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ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.
Δύω πόλεις τής Άδριατιχής.

Α'. ΠύΛα.
όταν ήλθα είς τήν έλλάδα, άτμοπλοϊκή υπηρεσία 

δέν ύπήρχεν άκόμη. ήναγκάσθην έπομένως νά ναυ
λώσω δαλματικόν πλοΐον ιστιοφόρου, ό πλοίαρχος, 
Φαγουζαΐος τήν πατρίδα, μοί έφάνη δπωσοϋν νέος ώςε 
ν’ άντιτάττη τήν άναγκαίαν πείραν είς τάς δολιότητας 
τοΰ ταραχώδους Αδρίου. Αλλά pi’ έβεβαίωσεν δτι οί 
πρόγονοί του άπό πατρός είς υίόν άπέθανον είς τήν θά
λασσαν ταύτην (έλπίζω χωρίς τών συνεπιβατών των, 
τώ εϊπα), καί δτι διεδέχετο καί αύτός όμοίως τόν 
πατέρα του, παλαιόν καί έ ξακουστόν σχυλοπνίκτην.

Αύτή ή διαβεβαίωσις μέ καθησύχασε, λησμονή- 
σαντα τόν Φαέθοντα, χαΐ δλους τούς υιούς δσοι δέν 
πατρώζουσιν άναγκαίως.

έρώτησα τόν πλοίαρχόν μου πόσον νομίζει δτι θά 
διαρχέστι ό πλους μας, καί λαβών έκεΐνος τόν διαβή
την του χαΐ τόν άνεμοδείκτην του, μοί είπε σοβα
ρότατα δτι τήν όγδόην ήμέραν θά χαιρετώμεν τήν 
Ελληνικήν σημαίαν είς Πάτρας. Εγώ δέ, διά παν 
I»δεχόμενου, ϊλαβον έφόδια διά δεκαέξ ήμέρας.

Απε πλεύσαμε ν άπό Βενετίαν τήν 1 ΐανουαρίθυ. 
Κατ’ άρχάς ό άνεμος ήτον άστατος, καί είς τάς μυ- 
ρίας διώρυγας, αΐτινες ώς τόσαι φλέβες ζωογόνοι δια- 
κλαδεύονται είς τήν πόλιν ταύτην καί τά πέριξ αυ
τής, έπήδα πότε πρός τά δεξιά πότε πρός τ’ άρι- 
«τερά μας, πότε μάς προέπεμπιν δπισθεν καί πότε 
μας προηπάντα έμπροσθεν, ώστε ή Αργώ (τοΰτο τό 
δνομα εϊχε τό πλοΐον μας) έχόρευε πότε μέ τόν ενα 
και πότε μέ τόν άλλον της πόδα πρός μεγίστην ά- 

νησυχίαν τοϋ πρωτοπείρου έμοΰ.
ι Αφ’ δτου παρηλλάξαμεν τό Λίδον, τό τελευταΐον 
άκρωτήριαν τοΰ λιμένος, έκτοτε είς τό έλευθερώτε- 
ρον πέλαγος ή Αργώ άνέλαβε βάδισμα τακτικώτερον, 
ώς φειδομένη τών κινημάτων καί τών δυνάμεων της 
διά τήν μακράν της όδοιπορίαν. έκτοτε δέ καί έγώ, 
θωραχισθείς μέ καρτερίαν, ήπλώθην έπί τοϋ κατα
στρώματος, καί έκεΐ έμενα ήμέραν καί νύκτα άντι- 
παλαίων ώς έδυνάμην πρός τήν ναυτίασιν, μετρών 
ξάς στιγμάς, καί συνάπτων αύτάς είς ώρας, τάς 
δέ ώρας είς ήμέρας, καί ΰπολογιζόμενος κατά πόσοή 
πλησιάζω είς τήν εύκταίαν όγδόην. έν τούτοις 
ο άπέσπων τούς όφθαλμούς μου άπό τούς τραχείς 
καί μονοτόνους βράχους τής Ιστρίας, καί προσήλουν 
τούς τής φαντασίας μου μετά πόθου είς τάς ζωγρα- 
«ικάς άχτάς τής έλλάδος, δλας χαταφύτους μ’ έ- 
λαίας καί μύρτους, δλας έσπαρμένας μέ τά θαυμάσια 
των άρχαίων χρόνων μνημεία, χρυσούμενα άπό τόν 
λαμπρότατο» τών ήλίων.

Πόθεν καί πού έπνεεν ό άνεμος, ούτε έρεύνων, ού
τε εϊχον ίκανάς ναυτικάς γνώσεις ώστε νά έννοήσω. 
ήξευρα μόνον, έφανταζόμην καν, δτι έκαστον δια
σχιζόμενου κύμα μ’ επλησίαζε καθ’ έν βήμα πρός τήν 
ποθητήν μου Ελλάδα, καί τοΰτο μοί ήρκει. ή νύξ 
τής έβδόμης πρός τήν όγδόην ήμέραν ήν λίαν τα
ραχώδης. 0 άνεμος έσύρεζεν εις τούς ιστούς καί είς 
τά σχοινία ώς άπαίσιός τις εναέριος αύλητής. ή δέ 
τερψιτάραχος Αργώ, εις τήν παράδοξον μουσικήν τού
την ώρχεΐτο ώς παράφορος, καί άκων συνωρχούμην 
μετ’ αύτής, άντί νά κοιμώμαι ώς έπεθύμουν έπί δε 
τής κεφαλής μου ήκουον τήν φωνήν τοΰ πλοιάρχου 
δίδοντος έναγωνίους διαταγάς, καί τά βαρέα βήματα 

τών ναυτών τρεχόντων άνω καί κάτω, καί ένίοτε 
τόν κρότον ιστίου τινός άναρπασθέντος άπό τόν άνε
μον, καί πλαταγοΰν,τος κατά τοΰ ίστοΰ του.

Τήν νύκτα δλην δέν έκλεισα οφθαλμόν. Μ’ έκρά- 
τει δέ έξυπνου ού μόνον τοΰ πλευστού μου οίκου ό 
σφοδρός κλονισμός καί ή άήθης ταραχή τών συνοίκων 
μου, άλλά πολύ μάλλον ή ιδέα δτι εξημέρωνε» ή 
όγδόη, καί δτι έμελλα τέλος νά χαιρετήσω, ν’ ά- 
σπασθώ, νά φιλήσω τήν γήν τής έλλάδος. Διά τού
το άμα αί πρώται άκτΐνες τοΰ πρωινού λυκαυγούς 
έλεύκανον τόν παχύν ύαλον τοΰ φωταγωγού τοΰ θα
λάμου μου, έπήδησα είς τό κατάστρωμα, ή θάλασ
σα ήν δλη άφρός, καί, ώς έξεφράζοντο οί ναΰται, 
όμοία με άπέραντον πεδιάδα, δπου έβοσκον πρόβα
τα. Τό πλοΐόν μας έτρεχεν ώς βέλος, καί δμολογώ 
δτι ή θέα τοΰ μελανός ούρανού, τής λευκής θαλάσ
σης, τοΰ βιαίως φερομένου πλοίου, μοί έπροξένησιν 

ανησυχίαν τινά.
Τέλος έστρεψα τούς όφθαλμούς πρός τήν γήν, είς 

ήν δρμητικώς προσεπλέομεν. ί) τής άγαλλιάσεως ί 
Επί τοΰ παραλίου ίστατο μεγαλοπρεπές αρχαίου 
έρείπιον, ώς άναγγέλλον ήμΐν δτι έφθάσαμεν είς τήν 
έλλάδα, είς τήν γήν τοΰ παρελθόντος, είς τήν γήν 

τών μνημείων.
’ — Πλοίαρχε, θ’ άράξωμεν ! άνέκραξα, σφίγγω» 

άπό χαράν τοΰ ΐάσωνός μου τήν χεΐρα.

— Σιρόκος ! κύριε, άπεκρίθη μέ μορφήν καττ,φή. 
Κακός Σιρόκος! Εύτυχεΐς εΐμεθα δτι εύρέθη δ λιμήν 
έμπρός μας. ’Επεράσαμεν κακήν νύκτα.

— Αδται λοιπόν εϊναι αί Πάτραι; τώ εϊπα.

‘Ο πλοίαρχος δταν ήκόυσε τάς λέξεις ταύτας, μέ 
ήτένισεν έκθαμβος, καί βσω κατηφής καί άν ήτο», 
έγέλασε. . > ,

— Πώς; έρώτησα. Δεν είναι «ί Πάτραι;
— όχι, μοί άπεκρίθη γελών δυνατώτερα. Blvm 

ή Πόλα.
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— 0 Πόλα ; πώς ·, τί έστί Πόλα ; Εις ποΐον 
μέρος τής Ελλάδος κεϊται ή Πόλα;

— Δεν είναι εδώ ή Ελλάς, είναι ή ΐστρία.
— Δεν είναι έδώ ή Ελλάς; κα'ι πού είναι λοιπών 

ή Ελλάς;
‘Ο πλοίαρχος μοί έδειξε μέ την χεΐρα τόν Νότον, 

καί έκίνησε δίς τήν χεΐρα, ώς θέλων νά είπή· Πέραν 
πέραν.

— Καί ό Βενετία πού είναι; έρώτησα.
0 πλοίαρχος έξέτεινε τάν άλλην χεϊρά πρός Βορ- 

ράν, καί τό σχήμά του έφαίνετο λέγον ’Εδώ όπίσω !
Εις τό διπλούν τοΰτο οχήμα άνετριχίασα δλος. 

Πώς! Η έλλάς πέραν πέραν, καί ή Βενετία έδώ 
όπίσω! Αλλ’ αδύνατον ! ό άμαθής Ραγουζαϊος ήπα- 
τάτο. ίδού τό μεγαλοπρεπές τοΰτο μνημεΐον έμπρός 
μου, μαρτυρούν οτι είμεθα είς την Ελλάδα. Αλλά 
Πάλα,..,, τί έστί Πόλα ·,

Αλλ’ εν τούτοις τό πλοϊον μας, άφοΰ διέβη έμπρός 
τινων εις τήν όχθην παρακειμένων νησιδίων, είσήλ- 
θεν είς τόν λιμένα, έρριψε τήν άγκυραν, καί δ πλοίαρ
χος έμβάς είς τήν λέμβον έξήλθεν είς τήν πόλιν, 
κα'ι έγώ μετ’ αύτοϋ. Αμα πατήσας τό έδαφος, δέν 
τό έφίλησε μέν, διότι ό επάρατος Ραγουζαϊος είχε 
ρέψει σπέρματα τινά δισταγμού είς τό πνεΰμά μου 
περί τοΰ άν ήτον ή δέν ητον έλληνικόν έδαφος, άλλ’ 
έτρεζα απνευστί πρός τό μεγαλοπρεπές μνημεΐον, 
είς δ είχον μείνει προσηλωμένοι οί οφθαλμοί μου 
άφ’ ής στιγμής κατά πρώτον τό ίδον. Μετ’ όλίγον 
εύρέθην έντός τοΰ περιβόλου τοΰ, καί δ θαυμασμός 
μου ηΰξησε μέχρι; ένθουσιασμΛυ ’Ελησμόνησα καί 
τήν Αργώ, καί τήν θάλασσαν, καί τόν Ραγουςαϊον, 
καί ολη ή ψυχή μου έπεκάθησεν είς τούς οφθαλμούς 
μου, και μοί έφαίνετο ώς άν είχον έξαλειφθή οι με
ταξύ αιώνες, ώς άν μετέ βαινον μεταξύ τών αρχαίων, 
συμπολίτης καί σύγχρονος τών μεγάλων άνδρών.

Εύρισκόμην έν τώ μέσω μεγάλου καί υψηλού κυ
κλοτερούς περιβόλου. Δύο σειραί έχουσαι άνά 72 
επαλλήλους καμάρας έκαστη, άπετέλουν τά δύο τρί
τα τοΰ ύψους του, τό δέ άνώτατον μέρος του συνί- 
στατο έκ τοίχου συνεχούς μέ ισαρίθμους θυρίδας, κο- 
σμουμένου έξωθεν διά τετραγώνων ήιχικιόνων. 'Ελα- 
φρόν, πανταχόθεν αναπεπταμένου, σκιαγραφούμενον 
ούτως είπεϊν έπί τοΰ κυανού στερεώματος, τδ οικο
δόμημα τοΰτο έμεγαλύνετο ώς έκ τούτου έτι μάλ
λον δι' όπτικής απάτης, καί έφαίνετο είς έμέ τόν 
ίστάμενον είς αύτοϋ τούς πρόποδας, ώς πλησιέστε- 
ρον είς τά νέφη ή είς τήν γήν.

■—Τίνος θεότητος μεγαλοπρεπές τέμενος ήτον 
άραγε τούτο; έλεγα κατ’ έμαυτόν. Τίνων χεΐρες τό 
ώκοδόμησαν ; Τίς κατώκει τήν Πόλαν ; Πόλα1 τί 
έστί Πόλα;

Φαίνεται' δέ δτι, νομίζων έμαυτόν μόνον, έσκε- 
πτόμην μεγαλοφώνως, διότι ή φωνή μου, άντανα- 
κλωμένη είς τούς περιϊσταμέ ους άναριθμήτου; κίο
νας, έπανέκαμψεν είς τήν ακοήν μου, έπαναλαμβά- 
νουσα πολλάκις, καί ώς με τόνον χλευαστικόν, τή* 
τελευταίαν έρώτησίνμου. Συγχοόνως δέ νέος τις ίε- 
ρεύς καθολικός, ώς έφαίνετο έκ τού σχήματός του, 
καθημενος είς τήν βάσιν ένός τών κιόνων, όπου δέν 
τόν είχον ίδή, έπλησίασε πρός έμέ καί μέ έχαιρέτησεν.

— Είσθε, φαίνεται, ξένος είς Πόλαν, μοί είπε,
— Ξένος, ΐρ ίίπα, καί εύγνωμονέστατος: είς-8ν 

τινα ήθελε νά μέ ξενάγηση, λίγων μοι κάν τί πόλις 
είναι ή Πόλα.

V
— Πώς τί πόλις; Δεν αγνοείτε βεβαίως ποία 

είναι ή επαρχία αύτή.

— Ω ! όχι άναμφιβόλως, είπα στενοχωρούμενος. 
Αλλά διά νά ήναι ή έκθεσίς σας πλήρης, διά νά εχη 
προοίμιον καί έπίλογον, ύποτεθείτω ότι τό άγνοώ. 
Είπέτε το ώς άν τό ήγνόουν.

— ή Πόλα, κύριε, άπεκρίθη μειδιών, κεϊται είς 
τό έσχατον άκρωτήριον τής Ιστρίας, καί απέχει όγ- 
δοήκοντα θαλάσσια μίλια άπό τήν Βενετίαν.

— Ογδοήκοντα μίλια, άνέκραξα μέ φωνήν πλήρη 
άπελπισίας, μόλις τόν πλούν μιας ήμέρας ! Πώς γί
νεται ! Ο πλοίαρχος μέ τδν διαβήτην εις τάς χεΐ- 
ρας καί μέ τόν άνεμοδείκτην άκόμη μ’ΰπεσχέθη 
ότι είς όκτώ ήμέρας θά είμαι είς τήν Ελλάδα ! Αλλά 
πώς; είναι, λέγεις, τής Ιστρίας πόλις; πόλις Δαλ- 
ματική! Αλλ’ αύτό έδώ πέριξ μας δέν είναι μνημεΐον 
έλληνικόν;

— Είναι μνημεΐον Ρωμαϊκόν.
— Λοιπόν ή Πόλα είναι πόλις άρχαία, είναι κτί- 

σμα Ρωμαϊκόν;
— Αρχαία ναί, άπεκρίθη, άρχαιοτάτη. όχι όμως 

Ρωμαίων κτίσμα.
— Αλλά; ... : -
— Αλλά τών Κολχών.
— Τών Κολχών ; Πώς λέγεις ;
— Εγώ δεν λέγω, μοί είπεν, ό Στράβων λέγει. 

Οταν ό Ιάσων ήλθεν είς τήν Κολχίδα, (βλέπετε τώ 
όντι ότι π όκειται περί άρχαιότητος ού τής τυχού- 
σης), Αίήτης, ό βασιλεύς τού τόπου, ίσως έχάρη ότι 
εύρέθη γαμβρός όιά τήν θυγατέρα του Μήδειαν, άλλά 
δεν εύχαριστήθη ότι ό γαμβρός ούτος έλαβεν εις 
προίκα τά χουσούν Δέρας του, ώστε έπεμψε στρατιώ- 
τας νά καταδιώξωσι πέραν τού Βοσπόρου τούς λή- 
στάς, ώς αύτός τούς ώνόμαζε, τούς ήρωας, ώς οί 
ίδιοι ώνομάζοντο. — Οί στρατιώταί του έπλευσαν 
έπί τινας ήμέρας διά τρικυμιών καί κινδύνων, άλλ* 
ούτε ληστάς, 'ούτε ήρωας, ούτε Αργοναύτας δέν εί
δαν παντάπασι. Τέλος έφθασαν είς τύστόμιον τού 
Ιστρου ή τού Δουνάβεως, καί τόσον τοϊς έφάνη πλατύ, 
ώστε τό έξέλαβον θάλασσαν, τούλάχιστον στενήν θά
λασσαν, τό ένόμισαν Βόσπορον τόσον δέ τό εύρον 
άκύμαντον καί γαληνιαΐον, ώστε μετά χαράς είσέ- 
πλευσαν είς αύτό, καί έζηκολούθησαν νά τό άναπλέω- 
σιν. Αλλ’ ά Βόσπορος ούτος έμηκύνετο έπ’ άπειρον· 
άνέπλεΰσαν δέκα ήμέρας, άνέπλευσαν είκοσι ήμέρας, 
τριάκοντα ήμέρας, καί τέλος δέν είχε. Τέλος ύπο- 
πτεύσαντες ότι πρέπει νά ήναι ποταμός καί όχι ό 
Βόσπορος, άπέβησαν είς τήν ξηράν, 'φέροντες έπί τών 
ώμων τά πλοιάρια έν οίς έφέροίντο τέώς, διέβησαν 
διά πεδιάδων, διά δασών, δι’ έρήιχων, έφθασαν είς 
τά Αλπη, τά άνέβησαν, τά κατέβησαν, καί εύρον 
πάλιν έμπρός των θάλασσαν, τήν Αδριατικήν. ϊ» 
ποπτεύσαντες ότι ούτος: είναι ίσως ό ζητούμενος 
Βόσπορος, έραψαν τά πλοία των είς αύτήν, καί 
εύρον ότι είχε δίκαιον ό ’Πράτιος όνομάσας (μετά 
15 αιώνας) τόν ’Αδρίάν Raucus (τραχύν). Δι’ 8, 
φθάσαντες,.ίσως έξοκείλαντες, είς τήν άκραν τής 1- 
στρίας ταύτην, ώς ΰμεϊς σήμερον, άποκατέστησαν 
είς αύτήν, αφέντες ,τόν Αίήτην νά χαίρη, άν έδύνατο 
καί νά περιμένη τό δέρμα του, καί έκτισαν ένταύθα 
τήν πόλιν ταύτην, ήν ώνόμασαν ΠύΛητ, ΠόΐΛΓ^~Κί- 
γει ό Στράβων, είς Κολχικήν διάλεκτον. ?·:

— Καί λοιπόν τό μνημεΐον τούτο, είπα διστά- 
ι ζων, καί φοβούμενο; μή προφέρω άσύγγνωστόν τινα
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λύψας άσφαλώς τήν αλήθειαν πλέον)—τότε ώκοδο
μήθη ό ναός ούτος ! .

— Δηλαδή, μοίάπεκρίθη ό όδηγόςμου μέτόέπά- 
ρατον έκεΐνο μειδίαμα,—όχι Ναός, άλλ’ άμφιθέατρον, 
καί όχι τότε, άλλά μετά ταΰτα. ίσως έπί Βεσπασια-' 
νού. Η ε’ρωμένη τοΰ αύτοκράτορος τούτου Κανίδη, 
ήγάπα τήν Ιστρίαν, έγινεν ίστριίς, καί ιδίως διί- 

τριβεν είς τήν Πόλαν, ήν καί γωστόν είναι ότι έκό- 
σμησε πολλαχώς. Αν λοιπόν άπήτησεν άπό τόν έ- 
στεμμένον της ύπτρέτην τινά στατήρων έκατομμύρια, 
καί δέκα ή δεκαπέντε έτών εργασίαν διά ν’ άνεγείρή 
εις Πόλαν άμφιθέατρον αντάξιον τοΰ Κολοσσαίου τής 
Ρώμης, νομίζετε ότι ό Βεσπεσιανός ήν άνθρωπος νά 
τή τάάρνηθή; Ισως όμωςνά ώκοδομήθηκαί έπί Τίτου, 
διότι ό Γραμματεύς αύτού ήν ϊς-ριεύ; τήν καταγωγήν.

— Καί λοιπόν δέν φρονείτε ότι ήτον ναός, έρώ
τησα δειλώς, έπιμένων ένδομύχως είς τήν ιδέαν πάν
τοτε ότι τό μεγαλοπρεπές οικοδόμημα τούτο, άξιον 
τών θεών, ήν άναγκαίω; άφιερωμένον εις τινα έξ 

, αύτών.
I — Τά Πάνθεα, μοί είπε διδακτικώς, καί τινες μι

κροί ναΐσκοι, ώκοδομούντο έπί ‘Ρωμαίων τώ οντι κα
τά κυκλικόν σχήμα, οί δέ άλλοι όλοι ναοί, ορθογώνιοι, 
ώς οί Ελληνικοί. Τούτο είναι όμως άναμοισβητήτως 
άμφιθέατρον διά θηριομαχίας, μονομαχίας καί άλλα 
θεάματα τού λαού, καί, εί καί μιζρότερον, εχει όμως 
τό αύτό σχήμα καί τήν αύτήν διασκευήν μετά τοΰ 
έν ‘Ρώμη Κολοσσαίου ή άμφιθεάτρου τών Φλαβίων, 
διατηρείται δέ άσυγκρίτως εκείνουάκεραιότερον. όταν 
δέ λέγω άμφιθέατρον, εννοώ ότι είναι ό έξωτερικός 
τοίχος, ό έξωτερικός τού άμφιθεάτρου περίβολο:, άφ’ 
ού κατήρχοντο αί βαθμίδες πρός τήν κονίστραν.

— Είς τάς βαθμίδας ταύτας, είπον έγώ, έκά- 
θηντο άναμφιβόλως οί θεαταί. Τίς οϊδε πόσας χιλιά
δας περιελάμβανε ό περίβολος ούτος! Αν αί βαθμίδες 
ΰπήρχον, ήτον εΰκολον νά τό είκάσωμεν.

ανοησίαν, — είναι, . . . δέν πιστεύω νάήναι οικο

δόμημα τών Κολχών!...
■— 0! έχετε δίκαιον νά μή τό πιστεόητε, μοί 

άπεκρίθη μέ τό λεπτόν του, σκώπτικόν του μειδίαμα 
ό Κικέρωνμου,ώς όνομάζουσιν έν Ιταλία τούς ξεναγούς.

— Είναι όχι Κολχικόν, άλλ' αΰτόχρημα Ρωμαϊ

κόν οικοδόμημα.
— Δοιπόν ήκμαζε καί έπί Ρωμαίων ή πόλις σας; 

έρώτησα ύπερνικών τήν αισχύνην ήν ήσθανόμην ότι- 
δέν ήξευρα δσα είς τόν κάτοικον τής Πόλας έφαίνον- 
το γνώσεις έκ τών στοιχειοδεστάτων, καί είς αύτά 
τά παιδία κοινών.

— Κυρίως έπί Ρωμαίων, μοί είπεν. Οί καλοί Κολ- 
χοί δέν διέπλευσαν θαλάσσας καί ποταμούς χωρίς νά 
ώφεληθώσιν άπό τό μάθημα. Πεοιστοιχιζόμενοι δέ 
καί έδώ, ώς τούς βλέπεις, πανταχόθεν άπό τά κύ- ' 
ματα, έγιναν έμπειρότατοι θαλασσοπόροι. Κατά δυ- ' 

συχίαν όμως έχοντες πάντοτε κατά νούν τό χρυσοΰν 
δέρας 8 έστάλησαν νά ζητήσωσιν, όπου ύπώπτευον 
ύπαρξιν χρυσού είς τάς γειτονικός πόλεις-, κατέπλεον 
καί τόν ήρπαζον. Αλλ’ οί αυστηροί πρός τήν νομικήν 
ονοματοθεσίαν Ρωμαίοι άπεκάλεσαν τούτο πειρατίαν, 
κατά τά 177 Π. X. έκήρυξαν τόν πόλεμον είς τήν 
Πόλαν, καί κατά τά 176 τήν έκυρίευσαν.

« Κατά τά Zj2 Π. X. κατέλαβε τήν Πόλαν οίς·ρος 
δημοκρατικός; καί αύτή, ήτις άνέκαθεν έφρόνει ότι ή 
αρετή ήν άπλούν όνομα, έκηρύχθη φυσικώ τώ λόγω 
ύπέρ τοΰ Βρούτου καί κατά τού Αύγούς-ου. Ο δέ Αΰ- 
γουφο; πρός τιμωρίαν της τήν έλεηλάτησε διά τών 
σρατευμάτων τής Αιγουοίας, καί τήν κατέι-ρεψε. Κα
τά τδ αύτό όμως έτος, άφ’ ού τή έδειξε τί δύναται ή 
όργή του, ήθέλησε νά τή δείξητι δύναται καί ή lictll· 
κειά του, καί τήν άνωκοδόμησε πάλιν κατά μεσιτείαν 
τής αύτοκρατορίσσης Ιουλίας, δι’ 8 ή πόλις ε’πωνο- 
μάσθη έκτοτε ’Ιον.Ιία Ευσέβεια (Julia Pietas).

— Λοιπόν, είπα θριαμβευτικώς, καί ώς άνακα-
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—. Δεν Απαιτείται χρός τούτο τών βαθμιδών Α 
παρουσία. ή έξωτιρική τοΰ μνημείου διάμετρος, —» 
πολλάκις τήν κατεμέτρζσα, —είναι 401 ποδών, Α 
4“ έσωτβρική 330. ’βδύνατο ίρα νά περιλάβη τό 
θέατρον περί τούς δισμυρίου; θεατάς.

—- ’Αλλ’ Α πόλις δέν φαίνεται νά περιέχφ τόσους 

κατοίκους.
— Τώρα βεβαίως όχι. Μόλις 1500. Τότε δμως 

εΐχεν υπέρ τούς 25,000. Αί δέ βαθμίδες είναι γνω
στόν ότι έσώζοντο μέχρι τής ιδ'. έκατονταετηρίδος 
μετά Χριστόν, διότι οί Πατριάρχαι μας άπηγόρευον 
τήν τών λίθων άφαίρεσεν. Τότε δμως δεινοί καιροί 
κατε'λαβον τήν Πόλαν. 01 Γενοβέζοι έπιπεσόντες 
κατ’ αύτής έν 1328 τήν έλεηλάτησαν, διότι ήτον 
αδύνατος καί ανυπεράσπιστος πόλις. Τούτους φοβη
θεί σα έδόθη έν 1331 είς τήν Βενετίαν. ’Αλλά τότε 
ήλθον οί Γενοβέζοι έν 1354 καί τήν έλεηλάτησαν αυ- 
θις, διότι ήτον Βενετική πόλις. Τέλος άφ’ού έν137ΐ 
έρημώθη ύπό λοιμού, μετά όκτώ έτη έπήλΟον πάλιν 
οί Γενοβέζοι με ισχυρόν στόλον, ύπό ναύαρχον τόν 

περίφημον Λουκά των ’Ανδρέαν τόν Λώριαν, καί έναυ- 
μάχησαν περί τάς Βριονίας ταύτας νήσους, αϊτινες 
κλείουσι τόν λιμένα μας, κατά τού Βενετικού ζάλου, 
διοικουμενου ύπό τοΰ ούχ ήττον ένδοξου Βεττόρου 
τού Πιζάνου. Κικήσαντες δέ κατά κράτος, έπόρθησαν 
καί κατεδάφισαν τήν δυστυχή πόλιν, καί κατέσφα
ζαν τούς κατοίκους της, εκαυσαν τάάρχεϊά της καί 
μετεκόμισαν δλους τούς φΟονητούς θησαυρούς της 
εις Γένουαν. ‘Επί τούτων τών δεινών χρόνων, 
επί τής έσχάτης πανδήμου συμφοράς μάλιστα, 
άφγ,ρέθησαν τών βαθμιδών οί λευκοί λίθοι, διότι 
ή φιλοικοδόμος Βενετία τούς ήγόραζε βαρυτί- 
μως. Κατ’ αύτήν δ’ έκείνην τήν έποχήν έμελέτησαν 
οί Βενετοί καί μεγαλουργόν ανοσιούργημα, νά έκρι-

Νβος τού Λύγούντον,

ζώσωσιν έκ θεμελίων τό κολοσσιαίον τούτο οικοδό

μημα, καί νά τά μεταφέρωσιν είς τήν πόλιν των’ 
προσδιόρισαν δέ μάλιστα καί τό Αίδον ώς θέσιν τής 

έκ νέου άνεγέρσεώς του. Κατ’ εύτυχίαν δμως αΐ χρη
ματικά! δυνάμεις τής πόλεω; εύρέθησαν έλασσούμε- 

ναι τής πυρεττούσης φαντασίας τών Αρχαιολόγων της, 
καί ουτω δέν κατεστράφη άφρόνως εν τών ωραιότα
των μνημείων τής ρωμαϊκής άρχαιότητος.

— ‘Η Ελλάς, είπα, άπεθέου τόν Αύγουστον, εϊ 
καί ύπ’ αυτού άναλόγως ολίγον ώφεληθεΐσα. Τί δέν 
τφ ώφειλεν ή Πόλα άνεγερθεΐσα ύπ’ αύτού έκ βάθρων^,

— Τφ ώφειλε Ναόν, μοί άπήντησε, καί τφ τόν 
άνήγειρεν. Αν θέλητε νά πεισθήτε ό ίδιος περί τού
του, συνοδεύσατε με. Εις δέ τό άμφιθεατρον τούτο 
έπιστρέψατε τό εσπέρας, καί διαγραφόμενον έπί ά- 
στερόεντος ούρανού, καί περικεχυμένον άπό τό ύγρόν 
τής σελήνης φώς, θέλετε τό έκλάβει ώς νυκτερινήν 
χαρίισσαν οπτασίαν, ώς πλάσμα τής φαντασίας εναέ
ριον καί χρυσοϋν.

όδηγήσας με δέ πλησίον τού μέρους δπου κατ’ 
άρχάς εΐχον άποβή είς τήν γήν, μοί ειπεν ότι εΰρί- 
σκομαι είς τήν θέσιν τής αρχαίας άγοράς, καί παρέ- 
στησεν είς τήν έκπεπληγμένην μου όψιν άλλο επ’ 
αύτής σωζόμενον άρχαιότητος θαύμα. Ο ναός τοΰ 
Αύγούστου ίστατο ένώπιόν μου, άρτιος, σχιδόν τοι- 
ούτος ώς ώκοδομήθη κατά τά 19 Π. X. , ώς ύπήρ- 
χεν δταν ό πρώτιστος άρχων τής πόλεως ύπερτάτην 
έθεώρει τιμήν του νά ένδύηται έν αύτφκαί τόν τίτλον 
ίερέως τού άποθεωθέντος αύτσκράτορος. Είναι μικρόν 
τετράγωνον οικοδόμημα, έχον τήν χάριν έκείνην ήτις 
δέν έξηγεΐται, καί ήτις έξαρτάται άπό τήν σοφήν 
άναλογίαν τών διαστάσεων. Πρό δέ τής εΙσόδου έχει 

στοάν ΰπόστεγον, τετράστυλον μέν κατά μέτωπον, 
δίστυλον δέ κατά βάθος, καί οί κίονες αύτοί, τού

χαριεστάτου κορινθιακού ρυθμού, άνέχουσι τήν οροφήν 
μετά τού αετώματος σώου. Εκ βάθους καρδίας ήσπά- 
σθην τό κομψότατον τούτο μνημεϊον, τό ίστάμενον 
έ<1 τής μονήρους άκρας τής Δαλματίας ώς προάγ- 
γελος δλων τών θαϋμάτων δσα μέ περιέμενον είς τήν 
φίλην μου Ελλάδα. Τό μικρόν έμβαδόν τού χρησι
μεύει ώς μουσεϊον δπου έναπετεθησαν διάφορα έν τή 
«όλει ταύτη εύρεθέντα γλυπτικά λείψανα. Πλησίον 
δό τού ναού τούτου ίδομεν τάς βάσεις καί άλλου οι
κοδομήματος, καί μοί έξήγησεν ό όδηγός μου δτι ήν 
ναός τής Αοτέμιδος, τού αύτού σχήματος καί μεγέ
θους μέ τόν τού Αύγούστου, δτι δ’ οί καλοί του συμ- 
«ατριώται τόν μετεχειρίσθησαν ώς λατομεΐον πρός 
οικοδομήν τού βαρβαρορρύθμου διοικητηρίου των. 
έν φ δ’έγώ έστρεφόμην περί τά έρείπια ταύτα, περι
φερών άπό τού ένός είς τό άλλο τόν θαυμασμόν μου,

—- έν μνημεϊον άκόμη, μοί ειπεν ό φΛόφρων ίε
ρεύς, μοί έμε^ε νά σάς δείξω, όπως έκπληρώσω έν- 
Τίλώς τό καθήκον τού Ξεναγού. Δεν όμιλώ περί τού 
αρχαίου θεάτρου, διότι εκείνου ολίγα λείψανα σώζον
ται, οί δέ λίθοι του έχρησίμευσαν έν 1630 είς οι
κοδομήν τού νέου φρουρίου. Αλλ’ άγωμεν νά έπι- 
•κεφθώμεν τήν χρυσήν ή τών Σεργίων ΠνΛην.

— Αγωμεν, είπα· διότι άπαξ ταμιεύσας δσας 
ειδήσεις μοί δίδετε περί αύτών, καί μαθών τόν δρό
μον των, θά έπανέλθω έκατοντάκις, έν δσφ άναπαύε- 
ται ή Αργοί είς τών Κολχών τόν λιμένα. Αγωμεν! 
Αλλά μεταξύ βαίνοντες, αν έπιτρέπηται νά παρα- 
σκευασθώμεν πρός τήν θέαν της, ήθελα σάς έρωτήσει 
τί ϊστίν ή πύλη αυτή, καί διατί καλείται χρυσή καί 
♦ίνες ήσαν οί Σέργιοι.

—ι Εκτός τής άκροπόλεώς της, ήν βλέπετί'έκεϊ 
πρός τά δεξιά μας, άπεκρίθη ό νέος ίερεύς, ή Πόλα 
εΐχεν άλλοτε τείχος καί περί τήν κάτω πόλιν, ού τί
νος, καθώς καί τών πύργων του, θέλαμεν Απαντήσει 
ίχνη πολλά καί άξια λόγου είς τήν οδόν μας. Τό 
τείχος τούτο είχε πύλας πολλάς, καί τούτων μία, 
ή λαμπροτέρα πασών, ήν ή χρυσή Πύλη, δι’ αύτό 
τούτο λεγομένη χρυσή, διότι ήν λαμπροτέρα τών 
Αλλων. Τού δέ, τίνες ήσαν οί Σέργιοι, ή διήγησις 
δέν είναι τόσον βραχεία.

— έστω καί μακροτάτη, τήν ακούω.
—· Ηδη άπό τά 933 Μ. X. ήσθάνθη ή Πόλα 

τής Βενετίας τήν υπεροχήν, έκτοτε έπολε'μησαν με
ταξύ των αί δύο πόλεις· καί άν ήρήνευσαν μετ’όλί- 
γον, Αλλά τών συμπολιτών μου ή τότε τάσις πρός 
θαλασσίας έπιχιιρήσεις εναντίας τού δικαίου τών 
έθνών, έκίνησαν κατ’αύτών έν 1150 τόν Βενετόν 
Δούκα Μοροζίνην, δζ·ι; έκυρίευσε καί έλεηλάτησε τήν 
χόλιν. Πρέπει δμως νά όμολογήσω δτι έκτοτε δια- 
μείνασα μέχρι τών 12G8 ύπό τό κράτος αύτών, έκ- 
τός μόνον δτι 1193 προσωρινώς περιήλθεν εις 
τού* /"αισαίους, κί τό άπό 1230 —1243 μεθ’ δλη; 

τής Ιστρίας είς ΐν Πατριάρχην τής Ακιλείας, άπή-
λαυσεν ήσυχίαν κί ευημερίαν τινά σχετικήν. Αλλά 
κατ’ έκείνην τήνποχήν οί Βενετοί τή έχάρισαν κυ- 
βέρνησιν ίδιόρρυϊον, διεπομένην ύπό αρχηγού (Ca 
pitano) τού λαε, δώρον τού λαού, δώρον όλέθριον, 
σύνθημα δεινοτΑ,ν ρήξεων έμφυλίων.

Δύο άντίπαλοάνεφάνησαν έπ’ αύτής, θηρεύοντες 
τήν επίφθονον έύσίαν· οί Σέργιοι, οίκος Αρχαίος, 
καταγόμενος Αί τών Ρωμαϊκών χρόνων, ισχυρός 
καί Αρνττοκρατικ, καί οί Ιωνατάσοε, έρειδόμενοι 
ίπί τον λαού, έδύωφατρίαι κατεσπάραττον άλ-

ληλομαχούσαι τήν πόλιν, άλλ’ ή τών Σεργίων ήν # 
μάλλον αγέρωχος, ή μάλλον βιαία. Ούτως είς αυ
τών, Μοντεφιορίτος καλούμενος,διαφερόμινος διάτι- 
νας μισθώσεως φόρους πρός τόν έπίσκοπον Παρεντίου, 
πόλεως κείμενης τέσσαρας ήμέρας μακράν πρός άρ
κτον, έφώρμησεν είς τό Παρέντιον έν 1260, είσέβα- 
λεν είς τήν έπισκοπήν, ήρπασεν δλα τά έγγραφα δσα 
άπεδείκνυον αύτόν οφειλέτην, καί τά ε^ριψεν είς τήν 
θάλασσαν. Αυται καί άλλαι βιαιοπραγίαι παρώξυνον 
κατ’ αύτών τόν λαόν τής Πόλας, προστεθέντα έτι 
έκθυμότερον πρός τούς αντιπάλους των. Ούχ ήττον 
δμως κατίσχυσαν οί Σέργιοι κατ’ Αρχάς, καί έν 
1271 κατέκτησαν τήν άκρόπολιν, δι’8 καί ή οΐκο- 
γένειά των έπωνομάσθη Καστραηύ-la. ’Αλλ’ οί Ιω- 
νατάσοι έπιπεσόντες κατ’αύτών διά συνωμοσίας, τούς 
κατέσφαξαν δλους, καί μόνον εν βρέφος διέφυγε τών 
οικείων τόν όλεθρον. Ευσπλαγχνος ύπηρέτρια, δέσασα 

αύτό εις τήν άκραν σχοινιού, έν ω ή οικία των ήν είς 
τόν φόνον παραδεδομένη, τό κατεβίβασεν ούτως άπό 

έν τών παραθύρων αύτής είς τήν παρακειμένην αύλήν 
τού μοναςηρίου τών Φραγκισκανών, καί άναλαβόντες 
αύτό οί μοναχοί τό άνέθρεψαν. ότε δέ τό παιδίον 
έγινεν άνήρ, είς τά 1300, ώκοδόμησε δι’ εύγνωμοσύ- 
νην τήν έτι σωζομένην έκκλησίαν τού αγίου Φραγκίσκου, 
ής εϊμί ό ταπεινότατος έφημεριος. Αύτοί ήσαν οί Σέρ- 
γιοι, καί ή Πύλη ονομάζεται τών Σεργίων, διότι 
τρεις προπάτορές των, άγορανόμοι ύπάρξαντες επί 
τής Ρωμαϊκής εποχής, είσίν έπ’αύτής έπιγεγραμμένοι.

Ταύτα λέγοντες, έφθάσαμεν είς σωρόν έρειπίων, 
καί ό όδηγός μου μοί ειπεν ό'τι τά σωζόμενα τει- 
χία είσί λείψανα τής λαμπράς ζ/ίδύ«οΐ> πύλης (Por
ta Gemina), ή'τις έκτίσθη έπί Μάρκου Αύρηλίου έν 
161 —179 Μ. X. καί άντεστοίχει πρός τήν τής ά- 
κροπόλεως είσοδον καί μοί εβεβαίωσαν δτι ύπό τόν 
σωρόν τούτον σώζεται άνέπαφον τό έδαφος τής αρ
χαίας όδού, ώς έβεβαιώθη πρό τίνος καιρού δι’ ιδίας 
δαπάνης μικράν τινα άνασκαφήν ένεργήσας αυτόθι.

’Αφ’ ου δέ διέβημεν καί τήν πύλην ταύτην.
— 0 τύχη τής Πόλας, τφ είπα, κινεί ήδη με- 

γάλως τήν περεεργειάν μου. Εύρον χωρίον ιστορικόν 
καί κατάσκομον μέ άρχαΐα μνημεία, δπου έξ άμα- 
θείας μου ούδέν έπροσδόκουν τοιούτο. ’Επεθύμουν νά 
μάθω δλας αύτής τάς περιπετείας. Μοί διηγήθητε 

εύμενώς τά περί αύτής μέχρι Τ ίτου, ήτοι μέχρι τού 
τέλους τής πρώτης χρις·ιανικής έκατονταετηρίδος,έμα
θα έπίσης τάς άπό τής 10 μέχρι τής 15 έκατονταε- 
τηρίδος συμφοράς αύτής.Από δετής 2 μέχρι τής 10 
έκατονταετηρίδος ή ίςηρία σιωπά περί αύτής έντελώς;

— όχι, μοί ειπεν· Η Πόλα έτιμήθη άναγνωρι- 
σθεϊσα Ρωμαϊκή άποικία. ’Επί ’Αδριανοΰ ή πόλις 
αύτη ήν, ώς φαίνεται, τερπνή κατοικία, διότι Ρασπα- 
ρασάνος δ Βασιλεύς τών ί>οσσολάνων, νικηθείς ύπό 
τού*Αδριανού (Μ. X. 114), είς αύτήν ήλθε, καί 
έζησεν ίδιωτεύων εις τήν παρακειμένην νήσοτ τώτ 
ΐΛαιώτ (scoglio degli-olivi) δπου φαίνεται άχόμη 
δ τάφος τού υιού του. Πρό πάντων δ’ εύτύχησ-ν ή 
χόλις έπί τών ’Αντωνίνων, καί άπό Μάρκου Αύρηλίου 
μέχρις ’Αλεξάνδρου Σεβήρου ύπήγετο είς τήν τότε 
συστάσαν ύπατίαν ’Ενετίας καί Ιστρίας. Μετ’ όλίγον 
ή Πόλα είδε μέγα καί άπ#»θρωπον έγκλημα. Κων
σταντίνος ό μέγας έξώρισεν είς αύτήν, καί μετά ταύ
τα άπεκεφάλισεν (έν 326) τόν ήοωϊκόν του υιόν 
Κρίσπον, ένδούς εις τάς έπιβούλους είσηγείσεις τής 
δευτέρας γυναιζός του ,Φαύστας. όμοίως δ’ έδέχθη
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i, πόλις έξόριστον έν 334 τόν άδελφόν του ’ίουλια- 
νοΰ, 8ν άπεκεφάλισεν ό Αύτοζράτωρ Κωνστάντιος.

-Κατά τά 493 (κυρίευσαν οί Γότθοι τήν Πόλαν, 
χαί εν 524 διώρισαν εις αύτήν καί επίσκοπον. Κατ’ 
αύτούς περίπου τού; καιρούς γεωργός τις τής Πάλας, 
Μαξιμιανός καλούμενος, συνεκόμισεν άνέλπιςον καρ
πόν άπό τόν αγρόν του· σκαπτών τήν γήν, εύρε θη
σαυρόν μέγχν, άνώτερον καί των ελπίδων καί των 
άναγκών του. Εσπευσε λοιπόν εις Κωνφαντινούπολιν, 
καί έπρόσφερε τό εύρημά του είς τόν αύτοκράτορα ίου- 
Tivtavov. ό ίουςτνιανός τόνέδέχθη εύμενώς, καί είς ά- 

•μοιβήν διόρισε τόν Μαξιμιανόνεξαρχον ‘Ραβέννης,ώσε 
κατά τά 539, άλούσης τής Πόλας ύπό Βελισαρίου, 
καί προστεθείσης είς τήν έξαρχίαν ‘Ραβέννης, δ πτω
χός γεωργός έγενε κυβερνήτης, καί, όπερ σπάνιον είς 
τούς όψιπλούτους, εΰεργε'της τής πατρικός του. Αλλά 
τέλος έν 789 Κάρολος ό Με'γας άπέσπασε τήν Πό 
λ αν άπό τούς Βυζαντινούς.

Εν ω μοί έσώρευεν ούτως ονόματα καί χρονολο
γίας, άναβλέφας είδα ε’μπρός μου μικράν αψίδα, 
περίεργον Si’ 8* έφερε τύπον άρχαιότητος.

— Που ύπάγομεν ·, είπα, Ιδού ε’φθάσαμεν. Δεν 
είναι αύτή ή χουσή πύλη ;

-όχι ,' μοί άπεκρίθη, είναι ακόμη παρέχει. Αΰ- | 
τή είναι ή μικρά πύλη, ή λεγομένη τοϋ '//μακ-ί/οι;;, 
αρχαιότερα, ώς φαίνεται, των λοιπών όλων, καί ίσως 
των πρώτων χρόνων τής ‘Ρωμαϊκής εξουσίας. Αλλ’ 
άς προχωρήσωμεν άν θέλωμεν νά ίδώμεν καί τήν 
Πύλην τών Σεργίων πρό τής ώρας τοΰ γεύματος, 
διότι ελπίζω δτι θέλετε δεχθή νά μέ συνδεύσητε 
είς τήν λιτήν τράπεζάν μου.

sr“

Πύ2η τ&? ΣίργΙων.

Τόν ευχαρίστησα καί τόν ήκολούθησα. Αλλ' ένά 
τόν ήχολούθουν, Μοί είπατε, ώς νομίζω . . . Συγχω
ρήσατε τήν άγνοιαν μου, τώ είπα· Αλλ’ ήμεϊς οί 
Ελληνες λησμονοΰμεν εύχόλως δτι ύπάρχει καί άλλη 

άρχαιότης πλήν τής Ελληνικής.
— Τούλάχιστον άλλη, μοί άπεκρίθη έμψυχων με,, 

δέν υπάρχει αξία νά συγκριθή μετά τής Ελληνικής.

— Μοί είπατε, έπανέλαβα, δτι περί τά τέλη 
τής 15 έκατονταετηρίδος ή πόλις κατεστράφη καί 
έρημώθη. Πότε κατωκήθη έκ νε'ου ·,

— Κατά τήν έπομένην εκατονταετηρίδα συνήλ- 
θον βραδέως τά διεσπαρμένα λείψανα τών κατοίκων 
τής Πόλας επί τών τάφων τών πάτερων των’ καί 
έν 1506 ήν ήδη ή χώρα συνωκισμένη, ώστε έχυριεύ- 
θη υπό τοϋ Αΰτοκράτορος τής Γερμανίας Μαξιμι- 
λιανοϋ, παραχωρήσαντος αυτήν πάλιν είς τούς Ε- 
νετούς. Αλλά τήν δυστυχή πόλιν κατέτρεχε κακός 
δαίμων, χαί ποτέ δεν περιήλθεν εις τοσαύτην α
θλιότητα ώς είς τήν έπομένην έκατονταετηρίδα, 
όταν έν 1631 καί 1645 τήν έξωλόθρευσαν πρώτον 
λοιμός, καί έπειτα παμβόρος πυρχαϊα. Τε'λος έν 
1797 ή Πάλα έκυριεύθη ύπό τής Αύστρίας, έν 1805 
ύπό τοϋ Ναπολε'οντος, όστις καί (κρήμνισε τόν φάρον 
της, δπως άφαιρέσρ άπό τούς διαπλεοντας τόν 
Αδρίαν Αγγλους τόν νυκτερινόν όδηγόν τούτον, καί 
έν 1813 έπανήλθε πάλιν είς τήν Αύστοίαν, έν καιρώ 
δι ήμάς, διότι ιδού ή Χρυσή Πύλη.

Είς έμέ, δστις δέν είχον γευθή άκόμ.η τής θέας 
τών Ελληνικών μνημείων, ή πύλη αύτη έφάνη τώ 
οντι άξια τοϋ επωνύμου χρυσή, τόσον γλαφυρά, τόσον 
κατάκοσμος, τόσον εύρυθμος μοί έφάνη. Εν τώ μέσω 

έχει ώραίαν αψίδα, πλου
σίων έπικεκοσμημε'νην διά 
γλυφών, καί στεφομένην έ- 
κατε'ρωθεν ύπό πτερωτής 
Νίκης· κοσμούνται δ’ άμ— 
φότεραι οί παραστάδες της 
ύπό δύω ήμε-κιόνων Κοριν-- 
θιακών. Επί δετής κορυφής 
της ϊσταντο, φαίνεται, άλ
λοτε άνδριάντες τριών Σερ- 
γιων, διότι τά ονόματα 
αύτών άναγινώσκονται μέ
χρι τοϋδε έπί τριών βάθρων. 
Παρά δέ τήν μεγάλην ταύ
την αψίδα δι’ ής διήρχον- 
το οί ίππεΐςκαί at άμαξαι, 
ό ίε^,εύς τοϋ άγίυύ Φραγχί- 
σκου μοί έδειξε τά ίχνη 
δύω έλασσόνων θυριδίων, 
δι’ών διήρχοντο οί πεζοί, 
-ροσθέτιίόΐί' ■·, ώκοδομήθη 
ή λαμπραύτη πύλη .. «πί 
Γραϊάνοΰιαί άφιερώθη είς 
τήν ’Αθτν.

Τό για τοϋ φιλόξενου 
ίερέως ή’.ε διαφθαρή, άν 
άφηνενΧι·ός είς τήν διά- 
θεσίν μ<3α παραδοθώ όσον 
έπεθύμάείς τόν θαυμα
σμόν μομπρός τής χρυ
σής πύλ ’Εχεΐνος όμως 
τήν τριν ταύτην τήν «I- 
i’*t«*'* λ.λΓ 'ντ

FT’

χ« πρόχειρον καθ’ ήμέραν', δι’ 8 ή έξις ίπράϋνε άάς 
εκστάσεις του, χαί σπανίως διεκίνδύνευον αύταί 
τήν ποιότητα τοΰ γεύματός του· δθεν άπέσπασε χαί 
«μέ έκεΐθεν, έκκίλεσας έκ τού αρχαιολογικού θαυ
μασμού μου είς τόν πεινώντά μου ς-ύμαχον, καί μοί 
παρέθεσε τήν Λιτήν του τράπεζαν, ώς αυτός τήν έ- 
χάλει μετριοφρόνως. Αλλ’ είς έμέ, τόν έπί οκτώ 
ημέρας ζήσαντα έκ τών έφοδίων τόϋ πλοϋ, είς έμέ 
έφάνη ότι οί Φραγχισκάνοι τής Πόλας έννοοϋσι τήν 
εγκράτειαν είς τήν πλατυτέραν της σημασίαν.

Τήν έπαύριον χαί τάς έπομ.ένας ήμέρας έπανήλθα 
πολλάκις καί είς τό Αμφιθέατρον χαί ιίς τόν ναόν τού 
Αύγούστου, καί είς τήν Χρυσήν Πύλην, καί διήλθα 
ύπό τήν σκιάν αύτών όλον τόν χαιρόν καθ’ δν έπνεεν 
ό έπίμονος νότος, μέχρι; ού μίαν πρωίαν είδα είς 
τόν ιστόν τής Αργούς άρθεν το σημεϊον ότι άνα- 
σπάται ή άγγυρα.

Α. ‘Ρ. ‘Ρ.
(Τό Β'. μέρος κατόπιν.)

στρέψ-ρς πλέον. Σήμερον δεν είσαι είς τά’ χαλάσου.
—· Ακόμη μίαν λέξιν Μεγαλειότατε... .̂ ,
— Ουφ! έπρόφερεν ό Βασιλεύς είς άπόδειξιν ότι

βαρύνεται.
— Μοί δίδετε πληρεξουσιότητα.

— Βέβαια. Τί τήν θέλεις;
— Η Βχσίλισσα....
— ‘Η Βασίλισσα ! ύπέλαβεν δ Βασιλεύς, λησμο· 

νήσας ήδη τήν σκηνήν τού δείπνου. Τί έχεις μέ τήν 
Βασίλισσαν;

— Εξύβρισε τήν ϊμετεραν Μεγαλειότητα.
— Τωόντι; α! ναί.'... πιθανόν είναι. Λοιπόν 

κρέμασέ την, κάμε την δ,τι θέλεις.... όμως πήγαινε.
Ο Καστελμελχώρας έξήλθεν άμέσως. . ι
Αφ’ ότου κατείχε μόνος τοϋ Βασιλέως τό όυς, εϊχε 

πολύ ύποσκάψει τήν δύναμιν τών ιπποτών τοΰ ς·ε- 
ρεώματος, καί μαζρύνας αύτούς μάλιστα τών άνα* 
κτόρων, τοϊς είχε δώσει ιδιαίτερον στρατώνα. Οΰχ 
ήττον όμως (νόμιζε βέβαιον ότι δέν ήθελον τώ άρ- 
νηθή τήν σύμπραξίν των έξ αιτίας τοΰ ’Ασκανίου 
Μακαρόνη, 8ν είχε προβιβάσει είς ίλαρχον τών ιππέων 
ή Κομπαςών, καί όστις έπρέσβευεν άπεριόριστον άφο- 
σίωσιν πρό; τήν Εξοχότητά του. 'Ανάχωρών λοιπόν 
άπό τά άνάκτορα, ήλθε πρός τόν καλόν Παταυόν.

Ο Μαχαρόνης διετάχθη νά έκλέξρμεταξύ τών Κομ
παστών δέκα τούς ήττον άκριβολόγους ώς πρός τά 
τής συνειδήσεως, όπερ ήν υπερβολή άνήκουστος. Οί 
δέ δέκα ούτοι ώφειλον κατά τήν μίαν μετά τό με
σονύκτιον νά ελθωσινείς τήν όδόν τής Συλλήψεως,τήν 
έκτεινομένην πρός τό ομώνυμον μοναστήριον, έν ή 
συνήθιζε νά έκπληρή τά θρησκευτικά της καθήκοντ* 
ή Βασίλισσα. τ

‘Η ημέρα αδτη ήν, ώς εϊπομεν, ή παραμονή τών 
Χριστουγεννών, καί κατά πάσαν πιθανότητα ή Βασί
λισσα έμελλε νά πάρευρεθή· είς τήν λειτοϋργείαν τοΰ 
μεσονυκτίου. Ωστε δ Καστελμαλχώρας, έχών μέγα 
συμφέρον νά μακρύνρ αύτήν άπό .τήν αύλήν, έδράτ- 
τέτο προθύμως τής ευκαιρίας ταύτης όπώ; άρχίση 
τήν έκτέλεσιν σχεδίου μέλλοντος νά πληρώσφ δλας 
του τάς εύχάς.

Ο Μακαρόνης, άνθρωπος τακτικός ώς ήτον, (ρώ
τησε δίς έπανειλημμένω; τάς οδηγίας του, καί έ- 
σπούδασε κατά βάθος τό μέρος τό αύτόν άφορών. Ην 
δέ τοΰτο, νά άρπχση τήν Βασίλισσαν, καί νά τήνφέ- 
ρη είς τό φρούριον Σούρης τής Επαρχίας ‘Υπιρορίόν 
(Τρά λός Μόντες).

’Ανύποπτος ή Βασίλισσα, καί κατ’ (κείνην τήν ή
μέραν έχουσα ύπέρποτε ανάγκην θρησκευτικής- παρα
μυθίας, έξήλθε τών άνακτόρων περί τό μεσονύκτιον, 
καί έπορεύθη όχουμένη είς τήν μονήν τής Συλλήψεως; 
Οτε δέ περί τήν μίαν άπέλυσεν ή λειτοοργεία, ή Βα
σίλισσα άνέβη πάλιν είς τό όχημά της. ~. ·. <

’Αλλ’ άμα (κρότησαν οί τροχοί, δέκα περίπου άν- 
δρες, οιτενες ίσταντο είς τό μέσον τής όδού, άπεσύρ- 
θησαν βιαίως είς τήν σκιάν τών έκατέρωθεν οίκων.' 
Τό δέ όχημα προύχώρει.

— Εμπρός παλληκάρια! είπεν ό Μακαρόνης μέ 
συνεσταλμένην φωνήν.

Οί δέκα Ιππόται τοϋ στερεώμοίτο; ώρμησαν είς 
τάς χεφαλάς τών ίππων, ό δέ Μακαρόνης προέχυ- 
ψε τήν κεφαλήν διά τού παραθύρου τής άμάξης.

— ’Εκλαμπροτάτη Κυρία, είπε, χαιρετών «ϋγε* 
νέστατα, δεετάχθην νά σάς άδηγήσω είς τήν αγροικίαν 
nne. ' ΕΐΓΐθυι»«ϊτί ν’/χν-σνω'ΐή'ΤΛΤρ ιιόννι. itMTtuSTt

ΟΙ ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ. 

ΜΕΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟΝ.
(συνέχεια, ϊδε φυλλάδιον ΙΑ'.)

Η.
iH Κυρία της Σαβανδίας Νεμούρης.

Καί έπειδή έμενον πάντες άκίνητοι, ό Βασιλεύς 
έπανέλαβεν έμμανής καί έκτός έχυτού·

— Φέρετέ την, σάς λέγω, σύρατε τηνέδώ άμέσως.
'—- Διά ποιον λόγον ; (ρώτησε ψυχρώς ό Καστελ

μελχώρας.
— Διά τόν λόγον ότε θέλω νά τή άποδείξω πώς 

είμαι άνήρ! άνέκραξεν ό Βασιλεύς, έν ώ τοϋ οφθαλ
μού του ό' βολβός έπλεεν είς τό αίμα.

Συγχρόνως δέ άνέσπασε τό έγχειρίδιόν του, τρό- 
ζων τούς όδόντας, καί τό ένεπηξεν είς τήν τράπεζαν 
μέ τόσην ορμήν, ώστε διεπέρασεν όλον τό πάχος τής 
οχληράς δρυός διαμπάξ.

— Αλλ’ ό άγων ούτος τόν έξήντλησε, καί έπεσεν 
έξησθενημε'νος είς τήν καθεδραν του. 
γ — Καστελμελχώρα, είπε μέ φωνήν βραδεΐαν 
Τπαγε είς τόν θάλαμόν της καί φόνευσέ την.

— Κύριοι, εΐπεν δ Κκστελμελχώρας άντί νά ύπα- 
χούστι, εύαρεστηθήτε νάμάς άφήσητε μόνους. Η Α. Μ. 
επιθυμεί >ά μέ όμιλήση ιδιαιτέρως.

Οί συνδαιτημόνες ίρριψαν βλέμματα τεθλιμμένα 
πρός τά ποτήρια, μένοντα άκόμη άκένωτα. Αλλ’ ό 
«μιλήσας ήν όχι ό Βασιλεύς, άλλ’ ό Καστελμελχώ- 
φας. Ηναγκασμένοι άρα ήσαν νά ύπακούσωσι.

— Μεγαλειότατε, έπανέλαβεν ό Κόμης, άμα άπε- 
σύρθη τό πλήθος. — Η ί. Μ. πολύ προχωρεί, - άν 
μοί έπιτρέπηται νά τό είπώ .... ό Μαρκέσιος Σάνδης 
ίφθασεν είςΑισαβώνα, καί μετ’αύτούέφθασε καί Γάλ
λος τις, έχων άναμφιβόλως πληρεξουσιότητα τοΰ 
ήγεμόνος του. ‘Η Πορτογαλλία δέν είναι αξιόμαχος 
κατά τής Γαλλίας.

— Ποτέ τόσον δέν μ’ επληξας, άνέκραξεν ό Βασι

λεύς χασμώμενος. ... —
• — Μεγαλειότατε, τό καθήκον μου.... ύ

— Κομητίδιόν, πήγαινε νά φωνάξης τούς ύπηρέ- 
τας τών βασιλικών κυναοίων αου. καί .... ιχλν έπι-
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να συνοδευθήτ» άπδ τάς δύω ταύτας χαριτοςολίςους 

κυρίας:, τάς καθημενας ίμπρό; «ας, ών κηρύττομαι 
« ταπεινότατος δούλος $

Ή Βασίλισσα ήθέλησι νά ΐρωτήση τάς γυναίκας 
της τί έδήλου δ παράδοξος οδτος λόγος, άλλα δέν 
επρόφθασεν.

Τπήρχε τις Επαγρυπνών επ’ αύτής, καί οδτος είχε 
φαίνεται σχίσεις καί συνεννοήσεις μετά τοΰ στρατώ- 
νος τών Ιπποτών τοΰ στερεώματος. Διότι καθ’ήν 
στιγμήν δ Μακαρόνης άπεπεράτου την δημηγορίαν του 
διά χαιρετισμού έτι γλυκύτερου τοΰ πρώτου, βήματα 

ίππων ήκούσθησαν είς τής δδοΰ τδ άλλο πέρας.
—- ’Εμπρός I άνέκραξεν δ καλός ιππότης τοΰ Πα- 

ταυιου, μεταβάλλων αμέσως τής φωνής του τδν τόνον.
— Τις εΐσθε-, πού μέ φέρετε; εϊπεν ή Βασίλισσα.
01 Ιππείς Εν τούτοις ίπλησίασαν ταχέως. ’Αλλ’ 

είναι δύω μόνοι, καί τούτο καθησύχασε τδν Μακα- 
ρόνην. ’Αλλ’ εϊς τών δύω Ιππέων, Ιππεύων με'γαν 
καί εΰρωστον ίππον τής ’Ανδαλουσίας, ώμοίαζε τδν 
γίγαντα Γολιάθ ίπί τοΰ κολοσσιαίου τετράποδό; του, 
καί τούτο συνετάραξε τδν αύτδν Μακαρόνην.

— Τί είναι τούτο; ίρώτησε μέ φωνήν ύπερήφα- 
νον καί βραχεΐαν δ Ελάσσων τών δύω Ιππέων, Ενδε- 
δυμίνος στολήν λαμπράν καί άντανακλώσαν τάς δά
δας τής βασιλικής συνοδείας. Διατί Εμποδίζετε τήν 
άμαξαν ταύτην, αχρείοι;

0 δέ μεγαλύτερος τών ιππέων, φορών ύπηρετου 

στολήν χρώματος αμαυρού, δέν είπε μέν τίποτε, 
άλλ’ άνε'συρε τδ ξίφος του, μακρύ τέσσαρας πήχεις 
ίσως.

Τήν φωνήν τοΰ πρώτου ίππε'ως άκούσασα, βιαίως 
άνεσκίρτησεν ή βασίλισσα, καί κύψασα τήν κεφαλήν 
ιΐς τδ παράθυρόν, ήνωσε τάς χεΐράς της καί έμεινεν 
ώς ίν ίκστάσει.

— ϊ’πάγετε τδν δρόμον σας, εΰγενίστατε, άπήν
τησεν δ Παταυδς, καί μήν Επεμβαίνετε είς τών άλ
λων τάς υποθέσεις.

0 ίππεύς δέν άπεκρίθη, άλλ’ έφερε τήν χεΐρα είς 

τδ πλευρόν του, τδ ξίφος του ώλίσθησεν έκτδς τής 
θήκης, καί δραγμδς άστραπών αίφνηδίων έλαμψεν 
εις τούς οφθαλμούς τού Παταυοΰ. Συγχόνως δέ ώρ 

μησεν δ Ιππεύς, άνέτρεψε τδν Ασκάνιον, καί προσέ
βαλε τούς Ενεδρεύοντας στρατιώτας. ό δέ γίγας 
δστις τδν συνώδευε, δέν έμεινε καί αΰτδς όπίσω- 
αλλά πεντάκις ή έξάκες ύψωσε τήν βαρεΐάν του 
σπάθην, καί μετά ταύτα τήν έπε'στρεψεν είς τήν θή- 
κήν Της, διότι δέν υπήρχε πλέον κατά τίνος νά τήν 
ύφωσνι.

Μόνος δέ δ Παταυδς έμενε, προσποιούμενος τδν 
νεκρόν, Τν’ άνακαλύψγ) τις ήν δστις τδν προσε'βαλεν. 
άλλ’ Επειδή δ γίγας έδειξεν δτι εΐχεν δρεξιν νά τδν 
χαταπατήσν) ύπό τούς πόδας τοΰ βουκεφάλου του, δ 
πτωχός φίλος μας, λησμονών άν οί ένδοξοι πρόγονοί 
του δέν ήθελον Ερυθριάσει Εντός τών τάφων των, <- 
νεπήδησε καί έφυγε τρέχων.

’Αφ’ ού λοιπόν ούτως οι δύω Ιππείς έμεινον μόνοι Επί 
τού πεδίου τής μάχης, ό μέν ύπηρέτης έμακρύνθη 

ολίγον, δ δέ κύριός του Επλησίασεν είς τοΰ οχήματος 
τδ παράθυρόν.

—· Κυρία, είπε, δέν δύνασθε νά Επιστρέψητε πλέον 
είς τά ανάκτορα, ίσως δέν θά Εμπιστευθήτε εις ά
γνωστον.

— Σάς γνωρίζω, Κύριε, ύπίλαβεν ή Βασίλισσα, 
καί δ βωνά τηε έ-rcuttv ύ-τδ «ννχινήηΜτ

Καί μετά ταύτα προσέθηκε τόσον ταπεινή, τή φ·» 
νή, ώστε μόνον ίν νυκτί σιωπηλή ώ; Εκείνη Εδύναν* 
το ν’ άκουσθώσιν οί λόγοι της-

— Καί είς ύμάς Εμπιστεύομαι υπέρ πάντα άλλο» 
Επί τοΰ κόσμου, Δδν Σιμόν Βασκογκέλλε.

0 ίππεύς έκλινε τήν κεφαλήν είς δείγμα εύγνωμο· 
σύνης.

— Τότε λοιπόν, Μεγαλειοτάτη, εϊπεν, εΰαρεφη- 
θήτε νά μέ άκολουθήσητε. Τήν νύκτα ταύτην θά σάς 
παρέξω τήν φιλοξενίαν δσην δύναται νά προσφέρη 
πτωχός υπήκοος, καί αΰριον θά έχητε άσυλον ΰ,τίρ 
8 θά πλανάται προστασία ισχυρότατη καί φοβερά.

Τότε τά δχημα Εκίνησε πάλιν συνοδευόμενον ύπό 
τοΰ Βασκογκέλλου καί τοΰ Βαλθάσαρ, καί μετ’ ον 
πολύ ή Βασίλισσα Επέζευσεν εϊς τδ παλάτιον τον 
Σούζα.

— Πολύς καιρός είναι, είπε τεθλιμμένος δ Βα
σκογκέλλος, άφ’ δτου ή οικία αΰτη, ήτις φέρει τδ 

ό'νομα τών προγόνων μου, έμεινεν ακατοίκητος, ό 
αδελφός μου κατοικεί είς ανάκτορα, εγώ δέ κρύπτο
μαι είς καλύβην. — Είσέλθετε, Μεγαλειοτάτη. έχω 
τδ δικαίωμα νά είπώ δτι ή οίκία αΰτη είναι τιμής 
άσυλον, διότι είδε δεκαπέντε γενεάς Ζουζιδών, δ δε 
Καστελμελχώρας δέν είσήλθεν είς αύτήν άφ’ δτον 
Εστιγματίσθη ώς εύνοούμενο; αΰλικός.

£Η Ισαβέλλα κατέβη τής άμάξης, καί στηριζομί- 
νη Επί τοΰ βραχίονος τοΰ Βασκογκέλλου, διήλθε τήν 
αύλήν, ής οί πλατείς λίθοι έκρύπτοτο ύπό τδ άναφυίν 
χόρτον. Ετρεμε δέ, καί ή πνοή της ήν Εναγώνιος καί 
Εστενοχωρημένη. ό δέ Βασκογκέλλος Εβάδιζε μέ ς»- 
ρεδν βήμα καί σοβαρώς. Αφιχθείς δέ είς τήν κεφαλήν 

τής κλίμακος, έστάθη.
— Κύριε, εϊπεν Αν ή Μεγαλειύτης σας τδ Επι

τρέπω, θέλω τήν ύποδεχθή είς τδν οίκον- Ειδεμή, 
θε'λω φρουρήσει αγρυπνών πρό τής θύρας.

— έλθετε, Εψιθύρισεν ή Βασίλισσα.
Ϋπερβάντες δέ τήν φλ*άν, διέβησαν διά μακμά;

σειράς δωματίων, πριν φθάσωσιν είς τήν αίθουσαν 
δπου ίδομεν άλλοτε συνηθροισμένην τήν Σουζική» 

οικογένειαν. Είς τήν αίθουσαν δέ ταύτην τίποτε 
δέν είχε μεταβληθή. Τά πάντα έμενον ώς τδ πάλαι, 

αί προπατορικαί εικόνες, τδ Επίσημον θρονίον Εφ’ οί 
Εκάθητο ή μακαρίτες κόμισσα, καί ή καθέδρα ή ί- 
χουσα Εξ Εβένου άνάκλησιν υψηλήν, δπου Εστηρίζετ· 
τής Ινές ό λευκός ώμος.

0 Βασκογκέλλος έφερε τήν χεϊρά του εϊς τδ μέτω
πον, ώς διά ν’ άποδιώξη θλιβερά; αναμνήσεις.

Ανοίξας δέ μίαν τών θυρών,έδειξε θάλαμον Ες-ρωμί- 
νον μέ άρχαΐα καί πλουσιότατα σκεύη, καί περιέχοντα 
κλίνην τετράγωνον, εφ’ ής Εξετείνετο ουρανίσκος, καί 
ής τά παραπετάσματα, κατε σκευασμένα έξ Ερυθρό· 
κατυφέ, έφερον Επειργασμένον χρυσοϋν τόν σταυρόν 
τών Βραγαντιδών.

— ότε, είπε, τδ Σουζικδν οϊκόσημον ήν άμόλυν- 
τον πάσης κηλίδος, τότε πολλάκις βασιλείς ίχοιμή- 
θησαν είς τδν θάλαμον τούτον, έπί μίαν νύκτα ίδο» 
δ κοιτών σας. Κοιμήθητε, Μεγαλειοτάτη- Εγώ θ’ Α
γρυπνήσω Επί τοΰ ύπνου σας.

Καί κλίνας τήν κεφαλήν μέ σέβας, ίστράφη πρός 
τήν θύραν ϊνα Εξέλθφ.

— Μείνατε, εϊπεν ή βασίλισσα-
0 Βασκογκέλλος ώχρίασεν, άλλ* έστάθη άμέσως.

— Σενόραε, εϊπεν ή Βασίλισσα, άποτεινομίνη πρός 
τάί όπαδούε τνχ. άβέσατέ καί.

κογκέλλε, Ενομίζατε ίσως δτι κρύπτεσθε δταν Εν τώ 
σκότει εΐσθε Επαγρυπνών Επ’ Εμοϋ- δτε πρός Εκπλή- 
ρωσιν καθήκοντος Επροφυλάττεσθε ώς οί άνοσιουργη- 
μα μελετώντες; Εγώ δμως σάς έβλεπον, Εγώ σάς 
ΰπεννόουν, καί άν δέν άπέθανα Εν τφ μέσφ τής 
αΐσχράς ταύτης αύλής, μ" Εστήριζεν ή πεποίθησις 
δτι ήσθε πλησίον μου, ή θελησις τοΰ νά δυνηθώ νά 
σάς Εκφράσω ποτέ τήν εύγνωμοσύνην μου, καί νά 
σάς είπώ, — πριν Εγκαταλείψω τόν κόσμον διά παν
τός- — Δόν Σίμον, σάς ήγάπησα, σά; αγαπώ, καί 
μεθ’ υμάς τδν Θεόν μόνον θά άγαπήσω.

0 Βασκογκέλλος έθεσε τήν χεΐρα είς τήν καρδίαν 

του, καί εστέναξε βαρεως.
Καί τφ δντι δέν ήπατήθη ή Ισαβέλλα- τήν ήγά- 

πα ό Σίμων, καί τόσφ σφοδρο'τερον, δσφ μάλλον Ε- 
ποοσπάθει νά καταπολεμήσω τό πάθος του. 0 έρως 
του ήν προσήλωσις άνευ σκοπού, ήν λατρεία άνεο 
Ελπίδος,—ήν είδος θρησκείας.

Τήν στιγμήν ταύτην ήθελε θυσιάσει τήν ζωήν του 
είς τόν κόσμον τούτον καί είς τόν μέλλοντα, άν ε- 
δύνατο νά τή άποδώση τήν εύτυχίαν. Αλλ’ αί λέ
ξεις της έκαιον τήν καρδίαν του. Επασχε, καί ήθελε 
νά φύγη.

Κυρία, ειπεν Ενόνων τάς χεΐράς του. Σάς εύχαρι- 
στώ ! . . . άλλα σάς ζητώ εύσπλαγχνίαν ! Δέν ήξεύ- 
ρετε όποια άλυσις μέ συνέχει. Είμί ψυχή καί σώ- 
ματι δεδομένος είς τόν βασιλέα . . . καί εΐσθε ή 
βασίλισσα.

Η ίσαβέλλα ήγέρθη.
— Δεν είμαι γυνή τοΰ Βασιλέως, είπε μετ’ ά- 

φελείας.
Καί είποΰσα τούς λόγους τούτους δέν Ερυθρία- 

σεν, ουδέ ένευσε κατά γής. Αλλ’ ή φωνή καί τό 
σχήμα της Εξεφραζον αξιοπρέπειαν εύγενή καί ήοε- 
μον, πολύ Εκφραστικωτεραν παρά τόν άχαριν μορ
φασμόν Εκείνον, τό άλλόκοτον ίερόγλυφον, δι’ ού 
ζωγράφοι καί ποιηταί ώς Εκ συνθήκης Εκφράζουσι 
τήν αιδώ.

Καί ό Βασκογκέλλος δέ ήγέρθη Επίσης, καί δέν 
Επροσπάθησε νά κρύψη τήν μεγάλην του έκπληξιν.

— Είμί, Εξηκολούθησεν ή Ισαβέλλα, Εδώ ώς εν 
Βερσαλλία, ήδη ώς ά'λλοτε, Κυρία τής Σαΰαυδίας 
Νιμονρης, καί ούδέν άλλο.

— Etvat δυνατόν ! άνέκραξεν δ Βασκογκέλλος.
— Τώρα δέ, Επανελαβε πάλιν ή βασίλισσα, υ

πάγετε, Δόν Σίμων. Τής χειρός μου Εγώ είμί ακό
μη κυρία, τής καρδίας μου δέ υμείς, — καί τής 
ζωής μου ό θεός μόνος. Εν τή σιγή τοΰ μοναστη
ριού θέλω προσεύχεσθαι υπέρ ύμών, δστις ύπήρξατε 
Επί γής δ αγαθός μου άγγελος καί ό κακός μου 
δαίμων.

Αναλαβοϋσα δέ τό βασιλικόν ήθος της, τφ έδει
ξε τήν θύραν δι’ Ενός μόνου νεύματος τής χειρός.

0 δε ήασκογχελλος, Εκτός Εαυτού, έμεινε προση
λωμένος είς τήν θέσιν του, άντί νά τή ύπακούσνι. 
Εξέτεινε δέ τάς χείρας καί έκαμψε τό γόνυ, ώς άν 
Εμελλε νά τήν προσκυνήσω· *

Αλλά τήν στιγμήν ταύτην, δ λύχνος πλησιάζω» 
νά σβεσθή, άφήκε τελευταίαν καί Ερυθράν λάμψιν, 
καί τδ βλέμμα τοΰ Βασκογκέλλου άπήντησε τήν 
καθέδραν μέ τήν υψηλήν άνάκλισιν Εξ Εβένου, ρπου

Αί δύω Κυρίαι άπεσύρθησαν, καί δ Βασκογκέλλος 
καί ή Βασίλισσα έμεινον μόνοι.

Τδν κοιτώνα Εφώτιζεν εϊς μόνος λύχνος- τδ δέ 
άμυδρδν φώς του μόλις καθίστα ορατήν τήν σκοτιάν, 
ώστε δέν διεκρίνοντο ούτε αί είς τδν τοίχον κρεμά- 
μεναι εικόνες, ούτε αί άμαυραί γλυφαί τών σανιδω
μάτων. Πού καί πού δέ έστιλβε διά τής σκιάς αί ύ
αλοι συνθέτου τίνος κατόπτρου ή λυχνίας τά πολύε
δρα κρύσταλλα, ή Ουραοΰ τδ ώχρδν χρύσωμα Η βα
σίλισσα Τς-ατο όρθή πλησίον τής θύρας, δ δέ Βασκογ
κέλλος, είς Θέσιν βαθείας ύποκλίσεως, καί τούς ο
φθαλμούς εις τήν γήν έχων προσηλωμένους, ίστατο 
είς τοΰ κοιτώνας τά μέσον.

Επί τινα δέ καιρόν ή Βασίλισσα διέμεινεν Εναγω- 
νίως διστάζουσα- τδ στήθος της' βιαίως άνέπαλλε, 
καί αί παρειαί της άλλοτε κατάλευκοι καί άλλοτε 
πορφυραί, μετέβαλλον άδιακόπω; χρώμα. ’Αλλά συ
νήλθε διά μιας, άνήγειρε τδ μέτωπόν της, καί ήτέ- 
νισε τδν Σίμωνα.

— Κύριε, τφ είπε- δότε μοι μίαν καθέδραν, σάς 
παρακαλώ.... πλησιάσατε καί ακούσατε μου.... Ενθυ- 
μεΐσθε τήν διαμονήν σας είς τήν αύλήν τοΰ Βασιλέως 
Λουδοβίκου τής Γαλλίας ;

— Τήν Ενθυμούμαι, άπεκρίθη δ Βασκογκέλλος.
—— Εΐσθε δυστυχής τότε, κύριε- Εγώ δέ.... ω εγώ 

ήμην τόσον εύτυχής ! Σάς είδα, καί Εγίνατε ή αιτία 
τής πρώτης μου Ολίψεως, διότι σάς ήγάπησα.... μή 
μέ διακόπτετε, κύριε.... Εϊς τήν Πορτογαλλίαν ήλθα 
διά νά σάς ϊδώ μόνον. Τί μ’ έμελλεν δ θρόνος ; Ενό- 
μιζα ή άφρων, δτι άνέγνωσα άμοιβαϊον έρωτα είς τά 
βλέμματά σας. ήλπιζα ... κύριε. Εγώ αύτή κατέ
στρεψα τής ζωής μου τήν εύτυχίαν, άλλα τήν κατέ
στρεψα δι’ υμάς.

Ο Βασκογκέλλος Εγονάτισε καί Εκάλυψε τδ πρό
σωπον μέ τάς χεΐράς του.

Η βασίλισσα εΐχεν δμιλήσει μέ φωνήν στερεάν, 
άλλα ταπεινήν καί ώς άποπνιγομ-ένην* ή δέ μορφή 
της Εξέφραζε τήν ηρεμίαν τής άπελπισίας.
• — Ηλθον τέλος, είπε-—καί άντί τοΰ σεβασμού 

8ν μ’ ύπεσχεθησαν, εύρον ύβριν καί περιφρόνησιν. 
έγώ, ή; ή ζωή ήν αδιάκοπος Εορτή, άπέκτησα τών 
δακρύων τήν εξιν. Επεθύμησα τδν μονήρη βίον, 
ινα προσεύχωμαι Ελευθέριος είς τδν θεόν, άλλα μ’ 
έσυραν, εμέ, βασίλισσαν καί γυναίκα, έν μεσφ τών 
βδελυρών οργίων Ενός παράφρονος κραιπαλώντος με
τά τών δούλων του.—τΚαί ούδείς νά μέ παρηγορήσω, 
ούδείς νά μέ προστατεύσω !
, — Κυρία, άνέκραξεν δ Βασκογκέλλος, λυπήθη- 
τέ με.

— Νά σάς λυπηθώ, κύριε! Επανέλαβεν ή βασίλισ
σα, Ενώ Εκτεταμένοι οί οφθαλμοί της, άντηνάκλων 
θαμβόν καί ύπέρυθρον τδ μεμακρυσμένον τοΰ λύχνου 
φώς. — Τώ δντι σάς Ελυπήθην Ενίοτε, διότι μέ α
γαπάτε. Πρδ πολλοΰ τδ ήξεύρω.

*— Κυρία .... ήθέλησε νά διακόψη δ Βασκογ
κέλλος.

— Ω ! δύναμαι νά σάς δμιλήσω κατά τδν τρό
πον τούτον, εϊπεν ή Ισαβέλλα, θλιβερώς μειδιώσα. 
Μέ αγαπάτε, τδ ήξεύρω- άλλ’ ήξεύρω Επίσης οτι 
Εμπρός σας Εγείρεται πρόσκομμα άνυπέρβατον, πρόσ
κομμα μυστηριώδες άλλ’ άκαταμάχητον, δπερ δέν 
δύνασθε, δέν θέλετε ίσως νά καταρρίψητε. .. Βασ
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τοσάκις εϊχεν ίδή τήν Ινές προσεχτικήν εις τους 
λόγους του, καί έρυθριώσαν πρδς τήν φωνήν του.

Τότε ήγέρθη, καί κλίνων τήν κεφαλήν έξηλθε, 
χωρίς νά προφέρφ λέξιν.

ή δέ βασίλισσα τόν παρακολούθησε διά τοΰ βλέμ
ματος μέχρι τής φλιάς.

— Θεέ μου ! έψιθύρισε, δός μ.οι τήν δύναμιν νά 
μή τόν αγαπώ πλέον.

θ
Τό είχογοστάσιον

Τήν επαύριον ή ύπόσχεσις τοΰ Βασκογκέλλου έξε- 
τελέσθη, και ισχυρά καί επίφοβος προστασία έδόθη 
εις τήν Ισαβέλλαν τής Σαβαυδίας.

Από πρωίας ή άμαξα τοΰ Μαοκεσίου Σάνδου ϊςα- 
το έμπρός τής πύλης τοΰ Σουζικού οίκου, καί έπ 
αύτής κατέβη άνήρ φέρων τά παράσημα τής Γαλ
λίας. Ην δε ούτος ό υποκόμης Φοσσεΰσος, ό ζομι- 
ςής τών επιστολών Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ'. πρός τήν 
αύλήν τής Πορτογαλλίας, καί επιτετραμμένος ν 
άντιπροσωπεύσφ τόν Βασιλέα έν Λισαοώνι. Μετά 
μικράν συνδιάλεξιν μετά τής Βασιλίσσης, ό ύποκό- 
μης άπήλθεν άμέσως πρός τόν Αλφόνσον.

11 πρός τήν βασίλισσαν γενομένη υβρις ήν πασί
δηλος, ώστε καί εις τήν αύλήν δεν έπροσπάθησαν 
νά τήν άρνηθώσιν. όμοίως δέ καί αί απαιτήσεις 
τοΰ Γάλλου ήσαν δίκαιαι, καί δ τρόπος καθ’ δν έγέ- 
νοντο δέν έπεδέχετο αντιλογίαν, ώστε δέν έπροσπά
θησαν νά τάς διαμφισβητήσωσι.

Περί τήν μεσημβρίαν ή βασίλισσα έγκαταλείψασα 
τήν οικίαν τών Σούζων, μετέβη, συνοδεία τοΰ μαρ- 
κεσίου Σάνδου καί τοΰ Κ. Φοσσεύσου είς τ’ ανάκτο
ρα τής Χαβρέγας, διατεθέντα πρδς κατοικίαν της, 
καί ύπέρ τήν μεγάλην πύλην τών άνακτόρων τού
των λευκή σημαία, εχουσα έν τώ μέσω έπί κυανοΰ 
θυρεού τρεις χρυσούς κρίνους, έκυμάτει αναπτύσσο
με'νχ άπό τήν αύραν.

Ιδού ή αϊγίς σας τούντεύθεν, κυρία, εϊπεν ό Κ. 
Φοσσεΰσος. — Εισθε ύπό τήν γαλλικήν προστασίαν.

‘II Ισαβέλλα ήσθάνθη τότε έν τή καρδία της ύπε- 
ρηφάνειάν τινα καί χαράν, όταν εϊδε τήν λευκήν έκεί
νην σημαίαν, ήν απανταχού παρηκολούθει ή νίκη, 
καί όπισθεν τοΰ μ,εγάλου ονόματος τής πατρίδος της 
συνγ,σθάνθη έαυτήν έξησφαλισμένην.

Αλλ’ οί λογισμοί της έπανήλθον μετ’ ού πολύ είς 
τήν άρχαίαν της τροχιάν. *Από τής πρωίας έζήτει 
τόν Βασκογκέλλον, άλλ’ αύτός δέν έφαίνετο πλέον. 
Τήν προτεραίαν ήθέλησε νά τόν όμιλήσφ διά νά τώ 
εΐπή τελευταΐον αποχαιρετισμόν· σήμερον ήθελε νά 
τόν ίδή, διά νά τόν εύχαριστήσφ, καθότι έννόει ότι 
ή άνέλπιστος αΰτη βοήθεια ήν εργον αύτού. Αλλ’ δ 
Βασκογκέλλος δέν έφαίνετο. Παρασυρθείς έπί μίαν 
στιγμήν, είχε χαρή ότι ή Βασίλισσα ήν έλευθέρα παν
τός δεσμού, είχε χαρή μαθών ότι είναι ώς πριν Κυ
ρία τής Σαβαυδίας, καί ούχί -γυνή τού ’Αλφόνσου, 
καί λογιζόμενος έν τώ άλογίστφ ένθουσιασμφ του, 
οτι μεταξύ των είχε τού λοιπού ζαταπέσει τό κυριώ- 
τερον πρόσκομμα. ’Αλλ’ έμβριθεστέρα σκέψις τόν 
μετεπεισε μετ όλίγον,καί άνεγνώρισεν ότι ή θέσις του 
διόλου δεν μετεβλήθη. ός πρός πάντα άλλον ή 
Ισαβέλλα ήν έλευθέρα· 12ς πρός αύτόν όμως ήν αΰτη 
πάντοτε ή γυνή ή παρακαθεσθεΐσα έπί τοΰ θρόνου τοΰ 
’Αλφόνσου.

Ην δ’ ό Βασκογκέλλος άφοσιωμένος είς τόν Βα
σιλέα, ούδ’ έπί στιγμήν μίαν έλησμόνησεν δν ώμο- 
σεν όρκον είς τοΰ πατρός του τήν νεκρικήν κλίνην, 
καί έξεπλήρου τόσφ άκρεβέστερον τήν ύπόσχεσίν του, 
όσφ ταχύτερον τήν είχε λησμονήσει ό άδελφός του. 
Αλλ’ άγαπών τήν Βασίλισσαν, φανταζόμενος νά τήν 
νυμφευθή, δέν έφαίνετο ότι άνεγνώριζε τά σφάλματα 
τού βασιλέως, τήν άθλιότητά του ·, δέν έκηρύττετο 
έχθρός του άναφανδόν; Η Ισαβέλλα τόν ήγάπα, τώ 
τά ώμολόγησεν· ήδη δ’ ότε διεσκεδάσθη πας αύτής 
κίνδυνος, καί έπομένως δέν εϊχε πλέον λόγον ή ισα
βέλλα ι'να επιμείνφ είς τήν ιδέαν τής είς μοναστή- 
ριον έγκαταβιώσεως, ό Βασκογκέλλος, αισθανόμενος 
τήν άνθρωπίνην άσθένειάν του, καί ότι είναι άνίκα- 
νος νά ύπομείνρ άλλην σκηνήν ώς τήν τής προτε
ραίας, έπροτίμησε καί άπεφάσισε νά μή μεταϊδή 
τήν βασίλισσαν. Είς τδ διάστημα τής νυκτός ήλθε 
πρός τάν Κ. Φοσσεύσον καί τόν Μαρκέσιον Σάνδην, 
ού έγνώριζε τήν πρός τήν Βασίλισσαν άφοσίωσιν, τοϊς 
ε’δήλωσε τά διατρέχοντα, καί έκτοτε δέν έφάνη πλέον 
είς τήν οικίαν του.

0 δέ Κ. Φοσσεΰσος, έγκαταστήσας τήν βασίλισ
σαν είς τά άνάκτορα τής Χαβρέγας, καί συγκαλέσας 
τόν Μαρκέσιον Σάνδην, τινάς μεγιστάνας τής Πορ
τογαλλίας, δυσμενείς πρός τήν αύλήν, καί πολλούς 
τών άνωτέρων κληρικών, μέ κοινήν σύσζεψιν έπεμψε 
ταχυδρόμον πρός Πάππαν Κλήμεντα τόν Θ'. Κατό
πιν δέ τούτου τοΰ ταχυδρόμου έμελλον ν’ άπέλθω- 
σιν είς Ρώμην ό Π. Βιείρας Δε Σίλβας, πνευματικός 
τής Βασιλίσσης, ό Λουδοβίκος Σούζας, πληρεξούσιος 
τού εκκλησιαστικού δικαστηρίου, καί ά Εμμανουήλ 
Μαγαλχάενς Δέ Μενεσσής άρχιδιάκονος τής Μητρο- 
πόλεως Πόρτου, φέροντες πληρεξουσιότητα τής Ισα
βέλλας τής Σαβαυδίας, όπως ε’ξαιτηθώσι παρά τοΰ 
παπικού θρόνου τό διαζύγιον αύτής άπό Αλφόνσου 
τού σ'.

Εκτοτε ή θέσις τής Ισαβέλλας -έβελτιώθη έπαι- 
σθητώς. Μία τών φατριών έκηρύχθη ύπέρ αύτής, καί 
οί δυσηρεστημένοι Μεγιστάνες καί δ κλήρος άνεπέ- 
τασαν τήν σημαίαν της. Αλλ’ ή Ισαβέλλα δέν ήθέ- 
λησε ν’ άναμιγή είς πολιτικάς ραδιουργίας, καί έ- 
μεινεν έγκλειστος είς τόν οϊκόν της, ευδαίμων λο- 
γιζομένη οτι άπηλλάγη τής αίσχράς καταδυναστεύ- 
σεως τού Αλφόνσου.

Αναχωρών δέ τής Αισαβώνος, ό Κ. Φοσσεΰσος τή, 
ύπεσχέθη νά τή πέμψν) δύω Γαλλίδας, ώς έπιτίμους 
κυρίας. Καί τφ όντι μετόλίγον έφθασαν δύω χαριέ- 
σταται άδελφαί, Μαρία καί Γαβριέλλα Σώλναι, 
θυγατέρες γέροντός τίνος εύπατρίδου τής ’Ορλεανίας. 
Αί νεάνιδες αύται έμειναν πάντοτε πιστώς παρ’ αύ
τή, καί τήν ήγάπων διότι ήν δυστυχής καί άγαθή, 
καί ή άφελής συνδιάλεξίς των πολλάκις τή έ προμη
θέυσε γλυκείας άναπαύσεως ώρας.

0 Βασιλόπαις Δόν Πέτρος τήν έπεσκέπτετο ήδη 
συνεχώς. Ην δέ ούτος ώραΐος καί εύγενής νεανίας, έ- 
χων γλυκόν χαρακτήρα καί χειροήθη, έφ’ ού διετη- 
ρούντο τά ίχνη τής έκ προθέσεως παραταθείσης άνη- 
λικιότητός του· άστε ήν δειλός ένώπιον γυναικών, 
άλλ’ άνδρεϊος ένώπιον τού κινδύνου. Αν καί είς πολ- 
λάς δυσαρέσκειας ήν εκτεθειμένος έντός τής αύλής, 
άλλ’ ώς έξ αύτών δέν έψυχράνθη .ή πρός τόν άδελ
φόν του άγάπη του. Εμίσει όμως έγκαρδίως τόν Ka

τοΰτο πρδς τό όπίσώ καί πρός τά προγεγονότα συμβάν
τα, ή ιστορία μας δέν προώδευσε παντελώς, ό καιοός 
εμεινεν άκίνητος ώς ΐνα μάς περιμείνν), καί θά έ- 
καυχόμεθα ότι κατωρθώσαμεν κατά γράμμα τό θαύ
μα Ιησού τοΰ Ναυή, άν δ ήλιος δέν ήν ήδη ύπό τόν 
ορίζοντα όταν δ Μοναχός έξηλθε θριαμβεύων άπό 
τήν οικίαν τοΰ Καστελμελχώρα.

Ην δέ περίπου ή έβδομη τής έσπέρας. Κατά τήν 
ώραν έκείνην έκάθητο ή βασίλισσα έπί ύψηλού άνα- 
κλιντηρίου είς έν τών δωματίων τών ’Ανακτόρων 
Χαβρέγας, όπου εϊχε θέσει τό είκονοστάσιόν της. 
Πλησίον της, γ'ονυπετεϊς έπί μεταξωτών προσκεφα- 
λαίων ή Μαρία καί ή Γαβριέλλα αί Σώλναι, ήσχο
λοΰντο είς κεντήματα έπιτήδεια. όλίγον δ’άπωτέρω 
δ βασιλόπαις Δόν Πέτρος καθημενος έπί σκίμποδος, 
εκρουε κιθάραν, καί τή άπέσπα τόνους ισχνούς, προ- 
σάδων γαλλικόν τι άσμάτιον, όπερ έδιδάχθη άναμ
φιβόλως όπως άρε'ση είς τήν Ισαβέλλαν. Αΰτη δέ 
άκούουσά τον, έστήριζε τήν κεφαλήν έπί τής χειρός 
της, καί έβυθίσθη είς ονειροπολήσεις.

— Δέν γνωρίζεις τόν σκοπόν τούτον; έρώτησε 
κρυφίως Γαβριέλλα ή Σώλνη τήν άδελφήν της Μα
ρίαν.

Τής Μαρίας οί οφθαλμοί έπληρώθησαν δακρύων.
— Τί είναι; έρώτησεν ή Βασίλισσα.
— Ανάμνησις είναι, Μεγαλειοτάτη, άπεκρίθη ή 

φιλόγελως Γαβριέλλα. Τό άσμα οπού ψάλλει τόσον 
θαυμασίως ή Αύτού ϊψηλότης είναι γνωςόν είς τήν 
ακοήν τής Μαρίας.

Η Μαρία έγεινεν έρυθρά ώς μήλον.
— Τφ όντι; εϊπεν ή Βασίλισσα μειδιώσα. — 

Καί πόθεν γνωρίζει τό άσμα τοΰτο, φιλτάτη;
— Από τόν έξάδελφόν μας Ρογέρον τόν Λούκην, 

Κυρία, άνθυπασπιστήν τού έλαφρού ιππικού τής σω - 
ματοφυλακής, άν έπιτρέπφ ή ϊμετέρα Μεγαλειότης.

— ΐίξ όλης ψυχής, φίλη μου, εϊπε στενάζουσα ή 
βασίλισσα. Μή κλαίης, Μαρία. Θά σ’ άποδώσωμεν 
ποτέ καί τήν Γαλλίαν καί τόν έξάδελφόν σου.... 
Αλλοι, άγαπητή, δέν εχουσι τήν αύτήν έλπιδά νά 

ίδώσι καί πάλιν τούς οί»ς άγαπώσι....
Παύσατε τό άσμά σας, παρακαλώ κύριε άδελ- 

φέ μου.
. Ούτως ώνόμαζε τόν βασιλόπαιδα ή Βασίλισσα. 
Οθεν άφήσας αύτός τήν κιθάραν άμέσως, έπλησίασεν 
είς τήν Ισαβέλλαν.

— ’Ελάβατε ίσως κακάς ειδήσεις άπό τήν Ρώμην, 
Κυρία ; έρώτησε. Φαίνεσθε κατηφεστέρα άκόμη άπό 

τό σύνηθες.
Αλλ’ ή Ισαβέλ.λα δέν άπεκρίθη.
— ’Εκείνον συλλογίζεται, εϊπε καθ’ έαυτάν δ 

ήγεμών. Πάντοτε έκεϊνον, πάντοτε !
— Δε^ δμιλεΐτε, κύριε άδελφέ μου! Ανέκραξεν 

αίφνης ή Βασίλισσα μετά προσποιητής ζωηρότη- 
τος. — Δέν ήξεύρετε κάμμίαν τερπνήν ιστορίαν νά 
διασκεδάσφ όλίγον τρεις δυστυχείς μοναζούσας ;

Αί·δύω Κύριαι Σώλναι έπλησίασαν αυτομάτως τά 
προσκεφάλαιά των, ώς διά ν’ άκούσωσι καλήτεοα· 
ό δέ βασιλόπαις άνεδίφισε μετ’ άγώνος τούς εσχά
τους μυχούς τής μνήμης του, άλλα δέν εύρε τίπο
τε. Διότι πάντοτε είς τάς στιγμάς ?έκείνας, όταν 
ήναι άνάγκη νά ήξεύρωμεν ή νά ένθυμηθώμέν τι, 
δυστροπεΐ τών δειλών άνθρώπων ή μνήμη.

στελμελχώραν, δστις καί ετόλμησέ ποτέ νά σύ- 
ρνΐ κατ’ αύτού τό ξίφος. Ώς δ’ όλα τά συνε
σταλμένα πνεύματα, έκλινε καί τό έδικόντου πρός 
τήν ζηλοτυπίαν, ήν ύποπτον, καί μνησικακίας έπι- 
δεκτικόν. ’Αλλά τά έλαττώματα όλα ταύτα, ίσορ- 
ροπούμενα ύπό παμπληθών προτερημάτων, διέφευγον 
τήν βασίλισσαν, ήτις προσεφέρετο πρός αύτόν ώς πρός 
άδελφόν,καί τώ έξωμολογεΐτο τά μυστικά της. Καί 
δέν ήγνόει μέν τόν έρωτα τού βασιλόπαιδος, διότι 
ούτος διεφαίνετο καί έρρει ούτως είπεϊν δι’ όλων τών 
πόρωντου. Αλλά μή συμμεριζομένη αύτόν, έπροσ- 
ποιεΐτο ότι δεν τόν έννόει. Ην δέ ό έρως αύτού άφε
λής καί σεβασμού πλήρης, έρως πιστού ύπηρέτου 
πρός τήν κραταιάν του ήγεμονίδα, έρως εύπειθής, 
καθαρός τε καί εύλαβής. ΕΪς τών ίούλων τής κόμης 
της τόν έξέκαιεν· άν διήρκουν άκόμη οί ιππευτικοί 
καιροί, ό Δόν Πέτρος ώς μόνην εύτυχίαν του ήθελεν 
απαιτήσει τήν άδειαν τού νά φέρφ τά χρώματα τής 
Κυρίας του.

Αλλά συγχρόνως ό ερως ούτος ήν καί ζηλότυπος 
ύπέρ πάσαν περιγραφήν, ή δέ ζηλοτυπία εϊναι οξυ
δερκής, καί διακρίνει ταχέως τό άντικείμενόν της.
Διά τούτο δ Δόν Πέτρος έγνώρισε πρό πολλοΰ, ότι 
ή καρδία τής Ισαβέλλας ήν τετρωμένη, καί ή ύποψία 
του άνεκάλυψεν άμέσως τόν τρώσαντα· ώστε άνε- 
σκίρτα όσάκις τό όνομα τοΰ Βασκογκέλλου έπροφέ 
ρετο έμπρός του, καί έμι'σει αύτόν σχεδόν όσον καί 
τόν Καστελμελχώραν.

Καί όμως ούδεμία τοΰ Σίμωνος πράξις έδικαίου 
τήν ζηλοτυπίαν ταύτην. Καθ’ όλον τό έτος έφ’ ού 
ή Ισαβέλλα διέμεινεν είς τά άνάκτορα τής Χαβρέ- ] 
γας, τήν εϊδε δίς μόνον, καί τότε ένώπιον πάλιν 
τών γυναικών της. Καί ούδέ ήθελε πατήσει είς 
τήν κατοικίαν τής Βασιλίσσης χωρίς σπουδαίας καί 
επισήμου άνάγκης. Αλλ’ ήλθεν, άπαξ μέν νά τήν εί- 
δοποιήση ότε κακούργός τις έκ τών ύπηρετών της 
εϊχε προτείνει νά τήν φαρμακεύσγι, άλλ’ δ Καστελ
μελχώρας, σώζων λείψανόν τι φιλοτιμίας, δέν τό 
έδέχθη. Μετά ταΰτα δέ ήλθε πάλιν φέρων αύτή ει
δήσεις τής έν ‘Ρώμνι εκκρεμούς ύποθέσεώς της· τή 
έδωκε δέ καί προσωρινήν άφεσιν, σταλεΐσαν ύπό Λου
δοβίκου, τοΰ Καρδιναλίου Βενδώμης, θείου τής Ισα
βέλλας, καί έξάρχου τοΰ Πάππα. Ο Βασκογκέλλος 
έφαίνετο έχων τρόπους νά μανθάνν) πρό παντός 
άλλου τά άφορώντα τήν Ισαβέλλαν.

Καί όμως δέν κατώκει τήν Αισαβώνα. Ούδείς 
τούλάχιστον τόν άπήντα ποτέ είς τήν πόλιν, καί δ ύ- 
πηρέτης του Βαλθάσαρ έμισθώθη είς τήν υπηρεσίαν 
τοΰ Λόρδου Φανσαύου.

0 Βασιλόπαις δυσηρεστεΐτο βλέπων πόσον ακρι
βώς καί βαθέως δ Βασκογκέλλος έφαίνετο γνωρίζων 
τά κατά τήν βασίλισσαν· καί πρό πάντων άπηλπί- 1 
ζετο βλέπων δποίαν έντύπωσιν άπετέλουν έπί τής 
βασιλίσσης αί σπάνισε έπισκέψεις τού άνθοώπου τού
του· ότι μετά τήν άναχώρησίν του περί αύτού ώμί· 
λει άδεακόπως, δτε μέν μετά παραδόξων άποσιω- 
πήσεων, καί μετά τρόμου μυστηριώδους, δτέ δέ μετ’ 
άπερισκέπτου ένθουσιασμοΰ, καί άλλοτε μετά με
λαγχολικής περιπαθείας. Ata τούτο ό Δόν Πέτρος 
τόν έθεώρει ώς αντίζηλόν του, καί έκρυπτε μόνον τό 
μισός του ϊνα μή δυσαρεστή τήν Ισαβέλλαν.

Αλλ’ ένώ άναγκαζόμεθα νά ρίψωμεν τό βλέμμα
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— Προσέξατε, άγαπηταί, εΐπεν ή Βασίλισσα. Ο 
κύριος άδελφός μου έχει νά μάς διηγηθή.

Η προτροπή αυτή ήν έντελώς περιττή, διότι αί 
δύω κύριαι ήτένιζον ήδη τόν ήγεμόνα με βλέμμα
τα ανυπόμονα καί περίεργα.

— Φεύ ! κυρία εΐπεν ά βασιλόπαις, καί τοΰ προ
σώπου του οί χαρακτήρες έξέφραζον μεγίστην στενο
χώριαν. Δέν ήξεύρω τίποτε, διότι δέν γνωρίζω τόν 
τρόπον νά συνθέτω ιστορίας.

Τούτο δέ είπών έκλινε τήν κεφαλήν πρός τά κά
τω, καί ήρχισε νά στρέφη τόν πϊλόν του μεταξύ 
τών δακτύλων του, ώς τις άγροδίαιτος εραστής έ- 
ξαντλήσας τήν ε’πίτομον εύγλωττίαν του. Καί ή 
μέν γλυκεία Μαρία τόν ήτένισε καί τόν έλυπήθη' 
ή Γαβριέλλα όμως δέν έδυνήθη νά μή μειδιάσν)· ή 
δέ βασίλισσα έβυθίσθη αΰθις είς ονειροπολήματα.

— Καί όμως, ε’πανέλαβεν ό βασιλόπαις, έξανε- 
γειρόμενος ύπό τό χλευαστικόν τής Γαβριέλλας μει
δίαμα, ώς εύγενής 'ίππος υπό επαφήν πτερνιστήρος, 
— συμβαίνουσι μεταξύ ήμών αύτών πράγματα. . . . 
αληθείς μύθοι, άν τά διηγείτο κανείς. Ηκούσατε, 
κυρία, ποτέ νάόμιλώσι περί τού Μοναχού ;

— Περί τού Μοναχού ·, έπανέλαβεν ή Ισαβέλλα, 
αλλού τόν νούν έχουσα.

Περί τού Μοναχού ! εΐπον αί δύω νέαι έν
τρομοι.

— Ναί, περί τού Μοναχού, ύπέλαβεν ό ήγε- 
μών· — τού ανθρώπου, δστις καλείται καί γνωρί
ζεται ύπό μόνον τό δνομα Morale, εντός πόλεως 
δπου ΰπάοχουσι πεντήκοντα μοναστήρια· τού ανθρώ
που, ού κανείς δέν εΐδε τό πρόσωπον τού ανθρώπου, 
ου ή θέα περιστέλλει τήν παραφροσύνην τού μεγα- 
λειοτάτου αδελφού μου· ου ή φωνή εμπνέει τρόμον 
εις τόν-προδότην Καστελμελχώραν, ού ή χείρ διαχέει 
τοιαύτας εύεργεσίας, ώστε αναχαιτίζει τήν θείαν ορ
γήν, τήν έπικοεμαμένην έπί τού βασιλείου τής Πορ- 
τογαλλίας.

— Ποτέ άλλοτε δέν μάς ώμιλήσατε περί τού 
ανθρώπου τούτου, κύριε αδελφέ μου.

— Τω ό'ντι ποτέ άλλοτε, κυρία. Διατί τούτο ; 
ούτ’ εγώ δέν τό εννοώ· διότι έχει δικαιώματα καί 
έπί τής αγάπης καί έπί τής εύλαβείας μου.

— Πώς ; άνέκραξεν άπερισκέπτως Γαβριέλλα ή 
Σώλνη· λοιπόν τόν γνωρίζετε, τόν ώμιλήσατε ;

— Διατί έρωτας τούτο ; εΐπεν ή βασίλισσα έκ- 
πληττομένη.

— Διότι ό Μοναχός είναι άνθρωπος τόσον μυπη- 
ριώδης, τόσον φοβερός ! ενίοτε ήκουσα τούς άξιω- 
ματικούς τής ϊ. Μ. νά όμιλώσι περί αυτού, καί έ
τρεμαν προφέροντες τ’ όνομά του.

Μετά τούς λόγους τούτους έμεινον σιωπώντες ό
λοι, καί ήόη δ βασιλόπαις έφαίνετο βεβυθισμένος 
είς σκέψεις.

—Απαξ, έπανέλαβεν ή κόρη . . αλλά δέν ήξεύρω 
αν πρέπη νά τό είπώ είς τήν ϊμετέραν Μεγαλειότητα.

—’ Δέγε, φιλτάτη· είμί γυνή καί εγώ, καί πε
ρίεργος.

— Απαξ,— είς τό μοναστήριον τής αγίας Ελ- 
πίδος, δπου ή ϊμετέρα Μεγαλειότης ασθενούσα μέ 
εΐχε πέμψει ν’ ακούσω τήν λειτουργίαν, κρατήσασα 
τήν αδελφήν μου πλησίον Της, έν ώ προσηυχόμην, 
ήσθάνθην δτι μέ ήγγισέ τις εις τόν βραχίωνα, καί

ολίγον έλλειψε ν’ άποθάνω άπό τόν φόβον μου, όταν 
στραφεϊσα, είδα πλησίον μου ιερέα μέ καλύπτραν υ
περμεγέθη έπί τής κεφαλής, κρύπτουσαν εντελώς 
τό πρόσωπόν του. Τότε, ένθυμηθεΐσα τούς λόγους 
τών αξιωματικών σας, άνεγνώρισα τόν μοναχόν. . . .

— Σε ήγγισε τόν βραχίωνα έξ απροσεξίας ;
— Μέ ήγγισε τόν βραχίωνα, θέλων νά έλκύσνι 

τήν προσοχήν μου.—Νεάνις, μοί εΐπεν· εύγενή έν- 
τολήν σοί έδοσεν ό ουρανός νά τήν φυλάττγ,ς άγρύ- 
πνως, νά τηκ παρηγοργς, καί νά αγαπάς . . . 
Θέλεις έχει καί τάς άνω καί τάς έπί γης εύλογίας, 
νεάνις, άν έκπληρώσγς τό ιερόν τούτο καθήκον.

— Τούτο σοί εΐπεν ; έψιθύρισεν ή βασίλισσα.
— Καί μετά ταύτα ήκουσα βαθύν στεναγμόν.— 

όταν δ’έπεστράφην,ούδείς ΐτατο πλέον πλησίον μου.
— Παράδοξον ! εΐπον συγχρόνως ή ίσαβέλλα καί 

ό βασιλόπαις.
— Παράδοξον τώ οντι ! άνέκραξεν ή Μαρία. Τ ήν 

έπαύριον ή άδελφή μου Γαβριέλλα έμεινε παρά τγ 
ϊμετέρα Μεγαλειότητι, καί έγώ έπήγα ν’ άκούσω 
τήν λειτουργίαν είς τής αγίας Ελπίδος τό μονα
στήριον.

— Λοιπόν ·, εΐπεν ή βασίλισσα.
— II άδελφή μου διηγήθη τήν ιστορίαν μου. Τό 

αύτό πράγμα μοί συνέβη.
— Αλλά δέν τόν γνωρίζω αύτόν τόν άνθρωπον, 

εΐπεν ή βασίλισσα.. Πόθεν ή τόση του φροντις δι’
Μ»

— Εισθε βεβαία δτι δέν τόν γνωρίζετε, [κυρία ; 
έρώτησεν ό βασιλόπαις μέ σοβαρόν τόνον φωνής.

— Σάς δίδω λόγον τιμής, κύριε άδελφέ μου, 
δτι ποτέ δέν τόν είδα.

— Παράδοξον είναι δτι καί έμέ ό μοναχός μέ 
ώμίλησε περί τής ϊμετέρας μεγαλειότητος. Μοί εΐπε 
νά σάς φυλάττω, νά σάς . . . μοί εΐπε νάσάς άγα- 
πώ, κυρία, δι’ δλας τάς πικρία; δσας σάς έπότισεν 
ό άδελφός μου ύ βασιλεύς . . .

‘II Βασίλισσα ύπέκρυψε τήν ταραχήν της ύπό μει
δίαμα.

— Ναί, έπανέλαβεν ό βασιλόπαις, βραδεία καί 
έντόνω φωνη,’ώς άν ώμίλει καθ’ έαυτόν· αί συμβου- 
λαί του ήσαν πάντοτε συμβουλαί πνεύματος εμβρι
θούς καί καρδίας εύθείας. Οσάκις έξυβριζόμην ύπό 
τού άδελφού μου, ήρχετο πάντοτε καί μέ παρηγό- 
ρει, καί ένίσχυε τήν ψυχήν μου κατά τού πειρασμού
τής άντεκδικήσεω;...... όστις δήποτε καί άν γναι,
τό εΐπα, τώ χρεωστώ εύγνωμοσύνην.... Τά μυςήριον 
δμως έν ώ περικαλύπτεται μέ στενοχωρεΐ.... δέν 
ήμπορώ νά αισθανθώ άγάπην πρός τούτον τόν άν
θρωπον. Τόν πιστεύω, τόν σέβομαι.... άλλά μυ
στική τις φωνή μοί λέγει νά μή τόν άγαπώ.

ό βασιλόπαις έσιώπησε. Κατ’ ολίγον δέ ύπό τήν 
έπιρροήν τής μυστηριώδους ταύτης συνδιαλέξεως, ή 
φυσιογνωμία καί τών τεσσάρων προσώπων τών συνηγ- 
μένων είς τής Βασιλίσσης τά είκονοστάσιον ένεδύθη 
έπίσημόν τινα καί μονότονου έκφρασιν. Η νύξ ήν 
σκοτεινή, έξωθεν ήκούοντο οί κοπετοί τού άνε'μου συ- 
ρίζοντος διά τών γυμνών δένδρων τού κήπου, εντός 
δέ τά άρχαϊα καί ύπερμεγέθη παράθυρα έστέναζον 
καταπονούμενα ύπό τού βορέως. Αί δέ δύω νεάνιδες, 
συνεσφιγμέναι ή μία πλησίον τής άλλης, δυσκόλ ως 
ύπέκρυπτον τόν αόριστον τρόμον των.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ήνοίχθη ή θύρα, καί 
πάντες έστράφησαν, προσδοκούντες σχεδόν νά ίδώσιν 

εισερχόμενου τόν μυστηριώδη μοναχόν περί ου τοιαύ- 

τα ώμίλησαν.
Αλλ’ ό διαγγελεύς έλυσε τόν φόβον των, έκφωνή- 

σας μεγαλοφώνως·
— 0 Κύριος Δόν Σιμών Βασκογκέλλος καί Σούζας.

I
Όγδοη ώρα.

Τό δνομα τούτο τού Βασκογκέλλου άπετέλεσεν είς 
τά τέσσαρα πρόσωπα τής σκηνής έντύπωσιν δλως 

ι διάφορον.II Βασίλισσα έταράχθη άπό βαθεϊανσυγκίνησιν, ήν 
ούδ’ έπροσπάθησε καν νά κρύψη, καί ήτις έζωγραφήθη 
άμέσως έπί τού προσώπου της. 0 δέ Βασιλόπαις ώχρία- 
σε, καί ήσθάνθη τήν δυσάρεστου εκείνην φρικίασιν, 
ή'τις καταψύχει τήν καρδίαν, προσερχομένου εχθρού. 
Αί δέ κύριαι Σώλναι καθησύχασαν άμέσως άκούσασαι 
τό όνομα τούτο, καί άνέλαβον πάλιν τό χαριέστα- 

τόν των μειδίαμα.
Τά πέντε έπί τής κεφαλής τού Βασκογκέλλου διελ- 

θόντα έτη άντικατέστησαν τήν νεανικήν χάριν δι’ αν
δρικής' καλλονής· άλλως δέ ώμοίαζεν άκριβέστατα 
τάν Καστελμελχώραν. Καί οί δύω δίδυμοι είχον 
τό αύτό άνάστημα, μετρίως μέν άνεπτυγμένον, άλλ’ 
εντελές, τήν αύτήν τών χαρακτήρων λεπτότητα, τήν 
αύτήν ύπεροψίαν τού βλέμματος. Αλλ’ ή ;ύγενής τού 
Βασκογκέλλου μορφή έστερειτο τής κίβδηλου, άμφι
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;ον άποσβέσει τού πάθους τα ίχνη, «« Γ- 
;ωπόν του, έφ’ ού έπέλαμπεν ήρεμος καρτερία, έμαρ 
τύρουν ότι ή ώχρότης τών παρειών του δέν ήν προϊά

πρός τόν αδελφόν του ομοιότητα αύτού, ώστε ή 
βασίλισσα ε’ρυθρίασεν άκουσίως ένθυμηθεΐσα όσας πα
ρά τούτου ύπέφερεν ύβρεις. ιΟ δέ βασιλόπαις άπεσύρθη πολλά βήματα όπως I “ύλη έκρούυθη^βιαιως

.·', — γ------ ,Συγχρόνως οε τό ώρολογιον έκτύπησεν οκτώ.
— Μυλόρδε, σάς ύπήκουσαν ακριβώς, εΐπε καθ’ 

έαυτόν ό Βασκογκέλλος, καί εϋάρεστον εΐναι νά έχγ 
τις τόσον άζιον ανταγωνιστήν.

— Τ’ εΐναι τούτο, έψιθύρισεν ή βασίλισσα, διε- 

γερθέντος τέλος τού φόβου της.
— Είκοσι ελεεινά όντα, έρχόμενα ν’ άρπάσωσι 

τήν ΐρ&τέραν Μεγαλειότητα.
.yuv.,..»..____ , ___ , Είκοσι! άνέκραξεν ό Βασιλόπαις. Εΐναι είκοσι!..

μετ’ άγανακτήσεως ότι ή Βασίλισσα τώ έδοσε τήν j ΕΪσθί λοιπόν ή παράφρων ή προδότης . . . 
χεΐρα της αύθορμήτως. Αλλ ό Βασκογκέλλος μόλις — Σιωπή, κύριε άδελφέ μου ! εΐπεν ή βασίλισ- 
τήν ήγγισε μέ τών χειλέων τά άκρα, καί άνηγέρθη σ<χ |-ιτ?Λτιχώς. ‘

μένη μακράν.— όμοιάζουσιν, εΐπε καθ’ έαυτόν, τήν καρδίαν 
ώ; καί τά πρόσωπον, χωρίς αμφιβολίαν . . . επι
θυμώ νά όμοιάζωσι . . . πρέπει νά όμοιάζωσι. Δεν 
ήξεύρω ποιον τών δύω μισώ περισσότερον.

0 Βασκογκέλλος διεβη τό δωμάτιον μέ βραδέα 
βήματα, καί άφιχθείς εμπρός τής βασιλίσσης, έκλι
νε βαθέως· ό δέ βασιλόπαις, έχων έπ’ αύτής άδια-
κόπως προσηλωμένους τους οφθαλμούς, παρ.τήρησε 

' - ----- —" έδοσε τήν

άμέσως.
— Ποία εύτυχής συγκυρία σάς φέρει, κύριε, εΐπεν 

ή Βασίλισσα. Δεν μας δαψιλεύετε πολύ τήν εύχα- 
ρίστησιν τής παρουσίας σας.

— Κυρία, άπεκρίθη δ Βασκογκέλλος, έν ω με
λαγχολικόν μειδίαμα έπλανάτο έπί τών χειλέων 
του, — όλίγην εύχαρίστησιν δύναται νά φέργ ή

παρουσία μου. Οΐ πάσχοντες δέν δύνανται νά πα- 
ρηγορήσωσι τους τεθλιμμένους. Αλλως τε άλλο εΐναι 
τό έργον μου. ‘II άσχολία μου εΐναι ν’ άγρυπνώ έπί 
τής σωτηρίας τής ϊμετέρας Μεγαλειότητος, καί όταν 
Τήν απειλή κίνδυνος, λειποτακτώ έπί μίαν στιγμήν 
άπό τήν θέσιν μου, όπως έλθω νά Τήν ειδοποιήσω ή 
νά Τήν ύπερασπισθώ. ‘II παρουσία μου είναι κακός 
οιωνός, διότι μηνύει κίνδυνον.

— Τί εννοείτε; άνέκραξεν ό βασιλόπαις προσελ- 
Οών; — Απειλεί κίνδυνος τήν Βασίλισσαν;

— £ί! άσφαλής είμαι, εΐπεν ή Ισαβέλλα, άφ’ ού 
εισθε παρών, εΐσθ» πλησίον μ.ου, Βασκογκελλε,ό ςα- 
θερός μου προστάτης.

— Μέχρι τούδε, κυρία, έπροσπάθησα όσα ήμπό- 
ρεσα, άπεκρίθη ό Βασκογκέλλος.

Επειτα δέ, χαιρετήσας μετά σεβασμού τόν βα- 
σιλόπαιδα, προσέθηκεν.

Αλλά είς τήν περίστασιν ταύτην καί ή Βασιλική 
Αύτού ϊψηλότης δύναται νά σάς ύπερασπισθή διά 
τού ξίφους του, διότι ό προκείμενος κίνδυνος δέν 
π.οέογεται άπό Αλφόνσον τόν Βασιλέα τής Πορτο-οεοχεται απο Αλφόνσον
γαλλίας. ,

__ Λοιπόν τψ οντι ύπάρχει κίνόυνος ; άνέκραξεν
ό ήγεμιύν.—Λέγετε, κύριε, περί τίνος πρόκειται;

Τό ώρολόγιον τών άνακτόρων έκτύπησεν άπαξ είς
προμήνυμα, — ώς τούτο ύπάρχει είς όλα τά άρχαϊα 
ώρολόγια,— ότι μετά δύω ή τρία λεπτά θά κτυπήσγ 

τήν ώραν.
__ Καιρός ήτον, έψιθύρισεν ό Βασκογκέλλος.—

Εκλαμπρότατε, έξηκολούθησεν άπαντών είς τόν Βα- 
σιλόπαιδα, πρόκειται περί τής σωτηρίας τής βασι
λίσσης, καθ’ ής αισχρός τις έπλεξε συνωμοσίαν μέλ- 
λουσαν απόψε νά έκτελεσθγ.

— Ποιαν συνωμοσίαν;
__ ‘Η ώρα παρέρχεται, έκλαμπρότατε, άπεκρίθη

ό Σίμων, καί καιρός εξηγήσεων δέν εΐναι...... Αλλά
θαρρείτε, κυρία, έπρονόησα ήδη, καί έγγυώμαι περί 
τής ασφαλείας τής ϊμετέρας Μεγαλειότητος.

— Αλλά, εΐπεν ό Βασιλόπαις, ίσως πρέπει νά 

φύγ·ρ.
— Δέν εΐναι πλέον καιρός.
Τήν στιγμήν ταύτην ή εξωτερική τών άνακτόρων

Επειτα δέ έπρόσθ5σεν άτενίζουσα κατά πρόσωπον 
τόν Βασκογκέλλον. I

— Κύριε, είς υμάς έμπιστεύομαι έντελώς, καί 
ό,τι δήποτε άν συμβγ, σάς κηρύττω καθαρόν προ

δοσίας.0 Βασιλόπαις κατέστειλεν οργής έπιφώνημα, έ-
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τοιμον νά τόν διαφύγη,, και ^ρχισε διατρέχω μέ 
μεγάλα βήματα τά δωμάτιον.

— Σάς ευγνωμονώ, κυρία, εϊπεν ό Βασκογκέλλος. 
Τήν στιγμήν δέ τούτην ήκούσθη θόρυβος βημάτων 

εις τήν άναβάθραν, καί ή φωνή τών ύπηρετών έμ- 
ποδιζόντων τούς Ερχομένους.

Αί 8νω νέαι Γαλλίδες, κατεχόμενα'. ύπά τρόμου, 
είχον έγερθή, καί ισταντο κάτωχροι ώς λίθινοι αν
δριάντες. ‘Η δε βασίλισσα, παρατηρήσασα αύτάς, 

— ϊπάγετε, ταϊς εϊπε, κόραι μου. Υπάγετε είς 
τά παρεκκλήσιον εκεί είσθε έν ασφαλεία.

Αλλ αί δύω άδελφαί έλαβον ή μία τήν χεΐρα 
τής άλλης, καί άντί νά ύπαζούσωσιν, ήλθον καί 
έγονάτισαν είς τούς πόδας τής βασιλίσσης.

— Νά έγκαταλείψωμεν, εϊπε Μαρία ή Σώλνη, τήν 
ίμετέρα* Μεγαλειότητα εις τήν στιγμήν τοΰ κιν
δύνου ·, 0 Θεάς νά μή τά δώση.

— Εϊμεθα εύγενοϋς θυγατέρες, προσέθηκεν ή Γα
βριέλλα, συστέλλουσα τάς λεπτάς της όφρϋς, καί έ- j 
χομεν τά δικαίωμα νά συναποθάνωμεν μετά τής ϊ
μετέρας Μεγαλειύτητος.

‘Η βασίλισσα τάς έφίλησεν άμφοτέοας εις τά μέ- I 
τωπον.

Εν τούτοις δέ τά βήματα προύχώρουν ταχέως, 
καί ήκούοντο ήδη έντός τής παρακειμένης αιθούσης.
0 Βασκογκέλλος ένευσε τότε είς τήν Βασίλισσαν νά 
μείνη είς τήν θέσιν της, καί έπλησίασεν είς τήν θύ- 

' ραν. ό βασιλόπαις ήθέλησε νά τάν άκολουθήση, 
άλλά

—Μείνατε,Εκλαμπρότατε,τφ εϊπεν ά Βασκογκέλ
λος. Ηγγικεν ά καιρός καθ’ 8ν ή ίμετέρα έκλαμ- 
πρότης έσται ή μόνη Ελπίς τής Πορτογαλλίας. Μή 
εκθέτετε άνωφελώς ζωήν τόσον πολύτιμον.............

Αλλά πριν περατώση τάν λόγον, ή θύρα ήνοίχθη. 
Τότε ό Βασκογκέλλος έμάκρυνε διά νεύματος εύλαβοΰς 
μέν άλλ’ επιμόνου τάν βασιλόπαιδα,όςας μέ τά ξίφος 
γυμνόν ήθελε διά τής βίας νά ύπερασπισθή τήν εί
σοδον, καί έστάθη εμπρός του, χωρίς νά σύρη τά 
ξίφος άπά τήν θήκην.

Οί ΐππόται τοΰ Στερεώματος, σπρώξαντες τόν τε- 
λευταϊον υπηρέτην, οστις άνθίστατο είς τήν δίοδόν 
των, ώρμησαν είς τά δωμάτιον θορυβωδώς, παρακο- 
λουθούμενοι ύπά τοΰ Σίρ Ούΐλλιαμ, ' Γραμματέως 
τοΰ Λόρδου ‘Ριχάρδου Φανσαύου. 0 Βασκογκέλλος, 
εχων τάς χεϊρας εσταυρωμένες έπί τοΰ στήθους του, 
ίστατο μεταξύ τοΰ φωτός καί αύτών, ώστε δέν τάν 
είδαν άμέσως κατ’ άρχάς. Αλλ’ δταν ’Εμμανουήλ 
Αντουνέζος, ό ύπολοχαγάς τοΰ Ασκανίου, ήθέλησ ε 
νά διέλθη έμπρός του καί νά προχωρήση πράς τήν 
βασίλισσαν, τότε ό δευτερότοκος Σούζας τάν συνέλα- 
βεν άποτόμως άπά τάν ώμον, καί τάν έσφενδόνεσεν 
όπίσω πράς τούς συντρόφους του.

— Τί θέλετε, αχρείοι, είς τήν κατοικίαν ταύτην; 
είπε μέ μεγάλην φωνήν.

Οί ίππόται τοΰ Στερεώματος έμειναν έκπεπληγ- 
μένοι. Καί όσοι μέν, όπίσω τών άλλων ίστάμενοι,- 
δέν έδύναντο νά ίδώσι τί συνέβαινεν έμπράς, ά- 
νέσπασαν τά ξίφη των. Αλλ’ οί λοιποί ολοι έδίστα- 
ζον, καί δέν έτόλμων νά προχμορήσωσι. Καί αύτάς 
δέ ά Σίρ Ούΐλλιαμ άπεσύρθη κατά μέρος, καί εκά- 
λυπτεν ώς έδύνατο τά πρόσωπόν του ύπά τάν πλα
τών του μανδύαν.

Τέλος όνομά τι ψιθυριζόμ,ενον έκυκλοφόρησε μετα
ξύ αύτών.

— 0 Κόμης Καστελμελχώρας! έλεγον ό είς με
τά τάν άλλον οί βασιλικοί Κομπασταί.

Καί τοσοΰτον τρόμον ένέπνεε τοΰ Αύλικοΰ τά ό
νομα, ώστε οί πλησιέστεροι είς τήν θύραν ήρχισαν 
έμφρόνως ν’ άποσύρωνται. Ούδείς τώ όντι έγνώρι
ζε τήν έν Αισαβώνι παρουσίαν τοΰ Βασκογκέλλου· 
ώστε ά άνθρωπος ούτος, ό φέρων τών Σούζων τά 
χρώματα, έπρεπε νά ήναι ό Καστελμελχώρας.

0 Βασκογκέλλος δέν εϊχε στηρίξει τήν έλπίδα του 
είς τήν άπάτην των ταύτην. Αλλ’ άμα πληροφορηθείς 
περί τοΰ απειλούντο; τήν βασίλισσαν κινδύνου διά 
τρόπων ους θέλει γνωρίσει έπομένως ό άναγνώς-ης, 
έσπευσε νά δεαθέση τά πάντα ώς έπρεπε, καί έν πε- 
ποιθήσει έλεγε πράς τήν βασίλισσαν α Εγκυώμαι 
περί τής ασφαλείας τής ϊμετέρας Μεγαλειότητας. » 
Αλλά τά όπισθοδρομικόν τοΰτο κίνημα τών Ιπποτών 
τοΰ Στερεώματος τόν έφώτισεν. Ηκουσε ψιθυριζόμε- 
νον τοΰ Καστελμελχώρα τά όνομα, καί εννόησε τήν 
αιτίαν τοΰ φόβου των.

Συμφέρον δέ εϊχε νά ώφεληθήάπά τήν άπάτην των 
ταύτην, διότι τά έργον τής ήμέρας του δέν έπερατοΰ- 
το έκεΐ, καί ή βία θά συνεκάλει τού; περί τά άνάκ
τορα μάρτυρας, ών τήν παρουσίαν δέν έπεθύμει..

Ανασπάσας λοιπόν τά ξίφος, προύχώρησεν έν βήμα 
πράς τούς βασιλικούς περιπόλους, οΐτινες ώπισθοδρό- 
μησαν.

— Τίς σας έφερεν έδώ ; έρώτησεν.
— έγώ, κύριε Κόμη, άπεκρίθη οίκτρα τή φωνή 

ά Αντουνέζος. Ενόμιζα όμως ότι ένεργώ κατά τάς 
όδηγίας τής ίμετέρα; Εξοχότητος, καί ήκολούθησα 
μόνον τάς διαταγάς τοΰ προϊσταμένου μου, τοΰ λο
χαγού Ασκανίου Μακαρόνου.

— θά τιμωρηθής, άπήντησεν ό Βασκογκέλλος 
μέ τόν ξηράν καί βραχύν έκεϊνον τόνον φωνής, δν συ
νήθιζε πολλάκις ό Καστελμελχώρας. Καί ό λοχαγός 
σας θά άποπεμφθή τής υπηρεσίας,διά νά μάθητε τοΰ 
λοιπού δτι δέν εϊναι φρόνιμον νά παραβιάζητε τά ά- 
συλον τή; Μεγαλειοτάτη; Βασιλίσσης, καί ν’ αψηφά
τε τήν Γαλλικήν σημαίαν τήν κυματοΰσαν έπί τής 
πύλης τών άνακτόρων τούτων .... Αναχωρήσατε!

Πάντες έσπευσαν νά ύπακούσωσι.
— Πεοιμείνατε έπανέλαβεν ό Βασκογκέλλος, καί 

ώς μεταβάλλων σκοπόν. Τίς εϊναι ό άνθρωπος ούτος, 
δστις δέν φέρει τήν στολήν τών Ιπποτών τοΰ Στε
ρεώματος ;

Καί έδείκνυε τάν Σίρ Ούΐλλιαμ.
— Είναι Αγγλος, άπεκρίθη ό Αντουνέζος.
— Τίς τάν έφερεν ;
ό Αντουνέζος έδίστασεν έπί μίαν στιγμήν.
— Εϊναι, εϊπε τέλος ψελλίζων, ό Γραμματεύς 

τοΰ Λόρδου Πρέσβεως.
— ‘Υψηλότατε,εϊπεν ό Βασκογκέλλος «τραφείς πρός

τόν Βασιλόπαιδα, είχον δίκαιον δταν σάς εϊπα δτι 
ή προσβολή αύτη δέν γίνεται ύπά τοΰ Βασιλέως, τοΰ 
αδελφού σας......  Απέλθετε ! έπρόσθεσεν, αποτεινό
μενος πράς τάν ’Αντουνέζον..... ‘Υμείς δε, κύριε 
Αγγλε, μείνατε!

Καί τοι άκούσας τήν δ ια ταγήν ταύτην ό Σίρ Ούΐλ
λιαμ ήθελεν δμω; ν’ άναχωρήση. Αλλ’ οί βασιλικοί 
Κομπασταί, είς έν νεύμα τοΰ Ψευδοκαστελ μελχώρον

πειθόμενοι, τάν συνέλαβον καί τον εφερον διά τής 
βίας είς τά μέσον τοΰ δωματίου* μετά ταΰτα δέ 
άνεχώρησαν.

Η Βασίλισσα καί ό βασιλόπαις είχον μείνει άφω
νοι θεαταί τής σκηνής ταύτης. Καί ή μέν Βασίλισ
σα έθαύμαζε τάν Βασκογκέλλον, καί δέν έφρόντιζε 
νά έξηγήση πόθεν προέρχεται ή τόση του δύναμις, 
τφ εύγνομόνει δέ μόνον έκ βάθους καρδίας. ό δέ 
βασιλόπαις έξ εναντίας, αισθανόμενος έαυτάν τετα- 
πεινομένον διά τήν παθητικήν θέσιν του, άγανακτών 
διά τήν υπεροχήν τοΰ αντιζήλου του, μέ πολεμίου; 
άνεστρέφετο στοχασμούς. Εσκέπτετο δέ νά έννοήση 

,τίς δεσμός συνέδεε τάν Βασκογκέλλον πράς τούς 
βασιλικούς κομπαστάς· εσκέπτετο νά εύρη πώς ό 
άνθρωπο: ούτος έδυνήθη νά προίδή τήν προσβολήν 
καί νά τήν άποκρούση διά μόνης, ούτως είπεϊν, τής 
δυνάμεως τή; θελήσεώς του, έκεΐνο; δστις ούδεμίαν 
κατείχε θέσιν κοινωνικήν, δστις πρά πέντε έτών ώς 
φυγάς έφαίνετο μόνον καί ώς εξόριστος είς τήν Αι- 
σαΟώνα.

Αλλ’ ένώ είς τοιούτους συλλογισμούς παρεδίδετο, 
συνέβαινε συγχρόνως άλλη σκηνή κορυφώσασα τήν έκ- 
πληζίν του.

‘Ο Βασκογκέλλος, άντί νά έλθ/ι πράς τήν Βασί
λισσαν, εμεινεν είς τό μέσον τοΰ δωματίου, άντι- 
κρυ τοΰ Σίρ Ούΐλλιαμ, δστις ιστατο όρθιος καί ένε- 
καλύπτετο εις τάν μανόύαν του. ‘Ο δευτερότοκος 
Σούζας περιέμεινε τινάς στιγμάς πριν άναλάβη τάν 
λόγον. Τέλος δ’ όταν ήκούσθησαν τά βαρέα τής αύ- 
λείας πύλης θυρώματα κλεισθέντα έπί τών άπελθόν- 
των Ιπποτών τοΰ Στερεώματος, ύψωσε βραδέως τήν 
χεΐρα, καί συλλαμβάνουν τάν μανδύαν τοΰ Αγγλου, 
τάν άπέσπασε βιαίως άπά τοΰ προσώπου του.

Εκλαμπρότατε, εϊπε πρός τον βασιλόπαιδα, τί 
διατάττετε περί τοΰ προδότου τούτου, δστις έδιώ- 
χθη διά βασιλικής διαταγής άπά τό βασίλειον, καί 
έπέστρεψεν άνευ άδειας ;

— Δέν γνωρίζω τάν άνθρωπον τούτον,......  εϊπεν
ό βασιλόπαις.

Αλλ’ ό Βασκογκέλλος έσυρε τάν Σίρ Ούΐλλιαμ ύπά 
τήν μεγάλην λυχνίαν ήτις έκρέματο ύπεράνω τής 
έστίας. Τότε άνασκιρτήσας ό βασιλόπαις,

— 0 Αντώνιος Κόντης Βιντιμίλλης άνέκραξε.
‘Η Βασίλισσα ύψωσεν έκπεπληγμένη καί περίερ

γος τά βλέμμα πράς τον άρχαΐον αύλικόν, ού πολ
λάκις ήκουσε το δνομα προφερόμενον, καί πολλά λε
γάμενα περί τή; μεγάλης ισχύος του καί περί τών 
άποτόλμών κακουργιών του.

Αί δέ δύω νέαι Σώλναι, όπισθεν τής βασιλίσσης 
δπου είχον καταφύγει, προέκυψαν έκατέρωθεν τής κε
φαλής της τά; δύω ξα'-Οάς καί ώραίας των κεφαλάς.

— 0 Αντώνιος Κόντης Βιντιμίλλης, έπανέλαβεν ό 
Βασκογκέλλος μετά μεγάλης πικρίας· ό άνθρωπος 
οστις παρέσυρε τήν Πορτογαλλίαν είς τάν όλέθριον 
τούτον δρόμον, τόν φέοοντα ευθύ πρός τά βάραθρον 
ό δαίμων δστις παρεκαθέσθη άλλοτε παρά τά προσ- 
κεφάλαιον τοΰ κυρίου του, τοΰ ήγεμόνος ημών· ό 
ακάθαρτο; φαρμακεύς, δστις έμάρανε τά πνεύμα καί 
τήν καρδίαν τοΰ Βασιλέως τον ό ήθικάς δολοφόνος 
τοΰ Μεγαλειοτάτου Βασιλέως ’Αλφόνσου,—τοΰ α
δελφού σας, Εκλαμπρότατε !

έχεις σύ δικαίωμα νάόμιλής κατ’ αύτάν τάν

τρόπον, έρώτησεν ό Κόντης ύψών τήν κεφαλήν, σύ, 
Καστελμελχώρα, δστις μέ διεδέχθης ; ,

— Ιδέ με καλλήτερα, Κύριε Κόντη, άπεκρίθη ό 
δευτερότοκος Σούζας· δέν είμαι ό Καστελμελχώ-

· · ·
— Είναι δυνατόν; ύπέλαβεν ά Βιντιμίλλης, πε

ριφερών εί; τό δωμάτιον τά πονηρά βλέμματά του, 
ώς άν έζήτει τούς άπόντας του δορυφόρους.

— Είμί εκείνος, έξηκολούθησεν ό Βασκογκέλλος, 
δστις, κατά τήν έποχήν τής ισχύος σου, σ’ έρ- 
ράπισα είς τό πρόσωπόν έν τώ μέσω τών αισχρών 
σωματοφυλάκων σου·—εκείνος δστις διήγειρα τάν 
λαόν τής Αισαβώνος διά νά σέ διώξρ άπά τήν Λι- 
σαβώνα . . .

— 0 Βασκογκέλλος! έψιθύρισεν ό Κόντης κάμπτων 
τήν κεφαλήν του.

— Ο Βασκογκέλλος, δστις τότε σοί εϊπε ! θ’ ά- 
παντηθώμεν πάλιν, κύριε Κόντη !

Ο αρχαίος αύλικά; άπεσύρθη έν £·ημ.<χ πράς τά ό
πίσω, καί έλθών έρρίφθη έκτά; εαυτού είς τού; πό 
δας τοΰ βασιλόπαιδος. Αλλ’ ά Δάν Πέτρος άπεσύρθη 
μετ’ αηδίας. Τότε ό Κόντης, κατατεθορυβημενος 
ύπά τοΰ τρόμου, έσύρθη μέχρι τών γονάτων τής Ι
σαβέλλας.

— Συγγνώμην ! έψιθύρισε, κυρία ! συγγνώμην !
— Φεισθήτε αύτού, κύριε, είπεν ή βασίλισσα.
Καί αί δύω άδελφαί συνενώσασαι τάς χεΐράς των, 

ίκέτευον τόν Βασκογκέλλον διά τοΰ βλέμματος.
— Εγέρθητι ! εϊπεν ούτος. Σέ εϊχα λησμονήσει. 

Ata νά σ’ ένθυμηθώ έπρεπε νά πρόκειται περί τής 
σωτηρίας τής βασιλίσσης. . Μή λυπήσαι πολύ δτι μ’ 
έξέλαβας άντί τοΰ Καστελμελχώρου· διότι χωρίς τής 
απάτης σου ταύτης, ήθελες ακριβά πληρώσει τήν 
αύθάδη σου προδοσίαν . . . Ιδέ !

Ταΰτα δέ λέγων, έσπρωξε τάν Κόντην πράς τά πα- 
ράθυρον, οθεν ούτος εϊδεν όπισθεν ήρειπωμένου τίνος 
τοίχου παρατείνοντος παρά τήν μίαν τών άνακτόρων 
πλευράν, στίλβοντα εις τό φώς τής σελήνης τριά
κοντα ίσως στρατιωτών πυροβόλα.

’Επλησίασε δέ καί ά βασιλόπαις είς τά παράθυ
ρου, καί ίδών τούς στρατιώτας, ήσθάνθη διπλάσιάν 
έκπληξιν καί διπλάσιαν πείσμα.

— Υπαγε, δυΰλε τών Αγγλων ! έπανέλαβεν ό 
Βασκογκέλλος· έπίστρεψε πρός τάν αύθέντην σου, 
καί εΐπέ τφ νά έξακολουθή έν τφ σκότει τά; κατα
χθονίους μηχανορραφία; του μέχρις ού έλθ·/) ή ώρα 
τής τιμωρίας. . . Αλλά νά μην έγγίση τήν βασίλισ
σαν . . . διότι ύπάρχει τι; αύτού ισχυρότερο; επα
γρυπνώ* έπ’ Αύτής

Καί ταΰτα εΐπών τφ έδειξεν ό Βασκογκέλλος τήν 
θύραν. ό δέ Κόντης διέβη μέ ταχέα βήματα τά δω
μάτων, καί έξήλθε.

— Σάς εύχαριστώ, κύριε, εϊπεν ή Βασίλισσα μέ 
τεταραγμένην φωνήν. Ο Θεά; έν τή έπιεικεία του 
σας έπεμψε πλησίον μου.

·, — Δέχθητε έπίσης τάς εύχαριστήσεις μου, Κύ
ριε, εϊπε καί ό βασιλόπαις μέ φωνήν έν ή συγκατε- 
μίγνυτο πείσμα καί πικρία μετ’ έπισήμου φιλοφρο
σύνης. — Πόσα θαύματα εις ‘μίαν στιγμήν! Έΰνοώ 
δτι σάς έξέλαβον άντί τοΰ αδελφού σας, Λουδοβίκου 
τοΰ Σούζα . . . Καί έγώ άλλοτε ήπατήθην άπά τήν 

ί όμοιόττιτά σας πολλάκις , . . Αλλά πόθεν, σάς πα- 
•
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ρακαλώ, εχετε τήν μυστηριώδη ταύτην γνώσιν τών 
ραδιουργιών τής Αγγλίας ; Από πότε εχετε τό δι
καίωμα νά μισθοΰτε στρατιώτας είς τήν ύπηρεσίαν 
σας ; Τί σημαίνει $ . . .

— Ας μέ συγχωρήση ή ϊμετέρα Τψηλότης, ύπέ- 
λαβεν ό Βασκογκέλλος· ή έξήγησις δλων τούτων ήθε- 
λεν εΐσθαι πολλά μακρά ίσως, καί τήν φρονώ πε 
ριττήν ! . . .

— ’Εγώ δμ.ως τήν απαιτώ, κύριε.
0 Βασζογκε'λλος εκλινε τήν κεφαλήν μέ σέβας.
— Πριν τούτου ειπεν, ε’πεθύμουν νά ομιλήσω μέ 

τήν Βασίλισσαν.
— Κύριε, επανέλαβεν ό βασιλόπαις, οί δισταγ

μοί σας αύξάνουσι τάς ύποψίας μου, καί θέλω.......
— Εύαρεστηθήτε νά μάς άφήσητε, κύριε αδελφέ 

μου, εϊπεν ή Βασίλισσα έπιμόνως.
Αλλ’ δ βασιλόπαις εΐχεν υπερπηδήσει τά δρια τής 

συνήθους δειλίας του.
— Κυρία, ανέκραξε, λυπούμαι μή υπάκουων σας· 

άλλ’ ό άνθρωπος ούτος έχει έδώ πλησίίν στρατιώτας 
ενόπλους. Σάς εσωσεν· ουτω πιστεύετε· θέλω νά τό 
πιστεύσω κ’ έγώ. *Αλλ’ δτε πρόκειται περί ζωής 
τοσοΰτον πολυτίμ.ου.. . .

— Υποπτον καί πεισματώδες παιδίον! έψιθύρισε 
τεθλιμμένος ό Βασκογκέλλος.— Τοιοΰτος Βασιλεύς 
πρέπει είς τήν Πορτογαλλίαν;

— Αποκριθήτε, Κύριε, έπανέλαβεν δ βασιλόπαις. 
Δύω λέξεις άρζοϋσιν.......

‘Ο Βασκογκέλλος ήνοιξε τό χαρτοφυλάκων του,καί 
λαβών έξ αύτού χαρτίον, τό έδοσεν · είς τόν βα- 
σιλόπαιδα.

— Τό είχα προϊδή τούτο, εϊπεν· Εύαρεστηθήτε 
ν’ άναγνώσητε τό γραμμάτων τούτο.

Τό γραμμάτων περιείχε τάς έξης λέξεις.
«Η εύτυχία σας έξαρτάται άπδ τόν Βασζογζέλλον. 

’Εμπιστεύθητε είς αύτόν.

διαφόρους είχαν καί τούς θεσμούς καί τούς νόμους. 
Καθότι τινές μέν, είτε άμέσως έπί τής έγκατας-ά- 
σεως αύτών, είτε μετ’ όλίγον, απέκτησαν παρ’ ένός 
μόνου καί διά μιάς τούς νόμους, καθώς παρά τού 
Λυκούργου ή Σπάρτη· τινές δέ τυχαίως, καί έκ δια
λειμμάτων, καί κατά τάς περιστάσεις, καθώς ή Ρώ
μη. Εύτυχής έν πρώτοις ή πολιτεία ήτις έλαχεν άν- 
δρός τόσον φρονίμου, ώστε νά λάβη παρ’ αύτού νό
μους καλώς συντεταγμένους καί μή έχοντας ανάγκην 
διορθώσεως, καί ουτω νά ζήση άσφαλώς ύπό τό κρά
τος αύτών! Οθεν βλέπομεν δτι ή Σπάρτη έτήρησεν 
αύτούς, οκτακόσια καί επέκεινα έτη, άδιαφθόρους 
καί αμιγείς πάσης έπικινδύνου δχλαγωγικής στά
σεως. Απ’ έναντίας, χείρονά τινα θέσιν κατέχει ή 
πολιτεία έκείνη, ή'τις, άμοιρήσασα έμφοονος νομοθέ- 
του, ήναγκάσθη νά μεταρρύθμιση μόνη μετά ταύτα 
τούς νόμους της· καί ταύτης πάλιν δυστυχεστέρα 
είναι ή περισσότερον μαζρυνομένη τής τάξεως· μα
κρύ εται δέ περισσότερον τής τάξεως ή διά τών θε
σμών αύτής παρεκτρεπομένη όλοτελώς τής εύθείας 
όδού, ή'τις μόνη δύναται νά φέρη αύτήν είς τόν ά- 
ληθή καί έντελή σκοπόν· καθότι αί τοσούτο πα- 
ρεκτραπεΐσαιείναι σχεδόν άδύνατον νά διορθωθώσιν έκ 
περιςάσεως. δσαε δέ, μή ούσαι κατά πάντα έντελεϊς, 
έτυχαν δμως αρχής άγαθής καί έπιδεκτικής βελ- 
τιώσεως, δύνανται, διά τής συρροής εύτυχών περιςτε- 
σεων,νά φθάσωσιν είς έντέλειαν. Αλλ’ έστω πάντοτε 
τούτο ώς άληθές, δτι ποτέ άκινδύνως οί θεσμοί δέν 
μεταβάλλονται· καθότι οί πολλοί τών άνθρώπων δέν 
συμφωνούν ποτέ περί τών νέων θεσμών,δσοι φέρουν άλ- 
λοίωσίν τινα είς τά τής πόλεως, άν δέν άποδειχθή είς 
αύτούς έξ ανάγκης τινός τό συμφέρον τής παραδοχής 
αύτών· επειδή δέ αί τοιαύται άνάγκαι άκινδύνως δέν 
έπέρχονται, εύκολον είναι νά έπέλθη συγχρόνως καί 
ή καταστροφή τής πολιτείας έκείνης πριν ή φθάση
Είς cm-γ/"ϊ *·*»··
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.
Πόσων eiicjf sivai αί no.hteiai, xai όποιου 

ίίδονς ητον ή ποΛιτοία πής ‘Ρώμης.

Παραλείπων τά περί τών πολιτειών έκείνων, αι- 
τινες άπ’ αρχής ύπετάσσοντο είς άλλους, προτίθε
μαι νά λαλήσω περί τών δσαι έλαβαν αρχήν άπηλ- 
λαγμένην πάσης εξωτερικής δουλείας, καί έκυβερνή- 
θησαν ανέκαθεν αύτονόμως, είτε δημοκρατικώς, είτε

•αρχικώς, καί, καθώς διαφόρους τάς άρχάς, ουτω
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τήν έντέλειαν αυτής. Παράδειγμα προφανές τού 

τοιούτου είναι αύτή τής Φλωρεντίας ή πολιτεία, τής 
δποίας τό πολίτευμα μετερρυθμίσθη μέν κατά τό 
1502 ένεκα τού συμβάντος τού ’Αρητίου, άνετράπη 
δέκατάτό 1512 διά τά συμβάν τού Πράτου. Λα- 
λών λοιπόν περί τών άρχαίων θεσμών τής ‘Ρώμης, 
καί περί τών περιστατικών τά όποια έφεραν αύτήν 
είς έντέλειαν, λέγω, δτι πολλοί, περί πολιτείας συγ- 
γράψαντες,άνεγνώρισαντρίατά είδηαύτής,μοναρχικόν, 
άριστοζρατιζόν καί δημοκρατικόν, λέγοντες δτι οί 
νομοθέται τών πόλεων είς έν τών τριών τούτων πο
λιτευμάτων πρέπει νά στραφώσιν, δποΐον έξ αύτών 
ήθελαν νομίσει καταλληλότερον. Αλλοι δέ τινες, άκο- 
λουθούντες τήν γνώμην πολλών σοφωτέρων, έξ είδη 
κυβερνήσεως άριθμούν, τά μέν τρία κάκιστα, τά δέ 
λοιπά τρία αγαθά μέν καθ’ έαυτά, ύποκείμενα δέ 
είς διαφθοράν, καί έπομένως έπικίνδυνα. Καί αγα
θά μέν είναι τά άνω είρημένα τρία, κακά δέ τρία 
άλλα άπ’ έκείνων έξαρτώμενα, έκαστον τών δποίων 
τοσαύτην έχει πρός έν έκ τών πρώτων δμοιότητα, 
ώστε εύκόλως τό έν πρός τό έτερον μεταβαίνει· διό
τι ή μέν μοναρχία εύκόλως μεταβάλλεται είς τυραν
νίαν, ή άριστοκρατία είς ολιγαρχίαν, καί ή δημο
κρατία είς οχλοκρατίαν. Τοιουτοτρόπως δέ, ό είσάγων 
είς πολιτείαν τινα έν τών τριών πολιτευμάτων τού
των πράττει έργον όλιγοχρόνιον· διότι ούδεμία θε
ραπεία ισχύει νά έμποδίση ώστε νά μήν όλισθήση

ουτω, μετ’ όλίγον, εύρέθη άνθρωπο; δστις, βοη- 
θούμενος άπό τόν λαόν, έφόνευσε τούς ολιγαρχικούς 
τούτους. Ουσης δέ τότε προσφάτου τής μνήμης τού 
ήγεμόνος καί τών αδικημάτων αύτού, καί κατα- 
στραφείσης τή; ολιγαρχικής κυβερνήσεως, ή πολι
τεία συνετάχθη, δχι πλέον μοναρχικώς, άλλά δημο
κρατικώς, καί διά τών νέων θεσμών, έλήφθησαν εγγυή
σεις κατά τε τής μοναρχίας καί κατά τής ολιγαρ
χίας. Επειδή δέ δλα τά πολιτεύματα κατ’ άρχάς 
υποστηρίζονται δπωσούν άπό τήν κοινήν γνώμην, 
όιετηρήθη τό δημοκρατικόν τούτο πολίτευμα έπ’ 
όλίγον, άλλ’ όχι έπί πολύ, παρελθούσης μάλιστα 
τής γενεάς έκείνης, έπί τής δποίας καθιδρύθη· διό
τι παρεξετράπη μετά ταύτα ή ελευθερία είς ακο
λασίαν, καί αιδώ; πλέον δέν ύπήρχεν ούτε πρός τούς 
ίδιώτας ούτε πρός τούς επιτετραμμένους τά δημό- 
σια, καί, διάγοντος έκαστου κατ’ άρέσχειαν, ύβρεις 
πολλαί καί άδικίαι κατεμάστιζαν τήν κοινωνίαν. 
Οθεν, ύπείκοντε; οί πολιται είς τήν άνάγκην, είτε 
οίκοθεν, ώς θέλοντες ν’ άποφύγωσι τά δεινά τής α
κολασίας ταύτης, είτε άκούοντες τάς συμβουλής έν- 
αρέτου τινός άνό'ρός, έστράφησαν έκ νέου είς τήν μο
ναρχίαν, καί ύπέκοψαν είς τήν τυραννίαν, πάλιν κα
τά τόν ρηθέντα τρόπον καί διά τάς ρηθείσας αιτίας.
Καί ούτος είναι ό κύκλος περί τόν όποιον στρέφον
ται καί κυβερνιόνται τά πολιτεύματα τών ανθρώπων 
σπανίως δμως επανέρχονται είς τά αύτά τής κυβερ
νήσεως είδη, διότι δέν δίδεται συνήθως είς τάς πο
λιτείας τοσαύτη μακροβιότης, ώστε νά διατηρηθώσι 
διερχόμεναι πολλάκις διά τών αύτών μεταβολών 
συχνάκις μάλιστα συμβαίνει, κατά τά παθήματα 
ταύτα, δι’ έλλειψιν φρονήσεω; καί ισχύος, νά ύπο- 
τάσσωνται είς πλησιόχωρόν τι Κράτος, κάλλιον διωρ- 
γανωμένον. Αλλως, έκάστη πολιτεία ήθελε περισρέ- 
φεσθαι έπ’ άπειρον είς τόν άδιέξοδον τούτον κύκλον. 
Συμπεραίνω? λοιπόν, λέγω δτι άπαντα τά ρηθέντα 
πολιτεύματα φέρουν μεθ’ εαυτών τόν σπόρον τής ιδίας 
των καταστροφής· διότι τά μέν άγαθά τρία είναι 
όλιγοχρόνια, τά δέ λοιπά τρία κάκιστα, όθεν οί φρό
νιμοι τών νομ.οθετών, τά άτοπήματα ταύτα εχον- 
τες πρό οφθαλμών, άπέφυγαν έν έκαστον τών πολι
τευμάτων τούτων ιδιαιτέρως, καί εφεύραν τέταρτον 
άλλο, μετέχον καί τών τριών, τούτο νομίσαντες 
διαρκέστερο? καί μ.ονιμώτερον καί περιέλαβαν ούτως 
είς τήν αύτήν πολιτείαν καί τό μοναρχικόν, καί τό 
αριστοκρατικόν, καί τό δημοκρατικόν ςοιχεΐον διατη
ρούμενα καί επιτηρούμενα παρ’άλλήλων. Μεταξύ τών 

1 διά νομοθεσίαν τοιαύτην μάλλον έπαινεθέντων δια- 
κρίνεται ό Λυκούργος, δστις τοιουτοτρόπως έθεσμο- 
θετησε τά τών Λακεδαιμονίων, άποδούς είς τόν βα- 

, σιλέα, είς τούς προκρίτους καί είς τόν λαόν τό άνήκον 
είς εΆς-ον μέρος, διοργανώσας ουτω πολιτείαν δ’.αρ- 
κέσασαν ύπερ τά οκτακόσια ετη, πρό; δόξαν μέν 
έαυτοΰ, ειρήνην δέ τής είρημένης πόλεως. Τούναντίο? 
έπραξεν ό νομοθέτης τών Αθηνών Σόλων, δστις, δη
μοκρατικόν μόνον σχηματίσας τό πολίτευμα, κατε- 
φησεν αύτό τόσον όλιγοχρόνιον, ώστε, πρό τού θα
νάτου του, εΐδεν έγειρομένην τήν τυραννίαν τού Πει- 
σιστράτου. Μολονότι δέ, Τεσσαράκοντα ετη μετά 
ταύτα, οί διάδοχοι τούτου έξωστρακίσθησαν, καί 
έπανήλθεν ή ελευθερία είς τάς Αθήνας, έπειδή όμως 
είσήχθη καί πάλιν τό δημοκρατικόν πολίτευμα, κατά

τούτο είς τό αντίθετον αύτού, δεά τήν είς τήν περί- 
στασιν ταύτην ύπάρχουσαν μεταξύ αρετής καί κακίας 
ομοιότητα. ’Εγεννήθησαν αί τοιαύται διαφοραί τής 
κυβερνήσεως μίταξύ τών άνθρώπων τυχαίως· διότι, 
κατά τάς άρχάς τού κόσμου, οί κάτοικοι τής γής, 
δντες σπάνιος έζωνείςτάς έρήμους διεσπαρμένοι ώς τά 
θηρία* ,μετά δέ ταύτα, πληθυνθεντες, συνήχθησαν 
είς έν, καί, προβλέποντες περί τής κοινής άμύνης, 
ήρχισαν νά έζετάζωσι ποιος μεταξύ αύτών ήτον ρω- 
μαλεώτερος μέν τό σώμα, γενναιότερος δέ τήν ψυχήν, 
καί τούτον άνεδειξαν αρχηγόν, καί είς αύτόν ύπή · 
κουαν. Τότε ήρχισε νά διακρίνεται ή γνώσις τών 
τιμίων καί αγαθών πραγμάτων, καί τών αντι
θέτων κακών διότι, βλέποντες οί άνθρωποι δτι, δ- 
σάκις έβλαπτε' τις τόν ευεργέτην του, έγεννατο είς 
τά κοινόν μίσος μέν πρός αύτόν, συμπάθεια δέ πρός 
έκεΐνον, καί οί μέν άγνώμονες κατηγορούντο, οί δέ 
εύγνώμονες έτιμώντο, καί σκεπτόμενοι π.οσέτι δτι 
άδικίαι παρόμοιαι ήδύναντο νά γείνωσι καί πρός αυ
τούς τούς ίδιους, έσπευσαν νά συντάξωσι νόμους, καί 
νά έπιβάλωσι ποινάς είς τούς παραβαίνοντας αύτούς.
Εκ τούτου προήλθεν ή γνώσις τής δικαιοσύνης. Οθεν 
καί θέλοντες μετά ταύτα νά έκλέξωσιν ήγεμόνα, δέν 
άπέβλεπαν πλέον είς τόν ρωμαλεώτερον, άλλ’ είς 
τόν φρονιμώτερον καί δικαιότερου. ’Επειδή δέ ακο
λούθως ό ήγεμών άνηγορεύετο κατά κληρονομιάν, καί 
δχι κατ’ έκλογήν, ήρχισαν μ.ετ’ όλίγον οί διάδοχοι 
νά γίνωνται ανάξιοι τού γένους των, παρεκτρεπόμε- 
νοι τών προγονικών αρετών, καί νομίζοντες δτι μό
νον έργον τών ήγεμόνων εΐναι νά ύπερτερώσι τών 
άλλων κατά τήν πολυτέλειαν καί τήν τρυφήν, καΐ 
κατά τάς λοιπάς ήδονάς τού βίου. Μισούμενου δέ 
ουτω τού ήγεμόνος, καί μεταβαίνοντος άπό τού μί
σους είς τόν φόβον, καί άπό τού φόβου είς 
τήν αδικίαν, έγεννήθη ταχέως ή τυραννία. Τότε 
ήρχισαν στάσεις καί συνωμΟσίαι κατά τών ήγε
μόνων, έπιχειρούμεναι δχι παρά τών δειλών ή 
αδυνάτων, άλλά παρά τών έπί γενναιότητι, καί με
γαλοψυχία, καί ~ πλίύτω, καί εύγενεία διακρινο- 
μένων, διότε ούτοι δεν ύπέφεραν τόν άτιμον τών 
ήγεμόνων εκείνων βίον. ό λαός λοιπόν, άκολουθών τό 
παράδειγμα τών ισχυρών τούτων, ώπλίζετο κατά 
τού ήγεμόνος, καί, φο εύων αύτόν, ύπετάσσετο είς 
εκείνους ώς έλευθερωτάς. Ούτοι δέ τότε, μισούντες 
τήν μοναρχικήν κυβέρνησιν, έσχημάτιζαν πολίτευμα 
έξ αύτών τών ίδιων, καί κατ’ άρχάς μέν, είς τήν 
παρελθούσαν τυραννίαν άποβλέποντες, έτήρουν ά<ρι- 
βώς τούς παρ’ αύτών συνταχθεντας νόμους, προτι- 
μώντες τό κοινόν τοΰ ιδιαιτέρου αύτών συμφέροντος, 
διοικοΰντες καί διαφυλάττοντες προθύμως καί έπι- 
μελώς τά τ* γενικά καί τά ιδιωτικά δίκαια. Αλλά 
μετέβη άκολούθως ή κυβέρνησις είς τούς απογόνους 
των, οιτινες, άπειροι δντες τών μεταβολών τής τύ
χη», καί τών κακών άνευστοι, καί είς μέν τήν κοι
νωνικήν ισότητα μή έπαρκούμενοι, έκδοτοι όέ δντες 
είί τήν φιλαργυρίαν, τήν φιλοδοξίαν, τήν αρπαγήν 
τών γυναικών, μετέβαλαν τήν αριστοκρατίαν είς ο
λιγαρχίαν, καί τό πρός τούς νόμους σέβας παρημέ- 
λησαν ώφι, έντός ολίγου, συνέβη καί είς αύτούς δ,τι 
καί είς τόν τύραννον· διότι, βαρέως φέρων ό λαός 
τήν τοιαύτην κυβέρνησιν, έδειξε συμπάθειαν πρό; 
δλους δσοι έκτφύττοντο κατά τών καθεστώτων, καί
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τνύς θεσ{χο?»ς τοϋ Σόλωνος, δέν διήρκεσεν ή έλευθερία 
ίπέζεινα τών εκατόν ετών, άν καί πολλοί νόμοι εγει- 
ναν μετά ταύτα κατά της ύπεροπλίας τών ισχυρών 
καί τής ακολασίας τού όχλου, περί τών οποίων δέν 
προεΐδεν δ Σόλων. Αλλά τά πάντα είς μάτην έπειδή 

καί οί νόμοι ούτοι <ϊεν μετείχαν τοϋ μοναρχικού, ούτε 
τοϋ αριστοκρατικού στοιχείου, ό βίος τής πολιτείας 
τών Αθηνών, παραβαλλόμενος πρός τόν τής Σπάρτης, 
ύπήρξε βραχύτατος. Ας έλθωμεν ήδη είς τήν Ρώμην, 
ήτις, άν καί οεν ηΰτύχησε νά εύρη απ’ αρχής 
νομοθε'την ώς τόν Λυκούργον, ώστε νά καταστήση 
αύτήν εύδαίμονα καί μακροχρόνιον, επειδή μολαταύ
τα συνέβησαν είς αύτήν τοσαύτα περιστατικά, διά 
τάς μεταξύ τοϋ δήμου καί τής γερουσίας άναφυείσας 
έριδας, έλαβεν έκ τής τύχης ο,τι δέν ελαβεν έκ τού 

νομοθέτου· καί άν δέν εύρε τήν πρώτην τών εύνοϊκών 
περιστάσεων, εύρεν όμως τήν δευτε'ραν διότι ήσαν 
μεν οί πρώτοι αύτής θεσμοί πλημμελείς, δέν άπε- 
μακρύνθησαν δέ τής εύθείας όδού, ή'τις ήδύνατο 
νά φέρφ αύτούς είς τήν έντέλειαν. ό Ρωμύλος καί 
οί λοιστοί μετ’ αύτόν βασιλείς συνέταξαν πολλούς καί 
αγαθούς νόμους, προστατεύοντας τήν ελευθερίαν τών 
πολιτών άλλ’ επειδή σκοπός αύτών ήτον νά θεμελιώ- 
σωσι βασίλειον καί όχι δημοκρατίαν, άφ’ού ή πόλις 
έμεινεν έλευθέρα, έλείποντο νά νομοθετηθώσι πολλά 
ύπέρ τής ελευθερίας ταύτης,τά όποια οί βασιλείς εκεί
νοι δέν ένομοθέτησαν. Μολονότι δέ οί βασιλείς ούτοι 
άπώλεσαν τήν έξουσίαν διά τάς είρημένας αιτίας, άνα- 
γορευθέντων ό'μως εύθύς, άντί τού βασιλέως, δύω υπά
των,τό βασιλικόν δνομα έξέλιπεν, άλλ’ όχι καί ή βασι
λική άξία. Η πολιτεία λοιπόν τότε, έχουσα τούς ύπά- 

τους καί τήν γερουσίαν, είχε τά δύω έκ τών είρημέ- 
νων στοιχείων, τό μοναρχικόν δηλαδή καί τό άρι- 
στοκρατικόν. Μή ύπάρχοντος δέ τού δημοκρατικού, 
καί τών εύγενών άκολάστων γενομένων διά τάς κα
τωτέρω όηθησομένας αιτίας, έπανέστη ό λαός κατ’ 
αύτών ώστε, θέλοντες ούτοι νά μήν άπολέσωσι τό 
παν, ήναγκάσθησαν νά παραχωρήσωσιν είς τόν δήμον 
τό μέρος του* συγχρόνως δέ είς τήν γερουσίαν καί είς 
τούς ύπάτους έναπελείφθη τοσαύτη εξουσία, ώστε 
διετήρησαν έν τή πολιτεία τόν άνήκοντα εις έκαςον 
βαθμόν. Καί ούτως έγεννήθη ή θεσμοθεσία τών δη
μάρχων, μετά τήν δποίαν έπαγιώθη έτι μάλλον ή 
πολιτεία, είσαχθέντων είς αύτήν, ώς είρηται, καί 
τών τριών πολιτικών στοιχείων. Τόσον δέ εύνους έ- 
δείχθη πρός αύτήν ή τύχη, ώστε, άν καί μετέβη’άπό 

τής μοναρχίας καί τής άριστοκρατίας εις τήν δημο
κρατίαν, διά τών είρημένων βαθμών καί διά τάς 
είρημένας αιτίας, δέν άφηρέθη όλοτελώς άπό τό 
μοναρχικόν στοιχείον ή έξουσία, παραχωρουμένη είς 
τό άριστοκρατικόν, ούτ’ άπό τό αριστοκρατικόν, πα
ραχωρουμένη είς τό δημοκρατικόν· άλλά, διανεμη- 
θείσα είς τά τρία, άπετέλεσε τήν πολιτείαν έντελή.
Είς δέ τήν έντέλειαν ταύτην συνετέλεσαν αί μεταξύ 

τοΰ λαού καί τής γερουσίας έριδες, καθώς είς τά δύω 
προσεχή κεφάλαια έν έκτάσει θέλει άποδειχθή.

(Ακολουθεί.)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.
ΜΟΛΙΕΡΟΣ.

0 Μολιέρος είναι είς τών μεγαλύτερων άνδρών 

τής Γαλλίας, ό έξοχώτερος τών νέων κωμωδοποιών

τής Εύρώπης άπάσης, καί δμως περί τής βιογραφίας 
του σχεδόν δέν έχομεν τι νά είπώμεν. ‘Η ιστορία, 
τόσον προθύμως συλλέγουσα τάς έλαχίστας πράξεις 
τών άνδρών όσοι έπλήρωσαν τήν γήν δυστυχιών καί 
δακρύων, σιωπά συνήθως περί έκείνων οϊτινες δια- 

ποικίλουσι μέτινα φαιδρά άνθη τοϋ βίου τό πολύδα- 
κρυ στάδιον.

Μόλις σπάνιαί τινες καί άβέβαιοι ειδήσεις περί 
αύτού μάς διδάσκουσιν δτι έγεννήθη έν 1620, υιός 
θαλαμοστόλου τοϋ Βασιλέως Λουδοβίκου τού ΙΓ'., 
καί προωρίσθη νά διαδεχθή τό πατρικόν έπάγγελ- 
μα· άλλ’ δτι λαχών άγωγής έλευθερίας, καί διδα
χθείς τήν φιλολογίαν, τήν φιλοσοφίαν καί τήν νομι
κήν, έδόθη, καθ’ ήν ήσθάνετα ένδόμυχον καί άκά- 
θεκτον κλίσιν δλος είς τήν κωμικήν μούσαν, καί, ώς 
ά διδάσκαλος αύτού Αριστοφάνης, παρίστα δ ίδιος 
έπί τής σκηνής τά άριστουργήματα τά όποια συνέ

γραφε. Τότε, κατά τό έπικρατοϋν έθος τών ηθο
ποιών, μετέβαλε καί τό τής οικογένειας του δνομα, 
καί άπό Ποκελΐνος, ώς ώνομάζετο ό πατήρ του, 
μετωνομάσθη Μολιέρος.

Αλλ’ άνάγκην τών βιογράφων του δέν έχομεν διά 
νά διϊσχυρισθώμεν δτι ό Μολιέρος, γεννηθείς καθ’ ήν 
έποχήν ή αρχαία κοινωνία ήρχισε νά γηράσκη, καί ή 
άνάγκη μεταρρυθμίσεως αύτής νά γίνηται αισθητή, 
συνετέλεσεν ώς εί τις καί άλλος είς τό νά έπιφέρη 
τήν μεγάλην εκείνη* περί τάς ιδέας μεταβολήν, ής 
ή τελευταία έκφρασις ήν ή γαλλική έπανάστασις. 
‘Η φιλοσοφία ύπέσειεν ήδη τό παλαιόν οικοδόμημα, 
ή ηθική διαφθορά, τής άριστοκρατείας ό έκτραχηλι- 
σμός τό ύπέσκαπτον, τό ήφαίστειον τής μεσαίας τά- 
ξεως καί τής τού λαού ύπογογγίζον προεμήνυεν έκ- 
ρηξιν, άλλά τήν όξυτάτην πληγήν τώ κατέφερεν 

δ πέλεκυς τού γελοίου, διά τών χειρών τοϋ Βολ-

ταίρου πρώτου, καί μετά ταύτα τοΰ Μολιέρου. Πά
σας τάς κακίας, πάσας τάς γελοίας αξιώσεις, πάντα 
τά επίχρυσα ράκη τής γραίας έκείνης κοινωνίας τά 
άνέπτυξεν έν πρός έν, καί τήν προνομιούχου έκεί- 
νην τάξιν, ήτις έπέκειτο έπί τής Γαλλίας μεθ’ ολου 
τοϋ βάρους τής αρχαιότητάς της, καί άνθίστατο είς 
πάσαν πρόοδον, τήν παρέδωκεν είς τήν χλεύην τού 
όχλου, άπογυμνώσας αύτήν τοϋ άρχαίου σεβασμού 
8ν άπροσβλήτως περιεβάλλετο. Καί τόσον άνεξί- 
τηλον ήν τό στίγμα 8 έκαυτηρίαζεν ή άπηνής Μού

σα του, ώστε δταν δύω αιώνας μετά ταύτα δ Να
πολέων έκ τών έρρειπίων ά κατέρριψεν ή Γαλλική 
έπανάστασις, ήθέλησε ν’ άνοικοδομήση πάλιν τήν 
άρχαίαν Γαλλίαν, έπλασε μέν βαρόνους, καί κόμη- 
τας, καί όλους τούς τιτλοφόρους τής παλαίάς άρι
στοκρατείας, άλλά μαρκεσίους δέν έτόλμησε νά 
πλάση, διότι ούτοι έφερον τό προπατορικόν αμάρτη
μα δτι έκωμφδήθησαν ιδίως ύπό τού Μολιέρου.

ύς συγγραφεύς δ Μολιέρος, εΐναι είς έκ τών έκ- 
λεκτών έκείνων υιών τής φύσεως, είς οΰς ή έμπνευ
σες κατέρχεται αύτομάτως, καί οϊτινες έξ αύτής 
τής πηγής άντλούντες, τίθενται ύπεράνω παντός 
κανόνος, καί άξιούσιν ώστε τά προϊόντα των νά 
χρησιμεύωσιν ώς κανόνες είς τούς μεταγενεστέρους. 
Τάς ιδέας του δέν ζητεί έπιπόνως, ούτε έξεργάζε- 
ται καί λειαίνει έναγωνίως αύτάς· άλλ’ ώς σωρηδόν 
τφ έπέρχονται, ούτω τάς λαμβάνει τυχαίως, βέβαιος 
ών δτι ή πρώτη προσπεσούσα θέλει εΐσθαι εύφυής,έπι- 
τυχής, κωμική. Η στιχουργία καί ή δμοιοκαταλη- 
ξία είσί τών ιδεών του πρόθυμοι ύπηρέτριαι, καί 
ποτέ δέν τάς ζητεί, άλλ’ ώς νά τόν ζητώσιν αύταί, 

«άστε καί δ Βοϊλώ τόν έρωτα έξιστάμενος είς μίαν 
τών ποιητικών του έπιστολών, πού εύρίσκει τήν 
δμοιοκαταληξίαν. Πρό πάντων δέ εΐναι δ Μολιέρος δ 
αμίμητος τής φύσεως παρατηρητής, καί τό μέγιστόν 
του προτέρημα δέν εΐναι δτι διέγραψε τάς άδυναμίας 
καί τούς χαρακτήρας τάξεων ή άνθρώπων τινων, 
άλλ’ δτι διέγραψε θαυμασίως τάς άδυναμίας καί τόν 
χαρακτήρα τοϋ άνθρώπου έν γένει, δτι ένεβάθυνεν 
ύπέρ πάντα άλλον είς τά άδυτα τής άνθρωπίνης 
καρ δίας, ώστε πολλάκις είς τήν άνάλυσιν τών πα
θών ανύψωσε τήν κωμωδίαν μέχρι τών ορίων τής 
τραγωδίας, ώς φέρ’ είπεΐν εις τόν χαρακτήρα τοΰ 
Μισανθρώπου του, καί είς τόν Ταρτούφον, τό αθά
νατον δράμα του.

Τό κωμικόν άλας του εΐναι ένίοτε φορτικόν, συνε
χέστερο* δμώς δηκτικόν, λεπτόν, άπροσδόκητον, 

καί δλως άριστοφάνειον. ός ποιητής δμως δ Μολιέ
ρος πολύ απέχει τού μεγάλου ήμών κωμικού. Τούτο 
δέ προέρχεται ώς έκ τής διαφόρου έπόψεως ύφ’ ήν 
έθεωρείτο τό δράμα ύπό τών άρχαίων καί ύπό τών 
νεωτέρων. Παρά τοΐς μέν τό δράμα εΐναι μετάπλα- 
σις, άνάπτυξις καί τελειοποίησες τών διονυσιακών 
διθυράμβων, παρά τοΐς δέ εΐναι προϊόν καί είς δια

λόγους μετασκευή τού μυθιστορήματος· ώστε είς τά 
άρχαϊον δράμα ή ποίησις εΐναι τό πρώτον άπαιτού- 
μενον, είς δέ τό νέον δράμα θεωρείται ώς δευτερεύον 
καί πάρεργον κόσμημα. Τού Αριστοφάνους οί χοροί 
καί αί παραβάσεις δύνανται πολλάκις νά συγκριθώ- 

σι μέ δ,τι ύψηλότερον έγραψεν δ Σοφοκλής, καί αύ
τός δ Πίνδαρος, ένωτοϋ Μολιέρου αί κωμφδίαι, 
καί αύταί αί ι’στιχουργημέναι, άν άφαιραιθή ήόμοιο-

καταληξία, μεταβάλλονται εύχερέστατα είς πεζάς, 
καί κατ’ ούδέν διαφέρουσι τών άλλων δσας έγραψεν 
είς πεζόν λόγον. Είναι μάλιστα γνωστόν δτι τούτο 
έπραξεν αύτός δ ίδιος ποιητής ώς πρός τινα τών δρα
μάτων του. Ουτω λέγεται δτι μέρος ή καί τό όλον 
τοϋ Σιχε2οϋ Ίατροϊι έγραψε κατ’ άρχάς διά στί
χων, καί μεταμεληθείς μετά ταύτα μετέβαλε τούς 
στίχους είς πεζόν, ώστε καί παρατηρεΐται δτι πολ- 
λαχοϋ τού δράματος τούτου διατηρούνται δλα ήμί- 

στιχα άμετάβλητα.

Τόν Μολιέρον έπί ζωής του έπεριποιήθησαν οί 
ισχυροί, άλλά μάλλον ώς άνθρωπον δστις τούς διε- 
σκέδαζε γράφων αστεία δράματα, καί πρό πάντων 
παριστών αυτά μέ μεγάλην έπιτηδειότητα, παρά ώς 
έξοχον νούν τιμώντα τήν πατρίδα του διά τής ευ
φυΐας του. 0 Βασιλεύς Λουδοβίκος ό ΙΑ', ένίοτε τόν 
προσεκάλει καί είς τήν τράπεζάν του, άλλ’ οί αύλι- 
κοί τόν περιεφρόνουν ώς ηθοποιόν άσημον. Εν τού- 
τοις δ πατήρ αύτός τών γελώτων, ό πρό δύω εκα
τονταετηρίδων τέρπων καί φαιδρύνων άπασαν τήν 

Εύρώπην, καί πάντας τούς τήν γαλλικήν μόνον άνα- 
γινώσκοντας, αύτός ήν ό ίδιος δυστυχής, καί περιέ- 
φερεν είς τό στήθος του τόν σκώληκα βαθείας θλί- 
ψεως. ‘Η γυνή του, ήν ήγάπα έγκαρδίως, είς ήν 
έστήριζε πάσαν τήν έλπίδα τής εύτυχίας του, αύτή 
άγενώς τόν έπρόδιδεν. ‘Η συμφορά αύτη καί οί έπί 
τής σκηνής άγώνές του έβράχυνον τήν ζωήν του, καί 
χρονικόν στηθικόν πάθος τφ ήπείλει πρόωρον θάνα
τον. Μίαν έσπέραν ήσθάνετο έαυτόν δεινώς πάσχοντα. 
Τινές τόν έσυμβούλευσαν νά μήν άναβή είς τήν σκη
νήν· άλλ’ αύτός δέν ύπήκουσε. Καί άν δέν παρατή
σω, εΐπε, πώς θέλουσι ζήσει τόσοι ύποκριταί καί τό
σοι έργάται οϊτινες άπό τήν παράστασίν μου περι- 
μένουσι τόν μισθόν των ; Καί ά άγαθός άνήρ άνέβη 
είς τήν σκηνήν καί παρέστησε τόν χατά φαντασία? 
άσθενη τον, μίαν τών ώραιοτάτων καί τών μάλ
λον θαυμαζομένων κωμωδιών του. Περίεργον δέ ήτον, 

αύτός δ άληθώς είς τό στήθός του περιφέρων τό θα- 
νατηφόρον πάθος καί άψηφών αύτό, νά μιμήται μέ 
τόσην άκρίβειαν τόν φανταζόμενον μόνον καί ύπο- 
πτεύοντα δτι πάσχει, ένφ κατ’ άλήθειαν εΐναι ύγιί- 
στατος. Εν τφ μέσω τής παραστάσεως τφ έπήλθε 
σπασμός, άλλά τόν έπεκάλυψε διά βεβιασμένου γέ
λωτος. Τέλος μεγάλαι χειροκροτήσεις άντέμειψαν 
τόν υποκριτήν συγχρόνως καί τόν συγγραφέα, καί 
δ Μολιέρος άπήλθε χαίρων διά τήν έπιτυχίαν του. 
Αλλά μόλις άφίχθη είς τήν οικίαν του καί μετά 
μίαν ώραν έξέπνευσεν. Είς τόν μέγαν δέ τούτον 
άνδρα δέν ήθέλησαν νά χορηγήσωσιν ούτε τήν τιμήν 
τού ένταφιασμού, διότι δήθεν ήτον ηθοποιός· τοιαύ- 
τα ήσαν τά ήθη τότε άκόμη τού μάλλον έξευγενι- 
σμένου |θνους τής γής· καί άν ή γυνή του, ήτις τόν 
έπρόδιδε ζώντα, άποθανόντα δέ τόν έσέβετο, δέν έρ- 
ρίπτετο είς τούς πόδας Λουδοβίκου τοϋ ΙΑ'., ίσως 
ή Γαλλία ήθελεν έρυθριά σήμερον δτι έρριψεν είς τούς 
κόρακας τά σώμα τού Αριστοφάνους της.

Αλλά τών μεγάλων άνδρών ή δόξα όσον μακρύ- 
νεται τόσον αύξάνει. Ολίγοι τινες μεμψίμοιροι εύρέ- 
θησαν κατακρίνοντες τόν Μολιέρον, καί μεταξύ άλ
λων καί δ Ρουσσώ, ώς δήθεν μή πάντοτε σεβασθέν- 
τα τήν ήθικήν, άλλ’ οί αίφνες τόν έδικαίωσαν καί
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τόν έφήμισαν, καί ή Γαλλία τώ ανεγείρει σήμερον 
εί; Παρίσια χαλκοϋν ανδριάντα, αύτόν δστι; φαίνε-

ΦΓ2ΙΚΗ ESTOPIA.

Τό κακάον, έξ ού ή σοκολάτα 
κατασκευάζεται είναι ό σπόρο; δέν
δρου τή; Μεσημβρινή; Αμερική;. 0 
Αιναΐο; ήρέσκετο τόσον εΐ; τήν τρο
φήν τή; σοκολάτης, ώστε ώνόμασε 
πομποδώ; τό παράγον αύτήν δένδρον 
θεόβρωμα (theobroma cacao).Διε- 
τηρήθη δέ τό δνομα τοΰτο διά τήν 
πρό; τόν ένδοξον βοτανικόν ΰπόλη- 
ψιν, άν καί ή άξιολογότης αύτού δέν 
εϊναι ώ; ή τή; μυθώδους άμ.βροσίας.
Εϊναι δμως άληθέ; δτι τό κακάον έχει 
έξαιρέτους θρεπτικάς ιδιότητας, καί 
δύναται νά παρέξη πολλά; εύεργε- 
σίας εις τοΰ; περιηγητής, μάλιστα 
εί; τοΰ; ναυτικού;, κατά τοΰ; μακρο
χρονίου; των πλους, καί προσέτι δε 
ποικίλλει τά εδέσματα ήμών εύαρέ- 
στως. Αλλά μέχρι τούδε ή ίσπανία 
εϊναι δ μόνος τόπος, εί; 8ν ή σο
κολάτα εϊναι τροφή πάνδημος. Δυ
στυχώ; δέ τό κακαόδενδρον έχει πα
τρίδα τήν διακεκαυμένων ζώνην, καί 
άπ’αύτή; δέν δύναται νά έξέλθη. Με
ταξύ τών τροπικών τό δένδρον καρ
ποφορεί δΐς τού ένιαυτού, άλλ’ είς τά
κλίματα δπου ή βλάστησες δέν δύναται νά ήναι 
αδιάλειπτος, καρποφορεί μόνον άπαξ.

Τό κακαόδενδρον εϊναι μέτριου μεγέθους, καί δέν 
υπερβαίνει κατά τό ύψος τά έπτά μέτρα. Μακρόθεν 
θεωρούμενον έχει τό σχήμα καί τό μέγεθος τή; κε
ράσου, άλλά τά φύλλα του είσί πολύ μεγαλύτερα, 
έχοντα έπτά καί ήμίσεως δακτύλων μήκος έφ’ ένός 
καί ήμίσεως πλάτους. Τά άνθη γεννώνται έπί χον
δρών κλάδων καί έπ’αύτοϋ τού κορμού τού δένδρου· 
ό δέ κάλλιξ εϊναι υπέρυθρο;, καί τά πέταλλα κίτρι
να κλίνοντα πρός τό έρυθρόν. Επειδή δέ τά άνθη 
ταύτα είσί μικρά καί πολλά, καί οί καρποί ογκώδεις, 
δέν προκύπτει τό πλεΐστον μέρος, καί ή άφθονο; 
άνθησις, γινομένη δί; τού έτους, εϊναι πολυτέλεια ό
λίγον έπωφελής· άλλ’ άρέσκει πολύ είς τοΰ; οφθαλ
μού; καί κατά τά; δύω αύτάς έποχάς, καί συμβάλλει 
είς τόν ώραϊσμόν τών κήπων.

Οί καρποί τού δένδρου τούτου έχουσι τό μέγεθος 
τών σικυών (άγγουρίων) μικρού είδους, καί είσί μα- 
κροί έπτά έως όκτώ δακτύλους, έχοντες έξογκώσεις. 
Οταν λάβωσι κίτρινον βαθύ χρώμα, τότε είσίν ώρι
μοι, καί έπέστη τής συγκομιδή; αύτών ό καιρός. 
Είς τήν ακμήν ταύτην τής ωριμότητας έχουσιν ύπό 
τόν φλοιόν τού καρπού λευκήν σάρκα, ήτις περιέχει 
του; σπόρους· ή γεύσι; του τότε εϊναι γλυκεία. Με
τά σε τήν συλλογήν άφαιρεΐται ό φλοιός τών καρ
πών, τίθενται είς καδίονοί σπόροι μέ τήν περικαλύ- 
πτουσαν αύτού; σάρκα, >ςαί έγκαταλείπονται είς χη

ται iiti κεφαλίδο; τή; παρούση; έπιτόμ.ου βιογραφι- 
κή; σήμειώσεως.

ΚΑΚΑΟΔΕΝΔΡΟΝ.

μικήν ζύμωσιν, ήτις έπέρχεται ταχέως. Εκβάλλον
ται δέ τότε οί σπόροι καί ξηραίνονται. Τό δ’ οινώδες 
ρευστόν τό έναπομεΐναν είς τό καδίον εϊναι εύχάριςον 
ποτόν,καί έξ αύτού δύναται ν’ άποσταχθη ρώμιον.

ΠΟΙΚΙΑΑ ΑΙΑΦΟΡΑ.
ΑΑΑΜΛΣ.

Περί τώ>· iJiorj/rwz χαί έλείψεων αύτοϋ· — Περί 
τώκ Άόαμάντων τοΰ ‘Ηγεμόνος τοΰ Ματάν, 
τού Αύτοχράτορος τής ‘Ρωσσίας, τοΰ Αύτοχρά
τορος τής Αυστρίας. — Περί τοΰ ’ΑντιβασιΛέως. 
—Περί τοΰ Άόάμαντος τοΰ Βασι.Πωςτής Πορ
τογαλίας.—Τέχνη τοΰ χόπτειν τον Αόάμαν- 
τα.— ' Αόαμαντωρυχεΐα. — Μετά.Ι.Ιευσις των 
άόαμάντων εις ΒρασιΛίαν. Τ
0 ’Αδάμας, έπιστημονικώς θεωρούμενος, εϊναι 

άνθραξ καθαρός· άλλ’ ή σκληρότης του, ή λάμψις του, 
ή ίδιότης, τήν οποίαν έχει, τού θλάν τό φώς καί 
τού διαχέειν αύτό πολλάκις εί; δραγμού; πολύχρω
μους, κατέστησαν αύτόν είς ολα; τά; έποχάς πολύ
τιμον ό μάλλον δέ τιμώμενος εϊναι ό έντελώς διαυ
γής. Η έντέλεια τού άδάμαντο; συνίσταται είς τήν 
διαύγειαν, είς τήν στιλπνότητα καί είς τό βάρος, ή 
δ’ έλλειψίς του είς τό υπωχρον χρώμα, είς τάς κηλί- 
δας καί είς τάς έρυθράς ή μελαίνα; άκωκά;.

Είς τά; Ινδίας ot άδαμαντοποιοί κατασκευάζουσιν 
εν τινι τοίχω οπήν ένός τετραγωνικού ποδός, καί είς

Τά πρώτιστα αδαμαντωρυχεία εύρίσκονται είς 
Βρασιλίαν, εί; τάς Ανατολικά; Ινδία;, εϊ; τά βα
σίλεια τή; Γολκόνδης, τοΰ Βισαπούρου, τής Βεγ
γάλη; καί εί; τήν νήσον τού Βορνέου.

‘Η μετάλλευσις τού άδάμαντο; εϊναι σχεδόν έλευ
θέρα εί; τά; Ινδίας, πληρωνομένου μόνον δικαιώμα- 
τό; τίνος εί; τού; αρχηγού; τών χωρών, όπου γίνε
ται αύτη. Εί; τήν Βρασιλίαν ή Κυβέρνησις έπιφυλάτ- 
τεται τήν μετάλλευσιν ταύτην εί; έαυτήν, Μεταχει
ρίζεται δμω; εί; τό έργον τούτο μαύρους, τού; όποιους 
ένοικιάζουσιν είς τήν Κυβέρνησιν ίδιώται προνομοιοϋ- 
χοι, καί ή ένοικίασι; αύτη εϊναι, ώ; βεβαιούται, ή 
πρώτιστη πηγή τού έκτεταμένου λαθρεμπορίου δι’οΰ 
είσάγονται είς τήν έμπορίαν οί μεγαλήτεροι καί ώ- 
ραιότεροι άδάμαντες. Οί μαύροι ούτοι έπιτηροΰνται 
δμω; αύστηρότατα ύπό επιθεωρητών, έπαγρυπνούν- 
των εί; όλα των τά κινήματα· άμοίβωνται όμως διά 
βραβείων άναλόγων πρός τά μέγεθος τού άδάμαντο; 
τόν όποιον εύοίσκουσιν ό εύοών μάλιστα άδάμαντα 
17 καί ήμίσεως κρατίων, άπελευθεροϋται, δ δέ κύ
ριό; του άποζημιούται.

‘Ο άποχωρισμός τών γαιωδών μερών άπό τού ά
δάμαντο; γίνεται ύπό παράπηγμα έπί σανιδώ
ματος κυρτού, διαιρουμένου κατά τό μήκος είς 
διάφορα διαφράγματα ή κιβώτια, είς έκαστον 
τών όποιων εϊναι εϊ; μαύρος. Ρούς υδατο; φέρεται 
είς τό ύψηλότερον μέρος, δπου εύρίσκεται εις σωρό; 
κασκάλου (άδαμαντούχου γή;)> έκ τού οποίου έκα
στος καθαριστής ρίπτει άλληλοδιαδόχω; μέρος διά 
νά τό καθαρίση καλώς, καί ζητεί έπειτα είς τήν μέ- 
νουσαν αμμώδη γήν τού; άδάμαντα;, οΐτινες εϊναι 
δυνατόν νά εύρεθώσιν. Είναι δέ συνήθως είκοσι μαύ
ροι είς έκαστον εργοστάσιου, καί πολλοί έπιθεωρη- 
ταί, καθήμενοι είς τό ύψηλότερον μέρος τών δια
φραγμάτων, εϊναι ώπλισμένοι μέ μάστιγας.

Αμα μαύρο; εύρη άδάμαντα, πρέπει νά είδοποιήση 
τούτο, κτυπών τάς χεΐράς του, καί νά τόν έγχειρίση 
εις τινα τών έπιθεωρητών, δστις τόν καταθέτει εί; 
άγγεΐον κρεμάμενον έν μέσω τού έργαστηρίου. Πάσαν 
έσπέραν τά άγγεΐον τούτο φέρεται είς τόν άνώτερον 
άξιωματικόν, δστις αριθμεί καί ζυγίζει τούς άδά
μαντα; καί τού; καταγράφει

‘Η Βρασιλία παρέχει σήμερον δλην τήν έμπορίαν 
τών άδαμάντων. Ερχονται δ’ είς τήν Εύρώπην 
25 —30,000 κράτια ακατέργαστα κατ’έτος, δη
λαδή 10—13 λίτραι, άτινα έλαττοϋνται διά τής 
κοπής είς 8 ή 9000 κράτια.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΤΙΙΣ ΖΩΗΣ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Η διάρκεια τής άνθρωπίνης ζωή; εϊναι σχεδόν ή 
αύτή είς τάς διαφόρου; άνθρωπίνας φυλά;. Αλλ’ 
δμω; δ βουλόμενο; νά έκτιμήση έπ’ άκριβές τά δι
δόμενα, έφ’ ών δύναται νά έργασθή ώς πρός τό ζή
τημα τούτο, πρέπει νά θεωρήση τήν μεγάλην έπιρ- 
ροήν, ήν έχει τό κλίμα έπί τών νόμων τής θνησι- 
μότητος, καί νά ένθυμηθή άκόμη, οτι δεν εϊναι αύτή 
ή μόνη αιτία, ήτις δύναται */ά ποικίλη τά άποτε
λέσματα. Εϊναι γνωστόν, δτι δ άνάλογο; άριθμδς 
τών άτόμων, άτινα φθάνουσιν είς ώρισμένην τινα

αύτήν ένθέτουσι λαμπάδα· πρός τό φώς δ’ αύτής 
έξετάζουσι τήν διαύγειαν τών άκατεργάστων πετρών, 
τάς άκωκάς, τάς οποίας δύνανται νά εύρωσιν, ή τήν 
καθαρότητά των.

Οί άρχαΐοι έδόξαζον, ότι ό αδάμα; ήπαλύνετο μέ 
τράγινον θερμόν αίμα, καί ότι ήδύνατο νά άνθέξη 
εις τήν σφύραν. Αλλά τό σφαλερόν τή; δόξης αύτής 
άπεδείχθη· τίποτε δέν δύναται νά άπαλύνη τόν πο
λύτιμον τούτον λίθον, άλλ’ή σκληρότης του δέν εϊ
ναι τοιαύτη, ώστε νά άντέχη εί; σύγκρουσιν μεγά 
λην, διότι θλάται εί; τόν άκμωνα καί ύπό τήν σφύραν.

Οί άδαμαντες έν Ευρώπη ζυγίζονται μέ κράτιον, 
βάρος μικρόν, συγκείμενον έκ τεσσάρων κόκκων σίτου.

0 άκατέργαστο; άδάμας, γνωσθείς ότι δέν δύνα- 
ται νά κοπή διά τό χρώμα καί τά; κηλίδα;, πω
λείται πρός 30 ή 36 φράγκα τό κράτιον. Τρίβουσι 
δ’ αύτόν, διά νά σχηματίζωσι τήν κόνιν τού άδά
μαντο;, χρησιμεύονταν εί; τό κόπτειν, καθαρίζειν 
καί έγχαράττειν τά; διαφόρους πέτρας.

όταν ό άδάμας δύναται νά κοπή, ή άξια του αύ- 
ξάνει, καί πολλάκις έπέκεινα τού δέοντος, καθ’ όσον 
ό όγγος τού λίθου εϊναι μεγαλήτερο;.

Οί 5 ή 6 κρατίων άδάμαντες εϊναι ήδη οί ωραιό
τατοι. Οί12 ή 20 κρατίων εϊναι σπάνιοι. Εϊναι 
δέ τινες γνωστοί, ύπερβαίνοντε; τά 100 κοάτια.

0 μεγαλήτερο; γνωστός άδάμας εϊναι δ τού ή
γεμόνος τού Ματάν είς Βορνέον, έκτιμηθε’.ς ύπέρ τά 
300 κράτια (πλέον τών δύω όγγιών). ό τού Αύτο- 
κράτορος τή; Μογολία; ήτον 279 κράτια· ό Ταβερ- 
νιέρος τόν λέγει ίσον διχοτμήτου ώού, καί τόν έξετί- 
μησεν ώς έγγιστα είς 12 έκατομμύρια Φράγκων. Ο 
τού Αύτοκράτορος τής ‘Ρωσσίας άγει 193 κράτια, 
έχων μέγεθος ώοΰ περιστερά; καί κακόν σχήμα. II- 
γοράσθη δ’ ούτος ‘2,G00,000 φράγκων καί θδ,ΟΟΟ 
φρ. έτησιας συντάξεως. Ο άδάμας τού Αύτοκράτορος 
τή; Αυστρία; ζυγίζει 139 κράτια· ουτος εϊναι κε- 
κομμένος εΐ; σχήμα ροδίου (ροζέτα), έχει χρώμα 
υπωχρον καί κακόν σχήμα, έξετιμήθη δέ 2,600,000 
φράγκων. ‘Ο άδάμας τού στέμματος τή; Γαλλίας, 
ονομαζόμενο; ό ΆντιβασιΛευς, ζυγίγει 136 κράτια· 
έζύγιζε πριν ή κοπή 410 κράτια. Βεβαιούται δ’ότι 
έχρειάσθη δύω έτών εργασίαν. Είναι πολλού λόγου 
άξιο; διά τό ώραϊον σχήμά του, τάς ώραίας άναλο- 
γία; του καί τήν έντελή διαύγειαν του, καί θεωρεί
ται ώς δ ώραιότερο; άδάμας τής Ευρώπης. ’Ηγορά- 
σθη ύπό τόΰ Δουκό; τής Αύρηλίας, τότε Αντιβασι- 
σιλέως, διά 2,250,000 φρ. καί έξετιμήθη ύπέρ τό 
διπλούν. όλοι αύτοί οί ώραΐοι άδάμαντες έρχονται 
άπό τά; Ινδίας. ‘Ο μεγαλήτερο; εύρεθεί; εϊ; Βρα- 
σιλίαν, τόν όποιον κατέχει δ Βασιλεύ; τή; Πορτο
γαλλίας εϊναι, κατά τάς άκριβεφέρας εκτιμήσεις 
129 κρατίων.

Μέχρι τού τέλους τού. 15 αίώνο; μετεχειρίζοντο 
τούς άκατεργάστους άδάμαντας. Οί μάλλον ζητού
μενοι τότε ήσαν οί έχοντες σνήμα πυραμοειδές, τού; 
δποίους ώνόμαζον άκωκάς γνήσιας (pointes naivcs), 
καί τού; δποίους έδενον εις τρόπον, ώστε νά προε- 
ςέχωσιν αί άκωκαί αύται. Κατά τό 1576 δ Λου
δοβίκος Βεργυέμ (Berguem) άνεκάλυψε τήν τέχνην 
τού κόπτειν τόν άδάμαντα καί τού καθαρίζειν αύτόν 
διά τής ιδίας του κόνεως, καί τότε μόνον έγνώρισαν 
τήν ωραιότητα αύτής τής ούσίας.
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ηλικίαν διαφέρει κατά τόπους, καί παραδείγματος 

χάριν, δτι δσον τά κλίμα είναι θερμότερο*, τόσον 
καί ή ανθρώπινη ζωή όλιγοχρονιωτε'ρα. Χωρίς μά
λιστα νά έξέλθωμεν τή; Εύρώπης, εόρίσκομεν ώς πράς 
τοΰτο διαφοράς μεγάλας.

Κατά τούς ΰπολογισμούς τοΰ Κ. Μορώ Ζοννές, ά 
αριθμός ό έκφράζων τήν θνησιμότητα, ή τήν μέσην 
διάρκειαν της ζωής, δύναται νά μεταβληθή πολύ 
κατά τούς τόπους. Επεται σύντομον απόσπασμα 
πίνακος παρουσιασθέντος εις τήν Γαλλ. Ακαδημίαν 
ύπό τοΰ περίφημου τούτου πολιτειογράφου.

Πίναξ τών ετησίων θανάτων είς τούς ύιαφάοους 
τόπους τής Εύρώπης. Είς

ά τύλων
Σουκίιαν έ-4 κϋ 1821
Δανιμαρζίαν » 4819
Γερμανίαν » 1825
Πρωσσίαν » 1831
Αυστρίαν » 1825
Ολλανδίαν > 1824
’Αγγλίαν » 1821
Μεγάλην Βρεταννίαν 1800 
Γαλλίαν » 1825
Πομον τοΰ Βαύδου 1824
Λομβαρδίαν » 1827
Παπικόν Κράτος > 1829
Σκωτίαν » 1821

«ίχριτοδ 1825 «ς Οα-,ατος έπί 45
> > > 9 Β > 45

> » > » Β > » 45
Β β 1824 > Β > 39
Β » 1830 Β Β » 43
> » » Β Β > » 40
a Β > > • Β > 58
» β 1804 > > . 47
> > 1827 • 0 »39.5
> D > ί > > » 47
> > 1828 > > . 31
» Β > > > Β » 28
Β > > > > Β » 50

Αφίνοντες τον περί Θνησιμότητος έν ’Αγγλία υ
πολογισμόν, δστις μας φαίνεται κατά τι έσφαλμέ- 
νος, καί λαμβάνοντες είς τό λοιπόν μέρος τοΰ πίνα
κος τούς ποικιλωτέρους αριθμούς τούς έμφαινομένους 
είς τάς τελευταίας γραμμάς, βλέπομεν, δτι μετα
ξύ τής τοΰ Παπικού Κράτους (είς πρός είκοσιοκτώ) 
καί τή; έν Σκωτία (είς πρός πεντήκοντα) θνησιμό
τητος, ή διαφορά είναι υπέρογκος· καί δμως ή θνη- 
σιμότης είς τό δλον τής Σκωτίας, είναι ετι πολύ 
μεγαλητέρα παρά δσην ό Μορώ Ζοννές παραδέχεται 
διά τήν Ιρλανδίαν καί τά βορειότερα τής Σκωτία; 
καί Νόρβεγίας μέρη.

Δεν εχομεν είσέτι δλας τάς αναγκαίας πληροφο
ρίας, διά νά φθάσωμεν είς έκτίμησιν συγκριτικήν 
περί τής μακροζωίας τών διαφόρων φυλών τών άν
θρώπων, ύποθέτοντες αύτάς άπηλλαγμένας τής ε
πιρροής τοΰ κλίματος. Αλλ’ έξ όσων παρατηρήσεων 
εχομεν, δυνάμεθα νά άποδείξωμεν, δτι ή διάρκεια 
τής ζωής είναι παντού σχεδόν ή αύτή, όποιαιδήπο- 
τε καί άν γναι αί παρατηρηθεΐσαι φυλαί. Τπολογισμοί 
κυρίως γενόμενοι περί τών λευκών φυλών μας πεί- 
θουσι νά παραδεχθώμεν, δτι τό τρίτον τών ανθρώ
πων αποθνήσκει πρό τού δεκάτου έτους, οτι τό ήμισυ 
αποθνήσκει πρό τού τριακοστού, τά δύο τρίτα πρό 
τού πεντηκοστού δευτέρου, καί τά τρία τέταρτα πρό 
τού έξηκοστού πρώτου. Μεταγενέστεροι δ’ υπολο
γισμοί εδωκαν αποτελέσματα πολύ διάφορα. Κατά 
τήν παρατήρησιν τοΰ Ούφελάνδου, έπί έκατόν γεν
νημένων ατόμων, πεντήκοντα άποθνήσκουσι πρό τοΰ 
Οεκάτου έτους καί έξ μόνον ζώσινύπέρ τό έξηκοφόν.

Πολλά παραδείγματα μακροζωίας μεταξύ τών 
Ευρωπαίων συνέλεξεν δ Κ. Εαστόν, δστις συνήνωσεν 
είς τόν ακόλουθον πίνακα τά αριθμητικά αποτελέ
σματα τών έρευνών του. Δέν αριθμεί, ώς παρατη
ρεί έκαστος, είμή τά άτομα τά έπιζήσαντα ύπέρ τό 
έκατοστόν έτος, καί ευρίσκει τοιαΰτα προχωρών άπό 
δέκα είς δέκα ετη.

Από 100 μέχρι 110 καί τούτου περιλαμβ

Β 110 Β 120 Β Β- •
Β 120 Β 130 Β Β Β

Β 130 Β 140 > 8 Β

» 140 • 150 a Β Β

Β 150 Β 160 Β •

Β 160 Β 170 Β Β Β

Β 170 8 180 Β » Β

α'.ομ. 1310
• 277
. 84
• 26
• 7
» 3
» 2
. 3

Παραδείγματα μακροζωίας εύρίσκονται καί μετα
ξύ τών άλλων φυλών, ώς παραδείγματος χάριν πα
ρά τοΐς Μαύροι; εύρέθησαν άνθρωποι ζήσαντες 120, 
130, 146, 150 καί είς φαιός (μουλάτος) ΙδΟέτη.

Τό γενικόν συμπέρασμα, είς S φέρουσιν αί συλλε- 
γεΐσαι παρατηρήσεις, είναι δτι δένύπάρχει ώς πρός 
τήν διάρκειαν τής ζωής ούδεμία διαφορά μεταξύ 
τών ανθρωπίνων φυλών τοΰτο τουλάχιστον δέν 
διεφιλονεικήθη μέχρι τοΰδε. (Πρισχιάρτ.)

— Παράδοσις Αραβική. όταν κατείχετο ή 
Ισπανία άπό τούς Αραβας, είς Καλίφης ήθέλησε νά 
αύξήση τούς κήπους του, καί νά οίκοδομήση οίκίσκον 
έπί μικρού άγροΰ όρίζυντος αύτούς καί άνήκοντος είς 
πτωχήν χήρα, ήτις άπεποιήθη νά τόν άπαλλοτριό- 
ση. ’Αλλ’ ά Καλίφης ή ό υπουργός του κατέλαβε τδν 
μικρόν τούτον αγρόν,’καί ώκοδόμησε παλάτιον λαμ
πρόν καί δλόχρυσον. Η πτωχή χήρα άπήλθε καί παρε- 
πονέθη είς τόν Καδήν τής Κορδούης. ‘Η ύπόθεσις 
ήτον δύσκολος, άλλ’ δ Καδής, ών καλός άνθρωπος, 
άνέβη έπί τοΰ δνου του καί άπήλθεν είς τόν Καλί · 
φην, καθ’ ήν ώραν οδτος, περικυκλωμένος ύπό τής 
αύλής του, ήτον είς τόν οίκίσκον του. ό Καδής 
έφερε μεθ’ έαυτοΰ ένα μέγα σάκκον. ’Αφού προσεκύ- 
νησε τόν Καλίφην, παρεκάλεσεν αύτόν νά τώ ε’πι- 
τρέψη νά πλήρωσή τόν σάκκον του χώματος τοΰ 
κήπου, ό Καλίφης, όςις ήτον καλός, συνήνεσεν. Αφού 
δ' επλήρωσε τόν σάκκον του μέ τήν άστείαν έκείνην 
παρρησίαν τών ’Ασιανών, ήτις συμβιβάζεται μέ τήν 
δουλείαν, λέγει είς τόν Βασιλέα’ Διά νά τελειώσω 
τό έργον μου πρέπει νά μέ βοηθήσης νά φορτώσω 
τόν σάκκον μου έπί τοΰ δνου. ό Καλίφης δοκιμά- 
ζε< καί εύρίσκει αύτόν βαρύτατον. Βασιλεύ, λέγει 
μεγαλοφώνως δ Καδής, έάν αύτό; ό σάκκος, περιί- 
χων έλάχιςον μέρος χώματος, σοί έφάνη βαρύτατος, 
πώς θέλεις δυνηθή νά φέρης ένώπιον τοΰ Θεοΰ δλην 
αύτήν τήν γήν τήν όποιαν έσφετερίσθης ; G Καλίφης, 
κατανυχθείς ύπδ τής αλληγορίας, άπέδωκε τδν ά- 
γρδν είς τήν πτωχήν γυναίκα, άφήσας είς αύτήν τδν 
οίκίσκον μεθ’ δλων τών έν αϋτώ πολυτίμων πραγ
μάτων.

— Παράδειγμα εγκαρτερήσεις. ήμην πτωχός 
στρατιώτης καί έλάμβανον δέκα σολδία καθ’ εβδο
μάδα, δταν έμαθα μόνος μου νά όμιλώ καί νά ·ρρά- 
φω καλώς τήν έδικήν μου γλώσσαν. Δεν έχει τις 
άνάγκην, δταν θέλη νά μάθη, ούτε σχολείου, ούτε 
θαλάμου, ούτε έξόδων. ‘Η στοατιωτική μου κλίνη 
έχρησίμευεν ώς καθέκλα, δ σάκκος μου ώς αναλό
γιου, μικρά σανίς τις ώς τράπεζά μου. Δέν εΐχον 
χρήματα νά αγοράσω λαμπάδα ή έλαιον. Κατά τόν 
χειμώνα έσπούδαζον είς τήν γωνίαν τής καπνοδόχης, 
καί αί ακτίνες αύτής μοί ήρκουν άλλά δέν έδυνάμην

νά κλησιάσω έκεΐ, είμή δταν ήρχετο ή σειρά μου. 
’Εάν νέο; άνευ συγγενών, άνευ φίλων, άνευ ιδιοκτη
σίας, άνευ ανατροφής, έδυνήθη εϊς τό διάστημα ένός 
έτους, έκτελών τήν επαχθή υπηρεσίαν τοΰ στρατιώ
του, νά φθάση πρός τόν σκοπόν του, ποιας συγγνώ
μης θέλει τύχει έκεΐνος, δστις είς κρείττονα κατά- 
στασιν ευρισκόμενος μείνη απαίδευτος καί πτωχός ;

Διά νά αγοράσω γραφικόν κάλαμον ή φύλλον χάρ
του, ύπεχρεούμην νά στερώμαι μέρους τής τροφής 
μου, δσον πεινασμένος καί άν ήμην. Δέν εΐχον <-ιγ- 
μήν ήσυχον έπρεπε νά άναγινώσκω ή νά γράφω έν 
μέσφ τών στρατιωτών, οιτινες έτραγώδουν, έγέλων, 
έσύριζον, καί οιτινες είς τάς -ώρας τής άναπαύσεώς 
των δέν είναι ούτε κόσμιοι, ούτε ήσυχοι. Μή περι
παίζετε τό λεπτόν, τό όποιον έδιδον, διά ν’ αγορά
σω χάρτην, γραφικούς καλάμους, μελάνην, διότι 
τοΰτο δι’ έμέ ήτο μεγάλη ποσότης. Ημην εύρω
στος, έγυμναζόμην πολύ, καί υγιέστατος. ’Επλήρωνα 
τό συσσίτιόν μου καί μοί έμενον τέσσαρα σολδία 
καθ’έβδομάδα. Ενθυμούμαι μίαν ήμέραν, άφ’ού έκα- 
μον τά αναγκαία έξοδα, μοί έμεινεν έν σολδίον, τήν 
παρασκευήν τό έσπέρας, καί τό προσδιώρισα νά άγο- 
ράσω μίαν σαρδέλαν είς τό πρόγευμα τής έπιούσης, 
διότι δ χάρτης καί ό γραφικός κάλαμος άπερρόφη- 
σαν τά λοιπά σολδία. ’Εκδύομαι, άλλοίμονον! πί
πτω» εϊς τήν κλίνην τόσον πεινασμένος, ώστε εΐχον 
άνάγκην δλης τής δυνάμεώς μου, διά νά έπιβάλλω 
σιωπήν εϊς τήν πεινάν μου, ανακαλύπτω, δτι άπώ- 
λεσα τόν θησαυρόν μου· τό σολδίον έχάθη. Εκρυψα 
τήν κεφαλήν μου ύπό τά σκέπασμα, καί εκλαιον ώς 
παιδίον. Ποιος νέος άναγινώσκων τοΰτο δέν θέλει 
αίσχυνθή διϊσχυριζόμενος, οτι περιστάσεις καί έλ- 
λειψις καιρού πρός σπουδήν έμπόδισαν τήν έκπαί- 
δευσίν του; (Magasin Pittoresque).

— 'Αγαθή πραζις άμοίβεται. Συνταγματάρχης 
τις Σουηδός ήφανίσθη ύπό πυρκαϊάς, καταναλωσάσης 
τήν οικίαν του, μόνην ιδιοκτησίαν τήν όποιαν είχε. 
Τινές τών φίλων του έκαμον λαχεΐον, διά νά συνεισ- 
φέρωσιν δ,τι άπώλεσε. Εν ώ δέ ένησχολοΰντο είς 
τοΰτο, έλαβεν έκ Πομερανίας ανώνυμον έπιστολήν 
έγκλείουσαν γραμμάτων έκατόν πεντήκοντα ταλλή- 
ρων μέ μόνον τάς λέξεις, « Ενθυμηθήτε τήν μέ τό 
πόντσιον (punch) θλασθεΐσαν φιάλην. » Πολύς και
ρός παρήλθε διά νά έννοήση ό Συνταγματάρχης τό 
γραφόμενου. Τέλος ένθυμήθη, δτι πρό πολλών έτών 
εδρέθη είς τι οίνοπωλεΐον πλήρες άνθρώπων εύθυ- 
μούντων, καί δτι αυτόθι μία ύπηρέτρια άφήκε νά 
πέση £ν σιννικόν σ5<«ϋος πλήρες ποντσίου (punch), 
ή οικοδέσποινα είς τήν στιγμήν τοΰ θυμού ήπείλη- 
σε τήν δυστυχή νέαν, δτι θέλει τήν άποπέμψει αμέ
σως καί τήν φυλακίσει, έάν δέν έπλήρωνε τήν ζημίαν. 
‘Ο Συνταγματάρχης έμεσίτευσε δι’ έκείνην, έπλήρω- 
σε τό σιννικόν σκεύος καί τό πόντσιον. Τό περίεργον 
τοΰτο ανέκδοτον, διηγούμενου είς δλην τήνΣτοκόλμην 
εφθασεν είς τάς άκοάς τοΰ Βασιλέως. ‘Ο Γουστάβος 
Δ', εύχαοιστήθη πολύ, καί έστειλεν εξ χιλιάδας ταλ- 
λήρων με έπιστολήν έχουσαν ώς έξης. “ Ηξεύρω, δτι 
οΐ φίλοι τοΰ Συνταγματάρχου έκαμ.ον έν λαχεΐον 
ύπερ αύτού. ‘Η σύστασις λαχείου είναι άπηγορευμέ- 
νη, άνευ τής προηγούμενης άδείας τής Αστυνομίας. 
Είπέτι είς τόν Συνταγματάρχην, δτι τόν γνωρίζω·
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δτι είναι φιλάθρωπος καί εύγενής, καί διά τοΰτο ά
δύνατον ν’ άποποιηθή δικαίαν αίτησιν γενομίνην πρός 
αυτόν, καί δτι έπιθυμώ νά λάβη άδειαν διά τόλα- 
χεϊον, διά νά δυνηθώ νά συνεισφέρω.

(Musce des families.)

— Περίεργοι άντιπάθειαι. Ερρίκος ό βασιλεύ; 
τής Γαλλίας, δέν έδύνατο νά μένη μόνος είς δω
μάτων, είς τό δποΐον ήτο γαλή, ό Δούξ έπερνών 
έλειποθύμει δταν έβλεπε λαγιδέα (κουνέλι). Ο ςφα- 
τάρχης ’Αλβρέτος διετίθετο κακώς είς δεΐπνον δπου 
τώ προσέφερον μικρόν αγριόχοιρον -ή μικρόν χοίρον. 
0 Βλαδίσλας, βασιλεύς τής Πολωνίας, έταράττετο 
καί έφευγεν, δταν έβλεπε μήλα. Ο Ερασμο; δέν έ
δύνατο νά όσφρανδή ίχθύν χωρίς νά κυριευθή ύπό πυ
ρετού. Ο Σκαλίγερος έτρεμεν δλος, δταν έβλεπε κάρ
δαμου. ό άς-ρονόμος Τιχο-Βράχης ήσθάνετο'τούς πό
δας του τρέμοντας, δταν άπήντα λαγωόν ή άλώπεκα. 
0 φιλόσοφος Βάκων έλειποθύμει είς τήν έκλειψιν τής 
σελήνης, ό Βαΰλος κατελαμβάνετο ύπό σπασμών, 
δταν ήκουε τδν φλοίσβον ύδατος έξερχομένου άπό 
πηγήν, ό Λαμότος δέν έδύνατο νά άκούη τδν ήχον 
ούδενός μουσικού οργάνου κτλ. κτλ.

δλ’ αυτά τά παραδείγματα άποδεικνύουσιν, δτι, 
καθώς ύπάρχουσιν έλξεις ακούσιοι πρός τινα πράγ
ματα, έπίσης ύπάρχουσι καί άποστροφαί, αίτινες 
φαίνονται τό αποτέλεσμα τοΰ οργανισμού, καί δύ- 
νανται νά ύποτεθώσιν ακατανίκητοι. Τί κοινότερου 
άνθρώπων εύσταθών μάλιστα καί άτρομήτων τόν χα
ρακτήρα, οιτινες τρομάζουσιν ή πάσχουσι βλέποντες 
ζωύφια, ή άκούοντες ήχους; όποιαν αποτελεί ό κο- 
πτύμενος φελός, ή όποιον ό ύελος, τριβόμενος μέ 
τούς δακτύλους; ’Αλλά μεταξύ τών έντυπώσεων 
τούτων, ΰπάρχουσί τινες ύπερνικώμεναι δι’ ισχυρά; 
θελήσεως, καί δε’ άντιστάσεως έπιμόνου.

— Μισόν τοΰ θεραπεύειν τάς άντιπαθείας. 
Συμβαίνει πολλάκις νά έμπνέϊ) έν πρόσωπον αντι
πάθειαν, δηλαδή αίσθημα αποστροφής ή μάλιστα υ
πόκωφου απέχθειαν, ήτις καθιστά τήν παρουσίαν 
του δυσάρεστου. Πρέπει νά Θεραπευθώμεν άπό τήν 
τοιαύτην διάθεσιν, διότι έκαστος, χάριν τής ιδίας 
του εύτυχέας, πρέπει νά ζητή ν’ άγαπά δλον τόν κό
σμον, ή τούλάχιστον νά μή βλέπη κανένα μέ δυσα
ρέσκειαν άνευ εύλόγων αιτιών. Διακεκριμένος τις σο
φός τής έποχής μας ύπέδειξεν έσχάτως μέσον τε
λείας θεραπείας, τής δποίας έκαμε τήν δοκιμήν έπί 
τοΰ έαυτοΰ του. « Άπήντων συχνά, έλεγεν, είς τήν 
’Ακαδημίαν ένα μικράνθρωπον με. πρόσωπον άχαρι, 
τόν όποιον δέν έδυνάμην νά ϊδώ, χωρίς νά συγκι- 
νήται εύθύς τό σώμά μου άπό αλγεινήν ταραχήν. 
Ιίναγκαζόμην νά τώ στρέφω τά νώτα ή νά χαμηλώ
νω τούς οφθαλμούς διά νά μή τόν βλέπω έξ αιτίας 
τής κακής έντυπώσεως, τήν όποιαν μοί έπροξένει. 
Η θέσις μου καθίστατο παρ’ ήμέραν δυσχερεστέρα, 
διότι ήρχετο ένδελεχώς είς τήν βιβλιοθήκην καί έ- 
φαίνετο, ώς νά μ’ έζήτει έπίτηδες, ώστε ήναγκαζό- 
μην νά φεύγω. Τέλος σκεπτόμενος μίαν πρωίαν έν 
τή κλίνη μου περί τούτου, άνεπήδηδά περιχαρώς,διό
τι εύρον μέσον, τό δποΐον έμελλε νά έξαλείψη τήν 
άντιπάθειάν μου, καί τήν αύτήν έβδομάδα τό έξεπλή- 
ρωσα έπιτυχώς. Κατώρθωσα νά κάμω χάριν τινα 
μικοάν μς αύτόν τόν άνθρωπον, δστις ύπεχρεώθη νά
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μοί έκφραση, την εύγνωμοσύνην του. Τό πρόσωπόν 
του μοί έφάνη ώραΐον καί αγαπητόν, καί έχτοτε βλέ
πω αυτόν ερχόμενον πρός έμέ μ’ εύχαρίστησιν.

(Magasin Pittoresque.) 
— ΠαραβοΛη ’Ασιατική. Ανθρωπός τις περιη

γείτο έφιππος μέ υπηρέτην όδεύοντα πεζή. Ο ίππεύς 
έτρεχεν εις τά όρη καί τάς πεδιάδας, ό δέ πιστός 
υπηρέτης έτρεχε χατόπιν εκείνου χαί μόλις έδύνατο 
νά τόν άχολουθή. « Αύθέντα, αύθέντα, φωνάζει ό 
φρόνιμος υπηρέτης, είς ήλος έπεσεν άπό τό πέταλον 
τοΰ ίππου σας· βάλλετέ τον, εάν δεν θέλητε νά

άπολέσητε χαί τό πέταλλον. ΤΙ πειράζει; λέγει ό Αύ- 
θέντης, ήλος έδώθεν, ήλος ε’χεϊθεν, έχομεν ήλους πολ
λούς· εμπρός. Μετά μίαν ςιγμήν ό όπηρέτης φωνάζει, 
Αύθέντα, Αύθέντα, τό πέταλον έπεσε, βάλλετέ το, 
έάν δεν θέλητε ν' άπολέσητε χαί τόν ίππον σας. Τί 
πειράζει; λέγει ό ίππεύς· πέταλον έδώθεν, πέταλον 
έχεΐθεν, έχομεν πέταλα πολλά· εμπρός. Αλλά πριν ό 
υπηρέτης τόν είδοποιήσ-/) τά τρίτον, ό ίππος προσκρούει 
εις πέτραν καί πίπτει. 0 ίππεύς τότε άφήχε τό έ- 
φίππιον, και βαδίζει δυστυχώς πλησίον τοΰ υπηρέ
του του.

Έτ^ί'ΐιατα Toe τι.ΙίΤταίου ooppoe κζ>ν /Ζηρισιωχ. Φεβρουάριος 1848.
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