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ΈΙΛΟΠΟΙΗΣΙ2.
Όσοε τών ΚΚ. συνδρομητών μας άνανεώ- 

σωσι τήν συνδρομήν των εις τε τήν Εύτέρπην 
χα: τό Παράρτημα χαί προπληρώσωσιν αύτήν, 
θέλουσι λάβε', παρά τής Δ'.ευθύνσεως ΔΩΡΕΑΝ 
τούς ουω τελευταίους τόμους τοΰ ΙΙιχουίλ- 
λου Άλλίαγα, συν.σταμένους είς 10 περίπου 
τυπογραφικά φύλλα. Ή προπληρωμή τής 
συνδρομής είναι ό ανυπέρβλητος όρος τής 
ΔΩΡΕΑΝ αποστολής ταύτης τών τελευταίων 
φύλλων τοΰ ώραίου μυθιστορήματος ό Πι- 
κουιλλος Άλλιαγας.

Τό παράρτημα τοΰ τρίτου έτους 
της Ευτέρπης θέλει περιέχει το 
ωραιότερον τών μυθιστορημάτων τοΰ 
Αλεξ. Δουμά έπιγραφόμενον ΟΙ
ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ.
(LES TROIS MOUSQUETAIRES).

ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΛ1ΣΣΑΙ.
(Συνέχεια. Ιοε ψυλλάοιον 47.)

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ.

Α.
Τρεις μίνας καί επέκεινα, ή ιωάννα εύρίσκετο 

μόνη είς τήν φυλακήν, καί ούτε ή όμαλότης τοΰ 
χαρακτήρός της, ούτε ή γαλήνη τοΰ βλέμματός 
της μετεβλήθησαν ποσώς. Καί ή ύγιεία της αύτή, 
όχι μόνον δεν προσεβλήθη τό παραμικρόν, άλλά 
καί έπαισΟητδς έβελτιώθη. Καί μολαταύτα, είς τό 
διάστημα τούτο, ή φυσική της κατάστασις ύπέστη 
άξιωσημείωπον μεταβολήν, όταν έμβήκεν είς τήν 
φυλακήν, μόλις έφαίνετο ότι είχε τήν αληθινήν της 
ηλικίαν, άν καί δέν ήτον άκόμη δεκαεπτά ετών· εντός 
ολίγων εβδομάδάν όμως, τό εξωτερικόν της έφα- 
νέρονε τήν ηλικίαν τής ώριμότητος. Αλλ’ή σοβαρό- 
της τής μορφής καί τών τρόπων της ^εν είχε τι 
τραχύ καί αντιπαθητικόν· άπ’ εναντίας, γλυκεϊαν 
καί έλκυστικήν χάριν. Τό γαλακτερόν χρώμα της 
ητον τόσον διαφανές, ώστε ευκόλως ήοιθμούντο αί
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ζυαναΐ φλέβες της. Ο,τι δε ιδίως άπετελει αγγε
λικόν άληθώ; τό πρόσωπόν της, ητον ή άντανακλω- 
μένη επ’ αύτού εντελή; τής ψυχής αύτής καθαρότης. 
Α,νήρ καθολικός, τήν επίμονον ταύτην δκψαρζνρο-

βλέπων, θα ένόαιζεν ότι εβλεπεν αγίαν.
Εϊπααεν ανωτέρω οτι ό δεσμοφύλαξ είχε πολλήν 

πρός αύτήν άφοσίωσιν. Μίαν τών ήμερων, Ο άνθρω
πος οδτος, έμβάς αίφνιδίως, επεσεν είς τούς πόό'ας 
της, και τής είπεν οτι, μετά πολλούς εσωτερικούς 
αγώνας καί δισταγμούς, άπεφάσισε νά τήν ελευ- 
θερώση· καί ότι ήθελε νά τήν έβγάλη τήν νύκτα 
εκείνην, οχι μόνον άπό την φυλακήν, άλλά και άπό 
τόν Πύργον αύτόν τού Λονδίνου. Ταύτα άκούσασα 
ή ίωάννα, ήπόρησε μέν, καί έξέφρασε μεγίστην πρός 
τόν δεσμοφύλακα ευγνωμοσύνην, άλλα την πρότασιν 
του δέν έδέχθη·

— Φίλε, τοϋ είπεν, άν δεχθώ τήν γενναίαν 
προσφοράν σου, όχι μόνον παραβαίνω τό χρέος μου, 
άλλά'καί σέ τόν ίδιον εκθέτω άνωφελώς είς κίνδυ
νον. Καί όταν έβγώ άπεδώ, πού θά πηγαίνω ; τί 
θά κάμω·, . . . Οχι, φίλε, όχι, δέν ήμπορώ ούτε 
στιγμήν νά παραδεχθώ τοιαύτην πρότασιν. Και τήν 
θύραν ταύτην άν μού άνοίζουν, δέν θά θελησω νά 
έξελθω, είμή μέ σκοπόν νά πηγαίνω νά ευρώ τήν 
βασίλισσαν, καί νά τήν έξορκίσω νά επιταχύνη την 
δίκην μου καί τήν καταδίκην μου. Τοιαύτη, μόνον 
εύνοιας είμαι αξία' τοιαύτην μ.ονον επιθυμώ.

— Πολύ καλά, κυρία μου, είπε, λυπηρώς άπα- 
τηθείς είς τάς προσδοκίας του, ό δεσμοφύλαξ. Επειδή 
βαως δέν ήμπορώ νά σ’ ελευθερώσω, παραιτώ καί 
ε’γώ τήν θε'σιν μου.

— Μή τό κάμης, σέ παρακαλώ, άπεκρίθη ή 
Ιωάννα. Θά μέ βλάψης μεγάλως άν με άφήσης είς 
χεϊρας άλλου τινός άνθρώπου, όλιγώτερον πρός έμε 
εύνοϊκού παρά σέ, άπό τόν όποιον συμ.παθείας μ.ονον 
δείγματα έλαβα.

— Α! Φίλτάτη κυρία μου, πολύ κακότροπος θά 
ήμην άν ε’φερόμην διαφορετικά.

— Η ούσις σ’ έπροίκισε μέ καρδίαν εύαίσθητον 
καί άγαθήν, έπανέλαβε . . . Τώρα, επειδή ή τύχη 
μου θε'λει . . . ε’πειδή θέλησις τού ϊψίστου είναι 
νά μένω φυλακισμένη, σού τό ζητώ ώς χάριν νά 
μείνης δεσμοφύλαξ μου. Γλυκύτατη είναι είς έμέ ή 
ιδέα ότι έχω φίλον πλησίον μου . . . Καί, αγαθέ 
καί αξιότιμε φίλε μου, πρέπει καί οί δύω νά μεί- 
νωμεν όπως εϊμεθα.

— Ας ήναι, κυρία μου! ή θέλησις τού ϊψίστου, ή 
θέλησές σου άς γείνη! είπε περίλυπος ό δεσμ.οφύλαξ.

Καί άνεχώρησε σφογγίζων τά βρέχοντα τούς 
οφθαλμούς του δάκρυα.

Τήν δέ πρώτην νουεμβρίου, ήλθε καί τής είπεν 
ότι μ.εθαύριον έμελλε νά εμφανισθή έμπροσθεν τών 
δικαστών της, καί τήν ήρώτησεν άν, κατά τήν περί- 
στασιν ταύτην, εϊχεν ανάγκην άπ’αύτόν είς ό,τι 
τυχόν ήθελε νά κάμη.

~ θ/Λ άπεκρίθη. Τό έγκλημά μου τό γνωρίζει 
ολος ο κοσμος· δεν θά Θελησω ποσώς νά τό κρύ
ψω. Η δικαιοσύνη άς τρέξη τόν δρόμον της ·. . . 0 
σύζυγός μου θά δικασθη συγχρόνως μετ’ έμοΰ;

— Αναμφιβόλως, κυρία μου.

— Θά μοϋ συγχωρηθή νά ομιλήσω μετ’ αύτού 
πρότερον;

— Λυπούμαι κατάκαρδα, κυρία μου, αναγκαζό
μενος νά σού άποκριθώ ότι τοιαύτη δεν είναι τής 
βασιλίσσης ή θε'λησις. Μόνον είς τάς έδοας τών 
ύπυδίκων θά ίδής τόν λόρδαν Γυιλοόρδ.

—— Χρεωστώ να συμμορφωθώ άγογγύστως μέ 
τάς αποφάσεις τής Αύτής Μεγαλειότητος . . . Αγα
πητέ φίλε μου, ά'φες με τώρα, σέ παρακαλώ . . . 
μυρίοι θλιβεροί διαλογισμοί επισωρεύονται είς τόν 
νούν μου . . . Επε θύμουν νά μείνω μόνη.

‘Η τρίτη νουεμβρίου, ημέρα καθ’ ·?,ν ή ίωάννα 
έμελλε νά δικασθη, καθώς καί ό σύζυγος αύτής καί 
ό αρχιεπίσκοπος του Καντορβερυ Κράμμερ, έφθασε 
τε'λος πάντων. ‘Η Ιωάννα, προσερχομένη εϊς τό 
δικαστήριον, έσυγκινήθη βιαίως όταν είδε τάν λόο- 
ύον Γυιλφορό Δωόλεϋ, πρός τάν όποιον απεύθυνε 
τρυφερόν βλε'μμα. Αλλά τό ήσυχον, άτάραχον, καί 
άγέρωχον μάλιστα τοϋ συζύγου της ήθος κατέπαυσε 
τήν ταραχήν ήτις κατά πρώτον τήν ε’κυρίευσεν. ό 
Κράμμερ, καταδικασθείς ήδη, εϊχεν έξέλθει άπό 
τήν αίθουσαν. Καί αύτών δέ ή άπόφασις, επειδή 
άρνησις κάμμία έκ μέρους των δέν ήτον δυνατή, δέν 
έβράδυνε ν’άναγνωσθή. Ενώ όμως ή φρουρά ήτοιμά- 
ζετο νά τούς συνοδεύση, ό Αώδλεϋ, όστις είχε λάβει 
νεωςά μυςικήν δεακοίνωσιν τοϋ δουκός τού Σουφόλκ, 
είπε ταχε'ως εϊς τό αύτίον τής Ιωάννας τά έξης·

— Εχε θάρρος! τίποτε πλέον δεν έχομεν νά φο- 
βηθώμεν. Εντός ολίγου, οί δικασταίμας θά λάβουν 
τήν θε'σιν μάς.

‘Η ίωάννα τόν έκύτταξεν όλίγας στιγμάς σιω- 
πώσα. Δέν ένόει τίποτε· καί τέλος πάντων τοϋ είπε·

— Να σέ ΐόώ μόνον ήθελα ύπομένοντα άγογγύ
στως τήν τύχην σου, καί θά ημαι πολύ αδιάφο
ρος πρός τήν έδικήν μου. Αμποτε καί είς τόν 
τόπον τής καταδίκης νά συναναβώμεν μέ τήν αύτήν 
σταθερότητα.

— "Οχι είς τήν καταδίκην, ώ Ιωάννα, άλλ’ είς 
τόν θρόνον θά συναναβώμεν.

— Καί τί ! ανέκραξε, κατακεραυνωθεΐσα διότι 
τόν έβλεπε πάλιν τρε'φοντα τοιούτους σκοπούς.

Περισσότερον δεν ήδυνήθη νά είπή, διότι τήν 
στιγμήν ταύτην, ή φρουρά της τήν έχώρισεν άπ’ αύ
τόν, καί τήν έφερεν είς τήν φυλακήν της.

Εκεί φθάσασα, ώρας πολλάς έζάλιζε τόν νούν της 
με άνησύχους εικασίας έπί τών τελευταίων λόγων 
τού Γυιλφόρδ, όταν ό δεσμοφύλαξ αύτή; ήλθε νά 
τής άναγγείλη ότι έξοπίσω του ήρχετο ό διοικητής. 
Καί τώ όντι, μετ' όλίγας στιγμάς, ένεφανίσθη ό 
κύριο; Ερρίκος Βεδιγφέλδ, κρατών χαρτίον είς τήν 
χεΐρα. .

— Υποθέτω, κύριε, ότι φέρεις τήν άπόφασιν τού 
θανάτου μου, είπεν άπαθώ; πρό; αύτόν ή ίωάννα.

— Εχω τήν εύχαρίστησιν, άπ’ εναντίας, κυρία 
μου, άπεκρίθη μέ φιλοφρονέστατον ύφος ό διοικητής, 
νά σού φέρω τήν χάριν . . .

— ϊπό τόν όρον, υποθέτω, τού νά γεινω καθο
λική, είπε περιφρονητικώς ή ίωάννα.

— ϊπό κανένα άλλον όρον, είμή νά ζήσης βίον 
ήσυχον καί μακράν τής πολιτικής.

‘Η Ιωάννα έδυσκολεύετο νά πιστεύση ό,τι ήκουε, 
καί τοσαύτη έκστασις έζωγραφεϊτο είς τούς οφθαλ
μούς της, ώστε ό διοικητής ένόμισε καλόν νά επα- 
ναλάβη τούς λόγους του.

— Καί ό σύ,υγό; μου; ήρώτησε μετά σπουδής.
— Ελεύθερος έπίσης ώς σύ, κυρία μου, καί χωρίς 

άλλην ύποχρέωσιν. Εχετε τήν άδειαν καί οί δύω 
ν άφήσετε τόν Πύργον όταν αγαπάτε. Τήν στιγμήν 
ταύτην μανθάνει καί ό λόρδος Γυιλφόοδ τήν ευμενή 
άπόφασιν τής Αύτής Μεγαλειότητος, καί μετ’ ολί
γα λεπτά θά ήναι πλησίον σου, κυρία μου.

Ταύτα άκούσασα, άφήκε μικράν κραυγήν, καί 
επεσεν αναίσθητος είς τάς άγκάλας τού γέροντος 
ιππότου.

Φθάσασα είς Σιών-Χάουζ, ή ίωάννα εύρίσκετο είς 
ακρον ,έςησθενημένη. Τά παρελθόντα δεινά δέν ήδυ- 
νηθησαν τότε νά κλονήσουν τήν σταθερότητά της· 
τώρα όμως ή χαρά τήν κατέβαλλεν. Είδος μέθης 
εφαίνετο προξένησαν είς αύτήν ηθικόν, ούτως εί· 
πείν, ύπνον, δια τοϋ όποιου ή ψυχή της άνεπαύετο 
άπό τού; προλαβόντας φριχτούς τιναγμούς. Αλλ’ εν
τός ολίγων ημερών, τό νεαρόν τούτο φυτόν, τό 
όποιον σφοδρός χειμών έλύγισεν, άνωρθώθη. Μετά 
ταύτα, ανησυχία εύχάριστος ήλθε, καί έθελξε, καί 
ανύψωσε, τάς ώρας όλας τής ποτέ βασιλίσσης· βα
θύ ευεξίας αίσθημα έφαίδρυνε τά πάντα είς τούς 
οφθαλμού; της. Ανάγκην δέν είχε, διά τήν εσω
τερικήν ευτυχίαν της, τών ψευδών πομπών τής 
υπέρτατης έξουσίας’ ανάγκην άλλην δέν εϊχεν, 
είμη νά ζή άνέτως. Μετά τοσαύτας θλίψεις, ή ζωή 
είναι άπόλαυσις.

Αλλ έντός ολίγου άνεκάλυψεν ότι ά σύζυγός της 
δεν ήτον ώς αύτή ευτυχής. Τόν έβλεπε περίλυπου, 
σιωπηλόν, καί πολύ περισσότερον συνεσταλμε'νον 
πρός αύτήν παο άλλοτε. Κατ’ άρχάς, άπεδωκε 
τήν μεταβολήν ταύτην είς τήν άνατροπήν τής προ· 
τέρας των τύχης· άλλ.’ έπειτα, ένθυμήθη τούς 
διαφυγόντα; τόν Δώδλεΰ κατά τήν δικάσιμον ημέ
ραν μυστηριώδεις λόγους, καί κατετρόμαξεν έκ νέου 
διά την πιθανήν έννοιαν αύτών, καθ' όσον μάλιστα 
ο δους τοϋ Σουφολκ, καί άλλοι τινες άμνηστευθεν- 
τεςλορόοι, παρεκαλούντο νά έπισκέπτωνται συχνά
κις τό Σιών-Χάουζ, ερχόμενοι τό έσπέρας πολύ άρ- 
γα, καί άναχωρούντες μετά τό μεσονύκτιον· καί 
ησαν ο>οι τόσον σκεπτικοί καί κατηφεϊς, ώς ό Γυιλ- 
φόρδ ό ίδιος.

Απεφάσισε λοιπόν νά προκαλέση οριστικήν περί 
τούτου έξήγησιν· καί, μίαν τών ημερών, ένω είσήρ- 
χετο είς τό δωματιον αύτής, συνωφρυωμένον έχων 
τό μετωπον παρά τά σύνηθες, είπε πρός αύτόν

Μετά τήν άποφυλάκισίν μας,αγαπητέ Αώδλεϋ, 
παρατηρώ είς σέ τά συμπτώματα άδιακόπως αύξα· 
ν,ουσης μελαγχολίας. Αποφεύγεις τήν παρουσίαν 
μου,* η στανικώς τήν υποφέρεις· καί τά βλέμματά 
σου επίσης αποφεύγουν τά βλέμματά μου, καί μόνον 
διά μονοσυλλάβων μού αποκρίνεσαι... Πώς πρέπει 
νά έξηγη'σω όλα ταύτα ;

Οπως θελης, αξιολάτρευτε μου Ιωάννα, άπε-
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κρίθη δ Γυιλφόρδ χαμόγελών μελανχολικώς, καί 
σφιγγών τρυφερώς τήν χεΐρά της . . . όπως θελης, 
φθάνει μόνον νά μήν υπόθεσης ότι δέν σέ άγαπώ. 
Γί θέλεις ; έπρόσθεσεν, άλλοτε είχες μυστικά δι’ε’μέ· 
συγχωρεΐται λοιπόν νά έχω τώρα καί εγώ τά μυ
στικά μου.

— ''Αν ζητώ νά μού τά φανερώσης, πίστευσε 
ότι δέν κινούμαι άπό παιδαριώδη περιεργίαν· άλλά, 
μοιραζόμενοι, αί θλίψεις μας γίνονται έλαφρότεραι· 
καί, δι’ άγάπην σού τού ίδιου, σέ παρακαλώ νά 
μοϋ είπής τήν αιτίαν τή; λύπης σου. ’Αν οχι συμ- 
βουύάς (έπί υποθέσει ότι θά τάς άποκρούσης), θά 
έχη; τούλάχιστον τάς συμπάθεια; μου.

0 Αώδλεϋ έσεισε τήν κεφαλήν, καί ήθέλησε ν’άλ
λ άξη κιλίαν.

— Συγχώρησε με άν επιμένω, έπανέλαβε· δέν 
έχεις είς τόν κόσμον φίλον καλήτερον παρ’ έμέ· 
αξίζω νά έχω όλην τήν εμπιστοσύνην σου.

— Αί! Θεέ μου! ίωάννα, θά τήν είχες . . . άν
έτόλυ.ων . . . ι

— ‘'Αν έτόλμας ! . . . Και ποια είναι ή περί- 
στασις καθ’ ήν ό σύζυγος δέν πρέπει νά τολμά 
ολα νά τά λέγη είς τήν σύζυγόν του;

— ‘Η παρούσα περίστασις ιδίως . . . καί τίποτε 
δέν θά σού φανερώσω, άν δέν ύχοσχενής θετικώς νά 
τηρήσης σιωπήν βαθυτάτην είς ό,τι σού είπώ, καί 
προσέτι νά συντέλεση; εύπειθώς είς τούς σκοπούς μου.

— Αώδλεϋ, άπεκρίθη μέ σοβαράν φωνήν, ό δι
πλούς ούτος όρος άρκεϊ νά μέ πείση ότι αί ύποψίαι 
μου ήσαν βάσιμοι. Διατί μοϋ επιβάλλεις καί έχε- 
μυθίαν καί ύποταγήν, άν δέν σκοπεύης νά έκτελέσης 
εγκληματικήν πράξιν, καί νά μέ μεταχειρισθής ώς 
όργανον είς τήν έκτέλεσιν ; Διατί φοβείσαι μήπως 
ομιλήσω ; Διατί φοβείσαι μήπως παρακούσω ; 
Διότι συνωμοτεί; κατά τή; βασιλίσσης· διότι γνω
ρίζεις τάς διαθέσεις μου.

— Σύ όικως πολλά όλίγον γνωρίζεις τάς έδικάς 
μου, αφού πιστεύεις ότι φοβούμαι. Εγώ νά φοβηθώ, 
Ιωάννα! έγώ ! . . .

— Ομολογείς λοιπόν ότι έμάντευσα; ανέκραξε 
με ζωηροτάτην αδημονίαν.

— Τόσον ακριβώς έμάντευσες, ώστε έχω τώ όντι 
σταθεράν άπόφασιν νά εκθρονίσω τήν Μαρίαν, καί 
ν’ αναβιβάσω σε είς τόν θρόνον, άπό τόν όποιον, 
εναντίον πάσης δικαιοσύνης, σέ κατεβίβασε.

— Τί λέγεις; ‘Η Μαρία είναι βασίλισσα νόμι
μος, καί έγό» ήμην παράνομος. Αλλά, φίλτατε, 
ύπερφίλτατέ μου Γυιλφόρδ, ήμπορεϊς νά ησαι τόσον 
άγνωμων (χωρίς νά είπώ τι περισσότερον), ώστε 
ν’ άνταμείψης κατίαύτόν τόν τρόπον τήν τελευταίαν 
της πρός σέ εύμένειαν ;

— Δεν τής χρεωστώ κάμμίαν ευγνωμοσύνην. 
Δέν έζήτησα έγώ τήν χάριν· ές οικείας θελήσεως 
τήν έδωκε. Συντείνει είς τήν ήμερησίαν πολιτικήν 
της νά κάμη έπίδεϊξιν ήπιότητο;· πρό; τόν πατέ
ρα μου όμως έδείχθη απάνθρωπος.

—· Αί! αγαπητέ μου λόρδε, ή έπιχείρη<ι; αύτή, 
τήν όποιαν μελετάς, δέν άποδεικνύει άρά γε προφα
νώς τήν ανάγκην είς τήν οποίαν εϋρίσκονται οί 
ηγεμόνες, θέλοντες νά διατηρήσουν τήν τάξιν είς



<r« Κράτη των, νά κλείουν συχνάκις την καρδίαν 
των είς την συμπάθειαν; Θ’ άποτύχη ή έπιχείρησις 
αυτή· καί έγώ, όσην άν εχω πρός σέ αγάπην καί 
άφοσίωσιν, Δώδλεϋ, εύχομαι ν’ άποτύχη. Είναι 
άδικος, καί. δέν θά εύρη κάμμίαν πλησίον τών τί
μιων άνθρώπων ύποστήριζιν.

— Πιστεύεις, Ιωάννας Αγκαλά, τό ήξευρα δτι 
θά σ’ ευρισκα εναντίαν, καί διά τοΰτο δεν ήθελα νά 
σοϋ φανερώσου τίποτε. Αλλά θά γείνης βασίλισσα, 
Ιωάννα μου, χαί εναντίον της θελησεώς σου.

— Ποτέ'! ποτέ τό όλεθρεον διάδημα δέν Οά 
στολίση πλέον τήν κεφαλήν μου! ποτέ, τίποτε δέν 
ήμπορεΐ νά μέ πείση ν’ άφήσω την ειρηνικήν ταύτην 
κατοικίαν, καί ν’ άναβώ πάλιν είς τόν θρόνον . . . 
II! πείσου σύ άπ’ εναντίας, άγαπητε Γυιλφορο! Πα 
ραίτησε, παραίτησε τό όλέθριόν σου σχέδιο»! Αν 
έπιμένης, δυσκόλως θά ήσυχάση ή συνείδησίς μου 
δτι δέν ε’φανέρωσα τό πράγμα είς τήν βασίλισσαν.

— Καί πώς! κυρία μου, νά προξενήσης θέλεις 
τόν όλεθρον τοΰ συζύγου σου !

— Νά τόν σώσω θέλω.
— Κατηραμένος άς ήναι ό άπαίσιο; ζήλος σου! 

ΛΑν σ’ένόμιζα επιδεκτικήν προδοσίας τοιαύτης, 
ήξευρα πώς νά σοϋ κλείσου τό στόμα.

— Καί έγώ, άν σ’ ένόμιζα επιδεκτικόν τοιαύτης 
στυγερά; άπιστίας, εναντίον βασιλίσσης, ήτις δχι 
μόνον εχει δικαίωμα είς τάς πιστά; καί ειλικρι
νείς έκδουλεύσιις σου, άλλ’ είς τήν οποίαν είσαι και 
χρεώστης τής ιδίας σου ζωής, κάμμία παρατήοησι; 
Δώδλεϋ, κάμμία απειλή δέν θά έμπόδιζεν είς τά 
χείλη μου τήν έςομολόγησιν, τής οποίας όμως απο
τέλεσμα θά ήτον να σέ λύτρωση άπό έγκλημα απα
ραδειγμάτιστου ώμότητοο.

— Πολύ καλά, ά; ήναι, άπεκρίθη μέ πίκραν 
ειρωνείαν. Πήγαινε νά ευρης τήν Μαρίαν· είπε τη 
οτι ό σύζυγός σου καί οί άδελφοί του εμβήκαν είς 
συνωμοσίαν,σκοπόν έχουσαν τήν άνάβασίν σου είς τόν 
θρόνον· είπέ της δτι οί δύω θειοι σου, οί λόρδοι 
Ιωάννης καί Θωικάς Γοέύ’ συνωμοτούν μετ αύτών 
είπέ της δτι ό πατήρ σου, ό δούξ τοΰ Σουφόλκ, εί 
ναι ό παρακινητής,ό πρωταίτιος τής συνωμοσίας. .

— Ο πατήρ μου ! άνέκραξεν ή Ιωάννα μέ ανέκ
φραστου ψυχής άδημονίαν.

— Πρόσθε; δτι ό κόμης τοΰ Αεβονσάϊρ, ό κύριο; 
Θωμά; Γάϊτ, ό κύριος Θρωκγώρτων, ό κύριο; Πέ 
τρο; Καριώ, καί έκατόν άλλοι, ήνώθησαν θέλοντες 
νά εμποδίσουν τήν διάδοσιν τοΰ παπισμού εί; τόν 
τόπον τοΰτον, ν’ άποκρούσουν τόν έ.τικοεμάμενον 
si; τάς κεφαλάς μας ισπανικόν ζυγόν, καί νά ε’κλέ 
ζουν βασιλέα ευαγγελικόν. Είπε της ταΰτα, καί 
παράδο; είς τόν πέλεκυν τοΰ δημίου τόν σύζυγόν 
σου, τόν πατέρα σου, δλην σου τήν οικογένειαν 
είπέ τη; ταϋτα, καί σΰ, ή λεγομένη πρόμαχος τοΰ 
Εύαγγελίου, θά κηρυχθής ούτως ή σκληρότερα τών 
εχθρών τον είπέ τη; ταΰτα, δό; της τά μέσα νά 
καταπνίςη τήν στάσιν είς τά σπάργανα,καί Οά ίδής 
τήν Αγγλίαν ύπό τόν ζυγόν τής Ισπανίας, τή 
ίεροκρισίας, τής παποκρατίας, τής καταθλιπτική 
είόωλολατρείας . . . Πήγαινε, ίωάννα, πήγαινε 
καί είπε της δλα ταΰτα.
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—- Δώδλεϋ,Δώδλεϋ, κακούς διαλογισμού; ρίπτει; 
εί; τόν νοϋν μου . . . μέ σπαράττει; κακεντρεχώς.

— “Οχι, Ιωάννα· σέ παρακινώ μόνον νά λάβης 
τήν άνήκουσαν θέσιν μεταξύ τής θρησκεία; σου καί 
τοϋ απειλούντο; αύτήν κινδύνου. Ζητώ δια τοΰτο 
νά σέ άπατήσιυ ; Μετά τήν έναρζιν τοΰ κοινοβου
λίου, άμφίβολοι πλέον δέν είναι οί σκοποί της Μα
ρίας, καί τό σχέδιον τής υπανδρείας της μέ τόν 
Φίλιππον τής Ισπανίας κατετρόμαξεν, είς τά βάθη 
τής όνχή; των, όλους τούς αγαθού; ευαγγελικούς
ή; Αγγλίας. Ας μήν άπατώμεθα· διωγμό; αι

ματώδης, διωγμός φριχτός ετοιμάζεται κατά τής 
Εκκλησίας μας, καί άλλως δέν ήμποροΰμεν νά τόν 
προλάβωμεν, είμή διά τή; έξώσεω; τή; θεοβλαβοΰς, 
τής καθημένη; σήμερον έπί τοΰ θρόνου.

— Εκ τών δσα λέγεις, πολλά είναι αληθή, Γυιλ- 
φόρδ, είπεν ή Ιωάννα δακρυρροοΰσα· τό πιστόν ποι
μνίου τοΰ Χριστού διατρέχει μέγαν κίνδυνον, τό 
ομολογώ1 άλλά δέν θά εύρη τήν σωτηρίαν του είς τήν 
πανάστασιν, ούτε είς τήν αιματοχυσία». Η Μαρία 
ίναι βασίλισσα ήμών νόμιμο;, καί ή κατ’ αύτής 

άπείθεια είναι άμαρτία Θανάσιμος κατά τοΰ ούρα- 
νοϋ, έγκλημα καθοσιώσεω; κατά τοΰ Κράτους.

— Εγκλημα ή δχι, τό αγγλικόν έθνος δέν θά 
ύποφέοη ποτέ τόν ισπανικόν ζυγόν ποτέ δέν θ’ ά- 
αγνωρίση τήν υπεροχήν τής παπικής έδρας . . . 

Ακούσε με, ίωάννα. II παρούσα συνωμοσία ήμπο
ρεΐ ν’ άνακαλυφθή, ήμπορεΐ ν’ άποτύχη· μήν άμ.- 
φιβάλλης όμως, θά τήν άκολουθήση αμέσως άλλη· 
διότι δλοι οί αληθείς Αγγλοι είναι δυσαρεστημένοι· 
καί ή Μαρία δέν ήμπορεΐ νά διατηρηθή, τήν καθο
λικήν πίστιν έχουσα ώς θρησκείαν, καί ξένον αν

ία ώς σύζυγον.
— Καί τοΰτο άν ήτον άδιαφιλονείκητον, πάλιν 

έγό) δέν θά είχα δικαίωμα επί τοϋ θρόνου. Μετά 
τήν έξωσιν τής Μαρίας, ά θρόνος ανήκει εί; τήν 
Ελισάβετ, ή δέ βασιλόπαι; αύτη πρεσβεύει τό ευ
αγγελικόν δόγμα.

— ΙΙ.εττει νά σ’ ενθυμίσω, Ιωάννα, δτι τό δια-

Παρεκτός τούτου, ή βασιλόπαι; αυτή έδειξε τελευ
ταίου διάθεσιυ να παραδεχθη τό δόγμα τή; αδελ
φή; της.

— ίσως διέσπειραν τήν φήμην ταύτην επίτη
δες . . . ίσως μάλιστα καί ή ιδία νομίζει φρόνι
μον νά μή τήν ψεύτη· άλλά γνωρίζω καλώς τόν 
χαρακτήρα τή; Ελισάβετ, καί δέν πιστεύω ποτέ

άρνηθή τήν πίστιν τη;.
— Αρκεί δτι ϋπεκριθη πώς τά θέλει, καί δτι 

ή ΰπόκρισις αύτη άπεξένωσεν άπ’ αύτήν τό κόμμα 
της . . . Είς σέ μόνην οί λαοί εναποθέτουν τάς έλ- 
πίδας των· δι’ αγάπην Θεού, μή τάς ψεύσης!

— Μή μέ βιάζης περισσότερον, αγαπητέ μου 
λόρδε. Δέν ήμπορώ μόνη μου νά κυβερνηθώ· πώς 
θέλεις νά κυβερνήσω μέγα έθνος ;

— θ’ άναβήςσύ είς τόν θρόνον, καί θ άφήσης είς 
εμέ τάς ήνίας τής κυβερνήσεως.

* —Εδώ πλέον φαίνον-αι οί φιλόδοξοι σου σκοποί,

μυλόρδε. Χάριν σοϋ τοΰ ίδιου λοιπόν, καί οχι χάριν 
έμοΰ, συνωμοτείς. Θέλεις νά γείνης βασιλεύς.

— Εστω! μάλιστα. Πρός τί πλέον νά τό κρύ
πτω ; ... Ναι, θέλω νά γείνω βασιλεύς.

— Πριν τοΰτο συμβή, άπεκρίθη μέ άπείλητικόν 
ύφος ή Ιωάννα, τρέχω είς Χάϊτ Χάλ ν’ αναγγείλω 
είς τήν Μαρίαν τόν όποιον τρέχει κίνδυνον.

— Κάμε το, κυρία μου . . . Καί, κατά πρώτον, 
άς χωρισθώμεν, χωρίς νά συναντηθώμεν πλέον . . . 
Γνωρίζει; τήν συνωμοσίαν, τά ονόματα καί τόν 
σκοπόν τών συνωμοτών ανακάλυψε' τα όλα· μήν 
ελπίζεις δμω; δτι θά έμποδίσης τίποτε. Οί στρα- 
τιώται τού; οποίους θά στείλη ή χαριεστάτη Αύτής-ί 
Μεγαλειότης νά μέ συλλάβουν, δέν θά επιτύχουν τό 
Οΰμά των· δέν θά βραδύνουν δμω; ν’ακούσουν τάς 
πράξεις τοΰ Γυιλφόρδ Δώδλεϋ. Αλλο λοιπόν άπο 
τέλεσμα δέν θά έχη ή καταμήνυσί; σου, είμή νά 
κατασπίύση τά πράγματα . . . Εξελθε, κυρία μου .Ί 

— Δώδλεϋ! άνέκραξεν ή δυστυχής πεσοΰσα είς 
τούς πόδας του, έν όνόματι τή; πρός έμέ άγάπης 
σου, έν όνόματι τή; πίστεως τήν όποιαν οφείλεις 
είς τήν βασίλισσαν σου, έν όνόματι τής λατρείας τήν 
όποιαν οφείλεις είς τόν Πλάστην σου, ' έν όνόματι 
τοΰ ίερωτέρου δια σέ πράγματος, σ’ έξορκίζω νά 
παραίτηση; τοΰτο τό σχέδιον/

— Σοΰ είπα τήν άπόφασίν μου, κυρία μου, άπε
κρίθη άπωθών αύτήν ό Δώδλεϋ. Σύ δε, κάμε δ,τι 
καλήτερον στοχασθής . . . Σοΰ τό έπαναλαμβάνω, 
κυρία, πήγαινε!

Ή ’Ιωάννα, έσηκώθη, καί διευθύνθη βραδέως πρός 
τήν θύραν. 0 Δώδλεϋ, έσυρε τά ήμισυ μέρος τοΰ 
ξίφους του· έπειτα, έμβάζων αύτό πάλιν εύθύς εΐ; 
τήν θήκην, έμουρμούρισε καθ’ έαυτόν

— ‘Οχι, δχι! δεν τολμά ... Ας τήν άφήσωμεν 
νά φύγη.

Φθάσασα είς τήν θύραν, ήσθάνθη έκλειπούσας 
τάς δυνάμεις της· και, κρατούμενη άπό τά παρα
πέτασμα·

— Δώδλεϋ ! έτραύλισε, βοήθησε με . . . Απο
θνήσκω . . . όρμά τότε ό Δώδλεϋ, τήν δέχεται 
είς τάς άγκάλας του, καί, μέ τρυφεράν φωνήν, τής 
λέγει·

— Δέν ήμπορεΐ; νά προδώσης τόν σύζυγόν σου...| 
Δέν εϊνςιι άλήθεια, ίωάννα;

— Δέν ήμπορώ . . . δέν ήμπορώ . . . έμουρ- 
μούρισεν άφίνουσα τήν κεφαλήν της εις τό στήθος 
τοΰ Γυιλφόοδ.

Εκτοτε, ή ίωάννα ήτον ή δυστυχεστέρα τών γυ
ναικών. Μαθοΰσα τό μυστικόν τοΰ συζύγου της, 
εσυρεν έπάνω της δλα τά μαρτύρια διαρκοΰς καί 
άθεραπεύτου αδημονίας. Ν’άφήση νά πραχθή τό 
έτοιμαζόμενον έν τώ σκότει μέγα έγκλημα, ήτον 
ώς άν τό έπραττεν ή ιδία· καί, κατά τήν 
ιδιαιτέραν θέσιν είς τήν οποίαν τήν έρριπτεν ή φι
λοδοξία άλλου, ήτον ώς άν τό έπραττεν, δχι ώς 
συνένοχος, άλλά, καθ’ δλα τά φαινόμενα, ώς πρω
ταίτιος . . . Νά τό καταγγει'λη, ήτον ώς άν έγίνετο 
δήμιος τής ιδίας οίκογενείας της, δήμιος τοΰ άν
δρός τον όποιον έλάτρευε . . .

Καί αί παρηγορι'αι αύται τής θρησκείας ήσαν ανί

σχυροι κατά τών βασάνων τοΰ απελπιστικού τούτου 
διλήμματος· δθεν έβυθίσθη είς ζοφεράν μελαγχο
λίαν, ή μάλλον είς θανατηφόρο·/ άπόγνωσιν.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΔΕΚΑΓΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Α'·
Τήν 2 ίανουκρίου 1554, πρεσβεία τοΰ αΰτο- 

κρατο* 0; Καρόλου τοΰ Ε, συγκειμένη άπό τόν κό- 
μητα Εγμών, τόν κόμητα Λάλιγγ, τον κύριον 
Κουρριερ, καί τόν κύριον Νιγρύ, άρχιγραμματέα τοΰ 
τάγματος τοΰ Χρυσού Δέρατος, έφθασεν είς τήν 
πόλιν τοϋ Λονδίνου, έπιφορτισμένη νά ύπογράψη 
τήν περί γάμου συνθήκην μεταξύ τοΰ Φιλίππου καί 
τής Μαρίας, ύπαρχούση; ήδη τή; συναινέσεω; τών 
δύω αύλών τής Αγγλίας καί τής Ισπανίας.

0 Γάρδινερ κατεπολέμησεν εύτόλμως τάν γάμον 
τοΰτον, ένόσω τοΰ έμενεν ίχνος έλπίδος ν’ άποτρέψη 
τήν βασίλισσαν, παρακινών αύτήν νά νυμφευθή ή 
τόν Κουρτεναί, ή άλλον τινά λόρδον υψηλής κατα
γωγής· άφού όμως έγνώρισε τό άνωφελές τών προτρο
πών του, περιωρισθη νά κανονίση μετά τοΰ Σίμωνος 
Ρενάρ τού; όρους τής άποδοκιμαζοαενης παρ’ αύτοϋ 
συνθήκης, καί έφρόντισε μόνον πώς ν’ άπολαύση 
τούτους δσον τό δυνατόν έπωφελεστέρους είς τήν 
βασίλισσαν του. Οί οροί ούτοι ήσαν· ά) Η Μαρία νά 
έχη ώς άντίφερνα τριάκοντα χιλιάδων φλωρίων εισό
δημα, καί δλας τάς φλαμανδικάς Κάτω-Χώρας. 
S') Τά τέκνα της νά κληρονομήσουν, δχι μόνον τήν 
κυριότητα τών Κάτω-Χωρών, άλλά καί τό στέμμα 
αύτό τής Ισπανίας, γ') ‘Η κυβέρνησίς της νά μή 
λάβη τήν παραμικράν τροπολογίαν, δ') Κάνεις ξένος 
νά μήν ήμπορή νά γείνη μέλος τοΰ συμβουλίου, καί 
είς κάνένα ξένον νά μή δοθή μήτε φρούριον, μήτε 
πύργος, μήτε θέσεις ή υπουργήματα, μήτε είς τόν 
οίκον τής βασιλίσσης, μήτε εις μέρος άλλο όποιον- 
δήποτε τής Αγγλίας.

Ο Ρενάρ συγκατετέθη προθύμως εί; δλα, έν όνό- 
ματι τοΰ κυρίου του, καί ή υπόδεσις εστάλη εις 
τό κοινοβουλίου, δπου άμέσω; ήγέρθη βιαία άντι- 
πολίτευσις. Η Μαρία μολαταύτα έπεκαλε'σθη τό 
προνόμιόν της, τοΰ νά μήν άκούση παρά τήν ίδιαν 
αύτής γνώμην είς παρομοίαν περίστασιν· καί, με
τά μακράν καί θυελλώδη συζήτησιν, εθριαμβευσεν 
ένεκα τών επιτηδείων τεχνασμάτων πρό πάντων 
τοΰ Αρονδελ, τοΰ Πςίτζετ καί τοΰ Ροτσέστερ.

Διαρκούσης τής συζητήσεως, ύπεκρίθη οτι ητον 
ασθενής, θέλουσα νά μή δεχθη τήν προσφώνησιν, 
διά τής οποία; ή βουλή τών κοινοτη'των ήθελε νά 
[τήν παρακαλέση νά μή νυμφευθή σύζυγον αλλοδα
πόν, άλλ’ Αγγλο·" δταν δμως δέν ήτον δυνατόν 
ν’ άναβάλη περισσότερον τήν ζητουμένην άκρόασιν, 
άπίμπεψε τήν πρεσβείαν διά τής μικρά; ^αυτης 
καί ξηρά; άπαντήσεως·

« Από τόν Θεόν μόνον έχω τό στέμμα μου· δθεν 
καί μόνον τόν Θεόν παρακαλώ νά μέ φωτίση ν α
ποφασίσω τό καλήτερον είς ύπόθεσιν ήτις άπ εύ-



θείας μ’ ένδιαφε'ρει. Δεν άπεφάσισα άκόμη νά υπαν- 
υρευθώ· άλλ’ έπειδή μέ βεβαιόνετε διά τής προσ- 
φωνήσεώς σας δτι ή υπανδρεία μου συμφέρει είς 
τά δημόσιον καλάν, θά σκεφθώ περί τούτου, πεπει
σμένη οΰσα δτι ή εκλογή μου θά ήναι τόσον τού
λάχιστον ωφέλιμος, δσον ή εκλογή τήν όποίαν σείς 
δύνασθε νά μοΰ προτείνετε. »

Ενώ ε’γίνοντο ταϋτα, ό Νουάλ καί τά κόμμα του 
δέν έκάθηντο άργοί. Αλλά, μεταξύ πολλών σχε
δίων συζητηθέντων, άλλα μέν έγκατελείφθησαν διά 
το άναποφάσιστον τών συζητούντων, καί τά: αδιά
κοπους παλιμβοολίας τού Κουρτεναί, άλλα δε άνε- 
ζαλύφθησαν καί έματαιώθησαν διά τής πονηριάς 
τού Ρενάρ. Η εξουσία μολαταύτα δέν ήδυνήθη ά
κόμη νά μάθη τούς αρχηγούς, ή μάλλον νά συλ- 
λέξη ίκανάς αποδείξεις κατ’ αύτών· καί, έν μέσφ 
κινδύνων άπό ώρας εις ώραν μάλλον επικειμένων, 
ή συνωμοσία έπροχώρει μέ περισσοτέραν παραποτε 
δύναμιν. Επροτάθη ποτέ, είς μίαν τών μυστικών 
των συναθροίσεων, νά φονεύσουν τον Αρονδελ, τάν 
Πάτζετ, τον Ροτσέστερ καί τούς κορυφαίους τού 
ισπανικού κόμματος, νά συλλάβουν τήν βασίλισσαν, 
καί νά τήν υποχρεώσουν νά ύπανδρευθή τάν Κουο- 
τεναί, άλλως νά τήν έςώσουν, καί ν’ αναγορεύσουν 
τήν Ελισάβετ· άλλ’ ά Δώδλεϋ καί ό Σουφάλκ, τών 
άποίων ή πρότασις αύτη άνέτοεπε τούς σκοπούς, 
τήν άπεκρουσαν έντόνως. Καί ούτως, είς παρό
μοιας περιστάσεις, τά αντίθετα ή παρεζκλίνοντα 
τών συνωμοτών συμφέροντα αποτελούν συνήθως 
αδύνατον τήν ενότητα τής ένεργείας, ήτις είναι τό
σον αναγκαία πράς έπιτυχίαν τών τοιούτου είδους 
επιχειρήσεων.

Η Ελισάβετ καθώς έμνημονεύσαμεν ανωτέρω, 
εκρυπτε τά θρησκευτικά της φρονήματα* καί μολον
ότι, εύρίσκουσα διαφόρους εύλογους προφάσεις, ά- 
πεφευγε πάντοτε τού νά παρευρίσκεται είς τήν λει
τουργίαν, έζήτει μολαταύτα, άπά καιρόν εις καιρόν, 
νά ζατηχήται είς τά δόγματα τής καθολικής πι- 
στεως. Εφθασε μάλιστα ώς καί νά γράψη πρός τόν 
αϋτοκράτορα νά τής στείλη, διά τά πάοεκκλήσιόν 
της, σταυρόν, ποτήριον, καί άλλα σκεύη χρήσιμα είς 
τάς ιεροτελεστίας τών λατίνων.

Ο δε Κουρτεναί ήρχισε νά αισθάνεται δλον τάν 
κίνδυνον τής θεσεώς του, καί μόνον το άκαταδά- 
μαστον πρός τήν βασιλόπαιδα πάθος του τάν έμ- 
πόάιζε νά λάβη -ήν ανανκαίαν πρός σωτηρίαν αυ
τού προφύλαςιν.

Ο λόρδος Γυιλφάρδ Δώδλεϋ είχε πάντοτε τούς 
αυτούς φιλοδό'ους σκοπούς, καί ή Ιωάννα τά αύτά 
λυπηρά προαισθήματα.

Είς τοιαύτην εύρίσκοντο τά πράγματα κατάςασιν 
κατά τήν αρχήν τού νέου έτους, όταν έφθασαν, ώς 
εϊπαμεν, οί Ισπανοί πρέσβεις, όλίγας ήμέρας μετά 
τήν άφιξίν των, ύπεδέχθη αυτούς ή βασίλισσα, έντάς 
τού Πύργου τού Λονδίνου, εις τήν αίθουσαν τοΰ συμ
βουλίου' καί, όταν είπαν πράς αύτήν, μέ δλας τάς 
συνήθεις διατυπώσεις, δτι έστάλησαν παρά τού βα- 
σιλόπαιδος τής Ισπανίας νά ζητήσουν τήν χεΐρά της, 
άπεκρίθη, μέ ύφος πλήρες μέν αξιοπρέπειας, άλλ’δχι 
καί αμιγές επίπλαστου σεμ,νότητος, ώς έξής·

« Δέν ανήκει είς γυναίκα, καθώς έμέ, νά λαλή 
ή νά ένασχολήται περί τής ύπανδρείας της. Επε- 
φόοτισα λοιπόν τά συμβούλιόν μου νά συνεννοηθή. 
υ,εθ’ υμών περί τούτου, καί νά έζασφαλίση έπί τού 
ποοκειμένου δλατά δικαιώματα καί συμφέροντα τού 
βασιλείου μου, τά όποιον θά ήναι πάντοτε ό προσ
φιλέστερος νυμφίος μου. »

Καί, ταύτα είποΰσα, έκύτταξε τά δακτυλίδιον, 
τά όποιον, κατά τήν ήμέραν τής στέψεώς της, εθε
σεν είς τάν δάκτυλόν της ό Γάράινεο.

Την έπαύριον, οί τέσσαρες πρέσβεις, μέ τόν Γάρ - 
δινερ, Αοονδελ καί Πάτζετ, συνήλθαν είς συνέντευ
ξήν, δπου προσδεωρίσθησαν οι τελευταίοι δροι· καί, 
τήν έπιοΰσαν, 12 ΐανουαρίου, ή συνθήκη τού γάμου 
ύπεγράοη.

Β.
Τρεις ήμέρας μετά ταύτα, τήν 15 ΐανουαρίου 

1554, συνεκαλέσθησαν είς τάν Πύργον τού Λονδί
νου, δπου τούς ύπεδέχθη ό Γάρδινερ καί ό Ρενάρ 
είς τήν μεγάλην τών ακροάσεων αίθουσαν, οί λόρ
δοι τού συμβουλίου, ό λόρδος δήμαρχος, οί δη
μοτικοί σύμ-βουλοι, καί τεσσαράκοντα έκ τών προ- 
κοιτοτέρων τής πόλεως δημοτών. Ο άρχιγραμμα- 
τεύς, άφοΰ άνήγγειλεν εις αύτούς οτι ά γάμος τής 
Μαρίας καί τού Φιλίππου τής Ισπανίας άπεφασίσθη 
όριστικώς, καί τούς άνέγνωσε τήν περί τούτου συν
θήκην, είπε πολλά περί τών ουσιωδών παραχωρή
σεων τών αύτοκρατορικών πρέσβεων, προσπαθών 
ν’ άποδείξη δτι ή Αγγλία ώφελήθη περισσότερον 
είς τήν συνθήκην ταύτην, καί προσθέτων τέλος 
πάντων ότι ή Αύτής Μεγαλειύτης εύηρεστεΐτο ελ- 
πίζουσα δτι, ώς καλοί καί πιστοί αύτής υπήκοοι, 
δι’ αγάπην αύτής τούλάχιστον. θα υποδεχθούν τον 
ένδοξον νυμφίον της με δλην τήν προθυμίαν, μέ 
δλας τάς εί; τριούτον μέγαν ήγεμόνα χρεωστουμέ
νας τιμάς, μέ δλας τέλος πάντων τάς ενδείξεις 
τής άρμοζούσης είς τήν περίστασιν ταύτην άγαλλιά- 
σεως.

Μετά το τέλος τής ομιλίας ταύτης, κάμμία ευ
φημία δέν ήκούσθη, κάνέν σημεϊον εύχαριστήσεω; 
δέν έφάνη, έκτος μόνον έκ μέρους τών τριών λόρδων, 
Αρονδελ, Πάτζετ καί Ροτσέστερ. ό Γάρδινερ έμεινε 
μεοικάς στιγμάς άτενίζων τους οφθαλμούς εις τό 
συμβούλων, καί ένίοτε είς τά; δημοτικά; άρχάς, 
ώς άνθοωπος περιμένων άπόκρισιν. Αναγκασθείς 
τέλος τζάντων να θεώρηση την σιωπήν των ώ; άπό- 
κρισιν, όποια^ηποτε άν ησαν τα αληθή τον at- 
σθήυ,ατα, έξωτερικώς έδειξε πολλήν δυσαρέσκειαν, 
καί, στοαφείς πρά; τάν Ρενάρ, δστις, εσταυρωμέ
να; εχων τάς χεϊρας, περιεφερε άπο τής μιας είς 
τήν άλλην άκραν τής συνελεύσεως βλέμμα ψυχρώς 
εξεταστικόν, είπε πράς αύτάν μέ χαμηλήν φωνήν 

— Δέν είσαι γνώμης νά τούς όιαλυσω ;
— Φυλάξου καλά, εϊπεν ό πρεσβυς. Αναγχασέ 

τους, άπ’ έναντίας, νά φανερώσουν δ,τι έχουν εις 
τήν ψυχήν των. Κατ αυτόν τόν τρόπον, θά γνω- 
ρίζωμεν καλήτερα πώς πρέπει νά τούς μεταχειρι- 
σθώμεν ... Ας τελεσθή δ γάμος, έμουρμούρισεν 
έπειτα καθ' έαυτόν, καί τότε τούς μανθάνομεν

ΐήν υποταγήν τούς ίσχυρογνώμονας τούτους αγγλι
κούς σκύλους.

— 0 Ρενάρ δέν ηΰχαριστήθη, μοϋ φαίνεται, διά 
τά όποιον είδεν άποτέλεσμα τής διακοινώσεως τής 
συνθήκης, εϊπεν ό Νουάλ κρυφομιλών μέ τόν Κουρ
τεναί είς μίαν τών γωνιών τής αιθούσης. Τούτο 
ήμπορεϊ νά τοΰ χρησιμεύση ώς δείγμα τών δσα 
έρχονται μετά ταΰτα. Αν, άντί τού Φιλίππου, ό 
Γάρδινερ άνέφερε τ’ όνομα τής Εξοχότητάς Σου, 
τά πράγματα θά έλάμβαναν άλλην μορφήν.

— Ισως, άπεκρίθη χαμόγελών ό Δεβονσάϊρ, κο 
λαζευθείς διά τούς λόγους τούτους . . , Καί μολα 
ταΰτα, δέν ήξεύρω.

— Εντός ολίγου, μυλόρδε, τά πράγματα ήμπο- 
ροϋν νά βεβαιώσουν τήν άλη'θειαν τών λόγων μου.

—- Ποτέ ! ... c-j ! οχι, όεν θα νυμφευθώ ποτέ 
τήν Μαρίαν !

— Πολύ καλά' άλλά τήν Ελισάβετ ; . . .
— Α Γην Ελισασετ ! . . . βασίλισσα, αδελφή 

βασιλίστης, θυγάτηρ δουλοπαροίκου, ή Ελισάβετ 
θά μού ητον επίσης αγαπητή καί πολυπόθητος.

— Θά τήν απόλαυση,;. καί τό στέμμα έπίσης. 
Δέν με μέλει ποσώς διά τό στέμμα’ τήν 

βασιλόπαιδα φθάνει ν’ απολαύσω.
Αλλά πώς θ απόλαυσές τήν βασιλόπαιδα, 

άν πρώτον δέν γείνη βασίλισσα ·, διότι, ένόσω ή 
Μαρία είναι είς τόν θρόνον, κάμμίαν έλπίδα διά 
τήν Ελισάβετ δέν ήμπορεϊς νά έχη,ς.

- Αι ι αύτη Kat μόνη η πεποίθησις μ’ έρριψεν 
είς τήν συνωμοσίαν μας. Εγώ φιλόδοξος δέν είμαι. 
Τί μέ μέλει νά κυβερνήσω ,· Τί μέ μέλει νά ύπο 
σκελίσω τόν Φίλιππον τής Ισπανίας ·, . . . Αλλ’ ήμ- 
πορώ να διακινδυνεύσω περιουσίαν, βαθμόν, τίτλους, 
ά,ιωματα, ημπορώ να διακινδυνεύσω άγογγύστως 
καί αύτήν τήν ζωήν μου διά τήν Ελισάβετ.

— Είμαι βέβαιος, είπε καθ' έαυτόν ό Νουάλ. 
Καί διά τούτο φροντίζω, ανόητε, νά τήν κρατώ 
πάντοτε έμπροσθεν τών οφθαλμών σου ώς δέλεαρ... 
Αλλ όταν δεν θά μού χρησιμεύης πλέον είς τίποτε, 
θά σε πεταξω εύθυς ώς σκεύος άχρηστον, όσον 
απερίσκεπτος, οσον κοΰφος α» ήναι ό λόρδο; Γυιλ- 
φόρδ Δώδλεϋ, μάς συμφέρει καλήτερα· καί αύτός 
είναι ό εχων περισσοτέραν πιθανότητα επιτυχίας . . . 
Ιό κόμμα τής Ιωαννας αποκτά καθ’ ήμέραν 
πλειοτέοας δυνάμεις . . . Επειτα, άς άναβή είς 
τόν θρόνον όποιος θέλει· τό μέγα δι’ έμέ κατόρ
θωμα είναι νά καταστρέψω τόν Σίμωνα Ρενάρ, καί 
τίποτε δεν θά παραμελήσω ώστε νά τό επιτύχω.

Ενώ εύρίσκετο βυθισμένος είς τούς τοιούτου; δια 
λογισμούς, τόν επλησίασεν άνήρ, στρατιωτικός τήν 
δψιν, δστις, περάσας ύπό τήν μασχάλην του τάν 
βραχίονα, καί λαβών αύτόν κατά μέρος, τοΰ είπε·

— Στοιχηματίζω, έξοχώτατε, δτι έμάντευσα 
τι συλλογίζεσαι ταύτην τήν στιγμήν,

— Αύτό δέν είναι δύσκολου, κύριε Θωμά Γάϊτ. 
Εσυλλογιζόμην δτι όλα εις ήμάς πηγαίνουν κατά 
όοΰν.

— Καί είχες δίκαιον. Είς τόσον πολυάριθμου 
συνε'λευσιν, να,μήν ήναι πλειότεροι τών τριών' αύτο- 
κρατοριχών! Αν καί δέν έχω τήν τιμήν νά ήααι 

(Φυλλά&ον 48, Τόμ. Β'.

μέλος τού συμβουλίου, θέλω, άν τό έγκρίνης, ν’ά- 
παντήσω είς τόν λόγον τού Γάρδινερ, καί νά τοΰ 
εΐπώ δτι δέν Θά ύποφέρωμεν τόν μισητόν τούτον 
γάμον.

— Τούτο θά ήτον αφροσύνη μεγίστη, καί αφρο
σύνη ολωσδιόλου άσκοπος. Μήν έπεμβαίνης είς 
αύτά. Αλλο τι δέν θά πράξης, είμή νά σύρη,ς τάς 
υποψίας έπάνω σου.

— Καί τί μέ μέλει; Είμεθα όλοι έτοιμοι, καί 
βέβαιοι δτι θά ευρωμεν ύποστήριξιν . , , ©ά προ
χωρήσω καί περαιτέρω άν ήναι ανάγκη· θά προσ
θέσω δτι, άν ή βασίλισσα δεν νυμφευθή, τόν Κουο- 
τεναί, θά έκραγή γενική έπανάστασις.

— Ποτέ ό Κουρτεναί δέν θά νυμφευθή τήν βα
σίλισσαν, εϊπεν ό Κουρτεναί ό ίδιος, δστις τούς 
είχεν ακολουθήσει καί ακούσει τήν ομιλίαν των.

— Πώς! . . . άνέκραξεν έκθαμβος ό Γάϊτ.
— Παύσατε πάσαν όμιλίαν κατά τό παρόν, τούς 

διέκοψε ζωηρώς ό Νουάλ. Τά βλέμματα τοΰ Ρενάρ 
είναι στυλωμένα έπάνω μας.

— Καί τούτο άν ήναι, άπεκρίθη ό Γάϊτ βλέπων 
άγερώχως πράς τά μέρος δπου ήτον ό πρεσβυς τοΰ 
αύτοκράτορος . . . καί βασιλίσκου βλεμ,ματα άν 
ήναι, δέν έχουν, νομίζω, τήν δύναμιν νά θανατό- 
νουν . . . ίί! διατί δέν έρχεται περίστασις νά με
τρήσω τό ξίφος μου μέ τά ξίφος του! Τότε θά έβλεπε 
πόσην αγάπην τρέφω πράς τόν κύριόν του, πόσην 
αγάπην τρέφω πράς αύτάν τάν ίδιον.

— Συμμερίζομαι εϊλικρινώς τό μϊσός σου, άπε- 
κριθη ό Δεβονσάϊρ. ‘Η πρός αύτάν εύνοια τής Μα
ρίας άποδεικνύει τήν όποίαν άπέκτησεν έπ’ αύτής 
άξιοθρήνητον έπιρροήν.

— ώΑν τήν διατηρήση, άπεκρίθη ό Γάϊτ, σώζου 
ελευθερία! ©α έξευτελισθώμεν τόσον, ώς οί Φλάν- 
δριοι. Τά κατ’ έμέ, ποτέ δέν θά κύψω τάν αύχένα 
είς τάν ζυγόν τής Ισπανίας.

— Μή λαλής τόσον δυνατά! τού εϊπεν ανήσυ
χος ό Νουάλ. ©ά κάμης ν’ άποτύχη ή συνωμοσία 
μας. Αφορμήν απλήν ζητεί ό Ρενάρ νά έπιτεθή καθ’ή- 
μών . . . Τπόφερε ολίγον άκόμη, καί, άπ* εκείνους 
όσοι δέν έχουν κάμμίαν σχέσιν μέ τούς συνωμότας, 
άπ’ έκείνους όσοι ούτε καν φαντάζονται δτι υπάρχει 
συνωμοσία, κάποιος άναμφιβόλως θ’ άναλάβη εις 
έαυτόν τήν ευθύνην, τήν όποίαν θέλεις νά περιφρό
νησης τόσον αύθαδώς.

Η προφητεία δέν έβράδυνε νά πληρωθή. Διαρκοό- 
σης τής ανωτέρω ομιλίας, λεξεις τινές άντηλλά- 
χθησαν μεταξύ τών έπισημοτέρων μελών του συμ
βουλίου καί τών πρώτων αρχών τής πόλεως, και 
τότε, κατά παράκύίησιν αύτών, ό κόμης τοΰ Πεμ- 
πρώκ απεύθυνε προς τον άρχιγραμματέα τούς έξής 
λόγους·

— Δεν άγνοούμεν, μυλόρδε, δτι προσεκλήθημεν 
ένταΰθα νά έγκρίνωμεν τήν εκλογήν τής βασιλίσσης, 
νά τήν συγχαρώμεν ταπεινώς καί έγκαρδίως, καί 
νά προσφέρωμεν είς αύτήν τάς θερμά; εύχάς μας 
ύπέρ τής εύδαιμονίας της. Αλλά δέν θά θελήσωμεν 
νά κρύψωμεν τά άληθή μας αισθήματα. Δέν εγκοί- 
rofiir τόν γάμον τούτον, χαί, μέ πολλήν δυσαρέ
σκειαν, μέ πολλήν θλίψιν, μέ βαθεΐαν θλίψιν, ήκούς 
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amp.i'J τήν πρός ήμβς τής ίξοχότησός Σου διακοί- 
νωσιν. Να!, μυλόρδε, βαθυτάτην ήσθάνθημεν θλίψιν 
μαθόντες οτι σύμβουλοι δόλιοι ένέπνευσαν είς την 
Αύτής Μεγαλειότητα άπόφασιν τόσον εναντίαν εις 
τήν ιδίαν ευδαιμονίαν της, όσον είς τό συμφέρον 
τοϋ βασιλείου της. Εύχόμεθα λοιπόν — καί παρακα- 
λοϋμεν έπιμόνως τήν Εξοχότητά Σου νά εύαρεστη- 
θή; νά μεταβιβάσεις τάς εύχάς μας ταύτας εϊς τήν 
Αύτής Μεγαλειότητα—εύχόμεθα λοιπόν νά διάλυση, 
τόν όλεθρ«ον τούτον δεσμόν, καί νά μή νυυίφευθή 
άνδρα άλλον, είμή εύγενή γεννηθε'ντα είς Αγγλίαν. 
Τήν έζορκίζομεν περιπλέον ν’ άποβάλη άπό τά συμ
βούλια της τον αυτοκρατορικόν πρέσβυν κύειον Σί 
μωνα ί’ενάρ, διά τοϋ όποιου διεπραγματεύθη ή 
ρηθεισα περί γάμου συμφωνία, και τού όποιου τήν 
επιροοήν θεωροϋμεν επιβλαβή είς τά συμφέροντα τής 
πατρίδας μας.

— Μέ αδικείτε, μυλόρδε Πεμπρώκ, άπεκρίθη 
ό ‘Ρενάρ, καί επικαλούμαι τήν μαρτυρίαν τοϋ λόρ
δου άρχιγραμματεως· άς είπή άν έπρότεινα, ε’κ 
μέρους τοϋ κυριάρχου μου, τήν παραμικρά* αϊτησιν 
ητις προσβάλλει τήν δύναμίνσας καί τήν-εζουσίανσας.

— Απ εναντίας, άπεκρίθη ό υπουργός, ή Εξο
χότης Σου παρε'βλεψες μάλιστα τάς αξιώσεις σου 
όσον δεν ήουνάμεθα νά περιμένωμεν.

— Καί όσον όέν τό έκριναν αναγκαίο* οί λοιποί 
πρέσβεις συνάδελφοι μου, έπρόσθεσεν ό ‘Ρενάρ. Αλλά 
δεν μετανοώ δι όσα έπραζα, γνωρίζων πόσον ό 
αύτοκρατωρ Κάρολος ό Ε επιθυμεί νά νυμφεύση τάν 
υιόν του μέ βασίλισσαν τόσον φρόνιιεον, τόσον θεο- 
σεοή, τόσον άζιοθαύμαστον, όποια είναι ή βασίλισσα 
τής Αγγλίας, και πεπεισμένος ών ότι δέν φείδεται 
ούδεμιά; θυσίας πρός άπόκτησιν τοιαύτη; νύμφης.

— Χρεωστώ νά ομολογήσω, άπεκρίθη ό Γάοδι- 
νερ, ότι όσα είπες ή ΕζοχότηςΣου είναι αληθή- καί 
μολονότι κατ’ άρχάς ήμην τόσον ενάντιος είς τόν 
γάμον τούτον, όσον ό λόρδος Πεμπρώκ καί οί λοιποί 
τού συμβουλίου, πράγμα τά όποιον πολύ καλά ννωοί- 
ζουν οί ίδιοι, έγεινα μετά ταύτα ό θερμότερος αύτού 
συνήγορος.. Αλλα όεν Θέλω νά παρατείνω τήν συ- 
ςήτησιν. ό λογος τής Λύτης Μεγαλειότητος έδοθη 
εις τόν βασιλοπαιδα· ή συνθήκη ένεtvs, τό προικο
συμφώνου υπεγραφη. Αί ενστάσεις σας λοιπόν γί
νονται πολύ άργα. Καί, άν μέ συγχωρήτε νά σάς 
ύείζω τήν μόνην πολιτικήν γραμμήν τήν όποιαν 
τώρα χρεωστεϊτε ν’ ακολουθήσετε, θά σάς προσκα- 
λεσω νά συγχαρήτε τήν βασίλισσαν διά τήν έκλο 
γην της, νά έτοςμασθήτε νά ύποδεχθήτε τόν εύγενή 
νυμφίον της καθώς επιθυμεί, καί νά επαγρυπνήτε 
εις τά συμφέροντα τής πατρίδος σας μέ τοσαύτην 
προσοχήν, ώστε νά μή συμβοϋν ποτέ τά όποια φο- 
βεισθε δυστυχήματα.

Α» επίσημο; έκ μέρους μου δήλωσις ήμπορή 
να καθησυχάστ) τόν κόμητα τού Πεμπρώκ καί τά 
λοιπά παρόντα έντιμα μέλη, ειπεν ό Ρενάρ, δια
μαρτύρομαι, ές ονόματος τοϋ κυρίου μου βασιλόπαι- 
ύος, οτι δεν έχει ποσώς σκοπόν νά έπεμβή είς τά 
δημ,όσια πράγματα, ούτε νά περιπλεξη είς κανένα 
πόλεμον τήν κυβέρνν,σιν, ούτε νά δώση; ύπουργή- 
ματα είς τούς άνθεώπους του.

— Επειτα, παρετήρησε* ό Γάρδινερ, ή συνθήκη 
είναι ύπ’ όψιν όλων είς αύτήν έτέθησαν, καθ’ δ» 
εΐπαμεν τρόπον, τά όρια τών δικαιωμάτων τού 
βασιλύπαιδο;· καί, είναι δίκαιον νά τό όμολογήσω- 
μεν, αί συμφωνίαι αύται όχι μόνον δέν απεσπά- 
σθησαν στανικώς άπό τάν πρέσβυν του, άλλ’ αύτό; 
ό ίδιος μάλιστα πρώτος τάς έπρότεινε.

— Ποτέ κάνεις δέν θά τό πιστεύση, ποτέ κάνεις 
δέν θά συγκατατεθή, άνέκραζεν ό Θωμάς Γάϊτ, 
σταθείς απέναντι τού Σίμωνος ‘Ρενάρ, καί τοξεύσας 
προκλητικόν κατ’ αύτού βλέμμα.

— Τολμάς, κύριε, ν’ άμφιβάλης είς τούς λόγους 
μου; ήοώτησε βαθέως συγκινηθείς ό πρε'σβυς.

— Τολμώ, μάλιστα. Καί κάνεις Αγγλος άς μή 
πιστεύση τόν λόγον κάνενός τών συμπατριωτώνσου, 
διότι άλλως, εύθύς ή ύστερον, θά λάβη άφορμήν νά 
μετανοήση διά τήν άφροσύνην του. Είμαι πιστό; 
εϊς τήν βασίλισσαν, καί τά αίμά μου ήμπορώ νά 
χύσω δι’αύτήν άλλ\ίμαι έπίσης πιστός καί εϊς τήν 
πατρίδα μου, καί ποτέ δέν θά τήν παραδ'ώσω εϊς 
τήν τυραννίαν τής Ισπανίας.

— Κύριε Θωμά Γάϊτ, έπεμβήκε λέγων ό άρ- 
χιγραμματεύς, αναγνωρίζεσαι γενικώς ώς εί; τών 
καλητέρων στρατιωτών τής Αύτής Μεγαλειότητος· 
καί είναι τούτο εύτύχημα διά σέ, κύριε Θωμά 
Γάϊτ, διότι άλλως ήδύνασο νά πλήρωσής ακριβά 
τήν τόλμην σου.

— Ολίγον μέ μέλει διά τάς συνέπειας όσαι ήμ- 
ποροϋν νά προέλθουν δι’ εμέ, μυλόρδε· φθάνει ή 
βασίλισσα νά θελήση νά ώφεληθή άπό τάς παρατη
ρήσεις μου. Είναι περιττόν νά ένασχοληθώμεν πε
ρισσότερον περί τού προκειμε'νου υμεναίου· τό έθνος 
δέν θά ύπαφε'ρη νά τελεσθή· τό έθνος δέν θά ύπο- 
φε'ρη ν’ άποβιβασθή ό Φίλιππος εις τά παράλιά μας.

— Τολμηρότατοι, κύριε Θωμά, είναι οί λόγοι 
σου! είπε δυσπιστίαν έμφαίνων ό υπουργός. Πού στη
ρίζεις τάς άπειλάς ταύτας;

— Είς θετικά διδόμενα. ‘Η αγάπη αύτή τού 
λαού πιός τήν ιδίαν του βασίλισσαν τάν έκαμαν 
ν’ άποοασίση νά μή τήν άφήση νά θυσιασθή άνευ 
λόνου. 0 λαός δεν έλησμόνησε τ’ άναξιοπαθήματα 
τής πρώτης συζύγου τοϋ Φιλίππου, Μαρίας τής 
έκ Πορτουγαλλίας .. . Ακούσε' με προσεκτικώς, μυ
λόρδε άρχιγραμματεύ, καί άνάφερε πιστώς εϊς τήν 
Αύτής Μεγαλειότητα ό,τι μέλλω νά σού είπώ...Αν 
δεν ένδώση, πρέπει νά περιμένη γενικήν έπανάστασιν.

— Τά τοιαϋαα είναι πρόφασις διά κάνεν στα
σιαστικόν σχέδιον, κύριε Θωμά, άπεκρίθη σοοαοώς 
ό άρχιγραμματεύ;. ‘Η αποστασία φορεϊ πάντοτε 
τό προσωπεϊον τής πίστεως . . . Πρόσεξε καλά, 
κύριε! Τά βήματάσου θά κατασκοπευθούν άνενδότως· 
καί, άν τό παραμικρόν περιστατικόν βεβαίωση τάς 
υποψίας μου, θά νομίσω χρέος μου νά συμβουλ,εύσω 
τήν βασίλισσαν νά διατάξη τήν σύλληψίν σου.

— ‘Η παράκαιρος τοϋ Γάϊτ ορμή μάς καταστρέ
φει, είπεν ό Νουάλ είς τά αύτίον τού Κουρτεναί.

— Πριν χωρισθώμεν, μ.υλόρδοι, έπανέλαβεν ό 
Σίμων ‘Ρενάρ, κρίνω πρε'πον νά σάς αναγγείλω ότι 
ό αΰτοκράτωρ, νομίσας άτοπον νά έχη ό νυμφίος 
τής βασιλίσσης σας βαθμόν κατώτερον αύτής, σκο-

•πεύει, κατά τήν περίςασιν ταύτην, νά παραιτήση εϊς 
τόν υιόν του τό στε'μα τής Νεαπόλεως καί τό δου
κάτο* τών Μεδιολάνων.

Ταύτα είπόντος τού πρέσβεως, ψιθυρισμός έπιδο- 
κιμασίας ήγέρθη είς τό συμβούλιον.

— Ακούετε; άνέκοαξεν ό κόμης τοϋ Αρονδελ. Καί 
όιστα,ετε ακόμη να συνχαρητε την όασιλισσαν όια 
τάν γάμον της;

Τάν κόμητα υποστήριξαν θερμώς ό Πάτζετ καί 
ό Ροτσε'στερ· άλλα κάμμία άλλη φωνή μέ τάς φω· 
νάς αύτών δεν ήνώθη.

— Οριστικώς, είπεν ό Πεμπρώκ, ή συνέλευσις 
δεν παραδέχεται τήν πρότασιν τής κυβερνήσεως.

— Εύρίσκομαι είς τόν κολοφώνα τή; απορία;... 
τί λε'γω; . . . εις τόν κολοφώνα τής άγανακτήσεως, 
μυλόρδοι !.., Π διαγωγή σας είναι αδικαιολόγητος! 
είπε μέ μεγάλην οργήν ό Γάρδινερ . . . Αρνεΐσθε 

, είς τήν βασίλισσάν σας δικαίωμα τά όποιον έχει ή 
. κατώτερα τών υπηκόων.της, τό δικαίωμα τής εκ
λογής τού νυμφίου της! . . . Εντροπή! εντροπή! 
μυλόρδοι ! . . . Τά αισθήματα τής δικαιοσύνης σας, 
άν οχι τά αίσθήμ.ατα τής πίστεώς σας, έπρεπεν 
άλλως νά σάς έμπνεύσουν. Είπατε τόν βασιλοπαιδα 
τής Ισπανίας fjyor, ίνώ ό σεβαστός πατήρ του 
εϊναι όχι μόνον έζάδελφος τής βασιλίσσης, άλλά 
και ο αρχαιότερος τών συμ.μάχων τού στέμ
ματος. Αντί νά μά; βλάψη ή ένωσις αυτή, θά 
μάς ώφελήση μεγάλω;, διότι θά έχωμεν τήν ύπο- 
στήριζιν τού αύτοκράτορος κατά τών παντοτεινών 
εχθρών μας, τών Σκώτων καί τών Γάλλων καί 
τούτο ήμπορεϊτε νά τά βεβαιωθήτε καί άπό τήν, 
είτε φάνεράν είτε κρυφήν, άντίστασιν, τήν όποιαν 
εί'ύαμεν πάντοτε έκ μέρους τοϋ πρέσβεως τοϋ βασιλέως 
τής Γαλλίας... Αλλά, χωρίς πολ.ϋ νά εκταθώ εϊ; τά 
ωφελήματα τής προκειμένη; ένώσεως, ωφελήματα, 
τα όποια, νομι,ω, τά ολέπετε πολύ καλά όλοι, περιο
ρίζομαι μόνον νά σάς κάμω νά παρατηρήσετε ότι δέν 
άνηκει εις σά; νά υπαγορεύσετε είς τήν βασίλισσαν 
σας ποιον πρέπει καί ποιον όέν πρέπει νά νυμφευθή, 
άλλά νά συναινέσετε ταπεινώ; εις τήν εκλογήν της 
Εύηρεστήθη ή Αύτή; Μεγαλειότης, μυλόρδοι, ώς 
αγαθή καί φιλόλαος, νά θέση ύπ’ όψιν σας τού; 
όρους καί τά; συμφωνίας τού μέλλοντος γάμου 
της; άλλ ήτον ολωσδιόλου είς τήν εξουσίαν της νά 
μή πράξη τούτο’ καί Ολίψιν βαθυτάτην ήσθάνθην 
όταν σάς ήκουσα ν άποκριθήτε, όσον ήτον δυνατόν 
άτοπώτερον, είς τό δείγμα τούτο τής βασιλική; 
συγκαταβάσεως . . . Μολαταύτα, θέλω νά πεισθώ 
ότι καλήτεροι στοχασμοί σά; ήλθαν, καί οτι θά 
μοϋ δώσετε άφορμήν να καθυποβάλω εί; τήν βασί 
λισσαν εύχαρίστους περί τών διαθέσεων σας πληρο
φορίας.

Εαΐ έδώ άκόμη, οί τρεις λόρδο’·, είς τούς όποιου; 
περιωρίζετο, έντός τοϋ συμβουλίου, τό ισπανικόν 
κόμμα, επευφήμησαν μόνοι. . . .

Αφού δέ πάλιν έπερίμεινεν όλίγον, ό άρχιγραμ.- 
ματεύς «’χαιρέτησε σοβαρώς καί απέλυσε τήνσυνε- 
λευσιν.

Ητον εγγύς ν’ άφήση καί αύτό; τήν αίθουσαν, 
όπου δεν έβλεπε πλέον άλλον παρά τούς δύω κλη

τήρας, οϊτινες, λευκόν έχοντες ραβδίον είς τήν 
χεΐρα, έφύλατταν έκατέρωθεν τάς θύρας, όταν είδε 
τόν Κουρτεναί εις τόδιάκενον ένός τών παραθύρων, 
οστις εφαίνετο βυθισμένος είς σοβαρούς διαλογι
σμούς. Αμέσως τού ήλθεν ή ιδέα οτι ήτον έξαίρετος 
περίστασις νά έξετάση τόν κόμητα περί τής συνω
μοσίας, τής όποίαςέγνώριζε μέν τήν ΰπαρξιν, άλλ ό
χι καί τά καθέκαστα, καί πολύ ύπώπτευεν ότι καί 
ό Δεβονσάϊρ άπετελει μέρος αύτής, Επλησίασε λοι
πόν πρός αύτόν, καί ήρχισε μεταξύ αύτών ή έξής 
ομιλία·

— Είδες λοιπόν, Εζοχώτατε, ποίαν υποδοχήν 
ηύρεν ή αγγελία τού γάμου τή; Αύτή; Μεγαλειό
τητος. Σού λέγω εΐλικρινώς ότι θά ήτον πολύ πλέον 
εύχάριςον είς έμέ άν άνήγγελλα τό έδικόν σου όνομα- 
μολαταύτα, άν τό πράγμα δέν έγεινε, κάνεις άλλος 
παρά τήν Εξοχότητά Σου δέν πταίει.

— Είναι αληθές, άπεκρίθη ό Κουρτεναί άποσπα- 
σθείς άπό τάς σκέψεις του. Τί θέλεις ; ή φιλοδο
ξία έχει όλιγωτέραν ίσχύν είς έμέ παρά τόν έρωτα.

— Καί άγαπας πάντοτε τήν Ελισάβετ ; ήρώ
τησεν ό Γάρδινερ μέ ύφος έλάφρώς σκωπτικόν. Καί 
κατώρθωσε; λοιπόν νά φύλαξης επέκεινα τού μηνά; 
τόν αυτόν έρωτα ;

— Ποτέ δεν είχα αληθώς αγαπήσει πριν αγα
πήσω τήν βασιλόπαιδα.

— Ούτως ή άλλως, κάμνεις καλά νά μή τήν 
συλλογίζεσαι πλέον, ίΐ βασίλισσα δέν Θά συγκα
τατεθή ποτέ είς τήν ύπανδρείαν σας;

— Αϊ! πλήν ή Εξοχότης Σου έθεσες πρό ολίγου 
τήν άρχήν ότι καθείς δύναται νά νυμφευθή κατά 
τήν αρέσκειάν του. Αφού λοιπόν ή Αύτής Μεγαλειό
της έπικαλεΐται ύπέρ έαυτή; τό δικαίωμα τούτο, 
πώ; ήμπορςΐ νά τό άρνηθή εις τήν αδελφήν της ;

— Διότι ή αδελφή αύτή τής έπήρε τάν ερα
στήν της. όσον άν ήναι ισχυρού χαρακτήρας ή Μα
ρία, δέν είναι καί όλοτελώς αμέτοχος τών γυναι
κείων αδυναμιών. Δεν ήμπορει νά ύποφερη τό θέαμα 
τής εύδαιμονίας τής αντιζήλου της.

Ο Κουοτεναϊ ήρχισε νά χαμογελά.
— Σε καταλαμβάνω, μυλόρδε, είπε σοβαρώς ό 

άρχιγραμματεύ;· τόλμησε δμως νά παρακούσης εϊ; 
τούτο τήν βασίλισσαν, καί θά πέση, όχι μόνον ή 
κεφαλή σου, αλλα και ή κεφαλή άκομη τής Ελισαοετ.

— Η Οεσι; τής βασιλίσσης είναι κρισιμωτέρα 
τής θέσεώς μου. Αν έπιμείνη νά νυμφευθή τόν Φί
λιππον, θά χάση τό στέμμα της· καί τότε, ποιο; 
ήμπορει νά ε’μποδίση τόν γάμον μου με τήν Ελι
σάβετ ;

0 Γάεδινερ ιόν.έκύτταζε τόσον ατενώς, ώστε 
ό κό ιης έχαμήλωσεν άκουσιως τού; οφθαλμούς. 
Μετ’ όλίγην δέ παϋσιν, ό ύπουογό; ήκολούθησεν 

•— Οί λόγοι οϊτινες σέ διέφυγαν, καί ύ τρόπο; 
καθ’ Sv τούς έπράφερες, μέ πείθουν ότι αποτελείς 
μέρος σύνωμίσ'αί, ήτι;, καθ’ όσον γνωρίζω, χάλ. 
ζεύεται κατά τής βασιλίσσης.

— Μυλόρδε ! . . . ' #
— Μή μέ διακόπτης ... Η σημερινή διαγωγή 

τού συμβουλίου, αί μεγαλαυχίαι τού κυρίου Θωμά 
Γάϊτ, οί λόγοι σου αύτοί, όλα μού άποδεικνυουν
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τήν άνάγκην τοϋ νά ληφθή οριστική πρόνοια. Αναγ
κάζομαι λοιπόν νά διατάξω τήν σύλληψίν σου, καί 
τήν φοράν ταύτην, ίσο βέβαιος, θά φροντίσωμεν 
ώστε νά μή δραπέτευσης.

0 Αεβονσάϊρ έθεσε τήν ·/εϊρα είς τό ξίφος του, 
καί έστρεψε πρός τήν θύραν βλέμμα άνήσυχον.

— Ματαία θάή^αι ή άντίστασις, ήκολούθησεν ό 
Γάρδινερ· άρχει νά υψώσω τήν φωνήν, χαί ή φρουρά 
εμφανίζεται άμέσως.

— Σκοπόν βέβαια δέν έχεις νά εκτελεσης τήν 
απειλήν σου, μυλόρδε; έτραύλισεν ό Κουοτεναί.

— Αδύνατον νά πράξω άλλως . . . εκτός άν 
μου άνακαλύψης όσα γνωρίζεις περί τής συνωμοσίας, 
καί μέ βάλης είς θέσιν νά τήν προλάβω.. . Ακούσε· 
{ΛVi 77ρθ<77ΓΟ»'/ίΊαΐ 7CSfKTGOTePQV. Σϋύ QTl EYOptSV
ηάη άνά χεϊρας τάς αποδείξεις τής συνενοχής σου 
είς τήν συνωμοσίαν ταύτην . . . Ομολόγησε λοιπόν 
τά παντα, και εγκαταλειφου είς τήν ευμενειαν τής 
Αύτής Μεγάλειότητος. Καλγτεραν συμβουλήν δέν 
ήμπορώ νά σοϋ δοισω.

— Αφού τά γνωρίζετε, μυλόρδε, είπεν ό Κουρ- 
τεναι, τι εχω πλέον νά σάς φανερώσω;

— Εχεις, μάλιστα' τά ονόματα τών συνωμο
τών, παραδείγματος χάριν.

— Καί τά βασανιστήρια αύτά δέν θά τ’ άποσπά- 
σουν άπό τά χείλη μου.

Ιΐξευρω μέσον άλλο συντελεστικώτερον. ΛΑν 
σοϋ ε’πρόσφερα τήν Ελισάβετ ώς άμοιβήν γενική; 
άνακαλύψεως . . .

— Θ’ άπεποιούμην, άπεκρίθη ό κόμης πολεμού- 
μενος βιαίως μεταξύ τοϋ πάθους καί τοϋ αισθήμα
τος τού καθήκοντος.

— Τότε, προσκαλώ τήν φρουράν.
ΙΓρίμενε! · . . Την ψυχήν μου είς τόν έχθρόν

τού άνθρωπίνου γένους ήμπορώ νά δώσου διά τήν 
Ελισάβετ . . . “Ομοσε ότι τήν νυμφεύομαι, καί ολα 
τά φανερόνω.

Ο Γάρδινερ ώμοσεν.
— Αλλα τότε είναι ώς νά ύπογράψω τήν ιδίαν 

μου καταδίκην καί τήν καταδίκην τής βασιλό- 
παιδος.

— Μην άπατάσαι. Εις την τελευταίαν τού κοι
νοβουλίου σύνοδον άπεφασίσθη ότι ε’κεΐνοι μόνοι 
τιμωρούνται μέ θάνατον, δι’ έγκλημα έσχάτης ποο- 
δοσίας, όσοι λάβουν οί ίδιοι όπλα, ή βοε,θήσόυν 
άπ εύθείας και προσουπικώς τους λαβόντας, άλλ’όχι 
καί όσοι γνωρίσουν απλώς, ή εγκρίνουν τήν συνω
μοσίαν. Η Εζοχότης Σου λοιπόν εύρίσκεσαι είς τήν 
τελευταίαν ταύτην κατηγορίαν . . . Αλλ’ άς μή 
χρονοτριβώμεν έδώ έπί ματαίω. Ακολούθει με είς 
τό γραφεϊόν μου, όπου θά διασκεδάσω όλους τούς 
ελέγχους τής συνειδήσεώς σου.

Μού εξασφαλίζεις τήν χεϊρα τής βασιλόπαιδος; 
Αναμφιβόλως· δέν εχεις τόν όρκον μου ;

Καί έξήλθαν όμού.

Γ.
Μόλις ό Γάρδινερ καί δ Αεβονσάϊρ άνεχώρησαν, 

άνδρες δύω οϊτινες, διαρκούσης τής ομιλίας των, 
εκρύπτοντο όπισθεν ένός τών μεγάλων παραπετα

σμάτων τής αιθούσης, έπήδησαν έξω τής θέσεώ 
των έκείνης. Ησαν δέ ούτοι ό Νουάλ καί ό Θωμάς 
Γάϊτ.

— Ουτιδανέ προδότα! άνέκραξεν ό τελευταίος... 
αναπνέω έλευθερώτερα άφού δέν τόν βλέπω πλέον. 
Μόλις έκρατήθην καί δέν τόν έμαχαίρωσα εις τόν 
τόπον.

— Δολοφονία τοιαύτη θά ήτον αδικαιολόγητος, 
διότι είς τίποτε δέν θά έχρησίμευεν, άπεκρίθη ό πρέ
σβης τής Γαλλίας... Εύτυχία ότι μού ήλθεν είς τόν 
νούν ή ιδέα νά κατασκοπεύσω τήν ομιλίαν των. 
Πρέπει νά λάβωμεν εύθύς πρόνοιαν υπέρ τής σω
τηρίας μας καί τής σωτηρίας τών φίλων μας. Η 
έπανάστασις δέν πρέπει ποσώς πλέον ν’ άναβληθή.

— Ούτε μίαν ώραν δέν άναβάλλεται. έχω είς 
τήν έπαρχίαν τού Κεντ έξακισχιλίους άνδρας, ε
τοίμους νά καταταχθοΰν ύπό τήν σημαίαν μου κατά 
τήν πρώτην μου πρόσκλησιν· οί έθνοφύλακες τού 
Θροκγώρτων είς τό άστυ, καί οί τού όπλαρχηγού 
Βρέτ είς τό λοιπόν τού Λονδίνου, περιμένουν άνυ- 
πομόνως τό σημεϊον-ό άντιναύαρχος Γβυϊντερ, ςα- 
λείς νά μεταφέρη τόν Φίλιππον τής Ισπανίας, αγ
κυροβολούν σήμερον είς τόν Τάμεσιν μέ στόλον έπτά 
πλοίων, θά μάς χορηγήση πυροβολικόν, πολεμεφό- 
δια, καί, χρείας καλούσης, στραιιώτας.

— Θαυμάσια ! . . . άς σπεύσωμεν άμέσως είς 
τού δουκός τού Σουφόλκ, καί έπειτα, μετ’ αύτοϋ, 
είς τού λόρδου Γυιλφόρδ Δώϊλεϋ. Εκεί θά συνεν- 
νοηθώμεν, καί, μετά ταϋτα, ά κύριος Πέτρος Κα
ριώ θ’ άναχωρήσν) είς Αεβονσάϊρ, ό κύριος Ιάκω
βος Κρώφτ εις Βαλλίαν, καί σύ είς τήν έπαρχίαν 
τοΰ Κέντ. Αν ό Κουρτεναί δέν μάς έπρόδιδε, θά 
τόν άνεβιβάζαμεν είς τόν θρόνον . . . Τώρα όμως, 
ή γνώμη μου είναι νά μήν έκλε'ξωμεν μήτε τήν 
Ελισάβετ μήτε τήν Ιωάνναν, άλλά τήν Μαρίαν 
Στουάρτ.

— Εδώ πλέον άνακαλύπτεται ή πολιτική τής 
Γαλλίας, κύριε Νουάλ... τό κατ’ έμέ, κάμμία άπό 
τάς τρεις ταύτας κυρίας δέν μού άρέσκει. Οχι, όχι, 
άς βιάσωμεν όλοι όμού τήν βασίλισσαν νά παραί
τηση τόν Ισπανόν της.

— Οπως θέλετε . . . άλλ’ άς μή μενωμεν πε
ρισσότερον είς τόν Πύργον τού Λονδίνου, άφοπου 
τρέχομεν κίνδυνον νά μήν έξέλθωμεν πλέον.

Καί, ταύτα λέγοντες, άπεμακρύνθησαν εύθύς, καί 
έπήγαν καί ηύραν τόν Σουφόλκ, οστις έπέμεινε πο
λύ είς τό ν’ αναχώρηση ό Θωμάς Γάϊτ άμέσως. 
Αφού λοιπόν ούτος διευθύνθη πρός τό Γραβεζένδ, 
ό Νουάλ καί ό δούξ έπήγαν δρομαίοι είς Σιών-Χα- 
ουζ, όπου ηύραν τόν Δώδλεϋ καθήμενον πλησίον 
τής Ιωάννας.

— Επροδόθημεν; ήρώτησεν έγερθείς μετά σπου
δής άμα τού; είδε.

— Ναι, άπεκρίθη ό Νουάλ, άπό τόν Κουρτεναί’ 
άλλά δέν βλάπτει, διότι ή σύμπραζίς του δεν θά 
μάς έφερε μεγάλην ώφέλειαν, καί αί αξιώσεις του 
έπί τοΰ στέμματος θά εύρίσκοντο εις σύγκρουσιν με 
τά δικαιώματα τής συζύγου σου ... Ο κύριος Θω
μάς Γάϊτ άνεχώρησεν είς Κέντ . . . πρέπει νά 
συνάξωμεν όλους τούς άνδρας όσους ήμποροΰμεν

νά κινήσωμεν, καί ν’ άποσυρθώμεν εις μέρος οχυ
ρόν, έωσότου οΐ ταχυδρόμοι μας φέρουν τήν είδη- 
σιν τής έκστρατεία; του κατά τού Λονδίνου. Σκο
πός μας είναι νά πολιορκήσωμεν τόν Πύργον, καί 
νά συλλάβωμεν τήν βασίλισσαν.

— Δώδλεϋ, άνέκραξεν ή ίωάννα, άπλοϋ; σπιν- 
θήρ τιμής άν μένη είς τά βάθη τής ψυχής σου, 
δέν θά λάβης μέρος είς τήν άποστασίαν ταύτην !

— Η Μαρία δέν είναιπλέον βασίλισσα, άπεκρίθη 
πρός αύτήν ό Γυιλφόρδ γονυπετήσας έμπροσθέν 
της. Είς σέ, ίωάννα, είς σέ μόνην ανήκει τοΰ έξής 
ό τίτλος ούτος· είς σέ άνήκει ν’ άποφασίσης άν 
ή Μαρία πρέπη \ά ζήση ή ν’ άποθάνη.

— Δεν εΐμεθα άκόμη νικηταί, είπεν ό δούξ τοΰ 
Σουφόλκ. Ας προσπαθήσωμεν ν’ άνακτήσωμεν τά 
στέμμα, πρίν άποφασίσωμεν περί τής τύχης τών 
όσοι τό ή'ρπασαν.

— Είναι ανάγκη νά μάς συνοδεύση ή λέδη ίωάν
να, έμουρμούρισεν ό Νουάλ είς τό αύτίον τού Δώ
δλεϋ· διότι, άν πέση είς τήν έξουσίαν τών έχθρών 
μας, ήμπορεΐ νά γείνη είς χεΐράς των όπλον τρομε
ρόν έναντίον μας.

— Μυλόρδε, έπανέλαβεν ή ίωάννα, πίπτουσα είς 
τούς πόδας τού Σουφόλκ, άν δεν ήμπορώ νά συγκι- 
νήσω τόν νυμφίον μου, σύ, πάτερ μου, σέ παρακα
λώ, μή κωφεύσης είς τάς παρακλήσεις μου! Πίστευ- 
σέ με, ή συνωμοσία αύτη θ’άποτύχη, καί όλοι θά 
καταδικασθώμεν είς θάνατον.

— Κυρία μου, είπεν ό Νουάλ, δέν ήμπορεΐ πλέον 
ό δούξ νά οπισθοδρομήσω, καί άν άκόιζη τό θέ
ληση. 0 Κουρτεναί' μάς έκαταμήνυσεν όλους εις 
τόν Γάρδινερ, καί ε’ντός ολίγου, δέν αμφιβάλλω πο
σώς, θά έλθουν έδώ νά μάς συλλάβουν.

— Ιωάννα, θά ελθης μέ ήμάς, είπε μέ τόνον 
προστακτικόν ό Γυιλφόρδ.

— Ποτέ! δέν θά έξέλθω, καί σάς έξορκίζω, 
καί σε καί τόν πατέρα μου, νά περιμείνετε έδώ, 
καθώς έγώ, τήν άπόφασίν τής βασιλίσσης.

— Καί είς τόν υιόν τοϋ ένδόξου Νορθουμπερλάνδ 
τολμάς νά προτείνης παρομοίαν ’άγεννή πράξιν ! 
άπεκρίθη . . . Οχι, κυρία μου, όχι. 0 κύβος έέρίφθη, 
τό πρώτον βήμα έγεινε· δέν πρέπει πλέον νά στρα- 
φώμεν είς τά όπίσω . . . Τό έπαναλαμβάνω, κυ
ρία μου, πρέπει νά έλθης, καί νά ελθης παρευθύς· 
δέν έχομεν καιρόν νά χάσωμεν είς προετοιμασίας... 
Κύριε Νουάλ, έγκαταλείπομαι ολωσδιόλου είς σέ... 
Ιππους έτοιμάσατε ! άνέκραξε πρός τόν έλθόντα 
ιπποκομον τον ίππους άμέσως!

— Πάτερ μου, αγαθέ πάτερ μου, είπε θρηνούσα 
ή Ιωάννα· δέν θά πηγαινης, δέν θά μ’ έγκαταλίπης 
κατ αύτόν τόν τρόπον . . .

Αλλ ό Σουφόλκ άπέτρεψε τούς οφθαλμούς, καί 
ώρμησεν έξω τής αιθούσης.

0 Νουάλ έκύτταξε τόν Δώδλεϋ, ένευσε πρός 
αύτόν έμφαντικώς, καί ήκολούθησε τόν δούκα.

0 Δώδλεϋ έσφιγξε τήν χεϊρα τής ίωάννα;.
— Σέ παρακαλώ, τής είπε . . . σέ διατάττω νά 

μέ άκολουθήση;.
— Γυιλφόρδ, δέν ήμπορώ . . . δέν θέλω . . . 

Οχι, δέν θέλω νά υπακούσω . . . όλη μου ή επιθυ

μία ήτον νά σέ κρατήσω πλησίον μου· άλλ’ αδυνα
τούσα νά σέ άποτρέψω άπό τήν εγκληματικήν σου 
έπιχείρησιν, τούλάχιστον θ’ αποκρούσω τήν συνενο
χήν μέ καρτερίαν άδιάσειστον.

— ϊγίαινε λοιπόν διαπαντός! . . . Επειδή μ’έγ- 
καταλείπεις είς τόσον σκληράν περίστασιν, έπειδή 
παραγνωρίζεις τήν έξουσίαν μου, κυρία μου, όλοι οί 
μετά σού συνδέοντές με δεσμοί έκόπησαν.

— Μή φεύγης, Δώδλεϋ! . . . Αλλοίμονον! κατα
στρέφεις όλας τάς γενναίας άποφάσεις μου . . . 
Δεν είμαι πλέον ό,τι ήμην . . . Δέν υποφέρω ποσώς 
τήν ιδέαν τοιούτου χωρισμού . . .

— Α ! ήμην βέβαιος! άνέκραξε τρυφερώς θλίβων 
αύτήν είς τήν καρδίαν του . . . Λοιπόν θά μέ άκο- 
λουθήσης ; δέν είναι άλήθεια;

— Καί τί άλλο ήμπορώ νά πράξω;
— Ελα λοιπόν . . . άς όδεύσωμεν πρός τόν 

θρόνον!
— όχι, είπε μέ τόνον βαθείας μελαγχολίας καί

εύαγγελικής υπομονής· άς όδεύσωμεν πρός τήν κα
ταδίκην! . . . (Ακολουθεί.)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.
ΚΑΖΙΜΙΡ Ο ΔΕΑΑΒΙΝ.

0 ένδοξος ούτος τών ημερών μας ποιητής έγεν
νήθη είς τήν γαλλικήν πόλιν Χάβρην, τόν άπριλιον 
τοϋ 1793 έτους, ό πατήρ αύτοϋ μετήρχετο έντί
μως τήν έμπορίαν τών φαρφουρίων, καί άπέκτησε 
περιουσίαν μεγάλην, έχων πλησίον τής είρημένης 
πόλεως έργοστάσιον άργιλλοπλαστικής, τό όποιον 
διεύθυνεν ό ίδιος. Καθώς οί πλεϊστοι τών ποιητών, 
ό νέος Καζιμίρ έλαχε μητέρα συνετήν καί άγαθήν, 
καί ή μητρική στοργή έχρημάτισεν ή πρώτη του 
μύησις εις τόν έρωτα τού καλού. Είχε δύω άδελ- 
φούς καί μίαν αδελφήν ό Καζιμίρ ήτον ό δευ
τερότοκος· πρωτότοκος δέ ό Γερμανός Δελαβίν, ό 
γνωστό; συγγραφεύς τών δραματίων καί συνεργάτης 
τοϋ Σκρίβ. ό υστερότοκος ώνομάζετο Φορτουνάτος, 
καί μετέρχεται, νομίζομεν, τό έπάγγελμα τού δι
κογράφου.

0 Καζιμίρ διήλθε τά πρώτα έτη τής ήλικίας 
του εις Χάβρην. Τίποτε άξιοπερίεργον κατά τά έτη 
ταύτα δέν άπαντώμεν είς τόν βίον του· διότι ή 
εύφυΐα τού ποιητού τούτου δέν έλαβε τήν πρόωρον 
έκείνην άνάπτυξιν, τήν οποίαν συνήθως βλέπομεν 
ή άποδιδομεν είς τήν παιδικήν ηλικίαν τών μεγά
λων άνδρών. Τό Ιξής μάλιστα περιστατικόν άποδει- 
κνύει ότι ή φύσις, ώς τεχνίτης φρόνιμος, έπεξειργά- 
σθη βραδέως τό έμψυχόν της τούτο καί κομψόν 
φιλοτέχνημα.

Η παρουσία, τών τριών αδελφών (είτε πρό τής 
εισόδου αύτών είς τό έκπαιδευτικόν κατάστημα, είτε 
μετά ταύτα κατά τόν καιρόν τών παύσεων) εσυρεν 
είς τό έργοστάσιον τού πατρός αύτών πολλά άλλα 
παιδία διαφόρων εντίμων τής Χάβρης οικογενειών. 
Μεταξύτών παιδιών τούτων,όντων όλωνήλικίας δέκα 
έως δώδεκα έτών, ή κυρία Δελαβίν έσύστησεν είδος
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φιλολογικού διαγωνισμού, καί, κατά πάσαν κυριακήν, 
έδιδεν εις αύτά θέμα πεζογραφίας ή ποιήσεως, τό 
όποιον Επρεπε νά φέρωσι τήν επομένη» κυριακήν. 
Ολα έφεραν μετά χαράς τά έργα των, καί διεκρί-j 
νέτο ιδίως ά πρωτότοκος τής οικογένειας Γερμανό;.! 
Μόνος, μεταξύ τών μικρών τούτων διαγωνιστούν, 
ό Καζιμίρ έμενε πάντοτε όπίσω’ μόλις ήδύνατο νά 
δείξη τό ήμισυ τού έργου του, καί τό ήιιισυ τούτο 
ήτον τό χειρότερον όλων. Τόσον, ώστε ό πατήρ του, 
βλεποιν τάς καθημερινά; άποίυ/ίας του, συν ειθιζ-. ι 
νά λεγη πρός αύτόν· « Σύ. πτωχέ' μου Καζιμίρ, θα 
με διαδεχθγ,ς είς τό εργοστάσιου τών φαρφουρίων ».

Πληρεςάτη όμω; μεταβολή Εφάνη είςτάς νοητικάς 
όυνάαεις τοΰ νέου Καζιμίρ, όταν, καταλιπών τόν 
παταικόν οίκον, Εμβήκε, μετά τοΰ αδελφού του Γερ

Καϊ,ιμΐρ ό 4t£a6ir.

μανού, είς τό Εκπαιδευτικόν κατάστημα ' Ρουϊνέτοτ, 
μαθητεύων συγχρόνως καί είς τό λεγόμενον Λύκειο- 
Ναπο.Ιένντος, όπου κατετάχθη μεταξύ τών έξωθεν 
φοιτώντων μαθητών. Εκτοτε ήρχισε νά εύδοκιμή 
λαυπρώς, καί αί πρόοδοι αύτοϋ, κατά τα τελευταία 
μάλιστα έτη, ήσαν ε’ζαίσιαι.

Πρώτην φοράν τόν κατέλαβε» ό ποιητικός οίστρος 
κατά τό έτος 1811, τόν καιρόν τής γεννη'σεως τού 
υιού τοΰ Ναπολε'οντος, τού έκ σπαργανών άναγο- 
ρευθεντος όασιλέως τής Ρώμης, ό διά τό συμβάν 
τούτο κοινός τότε τών Γάλλων ενθουσιασμός Ε'•Ε
πνευσε καί τον νεον Καζιιζίρ, καί έγραψε διθύραμ
βον, δστις, αν καί όχι αμέτοχος ελαττωμάτων 
τινων, εΐλκυσεν όμως, δια τάς πολλάς του ποιητι- 
|κάς καλλονάς, τήν προσοχήν τού κοινού, καί αύτοϋ

τού ίδιου Ναπολε'οντος, δστις καί ηύχαρίστησεν, ώς 
λέγεται, τόν νεον ποιητήν.

Αιάφοςα άλλα ποιημάτια ήκολούθησαν τόν δι
θύραμβον τούτον, μεταξύ τών οποίων διεκρίθη, διά 
τήν καθαρότητα τής στιχουργίας, τραγωδία Επι- 
γραφόμενη ΠοΙι-ζένη, τής οποίας απόσπασμα μόνον 
έκρινεν άξιον ό ποιητής να διατηρήσει είς τήν συλ
λογήν τών ποιημάτων του.

έξελθών τού Εκπαιδευτικού καταστήματος, κατά 
τό δέκατον όγδοον τής ηλικίας του έτος, έπρεπε νά 
σκεφθή ποιον τού βίου στάδιον έμελλε νά έκλεξη. 
Δυστυχήματα Εμπορικά ήνάγκασαν τόν πατέρα του 
νά πωλήση τό Εργοστάσιου του, καί, μεταβαίνουν 
είς Παρισίους, νά δεχθή δημοσίαν τινά θέσιν εί; 
τήν ύπηρεσίαν τών Εμμέσων φόρων. 0 διευθυντής 
τής υπηρεσίας ταύτης, Φρανσαί ό Εκ Νάντης, θαυ- 
μάσα; τήν εύφυια» τού νέου Καζιμίρ, τόν προσελα- 
βεν εντός τού γραφείου του, καί Εχρημάτισεν ό 
πρώτο; αύτού Μαικήνας.

Είς τό μεταξύ τούτο, τ’ ονομα τού νέου ποιητοΰ 
ήρχισεν ολίγον κατ’ ολίγον νά φημίζεται είς τήν 
Γαλλίαν καί είς τόν κόσμον. Από καιρόν είς καιρόν, 
τό κοινόν έδεχετο μετά θαυμασμού τάς λυρικάς 
του ποιήσεις, τάς Μεσσηνιακάς Εκείνα; ώδάς, διά 
τών όποιων τ’ όνομά του έμελλε ν’ άπαθανατισθή. 
Ποτέ λύρα ποιητική δένέκρουσε χορδήν μεταδίδου- 
σαν θιρμό τερον τούς παλμού; τη; είς τάς καρδίας 
ολοκλήρου έθνους 1 Ποτέ τίτλος απλούς ποιήματος δέν 
Εξεφρασε καταλληλότερου Εποχής τίνος τάς άνάγκα; 
καί τά αισθήματα!

Ας άναπολήση έκαστος τάς δεινά; ήμ.ερας τής 
Γαλλίας κατά τό 1815 έτος. Ας φαντασθή έθνος 
άναβαν προ ολίγου είς τόν κολοφώνα τή; δόξης, καί 
στήσαν θριαμβικούς τάς σημαίας του είς δλας σχεδόν 
τά; μητροπόλεις τής Ευρώπης, πίπτον έπειτα διαμιά; 
είς πολιτικόν Εςευτελισμόν απαραδειγμάτιστου, 
βλεπον στρατούς ξένους στρατοπεδεύοντας είς τάς 
πόλεις του, αφοπλίζοντας τούς στρατιώτας του, 
διαλύοντας τάς βουλάς του, προγράφοντας τού; πο- 
λιτας του, καταστρεφοντας τά μ,νημεΐά του, λαφυ- 
ραγωγούντας τά μουσεΐά του, καί, εν μέσω τούτων 
όλων, νεανίαν είκοσι καί τριών Ετών, Εμπνεόαενον 
αίφνης άπό τήν μούσαν τού πατριωτισμού, ψάλλοντα 
διά μαγευτικών ήχων τήν παρελθοϋσαν δόξαν καί 
θρηνωδούντα τά παρόντα τής πατρίδος δυστυχή
ματα· καί όνομάζοντα τά Ελεγεΐά του ταύτα ώδάς 
Μεσσηνιακάς, πρός άνάμνησιν τών μακρών πολέμων 
καί τών Εθνικών συμφορών τών Μεσσηνίων, καί τής 
απάνθρωπου πράς αύτούς τών νικητών Λακεδαιμο
νίων διαγωγής. Α; φαντασθή όλα ταύτα, καί τότε 
δεν θέλει βεβαίως απορήσει άν τήν Γαλλίαν ολό
κληρον ηλέκτρισαν τά άσματα τού νέου τούτου άοι- 
δοϋ, άν Εντός ενός έτους Εδαπανήθησαν πολλαί μυ
ριάδες ’αντιτύπων τών τριών πρώτων αύτού Μεσση 
νιακών ωδών, καί άν ά συγγραφεύς αύτών μετεβαλεν 
αίφνιδίως, κατά τήν ιδίαν του περί τού λόρδου 
Βύρωνος έκφοασιν, τήν νύκτα αύτοϋ είς ήμέραν, 
χαί τύν αιώνα αύτοϋ είς γενεάν μεταγενεστέρων.

Αλλά τόν γενναιόφρονα τούτον ποιητήν δέν ΕνΕ- 
πνευσαν μόνα τά δυστυχήματα τής Γαλλίας. Καί

άλλαι πράξεις γενναίαι, καί άλλαι πολίτικα! συμ- 
φοραί Εκίνησαν τής λύρας αύτού τάς χορδάς. Η 
έλλάς πρό πάντων, ή Ελλάς άγωνιζομενη τόν περί 
τών δλων άγώνα, ή Ελλάς έλκύουσα τότε τήν συμ
πάθειαν καί τόν θαυμασμόν όλου τού κόσμου, 
εχρημάτισε τό προσφιλέστερου τών ποιήσεων αύτού 
αντικείμενου. Η φιλαυτία Εθνική μάς άπατά, ή αϊ 
πέντε έλληνικαί τού ποιητοΰ Δελαβίν ώδαί είναι τών 
λυρικών αύτού ποιημάτων τ’ αριστουργήματα (1).

Ούχ ήττον τή; λυρικής, Εδόξασε τόν Δελαβίν ή 
δραματική ποίησις. Συνεγραψε τραγωδίας πολλά; 
καί κωμωδίας, τών όποιων τινές έφθασαν νά παοα- 
σταθώσι τριακοσιάκις είς τά γαλλικά θέατρα.

Τά Φιλελεύθερα τού ποιητοΰ τούτου αισθήματα επό
μενον ήτον νά κινήσωσι κατ’αύτού τήν απέχθειαν τού 
γαλλικού υπουργείου ΪΠλλέλ, Επί τής βασιλείας τού Τ 
Καρόλου. Κατεΐχεν ό Δελαβίν τήν θέσιν βιβλιοθη
κάριου εί; τό υπουργείου τής δικαιοσύνης, κα! ή θέ- 
σι; αϋτη αίφνιδίως καί άναιτίως κατηργήθη. Αί 
Εφημερίδες τή; άντιπολιτεύσεως ύψωσαν φωνήν άγαν- 
ακτήσεως, καί ό δούξ τού ’Ορλεάν, ό μετά ταύτα 
βασιλεύς τών Γάλλων Φίλιππος, δστις, ύποκρινό’· 
μένος τότε φιλελεύθερα αισθήματα, έτρεφεν ιδίαν 
πρό; τόν Δελαβίν φιλίαν, τόν διώρισε βιβλιοθηκά
ριον αύτού. « Ο κεραυνός έπεσεν εί; τήν οικίαν σου, 
έγραφε πρός αύτόν· Ελθε νά κατοίκησης είς τήν 
Εδικήν μου ». Εκτοτε ή μεταξύ τού δουκός καί τού 
ποιητοΰ φιλία εγεινε στενωτε'ρα, καί διήρκεσε μέχρι 
τού θανάτου τού τελευταίου.

Δίς Επί τού ύπουονείου Εκείνου Επαρουσιάσθη ό 
Δελαβίν ώ; μέλος υποψήφιον τής γαλλικής Ακα
δημίας. Αλλά τήν πρώτην φοράν Επροτιμήθη αύτού 
ό Επίσκοπος τής Ερμουπόλεως, τήν δευτέραν ό αρχιε
πίσκοπος τών Παοισίων. Φίλοι του τινές τόν Επρό- 
τρεπαν νά παρουσιασθή καί τρίτον· αύτός δμως 
δέν ήθέλησε, «φοβούμενος, έλεγε γελών, μήπως 
αύτήν τήν φοράν τού άντιτάξωσι τόν πάπαν ». Αλλά 
τέλος πάντων ή δικαιοσύνη ύπερίσχυσε, καί, τήν 25 
ίουλίου 1825, διά ψήφων είκοσιεννεα, Επί τριάκοντα 
ψηοοφόρων, Εψηφίσθη ακαδημαϊκός.

0 Δελαβίν εδείχθη μέγας θιασώτης τή; ιουλία- 
νής Επαναστάσεως, καί διότι τό κίνημα Εκεϊνο Εσυμ-

(1) ‘Ο Ερανιστή; τών ολίγων τούτων βιογραφικών ση
μειώσεων ηύτύχησε νά γνωρίση έκ τοΰ σύνεγγυς τόν βιο
γραφούμενο-, ποιητήν είς τήν Νεάπολιν, περιηγούμενο» τότε 
τήν Ιταλίαν μετά τών Εξαίρετων φιλελλήνων όεσποινών, 
τής δουκίσσης τής Πλακεντίας καί τής μακαρίτιδος θυγα- 
τρόςτης. ‘Ο Ενθουσιασμός του ύπέρ τής ‘Ελλάδος καί τοΰ 
ελληνικού άγώνος ήτον απερίγραπτος. Ήσαν μίαν τών ήμε
ρων προσκεκλημένοι |άμφότεροι είς τής δουκίσσης τής Πλα
κεντίας· κατά τήν ήμέραν Εκείνην, ό φιλέλλην ποιητής 
έμελλε νά Επισκεφθή τόν γνωστόν άρχαιολόγον Γέλλ, τόν 
όποιον παράδοξος πρός τούς ’Οθωμανούς συμπάθεια κατε- 
στενεν άδικον πρός τόν Εθνικόν άγώνα τών Ελλήνων. Ίό 
γεύμα ήτον έτοιμον, καί ό Δελαβίν δέν Εφαίνετο. Ήλθε τέ
λος πάντων τεταβαγιςρνος δλως καί κατακόκκινσς’ Εζήτησε 
συγγνώμην διά τήν βραδύτητα, καί, καθήσας πλησίον τού 
φίλου του, είπε πρός αύτόν"—« Χαίρω δτι ήγωνίσθην σήμε
ρον ύπέρ τών ‘Ελλήνων, άλλά λυπούμαι δτι πάρέβην τούς 
κανόνας τής εύπρεπειας.‘Ο Γέλλ δέν ύποφέρεται’ Εμάλωσα 
μέ αύτόν Εντός τής οικίας του. Δέν θέλω ποτέ πλέον νάτόν 
ίίδώ’ τιμώ τήν πολυμάθειάν του, άλλ’ άποστρέφομαι τήν 
[καρδίαν του ».
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φώνει μέ τάς άρχάς You, καί διότι τ αποτελέ
σματα αύτοϋ άπέβησαν ύπερ you προστάτου και 
φίλου του Φιλίππου. Τότε έσύνθεσε τόν λεγόμενον 
Παρισινόν Υμνον, άδόμενον άντι τοΰ παλαιού Μασ- 
σαλιακοΰ, άν καί πολύ κατώτερον αύτοϋ, άς τό 
όμολογήσωμεν, κατά τήν αξίαν.

0 Δελαβίν είχεν ώραίαν τήν ψυχήν, ώς καί τήν 
ευφυΐαν. Αγαθός πολίτης, αγαθός σύζυγος, αγαθός 
πατήρ, άγαπώμενος καί τιμώμενος παρά πάντων, 
έζησε βίον άνετον καί κομψόν, άπολαμβάνων άφθό 
νους τούς ήθικούς καί υλικούς τής εύφυιας του ταύ- 
της καρπούς, μέχρι τοΰ μηνός νουεμβρίου τοΰ 1844 
έτους, δταν θάνατος άωρος τόν ή'ρπασεν άπό τούς 
ζώντας, άφήσαντα λύπην μεγάλην εις τούς οικείους 
του, είς τό έθνος του, είς δλον τόν φιλολογικόν 
κόσμον, καί είς τούς γνωρίσαντας καί έκτιμήσαν- 
τας τά προτερήματα καί τάς άρετάς του.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΧΟΛΕΡΙΚΗ.
0 αγγλικός Χρύνοο άναφε'ρει τήν εξής θεραπείαν 

τής χολε'ρας, ένεργουμενην είς Σεβιλλίαν κατά τά 
1833, μέ σχιδοΓ άΛάνθαοτον έπιτυχίαν, παρά 
τοΰ ίσπανοΰ ίατροΰ Δόν Πε'τρου Βάσκουεί,, δημο- 
σιεΰσαντος εκτοτε μικράν περί τούτου πραγματείαν, 
ήτις πολλά ολίγον είναι τήν σήμερον γνωστή·

0 ρηθείς ιατρός εθεράπευε τούς άσθενεϊς του αμι
σθί, δχι μόνον τούς πτωχούς, άλλά καί τούς πλου
σίους, τούς όποιους ύπεχρε'ονε μόνον νά προσφε'ρωσι, 
μετά τήν θεραπείαν, συνδρομήν τινα είς τό δείνα 
ή τό δείνα ευεργετικόν κατάστημα- ώστε υπόνοια 
άγυρτίας τούλάχιστον δέν χωρεΐ.

Δημοσιεύοντες αύτήν, άφίνομεν, ώς ή ρηθεϊσα εφη 
μερίς, τούς επιστήμονας νά έπιφέρωσι τάς περαι
τέρω κρίσεις των.

Αμέσως μετά τήν εισβολήν τής νόσου, ό πάσχων 
πρέπει νά πίη τρία μικρά ποτήρια (χίχαρας, 
50—60 δραμίων χωρητικότητος) ελαίου καθαρού, 
είς διαστήματα ίσα 8—10 λεπτών, έν τέταρτον 
τής ώρας μετά τό τελευταϊον ποτήριον (ή καί τα- 
χύτερον άν άρχίση, δ εμετός), ό πάσχων πρέπει νά 
πίη, έωσότου έμέση, ποσότητα ικανήν υδατος ΰπίμ- 
χΛια,ροΐ. 0 έμετος ήμπορεΐ νά εύκολυνθή γαργα- 
λιζομένου έσωτερικώς τοΰ ούρανίσκου διά πτερού 
βρεγμένου μέ έλαιον.

Αφού παρέλθη ολίγη ώρα πρός άνάπαυσιν, δίδε
ται πάλιν είς τάν πάσχοντα ύδωρ χλιαρόν, άλλ’ δχι 
πλέον έλαιον οσάκις δέ τάν ένοχλήση πολύ ό εμε
τός, παύεται διά τής πόσεως μεγάλου ποτηριού 
ψυχρού υδατος.

Παρετηρήθη δτι πολλοί τών άσθενών δέν ήδυναντο 
νά πίωσι τά τρία ποτήρια τοΰ ελαίου, διότι τό πρώ
τον μόνον ήτον άρκετόν νά έρεθίση τόν στόμαχον. 
Είς τοιαύτην περίστασιν, γίνεται χρήσις ολίγου ψυ
χρού υδατος μεταξύ έκάοτης δόσεως· άπαιτεϊται 
δμως νά δοθώσι καί τά τρία ποτήρια τοϋ ελαίου, 
άλλως ή θεραπεία δέν ένεογεϊ δραστηρίως.

Σημείωσαι δτι τό έλαιον δέν ήμπορεΐ ποτέ νά 
βλάψη,. Απ’ εναντίας, μόλις εισχωρήστι είς τόν 
στόμαχον, ενεργεί άπ’ εύθείας κατά τή; προξενούσης 
τήν χολέραν δηλητηρίου επιρροής.

Τήν επαύριον, άν ή γλώσσα τοΰ άσθένοΰς ήναι 
άκόμη κακή, ήμπορεΐ νά πίν) πάλιν μικρότατον πο
τήριον ελαίου μέ ολίγον ψυχρόν ύδωρ, καί έπειτα άρκε
τήν δόσι υδατος χλιαρού, πρός κίνησιν τοϋ έμέτου.

II μετά ταύτα δίαιτα πρέπει νά ήναι ζωμός βο
δινού κρέατος μέ καλόν ποτήρ^ν ισπανικού οΐνου, 
καί ποτήρια πολλά κατά συνέχειαν ψυχρού υδατος. 
Είς διάστημα εξ ή έπτά ήμερων, ό ζωμός δίδεται 
παρ’ ημέραν παχύτερος, τού οποίου γίνεται χρήσις 
πρωί καί εσπέρας, καθώς καί τών λοιπών ειρημέ- 
νων ποτών. Μετά ταΰτα, ά άσθενής ήμπορεΐ νά 
έκλεξη, ό ίδιος τήν τροφήν του, άπέχων δμως, δι’όλί- 
γον καιρόν, βουτύρου, γάλακτος καί τυρίου.

Ο ιατρός Βάσκουεζ, εκτός τής ρηθείσης μικρας 
πραγματείας, ε’ςέδωκε καί υπόμνημα ίστορικο-ϊα- 
τρικόν, δπου εκθέτει έν έκτάσει τούς λόγους έφ’ών 
στηρίζεται ή ανωτέρω θεραπεία. Τό υπόμνημα τοΰτο 
περιέχει τά ονόματα καί τάς κατοικίας πλέον τών 
130 άσθενών, ίατρευθέντων έντελώς διά τής μεθό
δου ταύτης, εντός μόνης τής πόλεως Σεβιλλίας* 
καί προσέτι διαφόρους έπιστολάς πρός άπόδειξιν δτι 
έγεινε χρήσις αύτής, μέ μεγίστην έπιτυχίαν, είς 
Μάλαγαν, Γιβραλτάρ, κτλ.

Ο ρηθείς ιατρό; βεβαιόνει δτι, οσάκις προσεκλή- 
θη έγκαίρω;, δέν άπέθανε χάνεις τών ούτω θερα- 
πευθεντων άσθενών, καί δτι, άπ’ έναντίας, έσωσε 
πολλούς καί έκ τών όσους έπεσκέφθη καθ ήν στιγ
μήν έθεωροΰντο γενικώς ώς εκτός πάσης έλπίδος 
θεραπείας.

ΦΤ2ΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

ANONA Η ΛΕΠΙΔΩΤΗ.
(Anona Syuamosa).

Φυτόν φυόμενον είς τάς δυτικά; καί Ανατολικά; 
Ινδίας, καί τήν μεσημβρινήν Αμερικήν καί είς πολλά

λα τής Ευρώπης μέρη οιον εις Προβεγγίαν καί 
Λαγκεδόκα- υπάγεται είς τήν οικογένειαν τών Ανο· 
νοειδών (Anonaceae) καί είς τήν Πολυανδρίαν 
Πολυγύναιον τοΰ Λινάνου. Τά φύλλα τοΰ φυτού 
τούτου είναι λογχοειδή, λεία, διαφανή καί στιγ- 
μωτά, τά πέταλλα έξωτερικώς ημίκλειστα, ό δέ 
καρπός δσον πυγμής μέγεθος έχων, εΐναε εύειδής, 
καί κεκαλυμμένος.άπό λεπίδας καί πολύ ευχάριστο; 
τήν γεΰσιν· ένεκα τούτου καλλιεργείται καί είς πολ
λά μέρη.

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΔΟΥΝΑΒΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΟΥ.
Ο Δούναβις, εί; τών σημαντικωτέοων τής Εύ 

ρώπης ποταμών, πηγάζει κατά τήν 48° Βορείου 
Πλάτους, καί τήν 23° Ανατολικού Μήκους, καί 
έκβάλλει διά πολλών στομάτων είς τόν Εΰξεινον 
Πόντον έ/.ατέρωθεν τής 45° Βορείου Πλάτους καί 
ύπό τήν 45° 20* Α. Μ. Δέχεται δέ δεξιόθεν καί 
αριστερόθεν τού; έξής παραποτάμους· καί δεξιόθεν 
μεν δέχεται. 1) τόν Ί,ΙΛιρον ή Ί.Μάργαν, 2) 
τόν y/ejoz, 3; τόν Ίσα(α, 4) τόν 7>-<οι-, διερ 
χόμενον διά τής Ινσβρούκης, καί παραλαμβάνοντα 
δεξιόθεν τόν Σάλζαχον δστις διέρχεται διά τή: 
πόλεως Σαλισβούργης (Salisburg), 5) τόν "Λνισον 
(Ens)p 6) τόν ^ίιιβην, 7) τόν z/γαΓόζ δια,όρέοντα 
τήν Βιλλάχην πόλιν, καί δεχόμενον αριστερόθεν 
τόν Μούραν. 8' τόν ίΡάβητ, 6} τόν Σανόν, δια? 
ρέοντα τήν πόλιν Λουβιάνην, καί δεχόμενον δεξιό- 
θεν τόν Κούλπαν, καί 10) τόν Σερνικόν Μύραυον.

Αριστερόθεν δε 1) τόν ΆΛτ/τόταν (Altnnilil) 2 
τον Οίαγον, 3) τόν Νευτραν, 4) τόν Λ/δρασσζ 
(March) τόν Γ{ άιον, 6) τόν Τίβισιον (Theis), 
δεχόμενον αριστερόθεν τόν Σαμώσιον, τόν Μαρώ· 
σιον καί τόν Κοιρίσιον, 7) τόν Αλίτην, καί 8) τόν 
Προΰτον.

Διέρχεται δέ διά τών πόλεων Οΰλμης (Ulin 
Ρατιβόνης (Regensburg), Πασσοβίας, Λίντης, 
Βιέννης, Πρεσβούργης, Κομόρνου, Ράβης (Raab,) 
Γρείλης, Βαϊζένης, (Waitzen), Πέστης καί Βού 
^Ίς, (τής μεν πρώτης κείμενης Χατά τήν δεξιάν, 
τής δε δευτέρας κατά τήν άοιστεράν τοΰ ποταμού 
όχθην), διά τού Βελιγραδιού, τής Νέα; ’Ορσόβης, 
τού Βιδδίνου (Widdin), τής Νικοπόλεω;, τής Σι- 
στόβης, τή; Ρουτσοΰκης, τής Ιβραιλας, Γαλαζίου. 
ίσμαήλη, καί Κιλανόβας. κτλ.

Πηγάζω/ ο ΊΓΟταιζός εις τ*ζΐν ά'»α'το'λιχτ,ν χατά- 
χλισιν τού Μελανός Δρυμού, ορούς άγείου, τραχέος, 
καί δενδροφύτου, καί 4600' ποδ. υπέρ τήν θά
λασσαν ανυψωμένου, διασχίζει μετέπειτα καταρρέων 
ταχέως, τήν σειράν τού όρους ίούρα, καί διαρρέει 
άπό τή; κωμοπόλεως Σιγμαρίγγης ’ (16 92 
ύπέρ τήν θάλασσαν.) μέχςι τής Πασσοβίας (800' 
ποδ.) τό Βαυβαρικόν ύψίπεδον κατά δύο ίδιαζ υσας 
διευθύνσεις, ήτοι Βορειανατολικώς μέν άπό τής 
Σιγμαρίγγης μέχρι τής ‘Ρατισβόνης, Νοτιοανατο 
λικώς δέ άπό ταύτης μέχρι τής Πασσοβίας. Εντεύ
θεν τήν αύτήν ώς έγγιστα άκολοΛών διεύθυνσιν, 
ιισεοχεται είς όευτέραν σημαντικωτέρα διαρόήξεω; 
κοιλάδα, άχρισοΰ ολίγον τι ανωτέρω τής Βιέννης, 
(466 ποδ. υπέρ τ θάλασ.) με ταβά, είς τάς πεδι-

(Φυλλάδιον 48. Τομ. Β.)

νάς χώρα; του, αιτινες κλιμακοειδώς ή μια ύπεράνω 
τής άλλης κείμεναι δέχονται βαθμηδόν τά υδατά 
του διά τών πυλών τοΰ Ποσσονίου (Presbourge) 
(430' ποδ.) Ενταύθα διασχίζεται ό ποταμός κατ’ 
άρχάς μέν είς δύο, έπειτα δέ είς τρεις βραχίονας 
μέχρι τοΰ Κομόρνου, δπου ένοΰται πάλιν είς έν 
ρείθρου, μορφώνων ούτω δύω νήσους ικανού μεγέθους· 
διά τής πύλη; Βαϊ,ένη; (350' ποδ.) δθεν πρός νό
τον καμπτόμενος κατ ορθήν ώς έγγιστα γωνίαν, 
διαρρέει ούτω διευθυνόμενος ικανόν διάστημα, εω- 
σοΰ στραφή νοτιοανατολικοί; μέχρι τοΰ Βελιγραδιού, 
καί έκεΐθεν Ανατολικώς μέχρι τής τρίτη; πύλης του 
Όρσόβης (180' ποδ.) Από δέ ταύτης ρέων Νοτια- 
νατολικώς δι’ ελιγμών, διευθύνεται έπειτα κατ’ εύ- 
θεΐάν άνατολικώ; άχρι τή; πόλεως Σιλιστρίας· δθεν 
είς πολλούς διασχιζόμενος βραχίονας, κάμπτεται 
πρός βορράν μέχρι τοΰ Γαλαζίου, καί εντεύθεν λαμ- 
βάνων πάλιν ανατολικήν δίεύθυνσιν, έκβάλλει είς 
τόν Εΰξεινον Πόντον.

Τοιουτοτρόπως ό Δούναβις συγχέει διά τοΰ ρεί
θρου του τό κέντρον τής Ευρώπης μετά τοΰ ανατο
λικού μέρους αύτής. II δέ πλωσιμότης του άοχεται 
μέν άπό τής Οΰλμης, είναι δέ σημαντική άπό τής 
Βιέννης μόνον, καθισταμένη δύσκολος παρά τήν Γρεί- 
λην καί Όρσόβην διά δινών καί βράχων, ύ>ς καίεί; 
άλλα πολλά τού ποταμού μέρη τοΰτο συμβαίνει, 
ένεκα τής όλιγοϋδρίας, τών πολλαπλών ε’λιγμών, 
καί τής μεταβολής τοΰ πλωτού ρείθρου. Φέρει δε 
θαλάσσια πλοία άπό τής πόλεως ‘Ρουστσούκης.

Εκ τών πολλών καί εύΰδρων παραποταμών αύ- 
τοΰ, οΐ διά τήν συγκοινωνίαν διάσημοι είναι, ό ίν- 
νος άπό τής Ινσβρούκης πλατύ; γενόμενος. Ο Σάλ- 
ζαχος άπό τής Αχλ=ΐν·ης (Halleiu), ό Δραΰος άπό 
τή; Βιλλάχης, ό Σαΰος άπό τής Λουβιάνης, ό Αλ- 
ταμόνας άπό τής Διρφούρτης. ό Μόρακος άπό τής 
Γοδίγγης, ό Τίβισκος άπό τήν τοΰ Ερνάδου συμ
βολήν, καί ό Μαρώσιος άνωθεν τής Καρολουπόλεως. 
Οϊ τεχνητοί σύνδεσμοι τής περιοχής τοΰ Δουνάβεω; 
είναι ολιγάριθμοι- ήτοι, ή τόν Δούναβιν μετά τοΰ 
Μοίνου συνδέουσα διώρυξ, ή καί Λουδοβίκειος κα
λούμενη, ή τής Νικοπόλεως, ή τοΰ Αΰτοκράτορος 
Φραγκίσκου, καί ή Βένα.

Ή άπό τών πηγών τοϋ ποταμού μέχρι τών εκ
βολών αύτοϋ ευθεία άπόστασις εινηι 229 γεωγρα
φικών μιλίων, ή δέ έκτύλιξις τοΰ δρόμου του 365 
γ·ωρρ. μιλ. καί ή περιοχή αύτοϋ, ήτοι ή έξ ής δέ
χεται τά υδατά του χώρα, 14490 Q μιλ.

Πεδιάδίζ τοΰ ^οονάβιως.

ά. ιΠ .πενιάς rijc ΛύστρΙας, περιστοιχουμένη 
κύκλω ά~> βουνά, συνίσταται ποός μέν
βορράν τοΰ Δουνάβεω; άπό τήν μονότονον τοϋ Μο- 
ράκου πεδιάδα- πρός δέ νότον τερπναί καλλιεργη- 
μέναι χώρα· διαδέχονται τόπους άμμώδεις.

β'. Ή ά,'ω Ον> γ^ι.χ!) JTtdtac χωριζομένη άπό 
τή; ανωτέρω Sid τοΰ Λείθη καί τών μικρών Καρπα
θίων, είναι προς βυσμάς πιδινωτάτη, καί έμφανί- 
,-ται ώς πνθμήν άποζηρανθείσης ή άπορρευσάσης 
λίμνης, τής όποιας λειψανον δύναται νά θεωρηθή ή 
άβαθή; τοΰ Νεσσουδέλλου λίμνη (527’ ποδ. ύπέρ
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-ήν θάλασσαν) με τά πρός τό ΝΑ. κείμενα έλη. 
Πρός βορρά* εισδύει κατά τόν Ουαγον καί τόν Νεύ 
τοαν κολποειδώς εϊς τά Καρπάθια· πρός άνατολ. 
δέ τοϋ Ράβα ποικιλία πεδιάδων καί λόφων σχημα
τίζουσι τούς προδρόμους τού Βακωνείου δρυμού.

γ'. ‘Ή κάτω Ούγγριχη πεδιάς κειμε'ιη 100' 
ποδ. περίπου χαμηλότερα τής άνω, είναι πρός Δ. 
μόνον εις τά πέριξ τής βαθείας λίμνης Πλατένης, 
τοϋ Σαύου καί Δραύου, όρεινή καί λοφώδης. Αλλως 
δέ καθ’ ολοκληρίαν πεδινή, καί παρά τήν άριστεράν 
τού Δοιράβεως θχΟην έξ έρημων τά πλεΐστα συνί- 
βταται εκτενών, άδένδρων, αμμωδών, καί ε’ρειζο- 
φύτων πεδιάδων, έκ στεππαίων λειμώνων καί ελών, 
καί ίσως περιεκλύζετο άλλοτε ύπά τών ύδάτων με
γάλης λίμνης.

δ'. ‘Η πεδειάς τής Β.ίοιγίαις, τούτέστιν ή χώρα 
τών εκβολών τοϋ Δουνάβεως, έν γένει μέν τόν αύ
τόν τύπον ώς ή άνωτέρω έχουσα, άλλ* όλιγώτερον 
επίπεδος, καί είς τήν διάπλασιν τοϋ εδάφους καί 
τήν βλάστησιν μονόμορφος, διαρρέεταε, ώς καί αί 
Ούγγρικαί πεδιάδες παρά τού ποταμού διά πλατέος 
έλώδους κοιλώματος, πλατυνομένου παρά τάς ε’ζβο- 
λάς είς άσήμαντον σχετικώς, καί παρά λιμνοθαλάσ
σων διατεμνόμενον Δέλτα.

‘H δέ έκτασις τών πεδιάδων του, εϊναι, τής μέν 
πεδιάδος τού ιχέσου Δουνάβεως 1,800 □ μιλ. έξ 
ών 1,600 □ έχει ή κάτω Ουγγρική πεδιάς, τής 
δέ τού κάτω Δουνάβεως 600 □ μιλ.

ΚοιΛάδες τον Λονχάβιως.
0 ίλλάργας (Iller), ό Λέχος (Lech), καί ό ϊσαο 

άποβλύζουσι τών βορείων, ό δέ Ράβας (Raab) καί 
Λείθης (Leitha) τών ανατολικών προαλπείων όρέων.

έκεϊνοι μεν προβαίνουσιν έκ βραχειών ορεινών 
κοιλάδων (κατά τήν Καμπηδόνην, (Kempten), 
τήν Φαυκενσίαν (Faunse) καί τήν Τολτίαν (Toelz) 
είς τό ύψίπεδον τού άνω Δουνάβεως, ούτοι δέ κατά
τάς πόλεις Αγιον Ριχτάρδον καί Ερλάχην, είς τά 
βαθύπεδα τοϋ μέσου Δουνάβεως· Πολύ σημαντι- 
κώτεραι τούτων εϊναι αί λοιπαί τού Δουνάβεως πα-
ρακοιλάδες, καί πρό πάντων μεταξύ όλων τών 
’Αλπείων, ή τού Ιννου, ένεκα τού μήκους καί τής 
θέσεώς της. Ούτος δέ απορρέει έκ πολλών μικρών 
λιμνών μεταξύ τών πρωτευουσών σειρών τών Ραιτι- 
κών Αλπεων, καί διατρέχει έντός τών Αλπεων κοι
λάδας τετραπλοί τύπου. ‘Η άνω παράλληλος κοι- 
λάς αυτού (Εγγαδΐνον), ή ύψηλοτέρα τών ’Αλπείων 
κοιλάδων, φθάνει μέχρι τοϋ ύψους τών μεσαίων 
Αλπεων. ‘Η άνω πλάγιά κοιλάς του άπό τή; Φιν- 
τερμίζης μέχρι τής Λανδέκης, βραχεία καί στενή· 
ή κάτω παράλληλος κοιλάς, πλατεία, ταπεινή καί 
σκαφοειδής, ή κάτω πλαγία κοιλάς, άπό τής Κουρ- 
στεινης μέχρι τής Ροζενεΐμης. ‘Η πλωσιμότης του 
άρχεται άπό τής ίννογεφύοας (Insbruch).

At τοϋ Σαλζάχου καί ’Ανίσου κοιλάδες μερίζον
ται κυρίως είς δύο. ’Αμφότεροι σχηματίζουσι κατά 
τόν άνω δρόμον των, κατά τήν βόρειον τών Θαυ- 
ρικών όρέων υπώρειαν, παραλλήλους κοιλάδες περι- 
κλεισμένας άπό ύψηλάς όφρϋς, καί κειμένας είς τήν 
αύτήν ποοεκβολάν. Αατά τόν μέσον όμως δρόμον 
διασχίζουσι διά στενών, άγριων βαθυτετμημένων,
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καί πρός άλλ ήλους ποραλλήλών, πλαγίων κοιλάδων 
τάς προκειμένας ’Αλπείους σειράς, έκ τών όποιων 
έξέρχονται, ό μέ Σάλζαχος κατά τό Σαλισβοΰργον, 
ό δέ Ανισος κατά τήν Στυρίαν (Sterye)

Η τού Μούρα κοιλάς ομοιάζει τάς τών άνω· κεϊ- 
ται όμως είς τήν νοτίαν τών Θαυρικών υπώρεια*, 
ό δέ ποταμός διέρχεται, πρός νότο* τρεπόμενος, τά 
προάλπεια (άπό τής Βούργης μέχρι τού Ερενχάσ- 
σγεν).

Ο Δραΰος σχηματίζει μίαν μόνην παράλληλον 
!κοιλάδα, ή'τις είς τήν νότειον ύπώρειαν νών Θαυρι- 
κών εϊναι μέχρι τής Σπηάλης άγρια καί ύψηλή. 
Εζεΐθεν τό μέν πρός τήν άριστεράν όχθην έδαφος 
πλατύνεται· τό δέ πρός τήν δεξιάν έγγίζει τήν 
απότομον κατάκλισιν τών Καρνίων Αλπεων. Κατά 
τήν Μαρβούργην ταπεινοϋνται καίαί Κάρνιαι Αλπεις 
είς χαμηλού; λόφους.

Η τοϋ Σαύου κοιλάς όμοιάζει τή προτέρα· πλα- 
τόνεται κάτωθεν τής Αουβιάνης (Ααβάκου) καί συν
οδεύεται μετά ταύτα μέχρι τή; εξόδου είς τήν 
πεδιάδα άπά χαμηλά; ράχεις, ΚοιΛάδες τοϋ Τιβί- 
σχον η τον Οϋγγροχαρπαθιχοϋ οροπεδίου. Οί 
παραπόταμοί τού Τ ιβίσκου — Αλυτης, Σαμώσιο;, 
Μαρώσιος, καί Κοιρισιος, σχηματίζουσιν άξιολό- 
γους παραλλήλους κοιλάδας, τών όποιων ή διεύ- 
θυνσις καί αί ιδιότητες διοοίζουσι τόν διαμελισυ.όν 
τών ορεινών όφρύων διότι ό μέν Κοιρισιος καί Μα
ρώσιος διατηροϋσι τόν χαρακτήρα αύτόν τής εισόδου 
τοιν είς τήν πεδιάδα· ό δέ Αλύτης καί Σαμώσιος 
εξέρχονται εϊς τό βαθύπεδον διά πλαγίων κοιλάδων 
χωρίς ν’ άναιρέσωσι τήν ενότητα καί άπομόνωσιν 
τής τών πηγών των χώρας. Αί ύέ τού Ερνάδου 
(δεξ. παραποδ. τού Τιβίσκου), τοϋ Γράνου, τού 
Ούάγού, τού Αρβου, τοϋ Δοναίκου καί Ποπράδου 
(δεξ. παραπόδ. τού Βιστούλα) ύπάρχουσι, δυνάμει 
τού μεγάλου πλάτους των,κέντρα καλλιεργείας, καί 
δυνάμει τής ήνεωγμένης μορφής των, αί φυσικαί 
οδοί μεταξύ τών μερών τού Τρανσυλβανικοϋ όροπε- 
δίου καί τών γειτνιαζουσών πεδιάδων, έπίσης καί 
ενταύθα διορίζουσιν αί κοιλάδες τόν διαμελισμόν 
τοϋ όροπεδίου,

ί I. Σ. ΓΑΛΑΤΗΣ.

Π0ΙΗ2ΕΙ2.
ΤΩ Κ. Δ. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΙ1.

Κ’ εκείνος λοιπόν! —γλυκύ έμειδία ώς κόρη,
Τό άπλαστον δώμα

όπότε σιγή, μέ χύνον ακτίνας θεώρει,
Κ’ ακίνητον όμμα ! —

Μ’ έσθήτα φωτός, όλόχρυσον κόμην, ον θειον 
Μ’ουράνιον βλέμμα,

Εις τήν προτομήν εγγύς έπεφάνη, δεικνύον 
Αποίητον στέμμα.

Κ εκείνος θαρρεί τδτ (LLlor πώ; βλέπει ώς Ερων-, 
Πώς τώ 'καμνε νεύμα·

Αλλ’ όμως ό παΐς, ό άγγελος ήτον ό αίρω*,
Τών παίδων τό πνεύμα!

I

Κ’ εκείνος λοιπόν! — ό κρίνος τού Γλαύκου Ταμίση 
Καλλίστων πετάλων

Δυάδα, ταχύ άνάρπαστον είδε . .. μή χύση 
Μάργαρους, άσχάλλων.

Φιάλη χρυσή τού Πλάστου τά έχει κλεμμένα,
Κ’ αιώνια ζώσι·

Ημέραν ποτέ τά δύο» θά ίδη σμιγμένα,
Καί θά τώ τά δώση.

Καί σύ Ραγζαβή! αθάνατος γόης φοιβάζων, 
Μ’’όμήρειον λύραν,

Τήν άλλην ζωήν, κ’ήμών τάς καρδίας άρπάζων,
Τήν γήν κάμνεις χήραν —

Ω πόσον ήδύς μάς φαίνετ’ ό βίος, όπότε 
Βαθύ μελετώμεν

Τάν μέγαν Θεόν, μ’ άτάραχον πνεύμα ! —ο 
Εκεί τελευτώμεν,

έκεί έκ τής γής εύθύ διαβαίνων, τό λεϊπον 
Εδώ χθαμαλαι'ως,

(Οί πάντες θνητοί, ψυχή, καί καρδία τό είπον) 
Εύρήσεις βεβαίως —

Πλήν τί πρός αύτό ; — Τά βλέπεις άπαύστως έμ- 
Παντού, καθώς πρώτως· [Λ?ύς σου

Η άσβεστος δάς τού θείου, τοϋ ένθου νοός σου 
Σκεδάζει πάν σκότος. —

Φιάλη χρυσή τοϋ Πλάστου τά έχει κλεμμένα,
Κ’ αιώνια ζώσι-

Ημέραν ποτέ τά δύο θά ίδη; σμιγμένα 
Καί θά σοί τά δώση.

I. Ε. 1ΊΑΝΝΟΠΟΪΛΟΣ.
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’ TO NATATION.

Η τρικυμία λυσσωδώς ταράττει τά στοιχεία,
Καί ό δεινός των κρότος,

Καταβοά μ’ακάθεκτο* καί τρομεράν μανία ,
Εϊς τής νυκτός τό ζοφερόν καί φρικαλέον σκότο

Στήν λάμψιν δέ τών άφραπών μέ τρίχας ώρθωμένα; 
Με μανιώδη τρόμον,

Νά Οεωοή τήν θάλασσαν διακρίνεται ένας,
Κατά πετρών άφρίζουσαν καί βράχων αποτόμων.

4. . ,
...— Τίς είσαι φίλε·, διατί οΰτω μεμονωμένος 

. Σ' αύτήν τήν παραλίαν ·,....
— Τίς ίΐμαις ..είμαι παίγνιον τής τύχης, έρριμμένος 
Από ναυάγιον σκληρόν στήν νήσον τήν Αεσβίαν.

Με πλήρη ζωηρότητα! ώς νά παρίστατ’έτι,
Η φριιτοτάτη θέα!

Νά βλέπω νά βυθίζεται, είς τ’ ανθηρά της έτη, 
Σπασμοδικώς τό τέκνον της κρατούσα μία νέα !»..

Νέα!...γλυκεία ώς ελπίς, ώς άγγελλος γλυκεία"
Σ’όλα; τάς χάριτάς της,

Αϊτινες περιέστεφον τά κάλλη της μέ ία,
Μέ ία, πού τής έπεμψεν έκ τής Εδεμ ό Πλάστης.

Αύτή μέ πίστιν σταθεράν κρατούσα τόν παλμόν της, 
Αφεθ άποσπωμένη,

Από γονείς καί αδελφούς· διά τόν σύζυγόν της!... 
Κ’ είς τής θαλάσσης τόν βυθόν τήν εΐδον βυθισμένη’!.

Αγριων κυμάτων έρμαιον!...ώ φρίκη1...Ναι τήν εΐδον 
Τήν Σ .. Ιγγλέσση,

Δακρυβρεγμένα βλέμματα νά στρέψη πρός εκείνον, 
Τόν Απειρον Δημιουργόν!...καί είτα...νά..έκ..πνεύ..

------  [ση....

Οί λόγοι του έξέλειπον, ούδέν ήκούσθη πλέον 
Νά άντηχή έντός μου,

Είμί τοϋ βράχου τό σκληρόν κύμα τό τελευταίο*... 
Καί νά μ’ άγγέλη λυπηρώς τό μάταιο* τοϋ κόσμου.

Κ. 1ΓΓΛΕΣΗΣ.

Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ.

Τί δάκρυ χύνει 
Η βοσκοποϋλα,
Και τήν αύνούλα

Δέν χαιρετά ; 
— Στήν πεδιάδα 
Δεν βόσκει πλέον 

’ Τ’ αρνί ώραϊον,
Πού αγαπά.

Στο δάσος τρέχει, 
Πίονά κοιλάδας,
Μέ τάς λαμπάδας

Τού ουρανού. 
Σιμά τής λίμνης 
Γλυκοκυτταζει . . . 
Πικροφωνάζει,

Δέν είν’ αύτού.

Απελπισμένη 
Τόν σκύλον κράζει 
Καί πλησιάζει

Εϊς τό βουνό.
Αρνί μ?υ λέγει,
Αονί πού είσαι ;* >
Δέν ενθυμείσαι

Πώς σ’ άγαπώ j

• 4
Βούσι, πού παίζεις 

Στό χορταράκι, ι
Πού ’ναι τ’ άρνάκι ;

ήλθε νά πιη ·,
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Γλυκύ ποτάμι, 
τί Δεν μ’ακούεις 
Καί όχθας κρούεις

Χωρίς φωνή;

Χρυσό φεγγάρι 
Φέγγει τό βράδυ. 
Καί τό σκοτάδι

Ανδρα ζητά. 
Κ' ή βοσκόπουλα 
Τ’ άρνί της κράζει. 
— Τήν αγκαλιάζει

Υπνος γλυκά.

Τ* αρνάκι βλέπει 
Στό όνειρό της,
Που στό πλευρό της

Χοροπηδά.
Γελώσ’ ανοίγει 
Μαύρο ’μματάκι,
Σφίγγει τ’ αρνάκι

2τήν αγκαλιά,

Ε. Ν. Π.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.
Τάν άλαβάστρινον καί εύειδή χεΐρά σου βλέπω 

ήδη, έρασμία άναγνώστρια, νά χωρίζη ανυπομονώ; 
τά άκοπα καί ύγ.ά είσέτι φύλλα τής Εύτέρπτ.ς, 
έν ή μετά παλυ.οΰ ζωηρού καρδίας τά “Εργα χα! 
τάς Ή αέρας νά ζητή; . . . ίδπως άπαντήσης έν αύ- 
τοΐς μυθιστορήματος τινο; ήρωα ή ήρωίδα ·, έρωτά 
τινα σπαραξικαρδιον καί άτυχή·, ή τερπνά; άλλας 
καί γλυκυθύμους άγγελίας κοινωνικών συμβάντων, 
καί ανεκδότων, συρμών, συνοικεσίων, διαζυγίων 
καί απιστιών ; . . . όχι. Ταύτα δύνανται νά σ’έπα 
σχολήσωσι κατά δεύτερον λόγον. 0 ζωηρά Ελληνίς, 
έν μέσω τής παρούσης σοβαρά; καί κρίσιμου τού 
κόσμου έποχή; ζητεί, πρό παντός άλλου, νά μάθε, 
τάς τύχα; καί πεοιπετείας τών έθνών. έρωτά ανυ
πόμονος τί έγένετο ή Ρώμη ·, άνθίσταται πάντοτε 
ή ήρωϊνή Βενετία ; ή Ούγγαρία άντιπαλαίει κατά 
τών δύω κολοσσών ·, Η Γερμανία κατεβλήθη ;

Ιλιάς όλη περιπετειών καί συμφορών είναι ή’ 
διήγησις τών πολυμόρφων τούτων συμβάντων, κάί 
μόνη ή Μύτα τής Εποποιίας ήδύνατο νά ψάλη, Τ,' 
μάλλον νά εκτραγωδήση αύτά προσηκόντως.

Αν δέ καί έβραδύναμεν νά διηγηθώμεν όσα κατάι 
τόν παρελθόντα Ιούλιο* μήνα συνέβησαν ' άξιοση 
μείωτα, θέλομεν όμως διαλάβει περί αύτών έν συν·,

τόμωΐνα μή διακοπή ή σειρά τής κατά μήνα ιστό- 
ρίας μας ταύτης.

‘Η ‘Ρώμη, άφοϋ έπί δύο δλοκλήρους μήνας άν- 
τέστη κατά τών γαλλικών στρατευμάτων, κατα- 
βληθεΐσα έπί τέλους, μετά τήν τρομεράν τών Γάλλων 
έφοδον, τήνγενομένην τήν 18(30) ίουνίου, καθ'ήν 
έπεσον είς τά τείχη της δύο περίπου χιλιάδες μα- 
χητών, τό άνθος τών πολεμηστών της, ήνοιξε τάς 
πύλας της είς τόν στρατηγόν Ούδινώ, τόν έλθόντα 
νά υπεράσπιση τάς ελευθερίας της!

‘II παπική σημαία δέν έβράδυνε νά ύψωθή, καί 
ήδη ε’ννεαμελής επιτροπή, σταλεϊσα έκ Καέτου πα
ρέλαβε τήν διοίκησιν τής έπικρατείας, παραδοθεΐ- 
σαν αύτή ύπό τοΰ Ούδινώ, τοΰ έπιφυλάζαντος είς 
έαυτόν καί τόν στρατόν του μόνην τήν έπαγρύπνησιν 
τής κοινής ασφαλείας- Δεν γνωρίζομεν πότε ό Πά
πας έπιστρέφει είς τήν καθέύραν του ϊνα καθήση έκ 
νέου έπί τοΰ άποστολικοΰ θρόνου του. Αλλ’ ό ποι
μενάρχη; ήγεμών ούτος δεν θέλει διέλθει διά λί
μνης αιυ.ατος τού ποιμνίου του καί λαού του διά 
νά άναλάβη τάς κλεΐ; τού αγίου Πέτρου ·, Ο θρόνος 
ε’φ’ού θέλει καθήσει, ή χειρ του, ήτις θέλει ευλογή
σει τόν δυτικόν κόσμον δέν είναι ήδη αιμοσταγείς-... 
Αλλά περί τούτων αρμόδιος νά κρίνη δέν είναι ό 
άνθρωπος, διότι αί βουλαί τοΰ Ϋψίστου άνεξι- 
χνίαστοι.

Ενώ δε έξ ένός επιπτενή Ρώμη, κατεβάλλετο καί 
ή έκραγεΐσα έν τώ Παλατινάτω τής Βαυαρίας καί 
κατά τον Ρήνον στάσις, όπου καί τελευταία σημεία 
ζωής ε’δείκνυεν άκόμη ό Παγγερμανισμός.

Πόλεμος περί έθνικότητος δύο γερμανικών δου
κάτων υπήρχε μεταζύ Πρωσσίας καί Δανίας, άλλ’ 
έγένετο ήδη ανακωχή όπλων, τήν όποίαν θέλει παρα
κολουθήσει καί ή όριστική ειρήνη.

Μένουν λοιπόν άκόμη είς εμπόλεμον κατάστασιν 
δύο μόνα κράτη, ή Ούγγαρία καί ή Βενετία, ή μέν 
πολεμούσα μετ’ άπελπισίας, ή δέ άντέχουσα καρ- 
τεοιχώς.

Εν τούτοις τά Ευρωπαϊκά ταύτα συμβα'ντα έρ- 
ριψχν εί; τήν Ελλάδα πολλούς πρόσφυγας, καί πρό, 
πάντων Ιταλούς φυγάδας έκ ‘Ρώμης, Αγκώνος, 
Βενετίας καί άλλων πόλεων. *Αν ουτοι διώκονται 
άπό τά άλλα κράτη, ή Ελλάς όμως είναι άνοικτή είς 
αύτούς, διότι ένθυμουμένη, ότι είς τάς ήμέρας τών 
δεινών καί τών δοκιμασιών της όλα τά χριστιανικά 
έθνη έδέχοντο τούς υιούς της άνοικταΐς άγκάλαις 
καί περιεθαλπον, πανταχοΰ δέ ύπέρ αύτών έγείρετβ 
φιλανθρωπίας φωνή, ή Ελλάς δέν έδύνατο ν’άγνω- 
μονήση, καί σήμερον προσπαθεί καί αύτή, μέ όλην 
τήν μικρότητα της, καί νά βοηθήση καί νά περίθαλ
ψη τού; πρόσφυγας τούτους,ζωηράν πρός όλους τούς 
πάσχοντας λαούς δεικνύουσα συμπάθειαν. Αλλ' αί 
κυβερνήσεις τής Ευρώπης δέν πρέπει νά παρεζηγή- 
σωσι τά εύγενή ταΰτα τοΰ έλληνικού λαού αισθή
ματα, καί τήν άπόσισιν ιερά; καί εθνικής οφειλής.
Τό άΛηθές φρόΐτ,μα τοΰ ελληνικού λαού ύπήρζε 

.πάντοτε ή πρός τάς μεγάλα; δυνάμει; άίδιος εΰ- 
■γνωμοσύνη, διότι εί; τήν φιλάνθρωπον αύτών συν
δρομήν χρεωστεΐ κατά μέγα μέρος τήν άνεξαρτη- 

[σίαν της.
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Εκρίναμεν αναγκαίου νά ειπωμεν τά όλίγα ταϋτα, 

διότι είδομεν μέ λύπην μας εφημερίδας τινας ζη
τούσα; νά παρεζηγήσωσι τό αληθές φρόνημα τοΰ 
έλληνικού λαού.

έν Γαλλία μετά τήν απόπειραν τής 1 (13) ’Ιου
νίου, ή τάζις φαίνεται έζησφαλισμένη. ό Λουδοβί
κος Ναπολέων καταβαλών τούς εχθρούς του, φυ- 
γαδευθέντες έν Λονδίνω, όπου είναι φυγάδίς ποσού 
τοι καί τηλικοΰτοι άλλοι πρό αύτών, έστερίωσε 
πρός τό παρόν τόν προεδρικόν θρόνον του. Οποίας 
δέ ένίοτε παραδόζους περιπετείας εχουσιν αί επανα
στάσεις, καί οποία συμβαίνει παλίρροια πραγμάτων 
καί προσόπων ! Πρό ένός περίπου έτους νομάρχης τις 
Γάλλος είχε λάβει τηλεγραφικήν διαταγήν δια- 
λαμβάνουσαν ταύτα.

• Κύριε Νομάρχα,

■ « Συλλάβετε δι’ όλων τών δυνατών μέσων τόν 
r.o'kiity Λουδοβίκον Ναπολέοντα, έάν φανφ είς τόν 
νομόν σας.

ΛΕΔΡΙΟΥ ΡΟΛΛΙΝΟΣ. »

Μετά παρέλευσιν δέ ένός έτους, ό αύτός νομάρχη; 
λαμβάνει άλλην διαταγήν εχουσαν ούτως· 

ι Κύριε Νομάρχα,

• Συλλάβετε δι’ όλων τών δυνατών μέσων τόν 
πολίτην Λεδριού Ρολλϊνον, έάν φανή είς τόν νό
μον σας. »

Δ ΥΦΩΡ υπουργός τού Λ. Ναπολε'οντος.»

Αλλ’ αν πρέπη, νά δώσωμεν πίστιν εί; διαφο'ρους 
γαλλικά; εφημερίδας, ό Λουδοβίκος Ναπολέων περί- 
κυκλοΰται ύπό μυρίων ραδιουργιών. Ci δύο κλάδοι 
τών Βουρβόνων, ό πρεσβύτερος καί ό τοΰ Ορλέαν, 
ώς εικάζεται, έζήτησεν νά συμφιλιωθώσι. ό Πρίγκ’ψ 
Ζουαμβίλ εκαμεν εσχάτως έκ Λονδίνου μιζράνπεοιο- 
δείαν εις Βιέννην, όπου είχε μεταβή καί ό δούζ τού 
Βορδώ καί παρευρεθη καί ή δούκησσα τοΰ ’Ορλεάν. 
ϊποθέτουσι πολλοί, ότι ό σκοπός τής συνεντεύζεως 
ταύτης eivat δήλωσις άπό μέρους τοΰ όρλεανικοΰ 
οΐκου ott παραιτεϊται παν δικαίωμα επί τού θρόνου 
τής Γαλλίας ύπέρ τού Ερρίκου Ε, ϊνα εύκολώτερον 
έπανέλθη ό γαλλικός θρόνο; εις τούς νομίμους αύτοϋ 
κληρονόμους τούς Βουρβόνας, καί όχι είς τούς νίονς 
τής τύχης Ναπολέοντας. Λέγεται, ότι τό σχέδιον 
τούτο έχει σύνεργού; έν Γαλλία έκτο; τών νομιμο- 
φρόνων καί τινα; άλλου; οπαδούς τή; ίουλιανής δυ
ναστείας. Αλλά τό τελευταΐον τούτο είναι άπίθανον, 
διότι είς τόν Τιέρ αποδίδουν έξ έναντίας έπιχείρη- 
σιν ριοργατατικοϋ συνοικεσίου ύπέρ τού Ναπολέον- 
τος μετά τής χήρας τού δουκός τού Όρλεάν. Λέ
γεται μάλιστα ότι ό Κ. Tup, όστις έπέκρινεν έν 
τή έθνοσυνελεύσει πικρότατα δλας τής δημοκρατίας 
τάς πράζεις άπ’ άρχής μέχρι τέλους, είχε λάβει 
έσχάτω; μυστικήν συνέντευξιν μετά τοΰ Πρίγκιπος 
Ζουαμβίλ. Είναι έπίσης γνωστόν ότι ό Κ. Γυιζώ 
ήλθεν είς Γαλλίαν, όπου κατά τόν Σαριβαρή, 
ΚΥτ,γςέΤΰτ) κατά πρώτον γπό τοΰ Κ, Πισκατόρη,
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τοΰ καί δραμόντος πρός άντάμωσίν του εις Αυρον.

Ο αναγνώστης μας γνωρίζει, ότι αί μεταξύ Αυ
στρίας καί Σαρδηνίας διαπραγματεύσεις περί ειρήνης 
πολλά*ις διακοπεΐσαι έπανελήφθησαν, άλλ’έσχάτως 
πάλιν διεκόπησαν σοβαρώς καί νέος ίσως έπεκειτο 
πόλεμο; μεταξύ τών δύω τούτων έπικρατειών; κατά 
τά; τελευταίας όμως ειδήσεις, φαίνεται, ότι ή 
ειρήνη έκλείσθη όριστικώς.

Τοιαύτη έν περιλήψ-ι, ή ενεστώτα κατάστασις 
τής Εύρώπης. Αλλά τί; δύναται νά προείπη, ότι 
ή ησυχία με'λλει ν’ άποκατασταθή εντός ολίγου. 
Τοσαϋτα παράδοξα καί άπροσδόκητα συνέβησαν κατά 
τά τελευταία ταΰτα δύο έτη, ώστε τά πάντα αβέ
βαια καί άδηλα. Αλλ’ όπως καί ά< έχρ, δέν νομί- 
ζωμεν άκαιρον νά ρίψωμεν βλέμμα παλίνδρομον 
έπί τών συμβάντων τής Εύρώπης ήδη, ότε ταύτα 
λαμβάνουσι νέαν μορφήν. Είναι περίεργον νά γνωρί- 
σωμεν τήν φυσιογνωμίαν τών φανέντων έπί τής αιμα
τηρά; ταύτης σκηνή; έθνών κατά τούς τελευταίους 
τούτου; χρόνους, παραβάλλοντες αύτά μετά τής 
Ελλάδος. Γνώρισμα άλάνθαστον τού χαρακτήρός 
έκαστου έθνους,ώ; δικαίως έσυμπέρανέτις, ύπάρχου- 
σιν αί επαναστάσεις του.

Η Ελλάς τήν Γ' Σεπτεμβρίου ενεργεί μεταπο
λίτευσή ριζικήν έν μια νυκτί, όμοψύχως, είρήνικώς, 
άναιμάκτω;. Ο ένθουσιασμό; της είναι εμφρων καί 
ήσυχος, ούδέ παρέστησέ τι παιδαριώδες καί βίαιον. 
Αφού ό λαός επιτυγχάνει τού ποθουμένου, εύρίσκων 
πατοικήν καί πρόθυμον διάθεσιν εί; τόν ήγεμόνα του, 
επιστρέφει εί; τά ίδια εύτάκτως καί ήσύχως, ώς 
ήλθεν. ‘II αύγή διαγελώσα ούδέν σημεϊον έπανα- 
στάσεως άπαντά, ό λαός εγείρεται ζητών Σύνταγμα, 
άλ,λά περιφρουρεΐ αύτός ούτος τόν βασιλέα του, καί 
ούτε τήν τρίχα ε’γγίζει τών ξένων καί εκείνων τούς 
οποίους έθεώρει εχθρούς του. Παράδειγμα τοιοϋτον 
δεν έδειξε κάνεις άλλο; λαός.

Εν Γαλλία πάσα έπανάστασις σημαίνεται διά 
αιμάτων καί εμφυλίων σπαραγμών, καί πάσα μετά- 
πολίτευσις συντρίβει τόν θρόνον μιας δυναστείας.

Επαναστατεί ή Αύστρία. Εν Βιέννρ, πόλει άμε- 
ρίμνω καί υλική, ό λαό; πρό παντός άλλου, τρέχει 
νά φάγνι καί νά πίηι. ϊπδ τήν βολήν τών κανονίων, 
λεηλατεί τ’ αρτοπωλεία καί κρεοπωλεία καί μεθύ- 
σκεται είς τά υπόγεια τού πρίγκιπας Μετερνίχου, 
έξαντλών τήν πλουσίαν αποθήκην αϋτοΰ έκ Καμ- 
πανίνου καί Ρηνίου οίνου. Ενψ ή νεολαία τών σπου
δαστηρίων κυριεύει τό όπλοστάσιον, αί γυναίκες, 
κύπτουσαι έκ τών παραθύρων, ριπτουσιν αύτίί άνθο- 
δέσμας καί ταινίας.

‘H έπανάστασις τίς Βιέννης δέν ήτο κατά τού 
Μονάρχου, ήτο κατά τού Μετερνίχου. Ο Νέστωρ 
ούτος τής ευρωπαϊκής διπλωματίας εννοεί τό πράγμα 
καί σπεύδει νά παραιτηθή. Μόλις δ’ έγνώσθη ή 
παραίτησίς του, καί ό αύτοκράτωρ περιτρέχει ήσυ
χος έπί οχήματος τήν ^όλιν, καί ά λαός άσπάζεται 
τάς χεΐράς του καί πίπτει ένώπιόν του γονυπετής.

Εν Βερολίνω, όπου ό λαός έσεβάσθη πάντοτε καί 
ήγάπησε τόν Μονάρχην του, διότι είς τήν μοναρχίαν 
χρεωστεΐ καί τήν ΰπαρξίν της καί τό μεγαλεΐον της 
ή Πρωσσία, εγείρει περί τά ανάκτορα μετά σεβασμού
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χαί άσκεπής τά χαρακώματά του. όταν δ Φρε- 
δερϊζος βλέπει τήν στάσιν, πολιορκήσασαν αύτόν 
εϊς τά παλάτιόν του, εξέρχεται εν μέσοι τοϋ λαού. 
Οί μαχηταί τώ φέρουσι πτώματα, τών δποίων άνοί- 
γοντες τά στήθη, ά διαπέρασεν ή σφαίρα, δεικνύ- 
ουσιν αύτά είς τόν Μονάρχην των, λέγοντες· « Εδώ 
■ υπήρχαν καρδίαι, αϊτινες έπαλλον’διά σέ, άλλά 
» τώρα δέν πάλλουσι πλέον ».

Ο βασιλεύς συγκινεϊται μετ’ αύτών, αποτείνει 
κατανυκτικάς όμιλίας καί συμβουλάς πρός τάν λαόν 
του και υποσχόμενος αύτώ μέλλον ευκλεές, άνυψοί 
τά έθνόσημον τής γερμανικής ένότητος. Επειτα άνα- 
βαίνει έπί τόν ΐππόν του καί περιτρέχει τάς ξεστρω- 
μένας άγυιάς τοϋ Βερολίνου. Καθ’ οδόν λαμβάνεται 
έν άδελφότητι τής χεϊράς τών σπουδαστών, καί 
πάντες άνακράζουσι· οΖήτω ό Φριδερϊκος Γουλι- 
έλμος! ·

Ο Βασιλεύς δέν εύχαρεστεϊται μόνον νά έπιθεω- 
ρήση τήν στάσιν, άλλ’ αποκαλύπτει τήν κεφαλήν 
ένώπιον τής νεκρικής έκφορας τών θυμάτων καί 
ψάλλει τάν έπικήδειον ύμνον,

Nuu danket alle gote·

‘Η Ούγγαρία παρουσιάζει άλλην φυσιογνωμίαν. 
Κατ’ άρχάς έπαναστατεΐ ζητούσα μόνον κυβερνητι
κόν διαχωρισμόν καί σεβομένη τον μονάρχην της, 
έπετυγχάνει τοϋ σκοποΰ της, άλλ έν τούτοις θελει 
ώς Εΐλοτας νά έχη τούς ύπ' αύτήν Σλάβους καί 
Κροάτας, ούδέ τήν χρήσιν τής γλώσσης των συγ
χωρούσα. Τό άγέρωχον καί άριστοκρατι/.όν πνεύμα 
τοϋ Μαγγυάρου διαφαίνεταε εϊς άλας αύτών τάς 
πράξεις. Τότε έπαναστατεΐ καί κατ’ αύτής όΓέλα- 
σιτζ, προχωρεί νικηφόρος μέχρι τής Πέστης, άλλ 
έκραγείσης συγχρόνως νέας καί τρομερωτέρας έπα- 
ναστάσεως έν Βιέννη, ή Ούγγαρία λαμβάνει άνεσιν 
καί ύψόνει ήδηφανερά τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως, 
καθαιρέσασα έπί τέλους καί τήν βασιλείαν. ‘Η έπα- 
νάστασις αυτή παριστα άτίθασσον τι καί άγριον, 
ώς είναι καί ό χαρακτήρ τού έθνους.

Ή ’ΐ·αλία, αβροδίαιτος έρωτική, μουσική, εν
θουσιαστική επιχειρεί τήν έπανάστασιν τη; εντός 
τών Θεάτρων της, έν μέσωσυμπλεγμάτων άνθών,έν 
μέσφ κώμων, καί μουσικών συναυλισμών. “Α,δουσα 
αποκτά κατ’ άρχάς τάς ελευθερίας της, άλλ’άκο- 
λούθως ύποκύψασχ εις τήν αιχμήν , δέν βραδύνει 
ν’ άπολεση αύτάς.

Πώς δέ πάντα δσα έξεθέσαμεν άνωτέρω άνετρά- 
πησαν έπειτα, γνωρίζομεν ήδη. Οί λαοί μή 
εύχαριστηθέντες εις τάς πρώτας νίκας των, εγειναν 
απαιτητικοί· δέν ήρχονν πλέον εϊς αύτούς τά συν
τάγματα, ήθελον δημοκρατίας, ώστ αϊ πολλαί των 
αξιώσεις τήν άντίδρασιν έπήνεγκον.

0 Ναπολέων μή άρκεσθείς είς τάς διαφόρους λαμ· 
πράς νίκας του, δι’ ών καθυπέταξεν άπασαν σχεδόν 
τήν Ευρώπην, ένόμισεν έν τή άπλήστω φιλοδοξία 
αΰτοΰ, δτι δύναται νά γίνη καί Μονοκοάτωρ τής 
Εύρώπης, καί είς όλιγώτερον τών δύω έτών διά
στημα (1813 —1814) οΰ μόνον άπώλεσεν δλας 
αύτού τάς κατακτήσεις, αϊτινες άπήττ,σαν αγώνας
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δώδεκα καί επέκεινα ετών καί θυσίαν πολλών μυ
ριάδων άλλ’έπί τέλους ήττάται τήνύστ άτην ήτταν είς 
τό Βατερλον καί έξωρίζεται δέσμιος εϊς τήν έρημον 
έν μέσφ τού αχανούς ωκεανού κειμένην νήσον τής 
Αγίας έλένης, πίκραν τής φιλοδοξίας του τισάμε- 
νοι δίκην !

Αί Αθήναι, έπί Περικλέους, έφθασαν είς τόν κο
λοφώνα τίς δόξ/c καί δυνάμεώς των. Πολλαί πόλεις 
τής ξηρά; καί δλαι αί v-Jioot έπλήροναν φόρους τοΐς 
Αθηναίοις. Διά τών συμμαχικών τούτων χρημάτων 
άνηγέρθησαν έν τή Ακροπόλει τά λαμπρά έκεϊνο· 
Ποοπύλαια καί ό μεγαλοπρεπής Παρθένων, τό αρι
στούργημα τής ανθρώπινης τέχνης· ή πόλις 
κατεκοσμήθη άπασα, ό στόλος ηύξήθη καί ΰπέο τάς 
40,000 έκατομμ.ύρια δραχμών άποθεματικοϋ 
κεφαλαίου περιείχε τό ταμεΐον τής Ακροπόλεως ! 
‘Η φιλοδοξία καί άπληστεία τών Αθηναίων καί τού 
μεγάλου των δημαγωγού Περικλή δέν ήρκέσθη είς 
ταύτα, ήθέλησαν νά ύποτάξωσιν άπασαν τήν Ελλ.άδα 
και μετά πόλεμον καταστρεπτικόν διαρκέσαντα 
είκοσι καί επτά έτη μεταξύ αύτών καί τών Λακε
δαιμονίων, είδον τήν πόλιν των κυριευομένην ύπό 
τού Λυσάνδρου, καταλυομένην τήν ελευθερίαν των, 
καί είς Αθήνας αρμοστήν καί φρουράν τών Λακεδαι- . 
μονίων !

Αν τά έθνη καί τού; μεγάλους αύτών άν- 
δρας ώδήγει πάντοτε ή φρόνησις, άν δέν ήτον 
άναπόφευκτον οί Περικλεϊς ν’ άνοίγωσι τήν όδόν είς 
Κλέονας, καί Τπερβόλους όπόσων δυστυχημάτων 
δέν ήθελεν άπαλλαχθή ή άνθρωπότης! Είναι άπορον 
καί άνεξήγητον τωόντι, πώς καί τά άτομα καί τά 
έθνη καί αί κυβερνήσεις δέν ήθέλησαν ποτέ νά ώφε- 
ληθώσιν άπά τά"παθήματα τής πείρας καί τού 
παρελθόντος.

Αί σκέψεις αύται μάς φέρουσι φυσικώ τώ λόγω 
καί είς τά τής πατρίδος μας. Ενθυμούμαι, οτι έσ- 
χάτως, κυρία τις πνευματώδης, άλλά πολυπράγ- 
μων έπέπλητται τά ’Εργα, καί τάς ‘Ημέρας, οτι 
περί παντός τού κόσμου, καί περί Κίνας άκόμη καί 
Αμερικής, ποιούνται λόγον, ουδέποτε δέ περί Ελ
λάδος.

— Π Εύτέρπη, όπήντησα πρός τήν πνευματώδη 
κυρίαν, άπέχει τού νά φέρτ) κρίσίν έπί τής πολιτι
κής τής ημέρας.— Διηγείται μόνον, καί δέν κρίνε·. 
Κοατεΐ ουδετερότητα.

— Δέν αγνοείτε, μέ άντέκοψεν ή κυρία μειδιώ- 
σα, δτι νόμος έλληνικός παλαιότατος, δέν συνεχώ- 
ρει τήν πολιτικήν άδιαφορίαν εις τόν πολίτην. Ο 
τοιοϋτος ύπεβάλλετο είς τήν ποινήν τής άτιμίας, 
έστερείτο τών υπαρχόντων του καί έςωρίζετο. Κατ 
αύτόν τόν νόμον, ή Εύτέρπη είναι άξια μυρίων εξο
ριών καί θά τήν έξωρίσω έγώ πρώτη τή; οικίας μου.

— Ποινήν μεγαλητέραν ταύτης δέν θέλει, κυρία, 
έσπευσα ν’άπαντήσω, καί διά νά μή περιπέση είς 
τοιαύτην σκληράν τιμωρίαν, εις τήν πρώτην περί- 
στασιν, θέλει έκθέσει περί τής ένεστώσης πολιτικής 
τής Ελλάδος καταστάσεως.

Γνωρίζων δτι αί Ελληνίδες δέν είναι αδιάφοροι 
εις τήν πολιτικήν, δέν έθαύμασα διά τήν έπίπληξιν 
ταύτην, καί εϊχον άπόφασιν πραγματικώς νά είπω

ολίγα τινα καί περ! Ελλάδος, άλλ ’εύρέθην είς άμη- 
χανίαν μεγίς·ην έπειτα τί νάεΐπω,καί τήν απορίαν μου 
ταύτην διεκοί νωσα μετά τινας ήμέρας είς τήν 
ώραίαν πολυπράγμ.ονα κυρίαν.

— Τίποτε άξιον λόγου δέν εύρίσκω νά εΐπω, τή 
λέγω· ή Ελλάς ώς βλέπετε άκινητεΐ, καί κατ’ έμέ 
τόσω τό καλήτερον, διότι δταν φυσά τρικυμία, τό 
πλοίον δέν φοβείται νά ναυαγήσγ, εύρισκόμενον εί; 
λιμένα.

— Αληθές, μέ άπήντησεν, οσάκις εύρίσκεται είς 
ασφαλή λιμένα, άλλά καί τότε σήπεται ματαίως· 
άλλ’ ό λιμήν ημών νομίζετε δτι είναι άσφαλής ; 
δπως δΐ, ποτέ δμως, δέν είναι καλήτερον ή ναΰςι 
νά πλέγ, πρός τόν προορισμόν της, κυβερνωμένη ύπό 
επιτηδείων κυβερνητών.

Εννόησα δτι ή γυνή διά τούτου αίνίττετο τούς 
υπουργούς, βουλευτάς καί γερουσιαστάς μας. Δέν θά 
ήτο παραπολύ εύχαοιστημένη άπό τούς κυβερνη'τας 
τούτους, καί έγώ, διά νά τούς δικαιολογ'ήσω τής έν· 
θύμησα τάς διαφόρους σπουδαίας συζυτήσεις, αι- 
τινες έγένοντο εσχάτως έν τή Γερουσία καί τή 
Βουλή, προσθείς δτι δέν έπρεπε νά παραπονώμεθα, 
δταν έχωμεν, δόξα τώ Θεώ! διακοσίους ναύκληρου; 
καί κυβερνήτας.

— Αλλ’ έμπνέονται ούτοι ύπό ένός καί τού αυ
τού αισθήματος, ύπό ένός καί τού αύτού συμφέρον
τος, τού συμφέροντος τής πατρίδος; μέ άντέκοψεν ή 
κυρία μετά ζωηρότητας. Ενθυμηθήτε τό όμηρικόν 
έκεϊνο.

« Ούκ αγαθόν πολυκοιρανίη . , »

καί at θελήσεις καί τά συμφέροντα αύτών εϊναι το-
σούτοι κοίρανοι τής Ελλάδος..............

Διά νά κόψω δμιλίαν, ήτις ήρχισε νά μέ 
δυσαρεστή πραγματικώς, έπροφασίσθην ύπόθεσίν 
τινα καί άποχαιτήσας τήν διαλεκτικήν ταύτην κυ
ρίαν, έπέστρεψα οΐκαδε, άναπολών τήν συνομιλίαν 
εκείνην, τήν όποιαν καί άπεφάσισα άμέσως νά εκ
θέσω, ώς κρίσιν τινά έπί τής ένεστώσης πολιτικής 
τής έλλάδος, άν καί είς πολλά ή γνώμη μου διέ
φερε.

Είδον μολαταύτα, δτι ένώπιον τού δεινού άντι- 
πάλου μου δέν έδυνάμην νά δικαιολογήσω όπωσοϋν 
ούτε τάς Βουλάς, ούτε τά ύπουργεΐά μας, διότι ούδέν 
γενναϊον πραγματικώς είδα νά πράξωσιν άπό 
πολλού. Τά κράτη, άτινα διήλθον διά τών αύτών 
σχεδόνπεριπετειών, δι’δσωνκαίή Ελλάς,ώς ήΐσπανία 
καί ή Πορτογαλλία, μετεβαλλον καθ’ όλου πορείαν 
κυβερνητικήν. Εν Ισπανία δίδεται πλήρης καί γενική 
αμνηστεία· έν δε Πορτογαλία σχηματίζεται ύπουρ* 
γεΐον τό όποιον έρχόμενον εϊς τάς Βουλάς, λαμβάνει 
ώς πρόγραμμά του, τήν Συνταγματικήν ΈΛενθε- 

zor νόμον, τήν δικαιοσύνην χαί την Οικο
νομίαν, καί κηρύττει οτι θέλει διοικεί μετ’ αύτών 
ενόσφ χαίρει τήν εμπιστοσύνην των, θέλει δέ άπο- 
συρθή άμ’ απωλέση αύτήν. Τά τοιαΰτα παραδείγ
ματα επρεπε βεβαίως νά διεγείρωσι καί παρ’ ήαΐν 
τήν αμιλλαν τών καλών. Αλλά δυστυχώς, είς τήν 
Ελλάδα σήμερον άλλην πράξιν πολιτικήν, παρά τάς 
συνεχείς ύπουογικάς μεταρόυθμήσεις δέν βλέπομεν,

ώστε δεν εϊναι ολως άτοπον νά έφαρμώσώμεν δ,τι 
άλλοτε δ Σατοβριάν έλεγε περί τής Συνταγματικής 
Γαλλίας.

» ύταν ύπερβαίνωμεν τό μέτρον είς πάντα, δταν 
έκβιάζωμεν τά πάντα, δταν διαψθείρωμεν έξ αύτής 
τής άρχής τάς θεσμοθεσμίας, καί διαστρέφωμεν τά ίε- 
ρώτερα, κατασγρέφομεν πάντα τρόπον μελλούσης κυ- 
βερνήσεως. Οί ισχυρότεροι χαρακτήρες άποκάμνουσιν 
οι τίμιοι πολΐται άποδυσπετούσι καί άηδιάζουσιν, 
ώστε πάντες περιπίπτουσιν εις τήν πολιτικήν εκείνη, 
άδιαφορίαν, ήτις έπιφέρει τόν θάνατον είς τάς κοι
νωνίας, ώς ή περί τήν θρησκείαν άδιαφορία οδηγεί 
είς τό μηδέν (neant). »

Αλλά ζητήσας νά εύχαριστήσω τάς αναγνωστρίας 
μου διά πολιτικών τινων διηγήσεων, φοβούμαι 
μή κόρον εβην. Διό σπεύδω νά μεταβάλλω τά 
άντικείμενον τού λόγον άλλά πρός τί νά στρέψω 
αΰτον; Τίς δεν ομολογεί, δτι τών κοινωνικών μεγί
στη ήδη υπάρχει άφορία ού μόνον ένταύθα, άλλά 
πανταχοϋ;

Ποίαν λοιπόν μούσαν νά έπικαλεσθώ ινα μή έμ
πνευσή καί ήδη; Μοί παρουσιάζεται ή φαεινή Μούσα 
τής ποιήσεως καί τής Φιλοσοφίας, μεταμορφωθεΐσα 
είς τάν ΤΤμόδρογιο/ τής ΦιΛοσοψίας τοϋ Κ. Κόμνου 
καί τό Ποιητικόν Απάνθισμα τού Κ. Καρατσού- 
τσα. Βεβαιώ τόν αναγνώστην μου, δτι καί τά δύο 
ταύτα νεοφανή βιβλία είναι άξια τής προσοχής των, 
καί επομένως άναγνώσεως, καί ή ποίησις καί ή φιλο
σοφία παρουσιάζεται έν αύτοΐς μέ ένδυμα νέον καί 
λαμπρόν...

σκοπόν να εξακολουθησωμεν τήν όποιαν 
ήρχίσαμεν ήδη περιγραφήν τών αγγλικών ήθών 
καί έθίμων, καί νά μεταβώμεν καί είς τήν έξι- 
στόρησιν τού κατ’ οίκον βίου τών Αγγλων, τού 
κατα πάντα τοσούτον άξιου σπουδής καί μιμήσεως, 
άλλ’ άναγκαζόμεθα ν’ άναβάλλωμεν τήν πρόθεσίν 
μας ταύτην, περιοριζόμενοι ήδη είς -ή„ διήγησιν 
άνεκδότων τινών, χαρακτηριζόντων καί αύτών έν 
μέρει τά αγγλικά ήθη.

Εις τας Ανατολικά; Ινδίας, ένθα παρεστάθη 
εσχάτως πάλιν τρομερόν δράμα σφαγών καί ωμοτή
των μεταξύ Αγγλων καί Αφγάνων, ύπήρχε τις ήγε- 
μονίς όνόματι Βεγούμη Σουμρού. Αύτη υιοθέτησε 
νέον τινά Αγγλον, Dryce Sombre καλούμενον^ 
καρπόν συνοικεσίου Αγγλου μετά ίνδής όδαλίσκης, 
δστις, μετά τόν θάνατον τής Β-γούμης, διεδέχθη 
αύτήν είς τήν ηγεμονίαν. Αλλ’ή άπληστος Εταιρία 
τών Ινδιών, δικαιώματι δμοεθνειας, κατέσχε τά 
κράτος του καί μέρος τών θησαυρών του καί πρός 
παρηγοριάν του, τόν έβεβαίωσεν, βτι, άν έμελλε νά 
μεταβή είς Αγγλίαν, διά τής κολοσσαίας καταστά- 
σεώς του, ήθελετέ έξισωθή μέ τούς διασημοτέρους 
μεγιστάνας αύτής. Ο νέος Ναβάβης μας κινεί διά 
τήν Ευρώπην καί άφικνεΐται εϊς Δονδίνον. Τό Αον- 
δίνον, ώς ήτον έπόμενον, ήλκυσεν αύτόν τοσούτον, 
ώστε άν καί γεννημένος εϊς γυναικωνίτην καί άνα- 
τεθραμμένος εις -έάς άσιατικάς περί γυναικός ιδέας 
παρ-ρτήσατο τόν παράδεισον τοϋ Βράμα, tva γείνη 
ό ηθικός σύζυγος θυγατράς ένός Λόρδου. Αί άριστο- 
κρατικαί καλλοναί τοϋ Λονδίνου, ώς παντός άλλου
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*t(5που, «vat ευαίσθητοι εί; τά; ασιατικά; περιποιή
σεις, όταν μάλιστα αύται συνοδεύονται καί μέ εισό
δημα ένό; έκατομμυρίου, ή καί όλιγώτερον. Ata τών 
^ρημάτων του, έγγυηθέντων ενώπιον Συμβολαιο
γράφου, ό υιό; τή; ’οδαλίσκης ευρε πενθερόν, τον 
λόρδον Σαιν Β.νσάν, καί σύζυγον τήν πολυθέλγητρου 
αύτοϋ θυγατέρα. Αλλ’ ό γεννηθεί; είς τά άξενα τή; 
Ασίας πέρατα είναι πάντοτε Ασιανός. Ολα δύναται 
ν’άποβάλλη πλήν τοϋ σφοδρού πάθους τή; ζηλοτυ
πία;, όπως παρίσταται αύτό εί; τόν πρίγκιπα 
Δζάλμα, ή τόν ότε'λλο». 0 νέο; Αγγλοϊνδά; είχε τήν 
άξίωσιν νά έμποδιση Εύρωπαίαν γυναίκα νά ήναι 
φιλάρεσκος. ‘Η δε Sombre έπε'μενε καί αύτή λέ- 
γουσα δτι είχε τό δικαίωμα νά εκθέτη είς τόν θαυ
μασμόν τοϋ κόσμου τά λαμπρά ε’νδύματά της, τού; 
ωραίους άδαμαντάς της, καί επί πάσε τούς ώραιο- 
τε'ρου; οφθαλμού; της. έν ένί, άπήτει ύπερηφάνω; 
τά δικαιώματα τής ελεύθερα; γυναεκό; καί λέγουσα 
εαυτήν φρόνιμον,δσον καί τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν, 
ήξίου νά ή,αι καί ό άνήρ της επίσης εράσμιος καί 
άρεσκος (complaisant) δσον ό πρίγκιψ Αλβέρτος. 
0 Ινδός έτόλμησε ν’ άποτανθή πρός τήν σύζυγόν 
του μέ δφο; εξουσίας. Τότε δή τότε, ή γυνή του 
έπανε'στη καί στηριζομε'νη ύπό τή; οίκογενείας της, 
κατώρθωσε νά λάβη, διά ιατρικού καί δικηγορικού 
συμβουλίου, πιστοποίησή δτι ό σύζυγο; της είναι 
φρενοβλαβή;! όΛορδος Δήμαρχος, πρό; δν ύπεβλήθη 
ή ύπόθεσ.ς έδηλοποίησεν τω Κ. Dryce δτι ή ζηλο
τυπία έν Αγγλία θεωρείται ώ; παραφροσύνη, και ό 
ζηλότυπος άξιος νά έπιτηρήται καί νά κλείσθή εί; 
φρενοκομείου· κατεδίκασεν επομένως αύτόν είς έπι- 
τήρησιν διηνεκή καί χορήγησιν εί; τήν γυναίκα του 
εισοδήματος 100,000 φράγκων ! Καί ό λόρδο; 
Βύ ρων έκηρύχθη παράφρων παρ’ οικογενειακού συμ
βουλίου, άλλ’αύτό;... διότι ή γυνή αύτού είχε τήν 
ασθένειαν, δι’ήν έκατηγορεϊτο ΰ δυστυχή; Ναβάβης!

Δ; έν Βοεμια είχε φανή έσχάτως αίρεσίς τις 
καλουμένη τών /Ιδαμιτων, κατά τήν οποίαν ού μό
νον τά πάντα ησαν κοινά, κατοικία, χρήματα, 
ένδύματα, γυναίκες, άνδρες, άλλά καί αύτό τό 
όνομα, διότι οί μέν άνδρες δλοι έκαλούντο ^ίδά,α, 
αί δέ γυναίκες Ενα, ούτω καί έν ’Αγγλία έγεννήθη 
όμοία τι; ταύτης αϊρεσις τών Πρινσιστων λεγο
μένη· άπό τοϋ καθιδρυτοϋ αύτής πρεσβυτέρου 
Pirnce.

Ο αίδεσημότατος ούτος, άπό άπλοΰ εφημερίου 
κωμοπόλεώς τίνος, κατώρθωσε, διά τών κινητών 
διδαχών του καί τών προσφορών τών πιστών, ν’ά- 
ποκτήστ, σημαντικήν κατάστασιν καί ν’ άγοράση 
μέγα τι υποστατικόν, τά όποιον περιτοίχισα; 
δι’ υψηλού τείχους, έπέγραψεν έπί τής εισόδου « ω- 
δό έστιν ή ιί/δαιμονία* καί κάτωθεν τούτων ελλη
νιστί τό εύαγ ελικόν * τίγαχωαεγ άΛ.Ιή.Ιους. ν 0- 
λίγον κατ ολίγον ήρχισαν νά πολλαπλασιάζωνται 
οί άγιοι τοϋ νέου τούτου παραδείσου* ΰπήρχον δέ 
έσχάτως έν αύτώ άγιοι— τέσσαρες κληρικοί, είς 
είσαγγελεΰς. εί; μηχανικό; καί εί; χειρουργός· πολ 
λοί εύπατρίδαι άγνωστου έπαγγέλματος, καί γυναί
κες, αί μέν έγγαμοι, αί δέ χήραι, αί δέ παρθένοι, 
αί δε μητέρες, Ούδείς, έκτός τών κλητών τούτων,

γνωρίζει τί γίνεταε όπισθεν τών τειχών τοΰ παρά
δεισου τούτου. Βλέπονται μόνον, άσάκις είναι και
ρός εΰδιος, οί όσιοι ούτοι καί αί δσιαι, έξερχόμενοι 
τού καταγωγίου των έφ ίππων λαμπρών, καί καλ- 
πάζοντες οί μέν πρός Θήραν, οί δέ πρός τάς παχύ
φυλλους τοϋ δάσους δρυς, ύπό τάς όποιας έξαπλο- 
νόμενοι άκροώνται τών διδαχών τού κύρ Πρίνσου. 
Καθεκάστην έπίσης τοι; έρχονται, άγνωστον πόθεν, 
οίνοι έκλεκτοΙ, τρόφιμα παντοδαπά, πρωτοφάνεια, 
έν ένί άπαντα τά στοιχεία τών υλικών απολαύσεων. 
Οί οπαδοί τού Κ. Πρίνσου φρονούν και κηρύττουσιν 
δτι ούτος είναι Θεός παντοδύναμος, δτι ΰ Θεός 
ένεσαρΜύθη είς τόν αιδεσιμότατον Κ. Π(ίνς. 
Ανέκδοτόν τι συμβάν έσχάτως θέλει δόσει ιδέαν 
περί τού φανατισμού τόν όποιον εμπνέει ή νέα αύτη 
επικούρειο; αϊρεσις. Καλή τι; χήρα, ή μίστρις Νό- 
τιγγ, έζη μετά τών θυγατέρων της, ενηλίκων ήδη, 
πλησίον τοΰέπιγείου τούτου παραδείσου τού Κ.Πρίνς. 
Αί κόραι έφοίτων τακτικώτα καί ήκροώντο έπι- 
μελώ; τών διδαχών τοΰ Κ. Πρίν;, καί έπεστρε- 
φον πάντοτε κατεθελγμέναι, πρός μεγίστην δυ
σαρέσκειαν τής μητρός των, ή'τις έπαίδευσεν 
αύτάς εί; τήν άγγλικανικήν ορθοδοξίαν. ΒΙ’.ά 
έσπέρμ, δυο έκ τών θυγατέρων τούτων, άναγγέλ- 
λουσιν εί; τήν μητέρα των, δτι μέλλουν νά νυμ- 
φευθώσι καί δτι τό Θό2ημα τοϋ Θεόν θέλει ταϊ; 
έξαποστείλει τοϋ; νυμφίου;. Πραγματικό;;, τήν 
νύκτα έρχονται δύω κύριοι, κάποιο; Θωμά; καί τις 
Τούρνερ, οϊτινες καί διανυκτερεύουσι μετά τής μις 
Αγνή; καί τή; μις Κορνηλίας, καί έπειτα μετά παρ- 
έλευσιν ημερών τινών, έπανέρχονται καί άπάγουσιν 
τάς κόρας ώ; γυναίκα; των. Ούτως ήτο τό Θό2η- 
μα τοϋ Θεοϋ. ΛΙετ’ ού πολύ καί ή τρίτη ένήλιξ 
θυγάτηρ τή; Κ. Νότιγγ, ή Λουΐζα έγκαταλείπει τό 
πατρικόν στέγο; καί εισέρχεται εΐ; τό κατάγώγιον 
τών όσιων. Η μήτηρ καί ό θείο; τή; Αουΐζα; ΐδόντες 
τήν νέαν ταύτην οικογενειακήν δυστυχίαν, κατορ- 
θοϋσι νά έπαναφέρωσι δι’ απάτη; τήν νέαν εΐ; τήν 
οικίαν, άλλά βλέποντε; δτι δέν πείθεται νά μείνη 
παρά τή μητρί της, έγκλείουσιν αύτήν εις τό φρενο- 
κομεϊον, δθεν έπιτυχούσα νά έξέλθη μ,ετά παρέλευ- 
σιν πολλών μηνών, είσήξεν είς δίκην τήν μ,ητέρα 
της καί τόν Οειόν της διά τήν γενομένην κατ’ αύτής 
βίαν, καί ζητήσασα τά έπιβάλλον αύτή μέρος έκ τής 
πατρικής περιουσίας, συνιστάμενον είς 30 περίπου 
χιλιάδας λιρ. (900 περίπου χιλιάδας δραχμών), 
έδωρήσατο αύτό εις τόν Κ. Πρίν; καί επέστρεψεν 
ή ιδία εί; τόν παράδεισον, ΐνα έν αύτώ συζήση μετά 
τοΰ έπιγείου άγιου της.
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