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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΓΗΣ

ΑΡΕΣΑΑΣ.
Κατά τά 1813 δ Ναπολέων είχε φέρε: είς Δρέσ- 

δαν τήν καθέδραν του, — πρδ δύω έτών Θά έλέγομεν 
τήν καθέδραν τοο κόσμου. Ένδεδυμένος τήν άυστη- 
ράν στρατιωτικήν τοο στολήν, τδν περίφημον στακτηρδν 
έπενδύτην τοο, κεκλεισμένον άνωθεν εως κάτω, καί 
έπ’ αύτοΰ έμπεπορπημένην έχων τήν σπάθην του, 
εις δέ τάς χεϊρας κρατών τδν τρίπτυχον πΐλόν τοο, 
έβάδιζεν άνησύχως εις τδν θάλαμόν του, καί εις τδ 
σκυθρωπόν του μέτωπον έφαίνοντο σημεία ψυχικής πά
λης, ώς είς ζοφερόν ουρανόν απαίσιος άντανάκλασις 
μηνύει τδν κρυπτόν θυέλλης βρασμόν, και προαγ
γέλλει τήν έκρηξιν. Ένίοτε οι δξεΐς δφθαλμοί του 
έτόξευον βλέμματα, ώς θέλοντα νά διεισδύσωσιν 
εις τήν σκοτίαν τοϋ μέλλοντος, άλλοτε νέφη βαθείας 
σκέψεως έσωρεύοντο έπί τών συνεσταλμένων δφρύων 
του, άλλοτε τά χείλη του διέστελλεν, ώς λέοντος, 
άναρθρος ψιθυρισμός περιφρονήσεως καί οργής, καί 
άλλοτε πάλιν έκφρασις άπαυδήσεως καί πρδς έαυτδν 
δυσπιστίας έφαίνετο λύουσα τοϋ προσώπου του τούς τετα
μένους μυώνας· διότι αί ήμέραι τοϋ Μαρέγκου καί τής 
Αύστερλίκης είχον ήδη παρέλθει, καί πρδ πολλοϋ' διό
τι τοΰ άετοΰ τάς πτέρυγας περιέκαυσε τής Μόσχας 
ή πυρκαϊά, καί τούς δνυχάς του κατέψυξαν τοϋ σκυ- 
θικοΰ χειμώνος οί πάγοι.

Ό Ναπολέων έφαίνετο περιμένων άνυπομόνως τι- 
νά. Μετά πασαν δεκάδα βημάτων ΐστατο, καί ή- 
τένιζε τδ έπικοσμοΰν τήν εστίαν πολυτελές ώ- 
ρολόγίον, οπερ δμως, ώς δ καιρός, ώς ή φύσις, έβά- 
διζε τακτικώς καί ήρέμως, άδιαφοροϋν διά τών άνθρώ
πων τούς περισπασμούς καί τά πάθη. ’Απδ δέ τοΰ 
ώρολογιου έπέστρεφεν εις τδν χάρτην, τδν ήπλω- 
μένον έπί τοΰ γραφείου του, διεμέτρα δι’ ένδς βλέμ
ματος τήν Ευρώπην, διέγραφε μέ τδν δάκτυλον 
γραμμήν έπ’ αυτής, καί μεταφέρων έπειτα τδν δά
κτυλον είς τδ μέτωπον, έπανελάμβανε τδ άνήσυχον 
βάδισμά του.

Τδ ώρολόγιον έκτύπησε μεσημβρίαν. Έν τω άμα

ή θύρα ήνοίχθη, καί δ διαγγελεύς τής δπηρεσίας 
άνήγγειλε —- τδν Κόμητα Μεττερνϊχον. Τοϋ αύτοκρά- 
τορος ή καρδία έσκίρτησεν, ώς δταν ήκουε τδ πρώ
τον σάλπισμα έπισήμου του τινός μάχης.

‘Ο πρδ έπτά καί τριάκοντα ήδη έτών πρωθυπουρ
γών τής Αύστριακής αυτοκρατορίας, είναι μέχρι τοϋδε 
άκόμη μορφής εύγενοΰς καί έπιδεικτικής. Οί τρό
ποι του είσί θελκτικώτατοι, καί άριστοκρατικήν άπο- 
πνέοντες χάριν, διότι ή οικογένεια τών Μεττερνί- 
χων εηιαι μία τών άρχαιοτάτων καί εύγενεστάτων 
έν Αύστρία, διπρέψασα μάλιστα είς τούς κατ’ ’Οθω
μανών άρχαιους πολέμους. Ή συνδιάλεξές του, δι’ ά- 
στειότητος έπιπάσσουσα τήν έμβρίθειαν, καί διά παν
τοίων άναμνήσεων, διά σπουδαίων ποικιλλομένη γνώ
σεων, άρέσκει συγχρόνως, έλκύει καί πείθει. Άν δέ 
κέκτηται είς μέγαν άκόμη βαθμόν τάς ιδιότητας ταύ
τας δ Μεττερνϊχος ήδη, δταν βαίνη τδ τέταρτον 
καί έβδομηκοστδν τής ήλικίας του έτος, πολλώ δή 
μάλλον 'έπρεπε νά διαπρεπή έπ’ αύταις τότε, δτε 
μόλις ήν τεσσαρακοντούτης. Διά τοϋτο, καί διότι ή 
μεγαλοφυία διορα τήν μεγαλοφυίαν, δ Ναπολέων έ
βλεπε πάντοτε μετά χαράς τδν Μεττερνϊχον πλη
σίον του, ένετέρπετο είς τήν συναναστροφήν του, καί 
ποτέ δέν ήδιαφόρει περί τής γνώμης του, έν- 
νοών δτι ώς αύτδς ήν δ μόνος δυνάμενος διά τής Γαλ
λίας νά κατακτήση τδν κόσμον, έκεϊνος ήν δ μό
νος δυνάμενος διά τοϋ Γερμανισμοϋ νά τδν έμ- 
ποδίση.

Κατ’ έκείνην δέ τήν ήμέραν τδν έδέχθη μετά 
χαράς έτι μεγαλητέρας, καί τοσαύτης φιλικής προ
θυμίας, ώστε έδύνατο ίσως νά έκληφθή ώς έπι- 
δειξις, καί παραδλέψας τήν αύστηρότητα τής έθιμο- 
ταξίας, είς ής σπανίως έστεργε τά δεσμά, προσήλθε 
πρδς αύτδν μέ μειδιώντα τά χείλη, χωρίς νά πε- 
ριμείνη τοϋς τρεις προσκϋνίσμούς καί τά είθισμένα 
βήματα, καί λαμβάνων αύτδν έκ τής χειρδς,

—- Φίλτατε Μεττερνΐχε, τω εΐπε, γράψε είς τδν 
πενθίρόν; μου δτι δέν έδύνατο τρανώτερον νά μοί 
δώση τής άγάπης του δείγμα, παρά στελλών Σέ 
νά τδν άντιπροσωπεύσης πλησίφν μου.

— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη δ πρωθυπουργός τής 
Αύστρίας μετά σχήματος έκφράζοντος ειλικρινές σέ
βας· — τοϋ ήγεμόνος μου αί μέγιστα! πρδς έμέ εύεργε-
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σίαι είσίν αί εύκαιριαι οσας μοί χορηγεί όπως συν- 
διαλέγωμαι μετά τοΰ κρατοΰντος είς χεΐράς του τήν 
τύχην τής Ευρώπης. Έκάστη μου λέξις, ήτις τυγ
χάνει τής εύμενοΰς Της έγκρίσεως, μοί φαίνεται ώς νά 
επενεργή έφ’ δλου τοΰ άνθρωπίνου γένους. Χαίρω 
δέ πρδ πάντων δταν, ώς τώρα, έρχωμαι καλών 
άγγελος, καί έπομένως μετά τίνος πιθανότητος οτι 
θέλω είσθαι εΰπρόσδεκτος.

ΜΕΤΤΕΡΝΪΧΟΣ, Πρωθυπουργδς τής Αυστρίας.

Καί ταϋτα λέγων ένεχείρισε είς τδν Ναπολέοντα 
αύτόγραφον έπίστολήν τοϋ Φραγκίσκου, συνιστώντος 
αύτδν ώς πληρεξούσιον διά νά διαπραγματευθή.

—- Είσαι πάντοτε, αγαπητέ κόμη, εΰπρόσδεκτος 
παρ’ έμοί, άπεκρίθη δ Ναπολέων, έπιθυμών ν’ άνα- 
βάλη τήν ώραν τών συζητήσεων μέχρις ού στρώ
ση μέ άνθη τήν πρδς αύτάς άγουσαν. — Άφ’ ής 
στιγμής σ’ έγνώρισα κατά πρώτον, δέν σ’ έκρυψα 
πόσον έκέρδισας τήν καρδίαν μου. Ποϊον έτος ήλθες 
κατ’ άρχάς είς τά Παρίσια;

— Είς τά 1 806 έπεφορτίσθην ν’ άντιπροσωπεύσω 
τήν Αύστρίαν παρά τή'Ϋμετέρα Μεγαλειότητι,

— Ναι, ναι, ενθυμούμαι πόσον νέος μ’ έφάνης τό
τε, ώστε ν άντιπροσωπεόης τόσον γηραιόν κράτος.

—■ Τήν αύτήν ήλικίαν είχεν ή ‘Ϋμετέρα Μεγαλει- 
ότης είς τοϋ Μαρέγγου τήν μάχην.

—· Τδ άληθές είναι οτι ή'σουν νέος τήν δ'ψιν, άλλά 
γέρων τάς φρένας. Είς τδν πολιτικόν κόσμον ή'σουν 
άγνωστος τότε άκόμη, καί αυτή ήν ή πρώτη σου εί
σοδος. Είχα μάθει οτι είς τήν σύνοδον τής ‘Ρα- 
στάδης κατείχες άπλοϋ γραμματέως θέσιν, καί όταν 
σ’ έβλεπα λαμπρόν, φιλόκοσμον, φιλοσκώμμονα, έμ- 
φανιζόμενον καί διαπρέποντα έπί κομψότητι καί πο
λυτελείς είς δλας τάς έορτάς τής αύλής, πτερυ- 
γίζοντα περί τάς καλάς δλας, καί ταράττοντα τών 
σωφρονεστέρων τάς κεφαλάς, σέ δμολογώ δτι έμει- 
διασα κατ’ άρχάς, καί είπα: ’Ιδού εύάρεστος διπλω
μάτης. Μ’ αύτδν δέν θά έχωμεν δυσκολίας.

·— Ελπίζω δτι έδικαίωσα έκτοτε τήν τοιαύτην 
περί έμοΰ κρίσιν.

— Μάλιστα, άπεκρΛκ δ Ναπολέων γελών, άλλ’ 
δχι καθ’ ήν σημασίαν Τή έδιδα τότε. Μετ’ δλίγον 
διεκρινα υπό τδν λαμπρόν φλοιόν τδν άληθή πυρήνα, ΰπδ

τήν έλαφράν χάριν τδν εμβριθή νοϋν. "Οσοι μέ περιε- 
στοίχιζον, κατά τά συμφέροντα καί τήν θέσιν των, 
ή έκλινον μέχρι γής έμπρός μου, καί μέ έξύ- 
ψουν μέχρι τοϋ ούρανοΰ, ή μ’ έσυκοφάντουν χωρίς 
νά δύνανται νά μ’ έννοώσι, καί μ’ έρραδιοΰργουν χω
ρίς νά δύνανται νά μέ βλάψωσιν· έγώ δέ τούς έκρά- 
τουν δλους δμοΰ είς τήν παλάμην μου, καί τούς έπαι
ζα ώς νευρόσπατσα, Πίστευσί, φίλτατε Μεττερνϊχε, ή 
μικρότης τών άνθρώπων πολλάκις μ’ ένέπνεεν άη- 
δίαν, καί ή εύκολία τής νίκης μου, κόρον. "Οταν 
σέ είδα διορώντα ώς ούδείς άλλος τά σχέδιά μου, 
παρακολουθοϋντά με βήμα πρδς βήμα, σέ έτίμησα 
ώς έπίφοβον άνθρωπον, σέ ήγάπησα ώς πολύτιμον 
σύμμαχον δταν μέ έβοήθεις, καί σέ έστερξα ώς ά- 
ξιον άνταγωνιστήν δταν μέ έπολέμεις.

— Εύτυχώς δι’ έμέ, τά χρέη μου σπανίως μοί έ- 
πέβαλον τήν είς τήν καρδίαν μου έπαχθή ταύτην 
αίρεσιν.

— Ναι, ναι, ώς τώρα καί άν διεφωνοϋμεν ένίοτε, 
συνεβιβάσθημεν δμως έκάστοτε μέχρι τέλους, καί 
έχωρίσθημεν, έλπίζω, πάντοτε καλοί φίλοι.

— Άναμφιβόλως, άπεκρίθη μειδιών δ Μεττερνΐ- 
χβζ’— καί δταν άνεχώρησα τότε άπδ τά Παρίσια, άνε- 
πολουν μετά πλείστης εύγνωμοσύνης τήν εύμενή πρός 
έμέ φιλοφροσύνην τής ‘Υμετέρας Μεγαλειότητός κατά 
τήν διάρκειαν τής τριετοΰς μου διατριβής.

— Καί ή μνήμη αυτή, ·— σας έννοώ, κύριε Κόμη, 
■— σας παρηγόρει δπωσοΰν διά τδν ολίγον άπότομον 
τροπον τής άποπομπής σας.

— Δέν παραπονοϋμαι, Μεγαλειδτατε, ποσώς δι’ 
αύτόν. "Οταν ή μάκρυνσίς μου ένομίσθη πολιτική ά
νάγκη, μοί έπέμφατε εύμενώς τδν ύπουργόν σας 
νά μοί τήν άναγγείλη περιποιητικώτατα, καί άπήλ- 
θον έντίμως συνοδευόμενος μέχρι τών δρίων ύφ’ ένδς 
άξιωματικοϋ.

— Φίλτατε Μεττερνϊχε, ·— άπεκρίθη δ Ναπολέων, 
λαμβάνων αύτδν έκ τής χειρός, καί προσποιούμενος δτι 
τώ δμολογεϊδ,τι δ Μεττερνϊχος πρό πολλοΰ έγνώριζε, 
— πρδς σέ δέν προσποιοΰμαι ποτέ. Τήν φιλοφροσύ
νην κατ’ έκείνην τήν περίστασιν τήν χρεωστεϊς δχι 
είς έμέ, άλλ’ είς τδν Φουσέον· έγώ, σέ τ’ δμολο- 
γώ, είμην έναντίον σου προκατειλημμένος. Ένόμιζα 
δτι μ’ έπαιζες τδν Θεμιστοκλήν, καί έν ω αί διακοινώ- 
σεις σου διεμαρτΰροντο περί ειρήνης, ή αύλή σου ώπλί- 
ζετο, καί μ’ έκηρύξατε τδν πόλεμον, καθ’ δν καιρόν 
ήγωνιζόμην έν ’Ισπανία. Ένόμιζα δτι μέ συνηπάτεις μα
ζή των, ή μάλλον δτι ήσουν δ πρωτουργδς τοΰ πο
λέμου, καί έπέστρεφα είς τά Παρίσια, φρενητιών 
έναντίον σου, καί, σοί τ’ δμολογώ, έδοσα διαταγάς 
αύστηράς. Ό Φουσέος καλώς ποιών παρήκουσεν ή 
έκόλασε τήν διαταγήν τής όργής μου. Είχα άδικον υ- 
ποπτεύσας σε, ώς άπέδειξαν αί έκτοτε διηνεκεϊς σου 
προσπάθειαι ύπέρ τής ειρήνης.

•— Καθώς καί ήμεΐς εΐχομεν άδικον πολεμήσαν- 
τες, ώς άπέδειξεν ή έν Βαγράμ ήττα μας.

— Έπειτα ένθυμεΐσαι άν διήρκεσεν ή φυχρότης 
μου. Πόσος καιρός παρήλθε, καί σέ είδα περιχαρώς 
πάλιν έπανελθόντα είς τά Παρίσια!

—· Βραχύτατος καιρός, δσος χρειάζεται είς τήν 
Μεγαλειότητά Σας διά νά πολεμήση καί νά νικήση.

— Είπέ καί νά κινδυνεΰση νά νικηθή. Διότι άν έ- 
χης τήν γενναιότητα ν’άποσιωπφς τήν ήμέραν τής Έσ- 
λίγγης, έγώ δέν έχω τήν μικρότητα νά τήν λησμονώ.

— Ενδοξότερος, Μεγαλειδτατε, είναι δ νικών 
νικητάς.

-—■ Έφιλονεικήσαμεν καί τότε πολύ, έπανέλαβεν ό

Ναπολέων, καί έγνώρισα δτι προτιμώτερον δι’ έμέ 
είναι νά μάχωμαι μέ τδν πρίγγιπα Κάρολον, παρά 
μέ τδν κόμητα Μεττερνΐχον. Άλλ’ έχωρίσθημεν φιλ- 
τεροι άπδ πάντοτε, καί συνωμολογήσαμεν τήν ειρή
νην τής Βιέννης κατά τήν έδικήν μου καί κατά τήν 
έδικήν σου έπιθυμίαν.

Καί κατά τάς άξιώσεις τών περιστάσεων, προ- 
σέθηκε λεπτώς μειδιών δ Μεττερνϊχος.

— Ή συνθήκη έκείνη ήν ή έκφρασις τοϋ κοινού μας 
συστήματος: Ένωσις άμοιβαία καί ύποστήριξις τής 
Γαλλίας καί τής Αύστρίας. Τδ σύστημα τοϋτο, δ νοϋς 
σου τδ ώριμασε, κόμη, καί ή καρδία μου τδ ήσπάσθη.

—'Καί τδ έκΰρωσαν, έπρόσθεσεν δ Μεττερνϊχος, δε
σμοί γλυκύτεροι πάσης συνθήκης.

— Καί τούτους, είπεν δ Ναπολέων, άναγνωρίζω προ- 
θΰμως δτι σύ, κόμη, έχάλκευσας. Υψωθείς είς τήν 
πρωθυπουργίαν ....

—· Καί είς ταύτην, ύπέλαβεν δ Μεττερνϊχος, άπο- 
κρινόμενος είς τούς έσχάτους λόγους τοϋ Αύτοκρά- 
τορος, — άναγνωρίζω εύγνωμόνως δτι μέ υφωσεν ή με
σιτεία τής ‘Υ. Μ.

— Έγκατέλιπας τδν πατέρα σου άντίκαταστάτην 
σου έν Βιέννη, και ήλθες άγγελος χαράς είς Παρί
σια. Έκτοτε παρήλθον τέσσαρα έ'τη! Έγήράσα κόμη ! 
έγήρασα 1

Καί έκάθησεν ώς έπαυδήσας είς τδ χρυσοκέντητου 
θρονίον παρά τήν τράπεζαν.

— Ή Μεγαλειότης σας δέν μετεβλήθη 'παντάπασιν.
— Ώ! δ όλέθριος τόπος ή ‘Ρωσσία! “Ησουν, Μετ- 

τερνΐχε, είς τήν ‘Ρωσσίαν ποτέ;
— Μάλιστα, Μεγαλειδτατε. Νέος ών συνώδευσα ώς 

γραμματεύς τδν Κόμητα Σταδίωνα, πρέσβυν τότε 
είς Μόσχαν.

——■ *Ω! δ όλέθριος τόπος 1 Γή κρυστάλλινη! ούρα
νδς μολύβδινος. 'Π φύσις νεναρκωμένη 1 αισθάνομαι ά
κόμη τάς χιόνας της είς τάς φλέβας μου. Έγήρα
σα, Μεττερνϊχε. Έντιμον άνάπαυσιν θέλω. Αύτής έχω 
άνάγκην καί έγώ καί δ κόσμος. Πάντοτε, ήξεύρεις, 
ήγάπων τήν ειρήνην, άλλ’ αί περιστάσεις έγέννων 
τδν πόλεμον. Σήμερον θέλω νά νικήσω τάς περιστά
σεις, καί νά τήν έπιβάλω καί είς αύτάς τάς ίδιας. —

Καί προσθέτων είς τάς ζωηράς λέξεις τδ ζωηρόν 
σχήμα, έ^ιφεν είς τήν τράπεζαν τδν τρίπτυχον πί
λον του.

— Χαίρω εύρίσκων τήν 'Υ. Μ. είς διάθεσιν τόσον 
έπιεική, είπίν δ Μεττερνϊχος, κλινών βαθύτατα έμ
πρδς τοϋ αύτοκράτορος, ’ίσως ινα κρύφη λεπτήν έκ- 
φρασιν είρωνίας, διας-είλασαν τά χείλη του ελαφρώς. 
— Αύτή θέλει μεγάλως διευκολύνει τήν έργασίαν μου. 

1 Ή άποστολή μου είναι ειρήνης άποστολή. Ή Ύ Μ, 
τδ είπεν· 'Ο κόσμος έχει άνάγκην ν’ άναπαυθή. Ή ύ
πέρ τής πατρίδος μου άνωτάτη μου φιλοδοξία είναι, νά 
τήν ίδώ θεμελιωτήν τής ειρήνης, συνδέουσαν τήν σύμ
μαχόν της Γαλλίαν πρδς τήν Εύρώπην, καί καλλίστην 
τής ζωής μου στιγμήν θέλω νομίσει καθ’ ήν άν συν- 
τελέσω δπως δ θρόνος τής ‘Υ. Μ. στηριχθή είς τήν 
έδραιοτάτην πασών τών βάσεων, τήν γενικήν αρμονίαν.

— Τί άλλο, τί άλλο ζητώ άνέκαθεν δι’δλης τής 
πολιτείας μου, είπεν άναπηδών δ Ναπολέων, άρπά- 
ζων τδν πΐλόν του καί βαδίζων όξέως διά τοϋ θαλά
μου· — τί άλλο ζητώ δι’ αύτοϋ τοΰ πολέμου, είμή 
τήν ειρήνην; Τήν έπαναστάσαν Γαλλίαν άπέκρουε 
τών εθνών δ φθόνος, ή πρόληφις ή δ φόβος. Αύτά 
τήν προεκάλεσαν, αύτά κατέβησαν κατ’ αύτής είς πό
λεμον. Διά νά σβΰση τδν πόλεμον, έπρεπε νά νική
ση. Ήτον γενικός συνασπισμός καθ’ ήμών. Όλα τά

έθνη καθ’ ένδς έθνους. Άν δέν έπρόσεχα, θά μας έ
πνιγαν. Τοιοϋτον έρμαιον έννοεΐται δτι έκίνει τών λι- 
μοττόντων τήν δρεξιν. Καί τί θά έγίνετο άν έπετΰγ- 
χανον, άν ή Γαλλία έξηλείφετο άπδ τδ πρόσωπον 
τής Ευρώπης; Ό,τι είς τήν ουράνιον αρμονίαν άν έξέ- 
λειπεν αίφνης είς τών λαμπρότερων άστέρων. Τά 
πάντα θά συνετρίβοντο είς σύγκρουσιν καί χάος καί 
καταστροφήν. Θά έσχίζοντο οί φθονοϋντές μας μετα
ξύ των μέ τούς όνυχας κα! μέ τούς όδόντας διά τήν έ- 
λαχίστην λωρίδα μας. Μέ πόσην λύσσαν μας πολεμοϋ- 
σι! Δέν ύπέφερον νά ΐδωσιν ώς δαυλόν τεράστιον 
άναπτομένην τήν μεγάλην των, τήν βασιλίδα των 
πόλιν; Κ’ ένω μοί προσφέρουσι τήν ειρήνην, δέ κι- 
νοϋσι γήν καί ούρανόν κατ’ έμοΰ; Δέν συσσωματοϋ- 
σι τούς έχθροΰς μου, δέν δελεάζουσι τούς συμμάχους 
μου; δεν μοί παριστώσι τήν ειρήνην αύτήν ώς παγίδα, 
δπου νά μέ συλλάβωσιν ώς λέοντα κεκμηκότα ; Άλλά 
μάτην έλπίζουν, μάτην φαντάζονται. Σκιρτούν άπδ τήν 
χαράν των δτι μ’ ένίκησαν. 'Ο χειμών μ’ ένίκησε, 
κα! δ Θεός δστις στέλλει τδν χειμώνα. Έχουν μα
θημάτων άνάγκην, θά τοϊς τά δώσω.

Είς τήν βιαίαν χειρονομίαν τήν συνοδεύουσαν τάς 
τελευταίας ταύτας λέξεις, δ τρίπτυχος πϊλός του 
έξέφυγε τών χειρών του, καί έπεσεν είς τδ έδαφος· 
δ Μεττερνϊχος έσπευσε νά τδν λάβη καί τδν έπρόσ- 
φερεν είς τδν αύτοκράτορα, σκεπτόμενος καθ’ έαυτδν 
δτι δ Ναπολέων ήν εύτυχής, δυνάμενος νά αίτιαθή 
τά στοιχεία διά τά ίδια πταίσματα.

— Πρέπει έκ τούτων νά συμπεράνω, έρώτησεν, 
δτι ή Μεγαλειότης Σας δέν είναι λίαν διατεθειμένη 
πρδς τήν ειρήνην;

— Έκ τούτων πρέπει νά συμπεράνητε, κύριε κό
μη, δτι είμαι μάλλον καί είλικρινέστερον πρδς τήν 
ειρήνην διατεθειμένος, παρά τούς άδιακόπως τήν ει
ρήνην διά στόματος έχοντας.

Καί ήρχισε πάλιν τδ βίαιον βάδισμά του. ·
— Έλπίζω δτι ή ‘Υμετέρα Μεγαλειότης άπατα- 

ται ώς πρδς τάς προθέσεις τών εύρωπαϊκών άνακτο- 
βουλίων. Άν δέν ήθελον τοϋ πολέμου τήν παΰσιν, δέν 
προέβαινον είς διαπραγματεύσεις, κα! πρδ πάντων δέν 
άνέθετον αύτάς είς τήν Αύστρίαν, τήν σύμμαχον τής 
‘Υμετέρας Μεγαλειότητός.

—· Μεττερνϊχε, είπεν δ Ναπολέων, άντικρυς αύτοϋ 
άποτόμως ίστάμενος, — δ λόγος, ήξεύρεις, έπλάσθη 
διά νά κρύπτη τινών τήν διάνοιαν. Μή έγγυασαι περί 
ούδενδς. Άς ίδώμεν τάς βάσεις τής ειρήνης των, καί 
θά κρίνωμεν άν προτείνωνται διά νά γίνωσι δεκταί ή 
διά ν’ άπορριφθώσιν.

— Άν βάσεις εύθυδικίας, βάσεις έγγυώμεναι άφ’ 
έαυτών περί τής στερεότητος καί διάρκειας τοϋ οι
κοδομήματος, είσίν, ώς δέν αμφιβάλλω, αί άρεσταί 
τή 'Υμετέρα Μεγαλειότητι, δέν θέλω άργήσει νά φέ
ρω είς τήν Εύρώπην τής είρηνεύσεώς της τδ χαρ- 
μόσυνον εύαγγέλιον,

— Αι βκσεις, κύριε κόμη, δέν είναι δύσκολον νά 
τεθώσιν.ί Είκοσι έτών συμβάντα τάς παρεσκεύασαν, καί 
τδ ξίφος τοϋτο έσκαψε τά θεμέλιά των.

Καί τοϋτο λέγων, έκτυπησεν έλαφρά μέ τό χειρό- 
κτιόν του τδ είς τήν πλευράν του κρεμάμενον ξί
φος, καί ήπλώθη είς τδ θρονίον του, ώς περιμένων 
τοΰ Μεττερνίχου τήν έξήγησιν.

— ‘Η Μεγαλειότης Σας, άπεκρίθη αύτδς, είπε πρδ 
όλίγου λέξιν περιέχουσαν κατά τδ σύνηθες βαθυτά- 
την έννοιαν. 'Ως δ πλάστης έστέθμισί πανσόφως τήν 
ούράνιον αρμονίαν, καί ή έλαχίστη ένδς μόνου σώ
ματος μετακίνησις έπιφέρει τοϋ παγκοσμίου συστή-
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ματος τήν σύντάραξιν ’ καί καταστροφήν, ουτω συνε- 
δύασεν έν τή άζατανοήτω προνοία του καί τών πο
λιτικών σωμάτων τήν προσάλληλον σχέσιν, ώστε πα
σα τοϋ κέντρου μετάθεσις απειλεί- νά βύθιση εις νέον 
χάος άϋτά. Άς εΰρεθή έκάστου έθνους ή θεόθεν αυ
τώ ώρισμένη Θέσις, ό έκ φύσεως αύτω διαγεγραμ- 
μένος ένεργείας κύκλος καί ή έπιμεμετρημένη αύτω 
δόσις δυνάμεως καί έπιρροής, καί άς τώ άποδοθή ά
νευ φθόνου καί άνευ φειδοϋς, καί τότε λέγω τόν ορ
γανισμόν τοϋ πολίτικου κόσμου άρτιον, καί άκραδάν- 
τους τής τοιαύτης ειρήνης τάς βάσεις. Τί ώφελοϋσι, 
Μεγαλειότατε, αί έγγραφοι συνομολογήσεις, τί αί σφρα
γίδες καί αί ύπογραφαΐ, όταν αί συνθήκαι περιέχω- 
σιν αύταί τά σπέρματα τής ανατροπής των ; Πρός τί 
έναγωνίως ν’ άναγείρωμεν οικοδόμημα, δταν ήξεύρω- 
μεν δτι είναι προωρισμένον ν’ άνατραπή, καί δτι είς 
πάσαν νέαν κατάπτωσίν του νέας καταστροφάς έπι- 
φέρει; πρός τί τά πλεονεκτήματα καί τά κέρδη, δ
σον μεγάλα καί άν ΰποτεθώσιν, δταν μή στηριζόμε- 
να είς τήν δικαιοσύνην, τό μόνον βάθρον έφ’ ου δ 
Θεός έπέτρεψε νά έπικάθηται δ,τι προώρισται είς 
διάρκειαν, ού μόνον αύτά άποβαίνουσι ταχέως έπισφα- 
λή, άλλά διακυνδινεύουσι μέχρι τέλους καί αύτά τά 
προσφιλέστατα συμφέροντα τοϋ πλεονεκτοϋντος. Άς 
λάβωμεν, Μεγαλειότατε, ώς αρχήν τής είρηνεύσεως 
τοϋ παντός τήν μόνην έπιεική, τήν μόνην ασφαλή, τήν 
μόνην σύμφωνον καί πρός τάς θείας βουλάς, καί, 
πέπεισμαι, έπίσης πρός τό ένδόμυχον τής Ύ. Μ. αίσθη
μα, τήν αρχήν τής ’Ισορροπίας τών Εύρωπαϊκών 
έπικρατειών.

•—Τής ισορροπίας! είπεν δ Ναπολέων άναπηδών έκ 
τής έδρας του. Ναι, κύριε κόμη, ή λέξις είναι ωραία, 
άλλά κατά δυστυχίαν έπιδέχεται πολλάς έξηγήσεις. 
’Ισορροπίαν λέγει δ Άγγλος, κύριε κόμη, καί θέλει 
νά έχτείνη τό κράτος του, τό αποκλειστικόν κράτος 
του ώς δπου έκτείνονται τά κύματα τοΰ Ώκεανοΰ· 
ισορροπίαν λέγει δ ‘Ρώσσος, καί ήσύχως καί άφα- 
νώς κατακλύζει τήν Εύρώπην καί τήν Ασίαν, καί 
μέ τόν ένα οφθαλμόν εποφθαλμιώ είς τάς ’Ινδίας, με 
τόν άλλον είς τό Βυζάντιον. Καί σεις ισορροπίαν λέ
γετε, καί θέλετε τήν ύπεροχήν έφ’ δλης τής Γερμα
νίας, θέλετε νά άρξητε έπ’ αύτής.’Ισορροπία! Πάν
τοτε ευρίσκονται λέξεις εύ'σχημοι διά νά καλύψωσι 
τών ίσχυόντων τάς άρπαγάς, καί τήν άπογύμνωσιν τών 
δσους δλέπουσιν, ή καν φρονοΰσιν άσθενεστέρους των.

Καί δ Ναπολέων διέτρεχε τόν θάλαμον μέ μεγά
λα βήματα.

—- Άν τοιαύτην νομίζητε τήν πρόθεσίν μας, Μεγα
λειότατε, άπεκρίθη δ Μεττερνϊχος, ιδού, ήμεϊς παραι
τούμεθα πάσης ύπερβολικής άξιώσεως. Δύναμαι, νο
μίζω, νά έγγυηθώ δτί καί οί λοιποί θέλουσι παραι
τηθώ πάσης άπαιτήσεως δυναμένης νά παραβλάψη 
τών άλλων τά δικαιώματα. Άλλ’ άν δέν θέλω- 
σιν, ή συνθήκη θά τούς βιάση.

*— ’'Εχεις δίκαιον, φίλε Μεττερνΐχε. Πρέπει νά κα- 
ταδληθη ή δφρύς αύτών, οίτινες ένόμισαν δτι ήλθε και
ρός δι αύτούς νά καταδροχθίσωσι τά πάντα, τήν ξηράν 
καί τήν θάλασσαν. Ή συμμαχία μας θέλει άρκέσει 
είς τοϋτο.

— Αναμφιβόλως, οΰτε είς τοϋς Άγγλους πρέπει 
ν αφησωμεν έπιρροήν έπιδλαδη είς τών άλλων έθνών 
τά συμφέροντα, ούτε είς τούς ‘Ρώσσους έπίφοδον αυ- 
ξησιν, βυτε έν γένει είς κάνέν μέλος τοΰ Εύρωπαϊ- 
κοΰ σώματος άνάπτυξιν, ήτις νά έπιφέρη καχεξίαν είς 
τα λοιπά. ‘Η Ευρώπη έξέρχεται άπό περιστάσεις έκ
τακτους, αιτινες συνετάραξαν και συνέμιξαν τά πάν

τα, καί ιδέας χαί σχέσεις. Πολλά πρέπει νά έπα- 
νέλθωσιν είς τήν τακτικήν των κατάστασιν. Γενικόν 
συμφέρον είναι, οί ύπέρ τό δέον αύξηθέντες νά συστα- 
λώσιν είς διαστάσεις φυσικωτέρας, οί έκ τής άτοπου 
φοράς τών πραγμάτων έλαττωθέντες τών έξ άρχής 
δικαιωμάτων των, ν’ άνακτήσωσι πάλιν αύτά.

—· Διαβάλλετε, κύριε κόμη, τήν ιστορίαν, είπεν δ 
Ναπολέων μέ βλέμμα σαρκαστικόν. Έγώ φρονώ δτι 
τά γενόμενα ποτέ δέν είναι άτοπα, δι’ αύτό τοϋτο, 
δτι έγένοντο.

— Εύχομαι, άπεκρίθη δ πρωθυπουργός τής Αύ
στρίας, ποτέ ή Υ. Μ. νά μή λάδη άφορμήν νά με- 
ταδάλη τήν δοξασίαν ταύτην. Άλλά πείθομαι έγκα- 
ταλείπων πάσαν περί τοΰ παρελθόντος άμφισβήτησιν, 
καί περιοριζόμενος είς τήν συζήτησιν τοϋ παρόντος. 
Συνεπώς λοιπόν πρός τήν ιδέαν μ,ου, οί τά πλεΐστα 
προσκτησάμενοι πρέπει καί τά πλεΐστα νά θυσιάσωσι, 
καί χάρις είς τήν τροπαιοϋχον ρομφαίαν τής Ύ. Μ. 
ούδείς προσκτήσατο δσα ή Γαλλία.

—· Συμπλήρωσον τήν ιδέαν σου, φίλτατε Κόμη.» Καί 
οί τά πλεΐστα άπολέσαντες πρέπει τά πλεΐστα νά ά- 
πολαύσωσι. « Καί αυτή είναι, φρονείς, ή Αύστρία.

— Μεγαλειότατε, τήν τοιαύτην ιδέαν μου δέν εί
ναι άνάγκη νά τήν ύποκρύψω. Είναι τόσον δικαία, 
ώστε ή Ύ. Μ. τήν διενόησεν.

— Τήν διενόησα, άπεκρίθη δ Ναπολέων καθεζόμε- 
νος έκ νέου, διότι είναι έδική μου ιδέα. Περιττόν 
νά συνηγορης πρός έμέ ύπέρ τής Αύστρίας. Τά συμ- 
φέροντά της, τής άγαθής μου συμμάχου, μοί είναι πο
λύτιμα. 'Η πολιτική σας είναι, ν’ άντισταθμίσητε τήν 
Προυσίαν. ‘Ως έκείνη είναι τό κέντρον τών βορείων 
Γερμανικών πολιτειών, τών διαμαρτυρουμένων, ουτω 
Θέλετε σείς νά γίνητε δ μοχλός τής μεσημδρινής κα
θολικής Γερμανίας. Δέν περιμένω τήν πρότασιν σας, 
Κύριε Κόμη. Σάς προσφέρω τήν ’Ιλλυρίαν !Άς γίνη 
αύτή νέος δεσμός μεταξύ μας, καί οί εχθροί μας 
άς έννοήσωσιν δτί ή ένωσις καθιστά τήν δύναμίν μας 
άκαταμάχητον.

Ό Ναπολέων εΐπε ταϋτα μέ ύφος μεγαλοπρεπές, 
καί είς τήν μνήμην του περιίπταντο αί ήμέραι καθ’ 
άς διένεμε τήν Εύρώπην είς τούς συγγενείς καί 
τοϋς φίλους του. Άλλ’ είς τοΰ Μεττερνίχου τάς πα
ρειάς άνέδη άγανακτήσεως παροδικόν έρευθος, καί 
τό στόμα του συνεστάλη είς περιφρονήσεως άδιόρατον 
έκφρασιν.

— Ή Αύστρία, Μεγαλειότατε, είπε, δέν ζητεί δώρα.
‘Ως δι έλατηριου ώρθώθη δ Ναπολέων, καί συ- 

στείλας τάς δφρεΐς, έτόξευσε τό βλέμμα του ώς άε
τοΰ πρός τόν Μεττερνϊχον.

— Πώς; είπε· Δέν σάς άρκεΐ ίσως ή Ιλλυρία;
•— Άν έπρόκειτο περί τούτου, Μεγαλειότατε, ή

θελα σας είπεΐ δτι δεν άρκεΐ, δτι πολύ απέχει 
τοϋ νά άρκή. Άλλά πρόκειται περί συμφέροντος ά- 
νωτέρου. Πρόκειται περί τής τύχης τής Εύρώπηςδλης, 
ής μέρος είναι ή Αύστρία, καθώς μέρος αύτής εί
ναι καί ή Γαλλία. Ήλθα, δ'χι ν’ άγοράσω τινά ωφελή
ματα τή θυσίφ τών άλλων έθνών, άλλά ν’ άπαι- 
τήσω δ,τι εύλογον, δ,τι δίκαιον ύπέρ δλων δμοϋ, έν 
δνόματι τής κοινής άσφαλείας, έν δνόματι τοΰ κοι- 
νοϋ συμφέροντος, έν δνόματι τοΰ συμφέροντος αύτής 
τής Γαλλίας. Ή Αύστρία έπί τοιούτων ζητημάτων 
δέν δύναται νά θεωρήση έαυτήν κεχωρισμένην άπό 
τάς λοιπάς κυβερνήσεις.

Ό Ναπολέων έδάδιζε τεταραγμένος, άφινε καί έ- 
λάμβανε πάλιν τόν πΐλόν του, καί σταγώνες ίδρώ- 
τος έκάλυπτον τό μέτωπον του.

— Μεττερνΐχε, είπεν, ή αύλή σου θέλει νά άφε- | 
ληθή άπό τήν δυσχερή θέσιν είς ήν προσωρινώς εύ- 
ρίσκομαι. Θέλει ή νά μέ φορολογήση άμαχητί, ή νά 
ριφθή πρός τών εχθρών μου τό μέρος. Λέγε. Άς 
διαπραγματευθώμεν. Συγκατανεύω. Τί θέλετε;

—· ‘Η Αύστρία, άπεκρίθη άξιοπρεπώς δ Μεττερνι- 
χος, θέλει, τό επαναλαμβάνω, Μεγαλειότατε, τάξιν 
πραγμάτων θέτουσαν δι’ έμφρονος διανομής τών δυ
νάμεων, τήν διατήρησιν τής ειρήνης ύπό τήν αιγίδα 
συνδέσμου άνεξαρτήτων πολιτειών, καί μή υποκει
μένων ύπό τήν έξαιρετιζήν ύπεροχήν τής Γαλλίας.

— Λοιπόν ιδού ή άλήθεια. Τήν ταπείνωσιν τής 
Γαλλίας θέλετε, καί δέν τό δμολογεΐτε.

—-Τό δμολογοΰμεν, Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό Μετ- 
τερνΐχος, καθ’ δσον τήν μέν Γαλλίαν δύναται νά έπα- 
ναφέρη είς τήν φυσικήν της, τήν μόνην δυνατήν δι’ 
αύτήν κατάστασιν, είς δέ τής Εύρώπης τήν ησυχίαν 
καί τήν άνεξαρτησίαν είναι άπαραίτητον.

— Νά τήν ταπεινώσητε θέλετε! είπεν άπειλητικώς 
δ Ναπολέων. Άλλά δέν άρκεΐ μόνον νά θέλητε. 
Άν δέν τήν έταπείνωσεν ή Αύστρία δταν είχε τούς 
στρατούς καί τοϋς στρατηγούς της, έχει σήμερον 
αύτήν τήν έλπίδα! Κύριε Κόμη, ύμεΐς μοί ένεθυμή- 
σατε τήν Βαγράμην. — Ώμίλησα περί ειρήνης, άν δέν 
τήν θέλητε, είμαι έτοιμος, κατά γής τήν ρίπτω 
(καί έσφενδόνισε τά χειρόκτιά του μέ όρμήν είς τό έδα
φος), έκλέξατε πόλεμον. Άλλ’ ένθυμηθήτε τί δ πό
λεμος άπαιτεΐ.

Ό Μεττερνϊχος έκλινεν είς τήν γήν, καί λαβών 
τά χειρόκτια, τά έπρόσφερεν ήσύχως είς τόν αύτο- 
κράτορα.

—·Άπαγε, είπεν. Ημείς τόν πόλεμον! Πρεσβεύομεν 
καί έπιζητοΰμεν τήν ειρήνην, καί διά νά έπιτύχωμεν 
αύτήν ύποκύπτομεν είς τάς μεγίστας θυσίας. Διά ν' 
άποκρούσωμεν τόν πόλεμον άπό τά δριά μας ώπλί- 
σθημεν, ώς άν προέζειτο καί νά πολεμήσωμεν.

——. Ώπλίσθητε! άνέκραξεν δ Ναπολέων, διακόπτων 
τόν περίπατόν του· καί τδ πρόσωπόν του ώχρίασεν.

—> Ό πόλεμος μάς περιζωνύει πανταχόθεν, 
καί έκτείνεται πέριξ ήμών έπί τετρακοσίας τών συ
νόρων μας λεύγας. Πώς δυνάμεθα ν’ άποκλείσωμεν 
τήν πυρκαΐάν του, είμή γινόμενοι άξιόμαχοι καί ή- 
μεΐς; Τό στράτευμά μας συμποσοΰται ήδη, ·— διατί νά 
μή τ’ δμολογήσω είς σύμμαχον; — είς 350 χιλ. 
άνδρών. Είκοσι μυριάδες μόνα; είσί παρατεταγμέναι ό
πισθεν τών δρέων τής Βοημίας.

—■ Δηλαδή, είπεν δ αύτοκράτωρ, άλληλοδιαδόχως 
περιπατών ταχέως καί αίφνηδίως ίστάμενος, — δηλα
δή, έπί προφάσει ένοπλου ούδετερότητος συνηθροίσατε 
στρατόν άναρίθμητον, άνηγέρθητε είς βαθμίδα πρω- 
τευούσης δυνάμεως, καί σήμερον ύψοΰτε τήν φωνήν 
καί μέ άπειλεΐτφ.

”0 Μεττερνϊχος δεν άπεκρίθη, δ δέ Ναπολέων με
τά τινων στιγμών σιγήν πλησιάσας πρός αύτόν,

— Μεττερνΐχε, τώ είπε, σέ θαυμάζω. Άν,ή πα
τρίς σου δέν σέ άνταμείψη λαμπρότατα, θέλει εΐσθαι 
αχάριστος. Έθεσας τοΰ μεγαλείου της τά θεμέλια.

— Τής Αύστρίας ή αύξησις πρέπει νά είναι άσπα- 
«τή είς τήν σύμμαχόν της Γαλλίαν.

—· Σύμμαχον, ναί· έπανέλαβε ζωηρώς δ Ναπο
λέων. Τούλάχιστον ομολόγησε, φίλε Κόμη, οτι πολ
λά έπαχθής δέν σάς ήτον ή συμμαχία αυτή. Ό- 
-πλίζετε τώρα 200 ή 300 χιλιάδας άνδρών καί όταν 
με τρισμυρίους μόνον έχρεωστεΐτε νά μέ βοηθήση- 
τε άναχωροϋντα έκ τής Έωσσίας, ποΰ ήσαν αί δυνά
μεις σας τότε;

— Μεγαλειότατε, μή μας άδικήτε, είπεν δ Μετ- 
τερνΐχος. Έτηρήσαμεν άκριβώς τούς ό'ρους τής συν
θήκης μας. Τό σώμα τοΰ πρίγγιπος Σβαρζενδέργου έ- 
νησχόλει τά 'Ρωσσικά στρατεύματα είς τά σύνορα, 
καί έξησφάλιζε τά δπίσθιά σας είς τήν έπικίνδυνον 
άνάβασίν σας έκείνην. Είς τήν έπιστροφήν σας ά- 
πεσκίρτησεν ή Προυσία. Τί έδυνάμεθα μέ τάς 30 χι
λιάδας μας; Έπειτα διατί νά τό άποσιωπήσω; ή Ύ. 
Μ. δέν τό άγνοεΐ. Αύτοί της οί θρίαμβοι κατέστησαν 
τήν Γαλλίαν μισητήν είς τούς όχλους τής Γερμανίας.

— Καί είς τοϋτο συνετέλεσε καί τις διπλωμάτης, 
καλές μου σύμμαχος.

— Δέν ήτον άνάγκη νά συντελέσω είς τοϋτο, καί 
νομίζω πολιτικήν έπικίνδυνον τήν στηριζομένην είς 
τοΰ όχλου τά πάθη. Εύκόλως άνάπτει τό ήφαίστιον 
τοϋτο, άλλά δέν τό σβύνει οστις θέλει καί δταν 
θελη. Ή νεολαία τών πανεπιστημίων μας έχει τάς 
ιδέας της περί άνεξαρτησίας, καί δέν είμ’ έγώ δστις 
τή τάς έμπνέω. Όταν τροπαιοΰχος διετρέχατε τήν 
Εύρώπην, δ ένθουσιασμός τών θριάμβων σας έπλή- 
ρου τάς νέας έκείνας καρδίας. Άλλ’ δτε ή τύχη 
έστράφη έναντίον τών δπλων σας, παν κίνημα τοϋ 
μεμονωμένου ήμών στρατοΰ, χωρίς ποσώς νά σάς 
βοηθήση, ήθελεν έπανεγείρει καθ’ ήμών τήν γνώμην 
δλης τής Γερμανίας. Έπροτιμήσαμεν νά πράξωμεν 
δ,τι έπράξατε, νά περιμείνωμεν τάς περιστάσεις, καί 
νά γίνωμεν ισχυροί διά νά δυνηθώμεν νά σάς προσ- 
φέρωμεν τελεσφόρον άρρωγήν, δταν έπέλθη ή ώρα 
νά λυθή τό μέγα Εύρωπαϊκόν ζήτημα.

— Καί ήδη δταν ή ώρα έπέστη, θέλετε νά σβύση- 
τε τήν Γαλλίαν άπό τής Εύρώπης τόν χάρτην, εΐπε 
μέ φωνήν τρέμουσαν άπό θυμόν δ Ναπολέων.

— Μακράν τοΰ ήγεμόνος μου καί έμοϋ ή τοιαύτη 
ιδέα .. . ήρχισεν δ Μεττερνϊχος· άλλ’ δ Ναπολέων 
τόν διέκοψεν άποτέμως έξακολουθών

•—· Καί λησμονείτε τώρα καί ύποσχέσεις καί συμ- 
μαχίαν, καί λησμονείτε δτι τό στέμμα τής Γαλ
λίας τό φέρει, — δέν λέγω έκεϊνος δστις ίσως πολ
λάκις είχεν είς χειράς του τήν τύχην τής Αύστρίας, 
ήρκει νά κλείση τήν χεΐρά του διά νά τήν άπολέση, 
καί έφείσθη αύτή:, —· άλλά τό φέρει τής Αύστρίας 
ή βασιλόπαις, ήτις είναι ή ά?.ηθής άρχηγός τοΰ κρά
τους, καί διότι άρχει είς τήν καρδίαν μου, καί διότι 
τήν άφησα νά άρχη ώς άντιβασίλισσα, έν ω περι
φέρομαι άγωνιζόμενος διά νά δοξάσω τόν θρόνον της. 
Είς τό βάθος τής καρδίας σας πατριωτική κάν φιλοτι
μία δέν δμιλεΐ;

•—Ή Αύστρία,άπήντησεν δ Μεττερνϊχος, βλέπει μετά 
χαράς τήν Θυγατέρα της ύψωμένην είς θρόνον άξιον 
τής καταγωγής της. Άλλ’ ώς πρός τό μέγα καθή
κον δ άνέλαβε νά έκπληρώση άπέναντι τής Εύ
ρώπης, ούδεμιάς θυσίας ήθελε φεισθή. Τοϋτο είναι 
ιερώτερον πάσης φιλοτιμίας, παντός συμφέροντος. 
Άλλά τοιαύτη θυσία δέν άπαιτεΐται άπό αύτήν. Τδ 
στέμμα τής Ύ Μ., δ εύκλεώς φέρει σήμερον ή αύ- 
στριακή βέσιλόπαις. τη είναι προσφιλές καί άναγκαΐον 
συγχρόνως, Είς τδ σύστημα τής ισορροπίας περί οδ 
πρό δλίγου ώμίλουν, ή δπαρξις τής Γαλλίας είναι ούχ 
ήττον άναπόφεϋκτος ή δλων τών άλλων δυνάμεων, 
άλλά τής Γαλλίας έπανελθούσης είς τής ύπάρξεώς 
της τοί% φυσικούς δρους.

Ό Αύτοκράτωρ περιεφέρετο έπί μάλλον καί μάλ
λον τεταραγμένος. Τδ βήμά του ήν άνόμαλον. Έν 
δσω ώμίλει δ Μεττερνϊχος, τδ πρόσωπόν του μετέβαλ
λε μυριάκις καί χρώμα καί έκφρασιν.

— Λοιπόν λέγε, ανέκραξε. Τί θέλετε, τί ά-
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παιτεϊτε; Δεν ήλθες έδώ μόνον διά νά μο! έκθεσης τήν 
γενικήν θεωρίαν τής ισορροπίας. Ύπό ποιους δρους 
θά κλείσωμεν τήν γενικήν μας ειρήνην;

— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη δ Μεττερνϊχος, καθι- 
οτών τήν έκφρασιν τοϋ προσώπου του οσον έδύνατο 
γλϋκυτεραν, καί τήν φωνήν του κολακευτικωτέραν, 
•—ή αυλή μου σταθμίζουσα δλων τών μερών τά συμ
φέροντα καί τάς άξιώσεις, ιδού πώς ένόμισεν δτι 
δΰνανται δλα νά συνδυασθώσιν, ώστε έπιπεδουμένων 
τών δυσκολιών, νά ύψωθή έπί στερεού εδάφους τό 
ικρίωμα τής ειρήνης.

—- ’Ακούω, ακούω, διέκοψεν ό Ναπολέων, καθεζό- 
μενος είς τό θρονίον του. ’Αλλ’ έν ω ή'κουεν, έκτύ- 
πα μέ τόν πόδα άνυπομόνως, έδακνε δτέ μέν τά 
χειρόκτια, δτέ δέ τό κονδύλων τοϋ μελανοδοχείου 
του, καί άλλοτε έκτύπα βιαίως τόν χάρτην, δστις 
έ'κειτο ανοικτός έμπρός του. Τό δέ χρώμα τοϋ προ
σώπου του άπό ώχροϋ έγίνετο έπ! μάλλον καί μάλ
λον έρυθρόν.

— Ώς πρός τήν Αυστρίαν, έξηκολοΰθησεν άταρά- 
χως δ Μεττερνϊχος,—· δέχεται ευχαρίστως τήν Ιλλυ
ρίαν ήν τή προσφέρει ή Ύμετέρα Μεγαλειότης. Άλ
λ' έχει άνάγκην καταλληλότερων δρίων πρός τήν 
’Ιταλίαν. Τήν πολιτικήν της πρό δλίγου τήν έξη- 
γήσατε μετά τής διακρινούσης τήν Ύ. Μ. βαθυνοί- 
ας. Αί άξιώσεις της είσί συνεπεϊς πρός αυτήν. Τό 
σιδηροϋν στέμμα τοϋ Μεδιολάνσυ Θέλες τήν άποζη- 
μιώσει διά τήν περιοπήν τοϋ Αότοκρατορικοϋ τίτλου, 
δν προσφέρει δλοκαύτωμα είς τό κοινόν έργον.

— Τοϋ Μεδιολάνου! άνέκραξεν δ Ναπολέων, καί 
δλίγον έλλειψε μ’ έν σχήμα ν’ άνατρέψη τό με- 
λανοδοχεΐόν του.

■—· Ό Πάπας, έξηκολοΰθησεν δ Μεττερνϊχος, πρέ
πει ν’ άναλάβη τό κράτος του. Πρό παντός άλλου 
ή κοινοπραγία αυτή πρέπει νά στηρϊχθή είς τήν ά- 
νόρθωσιν τής καθολικής έκκλησίας. — Νέος άνα- 
δασμός τής Πολωνίας θέλει ευχαριστήσει τήν 'Ρωσ- 
σιαν καί τήν Προυσίαν, καί θέλει συμπληρώσει τά 
βορειανατολικά δρια τής Αυστρίας. Ταϋτα ώς πρός 
τά άλλα κράτη. Πρό πάντων δμως είναι άνάγκη, 
δ έκχειλίσας Γαλλικός χείμαρος νά έπανέλθη είρη- 
νικώς είς τήν κοίτην του. Τά Γαλλικά στρατεύματα 
πρέπει ν’ άποσυρθώσιν άπό τήν ’Ισπανίαν καί τήν 
‘Ολλάνδαν. 'Ομοίως νά έγκαταλείφη ή Γαλλία τήν 
’Ελβετίαν καί τήν συμπολιτείαν τοϋ 'Ρήνου.

Τοϋ Ναπολέοντος τό πρόσωπόν έκαιεν ώς φλόξ, 
τό βλέμμα του έσπινθηροβόλει. Καί άνασκιρτήσας 
δρμητικώς’

—- θέλετε, άνέκραξε, Μεττερνιχε, νά μ’ έπιβά- 
λητε τοιουτους δρους άμαχητί! Τό θεωρώ ώς υβριν 
έκ μέρους σας. Τό οικοδόμημα τών άγώνων καί 
τών θριάμβων μου θέλετε λίθον πρός λίθον νά τό 
κρημνίσητε; καί χωρίς κανονιού βολήν! Καί τοιοϋτο 
σχεδιον δ πενθερός μου τό παραδέχεται καί μοί τό 
προτείνει! Θέλει τής κόρης του τήν ατιμίαν, τόν 
έςευτελισμόν 1 Είς ποιαν θέσιν θέλετε νά μέ θέσητε 
ένώπιον τοϋ Γαλλικού έθνους; Ώ! Μεττερνιχε! πόσα 
σάς έπλήρωσεν ή ’Αγγλία διά νά φερθήτε πρός έ
μέ κατά τόν τρόπον τούτον;

II υβριστική αυτή λέξις άντήχησεν είς τήν καρ
δίαν τοϋ κόμητος. 'Όσον έρυθρόν ήν τό πρόσωπόν 
τοϋ Αΰτοκράτορος, τόσον τό έδικόν του έβάφη 
κάτωχρον. Είς τήν θερμότητα τοϋ λόγου δ Ναπολέ
ων άφησε πάλιν νά πέση δ πΐλός του. ’Αλλ’ δ Μετ
τερνϊχος δέν έκυφεν ώς πρότερον νά τόν λάβη, 
άλλα μάλιστα άνορθώσας ύπερηφάνως τό σώμά του,

καί συστείλας τάς δφρεϊς, ίστατο άφωνος. Είς δέ τοϋ
Ναπολέοντος τήν καρδίαν * άνέβραζεν δ θυμός ώς 
φλογερά λάβα, άλλά συγχρόνως ή συναίσθησις δτι 
τώ διεφυγεν άπρεπής λόγος, βαθέως πληγώσας τά 
λεπτότερα αισθήματα τοϋ πρωθυπουργού τής Αύ- 
στριας, τώ έπεβαλλεν αιδώ τινα καί μετάνοιαν, ήτις 
τον εστενοχωρε’.’ η εκατέρωθεν σιωπή διήρκεσεν 
έπί έν τέταρτον ώρας. Είς τό διάστημα δέ τοϋτδ 
έκάτερος, καθ’ δσον έκόπαζε τό πάθος έν έαυτφ, 
ήρχισε νά έμβλέπη ψυχρότερου είς τήν άμοιβαίαν 
των θέσιν, καί νά αισθάνηται δτι περί πάλης λέγων 
δέν πρόκειται πλέον. 'Ο Μεττερνϊχος έννόει δτι δ 
είπών τάς δηκτικάς έκείνας λέξεις, ήν λίαν 
ανέτοιμος άκόμη δπως δεχθή τάς προτάσεις του, καί 
οτι πειστικωτεραι αδτοϋ Θέλουσιν εΐσθαι αί άκατα- 
μάχητοι περιστάσεις. Έννόει δέ καί δ Ναπολέων 
τήν ώς έκ τών πραγμάτων υπεροχήν τοϋ άντιπάλου 
του, δτι αί προτάσεις αύτοΰ ήσαν σχεδόν διαταγαί 
ισχυρότερου πρός άσθενέστερον, καί δτι ή μόνη πρός 
αύτάς άπάντησις ήθελεν εΐσθαι διά τοϋ ξίφους, άν 
ήν δυνατή ακόμη. Άλλα δέν ήθέλησε ν’ άφήση ύπό 
τήν έντύπωσιν τών έσχάτων του λόγων τόν πρωθυ
πουργόν κράτους έχοντος 350 χιλ. στρατιωτών, καί 
έπομένως δυναμένου νά λυγίση κατά τό δοκοϋν τήν 
πολιτικήν πλάστιγκα, καί προθυμούμενος νά κολά· 
ση αύτούς, έλυσε πρώτος τήν σιωπήν.
ύ ·— ‘Ομολογήσατε, ειπεν, δτι ή πολιτική σας δέν 

είναι ειλικρινής πρός έμέ, δέν είναι. Ό πενθερός 
μου συνεννοείται μετά τών έχθρών μου κατ’ έμοΰ, κατ’ 
αύτής τής κόρης του. Είς τήν ιδέαν αύτήν παραφέρομαι 
κόμη, γίνομαι έκτός έμαυτοϋ, δέν είμαι κύριος ούτε 
τών λόγων, οίίτε τών λογισμών μου. — Μή τό άρνεΐ- 
σθε, έπρόσθεσε, παροξύνων έαυτόν, καί διά νά δειχθή 
πεπεισμένος οτι έχει δίκαιον, έν ω τώ δντι δ κόμης διό
λου δέν τό ήρνεϊτο. — Μή τό άρνεϊσθε. Αί προτάσεις 
σας είναι άγγλικαί εισηγήσεις. Τί θέλει δ Λόρδος Βαλ- 
πέλος είς Βιέννην, δπου τόν έδέχθητε μέ τάς άγκά
λας σας ανοικτάς; Τί ήθέλατε κ’ έπέμφατε τόν Κύριον 
Βεσσεμβεργον είς τό Λονδϊνον; Προσέξατε, προσέξα
τε μή μετανοήσητε πρώτοι διά τήν νέαν πολιτικήν 
σας γραμμήν. Θά έλθη καιρός, Μεττερνιχε, δτε δ μέ
γιστος σου άγών θά συνίσταται πώς νά περιστεί- 
λης ,έκείνους είς οΰς εκτείνεις σήμερον φιλικήν χεΐ- 
ρα. Άλλά θά δυνηθής νά τούς περιστείλης; Τό ρεύ
μα εις ο εμπιστεύεσαι σήμερον θά σέ παρασύρη. —— 
Ειρηνην θελεις, φίλε κόμη, ειρήνην. Καί τοϋ δυσφυ- 
λάκτου αύτοΰ θησαυρού τινα θέτεις φρουρόν; άφη- 
ρημένας ιδέας. Τήν άσφάλειαν τής Ευρώπης έμπι- 
στεύεσαι είς τήν ισορροπίαν άλληλομάχων συμφερόν
των, και αν τό έλάχιστον πνεύμα συνταράξη τήν ι
σορροπίαν αύτήν, έγκαταλείπεις τήν πλάσινσου είς 
τόν στρόβιλον θυέλλης καταστρεφούσης τό παν! Κόμη,, 
κόμη! Εις τήν πολιτείαν ήν κυβερνάς σοί φαίνεται ή 
ισορροπία τών συμφερόντων ικανή έγγύησις; είς τήν έ- 
πισφαλή ταυτην σανίδα ένεπιστεύθης τήν σωτηρίαν της;. 
Πού ήθελεν εΐσθαι ή Αύστρία, έγκαταλελειμμένη είς 
τών δημοκρατών τά όνειροπολήματα; ποΰ ήθελεν εΐσθαι,, 
άν ή φρόνησίς σου δέν ΰπερεμάχει αύτής; 'Π Εύρώ- 
πη με λεγει φιλόδοξον, ώς φιλόδοξου σέ κηρύττουν, 
φίλε κόμη, οί φοιτηταί τών πανεπιστημίων σας. Άλλ’ 
ή έδική σου μια φιλοδοξία σώζει τήν πατρίδα σου 
άπό τας μυριας των άλλων φιλοδοξίας.. Σήμερον α
πειλείται ή Εύρώπη άπό Αρκτου, σήμερον άπό Άνα- 
τολης, αυριον Ο_λει ίσως απειληθη αλλαχόθεν. Διατί 
έπεζήτησα τήν ίσχύν, διατί άνέλαβον τόν άβίωτον βιον 
τής διηνεκούς πάλης, διατί ώς άκοίμητον μονομάχον

έσφήνωσα τήν Γαλλίαν είς άδιάββηκτον πανοπλίαν; 
Διότι εΐναι άνάγκη εις ν’ άγρυπνή ύπέρ δλων, διότι έ- 
γνώρισα τόν κίνδυνον καί ήλείφθην νά τόν άποκρου- 
σω. Ώς εις μόνος διέπει τήν άρμονίαν τής πλάσεως, 
ώς έκάστου κράτους πρέπει εις μόνος νά άρχη. . . .

‘Ο Ναπολέων διεκόπη, ζητών πώς νά στρέψη τήν 
■φράσιν του, διότι συνησθάνθη δτι τό φυσικόν αύτής 
συμπλήρωμα άπεκάλυπτεν αύτό έκείνο, δ προσεπά- 
θει αυτός νά κρυφή, δλον τό άχανές βάθος τής φι
λοδοξίας του.

-— Ουτω τής Ευρώπης πρέπει νά άρχη μόνος δ 
Ναπολέων! έπρόσθεσεν δ Μεττερνϊχος άπαρτίζων τήν 
ιδέαν του.
, —· Νά προμάχηται, νά προκινδυνευη, έσπευσε νά 
είπή δ Αύτοκράτωρ. Τίς δύναται άλλος νά έννοήση 
τήν ιδέαν μου μάλλον άπό σέ, τόν σώζοντα τήν Γερ
μανίαν άπό τήν λύμην τών όχλαγωγικών εταιριών; 
έπρόσθεσεν δ υιός τής δημοκρατίας. — Θέλετε ειρή
νην; θέσαιέ την ύπό τήν φρουράν τοϋ ξίφους μου, γνω-

, στοϋ καί είς σας καί είς τήν Εύρώπην.
—■ 'Η γνώμη τής αύλής μου, άπεκρίθη δ Μεττερ- 

νΐχος μέ τόνον άποδεικνύοντα δτι σκοπόν δέν είχε νά 
παρατείνη τήν συζήτησιν, εΐναι δτί ή ειρήνη θέλει τη- 
ρηθή άσφαλέστερον καί άξιοπρεπέστερον ύπό τήν κοι
νήν έγγύησιν αύτών έκείνων οΰς ένδιαφέρει. Οί δέ οροί 
αύτής είσίν έκεϊνοι, οδς ήδη έξεθέμην είς τήν Ύ. Μ.

Καί ταϋτα είπών, έκλινεν ώς ζητών τήν άδειαν νά 
άπέλθη.

— Σκέφθητι, Μεττερνιχε, τώ ειπεν δ Ναπολέων ά- 
ποχαιρετών αύτόν, ποΰ εΐναι οί άληθεϊς σας έχθροί 
καί τίς εΐναι δ φυσικός σύμμαχός σας. Άλλως τε, έ
πρόσθεσε, λαμβάνων τήν χεΐρά του, ή ’Ιλλυρία δέν εΐ
ναι ή τελευταία μου λέξις, καί δυνάμεθα καί είς 
καλλητέρας νά συγκατανεύσωμεν συμφωνίας.

‘Η συνέντευξις αυτή μετέβαλε τής Εύρώπης τήν 
τύχην. Ό Μεττερνϊχος άνεχώρησε πεπεισμένος δτι 
τόν Ναπολέοντα μόνη ή βία ήθελε μεταπείσει είς 
τάς περί έθνικής ίσότητος καί ισορροπίας ιδέας, καί ήθε
λε δαμάσει τήν εϊσέτι άπληστόν φ'λαρχίαν του. Έκ
τοτε ή Αύστρία έρριφθη άπαρακαλυπτως είς τήν με
τά τής Αγγλίας, Προυσίας καί ‘Ρωσσίας συμμαχίαν, 
ήτις, άφ οΰ δ Ναπολέων έκάλυψε τήν πτώσίν του ύ
πό τάς έφημέρους δάφνας τής Δρέσδης, ένίκησεν έν 
Λειψία, καί τγλος έκυρίευσε τά Παρίσια, καί έθεσεν 
έπι τήν κεφαλήν τοϋ ήγεμόνος τής Εύρώπης τόν χλευα- 
στικόγ χαί άκάνθινον στέφανον βασιλέως τής Έλβας. 
Q Μεττερνϊχος, συνεπής πρός τάς περί ισορροπίας άρχάς 
του, ήθελε τήν Γαλλίαν περιωρισμένην, άλλά δέν ήθελε

, τήν καταστροφήν της. Ώς δμως τφ προεΐπεν δ Ναπο
λέων, οί καιροί ήσαν ήδη αύτοΰ ισχυρότεροι, αί πε
ριστάσεις τόν διέφευγον, καί ή διδουσα ήδη τήν ώσιν 
είς τά πράγματα ήν ή ‘Ρωσσία.

Είς τήν έκατονθήμερον τοϋ Ναπολέοντος έπάνοδον, 
.δ Μεττερνϊχος, θεωρών ώς κοινήν συμφοράν πάσαν νέαν 
συντάραξιν τής ήδη είρηνευουσης Εύρώπης, έν ή κατώρ- 
θωσε νά δώση πρωτίστην θεσιν είς τήν Αύστρίαν, έγέ- 
νετο δ μοχλός τοϋ ευρωπαϊκού συνασπισμού κατά 
τοϋ έπανελθόντος.

'Η δ’ έκτοτε πολιτεία τοϋ κόμητος Μεττερνίχου, τι- 
μηθέντος άπό τήν εύγνωμοσυνην τοϋ Αύτοκράτορος μέ 
τίτλον πρίγκιπος, άπέβλεπεν δλη είς τό νά διατηρή- 
ση τήν Αύστρίαν είς τήν περιοπήν είς ήν τήν άνήγειρεν.

Άφ’ ού δ’ δ πρωταγωνιστής τοϋ 1 9 αίώνος άπεσύρθη 
άπό τό πολιτικόν θέατρον, ή κυριωτέρα του φροντίς 
ύπήρξε ν’ άνυψώση τήν πατρίδα του είς πρωτίστην γερ
μανικήν δόναμιν, καί τοϋτο κατώοθωσεν έπιφυλάξας αύ

τή τήν έπισημοτέραν Θέσιν έν τή γερμανική διαίτη, ήν 
ώργάνισε συμφώνως μετά τής Προυσίας. Συγχρόνως δέ 
άνέλαβε τόν δυσχερή άγώνα κατά τών μυστικών ε
ταιριών, αΐτινες, ώς τελευταίου άπήχημα τής Γαλλι
κής έπαναστάσεως, ώργανίζοντο καί έν Γερμανία παν- 
ταχοΰ καί έν ’Ιταλία, άπειλοϋσαι τήν ήσυχίαν τής 
Εύρώπης, καί μάλιστα τήν άσφάλειαν τής Αύστρίας. 
"Οτε δ’ έξεββάγη ή Ελληνική έπανάστασις, δ πρω
θυπουργός τής Αύστρίας τήν ένόμισε κλάδον τοϋ ’Ι
ταλικού καρβοναρισμοΰ, ή ύποκίνησιν τής ‘Ρωσσίας, 
καί διά τοΰτο τήν έπολέμησεν. Άλλά μετά ταϋτα, 
μεταπεισθείς περί τοϋ χαρακτήρος της, είπε τόν βα- 
θύν έκεϊνον λόγον, δτι ε αί Εύρώπαϊκαί δυνάμεις, ύπέρ 
έαυτών σκεπτόμεναι, χρεωστούσι τήν Ελλάδα ή νά 
τήν καταστρέψωσιν, ή νά τήν καταστήσωσιν δ,τι με- 
γίστην,»

A. 'Ρ. 'Ρ.

ΒΡΟΪΤΟΣ ΚΟΤΡΤΕΡΡΟΣ
Ζητών ποΰ τήν κεφαλήν κλΐναι.

Ό Κύριος Βρούτος Κουρτέρρος, υιός Γάλλου βιομη- 
χάνου, έξήλθε τής φιλοσοφικής τών Παρισίων σχολής, 
λαβών δλας τάς σφαίρας λεύκάς, μαθών πολλά πε
ρί Καρτεσίου καί τών άγκύλων ατόμων, άλλά μα
θών συγχρόνως νά περιφρονή τό έπάγγελμα τοϋ πα
τρός του, νά δύσπιστή πρός τήν θρησκείαν τοϋ έ
θνους του, ν’ άποστρέφηται τήν κυβέρνησιν τής πα- 
τρίδος του. Εφάμιλλος τοϋ άρχαίου τοϋ δμωνύμου, 
δέν ύπέφερε Καίσαρα είς τό Καπιτώλιον, καί είς 
τάς πολιτικάς του εκστάσεις τώ έπεφοίτων δνειρο- 
πολήματα δημοκρατικά. Καί τώ έπήλθε μέν πολ
λάκις ή ιδέα νά δοκιμάση μ.ετά τινων δμηλίκων του 
τήν έπί τής Γαλλίας έφαμοργήν τών άρχών του, 
άλλ’ ή έπαγρυπνησις τής άστυνομίας τόν έστενοχώ- 
ρει, καί ή τύχη τοϋ Φιέσκη καί τών δμοτέχνων 
του ένάρκωσε τήν δραστηριότητά του.

Προκρίνων λοιπόν νά έγκαταλείφη διά παντός τήν 
γήν δπου άρχουσι βασιλείς, καί άπελπισθείς πλέον 
νά ίδή τήν δημοκρατίαν πρός αύτόν έρχομένην, άπε- 
φάσισε νά άπέλθη αύτός πρός έκείνην. Έμ'σθωσεν 
έπομένως ταχυδρομικήν άμαξαν, καί έκραξεν’ « Α- 
μαξηλάτα, πρός τό Σαν Μαρίνον! »

Μεθ’ δδοιπορίαν τινών ήμερών εΐχεν ήδη πρό δφ- 
θαλμών τήν άπότομον πέτραν έφ’ ής έπικάθηται ή 
εύδαιμων δημοκρατία. Είς τούς πρόποδας αυτής, 
άλλ’ έκτός τών δρίων τοϋ κράτους, έ'κειτο ξενοδο
χείου μικρόν. Είς τοΰτο είσήλθεν δ Βροΰτος δια τής 
όπισθίας πύλης πριν άναβή τήν τραχεΐαν δδόν, έν 
ω συγχρόνως άλλος δδοιπόρος, καταβάς αύτήν, εί- 
σήρχετο διά τής έμπροσθίας. Μετ’ δλίγον έγνωρί- 
σθήσαν άμοιβαίως. ·< Ανέρχομαι είς Σάν Μαρίνον, 
εΐπεν^ό Κουρτέρβος.» — « Έκεϊθεν κατέρχομαι » ά
πεκρίθη δ άλλος, καί δμιλητικός ών ώς πας ’Ιτα
λός, ήθέλησε νά είπή καί διατί κατέρχεται.

.—. Ό πατήρ μου, είπε, κατατρεχθείς εις Πισά- 
ρον, τήν πόλιν τής γεννήσεώς του, ήν βλέπεις έν- 
τ4>θεν, κατέφυγε πρό χρόνων πολλών είς Σάν Μα
ρίνον, δπου καί έγεννήθην. Καί πώς μέν έκεϊ- 
νος έζησεν άγνοώ, έγώ δέ ήξεύρω δτι έκινδυνευσα 
ν’ άποθάνω. Έδώ ο! εύγενεΐς{ δηλαδή είκοσι ή τρι
άκοντα λιμόττοντες πτωχαλαζόνες, περιφρονοϋσι τόν 
οχλον καί τόν γυμνώνουσιν. Ό όχλος, δηλαδή δια-
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κόσιοι ή τριακόσιοι γεωργοί άρωτριώντες τους λίθους, 
ερπουσιν ύπό τους εύγενεΐς και τούς άποστρέφονται, 
καί τήν δημοκρατίαν διασχίζουσι τρία ή τέσσαρα κόμ
ματα, μέχρι θανάτου μισούμενα, κινούμενα άπό φι
λόδοξους ή άπληστους δημαγωγίσκους, καί άλλήλως 
καταστρεφόμενα είς άδιάκοπον πάλην. Έπεκαλέσθην 
ισότητα δικαιωμάτων με τους κατοίκους τής πόλεως, 
μοί τήν ήρνήθησαν, διότι δέν ήμην εύγενής. Ήθέλη- 
σα νά έπιχειρισθώ μικράν βιομηχανίαν έπικερδή· μέ 
κατέτρεξαν, διότι μέ λέγουσι ξένον, καί διότι μέ 
ύπέδλεπον δλα τά κόμματα ώς μή άνήκοντα είς κά - 
νέν έξ αύτών. Πρός άσφάλειάν μου προσηλώθην είς 
έν κόμμα τότε, έκέρδισα τήν εμπιστοσύνην του, και 
έλαβον τάς ψήφους αύτοϋ διά θέσιν άγορανόμου. Άλλ 
οί άντίπαλοι ύπερίσχυσαν, ώρμησαν νά καύσουν τήν 
οικίαν μου, καί δλίγον έλειψε νά γίνω ό ίδιος τής 
πάλης τό θϋμα. Τότε έ^ιψα λίθον δπίσω μου, καί 
άναχωρώ πρός μέρη δπου χεΐρ ισχυρά νά προστα· 
τεύη τόν άσθενή κατά τής τών προύχόντων ύβρεως 
και πλεονεξίας, νά περιστέλλη τήν αυθάδειαν τών 
μικροφιλόδοξων καί νά χαλιναγωγή τήν λύσσαν τών 
φατριών· άναχωρώ νά ζήσω είς μέρη βασιλευόμενα.

Ό Βρούτος έξήλθε διά τής πύλης, δί ής είχεν εί- 
σέλθει, άνέβη είς τήν αμαξάν του, καί καθ’ έαυτόν 
μέν είπεν Αί βασιλεΐαι καταπίεσις τοϋ ένδς, αί δη
μοκρατία! καταπίεσις τών πολλών. Ποϋ νά στρέψω 
τά βήματά μου; Είς τάς τρυφεράς καρδίας δ Θεός 
ένεφύτευσεν αισθήματα πραότητος, εύθυδικίας, έλέους. 
Τάς γυναίκας έθεσεν δ θεός είς τήν γήν, διά νά φέ-

ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΙΚΑ.

ρωσιν είς αυτήν τήν θείαν του εύλογίαν. Άγωμεν 
δπου κυδερνώσι γυναίκες. — Καί είς τόν αμαξηλά
την του είπεν Είς τήν ’Ισπανίαν!

Μόλις έπάτησε τά Ίβηρικά χώματα, καί είς τήν 
πλατείαν τοϋ πρώτου χωρίου τών Πυρηναίων άπήν- 
τησε μεγάλην συρροήν άνθρώπων, καϊ έν τω μέσω 
στρατιωτικήν παράταξιν. Χαρείς δέ μεγάλως δτι έ- 
φθασεν είς στιγμήν τόσον κατάλληλον, έσπευσε νά 
ίδή τήν έπιθεώρησιν. ’Αντίκρυ τών δπλασκούντων ς·ρα- 
τιωτών, ίστατο είς λόχος φέρων μέν στολήν, άλλ’ 
ούχ! καί δπλα, νεοσυλλέκτων βεβαίως, ώς διεννόησε. 
Τούς πρώτους διώκει άξιωματικός νέος καί χαριέστα- 
τος, και δ Κουρτέ^ρος ευρισκε φυσικώτατον δτι ύπό 
γυναικεϊον σκήπτρον έπεκράτει ή χάρις. Άλλ δ ά- 
ξιωματικός μέ φωνήν γλυκείαν καί καθαράν έπρόστα- 
ξε: Φέρετε "Ο ! — Σκοπεύσατε! ·—· Πΰρ I —· καί τά 
τάγματα έπυροβόλησαν μ’ άκατανόητον ένότητα καί 
άκρίβειαν, καί οί άντικρυς ίστάμενοι άοπλοι, έστρω
σαν διά μιας τό έδαφος μέ τά πτώματά των. Ό Βρού
τος έφριξε μέχρι τοϋ μυελού τών δστέων, καί έμα- 
θεν δτι οί πυροβολήσαντες ήσαν Μοδεράδος, οί 
δέ καταπυροβοληθέντες δπαδοί Ίούντας καρλικής, 
συλληφθέντες είς πόλιν παραδοθεΐσαν.

Τά τοιαύτα προοίμια τω ένέπνευσαν έμβριθεϊς δι
σταγμούς· άλλ’ ήθέλησε νά μή κρίνη μόνον έκ προ
οιμίων, κα! έπροχώρησε, Διοδεύων δέ παρά τά γαλ
λικά σύνορα διά δάσους πυκνού πλησίον τής Παμπε- 
λούνης, άπήντησεν έμπρός του συνοδείαν ιππέων, 
οίτινες ώδοιπόρουν ώς κρυπτόμενοι, καί μετά πολ

λής περισκέψεως. Μεταξύ δ’ 
αύτών ίππευε καί κυρία ήλικίας 
ώριμου, διατηρούσα δμως άκό
μη άξιόλογα λείψανα καλλο
νής, έν ή συνεκιρνατο έξαισίως 
μεγαλοπρέπεια μετά χάριτος. 
’Επειδή δ’ δ Κουρτέ^ος ούδ’ 
έκ γενετής, ούδ’ έξ άνατροφής 
ήν άντιπαθής πρός τό γυ- 
ναικεϊον κάλλος, μαθών δτι ή 
συνοδεία αυτή ήν ή τού Δόν καί 
τής Δόνας Μυνόζ, καί δτι τελι
κός σκοπός τής δδοιπορίας της 
ήν ή Μαδρίτη, τήν παρηκολού- 
θησεν έπί τής ήμιόνου του· καί 
περιέργως έρωτηθείς ύπό τής 
Κυρίας τις είναι καί πού άπέρ- 
χεται, άπήντησεν δτι είναι Γάλ
λος, καί δτι πλήρης ένθουσια- 
σμού διά τάς χαριεστάτας αύ
τών Μεγαλειότητας, τήν Δόναν 
’Ισαβέλλαν, βασίλισσαν τής ’Ι
σπανίας, καί τήν Δόναν Μαρίαν 
Χριστίναν, τήν μητέρα της, ήρ
χετο νά ταΐς προσφέρη τόν βρα- 
χίονάτου καί τήν καρδίαν του.

Ή άπόκρισις αΰτη έφάνη δ- 
τι ευηρέστησε, διότι ή δόνα 
Μυνόζ τω έπέτρεψε νά τήν συν- 
οδεύσή. Ένίοτε έκ τών σκο- 
τεινοτέρων μερών τοϋ δάσους έ- 
ξήρχοντο άνδρες ένοπλοι, καί 
μυστηριωδώς προσήρχοντο είς 
τήν συνοδείαν. Άλλ’ αίφνης μα
κρόθεν έφάνη άπόσπασμα φορούν 
στολήν τής γραμμής. ‘Η συνο

δεία συνεταράχθη, καί ή Δόνα

Μυνόζ στρεφομένη πρός τους οπαδούς της· ·— Κύ
ριοι, είπεν, άνεκαλύφθημεν· άνάγκη νά πολεμήσω- 
μεν. Όστις πιστός είς τήν Δόναν ’Ισαβέλλαν καί είς 
τήν Δόναν Χριστίναν, έδώ θά τό δείξη. »

Αί λέξεις αυτα: διέφλεξαν τόν Βρούτον, δστις 
δρμήσας μετά τών άλλων κατά τού άποσπάσματος, 
διεκριθη μεταξύ όλων, καί τό άπόσπασμα έφυγε 
νικηθέν. Πρός τήν εσπέραν, άντί άποσπάσματος, τούς 
άπήντησε στρατός δλόκληρος. Τότε ή Δόνα Μυνόζ κα- 
λ.έσασα αύτόν τόν είπε^

·— Σήμερον, Κύριε, έπολεμήσατε γενναίως ύπέρ έ
μοΰ. Σάς εύχαριστώ, Άλλά πρέπει νά μάθητε καί ύπέρ 
-τίνος έπολεμήσατε. Είμαι ή βασίλισσα Μαρία Χρι
στίνα. ‘Υπό τό δνομά κρυπτομένη τοΰ Δόν Μυνόζ, 
δστις ι είναι δ νόμιμος σύζυγός μου, εισέρχομαι είς 
τήν ’Ισπανίαν, ίν’ άποσπάσω τήν θυγατέρα μου άπό 
τάς χεΐρας τών δυναστών της. Άλλ’ οί έπίκουροι, οΰς 
περιέμενα, δέν έφθασαν, καί έξ έναντίας έχθροί μας 
περιστοιχίζουσι. Δέν ήξεύρω τις θέλει είσθαι ή τύχη 
όλων ήμών μέχρι τής αέριον. Έν πάση δμως περι- 
πτώσει, άν διασωθήτε είς τήν Μαδρίτην, ιδού τί θέλει 
πιστώσει τήν άφοσίωσιν σας είς τήν θυγατέρα μου.»

Καί γράψασα τινάς λέξεις μέ τό μολυβδοκόν
δυλον, τώ τάς έδοσεν. Ό δέ Βρούτος τάς έφίλησε 
καί τάς έκρυψεν είς τό στήθος του. Μετ’ δλίγον έ- 
γένετο ισχυρά σύγκρουσις, έφ’ ής ή βασίλισσα ή

ΙΣΑΒΕΑΑ Β’. Βασίλισσα τής ’Ισπανίας.

θελε συλληφθή ζώσα, άν δέν τήν έσωζεν ό Κουρ- 
τέ^ρος. Τότε δ αξιωματικός δστις έκράτει ήδη τόν 
ίππον της, καί είδε τοιούτο θύμα διαφεύγον αύτόν, 
έκραξε μανιώδης πρός τον έλευθερωτήν της φεύγοντα 
ήδη· — Κύριε! θ’ άπαντηθώμεν πάλιν I

Ιδούσα λοιπόν ή βασίλισσα τήν έπιτυχίαν τής 
εισβολής άδύνατον, άπεσύρθη δσον τάχιον, καί ήρ- 
νήθη πάντοτε πασάν της συννενόησιν μετά τών έν 
δνόματιτης άποστάντων έν Ισπανία. Ό δέ Βρούτος 
ήλθεν είς τήν Μαδρίτην, φέρων ώς παντοδύναμον 
είσιτήριον τό γραμμάτιον τής βασιλομήτορος, δπερ, 
καθώς καί τά τελευταΐά του κατορθώματα, καί δ 
πολιτικός του ένθουσιασμός ύπέρ τής νέας κόρης τής 
κρατούσης είς τρυφεράς χεΐρας τό πηδάλιον τής 
έπικρατείας, καί ίσως άκόμη, ή ύπέρ δλα τά άλλα, 
τό εύχαρι τής μορφής του, τω περιεποίησαν τήν εύ
νοιαν τής νέας ήγεμονίδος. Έγινεν άρί άπό τής 
πρώτης ήμέρας είς τών οίκειοτέρων ύπηρετών της, 
καί ιδίως τή έχρησίμευεν είς συνεχείς καί μυστι- 
κάς άποστολάς, πολιτικόν σκοπόν έχούσας άναμ
φιβόλως, πρός τόν έν Βαρκελλόνη νέον καί ώραΐον 
άποστάτην Σε^άνον. Αί έπιστολαί ας έφερε φαίνε
ται δτι πολύ έκίνουν τήν περιέργειαν τών άντιπο- 
λιτευομένων, διότι πολλάκις έμηχανεύθησαν νά τώ 
τάς άρπάσωσι, καί πολλάκις ένέδρευσαν κατ’ αυ
τού. Δραστηριώτατος δέ πάντων είς τούτο έδείκνυτο δ

2.
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Όλοζάγας, αυτ^ς έκεϊνος όστις εις τό δάσος τής 
Μαπμελούνης τώ είπεν ότι θά άπαντηθώσι πάλιν. 
’Αλλά τοΰ Βρούτου ή άγχίνοία καί ή τόλμη έμα- 
ταίουν 8λας τάς προσπάθειας των.

’Ιδου λοιπόν τό ό'ναρ του έκπληρούμενον. Έφε
ρε τά άνθινα δεσμά βασιλίσσης, καί έζη υπό τήν 
προστάτιν αυτής σκιάν. ’Αλλά πολύ δέν παρήλθε, και 
τό ΰπουργεϊον έν ’Ισπανία, άσταθέστερον όν καί με- 
ταβλητότερον των φάσεων τής σελήνης, από μετα
βολής εις μεταβολήν, περιήλθεν εις τόν Όλοζάγαν.

Τινάς ήμέρας μετά τήν ένίδρυσιν του, δ υπουργός 
ήν μόνος παρά τή βασιλίσση, καί ό Κουρτέββος έ- 
φρουρει έξωθεν. ’Ακουσας δέ ζωηράν συνδιάλεξιν, 
καί μεταξύ άλλων τό όνομά του, έθεώρησε τό 
πράγμα περίεργον, καί πλησιάσας τό ους εις τήν 
θύραν, καί τόν όφθαλμόν είς τήν τρύπαν τοΰ κλεί
θρου, ιδού τί ήκουσε καί τί είδε.

— Πρέπει, Μεγαλειοτάτη, νά ΰπογράψητε, ελεγεν 
δ υπουργός, παρουσιάζων αυτή σχέδιον διατάγματος. 
— Είναι ή εισαγωγή του εις δίκην. Αύτός δ Κουρ
τέββος είναι προδότης εις τό έθνος καί είς τόν θρόνον.

— Άπατασθε, Κύριε, άπήντα ή Βασίλισσα. Είναι 
πιστός υπηρέτης μου.

— Παντάπασι. Τόν είδα μέ τά όπλα είς χεϊράς, 
πολεμοϋντα τά στρατεύματα τής Ύ. Μ. Είναι κα
τάσκοπος Καρλιστής. Πρέπει νά ΰπογράψητε.

—· Δεν θά ύπογράψω, Κύριε υπουργέ.
— Μέ συγχωρεΐτε, Μεγαλειοτάτη, θά ύπογράψετε, καί 

αμέσως, ελεγεν δ Όλοζάγας μέ μειδίαμα προπετές.
Ή Βασίλισσα έκτύπησε τό έδαφος μέ τόν πόδα της.
■—· Ήμπορεϊτε, Κύριε, είπε, ν’ άναχωρήσητε. Δέν 

έχω πλέον ανάγκην τής υπηρεσίας σας.
— Θ’ αναχωρήσω, Μεγαλειοτάτη, αλλά μέ τοϋτο 

ΰπογεγραμμένον. Καί λαβών τήν χεϊρά της είς τήν 
σιδηράν του χεϊρα, έθεσε τόν κάλαμον είς αυτήν, καί 
τήν έβίασε νά χαράξη τό όνομά της είς τόν χάρτην.

Ή βασίλισσα, ώς αληθές παιδίον, ήρχισεν από τόν 
θυμόν της νά κλαι'η. Έζήτει λέξεις καί δέν εΰρι- 
σκεν, ήθελε μέ τάς χεϊράς της νά σχίση τόν υ
πουργόν. Τέλος ώρμησε πρός τόν κώδωνα, καί τόν 
έσήμανε βιαίως, ώστε ή ταινία έθραύσθη είς χεϊράς της.

’Αλλά πριν ή δ Κουρτέββος προφθάση νά είσέλ- 
θη, δ Όλοζάγας ήνοιξε τήν θύραν δ ίδιος, καί κλι
νών βαθύτατα ένώπιον τής βασιλίσσης·

Παπέϊτι, πρωτεύουσα τοϋ Ταεϊτι.

— Μεγαλειοτάτη, είπεν, αί διαταγαί σας θέλουν 
άνυπερθέτως έκτελεσθή. Καί έξήλθεν.

Ό Κουρτέρβος είσελθών ευρε τήν βασίλισσαν πνι- 
γομένην είς δάκρυα.
•—Μ’έδίασαντήν χεϊρά μου.έκραξεναυτη. Φωνάξατε τό 
μέγα συμβούλιον,συγκαλέσατετοΰςΚόρτεις.Θά σέφο'εύ- 
σουν. ’Αλλά θά διαμαρτυρηθώ ένώπιον τοΰ έθνους, ένώ
πιον τής Ευρώπης, θά μάθη δ κόσμος οτι οί υπουργοί έ- 
τόλμησαν νά υψώσωσι χεϊρα κατά τής βασιλίσσης των.

Τά μέτρα ταϋτα ικανοποιούν ίσως ή παρηγόρουνκαν 
τήν βασίλισσαν, τόν Κουρτέββον όμως παντάπασι. Διά 
τοϋτο, καί έπειδή ήξευρε πόσον όλίγον απείχε τό
τε έν ’Ισπανία ή δίκη τής καταδίκης, έν ω ή Δό
να ’Ισαβέλλα διεμαρτύρετο ένώπιον θεοϋ καί ανθρώ
πων καί άπέπεμπε τό δπουργεϊόν της, δ Βρούτος φρο- 
νίμως άνεχώρει τής ’Ισπανίας πρός ζήτησιν άλλης 
βασιλίσσης, ής ή χειρ νά μή βιάζηται τόσον εδκόλως.

’Εννοείται ότι έτρεξεν απνευστί μέχρι τής Πορ- 
τογαλλιας. Εισερχόμενος δ’ είς τήν Λισαβώνα, είδεν 
είς τάς δδούς συββοήν πλήθους, καί ή Δόνα Μαρία 
διήρχετο έπί τεθρίππου. ’Ενθουσιώδης ώς τόν γνω- 
ρίζομεν, έξαπτόμενος δ’ έτ: μάλλον καί άπό τήν 
θέαν τής νέας βασιλίσσης, καί άπό τήν ιδέαν οτι με
τά τήν έξωλεστάτην των τυραννιών, αύτή άνεκάλεσε 
τήν έλευθερίαν είς τήν ώραίαν Χερσόννησον, ήρχι- 
σε νά φωνάζη στεντορίως καί κινών τόν πϊλόν του· 
ν Ζήτω ή συνταγματική βασίλισσα I Ζήτω τής Πορ- 
τογαλλίας τό σύνταγμα!»

Μόλις έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας, καί έν τφ 
αμα λόχος Άλγουαζίλων τόν άνήρπασε, καί αιρον- 
τες καί φέροντες τόν κατέκλεισαν είς σκοτεινήν φυ
λακήν. Τήν ήμέραν έκείνην ή βασίλισσα είχε κα
ταργήσει τό σύνταγμα.

Έκεϊ πιθανώς ήθελε ζήσει καί ήθελεν άποθάνει. ’Αλ
λά κατ’ εύτυχίαν είχε τό βαλάντιον πλήρες. Μόλις 
δ’ άγοράσας τόν φύλακα καί διαφυγών, » Γεγηρα- 
κυϊα Ευρώπη, είπε, άφίνω τήν διεφθαρμένην σου ατ
μόσφαιραν καί τάς εύρωτιώσας σου κοινωνίας. Υπάγω 
όπου θάλλει ακόμη δ πρωτόπλαστος κόσμος. Είς 
τό άλλο ήμισφαίριον ιδρυται θρόνος βασιλίσσης, αγνής 
κόρης τής φύσεως, ής αί φατρίαι δέν βιάζουσι τήν θέ- 
λησιν, ής ή κολακεία δέν διέστρεψε τήν καρδίαν. 
Έχει ΰπάγω νά ζήσω.»

Καί έπιδάς πλοίου έτοιμαζομένου πρός υπερωκε-

ά/ιον πλοϋν, άπέπλευσε μέ τόν πρώτον άνεμον 
πρός τό Ταεϊτι. Μετά τρίμηνον δέ πλοϋν καί ναυ- 
τίασιν, έφθασε τέλος είς τό αρχιπέλαγος τοϋ Εί- 
ρηνικοϋ Όκεανοϋ, καί έκεϊ μεταξύ σμήνους νησι
δίων χαριεστάτων, είδε διαπρέπον τό ώραϊον, τό 
εΰκραές Ταεϊτι, ώς κάνιστρον άνθέων έπιπλέον έπί 
τών κυμάτων. Ή όψις του κατεγοητεύθη άπό τούς σκι
ερούς έκείνους λόφους, άπό τάς δροσεράς πεδιάδας, 
άπό τούς πανταχοϋ έρπομένους καί κελαρύζοντας 
βύακας, άπό τά πυκνά δάση, όπου έθαύμαζε τόν 
άρτον κρεμάμενον έτοιμον είς τό δένδρον, τούς κόκ
κους παρέχοντας οίνον καί γάλα είς τόν εδδαίμονα 
κάτοικον, άπόνως άπολαμδάνοντα έν μέσω τοϋ έπι- 
γείου τούτου παραδείσου δλην τήν μακαριότητα όση 
είναι έφικτή είς τόν άνθρωπον.

— Εδρον, ευρον! έκραξεν δ Κουρτέββος άποδαί- 
νων τοΰ πλοίου, καί βλέπων μετά τίνος γαργαλισμοϋ 
έθνικής φιλοτιμίας τήν Γαλλικήν σημαίαν κυματοϋ- 
σαν οδ μόνον έπί τής Γαλλικής ναυαρχίδος έντός 
τοΰ λιμένος τοϋ Παπέϊτι, πρωτευούσης τής νήσου, 
άλλά καί έπί τής οικίας άκόμη τής βασιλίσσης. 
Ή πρώτη του φροντίς ήν νά σπευση είς προσκύνη- 
σιν τής Σεμιράμιδος ταύτης τών άντιπόδων.

Ή Βασίλισσα Πομαρέ Βαϊνή, πριν βασιλεύση κα-

ΠΟΜΑΡΕ, Βασίλισσα τοΰ Ταεϊτι.

λουμένη Αίματα, έκάθητο είς αίθουσαν πανταχόθεν 
άναπεπταμένην. Τό ένδυμά της ήν αφελές, ώς δ 
Βροϋτος τό ήθελεν, έλαφρόν, καί πως υπέρ τό δέον 
έκτετραχηλισμένον, καί έτι μάλλον όταν ήλθεν δ 
ήρως μας, διότι τότε εδρέθη θηλάζουσα τό βρέφος 
της, καί δέν διεκόπη έξ αιτίας τής έπισκέψεως. 
Μαθοΰσα δέ είς τι έθνος άνήκεν δ Κουρτέρβος, τφ 
είπεν οτι δύναται νά διατάττη είς τήν νήσον της ώς 
είς τόν ίδιον οίκόν του, ότι οί συμπατριώταί του είναι 
προστάται καί κύριοί της.

Έν ώ δ’ ήτοιμάζετο δ Βροϋτος ν’ άποκριθή είς τήν 
υπερβολικήν ταύτην, άλλ’ όλίγον ψυχρώς βηθεϊσαν φι
λοφροσύνην, είσήλθεν είς τόν θάλαμον δρομαίος άνήρ 
υψηλός καί ξηρός, ευρωπαϊκόν φέρων ένδυμα, καί βι- 
βλι'ον κρατών είς τάς χεϊράς.

— Τοϋτο, είπεν άγγλιστι δμιλών, μέ φωνήν ώργι- 
σμένην, υπερβαίνει παν δριον. Σήμερον τοϋ κυρίου ήμε

ρα, καί έκεϊ ύπό τούς κοκκοφοίνικας άναιδεϊς τινες τρα- 
γωδοΰνκαί χορεύουν. "Αν θέλουν νά τραγωδήσουν τί δέν 
ψάλλουν ψαλμούς ; Άν δέν έχουν ψαλτήρια, ίδου δόσα- 
τέ τοις. Καί, — φρίττω νά τό είπώ, —· δ σύζυγός σας 
έστάθη καί τούς ήκουε. Παπικήν θά κάμωμεν ίσως 
τήν νήσον;

— 'Ησυχάσατε, αίδεσιμώτατε κύριε Πριτσχράδε, εί
πεν ή Βασίλισσα είς τόν ιεραπόστολον καί πρόξενον 
τής ’Αγγλίας. Τούς αδθάδεις έκείνους θά τούς μα
στιγώσω μέχρι αίματος, διά νά μάθουν νά ψάλλουν 
ψαλμούς, καί είς τόν άνδρα μου θά δώσω τό ώαλτήριον.

Ο Κουρτέρβος άνετριχίασεν όλος. Αύτός δέν είχε 
μάθει ούτε ένα ψαλμόν νά ψάλλη. ’Αλλά τί τώ έμελ- 
λεν; ή βασίλισσα τώ είπε νά διατάττη είς τήν νή
σον της.

Τήν έπαύριον ή Γαλλική ναυαρχίς άνεχώρησεν. Ό 
δέ Κουρτέρβος ένόμισε χρέος του νά έπισκεφθή έκ 
νέου τήν φιλόφρονα βασίλισσάν του. Είς τάς δδούς πα- 
ρητήρησε τινά βρασμόν. Οί έγχώριοι τόν ύπέβλεπον· 
ήκουσε μάλιστα καί τινας λέγοντας. — Καί αύτός 
Ούϊουίς είναι. Τί τόν φυλάττομεν; ’Ας τόν δώσωμεν 
νά τόν φάγη δ μέγας Όρος.

Καί τότε μέν δέν έννόει τί έλεγον. Μετά ταϋτα 
δέ μόνον έμαθεν ότι Ούϊουί όνομάζουσιν έκεϊ τούς 
Γάλλους, ώς ουτω δήθεν λαλοϋντας, Όρος δέ ότι ήν 
δ άρχαϊος θεός τής νήσου, δεχόμενος άνθρωποθυσίας, 
καί άκόμη μή έντελώς νικηθείς ύπό τοΰ χριστιανισμού 
έν τή πίστει τών έγχωρίων.

Έλθών δέ πρός τήν βασίλισσαν, ευρε καί έκεϊ τά 
πάντα όπωσοΰν μεταβεβλημένα. Ή Πομαρέ έκράτει είς 
χεϊράς της καί έσχιζε μέ τους όνυχας τήν σημαίαν τής 
προστασίας, ήν αύτή είχεν έπικαλεσθή, καί ήτις τήν 
προτεραίαν έκυμάτε: έπί τοϋ οίκου της, δ δέ Πριτ- 
σχάρδος άνήλιττε καί ήγωνίζετο ν’ άναβιβάση μόνος 
του είς τοΰ οίκου τήν κορυφήν άλλην νέαν σημαίαν, 
ήν έφερε μεθ’ έαυτοϋ έξ ’Αγγλίας, καί δ σύζυγος 
τής βασιλίσσης περιεβλέπετο φορέσας έρυθραν στολήν 
άγγλου στρατιώτου μ’ έπωμίδας κεχρυσωμένας, κ' 
έπεριπάτει στρατιωτικώς μέτρων, έν! δύω 1

‘Η βασίλισσα, ώς είδε τόν Βρούτον, ήλθε πρός αύ - 
τόν μεθ’ δρμής.

—· Κύριε Γάλλε, τώ είπε, ν’ άναχωρήσητε άπό τήν 
νήσον μου έντός δύω ώρών.

•— ’Εκτός άν προτιμάτε, έπρόσθεσεν δ Πριτσχάρ- 
δος, ώς δ Δανιήλ έν τώ λάκκω, νά ζήσητε έν ταϊς 
φυλακαϊς τοΰ Παπέϊτι.

*0 Κουρτέββος προφητικός άξιώσεις μή έχων, 
καί ένθυμούμενος τής Λισαδώνος τήν φυλακή?, δέν 
περιέμεινε δευτέραν διαταγήν. Έτρεξεν άρα πρός 
τόν λιμένα, καί έββίφθη είς τήν πρώτην Πιρόγαν. 
’Αλλά πρός ποϋ νά στραφή; Άφ’ οδ πάσης κυβερνή- 
σεως έλαβε πείραν, ποϋ νά καταφύγη; ποϋ τήν κεφα
λήν κλϊναι; Τότε τώ έπήλθεν ιδέα, ότι μία δοκιμή τώ 
μένει άκόμη, νά ίδή άν ή κυβέρνησίς τής πατρίδος του 
δέν είναι φορητή ίσως, άν δέν δύναται νά ζήση καί 
ΰπ’ αύτήν. Έπρόφθασε λοιπόν τήν ναυαρχίδα, άνα- 
κωχήσασαν |βξ αιτίας τής νηνεμίας, καί μετά εύτυχή 
τινών μηνών πλοϋν άπέβη είς τήν Γαλλίαν. Τήν σή
μερον μανθάνομεν οτι δ Βροϋτος Κουρτέββος είναι 
ειρηνικός καί βιομήχανος πολίτης τών Παρισίων, έκ- 
λογεύς καί ΰπαξιωματικός τής έθνοφυλακής, πατήρ 
οικογένειας, καί διδάσκων είς τά παιδία του ότι όσα ζη
τεί τις είς του κόσμου τά πέρατα, δύναται πολλάκις, 
άν καλώς ζητήση, νά τά εύρη καί έντός τοΰ οίκου του.

r
Α. Έ. Ρ.
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ΑΟΚΙΟΤΑ. ΠΟΙΚΙΛΑ-

Μΰθος

Jia τά παιόία.

Καλοκαίρι κ’ άνοιξι,
όταν ήταν τά λουλούδια,

δ τρελλός ό ζιζικας
τήν περνούσε μέ τραγούδια.

Τά λουλούδια πέρασαν,
ήλθαν χιόνια, ήλθαν πάγοι,

και πεινά δ ζιζικας,
και δεν έχει τί νά φάγη.

Έρχετ’ εις τόν γείτονα,
τό προλβεπτικδ μερμύκι,

καί ζητεί βοήθεια,
ένα σπόρο ή σκουλήκι.

Τό μερμύκι έκθαμβο
έρωτα. Καλέ μου γεΐτον,

δέν μέ λές τί έκαμνες
καλοκαίρι δσφ ήτον;

•—Τραγουδούσα, φίλε μου,
δσφ ήτον καλή ώρα. —

— Τραγουδούσες; Εύγε σουΙ
χοροπήδα λοιπόν τώρα,—

Τί ό μϋθος έννοεΐ
κ’ ό τυφλός αύτός τό βλέπει.

Μάζων ’ όταν ήμπορής,
διά νά έχης δταν πρέπη.

Προ είκοσιπέντε περίπου έτών άπεδίωσεν έν 
Παρισίοις αρχαίος τις συμβολαιογράφος πλουσιότατος, 
δστις καί άφ’ ου άπεσύρθη τής ΰπηρεσίας είχε το- 
σούτους φίλους, δσους ήρίθμει συμβολαιογράφος ών 
πελάτας. Ή μεγαλητέρα αύτοΰ εύχαρίστησις ήτον νά 
τούς συναθροίζη συνεχώς δλους είς τήν τράπεζάν 
του, καί νά τοίς προσφέρη γεύματα μεγαλοπρεπή, 
καθότι ή γαστριμαργία του ήτον έφάμιλλος τής έλευ- 
θεριότητός του· τοιοΰτος δ’ ήτον δ πρός τήν τράπε
ζαν έρως του, ώστ’ ήθέλησε τά γεύματά του νά έπι- 
ζήσωσιν αδτοϋ. Συνέστησε λοιπόν διά διαθήκης έν 
μέγα συμπόσιον κατ’ έτος· είκοσι φίλοι του συνδαι- 
τημόνες τής έκλογής αύτοΰ έπρεπεν είς τό συμπό
σιον τούτο νά προσκαλώνται, καί πρόσοδος έκ δύω 
χιλιάδων φράγκων, έγγεγραμμένη είς τήν μεγάλην 
βίβλον, προσδιωρίσθη διά τήν δαπάνην τοϋ συμποσίου.

Τά καθ’ έκαστα τής κληροδοσίας ταύτης περιεί- 
χον τινας λεπτομέρειας περί τών βρωμάτων καί τοϋ 
προσωπικού τοϋ συμποσίου. Τά λεπτότερα φαγητά, 
βί σπανιότερα! δπώραι, οί ίκλεκτότεροι οίνοι έπρεπε

| νά παρατίθηνται άφθονώτατα, ώς είς γεϋμα πρός έ- 
κατόν φράγκα τόν άνθρωπον. Οί συνδαιτημόνες ήσαν 
υπόχρεοι νά πίωσιν είς μνήμην τοϋ άπόντος συνεστιά- 
τορός των, καί νά τφ άποδίδωσιν είς τάς συνδιαλέξεις 
των τό σέβας, τό όποιον άπήτει ή ευγένεια καί τής 
φιλίας αύτοΰ ή ένθύμησις.

Ό είς τήν υπηρεσίαν τοϋ συμβολαιογράφου διάδοχος 
αύτοΰ, καί μετά τούτον πας δστις ήθελε τόν δια- 
δεχθή είς τήν αύτήν υπηρεσίαν, καθίστατο έκτελε- 
στής τής διαθήκης, δφειλων νά έπαγρυπνή είς τήν έκ- 
πλήρωσιν τής θελήσεώς του, νά παραγγέλλη κατ* 
έ'τος τό συμπόσιον, νά πέμπη τακτικώς καί έν και- 
ρώ τάς ειδοποιήσεις είς τούς προσκεκλημένους, καί νά 
μετρά τάς δύο χιλιάδας φράγκων είς τόν δστις ήθε
λεν άναδεχθή τό γεϋμα. ‘Η κληροδοσία έμελλε νά δ- 
πάρχη έν δσφ ήθελε μένει έν τώ κόσμω είς μόνος 
τών προσδιωρισμένων έν τή διαθήκη συνδαιτημόνων· 
μόνον δέ μετά τόν θάνατον τοϋ τελευταίου τούτων ή 
τών 2,000 φράγκων πρόσοδος προσδιωρίζετο είς άλ
λην χρήσιν- άλλά πρό τής περιστάσεως ταύτης έπ’ 
ούδεμιφ προφάσει ήτον δυνατόν ν’ άλλαχθή όπωςδή- 
ποτε ή γαστρονομική αυτή διάταξις, ή μετά τοσαύτης 
πρόνοιας παραγγελλομένη.

Ή διά τής παρελεύσεως τοϋ χρόνου γενομένη I- 
λάττωσις τοϋ άριθμοϋ τών συνδαιτημόνων δέ μετέβαλ
λε κατ’ ούδέν τήν άφθονίαν καί τήν δαπάνην τοϋ συμ
ποσίου· γεϋμα έδίδετο πάντοτε άξίας δισχιλίων φράγ
κων, καί είκοσι καί έν τρυβλία παρετίθεντο πάντοτε έπί 
τής τραπέζης, καθότι δ διαθέτης διετήρησεν είς έαυ
τόν τήν θέσιν του, καί ήθελε, καί τοι άπών, νά προε- 
δρεύη τό συμπόσιον. "Οσοι δέ μετ’ αύτόν, προϊόντος 
τοϋ χρόνου, έλλειπον τοϋ συμποσίου, έπρεπεν ώσαύ- 
τως νά διατηρώσι τό προνόμιον τοϋ νά έχωσι τάς θέ
σεις των κενάς έπί τής τραπέζης, δπως άνακα- 
λώνται είς ΐήν μνήμην τών φίλων των" είς τούς ά- 
πόντας τούτους, οί λοιποί ώφειλλον νά πίωσιν άνά έν 
ποτήριον καί νά προφέρωσι δι’ αύτούς τινάς λέξεις έπαι- 
νετίκάς.

Τό πρώτον έτος, τών είκοσιν συνδαιτημόνων δ αριθ
μός ήτον πλήρης· τό επόμενον ήσαν ούτοι δεκαεννέα· 
μετά πέντε έτη έμειναν δεκαέξ, μετά δέκα, δεκατέσ- 
σαρες· μετά είκοσιν, ήσαν δκτώ μόνον’ τό δέ συμπό
σιον έξηκολούθει νά διατηρή τήν αύτήν πάντοτε λαμ
πρότητα καί πολυτέλειαν.

Κατά τό παρελθόν έτος δύω μόνον εύρέθησαν οί 
συνδαιτημόνες έκ τών είκοσιν· οί δύω ούτοι έκάθησαν 
δ είς άπέναντι τοϋ άλλου παρά τή τοσοΰτον πολυ
τελή ταύτη τραπέζη. "Εξ τών συνάδελφόν των ειχον 
άποβιώσει άπό τοϋ προηγουμένου συμποσίου. Τό άπει
ρον τοΰτο κενόν έπέφερε κατ’ άρχάς είς τούς δύω τού
τους μελαγχολίαν βαθυτάτην μικρά υπήρχε μεταξύ 
των γνωριμία, καθότι πρό είκοσιτεσσάρων έτών ά
παξ μόνον τοϋ ένιαυτοΰ είς τήν τράπεζαν ταύτην συ- 
νηντώντο· ήτον δέ πάντη διάφορος καί ή κοίκοινωνική 
αύτών κατάστασις. Ό είς ήτον πλούσιος, έν ω δ έτε
ρος ύπέστη ολας τής τύχης τάς καταδρομάς, καί εδ- 
ρίσκετο τότε είς κατάστασιν τρομερας πενίας. Ό πλού
σιος καί δ πένης έμειναν κατ’άρχάς ψυχρότατοι & 
είς άπέναντι τοϋ άλλου· άλλ’ άφ’ ου τοσαϋτα προέ- 
πιον ποτήρια πρός τιμήν τών άπόντων, κατέστησαν 
έπί τέλους τοσούτον εύθυμοι, ώστε δ μέν πένης έλη
σμόνησε τήν άθλιότητά του, δ δέ πλούσιος έλησμόνη
σεν ώσαυτως τά πλούτη αυτού, δι ών έδύνατο νά φα
νή χρησιμότατος είς τόν δυστυχή συνάδελφόν του.

Τοϋ τρέχοντος έτους τό συμπόσιον έγένετο πρό τι-, 
νων εβδομάδων κατά τήν έπέτειον ήμέραν τοϋ Οανά-

του τού διαθέτου ή τράπεζα έτέθη πατά τό σόνηθες 
έντός ένός τών έν Παρισίοις μάλλον διακεκριμένων 
ξενοδοχείων ή αίθουσα τοΰ συμποσίου ήτον πολυτε
λέστατα κεκοσμημένη, ή δέ τράπεζα έφερεν είκοσι 
τ-ρυδλία περικ.κλωμένα άπό κρυστάλλινα άγγεΐα 
στιλπνότατα καί άπό σκεύη αργυρά. ’Αφθονότατα 
καί έκλεκτά βρόματα έβριθον έπ’ αύτής, καί πλή
θος φιαλών έπεδεικνύοντο παρατεταγμέναι είς τάς πε
ρί τήν τράπεζαν σκευοθήκας. — Έκ τών δύω τοϋ 
παρελθόντος έτους συνδαιτημόνων είς μόνος άνεφάνη, 
καί ούτος ήτον δ πένης· δ δέ πλούσιος είχεν άποθά- 
νει κατά τόν παρελθόντα χειμώνα.

"Απασα λοιπόν ή γαστριμαργική αύτη πολυτέλεια, 
ή μεγάλη αυτή τράπεζα, ή τοσοΰτον πολυτελώς κε
κοσμημένη, τών μετά τοσαύτης φροντίδος καί έπι- 
μελείας προητοιμασμένων βρωμάτων ή άφθονία, προσ- 
διωρισμέναι ήσαν διά τό γεϋμα ένός μόνου άνθρώπου, 
και δ άνθρωπος ουτος ήτον άκόμη πενέστερος παρ’ 
δ,τι τό παρελθόν έτος· είχε καταντήσει είς πληρες-ά- 
την άθλιότητά, είς παντός είδους στερήσεις ήτον εκ
τεθειμένος. ’Εκείνος δστις ένώπιον του είχε τήν ήμέ
ραν , ταύτην γεϋμα τοσοΰτον μεγαλοπρεπές, δι’ αύτόν 
μόνον παρεσκευασμένον, μόλις τήν παρελθοϋσαν είχε 
γευματίσει, καί ούδ’ ήτον βέβαιος οτι έμελλε νά γευ- 
ματίση καί τήν έπαύριον. Έκάθησεν άρα μόνος πα
ρά τή τραπέζη ταύτη, ήτις έδύνατο όλόκληρον έτος 
νά τόν θρέψη. Δέν ήτον παράδοξον καί θλιβερόν συγ
χρόνως θέαμα ή άθλιότης αύτη άπέναντι τοιαύτης πο
λυτελείας, ή βουλιμία δλοκλήρου τοΰ έτους άπέναντι 
τής άφθονίας μιας ώρας; Τώ παρουσίασαν διάφορα 
βρόματα άλληλοδιαδόχως· τω προσέφερον τούς οίνους 
δλους, τώ έδοσαν έν ένί λόγω συμπόσιον άξίας δισ- 
χιλίων φράγκων. Έφαγεν δ,τι έδύνατο νά φάγη, 
έπειτα δ’ άπεσύρθη βίψας βλέμμα άνεκφράστου άπελ- 
πισίας έπί τοϋ πεδίου τούτου τής μάχης, τό δποϊον 
ύπόχρεως ήτον νά παραίτηση γέμον άκόμη άπό το
σοΰτον πλουσίαν καί πολυτελή βοράν.

Τήν έπιοΰσαν, δτε δ δυστυχής ουτος έχώνευσε τό
συμπόσιον τής παρελθουσης, καί ή όρεξίς του έπα
νήλθεν, ή λύπη του άνηγέρθη έκ νέου, καί οί φιλο
σοφικοί αύτοΰ συλλογισμοί τόν έφερον είς τήν οικίαν 
τοϋ έκτελεστοΰ τής διαθήκης, τόν δποϊον έρώτησεν 
άν ύπήρχε μέσον τι συμβιβασμού, προτείνας αύτω νά 
τώ παραχωρηθώσιν άντ! τοϋ ενιαυσίου τούτου συμπο
σίου είς δ είχεν άναντίβρητον δικαίωμα, χίλια φράγ
κα, τό ήμυσι δηλ. τής άξίας αύτοΰ.

Μέ τά χίλια ταϋτα φράγκα δ ταλαίπωρος ήθελεν 
ήμπορεί νά γευματίζη καθ’ έκάστην.

Άλλ’ δ έντολοδόχος τοΰ διαθέτου τφ έδειξεν είς 
άπάντησιν τούς δρους τής διαθήκης, τών όποιων ήσαν 
δριστικαί καί θετικαί αί διατάξεις, καί άπητειτο ή 
έκτέλεσις τούτων κατά γράμμα.

Ούδέν άρα μέσον ύπήρχε πρός μεταβολήν τής κλη
ροδοσίας, και έπρεπε νά διατηρηθή αυτή καθ’ δλην 
της τήν καθαρότητα.

Ό δυστυχής άπεσύρθη τότε πλήρης θλίψεως καί 
μελαγχολίας, συλλογιζόμενος δτι έμελλε νά διέλθη 
πολλάς ήμέρας άνευ γεύματος μέχρι τής έπετείου 
τοϋ προσεχούς έτους, καθ’, ήν θέλουσι τώ προσφέρει 
•πάλιν συμπόσιον είκοσι καί ένός τρυβλίων, καί άξίας 
2ισχιλίων φράγκων.

Περί τοΰ χρύτου χαΐ περί της Γ,ωής τοΰ 

άνθρωπον.
• Σκοπόν δέν έχομεν νά παραστήσωμεν τόν χρόνον

·.
ώ; θηρίον καταβιβρόσζον άσυμπαθώς τά τέκνα του, 
καθ’ ά έφαντάσθη αύτόν ή άρχαιότης. Τόν λαμβά- 
νομεν τοίοϋτον, οίος είναι, άτάραχον δηλαδή, ούδαμώς 
έκ τών παθών τής άτελοϋς ήμών ανθρωπότητες δια- 
ταραττόμενον, καί κοιμώμενον ήσύχως έν τφ μέσω 
τών ταχυτάτων κινήσεων καί άνομαλιών τοΰ ήλιου, 
τών πλανητών καί τών κομητών είς τό χάος ταλαν- 
τευομένων αιωνίως,

Θεωροΰμεν τόν χρόνον ώς πραγμα έντελώς άδρα- 
νές, ούδ’ αρχήν ούδέ τέρμα έχον, λαβόν μόνον εί
δος τι ζωής, ένεκα τής ζωής ήμών, καί διότι ποι- 
οϋντες χρήσιν αύτοΰ οί άνθρωποι, ήσθάνθησαν τάς ά- 
νάγκας μιας χρονολογίας, καθ’ ήμέραν, κατά μήνα, 
κατ’ έτος καί κατ’ αιώνα μάλιστα, δπως δυνηθή τό 
μνημονικόν αύτών νά τακτοποιήση τάς στιγμάς, τάς 
διά τάς διασκεδάσεις καί τάς έργασίας τής ήμέρας 
προσδιωρισμένας, τάς ώρας καθ’ ας αί ΰποθέσεις 
ένεργοΰνται, τάς έποχάς τέλος, αΐτινες έπρεπε ν’ 
άνακαλώσιν έκ παραδόσεως, τοΰ κόσμου ή λαοΰ τίνος 
τήν ιστορίαν.

Ό "Ηλιος ήν βεβαίως δ πρώτος ήμών ώρολογο- 
ποιός. Τής άνατολής καί τής δόσεως αύτοΰ ή τάξις 
έχρησίμευσεν είς τήν διαίρεσιν τοϋ χρόνου έξαισίως, 
καί ουτος έκτοτε έτέθη είς κίνησιν διά τάς άνάγκας 
τών άνθρώπων. Τών άστέρων, τών ισημεριών, τών 
ήλιοτροπών ή παρατήρησις είκόνισε θαυμασίως τήν 
χρονολογίαν ταύτην. Βραδύτερον, πολύ βραδύτερου 
οί έπιστήμονες, καί μετά τούτους οί ώρολογοποιοί, 
διά τών εύφυών μηχανισμών των έκανόνισαν τάς ώ
ρας, τά λεπτά, τά δεύτερα, τά τρίτα τοΰ λεπτού κτλ. 
τοσοΰτον έξαισίως, ώστ’ εύρέθη δ χρόνος έπ’ άπει
ρον διηρημένος καί ύποδιηρημένος, καί άπεδόθη 
αύτώ βάδισμα, θεωρηθέν ώς βέβαιον, άν καί δέν με- 
τεδλήθη παντάπασιν ή άκινησία του.

Αί δλίγαι είς τόν άνθρωπον δοθεϊσαι ήμέραι τόν 
ήνάγκασαν ν’ άνερευνήση τήν ζωήν του, ήτις δι’ αύ
τόν είναι τό άπειρον, είναι δ χρόνος ολόκληρος· 
καθότι έν γένει, πρός τί δι’ αύτόν τό μέλλον ή τό 
παρελθόν, άν τό παρελθόν τοΰτο δέν έμπεριέχηται 
έντός τής εποχής του· καί άν τό μέλλον μένη έκτός 
τών δρίων τής ύπάρξεώς του; Ή ζωή άρα είναι ή με
γάλη αύτοΰ άσχολία, καί δμως πώς τόν διέρχεται; 
πώς δαπανίϊ τόν δοθέντα αύτώ χρόνον; Πόσα λεπτά 
θυσιάζει έπί ματαίφ, έπί προφάσει δτι 'έν λεπτόν δέν 
είναι άξιον νά λογισθή.

Ούχ ήττον δμωςέν λεπτόν είναι κφτι, έν λεπτόν πε
ριέχει τήν διάρκειαν τής ζωής άπειρων ύγροδιαίτων 
μικροσκοπικών ζωυφίων, άτινα βλέπομεν άδιαλε ιπτως 
γεννώμενα, γεννώντα καί θνήσκοντα είς τό διάστημα 
έξήκοντα δευτέρων ή καί δλιγοτέρων. Τό δεύτερον 
τοΰ λεπτοΰ εχει άρα διά ταϋτα τήν άξίαν ένός τών 
άνθρωπίνων έτών- καί άν τινα τών τοιούτων ζωυφίων 
φθάσωσιν είς τήν προβεβηκεϊαν ήλικίαν τών δύω λεπ
τών, κατατήκονται είς έσχατον καί λυγρόν γήρας- 
ώς οί δλίγοι έκατοντούτεις γέροντες, οί κατ’ έξαίρεσιν 
έν τώ μέσφ τών έρειπίων τών συγχρόνων των δια
τηρούμενοι.

Ήμεϊς^ αύτοί δέν είμεθα, φεΰ ! έπί τής γής, μι- 
κροσκοπική γενεά τοϋ κόσμου 'όν κατοικοΰμεν, ή 
μάλλον έν τφ μέσφ τοΰ συνόλου τών κόσμων οΰς 
βλέπομεν κινουμένους ύπεράνω τών κεφαλών μας; 
Οί κόσμοι ούτοι έχουσιν ώσαύτως ζωήν, διότι έχουσι 
κίνησφ· άν δ’ ύπήρχε παρ’ αύτοϊς ή παρ' ήμϊν διαί- 
ρεσις χρόνου, τής ύπάρξεώς μας ή διάρκεια ήθελε τοίς 
φανή ίσως βραχυτέρα παρ’ δ,τι φαίνεται είς ήμας 
ή τών ύγροδιαίτων ζωυφίων. (
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Ό χρόνος, πρέπει νά τδ όμολογήσωμεν, μένει 
εν τώ μέσω τών διαιρέσεων ας ήμεΐς τώ έδόσαμεν, έν
τελώς ακίνητος· αί έποχαί οσας θεωροϋμεν ώς άπο- 
τάτας, δι’ αύτδν είσίν ένεστώς. Συλλογιζόμενοι δέ 
δλίγον, εύρι'σκομεν αληθώς τάς έποχάς ταύτας ούχί 
τοσοϋτον μεμακρυσμένας δσον γενικώς θεωρούνται· 
μίαν τών βραχύτερων τοΰ χρόνου διαιρέσεων, έν λε
πτόν λαμβάνοντες ώς βάσιν, μένομεν έκπληκτοι οτι 
μέχρι τής σήμερον μόλις έν δυσεκατομμύριον λε
πτών παρήλθεν άπδ τοΰ θανάτου τοϋ ’Ιησοϋ Χρίστου. 
Καί όμως τά λεπτά ταϋτα ώνομάσθησαν άρχαιότης, 
ώς νά ειχον τινά έπισημότητα απέναντι τών έπι- 
σεσωρευμένων ήλικιών τοϋ κόσμου.

Τοϋ κόσμου λέγοντες, δέν εννοοϋμεν τδν ήμέτε- 
ρον, τδν χθές γεννηθέντα· καθότι μόλις 5,845 έ
τών, ή μόνον τριών δυσεκατομμυρι'ων έβδομήκοντα 
ένδς έκατομμυρίων καί δγδοήκοντα χιλιάδων δκτα- 
κοσι'ων λεπτών ήλικίαν έχει οδτος· καί έξίσταταί 
τις συλλογιζόμενος δτι τοσοϋτον δλίγα λεπτά μας 
χωριζουσιν άπδ τοΰ ’Αδάμ, μέ κρεμαμένας χεΐράς 
έντδς τών μεγαλοπρεπών κήπων τοϋ έπιγειου παρα
δείσου περιδιαβάζοντος. Δι’ ήμας ιδού όποια είναι ή 
άπωτέρα άρχαιότης· καθότι ό Όμηρος μέ τά τρισχί- 
λια έτη του άφ’ ήμών, άριθμεΐ μόλις έν δυσεκατομ
μύριον, 576 εκατομμύρια καί 800 χιλιάδας λε
πτών. Οί ’Ινδοί, καί οί τής Κίνας, κα! τής γηραι
ός Αίγυπτου κάτοικοι, οί τοσοϋτον ύπερ.οπτικώς εις τδ 
σκότος τής άρχαιότητός των έγκαυχώμενοι, ήθελον 
κινήσει τδν γέλωτα τοϋ χρόνου, άν αδτδς έν τή 
awfpia του ήν γέλωτος έπιδεκτικός.

’Αλλ’ άς θεωρήσωμεν τοΰ χρόνου τδ μέτρον ύπδ 
άλλην έποψιν, σχετικώς ώς πρδς τοΰ άνθρώπου τάς 
ήλικίας.

Παρήλθον ήδη, ώς πασίγνωστου, 1850 σχεδδν έτη 
άφ’ δτου δ Ίησοϋς Χριστός άπέθανε. Διαχωριζόμεθα 
τής έποχής ταύτης, διά τής ζωής 37 περίπου άν
θρώπων πεντηκονταετών άλλ’ έπειδή έκαστος αιών 
έγέννησεν εις τινα τής γής γωνίαν ένα τούλάχις-ον 
εκατοντούτην, πρέπει νά μετρήσωμεν τήν ζωήν 1 8 άν
θρώπων καί ήμίσεως, δπως άπδ Χριστοΰ κατέλθω- 
μεν μέχρις ήμών. Έφαρμόζοντες τδ νέον τοϋτο τοϋ 
χρόνου μέτρον είς τήν κοσμογονίαν, θέλομεν εδρει ό
τι άπδ τδν Άδάμ μας χωρίζει ή ζωή 11 7 περίπου 
άνθρώπων πεντηκονταετών- ή, άν θέλητε, 66 άνθρώ
πων έκατονταετών.

Αί έποχαί άς άρχαίας άποκαλοΰμεν κέΐνται το
σοϋτον πλησίον ήμών, ώστε πρέπει νά έρυθριώμεν 
τώ όντι δί ήν τοϊς άποδίδομεν παλαιότητα· καθότι 
τεσσάρων άνθρώπων πεντηκονταετών ή ζωή μας φέ
ρει σχεδδν είς τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ'. τής Γαλλίας τήν 
γέννησιν, ή ζωή έπτά τοιούτων, είς τήν βάπτισιν 
Φραγκίσκου τοΰ πρώτου, ή δέ τών είκοσι, μας ά- 
ναβιβάζει μέχρι τοϋ Καρόλου μάγνου.
, Άλλά τδν χρόνον αύτδν, τδν όποιον τόσον καλώς 

είς εκατονταετηρίδας, είς έτη, είς μήνας, είς εβδομά
δας, εις ημέρας, εις ώρας, καί είς λεπτάγνωρίζομεν νά 
κανονίζωμεν καί νά διαιρώμεν, πώς τδν διερχόμεθα; 
θέλομεν τδ ίδή κατωτέρω.

Έκλαμδάνομεν ενός άνθρώπου τήν ζωήν είς έβ
δομήκοντα δύω έτών διάστημα· ό μέσος ουτος δρος 
είναι βεβαίως άριστος. ‘ϊποθέτομεν τδν άνθρωπον τού
τον καλώς κατεσκευασμένον, ευρωστον, φιλόπονου, δ
πως παραστήσωμεν καλήτερα πόσον χρόνον κατά 
τδ μακρόν αύτοϋ στάδιον δαπανά έπί ματαίω.

Άς έξετάσωμεν τήν διανομήν τών είκοσιτεσσά- 
ρων ώρών τής ήμέρας, άς ή θεία πρόνοια τώ έχο-

ρήγησεν άναλόγως τών «ναγκδν, τών έργασιών καί 
τών ήδονών του.

Άρχόμεθα πρώτον έκ τοϋ δπνου, δστις είς δλι- 
γώτερον τών 8 ώρών καθ’ ήμέραν δέν δύναται νά 
προσδιορισθή. Ό μέσος ούτος δρος είναι μέτριος, σχη
ματίζει δ’ άμέσως είκοσιτέσσαρα έτη άφαιρούμενα έκ 
τών έβδομήκοντα δύω, Ό ήρως ήμών μένει άρα έπί: 
τής κλίνης είκοσιτέσσαρα έτη κοιμώμενος καί δνει- 
ρόττων.

Θεωροϋντες έπειτα δσον χρόνον δαπανά ένδυόμε
νος καί έκδυόμενος, εισερχόμενος καί έξερχόμενος 
τής κλίνης, βλέπομεν δτι αί έργασίαι αύται συμπερι
λαμβανομένου είς αυτάς καί τοΰ ξηρίσματος, είς δλι- 
γωτέραν τής ήμισείας ώρας καθ’ ήμέραν δέν δόναν- 
ται ν άποπερατωθώσιν. ’Εκ τών έβδομήκοντα δύο λοι
πόν έτών άφαιροΰνται άκόμη δεκαοκτώ μήνες, ή εν 
καί ημισυ έτος.

Έρχονται μετά ταϋτα αί σωματικοί άνάγκαι· πρέ
πει άπολΰτως νά τραφή τδ σώμα, δπως ή ίσοσταθ- 
μία του διατηρηθή. Δέν δυνάμεθα δλιγωτέρας τών δύο 
ώρών καθ’ ήμέραν νά προσδιορίσωμεν διά τά διάφο
ρα τοΰ άνθρώπου συμπόσια, είτε δύω, είτε τρία, είτε 
καί τέσσαρα άν ώσι. Δύω άρα ώραι (έκ τών είκοσι- 
τεσσάρων λαμβανόμεναι σχηματίζουσιν έξ έτη είς τδ 
διάστημα τών έβδομήκοντα δύω.

Αλλά ή τροφή συνεπιφέρει συνέπειαν δυσάρεστον 
μέν, πλήν άναπόφευκτον, ήτις άπασχολεϊ τδ δλιγώ
τερον παρά τοΐς υγειεστέροις τών άνθρώπων έν τέ
ταρτον τής ώρας καθ’ ήμέραν έκ τοϋ τετάρτου 
δ’ αύτοϋ τής ώρας είς έβδομήκοντα δύω έτη έννέα με
γάλοι μήνες σχηματίζονται.

Επειτα τδ άνθρώπινον γένος δέν πρέπει νά άπο- 
λεσθή. Τοιαύτη είναι τοϋ θεοϋ ή θέλησις έν ταΐς ά- 
γίαις αύτοϋ γραφαΐς διαγραφεϊσα· δ ήθικ.δς άρα έ
ρως, τδ λεπτόν τοϋτο καί ευγενές αίσθημα, δπερ δ 
ούρανδς τοσοϋτον άφθόνως διέχυσεν είς τάς ψυχάς καί 
είς τάς καρδίας μας, αίσθημα πλήρες τρυφερότητος 
καί εύδαιμονίας, πρόδρομος δέ έρωτος θετικωτέρου, 
άπασχολεϊ μίαν ώραν τήν ήμέραν τ’ δλιγώτερον, κα
θότι οί ύπδ έρωτος κατεχόμενοι είσί πολύλογοι έν 
γένει· ή ώρα δ’ αΰτη σχηματίζει τρία περίπου έτη έν
τδς τών έβδομήκοντα δύο.

Οί άνθρωποι όλοι, έκτός δλιγίστων έξαιρέσεων, δα- 
πανώσι μίαν τούλάχιστον ώραν καθ’ ήμέραν είς περι
διαβάσεις άσκόπους καί είς άνωφελεΐς συνδιαλέξεις· ή 
ώρα δ’ αΰτη σχηματίζει έπί τών έβδομήκοντα δύο 
έτών, τρία.

Ό άνθρωπος πάσης κοινωνικής τάξεως έπιτρέπει 
προσέτι είς έαυτδν κα! διασκεδάσεις: ώς λ: χ: θέα
τρα, συναναστροφάς, χορούς, παίγνια, έν τή άνωτέρα 
κοινωνία, τάς εύθυμίας δέ, τά καφφενεΐα καί τά κα
πηλεία είς τάς κατωτέρας τάξεις. Αί διάφοροι αύται δια

σκεδάσεις άπασχολοϋσι βεβαίως δυω ώρας έκ τών- 
είκοσιτεσσάρων τής ήμέρας ή έξ έτη έπί τών έβδο» 
μήκοντα δύω.

Αί άσθένειαι τέλος, αί καθ’ ολας τάς ήλικίας τοϋ; 
άνθρώπου έπερχόμεναι, κυρίως δέ κατά τήν παιδικήν 
καί τήν προβεβηκυΐαν, δύνανται ν’ άπασχολήσωσι κα
τά μέσον ορον δύω ώρας καθ’ ήμέραν, καί έλαττώ- 
νουσιν άκόμη τά έβδομήκοντα δύο έτη, κατά έξ.

Απασαι άρα αί άνάγκαι αύται, τής έξ έβδομήκον
τα δύω έτών συγκείμενης άνθρωπίνης ζωής, άπαιτοϋ- 
σι δεκαεννέα ώρας καί τρία τέταρτα έκ τών είκοσι- 
τεσσάρων, αιτινες έχορηγήθησαν καθ’ ήμέραν είς τδν 
άνθρωπον ώστε τέσσαρες μόνον ώρα: καί έν τέταρ

τον μένουσιν είς αύτδν διά νά τάς δαπανήση είς τάς j 
άποκαλουμένας επωφελείς εργασίας.

Έκ τών έβδομήκοντα δύω λοιπόν έτών ιών χορη- 
γηθέντων είς τδν άνθρωπον, δν παρεστήσαμεν φιλεργον 
καί ευρωστον, θέ?.ει δαπανήσει ούτος 59 έτη, 3 μή
νας, 4 ήμέρας, καί 4 ώρας, κοιμώμενος, ένδυόμενος, 
τρώγων, άσθενών, δμιλών, περιδιαβάζων, κτλ. κτλ. 
Θέλουσι δε τώ μείνει 12 έτη, 8 μήνες, 25 ήμέ- 
ραι κα! 20 ώραι, καθ’ άς δύναται ν’ άσχοληθή είς 
τά τής βιομηχανίας του.

Έκ τοϋ Γαλλικού.
Σ. Μ. Τής άνωτέρω διατριβής δ συγγραφεύς έλη- 

σμονησε ν’άναφέρη καί τήν διάρκειαν τής παιδικής έ
ποχής, καθ’ ήν δ άνθρωπος, μέχρι τών 7 έτών του
λάχιστον δέν δύναται νά έγκύψη είς έπωφελή ή βιο
μηχανικά έργα. Άφαιρουμένων άρα καί τών 7 τούτων, 
ή καί 6 έτών, τί τώ μένουσι πλέον; 5 ή έξ έτη· 
καί όμως είς τοσοΰτο βραχύ διάστημα ζωής ένεργητι- 
κής όπόσα τεράστια κατορθώνει, όποια καί πόσα μυ
στήρια τής πλάσεως άνεκάλυψε I

■— ‘Ο Γάλλος Κ. Καστελνώ, διοδευσας έσχάτως τήν 
μεσημβρικήν Αμερικήν, καί έπανελθών είς Γαλλίαν δι- 
ευθυνεν είς τδ γαλλικόν ύπουργεΐον περιεργοτάτην τής 
οδοιπορίας του έκθεσιν. Προσαναβάς τδν ποταμόν τών Α
μαζόνων, κατεμέτρησε τδ βάθος αύτοϋ διά τής βολίδος, 
καί εύρεν αυτόν έχοντα άπδ έξ μέχρι δώδεκα πήχεων 
βάθος, καί έπομένως πλώϊμον άπδ τά μέγιστα άτ- 
μοκίνητα έπί χιλίας, καί διά τών όμορρόων αυτώ 
έπί χιλίας διακοσίας λεύγας, άπδ τής πόλεως Πέ
ρας, κειμένης έν Βρασιλία έπί τών έκβολών του, 
μέχρι τοϋ χωρίου Ναύτας, έν τή Περουβια κειμέ
νου, καί μόνον δέκα ήμέρας άπδ τήν Λίμαν, ή τήν 
δυτικήν τής Αμερικής παραλίαν, άπέχοντος. "Ωστε 
διά τοΰ μεγαλοπρεπούς αύτοϋ ποταμοΰ, ον ό Κ. 
Καστελνώ κηρύττει τδν πρώτον τής οικουμένης, δια- 
πλέεται άκωλύτως ή μεσημβρική Αμερική σχεδδν 
καθ’ ολον τδ πλάτος της, καί ίσως ή κατασκευή 
σιδηράς όδοΰ άπδ Ναύτας είς Λίμαν θέλει ποτέ 
κριθή έργον έφάμιλλον τής τομής τοϋ Πανάμα.

« Οί εύδαίμονες παραποτάμιοι Ούάγας, λέγει ό 
συγγραφεύς, ζώσι δασόβιοι, ώς μόνον έχοντες έν
δυμα τά άλουργά πτερά τοΰ δρνέου Άρα. Είσί χει- 
ροήθεις τούς τρόπους καί ειρηνικοί, πιστεόουσιν είς 
τής ψυχής τήν αθανασίαν, συγχρόνως όμως καί οτι δ 
άποθανών δεδικαίωται. Κατ’ αύτούς, δ Θεός κρύπτε
ται όπισθεν τοϋ ήλιου, καί πρωτίστην του άσχολί- 
αν έχει τήν κίνησιν τοϋ άστέρος τούτου. Είσί δέ μονό
γαμοι, πιστοί είς τούς συζυγικούς δεσμούς, καί τό
σον φιλόστοργοι πρδς τά τέκνα των, ώστε όταν συμ
βή νά τά στερηθώσι, καταστρέφουσιν ολα τά κτή- 

/ματα, καίουσι τδν οικόν των, τά όπλα των, και ό
τι πολυτιμώτερον έχουσι. Τήν νυμφευομένην κόρην 
ικατακλείουσιν έπί τριμηνίαν είς μονήρη καλύβην έν
τδς τών δασών, καί ή μήτηρ της μόνη δύναται νά 
προσέλθη είς αύτήν. Όταν δέ γυνή γεννήση, δ ά- 

- νήρ της κατακλίνεται είς τδν κράββατον, καί οίκτράς 
.άναπέμπει φωνάς, έν ω ή δυστυχής τδν υπηρετεί, 
-καί προσπαθεί νά τδν παρηγορήση διά τάς φαν- 

-,ταστάς του ώδίνας. Ή τυραννική τών άνδρών έπιρ- 
βοή ύπερέβη κατά τοϋτο ένταΰθα παν δριον.»

Μεταξύ άλλων περιέργων αντικειμένων καί μάλι
στα θηρίων ζώντων, καί βιομηχανικών προϊόντων έ'πεμ- 
ψεν ό Κ. Καστελνώ είς Γαλλίαν λίθινου άγαλμα, σταθ
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μδν άγον διακοσίων λίτρων, καί εΰρεθέν είς τοϋ 
Ρίου Νέγρου τά δάση. Τδ άγαλμα είναι άμορφον 
έντελώς, νηπιώδη τής τέχνης έμφαϊνον κατάστασιν. 
καί πολύτιμον κατά τοϋτο, δτι είναι τδ μόνον εύρε· 
θεν μέχρι τοϋδε έν Βρασιλία. Είναι δέ γυναικεϊον, 
καί παρίσταται καθήμενον, καί διά τών δύω χειρών 
του κρύπτον τά στήθη του· πατεΐ δέ φαλλόν υπό τούς 
δύω του πόδας. 'Η τοπική παράδοσις τδ λέγει τής 
έποχής τών άρχαίων Αμερικανών Αμαζόνων. « Μέ- 
χρις έσχάτων, λέγει ό συγγραφεύς τής έκθέσεως, 
δέν έπίστευον τήν ΰπαρξιν τών μαχίμων τούτων γυ
ναικών. Άλλ’ έπιτοπίως, καί μάλιστα είς τήν έπαρ- 
χίαν Όβΰδου, έπληροφορήθην οτι ή παράδοσις αΰτη 
είναι δημώδης παρά τοΐς Ίνδοΐς . . . Άν παραδεχ- 
θώμεν τήν περί τής έποχής τοϋ άγάλματος κοινήν 
ιδέαν, δυνάμεθα νά τδ έξηγήσωμεν ώς άλληγορίαν 
τής Άμαζόνος, μή θελοόσης μέν νά όμολογήση ότι 
είναι γυνή, καταπατούσης όμως συγχρόνως τδ άνδρι- 
κδν σύμβολον. »

Έκ τών δύω συντρόφων τοϋ περιηγητοϋ, ό είς έ- 
φονεύθη ύπδ τδν άγριων, ό δ’ άλλος, είκοσιτριών έ
τών ήλικίας ών, έμεινεν έκ τών κακοπαθιών τδ ή- 
μισυ σώμα παραλυτικός.

Ό Κ. Καστελνώ φέρει μεθ’ έαυτοϋ ένα Μαλαΐον, 
καί ένα μικρόν άγριον, Καλούμενον Καταλαν, ά
νήκοντα είς τήν φυλήν τών άνθρωποφάγων Άπιναγών.

—· Είς τδ πρώτον φυλλάδιο ν άναφέραμεν περί κινεζι- 
κοϋ τίνος σιδηροΰ πλοιαρίου, σταλέντος είς τά Μου
σεία τών Παρισίων. Γνωστόν είναι δτι ή διά σιδή
ρου ναυπηγία είναι έν τών έσχάτων καί παραδόξων 
βημάτων τής Εύρωπαϊκής βιομηχανίας. Έν τούτοις ό 
περίφημος σινιστής, Κ. Στανισλάς Ίουλιανδς, έξήγαγεν 
έκ σινικών βιβλίων, δτι δ ένδοξος σινδς φιλόσοφος 
Όαϊχαντσού, άκμάσας 160 έ'τη π. χ. (πρδ τής ά- 
λώσεώς τής Κορίνθου ύπδ 'Ρωμαίων) όμιλεΐ περί 
πλοίων όλοσιδήρων. Προσέτι ή ιστορία τής έπαρχίας 
Κιαο-Τσεού άναφέρει δτι είς τδ θέμα Γγάν-Τίγγ υ
πάρχει άκόμη τδ χαλκοϋν πλοΐον τοϋ Κεου-Τσιέν, 
βασιλέως τοΰ Ύουέ, άρξαντος κατά τά 465 π. χ. 
(ήτοι επί τών μηδικών). Βεβυθίσμένον δ’ έντδς τής 
άμμου, τδ πλοΐον τοϋτο έφαίνετο έν ώρα άμπότιος. 
Έν δέ τή συλλογή τοϋ Ούαγγ-Κιά, τή καλουμένη 
Χι-ι-κί, καί έκδοθείση μεταξύ 265 καί 41-9 μ. χ. 
άναγινώσκεται δτι ό Βασιλεύς Ύεγ-Κιεού έστειλε τδν 
φόρον του καί τούς πρέσβεις του είς τήν πρωτεύουσαν 
έπί πλοίου κατεσκευασμένου δλου άπδ χαλκά πέταλα.

— Μεταξύ τών άγγελιών μιας τών τοϋ Λονδίνου 
έφημερίδων, άναγινώσκεται καί ή άκόλουθος, ούχί 
ώς ειρωνεία, άλλά λίαν έμβριθώς κατεχωρισμένη.

Πω.letzai θέσις ίπαίτου.
« 'Η θέσις αΰτη κεϊται έντδς παροικίας έλεημόνων 

άνθρώπων, άποφέρει τριάκοντα σελίγγια (42 Δραχμ.) 
καθ’ έβδομάδα είς τδν ήδη διακατέχοντα, άλλον κό
πον μή έχοντα είμή νά περιμένη τών παροδιτών τάς 
καθημερινός βοήθειας. Είναι έπίσης κατάλληλος καί διά 
τυφλόν έάίτιμον, δηλαδή δί άνθρωπον βλεποντα μεν, 
άλλ’ έπαγγελλόμενον τδν μή βλεποντα, κα! έχοντα 
κυνάριον νά τδν όδηγή. 'Η θέσις αΰτη είναι ασφαλε- 
στάτη, κα! έντελώς άφορολόγητος μέχρι τοϋδε, κατά 
πάσαν δέ πιθανότητα καί διά παντός, καθ’ δτι οί υ
πουργεί, *α>ι 'αμ=Ϊ2'* στερήται σήμερον, δέν 
τήν καθυπέβαλον δμως είς φόρον.

Ό νϋν κάτοχος ειδοποιεί τούς ά^γοραστάς δτι έπει- 
δή τά κέρδη κατέστησαν τδ πρόσωπό·) του φαιδρόν 
καί έλεγχον εύημερίαν, δέν ήδυνήθη να απόλαυση
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εσχάτως άπό τήν δημοσίαν εύσπλαγχνιαν όσα Θέλει 
δυνηθή άλλος ίσχνοπρόσωπος καί ξηρός, καί οτι επο
μένως ή τιμή τής θέσεως θέλει άναλογισθή πρός τήν 
έψιν τοΰ διαδόχου του· άν δέ οδτος είναι και ήκρωτη- 
ριασμένος, θέλει δώσει δέκα γινέας (280 Δραχμάς) 
περισσότερός διά τήν θέσιν. Δημόσιοι όμολογίαι δέν 
γίνονται δεκτά: είς πληρωμήν. »

Ή μεγάλν εχλειψις τοϋ τίλιου 

Κατά τήν 27 Σεπτεμβρίου 1847.

Κατά τήν 27 Σεπτεμβρίου (9 Όκτωμβρίου) ε. ε. θέ
λει συμβή έκλειψις τοΰ Ήλιου αξιόλογος διά τό μέ
γεθος της· και περίεργος δι’ ήμάς, έπειδή είναι ή τε
λευταία μέχρι του έτους 1851 όρατή έν Εύρώπη, Πρό 
καιροΰ ήδη διεδόθη ή φήμη, οτι ή μεγάλη αυτή έκλει- 
ψις τοΰ Ήλιου δέν θέλει είσθαι όρατή έν ‘Ελλάδι, ένω 
θέλει γίνει όρατή καθ’ άπαντα τά μέρη τής ‘Ελλάδος 
και διά τάς ’Αθήνας θέλει είσθαι πολλά μεγάλη, ώς 
προκύπτει τοϋτο έκ τών ήδη ευτυχώς αποπερατωμέ
νων ύπολογισμών τοΰ Καθηγητοΰ Κ. Βούρη.

Είς τάς’Αθήνας καί είς τήν Κωνσταντινούπολην ή μέν 
αρχή τής έκλείψεως θέλει συμβή κατά τό βορειοδυ
τικόν μέρος, τό δέ τέλος κατά τό νοτιοανατολικόν μέ
ρος τοΰ ‘Ηλιου. Είναι σπάνιον νά παρουσιασθή μία έκ- 
λειψις τοΰ Ήλιου δακτυλιοειδής· τοϋτο συμβαίνει τό
τε μόνον όταν ώς έκ τής άμοιβαίας καί ώς πρός τήν 
γήν θέσεως τοΰ τε Ήλιου και τής Σελήνης ή τελευ
ταία φαίνεται μικροτέρα τοϋ πρώτου, καί όταν προσέ
τι είς τήν περίστασιν ταύτην δΓ ώρισμένον τινά τόπον 
έπί τής γής τό μέγεθος τής έκλείψεως ύπερβαίνει όρον 
τινά (είς τήν παροΰσαν έκλειψιν τους ένδεκα δακτύ
λους). Άμφότερα έχουσι κΰρος διά τήν προσεχή τού
την έκλειψιν καί δι’ ώρισμενας τινάς τοποθεσίας. Ό-

ΕΚΛΕΙΨΙΣ Τ< 

κατά την 27 Σ«πτ«μβ^ί»υ

-V θήνα·..

Αρκτο;.

Νότος.

σοι παρατηρήσοϋσι τήν έκλειψιν άνευ τηλεσκοπίου, 
άλλ’ απλώς μέ μαυρισμένον υελον, θέλουσι διακρίνει 
τήν αρχήν τής έκλείψεως δλίγα τινά λεπτά ύστερώ- 
τερον άφ’ ό,τι είναι σημειωμένα ένταΰθα, έπειδή κατ’ 
άρχάς ή Σελήνη φαίνεται ώς λεπτότατον μόνον μαΰ- 
ρον τόξον έπί τοΰ ήλιακοΰ δίσκου· τό ίδιον έχει κΰρος 
καί διά τό τέλος, όπερ διά τόν άοπλον όφθαλμόν θά 
συμβή όλίγον τι πρότερον.

"Εκ-Ιειγκ: τοΰ 'ΙΙ.Ιίον χαζά τήζ 27 Σεπτεμβρίου 
(9 Όχτωμβρίον) 1847 όιά τή>· πόΜκ 

τών Αθηνών.

’Αρχή τής έκλείψεως ... 7 ώρ. 49 λεπτά π. μ. 
μέσου χρόνου. Τέλος τής έκλείψεως .... 11 ώρ. 
Ο λεπτ. π. μ. μέσου χρόνου. Μέγεθος τής έκλείψεως 
9. 8 δακτύλων.

Εντεύθεν δήλον πρός τοις άλλοις, ότι είς τάς ’Α
θήνας ή έκλειψις θέλει διαρκέσει 3 ώρας καί 11 λεπ. 
Είς τήν Κωνσταντινούποκιν ή διάρκεια αυτής θέλει 
είσθαι 3 ώρών καί 1 6 λεπτών· τό δακτυλίδιον αύτόθι 
θέλει διαρκέσει τέσσαρα λεπτά πρώτα περίπου. Κα
τά τήν ήμέραν ταύτην τής έκλείψεως ό Ήλιος άνα- 
τέλει έν Άθήναις μέν περί τάς 6 ώρ. 3 λεπτά μέσου 
χρόνου, έν Κωνσταντινουπόλι δέ περί τάς 6 ώρ. 18 
λεπτ. φαινομένου χρόνου (λογιζομένων άμφοτέρων τών 
άνατολών ώς πρός τόν θαλασσινόν ορίζοντα καί τό κέν- 
τρον τοΰ Ήλιου).

Μ’ δλον«δτι έν καιρώ τής μεγίστης έκλείψεως υπάρ
χουν διάφοροι άστέρες πρώτου μεγέθους ύπεράνω’τοΰ 
όρίζοντος τών ’Αθηνών, δέν θέλουν όμως είσθαι δρα- 
τοί, έπειδή ή έκλειψις δέν είναι δλική. Ίσως ύπό 
άρμοδίων περιστάσεων θά φανή ή ’Αφροδίτη πλη
σίον τοΰ Ήλιου πρός τό νοτιοδυτικόν μέρος αύτοΰ, δ 
Ζευς πρός δυσμάς καί δ λαμπρότατος τών άπλανών 
άστέρων, δ Σείριος, πλησίον τοΰ νοτιο δυτικοΰ δ- 
ρίζοντος.

Υ ΗΛΙΟΥ

(9 Όχτω?ί*®Ρ·) 1847.

ΚωνσταντινυύποΛις.

Ά ?χτο;.

Νότο;.

1ΠΠ0ΤΑΙ ΤΟΪ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.

ΤΟΪ

ΠΑΥΛΟΥ ΦΕΥΑΛΟΥ.
(PAUL FEVAL)

ΜιταφριοΟΙν έχ τοΰ Γαλλιχοΰ

Ύπό A. 'Ρ. ‘Ρ.

I
ί

(συνέχεια ιδε φυλ. ά.)

' ’Εν τω αμα συνεκινήθη τό πλήθος, καί όγγώδης 
τις κολοσσός, φέρων περί τήν όσφύν καθημαγμένον 
διάζωμα, έπροχώρησε πρός τό βήμα, άνατρέπων τά 
πάντα έπί τής διαβάσεώς του.

Ίδου, είπε θέτων τόν πόδα του είς τάς βαθμίδας· 
ίδου δ Βαλθάσαρ 1

— Εύγε, Βαλθάσαρ! ανέκραξε πάλιν δ όχλος.
—« Έκεΐν’ δποΰ θά σας είπώ, έπανέλαβεν δ γίγας, 

μακρύ δέν είναι, πονηρόν είναι. Κάτι έλεγαν εδώ- τόν 
Κόντην, τόν υιόν τοΰ κρεωπώλου, έλεγαν. Αυτό είναι 
ή μόνη άλήθεια. Έγώ είχα τήν τιμήν νά δουλεύσω τόν 
πατέρα του, καί τόν είδα νά πεθάνη άπό λύπην πώς 
δ υιός του δέν ήθελε ν’ άκολουθήση τό έπάγγελμά 
του . . . Ώ! τι άξιόλογον έπάγγελμά, άδελφούλια μου.

— Άφες αύτά, είπεν δ πρόεδρος. *
— Έχετε δίκαιον, είναι λόγος κάποιον νά σκοτώ- 

σωμεν, δέν είν’ άλήθεια. Όταν άρχίσωμεν μίαν φοράν, 
μέ φαίνεται πώς είναι κρίμα νά σταθώμεν ’ς τήν μέ- 
σην. Ό Κόντης είναι κακόμοιρος άνθρωπος, δ βασι
λεύς όμως είναι τρελλός. "Υστερ’ άπό τόν Κόντην θά 
έλθη άλλος.

— Έχει δίκαιον, έπευφήμησαν τινές φωναί.
·— θά σκοτώσωμεν κ’ έκεΐνον τόν άλλον, έπανέλα

βεν δ Βαλθάσαρ. "Υστερ’έπ’ έκεΐνον θά έλθη πάλιν άλ
λος, καί τελειωμόν δέν θά έχουν. Τό εύκολώτερον εί
ναι νά σκοτώσωμεν τόν βασιλέα.

Αίφνηδία σιωπή έπεκράτησεν είς τήν αίθουσαν.
— Άθλιε 1 άνέκραξεν δ Σιμών, άναπηδήσας έπί 

τής έδρας του, τολμάς νά προτεινης τόν φόνον τοΰ 
Βασιλέως;

-—· Διατί όχι; έρώτησεν άταράχως δ Βαλθάσαρ.
— Μά τό αίμα τών Σούζων, άπήντησε θυμωθείς δ 

νέος. Ό άνόσιος αύτός λόγος είναι δ τελευταίος ος- 
τις θέλει ποτέ έξέλθει άπό τό στόμα σου.

Καί έββίφθη κατά τοΰ γίγαντος μέ τό ξίφος γυμνόν.
— Προδοσία! προδοσία! ήκούσθη πανταχόθεν. Είναι 

κατάσκοπος τής αΰλής. Θάνατος! θάνατος!
Καί πανταχόθεν περικυκλωθείς δ Σιμών, έββίφθη 

κατά γής, λαί έν ροπή δφθαλμοΰ άφωπλίσθη.
—- Ώμοσεν είς τό αίμα τών Σούζων, έλεγον οί 

δρμητικώτεροι. Είναι βέβαια δούλος τοΰ νέου Καστελ
μελχώρου, τοϋ καλοΰ κόμητος, οστις χθές μόλις έφ- 
Οασεν είς Λισαβώνα, καί έτρεξεν άμέσως νά έπισκε
φθή τόν Κόντην.

— Ψεύδεσθε! ήθέλησε νά είπή δ Σιμών. ‘Ο Κό
μης Καστελμεχώρας είναι έντιμος Πορτογάλλος, ά- 
ποστρεφόμενος καί περιφρονών τόν Κόντην ώς καθείς 
έξ ΰμών.

Αλλά μεταξύ τοΰ πλήθους ήσαν έκεϊ καί πολλοί 
τών προμηθευτών τής οικίας τοΰ Κόντη- — διότι δ αύ
τός πωλητής ήμπορεΐ κάλλιστα τό πρωί νά πωλή

| υποδήματα ή άνάκροκον ένδυμα είς τόν άνθρωπον έ
κεΐνον, ου τίνος θά ζητήση τό εσπέρας τήν κεφα
λήν. Τινές δέ τών προμηθευτών τούτων είχον ίδή τόν 
Λουδοβίκον Βασκονγέλλον Υ. Σούζαν, Κόμητα Κας-ελ- 
μεχώραν, παρουσιασθέντα τό πρωί είς τόν αύλικόν, 
καί έσπευσαν νά μαρτυρήσωσι περί τούτου. Ή περί- 
στασις αυτή έκορύφωσε τόν κίνδυνον τοΰ Σίμωνος, καί 
δ θάνατός του άπεφασίσθη.

·— Τά τού Καίσαρος Καίσαρι, αύθένται καί κύριοι, 
είπεν είς τών μαθητευομένων. Τό έργον τού δημίου 
άνήκει δικαιωματικώς είς τόν Βαλθάσαρ.

Οι έργοστασιάρχαι καί οί συντεχνιάρχαι είχον άπολέ- 
σει πάσαν έπιββοήν έπί του παροξυνθέντος έκείνου ό
χλου, καί δέν έδύναντο πλέον νά τόν πραΰνωσιν. ’Αμ
φίβολον δέ είναι άν είχον καί τήν θέλησιν νά σώσωσι 
τόν άνθρωπον τούτον, οστις τήν έπαύριον ήρκει νά εί
πή μίαν λέξιν διά νά έκθέση τήν κεφαλήν των είς 
τόν πέλεκυν τοΰ δημίου. Διά τούτο αύτοί μέν έμενον 
αδιάφορο: θεαταί τής σκηνής, τό δέ λοιπόν πλήθος 
άπεδέχετο μετ’ ένθουσιασμοΰ τήν πρότασιν τοΰ μαθη- 
τευομένου. Ό Βαλθάσαρ ήν δ εύδοκιμών έν τή συνε- 
λεύσει, καί χωρίς σχεδόν νά τό ύποπτεύη δ ίδιος, 
είχεν άποκτήσει μεγάλην δημοτικότητα. ‘Ο Σιμών 
επομένως έσύρθη μεχρις αύτοΰ, καί δ μαθητευόμενος 
προσφέρων είς τόν γίγαντα έκ τής άκωκής τό ξίφος 
τοΰ δυστυχούς νέου, ένευσε νεύμα έκφραστικώτατον.

Τό νεύμα τούτο έννόησεν δ κρεοπώλης, καί έπανέ
λαβεν άταράχως τό φλεγματικόν του « διατί δχι; » έ
πειτα δέ άρπάσας τό οπλον, έξέτασε τήν λεπίδα ώς 
άνθρωπος είδήμων, έκίνησε τήν κεφαλήν ώς λέγων 
οτι είναι καλή, καί έτέθη είς κατάλληλον θέσιν. Τό
τε ο! κρατούντες τόν Σίμωνα ώπισθοδρόμησαν έν βή
μα, καί δ κρεωπώλης ύψωσε τό ξίφος.

Άλλά τήν στιγμήν ταύτην δ Σίμων, οδ τίνος ή κε
φαλή είχε καταπέσει έπί τοΰ στήθους του, άνηγέρθη 
ύπερηφάνως, καί ήτένισε τόν δήμιόν του.

Ό Βαλθάσαρ άφήσας τότε τό ξίφος νά πέση άπό 
τάς χεϊράς του, έτριψε τούς οφθαλμούς του.

■— Αύτό άλλάζει, είπεν, αλλάζει ολως διόλου.
— Λοιπόν; τί ήκολούθησεν; έλεγεν ή συνέλευσις, 

ήτις περιμένουσα τήν κεφαλικήν έκτέλεσιν, δέν εί
χεν δρεξιν νά τήν στερηθή.

—· Ήκολούθησεν, άπεκριθη δ Βαλθάσαρ, 8τι αύτό 
διαφέρει ολως διόλου.

— Πάρε σύ τό ξίφος, Διέγε, είπε μία φωνή, καί 
κτύπα. Αύτός μόνον πρόβατα ήξεύρει νά σφάζη· φο · 
βειται.

Τινές έργάται έββίφθησαν νά λάβωσι τό ξίφος, άλλ’ 
δ Βαλθάσαρ τούς προέλαβε, καί σταθείς μεταξύ αύ- 
τών καί τοΰ Σίμωνος, διέγραψε μέ τήν λεπίδα δύω 
ή τρεΐς δεκάδας καμπύλων τόσων εύστόχων, ώστε έν 
τώ αμα εύρύς κύκλος έμεινε κενός πέριξ του.

— Άφ’ οδ σάς λέγω, κύριοί μου, οτι αύτό άλλά- 
ζει ολως διόλου, έπανέλαβε μέ μεγίστην άταραξίαν. .. 
’Ακούσατε. Άν έχετε μεγάλην δρεξιν νά μέ ίδήτε 
νά κόπτω κεφαλάς, συμφωνήσατε μεταξύ σας, καί 
δόσατέ με κάμμίαν άλλην, Αύτή είναι κεφαλή γεν
ναίου, καί τό πράγμα είναι δυσεύρετον. Μήτε σείς 
μήτ’ έγώ δέν θά έγγίσωμεν μίαν του τρίχα.

— Τόν γνωρίζεις λοιπόν; Έρώτησεν είς τών γε
ρόντων.

— Άν τόν γνωρίζω; . . . Ναι καί δχι. . . Άλ
λά λαί .σεις όταν τώρα μ’ έχειροκροτούσατε, ήξεύρε- 
τε ποιος είμαι;

Τόν έγγυάσαι. f
—_ Μά τήν κεφαλήν μου.

3.
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— Πώς δνομάζεται;
— Δέν ήξεύρω.
— Αύτές μας περιπαίζει, είπον οί έργοστασιάρ- 

χαι, ένθυμηθέντες τήν έπαύριον μετά τρόμου. Συ
νεννοείται μέ τέν άγνωστον αύτόν νέον, καί οί δύω 
είναι κατάσκοποι τής αύλής.

—■ Άληθέστατον είναι, έψιθύρισεν ό Γάσπαρ πρές 
τέν γείτονα του. Σήμερον τέ πρωί άπήντησα τέν ά- 
παταιώνα έκεϊνον εις τήν πλατείαν συνωδευμένον 
άπό ένα ίππότην τοϋ στερεώματος.

— Δέν μένει πλέον άμφιβολια. Γίνη ο,τι γίνη, 
πρέπει νά τους συλλάβωμεν.

Ό βαλθάσαρ έλαδεν απειλητικήν θέσιν.
•— ’Ορθές, εΐπε πρές τέν Σίμωνα· έπαρε τέ σπα

θί σου. Γνωρίζω πώς ήξεύρεις νά τέ μεταχειρίζεσαι. 
Έγώ, έχω τήν μάχαιράν μου . .. Δύω μέ χιλίους 
δέν είναι πολλοί, μήτε άνήκουστον όμως δεν είναι. 
Ετοιμάσου.

Οι δέ πολΐται άντιπαρωτρύνοντο δπως) έφορμή- 
σωσι κατά τών δύω τούτων άνθρώπων, {άλλά κά
νεις δέν έδιδε τέ παράδειγμα. 'Ο Σιμών είχεν άνε- 
γερθή· ή δέ δψις του, έφ’ ής έπέπνεεν άτάραχος γεν- 
ναιότης, ηΰξανε τέν δισταγμέν τής δμηγύρεως.

—· Αί I κύριοί μου, είπεν δ Βαλθάσαρ μετ’ δλίγα 
λεπτά, βλέπω καί σείς πώς δέν έχετε περισσότε
ρα·? 2ρεξιν άπέ ήμας ν’ άρχίσητε. ’Αμέσως θά συ- 
νεννοηθώμεν. Ειπέτε με, θέλετε νά σας φιλεύσω μί
αν ιστορίαν; Άκούσατέ την θά σας κάμη νά περά
σετε μίαν ώραν, καί αί γυναικές σας θά πιστεύσουν 
οτι κάτι κατωρθώσατε αύτήν τήν νύκτα. Ή ιστορία μου 
είναι νωπή, έγινε σήμερον τέ πρωί, κ’ έλάδαμεν 
είς αύτήν μέρος καί σεις καί έγώ, Τοϋ δράμα
τος έγώ ήμην τέ θϋμα, καί σείς οί δειλοί καί 
άκακοι θεαταί, — καθώς πάντοτε, κύριοί μου. Ποιος 
δέ ήτον δ ήρως, άμέσως θά σας τέ είπώ.

Ήξεύρετε δτι σήμερον τέ πρωί δ Κδντης έσή- 
μανεν ολας τάς σάλπιγκας τών βασιλικών περι
πόλων διά νά σας προσκαλέση είς τήν πλατείαν, 
καί νά σας ύδρίση κατά πρόσωπόν τοϋ ούρανοϋ. 
Μερικοί άπέ σας, δσους δέν είχε τελειώσει δ φό
βος, είδατε ίσως δτι δ αύλικές έκτύπησε μέ τέ 
σπαθί είς τέ πρόσωπόν ένα δυστυχή, δστις δέν εί
χε τρόπον νά έκδικηθή... Τέ είδατε;

Ναι.
— Ό δυστυχής αύτές ύπέφερε πόνους. Τότε έ- 

προχώρησεν ένας άνθρωπος, καί έμπρές είς τά δμ- 
ματα τοΰ Κόντη ήπλωσε καί έδοσε τέ μανδύλι του 
είς τέν σαλπιγκτήν διά νά στεγνώση τέ αίμά του 
καί νά δέση τήν πληγήν του.

— Γενναίος ήτον έκεϊνος δ άνθρωπος, είπεν είς τών 
πρεσβυτέρων, διότι ήψήφισε τέν θυμέν τοϋ ύπουργοϋ, 
καί δ θυμές τοϋ ύπουριοϋ είναι θάνατος .. . ποϊος 
ήτον;

—θά τέ μάθετε ... Ό σαλπιγκτής δμως ήμην 
έγώ... Ώ1 ήσυχάσετε! Τί σας μέλλει τί ήμην 
τέ πρωί. Άπόψε είμαι κρεωπώλης δαυλός σας. Έ
πειτα έδώ βλέπω τέν βάπτην τοϋ Κόντη, τέν δπλο- 
ποιέν, τέν σκευοποιδν του. Διατί πιστεύεσθε δλιγώ- 
τερον είς έμέ παρά είς αυτούς; ‘Ο Κδντης τούς κα
λοπληρώνει αύτούς, καί μέ κακοπληρ ώνει έμέ. Έκ 
μέρους των νά τέν μισοϋν είναι άχαριστία, έκ μέ
ρους μου είναι δικαιοσύνη. Τέ ζύγι κλίνει πρές έμέ. 
Άλλ’ ας τ’ άφήσωμίν.. . Όταν δ αύλικές έτε- 
λείωσε τήν άναιδή φυλλοστρόκαν του, καί ήθέλησε 
ν’ άναχωρήση, σεις έκάματε τόπον, σείς άπεσύρ- 
θητε, καθώς θ’ άπεσυρετο κ’ ενα κοπάδι άπ’ έ

κεϊνα τά πρόβατα δποΰ τώρα έλέγατε. Ένας μόνος 
άνθρωπος δέν έσάλευσεν, ένας μένος άνθρωπος έ
κλεισε τέν δρόμον τοΰ Κόντη, καί δταν δ αύλικές 
ήθέλησε κατά τήν συνήθειάν του νά κτυπήση, ηυ- 
ρε τέν άνθρωπόν του. Τέν ίδετε δλοι πώς τένέκύλη- 
σεν είς τήν σκόνιν, καί δλοι ήκούσατε τάς λέξεις 
αύτάς,—· Τοΰτο δ λαός τής Λίσαβώνος 
είςσέ τέν υίέν τοΰκρεωπώλου. Είναι οί 
λόγο: αύτοί αύλοδούλου λόγοι;

— Όχι, δχι I άνέκραξε τέ πλήθος έντελώς με- 
ταμεληθέν. Όστις έκτύπησε τέν Κόντην εΐναι γεν
ναίος άνθρωπος. "Οστις τέν έκτύπησεν έν δνέματι τοΰ 
λαοΰ τής Λίσαβώνος, είναι καλές πολίτης .. . Τέ 
δνομά του;

— Σδς είπα δτι δέν τέ ήξεύρω. Τί μας μέλλει 
τέ ονομά του; Έκεϊνος δστις ήψήφησε Ιτέν θυ
μέν τοϋ Κόντη διά νά μέ βοηθήση, ξστις τέν έ- 
κρήμνησεν άπέ τέ άλογον, τριγυρισμένον άπέ τήν 
φρουράν του, διά νά σας έκδικήση, έκεϊνος είναι έμ
πρός σας, είναι αύτός!

Καί έ'ψαυσε τέν ώμον τοΰ Σίμωνος.
— Αληθές ! έκραξεν είς τών μαθητευομένων, τέν 
γνωρίζω!

Καί δλοι ήρχισαν νά φωνάζωσι·
·—· Καί έγώ, καί έγώ τέν γνωρίζω.
•—Καλά σέ είπα συμπέθερε, έψιθύρησεν δ Γάσ

παρ Όρτας Βάζος πρές τέν γείτονά του, δτι κάπου 
είδα αύτον τέν νέον.

—· Έλεγες, άπεκρίθη δ γείτων, δτι συνωδεύετο 
άπέ ένα περίπολον τοϋ Βασιλέως.

—· Είπα τοϋτο τώ δντι; . . Συμπέθερέ μου, έγή- 
ρασα.

— Καί τώρα, είπεν δ Βαλθάσαρ, μίαν λέξιν άκό- 
μη. Έχετε πολλήν άνάγκην άρχηγοϋ άνδρείου. Ό 
νέος αύτές μας άπέδειξε τήν γενναιότητά του- άς 
γίνη στρατηγός μας.

'Ομόφωνος εύφημία διαδέχθη τάς λέξεις· ταύτας, 
καί ούδεμία φωνή δέν άντεϊπεν. Όλοι οί νέοι τής 
δμηγύρεως ήσαν πλήρεις ένθουσιασμοϋ ύπέρ τοΰ 
γενναίου έκείνου άγνώστου, καί οί γέροντες ηύχα- 
ριστοϋντο άποκλίνοντες δσον ένεδέχετο τήν εύθύνην 
άφ’ έαυτών.

Ό δέ Όρτας Βάζος, άναλαμβάνων τά προεδρικά 
του καθήκοντα, έκρότησε τάς χεΐρας, καί έπέβαλε 
σιωπήν.

— Ξένε, είπε, λαμπράν άνέδειξας ύπηρεσίαν είς 
τέν λαέν καί είς τάς συντεχνίας τής Λίσαβώνος. 
Ήμποροϋμεν νά μάθωμεν πώς δνομάζεται δ πρόμα
χός μας;

—· Σίμων, άπεκρίθη αύτός.
— Λοιπόν, Δέν Σίμων, θέλεις νά γίνης Άρχηγός 

μας;
— Ίσως... άλλά πριν θά σας προτείνω τάς 

συμφωνίας μου. Καί πρώτον ιδού δ λυτρωτής μου, 
καί άκόμη δέν έσφιξα τήν χεΐρά του διά νά τέν 
εύχαριστήσω. Ό Βαλθάσαρ προήλθεν, έκτείνων τήν 
πλατεΐάν του χείρα διά νά λάβη τήν τοϋ νεανίου* 
άλλ’ αύτές ώπισθοδρόμησεν έν βήμα.

— Όχι ακόμη, είπεν. Έπρόφερας λέξεις τινάς, 
καί πρέπει νά τάς άναιρέσης πριν γίνωμεν φίλοι.

— Ό,τι θέλετε, Κύριε Σίμων, είπεν δ Βαλθάσαρ μέ 
τόνον βαθυτάτης ύποταγής.

— Έπρότεινας νά φονεύσης τέν βασιλέα Άλφόνσον. 
Όμωσον δτι θά τέν ύπερασπισθής.

— Διατί δχς έψιθύρισεν δ κολοσσός· έπειτα δέ, έν- 
τείνων τήν στεντορίαν φωνήν του, δμνύω I έκραξε.

—* Πολλά καλά! τώρα ιδού τήν χεΐρά μου, καί 
σέ εύχαριστώ.

Ό Βαλθάσαρ έλαβε τήν χείρα τοϋ Σίμωνος, άλ
λ’ άντε .νά τήν σφίγξη μεταξύ τών έδικών του, τήν 
έφερεν είς τά χείλη του. Ό Σίμων τον έθεώρει μέ 
έκπληξιν.

— Μή φοβήσαι, είπε κρυφίως δ Βαλθάσαρ· δέν 
σέ γνωρίζω. Τήν στιγμήν δμως δταν χρειασθής άν
θρωπον ν’ άποθάνη χωρίς νά έρωτήση διατί, ■—· άλλ’ 
έννοεΐται, διά σέ, καί δχι δι’ άλλον κανένα, — έν- 
θυμήσου τέν Βαλθάσαρ.

Καί σύρων άπέ τέ στήθός του τοϋ Σίμωνος τέ 
χειρόμακτρον, δλον καθημαγμένον,

—· Μέ αύτέ, τέν είπεν, μέ ήγόρασες δλον, καρ
δίαν καί χείρα . .. Τόπον, σείς, είς τέν Βαλθάσαρ.

Καί τοϋτο λέγων, ήρχισε νά χειρονομή μέ τούς 
άγκώνας, καί έπέστρεψεν είς τήν άφανή θέσιν, είς 
ήν έκάθητο κατ’ άρχάς.

— Τώρα πρές σάς, κύριοι, είπεν δ Σίμων, δι- 
ευθυνόμενος πρές τήν δμήγυριν. Ίδοίι τέ σύνθημά 
μου· Πόλεμον κατά τοΰ Κόντη, σέβας πρές το 
βασιλικόν αίμα τής Βραγαντίας. Δέχεσθε;

Τέ πλήθος έφάνη διστάζον έπί μίαν στιγμήν.
— Σεβόμεθα καί άγαπώμεν τέ βασιλικόν στέλε

χος, είπε τέλος είς τών πρεσβυτέρων. Άλλά δέν 
κλαδεύονται οί ξηροί κλάδοι διά νά διατηρηθή τέ δέν- 
δρον;. . . Άλφόνσος δ Δ', είναι άνίκανος νά κυβερνά.

— Άλφόνσος δ Δ', είναι δ νόμιμος βασιλεύς μας. 
Προδόται κατεχράσθησαν τής νεότητός του, καί ήμεΐς 
πρέπει νά τέν έλευθερώσωμεν καί όχι νά τον πολε- 
μήσωμεν. Πόλεμον κατά τοϋ Κόντη, άγάπην προς τέ 
βασιλικόν αίμα τής Βραγαντίας.

—- Έστω, θά σεβασθώμεν τέν Βασιλέα.
— Δέν άρκεϊ τοϋτο. Χρείας τυχούσης θά τέν ύ- 

περασπισθήτε,
—· Θά τέν ύπερασπισθώμεν.
— Καί έγώ γίνομαι άρχηγός σας.
Τότε ή συνεδρίασις ένεδύθη σοβαρώτερον χαρακτή

ρα, καί δ Σίμων τή έπέβαλε πολλάκις τήν θέλησίν 
του, βοηθούμενος άπέ τήν βροντώδη φωνήν τοΰ Βαλ
θάσαρ, δστις άπέ τήν θέσιν του ύπεστήριζε τάς προ
τάσεις του. Άπεφασίσθη δέ δτι έκαστος πολίτης θέ
λει άγοράσει κρυφίως δπλα, καί διαρκούσης τής συ- 
νεδριάσεως διωρίσθησαν άρχηγοί καί άξιωματικοί τών 
συνοικιών. Ήρχισε δέ ήδη νά χαράζη, δταν δ Σίμων 
έκήρυξε τήν διάλυσιν.

—· Άς παύσωσιν αί συνεδριάσεις, εΐπε καταστρέ- 
φων τέν λόγον, διότι διεγείρουσιν ύποψίας. Έγώ θέ
λω κοινωνεΐ μέ μόνους τούς άρχηγούς τών συνοικιών, 
καί δι’ αύτών θέλετε μανθάνει τάς θελ.ήσεις μας. Ό
ταν1 δ’ έλθη ή ώρα, αισχύνη είς τέν δστις διστάση.

Τέ πλήθος άπήλθε τότε έν σιωπή ώς είχεν έλθη, 
-καί οί γέροντες έπήνεσαν μεγάλως τον άγρυπνον Μι- 
γουέλην, δν ευρον κοιμώμενον είς τής θύρας του τήν 
φλιάν. Ό δέ Σίμων, δστις έξήλθε τελευταίος, λη- 
σμονήσας έντελώς τέν Παταυέν Μακαρόνην, διέβη τέν 
πρόδομον σύννους καί πρές τέ έδαφος νεύων. Άλλά 
μόλις ύπερέβη καί αύτές τήν έξω φλιάν, καί δ ’Ιτα
λός έξελθών ομοίως άπέ παρακείμενης τινές πύ
λης τέ σκοτεινόν μυχόν, ήρχισε πάλιν νά τέν πα- 
ρακολουθή μακρόθεν.

—· Ό χυδαίος αύτές δχλος, έλεγε καθ’ έαυτόν, δέν 
ήξευρεν δτι είχεν ένα εύγενή τόσον πλησίον του. Τέ 
βέβαιον δμως είναι δτι δέν ήκουσα τίποτε, οΰτε καν 
τέ δνομα τοϋ νέου συντρόφου μου· καί άν είς τέ έ
ξης δέν είμαι έπιτυχέστερος, δ Κόντης άντ! τών δια-

κοσίων φλωρίων ήμπορεί νά μέ φιλεόση ίσον ά- 
ριθμέν δίπλα ρ ιών.

Έν τούτοις δέ παρηκολούθει πάντοτε τέν Σίμωνα, 
δστις διαπεράσας δλην τήν πόλιν, έστάθη τέλος είς 
τέ έσχατον πέρας τής συνοικίας τών εύγενών, έμ
πρές τής πύλης πολυτελεστάτου οίκου.

Ω! ώ! είπεν ό Μακαρόνης καθ’ έαυτόν. Είναι 
άραγε ύπηρέτης τοϋ νέου Κόμητος Καστελμελχώρου,· 

Αλλ δ Σιμών εκρουσε τήν θύραν· δ δ’ ύπηρέτης, δσ- 
τιςτέν ήνοιξεν, αμα είδε τέν νεανίαν, άπεκάλυψεν άμέ
σως τήν κεφαλήν του, καί έκλινε μέχρις έδάφους. Ό 
Παταυός έτεινε τότε τέν τράχηλόν του, καί διά του 
ήμιηνεωγμένου θυρώματος είδε τέν Σίμωνα διερχόμε- 
νον τήν αύλήν, τέν πίλον είς τήν κεφαλήν, έν ω οί 
εύπατρίδαι άκέλουθοι τοΰ Σουζικοϋ οίκου άπεκαλύ-
πτοντο έν ω διέβαινε.

•— Μά τέν άγιον Άσκάνιον, είπεν δλος έκθαμβος, 
αύτές είναι δ κόμης δ ίδιος, καί δχι άλλος.

Ιωάννης ό Σούζας.
Ό άποθανών κόμης Καστελμελχώρας, ’Ιωάννης δέ 

Βασκογκέλλος καί Σούζας ύπήρξεν είς τών ένθερ- 
μοτέρων προμάχων τοΰ οίκου τών Βραγαντιδών έπί 
τής κυβερνητικής έπανορθώσεως τών 1640, καί είς 
τών πιστότερων φίλων τοΰ Δουκές Ίωάννου, δστις 
άφ’ ου έβασίλευσε, τέν ένέπλησε δωρεών. Έπί δέ τής 
γεννήσεώς τής Δόνας Αικατερίνης τής Πορτογαλλιας, 
ή Κόμισσα Καστελμελχώρα διωρίσθη παιδαγωγός 
της, καί τήν άνέθρεψε μέχρις ου άπήλθεν είς τήν 
αύλήν τής Αγγλίας. Άλλ’ ένω τόσοι ύπήρχον λόγοι 
σύμπνοιας μεταξύ τής αύλής καί τοϋ Σουζικοϋ οίκου, 
αίφνης κατά τά 1652, ήτοι δέκα έτη πρέ τής έπο- 
χής καθ’ ήν άρχεται τέ παρόν διήγημα, δ Κόμης Κα
στελμελχώρας άνεχώρησεν άπέ τήν Αισαβώνα, καί 
άπεσύρθη μετά τών δύω υιών του είς τήν ιδίαν του 
έπαυλιν Βασκογκέλλους, τήν κειμένην έν τή έπαρχία 
Έστραμαδούρα. Άλλ’ ή δόνα Χιμένα, έπί τή επι
μένω παρακλήσει τής βασιλίσσης. ήτις ήν ειλικρι
νής φίλη της, δέν ήκολούθησε τέν άνδρα της, καί 
έμεινε μετά τής Αικατερίνης τής Βραγαντίδος.

Ή άπροσδόκητος δ’ αυτή άπέλευσις τοϋ κόμητος έ- 
νησχόλησεν έπί πολύ τά άργά στόματα τής αύλής· 
καί οί μέν δίίσχυρίζοντο δτι δυσηρεστήθη κατά τοΰ 
βασιλέως, διότι ζητήσας δέν έλαβε τέ Δουκάτον τής 
Καδαυάλης, χηρεΰσαν μετά τέν θάνατον τοϋ τελευ
ταίου Δουκές, Νούνου Άλβαρέζου Περέιρα· δτι δέ ή 
άρνησις αυτή τοΰ βασιλέως ήν άδικος, καθότι δ Κα
στελμελχώρας έκτός τών έκδουλεύσεών του, είχε καί 
άμεσα δικαιώματα είς τήν κληρονομιάν τής Καδαυά
λης διά τής γυναικός του, ήτις ήν τέ γένος Περέϊ- 
ρα. Άλλοι δέ έλεγον δτι δ διάδοχος Δέν Άλφόνσος 
(δ ήδη βασιλεύων) είχεν άτόπως έξυβρίσει τέν πρω
τότοκον Σούζάν παρουσία πολλών άνθρώπων, καί δέν 
ήθέλησε νά τώ ζητήση συγγνώμην. Άλλ’ ήπατώντο 
καί οί μέν καί οί δέ· διότι έξ έναντίας δ βασιλεύς 
είχεν αύτές προσφέρει είς τέν κόμητα τέ Δουκάτον 
τής Καδαυάλης, άλλ’ έκεϊνος, ύπόδειγμα ών γενναιο- 
ψυχίας καί· εύγενείας περί τά αισθήματα, άπήντησεν 
δτΓτέ δουκάτον έπρεπε νά μένη είς κληρονομιάν τής 
μονογενοΰς θυγατρές τοϋ δουκός, διά νά(τέ φέρη προί
κα είς δντινα ήθελεν έκλέξει ώς σύζυγον, καί δτι δέν 
ήν αύτός άνθρωπος ν’ άδικήση βρφανήν, ήν κατά νό-
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21σα Καστελμεχώρας, άνεχώρησεν άπό τήν αύλήν 
τής Λισαβώνος, οπού ή παρουσία της ήν περιττή 
πλέον, καί έπανήλθε πρός τόν σύζυγόν της είς Βασ- 
κογκέλλους, συνοδευομένη ύπό τής νέας Ίνέζ τής 
Καδαυάλης, ήν έπετρόπευεν. Ήν δέ ή Ίνέζ,ώς είπομεν, 
ωραία, καί τοΰ πνεύματός της αί χάριτες ύπερέβαι- 
νον τάς τοϋ σώματος, κατά δέ τά πλούτη έφάμιλ
λον άλλην δέν έγνώριζον είς ολην τήν ’Ισπανίαν. 
"Ωστε δέν είναι παράδοξον άν ή θέα της άπετέλεσε 
ζωηράν έντύπωσσιν είς άμφοτέρους τούς άδελφούς, 
όμως έντύπωσιν φύσεως διαφόρου είς έκαστον διότι 
είς μέν τήν εύγενή καρδίαν τοϋ Σίμωνος τό άσύγ- 
κριτον κάλλος τής μορφής της, άντανακλοϋν τής ψυ
χής της τήν καθαρότητα, ένέπνευσε συμπάθειαν ισχυ
ρά·?,' φίλτρον άδολον, μετέχον θαυμασμού καί άφοσιώ
σεως, έν τών αισθημάτων έκείνων, ατινα δέν είναι 
μέν έρως, άλλά πηγάζουσιν έκ τής έρωτικής άνάγ- 
κης τών νέων καρδιών, καί έξυπνώσι πρώτα τόν 
έρωτα. 'Ο δέ Λουδοβίκος ήσθάνθη πάθος σφοδρόν δια- 
καίον τό στήθος του, καί άδικον ζηλοτυπίαν πρός τόν 
άδελφόν του, καί χαμερπή φόβον μή έκ τών δύω 
έκέίνος προτιμηθή. Δί ο ύπέκρυπτεν έπιμελώς τά δι- 
αβήματά του, καί τόν άδιάφορον προσποιούμενος έμ
πρός τοϋ Σίμωνος, προσεπάθει έν τώ κρύπτω νά κερ
δίση τής κληρονόμου τήν εύνοιαν.

’Αλλά τά σχέδιά του άπέτυχον, διότι ή δόνα 
Ίνέζ έπροτίμησε καί ήγάπησε τόν Σίμωνα, καί έ- 
μνηστεύθη μετ’ αύτοϋ έν τώ έκκλησιδίω τών Βα- 
σκογκέλλων.

Έκτοτε λοιπόν κρύφιον μίσος ήρχισεν άναζέον είς τήν 
καρδίαν τοϋ Λουδοβίκου· διότι δ έρως του δέν ήν άπλοϋν 
αίσθημα, άλλά μάλλον ύπολογισμός, καί ή έπιτυχία 
τοϋ Σίμωνος τώ άφήρει ού μόνον γυναίκα ήν ήγά
πα, άλλά συγχρόνως καί πλούτον άπέραντον. Πρός δέ 
άνθρωπον οίος δ Λουδοβίκος τοϋτο ήν άσύγγνωστον 
έγκλημα. Ήττηθείς δέ ώς πρός τοϋτο, άν κα! δχι 
έξ δλοκλήρου, διότι δ γάμος δέν είχε γίνει άκό
μη, άφωσιώθη όλος είς τήν φιλοδοξίαν, προθείς 
τούντεϋθεν είς ολην τήν διαγωγήν του τήν λύσιν 
τοϋ προβλήματος τούτου μόνου· νά εύρη διά βραχύ
τερων τήν άγουσαν πρός τήν έξουσίαν.

Τοϋ Γέροντος κόμητος ή ύγεία βαθμηδόν έξησθέ- 
νει, καί ήγγιζεν ή ώρα καθ’ ήν οί δύο άδελφοί, 
άφετοι καί αύτεξούσιοι μένοντες, έδύναντο νά έκλέ- 
ξωσι καί τήν θέσιν καί τήν διεύθυνσιν των είς τό 
στάδιον τής ζωής· διότι ζώντος τοϋ Ίωάννου Σούζα, ή 
θέλησις του τούς περιέστελλεν είς τούς Βασκογκέλους· 
άλλά μετ’ αύτοϋ έμελλε νά συναποθάνη καί ή δύ- 
ναμις ήτις τούς έκράτει έκεΐ.

‘Ο Λουδοβίκος άρα, γνωρίζων ολα ταϋτα, ένήργει συ- 
νωδά πρός αύτά, καί ήρεύνα, καί παρηκολούθει οσον έ- 
νεδέχετο τά κατά τήν αύλήν διότι έφρόνει, δτι 
έχων όνομα οίον τό έδικόν του, τόλμην καί έπιδε- 
ξιότητα, έδύνατο είς μεγάλην νά φθάση περιοπήν 
ύπό Βασιλέα οίος ήν Άλφόνσος δ Δ’. Έμπόδιον 
δέ έβλεπεν έν καί μόνον, τόν Κόντην, τόν άνθρω
πον ον τυφλή τύχη ή τοϋ μονάρχου ή παραφροσύνη 
ήγειρεν έκ τοϋ όχλου είς τούς ύπερτάτους βαθ
μούς, καί δ Λουδοβίκος έδίσταζεν έπί πολύ αν ήν 
προκριτώτερον νά τόν ύπηρετήση ή νά τόν κατατρέ- 
ξη. Άλλά τέλος τόν ώδήγησεν ή ύπουλος φύσις του, 
καί άπεφάσισε νά τόν άπατήση.

Καί κατά δυστυχίαν δέν περιέμεινε πολύ τήν άφορμήν 
τοϋ νά έφαρμώση τάς σκέψεις του· διότι πρό μηνών 
μέν ήδη διήρκει τοϋ κόμητος ή ασθένεια, άλλ’ έ- 
πελθοϋσα αίφνηδία κρίσις, επιτάχυνε τό τέλος αύτής.

μον ώφειλε μάλιστα νά έπιτροπίόη. Τήν δέ δεύτε
ρα·? δυσαρέσκειας πρόφασιν, αύλικοί μόνοι έδύναντο νά 
τήν προτείνω*!, διότι πασίγνωστον ήν οτι ό διάδοχος 
Δόν ’Αλφόνσος έξύβριζεν ενα έκαστον, άλλ’ οτι δυ
στυχώς δεν έδύνατο νά άπαιτηθή άπ’ αύτοϋ εύθύνη 
τών πράξεων του. "Αλλως τε έπρεπεν άνθρωπος οίος 
ό κόμης νά έχη λόγον όλων τούτων πολύ έμβριθέ- 
στερον ινα άποσυρθή άπό τά δημόσια πράγματα, 
κα! έγκαταλείψη τήν αύλήν, οπού γενικώς τφ ά- 
πεδίδετο άγάπη καί σέβας.

Ήν δέ ούτος δ λόγος, τό κεκηρυγμένον του μίσος κα
τά τής Αγγλίας, καί ή άκριβής γνώσις ήν είχε τής τό
τε όλεθρίας πολιτικής τής κυβερνήσεώς της. Διότι μόλις 
έπαναλαβόντος τοϋ βασιλέως Ίωάννου τόν προπατο
ρικόν αύτοϋ θρόνον, ή αύλή τοϋ Λονδίνου έξαπέστει- 
λεν εις Λισαβώνα πρέσβυν, καί άπεπειράθη ν’ άναμι- 
γή δι’ αύτοϋ ει’ς τά εσωτερικά τοϋ τόπου πράγματα.
*0 Κρομουέλλος κυβερνών τότε τήν Αγγλίαν τίτλω 
μέν προστάτου, πράγματι δέ μονάρχης εϊποτέ τις 
καί άλλος, καί Άγγλος αύτόχρημα τήν ψυχήν, ήκολού- 
θει αύτομάτως τών προκατόχων του τήν πολιτικήν, ήτις 
ήν τά πάντα νά κατεξουσιάζωσιν όπως μάλλον πωλώσι. 
Καθεσθείς δ’ είς τόν θρόνον τοϋ θανατωθέντος Καρόλου 
τοϋ Α’. παρεδέχθη καί τά τεχνάσματα ολα τής ύπού- 
λου διπλωματίας, ήν ή Αγγλία, ή μεγάλη αυτή 
έμπορική εταιρία, έπιβάλλει πρό αιώνων είς τούς βασι
λείς της. ‘Υπό τών προτάσεων λοιπόν τούτου δελεασθείς 
άμέσως έξ άρχής, τάς παραδέχθη προθύμως δ ’Ιωάν
νης, καί τοι άντιτείνοντος τοϋ Καστελμελχώρου, καί 
άλλων τινών έμφρόνων συμβούλων, καί συνωμολόγησε 
μετά τής ’Αγγλίας έμπορικάς συνθήκας, έπωφελεϊς 
μέν κατά τό φαινόμενον, άλλ’ έπιβλαβεστάτας κατά 
τήν ούσίαν. Καί δ μέν κόμης άντέτεινε παντί σθένει, 
καί διεμαρτυρήθη μάλιστα έν πλήρει συμβουλίω κα
τά τών ραδιουργιών τής αγγλικής πρεσβείας, άλλ’ 
οί λόγοι του δέν είσηκούσθησαν ώστε μή θέλων νά 
καθιερώση διά τής παρουσίας του τήν κατ’ αύτόν τα- 
πείνωσιν καί τόν όλεθρον τής Πορτογαλλίας, άνεχώ- 
ρησεν άπό τήν Λισαβώνα πριν ύπογραφή ή συνθήκη, 
καί ποτέ πλέον δέν ένεφανίσθη είς τήν αύλήν.

Έκ τής συζυγίας του μετά τής Δόνας Χιμένας 
Περεΐρας εΐχε δύω διδύμους υιούς, Λουδοβίκον καί Σί
μωνα Σούζας, οιτινες, ώς ειδομεν, ειχον παράδοξον 
φυσικήν δμοιότητα μεταξύ των. Είς άμφοτέρων τήν 
μορφήν ένέπρεπε κάλλος δμοϋ καί εύγένεια· άλλ’ η
θικώς δ μέν Λουδοβίκος ήν έμβριθής καί έπιμελής, 
άλλ’ ύπουλος, δ δέ Σίμων έξ έναντίας ζωηρός μέχρι 
άπερισκεψίας. Άμφότεροι δ’οι χαρακτήρες αύτών καθ’ 
οσον ήλικιοϋντο, έφερον τούς καρπούς των. Καί έκ μέν 
τής νεανικής δρμής τοϋ Σίμωνες έναπέμεινε μόνον άν-
δρική ειλικρίνεια, καί εύρεΐα γενναιοψυχία, δ δέ Δόν
Λουδοβίκος, διπρόσωπος, έμπλεως πανουργίας, ύπό 
φιλοδοξίας διαφλεγόμενος,έκρυπτεν ύπό έπαγωγόν έπι- 
φάνειαν ψυχήν άναξίαν τής εύγενοΰς του καταγωγής.

Ήγαπώντο δέ οί δύω αδελφοί, δηλαδή δ μέν Σίμων 
έτρεφε πρδς τόν Λουδοβίκον προσπάθειαν καί άφο- 
σίωσιν άπεριόριστον, δ δέ Λουδοβίκος, είτε καθ’ έ
ξι·/, είτε άλλως πώς, δέν πριελάμβανε τόν άδελφόν 
του έντός τοϋ κύκλου τής γενικής καί ζηλοτύπου 
άντιπαθείας, έν ή περιέκλειε πάντας τούς ίσους καί 
πάντας τους άνωτέρους του. Άλλά συνέβη τέλος 
περίστασίς τις, ήτις χωρίς ν’ άλλοιώση τήν φιλών 
τοϋ Σίμωνος, έξήλειψε παν άδελφικόν αίσθημα *κ 

τής καρδίας τοϋ πρωτοτόκου Σούζα.
Δύω έτη δηλαδή πρό τοϋ συμβάντος, ό έξεθέμεθα έν 

τοϊς προλαβοϋσ: κεφαλαίο'.;, ή Δόγα Χιμένα, κόμισ

Κραυγαί απαίσιοι έξύπνησαν τούς δύω άδελφούς 
μίαν νύκτα.

— Ό κόμης αποθνήσκει! έλέγετο πανταχοΰ είς 
τόν οίκον.

Ό Λουδοβίκος καί δ Σίμων έτρεξαν άμέσως πρός τόν 
θάλαμον τοϋ πατρός των, καί εύρον τόν Κόμητα 
έγερθέντα τής κλίνης, καί κατακλιθέντα είς άρχαίαν 
καθέδραν, φέρουσαν τά τών Σούζων παράσημα, καί έ· 
χουσαν, ώς ή παράδοσις διηγείτο, τό πένθιμο·? προνόμιον 
του νά δέχηται έκπνέοντας δλους τούς άρχηγούς τοϋ 
λαμπρού τούτου οίκου, άπ’ αύτοϋ τοϋ Ισπανού 'Ρούη 
τοϋ Σούζα, δστις ήλθεν έκ Καςτλλίας έπί τοϋ βασι- 
λέως Πελάγου. Ήν δέ δ κόμης ώχρός καί ακίνητος, καί 
δ θάνατος έφαίνετο ήδη έπικαθήμενος έπί τοϋ μετώπου 
του.,Ή δέ κόμισσα,γονυπετής πλησίον τοϋ άνδρός της, ε- 
κλαιεκαί προσηύχετο, καί ό έφημέριος τοϋ οίκου άνεγί- 
νωσκε πρός τό ούς τοϋ έκπνέοντος τόν τελευταίον άσπα- 
σμόν τοϋ χριστιανού είς τήν γήν. Οί δύω λοιπόν άδελφοί 
έγονάτισαν μεταξύ τών ύπηρετών, καί δταν δ ίερεύς έ
πρόφερε τάς τελευταίας λέξεις τών νεκρώσιμων εύχών, 
προσήλθον κα! αυτοί πρός τόν γέροντα. Ή παρουσία 
των έφάνη ώς νά τόν έζωογόνησε, καί ζωής έφήμερος 
άκτίς άνετειλεν είς τούς δφθαλμούς του.

—- Έχε ύγείαν, κυρία, είπε πρός τήν κόμισσαν. 
Πριν ή άποθάνω έλπίζω νά μοί δώση δ θεός ικανήν δύ- 
ναμιν ώστε νά έκπληρώσω εν μου καθήκον. Διά τοϋτο 
πρέπει νά χωρισθώμεν.

Ή Δόνα Χιμένα ήθέλησε νά άντείπη.
~ Πρέπει, σοί λέγω, νά χωρισθώμεν. Βραχεία: καί 

εύάριθμοι στιγμαί μοί μένουσιν. Έχε ύγείαν, σοί εύ
χομαι καί έν τώ παρόντι καί έν τφ μέλλοντι βίω τήν 
εύτυχίαν ής είσαι άξια.

Τότε ή κόμισσα φιλήσασα τήν χεΐρα, ψύχραν ήδη, 
τοϋ άνδρός της, άνεχώρησε βραδέως. Νεύσαντος δέ τοϋ 
κόμητος, άνεχώρησαν κατά τόν αύτόν τρόπον καί οί 
ύπηρέται καί οί έξ εύγενών άκόλουθοι τοϋ κόμητος.

—· Πάτερ, είπεν δ γέρων πρός τόν έφημέριον, θέ
λεις έπανελθει άμέσως. Θά σέ καλέσω διά ν’ άποθά
νω. Άφες μας μόνους.

"Οταν δ’ άνεχώρησε κα! δ ίερεύς, δ ’Ιωάννης Σούζας 
μείνας μένος μετά τών υιών του, οιτινες έγονυπέτουν 
πλησίον του, τούς ήτένισε καί τούς δύω έπί τινας στιγ- 
μάς άλληλοδιαδόχως, ώς άν δ θάνατος έδιδεν είς τό 
βλέμμα του τήν δύναμιν τοϋ διεισδύει·? μέχρι τοϋ μυ
χού τής καρδίας των.

«— Έσο φρόνιμος, είπε πρός τόν Σίμωνα. — Έσο 
ανδρείος, είπε πρός τόν Λουδοβίκον.

Έπειτα δέ κλείω·? τούς δφθαλμούς, καί ώς συγ- 
κεντρών τάς ιδέας του,

— Εισθε νέοι, έξηκολούθησε, καί έμπρός σας εύρύ 
μέλλον άνοιγεται. Σας δίδω τό όνομα τοϋ Σούζα ώς 
μοί τό έδωκεν δ πατήρ μου, άθικτον, ένδοξον. Άν 
κανείς εξ ύμών.ήθελε τό μολύνει! . . .

α Άλλά τοϋτο είναι άδύνατον! Πρό δέκα έτών άνε
χώρησα άπό τήν αύλήν, νομισας ότι άν διέμενα περισ
σότερον έπρόδιδα τήν συνείδησίν μου. Ίσως δέν έπραξα 
καλώς. Καθήκον έκάστου πολίτου είναι νά έργάζηται 
πάντοτε, καί δταν ήξεύρη άκόμη ότι ή έργασία του 
θέλει μείνει άνωφελής. Διορθώσατε τό σφάλμα μου, 
ώ υίοί μου, άν έσφαλα. Ή Πορτογαλλία κινδυνεύει, 
καί έχει τών υιών της άνάγκην. Άγετε είς Λισαβώνα,

« Έκεΐ, άκουω, ούτιδανός τις δούλος, ισχυρότερος 
άναδειχθείς τών ισχυρότερων άρχόντων, καρποϋτα: τήν 
άδυναμίαν τοϋ βασιλέως. Συντρίψατε τόν άχρείον αύ
τόν αύλικόν, άλλά σώσατε τόν βασιλέα.

« Σώσατε τόν βασιλέα, —■> τόν βασιλέα, άκούετε;

ί
ι

ό,τι δήποτε καί άν συμβή· δι’ εκείνον έγκαρτερήσατε, 
θνήξατε δι’ έκεινον.

Ή φωνή τοϋ γέροντος, λέγοντος ταϋτα, ήχει ώς είς 
τάς ήμέρας τής εύρωστίας του, καί παράδοξος λάμψις 
άπηύγαζεν άπό τών βλεμμάτων του. Είχε δ’ άνεγερθή 
έπί τής παλαιάς καθέδρας, έν ή πρό αύτοϋ καί οί προ- 
κάτοχοί του είχον άναφιμδόλω; δώσει τάς τελευταίας 
διαταγάς των είς τούς οικείους των διότι οί Σούζα: 
δεν άπέθνησκον είς τήν κλίνην των, καί διά νά έκ- 
πνεύσωσιν έπρεπε νά κείνται ή έπί τοϋ πεδίου τής 
μάχης, ή έπί τής διαδοχικής ταύτης έδρας. Οί δύω 
νεανία: τόν ήκουσαν κεκυφότες καί δακρύοντες· καί ό 
μέν Λουδοβίκος άκροώμενος τών εύγενών τούτων λό
γων, ήσθάνετο τό ύγιέστερον μέρος τοϋ αίματός του 
άναβρύον πρός τήν καρδίαν του, ό δέ Σίμων ώμνυε 
καθ’ έαυτόν ότι ήθελεν ύπακούσει είς τόν πατέρα του.

— Προδόται Οά σας είποϋν* Είμαι παντοδύναμος· 
δός μοι συνδρομήν, καί διανεμώμεθα τήν ίσχύν. Ιίλεΐ- 
σον τό ούς πρός αύτούς, Λουδοβίκε ! Ψευδόσοφοι άλλοι 
θέλουν έλθει έπειτα. Ό βασιλεύς, θέλουν είπεί, είναι 
άνίκανος* διά τήν εύτυχίαν, διά τήν δόξαν τής Πορτο
γαλλίας άς έκλέξωμεν άξιώτερον άλλον. Σίμων, τρέ
φεις ένθερμον αγάπην πρός τήν πατρίδα σου. Μήν 
άκούης τούς δολίους τούτους λόγους* έστε άμφότεροι 
πιστοί, ακέραιοι, ακλόνητοι. Εισθε Σοϋζαι.

« Κόμη Καστελμελχώρα ! —· 'Ο Λουδοβίκος έσκίρ- 
τησε καί ήγέρθη,—καίσύ δόν Σίμων τών Βασκογκέλ- 
λων,’θέσατε τήν χεΐρά σας είς τήν καρδίαν μου, ήτις 
έντός όλίγου δέν θέλει πλέον κινεΐσθαι, καί όμώσατε 
ότι θέλετε καταπολεμήσει τούς προδότας, τούς περι
στοιχίζοντας τόν Θρόνον Άλφόνσου τοϋ ς.

•—«’Ομνύω, είπον συγχρόνως άμφότεροι οί άδελφοί. 
— Όμώσατε άκόμη ότι Θέλετε έπαγρυπνεί έπί τοΰ 

βασιλέως, ότι θέλετε ύπερμαχεί ύπέρ αύτοϋ καί μέ 
κίνδυνον τής ζωής σας.

— ’Ομνύω 1 είπεν άτόνω τή φωνή ό Λουδοβίκος. 
— Είθε νά μοί χορηγήση προσεχώς περίστασιν δ 

Θεός νά έκπληρώσω τόν όρκον μου, άπεκρίθη ό Σί
μων ένθουσιών. ’Ομνύω 1

•— Σίμων, είπεν δ γέρων ή εύγενής θυγάτηρ τών 
Καδαυάλων σοί ένεπιστεύθη τήν εύτυχίαν της.

— Πάτερ, άπεκρίθη ζωηρώς δ Σίμων, είναι πολύ
τιμος παρακαταθήκη, ήν θέλω διατηρήσει θρήσκευτι- 
κώς. Τό όμνύω.

— Καί έγώ σας ευλογώ, άγαπητά μου τέκνα, έψι 
θύρισεν δ Ιωάννης Σούζας, καί ή φωνή του διά μιας 
έξησθένησεν, ώς νά είχε τω χαρίσει δ θάνατος όλίγας 
στιγμάς, έπιμετρήσας αύτάς άκριβώς προς τό καθήκον, 
ό είχε νά έκπληρώση.

— Πάτερ, φίλτατε πάτερ, άνέκραξε κλαίων ό Σί
μων καί καταφιλών τάς χεΐράς του.

■— Χαϊρε, Σίμων, έπανέλαβεν δ κόμης. Θέλεις 
είσθαι άνθρωπος ευθύς καί πιστός.

.— Χαϊρε, δόν Λουδοβίκε, εύχομαι πρός τόν Θεόν 
νά γίνης τοιοϋτος. Άς έλθη ό έφημέριος. Ετελείωσα 
μέ τόν κόσμον τούτον.

Μετά ήμίίσειαν ώραν δ Κόμης είχεν έκπνεύσει. Κατά 
δέ τάς διαταγάς του, μετά ενα μήνα ή χήρα κα! οί 
υίοί του άπήλθον είς Λισαβώνα μετά τής Δόνας Ίνές 
Καδαυάλης.

Ή έντύπωσις τοΰ θανάτου τοΰ γέροντος έπί τής 
καρδίας’· τοΰ: Λουδοβίκου ούτε ισχυρά ύπήρξεν ούτε πολύ 

' διαρκής· ώστε καί άμέσως τήν πρώτην ήμέραν τής 
είς Λισαβώνα άφίξεώς του, πριν έα παρουσιασθή είς 
τόν βασιλέα, έσπευσε νά προσκύνηση τόν'Κόντην, καί 
προσεπάθησε ν’ άνακαλύψη τόν χαρακτήρα καί τήν
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διάθεσιν τοΰ άνθρώπου. ’Εννόησε δέ ευκόλως δτι ή | 
ένθερμοτερα έπιθυμία του ijv νά προσηλώση είς εαυτόν 
δνόματά τίνα έχ της τάξεως τών αρχαίων, τών αληθών 
εύγενών, χαί ή άνακάλυψις αυτή τόν ένέπλησε χαράς, 
διότι έδιπλασίαζε διά μιας τά διδόμενα της επιτυχίας 
του, καί τώ παρεϊχεν άμέσως έξ αρχής άφορμήν νά 
διαπραγματευθή μετά τοϋ ύπουργοϋ.

ΣΤ.
Ό ΒασΛεύς.

Τήν δ’ επαύριον άπό πρωίας ό νέος κόμης Καστελ
μελχώρας καί Σίμων δ Βασκογγέλλος, πορευδμενοι 
έφιπποί πρός τά άνάκτορα τής Άλκαντάρας, δπου ό 
’Ερρίκος δέ Μούρας Τελλής, μαρκέσίος Σαλδάνας, 
έξάδελφος τής μητρός των, έμελλε νά τους παρουσιάση 
είς τόν βασιλέα, δίώδευον τήν πόλιν μετά συνοδείας 
πολυάνθρωπου εύγενών νεανίσκων, άναλόγωςτής κατα
γωγής καί τοϋ πλούτου των. Όπου δέ δίήρχοντο, ό 
λαός, τούς περιεστοιχιζε λέγων οτί ποτέ δέν είδεν 
ευπρεπέστερους νέους, ούτε άδελφούς τούτων δμοιο- 
τέρους.

— Είναι οί δίδυμοί Σοϋζαι, έλεγον πάντες, οί υιοί 
τοϋ γέροντος Καστελμελχώρου, δστις έξωρίσθη ποτέ 
έκουσίως, άπό μίσος πρός τούς έπαράτους "Αγγλους. 
Είθε αύτά τά παιδία νά έχωσί τήν καρδίαν τοϋ πα- 
τρός των.

Είς τήν άκραν τοϋ προαστείου τής Άλκαντάρας ή 
συνοδεία άπήντησε φορεϊον χωρίς έμβλημάτων, κατέ- 
χον 2λον τής πόλης τό πλάτος, καί κλεϊον τήν δδόν. 
Οί δπαδοί τοϋ Καστελμελχώρου έζήτησαν νά τοις 
άνοιχθή δ δρόμος, διαδηλοϋντες, κατά τήν συνή
θειαν, τό όνομα καί τούς τίτλους τοϋ κυρίου των. Άλ
λά φωνή άπείλητίκή ήκούσθη άπό τοΰ φορείου, λέγουσα.

ι— Κατά διαβόλου οί Καστελμελχώραι κ’ οί Κα- 
στελρεάλαί, κ’ όλοι οί Τ δ ά λ γ ο ι καί μαχαιράδες, 
οσο: κολλοϋν είς τ’ όνομά των καί τ’ όνομα τής κα- 
λύβης των. Τό φορεϊδν μου άπό τόν τόπον του δέν 
σαλεύει. ·—· Γνωρίζω ένα παλαιάνθρωπον . . . 'Ρο- 
δερΐκον τόν έλεγαν, άπαράλλακτα ώσάν τόν ώραϊον μου 
σκύλλον ποϋ μ’ έδωκεν δ Κ. Μονταϊγος κόμης Σανδ- 
βίχ, ■— καί τώρα δ καλός μου δνομάζεταί δούξ, ή κό
μης ή μαρκέσίος, . . . κ’ έγώ δέν ήξεύρω . . . Κα- 
στελροδερίκος. . . Είναι νοστίμώτατον πράγμα τή
άληθεία. Τό φορεϊδν μου δέν θά σαλεύση.

— Πεισματώδες ζώον είν’ αύτός δ άνθρωπος, είπεν 
δ Σίμων Βασκογκέλλος. Σπρώξατε τό φορεϊδν του.

•—■ Πώς δά } πετεινάρι μου, είπεν ή φωνή. Δοκιμά
σατε, καί θά ίδήτε πώς είναι βαρύ τό φορεϊον, καί 
πώς δέν σπρώχνεται . . . Καθώς λοιπόν έλεγα, τόν 
κόμητα ή δοϋκα ή μαρκέσιον ... ή δέν ήξεύρω τί. . . 
Καστελροδερίκον, τόν έξώρισα είς Τερκείραν, διότι δέν 
μ’ ήρεσκε τ’ όνομά του.

Ό δευτερότοκος Σούζας είχε πεζεύσει, καί έπλη- 
σίασέ τήν κεφαλήν είς τήν θύραν τοϋ φορείου.

— Κύριέ μου είπεν, οστις καί άν εϊσθε, προσέξατε 
μή γίνητε αιτία νά σας συμβή τι δυσάρεστου. Θέλο- 
μεν νά διαβώμεν, θά διαβώμεν, καί άμέσως.

— Τό ξίφος μου, Κάστρε! τά πιστόλιά μου, Με- 
νέκη! άνέκραξεν ή φωνή τρέμουσα άπό θυμόν. Μά 
τόν Βάκχον καί μά τήν Άφροδίτην! θά τούς λειανο- 
κόψωμεν τούς προδότας 1 Κρίμα νά μήν έχωμεν έδώ 
τόν άγαπητόν ήμών Κόντην καί δέκα ή δώδεκα ίπ- 
πότας τοϋ Στερεώματος! Δέν βλάπτει! έμπρδς!

Άμέσως δέ ήνοίχθη τό φορεϊον, καί ώχρός νεανίας 
έξήλθεν έξ αύτοΰ κλονούμενος καί χωλαίνων. Άμα 
δέ καταβάς, έπυροβόλησε μέ τά δύω του άγχεβόλα, 
χωρίς όμως νά πληγώση κανένα, καί έρβίφθη ξιφή
ρης κατά τής συνοδείας τοϋ Καστελμελχώρου.

— Ό Βασιλεύς, δ Βασιλεύς I μή χτυπάτε τόν βα
σιλέα ! έφώναξεν ένταύτώ δ Κάστρος, δ Σεβαστιανός 
Μανασής, καί δ ’Ιωάννης Καβράλος δέ Βάβρος, είς 
έκ τών τεσσάρων άξιωματικών τής αύλής, οίτινες 
έξήλθον συγχρόνως έκ τοΰ φορείου.

Καί τώ δντι έν καιρώ έπρόφθασαν, διότι δ Σίμων 
μέ τήν λεπίδα τοϋ ξίφους του είχεν ήδη άποτεϊνάξει 
τό ξίφος άπό τήν χεϊρα τοΰ Άλφόνσου τής Βραγαν- 
τίας, καί τώ έπέταττε νά ζητήση συγγνώμην.

Οί τρεις άξιωματικοί οί συνοδεύοντες τόν βασιλέα 
έτρεξαν άμέσως νά τόν άναγείρωσιν· δ δέ Σίμων, πλή
ρης έκπλήξεως συγχρόνως καί λύπης δταν έγνώρισε 
τόν άθλιον παράφρονα, οστις έκράτει τής Πορτογαλ- 
λίας τό σκήπτρου, άπεκάλυψε τήν κεφαλήν του, έσταύ- 
ρωσε τάς χεϊράς έπί τοϋ στήθους του, καί έμεινεν 
έχων τούς όφθαλμούς προσηλωμένους είς τό έδαφος. 
Άλλ’ δ Καστελμελχώρας καταβάς βιαίως τοΰ ίππου 
του, έρβίφθη είς τούς πόδας τοϋ βασιλέως.

— ’Επ’ έμοΰ άς έκδικήση ή Μεγαλειότης σας τοϋ 
άδελφοΰ μου τό έγκλημα, είπεν ύποκρινόμενος θλίψιν, 
καί παριστών είς τον Βασιλέα τοΰ ξίφους του τήν 
λαβήν.

— Δέν άπέθανα, Καβράλη; έρώτησεν δ Άλφόνσος. 
— Σεβαστιανέ Μανασή, θά σέ κρεμάσω, φίλε μου, δι
ότι δέν έτρεξες νά φέρης τόν βασιλικόν ιατρόν. . . 
έλα τώρα νά μετρήσωμεν τάς πληγάςμας.

—· ’Ελπίζω ότι ή Μεγαλειότης σας δέν έπληγώθη, 
είπεν δ Καβράλος δέ Βάββος.

•—ι Νομίζεις; . . . ’Εθαββοϋσα πώς αύτός δ βάρ
βαρος μ’ έτρύπησε πέρα πέρα. Άφ’ ού δέν είναι ά- 
λήθεια, τόσον τό καλλήτερον. Άς έξακολουθήσωμεν 
τόν δρόμον μας πρός τήν Άλκαντάραν.

— Βασιλεϋ, έπρόφερεν άτόλμως δ Καστελμελ
χώρας.

— Τί θέλεις ;,. Είσαι σύ οστις μας άφώπλησας;
— Άπαγε !
— Λοιπόν είναι δ άδελφός σου. Πώς δνομάζεταί; 

Σεις ο! μαχαιράδες, άντιποιεϊσθε ήγεμόνων έξεις. Δέν 
σας άρκεϊ έν όνομα διά μίαν οικογένειαν. Νοστιμώ- 
τατον πραγμα είναι τή αληθείς.

— ’Ονομάζομαι Δόν Σίμων Βασκογκέλλος καί 
Σούζας, είπεν δ Σίμων μέ σέβας.

•—· Δέν τό έλεγα; "Ενας άνθρωπος, καί έχει δύω 
δνόματα διά μόνον τόν εαυτόν του. Είναι νοστιμότα
του πραγμα τή άληθεία. Λοιπόν, Δόν Σίμων Βασκογ- 
κέλλε κτλ. σέ προστάζω νά μή φανής ποτέ έμπρός 
μου. Πήγαινε! Σεϊς δέ, Κύριε Κόμη, Μοί φαίνεσθε δτι 
φέρεσθε μέ τό πρέπον σέβας. Σάς συγχωροϋμεν δτι 
εϊσθε άδελφός τοΰ κακοήθους καί άγροίκου έκεί
νου, καί θά παρακαλέσωμεν τόν Κόντην, τόν άγα
πητόν ήμών σύντροφον, νά φροντιση περί ύμών . .. 
Αγαπάτε τάς ταυρομαχίας;

— Τάς προτιμώ άπό κάθε πράγμα, Μεγαλειότατε.
— Αλήθεια; Άπαράλλακτα καθώς καί 'Ημείς ... 

Κόμη ! μάς άρέσκεις. Άνάβα είς τόν ίππον σου και 
άκολούθει μας.

Ό Καστελμελχώρας ύπήκουσεν άμέσως, καί δέν 
έτόλμησεν ούτε καν νά στρέψη τό βλέμμα πρός τόν 
αδελφόν του, οστις βραδέως άπήρχετο κατ’ έναντίαν 
διεύθυνσιν.

— Έσο φρόνιμος, μοί είπεν δ πατήρ μου, έσκέ-

πτετο ό Σίμων καθ’ εαυτόν, καί ιδού έν δίαστήματι δύω 
ήμερών γίνομαι έχθρός τοΰ βασιλέως καί έχθρός τοΰ 
πρωθ.πουργοϋ του, έκτός οτι άνεδέχθην άπερισκέπτως 
τήν άρχηγίαν τής συνομωσίας τών πολιτών. Ώς πρός 
τόν Κόντην, άδιάφορον, δέν μετανοώ. Άλλά τόν Βα
σιλέα 1 . . . φεϋ 1 ήτον δυνατόν νά υποθέσω δτι δ 
δυστυχής έφθασεν είς τοιοΰτον παραφροσύνης βαθμ.όν; 
οτι ύπάρχουσι δούλοι είς τόσον βαθμόν χαμερπεϊς, 
ώστε νά ένθαββύνωσι τήν άπονενοημένην διαγωγήν 
του; ... Καί δ άδελφός μου, δ άδελφός μου νά μ’ f ’έγκαταλείψη άνάνδρως! .. . Αγαθή τύχη 1 τοϋ πατρός 
μου ή βούλησις θέλει έκπληρωθή κατά γράμμα. Υ
πέρ τοΰ βασιλέως έργάζομαι καί πάσχω. ‘Υπέρ τοϋ
Βασιλέως, άν ήναι άνάγκη καί θ’ άποθάνω.

Ταϋτα δέ καθ’ έαυτόν διαλογιζόμενος δ Νέος Σούζας, 
ον πρό πολλοϋ βεβαίως άνεγνώρισεν δ^άναγνώστης 
ώς ένα καί τόν αύτόν μετά τοΰ ύφαντοΰ έργάτου τής 
προτεραίας, έπλανάτο ύπό τό σύμφυτου άλσος τό κο
σμούν τάς όχθας τοϋ Τάγου κατά τήν άνω πόλιν. 
Άλλά μετ’ όλίγον παρήγοροι ΐδέαι έπράϋνον τήν ά- 
θυμίαν του- ένθυμούμενος οτι έμελλε νά συνδέση τήν 
τύχην του μετά τής Τνές Καδαβάλης, τής ωραίας, τής 
εύγενοϋς, τής είς αύτόν άφωσιωμένης μνηστής του,

—. Είς δλον, έλεγε καθ’ έαυτόν, τό στάδιον τής 
ζωής μου, άφιερωμένης είς άφανή καί άδοξον άφοσίωσιν, 
θέλω έχει στήριγμα τήν Τνές· έκείνη θέλει μ’ ένθαββύ - 
νει δταν άθυμή ή ψυχή μου· έκείνη θέλει μ’ έννοεϊ· καί 
άν άποθάνω πρό τοΰ τέρματος τοϋ άγώνος, έκείνη θέλει 
γινώσκει πόσην μ’ έδιδεν άνδρείαν ή πίστις μου, πό
σην μ’ ένέπνεεν έντελή αύταπάρνησιν. Άν είς τήν καρ
δίαν της παρακαταθέσω τό μυστήριον τής ζωής μου, 
άς όβρίζωσιν άλλοι τήν μνήμην μου· τί μέ μέλλει; 
Πιστώς θέλει τό διατηρήσει έκείνη.

Έν τούτοις δ’ δ βασιλεύς έπές-ρεφεν είς Άλκαντάραν, 
ύπερησθείς διά τό συμβάν έκεϊνο (1), καί έπιφυλαττό- 
μενος νά τό διηγηθή είς τόν Κόντην έμπεριστατωμένως.

Άφιχθείς δ’ είς τ’ άνάκτορα, έζήτησεν, ώς συνή- 
θιζεν είς τής εύθυμίας του τάς στίγμάς, νά τώ φέ- 
ρωσΐ τόν σκύλλον του ‘Ροδερίκον, καί τόν βασιλόπαι- 
δα Δόν Πέτρον, τόν αδελφόν του.

(1) Ίνα μή έκληφθή ότι Svsu λογου πα^ιοτώμει^ γελοιωδέ- 
στερον του δέοντος τδ’/ άλλοκοτον χαρακτήρα ’Αλφόνσου του ς.

& χωρίο/ τής Περιγραφής τω Μ^τ α ρ α χ ω ν 
α’τινες αυ'/έβησα*/ εις τήν αύλήν τής Πορτο- 
γαλλιας έν έτει 1 668, κτλ. (έν Παρισίοις, Φραγκί
σκος Κλουσιέρος ο ΉρεοβυτεροΓ, 1674,) συγγράμματος συγχρο'νου, 
ν.χ\ κατά -πολλούς λο'γους άξιοπίστου. Εις τδ χωρίον έκεϊνο ά-
ναφέρεται συμβάν ομοιον τω πθοεκτεθέντι.

«... Διερχόμενος διά τής στενής όδου του 'Αγίου Πέτρου 
Άλφάμα, 6 βασιλεύς άπήντησε τδ όχημα τοΰ Μαρτίνου Κορέα Δέ 
Σά, υποκόμητος Δ’ Άσσέκα. ’Επειδή ο ό βασιλεύς έπροχώρει τα
χέως, οί όδηγο'ι τοΰ φορείου του έφωναξαν προς τούς οπαδούς τοΰ 
ύποκόμητος νά προχωρήσωσιν, άλλά προφέροντες τοσαυ'τας ύβριστι- 
κάς λέξεις, ώστε έκεϊνοι δέν έδυνήθησαν νά τάς ύποφέρωσιν. Άμ· 
φότεροι λοιπύν συρρντες τά ξίφη, ήλθον είς χεΐρας, κα'ι 6 υποκό
μης ήναγκάσΟη νά έξέλθβ τοΰ φορείου του διά νά βοηθήση τούς 
ύπηρέτας του, ώς είχε·/ έξέλθει τοΰ βασιλικού φορείου ΰ Φραγκί
σκος Σεκείρας (βασιλικός σκευοφυλαξ) διά νά βοηΟήση τούς άλ
λους. ‘Ο βασιλεύς έδΰνατο διά μιας μόνης λέξεως νά παύση τήν 
συγκρουοιν, άλλά δεν ήθέλησε, καί έξελθών μάλιστα τοΰ φορείου 
μετά τοΰ Κόντη, έστησε το άγχεβόλον του είς τδν τράχηλον τοΰ 
τετραυματισμένου ύποκόμητος, κ α\ ήθελε τον φονευσει
άν τδ άγχεβόλον είχεν άνάψει. 'Ο δ'υποκόμης, ά
μα άνεγνώρισε τδν βασιλέα, έρρίφθη είς τούς πόδας του καί τον 
^-ζήτησε συγχώρησιν. Άλλ’ ούδ’^ή ύπόκλησις αυτή, ούδ’ ή άθωότης 
του άπέτρεψαν τον βασιλέα τοΰ νά τον είπή ύβριστικάς λέξεις. 

Χ>λοι έξίσταντο οτι ό βασιλεύς περιήρχετο άσυνόδευτος, καί οτι 
έν πλήρει μεσημβρία, έν δημοσίω τόπω, ήθέλησε νά φονευση εύγε- 
νή τραφέντα παρ’ αύτω έν τοις άνακτόροις.^Εκτοτε δ’ ολοι έφρό- 
Λίησαν ότι ό κίνδυνος ήν γενικός, κα'ι καθείς ήρχίαβ '/ά φοβήται 
τκρί έαυτοβ, κτλ. κτλ.

— Μεγαλειότακ, τόν είπεν δ βασιλικός θαλαμη
πόλος, δ ιδιαίτερος Γραμματεύς τής Ύμετέρας Με- 
γαλειότητος έξαιτεϊται τάς διαταγάς της.

— Τάς διαταγάς μου; Τόν διατάττω νά μή μοί 
τάς ζητεϊ ποτέ πλέον ... Θά ίδήτε, κύριε Κόμη, έ
πρόσθεσεν άπευθύνων τόν λόγον πρός τόν Καστελ- 
μελχώραν, οτι αύτός δ σκύλλος, δ ‘Ροδερίκος, είναι 
ζώον ώραϊον. Ήθέλησα προχθές νά τόν σκοτώσω διότι 
έχώλαινεν αηδέστατα . . . δέν αγαπώ τούς χωλούς . . . 
Τό έκαλοστοχάσθηκα όμως, καί τώρα θά έδιδα καί 
τό Άλεντέϊον, καί άλλο ακόμη τίποτε διά νά μή 
χωρισθώ άπό τόν ‘Ροδερίκον. Ό Κόντης τόν ζηλεύει.

‘Ο Καστελμελχώρας ένευε μέ τήν κεφαλήν μει- 
διων καί τοϋτο, λέγουν, απέναντι βασιλέως πολύ
λογου, είναι ή εύφυεστέρα τών απαντήσεων. Διά τής 
αυτομάτου δ’εκείνης αίσθήσεως, ήν κέκτηνται ολοι οί 
πλασθέντες διά νά γίνωσιν αύλικοί, έννόει οτι ύπε- 
δύετο άπό στιγμ-ής είς στιγμήν περισσότερον τόν βα
σιλέα, καί πάσα λέξις αύτοΰ τώ έδιδε νέα διδό
μενα όπως προσκτηθή έτι μάλλον τήν εύνοιάν του. 
‘Ο Άλφόνσος κρατών αύτόν περιβλήδην, διήρχετο 
μετ’ αύτοΰ τόν πρόδομον τόν άγοντα πρός τούς ιδιαι
τέρους κοιτώνας.

— Είς τήν ψυχήν μου, "κύριε κόμη, άνέκραξεν αί
φνης δ βασιλεύς, δέν ήξεύρω ποιος άπό τούς δύω μας 
χωλαίνει. Κύτταξε, είναι αηδία !

Ό Καστελμελχώρας έρυθρίασεν, διότι έξ αιτίας 
τοΰ προεκτεθέντος συμβάντος δ βασιλεύς δέν έδύνατο 
ούδέ βήμα νά βαδίση χωρίς νά μιμηθή τά κινήματα 
πλοίου είς δεινόν σάλον κιλυνδουμένου. 'II στιγμή 
αυτή ήτον κινδυνοδεστάτη διά πρωτόπειρον αύλικόν.

•—· 'Η Ύμετέρα Μεγαλειότης, άπεκριθη τέλος δ 
Καστελμελχώρας, μοί είπε πρό δλίγου δτι άποστρέ- 
φεται τούς χωλούς. Τολμώ τότε νά τή έμολογήσω ; . .

— Χωλαίνεις τώ δντι; Καλά, χρυσέ μου, μέ άρέ- 
σκει ή είλικρίνειά σου. Δυσάρεστος πρέπει νά είναι τοϋ 
χωλοΰ ή ζωή. Δέν ήμποροϋν δμως δλοι νά δμοιά- 
ζουν τόν καλόν Νάρκισσον. Καί, τή άληθεία, ώς διά 
χωλόν δέν είσαι πολύ άσχημος.

Τώ δντι οίκτου άξιον ήν τό άθλιον αύτό, τό κα- 
χεκτικόν, τό φθισικόν, τό σχεδόν δύσμορφον παιδίον, 
τοίαϋτα λέγον πρός ένα τών ώραιοτέρων νέων άφ’ 
δσους ποτέ είδεν ή αύλή τής Λισαβώνος. Άλλ’ ή α
πάτη του, άν καί γελοία, ήν δμως ειλικρινής, διότι 
οί αύλικοί του είχον κατορθώσει νά τόν πείσωσιν δ- 
τι ήθίκώς καί σωματικώς είχε φθάσει είς τήν είδα- 
νικήν έντέλειαν τής ανθρώπινης φύσεως. ‘Ομοίως δέ 
έσπευσε νά ταπεινωθή καί δ Καστελμελχώρας ένώ
πιον τής ύποτιθεμένης υπεροχής τοϋ μονάρχου του.

—· Έπί τοΰ θρόνου, είπεν ύπεσταλμέ 'η φωνή, αρμό
ζει νά κάθηται τό κάλλος, καί δ πιστός ύπήκοος 
δέν φθονεί τόν βασιλέα του, δι’ δσα δ θεός έχάρισε 
πλεονεκτήματα είς αύτόν.

— Κύριοί μου, έκραξεν δ βασιλεύς στραφείς πρός 
τό πλήθος τών αύλικών, οίτινες τόν περιέμενον περί 
τάς θύρας τής αιθούσης του, τήν Άφροδίτην καί τόν 
Βάκχον ^χαρτύρομαι, δτι τό χωλόν αύτό μειράκιον έ
χει μόνον του περισσότερον πνεϋμα άφ’ δλους τούς 
χονδρούς έγκεφάλους σας ήνωμένους. Άν δ αγαπη
τός μου Κόντης δέν τόν δολοφονήση πρό δκτώ ήμε
ρων, δέν είναι άπίθανον νά κλέψη αύτός τήν θέσιν του... 
Ήμπαρεϊτε ν’ άσπασθήτε τήν χεϊρά μας, κύριε Κόμη.

Καί δ Άλφόνσος μετά τής αξιοπρέπειας έκείνηςήτις 
ποτέ δέν έγκαταλείπει τούς βασιλείς, δσον καί άν έξηυ- 
τελίσθησαν άλλως τε, άπεχαιρέτι,ε τόν νέον αύλικόν. 

I Ό δέ Δόν Λουδοβίκος, έχων ανάγκην νά συνέλθη,
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αντί νά περιμείνη πλέον μετά τών άλλων αύλικών εις 
τόν άντιθάλαμον, ήθέλησε νά καταβή είς τούς κήπους 
διά νά συλλογισθή ένάνέσει. Άλλά στραφείς πρός εκεί, 
παρετήρησε τον Κόντην, τοξεύοντα κατ’ αύτοΰ πολέ
μια βλέμματα, καί έκφράζοντα ζηλότυπον πείσμα. 
Ό Καστελμελχώρας όμως είχεν έμφυτον τήν έπι- 
στήμην τοΰ αυλικοΰ βίου, δθεν κα! εύθύ πρός τόν 
υπουργόν βαδίσας, τόν ήσπάσθη μεθ’ ύποκλισεως, και 
τώ ειπεν·

— Ευδοκεί δ Κύριος Βιντιμίλλης νά μοι χορηγήση 
βραχεϊαν άκρόασιν;

— "Οχι τώρα, άπεκρίθη δ Κόντης ξηρώς.
—· Τοϋτο ήθελα νά είπώ, άπήντησεν ό Καστελμελ

χώρας, κλίνας έκ νέου μέχρις έδάφους, άλλά μέ φω
νήν έντονωτέραν, και υπερηφάνειαν μάλλον έκφράζου- 
σαν. — Μετά μίαν ώραν θέλω περιμείνει τήν ύμε- 
τέραν ευγένειαν είς ο,τι δήποτε μέρος τοϋ κήπου 
εύαρεστηθή νά μοί προσδιορι'ση.

Έκπλαγείς τότε δ Κόντης διά τήν μεταβολήν ταύτην, 
ήτένισε τόν νέον Κόμητα· άλλ’ αυτός τώ ήκόντισε βλέμ
μα ΰπεροπτικόν.

— Καί άν, κύριέ μου, δέν ήθελα νά σας χορηγήσω 
αυτήν τήν συνέντευξιν ; έρώτησεν δ αύλικές.

—. Δέν θά ζητήσω δευτέραν.
—■ Τώ δντι;
— Είμαι δ πρωτότοκος Σούζας, κύριε Κόντη.
•—Καί Κόμης Καστελμελχώρας, τό ήξεύρω . . . 

Έγώ δέ είμαι άπλοΰς μόνον εύγενής. Άλλ’ δ βασι
λεύς μέ ώνόμασεν ίππότην τοϋ Χριστού, διοικητήν τής 
Άλγάρβας, καί πρόεδρον τών Είκοσιτεσσάρων.

— "Ο,τι έπραξεν δ βασιλεύς ών άνήλιξ, δύναται νά 
τό άνατρέψη ή άντιβασίλισσα.

•—· Δέν τολμοί.
— Δέν πρέπει, κύριε Βιντιμίλλη, νά έχητε πε- 

πείθησιν εις τήν άσθένειαν τοΰ χαρακτήρος γυναικός, 
ήτις κατέκτησε τόν θρόνον. Άλλά μας βλέπουν έδώ, 
Ποϋ νά σας περιμεινω μετά μίαν ώραν;

— Εις τό άλσος τοϋ Απόλλωνος, ειπέν δ Κόντης. 
Θέλω έλθει.

Ό Καστελμελχώρας έχαιρέτησεν άμέσως καί κα
τέβη είς τούς κήπους τών άνακτόρων.

—- Έν διαστήματι μιας ήμέρας νά είσχωρήση καί 
παρά τώ βασιλεΐ καί παρά τώ εύνοουμένφ του! έλε
γον πρός άλλήλους οί αύλικοί έξιστάμενοι. Ούα: 1 Ό 
χωρικός έκεϊνος είναι άπό ήμας έμπειρότερος.

Ζ'.
Ανήσυχος δ Κόντης καί σύννους διέσχισε τόν ό

μιλόν τών αύλικών, περιεμενότων τήν ώραν καθ’ ήν 
ήθελε νεύσει δ βασιλεύς νά τούς δεχθή, καί είσήλθε 
διά τής θύρας τοΰ βασιλικού θαλάμου, ήτις ποτέ δι’ 
αύτόν δέν έκλείετο.

•—· Σας ευρίσκω, έξοχώτατε, τέλος πάντων, άνέ
κραξεν δ Μακαρόνης, δστις φέρων τήν στολήν βασι
λικού σωματόφύλακος, ήν τεταγμένος είς τήν φρουράν 
τοΰ ένδοτέρου άντιθαλάμου.

— Τι μέ θελεις; εΐπε τραχέως δ Κόντης.
— Θέλω νά κερδίσω τά τετρακόσια χρυσά δου- 

βλώνια, ώς μοί τά ύπεσχέθη ή μεγαλοδωρία σας, 
άπεκρίθη δ Παταυός.

— Μοί φέρεις τό δνομα όποϋ σ’ έζήτησα;
—Έκοπίασα, κατεκοπίασα, καί έλπίζω δτι ή Έ

ξοχότης σας θά μ’ άνταμείψη ώς ή άνακάλυψίς μου 
νά μήν ήτον ανωφελής.

—.’Ανωφελής; έπανέλαβεν δ Κόντης.
—· Δηλαδή έννοώ παράκαιρος, διότι γνωρίζετε τό 

δνομα τοΰ άνθρώπου καθώς καί έγώ.
— Δέν καταλαμβάνω.
— Ήπατήθην; Τόσον τό καλλήτερον. Άλλά μ.’ έ

φάνη, Έξοχώτατε, οτι σας είδα τώρα νά όμιλήτε μέ 
τόν νέον Κόμητα Καστελμελχώραν.

— Καί λοιπόν ;
—. Καί δέν τόν έγνωρίσατε ! έρώτησεν ό Παταυός 

μέ άπλαστον έκπληξιν. _
— Νά γνωρίσω ποιον; τόν κόμητα; είπεν δ Κόντη». ~* Ύ 

Έτρελλάθης . . .
•—· Είς τήν ζωήν μου, Έξοχώτατε, είπε ψυχρώς ό 

Ιταλός, πολύ ένθυμητικόν δέν έχετε. Καί άν έμέ, 
τόν μικρόν άνθρωπον, μέ είχε σημειώσει κανείς είς 
τό πρόσωπόν ώς τήν Εξοχότητά σας. ...

— Ούτε λέξιν πλέον περί τούτου, άν δέν έβαρύν- 
θης τήν ζωήν σου, είπεν δ Κόντης σκυθρωπός καί 
ώχριάσας άπό θυμόν αμα άνεπόλησεν είς τήν μνή
μην του τό συμβάν τής προτεραίας. Έπειτα δ’ έπρόσ
θεσεν, ώς καθ’ έαυτόν όμιλών.— Ό Κόμης; Νά 
ήτον δ Κόμης; ... Τώ δντι όταν είδα τό πρόσωπόν 
τοϋ αύθάδους έκείνου, μ’ έφάνη άμυδρώς πως. . . .
*Ω I ναι. ναί I τό ένθυμοΰμαι τώρα. Εκείνος ήτον.

Καί δ Κόντης άντί νά είσέλθη είς τόν βασιλικόν θά
λαμον, ήρχισε νά διαμετρα τόν άντιθάλαμον μέ με
γάλα βήματα. Άλλά μάτην έσυλλογίζετο, ούδ’ έδύ
νατο νά έννοήση τί σκοπόν εΐχεν δ Καστελμελχώ
ρας μεταμορφωθείς κατ’ έκεϊνον τόν τρόπον. Έπειτα 
δέ διατί τήν παράλογον καί θανάσιμον έκείνην υβριν 
πρός αύτόν, δν οί ισχυρότεροι έτρεμον. Καί έξυβρίσας 
αύτόν, διατί νά τω ζητή συνέντευξιν μετά μίαν ώραν 
είς τούς κήπους τών άνακτόρων;

— Ό παράφρων Άλφόνσος είχε δίκαιον, είπε τόσον 
ταπεινή τή φωνή, ώστε δέν ή μπόρεσεν δ Παταυός νά 
τό άκούση. Άν άφήσω νά ζήση αύτό τό παιδάριον, αύτό 
Οά είναι δ όλεθρός μου .... Άς μή τώ άφήσω καιρόν.

Σταθείς δ’ άπέναντι τοΰ Άσκανίου Μακαρόνου, τόν 
έθεώρησεν έπί τινας στιγμάς σιωπών.

—· Είσαι κατάσκοπος έπιτήδειος, τό ήξεύρω, τώ είπε 
τέλος.·— είσαι δμοίως καί μαχαιροβγάλτης άτρομος ;

— Είς Φλωρεντίαν, άπεκρίθη δ Παταυός, ύπηρέ- 
τησα τόν Μαρκέσιον Σανταφλώραν, έχοντα τήν ώραιο- 
τάτην γυναίκα τής ’Ιταλίας, καί όντα ζηλότυπον- έφό- 
νευσα δέ πέντε νεανίας έν διαστήματι τεσσάρων μηνών, 
καί έφυγα άπό τήν πόλιν διά νά διαφύγω τήν άγχόνην.
— Είς τήν Πάρμαν, δπου κατέφυγα, ή κόμισσα Άλ- 
δέα 'Ρίττη μ’ έδοσε χίλια δίστηλα διά νά φονεύσω ένα 
τινά έξάδελφόν της, δστις τήν ήνόχλει, διότι ή μερίς 
ήν εΐχεν είς τοΰ άνδρός της τήν διαθήκην ήτον μεγάλη, 
καί έκέρδισα τής κομισσης τά χίλια δίστηλα. Είς τήν 
Γαλλίαν ήμην θαλαμηπόλος τοΰ Κυρίου Βωφόρτου.
Άλλ’ έκεϊ οί άνδρες ήξεύρουν ν’ αντιμάχονται, καί τό 
έπάγγελμα τοΰτο καθίσταται δχι άκίνδυνον. Έπειτα 
δ ήλθα είς Λισαβώνα,διαβάς διά τής ’Ισπανίας, δπου· 
καθ’ δδόν έξαπέστειλα είς τόν άλλον κόσμον εν προ- 
πετές δικαστικόν γραμματίδιον ή δϋδόρον, ώς τούς 
λέγουν έκεϊ, φαντασθέν νά νυμφευθή τήν θυγατέρα 
τού δικαστοΰ ή Ά λ κ ά δ ο υ παρά τήν γνώμην αύτοΰ.
Εις τήν Πορτογαλλίαν δμως τίποτε άκόμη δέν έκαμα, 
καί είμί ό ταπεινότατος δούλος τής Υμετέρας Έξοχό- 
τητος.

Ταϋτα δέ ό Μακαρόνης είπών, έκλινε τήν κεφαλήν 
ταπεινότατα, άνέστριψε τόν μύστακά του, καίέψιλάφησε 
τήν λαβήν τής μακρας του μαχαίρας.

(άκολουθεϊ.)


