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< Κ.ΕΦΑΛ.ΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Εν καιρώ ζοφωδεσγάτης νυκτός, νέο; τι; δλως 
άσθμαίνων, άφοΰ διήλθέ δρομαίως τήν όδον τοΰ 
Πύργου, τοΰ Ιίτσχήπ καί σοΰ Γουώτλιγγ, έφθασεν 
Εμπροσθεν σοΰ Αγίου Παύλου, ί’φωσε, διαβαί/ων, 
τούς οφθαλμού; του είς τήν έξαισίαν ταύτην οι
κοδομήν, ήτις, τήν ώραν εκείνην, παρίστανεν όγκον 
γιγαντώδη καί άμορφον, καί έπεισα, μέ φωνήν έν 
(ίουσιώδη, έξεφώνησεν

— ίί μνημείου ένδοξον ιδού ένταφιασυ.ένον «ΰοί- 
σκεσαι εί; τά σκότη· άλλ’ ήώς λαμπρότατη εγεί
ρεται έντός ολίγου επί σέ, καί, όμοΰ μέ τήν άρχαίαν 
λατρείαν σου. άναλαμβάνεις καί τήν άρχαίαν σου 
όό’,αν. Ας ίδώ τήν Μαρίαν έπί τοΰ θρόνου, άε 
άκούσω τήν λειτουργίαν είς τόν ιερόν σου πεείβολον, 
καί άποΟνήσ/.ω έπειτα άγογγύστω; ί

— Καί θά ίδής καί 0 άκούσης Ο,τι επιθυμείς, 
είπε φωνή τις είς τό αύτίον του.

— Ποιος λαλεΐ έδώ ; ήρώτησεν ό νεανίας έν
τρομος.

— Ελα είς τόν Αγιον Παύλον, αύριον τό με
σονύκτιον, καί τό μανθάνεις. Από τούς λόγους οϊ
τινες διε'φυγαν τό στόμα σου, κρίνω δτι είσαι 
υπήκοος πιστός τής βασιλίσσης Μαρίας καί αλη
θής καθολικός.

— Είμαι, μάλιστα, καί τά δύω.
— Μή λείψης λοιπόν άπό τήν ρηθεΐσαν συνέν

τευξή, καί θά μάθης δτι αί εύχαί σου είναι εγγύς 
νά έκπλτρωθοΰν. Εργάζονται τήν στιγμήν ταύτην 
τοιοΰτοι έργάται ε^ς τήν ύπόδεσιν, ώστε δεν Οά 
βραδύνη ν’ άποπερατωθή αισίως τό προσδοκώμενσν.

— Ας ελπίσουν εις τάς προσευχάς μου, καί, 
χρείας τυχούσης, είς τόν βραχίονα μου.

__ ψ’ όνομά σου; ήρώτησεν ή φωνή.
__ Ονοαάζου.&ι Γιλοέρτ Πώτ. Είμαι ύπηρέτη,

ξενοδοχείου, είς τοΰ Νινιών Σάουνδερς, τεχνόσημον 
Κεφαλής τοΰ Προδρόμου, πλησίον τής Λονδγκα'.τ,

__ Υπηιέτης ξενοδοχείου ! είπεν ύπεροπτικώς
ό άγνωστος.

__ pjjtj άπλοΰς ύπηρέτη; ξενοδοχείου· άλλ όταν
σήμερον τό πρωί, εΐ; Τσηψάϊ»', άνηγόρεοαν βασί-
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λισσαν τήν άρπχγα Ιωάνναν Δώδλεϋ, μόνος έγώ 
μεταξύ όλων, έτόλμησα νά κηρύζω μεγαλοφώνως 
τά δικαιώματα τής Μαρίας !

—Τολμηρόν έργον έπραξες, καί διά τούτο σ’ έβα 
λαν είς τά στροφεΐον.

— Ναι, καί μ* έσυραν είς τον Πύργον, καί έκεΐ - 
6εν έδραπέτευσα.

— Ή γενναιότης σου δεν Οά μείνρ αβράβευ
το; . . . Αλλά τώρα πού τρέχεις;

— Επιστρέφω είς τού κυρίου μου, ολίγον μακράν 
άπεδώ.

— Δεν είναι φρόνιμον τούτο· ό κύριός σου θά 
ένεργήση νά σέ συλλάβουν.

— Τό βλέπω ότι κινδυνεύω· άλλ’ έχω γραίαν 
μάικμην, καί θέλω νά τήν ίδώ.

— Δέν μού λέγεις αληθινά ; . . . μήπως μαμάν 
σου είναι ή γυνή εκείνη ήτις ε’συμβούλευσε τήν άο 
παγα Ιωάνναν νά μή πηναίνγ, είς τόν Πύργον.

— ‘Π ιδία.
— Παράδοζος, τήάληΟεία, άπάντησί;! Ισα ίσα. 

τήν μάμμην σου ζητώ. ΙΙ.έπει νά μέ όδηγήση;
νά συνομιλήσω ολίγον μετ’ αύτής.

— Εύχαριστώ;· άλλ’ αύτή δεν όμιθεΐ πολλά, 
καί είναι πολύ πιθανόν νά μή θέληση ν’ άποκριθή 
εί; τάς ερωτήσεις σου.

— Βλέπομεν. Οδήγησε' με εί; αύτήν, καλέ μου 
Γιλβέρτ.

Ακολουθούντο; τού άγνωστου, ε’μπνέοντος είς 
αύτόν μεγάλην καί όχι αμιγή φόβου περιέργειαν, 
ό Γιλβέρτ διευθύ.Οσ πρός τήν μάμμην του, και 
μετά πέντε λεπτά, εφθασαν έμπροσθεν τού ξενοδο
χείου, οπού ή-ουοντο τά χαροποιά τών οί-οποτών 
άσματα- ό νέος, χάριν προφυλαξεως, ε’μβήκεν άπό 
τά όπισθεν μέρος, διά θύρα; τινός κοινωνούοης μέ 
πρόσγειον αίθουσαν. Εκεί, κτυπών τά πυοεΐα, καί 
άναπτων λύχνον μικρόν κρεμάμενον εί; τον τοίχον, 
είπεν

— ‘II φωνή τού κυρ ου μου άζούεται πασά πάσαν 
άλλην. Πανηγυρίζει, φαίνεται, εύθ-μών ό κύριο; διά 
τήν άναγόρευσιν τή; Ιωάννας. Επειδή είναι ε-η- 
σχολημενος, δεν θά έλθη, νά μάς ένοχλήση είς τό 
παράμερον τούτο δωμάτιον, είς τό όποιον δά και 
όλίγοι άνθρωποι συχνάζουν, μάλιστα εί; τοεαύτην 
ώραν. ΓΙ-ρίμενέ με μίαν στιγμήν· πηγαίνω \ά φέ 
ρω τήν μά νίκην υ,ου.

Καί άνεχώρησεν, άτενίζων έπί τού ξένου άπορα 
βλέμματα, διότι, είς τά ήγεμονεκά κινήματα τού 
άνδρός τούτου, καί είς τό βαθύ πύο τών βλεμμά
των του, ϋπή-χε τι καταπλήττον τον οδηγόν του.

Μετ ολί ον, ή μάμμη του ή-θάνθη, φαίνεται, 
την αύτήν ώς ό έγγονός τη; εντύπωσιν, δ ιότι, ά/.α 
ίόοΰσα τό μυστηςιώδε; εκείνο πρόσωπόν, έκακεν 
εύθύς τόν σταυρόν της. Μετά ταύτα,παρατη.ούσα τήν 
άκραν ωχρότητα τού Γιλίέο", τό αίματόφυρτον 
πρόσωπόν καί τά κατεσχισμένα του ενδύματα,ηρχισε 
νά θρηνή καί νά όδύοεται, λέγουτα μέ τουφεοάν 
συμπάθειαν τά εςή;-

— Δεν με ήπατησαν λοιπόν, άθλιόν μου τεκνον.' 
Με τοιχύτην λοιπόν αναξιοπρεπή ποινήν έτιμώρη- 
cav τήν πίστιν σου πρός τήν αληθινήν μας βασί

λισσαν ! . . , ΐ’ΐτοιμαζόμην να τρέξοο νά ε’πικαλεσθω 
υπέρ σού τήν αγαθήν, τήν όλως χαριτωμένη·; ίωάν- 
ναν Δώδλεϋ.

— Μήν ένασχολήσαι περί εμού, μήτερ μου . . . 
Ιδού, ή Εύγενία Του επιθυμεί νά σού όμιλήσ/).

— Πολύ καλά, τόν άκούω- άς λαλήση.
— Συγχώ.ησέμε πρώτο/,είπενόάγνωστος, νά σού 

αναγγείλω ότι ή άφοσίωσις τού έγγόνου σου ποός 
τήν βασίλισσαν Μαρίαν θά λάβη πήν χοεωστουμέ- 
«ην αμοιβήν. Μετ’ ό'ίγας ημέρας, ίσως μετ’ ολί
γα: ώρας, τά σαγάκινον τούτο ένδυμα θά μετα- 
όληΟή είς μεταζωτόν.

— Ακούεις, μήτερ ; άνέκραξε πεςιχαοώς ό Γιλ-
S . ' 1 1 1
οεοτ.ι

— Ποιο; είσαι, καί υπόσχεσαι τοιαΰτα ; ήοο>- 
τησεν ή Γώννωρ άτενίζουσα τόν ξένον κατά πρόσω- 
πον.

—Τώ:α τό μανθάνεις. ’Αρκεί νά ήξεύςης ότι 
όεν υπόσχομαι ποτέ πράγμα τό όποιον νά μήν 
ή κπορώ νά εκπληρώσω . . . Σέ ζητούν είς τόν Πύο- 
γον.

— II λέδη Ιωάννα;
— Τό ιδιαίτερον συμβούλιο?.
— Καί τί μέ θελει ;
— Νά όώσγ,ς πληροφορίας πεοί τού θανάτου τή; 

Λύτου Μεγαλειότητος τού βασιλέως Ε,δουάροου 
τού ΣΤ’.

— Διά τοΰ; οίκτιρμοΰ; τού Θεού ! . . .
— Μή φοβήσαι ποσώς- τά συμβούλιου Οά σε 

ύποστηρίςη. Σκοπό; του είναι νά συλλέςη αποδεί
ξεις ότι ό Εόουάρδος έδηλητηρι.άοθη κατά διατα
γήν τού Νορθουμπε.λάνδ· τάς αποδείξεις ταύτα; 
ήμπορ ΐ; νά τάς δώσης ;

— Πμπορώ- άπό τά; χεΐράς μου ά μονάρχη; 
ούτος ελαβε τό θανατηφό.ον ποτόν ....

— Απύ τάς χείρά; σου, μήτερ ! διέκοψε φρίτ
τω·; ό Γιλβέρτ.

— Λπόδειξε τούτο, είπεν ό άγνωστός, καί δ ΙΊορ- 
θουμπερλάνο άποζ'Φαλιζεται.

— 'Χι ήζεύρα δτι θ’ άποκ'Φαλισθώ καί έγώ 
συγχρόνως, άπεκρίθη ή Γώννωρ, θα κάμω ό,τι μού 
λέγεις. Μίαν μόνην έπ'.θυμ.ίαν εχω- να εκδικηθώ 
τόν θάνατον τού φιλτάτου μου τροφίμου, τού έν- 
όοεου δουκ-'ς Σόκικεοσετ, όστις έπεσε Οϋυ,α τών 
αίσχοών ραδιουργιών τού Ν/οθουΆπεολάν-ϊ.

Μάθε λοιπόν ότι, ότα- οί ιατροί τού παλατιού 
άπελύθησαν, όταν ό γενικός εζαρχο; τού βασιλεία» 
ε’κάλεσε τοΰ; έμπειρικού; , έπήγα εγώ νά τό» 
ύπηρετήσω. Καθώς είδα τόν πάτχοντα βασιλέα, 
ένόησα ότι όεν είχε πολύ νά ζήση· άλλ’ ό Νορ
θουμπερλάνδ, άν καί ήτον βέβαιο; ό:ι ό θάνατος 
όεν θά έβράδυνε, τόν ήθεϊεν άκόμη παχύτερου. 
ΙΙτοίμασε λοιπόν αύτός τό ποτόν, καί έγώ τά 
έδωκα. Εκτοτε. ή ύγιεία τής Αύτού Μεγαλειότη
τος έχε ιροτέρευσε, καί, μετά ε; ήκέρας, άπέθανεν,

— Ατιμος, στυγερά πράςι; άνέκραςεν ό Γιλ-

— Καλά λέγεις, είπεν ή Γώννωρ, πράςι; άτιμος, 
στυγερά, π.άς·.; τόν όποιαν ό Ο ύς δέ» θ’ άφήση 

ίάτιμώρητο·» ! ’Αλλ’ έγώ έλαβα μέρο;, διότι ή' ελμ

νά πε'ση δ Νορθουμπεολάνδ είς τήν έςουσίαν μου. 
*Αν καί ή νόσος τού βασιλέως ητον αθεράπευτος, 
ή Μεγαλειότης Του ήδύνατο νά παρατείνει άκόμη 
άθλίως τόν βίον του, καί ό δοΰς ήτον ανυπόμονος 
νά σφετερισθή τόν θρόνον. Καί έγώ ανυπόμονο; 
ήικην . . . άλλ’ ά; έ-νοηθώμ,εν, ανυπόμονος νά ιδώ 
πίπτουσαν τήν κεφαλήν τού δουκός, καί διά τούτο 
ίδέχθην νά γείνω εί; τό έγκόηαά του συνένοχο;.

— Αί εύχαί σου θά εκπληρωθούν, καί θα εκδι 
κηθής ταχέως, άπεκρίθη ό ξένο; . . . Ακολουθεί με.

— Μίαν στιγμήν. Ποιον αποτέλεσμα θά εχη η 
μαρτυρία μου είς τήν τύχην τή; λε'δης Ιωάννας;

— Τήν έκθρόνισιν ίσως τόν θάνατον.
— Τότε, σιωπώ.
—Πρόσεξε καλά . . . Είναι είς τόν Πύργον βα

σανιστήρια, τά όποια κατέβαλαν αντιστάσεις ίσχυ 
ροτέρας τής έδικής σου . . .

— ’Ας δοκιμάσουν λοιπόν.
— Μήτερ, είπεν ό Γιλβέρτ έμβαίνων μεταξύ 

τών δύω καί κρατώ' ξιφίδιον είς τήν χεΐρα, επι- 
στρεψε είς τό» κοιτώνα σου, σε παρακαλώ· διατι 
νά θέσης τήν ζωήν σου εί; κίνδυνον ;

Ό Σίραγ lPcrup ριτά τοΰ rtov Γι.Ιβιρτ και τέ/ς 1,ίιί1' 

μ»/? ZOU Βρά^,·

— Αί ! ©εέμου ! είπε μέ πείσμα δ άγνωστος, δέν 
θά τήν κακοποίηση κάνει;. . . Σάς ένόυ.ιζα καί τοΰ; 
δύωπιστοΰς υπηκόου; τής βασιλίσσης Μαρίας . . . 
Καλά λοι πόν ! άς έξετάσωμεν ήμπορεΐ ήβασίλισ- 
σα Μαρία ν’ ά-αβή είς τόν θρόνον της, ενόσφ 
κρατεί τό σκήπτρου ή Ιωάννα ;

— Πολύ καλά, άντέτεινεν ή Γώννως- πλήν σΰ 
ζητεί; καί τόν θάνατον τής λέδης Δώδλ.εϋ ;

— Καλέ, όχι! άπ εναντίας, επιθυμώ νά τήν 
σώσω. Εγώ δ'ύω πράγματα ζητώ νά κατοεθώσω' 
νά καταστρέψω τόν Νορθουμπερλάνδ, καί νά δώ
σω τό στέμμμα είς εκείνην, εί; τήν όποίαν δι
καίως καί νομίμω; ανήκει.

— Γάτε, σε ακολουθώ.
— Θά πέση; εί; κάμμίαν παγίδα, άνέκραςεν ό 

Γιλβέρτ . . . Πρώτον άς μά; είπή ποιο; είναι.
— Δι' αύτό μή σέ μέλη, τέκνου μου· λέγωτό 

ό·ομά μο» εί; τήν μάμυ.ην σου. Καί, πλησία
σα; είς τήν Γώννωο, είπε λέςιν είς τό αύτίον της. 
Π Γώννωρ ανεσκίρτησε-

— Μό μέκρατή,.-, Γιλβέρτ. είπε μεπ’ ολίγον. Πρέ
πει νά πηγαί-ω μέ τόν κύριον τούτον.

— Νά σέ συνοδεύσω, μή-
τέο μου ·,

— Θεό; φυλάξοι ! είπεν 
ό ξένος· έκτο; άν Οέλης νά 
'πισκεφθής τό σκοτεινότερου 
ίεσιίωτή.ιον τού Πύργου.
λϋ,ιον τά μεσονύκτιον, >ε -
λα είς τό μέρος οπού σου
είπα, καί Οά μάΟ/,ς πε-

. . Εϊμεθα έτοι-
μοι, καλή μου κυρία ·,

Αποκριθείσης καταφζτι- 
κώς τής μάμμης σου, έ 
νεανίας ηνοιξε τήν θύραν καί 
ίστάθη κατά μέρος- μετ ό- 
λί-ον, ό κύριο; καί ή γραία 
έγεινα; άφαντοι είς τό σκό
τος.

όλί; ον μακράν τής οικί
ας, ό λύριο; Σίμων Ρε
νάρ (διότι αύτός ητον ό 
οδηγών τήν γραίαν) έσύ- 
ριξε, καί άμέσως εφάνη- 
σαν δύω άνδρες, οιτινες, 
λαβόντες άπό τούς βραχίο
νας τήν Γώννωρ, τήν -έσυ
ραν μέ ορμήν όπισθεν τού 

ί πρέσβεως. Η Γώννωρ, έκ- 
πλ.αγεϊσα καί τρομάζασα, 
δέν έκαμε κατ ®?7.αί
κάμμίαν άντίστασιν άλλ 
αίφνης, άνταγωνι,ομενη με 
:δύναυ.ιν πολ.λά σπάνιάν εις 
τήν ηλικίαν της, διεμαρτυρη- 
θη κατά τή; βίας,ήτις, ίε/εγε 
δικαίως, ήτον ανωφελής αν 
δέν τήν έφεραν εί; άλλο με-
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ρο; παρ’ έκεΐνο δπου είχε συγκατατεθή έλευθερω; νά 
πηγαίνη.

Νεύσαντο; τότε τοΰ Σίμωνο; Ρενάρ, οί δύω άν- 
δρε; έσήκωσαν τήν Γώννωρ εί; τοΰ; ρομαλέο»; των 
βραχίονας, καί ήρχισαν πάλιν νά τιέ/ουν δρο 
μαίω;, προηγουμένου αύτοΰ πάντοτε. Η δε Γώννωρ, 
ά-jvi είδε τό άνωι,ελέ; τών παοαπό-ιο- τη;, Λε 
ελάλησε πλέον, καί έπ=ριπάτουν σιωτώντε;. Μετά 
ταΰτα. ό Ρενάρ ή-.θε πάλιν πλησίον της, καί. 
άφού παρήγγειλε τού; άνθρωπον: του να μή Six- 
δύνουν τά βήματά των, είτε πρό; αύτήν·

— Ησύχασε· δέν σέ -ήπάτησχ, καί δεν θά σέ 
βλάψω, διότι ή διάθεσή σου είναι σύμφωνος με 
τά σχέδια μου, καί τό μισό; μου ευρίσκει εί; τά 
μισό; σου ισχυρόν σύμμαχον. Περιπατεΐ; δμω: 
βραδέως,καί, επειδή εί αι εγγύ; νά έξημερώση, κα 
δέν πρέπει νά μά; ΐδοΰν, δεν έχομεν καιρόν νά 
χάσωμεν. Επειτα , έπρόσθεσε χαμόγελών, είναι 
τόσον ένεογζ,τική ή φαντασία τών γυ-αικών, ώστε 
αί ίδε'αι των εί.αι εύμετάβ Αητοί’ πρό; αποφυγή- 
λοιπόν πάσζ; -.υ’-αικεία; μεταμέλεια;, φρόνιμο» 
είναι ν’ άφαιρεθοΰν άπό τοΰδε τά μέσα.

Εφθασαν τότε εί; τό μέρο; έκεΐνο τοΰ Πόρνου 
τοΰ Λονδίνου, δπου ήσαν τότε έπάνω τών προχω 
μάτων κρεμάλαι π-λλαί καί ε< ικρίωμα, τών 
όποίων ή κατατομή ήίχισεν άμυδρώ; νά φαίνεται 
είς τό λυκαυγές τοΰ άρθρου.

— Εί; τό παλάτιον καί φρούριον τοΰτο, είπεν ό 
Σίμων Ρενάρ, ό Ν'-ρθουμπερλά δ, τήν ώραν ταύ
την, αναπαύεται πεοιστοιχιζόμενο; άπό τριπλή» 
γραυμήν οχυρωμάτων καί φρουρούμενος άπό χι
λιάδα; στρατιωτών άλλ* δταν έπιυ-είνζ,ς εί; τόν 
λόγον σου, καί φανέρωση; δλα δσα ήξεύρ-ις, εί: 
μίαν έβδομάδα καί όλιγώτερον, ή κεφαλή του θά 
πέση έπ αύτοΰ τούτου τοΰ ικριώματος.

— Το ικρίωμα τοΰτο, άπεκρίθη ή Γώννωρ μέ φω
νήν βαθύτατη; συγκινήσεω;, τελευταίαν φοράν τό 
είδα τήν ήμέραν καθ ήν άπεκεοαλίσθη ό φίλτα- 
τό; μοα υιό; Σεϋμούρ, δούξ τοΰ Σόυμερσετ. *Αν 
κατορθώσω νά έκδικζ,θώ τόν θάνατόν του κατά τοΰ 
μισητού του έχθροΰ, τίποτε πλέον δέν έχω άπό 
τόν Θεόν νά ζητήσω.

— Εμπιστεύσου τυφλώ; εί; έμέ, καί θά έκδι 
κηθής, μήν άμφιβάλλζ,;.

— Αλλά πώ; θά κάμωμεν νά έυ,βώμεν εί; τόν 
Πύονον: ήοώτησεν.

— Ω! άπεκρίθη ό Σίμων Ρεναο, δέν θά έυ,βώ 
μεν άπό τή- συνήθη είσοδον. Χάρις εί; τήν δλω; 
βασιλικήν μεγαλοδωρίαν μου, ό άρχιφύλαζ είναι 
έδικός μου ψυχή τε καί σώματι- και, χάρις εί; 
τήν εύγνώμονα τιμιότητά του, γνωρίζω τόν Πυρ 
γον.δσον δέν τόν
διεδέχθησαν άλλήλου 
τό; ολίγου Οά φέγγη 
χωρησωμεν λοιπόν
κυρία, στιγμήν δέν έχομεν νά χάσωμεν

Λ.
’Αφήκαυεν τόν ΝορΟουμπερλάνδ άποροΰντα με- 

γάλω; διότι είδε τήν ιωάνναν επιυένουσαν ν’ άπο- 
αακρύνη τόν σύ,υ.-όν τη; άπό τόν θρόνον,καί άποδί- 
δοντα εί; ξ’νην τινά επιρροήν τήν αδιάσειστο» στα
θερότητα τή; νύμφη; του κατά τήν περίστασιν ταύ
την. Ποόκειται τώρα νά μάθωμεν ά» αί ύποψίαι τοΰ 
δουκός ήταυ βάσιμοι, καί, πρό; τόν σκοπόν τοΰτον, 
ίναι ά-άγκη νά έπανέλθωμεν, δι’όλίγα; στιγμάς, 

εί; τά όπίσω.
Μαθοΰ-α τήν αίφνιδίαν τοΰ λόρδου Γυιλφόρδ 

Δώδλεϋ άναχώρησιν, ή βασίλισσα έλυπήθη κατά
καρδα, καί, κλεισθεΐσα εί; τό προσευ/ητήριον αύ- 
•ή;, ήρχισε νά κλαίζ, καί νά Ορηνή. Οταν έξήλθε, 
τό πρόσωπόν τη; ή τον ήλλοιωμένον· άλλ’ άπό τήν 
σεμνήν ησυχίαν τών κινημάτων της, καί άπό τήν σο
βαρήν γαλή.ην τή; μορφή; τη;, ήτον φανερόν πώς, 
δ,τι καί ά» άπεφάσιζε, θα έμενε γενναία καί πιστή 
εί; τήν άπόφασίν τη;.

Καλέσασα τότε τοΰ; κόμητα; Αρονδελ καί Πεμ- 
πρώκ, είπεν πρό; αύτοΰ; έν συ-τόμω δτι μέ μεγί
στη·- τη; δυσαρέσκειαν έμαθε τήν εί; τό ιδιαίτερον 
συμβού'ιον γενομένην πρότασιν περί άναγορεύσεω; 
τοΰ συζύγου τη; ώ; βασιλέως.

— Διότι προβλέπω, έπρόσθεσεν, δτι θά γεννη
θούν πολλά1. δυσαρέσκειαι καί ταραχαί, καί θά κιν- 
δυνεύση μεγάλω; ή κυβέρνησίς μου.

— ίΐ Μεγαλειότης Σου κρίνει; ΰγιώ; περί τών πραγ
μάτων. άπεκρίθη ό Πεμπρώκ. Δέν θά λείψουν βέ
βαια οί λε'γοντε; δη, ΰψόνων εί; τήν άνωτάτην αρ
χήν τόν υιόν του, ό ΝορΟουμπερλάνδ ΰπ’ δψιν είχε 
μόνον τήν ίδιαν αύτοΰ υψωσιν.

— Κ,αί θά τό εϊποΰν δικαίως, μυλόρδε, επανέ- 
λαβεν ή ιωάννα . . . άλλ’ επειδή τοιαύτη είναι ή 
γνώμη σου, διατί παρεδέχθης τήν πρότασίν του:

— Κάνει; δέν είναι υποχρεωμένο; νά κατηγο· 
οηθή μόνος του, άπεκρίθη ό Πεμπρώκ.

— Οχι βέβαια, πλήν όλοι είναι υποχρεωμένοι 
νά λαλούν είλιζρινώ;. Διατί, σ’ ερωτώ πάλιν, έδω
κε; τήν συγκατάθεσίν βου εί; πράγμα καί κατ’ αύ
τήν τήν ομολογίαν σου επικίνδυνον ;

— Καλά λοιπόν . . . δέντό κούπτω πλέον εχθρός 
είμαι τοΰ δουκό; τοΰ Νορθιυυπ-ρλάνδ, καί «γνώριζα 
δτι ή τοιαύτη άπόφασίς θά έπιφέρη τόν όλεθρόν του.

— Τότε λοιπόν, δέν σέ κατηγορώ πλέον ώ; ςι- 
ρούμενον ειλικρίνεια;, μυλόρδε . . . άλλά λησμονεί; 
πώ; δ,τι θά έπιφέρη τόν όλεθρόν του, θά έπιφέρη

όεσποτικα; ορεζιΐς του οουκο;.
— Καί εν τούτοι;, μυλόρδε, εί; αύτόν χρεωστεΐ;

τήν αξίαν σου. 0 άλλοτε κύριος Γουίλλιαμ Ερμπερτ 
δεν θά ήτον σήμερον λόρδο; κόμη; τοΰ Πεμπρώκ 
χωρίς τήν μεσιτείαν τοΰ δουκός πρός τόν εζάδελφόν
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ΚΕΦΑ.ΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
— Πηγαίνετε εύθύς, σά; παρακαλώ, νά τόν εύρετε, 

καί νά τόν βιάσετε νά έπανέλθη.
— Θά δεχθή; ή Μεγαλειότης Σου τά; αξιώσει; του;
— Ο/ι βέβαια, μυλόρδοι. Θά τόν ύψώσω δμω; 

εί; τόν βαθμόν τοΰ πατρό; του- δουκάτον θά έχη, 
δχι βασιλείαν.

— Τολμώ νά συμβουλεύσω τήν Μεγαλειότητα 
Σου, είπεν ό λόρδο; Αρονδελ, νά συλλογισθή; καλά, 
πριν τόν ΰψώσή: εί; δλας τά; τιμάς ταύτας.

■— Είπα ήδη, μυλόρδοι, δτι ή άπόφασίς μου 
έγ ινε. Πηγαίνετε, καί, σα; τό έπαναλε'γω, πα:α- 
καλέσατε τόν λόρδον Δώδλεϋ νά έπανέλθη.

— Νά τόν παρακαλέσωμεν ! ‘Π Μεγαλειότης 
Σου πρέπει νά διατάττης, δχι νά παρακαλή;· ό σύ
ζυγό; σου δέν είναι υπήκοό; σου; ’Επιφόρτισε μας 
»ά σοΰ τόν φέρωμεν, κυρία μου, καί έντός δύω ωρών 
ύά η/α·. εί; τού; πόδας σου, άφοΰ τοιαύτη είναι ή 
θέλ.ησί; σου.

— ‘Π θέλησί; μου είναι νά περιορισθήτε νά τόν 
προσκαλέτετε έπιμόνω; νά σα; άκολουθήση . . . Καί 
ιτοχασ'ιήτε ότι αύτή είναι δεαζαχ/) τήν όποιαν εί; 
σα; δίδω.

— Καί άν ή ’Είοχότη; Του άποποιηθή έπιμόνω;;
— Τότε, έτραύλισεν ή βασίλισσα άναστενάι,ουσα 

καί σφογγι,ουσα κρυφίως τά δάκρυα . . . τότε τού- 
λάχισ-Ο' Οά έχω αναπαυμένη,ν τήν συνείδησίν μου 
δτι έςεπλήρωσα τό χρέος μου.

— ‘Π προσταγή τή; Μεγαλειότητός Σου θά 
γείνη, είπεν ό Πεμπρώκ , . . Αλλ’ ήμεϊ; είμεθα 
αιχμάλωτοι εί; τόν Πύργον, καί δέν ήμποροΰμεν νά 
έ'έλθωμεν χοιρίς γραπτήν τή; Μεγαλειότητός Σου 
άδειαν.

— ίδού, λάβετε, άπεκρίθη ή ίωάννα άφοΰ έγρα 
ψε- ολίγα; λέξεις.

— Οί φύλακες δεν θά ύπακούσουν, άν δέν προσ- 
οπογράψη και ό δούζ

— Καί πώ; ! άνέ-ραξεν ε’ρυθριώσ» ή Ιωάννα, δέν 
•ίμαι βασίλισσα; η εξουσία μου έδώ δένεϊναιπληρης ,

— όλλοίμονον! δχι, μεγαλειοτάτη βασίλισσα, 
ένόσιο ό δούξ έξασκεΐ τήν ύψ/,λήν του έξουσίαν, εί; 
τή» όποιαν προσαοτώνται άκόμη υψηλότερα προνο
μία ... Οί οπαδοί του αναγνωρίζουν μεν εί; τή» 
Μεγχλειότητά Σου τόν τίτλον τή; βασιλίσσης, ώ; 
βασιλέα των δέ αληθή έχουν τόν εύτυχή ΝορθΟυμ- 
περλάνδ.

— Μά τήν αλήθειαν, μυλόρδε, καί άν άκόμη δεν 

υ.οΰ τό έλεγε;, εύκολο - ή:ον νά μαντεύσω ότι είσαι 
ό ασπονδότερο; εχθρό; τού δουκός.

— Καθώς καί τή; Μεγαλειότητός Σου ό πιστό- 
τε'ο; ύπήκοος. Μολαταύτα, κυρία μου, άν ή διαταγή 
τή; Μεγαλειότητός Σου γείνη δεκτή, θα ομολογήσω
δτι κακώς έκ-iva τό- δοΰκα.

— Καί έγώ, μυλόρδοι, άν δέν γείνη δεκτή, δτι 
κακοί; σα; έκρινο» . .. Εχετε εί; τή,ν διάθεσιν σα; 
τήν βασιλικήν μου λέμβον τώρα διορίζω άνθρωπον 

! .ά σά; συνοδεύση.
| Καί ένευσεν εί; ένα τών κλητήρων νά του; άκο-

μου έδουάρδον τόν ΣΤ’ . . . Κατά τό δίκαιον, μυ- 
λόοδε, αί ύποχρεώσιι; σου πρός τόν ΝορΟουμπερλάνδ 

δέν σέ άφίνου» νά κηρυχθη; εναντίον του.
— Εγώ δέν τοΰ χρ-ωστώ τίποτε, είπεν ό κόμη; 

τοΰ Αρονδελ,καί δέν έχω νά φοβηθώ ποσώς τό - έλεγ
χον τής αχαριστίας. Τολμώ λοιπόν νά τό είπώ 
παρρησ’α είς τήν Μεγαλειότητα Σου, άν ό άγέ ω 
χο; αύτός άνήρ έταπεινώθη ταχέως, ή ύ.τερβολική 
του δύναμις δέν 0’άργήση νά συντριφθή είς τή» 
έπαπειλοΰσαν αύ:όν τρομ'ράν πτώσιν, πτώσιν ήτις 
θά σύοη μετ’ αύτοΰ και όλου; τοΰ; όπιδούς του.

— Σ' εύχαριστώ διά τήν συμβουλήν, μυλόρδε. 
Αποδίδο-σ* μέγα μέρο; τή; προφητείας σου εί; τήν 
πρός αύτόν έχθραν σου, αποδίδω τά λοιπόν εί; τήν 
πρός έμέ άφοσίωσιν σου.

— Η Μεγαλειότης Σου, είπεν ό Πεμπρώκ, θά 
πεισθή; ταχέως περί τή; άκριβεία; τών λόγων μου, 
άν άρνηθή; τήν συναίνεσή- σου εί; τά; αιτήσει; τοΰ 
δουχός. Αλλά, κυρία μου, θά εδρη; εί; τοΰτο (έκτό 
άν καταφύγη,; εί; τά μεγάλα μέσα) πολλά; δυσκο
λία; καί κινδύνου; φοβερού;.

— Είναι περιττόν, νομίζω, έπρόσθεσεν δ κόμη; 
Αρονδελ, νά παρατηρήσω εί; τήν Μεγαλειότητα Σου 
άφοΰ, εί; τόσον νεαράν ηλικίαν, γεροντικήν έχεις τήν 
ψρονησιν, δτι άπό τήν πριότην σημαντικήν πράζιν 
τής βασιλείας σου, καθώς συχνακι; άπό τά; πρώτα; 
ετοιμασία; τή; μάχη:, έζαρτάται ή καταστροφή ή ό 
θρίαμβο;. Ναι, κυρία μου, άν ένδώσης, τό παν 
έχάθζ. Από τήν εί; ταύτην τήν πε.ίστασι» δια 
νωγήν σου θά υ,άθη ό ΝορΟουμπερλάνδ νά εκτίμη
ση τόν χαρακτήρα σου, χα·, καθώς τόν χρί»η, θο 
η-αι πρό; τήν Μεγαλειότητα Σου ή θεράπων εύπει 
θής, ή δεσπότης άιζείλικτο;. Καί αύτο; δέ πάλιν, 
τώρα θά σοΰ δώση τό μέτρον νά χ.ρίνης ή ιδία τι 
πρέπει νά περιμένη; εί; τό μέλλον άπ’αύτόν.

— ‘Η άπόφασίς μου, μυλόρδοι, εγεινεν, είπεν ή 
βασίλισσα, κα1, χασά τήν πρώτην συνείρίασιν του 
ιδιαιτέρου συμβουλίου, εί; τήν όποιαν παρευρισχ.ό 
μενο; θά ίζηγηθή, ή, άν ή χρεία τό καλίση, θ’ άπο- 
λογηθή, θά ΐδήτε ποιαν διαγωγήν σζ,οπεόω νά τη
ρήσω πρό; αύτόν. Ολη μου ή επιθυμία μου εί»αι 
ν’ άρχίση καί νά διελθη είρη'-ικώ; ή βασιλεία μου' 
καί σείς,άν έπιθυμήτε τήν εύ ο.άν μου, θά λησμο
νήσετε τά; ύπαρχούσα; μεταξύ ύμών καί -ή; Εςο 
χότητός Του έριδας, καί Οά συμπραζετε εί; τού: 
σκοπού; μου. Στερεονουσα τήν έ’ο-σίαν μου, ελπίζω 
νά τόν κάμω νά αίσθανθή δτι ματαίως θά επιχει-
ρησζι νά τήν προσβάλη, καί νά τόν επαναφέρω εί; 
τό αίσθημα τοΰ καθήκοντος.

— Μήν άμφιβάλλη;, Μεγαλειοτάτη, δτι Οά έχη:
είς τοΰτο πλήρη καί τελείαν τήν συνδρομήν τοΰ 
ιδιαιτέρου σου συμβουλίου.

— Δεν άμφιβάλλο) ποσώς, μυλόρδοι... Ας έλ- 
θωμεν το,ρα εί; τό αίτιον διά το όποιον σά; έ/.ά 
λέσι. ’Εμάθετε ίσω; δτι ό λόρδο; Γυιλφόρδ Δώδλεϋ, 
παροργιαθείς διότι είδε ααταιωθείσα; τά; ελπίδα; 
του, έπεστρεψε σήμερον εί; Σιών-Χάουζ.

— ΙΙκούσαμεν τώ δντι νά γίνεται περί τούτου! ΑΟυθητη· εκείνοι δε, προσκύνησα-τε; εδάφιά ω,,

λόνος. 'άνεχώρησαν.



— 403 —
Μόλις εύρ'θη,σαν μακράν τη; παρουσία; της, ό 

Πεμπρώκ είπεν·
— ΊΙτοιμάσαμεν σίγκρουσιν ήτι; &\\ω' δέν θά 

τελείωση, είμή διά τή; καταστροφές τού πενθερού 
καί τής έκθρονίσεως τή; νύμφης. Τόσον χαλά Οά 
φυσήση τό πύρ ό Σί/ων Ρενάρ, ώστε θα η αι άδύ 
νατον πλέον νά σβεσθή.

Καθώς τό είχε προίίεϊ δ κόμης, ή διαταγή τή: 
βασιλίσσης δεν εγεινε δεκτή, καί οί δύω χόρδοι 
επανήλθαν εΐ; τά βασιλικά δώματα. Εύρίσκετο τότε 
ή Ιωάννα μέ τήν πε/Ρράν της εί; τήν 0<ελ.λώό/· 
έκείνην συζητησιν, τήν όποιαν ανωτέρω άνεφέ,αμεν 
άλλ’άφοΰ ή δούκισσα τού Νορθουμπερλάνδ άνεχώ 
ρησεν, επέτυχαν τήν ζητηθεΐταν άκρόασίν.

— Πώ;! μυλόρδοι, ειπεν ώχοιώσα ή Ιωάννα 
έπεστρέένατε ήδη;

— Τό πράρμα συνέβη όπως τό επερίμενα, άπε 
κριθη ά Πεμπρώκ. ό δούξ μόνο; είναι κύριος έδ ■>.

— Α ! άνέ*ραζ·:ν ή βασίλισσα, ιδού λοιπον ό σύ 
ζυγό; μου μ’ εγκαταλείπει, ό πενθ-ρό; μου με 
καταφρονεί, ή δέ αγέρωχο; συζνγό; του μέ μετά 
χειρίζεται ώ; παιδίον! ... Σα; ζητώ συγχώρησιν. 
μυλόρδοι,δεν μέ ήπατήσατε,είστε πιστοί υπήκοοι. ίί' 
θά έκλαια άπό μανίαν συλλογιζομένη εί; ποιο < βαθμόν 
μ'ένέπαιξαν ... Επειδή όμω; μ έκαμαν βασίλισσαν, 
βασίλισσαν Οά μ’ εΰρουν· ενόσω έ/ω τήν έςουσίαν, 
Οά τήν μεταχειρισθώ. Μυλόρδοι, παρευρεθητε αύ 
ριον εί; τό ουμβούλιον, τήν ώραν τή; μεσημβρίας· 
Οά προσκαλέσω καί τόν λόρδον Γυιλφόρδ Δώδλεϋ, 
καί άλλοίμονον εί; αύτόν άν κωφεύση εί; τήν πρό- 
σκλησίν μου !

—Ζύγισε καλά, Μεγαλειοτάτη, τήν διαγωγήν 
σου πρός τόν δοΰκα . . . Κυκλοφορεί θήκη, χαριε- 
στάτη μου βασίλισσα, ότι ό θάνατο; τού προκα- 
τόχου σου Εδουάρδου δέν ήτον φυτικό; ... Αν ό 
Νορθουμπερλάνδ, άντί μέσου, εύρη εί; τήν Μεγα
λειότητά Σου ε’μπόδιον, ϊσω; δεν θά τόν τύψη πολύ 
τό συνειδός . . .

— Εμπιστευθήτε εΐ; τήν φρόνησίν μου, μυλόρ
δοι . . . Αύριον μανθάνετε τού; σκοπού; μο> . . . 
Εμπιστεύομαι εί; τήν πλήρη άφοσίωσιν σας.
— II Μεγαλειότης σου δεν ήμπορ ΐ; νά θέση; άλλου 
καλητερα τήν εμπιστοσύνην σου, άπεκρίθησαν οί 
δύω λόρδοι.

Καί άνεχιόρησαν, έπαναλαυ.βάνοντε; τά αύτά.
—Ο ε’ρεθισμό; της τώρα έκορυφώθη, είπεν ό Πεμ- 

πρώκ έξερχόμενος. “Αν διαρκεση, εω; αύριον, τετέ- 
λεσται διά τόν Νορθουμπερλάνδ.

—Ή γυνή μεταβάλλεται συνεχώς,
Καί ό πιστεΰων είς αυτήν είναι μωρός,

είπε, πλησίασα; πρό; αύτού;, ό Σίμων Ρενάρ, άφοΰ 
ήκουσε τού; τελευταίου; λόγον; τού κόμητο;. ή; 
τόσον, λ,έγετέ μου τί έπράζχτε. .

0 Πεμπρώκ τού διηγήθη τότε δλα τά περιστα
τικά τή; συνομιλία; των μέ τήν Ιωάνναν.

—δλα πηγαίνουν καλά, όσον ήδυνάμην νά τό 
επιθυμήσω, άπεκρίθη ό Σίμων Ρενάρ. Είναι άνάγκη 
όμως ό πενθερό; κ.αί ή νύμφη νά έλθουν εϊς ρόξιν 
φανεράν όιότι άλλ,ως, ό πονηρό; δούξ θά εύρη τα- 
χ«»; τά μέσα νά χαταπραύνφ τήν πρυσοληθεϊσαγ

υπερηφάνειαν τή; γυναικός. II φροντί; αύτή είναι 
έδική μου.

θύσω συνδιαλ-γόμενοι, έφθασαν ύπό τήν σκιάν 
παλαιοτάτων δένδρων, είςτόβαθο; μια; τών αύλών, 
όποο άπήντησα» τόν κύριον Νουάλ. Εκεί, ό Σίμων 
Ρενάο τού; έπληροφόρησε περί τών ειδήσεων τάς 
όποια; είχε λαοει, εναντίον όλων τών προφυλά- 
ζεων τού Νορθουμπερλάνδ εί; τό νά μή φθάση 
κάμμία επιστολή ή ταχυδρόμο; εϊ; τάν Πύργον 
'■ατά τά; ειδήσεις ταύτας, τό κόμμα τή; Μαρίας 
ίγίνετο παρ ήμεραν φοβερώτερον έπειτα, ηρχισε 
• α εκθέτη χατ<ίεπτώ; τά σχέδιά του' καί τε- 
λευταΐον τού; έβεβαίωσεν ότι ταχέως έμελλε νά 
έκραγή επανάστασι; εί; τήν πρωτεύουσαν, όπου 
οί πράκτο.ε; .αύτού διέδιδαν δραστηρίω; είς τόν 
λαό< τα σπέρματα γε-.ική; άναστατώσεως. Μετά 
ταύτα, ή'.ολούίησαν τό' περίπατον αύτών διά μέ
σου τών αύλών.

Οχι μακράν τού παρεκκλησίου τού Αγίου Πέτρου, 
ό Πιμπρώκ, δακτυλοδεικτών τετράγωνον, σχημά
τιζα αενον άτό τέσσαρας γραυμ.άς μεγάλων λίθων 
λευκών, τεθειμένων κατά σειράν, είπεν

— Ε >ώ άπεθα-αν δύω βασίλισσαι- έδώ ήγέρ- 
θησαν τά ικριώματα τής Αννη; Βολένης καί τής 
Αίκατεοίνης όβάοί.

— Καί τρίτον άλλο Οά έγερθή έντός όλίγου, εί
πε μέ στυ/εράν φωνήν ό Ρενάρ.

’Ε'ώ δε διέβαιναν πλησίον πυονίσκου, καλούμε- 
ου τότε //όρμου τοΰ Μαρτίνου, όπου έφυλακί- 

ζοντο οί διά πολιτικά έγκλήματα καταδικασθέντες, 
μετά ταΰτα δέ όνομ.ασθε'ντος Πύργου τών Κε:μη- 
.//ω,·, διότι έφνλαττοντο έκεϊ τα κειμήλια τοΰ 
στέμματος, ό Αρονδελ είπεν

— Εί; τόν Πύργον τούτο·' στενάζουν οί καθολικοί 
επίσκοποι Γάρδινεο καί Βόννερ.

— Εντός όλίγου, έμουρμούρισεν ύ Ρενάρ, θά στε
νάζουν οΐ ευαγγελικοί επίσκοποι Κράμμερ και ϊ’ίδ- 
λεύ.

Αίφνης τότε, έφάνη ή βασίλισσα, ήτις, συνοδευο- 
μένη άπό τήν λέδην Αστιγς καί πολλά; άλλα; 
κυρίας, καί περιφρουρουμένη άπό ικανού; όπλοφό- 
οους, έμβήκεν εί; τό πασεκκλήσιο' τού Αγίου Πέ- 
τρού. Πασευθύ;, ό Σίμων Ρενάρ, νεύσας πρό; τού; 
δύω κόμητα; καί π.ό; τόν Νουάλ νά τάν άκολου- 
Οήσουν, διευθόνθη όπίσω τή; βασιλίσσης.

— Καί πώ;! κύριε Ρενάρ, άνέκραζεν ό Π-μ- 
πρώκ, σύ, ό τόσον αυστηρός καθολικός,παρευρίσκε- 
σαι εί; τά; τελετάς τή; ευαγγελική; λατρεία; ! 
Δεν απελπίζομαι λοιπόν περί τοΰ φωτισμού σου . . .

Ο πρέσβυς, χαμόγελών χωσίς ν’ άποκρίθή, έπή- 
γε καί έστάθη όπισθεν ενός τών κιόνων, ένώ ή 
βασίλισσα έπροχώρει πρό; τό ιερόν βήμα.

Μετά τό τέλος τής ιερουργίας, ή Ιωάννα ήτοι- 
μάζετο νά έζέλθη, όταν ό πρέσβυς τής Ισπανίας 
ένεφανίσθη έμπροσθεν της.

Αφοΰ, δι’ αξιοπρεπέστατου κινήματος τής κεφα
λή;, άπεκρίθη εί; τά; βαθείας υποκλίσεις του, τόν 
ήρώτησε γενικώς περί τή; αιτία; τή; έμφανι'σεώς 
τουι

—ΰδυνάμην νά έκλεξω χαί χρόνον καί τόπον

καταλληλότερου εΐ; τό νά ζητήσω παρά τή; Μεγα · ροΰ μυστηριώδους συμβάντος τοΰ παρεκκλησίου τοΰ 
λε,ότητό; Σου άκρόασίν, άπεκρίθη μέ τό γλυκύ Αγίου Ιωάννου. Οθεν συνέλαοε τήν ιδέαν ότι ήόύ- 
έκεϊνο καί επαγωγικόν ύφος, τό σύ.ηθες εϊ; αύτόν ι νατό νά ύπάρ/η σχέσι; μεταξύ τού συμβάντος εκεί 
όσάκις τό ένόμιζεν άναγκαΐον άλλ’ ή ίιαχοίνωσις νου κχί τή; παρούσες συνεντεύζιως. Τ.ΰ όέ Σιμωνοι
τήν όπο'αν έχω νά καθυποβάλω πρό; Αύτν,ν εί αι Ρενάρ οί ταπ-ινοί καί ευλαβείς τρόποι μετεβλή- 
χατεπείγουσα, καί δια τοΰτο έτόλμ.ησα νά παρα-!θησαν βαθμηδόν εί; ΰφο; εζουσιαστικόν καί σχε-
βώ, δι’αύτήν τήν φοράν, τού; νόαους τή; έθιμοτα- δόν απειλητικόν, 
ζίας.

— Εξηγήσου, κύριε, άπεκρίθη ή υασίλισσα.
Νεύσαντο; δέ έμφαντιχ.ώ; τοΰ Ρενάρ, άπεμά- 

χρυνεν όλίγον τού; οπαδού; της. Τότε ή λέδη "Λ-1 
στιγς ηύ ε τήν εύκαιρίαν καί άπέστειλε τόν άκό 
λουθον αύτή; πρό; τάν δοΰκα τού Νο.θυυμπερλάνδ

Π συνέντευέις εξηχολούθει κατ’ αύτόν τόν τρό
πον ή νέα βασίλισσα έπαλλεν ύπό τήν άκαταμά- 
χητον τού πανούργου καί αυθάδους τούτου διπλω
μάτου ύπεσοχήν, καθώς ή άκακος περιστερά ύπό 
τούς σιδηοοΰς όνυχα; τού αδυσώπητου γυπος, και 
οί λόρίοι ουνωμοται άντήλλασσαν νεύματα εϋχα-

Επειδή ήτον μακράν, δέν ήκουε τί έμελλε νά είπή, ριστήσεως καί θριάμβου, όταν αίφνιδίως ήνοιχθη- 
σαν μετά κρότου πολλοΰ αί θύραί τοΰ παρεκκλη
σίου, καί είσεπήδησεν είς τό μέσον, σπινθηροβολούν
το; έχοιν τού; οφθαλμούς, ό γενικός έςαρχο; τοΰ 
βασιλείου.

Εί; τήν άποοσδόκητον ταύτην έμφάνισιν, ό Ρε
νάρ κατά πρώτον έσζγκινήθη· άλλ’άναλαβέυν ταχ'ως 
τήν συνήθη άταραξίαν του, έσταύρωσε τάς χεΐράς 
του εί; τό στήθος.

0 δέ δούξ, ανίκανο; ών 
ά χαλινώση τήν άγανάκτη- 
:ίν του, ρίπτων τόν πΐλόν 
του κατά γης καί σύοων τό 
;ίφος, έχραύγασε’

— Κύριε Ρενάρ, είσαι 
προδότη; I

— Προδότης πρός ποιον, 
αυλόρδε ; ήρώτησεν άταρά- 
χως ό πρέσβυς.

— Πρός έμέ · · · πρός 
τήν βασίλισσαν.

— Αν οί εχθροί τής Εξο
χότητάς Σου είναι έξ άνάγ
κη; καίπροδόται, τότε είμαι 
τό ομολογώ· άλλά δεν εί
μαι προδότη; πρό; τήν 
Μεγαλειότητά Της.

— Ψεύδεσαι! Είσαι ό 
χειοότεοο;, ό κινδυνωδεστε- 
ρος τών εχθρών τη; . · - 
καί, άν ή άγιότης τοΰ τό
που τούτου δέν έθετε πρός 
ώραν χαλινόν είςτην όργην 
μου, θάσ’ έκδικούμην εύθύς. 

ό Ρενάρ έμειδίασεν ύπεο-
οπτικώς.

— II Εξοχότης Σου, είπε 
μέ τόνον χλευαστικόν, επι
δαψιλεύεσαι άφθόνω; τά; 
άπειλάς, ένώ γνωρίζει; οτι 
αί άπειλαί αύταί δεν εκθέ
τουν είς παραμικρόν κίνδυ
νον τήν ζωήν σου. <

— Λύθαδέστπτε! είπεν ό

ό πρέσου; πρό; τήν βασίλισσαν, έ’βλεπεν όυω; προσ- 
εκτικώς τά Χίνήματώ των. Αί πρώται λέξεις τού 
Ρενάρ προσήλωσαν όλην τήν προσοχήν τής βασι 
λίσση;· έπειτα, έίειξεν αίφ ιδιω; φρίκην πολλήν 
έπειτα, ή ταραχή τη;, καυ’ όσον έλαύει, ηύζησε 
τόσον, ώστε έφαίνετο ό:ι μόλις ήδύνατο νά στ>θή· 
καί ή λέόη Αστιγς παρετήρει εί; τά βλέμματά τη; 
τήν αύτήν έκφοασ.ν, τήν όποιαν είχεν ίόεΐ και έπί

Ό κ/οιξ τού Λ ά ί^"ΐ ".π>Ε·έό'·ά ο.σί'.έωχ τέ>· ά’γ/ανα ‘Γί»ύρ 
fu.-Tp'vdir τ>ΐΐ ΰοσι.Πσσητ.

δουξ φαινόμενο;, έβγαλε τό 
ξ·φο; σου καί ΰπερασπίσου·
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ειδεμή, τώραεύθύς πίπτεις νεκρός είς τούς πόδαςυ.ου. 

—Βάλε τά ξίφος σου είς τήν θήκην, μυλόρδε.
άνέκραξεν ή Ιωάννα έμβάσα εις τά μέσον. Λησμο 
νεϊς ενώπιον τίνος εύρίσκεσαι.

—Οχι, άπεκρίθη ύ Νορθουμπερλάνδ, δεν τά λη- 
σμονώ· είμαι ενώπιον βασιλίσσης ήτις είς έμε 
χρεωστεϊ τά στέμμα της ... Ο άνθρωπος λοιπόν 
οστις είχε τήν δύναμιν νά θέση τά στέμμα τούτο
εις τήν κεφαλήν σου, ήμπορεΐ, άν θέλη, καί νά το 
αφαίρεση ! I

—Κρίνε τώρα ή Μεγαλειότης Σου ποιος άπό 
τούς δύω ημάς είναι προδότης, είπεν είρωνικ.ώς ό 
Σίμων Ρενάρ.

—Ναι, είπεν ή ιωάννα, τώρα ή'είρω τί νά 
στοχασθώ περί τούτου . . . μυλόρδε, ήκολουθησεν 
άποτεινομένη έζουσιαστικώς πρός τόν πενθερον της, 
διατάττω τήν Εξεχάτητά Σου καί νά έξέλθη; εύθύ; 
άπά τό παρεκκλησίου τούτο.

— Καί τί θά γείνη άν δέν υπακούσω·,
— Η έξοχό'ης Σου θά πράξης φρονίμως άν δέ* 

μέ φέρης εις δεινήν τοιαύτην άνάγκην . . . ύπά 
κουσε, ή άνάμενε τά; συνέπειας τής απείθειας σου

—Καί ποΐαι λοιπόν θά ήναι αί φοβεραί αύταί 
συνέπειαι ;

— ή άμεσος κράτησίς σου, είπεν ά κόμη; Πεμ- 
πρώκ, καί έπλησίασε πρός αύτόν, πήν χεΐρα εχων 
έπί τής λαβής τού ξίφους του . . . Ναι, κυρία μου, 
άν ή Εξοχότης Του δέν ύπακούση έκουσιως εί: 
τάς διαταγάς τή; Μεγαλειότητος Σου, ήμΛς θα 
τόν άναγκάσωμεν. I

—Ιωάννα, είπεν ό δούξ συνελθών αίφνης εί: 
εαυτόν · σοΰ τό λέγω, καί πρόσεχε νά τό νοή 
σης. Αργότερα δέν θά η.αι πλέον καιρός· εΐσα· 
είς χεΐρα; ανθρώπων οιτινες θε)ουν τόν όλεθρόν σου

— Οχι, κυρία μου, είπεν ό Ρενάρ, ό'ον τό έναν 
τίον. Από τόν όλεθρον αύτού έξαρτάται ή σωτη
ρία σου. |

— Μη'τε λε'ζιν πλέον μήν εϊπήτε περί τούτου ! 
είπεν έντο'νω; ή βασίλισσα. *Αν ήστε άληθώ; ό,τι| 
λέγετε, μυλόρδοι, πώς είστε, πιστοί υπήκοοί μου, 
άφήσατε όλας σας τά; έριδας.

— Ποτέ! έκραύγασεν ό Νορθουμπερλά>ύ . . . .'
0 κύριος 1’ε,άρ ά; ύπερασπισθή !

— Μίαν απειλήν άκόσ.η, αυλάαδε, είπεν ή Ιωάν 
να, ζηά σ= θ:τω ύπό κ.άτχσιν.

— £1 ! είπεν ό Σίμων ί>ενάο, οί απειλούμενοι 
άνθρωποι ζουν πειισσότερον τών άλλων . . , Παρα
καλώ τήν Μεγαλειότητά Σου ν’άφήση; πάσαν κατα 
τούτο έλευθερίαν εις τήν Εροχότητά Του.

— Ευδοκείς, Μεγαλειοτάτη, ήοώτη.σεν ό δού:
» Λ >γ y f . , , , , ‘ . « ,εα',α,ων το ζιφο; εις ίϋ,μ Uz./τ,ν του, να αχροα
σθης μίαν στιγμήν κατ' ΐδίχυς

— Οχι τ .ι,α, μυλόρδε. Αυοιον, είς τό συχοού-
λιον, θ ακούσιο ότι καί α* εϊπής . ■ . Καί σ’ έϊ,οο-
κιζω, εν ονόματι τής πίστεως τήν όποιαν μού
χρεωστ ίς, νά ζαύσκς πάσαν έως τότε έχθ.ι/ή»
πράζι·.· εγω τόν ίπποτικόν σου λόγο» ;

— ! ·ν £λ61’> άπε/ριθη, μετά δισταγμόν τινα, 
ό δουξ.

— Καί τον έδιιόν σου, κύριε Ρενάρ ;

— Επειδή ή Εξοχότης Του τόν έδωκεν είς τήν
Μεγαλειότητα Σιυ, δέν διστάζω καί έγώ νά δώσω 
τον έδικόν μου, άγκαλά καί μέ δυσαρέσκειαν, δέ»

1 τό κρύπτω.
— Μυλόρδε, είπεν ή βασίλισσα πρό; σόν Νοο- 

θουμ.περλάνδ· αύριο» δέν θά λειψής άπά τό συμ- 
βούλιον ρ

— Αν ή Μεγαλειότης Σου τό έπιθυμής, εοχοσαι 
άναμφιβόλως· και μολαταύτα, έπειδή ή γνώμη

ιμου απαυέσκει κατά δυστυχίαν εί; τήν Μεγαλειό
τητα Σου, δέν βλέπω τήν άνάγκην τής παρου
σίας μου.

— Να έλθης, μυλόρδε, νά έλθη,ς· αύτή είναι 
ή επιθυμία μου, αύτή εΐ»αι ή διαταγή μου.

— Καί δι’ έμέ, κυρία μου, αί επ.θυμίαι τής Με- 
Ιγαλειότητό; Σου είναι διατα αί.

— Αρκεί . . . Κύριε Ρ·νάρ, άκολούθει με, έχω 
άνάγ·ην τού βραχίονόςσου μέ/ρι τών δωμάτων μου.

Ε ώ δέ ό πρ;'σβυς ήτοισνζετο ν’ άκολουθήση 
τή.ν βασίλισσαν, είδεν εί; τού; πόδας του τόν πίλον 
τού Νορθουμπερλάνδ όστις είχε μείνει κατά γής.

— Εζ’χασες τόν πιλόν σο «, Εξοχότατε, είπε 
χαμόγελών μεταξύ φιλοφροσύνης καί χλευασμού· 
έπρόσθεσε δε χαμήλωσα; τήν φωνήν, άλλ’ όχι τό
σον ώστε νά μήν ακούεται-

— Ιίίθϊ νά ήτον καί ή κεφαλή σου μέσα!
— Α ! . . . άνέκραξεν ό δούξ φέρων τήν χείρά του 

•ίς τό ξίφος . . . Πλήν, έως αύριον, είσαι άπαρα- 
ίαστος.
0 Σίμων Ρενάρ, ώ; καλός διπλωμάτης, έπ.οσ- 

ποιήθη ότι δέν ήκ.ου'ε, καί συνώδευσε θριαμβικάς 
την βασίλισσαν.

Τήν μεσημβρίαν λοιπόν τή; άκολούθου ημέρας, 
συ ήλθε τό συυβούλιον, προεδρευούσης τής βασι- 
λίσσης· άλλ’ αί φθάσασαι τήν νύκτα καταθροητι- 
καί ειδήσεις έτροπολό ησαν τό αντικείμενου τής 
συνεδριάσεως, καί ήτον λόγος πρό πάντων νά λη- 
φθούν άμέσως μέτρα όρστικά κατά τών άνταρτών.

Αφού έκάθησεν ή Ιωάννα εί; τόν θρόνον, ό κόμη; 
τού Πεμπρώκ άπεύθυνε πρό; αύτήν τόν λόγον ώς 
ακολούθως·

— Μέ μενάλην μου θλίψιν ά-αγκάζομαι νά κα- 
θυποβάλω είς γ'ώσιν τής Μεγαλειότητος Σου επι-

,στο'ήν διά τής όποια; μανθάνομεν ότι ό κύριος 
I Ισδουάρδος ’’Αστιγξ, έπί κεφαλή; τεσσάρων χιλιά
δων άνδρών, έκηρύχθη ύπερ τής βασιλόπαιδο; 
Μαρίας. Παοεκτός τούτου, έξ κουητεϊαι ύψωσαν 

|τήν σηυαίαν τής άντα-σίας. II Μεγάλε ιότ ης Σου 
•’γνώριζες ήδη ότι οί κομήτες τού Σούσσε’», τού 
Βαθ καί τού όξφόρδ, ό λόρδο; Γουε*τγώρθ,ό κύριος 

|Θωμάς Κορνουαλλής καί ό κύριος Εέρΐαος Γερνιγ- 
|γάμ έκί-ησαν εί; αποστασίαν τού; χωρικούς τού 
Σουφόλκ καί τού Νορφόλκ. Τί συνέβη μετά ταύτα-, 
ό λόρδος Γουΐνδσ··ρ, ό κύριος Εδμ.ό*σος Πηκχάμ, 
ό κύρη; Ρουέοτο; Λρονύ καί ό κύριο; ΐίδοοαρδος 

,Λστιγς έποαςαν τό αύτό μέ τού; χωρικούς τού 
j Βωκκιναχσάϊρ· ό κύειο; Ιωάννης Γουΐκλιασς καί 
ό κόρ ο: Λεονάοδο; Ίσαμπ ρλαίν έτέθ/,σαν έπί κε- 

Ιφαλη; τρομ-ρα: αναρσίχ: είς Οέφορδσαϊρ, δ κύ- 
Ιρίος Θωμάς Τ-εράμ έπραζε τό αύτό εί; Νορθαμ -

πτωνσάϊο· καί, τήν ώραν ταύτην, όλοι οί ρηθέντες 
άντάοται στρατεύουν εις Φραμλιγγάμ-Καΐστλε, 
όπου εύοίσκεται σήμερον ή λέδη Μαρία.

— Πρέπει, είπςν ή Ιωάννα, νά θέσωμεν είς ενέρ
γειαν όλα τά δυνατά μέσα, ώστε νά καταστείλω- 
μεν ταχέως τήν ανταρσίαν πρέπ ι, άνευ τής πα
ραμικρά; άναβολής, νά κινήσωμεν στρατόν κατά 
τών άνταρτών.

— Καί εις ποιον στοχάζεσαι ή Μεγαλειότης Σου 
νά έμπιστευθγς τήν αρχηγίαν ·, ήρώτησεν ό κόμης 
τού Πευ.π;ώκ.

— Εις'εκείνον όστις, νοαίζω, έχει περισσότερον 
είς τούτο δικαίωμα, άπεκρίθη ή βασίλισσα· είς 
τόν πατέρα μου, τόν δούκα τού Σουφόλκ.

— II γνώμη μου, είναι, είπεν ό κόμης τοΰ Αρον- 
δελ, νά έκλεχθή καλή,τέρα ό δούξ τού Νορθουμπερ
λάνδ. Παντού όπου ό δούξ εφεοε τά όπλα μας,

V , κ Ν r f Λ » η ' »*» αν'όειζε ναζφορσ. H αναμνγισις της καταστρο- 
φής τών άνταρτών τού Δωσσινδαίλ θά ήναι ισχυ
ρά ύπερ αύτού σύμμαχος. Νικήσας άπαξ εις Νορ
φόλκ, τόσον φοβερόν κατέστησε τ’ ο ομά του, ώστε 
κάνεις δεν θά τολμήσ/ι ν’ άντιταχθή κατ’ αύτού.
Ναι, ή Εξοχότης Του έχει τά προφανέστερα έπί 
τής άρχηγίας ταύτης δικαιώματα. Επειτα, είναι 
ανάγκη ν’ αναφέρω ότι, καθ’ όλους τούς λόγους, ό 
Νορθουμ,περλάνδ διακρίνεται ώς ά έξοχώτερος πο 
λεμικός άνήρ τού βασιλείου, καί ότι, παρά τήν 

ρατηγικήν άνδρείαν καί Ικανότητα, ή Εξοχότης 
Του είναι παντός άλλου υπέρτερος καί κατά τήν 
διπλωματικήν εμπειρίαν ·,

—Ψηφίζω ύπερ τού Νορθουμπερλάνδ, είπεν ό 
Σεσιλ.

— Καί εγώ δμοίως, έπρόσθεσε·' δ ήντιγκτων.
— Παμψηφεί, παμψηφεί, ανέκραξαν πανταχόθεν.
— Ακούεις ; είπεν ή Ιωάννα ποός τόν δούκα.

Ή Δξοχό της Σου τί λέγεις ; δέχεσαι ;

— Οχι, άπεκρίθη άνυπομόνο.ς ό δούξ. Είμαι 
πρόθυμο; νά χύσω καί τήν τελευταίαν τού αίμα
τος μου ρανίδα ύπ:ρ τής Μεγαλειότητός Σου, 
άλλ έννοώ τόν σκοπόν τών ύπουλων τούτων λόρ
δων, καί δεν άπατώμαι- μόνον σκοπόν έχουν νά 
με άπομακρύνουν άπό πλησίον σου. Τό καλήτεοον 
είναι νά διορισθή αρχηγός τοΰ στρατού ό δούξ τού 
Σουφόλκ, καί είς εμέ νά μείνΐ} ή αρχηγία τού 
Πύργου τού Λονδίνου.

— ’Επίμε-ε, είπεν ό Ρενάρ είς τό αύτίον τή; 
βασιλίσσης· ή Μεγαλειότης Σου εχεις διπλούν εις 
τούτο συμφέρον. Η Μαρία θά νικηθή, καί ή Με-
γαλιιότης^Σου θ’άπαλλαχθή; άπό τόν ζυγόν τούxi? ήνωμ£νβς ‘εύχάς. .........------------- - ·“’ S»jvi* ·υικ
δουκός. Αν ό δούξ τού Σουφόλκ άναχο>ρήσνι, καί 
ό δούξ τού Ναρθουμπερλάνδ μεί-η απόλυτος κύ
ριος τού Πύργου τού Λονδίνου, δέν θά ήσαι ποτέ 
αληθινή βασίλισσα.

— Εχει; δίκαιον, κύριε .... Μυλόρδε, ήκο- 
λούθησε ς-ραφεϊσα πρός τόν δούκα, παραδέχομαι 
όριστικώ; τήν γνώμην τού συμβουλίου, τό όποιον 
καλτ,τέραν έκλογήν δέν ήδύνατο βέβαια νά κάμγ, 
καί σέ παρακαλώ νά σομμορφωθή; μέ τάς έπιθυ, 
μίας του καί μέ τάς έδιχάς μου.

('Ι'υλλάοιςν 4ί. Τομ. Β'.)
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— Αλλ’ ή Μεγαλειότης Σου έπρότεινες πρώτη 
τόν δούκα τού Σουφόλκ.

— Ναι, πλήν έσκέφθην μετά ταύτα καλήτερα· 
και, επειδή ό σύζυγός μου ένόμισε πρέπον νά μ’ έγ- 
καταλείψη κατά τήν κρίσιμον ταύτην περίστασιν, 
απεφασισα να ζητησω άλλου τό όποιον μ.ού ήρ- 
ν/,θη ςήριγμα. Η Εξοχότης Σου λοιπόν πρέπει 
νά παραδώσιρς τά κλειδιά τοΰ Πύργου είς τόν 
δούκα τού Σουφόλκ.

— Μέ συγχωρεϊς, Μεγαλειοτάτη ....
— Δέν δέχομαι κάμμίαν πρόφασιν· δέν θ’ άφή

σω ποτέ νά μ’ εγκατάλειψη ό πατήρ μου, καί 
άπαιτώ νά δεχθής.

— Αν, τωόντι, έπιμένη,ς, Μεγαλειοτάτη, είς 
Iτήν διαταγήν, θά δεχθώ έξ άνάγκης· άλλά, κυ
ρία μου, λάβε, παρακαλώ, ύπ’ όψιν ολον τό άπε- 
ρίσκεπτον τής πράξεως...............

— Τό συμβούλίον, είπεν ό λόρδος Αρονδελ, πε
ριμένει άνυπομόνως τήν άπόφασιν τή; Εξοχότη- 
τός Σου.

— Τήν άπόφασιν μου .... Πολύ καλά ! 
ιδού ποία είναι. ’Επειδή όλοι τό θέλετε, άναχωρώ· 
καί δέν διστάζω ποσώς, μυλόρδοι, περί τής άφο- 
σιώσεώς σας ποός τήν βασίλισσαν, τής όποιας τήν 
σωτηρίαν έμπιστεύομαι εις τήν τιμήν σας.

— έχάθη ! έμουρμούρισεν ό Σίμων Ρενάρ είς 
τό αύτίον τού Νουάλ, τρίβων περιχαρώς τάς χεΐ-
άς του.

— Τό δίπλωμα τής Εξοχότητάς Σου θά όπο- 
Ιγραφή επ’αύτής τής συνεδριάσεως, είπεν ή Ιωάννα, 
καί έπιμόνως σέ παρακαλώ νά μεταχειρισθής τήν 
μεγάλη,τέραν ταχύτητα.

— Απόψε μάλιστα, άπεκρίθη δ δούξ, οί έπι- 
τελεΐς μου έρχονται νά μ’ εύρουν είς Δούραμ-Χάουζ· 
θά φροντίσω δέ ώστε τά πολεμεφόδια καί τό πυ
ροβολικόν ν’ αναχωρήσουν πρό της ήμερας.

Μετ’ όλίγας στιγμάς σιωπής, διαρκοάσης τής 
οποίας τά μέλη όλα τού ιδιαιτέρου συμβουλίου 
ήρχοντο διαδοχικώς καί υπέγραφαν τό δίπλωμα 
τού αρχιστρατήγου, ό κόμης τού Πεμπρώκ, έγχμι- 
ρίζων αύτό ποός τόν δούκα, είπεν·

— ϊδού τό δίπλωμα τής Εξοχότητάς 
έσφραγισμένον μέ τήν μεγάλην σφραγίδα 
Κράτους.

— Είναι θανάτου άπόφασις κατ αύτού, ειπεν 
ό Ρενάρ πρός τόν Νουάλ.

Ο δούξ τότε έσηκώθη, καί, μέ πολλήν αξιο
πρέπειαν, έλάλησεν ό>ς έζής·

— ·ν......Λ..ί δέν είναι ν’ άντισταθώ

ίου,
τού

Συγχωρημένον εί; έμέ δέν είναι ν’ 
τάς ήνωμένας ‘εύχάς τής βασιλίσσης καί τού 

συμβουλίου της. όσον άν ήναι σοβαραί αί ύποψίαι 
μου περί τών πιθανών, κατά τήν απουσίαν μου, 
αποτελεσμάτων ολέθριων τινών επιρροών, είναι 
καί περιστάσεις ; καθ’ άς ή φωνή τής τιμής πρέπει 
νά καταπνίζη τήν φωνήν τής φρονήσεως. Επειτα, 
ό δυσπιστών πολύ κατά τών ανθρώπων καί τών 
πραγμάτων, δυσπιστεΐ πολύ καί κατά τ*οΰ ίδιου 
ίαυτούτου, καί κατά τής θείας αύτής Προνοίας. 
Ελπίζω δέ ότι τό αύτό αίσθημα τής τιμής, τό 
όποιον μέ παρακινεί νά σπεύοω έξ
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«τών φανερών έχθρών μας, θά μέ προστατεύση 
καί έσωτερικώς κατά τών κρύφιων μου έχθρών. 
Καί σκεφθήτε καλώ;, μυλόρδοι, οτι ή κατ’ έμοΰ 
επιβουλή θά εκταθή καί μέχρι τής βασιλίσσης 
αύτής. και δτι ή βασίλισσα έδέχθη τούς δοκού; σας. 
Σκεφθήτε πεοιπλέον δτι ή υπόδεσις τής βασιλίσσης 
είναι υπόδεσις τοΰ Θεού, διότι ή διατήρησις τής 
άγιας μας θρησκευτικής μεταρρυθμίσεων συνδέεται 
μέ τήν διατήρησιν τής ύπερτάτης έξουσίας τής 
Αύτής Μεγαλειότητός. Σκεφθήτε τέλος πάντων 
δτι επομένως ή προδοσία σας, καί τήν έκδίκησιν 
τών ανθρώπων άν άποφύγη, δέν θ’ άποφύγη ποσώς 
τήν έκδίκησιν τοΰ ϊψίστου.»

H βραχεία καί πυλυτάραχος τή; δυστυχούς 
Ιωάννας μασιλεία έπλησίαζεν εί; τό τέλος της. 
Ταχυδρόμος δέν ήρχετο, χωρίς νά φέρη τήν εΐδησιν 
άπειρων συναινέσεων έκ μέρους-έπαρχιών καί δήμων 
είς τάς άςιώσεις τής βασιλόπαιδος Μαρίας, ήτις 
εύρίσκετο ήδη έπί κεφαλής τριάκοντα χιλιάδων 
άνδρών, στρατού, κατά τά δύω τρίτα τούλάχι
στον, δυνατωτέρου τού στρατού τού Νορθουμπερ- 
λάνδ. Ποόσθες δτι καί ή πρωτεύουσα αύτή έστα- 
σίαζε* καθ’ ήμέραν έπεσωρεύοντο άνθρωποι πολλοί 
εί; Σμιθφείλδ, καί, αρχηγόν εχοντες τόν γνωστόν 
νέον Γιλβέρτ, έπροχώρουν μέχρι τών πυλών τού 
Πύργου τού Λονδίνου, προσκαλούντες τήν φρουράν, 
έν όνόματι τής βασιλίσσης Μαρίας, ν’ άφήση είς 
αύτούς έλευθέραν τήν είσοδον. Αποκρουόμενοι εύ
κόλως, έπανήρχοντο καί πάλιν τήν έπαύριον, καί 
φόβος ήτον πολύς μήπως άπεφάσιζαν νά έπιχει- 
ρήσουν τακτικήν έφοδον,

Είς δέ τόν ΝορΟουμπερλάνδ τό ιδιαίτερον συμ
βουλών είχεν, επίτηδες, επιβάλει σχέδιόν εκστρα
τείας άναγκάζον αύτόν νά προβαίνη μέ πολλήν βρα
δύτητα. ’Αλλά δέν έτόλμα νά πράξη άλλως, διότι 
έγνώριζεν δτι ci πολυάριθμοι έχθροί του, ολίγον 
άν άπεμακρύνετο άπό τό σχέδιόν τούτο, δέν θά 
έλειπαν ν’ αποδώσουν εϊς έλλειψιν αύτού καί τάς 
μικροτέρας του αποτυχίας. Σπανία ήτον ή ανδρεία 
τού δουκός- άλλά δέν ένόει, φαίνεται, δσον έπρε- 

δτι, είς περιστάσεις τινάς, ή τόλμη γίνεται 
ιησις, καί οτι, είς τάς περιστάσεις ταύτας ή 

ποτέ, πρέπει νά παίζη κάνεις τό όλον διά τό δλον. 
Οθεν καί δέν έβράδυνε νά αίσθανθή σκληρώς τήν 
αλήθειαν τή; αρχαίας γαλλικής παροιμίας· Qui 
remet compiOmet (Αναβολή, καταστροφή), καί 
μετέβαινεν άπό τό κακόν είς τό χειρότερον.

Τέλος πάντων, συμβάν καταστρεπτικόν, άπο- 
δειλιάσαν τούς έδικού; του, ένεθάρρυνε μεγάλως 
τάς ελπίδας τών οπαδών τής Μαρίας. Ες πλοία, 
προμηθευμενα καλώς μέ στρατόν καί πολεμεφύδια, 
έφύλατταν έμπροσθεν τού Γιαρμάουθ, ώστε νά 
εμποδίσουν, χρείας τυχούσης, τήν διά θαλάσσης 
φυγήν τής βασιλόπαιδος. 0 ς-ρατολογών ύπέρ αύ
τής είς τά περίχωρα εκείνα κύριος Ερρίκος Γερ- 
νιγγάμ, συνδιαλεχθείς μετά τών πλοιάρχων, τούς 
έπεισε νά κηρυχθούν ύπέρ αύτής.

όταν ή είδησις τής λειποταξίας ταύτης έφθα- 
σεν εϊς τόν Πύργον τού Λονδίνου, οί θερμότεροι τών 
οπαδών τή; Ιωάννας άπηλπίσθησαν καί άπεφάσισαν

— Αί ύποψίαι τής Εξοχότητάς Σου είναι άδι
κοι, είπε διαμαοτυρόμενος ό κόμης Αρονδελ.

— Δεν λέγω τίποτε πλέον πεοί τούτου, άπε
κρίθη ό Νορθουμπερλάνό, εΐμή μόνον δτι, εις 
θυελλώδεις τοιούτους καιρούς, ήθελα νά εβλ,επα 
είς δλους σας μεγάλ.ην εύθύτητα καρδίας, μεγά
λην σταθερότητα αρχών, καίά'ρνησιν πάσης δυσμε- 
νείας, παντός φθόνου, παντός προσωπικού συμφέ
ροντος.

— Τοιαύται είναι, μην άμφιβάλλης, αί δια
θέσεις όλων ήμών, είπεν ό Σεσίλ.

— Παρακαλώ τόν Θεόν ουτω νά ήναι ! άπε
κρίθη ό Νορθουμπερλάνδ.

— Καί ήμεϊς παρακαλούμεν, είπεν ό Πεμπρώκ 
πρός τόν Ρενάρ, ποτέ νά μήν έπιστρέψη ό άλαζών !

— Σουφόλκ, έπανέλαβεν ό δούξ, σού παραδίδω 
τήν φρουράν τού Πύργου τού Λονδίνου, καί σε 
προσκαλώ νά φυλάττης καλά, άν θέλης νά δια
τηρηθώ τό στέμμα είς τήν κεφαλήν της θυγατρός 
σου .... Τώρα, κυρίαμου, έπρόσθεσεν ύπερηφάνως, 
αποχαιρετώ τήν Μεγαλειότητα Σου.

— 0 Θεός νά εύλαγήση τά δπλα σου ! άπεκρίθη 
ή ίωάννα μέ οχι όλιγωτέραν υπερηφάνειαν.

— Ωρα καλή, μυλόρδε, είπεν ό κόμης Αρονδελ. 
Λυπούμαι πολύ δτι δέν δύναμαι νά συστρατεύσω 
μέ τήν Εξοχότητά Σου. Εύχαρίστως θά εξέθετα τήν 
ζωήν μου εϊς κίνδυνον, υπερασπιζόμενος τήν 
ζωήν σου.

— ίούδα ! έμουρμούρισεν είς άπάντησιν ό δούξ.
Διαλυθείσης τής συνεδριάσεως, ή βασίλισσα

έξήλθε* τήν ήκολούθησαν δέ ό πατήρ της, οί δύω 
πρέσβεις καί πολλοί άλλοι τών συνωμοτών.

— Ας συγχαρώμεν άλλήλους, είπεν ό Πεμπρώκ 
πρός τόν Ρενάρ, ίδού, άπηλλάχθημεν άπό τόν Νορ- 
θουμπερλάνδ* τόν δέ Σουφόλκ εύκόλως τόν κατα
φέρομε ν.

— Προ τής αύρινής έσπέρας, ή βασιλόπαις Μα
ρία άναγορεύεται βασίλισσα είς Λονδΐνον, άπεκρίθη 
ό Σίμων Ρενάρ.

’Ενώ έλέγοντο ταύτα, ό δούξ τού Νορθουμπερ- 
λάνδ, συνοδευόμενος άπό τόν μαρκήσιον Νορθάμ- 
πτων, τόν λόρδον Γρέΰ καί διαφόρους άλλους λόρ
δους, εμβαινεν είς τήν λέμβον του καί έφθανεν 
είς τό παλάτιον αύτού Δούραμ-Χάουζ.

Τό έσπέρας, έπεθεώρησε τόν στρατόν του, καί 
ήτοιμάσθη κατά πάντα διά τήν έκστρατείαν.

Τήν έπαύριον, διερχόμενος άπό πρωίας τό Σ·-

οεδίτς έπί κεφαλής τής r-ρατευούσης μοίρας, διέ·» 
σχίζε τά κύματα τών περιέργων, μεταξύ τών 
όποίων έβασίλευε πάντοτε κατηφής καί απειλητική 
σιωπή'. Οθεν, στραφείς περίλυπος πρός τόν ίππεύον- 
τα πλησίον του λόρδον Γρέΰ, είπεν·

— 0 λαός επισωρεύεται νά μας ίδή διαβαί
νοντας, άλλά κάνεις δέν μας έπεύχεται κατευόδιον.

ΕΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Α.

νά μεταβούν εις τόν εχθρόν. Ο δούξ τσύ Σουφόλκ, 
άδημονών, έγραψε πρό; τόνλόρδον Γυιλφόρδ Δώδ
λεϋ, προτρέπων αύτόν νά έπανέλθη· ό δέ Δώδλεϋ 
έσπευσε νά ύπακούση ταχέως είς τήν πρόσκλησιν 
ταύτην, δείξας οτι έντρέπετο διά τά προτητερινόν 
πεΐσμά του.

Η ίωάννα τόν ύπεδέχθη μέ πολλήν φιλοφρο
σύνην καί αγάπην, καί καταπολλά κατανυκτική ήτον 
ή πρώτη των συνέντευξις, γενομένη έμπροσθεν 
τού δουκός τού Σουφόλκ, τής δουκίσσης τού Νορ- 
θουμπερλάνδ καί τής λέδης Αστιγξ. Ο λόρδος 
Γυιλφόρδ έπεσε μέ πολλήν συγκίνησιν εϊς τούς πόδας 
της, ζητών άπειράκις συγγνώμην διά τήν άπερί- 
σκεπτον Οιαί δχι τόσον γενναίαν διαγωγήν του, 
καί μετανοών πικοώς διότι είς ώραν κινδύνου τήν 
έγκατέλιπε.

— Νά σ’ έπιπλήξω δέν θέλω, φίλτατε Δώδλεϋ, 
άπεκρίθη ή ίωάννα .... καί ώστόσον, καί ώστό- 
σον δέν σού τό κρύπτω, ή απουσία σου έπροξένησεν 
είς έμέ περισσοτέραν θλίψιν παρ’ δ,τι λυπηρότερον 
ήσθάνθην κατά τάς δε^άς ταύτας ημέρας .... 
Τό στέμμα μου, τό ήξεύρεις καλα, ήτον καί έδι- 
κόν σου .... Πλήν, άλλοίμονον ! τώρα, φοβούμαι 
δτι τό έχασα τό στέμμα αύτό, τό όποιον δι έμέ 
μέν ήτον κρόταλον χωρίς αξίαν, διά σέ δέ κειμή 
λιον άνεκτίμητον.

— Ω ! μή λέγης τούτο, βασιλισσά μου. · Τά 
πράγματα δέν είναι τόσον μπηλπισμένα καθώς 
φαντάζεσαι . . . έπιστολάς έχω τού πατρός μου, 
πλήρεις θάρρους καί έλπίδος. Διά τής τελευταίας 
του μάλιστα αναγγέλλει δτι έσκόπευεν αυριον νά 
συγκροτήση μάχην* καί ό πρεσεχής ταχυδρόμος 
Οά μάς φέρη βέβαια τήν νίκην του.

— 0 Θεός νά δώση, άγαπητέ μου λόρδε ! 
άλλ’ ένώ δέν έχω τόσας ελπίδας. Εστειλα δια
ταγήν είς τούς δημάρχους τών διαφόρων κομη
τειών νά ςφατολογήσουν, καί έπροσκάλεσα έδώ, 
δι’ αυριον, τόν λόρδον δήμαρχον καί τάς κυριω- 
τέρας άρχάς τής πρωτευούσης, ώστε νά σκεφθώμεν 
δλοι δμού περί τού πρακτέου εί; τοιαύτα; δυσχε
ρείς περιστάσεις.

— Κόρη μου, είπεν ό δούξ τού Σουφόλκ, είναι 
χρέος μου νά μή σέ άφήσω είς άγνοιαν δτι έλαβα 
άπό τήν Αύτού Εξοχότητα, τόν δοΰκα τού Νορ- 
θουμπερλάνδ, επιστολήν πολύ διαφέρουσαν τών 
δσας αναφέρει ό λόρδος Γυιλφόρδ< 0 δούξ φαίνεται 
πολύ αβέβαιος· ή λειποταξία άπό ώρας είς ώραν 
κατέστενεν άραιοτέρας τάς φάλαγγας τού στρατού 
του, καί, άν δέν λάβη επικουρίαν, τήν όποιαν έπι- 
μόνως καί ταχέως ζητεί, άδυνατεϊ νά έλθη είς 
χειρας μέ τόν έχθρόν.

— ίδού, μά τήν άλήθειαν, κάκισται άγγελίαι, 
μυλόρδε ! άνεκραξε θλιβερώ; ή ίωάννα.

— Δέν έχομεν λοιπόν κάνένα νά τού στείλω- 
μενς ήρώτησεν ό λόρδος Γυιλφόρδ Δώδλεϋ. Αν 
ήναι ανάγκη αρχηγού, έγώ είμαι έτοιμος.

— 0 δούξ έλαβεν ήδη δλους τού; σωματοφύ
λακας, άπεκρίθη ό Σουφόλκ· δέν ήμποροΰμεν πλέον 
ν άφαιρεσωμεν άπό τήν φοουράν τού Πύργου ούτε 
ένα μόνον άνδρα. Η πόλις τού Λονδίνου είναι σχεδόν

|είς έπανάστασιν* άπό στιγμής είς στιγμήν, τό 
φρούριον ήμποεεΐ νά πολιορκηθή άπό τόν όχλον, 
κηρυχθέντα ύπέρ τής Μαρίας. Αν άπομακούνωμεν 
τούς ολίγους μείναντας πιστούς στρατιώτας, πώς 
νά κρατήσωμεν εις συστολήν τούς στασιάζοντας ;

— Μυλόρδε, είπεν ή δούκεσσα τοΰ Νορθουμ
περλάνδ πρός τόν Σουφόλκ, δέν έδειξες τήν άπαι- 
τουμενην ενέργειαν απέναντι τού ιδιαιτέρου συμ-r 
βουλίου. Τό συμβούλιον τούτο σέ κατέβαλεν ήδη, 
καί, έντο; ολίγου, ή δύναμις αύτού θ’ άπορροφήση 
τήν δύναμιν σου .... καί ή Μεγαλειότης Της 
άκόμη έδωκε πολλήν προσοχήν εϊς τάς έπιβούλους 
τού Σίμωνος Ρενάρ συμβουλάς.

— Από τόν Σίμωνα Ρενάρ καλάς πάντοτε 
συμβουλάς έλαβα, είπεν ή ίωάννα.

— Απατάσαι, βασιλισσά μου, άπεκρίθη ό Δώδ
λεϋ. Ο Ρενάρ συνωμοτεί κατά τού θρόνου σου, 
κατά τής ζωής σου.

— Είναι άληθέστατον κατά δυστυχίαν, είπεν 
δ Σουφόλκ. Ανεκάλυψα πολλά; τών στυγερών ρα
διουργιών του.

— Α! άνέκραξεν ή ίωάννα, άν μού αποδείξετε 
τήν προδοσίαν του, ή τελευταία πράξ.ς τής έξου
σίας μου θά ήναι ή κατ’ αύτού έκδίκησις !

— Ήμποροΰμεν νά έμπιστευθώμεν είς τήν 
φρουράν ·, ήρώτησεν ό Γυιλφόρδ.

— II φρουρά είναι αμφιρρεπής, άπεκρίθη δ Σου
φόλκ· καί, άν δέν πράξωμέν τι ώστε νά έπανορθώ- 
σωμεν τό ηθικόν της, φοβούμαι μήπως κηρυχθή 
ύπέρ τής Μαρίας.

— Καί τά ιδιαίτερον συμβούλιον;
— Ενασχολεϊται δραστηρίως, έν τώ σκότει, 

περί τής έξοντώσεως ήμών καί περί τής ιδίας 
του σωτηρίας.

— ίωάννα, είπεν ό λόρδος Γυιλφόρδ Δώδλεϋ, 
δέν θέλω ν’ άπολ.ογηθώ' άλ.λ’ όποιονδήποτε μέσον 
μού παρουσιασθή πρός έπανόρθωσιν τών σφαλμάτων 
μου, θά τά μεταχειρισθώ άδιστάκτως. Τώρα πρό 
πάντων πρέπει νά δείςωμεν εύτολμίαν καί άπό- 
φασιν. Πρέπει νά φοβηθώμεν περισσότερον τό 
ΐδιαίτεοον συμβούλιον παρά τήν Μαρίαν καί τόν 
στρατόν της. Ενόσω είσαι κυρία τού Πύργου τού 
Λονδίνου, θά ήσαι κυρία τού Λονδίνου καί βασί
λισσα τή; Αγγλίας, - «ιαί άν άκόμη ό δούς, ό πα
τήρ μου, εγκαταλειφθή άπό τήν τύχην τών 
όπλων .... Δός μου εγγράφω; τήν άίειαν να 
συλλάβω αμέσως δλα τά επικίνδυνα μέλη τού 
ιδιαιτέρου συμβουλίου μετά τών δυω πρέσβεων 
Ρενάρ καί Νουάλ.

— Μυλόρδοι ! ι . . άνέκραξεν ή βασίλισσα έν
τρομος.

— Πίστευσε, βασιλισσά μου, ό'τι τούτο είναι 
τό μόνον μέσον τής σωτηρία; μας. Η τολμηρά 
αδτη πράξις Οά τού; κεραυνώση, καί θά τούς άναγ- 
κάση νά ομολογήσουν τούς αληθινούς των σκοπούς· 
καί, άν ή-αι έχθροί σου, καθώς ποσώς δεν αμφι
βάλλω, τότε θα άούς έχης εις τήν εξουσίαν σου.

— Καί ! ναί ! έχεις δίκαιον ... Θά σού 
δώσω, μάλιστα, τήν άδειαν. Τούλάχιστον, ούτως 
ή άλλως, τελειόνομεν.
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T^jv στιγμήν ταύτην, ή θύρα ήνοίχθη, καί είς 
τών κλητήρων ανήγγειλε τόν Ρενάρ, τόν Αρονδελ 
καί τόν Πεμπρώκ.

— Εγκαίρως έρχεσαι, κύριε Ρενάρ, είπεν ό 
Γυιλφόρδ χαιρετών αύτόν ύπερηφάνως· τώρα 5ά 
ήθελα νά στείλω νά σέ ζητήσω.

— Χαίρω τή άληθεία, άπεκρίθη, κύπτων ψυχρώς 
τήν κεφαλήν, ό πρέσβυς, δτι άπήλλαξα άπό τοιοΰ- 
τον κόπον τήν Εξοχότητά Σου. Καί περισσότερον 
άκόμη χαίρω, μυλόρδε, βλέπων δτι άνέλαβες τήν 
όποιαν αίφνιδίως είχες παραιτήσει άταραξίαν τοΰ 
ήθους σου, καί ήλθες πλησίον τής βασιλίσσης συ
ζύγου σου, τήν οποίαν άναμφιβόλως δέν θά έγκα- 
ταλείψη,ς πλέον.

— Αύθαδέστατε ! άνέκραξεν ό Δώδλεϋ . . . 
Φύλακες, συλλάβετέ τον !

— Δέν έχεις εξουσίαν νά πράξης ο,τι πράττεις, 
ειπεν ό Ρενάρ θέτων τήν χεϊρα εις τό ξίφος του.

— ’Εκτελώ τάς διαταγάς τής βασιλίσσης.
— Οΐ πρέσβεις είναι άπαραβίαστοι. ‘Ο αύτο-

κρατωρ Κάρολος ό Ε' βαθέους θά αίσθανθή τήν ϋοριν 
ήτις είς αύτόν, καί όχι είς έμέ, γίνεται·

— ’Αναδέχομαι τάς συνέπειας.
— ‘Η Μεγαλειότης Σου, κυρία, δέν θ’ άνεχθής 

βέβαια τήν τοιαύτην υβριν.
— Κύριε ‘Ρενάρ, άπεκρίθη ή ’Ιωάννα, έχω αφορ

μήν νά πιστεύσω δτι μ’ ένέπαιξες· άν πεισθώ δτι 
αί ύπψίαι μου’ ήσαν βάσιμοι, καί άδελφός άν ήσαι 
τοΰ αύτοκράτορος, μέ τήν κεφαλήν σου θά πληρώ
σεις τήν άπιφίαν σου.

— Κομίζω δτι ή Μεγαλειότης Σου Οά λάβης 
αφορμήν νά μετανοήσης .... Επειτα, τό ιδιαί
τερον ουμβούλιον θά διατάξει εύθύς τήν έλευθέρωσίν 
μου.

— Τότε είναι άναγκαΐον, είπεν ό Δώδλεϋ, ή δια 
ταγή νά μή βραδύνη, διότι σκοπεύω νά συλλάβω ε
πίσης καί τά πλείστα τών μελών τοΰ συμβουλίου 
τούτου .... ’Επειδή δέ κατά τύχην εΰρίσκονται 
έδώ οί καλοί μας φίλοι, οί λόρδοι Αρονδελ καί 
Πεμπρώκ, θά σέ άκοληθήσουν καί αύτοί είς τήν 
φυλακήν.

— Τί σημαίνει τοΰτο·, άνέκραξεν εκστατικός ό 
Πεμπρώκ.

—Τοΰτο σημαίνει, άπεκρίθη χαμόγελών πικρώς 
ό Σίμων Ρενάρ, δτι ό λόρδος Γυιλφόρδ Δώδλεϋ, 
κοιμηθείς ύπνον βαθύν είς Σιών Χάουζ, έξύπνησε 
τέλος πάντων, άφοΰ ώνειρεύθη δτι τό στέμμα τής 
βασιλικής συζύγου του είναι είς κίνδυνον.

—Αστεϊσμός είναι βέβαια, έπανέλαβεν ό Πεμ
πρώκ .... Το ιδιαίτερον ουμβούλιον νά τεθή 
δλον σχεδόν υπό χρατησιν εί; κρίσιμους τοιαύτας 
στιγμάς ! . . . Μυλόρδε, θέλεις λοιπόν νά μά; 
αναγκάσεις νά φανερώσωμεν τήν εξουσίαν μας ;

Θέλω νά σάς αναγκάσω νά φανερώσετε τά; 
άτιμους σκευωρίας σας κατά τής μεγαλειοτάτη; 
βασιλίσσης .... Επάρετέ τους ! καί οί άλλοι έν
τός όλίγου θά τούς ακολουθήσουν.

Μίαν λέξιν πριν έξέλθωμεν, χαριεστάτη κυρία, 
είπεν ο Αρονδελ προς τήν ’Ιωάνναν,

θ/.ι> μυλόράε. ‘Ο λόρδος Γυιλφόρδ Δώδλεϋ

ενεργεί, καθώς σάς είπε, δυνάμει τής έξουσίας 
τήν οποίαν τοΰ έδωκα. Αύριον πρωί Οά συγκροτήσω 
ουμβούλιον ήμπορεΐτε νά παρευρεθητε, καί έκεϊ Οά 
έχετε δλην τήν ευκολίαν νά έξηγηθήτε καί ν’άπο- 
λογηθήτε·

Ταΰτα είπε, καί ένευσε πρό; τού; φύλακας, οΐ- 
τινες άπήγαγαν εύθύς τού; συνωμότας έξω τής αι
θούσης .

Ενφ άπεμακρύνοντο, έν μέσω τών στοατιωτών, 
ό Ρενάρ είπε μέ σιγαλήν φωνήν·

— Είναι καιρό; νά τελειώσωμεν τήν κωμωδίαν 
ταύτην.

— Ναί, βέβαια, άπεκρίθη ό Πεμπρώκ· καί αΰ- 
ριον, είς τό ουμβούλιον, ή πρώτη μου πρότασις θά 
ήναι ν’ άναγορευθή βασίλισσα ή βασιλόπαις Μαρία.

— Τί μυελά ό Γυιλφόρδ, νά νομίζει δτι ήμ- 
πορεϊ νά μάς κρατήσει είς τό κλωβίον ! είπε γελών 
ό Σίμων Ρενάρ . . . Εί; τόν Πύργον τοΰ Λονδίνου, 
κοιτών δέν είναι δστις νά μήν έχει μίαν τούλάχι
στον κρυφίαν έξοδον, καί κρύφια έξοδο; δέν υπάρ
χει τήν οποίαν νά μή γνωρίζω έντελώς.... Πη- 
γαίνωμεν, πηγαίνωμεν, άπόψε δέν θά μά; λείψη 
ασχολία.

Ολίγας ώρα; μετά ταΰτα, ή βασίλισσα εύρί
σκετο μόνη είς τόν κοιτώνα της, όταν ήκουσε δια
μιάς ήχον έλαφρόν όπισθεν τοΰ σκεπάζοντος τούς 
τοίχους τάπητος· έπειτα ό τάπης έσείσθη, εσχί- 
σθη, καί ή Ιωάννα, πλήρης έκπλήξεως καί φρίκης, 
είδεν άνθρωπον είσερχόμενον διά θύρα;, τής όποιας 
τήν ύπαρξιν όλοτελώς ήγνόει.

‘Ο άνθρωπος ούτος ήτον ό Σίμων Ρενάρ, όστις, 
χωρίς νά προφέρει λέξι», ήτένισεν ικανά; στιγμάς 
έπ’ αύτής τά απειλητικά του βλέμματα.

*Αλλ’ άποσπωμένη διαμιά; άπό τό είόος τοΰτο 
τής μαγείας, έσηκώθη, καί, μέ όργίλον τόνον φω
νής, έτραύλισε·

—Τί θέλεις·, πώ; ήμπόρεσε; νά φύγης άπό τήν 
φυλακήν, . . πώς ήμπόρεσε; νά έμβής έόώ ;

— Α διάφορον τό πώς.
— Από προδότας λοιπόν είμαι περικυκλωμένη,·
— Ερχομαι άπ’ εναντίας πρός τό συμφέρον σου, 

νά σε πληροφορήσω . . .
—Πρός τά συμφέρον μου! σύ . . . ώ Θεέ μου! 

σύ! . ...
—Νά, κυρία μου, νά σέ πληροφορήσω περί τοΰ 

άπειλοΰντός σε φοβερωτάτου κινδύνου . . . Μυλεδή 
Δώδλεϋ, δέν είσαι πλέον βασίλισσα τής ’Αγγλίας. 
‘Ο δουξ τον Νορθουμπερλάνδ διέλυσε τόν στρατόν 
του, καί, ό ίδιος αύτός, άνηγόρευσε τήν βασιλόπαι- 
δα Μαρίαν.

— Ψεύδεσαι !
— Φρόνιμον έργον, μολαταύτα, θά πράξης άν δεν 

άδιαφορήσης είς τούς λόγου; μου' έγώ μόνος έως 
τώρα γνωρίζω τοΰτο, αύριον δμως θά τό γνωρίζουν 
όλοι. Φύγε, ένώ έχει; άκόμη καιρόν.

— Οχι ! καί αληθές άν ήναι τοΰτο, περί τοΰ 
όποίου αμφιβάλλω, δέν θά φύγω. Αν θά παραιτη
θώ, δέν θά παραιτηθώ κατά πρόσκλησίν σου . . . 
Αλλ’ είμαι πάντοτε βασίλισσα . . . καί τώρα θά 
τό ίδής. . . . Φύλακ?; ! ανέκραξε μέ τήν δύ.αμιν

δλην τών πνευμόνων της, συλλάβετε τον προδότην 
τούτον!

Πρίν δοθή καιρός νά έκτελεσθή ή δ.αταγή της, 
ό Σίμων Ρενάρ έγεινεν άφαντος όπισθεν τοΰ τά
πητος· καί, μολονότι ήρεύνησαν έπιμελώς, αδύνα
τον έστάθη νά εύρεθή τό παραμικρόν ίχνος θύρα; 
είς τόν τοίχον.

Μόλις ήρχιζεν ή Ιωάννα νά συνέρχεται άπό τήν 
ταραχήν της διά τήν μυστηριώδη ταύτην τοΰ 
πρέσβεως έπίσκεψιν, προσήλθε κλητήρ καί τής έφε
ρε δακτυλιδιον έκ μέρους, είπε, γραίας τινός γυ 
ναικό;, ζητούσης έπιμόνω; νά ίδή τήν βασίλισσαν. 
‘II Ιωάννα έγνώρισεν άμέσως δτι ήτον τό δοθεν 
είς τήν Γώννωρ Βράζ- δθεν διέταξε νά τήν άφή 
σουν νά εϊσέλθη. Μετ’ όλίγον, ή γραΐα εϊσήλθε, 
καί έπεσεν είς τά γόνατά της.

— Τί επιθυμείς, καλή γερόντισσα ; είπεν ή Ιωάν 
να. 'Τπεσχέθην νά δεχθώ εύμενώς τήν πρώτην 
σου αίτησιν' έρχεσαι νά ζητήσεις τήν έκτέλεσιν τή; 
ύποσχ_έσεώς μου ;

— Ακουσέ με, χαριεστάτη κυρία, καί μή κατα
φρόνηση.; ο,τι Οά σοΰ είπώ· διότι Οά σοΰ είπώ λό-
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γον μέγαν καί προσοχής άξιον. Τό στε'μμα σου, 
ή ελευθερία σου, ή ζωή σου κινδυνεύουν. Τό ιδιαί
τερον συμβούλιον σκοπεύει νά σ’ εκθρονίσει αύριον, 
καί ν’ αναγορεύσει τήν βασιλόπαιδα Μαρίαν. Ενθυ- 
μήσου τί σοΰ είπα δταν έμβαινες είς τό όλέθριον 
τοΰτο φρούριον. ό,τι σοΰ είπα, συνέβη . . . Επρο- 
δόθης! έχάθης !

— Σηκώσου, καλή γερόντισσα, καί ησύχασε, 
ίσως λέγεις αλήθειαν, ίσως οί εχθροί μου νική
σουν άλλά δεν θά μέ καταβάλουν. Συνχωρημένον 
εί; έμέ δέν είναι νά οπισθοδρομήσω' έπειδή 
έόέχθην τό στέμμα, χρεωστώ, θέλω νά τό φυλάξω 
έως δτου μοΰ τό άφαιρέσουν διά τή; £ΐχς.

— Αλλά μέ τόν πέλεκυν τοΰ δημίου, άγαπητή 
κυρία μου, μέ τόν πέλεκυν τοΰ δημίου θά σοΰ τό 
άφαιρέσουν ... ί 1! άκουσέ με, σέ έξορκίζω ! Από
ψε, ήμπορεϊ; άκόμη νά φύγεις· αύριον, Οά ήναι 
πολύ άργά.

— Καί τώρα άκόμη είναι πολύ άργά, είπεν 
ά Σίμων Ρενάρ έμβάς καί πάλιν αίφνιδίως διά 

ής μυστικής θύρας. Μυλεδή Ιωάννα Δώδλεϋ, 
ήκολούθησε μέ τόνον φωνής εξουσιαστικόν, παρου

σιάζουν είς αύτήν χάρτην 
περγαμηνήν, έχεις άκόμη 
μέσον, έν μόνον μέσον, 
νά σώσης τήν ζωήν σου. 
Υπόγραψε τοΰτο· είναι ή 
παραίτησίς σου. Υπόγρα
ψε, καί ύπόσχομαι νά λά
βω, διά σέ καί διά τόν 
σύζυγόν σου, τήν συγχώ- 
ρησιν τής βασιλίσσης Μα
ρίας·

— 0 Μαρία δέν είναι 
βασίλισσα, καί δέν υπο
γράφω.

— Πολύ καλά λοιπόν 
έν όνόματι τής βασιλίσ
σης Μαρίας, σέ κηρύττω 
άρπαγα, καί σοΰ άναγ- 
γέλλω δτι, άν έπιμείνης 
ενεργούσα βασιλικά κα
θήκοντα, δέν θ’άποφύγης 
τόν πέλεκυν τοΰ δημίου.

— Δεν μεγαλύνει τον 
κίνδυνόν σου , ειπεν ή 
Γώννωρ πρός τήν Ιωάνναν.

— Τί κάμνει; σύ έδώ; 
ήιώτησεν ό Ρενάρ τήν Γών- 
νωο.

— ΙΙλθα καί έγώ με 
τόν αύτόν σκοπόν, νά πα
ραστήσω είς τήν γενναίαν 
ταύτην , άλλ.’ άπερίσκε- 
πτον κυρίαν , είς ποιον 
φοβερόν κίνδυνον εκτίθε
ται.

— Καί τής ε Ισιες άκό
μη διατί σ’ έφεραν είς 
τόν Πύργον τοΰ Λονδίνου;

‘Ζέ βασίλισσα ΊωάνΎα μετά τϊ/c Γύιχωρ Βράζ, χαί ύ Σ 
'Ρενάρ (ίσε.ΙΘ&τ alyrtdivC'
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—- Τότε, της τό λέγω έγώ, μολονότι είς άλλην 

στιγμήν έπρόζρινα νά τό εϊπώ. Η γονή αύτη, ήκο- 
λούθησεν, έφαρμάκευσε τόν προκάτοχόν σου Εδου
άρδον τόν ΣΤ', κατά διαταγήν τοΰ δουκός τοΰ Νορ
θουμπερλάνδ.

— Ψεύδος ! άνέκραξεν ή βασίλισσα· δέν ήμ- 
πορώ νά πιστευτώ ....

— Πίστευσε, είπεν ή Γώννωρ Βράζ· είναι αλή
θεια.

— 0 παναθλι'α ! Τήν καταδίκην σου ποοοέρεις !
— Τό ήζεύρω’ άλλά, καί είς τά βασανιστήρια 

άκόμη, Οά βεβαιώσω τόν λόγον μου.
— Ποίαν αιτίαν είχεν ό δούξ νά πράξη τοιοϋτο 

στυγερόν έγκλημα ;
— Επρεπε ν’ άποθάνη ό βασιλεύς αίφνιδίως, 

«ώστε αί βασιλόπαιδες Μαρία καί έλισάβετ νά 
μή μάθουν εγκαίρως τόν θάνατόν του. Αλλά δέν 
είναι τούτο μόνον, κυρία μου.

— Ποια άλλα φρικτά κακουργήματα έχεις νά 
μού εϊπής ;

— Σύ ή ιδία έπρεπε ν’ άκολουθήση; ταχέως 
τόν Εδουάρδον εί; τόν τάφον. 0 Νορθουμπερλάνδ 
άπέβλεπεν εί; τήν ύπερτάτην έςουσίαν διά τούτο 
σέ ύπάνδρευσε μέ τόν υιόν του, διά τούτο έποο- 
κάλεσε βασιλικόν διάταγμα ύπέρ σού, διά τούτο 
σέ άνεβίβασεν είς τόν θρόνον, καί διά τούτο ήθέ
λησε ν’ άναβιβάση συγχρόνως καί τόν σύζυγόν σου. 
Τούτων όλων γενομένων, έπρεπε καί σύ ν’ άπο- 
θάνης διά δηλητηρίου.

— Ν’ άποθάνω διά δηλητηρίου !
— Ναί . . . διά δηλητηρίου. Καί έγώ πάλιν, 

κυρία μου, έπρεπε νά σέ ποτίσω τό θανατηφό
ρου ποτόν. ιδού διατί σ’ εσυμβούλευσα νά μήν 
έμβής εί; τόν Πύργον τού Λονδίνου’ ιδού διατί 
σ’ έζώρκισα νά καταθέση; σκήπτρον, τού όποιου 
ήζευρα δτι αί ασθενείς χεΐρές σου δέν ήδύναντο νά 
βαστάσουν τό βάρος. Σ’ έβλεπα ώς θύμα στολι- 
σμένον διά θυσίαν, καί έπάσχιζα ν’ άποτρέψω τήν 
έπαπειλούσχν τήν άθώαν σου κεφαλήν πληγήν . . . 
Πλήν, άλλοίμονον! μάταιοι ήσαν οί άγώνές μου.

— Φρίκη ! Φρίκη ! άνέκραςεν άπόπληκτος ή 
Ιωάννα.

— Μυλεδή Ιωάννα Δώδλεϋ , είπε τότε μέ 
τόνον φωνής επίσημον ό Σίμων Ρενάρ· σού δίδω 
καιρόν έως αύριον νά σκεφθή; καί ν’ άποφασίσης. 
Παραίτησε τό στέμμα, τά όποιον παοανόμω; ήρ- 
πασες, καί σοΰ υπόσχομαι νά κατορθώσω νά 
συγχωρηθής· άλλά νά συγχωρηθής σύ μόνη, διότι 
ό Νορθουμπερλάνδ δέν έχει πλέον τίποτε νά έλ- 
πίση, ουτ’ αύτός, ούτε κάνεις τής γενεά; του·

— Νομίζεις λοιπόν, άθλιε, δτι θά προδώσω 
τόν σύζυγόν μου, φροντίζουσα περί μόνη; τής 
ζωή; μου ;

— Μυλεδή Ιωάννα Δώδλεϋ, έπανέλαβεν ό 
Ρενάρ, σού δίδω καιρόν έως αύριον. ‘Η διαγοιγή 
σου θ’ ά ποφασίση περί τής τύχης σου.

Καί, ταύτα είπών, έγεινε καί πάλιν άφαντο; 
διά τή; μυστικής θύρας. (Ακολουθεί.)

ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΦΡΙΔΕΡΙ··
ΚΟΥ ΤΟΥ ΞΑΝΘΟΠΩΓΩΝΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ Γ'.

Καθ δν καιρόν αιματηρό; πόλεμος πρόκειται 
ν άποφασίση άν μελλη νά διατηοηθή ή να καταργηθή 
διαπαντός ή κοσμική τών άρχιερέων τής Ρώμης 
έζουσία, ή διήγησις τού κατωτέρω ιστορικού συμ
βάντος, ώ; παρά παν άλλο δεικνύοντο; είς ποιον 
βαθμόν ή φοβερά τής έςουσία; ταύτης ισχύ; είχε 
φθάσει κατά τούς παρελθόντα; αιώνας, έλπίζομεν 
δτι θέλει κριθή άζία τής περιεργίας τών αναγνω
στών μας.

Εχθροί ώς έκ τή; δυνάμεω; αύτής τών πραγμά-· 
των, καί μολαταύτα αναγκαζόμενοι νά διατηρώσι 
πρός άλλήλου; διηνεκείς σχέσεις, οί αύτοκράτορες 
τής'Γερμανίας καί οί μεγάλοι τή; Ρώμης αρχιερείς, 
άδύνατον ήτον νά μή περιπίπτωσιν εί; καθημερινά; 
σχεδόν συγκρούσεις. II έοις λοιπόν μεταξύ τών δύω 
στεμμάτων ύ.τήρχε προ πολλού είς τήν Ιταλίαν, 
δταν ό αύτοκράτωρ Φριδερϊκος ό καί Ξανθοπώγων 
(Bavberoasss) καί ό πάπα; Αδριανός ό Δ' έμβή- 
καν εί; τήν παλαίστραν, άγωνιζόμενοι ύπέρ τών 
αντιθέτων τή; αυτοκρατορία; καί τής ιερά; έδρας 
προνομίων· άλλ’ έπειδή, κατά τήν άναγόρευσιν 
αύτών, συμφέροντα άμοιβαΐα ύπηγύρευαν τήν συμ- 
φιλίωσιν, έπαυσαν πρός καιρόν τάς εχθρικά; πράξεις. 
0 Φριδερϊκος έπεθύμησε νά λάβη είς Ρώμην 
άπό τά; χεΐοας τού πάπα τό αύτοκρατορικόν στέμ
μα καί τά λοιπά τή; βασιλική; άξια; παράσημα, 
όιότι ή τοιαύιη τελετή, καθιερωθεΐσα άπό τήν χρή
σιν, έμελλε νά ένισχύση καί νομιμοποίηση τήν εξου
σίαν του. ό Αδριανός πάλιν έσπευσε νά εύχαριστήση 
κατά τούτο τόν αύτοκράτορα, διότι άπύ τήν έπί- 
Οεσιν ταύτην τού στέμματος εί; την αύτοκρατορικήν 
κορυφήν έπορίζετο κυρίως ή Ρώμη τάς γνωστά; 
άζιώσεις τη;, τού νά θεωρή ώ; ύποτελεΐς αύτής 
τού; διαδόχου; τών Καισάρων. Επειδή δμω; έκά- 
τερος αύτών, άν καί περιμένων τι άπό τόν αντίζη
λόν του, δέν έπαυε τού νά τόν φοβήται, ό πάπας 
καί ό αύτοκράτωρ, πριν συνέλθωσι καί συνδιαλεχθώ- 
σιν, εσυμφώνησαν καί ύπεχρεώθησαν άμοιβαίως νά 
μήν έπιχειρήσωσι τίποτε κατά τής ζωής ή τή; ελευ
θερία; άλλήλων. Κατά τήν παραδεδεγμένην τάξιν, 
ό αύτοκράτωρ έμελλε νά γονυπετήση ένώπιον τού 
πάπα, νά τού φιλήση τούς πόδας, νά κράτηση τόν 
αναβολέα τού έφιππίου του, καί νά σύρη διά τού 
χαλινού τήν λευκήν του ίππον εί; διάστημα εννέα 
ρωμαϊκών βημάτων. Μέ άμετρον δυσαρέσκειαν, καί 
μετά μακρά; διενέξεις, υπεβλήθη ό Φριδερϊκος εις 
τάς ταπεινωτικά; ταύτα; ποάξεις, καί, έπειδή 
έσφαλε κοατήσα; τόν αριστερόν αντί τού δεξιού άνα- 
βολεως, διώρθωσεν άγανακτών τό σφάλμα του, καί, 
είς τήν περί τούτου συμβουλήν τού έπί τών τελετών, 
άπεκρίθη δτι δέν είχε μάθει ποτέ τήν τέχνην του 
ίπποκόμου. Υπηρεσία ούτω πως γενομένη δέν ήδύ
νατο βεβαίως νά διατηοήση φιλικά; μεταξύ τών 
•δύω συμφιλοφρονοομένων ήγεμόνων διαθέσεις· καί 
αληθώς, είς κάμμίαν τών μετά ταύτα περιστάσεων, 

,ό πάπας καί ό αύτοκράτωρ δέν ίλειψαν νά δείξωσι

τήν παροργίζούσαν αύτούς κατ·’ άλλήλων δυσμέ
νειαν.

Ούτω πως εύρίσκετο πρός τήν ίεράν έδραν δια
τεθειμένος ό Φριδερϊκος, δταν, άποβιώσαντος τού 
Αόριανού (έν έτει 115'J), άνηγορεύθη πάπας νέος, 
Αλέξανδρος δ Γ'. II έρι; δμως έμελλε νά λάβη 
χαρακτήρα σοβαρώτερον, καί ή διά τήν στέψιν τα- 
πείνωσις έπρεπε ν άνανεωθή κατά τού αύτοκράτορος 
μέ περιστατικά σκληρότερα καί προσβλητικώτεεα. 
Επειδή είς τήν έκλογήν τοΰ Αλεξάνδρου είχαν συμ- 
βή παρατυπίαι τινές καί άταξίαι, ό Φριδερϊκος 
έλαβεν έκ τούτου αφορμήν νά τήν άκυρώση διά 
συνόδου εκκλησιαστική; συγκρο .ηθείσης είς Παβίαν, 
καί νά υποστήριξή ώς υποψήφιον Βίκτωρα τόν Β', 
έκλεχθέντα ύπό τριών ή τεσσάρων μόνον καρδινα
λίων. Ούτως αναφανδόν έκρανείς, ό πόλεμος έντό; 
ολίγου έφθασεν εις τό μή περαιτέρω τής σφοδρό- 
τητος- καί, άν ό αύτοκράτωρ έβαλεν είς κίνησ·.ν 
δλας τάς "κοσμικά; του δυνάμεις, ό πάπας, άφ’ ετέ
ρου, έ’καμεν αφειδώς χρήσιν δλων τών πνευματικών 
αυτού όπλων.

Καί κατ’ άρχάς μέν, ύπερίσχυσεν επί πολύ ό 
Φριδερϊκος, καί ό διάδοχο; τού Πέτρου, περιπλα- 
νώμενος μακράν τής Ιταλίας, όπου αύτοκρατορικόν 
θέσπισμα ήρνεΐτο εί; αύτόν τό ιτΐρ χαί το νόωρ, 
εύρε τελευταΐον άσυλ.ον, εις τά έλη τής Βενετίας, 
μετημφιεσμένος τό πενιχρόν τοΰ προσκυνητού ένδυ
μα. Αλλ’ άπό τήν πόλιν ταύτην, είς τήν όποίαν 
φυγάς είσήοχετο, έμελλε ταχέως νά έξε'λθη νικη
τής. Καί λόγω ύψηλοφροσύνης, καί λόγω πολιτικής, 
ή Βενετία, κηρυχθεΐσα προστάτις τού πάπα, έπρόσ- 
φερεν είς τόν αύτοκράτορα τήν μεσιτείαν της· 
άλλ’ ό Φριδερϊκος άπεκρίθη δτι, άν δέν απείχε πά- 
σης έπεμβάσεως. οί αετοί τής αύτοκρατορίας ήθελαν 
ταχέως καταλάβει τήν θέσιν τού πτερωτού τού 
Αγίου Μάρκου λέοντος· καί στόλος συναθροισθείς εις 
τούς λιμένας τής Ιλλυρίας ήτοιμάσθη νά έκτελέση 
τήν φοβέραν ταύτην απειλήν. Μολονότι τά πλοία 
τής Βενετίας ήσαν πολύ όλιγιότερα τών συνιστών- 
των τόν αύτοκρατορικόν στόλον, ό τότε δούξ Ζιά- 
νης δέν έδίστασε νά τά όδηγήση κατά -τού έχθρού. 
Ο πάπας Αλέξανδρος τόν ώπλισε μέ τάς ιδίας του 
χεΐρα;, καί έπεκάλέσθη ύπέρ αύτού τάς εύλογίας 
τού ουρανού, Οί δύω στόλοι έναυμάχησαν εις τά 
παραλία τής Ιλλυρίας τήν ήμέραν τή; ’Αναλήψεως 
(έν έτει 1176), καί πληρεστάτην νίκην ένίκησαν οί 
Βενετοί μετά φονικωτάτην σύγκρουσιν.

Νικηθείς συγχρόνως είς Κώμον ύπό τού στρατού 
τών Μεδιολάνων, ό Φριδερϊκος, ύπείκων εις τήν 
εναντίαν του τύχην, ήναγκάσθη νά δεχθή τάς νέας 
προτάσεις, τάς οποίας οί νικήσαντες Βενετοί διεκοί- 
νωσαν είς αύτόν διά τού ίδιου του υιού Οθωνος, 
αίχμαλωτισθέντος είς τήν μάχην. Παραλείποντες 
τάς πολιτικά; συμβα'σεις, είς τάς οποίας έλαβε μέ
ρος ολόκληρος ή Εύρώπη, καί τών οποίων αποτέ
λεσμα ητον ή παρακμή τής αύτοκρατορικής εξου
σίας εί; τήν Ιταλίαν, άναφέοομεν μόνον τάς ειδικά; 
συμφωνίας, διά τών οποίων ό πάπας ήθέλησε νά 
έκδικηθή τά μακρά του παθήματα· συμφωνίας, εις 
τάς όποιας ό αύτοκράτωρ, δστις δέν ήτον πλε'ον είς

κατάστασιν μήτε καν νά συζητή, έβιάσθη νά ύπο- 
βληθή. Μέ τήν άγερωχίαν Γρηγορίου τού Ζ', Αλέ-ι 
ξανδρος ό Γ' ένησμενίσθη νά έξευτελίση νέον άλλον 
Δ''Ερρίκον τον αύτοκράτορα· καί ή Βενετία, ενεργός 
γενομένη τής νίκης ταύτης τού πάπα, έχρημάτισε 
συγχρόνως καί τού κοινού αύτών θριάμβου τά θέα- 
τρον.

Είπαμεν ανωτέρω δτι ταπείνωσις μεγαλητέρα 
τής πρώτη;, κατά τή; όποιας, έπί Αδριανού τού 
Δ', ή αύτοκρατορική έπαρσις είχε παροργιοθή, 
επερίμενε τόν Φριδερΐνον εί; τήν πόλιν δπου έκαυ- 
χήθη δτι έμελλε νάστήση τούς αετούς του. «Αμα ύπο- 
" γραφείσης τής συνθήκης, λέγει ό εύγλωττος τής 
»Βενετίας ιστοριογράφος Δαρού, ό αύτοκράτωρ 
” έπλησίασεν είς τήν πόλιν. Εξ καρδινάλιοι έξήλθαν 
11 δεχθώσι τόν όρκον τής υποταγής του, καί νά 
" λυσωσι τόν κατ’ αύτού άφορυμόν. Τήν επαύριον, ό 
“ ΰούζ καί ό κλήρος έξήλθαν είς άπάντησιν αύτού,
“ καί τόν συνώδευσαν μέχρι τής πλατείας τού Αγίου 
“ Μάρκου. Εκεί, τόν επερίμενεν είς τήν πύλην τού
• ναού ά πάπας, ένδεδυμένος τά ιερά άμφια, καί 
” περιστοιχιζο'μενος ύπό αρχιερέων πολλών καί
• καρδιναλίων II παρουσία τών αντιπροσώπων δλων 
» τήςσυμμαχίας ηυξανε τήν πομπήν τήςτελετής, καί 
“ ό λαός τής Βενετίας εχαιοε καί ήγαλλιατο διά 
·> τήν ειρήνην ταύτην, τήν όποιαν έθεώρει ώ; έργον 
“ του. 6 αύτοκράτωρ, μόλις είδε τόν πάπαν, έκ- 
» δυθεί; τόν αύτοκρατορικόν του μανδύαν, προσήλ- 
“ θε καί έπεσε πρηνής ενώπιον του, θέλων νά φι- 
» λήση τούς πόδας του. Ο Αλέξανδρος, βλέπων γο- 
» νυπετή καί ταπεινόν τόν ήγεμόνα δστις, εϊκοσιν 
" δλα έτη, τόν κατεδίωκεν άπό ασύλου είς άσυλον, 
» ένόμισεν δτι είδε τόν θρίαμβον τής εκκλησίας 
» κατ’ αντιζήλου δυνάμεως, καί είς τοσούτον βαθ- 
’ μόν παρεξετράπη, ώστε έθεσε τόν πόδα του επί 
“ τής κεφαλής τού αύτοκράτορος, προφέρων τόν 
” στίχον τούτον τού Δαβίδ· · Επί ασπίδα καί βα- 
» σιλίσκον έπιβήσγ, καί καταπατήσεις λέοντα καί
• δράκοντα.» — « Δεν ταπεινόνομαι ένώπιον σοΰ,
» άλλ’ ένώπιον τού Πέτοου», άνέκραξεν ό δυστυχής 
» αύτοκράτωρ, ικανοποιούμενος ούτω καθ’ έαυτόν, 
ι· ώ; έκτελών έργον θρησκευτικής μετάνοιας.— «Καί 
« ένώπιον εμού καί ένώπιον τού Πέτρου, άπεκρίθη ό 
ο παπας, καταπατών τήν κεφαλήν του μέ πλειοτέ- 
» ραν δύναμ.ιν. Κρατών μετά ταύτα ράβδον κλη- 
» τήρος, συνώδευσεν ό Φριδερϊκος τόν Αλέξανδρον 
« χοροβατούντα έντός τής εκκλησίας, καί, άφού 
» έλαβεν άπά τάς χεΐρα; αύτού τήν κοινωνίαν, τόν 
» έτριγύρισε περί τήν πλατείαν, σύρων τήν ήμίο- 
» νον αύτού διά τού ^αλινού. » Εύδοκία ήτον τού 
» Θεού, άνέκραξε καί πάλιν ό ’Αλέξανδρος, νά 
» θριαμβεύση ό γέρων καί ασθενής ίερεύς κατά τοΰ 
° κραταιού καί φοβερού αύτοκράτορος. »

Τετράγωνα ποφφυρί του, έγκεκολλημένα είς τό 
μάρμαρον, ύπό τήν στοάν τοΰ ναού τού Α,γίου Μάρ
κου, δεικνύονται καί τήν σήμερον άκόμη με ε- 
παρσιν άπό τούς Βενετούς, ώς δ τόπος ίπί τού 
όποιου ό αύτοκράτωρ έγονάτισε· μεταξύ δέ τών ζω
γραφιών τών διαφόρων σκηνών τού ενδόξου τού
του διά τήν βενετικήν πολιτείαν δράματος, πί-
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νβζ μέγας, στολίζω·; τή* μεγάλην τοΰ δουχικοΰ 
παλατιού αίθουσαν, παριστάνει τόν πάπαν κατα- 
πατοΰντα τήν κεφαλήν τοΰ αύτοκράτορος.

------ ----------------

ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΙΜΩΡΠΘΕΙΣΑ.
Λιήγηιΐ'/. άσΐΛΐιχό>·.

Δερβίσης σεβάσμιος τήν ήλικίαν ήσθένησέ ποτέ 
εί; τήν οικίαν γυναικός χηρευσάσης πρό πολλοΰ, και 
ζώσης εν άκρα πενία είς εν τών προαστείων τής 
Βασσόρας. Τόσον δε τόν τ,ΰχαρίιτΐ,τιν ή επιμέλεια 
καϊ ό ζήλος τής γυναικό; ταύτης διαοκούσης τής 
άσθενείας του, ώστε, θεραπευθείς καί μέλλω* ν' ανα
χώρηση, είπε πρός αύτήν—ο Παρετήρησα δτι εχεις
• μεν τά απολύτως αναγκαία τής ζωής σου, άλλ’ ό'χι
• και περιουσίαν αρκετήν, ώστε νά τήν μοιράσης με
• τόν μονογενή σου υιόν, τόν νέον Αβδαλλάχ· άν 
> θελης νά τόν έμπιστευθής είς έμέ, θέλω προσπαθή-
• σειν’άποδώσω είς αύτόν τό πρός σέ χρέος μου, διά τάς 
» πολλάς πρός έμέ περιποιήσεις σου.» Εδέχθη ή γυνή 
μετά χαράς τήν γενομένην πρότασιν, καϊ ό Δερβίσης 
άνεχώρησε μετά τοΰ νέου, άφοΰ τής είπεν δτι τό 
ταξείδιόν των έμελλε νά διαρκέση δύω περίπου 
ετη. Καθ’ δλον τό διάστημα τοΰ ταξειδίου, έπε- 
ριποιεΐτο καταπολλά τόν νέον, έξώδευεν αφειδώς 
υπέρ αύτοΰ, τόν έδίδασκε, τόν έσυμβούλευε, και έν 
ένί λόγω τόν μετεχειρίζετο ώς ίδιόν του υιόν. Απει- 
ράκις ό Αβδαλλάχ έξέφραζε πρός αύτόν τήν εύ- 
γνωμοσύνην του διά τάς πολλάς ευεργεσίας του· 
άλλ’ ό γέρων τοΰ άπεκρίνετο πάντοτε·— « Τίέ μου,
• διά μόνων τών πράξεων φανερόνεται ή εύγνωμοσύ-
• νη· θέλομεν ΐδεϊ, εις καιρόν καϊ τόπον κατάλληλον,
» άν ησαι τόσον εύγνώμων δσον διϊσχυρίζεσαι. ·

Μίαν τών ήμερών, άκολουθοΰντες νά ταξειδεύωσιν, 
εφθασαν είς τόπον έρημον, δπου δ Δερβίσης είπε 
πρός τόν Αβδαλλάχ1 » —Τίέ μου, έφθάσαμεν ηδη
• εις τό τέρμα τοΰ ταξειδίου μας· θέλω παρακα- 
» λέσει έκ καρδίας τόν ουρανόν ν’ άνοιξη ή γή, καϊ 
»νά γείνη, χάσμα αρκετόν, ώστε νά χωρεση τό 
» σώμά σου, καϊ νά καταβής εϊς τόπον δπου θίλ·ις 
»εύρεΐ ένα τών μεγαλητέρων θησαυρών έκ τών
• δσου; ή γή περικλείει είς τά σπλάγχνα της. Αίσθά- 
» νεσαι τόλμην αρκετήν νά έμβής είς τόν υπόγειον
• τοΰτον θόλον, > όΑβδαλλάχ τόν έβεβαίωσε μ.εθ’όρ- 
κου δτι ήδύνατο νά έμπιστευθή είς τήν υποταγήν 
καί είς τόν ζήλον του. Τότε ό Δερβίσης, άνάψας μι· 
κρόν πΰρ, έρριψεν έπ’ αύτοΰ είδος αρώματος, καϊ 
ή?χιίε ν’ άναγινώσκη καϊ νά προσεύχεται ίκανάς 
στιγμας, μετά τά; όποια; ή γή ήνοίχθη, καϊ ό Δερ 
βίση; είπε πρός τόν νέον·—· ΐίμποριΐς τώρα νά
• *.“·€ής, άγαπητέ μου ’Αβδαλλάχ· ένθυμήσου δτι 
> είναι εις τήν έςουσίαν σου νά μ’ εύεργετησης τά 
» μέγιστα, καϊ δτι είναι ή μόνη περίστασις ίσως
• καθ’ ήν ήμπορεϊς νά δειξης ότι δέν είσαι πρός 
» εμέ άχάριστος. Πρόσεχε μή θαμβωθής άπό τά 
» πολλά πλούτη δσα Θέλεις ίδεΐ, καί προσπάθησε
• μόνον νά λάβης λυχνίαν σιδηράν μέ δώδεκα φω· 
» τοστάτας, τήν όποιαν θέλεις εύρεΐ πλησίον μιάς 
» θύρας· τής λυχνίας ταύτης έχω μεγάλην άνάγ- 
» κην. · ό Αβδαλλάχ ύπεσχέθη τά πάντα, καϊ κα-

τέβη εύτόλμως εις τά σπλάγχνα τής γης· άλλά, λη^ 
σμονών τάς συμβουλάς τοΰ γέροντος, ήρχισε νά 
γεμίζη τοΰ; κόλπους του μέ χρυσίον καϊ μέ άδά- 
μ.αντας, τών όποιων ηύρεν έκεΐ πλήθος άκαταλόγι- 
στον. Τότε, αϊφνιδίω; τό χάσμα έκλείσθη, καϊ δ 
Αβδαλλ,άχ εύρέθη εί; τό σκότο;· δέν έξέχασε μολα
ταύτα ν’ άρπάση τήν σιδηράν λυχνίαν, τήν όποιαν 
έσύστησε στενώ; εί; αύτόν ό Δερβίσης. Μολονότι 
φριχτή τώ όντι ήτον ή θέσι; του, δέν άπηλπίσθη- 
άλλά, συλλογιζόμενος κατά ποιον τρόπον ήδύνατο 
νά έξέλθη άπό τόν τάφον εκείνον, ύπώπτευσεν οτι 
τό χάσμα έκλείσθη μόνον καϊ μόνον διότι παρή- 
κουσε τήν συμβουλήν τοΰ γέροντος Ανεπόλησε τό
τε κατά νοΰν τήν πρός αύτόν πατρικήν του αγαθό
τητα, καϊ, όνειδίζων έαυτόν διά τήν αχαριστίαν 
του, ήρχισε νά μετανοή καϊ νά παρακαλή τόν Θεόν 
νά τόν συγχωσήση. Τέλος πάντων, μετά πολλάς 
θλ ίψεις καϊ άνησυχίας, ηύτύχησε νά εύρη στενήν 
δίοδον, διά τή; όποιας ήρχετο τό φώς τής ημέρας. 
Ακολουθών τήν όδόν ταύτην, άνεκάλυψε μικράν 
εξοδον μεταξύ βάτων καϊ άκανθων, καϊ ούτως έξήλ
θεν εις τήν έπιφάνειαν τής γής. Εκύτταξε 
περί αύτόν νά ϊδή τόν Δερβίσην, άλλά δέν είδε τί
ποτε. Οθεν άπεφάσισε νά δώση μέν πρός αύτόν, 
δταν ήθελε τόν εύρεΐ, τήν σιδηράν λυχνίαν, νά 
μή τόν άκολουθήση δέ περαιτέρω, διότι τά πλούτη 
τά όποια έφερε μεθ' έαυτοΰ άπό τό σπήλαιον ήσα» 
αρκετά ώστε νά ζήση τοΰ έζής έν άνίσει, χωρίς νά 
έχη ανάγκην τής συνδρομής του.

Επειδή δμως ούτε τόν Δερβίσην ευρισκεν, οδτ’έν- 
θυμεΐτο τά μέρη διά τών όποίων έπέρασε, διεύ- 
θυνε τυχαίως τά βήματά του, καϊ έζεπλάγη με
γάλω; εύρεθεϊς αίφνης άπέναντι τής οικίας τής μη
τρός του, άπό τήν όποιαν έφαντάζετο δτι ήτον 
πολύ μακράν. Η μήτηρ του τόν ήρώτησεν άμέσως 
τί έγεινεν ό άγιος Δερβίσης, καϊ ό Αβδαλλάχ διη- 
γήθη πρός αύτήν εϊλίκρινώ; δσα τοΰ συνέβησαν, 
καϊ πόσους κινδύνους διέτρεξ» θέλων νά εύχαριστήση 
τήν άχόρταστον φιλοχρηματίαν του· καϊ, ταΰτα 
είπών, έδειξε συγχρόνως πρός αύτήν καϊ τά 
πλούτη του. Ταΰτα ΐδοϋσα, ή μήτηρ του έσυμπέ- 
ρανεν δτι ό Δερβίσης μόνον σκοπόν είχε νά δοκι- 
μάση τήν τόλμην καϊ τήν ύπακοήν του, καϊ δτι 
ήδύναντο νά κάμωσιν έλευθέρω; χρήσιν τοΰ πλού
του τόν όποιον ή τύχη τούς έστειλε, προσθέτουσα 
δτι τοΰτο άναμφιβόλω; έπεθύμει καϊ δ άγιος Δερ
βίση;. Ενφ μέ άπληστα βλέμματα έκύτταζαν τοΰ; 
θησαυρούς εκείνους, ένώ ή λάμψις των έθάμβονε τοΰ; 
οφθαλμού; των, ένώ άπειρα σχέδια έκαμναν περί 
τής χρήσεως αύτών, τά πάντα αίφνης έγειναν o'- 
φαντά. Απερίγραπτον λύπην ήσθάνθησαν διά τοΰ
το, καί ό ’Αβδαλλάχ ένόησεν άμέσως δτι ό Δερ
βίσης ήθέλησε νά τύν τιμωρήση διά τήν άχοριστία* 
του καϊ απείθειαν. Βλέπων δέ δτι μόνη ή σιδηρά 
λυχνία εμεινεν άβλαβή; άπό τήν μαγείαν, ή 
μάλλον άπό τήν δικαίαν τιμωρίαν τής οποίας είναι 
άξιοι δσοι δέν έκτελοΰν τάς υποσχέσεις των, έτα- 
πεινώθη ενώπιον τοΰ Θεού καϊ είπεν · Ο,τι συνέβη 
α εϊς έμέ είναι δίκαιον έχασα δσα έσκόπευα νά 
• φυλάξω, καί έμεινε μόνη ή λυχνία, τήν όπνίαν

» είχα σκοπόν νά δώσω είς τόν Δερβίσην· άπόδει-
• ξις δτι ανήκει δικαίως είς αύτόν, καϊ δτι τά
• λοιπά άδίκως τ’άπέκτησα»! Ταΰτα είπε, καϊ έθεσε 
τήν σιδηράν λυχνίαν είς τό μέσον τής μικρά; των 
οικίας.

Οταν ένύκτωσεν, ήθέλησεν άσκόπως ν’άνάψη τήν 
λυχνίαν, καϊ τότε αίφνης ένεφανίσθη Δερβίσης, 071? 
ήρχισε νά στρέφεται περί τήν λυχνίαν μίαν ολόκληρον 
ώραν, καϊ μετά ταΰτα τοΰ έρριψεν έν λεπτόν κα'ιεγει- 
νεν άφαντος. Είπαμεν δτι ή λυχνία είχε δώδεκα 
φωτοστάτα;· ό Αβδαλλάχ λοιπόν, δστις, καθ’ δ- 
λην τήν ακόλουθον ήμέραν, έσυλλογίζετο τά τή; 
παρελθούσης νυκτό;, έπεθύμει νά ίδή τί ήθελε συμ- 
βή τήν έρχομένην νύκτα άν ήθελεν ανάψει καϊ 
τού; δώδεκα φωτοστάτα;. Τοΰτο καί έπραξε· καϊ 
τότε ένεφανίσθησαν άμέσω; δώδεκα Δερβίσαι, 
εστραφησαν μίαν ολόκληρον ώραν περί τήν λυχνίαν, 
καϊ έκαστο; αύτών, ρίψας άνά έν λεπτόν, έγεινεν 
αφαντο;. Επανελάμβανε τοΰτο καθ’ ήμέραν μέ τήν 
αύτήν πάντοτε έπιτυχίαν, άλλά ποτέ δέν ήδυνήθη 
να λάβη περισσότερον άπό δώδεκα λεπτά τά; εί- 
κοσιτεσσαρα; ώρας. Η ποσότης αυτή, άν καϊ εύ- 
τελης, ήτον αρκετή κατ’ έκεΐνον τόν καιρόν ώστε 
νά έπαρκώσιν εί; τά; πρώτα; τή; ζωή; άνάγκας αύ
το; καϊ ή μήτηρ του· υπήρχε μάλιστα καιρός, καθ’ δν 
δέν ήθελαν επιθυμήσει περισσοτέραν εύτυχίαν. 
Αλλ έκτο; ότι δια τούτου ή τύχη των δέν μετε- 
βαλλετο, ήτον τότε ΐδίω; εί; αύτού; άνεπαρκές 
τό χάρισμα, άφοΰ είχαν πρό ολίγου δοκιμάσει τόν 
πλούτον. ‘II θεα τών Θησαυρών έκείνων τούς οποί
ους ενόμιζεν εδικούς του διαπαντός, τά σχέδια τά 
όποια είχε κάμει π·ρϊ τής χρήσεως αύτοΰ, δλα 
ταΰτα είχαν αφήσει ίχνη βαθύτατα είς τόν νοΰν 
τοΰ πτωχού Αβδαλλάχ, τά όποια τίποτε δέν ήδύ
νατο νά εξάλειψη, Βλέπων λοιπόν δτι όλίγην ωφέ
λειαν ελαμβανεν άπό τήν λυχνίαν, άπεφάσισε νά 
την αποδώση είς τόν Δερβίσην, έλπίζων ν’ ά.τολαύ- 
ση παρ αύτοΰ τα πλούτη τά όποια είχεν ίδεΐ, 
7ι τουλάχιστον τό μέρος έκεΐνο τό όποιον είχε γε- 
νή αφαντον άπ’ εμπροσθέν του, καϊ τό όποιον με
γάλω; επεθύμει. Κατ’ εύτυχίαν, ενθυμείτο πώ; 
ώνίμαζετο ό Δερβίσης, καϊ τήν πόλιν δπου είχεν εί- 
πε,ι δτι κατοικεί· άνεχώρησε λοιπόν άμέσως εϊ; 
Μαγρεοην, φερων μ«θ’ έαυτοΰ τήν λυχνίαν του, 
την όποιαν δέν ελειπε ν’ άνάπτη καθ’ έσπέρας, πο- 
ρι,όμενος ουτω τα εζοδα τοΰ ταξειδίου του, χωρίς 
ν άναγκαζεται νά ζη:ή ελεημοσύνην. Φθάσας εί; 
Μαγρεύήν, ήρώτησεν άμέσω; περί τή; οικίας ή 
τοΰ μοναστηριού τοΰ Αμπουναδάο.

Τ όνομα τοΰτο ήτον τόσον γνωστόν, ώστεό.τυ 
χων εσπευσε νά τοΰ δείςη τήν οικίαν. Ηύρεν έμπροσ
θεν τήςοικίας ταυ τη; πεντήκοντα θυρωρού;, κρατούντα; 
ράοόους εί; τά; χεΐρα; μέ μήλα χρυσά εί; τήν κορυ
φήν ή αϋλη ήτον πλήρη; υπηρετών καί δούλων· τέλος 
πάντων, τά ανάκτορα τοΰ κραταιοτέρου μονάρχου δέν 
ήθελαν εχ st περισσοτέραν μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρό
τητα. Ο Αβόαλλάχ, πλήρης θαυμασμού καϊ απορίας, 
εφοοηθη νά εϊσελθη. «Βεβαίως, έλεγε καθ’ έαυτόν,
• η κακώς εζηγηθην, ή έκ,εϊνοι εί; τού; όποιους 
» άπευθυνθην ηθελησαν,ώς ξένον, νά μέ πε-ιπαίζωσιν.

(Φυλλάδιο·; 4 4 Τόμ. Β .)

• Εδώ δέν ήμπορεΐ νά κατοϊκή Δερβίσης, άλλά βα-
• σιλεύς. » Είς τήν αμηχανίαν ταύτην εύρίσκετο, 
δταν άνθρωπός τις τόν έπλησίασε καί τοΰ είπε· — 
Καλώς ώρισες, κύριε’Αβδαλλάχ· δ κύριός μου Αμπου- 
•ναδάρ πολύν καιρόν σ’έπερίμενε.» Καί, ταΰτα είπών, 
τόν ώδήγησεν είς ώραίαν καί μεγαλοπρεπή σκιάδα, 
δπου είδε τόν Δερβίσην καθήμενον. Ό’Αβδαλλάχ, 
έκθαμβος γενόμενος διά τά πλούτη τά όποια παν
ταχοΰ έβλεπεν, ήθέλησε νά πέση εϊς τούς πόδας 
του· άλλ’ ό ’Αμπουναδάρ τόν έμπόδισε, καϊ, ένώ 
εκείνος ήθελε νά δείξη τήν πρός αύτόν πίστιν του 
λέγουν δτι τοΰ έφερε τήν λυχνίαν, ό Δερβίσης ευθύ; 
«τόν διέκοψεν—Αχάριστο; είσαι, άθλιε· καϊ νομίζεις
• δτι θέλεις με άπατήσει; Γνωρίζω καϊ τού; βα-
• θυτέρους τών διαλογισμών σου, καί είμαι πεπει- 
» σμένος οτι, άν έγνώριζε; τήν αξίαν τής λυχνίας 
» ταύτης, ποτέ δέν ήθελες τήν φέρει είς έμέ· τώρα
• θέλω σέ κάμει νά γνωρίσης τήν χρήσίντης. · Και, 
ταΰτα είπών, διέταξε·; άμέσως ν’ άνάψωσι καϊ τούς 
δώδεκα φωτοστάτα;, και τότε οί δώδεκα Δερβίσαι 
ένεφανίσθησαν καϊ ήρχισαν νάστρέφωνται περί τήν λυ
χνίαν. Ο Αμπουναδάρ έκτύπησεν έκαστον αύτών μέ 
τήν ράβδον του, καί παρυθύ; μετεβλήθησαν δλοι εις 
σωρού; φλωρίων, άδαμάντων καϊ άλλων πολυτίμων 
λίθων.» —ϊόού, τοΰ είπεν, ή άληθής χρήσις 
τής δαυμασίας ταύτης λυχνίας. Τό κατ’ έμέ,
» τήν έπεθύμησα μέ μόνον τόν σκοπόν νά τήν έχω 
» εις τό θησαυροφυλάκιό* μου, ώς έ'ργον απόρρητον 
» άνδρός σοφού τόν όποιον σέβομαι, καϊ νά λαμ- 
» βάνω τήν εύχαρίστησιν νά τήν δεικνύω ενίοτε εί;
• τού; ανθρώπους δσοι έρχονται καϊ μ’έπισκέπτονται-
• Καϊ πρός απόδειξιν, έπρόσθεσεν, δτι χάριν άπλής 
» περιεργίας τήν ήθελα, ιδού, λάβε τά κλειδιά τών 
» αποθηκών μου, άνοιξε τας, κρίνε περί τών 
» θησαυρών μου, καί εΐπέ άν ό άπληστότερος τών
• πτωχών ήμπορή νά έπιθυμήση τι περισσότερον ». 
0 Αβδαλλάχ ΰπήκουσε, καϊ είδε δώδεκα μεγάλα; 
άποθήκας, πλήρεις θ/,σαυρών άπειρων, ώστε δεν ή- 
ξευρε τί πρότερον νά Οαυμάση, τί πρότερον νά έπι- 
θυμήση· ή λύπη δτι ήπατήθη περί τή; χρήσεως 
τής λυχνίας κατεπίκοανε τήν καρδίαν του Ο 
Αμπουναδάρ έπροσποιήθη δτι δέν τά ένόησεν- 
άπ’ έναντίας, τόν έπεριποιήθη μεγάλως, του 
έκράτησεν ικανά; ήμερα; εί; τήν οικίαν του, καϊ 
τού είπε νά θάρρη δτι εύρίσκεται είς τήν οικίαν 
τής μητρός του. Τήν δέ προλαβοΰσαν τή; ήμερα; ήτις 
είχε προσδιοοισθή διά τήν άναχώρησιν του, είπε 
πρό; αύτόν » Αβδαλλάχ τέκνο* μου, πιστεύω οτι, 
» μετά τά συμβάντα σου, διο.·ρθώθη; άπό τό μιτ.»/-

. ,. , 1 ~ , / Μ ν» τον ελαττωυ.α τη; αχαριστίας· όπως αν η-αι, 
“ γρεωστώ σου όωσον οειγμα τη; α,-απης μου, 
“ διότι άνέλαβε; τόσον μ.αυ.ρόν ταέείύιον μ.ε σκ.ο-
• πόν νά μού θέρη; δ,τι επεθύμ,ησα. Πμ.πορεις ν ά- 
“ ναχωοήση;· δεν σε κρατώ πλέον. Αυριον τό πρωί, 
» θέλει; εύρεΐ t'i πύλην τού πει'1 ασίου μου ευπ 
’* τών ίππων μου ετοιυ.ον· σού τον ναριςω, καθι-ι; 
“ καί τόν δοΰλον οστί; θε)ει σε όοηγη.σει εις την 
"οικίαν σου, καϊ προσέτι δύω καμηλού; γτρτωμ.ε-
• να; μέ φλωεία καϊ πετράδια, τά όποια ήν.πο-
• οεΐε νά έκλ.έξης ό ίδιος εί; τάς άπυθόκα; μου, »
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0 Αβδαλλάχ είπί πρός αύτόν δσα καρδία φιλο
χρήματος, δταν εύχαριστηθή είς τάς επιθυμίας 
της, δύναται νά είπή, καί έπεσε νά κοιμηθώ μέ 
σκοπόν ν’ άναχωρ’Ζστι τήν έτζαυρίον.

Καθ’ δλην τήν νύκτα, ταραχώδεις διαλογισμοί 
έζυίίευσαν τήν καρδίαν του, καί ό νους του ό'έν ή
δύνατο ν’άποσπασθήάπό τήν λυχνίαν καί άπό τά θαυ
μαστά της αποτελέσματα. » Την είχα, έλεγε, τήν 
» είχα τόσον καιρόν είς τήν εξουσίαν μου- όΑβδαλ- 
» λάχ χωσίς έμέ ποτέ δέν ήθελε τήν αποκτήσει. 
β Πόσον δεν έκινδύνευσα εις τα σπλάγχνα τής γης! 
·> διατί αύτός τώρα είναι κύριος τοΰ θησαυρού τού- 
» του τών θησαυρών; διότι έγώ εφάνην αρκετά τί- 
» μιος, ή μάλλον μωρός, καί τού τόν έδωκα. Ώφε- 
ιι λεϊται άπό τού; κόπου; μου, καί από τούς κινδύ- 
ιι νους τού μακροϋ ταξειδίου μ.ου· καί τί μοΰ δίδει 
a είς αμοιβήν; δύω καμήλους φορτωμένα; με φλωρία 
» καί πετράδια, ένω είς μίαν στιγμήν ή λ,υχνία ήμ- 
» πορεΐ νά μοΰ προμηθεύση δεκάκις περισσότερα, 
ίί Οχι έγώ, άλλ’ ό Αμπουναδάρ είναι αχάριστος. 
■ Εί; τί θέλω άμαρτήσει άν λάβω τήν λυχνίαν 
» ταύτην; Εϊς τίποτε βέβαια, διότι αύτός είναι 
ΰ πλούσιο;· έγώ δε, τί έχω ;» Αί σκέψεις αύται τόν 
έκαμαν τελευταΐον ν’ άποφασίση, νά μεταχειρισθώ 
δλα του τά μέσα, ώστε νά γείνγ, κύριος τής λυ
χνίας. Τό πράγμα δέν ήτον δύσκολον. διότι ό ’Αυ. 
πουναδάρ τοΰ είχεν έμπιστευθή τά κλειδιά τών άπο 
θηκών του, καί ήξευρε ποΰ ήτον ή λυχνία. Τήνέπήρε 
λοιπόν, καί τήν έκρυψεν είς τό βάθος ενός τών σάκ- 
κων, καί μετά ταΰτα τάν έγεμεσε μέ φλωρία καί 
πετράδια, τά όποια είχε τήν άδειαν νά λάβη, καί 
τόν έφόρτωσε, καθώς καί τούς λοιπούς, είς τάς δύω 
καμήλους. Αλλο τι πλέον δέν έπεθύμει, παρά πώς 
ν άναχωρήση άμέσως· καί ούτως, άφοΰ άπεχαιρέτησε 
ταχέως τόν γενναΐον Αμπουναδάρ, τοΰέδωκετά κλει- 
όία, καί άνεχώρησε μέ τόν ίππον, τάν δοΰλον καί 
τάς δύω του καμήλους.

Οταν έφθασεν είς ολίγων -ημερών όιάστημα μα
κράν τή; Εασσόρας, έπώλησε τόν δοΰλόν του, 
διότι δέν ήθελε νά έχη μάρτυρα τής προτέρας πτω
χείας του, οΰτε τής πηγής τοΰ σημερινού του πλού
του. ΙΙγόρασεν άλλον, καί έφθασε χωρίς περαιτέρω 
προσκόμματος εί; τήν οικίαν τή; μ.ητρός του, τήν 
όποιαν οΰτε κάν έβλεπεν έμπροσθέν του, τόσον 
ή προσοχή του άπερροφάτο άπό τούς θησαυ
ρούς του. Πρώτη του φροντί; ήτον νά ουλάξη τό 
φορτίον τών καμήλων του, καί κατ’ εξοχήν τήν 
λυχνίαν, είς τό μάλλον απόκεντραν τής οικίας του 
όωμάτιον καί, ανυπόμονος ών νά χόρταση τούς 
οφθαλμούς του μέ τήν λάμψ'.ν τών νέων θησαυρών, 
ήθελησε ν’ άνάψη εύθύ; τήν λυχνίαν. Οί δώδεκα 
Δερβίσαι ένεφανίσθησαν, καί αύτός έκτύπησεν έ
καστον αύτών με τήν ράβδον, καί μέ δλην του τήν 
δύναμιν, φοβούμενο; μήπως άλλως ήθελε σφάλει 
είς τά; άπαιτουμένα; διατυπώσεις τοΰ γοητεύμα- 
τος. Αλλα όέν είχε παρατηρήσει οτι ό Αμπουνα- 
δαρ τούς έκτύπησε κρατών τήν ράβδον εις τήν 
άριστεράν του /μΐρα. 0 Αβδαλλάχ έπροτίμ.ησε 
φυσικώς και άσκοποι; τήν δεξιάν καί οί Δερβίσαι, 
άντι να γεινωσι σωροί πλούτου, ώς ήλπιζεν, έσυρεν

άμέσως δ καθείς κάτωθεν τοΰ επανωφοριού του όό- 
παλον, καί ήρχισαν νά τόν ραβδίζωσιν ώραν πολ
λήν ανηλεώς, ώστε τόν άφήκαν ημιθανή. Μετά 
ταΰτα, ε^ειναν αφαντοι, φέροντες μεθ’έαυτών δλα 
τα πλουτη του, τάς καμήλους, τόν ίππον, τόν δοΰ
λον καί τήν λυχνίαν.

Οΰτω; έτιμωρήθη ό ’Αβδαλλ.άχ μέ τήν πτω
χείαν, καί σχεδόν μέ τόν θάνατον, διά τήν άκρα
τον πλεονεξίαν του, ήτις ίσως ήθελεν είσθαι άξια 
συγγνώμης, άν δεν συνωδεύετο άπό αχαριστίαν 
αίσχράν καί παράτολμον, τυφλώσασαν αύτόν είς 
τροπον, ώστε νά μή δυνηθή μήτε κάν νά κρύψη 
τα αίσχη της άπό τά διορατικά δμματα τοΰ εύερ- 
γέτου του.

(Εκ τοΰ αγγλικού.)

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΙ1Σ ΓΟΤΤ1ΓΓΗΣ.

0 ήλιος εχρυσονε με τάς τελευταίας ακτίνας του 
τας κορυφάς τών κωδωνοστασίων τής Γοττίγνης, 
όταν ό όόκτωρ Φορνάριος, άπολύσα; τού; πολυαρίθ
μους μαθητάς του, εΐσήρχετο είς τά σπουδα
στήριό? του. Θερμάστρα άπό χυτόν μέταλλον, είς 
τά μέσον . τοΰ δωματίου κειμένη, διέδιδεν εί; τά 
περιξ γλυκεΐαν Θερμότητα- διότι, δεκέμβριος ήτον 
ό μήν, καί ό δόκτωρ, διά τήν καθιςικήν του ζωήν, 
εφαίνετο πολύ ευαίσθητος είς τό ψύχος. Παχύ 
στρώμα χιόνο; εσκέπαζε τάς οδούς, αΐτινες ήοχιζαν 
ηόή να γίνωνται έρημοι, καί ό ψυχρός βορέας έφυσα 
ύυνατα είς τά υαλια τών γοτθικών οικιών.

Η οικία τοΰ δοκτωρος Φορναρίου έκειτο είς τάς ε
σχατιάς ενός τών προαστείων, καί ήτον όλωσδιόλου 
άπομεμονωμενη τών άλλων οικιών. Ο περικυκλόνων 
αύτήν ύψηλό; τοίχος έχοησίμευεν ώ; περίβολος είς 
μικρόν κηπάριον, έπισκιαζόμενονάπό αειθαλή δένδρα· 
τα δε παραθυρα, κλεις-ά οντα πάντοτε, δέν έπέτρε- 
παν είς τα βέβηλα δμματα νά εισχωρήσουν είς τά 
εσωτερικόν τής κατοικίας τοΰ σοφού, καί ή θύρα σπα- 
νίως καί εί; μικρόν αριθμόν εκλεκτώνήνοίγετο. Τοι- 
αυτη μυστηριώδης ύπαρξις, ηνωμένη μέ τήν άκραν 
αύστηρότητα τών ηθών του, δέν συνετέλεσεν όλιγώ
τερον τής ποικιλίας καί τή; αληθούς βαθύτητος 
καί έμβριθείας τών γνώσεων του, είς τό νά δια- 
όώση πολύ μακράν τήν ΰπόληψιν τού πολυμαθούς 
Φορναρίου. Ελέγετο κατ’ ε’ξοχήν έμπειρος τών μυ
στικών επιστημών, και μεμυημένος είς τά απόρρητα 
τής δαιμονολογίας.

Μόλις, τήν ημέραν έκείνην, έκάθησε, μέ ζωηράν 
εύχαρίστησιν, είς τό μέγα δερμάτινον θρ'ονίον του, 
κρατών ανοικτόν είς τά γόνατά του τό άγαπητόν 
του βιβλίον, όταν ήκούσθη κτύπο; ελαφρός είς τήν 
Ούραν τοΰ δωματίου του.

— Ορίσατε, άνέκραξεν ό Φορνάριος έπαισθητώς 
όυσαρεστηθείς.

— Α ! είσαι σύ, Φράγκ, έπρόσθεσε μετ’ όλίγον 
μέ γλυκυτέραν φωνήν, ίδών νεανίαν δειλώς προχω
ρούν τα. Κάθησε πρώτον εκεί, καί ζέστανε τάς 
κρυωμένα; χεΐοά; σου. .— Μοΰ λέγεις έπειτα διατί 
ήλθες.

Καί, ταΰτα λέγων, ό Φορνάριος έδείκνυεν είς 
τόν ξένον κάθισμα πλησίον τού θρονίου του.

0 νεανίας, άφήσας τόν πίλον καί τόν μανδύαν 
του, λευκούς όντας άπό τήν χιόνα, έκάθησε, τρόπον 
τινά στενοχωρούμενος, είς τήν δειχθεΐσαν θέσιν. Ο 
Φορνάριος προσήλωσεν έπ’ αύτοΰ βλέμμα εξεταστι
κόν, μετριαζόμενον δμως άπό τήν πρός αύτόν εύ
νοιαν.

0 νεωστί έλθών ήτον πολλά νέος, καί τό δλως 
ειλικρινές καί άδολον πρόσωπόν του, περικλειόμε
νο? είς τούς κρεμαμένους βοστρύχους τής ξανθής 
του χόμης, έστεφανόνετο άπό μέτωπον υψηλόν, έμ- 
φαΐνον τέολλήν οξύνοιαν. Οί οφθαλμοί του, σκεπτικοί 
συνήθως, έλαμπαν ένίοτε άπό διάπυρους στοχα
σμούς. Ο Φορνάριος τόν ήγάπα ΰπερ τούς λοιπούς 
δλους μαθητάς του, διά τήν έξαισίαν αύτοΰ εύμά- 
θειαν καί φιλομάθειαν.

— Διδάσκαλε, είπεν αίφνης, ύψώσας άτολμον 
βλέμμα πρός τόν δόκτωρα· — Τό σημερινόν σου 
μάθημα πολύ μοΰ ήρεσε. Αί σοφαί σου έρευναι περί 
αίτιατων χαί αίτιων δεικνύουν νοΰν έξοχον καί 
λεπτόν, τόν όποιον τίποτε δέν διαφεύγει, νοΰν άνα· 
βαίνοντα εύκόλω; είς τήν μυστικήν άρχήν δλων 
τών οντων, καί διακρίνοντα τόν συνδέοντα αύτά 
μετ’ άλλήλων αόρατον δεσμόν. . . .

— Τέκνον μου, τάν διέκοψεν ό Φορνάριος μέ 
μετριοπαθή σεμνότητα, βεβαίως αί φιλοσοφικαί αύ- 
ται έρευναι έχουν ισχυρόν θέλγητρον, καί σκοπόν 
άξιον εύγενοΰς φιλοδοξίας. Ναί, πιστεύω δτι, υπό 
τά επιπόλαιο? έκαστου δντος κάλυμμα, υπάρχει 
μόριον τής αιωνίου αλήθειας, άκτίς άπεσπασμέ- 
νη τής υπέρτατης επιστήμης. Αλλ’ είναι σπάνιος 
σπανιώτατοι, εκείνοι εϊς τού; οποίους έδόθη ή χάρις 
νά συλλέγουν καί νά συναρμολογούν τά μόρια ταΰτα. 
Τά κατ’ έμέ, ό Θεό; νά μέφυλάξη άπό τήν μωράν οίη 
σιν δτι συγκαταριθμοΰμαι μεταξύ τών εύτυχών 
τούτων ! . . .

— ί'ί ! διδάσκαλε, άνέκραξεν ένθουσιών ό Φράγκ, 
τό είπε;· εύγενής σκοπός είναι ή άλήθεια ! Έρευ
ναν t ίσου ή ζωή· μανθάνειν, ιδού τό τέλος ! Καί 
έγώ έπίσης φλέγομαι άπό τήν έπιθυμίαν τοΰ μαν
θάνει .... Φίλτατε διδάσκαλε, έπρόσθεσε χα- 
μηλώσας διαμιάς τήν φωνήν, ώ; έχων νά έκμυστη- 
ρευθή είς αύτόν πράγμα άξιον λόγου, άφες νά σοΰ 
άνοίξ'ω τήν καρδίαν μου. . . .

— Λέγε, φίλε μου, είπεν ενθαρρύνω? αύτόν ό 
Φορνάριος, λέγε άδιστάκτως.

—· Θά σοΰ τό είπώ, άπεκρίθη ό Φράγκ διστάζω? 
μεταξύ δλων των πλεονεκτημάτων δσα χρεωστεΐ; 
είς τάς βαθείας μελέτα; σου, τό θαυμασιώτερον, τό 
πολυτιμότερου είς τού; οφθαλμούς μου, είναι δτι 
ήμπορεϊ; νά προβλέπη,ς καί νά προλέγης τά μέλ
λοντα.

•— Είναι αλήθεια, τέκνον μου, δτι επέτυχα κά
ποτε ν’ άναγνώσω είς τό βιβλίον τής ειμαρμένη;· 
άλλά, πίστευσέ με, πολλάκις ή αμάθεια είναι προ
τιμότερα τής μαθήσεως, καί ή τολμηρά επιθυμία 
τήν οποίαν άνέφερε; είναι μέν εύχάριστος, έχει όμως 
καί φοβερά ατοπήματα.

— Οποία καί άν ήναι τά ατοπήματα ταΰτα,

πάτερ μού (άφοΰ μοΰ δίδεις τήν άδειαν νά σέ ονο
μάσω μέ τοιοΰτο όνομα), τά δέχομαι, καί υπο
βάλλομαι είς δλα, άν εύαρεστήσαι νά μέ κατηχήσης 
είς τά μυστήρια τής νεκρομαντείας, ώςε νά μάθω τί 
μ.οΰ φυλάττει ή τύχη είς τό μέλλον. Πίστευσε δτι 
ή εύγνωμ.οσύνη μου. . ..

0 Φορνάριος, ταΰτα άκούσας, προσήλωσεν έπί 
τοΰ Φράγκ τού; δύω μικρούς καί διαπεραστικούς 
οφθαλμούς του, τόσον ώστε ό νέος έκοκκίνισε. 
Τότε μειδίαμα άνεπαίσθητον έφαίδρυνε τά χείλη 
τοΰ δόκτωρος.

— Ηθελα, είπε, νά μήν έπέμενε; εϊς τόν σκο
πόν τούτον άλλ επειδή άφεύκτω; τό θέλεις, χρεω
στώ νά σοΰ προαναγγείλω οτι ή έπιςήμη μου ενεργεί 
έπί τών συμβάντων, έπί τών γεγονότων, καί όχι 
έπί τών αισθημάτων καί τών άια.Ιογισμων. Η 
νεκρομαντεία, φέρ’ εΐπεϊν. μοΰ λέγει δτι, διά τών 
φροντίδων μου, θά φθάση; εϊς τύχην υψηλήν, άλλ’άν, 
άφοΰ φθάσης, θά ένθυμηθής τόν πτωχόν Φορνάριον, 
τοΰτο δέν ήμπορώ νά τό προ'ίδώ.

— ίί! αγαθέ μου, άζιόλογέ μου διδάσκαλε ! 
άνέκραξεν ό Φράγκ· ήμ.πορεΐς νά πιστεύσης οτι θά 
λησμονήσω ποτέ τήν πρός έμέ ευεργεσίαν σου ;

— Αφοΰ λοιπόν τό θέλγεις, είπεν ό Φορνάριος, 
άς ήναι· συγκατανεύω ! . . , Πλήν είναι άργά . . . 
αί έργασίαι μας καί αί έρευναί μας ήμποροΰν νά 
παραταθοΰν πολύ τήν νύκτα, καί κατ’ ούδένα τρόπον 
δέν θέλω νά σ’ έκθέσω είς τόν κίνδυνον τοΰ νά 
έπιστρέψης μόνο; είς τήν οικίαν σου κατά τά μέσα 
τής νυκτός, καί εις καιρόν χειμώνο; . . . Αφες λοι
πόν νά σέ φιλοξενήσω άπόψε ευχαρίστως· καί, αύ
ριον τό πρωί, είσαι ελεύθερος νά έπανελθης είς τάς 
καθημερινά; ασχολίας σου.

— Δέχομαι εύγνωμόνως, αγαπητέ μου διδά
σκαλε, τήν φιλικήν σου πρότασιν’ άν τό συγχωρής, 
Οά διανυκτερεύιω άπόψε είς τά δωμάτιον τούτο . ..

— Οχι δά, οχι· αύτό δέν γίνεται. Είσαι νέος, 
έχεις ανάγκην άναπαύσεως. Ούτε ή ηλικία, οΰτε ή 
κρασί; σου συγχωρούν νά μείνη; νύκτα ολόκληρον 
άύπνος. Δι’ έμέ, συνειθισμένον οντα εί; τάς αγρυ
πνίας, τοΰτο δέν πειράζει ποσώς τήν δίαιταν καί 
τήν υγιείαν μ.ου. Αν εύαρεστήσαι, είς τόν κοιτώνα 
μου πρέπει νά πέρασης τήν νύκτα σου, καί εγώ 
θά περιμεινω έδώ τήν μέλλουσαν ημέραν . . .

Καί, χωοίς νά δώση καιρόν είς τόν ξένον του 
ν’ άποκρίθή, ό Φορνάριος έσήμανε τόν κώδωνα, καί 
ή γραΐα ΰπηρεπς του έφάνη είς τήν Ούραν.

— Μάρθα, είπεν ό δόκτωρ, άναψε τήν θερμά- 
στραν εί; τον ζο’-τωνα σ,ου, και ύαλε λευκά Civojvia 
είς τήν κλίνην αου. Ο Φράγκ Θά κοιμηθή άτιόψε 
έκεϊ . . . Πήγαιν» δμως πρώτον νά εύρη; είς τήν 
σκευοθήκην, τής όποιας ιδού τό κλειδίον, μ·'αν άπό 
τάς μακρολαίμου; εκείνα; φιάλας, τά; σφραγισμένα; 
μέ κηρίον κόκκινον, αΐτινες είναι είς τήν δευτεραν 

1 ί,
Αφοΰ τοΰ έοερεν ή Μάρθα ό',τι έζήτησε’ — Πολύ 

καλά, είπεν ό δόκτωρ· τώρα, άφες [/.«ζ, καί πρόσε
χε νά έλθη,ς εύθύς δταν σέ προσκαλέσω.

—Τοΰτο, η;κολούοησε, παρουσιάζων εις τόν Φράγκ 
ποτήριον, καί κάμνων νά πηδήσουν εις τόν άε'ρα οί
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Χράτοΰντες τά πώμα της φιάλη; δεσμοί, θά δια 
τηρήσν) το πνεϋμά μας έξυπνον, καί θά δυναμώση 
τον στόμαχόν μας, ώστε ν’ άνθέξη είς τάν κόπον. 
Προπίνω ύπερ τής επιτυχίας σου, φίλτατέ μου νεό
φυτε, και επιθυμώ, ώς αρραβώνα του μεγάλου ρα
δίου σου, νά λάβγς ταχέως τό όποιον πρό πολλού 
επιθυμείς δοκτωρικάν δίπλωμα. . . .

Τά ποτήρια έσυγκρούσθησαν. . . ό Φράγκ, θέλων 
νά τιμήσγ τό κρασίον τοΰ Φορναρίου, καθώς και τήν 
ε’γκάρόιον φιλοξενίαν του, κατερρόφησε διαμιά; τό 
κερασθεν εις τό ποτήριόν του χρυσοϋν ποτόν ....

Τήν στιγμήν ταύτην, κτύπος βίαιος, άκουσθείς 
είς τήν θύραν τοΰ δωματίου, έκαμε τόν Φράγκ 
ν’ άνασκιρτήσγ.

— Ποιος τάχα είναι; είπε μέ φωνήν οργής ό 
Φορνάριος. Εξέχασε λοιπόν ή Μάρθα τήν διατα
γήν τήν όποίαν τής έδωκα; Τί άρά γε μέ θέλουν 
είς τοιαύτην ώραν;

Γέρων, τόν όποιον ό Φράγκ πρώτος έγνώρισεν ώς 
τόν πιστότερου τών υπηρετών τοΰ θείου του, εμβή
κε μετά σπουδής. — Meinherr Φράγκ, είπεν εκτός 
φρενών, σπεΰσε νά έλθης είς τήν οικίαν*· ό θεϊός σου 
αποθνήσκει...

— Είναι δυνατόν; άνέκραξεν ό Φράγκ.
—Αλλοίμονον! meinherr, ή άρθρϊτις, ήτις άπό 

πολλάς ήμέρας σκληρώς τόν (βασάνιζε, τοΰ άνέβη, 
λέγουν, είς τό στήθος, καί ό ιατρός του βεβαιόνει 
ότι όλίγας ώρας άκόμη ήμπορεΐ νά ζήση;...

—Τόσον αξιότιμος άνθρωπος καί τόσον καλός 
συγγενής ! έμουρμούρισεν ό Φοονάοιος ζωηρώς 
συγκινηθείς. Λυπούμαι άναμφιβόλως, αγαπητέ μου 
Φράγκ, διά τήν διακοπήν τής ομιλίας μας* πλήν 
πήγαινε, στιγμήν δέν έχεις νά χάσιρς...

—Πήγαινε λοιπόν, είπεν ό Φράγκ, στραφείς πρός 
τόν υπηρέτην, καί εύθύς έρχομαι.

Επειτα, καθήμενος πάλιν καί κυττάζων τόν 
Φορνάριον άποροΰντα, είπεν·— Ηςεύρω τί είναι- 
άπό τούς φόβους (κείνους, είς τού; οποίους ή ύγιεία 
τοΰ θείου μου, πειραχθεϊσα ολίγον άπό τάς παρεκ- 
τροπάς, μάς (συνείθισεν. Η προσβολή θά ήτον αύ
τήν τήν φοράν βιαιότερα· άλλά χίνδυνος άληθάς 
όεν είναι... Ας έξακολουθήσωμεν, σέ παρακαλώ, τήν 
όμιλίαν μας, διότι είμαι άνυπόμονος νά μάθω...

Ο Φορνάριος, έπί τό μάλλον απορών, έμελλε 
ν άρχίση, όταν δεύτερος απεσταλμένος έμβήκεν 
είς τό δωμάτιον θρήνων καί όδυρόμενος.— Α1 Θεέ 
μου! τί δυστυχία! ό καλός μου κύριος, ό αξιόλογο; 
κύριός μου ..

—Αι τί; ήρώτησεν άνυπομόνως ό Φράγκ.
—Απέθανεν.
—Απέθανε, λέγεις; Είσαι βέβαιος;
—Αλλοίμονον! meinherr, έξεψύχησεν είς τάς 

άγκαλας μου, άφοΰ ματαίως τοσάκις σ’ έζήτησε... 
Θείε μου! αγαπητέ Οεΐέ μου! άνέκραξεν ό

Φραγκ κρυπτών τό πρόσωπόν του είς τάς χεΐράς του, 
νά τον ίόώ θέλω άκόμη! άς τρέξωμεν....

-—Στασου, φύλε μου, άνέκραξεν δ Φορνάριος· σέ 
αποπλανά ό πόνος. Αφοΰ ήμέλησες νά παρευρεθή,ς 
είς τας τελευταίας στιγμάς συγγενούς δστις σέ ύπερ- 
ηγαπα, καί εμελλες βεβαίως νά τόν κληρονομή-

σης, δέν φοβείσαι μήπως ή βραδεία αυτή προθυ
μία έξηγηθή ώς ποταπή ιδιοτέλεια;

— Αί! θέλεις, Φορνάριε, νά έγκαταλείψω τήν 
οικίαν τυΰ θείου μου εί; τήν πλεονεξίαν τών μι
σθωτών καί είς τήν αρπαγήν τών ξένων; Ποιος 
λοιπόν, άν δχι έγώ, θά φροντίση ν’ αποδοθούν 
αί πρέπουται επικήδειοι τιμαί είς τόν δεύτερον 
τούτον πατέρα μου; Οχι, δχι, μή προσπαθης νά 
μέ κρατήση,ς· τίποτε δεν θά μ’ έμποδίση άπό τό 
ιερόν τούτο χρέος.

— Πήγαινε λοιπόν, είπεν ό Φορνάριος, καί ό 
Θεός νά προστατεύση τοιούτον άξιον υιόν !

Μετ’ όλίγας ήμέρας, ό Φράγκ, πενθοφορών άπό 
κεφαλής μέχρι ποδών, είσήοχετο είς τό σπουδα- 
στήριον τού Φορναρίου. ό θεϊός μου, είπε πρό; τόν 
δόκτωρα, μ άπυκατέστησε γενικόν κληρονόμον του. 
Είμαι πλούσιος, καί δέν θέλω νά στερηθώ τών 
μαθημάτων τά όποια μοΰ ύπεσχέθης, μήτε τών 
συμβουλών τής πολυπειρίας σου. Συνέλαβα σκοπούς 
καί σχέδια μεγάλα, τά όποϊα θά σού διακοινώσω 
άργότερα. Εν τούτοις, άκολούθει με, άν άληθινά 
μέ άγαπάς. Δέν θά χωρισθώμεν πλέον· άφες τήν 
οικίαν ταύτην καί παραίτησε τήν θέσιν σου. Θά 
συγκατοικήσωμεν, καί ή περιουσία μου θά ήναι είς 
τήν διάθεσιν σου.

—Θά λυπηθώ άναμφιβόλως άν μεταβάλω τάς έξεις 
μου, καί δέν είμαι πλέον τοιαύτη; ηλικίας ώστε ν’ άο- 
χίσω εύχαριστώ; νέον είδος ζωής. Πλήν δέν πει
ράζει· δέν θέλω νά είπή κάνεις δτι ό Φορνάριος ήρ- 
νήθη τίποτε είς τον φίλον του Φράγκ. Θά φροντί
σω εύθύς νά πωλήσω τήν οικίαν μου.

— Εγώ τήν άγοράζω, φίλτατε Φορνάριε· καί, 
άπό ταύτην τήν στιγμήν, άν θέλτ;ς, ήμπορεΐς νά 
μέ θεωρη'σγ; χρεώστην σου είχοσιπέΐτε χι.1ιάδω>· 
γ.ίωριτίων.

— Ας ήναι· εϊμεθα σύμφωνοι. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον, άποκτών μικρόν εισόδημα, θα δυνηΟώ 
ν’ άνταμείψω τάς μακροχρονίους ύπηρεσία; τής γη- 
ραιάς μου ύπηρέτιδος.

— όπως άγαπάς.
0 Φορνάριος ήκολούθησε τον μαθητήν του. Μετ’ ο

λίγον, χάρις είς τά μαθήματα του, καί είς τήν ύπό
ληψιν προσέτι τήν όποίαν πρός τόν καθηγητήν 
τούτον είχαν τά επισημότερα τών μελών τής άκαδη- 
μαϊκής συγκλήτου, ό Φράγκ, άφού έξετάσθη δημο
σίως, έλαβε τό δίπλωμα τού δόκτωρος. ό τίτλος 
ούτος, άποδεικνύων αύτόν ίσον μέ τόν διδάσκαλόν 
του κατά τόν βαθμόν, άν ο, ι και κατά τήν αξίαν, 
ήλάττωσε μέν ολίγον τά σημεία τού σεβασμού καί 
τής εύλαβείας, μέ τά όποια εύηρεστεϊτο πρότερον 
νά τόν τιμά· άλλ’ ό Φορνάριος, δστις (φρόντιζε μό
νον περί τοΰ πραγματικού τών αίσθημάτιυν, όλί- 
γην προσοχήν έδωκεν είς τήν τοιαύτην μεταβολήν.

‘Ο Φράγκ, ώς άνθρωπος πλούσιος, δέν είχεν ά
νάγκην δημοσίων ύπουργημάτων άλλ’ ή φιλοδο
ξία του ηυξανε συγχρόνως μέ τήν περιουσίαν του. 
Διά τόν θάνατον τού θείου του, έμεινε χηρεύουσα 
θέσις καθηγητού είς μίαν τών σχολών τής Γοττίγ- 
γης, καί ό Φράγκ έπεθύμησε καί τήν δευτέραν ταύ
την κληρονομιάν. Αφού λοιπόν έδόθη ή θέσις αΰτη

προσωρινώ; είς πτωχόν τινά πεπαιδευμένον, ώστε 
νά μείνη καιρός είς τον νέον δόκτωρα νά. παρΟυσιασθή 
τούλάχιστον ώς άνήρ, ό Φορνάριος κατώρθωσεν 
άκόμη, έπικαλούμενος τήν μνήμην τού θείου, νά 
διορισθή διάδοχός του ό άνεψιός.

Η έπιθυμία τή; διακοίσεως διήγειρε τήν έμφυτον 
τού Φράγκ φιλεργίαν. ‘Ο Φορνάριος έχρησίμευεν είς 
αύτόν συγχρόνως καί ώς όδηγός τών μαθημάτων 
του, καί ώ; ζωντανόν εύρετήριον τών ανθρωπίνων 
γνώσεων. Η άξια του έλαμπε τόσον περισσότερον, 
δσον δέν ήτον ανάλογος μέ τήν ήλικίαν του. Εί; 
τά μαθήματα του συνέρρ-αν πολυάριθμοι καί εκλε
κτοί άκροαταί’ τό δέ δνομ-ά του ήρχιζε νά γίνεται 
γνωστόν είς όλον τόν σοφόν κόσμον.

Εν τούτοι; ό Φορνάριος, διά ταχύτατης μετα- 
βάσεως, έγεινεν άπό διδασκάλου έφάμιλλος καί 
φίλος, καί άπό τοιούτου ιδιαίτερος τοΰ μαθητου 
αύτού σύμβουλος. ‘Ο Φράγκ, έκβακχευθείς άπό τήν
επιτυχίαν, δέν ένθυμεΐτο δι’ άλλο τόν παλαιόν του 
διδάσκαλον, είμή πρός μόνον τόν σκοπόν τού να 
ώφελήται άπό τήν μάθησιν καί τήν ύπόληψιν αύτού.

Αί άσχολίαι τής επιστήμης καί τής φιλοδοξία; 
τόν έκαμαν όλωσδιόλου νά λησμονήση τάς ιΐχοσι 
~ΐίτε χιλιάδας γ.ΙωριιΊων, τά όποια είχεν ύποσχε
θή εί; αντάλλαγμα τής οικίας τού Φορναρίου, καί 
διά τά όποια ό τίμιος δόκτωρ δέν είχεν άλλην 
παρά τόν λόγον τού αγοραστού έγγύησιν. Μίαν 
τών ήμερων έν τούτοις, δ Φορνάριος έτόλμησε, μετά 
πολλούς δισταγμούς καί εσωτερικά; μεταμελείας, 
νά παρουσίαση ταπεινήν περί τούτου αϊτησιν είς τον 
νέον δόκτωρα. — Meinherr Φράγκ, τού είπε με 
πολλήν δειλίαν (διότι πρό πολλού ό Φορνάριος ά- 
πέκτησε τήν έςιν νά θέτη πρό τού όνόματο; τού 
παλαιού του μαθητου τήν εύλαβή ταύτην προσθή
κην), τελειόνουν σήμερον πέντε έτη άφού εχω τήν 
τιμήν νά σε βοηθώ με τάς συμβουλάς μου, καί ή 
συνείδησίς μου μέ βεβαιόνει εύχαρίστως δτι δεν 
σού ήσαν όλωσδιόλου ανωφελείς.

— Μήπως εννοείς δτι έλειψα ποτέ άπό τα 
χρέη μου, άπεκρίθη ύπερηφάνως ό Φράγκ.

— Δέν λέγω τούτο, meinherr.
— Δεν ζή; είς τήν οικίαν μου ώς δμοιός μου;
— Αισθάνομαι εύγνωμόνως τήν τιμήν τής θέσεώς 

μου ταύτης.
— Διατί λοιπόν τό κάτω κάτω παραπονεϊσαι; 

Καί διατί μού ενθυμίζεις τόν καιρόν καί τήν άζίαν 
τών ύπηρεσιών σου;

— Διότι, meinherr, πρό πέντε ήδη έτών έγ- 
κατέλιπα τήν μικράν οικίαν μου.

— Καί τί πειράζει;
— Διότι, έπρόσθεσεν άμηχανών ό Φορνάριος,

διότι ή πτωχή Μάρθα περιμένει άκόμη τήν πρώτην 
τετραμηνίαν τή; συντάξεως, τήν όποίαν έπρεπε νά 
τής πληοώσω άπό τάς ε'.χοσιπίντε χιΛιάδας φ.Ιω- 
fiiriatr δσα μού ύπεσχέθης.

— Πιστεύεις δτι ήμπορώ νά παραβώ τόν 
λόγον μου, καί θέλει; ούτω ν’ απόδειξη; δτι τό 
προσωπικόν συμφέρον σ’ (παρακίνησε νά μέ άκο- 
λουθήσης; Καιρός είναι, μά τήν άλήθειαν, νά συλ
λογίζεσαι τοιαΰτα μικρά πράγματα, ένφ έγώ ένα-

σχολοΰμαί άνενδότώς περί του μέλλοντος σου καί 
περί τής κοινής μας τύχης... Ακουσέ με, Φορνάριε* 
ύπάρχει σήμερον καθέδρα χηρεύουσα είς Βιέννην 
ή θέσις είναι αξιόλογος, καί ήμπορεΐ νά φέρη 
είς ύψηλάς τιμάς τόν έπιτήδεισν άνθρωπον, ό ύ- 
πουργός άπό τόν όποιον ή θέσις αυτή έζαρτάται, 
•σ’έχει είς ύπόληψιν. Ζήτησέ του δι’ έμέ τήν χάριν 
ταύτην, καί είμαι βέβαιος δτι, άν με συστήσης, Οά 
διορισθώ. Τότε, άναχωροΰμεν όμοΰ, καί θά ήμ- 
πορεσω τέλος πάντων νά εκπληρώσω εύγενώς τά 
πρός σέ χρέη μου.

‘Η ύπόληψι; τού Φράγκ είχε φθάσει καί είς τήν 
πρωτεύουσαν αύτήν τής Αύστρίας. ‘Ο διορισμός 
του λοιπόν εί; τήν ζητουμένην θέσιν δέν έβράδυνε, 
καί, κατά τήν γενομένην συμφωνίαν, άνεχώρησεν 
είς Βιέννην όμοΰ μέ τόν Φορνάριον. Αί γνώσεις, τάς 
όποιας άνέπτυξεν είς τήν ύψηλήν ταύτην καθηγητι
κήν σφαίραν, ηύξησαν μεγάλως τήν φήμην τού ονό
ματος του, καί, έντός ολίγου, ολόκληρο; ή Γερμανία 
(θαύμαζε καί έξεθείαζε τήν άμετρον σοφίαν καί 
τήν σπανίαν εύγλωττίαν τού δόκτωρος Φράγκ. Η 
περιουσία του ηΰξανεν όμού μέ τήν ύπόληψιν τον 
διωρίσθη διαδοχικώς είς πολλάς άμεριμνομερίμνους, 
άλλά μισθωτάς Θέσεις, ώς δείγματα τρόπον τινά 
τής ιδιαιτέρας πρός αύτόν ύπολήψεως τή; κυβερ- 
νήσεως. Τέλος πάντων, παραιτηθέντος τού πρύ
τανεως τού πανεπιστημείου διά γήρας, ό Φράγκ 
διωρίσθη είς τήν θέσιν του. ‘Ο Φορνάριος τότε, 
θαρρών δτι ή φιλοδοξία τού αρχαίου του μαθητου 
ίκανοποιήθη άρκούντως, καί δτι αί συμβουλαί του 
ήσαν ήδη είς αύτόν άνωφελεϊς, έστοχάσθη καλόν 
νά παραιτήση τόν νέον πρύτανιν, παρακινηθείς είς 
τούτο καί άπό τήν αύξάνουσαν αδιαφορίαν, και 
τούς έπί τό μάλλον άγερώχους τρόπου; τού Φραγκ 
πρός αύτόν, πράγματα διά τά όποια πρό πολλού 
κρυφίως έστέναζε. Meinherr, έτραύλισεν ό Φορνάριος 
τρέμων άπό συγκίνησιν, καί ίσως άπό πόθον, ϊδού 
δτι είσαι πλούσιος καί πολυτιμημένο;.... Τό κατ έ
μέ, έγήρασα πλέον, καί ή άφοσίωσις μου δέν θά σού 
έχρησίμευεν είς τίποτε. Είναι καιρό; λοιπον νά ησυ
χάσω...

— Τούτο βεβαίως ποτέ δέν θά τόάνεχθώ. Κατ’ ού- 
δένα τρόπον δέν θά συγκατατεθώ νά νά στερηθώ 
τής έμπειρίας σου καί τών ύπηρεσιών σου, τίμιε 
Φορνάριε......

— Αλλά, meinherr, δεν ήμπορώ, κατ αύτήν 
τήν ήλικίαν, νά μένω είς τήν αμφίβολον θέσιν......

— Αχάριστε! τολμάς νά όνομάσης αμφίβολον 
τήν ανεξάρτητον καί έντιμον θέσιν, τήν όποιαν 
εχεις είς τήν οικίαν μου!

—Αν τούλάχιστον—έπρόσθεσεν ίκετικώς ό Φορ
νάριος— εύαρεστήσαι νά ένθυμηθής τας ειχοσικεν- 
τε χι-Ιιάδας γ.ίωρινίωΐ'· ···

— Πώς λοιπόν! πάντοτε πρέπει νά σ’ ευρίσκω 
δανειστήν άδυσώπ’ητον, καί σύ νά με πιστευης ο
φειλέτην αναξιόχρεων; Δέν θά θελήσω βέβαια σή
μερον νά δώσω είς χεΐράς σου τόσα χρήματα, ώστε 
νά σ’ ένισχύσω είς τήν μωράν ιδέαν τού να Χωθ1' 
σθής άπ’ )μ<....... (Ακολουθεί.)
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ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ ΕΝΥΠΝΙΟΝ.
Τήν ασεβή, τήν στυγεράν τής αθεΐας ιδέαν, 

γερμανός ποιητή;, δ Ρίχτερ, έξέφρασεν άλλοκότως 
μέν, άλλ’ ϊσχυρώς, διά τού εξής ενυπνίου.

" Τό ένύπνιον τοΰτο, λέγει ή κυρία Στάελ, ομοιά
ζει κατά τι την παραφροσύνην τοΰ πυρετού, καί ώς 
τοιοϋτο πρέπει νά κριθή· διότι, υπό πάσαν άλ
λην παρά τήν τής φαντασίας εποψιν, είναι επιδε
κτικόν πολλών καί πυλυειδών επικρίσεων, ο ό 
σκοπός τοΰ πλάσματος τούτου, προοιμιάζεται αυ
τός ό συγγραφεύς, αποτελεί συγγνωστήν τήν τολ- 
μηρίαν του. Αν ή καροία μου ποτέ έγίνετο τόσον 
δυστυχής, τόσον ξηρά, ώςε νά έκριζωθώσιν άπ’αύ- 
τής όλα τά μαρτυροΰντα τήν υπαρξιν τοΰ Θεοΰ 
αισθήματα, ήθελα άναγνώσει καί πάλιν τάς σε
λίδας ταύτας, ήθελα βαθέως συνταοαχθή, καί είς 
αύτάς ήθελα εύρεϊ έκ νέου τήν σωτηρίαν μου καί 
τήν πίστιν μου. Αρνοΰνταί τινες τήν ϋπαρξιντοΰ 
Θεοΰ μετά τοσαύτης αδιαφορίας, μεθ’ όσης άλλοι 
τήν παραδέχονται- καί άνθρωπος ό'στις, εΐκοσιν 
ολόκληρα έτη, επίστευε τήν αθανασίαν τής ψυχής, 
κατά τό εικοστόν πρώτον ευρίσκει τό επίσημον 
πρωτότυπον, όπου περιχαρώς ανακαλύπτει τήν 
πλουσίαν τής πίστεως ταύτης κληρονομιάν, τήν 

τής πηγής ταύτης τοΰ νάφθα θερμό-ζωογόνον 
τητα.»

Π ΕΝΥΠΝΙΟΝ. »
« Οταν, κατά τήν παιδικήν ηλικίαν, μας διη- 

γώνται ότι, περί τό μεσονύκτιον, τήν ώραν ζαθ’ήν 
ό ύπνος κατακυριεύει τήν άνΟρωπίνήν ψυχήν, τά 
όνειρα γίνονται φοβερότερα, οί νεκροί εγείρονται, 
καί, εντός των έρη'μων ναών, απομιμούνται τά 
ευσεβή άσματα των ζώντων, ό θάνατος τότε μα; 
τρομάζει έξ αιτίας των νεκρών, όταν τό σκότος 
πλησιάζη, άποστρέφομεν τά βλέμματα άπό 
τών εκκλησιών, καί άπό των ζοφερών αυτών θυρί 
δων καί οί φόβοι των παιδικών ημών χρόνων, πολύ 
περισσότερον παρά τάς ήδονάς αύτών, ένδύοντα 
πτέρυγας, καί περίΐπτανται τήν νύκτα περί τή· 
ληθαργοΰσαν ημών ψυχήν. ?ι ! μή σβέννετε τούς 
σπινθήρας τούτους· άφετε είς ημάς τά ενύπνια 
ταΰτα, ώς καί τά φοβερότερα· διότι είναι πολύ 
γλυκύτερα τής παρούση; ημών ύπάρξεως, διότι 
μάς επαναφέρουν είς τήν ηλικίαν εκείνην, καθ’ ή 
ό ποταμός τής ζωής γίνεται ακόμη τοΰ ουρανού 
κάτοπτρον. »

" Εσπέραν θερινήν, άνεπαυόμην είς τήν κορυφήν 
λόφου, άπεκοιμήθην, καί ώνειρεύθην ότι έξύπνησα 
τήν νύκτα εντός μεγάλου κοιμητηρίου. Υό όυρολό- 
γιον έσήμαινε τήν ενδεκάτην ώραν τά μνήματα 
ήσαν ημίκλειστα· αϊ δέ σιδηραϊ τοΰ ναού Οϋραι, 
ύπό χειρός αοράτου κινούμεναι, ήνοίγοντο και έ- 
κλείοντο μετά κρότου πολλοϋ. Εβλεπα επί των 
τοίχων νά φεύγωσι σκιαί, τάς όποιας κάνέν σώμα 
δεν έρριπτε- σκιαί δέ άλλαι πελιδναί ύψουντο είς 
τούς αέρας, καί μόνα τά παιδιά άνεπαύοντο ακό
μη έντάς των νεκρικών αύτών λαρνάκων. Νέφος φαι- 
όν, βαρύ, πνιγηρόν, έσκέπαζε τόν ούρανόν γιγαντώ- 
δες δέ φάντασμα έσφιγγε καί έθλιβεν είς μακράς 
πτυχάς τό νέφος τοΰτο. Επάνω μου ήκουα μα-

κρόθεν κρότους κρημνισμών, καί ή γή ήρχισε νά 
σείεται όλη. Εκλονεΐτο ό ναός ολόκληρος, τον 
άέρα έτάρατταν -ήχοι σπαρακτικοί καί παράφωνοι, 
ώχραί δέ τινες άστραπαί διέδιδαν ζοφώδη λάμ- 
ψιν. ό φόβος μέ ήνάγκασε νά ζητήσω άσυλον 
εντός τοΰ ναού· άλλά βασιλίσκοι δύω σπινθηρο- 
βολοΰντες ε’φύλατταν τάς φοβέρας αύτοΰθύρας.»

» Επροχώρησα μεταξύ τοΰ πλ,ήθους τών άγνω
στων σκιών, επί τών οποίων έτυποΰτο ή σφραγίς 
τών αρχαίων αιώνων. Αϊ σκιαί δλαι συνεθλίβοντο 
περί τό γυμνόν θυσιαστήριον, καί μόνον τά ςήθος 
αύτών άνέπνεε καί έπαλλε βιαίως. Είς μόνος νε
κρός, πρό ολίγου ένταφιασθείς, έκειτο περιτετυ- 
λιγμένος είς τό σάβανου· παλμός ακόμη δένέφαί- 

» νέτο είς τό ς·ήθός του, ένύπνιον δέ εύτυχές παρίςανε 
ιι προσμειδιών τό πρόσωπόν του. ’Αλλ’ ανθρώπου 
ο ζώντος πλησιάσαντος, έξύπνησε, τό μειδίαμα έπαυ- 
» σε, καί, μετά κόπου πολλοϋ, ήνοιςε τά νεναρκωμένα 
» του βλέφαρα· ή θέσις τοΰ οφθαλμού έφαίνετο κενή, 
ιι είς δέ τήν τής καρδιάς υπήρχε πληγή οαθεϊα. Ϋψω- 
n σε τάς χεϊρας, καί τάς ήνωσεν ώς θε'λων νά προσ- 
» ευχηθρ· άλλ’ οί βραχίονες αυτού έμακρύνΟησαν,
» άπεσπάσθησαν τοΰ σώματος, καί αϊ ήνωμέναι αϋ- 
» τοΰ χεΐρες έπεσαν χαμαί. »

"Είς τήν κορυφήν τοΰ Οόλου τοΰ ναού έκρεματο 
τό ώρολόγιαν τής αιωνιότητας· ούτε ψηφία εΐχεν 
ούτε ωροδείκτην άλλά χειρ μελαινα περιεστρέφετο 
βραδέως, καί οί νεκροί έπάσχιζαν ν’ άναγινώσκω- 
σιν έπ’ αυτού τόν χρόνον. »

ιι Τότε κατέβη άνωθεν επί τοΰ θυσιαστηρίου άνήρ 
ιι υψηλός, μεγαλοπρεπής, άκτινοβόλος, καί φέρων 
ιι επί τοΰ ποοσώπου αύτοΰ τόν τύπον ατελεύτητου 
ι> λύπης. —Ω Χριστέ! ανέκραξαν ΐδόντες αυτόν οί 

νεκροί, Θεός λοιπόν δεν υπάρχει ;— Δεν υπάρχει, 
"άπεκρίθη. —Τότε αί σκιαί όλα·, άρχισαν νά τρέ- 
ιι μωσι βιαίως, καί ό Χριστός ήκολούθησε λέγων 
ιι — Διήλθα τά πέρατα τών κόσμων, άνέβην ύπερ
ο ά··ω τών ήλιων, καί εκεί ακόμη Θεός δέν ύ- 
« πάρχει ! Κ,ατέβην είς τά καταχθόνια, ήρεύνησα 
ί τά; αβύσσους, καί ανέκραξα· —Πχτεο, πού είσαι;

ΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

' Αγγλο; τις συγγραφεύς, δ κύριος Μακλάρην, 
[δημοσίευσε περιέργους τινάς καί εύφυεΐς παρατη
ρήσεις έπί τοΰ προκειμένου τούτου, καί έπί τών 
συνεπειών αύτοΰ ποάς τάς σχετικά; προόδους τών 
χαών. Τό ήμισφαίριον τοΰ νέου κόσμου, άν καί 
ρλιγώτερον τοΰ ήμίσεως τοΰ παλαιού κατά τήν 
έκτασιν τής ξηράς, περιέχει, ώς λέγει δ ειρημένος συγ
γραφεύς, περισσοτέραν παραγωγικήν γην. Η ’Αμε
ρική χρεωστεΐ τό πλεονέκτημα τούτο είς τό μικρόν 
αυτής π'λάτος, ένεκα τοΰ όποιου δλαι σχεδόν αί με
σόγειοι χώραι εύρίσκονται ύπό τήν έπιρρήν τών 
γονίμων αναθυμιάσεων τοΰ Ωκεανού· ενω, είς τό 
τοΰ παλαιού κόσμου ήμισφαίριον, αί κεντρικά! 
χώραι, στερούμεναι υγρασίας, ένεκα τής άμετρου 
άπ’ ανατολών πρός δυσμάς έκτάσεως, είναι πάν
τοτε σχεδόν έρημοι. Εκ τών 31 εκατομμυρίων τε
τραγωνικών μιλλίων, έκ τών οποίων σύγκεινται ή 
Ευρώπη, ή Ασία καί ή ’Αφρική, μόλις τό τριτημό
ριον ήμπορεϊ νά όνομασθή γή παραγωγική, καί τό 
μέρος τοΰτο ακόμη δέν είναι τόσον εύ'φορον ενώ, έκ 
τών 13,900,000 μιλλίων τής ξηρά; τής ’Αμερι
κής, ή άγονος γή περιορίζεται είς 3,900,000 
μίλλια, ώστε μένουν 10 εκατομμύρια τετραγωνι
κών μιλλίων γή; ώφελιμου. Αλλ’ εκτός τούτου, 
ή ’Αμερική έχει κυρίως τά πλεονέκτημα μεγαλιρτέ- 
ρα; παραγωγικής, ή μάλλον θρεπτικής, δυνάμεως, 
καί έπί ίσης έκτάσεως ωφελίμου γής· πλεονέκτημα 
προερχόμενου άπό συνδυασμόν εύτυχέστερον τής 
υγρασίας μέ τήν θερμότητα. Παρετηρήθη, παρα
δείγματος χάριν, οτι ό αραβόσιτο; παράγει 40 
ή 50 τό 1 εις τήν Γαλλίαν, ενώ εις τήν ’Αμε
ρικήν ό μέσος όρος είναι 150 τό 1· ό δέ κύριος 
Ούμβόλδ ύπελόγισεν ότι 3 στρέμματα γης, τά 
όποια, σπειρόμενα μέ σίτον, μόλις ήμποροΰν νά θρέ- 
ψωσι δόώ ανθρώπους, τρέφουν πεντήκοντα αν φυτευ- 
θώσιν επ’ αύτών 6arara.

Εκ τών παρατηρήσεων τούτων, καί πολλών άλ
λων έπιμελώς καί παραθετικώς γενομένων, ό κύ
ριος Μακλάρην καταντά εις τό συμπέρασμα οτι, 
άν οί φυσικοί πόροι τής ’Αμερικής ήσαν εντελώς 
ανεπτυγμένοι, ήδύνατο τά έδαφος αύτή; νά θρέψη 
3,600,000,000 κατοίκων, δπερ έστί τό πεντα
πλάσιον σχεδόν τοΰ σημερινού πληθυσμού τής γης 
άπάσης. Η τελευταία αύτη αΰζησις θέλει γενή με
τά τριακόσια ή τετρακόσια έτη τύ πολύ, άν πρέ- 
πη νά κρίνωμεν εκ τής ένεστώσης προόδου τών 
άρκτώων μερών τών Ομόσπονδων Πολιτειών τής 
’Αμερικής, καί άν ή πρόοδος αύτη δύναται νά έκ- 
ληφθή πάντοτε ώς σταθερά τοΰ πληθυσμού βάσις.

(Εκ τοΰ γαλλικού.)

Η ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΛΕΑΙΝΑ.
Οί Ισπανοί εΐχον ιδρύσει τήν Βουένος ’Αύρες τό 

1535. Η νέα αποικία έστερήθη μετ’ ολίγον ζωο
τροφιών. Οσοι τών άποίκων έθαόρύνοντο να έξελ- 
Οωσ, πρός άναζήτησιν έθυσιάζοντο ύπό τών άγριων,

άλλο τι δέν ήκουσα είιμη την βροχήν κα- 
" τνρρέουσαν στάγδην έπί τοΰ χάους, καί ό αιώνιος 
» καί άτακτος κλύδων άπεκρίθη μόνος. Ανυψώσας 
■ι έπειτα τά βλέμματα εί; τόν ούοανόν, εΐοα δόλον 
ιι κενόν, μέ/.ανα, αχανή· ‘Η αίωνιότης ά.επαύετο έπί 
■> τοΰ χάους, καί, κατατρώγουσα αύτό, κατετρώ- 
ι> γετο βραδέως. Κλαύσατε καί θρηνήσατε πάντες· 
« ούοεμία ελπίς υπάρχει! »

At σκιαί, άπελπισθεΐσαι, έςηφανίσθησαν, ώς όνιί- 
ο χλη λευκοειόής , πυκνωθεΐσα ύπό τοΰ ψύχους, καί 
■ι ό ναό; έμεινεν έρημος. ’Αλλ αίφνης, ci τοΰ φοβε- 
ιι ροΰ θεάματος ! τά νεκρά παιύιά, έξυπνήσαντα 
ο τελευταία, έδρασαν καί έγονάτισαν ενώπιον τοΰ 
ο Χριστού, και είπαν· — Ω Ιησού, δέν έχομεν πα

τέρα;— Καί ό Χριςής, χύνων ποταμού; δακρύων, 
άπεκρίθη· — όλοι ορφανοί ειμεθα· ούτε σείς ού'τε 
εγώ δέν έχομεν πατέρα! — Τότε καί ναός καί παι» 
δία κατεχώθησαν είς τάς αβύσσους, καί τό άμε
τρου τοΰ κόσμου οικοδόμημα κατεκρημνίσθη έμ
προσθεν μου. ί

— π μην

ώστε ήναγκάσθησαν ν’ άπάγορεύσωσι έπί ποινή 
θανάτου τήν έξοδον άπό τοΰ περιβόλου τής νέας 
αποικίας. Γυνή τις, ήν ή πεΐν’άναμφιβόλως πα
ρότρυνε νά περιφρόνηση τόν θάνατον, υπεξεφυγε τήν 
όζυδέρκειαν τών φυλάκων τών έφεδρευόντων πέριξ 
τής αποικίας πρός έξάσφάΐισιν άπό τών έκ τής 
πείνης κινδύνων. Η Μαλδονάτα (ούτως ώνομάζετο 
ή φυγάς), άφοΰ έπλανήθη ώρας τινάς είς άγνωστους 
καί ερήμους οδούς, είσήλθεν είς έν σπηλαίου διά 
νά άναπαυθή άπό τών κόπων, όποιος ύπήρξεν ό 
τρόμο; της, όταν άπήντησε λέαιναν, καί όποια ή 
έκπληξίς της όταν είδε τό φοβερόν αύτό θηρίον νά 
τήν πλησιάζη μέ ήθος ΰπότρομον, νά τήν θωπεύη 
καί νά τή λείχη τάς χεϊρας μέ ώρυγμούς πόνου, 
οΐτινες έπρεπε νά τήν κινήσωσι μάλλον εις συμπά
θειαν παρά νά τήν τρομάξουν ! Η ίσπανίς έννόησεν 
ευθύς ότι ή λέαινα ήτο έγκυος, καί ότι οί στόνοι 
αύτής ήσαν γλώσσα μητρός έπικαλουμένης αρωγήν 
πρός άπαλλαγήν τοΰ φορτίου της.- ‘Η Μαλδονάτα 
έβοήθησε τήν φύσιν, τήν στιγμήν τού πόνου, δτε 
φαίνεται μετά Θλίψεως έπιτοέπουσα είς παν τά 
γεννώμενον τήν δπαρξιν καί τήν ζωήν αυτήν, ή; έπί 
τόσω βραχυν χρόνον άφίνει τήν άπόλαυσιν. ‘Η 
λέαινα ευτυχώς έλευθερωθεΐσα τρέχει εύθύ; νά ζη- 
τήση τροφήν άφθονον καί τήν φέρει είς τούς πόδας 
τής εύεργέτιδός της. Αύτη τήν έμερίζετο καθ’ έκά- 
στην μετά τών νεογνών νεβρών, οΐτινες γεννηθέντες 
διά τών φροντίδων αύτής, καί μετ’ αύτής τραφέντες, 
έφαίνετο οτι άνεγνώριζον διά παιδιών καί δηγμά
των άθώιυν ευεργεσίαν, ήν ή μήτηρ των έπλήρωνε 
διά τής τρυφερωτέρας εύγνωμοσύνης. Αλλ’ δτε ή 
ηλικία τοΐς ανέπτυξε τήν έμφυτον δομήν νά ζητώσι 
μόνοι τήν λείαν των, ΐσχύοντες ήδη καί νά τήν κα- 
ταλάβωσι καί νά τήν καταβροχθίσουν, ή. οικογένεια 
αύτη διεσπάρη είς τά δάση· καί ή λέαινα ήν ή 
μητρική στοργή δέν άνεκάλει πλέον είς τό σπη- 
λαιον, έχάθη καί αύτή ή ιδία, καί άπεπλανήθη εις 
τόπον όσημέραι έρημούμενον ύπό τής πείνης. ‘Η 
Μαλδονάτα, μόνη καί άνευ μέσου ύπάοξεως, . ήναγ- 
κάσθη ν’ άπομακρυνθή άπό άντρον έπίφοβον είς τούς 
ζώντας, τό όποιον δμως ή επιείκειά της ήδυνήθη νά 
μεταβάλη είς άσυλον. Στερηθεϊσα μετά πόνου κοι
νωνίας ακριβούς, καί πλανηθεΐσα έπ’ ολίγον συνε - 
λήφθη ύπ’ αγρίων Ινδών. Λέαινα τήν έθρεψε καί 
άνθρωποι τήν ήνδραπόδισαν ! Μετουπούύ περιήλθεν 
είς τήν εξουσίαν τών Ισπανών, οΐτινες τήν άπή- 
γαγον εις τήν Βουένος ’Αύρες. 0 διοικητή; πλέον 
άγριος ή οί λέοντες, καί οί άγριοι, όεν τήν επί- 
στευσε βεβαίως ίκανώς έκτίσασαν τά έγκλημα τής 
λειποταξίας διά τών κινδύνων καί τών δεινών, δσα 
ύπέφερε, άλλά δίέταξεν ό βάρβαρος, νά τήν προση- 
λώσωσιν είς δένδρον, έν μέσω δάσους, διά ν άπο- 
θάνη τής πείνης, ή νά -γίνη λεία τών σαρκοβόρων 
θηρίων. Μετά δύο ημέρας στρατιώται ύπήγον νά 
μάθωσι περί too πεπρωμένου τοΰ δυστυχούς εκείνου 
θύματος. Τήν εύρον σώαν καί άγια κυκλουμένην ύπό 
τίγρεων λιμοττώντων, οΐτινες μέ φάρυγγα ανοικτόν 
έπί ταύτης τής βοράς, δέν έτόλμων νά πλησιάσουν 
ενώπιον λεαίνης πλαγιασμένης ύπό τούς πόδας της 
μετά τών νεβρών της. Τό θέαμα τοΰτο έξέπληξε
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μέγα ~ τούς στρατιώτας, ώστ’ έμενον ακίνητοι υπό 
συμπάθειας καί τρόμου. Η λέαινα βλεπουσ αύτούς, 
άπεμακρύνθη τού δένδρου, ώς νά τοϊς αφινε τήν 
ελευθερίαν νά λύσωσι τήν εύεργέτιδά της. Οτε δε 
ήθέλησαν νά τήν άπαγάγουν μεθ έαυτών, τό ζώον 
βραδύ βαϊνον εβεβαίου διά θωπειών καί στοναχών 
ύποκώφων τό τεράστιον τής εύγνωμοσυνης, ην ή 
γυνή αυτή διηγείτο εις τούς ελευθερωτας της. ‘Η 
λέαινα ήκολούθησεν έπί τινα καιρόν τά ίχνη τής 
ΐσπανίδος μετά τών νεβρών της, επιδεικνυουσα 
σέβας καί πόνον είλεικρινή ώς εκείνον, οστις, δημο
σία κηρύσσεται άπό οικογένειαν προπέμπουσαν μέ
χρι τού πλοίου πατέρα, ή υιόν άποδημούντα έξ 
εύρωπαίου λιμένος εϊς τόν Νέον Κόσμον, άφ ού 
ποτέ ίσως δέν θά έπανέλθη. 0 διοικητής πληροφο
ρηθείς λεπτομερώς περί τού συμβάντος παρά τών 
στρατιωτών του κ’ έπιστραφείς ύπό δασοτρόφου θη · 
ρίου εϊς τά αϊσθη'ματα τής άνθρωπότητος, ών ή θη
ριώδης καρδία του τάν είχε στερήσει, καταστασα 
ύπερθαλάσσιος, έπετρεψε τήν ζωήν είς γυναίκα προ
φανώς ποοστατευοιχένην ύπό τού ούρανού.

έλε'νη Σ,

(Εκ τού γαλλικού.)

ΑΣΜΑΤΙΑ. (sonnets).

Α.

Καθώς έναποθέτομεν εϊς θήκην μαρμαρίνην 
Φίλα οστά, άπό ψυχρούς χειμώνας λευκανθέντα, 
Από τοΰ χρόνου τόν τραχύν όδόντα σεβασθέντα 
Καί μείναντα είς άβλαβή άνάμνησιν κ’ ειρήνην

Οΰτω πρό χρόνων στερηθείς κ’ έγώ τήν εύφροσύνην,
Ως άσματα εαρινά σχεδόν λησμονηθέντα
Είς στήθη άπό συνεχείς όδύνας σκληουνθεντα,
Τόν έρωτα άπέθεσα έντός μου ώς εϊς κλίνην.

Αλλά καθώς άνέπαφον διατηρεί ή κάλπη 
Τό ιερόν κειμήλιου τής ίεράς φιλίας,
Ητις είς ώρας προσευχής τό βλέπει θεσπεσίας,

Οΰτω καί ή καρδία μου τάν έρωτά της θάλπει, 
Καί όταν φεύ! άναπολη έκείνην ή ψυχή μου,
Από ύγρόν γεμίζουσι θερμόν οί οφθαλμοί μου1

Εν άνθος είς τήν χείρά της έκράτη νέα κόρη,
Κ.’ έστέκετο σιωπηλή έπί τού παραθύρου,
Αλλ’ ώς νά τήν διέφευγε τό νήμα τού ονείρου, 
Μηχανικώς είς τήν οδόν ένίοτ’ έθεώρει.

ϊπεμειδία έαρος πρωία είς τά όρη,
Καί τ’ άνθη διεσκέδαζον πνοάς ελαφρού μύρου· 
Ενώ έξυπνα τά πτηνά ή αύρα τού ζέφυρου 
Εκ τού λιμένος ήσυχα εν πλοίον άνεχώρει.

Η νέα κόρη συνεχώς έν τούτοις έκλονεΐτο, Ι'ϊΐζ 
Ενώ τό πλοίον έβλεπε τό καθυγρόν της όμμα, κ 
Εφάνη νέος, σκυθρωπός έξαίφνης είς τά δώμα. ..

—Ραλού, πικρόν τό άσμάσου εχθές τό βράδυήτο.,.ϊ 
ίγίαινε! — Αναχωρείς !! — έν φίλημα ακόμα ί 
Καί τ’άνθος σου! ... »— Τό έδωκε νεκρά σχεδόν τό' 

ίζΡ«μα! . · ►,

Γ'. *

De te mihi somnia qoaeram. (Propertius IV. 4). ,

Σύ, τήν οποίαν είς τήν γήν πρό τόσων ήδη χρόνων,: 
Νά γλυκοβλέπη έπαυσε τού φίλου σου τό όμμα, ■ Ί
Σύ, ήτις είς τού ποιητού είσεδυσες τό δώμα 
Τήν νύκτα ταύτην άφανής ώς εύωδί’ άνθώνων,

Κ’ έπράϋ,ες τόν άγρυπνου είς τήν ψυχήν του πόνον, 
Κ’ επέθεσες έν φίλημα είς τό χλωμόν του στόμα 
ό χαϊρε! φαιδρόν έλαβε τό μέτωπόν του χρώμα 
Κ’ έπέχρισεν άκτίς χαράς, άν καί καθ’ύπνους μόνον.

Ω φίλη, είς τάν ούρά-.όν ειτ’ είς τήν γήν ύπάρχεις, 
ίπνώττων είτε έξυπνος όσάκις σ’ ατενίζει 
Είς τόν θεόν τού έρωτος ό ποιητής ελπίζει.

Τό παρελθόν, τά ένεστώς, τό μέλλον του σύ άρχεις, 
Η μνήμη σου τό στήθος του μέ άνθη άς στολίζφ, 
Διότι είς τά ίχνη σου έπί τής γης βαδίζει.

Δ'.

Ω σύ, ήτις ευφραίνεις τά ά'μματά μας γύναι, 
Πλούσια είς άνθούντα καί πλήρη ζωής κάλλη,
Τού κήπου σου ή αύρα μέ είπε — κρυπτή ζάλη 
Τάς νύκτας σου καί ξέναι ανησυχούν όδύναι.

Πώς είς τής Θράκης φεύγεις τόν Βόσπορον; ού μεϊνε! 
Είς τά κομψά του άλση κ’είς τούς φαιδρούς άνθώνας 
Ακούει τάς θρηνούσας ό Ερως άηδόνας,
Καί μόλις τάν κοιμίζουν αί θορυβούσαι κρήναι.

Ως νύμφη καυκασία έκεϊ γελά ή φύσις- 
Εκεί μαγεία όλας ναρκώνει τάς αισθήσεις,
Καί άτρωτος έκεΐθεν σπανίως ψυχή φεύγει.

Ω πράϋνε τήν θλίψιν καλή ΕλληΊίς κόρη !
Είς τών Κυκλάδων τρίξε τάς κώμας καί τά όρη 
Και ό καιρός θά φύγη κ’ ή θλίψις σου θά εύγη.

X. Α. ΠΑΡΜΕΝΙΑΗΣ.


