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Eivat άδύνατον νά περιγράψωμεν τόν άπέραντον 
τούτον οΐκου τού αύτοκράτορος τού ούρανίου Κρά
τους. ’Εκτός τών τεραστίων κήπων καί τριών με
γάλων αύλών, ή περίμετρος τού κυρίως παλατίου, 
εχοντος σχήμα έπιμήκους ορθογωνίου, είναι έξ Λϊ, \ 
ή 1776 όργυιών. Περικυκλούται δέ άπό τείχη ισχυ
ρά μέ προμαχώνας. ’Εφ’ έκάστης τών τεσσάρων πυ
λών του, υπάρχει μέγα καί υψηλόν υπερώον (pa
vilion cliinois)· δμ.οια δέ υπερώα καλλύνουσι καί 
τάς τε'σσαρας γωνίας τής οικοδομής, τήν οποίαν πε
ριζώνει χάνδαξ πλατύς καί λιθόκτιστος. ’Εντός τού 
απέραντου τούτου παλατιού, τό όποιον δέν έκτίσθη. 
βεβαίως κατά τού; κανόνας τής Εύρωπαϊκής άρχι- 
τεκτονικής, υπάρχει σειρά αυλών μέ κίονας, μέ με
γάλα οικήματα, μέ αΐθούσας έξαισίας πολυτελείας 
καί ώραιότητος. Μεταξύ τών άλλων μερών τού πα
λατιού διακρίνονται· ή τρίτη πύλη, ήτις καλείται 
Τονάν-μϊν, οί δύω ναοί τών αύτοκρατόρων Μανδ- 
σχού, καί τό τέμενος Σχε-τσου-θάν, άφιερωμένον εις

τόν θεόν τής καρποφορίας· ή πρός νότον ωραία πύ
λη Ού μιν, ή αυλή τού Θάϊ χο-τιάν, τήν οποίαν πε- 
ρικυκλόνουσι, δεξιόθεν καί άριστερόθεν, πύλαι, στοαί 
καί περιστύλια έστολισμένα μέ έξώστεγα ύποστηρι- 
ζόμ ενα άπό στήλας· ή περιφανής αίθουσα τού ©άί- 
χο-τιάν, ήτοι τής μεγάλης ένότητος, εις τήν όποιαν 
ό αύτοκράτωρ, καθήμενος έπί θρόνου, δέχεται μετά 
μεγίστης πομπής τούς μεγιστάνας τής αύτοκρατο- 
ρίας. καί τούς ξένους πρέσβεις, καί τελευταΐον τό 
κυρίως διά τόν αύτοκράτορα προσδιωρισμένον μέρος, 
οικία τοΰ γαΛτχαίου ούρανοΰ ονομαζόμενου, τά 
ύψήλότατον, μεγαλοπρεπέστατου καί πλουσιώτατον 
πάντων τών άλλων, όπισθεν δέ αύτών κεΐται ό 
αύτοκρατορικός κήπος.

Είς τό Ούάγχ-τσχ\γχ, — εξωτερικόν παλάτιόν —- 
τό όποιον άποτελεΐ τόν δεύτερον περίβολον, ύπάρ- 
χουσιν άλλοι κήποι πολύ μεγαλήτεροι, περιέχοντες 
καί λίμνας τεχνητάς έκτεταμένας. Εντός τού περί- 

. βόλου τούτου κεΐται καί ό περικαλλής ναός τού Φό;



3
2

όπου φαίνεται άγαλμα έκατόγχειρον έξ ορειχάλκου 
κεχρυσωμένου, έχον ύψος ποδών έξήκοντα, καθώς 
καί 6 μέγας Μογολικδς ναός του Σούγκ-τσχου-σζού, 
κατοικούμενος άπδ τδν Κουτουχτού, τδν πρώτον 
τών αρχιερέων τής Λαμαϊκής θρησκείας. Πλησίον του 
ναού τούτου κεϊται τό τυπογραφείου όπου τυπώνον
ται τά εκκλησιαστικά βιβλία. ’Ενταύθα δ αύτοκρά- 
τωρ Χιάν-λούγκ φκοδόμησε Οεατρικάς καί μουσικών 
συμφωνιών αϊθούσας, καί πέντε τεχνητούς λόφους 
έξ ών ύψηλότατος είνάι δ Κόγκ-σχάν, — τδ άπαυ- 
γάζον δρος. — Εις τούτον τόν λόφον δ δυστυχής 
αύτοκράτωρ Χοάϊ-τσχούγκ, ό τελευταίος τής δυνα
στείας Μόγκ, θανατώσας τήν θυγατέρα του, έκρεμά- 
σθη εις δένδρον διά νά μη πέσφ ζών εις τάς χεϊρας 
τού αποστάτου Αι-τσου-τσχίγκ. Οί διάδοχοι τού

ΚΙΝΕΖΙΚΟΙ ΝΑΟΣ.
Πλησίον είς τό παλάτιον τούτο κεϊται δ περίφη

μος ναός τού Τί6άγχ·ριάο, δπου φυλάττονται οί 
πίνακες τών περιφημοτάτων αύτοκρατόοων τής Κίνας, 
άπδ Φου-χί τού Οεμελιωτού τής αύτοκρατορίας μέχρι 
τής νύν βασιλευούσης δυνας-είας τών Τσίγκ· δύω μέ- 
γισται αψίδες έκ ξύλου κεχρωματισμένου καί κεχρυσω- 
μένου, σχηματίζουσι τήν είσοδον. Αλλος δχι όλιγώ- 
τερον περικαλλής ναός είναι δ τής αύτοκρατορικής 
σχολής, δπου προσφέρουσι θυσίας αιμάτων καί λα
τρείαν εις τδν Κομφύκιον έν όνόματι όλου τού κρά
τους. Είς τήν αίθουσαν κειμένην είς τήν άκραν τής 
δευτέρας αυλής, εύρίσκεται δ πίναξ τού φιλοσόφου 
τούτου, φέρων τήν επιγραφήν ταύτην· « τόπος οπού 
λατρεύεται ό αρχαίος καί σοφώτατος διδάσκαλος

Τσχίγκ-τσχούγκ παρεχώρησαν εις ίδιοίτας μέρη τι- 
νά τού εξωτερικού τούτου παλατιού, συγχωρούσαν 
εΐ; πολλούς εμπόρους νά κατοικώσιν έκεϊ, καί έπ’ 
εσχάτων ήρχισαν νά ένοικιάζωσι καί εργαστήρια. 
Αλλ’ έν γένει τδ μέρος τούτο κατοικεΐται άπδ αύ- 
λικούς. Είναι διεξοδικόν νά άναφέρωμεν ενταύθα 
τά λαμπρά οικοδομήματα τά άνήκοντα εις τούτο 
καί τδ τρίτον τμήμα· λέγομεν μόνον δτι οί ναοί ή 
Λ/ίάο, τά δικαστήρια καί έν ένί λόγφ ολα τά δη
μόσια κτίρια, είναι κατά τό μάλλον καί ήττον αξιο
σημείωτα· καί δτι πρδς τοϊς άλλοις ύπάρχει καί 
μέγιστον παλάτιον περικυκλωμένον άπδ πλατείαν 
διώρυγα, έφ’ ής ώκοδομήθη γέφυρα έκ λίθου ίάσπι- 
δος μέλανος χρώματος, έχουσα μορφήν δράκοντος, 
ουτινος οί πόδες σχηματίζουσι τάς στοάς.

Κομφύκιος. » όλίγον πρδς τά έμπροσθεν κεϊνται 
έκατέρωθεν οί πίνακες τού Μεντσίου, καί τριών 
άλλων έκ τών πρώτων μαθητών του οΐτινες θεωρούν
ται ώς σοφοί δευτέρας τάξεως. Ετι πλέον έμπρδς 
ύπάρχουσεν οί πίνακες δέκα άλλων μαθητών, τιμω
μένων ώς σοφών τρίτης τάξεως. Τέλος πάντων, είς 
τάς περί τήν αύλήν ταύτην αϊθούσας, άπαντώνται 
οί πίνακες έννενήκοντα έπτά άνδρών διαπρεψάντων 
έπί σοφία καί άρετή. Τήν είσοδον τού ναού τούτου 
στολίζουσε δύω αψίδες, άνεγερθεΐσαε πρδς τιμήν τών 
άνδρών καί τών γυναικών έκείνων, τών οποίων τά 
ονόματα άναμιμνήσκουσιν έποχάς άρετής, έπιστή- 
μης καί διασήμων υπηρεσιών,

Ξ. Μ.

ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΙ·
Ούτως όνομάζουσιν οί Ευρωπαίοι τούς υπουργούς 

καί τούς λοιπούς άνωτέρους λειτουργούς τής Κίνας, 
τούς δποίους οί εντόπιοι καλούσι Λ'ο-^άζ, λέξιν πα- 
ραδόξως άπαράλλακτον με τήν ταυτόσημον έβραϊ- 
κήν Κοχέτ. Οί Μανδαρίνοι διορίζονται άπδ τδν 
υιόν τού ούρανού — τδν αύτοκράτορα— διά νά τδν 
συμβοηθώσιν εις τήν διοίκησιν τών λαών του. 0 
αύτοκράτωρ έχει τδ δικαίωμα νά τούς έκλέγ-ρ με
ταξύ δλων τών κλάσεων τών υπηκόων του, καί οί 
πλειότεροι έξ αύτών άνήκουσιν είς τάς κατωτέρας. 
Τά προτερήματα καί αί ταρδς τδ δημόσιον ύπηρεσίαι, 
είναι ή άσφαλεστέρα όδός ή φέρουσα εις τδ άξίωμα 
τού μανδαρίνου, ή έξουσία των είναι έξ ίσου άπό- 
λυτος μέ τήν τού ήγεμόνος. Πολλάκις, διατρέχοντες 
έπί φορείου τάς οδούς, προπορευομένων καί κραυγα- 
ζόντων έκατδν ραβδούχων ή μάλλον δημίων, διατάτ- 
τουσιν αύθαιρέτως τήν σύλληψιν τού τυχόντος Κινέ
ζου, τδν μέχρι θανάτου ραβδισμόν του, χωρίς νά τολ- 
μήσητιςχά ύψώση φωνήν υπέρ τού πάσχοντος. Αλλο
τε, έάν τις τών διαβατών, πολύσαρκος ή φύσει βρα- 
δύπους, δέν προφθάσηνά κολληθφ, ούτως είπεϊν, είς 
ένατων τοίχων τών ώς έπί τδπολύ ςενοτάτων οδών, 
μαστιγούται άνηλεώς δι’ άλύσων ή καί σχοινίων, 
μ ολον δτι καί αυτοί οί διατάσσοντες ταΰτα Μαν
δαρίνοι, δεν δύνανται ν’ άποφύγωσι τδν ραβδισμόν 
οσάκις γίνονται ένοχοι καί τής έλαχίστης παραβά- 
σεως. Οί Μανδαρίνοι δεν άποτελούσιν, ώς είπόν τι- 
νες, ιδιαίτερον σώμα, άλλά διοριζόμενοι ύπδ τού 
αΰτοκράτορος, διαιρούνται εις δύω κυρίας τάξεις, 
τήν πολιτικήν καί τήν στρατιωτικήν, καί υποδιαι
ρούνται είς δύω άλλας, τήν τών άνωτέρων καί τών 
κατωτέρων υπαλλήλων. Καί άνώτεροι μέν είναι, οί 
Νομάρχαι, οί γενικοί ταμίαε, οί κακουργιοδΐκαι, οί 
έφοροι τής παιόείας, οί αύτοκρατορικοί έπίτροποι οί 
έπιβλέποντες τήν διαγωγήν τού διοικητού, καί οί

διοικηταί αυτοί οιτινες διαιρούνται εις τρεις τά
ξεις. ϊπδ τού* μανδαρίνους αύτούς ύπηρετοΰσιν άλ
λοι άναρίθμητοι, χρέος έχοντες τήν εφαρμογήν τών 
νόμων έκάστου κλάδου τής δημοσίας διοικήσεως. 0 
άριθμδς τών άνωτέρων, τούς οποίους διορίζει αύτδς 
ό αύτοκράτωρ τοΰ Ουρανίου Κράτους, άναβαίνει ώς 
έγγιστα είς 9,000, δ δέ τών υπαλλήλων είς 81,000 
περίπου· 8 έστίν, ένεννήκοντα καί έπέκεενα χιλιάδες 
Μανδαρίνων πάσης τάξεως διατελούσιν ΰπηρετούντες 
τδ Ουράνιον Κράτος.

ή πρώτη σύστασις τής εκτεταμένης αύτής συναρ
χίας οφείλεται είς τδν Τσέου-Κδγκ, πρώτον υπουρ
γόν καί αντιβασιλέα, άκμάσαντα χίλια έκατδν έτη 
πρδ Χριστού. Οδτος ύπήρξεν άναντιρρήτως είς τών 
ένδοξοτέρων καί πλέον πεπαιδευμένων καί έναρέ- 
των άνδρών τής Κίνας.

Οί Μανδαρίνοι δεν υποβάλλονται είς κανένα φό- 
ρον, καί άπολαύουσι καί πολλά άλλα προνόμια· αύ- 
τοί άπονέμουσι τήν δικαιοσύνην, καί πολλάκις αί 
καταχρήσεις καί αί αύθαιρεσίαι των δίδουσιν άφορ- 
μας είς δίκαια παράπονα. Είναι ώς έπί τό πλεΐς-ον 
μάταιοι, δεσπόται, άνανδροι, περιφίλαυτοι, καί πολ
λά όλίγον φιλάνθρωποι, ώς καί όλοι οί λοιποί κά
τοικοι τής άπεράντου εκείνης αύτοκρατορίας. Μεταξύ 
όμως τών πεπαιδευμένων εύρίσκονται καί πολλοί ά- 
ξιοσέβαστοι, καθώς καί μεταξύ τών πλουσίων πολ
λοί τούς δποίους δεν διέφθειρεν ή κακοήθεια καί ή 
πτωχεία, έδυνάμεθα, εΐπέ τις τών έπισκεφθέντων 
περιηγητών τήν Κίναν, νά μιμηθώμεν άξιόλογά τι- 
να παραδείγματα τών Μανδαρίνων καί τών Κινέ
ζων, καί νά δανεισθώμεν εξαίσιους τινάς θεσμούς 
τού περιφήμου τούτου λαού, δστις κατά τε τήν φύσιν 
καί τά ήθη άντίκειται έκ διαμέτρου είς όλους τούς 
λαούς τής υδρογείου. S. Μ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.
ΞΑΝΘΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ.

Κατά τά 1839 δ Αγγλο; Κάρολος φέλλως άνε- 
χώρησεν έκ Κωνσταντινουπόλεως έπί σκοπώ τού νά 
περιηγηθή τήν μικράν Ασίαν* άλλά δεν ήθε'λησε νά 
βαδίση τήν πεπατημένην. Η Σμύρνη είναι κοινός 
τόπος τών περιηγητών, τήν Εφεσον καί τήν Αλι
καρνασσόν είν’ εΰκολον νά ίδή οστις θέλει, καί τδ 
άτμόπλουν δεν μετέχει πλέον ποιήσεως. Διά τούτο 
ό Κ. Φέλλως άπδ Κωνσταντινουπόλεως διέβη είς 
Χρυσούπολιν, καί έκεϊ άνέβη είς ίππον καί έστράφη 
εύθύ πρδς μεσημβρίαν. Αρχαιολόγος τις ούδ’ έν γέ- 
νει λίανί πεπαιδευμένος δεν ήτον, δι’8 καί σχεδόν 
ήγνόει πρδς ποια έπορεύετο μέρη, καί όποια αντι
κείμενα έμελλε ν’ άπαντήση. Αλλά τούτο δεν τδν 
άνεχαίτισεν· έξ έναντίας έτι μάλλον έκίνει τήν πε
ριεργειών του, καί θαρραλέως έβυθίσθη είς τά σπλάγ
χνα *τής μικράς Ασίας, είς τάς έρήμους έκείνας τού 
πολιτισμού, τόσον σπανίως διοδευομένας ύπδ περιη
γητών. #

Μετά μεγάλων δυσχερειών καί είς μακρδν διά
στημα χρόνου διέβη κατά πλάτος πάσαν τήν Βιθυ
νίαν, καί τήν Επίκτητον καί τήν Κατακεκαυμένην
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Φρυγίαν, απαντώ'; τό πάν
τοτε ποικίλον καί πάντοτε 
νέον Θέαμα τί; λαμπρότα
τος καί τοΰ πλούτου τάς 
φύσεως, άλλά τό πάντοτε 
ομοιόμορφον καί πάντοτε 
μονότονον τάς αθλιότατος 
καί βαρβαρότατος τών αν
θρώπων. Τέλος δε, άπό 
βορρά κατεοχόμενος, εΐσήλ- 
θεν είς τήν Λυκίαν, καί έν-} 
ταΰθα άλλα αντικείμενα 
παρέστησαν εΐ; τήν δψιν του 
καί έκίνησαν τήν έκπληξίν 
του. 0 τόπος δλος ύπό ό
ρέων διατεμνόμενος καί κοι
λάδων, έχει πάσαν του κο
ρυφήν εστεμμένη ν δι’ ένός 
αρχαίου ναού, πάντα βρά
χον διά μιας άκροπόλεως, 
τά πλευρά τών όρέων είσί 
λελαξευμένα εϊς χιλιάδας 
τάφων γλυπτών, καί έπί 
τών κοιλάδων καί πεδιά- 
δων εκτείνονται άναρίθμη- θ 
τα συντρίμματα άρχαίων w 
οικοδομημάτων, βωμών, 
αψίδων, στυλοβατών καί 
κιόνων, εφ’ ών άναρριχάται 
ό κισσός καί φωλεύει ή νυ· 
κτερίς καί ή σαύρα.

Ιδίως δέ ά αρχαία Ξάν
θο;, ή πρωτεύουσα τάς Αυ- 
κίας, παριστά τήν σήμερον 
παρά τάς δχθας τοΰ ομω
νύμου ποταμού άπέραντον 
σωρόν συντριμμάτων λευ
κού, σκληρότατου καί κα- 
ταστίλπνου μαρμάρου, έλα- 
φρώς ύποχρυσίζοντος ύπό 
τήν πνοήν τών αιώνων. Ο 
Κ. Φέλλως, μετ’ έκπλή 
ξεως διά τά άπροσδόκητον 
τούτο εύρεαα, έθεώοει τού; 
απειραρίθμους έκείνους λί
θους, δλους κεκαλυμ μένους 
ύπό γλυφών καίέπιγραφών, 
καί έζίστατο δτι τοιούτοι 
καί τοσούτοι αρχαιολογικοί 
θησαυροί έκειντο ένταύθα, 
πρόχειρον έρμαιον, χωρίς 
ούδείς νά τού; συλλέξη ή 
καί νά τού; γνωρίζη. Πολ
λά; τών γλυφών καί τών 
επιγραφών άντέγραψεν, άν
καί χωρίς νά τά; έννοή, καί έπανελθών εΐ; Αγγλίαν 
έξέδωκε τήν περιγραφήν τής περιηγήσεώ; του, κι- 
νήσασαν είς μέγαν βαθμόν τήν περιέργειαν τών σοφών. 
Εκ τούτου ένθαρρυνθείς επανήλθε τά επόμενόν έτος 

διά θαλάσση; είς τήν Λυκίαν, συνωδευμένος ύπό 
ζωγράφου καί άλλων τεχνιτών, καί έπανήγαγεν εις 
Αγγλίαν πολύ τής προτέρας άφθονωτέοαν λείαν, ού

μόνον άντιγράφων, ά έςεόωκεν εί; νεον πληρέστερου 
σύγγραμμα, άλλά καί πρωτοτύπων λίθων, κατατε- 
θέντων είς τό βρεταννικόν μουσεϊον. Μετά ταύτα δε 
κατά τά 1843 ή Βρεταννική κυβέρνησις επεμψεν 
έπίτηδεςπολεμικά πλοία δι’ών μετεκόμισεν είς Λον
δίνον πολλά τών ιδιορρύθμων καί περιεργοτάτων 
τούτων μνημείων.

Αί πολυάριθμοι είς Λυκίαν εύρεθείσχι έπιγρχφχίείσί 
πολλής προσοχής άξιχι. Αί πλεΐσται είσίν Ελληνικά!, 
ιδίως τής έποχής καθ’ ήν ή Λυκία ύπέκειτο είς τού; 
Ρωμαίους άπό τής τρίτης έκατονταετηρίδο; μετά 
Χριστόν. Αλλά τινές άνήκουσιν εις εποχήν πολύ άρ- 
χαιοτέραν, άποδεικνύουσαι πόσον πρωΐμως είχον 
φθάσει είς άκμήν τά μέρη ταύτα, καί μία μάλιστα 
άρχαϊκώς γεγραμμένη, αναφέρει τόν Αρπαγον, σα
τράπην Κύρου τού πρεσβυτέρου έπί τής έκτης πρό 
Χριστού έκατονταετηρίδος. Αλλ’ύπάρχουσί τινες τών 
επιγραφών τούτων, αΐτινες δύνανται νά θεωρηθώσιν 
ώς νέα πολύτιμος συνεισφορά είς τήν επιστήμην, 
διότι είσί γεγραμμέναι είς γλώσσαν άγνωστον τήν 
εγχώριον γλώσσαν, καί διά γραμμάτων έπίσης α
γνώστων, έχόντων δμως σχέσιν πρός τά άρχαιότα- 
τα ελληνικά.

Μεταξύ δέ τών μνημείων, τά άξιολογώτατα καί 
άκεραιότατα είσίν οί τάφοι, ών πολλά ύπάοχουσιν 
είδη. Τινές μέν είσί μονολίθως λελαξευμένοι έν τώ 

το'ύ 0;ους, πολλάκις έχοντες προσόψεις άρχι- 
τεκτονικάς, έν είδει κομψοτάτων προστύλων ναΐ
σκων, καί πολλάκις κεκοσμημένοι εντός καί έπί 
τών τοίχων δι’ ώραιοτάτων ζωγραφιών, αΐτινες δια
τηρούσαν δλην τήν ζωηρότητα τών χρωμάτων των. 
Αλλοι δέ πάλιν είσίν έπί τού έδάφους έκ μαρμάρου 
ώκοδομημενοι, ένίοτε μέχρι τριάκοντα ποδών ύψος 
έχοντες, έκ διαφόρων άλλ επαλήλων δόμων συγκεί
μενοι, θολωτοί πρό; τά άνω, χαριέστατοι τό σχήμα, 
καί διά παμποικίλων καί ποιητικών κεκοσμημένοι 
γλυφών, ών ή μέν σύνθεσι; άναπολεϊ πολλάκις α
σιατικά; ιδέας, ό δέ ρυθμό; είναι συγγενέστατος 
πρό; τόν άρχαΐζοντα ελληνικόν, ώς τούτο καταφαί
νεται έκτή; παρούσης εΐκόνος, ή'τις παριστά ένα τών 
έλασσόνων τάφων της Ξάνθου, εκτεθειμενον ήδη εί;
τό Βρεταννικόν Μουσεϊον.

i

ΠΓΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΓΘΪΜΕΑ1Σ.
Η Μασσαλία ύπήρξεν επιχειρηματική καί άπλη

στο; πλούτου· δέν ήγνόει τά; τολμηρά; τών Φοινί
κων Οαλασσοπορείας, καί ήξευρεν δτι στόλος, έξελ- 
θών τοΰ λιμένος τή; Τύρου, περιεπλανήθη είς τόν 
Ινδικόν ’Ω'.εανάν, καί δτι έπιστρέψας έφερε τόσους 
θησαυρούς, ώστε οί εύτυχεΐς ναυσηπόροι άνεπαύοντο 
μετά τούς κόπους των ύπό σκηνάς μεταξωτά;, καί 
είχον άγκυρας άργυράς είς τάπλοϊάτων. Απεφάσισε 
λοιπόν νά μιμηθή τήν αντίζηλόν της.

Τήν έποχήν έκείνην άνθρωπό; τις ποταπής κατα
γωγής, έμελέτα σιωπηλώς έπιχείρησίν τινα πρόξε
νον μεγίστη; έκπλήξεως. έσκόπει νά άναζητήση δίο
δον πρός τά αρκτικά τής Ευρώπης, καί νά φθάση δι’ 
αύτής είς τάς εύρυχώρους τής Ασία; θαλάσσας. 0 
άνθρωπος ούτος, δστις, πρό δύω περίπου χιλιάδων 
έτών, συνέλαβε σχέδιον, τό όποιον ή νεωτέρα έπι
στήμη θεωρεί ώς θρίαμβον τής πυξίδο; καί τών 
άλλων ναυτικών εργαλείων της, έκαλεΐτο Πυθέας, 
ήτο σύγχοονος Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου, καί έζη 
32α έτη πρό Χριστού. Μαθητής τοΰ Πυθαγόρου, 
καταναλώσας τήν νεότητά του εί; τήν σπουδήν, έν- 
ηγκαλισθη τά ύψηλά τής έπιστήμης καί τής ποιή- 
σεω; όνειροπολήματα, τά όποια έπΐ7Ρ»0οΰμεν καί ό

ταν ή άλήθεια άφχιρή άπό τούς οφθαλμού; μας τήν 
άχλύν τάς άπατης, ό Πυθέας έθεσε τόν ήλιον εί; 
τό κέντρον τοΰ πλανητικού συστήματος, καί μεγα- 
λόνα; τήν δύναμιν τής φύσεως, έπίστευε κατωκημέ- 
νου; τούς κόσμους τούς διαλάμποντας φωτί άλλο- 
τρίω· τό αίθέριον διάστημα έθεσεν έξωτάτω ένώ
πιόν του τά δρια τά όποια ή δειλήμων και άσοφος 
έπιστήμη έθεώρει τότε έγγύτερον τής σφαίρας μας, καί 
άφού έσχεδίασε μετά τόλμης τήν οικουμένην, άφοϋ 
έφαντάσθη στρεφόμενου; περί τόν ήλιον άστέρα; φύε- 
γομένου; άπό τά; άκτΐνά; του, άφού έπραγματεύθη 
περί τών έκλείψεων, « έπληρούτο τά; άκοάς, ώ; καί ό 
διδάσκαλό; του Πυθαγόρας, ύπό τού ήδέως καί έν- 
αρμονίου ήχου, δςτς ύπό τή; ώθήσεως καί τή; κι- 
νήσιως τών εναερίων σφαιρών γίνεται, καί τά οξέα 
συγκιρών τοϊ; βαρέσι, ποικίλους όμαλώ; τού; τό
νου; άποτελεΐ. » Επειτα καταβάς έκ νέου έπί τή; 
ύδρογείου, προσδιώρισε πχραδόξως πω; τό πλάτος 
τής Μασσαλία;· προσέχων είς τήν σκιάν γνώμονός 
τίνος, εί; τά ΰψο; της, εί; τήν σταθεράν περίοδον 
τή; τροπής, έσϋμπέρανεν δτι ή άπόστασις, ή διαχω- 
ρίζουσα τήν πόλιν τη; γεννήσεώς του άπό τόν ισημερι
νόν, είναι 43° 17'. Τεράστ ειο; ύπολογισμό; κατά 
τήν έποχήν έκείνην, ή ακρίβεια τού όποιου κατέπλη- 
ξε τού; νεωτέρου; σοφού; ! (ορα Gassendi καί 
Feuillee.)

Αί μακραί καί άνένδοτοι μελέται τών παρατη
ρητών παρελύοντο ενώπιον τού μυστηρίου τών ύδά
των, ά'τινα κατέκλυζον ή άπεκάλυπτον είς ώρισμένα; 
ώρα; τήν παραλίαν. Ο Πυθέας έμάντευσε τόν αιώ
νιον νόμον δστις συσχετίζει πρός άλληλα τά σώ
ματα· τόν πρόσγειον τής σελήνης πλανήτην ύπέλα- 
βεν ώς τόν αίτιον τών περιοδικών τούτων μεταβο
λών· είδεν δτι αί πλημμυρίδες καί αί άμπώτιδες, 
καί όταν αύξάνωσι, καί δταν έλαττούνται, άκολου- 
θούσι τάς φάσεις τού πλανήτου τούτου. «Πυθέας 
ό Μασσαλιώτης, τή πληρώσει τής σελήνη; τάς πλημ
μύρας γίνεσθαι, τή δέ μειώσει τά; άμπώτιδας.» 
Πλούτ. τά άρέσκ. τοΐς φιλοσόφ. Βιβ. Γ'. Κεφ. ΙΖ'.

ίδού είς ποιας βαθεΐα; μελέτα; κατέτριψε τά 
πρώτα έτη τού βίου του. Μετά ταύτα ήθέλησε νά 
έφαρμόση αύτάς πρός εύτυχίαν τή; πατρίδος του. 
ίΐ Μασσαλία έπεθύμει νά άνοιξη είς τό έμπόριόν της 
νέας οδούς· δλη της ή προσπάθεια ήτο πώς νά γείνη 
έφάμιλλος τών άρχαίων έκείνων πόλεων, δπου οί 
θησαυροί τού κόσμου έφέροντο ώς φόροι διδόμενοι 
άπό δλα τά έθνη εί; τήν τολμηράν έπιχείρησιν. 0 
Πυθέας έννόησε τήν εύγενή αύτήν έπιθυμίαν καί τήν 
έξεπλήρωσεν ίσως ή πατρίς του έχορήγησεν είς αύ
τόν τά πρός τήν θαλασσοπορείαν του αναγκαία· ή 
ίσως, διστάζων περί τής έπιτυχίας του, έτόλμησεν, 
άνευ Συνδρομής, νά ριφθή εί; τήν οδόν τήν όποιαν 
άνεζήτει ή διάπυρος φαντασία του. Εξέρχεται τέλος 
πάντων τής Μασσαλίας καί προχωρεί πρός τήν Με
σόγειον, τήν όποιαν μέλλει νά εγκατάλειψη μετ’ ό- 
λίγον, διά νά βαπτίση τήν πρώραν του είς άγνωστα
πέλαγη.

0 Πυθέας χαιρετά τάς στήλας τού Ηρακλέους. 
’Εκεί ό μύθος άπέδιδεν είς θεόν τινα τήν εισβολήν 
τών ώκεανείων ύδάτων ύπερπηδησάντων τήν γήν, 
καί συντριφθέντων μετά κρότου είς βράχους κατα- 
σταθέντας ακρωτήρια, ό αχανής ώκεανός, ό άπέ-
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ραντος εκείνος τοϋ κόσμου ποταμός, ή πλατεία έ- 
κείνη ζώνη ή περιζωννύουσα τήν οικουμένην, άνυψοΐ 
ενώπιον του τα κύματά του· καί άνευ πυξίδος, εις 
τούς άστέρας μόνους προσβλέπων, ό τολμηρός Μασ
σαλιώτης έξηκολούθησε τήν θαλασσοπορείαν του, 
έξετάζων καί ούρανόν, καί γήν, καί θάλασσαν Απαν
τα τήν εύφορον Λυσιτανίαν, τήν ίβν.ρίαν, τάς Γα
λατικά? παραλίας καί τήν Αρμορικήν. Μετ’ ολίγον 
ιδού αύτός εντός στενού τίνος· τό ΐστίον του κατα
φρονεί τάς τρικυμίας τοϋ πορθμού τούτου, τού εύ- 
ρέώς έκείνου ποταμού τού περιβρεχοντος τάς άκτάς 
τής Γαλατίας καί τής νήσου εκείνης όπου ερριπτον 
τήν άγκυραν οί άπό τής άρκτου ερχόμενοι στόλοι.

ί’περβάς τόν τρικυμιώδη πορθμόν, παρέπλευσε 
τήν ανατολικήν παραλίαν τών βρετανικών νήσων 
έπειτα διευθυνθείς πρός άρκτον, άνεκάλυψεν άγρια 
αρχιπελάγη καί ούρανοϋς άνευ άκτίνων. ’Ενταύθα αί 
γνώμαι τών σοφών διαιρούνται· οί μέν διϊσχυρίζον- 
ται ότι ή Θούλη, τήν οποίαν αναφέρει εις τήν διή- 
γησίν του ειναίτις τών νήσων Shetland, οί δέ 
βεβαιούσιν ότι έκάλεοεν ούτω τήν ’Ισλανδίαν, γήν 
φρικώδη, «ήν φησι Πυθέας άπό μέν τής Βρετα
νικής έξ ήμέρας πλούν άπέχειν πρός άρκτον, εγγύς 
δ’ είναι τής πεπηγυίας Θαλάττης. » — Στράβ. Βιβ. 
Α. Κεφ. Δ'. — Εκεί εΐδεν ότι ή ήμερα διήοκει 24 
ώρας, S δή καί υποθέτει πλάτος αρκτικόν 6G0 32'. 
Εάν άρα ελλιμένισε τώ ό'ντι εις ’Ισλανδίαν, θά 
έθαύμασε τούς ήφαιστείους κρατήρας της έξεμοϋντας 
ποταμούς καυστικών ύδάτων καί μύόρους ττιυρός 
κυλιομένους επί τών παγετών, ό μακρός ούτος διά
πλους έξήψε τήν φαντασίαν τού Μασσαλιώτου θα
λασσοπόρου. Διαπλεύσας θαλάσσας έπί τών οποίων 
ποτέ πρό αύτού δεν ένετύπωσεν άλλη πρώρα τάίχνη 
της, έμεθύσθη έκ τών ιδίων του ανακαλύψεων. ’Εν
τεύθεν άποπλανηθείς εις υποθέσεις τολμηροτάτας, 
συνέγραψε βιβλία, κατά τών οποίων ή κριτική έξε- 
σφενδόνισε τά βέλη της. Δύω συγγράμματά του έ- 
δημοσίευσεν ό Πυθέας· τόν ΠεφΙπΛονν καί πεμέ τοϋ 
’,Ωχεατοϋ, είς τό άκρον περίεργα, κατακριθέντα με
τά πικρίας ύπό τού Πολυβίου καί Στράβωνος, καί 
ύψωθέντα μέχρις ούρανοϋ ύπό Ιππάρχου σοφωτάτου 
αστρονόμου, καί ’Ερατοσθένους διασημοτάτου γεω
γράφου τής άρχαιότητος.

Βεβαίως λάθη τινά ήμαύρουν τάς σελίόας τών 
συγγραμμάτων τούτων, τά όποια δέν έσεβάσθη ό 
πανδαμάτωρ· άλλ’ ή κριτική δέν έπρεπεν άρα ν’ ά- 
φοπλισθή άπό τόν συγγραφέα, άπό τόν ήρωα θα
λασσοπόρον δστις έπεχειρίσθη καρτερικώς επιχειρή
σεις τά μέγιστα επικινδύνους, εξήγησε μετά σπά
νιάς εύφυιας τάς αίτιας τών πλημμυρίδων, ώρισε 
μετά τοσαύτης ακρίβειας τό πλάτος τής Μασσα
λίας, καί περιέγραψε τούς παρά τόν πόλον άστέρας! 
’Εχλεύασαν έλληνιστί, λατινιστί, γαλλιστί, τόν 
θαλάσσιοί τντεύμοϊά του. ίδέ τόν μυθολόγον Πυ- 
θέαν, είπενά Στράβων, «προσιστορήσαντα καί τά π«- 
ρί τής Θούλης καί τών τόπων εκείνων, έν οίς ούτε 
γή, κατ’ αύτόν, ΰπήρχεν έτι, ούτε Οάλαττα, ούτε 
άήρ, αλλά σύγκριμά τι έκ τούτων πλεύμονι θαλατ- 
τίφ έοικός, έν ώ φησί τήν γήν καί τήν θάλατταν 
αΐωρεΐσθαι, καί τά σύμπαντα, καί τούτον ώς άν 
δεσμόν είναι τών όλων, μήτε πορευτόν, μήτε πλω
τόν υπάρχοντα. · — Βιβ. Β·’. Κεφ. Δ'.— Αλλά

λέγων ταϋτα ό Γεωγράφος, δέν παρεξήγησεν άρα 
τήν έννοιαν τοϋ Πυθέοό, δστις πιθανόν ότι έγραφε 
περί τών παγετών, τών όποιων ή έπιφάνεια είναι 
σπογγώδης, ένφ καί σήμερον ακόμη δέν δυνάμεθα νά 
έξηγήσωμεν άλλως πως τόν θαΛάττιοτ π-Ιείμοια ; 
Οί Νορβηγοί όνομάζουσι τάς θαλάσσας των Leber· 
zee, δηλαδή mare jecoreutn, ή θάλατταν πΛεύ· 
μοτος, καί τούτο διά νά φανερώσωσιν ότι ή κατά- 
στασις τού πεπηγότο; πελάγους των ομοιάζει ώς 
έκ τής ακινησίας του, τήν τοϋ άσθενοϋς έκείνου, τοϋ 
όποιου ό πάσχων πνεύμων συστέλλει καί έμποδίζει 
τάς κινήσεις. — ίδε Adam de Hernens — Πλήν 
καί άν άμφισβητήσωμεν τού Μασσαλιώτου τήν μαρ
τυρίαν, δέν έπεται ίχ. τούτου ότι έψεύσθη· διότι, 
καί άλλος πολύ μεταγενέστερος καί ένδοξότερος έκεί
νου θαλασσοπόρος, Χριστόφορος ό Κολόμβος, ύπέπε- 
σεν εές σφάλμα άσυγκρίτω; μεγαλήτερον· έδόξαζεν 
ότι ή θάλασσα, άναβαίνουσα εις τόν ούρανόν, έγγίζει 
τόν διάπυρον έκεϊνον θόλον, ουτενος τά έναέρια κύ
ματα άναμιγνύονται, κατ’ αύτόν,μέ τά τοϋ ωκεανού.

Τό έμπόριον έλαβε μετά τόν περίπλουν τού Πυ- 
θέου νέαν άνάπτυξιν· ή άρκτος έμεταλλεύθη άπό τά 
Μασσαλιωτικά πλοία, καί ό μέγας έκεΐνος άνήρ έ- 
πέτυχεν ούτω τόν σκοπόν του· τά συγγράμματά 
του, τών οποίων δέν σώζονται δυστυχώς είμή μι
κρά τινα αποσπάσματα, άποδεικνύουσιν ότι κατε- 
λίμπανε τό πηδάλιον, διά νά γράφν) τάς άνακαλύ- 
ψεις τών ύποίων έπεθύμει νά διαιώνιση τό όφελος.

Ο Πυθέας, έπανακάμψας είς τήν Εύρώπην, ήθέ- 
λησε νά έξετάση προσεκτικώτερον τήν αρκτικήν της 
παραλίαν. Προστατευόμενος άπό τά όρη τής Σκαν
διναβίας, εύρύς τις θαλάσσης αύλαξ ταλαντεύει τά 
κύματά του έν τώ μέσω δύω ηπείρων, έξ ών ή πρός 
δεξιά φθάνει, διατεμνομένη ύπό άπεράντων λιμνών, 
καί έλών καί δασών βεβυθισμένων εις τά ύδατα, μέ
χρι τών έκτεταμένων πεδιάδων τής Ασίας, όπου οί 
Ουνοι καί οί Βάνδαλοι ένέπηγον τούς πασσάλους 
τών σκηνών των καί είς τήν άλλην, συσφιγγομένην 
έκατέρωθεν ύπό τού πελάγους, άντηχεΐ έκ τοϋ ένός της 
μέρους ό έπίσημος κρότος τών ώκεανείων κυμάτων.
Η δευτέρα αύτή γή είχε δάση, λίμνας καί ορη· ή 
Ασία κατέκλυσεν αύτήν, καί τότε, καταστάσα έργα- 
στήριον ανθρώπων,—Officina generis humaoi — 
έψαλλε τά άσματα τών άσιατικών ραψωδών, καί εί
δε τήν λάμψιν τών λογχών. Σήμερον ό εύρωπαϊκός 
πολιτισμός έπεσκέφθη τά άγρια έκεΐνα κλίματα· 
πρός τόν μυχόν τίνος κόλπου τά λιθόκτιστα τής 
Πετρουπόλεως παλάτια άντανακλώνται είς τόν εύρύν 
τής Νέβας ποταμόν, καί άπέναντι, έν τώ μέσω αύ- 
λάκων, ή Βενετία τής Αρκτου, τά Στοκόλμ, κυμα
τίζεται ώς πλοΐον, μεταξύ τής θαλάσσης κατατρω- 
γούσης τούς βράχους της, καί λίμνης τινός, τής ό
ποιας τάς όχθας περικαλλύνουσι βασιλικά οικοδο
μήματα. Αλλά κατά τήν άρχαίαν έκείνην έποχήν, 
όποία ήτο άρα ή οψις τής γής καί τής θαλάσσης έ- 
κείνης ! 0 Πυθέας είσήλθεν εις τό σιγηλόν τούτο 
πέλαγος, καί παραλλάξας τό Σούνδ, εΐδεν ένώπιόν 
του τήν Βαλτικήν, ήτις περατοϋται είς κόλπον, έπί 
τής άκρας τού όποιου άνηγέρθη ή τελευταία πόλις 
τής Ευρώπης, ή βρεχομένη άπό τόν τελευταϊον πο
ταμόν τής Ηπείρου μας.—0 Τορνέα, εις τόν μυχόν 
τοϋ Βοθνικού κόλπου.

Τοιαύται αί θαλασσοπορεϊαι τού Πυθέου· τοιοΰτο τό 
πρώτον όνομα, όνομα προσφιλές είς τε τάς έπιστήμας 
καί τό έμπόριον, τό όποιον ένέγραψεν ή Μασσαλία 
είς τάς σελίδας τής ιστορίας της. Τό καθ’ ημάς ό 
Πυθέας ύπήρξεν ένδοξος, καί δικαίως· ή άπό τήν καρ
τερικήν καί άνένδοτον μελέτην τών ουρανίων φαινο
μένων μετάβασις είς τήν ένέργειαν σκοπού μεγάλου, 
δέν είναι ΐδων είμή μόνης τής μεγαλοφυΐας καί τής 
γενναιότητος. Οσοι κατέκρινον μετά πικρίας τά μικρά 
λάθη δι’ ά ή εποχή τών έπιστημονικών δοκιμών ύ- 
πάρχει μόνη ύπεύθυνος, έλησμόνησαν ότι ήτο άξιος 
νά συγκαταριθμηθή μεταξύ τών σοφωτέρων άστρονό- 
μων τού χρόνου καθ’ δν ήκμαζεν· ότι ή άδιάκοπος 
σπουδή του, άνεκάλυψεν είς αύτόν μυστήρια θεω
ρούμενα έως τότε άνεξήγητα· ότι πρώτος άνεπέτασε 
τά ιστία του έν τώ μέσω τών θαλασσών τάς όποιας 
άνακυκα όργίλως τού Ποσειδώνος ή τρίαινα· ότι 
πρώτος έδειξεν είς τά πλοία, συνεθισμένα νά βλέπω- 
σι λάμποντα ύπό τάς πρώρα? των τά κύματα μόνα 
τής μεσογείου, όδόν φέρουσαν πρός χώρας άγνώστους, 
όπου τά πολύτιμα δέρματα, δ κασσίτερος, ό σίδη
ρος καί τό ήλεκτρον, ίμελλον νά προμηθεύσωσιν είς 
τό έμπόριον άφθονα κέρδη. Ναί ! ό Πυθέας ύπήοξε 
μέγας άνήρ, καί τό όνομά του πρέπει νά ά νακαλή 
είς τήν μνήμην, τήν άνήσυχον μεγαλοφυΐαν, τήν ά- 
κατάσχετον δίψαν τών άνακαλύψεων, τήν ωφέλειαν 
τών μόχθων καί τήν δόξαν τής έπιτεύξεως.

Αντίζηλος τού Πυθέου ήτο ό σύγχρονός του Εύ 
θυμένης, περί ού λέγει ό Πλούταρχος τά έφεξής·
« Εύθυμένης ό Μασσαλιώτης, έκ τού Ωκεανού καί 
τής έξω θαλάσσης γλυκείας, κατ’ αύτόν, ουσης νο
μίζει πληρούσθαι τόν ποταμόν. » — Τά άρέσκ. τοΐς 
φιλοσ. βιβ. Δ', κεφ. I. — Φαίνεται ότι ή Μασσα
λία είχεν έπιδοθή είς μεγάλας έμπορικάς έπιχειρή- 
σεις, καί ότι, έπιτηδεία καί ευφυής, ήθέλησε νά έ- 
πεκτείνη αΰτάς μέχρι τής μεσημβρίας καί τής άρκτου 
ολίγον γνωστών τήν έποχήν έκείνην. Η Καρχηδών 
καί ή Τύρος έμετάλλευον τήν Ασίαν, ή μεσόγειος έ
φερε τούς στόλους της είς τά οχυρώματα τών Γα- 
δείρων, είς τάς έκβολάς τοϋ Ροδανού, καί είς τάς 
τρεις διασήμους θαλάσσας, έξ ών ή πρώτη ομοιάζει 
εύρύν ποταμόν ρέοντα έν τφ μέοω δύω μαγευτικών 
όχθών,—ή προποντίς—ή άλλη, πλατείαν καί στίλ- 
βουσαν άσπίδα, πέριξ τής όποιας ό χαλκεύσας αύ
τήν έσχεδίασε ποταμούς, δάση, λόφους, καί τήν Α
σίαν καί τήν Εύρώπην προσμειδιώσας,—ό Εύξεενος 
πόντος,—καί ή τρίτη κρέμαται ώς άδάμας είς τήν 
σιδηράν ζώνην τής άγριας Σκυθίας.—ή Αζοφική.— 
Αλλ' αί πρόσβορροι τής Ευρώπης χώραι άνεπαύον- 

το ύπό τής προστασίαν τών παγερών των οχυρωμά
των, καί αί φλογεραί τού ήλιου άκτΐνες άπηγόρευον 
τού άφρικανικού πελάγους τήν έξερεύνησιν. ό Πυθέας 
κατεμέτρησε διά τοϋ βλέμ,ματος τά οχυρά ταύτα, 
καί ό Εύθυμένης έχαιρέτησε τήν καυστικήν έκείνην 
χωράν, τής όποιας μόλις έγνώσθησαν μέχρι τής σή
μερον τά άπέραντα παράλια.

Ούδεμία αμφιβολία ότι οί Φοίνικες περιέπλευσαν 
όλην τήν Αφρικήν. Η Αίγυπτος έβασιλεύθη άπό η
γεμόνα άγαπώντα τάς άνακαλύψεις· κατά διατα
γήν του οί Τύριοι προχωρήσαντες πρός τόν ’Αραβικόν 
κόλπον είσήλθον είς τήν θάλασσαν τού όμάν, παρη'λ- 
λαξαν τό μεσημβρινόν τής ’Αφρικής άκρωτήριον, καί

μετά τρία έτη σννέστειλον τά ιστία των είς τήν 
Μεσόγειον. Θαλασσοπορεία τεράστειος 1 ό Πλίνιος 
όμιλεϊ περί λειψάνων ϊβηρικών πλοίων άνευρεθέντων 
είς τήν ’Αδριατικήν.

Καί μ’ όλα ταϋτα όποια ήσαν τότε τών ναυσηπό- 
ρων τά βοηθη'ματα; II Γεωγραφία ήγνόει είσέτι ότι 
ή έπίγειος σφαίρα περιτειλίσσεται άπό τόν Ωκεανόν· 
κανείς δέν έγνώριζε πότε φυσούσιν οί περιοδικοί άνε
μοι, τούςόποίους άναμένει άνυπομόνως τό ΐστίον δεά 
νάκυρτωθή, καί ή μαγική δύναμις τού μαγνήτου δέν 
είχεν άνακαλυφθή.

0 Εύθυμένης έγραψε, καθώς καί ό Πυθέας, πε
ρίπλουν. Παραπλεύσας τήν δυτικήν τής ’Αφρικής 
παραλίαν, είδε κατερχομένην μεγίστην ποσότητα 
ύδατος, τό όποιον έφαίνετο ότι ωθεί τήν θάλασσαν 
μεταξύ δύω γαιών ήτο ό Σενεγάλ. Επεσκέφθη τό 
στόμιόν του καί τόν ώνόμασε δεύτερον Νείλον τής 
’Αφρικής.

Ας θαυμάσωμεν τήν έμφρονα τόλμην καί τό λυ
σιτελές τών Μασσαλιωτικών έπιχειρήσεων. ό Πυθέας, 
στρέψας πρός τήν άρκτον τήν πρώραν του, ήνοιξεν είς 
τούς θαλασσοπόρους τής πατρίδος του όδόν άγνως·ον 
έως τότε είς τήν ναυτικήν τών Τυρίων έμπειρίαν. 
Ο Εύθυμένης, καταφρονών τάς φλόγας τού ’Αφρικα
νικού ήλιου, έμετάλλευσε τήν άτελεύτητον τής ’Αφρι
κής παραλίαν, ή'τις, άποπερατουμένη άποτόμως είς 
περιώνυμόν τι άκρωτήριον, ύπεδείκνυεν όδόν πρός 
τάς άνατολικάς Ινδίας, τών οποίων οί θησαυροί έξυ- 
μνήθησαν τοσούτον άπό τήν άρχαιότητα.

Ξ. Μ.

— ·~ ■■ 1 ■ -· ---------------------------

ΔΥΩ ΑΝΘΗ.
Έχ τοϋ ΓαΛΛιχοϋ τοϋ ’ Λ-Ιγόνσον Κάφρον.

Πρό τινων έτών ύπήγες είς τάς Ινδίας, φίλε Εύ- 
γένιε, καί έφερες έκεΐθεν πτερά έρυθρά όχι πολύ κα
τώτερα άπό έκεϊν’ άπού ήγόρασα είς Παρίσια, είς τά 
παντοπωλεϊον τής Ιταλικής οδού, ϊπήγες είς τήν 
Ρωσσίαν, καί παρευρέθης έκεΐ είς τάς παραστάσεις 
τών γαλλικών μελοδραμάτων τοϋ Σκρίβου. ’Από τήν 
Περσίαν, έφερες λαμπρότατα μεταξωτά τών ύφαν- 
τουργείων τού Αουγδούνου, καί άπό τήν Κωνσταν
τινούπολή έφερες τόν ίκτερώδη πυρετόν.

Εννοείται ότι έκ τών άποτελεσμάτων τούτων ηΰ- 
ξησεν ή άγάπη σου διά τάς όδοιπορίας, καί έννοώ 
τήν λεπτήν είρωνίαν καί τό είδος τής περιφρονήσεως 
μεθ’ ής μοί προσάπτεις τήν άκινησίαν μου καί τόν 
κονότονον βίον μου. ’Αλλ’ έπίτρεψέ μοι κάν, πριν 
δεχθώ όσα μοί δαψιλεύεις ονόματα όστριδίου, καί 
πολύποδος, καί κοραλίου, καί λιθοφύτου, νά προς- 
παθήσω νά δικαιολογηθώ, καί νά μή σ άφήσω νά 
νομιζγς ότι ζώ ώς θεός έν τή θεωρία έμαυτοϋ καί 
τής έντελείας μου.

Βεβαίως σήμερον, όταν έχω κατοικίαν εύάρεστον, 
πλήρη ήδ έων καί πικρών άναμνήσεων, σήμερον όταν 
κέκτημαι κήπον καί τριακοσίας τριανταφυλλέας, ών 
ή μία έβαπτίσθη ύπ’ έμοΰ καί έλαβε τό όνομα τής 
Κ. Σ., σήμερον όταν έχω δένδρα καί λειμώνας, καί 
περιστεράς ών στίλβουσιν είς τόν ήλιον οί ίριδω- 
τοί τράχηλοι, σήμερον όταν έχω κύμβαλον, καί έπ’ 
αύτού παίζω άσματα όσα ήκουόνποτε ψαλλόμενα
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ύπό τίνος φίλου τόματος, και τά συνέψαλλον καν εγώ, 
άσματα ψαλλόμενα είς τά θεατρον πρώτον καί εις 
τάς οδούς έπειτα, σήμερον σοΙ είν’ εΰκολον νά έννοή- 
ση,ς διατί δέν υπερβαίνω ποτέ τήν φλνάν τής θύρας 
μου, καν δνατ'ν δταν έρωτώμαι φέρ’είπεϊν δνατ'ν δέν 
υπάγω είς τά θεατρον, αποκρίνομαι, διότι απέχει 
δέκα λεπτά άπά τήν οικίαν μου, καν διότι δε'κα δ- 
δοί βορβορώδεις τά διαιρσύσιν άπά αύτήν. Αλλά 
θέλω ν’ αναπολήσω τήν έποχήν τής μεγαλητέρας 
μονώσεώς μου, όταν ό βίος μου περιωρίζετο εις τάν 
στενώτατον κύκλον του, καί θά σέ διηγηθώ πόσον 
πολυτελείς καί πόσον ποίκιλαν ησαν αί ήδοναί και αί 
διασκεδάσεις μου, — πόσον καν ή καρδία καί τά 
πνεΰμά μου ήσχολοΰντο είλικρινώς. Κατώκουν 
τότε είς όδάν στενήν, είς τά δεύτερον πάτωμα, καί 
όλα μου τά έπ.πλα ήσαν μία κλίνη, εν θροννον, μία 
μικρά τράπεζα, και είς τά παράθυρόν μου εν κιβώ- 
τιον άνθέων, ολίγα ρόδα δηλαδή καί τρεις ίάκυν- 
θοι. έν έτος εμεινα είς τήν κατοικίαν ταύτην, καί 
καθ’όλον τά διάστημα τοΰ έτους έλυπούμην πάν
τοτε ότι ήρχετο ή έσπέρα, ότι έληγεν έκαστη ήμε
ρα, καί 0Tt πολλά τών όσων εβλεπον δέν τά παρε- 
τήρησα αρκετά' Προ πάντων δέ υπήρχε μία τις ώρα 
Οελκτικωτάτη άνά πάσαν ήμε'ραν. Τά παράθυρόν 
μου ην ε’στραμμε'νον πράς μεσημβρίαν. Πρός τά δε
ξιά μου είχον τήν δύσιν, όπου καθ’ έκάςπ,ν εβλεπον 
νά βασιλεύ/·, τάν ήλιον. Πράς τά μέρος τούτο, έντάς 
γείτονός τίνος αύλής, έφύοντο δύω πτελε'αι, καί τάς 
έθεώρουν ώς τόν τιμαλφε'στα τον τών θησαυρών μου. 
Αί ρίζαν των, είναι αληθές, ήσαν δε'σμιαι ΰπά τής 
αύλής τά λιθόστρωμα· άλλ’ εγώ τάς κορυφάς μόνον 
εβλεπον, καί αί κορυφαί έταλαντεύοντο μαλακώς 
διά τοΰ άε'ρος τού κυανού καί διαφανούς. Καί τήν 
μέν αύγήν έδέχοντο τού άνατέλλοντος ήλιου τάς 
πρώτας ακτίνας, τά δέ έσπέρας, όταν ό ήλιος έβυθί- 
ζετο είς πορφυρά κύματα, άνεφαίνοντο τότε ώς νευ
ρώδη μελανογραφήματα έπί τού λάμποντος ούρα
νού. Κατ’ εκείνον τόν καιρόν είχον τήν καλήν εξιν 
τών Γερμανών, — τά έσπε'ρας εγραφον ότι είχον 
ίδή ή σκεφθ-ρ τήν ήμε'ραν, — άηβνριχιζψ/η>' τήν 
ημέραν μου.

Ιδού, νά σοί φέρω έκ τών σημειώσεων μου, φίλε 
Εύγένιε!

Αύγουστος 1827, Τρίτη.
Ιδού, έπανέρχονται είς τό κιβώτιόν μου οί χθεσι

νοί μύρμηκες. Νά ίδώμεν, θ’ αρχίσουν πάλιν τά 
χθεσινά των; Δέν γνωρίζω άξιολογώτερον όν άπά 
τούς μύρμηκας, εκτός άν τών όντων ή άξιολογότης 
έκτιμάται κατ’ ορθόν λόγον τού όγγου των, — καί 
τότε δ άνθρωπος δέν κερδίζει βεβαίως πολύ· διότι 
οί ίπποι, οί βόες, οί ελέφαντες είναι μεγαλτ'τεροί 
του. *Ώ! πόσοι, πόσοι μύρμηκες ! Είναι τά nigrum 
agmen, ά μέΛας στμαΓος· τοΰ Βιργιλίου. έκστρα- 
τεΰουν άραγε; Αλλά δέν βλέπω τούς πυρρούς εκεί
νους μύρμηκας, μεθ’ ών τούς είχον ίδή άλλοτε 
μανιωδώς μαχομένους. Είναι λοιπόν ειρηνική έκ- 
στρατεία, ίσως περιοδεία περί τά κιβώτιόν μου, ώς 
οί περίπλοι τού Κούκ περί τήν ύδρόγειον ίσως εί
ναι περιοδεία επιστημονική. ’Εσχάτως φυσιολόγος 
τις έκ τών φίλων μου εύηρεστήθη νά μοί δείξη τι- 
νάς τών συλλογών τοΰ πλουσίου μουσείου του, καί 
εν ώ έθαύμαζον τάς θήκας τών χολεοπτέοων του, μοί

έδίδαξε πράγμά τι αληθές, άλλά θαυμασιώτερον 
παντός μύθου. Μοί είπεν ότι οί άρρενες τών μυρμή- 
κων εχουσι πτερά, ύμοίως δέ καί αί θήλειαι, άλλά 
μόνον μέχρι; δτου είς τούς αέρας άπαντήσωσι τής 
έκλογής των τάν σύζυγον άφ’ ού όμως ό γάμος των 
τελεσθ/i, τότε πίπτουσι τά πτερά των, ή ταϊς άπο- 
σπώνται άπά τάς συντρόφους των. όμοιάζουσιν άιρα- 
ραλλάκτως τάς νέας άγγλίδας, αΐτινες, έντελώς έ- 
λευθεραι τούς τρόπους έν όσω είναι άγαμοι, κατα- 
κλείονται έπειτα καί οίκουροϋσιν άμα νυμφευθεϊσαι. 
Αλλ’ αί Αγγλίδες εχουσι συνήθειάν τινα, ξένην, καθ’ 
όσον γνωρίζω, είς τάς θηλείας μύρμηκας. Αύταί αρ
πάζονται περί τά πεντηκοστόν έτος τής ηλικίας 
των, καί έκτοτε παραδίδονται άκράτως είς όλα τά 
δυνατά νεανιεύματα.

Οί μύρμηκ’ς άναβαίνουσιν είς τάς τριαντάφυλλά; 
μου. — Σεβασθήτε, μύρμηκες, τά ρόδα μου, ή, μά 
τάν Αρη, έκστρατεύω καθ’ υμών κράζων αέλελεΰ!· 
Αλλά δέν έχουσιν εχθρικούς σκοπούς κατά τών ρόδων 
μου, — ϊστανται είς τά άκρα τών κλάδων, κάτωθεν 
τών καλύκων, ή θέσις προκατελήφθη φίλτατα μυρ- 
μηκίδια. Δέν βλέπετε; Τούς κάλυκας μου πολιορκοΰ- 
σι παμπληθείς μικραί ψύλλαι· έλησμόνησα νά τάς 
έζολοθρεύσω. Φορούσι δ’ ένδυμα πράσινον διά νά βυ- 
ζάνωσι τάς τριανταφυλλάς μου χωρίς νά φαίνωνται, 
καθώς οί κομψοί νεανίαι έπί Λουδοβίκου τοΰ ΙΓ'. 
ένεδύοντο διά τας νυκτερινά; έκδρομάς των φορέμα
τα έχοντα τά χρώμα τών τοίχων. Κύριαι ψύλλαι, 
ή αγάπη μου πράς τά ρόδα μου είναι ζηλότυπος, 
έστω πράς είδησίν σας, καί θά τά προφυλάξω άπά 
τάς έπικινδύνους σας δμιλίας.

Νά ίδής όποΰ οί μύρμηκες τάς τρώγουν τάς ψύλ- 
λας !— Α ! φίλτατοι μύρμηκες, προστατεύετε τά ρό
δα μου. Τρώγετε, ανδρείοι μύρμηκες. Μή φείδεσθε 
κάνενάς, μή αιχμαλώτους, τρώγετε, τρώγετε μύρ
μηκες. Η ψύλλα πρέπει νά ήναι ήδυτάτη τροφή.— 
Αύταί μάλιστα μοί φαίνονται παχόταται καί χαλο- 
τεθραμμέναι. “Οζονσι γο'δωχ ακόμη.

A ! κύριαι ψύλλαι, ένομίσατε ότι άπλώς χαί ώς 
έτυχε θά σάς άφήσω νά τρώγητε τάς τρανταφυλλάς 
μου ! Σείς θά φαγωθήτε έξ έναντίας, καί, ώς ά Ωρά- 
τιο; λέγει· Rare antecedentem, κτλ.

Πώς μύρμηκες, δεν τρώγ’τε τας ψύλλας τας ώραίας ;
Τάς έγγυώμαι θαυμαστός είς βρώσιν καί άχμαίας.
Ίδέτ’ αί σάρκες τί λευχαί, τί απαλόν τό κρέας 1
Δέν τρώγουν οί μύρμηκες. — γαργαλίζουν μόνον 

διά τών κερατίων των τάς έξωγγωμένχς κοιλίας τών 
ψυλλών, καί ροφώσιν ήδυπαθέστατα μικράς ρανίδας 
ύγρού έξ αύτών έκρεούσας. Οί μύρμηκες είναι ποι
μαντικός λαός, καί ποίμνιά των είναι αί ψύλλαι. Τάς 
άφήνουσι νά βόσκωσιν είς τάς τρανταφυλλάς, καί έ
πειτα έρχονται καί τάς άρμέγουσιν. Α ! μύρμηκες ! 
βοσκοί εϊσθε, όταν σάς ήλπιζον λύκους ! Κακήν ήμέ- 
ραν, σάς τά λέγω, έξελέξασθε διά τά είδύλλιόν σας.

Αλλ’ έφθασεν ή έσπέρα.—ό ήλιος ήδη έχρύβσι,— 
καί ύπεράνω του μέρους όπου έδυσεν, ό αήρ όλος 
πληροΰται άπά χρυσήν «xovtv, έκατέρωθεν είναι κυα
νούς ακόμη ό ούρανάς, άλλά καί χρυσόστικτος, καί ό 
καπνάς έγειρεται άπά τάς στέγας τών οικιών, σχη- 
ματίζων μικρά νέφη ίοβαφή.

Τετράδη.
ίδού μία χρυσαλίς (πεταλούδα έκ τών λεπιδοπτε-

ρων, ώς οί έπιστήμονες λέγουσιν). Αφησε τούς ποι
κίλους καί ανθηρούς της λειμώνας, καί έρχεται ή 
κόλαξ μεταξύ τών κεράμων τής όροφής νά έπισκεφθή 
τά άνθη μου, καί νά μέ πείσγ ότι έχω καί έγώκή
πον, όχι βεβαίως τόσον εύρύχωρον, άλλά περισσότε
ρον κρεμ.αστάν άπά τούς τής Βαβυλώνος. Ω ! χαΐρε 
χρυσαλίς, πτερωτόν άνθος, φαν»όμενον ώς ζητούν τάν 
μίσχον του. Μείνε όλίγον είς τό παράθυρόν μου, ό 
ήλιος φλέγει ακόμη . . . Αλλά φεύγεις, άλλ’ αφα
νίζεσαι είς τά κυανοΰν τοΰ αίθέρος. Τίς σέ άπεδίω- 
ξεν ; ά ! μία μέλισσα, ήτις βομβοΰσα έρχεται καί 
έπικάθηται είς τά άνθη μου. Μέλισσα, ακάματε ο
δοιπόρε, ώς πρός σέ τί ήτον ό όδυσσεύς;—Είς πό
σα άνθη σήμ.ερον έκυλίσθης; Πώς ! καί κάνέν δέν 
κατώρθωσε νά σέ κράτηση, πλησίον του, οΰτε ή λευκή 
ίάσμη, ή τούς τοίχους έπιστρωνύοψσα, οΰτε τά κυα- 
νόφαιον ήλιοτρόπαιον, τό μοσχοβολούν ώς βανίλλην;

ϊπάρχει, φιλτάτη μέλισσα, υπάρχει πού έν παρά- 
θυρον ... Αν είχον, μέλισσα, τά πτερά σου, είς τό 
παράθυρόν θά έπέτων έκεΐνο. Εκεί θάλλει μέγας 
κάκτος προφυροΰς μέ κυανά; φλέβας. Ω ! άν είχον τά 
πτερά σου, θά έπήγαινα νά φωλεύσω είς τάν κάκτον 
εκείνον, δν θωπιύουσι καθ’ ήμε'ραν τόσον έράσμια
βλέμματα.

Α! φεύγει; καί σύ. Μεταβαίνουσα άπά άνθους 
είς άνθος πολλάκις φέρει; τήν γόνιμον σκόνιν άπά 
τούς στήμονας τοΰ ένάς είς τοΰ άλλου τήν σπερμα- 
τίδα, καί έκ τής κοινωνίας ταύτης παράγονται νέα 
άνθη. Γέννησις νέου άνθους είναι πανήγυρις είς τήν 
γήν.

Αλλά τι; είναι ό πτερωτός ούτος άνθραξ ότι; πε
ρίπατε! έπί τοΰ παραθύρου ; Ποτέ δέν είδα λαμπρό- 
τερον τούτου όν. Ονομάζεται, νομίζω, χρνσις. Αι’ 
έμέ όμως τάν αμαθή είναι απλή μυία. ίδού οπισθο
δρομούσα σύρεται πράς τήν μικράν έκείνην τρύπαν 
τήν είς τάν τοίχον, ΐίξεύρω τί ζητεί έχει. Η τρύπα 
εκείνη είναι κατοικία, άλλά δέν είναι ή έδική της· 
ανήκει δ’ είς μονήρη τινα μέλισσαν, ήτις έγέννησεν 
έχει τά αύγά της, καί καταθέτει είς αύτήν μέλι διά 
τήν τροφήν τών τέκνων τής όταν έξέλθωσι τών αύ- 
γών. Αλλά καί ή μικρά μυία θέλει νά γεννήση αύγά, 
μέλι όμως δέν ήξεύρει νά κατασκευάσ·/). Δέν έχει 
κληρονομιάν ν’ άφήση είς τά παιδία της· τά δυστυ
χή της παιδία, μόλις γεννηθέντα θ’ άποθάνωσι τής 
πεινης ! Διά ν’ άποφύγη, τιρ δυστύχημα τούτο ούδέ- 
να κίνδυνον αποφεύγει- διά τούτο κρυφίως εισχωρεί 
είς τήν φωλεάν τής μελίσσης, καί έναποθέτει έκεΐ 
τά αύγά της. Οί σκώλτκές της θ’ άναπτυχθώσι πρά 
τής γενεάς τής νομίμου ιδιοκτήτου τοΰ τόπου τού
του, καί θά φάγωσι τά μέλι, άφαιροΰντες αύτό άπά 
τού; κληρονόμους.

Περίεργον δράμα ! Π ταλαίπωρος μέλισσα, παρα- 
σκευάζουσα μέλι διά τήν οικογένειαν της, καί ή πτω
χή χρυσίς θέλουσα νά τά κυριεύσγι υπέρ τής έδικής 
της, κινοΰσι τήν συμπάθειαν μου έπίσης· ά μέν νό
μος είναι υπέρ τής μελίσσης, άλλά καί ή μυία είναι 
τόσον δυστυχής, ίδού, εισδύει είς τήν τρύπαν. Ω ! 
ακούω βόμβον ή μέλισσα έπιστρέφει ! 0 βόμβος
ενεργεί έπί τής μικράς μυίας ώς πολεμική σάλπιγξ, 
καί ή μυία ίσταται. Πώς καταράται τήν λαμπράν 
της στολήν, ήτις δέν τή αφήνει έλπίδα διαφυγής ! 
Τώ όντι τήν είδιν ή χαλκόφτηθος μέλισσα, καί όρ-

μά κατ’ αύτής, καί τήν συλλαμβάνει, καί τήν μα- 
δεΐ τά πτερά της, καί τήν κατακρημνίζει άπά τοΰ 
τοίχου είς τάν κήπόν μου. Επειτα δέ εισέρχεται είς 
τήν τρύπαν της, παρατηρεί άν ήναι τά πάντα έν τά
ξει, έναποθέτει τά φορτίον τοΰ μέλιτος, καί άφίπτα- 
ται πάλιν πράς νέαν συγκομιδήν.

Ταλαίπωρε _}·μι·σ/ς ! δυστυχής μυία ! Ζητώ τό 
πτώμα της είς τό κιβώτιόν, άλλά δέν τά ευρίσκω. 
Ισως οί μύρμηκες νά τά άπεκόμισαν ; ό! όχι, όχι! 
ίδού την τήν ηρωικήν μυίαν. Απτερος άνέρπει είς 
τάν τοίχον, εισδύει είς τήν φωλεάν τής μελίσσης ά- 
πούσης, καταθέτει έκεΐ τά αύγόν της, καί εξέρχεται 
θνήσκουσα, άλλά καί θριαμβεύουσα. Ιΐξησφάλισε τό 
μέλλον τών τέκνων της !

Ο ή'λιος δύει είς χρυσοπάρυφα καί άργυρόκροσσα 
μέλανα νέφη.

Κατωτέρω κρέμαται νέφος φαιόν ομοιάζει τήν 
τέφραν τήν καλύπτουσαν Ηφαιστείου κρατήρα. Διά 
ρωγμής δέ τοΰ κρατήρας φαίνονται πύρινοι ρύακες.

ίδού ή διήγησις δύω μόνων ώρών μου, φίλτατε 
Εύγένιε, μιας άνά πάσαν ήμε'ραν. Είς τό τετράδιον 
δέ τούτο τά άνά χεΐράς μου, ύπάρχουσιν έγγεγραμ- 
μένα πολλά έτη ημέραν καθ’ ήμε'ραν, καί έλαβον 
δύω έξ αύτών τυχαίως. Etvat δέ αί δύω αύται ή- 
μέραι έκ τής έποχής καθ’ήν διέπλεες τάς θαλάσ- 
σας, όπως ίδή,ς ανθρώπους έχοντας τήν μύτην όλί
γον σιμωτέραν άπά τήν έδικήν σου.

0 σός. Α. Κ.

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ.
Εμπρός, χωλέ Ασμοδαΐε ! έμπράς, φίλε μου διά

βολε ! Θέλουν ήθη, ζητοΰν ήθη ! ίδού ή φωνή τοΰ 
συρμού" καί παρ’ ήμΐν, τά ήξεύρεις, ό συρμός είνε 
μανία, τρέλα, τύραννο;· ότι θέλει, πρέπει νά γίνη,... 
Δείξόν μας ήθη . . . ίδού ή φωνή τών συναναστρο
φών ιδού ή διαταγή τής ημέρας. Εμπρός λοιπόν, 
Ασμοδαΐε 1 τά ακούεις, εΐ; σέ άποτείνονται· σύ τό
σον καλά συνώδευσας τον Λεσάζ ! Εμπρός ! θάρρος ! 
λάβε τήν βακτηρίαν σου, διάτρεξε τάς στέγας, καί 
άποκάλυψον τήν οικίαν ταύτην. Τί κάμνουν εντός;

— Κύριε, πολιτικήν !
— Κάλυψον ! κάλυψον ταχέως, φίλε μου ο ιά

βολε ! άρκεταί είνε είκοσι έφημερίδες κάθε ήμε'ραν. 
Ας περάσωμεν άλλοΰ. Η όκτόροφος αύτη οικία, μετά 
δέκα έργαστηρίων, τριών αύλείων πυλών . . . δμοιά- 
ζουσα τόν κόσμον κατά τάν κατακλυσμόν, έντάς 
τής Κιβωτού- παντοπώλαι, έμποροι, τραπεζϊται, 
χορευταί, μαρκέσιοι, δικηγόροι, ιατροί, κτηματίαι, 
καλλιτ/χναι, χειρόνακτες . . . Χριστέ καί Παναγία 
μου ! όπόση ηθολογίας ύλη ! όπόση ποικιλία ύφους, 
χαρακτήρος . . .! όποιος άντιθέσεως πλούτος ! όπό
ση πράς έκλογήν αφθονία ! ’Εμπρός ! φίλε, μικρόν 
σκια<|ράφημ.α τών ηθών τών Παρισίων.

— Ναι δά ! κύριε ; τούτο μόνον ! αϊ ! σάς ένευ- 
σέ τις ! χωλοδιαβολικήν περιγραφήν. Ας νά μή! Εξαι- 
ρουμένων τών κατάτάΒουλεβάρδα περιφερομένων κω- 
μωδία; προσώπων, ματαίως ήθελε τις ζητήσει εντός 
τών απειραρίθμων στεγών, καθώς έντάς τής άπε
ράντου τούτης κιβωτρύ δλτ,ν, αντικείμενα, πρόσωπα
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μίσεια, δύο, δύο καί ήμίσεια . . . Δέν ήκουσε τί» 
ποτέ, θέσιν δέν ήλλαζεν, ούτε έστέναξεν, ούτε δάκρυ 
έχυσεν ... Αλλά τό μέλαν μάρμαρον τού όρειχαλ- 
κίνου τούτου ώρολογοβάτου, πρός τόν όποιον είνε τό 
βλέμμα του έστραμμένον, ίδέτε. Παρά τό σύμπλεγ
μα τούτο τών άδαμαντοκολλήτων νέων νυμφών, ύπό 
κρυστάλλων καλυπτόμενου, βλέπετε δύο πιστόλια ·, 
Εϊνε δπλα καλλίστης κατασκευής. Οί σωλήνες εϊνε 
έκ χρυσού πεποικιλμένοι, καί τό ξύλον ώς ώραϊον 
οδοντωτόν λεπτουργημένον . . . Αμα τρεις σημαί
νουν, θανατηφόρος έκπυρσοκρότησις θέλει άκουσθή, 
τού νέου αύτοχειριαζομένου.

— Θεέ μου ! έντός ήμισείας ώρας ! διατί , «

τό χαρτοπαίγνιου ·,
— όχι.
— Χρέη τάχα ;
— Ούδέν.
— 0 έρως j
— Οχι μόνος.
— Αοπόν j
— 0 τιμή.

— Πώς ·,
— Ακούσατε· έχω καιρόν νά σάς τό είπώ πρό 

τής ώρισμένης ώρας. Ινα προφθάσω, θέλω βλέπει 
τόν ώοοδείκτην . . . Κύριε, τούτο εϊνε παράδειγμα 
παράδοξον,άλλόκοτον, ανεξήγητου τών ήθών μας· τώ
ρα βλέπετε. 0 νέος ούτος μέλλει νά άποθάνή διότι 
δέν έννόησε . . . πράγμα τό όποιον ούτε σείς θέλε
τε εννοήσει.

Ητον . . . εϊνε μάλιστα είσέτι· άλλ’ έπειδή είς 
ήμισείαν ώραν τό πράγμα Θέλει γίνει παρελθόν. . . 
Ητο λέγω, κυρία τις, κάλλους έξόχου, Εμμα τό όνο
μα . . . Τό δέ τής οικογένειας της δέν τό λέγω· 
προφέρεται μέ σέβας είς τήν κοινωνίαν, καί είς τάς 
ύψηλοτέρας συναναστροφάς άγγέλεται μετά πομπής. 
Περί δέ τών προσωπικών της θέλγητρων σάς όμιλώ, 
διότι ί'σως τήν άναγνωρίσετε άπαντήσας. Δεκαοκτώ 
έτη εϊχον αναπτύξει τά ώραϊα τής νεότητος δώρα· 
τού ρόδου ή δρόσος έλαμπεν είς τήν όψιν της· ή 
έβένιος κόμη της, έστεφε τό κρίνου καθαρώτερον καί' 
ίλαρώτερον μέτωπόν της· ύπό τάς μακράς καί μαύ- 
ρας βλεφαρίδας της, έλαμπεν ό ουρανός· τό μειδία
μά της ένέπνεεν έρωτα . . . καί τί νά σάς εϊπω πε
ρί τοϋ χαρίεντος τραχήλου, τού λεπτού αναστήμα
τος, τών λευκών της χειρών, τοϋ ήδυτάτου θελγή- 
τρου · Φαντασθήτε κόρην ώραιοτάτην, έμψυ-
χουμένην ύπό εύγενοΰς καί καλλιεργημένου πνεύμα
τος· προσθέσατε είς τοσαϋτα θέλγητρα καρδίαν τρυ
φερόν, ψυχήν εύαίσθητον ·, . . . τριακοσίας χιλιά
δας φρ. προίκα. Τοιαύτη ή νέα Εμμα έπαρουσιάσθη 
είς τάς συναναστροφάς· ευθύς έλατρεύθη υπό πολλών.

Οί άξιολογώτεροι γαμβροί σωρηδόν έπαρουσιάσθη- 
σαν· οί κατά τόν πλούτον, τήν άξίαν, τό γένος, τήν 
•κοινωνικήν θέσιν μάλλον διακεκριμένοι νέοι άπέ- 
θεταν είς τούς πόδας της τήν καρδίαν, τόν πλού
τον, τούς τίτλους των, και αιωνίου έρωτος όρκον 
(έλεγαν)· καί άπίστευτον δέν ήτο· τό ήξιζε. Δέν 
εϊχεν είμή νά έκλέξη· ούδείς μεγάλης οικίας διάδο
χος ήτον απών* παντοίας όρέξεως παρήσαν μνηστή
ρες, ώραΐοε, νέοι, αξιαγάπητοι, εύγενεΐς, μεγαλο
πρεπείς, άπό τού όχηματούχου τραπεζικού μεσίτου, 
μέχρι τοϋ νέου ζατρικίου· έκ τοϋ μυστακοφόρου

γελοιογραφικής εθολογίας, οιαν ύπαινίττεσθε. Με- 
γάλως μ.ετεβλήθη ά κόσμος* δέν εϊνε πλέον ή αύτη 
οικογένεια. ’Εκ τών έργαστηρίων μέχρι τών αιθου
σών, έκ τούτων μέχρι τών άχοειεστάτων άνωγέων, 
ούτε αντιθέσεις τόσον μεγάλαι, ούτε ποκιλία τοσαύ- 
τη, όσην συνηθίζετε νά λέγητε, ύπάρχουν. Σήμερον, 
κύριε, εϊσθε πολϊται άπαντες· καί ύπ’ αύτόν τόν 
κοινόν χαρακτήρα, άποδεικνύεται δτι ό αιών σάς έ
χυσεν απαντας εις τόν αύτόν τύπον ίδέτε άλλήλους· 
ενδυμασίας, κλίσεων, συμφερόντων, ύποθέσεων ταύ- 
τότης. . . . Δέν λέγω δέ καί γνωμών· είς τούτο 
μόνον υπάρχει διαφορά, (έκ τού πίλου φαίνεται).

Αλλως τε ίσότης, είνε τής έποχής ά τύπος. Τόν 
τραπεζίτην, τόν τεχνίτην, τόν αύλικόν, τόν πεπαι- 
δευμένον, τί άλλο τούς διακρίνει·, ή αξία. Καί τά 
αύτά τού Λονδίνου καί τής ©ηβετίας υφάσματα, 
τήν δούκισσαν, τήν ράπτριαν, τοϋ συμβουλαιογράφου 
τήν θυγατέρα, καί τού έργάτου τήν σύζυγον, ένόνου- 
σιν άπάσας ύπό τής χάριτος καί τών θελγήτρων τήν 
ισότητα. Τριάκοντα επαναστάσεις (εύλογημέναι εΐεν 
ύπό τού θεού) σάς προσέτριψαν τοσούτον πρός άλ
λήλους, ώστε είδατε τέλος δτι τής αύτής ζύμης 
εϊσθε άπαντες, καί αί άπηρχαιωμέναι πανστολίαι, 
κατετρίβησαν καί άπωλέσθησαν.

— Σ’ έννοώ, Ασμοδαΐε, καί άληθές εϊνε. ’Εν τώ 
βίω είνε τά ήθη μας, καί δχι πλέον έν ταΐς ςολαΐς

— Κύριε, τούτο ήθελα νά σάς είπώ· διά νά τά 
έδώμεν, πρέπει νά παρατηρώμεν έπέκεινα τού προ
σώπου. ϊνα όρίσωμεν τούς χρωματισμούς αύτών, άλ
λων χρίζει γραφίδων, καί δχι μόνον ίχνογραφούσης 
έπί χάρτου· ούτε νά άνασηκώσητι; ςίγτρ καί τ’ άπό- 
κρυφα τοϋ βίου νά συλλάβη άρκεΐ· τήν καρδίαν πρέ
πει νά ίτάση, ΐνα ζώντα εύρη τά ήθη.

— Λοιπόν, φίλε μου διάβολε, έάν είς καρδίαν νά 
ϊδης δύνασαι, ώς εις άνώγεον, ή ώς είς κοιτώνα, παρα- 
τήρησον, καί είπε τί βλέπεις. Πολύ μοί άρέσκει νά 
γνωρίζω τι συμβαίνει έντός τών καρδιών, καί νομίζω, 
ώς καί σύ, δτι έκεΐ εϊνε τών ήθών τό κάτοπτρον, 
καί δχι ύπό τό καχεμίριον βαγιαδέρας τού θεάτρου, 
ούτε έν γένει είς τάς έξωτερικάς περιστοιχήσεις.

— Αφού ούτως έχη, Κύριε, προσοχή, καί θεωρή
σατε έν σιγή . . . έκεΐ, πρός τής βακτηρίας μου τήν 
άκοαν, έντός τοϋ δώματος τούτου, κατά τήν τρίτην ο
ροφήν, τά τέσσαρα ταύτα λαμπρά παράθυρα μετά 
πορφυρών καί κυανών παραπετασμάτων . . . Διά τού 
παραθύρου ίδέτε . . . ’Εντός αιθούσης λαμπροτά- 
της, άμυδρώς φωτιζομένης ύπόλαμπάδος, πρό πολ- 
λοϋ διαρρεούσης κατά μήκος τής έπιχρύσου λυχνίας, 
βλέπετε τόν νέον έκεϊνον j · . . ήραΐον εϊνε τό πρύ- 
σωπόν του, άλλ’ ωχρόν ή κόμη του ύπό καλλιτέχνου 
έβοστρυχίσθη· άλλ’ αύτός τήν έκαμεν άνω κάτω· 
μεγαλοπρεπής ή ένδυμασία του· έκαστον ύφασμα υ
πό τού συρμού έκλελεγμένον. Έν τούτοις, πρό ολί
γου είσελθών, έρριψε τόν λαιμοδέτην του έπί τοϋ ά- 
νακλιντηρίου τούτου, καί ειπεν είς τόν υπηρέτην 
« Ιωσήφ, κλείσε καί πλαγίασε. » Τότε ό νέος έκάθη- 
σενέπί τήςέρυθροξυλίνης ταύτης καθέδρας* τόν αγκώ
να έπί τής τραπέζης τής έκ πορφυρίτου έστήριξε· τό 
μέτωπον είς τήν χεϊρα προσέκυψε, καί ούτω μένει... 
Μεσονύκτιον ήτον. Εκτοτε, είς τό χρυσαλαβάστρι- 
νον ώρολόγιον, τόν χρόνον ύπό τού έρωτος άφο- 
πλιζόμενον παριστάνον, έσήμανε μία, μία καί ή-

«ριστειούχου τού Ιουλίου, μέχρι τού έπί τό άγγλι- 
κώτερον ένδυομένου άντικόμητος· όλαι είς τούς πό
δας της ήσαν αί τάξεις, ύπό τού έρωτος τήν ισό
τητα, επικαλούμενοι τόν ζυγόν τοϋ υμεναίου.

Εάν ή Εμμα, ώραία, λατρευομένη, ύπό σεβασμού 
καί θυμιαμάτων μεμεθυσμένη, ήτον ολίγον φιλάρε
σκος· έάν άστεϊζομένη άπήλπιζε χιλίας ψυχάς, έ- 
καμνε παίζουσα χίλια θύματα, τίς ήθελε τήν μεμ- 
φθή ·, Εϊνε τής κόρης τό θειον δικαίωμα, τής καλ
λονής ή όρεξις· έπανάστασις δέν θέλει έγερθή κατά 
τής καταχρήσεως ταύτης. Η Εμμα ήδύνατο λοιπόν, 
κούφη καί υπερήφανος, χιλίους νά δέση άτιμωρητί 
είς τό άρμα της δούλους .... Δεν τό έκαμε. Ού
δόλως ματαιοφρονοϋσα διά τοσαύτας λατρείας, έμε- 
νεν έντός τοσαύτης πομπής σεμνή καί φρόνιμη, όχι 
δέ καί αναίσθητος .... ήθελε ν εϊσθαι ελάττωμα· 
καί αύτη ούδέν εϊχεν· ήτο σπανία κόρη ! σχεδόν 
θαύμα !

— Είσαι βέβαιος Ασμοδαΐε, ότι ήτο τού ιίώ- 
*ός μας;

— Ιδού δ εραστής της.
— 0 νεο; ούτος, ό μέλλών νά αύτοχειριασθή;...
— Προχωρεί ό ωροδείκτης, κύριε· αφήσατε με νά 

εξακολουθήσω. Ελεγα ότι ή Εμμα εϊχε ψυχήν εύγε- 
νή ώς τά θέλγητρά της, εντελή ώς τήν καλλονήν 
της· άρα νά άγαπήση ώφειλε. Τωόντι, μίαν ήμέραν, 
(τότε πρώτην φοράν), έπαλλεν ή νέα της καρδία, 
τό παρθενικόν της στόμα έκράτησε τόν άνασηκόνον- 
τα τό στήθός της στεναγμόν, καί οί έως τότε πε
ριχαρείς όφθαλμοί της δειλοί καί τεθορυβημένοι ε- 
χαμήλωσαν έν τή καλλονή αύτών ... Εντός τού 
κρότου μουσικής συμφωνίας, τής λάμψεως τών φώ
των, τής κινήσεως τών προσκεκλημένων, νέος τις, 
τού πατρός της φίλος, εϊχεν εΐσέλθει είς τήν αίθου
σαν, καί τά βλέμματα ύψώθησαν πρός αύτόν άπαν
τα τών γυναικών, έκτός τού τής Εμμα; . . . έψαλ
λε τότε· έγεινε σιωπή· εϊχε φωνήν τόσον ώραίανί 
Δυστυχής Εμμα ! έχασε τόν ρυθμόν καί σχεδόν τήν 
φωνήν· έρυθρίασεν, έτρεμε .... σχεδόν έδάκρυσε, 
νομίζουσα ότι έχασε τά προτερήματά της τήν έσπέ· 
ραν έκείνην άλλ’ ούδέποτε τόσον ώραία ήτον . . .. 
0 έρως εϊχε τέλος έγγίσει τήν καρδίαν της, καί 
τοϋ Εύγενίου τό βλέμμα ήτο τό βέλος του.

— Ασμοδαΐε, ψυχή μου, τό βέλος σου μού συρί- 
ζιι είς τά ώτα· πολύ κλασική εϊνε ή μεταφορά σου, 
διά τόν καιρόν καθ’όν ζώμεν.

— Κύριε, είμαι γέρων διάβολος· άφήσατέ με νά 
διηγώμ,αι όπως δύναμαι.

Εκ τών διαφιλονεικούντων τόν έρωτα τής ωραίας 
έμμας αντιζήλων, ούδείς όσον ό Ευγένιος ήξιζε νά 
τόν απόκτηση, καί αύτήν τήν φοράν, κατά τύχην, 
ίσως καί έπί τούτου, άλλά παρά τό σύνηθες, ό έρως 
καί ό ορθός λόγος είχαν συμμαχήσει, ίση έκατέρω
θεν καλλονή· ίση ψυχής εύγένεια· πνεύματος, εύαι- 
σθησίας, φιλοκαλίας, χαρακτήρος, ίσον εκατέρωθεν 
θέλγητρον καί τάξις καί περιουσία άνάλογος· εντε
λής ήτον ή συμφωνία, ώστε καί ή κακολόγος ζηλο
τυπία, καί ό συκοφάντης φθόνος ήναγκάσθ.-.σαν νά ό- 
μολογήσωσιν ότι ή Εμμα μόνη ήξιζε τόν Ευγένιον, 
καί αύτός μόνος τήν Εμμαν.

Επροχώρησεν δ έρως, καί περί γάμου έγεινε λό
γος. Είς τήν εύτυχίαν, ούδέν πρόσκομμα. Εκατέρω

θεν αί οίκογένειαι ένεθάρρυνον τών έραστών τήν ευ* 
χήν· τής Εμμας ή συγκατάθεσις ασφαλής ήδη, ϊνα 
έκφρασθή δένέλειπεν, είμή νά νικήση τήν παρθενικήν 
συστολήν. Τέλος ό Εύγένιος άπό τήν έλπίδα μεμε- 
θυσμένος, έξ ανυπομονησίας ψυχορραγών, έδέχθη τήν 
όμολογίαν της, ήκουσε τού έρωτός της τόν όρκον, 
καί δ έρως τής ϋμμης ήτον άγνός ώς ή ψυχή της, 
ώς τό βλέμμα της ήδύς. «Εύγένιε, τώ έλεγεν, έάν 
μόνον αξιαγάπητος καί Θελκτικός ήσο, ήθελα πά
λιν σε αγαπά μάλλον τών αντιζήλων σου- άλλ’ εί
σαι εύγενής καί γενναίος, ύπερήφανος καί άνδρεΐος· 
ύφ όλων τιμάσαι, θαμάζεσαι. Ω! πόσον θέλω χαοή 
γενομένη σύζυγός σου, καί όπερηφανευθή διά τό όνο
μά σου I Ευγένιέ μου, φίλτατέ μου, πόσον ύπό τής 
δόξης σου θέλω ύψωθή! . . . «Γονυπετής $ίς τούς 
πόδας της, μέ χαράς δάκρυα, άπεκρίνατο είς ταύ
τα εμπαθέστατα .... « Εμε λοιπόν μ.όνον άγάπα ! 
πάντοτε θέλεις μέ άγαπά επειδή θέλω εϊσθαι άξιος 
σοϋ. »

Διετάχθησαν τά τής προικός. άγγιζαν είς τήν 
εύδαιμονίαν.

— Ασμοδαΐε, ό ωροδείκτης ταχέως βαδίζει, ή 
δε ιστορία σου βραδέως· είς τόν έρωτα έτι είσαι· 
καί άπό τοϋ προοιμίου άν κρίνωμεν, πολλά έχεις νά 
είπης.

— Κύριε, προϋπολόγισα τά λεπτά· βλέπετε ότι 
ό νέος εϊνε είσέτι ακίνητος.

Μίαν εσπέραν .... τόν Νοέμβριον ....
— Τόν παρελθόντα ·,
— Ισως. Εγευμάτιζαν είς τοϋ πατρός τής Εμ- 

μης. Ο Εύγένιος ήτο πλησίον της· τά τραγήματα 
έξηκολούθουν, ένω έζευγνύετο ή άμαξα διά τό θέα- 
τρον, ή δέ συνομιλία περιεστρέφετο όπωσοϋν σφοδρά 
είς τό τής ήμέρας ανέκδοτον. Η πόλις άπασα ήκου
σε τήν γελοίαν καί θλιβεράν αύτήν ιστορίαν· νέος 
τις καυχηματίας, ήμιμεθυσμένος, εκφράσεις αύθά- 
όεις, άςιότιμός τις άνθρωπος ύβρισθείς! .... καί 
ή έκ τούτου μονομαχία ήτο τό άντικείμενον. Επρό- 
κειτο περί θέσεώς έν τώ θεάτρφ· ό καπνός τού καμ
πανίτου εϊχε θολώσει τούς οφθαλμούς τού νέου καυ- 
χηματίου, φοιτητού τής οπλασκίας, καί έξ αύθα- 
όείας φιλέριδος. Η δβρις δημοσίως εϊχε γίνει, καί ή 
ίκανοποίησις ώφειλε νά ήνε τοιαύτη, όθεν ό αξιότιμος 
άνήρ έπεσεν ύπό τό ξίφος τού αθλίου οςίζ τόν προύκάλε- 
σε. Πανταχού τόν έλυποϋντο, τόν έμέμφοντο, καθ’ 8 
άξιότιμον ζωήν παίξαντα πρός ζωήν άγνωστου αν
θρωπάριου. Τόν έπήνουν ώς άνδρείως ύπερασπίσαντα 
τήν τιμήν, καί έκ τοϋ γεγονότος μεταβαίνοντες είς 
τήν αρχήν, θερμώς τήν μονομαχίαν προσέβαλλον καί 
κατηγορούν, ύπερασπίζοντο καί έδικαιολόγουν, διά 
τών ε'|ϊίσης ισχυρών έπιχειρημάτων τής θρησκείας 
καί φιλοσοφίας, τή; προλήψεως καί τιμής. 0 τής 
Έμμης εραστής, παρασυρόμενος άπό της ηλικίας 
του, καί τής γενναιότητος τήν εύφλόγιστον φιλο
τιμίαν, ύπερασπίζετο καθ’ όλας σχεδόν τάς περι
στάσεις» τήν σκληράν τής μονομαχίας άνάγκην. 0 
δέ πατήρ αυστηρός, βαρύς, είς τάς άρχάς του άμε- 
τάτρεπτος, καί ψυχρώς συλλογιζόμενος, άδυσωπή- 
τώς τήν έταττε μεταξύ τών έγκλημάτων. Η Έμμα, 
εύαίσθητος, (ώς καί πάσα κόρη παρά τώ εραστή έ- 
ρώσα) είς τήν ιδέαν τοϋ φόνου φρίττουσα, τήν μέν 
γνώμην τού πατρός της ύπεστηριζε, είς δέ τήν τοϋ
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νέου ευγλωττίαν με διάπυρου άπεκρίνετο βλέμμα.
Τά ζωηρόν καί δηκτικόν τή; συζητήσεως, άπεδείκνυε 
σαφέστατα τήν τών ιδεών καί ηθών μα; αβεβαιό
τητα, ώς πρός τά άντικείμενον τούτο, καθαπτόμε- 
νον τής αείποτε εύερεθίστου φιλοτιμίας. “Οχι, κο
ριέ' μου, έλεγεν έντόνως ό πατήρ, απαρίθμησα; ήδη 
τά ίσχυρώτερα του επιχειρήματα· όχι, ό άξιότιμος 
άνήρ, ά οικογενειάρχης, ά τον βίον είς τήν πατρίδα 
του όφείλων πολίτης, ουδόλως χοεωστεϊ νά δίδη είς 
τά τυχόν προσβάλλον αύτόν άνθρωπάριον τά άνόη- 
τον και θηριώδες δικαίωμα, διά φόνου νά δικαιώσνι 
τήν προσβολήν.

— «Αλλά ή τιμή δέν επιτρέπει πάλιν νά παρι- 
φρονηθή τις, νά σιωπήση ύβρισθείς, νά έπάρη καί 
νά φυλάξνι τής ύβρεως τό στίγμα !

— «ή τιμή νε'ε ! καί ποΰ τήν θέτετε σας παρα
καλώ; έν τή μονομαχία; δέν τολμάτε βεβαίως, 
διότι είνε γελοΐον. Α ! χάρις εί; τόν θεόν, καί είς 
τάς προόδου; τού άνθρωπίνου νοός, τό λογικόν, άρ- 
γά μέν, άλλ’ ήδη Οριαμβεύον, άπεσκωράκισε τών η
θών μας τό άζιοθρήνητον αύτό λείψανον τού άντι- 
κοινωνικού καί βαρβάρου εθίμου, έκ τής άμαθείας 
καί παχυλότητος τού μεσαιώνος γεννηθέντος, δτε ή 
κτηνώδης βία άντί νόμων καί δικαιοσύνης έβασί- 
λευε. Τότε ή μονομαχία σα; ήτον ή θεία δίκη· ήτο 
τό άείποτε παρά τή βία κείμενον θειον δίκαιον 
καί τά ληστρικόν τούτο ώραΐον δίκαιον, ή τού θεού 
αύτη δικαιοσύνη, άνήκεν είς τά έντελέστερον ξίφος, 
είς τήν νευρωδεστέραν χεΐρα, εί; τόν έπιδεξιώτε- 
ρον μαχαιροφόρον, έστω καί προδότην, επίορκον 
αίσχρόβων φονέα, είς τόν μάλλον ισχυρόν, τόν μάλ
λον έπιδέξιον έμενε το άπό σάς όνομαζόμενον τιμή· 
καί ίδού, νέε μου, ίδού ή άρχή τής μονομαχίας σας,
έπί τοσούτω περιβεβλημένης δέν ήξεύρω όποιον γοή- 
τευμα άνδρείας. Οί Ρωμαίοι, καί τοι άνδρεΐοι καί 
φιλόδοξοι, ήγνόουν τήν μάχην ταύτην. Σήμερον, ό 
λογικός καί περιεσκεμμένος Αγγλος, τήν πεοιφρονεΐ, 
όχι έξ άνανδρείας.ό ούκέτι έλευθεριάζων Σλάβος, καί 
ύπό τό κνούτον ών, τήν λατρεύει’ καί παρ’ ήμΐν, Εύγέ- 
νιε, παρ’ ήμΐν, καθόσον ή έλευθερία άναπτύσσει τήν 
ψυχήν μας, καί τά φώτα τόν νοΰν μας έκτείνουσι, 
ή δέ φιλοπατρία τήν φιλοτιμίαν φωτίζει, ή μονο
μαχία παριφρονουμένη, άποσκωρακίζεται έκ τής άνα- 
νεουμένης καθοριζόμενη; κοινωνίας μας· ή τιμή δέν 
περιορίζεται εί; τά κεκρυμμένον τής μονομαχία; 
στάδιον, καί ό άνδρεΐός πολίτης είς τό έθνικόν βή
μα άναδεικνύεται, κατά τάς πολιτικά; μεταβολάς 
εναντίον τών δεσποτικών λογχών, κατά δέ τήν 
πρώτην τοΰ τυμπάνου πρόσκλησιν ύπό τήν έθνικήν 
σημαίαν. ’Εκεί μόνον άπαντάται τού άνδρείου ό τί
τλος·· είς δέ τής μονομαχίας τήν γωνίαν . . . . ! 
Εύγένειε,-χάνει μέν τήν ζωήν, τήν δέ τιμήν δέν
άνακτά τις. ■ · . .

— « Αλλ’ έάν τις διστάση νά παρευρεθή, ή πε- 
ριφρόνησις, ή αισχύνη, ή έπ’άνανδρεία μομφή·! . . · 
ϊποφέρονται; . . Εμμα, άποκριθήτε.

— « Εύγένιε,γτό αίσχος είς τόν προκαλούντα προ
σάπτεται. Μονομαχία ! ώ τή; φρίκης ! Διά μίαν λέ
ξιν, έν βλέμμα, έν ούδέν, νά τρέχη τι; νά σφάζη- 
ται ! Εκ στιγμιαίας οργής, νά λησμονή έαυτόν καί 
τούς άγαπώντας ! Νά Ουσιάζη είς ψευδοφιλ.οτιμίαν, 
εί; τήν φιλαυτίαν του, τήν τύχην .οικογένειας, τήν

καρδίαν μ.ητθό; τήν ζωήν συζύγου . . . ναι, κύριέ, 
τήν ζωήν της. Α ! φίλε μου ί ό πατήρ μου έχει 
δίκαιον ό μονομάχος είνε τέρας, έγωϊστή;, άναίσθη- 
τος ! Ηττηθείς, αίσχος μόνον προσέκτησε, θριαμβεύ- 
σας δέ, πώς θεωρείται είς τήν κοινωνίαν ; Α τής 
άηδία; ! μονομάχος ! είνε πολύ βάναυσον· ναι, κύ
ριε ! ύποβλέπεται πανταχοϋ. Σκεφθήτε τωόντι, Εύ- 
γένιε, σκεφθήτε ότι ό μονομάχο: είνε άνθρωπος 
αιμοσταγής ! έκαστος τόν άποφεύγει, ούδείς τόν δέ
χεται είς τόν οίκόν του, είνε άνθρωπο; άπωλολώ;.

— Απωλολώ; ! . . . άλλ’ ό δυστυχής, προκλη- 
θεί;, ύβρισθείς, έστω (ύποθετέον) ύπά ούτιδανού τί
νος, έάν κατά τού ούτιδανού αύτού άποποιηθή νά 
μονομαχήση, τί θέλει είπει ή κοινή γνώμη ; αί συ- 
ναναστροφαί σας ; ειρωνικόν δέν θέλει βλέπει έπαι
νον, είς έκάστου μειδίαμα; τίς φίλος τήν χεΐρά του 
θέλει σφίγξει ; τίς γυνή θέλει τόν άγαπήσει ; Εμμα! 
είπέτε με σάς παρακαλώ . . .

Τί έμελλεν αύτη ν’ πποκριθή ; . . . ή καρδία τη; 
σφοδρώς έπαλλεν, ήστραπταν αί παρειαί τη;, καί τά 
βλέμμα της ! . . . ύπηρέτης ήλθε καί ήγγειλεν ότι 
περιμένει ή άμαξα· άνηγέρθησαν.

— Ασμοδαΐε, κρίμα τωόντι, έπεθύμουν νά ή
ξεύρω . . .

— Μή μέ διακόπτητε, κύριε, ίδού έστέναξεν ό 
νέος, καί ά ωροδείκτης τά τρία τέταρτα διέβη.

ΐίγέρθησαν· τού πατρός τό πρόσωπόν διετήρει εί
σέτι σημεία τινά τής (παρ’ αύτώ κριτή) κεραυνοβο- 
λησάσης τήν όλεθρίαν τών μονομάχων ψευδοφιλοτι- 
μίαν αύστηρότητος. Ο Ευγένιος λύπην τινα καί στε - 
νοχωρίαν ήσθάνετο- δέν έδυνήθη ούτε νά προσποιτ,θή 
συμφωνίαν γνώμης μετά .τοϋ γέροντος, μ’ δλον τά 
πρός αύτόν σέβας του, καί τήν άγαπητήν καί ώραίαν 
του Εμμαν νά επίπληξη σχεδόν ήθελε, ήτο δυνατόν 
ν’ άρχίσωσι αί καρδίαι των νά μήν ήνε καθ’ όλα σύμ
φωνοι ! Σκυθρωπός καί σχεδόν θυμωμένος τή έπρόσ- 
φερε τόν βραχίωνα. Εκ τούναντίου δ’ έλαμπεν άπά 
χαράν καί έμειδία έκείνη· ό τρόπο; της ύπεδείκνυεν 
ήδεϊαν τινά υπερηφάνειαν μετά δεικτικής μεμιγμέ- 
νην καί θελξικαρδίου πονηριάς, τό βλέμμα της ου
ράνιον ήτον, καί ή πετώσα ώραία χειρ τη; άμα έγ- 
γίσασα τήν χεΐρά του. τήν έσφιγξε περιπαθώ; . . . 
Τί έπεθύμει νά τόν κάμη νά νοήση ; καί τίς τόν 
έμπόδιζε νά τό νοήση ;

Ανεχώρησαν ώς άστραπή, έφθασαν εί; τόν ναόν 
τών οχτώ Μονσώχ. Τά χείλη της έμειδίων, ή χειρ 
όλονέν εί; τού έραστού τη; έμενε καί ή άμαξα ή- 

νοίχθη.
Τά νέον μελόδραμα έκεϊνο εύδοκίμει τά μέγιστα, 

καί, μανίαν έπροξένει* όλ’ οί Παρίσιοι έστρεχαν νά κοι- 
μηθώσι καί είς τήν θύραν νά συντριφθώσι. Φοβερά 
ήτον ή συρροή. Οί φίλοι μας θεωρεΐον είχαν· ήδύ- 
ναντο λοιπόν νά περιμένωσι τήν άοαίωσιν τού πλή
θους· άλλ’ ή σκηνή ήνοίγετο σχεδόν ήδη, ή Εμμα 
ήσθάνετο τήν φυσικήν τή; ήλικίας άνυπομονησίαν, 
καί πάντοτε είνε δυσάρεστον νά βλέπη τις άλλους 
πρό έαυτού διαβαίνοντας. Ερρίφθησαν εντός τοϋ 
πλήθους, τά όποιον ποτέ ώραίας θέσις δέν είνε. Τήν 
έπροστάτευεν ό Εύγένιος μετ’ έρωτικής προσοχής, 
καί τό κύμα τούς είχεν ήδη φέρει μέχρι τής κλίμα- 
κο;, χωρίς νά πάθη τό παραμικρόν ό πρόσφατο; καί 
λαμπρός στολισμό; τη;. Αλλ' αίφνης έκεΐ ήβμμα,

σφιγκτά τόν όδηγόν τή; κρατούσα,έζέβαλε κραυγήν, 
καί έντρομο; ριπτομένη έπί τοΰ Εύγενίου, άφησεν είς 
δύο νέους δίοδον, συγκρατουμένου;, ώθούντας, γε
λώντας, καί οίτινες, έκ τής μέχρι γελοίου φερούσης 
τόν συρμόν ένδυμασίας, τής θορυβώδους άνησυχίας, 
τών έπί τό Κοζακικώτερον μυστάκων, καί τών ά- 
ποτόμων έκφράσεοιν των, έφαίνοντο όντες έκ τών 
αύθαδών έκείνων κενοζεφάλων έν τοΐς χαμαιτυπίοις 
διαπρεπόντων, τήν άναίδειαν καί τόλμην των συνή
θως περιοριζόντων είς τάς συναναστροφάς, τών οποίων 
είνε έρωτες. Τής οργής ή φλόξ άνέβη είθύ; είς τό 
μέτωπόν τού Εύγενίου καί τήν ήρώτησε· Τί έχεις 
Εμμα ; ένφ μέ τό βλέμμα έλάμβανε τών αύθαδών 
τά διαγνωστικά καί έβραζεν ύπό οργής. Εγνώρισε τό
τε τό σφάλμα της έκείνη, καί τώ είπε χαμηλά προσ
παθούσα νά τόν άπομακρύνη. ■ Τίποτε, τίποτε, φί
λε μου, άκουσίως μ’ έπάτησέ τι; τόν πόδα, καί δέν 
ήξεύρω τις.—Εί; τών δύο τούτων; — Οχι, Ω ! όχι 
σέ βεβαιώ. — Καί ούτε λέξιν συγγνώμης, καί τήν αύ- 
θάδειαν νά διαβώσι πρό σού ! — Ω ! νά μέ θάψης 
Εύγένιε, σιώπα, σιώπα. »

Τό πράγμα ίσως έω; αύτού ήθελε μείνει- ό Ευ
γένιο; έπάσχιζε νά περιστείλη τήν όργήν του· ή Εμ
μα κάτωχρος, τόν έσυρε πρός τά όπίσω, ζητούσα νά 
ίδη τόν πατέρα της, ολίγον μακρύτερον ύπά τού πλή
θους κεκρατημένον· ήθελαν χωρισθή, λησμονήσει . . . 
Αλλ’ εί; τών δύω έκείνων νέων, τήν αύθάδειαν φέ
ρων εί; τό άκρον, έστράφη μέ γέλωτα, καί άτενίζων 
τήν βμμαν, ώ; συνείθιζε νά βλέπη γυναίκας άξίας 
τοιαύτης λατρείας, είπεν είς τόν σύντροφόν του. 
« Μά τόν θεόν, νόστιμη είνε ! μάτια πού σφάζουν, 
κακόμοιρε ! άλλά στχηματίζω ότι ή Α,δέλα είνε ώ
ρα ιοτέρα. »

Αί αύθάδεις αύται λέξεις, τοσούτον δυνατά έρρέ- 
θησαν, ώστε είκοσιν άνθρωποι έστράφησαν καί είδαν. 
II Εμμα άπό λευκή, έγεινεν ώς φλόξ, έχασε μίαν 
στιγμήν τήν δρασιν, καί άφού διεσκεδάσθη τών 
όφθαλμών της ή θόλωσις, χωρίς νά ίδη μήτε νά αι
σθανθώ πώς ή μεταβολή έγεινεν, εύρέθη είς τόν βρα
χίονα τού πατρός της, ό δέ Εύγένιος καί οί δύο νέοι 
έγειναν άφαντοι.

— Ασμοδαΐε, είς άκάνθας κάθημαι* έπτά μόνον 
λεπτά έχεις νά όμιλήσης, τό μελόδραμα τούλάχιφον 
τρεις ώρας θέλει διαρκέσει.

— Κύριε, δέν εΐμεθα καταδικασμένοι νά τό ά- 
κούσωμεν.

Οί αΰτόπται τής άταξίας αύτής είχαν πολύ ά- 
ραιωθή ότε συνήλθεν ή Εμμα' οί άνδρες μάλιστα 
είχον διαβή, αί δέ γυναίκες τήν έθεώρουν είσέτι. Αλλ’ 
ήκούσθη τά πρώτον τής μουσικής σημεΐον, μουσικής 
τού Ροσσίνη· ή αίθουσα άπασα έκλονίσθη· είκοσι 
σάλπιγγες έπαιζον· βουκολικόν ήτο τό δράμα, όσοι 
έκ τού πλήθους είχον μείνει, έλησμόνησαν τήν 
νέαν κυρίαν, καί έσπευσαν νά άναβώσιν. II Εμμα 
έπί τοΰ πατρός της στηριζομένη, ήκολούθησε τό 
πλήθος· δέν ήξευρε πλέον τί έκαμνεν, ή καρδία της 
έπαλλεν είς τό στήθός της ώς σφύρα κτυπώσα- τά 
γόνατά της έτρεμον, ή γλωσσά της ήτον ώς κεκο- 
λημένη είς τόν ουρανίσκον της· είχεν είς τήν κεφαλήν 
της ταραχήν φοβεράν, καί είς τά ώτα βοήν, πνίγου- 
σαν τόν στοχασμόν . . . έβάδιζεν, άνε'βαινε, βοη- 
Οουμένη ύπό τού πατρός της. Δχρός ήτο καί ό πα

τήρ της, ανήσυχο; καί βιαστικός ... Atari; . . , 
Εφθασαν είς τόν διάδρομον, έπαρουσίασαν τό είση- 
τήριον, καί ή κλειδούχος ήνοιξε τά θεωρεΐον· άλλ’ ή 
Εμμα, καθ’ ήν στιγμήν διά νάεϊσέλθη έσήκωνε τόν 
πόδα, άφωνο;, έλυποθύμησε καί έπεσε.

Τήν αύτήν στιγμήν, ό Εύγένιο; ήσυχο;,περιχαρή;, 
ήρχετο νά τού; εύρη. Εφθασεν έγκαίρω; τοΰλάχισον 
διά νά τήν φέρη είς τάς άγκάλας του μέχρι τής ά- 
μάξης· τότε τουλάχιστον οί διάδρομοι, at κλίμακες 
ήσαν ελεύθεροι. Μόνοι οί γραφείς είδαν τήν νέαν. 
« Αύτή είνε, ιδού την, » έψιθύριζον οί έπί τών ει
σιτηρίων. Εκείνοι έπέστρεψαν ταχέως οίκαδε . . . 
ό,τοΐον συμβάν ! όποιον σκάνδαλον διά νέαν ! . . . 
Αλλ’ είς τού; Παρισιού;, τά πάντα έξαλείφονται, 
λησμονούνται- γίνονται τόσα καί τόσα.

— Τέλο; 1 . . . τέλος, τί είχε συμβή ύπά τό 
περιστήλιον τού θεάτρου ; . . . . Τό εννοήσατε βε
βαίως.

Μάτην ό Ευγένιος, ήσυχο;, φαιδράς, χαρίης, με- 
τεχειρίσθη όλην τήν τέχνην τού έρωτος, όλα τής 
άνδρείας τά ψεύδη διά νά ήσυχάση τήν έρωμένην 
του καί νά μεταπείση τόν γέροντα. Η Εμμα μέ 
οφθαλμού; πλήρεις δακρύων, τρόμου καί έρωτος, 
έθεώρει τού; οφθαλμούς του, καί έκλαιε βλέπουσα 
αύτόν μειδιώντα. » Προσεβλήθην, έλεγε καθ’έαυτήν, 
μέ άγαπά, άνδρεΐός είνε, θέλει μέ έκδικηθή. Πόσον 
είμαι δυστυχή; !» 0 πατήρ, σιωπηλός καί σκυθρωπός 
ήκολούθει καί αύτός τόν νέον μέ τό εταστικόν του 
βλέμμα, καί άμφίβαλλε περί τής ειλικρίνειας τού 
έραστού τής θυγατρός του, μ’ όλην τού Εύγενίου 
τήν ταχύνοιαν. ’Εν τούτοις γονυπετής ούτος πρό τής 
Εμμας, τήν έβεβαίωνεν ότι διά τήν άποτολμηθεΐ- 
σαν προσβολήν έζητήθη συγγνώμη, καί τά πάντα 
έτελείωσαν. Χιλιάκις τόν έκαμε νά τό έπαναλάβη, 
καί πάλιν δέν ήσύχαζεν ή καρδία της· χιλιάκις τά 
ήκουσεν ό γέρων, καί πάλιν δέν έπείθετο τό πνεύ
μα του.

’Εσήμανεν ή ένδεκάτη· ήδη έμελλε νά άναχωρή- 
ση ό Εύγένιος, καί όμως άκτίς έλπίδος έπράϋνε τήν 
νέαν έρωμένην, καί τόν γέροντα· αίφνης δέ, ύπηρέτης 
τι; ένεχείρισεν εί; τούτον γραμμάτιον κατεπή- 
γον, ύπ’ άγνώστου τινός κομισθέν. Εφριξεν ή”£μμα· 
ό Εύγένιος ήθέλησε νά άναχωρήση. Αλλ’ ό γέρων 
άναγινώσκων «Σταθήτε, ■> άνέκραξε, καί εύθύς ή 
'Εμμαώχρά, τρέμουσα, σχεδόν λυποθυμούσα, έπανέ- 
πεσεν έπί τού καθίσματος της, καί έκ τής χειρός έ- 
κράτει τόν Ευγένιον

• Μά; ήπάτά,» είπεν ό γέρων, θλιβερώ; τό μέ
τωπόν του κρατών.

ι Θά μονομαχήση, ήμην βεβαία, · είπεν ή "Εμμα, 
μέ χείλη ώ; νεκρού κατάλευκα.

■•Προσεβλήθητε, άνέκραξε τέλος, ό Ευγένιοςμέ 
εύγενούς οργής έξαψιν· ναί, προσεβλήθητε, πλησίον 
τού πατρός σας, δημοσίως, ένώ σάςέκράτουν, Εμμα, 
Εμμα,.άτιμον, άνανδραν, άναίσθητον άνθρωπον ήμ
πορεΐτε ν’ άγαπάτε.»

ή Εμμα ήθέλησε ν’ άποκρψώ καί μόνον στεναγ
μόν ήδυνήθη νά έκβάλη.

0 πατήρ, άναγινώσκων, δέν είχεν άκούσει, καί 
σοβαρώς όμιλών,

«Αΰριον, είπε, τήν έβδόμην τής πρωίας, σκο
πεύετε κύριε, νά συναπαντηθήτε είς τό δάσος Ρο-
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μακβίλλε, μετά τών δύο έκείνων ανθρωπάριων, τά 
όποια σήμερον τόσον έτιμήσατε, καταδεχθείς νά συ- 
νερισθήτε τάν αύθάδειάν των, ό άντικόμης του Ο... 
καί ό Κ. dc S. Μ. . . . είνε μάρτυρες σας, καί τοΰ 
δπλου ή έκλογά θέλει γίνει εις τάν τόπον . . . Βλέ- 
πενε δτι καλώς μέ πληροφορούν. Είνε αληθές ;

«Ναι, κύριέ μου, ανάξιος καί υμών καί τής Εμμης 
ήθελον είμαι έάν . . .

■ Αρκεί* πάντγ περιττόν νά έπαναλάβωμεν τάν 
συζήτησιν δέν σας ερωτώ ήδη τί σκοπεύετε* γνω
ρίζω τάν πρόληψίν σας, τάν περί φιλοτιμίας ιδέαν 
σας· σείς γνωρίζετε τάς περί αύτής άρχάς μου, τάν 
περί της μονομαχία; πεποίθησίν μου· δέν συμφωνού
σα αί ιδέαι μας* άλλ’ ακούσατε κύριέ μου· εχω τά 
δικαιώματά μου, ώς σείς τά ΐδικά σας* είσθε ελεύ
θερος νά θε'σητε τάν φιλοτιμίαν δπου θέλετε, έγώ, 
δπου πέπεισμαι· σείς είσθε κύριος τής ζωής σας, έγώ, 
τής θυγατρός μου είσέτι. Απεφασίσατε νά μονομα
χήσατε, καί έγώ πρά πολλοΰ άπεφάσισα γαμβρόν νά 
μην κάμω άνθρωπον τάν ζωήν του στοιχηματίζοντα 
μέ τού τυχόντος ούτιδανού, καί είς τάν αιχμήν θέ- 
τοντα τάν τιμάν, καθώς ά χαρτοπαίκτης εις τάν 
κύβον τάν χρυσόν του· οχι, τοιούτον σύζυγον εις τάν 
θυγατέρα μου δέν δίδω.

« Κύριε . . . δι" οΌματού . . . άτιμάζομαι έάν...
« Οχι, κύριε ! ούτε ήτοιμασμένον γαμβρόν δέν 

θέλω. Παραιτηθάτε της μονομαχίας, καί ή Εμμα 
έδική σας* άμπορώ άλλως νά σας τιμήσω, καί καλ- 
λητέραν άπόδειξιν νά σάς δώσω ;

« — Σείς, δχι . . . άλλ’ ά κόσμος . . .
« — Εύγένιε, εϊσθε έλεύθερος· έγώ είμαι πατήρ* 

έχετε τάν φιλοτιμίαν σας, έγώ τάν έδικήν μου* ί
δέτε τήν θυγατέρα μου! πράς τάν φιλαυτίαν σας 
αντισταθμίσατε τά δάκρυα της, τάν αγωνίαν της... 
ίδέτε δυστυχή - . . καί αρκεί τούτο έάν τήν αγαπά 
τε. Εγώ δέ, ιδού ά τελευταίος μου λόγος, η τάν 
μονομαχίαν, ή τάν Εμμην. Εκλέξατε.

Ταΰτα εΐπών έλαβε τάν θυγατέρα έκ τάς χεΐράς, 
καί τάν εσυρ’ έκ τής αιθούσης.

« Εμμα, άνέκραξεν ά Ευγένιος, μέ καταδικάζεις 
καί σύ ;

Ανθισταμένη είς τάν πατέρα, έστράφη πράς αύτάν 
καί τήν χεϊρά της τφ ετεινεν. Καί τοι δ’ ώχρα,
τεταραγμένη, δακρύονσα, έμειδίασε μειδίαμα λαμ- | 
πράν καί μυρία λέγον, ύπερήφανον κ’ έρωτικάν, ώς 
της όπλιζούσης τάν μνηστήρα της Ελληνίδος. ° Ευ
γένιε, Εύγένιε ! » έλεγε τήν χεϊρά του σφίγγουσα καί 
θεωρούσα αύτάν, καί τήν χεϊρά του σφίγγουσα, άκτι- 
νοβόλους ήτένιζεν οφθαλμούς, καί τά πρόσωπόν της 
εφλεγεν ή ζωή . . . άλλ' ύπόκρυφός τις δύναμις αί
φνης τά χείλη της έκλεισε, ιδέα τρομερά τήν δψιν 
της ήφάνισε, έκλεισαν οί γλυκείς οφθαλμοί της, καί 
την χεϊρά του άφίνουσα, κύπτουσα τάν κεφαλήν, τοΰ 
είπε μέ φωνήν τρέμοοσαν. · Εύγένιε, υπάκουσε τού 
πατρός μου . . . κ’ έγώ σ’ εμποδίζω νά μονομαχή- 
στ,ς· » καί τρέξασα πρός τόν πατέρα έξηλθε.

0 Εύγένιος έμεινεν ακίνητος, καί ώς κεραυνοβο
λημένος η ριζωθείς δπου τάν εϊχεν άφήσει έκείνη. 
Ενδιαθέτως έπρόφερε τούς λόγους τούτους μόνους, 
είς την καρδίαν του πίπτοντας ώς μόλυβδον χυτόν.
« Νά χάσω τήν Εμμαν . . . νά την άφήσω . . . 
ν’ άφήσω τήν έμμαν ...» Βάσανος, πάλη, άγω-

νία άνέκφραστος συνέτριβε τάς ιδέας του* έκλογής 

προκειμένης, ή τού αίσχους, η της στερήσεως έκείνης ! 

Φρικώδης διήλθεν ή νύξ . . .
Αί! κύριε, εύσυνειδότως εϊπετέ μοι, τί ήθέλατε 

κάμει εις τήν θέσιν τού νέου ;
—- Νομίζεις δτι είλικρινώς ώμίλησεν ά γέρων καί 

δτι έμελλε νά κάμη δ,τι είπεν ;
— Ναί! ό νέος έν τών δύω είχε νά έκλέξγ· ού- 

δέν πλέον* καί τό ηξευρε.
— Αφού ούτως έχει, φίλε μου διάβολε, τά πράγ

μα ήτον έμπεριδευμένον, καί άρχίζω νά έννοώ· άλ
λά τάχυνον, καί πλησιάζει ή όλεθρία στιγμή.

— Τήν έβδόμην τής πρωίας εις τού πατράς τής 
Εμμης ήλθαν οί ΚΚ. άντικόμης τού 0 . . . καί 
S. Μ. . . . καί τάν έπληροφόρησαν εΰγενέστατα μέν, 
άλλά ψυχρότατα, δτι ή μονομαχία δέν έγεινεν.

Τήν μεσημβρίαν ήλθεν ά Εύγένιος· ό γέρων τάν έ- 
δέχθη μεθ’ ειλικρινούς φιλοφροσύνης, καί τώ έτεινε 
την χεϊρά.

Τάς Εμμης τό πρόσωπόν εσωζεν ίχνη τών δα
κρύων τήςνυκτός. Ενώ δειλώς τήν έπλησίασεν . . . 
έρυθρίασεν έκείνη.

Τήν έσπέραν είχον συναναστροφήν άμα έφάνη ά 
Εύγένιος, αί νεάνιδες έμειδίασαν ... ή Εμμα ήσθά- 
νετο στενοχώριαν. Ούδείς τών νέων προσήλθεν είς 
τάν μελλόνυμφον τής βασιλίδος τής συναναστροφής. 
Ο Εύγένιος έμεινε παρηγκωνισμένος, μεμονωμένος. 
Συνωμίλουν χαμηλά, ΰπύ τά ριπίδια έμειδίων ύπο- 
κρύφως . . . δι’ αύτάν τάχα! . . . Η Εμμα δέν έ- 
συκώθη άπά τά κύμβαλον καθ’ δλην τήν έσπέραν, 
ΰπά τοΰ άναλογίου έκαλύπτετο τά πρόσωπόν της, 
καί δέν άνεσήκωσε τούς οφθαλμούς της . . . Ερωμέ
νης υπερηφάνειαν καί δόξαν ήδη δέν εϊχεν.

Μετά δύο ήμέρας είς χορόν τινα άνεφάνησαν πά
λιν σωρηδόν οί ΰπά τού Εύγενίου παρηγκωνισθέντες 
μνηστήρες τής Εμμης· καί οί νέοι χορευταί ώρμησαν 
πάλιν μέ τά λευκά χειρόκτια νά συγχορεύσωσι- ό 
Εύγένιος εϊχεν έν τούτοις είσέτι τά δικαίωμα τού 
πρώτου άντιχόρου. Φευ ! μόλις λαβών ώδήγησε 
τήν Εμμαν είς τήν τάξιν τών ζευγών, λαμπόν- 
των ΰπά νεότητος καί στολισμού, άνυπομόνων 
πράς χορόν, καί τά άντικρό του ζεύγος έγεινεν 
άφαντον, ή'λλαξε θέσιν, καί ούδείς ήθελεν εύρεθή νά 
χορεύση άντικρύ, άν είς βοήθειάν των άπροσδοκήτως 
δέν ήρχετο επταετές κοράσιον μετά μαθητού. Τυ- 
χαϊον ίσως ήτο τό πράγμα, διά τήν Εμμαν δμως τά 
πάντα ήσαν προσβολή, σαρκασμός, περιφρόνησες. Τού 
χορού ή φαεδρότης, τά άσήμαντον μεταξύ νέων μει
δίαμα, αί άσυναρτήτως κατά τήν δρχησιν διασταυ- 
ρούμεναι λέξεις, διά τήν άνήσυχον, βασανιζομένην ε
ρωμένην ήτον ειρωνικός περί τοΰ Εύγενίου ψιθυρισμός. 
Τό δ-ομά του μόνον έβόμβει είς τά ώτα της, χλευα
στικά μειδιάματα πανταχού έβλεπεν ή ύπόνοια έγί- 
νετο πραγματικόν τι . · . καί τό βεβιασμένου τού 
Εύγενίου ύφος, καθώς καί ή ιδία έαυτής δυσπιστία 
τήν έβεβαίονον . . . ήτο τεταπεινομένος* άποία 
δυστυχία δι’ αύτήν! . . . εύρέθη θά εϊχεν ύποσχεθή 
όλους τούς λοιπούς άντιχόρους... καί ό Εύγένιος-, ... 
δέν έχόρευσε πλέον, δλαι αί χορεύτριαι είχον ύπο- 
σχεθή τούς χορούς εις άλλους.

Τήν έπιούσαν ... ή Εμμα ήτον ασθενής· την 
άλλην . . . έπασχεν ήμικρανίαν, τήν άλλην . . . «-

καμνεν έπισκέψεις, τάν άλλην , . . δέν έδεχετο· την 
άλλην . . . ΰπήγεν είς τήν εξοχήν.

Ασμοδαΐε, ά ώροδείκτης έγγίζει την ώραν.
Κύριε τά βλέπω· ό δυστυχής νέος ένόησε τέλος, 

ότι τήν φιλοτιμίαν θυσιάσας είς τάν έρωτα, έχασε 
την άγαπωμένην. Εύγενής ών, ύπερήφανος, ευαί
σθητος, ήξεύρει δτι έρως καί τιμή δέν αναφύονται... 
ά ώρα ήλθεν, ίδέτε !

Τά ώρολόγιον έσήμαινεν ήθέλησα νά παρατηρήσω, 
άλλ’ αίφνήδιος μέ κατέλαβε τρόμος, καί άκων έκλει
σα τούς οφθαλμούς. Εέσήμαινεν είσέτι. <■ Ασμοδαΐε, 
άνέκραξα, δι’ δνομα τού Θεού, έμπόδισον τάν νέον. » 
Αλλά πριν τελειοίσω, έσεισε τάν οίκον εκπυρσοκρό
τησες . . . έθεσα τάς χεϊρας έπί τού προσώπου, φο
βούμενος μή ίδω τά φρικώδες θέαμα· τού Ασμοδαίου 
καγχασμός μ’ έκαμε ν’ άνοίξω τούς οφθαλμούς* μέ 
ήγγισε μέ τήν βακτηρίαν του, τά πάντα είχον γείνει 
άφαντα* εϊμεθα ήδη μακράν.

— Αΐ κύριέ, μοί είπεν ά χωλός* τήν γνώμην σας 
περί τής μονομαχίας* ώφειλε νά μονομαχήσρ ά νέος;

— Βεβαίως, άναμφεβόλως.
— Συμφωνώ. Επομένως, ά πατήρ τής νέας εϊχεν 

άναγκαίω; άδικον άπαγορεύσας.
— Παντελώς· φρονίμως έπραξε’ ά μονομαχία 

είνε αίσχος, φρίκη ! είνε κακοήθεια, είνε έγκλημα 
σχεδόν.

— Συμφωνώ· καί έξ όλων τούτων, ά γνώμη σας;
— 0 γνώμη μου ;
— Ναι τί εξάγετε;
— Α ! δέν ! . . , μά τάν θεόν . . . δέν ήξεύρω. 

Καί σύ δαΐμον ;
— ής καί σείς, κύριε, δέν ήξεύρω· καί τούτο είνε, 

κατά τόν πεφωτισμένον αύτάν αιώνα ή περί απάντων 
γνώμη μας, έκ τής ψυχής σας άν άρχίσωμεν εως είς 
τά κέρατά μου.

— Αλήθεια !
— Σάς βεβαιώ.
— Λοιπόν, φίλε μου, είμεθα πολύ προωδευμένοι.

θ.

0Μ1ΑΙ Αΐ
ΕΠΙ ΓΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΔΟΣ

του τιτογ λ/Bior
(Τών συγγραμμάτων τοΰ έξαισίου τούτου άνϊρός τό 

έξοχώτιρον καί ώφελιμώτερον)

Έκ του ’Ιταλικού
‘ϊ«3 * * *

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 2'.
(Συνέχεια. Ιδέ φυλλάδιον ΙΖ'.)

’Οτι iirai άχαγχαϊαι ιϊς τηχ ποίιτείαν αί χαταμη- 
χνοιίζ πρός όια,τήρησιν τής ε.έευάεγΖας.
Είς τούς επιτετραμμένους τήν φύλαξιν τής ελευ

θερίας τών πόλεων δέν δύναται νά δοθγ ώφελιμω- 
τέρα καί άναγκαιοτέρα έξουσία, παρά τήν δύναμιν 
τοΰ νά καταμηνύωσι τούς πολίτας εις τάν λαόν, ή 
είς όποιανδήποτε αρχήν ή συμ.βούλιον, όσάκις ήθε
λαν άμαρ τήσει κατά τής πολιτείας, ό θεσμός ούτος

φέρει δύω ώφελιμώτατα είς τήν πολιτείαν Αποτε
λέσματα. Τά πρώτον είναι ό'τι οί πολϊται, φοβού
μενοι μή κατηγορηθώσι, δέν έπιχειρούν τι κατά 
τοΰ Κράτους, ή, έπιχειρούντες, άμέσως καί άσυ- 
στόλως κολάζονται· τά δεύτερον, δτι κατευνά
ζονται διά τού μέσου τούτου τά κατά πολιτών 
τινων έγειρόμενα εις τόν λαόν πάθη, όταν τά 
τοιαύτα πάθη δέν κατευνάζωνται διά μέσων τα
κτικών, γίνεται χρήσις μέσων εκτάκτων, τά όποια 
έπιφέρουν τάν παντελή τής πολιτείας όλεθρον* δέν 
συντελεί δέ άλλο τι τόσον είς τήν στερέωσιν καί την 
μονιμότητα τής πολιτείας, όσον ά διοργάνωσις αύτής 
είς τρόπον, ώστε ή άρμή τών παθών τούτων νά κα
τευνάζεται διά μέσων τακτικών καί νομίμων. Αποδει- 
κνύεται τούτο διά πολλών παραδειγμάτων, καί 
ιδίως διά τών δσα άναφέρει ά Τίτος Αίβιος περί τοΰ 
Κοριολάνου, λέγων δτι ιύργίζοντό ποτέ οί Πατρίκιοι 
τής Ρώμης κατά τοΰ λαού, διότι ένόμιζαν δτι έλα- 
βεν ούτος υπερβολικήν εξουσίαν διά τού διορισμού 
τών Δημάρχων, οιτινες τάν έπροστάτευαν* συνέβη 
λοιπόν τότε μεγάλη σιτοδεία, καί ή Γερουσία εϊχεν 
άποστείλει είς Σικελίαν νά φέρη σίτον, ό δέ Κοριο- 
λάνος, έχθράς ών τής δημοτικής φατρίας, έλάλησε 
κατά τού λαού, εΐπών οτι ήλθεν ά καιρός νά τάν 
τιμωρήσωσι, καί νά τού άφαιρέσωσι τήν έπί ζημία 
τών Πατρικίων άποκτηθεΐσαν έξουσίαν, κρατούντες 
αύτάν πεινώντα, καί μά διανέμοντες τάν σίτον. Οί 
λόγοι ούτοι, φθάσαντες είς τάς άκοάς τού λαού, 
ήρέθισαν αύτάν τόσον κατά τού Κοριολάνου, ώστε, 
έξερχόμενον τής Γερουσίας, ήθελαν όχλαγωγικώς τάν 
φονεύσει, άν οί Δήμαρχοι δέν τάν έκλήτευαν νά έμ. 
φανισθή ύπερασπίζων έαυτάν κατά τής κατ’ αύτοϋ κα
τηγορίας. Επί τούσυμβάντος τούτου γίνεται ή ανωτέ
ρω παρατήρησις· δτι δηλαδή είναι κατά πολλά ώφέλιμον 
καί άναγκαΐον είς τάς πολιτείας νά κατευνάζεται 
διά τής ένεργείας τών νόμων ή καθ’ ένάς τών πολι
τών γενική τού λαού όργή· διότι, δταν δέν ύπάρχη 
τά τακτικόν τούτο μέσον, ά λαός καταφεύγει είς τά 
έκτακτα, καί ταύτα φέρουν βεβαίως άποτελέσματα 
όλεθριώτερα. όταν τις τών πολιτών πάσχη διά 
τής τακτικής τών νόμων ένεργείας, καί άδίκως άν 
γίνεται τούτο, ολίγη ή ούδεμία άταξία συμβαίνει 
είς τήν πολιτείαν, διότι ή έκτέλεσις δέν γίνεται διά 
δυνάμεων ιδιωτικών ή ξένων, αΐτινες μόναι κατα
στρέφουν τήν κοινήν έλευθερίαν, άλλά διά δυνάμεων 
καίδιατάξεων δημοσίων,αΐτινες περιορίζονται εις ιδιαί
τερα δρια, καί δέν παρεκτρέπονται είς ο,τι δύναται 
νά φέργ τάν όλεθρον τής πολιτείας. Θέλων δέ νά 
επιβεβαιώσω την γνώμην ταύτην διά παραδειγμά
των, έκ τών αρχαίων άρκούμαι μόνον είς τά τοΰ 
Κορνιολάνου, δπου έκαστος δύναται νά παρατηρήσγ, 
πόσον άακάν ήθελε συμβή είς τήν πολιτείαν τής Ριό- 
μης άν ό πολίτης ούτος έφονεύετο δι’ οχλαγωγίας· 
διότι τότε ήθελε συμβή αδίκημα ιδιωτών πράς ίδιώ- 
τας, τά δέ τοιούτο αδίκημα γεννά φόβον, ό φόβος 
προβάλει άμυναν, όιά την άμυναν ζητούνται θιασώ- 
ται, έκ Γούτου γεννώνται κόμματα ένοπλα, καί έκ 
τών κομμάτων έπέρχεται ή καταστροφή τών πόλεων 
έκτελεσθείσης δμως τής τιμωρίάς διά τών αρμοδίων 
αρχών, έλειψαν όλα τά κακά, δσα ήδύναντο νά προ- 
έλθωσιν άν ήθελεν έκτελεσθή ΐδιωτικώς. Εΐδαμεν 
δέ καί την σήμερον ημέραν άποΐαι καινοτομίαι έ-.
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γεννήθησαν είς τήν Φλωρεντίαν, διότι δέν ήδυνήθη 
ό λαός νά ικανοποιηθώ διά της νομίμου οδού καθ ε
νός των συμπολιτών του, καθώς συνέβη, είς τόν καιρόν 
τοϋ Φραγκίσκου Βαλ,όρου, δστις εϊχεν ίσχύν σχεδόν 
ηγεμονικήν είς την πόλιν, καί έθεωρεΐτο ύπό πολλών 
ώς λίαν φιλόδοξος, καί ώς άνθρωπος θέλων διά 
της τόλμη; καί τών παθών αύτού νά γείνγ ανώτε
ρο; τών νόμων. Επειδή λοιπόν μέσον άλλο πρός άν- 
τίστασιν δεν ύπηρχεν, είμή νά πολεμηθή ή φατρία 
του διά φατρίας άλλης εναντίας, μή φοβούμενο; ού
τος άλλο τι, εΐμ.ή μόνα τά έκτακτα ταϋτα μέσα, 
ήοχισε νά συλλέγη πανταχού θιασώτας καί ύπερα- 
σπιστάς' έπισης δέ καί οί ενάντιοι αύτού, μή έχον- 
τες πώς νάτόνκαταβάλωσι διά μέσων τακτικών, κα
τέφυγαν καί αύτοί εις τά έκτακτα, έωσότου ήλθαν 
καί εΐ; τά δπλα. Καί ενώ, άν ήθελε καταβληθή διά 
τακτικών μέσων,ή δύναμις αύτοϋ ήθελε καταστραφή 
μέ ζημίαν αύτοϋ μ.όνου, καταστραφείσης ταύτης διά 
μέσων έκτακτων, έπαθεν όχι μόνον αύτός, άλλά καί 
πολλοί άλλοι διάσημοι πολϊται. Πρός βεβαίωσιν τοϋ 
ανωτέρω συμπεράσματος, ήδυνάμην νά φέρω καί τό 
περιστατικών τού Πέτρου Σοδερίνου, συμβάν καί τού
το είς τήν πόλιν ταύτην τής Φλωρεντίας, καί συμβάν 
μόνον καί μόνον διότι δέν ύπήοχεν εις τήν πολιτείαν 
ήμών μέσον δημοσίας καταμηνύσεως κατά τής φι
λοδοξίας τών ισχυρών πολιτών καθότι τό νά κα- 
τηγορηθή άνήρ ισχυρός ενώπιον όκτώ δικαστών δέν 
άρκεΐ· οί δικασταί πρέπει νά ήναι περισσότεροι, διό
τι οί ολίγοι πράττουν πάντοτε τά τών ολίγων. Αν 
λοεπόν υπήρχε θεσμός τοιούτος, τότε ή ό βίο; του ήτον 
κακός, καί ούτως οί πολϊται ήθελαν τόν καταμηνύ- 
σει, καί ήθελεν ουτω κατευνασθή ή οργή των, χωρίς 
νά προσκληθώ είς τήν πόλιν ό ισπανικό; στρατός’ ή 
ό βίος του δέν ήτον κακός, καί οί εχθροί του δέν 
ήθελαν τολμήσει νά πράξωσί τι κατ’αύτού, φο
βούμενοι μή καταμηνυθώσιν οί ίδιοι, καί ήθελε διά 
τούτο παύσει άμφοτερωθεν ή όρμή εκείνη ήτις έ- 
προξένησε τό σκάνδαλον. Δυνάμεθα λ.οιπόν νά συμ- 
περάνωμεν άλανθάστως τούτο, δτι οσάκις βλέπο- 
μεν δυνάμεις ξένα; προσκαλούμενα; ύπό κόμματος 
εσωτερικού, πρέπει νά πιστεύσωμεν δτι τό τοιοΰτο 
είναι άποτέλεσμα τής κακή; νομοθεσία; τής πόλεως 
εκείνης, διότι δ έν υπάρχει έντός κού κύκλου τών 
νόμων καί τών θεσμών αύτής μέσον έννομον καί διέ
ξοδος τακτική πρός άνακούφισιν τών δυσμενών πα
θών τών ανθρώπων· τοιαύτη δέ διέξοδος είναι ή 
καταμήνυσις ένώπιόν πολ.υαοίθμων δικαστών, καί ή 
είς τήν καταμήνυσιν ταύτην αποδιδόμενη ύπόληψις. 
Αί τοιαύται καταμηνύσεις ήσαν τόσον καλώς δια
τεταγμένα! είς τήν Ρώμην, ώστε, είς τάς τοσαύτας
μεταξύ τοϋ λαού καί τής Γερουσίας έριδαε, ού
τε ή Γερουσία, ούτε ό λαός, ούτε τις τών ιδιωτών 
έστοχάσθησαν ποτέ νά προσκαλέσωσι ξένα στρατεύ
ματα- διότι, εχοντες τήν θεραπείαν έντός, άνάγκην 
δέν είχαν νά τήν ζητήσωσιν έξωθεν. Μολονότι δέ, 
είς βεβαίωσιν τούτου, άρκοϋν τά ρηθέντα παραδείγ
ματα, καλόν είναι,νομίζω, ν’άναφέρωάκόμη καί άλλο 
τι, τό όποιον διηγείται ό Τίτος Λίβιος είς τήν ιστο
ρίαν του δτι συνέβη είς Κλούσιον, περιώνυμ.ον τότε 
πόλιν τής Τυρρηνίας, δπου Αυκόμων τις παρεβίασε 
τήν αδελφήν άλλου τινός πολίτου Αροντος λαλουμέ
νου, καί, μή δυνάμειος ό Αρων ούτος νά εκδικηθώ

διά τής ίδιας του δυνάμεως κατά τοϋ Αυκόμωνος, 
προσήλθεν είς τούς Γάλλους, οίτινες έβασίλευαν τότε 
είς τόν τόπον τών σήμερον καλουμένων Λογγοβάρ
δων, καί τού; παρεκίνησε νά έλθωσιν ένοπλοι είς 
Κλούσιον, άποδεικνύων δτι εΰκολον ήτον καί αύτός 
νά λάβη τήν ποθουμένην δι’ αύτών έκδίκησιν είς 
τήν προσγενομένην ύβριν, καί έζεϊνοι μεγάλω; νά ώ- 
φεληθώσιν. Αν ό Αρων ουτο; έβλεπε δυνατήν τήν 
έκδίκησιν διά τών έγχωρίων νόμων, δέν ήθελε βε
βαίως προσκαλέσει τάς βαρβαρικάς δυνάμεις, δσον 
δμως εϊναι ωφέλιμοι είς τά; πολιτείας αί τοιαύται 
καταμηνύσεις, τόσον ανωφελείς, καί έπιζήμιοι μά
λιστα, εϊναι αί συκοφαντίαι, καθώς είς τό επόμενον 
κεφάλαιον θέλει άποδειχθή.

01 ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ.

ΜΕΡΟΣ δΕΥΤΕΡΟΝ.
(Συνέχεια. Ιδέ φύλ. 111.)

ΙΗ.
Τό Miftoctjot.

0 Καστελμελχώρας δέν έκοιμήθη τήν νύκτα ε
κείνην· άλλ’έν φ οί άπόστολοί του ίνήργουν τάς κρα
τήσεις περί ών άνεφέραμεν έν τφ προλαβόντι κεφα- 
λαίφ, περιέμενε τό άποτέλεσμα αύτών μετ’ άνησύ- 
χου άνυπομονησίας. Πολλάκι; είς τά; μακράς ταύτα; 
νυκτερινά; ώρας ή είκών τού Αλφόνσου τώ έπεφάνη, 
καί επάραξε τού; διαλογισμού; του, καί πολλάκι; 
πάλιν, δταν ό κάματο; έκλειεν έπί μίαν μόνην 
στιγμήν τούς οφθαλμού; του, παρίστατο εμπρός 
του ή μορφή τοϋ έναρέτου καί ύπερηφάνου πατρός 
του, ϊωάννου τού Σούζα. Αλλ’ εϊχε παρέλθει ό και
ρός καθ’ δ/ τοιαύται φαντασίαι έξήπτον πυρετόν είς 
τό αίμά του. Εϊχεν ήδη υπερπηδήσει τήν μεγαλη- 
τέραν τών δυσκολιών, εϊχε παύσει βδελυττόμενο; 
τή' άποτρόπαιον ταύτην πάλην πρός άνθρωπον ά
θλιον καί άνυπ^ράσπιστον, δστι; ήν συγχρόνως ευερ
γέτης καί βασιλεύ; του. Τό λοιπόν έργον του δέν 
έπρεπε νά τώ φαίνηταε τόσον οχληρόν πλέον.

όταν έπέστρεψαν οί ίππόται τού Στερεώματος, 
έπληροφορήθη δτι αί δύω των έκστρατεΐαι έπέτυχον, 
καί δτι είχεν ήδη τήν Βασίλισσαν, τόν Βασιλόπαι- 
δα καί τόν μοναχόν εις τήν εξουσίαν του.

Εμενεν ακόμη 6 Βασκογκέλλο;· — άλλ’ ό Βασ- 
κογκέλλο; ποίαν δύναμιν εϊχε j

Βέβαιος ών τοϋ λοιπού περί τής επιτυχίας, ό 
Καστελμελχώρας διέταξε νά συγκληθή ή βουλή τών 
είκοσιτεσσάρων, καί οί λοιποί μεγιστάνες, δσοι συνε- 
καλοϋντο έν κατεπειγούσαις περιστάσεσι, καί άνι- 
πλήρουν τήν παρουσίαν εθνικής συνελεύσεως. ’Επειδή 
δέ τά άνάκτορα τής Χαβρέγας έμεινον ακατοίκητα, 
προσδιώρισε διά τήν συνέλευσιν τήν αίθουσαν τών 
τακτικών συνεδριάσεων.

Επειτα δ’ έζήτησε τήν άμαξαν του.
— ’Εξοχώτατε, τώ ειπεν ό Κόντης, καθ’ ήν 

στιγμήν άνεχώρει, ό μοναχό; έφυλακίσθη, ναί μέν, 
άλλά πολλάκι; φυλακισμένοι κατόρθωσαν νά δια- 
φύγωσι τής ειρκτής των, καί έπανήλθον πολύ φοβε

ρότεροι.
— Αληθές, άπεκρίθη, ό Καστελμελχώρα;..

— ’Εν ώ έξ εναντίας,, έπανέλαβεν ό Κόντης, όί 
νεκροί δέν επανέρχονται άπό τούς τάφους.

— Πράξε δπως θέλεις, ειπεν ό Καστελμελχώρας 
άναβαίνων είς τό όχημά του, καί τό όχημα άνεχώ- 
ρησε με μεγάλην ταχύτητα.

0 Κόμης διευθύνθη πρός τό Λιμοεϊρον.
Τό βασιΑικότ δοφάτιοτ περιέχον τότε τήν Βα

σίλισσαν καί τήν βασιλόπαιδα, έκειτο είς τό κέντρον 
τής φυλακής. Εϊχε δέ σχήμα πεντάγωνον, καί πε- 
ριελάμβανε τά πέντε έκτα τοϋ πρώτου πατώματος 
μικρού πύργου, δστις εχρησίμευεν ώς τής φυλακής - 
σκοπιά· Τό δέ υπόλοιπον έκτον μέρος διηρεΐτο άπό 
τόν θάλαμον διά τοίχου, καί ήν ειρκτή δυσώδης 
χωρίς φώς καί χωρίς άέρα. Ούτος ήν ό άριδιιός δε
κατρία·, τοϋ μοναχού ή ειρκτή.

Μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Μακαρό'.ου ό μονα
χός κατέπεσεν είς τήν έδραν του, καί έμεινεν έπί 
πολύ άκίνητος καί ώς εμβρόντητος. ’Εν δσω εϊχεν 
εμπρός του τόν Παταυόν, τόν έστήριζε ζέσις τις 
πυρετώδης καί τεχόητή, ή παράδοξος εκείνη τών 
ανθρωπίνων δυνάμεων έντασις, ήτις τά μέν δάκτυ
λα τού πνιγομένου σκληρύνει και συστέλλει περί τό 
φΰκος, τό δέ πνεύμα τού άγωνιώντος προσαρτά είς 
τήν άτοπωτάτην καί άσθενεστάτην έλπίδα. Καί 
αύτός εϊχεν οικοδομήσει μετά πολλής τής φροντί- 
δος σχέδιον σωτηρίας, τό οχέδιον τούτο, τό έξετέ- 
λεσε, καί τό εΐδεν εντελώς έπιτυχόν, καν δσον τό 
έπ’ αύτφ. ’Αλλ’ ήδη, δταν τό έξέταζεν άκριβέστερον, 
τό σχέδιον τούτο τώ έφαίνετο άνόητον καί άδύνα- 
τον. Πώς νά πιστεύση τήν ΰπόσχισιν τού άθλίου 
βωμολόχου έκείνου, τοϋ ’Ασκανίου Μακαρόνου ; Καί 
άν ύπετίθετο άκόμη δτι ήθελεν εκπληρώσει τήν πα
ραγγελίαν έκεΐνος, πώς έκ τούτου νά περιμείνη βοή
θειαν·, ό Βαλθάσαρ ήτον άνδρεΐος· δ μοναχός έγνώ- 
ριζεν δλην τήν άφοσίωσίν του, άλλ’ ήξευρεν επίσης 
δτι ή άγχίνοια δέν ήτον τό πρώτιστόν του προτέ
ρημα. Πώς νά υπόθεση δτι έκ πρώτης δψεως ήθελεν 
αμέσως διανοήσει τό αίνιγμα ·, Ναί μέν, έγνώριζε 
τό δακτυλίδιον, ήξευρεν δτι ήτον τού μοναχού, άλ
λά αριθμός δεκατρία δέν σημαίνει τίποτε είς καμ- 
μίαν γλώσσαν, καί ό Βαλθάσαρ δέν ήτον ό καταλ
ληλότατος τών ανθρώπων πρός άνακάλυψιν τής μυ
στηριώδους έννοιας του.

0 μοναχός διενοεΐτο δλα ταϋτα, καί έκλειε τήν 
κεφαλήν ύπό τήν άπελπιστικήν ταύτην καί άκατα- 
μάχητον λογικήν όσάκις δέ ή ελπίς ήθελε νά είοδύ- 
ση πάλιν είς τήν καρδίαν του, τό λογικόν τήν άπέ- 
κρουε. — Καί δμως ήλπιζε πάντοτε, διότι ό θεός 
έπέτρεψνν ώστε ή όπερτάτη αύτη παρηγοριά νά μήν 
έγκαταλείπη τόν άνθρωπον ποό τού θανάτου.

Ο άγων του ήν άκατάπαυστος, καταπονών, εξαν
τλώ? πάσας του τάς δυνάμεις· ή νίκη έν αύτφ ήν 
χίμαιρα, ή δ έ ήττα βάσανο; σκληρότατη.

Διότι ό θάιατος 8ν δ μοναχός περιέμενε δέν ήτον 
συνήθης θάνατος· άλλά μετ’ αύτοϋ συναπέθνησκε 
καί ή έλπίς τής νομίμου τών βασιλέων διαδοχής, 
τό εύγενες τούτο στήριγμα τών επικρατειών διότι 
είχε μέν έπιτρέψει τήν άνατροπήν, άλλά δέν τφ 
έμεινε καιρός άνοικοδομήσεως, δέν είχε μέν εμποδίσει 
τήν έξορί αν τοϋ Αλφόνσου· άλλ’ ήδη καί ό Δόν 
Πέτρος έφυλακίσθη, καί επιπτεν, άστήρικτος μενών. 
II άφρων πεποίθησίς του έβοήθησε τήν προδοσίαν τού 
έποφθαλμιώντος είς τήν βασιλίαν, καί έξ «ίτίας του

ή γενεά τών Βραγαντιδών έγίνετο έκπτωτο; τού 

προπατορικού θρόνου.
’Επειδή δέ ήξευρεν δτι πάσα βιαία μεταβολή 

δυναστείας ήν έγγυος εμφυλίων τρικυμιών καί πο
λέμων, επειδή έγνώριζεν δτι ή πατρίς του, περι
στοιχισμένη ύπό ίσχυροτέρων επικρατειών, καί κι
νούσα τήν δρεξιν καί τής Αγγλίας καί τής Ισπα
νίας, δέν έδύνατο νά μείνη έλευθέρα είμή έν δσω δ
λα τά τέκνα ττ,ς έμενον ηνωμένα, έφρόνει, καί είχε 
δίκαιον, δτι ή άγωνία του ήν άγωνία τής Πορτογαλ- 

! λίας.
Τότε δή πικρά οδύνη κατεκυρίευε τήν ψυχήν του 

καί τήν κατεβασάνιζεν. ίϊ; άγριον θηρίον περιστρέ
φεται είς τόν σιδηρούν του κλωβόν, ουτω περιέτρε- 
χε καί έκεΐνος τήν στενήν του ειρκτήν, έψιλάφεε 
τούς τοίχους, έσειε τήν Ούραν, καί έσχιζε τάς χεϊράς 
του θέλων ν’ άνασπάση τήν όγγώδη σιδηράν ράβδον, 
ήτις έδιχοτόμει τόν φωταγωγόν τής ειρκτής του.

Αλλοτε δέ πάλιν στρογγυλαίνων τάς χεϊράς του, 
τάς μετεχειρίζετο ώς σάλπιγγας, καί έκραζε μ’δλην 
τήν δύναμιν τών πνευμόνων του, επικαλούμενος ό- 
νομαστί τούς κλειδούχους καί τούς δεσμοφύλακας, 
διότι τούς έγνώριζεν δλους, τφ ήσαν δλοι άφωσιω- 
μένοι, καί είς τό πρώτον τής χειρός του νεύμα ήθε- 
λον άναπετάσει τάς θύρας πάσας τού Λιμοείρου. ■»— 
Αλλ’ οί δεσμοφύλακες καί οί κλειδούχοι δένήκουον 
τήν φωνήν του, διότι ή φυλακή του ήν μακράν τού 
μέρους δπου αύτοί διέμενον, καί οί μόνοι άκούοντες 
τάς φωνάς του ήσαν οί κάτοικοι τού παρακειμένου 
βασιΑιχον δωιιατίον, ή Βασίλισσα καί ό βασιλό- 
παις, λέγοντες πρός άλλήλους

— Εδώ, είς τήν πλησίον ειρκτήν είναι έγκεκλει- 
σμένος παράφρων μανιακός.

Αί πρώται τής ήμέρας άκτΐνες, είσδύσαι διά τοϋ 
φωταγωγού, ηΰξησαν έτι μάλλον τόν άγώνά του· 
διότι αυτή ήν ή ώρα καθ’ ήν είχε παραγγείλει είς 
τόν λαόν νά συνέλθη. Ο λαό; έπρεπεν ήδη νά τόν 
περιμένη είς τήν πλατείαν τής Χαβρέγας, καί άναμ- 
φιβόλως κατά τήν στιγμήν ταύτην μύριαι φωναί 
τόν έκάλουν καί τόν έζήτουν.

Αλλά, ν’ άποκριθη δέν έδύνατο, — ’Αλλά, έ' 
φέρετο είς τόν θάνατον.

Είς τήν στιγμήν ταύτην, άκίνητος μένων καί 
σιωπών, ήκουσε θόρυβον φωνών καί αύτός είς τήν 
παρακειμένην φυλακήν. — Τότε έστρεψε τήν κεφα
λήν, καί άκτίς διεοχομένη διά μικρά; τού τοίχου 
ρωγμής, είλκυσε τό βλέμμα του. Συρθείς έπομένως 
μεχρι τοϋ τόπου τούτου, δστις ήν είς τήν γωνίαν 
της ειρκτής του τήν μάλλον άπομεμακρυσμένην άπό 
τήν θύραν, προσήλωσε τόν οφθαλμόν του είς τήν 
δϊαφυήν άλλά τίποτε δέν έδυνήθη νά ίδή, διότι ή 
τρύπο< ήν πλήρης κόνιος καί συντριμμάτων. Λαβών 

' αρα τό έγχειρίδιόν του, έπεχείρησε νά τήν άνοιξη 
μέ τήν άκίδα του. έν ώ δ’ ήργάζετο είς τούτο, ή- 

ι κουσε. πάλιν τάς φωνάς ομιλούσα;.
,— Εκεΐνος μόνος έγνώριζε τήν ένωσίν μας, έλε

γε? ό Βασιλόπαις, μόνος έκεΐνος έδύνατο νά μάς 
ι προδώση.
» — 0 κόσμος δλος άν ήρ/ετο νά τόν κατηγορή-
ι ση, άπήντησεν ή Βασίλισσα μέ φωνήν εύσταθή, εγώ 
ι ήθελον έγερθή νά ψεύσω τόν κόσμον δλον, καί ήθελον 

είπη- δχι, ό Βασκογκέλλος δέν είναι προδότης!
> — ίσαβε'λλα, έψιθύρισεν ό μοναχός, συνθλίβω?

) τάς γεΐράςτου ίσγυεώί.
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ήθέλησε δέ νά δοκιμάση, ίσως άκουσθή διά τής 

ρωγμή;, νά φωνάξη είς τόν βασιλόπαιδα δπωςκαλέση 
ενα τών δεσμοφυλάκων· άλλά κατά τήν στιγμήν 
(κείνην ήνοίχθη ή Ούρα τοΰ βασιλικού δωματίου, 
καί διά τής οπής, ήν εϊχεν ήδη πλατύνει ό μονα
χός, εϊδεν είσελθόντα τόν Καστελμελχώραν. Τότε 
ή προσοχή του έδιπλασιάσθη.

0 Κόμης διέβη τό βασιλικόν δωμάτων βραδέως, 
καί ύψών ύπερηφάνως τήν κεφαλήν. Αλλ’ ή κατ’ ε
πιφάνειαν ΰπεροψία αΰτη ην προσποιητή, κρύπτουσα 
τήν μυστικήν αισχύνην καί ταραχήν, όταν έπλη
σίασεν, ό Βασιλόπαις άπέστρεψε τό πρόσωπόν, ή δέ 
Ισαβέλλα έξ έναντίας εμεινεν άκίνητος, κα'ι ήτένισε 
τόν κόμητα κατά πρόσωπόν. Φθάς δέ ούτος εμπρός 
της, τήν έχαιρέτησε καί είπε.

— Κυρία, δέν αγνοώ οτι πρέπει ν’ άποστρέφη- 
σθε τήν παρουσίαν μου, άλλά πρέπει ν’ άφήσητε τά 
περιφρονητικά ταΰτα βλέμματα, διότι δι’ άμφοτέ- 
ρους ήμα; παρήλΟε πλέον ό καιρός τής άμοιβαίας 
ύπεροψίας. Η θέσις μου είναι τόσον ύψηλή, κυρία, 
ώστε ή περκρρόνησις δέν φθάνει μεχρις αύτής, καί ή 
ισχύς μου είναι τόση, ώστε δέν εχω άνάγκην νά 
σάς ύποκρύψω πόσον σέβας μοί έμπνέει ό εύγενής 
χαρακτήρ σας.

Καί έχαιρέτησεν έκ νέου μέ σοβαρότητα.
— ’Εκλαμπρότατε, έξηκολούθησεν άποτεινόμε- 

νος πρός τόν βασιλόπαιδα, είσθε υπεύθυνος έγκλή- 
ματος καθοσιώσεως, καί τήν ζωήν σας δέν προστα
τεύει, ώς τήν τής βασιλίσσης, ό φόβος βασιλέως 
ισχυρού καί πάντοτε τροπαιούχου . . .

— Θά δικασθώ άπό τάς βουλάς τοΰ κράτους, 
άπήντησεν ό βασιλόπαις. Αν καταδικασθώ, θά ύπο- 
μείνω άγογγίστως τόν θάνατον . . . Αλλά τής καρ
τερίας μου άνώτερον είναι, Καστελμελχώρα, νά ύπο- 
μείνω τήν παρουσίαν δντος ούτιδανού, οίος σύ.

Ο Κόμης τό ήκουσε μέ άπάθειαν.
— Καί άν ήρχόμην νά σάς προσφέρω τήν έλευ- 

θερίαν ; έρώτησε.
— 0 Δον Πέτρος δέν ήθελε τήν δεχθή, έσπευσε 

ν’ άποζριθή ή Βασίλισσα.
— ό Δον Πέτρος ήθελε τήν δεχθή, έπανέλαβε 

ψυχρώς ό Καστελμελχώρας, διότι είναι νέος, μα
κράν μέλλον έκτείνεται έμπρός του, καί ό θάνατος 
είναι οδυνηρός εις ηλικίαν είκοσεδόω έτών, — όταν 
έρχεται άφευκτος, άφανής, άδοξος, .... είς φυλα
κής υπόγεια σκότη !

0 μοναχός άνεσκίρτησεν άκούσας τήν άπειλήν 
ταύτην, διότι ήξευρεν δτι έμελλε νά πραγματο
ποιηθώ

0 Βασιλόπαις δμως τήν ήκουσε μέ μειδίαμα υβρι
στικής δυσπιστίας.

— Τίς ήθελε τολμήσει νά φονεύσνι τόν άδελφόν 
τού Βασιλέως; είπε.

0 Καστελμελχώρας έμεινε στιγμάς τινας χωρίς 
ν' άπαντήστι. Αλλά τέλος, άνορθώσας αίφνης τό 
σώμά του, καί καλύψας τήν κεφαλ.ήν του, είπε με
τά φωνής άδιστάκτου καί ίσχυράς·

— ’Εγώ μάλλον θά έρωτήσω Τίς τολμά νά 
όνομασθή έδώ άδελφός Βασιλω.ς; Δεν ύπάρχει 
πλέον Βασιλεύς, ώ Πέτρε Βραγανέωδη.

0 Βασιλόπαις καί ή Βασίλισσα ύψωσαν συγχρόνως 
τά βλέμματα μετ’ έκπλήξεως.

— Η μάλλον, έξηκολούθησεν ό Καστελμελχώ- 
nnr ■}, nnn<tnvn\\la. ήλλαξεν άονηνόν. Τού λοιπού

μόνος ό Δόν Σιμών Βασκογκέλλος καί Σούζας εχει 
τό δικαίωμα νά λέγηται άδελφός τού Βασιλέως.

— 0 Βασκογκέλλος ! έπανέλαβεν ή Βασίλισσα.
— Τό ήξευρα δτι ήσαν σύμφωνοι, άνέκραξεν ά

Βασιλόπαις, σχ δόν χαίρων. Ηζευρα οτι ώμοίαζον 
τήν καρδίαν ώς ομοιάζουν τό πρόσωπόν. ’Αμφότε- 
ροι προδόται, άμφότεροι ψεύσται.

— όχι! δχι.’ άίύνατον ! έψιθύρισεν ή Ισα
βέλλα.

όπίσω δέ τού τοίχου ένοκλάζων δ μοναχός, έκι- 
νεϊτο παντοίως, καί έσειε τού; γιγαντιαίους λίθους 
οιτινες τόν έχώριζον άπό τό βασιλικόν δωμάτων. 
‘Η σκηνή αΰτη τόν άπενέκρου.

— 0 Βασκογκέλλος, άπήντησε χαιρεκάκως δ 
Καστελμελχώρας, ύπηρέτησε φυσικώ τώ λόγφ τόν 
άδελφόν του.

— Ψεύδεσαι ! είπε βρυχόμενος ό μοναχός.
Η Βασίλισσα έκλινε τήν κεφαλήν σιωπώσα.
0 δέ μοναχός βλέπων τό κίνημα τούτο, ήσθάν» 

θη ένδίδον τό θάρρος του, καί έπεσε καταγής βα- 
ρέως.

— Αλλ’ άς άφήσωμεν τόν Δόν Σίμωνα, δστις 
είναι άγαθός άδελφός, έπανέλαβε πάλιν ά Λουδοβί
κος Σούζας· — δέν ήλθα εδώ νά πλέξω τδν πανη
γυρικόν του. έμαθα; λοιπόν, Πέτρε Βραγαντίδη, δτι 
δέν είσαι πλέον ούδέν έν Πορτογ αλλία, καί ή άξια 
σου, άντανάκλασις τής ισχύος τού αδελφού σου, ότι 
άπεσβέσθη μετά τής ισχύος έκείνης. — ’Εγώ είμΐ 
δ Βασιλεύς.

0 Βασιλόπαις έζήτησε μέ σπασμωδικόν κίνημα 
τό άπάν ξίφος είς τό πλευρόν του.

— Τό ξίφος σας όλίγον ήθελε σάς χρησιμεύσει, 
έξηκολούθησε, μειδ.ιών, ό Καστελμελχώρας· άλλά καί 
οΰτω πρέπει νά παραιτηθήτε τής άπ’ αυτού έλπί- 
δος, διότι ή τελευταία τού Αλφόνσου πράζις ήν νά 
σάς τό άφαιρέση. Κατ’ έδικήν του διαταγήν σάς 
άφη,ρέθη. Η άσθενής τού αδελφού σας χειρ υπέγραψε 
τό ψήφισμα τού θανάτου σας, άλλά νά σάς προστα- 
τεύσν) δέν δύναται πλέον. II ζωή σας είναι είς χεΐράς 
μ.ου. ’Από έμέ έζαρτάτθε . . . κατά θελησίν μου, 
μετά μίαν ώραν θά εϊσθε ή έλεύθερος, ή πτώμα δε- 
σμότου . . . Δέν θά συμβουλεύσετε, κυρία, τόν σύ
ζυγόν σας ;

Η βασίλισσα είς τάς λέξεις ταύτας έφάνη αίφνης 
άφυπνισθεϊσα, καί περιέφερε βλέμμα εντρομον άπό 
τού Καστελμελχώρα, πρός τόν Βασιλόπαιδα.

— Φεύ ! έκλαρ.πρότατε, είπεν. 0 άνθρωπος αύ
τό; λέγει άλήθειαν. Εϊσθε είς τήν διάκρισίν του.

— Δεν θά φοβηθώ τόν θάνατον ! είπεν ό βασι- 
λόπαι; μέ φωνήν εύσταθή.

— όχι! .. · ώ! μή τό λέγετε τούτο, εύσπλαγ- 
χνισθήτέμε, άνέκραξεν ή Βασίλισσα. Ειχον εμπιστευ- 
θή έντελώς είς έκεϊνον δστις μάς έπρόδωκεν. ’Ενό- 
μιζα . . . έγώ, έκλαμπρότατε, σάς έξέθηκα είς τόν 
κίνδυνον τούτον, έγω ή σύζυγός σας, εγω ητις δλον 
μου τό αίμα δίδω προθύμως διά νά σάς σώσω.

0 βασιλόπαις έθεώρει τήν Ισαβέλλ.αν πλήρης χα
ράς καί περιπαθώς έν ώ ταύτα ελεγε, καί δακρυα 
εύδαιμονίας ίρρεον έκ τών οφθαλμών του. Ελκσμόνει 
δέ καί τάν Καστελμελχώραν καί τόν κόσμον ολό
κληρον, άκούων τήν φωνήν ταύτην, ητις ψυχθ* 
καί αύστηρά πάντοτε, έπρόφερε τέλος λέξεις τινας 
όμοιαζούσας έρωτος λέξεις.

— Ευχαριστώ , . , ευχαριστώ ! έψιθύρισεν · «Α-

λά, Ισαβέλλα, μή κλαίγς, διότι δέν θά μοί έναπο- 
μιίνγι δύναμις διά ν’ άποθάνω.

Αλλ’ ή βασίλισσα έκυριεύετο άπό παράδοξον ψυ
χής ταραχήν, ό; έγκλημα άπέκρουεν ήδη τον έρωτα 
8ν είχε διατηρήσει έν τγ, καρδία της πρό; τόν Βχ- 
σκογκέλλον. ΐϊναγκάζετο, καί δμω; δέν έδύνατο 'ά 
τόν πιστεύστι ένοχον, καί ή καρδία της έψευδε πά
σας τάς άποδείξεις, καί έπανίστατο κατ’ αύτών, 
καί τή έδείκνυε τό εύγενές καί ύπερήφανον πρόσω- 
πον τού Βασκογκέλλου δεαμαρτυρούμενον κατά τών 
ψευδών τούτων συκοφαντιών.

Ως δέ πρός τόν βασιλόπαιδα, ήθελε νά τώ δώση 
τήν ζωήν της κάν άντί τής είς σύζυγον όφειλομένής 
αγάπης, καί έζήτει νά εΰρνι τι πέριξ της διά νά τώ 
θυσιάσγ. Ο Καστελμελχώρας δστις τοσάκις τήν πε- 
ριυβρισεν ήτον παρών, ήθέλησε λοιπόν νά ταπεινωθγ, 
ενώπιον τού Καστελμελχοίρου.

— Κύριε, τώ είπε, σάς ζητώ έλεος.
— Ηλθα ένταύθα μέ ειρηνικού; σκοπού;, άπήν

τησεν ό κόμη;, καί αί ύβρεις τού δόν Πέτρου δέν 
κατίσχυσαν νά μεταβάλωσι τήν άπόφασίν μου. Ας 
ύπογράψγ, τό έγγραφον τούτο, καί αί θυραι τού Αι- 
μοείρου ανοίγονται.

Καί ετεινεν είς τήν βασίλισσαν ό Καστελμελχώ
ρας μεμ,βράναν φέρουσαν τήν σφραγίδα τού κράτους.

— Παραίτησις τού Θρόνου ! είπεν ή βασίλισσα 
άφ ού άνέγνω.

— Ποτέ ! άνέκραξεν ά Βασιλόπαις δραστηρίως. 
Προτιμώ μυριάκις τόν θάνατον !

0 μοναχός έμενεν άκόμη έκτάδην κείμενος έπί 
τού ύγρού τής ειρκτής του έδάφους, καί ή ζωή έφαί- 
νετο έν αύτώ έοβεσμένη. όταν έλειποθύμησευ, ή 
καλύπτρα του έπεσε·/ άπό τήν κεφαλήν του, καί ή ά- 
μυδρά καί ο’ιχρά άκτίς ή δεισδύουσα διά τού φωτα
γωγού, έτοξεύετο καθέτως έπί τό πρόσωπόν του, έφ’ 
ού ή λύπη είχε χαράξει βαθέα ίχνη.

Αίφνης κλείς έστράφη είς τής ειρκτής του τό κλείθρου, 
καί ή θύρα ήνοίχθη άψόφω;· άνθρωπος δέ είσελθών, 
περιέφερε τό βλέμμα του πέριξ. Προσωπίς (κάλυπτε 
τό πρόσωπόν αυτού, καί ξίφος έκράτει είς τήν δε
ξιάν του, είς δέ τήν άριστεράν έσφιγγε τήν λαβήν 
μακρού έγχειριδίου.

Κατ’ άρχάς δέν είδε τίποτε. Αλλ’ άφ ού τό 
βλέμμα του συνήθισεν είς τά σκότος, άνεκάλυψε τόν 
μοναχόν κείμενον κατά γής είς τήν άπωτέρω γω
νίαν, καί διευθύνθη πρός αύτόν πεφυλαγμένως. Γο· 
νατίσας δέ πλησίον του, έκυψε πρός το πρόσωπόν 
του, καί σιωπών τάν ήτένισεν έπί έν δεύτερον λε
πτού. Μετά ταύτα δέ άπέσπασε τήν πολιάν του, 
καί ύπ' αύτήν άνεκάλυψε πώγωνα έξηρισμένον, καί 
χείλος άνώτερον, κοσμούμενου διά λεπτού καί μέ
λανος μύστακος. Τότε είς τό βλέμμα τού νεοελθόν- 
τος άνέλαμψαν μίσους σπινθήρες.

— Εκείνος είναι, έψιθύρισε, καλώς τό έννόησα .. 
Καί μετά έπτά έτη άναγνωρίζεται ή χειρ ή ραπίσα- 
οα είς τό πρόσωπόν. . . Επτά έτη ! έπτά εξορία; έ
τη, καί ή αίτια των ήτον αύτός !

Υπόκωφος γέλως ήκούσθη τότε ύπό τήν προσωπί
δα του, καί έπρόσθεσε.

— Κομίζω ότι τέλος θά έκδικηθω.
Αλλ’ αίφνης άνησυχία διεδέχθη τόν γέλωτα.
— Αλλ’ άν άπέθαν-ν ! είπε.
Καί ρίψας τό ξίφος του, έψιλάφησι τό στήθος τού

κπΜ/ννηη.

— ή καρδία του κτυπά . . . Ζγί όσον χρειάζεται 
διά νά τόν φονεύσω.

Τότε ό προσωπιδοφόρος άνέλαβε πάλεν τό ξίφος 
του· άλλά πριν ή κτυπήσρ, άνεκάλυψε τήν άκτΐνα 
τήν δεισδύουσαν διά τού μεσοτοίχου, καί θέλων νά 
παρατείνν) τήν έκδίκησίν του, (πλησίασε περιέργως 
τόν οφθαλμόν είς αύτήν, καί είδε τόν Καστελμελ
χώραν, τόν Βασιλόπαιδα καί τήν Βασίλισσαν.

— Ω ! ώ ! είπεν, ό ισχυρός μου προστάτης έκ- 
τελεΐ έκεΐ Οεόντω; τά καθήκοντα του, ώς βλέπω! ... 
Δεν ύποπτεύει τί συμβαί ει τρία βήματα μακράν 
αύτού ... Ας τελειώσωμεν τό έργον ι/.ας.

Καί στραφεί; ήγκισε τήν άκωκήν τού ξίφους του 
είς τό στήθος τού μοναχού, δστις αισθανθείς τήν 
ψυχρότητα τού σιδήρου, ήνοιξε του; οφθαλμού;, άλ
λά τυύ; έκλεισε πάλιν άμέσως, νομίζων δτι βλέπει 
άποτρόπαιόν τινα όπτασίαν.

Ο προσωπιδοφόρος έγέλασε τότε πάλιν.
— Νομίζει δτι όνειρεύεται, έψιθύρισε. Αύτός θά 

είναι ό τελευταίος του έφιάλτης.
Καί τούτο λέγων, έστή.ιξε τάς δύω του χεϊρας 

είς τήν λαβήν τοΰ δπλου, δπως τό σπρώξν) μέ δύ- 
ναμιν.

Τοσοΰτον δ’ ήν βεβυθισμένος είς τήν εργασίαν 
ταύτην, ώστε δεν ήκουσεν έλαφρον θόρυβον γενόμε- 
νον όπισθεν του. Διά τής θύρας τής ειρκτής, ήτις 
είχε με ίνει ήμηνεωγμένη, έφάνη έπί τής φλιάς τό 
πλατύ καί αγαθόν πρόσωπόν τοΰ Βαλθάσαρ.

— Αριθμός δεκατρία ! έψιθύρισε.
Καί κρατών είς τά; χεϊρά; του δέλετρον, ή κλε- 

πτοφάναρον, έστρεψε τό φώς αύτοϋ πρό; τό έντάς 
τής ειρκτής.

Ιθ
/Wo/ajp0?·

Αδίκως έδίσταζεν ό Μοναχός περί τής άκριβείας 
τοΰ Μακαρόνου, ούδ’ έδύνατο νά μεταχειρισθή κα
ταλληλότερου άγγιλιαφόρον· διότι αν εϊχεν άποτα- 
θή πρός Πορτογάλλον, αύτός ήθελε μέν παραδώσει 
ασφαλέστατα τό δακτυλιδιού, άλλά χωρίς νά εΐπή 
ούδε λέξιν. Αλλ’ ό καλός Ιππότη; τοΰ Παταυίου, 
έκτος παμπόλλων άλλων λαμπρών προτερημάτων, 
έδύνατο νά καυχηθή, δτι εις τήν ύφήλιον δεν ύπήρ- 
χεν άδυλεσχότερος άνθρωπος. Οθεν καί χωρίς νά 
περιμείνν) τά; έριυτήσεις τοΰ Βαλθάσαρ, τφ διηγή- 
Οη πώς έφυλά/,ισε τόν μ.οναχόν,—άλλά τούτο, (φρόν
τισε νά πρόσθεση, ήτον μυστήριον τοΰ κράτους, —- 
πώς ό μοναχός τόν (σύστησε κληρονόμον του, κτλ.

’Εξεπλάγη δμως πολύ, καί ήσθάνθη προσβεβλημέ- 
νην τήν φιλοτιμίαν του, δταχ, έν φ διηγείτο άκόμη 
μετά πολλής ζέσεως, ό Βτλθάσαρ τόν παοηγκώνισε 
βιαίως, καί έρρίφθη έξω ώ; βέλος, ψιθυρίζων τάς 
παραδόξους ταύτας λέξεις·

— Αριθμός όεκατρία !
— Είχαι τρελλός ό κακόμοιρος, είπε καθ’έαυτόν 

ό Παταυός.
4 Καί έπέστρεψεν ήσύχως εις τήν κατοικίαν του, δ

που ή ούρανία Ισαβέλλα τον π=ριέμε»ε ρέγχουσα.
Εν τούτοι; δ’ ό Βαλθκσαρ μετά τινας στιγμάς 

έφθασεν είς τήν φυλακήν άμά δ’ έπρόφερε τό όνομα 
τοΰ Μοναχού, ολα τά κλείθρα κατέπεσαν έμπρός του, 
άλλ αί (ρωτήσεις του ολαι έμεινον άφοροι, διότι 
κάνεις τών δεσμοφυλάκων δέν εϊχεν ίδή τόν πανο- 
σιώτατον.

Τότε ό Βαλθάσαρ έζήτησε καί τω έδειξαν τόν ά-



20

ριθμόν δεκατρία, ί δέ φύλαξ, δού; αύτώ φανόν, τφ 
έπηυχήθη κατευόδιον, λέγων δτι έξ άμνημονεύ- 
των χρόνων ή ειρκτή έκείνη είς ούόεν (χρησιμέυσε.

Καί καιρό; ήτον νά φθάση δ Βαλθάσαρ. Τά φώ; 
τοϋ φανού τον τώ έδειξε τό φοβερόν εκείνο σύμπλε
γμα, 8 περιεγράψαμεν εί; τό προλαβάν κεφάλαιον, 
τόν μοναχόν κείμενον εί; τό έδαφο;, καί άνθρωπον 
ποοσωπιδοφόρον ίστάμενον παρ’ αύτόν, στηρίζοντα 
τάς δύω του χεΐρα; εί; τήν λαβήν τού ξίφους, καί 
τοϋ ξίφους τήν άκωκήν εί; τήν καρδίαν τοϋ μοναχού.

Τότε έρρίφθη εμπρός ά Βαλθάσαρ, καί εν άλμα 
τών εύρωστων ποδών του ήρκεσε νά τόν φέρφ πλη
σίον τού άγνωστου, δστις στραφείς, ύψωσε τό ξίφος, 
έν ώ ό Βαλθάσαρ ήν άοπλος.

Αλλά $ίν είχεν άνάγκην όπλων. ’Αποκρόυσα; δέ 
μ’εν κτύπ/ιμα τή; βαρείας χειρό; του τό κατ αύ
τοΰ καταφερόμενον ξίφος, περιέκλεισε τόν άντίπαλόν 
του εί; τοΰ; μακρεΐς του βραχίονας, ισχυρού; ώ; 
ελαστικόν σίδηρον, καί ό προσωπιδοφόρο; άφήκε φω
νήν, φωνήν μίαν, και μετά ταύτα ήκούσθη ώ; τρυγ- 
μό; όστέων συντριβόμενων, καί μετά ταϋτα ό Βαλ
θάσαρ ήνοιξε τοΰ; βραχίονά; το·· J. κατά γή; έπε
σε πτωαα.

Τότε δ άνδρεΐο; γίγα; άνέπνευσε θορυβωδώς, ό
χι άπό κάματον, άλλ’ άπό χαρά', καί ήθέλησε φυ
σικό» τφ λόγω νά ίδή ποία; φύσεως έρπετόν είχε 
συντρίψει· δι’8 προσελθών άπέσπασε τήν προσω- 
π·.οα.

Αλλά τό γυμνωθεν πρόσωπόν είχε φοβερώτατα 
συστείλει ά θάνατο;· ούχ ήττον δμω; τό άνεγνώρι- 
σε, καί με τόν πόδα ώθησα; τό πτώμα περιφρονη
τικοί;,

— 0 ’Αντώνιο; Κόντη; ! έψιθύρισε. Προέλαβα
μόνον τόν δήμιον!

‘Εν φ δέ ταϋτα ενταύθα συνέβαινον, ή σκηνή τού 
βασιλικού δωματίου έχώρει πρό; τήν λύσιν τη;. 0 
Βασιλόπαις ήρνεϊτο νά ύπογράψρ τήν παραίτησίν 
του, καί ή Ισαβέλλα τόν παρεκίνει καί αύτή εί; τήν 
άρνησιν ταύτην.

— ’Αλλά καί πόθεν ήξεύρομεν δτι δεν μα; άπα
τας! άνέκραξε τέλο; ό Βασιλόπαις, άσπαζόμενο; 
τήν έσχάτην ταύτην ελπίδα. — Ο ’Αλφόνσο; ήν 
βασιλεύ; χθες άκόμη. Τί λοιπόν ; τόν (δολοφό
νησα; ι

— Οχι, άπεκρίθη ό Καστελμελχώρα;, λαμβάνων 
άλλην μεμβράναν άπό τόν κόλπον του.

— Αρα, είναι βασιλεύ; άκόμη.
— Ούτε, έπανέλαβεν ό Καστελμελχώρα;.
Καί άναπτύξα; τήν μεμβράναν, τήν έδειξε μα

κρόθεν εί; τόν ηγεμόνα.
— 0 ’Αλφόνσος έπραξεν, είπεν, ότι- δέν θέλετε 

νά πράζητε. ίδού ή παραίτησί; του.
— Αίσχος! έψιθύρισεν ό Αόν Πέτρο; μετ’ άπελ-

πισία;.
Η δέ Βασίλισσα έκυψε τήν κεφαλήν πρό; τήν 

γήν.
— Ηδη, κύριε, είπεν ά Καστελμελχώρα; άλλά- 

ζων τόνον φωνής, σδ; είπον δ,τι είχον νά σα; είπώ. 
ΐδού άγραφο; έπί τή; μεμβράνη; ταύτη; ό τόπο; 
δπου θά γραφή τό όνομα τοΰ διαδόχου τού ’Αλφόν
σου. Οί Εϊκοσιτέσσαρε; καί οί μεγιστάνες μέ περι- 
μένουσι, καί είσίν όλοι εί; εμέ άφοσιωμένοι ... Ο 
ίδιο; τό είπατε δτι έν τών δύω πρέπει νά γίνη, — 
μΛ λ ----- ι

0 Δόν Πέτρος, ώ; οί δυστυχείς όσου; απειλεί ά* 
φευκτό; κίνδυνος, περιέφερεν εί; δλα τή; ειρκτή; τού 
τά μέρη βλέμμα απελπισίας.

— Πρέπει ή ούτω; ή άλλως νά τελειώσφ, έπανέ
λαβεν άποτόμω; ό Καστελμελχώρα;. — Έκλέ» 
ξατε !

Καί διστάζοντο; άκόμη τού Βασιλόπαιδος, δ 
Καστελμελχώρα; έπρόσθεσε μέ σκληρόν μειδίαμα·

— Δέν έπείσθητε άκόμη δτι είσθε εί; τήν διά-» 
κρισίν μου ; Ανθρωποι οίτινες μ’ έπώλησαν τήν ψυ
χήν των περιμένουσι τά; διαταγάςμου έδώ, όπίσω 
τή; Ούρα; ταύτη;. ϊδέτε !

Καί βιαίω; ήνοιξε τή» θύραν, καί έπανέλαβεν 
έμφαντικώ;. ’ϊδέτε !

6 Βασιλόπαις καί ή Βασίλισσα έστρεψαν πρό; 
τήν θύραν βλέμμα έσβεσμένον άλλ’ αίφνης έκπλη- 
ξι; άφατο; έπεγράρη έπί τού προσώπου των. Τότε· 
έστράφη πρό; τήν θύραν καί δ Καστελμελχώρα;, καί 
υπόκωφο; κατάρα έξήλθε τοϋ στόματός του.

Αντί τών δπλοφόρων ού; είχε παρατάξει όπίσω 
τή; θύρας, είδε τόν μοναχόν έπί τή; φλιδ; ίστά
μενον, τήν κεφαλήν όρθήν έχοντα, καί τού; βραχίω
να; εί; τό στήθος εσταυρωμένου;, όπίσω δε αύτούι 
έφαίνετο δ ηράκλειο; κολοσσό; τού Βαλθάσαρ.

— Εξ έναντίας ή ’Εξοχότηςσας, κύριε Κόμη, εί-; 
σθε εί; τήν διάκρισίν μου ! είπεν δ μοναχό; προχω
ρώ·» βραδέως.

— Σύ ! άνέκραξεν δ Καστελμελχώρα;, ύπό λύσ- 
ση; άφρίζων.— Πάλιν σύ !

Καί άνασπάσ»; τό ξίφος του, έπροχώρησεν έν βή
μα πρό; τόν μοναχόν. Αλλ’ δ μοναχό; ένευσε, καί 
έν τφ άμα δ Βαλθάσαρ ώρμησεν εί; τό δωμάτιον με
τά δέκα ή δώδεκα δπλοφόρων, οδηγούμενων ύπ’ αυ
τού τοϋ άρχιφύλακο; Αόν Πίου Μάτα Κέρδου.

Τότε δ Καστελμελχώρα; έκλινε τήν κεφαλήν, καί 
ήσθάνθη δτι άπώλετο.

— Σοί είχα προειπεΐ, Λουδοβίκε Σούζα, έπανέ
λαβεν δ μοναχό;, δτι θά γίνη; δολοφόνο; ... Η 
παρουσία μου σ’ έκπλήττει, δέν είναι άληθές·, Είχα; 
καλώ; προπαρασκευάσει τά πάντα . . . τήν ς-φ'-ή* 
ταύτην ένόμιζα; δτι δέν υπάρχω πλέον . . . Αλλ 
δ θεό; προστατεύει τήν βασιλικήν γενεάν, κύριε Κό
μη. Τοϋ άνθοώπου 8» έπεμψα; νά μέ δολοφονήση τό 
πτώμα μόνον υπάρχει τώρα. Σύ ό ίδιο; είσαι δεσμό- 
τη; καί ήττημένο;. Καί μετά μίαν ώραν-, άπό τά 
παράθυρα τή; φυλακή; ταύτη; 0’ άκούσης τήν φω
νήν τού λαού κράζονιο;·

— Ζήτω δ Βασιλεύ; Δον Πέτρο; !
Τότε δ βασιλόπαις, άφωνο; μέχρι τούδε ύπό έκ- 

πλήξ-ω; καί ύπό χαρδς, προσήλθεν.
— Αγιε πάτερ, είπε, τό σκήπτρον είναι τού 

άδελφοϋ μου Αλφόνσου· δέν έχω δικαίωμα εί; αύτό.
0 μοναχό; άπέσπασε τότε άπό τά; χεΐρα; τού 

Λουδοβίκου Σούζα τήν μεμβράναν ήν έκράτει άκόμη, 
καί ήν, καταβεβλημένο; ώ; ήτον ύπό τή; αΐφνηδίας 
καταστροφή; τή; τύχης του, ούδ’ (προσπάθησε καν 
ούτος νά τφ διαμφισβητήση.

— 0 Αλφύνσο; παρητήθη, είπε· ούτω; ήθέλησε 
δ θεό; διά τήν εύτυχίαν τή; Πορτογαλλίας. Εκλαμ
πρότατε ! είσθε δ νόμιμό; του διάδοχος, καί άν 
άρνηθήτε τόν· Θρόνο*, άρνεϊσθε τό καθήκον σας, διότι 
είναι δυσχερές καί έπίμοχθον. Αλλά θά δεχθήτε, 
διότι ή κασδία σα; είναι άνδρεία.

είχε προσηλωμένο·» έπί τοΰ μοναχού άνήσυχον βλέμ
μα, καί παράδοξον αίσθημα διήγειρεν έντό; τη; ή 
φωνή αύτοϋ. Εν φ δε ά βασιλόπαις έδίσταζεν άκό
μη, διότι ήν εΐλικρινώς καί πιστώ; προσηλωμένο; εί; 
τόν δυστυχή αδελφόν του, ή Ισαβέλλα έπλησίασεν 
εί; τόν μοναχόν καί είπε ταπεινή τή φωνή·

— Είναι λοιπόν άληθές, πανοσιώτατε, ότι ό 
Βασκογκέλλος είναι προδότη; ;

— Μετ’ ολίγα; στιγμάς, άπήντησε σοβαρώς ά 
Μοναχός, ή ϊμετέρα Μεγαλειότη; δέν θέλει πλέον έ
χει περί τούτου άμφιβολίαν.

Επειτα δε στραφεί; πρό; τού; συνοδεύοντας τόν 
Βαλθάσαρ,

— 0 Κύριο; κόμη; είναι πολιτικώ; φυλακισμέ
νος, είπεν. Η ζωή σα; έγγυάται περί αύτού εί; τά; 
Αύτών Μεγαλειότητα; . . . Βασιλεύ, οί άξιωματι- 
κοί σα; περιμένουσιν έξω τήν Υμετέραν Μεγαλειότη
τα, καί τήν Μεγαλειοτάτην Βασίλισσαν. Αν έπιθυ- 
μήτε νά μεταβήτε άμέσω; εί; τά άνάκτορά σας, 
εγγυώμαι ότι ούδένα κίνδυνον έχετε νά φοβηθήτε.

Καί χαιρέτησα; μέ σέβας, έξήλθεν.
*Αν καί ήτον άδύνατο; έτι έξ αιτία; τή; φοβέ

ρα; προλαβούση; νυκτός, μετέβη όμως μέ ταχύ βή
μα άπά τοϋ Λιμοείρου εί; τά άνάκτορά τή; Χαβρέ- 
γης. Επί τή; πλατείας, μεταξύ τών άνακτόρων 
καί τή; μονή; τή; Θεομήτορος, άπειρον πλήθος λαού 
έκυμαίνετο καί (βόμβει μεμψιμοιροϋν, διότι περιέ
μενε τόν μοναχόν, καί αύτό; παρά τήν ύπόσχεσίν 
του δέν ήρχετο.

όταν τέλο; έφάνη, άλαλαγμό; γενικό; (κλόνισε 
τό έδαφος καί έσεισε τά παράθυρα τών παρακειμέ
νων οικιών.

— 0 μοναχό; ! δ μοναχό; ! έκραζον. — τόπον 
είς τόν μοναχόν I έρχεται νά μά; εκδίκηση καί νά 
μά; σώση άπό τού; καταδυναστεύοντά; μα; .'

— 0 Καστελμελχώρα; έφυλακίσθη, είπεν ό μο
ναχός, μετά δυσκολία; διασχίζων τό πλήθος διά 
νά διέλθη· δ Αλφόνσο; έφυγεν άπό τήν Πορτογαλ- 
λιαν, καί θ’ άναγορευθή νέο; βασιλεύς.

— II παιοσιότηςσου, δέν είναι άληθές-, ή πανο- 
σιοτηςσου! έκραζον πανταχόθεν.

Καί μύρια·, φωναί προλαμβάνονται άνέκραξαν ό- 
μοθυμαδόν.

— Ζήτω ά Βασιλεύ; !
Αλλ’ οι Εϊκοσιτέσσαρε;, οί μεγιστάνες καί οί άν- 

τιπρόσωποι τών πολιτών, συγκληθέντε; ύπό του Κα
στελμελχώρα, είχον πρό μιά; ώρα; περίπου συνελ
θεί εί; τήν αίθουσαν των βουλευτικών συνεδριάσεων. 
-Εφ όλων τών προσώπων έφαίνετο άνησυχία έζω- 
γραφημένη, καί άπό τά παράθυρα τή; αιθούση;, 
βλέποντες οί συνελθόντε; τόν συρρεύσαντα όχλο», 
ετρεμον, όιότι ό όχλο; έφαίνετο άπειλητικός, αύτοί 
δε ήσαν κατά τό πλεΐστον δημιουργήματα τοϋ Λου
δοβίκου Σούζα, καί ήσθάνοντο ότι έν άπουσία τοϋ 
αρχηγού των ούδεμίαν δύναμιν είχον.

Κατά τό βάθος δέ τή; αιθούση; πολυάνθρωπον 
σώμα ιπποτών τοΰ Στερεώματος, διοικούμενον ύπό 
τού Κυρίου Δέλλ-’Ακουαμόνδα έπεδείκνυε τήν με
γαλοπρέπειαν τή; πλουσία; στολή; του’ ό δε Πα- 
ταυό; έκράτει μανδύλιον διά νά γονατίση έπ’ αύτοΰ 
καθ’ ήν στιγμήν ή συνέλευσι; ήθελε προκηρύξει βα
σιλέα τόν Καστελμελχώραν.

Εν μιά οε τών γωνιών δ Λόρδο; Ριχάρδο; Φαν-
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τού όχλου έφθανε μέχρι τή; άκοή; του, έτριβε τότε 
τά; χεΐρά; του μετ’ ένθουσιασμού, καί ένόμιζεν ότι 
άκούει όλην τήν Δισαβώνα ψάλλουσαν τδ God save 
Charles, our king. Τόκ Βασι.Ιία /zzzc, Κάρο.Ιογ 
δεύτερο?, σύσογ θεί'.

Οταν όε, φανέντο; τού μοναχού εί; τδν λαόν, ή- 
κουσθη δ άλαλαγμό; (κείνο; ώ; βροντή κεραυνού, 
τότε έκαστο» τών μελών τή; συνελεύσεω; άνεπήδη- 
σεν έπί τή; έδρα; του.

— ίδού έρχεται δ πιστό; μου Βενεδικτίνος, είπε 
καθ (αυτόν δ Φανσαΰος.

Εν τφ άμα σχεδόν εΐσήλθε καί ό μοναχός, καί 
διαβάς τήν αίθουσαν μέ άκλόνητον βήμα, έστάθη 
παρά τήν τράπεζαν τήν έμπρός τή; προεδρική; έ
δρας. Αναπτύξα; δέ τήν διακήρυξιν τή; παραιτή- 
σεω; τοϋ Βασιλέως, άνέγνω αύτήν.

— Καί τό όνομα τού διαδόχου του ; έρώτησεν 
ή συνέλευσι;.

Τότε ό μοναχό; έπορεύθη πρό; έν τών πτραθύ- 
ρων, καί ένευσε πρό; τά έξω. Δεύτερο; δε άλαλαγ
μό; ήγέρθη έκ τή; πλατείας, ώστε έτρυζαν τά πα
ράθυρα τή; αιθούση^, '■*?;·ΐν δέ ό μοναχό; άμαξαν 
διερχομένην διά τοϋ πλήθους, μέ δεύτερον νεΰμα 
κατεύνασε τά; φωνάς, καί έπέστρεψε πρό; τήν τρά
πεζαν. ’Εκεί δέ λαβών κάλαμο», ένεγραψεν εί; τήν 
διακήρυξιν τή; παραιτήσεω; τό άγραφον μεΐναν ό
νομα τοϋ διαδόχου.

— Κύριοι, είπε δεικνύουν δια τοϋ δακτύλου τό 
ύπό τά παράθυρα κυμαινόμενο·» πλήθος. Η ισχύ; 
είναι εί; χεΐρά; μου. Εχω τό δικαίωμα νά διατά
ξω. — Θέλετε νά μέ ΰπακούσητε ·,

— Θησαυρό; είναι δ μοναχό; ούτο; ! είπεν ό 
Φανσαϋο; καθ’ έαυτόν.

— Ο διάβολο; (φόρεσε ράσσον ! έψιθύρισεν ό Μα- 
καρόνη;.

Τά δέ μέλη τής συνελεύσεω; έδίσταζον καί συνε- 
σκέπτοντο.

— Αοιπόν! έπανέλαβεν ό μοναχό; μέ φωνήν 
άπειλητικήν.

Συγχρόνως δέ ό όχλο;, άνυπομονών ότι δέν έ- 
βλεπεν άκόμη τόν βασιλέα του, ήρχισε νά άδημονή. 
Τότε έπαυσε·» άμέσω; τή; συνελεύσεω; δ δισταγμό;. 
— Σά; άκούομεν, πανοσιώτατε, είπεν δ πρόεδρο; 
τών Είκοσιτεσσάοων.

Ο μοναχό; άναβα; τότε τά; πρδ; τόν θρόνον ά- 
γούσα; βαθμίδας, έλαβε τό άπό κατωφήν προσκεφά- 
λαιον έφ’ού έκειτο τό βασιλικόν στέμμα, — διότι ό 
Κας-ϊλμελχώρα; είχε φροντίσει νά τό φέρωσιν εί; τήν 
συνεδρίασιν, — καί τό παρεδωκεν εί; ΐωά·ηνην τόν 
Μέλλον, πρόεδρον τών Εικοσιτεσσάρων.

— ϊυνοδεύσατέ με, κύριε, είπεν. 
δλη ή συνέλευσι; ήγέρθη τότε, καί τού; ήκολού- 

θησεν εί; τήν άναβάθραν τών άνακτόρων.
— Τί σκοπόν έχει; είπεν δ Φανσαϋο; καθ’ έαυ

τόν,, άρχίζων ν’ άνησυχή.
Καθ’^ν δε στιγμήν ό μοναχός, όστι; προεπορεύε- 

το, έφθασεν εί; τή; άναβάθρα; τήν κεφαλήν, κατ’ 
αύτήν έκείνην δ Βασιλόπαις καί» ή Βασίλισσα κατέ- 
βαινον τής άμάξης των.

0 μοναχό; άναπτύξα; τότε καί πάλιν τήν δια- 
κήρυξιν τή; παραιτήσεω;, τήν άνέγνω έν μέσφ σιω
πή; βαθυτάτης. Εί; ταύτην δέ τήν άνάγνωσιν οϋ- 
δεν παρελήρθη, καί τό άγραφον μέρος έπληρούτο
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Μετά δέ τήν άνάγνωσιν, ό μοναχής λαβών τό 
στέμμα από τά: χείρας τοΰ προέδρου, τό έθηκεν 
έπί τ'λ,ν κεφαλήν τοΰ Βκσίλόπαιδος.

— Ζήτω ό Βασιλεύς Δόν Πέτρος ! ώρύ-το δ λαός, 
ένθουσιασθείς υπό τής θεατρικής παραστάσεως τούτης.

— Sic vos non vobis ! . . . είπε καθ’ έαυτόν 
μετά πικρίας μεμψίμοιρων δ λόρδος, δστις είχε 
μάθει εις ιό σχολειον λατινικά.

0 δέ μοναχός γονατίσας έφίλησε τοΰ βασιλέως 
■τάΐν χεΐρα.

— Πανοσιώτατε ! άνέκραξεν δ Δόν Πέτρος μετά 
ψυχικής συγκινήσεως, άν δέν ήσθε υπηρέτης τής εκ
κλησίας, ή έλαχίστη αμοιβή ήν ήθελον προσφέρει εις 
τήν άφοσίωσίωσίν σας, θά ήτον νά σας ονομάσω 
πρωθυπουργόν μου.

— Τούτο δέν είναι κώλυμα, άπεκρίθη δ μοναχός.
Καί απολυθείς τό ράσσον καί τήν γενειάδα του, 

έφάνη λαμπρόν φέρων εύπατρίδου ένδυμα.
— 0 Βασκογκέλλος ! εϊπεν ό Βασιλεύς μετ’ ίκ· 

πλήξεως, ήτις δμως μετεΐχεν ολίγον καί δυσαρέ
σκειας.

— 0 Δόν Σίμων ! έψιθύρισεν ή Ισαβέλλα, μόλις 
καταστείλασα κραυγήν χαράς καί εύγνωμοσόνης.

0 δέ λόρδος Φανσαϋος διέστρεψε τό πρόσωπον 
τρομερώς, καί δ Μακαρόνης, διασχίσας τό πλήθος, 
ήρπασε τό έρριμμε'νον ράσσον τοΰ μοναχού, καί τό 
κατεφίλησε περιπαθώς, λέγων

— Μά τό σώμα τοΰ Βάκχου ! έξοχώτατε ! άν 
μοί έπιτρέπητε νά λάβω τό ιερόν τούτο ένδυμα, θά 
τό διατηρήσω ώς άγιον λείψανον . . . Κηρύττομαι ό 
εύπειθέστατος ύπηρέτης τής κραταιοτάτης Αύτών 
Μεγαλειότητος,—καί ό ύμέτερος μετ’ άφράστου ά- 
γαλλιάσεως !

— Σίμων Βασκογκέλλε, έπανελαβεν δ Δόν Πέ
τρος μετά τινων στιγμών σιωπήν, δεν αναιρώ τόν 
λόγον μου· εΐσθε πρωθυπουργός μου.

— Εύχαριστώ τήν ϊμετέραν Μεγαλειότητα, καί 
δέχομαι, άπεκρίθη δ δευτερότοκος Σούζας . . . Επο
μένως, κηρύττω διαλελυμένον καί αποβαλλόμενου 
τής υπηρεσίας τό καταγέλαστου σώμα, τό καλούμενου 
τών Ιπποτών τοΰ Στερεώματος.

0 λαός έχειροκρότησε, καί δ Μακαρόνης έρριψε 
κατά γής τόν άστερωτόν πίλον του, καί τόν κατε- 
πάτησε κράζων— Εύγε !

— Πρός δε τούτοις, ε’ζηκολούθησεν δ Βασκογ
κέλλος, ειδοποιώ τόν λόρδον Ριχάρδον Φανσαΰον, 
δτι έγραψα πρός τόν υπουργόν τοΰ Βασιλέως του 
άπαιτών τήν μετάκλησίν του, επί λόγω δτι . . .

— Θ’ αναχωρήσω αΰριον, κύριε, ύπε'λαβεν ό Φαν
σαϋος, καί άπεσύρθη εύθύς κατά μέρος.

— Παρηγορηθήτε, Μυλόρδε, τώ ειπεν δ Παταυός. 
θ’ άναχωρήσωμεν όλοι όμοΰ, ή ‘Εξοχότης σας, εγώ, 
— καί ή σύζυγός μου.

— Τί μέ μέλλει διά σέ καί διά τήν σύζυγόν σου·, 
άνέκραξεν ό Φανσαϋος μέ τόνον όργίλον.

— Πάτερ άσπλαγχνε, άπήντησεν δ καλός Ιπ
πότης τοΰ Παταίου. ‘II σύζυγός μου είναι θυγά- 
τηρ σας.

— ‘Η ’Αραβέλλα ! . . . ειπεν ό Φανσαϋος τραυ- 
λίζων καί καταπεπληγμένος.

— ‘Η ευαίσθητος ’Αραβέλλα, ής ό έρως μοί πα- 
ρέσχε τήν τιμήν τοΰ νά είσέλθω είς τήν οικογε
νειών σας.

χείοας παρα w οωμά του, καί τό τελευταίου τούτο 
δυστύχημα τόν κατέβαλεν εντελώς.

0 Βασιλεύς εΐχεν έν τούτοις εγκρίνει έν όλίγαις 
λέξεσι τά προταθέντα ύπό τού Βχσκογκέλλου. Τότε 
δε έπανελαβεν ούτο;"

— Μίαν μόνην χάριν έχω νά ζητήσω από τήν 
ϊμετέραν Μεγαλειότητα.

— Ποιαν ·, ειπεν ό Βασιλεύς.
— Τήν χάριν τοΰ άδελφοΰ μου, Λουδοβίκου τοΰ 

Σούζα.
— Τώ χαρίζομεν τήν ζωήν.
— Εύχαριστώ! — Καί τώρα, Μεγαλειότατε, 

καταθέτω εις χ=ϊράς σας τήν επίσημον υπηρεσίαν ήν 
ηύδοκίσατε νά μοί ε’μπιστευθήτε, διότι τό καθήκόν 
μου μέ καλεΐ άλλοΰ.

— Πώςμάς ε’γκαταλιμπάνετε I άνέκραξεν ή 
Ισαβέλλα.

Καί αυτός δε δ Βασιλεύς έφάνη έκπλαγείς καί 
λυπηθείς.

— 0 πατήρ μου μέ βλέπει, κυρία, άπεκρίθη ό 
Βασκογκέλλος μετά φωνής επισήμου καί τεθλιμ
μένης.

Καί γονατίσας έφίλησε τήν χεΐρα τοΰ Βασιλέως 
καί έπειτα καί τήν τής Βασιλίσσης, ήτις ήν ψυχρά 
καί τρέμουσα.

— Εχετε υγείαν, κύριε, έψιθύρισεν ή Βασίλισσα, 
καί δάκρυ έβρεξε τά βλέφαρά της.

— Σάς άφήνω, Μεγαλειοτάτη, ύγείαν, άπεκρίθη 
δ Βασκογκέλλος . . . καί διά πάντοτε.

Εγερθεις δέ τότε, καί πχρακολουθούμενος ύπό 
τοΰ πιστοΰ Βαλθάσαρ, άνεχώρησε, καί τό πλήθος, 
δπου διήρχετο, τώ ήνοιγε τόν δρόμον σιωπηλώς.

Αφιχθείς δέ είς τήν όχθην τοΰ ποταμού, έπέβη 
εις λέμβον, καί δι’ αύτής μετεβη είς τό πλοΐον δ
που ήν δ ’Αλφόνσος. ’Αμέσως δέ ήγέρθη ή άγκυρα, 
καί ό Βασκογκέλλος ένώσας τάς χεΐράς του, έρριψε 
τελευταΐον βλέμμα είς τήν Λισαβώνα.

όταν δέ ή πόλις έγινεν άφαντος είς τόν μεμα- 
κρυσμένον ορίζοντα, αλγεινός στεναγμός έξεπέμφθη , 
άπό τό στήθός του.

— Δέν θά τήν λησμονήσω, έψιθύρισε. ©ά με'νη 
έκεΐ πάντοτε, — έντός τής καρδίας μου.

Μετά δέ τούτο, κατέβη είς τόν θάλαμον δπου έ- 
κοιμάτο ό δυστυχής έκθρονισθείς βασιλεύς· καί κα- 
θεσθείς εις τό προσκεφάλαιόν του, καί ύψώσας τούς 
οφθαλμούς είς τόν ουρανόν, είπε μετά καρτερίας·

— Πάτερ, ΐδυύ έγώ είς τήν θέσιν μου !

ΤΕΛΟΣ.

ΠΟΙΚΙΑΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ.
ΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

’Εν Κωνσταντινουπόλει τη ά. Δεκεμβρίου.
Ή φύσις «πϊβάλλετο τής χλόης τόν μανδύαν- 

’μαρανΟησαν τά κάλλη της· αί αύραι αί γλυχειαι 
Έσίγησαν’ βοριάς φυσά, βοούν αί τρκυμίαι,
Καί ταριχαί, καί όδυρμοί ’ς τήν κάτω παραλίαν.

Με συννεφώδες μέτωπον, ώχρί, ψυχρά τα χείλη 
Εις νέος παρακολουθεί τήν πάλην τών στοιχείων,
Ένω βοούν αί οίμωγαί τών ναυαγούντων πλοίων,
Καί βρύχεται ή θάλασσα πολύφλικσυος, όργίλη.

Έμάραναν τά στήθη του τό πάθος καί ό πόνος,

Τό μετωπόν του φαίνεται τής διανοίας θρόνος,
Καί λάμπει είς τό βλέμμα του ωραία ή ψυχή του.

Σ τό μέτωπόν του δεν θεωρείς τά στίγματα τής φρίκης· 
Δέν φέρει τοΰ γηράσκοντος τόν αύλακα τοΰ χρόνου·
Είς θολωμενον οφθαλμόν τήν εκφρασιν τοΰ πόνου 
Δόν βλέπεις αποτέλεσμα φρικτόν τής θείας δίκης.

Τών αισθημάτων τών πυκνών τις έννοεΐ τάς δόνας I 
Τις οέδεν, Sv δεν έχιεσι περιλαμπείς ακτίνας,
Κ’ έκάησαν τά στήθη του είς πύρινον ιδέαν 
Καί τέφρα τήν καρδίαν του έκάλυψε τήν νέαν I

Τόν ένθυμούμαι I ανέβαινε τήν κορυφήν τοΰ όρους" 
Έντός τοΰ δάσους έψαλλε τόν έρωτα, τά κάλλη 
Τής φίλης του- ήσθάνετο τό στήθός του νά πάλλη,
Καί ή ψυχή του ΐπτατο εις χώρας μετεώρους.

ΤΗτο παράδεισος τό πδν, τό παν τόν έμειδία,
Καί τά πτηνά είς έκστασιν έγλυκοκελαδοΰσαν 
‘Ως άγγελος έ-ρόβαινε λαμπρά, λευκή, γλυκεία,
Κ* ή φύσις, καί ή αηδών αυτήν έχαιρετοϋσαν.

Τό βλέμμα της τό χάθυγρον, τό φλογερόν της βλέμμα 
Περιπαθές, ουράνιον, ’πλανατο εις τήν φύσιν,
Κ’έπρόδιδεν άχράτητον χαρδίαςτης τήν χλίσιν,
Κ’ έφλόγιζε, κ’έπάγωνε ’ς τάς φλέβας του τό αίμα.

‘Ο έρως, τή. καρδιας των κλίσις μυστηριώδης 
Είς ένα συνεκέντρωνε καί πάθη καί μαγείαν'
Άπό τά χείλη έρ^εεν ή φράσις ή φλογώδης 
Είς άτελεύτητον, μακράν, γλυχείαν μελφδίαν.

Πολλάκις έέ περίτρομος έν τή εύδαιμονία 
Βαθύ, μακρύ, περίλυπον τό βλέμμα παραιτοΰσε 
'Επί τής ερωμένης του- κ’ αΐφνήδια ώρμοΰσε 
Καί έφευγε παράφορο; ώς έν άπελπισία.

Καί έφευγεν' είς άγριον τών αισθημάτων πάλην 
’Ανέβαινε τάς φάραγγας, τούς βράχους τούς άγριους 
Έπεκαλεΐτο τόν θεόν, τον αδην, τούς άγιους 
Να σβύσουν τής καρδιας του τήν φλόγα τήν μεγάλην.

Κ’ έν τή ίρι’μω έτρεςεν εις μίαν έκκλησίαν 
Τήν λήθην έξχιτούμενος παρά τής Παναγίας,
Κ’ έκεΐ, κ’ έχει νά άντηγή μέ σπαραγμόν καρδίας 
Τό όνομά της ήκουαεν είς αρμονίαν θε'αν I

Καθώς πτηνόν ’πού κυνηγός άφίνει πληγωμένον 
Κ’ έδώ. κ’έχεϊ περίτρομον τήν πτήσιν διευθύνει,
Άπηλπι σμένον στρέφεται, πικράν φωνήν άφίνει, 
Συχνοκτυπα τάς πτέρυγας, καί πίπτει τό καϋ’μένον I 

Κ’ έκεΐνος έδοκίμασε νά φύγη είς τά όρη 
’Ελεύθερος, ακράτητος ευδαίμων νά πετάξγ,'
Πλήν πάθος τήν καρδίαν του σκληρόν είχε σπαράζει 
Καί πάλιν είς τούς πόδας της τόν έφερεν ή κόρη.

Έβάδιζεν ΰπόπτερος, ώραία, αερώδης,
Έχύνετο περί αύτήν γλυκεία ευωδία"
‘Ως έμειδία, μετ’ αύτής ή φύσις έμειδία 
Κ’ έτάραττε τά στήθη της σπαργή μυστηριώδης.

Τήν ήκολούΟει σιωπών ό φίλος της ό νέος,
Καί ήτον δλος όφθαλυόςκαί όλος ήν λατρεία. 
Ώρμοΰσενε’ς τά χείλη του άσπαίρουσα ή καρδία,
Κ* είς τό φλογώδες πάθος του έγίνετο ώραϊος.

τ Λησμόνησε με, φίλη μου,» τήν έλεγεν εκείνος.
» Σύ θέλεις φύγει, τοΰ λοιπού, θά φύγης, θά μ' άφήσης·
» Προσπάθησε, φιλτάτη μου, και νά μέ λησμονήσης 
» Άς μαρχνθή ό έρως μας ώς ό ευώδης κρίνος »·

» ΠοτέΙ ποτέ I τόν έλεγεν, ώ! μήν έπαναείπγ,ς 
» Φαρμακευμένχς λέξεις,

» Μή θελης, φίλε μου γλυκέ, μή θελης νά μ’έμπαίξης 
» Καί μή μ' άνοίγης βάσανα ατελεύτητου λύπης κ.

«Ποτέ! ποτέ!» καί έφευγεν. κ’είς τό παράθυρόν της 
Άναχωροΰντα έτρεχε νά τόν ίδή άκόμη’
Επί τών ώμων ήστραπτεν ήε’βενώδης κόμη"
Αί χιονώδεις χεϊοέςτης έπεμπον άσπασμόν της.

Μήν ήτον άραγ’όνειρον ; μην ήτον οπτασία,
Μή πονηρόν δαιμόκον, κ’είς αδην έκατέβη ;
Μήν ήτον άγγελος θεοΰ καί είς θεόν άνέβη ;
Τί έγινε ; Ίί έγινε I βοα ή τρικυμία . . .

’Αλλά έπήλθεν ό χειμών, καί φρίκη, κ έρημία,
Ή άηδύιν έσίγησε, πενθηφορεί ή φύσιςΐ 
Έπενθηφόρησεν όμοΰ ή μαύρη του καρδία,
Παντέρημου τόν άπαντά άνατολή καί δύσις.

Καί τώρα μόνος, δυστυχής, έγκατελειφθη μόνοςI 
Καί μόνος περιφέρεται είς όρη του τά φίλα,
Τρίζουν υπό τούς πόδας του τά μαραμμένα φύλλα !
Κ»ί ή φωνή τής φύσεωζ πένθιμος είναι τόνος.

Άλλ’ ό χειμών θά διαβή, θ’άναστηθή ή φύσις,
Καί ή κοιλάς θά ένδυθή τά μαγικά της κάλλη"
‘Η άηΐών τό άσμα της έκ νέου θέλει ψάλλει,
Πλήν αύτός μόνος θέλει ζή μέ μόνον αναμνήσειςI 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ.
------ -sS3e©e<S»-------

’Εκ της εν Παρισίοίς έκδιδομένης Γενικής 
Έπιθεωρήσεως τής αρχιτεκτονικής, 
έρανίσΟημεν τήν ακόλουθον επιστολήν τοΰ 
φίλου μας Κ. Φωκίωνος ΓΡώκ.

ΟΔΗΓΙΑI ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕ- 
ΝΟΥΣ ΤΗΝ ΕΑΑΑΔ A RAAAITEXN ΑΣ.

Εν Αθήναις τήν 13 Νοεμβρίου 1847.
Κύριε !

Μ’ έζητήσατε πλνροφορόας περί τής άπό Παρε- 
σίους μέχρι Αθηνών δαπάνης, καί περί τών έξόϊων 
τά όποια χρειάζονται είς τόν περιηγητήν κατά τάς η
μέρας τής έν τή τελευταία ταύτη πρωτευούστ) δια
μονής του, πληροφορίας ίκανάς νά χρησιμεύσωσιν ώς 
προϋπολογισμός, οΰτως είπεΐν, εις τόν έρχόμενον φί
λον τών τεχνών καί τής επιστήμης, νά έπισκεφθή 
τόν άξιοπερίεργον τούτον τόπον.

Φθάσας εσχάτως είς Αθήνας έκπληρώ τήν επι
θυμίαν σας.

Η άπό ΓΙαρισίων μέχρι Λυών όδοιπορεία γίνεται 
σήμερον έντός 34 ή 36 ώρών διά τής Βούρζ καί τοΰ 
Βουρβοναί. Διά μίαν έκ τών πρώτων θέσεων τής φορ
τηγού άμάςης πληρόνει τις φράγκα 75, καί 60 
διά τήν δευτέραν άφοΰ δέ μείν/j μίαν νύκτα είς 
Λυών, έπιβαίνει τήν έ^ιοϋσαν άπό πρωίας εις εν 
τών διαπλεόντων τόν Ροδανόν ατμόπλοιων, καί μετά 
ένδεκα ώρών σχεδόν πλοΰν, τερπνόν συνάμα καί ά- 
νετον, φθάνει εις Αβινιών περί τήν 4 Μ. Μ. ή 
τιμή τής πρώτης θέσεως έπί τοΰ άτμοπλοίου είναι 
φράγκα 29.

Περί τήν7 ώραν Μ. Μ. τής αύτήςήμέρας,άναχωρών 
άπό τήν πόλιν ταύτην, καί φθάνει τήν έπιοϋσαν τό 
πρωί μετά 11 ή 12 ώρών όδοιπορείαν είς Μασσα
λίαν. Διά τά; πρώτας θέσεις τής άμάξης πληρόνονται 
φρ. 13, καί διάτας δευτέρας 10. (1)

Παρά τήν δαπάνην τής μετακομίσεως (φρ. 108 
ή 90) χρειάζονται έτι 20 έως 25 διά τό γεΰμα καί 
τό πρόγευμα έν καιρφ τή; όδοιπορείας καί διά μικρά 
τινα άλλα έξοδα. Τό δε όλον τής άπό Παρισίων 
μέχρι Μασσαλίας δαπάνης άναβαίνει είς φράγκα 
128 ή 110.

Από Μασσαλίας δύναταί τις νά έλθη εις τήν Ελ
λάδα διά 5ύω ^χέσων*

ά. Η διά τών άτμοπλοίων τής Γαλλικής κυβερ
νήσεων άναχωρούντων τρις κατά μήνα,τήν 4, 14, καί 
24, διά τάς Αθήνας, καί έλλιμενιζόντων μίαν μόνον 
ήμέραν εις Μελίτην. Καί αί μέν πρώται θέσεις τι- 
μώνται φρ. 350, αί δέ δεύτεραι 210· δ διάπλους 
διαρκεΐ εξ ήμέρας, διά δέ τροφήν πληρόνει τις 6 
ορίγκα τήν ήμέραν εις τήν πρώτον θέσιν, καί 4 
είς τήν δευτέραν.

β'. ίί διά τών άτμοπλοίων τής έταιρείας ΡοςΥν,

(I) ’Ολίγα; «ρο ιίς αΜαχωριίτιώς ρυ άπό Μχσσαλίσς,
cu έφϊΐίχβρίδις τχς πολίως ταύτη;, έ οινοποίτ,σα» οτι^ ίαΐλλ· νά 
άρχίστι η μιταξύ ταύττς χαι T'J Άβι ιω* συγκοινωνία άτ|κ«- 
ριαξών η άποστασις άρα δίλίΐ ίλαττωδη Ιπτα και δκΐώ ωρα;.
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τής οποίας τό γραφεΐον κεϊται είς τόν άριθ. 1. τής 
Place royale είς Παρισίους.

Τά τελευταία αυτά ατμόπλοια άναχωροΰσι κατά 
δεκαπενθημερίαν. Καταπλέουσι δέ είς Λιβόρνον, Με- 
λίτην καί Σύραν, δπου οί Si’ Αθήνας έπιβάται 
μεταβαίνουσιν είς τά Αυστριακά ατμόπλοια τοΰ Λόϋδ.

Διά'τήν πρώτην Ο-'σιν έκαστος επιβάτης πλα,ρά
νει ορ. 315, διά δέ τήν δευτεραν 185. Τής δέ 
τροφής ή τιμή είναι ή αύτή ώς καί είς τά τής Γαλ
λικής κυβερνήσεως ατμόπλοια. Είς τά ατμόπλοια 
τοΰ Λόϋδ διά τήν έκ Σύρου είς Αθήνας μετάβασιν, 
διά μέν τήν πρώτην θέσιν πληρόνονται δρ. 21, διά 
δέ τήν δευτέραν 18.

0 διά τών ατμόπλοιων τοΰ Ροστάν διάπλους, 
διαρκεΐ οκτώ ήμέρας περίπου, ε’μπεριλαμβανομε'νου 
καί τοΰ χρόνου καθ’ 8ν όιαμε'νουσιν είς Αιβόρνον, 
Μελίτην καί Σάραν Ο έκ τής τελευταίας ταύτης 
νήσου μέχρι Πειραιώς διάπλους διαρκεΐ ώρας 12. 
Οσοι περιηγηταί εχουσι σκοπόν νά ε’πισκεφθώσι τάς 
Αθήνας καί τινα άλλα μέρη τής Ελλάδος χωρίς νά 
μεταβώσιν είς Τουρκίαν, είναι ίσως προτιμώτερον νά 
έκλεγωσι τό τελευταΐον τοΰτο μέσον διότι θε'λουσι 
συγχρόνως θαυμάσει έκ τοΰ πλησίον, καί τάς ώραίας 
νήσους τοΰ Αιγαίου, αί όποϊαι, όπως λέγει ό Αόρδ 
Βάθρων

Un fold
Their long array of sapphire and of gold,
Mix’d with the shades of many a distant isle,
That frown where gentler ocean seems to smile.

(The Corsair, C. the third, l. St.)
• . C . x .? · - *· : „ r,,

’Εάν κατά τόν έκ Σάρας είς Αθήνας διάπλουν, τύ- 
χνί νά ήναι ή νύξ, ώς συνήθως συμβαίνει, έκ τών 
ώραίων έκείνων νυκτών, δτε ό ούρανάς τής Ελλάδος 
είναι δλω; γαληναΐος, καί ό γαλαξίας, δμοιος μέ 
αύγήν διαλάμπουσαν, έκπέμπει φώς είς τό όποιον 
ήμπορεΐ τις νά άναγνώσφ, τότε ό περιηγητής θέλει 
ιδή,παραπλέων τό Σοάνιον, ώς έπί μελαίνου τάπητος 
κρέμα μένας ώ; σταλακτίτας τάς στήλας τοΰ ναοΰ 
τής Σουνιάδος ’Αθήνας. Καί τό μεγαλοπρεπές έκεΐ
νο θέαμα θέλει ανακαλέσει εις τήν μνήμην του τήν 
άρχαίαν εύκλειαν τής Ελλάδος, δτε ό θείος Πλάτων 
έδίδασκεν έπί τής κορυφής τοΰ άθανάτου τούτου α
κρωτηρίου τήν θείαν σοφίαν είς τους μαθητάς του.

Είς τά ’Αθηναϊκά ξενοδοχεία έκαστος θάλαμος τι- 
μάται άπό 2 έως 4 δραχ. τό δέ γεΰμα άπό 2 1 2 
εως 5, καί τό πρόγευμα άπό 1 1/2 εως 3.

Τό άγώγιον έκάστου ίππου είναι 5 δραχ. τήν ή- 
μέραν, καί 3 δι ένα μόνον περίπατον τό δέ τής άμά- 
ξης 12 δραχ. μέχρι 15 τήν ήμέραν, καί 2 τήν 
ώραν.

Τά αναγκαία διά τήν περιήγησιν τής έλλάδος 
βιβλία, εύρίσκονται παρά πολλοΐς έν ’Αθήναις βι- 
βλιοπώλαις· άλλ’ δστις σκοπεύει νά έπισκεφθή τό 
εσωτερικόν τής Ελλάδος, δέν πρέπει νά λησμονήση 
δτι ό Παυσανίας (εκδοσις τοΰ Κλαβιέ) είναι ό κα- 
λήτερος οδηγός.

Χάρτου καί μολυβδοκονδύλων κτλ. έκ τών τής 
πρώτης ποιότητος δέν ευρίσκει τι; μεγάλην ποσό
τητα- ύπάρχουσιν δμως τής δευτέρας. Οί έχοντες 
άρα άνάγκην τοιούτων, άς φροντίσωσινά προμηθεύον
ται πριν ελθωσιν είς τήν Ελλάδα.

Διά τάς περιηγήσεις είς τό έσωτερικόν τής Ελλά
δος, εύρίσκονται άνθρωποι οιτινες άναλαμβά.ουσιν, 
ώς καί οί άμαξηλάται τής Ιταλίας, νά κάμωσιν c.ia 
νειαν σας.

τά εΐ,οία τή< άδοζ.πορίζ'ας, λαμβάνοντες 20 εως 
25 δραχ. τήν ήμέραν. ή τιμή αύτή έλαττοϋται ό
σάκις συνοδοιποροΰσι πολλοί, καί δέν εχουσι μεγά
λα; απαιτήσεις.

Διά νά έπισκεφθή τις τήν Ελλάδα, είναι καλόν 
νά προτιμά τό μεταξύ τοΰ τέλους τοΰ Σεπτεμβρίου 
τέχρι τοΰ τέλους τού Μαιου διάστ/ιμα. II περιήγησις 
τοΰ έσω'τερικοΰ δύναται νά γείν·/) καί δταν φθάσγ, 
ή καί δταν πρόκειται νά άναχωρήσν) ό περιηγητής, 
καθά τδν συμφέρει. ’Εάν, άναχωρών τις έκ τής Ελ
λάδος, έπιθυμή νά ίδή τήν Κωνσταντινούπολή, άς 
προτιμήσν) τόν Ιούνιον· τήν μειδιώσαν τοΰ Βοσπό- 
ρυυ παραλίαν περικαλλύνει τήν έποχήν έκείνην, ή 
χλοαυγής καί τερ.πνοτάτη φύσις τής καθέδρα; τών 
όσμανλίδων

Χάρις είς τήν έπιμέλειαν τής κυβερνήσεως τοΰ 
φιλομούσου βασιλέως τής Ελλάδος,τά μνημεία τής Ελ
ληνικής άρχαιότητο; δέν είναι πλέον παραχωμένα 
καί ζαταφρονημένα ώς άλλοτε' διόζαί οί καλλιτέχναι 
δύνανται νά σπουδάσωσιν εύκόλω; αύτά, καί μάλι
στα τά τών ’Αθηνών.

Επισκεπτόμενοι αύτά, θέλουσι βεβαίως ομολογή
σει τήν αλήθειαν τών δσα είπεν άλλοτε περί αύτών 
τούτων τών μνημείων ό ένδοξος Σατωβριάνδ· «’Εάν 
άφοΰ έπεσκέφθην τά μνημεία τής Ρώμης, τά τής 
Γαλλίας μ’ έφάνησαν βάναυσα, τά τής Ρώμης μ’έ
φάνησαν βάρβαρα άφοΰ είδον τά τής Ελλάδος. Δέν 
εξαιρώ οΰτε αύτό τό πάνθεον μέ τήν ύπερμεγέθη προ
μετωπίδα του. »

’Ελπίζω, Κύριε, δτι έξεπλήρωσα τήν επιθυμίαν 
σας, καί δτι ή έπιστολή μου, έάν τήν καταχωρίσετε 
είς τήν ίπιθεώρησίτ σας, θέλει κατά τι ώφελήσει 
τούς καλλιτέχνας καί τού; έπιθυμοΰντας νά έπισκε- 
φθώσι τήν Ελλάδα.

Τοσοΰτον εύκολοι είναι σήμερον αΐ συγκοινωνίαι, 
ώστε δέν είναι συγζεχωρημένον νά κάθηταί τις πλέον 
είς τήν γωνίαν του, είτε είναι ζαλλητέχνης είτε 
καί μή.

Δέχθητε, Κύριε, τήν ειλικρινή έκφρασιν τών 
αισθημάτων μου. Φωκίων Ρώκ.

’Ενδύματα τοΰ τελευταίου συρμοΰ. Μάιος 1848.
ι ττ-τ-


