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Ε Μ Α Η.
ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΤΠΙΟΝ.

Τής Νεας-Σεελανδίας ό εύρωπαϊκός άποικισμός δεν 
είναι αρχαίος. Κατά πρώτον Γάλλοι τυχοδιώκται 
ήλθον εις αυτήν, καί κερύ'ίσαντες τήν εύνοιαν των εγ
χωρίων, ήγόρασαν γαίας αύτών,καί συνέζων μετ’αύτώ·- 
εις σχέσεις φιλκωτάτας. έπειτα δ’ ιεραπόστολοι 
Αγγλοι ήλθον νά διαχύσωσιν είσ τάς νήσους ταύτας 
τό φως τοΰ χριστιανισμού,' καί φιλόφρονος λαχόντες 
υποδοχής, περιωρίζοντο εις τό νά έξευγενίζωσι τον 
λαόν, χωρίς νά έπεμβαίνωσιν εϊς τά ’.κυριαρχικά 
αύτού δικαιώματα.

Αλλά μόλις έγνώσθη εις τήν Ευρώπην τό κάλλος 
καί ή εφορία των τόπων τούτων, καί ή εύκολία τής 
αυτόθι άποκαταστάσεως, καί έν τω άμα έκινήθη τό 
πνεύμα τής κερδοσκοπίας, καί εταιρία εμπορική 
συστηθεΐσα, κατά τό παράδειγμα τής Ινδικής, υπό 
την προστασίαν τής αγγλικής κυβερνήσεως, κατέ
λαβε δι’άγορών, κατά τό μάλλον ή ήττον ειλικρινών, 
μεγάλας κτήσεις, έφ’ ών άνήγειρε πόλεις, καί μετά 
τών δυνάμεών της συναυξάνουσα καί τάς αξιώσεις 
της, έζήτησεν ώς δικαίωμα ο,τι τη είχε δοθρ ώς

φιλόξενος παραχώρησις, καί ήθέλησε ν’άρπάσν) την 
ύπερτάτην τών νήσων κυβέρνησιν, άφαιρούσα αύτήν 
άπό τούς εγχωρίους. Εννοείται ό'τι ή τοιαύτη τής 
εταιρίας διαγωγή διήγειρε τών άρχαίων άρχηγών 
τής νήσου τήν γενικήν άγανάκτησιν, ύπεκκαιομένην 
κατά μέρος, ώς ό αγγλικός τύπος διϊσχυρίζετο, καί 
υπό τών ζηλοτύπων σκευωριών τής Γαλλίας, καί 
δικαιουμένην υπό τών ιεραποστόλων, οϊτινες όρθώς, 
εϊ καί κατάτι ΐδιοτελώς, έπρέσβευον οτι οί άγριοι 
εκείνοι, έξημερωθέντες διά τού χριστιανισμού, έπρεπε 
ν’ άναπτυχθώσιν άφ’ εαυτών καί δι’ εαυτών. Αλλ οι 
φιλάνθρωποι ούτοι λόγοι δεν ύπερίσχυσαν, καί ή 
ύπόθεσις, καθυποβληθεϊσα εις τάς άγγλικάς βουλάς, 
καί έξογγωθεΐσα εις ύπουογικόν ζήτημα, έλύθη κατά 
τών ιεραποστόλων καί τών εγχωρίων, καί υπέρ τής 
εταιρίας, ήτοι διά σοφίσματος διαφανεστάτου ή 
αποικία μετεβλήθη εις κατάκτησιν, καί οί ξενοδόχοι 
εις αιχμαλώτους.

Αλλ’ οί Νεοσεελανδοί εΐσίν άνδρειότατοι μεταξύ 
τών άγριων. Προσέτι* όέςκέκτηνται καί τινας ήθικάς 
άρετάς, αξίας λαών μάλλον έξηυγενισμ.ένων, καί 
μεταξύ άλλων τόν πατριωτισμόν. Δεν ήθέλησαν επο
μένως νά κλίνωσι τόσον εύκόλως τόν αύχένα εις τόν 
ζυγόν όστις τοϊς έπεβάλλετο δι’άπλού βουλεύματος 
έθνους μεμακρυσμένου καί ξένου, άλλ άντές-ησαν ενό·
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πλως, καί ύποκύψαντες είς την άνωτέραν δύναμιν της 
τακτικής επιστήμης, διεμαρτυρήθησαν διά συνεχών 
επαναστάσεων κατά τής αυθαιρέτου ταύτης παρα
βιάσεις τών δικαιωμάτων των, καί πολλάκις ό έν- 
θουσιασμός, ή ανδρεία, καί ό αριθμός των έφερον όλεθρον 
είς τούς κατακτητάς. Προ πάντων δέ δέν έδίδετο ή 
έλαχίστη άνεσις είς αύτούς· άλλ’άμα ή μία τών φυλών 
κατετροποΰτο η έξιλεουμένη κατέθετε τά όπλα, καί 
άμέσως ή άλλη τά άνελάμβανε. Καί τούτο μέν προ- 
έμηνυεν αίσιον τό τέλος τών προσπαθειών των είς τούς 
Αγγλους, διότι δέν ύπήρχεν ή άπαιτουμένη ομόνοια 
καί ένότης μεταζύ τών εγχωρίων, ώστε ν’άποφύγωσι 
τό νά νικηθώσιν ή καί νά έζολοθρευθώσιν άλληλο
διαδόχως, άλλά τούτο καί διαιώνιζε τόν πόλεμον. 

Κατά τά 1842, αί δύω φυλαί Χουράκη καί
/ * » « * ♦ ~ t ,Χουκη-Αγγα, εκ μικρών αφορμών ορμωμεναι, 

ήνώθησαν , καί ύψωσαν τήν σημαίαν τής έπαναστά- 
σεως, όμώσασαι είς τόν Τ ιπόκον, τόν θεόν τού 
θανάτου καί τής όργής, ν’άποδιώξωσι τούς ξένους 
άπό τήν νήσον των , καί θαρραλεως έλθοΰσαι μέχρι 
Τ ε ρ α ν ά κ η ς, καί έξω τού Ν έ ο υ Π λ υ μ ο ύ θ, έκαυ- 
σαν καί έλεηλάτησαν αγροικίας τής κώμης ταύτης 
Τότε έκδραμόντες οί Αγγλοι, ού μόνον τά; άπεδίω- 
ξαν, πληγώσαντες πολλούς έξ αύτών, άλλά καί συλ- 
λαβόντες ένα τών αρχηγών των, τόν γηραιόν X ο υ- 
ράκην (τόν ώκύποδα), τόν έκρέμασαν ύβριστικώς 
ύπ’όψιν τών οπαδών του, οίτινες τόν ήγάπων ώς 
πατέρα καί τόν έτίμων ώς βασιλέα των. Τούτο, άντί 
νά ταπεινώσγ τό φρόνημα τών άτρομήτων έκείνων 
υιών τής φύσεως, έκορύφωσεν έξ έναντίας τήν λύσ
σαν των, καί τούς παρώξυνεν είς αδιάλλακτον μ.ΐσος· 
δύω δέ νέαι φυλαί, οί Χόγγο ι, καί οί Βέϊ-Κάτω 
προσετέθησαν εϊς τάς έπαναστάσας, ώστε αί άγγλι- 
καί άρχαί έθεώρησαν τά συμβάντα ώς λίαν σπου
δαία, καί ήναγκάσθησαν νά λάβωσι σύντονα μέτρα.

Εκστρατεία λοιπόν ήτοιμάζετο είς Κέον Πλυμούθ, 
έπί σκοπώ τού νά σβεσθή ή στάσις είς αύτήν τήν 
εστίαν της. Πασαι αί διαθέσιμοι στρατιωτικαί δυνά
μεις, πεζικόν καί πυροβολικόν, έτίθεντο είς κίνησιν, 
καί έπικουρία έζητήθη καί άπό τό έκεΐ σταθμεΰον 
ό ικροτον, την Α μ φ ι τ ρ ι τ η ν.

Αφ έσπέρας τής έκστρατείας οί αξιωματικοί όσοι 
εμελλον νά όδηγήσωσι τόν στοατόν, καί οί έπισημό- 
τεροι τών κατοίκων τοΰ Νέου Πλυμούθ, ήσαν συνηγ- 
μένοι είς τήν συναναστροφήν τού διοικητού τής επαρ
χίας, τού συνταγματάρχου Ούϊντερβίλου. Οί πλεΐςοι, 
κατά συστήμ.ατα άνά δύω ή τρεις διηρημένοι έντός 
τής αιθούσης, συνδιελέγοντο περί τού πολέμου, τής 
πιθανής αύτού έκβάσεως κ.αί τών συνεπειών του ώς 
πρός τήν ολοσχερή τής νήσου κατάκτησιν, ή άπε- 
χαιρετώντο άμοιβαίως. Παρά δέ τήν στρογγύλην 
τράπεζαν κατά μέσην τήν αίθουσαν έκάθητο, προ- 
χέουσα τό τέϊον, ή Μις Ελισάβετ Ούϊντερβίλη , άγ 
γλίς γλαυκώπις καί λευκή ώς κρίνος, ήτις καί είς 
τού Αύδ-Πάρκ τάς συναναστροφής ήθελεν ίσως παρα
τηρηθώ διά τό κάλλος της, πολλω δή μάλλον είς 
τής Νέας Σεελανδίας τήν έρημον, όπου αύτη έθαλλε 
μ.όνον άνθος τού είδους της. Προσέτι δέ ήτον ΐ Μις 
Ούϊντερβίλη κληρονόμος τής ού μικράς περιουσίας 
τοΰ συνταγματάρχου, δστις, πρός τοϊς άλλοις, ήν

γνωστός ώς άπολαμβάνων τής ιδιαιτέρας εύνοίας τού 
ύπουργού τών στρατιωτικών. Δι’δλα ταύτα έννοεΐ- 
ται ότι ή Μις Ελισάβετ ήτον έπιζήτητος νύμφη , 
διά νέους άξιωματικούς μάλιστα , θαυμάζοντας τό 
κάλλος της, έπιθυμούντας τόν πλούτον της, καί έχον
τας άνάγκην τής συστάσεως τού πατρός της. Επο
μένως ή τράπεζα, ής προέδρευε, δέν ήτον κενή, άλλά 
περιεβόμβει περί αύτήν τό σμήνος τών άξιωματικών 
τής ζηράς καί θαλάσσης, καί ολοι έφιλοτιμούντο 
ν’άρέσωσιν είς τήν καλήν τεϊχόον.
- Αλλ’είς πρό πάντων έφαίνετο έπιτυγχάνων είς 

τούτο, νέος άζιωματικό; τού Βασιλικού ναυ
τικού, ού τά κυριώτερα πλεονεκτήματα υπέρ τούς 
λοιπούς άντιζήλους του ήσαν τά άκόλουθα· πρώτον, 
ότι είχε χαρακτήρας προσώπου άληθώε διακεκριμέ
νους, άνακαλούντας κατά τι τήν μορφήν τού Αντι- 
νόου, έκτός ότι, ή ίσως προσθήκη] ότι τό βλέμμα 
του εϊχέ τι τολμηρόν μέχρι προπέτειας, καί τό 
ςόματου, αύταρέσκως διαςτλλόμενον, έσκιάζετο άπό 
άρτιγέννητον μύστακα, 8ν κομπαστικώς έστριπτε 
πολλάκις ό ιδιοκτήτης του· δεύτερον ότι έχόρευε τόν 
στρόβιλον καί τήν νεωστί έφευρεθεΐσαν πόλκαν ώς 
ούδείς άλλος τοΰ έ(θνους του, καί ούδέ αύτών τών 
σκηνικών άτελέστερον* τρίτον ότι, έχων φωνήν βαρυ
τόνου, καί λαβών τινα μαθήματα τού Ταμβουρίνη, 
έτραγωδει μετά τής Μις Ούϊντερβίλη; τήν Λουκίαν, 
πρά πέντε ημερών, άφ’οτου δηλαδή προσωρμίσθη ν 
Ααοιτρίτη είς Νέον Πλυμούθ· καί τέταρτον, τινές 
φρονούσι τό κυριώτατον, ότι ό νέος άζιωματικό; 
έκαλεΐτο λόρδος Αλβέρτος Βοβλαίύ, καί ήν δευτερό
τοκος υιός τού Μαρκεσίου Φίτζ-Ούίλλιαμ, έχων επο
μένως νά προσφέρη] είς τήν μέλλουσαν σύζυγόν του, 
πλούτον μέν όχι, καθ’δ δευτερότοκος, άλλ’ όνομα έκ 
τών άριστοκρατικωτέρων. Τούτου τάς περιποιήσεις 
έφαίνετο μάλλον ένθαρρύνουσα ή ώραία τού συνταγ
ματάρχου θυγάτηρ διά τής προτιμήσεως καί τής 
προσοχής ήν είς αύτάς έχορήγει.

— Καί τί μέ διατάττετε νά σάς φέρω άπό τήν 
έκστρατείαν μας , κυρία ; είπεν ό λ,όρδος Αλβέρτος 
γελών, έν ώ έρρόφα τό τέϊον. Τήνλευκήνλί- 
μ ν η ν, ήτις ομοιάζει γάλα μακρόθεν , ούτε τόν θο
λωτόν σκόπελον τού Τογαδού κατά δυστυχίαν δέν 
δύναμαι· άλλ’ άν θέλητε τινάς Μ ο κ ο μ ο κ ά ϊ ή 
ταριχευμένας κεφαλάς τών ραγκατίρας., ώς ονο
μάζονται οί άρχηγοί τών άγριων αύτών βαρβάρων, 
σας υπόσχομαι πλήρη αύτών συλλογήν.

— Απαγε! ποιαν πρότασιν , λόρδε Αλβέρτε! 
άπήντησεν έπιπληκτικώς ή Μις Ούϊντερβίλη. ό,τι 
άπαιτώ άπό ύμάς, κύριοι, είναι νά μάς φέρητε όπίσω 
υμάς αύτούς σώους καί ύγιεΐς , έπρόσθεσε, διά μέν 
τού στόματος άποτείνουσα τούτους τούς λόγους είς 
όλους τού περιϊσταμένους, διά δέ τού βλέμματος 
είς τόν άζιωματικόν τοΰ ναυτικού.

— Ω! περί τούτου μή άνησυχήτε, είπε κομπορρη- 
μονών ό Αλβέρτος, όστις κατά πρώτον έξες-ράτευεν είς 
τήν Πολυνησίαν. Βεβαίως δέν ύποπτεύετε ότι οί γυ- 
μνϊται αύτοί μέ τάς ψιάθους των άντί ένδυμάτων, 
καί μέ τά οστά τών ιχθύων άντί όπλων, θέλουσι 
τολμήσει νά πλησιάσωσι τόσον είς τό πύρ τών γρα- 
νιτοβόλων τής Αμφιτρίτης, ώστε καί νά μάς βλά-

ψωσιν. Αλλ’ άν δέν κατεδέχήσθε τάς κεφαλάς των, 
__ καί έχετε δίκαιον δυσειδέστερον δώρον δέν έδύ
νατο νά σάς προταθή, — σάς υπόσχομαι όλόκληρον 
αγέλην δέσμιων ηγεμονίδων, έξ ών νά συνθέσητε 
τήν αύλήν σας, νά τάς έχητε ύποπόδιά σας όταν 
κάθησθε είς τόν οίκον, καί ύποζύγια όταν έζέρχησθε 
μέ τό όχημα.

-— Ω κύριε, είπεν ή Μις Ελισάβετ, ή φαντασία 
σας είναι λίαν άσιατική. Στοιχηματίζω οτι προσ- 
φάτως άνέγνωτε τήν Λαλα-Ρούχ (1).

— Σάς συμβουλεύω, νέε μου φίλε, efotsv ό αίδε 
σιμώτατος Αανιήλ Ριγγβέλλ, πρό τινων ήμερων 
έλθών εϊς Νέον Πλυμούθ νά ίερουργήση, σάς συμ
βουλεύω νά μήν άναλάβητε τοιαύτην ύποχρέωσιν. 
Δέν γνωρίζετε τών εγχωρίων αύτών τήν ανδρείαν.

— Περί τούτου, άπεκρίθη προπετώς ό λόρδος 
Αλβέρτος , όμιλ,οϋμεν είς τήν έπιστροφήν μας. Καί 
προθύμως άναλαμβάνω τήν πρόσθετον ύποχρέωσιν νά 
φέρω καί είς τήν αίδεσιμότητά σας δύω άρχηγούς ή 
βασιλείς των, νά τούς έχητε κωδωνοκρούςας είς τήν 
έκκλησίαν σας. ή-

— Κύριέ μου, άπεκρίθη σοβαρώς ό ίερεύς· όταν 
οί άνθρωποι οΰτοι προσβάλλωσι τήν άποικίαν μας , 
πρέπει βεβαίως νά τούς άποκρούωμεν, καί νά καθι- 
στώμεν αύτούς «κινδύνους· άλλά δέν πρέπει νά λη- 
σμονώμεν οτι, άν καυχώμεθα διά την ύπεροχήν τής 
θρη,σκείας μας καί τού πολιτισμού καί τών φώτων 
μας, αύτή ή θρησκεία καί αύτός ό πολιτισμός καθή
κον μας έπιβάλλουσιν, οχι νά καταδυναστεύωμεν 
αύτούς διότι είναι ημώ; ασθενέστεροι, άλλά νά τούς 
προστατεύωμεν, οχι νά γινώμεθα αρπαγές τής γής, 
τής ιδιοκτησίας, καί τής έλευθερίας των, άλλώι διά 
λόγου καί δι’έργου νά παύωμεν αύτούς τής αρπαγής 
καί νά τοϊς διδάσκωμεν τήν ηθικήν τού θείου ήμών 
αρχηγέτου· τέλος νά τούς μεταχειριζώμεθα όχι ώς 
υποπόδια καί ώς ύποζύγια, άλλ’ώς άδελφούς πεπλα- 
νημένους, ους έκλήθημεν ούρανόθεν όπως φέρωμεν είς 
τήν έπίγνωσιν τού θεού καί είς τόν δρόμον τής 
άληθείας.

Οί πλεϊστοι τών περιεστώτων έπεκρότησαν είς 
τό μικρόν τούτο μάθημα τό δοθέν είς τού λορδίσκου 
τήν ύπεροψίαν, καί πρά πάντων έρριψεν εύγνώμον 
βλέμμα πρός τόν Κ. Ριγγβέλλ ό ύπασπιστής τοϋ 
συνταγματάρχου , ό λοχαγός Φραϊζερ, όστις άλλοτε 
συλλαβών τινας έλπίδας νά έλκύσφ τήν καρδίαν τής 
Ελισάβετ, είδε δύσαντα τόν αστέρα του, άφ’ής στιγ
μής άνέτειλεν είς τάς συναναστροφής τού Πλυμούθ ό 
λαμπρός άζιωματικό; τής Αμφιτρίτης.

Αλλ’ό λόρδος Αλβέρτος δέν ήτον άνθρωπος νά 
μείνη αναπολόγητος. Τόν παρώζυνε δέ καί ή τών 
λόγων τοϋ ιερέως εύμενής υποδοχή, διό

— Δέν εκπλήττομαι. διόλου, αίδεσιμώτατε, είπε 
μέ πολλήν ζωηρότητα, άκούων έκ τού στόματός 
σας τήν συνηγορίαν τών αγρίων έκείνων- τά εναντίον 
ήθελε μοί φανή παράδοξον. Ηξεύρω ότι έχουσι τήν 
εύτυχίαν νά άγαπώνται καί νά προστατεύωνται 
θερμώς άπό τους ιεραποστόλους, καί τόσον θερμώς

ι
(1) Ινδικόν ποίημα τοΰ θωμά Μωρού.

μάλιστα , ώστε τά συμφέροντα των προτιμώνται 
άπό τά συμφέροντα τής Αγγλίας. Εννοώ ότι είς 
τινας θά έσύμφερεν άν είχον δλην τήν έξουσίαν είς 
τήν νέαν Σεελανδίαν οί άγριοι Ραγκατίραι, διά 
ν άρχωσιν αύτοί ύπ’έκείνων τό όνομα, καί άν ποτέ ή 
αγγλική σημαία δέν έκυμάτει έπί τών νήσων τούτων· 
ίσως δέ άκόμη καί σήμερον αί εύχαί τινών είσίν έναν- 
τιαι τής επιτυχίας τών όπλων ήμών.

— Είς τάς αιτιάσεις ταύτας, είπεν έγειρόμενος 
ό ίερεύς, θά μ.οί έπιτρέψητε, κύριε, νά μήν απαντήσω. 
Σιωπήν έτήρησα καί όταν αί εφημερίδες τής αντι
πολιτεύσεις; τάς έτόξευον είς εύγλωττα άρθρα. Δεν 
εύχομαι τήν άποτυχιαν τών συμπατριωτών μου, 
άλλά μάλιστα θέλω συνοδεύσει την έκστρατείαν 
των. Χρέος μου όμως θέλω νομίζει νά έπικαλώμαι 
τήν θείαν άρρωγήν καί τήν άνθρωπίνην εύσπλαγ- 
χνίαν έπί τών θυμάτων έκατέρων τών μερών, έπί 
όλων τών πασχόντων αδελφών μου είτε άγριοι είναι 
είτε ήμεροι· καί όταν έκεϊνοι ξένους, αγνώστους , 
φέροντας άλλα ήθη καί άλλην θρησκείαν, μάς ύπε- 
δέχθησαν φιλοφρονώ; καί άνυπόπτως, δέν πρέπει 
ημείς οί όπαδοί τοϋ Χριστού, οί έγκαυχώμενοι είς 
τόν πολιτισμόν μας, νά τοϊς άποδίδωμεν τό κακόν 
άντί τοϋ καλού , ούτε καλοϋντες αύτούς περιφρονη- 
τικώς άγριους, νά φαινώμεθα αύτών άγριώτεροι.

Καί, ταύτα είπών μετά τίνος πικρίας ό ίερεύς, 
έμακρύνθη πρός άλλο μέρος τής αιθούσης , καί 
μετ’όλίγον άνεχώρησεν όπως —ροετοιμασθή διά τήν 
έπαύριον.

Αλλ’ό λόρδος Βοβλαίύ όλίγον έφρόντισε διά τάς 
όπωσούν αποτόμους αύτάς έπιπλήζεις, καί χωρίς νά 
προσέξη είς τούς μικρούς ψιθυρισμούς οίτινες ήγέρ- 
θησαν πέριξ του, διότι ή ύπόληψις πρός τήν αρετήν 
καί την αγιότητα τοϋ Κ. Ριγγβέλλ ήτον γενική 
είς όλην τήν άποικίαν, έξηκολούθησε τάς περιποιή
σεις του πρός την Κ. Οϋϊντερβίλην, έψαλε μετ’αύτής 
τάς διφωνίας τής Λουκίας, έγραψε στίχους εϊς τό 
λεύκωμά της, καί διά τής άκενώτου εύτραπελίας 
καί προπέτειας του, κατώρθωσε μέχρι τέλους νά 
κυριεύσν] έξ έφόδου τήν συνδιάλεξιν, νά μακρύνζι 
όλους τούς λοιπούς, καί αύτάν τόν λοχαγόν Φραϊζερ, 
καί νά μείνη δι’όλης σχεδόν τής έσπέρας μόνος μετά 
τής θυγατρός τού συνταγματάρχου.

'Γήν δ’ έπαύριον, όταν τό στράτευμα άνεχώρει, ό 
Βοβλαίύ άποχαιρετών ένα των συντρόφων καί όμο- 
βαθμίωντου έπί τοϋ όικρότου, όστις τήν προτεραίαν 
τόν συνώδευεν είς την συναναστροφήν τοϋ συνταγ
ματάρχου,

— Φίλε Πουλλρόπ, τώ είπεν- έγώ απέρχομαι, σέ 
δέ άφίνω πληρεξούσιον καί έπίτροπόν μου, καί έκ- 
τελεστήν τών τελευταίων παραγγελιών μου. Τδες, 
φίλε, οτι ή Μις Ελισάβετ δέν είναι δλως διόλου 
δυσμενής πρός έμέ. Αν, άντί νά μέ στέλλωσι νά 
σωφρονίσω τά άγρια έχίΐϊνα^κτήνη, τούς προστατευο- 
μένους τού αίδεσιμωτάτου Δανιήλ Ριγγβέλλ, μέ 
άφινον ένα μήνα άκόμη είς τόν λιμένα τού Πλυμοί^θ, 
ίσως ό ρηθείς αίδεσιμώτατος θά εύλόγει είς τό τέλος 
τοϋ μηνάς τήν ενωσίν μου μέ τήν ώραιοτέραν καί 
πλουσιωτέραν Μις τής Νέας Σεελανδίας καί όλων 
τών αντιπόδων. Αλλά τώρα αναχωρώ, καί γνωρίζω
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λοχαγον τινα οστις μένει πλησίον της, και οστις 
σοι ομολογώ ό'τι μοί φαίνεται πολύ ύποπτος. Βλέπε 
λοιπόν συνεχώς την Μις Ούϊντερβίλην. Αν έχης τινά 
πιθανότητα νά μέ ύποσκελίσης, άγαθή τύχη, μή την 
αμελής. Αν όμως πεισθής ότι κάμμίαν δεν έχεις, 
τότε μή καμνης ώς τόν χαιρέκακον εκείνον κϋνα, ός-ις 
κριθην δέν έτρωγε καί όμως ύλάκτει πρός τόν ίππον 
όταν ήθελε νά την πλησιάση, άλλά βοήθει με καί 
απάντα, αναπολεί με είς τήν μνήμην της, φύλαττε 
τό φρούριον μή μάς τά καταλάβζ, ό εχθρός έζ εφόδου, 
και πρό πάντων επιτηρεί τόν λοχαγόν. Μέχρις 
ότου γίνης ό ίδιος πλούσιος, δέν θέλεις ίσως δυσαρε- 
στεισθαι, έχων τόν φίλον σου πλούσιον.

Καί τοιαύτας δούς οδηγίας, άπήλθεν.
Οί άγριοι ησαν έστρατοπεδευμένοι παρά τάς 

όχθας τοϋ Θαμέσιος ποταμού, κατά τό κέντρον τής 
νήσου, καί έκεΐ περιέμενον άτρομήτως τόν ξένον 
στρατόν. Μετά τόν θάνατον τοΰ γέροντος X ο υ ράκη, 
αρχηγός άνηγορεύθη ό υιός αύτού Βίδης (ό έμμα- 
νής), οστις διά την μεγάλην ανδρείαν του έπεκαλεϊτο 
καί Ν από υλών (1) , δηλαδή Ναπολέων , διότζ

Βίδης ΝαπονΛώτ.

μέχρι τών αγρίων αύτών εϊχεν αντηχήσει η φήμη’τοϋ 
ήρωος τής Γαλλίας, ό δέ Βίδης ούτος άπό τής έποχής 
τοϋ θανάτου τοϋ πατρός του συνέλαβεν άδιάλλακτον 
μίσος κατά τών Εύρωπαίων, καί άκόρες-ος ήν ή έκ- 
δίκησις ήν έπνεε κατ’αύτών.

II πρώτη προσβολή τών Αγγλων ύπήρξεν όλεθρία 
εϊς τούς άγριους· διότι μή γνωρίζοντες ούτοι τήν άφιξιν 
τής Αμφιτρίτης είς Νέον Πλυμούθ, καί μή περιμέ- 
νοντες έπομένως ποοσβολζν διά πυροβόλων, έμενον

(1) ‘Ο Νιοσειλχ^ίος ώνοιχάζετο τώ δντι Ναπουλώ ν
*«ι Πενχπχρττις (ΒονχπχρτΓ,ς) διά τη* άνδριίχν του.

έντός τής πεδιάδος είς θέσιν άσθενεστάτην, καί περί, 
φρουρούμενοι μόνον άπό άπλούν χαράκωμα ξύλινον. 
Αλλ’οί Αγγλοι χωρίς καν νά πλησιάσωσιν έντός 
βέλους βολής, άνέτρεψαν καί έπυρπόλησαν τό Π ά ή 
περίφραγμα αύτών, καί έν μέσω τής συγχύσεως είς 
ήν ή έκπληξις τούς ένέβαλεν όρμήσαντες κατ’αύτών, 
τινάς μέν έφόνευσαν, καί ήθελον όλους τούς κατα
κόψει, άν δέν έσώζοντο ριφθεντες είς τόν ποταμόν 
ώστε καί ό Αλβέρτος έγραψε πρός τόν φίλον του 
Πουλλρόπ νά είπή είς τήν Ελισάβετ, ότι παρ’όλίγον 
ήθελε τή στείλει διά νά πληθύν·/) τό κτηνοτροφεΐόν 
της δλόκληρα τά έθνη τών X ου ράκη καί τών 
Χούκη καί τών Χόγγηκαί τώνΒάϊ,· άντά 
χερσαία αύτά θηρία διά μιάς δέν εϊχον μεταβληθή 
είς ιχθύς- άλλ’ότι άν διά τούτο ήναγκάζετο νά μετα- 
βάλη είς αλιείαν τήν θήραν του, εϊχεν ήδη ετοιμάσει 
τάς ορμιάς του, καί ήτον βέβαιος περί τής προσεχούς 
του έπιτυχίας.

Πρέπει όμως νά όμολογήσωμεν οτι καί οί ήττον 
κομπορρήμονες, καί οί ήττον εύπιστοι τοϋ στρατού, 
ϊδόντες τήν παντελή καταστροφήν καί διάλυσιν τών 
εχθρών, έθεώρησαν ώς δαμασθεΐσαν τήν έπανάστασιν, 
καί έπείσθησαν ότι τοΐς έμενε πλέον νά περιέλθωσι μόνον 
θριαμβευτικώς τήν νήσον διά νά δεχθώσι τών άγριων 
τήν ύποταγήν, καί νά τιμωρήσωσι τούς πρωτουρ- 
γούς τής στάσεως. Αλλ’ ήπατώντο μεγάλως. Τήν 
τρίτην πρωίαν, έν ω συνεσκευάζετο διά ν’ άναχω- 
ρήση τό άγγλικόν στράτευμα, είς τάς πρώτας άκτΐ- 
νας τής διαυγαζούσης ημέρας, είδαν αίφνης τούς 
δεξιόθεν ύπερκειμένους λόφους καταμέλανας όλους , 
ώς άν σκοτεινόν νέφος έπεκάθητο έπ’ αύτών , καί 
όταν τό φώς ηύξησε , καί τά άντικείμενα έγένοντο 
εύκρινέστερα , έφάνησαν τά ύψώματα όλα κεκαλυμ- 
μένα άπό ένοπλους άγριους, άσυγκρίτως πολυπλη- 
θεστέρους άπό τούς διωχθέντας άπό τό Πα, καί 
κατέχοντας θέσιν, ής ή εκλογή άπεδείκνυεν όρθοτάτην 
στρατηγικήν κρίσιν παρά τοΐς βαρβάροις έκείνοις , 
προσέτι δέ καί τόν σκοπόν τοϋ νά έπιτεθώσι, καί 
όχι νά περιμείνωσιν άμυντικώς τόν εχθρόν, όσην 
δέ έθνικής καί ατομικής ύπεροψίας δόσιν^καί άν εϊχεν 
ό λόρδος μας, τό άπροσδόκητον όμως καί τό έκπλη- 
κτικόν τοϋ θεάματος τούτου προσέβαλε τήν φαντα
σίαν του ίσχυρώς. Οί άγριοι, εϊς τρεις σειράς παρα- 
τεταγμένοι, έπέστεφον τάς όφρϋς τών λόφων. Οί 
πλεϊστοι αύτών ήσαν έντελώς γυμνοί, οί δέ είς ράκη 
λινά ζωγραφικώς περιβεβλημένοι. Τό πρόσωπόν των 
καί τά λοιπά μέλη παραδόξως κατεστιγμένα, έδιδον 
είς τήν μορφήν των θηριώδη τινά καί άποτρόπαιον 
έκφρασιν, καί είς την άφθονον κόμην των, συνδεδε- 
μένην έν είδει κροβύλου είς τής κεφαλής των τήν 
κορυφήν, ήν έμπεπηγμένον καί ένευεν άπειλητικώς 
μακράν πτερόν σαρκοφάγου τινός όρνέου· είς δέ τάς 
χεΐράς των οί μέν έκράτουν τό φοβερόν ρόπαλον, τά 
Μέρε καλούμενον, οί δέ λόγχας έχούσας αντί αιχ
μών όζεις λίθους ή ιχθύων οστά, καί τινες πυροβόλα, 
ών τήν χρήσιν έμαθον άπό τούς κατακτητάς των. 
ϊσταντο δε άκίνητοι καί σιωπηλοί ώς άπολελιθω- 
μένοι.

Αλλά τέλος ύπεράνω τών κορυφών έφάνη προ-

κύπτων άκτινοβόλος τοϋ ήλίου ό δίσκος. Αιά μιάς 
όλος ό στρατός τών άγριων ώς είς άνθρωπος έκινήθη, 
καί μέ έρρύθμον βήμα ήρχισε πυρρίχιον φοβερόν , 
ικανόν νά έκπλήξη πολεμιστάς ήττον πρωτοπείρους 
τών τοιούτων θεαμάτων άπό τόν ήμέτερον λόρδον. 
ός έζ ενός δέ στόματος άντήχησεν άπό τά χίλια 
στόματα τό Π ί-Χ έ, τό πολεμιστήριον άσμά των, 
ού αί θηριώδεις κραυγαί έμπνέουσι φρίκην είς τόν 
γενναιότερον, καί ού οί όζεις τόνοι έρρύθμιζον τήςόρχή- 
σεως τάς κινήσεις. Πρώτον έψαλον τόν ύμνον τού θανά
του, τό μέγα μυστήριον, δι’ούό Α τού ας, ςό ύπέρ- 
τατον ον, καταςφέφων τόν άνθρωπον, συνενοΐτην άθά 
νατον αύτού ούσίανμεθ’έαυτοϋ καί τής αιώνιας ούσίας 
του· καί έπήνεσαν τό ιερόν θυμίαμα, έφ’ ού άναβαί· 
νουσιν αί ψυχαί είς τόν ούρανόν, καί παρατίθενται είς 
τόν Ατούαν, ώς εύαρεστοτάτη τροφή, ίϊ φωνή των 
κατ άρχάς ήτον βαρεία καί σοβαρά, τά βλέμματά των 
έστρέφοντο συνεχώς πρός τά άνω καί τά σχήματά 
των ήσαν έπίσημα, έκφράζοντα β αθεΐαν εύλάβειαν. 
Αλλά κατ’ ολίγον έξαπτομένου τοϋ θρησκευτικού των 
ενθουσιασμού μέχρις άγριας παραφοράς, τό βλέμμα 
των έπυρώθη, ή φωνή των εύρε λαρυγκισμούς όζεις, 
οίτινες ούδέν άνθρώπινον εϊχον, καί τά κινήματά των

ήσαν ώς δαιμονιζομένων. Μετ’ολίγον μετεβλήθη ό 
τόνος τού άσματος είς θρηνωδίαν παράδοξον, καί 
ήρχισαν νά έκπέμπωσι κραυγάςώς ώρυομένων θηρίων 
έψαλλαν τό μυριολόγιον τών όσοι έμελλον νά πέσω- 
σιν είς τόν πόλεμον, καί τόν κλαυθμόν έπί τής κατα
στροφής τών σωμάτων αύτών. Αλλ’έν τω ά'μα τά 
μέλη των ήρχισαν ώς σπασμωδικώς νά κινώνται, 
οί οφθαλμοί των έστρέφοντο φρικωδώς έντός τής 
κόγχης αύτών· τά στόματά των ήνοίγοντο τερα- 
στίως, άφρόν άποπτύοντα , καί οί βρυχηθμοί των 
ώμοίαζον βροντής πάταγον. Πάλλοντες δέ καί συγ- 
κρούοντες τά ρόπαλα καί τάς λόγχας των, έκτύπων 
πάντες όμοϋ τήν γήν διά τών ποδών των μέ τόσην 
ορμήν, ώστε έβόμβει όλη καί έκλονεΐτο ώς σπαρατ- 
τομένη ύπό σεισμού. Τό μ-έρος τούτο τοϋ άσματός 
των ήτον ό ύμνος τής έκδικήσεως. Κατ’όλίγον όμ,ως 
έπραύνθησα/ πάλιν οί τοϋ σώματός των σπασμοί, 
τά κινήματά των έγιναν εύρυθμότερα, ή φωνή των 
σοβαρότερα, καί σχεδόν κατανυκτική. Οί μέλλοντες 
νά πέσωσιν είς τήν μάχην, παρηγορούν τάς μητέρας 
των διά τήν πικράν αύτών στέρησιν. Ούτως έτελείω- 
σεν ό Π ί-Χέ, παράδοξος επιτάφιος 8ν οί άτρόμητοι 
εκείνοι υιοί τής φύσεως έψαλλον είς τόν ίδιον εαυτόν 
θάνατον. Οί δέ Αγγλοι, οίτινες άμα τούς άνεκά- 
λυψαν τόσον πλησίον των , έσπευσαν είς τά όπλα, 
καί ήτοιμ-άζοντο νά όρμήσωσι κατ’αύτών, έστάθησαν 
όμως κυριευόμενοι άπό αίσθηχα έκπλήξεως ούχί 
αμιγές φρίκης, καί περιέμεινον ώς άκουσίως τό τέλος 
τής άγριας τελετής ταύτης.

Αμα δ’έτελείωσε τό άσμα καί ό χορός, δέν έπρόσ- 
μεινον οί Νεοσεελανδοί τών εύρωπαίων την έφοδον, 
άλλά προπέμψαντες ώς άκροβολιστάς τούς (οπλι
σμένους μέ πυροβόλα , έρρίφθησαν μέ όρμήν άκατά- 
σχετον κατόπιν αύτών, καί πριν ή προφθάση νά 
τούς βλάψη τών Αγγλων τό πυροβολικόν, ή συμ
πλοκή έγινε γενική, καί ήρχισεν ή αψιμαχία.

— Πώς !—έκοαξεν ό Βοβλαίϋ, οστις διώκει κανο- 
νοστοιχίαν προτεταγμένην τής δεξιάς πτέρυγος,— 
οί άπιστοι αύτοί νομίζω, μά τήν άλήθειαν, ότι ώνει- 
ρεύθησαν νά μάς κυριεύσωσιν έξ έπίπλου. Μάς προσ- 
βάλλουσι, βλέπετε, κατά πρύμνην καί κατά πρώραν. 
Πύρ όλα τά καταστρώμ,ατα, πύρ νά τούς πελαγώ- 
σωμεν ! Πρώτον πυροβόλον, πύρ !

Αλλ’ό Βίδης Ναπουλών, οστις έκαυχάτο ότι είς 
πάσαν μάχην ό πρώτος εχθρός άπό τήν χεΐρα του 
έπιπτε, πηδήσας αίφνηδίως έμπρός τού στόματος 
τοϋ πυροβόλου, έξέτεινε νεκρόν έπ’αύτού τόν στρα
τιώτην οστις έπλησίαζεν εϊς τήν πυρίτιν, τό έναυσμα.

— Είς τό κατάστοωμα είσεπήδησαν οί εχθροί! 
έκραξεν ό Βοβλαίϋ, έξάκολουθών τήν ναυτικήν του 
φρασελογίαν· τάς μαχαίρας σας, παλληκάρια ! Είναι 
όλοι κρέας γυμνόν· κτυπάτε ώς ν’άπαυδήσητε !

Καί πρώτος , σύρων τά ναυτικόν του ζιφίδιον, 
έρόίφθη κατά τών άγριων. Αλλ’έμελλε νά γνωρίση 
έκ πείρας ότι τό γυμνόν εκείνο κρέας εϊχε καί όστά 
καί νεύρα ισχυρότερα άπό τά έδικάτου- κατά τοϋ 
πρώτου οπαδού τοϋ Βίδη, 0ν άπήντησεν έμπρός -έου, 
ώρμησεν ό νέος λόρδος ώς έμμανής, καί έγείρων τό 
ξιφίδιον διά νά τό έμπήξη είς τό άπροστάτευτον



r-ήθόςτου. Αλλ' δ άγριος άνεσκίρτησε διά μιας εις' 
τά όπίσω μ’ εύκινησίαν αίλουρου, καί άπέφυγε τήν 
πληγήν έπιστρέψας δ’έν τωάμαώς αστραπή ταχύς, 
κατέφερε τδ ρόπαλου κατ’ αύτοϋ, καί ήθελε τώ συν
τρίψει τήν κεφαλήν ώς κάρυον, χωρίς απροσδόκητου 
τινδς βοήθειας ήτις τω ήλθεν δθεν δέν τήν έπρό- 
σμενεν. ό Βίδης, έμπεσών αίφνης εις τήν χεΐρα 
ήτις τόν προσέβαλλε, τήν έκράτησεν ΐσχυρώς, έπι- 
φωνών Τάγκατα! Τάγκατα! ( άξιωματικός, 
αξιωματικός)· καί νά προλάβη μέν τήν κατάπτωσιν 
τοΰ ροπάλου άπαξ σφενδονισθέντος δέν έδυνήθη ,1 
άλλ’ήμβλυνε καν τήν δύναμίν του, ώστε δέν έφό- 
νευσε τόν Βοβλαίΰ. Ούχ ήττον δ'μως έπεσεν αυτός ώς 
έμβρότητος· ό ούρανός τώ έφάνη ό'τι έστράφη ώς 
απέραντος μύλη, μύριοι σπινθήρες άνέθορον εις τούς 
οφθαλμούς του , σκηναί φόνου καί θηριωδίας διήλθον 
εμπρός τοΰ τεθολωμένου του βλέμματος, βλασφημίαι 
και ρόχθοι θνησκόντων προσέβαλον τά βομβοΰντά 
του ώτα, καί έπειτα ή δρασις καί ή ακοή του έσβέ- 
σθησαν, καί έμεινεν ώς νεκρός κατά γης. όταν δέ 
τώ έπανήλθεν ή αίσθησις, καί ήνέωξε τούς οφθαλμούς 
πάλιν, ϊδεν εαυτόν περιβάδην καθήμενον εις τούς εύ
ρωστους ώμους ένός τών άγριων, ό'στις έ'τρεχε παντί 
σθένει, συνοδευόμενος ύπά πολλών άλλων. Τό πρώτον 
δέ κίνημά του υπήρξε νά φέρη τήν χεΐρά του εις τό 
ξιφίδιόν του, αλλά τά όπλα του τώ είχον άφαιρεθή, 
καί αί χεΐρέςτου ήσαν δεδεμέναι μέ χορδάς τόξων. 
Μάτην έπροσπάθησε νά διάρρηξη τά δεσμά του· οί 
άγώνέςτου συνετέλεσαν μόνον εις τό νά-έξαντλή- 
σωσι τάς δυνάμεις του, ήδη έξησθενημένας άπό τήν 
άφθονόντου άφαίμαξιν, καί ν’αναπτύξω σι σφοδρόν 
πυρετόν, όστις έμάστιζε τό αίμά του, καί τόν έβύθιζε 
συνεχώς εις άναισθησίαν. όταν δέ εις τάς περιο- 
δικάς διαλήψεις τοΰ πυρετού τώ έπανήρχετο η 
αίσθησις έαυτοΰ καί τών περί αύτάν αντικειμένων , 
ότέ μέν εύρίσκετο άκόμη όχούμενος έπί τοΰ αγρίου 
του, —καί τώ έπήλθε μάλιστα άπαξ ό διαλογισμός 
ότι ύπέρ πάσαν προσδοκίαν όρθώς είχε προφητεύσει 
ύποσχεθείς νά καταστήση ύποζύγια τούς άγριους·— 
ότέ δέ έ'κειτο εντός δάσους πρωτογενούς, προσδεδε- 
μένος εις ισχυρόν κορμόν δένδρου, καί περιφρουρού- 
μενος άπό δέκα ή δώδεκα φύλακας, καί άλλοτε 
πάλιν ήν ήπλωμένος εις τό βάθος Πιρόγα ς έρεσ- 
σομένης άπό τούς δεσμοφύλακάς του, καί διευθυνο- 
μένης προς άγνωστους άκτάς.

Τέλος ήσθάνθη ποτέ διά της καριβαρίας τοΰ πυρε
τού ότι άνεβιβάζετο δυσκόλως εις ύψηλήν τινα θέσιν, 
καί ή τεραρτουγοΰσα φαντασία του, ήτις έγρηγόρει 
έν ώ έκοιμάτο τό σώμά του, τόν έπεισεν ότι είχε 
μεταβληθή εις άγκυραν τής Αμφιτρίτης, άνελκομένην 
διά τοΰ όνου έκ τοΰ βυθού τής θαλάσσης. Οταν δέ 
ήνέωξε τούς οφθαλμούς, ίδεν αντικείμενα πέριξ του, 
έξ ών έσυμπέρανεν ότι έφθασεν εϊς τό τέρμα τής 
ακουσίου όδοιπορίας του.

Τά μέρος όπου εκειτο ήτον ύπόστεγος είσοδος 
ξυλίνης οικίας, εις ής τούς τοίχους ήσαν άγκυστρα 
έμπεπηγμένα κατά σειράν, καί άπ’αύτών έκρέμαντο 
διάφορα σκεύη. Ηνοίγετο δ’ ό πρόδομος ούτος εις 
είδος πλατείας ύπό ξυλίνου χαρακώματος περιλαμ

βανόμενης, έχούσης δέ πέριξ διαφόρους άλλας δμοίας 
οικίας, ή μάλλον καλύβας πλεκτάς άπό κλάδους καί 
άπό φρύγανα, καί κατά τό μέσον τριγωνικόν τι οικο
δόμημα ύψούμενον έπί δύω στύλων', καί έξωθεν 
κεκοσμημένον διά τορευμάτων μιλτοβαφών καί άμορ
φων. Τπό τό εύρύ δέ στέγασμα τούτο ήσαν διά
φορα άγγεΐα σεσωρευμένα, καί περιέχοντα ζωοτρο
φίας καθ’δσον έφαίνετο.

0 λόρδος Βοβλαίΰ περιέφερε βλέμμα άτονον 
περί εαυτόν, έπειτα δέ, δοκιμάσας νά κινηθή, ήσθάνθη 
ότι δέν ήτον δεδεμένος ώς πριν, ώστε έννόησεν ότι 
εύρίσκετο ένεός Π ά τίνος ή ώχυρωμένου χωρίου, όπου 
δέν ήτον πλέον άφευκτον νά φυλάττηται δέσμιος· 
δέν έγνώριζεν όμως άν την άνεσιν ταύτην τής κατ’ 
αύτού αύστηρότητος έπρεπε νά έκλάβη ώς οιωνόν 
άγαθής προς αύτόν διαθέσεως, ή ώς άπόδειξιν πεποι- 
θήσεως τών άγριων περί τής όχυρότητος τοΰ φρου
ρίου των.

ίΐθέλησεν επομένως νά έγερθή, άλλ’ ήσθάνθη δτι’αί 
δυνάμεις του τόν έπρόδιδον. £ϊς τό κίνημα δέ τούτο, 
μεταστραφείς, ίδεν εις ολίγων βημάτων άπόστασιν 
άγριον προσερειδόμενον εις τόν κίονα τοΰ τριγώνου 
οικοδομήματος, καί θεωροΰντα αύτόν άσκαρδαμυκτί, 
ώς οφις όστις άτενίζει τό πτηνόν πριν τό καταβρο- 
χθίση. Τό βλέμμα τούτο προσέβαλεν ΐσχυρώς τήν 
ήδη έξηοθενημένην φαντασίαν αύτού, καί τόν προσ- 
ήλωσεν άκίνητον εις τήν λιθίνην στρωμνήν του. ΐίκεϊ 
δ’έ'κειτο, τούς οφθαλμούς εϊς τούς τοΰ άγριου έχων 
άκουσίως προσηλωμένους, μέ ήμιηνεωγμένον τό ς·όμα, 
εναγώνιος καί άσθμαίνων, καί μή δυνάμενος ούδέ 
■φωνήν νά έκπέμψη, ώς εφιάλτης άν έπεκάθητο εις 
τό τήθός του, όταν ίδε προσερχόμενον άλλον άγριον, 
ευσωμον, νέον καί εύειδή όσον δέδοται εις τήν φυλήν 
τών ανθρώπων εκείνων, καί μεγαλοπρεπώς περι- 
βεβλημένον είδος χλαμύδος έκ δερμάτων θηρίων , 
εις δέ τάς χεΐρας κρατούντα τό Μ έ ρ ε ή ρόπαλον. 
Ελθουν δ'ά άγριος ούτος προς τόν συμπατριώτην του, 
τόν έλαβεν έκ τής χειρός, προσέτριψε τήν ρΐνά του 
εις τήν ρίνα αύτού , δπερ είναι τών Νεοσεελανδών ό 
συνήθης χαιρετισμός, καί

— 0 Ατούας (ό Θεός), τω είπε, φυλάττοι Βίίην 
τυ>· Ναπον.Ιών.

— 0 ‘Ρανγαζ ‘Ράγγης (ό ούρανόθι οίκών), άπε
κρίθη ούτος, δοίη έτη μακρά εις Κάΐ-Κούμονν (τόν 
τρώγοντα τών έχθρών του τάς σάρκας) τόν αίμο
πότην.

— Εδικός μου άνθρωπος! έκραξεν ό Και-Κού- 
μους, δεικνύων τόν αιχμάλωτον, καί μεταχειριζό- 
μενος τό έπινίκειον έπιφώνημα τών φονευόντων 
έχθρόν εις τόν πόλεμον. Μέ τούτο τό μ έ ρ ε τόν 
ήπλωσα κατά γης, καί είχον δικαίωμα νά τόν φάγω, 
νά κάμω τήν ζωήν του ζωήν μ.ου καί άνδρείαν μου 
τήν άνδρείαν του, ώς ό θεός Μ ο ύ α ς έφαγε τόν 
άδελφόν του Π ο τ ί κ η ν, άν δέν μ’ έμπόδιζες, Βίδη 
Ναπουλών.

— Εδικός μου άνθρωπος! άπεκρίθη ό Βίδης. Τόν 
σοφόν Χουράκην, τόν πατέρα μου, έκρέμασεν όΠα- 

^κ έ κ α ς ( ό Εύρωπαΐος) ύβριστικώς. Εδώ εϊς τήν
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Ούδούπαν του (εις τόν τάφον του) περιπετά ώρ- |τούς ξένους.
γισμένη ή β α ϊ δ ο ύ α του (ή ψυχή του). Τή έφερα 
τροφάς διά νά χορτάση, άλλ'ήτον ραγκατ ί ρ α ς 
(άρχνίγός) εκείνος, καί θέλει αίμα Τ ά γ κ α τ α (άξιω-

‘H Ονδοΰπα, τοΰ Χονράκη.

ματικούί διά νά πραύνθή. Μετά είκοσι ήλίους είναι 
Ιν έτος άφ’δτου έφόνευσαν τόν πατέρα μου· διά τότε 
φυλάττω αύτόν τόν αιχμάλωτον. Τότε θά ροφήσω 
τόν άριστερόν οφθαλμόν του , όστις ίδε τόν θάνατον 
τού πατρός μου, ώστε όταν ποτέ ό οφθαλμός μου 
θ’ άκτινοβολή ώς άστήρ εις τού ούρανοΰ τό στε
ρέωμα , νά είναι διπλάσιά ή λάμψις του, τότε 
θά φάγω τήν δεξιάν χεΐρά του , ήτις ένήργησε τόν 
θάνατον τού πατρός μου , ώστε, όταν πολεμώ 
τούς Π α κ έ κ α ς (Εύρωπαίους', νά είναι διπλάσιά 
ή δύναμις τής χειρός μου. ΐίπειδή όμως είσαι συγ
γενής μου, Κάϊ-R θύμου, επειδή μ’έφερες τού μνη- 
στήρος τά δώρα διά τήν άδελφήν μου, θά δώσω εις 
σέ τόν δεξιόν οφθαλμόν του καί τήν άριστεράν χεΐρά 
του, καί θά σοί δώσω τάς κνήμας του νά κάμης 
αύλούς, σύ όστις παίζεις τόσον καλά καί χορεύουν 
αί κόραι τού Π ά.

— 0 Πακέκας (ό εύρωπαΐος) κατέςφεψε τήν δύναμίν 
μας, έσφαξε τό άνθος τών πολεμιστών μας, είπεν ό 
Κάϊ-Κ θύμους. 0 καταςφόφεύς ΊΤπόκος άς μή φέρη τήν 
όιχ^όνοιαν ν’ άνοιξη εϊς τούς ξένους τάςθύρας καί τούτου 
τού Π ά, τού τελευταίου καταφυγίου τού έθνους μας. 
Δέχομαι τήν πρότασίν σου. ό Ατούας φυλάττοι Βίδην 
τόν Ναπουλών !

— Τό Π ά τούτο, άπεκρίθη ό Βίδης, είναι γνως-όν 
εϊς μόνα τού ούρανοΰ τά όρνεα. Τήν φωλεάν τών 
λεόντων δέν θ’άνακαλύψη ποτέ ό Πακέκας. Εδώ θά 
συνάξωμεν τούς υιούς τού Μ α ο ύ η(1). Από τόν βράχον 
τούτον θά γεννηθή ό κεραυνός όστις θά συντρίψη

0) ό Ζεύς τών Νεοσεελανθών.

0 Ραύγας-Ράγγης δοίη έτη μακρά εις 
Χαϊ-Κούμουν τόν αίμοπότην.

Επειτα δέ έτριψαν προς άλλήλας τάς ρϊνάςτων, 
καί άπήλθον κρατούμενοι άπό τάς χεΐρας.

0 Αλβέρτος όλίγας είχε περιστάσεις καί όλίγην 
έπιθυμίαν νά μάθη τήν γλώσσαν τών εγχωρίων. 
\όρδος αύτός, υπηρετών μόνον διά νά κερδίση τάς 
έπωμίδας του , τί άνάγκην είχε νά σπουδάση τούς 
άνάρθρους τών άγριων έκείνων γρυσμούς. Τινας όμως 
λέξεις έγνώριζε, διότι πρό ένός έτους, όταν δηλαδή 
τό πρώτον διέβη ή Αμφιτρίτη διά τής Νεοσεελαν- 
δίας, ό πλοίαρχος έλαβεν ένα εγχώριον εις τήν υπη
ρεσίαν του. Τποθέσας επομένως ότι ή συνδιάλεξις 
τών δύω άρχηγών δέν τώ ήτον ίσως εντελώς άδιά- 
φορος, τήν ήκουσε μετά πολλής προσοχής, καί δλην 
μέν δέν τήν έννόησεν, άλλά τινά μέρη αύτής, τά 
περί τών οφθαλμών καί τά περί τών χειρών, εύκα- 
ταληπτότερα τών λοιπών, τώ έφάνησαν εϊς τόν 
έσχατον βαθμόν ύποπτα.

Μείνας λοιπόν μόνος, ένόμισε προύργιαίτατον νά 
έρευνήση ολίγον πλέον έμπεριστατωμένως τήν θέσιν 
του, καί ήρχισεν άπό τά πλησιέστερα άντικείμενα. 
Τά εις τούς τοίχους κρεμάμενα άγγεΐα δέν είχον 
τίποτε περιεργείας άςιον. Αλλά τά άγγυστρα άφ’ών 
έκρέμαντο, ώ! εκείνα ήσαι λίαν περίεργα! Κατ’άρ- 
χάς ένόμισεν ότι τόν άπατα ή έξησθενημένη του 
δρασις, άλλ'δσον μάλλον τά ήτένιζε, τόσω μάλλον 
έπείθετο ότι ήσαν ξηραί χεΐρες άνθρώπιναι, καθηλω- 
μέναι εϊς τάς σανίόας, καί έχουσαι ώς πέντε άγκυς-ρα 
τά πέντε δάκτυλα. Εις τήν θέαν ταύτην ήσθάνθη 
φρικίασιν καθ’ όλον τό σώμά του, καί έξακολουθών 
τήν ερευνάν του, έσύρθη βραδέως μέχρι τού κέντρου 
τής αύλής, όπου ύψούτο ήούδούπαή τάφος τού 
Χουράκη. Εγερθείς δέ έπί τών γονάτων του, ίδε τά 
δοχεία όλα πλήρη, ώ φρίκη! τεταριχευμένων άν- 
θρωπίνων μελών. Αύταί ήσαν αί ζωοτροφίαι, άς ό 
εύσεβής υιός έπρόσφερεν εις τού πατρός του τήν 
Β α t δ ο ύ α ν ! Αί τρίχες ώρθώθησαν έπί τής κεφαλής 
του, καί άντλών δύναμίν έκ τού φόβου του καί έκ 
τού διπλασιασθέντος πυρετού του, άνεπήδησεν ώς 
οφιν πατήσας, καί ήρχισε νά τρέχη παραφόρως ζητών 
έκφυγήν άπό τό άποτρόπαιον αύτό μέρος. Αλλ’ έκ- 
φυγή δέν ύπήρχεν ό φραγμός ήν κεκλεισμένος παντα
χόθεν, καί καλύβαι έπλήρουν τό εμβαδόν αύτού. 
Εκειτο δέ τό Π ά ώς φωλεά τις θαλασσίων όρνέων 
έπί κορυφής οξείας άμφιρρύτου σκοπέλου, ύψουμένου 
πανταχόθεν διά σχεδόν καθέτων κρημνών εις μέγα 
ύψος ύπέρ τήν θάλασσαν. Μάτην ετρεξεν άπό τής 
μιας εϊς τήν άλλην άκραν αύτού. Πανταχόθεν τόν 
περιεκύκλουν κρημνοί άπρόάβατοι, πανταχόθεν απελ
πισία ! Τέλος δέ κεκοπιακώς πνευστιών καί έξην- 
τλημένος, έπανήλθεν εις τήν πρώτην του θέσιν, όπου 
άπό τήν σωματικήν του άδυναμίαν καί τήν ψυχικήν 
του συγκίνησιν έλθών έπεσεν εις λειποθυμίαν.

Εις τήν κατάστασιν λοιπόν τής καρώσεως ταύτης, 
άδελφήν τού θανάτου, κατέκειτο πρό πολλού, μέχρις 
ού αίσθησις ώς ψύχρας νοτίδος ύγραινούσης τό μέτω* 
πόν του, καί όσμή καυστηρά κνίζουσα τήν όσφρυσίν 
του, τόν άπέσπασαν άπ’ αύτήν. Ανοίξας δέ τούς 
οφθαλμούς του , έπροσήλωσεν αύτούς μετά χαρμο-
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σύνου έκπλήξεως είς το πρώτον προσβαλάν αύτούς 
αντικείμενο·/. Μελανόφθαλμος νεάνις έκυπτεν όπερ 
τήν κεφαλήν του, το πρόσωπόν του έψαυον οί άφθονοι 
βόστρυχοί της, διά της ρας της χειρός έκράτει ύπό 
τούς ρώθωνάς του πτερά καιόμενα, διά δέ τών δακτύ
λων τής άλλης έρράντιζε μέ καθαρόν ύδωρ τό μέτωπόν 
του. Οί χαρακτήρες τής κόρης ήσαν σύμμετροι καί 
ωραίοι, και τά όλίγα στίγματα δι’ών άκόμψως διε- 
ποικίλλοντο δέν κατώρθουν νά καταστρέψωσι τήν

‘W 'Εμάη.
άγ/γ/Λ,-ι αύτών καθαρότητα. Πρό πάντων δέ άπέ- 
πνεε τό βλέμμα αύτής γλυκύτητα, καί έφαίνετο 
έπιχέον είς τάς πληγάς του τής συμπάθειας τό 
βάλσαρν. Ο Αλβέρτος προσήλωσε τούς οφθαλμούς 
ρτ’άπλήφου χαράς εϊς τήν ώραίαν αύτήν οπτασίαν. 
Αλλ’ όταν ύίωσε τό βλέμμα, είδεν ύπεράνω αύτής 
ίστάμενον τόν Βίδην, απειλητικόν καί αγριωπόν, ώς 
όρνεον σαρκοφάγον ίστάμενον ύπέρ άθώαν περιστεράν.

— ρ·μάη , είπεν ό Βίδης, ό Εκο-Τό ρ ο ς (ό θεός 
τής μαγείας) σ’έδίδαξε τά βότανα δσα κλείουσι τάς 
πληγάς, καί άνακαλοΰσιν είς τό σώμα τήνβαϊ- 
δ ο ύ α ν ετοίμην ν’άναβή είς τόν ούρανόν. ίάτρευσον, 
αδελφή μου, αύτόν τόν Π α κ έ κ α ν. Πρέπει νά τόν 
θρέψωμεν καί νά τόν παχύνωμεν· μετά είκοσι ήμέρας 
θά τόν σφάξω, διά νά φάγη τό πνεύμα τοϋ πατρός 
μας τό πνεϋμά του, καί έγώ τόν οφθαλμόν καί τήν 
χεΐρά του. Εϊς σέ, Εμάη, θά δώσω τούς δύω βρα
χίονας του νά κατασκεύασες λεχ ού (μικρούς αύλούς', 
διά νά παίζης μέ Κάϊ-Κούμουν τόν αϊμοπότην.

Η Εμάη μετά τήν παραγγελίαν ταύτην, ίδοϋσα 
τόν Αλβέρτον άναλαβόντα τάς αισθήσεις του, τόν 
έλαβεν έλαφρώς έκ τής χειρός καί τώ είπεν αγγλιστί·

— Ποΰ πονεϊς;
0 Αλβέρτος έμεινεν έκθαμβος. Ποτέ γλυκύτερου 

άσμα δέν άντήχησεν είς τήν ακοήν του άπό τάς δύω 
ταύτας λέξεις τής γλώσσης του, προφερομένας άπό 
τήν ώραίαν άγρίαν.

— Ομιλεϊς αγγλιστί! ανέκραξε πλήρης χαράς, 
καί δλους τούς πόνους του λησμονών. Ποΰ έμαθες 
τήν γλώσσαν μου;

— Οί Α ρ ίκ α ι (ιερείς) μοί τάν έδίδαξαν. Αλλά 
δεϊξαί μοι, ποΰ πονεϊς;

-—- Εδώ καί έδώ έπληγώθην, είπεν ό Αλβέρτος, 
δεικνύων τόν βραχίονα καί τήν κεφαλήν του. Αλλά 
μή φροντίζη.ς περί τών πόνων μου. Αν άντί τών 
άγριων έκείνων προσώπων, βλέπω τήν γλυκεϊαν 
μορφήν σου έμπρός μου, άν ακούω τήν φωνήν σου νά 
μοί όμιλή τής μητρός μου τήν γλώσσαν, δεν αισθά
νομαι πόνον, καί ό θάνατος θά μοί είναι γλυκύς.
— II Εμάη έρριψε ταχύ βλέμμα πρός τόν αδελφόν 

της, καί ίδοΰσα αύτόν άτενίζοντα τοΰ πατρός του 
τόν τάφον, έθεσε μέ εύχαρι σχήμα τόν δάκτυλόν 
της είς τό στόμα τοΰ αιχμαλώτου, ώς έπιβάλλουσα 
είς αύτόν σιωπήν.

Επειτα δέ, πορευθεισα πρός τόν οίκον, έπέστρεψε 
μετ’όλίγον φέρουσα ποτόν τι έντός μεγάλου όφράκου, 
καί τώ είπε*

— Πίε /ά λάβης δυνάμεις.
0 Αλβέρτος έλαβε μέ τάς δύω χεϊρας τό οςρακον 

καί συγχρόνως τήν χεϊρα ήτις τω τό έπρόσφερε, και 
έρόόφησε βραδέως τά περιεχόμενον, άν καί ή γεΰσις 
αύτοϋ τω ήτον δυσάρεστος. Αλλά δέν ήργησε νά 
αίσθανθή τό άποτέλεσμα αύτοϋ· κατ'όλίγον ή νάρ- 
κωσις τοΰ σώματός του ήλαττώθη, καί τά νεΰρά 
του έλαβον ώς νέαν έλαστικότητα.

Εν τούτοις δ’ ή Εμάη, λαβοΰσα διαφόρους βοτά- 
νας, τάς συνέθλιψε μεταξύ δύω λίθων, καί έπιχέουσα 
τάν όπόν τοΰ Κάβα, κατεσκεύασεν είδη έπιθεμάτων, 
καί έπέδεσεν αύτά είς τοΰ ασθενούς τάς πληγάς. 
Τέλος παρέθηκεν είς αύτόν τινάς ρίζας πτερίόος καί 
δύω ή τρεις ίχθεΐς τετυλιγμένους είς φύλλα λαχάνου, 
καί έψημένους είς θερμούς λίθους, καί τόν προσεκά- 
λεσε νά φάγη.

Αφ’ότου ή επιμέλεια τοΰ αιχμαλώτου άνετέθη είς 
αύτήν, ή άνρ^- *δρη έπανελάμβανε πολλάκις τής 
ήμέρας τάς τοιαύτας περιποιήσεις, καί ή θέα της 
ένήργει ίαματικώτερον έπ’ αύτού άφ δλα τά ποτά 
καί τά βότανά της, άν καί τή τά έδίόαξεν ό Εκο- 
Τ ό ρ ο ς. Μάτην δμως ό Αλβέρτος τή άπέτεινε κολα
κευτικούς , ή ένίοτε ικετευτικούς λόγους, προσπα
θών νά διεγείρη αύτής αύτήν συμπάθειαν , και 
πεπεισμένος δτι ούτε ό Βίδης, ούτε ό Κάΐ-Κούμους , 
ούτε οί λοιποί άγριοι δσοι παρήσαν συνήθως, δταν 
αύτός τόν έπεσκέπτετο, δέν έννόουν' τήν γλώσσαν 
του. Η Εμάη έμενε σιωπηλή πάντοτε, ή άπεκρι- 
νετο δι’ αδιαφορών μονοσυλλάβων, πρός μεγίστην 
απελπισίαν του. Ενίοτε δμως τω έφαίνετο, έφαν
τάζετο ίσως, δτι οί οφθαλμοί της έξέφραζον οίκτον, 
δτι καί ύγραίνοντο μάλιστα· δίς ή τρις ήν βέβαιος 
δτι καί τήν είδε θέτουσαν , έν ώ άνεχώρει, κρυφίως 
τόν δάκτυλον είς τό στόμα της, ώς όιά νά τώ συ- 
στήση καί πάλιν τήν σιωπήν. (Ακολουθεί).

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ

ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΛΟΝΝΗΣ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. ΝΕΩΤΑΤΟΝ.

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ. ·

(Συνέχεια. *1<Γε φυλλάίιον ΑΓ'.) 
ι

Γ.
ΑΙ ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΙ1Σ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΛΑΝ-

ΣΙΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙ ΑΣ ΑΝ ΑΒΑΙΝΟΥΝ ΠΑΛΙΝ 
ΕΙΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΑ ΕΚΑΤΟΝ.

Καθ’ δλον τόν διάπλουν, ό Μώγκ τότε μόνον 
έλάλει πρός τόν Αρτανιάν, δταν ήτον κατεπείγουσα 
ανάγκη- δθεν, δταν ό Γάλλος έβράδυνε νά έλθη νά 
γευθή, γεύμα άθλιον συγκείμενον άπό παστά όψάοια, 
παξιμάδια καί ρακίον, ό Μώγκ τόν έκραζε λέγων·

— Ορισε, κύριε.
Καί τίποτε πλέον. Ο Αρτανιάν, κυρίως διότι κατά 

τάς μεγάλας περιστάσεις ήτον είς άκρον σύντομος , 
δέν έξήγαγεν άπο τήν συντομίαν ταύτην καλάν 
οιωνόν διά τό άποτέλεσμα τής αποστολής του. 
Επειδή δέ είχε πολύν καιρόν εις τήν διάθεσίν του, 
έσπανε τήν κεφαλήν του εϊς τό μεταξύ τοΰτο νά 
εύρη πώς ό Αθως είδε τόν Β' Κάρολον, πώς έσυμφώ- 
νησε μαζί του περί τού ταξειδί&υ.τούτου, καί πώς 
έμβήκε τέλος πάντων είς τό στρατόπεδόν τοΰ Μώγκ· 
καί ό πτωχός ύπολοχαγός έμάδιζε καί άπό μίαν τρίχα 
τοΰ μ.ύστακός του , όσάκις έσυλλογίζετο δτι ό Αθως 
ήτον άναμφιβόλως ό ίππεύς έκείνος δστις συνώδευε 
τόν Μώγκ κατά τήν περίφημον τής απαγωγής του 
νύκτα.

Τέλος πάντων, άφοΰ έταξείδευσαν δύω νύκτας καί 
δύω ημέρας, ό πλοίαρχος Κάϊζερ έρριψεν άγκυραν είς 
τά μ.έοος δπου ό Μώγκ, δστις καθ’ δλον τάν διάπλουν 
έδιδε τά: διαταγάς, διέταξε νά γείνη ή άπόβασις. 
ΐϊτον δε κυρίως ό τόπος ούτος αί έκβολαί τοΰ μικρού 
εκείνου ποταμού, πλησίον τοΰ όποίου ό Αθως είχεν 
έκλέζει τήν κατοικίαν του.

Ητον δείλινον ήλιος ώραΐος, όμοιος μέ ασπίδα 
σιδηράν κατακόκκινον , έβύθιζε τήν κατωτέραν άκοαν 
τοΰ όίσκ.ου του ύπό τήν κυανήν γραμμήν τής θαλάσ
σης. Τά πλοιάριο·/ έπλεε πάντοτε άναβαΐνον τόν 
ποταμόν, δστις, είς τό μέρος τούτο, είχεν ικανόν 
πλάτος· άλλ’ ό Μώγκ, ανυπόμονος ών, διέταξε τήν 
άπόβασιν , καί ή λέμβος τοΰ Κάϊζερ τόν έφερε·;, 
όμοΰ μέ τόν Αρτανιάν, εϊς τήν λασπώδη Οχθην τοΰ 
ποταμού, μεταξύ τών καλάμων.

0 Αρτανιάν , συμμορφωθείς μέ τήν τύχην του , 
ήκολούθει τόν Μώγκ, απαράλλακτα καθώς ή άλυσό- 
δετος άρκτος ακολουθεί τάν κύριόν της· άλλ’ή θέσις 
του τον έξευτελιζε πολύ, δθεν έμουρμούριζε σιγαλά 
οτι ή ύπηρεσία τών βασιλέων είναι πικρά, καί δτι ό 
Χαλιρτερος άπ’αύτούς τίποτε δέν αξίζει.

ίΦι/λλάδιον 34, τόμ. Β'.)

0 Μώγκ έβάδιζε μέ μεγάλα βήματα. Ελεγες πώς 
δέν ήτον άκόμη βέβαιος δτι έπάτησε τά έδαφος τής 
Αγγλίας , καί μολαταύτα διεκρίνοντο καθαρώς αί 
όλίγαι οίκίαι τών ναυτών καί τών άλιέων, διεσπαρ
μένα! είς τήν μικράν τοΰ ταπεινού τούτου λιμένας 
κρηπίδα, δταν ό Αρτανιάν ανέκραξε·

— Καλέ,—δέν ήξεύρω άν μ’άπατα ή δρασις,— 
βλέπω οικίαν νά καίεται.

Ο Μώγκ ύψωσε τούς οφθαλμούς, καί είδε τώ δντι 
δτι τά πύρ άρχιζε νά καταφλέγη μίαν τών οικιών 
εϊχε όέ άναφθη είς μικρόν παράπηγμα, συνεχόμενον 
μέ τήν οικίαν ταύτην, τής όποίας άρχιζε νά κατα- 
τρώγη τήν ς-έγην ό δέ δροσερός άνεμος τής έσπέρας 
έβοήθει τήν πυρκαϊάν.

Οί δύω περιηγηταί έτάχυναν τά βήμα, ήκουσαν 
κραυγάς μεγάλας, καί, πλησιάζοντες, είδαν τούς 
ς-ρατιώτας σείοντας τά όπλα καί δείχνοντας τούς 
γρόνθους πρός τήν καιομένην οικίαν. Είς τάς άπειλάς 
ταύτας βέβαια ένασχολούμενοι, ήμέλησαν νά γνως-ο- 
ποιήσουν τό πλοιάριο·/.

Ο Μώγκ έστάθη αίφνιδίως, καί, πρώτην τότε 
φοράν, έσχημάτισε διά λόγων τόν στοχασμόν του.

— ΑΪ! είπε, δέν είναι ίσως οί στρατιώταί μου, 
άλλ οι στρατιώταί τοΰ Λαμπέρτ.

Αι λέξεις αύται περιείχαν συγχρόνως λύπην, φόβον 
καί έπίπληζιν, τήν όποίαν ό Αρτανιάν ένόησε θυυμα- 
σίως. Καί τω δντι, κατά τήν άπουσίαν τοΰ στρα
τηγού, ό Λαμπέρτ ήδύνατο νά συγκρότηση μάχην, 
νά νικήση , νά διασκορπίση τούς κοινοβουλευτικούς, 
καί νά καταλάβη μέ τάν στρατόν του τήν θέσιν τοΰ 
στρατού τοΰ Μώγκ, άπό τόν όποιον έλειπε τότε τό 
κυοιώτερόν του σήοιγ'χα. Είς τόν δισταγμόν τούτον, 
μεταβάντα άπό τόν νούν τοΰ Μώγκ είς τόν νούν του, 
ό Αρτανιάν έκαμε τόν έξής συλλογισμόν

— Εν άπό τά δύω θά συμβη- ή ό Μώγκ, έυ.άν- 
τευσε, καί τότε Λαμπερτισταί μόνον είναι έδώ, 
δηλαδή εχθροί , οίτινες θά μέ δεχθούν αξιόλογα, 
διότι εϊς έμέ θά χρεωστοΰν τήν νίκην των, ή τίποτε 
δεν άλλαξε, καί ό Μώγκ, ύπερευχαειστούυ.ενος δτι 
ευρίσκει το στρατοπεοον του εις τον αυτόν τοτον, 
δέν θά φανή πολύ σκληρός είς τήν έκδίκησίν του.

Ταΰτα διανοούμενοι, οι δύω περιηγηταί έπρο- 
χώρουν, καί ήδη εύρίσκοντο είς τό μέσον μικρού 
σωρού ναυτών, οίτινες έβλεπαν μέ λύπην τήν καιο- 
μενην οικίαν, άλλά δεν έτόλμων νά είποΰν τίποτε, 
φοβούμενοι τούς στρατιώτας. ό Μώγκ άπευθύνθη 
πρός ένα τών ναυτών τούτων.

— Τί τρέχει, καλέ ; τόν ήρώτησε.
— Κύριε, άπεκρίθη ^άνθρωπος εκείνος, μή γνω

ρίζω·/ τόν Μώγκ ώς αξιωματικόν ύπό τόν περιτυ- 
λίσσοντα αύτάν μέγαν μανδύαν, ή οικία αΰτη έκατοι- 
κειτο άπό ξένον, καί ό ξένος αύτός έ-εινεν ύποπτος 
είς τούς στρατιώτας. Οθεν ήθέλησαν νά έμβοΰν 
μέσα, μέ τήν πρόφασιν νά τόν φέρουν είς τό στρατό
πεδο^, άλλζαύτός , χωρίς νά τρομάξη τόν αριθμόν 
των, έφοβέρισε νά θανατώση τόν πρώτον όστις 
τολμήση νά διαβή τό κατώφλιον τής θύρας, καί, 
έπειδή εύρέθη τις καί τά εκαμεν, ό Γάλλος τόν εξά
πλωσε κατά γης μέ τό πιστόλιον,

29.



— W —
— Α! Γάλλος είναι; είπεν ό Αρτανιάν τρίβων 

τάς χεΐράς του. Καλά!
— Πώς, καλά; είπεν ό αλιεύς.
— Οχι, ήθελα νά εΐπώ .... ύστερα; .... ή γλωσ

σά μου έλάθευσεν.
— -1 στερα , .κύριε ; Οί άλλοι έ'γειναν μανιακοί 

ώς λέοντες, έρριψαν περισσότερα άπό έκατόν τουφέ
κια κατά τής οικίας, άλλ ό Γάλλος έφυλάττετο 
όπισω τού τοίχου· καί οσάκις μεν ήθελαν νά έυ-βούν 
άπο τήν θύραν, έτρωγαν καί άπό ένα τουφέκιον άπό 
τόν υπηρέτην του, όστις σημαδεύει αξιόλογα· οσάκις 
<)ϊ έφοβεριζαν τό παράθυρου, εύρισκαν έτοιμον τό 
•πιστολιού τοΰ αύθέντου. Λογαριάσατε, επτά έπεσαν 
έως τώρα.

— Λ ! άνδρεΐε συυ.πολίτα μου ! έφώναξεν ό Αρ- 
τανιαν , περιμενε , περιμενε· έρχομαι σιμά σου, καί 
τό όιορθόνομεν όλον αύτό τό σκυλολόγιον.

— Μίαν στιγμήν , κύριε , είπεν ό Μώγκ· περί- 
μενε.

— Πολύν καιρόν ;
·— ' /?’ '-'•«μω μόνον μίαν ερώτησιν.
Επειτα, στραφείς προς τόν ναύτην
— Φίλε μου, ή;ώτησε με συγκίνησιν τήν οποίαν, 

άν καί κύριος κατά πάντα τοΰ εαυτού του, δέν ήυ.πό- 
ρεσε νά κρύύγ, τίνος είναι αύτοι οι στοατιώται, παοα- 
καλώ ;

— Καί τίνος θέλεις νά ή,ναι, άν όχι αύτοΰ τού 
δαι υ.ονισμένου τοΰ Μώγκ;

— Δέν έγεινε λοιπόν μάχη ;
— Α! ναι , μάλιστα ! καί πρός τί όφελος ; ό 

στρατός τού Μώγκ αναλύει ώς ή χιών τόν άπρίλιον.
Ολοι έρχονται εις τόν Μώγκ, αξιωματικοί καί στρα- 
τιώται. Εις οκτώ ημέρας, ό Λαυ.περτ δεν έχει πλέον 
ούτε πενήντα στοατιώτας.

0 αλιεύς όιεκόπη άπό νέον καί σφοδρόν πυρο
βολισμόν κατά τής οικίας, καί άπό κτύπον πιστο
λιού, όφις άνταπεκρίθη εις τόν πυροβολισμόν τούτον, 
καί ερριύε χαμαί τόν τολμηρότερο·/ των έφορμη- 
σάντων. Π όργή τών στρατιωτών έκορυφώθη.

Τό πυρ ανέβαινε πάντοτε, καί γλώσσα φλογός 
καί καπ·,;ού επεριστρέφετο εις τήν κορυφήν τής οικίας.
Ο Αρτανιάν εγεινεν ακράτητος.

— Τί δαίμονα είπε πρός τόν Μώγκ, κυττάζων 
αυτόν πλαγίως , είσαι στρατηγός καί άφίνεις τούς 
στρατιωτας σου νά καιουν τας οικίας καί νά δολο
φονούν τους ανθρώπους ! Καί τά κυττάζεις αύτά 
ήσυχα , ζεσταίνω·/ τάς χεΐράς σου εις τό πύρ γ,ς 
πυρκαϊάς ! Τί δαίμονα ! δεν είσαι άνθρωπος!

— Υπομονή, κύριε, υπομονή, είπεν ό Μώγκ χαμο-

— Υπομονή, ύπομονη! έωσότου ό ανδρείος, 
αύτός εύγενής νά ψηθή, δέν είναι αλήθεια;

Καί ό Αρτανιάν ώρμησε.
— Μείνε , κύριε , είπεν έςουσιαστικώς ό Μώγκ.
Καί έπροχώρησε πρός τήν οικίαν. Τήν στιγμήν 

εκείνην, εις τών αξιωματικών έπλ.ησίασε καί έλεγε·/ 
εις τόν πολιουρκούμενον

— Η οικία καίεται, θά ψήθή,ς εις μίαν ώραν. 
Eivat ακόμη καιρός , έλα , θέλεις νά μας είπής ό,τι
γνωρίζεις διά τόν στρατηγόν Μώγκ ; τότε έχεις τή'^πτεύο υν. Γίά μ.έ πάρη, ά διάβολοί άν δέν βάλω

ζωήν σου· άποκρίσου, ή μά τόν άγιον Πατρίκιόν
0 πολιορκούμενος δέν άπεκρίθη· χωρίς αμφιβο

λίαν έγέμιζε τό πιστόλιον.
— Επήγαν νά ζητήσουν επικουρίαν, ήκ&λούθησεν 

ό αξιωματικός· εις έν τέταρτον τής ώρας, θά ήναι 
εκατόν άνθρωποι ολόγυρα τής οικίας αύτής.

— Τότε θ'άποκριθώ, είπεν ό Γάλλος,, όταν ό'λος 
ό κόσμ.ος άπου.ακρυνθή· θέλω νά έβγώ ελεύθερος, νά 
πηγαίνω εις τά στρατόπεδον μόνος· άλλως, έδώ θά 
φονευθώ.

— όπίσω μου είσαι διάβολε! έφώναξεν ό Αρτα- 
νιάν ακούω τήν φωνήν τού Αθωνος! Α.' σκύλοι 
τού διαβόλου !

Καί τό ξίφος τού Αρτανιάν άκτινοβόλησεν έξω 
τής θήκης.

Ο Μώγκ, τόν έσταμάτησε, κ,αί έπροχώρησεν ό 
ίδιος· έπειτα, με φωνήν κεραυνοβόλον·

— Αί! είπε, τί τρέχει έδώ ; Αιγμπύ, διατί αύτή 
ή πυρκαϊά ; διατί αύταί αί φωναί ;

— 0 στρατηγός! έφώναξεν ό Διγμ,πύ, καί τού 
έπεσε τό ξίφος άπό τάς χείρας.

0 στρατηγός ! έπανελαβαν οϊ στρατιώται.
— At! καλά, καί μέ τούτο τί; είπεν ό Μώγκ. 

με φωνήν ήσυχον.
Επειτα, σιωπής νενομένης·
— Ας ίδούμεν, είπε, ποιος άναψε τό πύρ;
Οί στρατιώται έχαμήλωσαν τήν κεφαλήν.
— Καί πώς! ερωτώ, καί δεν μού άποκρίνεσθε ! 

είπεν ό Μώγκ. Πώς! σάς επιπλήττω, καί δέν φέρετε 
διόρθωσιν ! Τό πύρ αύτό καίει ακόμη, νομίζω !

Παρευθύς οί είκοσιν άνδρες έτρεξαν ζητούντες 
υδρίας, στάμνους ,.βαρέλια, σβέννοντες τήν πυρκαϊάν 
τέλος πάντων, μέ τόν αύτόν ζήλον με τόν όποιον 
πρό μιας στιγμής τήν είχαν ανάψει. Αλλά, πρό 
παντός άλλου καί πρώτος πάντων, ό Αρτανιάν έβαλε 
κλίμακα εις τήν οικίαν φωνάζω·/·

—■ Αθως! είμαι έγώ, έγώ ό Αρτανιάν , μη με 
φον'εύσγς, αγαπητέ μου φίλε !

Καί μετ' όλίγας στιγμάς έσφιγγε τόν κόμητα εις 
τάς άγκαλας του.

Εις τό μεταξύ τούτο , ό Γριμώ, φυλάττων όλην 
τήν ··'&):&■& τής ψυχής του, κατεδάφισε τά οχυρώ
ματα τού κάτω πατώματος, καί, άνοίσας τήν θύραν, 
έσταύρωσεν ατάραχα τούς βραχίονας εμπρός εις τό 
κατώφλιον. Μόνον, όταν ήκουσε τήν φωνήν τού Λρ- 
τανιάν, άφήκε κραυγήν έκπλήςεως.

Σβεσθέντος τού πυράς, ήλθαν οί 7?ατιίϋται άντρο- 
παλοί, με τόν Αιγμπύ επί κεφαλής.

— Στρατηγέ, είπεν ούτος, συγχώρησέ μας. ό,τι 
έκάμαμεν, τό έκάμαμεν δι’άνάπην τής Εξοχότητάς 
Σου, διότι σ ένομι'ζαμεν χ.αμένον.

— Ειφε τρελλοί, κύριοι· χαμένον ! Καί άνθρωπος 
καθώς έγώ χάνεται ποτέ; Καί δεν μού είναι τάχατε 
συγχωρημένον νά λείψω κατά τήν όρεξίν μου, χωρίς 
νά προϊδεάσω κανένα; ,ιΜη~ως μ’ εκλαμβάνετε, ώς 
πολίτην άπλούν τής πόλεως; Μήπως άνθρωπος εύγε
νής , φίλος μου , ξένος μου , πρέπει- νά πολιορκήται, 
νά κυνηγήται, νά φοβερίζεται μέ θάνατον διότι τόν 
ΰποπτεύουν; καί τί σημαίνει αύτή ή λέξις ύπο~
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εύγενής-νά τουφεκίσουν όσους ό ανδρείος αύτός 

«Φησεν έδώ ζωντανούς.
— Στρατηγέ , είπε κλαυθμηρίζων ό Αιγμπύ , 

είμεθα εϊκοσιοκτώ, καί ιδού οκτώ κοίτονται καταγής.
— Δίδω τήν άδειαν εις τόν κύριον κόμητα τής 

φέρας νά στείλη καί τούς άλλους είκοσι νά κάμουν 
συντροφιάν τών οκτώ, είπεν ό Μώγκ.

Καί έτεινε τήν χεΐρα πρός τόν λθωνα.
— Ας πηγαίνώμεν εις τό στρατόπεδον, είπεν ό 

Μώγκ. Κύριε Αιγμπύ , είσαι ύπό κράτησιν ένα 
μήνα.

— Στρατηγέ .'...
— Αύτό θά σε μάθη„ κύριε, άλλην φοράν νά ενερ

γής μόνον κατά τάς διαταγάς μου.
— Είχα τάς διαταγάς τού τοποτηρητού σου , 

στρατηγέ.
— Ο τοποτηρητής μου δέν έχει παρόμοιας δια- 

τανάς νά δίδη, καί θά έμ.βή αύτός ύπό κράτησιν 
άντί σού, άν τώ όντι σέ διέταξε νά καύση,ς τόν 
εύγενή τούτον.

—- Δέν διέταξε τούτο, στρατηγέ, άλλά μέ διέ
ταξε νά τόν φέρω εις τό στρατόπεδον· άλλ’ά κύριος 
κόμης δέν ήθέλησε νά μάς άκολουθήση.

— Δέν ήθέλησα ν’ άφήσω νά λαφυραγωγήσει ό 
τυχών τήν οικίαν μου, είπεν ό Αθως, μέ βλέμμα εκ
φραστικόν πρός τον Μώγκ.

•— Καί έκαμες καλά. Εις τό στρατόπεδον, σάς 
λέγω.

Οί στρατιώται άπεμακρύνθησαν με τήν κεφαλήν 
σκυπτήν.

— Τώρα, ένώ είμεθα μόνοι, είπεν ό Μώγκ πρός 
τόν Αθωνα, είπε μου, σε παρακαλώ, κύριε, διατί 
έπεμενες νά σταθή,ς έδώ , καί ένώ είχες τήν λέμ
βον σου ...

— Σ’ έπερίμενα, στρατηγέ , είπεν ό Αθως. Δεν 
μ.ού είχες εϊπεϊ ή Εξοχο της Σου νά σέ ϊδώ μετά 
οκτώ ημέρας ;

Βλέμμα εΰγλωττον τού Αρτανιάν έδειξεν εις τόν 
Μώνκ ότι οί δύω ούτοι ανδρείοι καί πίφοί άνδρες δέν 
ήσαν ποσώς συνεννοημένοι διά τήν αρπαγήν του. 
Τούτο τό ήςευρεν ήδη.

— Κύριε, ε’πε πρός τόν Αρτανιάν, είχες κατά 
πάντα δίκαιον. Μέ άφίνΐις, σέ παρακαλώ), νά λαλήσω 
μίαν στιγμήν κατ ιδίαν μέ τόν κύριον κόμητα τής 
Φέρας;

0 Αρτανιάν, ωφελούμενος ί?πό τήν άδειαν τούτην, 
έπήγε νά χαιρετήσή τόν Γριμώ.

Ο Μώγκ έπαρακάλεσε τόν Αθωνα νά τόν φέρη εις 
τόν κοιτώνα, του. ό κοιτών ούτος ή τον γεμάτος άκόμη 
άπό καπνόν καί έεείπια. Υπέρ τάς πενήντα σφαίρας 
είχαν περάσει άπό τό παράθυρον καί καταχαλάσει 
τούς τοίχΟυς. Πυράν τράπεζαν, μέλανόδοχείόν καί 
όλα τά αναγκαία τού γραφείου. 0 Μώγκ, λαβών 
κονδ ύλιον , έγραψεν ένα μόνον στίχον, ύπέγραψεν , 
έδίπλώσε τόν χάρτην, έσφράγισε τήν επιστολήν με 
τήν σφραγίδα τού δακτυλιδιού του, καί τήν έδωκεν 
εις τόν Αθωνα, λέγων
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—'■ Κύριε, φέρε , σέ παρακαλώ , τήν επιστολήν 
ίαύτην εις τόν βασι)άα Κάρολ.ον τόν β\ καί άνα-

χώρησε, αύθιυοεϊ υ.άλιστα, άν τίποτε έδώ δέν σέ 
έμποδίζν).

— Καί τά βαρέλια ; είπεν ό Αθως.
— Οί άλιεΐς οίτινες μ’έ'φεραν έδώ σέ βοηθούν νά 

τά μεταφέρης εις τό πλοϊον. Εις μίαν ώραν, άν η,ναι 
δυνατόν, νά ησαι εκτός τού λιμένας.

-—- Ναι, στρατη·έ, είπεν ό Αθως.
— Κύριε Αρτανιάν ! έφώναξεν ό Μώγκ άπό τό 

παράθυρον.
Ο Αρτανιάν άνέβη εις τά τέσσαρα.
— Ιίναγκαλίσου τόν φίλον σου, καί άποχαιρέτησε 

τον, κύριε, διότι επιστρέφει εις Ολλανδίαν.
— Εις Ολλανδίαν ! έφώναξεν ό Αρτανιάν, καί έγώ;
—- Είσαι ελεύθερος νά τόν άκολουθήσν,ς, κύριε· 

άλλα, σέ παρακαλώ, νά μέίνν,ς, είπεν ό Μώγκ. Μού 
τό άρνεΐσαί;

— £ΐ! ά'χι , στρατηγέ , είμαι εις τάς διατα- 
γάς σου.

Ο Λ οτανιά·/ ένηγκαλίσθη τόν Αθωνα, καί μόλις έλαβε 
καιοόν νά τόν άποχαιρετήσ’/ι. ό Μώγκ τούς έπα- 
ρατήρει άμφοτέρους. Επειτα έπεστάτησεν ό ίδιος 
εις τάς ετοιμασίας τού ταξειδίου, τήν μεταφοράν 
τών βαοελίων εις τό πλοϊον, τήν άποβιβασιν τού 
Αθωνος, καί, λ.αμβάνων άπό τόν βραχίονα τόν Α ρτα- 
νιάν, όλον έκθαμβον καί συγκινημ-ένον, τόν έφερε πρός 
τήν Νιουκάστλε. Πορευόμενος δε, καί κρατών τόν 
βραχίονα τού Μώγκ, ό Αρτανιάν σιγαλά έμουομούριζε·

— Πη·'αίνωμεν, πηγαίνωμ.εν· ιδού, μού φαίνεται, 
ότι αί μετοχαί της εμπορικής οικίας Πλανσιέ γκαί 
συντροφιάς πάλιν άναβαίνουν !

Λ'.

Ο ΜΩΓΚ ΣΚΙαΓΡΑΦΕ’.ΤΑ).

0 Αρτανιάν , μολονότι έκολ.ακεύετο μέ ελπίδας 
καλητέρας εις τό μέλλον επιτυχίας, δέν είχμν άκόμη 
εννοήσει καλά τά πράγματα. Σοβαρόν θέμα σκέ- 
ώεως ήτον δι’αύτόν τό ταξείδιον έκεΐνο τού Αθωνος 
εις τήν Αγγλίαν, ή ένωσις τού βασιλέως μέ τόν 
Λθωνα, καί ή παράδοξος περιπλοκή τού σχεδίου του 
υ.έ τό σχέδίον τού κόμητος τής Φέρας. Τό καλ,η- 
τερον ήτον ν’άφήση τά πράγματα νά τρέχουν. Απε
ρισκεψία έπράχθη, καί, μολονότι έπέτυχε καθώς τό 
ύπεσχέθη , ό Αρτανιάν δέν είχ_ε κάνέν άπό τά ωφε
λήματα τής επιτυχίας. Επειδή όμως όλα ήσαν 
χαμέ'-α, τίποτε πλέον δέν εκινδύνευεν.

0 Αρτανιάν ήκολούθητε τόν Μώγκ εις τό στρα
τόπεδό·/ του. Εξαίσιον αποτέλεσμα έπροξένησεν ή 
επιστροφή τού στρατηγού, διότι ένομίζετο τώ ό'ντι 
χ_αμένος. Αλλ’ ό Μώγκ, μέ τό αυστηρόν του πρόσ
ωπο? καί τά παγετώδες του εςωτερικόν, έφαίνετο 
ότι ήρώτα τούς ύπερχ^ίροντας αξιωματικούς „ καί 
στρατιώτας του τήν αιτίαν\ής χαράς ταύτης. Οταν 
ό αντιστράτηγος ήλθεν εις άπάντησίν του, καί τού 
έφανέρωσε τήν ανησυχίαν τού στρατού διά τήν άνά- 
χώρησίν του·

— Καί διατί, σέ παρακαλώ; είπεν. Είμαι ύπό- 
χρεως νά σάς δίδω λογαριασμόν ;
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— ΑλλΈςοχώτατε, τά πρόβατα χωρίς τον ποι

μένα δέν τρέμουν ;
— Τρέχουν ! άπεκρίθη μέ τήν ήσυχου καί ΐσχυράν 

φωνήν του ό Μώγκ· ά! κύριε, ποιαν λέξιν έ—ρό- 
φερες! ... Μά τον έπουράνιον Θεόν ! Αν τά πρόβατά 
μου δέν έχουν όδόντας καί όνυχας , ποιμήν των 
πλέον δεν θέλω νά ήμαι. Λ ! (τρέματε, κύριοι !

— Στρατηγέ, διά την Εξοχότητά Σου ...
— Κυττάξατε τάς ιδίας σας ύποθέσεις, και άν 

(γιο δέν έχω τό πνεύμα τό όποιον έςτιλεν ό Θεός 
εις τον όλιβιέρον Κρόυ.βελ, έχω εκείνο τό όποιον 
έ'στειλεν εις εμέ, καί εύχαριστούμαι, όσον μικρόν 
και άν ήναι.

0 αξιωματικός δεν άπεκρίθη. Αφού δε ό Μώγκ 
επέβαλε τοιουτοτρόπως σιωπήν εις τούς ανθρώπους 
του, έπείσθησαν ολοι ότι ή μέγατι έργον έςετέλεσεν,ή 
Αθέλητε νά τούς δοκιμάση. Φαίνεται όμως ότι ολίγον 
εγνώριζαν τόν εύ συνειδητόν καί καρτερικόν τούτον 
άνδρα· ό Μώγκ, άν είχε την ειλικρίνειαν των συμ
μάχων αύτού xaih (>ιστ&>·, ηύχαρίστησε βέβαια από 
καρδίας τόν προστάτην του άγιον, όστις τόν έβγαλε·? 
από τό κιβώτιον τού Αρτανιάν.

Ενώ συνέβαιναν ταϋτα, ό ύπολοχαγός μας δεν 
έπαυε νά έπαναλαμβάνη·

— Θεέ μου, κάμε ώστε ό κύριος Μώγκ νά μην 
έχη τόσην φιλαυτίαν όσην εγώ, διότι, τό λέγω, άν 
κάνεις μ έμβαζεν εις κιβώτιον, με την έσχάραν 
εκείνην εις τό στόμα, καί μ’έμετακόμιζεν ούτως ώς 
μοσχάριον πέραν τής θαλάσσης, θά έφύλαττα τόσον 
κακήν ένθύμησιν τού άθλιομόροου προσώπου μου εις 
τό κιβώτιον εκείνο, καί τόσον φρικτήν μνησικακίαν 
πρός εκείνον όστις μ’έ'κλεισε , τόσον πολύ θά (φο
βούμουν μήν ίδώ εις τά πρόσωπον τού πανούργου 
αυτού σαρκαστικόν μειδίαμα, ή εις τά κινήματά 
του γελοιώδη μίμησιν τής θέσ-ώς μου εντός τού 
κιβωτίου, ώςε, μά τήν αλήθειαν ! ... θά τού έμπηγα 
σουβλερόν μαχαιρώνεις τόν λαιμόνάντί τής έσχάρας, 
και θά τόν έκάρφονα εις νεκροκράββατον αληθινόν, 
πρός ένθύμησιν τού ψευδούς νεκροφορείου, όπου δύω 
ήμέρας (μούχλιασα.

Καί ήτον ειλικρινής ό Αρτανιάν λέγων ταΰτα· 
διότι ή έπιδερμίς τού Γάσκωνος τούτου ήτον πολύ 
εύαίσθητος. Ο Μώγκ όμως κατ’εύτυχίαν εΐχεν άλλας 
ίόεας. Δέν άνοιξε στόμα περί τού παρελθόντος πρός 
τόν δειλόν νικητήν του, αλλά τόν (πλησίασε πολύ 
εις τάς έργασίας του, τόν έκίνησεν εις κάποιαν εύγνω- 
μοσύνην, ώστε νά έπιτύχη ό,τι άναμφιβόλως έξ όλης 
καρδίας έπεθύμει, ν’άποκτήσνι δηλαδή καί πάλιν 
ύπόληψιν πλησίον τού Αρτανιάν. ό Αρτανιάν έφέρθη 
ώς αρχιτεχνίτης εις τήν κολακείαν (θαύμαζε τήν 
στρατηγικήν ικανότητα τού Μώγκ, καί τήν τάξιν 
τού στρατοπέδου του· (περιγέλα πολύ νόστιμα 
τά οχυρώματα τού Λαμπέρτ, όστις, καθώς έλεγεν, 
εις μάτην έλαβε τόν κόπον νά περιχαράξη, στρατό
πεδον δι’ είκοσι χιλιάδας άνδρών, ένώ στρέμμα γής 
μόνον ήτον άρκετόν νά χωρέσνι τόν δεκανέα καί τούς 
πενήντα στρατιώτας', όσοι ίσως θά τού έμεναν 
πιστοί.

0 Μώγκ, μόλις έφθασεν, (δέχθη τήν περί συνεν- 
τεύξεως πρότασιν τήν όποίχν είχε κάμει τήν προ-

λαβούσαν ό Λαμπέρτ, καί οί τοποτηρηταί τού Μώγκ 
δέν έδέχθησαν, προφασιζόμενοι ότι ό στρατηγός των 
ήτον ασθενής, ό Λαμπέρτ (ζήτησε νά μάθγ τό 
πολιτικόν φρόνημα τού αντιπάλου του· ό Μώγκ άπε
κρίθη ότι δέν είχεν άλλο φρόνημα παρά τό τής πλειο
νοψηφίας. 0 Λαμπέρτ ήρώτησεν άν δέν ήτον ταχύ
τερου καί εύκολώτερον νά τελειώσουν τόν πόλεμον 
μέ συμ.μαχίαν, καί όχι μέ μάχην, ό Μώγκ τότε 
έζήτησεν οκτώ ήμέρας νά σκεφθή. ό Λαμπέρτ 
λοιπόν δέν ήδύνατο νά τάς άρνηθή, καί ό Λαμπέρτ 
(ν τούτοις, όταν ήλθεν, έλεγεν ότι θά έκατάτρωγε 
τόν στρατόν τού Μώγκ. όταν λοιπόν, μετά τήν συν- 
έντευζιν ταύτην, τήν οποίαν οί περί τόν Λαμπέρτ 
επεσίμεναν άνυπομόνως , τίποτε δέν άπεφασίσθη . 
ούτε συνθήκη ούτε μάχη, ό άνταρτικός στρατός 
άρχισε, καθώς τό είχε προϊδεϊ ό Αρτανιάν, νά προ
τιμά τόν καλόν από τόν κακόν αγώνα, καί τό κοινο
βούλιο·?, άνκαί όρροπύγιον, άπό τό πομπώδες μηδιτ 
τϊύΊ τού στρατηγού Λαμπέρτ.

Παρεκτός τούτου, ενθυμούντο όλοι τά καλά γεύ
ματα τού Λονδίνου, μέ πόσην αφθονίαν ζύθου καί 
κρασιού εκλεκτού οί καλοί (κείνοι πολΐται (φίλευαν 
τούς φίλους των στρατιώτας, έκύτταζαν μέ φρίκην 
τό μαύρον ψωμίον τού πολέμου, τό θολόν νεράν τού 
Τουήδ ποταμού, τό πολλά άλμ.υρόν διά τό ποτήριον, 
τό πολλά ολίγον διά τήν χύτραν, καί έλεγαν Δέν 
θά ήμεθα καλήτερα άπό τό άλλο μέρος; Τά ψητά 
εις τό Λονδΐνον δέν φουρνίζονται διά τόν Μώγκ ;

Εκτοτε άλλο τι δέν ήκούετο, είμή λειποταξίαι 
καθημεριναί εις τόν στρατόν τού Λαμπέρτ. Οί ςφ*· 
τιώται έπαρασύροντο άπό τήν δύναμιν τών αρχών, 
αίτινες είναι, καθώς ή πειθαρχία, ό ύποχρεωτικός 
δεσμός παντός διωργανισμένου σώματος πρός ένα 
όποιονδήποτε σκοπόν. 0 Μώγκ ήτον ύπέρ τού κοινο
βουλίου, ό Λαμπέρτ κατά. 0 Μώγκ δέν είχε περισ
σότερα·? έπιθυμίαν άπό τόν Λαμπέρτ νά ύποστηρίζη 
τά κοινοβούλιον, αλλά τό είχε γράψει εις τάσ ση
μαίας του· άρα όλοι οί τού έναντίου κόμματος ήναγ- 
κάζοντο νά γράφουν εις τάς έδικάς των ΑΝΤΑΡΣΙΑ, 
λέξιν αντηχούσαν κακώς εις τά αϋτία τών χηθαρι- 
σ,-wr. Ηρχοντο λοιπόν άπό τόν Λαμπέρτ εις τόν 
Μώγκ, καθώς οί αμαρτωλοί άπό τόν Βάαλ εις 
τόν Θεόν.

0 Μώγκ έκαμε τούς υπολογισμούς του· άνά χιλίας 
λειποταξίας τήν ημέραν, ό Λαμπέρτ είχε ς-ρατιώτας 
δι’είκοσιν ήμέρας· άλλ’ εις τά κρημνιζόμενα πράγ
ματα συνδυάζεται τοσαύτη αύξησις βάρους καί ταχύ
τητας, ώς» εκατόν έφυγαν τήν πρώτην ημέραν, πεντα
κόσιοι τήν δευτέραν, χίλιοι τήν τρίτην. ό Μώγκ 
(νόμισεν ότι έφθασε τόν μέσον όρον· άλλ’ άπό τούς 
χιλίους ή λειποταξία άνέβη εις δισχιλίους, έπειτα 
εις τετρακισχιλίους, καί,μετ’όκτώ ήμέρας,ό Λαμπέρτ, 
αισθανόμενος ότι δέν ήτον δυνατόν νά δεχθή πλέον 
μάχην άν τού έπροσφέρετο, άπεφάσισε φρονίμως νά 
σηκώση τό στρατόπεδον τήν νύκτα, νά έπιστρεψγ, 
εις Λονδΐνον, καί νά προλάβη τόν Μώγκ, σχημα- 
τίζων δύναμιν νέαν μέ τά λείψανα τού στρατιω
τικού κόμματος.

Αλλ’ό Μώγκ, μείνας έλεύθερος καί ήσυχος, έςρα- 
τευσεν ώς νικητής κατά τού Λονδίνου, αΰξάνων

καθ'οδόν τόν στρατόν του, προστιθεμένων όλων τών 
αμφιρρεπών. Εςρατοπέδευσεν εις Βάρνετ, ήτοι τέσ- 
σάοαςίλεύγας μακράν, ϋπεραγαπώμενος άπό τό κοινο
βουλίου, τόόποΐόντόν (νόμιζε προστάτην, καί προσδο- 
κώμενος άνυπομόνως άπό τόν λαόν, όστις ήθελε νά 
τόν ίδη λ αμβάνοντα τόν δρόμον του καί τότε νά τόν 
κοινή. 0 Αρτανιάν ό ίδιος τίποτε δέν ήμπόρεσε νά 
καταλάβγ άπό τούς σκοπούς του· (παρατήρει μόνον 
καί έθαύμαζεν. 0 Μώγκ δέν ήδύνατο νά έμβή εις 
Λονδΐνον μέ σκοπούς φανερούς, χωρίς ν’ άπαντήση 
έκεΐ τόν εμφύλιον πόλεμον. Εχρονοτρίβησε λοιπόν 
ολίγον καιρόν. (

Εξαφνα, χωρίς κάνεις νά τό περιμένη, έστειλε καί 
άπέβαλεν άπό τό Λονδΐνον τό στρατιωτικόν κόμμα, 
καί (λθών (γκατεστάθη εις τήν πόλιν μεταζύ τών 
πολιτών, κατά διαταγήν τού κοινοβουλίου· έπειτα, 
καθ' ήν στινμήν οί πολΐται (φώναζαν κατά τού 
Μώγκ, καθ’ ήν στιρμήν καί οί στρατιώται αυτοί 
(κατηγορούν τόν αρχηγόν των, ό Μώγκ, βέβαιος ών 
περί τής πλειονοψηφίας, (προσκάλεσε τό κοινοβού
λιο·? νά παραιτηθή, νά λύση τήν πολιορκίαν, καί νά 
παραχωρήσγ, τήν θεσιντου εϊς κυβέρνησιν ήτις νά 
ή,ναι αλήθεια καί όχι αστεϊσμός. Είπε δέ ταύτα ό 
Μώγκ, στηριζόμενος εϊς πενήντα χιλιάδας όπλων, 
με τά όποια, τήν αύτήν εσπέραν, ήνώθησαν, άλαλά- 
ζοντες αλαλαγμούς παραφροσύνης, έκατόν πενήντα 
χιλιάδες κατοίκων τής πιστής πόλεως τού Λον
δίνου.

Τέλος πάντων, τήν στιγμήν καθ’ ήν ό λαός, μετά 
τόν θρίαμβόν του καί τά οργιαστικά του συμπόσια 
εϊς τούς δρόμους, (γύρευε διά τών οφθαλμών εις 
ποιον κύριον νά δοθή, ήκούσθη ότι άνεχώρησε πλοΐον 
άπό Αγην, μεταφέρον Κάρολον τόν Β' καί τήν 
τύχην του.

— Κύριοι, είπεν ό Μώγκ πρός τούς αξιωμα
τικούς του , αναχωρώ εις άπάντησιν τού νομίμου 
βασιλέως. Οστις μέ άγαπα άς μέ άκολουθήστ,.

Ευφημία πάνδημος άντήχησεν εις τούς λόγους 
τούτους , τούς όποιους ό Αρτανιάν δέν ήμπόρεσε 
ν άκούση χωρίς ν'άνατριχιάση άπό ηδονήν.

— II! διάβολε! είπε πρός τόν Μώγκ, πολύ τολ
μηρόν τό πράγμα, Εξοχώτατε!

— Μέ συνοδεύεις, δέν είναι άλήθεια ; άπεκρίθη ό 
Μώ-κ.I

— Λκούς (κεϊ, στρατηγέ ! Αλλ’ είπε μου , σέ 
παρακαλώ , τί έγραψες μέ τόν Αθωνα , δηλαδή μέ 
τόν κύριον κόυ.ητα τής Φερας .... ήξεύρεις .... τήν 
ημέραν καθ’ήν έφθάσαμεν;

— Μυστικά διά σέ δεν έχω, άπεκρίθη ό Μώγκ· 
έγραψα αύτάς τάς λέξεις· ο Βασιλεύ, περιμένω τήν 
Μεγαλειότητά Σου μετά έξ (βδομάδας εϊς Λούβρε. ι

— A ! είπεν ό- Αρτανιάν. Δέν λέγω πλέον πώς 
είναι τόλμης λέγω ότι τό πράγμα έπαίχθη θαυμά
σια ! ίίραϊον, μά τήν αλήθειαν, κτύστημα !

— Είσαι τής τέχνης, άπεκρίθη ό Μώγκ.

Καί αυτή ήτον ή μόνη λέξις, διά τής οποίας ό 
στρατηγός άνέφερεν αίνιγματωδώς τό ταξείδιόν του 
εις Ολλανδίαν.

Ε.
Ο ΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΛΡΓΑΜΑΝ ΣΥΝΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ 

ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΤΟΤ 
ΕΛΑΦΕ1ΟΤ ΚΕΡΑΤΟΣ.

Π είσοδος τού βασιλέως τής Αγγλίας έγεινε μέ 
μεγάλην πομ.πήν εις Δούβρε, καί έπειτα εϊς Λον
δίνου. 0 Κάρολος (προσκάλεσε τούς αδελφούς του, 
καί έφερε μ.αζί του τήν μητέρα του καί τήν άδελ- 
φήν του. Η Αγγλία ήτον πρό πολλού έρμαιον τής 
τύχης , δηλαδή τής τυραννίας, τής μικροφιλοτιμίας 
καί τής παραλογίας, καί διά τούτο ή έπάνοδος 
αΰτη τού βασιλέως Καρόλου τού Β', τόν όποιον^έν 
τούτοις οί Αγγλοι (γνώριζαν μόνον ώς υιόν ανθρώ
που τόν όποιον είχαν αποκεφαλίσει, ήτον εορτή 
πάνδημος διά τά τρία βασίλεια. Οθεν όλαι αί εύχαί 
έκεΐναι καί εύφημίαι, όσαι συνώδευαν τίν (πις-ροφήν 
του, έπροζένησαν τόσην (ντύπωσιν εϊς τόν νεον βασι
λέα, ώστε έσκυψεν εις τό αύτίον τού μικρότερου του 
αδελφού, δουκός τού Ι'υόρκ, καί τού είπε·

— Μά τήν αλήθειαν , Ιάκωβε , νομίζω ότι ήμεϊς 
(σφάλλαμε·? μένοντες τόσον καιρόν μακράν άπό τόπον 
όπου μάς αγαπούν τόσον.

II παραπομπή έγε<νε μεγαλοπρεπεστάτη , καί ό 
καιρός ήτον θαυμάσιος, ό Κάρολος άνέλαβεν όλην 
τήν νεότητα καί φαιδρότητά του· δέν (γνωρίζετο 
πλέον. Εβλεπε τάς καρδίας όλας νά χαμογελούν 
πρός αύτόν, καθώς ό ήλιος.

Εϊς τό πολύκροτου (κείνο πλήθος τών αύλικών 
καί λατρευτών, οίτινες (φαίνοντο ότι δέν (νθυμούντο 
πώς είχαν άλλοτε συνοδεύσει εις τόν τόπον τής κατα
δίκης τόν πατέρα τού νέου βασιλέως , άνθρωπος 
φέρων στολήν ύπολοχαγού τών δορυφόρων, καί έχων 
εϊς τά λεπτά καί πονηρότατα χείλη του τό μειδίαμα, 
έκύτταζε ποτέ μέν τόν άνευφημούντα λαόν, ποτέ 
δέ τόν άνευφημούμενον βασιλέα, όστις, έπιδεικνύων 
συγκίνησιν , (χαιρέτα πρό πάντων τάς κυρίας, τών 
οποίων αί άνθοδέσμαι έπιπταν εϊς τούς πόδας τού 
"ίππου του.

— Τί ώραΐον επάγγελμα τό έπάγγελμα τού βα- 
σιλέως ! έλεγεν ό άνθρωπος (κείνος, βυθισμένος τόσον 
εις τάς παρατηρήσεις του, ώστε (στάθη εϊς τό μέσον 
τού δρόμου , ένώ έδιάβαινεν η παραπομπή, ιδού , 
μά τήν αλήθειαν, βασιλεύς κεντημένος μέ χρυσίου 
καί μέ πετράδια, καθώς ό Σολομών, και πλουμι
σμένος μέ άνθη καθώς τά λειβάδια τήν άνοιξιν. Θα 
χώσγ βέβαια τάς χεϊράς του εις τό μέγα κιβώτιον , 
όπου οί σήμερον πιστότατοι, πρό ολίγου δέ άπιστό- 
τατοι , ύπήκοοί του έπεσιίρευσαν δι’ αύτόν αμάξια 
ολόκληρα χρυσίου. Τού ρίπτουν τόσα άνθη, ώστε 
κινδυνεύουν νά τόν ένταφιάσουν, καί πρό δύω μηνών, 
άν έπαρουσιάζετο , θά τού (στέλλαν τόσας σφαίρας 
καί σφαιρίδια, όσα άνθη τού στέλλουν σήμερον, ίί! 
βέβαια κάτι θά είπή νά γεννήθή κάνεις καθώς πρέπει, 
μέ συγχώρησιν τών χωρικών οί όποιοι διϊσχυρί- 
ζονται ότι ολίγον τούς μέλει άν (γεννήθησαν χω1· 
ρικοί.

II παραπομπή προόδευε πάντοτε, καί μέ τόυ 
Ιβασιλέα αί εύφημίαι άρχιζαν ν’ άπομακρύνωνται
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προς το παλάτι®?, '/μ έν τούτοις ό αξιωματικός 
</.χς έσπρβχνετο πάντοτε.

— Ω τούς διαβόλους! έλεγε. Πόσοι σήμερον μού 
πατούν τούς πόίας, καί μέ κυττάζουν ώς μικρόν άν
θρωπον, ή μάλλον ώς μηδέν» διότι αύτοί μεν είναι 
Αγγλοι, έγώ δέ Γάλλος ! Αν έρωτήσ·/) κάνεις όλους 
αυτούς τούς ανθρώπους· Τί έστι κύριος Αρτανιάν ; 
®’άποκριθούν· Ούκ οΐόά 'υιιίίς· άΧκ'&ν τούς είπή· 
ϊδού διαβαίνει ό βασιλεύς, ιδού διαβαίνει ό κύριος 
Μώγκ, θά διαρρηχθούν κράζοντες· Ζήτω ό βασιλεύς ! 
Ζήτω ό κύριος Μώγκ! έωσότου οί πνεύμονες αυτών 
κάμουν άρνησιν υπηρεσίας. Εν τούτοις, ήκολούθει 
κυττάζων μέ το λεπτόν καί κάποτε αγέρωχο·/ βλέμ^ 
μα του τήν άπομάκρυνσιν τοϋ πλήθους, έν τούτοις, 
συλλογισθήτε ολίγον , καλ,οί άνθρωποι, τί έκαμεν ό 
βασιλεύς σας Κάρολος , τί έκαμεν ό κύριος Μώγκ , 
έπειτα συλλογισθήτε καί τί έκαμεν ό πτωχός αύτός 
καί άγνωστος, ό λεγόμενος κύριος Αρτανιάν. Είναι 
αλήθεια ότι δέν τό ήξεύρετε διότι είναι άγνωστος, 
καί τούτο ίσως σάς έμποδίζει νά συλλογισθήτε. 
Αλλά, πα ! τί πειράζει! 'Γούτο δεν εμποδίζει τόν 
Β' Κάρολον νά ·ρναι μ.έγας βασιλεύς, μολονότι έζησεν 
εξόριστος δώδεκα έτη, καί τόν κύριον Μώγκ νά -ρναι 
μέγας στρατηγός , μολονότι έταξείδευσεν εις τήν 
Γαλλίαν κλεισμένος εις κιβώτιον. Επειδή λοιπόν 
όλοι τό θέλουν ότι ό πρώτος είναι μέγας βασιλεύς 
καί ό δεύτερος μέγας στρατηγός, —Hurrah for the 
ting Charles II! Hurrah for the captain Monet !

Καί ή φωνή' του άνεμίχθη μέ τάς φωνάς χιλιάδων 
θεατών , αυτή έπ'όλίγον ύπερέχουσα. Καί, θέλων 
νά δείξη άφοσίωσιν, ύψωσε τόν πΐλόν του εις τόν 
«έρα.· Ανθρώπου ■ χειρ έκράτησε τότε τόν 'βραχίονα 
του εις τό μέσον τής διαχυτικής νομιμοφροσύνηςτου. 
(Ούτως ώνομάζετο κατά τό 1660 ο,τι σήμερον ονο
μάζεται βασιλοφροσύνη.)

— Αθως ! άνέκραξεν ό Αρτανιάν σύ έδώ!
Καί οί δύω φίλοι ένηγκαλίσθησαν ό εις τόν 

άλλον.
— Σύ έδώ! Καί όταν ησαι έδώ, ήκολούθησεν ό 

ύπολοχαγάς, δέν είσαι εις τό μ.έσον όλων αύτών τών 
αύλικών, φίλτατε μου κόμη ; Πώς ! σύ, ό ήρως τής 
τελετής ταύτης, δέν ιππεύεις εις τά αριστερά τής 
παλινορθωθείσης Αυτού Μεγαλειότητος, καθώς ιππεύει 
εις τά δεξιά ό κύριος Μώγκ; Τή άληθεία, δέν εννοώ 
τίποτε ούτε άπό τόν χαρακτήοά σου, ούτε άπό τόν 
χαρακτήρα τού βασιλέως, όστις εις σέ χρεωστεΐ 
τό πάν.

—■ Πάντοτε χλευαστικός, φίλτατέ μου Αρτανιάν, 
ειπεν ό Αθως. Δέν θά διορθωθης λοιπόν ποτέ άπό 
τό άσχημον αύτό ελάττωμα;

— Αλλά τέλος πάντων δέν αποτελείς μέρος τής] 
παραπομπής.

— Δέν αποτελώ μέρος τής παραπομπής διότι 
δέν ήθέλησα.

— Καί διατί δέν ήθέλησες;
— Διότι δέν είμαι ούτε απεσταλμένος, ούτε 

πρέσβυς, ούτε αντιπρόσωπος τού βασιλέως τής Γαλ
λίας, καί δέν αρμόζει εις έμε νά φανώ πλησίον άλλου 
βασιλέως, τόν όποιον ό Θεός δέν μού έδωκεν ώς 
κύριον.

— ίί ! διάβολε! Εφάνης μ.ολαταΰτα πολ.ύ πλη
σίον τού βασιλέως πατρός του.

— Αλλο πράγμα τούτο, φίλε· εκείνος έμελλε νά 
άποθάντ).

— Καί έν τούτοις, ό,τι έκαμες δι’έκεϊνον ...
— Το έκαμα διότι έπρεπε νά τό κάμω. Αλλ'ήξεύ- 

ρεις ότι άποστρέφομαι πάσαν έπίδειξιν. ό βασιλεύς, 
λοιπόν Κάρολος ό if, όστις δέν έχει πλέον τήν ανάγ
κην μου, άς μ’άφήσγ ήσυχον καί άφανή· τούτο μόνον 
ζητώ άπ’αύτόν.

0 Αρτανιάν άνεστέναξε.
— Τί έχεις; τού είπεν ό Αθως· ομοιάζει ότι ή 

ευτυχής αύτή επιστροφή τού βασιλέως εις τό Λόν- 
'δΐνον σέ λυπεί, φίλε μου , ενώ έπραξες τούλάχιστον · 
όσα καί έγώ ύπέρ τής Μεγαλειότητος Του.

— Δέν είναι άλήθεια, άπεκρίθη ό Αρτανιάν γελών 
γασκωνικόν γέλωτα, ότι συνετέλεσα καί έγώ πολύ 
ύπέρ τής Μεγαλειότητος Του, χωρίς νά τό γνωρίζη 
κάνεις;

— ίί! ναι, είπεν ό Αθως· καί ό βασιλεύς τό 
γνωρίζει πολύ καλά, φίλε μου.

— Τό γνωρίζει! είπί πικρώς ό ύπολοχαγός. Μά 
τήν αλήθειαν, δέν τό έπίστευα καί έπάσχιζα τή/ 
στιγμήν αύτήν νά τό λησμονήσω.

— Αλλ’αύτός , φίλε μου , δέν θά τό λησμονήάν) 
καθόλου, σού τό ύπόσχομαι.

— Το λέγέις αύτό θέλων νά μέ παρηγορήση,ς 
ολίγον, Αθως.

—- Να σέ παρηγορήσω ; Καί διατί ;
— ί’ί! διάβολε! Διά τά έξοδα όλα τά όποια 

έκαμα. Κατεστράφην , φίλε μου , κατεστράφην διά 
τήν άποκατάστασιν τού νέου τούτου ήγεμόνος, όγις 
προ ολίγου έπέρασε χοροπηδών μέ τόν ξανθόν τού 
ίππον.

— Ο βασιλεύς δέν ήξεύρει ότι κατεστράφης,. 
φίλε μου· ήξεύρει όμως ότι σού χρεωστεΐ πολλά.

— Μέ ώφελεϊ τούτο τίποτε, λέγεις, Αθως ; διότι, 
τέλος πάντων , σού άπ/δίδω δικαιοσύνην, όμολογών 
ότι είργάσθης εύγενώς. Αλλ’έγώ, έγώ όστις κατά τό 
φαινόμενου έκαμα τό σχέδιόνσου ν’άποτύχτι, έγώ 
πραγματικώς τό έκαμα καί έπέτυχεν. ιδού, άκο- 
λ,ούθει τήν σειράν τών σκέψεών μου· δέν θά κατώε- 
θονες ίσως νά καταφέργς διά τής πειθούς καί τής 
γλυκύτητος τόν στρατηγόν Μώγκ εις τήν Οέλησιν 
σου , ένώ έγώ τόν έκοβάλησα μέ τόσην ταχύτητα ; 
τόν αγαπητόν αύτόν στρατηγόν, ίόστε έδωκα αφορ
μήν εις τόν βασιλέα σου νά φανή γενναίος , καί τήν 
γενναιότητα έκείνην, τήν οποίαν τού ένεπνεύσε τό 
εύτυχισμένον λάθος υ.ου, τήν πληρόνετάι "ϊώρα ό 
Κάρολος' άπό τόν5 Μώγκ μέ τήν άπόδοσιν τού θρό
νου του. ·

— Ολα αύτά, αγαπητέ φίλ.ε, είναι αλήθεια αναν
τίρρητος, άπεκρίθη ό Αθως.

— Πολ.ύ καλά, όσον άναντίρρήτος καί άν ή,ναι 
αύτή ή αλήθεια, δέν είναι όλιγώτερον άλ.ηθές, αγα
πητέ φίλε , ότι θά έπιστρέψω , — ύπεραγαπώμενος 
άπό τόν κύριον Μώγκ όστις μέ ονομάζει όλην τήν 
ημέραν my dear captain, μολονότι δέν είμαι ούτε 
αγαπητός του; ούτε λοχαγός,· ύπϊρΎιμώμενΟς άπό' 
τόν βασιλέα όστις έλησμόνησεν έως τώρα καί τό *

,όνομά μου αύτό,—δέν είναι, λέγω, όλιγώτερον αληθές 
ότι θά έπιστρέψω εις τήν ώραίαν μ,ου πατρίδα, βλα- 
σφνμούμενος άπό τούς στρατιώτας τούς όποιους 
έστρατολόγησα μέ έλπίδα μεγάλου μιοθοΰ, βλασφη- 
μ.ούμενος άπό τόν γενναίου Πλανσιέ άπό τόν όποιον 
έδανείσθην μέρος τής· περιουσίας του.

— Πώς τούτο ; Τί δαίμονα έμβαίνει εϊς αύτά 
όλα ό Πλανσιέ ;

— Αί, ναι,.αγαπητέ μου· τόν βασιλέα αύτόν, τόν 
φαιδρόν, τόν κορδωμένο·/, τάνύπερήφανον διά την αγά 
πην τού λ,αού του,ό Μώγκ φαντάζεται ότι τόνάνεκά- 
λ.εσε, σύ φαντάζεσαι ότι τόν ύπεστήριξες, έγώ φαντά
ζομαι ότι τόν έφερα, ό λ.αός φαντάζεται ότι τόν έξα- 
ναπέκτησεν, αύτός ό ίδιος φαντάζεται ότι διά τής 
έπιτηδειότη.τ ς του κατώρθωσε νά έπανέλθη, εις τόν 
θρόνον του, καί έν τούτοις τίποτε άπ’αύτά όλ,α δέν 
είναι άλήθεια. Κάρολον τόν Β', βασιλέα τής' Αγγλίας, 
τής Σκωτίας καί τής Ιρλανδίας τόν έβαλε πάλιν εϊς 
τόν θρόνον του παντοπώλης τής Γαλλίας, κατοικώ·/ 
εις τήν οδόν τών Λομβαρδών, καί καλούμενος Πλαν
σιέ. ϊδού τί είναι τό μεγαλείου ! Ματαιότης ! λέγει 
ή Γραφή· ματαιότης ματαιοτήτων, τά πάντα μα
ταιότης !

0 Αθως δέν ήμπόρεσε νά μή γε/.άση εις τήν 
ορμήν ταύτην τού φίλου του.

— Φίλτατε Αρτανιάν, είπε σφίγγω·/ προσφιλώς 
τήν χεϊράτου, δέν είσαι πλ.εον φιλόσοφος; Δεν 
αισθάνεσαι μεγάλ,ην εύχαρίστησιν ότι μού έσωσες 
τήν ζωήν, φθάσας τόσον ευτυχώς μέ τόν Μώγκ,όταν 
οί κατηραμένοι έκεΐνοι στρατιώται ήθελαν νά μέ 
καύσουν ζωντανόν ;

— Στάσου , ς-άσου, είπεν ό Αρτανιάν· τήν άξιζες 
ολίγον τή* τιμωρίαν έκείνην, φίλτατέ μου κόμη.

— Πώς! διότι έσωσα τό εκατομμύριο·/ τού βασι- 
λέως Καοόλου ;

— Ποιον έκατομμύριον ;
— Α.! ναι, αύτό δέν τό έμαθες ποτέ σύ, φίλε 

-μου· άλλα δέν πρέπει νά σού κακοφανή, διότι τό 
μ.υστικόν δέν ήτον έδικόν μου. II λέζις Remember, 
τήν όποιαν ό βασιλεύς Κάρολος έπρόφερεν εις τόν 
τόπον τής καταδίκης του ....

— Καί ή όποια σημαίνει ι/θν’ΐήαΌν.
— Μάλιστα. II λέξις αύτη έσήμαινεν Ενθυ- 

μήσου ότι ύπάρχει έκατου.μύριον θαμμένου εις τά 
υπόγεια τής Νιουκάστλε, καί ότι τό έκατομμύριον 
αύτό άνήκει εις τόν υιόν μου.

— A! πολύ καλά! καταλαμβάνω. Αλλ’ ό,τι 
ακόμη καταλαμβάνω, καί καταλαμβάνω μέ φρίκην, 

'είναι ότι, όσάκις ή Αύτού Μεγαλειότης ό βασιλεύς 
'Κάρολος ά Β' μ’ένθ·.μηθή, θά λέγη,· «ϊδού άνθρωπος 
όστις ολίγον έλειψε νά μέ κάμΐ) νά χάσω τό ςτμμα 
μ.ου. Κατ’ εύτυχίαν έδειξα γενναιότητα, μεγαλείου 
ψυχής, αγχίνοιαν. » ιδού τί θά είπή περί εμού καί 
περί αυτού ό νέος έκεΐνος εύγενής, μέ τόν μαύρου 
καί μεσότρίβον υπενδύτην, όστις ήλθεν εις τό φρού- 
ριον τού Βλουά, κρατών τόν πΐλόν του εις τάε 
Τ,εΐρας, νά μέ παρακαλέση νά τόν είσάξω εις τόν 
βασιλέα τής Γαλλίας.

— Αρτανιάν, Αρτανιάν, είπεν ό Αθως άκουμβών

τάν χεϊράτου εις τόν ώμον τού ύπολοχαγΌΰ, δεή 
είσαι δίκαιος.

— Νομίζω ότι έχω τό δικαίωμα.
— θΧ1’ διότι δέν γνωρίζεις τό μέλλον.
Ο Αρτανιάν έκύτταξε τόν φίλον του κατάμματα 

καί άρχισε νά γελά.
— Μά τήν αλήθειαν, είπεν, αγαπητέ μου Αθως, 

έχεις κάτι λέξεις θαυμαστάς, τάς όποιας μόνον άπό 
σέ καί άπό τόν καρδινάλιον Μαζαρΐνον τάς έχω 
ακούσει.

0 Αθως έταράχθη.
— Μέ συγχωρεΐς, ήκολούθησε γ'ελ,ών ό Αρτανιάν, 

μέ συγχωρεΐς άν σέ προσέβαλα. Τό μέλλον! Ου ! 
τί ώραϊαι λέξεις αί λ,έξεις όσαι ύπόσχονται, καί πώς 
γεμίζουν τό στόμα έν ελλείψει άλλου πράγματος! 
Τί δαίμονα! αφού ηύρα τόσους νά ύπόσχωνται, 
πότε τάχα θά εΰρω καί ένα νά δίδη ; Αλλ’άς άφή- 
σωμ.εν αύτά. Ί'ί κάμ.νεις έδώ, φίλτατε Αθως; Είσαι 
ίησαυροφύλαξ τού βασιλέως ;

— Πώς! θησαυροφύλαξ τού βασιλέως;
— Ναι, επειδή ό βασιλεύς έχει έκατομμ.ύριον, 

τού χρειάζεται θησαυροφύλαξ. ό βασιλεύς τής Γαλ
λίας, όστις δέν έχει ούτε λεπτόν, έχει μολαταύτα 
γενικόν έπιμελητήν τών οικονομικών , τόν κύριον 
Φουκέ. Είναι άλ.ηθές ότι άντ’ αύτού έχει ό κύριος 
Φουκέ πολλά έκατομ.μ-ύρια.

— ΐί! τό έκατομ,μύριόν μ.ας έξωδεύθη προ πολλ.ού, 
είπε γελών τότε καί ό Αθως.

— Καταλαμβάνω , μετεβλήθη εις ατλάζια και 
πετράδια καί βελούδα καί πτερά όλων τών είόών 
καί όλ.ων τών χρωμ,άτιον. Ολοι αύτοί οί πρίγκιπες 
καί όλαι ■ αί πριγκίπισσαι είχαν μεγάλην ανάγκην 
άπό ράπτας φορεμάτων καί πανικών. At! Αθως, 
ενθυμείσαι πόσα έξωδεύσαμ.εν ημείς διά τάν εφο
πλισμόν μας τόν καιρόν τής εκστρατείας τής Ροσ- 
χέλ,λ.ης, θέλοντες καί ημείς νά είσέλθωμεν έπίσης έφιπ
ποι καί θριαμβεύοντες ; Δύω ή τρεις χιλιάδας φράγ
κων, μά τήν αλήθειαν ! Αλλά τό σώμα τού βασι- 
λέως είναι πλατύτερου, καί χρειάζεται έν έκατομ
μ.ύριον διά τήν αγοράν μόνου τού ύφάσματος. Τού
λάχιστον, είπε μ.ου, Αθως, άν δέν ήσαι θησαυροφύλ.ας, 
θά χαίργς βέβαια τήν εύνοιαν τής αύλ.ής;

— Ως εύγενής άνθρωπος, σού λ.έγω ότι δέν ήξεύρω 
τίποτε, άπεκρίθη άφελώς ό Αθως.

— Καλέ, δά ! δέν ήξεύρεις τίποτε !
— όχι, δέν μεταεΐδα τόν βασιλέα άπό τό 

Δοϋβρε.
— Τότε, διάβολ.ε ! θά είπώ ότι και σε σ ελ.ησμ.ο- 

νησεν! Αστείου τώ όντι!
— Είχε τόσας ύποθέ^ις ή Μεγ-αλειότης Του! ...
— ί'ί! είπεν ό Αρτανιάν, καί τήν φωνήν του 

συνώδευσε μορφασμός όξυνούστατος εις αύτόν μόνον 
συνήθης, ιδού πάλιν άναγεννάται ε’ς τήν καρδίαν μου 
ή άγά~/ι μ.ου προς τόν έζοχώτατον Ιούλιον Μα,α- 
ρΐνον. Πώς , φίλτατε-μου» Αθως , ό βασιλ.εύς δεν σε 
μεταεΐδε;

-— όχι. f
— Καί δέν είσαι .μανιώδης;
— Εγώ; διατί; Μήπως νομίζεις, φίλ.τατημιηί 

ΑρταΊιάν, ότι όσα έκαμα τά έκαμα διά τόν βκσι-
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λέα; Δεν τον γνωρίζω τόν νέον αύτόν. ϊπερασπί- 
σθην τόν πατέρα, παριστάνοντα αρχήν ίεράν δι’έμέ, 
καί έλαβα κλίσιν προς τόν υιόν άπό συμπάθειαν προς 
τήν αύτήν αρχήν. Επειτα ό πατήρ εκείνος, ενθυ
μείσαι πολύ καλά, ήτον εύγενής άνθρωπος καί ιππό
της καθ'δλα εντελής.

— Ω ! να'ι, εύγενής καί αξιόλογος άνθρωπος, 
όστις έζησε κακήν ζωήν, άλλ’άπέθανεν ώραιότατον 
θάνατον.

— Αι λοιπόν ! φίλτατέ μου Αρτανιάν , τούτο 
κατάλαβε· εις αύτόν τόν βασιλέα, εις αύτόν τόν 
εύγενή καί γε'-ναΐον άνθρωπον, εις τόν φίλον αύτόν 
τής οιανοίας μου, άν τολμώ νά τό εϊπώ, ώμοσα 
κατά τήν τελευταίαν ώραν νά φυλάξω μυστικήν 
την παρακαταθήκην ήτις έμελλε νά Εοθή εις τόν 
υιόν του <'·«ί νά τόν ώφελήστι εις ώραν άνάγκης· ό 
νέος αύτός ήλθε νά μ’ εύρη· μοΰ διηγήθη τήν Ευτυ
χίαν του, χωρίς νά γνωρίζη ότι ήμουν άλλο τίποτε 
δι’αύτόν είμή ζώσα ενθύμησις τού πατρός του· έξε- 
πλήρωσα πρός Κάρολον τόν Β’ ό,τι είχα ύποσχεθή 
εις Κάρολον τόν α'· ιδού τό παν! Τί με μέλει 
τώρα άν ηναι ή δεν ήναι εύγνώμων ! Εγώ τόν 
εαυτόν μου υπηρέτησα καί όχι αύτόν, απαλλαχθείς 
άπό τήν όποιαν είχα εύθύνην.

— Καλά τό έλεγα πάντοτε, άπεκρίθη ό Αρτα- 
νιάν άνας-ενάζων, ό'τι ή αφιλοκέρδεια είναι τό ώραιό- 
τερον πράγμα τού κόσμου.

— Καί μήπως, φίλε μου, άπεκρίθη ό Αθως, δεν 
εύρίσκεσαι καί σύ εις τήν αύτήν κατηγορίαν ; Αν 
καλώς ένόησα τούς λόγους σου, καί σύ επίσης έκατα- 
νύχθης άπό τάς δυστυχίας τού νέου τούτου· ή δε 
διαγωγή σου είναι ώραιοτέρα άπό τήν έδικήν μου, 
διότι εγώ είχα χρέος νά εκπληρώσω, ένώ σύ δεν 
έχρεώστεις τό παραμικρόν εις τόν υιόν τού μάρτυρας. 
Σύ δεν έχρεώς-εις νά πλήρωσής εις αύτόν τήν τιμήν 
τής πολυτίμου εκείνης ρανίδας τού αίματος, ήτις 
έσταζεν εις τό μέτωπόν μου άπό τό πήγμα τής 
καταδίκης του. Ελατήριου των πράξεών σου ήτον ή 
καρδία μονή, ή εύγενής αύτή καί αγαθή καρδία, 
την όποιαν σκεπάζεις με τήν εξωτερικήν σου απά
θειαν, ή μάλλον με τήν σαρκαστικήν ειρωνείαν σου· 
έκινδύνευσες τήν περιουσίαν τού ύπηρέτου σου, τήν 
έδικήν σου ίσως, καθώς πολύ τό ύποπτεύω, αγαθο
ποιέ φιλάργυρε, καί έν τούτοις παραγνωρίζεται ή 
θυσιάσου. Τί πειράζει! Θέλεις ν’άποδώσης εις τόν 
Πλανσιε τά χρήματά του; Τό εννοώ τούτο, φίλε 
μου, διότι δεν αρμόζει εις άνδρα εύγενή νά δανεί
ζεται ποτέ άπό τόν κατώτερόν του, χωρίς νά τού 
άποδώσγ καί κεφάλαια καί τόκους. Πολύ καλά! 
Θά πουλήσω τήν κομητείαν τής Φερας άν ήναι ανάγκη, 
ή, άν δέν ή,ναι ανάγκη, κάνεν άλλο μικρόν υποστα
τικόν. Θά πληρώσης τόν Πλανσιε, καί θά μείνη 
άκόμη , πίστευσε με , αρκετός σίτος καί διά τούς 
δύω ημάς καί διά τόν ΐ>αούλ εις τάς άποθήκας μου. 
Κατ’αύτόν τόν τρόπον, φίλε μου, δέν θά έχη,ς ύπο- 
χρέωσιν εις άλλον είμή εις τόν εαυτόν σου μόνον, 
καί, άν καλά σέ γνωρίζω, δέν .θά γναι μικρά εύχα- 
ρίστησις διά σέ νά λέγης· ο Εκαμα βασιλέα!» Δέν 
εχω δίκαιον;

;— Αθως, Αθως, έμουομούρισεν ό Αρτανιάν συλ-

λογιζόμενος, σού τό είπα μίαν φοράν, όταν σύ θά 
διδάξν,ς, θά έλθω εις τήν διδαχήν σου· όταν σύ μοΰ 
εϊπής ότι υπάρχει κόλασις, θά φοβηθώ τόν κλαυθ
μόν καί τόν βρυγμόν τών όδόντων. Είσαι καλύτερος 
άπ’ έμέ, ή μάλλον καλύτερος άπό τόν κόσμον όλον, 
καί μίαν μόνην αξίαν γνωρίζω εις τόν εαυτόν μου, 
ότι δέν είμαι καθόλου ζηλότυπος. Εκτός αύτού τού 
έλαττώματος, ό ©ίόη r« χ,έ ζαταιΕζάσ?,, καθώς 
λέγουν οί Αγγλοι, έχω όλα τά άλλα.

— Δεν γνωρίζω άνθρωπον εις τόν κόσμον άξί- 
ζοντα όσον ό Αρτανιάν, άπεκρίθη ό Αθως· άλλίδού 
έφθάσαμεν σιγά σιγά εις τήν οικίαν όπου κατοικώ’ 
θέλεις νά έλθη,ς επάνω, φίλε μου ;

— Καλέ, εδώ είναι τό ξενοδοχείου τού ’Ε.Ιχ- 
φείου Κέρητος νομίζω, είπεν ό Αρτανιάν.

— Ομολογώ, φίλε μου , ότι καί τούτο συνετέ- 
λεσεν ολίγον εις τήν έκλογήν μου. Αγαπώ τάς 
παλαιάς γνωριμίας , άγαπώ νά κάθωμαι εις τήν 
θέσιν αύτήν, όπου ήλθα καί έπεσα κατακοπιασμένος, 
κατακυριευμένος άπό άπελπισίαν, όταν έπέστρεψες 
τήν 31 ϊανουαρίου τό εσπέρας.

— Αφού άνεκάλυψα τήν κατοικίαν τού προσωπι- 
πιδοφόρου δημίου; Καί, τρομερά ήτον ή ήυ.έρα 
εκείνη !

— Ελά λοιπόν, τόν διέκοψεν ό Αθως.
Εμβήκαν εις τήν άλλοτε κοινήν αίθουσαν. Τό ξε

νοδοχείου έν γένει, καί ή κοινή αύτή αίθουσα ιδίως, 
έλαβαν έκτοτε μεγάλας μεταβολάς· ό παλαιός των 
ξενοδόχος, πλουτήσας άρκετά διά ξενοδόχου, έπαυσε 
νά εργάζεται, καί έκαμε τήν αίθουσαν ταύτην απο
θήκην αποικιακών προϊόντων. Τά λοιπά μέρη τής 
οικίας τά ένοικίαζεν όμού μέ τά έπιπλα εις τούς 
ξένους.

Μέ συγκίνησιν ανέκφραστου είδε πάλιν ό Αρτα- 
νιάν τά σκεύη όλα τού δωματίου τούτου τού κάτω 
πατώυ.ατος· τά σανιδώματα, τούς τάπητας, ώς καί 
τόν γεωγραφικόν έκεϊνον χάρτην, τόν οποίον ό Πορ- 
θος έσπούδαζε υ.έ τόσην άγάπην οσάκις δέν εϊχεν 
άλλην εργασίαν.

— Είναι ένδεκα έτη, έφώναξεν ό Αρτανιάν ώ ! 
διάβολε ! λέγω καί είναι αιών ολόκληρος.

-— Καί έγώ λέγω καί είναι μία μόνη ημέρα, είπε/ 
Αθως. Βλέπεις πόσην χαράν αισθάνομαι, φίλε μου, 
συλλογιζόμενος ότι σ έχω έδώ, ότι σφίγγω τήν χείρά 
σου, ότι ημπορώ νά ρίψω μακράν καί τό ςίφος καί 
τήν μάχαιραν, ότι ήμπορώ να έγγίςω χωρίς δυσπι
στίαν τήν οιάλην αύτήν τού ισπανικού κρασιού. Ω ! 
τήν χαράν ταύτην, μά τήν αλήθειαν, δεν ήμπορώ νά 
σού τήν έκφράσω, εκτός άν οί δύω φίλοι μας ήσαν 
εκεί, εις τάς δύω τής τραπέζης ταύτης γωνίας, καί 
ό Ραούλ. ό αγαπητός μου Ραούλ, εις τό κατώφλιον, 
νά μάς κυττάζη μέ τούς μεγάλους καί λαμπρούς 
καί γλυκυτάτους οφθαλμούς του !

— Ναι, ναι , ειπεν ό Αρτανιάν συγκινηθείς εις 
άκρου, είναι αλήθεια. Εγκρίνω πρό πάντων τό πρώτον 
τούτο μέρος τού στοχασμού σου· είναι γλυκά τά 
γέλια έκεΐ όπου μέ τόσον εύλογον αιτίαν έτρομά- 
ξαμεν, συλλογιζόμενοι ότι άπό στιγμήν εις ςτγμή,ν 
ό Μορδάουντ ήδύνατο νά έμφανισθή εις τήν κορυφήν 
τής χλίμακος,

Την στιγμήν ταύτην ή θύρα άνοιξε, καί ό Αρτα- 
νιάν, άν καί ανδρείος, δέν ήμπόρεσε νά κρύψη μικρόν 
αίσθημα φρίκης.

0 Αθως τό ένόησε καί έχαμογέλασεν.
— Είναι ό ξενοδόχος μας, είπε, καί μού φέρει 

ίσως επιστολήν.
— Ναι, μυλόρδ, είπεν ό ξενοδόχος, φέρω τώ οντι 

επιστολήν πρός τήν Εξοχότητά Σου.
— Εύχαριστώ, είπεν ό Αθως λαμβάνων τήν έπι- 

στολήν χωρίς νά τήν κυττάξη. Είπέ μου, αγαπητέ 
ξενοδόχε, δέν γνωρίζεις τόν κύριον έδώ;

0 γέρων, ύψώσας τήν κεφαλήν, έκύτταξε προσε
κτικούς τόν Αρτανιάν.

— Οχι, είπεν.
— Είναι, είπεν ό Αθως, εις τών φίλων εκείνων, 

περί τών όποιων σού ώμίλησα, καί έκάθησεν έδώ 
μαζί μου πρό ένδεκα ετών !

— Ω! είπεν ό γέρων, έκάθησαν έδώ τόσοι ξένοι!
— Αλλ’ ημείς ήμεθα έδώ τήν 30 ϊανουαρίου 

1641, έπρόσθεσε'* ό Αθως νομίζων ότι ήρέθιζε διά 
τής διασαφήσεως ταύτης τήν όκνηράν τού ξενοδόχου 
μνήμην.

— Πιθανόν, άπεκρίθη χαμόγελών ό ξενοδόχος , 
άλλ’ είναι τόσος πολύς καιρός !

Εχαιρέτησε καί έξήλθεν.
— Εύχαριστώ, είπεν ό Αρτανιάν. Ανδραγάθησε 

όσον θέλεις, κατόρθωσε μεταβολάς πολιτικάς, πά
σχισε νά έγχαράξης τό όνομά σου εις τό μάρμαρον 
ή είς τόν χαλκόν, μέ ξίφη ισχυρά ! ίπάρχει τι άπει- 
θέστερον, σκληρότερου, έπιλησμονέστερον τού σιδή
ρου, τού χαλκού καί τού μαρμάρου, καί τούτο είναι 
τό γηραιόν κρανίου ξενοδόχου πλουτη’σαντος άπό τό 
επάγγελμά του· δέν μ.έ γνωρίζει πλέον ! Πολύ 
καλά! Εγώ, μά τήν αλήθειαν, θά τόν έγνώριζα.

Ο Αθως, χαμόγελών, άπεσφράγισε τήν επιτολήν.
— Α ! είπεν, επιστολή τού Παρρύ.
— ί) ! είπεν ό Αρτανιάν, άνάγνωσε, φίλε μου , 

άνάγνωσε, κάτι νέον θά περιέχη άναμφιβόλως.
0 Αθως έσεισε τήν κεφαλήν καί άνέγνωσε·

» Κύριε κόμη,
α ό βασιλεύς έλυπήθη πολύ διότι δέν σέ είδε 

s σήμερον πλησίον Του εις τήν είσοδόν Του· ή Μεγα- 
» λειότης Του μ’ επιφορτίζει νά σού τό γράψω, 
β καί νά τήν ανακαλέσω είς τήν μνήμην σου. II 
ΐ) Μεγαλειότης Του περιμένει τήν Εξοχότητά Σου 
» απόψε, είς τό παλάτιον τού Αγίου ’Ιακώβου, με- 
» ταξύ τής έννάτης καί τής ένδεκάτης ώρας. »

σ Μένω με σέβας, κύριε κόμη , τής Εξοχότη
τάς Σου ,

» ταπεινότατος καί εύπειθέστατος θεράπων 
β ΠΑΡΡΪ »

— Τό βλέπεις, φίλτατέ μου Αρτανιάν, είπεν ό 
Αθως, δέν πρέπει ποτέ ν’ άπελπιζώμεθα περί τής 
καρδίας τών βασιλέων.

— Μην απελπίζεσαι, έχεις δίκαιον, άπεκρίθη ό 
Αρτανιάν.

— ά! αγαπητέ, αγαπητότατε φίλε, είπεν δ 
Αθως, τήν οξυδέρκειαν τού οποίου δέν διέφυγεν ή 
ανεπαίσθητος πικρία τού Αρτανιάν, ζητώ συγγνώ-

(Φυλλάδιον 3ί τόμ, Β'.)

μην. Επείραξα λοιπόν, χωρίς νά τό θέλω, τόν καλύ
τερόν μου σύντροφον ;

— Είσαι τρελλός, Αθως, καί άπόδειξις είναι ότι 
θά σέ συνοδεύσω ό ίδιος είς τό παλάτιον, έως τήν 
θύραν, εννοείται· αύτό θά μ.έ διασκέδαση.

— Θά έμβής μ.αζί μ.ου, φίλε μου· θά εϊπώ είς 
τήν Μεγαλειότητά Του...

— Ελα δά ! άπεκρίθη ό Αρτανιάν μέ αληθινήν 
καί καθαράν άπό παν άλλο αίσθημα ύπερηφάνειαν, 
άν ύπάρχη πράγμα χειρότερον παρά τό νά γίνεται 
κάνεις επαίτης ό ίδιος, είναι τό νά γίνεται επαίτης 
δι’ άλλου. Ελα, άς πηγαίνωμεν, φίλε μου· ό περί
πατος είναι θαυμάσιος· θέλω, εις τόν δρόμον, νά σού 
δείξω τήν οικίαν τού κυρίου Μώγκ, όστις μ’ έβίασε 
νά κατοικήσω μαζί του. όραία οικία μά τήν αλή
θειαν ! 0 στρατηγός τής Αγγλίας έχει περισσότερα 
ωφελήματα παρά τόν στρατάρχην τής Γαλλίας, 
ήξεύρεις !

0 Αθως τόν ήκολούθησε χωρίς ν’ άποκριθή, περί
λυπος Eta τήν προσποιητήν τού Αρτανιάν φαιδρό— 
τητα.

Χαρά μεγάλη έβασίλευεν είς δλην τήν πόλιν οί 
δύω φίλοι έσπρόχνοντο πάσαν στιγμήν άπό λαόν 
ένθουσιώντα καί παράφορον, βιάζοντα αύτούς νά 
κράζουν’ Ζήτω ό αγαθός βασιλεύς Κάρολος ! Καί δ 
μέν Αρτανιάν άπεκρίνετο μεμψίμοιρων, ό δέ Αθως, 
χαμόγελών. Εφθασαν ούτως έως τήν οικίαν τού 
Μώγκ, άπό τήν οποίαν, ώς είπαμεν, έπρεπε νά πε
ράσουν πηγαίνοντες εις τό παλάτιον τού Αγίου 
’Ιακώβου.

0 Αθως καί ό Αρτανιάν ολίγον έλάλουν κάθ οδόν, 
διά τούτο κυρίως διότι είχαν πολλά πράγματα 
άναμφιβόλως νά είπούν άν έλάλουν. ό Αθως ένό- 
μιζεν ό'τι, λαλών, θά έφαίνετο ότι έδειχνε χαράν, 
καί ή χαρά αύτη ήδύνατο νά πειράξγ τόν Αρτανιάν.

0 Αρτανιάν δέ πάλιν έφοβεϊτο μήπως, λαλών, 
δείξγι είς τούς λόγους του πικρίαν στενοχωρούσαν 
τόν Αθωνα. Παράδοξος σιωπής άμιλλα μ,εταξύ τής 
εύχαριστήσεως καί τής δυσαρέσκειας ! ό Αρτανιάν» 
ύπεχώρησε πρώτος εις τόν γαργαλισμόν τόν όποιον > 
ήσθάνετο καθ’ έξιν είς τήν άκραν τής γλώσσης του.

— Ενθυμείσαι, Αθως, είπε, τή.ν περικοπήν εκείνην, 
τών απομνημονευμάτων τού Δωμπινιε, όπου ό · 
πιστός ούτος υπηρέτης, Γάσκων ώς έγώ, πτωχός ώς . 
έγώ, καί, έκόντευα νά εϊπώ, ανδρείος ώς έγώ, διηγεί
ται τάς φιλαργυρίας Ερρίκου τού Δ'. 0 πατήρ μου έλεγε . 
πάντοτε, ενθυμούμαι, ότι ό κύριος ΔωμπινιΙ ήτον 
ψεύστης. Αλλ’ έν τούτοις, παρατήρησε πώς όλοι, 
οί καταγόμενοι άπό τόν αέγαν Ερρίκον πρίγκιπες, 
μιμούνται τόν πρόγονόν των.

— Ελα, έλα, Αρτανιάν, είπεν ό Αθως, οί βασι
λείς τής Γαλλίας φιλάργυροι; Είσαι τρελλός, φίλε μου.

— ί’ί! δέν ομολογείς ποτέ τά ελαττώματα τών 
άλλων, σύ όστις είσαι ή αύτοεντέλεια. Αλλά, 
πραγματικώς, ‘Ερρίκος ό δ', ήτον φιλάργ·υρΟς· Λου
δοβίκος ό ΙΓ', ό υιός του, φιλάργυρος επίσης· τούτο 
τό γνωρίζομεν καί ημείς ολίγον, δέν είναι αλήθεια;
0 Γαστών δά, είχε καθ’ υπερβολήν τό έλάττωαα 
τούτο, καί διά τούτο τόν έμίσησαν όλοι οί περί 
αύτον. II Ερρικέτα, ή καύμένη ! είχε δίκαιον νά φυ*
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λαργυρεύεται, άφοΰ ήρχετο ήμερα καί δεν είχε ψωμίον 
νά φάγη, ήρχετο χρόνος καί δέν είχε ξυλά νά καύση· 
καί τό παράδειγμά της έ'δωκεν εις τον υιόν της , 
Κάρολον τον Β', έγγονον τοΰ μεγάλου Ερρίκου τοΰ 
δ', φιλάργυρο·/ ώς την μητέρα του καί ώς τόν πάπ- 
πον του. Τί λέγεις ; Διηγήθην καλά την γενεαλο
γίαν των φιλάργυρων;

— Αρτανιάν, φίλε μου, άνέκραξεν ό Αθως, είσαι 
πολύ σκληρός πρός την γενεάν ταύτην των αετών 
των λεγομένων Βουρβι.,νων.

— Καί έξέχασα τό καλητερον! ... τόν άλλον 
έγγονον τοΰ βεαρνιτου, Λουδοβίκον τόν Ια', τόν 
ποτέ κύριόν μου. Ελπίζω όμως δτι αύτός δά θά 
ήναι φιλάργυρος, άφοΰ δεν ήθέλησε νά δανείση ε< 
έκατομμύριον εις τόν αδελφόν του Κάρολον ! Ας 
ηναι ! Βλέπω οτι σέ δυσαρεστώ. Ιδού κατ’εύτυχίαν 
έφθάσαμεν εις την οικίαν μου , η μάλλον εις την 
οικίαν τοΰ φίλου μου κυρίου Μώγκ.

— Φίλτατε Αρτανιάν, δεν μέ δυσαρεστεϊς, αλλά 
μέ λυπείς· είναι σκληρόν τω οντι νά βλέπη κάνεις 
άνθρωπον άξιον ώς σέ, μακράν της θέσεως ήτις αρ
μόζει εις τάς εκδουλεύσεις του· φρονώ ότι τ’ όνο
μά σου, αγαπητέ φίλε, είναι λαμπρόν ώς τά ώραιό 
τέρα ονόματα των πολεμικών καί πολιτ ικών άνδρών. 
Εΐπέ μου αν οί Λουύν, οί Βελλεγάρδ καί οί Βασσοίλ- 
πιέρ ήσαν ώς ημείς άξιοι τοΰ πλούτου καί των 
τιμών. Εχεις δίκαιον, έκατοντάκις δίκαιον, φίλ.ε μου.

0 Αρτανιάν άνεστέναξε, καί, προποοευόμ.ενος τοΰ 
φίλου του ύπό τό πρόδυρον της οικίας τοΰ Μώγκ, 
κείμενης εις τήν άκραν τοΰ άστεν ς, είπε·

—. Μφ συγχωρεϊς ν’άφήσω εδώ τό πουγγίον μ-θυ· 
διότι, άν,είς τόν πολύν όχλον, οί επιδέξιοι αυτοί τοΰ 
Λονδίνου κλέπται, οΐτινες είναι καί εις τούς Παρι
σιού; αυτούς περιώνυμοι, μοΰ κλέψουν τά λείψανα 
τών πτωχών μου σκούδων, δέν θά ήμποοέσω πλέον 
νά έπιστρέψω εις τήν Γαλλίαν. Ευχαριστημένος 
λοιπόν άνεχώρησα άπό τήν Γαλλίαν , καί πλήρης 
χαράς επιστρέφω, διότι όλαι αί παλαιαί μου προ
λήψεις κατά τής Αγγλίας μοΰ επανήλθαν, συνωδευ- 
μέναι άπό πολλά; άλλας.

0 Αθως δέν άπεκρίθη ποσώς.
— Τό λοιπόν, φίλε μου, είπεν ό Αρτανιάν, μίαν 

στιγμήν πρόσμενέ με, καί έρχομαι εύθύς. Ιΐξεύρω 
ότι βιάζεσαι πολύ νά πηγαίνής νά λάβης τάς άμοι- 
βάς σου, άλλά πίστευσέ με, δέν βιάζομαι καί έγώ 
όλιγώτερον νά χαρώ διά τήν χαράν σου ... άν καί 
μακρόθεν ... Περίμενέ με.

Καί ό Αρτανιάν έδιάβαινεν ήδη τό πρόδυρον, όταν 
άνθρωπός τις, θέλεις υπηρέτης, θέλεις στρατιώτης, 
έκτελ.ών εις τήν οικίαν τοΰ Μώγκ καθήκοντα θυρωρού 
καί φύλακος , έσταμάτησε τόν ύπολοχαγόν μας καί 
τοΰ είπεν αγγλιστί·

— Με συγχωρεϊς, μυλόρδ Αρτανιάν !
— Αι λοιπόν ! άπεκρίθη, τί είναι; Μήπως καί 

ό στρατηγός ακόμη, μέπροσκαλεΐ νά φύγω ;... αυτό 
λείπει ακόμη, νά μέ διώξη καί αύτός !

Οί λόγοι ούτοι, λεχθέντες γαλλιστί, δέν εκίνησαν 
παντάπασι τόν άνθρωπον προς τόν όποιον άπευδύ- 
νοντο, λαλοΰντα μόνον τήν αγγλικήν, άναμιγμένην 
μέ τήν τραχυτέραν σκωτικήν γλώσσαν, ,ίλλ’ό Αθώς

έλυπήθη κατάκαρδα, διότι ό Αρτανιάν τοΰ έφάνή 
ότι άρχιζε νά έχη δίκαιον.

0 Αγγλος έδειξεν επιστολήν εις τόν Αρτανιάν.
— From the general, είπε.
— Πολύ καλά· είναι ή άφεσίς μου, άπεκρίθη, ό 

Αρτανιάν. Νά την άναγνώσω, Αθως ρ
— Πρέπει ν’ άπατάσαι, είπεν, ό Αθως ή δεν 

γνωρίζω πλέον τίμιου; ανθρώπους εϊς τήν γήν, έκτος 
σοΰ καί έμοΰ.

0 Αρτανιάν έσήκωσε τούς ώμους καί άπεσφρά- 
γισε τήν ^επιστολήν , ενώ ά Αγγλος, απαθής όλος, 
επλησίαζεν εις αύτόν φανάριον μέγα καί τοΰ έφεγγε 
ν’ άναγνώση.

— Αί λοιπόν ! τί έχεις ; είπεν ό Αθως, βλέπων 
άλλοιωμένον τό πρόσωπον τοΰ αναγνώστου.

— Λάβε, άνάγνωσε ό ίδιος, είπεν ό ύπολοχάγός.
6 Αθω; έλαβε τήν επιστολήν καί άνέγνωσε*
— a Κύριε Αρτανιάν, ό βασιλεύς έλυπήθη με- 

β γάλως διότι δέν παρευρέθης εϊς τόν ναόν τοΰ 
β Αγίου Παύλου μέ τήν βασιλικήν συνοδίαν. II Με- 
ο γαλειότης Του είπεν ότι έσφαλες προς Αυτήν , 
» καθώς σφάλλεις καί προς εμέ, αγαπητέ μου λο- 
β χαγέ. Προς διόρθωσιν τοΰ πράγματος, εν μόνον 
β μέσον ύπάρχει. II Μεγαλειίτης Του μέ περιμένει 
β τήν έννάτην ώραν εις τό παλάτιον τοΰ Αγιου 
β ’Ιακώβου·, θέλεις νά παρευρεθής έκεϊ συγχρόνως ς 
β 11 Μεγαλειότης Του προσδιορίζει τήν ώραν ταύτην 
» εις τήν άκρόασίν σου. »

Η επιστολή ήτον τοΰ Μώγκ. (Ακολουθεί).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ.
Ιϊερί τής τύχης τών ’Αθηνών καί τών έν αύταΐς 

μνημείων έπί ’Ρωμαίων καί κατά τόν με- 
σαιώνα. Κατά τόν Συνταγματάρχην Λήκιον.

Έκ τοΰ ’Αγγλικού* ύπό I. Κχρατσοΰττα.
Το σέβας όπερ ή πολιτική αρετή καί πολεμική 

δόξα είχον παύσει νά περιβάλλωσι τάς Αθήνας, ό 
άρχαΐος κόσμος έξηκολούδει έτι νά τό πληρόνη εις 
τήν μνήμην τής προτέρας εύκλειας της, άναλογιζό- 
υ.ενος ότι ή πόλις αύτη άπό τοΰ έν Μαραθώνι τρο
παίου κατέστη έν Ελλάδι τό μέγα τών τεχνών καί 
τής έπιγήμης ταμείο·/ , καί πεπτωκυΐα ήν έτι. τό· 
σχολείο·/ τών άριστων πάσης τέχνης δημιουργών, 
έ'νθα άπηντώντο άθρόα τά κάλλιστα τής αρχιτεκτο
νικής, γλυπτικής καί ζωγραφικής προϊόντα.

Αλλ ες όλων τών πέριξ εθνών εις τούς Ρωμ.αίους 
τό αίσθημα τούτο έπενήργησε μάλιστα ίσχυρώς. 
Ούτοι μετά τήν άλωσιν τής Κόρινθου καί Καρχη- 
δόνος κατελήφθησαν άτΑ αληθινόν προς τάς Ελλη
νικά; Μούσας καί τήν τέχνην έρωτα, έξ ού προήλθε·/ 
οτι έκ τής εποχής τούτης προσηνέχδησαν άεί πρός 
τάς Αθήνας όπως υιοί πρός μητέρα, πράως καί εύ- 
γνωμόνως, αισθήματα τών οποίων δέν υπήρξε παν- 
τάπασι ξένη οΰδ’ αυτή τοΰ Σύλλα ή σ’.δηρόκυ.ητος 
καρδιά. Μολονότι δέ ό μέν Ιούλιος Καίσαρ είχε 
κατά τών Αθηναίων αφορμή» παραπόνων δτϊ προ- 
είλοντο τήν φατρίαν τοΰ Πομπηίΰύ, ό Αντώνιος δε,

ότι ήσπάσθησαν τό κόμμα τών περί τόν Βρούτον 
καί Κάσσιον, ό Αύγουστος δέ, οτι τό τοΰ Αντωνίου, 
όμως αί Αθήναι είδαν πολλά; καί περιφανείς χά- 
ριτας καί άπό τούς τρεις τούτους κραταιούς Ρω
μαίους. Γνωρίζομεν ότι ό Ιούλιος Καίσαρ έπρόσ- 
φερεν εις τόν δήμον χορηγίαν χρημάτων, χρησιμεύ- 
σασαν είς οίκοδόμησιν ένός τών μέχρι τοΰίε σωζο- 
μένων μνημείων. 0 Αντώνιος έκλεξε τάς ’Αθήνας 
τόπον διατριβής κατά τάς συχνά; έν τή ανατολή 
αποδημίας του, ότε καί κολακεύω·/ τούς ’Αθηναίους 
έπετήδευε νά ρυθμίζη τόν έαυτοΰ βίον πρός τούς 
τρόπους καί τήν δίαιταν τήν ’Αττικήν, τό δέ κυριώ- 
τερον, έ'δωκεν αύτοϊς νά νέμωνται τάς νήσους Αίγι
ναν, Κέαν, ΐκον καί Πεπάρηθον. ό Αύγουστος τή 
άληθεία άπέδείξεν ολίγον εις τούς ’Αθηναίους τήν 
δυσμένειαν του, ότι παρέσχον συνδρομήν τώ άντι- 
πάλω αύτοΰ , αφελών αύτούς τήν Αίγιναν, τό δώρον 
τοΰ ’Αντωνίου, ώςκαί τήν έν Εύβοιαΐίρέτρειαν. Αλλ’ή 
επικρατέστερα τοΰ Αύγούστου συμπάθεια πρός τάς 
’Αθήνας γίνεται δήληέκ τε τής άδειας τοΰ νά έχωσιν 
όλας τάς άλλας προσφοράς τοΰ ’Αντωνίου, έκ τής 
χρηματικής χορηγίας ήτις-προστεθεΐσα είς τήν προ- 
τέραν τοΰ Ιουλίου Καίσαρος έχρησίμευσεν εις κτίσιν 
τοΰ Προπυλαίου τής ’Αγοράς, καί προσέτι έκ τοΰ 
θεσπίσματος εκείνου, δι’ ού άπηγόρευσεν είς τό έξης 
τό δικαίωμα τής έν ’Αθήναις πολιτογραφήσεως νά 
ήναι , ώς έγίνετο , ώνητόν χρ ημάτων , δείξας μέ 
τούτο ό Αύγουστος ότι έσέβετο τό άρχαίον αξίωμα 
καί όνομα τής πόλεως υπέρ όσον αύτοί τοΰ καιρού 
εκείνου ot ’Αθηναίοι.

0 Γερμανικός εΐσελθών είς τήν πόλιν χωρίς τά 
παράσημα τοΰ βαθμοϋ του , κ,αί ύφ’ ένός μόνου ρα
βδούχου συνοδευόμ.ενος, έδειξε τό πρός τάς ’Αθήνας 
σέβας του.

Οί αύτοκράτορες ’Αδριανός καί Σεπτίμιος Σεβήρος 
έπεσκέφθησαν τάς ’Αθήνας καί πριν έτι βασιλεύ- 
σωσιν· έμυήθησαν δ’άμφότεροι τά έν Ελευσΐνι μυ
στήρια, όπως καί ό Μάρκος Αύρήλιος, ότε, μετά 
τόν Μαρκομαννικδν πόλεμον ήλθεν είς ’Αθήνας, ό 
’Αδριανός μάλιστα ήτο καί επώνυμος Αρχών ’Αθηνών, 
καί διεχείμασε δύω έτη εν αύταΐς.

Η ιστορία δέν έχει παράδειγμα πόλεως άλλης 
ήτις, μετά τήν απώλειαν τής πολιτικής της σημα
σίας, διετέ^χσεν επί τοσοΰτον έτι χρόνον τιο.ωυ.έ·/η 
καί εύδαιμοΛοΰσα· Ούδ’ αύτή ή πρός τό άρχαίον 
αξίωμα τής πεπτωκυίας Ρώμης λατρεία τών εθνών 
δύναται ν’άντιπαραβληθή π.ός όσας τιμάς απόλαυ
σαν αί ’Αθήναι είς διάςημα πέντε αιώνων παρ’άπάν- 
των τών λαών όπου άν είχεν είσδύσει τό φως 
καί ή φήμη τοΰ ελληνικού πολιτισμού. Τεκμήριο» 
τοΰ λεγομένου είναι ότι τά επιφανέστατα τών μνη
μείων, όσα μετά τήν στέρησιν τής θαλασσοκρατίας 
ήγέρθησαν έν ’Αθήναις, όλα ήσαν δαπάνη καί φιλο- 
τιμίαι ξένων δυναστών.

Πρώτος τοιαύτης φιλοτιμίας έδωκε παράδειγμα 
ό βασιλεύς τής Αΐγύπτου, Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος, 
οϊκοδομήσας εύρύχωρον καί μεγαλοπρεπές Γυμνά
σιο» παρά τόν ναόν τοΰ Θησέως. Εξήκοντα μετά 
ίοϋτο έτη, καθ’ δν χρόνον οί ’Αθηναίοι ήσαν σύμ
μαχοι των Ρωμαίων, τών Ροδίων καί τοΰ ’Αττάλου

πρώτου βασιλέως τής Περγάμου, ό Ατταλος έπιδη- 
μήσας είς ’Αθήνας άνέθηκεν έν τή άκροπόλει άναθή- 
ματά τινα γλυπτικής τέχνης, ϊπ’ εύγνωμοσύνης 
πρός τούς δύω τούτους εύεργέτας τής πόλεως οί
Αθηναίοι τάς δύω νέας φυλάς, αΐ'ΐνες προσετεθησαν 

πρώτον ταΐς λοιπαϊς δέκα ότε Δημήτριος ό Πολιορ
κητής ήλευθέρωσε τάς ’Αθήνας άπό τόν Κασσανδρον, 
όνομασθεϊσαι άπ’ αύτοΰ καί τοΰ πατρός Αντιγόνου
Αντιγονίς καί Δημητριάς, μετωνόμασαν τότε ’Ατ- 

ταλίδα καί Πτολεμαίδα.
Μετ’ ού πολύν δέ χρόνον ’Λντίοχος ό Επιφανής, 

βασιλεύς τής Συρίας, άνέλαβε νά συντέλεση έ'ργον 
όπερ εις τήν άκμήν τής δυνάμ,εως καί τοΰ πλούτου 
αυτής η πόλις άπελπίσθη οτι θέλει φέρει εις πέρας, 
καί τό όποιον τελειωθέν ύπερέβαινεν όλα τ’ άλλα 
μνημεία τής πόλεως είς μέγεθος καί δαπάνην. Τό 
έργο·/ τούτο ήν ό ναός τοΰ Δ ιός τοΰ Ολυμπίου, ού 
τίνος τά πρώτα θέμ.εθλα έβαλε, 360 ετη πρότερον, 
ό Πεισίστρατος· άποθανόντος δέ τοΰ ’Αντιόχου ή 
οικοδομή διεκόπη, καί έπανελήφθη έπειτ’ άπό πολύ 
διά κοινού εράνου τών συμμάχων τω Αύγούστω 
βασιλέων καί πόθχοϊΔ, συνετελέσθη δέ μόνον ύπό 
τοΰ αύτοκράτορος ’Αδριανοΰ.

Μετά τήν ύπό Σύλλα άλωσιν τών ’Αθηνών ’Αριο- 
βαζάνης ό δεύτερος, βασιλεύς τής Καπαδοκίας, έπε- 
χείρησε νά έπισκευάσνι τό ώδείον τοΰ Περικλέους, 
βλαφθέν κατά μέρος έν καιρω τής πολιορκίας. ’Αλλ’ό 
μεγαλοπρεπές-ατος άπό τούς εύεργέτας τών ’Αθηνών , 
ύπήοξεν ό Αύτοκράτωρ ’Αδριανός. Οχι μ-όνον, ώς 
ηδη εΐπομεν, έπετέλεσεν ούτος τό όλυμπεΐον, άλλά 
κατηγλάϊσε την πόλιν πολλαΐς καί άλλαις οίκοδο- 
μαϊς, |ν αίς ήσαν -/.αί δύω ναοί, στοά έχουσα αίθού- 
σας λαμπροτάτας, βιβλιοθήκη καί γυμνάσιον. Χωρίς 
δέ τούτων άνήρτητο προσέτι είς εαυτόν τόν δήμον 
καί μέ συχνά; χρημάτων έπιδόσεις καί ετήσιον 
σίτου διανομήν, καί έχάρισεν είς αύτόν ολόκληρον 
τήν νήσον Κεφαλληνίαν.

Περί τούς καιρούς τούτους καί πολλοί πλούσιοι 
ίδιώται, ξένοι τε καί αστοί , άντιφιλοτιμούμενοι 
πρός τούς αρχαίους εκείνους πολίτας, εϊς ούς ή πόλις 
ώφειλε πολλά τών ύποδεεγέρων οικοδομημάτων της, 
ήμιλλώντο νά κατακοσμώσι τάς ’Αθήνας μέ παντο- 
δαπά τοιαϋτα μνημεία ίδιάις δαπάναις.

θύτου, λόγου χάριν, Ανδρόνικος ό έκ Κύρρου 
έκτισε τό έν τή άήορά ώρολόγιον, τό καί νΰν σωζό- 
μενον. ό Αγρίππας ώκοδόμησε θέατρον. Ηρώδης 
δέ ό ’Αττικός κατέστησεν έαυτόν έφάμιλλον τών 
αύτοκρατόρουν κατακαλύπτων τό στάδιον μέ λίθον 
πεντελικόν, καί κτίζων τά ώδείον, ού τίνος τά έρεί- 
πια φαίνονται κατά τ^,ν νοτιοδυτικήν πλευράν τής 
άκροπόλεως.

Πλούσιαι μέ τόν έπισεσωρευμένον κόσμον καί τά 
καλλιτεχνήματα οκτώ ή δέκα αιώνων, Ϋ,οχν αί ’Αθή
ναι έπί τών ’Αντωνίνων όσον ούδέποτ’άλλοτε λαμ- 
πραί. Ειν’ αληθές ότι ή. «εαραθαλασσία πόλις, ϊση τό 
μέγεθος μέ τάς ’Αθήνας, καί μέγα έπί τής ακμής 
τής Ελλάδος έμπορεϊον (1) είχεν ήδη συσταλή εϊς

(1) Έμπόριον γάρ έν μέσω τής Έλλάϊος τόν Πειραιά 
κχτεστήσατο [ή πόλις] τοταύτην υπερβολήν εχον, ώστε
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δύω ή τρεις διεστώσας άλλήλων κώμας παρά τον 
ναόν τοΰ Διός καί τούς λιμένας. ’Αλλά τό άστυ καί 
ή άκρόπολις δέν εΐχον ούδόλως έτι βλαφθή. Τά αρ
χαία τοΰ Περικλείου αΐώνος μνημεία έσώζοντο τόσον 
άπαραμειώτως τέλεια καί ακραιφνή , ώστε ούδέ 
κατά τοΰτο παρεχώρουν τά πρωτεία εϊς τά καινά 
καί μεταγενέστερα έργα. Τά αριστουργήματα τοΰ 
Καλλικοάτους, τοΰ Ικτίνου, τοΰ Μνησικλέους, τοΰ 
Φειδίου , εκτεθειμένα ήδη εις τάς δυσκρασίας 600 
ετών έσωζον όλην τάν ακμήν τής αρχικής καλλονής 
των, καί δικαίως έλ,ογίζετο ώς θαΰμα ό'τι έργα έν 
οΰτω βραχεί συντελεσθέντα χρόνω, εΐχον όμως έζερ 
γασθή μετά- τελειότητοί τοιαύτης, ήτις έφαίνετο 
ένδύουσα αύτά νεότητα καί κάλλος άμάραντον.

όλίγον έπειτα άφοΰ ό Πλούταρχος έγραψε τόν 
σεμνόν τούτον πανηγυρικόν τών μνημείων τοΰ Περι
κλεούς, περιηγήθη τήν Ελλάδα ό Παυσανίας εϊς τοΰ 
όποιου τό βιβλίων χρεωστοΰμεν κυρίως δσας έχομεν 
γνώσεις τής τοπογραφίας τών αρχαίων ’Αθηνών, 
καί τών έν αύταΐς τεταμιευμένων τότε πολυαρίθμων 
προϊόντων παντός είδους τών εικαστικών τεχνών. 
Ανευ τοΰ Παυσανίου ήθέλομεν άγνοεΐ καί τά ονό
ματα πολλών πόλεων ών τά έρείπια σώζονται έτι 
καί νΰν. Αύτόπτης ό ίδιος τών όσα διηγείται, ύπερ- 
τερεϊ εις ακρίβειαν τούς συγχρόνως μ’ αύτόν γρά- 
ψαντας Πλίνιον, Διόδωρον καί Πλούταρχον. Μελε- 
τήσας έκ τοΰ πλησίον πλείστα μνημεία καί ιερά, 
άθέατα ή άγνωστα εις τούς πεπαιδευμένους τοΰ 
καιρού του, κατέστησεν έαυτόν έπιτήδειον εις τό νά 
δώστ) ιδέαν αψευδή τής εύφυίας, έμπειρίας καί φιλο- 
πονίας, μεθ’ής οί Ελληνες ένέκυψαν εις τάς εικαστι
κής τέχνας, τής μεγάλης έκτάσεως καθ’ήν ήσκοΰντο 
παρ’αύτοΐς λά πλεονεκτήματα ταΰτα, τοΰ συνδυα
σμού έκείνου τής ιδιωτικής λιτότητος πρός τήν 
δημοσίαν μεγαλοπρέπειαν, έζ ής προΰκυπτεν ότι καί 
αί έλάχισται τών πόλεων εΐχον νά δείζωσι τινά 
περικαλλή τών τεχνών μνημεία, έπίσης δε καί τοΰ 
πολλοΰ πλούτου τών τοιούτων έργων, δσα, εις τό 
πείσμα τών καταθλιψάντων τήν Ελλάδα δεινών , 
καθιστώ*/ έτι αύτήν Sv μέγα μουσεΐον τών τεχνών 
καί κατ’αύτό ακόμη τό τέλος τοΰ δευτέρου Μ. X. 
αΐώνος.

ίί τήν οποίαν μάς άφησεν ό Πλίνιος περιγραφή 
τών κατά τούς χρόνους αύτού υπαρχόντων έν Ρώμη, 
ελληνικών αγαλμάτων καί γραφών, συντρέχει όμοΰ 
μέ τό βιβλίου τοΰ Παυσανίου εϊς τό νά μ.άς πείση, 
ότι αί εϊς τήν κυρίως Ελλάδα διαρπαγαί τών Ρω
μαίων δέν ήσαν δσαι κατά τήν Σικελίαν καί τάς 
έλληνικάς τής Ασίας πόλεις. Τά βαρύτιμα λάφυρα, 
όσα ό Τ. Φλαμίνιος, μετά τήν λαμπράν κατά τήν 
Ελλάδα στρατηγίαν του , έπόμπευσεν έν Ρώμγ εϊς 
τόν θρίαμβόν του , συνίσταντο τό πλέον εκ χρυσού 
καί άργύρου άσημου, καθώς καί έκ μεγάλου αριθμού 
Φιλιππείων στατήρων , τών περιφήμων χρυσών 
Μακεδονικών νομισμάτων. Οτε δέ, μικρόν μετά τήν 
έζ Ελλάδος άπέλευσιν τοΰ Φλαμινίου, Ιούλιος Κοβι-

παρά τών άλλων εν παρ’ έκαστων χαλεπόν έστι λαβεΐν, 
ταΰβ’ άπαντα παρ’αύτής £ά?ιθν είναι πνρίσασβαι. (Ισοκρ. 
Πβνηγ.).

λίωρ έσκύλευσε τά άγάλματα τών θεών εκ τών ναών 
τής Αμβρακίας, r Ρωμαϊκή Σύγκλητος τόν ύπε- 
χρέωσε νά τά έπιστρέψη όπίσω. Είτε διά τό κοινόν 
τής θρησκείας, είτε άποφεύγοντες τό νά λυπώσι 
λαόν σεβαστόν διά τόν άνώτερον πολιτισμόν του, 
καί μηκέτι έντελώς δεδαμασμένον, οί Ρωμαίοι έν 
γένει ηύλαβοΰντο τούς ναούς τής Ελλάδος, ένθα τά 
κάλλιστα τών γλ.υπτικών έργων άνέκειντο ώς ανα
θήματα.

Πλήν μετά ταητα αί κατα Καρχηόονος νικαι, 
καί ά μείζων έντε Ασία καί Ελλάδι έπικράτησις 
τών Ρωμαίων , πληροΰσαι αύτούς φρονήματος , ή'ρ- 
χισαν ήδη νά καθιστώσίτινας όλιγώτερον διακριτι
κούς. Τάν ύπό Μαρκέλλου έκπόρθησιν τών Συρα
κουσών ήκολούθησαν ταχέως οί τοΰ Π. Αιμίλιου καί 
Κ. Καικιλίου άπό τής Μακεδονίας θρίαμβοι, καί ο 
τοΰ Μουμμίου άπό τής Αχαίας. ό συμφορηθείς 
τότε εις ρώμην μέγας αριθμός ελληνικών βιβλίων 
καί άγαλμάτων καί γραφών έγέννησεν εϊς τάς ψυχάς 
τών Ρωμαίων τήν πρός τά ελληνικά γράμματα καί 
τάς τέχνας κλίσιν έκείνην τήν ταχέως μεταβαλοΰσαν 
καί έξαλλ,οιώσασαν τόν χαρακτήρα τόν ρωμαϊκόν.

Μετά τήν ολοσχερή δέ κατάκτησιν τής Ασίας, ή 
κλίσις αύτη μετέπεσεν εις τρυφήν καί άκολασίαν 
θεραπευομένην μέ τήν γύμνωσιν τών έλλ,ηνικών 
πόλεων. Από τούς κατά Βέρρου λόγους τοΰ Κικέ- 
ρωνος μανθάνομεν δτι διοικηταί έπαρχιών μεταχει- 
ριζόμενοι βιαιότατα πολλάκις μέσα άφήρουν έκ τών 
δημοσίων μνημείων τής Ελλάδος τά έν αύτοΐς άγάλ
ματα ή γραφάς. Αλλ’ έζ αύτών πάλιν τών λόγων 
τοΰ ρήτορος γίνεται δήλον δτι αί τοιαΰται πράζεις 
άπεδοκιμάζοντο έν γένει παρά τών Ρωμαίων.

Εκ τών αύτοκρατόρων ό Νέρων καί ό Καλλι- 
γόλας άναφέρονται ύπό τής’ίστορίας ώς γυμνώσαντες 
τήν Ελλάδα άπό πολλά τών τεχνικών άριστουργη- 
μάτων της.

0 Καλλιγόλας μάλιστα διέταζε ν’άπενεχθώσιν 
εϊς Ρώμην τινά τών περιφημοτάτων άγαλμάτων καί 
μεταβλ.ηθώσι διά μεταμορφώσεως τής κεφαλής εϊς 
ίδια εαυτού άγάλματα. Αλλ’ έπειδή αί παροινίαι 
αύται τοΰ Καλλιγόλα ήρχισαν μόνον περί τά μέσα 
τής βραχείας βασιλείας του, καί άμφότεροι οίτε Ρω
μαίοι καί οί Ελληνες έδυσχέραινον πρός τάς τοιαύτας 
βεβηλώσεις, φαίνεται δτι αί άπαγωγαί τοΰ Καλλι- 
γόλα δέν έζετελέσθησαν ούδέποτε καθ’ ολοκληρίαν. 
0 έν Ολυμπία περίφημος χρυσελεφάντινος Ζευς τοΰ 
Φειδίου έστεκεν εις τόν τόπον του 135 μετά τόν 
Καλλιγόλαν έτη.

Αλλ όσον άν ύποθέσωμεν μέγαν τόν άριθμόν τών 
έζ Ελλάδος άπενεχθέντων άγαλμάτων ύπό τοΰ Νέ- 
ρωνος, τοΰ Καλλιγόλα καί έκείνων τών Ρωμαίων , 
όσοι έπί τών χρόνων τής δημοκρατίας έτυχε νά 
λάβωσιν απεριόριστον έν Ελλάδι κράτος, έχομεν τήν 
άναμφίλεκτον μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου δτι τά 
πλείστα τών γλυπτικών άριστουργημάτων ήσαν έτι 
άνέπαφα κατά τούς χρόνους τών Αντωνίνων, καί 
δτι ή άγιότης τών Δελφών, τής όλυμπίας, Επι- 
δα όρου, Ελικώνος, άλλων πολλών Ιερών, καί έντός 
τών πόλεων καί έν ίεροϊς άλσεσι, παρείχε σκεπήν 
εϊς πολυάριθμα έργα τοΰ όνατά, τοΰ Καλάμιδος, τοΰ

Αλκαμένους, τοΰ Φειδίου, τοΰ Μύρωνος, τοΰ Πολύ 
κλείτου, τοΰ Πραζιτέλους, τοΰ Λυσίππου καί πολλών 
άλλων έςόχων τεχνιτών.

Αλλά τό αύτό δέν δυνάμεθα νά είπωμεν καί περί 
τών τής γραφικής προϊόντων. Γραφαί τινες τώ> τοΰ 
Μίκωνος, τοΰ Πολυγνώτου, τοΰ Απελλοΰ, τοΰΝικίου 
καί άλλων μεγάλων ζωγράφων έσώζοντο έτι καί έπί 
Παυσανίου έν Ελλάδι, έπειδή τά έργα ταΰτα ήσαν 
κατά τό πλεϊστον τοιχογραφία', έπί δημοσίων οικο
δομών. Η ζωγραφική λαλ.οΰσα εϊς τάς αισθήσεις 
ζωηρότερον παρά τήν γλυπτικήν, έν γένει διήγειρε 
κατά πάντα καιρόν καί τόπον περισσότερον τόν 
θαυμασμόν του χυδαίου. Τούτου ένεκα, καί διότι 
οί ζωγραφικοί πίνακες εΐν' εύμετακομιστότεροι τών 
άνδριάντων καί άγαλμάτων, ή συνήθεια τοΰ άθροί- 
ζειν συλλογάς εικόνων κατέστη ήδη κοινή παρά τοϊς 
Ρωμαίοις τών δημοκρατικών χρόνων, ώς καί παρά 
τισι τών Ελλήνων ηγεμόνων τής αύτής έποχής.

Μικρόν μετά τούς χρόνους τών Αντωνίνων άρχίζει 
αίτια τις καταστροφής, ήτις ύπήρζε αφανέστερα μέν 
καί ύπουλος, όλεθριωτέρα δέ εις τά έργα τής άρχαίας 
τέχνης παρά τάς διαρπαγάς τών Ρωμαίων, τών 
πρώτων χριστιανών τόν θρησκευτικόν ζήλον, ή τών 
βαρβάρων τής άρκτου τήν βίαν καί άμάθειαν. Του- 
τέςτν ή παρακμή τής τεχνικής Φιλοκαλίας, γινόμενη 
ήδη ίκανώς έπαισθητή εις τά έργα τών χρόνων τοΰ 
Διοκλητιανοΰ, καί άκολουθοΰσα βήμα πρός βήμα τήν 
παρακμήν τής τών άρχαίων πολυθεΐας. Επειδή ώς 
ό άρχαϊος τεχνίτης έλάμβανεν έμπνευσιν έκ τής 
μεγαλαύχου συνειδήσεως δτι τό έργον αύτού έμελλε 
νά γίνη καθαυτό θρησκευτικής λατρείας αντικείμενου, 
ενίοτε δέ καί oat θεός συναντελαμβάνετο αύτού, 
ούτως ή ελλειψις τής πίστεως συνεπέσυρεν άναγ- 
καίως άνικανότητα πρός παραγωγήν έργων όμοιων 
με τά τών παλαιών, ολιγωρίαν περί αύτά τά παλαιά, 
καί τήν βαθμηδόν καταστροφήν των.

Μετ ού πολύ προσετέθη δραστικώτερον άλλο ορ
γάνου καταστροφής ό κατά τών ειδώλων πόλεμ.ος 
τών χριστιανών. Πλήν κατά τινα άζιοσημείωτον 
σύυ.πτωσιν συνέβη ώστε, καθ’ ήν μάλιστα έποχήν 
διά τή-ν τών αύτοκρατόρων μετάστασιν εις τόν 
χριστιανισμόν, ύπήρχεν άδεια εις τούς χριστιανούς 
νά ύψώσωσι πλέον τάς χεΐράς κατά τών αδιαλλά
κτων τούτων εχθρών, ή ταύτόχρονος κτίσις τής 
Κωνσταντινουπόλεως άνενέωσε συνήθειαν άρχαίαν , 
ήτις έσωσε μέν προσωρινώς πολλά έργα τών άρχαίων, 
άπεμάκρυνε δ 'όμως αύτά έκ τής άρχαίας των τοπο
θεσίας. Σπεύδοντες νά καταστήσωσι τήν νέαν Ρώμη·/ 
εφάμιλλου κατά πάντα τής παλαιάς ό κτίστης αύτής 
Κωνσταντίνος καί οί διάδοχοί του, έκαλλώπιζον 
αύτήν μέ άγάλματα καί άλλα καλλιτεχνήματα λαμ- 
βανόμενα πανταχόθεν τής Ελλάδος.

Κωνσταντίνος ό μέγας συνέλεζεν έκ τών πόλεων 
της Ασίας πλείστα τοιαΰτα έργα, δέν έφείσθη δέ 
οϋδε τών τής Ελλάδος, καί αί Αθήνα* συνετέλεσαν 
αο μέρος των πρός στολισμόν τής Μητροπόλ.εως. 
Αλλ έπειδή ό μονάρχης ούτος οΰ μόνον άνείχετο τήν 
λατρείαν τών έθνικών, άλλ’ούδ’αύτάς εΐχεν όλοτελώς 
άπαρνηθή τούς προτέοους θεούς του , έχομεν λόγον 
** πιστεύσωμεν δτι δέν ήγγισε τά άγάλματα τών

ναών, ένθα οί θεοί τής Ελλάδος έλατρεύοντο έτι. 
Καί ό Κωνστάντιος δ’ έπίσης φαίνεται επιεικώς 
προσενεχθείς πρός τούς έθνικούς, μολονότι, άν δώ- 
σωμεν πίστιν εϊς τόν σοφις-ήν Αιβάνιον, έκρήμ.νισεν 
ενιαχού τούς ναούς αύτών, καί τά ιερά κτήματα διέ
νειμαν εις τούς εύνοουμένους αύτώ.

Αλλ δσον εύρύ καί άν ύποτεθή τό στάδιον τών 
τοιούτων καταχρήσεων, φανερόν είναι δτι αί έν τή 
Ασία πόλεις έπαθον περισσότερον άπό τούς κατά 

τόν τέταρτον αιώνα άθροιστάς ή λυμεώνας τών άρ
χαίων άγαλμάτων, παρά αί τής ιδίας Ελλάδος. Κατά 
τήν Ασίαν οί χριστιανοί ήσαν πολυπληθέστεροι, καί 
τά ήθη μετεΐχον τής άρχαίας βαρβαρότητος κατά 
λόγον τής άποστάσεως αύτών έκ τής εστίας τοΰ 
ελληνικού πολιτισμού. Εκτός τούτου τής ’Ασίας 
αί πόλεις έκειντο εύθετώτεοον ποός υ.εταγωγήν τών 
τεχνικών έργων εις Κωνσταντινούπολ'.ν. Εν Ελλαόι 
τά Ισθμια, τά Πύθια, καί τά Νέμεα έπανηγυρίζοντο 
τι· αί θηριομαχίαι έζηκολούθουν εις τό αμφιθέατρου 

τής έν Κορίνθω Ρωμαϊκής άποικίας, καί οί ναοί ήσαν 
άνεωγμένοι εϊς τάς τελετάς τής Πολυθεΐας μέχρι 
τής βασιλείας τοΰ Θεοδοσίου.

Αί δέ 'Αθήναι έλαβον παρά πολλών Αύτοκρα
τόρων τοΰ Βυζαντίου ένδείζεις ιδιαιτέρας εύνοιας. 
Κωνσταντίνος ό μέγας έχαιρε καλούμενος στρατηγός 
’Αθηνών· άντιχαριζόμενος δέ τή πόλει δι’ δν ήγειρεν 
εις τιμήν αύτού ανδριάντα, έφιλοδώρησεν αύτήν μέ 
έτησίαν διανομήν σίτου. Τό παράδειγμα τούτου 
έμιμήθη καί ό Κώνστας δούς αύτή νά νέμεται δια
φόρους νήσους, ό Λύτοκράτωρ ’ίουλιανός έπροθυ- 
μήθη πολλαχώς νά ώφελήση τάς Αθήνας, τόσον διά. 
Ιρησκευτικούς λόγους, καθώς καί διά τήν συμπά
θειαν ήν είχε πρός τόν τόπον τής έκπαιδεύσεώς του.

Τήν βραχεΐαν τοΰ ’ίουλιανοΰ βασιλείαν ήκολού- 
Ιησεν ή εις τήν Αύτοκρατορίαν έπιδρομή τών Γότθων, 
ΰφ’ών καί αί ’Αθήναι άλλεπαλλήλως προσεβλήθησαν. 
Καί κατά μέν τήν πρώτην αύτών έπιδρομήν, βασι
λεύοντος τοΰ Φιλίππου καί Δεκίου, ή Φιλιππουπολις 
έστάθη δριον τής πρός την Ελλάδα προόδου ay^v. 
Τρεις μετά ταΰτα ένιαυτούς, έπί τής βασιλείας 
ριανοΰ, βλέποντεςοί Ελληνες έπικειμένους τούς βαρβά
ρους έτείχισαν τόν ’ισθμόν, καί κατέλαβον τάς Θερμο- 
πύλας, ένώ οί Αθηναίοι άνεκαίνιζον τά έκ τών χρόνων 
τοΰ Σύλλα κατερρυηκότα οχυρώματα τής πόλεως , 
άτινα έπαναπαυόμενοι εϊς τήν ϊσχυράν προςτασιαν τών 
Ρωμαίων άφήκαν έπί μακρόν άνεπιμέλητα. Αλλά 
καί τώρα ή Θεσσαλονίκη ήρκεσε νά σταματησγ, την 
φοράν τών βαρβάρων. Μόνον δε μετά δεκαπέντη έτη, 
έπί τής βασιλείας τοΰ Γαλιηνοΰ, ή μεσημβρινή Ελλάς 
είδε κατά πρώτον άληθώς τούς Γότθους· ήτοι κατά 
τήν τρίτην αύτών διαπόντιον έκστρατείαν, καθ ήν τό 
πρώτον διέβησαν τόν Ελλήσποντον. Διαπλεύσαντες 
μέ τούς ς-όλουςτων τό Αιγαίου κατήραν εις Πειραιά, 
καί άποβάντες εϊς γήν ώδευσαν εύθύ έπί τό άστυ. 
ένώ δ' ένέκειντο πολιορκόΰντες, ή καθ’ετέραν παρά- 
δοσιν, λαφυραγωγοΰντες τήν πόλιν, ό ’Αθηναίος Δε- 
ζιππος μετά τοΰ μηχανικού Κλεοδάμου, όστις έπέμ-* 
φθη παρά τοΰ αύτοκράτορος όπως έφοδιάση σύν τοϊς 
άναγκαίοις τά έπίκαιρα τών παραθαλασσίων χωρίων, 
έπιδραμόντες μετά δυνάμεως τινός εϊς τόν λιμένα,
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«προσέβαλα ν έξαίφνης τον βαρβαρικόν στόλον, καί 
έβίασαν τούς Γότθους ν' άφήσωσι τάς Αθτίνας άπο- 
■πλέοντες είς Ηπειρον.

Μετά διετίαν οί Γότθοι διέβησαν έκ νέου τον 
Ελλ'/σποντον μετά στόλου πολυπληθέστερου ή πρό- 
•τερον. Είσελθόντες δέ είς τόν Θερμαϊκόν κόλπον, 
«πεπειράθησαν ματαίως της Κασσανδρείας, καί δευ- 
■τέραν φοράν εΰρον άπόρθητα της Θεσσαλονίκης τά 
■τείχη. Τότε ήνοιξαν πεζώς δρόμον έρημώσεως διά 
•της Μακεδονίας, της Πελαγονίας καί τής Πανο- 
νίας, φερόμενοι πρός τήν Μοισίαν , ένθα προσβλη- 
βέντες κατετροπώθησαν ύπά τοΰ αύτοκράτορος. Κλαυ- 
δίου, λαβόντος έντεΰθεν τό έπώνυμον Γοτθικός. Τά 
δέ λείψανα τών ορδών αύτών κατέδραμον τήν Θεσ
σαλίαν, αλλά δέν επιχείρησαν νά προσβάλωσι τό 
σιροπύργιον τής βορείου Ελλάδος , τάς Θερμοπόλας, 
τήν φυλακήν τών όποιων κατά τήν ,προτέραν περί- 
«τασιν εϊχεν άναλάβει αύτός ό Κλαύδιος. Μετά δέ 
τήν έν 'λδριανουπόλει ήτταν καί θανήν τοΰ Ούά- 
λεντος, οί Γότθοι κατέδραμον αϋθις τήν Θεσσαλίαν 
καί Ηπειρον· αλλά διά τής φρονήσεως Θεοδώρου , 
τοΰ έπαρχου τής Αχα'ίας, αί Αθήναι καί ή μεσημ 
έρινή Ελλάς έξέφυγον καί ήδη τόν κίνδυνον, έως ού 
(ΐετά δεκαέξ έτη, ό Αλάριχος, κύριος γενόμενος τών 
Θερμοπυλών, τή συνεργεία προδότου τινός Ανθυπάτου, 
κατεδήωσε τήν Φωκίδα καί Βοιωτίαν, καί παρελθών 
.τάς Θήβας, ώς όχυρώς τετειχισμένας, έσπευδε πρός 
Αθήνας. Επειδή δέ ό Γότθος ούτος εϊχεν άρτίως 
«σπασθή τόν χριστιανισμόν, καί ήκολουθεΐτο ύπ
τάγματος ολοκλήρου μοναχών, τά είδωλα καί τά 
Ιερά τών Αθηνών έτρεχον ού σμικρόν κίνδυνον. Αλλ’ό 
Αλάριχος, ευρών τό άστυ τετειχισμένον, καί «^ερρύ 
μένος μηχανών καί έμπειρίας πολιορκητικής , καί 
μή θέλων νά ύποστή τάς βραδύτητας τοΰ τοιούτου 
πολέμου, είσήλθεν είς τήν πόλιν φιλικώς, καί δεξά- 
μενος τήν ξενίαν καί τά δώρα τών αρχόντων, άπί 
χώρησεν άβλαβώς έκ τής Αττικής· διευθυνθείς δέ 
είς Πελοπόννησον έκυρίευσε διά τής βίας τών όπλων 
τή^Αόρινθον καί τό Αργος , καί έδέχθη τήν ύπο 
•ίαγήν τής Σπάρτης, ό ένθερμος τής πολυθεί'ας όπα 
δός καί ζηλωτής Ζώσιμος άποδίδει τήν σωτηρίαν 
τών Αθηνών , τόσον είς τήν περίστασιν ταύτην 
καθώς καί κατά τόν έπί τής βασιλείας τοΰ Ούά- 
λεντος έρημώσαντα μέγα μέρος τής Ελλάδος σεισμόν 
είς την προστασίαν τών πολιούχων θεών, ό Αλά 
ριχας, κατ’ αύτόν, μέλλων νά προσβάλη τά τείχη 
«πετράπη υπό τοΰ φάσματος τοΰ Αχιλλέως καί 
τής Αθζ,νάς έπιφανέντων καί προμαχούντων τής 
πόλεως. (Ακολουθεί.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Η ΛΕΑΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ.

Η Κωνσταντίνα, λέαινα συλληφθεΐσα είς τήν με- 
γαλήν έρημον τής Σαχάρας, μετεκομίοθη είς Αλγε
ρίαν, καί έκεϊθεν είς ΙΙαρΐσώίς όπου κατακλεισθεΐσα 
είς μικρόν, σκοτεινόν καί υγρόν κλωβόν, έδέχετο 
πολυπληθείς επισκέψεις, διότι όχι μόνον ήτον αύτή 
ωραία καί μεγαλόσωμος, άλλά καί είς τ« Παρίσι·!·) 
)δέν υπήρχε τότε ούτε καμ,ζλοπάρδαλις, ούτε όραγ

γουτάν, ούτε έπανάστασις, ούτε τεράστια τις δίκη 
πρός έπασχόλησιν τών Παρισινών. Ούχ ήττον όμ«ς 
κατετήκετο ή Κωνσταντίνα άπό πλήζιν καί άπό 
λύπην, καί ήρχισεν ήδη νά φθισια. Μεταξύ όέ τών 
έπισκεφθέντων αύτήν, ήλθε'ποτέ καί τιςπρώηνος δικά» 
στης έπί τής έπαναστάσεως, παρακολουθούμενος ύπό» 
κυναρίου δυσειδούς καί διεστραμμένου.

-— Πώς; είπε πρός τόν επιστάτην τοΰ θηριο
τροφείου, δέν βλέπεις ότι τό πτωχόν έκεϊνο θηρίον 
φθείρεται άπό πλήξιν, διότι δέν έχει κάνέν ζώον νά 
φάγγ; ί’ίπτε τω άπό καιρόν είς καιρόν έν άρνίον ,. 
,/.ίαν γαλήν, ένα κύνα , ή άλλο κάνέν ζωντανόν, καί: 
θά ίδγ,ς πώς θά τώ έπανέλθη ή υγεία· έγώ σοί τό 
έγγυώμαι. Αν θέλγ,ς άρχισον διά νά δοκιμάσγς αμέ
σως, καί δός τω νά πνίξη τόν κΰνά μου.

Ο επιστάτη: έδέχθη τήν πρότασιν, καί τήν ένήρ— 
γησε ανυπερθέτως. Φαντασθήτε τόν φόβον καί τρομον 
τοΰ δυστυχούς κυναρίου, όταν εύρέθη έγκεκλει- 
σμένον μετά τού φοβερού ζώου είς περιωρισμένον» 
κλωβόν. Εν τω άμα έτρεξε καί έζάρωσεν είς τήν 
/.άλλον μεμακρυσμένην γωνίαν αύτού, καί έκεϊθεν, 
σύσσωμου τρεμον, έρριπτεν ίκετικά βλέμματα προς 
τόν κύριόν του, όστις έγέλα·

Τότε ήγέρθη ή Κωνσταντίνα, ύποκώφως ώρυο- 
/.ένη, καί έπλησίασεν είς τό πτωχόν ζώον· αύτό δε 
έξέπεμψεν οίκτράν φωνήν, άφορών πάντοτε πρός τον 
κύριόν του. Φαίνεται δέ ότι τό βλέμμα τούτο, πλήρες 
ζωηρότητος ένταυτφ καί απελπισίας, εϊλκυσε τήν

φαρυγγα, έςήγαγε μεγαλην γλώσσαν, απο οζειας 
ελόνας κεκαλυμμένην, έχασμήθη μακρόν, κατεκλινθη, 

καίτόνπόδα έπί τής ρινός, άπεκοιμήθη, ψεύσασα τάς
προσδοκίας τών θεατών, καί μ.άλιστα τού κριτού. 

Οθεν ήλθεν ή ώρα τής τροφής τών ζώων, είς τήν
Κωνσταντίναν έρρίφθη σκέλος ίππου διά τό γεύμά 
της. ίΐ δέ λέαινα, άφ’ού τό κατέφαγε, άφήκε μέρος 
αύτού είς τόν σύνδουλόν της, όστις όμως δεν έτόλ- 
/.ησε νά τό έγγίση, διότι δέν υπήρχε κεντρον πεινης 
ικανόν νά τόν έγείρη άπό τήν σ/.οτεινην γωνίαν όπου· 
τόν έκράτει ό φόβος. Π Κωνσταντίνα έπλησιασε δις 
ή τρις είς αύτόν μ’εύμενεϊς τρόπους, ώς όιά να πειση 
τό κυνάριον νά ώφεληθή άπό τήν γενναιότητά της,

ή λέαινα ώς τήν προτεραίαν. Μετά 
μίαν ημέραν άκόμη έξήλθε τής γωνίας του και εφαγ=· 
μετά τήν Κωνσταντίναν. Μετά μιαν εβδομάδα

την έδικήν του. άν δ’ ή Κωνσταντίνα προσηρχετο , 
Αίπτετοτό κυνάριον έθύμωνεν, ύλάκτει ίσχυρώς, έρριπτετ* 

είς τό πρόσωπόν της, καί τήν έόακνε μ δλην. τζ 
δύναμίντου. Η δέ λέαινα έπιπτε τότε έπί τού νώτου, 
έκίνει τήν ούράν της ώς θηρευτικός κύων ζητών ,συΥ- 
χώρησιν άπό τόν κύριόν του, καί περιεμενε μεθ λ:ο· 
«ΐΛύΐ<· έλθη ή ώρα της· άφ’ ού δέ έχόρταινε τομονής

κυνάριον, τότε έπλησίαζε διστάζουσα, διά νά λάβη 
όσον μέρος εύηρεστεϊτο έκεϊνο νά τή άφήση.

Δέν υπάρχει ον τοσούτον- κακόν καί διεστραμ
μένο'/, όσον ό ασθενής όταν, καταχρώμενοςτής αγάπης 
καί τής άγαθότητος. τού ισχυρού, κατορθώση νά τόν 
δυναστεύη. Τούτο άπεδείκνυε συνεχώς τό κυνάριον, 
διότι πολλάκις άπό μόνον κακότροπου διάθεσιν, 
άφ’ού έτρωγε κα-ί έχόρταινε, δέν ήθελε ν’άφήση τήν 
λέαιναν νά φάγη καί αύτή. Η Κωνσταντίνα ύπέ- 
■μενε τότε ώρας ολοκλήρους, μέχρις ού.παρέλθη τού 
φίλου της ή αύθαίρετος ά'ρεζις· ένίοτε όμως, κεντου- 
μένη ύπό τής πείνης, τόν άπώθει έλαφρώς διά τού 
■ποόόςτης, άλλά τότε έφρόντιζεν επιμελέστατα νά 
κρύπτη τούς μεγίστους της όνυχας.

Οταν δέ ήλθε τό φθινόπωρου ψυχρόν καί ΰγοόν, 
τό κυνάριον, διά νά θερμαίνηται, έκρινε·/ εύλογον νά 
κοιμάται μεταξύ τών σκελών τής λεαίνης, καί πολ
λάκις δαγκάνον αύτήν , τήν ήνάγκαζε νά μένη , έν 
δσω όιήρκει ό ύπνος του, είς θέσιν αναπαυτικήν 
δι αύτό, άλλά διά τήν λέαιναν ένοχλητικωτάτην. 
Μίαν ημέραν μέ τόσην μανίαν έρρίφθη ό μικρός 
της τύραννος κατ’αύτής, ώστε ολίγου δείν τήν 
έτύφλωσε, καί όιά νά μή τή οχίση τό πρόσωπόν, 
ήναγκάσθη ή Κωνσταντίνα νά τόν μακρύνη μέ τούς 
ποοας της, και να τώ άποόείζη, άλλά μέ πολλήν 
ήπιοτητα, ότι ό θυμός του ήτον ανίσχυρος. Αλλ’ή 
μανία τού κυναρίου ηύζησε μόνον έκ τούτου, καί 
φιφθεν κατά τής ούράς τής λεαίνης, τήν έόάγκασε 
τόσον βιαίως, ώστε σχεδόν τήν έκοψε, καί ήκρο- 
τηρίασε όιά βίου τήν Κωνσταντίναν. Καί έν τούτοις 
έκαστος πούς τής λεαίνης ήτον ογκωδέστερος άπό 
τόν κύνα ολόκληρον, καί οί ονυχέςτης ειχον μήκος 
πέντε δακτύλων καθ’ ήν δέ ημέραν τή τούς έκοψαν 
εις τό θηριοτροφείου, διότι τήν ήνόχλουν, δώδεκα 
άνθρωποι έχοειάσθησαν διά νά τήν άνατρέψωσι, καί 
τήν έκράτουν δέσαντες τούς πόδας της μέ σχοινιά.

Μετά τινα έτη άπεθανε τά κυνάριον άπό γήρας, 
άλλά συγχρόνως καί άπό παροξυσμόν θυμού· ή δέ 
δυστυχής Κωνσταντίνα έβυθίσθη είς τόσην θλίψιν, 
ώστε έπί πολλάς ημέρας δέν ήθελε νά φάγη τίποτε. 
Ο νέος φύλαξ αύτής, άπατηθείς ώς πρός τήν αιτίαν 
τής λύπης της, ένόμισεν ότι έθλίβετο διότι έστερήθη 
■συντρόφου, οχι διότι άπώλεσε φίλον, καί επομένως 
ήλπισεν ότι ευκόλως ήθελε παρηγορηθή άν τή έδιδε·/ 
άλλον κύνα συγκάτοικον. Αλλά τόν πρώτον, 8ν είσ- 
ήγαγεν είς τόν κλωβόν, τόν έπ/ιξεν ή Κωνσταντίνα 
αμέσως. .Μετ' αύτόν τή έδόθη άλλος δεύτερος, καί 
-έπειτα άλλος τρίτος, καί δέκα ή δώδεκα άλλοι, 
άλλ όλοι ειχον τήν αύτήν τύχην. Τέλος ό επιβάτης 
εύρε κυνάριον τού, αύτού γένους τού άποθανόντος, 
■καί εντελώς όμ.οιον πρός έκεϊνο. ής τελευταίαν δε 
απόπειραν έρριψε καί αύτό είς τόν κλωβόν τής λεαί- 
*ης. Κατ’άρχάς, πριν τό παρατήρηση, ή Κωνσταν
τίνα ώρμ.ησε κατ’ αύτού· άλλ’ άφ’ ού τό εθεώρησε 
“ροσεκτικώς, τω έχάρισε τήν ζωήν· ποτέ όμως δέν 
■έδειξε πρός αύτό . τήν φιλοφροσύνην ούτε τήν φιλίαν, 
ην είχε πρός τό πρώτον κυνάριον. Αφ’ότου δ’ έχω- 
φισθη τού φίλου της, τεθλιμμένη πάντοτε καί κατα
βεβλημένη, καί μετάτννας μήνας άπέθανε.

(Εκ τού Γαλλικού}.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ.

‘Ζ”λο X. Παμπούχη,
Γομνχσιάρχ^ου Νχυπλιχς.

Δέν ύπάρχει ίσως ξηροτέρα συγγραφή, ώς ό συγ- 
γραφεύς τού παρόντος βιβλίου συμμαρτυρεΐ, άπό 
τήν τής γραμματικής, καί όμως δεν ύπάρχει ύλη » 
περί ής περισσότερα συνεγράφησαν. Αν είς τήν μίαν 
τής στάθμης πλάστιγγα ρίψης όλα τά προϊόντα τής 
φιλολογίας μας άπό τής εποχής τής παρακμής της, 
καί είς τήν άλλην άν ρίψης τάς γραμματικάς, ή 
δευτέρα αύτη θέλει βαρύνει. Τούτο δέ, διότι, καθώς 
όρθώς λέγει ό Κ. Παμπούκης, ή γραμματική είναι ό 
επιούσιος άρτος παντός όπωσοΰν γραμμ.άτων μετέ- 
χοντος καί παντός απλώς διδασκάλου μικρού ή 
μεγάλου, καί τόν άρτον του νομίζει καθείς καλόν καί 
εύκολο* νά τόν παρασκευάζη κατά τά δοκούν κα5 
κατά τήν ιδίαν ό’ρεξιν.

’Αλλ’ επειδή περί διδασκάλων ενταύθα ό λόγος 
μικρών ή μεγάλων, άς μάς έπιτρέψη ό συγγραφεύς, 
έν παρεκβάσεως μέρει νά τώ είπώμεν ότι δέν συμ- 
μεριζόμεθα παντάπασι τάς περί τής ιστορίας αύτών 
θεωρίας του. Ούτε τώρα ό όάΰχα.Ιος περιφρονεϊται 
είς τό έθνος, άλλά μάλιστα τιυ.άται, μέ σέβας περι
βάλλεται, η εθνική συνέλευσις είς τόν όάσχαΛον. 
εδοσεν εξαιρετικόν δικαίωμα τού αντιπροσωπεύω 
σθαι ώς σωματείου, είς τόν δάσχαΛοχ προσόντα,^ 
όποια μόνον είς τόν στρατηγόν ή τόν υπουργόν 
δέδονται, καί μόνον αγροίκοι καί όλως άπαίδευτοέ 
τινες περιφρονούσι τόν όάσχα.Ιοχ ώς καί έν γένει' 
τόν xaJauar ar. Ούτε λοιπόν τώρα περιφρονεϊται , 
ούτε έν Βυζαντίω είχε τήν τύχην τού φιλοσόφου τοΰ 
Λουκιανού, πιποφορών δίκην δούλου όπισθεν τών 
προύχόντων ή περιάγων τό κυνάριον τών γυναι
κών των Εξ εναντίας καί έκεΐ ήσαν οί αληθείς, 
οί πεπαιδευμένοι διδάσκαλοι έν μεγίστη τιμή και 
ΰπολήψει, καί σύμβουλοι καί συγγενείς τών ήγεμόνων 
εγίνοντο, καί είς αξίας μεγάλας άνεβιβάζοντο" διότι 
οικοδιδάσκαλοι ήσανέν Κωνταντινουπόλει καί ό Οικο
νόμος, καί ό Αίνιάν, καί ό Χριστόπουλος, καί ό Βα- 
λέτας, καί άλλοι τόσοι, επισημότεροι έν Κωνσταντι- 
νουπόλει άπό τούς έπισημοτέρου; τών Φχναριωτών.

’Αλλ’ είς τό προκείμενον. Η μεγάλη τών γραμ
ματικών ά®9ονία δέν συνετέλεσε πολύ είς τήν τελειο-
' / / ‘ « ,Ζ Ζ *ποιησιντων έκαστος εγρχφε ποοχεφως , ως είχε 
νοός ή δυνάμεων , πολλάκις άκρίτως έρανιζόμενος, 
παρορώ·/ ή παρεξηγών τά πολλά, καί άλλα άκαίρως 
καί άτόπως πλάττων ή έφευρίσκων. Καί πρός ταύτην 
τήν αχ ώνευτου πολυλογία! άφορών ό Κοραής, είς τόν 
αύτηρόν εκείνον λόγον,ότι τού νά γράφονται νεαι 
τοιαύται) γραμματικαί αίρετώτερον νά χ.αώσικαιαι 

ύπάρχουσαι. ’Αλλά τούτο δέν έσήυ.αινεν ότι γραμμα
τική καλώς συντεταγμένη δέν ήθελεν εϊσθαι άσπαστο- 
τάτη δωρεά είς τούς σπουδάζοντοις Ελληνας· καί τού
του άπόδειξις ότι αύτός ό Κοραής συνεβούλευσε τήν, 
μετάφρασιν τής γραμματικής τού Βαυτμάνου. ι 

Τώ οντι, οί αρχαίοι γραμματικοί ημών ειχον συλ- 
λέξει ύλην άπειρον καί πολύτιμον, θεωρήσαντες τήν
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ελληνικήν γλώσσαν, ην άριστα κατείχον, ύφ'ολας της 
τάς επόψεις, και άνατεμόντες αύτήν μέχρι τών ελάχι
στων αύτής [λερών και δυνάμεθα νά εΐπώμεν ότι, 
διά τών αγώνων αύτών ή ελληνική είναι ή μόνη 
γλώσσα, ή -/.ατά βάθος και φίλοσοφικώς έρευνηθεϊσα, 
ή μόνη ήτις εχει γραμματικήν. ’Αλλά τό πλούσιον 
τούτο ύλικόν ήτον ανάγκη νά συναρμολογηθη εύρύθ- 
μως, έκ τών μερικών διδόμενων νά έξαχθώσι τά 
γενικά συμπεράσματα, καί ή τέχνη νά άναχθη εις 
επιστήμην. Τούτο ύπήρζε τό πρόβλημα καί τό 
κατόρθωμα τών γερμανικών φιλολόγων. Επ’αύτών 
τά ίχνη ώφείλομεν νά βαδίσωμεν, άν ήθελουιεν, ώς 
ήτον άφευκτος ανάγκη ημών , ν’ άποκτήσωμεν τής 
προγονικής ημών γλώσσης γραμματικήν πλήρη, εύμέ
θοδον καί φιλοσοφικήν. Επρεπε δέ, ούχί ν’άπο- 
κτήσωμεν τάς τών Γερμανών γραμματικάς δι’άπλών 
μεταφράσεων, άλλά νά τάς μετασκευάσωμεν κατά 
τάς άνάγκας καί τήν ιδιαιτέραν έποψιν τής ημετέρας 
νεολαίας, μή λησμονούντες δτι άλλως σπουδάζει τις 
τήν ιδίαν γλώσσαν, έστω καί μεταβεβλημένην καί 
άλλως ό ξένος τήν ξένην.

Τούτο έπραξεν ό Κ. Γεννάδιος, τούτο ό Κ. *Ασώ· 
πιος, τούτο καί ό Κ. Παμπούκη,ς διά τής παρούσης 
Γραμματικής. Καί διά τούτο μή μεμψιμοιρώμεν 
καί μή όργιζώμεθα, ώς εϊδομεν μίαν τών εφημερί
δων πράττουσαν. II μέν κυβέρνησις άς έκλέξη οποίαν 
δήποτε γραμματικήν θέλει, καί άς έπιβάλη, αύτήν 
ώς βιβλίον διατακτικόν εις τά σχολεία οσα μισθο
δοτεί. ’Αλλ’άς είναι καί οί πεπαιδευμένοι ελεύθεροι 
νά συνεισφέρωσιν έκαστος τά κατά δύναμιν εις τήν 
τελειοποίησιν τής γραμματικής τέχνης. 0 Κ. Παμ- 
πούκης, άν καί μετριοφρόνως όμολογών δτι: δεν 
παρήγαγεν έργον τέλειον (καί πού υπάρχει τό τέλειον ;)' 
καθ’ο στερούμενος διαφόρων βοηθημάτων , συνέταζεν 
όμως γραμματικήν λίαν εύμέθοδον, αποφυγών μεν 
πάσαν περιττολογίαν, άλλά πάντα τά χρήσιμα περι- 
λαβών, καί έρανισάμενος έκ τών γραμματικών καί 
τού θειρσίου, καί τού Βουτμάνου καί άλλων, καί πολλά 
επί τό μεθοδικώτερον καινοτομήσας, καί τό δλον 
τού έργου του εύρυθμον καί εύχρηστον άναόείζας. 
Ούδ έγκρίνομεν δε άλλης τινός έφημερίδος τήν έπί- 
κρισιν περί τής άκαίρου δήθεν διαιρέσεως τών γραμ
μάτων, καί τής δυσήχου αύτών ονοματολογίας. II 
τοιαύτη διαίρεσις διευκολύνει τή,ν κατάλη,ύιν τού 
οργανισμού τής γλώσσης, καί τήν αναγωγήν εις 
γενικωτέρους κανόνας, οίτινες είναι αύτό τό αντικεί
μενο'/ καί ό σκοπός τής γραμματικής, ίΐ γραμμα
τική αύτη μάς έφάνη εύχρηστοτάτη διά τά ελλη
νικά διδακτήρια, ούτε ύπέρ τά δέον εκτεταμένη διά τά 
ελληνικά σχολεία, ούτε υπέρ τά ό'έον σύντομος όιάτά 
γυμνάσια,όταν οί διδάσκαλοι μετά κρίσεως τή,ν μετα- 
χειρίζωνται εις έκάτερον είδος τών σχολείων τούτων, 
έν τοίς μέν παραλείποντες οσα ίσως περιττά διά τούς 
αρχαρίους, έντοΐς δέ έπεξηγούντες καί έπεκτείνοντες 
εκείνα (ώς τό περί F) όσων άρίστη δίδεται νύξις.

η υ ι ι s.
ΥΜΝΟΣ ΓΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ.

ΜέΛος ίρωτιχόν.
Λιγυροφθόγγου ώς άηδόνος 
Είν’ή φωνή μου συνεχής τόνος.

Καθώς εκείνη δ’εύστροφωτερας 
Στοναχάς χέει πρός τό εσπέρας,
Κ ή ήμετέρα μάλλον τι Μούσα 
Τήν όόραν ταύτην χαίρει θρηνούσα. 
Αγνοώ πόθεν τότε πατάσσει 

Πυκνά τό στήθος, καί νά βιάση)
Ζητεί τά κείμενα όριά της 
Καρδία ένδον έπάναστάτις!
Φεύ ! ή τής φύσεως γλυκυτέρα 
Ωρα, πασών ταραχωδεστέεα 
Παντού είν’όπου νεαρόν βράζει 
Λίμα καί νέα ψυχή στενάζει ί 
Τώρα εγείρονται αί βαρεΐαι 
Θύελλαι, τώρα αί τρικυμίαι,
Τού δυσχειμέρου πρός άς έκείναι 
Πόντου Εύξείνου παίγνια είναι !
Τώρα τού Λάτμου ή θεά σείει 
Τάς σκιάς, τώρα δειλή μηνύει 
Ακτίς τά τρέμοντα βήματά της 
Εις τόν γλυκόν Ενδυμίονά της.
’Από τού φίλου παιδός τούς κόλπους 
Τά πτηνά μόλις, μέ γλυκυμόλπους 
ίίδάς, καί λάμ,πουσα ή ήμερα,

Μόλις εκείνην θά άποσπάσουν 
Πάλιν τόν έρημον εις αιθέρα,
Καί τά φιλήματα θά κοπάσουν !

ΕΙΣ ΑΦΡΟΑ1ΓΗΝ.
Ω άνατείλασα μέ τό πρώτον
Τής γής μειδίαμα κ’είς τόν κρότον 
Τής ύπό έρωτα φλοισβη,σάσης 
Πρωτοκυμάντου, γλαυκής θαλάσσης!
Αν τούς βωμούς σου, θεά, ό φθόνος,
II ειμαρμένη, ό μάκρος χρόνος 
Εσβυσαν, κ'είναι ερώτων τάφος 
Καί τ’άβρά Κύθηρα καί ή Πάφος,
Εις τά θεμέλια τών βωμών σου 
Κ’είς τά συντρίμματα τών ναών σου 
Ρόδον εις αύρας πνοήν έφύη,
Καί τήν ίσχύν σου έτι μηνύει·
Καί εις τά έεη,υ.’αύτά τευ.ένη 
’Από τά βέλη σου τετρωμένη,
Αηδών έτι έρωτας στένει!

Παν στήθος πάλλον, πάσα καρ ό ία 
Βωμός σου είναι, ζώσα λατρεία.
Οταν εις κόρης ώραίας σχήμα 
Η Ελλάς άνασσαν σέ έτίμα,
Καί γυμνή, κάλ.λος ένδεδυμενη,
Καί άπό πόθους συννεφουμένη,
Εις εύχάς νέων καρδιών φίλη 
Προσεμειδίας μέ άκρα χείλη, 
ής νά τάς έλεγες, αί όδύναι 
Τά βάσανά σας γνωστά μέ είναι !
Τότε νά έζων ήθελα τότε·
Τής λύρας τούτης όμού καί πρώται 
Καί τελευταίοι φθογγαί είς αίνος 
Ποός σέ θά ή,σαν έπτερωμένος !

1. καρατςουτςλς.


