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πλωματικών τής άρκτου ΰπενεργειών καί άλλων συγ
χρόνων τοΰ παλατιού ραδιουργιών, δυστυχώς πολλά 
ισχυρών εις τήν Τουρκίαν.

Γεννηθείς έν Κωνσταντινουπόλει τό 1802 έτος από 
γονείς επισήμους, ό Μουσταφά Ρεσίτ Πασάς, έλαβεν 
αγωγήν ελευθέριον. Αναφ/ρομεν επίτηδες τήν τελευ- 
ταίαν ταύτην περί—τωσιν, διότι σπανίως ευρίσκει τις 
τοιαύτην αγωγήν μεταξύ τών άνωτέρων υπαλλήλων 
τής όθωμαν. Αύτοκοατρρίας. Εις τον τόπον εκείνον, 
ή απόλυτος ’’σότης συμβαδίζει μέ τόν πλέον από
λυτον δεσποτισμόν. Αί κοινωνικά1, θέσεις μορφοΰνται 
καί καταστρέφονται τήν αυτήν σχεδόν ήμέραν, καί 
δεν μεταδίδονται σχεδόν ποτέ. Είναι δε αληθές ότι 
οι Τούρκοι άρύονται άπό τάς περί θρησκείας καί φυ
λής ιδέας των τήν ικανότητα τοΰ νά συμμορφώνται 
εύκόλως, ώς πρός τήν εξωτερικήν των αξίαν, μ,έόλας 
τάς κοινωνικάς θέσεις· ό ιδιωτικός των βίος είναι 
βίος ανθρώπων υπερήφανων μέν,άλλά τίμιων, γενναίων, 
άπλών, ειλικρινών καί δικαίων ό δημόσιος όμως, εφή
μερος ώς έπί τό πολύ, ομοιάζει πολλάκις μάχαιραν 
φαρμακισμένην, πλη^όνο'^σαν πρώτον τόν κρατούντα 
αυτήν. Αλλά τόν Ρεσίτ Πασάν, έκτος τής παιδείας 
καί τής σπανίας εΰφυίας του, στολίζουσι καί ήθ^καί 
άρεταί, καθιστώσαι αύτόν εικόνα ζώσαν τής μεταρ- 
ρυθμίσεως, οποίαν τήν συνέλαβεν εις τόν νούν του 
καί τήν επιθυμεί διά τήν πατρίδα του.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ»
Ρΐ:ΣΙτ"ίϊΛ^λΣ.
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Μεταξύ του μικρού άριθμ.ού των σοφών τής Τουρ- 
χίας μεταρρυθμιστών, υπάρχει τις διακρινόμενος διά 
μεναλοφρο'/όνης, δι έξαιρέτου ευφυΐας, δι’έμπειρίας ού 
τής τυγούσης περί τάς δημοσίας ύποθεσεις, έν ένί 
λό··ω δια προτερημάτων άξιων μ.έν πολλού λόγου 
εις πάντα τόπον,· σπανίων δε ιδίως εις τήν πατρίδα 
τον. Κψ>{ έτι ό Ρε,σίτ Πασάς, ό σήμερον μένας Βε- 
ζόρης ίγς εύρυχωρου αύτοκρα^ορίας τών όσμανλίδων, 
είσήλθεν εις το ς-άδιον τής πολιτικής, καί ανέπτυξε 
τάς διαθέσεις «ίτινες προανήγγειλαν τον μέλλοντα 
νομόθέτην τον περιβοήτου Χάτ-Σεριοίου τοΰ Γιουλ- 
χανε, τό όποιον υπήρξε συμπλήρωμα θετικόν, διοι
κητικόν, -οργανικόν τοΰ άονητικοϋ καί καταςπεπτικού 
έργου τοΰ Σουλτάν Μαχμ.οΰτ. Μόλις τό ψήφισμα 
τον Γκίουλχανέ ηρχιζε νά θέρη καρπόν, καί ό Ρεσίτ 
Πασάς άπεμακρύνθη αίφνης τής εξουσίας, όχι ώς-πό 
ένόμισαν έν γένει είς· τήν Εύρώπην, έξ αιτίας τής 
οθωμανικής θεοβλαβείας, άλλα κατά συνέπειαν δι · 
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χειριστής τών κτημάτων τοΰ ιερού τεμένους' τοΰ 
Σουλτάν Βαγιαζήτ, ή δε μήτηρτου άνήκεν εις οικο
γένειαν Βεζύριδων. Χηρεύσασα νέα και μη'τηρ δύω υιών 
καί δύω θυγατέρων, έφρόντισε νά δώσγ εις τον πρωτό ! 
τοκόν της Ρεσίτ, έχοντα τόν τίτλον τοΰ Βέη, ανα
τροφήν αξίαν τής τύχης την οποίαν ώνειρεύετο 
δι’αύτόν. Τπανδρεύσασα δέ μίαν των θυγατέρων της 
μετά τοΰ Αλή Πασά, διοικητοΰ τής Πελοπόννησου, 
παρέδωκεν εις αύτόν καί τόν υιόν της ώς χιατίπην, ή 
ιδιαίτερον γραμματέα, όνομασθεϊς άλληλοδιαδόχως 
μέγας Βεζύρης, καθαιρεθείς, άνακληθείς πάλιν εις την 
έςουσίαν καί άναλαβών τήν διοίκησιν ενός κατά τής 
Ελλάδος στρατοΰ, ό Αλή Πασάς, καθγρέθη έκ νέου 
ώς άποτυχών κατά τήν εκστρατείαν του καί άττη- 
θείς ύπό των Ελλήνων, καί μετ’όλίγον άπέθανεν. 0 
νέος του γραμματεύς , όστις τόν ειχεν άδιακόπως 
παρακολουθήσει καί συμμεοισθή τούς κινδύνους καί 
τούς κόπους τοΰ πολέμου , είσήλθε , μετά τόν θάνα- 
τόντου’, εΐς-.τά γραφεία των υπουργείων τής Κων- 

.γτ'ταντινουπόλεω^ ό'που, διά τής ευγλωττίας του καί 
Λ τής1 κομψότητος.τβϋ ύφους του προσείλκυσε τήν εύ

νοιαν τοΰ .βεζύρη ίζέτ Πασά καί άργότερον την τοΰ 
Περτέβ Πασά.

Κατά ^ήν εποχήν εκείνην ό Σουλτάν Μαχμούτ , 
-•μκατα βαλών, τούς .-‘γενιτσάρους άνθισταμένους εις παν 

ίδος νεωτ; ερισμοϋ, έπεχείρισε τά μεταρρυθμιστικά 
»χέόιάτου έν τώ μέσω τοΰ διπλού κινδύνου των εμ
φυλίων σπαραγμών καί των ξένων πολέμων. Καί ενώ, 
με χεΐρα έζασθενήσασαν έπάλαιεν άλληλοδιαδόχως 
προς τήν Ελλάδα, καί τήν Ευρώπην, καί τήν Ρω
σίαν , καί τόν Μεχμέτ Αλήν , ενώ έξωλόθρευε τούς 
δερέβεΐδας καί καθυπέταττε τής Αλβανίας τόν Πασάν, 
κατεγίνετο συγχρόνως μετά μεγίςης ζέσεως εις τό 
νά μεταβάλγ τήν όψιν τοΰ Κράτους του. Ενθουσια
στείς διά τούς θεσμούς, τά έθιμα, τά ενδύματα, 
καί τάς διασκεδάσεις αύτάς τής Αυσεως, καί άποδίδων 
εις ταΰτα πάντα τήν υπεροχήν των αλλοεθνών των 
οποίων ήσθάνετο τόν ςκ?αρόν βραχίονα, έπροσπάθει, 
απομιμούμενος κατεσπευσμένως τούς έχθρούς του, νά 
άναλάβρ κράτος έπίφοβον. Καταστρέψας τόν ς-ρατόν 
του, ήγωνίζετο νά τόν άναπληρώσγ, δι’άλλου κατά 
τόν εύρωπαϊκόν τοόπον· στερηθείς τόν στόλον του, 
κατεγίνετο νά άνακτήση άλλον επί των αυτών βά
σεων καί διά των ιδίων εύρωπαϊκών μέσων. Ηλλαξε 
όι ενός μόνον νεύματος τόν ιματισμόν των όσμανλίδων, 
εξώρισε τούς ασιατικούς των πίλους καί τούς ποδή
ρεις χιτώνάς των, καί υίοθέτησενάντ’αύτών τόφέσιον, 
τήν ρενδεγότταν καί τό πανταλόνιον. Αλλ’ όλοι 
ούτοι οί νεωτερισμοί, καί τοι μάλλον επιπόλαιοι ή 
σπουδαίοι, άπήρεσκον εις τούς ύπηκόους του, καί 
ή ακατάσχετος του θέλησις άπήντα εμπόδια· εις τό 
όιβάνιόντου αύτό μεταξύ των υπουργών του ό ακά
θεκτος μεταρρυθμιστής εύρισκεν άντίστασιν.

Εάν, άφ'ένός ό γέρων Χοσρέφ Πασάς, ό Ταλλεϋ- 
ράν ούτος τής Τουρκίας, χωλός καί πολύμητις ώς 
εκείνος, άφοΰ, ώς καί εκείνος, διέβη πεντήκοντα έτη 
ταραχών διατηρήσας πάντοτε τήν ϊσχύν καί τήν κεφα
λήν του, ενέδιδε σήμερον εύπειθώς εις όλας τοΰ κυρίου 
του τάς επιθυμίας, αφ ετέρου ό Περτέβ Πασάς, Τούρκος |

αύστηροΰ καί ακεραίου χαρακτήρος, νοός εύθέως καί 
εύσταθοΰς, άλλα πολ,λάκις θεοβλαβής , άντεπάλαιεν, 
ενίοτε οχι άνευ λόγου, πρός τήν ορμητικήν αυτήν 
εισβολήν τών ελαττωμάτων καί τών εθίμων τής 
Αύσεως.

Εν τώ μέσω τών υπουργικών τούτων συγκρού
σεων, ό νέος Ρεσίτ Βέης, ό'στις , μετά τήν συνθήκην 
τής Α,δριανουπόλεως , εις τήν σύνταξιν τής όποιας 
είχε συντελέσει ώς γραμματεύς, μετετέθη εις τό 
ύπουργεϊον τών έξωτερικών υποθέσεων διενθυνόμενον 
τότε ύπό τοΰ Περτέβ Πασά, έτρεχε, τιμώμενος καί 
πρόστατευόμενος ύπό τοΰ άρχηγοΰ του διά τόν ζήλον 
καί τήν εμπειρίαν του, τόν δρόμον τής εξουσίας. 
Γπό τόν αρχηγόν τούτον ό νέος Ρεσίτ έσπούδασε τά 
δημόσια πράγματα, καί έάν ό νοΰς του, άνδρωθείς ήδη 
διά τής μελέτης, καί φωτισθείς έτι μάλλον μετά 
ταΰτα διά τών κατά τήν Εύρώπην περιηγήσεών του, 
όπεξέφυγε τήν επιρροήν τών περιωρισμένων τοΰ άνω- 
τέρου του ιδεών , ή καρδία του διετήρησεν άπαρα- 
μείωτον σέβας πρός τόν εύγενή τοΰ Περτέβ Πασά.
χαρακτήρα

Προβιβασθείς ύπ’αύτοΰ εις τήν Οέσιν τοΰ άριτσή 

(είσηγητοϋ γραμματέως τής επικράτειας) διετάχθη 
τό 1833, μετά τήν έν Κονία μάχην, νά συζητήση 
καί συμβιβάσγ μετά τοΰ ϊβραήμ τούς όρους τής έν 
Κιουτάγια συνθήκης. Οταν τό 1834 ό Σουλτάνος 
άπεφάσισε νά στείλη σταθερώς πρέσβεις παρά ταΐς 
Εύρωπαϊκαΐς Αύλαϊς, ό Ρεσίτ πρώτος άντεπροσώ- 
πευσεν επί δύω έτη τήν κυβέρνησίντου 'έν Παρισίοις 
καί έν Λονδίνω.

II εις τάς δύω ταύτας μητροπόλεις διατριβή του 
τόν ώφέλησεν εις άκρον διότι παρατηρήσας έκ 
τοΰ πλησίον τόν πολιτισμόν, έμαθε νά διακρίνρ τί 
ήτον δυτικόν καί τί ιθαγενές, καί τί έδύνατο νά 
μεταφυτευθή επωφελώς εις τήν πατρίδα του. Ενώ δέ 
ένησχολεΐτο ενδελεχώς εις τήν μελέτην τών θεσμό- 
θεσιών τών δύω μάλλον πεφωτισμένων τής Εύρούττ-ης 
εθνών, ό προστάτης του Περτέβ Πασάς , κατώρθωσε 
νά ρίψη τόν γέροντα Χοσρέφ, καί άνέθεσεν εις τόν 
νέον πρέσβυν τήν διεύθυνσιν τοΰ ύπουργείου τών εξω
τερικών. ό θρίαμβος όμως τοΰ Περτέβ ύπήρξεν 
ολιγοήμερος· διότι, μεταξύ τής άναχωρήσεως καί 
τής έπιστροφής τοΰ Ρεσίτ, ό νικητής κατεβλήθη 
ύπό νέας ραδιουργίας, καί έξωρίσθη εις Α,δριανού- 
πολ'.ν. Καί ένω ό Μαχμούτ έσκέπτετο νά τόν άνα- 
καλέσγ,οί εχθροί του άπέσπασαν, έν τώ μέσω νυκτε
ρινών όργείων, τήν υπογραφήν τοΰ Σουλτάνου δι’ ής 
κατεδικάζετο ό Πασάς εις θάνατον. 0 εύγενής καί 
αξιοπρεπής Περτέβ, ευπειθής Οθωμανός καί ποιητής, 
προσήλθεν εις τόν βρόχον άφοΰ άπεχαιρέτησεν, ώς ό 
κύκνος, τήν ζωήν διά στίχων έναρμονίων.

Ολίγας ημέρας μετά τήν καταστροφήν ταύτην 
διέβη ό Ρεσ ίτ Πασάς διά τής Αδριανουπόλ,εως, όπου 
εύρε χλωράν έτι τήν γήν τήν καλύψασαν τόν προςάτην 
του, ένω ένόμιζεν ότι ή τον εις τής ίσχ ύος τόν κολοφώνα. 
Τό άποτρόπαιον τούτο παράδειγμα τών φρικωδών τοΰ 
δεσποτισμοΰ καταχρήσεων προσέβαλε βαθύτατα τό 
πνεΰμά του, καί όταν εϊσήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν 
ήτον αβέβαιος καί περί αύτής του τής τύχης. 0 Σουλ
τάνος ήγνόει-ίίσέτι τήν πράξίν του· τόν ειχον είπεΐ

ότι ό Περτέβ άπέθανεν άπόπληκτος· ό Ρεσίτ όμως τόν 
άνεκάλυψε τήν αλήθειαν, καί άπήγγειλεν εις αύτόν 
τάς τελευταίας στροφάς τοΰ Περτέβ, τάς οποίας, 
καθό ποιητής καί αύτός, ειχεν εύλαβώς έκστηθίσει. 
Λέγεται ότι ό Μαχμούτ, όστις ειχεν άποβάλει πρό 
πολλοΰ τήν απάνθρωπου συνήθειαν τοΰ ν’ άποκεφα- 
λίζγ τούς καθαιρουμένους ύπουργούςτου, έκλαυσε πι- 
κοώς, καί ότι ό Ρεσίτ πνέων έκδίκησιν κατά τής άνομίας 
άπητησε νά τιμωρηθώσιν οί προκαλέσαντες αύτήν· 
γενναιότερος όμως εκείνων, περιωρίσθη εις τήν απο
βολήν μόνον τοΰ Χαλίλ. Πασά, γαμβρού τοΰ Σουλ
τάνου , καί τοΰ Λκήφ, τών δύω τούτων πρωταιτίων 
τοΰ θανάτου τ*οΰ Περτέβ.

Αναβάς ούτω εις τήν έςουσίαν ήρχισε νά έφαρ- 
μόζγ τάς ιδέα; όσας συνέλαβε κατά τήν πρώτην τής 
Αύσεως έπίσκεψίν του. Τό διοικητικόν του σύστημα, 
λέγουσιν οί συγραφεϊς τής όιιτοΐχ ίιτορίας τής 

sh-ατο.ίής, διεκρίθη δι’άδιακ-όπων πρός τήν βελ- 
τίωσιν αγώνων. Ι.ίς εκείνον οφείλεται ή σύστασις 
τών δύω τοΰ Κράτους συμβουλίων τών κανονιζόν- 
των τήν ένέργειαν τής Κυβερνήσεως, καθώς καί ή 
τοΰ συμβουλίου τής δημοσίας ώφελείας, καθήκον 
έχοντος τήν παρασκευήν καί επεξεργασίαν τών 
διοικητικών νομοσχεδίων. Αλλά παρ'ολίγον αί εύγε- 
νεΐςτου αύται προσπάθειαι νά τόν καταστρέψωσιν, 
έάν αί Εύρωπαϊκαί Δυνάμεις δέν άνελάμβανον νά τόν 
ύποστηρίξωσιν έναντίον τής ζηλοτυπίας τών Τούρ
κων καί τών φόβων τής Ρωσίας. Π μεταξύ τής 
πρώτης καί δευτέρας γενεάς περί μεταρρυθμίσεως 
πάλη ήρχιζεν ήδη νά αναπτύσσεται· ό Ρεσίτ ήτον 
έπί κεφαλής τής νέας , έχων αντιπάλους τόν 
Χοσρέφ, τόν Χαλιλ καί τόν Αχμέτ τόν παραδόσαντα 
διά προδοσίας εις τόν Μεχμέτ Αλή, μετά τήν μάχην 
τοΰ Νεζίβ, τόν στο'λ,ον τοΰ Σουλτάνου, φθονοΰντας 
πάντα έχοντα τήν ικανότητα νά διαφιλονεικήσγ εις 
κύτούς τήν έςουσία', καί πρό πάντων αύτόν τόν Ρε
σίτ. At επίβουλοι καί δολεραί προσβολαί των ήσαν 
έγγύς νά τόν καταβάλωσιν, όταν είδε τήν ανάγκην τοΰ 
νά εγκατάλειψη τήν έγκαταλείπουσαν αύτόν έξου- 
σίαν διά νά έξορισθφ εις τήν έν Αγγλία πρεσβείαν. 
Συντελέσας εις τήν άποπεράτωσιν τής έμπορικής συν
θήκης τοΰ 1838, άνεχώρησεν έπ'ελπίδι τοΰ νά κα- 
τορθώση μεταξύ Τουρκίας καί Αγγλίας έπιμαχίαν 
κατά τής Αρκτου. Πριν δέ φθάσρ εις Λονδΐνον, 
έπεσκέφθη Λολλά τής Εύρώπης μέρη, τούς Παρισίους, 
τάς Βροοσέλ.λας, τό Βερολίνου, τήν Βιένναν καί τήν 
Ρώμην, οπού παρουσιάσθη εις τόν Πάπαν. Περί-] 
στάσις πάντγ καινοφανής εις τοΰ Οθωμανικού Κρά-j 
τους τήν ιστορίαν.

Εύρίσκετο εις Παρισίους περί τά τέλη τοΰ 1839 
ότ έμαθε συνχρόνως καί τόν θάνατον τοΰ Σουλτάνου 
και τήν έν Γΐεζιβκατατροφήν τοΰ Τουρκικού στρατοΰ. 
Επανήλθεν αμέσως εις Κωνσταντινούπολιν, όπου 
έφθασεν έν κχιρώ διά νά προλάβρ τάς έναντίον του 
ραδιουργίας τοΰ Χοσρέφ. Χάρις εις τάς άναφυεί- 
σας δυσκολίας μετά τόν θάνατον τοΰ Σουλτάνου, 
ό πολύμητις γέρων εϊχεν άναλάβει τήν έεουσιαν. Μή 
εχων ικανήν δύναμιν ό Ρεσίτ νά προσβάλρ τόν πρω 
θυπουργόν κατά μέτωπον , άντέταξε πανουργίαν εις 
τήν πανουργίαν, έφάνη μετριόφρων καί συμβιβαςακός,

Inr

έξήψε τό κατά τοΰ Χαλίλ καί τοΰ Αχμέτ μίσος τοΰ 
Χοσρέφ, καί συμμερισθείς τάς άντιπαθείας του έπί 
συμφωνία τοΰ νά συμμερισθή καί εκείνος τάς ίδικάς 
του, κατώρθωσεν'άπομακρύνη, ολίγον κατ’όλίγον τούς 
έχθρούς του άπό τήν άνωτάτην διοίκησιν, καί νά 
καταβάλη τά θεμέλια τής έπί τοΰ διβανίου έπιρροής 
του. Πεπεισμένος δέ ότι.ή κρίσιμος θέσις τής αύτο
κρατορίας, έπαπειλ.ουμένης άπότε τόν Μεχμέτ Αλήν, 
τήν εύρωπαϊκήν διπλωματίαν καί τόν γενικόν τών 
I ούρκων καί τών ραγιάδων ερεθισμόν, άπήτει μεταρ- 
ρύθμισίν τινα όχι μόνον ώς πρός τούς τύπους, άλλά 
καί ώς πρός τάς βάσεις τής γηραιάς εκείνης καί 
παραλελ,υυ.ενης κοινωνίας συνέταξε πράξιν όρις-ικήν 
τήν όποιαν παρεδέχθ ησαν οί συνάδελφοί του, τό δι- 
βάνιον, ό νέος Σουλτά/ος, καί καθιέρωσεν ό Σέχ-ου- 
ίσλάμης.

Τήν 3 Νοεμβρίου 1839, οί αντιπρόσωποι όλων 
τών Εύρωπαϊκών Δυνάμεων, ό πρίγγιψ τοΰ Ζονανβίλ 
μετά τών επιτελών του, οί υπουργοί τοΰ Κράτους, 
οί πασάδες διοικηταί τών επαρχιών, οί τοΰ ανώ
τατου βαθμού στρατηγοί, οί τά πρώτιστα φέροντες 
ύπάλληλοι, τό σώμα τών Ουλεμάδων , οί πα- 
τριάρχαι τών Χριστιανικών Εκκλησιών, επιτροπή τις 
τραπεζιτών, έτέρα τών συντεχνιών, καί έπί τέλους 
πλήθος άπειρον συγκείμενον άπό τόν κατακτητήν 
καί άπό τόν κατακτηθέντα λαόν, μετέβησαν εις εύ- 
ρύχωρόν τινα πεδιάδα κειμένην έντός τής περιφέ
ρειας τοΰ σεραγίου καί πλ,ησίον τοΰ κιοσκιού τού 
ΓKicv.l Xart. Καθήσαντος τοΰ νέου Σουλτάνου εις 
τό κιόσκιον, ενώπιον τοΰ όποιου ειχεν άνεγερθή βήμα, 
ό Ρεσίτ Πασάς άνέβη εις τό βήμα τούτο, καί άνέ- 
ίγνωσε μέ φωνήν λαμπράν καί έναρμόνιον τό περί 
ΐτής μεταρρυθμίσεως τοΰ Κράτους αύτοκρασορικόν 
ψήφισμα.

Νομίζομεν περιττόν νά άναπτύξωμεν ενταύθα τούς 
όρους τοΰ ψηφίσματος τούτου. Ο κόσμος όλοςέγνώρ.σ: 
πρό πολλοΰ τάς περί προσωπικής ασφαλείας , περί 
ιδιοκτησίας, περί τιμής, περί τακτικής είσπράξεως 
τών φόρων, περί στρατιωτικής άπογραφής καί περί 
δικαιοσύνης διατάξεις του, καί πεό πολλοΰ όμολο- 
γεΐται ή άζία λόγου μεταβολή, ήτις είσήςε τήν πρό
οδον καί τόν πολιτισμόν εις τό άπέραντον κράτος 
τών όσαανλίδων.ι

Είναι αξιοθαύμαστος ή δρα^ηριότης καί ή εμπει
ρία, δι’ ών ήγωνίσθη ό Ρεσίτ Πασάς νά έφαρμόση 
τό ψήφισμα τοΰ Γκιούλ-Χανέ. Μόνην έχων συνερ- 
γόν τήν ευάριθμον ομάδα όλιγίστων τινών τίμιων 
καί νοημόνων δημοσίων υπαλλήλων, κατώρθωσε διά 
τής δυνάμεως τοΰ μαγευτικού του λόγου νά φωτίση 
τόν νοΰν καί νά έλκύση, τήν φύσει αγαθήν καί γεν- 
ναίαν τοΰ Σουλτάνου κα^δίαν, καί μέ όλας τάς δυσ
κολίας τάς γεννηθείσας άπό τό αιγυπτιακόν ζήτημα, 
διετήρησεν έπί δύω έτη την επιρροήν του έναντίον 
όλων τών εσωτερικών καί διπλωματικών ραδιουρ
γιών, καί ένήργησε τφλλ.^ις βελτιώσεις. Εκ τούτων 
αί μάλλ,ον αξιοσημείωτοι είναι, ή κατάργησις τοΰ 
’Ι.ΙτίΡαρΐου ή τοΰ τρόπου καθ’δν είσεπράττοντο οί 
δημόσιοι φόροι, συστήματος τά μέγιστα αυθαίρετου 
καί καταθλιπτικοΰ , καθ’ 0 άφίετο εις τούς Πασά- 
δα, καί τούς διοικητές ή κατ’ αρέσκειαν φορολογία*
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r μεταρρύθμισις του τρόπου τις είσπράξεως των έκ 
των ^-οφαησήωκ εισοδημάτων, καί πρό πάντων, 
πράγμα άνήκουστον εις τήν Τουρκίαν, ή εξ άνδρών 
διαφόρων εθνών καί θρησκειών συγκρότησις των δη
μοτικών Αρχών, συγκειμένων σήμερον έκ Χριστιανών, 
Οθωμανών καί Ιουδαίων, καί άποφασιζουσων περί 
τών εγχωρίων των ύποθέσεων κατά πλειονοψηφίαν. 
Συνετάχθη κώδηξ ποινικός κανονίζων την ενέρ
γειαν της δικαιοσύνης , καί ό μεγαλεπήβολος Ρεσίτ 
Πασάς δέν συνεστάλη νά τιμωρήση τούς παρα- 
βάτας τών νόμων, όσον ύψηλήν θέσιν καί άν κατεϊ 
χον εις την κοινωνίαν, ό Ακίφ Πασάς έξωρίσθη είς 
την Α,δριανούπολιν ό Αφήζ Πασάς καθγρέθη· ό 
Χουσεΐν Πασάς, ό φρικτός τών γενιτσάρων εξολο
θρευτής, έπεπλήχθη· ό Ταχίρ Πασάς κατεδικάσθη 
διά κατάχρησιν· ό Χαλίλ Πασάς, ό γαμβρός του 
Σουλτάνου , άπεβλήθη τής ύπηρεσίας , καί αύτός ό 
γέρων Χοσρέφ άπεμακρύνθη καί δεύτερον τής 
εξουσίας.

Εν τώ μέσω τών εσωτερικών τούτων περισπα
σμών, τό Τούρκο-Αιγυπτιακόν ζήτημα περιεπλέκετο 
ετι μάλλον. Εννοών υπέρ πάντα άλλον Οθωμανόν 
τάς συνέπειας τοΰ εμφυλίου πολέμου, ωφελίμους εις 
μόνους τής Τουρκίας τούς εχθρούς , ό Ρεσίτ Πασάς 
έπεθύμει νά συμβιβασθώσι τά πράγματα άμέσως 
μεταξύ τού νέου Σουλτάνου καί τοΰ γέροντος τής 
Αίγυπτου Πασά, καί τής επιθυμίας του ή πραγματο
ποίησή ήτον τόσω μάλλον εύκολος, καθόσον ό ακά
θεκτος τοΰ Μεχμέτ Αλή εχθρός, ό Μαχμούτ, δέν 
υπήρχε πλέον μεταξύ τών ζιόντων· άλλ’ ή Εύρώπη, 
προλαβοΰσα τήν είς Κωνς-αντινούπολιν έπάνοοον τοΰ 
Ρεσίτ, έπελήφθη τής ύποθέσεως. Τήν δυσκολίαν 
αύτήν είχε θεωρήσει ό πρίγγιψ Μέτερνιχ ώς μέσον 
τοΰ νά φθάσγ είςδιπλοΰν σκοπόν· ν άκυρωθτ, ή άπο- 
κλειστική τής Ρωσίας προστασία, ή βάσιν έχουσα 
τήν συνθήκην τοΰ Ούνκιάρ Σκελεσή, καί νά κατα 
στραφή ή Αγγλογαλλική συμμαχία· προτείνας άρα 
πρώτος τήν ιδέαν τοΰ νά συστηθγ δια συγχρόνου 
καί ομοφώνου τών δυνάμεων εγγράφου ή κοινή αύτών 
μεσολάβησις, κατόρθωσε νά γείνγ αύτη δεκτή· ό 
δέ Ρεσίτ, ευρών ούτωπως διατεθέντα τά πράγματα 
κατά τήν άφιξίν του, έβιάσθη νά μείνγ άπλοΰς θεα 
τής, ένω ή Εύρώπη έσφετερίζετο τό δικαίωμα τοΰ 
νά είρηνεύσγ τούς δύω όσμανλίδας. όλος ό κόσμος 
γνωρίζει οποία ύπήρξεν ή είρηνοποίησις αύτη· ή όύ- 
ναμις τοΰ Μεχμέτ Αλή συνετρίβη, καί ή αύτοκρα

σβυς είς τήν Γαλλίαν, μέ ό'λην τήν προς αύτόν εύ- 
αν τοΰ Σουλτάνου.
Αλλ’ένώ οί εχθροί του ήγωνίζοντο νά έξαλείψωσιν 

ό',τι αύτός είχε σχεδογραφήσει, ούτος έπανελθών είς 
τήν Εύρώπην, έξηκολούθει τάς περί τοΰ δυτικού 
πολιτισμού μελέτας του, διευθύνων αύτάς πρός τόν 
μέγαν σκοπόν του, τήν άναγέννησιν τοΰ Οθωμανικού 
Κράτους.

0 νέος Σουλτάνος ήσθάνετο ύπέρ πάντα άλλ,ον τήν 
ανάγκην τής άναγεννήσεως ταύτης· διό καί ολίγον 
καιρόν μετέπειτα μετεκάλεσεν έκνέου είς τήν πρω
τεύουσαν του τόν ένδοξον μεταρρυθμιστήν άλλ’ ή 
ραδιουργία τόν άπέμπεψε καί πάλιν είς τήν Γαλλίαν. 
’Επανελθών είς Κωνςαντινούπολιν μετά τέσσαρα 
έτη. έπανέλαβεν έν πρώτοις τήν διεύθυνσιν τοΰ έπί τών 
εξωτερικών ύπουργείου καί μετά ταΰτα τήν τής έπι- 
κρατείας ολοκλήρου. Ολαι του αί μέριμναι, όλοι του 
οί αγώνες δέν έτεινον έπί τρία έτη, είμή είς τήν παρα
δοχήν καί τήν εφαρμογήν"τών μέσων εκείνων, ά τινα 
έδύναντο νά κατατάξωσι τήν Οθωμανικήν Αύτοκρα- 
τορίαν μεταξύ τών πολιτισμένων εθνών τής Αύσεως. 
Αλλ’έν τούτοις η κακοβουλία άδιακόπως παρενέβαλε 
προσκόμματα είς τήν ένέργειαν τών σχεδίων του· 
καί εντός τοΰ παλατιού καί μεταξύ αύτών τών ιδίων 
μελών τοΰ ύπουργείου ύπήρχον πολλοί προσπαθοΰν- 
τες νά καταστρέψωσι καί αύτόν καί τά έργα του. Τ όν 
Χαλίλ Πασάν, γαμβρόν τοΰ Σουλ,τάνου καί υπουργόν 
έπί τών ναυτικών, όντα έπί κεφαλής τής ραδιούργου 
αύτής συμμορίας, κατόρθωσε νά ρίψη ό Ρεσίτ, καί 
σταθμίζων καλγτερα παντός άλλου ’Οθωμανού τήν 
σπουδαιότητα τής πολιτικής θέσεως , τήν όποιαν τά 
ατά τήν Εύρώπην απροσδόκητα συμβεβηκότα τοΰ 

1848 έτους είχον παρασκευάσει είς τήν Τουρκίαν, έθεώ- 
ρησε καθήκον του νά είπγ μετά μεγίστης παρρησίας 
τήν αλήθειαν είς τόν Σουλτάνον, καί νά ύποδείξγ είς 
αύτόν τάς δυστυχείς περιστάσεις, είς άς έδύνατο νά 
περιπλεχθγ η αύτοκρατορία. ό Μονάρχης έπτοήθη ύπέρ 
τό δέον. Καταδείξας τόν άπό τής Αρκτου κίνδυνον καί 
πιστός είς τήν συμμαχίαν τών δυτικών Δυνάμεων , 
έπρότεινεν ό Ρεσίτ είς τόν ηγεμόνα του νά κάμγ παρα
χωρήσεις τινάς είς τό δημόσιον τής Εύρώπης πνεύμα 
διά τής παραδοχής φιλελευθέρων τινών διατάςεων , 
τάς όποιας η Δύσις δέν ήθελε βραδύνει νά έπευφη- 
μήση· έπρόβαλε τήν κατάργησιν τοΰ Λα ρατσών καί 
τήν άναγνώρισιν τής μαρτυρίας τών Χριστιανών ένω- 
πιον τών Τουρκικών δικαστηρίων. Αλλ’ έξ άλλου 
μέρους οί έχθροί τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός δεν 
έπαυον παριστάνοντες αύτόν είς τόν Σουλτάνον ώς 
υπουργόν επικίνδυνον, ζητοΰντα νά μιμηθγ τά ανα
τρεπτικά τής Αύσεως κινήματα· κατ’αύτούς, τό σύ- 
ςημάτου δέν άπέβλεπεν είμή αύτήν τοΰ ισλαμισμού 
τήν κατάργησιν, χάριν τών απίστων, ό δέ συνυπουρ- 
γός του Σαίδ Πασάς μετεχειρίσθη μέ τόσην επιδεξιό- 
τητα, μέ τόσην τόλμην καί μέ τόσην πειθώ τά όπλα 
τής συκοφαντίας, ώστε ό Σουλτάνος μάλλον φοβηθείς 
τούς έσωτερικούς σπαραγμούς ή τούςέκ τής Αρκτου 
κινδύνους, έπροτίμησε’τήν δημοτικότητα τοΰ ισλαμι
σμού άπό τήν δημοτικότητα τής Εύρώπης. Οθεν καί 
τήν 15 Απριλίου 1848, ό Ρεσίτ Πασάς άπελύθη τής 
ύπηρεσίας, διατηρηθείσης, πράγμα παράδοξον είς τήν

τορία , άπαλλαγεϊσα άπό τήν αποκλειστικήν τής 
Ρωσίας προστασίαν, υπεβλήθη είς τούς γενικούς 
όρους τοΰ εύρωπαϊκοΰ δικαίου, τούς κανονισθέντας 
άπό τήν έν Βιέννη συνθήκην. Καί όμως ή ρωσική 
επιρροή ούχ ήττον έμεινεν άκεραία, καί έπηύξησε 
μάλιστα μετά τήν ρήξιν τής άγγλογαλλικής συμ 
μαχίας. ίΐ θεοβλάβεια, η ζηλοτυπία, ό φθόνος, τά 
πάθη όλα ήρεθίσθησαν, τά πάντα συνεκινήθησαν κατά 
τοΰ Ρεσίτ Πασά, καί τήν 15 Μαρτίου 1841, ημέρας 
τινάς μ.ετά τήν έξ Αλεξανδρείας είς Κωνσταντινού 
πολιν επάνοδον τοΰ Οθωμανικού στόλου, ένω, διαλυ 
θέντος όριστικώς τοΰ αιγυπτιακού ζητήματος, ήτοι· 
μ.άζετο νά ένασχοληθγ έν άνέσει είς τήν έφαρμογήν 
τών έσωτερικών μεταρρυθμίσεων, έξωρίσθη ώς πρέ

Τουρκίαν , όλης τής πρός αύτόν εύνοιας τοΰ αύτο- 
κράτορος.

Αλλ’ οί καρποί τών αγώνων τοΰ ενδόξου μεταρ- 
ρυθμιστοΰ είχον ήδη αρχίσει νά βλαστάνωσι, καί ή 
Τουρκία ήσθάνετο πλέον τήν ανάγκην τών βελτιώ
σεων καί τής προόδου. Οθεν καί όλίγας ημέρας μόνον 
μετά τήν πτώσιν του ό Ρεσίτ Πασάς διωρίσθη μέλος 
τοΰ συμβουλίου άνευ ύπουργείου, τρεις δέ μήνας 
μετέπειτα έπανήλθεν είς τήν γενικήν διοίκησιν τοΰ 
Κράτους όνομασθείς έκ νέου μέγας Βεζύρης.

0 Ρεσίτ Πασάς είναι μεσαίου αναστήματος, εύ
ρωστος καί ολίγον παχύς· τό πρόσωπόντου, μελαγ- 
χρινόν καί τακτικόν, πλατύ πρός τό μέτωπον καί 
μακρόν πρός τόν πώγωνα· οί οφθαλμοί του μέλανες 
καί ωραίοι· ή φυσιογνωμία του εξηγεί τόν χαρακτήρα 
τής περισκέψεως καί τής πραότητος δστις ιδιάζει 
είς τούς ’Οθωμανούς. Παρατηροΰντες όμως αύτόν 
προσεκτικώτερον, άνακαλύπτομεν έπικρατέςερα άλλα 
χαρακτηριστικά τήν αγχίνοιαν, καί τήν οξυδέρ
κειαν· τά βλέμμα του σπινθηροβολεί οσάκις, κατά 
τήν συνομιλίαν, ή ύπόθεσις κεντά τήν καρδίαν του. 
Ομιλεΐ ολίγον καί μετά τίνος δισταγμού· λαλεϊ κάλ- 
λιστα τήν γαλλικήν, καί οί είδότες τήν τουρκικήν 
βεβαιοΰσιν ότι όμιλεϊ μετά πολλής εύφραδείας τήν 
γλώσσαν του. Ενασχολεϊται είς τήν ποίησιν κατά τι 
όμως έθιμον τής πατρίδος του, δέν δημοσιεύει τά 
ποιήματα του , άλλα κοινολογεί αύτά είς μόνους 
τούς φίλους του· οί στίχοι του επαινούνται τά μέ- 
γιστα.

Αν καί πολιτισμένος, φυλάττει μετ’άκριβείας τά 
έθιμα καί τά δόγματα τής θρησκείας του. Εχει μίαν 
μόνον γυναίκα καί τέσσαρας υιούς, τούς όποιους είσ- 
ήξεν έσχάτως είς τά πολιτικόν στάδιον. Εν ένί λόγω, 
άν καί δανεισθείς μέρος τών ιδεών τη? Εύρώπης, ό 
Ρεσίτ Πασάς διετήρησεν όλας τής καρδίας τάς άρε- 
τάς όλας τάς χρηστάς οίκογενειακάς ιδιότητας, δι’ών 
έν γένει διακρίνεται ή οθωμανική φυλή.

ΤΟ ΚΑΚΟΪΡΓΕΙΟΔΙΚΕΙΟΝ

ΊΉ2 EAISABETTSiJYOS.
(M? ον πρωτότυπόν).

Ο Λό'ρδος Φάβερτών, άφ ού μετά τό πανεπιστή
μιου τήςιόξφόρτης έγεύθη όλων τών τέρψεων τοΰ 
Λονδίνου, καί τάς εύρε χωρίς ούσίαν, κυριευθείς άπό 
αίφνήδιον καί ακαταμάχητου κόρον, έπέβη είς τό 
πρώτον Ωκεανοπόρον ατμόπλουν, καί άπέπλευσεν 
είς τήν Αμερικήν. Εκεί περιήλθε πόλιν μετά πόλιν 
ολόκληρον τήν Συμπολιτείαν, άλλ’ούδαμοΰ άπήντησεν 
ό,τι έζήτει, τήν διασκέδασιν. Από τήν βόρειον άπε- 
φάσισε νά μεταβγ είς τήν νότιον Αμερικήν, καί έφθα- 
σεν είς τό χωοίδιον Ελισαβεττώνα, τό πομπωδώς 
Πόλιν έπικαλούμενον , καί κείμενον είς Αρκανσάς , 
τήν τελευταίαν έπαρχίαν πρός τό Τεξάς. Καταβάς 
τοΰ ίππου του, ΐστατο μέ έσταυρωμένας τάς χεΐρας 
είς τό μέσον τής λεγομένης όδοϋ, έθεώρει μέ νεναρ- 
κωμένον καί αδιάφορου βλέμμα τάς έπτά ή οκτώ 
οικίας, τάς άπαρτιζούσας τήν ΠόΛιν, καί έχασμάτο 
είς τρόπον τόσον ύπερβολικόν, ώστε άν δέν είχε

σιαγώνα έκ γεννετής αγγλικήν , δηλαδή πλασθεΐσαν 
νά μασγ τό δερματώδες poOnely, ήθελ.εν άναμφιβό- 
λως τήν έξαρθρώσει.

— Λ! πώς; δέν βλέπω φάντασμα ; άνέκραξεν αί
φνης όπισθέν του φωνή γνως-ή. Ο .Λόρδος Φάβερτών είς 
τήν Ελισαβεττώνα;

0 Λόρδος άνεσκίρτησε, καί μεταγράφεις είδε τόν 
ποτέ συμμαθητήν του Ερρίκον Δείξωνα, έκτείνοντα 
πρός αύτόν τάς άγκάλας του·

— Φίλτατε ’Ερρίκε, άνέκραξεν, ή αγαθή μου τύχη 
σ’έ'τειλεν είς ταύτην τήν έρημον, ήλθα, φίλε, νά 
διασκεδάσω, καί τό έπέτυχα ! Τί πλήξις, τί μονο
τονία! Λαός έμ.πόρων, πόλεις σιτοπώλων! είς κάμ- 
μίαν δέν εύρον τί νά κινήσγ τήν προσοχήν μου. Είς 
όσας έμεινα δώδεκα μόνον ώρας, έβλασφήμησα δωδε- 
κάκις τήν στιγμήν, καθ’ ήν τάς έπάτησα. Υπάγω 
τώρα νά ίδώ τί θά ευρώ είς άλλα κλίματα πριν άπο- 
θάνω έδώ άπό σπλήνα. Υπάγω είς τό Μεξικόν καί 
έπειτα είς τήν Βρασιλίαν. Δέν μέ συνοδεύεις, ’Ερρίκε;

— Εως τό Μεξικόν δέν δύναμαι νά σ’άκολ.ουθήσω, 
άλ.λά θά συνοδοιπορήσωμ,εν ολίγον διάστημα. Εςά- 
λην άπό τήν Βασιλικήν Εταιρίαν τών έπιστημών νά 
εξετάσω γεωλογικώς ταΰτα τά μέρη, καί αί όδηγίαι 
μου είς τήν έπαρχίαν Τεξάς μ.έ περιορίζουν. Αλλά, 
έλπίζω , έν όσω καν είμεθα όμοΰ, νά μήν άποθάνωμεν 
άπό σπλήνα. Τό κατ’έμ.έ, σέ βεβαιώ, προ τριών μηνών 
όποΰ περιηγούμαι, όχι μόνον άκόμη δένέπληξα, άλλά 
διασκεδάζω ώς ό Μωάμεθ είς τόν παράδεισόν του.

— Ω! τούλάχιστον παράδοξον είναι τούτο. Πού 
τήν εύρίσκεις, δέν μοί λέγεις, τήν διασκέδασιν ;

— Δέν θά σ’είπώ, ίάώ/ θέ των θεατρικώτερον 
τήν χεΐρα είς τήν καρδίαν μου, είπεν ό Δείξων γελών, 
άλλά θά σ’είπώ , πανταχον. ’ΐδού έπί παραδείγ- 
ματι· Είμαι βέβαιος, μικροτέραν καί μονοτονωτέ- 
ραν πόλιν άπό τήν ’Ελισαβεττώνα είς όλην τήν περι
ήγησή» σου δέν θά άπήντησας. Αν σ’ήτον δυνατόν, 
δύω ώρας έδώ δέν θά έμενας.

— Ούτε δύω λ,επτά, σ’έγγυώμαι.
— Λοιπόν , τί στοίχημα , ότι κ’έδώ , άν θέλγ,ς , 

ήμπορεϊς νά εύρη,ς διασκέδασιν ώστε όχι λ,επτά, άλλά 
ώρας νά μείνη,ς μετ’εύχαριστήσεως.

— ίί! όσον δι’ αύτό, στοιχηαατίζω τό δουκικόν 
στέμμα τοΰ πάππου μου.

— Οχι τούτο, άλλά τόν άραβικόν ίππον σου.
— Εστω τόν άραβικόν ίππον !
— Ας ίδώμεν λοιπόν! ’ΐδού άμέσως, άς έξετά- 

σωμεν τί συμβαίνει έκεϊ είς τήν μικράν εκείνην κα- 
λύβην, ή κυψέλην, άν θέλγ,ς, όπου ώς μέλισσαι περι- 
βομβοΰσι καί εισέρχονται καί έξέρχονται τόσοι άν
θρωποι. Βλέπω καί σημαία κυματεϊ δεδεμένη έπί 
δένδρου έμπρός τής θ|ρας. Ας ίδώμεν τί είναι.

— Αν τοιαύτην μ’υπόσχεσαι διασκέδασιν, είπεν 
ό Λόρδος , εύδαίμων έγώ! Νά εύθυμήσωμεν είς τό 
οινοπωλείου τής Ελισαβεττώνος, αύτό μόνον έ'λειψε!

—ζ Καλήν θέλησιν καί καλήν καρδίαν, άπεκρίθη 
εύθύμως ό Δείξων, ‘αύτνι είναι ή μέθοδός μου. Θά περι- 
μείνωμεν πού θά περιμείνωμεν τί μάλλον έδώ 
παρ’έκεϊ; Αν θέλγς νά τηρήσω τήν υπόσχεσήν μου, 
παραδόσου είς τήν οδηγίαν μου.

Ούτως έπορεύθησαν πρός τήν καλύβην. ήτον
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άθλιον, ξύλινον, ετοιμόρροπου οικοδόμημα εϊκοσιτεσ- 
σάρων ποδών μήκος εχον και πλάτος, και αχυρώνα 
μάλλον ή άλλο τι όμοιάζον. Εμπρός ούτοΰ άπήν- 
τησαν γέροντα, κρατούντα οίνου φιάλην καί ποτή- 
ριον εις τάς χεΐρας, όστις αποτεινόμενος προς αύτούς,

— Είσέλθετε, κύριοι, τοΐς έφώναξεν· είσ λθετε* 
υπάρχει τόπος ακόμη. Αλλά πριν, σάς συμβουλεύω, 
πίετε μίαν,—δρόσισδήτε ολίγον είναι Αρκανσάς κα· 
θαοός!—διότι δεν είναι άπίθανον ν’άργήσητε.

—[ Εύχαριστοϋμεν, άπεκρίθη ό Δείξων· δεν διφώ- 
μεν πρός τό παρόν. Ί οΰτο είναι άναμφιβόλως τό 
οίνοπωλεϊον, τό ζενοδοχεϊον, ή πώς τό ονομάζετε ; τής 
πόλεως. Αλλά δεν μοί λέγεις , είναι καθ’ ήμέραν ά 
τόση συρροή; τρέχει ό κόσμος ώς άν ήτον έκεϊκάνέν 
θέαιια, ώς άν είχατε νά κοεμάσητέ τινα σήμερον.

— Σήμερον δέν πιστεύω, άπεκρίθη ό γέρων ι'σως 
τόν κρεμάσωμεν αΰριον.

— Πώς λέγεις, φίλε ; ποιον θά κρεμάσετε αΰριον;
— Αύτόν δά όπου δικάζομεν εδώ μέσα.
— ΐΐδώ δικάζετε; εις τό χαφφενεΐον δικάζετε; 

περίεργον τοΰτο !

To xaxovpytioSixtior τής ΕΛισαβίΐτ&χος.

aV1, 1

Qtm εϊσηλδον εις τήν καλύβην, τήν εύρον πλήρη, 
καί κατ’ έκείνην τήν στιγμήν διάφοροι προσπάθειαι 
εγίνοντο όπως έπιβληθή τις σιωπή εις τόν όμιλόν 
εκείνον τον άτάκτως λαλοΰντα, φωνάζοντα ,*θορυ- 
βοΰντα, κινούμενον. Μόλις δέ έφαίνετο άποκαθιστα- 
μένη σχετική τις ησυχία , καί ό δικαστής άναςάς, 
ήρχισε ν άποτείνη τόν λόγον πρός τους ενόρκους , 
όταν αίφνης ήκουσθη ήχηρά καί όξεϊα τοΰ γέροντος 
ή φωνή, κράζουσα: Πίετε κύοιοι! δρόσισδήτε όλίνον.

— Απατάσδε, κύριε, τούτο όπου βλέπετε δεν 
είναι το καφφενεΐον.

— Αλλά;
— Αλλά τό κακουργειοδικεΐον τής επαρχίας.
— Τό κακουργειοδικεΐον τούτο τής έπαρχίας ,

ανέκραξε καγχάζων ό Λόρδος Φάβερτών. ft ό θαυμά
σιος ναός τής ©έμιδος!

— Φίλε Λόρδε, είπεν ό Δείξων, πρόσεχε, καί 
κινδυνεύει ό ίππος σου.

— Ιίαι εις τόν υπόδικον τί έγκλημά. αποδίδεται; 
ήοώτησε περιέργως ό Λορόος.

— Φόνος, κύριε , έκ προμελέτης. Αλλ'είσέλδετε, 
αν δέλητε νά εύρητε τόπον ακόμη.

— Τί λέγεις περί τής προσκλήσεως, Φάβερτών , 
ήρώτησεν ό Δείξων.

-— Σοί ομολογώ ότι είμαι περίεργος νά ίδώ τό 
παράδοξον τοΰτο κακουργειοδικεΐον.

— Καλόν σύμπτωμα, ήγαπητέ· άς είσέλδωμεν· 
άμα βαρυνθή,ς είδοποίησόν με.

είναι Αρκανσάς καθαρός. Αλλά διάφοροι φωναί: «ψτ ! 
ψτ! ή συνεδρίασις ήρχισε! » τόν διέκοψαν.

— Τόσον τό χειρότερον διά σάς, έκραξεν ό γέρων- 
δά περιμείνητε τόν Αρκανσάς μου έως εις τό τέλος· 
καί άπέΟεσε τήν φιάλην του υπό τό γραφεΐον τοΰ 
δικαστοϋ, περί ό έκάδηντο οί δικηγόροι, όλον τό 
ακροατήριου άνεκάγχασε , καί ό Φάβερτών περισσό
τερον άπό όλους.

— θέ'λεις νά πηναίνωμεν ; τώ έοώτησεν ό Δείξων.

— ft! άφες, τί βιάζεσαι; είπεν ό Φάβερτών. Περι- 
εγότερον δικαστήριον δεν μ’έτυχε νά ίδώ.

έν τούτοις δ’ ό δικαστής έπανέλαβε τήν δημη
γορίαν του πρός τούς ενόρκους, τούς προσεκάλεσεν 
εις προσοχήν καί εις άμεροληψίαν, καί τούς προέ- 
τρεψε ν’άποφασίσωσι κατά συνείδησιν, χωρίς ν’ άπο- 
βλέψωσιν είς μ.ΐσος ή εις φιλίαν.

Αλλ’έν ω έλεγεν ούτος , μειράκιόν τι έκ τής όμη 
γύρεως, ίστάμενον όπίσω τής καθέδρας του, έσυρεν 
αυτήν έλαφρώς πρός εαυτό όταν έμενε κενή, καί λαβόν 
μαχαιριδίου έκ τοΰ κόλπου του, ήρχισε λίαν έμ- 
βριθώς καί άσύχως νά πελεκά έ'ν τόρευμα κοσμούν 
τό δεξιάν μέ^ος τοΰ έρείσματός της, καί ού τό άν- 
τίστοιχον έλλειπεν εις τό αριστερόν. II άσυμμετρία 
αύτη έλύπει , ώς φαίνεται, τοΰ νεανίου τό καλλιτε
χνικόν αίσθημα.

0 δικαςής, τελειώσας τήν προτροπήν του, ές-ράφη 
διά νά καθήσν)· αλλά βλέπων ότι ή καδέδρα του 
εΐς.χεΐρας τοΰ μειράκιου, άφ’ ού έπερίμεινεν όλίγας 
στιγμάς, άποκαλύψας τήν κεφαλήν καί χαιρετήσας 
αύτόν· «Κύριε, τώ είπεν, όταν τελειώσητε

Ο νέος έρυθρίασεν ώς σεΰτλον καί άπέόοσε τήν 
καβέδραν, ό δέ γενικός γέλως κατεκάλυψε τήν φωνήν 
τοΰ είσαγγελέως, άρχίσαντος τήν κατηγορίαν,

— Δείξων, είπεν ό Φάβερτών, σοί χρεωστώ τόν: 
ίππον μου.

’Εκ τοΰ λόγου τοΰ είσαγγελέως έξήγετο ότι ό 
Ιάκωβος Πατλέϋ, κτηματίας έν Αρκανσάς, κατη- 

γορεΐτο ώς δολοφονήσας τόν Ναθαναήλ Στεφενσώνα, 
Ολων τά βλέμματα έστράφησαν τότε πρός τόν

κατηγορούμενον. Π καταβεβλημένη καί έκπεπληγ- Στέφενσων.
μενη μορφή του, αν και ενεπνεεν οίκτον, προόιευεσεν 
όμως πάσας τάς πεποιθήσεις κατ’αύτοΰ , καί έκρίθη 
ώς προφανής άπόδειξις τής τύψεως τοΰ συνει- 
δότος του.

Οί δύω ξένοι, μείναντες έως τότε, δέν ήθελησαν 
ν άναχωρήσωσι πριν άκούσωσι καί τούς μάρτυρας 
έλπίζοντες ότι ίσως ήθελαν έχει δραματικόν τι, είτε 
τραγικόν ή καί κωμικόν, αί περιστάσεις τοΰ εγκλή
ματος.

0 πρώτος μάρτυς ήν βουκόλος τών περικειμένων 
όασών. όμολόγησε δέ ότι κατά τήν 1 τοΰ μηνός, 
διερχόμενος ήμίσειαν ίσως ώραν μετά μεσονύκτιον 
όιά τής δέσεως μεταξύ τής ’Ελισαβεττώνος καί τής 
έπαύλιος ·9θΰ Πατλέϋ, ήκουσε μακρόθεν θόρυβον καί 
φωνάς, καί προσελδών εύρε κατά γής νεκρόν θερμόν 
έτι καί εις τό αίμάτου πλέοντα, δν άνεγνώρισεν ώς 
τόν Στεφενσώνα· ότι δ’άμεσως εσπευσεν είς τήν πόλιν 
νά εϊδοποιήση τόν αστυνόμον.

Μετ’ αύτόν έξετάσθη είς αστυνομικός φύλαξ, καί 
είπεν ότι, ά'μα ειδοποιηθείς δ αστυνόμος περί τοΰ 
συμβάντος , έ'ώ έπορεύετο ό ίδιος πρός τόν τόπον 
τοΰ έγκλήματος, επεμψέ τινας τών φυλάκων πρός 
άνεύρεσιν τοΰ κακούργου· ότι δ’αύτός μεθ’ένός τών 
συναδέλφων του είδαν μακρόθεν άνθρωπόν τινα βαδί- 
ζοντα είς τό δάσος, πλησίον τοΰ μέρους οπού έκειτο 
ό νεκρός, καί τόν κατεδίωξαν ό άνθρωπος όμως ούτος 
έπροσπάθησε πρώτον νά κρυβή καί έπειτα νά φύγγ. 
Αλλ’ ότι φθάσαντες συνέλαβον τόν κατηγορούμενον , 
καί τόν άπήγαγον είς τήν αστυνομίαν.

Ο άλλος φυλαξ ακουσθείς επεκύρωσε τά αύτά.

είς τό βαλάντιόν του είχε δύω δίστηλα· είς δέ τήν 
ζώνην του κενήν θήκην έγχειριδίου, κεκοσμημένην μέ 
έργυρά έλάσματα, καί εχουσαν τριγωνικήν τήν οπήν. 
— ός πρός τόν κατηγορούμενον δέ άνέφερεν ότι 
όταν παρουσιάσθη είς τήν αστυνομίαν ήτον λίαν τεθο- 
ρυβημένος· ότι αί χεΐρές του καί ό χιτών του είχον 
κηλίδας αίματος, καί ότι ύπό τόν έπενδύτην του εύ- 
ρέθη κεκριμμένον εγχειρίδιου έχον τήν λαβήν άργυραν, 
καθη,μαγμένον δέ έως τοΰ ήμίσεως μήκους τής λε- 
πιδος , ότι τό αίμα ήτον ακόμη νωπόν έπ'αύτοΰ , 
καί ότι ή λεπίς, τριγωνική ούσα, ένηρμόζετο έντελώς 
είς τήν θήκην , καί προσέτι είς τήν πληγήν τοΰ 
νεκροΰ.

(Η θήκη καί τό έγχειρίδιον παρουσιάσθησαν είς 
τούς ένορκους ώς πειστήρια}.

Κτηνοτρόφοςτις έκ τών περίοικων έμαρτύρησεν 
ότι συνεχώς ό φονευθείς Στεφενσών παρηνόχλει καί 
ήδίκει τόν κατηγορούμενον, καί ότι ήκουσε ποτέ 
τούτον λέγοντα πρός τόν Στεφενσώνα: Νά ίδής! 
Δέν θά σέ κρεμάσγι τό κακουργειοδικεΐον τοΰ Αρκανσάς. 
Από τάς χεΐράςμου θ’άποθάνρς !

Οί μάρτυρες τής ύπερασπίσεως δέν είπον τίποτε 
άξιον λόγου. Είς έξ αύτών κατέθεσεν ότι ό Πατλέϋ 
κατά τήν νύκτα τής 1 τοΰ μηνός είχε μείνει έξ- 

ρας είς τό καφφενεΐον τής πόλεως, οπού ήτον καί ό

'Ερωτηθείς άν συνωμίλησαν οί δύω, άπεκρίθη ότι, 
ναι, καί ότι ό Στεφενσών κατά τήν συνήθειάν του 
τφ είπεν αύθάδεις τινάς λόγους.

’Ερωτηθείς τις άνεχώρησε πρώ-ος, άπεκρίθη — ό 
Στεφενσών. — Αν ό Πατλέϋ ήργησε ν’ άναχωρήση 
μετ’αύτόν, άπεκρίθη —όχι.—Αν άνεχώρησε πρό τοΰ 
μεσονυκτίου ή μετά τό μεσονύκτιον , άπεκρίθη ότι, 
ώς νομίζει, μετά.

Αλλοι μάρτυρες είπον ότι ήγέρθη άμα ήκουσε μεσο
νύκτιον είς τής πόλεως τό ώρολόγιον.

Τέλος τρεις ή τέσσαρες κατέθεσαν ότι έγνώρισαν 
τόν κατηγορούμενον πάντοτε καί είς όλας τάς σχέσεις 
του ειρηνικόν καί πραον.

Μετά τούς μάρτυρας λαβών τόν λόγον ό είσαγ- 
γελεύς , είπεν είς τούς ενόρκους μέ τόνον έμφαντικόν, 
μέ ρητορείαν πομπώδη, καί μέ κοινών τόπων σω- 
οείαν, ότι ή υπηρεσία του καθίσταται σήμερον δυστυ
χώς εύκολος· ότι τά πράγματα Λόγων ού χρήζεν 
οτι διά ν’ άποδείξη τη> ένοχήν τοΰ κατηγορουμένου 
τώ ήρκει νά έπαναλάβη τάς καταθέσεις τών μαρ
τύρων ού μόνον τής κατηγορίας, άλλά καί αύτής τής 
ύπερασπίσεως· ότι είναι περιττόν νά υπόδειξη τίνα 

οινήν άπαιτεΐ έτι άχνίζον καί βοών έκ τοΰ τάφου 
τό αίμα τοΰ άδώου} χβθέν άπό χεΐρας μιαιφόνους· 
ότι τό αίμα ζητεί αίμα, ό φόνος φόνον. Ούτως έξι- 
λεοΰται ή κοινωνία! (

0 δικηγόρος τοΰ κατηγορουμένου περιωρίσθη είς 
'γενικότητας, έπανέλαβε τάς μαρτυρίας ύπέρ τοΰ χα-

-
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ρακτήρος τοΰ πελάτου του, ήθέλησε νά έξηγήσγ ολας 
τάς περιστάσεις τοΰ φόνου διά συμπτώσεων· είπεν 
ότι ό Πατλέΰ κατά τύχην διέβαινε όιά τοΰ 
τόπου ό,που τό έγκλημα εγινεν , ότι κατά τύχην 
εύρε την μάχαιραν, ότι ή ζαθζμαγμένη μάχαιρα αίμ.α- 
τωσε κατά τύχην τόνχιτώνά του, και τόσα κατά 
τύχην είπεν, ώστε γσθάνθη ό ίδιος την ανάγκην νά 
έπικαλεσθγ τών δικας·ών όχι τόσον την δικαιοσύνην, 
όσον την ευσπλαχνίαν, εις ήν ό είσαγγελ.εύς είχε κη
ρύξει τόν κατηγορούμενον ούδέν δικαίωμα έχοντα.

0 πρόεδρος άναστάς έπειτα , άνεκεφαλαίωσε τήν 
κατηγορίαν καί την ύπεράσπισιν , έδεσεν εις τούς 
ενόρκους τά δύω ζητήματα· ά άν ό κατηγορούμενος 
είναι ένοχος φόνου· β' άν ύπάρχωσιν έλαφρυντικαί 
περιστάσεις, καί προσεκάλεσεν αύτούς νά έκτελέσωσι 
τό καθήκον των, όσον δεινόν καί άν είναι, κατ’αύς-η- 
ράν δικαιοσύνην καί κατά πεπόίθησιν. Τοΐς ένεδύμισε 
δέ, ότι ήτις δήποτε καί άν ήν ή άπόφασίςτων, έπρεπε 
νά γναι ομόψηφος δ~ω; ίσχύγ.

Σοπΰρίασις τών ίνυς.

πλέον. Είναι περιττόν νά πίριμεινωμεν την άπο- 
σασιν αυτή δέν είναι άμφίβολ.ος·· και δεν πιστεύω 
νά διαλογίζησαι νά μοί προμηθευσης και την όια- 
σκεδασιν τοΰ νά ΐδώ πώς θά 'κρεμάσουν τον κακούρ
γο ν τούτον Πατλέΰ.

— Τούτο μέν όχι, ειπεν ό Αείξων, άν καί διά 
τάν διασκέδασιν θά σ’έζήλευον, φίλε Φαβερτων, πολ 
λαί κυρίαι τοΰ Είδπαρκ· άλλ ούτε παλιν θελιό να 
κλέψου τόν ίππον σου. ή άπόφασις δέν είναι δυνατόν 
ν’ άργήσγ· ή δίκη· είναι σαφής. ϊέ προτρέπω λοιπόν, 
«ς τήν περιμείνωμεν ολίγας στιγμάς· άλλως τε τι

Αμέσως οί ένορκοι ήγέρδησαν νά μεταβώσιν εις 
παρακειμένην τινά καλύβην αχυροσκεπή , καί συγ
χρόνως ώς εις άνθρωπος ήγερδη όλον τό άκροατηριον, 
καί ό δόρυβος ήρχισε πάλιν καταπληκτικότερος η 
πριν, καί ύπεράνω τοΰ θορύβου ήχει ή φωνή τοΰ γέ
ροντας οϊνοπώλου κράζοντος:

—· Πιετε, κύριοι! δροσισδητε ολίγον, είναι Αρ
κανσάς καδαρός. Πίετε, κύριε δικαστά νά δροσισδητε· 
ιδρώσατε ακούουν.

Ταύτην δε την φοράν η πρόσκλησίς του δέν υπήρξε 
ματάία· ό δικαστής πρώτος, καί μετ'αύτόν όλοι οί 
παρεστώτες, μη εξαιρούμενων ούδ' αύτών τών Αγ
γλων μας , έκένωσαν τό ποττίριον άλληλοδιαδόχως , 
καί έπλήρωσαν τόν φόροντων εις τόν γέροντα.

— Σοί ομολογώ , φίλε Αείξων, ότι ή δίκη αύτη 
πολύ μέ διασκέδασεν, ειπεν ό Φάβερτών. όταν έπαν- 
έλ.δου εις τό Λονδΐνον, θά. τάνδιηγηθώ εις τόν καγγελά- 
ριον τοΰ Ζατρικίου , καί θά σοί δώσω τόν αραβικόν 
ίππον. Αλλά, τώρα νομίζω καλόν ν’ άναχωρησωμεν 
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θέλεις άλλο νά κάμωμεν ώς τοΰ ατμοκίνητου τήν 
ώραν;

— Ας περιμείνωμεν λοιπόν.
Καί μετά τάν άπόφασ-.ν ταύτην ήρχισαν οί όνου

φίλοι νά συνδιαλέγωνται, άλλοτε άνακεφαλαιβϋντες 
τά συν-βάντα των, άφ’ότου δέν άπηντήθησαν, άλλοτε 
σχολιάζοντες εύθύμως τήν σκηνήν, ήν ειχον πρό 
οφθαλμών, καί ήτις άδιακόπως τοΐς παρίστα νέας 
«οοροιάς γέλωτος. Αλλ’έν τούτοις ήσυνεδρίασις παρε- 
τείνετο· μετά μιας ώρας σύνδιάλεξιν, άνήψαν τά 
σιγάρα των , καί ήρχισαν νά καπνίζωσι, σιωπηλώς

περιμένοντες. Μετά άλλην ήμίσειαν ώραν, πρώτος 
ό Φάβερτών έλαβε τόν λόγον:

— ΐΐξεύρεις, Αείξων, ότι οί κακουργειοδίκαι σου 
είναι θαυμάσιοι; ©ά είναι άστεϊον άν σκέπτωνται 
νά εΐποΰν ή μή τό Λ'αΐ εις ύπόθεσιν καθ’ ήν ουδέ 
αύτός ό δικηγόρος τοΰ κατηγορουμένου δέν έτόλμησε 
σχεδόν νά είπή τό “Ο ρ-

— Είμαι βέβαιος ότι μανθάνουν τώρα γράμματα 
διά νά γράψωσι τήν ετυμηγορίαν των.

— Είμαι βέβαιος ότι σκεπτόμενοι άπεκοιμήθησαν. 
όμως έστω, τοΰτο κε-τα ττν περιέργειάν μου, θέλω 
νά μείνω.

Καί σύρας δύω εφημερίδας άπό τόν κόλπον του, 
εόοσε την μίαν εις τόν Αείξωνα, καί ήρχισε ν’ άνα- 
γινώσκφ τήν άλλην.

Μετά μίαν ώραν ακόμη, άφ’ού άνέγνω καί την 
τελευταίαν λέξιν τής τελευταίας σελίδος,

— ΐϊξεύρεις, είπε γελών πρός τόν σύντροφόν του, 
ότι διασκεδάζομ.εν κατά παράδοξον τρόπον; \πό 
τό πρωί δέν έφαγα τίποτε. 11 πείνα μοί σπαράττει 
τά έντόσθια· καί οί κύριοι κακουργειοδίκαι σου είμαι 
βέβαιος ότι άν δεν άπέθανον άπό άπληξίαν εις τόν 
άχυρώνά των, άνεχώρησαν πρό πολλοΰ εις τάς οικίας 
των, καί γελούν μέ ημάς ότι τούς περιμένομεν. Είμαι 
περιεργότατος νά μάθω τί ήμπορεΐ νά τούς κράτη 
τρεις ώρας ήδη εις σύσκεψιν, άλλά τοΰτο ύπερβαίνει 
πάσαν αστειότητα πλέον· πεινώ, και σέ συμβουλεύω 
ν άναχωρήσωμεν.

— Ας πηγαίνωμεν λοιπόν, είπεν ό Αείξων.
Αλλά κατά τήν αύτήν στιγμήν έγινε θόρυβος περί 

τήν θύραν. Οί ένορκοι έπέστρεφον εις τήν αίθουσαν 
τών συνεδριάσεων, καί οί δύω ξένοι έμειναν, εννοεί
ται, ακίνητοι είς τήν θέσιν των.

Οί ένορκοι έκάθησαν σοβαρώς εις τάς έδρας των 
ό όέ πρόεδρος αύτών άναστάς,

— Κύριε δικαστά , είπεν, ή ετυμηγορία τών εν
όρκων πρέπει νά είναι ή έκφρασις τής ομοφώνου των 
άποφασεως. Αλλά σκεφθέντες οτι πρό τριών ώρών σκε- 
πτόμεθα ήδη, θεωρήσαντες ότι έφόασε καί παρήλδεν 
ίδη ή ώρα καθ ήν καί ή ύμετέρα έντιμότης, κύριε 
δικαστά, καί,,οί έντιμοι ούτοι άκροαταί γευματίζουσι, 
μή θέλοντες νά καταχρασθώμεν καί τής ύμετέρας 
καί τής έόικήςτων ύπομονής, άπεφασίσαμεν νά σάς 
άναγγείλωμ,εν ότι οί κύριοι ένορκοι ... διατιωνοΰσι 
περί τής ένρχ-ής τοΰ κατηγορουμένου, καί πάσα προσ- 
προσπάθεια πρός άπαρτισμόν τής ομοφωνίας άπέβη 
ματαία.

Τήν παράδοξον ταύτην ετυμηγορίαν έδέχθησαν 
βλασφημίαι καί συριγμοί άπό όλας τάς γωνίας τοΰ 
κακουργειοδικείου.

— Κύριοι ένορκοι, είπεν ό δικαστής έπιβαλών 
σιωπήν είς τόν οργιζόμενον όχλον θεωρών ότι τό 
δημόσιον συμφέρον πρέπει νά προτιμαται τοΰ ιδιω
τικού, ότι είς ούδεμίαν σωματικήν αδυναμίαν πρέπει 
νά θυσιάζη ό δικαστής τήν έκπλήρωσιν τοΰ ιερού του 
καθήκοντος, ότι τέλος, όστις έκ τών ακροατών πεινά, 
έχει τό ελεύθερον νά ύπάγγ νά φάγη, δι’όλα ταΰτα 
σάς προσκαλώ νά έπανέλθητε εις τό δωμάτων τών 
διασκέψεων, καί νά έπαναλάβητε τάς συζητήσεις σας.

Οί ένορκοι ά—εσύρθησαν πάλιν.
(Φυλλάδρν 26, τίυ. Β'.;.

— Τί λέγεις περί αύτών, Φάβερτών ; ήρώτησεν 
ό Αείξων.

— Λέγω ότι είναι ένορκοι πρωτότυποι εις τό 
είδος των ήξιζε νά πλεύσω μύρια μίλλια διά νά 
έλθω νά τούς ΐδώ,

— Πηγαίνομεν;
— Πανταπασι- θά μείνω ώς νά έξέλθωσι. Δέν 

ηκουσας; διαφωνούν! ©αυμασιώτερον πράγμα ποτέ 
δεν μοί ετυχε! Καί δέκα ήμέρας άν μείνω έδώ, 
θελιά νά μάθω οί εγκέφαλοι αύτοί τοΰ Λρκανσάς 
ποιας ενστάσεις εύυνήθησαν νά εύρωσιν ώστε νά δια- 
φω-,ήσωσιν εις τοιαύτην ύπόθεσιν.

— - αί δέν πεινάς ;
— ίΐ! ναι· ομολογώ οτι έπείνασα. Αλλά ά γέρων 

μας άραγε; ...
Ο γέρων λαβών τάς παραγγελίας τοΰ Αείξωνος 

εσπευσεν έζω, καί μετ’όλίγον έπανήλθε μέ δύω ροσ- 
πειφια κατά τό μάλλον καί ήττον ώμά, καί εις τήν 
γωνίαν τής τρκπέζης ήν άφήκαν έπ’όλίγον οί δικη
γόροι κενήν, έστρωσε τό γεύμα τών φίλων μάς.

Ιο γεύμα, βοήθεια καί τοΰ καθαρού κ/ρχανοάς, 
διήρκεσεν ικανήν ώραν μετά ταΰτα τά σιγάρα άλλην 
τόσην· μετά ταΰτα οί δύω Αγγλοι άνέγνωσαν άπό 
μιαν έφημεριόα άκομη, άλλ οί ένορκοι δέν έπέςφεφον. 
Μετά ταΰτα κατά πρότασιν τοΰ Αείξωνος εξήλθον 
ολίγον τού δικαστηρίου εις τόν καθαρόν άέρα, καί μέ 
εκπληξίντων είδαν οτι ό ήλιος έπλησίαζεν εις τήν 
όύσιν του.

— Το άτμοκίνητον μετ όλίγον αναχωρεί, είπεν 
ό Αείξων. Τί κάμνομεν; πρέπει νά λάβωμεν τάς 
θέσεις μας.

Το κατ εμε, φίλε Αείξων, άπεκρίδη ό Φάβερ
τών, δε νά μείνω, δέν θέλω νά μέ νικήσουν αύτοί οί 
Αρκανσάς. Αν δέν μάθω τήν λύσιν τοΰ δικαστικού 
τούτου δράματος, θά μοί βαρύνει ώς έφιάλ.της δι’όλης 
μου τής ζωής. Επειτα ιδού τό πρώτον περίεργον 
πράγμα οπού άπήντησα άφ’ ότου έξέπλευσ’ άπό τό 
Λονύίνον· πώς θέλεις νά τά άφήσω ;

Περιήλθον λοιπόν άκόμη καιρόν τινα είς τό δάσος 
καί είς τάς όχθας τοΰ ποταμού Οόίτου, έφ’ ού είδον 
άποπλέον τό άτμοκίνητον, καί μόνον όταν ό ήλιος 
εόυσεν εντελώς, καί έπήλδεν ή νύξ , παρετήρησαν δέ 
καί τινα κίνησιν είς τό δικαστήριον, έπέστρεψαν πρός. 
αυτό. Τόπον εύρον ευκόλως, διότι ή αργοπορία είχε 
πώς αραιώσει τήν όμήγυριν. Κατ’ αύτήν τήν φιγ- 
μήν ειχον έπανέλθει οί ένορκοι.

— Κύριε δικαστά, είπεν ό πρόεδρος αύτών χαι- 
ρετών , σκεφθέντες ότι έφθασεν ή καν πλησιάζει ή 
ώρα καθ ήν καί υμείς καί τό έντιμον άκροατηριον 
συνηθίζετε νά νυστάζητε άν όχι καί νά κοιμάσθε, 
μή θέλοντες νά καταχβασθώμεν τής ύπομονής σας , 
άπεφασίσαμεν νά σάς άναγγείλωμεν ότι οί κύριοι 
ένορκοι διαφωνούσα άκόμη, καί ούδεμία ελπίς ύπάρχει 
όπως συμβιβασθώσι.

— Κύριοι ένορκοι, άπήντησεν ό δικαστής άπο- 
διδων τον χαιρετισμόν είς τόν πρόεδρον έν μέσω τών 
συριγμών καί τών ποδοτυπιίϋν τοΰ ακροατηρίου· 
θ ωρών ότι τό δημόσιον πρέπει νά προτιμάτα/ τού 
ιδιωτικού συμφέροντος, ότι είς ούδεμίαν αδυναμίαν 
πρέπει νά θυσιάζη ό δικαστής τό ιερόν του καθήκον»



— 34 —
Αφ’ού τέλος οί ένορκοι έφθασαν έν παρατάξει μέχρι 

τής έδρας των, ό πρόεδρος άποκαλύψας καί κλίνας 
τήν κεφαλήν του, τρίψας δέ τούς όφαλμούς του καί 
καταστείλας αύτοσχέδιον χάσμημα, άρτι διαστέλλον 
τά χείλη του, είπεν :

— Κηρύττω έντίμως καί εύσυνειδότως δτι είς 
τήν έρώτησιν άν ό Ιάκωβος Πατλέΰ είναι ένοχος 
φόνου έπί τοΰ Ναθαναήλ Ιτεφενσώνος, ή ετυμηγορία 
τών ένορκων είναι—"Ογι /

Κωφός βόμβος έκπλήξεως, κορυφωθείς μέχρις άλα- 
λαγμοΰ, περιεχύθη έντός τής αιθούσης- άλλά τόν ένί- 
κησαν τέλος αί ζητοκραυγιαι τών συγγενών καί 
φίλων τοΰ άθωωθέντος, δστις κατά πρώτον τότε 
άνήγειρε τήν κεφαλήν καί περιέφερε πέριξ έκπεπληγ- 
μένον τό βλέμμα, ώς τις άνεγειρόμενος άπό κατα- 
θλιπτικόν δναρ ή άνακύπτων άπό τά κύματα όπου 
έπνίγετο, καί δυσπιστών πρός τήν άλήθειαν ή πρός 
τήν ζωήν πρός ήν έπανέρχεται.

__ Φίλε Δείξων, άνέκραξεν ά Φάβερτών, είς σέ
οφείλω δτι έπέζησα τό θέαμα τοΰτο· Νά tifijc την 
Νεά no.hr, λέγουν οί Ιταλοί, έγώ δέ λέγω, νά ϊδής 
τό κακουργειοδικεΐον τών Αρκανσάς, χαί εηειτα χά 
άηεβάχηζ· Συλλαμβάνουν κακούργου έπ’ αύτοφόρω, 
σκέπτονται είκοσιτέσσαοας ώρας , καί έπειτα τόν 
κηρύττουν άθώον ! Ηθελα νά ήμην είς τών διασκέ
ψεων τό δωμάτιον, καί νά ήξευρα, ποιους λόγους 
εύρον οί ύπερασπισται του ;

Αλλ’ ό γέρων ξενοδόχος , δστις είς τό διάστημα 
τοΰτο είχε προσφέρει τήν εύπρόσδεκτον υπηρεσίαν 
τής φιάλης του είς τούς άποθνήσκοντας τοΰ νυστα
γμού καί τοΰ καμάτου ενόρκους, έπιστρέψας πλησίον 
τοΰ Λόρδου,

__  Εγώ νά σάς τό είπώ, έψιθύρισε· τό έμαθα
τήν στιγμήν ταύτην άπό τόν άδελφόν μου, ένα τών 
ένορκων.1 Βλέπετε τόν βραχύσωμου έκεΐνον μεταξύ 
τών ένορκων , δστις μόνος δεν φαίνεται ένδίδων είς 
τοΰ ύπνου τήν δύναμιν; ονομάζεται Βίλκινς. Χθές, 
άμα άπεσύρθησαν οί ένορκοι απάσα διάσκεψις είναι 
περιττή έπί τής ύποθέσεως ταύτης, τοΐς είπεν ό 
πρόεδρος, μοί φαίνεται τόσον πρόδηλος , ώστε, άν 
θέλητε, θέτω άμέσως είς ψηφοφορίαν άν είναι ό Πα
τλέΰ ένοχος φόνου, ναί, η οχι, ° Επειδή κανείς δεν 
άπήντησεν, τό ζήτημα έτέθη είς ψηφοφορίαν. Οί 
ένδεκα ένορκοι άπεκριθησαν Ναι! 0 Βίλκινς, έρω- 
τηθείς τελευταίος, άπήντησεν Οχι ! Οί ένορκοι κατ 
άρχάς ένόμισαν δτι παίζει, τόν ήρώτησαν καί αυθις, 
ό Βίλκινς άπήντησεν Οχι! 0 πρόεδρος έλαβε τόν 
λόγον καί έπανέλαβε τάς άποδείξεις τής προφανούς 
ενοχής, άλλ’ό Βίλκινς έπέμενεν είς τήν άρνησίν του. 
Είς τήν ώραν τοΰ γεύματος άπελπισθεντες οί ένορκοι 
νά τόν πείσωσι καί άπό τήν πείναν οίστραλατού- 
μενοι, έδωκαν τήν πρώτην εκείνην ετυμηγορίαν των, 
μεθ’ ήν, ώς ήξεύρετε, άπεπέμφθησαν όπίσω είς νέαν 
διάσκεψιν. Μάτην ό πρόεδρος άνεκάλεσεν εις τόν 
Βίλκινς τόν όρκον τοΰ νά μή κρίν/ικατά συμπάθειαν, 
άλλά κατά συνείδησιν, μάτην έξήντλησαν οί ένδεκα 
συνάδελφοί του άλληλοΐιαδόχως όλην των την ρητο
ρικήν· ό Βίλκινς τούς ήκουε σιωπών καί προσεκτικώς, 
καί δταν έπανελαμβάνετο ή ψοφοφορία, αί ένδεκα 
ψήφοι ήσαν Ναί, ή έδική του έμενεν όχι ! 'ΐδόντες

ότι δστις τών κυρίων ακροατών νυστάζει, δύναται 
νά άπέλθγι νά κοιμηθή, διά ταΰτα σας προσκαλώ νά 
έπανέλθητε εις τά δωμάτιον τών διασκέψεων μέχρις 
δτου νά συμφωνήσητε.

— Εύγε! εύγε! ανέκραξε διά μιας ό Φάβερτών, 
κυριευθείς άπδ αίφνήδιον ενθουσιασμόν, καί χειροκρο- 
κροτών μ’ όλην την δύναμίν του. Εϊς τήν έπευφή- 
μησιν δέ ταύτην άνταπεκριθη δλον τά άκροατήριον , 
έκλαβδν αύτήν ώς έκφρασιν εύχαριστήσεως διότι ό 
δικαστής έβίαζεν ούτως εϊπεϊν τούς ενόρκους νά κηρυ- 
χθώσι κατά τοΰ ένοχου.

— Δείξων, έξηκολούθησεν ά Φάβερτών, άν ήθελον 
νά είμαι δίκαιος, έπρεπε νά σοί χαρίσω δλον τόν σταΰ- 
λόν μου!

Επειτα δέ έξελθόντες άμφότεροι τής πνιγηράς άτ- 
μοσφαίρας τής καλόβης, άπλώθησαν ύπά έν δένδρον 
αντίκρυ τής εισόδου , έκαλύφΟησαν μέ τούς μανδύας 
των, φιλοδωρήσαντες δέτινα νομίσματα τόν γέροντα 
ξενοδόχου, τόν παρήγγειλον, άν κοιμώνται, να τούς 
έξυπνήση άμα ήθελον έπανέλθει οί ένορκοι εις τό 
δικαστήριον,— καί άπεκοιμ.ήθησαν.

Οταν ό γέρων τούς έξύπνησεν, ή αύγή ύπέφωσκεν 
ήδη. Εκθαμβοι έτριψαν καί οί δύω τούς οφθαλμούς 
των, καί έτρεξαν πρός τό δικαστήριον. Δύω λύχνοι 
έξηντλημένοι έψυχομάχουν έδό) είς τά δύω πέρατα 
τής καλύβης, καί έπάλαιον τελευταίαν πάλην πρός 
τό έκνικών φώς τής ανατολής. 0 δικαστής εκάθητο 
είς τήν έδραν του· είχε στηρίξει τούς δύω του βρα
χίονας είς τήν τράπεζαν καί τήν κεφαλήν είς τούςόύω 
βραχίονας, καί έρρεγχε ςεντορίως. Το ακροατήριου 
ήτον σχεδόν κενόν. Τινές, οί μάλλον εύρωστοι καί επί
μονοι , άνεκάθηντο είς τάς γωνίας καί παρα τους 
τοίχους, καί έκοιμώντο ώς ύπό μανδραγόραν οί δέ 
λοιποί, πρό τοΰ μεσονυκτίου ήδη άπαυδήσαντες νά 
περιμένωσι τό τέλος τής δίκης, είχον άπελθει είς 
τάς οικίας των. Αλλά πολλοί έξ αύτών, έξυπνήσαν- 
τες μετά τοΰ φωτός τής ημέρας, καί βλέποντες τήν 
σημαίαν κυματοΰσαν ακόμη έπί τοΰ δένδρου, ό'περ 
έδήλου ότι διήρκει ή δίκη, ήρχισαν νά επιστρέφω σι 
καί να πληρώσι πάλιν τήν αίθουσαν.

Τοιαύτη ήτον ή δψτς αύτής δταν είσήλθον οί δύω 
Αγγλοι. Αλλά μετ’αύτών ε’σήλθε καί ό γέρων, οςτς, 
διά νά τούς εύχαριστήσφ, ήθέλησε νά τούς εϊδοποιήσφ 
πρώτους, καί μέ φωνήν ικανήν νά έξυπνήση τόν Εν- 
δυμίωνα, έφώναξε: a Κύριοι, ιδού οί ένορκοι! »

0 δικαστής καί οί άκροαταί άνεπήδησαν άμέσως 
καί άπέσεισαν τόν βαρύν ύπνον, ήνοίχθη δέ ή θύρα 
καί είσήλθον οί δώδεκα ένορκοι. Τό θέαμα ήτον 
περίεργον ! ίύμοίαζον δώδεκα φαντάσματα, ή δώδεκα 
αυτόματα άψυχα, κινούμενα διά μετάλλινων τροχών. 
Επροχώρουν δέ βραδέως καί κατ’εύθεΐαν, ώς νυκτοβά- 
ται τινές· οί οφθαλμοί των ήσαν ίσχυρώς τεταμένοι καί 
πεφλογισμένος τούς περιελάμβανε κύκλος· δλη των 
δέ ή μορφή ένέφαινε κρατερόν άγώνα μεταξύ τοΰ 
ίίρον χαθήχρχτος, ώς έλεγεν ό δικαστής, καί τοΰ 
νυσταγμόν, ώς έλεγεν ό πρόεδρος. Καί παρ’οίς μέν 
ή συναίσθησις τοΰ καθήκοντος ύπερίσχυεν, έπεφαίνετό 
τις πυρετώδης έρεθισμός, παρ’οίς δέ ό ύπνος, παραλυ
τική τις χαύνωσις εις όλους τοΰ προσώπου τούς χαρα
κτήρας.

τήν νύκτα έπελθοΰσαν, έδοσαν τήν δευτέραν ετυμη
γορίαν των, άλλ’ό δικαστής ένθυμεΐσθε δτι καί πάλιν 
τούς άπέπεμψε. Τούς λόγους τούς είχον εντελώς 
εξαντλήσει· ήλπισαν νά καταβάλωσι τήν επιμονήν 
του δι’ υπομονής· άλλά μάτην. Η πείνα έθέριζε τά 
έντόσθιά των, τά βλέφαρά των έφλεγεν ύπνος· αύτός 
ό Βίλκινς έφαίνετο πάσχων επίσης δεινώς ώς ο 
άλλοι, άλλ’ δτε κατά πάσαν ήμίσειαν ώραν ό πρόε
δρος έθετε τό ζήτημα έκ νέου εϊς ψηφοφορίαν, ό 
Βίλκινς έψήφιζε πάντοτε Οχι! Τέλος μετά έξ ψηφο
φορίας , είς τών ένορκων , αισθανόμενος σπασμούς είς 
τόν στόμαχόν του, καί πόνους εις τά οστά του, καί 
στοχασθείς δτι ούδεν εμπόδιζε ν' άποθάνωσιν όλοι 
έκεϊ, ώς ό Παυσανίας εϊς τόν ναόν τής Σπάρτης, έρω- 
τηθείς, έψήφισε μέ τόν Βίλκινς “Οχι·! Είς έκάσιην 
δέ τών επομένων ψηφοφοριών άνά μία άρετη έκλονί- 
ζετο, άνά έν νέον Ό^·ι! έτιπτεν είς τήν κάλπην , 
μέχρι; ού τέλος καί αύτός ό πρόεδρος προσέθηκε τό 
έδικόντου, προτιμών ν’άφήσφ άτιαώοητον ένα ένοχον, 
παρά νά φονεύση ένδεκα άθώους.

— 0! άνέκραξεν ό Φάβερτών. Τοΰτο έπιστέφει 
τήν ίστοοίαν. Ηκουσας Δείξων;

Τά ατμοκίνητα ταΰτα, τά διαπορευόμενα πολλούς 
τών ποταμών τής Αμερικής, είναι παραδόξου κατα 
σκευής. Εξ αιτίας τοΰ άβαθοΰς πυθμένος τών ποτα
μών, είσίγ άβαθή καί αύτά, καί έχουσιν επομένως 
όλίγην χωρητικότητα. Διά τοΰτο δλον τό εμβαδόν 

. τοΰ κύτους των έγκαταλείπεται είς τά εμπορεύματα, 
τά δέ δωμάτια τών έπιβάτών είναι κατεσκευασμένα 
είς τό κατάστρωμα. Αλλ’έπειδή τό ποτάαιον ρεΰυ.ά
εί-· υ...<..... — ·- Π
σκε’
τήν 
τών

ίο —
— Πρέπει νά γνωρίσωμ.εν τόν άνθρωπον τούτον, 

άπεκρίθη ό Δείξων· έλθέ, Φάβερτών.
Καί άμφότε οι ήρχισαν νά διασχίζωσι τόν λαόν, 

ήδη θορυβωδώς έξερχόμενον. Αλλ’έπειδή ή μέν συρ
ροή ητον μεγάλη, η δέ θύρα μικρά, καί οί ένορκοι 
είχον έςέλθει πρώτοι, άπώλεσαν έντός τοΰ πλήθους 
τά ίχνη τοΰ Βίλκινς, καί μάτην τόν έζήτησαν καθ’ 
όλας τάς διευθύνσεις. Αλλ’ έπιμένοντες πάντοτε νά 
γνωρίσωσι τόν παράδοξον τούτον καί πεισματώδη 
ένορκον, παρέλαβον ώς οδηγόν τόν γέροντα, καί διευ- 
θύνθησαν πρός τήν οικίαν του. Πόσον δμως έξεπλά- 
γησαν , δχι μόνον αύτοί, άλλά καί αύτός ό γέρων, 
δταν εύρον είς τήν οικίαν αύτήν θύρας καί παράθυρα 
κεκλεισμένα, καί έπί τής θύρας χαρτίον, φέρον μέ με- 
γάλαγράμματα : Η ΠΑΡΟΤΣΑ ΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ !

Επειδή δέ πάσα των έρευνα υπήρξε ματαία , ούδ’ 
ήξευρέτις νά τοΐς εΐπρ πού διευθύνθη ό Βίλκινς έξ- 
ελθών τοΰ δικαστηρίου, κατ’εκείνην δέ την στιγμήν 
άπέπλεε τό πρωινόν άτμόπλουν άπό Ελισαβεττώνα, 
άπεχαιρέτησαν τόν πρόθυμον οδηγόν των , καί τήν 
πόλιν, ήτις ιάτρευσε τοΰ Λόρδου την σπλήνα, καί 
επιβάντες είς τό πλοΐον, άνεχώρησαν διά τό Τεξάς,
διατελοΰν τότε άκόμη ύπό τό Μεξικόν.

προς αυτόν, έν ώ εκείνος, άκουσας τό όνομά του, 
έσπευσε νά έπιστρέψφ είς τήν οικίαν.

— Κύριε Βίλκινς, είπεν ό Λόρδος Φάβερτών, τα
πεινότατος δούλος σας. Σάς έζήτησα είς όλας τάς 
γωνίας τής έλισαβεττώνος, καί είμαι εύδαίμων δτι 
τόσον άνελπίστως σάς απαντώ. Ημην ακροατής τής 
δίκης τοΰ Πατλέΰ, καί ήθελα νά σάς έρωτήσω, αν 
σάς ήτον εύάρεστον νά μοί είπήτε τί σάς έπεισεν δτι 
δέν, ήτον ούτος ένοχος τοΰ φόνου τοΰ Στεφενσώ,νος.

0 Βίλκινς, ρίψας έκ ίέου άλληλοδιαδόχως τά βλέμ
ματα έπί τάς δύω δχθας τοΰ ποταμού,

— Είμεθα είς τάς ηνωμένας επαρχίας άκόμη; 
έρώτησεν ενα τών ναυτών.

— Ακόμη, άπεκρίθη αύτός»
— Και άπέχομεν πόλύ άπό τά δρια τοΰ Τεξάς; 

,,,Δύω ώραςΤ φίπεν ό ναύτης.
— Λοιπά,ν, κρριε, μετά δύω ώρας! είπεν ό*Β·.λ- 

κινς πρός τόν Φάξεμτώνα, καί χαιρετήσας, είσήλθε* 
εις την οικίαν. , _ .

— Δέν θά μοί είπες καί τώρα δτι είναι άονί»
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νονος ή οδοιπορίασου, είπεν ό Δείξων, κτύπων είς 
τόν ώμον τόν . σύντροφόν του· είς τό θέατρον τοΰ 
Δρούρυ-Ααΐν άν ήσουν, τόσας περιπέτειας δέν ήθελες 
ίδή είς τόσον ολίγου καιρού διάστημα.

Μετά δύω ώρας οί οδοιπόροι είδαν είς τάς δύω 
όχθας κυματοΰσαν την Μεξικανιζήν σημαίαν· ό πο- 
ταμόςέρρεεν ήδη διά τού Τέξας.

Σχεδόν ταυτοχρόνως έξήλθε τής οικίας ό Βίλκινς, 
ήτένισε πρώτον τήν μίαν σημαίαν, μετά ταΰτα τήν 
άλλην, καί έπειτα ήλθε κατ’ εύδεΐαν καί έστάθη 
εμπρός είς τούς δύω νέους.

— Επιθυμείτε νά μάθητε, τοΐς είπε χωρίς προοι
μίων, διατί έπέμεινα κηρύττων τόν Πατλέϋ άθώον. 
Είμαι έτοιμος νά εύχαριστήσω τήν περιέργειαν σας. 
Είμαι είς τών πλουσιωτέρων κατοίκων τής Αρκανσάς— 
Μή νομίσητε ό'τι ματαίως περιαυτολογώ. Η διήγησις 
ήν μοί ζητείτε τό απαιτεί.—Εχω μεγάλην έκτασιν 
δασών καί σιτοφόρων πεδιάδων, καί τά συβώσια καί 
αί άγέλαι μου κινοΰσι τών κτηνοτροφών τόν φθόνον. 
Αλλά πρό πάντων ή'μην επίφθονος ώς πατη'ρ. Η Μα- 
ριάνα μου ήτον τού οίκου μου τό γλυκύ φώς, Δεν 
θά σάς επαινέσω τό κάλλος της· όταν έξήρχετο, όλοι 
ισταντο καί τήν έθαύμαζον, όταν ποτέ περιηγού- 
μεθα είς τό ένδότερον, συνέπεσεν ά'γριοι Ινδοί άπαν- 
τήσαντές μας νά πέσωσιν είς τά γόνατα καί νά τήν 
προσκυνήσωσι· την έξέλαβον πλάσμα ούράνιον. Ί άς 
άρετάς της , τής ψυχής της τό κάλλος, επίσης δέν 
ανήκει είς εμέ νά σάς περιγράψω. Αρκεί νά σάς είπώ 
ότι ήτον ή πρόνοια τών πτωχών καί τών ασθενών, ή 
αγαπητή όλων, μικρών καί μεγάλων, καί έμοϋ ή χαρά 
καί η ζωή τής ζωής μου. Είναι μονογενής μου θυγά
τηρ· δεν είναι δύσκολον νά έννοήσητε ό'τι ήτον επί
φθονος νύμφη. Πολλοί τήν έζήτουν άλλ’έκείνη είς 
έμέ τήν εύτυχίαντης συγκεντροϋσα, δέν ήθελε νά 
κηρυχθή ύπέρ κάνενός, καί έλέγετο πρόθυμος νά δεχθή 
έκ χειρός μου τόν νυμφίον 8ν ήθελον τφ εκλέξει.

Είναι περιττόν νά σάς είπώ ότι δέν κατεχράσθην 
τής άόείαςτης. Αφότου έγκατέλιπεν είς έμέ τήν 
εύθύνην τής εκλογής, ήρχισα νά κρίνω όλους τούς 
περί έμέ μέ καρδίαν μέν κόρης, μέ νοΰν δέ γέροντος, 
καί άφ’ ου έν άγνοια τής Μαριάνας όπέκλεψα άπό 
αυτήν ότι ή έκλογή μου δέν ήθελε τήν δυσαρεστήσει, 
τήν έρώτησα, άν ήθελε δεχθή ώς σύζυγον τον Πα
τρίκιον Μίλλερ. Ο νέος ούτος, εύγενής καί τήν μορ
φήν καί τήν συμπεριφοράν καί τά αισθήματα, πλού
σιος πρός τοΐς άλλοις, καί κατακεκοσμημένος μέ 
φυσικά καί έπίκτητα προτερήματα, μοί έφάνη ό 
κατά πάντα λόγον προτιμητέος μεταξύ όλων τών 
νέων όσους έγνώριζον. Η αγαθή μου 'θυγάτηρ έδέχθη 
τήν έκλογήν μου μετ’ εύγνωμοσυνης καί προθυμίας^ 
ό Μίλλερ πρό ενός έτους είχεν έλθει έκ Νεοβόράκου 
καί ήγόρασεν είς τήν επαρχίαν.μας έκτεταμένας κα 
πλούσιας γαίας.' Αφ’δτόυ έλαβον της θυγατρός μου 
τήν συγκατάθεσιν, ήρχισά νά τόν δέχωμαι εΐς τήι 
οικίαν μου ούχί πλέον ώς ξένον ή γνωριμία τών νέωι 
καί ή οίκειότης ήύξάνε κάθ’ήμέραν. Οί λοιποί μνη
στήρες τής Μαριάνας· έννόήσάν ό'τι αί ελπίδες των 
είναι τοΰ λοιπού λίάν έπισφαλεϊς, καί χωρίς νά έλατ- 
τώσωσι τήν πρός ημάς αγάπην των , ήρχισαν όμως 
νά μεταβάλλωσι τήν συμπεριφοράν των. Μεταξύ τώ’

μνηστήρων τούτων είχε κατατάξει εαυτόν άλλοτε 
καί ό απαίσιος ήρως τής ιστορίας ήν μοί ζητείτε, ό 
Στεφενσών , ού τόν φόνον έδίκασε τό κακουργειοδι- 
κεΐον τής Ελισαβεττώνος. Η Μαριάνα όμως ήσθά- 
νετο άποστροφήν πρός τόν άνθρωπον, καί έγώ περιε- 
κλειόμην ώς πρός αύτόν είς τά όρια τού αύστηροϋ 
κοινωνικού καθήκοντος. Αλλ’ όψίπλουτος αυτός ών , 
καί άμοιρος παντός εύγενοΰς αισθήματος, ήν πεπει
σμένος οτι ούδέν καί ούδείς έδυνατο νά άντιστή είς. 
τήν μαγείαν τοΰ πλούτου του, καί ότι δι’αύτοΰ ήθελε 
κληρονομήσει καί τήν προίκα τής θυγατρός μου. 
Κατ’έκείνην όμως τήν έποχήν ήτον απών.

Εν τούτοις άν καί ό Πατρίκιος ρητώς δέν είχε 
ζητήσει ακόμη την χεΐρα τής Μαριάνας, διότι διά- 
υορα είχεν είσέτι νά διαθέσ/ι τών καθ’έαυτόν, ή άπό- 
φασίς του όμως ήτον προφανής, ούδε την ύπέκρυπτε, 
καί όμιλών προσεφώνει τήν κόρην μου <ρι./τιίτη Μη
ριά ra, καί έμέ πατέρα \

Πρό δύω περίπου μηνών έπανήλθεν ό Στεφενσών, 
καί πολύς καιρός δέν τφ έχρειάσθη όπως έννοήσφ ότι 
η έκλογή τής κόρης μου είχεν ήδη γίνει όριστικώς. 
Τοΰτο έφάνη ότι μεγάλως τόν δυσηρέστησεν, ώς άν 
τώ άφηροΰντο δικαιώματα κεκτημένα, καί μετά 
τινας πικρούς καί δηκτικούς, σχεδόν αύθάδεις λόγους, 
διέκοψε τάς συνεχείς επισκέψεις του, πρός μεγάλην 
μου άνακούφισιν.

Μίαν έσπέραν ό Πατρίκιος μάς είπεν ότι τήν 
επαύριον δεν θά μάς ίδή. Εμελλε ν’ άπέλΟφ μετά 
τού Στεφενσώνος ώρας τινάς μακράν νά καί ν’άγοράση 
έν υποστατικόν του, διότι είχεν ακούσει τήν Μαριά- 
ναν λέγουσαν ότι τφ άρέσκει πολύ ή θέσιςτου.

Τήν τρίτην ήμέραν, μ-όλις άνέτειλεν ό ήλιος, όταν, 
καταβάς είς τό προαύλιόν μου καί άνοίξας τήν πύλην, 
είδα τόν Πατρίκιον προσερχόμενον δρομαΐον, καί, ώς 
μοί έφάνη, τεταραγμενον.

— ©έλω νά ίδώ τήν Μαριάναν, μοί είπε, πριν 
μοί δώσφ καιρόν νά τόν ομιλήσω.

— Τήν Μαριάναν, υιέ μου; τω άπεκρίθην. Κοι
μάται ακόμη, άλλά άν θελης περίμεινε νά τήν έξυ- 
πνήσω.

— Κοιμάται ,· μέ διέκοψε· κοιμάται; άς κοιμηθή, 
άφ’ού ήμπορεΐ καί κοιμάται. Αφες την νά κοιμηθή.· 
δέν θέλω , όχι δέν θέλω νά τήν ίδώ· έχε υγείαν, 
κύριε.

— Πώς, τφ είπα, τί λέγεις! δέν περιμένεις, δέν 
κάθησαι;

— Οχι, άπεκρίθη, καιρόν δέν έχω νά περιραίνω· 
υπάγω εΐς Νεοβόράκον. Εχε υγείαν.

— Αλλά δέν θέλεις καν νά ίδής τήν 8Γάριάνά.ν πριν 
άναχωρήσφςτώ είπα· δέν θέλεις νά τήν άποχαιρε- 
τήσφς.; Θά λυπήθήί, έγκάρδίώς ότι έφυγες χωρίς νά 
σέ ίδφ. Δέν μέ λέγεις καν πότε θά έτανέλθης;
" -—: Αν σέ 'ε.ίπή ότι Λΰπεϊται, μοί άτεκρίθη πικρα,ς, 

μή τήν πΐστέύφς· έπειτα είς τάς καρδίας τών γυναι
κών παρέρχεται ή λύπη ώς σκιά νέφους έΐς τόρέΰμα 
τού ποταμού, Πότε θά έπ-ανέλθω; μόνος ό Θεός 
γνωρίζει τά μέλλοντα. Ερωτησε την Μαριάνάν’κάί 
ίσως θά σ’είπεΐ ότι δεν είναι καλόν νά έρευνώμεν τα 
μέλλοντα, καθώς ούτε τά πάρε.(dirt a !

Καί πριν προφθάσω νά τόν άποκριθώ, έξήλθε τής

Ούρας, έπήδησεν είς τόν ίππον του, καί άνεχώρησε 
δρομαίος, άφήσας με είς μεγίστην έκπληξιν διά τό 
άσυνάρτητον τών λόγων του καί διά τό ανεξήγηταν 
τής διαγωγής του. Η Μαριάνα δέν φσθάνετο μέν διά 
τόν Μίλλερ αίσθημά τι δριμύ έρωτος, άλλά τόν ήγάπα 
ώς αδελφόν, και τόν έτίμα ώς μέλλοντα άνδρα της, 
ώ; άνθρωτον εΰγενή καί εύαίσθητον. Η διήγησίς μου 
τήν έβύθισεν είς ανησυχίαν, καί έκλαυσε τήν ήμέραν 
δλην έκείνην.

Μετά τρεις ημέρας ήλθεν είς έλισαβεττώνα ή 
τρομερά είόησις ότι ό Πατρίκιος Μίλλερ, διερχόμενος 
τόν Μισισιπήν, παρεσύρθη άπό τοΰ ρεύματος τήν
ορμήν καί έπνιγη. H θυγάτηρ μου παρεδόθη είς πήδημα, καί έρρίφθην έπαύτόν, καί μέ δύναμιν ήν
άπερίγραπτον απελπισίαν, καί έμελανοφόρησεν ώς 
χήρα. Οταν έβλεπον τούς ωραίους της οφθαλμούς , 
οΐτινες ήσαν οί αστέρες τών έσχάτων μου ήμερων , 
όταν τούς έβλεπον σβεννυμένους είς δάκρυα, έπιπτον 
γονυπετής, καί παρεκάλουν τόν θεόν νά έξαγοράσφ 
έκαστον τών δακρύων έκείνων με όληνμου τήν ζωήν. 
Ας ίδώ, έλεγον, νά μειδιάσουν πάλιν τά χείλη τής 
κόρης μου , καί ποτέ άς μή μέ ποοσμειδιάσφ πλέον 
ούτε ή άνοιξες ούτε ή αύγή. Αλλά τό μέτρον τής 
συμφοράς μου δέν είχε πληρωθή ακόμη. Μίαν έσπέραν, 
— τρεις ημέρας μετά τήν είδησιν τοΰ θανάτου τοΰ 
Πατρικίου, — άγνωστός τις χωρικός μοί εγχειρίζει 
επιστολήν. Αμέσως άνεγνώρισα τούς χαρακτήρας τού. 
δυστυχούς, ό! φαντασθήτε όποιος έγινα, ή μάλλον 
απορήσατε πώς δέν παρεφρόνησα, όταν άνέγνωσα 
τήν έπιστολήν έκείνην.

— α Θάποθάνω, έγραφεν. όταν άναγνώσφς τάς 
όλίγας ταύτας λέξεις τάφον μου θά έχω τόν άφρόν 
τοΰ Μισισιπή. 0 κόσμος, όστις θά λησμονήσφ μετ’ 
όλίγον τό όνομά μου, καθώς ίσως τό έλησμόνησεν 
ή Μαριάνα, ό κόσμος θά άγνοφ διά παντός τοΰ θα
νάτου μου τήν αιτίαν. Αλλά δέν ύποφέρω τήν ιδέαν, 
οτι καί σύ, όςις μοί έδείκνυες άγάπην πατρός, θέλεις 
μέ νομίζει τυχαίου συμβάντος θύμα. Αν άπατά καί 
σέ ή Μαριάνα, σέ λυπούμαι, δυστυχή πάτερ. Αν όμως 
συνένοχος μετά τής θυγατρός σου μέ συνηπάτας καί 
σύ, μάθε καί έρυθρίασε, άν ήμπορφς νά έρυθριάσφς,— 
μάθε ότι ό Στεφενσών ώμίλησε, καί μέ έξεμυστη- 
ρεύθη τά πάντα. Γνωρίζω τάς σχέσεις του μέν τήν 
κόρην σου, ήξεύρω καί τί όνομα φέρει καί ποΰ άνα- 
τρέφεται τό τέκνον τών ανόμων έρώτων των. Φρίκη ! 
τοιαΰτη ΰπόκρισις ύπό τοιοΰτο πρόσωπον. Τί δέν] 
μ έξωμολογεΐτο τήν παλαιάν καταισχύνην της, άν] 
είχε σκοπόν νά βαδίσφ τού λοιπού τής αρετής τήν! 
όδόν; Τί δέν ήρχετο είλικρινώς νά μοί είπφ· ,—] 
Φίλε, έξάγαγέμε άπό τόν βόρβορον όπον κυλύομα-ι,’ 
,τ-καί μέ !ν φίλημα τής θερμής μου αγάπης νά άγιέ 
άσω τήν λοιπήν της’ζωήν. Αλλ’όχι! έσκληρύνθη 
είς τό έγκλημα ! Χαιρεκάκως κάτέστοεψε τήν ζωήν

έκατονταπλασίαζεν ό έρεθισμός μου τόν συνέλαβον 
άπό τόν λάρυγγα, καί τόν έσφιγγον , ώστε Κινδύ
νευε νά πνιγή.

— Τεύστα καί φονεύ άναιδέστατε, έκραξα. Την 
θυγατέρα μου έτόλμησε νά συκοφαντήση ή φαρμα
κερά γλωσσά σου. Αν αύριον έμπρός όλων τών κα
τοίκων τής Ελισαβεττώνος δέν όμολογήσφς, ότι είσαι 
τό ρυπαρότατον τών καθαρμάτων καί ό άναιδές·ατο; 
τών ψευστών καί τών συκοφαντών, σέ πνίγω, μά τό 
άγιον εύαγγέλιον, ώς ψωραλαΐον σκόλλον. Αλλ’αύτός 
μ’ εύκινησίαν όφεως διέφυγεν άπό τάς χεΐράς μου , 
καί διά μιάς σύρων έγχειρίδιον άπό τήν ζώνην του,

— Η κόρη σου, έκραξεν ώς λυσσών, είναι αίσχρό- 
βιος , θά τό κηρύξω είς όλην τήν χώραν, καί σέ 
αύριον θά σέ τρώγουν τών βουκόλων οί σκύλλοι.

Καί ώρμησε κατ’έμοΰ νά μέ φονεύσφ. Ποιαν δύ· 
ναμιν μοί έδοσεν ή απελπισία, καί ριφθείς κατ’ αύτοΰ 
εφ ήρπασα τό έγχειρίδιον, οΰτ’ έγώ δέν ήμπορώ 
νά σάς τό είπώ. Αλλά τεθολωμένους έχων τούς 
οφθαλμούς άπό θυμόν άκάθεκτον, τώ κατάφερα μίαν 
πληγήν διά τής μαχαίρας, κράζων « ιδού διά τής 
κόρης μου τό όνομα καί διά τήν ζωήν τοΰ Μίλλερ ! » 
καί μετά ταΰτα ρίψας τήν μάχαιραν μακράν, έφυγα 
ώς μαινόμενος, καί μή ήξεύρων καν ούδ’ άν τόν 
έπλήγωσα. Τήν επαύριον μόνον έμαθα τόν θάνατόν 
του, καί έκ τής άνακρίσεως εννόησα ότι ά Πατλέϋ 
διαβαίνω·/ κατά τύχην μετ'ού πολύ άπό τό μέρος 
έκεϊ πλησίον, καί ευρών μάχαιραν μέ άργυραν λαβίόα, 
εήν έλαβεν έπί σκοπφ μάλιστα νά ζητήση μετά 
ταΰτα τόν ιδιοκτήτην της καί νά τήν άποδώση, ότι 
δέ αυτή έκηλίδωσε τόν χιτώνά του.

’ΐδού, κύριοι- ήξεύρετε τώρα διατί, έρωτώμενος 
άν ήτον ένοχός ό Πατλέϋ, άπεκρινόμην όχι, καί τεσ
σαράκοντα ημέρας άν μ’έκράτουν άσιτον καί άγρύ- 
πνον είς τήν έδραν τοΰ όρκώτού, ή ετυμηγορία μου 
ήθελεν είσθαι πάντοτε “Oji / Αν δέν είχον τήν θύ- 
γατέρα_μο-υ, ,ήτις χρ>ρέ? τής_προστασίας μου είς τόν 

όσμον, ήθελε μαρανθή, πτωχ_όν άνθος, ήθελε πατηθή 
0 έγκλημα ! Χαιρεκάκως κατέστρεψε τήν ζωήν άπό τώ·> κακών η άδν άδιαφόρων ανθρώπων τού; 

$όυ , ,τήν απορρίπτω, ώς μολυνθέντα μανδύαν, ϊί πόδας , θά παρουσιαζόμην είς τό δικαστήριον, θά ίΣ:
φρίκη τοΰ θανάτου είναι μηδέν 'ώς πρός τήν φρίκηϋ
ήν μ’έμπνέει ό δόλος της. Αποθνάσκων τήν συγγωοώ·
-νο. ! i zS- ■ ι 1»!σε και η συνείοησις της ! u

_ ν Λ ,φρψκη ! ώ μανία ! ό αισχρός Στεφενσών, διά να 
^άποσπάσφ τόν Μίλλερ άπό τήν θυγατέρα μόύ, έτόλ
μησε νά εκτοξευσφ κατ’αύτης τήν μέλαινάν εκείνη-, οίκου καί τών αγρών τών πατέρων ^-ου, 'καί θί?,*> 
συκοφαντίαν ! Τό μιαρόν έρπεΐδν προσέπτυσε* εί^ γράψει έκ τού μέρδυ; της 'ίξορίας μοι/'έίς· ’ΡΑλισα

τήν άσπιλον τήν ίοβόλον χολήν του. Πλήρης λύσσης 
κατέσχισα τήν έπιστολήν έκείνην, μή συμπέσφ καί 
τήν ίδή ή θυγάτηρ μου, διότι ήμην βέβαιος ότι έκάςπι 
της λέξις θά τφ ήτον έγχειρίδιον μιαιφόνον, έξήλθον 
τού οίκου μου, καί έτρεχον είς τό δάσος άνω καί 
κάτω, χωρίς σκοπόν, χωρίς συναίσθησιν τού τί θέλω, 
ζητών δέ μόνον ψυχρόν άέρα νά δροσίση τήν κεφα
λήν μου. Αλλά Νέμεσις έκδικήτρια ώδήγει, φαίνεται, 
τά άστατα βήματά μου. Αίφνης βλέπω έρχόμενον 
πρός έμέ καί διερχόμενον εμπρός μου άνθρωπον, καί 
διά τών οφθαλμών τοΰ μίσους μου μάλλον ή διά 
τών τοΰ σώματος, αναγνωρίζω τόν Στεφενσώνα. £ν

ετόν όσα σας είπον. καί θά ύπέκυπτον μετά καρτε
ρίας είς τό θέσπισμα·’τώ| νό'μων τής πατρίδάς 'μου. 
Αλλ’ή ύπαρξίς μου είναι τό στήριγμα τή,ς ύπάρξεώς 
της· σώζομαι μόνον διά νά τήν σώσω. Απέρχομαι 
ύπερόριο; είς τό' Ηεξικόν ή όπου δήάότε' μακράν τοΰ
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βεττώνα, άμολογών τόν αληθή φονέα τοΰ Στεφενσώ- 
νθς, δπως καί ή κοινή γνώμη άπολύσν), καθώς ή 
έ,ήφός μου απέλυσε τόν άθώον Πατλέΰ. s

Μετά τήν κατάθεσιν ταύτην, ή πρώτη έπιθυμία 
τών δύω νέων ήν νά γνωρίσωσιν ή τούλάχιστον νά 
ίδώσι τήν Μις Μαριάναν. Είς τοΰτο δέ δέν εύρον 
πολλήν δοσκολίαν, διότι όταν εξήγησαν είς τόν Κ 
Βίλκινς τίνες ήσαν , προθύμως τούς παρουσίασεν είς 
τήν θυγατέρα του. Οί έπαινοι τοΰ Βίλκινς δ ν ήσαν 
τετυφλωμένης φιλοστοργίας ύπερβολαί. Ποτέ ίσως 
ώραιότερον πλάσμα δέν έγεννήθη πέραν τοΰ όκεανοΰ. 
Επειδή τό πρός τόν μνηστήρα της αίσθημα ήν έκ μέ

ρους της ήρεμος φιλία καί καθαρά, ούχί δέ έρωτος βρα
σμός θορυβώδης, ό δέ πατήρ της ποτέ δέν τϊ. ώμολόγησε 
τάν αληθή αιτίαν τοΰ θανάτου του, διά τοΰτο ή δι’αύτόν 
θλίψις της δέν ήτον βιαία τις καί σπαραξικάδιος , 
ζαταστρέφουσα τάν άρμ.ονίαν τής καλλονής της, άλλά 
γλυκεία καί καρτερική, ύγράν τινα συμπάθειαν έπι 
y έουσα είς τούς ήδη τοσοΰτον συμπαθείς οφθαλ
μούς της. ’Ενόμιζες δτι βλέπεις ρόδον θάλλον είς τό 
φώς τής σελήνης. Οί δύω Αγγλοι κατεγοητεύθησαν 
άπό τά θέλγητρα ταΰτα, καί άπό τών τρόπων καί 
τών λόγων της τήν άφέλειαν, τήν χάριν καί τήν εύ 
γένειαν.

Μεθ’ίκανόν πλούν, καί άπδ ποταμού είς ποταμόν 
μεταβαίνοντες καί άπό διόρυγος είς διόρυγα, έφθασαν 
τέλος εϊς τό μέρος τοΰ Τεξάς, δπου ώφειλε νά χωρι- 
σθή ό Δείξων διά νά βυθισθή είς τά ενδότερα δ'ρη.

— Φάβερτών, είπε πρός τόν φίλον του. ίί πρώτη 
απόπειρα εϊδας δτι επέτυχε. Δέν μέ συνοδεύεις καί 
περαιτέρω; Σ'*υπόσχομαι νά ίατ
κακήν σου εκείνην σπλήνα, καί μετά εξ μήνας, δταν 
μόνον θά έπανέλθω είς τήν Αγγλίαν, νά όμοιάζης δχι 
άφωνον ίχθύν τοΰ ομιχλώδους θαμέσιός μας, άλλά 
λάλον τοΰ Σηκουάνα πτηνόν.

Αλλ’ό Φάβερτών δέν εδέχθη. Ειχεν επιθυμίαν νά 
ίδή καί τήν πρωτεύουσαν τοΰ Μοντεζουμα· άλλως τε 
μετά τρεις μήνας έδιάζετο νά γναι είς τό Λονδΐνον.

— Είς τήν επιστροφήν σου, είπε χωριζόμενος άπό 
τόν συνοδοιπόρον του, μή λησμονήσης , Δείξων , νά 
έλθγς νά λάβγ,ς τήν Αραβα σου. Σοί βεβαιώ δτι δέν 
μοί τόν έκλεψας.

Καί έξηκολούθησε τήν οδοιπορίαν πρός τό Μεξικόν, 
δπου διευθύνετο καί 0 Βίλκινς.

Μετά παρέλευσιν δ έξ μηνών ό Δείξων επανήλθε’ 
είς τήν Αγγλίαν, κμί ή πρώτη του φροντίς ύπήρξε 
νή έπισκεφθη τόν φίλον του, διατρίβοντα είς Φά-ί 
βερτών-Αλλ. Αμα τόν είδεν ό Λόρδος, έρρίφθη είς 
τάς άγκάλας του.

— Αγαπητέ ’Ερρίκε, τώ είπεν, τό Φάβερτών-Λλλ 
θά είναι ή κατοικία σου έν δσω διαρκεΐ ή έπόχή τοΰ 
κυνηγιού. Αν είς τό διάστημα τών γεωλογικών 
έεευνών σου κατέλαβον ποτέ καί σε συμπτώματα τοΰ» . - V ν
ένδήμικοΰ πάθους μας, τής σπληνός, θέλω σέ ϊατρεύ- 
σει τώρα έγώ, καθώς μέ ίάτρευσας. όταν έπα-ι 
νέλθν·, ή Λαίδυ Φάβερτών άπό τήν ιππασίαν της , 
θέλει σοί έπαναλάβγ τήν πρόσκλησιν καί έν όνο 
ματί της

καιρόν ;
Πως, Φαβεοτών, ε,νυαφεόθης εις τόσον ολιγονΙόφθαλμων του εντός των κυμάτων, παρα να επι- 
; στρέψη ανευ εκείνου ςων εις τήν γην. Ο έπινήίος

— ’Ολίγος, σοί έφάνη, άχάριστε ; είς έμέ οί έξ 
μήνες μακράν σου έφάνησαν έξ αιώνες. Αλλ’ίδού έρ
χεται ή Λαίδυ Φάβερτών.

Τώ δντι κατ’ αυτήν την στιγμήν έφάνη είς τόν 
άγκώνα τής δενδροστοιχίας παλύάριθμος συνοδεία 
ιππέων, προεπορεύετο δέ γυνή έπιβαίνουσα έπί ίππου 
ύπερηφάνου καί δλου άφρίζοντος, καί δαμάζουσα 
αύτόν μέ μεγίστην έπιδεξιότητα καί χάριν συγ
χρόνως.

Η Λαίδυ Φάβερτών έφθασεν έμπρός είς τούς δύω 
φίλους, καί ένίήδησεν άπό τόν ίππον ελαφρά ώς ύπό- 
πτερος.

— Πώς! ή Μίς Μαριάνα Βίλκινς! άνέκραξεν ό 
Δείξων.

— Καί ούτος ό άραβικός ίππος σου, άπήντησεν ά 
Λόρδος, ρίπτων πρός αύτόν τούς χαλινούς, ους άφήκεν 
ή σύζυγός του. Λ . f ■

Ο ΕΙ1ΙΛΙΙΙΟΣ KYaiV.

0 έπινήίος κύων είναι ό φίλος, ό άδελφός τοΰ 
πληρώματος, ό ήρως καί ό βασιλεύς τοΰ καταστρώ
ματος, προτιμώτερος πολλάκις καί άπό αύτόν τοΰ 
πλοίου τόν διευθυντήν. ,

όταν ό ναύτης άποπλέρ, ό πατήρ του, ή μήτηρ 
του τόν εύλογοΰσι ... καί μένουσιν· ή σύζυγός του 
τόν έναγκαλίζετχι... καί μένει· τά τέκνα του αλαίου- 
σι ... καί μένουσιν οί φίλοι του τόν εύχονται κατευό
διου ..... καί μένουσιν δλοι τής καρδίας οί δεσμοί
λύονται σύγχρονα μέ τοΰ πλοίου τού τό άπόγειον. 
Τίς λοιπόν θέλει τόν συνοδεύσει; ό έπινήίος κύων. 
Εφύλαξε τήν έπίγειον τοΰ ναύτου οικίαν κατά τάς 
ημέρας τής άναπάύσεως, επανέρχεται νά φυλάξγ, καί 
τήν κυμαϊνομένην κατά τάς μακράς του θαλασσοπό- 
ρείας. Είς τήν'ξήράν, έκοιματο παρά τήνΟύράν του, 
έΐς τήν θάλασσαν, θέλει κοιμηθή παρά τούς πόδας τοΰ 
κοιτων'ίσκου του. Εάν δέν τόν παραλάβωσίν εις τήν

κύων είναι Κέρβερος έπί τοΰ καταστρώματος, έπι- 
πλον τοΰ κοιτωνίσκου, σύντροφος τής νυκτός. Είναι 
ώςτις άρχαϊος τής οικογένειας φίλος, ώς άγαθόςτις 
παράσιτος διαιωνισθείς, ώς ό κράβατός σου, είς τήν 
οικίαν σου, εγειρόμενος τό πρωί πρό τών άλ.λων, καί 
πρό τών άλλων έρχόμενος εις τήν τράπεζαν, καί τό 
εοπέρας έξαπλωνόμενος σιωπηλός, χωρίς κρότου καί 
χωρίς πολλής συστολής, πλησίον είς τάν εστίαν σου.

0 έπινήίος κύων, ίστάμενος άγρυπνος έπί τών 
άκρονήων, φυλάττει τό όπτάνιον καί την όέοθήκην, 
κολακεύει τόν μάγειρον, παίζει μέ τόν παΐδα , κυ
λιέται μεταξύ τών σχοινιών καί τών ιστίων, παρα
τηρεί τήν θάλ'άσσαν άπό τών παραβλημάτων, καί 
τόν ούρανόν διά τών αρμένων , περιπατεϊ μετά τών 
ναυτών καί καθεύδει πλησίον αύτών έπί τών καλυμ 
μάτων τών θυρίδων, φέρει είς τόν κύριόν του τόν 
οβελόν καί τήν μάχαιράν του, τόν βλέπει μέ χαράν 
συντρώγοντα μετά τών άλλων καί ροφοΰντα τήν 
μερίόατου τοΰ οίνου, κακίζει τόν πλοίαρχον όργι- 
ζόμενον, δαγκάνει τόν δόκιμον οσάκις τόν αποβάλλει, 
καί άπό τό πρωί έως τό εσπέρας ίσταται είς τήν πρώραν 
έτοιμος νά ύπακούση είς τήν πρώτην διαταγήν, νά 
τρέξη είς τό πρώτον νεύμα, όταν ό ναύτης είναι εύ
θυμος, ό έπινήίος κύων εύρίσκεται πλησίον του συμ- 
μεριζόμ-ενος τήν χαράν του, πηδά μετ’έκείνου, κάμει 
γυμνάσια διά νά τόν εύφράνγ, φέρει καί σκαλίζει καί 
αναπτύσσει, καγχαζόντων απάντων, μύρια άλλα προ
τερήματα τά όποια δέν έχουσιν είμή οί έπινήϊοι 
κύνες. Εάν ό ναύτης είναι ώργισμένος, εάν ό άνεμος 
δέν πνέϊ) ή πνέη όπως δέν θέλει, εάν ή μερίς τοΰ 
οίνου δέν έδόθη, έάν ό δίπυρος έφθάρη, ή έάν ό μά
γειρος δέν παρεσκεύασε καλόν ζωμόν, ό έπινήίος 
κύων εύρίσκεται καί πάλιν παρών, διά νά ύποστή 
τήν μανιώδη τοΰ ναύτου θύελλαν ώς συνεμερίσθη 
καί τήν χαράν του. Εύπειθής καί σιγηλός λακτίζεται, 
καί επανερχόμενος λείχει τούς πόδας οίτινες τόν 
έλάκτισαν. Τό πρωί όμως περί αύτοΰ πρώτου φρον
τίζει ό κύριός του· είς τό γεΰμ.α τόν δίδει καλήν] 
μερίδα, καί τήν νύκτα τόν σκεπάζει μέ τόν πισσω
μένου επενδυτήν του.

Τόν έπινήϊον κύνα δέν έκλέγουσι μεταξύ τών αρι
στοκρατικών γενών , μεταξύ τών λακωνικών ή τών 
ισπανικών άλλά ποτέ μέν είναι νευρώδης καί ρω
μαλέος Μολοσσός, ποτέ δέ Τρκανός ή Ινδός, σχεδόν 
δέ πάντοτε -ισχνός καλυμβιστής, ρυπαρός καί ούλό- 
θριξ. Ανάβα εϊς όποιον όλλανδικόν πλοΐον θέλεις, καί 
ίσο βέβαιος δτι θέλεις απαντήσει έπί τών ζωστήρων 
μαλλωτόν καί αηδές κυνός ρόγχος. Οι ναΰται τής 
αρκτικής παραλίας τής Γαλλίας άγαπώσι πρό πάντων 
τό γένος τοΰτο τών κυνών, έξ αιτίας τής αύτομάτου 
ιύπειθείας των καί τής παραδειγματικής πίςχώς των. 
ίδού παράδειγμα άξιοθαύμαστον

Κύων τις τοΰ γένους τούτδυ ανήκε πρό δέκα έτών 
*ίς τό πλήρωμ.α όλκάδοςτινός τής Βρές- τόν είχε 
φέρει γέρων τις ναύτης τό όνομα Λαγαδέκ. 0 γέρων 
αύτός θαλασσοπόρος είχεν ανέκαθεν συμβιώσει μετά 
τοΰ κυνός του, καί ό κύων είχεν ανέκαθεν συζήσει μετ’ 
εκείνου· ό κύριος ήγνόει τήν ηλικίαν τοΰ υπηρέτου, καί 
ό υπηρέτης δέν είχέποτε μάθει τήν τοΰ κυρίου του· 
ησαν δέ καί οί δύω αποφασισμένοι νά συντελευτή

σωσιν, άφοΰ μάλιςα έφαίνετο δτι ή αύτή ψυχή έζωο- 
γόνει άμφοτέρους, καί δτι ό άνθρωπος δέν έζη είμή 
δια τον κυνα, και ό κυων δια τόν άνθρωπον, όταν ό 
γέρων παρουσιάζετο πρός ναυτολόγησιν, ήρχετο πάν
τοτε μ.ετα τοΰ φίλου του, καί δέν έναυτολογεϊτο 
είμή έπι συμφωνία τοΰ νά συμπαραλάβ-ρ καί τούτον. 
Πρόςπλειοτέραν δέ ασφάλειαν δέν ήθελεν ίσως διςάσει 
ναζητήσρ το να έγγραφη καί τοΰ αγαπητού του Στούπ 
τό ονομα πλησίον τοΰ ιόικοΰτου, είς τά ναυτολό
για τοΰ πλοιάρχου.

II όλκας άπεπλευσεν άπό Βρές φέρουσα τούς δύω 
φίλους, ό Στουπ συνοικειώθη μετά τοΰ πληρώμα
τος· άλλά φυλαττων οληντου τήν αγάπην διά τόν 
Λαγαδέκ, δεν επεδαψιλευεν εις τούς άλλους είμή 
φιλοφρονήσεις συνοδοιπόρου, αίτινες έδύναντο νά έρ- 
μηνευθώσιν ούτωπως· «Είσαι καλός βεβαίως, άλλα 
όεν είμαι εδικόςσου.ο ©εωρώ περιττόν νά διηγηθώ 
τάς αμοιβαίας περιποιήσεις τοΰ Λαγαδέκ καί τοΰ 
Στούπ καθ όλην τοΰ διάπλου τήν διάρκειαν, διότι 
εννοούνται. Μετά όυω μηνών θαλασσοπορείαν ό γέρων 
ναύτης, δστις έβαόιζε πρό ~ολλοΰ πρός τόν τάφον , 
ίπεσε θανατηφόρως ασθενής καί δέν έξήλθε πλέον 
άπό τόν κοιτωνίσκον του. Είναι περιττόν νά προσ
θέσω δτι ό κυων δεν έφυγεν άπό τήν πλευράν του. 
Εκάθητο σιωπών νύκτωρ τε καί μεθ’ήμέραν έμπρο
σθεν τοΰ κυρίου του, παρατηρών συνεχώς ποτέ μέν 
τόν ασθενή, ώςνά τόν ήρώτα· πάσχεις πολύ; ποτέ 
δέ τούς περιεστώτας, ώς νά τούς έλεγε· πότε θά 
ίατρευθή; Ενίοτε ό καλός ναύτης έξήπλονε τήν χεΐρά 
του εκτός τής κλίνης πρός τόν γέροντα σύντροφόν 
του. Τότε δ κύων άνίστατο καί έλειχε τάς χεΐρας 
τοΰ κυρίου του, άναπέμπων μικρούς στεναγμ.ούς πλή
ρεις αγάπης καί άθυμίας. Αλλ’ ό ασθενής άπέθανε 
μίαν ημέραν, καί ό κύων ίστατο όρθιος, στηριγμένος 
είς τήν άκραν τής κλίνης, παρατηρών τόν νεκρόν καί 
έπικαλούμενος έπί ματαίω, διά τών συνήθων μικρών 
ύλακώντου, λόγον φιλίας ή φιλοφροσύνης. Τόν άπέ- 
σπασαν μετά βίας έκεΐθεν διά νά σαβανώσωσι τόν 
νεκρόν· άλλ έξηκολούθει βλέπων μέ ανήσυχαν βλέμμα 
τήν επικήδειου εργασίαν. όταν άνεβίβασαν είς τό 
κατάστρωμα τόν κύριόν του περιτυλιγμένον μέ τό 
τελευταΐόν του ένδυμα, ό κύων νομ-ίσας δτι ήθελον 
νά τόν άποχωρίσωσιν. άπό τόν κύριόν του, έρρίφθη 
κατά τών ναυτών καί τούς έδάγκανε. Μετά ταΰτα 
ήρχισε νά περιέρχεται πέριξ τοΰ νεκρού, τόν ώσφραί- 
νετο, τόν έκτυπα μέ τόν πόδατου, άναπέμπων πάν
τοτε μικράν υλακήν· άλλ’δταν έδοκίμασε νά σχίση 
τήν νεκρικήν σινδόνην, τόν εμπόδισαν. Τότε, μεταξύ 
τών υλακών τοΰ αθλίου ζώου καί τής βαθείας καί 
σιγηλής θλίψεως τοΰ πληρώματος, μετέφερον τό 
πτώμα έπί τών παραβλημάτων, καί άναγνώσαντες 
έπ- αύτοΰ τήν συνήθη εύχήν, τό έναπέθεσαν είς τόν 
αεικίνητον καί αχανή τάφον του.

Αλλ ό Στούπ, όρθιος έπί τών ζωστήρων, έθεώρει 
τήν τελετήν- άμα δδ είδε τόν νεκρόν τοΰ κυρίου του 
προσεγγίζοντα τήν θάλαδσαν , άφησε φρικώδη όλο- 
λυγμόν, επέταξε πρός αύτόν, προσεκολλήθη μέ τούς 
τέσσαράς του πόδας είς τό σουδάριον , καί, μέ δ^ους 
τούς αγώνας τών ναυτών , έγεινον άφαντοι άμφότε- 
ροι. Τό πλοΐον έσχιζε τήν θάλασσαν μέ ταχύτητα’
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άλλ’είδον μακρδθεν τό άθλιον ζώον έπανελθόν είς τήν 
επιφάνειαν , ανύψωσαν τήν κεφαλήν καί σκζλίζον 
τόν κύριόν του, βυθισθένέκ νέου καί πάλιν άναβαν ... 
Ακόυσαν όλολυγήν μακράν καί οδυνηρών .... καί 
μετ’όλίγον δέν ήκουσαν ... δεν είδον τίποτε, καί τό 
πλήρωμα όλον, τό όποιον παρετάθη έν θλιβερά σιωπή 
εις τήν διπλήν αύτήν νεκρικήν σκηνήν , ήπόρει τίνα 
νά κλαύση π).εκ5τερον, τόν κύνα ή τον ναύτην.

Είδον πολλάκις είς Τουλόν κόνα τινά έπινήϊον, 
έχοντα χαρακτήρα δλιγώτερον μέν ίρωϊκόν άπό τόν 
τού Στούπ, ούχ ήττον όμως περίεργον. Είναι κύων 
άπόστρατος , άποσυρθείς πρό ετών της υπηρεσίας , 
κατοίκων είς τόν λιμένα της Τουλόν ώς είς κατά
στημα άπομάχων καί έκ των δημοσίων τρεφόμενος. 
Περιπατεΐ άπό πρωίας μέχρις εσπέρας έπί της προ
κυμαίας, έν τώ μέσω των παλαιών του φίλων, άπό 
τούτον μέν λακτιζόμενος, άπ’έκεϊνον δέ φιλοφρονού- 
μενος, καί άπό άλλον δεχόμενος άρτου τεμάχ ιον. Παρα
τηρεί τά έλλιμενίζοντα καί τ’ άπαίροντα πλοία με 
τό πραον καί τό άμέριμνον ήθος των άργών η των 
λιμεναρχών τών έπιτηροΰντων την ύπηρεσίαν των. 
Τήν μεσημβρίαν (δέν λανθάνεται πώποτε ούτε κατά 
λεπτόν αί άσχολίαι του καί αίωραιτου είναι κανο- 
νισμέναι καί τακτικαί ώς γέροντος άγαμου) έρχεται 
είς τήν άκτήν, ρίπτεται είς τήν θάλασσαν, καί νηχό- 
μενος φθάνει είς τό παιδευτικόν δίκροτον διά νά 
συγγευθί, μετά τών δοκίμων. Τό τρυβλίοντου παρα- 
τίδεται πρό πολλών ετών είς τήν τράπεζαν, καί ποτέ 
όέν έτέδη άνωφελώς. Αφού ό εύτυχής άπόστρατος 
γευθή άφδόνως , Επιστρέφει είς τήν προκυμαίαν καί 
αρχίζει τούς ειρηνικούς περιπάτους του. Αμα δε έλθη 
ή ώρα τής άναπαύσεως, (ό γέρων συνταξιούχος συνη
θίζει ν’άποσύρεται, φρονίμως ποιων, ενωρίς) βαδίζει 
βραδέως, μέ ώτα καί μέ κεφαλήν προς την γην, πρός 
την πόλιν. Την διαπερά καδ όλον της τό μήκος, καί 
πηγαίνει νά δειπνήση καί νά κοιμηθή όμού μέ τούς 
φίλους του ναύτας είς τού λιμένος την άλλην άκραν. 
Καί καδ’ έκάς-ην έπαναλαμβάνει τόν αυτόν τρόπον 
τού ζην ! Εγνώρισέ τις ποτέ πλούσιον διάγοντα 
είρηνίκωτέραν, μακαριστωτέραν καί τακτικωτέραν 
ζωήν; Ξ. Μ.

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ
ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΑΟΝΑΗΣ.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 5ΕΩΤΑΤ0Ν.

(2υ ΊΛ φυλλάδιο» ΚΕΖ.)

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

Α,
ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ.

Δέν είχεν άκόμη ό Αρτανιάν πατήσει τάς τελευταίας 
βαθμίδας τής κλίμακος όταν ό βασιλεύς έκραξε τόν 
αύλικόν του.

— Εχω κάπου νά σέ στείλω, κύριε, τού είπε.
— ύρισμός σου, Μεγαλειότατε.

— Περίμενε λοιπόν.
0 νέος βασιλεύς άρχισε τότε νά γράφη την έξης 

επιστολήν, ήτις τόν έκαμε πολλάκις ν’ άναστενάξη, 
μολονότι συγχρόνως άλλο τι αίσθημα, όμοιάζον αί
σθημα θριάμβου, έλαμπεν είς τούς οφθαλμούς του.

α Κύριε καρδινάλιε,
ο Χρεωστώ είς τάς σύμβουλός σου, καί πρό πάν- 

ΐ) των είς τήν σταθερότητά σου , ότι ένίκησα καί 
» κατεδάμασα άδυναμίαν άναξίαν βασιλέως. Αφού 
» τόσον έπιτηδείως διέθεσες τά περί εμού, επρεπεν, 
» εύγνωμοσύνης χάριν, νά μή καταστρέψω ό ίδιος 
s τό έργον σου. Ιίνόησα ότι είχα άδικον νά θέλω 
» νά παρεκκλίνω τήν πορείαν τής ζωής μου άπό τήν 
ο γραμμήν τήν όποιαν τής έχάραξες. Βεβαίως θά 
» ήτον δυστύχημα διά τήν Γαλλίαν, καί δυστύ- 
» χημα διά τήν οίκογένειάν μου, αν έγεννατο διαφω- 
» νία μεταξύ εμού καί τού ύπουργού μου.

a Τούτο όμως χωρίς άλλο θά συνέβαινεν άν έπέ- 
β μένα νά νυμφευθώ τήν άνεψιάν σου. Τό εννοώ 
8 κάλλιστα, διά τούτο είς τό έξης δέν θά έναν- 
» τιωθώ ποσώς είς τήν άπόφασιν τής ειμαρμένης 
» μου. Είμαι λοιπόν έτοιμος νά νυμφευθώ τήν βασι- 
» λόπαιδα Μαρίαν ©ερησίαν τής Ισπανίας, καί ήμπο- 
ρ ρεΐς άπό τοϋδε νά προσδιορίσης τήν έναρξιν τών 
β διαπραγματεύσεων.

a0 όπεραγαπών σε
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ.»

ό βασιλεύς άνέγνωσεν άπ’άρχής τήν επιστολήν , 
καί έπειτα τήν έσφράγισεν ό ίδιος.

— Τήν επιστολήν ταύτην εις τόν κύριον καρδι
νάλιον, είπεν.

0 αύλικός άνεχώρησεν. Εις τήν θύραν τού Μα- 
ζαρίνου άπήντησε τόν Βερνουινον περιμ,ίνοντα άνυ- 
πομόνως.

— Καί λοιπόν; ήρώτησεν ό θαλαμηπόλος τού 
ύπουργού.

— Κύριε, είπεν ό αύλικός, ιδού επιστολή διά τήν 
Εξοχότητά Του.

— ’Επιστολή 1 I ! τήν έπεριμέναμεν μετά τό 
σημερινόν μικρόν ταξείδιον.

— A ! ήξεύρατε ότι ή Μεγαλειότης Του ...
— ής πρωθυπουργοί, έχομεν χρέος νά τά ήξεύ- 

ρωμεν όλα. Καί ή Μεγαλειότης Του παρακαλεϊ, καθι
κετεύει, ύποθέτω.

— Δέν ήξεύρω, πλτν άνεοτέναξε πολλάκις ενώ 
έγραφε τήν έπιστολήν.

— Λαί, ναι , ναι , ήξεύρομεν τί σημαίνουν όλα 
ταύτα. Αναστενάζει κάνεις άπό ευτυχίαν καθώς καί 
άπό θλίψιν, κύριε.

— ’Εν τούτοις ό βασιλεύς έπιστρέφων δέν έδει- 
χνεν ότι ήτον εύτυχής, κύριε.

— Δέν είδες καλά. Επειτα, δέν είδες τόν βασι
λέα πρό τής επιστροφής του, διότι μόνος ό ύπολο- 
χαγός τής φρουράς του τόν συνώδευεν. ’Εγώ όμως 
είχα τό τηλεσκόπιον τής ’Εξοχότητάς Του, καί έκύτ- 
ταζα όταν έκουράζετο. Εκλαιαν καί οί δύω, είμαι 
βέβαιος.

— Κ αί λοιπόν! άπό εύτυχίαν καί τότε έκλαιον ;
— Οχι , άλλ’ άπό έρωτα, καί ώρκίζοντο όρκους

ίρυφεράς αγάπης , τούς όποιους ό βασιλεύς επιθυμεί 
αεγάλως νά φυλάξν). Αυτή δε ή επιστολή είναι αρχή 
έκτελέσεως.

— Καί τί φρονεί ή Εξοχότςς Του περί τού έρω
τος τούτου , οστις διά κανένα πλέον δέν είναι μυ
στήριον ; ρ

Ο Βερνουΐνος, λαβών τόν βραχίονα τού πρέσβεως 
τού Λουδοβίκου, καί άναβαίνων μετ’αύτού τήν κλί
μακα*

— Σού τό λέγω μυστικά, είπε μέ μισήν φωνήν, 
ή Ιίξοχότης Του θεωρεί άφευκτου τήν επιτυχίαν. Γνω
ρίζω ότι θά έχωμεν πόλεμον μέ τήν Ισπανίαν πλήν, 
πά! ό πόλεμός τούς εύγενείς θά τούς ευχαρίστηση. 
Επειτα, ή Ιίξοχότης Του θά προικίση, βασιλικώς, καί 
ύπερβασιλικώς μάλιστα, τήν άνεψιάν του. ©άέχωμεν 
άφθονα τά χρήματα, τάς έορτάς, τά συμπόσια* όλος 
ό κόσμος θά μείνη εύχαριστημένος.

— Τί νά σού εΐπώ; είς έμέ φαίνεται, άπεκρίθη ό 
αύλικός σείων τήν κεφαλήν, ότι ή επιστολή αύτη δέν 
έχει τόσον βάρος, ώστε νά τά περιεχη όλα αύτά.

— Φίλε , άπεκρίθη ό Βερνουΐνος , εγώ είμαι βέ
βαιος εις ό,τι σού λέγω , ό κύριος Αρτανιάν μού τά 
Οιηγήθη όλα.

— Καλά! καί τί είπεν; άς ίδούμεν.
— Τον έπλησίασα νά τόν έρωτήσω νέα έκ μ,έρους 

τού καρδιναλίου , χωρίς νά φανερώσω τούς σκοπούς 
μας , εννοείται, διότι ό κύριος Αρτανιάν έχει τού 
διαβόλου τήν οσμήν.

— εΦίλτατε κύριε Βερνουΐνε , μού άπεκρίθη , ό 
βασιλεύς είναι ερωτευμένος μέχρι μανίας διά τήν 
κυρίαν Μαντσίνη. Τούτο μόνον ήμπορώ νά σού εΐπώ.η

— Αί! τόν ήρώτησα, έως αύτόν τόν βαθμόν λοι
πόν τόν πιστεύεις ικανόν ν’άνατρέψη τούς σκοπούς 
τής Εξοχότητάς Τους

— A! μή μ’έρωτάς, πιστεύω τόν βασιλέα ικανόν 
όλα νά τά καμ-ρ.—Εχει τήν κεφαλήν σιδηράν, καί 
ό,τι θέλει, τό θέλει καθώς πρέπει. Αν τού έμβήκεν! 
είς τά μυελά νά νυμφευθή τήν κυρίαν Μαντσίνη, θά 
τήν νυμφευθή. β

Αυτά μού είπε καί μέ άφησε καί έπήγεν είς τά 
ιπποστάσια, έλαβεν ένα τών ίππων, τόν έστρωσεν 
ό ίδιος, έπήδησεν έπάνω, καί άνεχώρησεν ώς νά τόν 
έσήκονεν ό διάβολος.

— Είς τρόπον ώστε πιστεύεις ...;
— Πιστεύω ότι ό κύριος όπολοχαγός τής φρου

ράς ήξευρε περισσότερα παρ’όσα ήθελε νά είπή.
— άστε, κατά τήν γνώμην σου , ό κύριος Αρτα-' 

νιάν ...
— Τρέχει, καθ’όλας τάς πιθανότητας , νά φθάσφ 

’άς εξόριστους, προσπαθών ύπέρ τής επιτυχίας τού 
βασιλικού έρωτος.

Ταύτα ληλοϋντες , οί δύω φίλοι έφθασαν εις τήν 
θύραν τού δωματίου τής Εξοχότητάς Του. Π Ιίξο- 
χότ-ςς Του δέν είχε πλέον ρευματικά, άλλ’έπεριπατει 
“νυπομόνως είς τόν κοιτώνα του, άκροαζόμενος είς 
Τάς θύρας καί κυττάζων άπό τά παράθυρα.

0 Βερνουΐνος έμβήκεν άκολουθοϋ',πος τού αύλικού, 
οστις είχε διαταγήν άπό τόν βασιλέα νά ^ώση τήν 
επιστολήν είς τάς ιδίας χεΐρας τής Εξοχότητάς Τόύ- 
Ρ Μαςαρΐνος έλαβε τήν έπιστολήν, άλλά, πριν τήν 

(Φνλλάδιον 26, τόμ. Β'.)

άνοιξη, έμειδίασε μειδίαμα άμφίβολον , τό οποίον 
ήτον τρόπος επιτήδειος νά κρύψη τήν μέλλουσαν 
ταραχήν του όπο'.αδήποτε θά ήτον. Καί ούτως , 
όποιανδήποτε έντύπωσιν τού έπροζένησεν ή επιστολή, 
κάνεν ίχνος τής έντυπώσεως ταύτης δέν έφάνη είς 
τό πρόσωπόν του.

— Καλά λοιπόν ! είπεν άφαύ άνέγνωσε καί έξ- 
ανανέγνωσε τήν επιστολήν , θαυμάσια , κύριε* είπε 
τού βασιλέως ότι τόν εύχαριστϋ διά τήν ύπακοήν 
του είς τάς επιθυμίας τής βασιλομήτορος, καί οτι 
θά μεταχειρισθώ όλα τά μέσα πρός έκπλήρωσιν τής 
θελήσεώς του.

Ο αύλικός έξήλθε. Μόλις δ’ έ/,λείσθη ή θύρα, ό 
καρδινάλιος , οστις έμπροσθεν τού Βερνου'ίνου δεν 
είχεν άνάγκην προσωπίδος, άφήρεσε τήν σκέπασα- 
σαν προσωρινώς τό πρόσωπόν του, καί, σκυθρωπάζων 
μεγάύ,ως, είπε*

— Κράξε τόν κύριον Βριέν.
0 γραμματεύς έμβήκε μετά πέντε λεπτά.
— Κύριε , είπε πρός αύτόν ό Μαζαρϊνος, έκαμα 

μεγάλην υπηρεσίαν εις τήν μοναρχίαν, τήν μεγαλη- 
τέραν παρ’ οσας ποτέ είς αύτήν έκαμα. Φέρε τν,ν 

jέπιστολήν ταύτην, ήτις τά μαρτυρεί, εις τήν Αύτής. 
Μεγαλειότητα τήν βασιλομήτορα, καί, όταν σού τήν 
έπιστρέψη, βάλε την είς τήν θυρίδα Β, ήτις είναι 
πλήρης επισήμων πράξεων καί άλλων εγγράφων τής 
ύπηρεσίας μου.

ό Βριέν άνεχώρησε, καί, επειδή ή περίεργος αύτη 
έπιστού.ή ήτον ασφράγιστος, δέν ήμέλησε νά τήν 
άναγνώση καθ’όδόν. ’Εννοείται ότι ό Βερνουΐνος, όγις 
τά είχε καλά μέ όλους, έπλησίασε 'πολύ τόν γραμ
ματέα ώς*ε νά δυνηθή καί αύτός ν’άναγνώση ύπεράνω, 
τών ώμων του. II είδησις λοιπόν διεδόθη εις τό 
φρούριον με τοσαύτην ταχύτητα, ώστε ό Μαζαρϊνος 
έφοβήθη κατ’ άρχάς μήπως φθάση εις τάς άκοάς τής 
βασιλίσσης, πριν τής δώση ό κύριος Βριέν τήν επι
στολήν τού βασιλέως. Ολίγον μετά ταύτα, έδό^· 
θησαν όλαιαί διαταγαί τής άναχωρήσεως, καί, όταν 
ό κύριος Κονδέ έπήγε νά χαιρετήση τόν βασιλέα 
ώς τότε δήθεν έξυπνήσαντα, έγραψεν εις τό δρομο- 
ύ.όγιόν του τήν πόλιν Πουατιέ ώς τόπον διαμονής 
καί άναπαύσεως διά τάς Μεγαλειότητας Των.

Ούτω διελύετο είς όλίγας στιγμάς ραδιουργία 
άπασχολησασα ύποκρυφως όλους τούς διπλωμ,ατικούς 
τής Εύρωπ/,ς. Τό μόνον όμως αύτής καθαρόν καί 
άφιλονεικητον αποτέλεσμα ήτον ότι δυστυχής τις 
ύπολοχαγός τών δορυφόρων έχασε τον βαθμόν του 
καί τήν τύχηντου. Είναι αληθές μολαταύ_α ότι 
άντ αύτών έκέρδαινε τήν ελευθερίαν του.

Θά μάθωμεν εντός ολίγου πώς ώφελήθη άπό τήν 
ελευθερίαν του ταύτην ό κύριος Αρτανιάν. Κατά τά 
παρόν, αν μάς τό συγχωρη ό αναγνώστης, πρέπει 
νά έπανέλθωμεν είς τό ξενοδοχεϊον τών Μεδικών , 
όπου εν τών παραθύρων άνοίγετο τήν αύτήν στιγμήν 
καθ ήν έδίδοντο εις τό*φρούριον αί διά τήν άναχώ- 
ρησιν τού βασιλέως διαταγαί.

Τό ανοιγόμενον τούτο παράθυρον ήτον ενός τών 
δωματίων τού Καρόλου, ό δυστυχής ούτος βασι- 

[λεύς έπέρασε τήν νύκτα συλλογιζόμενος, την κεφα
λήν έχων εις τάς δύω του χεΐρας, καί τούς αγκώνας



— 42 — 43
εϊς τήν τράπεζαν , ενώ ό Παρρύ, ασθενής καί γέρων, 
είχεν άποκοιμηθή εις τήν γωνίαν , κουρασμένος ών 
καί κατά τό σώμα καί κατά τό πνεΰμα. Παράδοξος 
τώ ό'ντι ή ειμαρμένη τού πιστού τούτου υπηρέτου , 
βλέποντος άρχίζουσαν έκ νέου, διά την δευτέραν γε
νεάν, την φρικώδη σειράν των δυστυχημάτων της 
πρώτης. Οταν ό Β' Κάρολος έσυλλογίσθη καλά όποιαν 
έπαθε νέαν αποτυχίαν, δταν ένόησε καλά την πλήρη 
άπομόνωσιν εις την όποιαν περιέπεσε βλέπων νά φεύγγ 
όπίσω του η νέα του έλπίς, έκυριεύθη ώς άπό σκοτοδί
νην, καί έπεσε τ' ανάσκελα εις τό μέγα θρονίον, εις 
τό χείλος τοϋ οποίου είχε καθησει.

Τότε ό πανάγαθος Θεός εύσπλαγχνίσθη τόν δυσ
τυχή τούτον ηγεμόνα, καί τοϋ έ^ϊ'-λε τόν ύπνον, τόν 
άθώον αδελφόν τοϋ θανάτου, ’βξύπνησε λοιπόν μόνον 
περί την έκτην καί ήμίσειαν ώραν, όταν δηλαδή ό 
ήλιος έλαμπεν ήδη εις τόν κοιτώνα του, καί ό Παρρύ 
ακίνητος, διότι έφοβεΐτο μη τόν έξυπνίση , έβλεπε 
με βαθεϊάν του θλίψιν τά ό'μματα τοϋ νέου τούτου 
κατακόκκινα ήδη άπό την αγρυπνίαν, καί τά μά
γουλά του κατακίτρινα άπό τά βάσανα καί τήν κακο- 
πάθειαν.

Τέλος πάντων ό κρότος ογκωδών αμαξών κα- 
τερχομένων πρός τόν Λουάρ έξύπνισε τόν Κάρολον. 
Εσηκώθη, έκύτταξεν ολόγυρά του ώς άνθρωπος δςτς 

όλα τά έλησμόνησεν, είδε τόν Παρρύ, τοϋ έσφιγξε 
την χεΐρα, καί τόν παρη'γγειλε νά θεώρηση τόν λο
γαριασμόν τοϋ ξενοδόχου Κροπόλ. ό Κροπόλ, βια- 
σθείς νά κανονίση τούς λογαριασμούς του με τόν 
Παρρύ', έφέρθη, άς τό όμολογήσωμεν, ώς άνθρωπος 
τίμιος· έκαμε μόνον την συνήθη του παρατήρησιν , 
ότι δηλαδή οί δύω περιηγηταί δεν έτρωγαν, πράγμα 
τό όποιον τόν έβλαπτε διά δύω λόγους, πρώτον ότι 
επεριφρονεϊτο τό μαγειρεΐόν του , καί δεύτεοον ότι 
έβιάζετο νά ζητήση την τιμήν γεύματος τό όποιον 
δεν έχρησίμευσε καί μολαταύτα έξωδεύθη. ό Παρρύ 
δεν ίχέ τι νά είπή εις τούτο καί έπλήρωσεν.

— ’Ελπίζω, είπεν ό βασιλεύς, δτι οί ίπποι μου 
δεν έπαθαν τό ίδιον. Εις τόν λογαριασμόν σου δεν 
βλέπω ό'τι έφαγαν, καί θά ήτον δυστύχημα εις περί 
ηγητάς οϊτινες, ώς ημείς, έχουν μακρόν δρόμον νά 
κάμ.ουν, νά εΰρουν άδυνατισμένους τούς ίππους των

Αλλ’ ό Κροπόλ τόν δισταγμόν τούτον άκούσας 
άνέλαβε τό μεγαλοπρεπές ήθός του, καί άπεκριθη 

ή φάτνη τοϋ Μεδικείου ξενοδοχείου δεν ήτονοτι
όλιγώτερον άπό τό έστιατόριόν του φιλόξενος.

ϊππευσε λοιπόν ό βασιλεύς, ό γηραιός υπηρέτης
του έπραξε τό αύτό , καί οί δύω έπήραν τόν δρόμον 
των Παρισίων , χωρίς σχεδόν ν’ απαντήσουν ψυχήν 
καθ'οδόν εις τάς άγυιάς καί εις τά προάστεια τής 
πόλεως.

Σκληροτάτη ήτον ή κατάστασις’ τοϋ βασιλέως 
τούτου , διότι ήτον νέα εξορία. Οί δυστυχείς βό- 
σκονται άπό τάς μικροτέρας ελπίδας, καθώς οί ευτυ
χείς άπό τάς μεγαλητέρας εύτυχίας· καί δταν βιά-
ζωνται ν’ άφήσουν τόν τόπον δπου ή έλπίς αύτή κιγκλίδων, έπέσυραν την προσοχήν,του. 
έγλύκανε τάς καρδίας των, αισθάνονται τόν θανατη
φόρου έκεϊνον, πόνον, τόν. όποιον αισθάνεται ά έξόρ 
στος όταν έμβαίνη, εις τό πλοϊον τής εξορίας του. - 
Προέρχεται βεβαίως τούτο , διότι εις,τήν. τοσάκις ό Happ

άλλοτε πληγωθεΐσάν κάρδίαν, έπαισθητόν γίνεται καί 
τό παραμικρόν κέντημα' διότι ό τοίΟΰτος θεωρεί ώς 
άγαθόν την προσωρινήν τού κακού έλλειψιν, ήτις 
είναι απλή τοϋ πόνου άπομάκρυνσις· διότι τέλος 
πάντων εϊς τά τρομερότερα δυστυχήματα ό Θεός 
έρριψε την ελπίδα , καθώς τήν σταγόνα εκείνην τοϋ 
ύδατος, τήν όποιαν ά άσπλαγχνος πλούσιος έζήτεί 
άπό τον Λάζαρον εις τόν ά'δην.

ίΐλθε στιγμή μάλιστα, καθ’ ήν ή έλπίς τοϋ β' 
Καρόλου ήτον κάτι περισσότερον τής στιγμαίας χα
ράς. Η στιγμή αϋτη ήτον δταν είδε νά τόν ύπο- 
δεχθή φιλικώς ό αδελφός του Λουδοβίκος. Τότε ή 
έλπίς εκείνη έλαβε σώμα καί έ'γεινε πράγμα· έπειτα, 
διαμιάς ή άρνησις τού Μαζαρίνου μετέβαλε τό πλα
στόν τούτο πράγμα εις ονειρον. Η ύπόσχεσις τοϋ 
ΙΑ' Λουδοβίκου, άμέσως άθετηθεϊσα, ήτον άρα χλευα
σμός. Χλευασμός καθώς τό στέμμα του , καθώς τό 
σκήπτρόν του , καθώς οί φίλοι του, καθώς δλα οσα 
έπεριστοίχισαν τήν βασιλικήν του νηπιότητα, καί 
έγκατέλιπαν την εξόριστου νεότητά του. Χλευασμός ! 
δλα ήσαν χλευασμός διά τόν β' Κάρολον, εκτός τής 
ψύχρας καί μαύρης άναπαύσεως τήν όποιαν τοϋ ύπέ- 
σχετο ό θάνατος.

Τοιαϋται ήσαν αί ίδέαι τοϋ δυστυχούς βασιλέως, 
δταν, εξαπλωμένος επί τοϋ ίππου του, τοϋ οποίου 
έγκατέλειπε τάς ήνίας, έπεριπάτει υπό τόν θερμόν 
καί γλυκύν ήλιον τοϋ μαίου, τόν όποιον ή σκυθρωπή 
μισανθρωπία τοϋ έξορίστου έβλεπεν ώς τελευταίαν 
ύβριν τής δυστυχίας του.

Β.
REMEMBER (ΕΝΘΥΜΗΣΟϊ).

ίππεύς, διερχόμενος δρομαίος τήν οδόν, και 
έπιστρέφων εις τήν πόλιν Βλουά τήν όποιαν πρό 
ήμισείας σχεδόν ώρας είχεν αφήσει, έπροσπέρασεν 
έμπροσθεν τών δύω περιηγητών, καί, μολονότι ήτον 
βιαστικός, δταν ήλθε πλησίον, έβγαλε τόν πίλον του.

0 βασιλεύς μόλις έπρόσεξεν εις τόν νέον τούτον, 
διότι ό ίππεύς ήτον νέος εΐκοσιτεσσάρων ή εϊκοσι- 
πέντε ετών, καί, στρέφων πολλάκις τήν κεφαλήν , 
έκαμνε φιλικά νεύματα πρός άνθρωπον άλλον όςτς 
έστεκεν όρθός έμπροσθεν πύλης κιγκλιδωτής ώραιας 
τίνος οικίας λευκής καί έρυθράς, δηλαδή με πλίνθους 
καί μέ λίθους, σκεπασμένης μέ πλάκας, και ουσης 
εις τά δεξιά τής όδοϋ τοϋ βασιλέως.

Ο άνθρωπος ούτος, γέρων μεγαλόσωμος καί ισχνός, 
λέ λεύκάς τρίχας,—ό λόγος είναι περί τοϋ άνθρωποι» 
δστις έστεκε πλησίον τής ζ.ιγκλιδωτής πύλης, ό 
άνθρωπος ούτος άπεκρίνετο εις τά νεύματα τού νέου 
j.z νεύματα άλλα άποχαιρετήσεως, τόσον τρυφερά , 
ώστε έλεγες δτι ό γέρων ήτον πατήρ τού νέου. Ο 
νέος τέλος πάντων έγεινεν άφαντος εις τό πρώτον 
γύρισμα τ-ής όδοϋ τήν οποίαν έπεριστοίχιζαν ωραία 
δένδρα, καί ό γέρων ήτοιμάζετονά έμβ^είς την οικίαν, 
,δ-rtxv οί δύω περιηγηταί, φθάσαντες αντίκρυ τών

Ο βασιλεύς είπαμε* οτι έπεριπάτει μέ τήν κεφα
λήν σκυπτήν, μέ τάς χεΐρας. κρεμαστάς, άφίνω.ν τόν 
ίππον του νά περιπατή αργά καί κατ’άρέσκϊΐα*-ένφ 
ό Παρρύ, όπίσω του, θέλόίν νίΕ.5ίΜ?(Υ^ **λφτ?ρα·τήΜ.

•χλιαράν επιρροήν τού ήλιου, είχεν έβγάλει τόν πίλον 
του,’καί έστρεφε τά βλέμματά του δεξιά καί άριστε 
ρά τής όδοϋ. Οί ύφθαλμοί του τότε άπηντήθησαν μέ 
τούς οφθαλμού ς τού πλησίον τής κιγκλιδωτής πύλης 
γέροντος , δστις , ώς νά τόν προσέβαλε παράδοξον 
θέαμα , έκραύγασε δυνατά καί έπροχώρησεν ολίγον 
πρός τούς δύω περιηγητάς.

Από τόν Παρρύ τά βλέμματά του διευθύνδησαν 
άμέσως εϊς τόν βασιλέα, έπί τοϋ όποιου καί προσ- 
ηλώθησαν όλίγας στιγμάς. 11 έξέτασις αϋτη, άν καί 
ταχεία, κατωπτρίσθη πάραυτα εις τρόπον έπαισθη- 
τέν έπί τοϋ προσώπου τού μεγαλοσώμου γέροντος- 
διότι μόλις άνεγνώρισε τόν νεώτερον τών δύω περι
ηγητών, καί λέγομεν άνεγνώρισε, διότι μόνον ή θε
τική άναγνώρισις ήδύνατο νά έξηγήση παρόμοιον 
κίνημα· μόλις , λέγομεν , άνεγνώρισε τόν νεώτερον 
τών δύω περιηγητών, ήνωσε κατά πρώτον τάς 
χεΐρας μέ εύλαβή έκπληξιν, καί, έβγάζων τόν πίλον 
άπό τήν κεφαλήν του, έπροσκύνησε τόσον ύποκλινώς 
ώστε έλεγες δτι έγονάτιζεν.

Η προσκύνησις αϋτη, όσον συλλογισμένος καί 
σύννους ήτον ό βασιλεύς, εϊλκυσεν εις τήν στιγμήν 
τήν προσοχήν του.

0 Κάρολος λοιπόν , κρατών τον ίππον του καί 
στρεφόμενος πρός τόν Παρρύ, είπε·

— Καλέ! Παρρύ, ποιος είναι αύτός ό άνθρωπος 
δστις μέ χαιρετά κατ’ αύτόν τόν τρόπον; Μήπως 
τάχα μέ γνωρίζει;

Ο Παρρύ, πλήρης ταραχής καί κατακίτρινος, είχεν 
ήδη σπρώξει τόν ίππον του πρός τό μέρος τής 
οικίας.

— Λ! βασιλεύ, είπε σταθείς αϊφνιδίοκ πέντε ή 
έξ βήματα μακράν τοϋ γέροντος, δστις έμενε/πάν- 
τοτε γονατιστός· βασιλεύ, μέ βλέπεις κυριευμένον 
άπό έκπληξιν, διότι μοϋ φαίνεται δτι γνωρίζω τόν 
καλόν τούτον άνθρωπον. Λ.! ναί! είναι αύτός ό ίδιος. 
Συγχωρεϊς, Μεγαλειότατε, νά τού λαλήσω ;

— Λναμφιβόλως.
— Σύ λοιπόν είσαι, κύριε Γριμώ; ήρώτησεν ά 

Παρρύ.
— Ναί, έγώ, είπε καί άνωρθώθη ό μεγαλόσωμος 

γέρων, χωρίς δμως νά μεταβάλγ ποσώς τό ευλαβές 
τής στάσεώς του.

— Βασιλεύ , είπε τότε ό Παρρύ , δέν’ζήπατήθην, 
ό άνθρωπος ούτος είναι ό υπηρέτης τοϋ κόμητος τής 
Φέρας, καί ό κόμης τής Φέρας, άν ένθυμήσαι, είναι 
ό αξιότιμος εκείνος αρχών, περί τοϋ όποιου τοσαϋτα 
καί τοσάκις έλάλησα πρός την Μεγαλειότητα Σου , 
ώστε ή μνήμη του πρέπει νά έμεινεν ό'χι μόνον εις 
τόν νοϋν σου, άλλά καί εις τήν καρδίαν σου.

— 0 παρευρεθείς εϊς τάς τελευταίας στιγμάς 
τοϋ βασιλέως πατρός μου; ήρώτησεν ό Κάρολος.

Καί άνεσκίρτησε καταφανώς ένθυμηθείς τούτο.
— 0 ίδιος, βασιλεύ.
— Αλϋ.οίμονον ! είπεν ό Κάρολος.
έπειτα, αποτεινόμενος πρός τόν Γριμώ, τοϋ όποιου

οί ζωηροί καί νοήμονες οφθαλμοί έφαίνετο δτι έζή- 
σουν νά μαντεύσουν τόν στοχασμόν του, ήρώτησεν 
«ΰτόν·

— Μήπως, φίλε μου, δ κύριος κόμης τής Φέρας , 
ό κύριός σου, κατοικεί έδώ πλησίον ;

— Εκεί, άπεκριθη ό Γριμώ, δείχνων μέ τόν βρα
χίονα τεντωμένον πρός τά όπίσω τάς κιγκλΐδας τής 
λευκής καί έρυθράς οικίας.

— Καί είναι τώρα εις τήν οικίαν του ό κύριος 
κόμης τής φέρας ;

— Εις τό τέλος τού κήπου, ύπό τάς καστα- 
νέας.

-— Παρρύ, είπεν ό βασιλεύς, δέν θέλω νά παρα- 
βλέψω τήν πολύτιμον ταύτην δι’έμέ ευκαιρίαν, νά 
εύχαριστήσω τόν εύγενή τούτον, δστις έδειξε πρός 
τόν οίκόν μας τοιούτο δείγμα ώραϊον άφοσιώσεως 
καί γενναιότητος. Κράτει τόν ίππον μου, φίλε μου, 
σέ παρακαλώ.

Καί, ρίπτων τάς ήνίας εϊς τάς χεΐρας τοϋ Γριμώ, 
ό βασιλεύς έμβήκε μόνος εις τού Αθωνος, ώς οαο’.ος 
εϊς όμοιου του. Αρκετή ήτον νά τόν όδηγήσν) ή σύν
τονος εκείνη έξήγησις τού Γριμώ· — Εις τό τέλος 
τοϋ κήπου ύπό τάς καστανέας.—Αφησε λοιπόν τήν 
οικίαν άριστερά, καί έπήγε κατ’ ευθείαν εϊς τήν δει- 
χθεΐσαν δενδροστοιχίαν. Το πράγμα ήτον εϋκοϋ.ον, 
διότι αί κορυφαί τών μεγάλων εκείνων δένδρων, 
σκεπασμένων ήδη άπό φύλλα καί άπό άνθη , ύπερέ- 
βαιναν τάς κορυφάς δλων τών λοιπών.

Φθάσας εις τούς εναλλάξ φωτεινούς καί σκοτει
νούς εκείνους ρόμβους, τούς ποικίλλοντας το ύπό τήν 
δενδροστοιχίαν έδαφος, κατά τάς ορέξεις τής άλλου 
μέν πυκνοτέρας, άλλου δε άραιοτέρας καμάρας των , 
ό νέος βασιλεύς είδεν άνδρα εύγενή περιπατούντα , 
όπίσω κρατούντα τάς χεΐρας, καί, ώς έφαίνετο, βυ- 
θισμένον εις ήσύχους διαλογισμούς. Λναμφιβόλως 
είχε συχνάκις έρωτήσει καί μάθει ποιας λογής ήτον 
ό εύγενής ούτος , διότι , χωρίς ποσώς νά διστάξφ , 
Κάρολος ό Β' έπήγε κατ’εύθεϊαν πρός αύτόν. Τον 
κτύπον τών βημάτων άκούσας, ό κόμης τής Φέρας 
ύψωσε τήν κεφαλήν, καί βλέπων άπέναντι άνδρα 
άγνωστον μέν, άλλ’ εύγενή καί αξιοπρεπή κατά τήν 
μορφήν, διευθυνόμενον πρός αύτόν, έβγαλε τόν πΐλόν 
του καί τόν έπερίμενεν. Οταν ήτον ολίγα βήματα 
μακράν, καί ό Β' Κάρολος έβγαλε τον πίλον του· 
έπειτα, ώς άποκρινόμενος εϊς τήν άφωνον έρώτησιν 
τοϋ κόμητος, είπε·

— Κύριε κόμη, έρχομαι νά εκπληρώσω πλησίον 
σου ιερόν χρέος· επιθυμώ πρό πολλοϋ νά σοϋ προσ
φέρω τήν βαθεϊαν εύγνωμοσύνην μου. Είμαι Κάρο
λος ό Β', υιός Καρόλου τοϋ Στουάρτου, τοϋ ββσιλεύ- 
σαντος εις τήν Αγγλίαν, καί άποθανόντος εις τόν 
τόπον της καταδίκης.

Τό ένδοξον τοΰτο όνομα άκούσας; ό Αθως ή,σθάνθη τι 
ώς ρίγος διερχόμενον Κάς φλέβας του· άλλά, βλέπων 
τόν νέον εκείνον βασιλέα όρθόν, ασκεπή έμπροσθεν 
του, καί τείνοντα πρός αύτόν τήν χεΐρα, ήσθάνδη καί 
δύω δάκρυα θολόνοντα πρός καιρόν τό διαυγές κυα- 
νοΰν χρώμα τών Ηραίων του οφθαλμών.

Εσκυψε λοιπόν * μέ11 σέβας πολύ· άλλ’ό βασιλεύς, 
λαβών τήν χεϊράτου, είπε·

—- Βλέπεις πόσον είμαι δυστυχής , κύριε* κόμη' 
έχρειάσθη νά δοθή περίστασις τυχαία νά έλθω εϊς 
τήν οικίαν σου. Αλλοίμονον ! Αέν έπρεπε νά έχω
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ταίαν άπόφασιν τής είμ.αρμένης μου· είπα εις τόν 
άδελφόνμου Λουδοβίκον ότι, θέλων νά μήν ένοχο- 
ποιήσιο μήτε τήν Γαλλίαν μήτε τήν όλλανδίαν, 
ήμουν έτοιμος νά δοκιμάσω αύτοπροσώπως τήν 
τύχην μου, καθώς τό έκαμα ήδη, μέ διακοσίους εύ- 
γενεϊς άν ήθελε νά μού τούς δώση, καί μέ έν εκα
τομμύριο·/ άν ήθελε νά μού τά δανείστ,.

— Τό λοιπόν, βασιλεύ ;
— Τό λοιπόν , κύριε , αισθάνομαι τήν στιγμήν 

ταύτην άλλόκοτόν τι αίσθημ.α, τήν εύχαρίστησιν τής 
απελπισίας, ϊπάρχει εις μερικάς ψυχάς , καί έγώ 
εφθα σα νά καταλάβω ότι ή έδική μου είναι τοιαύτη, 
εύχαρίς-ησις πραγματική εις την βεβαιότητα εκείνην 
ότι τά πάντα έχάθησαν καί ότι ήλθε τέλο’ς πάντων 
ή ώρανά ύποταχθούν εις τήν κακήν των ειμαρμένην.

— Ω! έλπίζω, είπεν ό Αθως, ότι ή Μεγαλειότης 
Σου δέν έφθασες ακόμη εις τήν άνάγκην ταύτην.

— Αν μούλέγη,ς τούτο , κύριε κόμη, προσπαθώ·/ 
νά ζωπυρήσγς την έλπίδα εις τήν καρδίανμου, πρέπει 
νά μήν ένόησες ό,τι σού είπα, ΐϊλθα εϊς Βλουά, 
κόμη , νά ζητήσω άπό τόν άδελφόν μου Λουδοβίκον 
τήν ελεημοσύνην ενός εκατομμυρίου , μέ τό όποιον 
ήλπιζα νά διορθώσω τάς ύποθέσεις μου, καί ό αδελ
φός μου μού τό ήρνήθη. Βλέπεις λοιπόν ό'τι πάσα 
έλπίς έχάθη.

— Μέ συγχωρεϊς, βασιλεύ, νά σού άποκριθώ ότι 
έχω όλως εναντίαν γνώμην ;

— Καί πώς, κόμη, μέ εκλαμβάνεις τόσον' κοινόν 
άνθρωπον, ώστε νά μ.ή γνωρίζω τήν χχτάσζχσίν μου.

— Εγώ , βασιλεύ , έπείσθην έκ πείρας πάντοτε 
Sri εις τάς άπηλπισμένας περιστάσεις άναφαίνονται 
αίφνιδίως αί μεγάλαι τής τύχης μεταβολαί.

— Εύχαριστώ , κόμη. Είναι ώραΐον πράγμα νά 
εύρίσκν) κάνεις καρδίας ώς τήν έδικήν σου , έχουσαν 
δηλαδή τοσαύτην πίστιν εις τόν Θεόν καί εϊς τήν 
μοναρχίαν, ώστε νά μήν άπελπίζεται ποτέ περί τής 
τύχης βασιλέως, όσον άν έπεσε χαμηλά. Κατά 
δυστυχίαν, οί λόγοι σου, αγαπητέ κόμη, είναι καθώς 
τά ιατρικά εκείνα, τά λεγάμενα ήγωί’ζά, τά όποια 
μολαταύτα, μή δυνάμενα νά ίατρεύσουν άλλος παρά 
τάς ίατρευσίμους πληγάς, άποτυχάνουν κατά τού 
θανάτου. Σ’εύχαριστώ διά τήν επιμονήν σου εϊς τό 
νά μέ παρηγορή,ς, κόμη· σ’εύχαριστώ διά τήν άφω- 
σιωμένην σου ένθύμησιν· πλήν έγώ ήξεύρω τί πρέπει 
νά κάμω. Τίποτε δέν θά μέ σώση πλέον. Καί ιδού, 
φίλε μου· τόσην είχα περί τούτου πεποίθησιν, ώστε 
έπήοα τόν δρόμον τής εξορίας μέ τόν γηραιόν μου 
Παρρύ· έπέστρεφα νά δοκιμάσω τούς άλγεινούς μ.ου 
πόνους εις τό μικρόν έρημητήριον τό όποιον μού 
προσφέρει η Ολλανδία. Εκεί, πίστευσέ με, κόμη, ολα 
εντός ολίγου τελειόνουν, 'καί ό θάνατος θά έλθη τα
χέως· τόσον συχνά τόν προσκαλεΐ τό σώμα τούτο 
τό όποιον κατατρώγει η ψυχή, ή ψυχή αυτή η πο
θούσα τούς ούρανούς!

— ίΐ Μεγαλειότης Σου έχεις μητέρα, άδελφήν , 
άδελφούς, ή Μεγαλειότης Σου είσαι άρχηχός τής οικο
γένειας, πρέπει λοιπόν νά ζητής άπό τόν Θεόν ζωήν 

μακράν , άντί νά ζητής ταχύν θάνατον. Είσαι, βα
σιλεύ, έξόριστος, φυγάς, άλλ’έχεις τό δίκαιον μέ τό 

μέρος σου· πρέπει λοιπόν νά έπιθυμής πολέμους,_κιν-

πλησίον μου τούς ανθρώπους τούς όποιους αγαπώ 
ααί τιμ.ώ, καί οχι νά καταντήσω νά φυλάττω μόνον 
τάς υπηρεσίας των εις τήν καρδίανμου, καί τά όνό- 
μχτάτων εις την μνήμην μου, τόσον ώγε, χωρίς τον 
υπηρέτην σου, τον όποιον έγνώοισεν ό έδικός μου, νά 
διαβώ άπό την θύραν της οικίας σου ώς άπό τήν 
θύραν ξένης οικίας;

— Αληθινά, είπεν ό Αθως άποκρινόμενος διά του 
λόγου μέν εϊς το πρώτον μέρος της φράσεως τοΰ 
βασιλέως, διά προσκυν/σεως δε εις τό δεύτερον· 
αληθινά· ή Μεγαλειότης Σου είδες πολύ δυστυχείς 
ημέρας.

— Καί αί δυστυχέστεραι, άλλοίμονον ! 
ό Κάρολος, είναι ίσως αί περιμενόμεναι.

— Μεγαλειότατε, άς έλπίζωμεν....
— Κόμη, κόμη, τον διέκοψε σείων την κεφαλήν 

ό Κάρολος, ήλπισα έως χθες τό εσπέρας, καί ήλπισα 
ώς καλός χριστιανός, σοϋ τό ομνύω.

0 Αθως έκύτταξε τον βασιλέα ώς περιμένων έξή- 
γησιν.

— Ω ! ή ιστορία είναι εύκολοδιήγητος , είπεν ό 
Β' Κάρολος· εξόριστος, γυμνωμένος, περιφρονημένος, 
άπεφάσισα, μέόλην τής καρδίας μου τήν εναντιότητα, 
νά δοκιμάσω καί τελευταίαν φοράν την τύχην μου. 
Αέν είναι γραμμένο·/ εκεί επάνω ό'τι, διά τήν οικο
γένειαν ριας, πάσα εύτυχία καί πάσα δυστυχία θά 
έρχωνται αιωνίως άπό τήν Γαλλίαν ! Τής αλήθειας 
ταύτης γνωρίζεις καί σύ, κύριε , μέρος , διότι είσαι 
εις τών Γάλλων εκείνων τούς όποιους ό δυστυχής 
πατη'ρ μου ηύρεν ύπό τον τόπον τής καταδίκης τήν 
ημέραν του θανάτου του, άφοϋ τούς ηύρεν εις τό 
πλευρόν του τάς ημέρας τής μάχης.

— Βασιλεύ, είπε μετριοφρονών ό Αθως, δεν ήμουν 
μ.όνος, καί οί σύντροφοί μου καί εγώ έκάμαμεν εις 
τήν περίστασιν εκείνην τό χρέος μας ώς άνδρες εύ- 
γενεΐς, τίποτε περισσότερον. Αλλ’ή Μεγαλειότης Σου 
ήθελες νά μέ τίμησης διηγούμενος ....

— Ναι, τώ οντι. Είχα τήν προστασίαν (συγ- 
χώρει, κόμη, -όν δισταγμόν, αλλά δι’άνδρα Στουάρ- 
την,ξτό εννοείς, σύ ό έννοών τά πάντα, ή προφορά 
τής λέξεως ταύτης είναι δύσκολος), είχα, λέγω, τήν 
προστασίαν τού έξαδέλφου μου, τοΰ στατχούόερ τής 
Ολλανδίας· αλλά χωρίς τήν μεσολάβησιν, ή τουλά
χιστον χωρίς τήν άδειαν τής Γαλλίας, ό στατχοϋ- 
δερ δεν θέλει νά ένεργήστ) πρώτος. Ηλθα λοιπόν νά 
ζητήσω τήν άδειαν ταύτην άπό τόν βασιλέα τής 
Γαλλίας, όστις μ.ού τήν ήρνήθη.

— 0 βασιλεύς σού την ήρνήθη, Μεγαλειότατε;
— Ω! δχι αύτός· πρέπει νά νίμαι δίκαιος προς 

τόν νέον αδελφόν μου Λουδοβίκον· άλλ ό κύριος Μαζα- 
ρϊνος.*

0 Αθως έδάγκασε τά χείλη του.
— Φθονείς ίσως ότι έπρεπε νά περιμένω τήν άρ- 

νησιν ταύτην, είπεν ό βασιλεύς παρατηρήσας τό κί
νημά του.

— Αύτό τώ ό'ντι έστοχάσθην , Μεγαλειότατε , 
επανέλαβεν εύλαβώς ό κόμης· γνωρίζω άπό πολλής 

τόν ίταλόν τούτον.
— Τότε άπεφάσισα νά σπρώξω τά πράγματα 

ϊΐς τό άκρον , καί νά γνωρίσω ευθύς τήν τελευ-

δύνους, πράγματα, καί όχι τήν ούρανίαν άνάτίχυσιν.
— Κόμη , άπεκρίθη ό Β' Κάρολος μειδιών μει

δίαμα άνεκφράστου μελαγχολίας, ήκουσεςποτέ ότι 
βασιλεύς ανέκτησε τό βασίλειόν του μέ υπηρέτην 
γέροντα ώς τόν Παρρύ, καί μ.έ τριακόσια σκούδα τά 
όποια ό ύπηρέτης ούτος φέρει έπάνω του ;

— Οχι, βασιλεύ , άλλ’ ήκουσα, καί ήκουσα πολ- 
λάκις, ότι βασιλεύς εκθρονισμένος άνέκτησε τό βασί- 
λειόντου μέ θέλησιν στερεάν, μέ καρτερίαν, μέ φίλους, 
καί μέ έν εκατομμύριου φράγκων φρονίμως έξοδευό- 
μενον.

— Αλλά δέν μ’ ένόησες λοιπόν. Τό εκατομ
μύριου τούτο τά έζήτησα άπό τόν άδελφόν μου Λου
δοβίκον καί μού τό ήρνήθη.

— Βασιλεύ , είπεν ό Αθως, θέλεις νά μού παρα
χωρήσεις όλίγας στιγμάς άκόμ.η, καί νά μέ άκούσης 
προσεκτικώς εις ό,τι μένει νά σού είπώ ;

Κάρολος ό Β' έκύτταξεν άτενώς τόν Αθωνα.
-— Εύχαρίστως, κύριε, είπε.
— Τότε, λάβε τόν κόπον νά μέ άκολουθήσης, 

επανέλαβεν ό κόμ-ης διευθυνόμενος προς τήν οικίαν.
Καί, όδηγήσας τόν βασιλέα εις τό δωμ.άτιόν του, 

έβαλεν αύτόν νά καθήσρ
— Βασιλεύ, είπεν, ή Μεγαλειότης Σου είπες προ 

ολίγου ότι, εις τήν παρούσαν κατάστασιν τών πραγ
μάτων τής Αγγλίας, έν εκατομμύριου σού άρκεϊ νά 
άνακτήσγς τά βασίλειόν σου ;

— Τούλάχιστον νά τό επιχειρήσω, καί ν’άποθάνω 
ώς βασιλεύς άν δέν έπιτύχω.

— Τό λοιπόν, βασιλεύ, κατά τήν όποιαν μού 
εδωκες ύπόσχεσιν, λάβε τόν κόπον ν’άκούσγς καί τό 
υπόλοιπον τής ομιλίας μου.

0 βασιλεύς ένευσε καταφατικώς· ό δέ Αθως, πλη- 
σιάσας εις τήν θύραν, έσυρε τόν μοχλόν, άφού έκύτ
ταξε μήπως γναι κάνεις εις τά πέριξ καί άκούση , 
καί έπέστρεψε.

— Βασιλεύ, είπεν, ή Μεγαλειότης Σου εύηρες-ήθης 
να ένθυμηθϊ,ς ό'τι έγώ έπρόσφερα συνδρομήν εις τόν 
εΰγενέστατον καί δυστυχέστατον Κάρολον τόν Α', 
όταν οί δήμιοί του τόν έφεραν άπό τό παλάτιον τού 
Αγίου Ιακώβου εις τά Χάϊτ-Χάλ.

— Ναι, μάλιστα, τό ένθυμήθην καί θά τό ένθυ- 
μοϋμαι πάντοτε.

— Βασιλεύ , πένθιμος είναι η ιστορία αύτη εις 
τήν άκοήν υιού, όστις άναμφιβόλως τήν ήκουσε πολ- 
λάκις· μολαταύτα πρέπει νά τήν διηγηθώ πάλιν εις 
τήν Μεγαλειότητά Σου, χωρίς νά παραλείψω κάνέν 
περιστατικού.

— Αέγε, κύριε.
— όταν ό βασιλεύς ό πατήρ Σου άνέβη εις τό 

πήγμα τής καταδίκης, ή μάλλον μετέβη άπό τόν 
κοιτώνάτου εις τό πήγμα τούτο, έγερθέν έξω τού 
παραθύρου του, τά πάντα είχαν προετοιμασθή διά 
τήν φυγήν του. ό δήμιος είχε φυγαδευθή· τρύπα 
ειχεν άνοιχθή ύπό τό έδαφος τού δώματός του, 
Τέλος πάντων, έγώ ό ίδιος ήμουν ύπό τόν έπική- 

οειον θόλον, τόν όποιον ήκουσα αίφνιδίως τρίζοντα.
— 0 Παρρύ μού διηγήθη τά τρομερά ταυτα περι

στατικά, κύριε.
ό .{θως έσκυψε και επανέλαβεν.
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— ίδού τί δέν ήδύνατο νά σού διηγηθή ό Παρρύ,’ 

ϊασιλεύ, διότι τα άκόλουθα συνέβησαν μεταξύ Θεού, 
τού πατρός Σου καί έμού , καί ποτέ δέν τά έφανέ- 
ρωσχ ούτε εϊς τούς στενωτέρους φίλους μου· α Απο
μακρύνσου, είπεν ό σεβα-ός κατάδικος εις τόν προσω- 
πιδοφόρον δήμιον· άπομακρύνσου διά μίαν στιγμήν, 
ήξεύρω ό'τι είμαι έδικόςσου· ένθυμήσου όμως νά 
κτυπήσης τότε όταν σέ διατάξω. Θέλω νά κάμω 
τήν προσευχήν μου έλεύθερα. β

— Μέ συγχωρεϊς, είπε κιτρινίζω·/ ό Β'Κάρολος, 
άλλά συ, κόμη, όστις γνωρίζεις τόσα^περιστατικά τού 
ολέθριου τούτου συμβάντος, περιστατικά τά όποια, 
καθώς είπες πρό ολίγου, δέν έφανερώθησαν εις κανένα, 
ήξεύρεις τό όνομα τού καταχθονίου εκείνου καί άναν
δρου δημίου , όστις έκρυψε τό πρόσωπόν του θέλων 
νά δολοφονήσω άτιμωρητί βασιλέα.

0 Αθως έκιτρίνισεν ολίγον.
— Τό όνομά του ; είπε· ναι, τό γνωρίζω, άλλά 

δέν ήμπορώ νά τό είπώ.
— Καί τί έγεινε; ... διότι κάνεις εις τήν Αγ

γλίαν δεν εγνωρισε την μετά ταύτα τύχην του.
— Απέθανεν.
— Αλλά δέν άπέθανεν εις τήν κλίνην του, δέν 

απέθανε τόν γλυκύν καί ήσυχον θάνατον, τόν θάνατον 
τών τιμίων άνθρώπων;

— Απέθανε θάνατον βίαιον, άπέθανε νύκτα τρο- 
χεράν, μεταξύ τής οργής τών άνθρώπων καί τής 
καταιγίδας τού Θεού. Τό σώμά του, διαπερασθέν διά 
ξιφιδίου, έκυλίσθη εις τά βάθη τού Ωκεανού, ό Θεός 
άς συγχωρήσ·/ι τόν φονέα του !

— Ας άφήσωμεν λοιπόν , είπεν ό Β' Κάρολος , 
ίλέπων ότι ό κόμης δέν ήθελε νά είπή περισσότερα.

— 0 βασιλεύς τής Αγγλίας, άφού, καθώς είπα- 
χεν, έλάλησεν εις τόν μετημφιεσμένον δήμιον, έπρό- 
σθεσε· σ Αέν θά κτυπήσης , πρόσεχε καλά, είμή 
όταν απλώσω τούς βραχίονας λέγων REMEMBER 
(£ΛΘΓΛ/«ΣΟΓ) ϊ'β '

— Τώ οντι, είπε μέ βραχνήν φωνήν ό Κάρολος, 
ήξεύρω ότι αύτήν έπρόφερε. τελευταίαν λέξιν ό δυσ
τυχής πατήρ μου. Αλλά πρός ποιον σκοπόν , διά 
ποιον;

— Αιά τόν Γάλλον όςτς ήτον υποκάτω τού πήγ
ματος.

— Αιά σέ λοιπόν, κύριε;
— Ναι, βασιλεύ, καί πάσα μία τών λέξεων τάς 

όποιας είπε διά τών μέ μαύρον κάλυμμα σκεπασμέ
νων σανίδων τού πήγματος, αντηχούν άκόμη εις τάς 
άκοάςμου. 0 βασιλεύς λοιπόν έγονάτισε κατά γής· 
α Κόμ.η τής Φέρας, είπεν, είσαι αύτού; β — Ναι , 
βασιλεύ , άπεκρίθην. Τότε ό βασιλεύς έσκυψε.

Καί ό β' Κάρολος έπίσης, καρδιοκτυπών, περίλυ
πος, έντρομος καί προσεκτικός, έσκυπτε πρός τόν 
Αθωνα, θέλων νά συνάξϊ) μίαν πρός μίαν τάς λέξεις τού 
κόμ.ητος. II κεφαλή, του έψαυε τήν κεφαλήν τού 
Αθωνος. * 4

— Τότε, ήκολούθησεν ό κόμης, ό βασιλεύς έσκυψε. 
« Κόμη τής φέρας, είπε, δέν ήτον πεπρωμένον νά σωθώ 
» διά τών προσπαθειών σου. Η ειμαρμένη δέν ήθί- 
» λησε. Τώρα, καί ιεροσυλίαν άν πράξω, θά είπώ· ΝαΙ, 
» ί.ϋΛηοα πμός τους άτθ(>ώ.·τονς, ίΛάΛηαα Λρύς
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» tor θεόν, χαι Λα.Ίώ πρός σε τεΑευταΐον. Θέλων 
» νά υποστηρίζω ύπόθεσιν, την οποίαν έπίστευσα 
* ίεράν , έχασα τον θρόνον τών πατέρων μου, καί 
» έστέρησα τής κληρονομιάς τά τέκνα μ.ου. ο

Κάρολος ό Β' έκρυψε τό πρόσωπόν του μέ τάς 
γεΐράςτου , καί δάκρυ πικρόν κατέβη μεταξύ τών 
λευκών καί ισχνών του δακτύλων.
κ .— α βν έκατομμύριον είς χρυσά νομίσματα μοΰ 
s μένει, ήκολούθησεν ό βασιλεύς. Τό έθαψα είς τά 
» ύπόγεια τοΰ φρουρίου τοΰ Νιουκαΐστλε, καθ ήν 
s στιγμήν έφυγα άπό τήν πόλιν ταύτην. »

0 Κάρολος ύψωσε τήν κεφαλήν μέ έκφρασιν χαράς 
αλγεινής, ήτις θά κατεσπάραττε τήν καρδίαν όλων 
όσοι έγνώριζαν τήν άμετρον εκείνην συμφοράν.

— 1·ν έκατομμύριον! έμουρμούρισεν. ίί! κόμη !
— a Το άργύριον τοΰτο μόνος σύ ήςεύρεις ό'τι 

ι υπάρχει, κάμε χρήσιν δταν νομίσης δτι είναι καιρός 
l διά τό μεγαλήτερον συμφέρον τοΰ πρωτοτόκου 
ό υίοΰ μου. Καί τώρα, κόμη τής Φέρας, άποχαιρέ- 
» τησέ με ! »

— Σώζου, σώζου, βασιλεΰ, έφώναξα.
Κάρολος ό Β' έσηκώθη και έπήγε καί άκούμβησε 

τό φλογερόν μέτωπόν του είς τό παράθυρον.
— Τότε, ήκολούθησεν ό Αθως, ό βασιλεύς έπρό- 

φερε τήν λέξιν REMEMBER άπευθυνομένην είς 
έμέ. Βλέπεις, βασιλεΰ, δτι ένθυμήθην.

0 βασιλεύς δέν ήδυνήθη νά κρύψητήν ταραχήν του. 
Ο Αθως είδε τούς δύω του ώμους κινουμένους σπα- 
σμωδικώς, καί ήκουσε τούς σπαράττοντας τό ςήθός 
του λυγμούς. Εσιώπησεν, άποπνιγόμενος καί αύτός 
άπό τό κΰμα τών πικρών ενθυμήσεων τάς όποιας 
διήγειρεν είς τήν βασιλικήν κεφαλήν εκείνην.

0 Κάρολος, μετά βίαιον άγώνα, άφήσας τό παρά
θυρον καί καταπνίξας τά δάκρυα του , ήλθε καί έκά- 
θησε πλησίον τοΰ Αθωνος.

— Βασιλεΰ , είπεν ό κόμης , μέχρι τής σήμερον 
έπίστευσα δτι ή ώρα δέν είχεν άκόμη φθάσει νά 
γείνη χρήσις τοΰ τελευταίου τούτου πόρου· άλλά, 
προσηλωμένους έχωντούς οφθαλμούς είς τήν Αγγλίαν, 
έβλεπα δτι έπλησίαζεν. Αυριον έμελλα νά πληρο- 
φορηθώ είς ποιον μέρος τοΰ κόσμου ήσουν ή Μεγα- 
λειότης Σου, ώστε νά έλθω νά σεΰρω. Αλλ’έρχεσαι 
ό ίδιος πρός έμέ· ίδού σημειον δτι ό Θεός είναι ύπέρ 
*/μ.ών.

-— Κύριε, είπεν δ Κάρολος μέ φωνήν άκόμη πνιγ- 
μένην άπό τήν ταραχήν του, είσαι δι’ έμέ άγγελος 
απεσταλμένος άπό τόν Θεόν· είσαι σωτήρ μου, έγερ- 
θείς τοΰ τάφου άπό τόν πατέρα μου τόν ίδιον άλλά 
πίστευσέ με , πρό δέκα έτών οί έμφύλιοι πόλεμοι 
κατασπαράττουν τήν πατρίδα μου, καταστρέφοντες 
τούς άνθρώπους, άνασκάπτοντες τήν γήν ίσως έφυγε 
καί τό χρυσίον άπό τά σπλάγχνα τής γής, καθώς 
έφυγεν ή αγάπη άπό τάς καρδίας τών υπηκόων μου.

— Βασιλεΰ, τάν τόπον δπου ή Μεγαλειότης Του 
έθαψε τό έκατομμύριον τόν γνωρίζω πολύ καλά, καί 
χάνεις, είμαι βεβαιότατος, δέν ήδυνήθη νά τόν άνα· 
καλύψη. έπειτα, τό φρούριον τοΰ Νιουκαΐστλε άνε-
σκάφη άραγε ολόκληρον; Κατεδάφισαν αύτά λίθον 
πρός λίθον, καί έξερρίζωσαν άπό τό έδαφος καί τό 
.τελευταΐόν του θεμέλιον;

— Οχι, σώζεται άκόμη, άλλά τήν στιγμήν ταύτην 
τό κατέχει ό στρατηγός Μώγκ, καί στρατοπεδεύει 
είς αύτό. 0 μόνος τόπος δπου μέ περιμένει βοήθεια, 
δπου έχω πόρον, τό βλέπεις, κυριεύεται άπό τούς 
εχθρούς μου.

— 0 στρατηγός Μώγκ,, βασιλεΰ, δέν ήμπορεϊ νά 
γνωρίζη τόν κρυπτόμενου θησαυρόν.

— Ναί, πλήν πρέπει νά πηγαίνω νά παραδοθώ 
είς τόν Μώγκ πρός παραλαβήν τοΰ θησαυρού τούτου;
Α ! τό βλέπεις λοιπόν καλά, κόμη, πρέπει νά τελειοι- 
σωμεν μίαν φοράν μέ τήν ειμαρμένην, διότι, οσάκις 
άνεγερθώ, μέ καταβάλλει. Τί νά κάμω μέ τόν Παρρύ 
ζόνον ώς υπηρέτην, μέ τόν Παρρύ τόν όποιον ό Μώγκ 
αύτός άπέβαλεν ήδη άλλοτε; όχι^, ό'χι, κόμη , άς 
ύποταχθοΰμεν είς τήν τελευταίαν ταύτην συμφοράν.

— ό,τι ή Μεγαλειότης Σου δέν ήμπορεϊς νά τό
κάμγς, ό',τι ό Παρρύ δέν ήμπορεϊ πλέον νά τό έπι-
χειρήση, πιστεύεις ό'τι έγώ ήμπορώ νά έπιτύχω ;

— Σύ, κόμη, πηγαίνεις ...;
■Λ , k «. * η > ~ Ύ

— Αν η Μεγαλειότης Σου ευαρεστησαι, ειπεν ο 
Αθως προσκυνών τόν βασιλέα, πηγαίνω, βασιλεΰ.

— Σύ, ό τόσον εύτυχής έδώ, κόμη !
•— Δέν είμαι ποτέ εύτυχής, βασιλεΰ, ένόσω μοΰ 

μένει χρέος νά εκπληρώσω· καί είναι χρέος ύπέρ- 
τατον, τό όποιον μοΰ ά'φησεν ό βασιλεύς ό πατήρ 
σου, ν’ άγρυπνώ έπί τής τύχης σου, [καί νά κάμω 
βασιλικήν χρήσιν τών χρημάτων του. Λοιπόν, νεύμα 
μόνον κάμε μου καί αναχωρώ, βασιλεύ, μαζί σου.

— k! κύριε, είπεν ό βασιλεύς λησμονών πάσαν 
βασιλικήν αξιοπρέπειαν, καί πίπτων είς τόν λαιμόν 
τοΰ Αθωνος , μοΰ αποδείχνεις ό'τι ύπάρχει Θεός είς 
τόν ούρανόν, καί δτι ό Θεός ούτος άποςάλλει κάποτε 
άγγέλους είς τούς στενάζοντας έπί τής γής δυσ
τυχείς.

0 Αθως, πλήρης ταραχής διά τό δρμημα τοΰτο 
τοΰ νέου, τόν εύχαρίστησε μέ βαθύ σέβας, καί, πλη- 
σιάσας είς τό παράθυρον, έφώναξε·

— Γριμώ, τούς ίππους μου.
■— Καί πώς! άμέσως τώρα ! είπεν ό βασιλεύς. 

α! κύριε, είσαι τη άληθεία εξαίσιος άνθρωπος.
— Βασιλεύ, είπεν ό Αθως , δεν γνωρίζω πράγμα 

πλέον κατεπεϊγον άπό τήν υπηρεσίαν τής Μεγαλειο- 
τητός Σου. Επειτα, έπρόσθεσε χαμόγελών, είναι έξις 
τήν όποιαν έλαβα πρό πολλοΰ είς τήν ύπηρε 
σίαν τής βασιλίσσης θείας σου καί τοΰ βασιλεως 
πατρός σου. Πώς νά τήν άφήσω τώρα, ισα ισα ενώ 
πρόκειται περί ύπηρεσίας τής Μεγαλειότητός Σου ;

— όποιος άνθρωπος ! έμουρμούρισεν ό βασιλεύς.
Επειτα, μετά βραχεΐαν σκέψιν, είπε·
— Πλήν δχι, κόμη, δχι, δέν ήμπορώ νά σ εκ

θέσω είς τόσην κακοπάθειαν. Δέν έχω πώς ν αντα
μείψω τοιαύτας ύπηρεσίας.

— Πά ! είπε γελών ό Αθως, μέ χλευάζεις, βασι
λεύ· έχεις έν έκατομμύριον. Α! διατί δέν είμαι πλού
σιος κατά τό ήμισυ μόνον τής ποσότητος ταύτης , 
βασιλεύ! Θά έστρατολόγουν ολόκληρον σύνταγμα. 
Πλήν, χάρις τώ Θεώ, μοΰ μένουν άκόμη μερικοί κύ
λινδροι φλωρίων, καί μερικοί άδάμαντες τής οίκο- 

ενείας μου. ίί Μεγαλειότης Σου, έλπίζω, θά κατα- 
εχθής νά τά μοιράσης μέ άφωσιωμένον δοΰλον.

=— Μέ φίλον· ναί, κόμη, ύπό τόν όρον όμως δτι 
καί ό φίλος ούτος θά μοιράση μ’έμέ αργότερα.

— Βασιλεύ, είπεν ό Αθως, άνοίγων κιβώτιον καί 
,ΐβγάζων χρυσίον καί πετράδια, ίδού τώρα είμεθα 
παραπολύ πλούσιοι. Κατ’ εύτυχίαν, θά ή'μεθα τέσ- 
σαοες κατά ληστών.

ill χαρά έφερε τό αίμα είς τάς ώχράς παρειάς το; 
Β' Καρόλου. Ε’δε προχωροΰντας έως τό περηςύλιον 
δύω ίππους τοΰ Αθωνος, όδηγουμένους άπό τόν 
Γριμώ φοροΰντα τά ύποδήματα τοΰ ταξειδίου.

— Βλαιζουά, ή έπιστολή αύτη είναι διά τόν ύπο- 
κόμητα τής Βραζελόννης. Αν σ’ έρωτήση κάνεις, είπέ 
δτι έπήγα είς ^Ιαρισίους. Σοΰ έμπιγεύομαι τήν οικίαν, 
Βλαιζουά.

0 Βλαιζουά έπροσκύνησεν, ένηγκαλίσθη τόν Γριμώ 
καί έκλεισε τήν Θύραν. (Ακολουθεί.)

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Είχόκες ΰιά ιάας (ρωΐογηαγ·’χ~ίς μεθΰιίον.

Αφ’ ής στιγμής ό δημιουργός τοΰ παντός είπε 
« γενηθήτω φώς β καί έγένετο φώς, ή πηγή αύτη 
τής χαράς καί τής εύφροσύνη; έπεχύθη έφ’ ό'λην τήν 
πλάσιν καί έφαίδρυνε τήν δψιν αύτής. ό άνθρωπος 
δταν ειόε τό ελεύθερον, τό άνέπαφον, τό σχεδόν 
άϋλον τοΰτο πλάσμα, τό μειδίαμα τοΰ δημιουργού, 
προσεκύνησε τοΰτο πολλαχοΰ, καί βωμούς τώ άνή- 
γειρε· δέν έτόλμησε δέ νά φαντασθή δτι θέλει ποτέ 
υποδουλώσει, καί καταστήσει αύτό είς χειρονάκτην 
άντιγραφέα του. Τοΰτο δμως κατώρθωσεν τ επιστή
μη σήμερον. Λέγομεν δέ σήμερον, διότι δέν έχομεν 
δρεξιν νά παραδεχθώμεν τά θαυμάσια άχούσματα 
περί φωτοτυπίας κτλ. παρά τοΐς άρχαίοις, πριν μάς 
όοθώσιν άξιόχρεοι περί τής άληθείας αύτών άποδείξεις.

Εφεύρεσής τής φωτογραφίας είναι ό Γάλλος Δα- 
ύ'όρρος (Daguerre), καί γνωρίζομεν ήδη δλοι τάς 
διά τής μεθόδου του έκτελουμένας εικόνας.

fi πρώτη τών εικόνων τούτων άξια, είναι ή έντε- 
λής όμ.οιότης τοΰ εκμαγείου προς τό πρωτότυπον. 
Αλλ’ η όμοιότης αύτη δέν συνιστάται έκ μόνης τής 
πιστής τών χαρακτήρων τοΰ προσώπου άπεικονίσεως, 
απαιτείται ωσαύτως καί πρό πάντων ή έντεχνος 
ερμηνία τοΰ χαρακτηριστικού εκείνου, τοΰ ίδιου είς 
έκαστον άνθρωπον , δπερ όνομάζομεν φυσιογνωμίαν. 
Αύτό τοΰτο λείπει άπό τάς δαγερροτύπους εικόνας. 
Π όμοιότης ύπάρχει πάντοτε ήλλοιωμένη διά τήν 
οοφχν τραχύτητα τήν προερχομένην άπό τήν βιαίαν, 
θντως εϊπεϊν, άντιτύπωσίν τής σκιάς καί τό σκιώ
δες τών χαρακτήρων καί τών άκρων. Η μεταλλική 
άντανάκλασις τής πλακός, αναγκαία είς τήν έκτύπω- 
σιν τοΰ αντικειμένου, αυξάνει έτι πλέον τήν τρ^γΰ- 
τητα ταύτην καί δίδει ύφος τι νεκρικόν καί άχαρι, 
διακρινόμενον έξόχως είς τάς τών γυναικών είχόνας. 
Η επιστήμη έχρεώστει νά έπιληφθή τών ελαττω
μάτων τούτων, καί νά έρευνήσγ τήν διόρθωσιν.

0 σκοπός τών έρευνών τούτων είχεν άντικείμε- 
κυρίως τό ν’ άντικαταστηθή ή μετ«χχ«ή πλάξ 

διάτρΰ χαρτιού. Επειτα άπό πολλά.ς πολλών δοκι- 
μ«ς, πολλούς κόπους, πολλας άγρυπνίας, ή δυσκολία 
^)Αήθη,,ό σκ?πό; κατωρθώθη

, Σήμερον είς δεύτερα τινα λεπτά, καί διά μεθόδου 
νέας και δλως ειδικής, τό φώς, διαπερών τόν σχο- 
τεινον svT’jTTcii ετΰΐ tou yccoTou τό Twocoou*
σιαζόμενον είς τόν οπτικόν ύελον άντικείμενον.

Οί έφευρεταί τής νέας ταύτης μεθόδου είναι οί 
ΚΚ. Γεροτβόλ καί Τάννερ (G6rotwohl et Tanner), 
Αί διά τής μεθόδου των έκτελούμεναι εικόνες, φέρου- 
σαι την πιστότητα τοΰ Δαγερροτύπου, είσίν άπηλ-

Ειναι δέ τά είκόνια τοσοΰτον εντελή, χαρίεντα, ή. 
φυσιογνωμία, ή αλήθεια τοΰ βλέμματος, ή χάρις τής 
σαρκός, ζωγραφεΐται μετά τοσαύτης έντελείας, ώγε 
άδύνατον νά ύποθέσϊ) τις, βλέπων αύτά, δτι είναε 

ροϊόντα απλού μηχανισμού, άνευ τής βοήθειας τοΰ 
χρωστήρος καί τής τεχνικής χειρό; τοΰ ανθρώπου. 
Αι γυναικεΐαι εικόνες έπιτυγχάνουσι πρό πάντων διά 
τής μεθόδου ταύτης.

Διά τήν εργασίαν έξαρκοΰν 8 έιος 15 δεύτερα λε
πτά. Δύναται δέ τις νά έχνι καί πολλαπλάσια άντί- 

υπα , χωρίς νά γίνη άνάγκη νά καθήση έκ νέου ό 
ζωγραφούμενος, ή νά φθαργ τό πρώτον άντίτυπον.

Πο,Ιότιμοι Λίθοι και μαργαρίταν, ό ΓΙλίνιος 
όμιλεϊ μέ θαυμασμόν πεοί τίνος πολυτίμου λίθου 
τοΰ γαΛαχτοειθονς αχάτου fopale) έχοντος μέγεθος 
λεπτοκαρύου, ωσαύτως θαυμάζει ό αύτός καί τόν τοΰ" 
Γερουσιάστοΰ Νονίου, δστις προύτίμησε νά έξορισθάί' 
μάλλον, ή νά τόν παραχωρήσν) είς τόν Μάρκον Αν-· 
τώνιον. Η φήμη δέ τοΰ λίθου τούτου είναι άρχαιο- 
τάτη, διότι βλέπομεν δτι ήτο γνωστός είς τόν 
όρφέα, δστις βέβαιοί, ότι ήτο λίθος θεοφιλής, καί 
παριστάνει αύτόν έν τινι τών ποιημάτων του ώς 
παιδίον ώραιοτάτης δψεως.

0 μαργαρίτης δέν έχει φήμην τόσον άρχαίαν, 
άλλ’ ούχ ήττον πρό είκοσι καί επέκεινα αιώνων 
ήτον ήδη είς τήν Ελλάδα πολύτιμον καί μεγα
λοπρεπές κόσμημα. Είναι επίσης γνωστόν πόσον 
έπιζήτητος ήτον είς τήν παράβολον πολυτέλειαν 
τών Ρωμ.αίων. ό Ιούλιος Καϊσαρ, έδώρησεν είς τήν 
Σερβιλίαν, μητέρα τοΰ Βρούτου, μαργαρίτην έ'χοντα 
αξίαν 1.200,000 φρ. Τά δύω έκ μαργαριτών ενώ
τια τής Κλεοπάτρας, τά όποια έλαβε παρά Βασι- 
λέως τίνος τής άνατολής είχον αξίαν 3,800,000 φρ. 
Τον μέν έκ τούτων τών μαργαριτών έπιε διά νά 
εύφράνγ τόν παχύν στρατιώτην της, ώς καλεΐ ό. 
Σαικεσπήρος τόν Αντώνιον τόνδέ διήοεςγ κα^ έκ0<ί- 
μησε τά ώτια τής είς τό Πγ_γα60ν Αφροδίτης.

Ο μέγιστος δστις είναι γνωστός σή
μερον Εύρώπη, ζυγίζει 126 κεράτια, κομίσεις έκ 
τών Ανατολικών Ινδιών κατά τό Ιβ’2.0 ύπό τίνος 
κατοίκου τοΰ Καλαί, καί δωρηθγ^ ε,’ς τόν Βασιλέα 
τής Ισπανίας. Επειδή δέ δέν ^ρέθη έτερος όμοιος 
χρησιμεύει αύτός ώκ κομβίον πίλου.

Εύρίσκεται είς χ^σμον έτερος μαρντίνης θαυΛ 
μεστότερος, όχι διά, τήν στρογνυλότηγα ουδέ διά 
τόν όγκον, διότι δέ^ ζυγίζει εί”ή κεράτια και ϊίί 
αλλα διότι είναι σό«·;ον καθαρός, καί διαυγής, ώστε 
δι αύτοΰ διαφαίνεναι τό φώς. Τφΰτρν ίχει ά κυ-



ριάρχης τής Μασκέτης, τής γον-.υ.ωτέρας επαρχίας, 
τής εύδαίμονος Αραβίας.

— ΤεΛετη z&r rsxp&r εις Τιΰίτ. Οί λαοί του 
Τιβέτ δεν καίουσιν, ούτε ένταφιάζουσι τούς νεκρούς 
των, άλλά θέτουσιν αύτούς εις περιπεφραγμένον τόπον, 
όπου καταβιβρώσκονται ύπό των σαρκοφάγων πτη
νών. ’Ενιαυσίως δέ έορτάζουσι τήν τελετήν των νε
κρών. Λοχαγός Γάλλος περιηγηθείς εις τά μ.έρη 
εκείνα, έδημοσίευσε τήν ακόλουθον περιγραφήν.

Την 29 Οκτωβρίου, άμα ήρχ-.σεν ή νύξ, είδα 
γενικήν φωταγωγίαν έπί τής κορυφής όλων των κα
ταστημάτων του Θεσέο Αοομβώ, τά όποια είναι 
εγγύς εις το κοιμητηρίου, οπού φέρουσι τούς νεκρούς 
των. Αί στέγαι όλων των οικιών τής πεδ-.άδος καί τών 
πλέον μεμακρυσμένων χωρίων, τά όποια έφαίνοντο 
εδώ καί εκεί εν μέσω τών ιτεών, έφωταγωγοϋντο 
ύπό λαμπάδων, αίτινες παρήγον μεγαλόπρεπες 
θέαμα. Η νύξ ήτο ζοφερά, ό καιρός ήσυχος καί τά 
φώτα έκαιον διαχέοντα ζωηρόν καί αδιάκοπου φώς. 
Οί Τιβέτιοι άποδίδουσιν εις αύτάς τάς περιστάσεις 
μεγάλην άξίαν, διότι όταν ό καιρός είνα. θυελλούδης 
καί τά φώτα σβεννυνται ύπό ανέμου ή βροχής, προ- 
μηνύουσι κακούς οιωνούς.

Εν Εύρώπφ ήμην συνειδισμένος νά βλέπω την 
φωτοχυσίαν ώς την μεγαλητέραν έκφρασιν δημοσίας 
χαράς. Εις Τιβέτ όμως έμαρτύρει αΰτη μέ πανη
γυρικόν τρόπον την λύπην καί την μνήμην τών νε
κρών. ό μεγαλοπρεπής ούτος φόρος εύγνομοσύνης, 
τον όποιον η ζώσα γενεά απονέμει εις τήν τετελευ- 
τη.κυϊαν, τό σκότος τής νυκτός, ή βαθεϊα σιωπή, 
τήν οποίαν διέκοπτον κατά [μακράς διαλήψεις οί 
βραδείς καί πένθιμοι ήχοι τού νοβάτου (μουσικού 
οργάνου) ή αί σάλπ-.γκες καί τά κύμβαλα, τό κρού- 
σιμον τών εκκλησιαστικών κωδώνων, οί δυνατοί καί 
μονότονοι κλαυθμοί, οιτινες έπανελαμβάνοντο καί 
ήκουοντο ενίοτε κατά τήν σιωπήν τών οργάνων τά 
πάντα έφαίνοντο προδιατεθειμένα όπως παράζωσι με- 
γάλας σκέψεις, καί νομίζω ότι δεν δυνάμεθα νά 
φαντασθώμεν τελετήν ανθρώπινον ικανήν νά έμ,πνεύση 
ισχυρωτέραν φρίκην. Οί Τιβέτιοι δεν περιορίζονται 
εις αύτά τά εξωτερικά σημεία, ά/.λά νομίζουσιν ότι 
πράξεις εύεργετικαί, έκπληρούμεναι κατά τάς τελε- 
τάς ταύτας, έχουσιν ιδιαιτέραν άξίαν, καί έκαστος 
κατά τήν κατάστασίν του προσκαλείται νά δίδη ελεη- 
μοσύνας καί νά τρέφη πτωχούς.

ζ_ (ji ^·Ίοί τής" Αγρας. Αναγινώσκεται ή ακό
λουθος έπιγραφή, μεγαλοις νράμμασι
έπί τής πρώτιστης θύρας τ»,ζ -ολεως Αγρας εις 
ΐνδοσταν. « Έπί τού πρώτου έτους τη, ^σίλιίας 
τού αύτοκράτομ?? ίσιλέφ δύω χιλιάδες γάμοι ήκυ- 
ρώθησαν ύπό τού άρχύ?τος κατά τήν άμοιβαίαν τών 
συζύγων συναίνεσιν. 0 αύτιϊ.'5ο*τωρ έμαθε τάς λεπτο
μέρειας ταύτας μέ τοσαύτην ^νανάκτησιν, ώστε 
;;ατή,ογησε τά διαζύγια εις τήν έίίίκράτειάν του. 
Κατά τό έπΐυϊ έτος ό άριθμ.ός τών γαμων εις Αγραν 
ηλάΐτώθη εις τρεις χιλιάδας. ’Εν τούτοις τριακόσιαι 
-υναΐηες έκάησαν ζώσαί ώς δηλητηριάσασαι τούς 
συζύγους τω"ϋ καί έξηκονταπέντε άνδ^ες έ'παθον τό 
αυτό ώς δολοφονησαντες τάς γυναίκας των. Η πο- 
σότης τών θραυσθέντων καί καταστραφέντων πραγ- [

μάτων εις τό έσωτερικόν τών ιδιαιτέρων οικογενειών 
άνέβαινεν εις τρία εκατομμύρια ρουπίων. ό αύτοκοά- 
τωρ έσπευσε ν’ άποκαταστήσν) τό διαζυγίου.»

— Φιλανθρωπία. Υπήρχε πρό τινων ετών έν 
Γενεύη οικογένεια διηρημένη εις πέντε κλάδους, ήτις 
έδιδε καθ’ έκάστην, ένα κώθωνα (γαβαθιάν) ζωμού 
καί μίαν λίτραν άρτου εις όλους τούς πτω
χούς, οίτινεθ έκρουον τήν θύραν των. Εάν δέ συνέ- 
βαινε νά μήν ύπάρχη ζωμός, έλάμβανον οί μέν 
έφηβοι άνά τέσσαρα σολδία, τά δέ παιδία άνά δύω. 
0 αριθμός τών πτωχών αύτών ήτον συνήθως 300 
έως 500. Εδιδον εκτός τούτων εις τούς πτωχούς, 
οιτινες έζήτουν υποκάμισου, έπανωφόριον, ίν ζεύγος, 
άναξυρίδων καί ύποδήματα. Μετά τό έτος οί ένδυ- 
θέντες ένεδύοντο πάλιν, αν παρουσίαζαν τά παλαιά 
των ενδύματα. ’Εάν δε δεν έπραττον τούτο, άπε- 
πέμποντο ώς άνάξιοι διά τήν διαγωγήν των νά 
λάβωσιν άλλα. Διά νά προλαμ.βάνωνται δέ αί κα
ταχρήσεις, έκαστος πτωχός ώφειλε νά παρουσιάζη 
πιστοποιητικού τής ένδειας, ύπογεγραμμένον ύπό τού 
ίερέως τής ένορίας του. Μέλος τι τής οικογένειας 
αύτής, πλέον ένδοξον διά τά κληρονομικά φιλανθρω
πικά του αισθήματα, άποθνήσκον διέθηκε νά έξακο- 
λουθήση ή φιλανθρωπία αύτη. Αξιόν δέ σημειώσεως 
είναι, ότι καθ’ έκάστην έφερον εις τήν οικογένειαν 
μερίδα έκ τού ζωμού, τό όποιον ήθελον διανείμει, διά 
νά κρίνη περί τής ποιότητας αύτοΰ.
—Ό κατά τρωτόν είσπλέων εις τον Βόσπορον έκθαμβεΐται 
άπό το αναρίθμητου πλήθος τών καλλονών,αίτινες ώς έν άει- 
δινήτω καλλε-.δοσκοπίω άναπτυσσόμεναι, καί εις παν βήμα 
παμποικίλως μεταβαλλόμενα-., κατακτώσιν ώς εξ εφόδου 
καί θορυβοΰσι τήν διάνοιαν καί τάς αισθήσεις το:. Καί αν 
άναβή εις τον πύργον τού Γαλατά καί έκεΐθεν επισκόπηση 
τήν πόλιν καί τά προάστεΐα κατά πάσας τάς διευθύνσεις, 
όποιος κόσμος, οποία σύγχυσις ανακτόρων, προσκυνημάτων, 
μνημείων, παραδείσων, άγορών , καταστημάτων ! Καί Sv 
έκπλαγείς προσαναβή διά τής φαντασίας τούς χρόνους , 
όποια σύγχυσις συμβάντων, ιδεών, περιστάσεων! Τίς 
θέλει τον χειραγωγήσει έν μέσω τού λαβυρίνθου τούτου : 
Ή Βυζαντίς ; άλλος λαβύρινθος άπεραντολογ-.ών, αντιφά
σεων. Δι’άμφοτέρων τούτων, καί διά τής άπεράντου πόλεως 
καί διά τής άπεράντου βιβλιογραφίας τών περί αύτήςγρα- 
-ί-άντων, έπεχείρησε νά μάς άοηγήση ό Κ. Σκαρλάτος Βυ
ζάντιος διά συγγράμματος εις δ έπέχυσεν δλον τον πλού
τον τής πολυμαθείας του , καί δλην τήν γνωστήν γλαφυ- 
ρότητα τού καλάμου του, τοΰ εις το έξώφυλ'.ον Αγγελ
λόμενου. Το βιβλίου τούτο είναι συγχρόνως καί τοπο
γραφία καί ιστορία, καί κριτική. Περιγράφει το Βυζάντιον 
καί ολας τάς θέσεις αύτοΰ, καί όλα τά καταστήματα αύτοΰ 
μετά τής έσχατης άκρ.βολογίας, όποια ήσαν έπί τών αύτο- 
κρατίρων καί όποια είναι έπί τοΰ Σουλτάνου , διηγείται 
έφ’έκάστου αντικειμένου όλα ή καν τά κυριώτερα τών δοξα- 
σάντων ή έκπληξάντων αύτό συμβάντων καί άνεκδότων, 
καί δ-.’άν-.ιπαραθέσεως χωρίων τής Βυζαντίδος μόλις γνω
στών , καί δι' άπεράντου φιλολογίας έξηγεΐ καί σαφηνίζει 
πολλά ωίμ:ί·;:'.·τα μίχ^. τοΰ?? ώστετό σύγ
γραμμα τούτο δέν είναι ποσώς συνερανισμός, άλλ’είναο 
όλως' πρωτότυπον, καί συνεισφορά αξιόλογος εις τήν με 
λέτην καί κατάληψ'.ν τής Βυζαντινής ιστορίας.

Έκ τούτων δέ δεν πρέπει νά έκληφθή οτι ώς σύγγραμμα- 
κριτικών ;:αί έπιστημονικών έρευνών, είναι ξηρόν εις τήν 
άνάγνωσιν καί μονότονου. ’Εμβριθές είναι τφ όντι ύπέρ τ. 
καί άλλο, αλλά συγχρόνως τερπνόν ώς είτι καί αλλο^ Ό 
συγγραφεύς κατώρθωσεν εις αύτό νά ένδυση τάς σοοαράς 
Μούάϊξ μί τό ένδυμα τών χαρίτων. Διάφορα τεμάχια 
αύτοΰ ηύτυχήσαμεν νά ίδωμεν ανέκδοτα, καί μάς ίφαίνετ» 
ώζ otv άιτέκνεον την βοσιτόρε«ον cupav. Ii φίΛολογιΛ 
θέλει πλουτισθή δι’άποκτήματος πολυτίμου.


