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ΒΟΜΒΑΗ.

To κατά τάς Ινδίας έκτεταμένον κράτος των Αγ
γλων υπήρχε, περί τάς άρχάς ακόμη του παρελθόντος 
αίώνος, έκ των ισχυρότερων τοϋ κόσμου, γνωστοί 
ύπό τό όνομα α Αυτοκρατορία τού μεγάλου Μογόλ.ι- 
Επί τής μακράς αναρχίας, τής συμβάσης μετά τήν 
εισβολήν τοϋ Ναδήρ-λάχ, οί Σουβάβ καί οί Ναβάβ 
έκηρύχθησαν ανεξάρτητοι εις τάς επαρχίας των· πολλά 
δέ ανδρεία έθνη, έξελ.θόντα από. τά ορη των, έπέπε- 
σαν εις τούς πλη,σιοχώρους τόπους, καί οί βασιλείς 
τής Καβούλ καί τής Μαϊσούρ , οί Σείκοι, οί ΑΙαχα- 
ράται, οί Νιτζάμ, καί οί Αγγλοι, άντεποιήθησαν την 
πλουσίαν κληρονομιάν τοϋ Ακβάρ καί. τοϋ Α,βραγγ- 
ζέπ. Η προσωπική ανδρεία διοικητοϋ τίνος τής Αγ
γλικής Εταιρείας, ή επιτήδειος πολιτική τινός άλλου, 
ή σύνεσις καί ή ειλικρίνεια τρίτου τινός, βοηθηθεϊσαι 
καί άπό πολλάς άλλας εύτυχεϊς περιστάσεις, άνέ- 
δειξαν εντός ολίγων ετών τούς Αγγλους κυρίους 
όλης σχεδόν τής ’Ινδικής, καί έπάρουσίασαν. παρά
δειγμα πάντη καινοφανές εις τού κόσμ.ου τά χρονικά, 
καθ’ 8 , ελάχιστος αριθμός Εύρωπαίων ύπομισθίων 
εμπορικής τίνος εταιρείας , κατακτήσας μίαν των 
πλουσιότερων επικρατειών τής γής, διοικεί είρηνι-

ιως και αταραχως υπέρ τα εκατόν εικοσιν εκατομ
μύρια Ασιανών..

Τό κατά τάς Ινδίας Αγγλικόν Κράτος διαιρείται εις 
ϊόω μέρη· εις τάς άμεσους τής .Μεγάλης Βρετανίας 
επαρχίας, καί τάς τής Εταιρείας των Ανατολικών 
'Ινδιών, αϊτψες καί αύταί υποδιαιρούνται εις άμεσους 
καί έμμεσους. Αί έμμεσοι.μοναι άποτελοϋσι Κράτος 
συγκαταριθμούμενον μεταξύ τών πλουσιωτάτων καί 
ισχυρότατων τής οικουμένης, τό,'όποίον συγκροτείται 
άπό τάς ώραιοτέρας έπαρχίας τής πάλαι Μογολικής 
λύκοατορίας , διοικουμένας ύπό ύπαλλήλων διο- 

ίριζομέ νων άπό την Εταιρείαν·’ διαιρούνται δε εις 
τρεις μεγάλας διοικήσεις, τήν τής Καλκούτας, τής 
ΛΙαδράς καί τής Βομβάης. Εκάστη τών διοικήσεων- 
τούτων ύποδιαιρεϊται * εις νομούς, καί οί νομοί εις 

Τπάρχοϋσι νομοί μή περιεχοντες έπαρ
χίας έκ τών κυρίως άμεσων, αλλά συγκείμεναι έξ 
ολοκλήρου άπό πολλάς έμμεσους ηγεμονίας, τών 
όποιων οί ηγεμόνες ή ρατζάς έχουσιν έξουσίαν το - 
σοΰτον περιωρισμένην, ώστε πρέπει νά θεωρώνται 
μάλλον ώς μεγάλοι ίδιοκτήται παρά ώς ηγεμόνες 
ύποτελεϊς.

Αί έμμεσοι έπαρχίαι διο'.κοϋνται άπό τούς ήγε- 
μόνας των, έξ ών οί πλείονες είναι ύποτελεϊς καί 
σύμμαχοι τής Εταιρείας. Τά Βρετανικά στρατεύ.--
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ματα κατεχουσι τά φρούριά των. Ενιοι των ηγεμό
νων τούτων έξουσιάζουσι χώρας τόσον έκτετααένας 
καί πολυάνθρωπους δσον εύρωπαϊκαί τινες δυνάμεις 
ίευτέρας τάξεως.

Εις την διοίκησιν τής Βομβάης περιλαμβάνεται ή 
πόλις Βομβάη, κείμενη έπί της δμωνύμου μικρά;

Ή Βομβάη.
νήσου. Η μεγάλη κύτη πόλις είναι μητρόπολις τής 
δυτικής ’Ινδίας, καθέδρα ναυτικού διευθυντηρίου καί 
προασπίζεται άπό εύρύχωρον άκρόπολιν. Είναι έν 
γένει καλώς ώκοδομημένη. Μεταξύ των σηααντι- 
κωτέρωντης οικοδομών άξιαι σημειώσεως είναι· ή 
Αγγλικανική εκκλησία, τό παλάτιον τού διοικητοΰ, 
ή αγορά, οί στρατώνες, αί δεξαμεναί καί ό ναύ
σταθμος. Πρός τούτοις δεν πρέπει νά παρασιωπη'- 
σωμεν τόν μεγαλοπρεπέστατο·/ ναόν των Γέβρων, 
όστις έγκαινιάσθη ένώπιον πλήθους Παρσίων, συνελ 
θόν των άπό ό'λα τής ’Ινδίας τά μέρη. Είναι δέ κομ
ψότατου κτίριον σχήματος τετραγώνου, διά τήν κατα
σκευήν του όποιου έδαπανήθησαν δύω καί ήμισυ εκα
τομμύρια δραχμών.

Από τινων ετών οί Αγγλοι έσύστησαν- εις Βομ
βάην μεγάλα καί εύρύχωρα νεώρια· κατεσκεύασαν 
ωραιότατα δίκροτα καί άξιολόγους φρεγάδας, καθώς 
καί μέγις·ον αριθμόν έμπορικών πλοίων. Παρατηρητέον 
δε ότι ό λιμήν τής πόλεως ταύτης είναι ό ασφα
λέστερος όλων των λιμένων τής δυτικής παραλίας 
τής Ινδίας. Η Βομβάη κατέστη ή γενική αποθήκη 
των εμπορευμάτων τής ’Ινδίας, τοΰ ’Ινδικού αρχι
πελάγους, τής Περσίας, τής Αραβίας καί τής Αβυσσι- 
νίας. ίΥ; πρόςτήν έκτασιν τοΰ έμπορίου δεν υποχωρεί

είμή εις μόνην την Καλκοϋταν, καί πάλιν ώς πρός 
την ακτοπλοΐαν καί τόν άριθμον των εις τόν λιμένα 
της άνηκόντων πλοίων, υπερβαίνει την πόλιν εκεί
νην. Τάς σημαντικωτέρας έμπορικάς επιχειρήσεις 
ενεργοΰσιν οί Πάρσιοι, οί Γέβροι καί μετ’ αύτούς οί 
Αρμένιοι. Εις την Βομβάην υπάρχει φιλολογική έται-

ρεία κατά τό είδος της έν Καλκούτα καί Μαδράς, 
καί πρό τινων ετών έσυστήθη καί άλλη τις εταιρεία 
τής γεωργίας καί τής κηπουρίας. Τρεις εφημερίδες 
Αγγλικαί καί μία ινδική έξεδίδοντο εις τήν πόλιν 
ταυτην το 1842. ό πληθυσμός της υπερβαίνει τάς 
200,000 κατοίκων, εκτός τοΰ μεγάλου άριθμοΰ των 
ξένων, οίτινες απέρχονται έκεΐ προσωρινώς δι’ ύπο- 
θέσεις.

Ο ΦΛΑΜΙΝΙΟΣ ΟΒΕΛΙΣΚΟΣ.

Ούδενός έθους ή άρχαιότης παρίσταται καταπλη- 
κτικωτέρα, καί διχαιότερον τήν περιέργειαν διεγεί- 
ρουσα, άπό την τής Αίγύπτου. Χίλια έτη πρό τοΰ 
καιροΰ όταν αί άμυδρότεραι καί σχεδόν μυθικαί παρα
δόσεις περί Ελλάδος αναφαίνονται εις τήν ιστορίαν, 
οί Αιγύπτιοι άποόείκνυνται άναμφισβητήτως έχοντες 
κανονικόν οργανισμόν, κανονικήν κυβέρνησιν, τέχνας, 
έπιστήμας καί φιλολογίαν καί ώς κρύπτεται" εις 
άβάθους έρημους ή πηγή τοΰ Νείλου, τής επιγείου 
προνοίας αυτών, ούτως ύπεκφεύγει πάσαν έρευναν, 
εις ανεξιχνίαστα σκότη ένειλημένη ή αρχή τοΰ 
πολιτισμού των, έξ ού λέγεται άπορρεύσας άπας ό

σιμεύση ώς πολύτιμος οδηγός τών άσχολουμένων 
περί τήν ιερογλυφικήν, καί πρός δ πολλάκις, αλλά 
χέχρι τινός πάντοτε ματαίως , έστράφη ή προσοχή 
των. Πρό τρισχιλίων τριακοσίων είκοσιν έτών ό προ
τελευταίος Φαραώ ή βασιλεύς τής δεκάτης όγδοης 
Θηβαϊκής δυναστείας, ό μεγαλύτερος τών βασιλέων 
τής Αίγύπτου , Ραμσής ό Μέμνων, ήτοι Μεαμοιτ 
(αγαπητός τοΰ Α μωνος), όκαί όσυμανδύας, ήτοι Όσι- 
μανμθάς (ά ύπεραγαπητός τοΰ Φθά), αύτός ό κατα- 
κοσμήσας τάς Θήβας μέ τά εξαίσια έκεΐνα οικοδομή
ματα τά προκαλοΰντα τών αιώνων τόν θαυμασμόν 
καί άψηφοΰντα αύτών τήν επήρειαν, αύτός άνήγειρε 
καί εις Ηλιούπολιν τής Κάτω Αίγύπτου, άνατολικώς 
τής Μέμφιδος , τήν πόλιν ήν ή Γραφή καλεΐ ίϊν, 
μέγαν οβελίσκον μονόλιθον, ίερογλύφοις κατακεκα- 
λυμμένον , όποιοι εΰρίσκονται πολλοί πολλαχοΰ τής 
Αίγύπτου, καί μάλιστα έν Θήβαις, καί πολλοί έκεΐθεν 
υετεκομίσθησαν κατά καιρούς εις Εύρώπην. Τά μνη- 
ν.εϊα ταΰτα άνηγείροντο συνήθως έμπρός τής εισόδου 
ναών ή μεγάλων οικοδομημάτων, άπομνημονεύοντα 
τήν οικοδομήν αυτών καί τό όνομα καί τήν δόξαν 
τοΰ οίκοδομήσαντος.

0 Οβελίσκος τής Ηλιαπόλεως έμεινεν, ώς φαί
νεται, ανέπαφος μέχρι τών 500 π. χ., δτε ό Πέρσης 
Καμβύσης έκστρατεύσας εις τήν Αίγυπτον, όπου 
άφήκε καταστρεπτικά ίχνη, άνέτρεψε καί αύτόν. 
Ούτως έμεινε κατά γής έρριμμένος, μέχρις ού ό Αύ
γουστος , κυριεύσας τήν Αίγυπτον, μετέφερεν αύτόν 
διά μεγάλης δαπάνης καί κόπου εις Ρώμην, καί τόν 
έστησεν έπί τήν νύσσαν τοΰ Μεγάλου ίπποδρόμου. 
Αί ίερογλυφικαί τοΰ μνημείου έπιγραφαί έκίνησαν 
υεγάλως τήν περιέργειαν τοΰ αύτοκράτορος καί τών 
Ρωμαίων, καί ό ‘Ε ρμαπίων, ίερεύς Αιγύπτιος, καί 
τής γραφής αύτών είδήμων, διαταχθείς μετέφρασεν 
αύτάς Ελληνιστί, τήν δέ μετάφρασιν ταύτην εύτυ- 
χώς διετήρησε, κατά μέρος ταύλάχιστον, έν τή ιστο
ρία του ό Αμμιανός Μαρκελλΐνος, εις τών συγγραφέων 
τών Λνγονστείων lacopiur.

Αν πρός τή μεταφράσει είχε διατηρηθή καί τό 
πρωτότυπον, αί έρευναι τών ίερογλυφολόγων δέν 
ήθελον περιμείνει τήν εύρεσιν τοΰ λίθου τής Ροσσέτης. 
Αλλά κατά τήν έκτην έκατονταετηρίδα μ. X. οί 
έπιδραμόντες τήν Ιταλίαν βάρβαροι, μετά τών λοιπών 
αύτής μνημείων κατέστρεψαν καί τοΰ ίπποδρόμου 
τόν οβελίσκον. Επί χίλια τούλάχιστον έτη έθεω- 
ρειτο ούτος ώς έξαφανισθείς, καί ώς άπολωλώς άμε- 
ταστρεπτί. Αλλ’ έν 1588, έπί Πάπα Σίξτου τοΰ 
Ε\ άνασκαφών γινομένων έν τώ Μεγάλω ιπποδρόμιο, 
άνευρέθη ό οβελίσκος, πλησίον τοΰ βάθρου του, δη- 
λοΰντος έν Λατινική έπιγραφή την εις Ρώμην μετα
κόμισή/ καί άνέγερσιν αύτοΰ, τεθλασμένος όμως τριχή, 
καί πολλαχοΰ κεκαυμένος, μάλιστα περί τήν βάσιν, 
ής ήναγκάσθη ό άρχιτέκτων Φοντάνας ν’άποκόψν) διά 
τοΰτο τινάς σπιθαμά$, όταν μετά έν έτος τόν άνή- 
γειρε πάλιν πρό τής Φλαμινίας πύλης (porta del ρο- 
polo), δθεν καί Φλαμίνιος όβελίσκος ώνομάσθη καί 
ονομάζεται.

Η κατάς-ασις τοΰ ακρωτηριασμού του ήτον λυπηρά· 
άλλ’ άνεκαλύφθη ότι 230 περίπου έτη μ. X. μετα- 
κομισθέντος εις Ρώμην άλλου οβελίσκου έξ Αίγύπτου,

τοΰ αρχαίου κόσμου, καί αύτός ακόμη ό πολύκροτος 
καί θαυμάσιος τής Ελλάδος.

Εύκατανόητος λοιπόν είναι ή σπουδή τών σοφών 
πρός έξιχνίασιν τοΰ βαθέος αύτοΰ μυστηρίου,καί φυσική 
ή επιμέλεια, μεθ’ής μελετώσι τά εξαίσια τοΰ τόπου 
εκείνου μνημεία, έφ’ών τεσσαράκοντα παρήλθον αιώ
νες, χωρίς πολλάκις ούδέ νά άμύξωσι καν τήν επι
δερμίδα των· καί φυσική μάλιστα, διότι ή έπιδερ- 
μίς αύτη είναι, ώς έπί τό πλεΐστον, κατάστικτος 
δι’ έπιγραφών , ών ή έκτασις καί ό αριθμός δύναται 
πολυαρίθμους νά πληρώση τόμους, καί ών τό κείμε
νον περιέχει ίσως όλους τούς θησαυρούς τής αρχαίας 
σοφίας, καί είναι ή ζώσα κληρονομιά, ήν μας κατέ- 
λιπον τά πρό Χριστοΰ δισχίλια έτη.

Αλλά καί αί έπιγραφαί αύται ήσαν επίσης μυς-η- 
ριώδεις, ώς καί οί χρόνοι, εις οΰς άνηκον. Οί σοφοί 
όλων τών χρόνων καί όλων τών τόπων παρήλθον εμ
πρός των, καί πάντες τούς έθεώρησαν ώς βιβλίον 
κλειστόν διά την κατάληψίν των, ώς αίνιγμα, ού ή 
λύσις συναπώλετο διά παντός μετά τών γενεών, ών 
ή κόνις έπλήρου τάς πυραμίδας. Τφ δντι, τίς ήν ό 
τολμητίας, όστις ήθελεν έπιχειρήσν) ν’ άναγνώσγ τάς 
ίερογλυφικάς έπιγραφάς ταύτας , μή γνωρίζων ούτε 
τίς ή αξία τών χαρακτήρων αύτών, ούτε τί τό σύ
στημα , εις δ άνήκουσιν , ούτε τις ούτε οποία η 
γλώσσα ήν παριστώσι; Καί όμως η σύμπτωσις, ό 
μέγας αύτός εφευρέτης, καί η μεγαλοφυΐα ένός άν- 
δρός τό κατώρθωσεν.

Εν 1799 ή έν Αίγύπτω Γαλλική έκστρατεία εύρε 
κατά τάς έκβολάς τοΰ Νείλου εις τήν πόλιν Ροσσέ- 
την (Ρασσίδ) μέλανα λίθον , έχοντα έπιγραφήν ιερο
γλυφικήν, καί συνάμα τήν ελληνικήν αύτής μετά- 
φρασιν. Τό εύρημα τοΰτο έδωκεν αμέσως τήν κλείδα. 
0 Αγγλος Ϋοΰγγος, παρατηρήσας εις αυτήν έν κύριον 
όνομα, άνεκάλυψεν έν 1819 τήν φωνητικήν δύναμιν 7 
ίερογλύφων, καί ολίγον μετ’αύτόν ό Γάλλος Χαμπολ- 
λ.ίων ένεβάθυνε πολύ περισσότερον εις τήν άνάγνωσιν 
τών ίερογλύφων , καί έξέδωκεν αύτών γραμματικήν 
καί λεξικόν. Κατά τό σύστημά του, ή γλώσσα τών 
ίερογλύφων, ή αρχαία Αιγυπτιακή, είναι ή τήν σή
μερον σωζομένη γλώσσα τών Κόπτων τών δέ ίερο- 
λύφων είσί τά μέν ή/,ίση περίπου συμβολικά, τά 
’ήμίση φωνητικά, δηλαδή ότι έμφαίνουσι τήν φωνήν 

εκείνην άφ’ ής άρχεται τό όνομα τοΰ αντικειμένου, 
δ παρίσταται ύπό τοΰ ίερογλύφου. Ούτως, έπί παρα- 
δείγματι, εις τήν έλληνικήν, κατά τό σύς·ημ« τοΰτο, 
ή εϊκών τοΰ Αετοΰ ήθελε σημαίνει τήν φωνήν Α, 
διότι άπ’αύτής άρχεται τό όνομά του.

Αλλά κατά δυστυχίαν τό μνημεϊον τής Ροσσέτης, 
τό μόνον τοΰ είδους του δυνάμενον νά όδηγήσγ εις 
τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής μεθόδου τοΰ άναγινώ- 
σκειν τά ίερόγλυφα , είναι πανταχόθεν ήκρωτηρια- 
σμένον , καί πολλαχοΰ έζηφανισμένον καί άμυ- 
δρόν, ώστε ούδέ εις σχεδόν στίχος σώζεται έπ’αύτοΰ 
πλήρης, καί επομένως ή άντιπαράθεσις τών δύω κει
μένων είναι δυσχερεστάτη, καί πολλαχοΰ αδύνατος· 
δι’δ καί μέχρι τοΰδε ή έπιγραφή αύτη ού μόνον δέν 
έζηγήθη έντελώς οΰδ’άνεγνώσθη, άλλ’ούδέ καν άπει- 
κονίσθη ή άντεγράφη ακόμη μετ’άκριβείας.

ϊπήρχεν όμως άλλο μνημεϊον δυνάμενον νά χρη-



τοΰ Σαλλουστιανόΰ λεγομένου, παντάπασι δέάνεπι 
γράφου, τ επιγραφή τοΰ τής Πλιουπόλεως άντεγράφη 
έπ’αύτοϋ άκόμψως μέν ακριβώς δέ· ώστε τό αντί
γραφου τοϋτο συντελεί εις συμπλήρωσιν τοΰ κειμένου 
τοΰ πρωτοτύπου. Καί ,ομως μετά πάσας τάςπεριστά- 
σεις ταύτας ένομίσθη, έπιστεύθη μάλιστα, ό'τι ό τής

φράσεως τοΰ Ούγγαρέλου, γενομένης κατά τήν γραμ.-· 
ματικήν τοΰ Χαμπολλιώνος, και κατ’ ούδεν συμ* 
φώνου προς τήν τοΰ Ερμαπίωνος.

Αλλ’ήδη έν 1826 ό έκ Λειψίας καθηγητής Κ. 
Σεϋφφάρθ διεφώνησε πρός τοΰ Χαμπολλιώνος τήν 
άνακάλυψιν, καί στηριζόμενος καί αυτός κυρίως έπί

φάρθ όλίγή προσοχή έδόθη, καί έν αύτή τή πατρίδί 
τΟυ. Αλλ’ΐδού ότι άφ’ού, ώς προεόρέθη,. τό ιερογλυ
φικόν κείμενον τοΰ Φλαμινίου οβελίσκου έγένετο 
κοινώς γνωστόν έν 1842 διά τής έκδόσεως τοΰ Ούγ- 
γαρέλλη, ό Σεϋφφάρθ , άναγνούς αύτό κατά τήν μέ
θοδόν του, τό ευρεν εντελώς σχεδόν σύμφωνον πρός

ανάγλυφα εντός κοιλωμάτων έχόντων βάθος 2 δακτύ
λων περίπου· είσί δέ εξαίσια διά τό κάλλος τοΰ δια
γράμματος καί διά τό μέγεθος· διότι οί τόν αιγυ
πτιακόν πίλον άναδεδεμένοι ιέρακές έχουσιν έκαστος 
ύψος τριών πη'χεων. Οί στίχοι χωροΰσιν, ώς έν τή 
Σινική γραφή, άνωθεν πρός τά κάτω, ώστε έκάστη

Ηλιουπόλεως οβελίσκος δέν ήτον αύτός ό εύρεθείς, άν 
καί εύρέθη εις τό αύτό μέρος ακριβώς εις 8 άνη'γειρεν 
εκείνον ό Αύγουστος. 'Γην ιδέαν δέ ταύτην έκύρωσεν 
ό Χαμπολλίων, δστις άντιπαραβαλών τήν επιγραφήν 
αύτοΰ κατά τό σύστημά του πρός τήν μετάφρασιν 
τοΰ Ερμαπίωνος, εύρεν ό'τι δέν συμφωνοΰσι παντά- 
πασιν ! Τπετίθετο λοιπόν ότι τοΰ Ραμσοΰ ό οβε
λίσκος έκειτο ακόμη έκεΐ που υπό τά ερείπια τοΰ 
ίπποδρόμου παρερριμμένος καί ά'γνωςος, καί περιμέ- 
νων τήν εύτυχή χειρα, ήτις νά τόν άνακαλύψη. 0 
Χαμπολλίων ό'μως, καίτοι ύποσχεθείς τήν κατά τό 
ίδιον αύτοΰ σύστημα μετάφρασιν τοΰ οβελίσκου, άπέ-

τής επιγραφής τής Ροσσέτης, άντεπρότεινεν άλλο 
σύστημα, καθ 8 ή γλώσσα τών ιερογλυφικών είναι 
ούχί ή. σήμερον όμιλουμένή Κοπτική, άλλ’ή παλαιά 
Αιγυπτιακή, συγγενής μέναύτή, αλλά καί αύτής δια- 
φέρουσα. Επειτα δέ διϊσχυρίσθη ό'τι τά ιερογλυφικά 
σημεία δέν είναι κατά τό ήμισυ μέν συμβολικά, 
κατά τό ήμισυ δέ φωνητικά, αλλά σχεδόν ανεξαι
ρέτως όλα φωνητικά, παριστώντα 25 φωνάς ή γράμ
ματα τής Αιγυπτιακής γλώσσης, μέ τήν διαφοράν, 
ότι ή αύτή εΐκών πολλάκις εις διαφόρους κειιζ.ένη 
θέσεις εμφαίνει διάφορα γράμ.ματα, αλλαχού δέ δύω 
εικόνες όμοΰ παριστώσιν έν γράμμα, καί αλλαχού

τήν μετάφρασιν τοΰ Ερμαπίωνος. Αλλη καί θετι- 
κωτέρα άπόδειξις ύπέρ τής όρθότητος τής μεθόδου 
του βεβαίως δέν έδύνατο νά δοθή. Αϊ ένταΰθα έπι- 
συνημμέναι τέσσαρες εικόνες τών τεσσάρων πλευρών 
τοΰ οβελίσκου, είναι κατά τήν άκριβεστάτην τοΰ 
Ούγγαρέλλη έκθεσιν.

Εφ’ έκάστη,ς πλευράς δ'.ακρίνονται άνά τέσσαρες 
έπιγραφαί. Πρώτη r έπί τοΰ Π νpant ΰ ίου ή τής 
κορυφής· ιίτντίρα ή έπι τής κεφαλής τοΰ οβελίσκου, 
μέχρι τών τριών ίεράκων τρίτη ή τοΰ σώματος τοΰ 
οβελίσκου, καί τιτάρτη ή κατά τήν βάσιν αύτοΰ, 
όπου τά σημεία γίνονται μικρότερα. Τό ύψος τοΰ

πλευρά έχει άνά τρεις στίχους· καί όπου έν τώ κα- 
θέτω στίχω φαίνονται δύο ή πλείονα σημεία πλη
σίον άλλήλων, προηγείται πάντοτε τό κείμενον εμ
πρός τής κεφαλής τοΰ ζωδίου. ίΐ αρχή τής επιγρα
φής είναι άπό τής νοτίας πλευράς, ώς λέγει ό Εομα- 
πίων : Πρχ!ρ· άπό τοΰ νοτίου άιηρρηνίυρίνα ίχα. 
στίχος πρώτος.

Κατωτέρω δημ,οσιεύομεν τήν μετάφρασιν τοΰ Ερ
μαπίωνος , πολλαχοΰ , ώς φαίνεται, συντμηθεΐσαν , 
κατάτι μ.ετριασθεϊσαν ώε πρός τάς έκφράσεις, καί 
συγχυθεΐσαν, ίσως έπί λόγω διορθώσεως, ύπό τοΰ 
Αμμιανοΰ, καί άντιπαραθέτομεν τήν τοΰ Σεϋφφάρθ

:αλιν μια μονή εικων εκφρα,ει όυο κατα μυθολογικός 
εωρίας συγγενή σύμφωνα.

II φήμη όμως τοΰ Χαμπολλιώνος ήτον μεγάλη, 
διάδοχος αύτοΰ Δετρώννος παρεδέχθη τό σύστημά 

ου ώς άπταιστον, καί εις τήν μέθοδον τοΰ Σεϋφ-

έκ τοΰ Γερμανικού, διηρημένην επίσης κατά πλευρψς 
καί κατά στίχους. Οί δέ έν αύτή άριθμ.οί άντιστοι- 
χοΰσιν εις τούς έπί τών πινάκων, καί παοιστώσιν 
έκαστον τών έν έκάστω στίχω σημείων ή σύμ.πλεγμα 
σημείων.

Ολου οοελισκου είναι την σήμερον, άφ ού δηλ. άπε- 
κόπη, ώς προειπομεν, 107 σπιθαμών, ή 84', καί 
είναι ό τρίτος κατά τό ύψος τών έν Ρώμη σωζομέ- 
*ων· διότι ό υψηλότερος πάντων, ό τοΰ άγ. ίωάνου 
·°ϋ Αατερανοΰ, είναι 202 σπιθαμών. Τά σημεία είσίν

οανεν εν ΐοκ/ πριν εκπλήρωσή την υποσχεσιν του. 
Ο περίφημος τών Αιγυπτιακών αρχαιοτήτων έκδο
τη; Ροσσελίνης άπεπειράθη καί αύτός έν 1835 τής 
μεταφράσεως, άλλ’άπέτυχε· καί μόλις κατά τό 1842 
έξεϋόθη ακριβές τοΰ οβελίσκου άντίγραφον μετά μετά-
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έκ τής επιγραφής ταύτης, ήτον άπλουστάτη καί εύ- 
φυεστάτη καί, ώς ή Σινική, εις τά μονοσύλλαβα χαί 
ρουσα. ίδοΰ, διά περιέργειαν, ό πρώτος στίχος τής 
επιγραφής, εις τήν πρωτότυπον γλώσσαν άναγινω- 
σκόμενος κατά τό σύστημα τοΰ Σεϋφφάρθ, καίδι’έλ- 
ληνικών άντιγεγραμμένος γραμμάτων (όπου τά σσ 
έτέθησαν αντί τοΰ παχέως sch):

Ζε ταϊ Cox τοτο συ σι σο.ΙοΛ Ραρ,σες· arti rax, 
σα ourovy, σσισσι σσισσι τοτοτο, σσισσι χα, μου, 
ρε νασστε, ay αεφ Ορ ζορ, ρεϊμε, σσισσι βοτ, σσε 
απαφ γθα , Ραιισες , ρισι σεσσε pxyi, χοτ τοτο, 
αηρασσι , ετζετ, Ραρσες, σσισσι το, σσισσι ροχτ, 
σσισσι Τ,ερ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΡΜΑΠΙΩΝΟΣ.
1. Άπό τοΰ νοτίου.

(Τό πυραμίδιον μέχρι τών 3 ίεράκων)

Τά δε λέγει ήλιος Πρώτος βασιλεΐ Ραμέστζ,· δε- 
δωρήμεδά σοι πάσαν οικουμένην μετά χαράς βασι- 
λεύειν, δν Ηλιος φιλεΐ.

{Ταΰτα έν Ερμαπίωνι επαναλαμβάνονται έν ού 
δέοντι πρό όλων τών στίχων.)

(Στίχος πρώτος).
Απόλλων κρατερός, φιλαλήθης, υιός ήρωνος, θεο- 

γέννητος κτίστης τής οικουμένης, δν Ηλιος προέκρι- 
νεν, άλκιμος Αρεως βασιλεύς Ραμέστης· ώπάσαύπο- 
τέτακται ζ γή μετά αλκής καί θάρσους· βασιλεύς 
ί’αμ έστης Ηλιου παΐς αιωνόβιος.

(Στίχος δεύτερος)
Απόλλων κρατερός, ό έστώς έπ’άληθείας, δεσπό

της διαδήματος, τήν Αίγυπτον δοξάσας, κεκτημένος, 
άγλαοπονήσας Ηλιου πόλιν, καί κτίσας τήν λοιπήν 
οικουμένην, πολυτιμήσας τούς έν Ηλίου πόλει θεούς 
ένιδρυμένους, δν Ηλιος φιλεΐ.

(Στίχος τρίτος).
Απόλλων κρατερός Ηλίου παΐς παμφεγγής, δν 

Ηλιος προέκρινε, καί Αρης άλκιμος έδωρήσατο· ού 
τά άγαδά έν παντί διαμένει καιρώ· (βασιλεύς) δν 
Αμμων αγαπά (Ραμέστης) πληρώσας τόν νεών τοΰ 
Φοίνικος αγαθών (βασιλεύς Ραμέστης) φ οί θεοί 
ζωής χρόνον έδωρήσαντο.

2. Άφ’ήλιου ουσμών.
(Τό Πυραμίδων).

ήλιος θεός μέγας, δεσπότης ούρανοΰ (βασιλεΐ Ρα
μέστη)· δεδώρημαί σοι βίον άπρόσκορον.

(Στίχος πρώτος).
Απόλλων κρατερός, (φιλαλήθης) υιός Ηρωνος, βα

σιλεύς οικουμένης Ραμέστης, δς έφύλαξεν Αίγυπτον 
τούς αλλοεθνείς νικήσας· δν Ηλιος φιΰ,εΐ, φ πολύν 
χρόνον ζωής έδωρήσαντο θεοί, δεσπότης οικουμένης, 
Ραμέστης αιωνόβιος.

(Στίχος δεύτερος).
Απόλλων κρατερός, κύριος διαδήματος άνείκαςος, 

(ίς τών θε)ών ανδριάντας άνέθηκεν έν τή δε τή βασι
λεία, δεσπότης Αίγύπτου, καί έκόσμησεν Ηλίου πόλιν,

ομοίως καί αύτόν Ηλιον, δεσπότην ουρανού· συνετε- 
λεύτησεν έργον αγαθόν. Ηλίου παΐς, βασιλεύς αιω
νόβιος.

(Στίχος τρίτος).
Ελλείπει.

3. Τό βόρειον.
(7ο πυραμίδων)

Ηλιος δεσπότης ούρανού Ραμέστη βασιλεΐ. δεδώ- 
ρημαί σοι τό κράτος καί τήν κατά πάντων εξουσίαν.

(Στίχος πρώτος).
Ελλείπει.

(Jr/joc δεύτερος).
Ελλείπει.

(Στίχος τρίτο ι).
Απόλλων κρατερός φιλαλήθης δεσπότης χρόνων, (δν) 
καί Ηφαιστος ό τών θεών πατήρ προέκρινε διά τόν 
Αρεα· βασιλεύς ( Ραμέστης ) παγχαρής Ηλίου παΐς 
καί υπό Ηλίου φιλούμενος (βασιλεύς Ραμέστης).

4. Άπηλιώτης.
(Τό πυραμίδων).

0 άφ’Ηλίου πόλεως μέγας θεός ένουράνιος (Ραμέ
στη βασιλεΐ· δεδώρημαί σοι ...).

Στίχος πρώτος
Α.πίιίί)ΜΊος κρατερός (φιλαλήθης) Ηρωνος υιός, δν 

Ηλιος ήγώγησεν, δν οί θεοί έτίμησαν, ό πάσης γής 
βασιλεύων, δν Ηλιος προέκρινεν , ό Αλκιμος διά τόν 
Αρεα βασιλεύς, δν Αμμων φιλεΐ (Ραμέστης) καί ό 
παμφεγγής συγκρίνας αιώνιον βασιλέα ...

(Στίχος δεύτερος).
Ελλείπει.
έλλείπει.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΤ ΣΕΤΦΦΑΡ8.
1. Μίσημβρινή πλευρά.

(Το πυραμίδιον μέχρι τών 3 ίεράκων.)

α) Τάδε λέγει Ηλιος ό άρχων τοΰ κόσμ.ου, ό 
μέγας θεός, ό κύριος τοΰ ούρανοΰ, Ραμ.εσή όσυμανδύα 
(ήτοι τώ ύπεραγαπητω τοΰ Φθέ), τώ θείφ εύεργέτη, 
τώ βασιλεΐ τών τόπων. Δεδώρημαί σοι τήν ζωήν, 
παν κράτος καί εξουσίαν, β) όρος, ό μέγας θεός , 
ό άρχων τοΰ ούρανοΰ , δεδώρημαί τώ βασιλεΐ , τώ 
υίώ τοΰ Ηλίου, Ραμσή τώ όσυμανδύα μετά χαράς 
εύδαιμόνως ζήν καί μετά κράτους βασιλεύειν.

(Στίχος πρώτος).
1) Εγώ όρος 2) κρατερός, 3) φιλαλήθης, τώ 4) 

ΐσχυρώ υίφ, 5) οιος 6) ό πατήρ αύτοΰ 7) Φθάς, τώ 
9) βασιλεΐ, τώ 11) υίώ τοΰ Ηλίου, 12) Ραμσή Μέ- 
μνονι, 13) γόνφ 14) έπαξίω τών 15) θεών, 16) άρ- 
χιτέκτονι 17) τών βασιλειών 18) αύτοΰ, 19) τώ 
έξουσιαστή 20) τοΰ κόσμου, 11) τώ υίώ τοΰ Ηλιου 
22) Ραμσή Μέμνονι , 23) τφ ζωοδότη, 24) τφ άρ- 
χοντι.

(Ή βάσις).
Τάδε λέγει ό άρχων τοΰ κόσμου, τό οώς τοΰ

κόσμου, ό υπέρτατος θεός, ό κύριος τοΰ ούρανοΰ, τώ 
βασιλεΐ, τώ κυρίφ τοΰ κόσμου, τώ κραταιώ, ΐσχυρώ 
Ραμσή όσυμανδύα, τώ ήλιογεννεΐ κτλ. Δεδωρήμεθά 
σοι πάσαν οικουμένην, πάντας τόπους, πάσας θαλάσ- 
σας· δεδωρήμεθά σοι τής Αίγύπτου τό άφθιτον 
κράτος, κλ.

(Στίχος δεύτερος).
1) όρος 2) κρατερός, 3) ισχυρός, δεσπότης τών 

τόπων, 4) τφ φέροντι 5) τό άμιμητον διάδημα, τφ 
6) άθανάτω , 8) δν όρος ό κύριος 9) έγκατέστησε 
10) διοικητήν τών βασιλειών αύτοΰ, ώ 12) ό Ραμσής 
13) ίδρύσατο ανδριάντας, τούτφ (τφ Ραμσή) δς 14) 
τήν Ηλιούπολιν (Ων) έκόσμησε 15) καί τό ιερόν τοΰ 
16) Ηλίου· τώ 17) κυρίω τών κυρίων, τοΰ 19) 
ούρανοΰ καί τής γής, τώ 20) κτίστη πολλών πολυ
τελών 21) έργων έν 22) τοΐς κράτεσιν αύτοΰ , τώ 
23) άρέσκοντι υίφ τοΰ Ηλίου, δν ό Φθά φιλεΐ, τώ 
κυρίω τοΰ κόσμου, τώ προσφιλεΐ κυρίφ, τώ άθανάτφ.

(77 βάσω).
Τάδε λέγει ό άρχουν τοΰ κόσμου κτλ.

(Στίχος τρίτος).
1) όρος 2) κρατερός, 3) υιός 4) Ηρωνος, τφ 5) 

φέροντι τό διάδημα, τφ 6) φύλακι τής Αίγύπτου. 
τώ 7) νικητή τών 8) λαών, τφ 9) βασιλεΐ 11) υίώ 
τοΰ Ηλίου, 12) Ραμσή Μέμνονι κτλ.

(βάσις).
Τά δε λέ·; ρει ό άρχων τοΰ κόσμου.

2. Δοτική πλευρά.
(\έν μετεφράσθη).
(ΐδ. άνωτ. στίχ. τρίτον).
(ίό. άνωτ. στίχ. δεύτερον).

3. Βόρεια πλευρά.
(Τό JTof αμίδιον).

Τά δε λέγει ήλιος τώ βασιλεΐ Ραμσή όσυμανδύα. 
Δεδώρημαί σοι βίον, παν κράτος καί έξουσίαν, κτλ.

(Στίχος πρώτος).
1) όρος 2) κρατερός, δν 3) φιλεΐ Ηρων, τώ 4) 

παμφεγγεΐ 5) γόνω τών 6) θεών, ώ 7) ύποτέτακται 
ή οικουμένη , τφ 8) βασιλεΐ Ραμσή, τφ 10) ήλιο 
γενεΐ, δν 14) έξελέξάτο 15) ό δότης τοΰ 16) φωτός, 
τώ 17) άλκίμω διά τόν Αρεα, τώ κυρίφ 18) τοΰ 
κοσμου Ραμσή Μέμνονι, τώ 20) ήλιογεννήτφ, τώ 
22) ζωοδότη, τφ 23) δεσπότη.

(Βάσις ).
Τάδε λέγει ό κύριος τοΰ κόσμου, ό μέγας θεό; 

Προς, ό κρατερός, τφ βασιλεΐ, τώ κυρίω τοΰ κόσμου, 
τώ υίώ τοΰ ήλίου Ραμσή όσυμανδύα, τώ ζωοδότη, 
τφ άθανάτφ δεσπότη. Δεδωρήμεθά σοι έν χαρά τό 
κράτος κτλ.

(Στίχος δεύτερος).
1) όρος, 2) κρατερός, 3) ό ές-ώς τώ ποδί έπ’άλη- 

θείας, τφ 4) δεσπότη τοΰ διαδήματος, τώ 5) κυρίω 
’ή? γής, τώ 6) τήν Αίγυπτον δοξάσαντι, ώς 7) 
όρος ό παμφεγγής καί 8) όσιρις ό θείος καί ό 9) 
Τόρης, τώ 10) βασιλεΐ 11) Ραμσή, δς 12) λαμπρό-

τητι 13) μονίμφ 15) τήν Ηλιούπολιν 16) έκόσμει 
καθ’ έκάστην, κτίστη 17) έν τοΐς τέτταρσι μέρεσι 
τοΰ 18) ούρανοΰ, δς πλούσια 19) άναθήματα 20) έν 
τώ οίκφ τοΰ ήλίου ύπέρ τών λοιπών έκεΐσε 21) ένι- 
όρυμένων θεοτήτων άνέθετο, τώ άρέσκοντι υίφ τοΰ 
Ηλίου, δν 22) φιλεΐ ό Φθά, δς πολλάκις τήν 23) 
Ων κατηγλάϊσε, τώ άγαπητω δεσπότη.

(Βάσις}.
Τάδε λέγει ό κύριο; τοΰ κόσμου τώ βασιλεΐ κτλ. 

(Στίχος τρίτος).
(Δεν μετεφράσθη).

4. Ανατολική πλευρά.

(Τό πυραμίδων).
α) Τάδε λέγει ό παμφεγγής-Τμούε άφ’Ηλίου πό

λεως, ό κύριος τοΰ κόσμου, τφ θείφ άγαθοποιώ Ραμσή 
Μέμνονι τώ ζωοδότη, τώ υίώ τοΰ Ηλίου κτλ. Δε
δώρημαί σοι τό ζήν, τό πράττειν. β) Εγώ, ό παμ
φεγγής τής Ηλιουπόλεως, ό κύριος, ό μέγας θεός, ο 
κύριος τοΰ ούρανοΰ , δεδώρημαί τώ βασιλεΐ Ραμσή , 
8? Αμμων φιλεΐ, τώ υίώ τοΰ Ηλίου, βίον άπρόσκορον, 
μετά χαράς τήν κατά πάντων έξουσίαν.

(Στίχος πρώτος).
Δεν μετεφράσθη.

(Στίχος δεύτερος).
1) όρος, ό 2) κρατερός, ό 3) φιλοδίκαιος, τώ 4) 

βασιλεΐ 5) Ραμσή τώ 7) Ηλίου υίφ 8) Μέμνονι, ου ή 
9) φήμη άφικνεΐται μέχρις 10) αστέρων διαλάμ- 
πουσι τά έργα 11) τής κυβερνήσεως αύτοΰ 12) μέ- 
χρις 13) ούρανοΰ, δν έξελέξατο ό Ηλιος καί έθετο 
(ό Αρης) ώς 14) φόβητρον τών 15) κακούργων καί 
τών 16) μισθοφόρων, ό 17) έξολοθρευτής 19) τών 
(έχθρικών) στρατών ού 20) τά έργα διαμενοΰσι τόν 
πάντα χρόνον τών 21) ήμερων· ό 22) ώραίαις τααυ- 
τικαΐς γλυφαΐς (ίερογλύφοις) τόν ναόν τοΰ Ηλίου (έν 
Ηλιουπόλει) καταγλαΐσας, τώ 23) άρέσκοντι υίφ 
τοΰ Ηλίου, Ραμσή Μέμνονι, φ ό παμφεγγής, ό κύριος 
τής Ηλιουπόλεως, ό τιμώμενος, αθάνατον βίον όεόώ- 
ρηται.

(Βάσις).
Ταΰτα λέγει όρος, ό Ηλιος, ό κρατερός, ό φιλο

δίκαιος , τώ βασιλεΐ Ραμσή κτλ. Δεδωρήμεθά σοι 
βίον, κτλ.

(Στίχος τρίοι).
1) όρος 2) ό κρατερός, ό 3) φιλοδίκαιος, τώ (δευ- 

τέρω) 4) Ωρφ, τώ δεσπότη τοΰ 5) χρόνου τών έτών, 
τώ 6) ΐσχυρώ έν πολέμφ (Αρει)» τφ 7) βασιλεΐ, τφ 
9) υίφ τοΰ Ηλίου, 10) Ραμσή Μέμνονι, οίς θεοΐς 
αύτός 11) αγάλματα ίδρύσατο έν12) Ηλιουπόλει· τφ 
13) τροφεϊ τών 14) τόπων (τώ Ηλίφ), τώ πατρί 
τών θεών, ώ (ό Ραμσής) 16^ αγάλματα έν τοΐς 18) 
θείοις οίκοις ίδρύσατο· τώ 19) όέσπότη τών κόσμων 
20) Ραμσή, τώ 21) υίώ τοΰ Ηλίου, δν 22) φιλεΐ 
Αμμων, τω 23) ζωοδότη, τώ 24) άθανάτφ.

Βάσις.
Τάδε λέγει όρος, ό Ηλιος κτλ. τώ βασιλεΐ Ραμσή 

κτλ. ώς ανωτέρω. Ρ.
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Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ
ΤΉΣ ΒΡΑΖΕΛΟΝΝΗΣ.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΧΕΩΤΑΤΟΝ.

(Συνέχειχ. *Ι<Γε φυλλχίιον ΚΖί)

Ε.
ΤΙ ΗΡΧ.ΕΤΟ ΝΑ ΚΑΜΗ1 Ο ΑΡΤΑΝΙΑΝ 

ΕΙΣ ΠΑΡ ΙΣΙΟΥΣ.

Ο ύπολοχαγός έξεπέζευσεν έμπροσθεν εργαστηρίου 
τινός της οδού τών Λομβαρδών, φεροντος τεχνόση- 
μον Χρυσού Κοπάνου, Ανήρ εύρωστος τήν όψιν, 
φέρων λευκόν περίζωμα, καί χαδεύων τον παρδαλόν 
του μύστακα μέ τήν παχεϊάν του χεΐρα* έκραύγασε 
κραυγήν χαράς βλέπων τόν ψαρόν τοϋ Αρτανιάν 
ίππον.

— Α! είπε, συ είσαι, κυοιε ίππότα;
— Καλημέρα, Πλανσιέ , άπεκρίθη ό Αρτανιάν 

έμβαίνων άγερώχως εις τά έργαστήριον.
— Γρη'γορα, γρήγορα, έφώναξεν ό Πλανσιέ, τρέξε 

σύ διά τόν ίππον τοϋ κυρίου Αρτανιάν, τρέξε σύ 
όιά τόν κοιτώνά του, καί σύ τρέξε διά τό δεΐπνόν του !

— Εύχαριστώ, Πλανσιέ· καλημέρα, παιδία μου, 
είπεν ό Αρτανιάν πρός τούς περιποιουμένους αύτόν 
ύπηρέτας;

— Μέ συγχωρεΐς νά ετοιμάσω τόν καφέν αύτόν 
καί τό ζάχαρι καί τάς σταφίδας, είπεν ό Πλανσιέ'· 
τά στέλλω εις τό μαγειρεΐον τοϋ κυρίου γενικού έπι- 
μελητοϋ.

— Ιιτοίμασε, ετοίμασε.
— Μίαν στιγμήν μόνον, σέ παρακαλώ, καί έπειτα 

δειπνοϋμεν.
— Κάμε νά δειπνη'σωμεν μόνοι, είπεν ό Αρτα- 

νιάν, διότι έχω ανάγκην νά σοϋ όμιλη'σω.
Ο Πλανσιέ έκότταξε τόν παλ.αιόν του κύριον μέ 

βλέμμα ύποπτον καί ερωτηματικόν.
— Ω! ήσύχασε, δέν είναι τίποτε λυπηρόν, αλλά 

μάλιστα εύάρεστον, είπεν ό Αρτανιάν.
— Τόσω καλύτερα ! τόσω καλύτερα! ...
Καί ό Πλανσιέ άνέπνευσεν, ένώ ό Αρτανιάν έκά 

θήτα άπλούστατα εις τό έργαστήριον τοΰ παντο
πώλου έπί δέσμης πωμάτων, καί περιειργάζετο τάς 
διαφόρους πραγματείας. Γεμάτον ήτον τό έργαστή
ριον· όσμή δέ βαρεία γιγγιβέρεως, κινναμώμου καί 
κοπανιστού πιπέρεως έκαμαν τόν Αρτανιάν νά πτερ- 
νίσθή.

Οί ύπηρέται , εύτυχεϊς διότι εύρίσκοντο πλησίον 
άνδρός πολεμικού τόσον περίφημου, ύπολοχαγού τών 
δορυφόρων δςις έπλησίαζε τό άτομον τοϋ βασιλέως, 
άρχισαν νά ύπηρετοΰν μ’ ενθουσιασμόν φθάνοντα 
F-έχρι παραφροσύνης· προ; δέ τούς άγοραστάς νά 
φέρωνται μέ περιφρονητικήν ταχύτητα , τήν όποιαν 
πολλ.οι έξ αύτών έπαρατήρησαν.

Ο Πλανσιέ έταμίευε τά χρήματα, καί εκαμνε 
τούς λογαριασμούς του, διακόπτων αύτούς μέ φιλο-

φρονήματα πρός τόν -παλαιόν του κύριον. Πρός τούς 
άγοραστάς έλάλει μέ συντομίαν, καί μέ τήν άγέρω- 
χον έκείνην οικειότητα τοϋ πλουσίου πωλητοϋ, όςις 
ούίον μέν τόν κόσμον υπηρετεί, κάνένα δέ δέν περι
μένει. 0 Αρτανιάν έπαρατήρησε τήν διαφοράν τούτην 
μ’ εύχαρίστησιν τήν όποιαν θ’ άναλύσωμεν μετά 
ταϋτα. Ειδεν ολίγον κα ε’ολίγον, πλησιάζουσαν τήν 
νύκτα, καί τέλος πάντων ό Πλανσιέ τόν έφερεν εις 
μικρόν δωμάτιον τοϋ πρώτου πατώματος, όπου, 
μεταξύ βαρελίων καί κιβωτίων , τράπεζα άφθονος 
έπερίμενε δύω συνδείπνους.

6 Αοτανιάν, ωφελούμενος άπό τάς όλίγας στιγμάς 
τής άναπάύσεως, έπαρατήρησε τό πρόσωπον τοϋ 
Πλανσιέ, τό όποιον προ ενός έτους δέν είχεν ίδεΐ.
0 νοήμων Πλανσιέ έγείνε μέν προγάστωρ- άλλά τό 
πρόσωπόν του δέν είχε πρησθή. Τό λαμπρόν βλέμμα 
του έπαιζεν ακόμη μέ εύκολίαν εις τά βαθέα τών 
οφθαλμών του κοιλώματα, καί τό πάχος, τό. όποιον 
έξισόνει δλας τάς χαρακτηριστικάς έξοχάς τοϋ αν
θρωπίνου προσώπου, δέν είχεν άκόμη έγγίξει ούτε, 
τά έξέχοντ.α μήλα τών παρειών του, τά σύμβολα ταϋτα 
τής πανουργίας καί τής πλεονεξ ας , ούτε τόν όξύν 
του πώγωνα, τό σημεϊον τούτο τής καρτερίας καί τής 
έπιτηδεΐότητος. Ο Πλανσιέ έκάθητο εις την τράπεζαν 
τού δείπνου μέ τήν αύτήν μεγαλειότητα καθώς εις 
τό έργαςήριον, έπρόσφερεν εις τόν κύριον του γεύμα 
λιτόν μέν, άλ.λ’ό'λως παρισιανόν ψητόν μαγειρευθέν 
εις τόν φούρνον τοϋ αρτοποιού, μέ χορταρικά, σαλάταν 
καί όπωρικά άπό τό έργαστήριον. 0 Αρτανιάν-εύχα- 
ριστήθη πολύ όταν είδε τόν παντοπιόλην σύροντα 
όπισθεν τών βαρελίων φιάλην κρασιού τοϋ Ανζιού , 
τό όποιον εις όλην του τήν ζωήν ό Αρτανιάν επρο- 
τίμα παντός άλλου.

— Αλλοτε, κύριε, είπεν δ Πλανσιέ μέ μειδίαμα 
πλήρες ακακίας, . έπινα έγώ τό κρασίον σου· τώρα 
είμαι εύτυχής ότι πίνεις σύ τό έδικόν μου.

— Αί! φίλε Πλανσιέ, πολ.ύν καιρόν, άκόμη θά τό 
πίνω, έλπίζω εις τόν Θεόν, διότι τώρα είμαι έλεύτ 
Ιερός.

— Ελεύθερος! έχεις άδειαν απουσίας, κύριες
— Απεριόριστον !
— Παραιτεϊς τήν υπηρεσίαν! είπεν έκθαμβος ό 

Πλανσιέ.
— Ναι, έχω ανάγκην άναπαύσεως.
— Καί ό βασιλεύς ; έφώναξεν ό Πλανσιέ, μή δυ- 

νάμενος νά ύποθέσνι ότι ό βασιλεύς θά έδέχετο τήν 
παραίτησιν άνδρός τοιούτόυ καθώς τού Αρτανιάν.

— 0 βασιλεύς θά ζητήση τύχην αλλού... Πλήν, 
έδειπνήσαμεν καλά , έχεις όρεξιν ν άστειευθής , με 
έρεθίζεις νά σοϋ είπώ τά μυστικά μου, άνοιξε λοιπόν 
τά αύτ.ία σου.

— Τά ανοίγω.
Καί ό Πλανσιέ, γελών γέλωτα ειλικρινή μάλλον 

παρά πονηρόν, άνοιξε φιάλην λευκού κρασιού.
— Τό λογικόν μου μόνον νά μοϋ άφήστ,ς,
— ή ! όταν παραφρόνήση,ς ®ύ, κύριε ...
— Τώρα είμαι κύριος τής κεφαλής μου, Πλανσιέ, 

καί θέλω νά τήν οικονομήσω περισσότερον παρ« 
ποτέ, έν πρώτοις , άς όυ.ιλήσωυ,εν πεοί οικονομίας··· 
1 ί κάμνουν τά χρήματά,μας ;

;— Αξιόλογα, κύριε. Αΐ είκοσι χιλιάδες φράγκων 
τάς οποίας μοϋ έδωκες κυκλοφορούν εις τό έμπόριόν 
μου, καί μοΰ δίδουν έννέα τά εκατόν. Σού δίδω επτά, 
λοιπόν μού μένουν δύω.

— Καί είσαι πάντοτε εύχαριστημένος ;
— όσον γίνεται. Μοϋ φέρεις καί άλλα;
— Ακόμη καλήτερα................Αλλ’έχεις λοιπον

ανάγκην;
— Ω! όχι. όλοι τώρα μ’έμπιστεύονται· αί υπο

θέσεις μου έκτείνονται.
— Αυτό ήτον τό σχέδιόν σου.
— Μετέρχομοίι καί ολίγον τόν τραπεζίτην.....

Αγοράζω τάς πραγματείας τών ένδεών ομοτέχνων 
μου, δανείζω χρήματα εις τούς έχοντας άνάγκην διά 
πληρωμάς.

— Χωρίς τοκογλυφίαν ;.......
— Ω! κύριε, τήν παρελθούσαν εβδομάδα είχα 

δύω μονομαχίας εις τό βουλεβάριον διά τήν λέξιν 
τήν όποιαν έπρόφερες.

— Καί πώς ;
— Τιάρα σέ κάμνω νά καταλάβτ,ς. Επρόκειτο 

περί δανείου ... ό δανεισθείς μοϋ δίδει εις ασφάλειαν 
ζάχαρι άκαθάριστον μέ συμφωνίαν νά τό πωλήσω 
αν δέν μέ πληρώση εις τόν προσδιωρισμένον καιρόν. 
Τόν δανείζω χίλια φράγκα. Δέν μέ πληρόνει, καί 
πωλώ τό ζάχαρι χίλια τριακόσια φράγκα. Τό μαν
θάνει , καί ζητεί εκατόν σκούδα. Εγώ άρνούμαι, 
προφαιηζόμενος ότι ήδυνάμην νά τό πωλήσω έννεα- 
κόσια μόνον. Μοϋ λέγει ότι είμαι τοκογλύφος. Τον 
παρακαλώ νά μού έπαναλάβτ, τήν λέξιν όπισθεν τού 
βουλεβαρίου. Ητον παλαιός ςφατιωτικός τής φρουράς, 
ήλθε· τού έπέρασα τό ξίφος σου εις τό αριστερόν 
σκέλος.

— ί)! διάβολε ! οποίου είδους τραπεζίτην επαγ
γέλλεσαι! είπεν ό Αρτανιάν.

— Επάνω τών δεκατριών τά εκατόν, μονομαχώ, 
είπεν ό Πλανσιέ· αύτό είναι τό ιδίωμά μου.

— Νά λαμβάνης μόνον δώδεκα, είπεν ό Αρτανιάν, 
καί τά περιπλέον νά τά όνομάζης ασφαλιστικά καί 
μεσιτικά.

— Εχεις δίκαιον, κύριε. Αλλ’ή ύπόθεσίς σου ;
— Α! Πλανσιέ , ή διήγησις είναι διεξοδική καί 

δύσκολος.
— Λέγε μόλαταϋτα.
Ο Αρτανιάν ές·οιψε τόν μύστακα, ώς άνθρωπος 

διστάζων άν έπρεπε νά είπή τά μυστικά του, καί 
δυσπιστών πρός τόν φίλον του.

— Πρόκειται περί τοποθετήσεως χρημάτων; ήρώ 
τησεν ό Πλανσιέ.

— Ναι, βέβαια.
— Μέ κέρδος καλόν ;
— - Κέρδος ώραϊον τετρακόσια τά εκατόν, Πλανσιέ.
Ο Πλανσιέ έκτύπησε τόν γρόνθον του εις τήν

τράπεζαν μέ τόσην δύνάμιν, ώστε αί φιάλαι έπηδη- 
σαν ώς άπό φόβον.

— Αί ! Χριστέ καί Παναγία μου ! είναι δυνατόν ;
— Πιστεύω καί περισσότερον άκόμη , είπε μέ 

ψυχρότητα ό Αρτανιάν άλλά προτιμώ νά λέγω 
πάντοτε τό όλιγώτερον.

— Α! διάβολε ! είπεν ό Πλανσιέ πλησιάζων... Τό 

(Φυλλίδιον 28, τόμ. Β'.)

κέρδος, κύριε, είναι λαμπρόν! .... ΐΐμποροϋμεν νά 
βάλωμεν πολλά χρήματα ;

— Είκοσι χιλιάδας φράγκων καθείς, Πλανσιέ.
— Τότε είναι όλη ή περιουσία σου , κύριε. Καί 

διά πόσον καιρόν ;
— Δι’ένα μήνα.
— Καί θά μ.άς δώσουν;
— Πενήντα χιλιάδας φράγκων καθενός· λογά

ριασε.
— Κέρδος τερατώδες ! .... Πρέπει νά μονομα

χήσει καλά κάνεις διά τόσον κέρδος;
— Πιστεύω τώ όντι ότι πρέπει νά πολεμήση 

κάνεις όχι κακά, είπεν ό Αρτανιάν μέ τήν αύτήν 
άταραξίαν· αύτήν τήν φοράν όμως, Πλανσιέ, είμεθα 
δύω, καί άναλαμβάνω έγώ μόνος τό έργον.

— Ω! κύριέ μου, δέν τό ανέχομαι ...
— Πλανσιέ, σύ δέν ήμπορεΐς νά έλθφς, διότι θά 

χρειασθή ν’άφήστ,ς τό έμπόριόν σου.
— Η κερδοσκοπία λοιπόν δέν γίνεται εις Πα- 

ρισίους ;

, ,,— Α! εις τά ξένα;
— Εις τήν Αγγλίαν.
— Εις τόπον κερδοσκοπικόν, είναι αλήθεια, είπεν 

ό Πλανσιέ ... Τόπον τόν όποιον γνωρίζω καλά... Καί 
ποιου είδους ύπόθεσις είναι, κύριε, άν ήναι συγχωρη · 
μένον ;

— Πλανσιέ, πρόκειται περί άποκαταστάσεως.
— Παλαιών μνημείων;
— Ναι, μνημείων· θ’άποκαταστήσωμεν τό Χάϊτ- 

Χάλ.
— Επιχείρησις σπουδαία. ... Καί εις έ'να μήνα 

πιστεύεις ;
— Τό έγγυώμαι.
— Αύτό είναι έδικόν σου έργον, κύριε, καί αφού 

μία·? φοράν τό άναλάβης ...
— Ναι, αύτό είναι έργον μου ... γνωρίζω καλά 

τήν ύπόθεσιν ... μολαταύτα θά σέ συμβουλεύωμαι 
ευχαρίστως.

— Μεγάλη τιμή δι’ έμέ ... πλήν όλίγας ιδέας 
έχω περί άρχιτεκτονικής.

— Πλανσιέ... έχεις άδικον· είσαι αξιόλογος άρχι- 
τέκτων, τόσον καλός όσον έγώ εις τήν προκειμένην 
ύπόθεσιν.

— Εύχαριστώ ...
— Είχα συλλογισθή , τό ομολογώ, νά προσφέρω 

τήν ύπόθεσιν αύτήν εις εκείνους τούς κυρίους , πλήν 
δέν τούς ηΰρα εις τάς οικίας των ... Λυπούμαι πολύ, 
διότι δέν γνωρίζω άλλους ούτε τολμηρότερους, ούτε 
έπιτηδειοτέρους. 8

— Α! φαίνεται ότι θά ήναι συναγωνισμός, καί 
ότι θά μάς φιλονεικήσουν τήν έπιχείρησιν ;

— Ω ! ... ναι, Πλανσιέ, ναί ...
— Επιθυμώ μεγάλ&Κ νά μάθω τάς λεπτομέρειας,

— ίδού, Πλανσιέ· κλείσε καλά όλας τάς θύρας.
— Μάλιστα, κύριε. (
Καί ό Πλανσιέ έγύρισε τρις τό κλειδίον.
— Πολύ καλά· πλησίασε τώοα.
Ο Πλανσιέ ύπτ'κουσε.

II.
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— Και άνοιξε τό παράθυρον, ώστε δ κρότος τών 

διαβατών καί τών αμαξών νά κωφάνη όσους θελήσουν 
νά μάς άκροασθούν.

6 Πλανσιέ άνοιξε τδ παράθυρον καθώς τοΰ zir.z 
καί ό είσρεύσας εις τδ δωμάτιον πάταγος κραυγών 
τροχών, γαυγισμάτων καί πατημάτων, έκώφανε τόν 
ίδιον Αρτανιάν, καθώς έπεθύμει. Τότε έπιε ποτήριον 
άπό τδ λευκόν κρασίον, καί άρχισεν ώς ακολούθως·

— Πλανσιέ, έχω μίαν ιδέαν.
— Α! κύριε, σέ αναγνωρίζω ολόκληρον, άπεκρίθϊ 

ό παντοπώλης , άσθμαίνων δ'λως άπό συγκίνησιν,

Τ.
ΚΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΩΝ ΛΟΜΒΑΡΔΩΝ, ΕΙΣ ΤΟ ΤΕ 

ΧΝΟΣΗΜΟΝ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ, ΣΧΗΜΑΤΙ- 
ΣΘΕΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΑΑΕΥ2ΙΝ

ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΥΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΡΤΑΝΙΑΝ.
Μετ’όλίγας ςιγμάς σιωπής, διαρκούσης της όποιας 

ό Αρτανιάν έφαίνετο συγκεντρόνων οχι μίαν ιδέαν , 
άλλ’δλας του τάς ιδέας, είπεν·

— ϊίκουσες βέβαια, φίλτατέμου Πλανσιέ, νά 
γίνεται λόγος περί της Αύτοΰ Μεγαλειότητος Καρό
λου τοΰ Α', βασιλέως της Αγγλίας.

— Αλλοίυ.ονον! ναι, κύριε. Δέν έτρέξατε άπό 
την Γαλλίαν εις βοήθειαν του, καί μολαταύτα έπεσε 
και ολίγον έλειψε πίπτων νά σας πλακώσ?);

— Βεβαιότατα. Βλέπω, Πλανσιέ, ότι έχεις καλήν 
ένθύμησιν.

— ί’ί! διάβολε ! παράξενον θά ήτον άν εξέχανα 
τήν ένθύμησιν αύτήν, κύριε, όσον θλιβερά καί άν ή,ναι 
Οταν ήκουσε κάνεις τόν Γριμώ, όστις, καθώς γνω
ρίζεις, δέν συνειθίζει νά διηγήται πολλά, νά διη- 
γηθή πώς έπεσεν ή κεφαλή τοΰ βασιλέως Καρόλου, 
πώς έταξειδεύσατε μισήν νύκτα εις πλοΐον τρυπη- 
μένον μέ υπόνομον, καί πώς είδατε επανερχόμενον 
εις τδ πέλαγος τόν άξιόλογον εκείνον κύριον Μορδά-
ουντ μέ μαχαίριον χρυσομάνικον εις τδ ςήθος...........
παρόμοια πράγματα ποτέ δέν λησμονοϋνται.

— Είναι μολαταύτα άνθρωποι οί όποιοι τά λη
σμονούν, Πλανσιέ.

—■ Ναι, όσοι δέν τά είδαν, ή όσοι δέν ήκουσαν 
τόν Γριμώ νά τά διηγήται.

— Τόσω καλήτερα λοιπόν, επειδή τά ενθυμείσαι 
όλα αύτά, δέν έχω ανάγκην νά «’ενθυμίσω εϊμή μόνον 
περί ενός πράγματος, ότι ό βασιλεύς Κάρολος ό λ' 
ειχεν υιόν.

— Είχε δύω μάλιστα, κύριε, χωρίς νά σ’έβγάλω 
ύεύστην, διότι ειία τόν δευτερότοκου εις Παρισίους, 
τόν κύριον δούκα τού Γυδρκ, ενώ έπήγαινε μίαν τών 
ήμερων είς τδ Παλάτιον, καί μ έβεβαίωσαν ότι ήτον 
ό δευτερότοκος υιός τού Α’ Καρόλου. Τόν πρωτό
τοκον έχω τήν τιμήν νά τόν γνωρίζω μόνον εκ 
φήμης, αλλά δέν τον είδα ποτέ.

— ΐδού λοιπόν, Πλανσιέ, πού ήθελα καθαυτό νά 
καταντήσω· εις αύτόν τόν πρωτότοκον υιόν , όστις 
άλλοτε μέν ώνομάζετο πρίγκιψ τού Γάλ, σήμερον 
δέ ονομάζεται Κάρολος Β', βασιλεύς της Αγγλίας.

— Βασιλεύς χωρίς βασίλειον , κύριε, άπεκρίθη 
άποφθεγματικώς ό Πλανσιέ.

— Ναι, Πλανσιέ, ή μπορείς μάλιφα νά πρόσθεσης

δυστυχής βασιλεύς, δυστυχέστερος άπό τόν άθλιώ- 
τερον χυδαϊον, κάτοικον τής άθλιωτέρας συνοικίας 
τών Παρισίων.

0 Πλανσιέ έδειξε διά τού κινήμ.ατός του τήν 
κοινήν εκείνην συμπάθειαν, τήν οποίαν έκφράζομεν 
ύπέρ τών ξένων εκείνων μέ τούς όποιους ποτέ δέν 
φρονοΰμεν ότι θά έχωμέν τι κοινόν. Επειτα, δέν 
έβλεπεν, είς τήν πολιτικήν καί αισθηματικήν ταύτην 
έπιχείρησιν, ν’ αναφαίνεται ποσώς ή εμπορική ιδέα 
τού κυρίου Αρτανιάν, καί είς αύτήν κυρίως τήν ιδέαν 
είχε τόν νούν του. ό Αρτανιάν, όστις είχε τήν έξιν 
νά έννοή καλά τούς ανθρώπους καί τά πράγματα, 
ένόησε τόν Πλανσιέ.

— Εξηγούμαι, είπεν. ό νέος ούτος πρίγκιψ τού 
Γάλ, βασιλεύς χωρίς βασίλειον, καθώς πολύ καλά 
τό είπες, Πλανσιέ, έκίνησε πολύ τήν συμπάθειάν μου. 
Εγώ, ό Αρτανιάν, τόν είδα έπαιτοΰντα τήν βοήθειαν 

τού Μαζαρίνου. άνθρώπου ούτιδανού , καί τού βασι- 
λέως Λουδοβίκου, άκόμη παιδιού, καί ένόμισα, έγώ 
όστις γνωρίζω τά τοιαύτα, ότι ό νοήμων εκείνος τοΰ 
εκθρονισμένου βασιλέως οφθαλμός , ή εύγένεια εκείνη 
ή χαρακτηρίζουσα ολόκληρον τό άτομόν του , ευ
γένεια έπιπλεύσασα ύπεράνω όλων τών συμφορών 
του, έφανέροναν χαρακτήρα άνδρός γενναίου καί βασι- 
λέως.

0 Πλανσιέ συνηνεσε σιωπηλώς· όλα τούτα, είς 
τόν νούν αύτού τουλάχιστον, δέν έσαφήνιζαν άκόμη 
τλν ιδέαν τοΰ κυρίου Αρτανιάν, όστις ήκολούθησεν

— ΐδού λοιπόν τι έσυλλογίσθην. Ακροάσου μέ 
προσοχήν, Πλανσιέ, διότι πλησιάζομε·/ είς τό συμ-

έρασμα.
— Ακροάζομαι.
— Οί βασιλείς δέν φυτρόνουν τόσον πυκνοί είς τήν 

γήν, ώστε οί λ,αοί νά τούς ευρίσκουν εύθύς όταν καί 
όπου έχουν τήν άνάγκην των. Τδ λοιπόν , αύτός ό 
όασιλεύς χωρίς βασίλειον είναι, κατά τήν γιώμην 
χου, σπόρος φυλαγμένος, μέλλων νά βλάστηση εις 
ώρισμένον τινά καιρόν, φθάνει χειρ επιτήδεια, μυςτκή 
καί ισχυρά νά τόν σπείρη καθώς πρέπει, διαλέγουσα 
τό έδαφος, τό κλίμα καί τόν καιρόν.

0 Πλανσιέ συγκατένευε πάντοτε διά τής κεφαλής, 
σημεϊον ότι πάντοτε καλά δέν έκαταλάμβανε.

- Πτωχέ βασιλικέ σπόρε , είπα κατ’ έμαυτάν , 
καί έκατανύχθην πραγματικώς , Πλανσιέ, πράγμα τό 
όποιον μέ κάμνει νά συλλογκϊθώ μήπως αρχίζω νά 
κάμω άνοησίας. ΐδού διατί ήθέλησα νά σέ συμβου- 
λευθώ, φίλε μου.

0 Πλανσιέ έκοκκίνισεν άπό χαράν καί ύπερηφά- 
νειαν.

— Πτωχέ βασιλικέ σπόρε ! σέ μαζεύω καί πη
γαίνω νά σέ σπείρω είς γήν άγαθήν.

— Α ! ©εέμου ! είπεν ό Πλανσιέ κυττάζων ατενώς 
τύν παλαιόν του κύριον, ώς νά έόίσταζε περί τής 
καταστάσεως τού εγκεφάλου του.

— Αΐ ! καλέ , ήρώτησεν ό Αρτανιάν , έπαθες τί- 
τοτε;

— Εγώ; τίποτε, κύριε.
— Είπες· 7Α ! Θιέ αον !
— Κομίζεις;
— Είμαι βέβαιος. Μήπως ένόησε; τάχα;

— όμολογώ, κύριε Αρτανιάν , ό'τι φοβούμαι ....
— Μή καταλάβης ; ...
— Ναί.
■— Μή καταλάβης ότι θέλω ν άποκαταστήσω είς 

τόν θρόνον του τόν βασιλέα Κάρολον τόν Β , όστις 
δέν έχει πλέον θρόνον ; αύτό είναι;

0 Πλανσιέ έπήόησεν είς τό θρονίον του ώς επάνω.
— Αία! είπεν όλος έντρομος· ιδού λοιπόν ποιαν 

άποκατάστασιν ένόησες!
— Ναί, Πλανσιέ, δέν ονομάζεται ούτω τό πράγμα;
— Αναμφιβόλως, άναμφιβόλως· πλήν έσυλλογί- 

σθης καλά ; »
—
-— Τί είναι έκεΐ πέραν ;
— Πού ;
— Είς τήν Αγγλίαν,
— Καί τί είναι, άς ίδούμεν, Πλανσιέ;
— Πρώτον, κύριε, σού ζητώ συγχώρησιν άν επεμ

βαίνω. είς πράγματα τά όποια δέν είναι τού εμπο
ρίου μου· πλάν επειδή μού προτείνεις έπιχείρησιν ... 
διότι έπιχείρησιν προτείνεις, δέν είναι αλήθεια ;

— Λαμπράν, Πλανσιέ.
— Αλλ’ επειδή προτείνεις έπιχείρησιν, έχω τό 

δικαίωμα νά τήν συζητήσω.
— Συζήτει, Πλανσιέ, άπό τήν συζη'τησιν γεννάται 

τό φως.
— ’Επειδή λοιπόν έχω τήν συγχώρησιν, λέγω 

ότι έκεΐ πέραν είναι πρώτον αί βουλαί.
— Καλά ! καί έπειτα ;
— Καί έπειτα ό στρατός,
— Πολύ καλά. Είναι άλλο τίποτε ;
— Καί έπειτα τό έθνος,
— Καί άλλο;
— Τό έθνος , τό όποιον παρεδέχθη τόν έκθρονι- 

βμόν καί τόν θάνατον τού ποτέ βασιλέως, πατρός 
τού έδώ Καρόλου , καί δέν θά Οελήση νά μεταβάλη 
γνώμην»

— Πλανσιέ, φίλε μου, είπεν ό Αρτανιάν, συλλο
γίζεσαι ώς κεφαλοτύριον ! Τό έθνος ... τό έθνος είναι 
κουρασμένον άπ’ αύτούς τούς κυρίους, οίτινες όνομά 
ζονται μέ ονόματα βάρβαρα, καί τού ψάλλουν ψαλ- 

. μούς. Οταν πρόκηται νά ψάλλουν, φίλτατέ μου Πλαν
σιέ, έπαρατήρησα ότι τά έθνη αγαπούν καλήτερα νά 
ψάλλουν τραγούδια, παρά ψαλμούς εκκλησιαστικούς. 
Ενθυμήσου τήν Σφενδόνην· τί έψαλλαν εκείνον τόν 

καιρόν; Καί ήτον καλός ό καιρός εκείνος.
— Οχι τόσον , όχι τόσον’· ολίγον έλ.ειψε νά μέ 

κρεμάσουν.
— Ναί, πλήν δέν σ’ έκρέμασαν.
— θΖ;·
— Καί άρχισες τήν τύχην σου εϊς τό μέσον τών 

τραγουδίων εκείνων,
— Αλήθεια.
— Δέν έχεις λοιπόν τίποτε νά είπής;
— Εχω, πώς ! Εχω τόν στρατόν καί τάς βουλάς.
— Είπα ότι θέλω νά δανεισθώ είκοσι χιλιάδας 

φράγκων άπό τόν κύριον Πλανσιέ, καί νά βάλω άλλας 
είκοσι έδικάς μου· μέ αύτάς τάς σαράντα χιλιάδας 
φράγκων μισθόνω στρατόν.

ό Πλανσιέ ήνωσε τάς χεΐράς του· έβλεπε τόν Αρ·

τανιάν σοβαρόν, καί έπίστευσεν εΐλικρινως ότι ό 
κύριός του έχασε τάς φρένας του.

— Στρατόν! ... Α! κύριε, είπε μέ χαροποιόν 
μειδίαμα, φοβούμενος μ.ήν έρεθίση τόν τρελλόν καί 
τόν κάμ.η μανιώδη. Στρατόν ... άπό πόσους ;

— Από σαράντα άνδρας, είπεν ό Αρτανιάν.
— Σαράντα εναντίον σαράντα χιλιάδων δέν είναι 

αρκετοί. Αξίζεις βέβαια μόνος σου ίσα μέ χιλίους 
άνδρας, κύριε Αρτανιάν, τό ήξεύρω· άλλά πού νά 
εύρης τριάντα έννέα άλλους, οί όποιοι ν’άξίζουν ίσα 
μέ σε ; ή, καί άν τούς εύρης, ποιος θά σού δώση 
χρήματα νά τούς πληρώσης ;

— Δέν πηγαίνεις κακά, Πλανσιέ... Α! διάβολε, 
γίνεσαι αύλικός.

— Οχι, κύριε, λέγω ό,τι στοχάζομαι· καί ΐδού 
διατί λέγω, ότι εϊς τήν πρώτην έκ τού συστάδην 
μάχην, τήν όποιαν θά συγκρότηση,ς μέ τούς σαράντα 
άνδρας σου, φοβούμαι ...

— Καί διά τούτο δέν θά συγκροτήσω μάχην έκ 
τού συστάδην, αγαπητέ μου Πλανσιέ, είπε γελών ό 
ύπολοχαγός. Εχομεν παραδείγματα ωραιότατα εϊς 
τήν αρχαιότητα περί σοφών πορειών καί αποχω
ρήσεων, αίτινες συνίσταντο είς τό ν’αποφεύγουν τόν 
έχθρόν αντί νά τόν προσβά’λλουν. Αύτά πρέπει νά τά 
ήξεύρης, Πλανσιέ, σύ όστις (οδήγησες #τούς Παρισια- 
νούς τήν ήμέραν καθ’ ήν έπρεπε νά πολεμήσουν μέ 
τούς δορυφόρους, καί τόσον καλά προδιέθεσες τά τότε 
πολεμικά κινήματα, ώστε δέν άπεμακρύνθης καθόλου 
άπό τήν Βασιλικήν πλατείαν.

6 Πλανσιέ άρχισε νά γέλα»
— Είναι βέβαιον, άπεκρίθη,ότι άν οί σαράντα άνδρες 

σου κρύπτωνται πάντοτε, καί δέν ήναι τόσον ανεπι
τήδειοι, ήμπορούν νά ελπίσουν να μή νικηθούν· άλλά, 
τέλος πάντων, σύ ελπίζεις αποτέλεσμά τι όποιον - 
δήποτε.

— Χωρίς άμφιβολίαν. ΐδού λοιπόν κατά τήν 
γνώμην μου τί πρέπει νά γείνη πρός ταχεΐαν άπο- 
κατάστασιν τής Αύτού Μεγαλειότητος Καρόλου τού 
Ιί' είς τόν θρόνον του.

— Πολύ καλά ! έφώναξεν ό Πλανσιέ διπλάσιά- 
ζων τήν προσοχήν του, άς ίδούμεν τόν τρόπον αύτόν» 
Αλλά πρό πάντων νομίζω ότι κάτι λησμονοΰμεν.

— Τί;
— Αφήσαμεν κατά μέρος τό έθνος, τό όποιον 

άγαπά καλήτερα νά ψάλλή τραγούδια παρά ψαλμούς, 
καί τόν στρατόν τόν όποιον δέν πολεμούμε·?· άλλά 
μένουν αί βουλαί, αί όποΐαι δέν ψάλλουν..

— Καί αί όποΐαι ούτε πολεμούν. Καί πώς, Πλαν
σιέ, σύ , άνθρωπος νοήμων , φοβείσαι σωρόν φωνα
κλάδων, οίτινες ονομάζονται όρροπύγια καί Ασαρκοι! 
Περί τών βουλών δέν φροντίζω καθόλου, Πλανσιέ.

— Αφού δέν φροντίζεις ή εύγενία σου, άς πηγαί- 
νωμεν εμπρός..

— Ναί, καί άς φθάσωμεν είς τό αποτέλεσμα.. 
Ενθυμείσαι τόν ΚρόμβΑ, Ηλανσιέ ;

— Ηκουσκ νά γίνεται πολύς λόγος περί αύτού,. 
κύριε. f

— Πτον τοΰ διαβόλου πολεμάρχος.
— Καί φαγάς τρομερός πρό πάντων».
— Πώς φαγάς ;



— 84 — 85 —
— Ναι, εις μίαν βουκιάν έκατάπιε τήν Αγ-

,'Λΐαν.
— Το λοιπόν, Πλανσιέ, άν, τήν παραμονήν τής 

ημέρας καθ' ήν έκατάπιε τήν Αγγλίαν, εύρίσκετο 
κάνεις νά καταπίη τόν κύριον Κρόμβελ ; ...

— Ω! κύριε, είναι έν άπό τά πρώτα αξιώματα 
τής μαθηματικής ότι τό περιέχον πρέπει νά ήναι 
μεγαλήτερον του περιεχομένου.

—- Πολύ καλά! Αύτό είναι ύπέρ τής ιδέας μου , 
Πλανσιέ.

— Αλλ’ό κύριος Κρόμβελ άπέθανε, και τό περιέ
χον αύτόν σήμερον είναι ό τάφος.

— Φίλτατέ μου Πλανσιέ, βλέπω μέ χαράν μου 
ότι οχι μόνον έγεινες μαθηματικός, άλλά καί φιλό
σοφος άφωτος.

— Κύριέ μου, εις τό παντοπωλεϊόν μου μεταχει
ρίζομαι πολλά τυπωμένα χαρτία· όθεν λαμβάνω 
αφορμήν ν άναγινώσκω καί νά ωφελούμαι.

— Εύγέσου! Γνωρίζεις λοιπόν τότε,—διότι δέν 
έμαθες τά μαθηματικά και την φιλοσοφίαν χωρίς 
όλίγην ιστορίαν, — ότι, μετά τόν τόσον μεγάλον 
εκείνον Κρόμβελ, ήλθεν άλλος μικρότατος.

— Ναι, αύτός ώνομάζετο Ρικκάρδος, καί έκαμε 
κοθώς σύ, κύριε Αρτανιάν, έδωκε τήν παραίτησίν του.

— Καλά *· πολύ καλά! Μετά τόν μέγαν όστις 
άπέθανε, μετά τόν μικρόν όστις παργ,τήθη, ήλθεν 
άλλος τρίτος. Αύτός ονομάζεται κύριος Μώγκ· είναι 
στρατηγός έπιτηδειότατος, διότι ποτέ δέν ένικηθη· 
είναι πολιτικός δεινότατος , διότι δέν όμιλεί ποτέ , 
καί πρό τού νά εϊπή χαΛημέρα εις χάνένχ, συλλο 
γίζεται δώδεκα ώρας, καί έπειτα τοΰ λέγει χαΛη- 
νπέρα’ ό δέ κόσμος φωνάζει θανμα, θαΐψα-, διότι 
συυ.πίπτει νά λέγνι αλήθειαν.

— Είναι δεινότατον τώ όντι, είπεν ό Πλανσιέ· 
άλλ’έγιο γνωρίζω άλλον πολιτικόν άνδρα, όμοιάζοντα 
αύτόν κατά πολλά.

— Τόν κύριον Μαζαρϊνον, δέν είναι αλήθεια ;
— Τόν ίδιον.
— Εχεις δίκαιον, Πλανσιέ· μόνον ότι ό κύριος 

Μαζαρϊνος δέν επιθυμεί τόν θρόνον τής Γαλλίας, καί 
τό πράγμα αλλάζει πολύ, καθώς βλέπεις. Αοιπόν 
αύτόν τόν κύριον Μώγκ, ός-ις έχει όλην τήν Αγγλίαν 
ψητήν εις τήν παροψίόα του3 καί ανοίγει ήδη τό 
στόμα νά τήνκαταπίτι, αύτόν τόν κύριον Μώγκ, ός-ις 
λέγει εις τούς ανθρώπους τού β’ Καρόλου καί εις 
αύτόν τόν ίδιον Κάρολον Ονχ όίΰα ΐψάς ...

— Δέν ήξεύρω τά άγγλικά, είπεν ό Πλανσιέ.
— Ναί, άλλ’ εγώ τά ήξεύρω, είπεν ό Αρτανιάν 

Οΐχ οΐόα ipac, σημαίνει· Δέν σάς γνωρίζω. Αύτόν 
τόν κύριον Μώγκ, τόν σημαντικόν άνθρωπον τής Αγ
γλίας αύτής, άφοΰ τήν καταπίν) ...

— Αι! λοιπόν ; ήρώτησεν ό Πλανσιέ ;
— Λοιπόν, φίλε μου , έγώ πηγαίνω έκεΐ πέραν, 

καί μέ τούς σαράντα άνδρας μου τόν αρπάζω, τόν 
δένω καί τόν φέρω εις τήν Γαλλία·?, όπου δύω σχέ
δια παρουσιάζονται εις τά θαμβωμένα βλέμματά μου.

— Καί εις τά έδικά μου ! έφώναξεν ό Πλανσιέ 
παράφορος άπό ενθουσιασμόν· τόν βάζομεν εις κλου- 
,βίον καί τόν δείχνομεν μέ πληρωμήν.

;— Καλά, Πλανσιέ , αύτό είναι τρίτον σχέδιον ,

τό όποιον δέν είχα συλλογισθή, καί τό ηυρες σύ.
— Τό ευρίσκεις καλόν ;
— Ναί, βεβαιότατα, πλήν πιστεύω τά έδικά μου 

καλήτερα.
— Τότε άς ΐδούμεν τά έδικά σου.
— Πρώτον, τόν ύποχρεόνω νά έςαγορασθή.
— Πόσον;
— Ω ! διάβολε! παλληκαρας καθώς αύτός αξίζει 

βέβαια εκατόν χιλιάδας σκούδων.
— Ω ! ναί. “
— Βλέπεις λοιπόν ότι πρώτον τόν ύποχρεόνω 

νά έξαγορασθή μέ εκατόν χιλιάδας σκούδων.
Η ...

— Η, τό όποιον είναι ακόμη καλήτερον, τόν 
παραδίδω εις τόν βασιλέα Κάρολον, όστις, άφού δέν 
θά έχνι πλέον ούτε στρατηγόν νά φοβηθή, ούτε πολι
τικόν νά γελάσ-ρ, θ’άποκατασταθή ό ίδιος, καί, άφού 
μίαν φοράν άποκατασταθή, θά μού μετρήστι τάς εκα
τόν χιλιάδας σκούδων, ίδού ή ιδέα μου· τί λέγεις 
περί αύτής, Πλανσιέ ;

— Λαμπρά καί μεγαλοπρεπής ιδέα, κύριε! έφώ
ναξεν ό Πλανσιέ τρέμων άπό συγκίνησιν. Καί πώς 
σού ήλθεν αύτή ή ιδέα;

— Μού ήλθε μίαν αύγήν εις τάς οχθας τού πο
ταμού Λουάρ, ένω ό βασιλεύς Λουδοβίκος ό Ιδ’ , ό 
άγαπητός μας μονάρχης, έκλαιεν έξώκαρδα κρατών τήν 
χεϊρα τής κυρίας Μαντσίνη.

— Κύριέ μου , σέ βεβαιόνω ότι η ϊόέα είναι 
ύψηλή, άλλά ...

— Α ! υπάρχει άλλά ;
— Συγχώρησέ με! Πλήν όμοιάζει ολίγον τό 

δέρμα τής ωραίας εκείνης αρκούδας, τά όποιον ήτον 
διά πώλημα, άλλ’ επρεπεν ό άγοραστής νά τό πάρη 
άπό τήν άρκούδαν ζωντανήν. 0 κύριος Μώγκ δέν 
συλλαμβάνεται χωρίς τήν βίαν.

— Βεβαιότατα, άλλ’ έπειόή συνάζω στρατόν ...
— Ναί, ναί, καταλαμβάνω, ώ ! διάβολε! διά τολ

μηρού κινήματος, ί)! τότε, κύριε, θά θριαμβεύσ/,ς, 
διότι εις τά τοιαύτα δέν έχεις όμοιον.

— Είμαι ευτυχής τώ όντι, είπεν ό Αρτανιάν μέ 
ύπερήφανον απλότητα· καταλαμβάνεις ότι, άν εϊς 
τούτο είχα τόν άγαπητόν μου Αθωνα, τόν άνδρεΐόν 
μου Πόρθον καί τόν πονηρόν μου Αραμήν, τό πράγμα 
έτελείονεν άλλ’ έχάθησαν, καθώς φαίνεται, καί δεν 
ήξεύρει κάνεις πού νά τούς εύρη,. ©ά επιχειρήσω 
λοιπόν τό έργον μόνος μου. Ευρίσκεις ωστοσον 'καλήν 
τήν έπιχείρησιν, καί τήν ένασχόύ.ησιν τών χρημάτων 
ωφέλιμον ;

— Παραπολύ ! παραπολύ ! Πλήν ...
— Διατί;
— Διότι τά καλά πράγματα δέν έρχονται ποτέ 

καθώς τά περιμένει κάνεις.
— Αύτό είναι άλάνθαστον, Πλανσιέ, καί άπό- 

δειξις ότι τό επιχειρώ έγώ. Διά σέ θά ήναι ώραϊον 
κέρδος, καί δι'έμέ εύάρεστος έπιχείρησις. ®ά εϊπούν 
ίδού τί έκαμεν εις τά γήράς του ό κύριος Αρτανιαν ! 
καί θά λάβω θέσιν εϊς τάς ιστορίας, καί προσέτι εις 
τήν ιστορίαν. Πλανσιέ, είμαι λαίμαργος εϊς τήν 
τιμήν.

— Κύριε, έφώναξεν ό Πλανσιέ, όταν συλλογίζωμαι

οτι έδώ εις τό κατάστημά μου, άνάμεσα εις τό ζά 
χαρι, τά δαμάσκηνα καί τήν κανέλλαν μου, ωρίμασε 
τό γιγαντώδες τούτο σχέδιον , μού φαίνεται ότι τό 
κατάστηυ.ά μου είναι παλάτιον.

— Φυλάξου όμως, φυλάξου Πλανσιέ· άν άκουσθή 
τό παραμικρόν , μάς ρίπτουν εις τήν Βαστίλλην καί 
τούς δύω, διότι συνωμοσίαν κάμνομεν έδώ· ό κύριος 
Μώγκ είναι σύμμαχος τού κυρίου Μαζαρίνου. Φυ 
λάξου !

— Κύριέ μου, όποιος έχει τήν τιμήν νά ήναι 
έδικός σου, δέν φοβείται· καί όποιος εύτυχεΐ νά ήναι 
σύντροφός σου, σιωπά.

— Πολύ καλά ! αύτό είναι έργον έδικόν σου καί 
όχι έδικόν μου, διότι, εντός οκτώ ημερών, έγώ θά 
ήμαι εϊς τήν Αγγλίαν.

— Πήγαινε-, κύριε, πήγαινε, όσω γρηγορώτερα 
τόσω καλήτερα.

— Τά χρήματα λοιπόν είναι έτοιμα;
— Αυρών θά ήναι, αύριον σού τά μετρώ. Θέλεις 

χρυσά ή άργυρά νομίσματα ;
— Χρυσ« είναι καλήτερα· άλλά πώς θά τακτο- 

ποιήσωμεν τό πράγμα; Ας ΐδούμεν.
— Ω! ®εέ μου! εις τόν άπλούστερον τρόπον. Μού 

όίόεις απλήν άπόδειξιν, καί τίποτε άλλο.
— °Ζι > θ/.'· ’ ε^πε !·'·ε ζωηρότητα ό Αρτανιάν , 

χρειάζεται τάξις εις όλα τά πράγματα.
— Αύτή είναι καί ή γνώμη μου ... Αλλά μέ τήν 

ευγενίαν σου, κύριε Αρτανιάν ...
— Καί άν άποθάνω έκεΐ πέραν, άν σφαΐβα του

φεκιού μέ φονεύση, άν σκάσω άπό τόν πολύν ζύθον.
— Κύριέ μου, σέ παρακαλώ νά πιστεύσγ,ς ότι, 

εις τοιαύτην περίστασιν, θά λυπηθώ τόσον διά τόν 
θάνατόν σου, ώστε δέν θά συλλογισθώ καθόλου τά 
χρήματα.

— Εύχαριστώ, Πλανσιέ, πλήν αύτό δέν πειράζει. 
Ως δύω μαθηταί δικηγόρου, άς συντάξωμεν μαζ 
συμφωνίαν, είόος συμβολαίου, τό όποιον ήμποοεϊ νά 
όνομάσθήι συμβόλαιον εταιρίας.

-— Εύγαρίστως, κύριε. ·
— Ηξεύρω ότι είναι δύσκολον νά συντάττγ κάνεις, 

άλλ άς δοκιμάσωμεν.
— Ας δοκιμάσωμεν.
Ο Πλανσιέ έτοεξε νά ζητήση κονδύλων, μελάνην 

καί χαρτίον.
Ο Αρτανιάν , λαβών τό κονδύλων , τό έβαψεν εϊς 

τήν μελάνην καί έγραψε·

« Μεταζύ τού κυρίου Αρτανιάν, ποτέ ύπολοχαγού 
» τών δορυφόρων τού βασιλέως, κατοικούντος ήδη 
8 εις τήν οδόν Τικετών, εις τό ξενοδοχεϊον τής Δορ- 
» κάδοη,

« Καί τού κυρίου Πλανσιέ, παντοπώλου, κατοι- 
” κούντος εις τήν οδόν τών Λομ.βαρδών, εις τό τε- 
1 χνόσημον τού Χρυσού Κοπάνου,

« Εσυμφωνήθησαν τά έξης·

« Συστένεται εταιρία μέ κεφάλαιον 40,000 φράγ- 
1 κων, σκοπόν έχουσα τήν έκτέλεσιν ιδέας τινάς 
1 προταθείσης παρά τού κυρίου Αρτανιάν.

«Ο κύριος Πλανσιέ, γνωρίζων τήν ιδέαν ταύτην,
8 *αί έγκρίνων αύτήν κατά πάντα, θά μέτρηση

β είκοσι χιλιάδας φράγκων εις χεΐρας τού κυρίου 
> Αρτανιάν.

α Δέν θ άπαιτήσγ μήτε τήν έπιστροφήν τών 
β Χρημάτων, μήτε τόκους, πριν έπανέλθγ ό κύριος 
β Αρτανιάν άπό τό εϊς Αγγλίαν ταξείδιόν του.

α Εξ άλλου μέρους, ό κύριος Αρτανιάν ύποχρεού- 
» ται νά καταθέσγ είκοσι χιλιάδας φράγκων, όμού 
β μέ τάς άλλας είκοσι τού κυρίου Πλανσιέ.

α Θά μεταχειρισθή τήν είρημένην ποσότητα τών 
β σαράντα χιλιάδων φράγκων όπως νομίσγ καταλ- 
β ληλότερον, ύποχρεούμενος μολαταύτα εις ό,τι 
β κατωτέρω θά προσδιορισθή.

α Τήν ημέραν καθ’ήν ό κύριος Αρτανιάν άποκατα- 
ϊ στήση δι’ όποιουδήποτε μέσου τήν Αύτοΰ Μεγα- 
8 λειότητα Κάρολον τόν Β' εις τόν θρόνον τής Αγ- 
β γλίας, θά μετρήσγ εις χεΐρας τοΰ κυρίου Πλανσιέ 
ήν ποσότητα ... β

— Τήν ποσότητα εκατόν πενήντα χιλιάδων φράγ
κων, είπεν άφελώς ό Πλανσιέ, βλέπων τόν Αρτανιάν 
διστάζοντα.

- Α ! διάβολε ! όχι, είπεν ό Αρτανιάν, ή διανομή 
δέν ήμπορεΐ νά γείνγ έξ ήμισείας, δέν είναι δίκαιον.

— Μολαταύτα, κύριε, βάζομεν καθείς τό ήμισυ, 
άντέταξε μέ δειλίαν ό Πλανσιέ.

- Ναί, πλήν ακούσε τόν τελευταΐον όρον, φίλτατέ 
χου Πλανσιέ, καί, άν δέν τόν εΰργς δίκαιον κατά 
πάντα άφού τόν γράψωμεν, τότε τόν σβύννομεν.

Καί ό Αρτανιάν έγραψε·
ο Μολαταύτα, έπειδή ό κύριος Αρτανιάν φέρει εις 
τήν έταιρίαν, έκτος τού κεφαλαίου τών είκοσι 

β χιλιάδων φράγκων, τόν καιρόν του, τήν ιδέαν του, 
β τήν εύφυ'ί'αν του καί τό δέρμα του , πράγματα τά 
β όποια περί πολλού ποιείται, καί μάλις-α τάτελευ- 
β ταϊον, ό κύρως Αρτανιάν θά λάβγ, άπό τάς τριακο- 
β σίας χιλιάδας φράγκων, διακοσίας διά τόν εαυτόν 
β του· ώςε τό μερίδων του θά ήναι τά δύω τρίτα,5 

— Πολύ καλά, είπεν ό Πλανσιέ.
— Είναι δίκαιον; ήρώτησεν ό Αρτανιάν.
— Δικαιότατον, κύριε.
— Μένεις εύχαριστημένος μέ τάς εκατόν χιλιά- 

άς φράγκων ;
— Ω ! διάβολε! ναί. Εκατόν χιλιάδες φράγκων 

αντί είκοσι!
— Καί εις ένα μήνα, καταλαμβάνεις;
— Πώς εϊς ένα μήνα;
— Ναί, ενα μήνα μόνον σού ζητώ.
— Κύριε, είπε μέ γενναιότητα ό Πλανσιέ, σού 

δίδω έξ εβδομάδας.
— Εύχαριστώ, άπεκρίθη φιλοφρόνως ό ύπολο-

Μετά ταύτα, οί δύω σύντροφοι άνέγνωσαν έζ 
αρχής τό συμβόλαιον.

— Εξαίρετα , κύριε , είπεν ό Πλανσιέ· ό μακα
ρίτης κύρως Κοκενάρ, ό ίέρώφος σύζυγος τής βαοό- 
νης Δουβαλλών δέν θά έκαμνε καλήτερα.

— Νομίζεις ; Τότε λοιπόν, άς όπογράψωμεν. f
Καί οί δύω έβαλαν τήν μονογραφήν των.
— Κατ’αύτόν τόν τρόπον, είπεν ό Αρτανιάν, δέη 

θά ήμαι υποχρεωμένος εϊς κανένα.
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— Εγώ όμως θά ήμαι υποχρεωμένος εις σέ, είπεν 

ό Πλανσιέ.
— Οχι» διότι, ό'σον και άν αγαπώ τρυφερά το 

δέρμα μου , Πλανσιέ, ήμπορώ νά τό άφήσω έκεϊ 
πέραν, καί τότε τά χάνεις όλα. Ο ! διάβολε ! τούτο 
μέ κάμνει νά συλλογισθώ τό κυριώτερον, όρον άλλον 
απαοαίτητον. Τόν γράφω*

σ Εις «ερίστασιν καθήν ό κύριος Αρτανιάν άπο- 
ϊ θάνϊ), ή έξόφλησις γίνεται άφ’έαυτής, καί ό κύριος 
ί Πλανσιέ άπαλλάττει άπό τοϋδε τήν σκιάν τοΰ 
» κυρίου Αρτανιάν άπό τάν ύποχοέωσιν τών είκοσι 
ι χιλιάδων φράγκων, τάς όποιας έμέτρησεν εις τό 
ϊ ταμιεϊον τής εταιρίας, »

0 τελευταίος ούτος όρος έκαμε τόν Πλανσιέ νά 
σκυθρωπάση,· άλλ’ό'ταν είδε τόν λαμπρόν οφθαλμόν, 
τήν μυώδη καί στιβαράν χεΐρα, τό εΰλύγιστον ζ.αί 
εύρωστον ένταύτω ραχοκόκκαλον τοϋ συντρόφου του, 
άνέλαβε θάρρος , καί, έκτείνας τήν χεΐρα, έπρόσθεσε 
νέαν μονογραφήν ύπό τόν ό'ρσν τούτον, ό Αρτανιάν 
έπραςε τό αύτό, καί ούτω συνετάχθη τό πρώτον 
γνωστόν συμβόλαιον τής έταιρίας ταύτης. Ισως 
έ'γεινεν όλίγή κατάχρτ,βις μετά ταϋτα ειςτε τόν 
τύπον καί τήν ουσίαν.

— Τώρα, είπεν ό Πλανσιέ χύνων τέλευταΐον 
ποτήριον κρασίου τοΰ Ανζιού εις τό ποτήριον τοϋ 
Αρτανιάν, τώρα, πήγαινε νά κοιμηθγς, αγαπητέ μ.ου 
κύριε.

— θΧ1 άπήντησεν ό Αρτανιάν, διότι τό δυσ- 
κολώτερον τώρα μένει νά γείνγ, καί εχω νά συλλο
γιστώ αύτό τό δυσκολώτερον.

— Πά! είπεν ό Πλανσιέ, έχω τόσον μεγάλην 
εμπιστοσύνην εις σέ, κύριε Αρτανιάν, ώςε τάς εκατόν 
χιλιάδας φράγκων μου δέν τάς έδιδα δι’ έννενηντα 
χιλιάδας.

— 0 διάβολος νά μέ πάργ, είπεν ό Αρτανιάν , 
νομίζω πώς έχεις δίκαιον.

Ταϋτα δέ είπών, καί λαβών λύχνον, άνέβη εις 
τόν κοιτώνα του καί έπεσε νά κοιμηθη.

Ζ.
οποί Ο ΑΡΤΑΝΙΑΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΕΙ-

ΑΕΤ2Ι1Ι ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ ΤΙ1Σ ΟΙΚΙΑΣ 
ΠΛΑΝΣΙΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.

0 Αρτανιάν τόσον καλ,ά έσυλλογίσθη καθ όλην την 
νύκτα, ώστε τό σχέδιόν του άπό τήν ακόλουθον 
πρωίαν άπεφασίσθη.

—- ϊδού ! είπεν άνεγερθείς έπί τής κλίνης, καί 
άκουμβήσας τόν αγκώνα εϊς τό γόνυ καί τόν πώγωνα 
εις τήν χεΐρά του· ίδού! θά ζητήσω σαράντα άνδρας 
γενναίους καί πιςπύς· θά τούς στρατολογήσω μεταξύ 
άνόρών ενοχοποιημένων όπωσούν, άλλ όχι ξένων ολωσ
διόλου τής πειθαρχίας. ©ά τούς ύποσχεθώ πετακό
σια φράγκα δι’ένα μήνα, άν επιστρέφουν. Τίποτε, άν 
δεν επιστρέφουν, ή τό ήμισυ διά τούς συγγενείς των. 
Οσω διά τήν τροφήν καί τά κατάλυμα, δι’ αύτό άς 
φροντίσουν οί Αγγλοι, οίτινες έχουν βόδια εϊς τήν 
βοσκήν, έχουν παστά εις τά κελλάρια, έχουν όρνιθας 
εϊς τούς ορνιθώνας, έχουν σίτον εϊς τάς άποθήκας. 
Θά παρουσιασθώ εις τόν στρατηγόν Μώγκ μέ τό

στρατιωτικόν τούτο σώμ.α. ©ά μ,έ δεχθρ, θά κερ- 
δήσω τήν εμπιστοσύνην του, καί θά τήν καταχρασθώ 
μίαν ώραν αρχύτερα.

Αλλά, χωρίς νά προχωρήση περισσότερον, ό Αρτα- 
νιάν έσεισε τήν κεφαλήν καί διέκοφε τήν σειράν τών 
λύγων του,

— Οχι, είπε, δέν θά τολμήσω νά τά είπώ αύτά εις 
τόν Αθωνα" τό μέσον δέν είναι λοιπόν τόσον έντιμον. 
Πρέπει νά μεταχειρισθώ βίαν , ήκολούθησε , πρέπει 
χωρίς άλλο, χωρίς νά βλάφω τόν χαρακτήρα μου. 
Μέ σαράντα άνδρας θά έκς-ρατεύσω ώς σωματάρχης. 
Ναί, πλήν άν απαντήσω, όχι σαράντα χιλιάδας Αγ
γλων, καθώς έλεγεν ό Πλανσιέ, άλλά μόνον τετρα- 
κοσίους, θά νικηθώ, καθότι, μεταξύ τών σαράντα 
πολεμικών μου, θά εύρεθοϋν δέκα τούλάχ ιστόν άχρη
στοι, δέκα οίτινες θ άφήσουν νά φονευθούν άνοήτως.. 
Οχι, αδύνατον τω όντι νά ευρώ σαράντα άνδρας 
ασφαλείς· κατά πάντα αδύνατον. Πρέπει νά ευχα
ριστηθώ μέ τριάντα. Μέ δέκα άνδρας όλιγώτερον ,. 
θά έχω τό δικαίωμα ν’άποφύγώ τήν έκ τοΰ συστάδην 
μάχην, διά τόν μικρόν αριθμόν τών οπαδών μου· καί. 
άν απαντηθώ με τόν εχθρόν , ή εκλογή μου θά ήναι 
άσφαλεστέρα μέ τριάντα άνδρας παρά μέ σαράντα. 
Παρεκτός τούτου, θά οικονομήσω πέντε χιλιάδας 
φράγκων, τουτέστι τό όγδοον τοϋ κεφαλαίου μου· ή 
ποσότης αξίζει τόν κόπον.

Απόφασις-λοιπόν, θά έχω τριάντα άνδρας. ©ά 
τούς διαιρέσω εϊς τρία σώματα, θά σκορπίσωμεν εϊς. 
διάφορα μέρη, μέ διαταγήν νά ένωθοΰμεν εις προσ- 
διωρισμένην στιγμήν. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, άνά 
δέκα, δέν δίδομεν τήν παραμικοάν ύποψίαν, καί περ- 
νοΰμεν απαρατήρητοι. Ναί, ναί, τριάντα είναι θαυ
μάσιος αριθμός ! τρεις δεκάδες, τρεις, αριθμός θείος ! 
Καί έπειτα, συντροφιά τριάντα άνδρών, μά τήν αλή
θειαν, όταν συγκεντρωθώ, δέν θά ήναι μικρόν πράγμα.

Α! πόσον είμαι δυστυχής! ήκολαύθησεν ό Αρτα- 
νιάν, χρειάζονται τριάντα ίπποι. Αυτό θά μέ άφα- 
νίσφ. Πού δαίμονα είχα τόν νοΰν μ,ου, όταν έξέχασα· 
τούς ίππους ; Καί μολαταύτα, επιχείρησις τοιαύτη 
δέν γίνεται χωρίς ίππους. Ας ήναι όμως, τήν θυσίαν 
αύτήν θά τήν κάμωμεν, φθάνει νά λάβωμεν τούς 
ίππους έκεΐ. Επειτα, δεν είναι καί κακοί οί ίπποι 
τής Αγγλίας.

Αλλ’ έξέχασα πάλιν, ώ! διάβολε! τρία σώματα, 
θέλουν τρεις αρχηγούς, ϊδού ν δυσκολία. Από τούς 
τρεις άρχηγούς, εχω ήδη τόν ένα, καί αύτός είμαι 
εγώ· ναί, πλήν οί δύω άλλοι, θά στοιχίσουν αύτοί 
μόνος τόσα χρήματα όσα ό λοιπός στρατός, όχι, 
χωρίς άλλο· εις μόνος τοποτηρητής χρειάζεται. Αλλά- 
τότε, θά ολιγοστεύσω τύν στρατόν μου εις είκοσι 
άνδρας. όξεύρω ότι είκοσι είναι ολίγοι· πλήν, επειδή 
μέ τούς τριάντα είχα αποφασίσει νά μή ζητήσω 
μάχην, θά τό κάμω εύκολώτερα άκόμη μέ τούς είκοσι. 
Είκοσι , στρογγυλός λογαριασμός· έπειτα, έχομεν· 
καί δέκα ίππους όλιγώτερον, πράγμα άξιον προσ
οχής· καί τότε, με ένα καλόν τοποτηρητήν ...

Διάβολε! διάβολε! τί πράγμα είναι ή υπομονή 
καί η σκέφις! Δέν ήθελα προτήτερα νά κινήσω μέ 
σαράντα άνδρας; ϊδού τώρα περιωρίσδην είς είκοσι, 
καί μέ ίσην έπιτυχ/άν, Δέκα χιλιάδων φράγκων οϊκα-

νομία διαμιάς, και μέ περισσοτέραν ασφάλειαν, κάτι 
αξίζει. Ας ίδοϋμεν τώρα, πρόκειται λόγος πώς νά 
ε5εω καλόν τοποτηρητήν· άς τόν εϋρωμεν λοιπόν, 
χαί έπειτα. Το πράγμα δεν είναι εΰκολον χρειά
ζεται ανδρείος καί καλάς, άλλος δεύτερος έγώ. Ναί, 
πλήν ό τοποτηρητής Θά γνωρίζφ τό μυστικόν μου· 
καί επειδή αύτά τό μυστικόν αξίζει έν εκατομμύ
ριο;, καί έγώ δεν θά πληρώσω είς αύτόν είμη χίλια 
φράγκα, ή χίλια πεντακόσια τό πολύ, ό τοποτηρητής 
θα πωλήση τό μυςτκόν μου εϊς τόν Μώγκ· άς λείφφ 
λοιπόν, διαβόντρβυ υιέ! ό τοποτηρητής. Επειτα , 
χαί βουβός άν γναι,’ ώς μαθητής τοΰ Πυθαγόρα, ό 
άνθεωπος αύτός θά έχη εις τόν στρατόν κάνένα ς·ρ«- 
τιώτην εύνοούμενον, καί θά τόν κάμρ λοχίαν του· ό 
λοχίας θά μάθη τό μυστικόν τού τοποτηρητού, καί 
άν άκόμη αύτός ήναι τίμιος καί όέν ,θελήσϊί νά τό 
πωλήσ ρ.

Τότε ό λοχίας, όλιγώτερον τίμιος καί όλιγώτερον 
φιλόδοξος , θά τό προδώση διά πενήντα χιλιάδας 
φράγκων. Ελα , έλα, τό πράγμα είναι αδύνατον. 
Απόφασις πλέον, τοποτηρητής δέν χρειάζεται. Αλλά 
τότε, η διανοσ.ή είναι αδύνατος, δέν ήμπορώ πλέον 
νή διαιρέσω τόν στρατόν μου εϊς δύω, καί νά ενεργώ 
είς δύω μέρη συγχρόνως, χωρίς άλλον ώσάν τόν 
εαυτόν μου, όστις ... Αλλά διατί νά ενεργώ είς δύω 
μέρη, άφού ό σκοπός είναι νά συλλάβω ένα μόνον 
άνθρωπον; διατί ν’άδυνατήσω τόν στρατόν, φέρων 
τήν δεξιάν έδώ, τήν άριστεράν έκεϊ ;

£ν μόνον σώμα , διαβόντρου υιέ , εν μόνον καί 
διοικούμ-ενον άπό τόν Αρτανιάν, αξιόλογα ! Αλλ’είκοσι 
άνδρες, όδεύοντες όλοι όμού, γίνονται ύποπτοι εις 
ολον τόν κόσμον δέν πρέπει νά βλέπρ ό κόσμος 
είκοσι ιππείς συσσωματωμένους · άλλως ς-έλλεται 
στρατιωτικόν απόσπασμα καί ζητεί τό σύνθημα, 
καί τότε, άν ίδή τόν παραμισκρόν δισταγμόν, τουφε 
κίζει τόν κύριον Αρτανιάν καί τούς οπαδούς του 
ώσάν κουνέλλια.

Περιορίζομαι λοιπόν είς δέκα άνδρας· κατ’αύτόν 
τόν τρόπον ενεργώ μέ απλότητα καί καί μέ ένότητα· 
θά βιασθώ νά ήμαι φρόνιμος, πράγμα τό όποιον εξ
ασφαλίζει τό ήμισυ τής επιτυχίας εϊς ύπόθεσιν τοι- 
αύτην ώς τήν παρούσαν ό πολύς αριθμός θά μέ 
παρέσυρεν ίσως είς κάμμίαν ανοησίαν. Δέκα ίπποι 
δέν φέρουν πλέον ’‘δυσκολίαν, είτε νά τούς αγοράσω 
είτε νά τούς λάβω, ίί! ιδέα αξιόλογος ! ποια εντελής 
ήσυχία κυκλοφορεί τώρα είς τάς φλέβας μου ! ούτε 
υποψία πλέον, ούτε σύνθημα , ούτε κίνδυνος! Δέκα 
άνδρες, πεονούν ώς ΰπ/φέται, ή μικρέμποροι- Δέκα 
άνδρες, όδηγούντες δέκα ίππους μέ πραγματείας 
σποιασδήποτε, παντού είναι δεκτοί, παντού είναι 
ανύποπτοι. Δέκα άνδρες ταξειδεύουν διά λογαρια
σμόν τής γαλλικής εμπορικής οικίας Πλανσιέ καί 
συντροφιάς. Τί έχει κάνεις νά είπή ; Οί δέκα αύτοί 
άνδρες, ένδυμένοι ώς έργάται, φορούν καλόν μαχαί- 
ριον κυνηγίου, καλόν τουφέκιον οπίσω τοΰ ίππου ,. 
σάλον πιστόλιον έμπρός. Ποτέ δέν ανησυχούν, 
διότι δέν έχουν κακούς σκ,οπούς. ίσως, ίσως, είναι 
λαθρέμποροι- πλήν αύτό τί πειράζει; Τό λαθρεμ- 
~όριον δέν είναι κρεμάλας άξιον, ώς ή πολυγα
μία. Το χειρότερον άπ’όσα ήμπορούν νά συμβούν είναι

νά μάς δημεύσουν τάς πραγματείας. Νά μάς δη
μεύσουν τάς πραγματείας; ύπόθεσίς καί αύτό. Ελα, 
έλα, τά σχέδιόν είναι άξιόλογον δέκα άνδρες μόνον, 
δέκα άνδρες εϊς τήν ύπηρεσίαν μ.ου, δέκα άνδρες οί 
όποιοι θά ήναι εύτολμοι ώς σαράντα, θά μού στοι. 
χίσουν ώς τέσσαρες, καί εϊς τούς όποιους, πρός περισ- 
σοτεραν ασφαλείαν, δεν θά είπώ λέξιν άπό τό σχέ- 
διόν μου, ή θά τούς είπώ μόνον καί μόνον φί.Ιυι 
(/υυ, πρόχα,ται πιρί μίγάΛης ώφίΜία,ς.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, πολύ πονηρός θά ηναι ό 
Σατανάς, άν μ.ού παίξφ κάμμίαν. Δεκαπέντε χιλιά
δων φράγκων οικονομία εϊς είκοσι ! ©αυμάσιον, θαυ- 
μάσιον κέρδος.

Ενισχυόμενος ούτως άπό τούς ακριβείς υπολογι
σμούς του, ό Αοτανιάν παρεδέχθη όριστικώς τό σχέ- 
διον τούτο, καί άπεφάσισε νά μή μεταβάλη πλέον 
τίποτε. Είχεν ήδη καταγραμμένους, εϊς τόν κατάλογον 
τόν όποιον είχεν έτοιμον ή ακένωτος μνήμη του, 
δέκα άνδρας ένδοξους μεταξύ τών αδικούμενων άπό 
τήν τύχην, ή πειραζομένων άπό τήν δικαιοσύνην 
τυχοδιωκτών. Οθεν έσηκιόθη, καί εδραμεν εις ζήτη- 
σιν αύτών άμέσως, προσκαλών τόν ΙΙλανσιέ νά μή 
τόν προσμ.είν?ι εις το πρόγευμα, καί ίσως ούτε εις 
τό γεύμα. Περιέλθών μίαν καί ήμίσειαν ημέραν 
άθλιας τινάς οικίας τών Παρισίων, κατώοθωσε νά 
τελειώσφ τήν στρατολογίαν του, καί, χωρίς ν’άφήση 
νά λάβουν κοινωνίαν μ.εταξύ των οί τυχοδιώκταί του, 
έσύλλεξεν, έσυνάθροισεν, ήνωσεν. είς διάς-ημα όλκγώ- 
τερον τών τριάντα ωρών, χαριτωμένην συλλογήν 
άσχήμων προσώπων, λαλούντων γλώσσαν γαλλικήν 
όλιγώτερον καθαράν παρά τήν αγγλικήν τήν όποιαν 
έμελλ.αν νά μεταχειρισθοΰν.

Οί περισσότεροι έξ αύτών ήσαν παλαιοί στρατιώ- 
ται τής φρουράς, τών όποιων τήν αξίαν είχεν εκτι
μήσει ό Αρτανιάν είς διαφόρους συμπλοκάς, καί τούς 
οποίους ή μέθη , αί άσχημοι πληγαί, τά ανέλπιστα 
τού παιγνιδιού κέρδη, ή αί οικονομικά! μεταρρυθμί
σεις τού κυρίου Μαζαρίνου , είχαν αναγκάσει νά ζη
τήσουν τήν σκιάν καί τήν μοναξίαν, τούς δύω τούτους 
παρηγοοητάς τών μή αρκούντως έκτιμωρ.ένων καί 
συχνάκις προσβαλλομό^ων ψυχών.

Εφεραν όλοι εις τήν μορφήν καί τήν φορεσιάν των 
τά ίχνη τών βασάνων τής καρδίας τά όποια προ 
πού.λαΰ ύπέφεραν. Μερικοί έξ αύτών είχαν κατα
πληγωμένα τά πρόσωπα, ολοι καταζεσχισμένα τά 
φορέματα, ό Αρτανιάν άνεκούφκσε τάς μάλλον κατε- 
πειγούσας τών αδελφικών τούτων δυστυχιών μέ 
φρόνιμον διανομήν τών χρημάτων τής εταιρίας· 
έπειτα, άφού έφρόντισεν ώστε τά χρήματα ταϋτα 
νά χρησιμεύσουν είς τήν φύσικήν καλλονήν τού 
στρατού, προσδιώρισεν ώς τόπον συνεντεύξεως μέ 
τούς στρατολογηθέντας τά βόρεια μέρη τής Γαλλίας, 
μεταξύ Βέργ καί Σαιντομέρ. Εξ ημέρας τούς έδωκεν 
ώς ανυπέρβλητον προθεσμία^· έγνώριζε δε αρκούντως 
τήν προθυμίαν, τήν εύχαρίστησιν καί τήν σχετικήν 
τιμιότητα τών ένδοξων του μισθοφόρων, ώστε νά 
ρναι βέβαιος οτι κάνεις έξ αύτών δεν θά έλειπεν είς f 
τήν ονομαστικήν κλήσιν.

Ταύτα πάντα διατάξας καί συμφωνήσας, έπέ- 
στρεφε ν’άποχαιρετήση, τόν Πλανσιέ, όστις τόν ήρώ-



τησε περί του στρατού, ό Αρτανιάν δέν ένόμισε 
κατάλληλον νά φανερώση είς αύτόν τον όποιον είχε 
κάμει περιορισμόν τοΰ προσωπικού, φοβούμενος 
μήπως έλαττώση διά τής έξομολογήσεως ταύτης τήν 
έμ,πιστοσύνην τοΰ συντρόφου του. ό Πλανσιέ ύπερ- 
εχάρη μαθών οτι τό σώμα ό'λον έστρατολογήθη, καί 
ότι αύτός ό ΠΧανσιέ έμεΧΧε νά ηναι βασιλεύς διά 
τών χρημάτων του κατά τό ήμισυ, δστις άπό τόν 
θρόνον τοΰ πωλητηρίου του έμίσθονε σώμα «—ρατεω- 
τικόν, προσδιορισμένου νά πολεμήση κατά τής 
άπιστου Αλβίωνος, τής έχθράς ταύτης όλων τών 
αληθώς γαλλικών καρδιών.

0 Πλανσιέ λοιπόν έμέτρησεν, εϊς καινούρια διπλά 
λουίγγια, είκοσι χιλιάδας φράγκων είς τόν Αρτανιάν 
διά τό μερίδιον αύτοΰ τοΰ Πλανσιέ, καί άλλας είκοσι 
χιλιάδας, επίσης είς καινούρια διπλά λουΐγγια, διά 
τό μερίδιον τοΰ Αρτανιάν. ό Αρτανιάν τά έβαλεν 
είς δύω σάκκους, άνά είκοσι χιλιάδας, καί, ζυγίζων 
αύτούς είς έκατέραν τών χειρών του, είπε·

— Μεγάλην δυσκολίαν φέρουν αύτά τά χρήματα, 
φίλτατέ μου Πλανσιέ· ήξεύρεις ό'τι ζυγίζουν περισ
σότερον τών τριάντα λιτρών;

— Πά ! ό ί'ττττος σου τά βαστάζει όλα ώς πτερόν.
0 Αρτανιάν έσεισε την κεφαλήν.
— Μή μοΰ λέγης αύτά τά πράγματα, Πλανσιέ* 

Ιππος φορτωμένος μέ περιπλέον τριάντα λίτρας φορ
τίου, ένώ φέρει την μανδυοθήκην καί τόν ιππέα του, 
όεν διάβαίνει πλέον μέ τόσην εύκολίαν τούς ποτα
μούς, δέν πηδά πλέον τόσον ελαφρά τούς τοίχους 
καί τά αύλάκια, καί, δταν δέν ύπάρχη ίππος, δέν 
ύπάρχει ούτε ίππεύς. Etvai αληθές ό'τι δέν τά ήξεύρεις 
αύτα συ, Πλανσιέ, διότι δλην σου την ζωήν ύπηρέ- 
τησες είς τό πεζικόν.

— Τότε, κύριέ μου, πώς νά κάμωμεν ; ειπεν ό 
Πλανσιέ περιπεσών είς αληθινήν αμηχανίαν.

— Ακούσε , ειπεν ό Αρτανιάν , θά πληρώσω τόν 
στρατόν μου μετά τήν επιστροφήν μας είς την πα
τρίδα. Φύλαξε τάς είκοσι χιλιάδας φράγκων τοΰ 
μεριδίου μου,' καί έμπορεύου τας καθ’δλον τό διάς-ηιζα 
τής απουσίας μου.

— Καί τά έδικόν μου μερίδιον ; ήρώτησεν ό 
Πλανσιέ.

— Τό φέρω μαζί μου.
— Η έμ.πιστοσύνη σου μέ τιμά, ειπεν ό Πλανσιέ, 

πλήν άν δέν έπιστρέψης ;
— Δεν είναι παράξενον, μολονότι δέν είναι τόσον 

πιθανόν. Τότε, Πλανσιέ, διά τήν περίστασιν αύτήν 
καθ’ήν όέν έπιστρέψω, δός μου κονδύλιον νά κάμω 
τήν διαθήκην μου.

0 Αρτανιάν, λαβών κονδύλιον καί χαρτίον, έγρα 
ψεν είς φύλλου άπλοΰν τά έξης·

α Εγώ ό Αρτανιάν έχω είκοσι χιλιάδας φράγκων, 
τά όποια απέκτησα σολδίον πρός σολδίον πρό τριά
κοντα ετών, άφοΰ είμαι είς τήν ύπηρεσίαν τής Α. Μ. 
τού βασιλέως τής Γαλλίας. Απ’ αύτά δίδω πέντε 
χιλιάδας είς τόν Αθωνα, πέντε χιλιάδας είς τόν 
1 Ιόρθον, πεντε χιλιάδας είς τόν Αραμήν, μέ παραγ
γελίαν νά τα δώσουν έκ μέρους μου καί έκ μέρους 
των είς τον μικρόν μου φίλον Ραούλ, ύποκόμητα τής 
Εραζελόννης. Τάς τελευταίας πέντε χιλιάδας δίδω είς

τόν Πλανσιέ, βέβαιος ών ό'τι θά διανείμη άγογγύς-ως 
τάς δεκαπέντε άλλας χιλιάδας εϊς τούς φίλους μ.ου. 

α Είς πίστιν τούτου ύπέγραψα τό παρόν.
ΑΡΤΑΝΙΑΝ. »

0 Πλανσιέ έφαίνετο πολλά περίεργος νά μάθη τί 
έγραψεν ό ’Αρτανιάν.

— Λάβε, είπεν ό ύπολοχαγός πρός τόν Πλανσιέ, 
άνέγνωσε.

όταν άνεγίνωσκε τούς τελευταίους στίχους, τά 
δάκρυα ήλθαν είς τούς οφθαλμούς τοΰ Πλανσιέ.

— Νομίζεις ότι χωρίς τούτο δέν θά έδιδα τά 
χρήματα; τότε, δέν τάς θέλω τάς πέντε χιλιάδας 
φράγκων σου.

0 ’Αρτανιάν έχαμογέλασε.
— Δέξου τα, Πλανσιέ, δέξου τα* κατ’ αύτόν τόν 

τρόπον θά χάσης δεκαπέντε μόνον χιλιάδας αντί τών 
είκοσι, καί δέν' θά σοΰ έλθη πειρασμός ν’άτιμάσης 
τήν υπογραφήν τοΰ κυρίου καί φίλου σου ζητών να 
μή ζημιωθτ,ς καθόλου.

Πόσον καλά έγνώριζε τήν καρδίαν τών ανθρώπων 
καί τών παντοπωλών ό φιλτατος ούτος κύριος Αρ- 
τανιάν!

Οσοι ώνόμασαν τρελλόν τόν Δονκυσιώτον, διότι 
έτρεχε νά κατακττ'ση βασίλειον μέ μόνον τόν ύπα- 
σπιστήν του Σάγχον, καί όσοι ώνόμασαν τρελλόν τόν 
Σάγχον, διότι έτρεχε μέ τόν κύριόν του είς τήν 
κατάκτησιν τοΰ είρημένου βασιλείου, αύτοί βεβαίως 
δέν θά έκαμναν διαφορετικήν κρίσιν περί τοΰ Αρτα- 
νιάν καί τοΰ Πλανσιέ.

Μολαταύτα, ό πρώτος έθεωρεϊτο κοινώς ώς νοΰς 
λεπτότατος μεταξύ τών όξυνουστέρων άνδρών τής 
αύλής τής Γαλλίας. 0 δέ δεύτερος ειχεν αποκτήσει 
δικαίως τήν ύπόληψιν άνδρός φρονιμωτάτου μεταξύ 
τών ευπορών παντοπωλών τής όδοΰ τών Λομβαρδών, 
καί επομένως τών Παρισίων, καί έπομενως τής 
Γαλλίας.

Οταν λοιπόν θεωρηθούν οί δύω ούτοι άνθρωποι 
ύπό τήν έποψιν τών άνθρώπων έν γένει, καί τά μέσα 
διά τών οποίων ήλπιζαν ν’άποκαταστήσουν βασιλέα 
είς τόν θρόνον του σχετικώς πρός τά λοιπά μέσα , 
τότε ό έλαφρότερος έγκέφαλος τοΰ τόπου εκείνου όπου 
υπάρχουν οί ελαφρότεροι τών εγκεφάλων θα κατα- 
φερθή μεγάλως κατά τής αύθαδείας τοΰ ύπολοχαγοϋ 
καί τής μωρίας τοΰ συντρόφου του.

Κατ’ εύτυχίαν όμως , ό Αρτανιάν δέν ήτον άν
θρωπος ν’άκούη τάς κυκλοφορούσα; περί αυτόν μωρο
λογίας, ούτε τά περί τής διαγωγής του γινόμενα 
σχόλια. ΕΪχε παραδεχθή τό σύμβολο ν κά«χω·
/ifr χαΛα χίΙ άς άφΐκύΗίετ >"'ι .Ιιγονχ. ό Πλαν
σιέ πάλιν, είχε παραδεχθή τό εξής· ζϊς άγύωηειτ 
κά xauvoor και ά<· χιθ .WfMjisr τι.τοΐε. Εκ τούτου 
προήλθεν ότι, κατά τήν συνήθειαν όλων τών άνω- 
τέρων άνθρώπων, οί δύω ούτοι ανόρες έκολακευοντο 
έσωτεοικώς ότι είχαν δίκαιον, εναντίον όλων όσοι 
τούς έδιδαν άδικον.

Αρχισε λοιπόν ή έπιχείρησις- 0 Αρτανιάν έκίνησε 
μέ καιρόν εύδιον καί λαμπρόν, χωρίς σύγνεφα εις τόν 
ούρανόν, χωρίς σύγνεφα είς τόν έγκέφαλον, εύθυμος 
καί εύρωγος, ήσυχος καί ςαθερός, μεγας εις τήν άπό- 
φασίν του, καί επομένως φέρω·/ μαζί του όόσιν δεκα

πλήν τοΰ ισχυρού έκείνου ρευςοϋ τό όποιον, εϊς τάς 
μιγάλας ταραχάς τής ψυχής, άναπηδά άπό τά νεύρα, 
καί παρέχει είς τήν άνθρωπίνην μηχανήν δύναμιν 
καί έπιρροήν τάς οποίας οί έπερχόμενοι αιώνες, κατά 
πάσαν πιθανότητα, θά ποοσδιορίσουν άριθμητικώς κα
λήτερα παρότι πράττομεν ημείς σήμερον. Διέβη 
πάλιν, καθώς κατά τούς παρελθόντα; χρόνους, τήν 
γόνιμον άπό έκτακτα συμβάντα οδόν, ήτις τόν είχε 
φέρει εϊς Βουλωνίαν, καί τήν όποιαν τετάρτην τότε 
φοράν διέβαινεν. Ηδύνατο σχεδόν, περιπατών, ν’άνα- 
γνωρίζη τά ίχνη τών ποδών του εϊς τά έδαφος καί 
τών γρόνθων του είς τάς θύρας τών ξενοδοχείων· ή 
μνήμη του, πάντοτε ένεργητική καί πάντοτε παρούσα, 
άνεστενε τότε τήν νεότητά του έκείνην, τήν οποίαν, 
μετά, τριάκοντα έτη, δέν θά έψευδαν ούτε ή μεγάλη 
καρδίατου ούτε ό στιβαρός του βραχίων.

Πόσον πλουσίως έπροίκισεν ή φύσις τόν άνδρα 
τούτον! Ειχεν όλα τά πάθη, όλα- τά έλαττώματα, 
όλας τάς αδυναμίας· καί τό πνεύμα έκεϊνο τής έναν- 
τιότητος, τό οϊκεϊον πάντοτε είς τήν διάνοιαν του, 
μετέβαλλεν όλας τάς άτελείας ταύτας είς άντις-οιχούν- 
τα προτερήματα. 0 Αρτανιάν, χάρις είς τήν πάντοτε 
περιπλανωμένην φαντασίαν του, έφοβεντο καί τήν 
σκιάν άλλ’αίσχυνόμενος διότι έφοβήθη, έπέπιπτεκατά 
τής σκιάς ταύτης, καί παράτολμος έγίνετα τότε 
κατά τήν άνδρείαν άν πραγματικός ήτον ό κίνδυνος. 
Ολα είς αύτόν έφεραν συγκίνησιν , καί επομένως 
άπόλαυσιν.. Ηγάπα πολύ την συναναστροφήν τών 
άλλων , άλλά ποτέ δέν ήνωχλεϊτο ευρισκόμενος 
μόνος· καί πολλάκις, άν ήτον δυνατόν νά τόν σπου- 
δάση κάνεις όλομόναχον, θά τόν έβλεπε νά γελά διά 
τάς βωμολοχίας τάς όποιας διηγείτο πρός εαυτόν, 
ή όιά τά γελοιώδη φαντασιοκοπήματα, τά όποια 
έπλαττε πέντε λεπτά πρό τής στιγμής καθ ήν έμελλε 
νά έλθη ή άηδία.

0 Αρτανιάν ταύτην τήν φοράν δέν ήτον ίσως 
τόσον εύθυμος, όσον θά ήτον άν έπερίμενε νά εύρη 
καλούς τινας φίλους είς Καλαί, άντί τών δέκα έκείνων 
χαλδαίων του· μολαταύτα, ή μελαγχολία δέν τόν 
έπεσκεφθη περισσότερον άπό μίαν φοράν τήν ημέ
ραν, καί πέντε σχεδόν επισκέψεις έλαβε τής σκυ
θρωπής ταύτης Θεότητος, πρό τοΰ ν’άντικρύση τήν 
θάλασσαν τής Βουλωνίας· αί έπισκέψεις αύτής μά
λιστα ήσαν σύντομοι.

Αφού έφθασεν όμως έκεΐ, ό Αρτανιάν ήσθάνθη ότι 
ήτον πλησίον τής ένεργείας, καί πάν άλλο αίσθημα 
παρά τό θάρρος έξηφανίσθη διαπαντός. Από τήν 
Βουλωνίαν ήκολούθησε τόν δρόμον του είς Καλαί.

Η πόλις Καλαί ήτον ό τόπος τής γενικής συν- 
εντεύξεως , καί έκεΐ προσδιώρισεν ώς κατάλυ
μα είς έκαστον τών στρατολογηθέντων τό ξενο- 
δοχεΐον τού ΜεγάΛου Μονάρχου, όπου αί τιυ.αί 
ήσαν εύθηναί, όπου οί ναύται ήτοίυ,αζαν οί ίδιοι τό 
οεΐπνόν των, όπου οί σπαθοφόροι (μέ δερματίνας 
θήκας, εννοείται) εύρισκαν κατοικίαν, τράπεζαν, 
τροφήν καί όλας τάς γλυκύτητας τής ζωής τέλος 
πάντων, μέ τριάντα σολδία τήν ήμέραν.

0 Αρτανιάν έσκόπευε νά τούς καταλάβη έπ’αύτο- 
φ«ρω είς τόν περιπλανώμενον βίον των, καί νά κρίνη 

(Φυλλάίιον 28, τόμ. Β').

έκ πρώτης όψεως άν έπρεπε νά έμπιςευθή είς αύτούς 
ώς είς καλούς συντρόφους.

Εφθασε τό εσπέρας, περί τήν τετάρτην καί ήμί- 
σειαν ώραν, είς Καλαί. (Ακολουθεί.)

OMOIOTIITOS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
ΔΙΗΓΗΜΑ.

, Α.
Παρήλθαν έ'κτοτε είκοσι περίπου έτη.
Αγγλος εύγενής, συνοδευόμενος άπό μερικούς 

ύπηρέτας, ειχεν έλθει νά κατοικήση είς τήν γαλλικήν 
πόλιν Νέααυσον. Πρό τού νά ταξειδεύση είς Ιτα
λίαν, όπου έλεγεν ότι έσκόπευε νά μεταβή, ήθελε 
νά έπισκεφθή τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν. Καθ’ημέραν, 
πολλά πρωί, άρχιζε τάς περιηγήσεις του, έστεκεν 
ώρας ολοκλήρους έμπροσθεν τών σεβαστών μνημείων 
τής άρχαιότητος , καί βυθισμένος έφαίνετο είς 
σπουδαιοτάτας μελέτας. Κάνεις όέν ήδύνατο να 
μαντεύση τούς συσσωρευμένους είς τήν ψυχήν τού 
ξένου τούτου διαλογισμούς· διότι ό λόρδ Εδγάρ 
Δώδλεϋ (ούτως ώνομάζετο) έτήρει άκραν πάντοτε 
σιωπήν. Από τής άφίξεώς του είς Νέμαυσον, είς 
άλλον ίσως άνθρωπον δέν άπεύθυνε τόν λόγον, εϊμή 
είς μόνον τόν ξενοδόχον του, καί είς τούτον πολλά 
σπανίως.

Τίς ήτον ό λόρδ ΐΐδγάρ ούτος; πόθεν ήρχετο ; 
όποιος ό παρελθών βίος του ; άπό ποιαν άνάγκην 
άπαραίτητον βιαζόμενος, έταξείδευεν, ώς προφανώς 
έφαίνετο, χωρίς εύχαρίστησιν, καί μετήλλαζεν άδια- 
κόπως πατρίδα ; Μήπως ήθελε νά μιμηθή τούς μυ
στηριώδεις ήρωας τοΰ Βύρωνος, καί νά παραστήση 
τόν Μανφρέδ ή τόν Γκιαούρ ;,

Οχι. Τοιαύτην άτοπον άξίωσιν δέν ειχεν ό λόρδ 
Δώδλεϋ· ούτε τι ποιητικόν είς τό πρόσωπον, ούτε 
τι μυθιστορικόν είς τήν φορεσιάν ήθελε νά δείξη. 
Π άπλότης του ήτον ίση με τήν γλυκύτητα τού 
ήθους του· ειχεν όλα τά προτερήματα τού καλώς 
άνατεθραμμένουεύγενούς, μόνον ότι άπεφευγε τόν 
κόσμον καί τάς συναναστροφής.

Αλλ’ άν αύτός δέν ένησχολεΐτο ποσώς περί τών 
άλλων, πρός άμοιβήν, καί κατά τόν φυσικόν νόμον 
τών άντιθέσεων, ένησχολούντο οί άλλοι περί αύτού. 
Η παραμικρά πράξίς του κατεσκοπεύετο καί έσχολιά- 
ζετο· τόν έπαρονόμασαν a ό εύμορφος Άγριος· » 
Αλλά, μολονότι οί κάτοικοι τού Νεμαύσου έπειρά- 
χθησαν κατά πρώτον θεωρήσαντες τήν άόιαφορίαν 
τού ξένου.ώς περιφρόνησιν, ή μνησικακία τωνάφω- 
πλίσθη ένεκα τών εύγενικών τρόπων καί τής άκρας 
ήπιότητος τού λόρδ Εδγάρ» Κατήντησαν όχι πλέον 
νά· τόν κατακρίνουν, άλλά νά τόν λυπούνται. 
—0 δυστυχής νέος, έλεγαν, πόσον φαίνεται μελαγ
χολικός !

Αίτια τούλάχιστόν τής μελαγχολίας ταύτης όέν 
ήτον η πενία· διότι ή ίεερψτοιχίζουσα τόν λόρδ 
ΐίδγάρ εύζωία ύπέθετε λαμπροτάτην περιουσίαν.

Ερωτηθέντες έπιτηδείως άπό περιέργους τινας ( 
κυρίας, οί ύπηρέται τού νέου λόρδου δέν ήσαν είς 
κατάστασιν νά δώσουν κάμμίαν πληροφορίαν, διότι 
νεωστί εΐγαν κατατανθή είς τήν ύπηρεσίαν του.

12.



Είς τοιαύτην ίσον τά πράγματα κατάστασιν , 
δταν περί τό εσπέρας τερπνότατης τινός θερινής 
ημέρας, ό "λάρδ Δώδλεΰ έπήγε, τριακοστην ίσως 
φοράν, νά έπισκεφθή τό άρχαΐον Αγωησιήριοτ. Ενω 
εύρίσκετο βυθισμ-ένος εις άφωνον μελέτην καί 
βαθυτάτην σύννοιαν, ό ήχος φωνών τινων τόν έκαμε 
ν’ άνασκιοτη'ση· έστράφη μέ ορμήν καί ειόεν δτι οί 
όμιλοΰντες ήσαν τρεις, δτι τόν έκύτταζαν, καί προ
φανώς περί αύτοΰ έλάλουν. ήσαν γέρων, σύζυγος 
καί θυγάτηρ, φέροντες όλοι χαρακτήρας αληθούς 
διακρίσβως. Η νεανις παρίστανε σπάνιον τω δντι 
καλλονής τύπον, μετέχοντα επίσης τοΰ ρεμ.βασμοΰ 
τής Αρκτου καί τής εϋγραμμίας τής Μεσημβρίας. 
Τό κάλλος της Αφροδίτης τοΰ Αρελάτου δέν ήτον 
κανονικότερου, καί βεβαίως ήτον όλιγώτερον ιδανικόν.

Αμα ΐδών την νεάνιδα ταύτην, ό λόρό Δώόλεϋ 
άφήκε κραυγήν μεγάλην, καί έκυριεύθη άπό τρόμον 
σπασμωδικόν, ή ταραχή' του αύτη , καταφανής 
γενομένη,έτρόμαξεν άναμφιβόλως εκείνην ήτις έγεινεν 
άκουσίως αιτία αύτής, διντι έσυοεν εύθύς τούς γονείς 
της έζω τοΰ πιριβόλου τών ερειπίων.

Μέχρι τής στιγμής εκείνης, ό Εδγάρ έμ.ενεν άφω- 
νος ώς άπόπληκτος· άλλ’ δταν ή φανεϊσα εϊς αύτόν 
οπτασία έγεινεν άφαντος, ό νέος λόρδος, συνελθών 
εις εαυτόν, άνέλαβε τήν προτέραν του ενέργειαν. 
Προσκαλέσαε τότε τόν θαλαμηπόλον του, εύρισκό- 
μενον ολίγον μακράν, είπε.

— Γουλιέλμε, τρέξε κατόπιν τών τριών εκείνων 
ύποκειμένων, τά όποια βλέπεις έκεΐ πέραν. Πρόσεχε 
μή σε καταλάβουν διότι μεγάλως θά λυπηθώ αν 
μάθουν δτι σοΰ δίδω τοιαύτην διαταγήν. Φρόντισε 
έν τούτοις νά πληροφορηθής χωρίς άλλο περί τοΰ 
ονόματος καί τής κατοικίας των.

0 ύπηρέτης, προσκυνήσας εύλαβώς τόν κύριόν 
του, άπεμακρύνθη.

6 λόρδ Δώδλεΰ έρριψε καί τελευταΐον βλέμμα 
πρός τό μέρος δπου διευθύνθη ή νεανις , καί 
ανέκραξε·

— Θά τήν έξαναϊδώ ! Ω! ναί, θά τήν έξαναϊδώ ! 
... Τοΰτο εις τό έξης είναι ή πρώτη καί απαραί
τητος τής ύπάρξεώς μου άνάγκη.

Β
0 ζητών εις τάς έπαρχίας πληροφορίας περί 

τών άφορώντων τινά τών κατοίκων, δέν βραόύνει 
νά λάβη περισσοτέρας παρ’ δσας ζητεί. Αμα λοιπόν 
έμαθεν ό λόρδ Δώδλεΰ τό όνομα τοΰ γέροντας, 
έρωτήσας περί τούτου τόν ξενοδόχου του, ήκουσε 
διηγούμενου αύτόν ολόκληρον βιογραφίαν.

ό πατήρ τής ωραίας νεάνιδος ώνομάζετο Καζε
νώβ· ήτον ζωγράφος έμπειρος καί άνήρ κατά πάντα 
αξιότιμος. Αφοΰ, διά μακρών καί έντίμων εργα
σιών, άπέκτησεν εϊς Παρισίους ικανήν περιουσίαν , 
έπανήλθεν εις τήν γήν τής γενντσεώς του, περί δύω 
τινων εις τό εξής φροντίζων, τής μονογενούς κόρης 
του καί συλλογής τίνος σπανίων θεαμάτων.

Αί τελευταϊαι αύται λέξεις κατεγοήτευσαν τόν 
λόρδ Δώδλεΰ. Αί τοιούτου είδους συλλογαί είναι 
ό συντομότερος δρόμος δι’ ού δύναταί τις νά φθάση 
εϊς τόν ιδιοκτήτην. Τό μέσον λοιπόν τής εισαγωγής 
εύρέθη.

90 —
Αμέσως ό λόρδος έγραψε μικράν πρός τόν κύριον 

Καζενώβ έπιστολήν, προφασιζόμενος τήν πρός τάς 
τέχνας κλίσιν του, καί ζητών παρ’ αύτοΰ τήν άδειαν 
νά ίδή τά άξιοθέατα πράγματα τών όποιων έφη- 
μίζετο κάτοχος.

Η άπόκρισις δέν έβράδυνεν ή άδεια έδόθη. ό 
Αγγλος κατά πρώτον ύπερεχάρη· άλλά μετ’ ολίγον, 
ύποχωρών εις τήν δύναμιν τής θελήσεώς του, έμουρ- 
μούρισε· — Τί πηγαίνω νά κάμω ; ... ό ανόητος!... 
Πρός ποιον σκοπόν ;

Καί, περίπατόν μέ μεγάλα βήματα εις τήν 
αίθουσαν, έκράτει καί έθλιβεν εϊς τήν χεΐρά του τήν 
έπιστολήν τοΰ κυρίου Καζενώβ.

Τέλος πάντων, ή πρώτη του έπιθυμίαύπερίσχυσεν. 
Ούτω πάντοτε σχεδόν συμβαίνει.

0 λόρδ Δώδλεΰ εσεισε μέ βίαν τόν κώδωνα.
— Τό όχημά μ.ου! είπε.
Καί ολίγον μετά ταΰτα ήτον εις τήν οικίαν τοΰ 

αριστοτέχνου.
Γ.

0 λόρδ Δώδλεΰ ήλπιζε νά ίδή τήν Μαρίαν, 
άλλ ή προσδοκία του έματαιώθη· ή νεανις δέν έφάνη 
παντάπασιν. Αντί τούτου δμως, ό πατήρ τόν ύπε- 
δέχθη μ® άκραν φιλοφροσύνην, καί μέ άδολεσχίαν 
ολως μεσημβρινήν. Γοητευθείς ότι άπήντησε φιλο
τέχνων πλούσιον καί πεπαιδευμένου, ά κύριος Κα
ζενώβ έπάσχισε νά παραστήση καθ’ όλην των τήν 
αξίαν τούς θησαυρούς του εϊς τούς οφθαλμούς τοΰ 
ξένου. Τά άνάγλυπτα ό'λα ήσαν έλληνικά· τά νομι- 
σματόσημα όλα τούλάχιστον ρωμαϊκά ... καί πόσον 
καλά διετηροΰντο! Παοαλείπομεν τά τεμάχια τών 
ταριχευτών σωμάτων τής Αίγύπτου, τά δπλα τοΰ 
μεσαιώνος, τάς ύάλους. τά κιβώτια, τά τραπέζια, 
τά άγγεΐα τής Ιαπωνίας, τά ύάλινα περιδέραια 
καί τάς καπνοσύριγγας τών άγοίων ... Εν μέσω τής 
κόνεως ταύτης τοΰ παρελθόντος, ά Εδγάρ, προσε
κτικότατος κατά τό φαινόμενου εις τάς διηγήσεις 
τοΰ άρχαιολόγου τεχνίτου, έρριπτεν ενίοτε βλέμμα 
λαθραίου πρός τήν θύραν, ώς περιμένων τήν υπέρ
λαμπρου εικόνα τής Μαρίας νά φωταγωγήση αίφνι- 
όίως τό έργοστάσιον. Επιστρέψας εϊς τήν οικίαν του, 
ό ξένος έσπευσε νά στείλη εϊς τόν κύριον Καζενώβ 
χειρίδα μεγαλοπρεπή ξιφιδίου, έξ άργύρου καί 
χρυσού τορευτοΰ, έργον τοΰ περιφήμου Κελλίνου. 
Η τοιαύτη σπανία τω οντι μεγαλοδωρία ήτον 
ικανή νά πείση τόν αγαθόν Καζενώβ νά παρεκτραπή 
όπωσοΰν τών συνήθων τής συστολής κανόνων , 
οίτινες διατηρούνται, ώς παράδοσις φρόνιμος καί 
επωφελής, εις τάς οικογένειας τών επαρχιών, όθεν 
μετ ολίγον ό Εδγάρ έγεινε δεκτός ώς φίλος εϊς 
τήν οικίαν τοΰ ζωγράφου.

Εκτοτε, μεγάλη μεταβολή έφάνη εις τόν λόρδ 
Δώδλεΰ. Δέν έπανήλθεν εις αύτόν ή φαιδρότης· ή 
εΰχροια τής ύγιείας δέν άνεφάνη εϊς τάς ώχράς 
παρειάς του , — ή τοιαύτη τής χαράς παλιγγενε
σία δέν είναι τόσον εύκολος ... — Αλλ’ ή άπό μυ- 
στικάς αιτίας τεταραγμένη έκείνη ψυχή ηύρε πλειο- 
τέραν γαλήνην· άλλά τό βλέμμα εκείνο άπέβαλε 
τήν πικρίαν του, καί διετήρησε μόνον τήν θελ
κτικήν του μελαγχολίαν. Αλλως, ό Εδγάρ δέν έλάλει

πολύ περισσότερον παρ’ άλλοτε, καί συχνάκις διήρ- 
χετο τήν εσπέραν ολόκληρον μέ τήν οικογένειαν 
Καζενώβ χωρίς νά έξέλθη άλλοτι άπό τό στόμα 
του , είμή λέξεις τινέί μονοσύλλαβοι, καί αύται 
οπάνιαι. Οί νέοι φίλοι του κατ’ άρχάς μέν έξε- 
πλάγησαν, μετέπειτα δέ συνείθισαν εϊς τήν ιδιο
τροπίαν ταύτην τοΰ ξένου των καί, όταν ή κυ
ρία Καζενώβ, ένοχλουμένη ολίγον διά τήν σιωπήν 
τοΰ λόρδου, έτόλμ,α νά τήν κατακρίνη, ί θυγάτηρ 
αύτής άπεκρίνετο μέ γλυκύτητα·

— Τί θέλεις, μήτέρ μου ! ... χρεωστοΰμεν συγ- 
κατάβασιν πρός τ,ούς πάσχοντας ... Καί κάτι μοΰ 
λέγει ότι ό λόρδ Δώδλεΰ έπαθε πολλά.

Ελαλήσαμεν ήδη περί τής εξωτερικής καλλονής 
τίς Μαρίας- πρέπει τώρα νά λαλήσωμεν καί περί 
όχι μικροτέρας ά'λλης καλλονής, τής καλλονής τής 
ψυχής της. Ανατραφεΐσα άπό πατέρα λάτριν εύλαβή 
τών τεχνών, καί μητέρα πολύ θετικωτέραν κατά 
τάς ιδέας, ή Μαρία ήντλησεν, εις τήν διηνεκή αύτών 
κοινωνίαν καί τήν θυγατρικήν φιλοστοργίαν της , 
μίγμα τι ενθουσιασμού καί φρονήσεως. Οποίας εντυ
πώσεις τά εξωτερικά συμβάντα καί ό εσωτερικός 
διαλογισμός έπροξένουν εις αύτήν έμενε πρός όλους 
μυστήριον· ήτον ικανή ν’ άποθάνη έχουσα τά μέτω- 
πον στεφανωμ.ένον μέ ρόδα, καί τό στόμα πλήρες 
μειδιάματος. Εκρυπτεν επίσης καί τήν ύπεροχήν 
τοΰ νοός της, καί τάς γνώσεις ό'σας άπέκτησεν ένεκα 
τής φιλοπόνου καί φιλερήμου της διαθέσεως. Τυ- 
χαίως πως έμαθεν ό λόρδ Δώδλεΰ οτι ήτον έμπει- 
ροτάτη περί τήν μουσικήν, έλθών μίαν τών ήμερών 
πεζός, καί εις ώραν καθ’ ήν δέν έπεριμένετο. Η 
Μαρία έσηκώθη έντροπαλή· άλλ ό Εγδάρ τήν άπήλ- 
λαξεν άπό τήν άμ,ηχανίαν τών φιλοφρονημάτων, 
περιορισθείς νά εϊπή μόνον, ώς όμιλών πρός εαυτόν. 
— Αύτό είναι!... Επρεπε νά ήναι ούτως!... ό! 
ενθυμούμαι κάλλιστα ...

Καί άπέτρεψε τά πρόσωπόν του, διότι οί οφθαλ
μοί του έδάκρυσαν.

Ελθόντος τότε τοΰ κυρίου Καζενώβ, έλαβε πέρας 
ή σκηνή αύτη, ήτις ήτον εγγύς νά φέρη τήν Μαρίαν 
εϊς Αμηχανίαν. Νεύσαντος τοΰ πατρός, ί θυγάτηρ 
έχαιρέτησε καί έξήλθεν.

0 ζωγράφος ήτον τεταραγυ.ένος, σύννους, σιω
πηλός. Εβηχε^, έπαιρε ταμβάκον, καί έφαίνετο 
παρασκευαζόμενος εις τό τόλμημα μεγάλης τινός 
έζομολογήσεως. Τέλος πάντων , κύριος όπωσοΰν 
εαυτού γενόμενος, έλ.αβε τόν λόγον ώς ακολούθως·

— Φίλτατέ μυλόρδ...
— Τί είναι ;
— Α ! Πόσον είναι δύσκολον !
— Λέγε , τί έχεις , φίλε μου ; Μήπως έχεις 

άνάνκην γοηυ.άτων : Μ’ εύοίσκεις ποόθυμον εις ό,τι 
ζήτησης.

— Ω ! γνωρίζω, μυλόρδ, τήν καρόίαν σου, καί 

ίόού διατί διπλασιάζεται ή λύπη μ.ου· καθότι ... 
έπεθύμουν κατά πολλά τήν φιλίαν σου ...

— Τήν φιλίαν μου τήν έχεις.
‘Ο Καζενώβ έσπευσε νά προσθέση·
— Καί αισθάνομαι μεγάλην λύπην βιαζόμενος 
σέ παρακαλέσω, μυλόρδ ...

Καί έστάθη.
— Τελείωσε, κύριε, είπε ψυχρώς ό ’Εγδάρ.
— Μέ προστάζεις λοιπόν ό ίδιος νά λαλήσω ;... 

Νά σέ παρεκαλέσω, μυλόρδ, νά διακόψης τάς καλάς 
επισκέψεις σου.

0 λόρδ Δώδλεΰ ώχρίασε, καί έζήτησε τά νώτα 
θρονιού ν’ άκουμβήση.

— Δέν μοΰ εξηγείς τά αίτια τής άποφάσεως 
ταύτης; είπε μέ φωνήν ήλλοιωμένην, μετά στιγμάς 
τινας σιωπής τάς όποιας είχε κρίνει σκληρώς διε
ξοδικός ό κύριος Καζενώβ.

—Αλλοίμονον! άπεκρίθη, τό πράγμα είναι σαφές 
άφ’ εαυτού.

— Δέν τό εννοώ μολαταύτα. ’Εδείχθην άρά γε 
άπιστος φίλος; Κατεχράσθην άρά γε τής εμπι
στοσύνης σου ;

— Ω ! παντάπασι. Δέν γνωρίζω άνθρωπον άλλον 
εύγενέστερον καί τιμιώτερόν σου, μυλόρδ. ’Αλλ’ εχ
θρός μας, είναι ό κόσμος μέ τάς χιλίας φαρμα
κερός γλώσσας του. Εζης μόνος, άπέφευγες πάσαν 
συναναστροφήν, όταν έμαθαν οί άνθρωποι ότι έσύ- 
χναζεςείς τήν οικίαν μας, εύθύς εύθύς έγειναν σχόλια.

— Τί πειράζει;
— Πώς τί πειράζει! ... έπανέλαβεν ό ζωγράφος 

ανορθωθείς μέ ασυνήθη εϊς αύτόν ζωηρότητα. Αγνοείς 
ότι πρόκειται περί τοΰ τιμαλφεστέοαυ μου θησαυ
ρού, τής θυγατρός μου, τής ύπολήψεώς της ... Ναί, 
τίς ύπολήψεώς της, ήτις χάνεται διά παντός άν 
σέ ϊδοΰν καί πάλιν ερχόμενον εις ήυ,άς.

Ο ’Εδγάρ, τήν είλικρ.νή ταύτην έξομολόγησιν 
άκούσας, πρώτον μέν άνεστέναξε βαθεως, μετέπειτα 
δέ έφερε τάς χεΐράς του εϊς τό μέτωπον. Μέ φωνήν 
περιπαθή, είπε τότε καί αύτός· — Κύοιε Καζενώβ, 
έχεις δίκαιον, έκπληροΐς πατρικόν καθήκον ... Δέν 
γνωρίζεις όμως ποίαν άμετρον λύπην μοΰ προξενείς.

— Ακούσε, φίλτατέ μυλόρδ, αί διασκεδάσεις 
δέν θά σοΰ λείψουν τά πλούτη σου θά σοΰ τάς προ
μηθεύσουν εις όλα τά μέρη τοΰ κόσμου.

— δχι, άνέκραξεν άποτόμως ό Εδγάρ. Εις 
κάνέν τοΰ κόσμου μέρος δέν θά εύρω ό,τι είχα έδώ. 
Ω! είχα αρχίσει πάλιν ν’ αναπνέω ... Εχάθην 
διαπαντός ...

— Καλέ όά, καλέ δά ...
— Ακούε, κύριε Καζενώβ. Ας άναχωρήσωμεν όλοι 

όμοΰ εϊς Ιταλίαν. ’Εγώ αναλαμβάνω τά έξοδα τοΰ 
ταξειδίου. Θά έχης παλάτιον ολόκληρον εϊς τήν 
διάθεσίν σου.

0 ζωγράφος έδειξεν απαρέσκειαν.
— Μυλόρδ, είπεν, ή πρότασίς σου μοΰ μαίνεται 

ασυμβίβαστος μέ τήν τιυ,ήν.
Ο Αγγλος δέν έκρυψε την δυσαρέσκειαν καί αδη

μονίαν του· ήκολούθησε δέ λέγων.
— ίδού πώς κρίνονται οί σκοποί τών άνθρώπων ! 

... Ω ! ό κόσμος, ό κόσμος ! ... ζ/ιτός άκόμη? τόν 
όποιον έπίστευα φίλον ψ-ου^! ... Τγίαινε-, ύγίαινε. 
κύριε Καζενώβ.

Καί άνεχώρησε χωρίς ν’ άκούση, τόν ζωγράτον. 
άρχίζοντα μακράν ομιλίαν περί μετριοπάθειας.

— Δέν τόν βλέπομεν πλέον, έλεγεν ό κύριος 
Καζενώβ πρός τήν σύζυγόν του. Κρίμα ... ϊοιοΰτος



εύγενής ... ’Αλλά, πρό πάντων , ή ύπόΧν.ψις τής 
Μαρίας.

Μήπως ή νεάνις έμάντευσεν άρά γε τό μυστή
ριον της γενομένης ομιλίας ; Δεν γνωρίζομεν άλλ’ έ
φαίνετο κυριευμένη από μελαγχολίαν την οποίαν 
έπολέμει μέ τήν έ'κφρασιν τοΰ προσώπου της καί 
με την πυρετώδη ενέργειαν των κινημάτων της.

Προς τό εσπέρας, ήκούσθη κρότος άμάξης. Ητον 
το όχημα τοΰ λόρδ Δώδλεϋ.

Ο κύριος Καζενώβ, δυσπιστών εις τά αύτία του, 
εΐχεν άνασηκώσει την άκραν παραπετάσματος.

— Αύτός πάλιν ! ανέκραξε. Καί τό βλέμμα του 
έδραμε ταχέως εις ζήτησιν τοΰ βλέμματος τής 
Μαρίας, όπου ηύρε τήν χαράν ζωγραφημένην.

— Θεέ μου ! τόν αγαπά ! είπε σιγαλά προς τήν 
κυρίαν Καζενώβ.

— Προ πολλοΰ τό έγνώριζα, άπεκρίθη.
Ανοιχθείσης τής θύρας, ένεφανίσθη ό λόρδ Δώδλεϋ. 

ιό πρόσωπόν του έφερε τήν πεποίθησιν εκείνην 
τής τιμίας συνειόήσεως καί των καθαρών σκοπών.

— Απορείτε βεβαίως διότι μέ βλέπετε πάλιν, 
ειπεν, αγαπητοί φίλοι μου· άλλ’ ένόμισα ότι δέν 
έπρεπε νά τά χαλάσωμεν τόσον άποτόμως, χωρίς 
πρότερον νά έννοηθώμεν, χωρίς μάλιστα νά ζητή- 
σωμεν όμοΰ τήν ευρεσιν μέσου ικανού νά έπιβάλη 
σιωπήν εις τους κακούς, οΐτινες συνώμοσαν κατά 
τής μεταξύ μας αρμονίας.

— Μυλόρδ, έτραύλισεν ό ζωγράφος, ένόμιζα 
οτ; έμπροσθεν τής θυγατρός μου ...

— Η κυρία Μαρία τίποτε δεν πρέπει νά άγνοή. 
0 καιρός τών μυστηρίων παρήλθε· διατί νά κρύ- 
ψωμεν τάς κακάς φήμας αίτινες αΰριον ήμποροΰν νά 
θριαμβεύσουν, είτε άναχωροΰντος είτε μένοντος έμοΰ ; 
°Χ> ό'χι, άς ύψώσωμεν τό μέτωπον, καί άς άντι- 
τάζωμεν την παρρησίαν κατά τής συκοφαντίας.

— Αλλά πάλιν ... ειπεν ή κυρία Καζενώβ.
— Ακούσατε χωρίς περαιτέρω βραδύτητα, ιδού 

τί έστοχάσθην είμαι νέος, είμαι εύγενής· παρεκτός 
τούτου, έχω πλούτη άφθονα τά οποία δεν ήξεύρω 
τί νά τά κάμω. Ζώ άθλίαν και μεμονωμένην ζωήν 
βελετε νά μοΰ δώσετε σύντροφον γλυκεΐαν, ένά- 
ρετον, άξιέραστον; £ν ένί λόγω, θέλετε νά μοΰ 
δώσετε τήν δεξιάν τής κυρίας θυγατρός σας ;

0 ζωγράφος καί ή σύζυγος αύτοΰ έκυττάζοντο 
έκθαμβοι. Η Μαρία βαθύτατα συγκινηθεΐσα, έθλιβε 
δυνατά τόν βραχίονα τής μητρός της.

Ο κύριος Καζενώβ δέν ήδύνατο νά προφέρη 
λέζιν, τόσον άπελιθωθη. II λάμψις πολλών εκατομ
μυρίων παρίστατο εις τούς οφθαλμούς του. ίΐ θυγά
τηρ του μεγάλη κυρία ! ά θυγάτηρ του μι.Ιίόι'ι ! 

Οποίον ό'νειρον, ικανόν νά προξενήση παραφροσύνην ! 
... Καί τά ό'νειρον τούτο νά γείν/ι αλήθεια !

Ως άνθρωπος δέ συνετός, καί κατά τήν συνήθειαν 
αύτοΰ εις τάς μεγάλας περιστάσεις, ό κύριος Καζε
νώβ παρεχώρησε τόν λόγον εις τήν σύζυγόν του.

— Βέβαια, ειπεν ή κυρία, κολακευθεϊσα όχι όλι
γώτερον τοΰ συζύγου της, βέβαια είναι τιμή μεγάλη 
δι' ημάς- άλλα τής τύχης ή διαφορά, τών βαθμών 
ή άπόστασις ...

•— Λφοΰ ή κυρία Μαρία γείνη, κόμησσα. Δώδλεϋ,

κάνεις, πιστεύσατε, δέν θά έρωτήσνι άν κατάγεται 
άπό γένος αριστοκρατικόν. Επειτα, φέρει μεθ’έαυτής 
τήν διάκρισιν τών αρετών της.

Η Μαρία, κύψασα , ηύχαρίστησε τόν λόρδ 
Δώδλεϋ μέ βλέμμα περιέχον τήν εύγλωττίαν όλην 
τής καρδίας.

— Πρέπει όμως νά συναινέση καί ή κόρη μας ...
— Κυρία Μαρία, ειπεν ό ’Εδγάρ, δέν ήμπορώ 

πλέον νά ζήσω χωρίς σέ. Μετά τήν έξομολόγησιν 
ταύτην, διστάζεις νά μοΰ δώση,ς τήν δεξιάν σου ;

— Λάβε την, ειπεν ή νεανις, έρυθριώσα ερύθημα 
αίδοΰς καί συγκινήσεως.

Ο Έδγάρ έθλιψεν εύλαβώς τήν δοθεϊσαν εις 
αύτόν δεξιάν συγχρόνως τό βλέμμα του ύψώθη 
εις τόν ούρανόν , άλλά δέν προσηλώθη εις τήν 
Μαρίαν ...

Δ
α ’Εκ Βενετίας... σεπτεμβρίου 1829. 

σ Πρός τήν κυρίαν Καζενώβ, εις Νέμαυσον.
« Φιλτάτη μήτέρ μου , μέ προτρέπεις νά σοΰ 

σ γράψω λεπτομερώς τά τής εσωτερικής μου κατα- 
α στάσεως, καί παραπονεϊσαι διά τήν συστολήν 

μου. Μεταξύ τών ερωτήσεων τάς οποίας στοργή 
μητρική υπαγορεύει, καί τής σιωπής τήν οποίαν 
είχα αποφασίσει νά φυλάξω, εύρίσκομαι σήμερον 
εις αμηχανίαν εΰκολον νά έννοηθή,. Δέν ανήκει εις 
εμέ νά κατηγορήσω τόν σύζυγόν μου ... ό Θεός 
νά μέ φυλάς·/) ! Είναι ό άγαθώτερος, ό εύγενε'- 
στερος τών ανθρώπων... ’Αλλ’ ή μητρική καρ- 
δία σου δέν θά ήναι ίσως τόσον ουγκαταβατική. 
α Τί νά σοΰ είπώ ; — Είναι τινα πράγματα 
τόσον παράξενα, τόσον ανεξήγητα εις τόν νέον 
με :ά τήν υπανδρείαν βίον μου ! ... Νυμφευόμενός 
με, ό λόρδ Δώδλεϋ, δέν είχεν αφορμήν εις τοΰτο 
άλλην παρά τόν έρωτα· άβυσσος ολόκληρος μάς 
έχώριζε , καί μολαταύτα μέ ήθέλησε σύζυγόν 
του. Τίτο μετά ταΰτα; ’Αγνοώ τί συνέβη εις 
τήν ψυχήν του· άλλ’ ή διαγωγή του , ή γλώσσα 
του δέν είναι διαγωγή καί γλώσσα συζύγου. 
Φέρεται πρός εμέ μέ περιποιητικήν, αλλά ψύχραν, 

α εύνοιαν μόλις άλλάζομεν όλίγας λεξειε ... καθότι 
α ή ομιλία, — τό γλυκύτατον τοΰτο πράγμα,— 
α φαίνεται ότι καί τόν κουράζει καί τόν ενοχλεί, 
α Πάντοτε περιποιητικός, προσπαθεί νά κατευνάση 
ί παν αίσθημα καί όρμημα αγάπης τό όποιον ήδύ- 
« νατό νά έμπνεύσγ, εις αύτόν ή παρουσία μου. 
α ! Αφ’ ής ημέρας άνεχωρήσαμεν, μέ παρεκάλεσε νά 
« μετονομασθώ άντί Μαρίας ’ E6tAira‘ τό όνομα 
α τοΰτο λέγει ότι άγαπδ πολύ. Εννοείς ότι δέν έδί- 
« στασα νά κάυ,ω καί αύτήν τήν θυσίαν, ό Ε0-ι
α γάρ ένασχολεϊται ενίοτε εις μικρολογίας τινάς 
s σχεδόν παιδαριώδεις· μοΰ προσδιώρισε, παρα- 
α δείγματος χάριν, σχήματα καί χρώματα φορέ
α μάτων, τά όποια είναι εις αύτόν εύάρεστα, διότι 
α τόν ενθυμίζουν τούς συρμούς τής πατρίδος του. 
α Τά παραδέχθην άμέσως, καί βεβαιώσου ότι έλαβα 
α όλωσδιόλ,ου βρεταννικόν ήθος. Η μουσική επίσης 
α εις τ/ν όποιαν ένασχολοΰμαι επί τοΰ κυμβάλου 
α μου είναι τής εκλογής του, καί συχνάκις παρευ-

ρίσκεται ολόκληρον τήν εσπέραν καί μέ άκούει· 
έπειτα σηκόνεται αίφνιδίως άπό τό θρονίον του, 
καί τρέχων εξέρχεται τής αιθούσης. Τότε δέν .τόν 
βλέπω πλέον πρό τής αΰριον, καθότι κατοικοΰμεν 
εις δώματα χωριστά εντός παμμεγέθους παλα
τιού, όπου μονάζομεν καί οί δύω. ’Εχθές είχα 
παίξει, μέ πλειοτέραν ίσως παρά τό σύνηθες 
έμπνευσιν, σκωτικήν τινα μελωδίαν εις άκρον 
μελαγχολικήν ... 0 Εδγάρ μέ ήκουε με βαθύ 
τάτην προσοχήν. Ποτέ δέν τόν είδα εις τοσαύτην 
συγκίνησιν.— Τό ίόιογ, τό i'Jior! έμουρμούριζε 
με σιγαλήν φωνήν ... ‘Π αΐτι) γΛυκύτητ, ή 
αϊτό ίμπηνσις ! ... Ecrai Aoinbr αιώηος ή 

ζωή · — όταν έτελείωσα, λαβών τάς δύω μου 
χεϊρας, τάς έθλιψεν εις τήν καρδίαν του , καί 
έξεφώνησεν — Ο my dear Evelina ! Επειτα, 
ώς έντρεπόμενος διά τό όρμημα τοΰτο τής 
αγάπης, έγείνεν εύθύς άφαντος άπό τούς οφθαλ
μούς μου.
β Φαίνεται ότι ό σύζυγός μου προσπαθεί νά 
καταπνίξ·/) τήν άγάπην όσην τυχόν αισθάνεται 
πρός έμέ, καί άπεφάσισεν άμεταθέτως νά ήναι 
πρός τήν σύζυγόν του φίλος εύλαβής καί τίποτε 
περισσότερον. ’Αλλοίμονον ! όταν τόν βλέπω 
μελαγχολικόν, πόσον επιθυμώ ν’άνακουφίσω τούς 
ηθικούς του πόνους, οΐτινες, όσον είναι χιμαιρικοί, 
τόσον ίσως είναι δριμύτεροι... Ω! δέν πειράζει... 
όσην άν δεικνύνι πρός έμέ ψυχρότητα ό λόρδ 
Δώδλεϋ, εγώ πάντοτε θά ημαι δι’ αύτόν πιστή 
καί εύπειθής σύζυγος. Αμποτε, διά τής πολλής 
υπομονής καί τής αύταπαρνήσεως, νά κερδήσω τήν 
-εύγενή ταύτην καρδίαν, καί ν’άπομακρύνω τελευ- 
ταϊον τόν επικείμενον κίνδυνον !
« ΐγίαινε, αγαθή μου μήτερ· θά μέ κλαύσγς άναμ- 

α φιβόλως, άλλά κλαΰσε συγχρόνως καί τόν ’κδγάρ...
u II άγαπητή καί εύπειθής θυγάτηρ σου 

ΜΑΡΙΑ ΕΒΕΛΙΝΑ. d
ίΐ Μαρία δέν έγραφεν ύπερβολάς· ίσως- μάλιστα 

έγραφε πολύ όλιγώτερα τής άληθείας. 11 άηδία τής 
ζωής κατέτρωγε τήν καρδίαν τοΰ ’Εδγάρ, καίό δυσ
τυχής ούτος έφαίνετο εύχαριστούμενος εις τό πάθος 
του. Κρίνων έκ τής διηνεκούς πρός όλα αδιαφορίας 
του, καί τής συχνής άνακολουθίας τών λόγων του, 
έλεγες ότι εύρίσκετο εις συνάφειαν μέ κόσμον αό
ρατον καί μυστηριώδη, καθώς οί ϋπνοβάται εκείνοι 
διά τούς οποίους ό ύπνος είναι είσοδος εις ύπερφυσι- 
κάς οπτασίας. Κάμμία ήδΰνή δέν είχε δι’ αύτόν 
θέλγητρα· ένδίδων εις τάς παρακλήσεις τής συζύγου 
του, έμίσθωσε θεωρειον εις τό θέατρον τοΰ Φοίνικος, 
άλλά καί τό θέαμα καί ή μουσική δέν είλκυαν ποσώς 
τήν προσοχήν του· άκουμβών εις τά νώτα τοΰ θεω
ρείου του, ούτε βλέμμα έρριπτεν εις τήν σκηνήν, 
ούτε ποσώς τήν μουσικήν ήκροάζετο· καί έμενε βυ
θισμένος εις τούς διαλογισμούς του, καί εις τήνάφω- 
νον θεωρίαν τής Μαρίας, ήτις δέν ήτον όλιγώτερον τοΰ 
λόρδ Δώδλ^·' -,,,χχρά· καθότι, μ’όλην τήν αγγελικήν 

Καθαρότητα, φωνή τις ενδόμυχος έλεγεν 
εις τήν νέαν κόμησσαν ότι είχεν αδελφόν καί όχι νυμ
φίον. ’Ανάγκη τις άόριστος άγάπης, διαχύσεως, έμπι- 
?οσύνηε τήν έβασάνιζε· καί τελευταΐον κατήντησενά

γεμίση τήν κεφαλήν της μέ επικινδύνους χίμαιρας , 
νά πλάση φάντασμα προτιμωμένης αντιζήλου. Εκ- 
τοτε, ή απλή μελαγχολία της μετεβλήθη εις πικρίαν 
καί σκυθρωπότητα. Εις τάς έκλεκτάς ψυχάς ή προ
δοσία είναι τά φοικωδέστατον τών μαρτυρίων· τότε 
δηλαδή·, ότανή άγαπώσα ψυχή συλλογίζεται ότι αύτή 
μέν παραδίδεται μέ όλην τήν ειλικρίνειαν, τό δέ 
άγαπώμενον ύποκείμενον διατηρεί λατρείαν μυθικήν, 
καί ή πρός αύτήν αγάπη του περιορίζεται εις τά 
έξωτερικά μόνον δείγματα τοΰ χρέους καί τής κοινής 
κλοφροσύνης!

Κατ’αύτόν τόν τρόπον, ό λόρδ ’Εδγάρ καί ή σύ
ζυγός του είχαν καθείς στοχασμόν τινα ιδιαίτερον, 
όστις εις τόν άλλον δέν έφανερόνετο, καί τούς εβα- 
σάνιζεν άναμφιβόλως επίσης, ΐί Μαρία λοιπόν ευκαι
ρίαν έζήτει νά διευκρινήση τάς ύποψίας της.

Επήγε ποτέ, τό εσπέρας, μόνη εις τό Θέατρον, καί 
έπέστρείε ταχύτερα παρά τά σύνηθες, ύπείκουσα εις 
τάν ανάγκην εκείνην τής έξετάσεως, ήτις κυριεύει 
τούς ζηή.οτύπους καί τούς παρακινεί εις έργα κατώ
τερα τής άξιρπρεπείας των. Φώς έφεγγεν εις τό 
σπουδαστήριο'? τοΰ λόρδ Δώδλεϋ. Η Μαρία, πλήοης 
ταραχής, έτόλμησε νά έμβη εις τό δωμάτιον τοΰτο· 
έπροχώρησε δέ μέ βήμα τόσον ελαφρόν, ώστε ό έδ
γάρ δέν τήν ένόησεν. ΕκάθητΟ ούτος άκουμβών εις 
τό μάρμαρον στρογγύλης τραπέζης· έμπροσθέν του 
ήτον είκών μικρογραφική, μέ περιθώριον χρυσοΰν άδα- 
μαντοστόλιστον. Είτε ώς προσέχων ολωσδιόλου εις 
τήν θεωρίαν τής είκόνος ταύτης, είτε ώς βυθισμένος 
εις τήν σιγήν τής έρημίας, δέν έκινεΐτο παντάπασιν. 
II Μαρία λοιπόν έπλησίασε* — Βεβαίως , έλεγε 
καθ’έαυτήν, δέν ήπατήθην. ίδού ή αντίζηλος, ήτις 
μοΰ ήρπασε τήν άγάπην τοΰ Εδγάρ. Ω! άς γνωρίσω 
τουλάχιστον τό πρόσωπόν της!

11 νεάνις έφθασε μέχρι τοΰ θρονιού όπου έκάθετο 
ό λόρδ Δώδλεϋ- κύψασα δέ, είδε .... τήνίδίαν αυτής 
εικόνα.

II Μαρία, συγκινηθεΐσα, άφήκε κραυγήν , καί ό 
έδγάρ έξύπνησεν. II άπροσδόκητος θέα τής συζύγου 
του έφάνη ότι τοΰ έπροξένησεν αίσθημα φρίκης καί 
ταραχήν σπασμωδικήν. Μέ τήν μίαν τών χειρών 
έθλιψε τήν εικόνα εις τό ςήθός του, καί μέ τήν άλλην 
ένευσεν εις τά φάντασμα ν’ άπομακρυνθή , κράζων

— Τί θέλεις; Κβελίνα, έρχεσαι νά μ’έπιπλήξης 
διότι παρέβην τούς όρκους μου, .... Ω ! συγχώρησε 
με, συγχώρησέμε· ποτέ δέν ήγάπησα, ποτέ δέν θά 
αγαπήσω άλλην παρά σέ !

— Φίλε μου, ειπεν ή κόμησσα μέ φωνήν γλυκεΐαν 
καί μέ βλέμμα έρωτικώτατον, σύ πρέπει νά συγ- 
χωρήσης τήν άφροσύνην αου. Ησύχασε, είμαι ή 
Μαρία σου ...

— Οχι! όχι! δέν θέλω Μαρίαν!
-—- Η έβελίνα σου, αφού προτιμάς τό όνομα τοΰτο. 

Αλλά μή , διά τόν Θεόν , μέ κυττάζης μέ τοιοΰτο 
βλέμμα· μέ τρομάζει^· φί^.τατέ μου ’Εδγάρ, ενώ σέ 
άγαπώ τόσον !

— Διατί νά μ’άγαπας; ειπεν άποτόμως ό λόρδ 
Δώδλεϋ.

— At! καί πώς νά μ ή σ’αγαπήσω; άφοΰ φαίνεσαι 
τόσον δυστυχής ....
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— Αλήθεια ... πάσχω ... πάσχω σκληρώς.
— Ανοιξε μου λοιπόν τήν καρδίαν σου. Είμαι 

άξια τΐ,ς έμπιστοσύνης σου, διότι καί έγώ έπαθα....
— Σύ; είπεν ό ’Εδγάρ δείξας δτι ήσθάνθη συμ

πάθειαν.
— Καί, βλέπουσα ότι δέν μέ ήγάπας. 
ίί Μαρία δέν ήδυνήθη νά προφέρτι τάς τελευταίας 

ταύτας λέξεις χωρίς νά χύσ/ι δάκρυα· καί έπεσεν 
είς τούς πόδας τοϋ λ,όρδ Δοίδλεϋ, λειποθυμοΰσα 
σχεδόν άπό τήν δριμύτητα τοΰ πόνου της. 11 συγ- 
κίνησίς της αϋτη, ή θέσις τοΰ σώματός της, ή πλού
σια καί κατάμαυρος κόμη της, διεσπαρμένη έπί τών 
μεγαλοπρεπών της ώμων, τό θαυμάσιον σχήμα τών 
γυμ.νών βραχιόνων της, τών όποιων τούς καρπούς 
έσφιγγαν δύω πολύτιμα βραχιόλια, δλα ταϋτα άπε- 
τέλουν κατ έκείνην ,τήν στιγμήν την Μαρίαν τό 
ώραιότερον πλάσμα τοΰ κόσμου. Τοΰ γοητεύμα- 
τος τούτου δέν ήδυνήθη κατ’άρχάς ν’άπαλλαχθήΙ 
εντελώς ό ’Εδγάρ, καί εκυψεν ώς θέλωννά θλίψνι την 
Μαρίαν εϊς τήν καρδίαν του. Αλλ' έφριξεν είς την' 
απλήν επαφήν της νεάνιδος,καί έσηκώθη αύθορμήτως. 
Τότε έπροσκάλεσε την Μαρίαν νά ήσυχάσ/), τήν 
έβεβαίωσε περί τής άγάπης του, περί τής yt.liac 
του· έπειτα, σείσας τόν κώδωνα, διέταξε τάς προσ-’ 
ελθούσας θαλαμηπόλους νά περιποιηθοΰν την μι.1ίύητ,\ 
καί άπεσύρθη άφοΰ αΐ γυναίκες αύταί εϊσήλδαν.

όλίγας στιγμάς μετά ταϋτα, άκάτιον ταχύ άπε-J 
μακρύνετο άπό τό παλάτιον τό άκάτιον τοΰτο έφερε 
τόν Ίιδγάρ, δστις έπέρασεν ολόκληρον τήν νύκτα είς 
τήν μελαγχολικήν περιδιαβασιν ταύτην , τήν προσ
φιλή είς τούς έραστάς, είς τούς ποιητάς, καί έν γένει' 
είς δλας τάς νοσούσας ψυχάς. |

Κ.
Λύπη βαδεΐα έβασίλευεν είς τό παλάτιον δπου 

κατέλυεν ό λόρδ Λώδλεΰ. Κάνει; δεν ήτον δεκτός 
νά πέραση τό κατώφλιον αύτοΰ, έξαιρουμένου τοΰ 
ιατρού, τοΰ όποιου ή τέχνη έμενεν ανίσχυρος κατά 
τών πόνων ασθενούς τίνος, εύτυχοϋντος τότε διότι 
ή,σδάνετο προσεγγίζοντα τόν θάνατον.

Τόν άσδενή τούτον, τόν άνεφέραμεν ήδη· ήτον ό 
'Εδγάρ.

Εφευγεν ή ζωή άπό τά σώμά του , κουρασμένον 
άπό τούς βαδεΐς διαλογισμούς του· τό ξίφος κατέ 
τοιίε τήν θήκην.

0 'ΐΰδγάρ άπέδνησκεν, οχι άπό νόσον φυσικήν, 
άλλ’ άπό πόνον άλλον άλγεινότερον, πόνον ηθικόν. 
Απεχαιρέτα διά τού βλέμμ.ατος τον ουρανόν δστις; 
έφαίνετο διά τού παραθύρου, παραιτών τήν ζωήν μέ 
τόσην εύχαρίστησιν, όσην αισθάνονται οί λοιποί τών 
άνδρωπων δταν πηγαίνουν είς εορτήν. Αι αύτόν ό 
τάφος ήτον τώ οντι λιμήν ατάραχος.

Τήν τελευταίαν τής ζωής του ώραν, σώας άκόμη 
έχων τάς φρένας, ό ’Ιΐδγάρ έζήτησε τήν σύζυγόν του. 
Εδραμεν ή Μαρία, φέρουσα έπί τοΰ προσώπου της 
τό κάλλος ολον τής υπομονής. Είχεν αποδώσει δλην 
της τήν προτέραν ύπόληύιν είς τόν λόοδ Λώδλεΰ, 
διότι ένόησεν δτι ύπό τήνσιωπώσαν μελαγχολίαν του 
έκρύπτετο πόνο; δριμύς καί μακροχρόνιος.

Ο Έόγάρ τής έπρόσφερε τήν δεξιάν του, καί αύτή 
εύλαβώς τήν κατεφίλησε.

— Φίλη μου , είπεν, έχο> νά σού έξομολογηθώ 
μέγα μυστήριον. Η έξομολόγησις αΰτη είναι ή έξή- 
γησις τής πρό; σέ διαγωγής μου. Θέλησε λοιπόν νά 
μ’άκροασθής προσεκτικώς.

ϊσωςσοΰ έφάνην αλλόκοτος, σκληρός, άδικος. ’Εντός 
ολίγου, έλπίζω νά μέ συγχώρησής.

Ημην πολλά δυστυχής !
— Τά γνωρίζω , μυλόρδ , καί κατάκαρδα πρό 

πάντων έλυπούμ.ην δτι δέν μ έδέχθης ν'άνακουφίσω 
ή νά συμμερισθώ τούς πόνους σου.

— Είς πόνους τοιούτους θεραπεία δεν ύπήρχεν.
[ 0 θάνατος έσκαψεν άβυσσον, τήν όποιαν κάμμία παρη
γοριά δέν ήδύνατο νά γέμιση ...

— 0 θάνατος; έπανελαβεν ώχριώσα ή Μαρία.
— Καί ... Μαρία ... διότι τώρα ήμπορώ νά σέ

ονομάσω μ.έ τά καθαυτό σου δνομα. ίδού ή. άλήθεια· 
νεώτατος άκόμη ών , ένυμφεύθην είς τήν Σκωτίαν 
μίαν τών έξαδέλφων μου ...

j — ’Εβΐλίναν ! ...
— ί’ίνομάζετο Εβελίνα. Νά σοΰ είπώ πόσον τήν 

ήγάπησα ... είναι άδύνατον· πλήν έχεις πρόχειρον 
τήν άπόδειξιν, διότι άποθνήσκω διά τόν πρός αύτήν 
έρωτα· διότι δέν ήδυνήθης νά μέ κάμης ν’άγαπήσω 
τήν ζωήν, σύ ήτις μολαταύτα είσαι ή καθαυτά εντέ
λεια. Αλλοίμονον ! ίί 'Εβελίνα άπέλαβε τόν πρώτον 
έκεΐνον έρωτα όστις αποφασίζει περί τής ζωής ολο
κλήρου· συνείθισα μόνον δι’ αύτής νά ζώ , μ.όνον 
δι’αύτήςνά ύπάρχω, μόνον δι’αϋτήςνά διαλογίζωμαι. 
Ποτέ δέν είδεν ό κόσμος ένωσιν ώς τήν έδικήν μας· 
ό Θεός είχε τήν κατοικίαν του είς τάς καρδίας μας ... 
Καί ή έντελής αΰτη αρμονία αίφνιδίως κατεστράφη! 
καί ήλθεν ήμερα τρομερά καθ ήν εύρέθην μόνος έπί

,τής γής. ώς νά ήτον δυνατόν νά ζήσω χωρίς τήν
Εβελίναν !

Κατά τοιούτων συμφορών η άνθρωπίνη δύναμις 
'είναι άνίσχυρος. Καί μολαταύτα ό Θεός, όέν ήςεύρω 
πρός ποιον μυστηριώδη σκοπόν, τάς έπέβαλεν είς 
τόν άνθρωπον.

Τήν θλίψιν μου δεν σοΰ τήν περιγράφω. Είναι 
αίσθήαατα τά όποια αί λέξεις δέν εξηγούν.

Περιηρχόμην χωρίς σκοπόν, χωρίς ελπίδα , σύρων 
τυχαίως τά βήματά μου, δταν έφάνης σύ έμπροσθεν μου.

Εμεινα τότε ώς κϊραυνόβλητος άπό έκπλτξιν καί
άπό χαράν.

11 ’Εβελίνα άνέζησεν! Είς σέ η^χ τήν 'Εβελίναν! 
Το αύτό πρόσωπον, τά αύτό ανάστημα, ή αύτή έκ- 
φρασις γ-λυκύτητος καί παρθενικής αγνείας ! Ελεγα 

Ιοτι έγεννήθητε άπό τήν αύτήν μητέρα· είχα τήν 
!ζώσα>· ιίκίια τής άπούατμ' συζύγου μου.

Τότε συνέλαβα σκοπόν παράδοξον, άλ.λόκοτον 
ν’άποκτήσω τήν εικόνα ταύτην, καί νά βόσκω διη- 
νεκώς τούς οφθαλμούς μ.ου είς τά λατρευόμενον πρόσ
ωπον. Λατρεύων σέ, ώ Μαρία, έλάτρευα μυστικούς 
τήν Εβελίναν· έφύλαττα πίστιν είς τό παρελθόν,
άφοσιούμενος είς τό παρόν. ... εκυτταζα,
Μαρία, έθαύμαζα τήν Εβελίναν έί. ■>_·' ςή

. ί , , ‘ '·»σου οτι ελαυαεικόνα, την Εύελιναν ως πρωτότυπον .
ϊδού πώς έξηγεϊται ή φαινομένη ψυχρότης μου, 

ή σταθερά συστολή μ.ου, Τά βλέμματά μου μόνον

ήιαην κύριος νά σοΰ δώσω, άφοΰ ή καρδία μου δέν 
ανήκε πλέον είς έμέ.

Είπε μου, Μαρία, ειπέμου τώρα δτι η έξομολό- 
γησις αΰτη δέν έπείραξε τήν ψυχήν σου. Οχι, ή 
ψυχή σου είναι μεγάλη, είναι γενναία, καί ποσώς 
δέν θά καταβή είς τάς μικρολόγους δυσαρέσκειας τής 
φιλαυτίας. Είπέ μου δτι μέ συγχωρεΐς, καί άπο- 
θνήσκω ήσυχος.

— Ιδού ή άπόκρισίς μου, άνέκραξεν ή Μαρία.
Καί έθλιψε πάλιν είς τά τρέμοντα χείλη της τήν 

δεξιάν τοΰ Εδγάρ.
— Εύχαριστώ, έμουρμουρισεν ό λόρδ Λώδλεΰ 

μέ φωνήν άδύνατού. ’Εφρόντισα νά σ’άποκαταστήσω 
κληρονόμον μου. Αλλά τί θά κάμης όταν άποθάνω ; 

Η Μαρία έσηκώθη καί, μέ πολλήν αξιοπρέπειαν, είπε·
— ©’αποδείξω , ’Εδγάρ , δτι ήξεύρω ν’άγαπήσω 

άκόμη καλύτερα παρά σέ. Αν παρουσιασθή ποτέ 
έμπροσθέν μου άνήρ άλλος όμοιάζων τόν λόρδ Δωδ- 
λεΰ, θ’άποκρούσω τό άντίτυπον !...

(*Κκ τοΰ Γαλλικού.)

Ο ΑΡΧΙΑΟϊΞ ΙΩΑΝΝΗΣ.

0 άρχιδούξ Ιωάννης, άριθμεΐται μεταξύ τών παρα
δόξων εκείνων βασιλικών γόνών, τών οποίων παρα
δείγματα εύρισκομεν είτε εϊς τούς μύθους τής Χαλι- 
μας, είτε είς τά δημώδη χρονικά τοΰ μεσαιώνος. Είναι 
ό πέμπτος άδελφός τοΰ αύτοκράτορος Φραγκίσκου. Από 
δλους τούς ένδοξους άνδρας τούς έπιζήσαντας τή με
γάλη έπόχή τοΰ Ναπολέοντος, ό άρχιδούξ Ιωάννης 
είναι βεβαίως ό νεώτερος καί εκείνος είς 8ν έπιφυλάτ- 
τεται ένδοξότατον μέλλον, έάν κατορθώση ν’άποόώση 
είς τήν πατρίδα του τήν άπολεσθεϊσαν ενότητά της.

0 όρμάΰρ τόν έκολάκευσεν άναμφιβόλως δταν 
έγραψεν δτι, έντι μόνον έλειψεν άπό αύτόν, ή στχ- 
θερότης τοΰ χαρακτήρας, διά νά κατασταθή άξιος 
Γοΰ ΝαποΛίοποζ (γάιιι.ίΛος. όμολογοΰμεν δτι, 
δταν ό συγγραφέας αύτός έδημοσίευσε τοΰ ίωάννου 
τήν βιογραφίαν, ουτος, μόλις είκοσιεπταετής, είχεν 
έξάψει τόν γενικόν τών συμπολιτών του ενθουσιασμόν 
διά τής έν Τυρόλω παρασκευής τοΰ περιφήμου 
λέμου δστις ύπήρξεν ή άρχή της άπελευθερώσεως 
τής Γερμανίας. Αλλ’ είς τήν άπελευθέοωσιν ταύτην 
αύτός πάλιν !ό ίδιος επέθεσε τήν σφραγίδα, συνθηκο- 
λογήσας περί τής παραδόσεως τοΰ φρουρίου Ούνέγκ 
καί κρημνίσας τά τείχη του.

0 πόλεμος τοΰ Τυρόλου καί τοΰ Ούνέγκ ή κατα- 
ςροφή ήρκεσαν νά προμηθεύσωσιν είς τόν άρχιδοΰκα 
δημοτικότητα, τήν όποιαν δέν άπώλεσεν ούτε μετά 
τάς έν ίταλία άποτυχίας του. Εστρατηγησε τό 1809 
τών δυνάμεων τών σταλεισών είς τόν τόπον τούτον, 
καί μετά μικρά τινα εύτυχή συμβεβηκότα, κατε- 
τροπώθη τήν 8 μαΐου καί έβιάσθη ν’άποσυρθή μετά 
πολλοΰ κόπο;·. »ίς Κλαγενφούρθ. ό άντιβασιλεύς 
τόν κατεδίωζ > κόπους μέχρις Ούγγαρίας, συνήψε 
μετ’ αύτοΰ υ,αχην τήν 14 Ιουνίου είς Ραάβ, τόν 
ενίκησεν έκ νέου καί τόν έβίασε ν’άποσυρθή είς Πέ- 
σταν. Αί έπιτυχίαι αύταί , αίτινες διευκόλυναν τήν 
ένωσιν τών έν Γεομανία καί Ιταλία γαλλικών στρα

τευμάτων , έφερε τήν εκστρατείαν είς θέσιν τά μέ
γιστα κρίσιμον, τήν οποίαν κατέστησεν έτι μάλλον 
άζροσφαλή ή έν Βαγράμ μάχη, ό άρχιδούξ Ιωάννης 
δέν κατόρθωσε νά συμμεθέξη τοΰ πολέμου την 
ήμέραν έκείνην μετά τοΰ σώματος τοΰ όποιου προΐ- 
στατο, έξ αιτίας τής βραδείας αποστολής τών δια
ταγών τοΰ στρατάρχου — τοΰ άρχιδουκάς Καρόλου 
— καί ώς έκ τής άπραξίας αύτής κατεστράφη ό 
στρατός τής Αύστρίας.

Μετά τό τέλος τοΰ πολέμου, ό άρχιδούξ ’Ιωάννης 
ώνομάσθη γενικός διευθυντής τών οχυρών τής αύτο- 
κρατορίας· ήρχετο σπανίως είς τήν Αύλήν διότι 
άπεστρέφετο τήν πολιτικήν τοΰ Μέτερνιχ καί έμίσει 
τάς ραδιουργίας τών Ιησουιτών καί τής άριστοζρα- 
τίας. Αλλ’ή είλικρίνειά του έδωκεν αφορμήν είς υπο
ψίας, καί τόν άπηγόρευσαν νά μεταβή είς Τυρό- 
λον, δπου άπελάμβανε πολλήν καί δικαίαν δημοτι
κότητα. Κατέφυγε τότε είς τήν άνω Στυρίαν, καί 
έζη βίον άπλότητος καί σκληραγωγίας , ώς καί οί 
ορεινοί τών Αλπεων, τρώγων καί πίνων μετά τών 
χωρικών, άκούων τά παράπονά των, δίδων συμβουλάς 
καί μή άρνούμενος ποτέ τάς βοήθειας τών όποιων 
είχον άνάγκην. Ησχολήθη πολύ είς τήν γεωργίαν 
καί τήν βιομηχανίαν, έσπούόασε τήν βοτανικήν, καί. 
έν ελλείψει πολέμου , κατεγίνετο μέ πολύν ζήλον 
είς τό κυνήγιον. Οί Στύριοι τόν ήγάπων δσον καί 
οί κάτοικοι τοΰ Τυρόλου, Από δλα τά περίεργα συμ
βεβηκότα τοΰ άρχιδουκός ίωάννου , ό γάμος του 
είναι βεβαίως τό άξιοθαυμαστότερον,

Υπήρχεν είςτά ορη τής Στυρίας οικία τις ταχυδρο
μικού ς-αθμοΰ μεμονωμένη καί ερημική- ήτον καιρός 
θέρους καί ολοι της οί κάτοικοι κατεγίνοντο είς τούς 
άγρούς. Μόνος ό γέρων καί ποδαλγός επιστάτης 
τοΰ ταχυδρομείου καί νέος τις ιπποκόμος είχον μείνει 
είς τήν οικίαν. Είς θάλαμόν τινα , ή θυγάτηρ τού 
επιστάτου ωραία καί εΰρως·ος κόρη τών Αλπεων, 
έόόαπτεν. Αίφνης άκούεται κρότος τεθρίππου οχή
ματος. Γνωρίσας αύτό ό γέρων έφώναξε τρέμων·

ε ό άρχιδούξ Ιωάννης! ό άρχιδούξ Ιωάννης ! και 
ολοι μου οί ύπηρέται λείπουν ! τ>

βό άρχιδούξ Ιωάννης! Δέν ήμπορεΐ νά προσμένη· 
θ’ αναχωρήσω μαζήτουο, άπεκρίθη ή νέα.

Κ αί χωρίς νά δώση καιρόν είς τόν πατέρα της νά 
προφέρη ούτε συλλαβήν, μετέβη δρομαία εις τόν 
κοιτώνά της. Ενώ δέ ό ιπποκόμος καί ό αμαξηλάτης 
τοΰ τελευταίου ς-αθμοΰ ήτοίμαζον τούς νέους ίππους, 
ή κόρη έφόρεσεν ώραϊον ένδυμα αμαξηλάτου τό όποιον 
τήν έχρησίμευσε πρό μικρού τήν άποκρέω, έπη - 
δησεν είς τήν άμαξαν, ήρπασε τούς χαλινούς καί 
τήν μάστιγα, καί ώδήγει χαοιέντως τόν αρχιδούκα.

Τα βλέμματα τοΰ ίωάννου όέν έβράόυναν νά προσ- 
ηλωθώσιν είς τόν κομψόν οδηγόν του. Τά λεπτά της 
χαρακτηρις·ικά, αί ςρογγύλαι της πλϊται, ή μικρά 
της μέση περισφιγμένη άπό στολήν πορφύραν, διή- 
γειρον τήν προσοχήν τοΰ πρίγγιπος, δστις δέν έδυ- 
σκολεύθη νά μαντεύίη, j-ήν αλήθειαν δταν μάλιστα 
ήκουσε τήν γλυκύτητα τής φωνής της.

— Είσαι κόρη, τήν είπεν ό άρχιδούξ.
Καί αύτή έντρομος, άπεκρίθη ψελλίζουσα· —’δέν 

ήτον κανείς είς τό ταχυδρομεΐονδταν έφθασεν ή αύτο-

ι
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κρατορική σας ύψηλότης, καί βεβαίως δεν ήμπορού- 
σετε νά περιμένετε,

Ο άρχιδούξ έδωκε Θάρρος εις τήν άξιέραστον κόρην, 
ήτις ήταν ωραία καί πνευματώδης συγχρόνως, καί 
όταν ήλθεν η ώρα της άναχωρήσεως την εΐπέν-

— 'Επειδή μετεβλήθης εις άνδρα έξ αιτίας μου, 
είναι .δίκαιον νά σέ ξανακάμω γυναίκα.

Καί τί καλύτερον ήθελεν γι-νέα; άλλά διάνα 
γείνγ σύζυγος ενός άρχιδουκός, έπρεπε νά λάβνι 
τήν συγάατάθεσιν τού αύτοκράτορος . Το πράγμα 
δεν ητον εύκολον- άλλ’όποία ύπήρξεν ή έκστασις της 
Αύλης όταν έμαθε τόν παράδοξον έρωτα τοΰ Ίωάννου. 
Κατ’άρχάς ένόμιζον ότι ό άρχιδούξ αστειεύεται- 
άλλ’έπειτα άμα έπληροφορήθησαν ότι ή πρότασις 
ητον σπουδαιοτάτη, ό αύτόκράτωρ έβιάσθη νά συ
ναίνεση εις τόν γάμον.

Η θυγάτηρ τοΰ επιστάτου, μεταμορφωθεΐσα εις 
Βαρονέσαν Βρανδόρφ, έγεινεν άρχιδούκισσα της Αύ
στρίας· άλλα τότε ό σύζυγός τής κατέστη ΰπέρποτε 
άντικείμενον χλευασμού καί δυσπιστίας έκ μέρους 
της Αύλης. Καί ένω αύτη άπηγόρευσε την πώλησιν 
της ωραίας είκόνος εις ήν παρις-άνεται φέρων ένδυμα 
κυνηγού των Αλπεων, παρέδιδεν εις τόν γέλωτα των 
Θεατών, εις αριστοκρατικά τινα Θέατρα, a Την χάπα 
την Γιάννη, τό γεΛέχι τον Γιάννη, β ενδυμασίαν 
τάν οποίαν έστιγμάτιζον ώς δημοκρατικήν· διότι ό 
άρχιδούξ δεν έφόρει άλλην είμή την των κατοίκων 
καί τώγ χωρικών τής Αύστρίας.

Αλλ’ ή άγάπη τοΰ Γερμανικού λαού έμελλε νά 
διεκδίκηση τόν 'ΐωάννην από. τάς περιφρονή
σεις τής Αύστριακής καμαρίλλας. Προσκληθείς 
τό 1842 εις την περίφημον εορτήν- τού δόμου τής 
Κολονίας, γενομένην άπό τόν βασιλέα τής Πρωσσίας 
εις μνήμην τού παμφιλτάτου του μεσαιώνος , 
έφερε πρόποσιν έξ ής έφάνη ότι έννόει τά άληθή 
τής Γερμανίας συμφέροντα πολύ καλητερα άπό τόν 
Φρεδερϊκον Γκυλιώμον «Μήν αναφέρετε πλέον Πρωσ- 
σίαν, ή Αύστρίαν, είπεν, άλλά Γερμανίαν μίαν ήνω 
μένην καί ίσχυράν! 8 Καί πρώτος άνέλαβεν, ώς 
σημεΐον ένότητος, τό τρίχρωον σήμα τής Γερμανίας-

Εκτοτε,—άπό τοΰ 1842 —ή εύχή τοΰ Ίωάννου 
τής Αύστρίας περιήλθεν όλην την Γερμανίαν, καί 
πρότινος καιρού άπένειμεν εις τόν θέλοντα νά κατα- 
στήση την ένδοξον αύτήν χώραν, μίαν, ήνωμένην 
καί ίσχυράν, τόν τίτλον τού τοποτηρητοΰ τής 
αύτοκρατορίας. ό Ιωάννης κατέστη όργανο ν διαλ- 
λαγής μεταξύ τών πολιτικών μερίδων. Οί άριστο- 
κράται έρόιψαν την ψήφόν των υπέρ τού άπογόνου 
τών Αψβούργ, καί οί δημοκράται υπέρ τού γαμβρού 
τού ταχυδρομικού επιστάτου.

0 γενικός τοποτηρητής είναι σήμερον έξήκοντα 
έ ξ ετών άλλά μόλις φαίνεται πεντήκοντα. Διατηρεί 
δέ όλην τήν διανοητικήν δύναμιν τής άνδρικής ηλι
κίας καί όλην τήν ζωηρότητα τής νεότητας.

(Έκ τού Γαλλικού) Ξ: Μ.

ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ.
Νύκτα κ’ήμέραν έμπρός εις θειον 
Λίθινον κάλλος ό Πυγμαλίων

Αϋπνος, άσιτος, μέ τό γόνυ
Εις γην, τοιαύτα οίκτρώς έφώνει- 
— α Στρέψε, ίδέμε, σκληρά, λυπήσου. 
ίΊς πότ’ οί τύραννοι οφθαλμοί σου 
Οίτου ό έρως, έρως υφαίνει 
Πύρ, εις εκστάσεις βεβυθισμένοι;
Τών μελιχρών σου, σοφών χειλέων 
Τήν σιγήν λύσε, ώ! λύσε πλέον, 
ίΐ άν δέν Θέλης , καί μ.άτην χύνω 
Φωνάς καί. δάκρυα, τι εκείνο,
Τί τό μειδίαμα μ’έκτοξεύεις 
Διού μέ τήκεις καί μ.έ φονεύεις ;
Θεοί όλύμπου, θεοί θαλάσσης,
Θεοί τής φύσεως συναπάσης, 
ϊδετε κάλλος ποτέ τοιούτο,
Κ’εύπρεπες τόσον, κ’άτεγκτον ούτως 
Εις άλσος θέλω ρόδων έν μέσω 
Απαλών φέρων νά σέ έκθέσώ,
Προς τήν ήλιου αγνήν άκτίνα, 
ίσως η αύρα ήτις εκείνα
ίΐτις εμπνέει καί τ’άναπτύσσει, 
ίσως αύτή σέ ζωογονήση,!
Ω τέκνον, γέννημα τής πύρινης 
ψυχής μου, σχήμα, εϊκών εκείνης 
Τής παιδιόθεν μ’έπιφοιτώσης,
Τής πανταχόθεν μοι προσγελώσης 
Μορφής άύλου, άλήπτου, έως 
II βακχευθεϊσα σμίλη ένθέως 
Εις λίθον έγλυψε τ’ό'νειρόν μου,
Καί σέ παρήγαγ’ ένώπιόν μου ! 
ΐδού τής ήβης ώραιοτέρα 
Πολύ, τά μέλη σου ώς ημέρα 
ί’οδόχρους, φέγγος.λευκόν άκτίνων,
Η απαλή σου κ,όμ.η ώς κρίνων 
Δέσμ,η γλυκεϊαν στάζουσα δρόσον,
Εις τό ύγρόν σου ό'μμα δέ κνώσσων 
Ερως σαλεύει βέλη λαθραία.
Πώς ! τόσον είσαι, τόσον ώραία,
Καί τ’ άγνοεΐς! Πνεύμα, πνεύμα, τάλας, 
Πώς νά σέ δώσω ; εις τάς άγκάλας 
Ελθέ καί πάλιν αύτάς, ψυχή μου, 
Αγαπητή μου! άγαπητή μου ! »—
Κ ένω παράφορος τήν έλάλει,
X ένω τ’άναίσθητα θλίβων κάλλη 
Τόν λίθον έθαλπε προς τό στήθος, 
Παλμ-όν άντέδωκ’αίφνης ό λίθος.
Δέν είναι ό'ναρ; δέν είν’άπάτη ;
Οχι! φωνή μαγευτικωτάτη
Ως άπό. ύπνου ή έκ βυθίων 
Ϋδάτων έκραξε a Πυγμαλίων ! β 
II αλαβάστρινος δέ ήπλώθη 
Χειρ κ’ εις άγκάλισμα. έκολπώθη,
Καί λυγισθεΐσα ή δέρη, φίλου 
Εκλιν’έπάνω πρώτα τραχήλου.
Δίς, τρις εύδαίμων ό Πυγμαλίων 
Τό όνειρόν του ότι τό θειον 
Μόνος άπήλαυσε πάντων όσοι 
Ερωτας όχι θνητούς έρώσι !

I ΚΑΡΑΤΣΟΪΤΣΛ


