή τοΰ Βαλθάσαρ, δστις καί προ- ' 
ήλθεν αμέσως. — Καί περί τούτου δέν δύναται νά 
καυχηθή ή Αύτοΰ Μεγαλειότης, δ δον ’Αλφόνσος εις 

τά άνάκτορα.Ό Σίμων άνεσκίρτησε, καί σκεδασθείσης διά μιας 
έν τω έγκεφάλω του τής δμίχλης τοϋ ύπνου, άνέ
λαβε τήν μνήμην δλων τών συμβάντων τής προτε

ραίας.—. Λοίπδν δέν δνειρεύομαι· είπε μετά πικρίας· καί 
ίδοίι ποιον άσυλον μοί άφησε μόνον ό Καστελμελχώρας!

— Είθε καί χειρότερα μήν είχεν επιχειρήσει, αυ- 

θεντα.— Ναι.. . τήν Δόναν Ίνές; τοϋτο δέν έννοεϊς; —
ώ I πρέπει νά τήν ίδώ, νά μάθω. . .

— 'Ησυχάσατε. Θά πληροφορηθήτε περί αυτής χω
ρίς ν’ άναχωρήσητε άπ’ έδώ. Χθές έπανελθών εις τδν 
οίκόν σας, έμαθα οτι ή εύγενής μήτηρ σας άπέπεμψεν 
χωρίς άπαντήσεως τδν κακοϋργον Αντουνέζ μετά τής 
συνοδείας του. ‘Η μνηστή σας δέν γνωρίζει μέχρι τί
νος βαθμού προέβη τοϋ άδελφοΰ σας ή προδοσία. ...

•—· “Ας μή τδ μάθη ποτέ! άνέκραξεν ό Σίμων. Κα
νείς άς μή τδ μάθη ποτέ, τδ άκούεις;

— Αύθέντα, άπεκρίθη ό Βαλθάσαρ· υπάρχει δμως 
τις, οστις τδ εννόησε. ΊΙ δόνα Χιμένα ήξεύρει οτι ένα

μόνον έχει υίδν εις τδ έξης.
— Τδν Οεδν έχω μάρτυρα, είπεν δ Βασκογκέλλος,

οτι ήθελα νά μήν ήσθάνετο τήν τοιαύτην θλίψιν πο
τέ. ’Αλλ’ δ καιρός, Βαλθάσαρ, παρέρχεται, καί ού- 
δείς έπαγρυπνεΐ έπί τής μνηστής μου. Νά πηγαίνω.

•—· Μέ τήν άδειάν σας, αύθέντα, θά μείνετε.
—· Θέλεις νά μέ κρατήσης μέ τήν βίαν;
— Διά τί όχι; είπεν δ Βαλθάσαρ φλεγματικώς.
—-Ώ! τοϋτο είναι αύθάδεια, άνέκραξεν δ Βασκογ

κέλλος. Μ’ έφάνης χρήσιμος, τδ ήξεύρω καί σ’ ευχα
ριστώ. ’Αλλά νά μέ φυλακίσης! . . .

— Νά σας φυλακίσω, ύπέλαβεν δ Βαλθάσαρ· κα
λά τδ είπατε. Αύθέντα θά μέ διατρυπήσετε μέ τδ ξί
φος σας πριν έξέλθετε άπδ τήν θύραν ταύτην.

— “Ακούσε, είπεν δ Σίμων άγανακτών. Χθές με- 
τεχειρίσθης κατ’ έμοϋ τήν βίαν, άλλ’ δ σκοπός σου 
ήν πρδς καλόν μου . . . σήμερον όμως . . .

—· Καί σήμερον άκόμη, αύθέντα, δ σκοπός μου εί
ναι καλδς, καί άν ή βία είναι άναγκαία, θά τήν μετα- 
χειρισθώ καί μή θελων. . . Άλλα πριν θά δοκιμάσω 

τήν παράκλησιν.
Καί σταυρώσας τάς χειράς του είς τδ στήθος του 

έξηκολούθησε.— Δέν σας είπα, αυθέντα, οτι σας αγαπώ καί ώς 
κύριόν μου καί ώς υιόν μου; ‘Υπέρ τοϋ κυρίου μου 
ήμπορώ ν’ άποθάνω- ύπέρ τοϋ υίοϋ μου όμως πρέπει 
νά σκέπτωμαι καί νά προνοώ. Δέν πιστεύεις τήν άφο-
σίωσίν μοι), Βασκογκέλλε;

— Τήν πιστεύω, άπεκρίθη δ νεανίας, κρύπτων τήν 
συγκίνησιν τής ψυχής του ύπδ πλαστήν δυσαρέσκειαν. 
— Ή άφοσίωσίς σου είναι μεγάλη, άλλά τυραννική, 

καί ., .•— Καί δέν θέλω νά σας άρπάσουν εύκολα εύκολα 
ci δορυφόροι τοΰ Κόντη .. . “Οχι! Άλλ’ έκτδς τούτου 
δδν Σίμων, καί σείς είσθε τόσον έλεύθερος παντός 
καθήκοντος, ώστε νά έχητε τδ δικαίωμα νά ριψοκιν- 
δυνεύητε τήν έλευθερίάν σας διά μικρολογήματα ;... 
Δέν ώμώσατε τήν καταστροφήν τοϋ προδότου οστις 
κατέστησε τδν βασιλέα μας τύραννον-,

—· Σιωπή! είπεν δ Βασκογκέλλος έπιταττίκώς. Αέ- 
ξιν νά μήν άκούσω περί βασιλέως! . . . “Ωμωσα, έχεις 
δίκαιον ·— ή ένθόμησις αυτή είναι καί τών άπειλών

κραςεν δ Παταυός, —· δέν είναι δ φίλτατός μου σύν
τροφος, δ σαλπιγκτής Βαλθάσαρ;

— Ό ίδιος, κύριε Άσκάνιε.
— Τή άληθεία, ήμποροϋσα καί νά μή σέ γνωρίσω. 

Είναι τόσος καιρός δποΰ δέν σέ είδαμεν.
—· Προχθές ήμην είς τήν πλατείαν, είπεν ό Βαλ

Οάσαρ, δεικνύων τήν παρειάν του πληγωμένην άκόμη 
άπδ τήν λαβήν τοϋ ξίφους τοϋ αύλικοΰ.

— Καί δι’ αύτδ τδ ψύλλου πήδημα έμεινες δύω 
ήμέρας κατάκλειστος είς τδν οίκόν σου ; . . . At! Μή
πως, αύθέντα Κύριε Βαλθάσαρ, έκληρονομήσατε κανένα 
πλούσιον, καί άναπαύεσθε άφροντις τώρα;

— Καί είς αύτδ τδ διάστημα τί συνέβη είς τά ά
νάκτορα; έρώτησεν δ Βαλθάσαρ άντί ν’ άποκριθή,

Ό Παταυός έκτύπησεν είς τδν κόλπον του, πλήρη 
χρυσοϋ.

— Πολλά πράγματα, άδελφούλη μου, πολλά πράγ
ματα, είπε.

— Είπέτε μέ τα, Κύριε Άσκάνιε, άπήντησεν δ Βαλ- 
θάσαρ, άφορών πάντοτε πρδς τήν πρόθεσίν του.

—· Φίλε μου, μο! δίδεις άφορμήν νά σ’ άποκριθώ 
μέ εν παράγραμμα ή Καλαμβούριον, ώς έλέγαμεν ή- 
μεΐς οί εύγενεΐς τής Γαλλικής αύλής. Αύτά δέν λ έ- 
γονται, άλλά συλλέγονται, είπε κομπάζων καί 
έπιδεικνύων είς τήν παλάμην του ώς είκοσι φλωρία.

— 'Ο Κύριος Βαλζάκος ήθελε μέ φθονήσει δι’ αύ
τδ τδ παράγραμμα.

•— Χρυσόν; πρέπει πολύ νά ήργάσθητε διά νά κερ- 
δίσητε τόσον χρυσόν.

— Ά! τίποτε! έβοήθησα τδν Βιντιμίλλην, κ’ εκεί
νος μ’ έδοσε τά μέσα τοϋ νά παρουσιάζωμαι άναλο- 
γώτερον τής καταγωγής μου . . . Καί σύ πτωχα-
δελφούλη μου, χορεύουν πάντοτε είς τδ ταμειόν σου 
ποντικοί;

— Έχω πέντε βεάλια, δηλαδή μίαν δραχμήν, 
κύριε Άσκάνιε.

— “Ηξευοα άλλοτε τί είναι τδ ρεάλιον τδ έλη- 
σμόνησα τώρα.— Θέλεις νά κερδισης πέντε τετραπλά;

— Ποτέ δέν ήξευρα τί είναι τά τετραπλά, άλλά τδ 
μανθάνω. Θέλω, μάλιστα.

—· Χωρίς νά ήξεύρης τί πρέπει νά κάμης διά νά 
τά κερδίσης;

— Πόσα άξιζουσι τά πέντε τετραπλά ;
— Είκοσι εικοσάδραχμα.
— Χωρίς νά ήξεύρω.
Εύγε I τώρα μ’ άρέσεις· ανέκραξε καγχάζων δ 

Μακαρόνης.
Τοϋ Βαλθάσαρ τδ πρόσωπόν έμεινεν αμετάβλητον 

καί σοβαρόν. Άν καί άφελής τδν χαρακτήρα καί 
αμέτοχος δόλου, άλλ’ είχεν εις τήν πάλην ταύτην τών 
λόγων τδ άδιαφιλονείκητον πλεονέκτημα τής αταραξίας 
υπέρ τδν λάλον καί άπερίσκεπτον Ιταλόν. Άπδ τής 
αρχής τής συνδιαλέξεώς των έννοήσας οτι δ Άσκά- 
νιος έδυσσοδόμευεν ύπεύθυνόν τι σχέδιον, καί ήθελε νά 
τδν μεταχειρισθή, περιέμενε τήν πρότασιν του, έπ’ 
έλπίδι οτι ίσως τδ σχέδιον τοϋτο ειχέ τινα σχέσιν 
πρδς τδν άνθρωπον ον ήθελε νά περικαλύψη διά τής 
άφοσιώσεώς του ώς δι’ αιγίδος άδιατρύτου. Ο δέ Ά- 
σκάνιος, άν καί μή προσδοκών οτι τόσον ευκόλως ή
θελεν επιτύχει, διότι έγνώριζε τδν ΒαλΟάσαρ, καί 
πολλάκις έχλεύασε τάς προλήψεις του, ώς έκάλει 
αύτάς, είς τήν περιστασιν όμως ταύτην δέν έδυσπίστη- 
σεν ούδαμώς. 'Ο ίδιος ών έξ δλοκλήρευ διεφθαρμένος, 
δεν έξεπλήττετο περί τής τών άλλων διαφθοράς· 
άλλ ή τόσον εύκολος έπιτυχία του τώ έφάνη άξία 
σκέψεως, καί έσυμπέρανεν δτι δ Βαλθάσαρ ήν πονη

ρότερος άφ’ δ,τι έφαίνετο, καί οτι εως τότε έπροσποι- 
εΐτο. Ίΐ δέ άνακάλυψις αΰτη ηϋξησε τήν ΰπόληψιν 
του πρδς τδν σαλπιγκτήν.

— Φέρ’ έδώ τδ χέρι, τδν είπε. “Ηθελα αμ’ έπος 
αμ’ έργον, καθώς λέγουν. Νά σέ δέσω τά μάτια, 
καθώς είς τάς μυθιστορίας, καί νά σέ φέρω είς τδ μέ
ρος οπού θά έργασθής. Άλλά είναι άδόνατον, καί πρέ
πει νά σ’ έξηγήσω τδ πράγμα. Υπάρχει κάπου εις 
τδν κόσμον μία κυρία, δνομαζομένη Ίνές Καδαυάλη... 
Ακούσε καλά.

Ή συμβουλή ήν έντελώς περιττή.
— Είναι ώραια, έξηκολούθησεν δ Άσκάνιος, ώραιο- 

τέρα τής άναδυομένης Αφροδίτης, ώς έλεγεν δ συγ- 
γραφεύς τής Σ υ λ 6 ί α ς, — τρόφιμος τών Μουσών γνώ
ριμός μου είς Γαλλίαν, είς τδν οίκον Σουβίσης. — 
Είναι καθαρά καί σεμνή. Θέλω νά τήν άρπάσω.

— Θέλεις νά τήν άρπάσης, έπανέλαβε ψυχρώς δ 
ΒαλΟάσαρ.

Ό Ιταλός έλαβε τδ πέρας τοϋ μύστακός του με
ταξύ τοΰ άντίχειρος καί τοϋ λειχανοϋ του, καί στρίψας 
αύτδ μέ μειδίαμα προπετέστατον,

•— Φίλτατε, τδν είπε, σέ πληρώνω, μή μέ δμιλεΐς 
ένικώς , . . Ναι, θέλω νά τήν άρπάσω.

— Ά! είπεν δ Βαλθάσαρ, — καί έγώ πρέπει ,;
— Ναι, καθώς λέγεις ... Σέ συμφέρει;
•— Διατί όχι;
Προφέρων δέ τή; προσφιλή ταύτην φράσιν του μετά 

τής συνήθους άτα ρ αξίας, δ Βαλθάσαρ ύψωσε τδ βλέμμα 
πρδς τδν Άσκάνιον. Φαίνεται δέ οτι τδ βλέμμα τοϋτο 
ειχέ τι δυσαρεστήσαν τδν καλόν ιππότην τοϋ Παταυίου, 
διότι δπισθοδρομήσας έν βήμα, καί υποψίαν έκφράζων 
είς τήν μορφήν του,

— Θέλεις, έρώτησε, προκαταβολήν;
—· Χωρίς αμφιβολίαν. "Ομως άπαιτώ καί εξήγησιν. 

Ή μή έλέγετε τίποτε, ή πρέπει ολα νά τά είπήτε, 
αύθέντα κύριε Άσκάνιε. Μέσος δρος δέν υπάρχει. Άφ’ 
ου ήρχίσατε, τελειώσατε.

—-Δέν περιμένεις, έλπίζω, νά σέ είπώ καί τδ ό
νομα . . .

— Ώ! βέβαια. "Οταν έργαζώμεθα, θέλομεν νά ή- 
ξευρωμεν διά ποιον.

•— Τδ άγνοώ καί έγώ.
— Τότε λοιπόν, Κύριε Άσκάνιε, τρέχω άμέσως είς 

τ’ άνάκτορα, ευρίσκω τδν Λουδοβίκον Σούζαν, Κδμη- 
τα Καστελμελχώραν, καί τω λέγω οτι Παταυός τις, 
δούλος τοϋ Κόντη, σχεδιάζει ν’ άρπάση τήν γυναίκα 
τήν όποιαν αύτδς δ Κόντης χθές τω ύπεσχέθη είς τδ 
άλσος τοϋ ’Απόλλωνος.

ρ — Πώς! είπεν ύπδ θάμδους ψελλίζων δ Μακαρόνης, 
τδ ήξευρες τοϋτο;

—· Δέν φρονείτε οτι δ Κόντης, διά νά φανή άθώος, 
θά κρεμάση τδν περί ου δ λόγος Παταυδν, καί οτι δ 
πτωχός Βαλθάσαρ θά λάβη πρδς άμοιβήν περισσότερα 
τών πέντε τετραπλών;

I — Σοί δίδω δέκα.
Ό Βαλθάσαρ κατέστειλε περιφρονήσεως έπιφώνημα 

άναβάν είς τά χείλη του, καί άπήντησεν άφελώς.
— “Εχετε, κύριε Άσκάνιε. άκαταμάχητα έπιχει- 

ρήματα .... Ποΰ θά γίνη τδ πράγμα;
— “Ητον κερδοσκοπία, είπε καθ’ εαυτόν δ Ιταλός, 

άναπνέων ώς άνθρωπος άπαλλαγείς άπδ μέ-^α βάρος.
— Ό τόπος είναι άμφίβολος, προσέθηκε μεγαλοφώ

νως· άλλ’ δ καιρός είναι τήν νύκτα ταύτην, είς τδ 
βασιλικόν κυνήγιον.

— Ά! ύπάρχει άπόψε βασιλικόν κυνήγιον, είπε 
βραδέως ό Βαλθάσαρ. — Πόσον ανόητος νά φαντασθώ
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καί μίαν μόνον στιγμήν οτ: ήτον δυνατόν ό Κόντης 
νά έπιχειρήση τοίοϋτον τόλμημα κατ’ οικογένειας τόσον 
εύγενοϋς I Τό ονομα τοϋ θύματος, δ τόσος χρυσός τό
σον αφειδώς διδόμενος, μ’ έξηγοϋν . . . δ,τι ήθελα νά 
μάθω τό έμαθα, αΰθέντα Κύριε Άσκάνιε· εννοώ δτι 
διά τόν βασιλέα θά έργασθώμεν άπόψε.

’Αλλ’ ό Παταυός άπήντησε μέ έκφρασιν προσώπου

αμφίβολον και διφορουμένην.
— Πολύ ήργισας νά τό έννοήσης, φίλτατε.
— Τι βλάπτει, άφ’ ού τό έννόησα ; .. ,. Λοιπόν,

αύθέντα, απόψε περιμένετε με.
Καί στρέψας δ Βαλθάσαρ τά νώτα, ήθέλησε ν’ άνα-

χωρήση, στοχαζόμενος δτι ήρκει μίαν μόνον λέξιν 
νά είπή είς τήν κόμισσαν διά νά προλάβη τόν κίνδυνον. 
’Αλλ’ ό Παταυός συλλαμόάνων αύτόν άπό τόν βραχίωνα,

>— Εις τόν τόπον, παρακαλώ, τόν είπε. Γνωρίζεις 
πολλά καλά που εύρίσκεται δ Καστελμελχώρας· διά 
τοϋτο δέν σ’άφήνω σήμερον ούτε βήμα άπό πλησίον μου.

Καί πλησιάσας εις τά χείλη του συρίκτραν, έφύ- 
σησεν ίσχυρώς, καί εις τά δύω άκρα τής δδοϋ έφά- 
νησαν διά μιας οί Προπέται τοϋ Βασιλέως.

— Δέν τούς έφερα έδώ διά σέ, φίλτατε, έξηκο
λοΰθησεν. Άλλά περιέμενα έδώ ένα νέον .... Οί 
κατάσκοποι τοϋ Κόντη τόν παρηκολούθησαν χθες έως 
αύτήν τήν δδόν, καί έχω τήν έντολήν νά τόν συλλάβω. 
Είναι δ Σιμών Βασκογκέλλος, έκεϊνος οστις έξύδρισε

τόν Κόντην . .. ήξεύρεις;
— Ήξεύρω . . . άλλά τι ; έχεις ίσως σκοπόν νά

με κράτησης φυλακισμένον ;
«— Τοιοϋτόν τι μοί φαίνεται, ώς τό εσπέρας.
Ό Βαλθάσαρ συνέλαβε κατ’ άρχάς τήν ιδέαν ν’ άν- 

τισταθή. Άλλά τοϋ Σίμωνος ή ένθύμησις τόν άνεχαίτισε.
·— Θά νικηθώ, είπε καθ’ εαυτόν, άπό τό πλήθος, 

καί θά νικηθώ χωρίς νά τόν σώσω.
—· Μή φοβήσαι, έπανέλαβεν δ Άσκάνιος. Θά φρον- 

τίσωμεν νά σοί άρέση ή αιχμαλωσία σου· φυλακήν 
Θά έχης τό οίνοπωλεΐον τών 'Ιπποτών τοϋ Στερεώμα
τος, καί άν σ’ άρέση, σοί στέλλω καί τήν γυναϊκά σου 

διά νά σέ διασκεδάση.
—- Αύτά δλα αλλάζουν τό πράγμα, ειπεν δ Βαλ

θάσαρ άδιαφόρως. Μία ήμέρα είναι σύντομος καιρός, 
καί τό καλόν κρασί δέν είν’ εύκαταφρόνητον πράγμα. 
Άς πηγαίνωμεν, κύριε Άσκάνιε.

Ό ’Ιταλός έφερε τόν αιχμάλωτόν του είς τ άνάκτο- 
ρα, καί έφύλαξε τήν ύπόσχεσίν του. Τώ έφερε καλόν 

..... νιιναϊκά του. Αλλά τίς ήμ-
pa, ζ,αι &ψυ/\ΐΑΐ,ς up ----
οίνον, καί τώ έστειλε τήν γυναϊκά του. Άλλά τίς ήμ- 
πορεΐ ποτέ δλα νά τά ένθυμήται; καί δ καλός τοϋ 
Παταυΐου ιππότης έλησμόνησε ν’ άπαγορεύση καί τήν 
έξοδον αύτής άπό τ’ άνάκτορα· ώστε μετ’ όλίγον έ- 
πέστρεφεν αύτή είς τήν Αισαβώνα, φέρουσα τοϋ Βα- 
σκογκέλλου τά γράμματα διά τούς άρχηγούς τών συ
νοικιών, καί μίαν έπιστολήν τοϋ Βαλθάσαρ πρός τήν 

Κόμισσαν Καστελμελχώραν.
Ό δέ Άσκάνιος, αμα φθάς είς τ’ άνάκτορα, έσπευ- 

σεν άμέσως νά ζητήση νά παρουσιασθή είς τόν Κόν
την, δστις καί εύθύς τόν είσήγαγεν.

— 'Η Έξοχότης σας, έρώτησεν δ Παταυός, έξε- 
τέλεσε τό μέρος τοϋ έργου Της; Θά έχωμεν άπόψε 

βασιλικόν κυνήγιον;
— Περιττόν νά τό έρωτήσης. "Οταν πρόκηται πε

ρί τίνος άφροσύνης, δ Άλφόνσος διστάζει ποτέ; . . . 

Καί σύ, έπέτυχες;—‘Υπέρ πάσαν έλπίδα. Εύρον άνθρωπον ικανόν ν’ 
άρπάση αύτός μόνος τόν θησαυρόν καί άν δέκα τόν 
φυλάττουν στρατιώται, καί νά τόν φυλάξη καί άν δέ
κα θέλουν νά τόν άοπάσουν,

— Πυρές άμίμητον άνθρωπον I
—·Θά ΐδήτε τό άποτέλεσμα. — Εις τόν θόρυβον ή 

Δόνα ’Ινές Θά γίνη άφαντος. Ό δέ άνθρωπος δστις θά 
τήν άρπάση θά φανή είς αύτήν όχι αρπαξ, άλλά σω· 
τήρ, δστις Θά τήν φέρη ώς είς άσυλον ύπό τήν ίσχυ- 
ράν προστασίαν τής ‘Υμετέρας Έξοχότητος, καί . . .

— Θαυμασία έπινοια! άνέκραξεν δ Κόντης.
— Καί τό μικρότερον δείγμα εύγνωμοσύνης, έπρό- 

σθεσεν δ Παταυός, όποϋ ήμπορεί νά δώση είς τόν 

γενναΐον έλευθερωτήν της ...
— Είναι νά τόν νυμφευθή.
— Τότε χαίρετε, κύριε Δούξ Καδαυάλε I άνέκρα

ξεν δ Παταυός μετ’ έμφάσεως.
— Δέχομαι τόν οιωνόν, καί δέν θά μετανοήσης 8-

τι συνετέλεσας είς τήν εύτυχίαν μου.
Ό Άσκάνιος άνεχώρησε περιχαρής, καί προβλέπων 

ήδη ολα τά πλούτη καί δλας τάς άξίας, δσας ήθελε 
τώ έπιδαψιλεύσει τοϋ αύλικοϋ ή ευγνωμοσύνη.

Άφ’ ού δ’ έξήλθεν, δ Βιντιμέλλης ήρχισε νά συλ- 
λογίζηται, καί ιδού τών συλλογισμών του τό άποτέλεσμα.

— ‘Ο μικραγύρτης αύτός μάς κάμνει τόν άναπό- 
φευκτον. Όταν γίνω Δούξ Καδαυάλος θά τόν στειλω 
είς τήν Βρασιλίαν, — έκτός άν ευρώ άφορμήν νά τόν 
φιλοξενήσω διά βίου είς τούς οίκίσκους τοϋ Λιμοεί- 

ρου (α).

ιβ;
Οί 'Ιππόται τοϋ Στερεώματος.

Είς τ’ άνάκτορα τής Άλκαντάρας ύπήρχεν εύρύχω- 
ρός τις αίθουσα, έν ή άπό ’Ιωάννου τοϋ Δ', συνεδρίαζον 
είς κατεπειγούσας περιστάσεις οί υπουργοί μετά τών 
μεγιστάνων καί μετά τής Βουλής τών Είκοσιτεσσάρων. 
Άλλ’ έπειδή έπί Άντιβασιλείας αί συνεδριάσεις αύ- 
ται προεδρεύοντο υπό τής βασιλίσσης είς τ’ Άνάκτο
ρα τής Χαβρέγας, διά τοϋτο ή αίθουσα αυτή προσ- 
διωρίσθη είς άλλην χρήσιν, είς τάς έπισήμους καί κω- 
μικάς ένταύτώ συνελεύσεις τών'Ιπποτών τοϋ Στερεώ

ματος.Αγνοείται τίς ήν κυρίως δ λόγος τής συστάσεως 
τοϋ γελοίου τάγματος τούτου, είς δ κατηριθμοϋντο 
καί δ βασιλεύς, καί οί αύλικοί του, καί δ έσχατος 
τών αύλικών Περιπόλων. ‘Υποτίθεται δέ δτι, έπειδή ή 
είς τούς περιπόλους τούτους κατάταξις άπήτει πρόσ
χημα καν μυστικότητος, δ Κόντης, ή άλλος τις τών 
κολάκων τοϋ κακοδαίμονος Άλφόνσου τοϋ ΣΤ', έπε- 
νόησε, πρός διασκέδασιν τοϋ βασιλέως, νά καταστήση 
τήν τελετήν τής έγγραφής παντός νεοσυλλέκτου θεα
τρικήν καί πομπώδη. Οί Σταθεροί, ή πεζοί, είσήγοντο 
έν συνελεύσει τών όμοβαθμίων των, οί δέ Προπέται, ή 
ιππείς, έν πλήρει συνεδριάσει δλου τοϋ τάγματος. Οί 
εύγενεις δέ, έχοντες άνάδοχόν τινα εύγενή καί αύτόν, 
έδέχοντο τόν βασιλικόν άσπασμόν ένώπιον τοϋ άνω- 
τάτου συμβουλίου, συγκειμένου ύπό τών αξιωματικών 
τοϋ τάγματος, καί ύπό άντιπροσώπων τινών τών α
πλών ιπποτών. ‘Ο Άλφόνσος ήν δικαιωματικώς δ πρό
εδρος, άλλ’ δ Κόντης ήν άληθώς δ άρχηγός τοϋ-.·πο
λυάνθρωπου τούτου τάγματος, τής μάστιγος ταύτης 
τών κατοίκων τής Λίσαβώνος. Οί δέ ταξιάρχαι καί λοι
ποί άξιωματικοί ήσαν, τινές μέν, άλλ δλίγιστοι ού- 
τοί, έξ εύπατριδών, δεχθέντες είτε έκ ^φιλοδοξίας, εί
τε έξ άδρανείας χαρακτήρος τό τοίοϋτον όνειδος, οί

*

(α) ΠΛ«ιά φιιλακή τ?ς Λισαβώνο;.

δέ πλεϊστοι χυδαίοι μεταποιηθέντες, ώς δ Βιντιμιλ- 
λης, είς εύπατρίδας.

Άν καί βδελυτόμενοι τήν αίσχροτάτην αύτήν πα
ρωδίαν πράγματος καθ’ εαυτό εύγενεστάτου τε καί 
καλλίστου, τών ίπποτικών διατάξεων, άναγκαζόμεθα 
δμως νά τήν περιγράψωμεν ένταϋθα, ώς άναγκαίον 
συμπλήρωμα τής είκόνος τής αύλής τοϋ Άλφόνσου, 
καί προσέτι ώς συντείνουσαν πρός κατάληψιν διαφό
ρων μερών τοϋ διηγήματος τούτου.

‘Η κωμωδία ηρχισεν είς τόν Βασιλικόν θάλαμον. 
Άμα τής νυκτός έπελθούσης, καθ’ ήν στιγμήν οί λύ
χνοι άνήπτοντο, οί αύλικοί όλοι άπέσπασαν δμοθυμα- 
δόν καί συγχρόνως τά παράσημά των άπό τό στήθος 
των, καί αύτός δ Άλφόνσος άπεδύθη τόν μεγαλόσταυ
ρον, τοϋ Χριστοϋ, καί τήν ταινίαν τοϋ Χρυσοϋ Δέρα
τος, παράσημα άπερ τω έπεμψε Φίλιππος δ Βασι
λεύς τής ’Ισπανίας, ώς εχθρός εύγενής καί φιλόφρων. 
Τώ έρριψε δέ περί τόν τράχηλον είς τών άξιωματι- 
κών άλυσσιν καταστίλβουσαν καί διάλιθον, έξ άστέρων 
συγκειμένην άκτινωτών καί έξ ήμισελήνων. Άμα δέ 
δοθέντος τοϋ συνθήματος τούτου, είς δλων τά στήθη 
έφάνη λάμπον διά μιας παράσημον άστεροειδές, έχον 
έπί τοϋ άστέρος μηνίσκον μέ τά κέρατα έστραμμένα 
πρός άνω. Κήρυξ δέ, φέρων τήν στολήν τοϋ τάγματος 
τών νυκτερινών περιπόλων, δποίαν τήν περιεγράψα- 
μεν έναρχόμενοι τοϋ διηγήματος τούτου, δψωσε ση
μαίαν κυανήν, έχουσαν έπηργασμένα τοϋ τάγματος 
τά έμβλήματα, καί είπε·

— Κύριοι τοϋ άστέρος καί τής σελήνης, ό ήλιος 
ένικήθη, δ κόσμος ήμέτερος !

— Πώς σοί φαίνεται, κομητίσκε μου, τοϋτο; έρώτη- 
σεν δ Άλφόνσος τόν Καστελμελχώραν, ίστάμενον ορ- 
θιον παρά τό θρονίον του. ,

•—'Ώραίον θέαμα καί άγχινουστάτη άλληγορία, I 
Βασιλεϋ.

— Ή ιδέα είναι έδική μου . . . Άλλά δέν είδες 
άκόμη τίποτε. Πρόσμεινε.

Καί ταϋτα είπών, άνέστη. Ό άθλιος αύτόςΒ ασιλεύς, 
ανίκανος νά διατήρησή άνδρικήν καν έπί τοϋ θρόνου 
έμβρίθειαν, άνελάμβανεν είς τοιαύτας περιστάσεις άξι- 
οπρέπειαν σχήματος άνοίκειον καί γελοίαν.

—’Αν καί ούτε πρώτην ούτε έκατοστήν νικώμεν 
ταύτην τήν νίκην κατά τοϋ αύθάδους άνταγωνιστοϋ 
ήμών, τοϋ ήλιου, είπε σοβαρώς, χαίρομεν δμως ούχ 
ήττον δι’ αύτήν είλικρινώς καί έκ βάθους καρδίας.—· 
Ήδη δέ, έπειδή δ κόσμος είναι ήμέτερος, πρέπει έμ- 
φρόνως νά κυβερνήσωμεν, καί διά τοϋτο άς μεταβώ- 
μεν είς τήν αίθουσαν τών διασκέψεων.

Οί αύλικοί παρετάχθησαν εκατέρωθεν, καί δ βασι
λεύς διέβη μεταξύ αύτών, βαδίζων άξιοπρεπώς, καί 
στηριζόμενος είς τόν βραχίωνα τοϋ Καστελμελχώρου, 
προπορευομένου τοϋ κήρυκος, καί κινοΰντος τήν ση
μαίαν. Είς τήν πρώτην βαθμίδα τής άναβάδρας δ 
βασιλεύς έστάθη, καί

—- Κύριοι, ειπεν, είδε κανείς σας τόν άγαπητόν 
ήμών Κόντην;

Ούδείς άπεκρίθη,
— Διότι, έπανέλαβεν δ Άλφόνσος, τό κομητίδιον 

Λ«»ϋτο τόν άναπληροι θαυμάσια. Μά τήν ζωήν μου 
, ' σεν έννοώ διατί δ Βιντιμίλλης άκόμη δέν τόν έδολο- 

φώνησε.
—-Άν τό έλησμόνησεν, ήμπορεί άκόμη νά τό έν- 

θυμηθή, έψιθύρισεν δ δευτερότοκος Κάστρος.
— Ήκουσας, κομητίσκε, τί λέγει; Είναι νοστιμώ- 

τατον πράγμα. Έπρεπε νά εύχαριστήσης τόν Κάστρον 
διά τήν παρατηρησιν.

Μετά ταϋτα δέ κατέβη δ Βασιλεύς, καί έστάθη πάλιν 
έμπρός τής ήνεωγμένης θύρας τής αιθούσης τών 
διασκέψεων. Άφήσας δέ τήν χείρα τοϋ Καστελ
μελχώρα,

—· Κύριε Κόμη, τώ είπεν, αί διατάξεις άξιοϋσι νά 
μείνητε έξω. Όταν είναι καιρός, θά είσέλθητε.

Είσελθόντος δέ τοϋ Άλφόνσου μετά τής συνοδείας 
του, αί θύραι έκλείσθησαν, καί δ Καστελμελχώρας 
έμεινε βεβυθισμένος είς τήν σκοτείαν.

Τότε άόριστός τις τόν κατέλαβε ταραχή, καί ήσθάν- 
θη βιαίως πάλλουσαν τήν καρδίαν του. Άλλ’ αίφνης 
δύω εύρωστοι χείρες ουνέλαβον τάς ίδικάς του, καί 
τάς συνέσφιγξαν ώς άν ήσαν χείρες σιδηραί.

— Προδότα, άτιμε, ψεϋστα, είπε φωνή τις τόσον 
πλησίον του, ώστε ήσθάνθη τήν πνοήν τοϋ είπόντος 
ψαύσασαν τό πρόσωπόν του.

Κατ’ άρχάς έπροσπάθησε ν’ άποσπάση τάς χείράς 
του, άλλ’ δ συνέχων αύτάς βραχίων ήν πολύ ισχυρό
τερος. Έμεινεν έπομέθως άκίνητος, νομίσας, οτι ήν 
αυτή δοκιμασία άνήκουσα είς τηϊ γελοίαν τελετήν, ής 
έμελλε νά είναι είς τών πρωταγωνιστών.

— Ο άδελφός σου πάσχει, έπανέλαβεν ή φωνή· ή 
μήτηρ σου κλαίει- δ πατήρ σου σέ βλέπει καί σέ κα- 
ταράται . . . καί τόν πλοϋτον τής ’Ινές τόν αρπά
ζουν άλλοι.

—- Τίς είσαι ; άνέκραξε τεταραγμένος καί πεφο- 
βισμένος δ Καστελμελχώρας.

— Ή μάχαιρά μου είς τό άλσος τοϋ Απόλλωνος 
ήγγισε τό στήθός σου. ·—· Σήμερον ώς τότε κρατώ 
είς χείράς μου τήν ζωήν σου, καί έχω πολλά νά έκ- 
δικήσω έγκλήματα .... Μή τρέμης τόσον Καστελ
μελχώρα. Σήμερον ώς τότε σοί άφήνω τήν ζωήν. Άθλιε! 
Διά νά προδώσης διεπραγματεύθης, καί έζήτησας με
γάλην τιμήν, καί τήν τιμήν ταυτην τής προδοσίας 
σοί τήν άφαιροΰν I

— Είναι δυνατόν 1
—· Άπόψε άφ’ ού κενώσης ώς τόν πυθμένα τό 

ποτήριον τής άτιμίας, άφ’ ου λάμψη είς τό στήθός σου 
τό άστρον τής αισχύνης, φύγε, κύριε κόμη. Πήγαινε, 
κροΰσε τήν θύραν τής πατρικής σου οικίας, καί θά 
ίδής άν τήν γυναίκα, ής τά πλούτη έδελέασαν τήν 
άπληστόν σου καρδίαν, τήν έχης άκόμη είς τήν έ
ξουσίαν σου.

— Ήρπασαν τήν ’ίνές ; άνέκραξεν έκτός έαυτοϋ 
δ Δόν Λουδοβίκος.

— Όχι άκόμη, καί είναι έτι καιρός νά τήν σώσης.
—· Άς εΐ’σέλθη δ ύποψήφιος 1 έκραξεν έσωθεν με

γαλοφώνως δ κήρυξ.
•—· Λέγε, λέγε, είπεν δ Καστελμελχώρας· πώς νά 

τήν σώσω; πώς νά τήν σώσω;
— Φύγε άπό τ’ άνάκτορα, πήγαινε άμέσως είς τόν 

οίκον τών Σουζιδών ,. .
’Ανοίξατε τάς πύλας! Έπανέλαβεν ή φωνή τοϋ 

κήρυκος. s
•—· Πήγαινε, είναι άκόμη καιρός !
Ό Καστελμελχώρας έμεινε διστάζων έπ’ όλίγον.
— Λοιπόν πήγαινε, έπανέλαβεν δ Βαλθάσαρ.
— Δέν ήξεύρω, έψιθύρισεν δ κόμης· δέν ήμπορώ...
Ή κλείς έφτράφη μετά θορύβου είς τό κλειθρον τής 

μεγάλης θύρας. Έν τώ άμα δ’ αύτη ήνοιχθη, καί δ 
πρόδομος έπλημμύρησεν άπό φως. Τότε /δ Καστελ
μελχώρας είδε πλησίον του τόν Βαλθάσαρ, άνορθώσαν- 
τα τό κολοσσιαΐόν του σώμα, καί δεικνύντα είς αύτόν 
τήν θύραν μέ σχήμα περιφρονητικόν.

I — Εϊσελθε, άτιμε ίππότα, τώ είπε. ~ Καρδία δι-
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εφθαρμενη! άλλος Οά επαγρύπνηση έπί τής μ.ηστήό 
τοΰ Βασκογκέλλου.

At σάλπιγκες τώ? βασιλικών περιπόλων άνεσάλ- 
πισαν τότε λαμπρόν, καί δύω 'Ιππόται τοΰ Στερεώμα
τος ήλθον νά παραλάδωσι τόν Καστελμελχώραν. Είσ- 
ήλθε 3’ αυτός ώχρός ώς νεκρός, και τόν θάνατον έ
χων έν τη καρδία του. Κατόπιν του δέ είσήλθε καϊ ό 
Βαλθάσαρ, φέρων στολήν Πρόπετου τοϋ βασιλέως· καί 
δ Άσκάνιος, ίστάμενος είς τήν πρώτην σειράν τών αν
τιπροσώπων τών ιππέων, τω ένευσεν εύμενώς και 
προστατευτικώς.

Ή έπικόσμησις τής αιθούσης είς ήν είσήχθη ό Κα
στελμελχώρας ήν τόσον πολυτελής, ώστε δυσκόλως 
ή φαντασία έδύνατο νά συλλάδη λαμπροτέραν αύτής. 
*0 Άλφόνσος, άν καί τά ήθη του ήσαν πάντη διάφο
ρα, είχεν όμως, νομιζομεν, και τινας όμοιότητα$ίμε- 
τά τοΰ άγαθοΰ Βασιλέως ‘Ρενε τοϋ Άνιοβίου. (Rend 
d’ Anjou). Καί άν διαρκώς δι’ δλης τής βασιλείας του 
κακαι δέν τω έδιδοντο συμβουλαι, μέγας μέν μονάρχης 

, δέν ήθελεν είσθαι πο·ώ, ούτε ά^,όμη μονάρχης ύπολή
ψεως άξιος, άλλά Λάν τών άκάκων καί άσθενών έ
κείνων ήγεμόνων εις, εις οΰς ή ιστορία έπαινον μέν 
δέν δαψιλεύει, άλλ’ απονέμει τινα συμπάθειαν. Ό 
Άλφόνσος είχεν, ώς ό 'Ρενέ, έν έαυτω τό αίσθημα 
τοϋ έν ταΐς τέχναις καλοΰ, ήν προστάτης θερμός 
όλων τών μέτριων ζωγράφων όσοι έπ’ αύτοϋ ήκμα- 
ζον έν Λισαβώνι, καί άνεκαίνισεν έπιδεξιώτατα πολ
λά τών άρχαίων μνημείων τής Πορτογαλλίας. ‘Η 
μουσική του συνέκειτο άπό άξιολογωτάτους τεχνίτας, 
μετακληθέντας πολυδαπάνως έξ όλων τών μερών τής 
Εύρώπης· τήν άπεκάλει δ’ ό ίδιος όρχήστραν, καί δ- 
χι χορόν έκκλησιαστικόν, ώς είθισται είς τάς άλλας 
αύλάς. Καί τέλος πρός έντελεστέραν ομοιότητα με
τά τοΰ ποιμενικοΰ βασιλέως τής Άνιοβίας, ό Άλ
φόνσος έσύνθετε καί αύτός στίχους. Περιττόν δέ νο
μίζομε·? νά προσθέσωμεν ότι φρονιμώτερον ήθελε πρά-
ξει άν δέν έσύνθετεν.

"Οπως δίποτε δέ, αμα έπρόκειτο περί έπιδείξεως 
καλλιτεχνικής αίσθήσεως, ό Άλφόνσος μετέβαλλε φύ- 
σι·?, καί, έξ απερισκεψίας άμεριμνών περί τής δαπά
νης, έσκόρπιζεν αφειδώς τόν χρυσόν, καί έπεδίωκε 
πεισματωδώς τήν έκτέλεσιν τών πολυεξοδωτέρων φαν
τασιών του. Ούτως ή αίθουσα όπου συνήλθον οί Ίπ- 
πόται τοΰ Στερεώματος, ώμοίαζε κατοικίαν τοΰ Θεοΰ 
τής Νυκτός. Ό βόλος αύτής, μιμούμενος τόν ούρανόν, 
διεποικίλετο διά παντοίων αστερισμών, ύπεράνω δέ 
τοΰ θρόνου, δι’ ύφάσματος διαφανούς, όπισθεν ήρεμα 
φωτιζόμενου, παρίστατο γιγαντιαια ήμισέληνος. Παν
ταχοΰ δέ έπί παραπετασμάτων κυανού άνακρόκου, καί 
έπί τών ταπήτων, κα! έπί τών έπίπλων όλων έλαμ
παν τά παράαηματα τοΰ τάγματος. "Ολοι δέ οί αστέ
ρες ουτοι καταστίλδοντες καί άντανακλώντες τά φώ
τα πέντε μεγάλων πολυελαίων κα! πολυπληθών λυ
χνιών, έθάμδουν τάς όψεις, καί ή αίθουσα ώμοίαζε 
κατοικίαν άγνώστου τινός δαίμονος, θαυματουργοΰν- 
τος τά μάλλον ακατάληπτα και άδύνατα.

Είς τόν μυχόν τής αιθούσης, άνάκροκον παρα
πέτασμα έκάλυπτε θυρίδα έφ’ ής ίσταντο, ώς δήθεν 
εικόνες άγιων, τά άγάλματα τής Αφροδίτης καί 
τοΰ Βάκχου μετά τών έθνικών συμβόλων αυτών. Ή
νοίγετο δέ τό παραπέτασμα τοϋτο μόνον κατά τάς έ- 
πισημοτέρας περιστάσεις.

Ό Άλφόνσος, άφ’ ού έπί τινας στ'.γμάς διεσκέδασε 
βλέπων τοΰ Καστελμεχώρου τήν έπληξιν ένώπιον 
τής τοσαύτης πολυβολεία;, έξηπλώθη έπ! τοϋ θρό

νου του, οστις έστηρίζετο εις βάθρον κεκαλυμμένον 
καί αύτό δι άνακρόκου οιαστέρου, ναι είπε·

— Πλησιάσατε, κύριε κόμη. Έμηνύσαμεν τόν α
γαπητόν ήμών Κόντην, διά νά γίνη αύτός δ άνά- 
δοχός σας . . . Τί ώχρός είσαι ! . . . Τό παιδά
ριο·? αύτό έφαδήθη, είμαι βέβαιος, είς τόν άντιθά- 
λαμον δπου τό άφήσαμεν είς τά σκοτεινά.

Γενικός καγχασμός ήσπάσατο τόν άστεϊσμόν αύ
τόν τοϋ Άλφόνσου. Ό δέ Καστελμελχώρας έρυθρί- 
ασεν άγανακτών, καί δέν άπεκρίθη.

— Κύτταξ’ έκεΐ, έξηκολούθεσεν δ Βασιλεύς, ό φίλ- 
τατος Βιντιμίλλης μας φέρεται κάπως ώς άν ήτον 
κεφαλή έστεμμένη. Τόν περιμένομεν καί δέν έρχε
ται . . . Τις έξ υμών, κύριοι, θέλει νά γίνη άνάδο- 
χος άντ’ έκείνου;

Κάνεις δέν έκινήθη, διότι ολοι έφοβοΰντο τοΰ εύνο- 
ουμένου αύλικοΰ τόν θυμόν. Όταν δμως ό βασιλεύς 
έπανέλαβε τήν έρώτησιν του, τότε είς ιππότης άπλοΰς, 
έξελθών άπό τάς τάξεις τών Κομπαστών, έπλησίασεν 
είς τούς πρόποδας τοϋ βάθρου, καί μετά πολλής έμ- 
βριθείας δεκάκις ή δωδεκάκις προσκύνησα;,

— Μέ τήν άδειαν τής Μεγαλειότητός Της, είπε,
Οέτων τόν πίλον του ύπό μάλην, είμαι δ στενώτε- 
ρος φίλος τοϋ τρισαγαπητοΰ Κυρίου Αντωνίου Κόν
τη Βιντιμίλλη, καί μετά πλείστης δσης εύχαριστήσε- 
ως δέχομαι νά τόν άντικαταστήσω.

— Πώς δνομάζεσαι, φίλτατε; έρώτησεν δ βασιλεύς.
— Άσκάνιος Μακαρόνης δελλ’ Άκουαμόνδας, Βα- 

σιλεΰ, ταπεινότατος δοΰλός Της, καί προθυμότατος*·1*· . 
είς τούς δρισμούς Της, διά ξηράς καί διά θαλάσσης,
καί πανταχοΰ, κατά Μαυριτιανών καί κατά Χριστια
νών, έτοιμότατος νά διαπεράση τό ίδιον εύτελέστατον 
ξίφος του διά τοΰ ίδιου εύτελεστάτου του σώματος, 
μόνον κα! μόνον διά ν’ άποδείξη τό μυριοστημόριο·? 
τής άπειρου του καί ένθερμοτάτης άφοσιώσεως.

Ό καλός ιππότης τοΰ Παταυΐου έπρόφερε·? άπνευς-ί 
δλην τήν περίοδον ταύτην.

— Άλλο είδος ταραχής! είπεν δ Άλφόνσος. Τί 
γελοίος άνθρωπος είναι οδτος; Αύτός μας έχρειάζε- 
το διά νά καταστρέψη τήν πένθιμο·? έντύπωσιν τής 
φυσιογνωμίας τοϋ κομητίσκου μας . . . Κόμη, θέλεις 
αύτόν δι’ άνάδοχον;

•— Είναι εύγενής; έψιθύρισεν δ Καστελμελχώρας;
— Οι ένδοξοι ανιόντες μου νά σας συγχωρήοω- 

ot τήν έρώτησιν τούτην, Δόν Λουδοβίκε Σούζα, άνέ
κραξεν δ Παταυός, υψών τό βλέμμα πρός ουρανόν.
Ό τρίπαππός μου ήχμαλώτισε τόν βασιλέα Φραγ
κίσκον τής Γαλλίας είς τήν μάχην τής Παυίας, καί 
δ άδελφός τοΰ ανδρείου έκείνου ήν ιππότης τής ‘Ρό
δου, ώστε καί έσωσε τόν Ταξιάρχην Φίλιππον Βιλ- 
λιέρον τόν Άδαμονήσου, δν οί περιϊστάμενοι ένταΰθα 
ένδοξοι κύριοι πρέπει βεβαίως νά έχωσιν έξ άκοής.

— Θαυμάσια, μά τό ναι! άνέκραξεν δ Βασιλεύς.
•— Είπέτε, κύριε Άσκάνιε, μήπως εισθε ίσως συγγε
νής καί τοΰ εύσεβοΰς Αίνείου καί τοΰ υίοϋ του, δστις 
έφερε τό δνομά σας;

— "Εφρόνησα πάντοτε, Μεγαλειδτατε, άπεκρίθη 
σπουδάζων δ Μακαρόνης, δτι δ γενεαλογικός πίναξ 
τής οικογένειας μου είναι έλλειπής, διότι άνερχετοα , 
μόνον μέχρι τών καιρών Ταρκυνίου τοΰ ΠαλαιΛζ 
πέμπτου βασιλέως τής 'Ρώμης· καί τοϋτο είναι δυ
στύχημα.

— Βλέπεις, κομητίσκε, είπεν δ Άλφονσος, δτι είς
ολον τόν χριστιανικόν κόσμον δέν ήμπορεΐς νά ευρης 
άνάδοχον εύγενέστερον. Τόν ασπασμόν λοιπόν, καί ag * 
άρχίσωμεν, (άκολουθεΐ.) ι


