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Ζ·
Οταυ δ Σιρίάρνις εγραφε ψευδόριενος περί τοΰ Δ-ϋάν

δτι έτηστρε'φει Άν νύκτα ε’ζείν-ζ,ν, άκουτίω; καί κατά 
σύυ.τττωτιν εγραύε την αλήθειαν. MdXt; άνετελλεν ή 
ήα,ερα, καί αί φρουρά! δλαι τής ττόλεως, παρατεταγ- 
με'ναι, τυμπανίζουσαι καί παιανίζουσαι βΜγγειλον
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τήν είσοδον του Μαχαβεζίρου, δστις διά ν’ άποφύγη 
τόνκαύσωνα τοΰ ίνδιζοΰ ήλιου, ώδοιπόρει διά νυκτός. 
Η συνοδεία του ήνμεγαλοπρεπεστάτη. όΐδιοςέπέβαι- 
νεν έλέφαντοςχρυσοφαλάρου, παρείποντο, δέ ώς ςρατός 
πολυάριθμοι, καί έλέφαν%ες καί νάμηλοι και ίπποι, 
φε'ροντες τούς οπαδούς του, τά σκεύη του καί τά δώρα, 
δσα οί ηγεμονίσκοι των πόλεων δθεν διέβη επεμπον 
προς τον διάδοχον τοΰ Ρουνζίτ, ώς άναγνώρισιν τής 
ύπεροχής του, καί ώς αποτέλεσμα των διαπραγμα
τεύσεων τοΰ επιτηδείου Βεζίρου.

0 δχλος συσσωρευόμενος εις τάς οδούς δθεν διήρ- 
χετο, εχαιρε προς τήν πολυτέλειαν τής πομπής, ερεύνα 
διά περιέργων βλεμμάτων τά πλούσια φορτία, καί 
έπροσπάθει ώς έκ τοΰ περιε'χοντος νά εΐκάση έκαστου 
τά περιεχόμενον· δι’ δ καί ένωχλεϊτο μεγάλως δτι 
μεταξύ αύτών εν φοοτίον έλέφαντος είχε τά παρα
πετάσματα εντελώς κεκλεισμε'να, ώστε ούδενός βλέμ
μα έδύνατο νά είσδύση εντός αύτοΰ.

’Από τάς ενδείξεις δημοτικού σεβασμού κεκορε
σμένος, προέβαινεν ό Δεϋάν άδιαφόρως προς την οι
κίαν του, έξεπλήττετο δε μόνον δτι μεταξύ δλων 
τών προαπαντώντων αύτόν, δέν έβλεπε τον υιόν του. 
’Αλλ’ ήμεΐς ήξεύρομεν τί άπησχόλησε τον }ράν ε
κείνην την νύκτα. Οταν ε’ξήλθε τοΰ κήπου τών ανα
κτόρων, ή ημέρα όπέφωσκεν ήδη· δι’ ο μόλις φθάνων 
εις τήν πατρικήν οικίαν, μετ’έκπλήξεως εΐδεν ό νέος 
συρρέοντα προς αύτήν τον δχλον, καί προπορευόμενον 
τών εισερχομένων έγνώρισε τον πατέρα του.

0 ϊρά έρρίφθη εις τάς άγκάλας αύτοΰ· δταν δ1 έ
μειναν μόνοι,

— Πάτερ, εϊπεν, αύθάδης περιύβρισε τ’δνομά σου, 
κατεπάτησε τήν τιμήν σου, ήψήφησε τήν δύναμίν 
σου, έτόλμησε νά έκτείνη χεϊρα εις τήν μνηστήν τοΰ 
υΐοΰ σου.

— Τί λέγεις, ϊρά; έρώτησεν ό Δεϋάν, μή έννοών 
τήν τοιαύτην έξαψιν τοΰ υιού του. Τίς είναι ό αύθά
δης, καί τί έτόλμησεν;

— 0 Αδσίτ-σίγγ.. .
— Πώς! ό Σιρδάρης!
— Ναι, ό Σιρδάρης, τήν νύκτα ταύτην διά τών 

στρατιωτών του ή'ρπασε τήν Πριττάν έπιστρέφουσαν 
άπό τήν Βαγαβάταν.

— Ηρπασε τήν Πριττάν-, ΚαΙήξευρε τίς ήτοναύτή;
— Τά έμαθεν άπο εμέ τον ίδιον.
— Καί τίς είσαι σύ, ήξευρεν; έρώτησε μέ κο- 

ρυφούμενον θυμόν ό Δεϋάν.
— Τφ είπα δτι είμαι υιός σου.
— Τώ είπας! καί δμως έτόλμησεν! α! καί τί 

δεν τολμά! Εξεχείλισεν, ε’κορυφώθηή ύπερηφάνειά του! 
Μέχρις έμοΰ ύψωσεν ό δφις τήν κεφαλήν του. ’Αλλ’ άς 
προσέξη! θά θραύση τούς όδόντας του εις τό δέρμα μου, 
μά τον ίνδραν! Εναμβρύνεται εις τών Σείκων τήν 
δύναμιν. ’Αλλά τής δυνάμεώς μου τά όρια δέν ήξεύ- 
ρει πού φθάνουν, πού δύνανται νά φθάσουν ακόμη!

— Ναι, πάτερ, άνέκραξεν ό Τράς πλήρης έλπίδος, 
άν εΖΐ> τ°ΐ'ί Σείκοος, έχεις τόν βασιλέα. Ω! σπεΰσε! 
τρέξε, πάτερ, στιγμήν μή χρονοτριβής! Πρόσπεσον 
εις τόν Μαχαραϋάν, σύντριψε τήν εξουσίαν τοΰληστοΰ 
τούτου, ή άν δέν δυνηθής ... θά δυνηθώ εγώ, έ- 
πρόσθεσε ψηλαφών τό έγχειρίδιόν του! καί ήστραψαν 
τοί νεανικοί οφθαλμοί του.

— Πραύνθητι, ίρά, άπήντησε σοβαρώς ό Δεϋάν, 
σβέσε τήν αλόγιστον έξαψιν. Εμπιστεύθητι εις τήν 
ώριμον πείραν μου. Θά έλθη ήμέρα καθ’ ήν ή πτέρνα 
μου θά πατή επί τήν κεφαλήν καί αύτοΰ καί τών 
Σείκων του. Τότε ή έκδίκησίς σου θά είναι εις χεΐ- 
ράς σου.

— Πάτερ, άνέκραξεν ό ίράς, καιρόν δέν έχομεν νά 
περιμείνωμεν τήν ήμέραν εκείνην. Π δυτυχής Πριττά..

— Είναι άκόμη εις τήν εξουσίαν του;
— Οχι! δένει •αι πλέον διότι έπροτίμησε τόν 

τάφον άπόαύτην. Εδώ, εις τήν χώραν ταύτην, έωςδπου 
φθάνει το φως τοΰ ήλιου, φθάνει καί ή ανόσιος δύ- 
ναμ.ις τοΰ Α,δσίτ. Διά νά διαφύγη τήν δύναμίν του, 
έφυγε τό φως τοΰ ήλιου. Εις τών νεκρών τήν κατοι

κίαν κατέβη, ε’κεϊ εκρύβη μακράν τής ήμέρας, μακράν 
τής ζωοφόρου αύρας. Αν δέν σπεύσης, πάτερ, ή υπόγειος 
κρύπτη της θέλει γίνει αληθής τάφος της. Σύ μόνος 
δύνασαι να τήν σιόσης. Θ’ άπέλθης τώρα εις προσ- 
κύνησιν τοΰ Μαχαραϋά' άπαίτησον τοΰ ενόχου τήν 
τιμωρίαν. Σύντριψον τήν παντοδυναμίαν του, καί 
μετ' αύτής θά συντρίψη; τής φυλακής της τά κλείθρα.

— Θά ύπάγω εϊς τόν Μαχαραϋάν, άπεκρίθη ό 
Δεϋάν μετά τινων στιγμών σιωπήν, καί θά πράξω 
δ,τι ή φρόνησις μοί ύπαγορεύση. — Είπε νά έχουν 
τόν ίππον μου έτοιμον.

— Και πράττων, είπεν ό ίράς έν ώ άνεχώρει, θά 
ένθυμηθή,ς δτι ή Πριττά κινδυνεύει θανάτου κίνδυνον, 
καί δτι ό αύτός τάφος άνοιχθείς θά δεχθή καί αύτήν 
καί έμέ.

0 Δεϋάν, άφ’ ου έμεινε μόνος, έλαβε τό άδαμαν- 
τοκόλλητον πλατύ ξίφος του καί τήν χρυσήν ασπίδα, 
μεθ’ ών παρουσιάζετο εις τοΰ Μαχαραϋά τήν αύλήν.

— Ναι, είπε καθ’ εαυτόν, — Φοβερά είναι τοΰ 
Α,δσίτ ή ισχύς. Πρέπει νά τήν θραύσω.... Αν — έπρό- 
σθεσε μετάτινων στιγμών σκέψιν,— δέν είναι προ
τιμότερου νά τήνμεταχειρισθώ. Αγωμεν εις τοΰ Αύ- 
τοκράτορος.

Καί διευθύνθη πρός τήν θύραν. Εν ώ δ’ έξήρχετο 
τής αιθούσης, πλαγία Ουρίς ήνοίχθη πλησίον του, καί 
έν τώ άμα πάλιν έκλείσθη· γραμμάτιον δ’ έπεσεν εις 
τούς πόδας του. ό Βεζίρης έλαβεν αύτό.-είς τάς χεΐ- 
ράς του, καί άνέγνω «ϊπάγης εϊς τήν αύλήν. Ενθυ- 
μοΰ δτι είσαι ό’χι δούλος, πατήρ βασιλέως.»

0 Δεϋάν συνέστειλε τήν όφρύν· επειδή δέ διά τής 
ανοικτής θύρας είρχοντο κατ’ αύτήν την στιγμήν οι 
ύπηρέται του πρός αύτόν, έσχισε τό γραμμάτιον, καί 
τά κομμάτια έκρυψεν εις τήν ζιόνην του. Αναβάς δ’ 
εις τόν ίππον του, έπορεύθη προς τά ανάκτορα, δπως 
θέση τά δώρα δσων ήν κομιστής εις τούς πόδας τοΰ 
Μαχαραρϋά Σείρ-Σίγγ.

0 Σείρ ήν άνθρωπος αγαθός, άλλα βασιλεύς άσθε- 
νη’ς. Τό σκήπτρον τοΰ μεγάλου Ρονζίτ ήν βαρύ δι’ 
αύτόν, καί άφ’δτου ε’κυβέρνα, τό στέμμα τοΰ Πεντα- 
ποτάμου, προστριβέν πρός τήν Αγγλικήν εξουσίαν, 
άπώλεσε πολλούς τών όδόντων του. Πρό πάντων δέ 
ε’πέκειντο εις αύτόν οί προύχοντες έκ τών ύπηκόων 
του,μΐτινες στηριζόμενοι, οί μ.έν επί τών στρατευμά
των, οί δέ επί τών έν ταΐς επαρχίαις επιρροών, καί 
άλλοι έπ’αύτής τής δυνάμεώς ήν παρ’ αύτοΰ έδα- 
νείζοντο, έγείροντο άγερώχως ύπέο αύτόν τόν θρόνον, 
καί ήξίουν νά τόν έχωσιν ώς δργανον εις τάς χεΐράς

στοσύνην καί εύνοιαν, καί εις δν άπέβλεπεν όσάκις 
τώ έπήρχετο επιθυμία ανεξαρτησίας άπό τών μαχαι- 
ροφόρων Σείκων, ήν ό Δεϋάν. ό Λΰτοκράτωρ ήξευ- 
ρεν δτι ό αδελφός του Κουρούκ έκ τοΰ μηδενός τόν 
άνέστησεν, αύτός δ’ ό ίδιος τόν άνηγειρεν εις ΛΙα- 
•χαβεζίρου περιοπήν, ώστε τόν είχε δεδεμένον εις έ- 
αυτόν διά τοΰ νομιζομένου καν ώς τοΰ ίσχυροτέρου 
πάντων τών δεσμών, τοΰ τής εύποιιας καί τής ευ
γνωμοσύνης. Επειτα δέ, συνυπηρετήσας μετ’ αύτοΰ 
μακράν χρόνον εις Κασεμίρην έπί τής βασιλείας τοϋ 
άδελφοΰ του, έκτοτε τόν διέκρινε μεταξύ δλων τών 
αύλικών του, καί τόν έτίμα διά φιλικής εύνοίας· καί 
δτε περιεστοιχίζετο ύπ’ ανθρώπων ίόιοτελών και 
άπληστων, οίτινες τόν έθυμίαζον χωρίς αγάπης, τόν 
έκολάκευον χωρίς ειλικρίνειας, έπεθύμει να εχη πλη
σίον του τόν Δεϋάν, πρός δν ήνοιγεν ελευθερωτερον την 
καρδίαν του, εις ύν έναπέθετε πολλάκις τό βάρος 
αύτής, καί μεθ’ ού άπεδύετο ενίοτε τήν χλαμύδα καί 
τό βασιλικόν προσωπεϊον.

ίίπλωμένος εϊς χρυσόστικτον πλούσιον άνακλιντή- 
ριον, έζάπνιζε σιωπηλώς ό Μαχαοαϋάς τόν Xovxar 
του, καί οί οφθαλμοί του παρηκολούθουν μηχανικώς 
τούς πολυδίνους έλικας τοΰ καπνοΰ, οι δε κατηφεΐς 
στοχασμ,οί του διεγράφοντο νεφελώδεις επι τοΰ κε- 
κηφότος μ.ετώπου του. Αλλ αμα υψωθη το κασι— 
μίρινον παραπέτασμα τής βασιλικής αιθούσης, καί 
έφάνη ό Δεϋάν παραζολουθούμενος ύπό τών φερόντων 
τά δώρα, οί οφθαλμοί τοΰ Σείρ-σίγγ άνέλαμψαν, τό 
μέτωπόν του ήθρίασε, καί μόλις ρίψας αδιάφορου 
εις τά δώρα βλέμμα, άνωρθώθη σχεδόν πρός δε- 
ξίωσιν τοΰ ά.γαπητοΰ του Βεζίρου, τώ εδοσε να φι- 
λήση τήν χεΐρα του, καί τόν ήνάγκασε, κατά σπά
νιάν’ε’ξαίρεσιν, νά ζαθήση πλησίον του εϊς τούς πόδας 
τοΰ άνακλιντηρίου του.

των. Μεταξύ δ’ αύτών ούδείς τόσον εντελώς κατε- 
κτησε τήν δύναμιν καί τόσον άναιδώς τήν μετεχει- 
ρίζετο, δσον ό Σιρδάρης Α,δσίτ. Οί Σεΐκαι ήσαν ανέ
καθεν καί ή δύναμι; συγχρόνως καί ή πληγή τών 
βασιλέων τοΰ Πενταποτάμου. Εις τάς χεΐράς των 
είχον τοΰ τόπου τήν τύχην. Αυτοί κατά τήν άστα
του δρεξίν των, άνέτρεπον καί ήγειραν θρόνους, καί 
τών πολιτών ή ζωή, ή ιδιοκτησία, καί τών ήγεμό 
νων ή ασφάλεια ήσαν έρμαιον τών ακάθεκτων παρα
φορών των. Αλλ’ ό επιτήδειος Ρουνζίτ εύρε τρόπον 
νά ήμερώση, τό θυμοειδές θηρίον τής στρατοκρατείας, 
καί περιβαλών αύτώ τόν χαλινόν τής ευρωπαϊκής 
τακτικής, τώ έπέβαλεν τήν ίσχυραν θελησιν του, 
καί έστήριξεν έπ’ αύτοΰ τά μεγαλεΐον τοΰ τοπου του.

Αφ’ δτου δμως άπέθάνεν ό μ,εγαλεπηβολος εκεί 
νος μονάρχης, ό στρατός τών Σείκων έστασίασε πά
λιν, τόσω μάλλον επίφοβος ήύη, οσω ήν μάλλον 
ώργανισμένος καί συσσωματωμένος διά τής τακτι
κής πειθαρχίας. Μή ϊσχυόντων όε τών νοθρών διάδο
χων τοΰ Ρουνζίτ νά τόν συνέχωσιν εις τα όρια τής 
υποταγής, έγίνετο έρμαιον τών πανουργοτερων ή τών 
τολμηροτέρων, καί ύπ αύτούς φόβητρον πάντων τών 
άλλων. Ούτως ήδη έπειθάρχει εις τόν ΑδσιΤ, μισών 
μ.έν, άλλά στέργωι αύτόν διά φόβον και δι άναγκην, 
καί τόν άνεδείκνυε τόν ισχυρότερου τών ανθρώπων 
καθ’ δλην τήν περιφέρειαν τών πεντε πηγών τοΰ 
ΐνδοΰ, καί πραγματικώτερον μ,ονάρχην αύτοΰ τοΰ Μα
χαραϋά.

0 Σείρ-σίγγ ή-θάνθη μ.έν μετ’ άγανακτήσεως τόν 
αύθάδη ζυγόν τοΰ Σιρδάρου βαρύνόντα έπ’αύτοΰ τοΰ 
τραχήλου του, άλλά δεν έτόλμα νά τόν άποσείση, 
ούδέ είχεν επί τίνος νά στηριχθή δπως απόκρουση 
τοΰ παντοδυνάμου στρατάρχου τήν δύναμι·'. Ο μό
νος δέ τών ύπηκόων του, πρός δν είχεν άληθη εμπι 
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0 Δεύάν διηγήθη τά τής οδοιπορίας του, άπηρίθ - 
μησε τά εμπορικά καί άλλα πλεονεκτήματα δσα 
περιεποίησεν είς τό Πανταπόταμον διά συμβάσεων 
μετά τών μερών οθεν δνήλθε, και παρουσίασε τά δώ
ρα ό'σα εφερεν ώς ενδείξεις τοϋ πρός τόν βασιλέα του 
σεβασμού, 8ν διά τής παρουσίας του κατόρθωσε νά 
έμπνεύση είς τούς ηγεμόνας καί τούς λαούς παρ’οίς 
έξενίσθη.

— Πάντοτε άφωσιωμένος καί πάντοτε δραστή
ριος, εϊπεν ό Αύτοκράτωρ. Οποία άμοιβή σοί οφείλε
ται δί όλας σου τάς υπηρεσίας ταύτας!

— Ούδέν έξεπλήρωσα, άπεκρίθη ό Δεϋάν, άνώ
τερον τοϋ καθήίοντος πιστού υπηκόου. 11 μόνη δέ 
άμοιβή ήν άξιώ διά τήν άφοσίωσίν μου, εϊναι νά 
μήν άτιμάζωμαι, νά μή περιϋβρίζωμαι δημοσίως καί 
ύπ’ αύτούς τούς οφθαλμούς τού Κραταιοτάτου Μα
χαραύά.

— Τί λέγεις; έρώτησεν ό Σείρ-σίγγ, τί εννοείς,
— Εννοώ δτι ύπάρχει άνθρωπος είς τήν Λαχώραν, 

δστις ταύτην τήν νύκτα, ήξεύρων oTt τήν πρωίαν 
έπέστρεφα ίσως, ήρπασεν έπιστρέφουσαν άπό τήν έ- 
ορτήν τής μεγάλης Βαγαβάτης τήν νύμφην τού υιού 
μου, άφ’ού έμαθεν δτι εϊναι νύμφη του, καί άφ’ού έ- 
μαθεν δτι εϊναι υιός μου.

—· Καί τίς ήτον ό ληστής ούτος; άνέκραξεν ό 
Μαχαραύάς, βιαίως άνορθωθείς είς τά γόνατα· καί 
οί Σεϊκαί μου δέν τόν συνε'λαβον ;

— Οί Σεϊκαι τοϋ ‘ϊμετέρου Κράτους δέν τόν συ- 
νέλαβον, άπεκρίθη ό Βεζίρης μετά πικρίας, διότι 
ό ληστής ούτος ήτον ό άρχηγός τών Σείκων, ήτον 
ά Σιρδάρης Αδζίτ.

— 0 Σιρδάρης Αδζίτ! αιωνίως ό Σιρδάρης Αδτζίτ, 
άνέκραξεν ό Αύτοκράτωρ μυκώμενος. Πού θέλει φθά- 
σει ή αύθάδεια τού άνθρώπου τούτου ! Αύρων θά 
έλθη νά ύβρίση καί έμέ αύτόν είς τόν θρόνον μου. 
Κατεχοάσθη, εξεκένωσε τήν μακροθυμίαν μου. Λη
σμονεί δτι εϊμαι ό Βασιλεύς του, λησμονεί δτι εϊ
ναι έμπρός μου σκύβαλον, λησμονεί δτι μ’ έν λά
κτισμα τού ποδός μου τόν συντρίβω ώς τό ύάλινον 
αύτό σκεύος!

Καί τούτο λέγων, άνέτρεψεν όρμητικώς μέ τόν 
πόδα τόν χ·ουχκιί>· ή rapriMr του, σινούργημα βαρύ
τιμον, καί τον συνέτριψε κατά γής. Αλλ’ ώξ είς δλους 
τούς ασθενείς χαρακτήρας τούτο συμβαίνει, ή βιαία 
πράξις έπράϋνε τήν βίαν τών αισθημάτων του, καί 
τήν παραφοράν τοϋ θυμού διεδέχθη αίφνηδία χαύ- 
νωσις. Οί συνεσταλμένοι τού προσώπου του μυώνες 
έλύθησαν, καί οί όφθαλμοί του έφάνησαν σχεδόν 
ΰγραινόμενοι.

— Τί θέλεις, φίλε Δεϋάν; εϊπε βραδέως. Οί ά- 
ληθεΐς βασιλείς αύτοί εϊναι. Πρέπει νά κλίνης τόν 
αύχένα, ώς βλέπεις δτι τόν κλίνω κ’ έγώ. Τί έχω 
νά τοϊς άντιτάξοψ; τί μ’ άφησαν είς έμέ νά εχω ; 
τό σκήπτρόν μου τοϋτο μοί άφησαν, ράβδον καλήν 
διά τούς Γοπά^ονς, τούς βοσκούς τοΰ ’ΐμάου. έκεΐ- 
vot έχουσι τό άληθές δπλον, τόν στρατόν εκείνοι τόν 
έχουσι.

— Τόν έχουσιν, εϊπεν δ Βεζίρης, διότι τοϊς τόν 
άφίνετε, Βασιλεύ!

— Τοϊς τόν άφίνω! άνέκραξεν δ Μαχαραύάς· Καί 
θέλεις νά τοϊς τόν άφαιρέσω! και ποίαν δύναμιν έχω 
ώστε νά τοϊς τόν άφαιρέσώ;

— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό Δεϋάν, είς τό βασι
λικόν στέμμα ένυπάρχει κεκρυμμένη τις δύναμις ά- 
νωτέρα πασών τών υλικών δυνάμεων, όσον δήποτε καί 
άν λάμπωσι πέριξ σας οί άστέρες ούτοι, άλλά τό φώς 
των, άν καί σάς έκθαμβοι,.είναι δάνειον όμως, άπό 
τόν θρόνον πηγάζει. ’Αρκεί νά θελήσητε, καί σάς έγ- 
γυώμαι ό'τι τούς βυθίζετε είς τό σκότος έξ ού έξήλ- 
θον. Η κεκηρυγμένη δυσμένεια τής ‘ϊμετέρα; Μεγα- 
λειότητος θέλει άποδύσει τόν Αδσίτ τής ήμισειας 
έπιρροής του, καί διά τής ήμισειας ταύτης θέλομεν 
τώ άφαιρέσει τήν άλλην ήμίσειαν.

— Καί νόμιζε ις κατορθωτόν, νομίζεις δυνατόν, 
άνέκραξεν ό Βασιλεύς άνασκιρτήσας είς τά γόνατά 
τά του, οχι πλέον ύπά θυμού άλλ’ ύπό έλπίδος·— 
άναλαμβάνεις, άγαπητέ Βεζίρη, νά μέ άπαλλάξης 
άπά τούτον τόν λέοντα; ήμποροΰμεν άφόβως καί ά- 
κινδύνως νά τάν μακρύνωμεν τής στρατηγίας τών 
Σείκων.

—0 Μαχαραύάς άς μοί δώση τήν εντολήν, καί περί 
τής έκτελέσεως έγγυώμαι. ΙΪ βασιλική Της θέλησις 
καί ή ολίγη έπιρροή όσην έχω είς τόν τόπον θέλει 
άρκέσει είς τούτο. ‘Ως άρχηγός τού τράτου, ό ’Αδτσίτ, 
τολμά τά πάντα, άψηφα τούς πάντας, ύψοΐ άγέρω
χον μέτωπον πολλάκις άπέναντι καί αύτού τού αύτο- 
κρατορικού θρόνου. Αλλά παυθείς, — έγώ τόν γνω
ρίζω — δέν θέλει βαδίσει τήν όλισθηράν τής άνταρ- 
σίας όδόν, δέν θέλει τολμήσει τόν άνισον άγώνα, 
διότι δσον αύθάδης εϊναι έν τή εύτυχία, τόσον δει
λός έν τή συμφορά.

— Μ’ ένθαρρύνεις, Δεϋάν, εϊπεν δ Αύτοκράτωρ· 
ίδέ μ,Ύΐ τολμήσωμεν βήμα έχον έμπρός του βάραθρον, 
καί δπισθέν του μ.ή έχον επιστροφήν.

— Τής τοιαύτης στάσεως, Βασιλεύ, άπήντησεν 
ό Βεζίρης, προκριτώτερον εϊναι όποιον δήποτε, καί 
τό άποτολμότερον βήμα. Πώς! ό πιστότερος τών 
υπηκόων τού Μαχαραύά προσπίπτει εις τόν θρόνον 
του κάί ζητεί δικαιοσύνην, καί ό πέλεκυς τής βασι
λικής σου δυνάμεως φοβείται τήν μάχαιραν έκείνου 
τοϋ άρπαγος; Λοιπόν έξερχόμενον τώρα τών άνα
κτόρων θά μ’ άπαντήση υπερήφανος ό Αδσίτ καί θά 
μέ ραπίση είς τό πρόσωπον έν μέση τή λεωφόρφ, 
καί θά πρέπει έν ταπεινότητι νά σιγήσω, καί θά 
έλθη μέ τόν γρόνθον του νά κλονίση τόν θρόνον σου, 
καί θά πρέπει ένύπομονή νά τό ύποφέρης; Οχι, Βασιλεύ, 
άνθέλης νά διατηρήσης τόν Αδσίτ, άφες με ν’απέλθω 
είς τόπους ξένους, δπου θέλω ζή άγνωστος, άλλ’ 
δπου κάν δέν θά περιϋβρίζωμαι, δπου όέν θά βλέ
πω τήν ίσχύν σου ταπεινουμένην ένώπιον προπετοϋς 
υπηκόου.

— Σύ ν’ άπέλθης, Δεϋάν ! Ημπόρεσες νά προτεί-
νης τοιαύτην λέξιν! Είπέ τί ζητείς ; τί θέλεις άπό 
> *
*1“ » . Κ ,

— Τόλμην, Βασιλεύ. Τί έδωκεν είς τόν Αδσίτ 
αύτήν του τήν δύναμιν ; ή τόλμη. Ας εϊμεθα τολ
μηρότεροι, καί γινόμεθα ισχυρότεροι του.

— Λοιπόν τήν παϋσίν του μοί προτείνεις, εϊπε 
διστάζων άκόμη δ Μαχαραύάς, καί μέ φωνήν ταπει
νήν, ώς φοβούμενος τήν λέξιν ήν ήκουσεν έξερχομένην 
τοϋ ίδιου του στόματος. — Ες·ω λοιπόν, τόν παύω. 
Τήν έκτέλεσιν άναθέτω είς σέ Δεϋάν, σύ αναλαμ
βάνεις δλην της τήν εύθύνην.

Ο Δεύάν έλαβε τότε έκ χρυσής θήκης έπί τοϋ

γραφείου τού Μαχαραύά χάρτην φέροντα τά βασιλικά 
παράσημα, καί τόν παρουσίασεν είς τόν Σείρ-σίγγ.

— Ανάγκη, εϊπε, νά μοί έγχειρίση ή ϊμετέραΜε
γαλειότης δχι μόνον τήν διαταγήν τής παύσεώς του, 
άλλά συγχρόνως καί τόν διορισμόν τού άντικα- 
ταστάτου του, ώστε είς δύναμιν ν’ άντιτάξωμεν 
δύναμιν, ώστε νά μή μείνωσιν οί Σεϊκαι ούδεμίαν 
στιγμήν άμφιρρεπεΐς, καί άμα μάθωσιν δτι δέν 
ύπακούουσι πλε'ον είς τόν Αδσίτ, ν’ άκούσωσι συγ
χρόνως είς ποιον πρέπει νά ύπακούωσι τού λοιπού, 
ϊπάρχουσι δύω ή τρεις στρατηγοί είς ών τήν άφο- 
σίωσιν έχω .. . έννοώ δτι δύναται ή ϊμετέρα Μεγα
λειότης νά έχη, πάσαν έμπιστοσύνην. Τοιοϋτος είναι 
ό Γουλάβ -σίγγ, ό Κάγκα-σίγγ, δ . . . .

— Οχι, άπεκρίθη ό Βασιλεύς μετά δραστηριότη- 
τος σπανίως φαινομένης είς τόν χαρακτήρα καί είς 
τούς λόγου; του. όχι τούς Σίγγους αύτούς. Αφω- 
σιωμένους τούς λέγεις· τού; γνωρίζω, Δεϋάν· συνυ
πηρέτησα μετ’ αύτών καί ήδη τούς κυβερνώ. Αή- 
χουσιν, ώς νά ύψωθώσι, τών ποδών μου τήν σκόνιν, 
άλλ’ άμα ύψώθησαν, μοί δεικνύουσι τού; όδόντας. 0 
θρόνος μου φέρει βαθέα τά ίχνη τών ονύχων των. Δεν 
μ’ώφελεΐ, Δεύάν, τίποτε ν’ άλλάξω δεσπότην. Ας 
πέση δ Αδσίτ. Τάν θυσιάζω καί είς τήν έκδίκησίν 
σου καί είς τήν ησυχίαν καί έμού καί τοϋ κράτους 
μου. Αλλά θέλω οί Σεϊκαι νά μή μεταβώσιν είς άλ
λου χεϊρα. Τούς κρατώ δι’ έμέ.

— Πώς! μεγαλειότατε, άνέκραξεν δ Βεζίρης έκ- 
πληττόμενος καίγινόμενος έμφρ.οντις διά τήν άπροσ- 
δόκητον ταύτην έκφρασιν εύσταθοΰς άποφάσεως.

— Καί, άπεκρίθη δ Σείρ, εχω δύω άνθρώπους 
οΐτινες, θα τ’ όμολογήσης ό ίδιος, ποτέ δέν συνέλα- 
βον τήν ιδέαν νά ύψωθώσι δι’ έμού ύπεράνω έμού, 
οΐτινες είλικρινώ; καί πιστώς μοί έδάνεισαν πάντο
τε καί τόν βραχίονά των καί τήν συμβουλήν των, 
οΐτινες τήν δόξαν μόνον τού θρόνου μου στηρίζοντες 
ούδέν ποτέ άπήτησαν ύπέρ έαυτών. Από τό Βασί
λειον τών Γάλλων έρχεται δ Αλλάρδος,άπό τήν χώ
ραν τής ίταλίας έρχεται ό Βεντούρας, καί όμως οί 
ξένοι ούτοι πονούν τόν τόπον τούτον, τόν ύπηρετοϋν 
με άγάπην καί μέ προσπάθειαν έν ώ οί ήμέτεροι 
ούτοι Λέοντες (ΐ), τόν κατασπαράττουσι διανεμό
μενοι τά λωρία του. Είς τούς δύω Εύρωπαίους τού
τους θά διανείμω τοϋ Αδσίτ τήν άρχήν.

Ο Δεύάν άνεγνώριζε πόσον δίκαιον εϊχεν δ Βασι
λεύς • οΰτ έδύνατο δε νά τω άντιπροτείνη τήν δυσκο
λίαν τοϋ έπιχειρήματος, διότι τούς λόγους αύτής δ 
ίδιος πρά ολίγου εϊχε τούς πολεμήσει. Αλλ’ οί Σεϊκαι 
μετέβαινον άπό τού Αδσίτ είς τούς δύω ξένους, 
ή στρατιωτική δύναμις διέφευγεν άμεταστρεπτί άπά 
τα; χεΐράς του, όχυροΰσα άκλ.ονήτως τόν θρόνον τού 
Βασιλέως του. Φαίνεται δέδτι τούτο δέν συνήδεν έν
τελώς πρός τά σχέδιά του, διότι έδοκίμασε ν’ά
παντήση!

— Αλλ οί άνθρωπος εκείνοι είσίν έτερόπιστοι· 
δέν έχουσι τήν θρησκείαν τού Βράμα.

— Δέν έχουσι τήν θρησκείαν τοϋ Βράμα, άλλ’ 
έχουσι τή; τιμής τήν θρησκείαν, εϊπεν δ Σείρ, δστις 
καθ δλον τό διάστημα τής βασιλείας του έδειξε 
πάντοτε φιλικώτατα πρός δλους τούς Εύρωπαίους 

0) Χγγ·!ί τήν Ινδικήν σημαίνει Λέων·

αισθήματα. Φίλε Δεύάν, ή δέν ξέω παντελώς τήν 
πληγήν, ή θέλω νά ίαθή ριζηδόν· Αν δέν δύναμαι 
νά δαμάσω τό θηρίον δέν τό έξανεγείρω. Π με'ν£ζ δ 
Αδσίτ, ή τό μέν ιππικόν μου εμπιστεύομαι είς τόν 
Αλλάοδον, τό δέ πεζικόν μου είς τόν Βεντούραν.

0 Βεζίρης εμεινε συλλογιζόμενος έπί τινας στιγ- 
μάς· μετά ταύτα δέ,

— θά γίνη, εϊπεν, ώς διατάττει ή ϊμετέρα Με
γαλειότης.

Καί λαβών τόν επίσημον χάρτην ον είχε πρό ολίγου 
παρουσιάσει εις τον Αυτοκράτορα, έγοαψεν έπ’αύτού 
την παϋσιν τού Βεζίρου, καί τήν τ^Λκατάστασιν 
τών δυω Ευρωπαίων, καί τόν παρουσίασεν είς τόν 
Βασιλέα.

— ΐδού, εϊπεν ό Σείρ-σιγγ υπογράφων, ή ψήφος 
έρρίφθη! ιδού ή πράξις τής άνακτήσεως τής Ελευθε
ρίας μου.

Αποδίδων δέ τό διάταγμα είς τόν Βεζίρην,
—Αυριον άπά πρωίας, εϊπεν, εΐχα διατάξει γενι

κήν επιθεώρησιν τής φρουράς τής Λαχώρας. 0 Αδσίτ 
ήδη δίδει τάς διαταγάς δι’ αύτήν. Πρέπει λ.οιπόν 
νά τήν έμποδίσωμεν. . . .

— θχι βασιλεύ ! εϊπεν 6 Δεύάν. Αυριον είς τήν 
επιθεώρησιν συνηγμένοι οί Σεϊκαι άς μάθωσι τήν 
νέαν τύχην καί έαυτών καί τού τόπου.

—Εστω όπως προτείνεις. Απάλλαξέ με μόνον άπό 
την παρουσίαν του, καί έκδίκησε σεαυτόν. Είς τήν πί- 
στιν σου, Δεϋάν, καί είς τήν έπιδέξιότητά σου άφο- 
σιοΰμαι, εϊπεν ό Βασιλεύς.

0 δε Βεζίρης φιλήσας τήν χεϊρά του, καί έγκλεί- 
σας τήν έγγραφον διαταγήν είς τάν κόλπον του, άνε
χώρησεν.

Η
0 Δεύάν Σίγγ. έξελθών τών άνακτόρων, δέν διευ- 

θύνθη πρός τήν οικίαν του, άλλά παρηκολούθησεν ά- 
δόν σχεδόν παράλληλον μέ τόν ροϋν τού Ράβη,’καί 
φθάσας έμπρός τής αύλείας πύλης μεγαλοπρεπούς οί
κου, είσήλθε δί αύτής μεθ" όλης τής συνοδείας του. 
0 οϊκος ούτος ήν τοΰ Σιρδάρη. 0 Αδσίτ, άφ’ού άπό 
πρωίας έδοσεν είς τούς άρχηγούς τών διαφόρων σωμά
των τάς άναγκαίας οδηγίας διά τήν έπιθεώρησιν τής 
έπαύριον, τότε πρώτον άπαλλαγείς άπό τάς φροντί
δας τής ύπηρεσίας, ένεθυμήθη τήν αιχμάλωτόν του, 
καί καταβάς είς τήν αύλήν, δ^υθύνετο πρός τήν ό- 
πεσθίαν θύραν αύτής,ήτις ήνοίγετο πρός τόν ποταμόν. 
Απήρχετο δέ πρός τόν πύργον νάίδή άν ή νύξ καί ή 
βεβαιότης τής άναποφεύκτου άνάγκης δέν έμάλαξαν 
τήν άπόφασιν τής Πριττάς. Η φυλακή τών Σείκων, 
παρατεταγμένη είς τήν αύλήν, άπέδιδε τάς στρατιω- 
τικάς τιμάς είς τόν άρχιστράτηγον διερχόμενον.

Ως είδε δϊαύτάν ό Δεϋάν, κατέβη τοΰ ίππου του, 
έρρεψε τούς χαλινούς είς τάς χεΐρας ένός τών rpa- 
τιωτών του, καί έπροχώρησε πρός αύτόν άσπαζόμε- 
νός τον. ό Σιρδάρης δ’άκούσας τήν φωνήν τοϋ Δεϋάν, 
έσπευσε νά, έπισρε'ψη όπίσω· άλλ’ ίσως οξυδερκής πα
ρατηρητής ήδύνατο νά ίδή περί τά χείλη του πε- 
ριπετωμένην έλαφράν τινα καί σπασμωδικήν κίνησιν 
πείσματος. Ούχ ήττον δμως προσήλθε μέ φιλόφρον» 
γέλωτα.

— Ω! ό Μαχαβεζίρης μας! άνέκραξε. Καλώς μάς 
ήλθες, Σαέβ! Πώς ήλθες τόσον άπροσδοκήτως!
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—Απροσδκήτως; είπεν ό Δεϋα'> με πρόσωπόν σο
βαρόν. Ενόμιζα, Σιρδάρη, ότι μέ περιέμενες.

—Παντάπασιν! άπεκρίθη αύτός ταραττόμενος, και 
μήν ήξεύρων άν έπρεπε ν’ άπαντήση εις τού Βεζίρου 
τούς λόγους ώς εις αστεϊσμόν ή ώς εις έπίπληξιν. Δεν 
ήξευρα διόλου ότι έπέστρεφες τόσον ταχέως.

— Σιρδάρη, είπεν ό Δεϋάν, συστέλλων τάς όφρϋς, 
μάκρυνε τούς ανθρώπους σου.

Καί δι’ ενός νεύματος διέταξε καί τούς Γέδικούς 
του νά μακρύνθώσιν. Οταν δ’ έμεινε μόνος,

— ΦίλεΑ^ζίρη, είπεν ό Αδσίτ, σέ βλέπω κα- 
τηφή, καί ό’^όπο; σου μοί φαίνεται πολύ παράδοξος.

Τό μέτωπον τβύ Δεϋάν έγεινεν άπειλειτικόν.
— Την νύκτα τούτην, είπεν, ήρπάγη, Αδσίτ, ή 

Πριττά, ή μνηστή του υίοΰ μου.
— ^,υποϋμαι διά τό συμβάν, άπεκρίθη αύτός. 

Αλλά,ν’άποθάνω χωρίς νά κρατώ εις την χεϊρά μου 
την ουράν τής ίεράς άγελάδος,άν εννοώ διατί μοί τό 
λέγεις μέ τον τόνον τούτον.

— Ο υιός μου έλαβε πλαστήν επιστολήν ή'τις τον 
έμάκουνεν από τήν Ααχώοαν.

— Παράδοξα πράγματα λέγεις, Βεζίρη.
— Και δέν ήξεύρεις τίς έγραψε τό πλαστόν γράμ

μα εις τον υιόν μου ·, έρώτησε μέ βροντώδη φωνήν ό 
Δεϋάν καί δέν ήξεύρεις τίς ή'ρπασε τήν Πριττάν,

— Μά τά τριακοντατρία εκατομμύρια των θεών, 
όταν άνεχώρησεν ό Σαέβ, είπε σαρδονικώς γελών ό 
Αδσίτ, δέν μέ άφησεν ούτε έφορον τής άλληλογρα- 
φίας τοΰ υίοΰ του, ούτε τής νύμφης του φύλακα.

— Αν δέντό ήξεύρης, εγώ νά σοί τόεϊπώ,άπεκρίθη 
δ Βεζίρης. Σύ έγοαψας πρός τον υιόν μου ψευδή επι
στολήν έκ μέρους μου, καί σύ ήρπασας τήν Πριττάν.

■— Πώς! ανέκραξε μ’ άναβράζοντα θυμόν ό Σιρ- 
δάρης. Τίς τολμά νά είπή τούτο ;

— Περιττόν είναι παν ψεύδος, είπεν αύστηρώς ό 
Δεϋάν. Εις τον πύργον εκείνον, οπού σέ εύρον διευθυ- 
νόμενον, ή Πριττά δέν είναι πλέον . . .

— Τί λέγεις ; . . .
— Λέγω ότι άπό τον πύργον έφυγεν ή Πριττά. Σέ 

εκπλήττει τούτο, Σιρδάρη ; Τό πρώτον άπαιτούμε-
ήν νά σωθή τό θύμα άπό τούς όνυχάςσου, και τό 

έσώσαμεν. Βλέπεις άν ή αλήθεια μοί είναι γνωστή, 
καί άν ή άρνησις ώφελή. Μετά τά πρώτον τούτο, τό 
δεύτερον άπαιτούμενον ήν νά τιμωρηθή ό τολμήσας 
νά μέ άψηφήση· καΛγεινεν ομοίως φροντίς περί τής 
τιμωρίας του.

— ίσως σοί επήλθεν ή αστεία ιδέα νά μέ άπει- 
λήσης; είπεν εϊρωνικώς ό Αδσΐτ, έν ω τό πρόσωπόν 
του ήρχισε νά λαμβάνη έκφρασιν θηριώδη.

— ‘Ο καθήμενος τόσον πλησίον τού θρόνου., όσον 
κάθηται ό Δεϋάν, άπεκρίθη αύτός μετ’άξιοπρεπείας, 
όταν άπειλη, ματαίως δέν απειλεί.

— Τοΰ θρόνου ! άπήντησε χλευαστικώς γελών ό 
Σιρδάρης. Κτυπών δέ μέ τήν παλάμην τό ξίφος του, 
— τού θρόνου δ στύλος ίδόύ το:, τρόσθεσε. 0 Μα· 
χαραΰάς είναι, Δεϋάν Σίγγ, φρόνιμος άνθρωπος. Εις 
τον φάρυγγα τού λέοντος δέν κινδυνεύει τήν σκη- 
πιούχόν του χεΐρα, ουδέ δι’αύτόν τόν Βεζίρη,ν του. 
Εκείνος μέ διατηρεί είς τήν ίσχύνμου, διότι εγώ τόν 
διατηρώ είς τόν θρόνον του. Τούς άσθενεστέρους'σου 
απειλεί μέ τιμωρίας· καί άν Θέλης τήν φιλίαν μου

νον

καί τήν άσφάλειάν σου, τοιαύτην λέξιν, σέ συμβου
λεύω, μή προφέρης πρός τόν Σιρδάρην.

— Προ; τόν Σιρδάρην δέν τήν προφέρω, άπεκρίθη 
ό Δεϋάν, τήν λέγω προ; τόν Αδσίτ. Σιρδάρης δέν 

είσαι πλέον.
— Δέν είμα·, λέγεις; ί’>! δέν μέ διηγείσαι ολί

γον νά εννοήσω; Πώς δέν είμαι Σιρδάρης.
— Σέ έπαυσεν ό Μαχαραϋάς πρός ίκανοποίησιν καί 

πρός χάριν μου, καί διώρισεν αντί σού τόν Αλλάρ- 
δον καί τόν Βεντούραν. Ιδέ καί μάθε.

Καί σύρων έκ τού κόλπου του τήν διαταγήν, τήν 
άνέπτυξεν εμπρός τού Αδσίτ.

— Μέ έπαυσεν ό Μαχαραϋάς.' άνέκραξεν ωρυόμε
νος ούτος, άφ’ού. ταχέως άνέγνω. Μέ αποβάλλει! ί2ς 
άχρηστον δούλον μέ αποβάλλει! Ετόλμησεν! ό απο
νενοημένος ! ό άφρων ! Τόν συνέτριβον, άν ήθελον, 
εντός τής παλάμης μου, τόν κατεκρήμνιζον μ’ έν 
ράπισμα τής χειρός μου άπό τόν θρόνον του! Διότι 
ε’νόμιζον ότι εννοεί πόσον έχει συμφέρον νά στηρίζη- 
ται έπ’ ε’μού, διά τούτο τόν διετήρησα μέχρι τούδε. 
Μέ παύει λοιπόν, καί ήλθες νά μ’ άναγγείλη,ς τήν 
διαταγήν του; Υπαγε, Δεϋάν, είπέ τον ότι . . . δέυ 
ύπακούω εις τήν διαταγήν του. Ας έλθηνάτήν έκτελέ- 
ση. ΛΑς έλθη νά προσκρούσε τό στέμμα του καί τό μέ- 
τωπόντου πρός τήν σιδηράν τών Σείκωνμου δύναμιν.

— Δηλαδή, Αδσίτ Σίγγ, ύψοΐς ανταρσίας ση
μαίαν· καί ό θυμός σου σέ παραφέρει ώστε νά λησμο- 
νήσης ότι έχω καί έγώ επιρροήν τενα είς τό Πεντα- 
πόταμον, ότι άν θέσης είς τήν μίαν πλάστιγγα τόν 
στρατόν σου, καί θέσω είς τήν άλλην τό όνομα καί 
τήν έξουσίαν μου, ή ζύγη θέλει μείνει σχεδόν ισόρ
ροπος. Καί ό έμπειρο; σύ, δέν συλλογίζεσαι, ότι άν 
έπαναστής κατά τού βασιλέως, καί άν έχη,ς ύπέρ 
σού τόν τακτικόν στρατόν δλον, άλλ’ ό ειρηνικό; 
λαός, αλλά τό έθνος ολόκληρον θέλει έπαναστή κα
τά σού. Καί ό αρχηγός τών Σείκων σύ, δέν γνω
ρίζεις τού; Σείκου; σου, δέν ενθυμείσαι ότι άμα ίδώ· 
σιν άφ’ ένός τόν θρόνον διανέμοντα τούς βαθμούς, 
δαψιλεύοντα τούς θησαυρούς, χορηγούντα τάς άμοιβά; 
καί τάς χάριτας, καί άφ’ ετέρου σέ, μόνον, γυμνόν 
τής άζίζς σου, μή έχοντα εϊμή κενάς ελπίδας νά 
δώσης, καί βίον φυγάδων καί άποκεκηρυγμένων
ληστών νά προσφέρης, τά εννέα δέκατα τών στρατιω- 

- ‘ '------ ... ι ϊ„Λ/.U . . .
τών σου θά σ’ εγκαταλείψωσι. Πίστευσέ με ! Αν 
αυριον παρουσιασθώ είς τήν παράταξιν ή/προπαρα
σκευάζεις, καί άναγνώσω τά έγγραφον τούτο, θά ίδή.ς 
έν μια στιγμή τήν δύναμίν σου ώς κηρός νά δια- 
λυθή, ν’ άπορρεύση άπό σού ώς υγρόν κύμα.

0 Αδσίτ έσιώπα, άλλ’ ή σιωπή του ήν φοβερά. 
Εκ τής δψεώς του ε’φαίνετο ότι ήφαίστειον θυμού έ- 

■ βραζεν είς τό σσήθός του· οί ρώθωνές του διεστέλ- 
I λοντο ώς θηρίου, καί ή μέση τού μετώπου του 

φλέψ έξωγγούτο ώς δάκτυλος, αιδ’ήλιοκαείς παρειαί 
του ε’βάφοντο πορφυραί, καί έδακνε τό χείλος του 
μέχρις αίματος. Τέλος τά ήφαίστειον εξερράγη.

— Q! ανέκραξε. Θά τό μετανοήση. Σιρδάρης ή άν- 
τάρτης, θά τώ διδάξω τίς είμαι, τί δύναμαι! Καί σε, 
Δεϋάν, δςτις, δέν θά μέ τά κρύψης, είσαι ό πλαςουρ-

παράδειγμα απ’ ε’μέ. Τό βλέπεις· τό βέλος κρατώ

είς την χεϊρά μου. Αρκεί νά τό ρίψω διά νά εξόντω
σή τόν άνθρωπον ος-ις μέ περιύβρισε- καί όμως πριν
— - Ι/.Ι.» .. U?r/irei<τό ρέψω,

'■ρ·

διστάζω . . . ήξεύρεις διατί;
— Δέν είναι άπό φιλίαν βεβαίως, είπεν ό Σιρδάρης. 
— Είναι άπό φρόνησιν, άπεκρίθη δ Δεϋάν, είναι 

άπό πρόνοιαν. Τό πάθημα τού Αδσίτ, είναι μάθημα 
διά τόν Δεϋάν. Είς αύτό κατοπτρίζεται ή τύχη όλων 
ήμών. Θριαμβεύω σήμερον κατάσούτού ισχυρού, κατά 
σού τοΰεύνοουμένου* αύτός μου^ά θρίαμβος, τού θριάμ
βου μου τούτου ήεύκολία,μοί δεικνύει πόσον άκροσφα- 
λής είναι ή υπαρξις όλων όσοι έξελέξαντο ώς βάσιν 
αυτής τήν έννοιαν τού Σείρ-σίγγ. Ο κεραυνός δστις 
σέ πλήττει, φωτίζει καί εμού καί τών άλλων τήν 
θέσίν. Χθες σέ είχε δεξιόν του βραχίονα- σέ κατα
βάλλει σήμερον δι’ εμού άμα εύχε περίστασιν. Αυ- 
ριον διατί νά μή καταβάλή εμέ δι’ άλλου; ΐδού τί μ’ 
εμποδίζει ακόμη νά τοξεύω κατά σού βέλος. ΟΜαχα- 
ραύάςάπεφάσισε, τό εννοώ τώρα, νά μηδένιση πάσαν 
επιρροήν ϊδιόρυθμον, ν’ άπορροφήσρ πάσαν ίσχύν, νά 
συντρίψη πάσαν κεφαλήν αίρομένην υπέρ τόν όχλον. 
Ιδού διατί διστάζω.

— Τά διοράς όλα ταύτα, είπεν ό Αδσίτ, καί 
όμως διστάζεις;

— Καί τί θέλεις νά πράξω ; έρώτησεν ό Δεϋάν, 
καί τό βλ έμμα το” είχε σκολιόν καί λοξόν τι.

— Ο,τι σκοπόν έχω νά πράξω κ’ ε’γώ, άπεκρίθη 
ό Σιρδάρης. Ν’άντιπράξης είς τά σχέδιά του, νά τά 
ματαίωσης, νά τόν πολεμήσης στήθος πρός στήθος.

— Διά νά επιταχύνω τόν δλεθοόν μου, άπεκρίθη 
πικοώς μειδιών ό Δεϋάν, διά νά καταστήσω’ τόν 
Θρίαμβόν του πληρέστερου, διά ν’ άπολέσω πρός τοΐς 
λοιποΐς όλοι; καί αύτήν τήν κεφαλήν μου ύπό τόν 
πέλεκυν τού δημίου. Οχι! πίστευσέ με, Σιρδάρη. 
Εν 0σω κάθηται είς τού Πενταποτάμου τόν θρόνον 
Μαχαραϋάς συλλαβών τήν ιδέαν νά ταπείνωση τήν 
επιρροήν τών προύχόντων, υπαρξις δέν υπάρχει πλέον 
ούτε διά σζ Αδσίτ, δστις σήμερον κατεδικάσθης, ού
τε δι’ έμέ δστις έπετράπην τής καταδίκης σου τήν 
έκτέλεσιν, ούτε διά κάνένα ήμών. Τήν πολιτικήν του 
θέλει άσπασθή ό λαός μετ’ ενθουσιασμού, καί αυτή 
θέλει γίνει τό σύνθημα τήςδυνάμεώς του. Θέλει γίνει 
αύτό; ότι εϊμεθα ημείς σήμερον, αληθής άρχηγός τού 
έθνους, καί τότε, άν θέλωμεν τήν ζωήν μας, πρέπει 
•ά τόν παρακαλώμεν γονυπετείς δι’αύτήν.-Πρέπει, 
καταπατούμενοι άπό αύτόν, ώς οί συντριβόμενοι ύπό 
τό άρμα τού Βισνού είς τήν Βαγαβάταν τού Ιαγερ- 
νάουτ, ούτε στεναγμόν νά μήν έκπέμπώμεν : καν, 
άλλά καί νά τόν εύλογώμεν ακόμη. Αυτιφ είναι ή τι$- 
χη μας ενόσω' ό Σείρ-σίγγ βασιλεύει, καί είς ταύτην 
πρέπει νά ύποκύψης Σιρδάρη, ώς θά ύποκύψω καί 
εγώ όταν έλθη ή ώρα μου.

— Αν ούτως έχη, μυριάκις προτιμώτερον, είπεν 
ό Αδσίτ, κτυπών τό ξίφος του μέ τήν παλάμην του, 
ν άποθάνω καν μέ τό ξίφος αύτό J είς τάς χεϊρας. 
Καί άκόμη προτιμώτερον, — έπρόσθεσε μετά τινων 
στιγμών σιωπήν, νά παύση ό Σείρ-σίγγ καθήμενος 
είς τού Πενταποτάμου τόν θρόνον. 1

— Νά παύση, λέγεις!.... καί τίς θέλει δυνηθη !.... 
Ο στρατός τού Πενταποτάμου, άπήντησεν δ 

Αόσίτ έμβριθώς, έξαρτάται άπό τό ξίφος μου" ό λαός 
του Πενταποτάμου έξαρτάται άπό τήν επιρροήν σου. 
Αν λοιπόν τήν επιρροήν σου ένισχύση τό ξίφος μου....

— Τότε, δέν λέγω, μεγάλα πράγματα δύνανταί 
νά κατωρθωθώσιν. Είς τοιαύτην δύναμιν ήνωμένην 
καί διευθυνομένην ύπό φρονήσεως, δυσκόλως θ’άντις-ή 
ό θρόνος τού Σείρ. Αλλ’ άφ’ού τον άνατρέψωμ,εν, ...

— Ενθρονίζομεν τόν υιόν του, τόν Δουλίπ, καί 
τόν έχομεν δργανον είς τάς χεΐράς μας.

— Τόν υιόν του! άνέκραξεν ό Δεϋάν. Αύτή είναι 
ή πρότασίς σου ! Τής βαθυνοίας σου τούτο είναι τό 
σχέδιον; Νά ένθρονίσωμεν τόν υιόν, διά νά έχη, 

| άμα άναβάς είς τόν θρόνον, πρώτην φροντίδα, πρώ- 
‘ τον καθήκον νά έκδικήση τόν πατέρα^^» καθ’ ήμών!

ερωτησεν

k

— Λοιπόν ή γνώμη σου ποία 
ανυπόμονος ό Αδσίτ.

— Τήν γνώμην μου, άπεκρίβη δ Δεϋάν, σοί τήν 
είπα. Νά ύπομείνωμεν σιωπώντες. Ποτέ δέν θά μέ 
πείσης νά κινηθώ κατά τού πατρός,έν δσφ ήξ^ύρω μέ- 
νοντα κατόπιν του τόν υιόν. Ναί, άν ό Δουλίπ δέν ύ- 
πήρχεν, άν ό θρόνος άφηρεΐτο συγχρόνως καί, άπό 
τόν Σείρ καί άπό τόν υιόν του, τότε τά πράγματα 
μετεβάλλοντο, τότε έδύνατο τω δντι ν’ άναβη είς αύ
τόν ήγεμών ακίνδυνος δι’ ήμάς.

— Πγεμών άκίνδυνος! Αλλά ποιος; έρώτησεν ό 
Σιρδάρης μετά προσπάθειας.

— 0 υιός τού Βασιλέως Κουρούκ.
— Τού Κουρούκ ! Τί λέγεις Δεϋάν ; ό Νεπάλ, ό 

υιός τού Κουρούκ, εκείνος έφονεύθη άπό δοκόν. Ημην 
παρών είς τόν ένταοιασμόν του.

Ο Δεϋάν έδίστασε κατ’ άρχάς, καί ή φωνή του 
ελαφρώς ε’ταράχθη,

— Δέν ήξεύρεις, είπεν, ότι ή Αέϊλα, ή γυνή τού 
Κορουκ έγγυος ούσα όταν άπέθανεν ό αύτοκράτωρ 
εκείνος,έχει υιόν, τόν νόμιμον τού θρόνου διάδοχον;

— Η Αέϊλα ! άνέκραξεν ό Αδσίτ, καί έρριψεν επί 
τοΰ Βεζίρου βλέμμα όξύ ώς βέλος, καί διά τοΰ βλέμ
ματος τούτου έζήτησε τούς οφθαλμούς τού Δεϋάν, 
όπως είσδύση δι’ αύτών μέχρι τών μυχών της -καρ
διάς του· άλλ’ ό Δεϋάν είχε τότε τού; οφθαλμούς 
προσηλωμένους είς τό έδαφος. — Α! έχεις δίκαιον, 
έπρόσθεσεν έπειτα άφελώς. Τό είχα λησμονήσει παν- 
τάπασι. Πώς νά μή τό ήξεύρω; ‘Η Μελινή, άλλοτε 
Βαϋαδέρα τής Λεΐλας, είναι πρό πολλού είς τήν υπη
ρεσίαν μου. Από αύτήν τόσα πράγματα έμαθα!.... 
Λοιπόν έλεγες, άν δέν ύπήρχον καί οί δύω. Καί 
τίς δυσκολία υπάρχει είς τούτο;

— 0! δυσκολίαι πολλαί υπάρχουν, είπεν ό Δεϋάν 
τά σπουδής, ώς θέλων νά δώση είς τόν λόγον άλ

λην στροφήν. — Καί πρώτη δυσκολία είναι οί Σεΐ- 
καί σου. Τίς θέλει τολμήσει τι κατά τού Μαχαρ- 
ραϊ'ά, άν οί Σείκαι δέν είναι σύμφωνοι ;
e — To πλήθος τών Σείκων κινείται άπό τήν φω

νήν μόυ, ώς τό κύμα τού πόντου άπό τήν πνοήν τού 
άέρος. Φιιλαξε τής παύσεώς μου τό μυστικόν, καί 
ε’πί τών Σείκων άφες με νά δοκιμάσω ολην τήν δύ- 
ναμιν τής επιρροής μου. Αλλ,ά τίς Θέλει εΐσθαε 
τού φόνου τό οργανον ; τίς ό άτρομος άνθρωπος ; 
.... Τού τυχόντος δέν είναι . . .

—- Αν,.ό τολμών νά ύψώση χεΐρα κατά τού Μα- 
χαραϋά δειλιάση έν τω μέσω, ούαί είς αύτόν, ούαί 
είς τούς μετ’ αύτοΰ ! Χρειάζεται^.βραχίων σιδηροΰς, 
καρδία άδαμαντίνη.

— Καί πού θέλομ.εν εΰρει τούτον;
— Φρόντισε περί τών Σείκων, έμβάθυνε είς τόν
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νοΰν των, μάθε τί φρονοΰσιν, ΐδέ άν δύνασαι νά τούς 
πείσης ή νά τού; άναγζάσης. Τό μέρος σου θά είναι 
αύτούς νά συνεχής, καί εί δυνατόν νά τούς φέρης 
όπου ό κίνδυνο; απαιτεί. Μέχρι της αύρινής παοα- 
τάςεως έτοιμάσθητι καί έτοίμασον.

— Θά προσπαθήσω Δεϋάν.
Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν είσήλθον πολλοί των 

άνωτέρων αξιωματικών νά λάβωσι τάς διαταγάς 
τοΰ Αδσίτ.

ΙΣΤί^ΙΑ ΕΛΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ. (Κατά Μερήν, ε’κ τοΰ Γαλλλικοϋ.)
Μία τών ‘ * •.••ώ'.κών ε’φηαερίδων. ομιλούσα περί τών λουσμένων έν ώρα θέρους εϊς τού; ποταμούς ή τήν

θάλασσαν, άπέτρεπε
Ιτούς περιηγητάς νά
μ.ήλούωνται εις πο- 

/ '/ ί* »ταμία υο ατα, και 
μάλιστα εϊς τά τής 
άνω Αίγυπτου· καί

— Τά λοιπά αΰριον πρό της παρατάξεως ! είπεν 
ό Σιρδάρης.

— Aupt ον λοιπόν! είπεν ό Δεϋάν, άποχαιρετών 
αύτόν διά τής χειρός· καί πηδήσας εις τόν ίππον 
του, άνεχώρησε μετά τής συνοδείας του. ό Αδσίτ 
τόν ήτε'νισε μακρόν χρόνον απερχόμενον, καί μετά 
ταϋτα, σείσας τήν κεφαλήν,

— Τόν υιόν τής Αειλας ! είπε. Σ εννοώ, Δεϋάν ! 
Θέλεις τού; ώμους μου διά ν’ άναβής. Νά ίδωμεν !

εις κύρωσιν τοϋ λό
γου της, τούς πα- 
ρέπεμ.πε νά έδωσε 
τήν εις εν τών εικονι
κών περιοδκών συγ
γραμμάτων δημοσι- 
ευθεΐσαν εικονογρα
φίαν μ,ικροϋ έπικηδεί 
ου μνηχείου, άνεγερ- 
θέντος εις τής οχιάς 
περιηγητοΰ, οστις 
άπωΛέσθη έιιπρός 
τής ΦιΛής, θΐρια 
τής πρός τής επι
στήμης άφοσιώ- 
σεώς του.

Η ’Αγγλική έ- 
ιυημ.ερί; δέν γνωσο- 
ποιεΐ τό όνομα τοΰ 
Θύματος τούτου τής 
έπιστήμ.ης, ούτε υ
πόσχεται δέ τήν 
λύσιν τοΰ αινίγμα
τος εις τό προσεχές 
φύλλον της· δι’ δ 
αναλαμβάνω έγώνά 
συμπληρώσω ταυ- 

I την τήν έλλειψιν. 
και νά στερεύσω πη- 
γάς δακρύων πολ
λών, όσα έμελλον 
νάσπεέοωσιν έπί τόν 
τάφον τούτον εύ«ί- 
σθητοι οφθαλμοί. 
Τό άρθρον τής Αγ
γλικής εκείνης έφη- 
μερίδος μετεφράσθη 
καί παρ’ ήμΐν, καί 
δύναται ίσως ν’ α
φαιρέτη άπό πολ
λούς, διά φόβον, τήν 
ηδονήν τών θαλασ
σίων λουτρών, την 
μόνην παρηγοριάν 
εϊς τόν θερεινόν ή-

σπουδάσας εγώ εϊς τάς διαφόρους καί έν Αγγλία καί 
έν Γαλλία δημοσιευθείσας περιηγήσεις τήν ιστορίαν 
τοΰ επικήδειου τούτου μνημείου, σπεύδω νά δημο
σιεύσω αύτήν πρός ένθάρρυνσίν των.

0 Κ. Εδμόνδος Γ. . .. στάλάς πε'ρισυ ύπό τής έν 
Λονδίνο) Βασιλικής Εταιρίας τής φυσικής ιστορίας 
εϊς Ελεφαντίνην, τήν τελευταίαν αιγυπτιακήν πόλιν, 
μέχρις ής προέβη ό Ηρόδοτος, όπως έξιχνιάση έν- 
ταΰθα Κούραχυς τόν Λαμπρός, πτηνόν τοϋ Μεξικού, 
προσανέβαινε τόν Νείλον έπί Διέρμου, πλοιαρίου αϊ- 
θιοπικοΰ, καί παρέπλεε τούς φαιού; βράχους τής νή
σου ΦιΛής. Εν ώ δέ διερχόμενος κατώπτευε τάς ποι
κίλας καί παραδόξους μορφάς, καθ’ άς έσχηματίζετο 
ό συηνίτης ή γρανίτης λάθος εϊς τήν όχθην ταύτην, 
παρετήρησε καί έσχεδίασεν εϊς τό χαρτοφυλάκων του 
μικρόν σύμπτωμα τοΰ λίθου, λελαςευμένον ύπό τής 
φύσεως εϊς σχήμα ύποδήματος ρωσσικοΰ. ό Κ. 1·δ- 
μόνδος ερεύνησε διά τών οφθαλμών πέριξ νά εύρη 
καί τό άλλο ύπόδημα, τό ζεύγος έκείνου, άλλά, ή 
φύσις, είπε, δέν κάθηται νά συμπληρή συμμετρικώς 
τάς ϊδιοτρόπους της φαντασίας. Λαξεύει μ.έν έν ύπό
δημα, άλλ’ έως έκεϊ μένει· διότι ή φύσις δέν είναι έξ 
επαγγέλματος ύποδηματοποιός.

Η ιχνογραφία τοΰ Κ. ί δμ.όνδου ε’δημοσιεύθη ύπό 
τής έφημερίδος Λ ιου Ηύςδος (Νέον Λονδίνον) ύπό 
τόν τίτλον θία των βράχων τής Φ'ι.Ιής. Εις τά βάθος 
έφαίνετο ό περίφημος ναός τής ίσιδος, έμπρός δέ κά
λαμοι, μία ϊνδοσυκή, τρεις μονήρεις φοίνικες, ώς 
πάντοτε, καί εν σύμ.πτωμα βράχου συηνήτου φαιού, 
μιμούμενου ύπόδημα ρωσσικάν μετά πτέρνης καί με
τά πέλματος.

Μετά τενας μήνας, ό Κ. Δαρίγγλος, άλλος σοφός 
τής Βασιλικής Εταιρίας τοΰ Λονδίνου, στελλόμενος 
εις Μερόηνόπως άνεύρη τόν πράσινον κάνθαρον περί 
ού όμιλεΐ ό Ηρόδοτος, αύτός ό ε’φευρετής τής Μεκ
ροής τών γυμνοσοφιστών, τών πρασίνων κανθάρων, 
καί πολλών άλλων πραγμάτων, ό Κ. Δαρίγγλος πε- 
ριέτρεχε τήν έφημερίδα Ν ιου-.Λύςδος εις τό ξενοδο- 
χεΐον Κουλώνος εις τό Κάϊρον, καί ή ιχνογραφία τοΰ 
Κ. Εδμόνδου εϊλκυσε τήν προσοχήν του. 0 κορμός 
τοΰ ύποδήματος τούτου, μελαγχολικώς ύψούμενος έπί 
τής έρήμου εκείνης θέσεως, έκίνησε τήν ευαισθησίαν 
τοΰ Κ. Δαρίγγλου.— Εις τήν φύσιν, είπε, τίποτε δέν 
είναι αδύνατον. 0 τεμών, τήν Ιταλίαν εϊς ύποδήμα
τος σχήμα, έδύνατο τό αύτό νά τεχνουργήση, κατ’ 
έλάσσονας διαστάσεις καί έπί μικρού συηνήτου βρά
χου. Η φύσις πολλάκις κωμικά τεχνάζεται. Δεν 
έμιμήθη φέρ’ είπεϊν έλέφαντος κεφαλήν διά τοΰ κα- 
ταλεύκου άνθους τής ινδικής στανωπείας-,

Ταΰτα έλεγεν ό Κ. Δαρίγγλος.
Επειτα δ’ άνεχώρησε καί έφθασεν εϊς Μερόην,όπου 

εύρε κάνθαρον φαιόν, καί άφ’ ού τόν έβαψε πράσινον 
διά νά μή δυσαρεςήση τόν Ηρόδοτον, έπε'στρεψεν. 
Αφ’ ού δ’ ύπερέβη τόν καταρράκτην, έν ώ διήρχετο 
έμπρός τής νήσου Φιλής, άπέβη εις αύτήν όχι νά ίδή 
τόν άξιόλογον ναόν τής Ισιδος ή νά σπουδάση τάς 
επιγραφάς του, άλλ’ όπως θεώρηση ε’κ τοΰ πλησίον 
τό ύπόδημα, ό ό Κ. Εδμόνδος μακρόθεν μόνον είχε 
ζωγραφήσει.

Αλλά φαντασθήτε άν έξεπλάγη ό σοφός περιηγη
τής. Τό ύπόδημα τοΰτο, έκ τοΰ σύνεγγυς όρώμενον, 
ούδέν είχε τό κοινόν μετά τών λοιπών γλυφών, δι’

όσων ή φύσις πολυτρόπως διεποίκιλε τούς βράχους 
| εκείνους. Ητον έξ έναντίας ύπόδημα, άληθές ύπόδημα 

μέ δύω ραφάς, ύπόδημα φαινόμενου ώς περιμένον έλ- 
λείποντα τόν ανθρώπινον πόδα.

όδυν/ρά θέα ήν ή τοΰ μόνου τούτου ύποδήματος 
ούτως έγκαταλελειμμένου επί τής όχθης τοΰ Νείλου 
έν μ,έσω ε’ρήμου. Από τοΰ ίχνους 8 άνεκάλυψεν ό 
Ροβινσών έπί τής άμμου τής νήσου του, ποτέ πα- 
ραδοξότερον πράγμα δέν έλύπησε περιηγητοΰ ο
φθαλμόν.

0 Κ. Δαρίγγλος άνέλαβε φρίττων τό ύπόδημα, 
καί άνέγνω έπί τοΰ έσωτερικοΰ δέρματος έγκε- 
καυμένας τάς λέξεις ταύτα;· Λ/ιίόλ’, υποδηματοποιός 
εις τήν πάροδον τοΰ Πανοράματος, εις Παρίσια.

Ο Κ. Δαρίγγλος, άνθρωπος έμβριθοΰς χάρακτή- 
ρος, έσκέφθη πολλήν ώραν πριν άποφασίσηνά γελάση 
διά τήν ιχνογραφίαν τοΰ συναδελφοΰ του Κ. Εδμόν
δου. Αλλ’ έν ώ ήτοιμάζετο ν’ αύτοσχεδιάση έλα- 
φρόν μειδίαμα, άνεκάλυψε διά τών παραποτάμιων 
καλαμώνων, κεφαλήν κροκοδείλου εις τόν ήλιον κοι- 
μωμένου· διότι γνωστόν είναι ότι τό μέρος τοΰτο 
τοΰ Νείλου είναι ό κοιτών τών αμφιβίων τεράτων. II 
άνακάλυψις δ’ αύτη κατέστρεψε τό σπέρμα τοΰ μει
διάματος, μέλλοντος μέχρι τής εσπέρας ν’ άναβλα- 
στήση έπί τοΰ μ,εταλλικοΰ προσώπου τοΰ φυσιολόγου. 
— ί 1 ! έννοώ τώρα. Συνάδελφός μου τίς διήλθεν εν
τεύθεν όδοιπορών ύπέρ τής έπιστήμης, έλούσθη εις τόν 
ποταμόν, καί κροκόδειλος τόν έφαγεν ! έν δέ ύπόδη
μα έπέζησε μόνον εις τήν δυστυχίαν ταύτην.

Μετά τήν ένδιάθετον δέ ταύτην έκοώνησιν, ό Κ. 
Δαρίγγλος ε’πρότεινεν εις εαυτόν τό ακόλουθον ζήτη
μα.—Διατί ό φαγωθείς σοφός άφησεν έν μόνον ύ
πόδημα έν τη έρήμω ταύτη.

Δέν ύπάρχει ζήτημ.α μή λυόμενον μετά μιας ώρας 
σκέψιν, όταν ό σκεπτόμενος είναι μέλος τής Βασιλι
κή; Εταιρίας τοΰ Λονδίνου.

— Α! έννοώ! άνέκραξεν ό Κ. Δαρίγγλος, κτυ- 
πών τό μέτωπόν του. Ο κροκόδειλος άφ’ού κατεβρό- 
χθισε τόν σοφόν οδοιπόρον, ήθέλησε νά φάγη καί τήν 
ενδυμασίαν τοΰ θύματός του έν είδει έπιδορπίου, καί 
επομένως τό ποτάμιον τέρας κατέπιε καί αύτά τά 
φορέματα· τοιαΰτα είσί τά ήθη τών κροκοδείλων 
ποτέ δέν άποδύουσι τούς οδοιπόρους όσοι ύποπέσωίΐν 
εϊς τούς όόόντας των, όιά νά τούς φάγωσιν εις τήν 
φυσικήν των κατάστασιν καί χωρίς τοΰ καρικεύματος 
τών ένδυμάτων των. H παμβόρος πεινά των δεν φεί
δεται μάλλον τοΰ ε’ριούχου, ή τής όθώνης, παρ ότι 
τοΰ κρέατος. ’Αλλ όμως—έξηκολούθησεν ό Δαρίγ
γλος εις τον ενδιάθετόν του μ,ονόλογον,—άλλ’ όμως 
φαίνεται ώς νά εχη ό κροκόδειλος άποστροφήν τινα 
πρός τά ύποδήματα τών οδοιπόρων, καί ότι φαγών τό 
έν έξ Απροσεξίας, άφήκετό άλλο εις τό πινάκιόν του, 
ώς γαστρονόμος άπατηθείς έκ τής όψεως εδέσμα
τος εις αύτόν άγνώστου.

Ταΰτα διαλογισθείς ό Δαρίγγλος, έσημείωσεν εϊς 
τό-εχαρτοφυλάκιόν του τήν παρατήρησιν ταύτην περί 
τών ηθών τών κροκοδείλων, καί προσδιώρισε τά άρ
θρον του εις παράρτημα τής φυσικής ιστορίας τοΰ 
Σεάβου, τοΰ έφαμίλΰου τοΰ Βύφώνος.

Μετά ταΰτα δ’ έκυρίευσαν τήν καρδίαν του φιλαν
θρωπίας αισθήματα. ‘Ο Κ. Δαρίγγλος έπλήρωσε δα- 
ψίλώς τέσσαρας Φελλάχιδας τής Ελεφάντινης, κςιί τώ
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άνήγειρον μικρόν έπικήδειον μνημεϊον επί τής όχθης 
όπου σοφός περ.ηγητής κατεβροχθίσθη σύσσωμος, 
έκτος ενός υποδήματος. Επέγραψε δέ περιπαθή επι
τάφιον, 8ν άνέφεραμεν ανωτέρω. Εις την οχιάν πε- 
ριηγητοΰ χτΛ.

Σχιαί θά ύπάρχωσι πάντοτε. Αί σχιαί τπντί δέν 
θ’ άποθάνωσι.

0 Δαρίγγλος έχυσε τινα δάκρυα έπι τοϋ μνημείου, 
έπειτα δέ τό ιχνογράφησε καί τό επεμψεν εις την 
εφημερίδα vVioti-y/o'vdox διά τού Ινδικού άτμοπλόου* 
—Τώρα δέ, είπε, μ.οί μένει καί άλλο χρέος νά 
εκπληρώσω. Πρέπει ν’ άνακαλύψω την οικογένειαν 
τοϋ δυστυχούς δστις άπώλετο έπι της νήσου Φίλης.

Επομένως έ’κρυψεν έπιμελώς τό υπόδημα μεταξύ 
των φορεμάτων του, όπως τώ χρησιμεύση ποτέ πράς 
την μελετωμένην άναγνώρισιν.

Εν τούτοις δέ τό έπικήδειον μ.νημεΐον, δημοσιευ- 
Οεν διά ξυλογραφίας έν Λονδίνω, έπροξένησε μ.εγίτην 
έντύπωσιν· καί μάλιστα αξιόλογος τις ζωγράφος, ό 
Κ. Ί\ών Λιούιγγ έδανείσθη έξ αύτοϋ την ύπόθεσιν 
εικονος, ήν εξεθετο έφετοςεΐς τον συναγωνισμόν των έν 
Λονδινω ζωγράφων. Παριστα δέ τάν σοφόν περιηγη
τήν καθ ήν στιγμήν τρώγεται ύπό τοϋ κροκοδείλου, 
καί τά υποδήματά του ίστάμενα πλησίον του. ‘II το
πιογραφία είναι ώραιοτάτηι

Περί τοϋ θύματος τούτου τής επιστήμης πολύς έ- 
γένετο λόγος παρά τή κ/υηκμ π.έίΐγά’, δηλαδή τώ 
χα.Ιίύ χόσριω τοϋ Λονδίνου, έξ αιτίας τής ιχνογρα
φίας καί τής είκόνος, καί ακόμη καί βιογραφικής 
τίνος έκθεσεως άναγνωσθείσης ενώπιον τής εταιρίας 
των περιηγητών (Traveler’s meeting). Από δε τήν 
έκθεσιν ταύτην μ,όνον τό όνομα τού περιηγητοϋ έλ- 
λειπεν. Αλλ αί βάσανοι δυστυχούς πεπαιδευμένου 
όποιουδήποτε, θρέψαντος τήν πείναν νήστου κροκο
δείλου, είσί περιεργόταται πάντοτε.

Κ ιστορία αυτή, τερπνοτέρα τής ιταλικής ιστορίας 
τοϋ Βοττα, εκινησε κοινήν περιέργειαν. Εις τό κοινο- 
βούλιον εις των Βουλευτών, ό Κ. Πάρκετ, μή άμφι- 
βάλλων ότι πας περιηγητής, ζών ή άποθανών είναι 
Αγγλος, εξέφρασε τήν εύχήν νά δοθή σύνταξις 6250 
φράγκων εις τήν χήραν τοϋ δυστυχούς φυσιολόγου.

Είκοσι χήραι παρουσιάσθησαν, έχουσαι δλαι ά'νδρας 
φαγωθέντας ύπό κροκοδείλων εις τήν νήσον Φιλήν.

Εν τούτοις έφθασεν εις Λονδϊνον ό Κ. Δαρίγγλος, 
και επροστατευσε όι όλου τοϋ κύρους τοϋ όνόμ,ατός 
του μίαν τών χηρών τούτων, ώραίαν καί νέαν. Εις 
τήν χήραν ταύτην έδόθη ή σύνταξις, καί ό Κ. Δα
ρίγγλος τήν ένυμφεύθη εις άποζημίωσιν τών οδοιπο
ριών του, διότι τίς δεν κερδοσκοπεί σήμερον;

Εσχάτως, ό Κ. Δαρίγγλος καί ή Κυρία του, έγκα- 
ταλείψαντες τό Λονδϊνον, ώς πράττει πας Αγγλος άμα 
φθάσ/ι εις ηλικίαν κρίσεως, μετέβησαν εις Παρίσια, 
καί διήρχοντο διά τής παρόδου τοϋ Πανοράματος, 
όταν ό σύζυγος άνέγνω άνωθεν
ξεις, Λέάόδ, ίποδηματοποιός.

Επανελθων οϊκαδε, εις τό ξενοδοχεΐον τοϋ Μιραβώ, 
έλαβε τά ύπόδημα, καί τρέξας πρός τον Κ. Μάββ 
τω τό έδειξε και τώ είπε. — Δύνασαι νά μοί δώσγ,ς 
πληροφορίας π|ρί τού ανθρώπου εις 8ν επώλησας 
τούτο ;

’Αλλ’ ό Μάββ ε’κίνησε τήν κεφαλήν, ώς υποδημα
τοποιός τόσους πολλούς πόδας ε’νδύων, ώστε καιρόν

εργαστηρίου τάς λέ-

δέν έχει νά ένθυμήται πρόσωπα. Ελαβεν όμως τό ύ
πόδημα, καί άποξέσας τήν εις τό πέλμα προσκεκολ- 
λημένην ίλύν τοϋ Νείλου, άνέγνω τά εξής με γερμα
νικούς χαρακτήρας γεγραμμένα διά χειρόςτο»· « Κ. 
Σαβινιανός ’Ωβερτΐνος, όδω Μοντεμάρτρης, 81. »

0 Δαρίγγλος είχε πληρώσει τό αγγλικόν όφλημά 
του εις τήν κερδοσκοπίαν, νυμφευθείς τήν σύνταξιν 
τής ψευδοχήρας· άλλ’ ήτον άνθρωπος έντιμος, καί 
ένόμισε καλόν νά μήν εγκατάλειψη τον πρώτον γεν- 
ναϊον σκοπόν του.

’Απήλθεν επομένως μετ’ επίσημου βήματος πρός 
τήν οικογένειαν τού άποθανόντος, έν όδω Μοντεμάρ
τρης, 81, καί έζήτησε παρά τω θυρωρώ τον Κ. ’ίί- 
βερτϊνσν.

—- Ποιον άφ’ όλους; εϊπεν ό θυρωρός. Είναι δέκα 
’Ωβερτΐνοι εις τήν οικογένειαν.

— Καί όλοι έδώ κατοικούν ; έρώτησεν ό Δαρίγ
γλος.

— Ολοι έκτος ....
— Α! εννοώ,—ειπεν ό Δαρίγγλος χύνων κροκοδεί

λων δάκρυ,—έκτος τού δυστυχούς Σαβινιανοΰ ...
— Τί λέγετε !—ύπέλαβεν ό θυρωρός.—Ο Κ. Σα- 

βινιανός δυστυχής;
— fil τήν στιγμήν ταύτην, όχι, ειπεν ό Δαρίγ

γλος. Βεβαίως έντέρπεται εις απολαύσεις ζωή; κα- 
λητέρας. _ ,

■— Χωρίς άλλο, ειπεν δ θυρωρός. Εστεφανώθη προ 
μιας εβδομάδας.

— ‘(? Κ, Σαβινιανός εστεφανώθη! άνέκραξεν ό 
Δαρίγγλος.

— ‘Ο Κ. Σαβινιανός. έξηκολούθησεν ό θυρωρός. 
Πώς; παράδοξον σάς φαίνεται τούτο ; έπρεπε ν’ά- 
ποκαταστηθή. Πέρισυ είχέν υπάγει εις τήν Αίγυ
πτον νά συστήση ζαχαροποιεϊον εκεί- αλλά δεν έπέ
τυχε, καί αφού έπε'στρεψεν ένυμφεύθη.

— Τότε λοιπόν ή γυνή του δέν ήμπορεΐ νά ήναι 
χήρα,εϊπεν ό Δαρίγγλος μετά συγκινήσεως παραφόρου.

— Ορίσατε, Κύριε, εϊπεν ό θυρωρός. Τδού ό Κ. 
Σαβινιανός, ό νέο; αύτός όστις διέρχεται διά τής 
αύλής. ‘Υπάγετε καί συμβιβάσατε τα μαζή του.

0 Δαρίγγλος έσπευσεν αμέσως πρός τόν νέον. — 
Μίαν μόνην λε'ξιν νά σάς εϊπώ, Κύριε. Σάς ζητώ 
συγγνώμην άν σάς απασχολώ καί μίαν στιγμήν . . . 
Γνωρίζ ετε τό πράγμα τοϋ το ;

Καί έξεδίπλωσε τό ύπόδημα άπό τό περικάλυμμα 
όπου τό εϊχεν ώς μομμίαν τετυλιγμένον.

Τότε ό νέος έξέσπασεν εϊς γέλωτα κεραυνοβόλον, 
καί λαβών τόν Δαρίγγλον έκ τής χειρός,—ά! Κύριε, 
τώ είπε, σας ευχαριστώ διά τήν εύθυμίαν ήν μ’έπρο- 
ξενήσατε. Δεν ύπέθετον νά ίδώ ποτέ πλέον τό υπό
δημα τούτο. Τό εϊχον αφήσει εις τήν όχθην τής 
νήσου Φίλης, ώς ό μέγας Αλέξανδρος άφήκε τάφους 
δέκα πόδας μακοούς εις τοϋ Ινδού τάς όχθας, όπως 
άσχολήση τάς εικασίας τών περιηγητών. ’Εγώ δέν 
έχω τούς τρόπους ν’ άφήσω τάφους, καί άφήκα ύπό
δημα . . . Ελθετε, Κύριε, έλθετε νά ίδήτε τό δμοιόν 
του’ τό έφύλαξα εις τόν θάλαμον δπού εχω τά υπο
μνήματα μου.

Ο Δαρίγγλος συνώδευσε τόν Σαβινιανόν, καί είδε 
τώ οντι τό άλλο ύπόδημα διατηρούμενον ύπό ΰαλίον. 
έίμοίαζον δε τά δύω ώς δύω νερού σταγόνες.

Περιττόν νά προσθέσωμεν επίλογον όπως παρα-

στήσωμεν τοϋ Δαρίγγλου τήν έκπληξιν. ό δυστυχής 
φυσιολόγος ζητεί ήδη τρόπον νά νομιμοποιήση τήν 
κοινωνικήν θέσιν του, καί νά τήν βαπτίση με εύπρό- 
σωπον όνομα'

Διότι ένυμφεύθη χήραν άνδρός μή άποθανόντος, 
καί τήν ένυμφεύθη μόνον καί μόνον διότι ό άνήρ 
εκείνος άπέθανε .... ό Δαρίγγλος απαντάται καθ’ 
ημέραν εις τόν περίπατον, εμφροντις, σύννους, καί ώς 
ζητών, άλλά μή εύρίσκων την λύσιν τοϋ οικιακού 
του προβλήματος. ‘Ο Κ. Δαρίγγλος άποκατέστη εις 
Παρίσια, καί ζή έκεϊ έντίμως έκ τής συντάξεως ήν 
τό αγγλικόν ταμεΐον δίδει εις τήν γυναΐκά του, ώς 
εις άπαρηγόρη.τον σύζυγον άνδρός φαγωθέντος έπι 
αιγυπτιακού έδάφους.

Εκ τούτου άς κρίνη πας τις πόσον πρέπει νά πι- 
στεύωνται αί εφημερίδες όταν όμιλώσι περί τοϋ κιν
δύνου τών λουτρών τής θαλάσσης καί τών ποταμών. 
Καί ούδείς άς διττάση νά βυθισθή ήδονικώς εις τά 
δροσερά κύματά μας, όταν ό ήλιος άρχίση νά πυρώ- 
νη τήν άτμοφαιράν μας.

Ρ.

ΦΤΣ5ΚΪΙ Ϊ2ΤΟΡΙΑ

ΟΥΡΑΝΊΑ (Baum der Reisender.)

Εΐςτά ένδότερα τής Αμερικής, έκεϊ όπου ό πολι
τισμός ακόμη δέν ςόκοδόμησε ξενοδοχεία πρός εύκο- 
λίαν τών έπιπόνως όδοιπορούντων διά τών άπατήτων 
εκείνης έρήμων καί τών άβάτιον δασών, έκεϊ ή φύσις 
έφρόντισε νά τούς παρασκευάσγ ξενοδοχεΐον δαψιλές 
καί άδάπανον. Παρά τάς όχθας τοϋ ποταμού τών 
Αμαζόνων καί εις τήν νήσον Μαδαγασκάρην, φύεται 
δένδρον χαριε'στατον, κοσμούν τά μ.εγαλοπρεπέστατα 
τών μ'ρών εκείνων δάση διά τής ζωηοότητος τών

φύλλων του, διά τής ώραιότητος τών ποίκιλοχρόων 
άνθών του, ώστε καί ώνομάσθη τό δένδρον τούτο ή 
Ουρανία (Urania speriosa ΑιηΒΖοηίϋβ.,'Οτανόόδοι- 
ττόρος, μήάπαντήσας έπι δύω ή τρεις ημέρας καλύβην 
φιλόξενου ίνδοϋ, μή εύρών ίχνος θηρίου, όπως τραφή 
έκ τής Θήρας του, κινδυνεύει ν’ άποθάνγ, τής πείνης, 
όταν ό ήλιος τών τροπικών φλογίζγ τόν εγκέφαλόν 
του, τότε κεκοπιακώς καί λιμόττων, κάθηται ύπό τήν 
ρίζαν τής ούρανίας, καί τά πλατέα της φύλλα τω 
παρέχουσι σκιάν δροσεράν καί πυκνήν· συλλέγει τι- 
νάς τών καρπών της, καί άπολαμβάνει τροφήν εΰχυ- 
λον καί γλ.υκεΐαν. Αν δε καί τής ημέρας ή θέρμη 
έξήρανε τάν ουρανίσκον του, καί σταγών ύδατος δέν 
εύρίσκηται εις πολλάς ώρας πέριξ, κόπτει τινά τών 
κυαθοειδών παραφύνίλων του, καί έξ αυτών άντλεΐ 
ύδωρ καθαρώτερον καί δροσερώτερον άφ’ δ,τι δύναται 
νά παρέξγ, ή ριαυγεστάτη πηγή. Αν τέλος θέλγ νά 
πήςη τήν καλύβην του έν μέσω τών μεγάλων εκείνων 
σκηνών τής φύσεως, τής Ουρανίας τό μεν στέλεχος 
τώ παρέχει στύλους άξιολόγους, τά δέ φύλλα ξηοαι- 
νόμενα, άλεξίβροχον καί στερεάν στέγην, καί άν τέ
λος εις πολυτέλειαν άφορών, θελγ, νά έπιστρώσγ όθώ- 
νιον εις τήν τράπεζάν του, άύτά ταύτα τά φύλλα 
χλωρά όντα, είσί πρός τούτο καταλληλότατα. Διά 
τήν παντοίαν ταύτην εύχρηστίαν τού άξιολόγου τούτου 
δένδρου, έπωνομάσθη αυτό καί δένδρον το»· ύϋα~ 
,-τόρων. V.

Περί τοΰ χαπνοΰ χαί κερί της έΛιρροης 
αϋτοΰ επί των ύόύντων.

Περί τά μέσα τοϋ 16 αΐώνος ό καπνός ε’κομίσθη 
εις τήν Εύρώπην. Οταν οί ’Ισπανοί, οδηγούμενοι ύπό 
τοΰ Χριστοφόρου Κολόμβου προύχώρησαν τό πρώτον 
εις τήν ’Αμερικήν, εύρον ήδη τό φυτόν τούτο ε’ν χρή- 
σει μεταξύ τών κατοίκων. Μολαταύτα δέν μετεχει- 
οίζοντο αυτόν, εϊμ.ί σπανίως καί μόνον ώς ιατρικό» 
δραστήριον τοϋ θεραπεύειν άσθενείας τινας. Εις πίνας 
ιδιαιτέρας περιστάσεις, καί κυρίως όταν ήθελον νά 
πεοείπωσι μέγατι συμβεβηκός οί ιερείς, άνέπνεον τόν 
καττνόν, δςτις τούς ερριπτεν εις πνευματικόν τινα έοε- 
θισμόν, πρόσφορον εις τόν σκοπόν των. Μετ’ού πολύ 
ή συνήθεια αϋτη έξετάθη εις τούς ιθαγενείς καί τούς 
νέους κατακτητάς των, και ή χρήσις τοϋ καπνού κα
τέστη σχεδόν γενική εϊς την ’Αμερικήν.

‘Η εισαγωγή τοϋ φυτού τούτου εις Ευρώπην άπήν- 
τησε μέγιστα προσκόμματα. Τωόντι είτε διά τά άτν- 
ν-ηθες, είτε διά τήν κακήν αύτοϋ προπαρασκευήν, 
ό καπνός έθεωρήθη κατ’ άρχάς ώς φυτόν κινδυνώδες, 
διά τόν ερεθισμόν καί τήν μέθην, τήν οποίαν ή ΐδιό- 
της του προύξένει.

’Ιάκωβος ό ά. Βασιλεύς τής ’Αγγλίας, κατά τό 1604, 
καί* ό Πάπας Ούρβανός κατά τό 1624, έφάνησαν 
καταφερόμενοι βιαίως κατά τοϋ καπνού, καί άπηγό- 
ρευσαν επί αύστηροτάταις ποιναΐς τήν οίανδήποτε 
χρήσίν του. ‘Η διάταξ'.ς αύτη έξετάθη μετ’ού πολύ 
ίΐς ολας σχεδόν τάς Κυβερνήσεις τής Ευρώπης,καί μά- 
λισα εις τήν Περσίαν καί τήν Τουρκίαν, οπού ήπείλουν 
μέ αποκοπήν τής ρινός καί μάλιστα μέ θάνατον ε
κείνους, οϊτινες ήθελον σΆληφθή ^μεταχειριζόμ,ενοι 
αύτό τό φυτόν. ’Αλ.λ’ή αύστηρότης των νόμων, αί δια
κηρύξεις τών φιλοσόφων, αί γνώμαι τών ηθικολόγων,
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τά συμβούλια τών ιατρών, άντί νά έμποδίσωσι τήν 
διάδοσίν του, κατέστησαν άφθονωτέραν την χρήσίν 
του εις τάς πόλεις.

’Επί της βασιλείας Καρόλου τοΰ Θ', ό καπνός έκομί- 
σθη τό πρώτον είς την Γαλλίαν. ‘Ο Νικότ, Πρέσβυς 
είς την Αύλήν της Πορτογάλλίας, έπρόσφερε ποσότη
τά τινα κόνιος αύτοΰ είς την Βασίλισσαν Μαρίαν την 
Μεδίκην. ’Εντεύθεν τό όνομα χόης ηχοηαχή, xal 
χόης τής ΒασιΛΙσσης.

Μ’ όλα δέ τά ληφθέντα αύστηρά μέτρα, ή χρήσις 
τοΰ καπνού -ήρχισε νά -ηται, καί -ή Γαλλική
Κυβε'ρν-ησις εννόησε πρώτη τήν ωφέλειαν τήν οποίαν 
ήδύνατο νά απόλαυση ε’κ τούτου. ’Επέτρεψε λοιπόν 
τόν χρήσιν του, άλλ’ επέβαλε βαρύτατου ©όρον, ό'ςτι; 
κατέστη μία τών παραγωγικωτέρων πηγών τοΰ δη
μοσίου πλούτου. ’Εξ αύτής δέτής έποχής ή χρήσις τοΰ 
καπνού κατές-η γενική,καί έγιναν μάλις-α προσπάθειαι 
έμφυτεύσεως τοΰ φυτού τούτου είς τάς διαφόρους χώ
ρας τής Εύρώπης.

Διάσημοι χημικοί, βλέποντες όλα; τάς τάξεις τής 
κοινωνίας μεταχειριζομένας τό φυτικόν τούτο προϊόν ι
διαιτέρως είς κάπνισμα, έπεχείρησαν πολυπληθείς δο- 
κιμάς περί τής ιδιότητας αύτοΰ καί περί τής επιρροής 
του είς τήν οικονομίαν τοΰ σώματος ε’ν γένει, καί τούς 
όδόντας ιδιαιτέρως. ’Εκ τών σοφών αύτών ε’ρευνών ε
ξάγεται, ό'τι τό έμπυρευματικόν έλαιον, τό όποιον πε
ριέχει ό καπνός είς μεγίστην ποσότητα, άπορροφώμε- 
νον είς τήν καπνοσύριγγα άπό τά πλευρά αύτήςκαί είς 
τό σιγάρον άπό τόν ελεύθερον άέρα, τόν πανταχό- 
θεν περιλαμβάνοντα τό χαρτίον, εφ’ ού άποτίθεται, 
δέν προξενεί κάνένα κίνδυνον εις τούς συνειθισμένους 
νά καπνίζωσι. ‘Η πλέον αξιοσημείωτος ενέργεια του, 
τό όλεθριώτερον άποδειχθέν αποτέλεσμά του,' είναι 
ή βραδεία καί βαθμηδόν προϊοΰσα φθορά τοΰ όδον- 
τίου συστήματος.

‘Η φθορά αύτη είναι αποτέλεσμα δύω διακεκρι
μένων αιτιών, ώνήμεν, ή φύσις αύτοΰ τοΰκαπνοΰ, αί 
ούσιωδώς έρεθις-ικαί αύτοΰ ιδιότητες, τά είς τό φυτόν 
τούτο οικεία δρυμέα καί άεροειδή στοιχεία, ή δέ, 
ή αδιάκοπος μεταβολή τής θερμοκρασίας, είς -ήν 
τό στόμα ευρίσκεται διηνεκώς. ‘Η τελευταία αύτη 
αιτία, έάν δέν παράγη ταχέως τήν σήψιν, προδιαθέτει 
όμως πάντοτε αύτό τό τρομερόν πάθος. Τέλος μία 
άλλη συνέπεια τοΰ καπνίζειν, ή'τις φαίνεται αναπό
φευκτος, είναι ό έπί τών όδόντων σχηματισμός με
γάλης ποσότητας Γαμηάρου ») Λιθιάσεως τοΰ στόμα
τος, τό όποιον ύποφθείρει τό μίλτον (σμάλτον), άλ- 
λοιοΐ τήν λευκότητα καί τήν λάμψιν, καί επιφέρει 
ταχέως τήν απώλειαν τών όδόντων.

Τά ολέθρια ταύτα άποτελέσματα τοΰ καπνού επί 
τών όδόντων δέν συμφωνοΰσι βεβαίως πρός τάς ά- 
ποδιδομένας πρό πολλού είς αύτό τό φυτόν ιδιότη
τας τοΰ διαλύειν τάς όξυτέρας οδονταλγίας.

(’Εκ τής Γαλ. Εθνικής)

Ε 1 Δ Υ Α Λ I Ο Ν.

Λύθόχτης χαι Ποιμήχ εχωχ υχομα Βουκόλος. 
ΑΪΘΕΝΓΗΣ.

Είς τοΰ ψόικος τάς οχθας ταότας τάς λειοπρισίνους, 
Έλθί, κάθησον έγ-^ς μου, τών βοτκών τιμή Βουκόλε !

ΒΟΥΚΟΛΟΣ.
Άλλ* αί άίγε'ς μου φοβούμαι μή διατπαρώτιν ολαι

ΑΤΘΕΝΤΗΣ.
Αμερ'μνει- είς τούς λόφους αΰταί βόσχουαιν εκείνους

Τούς άντίχρυ, καί άκοόουν, άρκεί μόνον νά συρ'ξης.
Όσο φίλος καί γνωρίζεις τοΰ βοσκού ’Αμνού τά πάθη. 
Ψάλλε μοι, παρακαλώ σε, πώς έξ έρωτος έχάθη!
Αν διά τοΰ άσματός σου, ώ ποιμήν, μέ κατάνυξης,

Αμοιβήν θινά σοί δώσω δύω γαλαχτοόχους αίγας,
Με τους δυω των έρίφους, τούς παχεΐς καί πωγωνάτους.

ΒΟΥΚΟΛΟΣ.
Όμιλεΐς, αύθέντα, λόγους ευμενείς καί γλυκύτατους- 
’Ελευθέριος υπάρχεις, καί είς τήν καρδίαν μέγας.

Ψάλλω τον χαλάν ποιμένα, ψάλλω τον Αμνόν δακρύων. 
Ό φαιδρός ’Αμνός τί έχει; Πόθεν ενωχρος καί σόννους ;
Τό πριν ό'μμά του τό λάμπον πόθεν νύν θαμβόν καί δύον ; 
Πώς δεν βόσκει τούς άρνους του τούς λευκούς καίχσρμοσυνους} 
Πώς άντί νά άγραυλήση δια^ήγνυται είς θρήνους ;

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων. 
Μίαν μόρσιμον ημέραν εΐδε, φεΰ I μίαν βοσκίδα,—
(Νηρηίδος σώμα είχε, πρόσωπόν θέλγητρων βρυον!)
Νά ποτίζη τραγφδοϋσα τήν φιλτάτην της αιγίδα- 
"Εκτοτ’ έλαβεν ό μαύρος τού θανάτου τήν σφραγίδα.

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν’Αμνόν δακρύων. 
’Επειδή ή βοσκοπούλα, άν καί δεκαπέντε χρόνων,
Μέ τόν έρωτα διήγεν άσχετον καί ξένον βίον"
Ό Άμνόι λοιπόν όπόταν τόν διακαή του πόνον 
Τήν έδιηγήθη, αΰτη θάμβος έξεφράσθη μόνον I . . .

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων. 
Όλθ’ ό γηραιός πατήρ του καί τόν ελεγεν- « Γιε μου,
Διατί άναλυγόνεις ώς τό κίτρινον χηρίον ; . . ,
"Αφες τήν θανατηφόρου ταύτην λύπην, ώ ’Αμνέ μου,
Καί ιδέ τό ποίμνιόν σου πώς ύπάγει τού άνέμου 1 »

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν Αμνόν δακρύων. 
Ήλθαν, ήλθαν κ’ οί ποιμένες καί τόν έλεγαν- « Τί κείσαι 
Καί χλωμός καί μαραμένος είς τόν ρύακα πλησίον ;
Ί ί όλόμονος στενάζεις καί ήμδς δέν ένθυμείσαι ;
Τούς χορούς καί τάς βοσκάς μας διατί δέν συλλογεΐσαι ;

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων. 
ΤΩ ωραία βοσκοπούλα! έλθέ, τρίξε καί σε κράζω,
Ό ’Αμνός έγώ εκείνος μετά φλογερών δακρύων 1 
Έλθέ, τρέξε νά γνωρίσης δεινά πόσα δοκιμάζω 
Έξ αιτίας σου, καί ότι είς τόν αδην πλησιάζω I

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν’Αμνόν δακρύων. 
Είς αύτήν τήν στάσιν δταν μέ ίδής τήν τρισαθλίαν,
Θέλεις βέβαια μ’ οίκτείρειν, έάν ήσαι καί θηρίον- 
Μέτούς τρυφερούς σου λόγους θά μοί δώσης ίατρείαν,
Καί συγχρόνως τήν τοτούτον ποθεινήν μου εύτυχίαν I . . .

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων. 
Άλλά τί ληρώ ό τάλας, τί φαντάζομαι χίμαιρας ;
Έλθέ, τρέξε σύ ώ χάρων 1 κ’έπαρέ μου τό σαρκίον!
Φεΰ I είς αγνώριστους τόπους δέν διάγει τάς ημέρας, 
Φεύγουσα τόν έρωτά μου, ή άνεύσπλαγχνος, τό τέρας ;

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν Αμνόν δακρύων. 
Τί έλάττωμα, ώκόρη! μ’ ευρισκες καί δέν μ’ ήγάπας ; 
Εύμορφον δέν μέ παρίστα τό νερόν τών βυακίων; . . . 
Πλούσιον δ’ ό τών προβάτων καί αιγών αριθμός απας 1 
Τοΰ αυλού μου ή ήδύτης κατεμάγευε τάς νάπας 1

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων. 
ΤΩ λαμπροφορούσα φύσις, βάλε πλέον, βάλε μαύρα"
Είς χειμώνα τραποΰ, εαρ, τό τάς λύπας διαλύον- 
Είς ολοφυρμούς βορέως ψυχροτάτου σύ, ώ αύρα- 
Χαμαί βίψατε τά φύλλα, δένδρα ύψηλά καί γαύρα !

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων. 
Λάβετε, ώ άηδόνες, τήν φωνήν τών άσκαλάφιυν- 
Κόσσυφε, σπυργΐτα, σπίνε, τήν τών λάλων βατραχίων- 
Άποκτήσατε σείς κύνες, τήν δειλίαν τών έλάφων- 
Έξαλλατά πάντα, δταν χαταβαίνω είς τόν τάφον I

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων.
'Ρόδον, ΐ'ασμε καί κρίνον, νά βλαστήσετε είς βάτους
Καί τριβόλους, ώπλισμένους ύπό άκανθων άγριων,
'Ώστ’ Sv ή βοσκϊς σας δρέψη μέ δακτύλους λεπτοτάτους,
Νά συναισθανθή κ’ έχείνη πόνους όδυνηροτάτους 1

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων.
Καί σύ, βύαξ είς τάς οχθας τού όποιου κατά πρώτον
Ό ταλαίπωρος τήν είδα μετ’ έχστάσεων μυρίων,
Κ’ δπου τώρα άποθνήσκω τήν άγάπην της λιμώττων,
'Ρύαξ I στείρευσον όπόταν θά είσδύσω είς τόν σκότον 1

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων.
‘Ω άθώα πρόβατά μου, γύρω μου συνηθροισμένα,
Οΐμοι ! σάς έγκαταλείπω εις τήν λύσσαν τών θτ.ρίων- 
Σάς άφίνω είς τόν κόσμον έρημα, ώρφανευμένα,
’Επειδή καί μετ’ολίγον δέν θά έχετε ποιμένα 1

Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν ’Αμνόν δακρύων. 
Είς τόν τόπον τούτον θέλω, δταν άνοιχθή τό μνήμα,
Νά ταφή τό λείψανόν μου τό περίλυπου καί κρύον- 
Κ’ άνποτε ένταΰθα φέρη ή ξανθή βοσκϊς τόβήμα,
’Αγνοούσα πού υπάρχει τής σκληρίας της τό θύμα,

(Ψάλλω τόν καλόν ποιμένα, ψάλλω τόν’Αμνόν δακρύων.) 
Τότε σείς, ώ πρόβατά μου, πλησιάσατε ήμέρως,
Μετ’άΟώων βελασμάτων, μετά σιγαλών δακρύων,
Καί περικυκλώσαντά την, όδηγήσατ’είς τό μέρος,
Οπου έξ αιτίας ταύτης μ’ έθανάτωσεν ό έρως !

Κλαίω τόν καλόν ποιμένα, κλαίω τόν ’Αμνόν στενάζων. 
Καί ό μέν άπεκοιμήθη διά πάντα- σύ δέ τώρα,
ΤΩ καλέ αύθέντα, δός μοι τά ύποσχεθέντα δώρα !

ΑΤΘΕΝΤΗΣ.
Τό παθητικόν σου ασμα ηχούσα δακρυσταλάζων.

Ή άκούσιος αίτια τού θανάτου τού ποιμένος,
ΤΩ μελίστομε Βουκόλε, ήτοι ίδική μου κόρη,
"Ητ.ς χάριν αθυρμάτων τά ποιμενικά έφόρει.
Άλλ’ ιδού τάς δύω αιγας καί μή εσο λυπημένος.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ.

II ΔΑΦΝΙ! ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ. 

Κατά τό 1τιι.1ικόχ.
Ύπό Κώστα Λάζου.

ϊίντός μιας καθέδρας άφ’ εναν δρόμον, όπου
Ζοΰν είς τήν λάσπην χοίροι μεγάλοι καί παχεΐς —

Δεν θέλω ν’ αναφέρω τό όνομα τοΰ τόπου, 
Φοβούμενος την κλήσιν δικαστικής αρχής.—

Μίαν λοιπόν ημέραν, άφ’ ένα στενόν δρόμον, 
Διέβαινεν ό Φοίβος μέ πάτημα βραχύ.

Κατάργυρον έφόρει φαρέτραν είς τόν ώμον,
Καί δάφνης είχε στέμμα, καί λύραν εύηχή.

Τήν κεφαλήν του σείων καί άνυψών τάς χεϊρας, 
Εμπρός κρασοπωλείου έστάθη μέ οργήν.

Καί δάφνην κρεμασμένην όρων επί τής θύρας, 
έπιφωνεϊ αγρίως μέ βροντεράν κραυγήν.

Ω εντροπή τοΰ Πίνδου! ώ ιεροσυλία !
Ωπραξις αΐσχροτάτη ! ώ ήθη, ώ καιροί !

Τίς αρα νά κρεμάση εις τά κρασοπωλεϊα 
Τό ‘Ιερόν μου στέμμα εκείνο ήμπορεϊ ·,

Με δύο τρεις σατύρους είς τά Κρασοπωλεϊον 
Είχε χωθή ό Βάκχος άπό τινων ώρών,

Κ’ είς έν πλατύ Βαγε'νι εύρίσκετο πλησίον,
Καί επινε κ έγέλα σκοτόνων τόν καιρόν.

‘Ως ήκουσε τόν Φοίβον τό τέκνον τής Σεμέλης 
Εβγήκε με τούς άλλους συντοόφους του αύτούς,

Καί είπεν- Αν τής δάφνης τήν ιστορίαν θέλ-ρς,
Εγώ νά σέ τήν εϊπω,ώ τέκνον τής Αητούς.

Έδώ πρό δύο χρόνων είς ποιητής έμβήκε 
Καί έπιε ζητήσας μισήν όκάν κρασί,

Αντί χρημάτων όμως ένέχυρον άφήκε
Αύτό τ’ ώραΐον στέμμα όποΰ φορείς καί Σύ.

‘II δάφνη χάρισμά σου! Τά είκοσι λεπτά μου!
‘Ο Κάπηλος έβόα τόν ποιητήν κρατών,

Κ’ έκεΐνος- Μά τάς Μούσας δέν έχω άρχοντα μ.ου- 
Τό στέμμα τοΰτο κράτει καί έχε φυλακτόν.

Αύτό έξουσιάζων φιλόσοφος θά ήσαι,
Καί όλοι θά σε λέγουν, ώ τί μεγάλος νοΰς!

Αύτό έξουσιάζων δεν έχεις νά φοβήσαι,
Οταν βροντά κι’ αστράπτει, άπό τούς κεραυνούς.

Καί θέλων καί μή θέλων λοιπόν εύχαριστήθη,
Κ’ έκράτησε τό στέμμα, άλ.λ’ έτρεξεν ευθύς

Κ’ έρώτησ’ έναν φίλ.ον, όποΰ τώ άπεκρίθη- 
Γομάρι θ’ άποθάνν,ς γομάρι γεννηθείς.

Επέστρεψ’ είς τόν οίκον τά χείλη άνασείων
Καί βλάσφημων τάς Μούσας. Εν τούτοις κεραυνός

Με πάταγον τοΰ οίκου κατέπεσε πλησίον,
Κι’ ό οίνος του έκόπη καί έγινε ξυνός.

’Ωργίσθη, καί έπάνω τής θύρας του εκείνης 
Εκρέμασεν άμέσως τό κλέος τών δασών,

Καί θυμωμένος είπε. Εδώ νά διαμείνης,
Φυτόν κατηραμένον, πρός αίσχος τών Μουσών.

Τόν λόγον του ό Βάκχος έπέρανε γελάσας- 
Αλλ’ ό θεός τών στίχων μέ άγριον θυμόν

Από τήν κεφαλήν του τό στέμμα άναρπάσας,
Τό τίναξε μακράν του καί είπε βλάσφημων·

Κ’ έγώ σέ καταρώμαι φυτόν διεστραμμένον 
Κ’ έγώ σοί έπιβάλλω άνάθεμα βαρύ.

Τό ή'ρπασεν ό Πέτρος έκεϊθεν διαβαίνων,
Κι ό φίλος μου άκόμη ώς τώρα τό φορεΐ.

II0IKIU 1ΙΑΦ0ΡΑ.
ΟΙ χροχόόει.2οι είς Μα.Ιμονόρ.

Εις τά ρηχά τής Σαλβίνης συχνάζει πρό τίνος και
ρού είς ύπερμεγέθης κροκόδειλος, δστις άποδεκατεύει 
τούς κατοίκους μέάκάθεκτονλύσσαν. Α,ναφέρονται ήδη 
ώς έπτά θύματα γνωστά, τά όποια έκόρεσαν τήν 
πείναν τοΰ τερατώδους τούτου έρπετοΰ κατά τόν μή
να Μάρτιον, καί αύτός ό άριθμός θέλει αυξάνει προ- 
χωροΰντος τοΰ χρόνου, έάν δέν έπενεχθή ταχεία θε
ραπεία δι’ έπιμόνου Θήρας, διότι παρετηοήθη ό'τι, ο
σάκις αύτά τά ζώα έγεύθησαν άνθρωπίνου κρέατος, 
γίνονται τόσον άπληστα, ώστε άποφεύγουσι πάσαν 
άλλην τροφήν.

Φαίνεται κατά τάς εκθέσεις πολλών αύτοπτών 
μαρτύρων, ότι οί άνθρωποι, οίτινες άπωλέσθησαν διά 
τοιούτου σκληρού θανάτου, ήρπάγησαν άπό αύτό τό 
κατάστρωμα μεγάλων περαμάτων, τά όποια προ
σορμίζονται συχνά πλησίον τών ρηχών τοΰ ποταμού. 
Εβλεπον μίαν ήμέραν τόν κροκόδειλον νά κατασκο- 
πεύη τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή όχθη τοΰ ποταμού ήτο 
έρημος, διά νά πηδήση εις τό ύδωρ4 έπλησίαζεν ήσύ- 
χως πρός τήν λείαν του χωρίς νά φανή είς ^ν επιφά
νειαν, καί έφορμών διά μιας έπί τό πέραμα, κα-
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τελάμβανε τόν πρώτον ερχόμενον εις τό στόμα του, 
καί εβυθίζετο εις τά κύματα χωρίς νά άν αφανή , επί 
τινας ημέρας. Κάνεν λείψανον των δυστυχών τούτων 
δέν άνευρέθη, καί εικάζεται έκ τούτου, θτι*ό κροκό
δειλος κρύπτει αύτά εις κάμμίαν τρύπαν η εις τα 
φύκη διά ίχ τά έχτι εις τήν διάθεσίν του, όταν πει- 
νάσγ.

Ετερος υπερμεγέθης κροκόδειλος έφονεύθη εις Νατ- 
μούρ κατά τάς άρχάς τού Απριλίου* αλλ ούτος δεν 
ήτο τόσον επιτήδειος, όσον ό είρημένος, διότι είχεν 
εΐσδύσει, τον ειδον πολλάκις, ύποκάτω ενός μεγάλου 
περάμ.ατος δεδεμένου μ.ε παλαμ-άρια. Οι άνθρωποι τού 
περάματος έπανελθόντες νά έξακολουθήσωσι τό ταξει- 
διόν των, παρετήρησαν εις τά πλάγια τού περάμα
τος τάς μελανάς καί ανωμάλους λεπίδας τού τερατώ
δους τούτου ζώου, τό όποιον επροσπάθει νά εξελθη 
άπό τήν στενόχωρου θεσίν. Τότε έκινηθησαν διά 
νά τό φονεύσωσιν, άλλ’ έδυσκολεύθησαν πολύ, διό
τι δεν έδύναντο νά τό κτυπήσωσιν εΐμ.ή εις την 
ράχιν, δηλ. εις τό μέρος τού σώματος, εις τό όποιον 
τό δέρμα τού κροκοδείλου είναι σκληρότερου. Τέ
λος τό ε’φόνευσαν* Ανθοωποι δε οΐτινες ειδον είς τον 
τόπον τά λείψανα τού τρομερού τούτου άμ.φιβίου,άφ ου 
οί εγχώριοι κατεκερμάτισαν αύτό, βεβαιούσιν ότι ή 
κλείδωσις των εμπρόσθιων ποδών μέ την των ώμο
πλατών δεν είχε μήκος όλιγώτερον των τεσσάρων 
ποδών. Κατά την αναλογίαν αύτήν ποιον ήτο τό μ.ή- 
κος τού όλου ζώου ·, Είναι λυπηρόν νά προσθεσωμεν 
ότι ό στόμαχος τού ερπετού τούτου περιείχε ανθρώ
πινα λείψανα, ήτοι μίαν κεφαλήν καί μίαν κνήμην, 
ών ή διατήρησις άπεδείκνυε πρόσφατον θάνατον.

(Τύπος.)

Παράδοξος Μχη παρεστάθη είς t&r 
Σιχαστη^ίωχ της Βάχΐης.

Πρό τίνος καιρού ευρισκόμενός τις είς τον κή
πον του μέ τό όπλον του, έρριψε κατά περιστερά; 
ήτις άπέρνα έπάνωθεν της κεφαλής του. Τό πτηνόν 
έπεσεν έξω τού τοίχου, καί ό κυνηγός άπερισκέπτως 
ακολουθεί κατόπι καί τό αρπάζει. Εντεύθεν κατα
διώξεις, δίκαι.

Ξένος τις παρευρεθείς είς την δίκην ένόμισε βεβαίως 
βλέπων όλην αύτήν τήν δικαςικήν παράταξιν, ότι έποό- 
κειτο νά δικάσωσι μέγα τι άνόμ.ημα, η έγκλημα 
έσχάτης προδοσίας. Τί δ’ έστοχάσθη, όταν ε'μαθεν 
ότι τό δικαστηριον κατεγίνετο κατ’ εκείνην την ώραν 
διά τον φόνον μιας περιστεράς; ’Εστοχάσθη βεβαίως, 
ό'τι ε’άν οί Γάλλοι έχω σι πολλήν κουφότητα είς τά 
μεγάλα πράγματα, έχουσιν όμως μεγάλην έμβρίθειαν 
είς τά μικρά.

‘Ο έγκαλούμενος άπελύθη, άλλ’ ή Εισαγγελία έζή- 
τησεν άναίρεσιν της άποφάσεως. Καί άν κερδίση την 
ύπόθεσίν του ό κυνηγός, θέλει υποφέρει αρκετά έξοδα 
ώς ακολούθως.

Εξοδα οδοιπορίας καί διαμονής φρ. . . 30
ομοίως δικηγοριών. Δικηγόρου 

είς τό Πλημμελιοδικεΐον .... 50
·■> ετέρου είς τό ακυρωτικόν . . . 500

» Τό όλον διά μίαν περιστεράν φρ. 580 
(Συνταγματική,)

— Είς τό μικρόν χωρίου Στρατφόρτον έπί Αύώ- 
νος, είκοσι ώρας μακράν τού Λονδίνου, ύπάρχει πα- 
λαιά τις μικρά οικία, καλύβη μάλλον, είς την επο
χήν τής νεότητάς της αξία ίσως τινών εκατοντάδων 
δραχμών. Η οικία αυτή έπωλήθη εσχάτως επί δη
μοπρασίας. Ανθρωπός τις, ξενικήν εχων τήν όψιν, 
καί, ώς έφαίνετο καν, μή άνήκων είς τήν τάξιν τών 
βαθυπλούτων εκείνων Αγγλων, οΐτινες άγοράσαντες 
διά τού πλούτου των όλα; τά; ευχαριστήσεις, τε- 
λευταίαν εύχαρίστησιν έχουσι νά σπαταλώσι τόν 
πλούτον των χωρίς ν’ άγοράζωσι τίποτε, πλησία
σα; είς τόν κήρυκα, έπρόσφερε χιλία; λίρα; (23,000 
δραχ.) διά τήν καλύβην ταύτην.

Αμα έκηρύχθη ή τιμή αυτή, άλλο; ά,θρωπο; προ- 
σελθών, ενεχείρισε σημείωσίν τινα είς τόν κήρυκα, 
όστις ανήγγειλε μεγαλοφώνως, ότι εταιρία συστάσα 
επί σκοπώ τού ν’ άγοράση τήν οικίαν ταύτην καί νά 
τήν καταστήση δημόσιον κτήμα, έπρόσφερε ποσότη
τα άνωτέραν τών χιλίων λιρών. Τότε ό πρώτος α
γοραστής άνέκραξεν ε’κ τής θέσεως όπου ϊστατο* <■ Δεν 
,έχω ποσώς δυσκολίαν νά προσφέρω δισχιλία; λίρας » 
56,000). ’Αλλ’ ό κήρυξ έπανέλαβεν ότι ή προσ

φορά τής έταιρίας είναι έτι άνωτέρα, καί ούδενός 
προσθέντο; επέκεινα, ή οικία κατεκυρώθη εί; τήν 
εταιρίαν διά 3000 λίρας (δραχ. 84,000).

’Αλλά τίνος ήν ή οικία αυτή ήτις επωλεϊτο ούτως 
όγδοηκοντάκις υπέρ τήν αξίαν της ; Είς τά 1564. 
έγεννήθη έν αύτή ό υιός έριοπώλου, όστις κοινοτά- 
την λαβών αγωγήν, κατά τό 15ον έτος τής ηλικία; 
του κατεδικάσθη είς φυλάκισιν ώς θηροκλόπος. Με
τά δε ταύτα κατετάχθη είς συνοδείαν ύποκριτών, 
καί παρίστα δράματα είς τά διάφορα θέατρα τής 
’Αγγλίας. ‘Η καλύβη ή πωληθεϊσα είς τιμήν ΐσην 
οίκου μεγαλοπρεπούς, ήν τού ύποκριτοΰ τούτου. ’Αλλ’ 
ό υποκριτής ήν συγχρόνως καί ποιητής,καί ώνομάζετο 
Γουϊ.Ιέ.Ιι/ος Σαίχεσπεϊρος !

Τα τείχη τού δωματίου είναι όλα κατακεκαλυμ- 
μένα άπό τά ονόματα τών επισημότερων άνδρών 
τής ’Αγγλίας, καί άπό στίχου; τών έξωχοτέρων 
ποιητών, έπισκεπτομένων τό ποιητικόν τούτο προ- 
σκυνητήριον. Γυνή γραία, εί; *ήν ποό πολλού είχε 
περιέλθει τό δικαίωμα τής ιδιοκτησία; τή; οικία; 
ταύτης, καί ή'τι; τήν ήνοιγεν εί; τού; ξένου;, έρωτη- 
θεΐσα τί έκέρδιζεν έκ τών φιλοδωρημάτων αύτών, 
δέν ήθέλησε νά τό όμολογήση. ’Αλλ’ έκ τού βι
βλίου έν ώ οί έπισκεπτόμενοι τήν οικίαν ένέγραφον 
συνήθως τάόνόματακαί τά; έντυπώσεις των, έξήχθη 
ότι περί τού; έπτακισχιλίου; έπεσκέπτοντο κατ έτος 
αύτήν. Ωστε ύποτεθέντος ότι έκαστο; έδιδεν εί; τήν 
γυναίκα μίαν ή δύω λίρας, είχεν αύτη εισόδημα 
μυρίων λιρών κατ έτος (280,000 δρ„). 0 πρώτο; 
παρουσιασθεί; ώ; αγοραστή;, ήν Αμερικανό; κεφα
λαιούχος, καί τό σχέδιόν του ήν ν άνασκάψη τήν οι
κία, νά τήν έπιβιβάση εί; άτμόπλουν, καί νά τήν 
μεταφέρη δΐ όλου, τού ’Ωκεανού εί; Νεοβόρακον, όπου 
ήν πεπεισμένο; ότι ή εύλάβεια τού-νέου κόσμου πρό; 
τόν Σοφοκλήν τή; Αγγλία; ήθελε τόν αποζημιώσει 
πλουσιοπαρόχω; διά τά; προκαταβολά; του καί τά; 
θυσία; του. Τοιαύτη είναι ή λατρεία τή; φιλολογική; 
μεγαλοφυΐας παρά τοΐς πεφωτισμένοι; λαοί; !

— Μία τών άςιολογωτάτων ανακαλύψεων τών 
1 νέων χρόνων, όφειλομένη είς τάς μεγάλα; προόδους

άής χημικής, είναι άναμφισβητήτω; καί ή δικαίως 
έκ τού ένδοξου έφευρετού της Λαργεεοτνπία έπο- 
νομασθεΐσα. Τής νέα; καί Οαυμασίας ταύτης τέχνης 
τά όρια έλαβον εσχάτως νέαν καί περιεργοτάτην έπέ- 
κτασιν διά τών προσπαθειών καί έφευρέσεων ενός ... 
ύπολοχαγού τού ιππικού. Αλλ,’ ό ΰπολοχαγός ούτος 
είναι ανεψιός τού συνεργασθέντο; μετά τού Δαγέρρου 
είς τήν εύρεσιν τής φωτοτυπίας, δι’ ό ούδε αύτόν 
άφηνε νά κοιμ.άται τό τού θείου του τρόπαιον. ό 
Κ. Νιέπκης Σαίν Βίκτωρ, άλληλοδιαδόχως τήν σπά
θην καί τόν άλαμβϊκον διά χειρών έχων, καί άπό τόν 
στρατώνα τρέχων είς τό χημικόν έργαστήριόν του, 
μετά δέκα ετών αγώνας,άνεγνώρισε τέλος είς τό ’ΐό- 
διον, τό νέον τούτο τής επιστήμης κατάκτημα, τό 
κυριώτερον όργανον τής φωτοτυπίας, άνεγνώρισε, λέ
γομε*, ιδιότητα, ή'τις μέχρι τούδε τούς πάντα; διέ- 
φυγεν* ότι δηλαδή όταν καθυποβληθή είς αύτόν 
όποιαδήποτε επιφάνεια ποικιλόχρους, τά μέν μέλαι- 
να αυτής μέρη τό άπορροφώσι-, τά δέ λευκά όχι.

Επομένως πάσα χαλκογραφία ή παν έντυπον, άρκεΐ 
νά έκτεθή έπί 5λεπτά εί; ατμόν ϊοδίου, έν θερμοκρα
σία 15—20, καί μετά ταύτα νά έπιτεθή εί; χαρτίον 
ήλειμμένον μέ ολίγον άμιλον (νισεστέν) καί έβρεγμέ- 
νον εί; ύδωρ ελαφρά έξυνισμένον διά θείέκού όξέως, 
καί αμέσως ή χαλκογραφία ή τό έντυπον άποτυπού- 
ται εί; κυανούν χρώμα έπί τού χαρτιού, καί τούτο 
εί; πολλά έπανειλημμένω; αντίτυπα, χωρίς δευτέρας 
προπαρασκευή;· πολλάκις μάλιστα τά τελευταία αν
τίτυπα άποβαίνουσιν ωραιότερα τών πρώτων, διότι 
ένίοτε κατ’ άρχάς ολίγον ίόδιον προσηλούται καί εί; 
αύτά τά λευκά, καί καθιστά τά; γραμμά; όλίγο-ν 
συγκεχυμένα;, άλ,λ’ έξατμισθέν ' έπειτα, τά; άναδει- 
κνύει καθαρωτάτας.

Κατ’αύτόν δέ τόν τρόπον άποτυπούται καί πάσα 
άλλη ζωγραφία είτε διά κοινής, ή καί διά σινι
κής μελάνη;, ή καί διά χρωστήρος έσχεδιασμένη, αρ
κεί νά βραχγ πρότερον εί; ύδωρ περιέχον ολίγον άμμο· 
νιακόν,καί μετά ταύτα εί; ύδωρ περιέχον θείίκόν οξύ, 
άζωτικόν οξύ, καί χλευρυδρικόν οξύ. Ούτω λοιπόν διά 
τής άνακαλύψεω; ταύτης δυνάμεθα άπόνω; καί προ- 
χείρως νά έχωμεν αντίγραφα τών ώρα«>τάτων ζω
γραφιών, ώ; καί αύτών τών θαυμάσιων καί πολυτε
λών αγγλικών χαλκογραφιών, καί εύκολώτερα μά
λιστα αύτών τών τελευταίων.

Αλλ’ άν, αντί τού ήλειμμένου χαρτιού, θέλωμεν νά 
μί^αχειρισθώμεν ύαλίον, σινουργή κέραμον, ή ελέφαν
τα, μ έλαφράν έπαλοιφήν κόλλα; αμύλου, ή εκτύπω
σες είναι ακόμη ζωηρότερα. ‘Ομοίως δέ καί ό άργυ
ρος, πατηθεί; εί; τήν χαλκογραφίαν, τήν καθυποβλη- 
θεΐσαν είς τό ίόδιον, καί εκτεθείς έπειτα εί; άνα- 
θυμίασιν ύδραρ .ύρου, διατηρεί τόν τύπον, όμοιον μέ 
τού; τών δαγερροτύπων πλακών, καθώς καί ό χαλ
κός, άλλ’ αυτός ύποβαλλόμενος όχι εί; υδράργυ
ρον, άλλ’ είς άμμονίακόν. Καί άλλα δέ μέταλλα 
λαμβάνουσιν έπίση; τού; τύπου; άλλά δέν εύρεθη 
εΐσετι ό τρόπος τού νά τούς διατηρώσι.

Τήν πολλοϋ λόγου άξί αν άνακάλυψεν ταύτην, μό
νον κατά τούτο δευτερεύουσαν τή; τού Δαγέρρου, ότι 
είναι Ουγάτηρ εκείνου, καθυπέβαλεν ό Κ. Νιέπκης 
Σαίν Βίκτωρ είς τήν Γαλλικήν Ακαδημίαν τών επι
στημών.

ΟΙ ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
(συνέχεια, ϊδε φυλλάδιον I'.)

II δέ Ισαβέλλα, ή φαιδρά κόρη, ποτέ δέν είχε 
προσηλώσει ακόμη τού; οφθαλμού; τη; έπί άνδρός, 
έκτό; ή διά νά παρατηρήσγ τών ταινιών του τό χρώ
μα, ή διά νά έκτιμήση τήν τιμήν τών τριχάπτων του* 
Καί ούτε έδύνατο δέ, διότι τά περιπαθή τών θαυ
μαστών τη; βλέμματα τήν ήνάγκαζον νά μήν απο
σπά τά έδικά τη; άπό τό έδαφος, καί έπρόκρινε νά 
παρακολουθ·/) τά έρρυθμα τών ταπήτων ποικίλματα 
ή τά; άβεβαίους τών ψηφοθέτων γραμμά;, παρά νά 
έκτίθηται εί; τά ραγδαία τοξεύματα βλεμμάτων ερω
τικών, τά διασταυρούντα έκαστον βλέμμα της. Εξ 
εναντίας δ’ ό Σίμων, ό ωραίος ξένος, έκεϊνο; τή 
έπρόσφερε τό χειρόκτιόν της χωρίς νά τήν ΐδή καν. 
Τότε τό εναντίον συνέβη ώς πρό; αύτόν διότι βλέ- 
πουσα ότι προσήλου αύτό; τά βλέμματα είς τό 
έδαφος, τά ύψωσεν ή Ισαβέλλα επάνω του. Αν καί 
βεβυθισμένος είς θλίψιν, διετήρει όμως τήν καλλονήν 
του ό Σίμων, καί ίσως μάλιστα ή θλίψι; ακόμη καί 
τήν έπηύξανεν. II Ισαβέλλα άρα δέν είδε τά τρίχαπτά 
του, τά χρώμα τών ταινιών τουποσώ; δένπαρετήρησεν. 
Αλλά τήν έπαύριον, όταν έξύπνησεν, έδύνατο νά 
χαράξγ, ακριβέστατα τήν εικόνα τού ξένου.

όταν τόν είδεν έκ δευτέρου, γ,σθάνθη οτι έουθρία, 
καί έπειτα μίαν πρωίαν, χωρίς ή ιδία νά ήξεύρρ 
διατί, δάκρυα έβρεξαν τού; οφθαλμούς της, οΐτινες 
ποτέ δέν είχονκλαύσει εκτός άπό πείσμα, άπό χαράν 
ή άπό συμπάθειαν Εμβλέψασα δέ τότε είς τήν συνεί- 
δησίν της, δέν έδυνήθη ν’ άνακαλύψ-ρ ούδεμίαν αιτίαν 
λύπης, καί όμως έπαυσεν αίφνης τήν αύτεξέτασιν 
ταύτην, καί έβυθίσθη εΐ; ρεμβασμούς. Εκτοτε δέ, 
ύποκεκρυμμένα μόνον βλέμματα έρριπτε προς τόν 
ξένον.

Εκτοτε καί ή σημασία τών αύλικών εορτών μετε- 
βλήθη έντελώς δι’ αύτήν, καί εί; τάς απέραντους 
ταύτα; αίθουσας, όπου συνεστρεφετο πλήθος άπειρον, 
καί έμπρέπον εί; στολά; μεταξωτά;, εύπαρύφου; καί 
όλοχρύσου;, εκείνη ένα μόνον έβλεπεν άνθρωπον καί 
προσπαθούσα παντί σθένει νά μή τόν άτεν.ίση, ήσθά- 
νετο όμως ένδομύχω; ότε προσήρχετο, καί διέβλεπε 
τή; μορφήν του διά τών κατεβιβασμένων βλεφά- 
ρων4της· δτε δέ διήρχετο εμπρός της, όλα τη; τά 
μέλη μαγνητ,κώ; άνεσκίρτων, καί άμα έμακρύνετο, 
είδος χαυνώσεως τήν κατακυρίευεν όλην, καί τήν 
έβύθιζεν εί; ύπνηράν απάθειαν.

Τέλος δέ μετεμορφώθη ό χαρακτήρ τη; ύπό τήν 
επιρροήν τού αύξάνοντος πάθους. II δυστυχή; κόρη 
δέν έγέλα πλ|'ον ή στολή ·τή; κατήντησεν επιμέλεια 
πάρεργο; δι’ αύτήν, καί άδιακόπως έσκέπτετο, άδια- 
κόπως τόν έσυλλογίζετο.

’Εκείνος όμως δέ τήν έσυλλογίζετο παντάπασι, 
διότι ή λύπη του δέν είχεν ένδώσει, καί ξένος εις 
τάς ευθυμίας δι’ ών διήρχετο ή ζωή του, δεν ε- 
βλεπε τίποτε, ουδέ είδε τό πρόσωπον τής Ισαβέλ
λας, τή; Ισαβέλλα; ήτι; τόν ήγάπα,^ ούδ’ ενθυμεί
το ότι τή είχε προσφέρει ποτέ τό χειρόκτιο», ούδ’ 
ήξευρε καν τήν υπαρξίν της.

’Εν μιδ τών έσπερών ό Σίμων διέτρεχε κατά τύ 
σύνηθε; βραδέως τάς αίθούσας τών ανακτόρων, όλος
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17έκδοτος είς τάς θλιβερά; αναμνήσεις του. Η δ’ Ι
σαβέλλα συνδιελέγετο μετά τίνος νέου έκ τών εύ- 
πατριδών, τοΰ Κ. Καρναυαλέτου· άλλ’ άμαείδε τόν 
Σίμωνα, ή καρδία της πρός αύτόν άφέπτη, καί έ
παύσατο όμιλούσα πλέον, καί έπαύσατο πλέον ά- 
κούουσα, καί ό οφθαλμός της μεταξύ τής συρροής 
τών ανθρώπων τόν Σίμωνα μόνον έζήτει, καί έτα- 
ράττετο καί συνεσκοτάζετο άσίκις τά ίχνη του τήν 
διέφευγον. Τότε ό Κ. Καρναυαλέτος, δστις πρό 
πολλού ήγάπα τήν Ισαβέλλαν, καί έφρόνει εαυτόν 
προτιμώμενον, έκπλαγείς διά τήν αίφνηδίαν αύτήν 
ταραχήν της, παρηκολούθησε τό βλέμμα της, καί 
άπήντησε κατά τήν διεύθυνσίν τουτόν Σίμωνα Βα- 
σκογκέλλον.

Μετά τινα λεπτά ό Σίμων ήσθάνθη, δτι διαβαί
νων τις πλησίον του, τόν έσπρωξε βιαίως. ’Αλλ’ 
αύτός έξηκολούθησε τόν δρόμον του, χωρίς νά προ- 
σέξη είς τούτο. ΙΙν δ’ό σπρώξας αύτόν ό Καρναυα - 
λέτος, πράττων δσα κοινώς οί ζηλότυποι. ’Αλλ’ 
ίδών δτι ή πρώτη απόπειρα του άπέτυχε, τήν έπα- 
νέλαβεν, άλλ’ δχι έπιτυχέστερον· διότι ό Σίμων 
άλλοφρονών, καί ούδόλως ύποπτεύων δτι ήθελέ τις 
νά τόν προσβάλη, παρήλθε χωρίς καν νά ύψωση 
τούς οφθαλμούς. Τότε μή εύρίσκων ά'ύλον τρόπον ό 
Καρναυαλέτος, έθεσε τήν έρυθράν πτέρναν του έπί 
τόν πόδα τού Σίμωνος , καί έπάτησε μέ δλην τήν 
δύναμίν του.

— ’Απρόσεκτε! άνέκραξεν ό Βασκογκέλλος άγα- 
νακτών.

— Σιωπή! είπεν ό Καρναυαλέτος, έγγίζων τό ξί
φος του.

‘Η γλώσσα αύτη είναι εύκατάληπτος είς δλας 
τάς Εύρωπαϊκάς κοινωνίας. Οθεν ό Βασκογγέλλος 
χωρίς ν’ άποκριθή παρηκολούθησε τόν Καρναυαλέτον, 
καί μετ’ αύτοΰ διασχίσας τό πλήθος ταχέως, κα- 
τέβη τήν κλίμακα, καί έστη μόνον έξω τού περιβό
λου τών άνακνόρουν.

— Σύρε τό ξίφος, είπεν ό Καρναυαλέτος.
0 Βασκογκέλλος τό έσυρε.

— Τή άληθεία, κύριε ! είπεν ό Καρναυαλέτος, 
βλέπων αυτόν τόσφ πρόθυμον,—λυπούμαι δτι βιά
ζομαι νά φονεύσω άνδρα γενναϊον, όποιος φαίνεσθε 
δτι εΐσθε. Πρώτον τουλάχιστον θέλω νά σας είπώ 
διατί . . . ’Αγατώ τήν Κυρίαν τής Σαβαυδίας Νε- 
μούρης

— ’Αδιαφορώ, άπεκρίθη ό Σίμων.—Είναι ψύχρα 
έδώ, ας μή βραδύνωμεν.

— Πώς! άνέκραξεν ό Καρναυαλέτος, αδιαφορεί
τε! .. . ’Αλλά τήν άγαπάτε καί υμείς, κύριε!

— Δεν τήν γνωρίζω, είπεν ό Σίμων ψυχρώς.
— Δέν γνωρίζετε τήν Κυρίαν τής Σαβαυδίας!. . . 

παράδοξον πράγμα!
Ο Βασκογκέλλος έπέστρεψε τότε τό ξίφος του είς 

τήν θήκην, καί διευθύνθη όπίσω πρός τά άνάκτορα. 
Αλλ ό Καρναυαλέτος έτρεξε κατόπιν του.

— Κύριε, είπε, δέν είμαι άνθρωπος, ήξευρέ το, 
νά ταράξω τήν ήσυχίαν σας απλώς καί ώς έτυχεν... 
Αλλως, τε, άν δέν τήν άγαπάτε, σάς άγαπά . · ώς 
πρός τοΰτο δέν άπατώμαι ... καί δι’ έμέ είναι τό 
ίδιον! Λοιπόν, παραταχθήτι, παρακαλώ.

Ο Βασκογκέλλος παρετάχθη, καί είς τόν τρίτον

διαξιφισμόν ή λεπίς του άπήντησε τό στήθος τού 
Καρναυλέτου.

Τοιούτο μόνον συμβάν ήν ικανόν νά πείση τόν Σί
μωνα νά ύψώση τά βλέμματά του έπί γυναικός. 
’Αλλά τίς δέν θέλει καν νά γνωρίζη ύπέρ τίνος έκιν- 
δύνευσεν-, ώστε τήν έπαύριον άνεζήτησε νά ϊδή τήν I- 
σαβέλλαν. Τότε τά βλέμματά των διεσταυρώθη- 
σαν, καί τό τής νέας κόρης προσηλώθη είς τό έδα
φος, καί έκτοτε πλέον δέν άνηγέρθη, τάς δέ παρειάς 
τη; έβαψε ζωηρόν χρώμα ρόδων. Ο δέ Σίμων ή
σθάνθη τήν καρδίαν του ισχυρώς πιεζομένην, καί 
τού; οφθαλμούς του φλογιζομένους, ώς τών παιδιών 
δταν πάσχωσι καί δέν θέλουσιν δμως νά κλαύσωσι.

— Δ ’ίνές ! έψιθύ ρισε, φέρων είς τό στήθος τήν 
χεΐρά του.

Καί έφυγε μακράν, όσον μακράν έδυνήθη, μέχρι; ού 
τής νυκτός ό άήρ καί ή δρόσος ε’ψύχρανον τόν ίδρωτα 
τού μετώπου του.

— Ίνές ! έπανελάμβανεν ένίοτε μετά σπασμω
δικών ολοφυρμών. — ’ίνές!

Οτε κατά πρώτον άπήντησε τινά Ινές είς τόν κό- 
σμ.ον, τό έλκύσαν αύτόν πρός τήν κόρην δέν ήν έρως, 
τό εϊπομεν, άλλά μάλλον προαίσθημα έρωτος. Είς 
τήν φαντασίαν του περιιπτατο, τήν καρδίαν του έ- 
πλήρου ον τι άνωστον καί ανύπαρκτον, έκ τών κατοι- 
κοόντων τού; ούρανούς,ώς αύτός πεποιθότως έφρόνει, 
καί σσανίως έπιφοιτώντων τούς άνθρώπους είς τάς 
ποΐητικωτέρας εκστάσεις των ώς έπίγειον δέ καί 
ασθενή σκιάν τού ούρανίου έκείνου δντος έξέλαβε τήν 
’ίνές, καί προσηλώθη είς αύτήν, ώς δ στερούμενος 
ποθητού πρωτοτύπου προσηλούται είς τήν φίλην ει
κόνα του.

’Αλλ’ δταν είδε τήν ’Ισαβέλλαν, είτε υπήρχε πραγ
ματική όμοιότης μεταξύ άμφοτέρων τών γυναικών, 
εϊτεδιότι ή φαντασία του άπετύπου πανταχοΰ τήν ει
κόνα ή'τις νεκρά ένεχαράχθη είς τήν καρδίαν του, τώ 
έφάνη αΰτη ώς τό ούράνων πρωτότυπον τής ’ίνές· 
ένόμισεν δτι βλέπει πάλιν εμπρός του έκείνην,ήν πρό 
χρόνων έθρήνει,δχι όποια ήν έπί τής νεκρικής κλίνης, 
άλλά νέαν καί θάλλουσαν, ώς είς τάς πρώτα; ημέ
ρας τής συζυγίας των, καί άνεγνώριζε τήν κυματοει
δή μέλαιναν κόμην της, καί τό βασιλικόν μέτωπόν 
της, καί τών μεγάλων οφθαλμών της τό βαθύ κυα- 
νοΰν, δλα περιλαμπόμενα άπό αϊγλην τού παραδεί
σου, καί δεικνύοντα αύτώ έπί γή; δ,τι έν τώ ούρανώ 
μόνον ύπάρχον έπίστευε.

Τό βλέμμα τής Ισαβέλλας έμενε βαρόνον έπί τής 
καρδίας του. Είς τό βλέμμα τούτο έννόησεν έρωτα· 
ώστε μυστυριωδώς πως μεταξύ τής καρδίας του καί 
τής άποθανούσης ίνές παρενείρετο άλλη Ινές ζώσα, 
ώραιωτέρα άκόμη, ύπερφυεστέρα, ούχί όποιαν είχον 
άλλοτε άπαντήσει οί οφθαλμοί του αύτήν, άλλ’οίαν 
όνειροπολών τήν έβλεπε διά τών τής φαντασίας του 
οφθαλμών. Καί ή γυνή αΰτη, ήτις ήν ή Ισαβέλλα 
τής Σαβαυδίας, τώ ύπέκλεπτε τάς αναμνήσεις του, 
καί ή Ινές ύπεχώρει, καί τό ωχρόν πρόσωπόν της, 
ήμικεκαλυμμένον ύπό τής λυτής κόμης της, διε- 
κρίνετο άμυδρότερον ήδη, καί τό στόμα της ήνοίγε- 
το ώς προφέρον ασπασμόν τελευταΐον. ‘Η Ισαβέλλα 
έξ έναντίας ήν έμπρός του, έφαίνετο χαίρουσα διά 
τόν θρίαμβόν της, καί είς τό βλέμμα τού Βασκογκέλ- 
λου ζητούν τήν Ινές, παρίστα τήν όιραίαν μορφήν της.

Καί έπανίστατο μέν δ Βασκογκέλλος καί άντεπά- 
λαιεν ισχυρώς κατά τοΰ άναφυομένου τούτου αισθή
ματος άλλ’ ό πυρετός ηΰξανεν άπό στιγμής είς στιγ
μήν. Από τό μέτωπόν του έρρεε ποταμηδόν ό ίδρώς. 
Τό νυκτερινόν σκότος τώ έφαίνετο παραδόξως φωτα- 
γωγούμενον, τόν κατεψυγμένον άνεμον έξελάμβανεν 
ώς τήν θερμήν τοΰ χορού ατμόσφαιραν, καί τό σύ- 
ριγμα τού βορέως διά τών γυμνών κλάδων ώς τήν 
αρμονίαν τής μουσικής.

Τότε έκάθησεν είς τήν χλόην, ήν είχε καταλευκά- 
νει ή πάχνη, καί έπαυσε παλαιών πρός τό τυραννι
κόν όναρ.

Τόν κατεκνρίευσε δέ τότε είδος μέθης, έν ή ήσθά- 
νετο δμως τόν κάματον άκόμη καί τού συνειδότος 
τάς τύψεις. Τό δέ στόμα του άπήντησε τής Ισαβέλλας 
τό στόμα, καί συνεκαλύφθη ή σκιά τής ίνές.

Εν τώ μέσω τής νυκτός ό Βασκογκέλλος έπέστρε- 
ψεν είς τήν κατοικίαν του· τό δναρ του είχε διασκε-
δασθή,όπυρετόςείχε σβεσθή,άλλ’ή έντύπωσις έμενεν. εμβριθή σκοπόν τής οδοιπορίας της. Ελπίς φαντα-
Αμέσως διέταξε τόν ύπηρέτην του Βαλθάσαρ νά προ 
παρασκευάση τά πάντα πρός οδοιπορίαν, καί πρό τής 
αύγής άνεχώρησε διά Πορτογαλλίαν. Είς τήν Γαλ
λίαν είχεν έλθει επ’ έλπίδι νά εΰρη άνάπαυσιν, καί 
άπήοχετο μέ διπλήν βάσανον.

Περί δέ τήν Ισαβέλλαν τά πάντα μετά τήν άνα- 
χώρησίν του έβυθίσθησαν εις κατήφειαν καί είς θλί- 
ψιν. Μάτην έπεδείκνυεν ή αύλή είς τούς οφθαλμούς 
της δλην της τήν λαμπρότητα- οί οφθαλμοί της δέν 
εβλεπον πλέον. Τά μειδίαμα είχεν έγκαταλείψει τά 
χείλη της, καί παροδική τις άκτίς τότε μόνον άνέ- 
λαμπεν είς τό βλέμμα της, δτε κατά σύμπτωσίν 
έπροφέρετο έμπρός της ή λέξις Πορτογα.1.1ία.

έν τούτοι; ό Μαρκέσιος Σάνδης, λαβών ήδη άπαξ 
αρνητικήν άπάντησιν, άπεπειράθη καί έκ δευτέρου, 
καί πάλιν άπεκρούσθη. Αλλ’ ή ίσαβέλλα έπεκαλέ- 
σθη κατά τής άποφάσεως ταύτης, τού Βασιλέως τήν 
επιείκειαν, καί έλθοΰσα έρρίφθη πρό των ποδών του.

— Θέλετε λοιπόν νά γίνητε Βασίλισσα ; τήν έ
ρώτησε μειδιών Λουδοβίκος ό ΙΔ'.

— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη, θέλω νά υπάγω είς 
τήν Πορτογαλλίαν.

Ζ.
ΛνΛή τής Ποζιτογα.ϋίας.

‘Η Κυρία τής Σαβαυδίας άνεχώρησε λοιπόν διά 
τήν Πορτογαλλίαν, δπου ό Μαρκέσιος Σάνδης τήν 
εφερεν έν θριάμβω.

Οτε δ’ άπέβη είς τήν Λισαβώνα, λαμπρά καί πο
λυάριθμος συνοδεία κατεκάλυπτε τό παράλιον πρός 
όποδοχήν της, καί έξερχομένην τής λέμβου τήν 
ίλαβεν ό βασιλόπαις Δον Πέτρος έκ τής χει
ρός. ό β&σιλόπαις ήν τότε έφηβος μόλις, καί 
βλέπων τήν νέαν βασίλισσαν τόσον ώραίαν, έζήλευσε 
τήν τύχην τού αδελφού του, καί είς τήν φλιάν τών 
ανακτόρων, δταν έφίλησε τής Ισαβέλλας τήν χεΐρα, 
τά χείλη του έκαιον.

Αλλ’ή Κυρία τής Σαβαυδίας δέν παρετήρησε παν
τελώς τήν ταραχήν του, διότι τό βλέμμα της εύ- 
θύμως έβυθίζετο είς τό περιϊστάμενον πλήθος, καί 
έφαίνε το ζητούν γνωστόν τι πρόσωπόν έπί τής άγνω
στου έκείνης γής. Αλλά μέχρις ού έδύνατο νά ίδή, 
δέν άνεκάλυπτεν οϋδαμοΰ δ,τι έζήτεί.

Είς Λισαβώνα πανηγυρίσθησαν μεγάλαι έορταί δ>ά 
τής βασιλίσσης τήν άφιξιν, άλλ’ ή .βασίλισσα ήν πε
ρίλυπος. Διότι άποφασίσασα νά έλθη είς τήν Λισα- 
βώνα, είχεν ένδώσει είς μίαν τών άνικήτων έκεί- 
νων ιδιοτροπιών, αΐτινες χαρακτηρίζουσι πάντοτε 
τούς νεανικού; έρωτας, καί δέν έμελέτησε παντά- 
πασι ποιον είχε σκοπόν, άλλ’ ή άόριστος έλπίς δτι 
έδύνατο νά ιδή πάλιν τόν Βασκογκέλλον, τή έδεί- 
κνυε μακρόθεν τήν Ποοτογαλλίαν ύπό έπαγωγά χρώ
ματα. Καί ιδού, ήλθεν είς Ποοτογαλλίαν, καί δέν 
έβλεπε τόν Βασκογκέλλον! Πανταχού πέριξ της 
προσέκρουεν είς άγνωστους μορφάς, είς τήν ακοήν 
της έψιθύριζον φωναί ξέναι· δέν είχε πλέον φίλους 
νά τήν προστατεύσωσι- καί δταν έν μέσω τού ,νέου 
τούτου βίου ήσθάνετο δτι τρέμει, δέν είχεν ύπερά- 
σπισιν, δέν είχε τούς πατρικούς ύπηρέτας, δέν είχε 
πατρίδα!

Καί άναχωροϋσα άκόμη μόλις έφερε κατά νοΰν τόν

σιώδης τήν ήλέκτριζεν άκόμη τότε, καί έφρόνει δτι 
ά Βασκογκέλλος ήθελεν δπως δήποτε κατορθώσει νά 
παρεντεθή μεταξύ αύτής καί τού υποψηφίου συζύγου 
της. Αλλ’ ήδη ή άφρων αΰτη ιδέα διεσκεδάσθη, 
καί έννόησεν ή ίσαβέλλα δτι ήρχετο νά δεχθή δεσμά 
συζύγου, δεσμά δεσπότου, καί τόν δεσπότην τούτον 
δταν τόν είδεν, ήσθάνθη φρίκην καί άηδίαν· άλλά 
δέν ήν πλέον καιρός, διότι ή τού γάμου τελετή ήν έ
τοιμη, τάπητες έκρέμαντο είς τούς τοίχους τής μη- 
τροπόλεως, άνθινοι στέφανοι κατεκόσμουν τόν θόλον 

ης, καί αί λαμ-πάδες έκαιον έπί τού βωμού.
Καί έπί μίαν μέν στιγμήν διελογίσθη ν’ άντυτη 

είς τήν μισητήν ταύτην ανάγκην, άλλ’ ΐδούσα τήν 
μόνωσίν της, ΰπέκυψεν.

ίί! πόσον ένθυμήθη τότε όλους τού; γενναίους εύπα- 
τρίδας έκείνους, οϊτινες άλλοτε τήν περιεστοίχιζον, 
έπαιτούντες έν βλέμμα τών οφθαλμών της, ίκετε.ύον- 
τες να προσφέρωσι τήν ζωήν των ύπέρ αύτής. Μετ’ 
ολίγον έμελλε νά τούς ένθυμηθή έτι μάλλον.

Ο ’Αλφόνσος έφάνη ύπερησθείς κατ’ άρχάς, καί 
άμα είδε τήν κυρίαν τής Σαβαυδίας, τόσην άκάθε- 
κτον χαράν έδειξεν, ώς άν τώ είχον φέρει τούλά
χιστον δώδεκα ταύρους Ισπανικούς ή ένα κύνα 
έκλεκτοΰ γένους. Επί τρεις ημέρας έλησμύνησε τό 
βασιλικόν του κυνήγιον, καί ήπείλησε τόν Καστελ- 
μελχώραν δτι θά τόν κρεμάση διότι ώμίλησο πρός 
τήν Ισαβέλλαν χωρίς νά ήναι γονατιστός. Καί έγο- 
νάτισε μέν ό Καστελμεχλώρας, άλλ’ ώμωσεν έν τή 
καρδία του αδιάλλακτον μίσος κατά τής νέας βασι
λίσσης.

Μετά τρεις ημέρας έτελέσθη ό γάμος· ώχρά, ήμίτ 
θανής ή ίσαβέλλα, διήλθε μέ κλονούμενον βήμα τήν 
έκκλησίαν τής μητροπόλεως, καί έστηρίζετο είς τήν 
χεΐρα τού βασιλόπαιδος Δόν Πε'τρου, δστις, ωχρός 
καί αύτός, έφαίνετο ούχ ήττόν καταβαλλόμενος ύπό 
σκληρές ηθικής αγωνίας. Μόλις δ’ εφθασεν είς 
τής έκκλτίσίας τό μέσον, καί φωνή ύπόκωφος τήν 
διέφυγε, καί ήσθάνθη τά γόνατά της ένδίδοντα ύπ’ 
αύτήν. Είς τήν σκιάν ένός τών * κιόνων είχε δια
κρίνει αίφνης τά κατηφές καί τεθλιμμένον τού Βα- 
σκογκέλλου πρόσωπόν. Οπως συγκρατήσει τάς έκλει- 
πούσας δυνάμεις της, έθεσε τήν χεΐρα είς τήν καρ
δίαν της, καί τό βλέμμα της έρρίφθη έκ νέου όξύ
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και πλήρες έλπίδος προς τά αύτό (χερος, — άλλ δ 
Βασκογκέλλος είχε γίνει άφαντος.

Τότε ή καρδία της συνετρίβη, και ό βραχίων της 
έστηρίχθη αδρανής καί βαρύς εις τοΰ βασιλόπαιδος 
τόν βραχίονα. Οτε δ εφθασεν έμπρός τοΰ οωμοΰ, 
τά γόνατά της έκάμφθησαν αυτομάτως, και επεσε 
<7Όριζομένη είς τό προσευχητήριον. £Η δε λοιπή τε
λετή τφ έφάνη ώς όναρ έναγώνιον καί οδυνηρόν, 
ώστε έπεθύμει έξυπνώσα νά τό άποσείση. Εζύπνησε 
δέ βασίλισσα, καί γυνή οντος έλεεινοΰ, κρατούντο; τά 
σκήπτρον εϊς χεΐρα μόλις ικανήν νά παίζη με παι
διών αθύρματα.

0 δέ βασιλόπαις είχεν άποσυρθή έπί τής τελετής 
κατά μέρος, καί κατεβρόχθιζε τήν Ισαβέλλαν δια 
τών βλεμμάτων. 0 βασιλόπαις ήν εύγενής νεανίας, 
δστις, εί καί πολλάκις άκούσας προτροπάς έπιβού- 
λους καί φιλοδόξους, άπέρριψεν δμως πάντοτε πά
σαν ιδέαν αποστασίας. Κατά πρώτον δε τήν ς·ιγ- 
μήν ταύτην ήσθάνθη ζηλοτυπίαν πρός τόν αδελφόν 
του. Αν έγώ, έλεγεν, ήμην ό βασιλεύς, έγώ θά έγο- 
νυπέτουν τώρα πλησίον τής ϊσαβέλλης, ή έδική μου 
χείρ θά έκράτει τώρα τήν χεΐρά της, καί είς έμέ θα 
έδιδε τήν ζωήν της καί τήν αγάπην της.

Πλησίον δέ τοΰ βασιλόπαιδος, άλλος άνθρωπος, 
εϊς πλατύν έγκεκαλυμμένος μανδύαν, καί κρύπτων 
τό πρόσωπόν του έπιμελώς, ήτένιζεν έπισης τήν 
νέαν βασίλισσαν.

Ην δέ ούτος δ Βασκογκέλλος, δστις άπαξ άκόμη 
ήθελε νά ίδή έκείνην, ή; ή θέα είχεν άντιπαλαίσει 
πρός τής ϊνές τήν μνήμην. Τήν ϊνές είχεν αγαπήσει 
ώς παραστάτιν άλλου έρωτος, ού τό άντικείμενον έ- 
φρόνει άνύπαρκτον καί πλάσμα μόνον τής άκορέστου 
του φαντασίας, καί τό φανταστον τοΰτο αντικείμε
νου τό ευρεν έν τη νέα Ισαβέλλα τής Σαβαυδίας. 
ήδη δ’ έφοβεϊτο αύτήν διπλασίως, άφ δτου ήτον 
βασίλισσα, διότι γνωρίζομεν δτι θρησκευτικήν έ- 
πηγγέλετο άφοσίωσιν πρός τόν βασιλέα. Τήν έφο- 
βεϊτο δέ, διότι εννόησε τόν έρωτά της, καί διότι τώ 
έφαίνετο προδοσία τό νά καταλάβη αύτός την καρ
δίαν τήν άνήκουσαν εϊς τόν ήγεμόνα του· καί τήν έ- 
φοβεϊτο άκόμη διότι φσθάνετο έαυτον άσθενή κατ 
αύτής, καί διότι ή ύπέρ πάντα λόγον άκεραία ψυχή 
του έπανίστατο κατά τής ιδέας τοΰ νά καταπροοωση 
τήν μνήμην τής άποθανούσης συζύγου του.

’Αλ’ ό ερως ήξεύρει νά κατασοφίζηται δλους τούς 
δισταγμούς, καί πολλάκις μεταμορφούμενο; έπανέρ- 
χεται, καί κυριεύει έξ έφόδου τό κατ άρχάς έναρέ- 
τως άντιστάν φρούριον. Ούτως άποκρούων πάσαν 
ιδέαν ερωτικήν ό Βασκογκέλλος, παρεδωκεν όμως 
άνυπόπτως τήν καρδίαν του είς οίκτον προς την δυ
στυχή ταύτην γυναίκα, ήν ήξευρε καταπιεζομενην 
άπό τήν θλίψιν. Καί έν ώ τήν έβλεπε τόσον δυς-υ- 
χή, ένεθυμεΐτο πόσον λαμπράν τήν είχεν ίδή άλλα- j 
χοΰ· καί ύπέρ πάντα άλλον προέβλεπε τήν μέλλου- 
σαν τύχην τής βασιλίσσης, εντός αύλής τυφλώ; πα- 
ραδεδομένης είς τοΰ βασιλέως τό εύνοούμενον, δστις 
ήν ό φυσικός έχθρός, παντός έχοντος φυσικά καί νό
μιμα δικαιώματα εϊς τήν εύνοιαν τοΰ ’Αλφόνσου. 
Εγνώριζεν δσας ύβρεις έποτίζετο καθ’ έκάστην ό βα- 
σιλόπαις, εϊςθν δέν άπεδίδοντο ούτε καν τά συνήθη 
ωφελήματα δσα σπανίως άπολαμβάνουσιν οί βασιλι
κήν καταγωγήν έχοντες- καί διά τοΰτο έκ προοιμίων

έννόει τάς περιφρονήσεις δλας καί τάς ταπεινώσεις 
δσαι έπεφυλάττοντο είς τήν Ισαβέλλαν, καί έμελλον 
νά τη δαψιλευθώσιν άμα παρήρχετο ό ύπέρ αύτής 
έφήμερος τοΰ ’Αλφόνσου ενθουσιασμός. ‘Η ύπεράσπι- 
σις δέν είναι έρως, καί ό Σίμων έφρόνησε δτι έχει 
τό δικαίωμα νά τήν ύπερασπισθή· έπειτα δέ ώρι- 
μώτερον σκεφθείς, άπεφάσισεν δτι τοΰτο ήν καί κα
θήκον του άφευκτου.

’Αλλ’δπως συμβιβάση τό καθήκον τοΰτο μετά τών 
δισταγμών του, άπεφάσισε νά φύγφ τήν οψεν τής 
Βασιλίσσης, καί νά τήν έπιτηρή μακρόθεν. Τά εργον 
τοΰτο τοΰ μυστυριώδους προστάτου ήν άκίνδυνον· ή 
βασίλισσα μή βλέπουσα πλέον αύτόν ήθελε τόν λη- 
σμονήση, καί άν έπρόκειτό τις άκόμη νά πάσχφ, αύ
τός θά έπασχε μόνος.

Περατωθείσης δέ τής τελετής, ή Βασίλισσα έζήλ- 
Οε τής Εκκλησίας μέ κεκυφυΐαν τήν κεφαλήν. Τό 
βλέμμα της ούδέ καν έζήτει πλέον τόν Βασκογκέλ- 
λον. Πρός τί νά τόν ζητήση; Τετέλεσται, έλπίς 
δέν έμεινε πλέον. ’Ανέβη δέ είς βασιλικόν όχημα, 
έπικροτοΰντος τοΰ όχλου, δστις έθαύμαζε τήν καλ
λονήν της. Εκεί δέ εύρέθη μόνη μετά τοΰ συζύ
γου της.

— Κυρία ϊσαβέλλα, τη είπεν ό βασιλεύς μετά 
περιπαθείας, τί προτιμάτε, παρακαλώ, χορόν άρ- 
κούδων, ή ταυρομαχίαν άγριων ταύρων τοΰ Αενόξ γ

’Αλλ’ ή Ισαβέλλα δέν άπεκρίθη, δώτι δέν είχεν 
άκούσει.

—Καίτά δύο τά άγαπάτε, δέν είναι άληθές, κυρία 
Βασίλισσά μου ; έπανέλαβεν ό πτωχός ’Αλφόνσος. 
Μά τόν σταυρόν ! θά είσθε γυνή εύτυχής ! Εχομεν 
έδώ θαυματοποιούς Ιταλούς καταπίνοντας φαρμακω
μένα σπαθία, καί χορεύοντας εϊς τό σύρμα δεκαπέντε 
όργυιάς υψηλά... Σάς δίδω τόν βασιλιλόνλόγον μου, 
κυρία, δτι είναι καθώς σάς λέγω.

ft ϊσαβέλλα έκρυψε τό πρόσωπόν είς τάς χεΐράς της.
— Μή κρύπτεσθε διά νά μειδιάσατε, βασίλισσά 

μου, έπανέλαβεν ό ’Αλφόνσος. Τό μειδίαμά σας είναι 
χαρά τής ψυχής μου . . . ίΙ/άϊ-δέ-κ/έος·, μά τήν 
Παναγίαν ! Εχομεν, σάς βεβαιώ, καί πολλά άλλα 
πράγματα. Εχομεν σχοινοβάτας Γάλλους, όποΰ πε
ριπατούν μέ τάς χεΐράς καί γυρίζουν τό σώμα όπίσω, 
όίστε μέ τό στόμα φιλούν τάς πτέρνας των.... Δεν 
λέγω ψεύματα, Ισαβέλλα ! — ‘Τποκριταί, όποΰ 
τραγωδιών καθώς εκείνα τά’ψάρια τοΰ μύθου· τά 
ώνόμαζον, νομίζω ... άδιάφορον πώς τά ώνόμαζον, 
ενθυμούμαι πώς είχον πρόσωπα γυναικών . . . Ηκού- 
σατε ποτέ αύτό τό πράγμα Ισαβέλλα ;

— Θεέ μου ! θεέ μου ! έψιθύρισεν ή δυστυχής 
γυνή.

— Τά έννοώ, βασίλισσά μου, άνέκραξεν ό ’Αλφόν
σος, είσθε ανυπόμονος νά ίδήτε δλ’ αύτά τά θαύματα. 
‘Τπομονή. Δέν θά σάς άρνηθώμεν αύτήν τήν εύχαρ ί- 
στησιν. Επειτα ή θέλησίς σας θά είναι, κυρία, νόμος 
μου . . . ’Αλλά δέν σάς τά είπα δλα άκόμη. Εχομεν 
ένα πίθηκα ’Αφρικανόν όποΰ πηδά καθώς παράδειγ
μα δέν υπάρχει, καί κάθε του μορφασμός αξίζει 
δέκα χιλιάδας τάλληρα . . . Τοϋ κομητίσκου μαυ 
είναι αύτή ή έκτίμησις... Πώς σάς φαίνεται ό κόμης·,

II Ισαβέλλα έσυλλογίζετο τήν αύλήν τής Γαλλίας, 
τήν μητέρα της, τόν Βασκογκέλλον, καί ήσθάνετο 
έαυτήν νεκρουμένη,ν.

— Μάϊ-δε Λέο;'. άνέκραξεν ό ’Αλφόνσος άνα- 
καγχάζων. Μά τήν Παναγίαν, έχομεν μονομάχους 
Γάλλοος, νά τούς ίδήτε θά ξεκαοδισθήτε άπό τά 
γέλοια. Παλαίουν μέ τά; κεφαλάς, καθώς οί κριοί, 
κυρία μου, καί δταν αί κεφαλαί των συγκρούωνται, 
ή μία, ένίοτε καί αί δύω, σπάνουν ώς πήλινα άγ- 
γεΐα . . . είναι νοστιμώτατον πράγμα ... Βασίλισ
σά μου, χρυφογελάτε, καί δέν θέλετε νά μέ δείξητε 
τούς ώραίους σας οφθαλμούς . . . Ελάτε δά ! κυτ- 
τάξετέ με. Μέ λέγουν δτι δμ.οιάζω τόν κύριον έξά- 
δελφόν μου, Λουδοβίκον τής Γαλλίας. . .

Καί τοΰτο λέγων, έμάκρυνε τάς χεΐράς τής βα
σιλίσσης, έλαφράν έπιφέρων βίαν, καί άνεκάλυψε 
τούς κλαίοντας οφθαλμούς της.

— Τ’ είναι τοΰτο; έρώτησε. Δάκρυα! . . . Βαρύ- 
νομαι τά δάκρυα. Καί χασμώμενος ήπλώθη είς τό 
βάθος τοΰ οχήματος.

Αυτή δέ ήν ή πρώτη καί τελευταία συνέντευξις 
ήν είχε κατά μόνας ό ’Αλφόνσος μετά τής βασιλίσ
σης. Εκτοτε τήν άπέρριψεν ώς παίγνιον συντετριμ
μένου, ή κατά τήν είς τοιαύτας περιστάσεις συνήθη 
αύτοΰ έκφρασιν, ώς ταύρον άσθενή.

’Από τής αύτής εσπέρας, ή βασίλισσα κατώκησεν 
ιδιαίτερον θάλαμον.

Τόσην εύτυχίαν δέν ήλπιζεν ό Καστελμ,αλχώρας. 
’Αμέσως δ’ έννόησεν δτι δέν είχεν άνάγκην νά μετα- 
χειρισθφ τήν έπίκτητόν του επιρροήν, δπως αντίκρου
ση τήν τής νέας γυναικός, διότι ένίκησεν αμαχητί. 
Οΰχ ήττον δμως έμνησικάκει κατά τής ίσαβέλλας, 
ώς προκαλεσάσης, εί καί άκουσίως, τήν δημοσίαν 
αύτοΰ έξύβρισιν, καί ποτέ δέν ήμέλησεν εύκαιρίαν 
τοΰ νά τήν βλάψη καί νά τήν ταπεινώση.

0 δέ Βασιλεύς έπανήλθεν είς τήν πρώτην του 
δίαιταν, ό λαός τής Λισαβώνος δέν ήτον τότε άκόμη 
έςηγριωμένος, καί τάβασιΛιχϊί xvrifyia έγίνοντο διά 
νυκτός συνηθέσατα. Τήν δέ ήμέραν άπησχόλουν θεά
ματα, πάλαι, ξιφομαχίαι, χοροί παντομίμων καί θη- 
ριομαχίαι. Δέν δυνάμεθα δέ ν’ άποσιωπήσωμεν, τής 
εύκαιρίας δοθείσης, δτι ό άθλιος ’Αλφόνσος είχεν δ 
λας τάς ορέξεις δσας βλέπομεν καί είς τόν ήμέτερον 
δχλον. Οθεν συμπεραίνομεν δτι ό ρηθείς όχλος ήθελεν 
είσθαι ελεεινός ήγεμών, άν ποτέ συνέπιπτε νά έπέλθφ 
ό χρυσούς αιών, δν επικαλούνται οί φιλανθρωπισταί 
δήμο κόποι. Καί μάλιςα πρός απολογίαν τοΰ ’Αλφόν
σου, δυνάμεθα νά είπώμεν οτι εκείνος παρεφρόνει, ή 
ολίγου καν έδει, έν ώυίήμέτεροι ζέπφοι εχουσιν εντε
λείς τάς διανοητικός των δυνάμεις, καί είσί μέρος ού 
τό έλάχιστον ένός τών άγχινουστέρων λαών τής γής.

Εκτός δέ τών διασκεδάσεων δσας άπηριθμήσαμεν, 
ό Αλφόνσος είχε καί άλλας, άς προκρίνομεν ν’ άπο
σιωπήσωμεν, μή νομίζοντες άναγκαΐον δι’ υπερβολι
κής φιλαλήθεια; νά μολύνωμεν τοΰ αναγνώστου τούς 
οφθαλμούς καί τήν φαντασίαν. Εγκιλυνδούμενο; 
δ’ είς τήν κτηνώδη καί μεμιασμένην ταύτην ζωήν, 
σπανίως ένεθυμεΐτο δτι έκέκτητο σύζυγον, καί ή 
στιγμή καθ’ ήν τό ένεθυμεΐτο, ήν στιγμή τρομερά; 
δοκιμασίας διά τήν δυστυχή Ισαβέλλαν· διότι ό 
Αλφόνσος ήν άσπλαγχνος ώς όλοι οί διεφθαρμένοι 
τόν νοΰν. Ούτος έβίαζε τήν Ισαβέλλαν νά κάθηται 
πλησίον του είς τά ύποδρόμιον, τήν εσυρεν είς τών 
πυγμάχων τά θέατρα, καί πολλάκις μάλιστα τήν 
κατηνάγκαζε νά προεδρεύη τά όργιά του. Καί επει

δή οί αύλικοί διαπλάττονται καθ’ ομοίωμα τοΰ κυ
ρίου των, είς δέ τήν αύλήν τής Λισαβώνος ύπήρχον 
δύω κύριοι, ών ό μέν μετεχειρίζετο τήν βασίλισσαν 
ώς δούλην, δ δέ τήν έμίσει, διά τοΰτο δλη εκείνη ή 
αγοραία αγέλη χυδαίων ανθρώπων μετημφιεσμένων 
εϊς εύγενεΐς, ή περιστοιχίζουσα τόν βασιλέα, ένόμι- 
ζεν δτι έχρεώστει επίσης νά περιφρονη τήν Ισαβέλ
λαν καί νά τφ τό άποδεικνύφ. Ωστε εϊς τήν αύλήν 
ή θέσες της ήν νά χρησιμεύφ ώς σκοπός καθ’ ού κοι
νώς έξετύξευον τούς δημώδεις των χλευασμούς οί 
σύντροφοι τοΰ Αλφόνσου.

Εφθείρετο δέ βραδέως· περί τούς μεγάλους της ο
φθαλμούς έσχηματίσθη μελανός κύκλος, διατηρώντά 
ίχνη τών δακρύων της· αί παρειαί της έγινον ίσχναί· 
καί οί πολυάριθμοι άντερασταί όσοι άλλοτε άνθη- 
μιλλώντοδιά τήν εύνοιάν της, δένήθελον βεβαίως γνω
ρίσει πλέον τήν βασιλίδα τών έν Βερσαλλία ωραίων.

Αλλ ή θλίψις ή κατατήκουσα τήν ζωήν της, δέν 
έπήγαζεν ούτε έκ τών βαναύσων τούτων περιφρονή
σεων, ούτε έκ τών καθημερινών ταπεινώσεων. Τό ά
ληθές ήν δτι ή ϊσαβέλλα ήγάπα, καί δτι ό χρόνος 
δέν είχε μαράνει τό πάθος της. Επί δύω έτη με
τά τόν γάμον της δέν είδε τόν Βασκογκέλλον. Τί 
άραγε έγινε; δέν τό ήξευρε, καί ήν ό μόνος, δ ακοί
μητος στοχασμός της ό Βασκογκέλλος. ό στοχα
σμός ούτος ήν δλη της ή ζωή. Αν τφ έδίδετο νά 
τόν ίδφ μόνον, ή θέα του ώς βάλσαμον θά έπράϋνε 
τά δεινά της.

ϊπήρχε δέ είς μόνος άνθρωπος εϊς τήν αύλήν, προ- 
σπαθών δι’ εύλαβοΰς αγάπης καί δι’ άφοσιώσεως νά 
τφ φέρφ άνάπαυσιν καί παραμυθίαν, ήν δέ ούτος 
ό βασιλόπαις· καί τήν έπροστάτευε μέν δι’δλης του 
τής δυνάμεώς, άλλ’ ή δύναμίς του ήν έλαχίστη, διό
τι ό Καστελμελχώρας παρέτεινεν επέκεινα παντός 
όρίου τήν ύποτιθεμένην άνηλικιότητα τοΰ Δόν Πέ
τρου, καί τόν είχεν υποκείμενον είς είδος κηδεμο
νίας. Προσέτι δέ ή βασίλισσα κατώκει τότε τά α
νάκτορα τοΰ Αλφόνσου, καί είς σπανίας μόνον πε
ριστάσεις έπετρέπετο ή είσοδος αύτών είς τόν βασι- 
λόπαιδα. Ούχ ήττον δμως έθεώρεε ή ϊσαβέλλα τήν 
άφοσίωσιν τοΰ νέου ήγεμόνος ώς πολύτιμον άνακού- 
φισιν τών δυστυχημάτων της, καί ήρχισε νά τόν 
άγαπά ώς αδελφόν, έν ω εκείνος τήν ήγάπα κατ’ 
άλλον τρόπον. Αλλά δειλός μέν ών φύσει, συστελ
λόμενος δέ καί διά τόν δεσμόν δστις τόν συνέδεε 
πρός τήν ύποτιθεμένην τοΰ άδελφοΰ του σύζυγον, 
δέν έτόλμησε νά τφ όμολογήσφ ποτέ τά αισθήμα
τα του.

Εν μ,έσφ δ’ δλων τούτων συνέβη περίστασίς τις, 
ήτις μετέβαλεν αίφνηδίως τήν θέσιν τής ισαβέλλας.

Εν μια τών ήμερών τών Χριστουγέννων, έπήλθεν 
είς τόν Αλφόνσον ή ορεξις νά έορτάσφ διά μεγάλης 
εύωχίας xtji κραιπάλης είς τά ανάκτορα. Διά να γί- 
νφ δέ ή εορτή εντελής, διέταξε τήν βασίλισσαν νά 
στολισθφ μέ τά λαμπρότερά της ενδύματα καί νά 
προεδρεύσφ τοΰ συμποσίου, καί ή βασίλισσα τφ ύ- 
πήκουσεν. Εν τω μέσω δέ τοΰ δείπνου, έν φ ή 
φλόξ τής μέθης έξήπτε τάς κεφαλάς, ό Καστελμελ
χώρας άνέστη.

— Ελλείπει κάτι άπό τό συμρόσων, είπε.
Κραυγή γενική άπέκρουσε τήν αιρετικήν βλασφη- 

ί μίαν ταύτην.
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— λέγω οτι κάτι έλλείπει, έπανέλαβεν δ 
Καστελμαλχώρας μέ φωνήν βροντώδη.

— Κόμη, έμέθυσας, είπεν δ Βασιλεύς.
— Διά τούτου έκπληρώ χρέος πιστού υπηκόου, 

άπήντησεν δ Καστελμελχώρα;. Μιμούμαι τδ καλόν 
παράδειγμα τής ϊμετέρας μεγαλειότητο; . . . Αλλά 
κάτι μας ε’λλείπει έδώ.

— Πάλιν ! άνέκραξεν δ βασιλεύς, έν ώ έξήπτετο 
ό θυμός του. — Καί τί ελλείπει λοιπόν ·,

— ’Ελλείπει νά μάς οϊνοχοήται ό οίνος άπδ γυ- 
ναικός χειρ».

— Θαυμάσια! ανέκραξαν ωρυόμενοι όμοθυμαδόν 
οί συντράπεζοι.

----Ο Κόμης έχει δίκαιον.
— Μέγα πράγμα,άπήντησεν ό Αλφόνσος. Αμέσως, 

κόμη, θά εύχαρίστηθής . . . Κυρία, έζηκολούθησεν α
ποταθείς προς τήν Βασίλισσαν, ή'τις έφαίνετο ώς ά
γαλμα παρίου λίθου μεταξύ δλων τών ύπό τής κραι
πάλης πεφλογισμένων εκείνων προσώπων, — Κυρία, 
λάβετε αύτήν τήν φιάλην, καί κεράσατε τούς άρχον
τας τούτους, διότι διψούν.

11 Ισαβέλλα έλαβε τήν φιάλην, καί βαδίζουσα 
σιωπηλώς περί τήν τράπεζαν, ήρχισε νά οίνοχοή.

Αν είχε κατά τύχην εύρεθη τήν ήμέραν εκείνην είς 
τήν βασιλικήν τράπεζαν είς μόνον άνθρωπος σώζων 
ακόμη σπινθήρα τιμής έντδς τής ψυχής του, δ άν
θρωπος έκεϊνος θά ήσθάνετο άναμφιβόλως ευλαβή 
οίκτον πρό; τήν γυναίκα ταύτην τήν έχουσαν βασι- 
λίσσης καρδίαν καί υπερηφάνειαν, τήν αξιοπρεπή καί 
θαυμασίαν έκείνην γυναίκα καθ’ ήν στιγμήν τήν ΰπέ- 
βαλλεν δ σύζυγός τηςείςταπεινιόσεις τοιαύτας. Αλλ’ 
ή τύχη, δσον ισχυρά καί άν ήναι, δεν δύναται τά α
δύνατα’ δί δ, δσάκιςή Ισαβέλλα έπλήρου τήν φιάλην 
έκ νέου, νέος καγχασμός άνεγείρετο είς τήν αίθουσαν.

■ 0 Καστελμελχώρας έτεινε τό ποτήριον τελευταίος. 
Καθ’ ήν δέ στιγμήν έπλησίαζεν ή βασίλισσα τήν φιά
λην, ήγέρθη αίφνηδίως αύτδς, καί έθεσε τά χείλη του
εις'τήν παρειάν της.

Ο Αλφόνσος έξέπεμψε μυκηθμόν άγαλλιάσεως.
Η δέ Βασίλισσα έγινεν ωχρά, είς βαθμόν ώστε 

αί φλέβες της έφάνησαν ώς κυανούν δίκτυον έπί τού 
μετώπου της. Εκ φύσεως ήν γλυκεία τόν χαρακτήρα, 
καί ασθενής μάλλιστα. Αλλ’ είχε καί τι τής στα
σιαστικής έκεένης ορμής τοΰ'αϊματος, ή'τις έφερε τόν 
Μαζαρΐνον είς τού κρημνού τό χείλος.

’Οπισθοδρομήσασα δέ εν βήμα, καί άνεγείρασα τό 
μέτωπον,

— Κύριε, είπεν, είσθε άτιμος. Αν δ Θεός μοί είχε 
δώσει σύζυγον άνδρα, δέν ήθελα τώ ζητήσει τήν 
ζωήτέσας· Αλλά — διά νά λάβητε οτι αξίζετε, — 
ό δήμιος θά σάς έμαστίγωνεν είς τούς δρόμους τής 
Λισαβώνος I

- Καί ταύτα είποϋσα, άνεχώρησε βραδέως.
: — Κύριε, είπεν ό Βασιλεύς, σέ διόρθωσε !

— Καί ή Τμετέρα Μεγαλειότης έξυβρίσθη δη
μοσίως ! άπήντησεν δ Καστελμελχώρας, κρύπτων 
ύπό φαιδρότητος πρόσχημα τήν φιλέκδικον άγανά- 
κτησίν του.

— Σύ.. . νά μαστιγωθής. . . άπό τόν δήμιον. . . 
Νοστιμώτατον πράγμα είναι τή άληθεία.

— Αν ό Θεός τή έδιδε σύζυγον άνδρα!. . έψιθύ- 
ρισεν ό Καστελμαλχώρας.

— Μάί-δέ-Δέος ! άνέκραξεν ό Βασιλεύς. Μά τήν 
Παναγίαν! τό είπε τούτο! — Είμαι άνήρ ! Αίμα 
καί θάντος! Είμαι άνήρ, καί ούαί εις αύτήν ... Ας 
μέ τήν φέρουν.

Ο ΑΡΕΙΑΔΗΣ.
ΔΙΗΓΗΜΑ.

1.

— Αύτη ή ιστορία, Κύριοι, είπεν έγειρόμενος ό 
Πέτρος, μοί είναι γνωστοτάτη· έάν θέλετε σάς τήν 
διηγούμαι’

— Ναι, ναί· άνέκραξαν ό'λοι οί περιεστώτες.
— Προσοχή, λοιπόν Κύριοι, καί ύπομονή !

Καί τότε δ Πέτρος έλαβε τόν λόγον.
— 0 Αλέξανδρος Αρειάδης, μονογενής υιός πλου - 

σίου κεφαλαιούχου, ήτο κατά τό λέγειν τών πολλών, 
τέλειος τήν άνατροφήν. Περιηγηθείς πολλάς χώρας 
τής Ευρώπης, είσδύσας είς τά άπόκρυφα τών μεγάλων 
κοινωνιών, μυηθείς είς τά μυστήρια τον πως δΐϊ 
£ijry άπολαόσα; τάς άνθρωπίνας ήδονάς,έκτε-
λέσάς πάν δ,τι έπεθύμει, μορφωθείς ύλικώς τε καί η
θικώς, κατέστη έγωϊστής, υλιστής, ανάλγητο:, ύπο- 
κριτής, άδιάφορος περί τών παρελθόντων, αμέριμνο; 
περί τών μελλόντων.

Πρό δώδεκα ετών δμως, δτε έκκαιδεκαετής νεα
νίας, περιεπλανάτο σύννους καί μελαγχολικός είς 
τάς πεδιάδας τής Αττικής, ήτον πάντη διάφορος! 
τών σπανίων προτερημάτων του τής τότε εποχής δέν 
τώ είχε διαμείνει ούδέν άλλο, είμή τό σωματικόν 
κάλλος.

Κατά τό ι840 έπέστρεψεν εις Αθήνας έκ Παρι- 
σίων. Είς τοιούτον άνθρωπον ποιαν έντύπωσιν έμελ
λε νά προξενήση ή κοινωνία μας, δπου άδύνατον πολ
λούς νά εύρη δμοίους του·, δύο μήνες μόλις παρήλθον, 
καί ιδού ποίαν κρίσιν έπέφερε περί τού έν Αθήναις 
βίου- « ζωή κτηνώδης ». Λακωνική, άλλ’δχι καί έντε
λώς δικαία κρίσις ! Περίεργον μόνον είναι δτι, ή 
κοινωνία μας έφάνη άπεχθής είς τόν Αρειάδην διά τήν 
ηθικήν της διαστροφήν. Ποιος νά μεμφθή ηθικώς τήν 
κοινωνίαν μας; 0 Αρειάδης! Καί όμως είχε δίκαιον, 
διότι είς τόν ένδότατον μυχόν τής έγωϊστικής του 
ψυχής υπήρχε σπινθήο πατριωτισμού, ίδιοτελοϋς 
μέν, διότι ήγάπα τήν δόξαν τού έθνους καθ’ δ μέ
λος τού έθνους αύτός δ ίδιος, άλλ’ δμως υπήρχε καν, 
ένώ άπό τήν λοιπήν τών Αθηνών κοινωνίαν, κατά 
τήν ιδέαν του, έλλειπε καί δ τοιούτος σπινθήο. Προ
σέτι δέ, δσφ καί άν ή καρδία του ήν κατά τά άλλα 
διεφθαρμένη, άλλά τόν φθόνον κάν δέν έγνώριζε. 
Καί ούδέν μέν έθεώρει ιερόν καί όσιον, δταν έπρόκει- 
το περί τίνος ιδιαιτέρας αυτού άπολαύσεως, άλλά 
τών άλλων κάν αί απολαύσεις καί εύτυχίαι ποσώς 
δέν τόν έθλιβον. έξ έναντίας δ’ έβλεπε μετ’ άπο- 
στροφής έμφωλεύον είς τήν έλλη-ικήν κοινωνίαν τό 
ψυχοφθόρον αίσθημα τούτο, τήν σκωρίαν ήτις προση- 
λούται είς δλας τάς πράξεις καί τάς καταβιβρώ- 
σκει, καί καταβιβρώσκει τέλος καί αύτήν τήν καρ
δίαν ήτις τόν περιέχει.—Από τήν κοινωνίαν ταύτην, 
έδογμάτιζεν ό ’Αρειάδης, έξ ής έσβέσθη 6 πατριω
τισμός, είς ήν βασιλεύει δ φθόνος, ποτέ δέν θά 
άναφυη Ελλάς μεγάλη ισχυρά καί εύδαίμων.

ό ’Αρειάδης προπαρεσκευάζετο νά άποδήμήση, 
Θεωρών δικαίως τόν εαυτόν του άπατριν, δτε, έπελ- 
θόντος συμβάντοςτενος, άνέβαλε τήν άπόπλευσίν του.

Περίπατων μονήρης, ήμέραν τινα, πέριξ τών έρει- 
πίων τού Ναού τού Ολυμπίου Διός, καί άναπολών 
είς τήν φαντασίαν του τάς ωραίας ΓριΓεττας τών 
Παρισίων, άπήντησε νεάνιδα, φαινομένην έκ τού 
ενδύματος της ώς έπαρχιώτιδα. Η νεάνις αύτη συνω- 
δεύετο ύπό νέου τίνος φους·ανελλοφόρου,ήτον δέ ωραία, 
εύχαρις, εύπλόκαμος, λευκή ώς τόν άφρόν τής θα
λάσσης. Ο ’Αλέξανδρος μαθών είς Παρισίους δτι πρός 
έν είδος γυναικών ή προπέτεια είναι συστατικόν, διέ- 
βη έμπρός τής άγνώστου, καί τήν ήτένισεν αύθαδώς 
είς τά δμματα- άλλ’ αύτη εγείρει ύπερηφάνως τήν 
κεφαλήν πρός αύτόν, καί μειδιώσα καταφρονητικό»; 
έςακολουθεΐ τήν πορείαν της.

— Morbleu ! άνέκραξεν ό νεανίας, πού είμαι; 
Εκ τής οδού τού άγιου Όνωρίου (Rue St. Honore) 
τών Παρισίων, κατεκρημνίσθην είς τούς πόδας τού 
Ολυμπίου Διός."

’Αλλ’ ήδη ή ή ώραία άγνωστος διαβάσα τήν αψί
δα τού ’Αδριανοΰ είχε γίνει άφαντος.........................

Εκτοτε ή μορφή τής άγνώστου επανήλθε πολλά
κις είς τού ’Αλεξάνδρου τήν φαντασίαν. Είς τάς 
οδούς, άμα έβλεπε τό έρυθρούν έπαρχιακόν τής κε
φαλής κάλλυμμα, έστρέφετο νά ίδή μή είναι ή γνώ
ριμός του τού ’Ολυμπίου Διός. Είσήρχετο είς τά 
εργαστήρια, περιήρχετο τούς περιπάτους, άλλ’ είς 
μάτην ! Ανένδοτος ιχνευτής, μετέβη ώς καί είς 
Ελευσίνα, είς τά Μέγαρα, καί είς Μαρούσιον, καί είς 
Κηφισιάν. ’Αλλ’ ή άγνωστός του δέν ύπήοχε είς 
κάνεν άπό ταύτα τά μέρη. Ενίοτε έδίσταζε περί 
τής άληθείας τού δράματός του, έφαντάζετο, δτι τό 
χαρίεν έκεϊνο πλάσμα, ήν άπλούν δνειρον. Εις τοιαύ- 
την διάθεσίν ευρισκόμενος άνεχώρησε μίαν ήμέραν 
έκ τών Αθηνών, διευθυνόμενος διά ξηράς είς τήν 
Χαλκίδα, πρός διασκέδασιν, καί άπ’ έκεΐ έμελλε 
νά μεταβή είς τό προσκύνημα τών Θερμοπυλών. Είς 
Κηφισίαν έπεμψεν έμπρός τόν άγωγιάτην, καί κα- 
τήλθεν είς τό άγροκήπιον ένός φίλου του, έκεΐ δια- 
μένοντος. ό φίλος ούτος, άρχαΐος συμμαθητής του, 
συνόαιτημών τών Παρισινών ευωχιών του, τόν ε’φι- 
λοφρόνησε τόσον καλώς, ώστε κατά τό μεσονύκτιον 
μόνον ήτον έτοιμος ό Αρειάδης νά εξακολούθηση τήν 
οδοιπορίαν του. Ματαίως ό φίλος του τόν παρώ- 
τρυνε νά διαμείνη παρ’ αύτώ, ένεκα τού παρώρου· ό 
Αλέξανδρος, έπί τού όποιου δ οίνος είχε δραστηρίως 

επενεργήσει, καταφρονήσας πάσαν συμβουλήν, ιπ
πέυσε, καί μόνος έπορεύθη πρός τά έμπρός. Αλλά 
μόλις είχε προχωρήσει τινά τέταρτα τής ώρας, καί 
δ ίππος του, δστις είχε φιλοφρονηθή καί αύτός, 
στρέψας είς τά όπίσω, άπεμαζρύνθη τής εύθείας 
όδοΰ καί παρέσυρε τόν Κύριόν του, ματαίως άγωνι- 
ζόμενον νά τόν έπαναφέρη είς τήν διεύθυνσίν του.

Ας μήν άδικήσωμεν τόν Αρειάδην· ήτο κάλλισος 
ίππεύς, καί πολλάκις είς τό έν Παρισσίοις δάσος τής 
Βουλλωνίας καί είς τό Ιακώβου άλσος τού Λονδίνου, 
και άλλαχού έσστρνέθη παρά πάντων τών ειδημόνων 
τής Ιππασία;· άλλ’ έκεϊνο τό έσπέρας, δ ίππεύς καί 
ό ίππος δέν έγνώριζον άλλήλους.

Αίφνης ό ίππος ηρεμεί, καί ό Αρειάδης περικυ- 
κλούται ύπό πολλών φουστανελλοφόρων οπλοφόρων,

κραυγαζόντων πρός αύτόν — Κατέΰα κάτω I 
Φύγετε άπ’έμπρός μου— τοΐς φωνάζει ό Αλέξαν
δρος μέ στεντόρειον φωνήν, καί σύρων μίαν πιστόλαν 
έκ τού κόλπου του πυροβολεί έπ’ αύτών· πάραυτα 
όμως αί μάχαιραι τών ληστών έπιπίπτουσιν έπί 
τού δυστυχούς νεανίου, δστις άφήσα; φωνήν μεγά
λην έπεσε κατά γης.

Οταν άνέλαβε τάς αισθήσεις του, εκειτο, βαρέως 
τε τραυματισμένος, έπί ξυλίνου κλίνης εντός δωμα
τίου μικρού οίκίσκου.

Πλησίον αυτού ϊστατο ή άγνωστος
• · · · ·· · · · · · a,.··.·

Τήν έπομένην ήμέραν, έφιππος χωροφύλαξ διήρ
χετο δρομαίως διά τής Αιολικής όδοΰ· φθάσας δέ είς 
τό καφεπωλεΐον, τής ωραίας Ελλάδος, έστρεψε πρός 
τήν Καπνικαρέαν, καί διελθών διά τής Ερμαϊκής 
οδού, έστη έμπρός τού φρουραρχείου. Ηρκει δτι διήλ- 
θε διά τών δύο τούτων οδών, ϊνα μετά παρέλευσιν 
δέκα λεπτών δλη ή πόλις μάθη, δτι έφονεύθη ό 
Αρχιληστής Κώστας. 0 άποκτείνας δμως αύτόν 
ήγνοεΐτο, καί ματαίως ή Αστυνομία τόν προσεκάλε- 
σεν ϊνα λάβη τήν ύποσχεθεΐσαν άνταμοιβήν.

*2.

0 Αρειάδης ήτο βαρέως άσθενής, καί ή υπαρξίς 
του έκινδύνευε* χάριν δμως τής ίσχυράς κοάσεώς 
του, παρελθόντος ένός μηνόςάνέλαβεν όπωσούν. Τότε 
έδυνήθη νά τακτοποιήση τάς ιδέα; του, καί ό Αρειά
δης εγεινε πάλιν ’Αρειάδης· άλλά κατά δυστυχίαν ή 
ξενοδόχος του έφαίνετο σπανίως, άντ’ αύτής δέ πλη
σίον τής κλίνης του διέμ,ενεν ό νέο; φουστανελοφόρος 
8ν είχεν ίδή συμβαδίζοντα μετ’ αύτής είς τό ’θ· 
λύμπιον.

όσον σιωπηλός καί άν ήτον δ νέος ούτος, δσον 
καί άν έφαίνετο δτι δέν είχε διάθεσίν νά δμιλήση 
είς τδν Αρειάδην, ούτος κατώρθωσε δμως νά μάθη 
παρ’ αύτού τά άκολουθα· « δτι ένώ έξήρχετο ούτος έκ 
τού κήπου του μίαν πρωίαν, προσέκρουσεν είς ένα 
πτώμα, τδ όποιον έδιδεν είσέτι σημεία ζωής,καί με- 
τέφερεν αύτόν είς τδν οίκίσκον του, δπου συγκατώ- 
κει μετά τής άδελφήςτου.’Εκεΐ έπεριποιήθη παρ’ εμ
πειρικού τίνος ιατρού, έναντιουμένης τής άδελφής του 
είς τόνά έπικαλεσθή ή βοήθεια ένδ; ιατρού τής πόλεως.

Αυται αί πληροφορίαι ήρκουν είς τδν’Αλέξανδρον 
’Αφού έδυνήθη νά έγερθή τή; κλίνης έζήτησε τήν 
άδειαν παρά τών σωτήρων του, νά μείνη παρ αύτοΐς 
έως δτου άναλάβη έντελώς· ούτοι ένέόοσαν ευχαρί
στως είς τάς προτάσεις του. Τότε έγραψεν είς τδν 
πατέρα του, ειδοποιών αύτόν δτι θέλει παρατείνει 
τήν άπουσίαν του, καί έπεμψε τήν επιστολήν ταύτην 
ούτως, έίστε ό πατήρ του νά τόν φρονή διατρίβοντα 
είς Χαλκίδα. 0 Αλέξανδρο; ήξευρε τί έκαμνε· δυ- 
νηθείς νά έννοήση τόν χαρακτήρα τή; νέα; του ξε · 
νοδόχου, ό λύκο; περιειλίχθ ι μέ τό δέρμα τού άρ- 
νίου,ϊκαί ούτως αύτη λαβούσα θάρρος, δέν τόν άπέ- 
φευγε πλέον.

όΠηγή, — ούτως ώνομάζετο ή άγνωστο;,-:—ήτον ές 
ε’κείνων τών ολίγων οντων, άτινα ώς ή Ελεδώνη 
φθείρονται άφ’ έαυτών· δι’ αύτά τό πρώτον αίσθη
μα κάθώς καί τό τελευταϊον είναι οδυνηρόν ! ! ούδέ- 
ποτε ή καρδία των πάλλει άπό χαράν, άλλ’ άεί άπό 
λύπην· ή άκρα αύτών εύαισθησία τοΐς καθιστά πο- 
λυόδυνον τόνβίον, καί δ θάνατος μόνος δύναται νά



τερημάτων, καί τό μέγιστον πάντων ήτον δτι είχεν 
εισόδημα οκτώ χιλιάδων διστήλων κατ έτος.

0 ’Αρειάδης έδέχθη προθύμως τήν πρότασίν του, 
προσποιούμενος δτι υπακούει είς τήν θέλησιν τού πα- 
τρός, ό'στις έκλαιεν άπό τήν χαράν του, έχων τοιού- 
τον υιόν. Τό αληθές δμως είναι δτι έδελεάσθη άπό 
τήν προίκα, ολίγον φροντίζων περί τής γυναικός, 
γνωρίζων δε καλώς πώς έπρεπε νά τήν μεταχειρι- 
σθή. 0 γέρων ’Αρειάδης έσπευσε τόν άρράβωνα, καί 
εντός ολίγων ήμερών άφίχθη ή νεάνις μετά τού πα- 
τρός της είς ’Αθήνας.

Τήν 7 ’Οκτωβρίου τού 1840, ήμέραν προσδιωρι- 
σμένην διά τήν ίεράν έκείνην τελετήν, ό ’Αλέξανδρος 
ήγέρθη φαιδράς καί ιλαρός έκ τής κλίνης, καί άφ’ού 
ένεδύθη κομψώς, ήτοιμάζετο νά έξε'λθη έκ τής οικία; 
του, δτε είς τό κατώφλιον τής θύρας τού δωματίου 
του έφάνη ή Πηγή, ώχρά ώς πτώμα. Η ζωηρότης 
τών οφθαλμών της είχεν έκλείψει, αί ποτέ ροόό- 
γροοι παρειαί της νύν έσχημάτιζον δύο βαθέα κοιλώ
ματα, τά χείλη της ησαν μέλανα, τό μέτωπόν της 
είχε ρυτιδωθή, αί ξανθαί τρίχες τή; κεφαλής της 
είχον λευκανθή .: . · . . ω ! ή δυστυχής,
πόσον θά ύπεφερε ! · . » Τρεμουσα είσήλθεν
είς τό δωμ.άτιον, ήθέλησε νά δμιλήση, καί σωρό; δα
κρύων τή άφήοεσε τόν λόγον. 0 Αλέξανδρος κατ’έκεί- 
νην τήν ςιγμήν έπεθύμει νά ήναι παντού άλλ.ού παρ 
εκεί· ό ίσχυρόνους είχεν άπώλεσε τήν ετοιμότητα τοΰ 
πνεύματός του · · · · αλλ ο Αλέξανδρος ητον το 
φίλτατον τέκνον τής τύχης· μόλις ή Πηγή άνελαβε, 
μόλις ήνοιξε τό στόμα . . . κρούεται ή θύρα, καί ει
σέρχεται ό πενθερός του.

II Πηγή εξέρχεται.
Τό έσπέρας έκτελεΐται ά άρραβών, καί τούτον 

διαδέχεται ό χορός.
0 Αρειάδης κεκοπιακώς άποσύρεται έκ τού χο

ρού· υπηρέτης δέ τόν πλησιάζει καί τώ λέγει·
— Κύριε, άνθρωπός τις σας ζητεί.
■— Πού, είναι;
— Κάτω είς τόν δρόμον.
Καί τί μέ θέλει;
— Δεν γνωρίζω, άλλ’ ήτο πολύ άνυπομονος.
0 Αρειάδης εξέρχεται έκ τής οικίας, καί φου- 

ςανελοφόρο; τόν πλησιάζει.
— Ποιο; είσαι; τί θέλεις ; τόν έρωτα ό Α

ρειάδης·
— Αέν μέ γνωρίζεις ;
— Α ! είσαι ό καλός . . ό . . ό αδελφός τής

Πηγής........................καί τί θέλεις φίλε μου, ϊσώς
έχεις άνάγκην άπό χρήματα . . . έχεις δίκαιον δεν 
σάς έδωσα Ούδέ λεπτόν έλησμόνησα συγχώρει με...

— Φύλαξε διά σέ τά χρήματά σου, άπήντησεν 
άγερώχως ό αδελφός τής νέας κόρης, διακόπτων την 
πολυλογίαν τού ’Αλεξάνδρου· ζώ όιά τού ιδρώτος 
μου, δέν έχω ά-άγκην ούδενός· δεν με χρεωστεΐς 
τίποτε, καί έπαίτην έάν εύρισκον είς την κατα- 
στασιν είς ήν ήσουν, θά τόν έπεριποιουμην ώσαυτως.
.........................τώρα δμως, ήλθον διά νά σέ είπώ*
,έλθέ δήμιε, έλθέ νά ίδής τό θύμα σου!
— Οχ!οχ! άφησεμεήσυ/ονά7ίόψε,φίλεμο·υ·σε συμβου
λεύω όμως νά γίνης υποκριτής είς το ελληνικόν θεατρον, 
θά έπιτύχης. Νά! ακούεις τήν μούσικήν;ήρχισε τά Βαλς, 
μέ περιμένει ή μελλόνυμφό; μου* έχε υγείαν.
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δώση τέλος είς τάς λύπας τών .... δυστυχέστατα I 
τών γήινων ον των ! ! I Αατρεύτρια τίς φύσε ως, ή 
Πηγή, δέν έδύνατο νά ζήση είς εκείνα; τάς πετρίνας | 
φύλακας τάς λεγομένας πόλεις· -ήγάπα τήν έκτασιν, 
τήν πεδιάδα, τόν αίθριον όρίζοντα, την καθαράν 
ατμόσφαιραν, άμόλυντον άπό τάς διεφθαρμένα; άνα- 
θυμιάσεις τών πόλεων ή άπλότης τών ηθών, ή 
υπερβολή τών ιδανικών αισθημάτων, ησαν έμφυτα 
είς τήν Πηγήν δτε ήγάπα, ήγάπα μέ τόν σφοδρόν, 
μέ τόν άγριον έκεΐνον έρωτα, καί μόνος ό θά
νατος έδύνατο νά τήν άποσπάση άπό τό άντι- 
κείμενον τής αγάπης της· καί ούτως ήγάπα τόν 
άδελφόν της. 0 πηγή ήν άνθος αγνόν καί άμόλυντον, 
μεταφυτευθέν άπό τόν βόρβορον τών πόλεων είς τό 
οίκειον αύτή έδαφος τών αγρών, καί έμπρεπον έν ά- 
θωότητι καί έν χάριτι. Πόση διαφορά χαρακτήρας 
μεταξύ αύτής καί τού Αρειάδου ! καί όμως ούτος 
τόσον καλώς προσεποιήθη, ώστε ή καρδία τής Πηγής
έκλονίσθη......................................................................
Ταπεινός έμπρός της, εύτυχής όπόταν έδύνατο νά 
άσπασθή τήν κυματίζουσαν είς τόν άέρα χρυσοπλό- 
καμον κόμην της, νά τήν άτενίζη έν σιωπή ολοκλή
ρους ώρας . . . έπιδεικνύων άγάπην άπεριώριστον, 
κατώρθωσε νά ύποκλέψη τήν άγάπην τής αφελούς 
κόρης, καί κατ’ ολίγον τήν κατεξουσίασεν είς τοιού- 
τον βαθμόν, ώστε έάν άπεσπατο αύτής, εκείνη άπέ- 
θνησκε* τούτο τό έννόησε καλώς ό Αλέξανδρος· βαθ
μηδόν αί άπαιτήσεις του ηύξανον..........................

Τότε ή ταλαίπωρος Πηγή είδεν, άλλ’ άργά,γτήν ά
βυσσον είς ήν έρρίφθη, έπάλαισε πρός τόν έρωτά της... 
άλλ’ είς μάτην 1 μία μόνη έλπίς τή είχε διαμείνη, ή 
άπομάκρυνσις τού Αρειάδου. Προσπίπτουσα είς τούς 
πόδας τού άδελφού της, τώ δμολογεΐ τόν έρωτα, τάς 
λύπας, τούς φόβους καί τήν αμηχανίαν της, καί 
ούτως επέτυχε τήν άναχώρησιν τού έραστοΰ της...,. 
Τετέλεσται ! ή εύτυχία τής Πηγής διήλδεν ώς άκτίς 
φθινοπωρινής ήμέρας. Τό φυτόν έξηράνθη άφ’ ού έ- 
ξέλιπεν ή αύρα, ή'τις τόν έζωογόνει.

Ησαν ήδη τρεις μήνες άφ’ ότου ό Αλέξανδρος έ- 
λειπενέκ τής πρωτευούσης· οθεν άντί νά έξαχολουθήση 
τήν πορείαν του, έπέστρεψεν είς τάς Αθήνας. Τότε 
κατά πρώτην φοράν άνέπνευσεν έλευθέρως. Είς τό 
διάστημα αύτό τών τριών μηνών, πόσον ύπέφερεν ό 
Αρειάδης! άναγκασθείς νά κύψη τόν αύχένα έμπρο
σθεν τής νέας κόρης, νά ύπακούση είς δλας τάς δυσ
τροπίας της, νά περιορισθή έπί τοσούτον, νά περι- 
μείνη τρεις μήνας ινα θυσιάση τό θύμά του, καί νά 
άποτύχη, νά άποπεμφθή, αύτός είς τόν όποιον 
ζψκούν δεκαπέντε ήμέραι, ϊνα διαζεύξη πέντε συζυ- 
γιας! ! rμαίνετο ώς ό ήττηθείς άθλητής, δστις κα- 
τακεί μένος ύπό’τού; πόδας τού. νίκη τού, ακούει τάς 
άνευφηαίας καί τούς σαρκασμούς τών θεατών. ‘Ωρκί- 
σθη άτι έκτοτε θέλει πευιόριΆή εις τά μεμαραμένα 
άνθη τών πόλεων. ‘J1 τύχη δμως έδραμε πρός πα
ρηγοριάν τού προσφιλούς τέκνου της- δύο ήμέρας με
τά τήν. είς Αθήνας επιστροφήν του, ό πατήρ του τώ 
αναγγέλλει, δτι αύτός, προσεβηκώς ών τήν ήλικίαν, 
έπεβύμει νά νυμφευθή ό υιός του· έπί τού.τω 
ψε: ίεράς !άρχαΐον. φίλον .του, πλούσιον κτηματίαν τή; 
ϋάξου, πατέρα μονογενούς θυγατρός, ζητών ταύτην 
δι’ αύτόν είς γάμον ή έκκάιδεκαετής αύτη νεάνις 
έκοσμεΐτο φυσικώς τε καί ηθικώς ύπό πολλών προ

— Ελθέ σε λέγω ! έλθέ ! φωνάζει μέ στεντώ- 
ρειον φωνήν ό ξένος είς τόν ’Αρειάδην.

0 ’Αλέξανδρος δμως στρέφει είς αύτόν τά νώτα, 
καί βαδίζει πρός τήν οικίαν, άλλ’ ή μολυβδίνη χειρ 
έκείνου τόν σύρει πρός αύτόν. ό ’Αρειάδης άνθίστα- 
ται, τά ισχνόν καί αδύνατον δμως σώμα του είναι 
έλαφρόν άχθος διά τόν ισχυρόν άντίπαλόν του· 
παρατηρεί πέριξ αυτού ϊνα έπικαλεσθή βοήθειαν· ή 
όδός ήτον έρημος . . . Τότε έγκαταλείπεται είς τήν 
διάθεσιν τού φουστανελλοφόρου, δστις τόν σύρει πρός 
άμαξαν περιμένουσαν είς τήν πλησίον οδόν ό αμα
ξηλάτης τόν πλησιάζει· άμφότεροι εισέρχονται, καί 
ή άμαξα απέρχεται μέ ταχύτητα άστραπής.

0 ’Αλε'ξανδρος δέν ήτο δειλός· μή δυνηθείς ν’ά- 
ποφύγη τήν άπαίσιον προσεχή συνέντευξίν του μετά 
τής Πηγής, ένεκαρτέρησεν έσυλλογίσθη έν άκαρεΐ 
περί τής Πηγής, περί τής ταραχής ή'τις θά συμβή 
ένεκα τής άπουσίας του έκ τοΰ χορού, περί τής όδυ- 
ρομένης νύμφης του, περί τής άπελπισίας τού πατρός 
του" άλλά τέλος ό περίεργος έκεΐνος άνθρωπος ά- 
διαφορήσας περί πάντων άπεκοιμήθη.

ότε ό συνοδοιπόρος του τόν έξύπνησεν, ή άμαξα 
ϊστατο·

—Ε! Τί είναι; έφώναξεν ά ’Αρειάδης,έφθάσαμεν ;
— Κύταξε εδώ, τόν λέγει ό αδελφός τής Πηγής, 

καί μέ τήν χεΐρα, τώ έδείκνυεν λοφίσκον άπέχον- 
τα ολίγων βημάτων, βλέπεις; έκεΐ, ώς σήμερον 
κατά ταύτην τήν ώραν, είναι τέσσαρες μήνες, έκεισο 
νεκρός!

— ά1 διάβολε! καί μ’ εξύπνησας διά νά μ’εί- 
πής τούτο;

— ’Απόψε δμως, έξηκολούθησε λέγων μέ στυγε- 
ράν φωνήν ό ’Αλβανός, άπόψε θά κεΐται έκεΐ έκείνη
ή'τις σ’ έσωσε............. καί έκ τών οφθαλμών τού
άγροίκου έκείνου ερρ-υσοη ποταμηδόν δάκρυα.

— Εύγε ! τώ λέγει καγχάζων ό ’Αλέξανδρος’ 
είσαι καί ποιητής ! !

II άμαξα άνελαβε τήν πορείαν της.
Μετ’ ολίγον ηρεμεί.
Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν ή άργυρόχρους πανσέλη

νος εκτυλίσσεται έκ τών περικαλυπτόντων αύτήν νε
φών, καί διαχύει τό ύγρόν της φώς έπί τής ’Αττικής 
πεάιάδος. ό Αλέξανδρος άναγνωρίζει τήν φιλόξε- 
νον εκείνην στέγην, είς ήν ώς καταχθόνιος δαίμων 
είσήλθε· κατέρχεται μετά τού οδηγού του, καί ει
σέρχονται άμφότεροι είς τόν οίκίσκον. Φρικτόν θέα
μα! Επί τής κλίνης έκείνης, έφ’ ής άνελαβε τήν 
ζωήν ό Αρειάδης, έκειτο ημιθανής ή δύστηνος Πηγή, 
τηκόμενη ύπό φρικωδών οδυνών. ’Εκ πρώτης δψεως 
έφαίνοντο τρανώς, ό'λα τά σημεία ένός δηλητηρια- 
σμού . . . Είς τήν έμφάνισιν τού Αλεξάνδρου, ή 
δύσμοιρος Πηγή δέν έφώναξε, δέν ήτον έκείνη αν
θρώπινη φωνή- ό στεναγμός της ώμοίαζε κατάραν... 
τότε κατά πρώτην φοράν, άλλ’ αργά! ουνεκινήθη 
εις οίκτον ό ίσχυρόνους, έπεσεν είς τούς πόδας τής 
θνησκούσης, τούς κατεφίλησεν, έκλαυσεν. . .

— Πηγή μου, ψιθυρίζει μέ τρέμοντα χεί
λη. Θάρρει, θάρρει, είμαι έλεύθερος’ δυνάμεθα νά 
ζήσωμεν άκόμη ευτυχείς! . . . .

— Σιώπα! μήν έπιορκής ένώπιον τού θανάτου ζ 
έφώναξεν ή δυστυχής διακόπτουσα αύτόν καί ο\ 
Οόντες της έβρυχον, οί οφθαλμοί τη; έσπινθηρ ’4-
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λουν,τό σώμα της έτρεμε σπασμωδικώς,αί χεΐρέςτης 
κατεκερμάτιζον τά κρέατα της .... Φονεύ τού πατρός 
μου,δέν ήρκέσθης μόνον είς τό αίμα εκείνου.’ ήθέλησας 
καί τής θυγατρός του τόν όλεθρόν. Μή μ.’ έξυ βρίζγς 
καν είς τάς τελευταίας στιγμάς μου* είς τήν εύτυχίαν 
σου είς τάφος άκόμη ήτον άναγκαΐος, ιδού σοί ανοί
γεται. Καταβαίνουσα είς αύτόν έπρεπε νά σέ κατα- 
ρασθώ! . .. καταβαίνουσα είς αύτόν σέ λατρεύω!... 
Καί άφ’ού ταύτα είπε, τό σώμά της έσείσθη ώς ύπό 
ηφαιστείου σεισμού, οί οφθαλμοί της έστράφη- 
σαν πρός τήν σελήνην, άφθονον αίμα έρρευσεν έκ τού 
στόματός της, έτεινε τάς χεϊρας της πρός τόν ’Αρειά
δην, άλλά πάραυτα αί χεϊρες έκεΐναι κατάπεσον 
ψυχραί.

Είχεν άποθάνει.
3.

—Τόν πατέρα της έφόνευσεν! ανέκραξαν τινέςτών 
άκροατών τού Πέτρου.

—· Μάλιστα, Κύριοι, είχε φονεύσει τόν πατέρα 
της, τόν αρχιληστήν Κώσταν . . .

— Πώς, ήρώτησεν ό Αλκιβιάδης διακόπτων τόν 
Πέτρον, ήτον ή Πηγή θυγάτηρ τού ληστοΰ, καί αύτή 
καί ό αδελφός της περιέθαλψαν τόν φονέα τού πα
τρός των χωρίς νά εκδικηθούν, χωρίς ν’ άναφε'ρουν 
καν ποτέ περί τούτου;

— Η Πηγή καί ό αδελφός της ησαν φύσεως εύ- 
γενούς. Δέν έγνώριζον παντελώς τού πατρός των τήν 
υπεύθυνον διαγωγήν, καί άπέδιδον τάς μακράς απου
σίας του είς άλλας αιτίας. Τόν θάνατόν του καί τήν 
αιτίαν τού θανάτου του έμαθαν μόνον ένώ περιέθαλ - 
πον τόν Αλέξανδρον, καί είς αύτόν δέν έδυνήθησαν 
νά δώσωσιν άδικον art ε’φόνευσε τόν ληστήν· έκλαυ- 
σαν δέ μόνον έν κρυπτώ τό αίσχός των.

— 0 δέ Αλέξανδρος δέν ήσθάνθη σφοδρά; τύψ: ς 
συνειδότος, δταν είδε νεκράν τήν άθλίαν Πηγήν ; 
έρώτησεν ό Αλκιβιάδης.

—-Ω ! βέβαια, ά^κριθη ό Πέτρος.’Ερρίφθη έπί τοΰ> 
νεκρού της καί έκλαυσε ποταμηδόν, έπειτα έρρίφθη 
είς τάς άγκάλας τού αδελφού της καί εκλαυσε πάλιν.

— Καί μετά ταύτα τί έκαμε φ
— Τί έκαμεν ! δτι ίσως ήθελες κάμει καί σύ, 

φίλε μου· κατά τήν προσδιορισθεΐσαν έποχήν ένυμ- 
φεύθητήν πλουσίαν Ναξίαν. Μ. Π. Β.

Αληθές δράμα συνέβη κατ’ αύτάς είς τήν Φιλα
δέλφειαν έν τώ θηριοτροφείφ τών ΚΚ. Ραϊμ-όνδου. 
Ητο σχεδόν πρώτη ώρα ΜΜ. δταν ό Ούϊλλιάμ Κέλ- 
λυς, φύλλαξ ' τού έλέφαντος Κολόμβου, έπεχείρησε 
νά καθα|ίση τόν στα^λόν του, καί νά κάμη τάς ά- 
ναγζαίας προπαρασζευάς διά τήν έσπερινήν παράς-α- 
σιν. Τό ζώον άνυπομο'νούν πρός τήν ενοχλητικήν ταύ
την καθαριότητα, άφηνίασε, καί μή δν δεδεμένον 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν-, έπροσπάθησε νά έξέλθη τού 
σταύ7»υ ψου. ό φύλαξ τό ώμίλησε, καί βλέπων δτι 
δέν έστέκετο, τό έκτύπησε μέ ράβδον. Τό ζώον έρε- 
θίσθη τ/ύΤε, καί άρπάσαν τόν ^δύστυχή φύλακα μέ 
τήν προβοσκίδα του, έρριψεν αύτόν δίς εις τόν άέρα 
κ,αί αρκετά· ύψηλά.

Τήν δευτέραν φοράν ό Κέλλυς έπεσεν έφ’ένός κλω- 
βίου έσωτερικώς διηρημένου, τό όποιον περιείχε μίαν 
ύαιναν καί ένα θ.'ύκον. ό έλέφας ιορμησ; τότε κατ
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αύτοΰ, εθλασε τό κλωβών, και τό eppiij/sv εις τόν 
αέρα μέ τόν Κέλλυν· ούτος μετάπεσών ε’κρατεΐτο 
άπό τό κλωβών άλλ’ αύτό, σιδηροΰν όν, εθλασε τάς 
δύω κνήμα; του. Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν ό έλέφας 
έπροσπάθει νά είσέλθη είς τό ίπποδρόμιον, καί τό 
βαρύ σώμά του έθλα όλα τά θρανία καί καθέκλας, 
επί τών όποιων έστήριζε τούς ύπερμεγέθεις πόδας 
του. Αλλ’ οί κάνες, τούς όποιους έβαλον νά κυνηγή- 
σωσιν αύτόν, τόν κατηνάγκασαν νά έπανέλθη είς τόν 
σταϋλόν του. Κατέστη τότε εντελώς μανιώδης, ε
θλασε δύω άλλα κλωβία, έφόνευσε δύω δυστυχείς 
πίθηκας, οίτινες ήσαν έγκεκλείσμένοι είς αύτά, καί 
έδίωξεν ένα λαγιδέα (κουνέλι) σπανιωτάτου είδους, 
δστις κατεσπαρώχθη φεύ·(,'ων υπο κυνος.

II μανία τοΰ έλέφαντος είχε κορϋφωθη, καί άπε- 
πειράθη αύτός πάλιν νά φύγη. Ιί ύαινα καί ό λύκος 
έτρεχον είς τό ίπποδρόμιον τόσον πεφοβισμένοι, ώς·» 
εύκόλως τούς συνέλαβον καί τούς έβαλόν είς ασφαλές 
μέρος. Τέλος πάντων, εις γενναίος άνθρωπος, ό Κ. 
Δριεσβάσχ, ό θαυμαστός δαμαστής τών άγριων ζώων, 
καί ό Κ. Βάριγγ,έπρομηθεύθησαν εν παλαμ,άριον, καί 
κατώρθωσαν μέ κίνδυνον τής ζωής των νά τό θέσω- 
σιν είς τά μέσον τοΰ σταύλου· καμακίζοντες δέ τόν 
ελέφαντα, δστις τότε κατέβαλλεν δλας του τάς δυ
νάμεις διά νά θλάση, τήν θύραν τοΰ θηριοτροφείου, 
τόν ήνάγκασαν τά έπανέλθη, εϊς τόν σταΰλόν του.

Μόλις ό έλέφας έπανήλθεν,

ό είς τών έμποοσθίων ποδών του άπό τό παλαμάριον, 
τό όποιον είχον θέσει έκεΐ· τό έκχεόμενον δ’ ύπό τών 
πληγών του αίμα, οί πόνοι, τούς όποιους ύπέφερε, 
τόν κατέστησαν παρευθύς ήμερον. Τότε ό ρηθείς δα
μαστής, παρουσιασθείς είς τούς παρεστώτας, ώμίλη- 
σεν αύτοσχεδίως είς αύτούς ώς ακολούθως· « Κύριοι, 
δέν είμαι συνειθισμένος νά ομιλώ δημοσίως, άλλά 
δύναμαι νά εί'πω, δτι ή ήμήρα αύτη είναι ή ένδοζω- 
τέρα τής ζωής μου. 0 Ναπολέων καί άλλοι εύγενεΐς 
Κύριοι εχουσι τούς τίτλους τής δόξης των έγκεχα- 
ράγμένους έπί τής πέτρας, ό δέ ίδικός μου είναι δτι 
καθυπέταζα ζώντα ελέφαντα.

Η προξενηθεϊσα ύπό τοΰ έλέφαντος ζημία έπεσκευά- 
σθη παρευθύς, καί τό έσπέρας μάλιστα τό θηριοτρο
φείου ήτον άνοικτόν, συρρέοντος σωρηδόν τοΰ κοινοΰ. 
0 δέ προξενηθείς ©ύβος ύπό τοΰ συμβάντος τούτου 
ήτο τοιοΰτος, ώστε έστησαν έν πυροβόλον είς πάσαν 
θύραν διά νά πυροβολήσωσι κατά τοΰ έλέφαντος, 
έάν ήθελεν έξέλθη, καί έν μέρος τοΰ στρατού ήτον έ
τοιμον νά πυροβόληση κατά τοΰ πρώτου αγρίου ζώου, 
τό όποιον ήθελε φύγει.

Τοϋ δυστυχούς Κέλλυ, ευρισκομένου είς απελπι
στικήν κατάστασιν, οί χειρουργοί άπεφάσισαν τήν 
αποκοπήν τοΰ ένός τών ποδών, άλλ’ είσέτι δέν τήν 
έξετε'λεσαν φοβούμενοι δτι δέν θέλει τήν ύποφέρει.

(Τύπος).


