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ΕΙΔΟΠΟΙΗ2Ι2.
"Οσοι τών ΚΚ. συνδρομητών 

μας άνανεώσωσι την συνδρομη'ν των 
εις τε τήν Εύτέρ-ην και το Παράρ
τημα και προπληρώσωσιν αύτήν, 
θέλουσι λάβει παρά τής ΔιευΟύν- 
αεως ΔΩΡΕΑΝ τούς δύω τελευ
ταίους τόμους τοΰ Πικουΐλου Άλ- 
λίαγα, συνισταμένους εις 10 πε
ρίπου τυπογραφικά φύλλα. Ύΐ 
προπληρωμή τής συνδρομής είναι 
ο ανυπέρβλητος ορος τής ΔΩΡΕΑΝ 
αποστολής ταύτης τών τελευταίων 
φύλλων τοΰ ωραίου μυθιστορήματος 
δ Πιχουΐλος Αλλίαγας.

ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΙ.
(Συνέχεια. Ιοέ ουλλάίιον 46.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΝ1ΤΟΝ.

Α.
Η Ιωάννα εύρίσκετο πάντοτε ύπό αύστζ,ράν κρά- 

τησιν, καί δέν έσυγχωρεϊιο εις αύτζ,ν μήτε να 
συνδιαλέγεται μήτε αλληλογραφίαν νά εχνι μέ τον 
σύζυγόν της. ό παντελής ούτος χωρισμό; κατ’ άρ- 
χάς μέν τήν έβασάνιζεν άκαταπαύστως· άλλ ακο
λούθως τόν ύπε’φείρεν άγογγύστως, άφού εμαθεν 
άπό τόν δεσμο&ύλακα, όστις εδείκνυε πρός αύτήν 
σέβας καί ζήλον πιστότατου υπηρέτου, ότι ό Δώδλεϋ 
έφέρετο μέ μεγίστην υπομονήν καί σταθερότητα. 
Επειδή όέντή; έμενε κάμμία ε’/.πί; συγχωρήσεως, ή 
δυστυχής ϊωάνΛ άλλην φροντίδα πλέον δέν είχεν, 
εϊμή πώς νά προετοιμάζεται εις τον θάνατον, είτε 
διά τής προσευχής, είτε διά τής μελέτης >καΐ τών 
φιλοσοφικών καί εύσιβών αναγνώσεων. Ανεπαισθή- 
τως, τό εύγενές της μέτωπον άπέβαλε τόν τύπον 
τής μελαγχολίας, καί έλαβεν έκφρχσιν όλως νέαν,
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τη; τοιαύτη θά μ’ έκίνει βεβαίως είς μέγαν θαυμα
σμόν· άλλ’έπειδή πρόκειται περί πλάνης, είς οίκτον, 
κόρη μου, μέ κινεί. Βαθυτάτην αισθάνομαι θλίψιν, 
βλέπων πόσον δυςυχώς έπλανήθη νούς τόσον οξυδερ
κής, καί πόσον έμιάνθη άπά τήν αϊρεσιν ψυχή τόσον 
καθαρά. Νίκην ένδοξον Θά τά νομίσω κατά τού 
πνεύματος τού σκότους άν ουνηθώ νά σώσω τήν 
ψυχήν ταύτην άπά τάν όλεθρον, καί τά πάντα θά 
επιχειρήσω ώστε νά επιτύχω.

— Είς μάτην Οκ κοπιάσης· καί, άν έως τώρα, 
είς παρομοίαν περίστασιν, έκράτησα τάν θυμόν μου, 
προήλθε τούτο διότι,αισθανόμενη τήν πεποίθησιν μου 
άδιάσειστον, ένόμισα δτι ήρμοζεν είς έμέ νά δείξω 
υπομονήν’ άλλ’ δταν βλέπω πόσον κακόν αί τοιαϋ- 
ται επίμονοι προτροπαί έπροξένησαν εις άλλους, 
είναι άδύνατον είς εμέ νά κρύψω περισσότερον τήν 
άγανάκτησίν μου. Η θρησκεία σας είναι θρησκεία 
είδωλολατρείας, θρησκεία όλεθριωτάτη, θεμελιωμέ
νη είς τάς παραδόσεις τών άνθρώπων καί οχι είς 
τάν λόγον τού Θ·ού, θρησκεία περιοριστική τής άζίας 
καί τής χάοιτο; τού Σωτήρό; μας, καί είσάγουσα 
πομπώδεις φενακισμούς άντί τών απλών τής προσ
ευχής έιγων. II χριστιανική αγάπη δέν με άφίνει 
βέβαια νά πιστεύσω δτι οί ειλικρινείς οπαδοί της 
δέν θά σωθούν άλλ’ είμαι έντελώς πεπεισμένη δτι, 
άοού άπαξ οί οφθαλμοί μα; ήνοίχθησαν είς τά 
άνωθεν έ.χόμενον αληθινόν φώς, δέν ήμποροΰμεν 
πλέον νά πιστεύσωμεν είς τήν θρησκείαν ταύτην, 
δέν ήμποροΰμεν πλέον νά σωθώμεν οι αύτής ....

— Επειδή είσαι τόσον ίσχυρογνώμων, κόρη μου, 
άς συζητήσωμεν τά θέμα τούτο άρθρον κατ’ άρθρον, 
δόγμα κατά δόγμα, καί ελπίζω νά σού αποδείξω 
τά λάθη σου” Μή φοβήσαι μη' με κουράσης· κα- 
λήτερα δέν ήμπορώ νά έξοδεύσω τάν καιρόν μου.

— Μέ συγχωρεΐς άν σού άποκριθώ δτι ήμπορώ 
εγώ νά έξοδεύσω τάν έδικόν μου καλήτερα. Βέβαια, 
δέν 0’ άπεφευγα τήν συζήτησιν ταύτην άν ήζευρα 
δτι ήδύνατο νά χρησιμεύση είς τίποτε· άλλά, κατά 
δυστυχίαν, είναι είς μάτην . . .

— II άονησίς σου, κόρη μου, όμοιάζει σιωπηλήν 
ομολογίαν τής άσθενείας τών λόγων σου.

— Ερμήνευσε την όπως νομίσης καλήτερα’ αί 
στινμαί δσαι μού μένουν είναι είς άκρον πολύτιμοι.

— Δός μου τούλάχιστον τήν άδειαν, πριν ανα
χωρήσω, κυρία μου, νά εκπληρώσω παραγγελίαν 
τήν όποιαν μ’ έπεφόρτισε διά σέ ό λόρδος Γυιλ- 
φάρδ Δώδλεϋ.

— Α! λέγε, λέγε, τί θέλει άπ έμέ ; . . . Τά 
έρωτώ, άλλοίμονον ! καί φοβούμαι σχεδόν νά τό 
«,άθω.ι

— Σ’ έξορκίζει νά μή θέλησης νά γείνης δή
μιός του.

— Δήμιός του! έγώ, δήμιος τού συζύγου μου!... 
ώ! οχι, δχι, ποτέ! άνέκραξε χύνουσα ποταμηδόν 
δάκρυα.

— Μάθε λοιπόν δτι θά γείνης διά τής ίσχυρο- 
γνωμοσύνης σου.

— Διά τούς οϊκτιρμούς τού Θεού, παύσε, μή 
μέ βασανίζης ! Τά έπαναλαμβάνω, άπεζράκις ή«- 
ποοώ νά θυσιάσω τήν ζωήν μου διά τάν Δώδλεϋ’

έχουσάν τι ύπεράνθρωπον, άγγελικδν, αΐθεριον ποτέ 
ή ώραία Ιωάννα δέν ύπήρξεν άλλοτε τόσον ωραία.

Τήν έπεσκέπτετο συχνάκις ό πνευματικός τή; 
βασιλίσσης, ό δόκτωρ Φεκκενχάμ, δστις παν μέσον 
μετεχειρίζετο είς τά νά τήν πείση ν’ άρνηθη τήν 
πίστιν τών εύαγγελικών άλλ’ είς μάτην. Οταν 
τής ελεγεν οτι, τούλάχιστον, διά τούτου θά είλ- 
κυε βεβαίως τήν εύνοιαν τής Αύτής Μεγαλειότητος, 
ή Ιωάννα περιωρίζετο ν’ αποκρίνεται ξηρώς δτι δέν 
τήν έσύμφερε ν’ άγοράση τήν εύνοιαν ταύτην μέ τήν 
αΐωνίαν σωτηρίαν της, καί δτι ή μόνη χάρις τήν 
όποιαν είς το εξής έπεθύμει, ήταν νά τήν συγχω
ρήσουν νά τελείωση έν ειρήνη τάς όλίγας ήμεοας 
δσας τής είχαν άκόμη αφήσει.

— Ολα τά μέλη τής οικογένειας τοΰ δουκός 
τοΰ Νορθουμπερλάνδ, τής είπε μίαν τών ήμερων, 
δέν δυσκολεύονται τόσον καθώς σύ, κυρία μου, νά 
μιμηθόΰν τά παράδειγμά του.

— Τί εννοείς λέγων τούτο·,
— Οτι ό λόρδος Γυιλφόρδ Δώδλεύ άπεφάσισε νά 

έναγκαλ'.σθ'ρ τήν ρωμαϊκήν θρησκείαν ώς ά πατήρ του.
— Φρικτή θά ήτον ή εϊδησις αυτή δι’ εμέ’ άλλά 

δεν πιστεύω τίποτε.
— Είναι αληθής, σέ βεβαιονω μεθ’ δρκου, κυ

ρία μου.
— Τότε, ό Θεά; άς τον συγχωρήση! . . . Επρό- 

κρινα δμως καλήτιρα νά έλθρς νά μοϋ είπής' <· Ο οη- 
μιος σέ περιμένει »’ ή άκόιζη’ « Τήνώραν ταυτην, ο 
λόρδος Δώδλεϋ άναβαίνει τήν κλίμακα τής κατα
δίκης ...» Αλλοίμονον! άλλοίμονον! ήλπιζα έντάς 
ολίγου νά ένωθώμεν εκεί επάνω . . . .Αλλ αύτος 
τώρα ήνοιξε μεταξύ τών δύω μας χάσμα μέγα και 
άδιάβατον.

— Α! άπο σε μάλλον έζαρταται, κόρη μου, το 
νά ένωθήτε τώ δντι διαπαντός, καί εις τάν κό
σμον τούτον καί είς τάν άλλον.

— Είς τόν κόσμον τούτον,· Πρέπει λοιπόν, 3ta 
τών λόγων σου αύτών, νά εννοήσω δτι τού έχαρίσθη 
ή ζωή είς αμοιβήν τής εξωμοσίας του-,

— Δέν είπα τούτο, διότι άπά σέ καί μ.όνην 
έξαρτάται ή χάρις του. ,

— Απ έμέ; Θεέ με πανάγαθε !
— Απά σέ, κόρη μου. όσον άν *ρναι γλυκεία 

καί εύάρεστος είς τήν βασίλισσάν μας ή ιδέα δτι 
έκέρδησεν είς τήν αληθινήν πίστιν άνδα τοιούτον 
ώς τάν λόρδαν Γυιλφόρδ Δώδλεύ, δσον άν -ρναι 
πολύτιμος δι’ αύτήν ή επιστροφή του, μόνη δέν 
αρκεί . . .

— Τί απαιτείται περισσότερον;
—■ Η έδική σου, κόρη μου. λ'πά τάν δρον τούτον 

υπόσχεται . . .
— Ημπορεΐ νά ύποσχεθή· ποτέ όμως δέν θά 

βιασθή νά έκπληρώση· ποτέ δέ θ’ άρνηθώ τήν πίςκν 
μου, ούτε καί ύπό τάν δρον τού νά σώσω τήν ζωήν 
τού συζύγου μου. Θά έθυσίαζα εύχαρίστως τήν ζωήν 
μου ώστε νά τάν επαναφέρω είς τήν οδόν άπά τήν 
όποιαν τάν άπεμάκρυναν νά υποταχθώ δμως είς 
τήν Ρώμην, είς τάς βδελυρίας της ! . . . ποτέ μή 
τά ελπίσετε!

—Αν περί καλού πράγματος επρόκειτο, σταθερό-
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άλλά δέν μού είναι συγχώρημένον νά σώσω τήν έδι- 
κήν του ύπά τάν έπιβαλλόμενον είς έμέ δρον . . .
Είπε του δτι θά προσευχηθώ ύπέρ αυτού νυχθημε
ρόν . . . Ω! είπέ του πρά πάντων δτι ή έξωμοσια 
του μέ κατέθλιψεν, είπέ του δτι ή εξωμοσία του 
είναι είς έμέ σκληρότερα τής σφαγής ή'τι; μέ πε · 
ριμένει.

— Θά τού είπώ δτι σέ άφήκα είς τήν αύτήν 
ίσχυρογνωμοσόσην, είς τήν οποίαν σέ είχα εύρεϊ, 
κωφήν είς τήν φωνήν τής αλήθειας, άπρόσιτον είς 
τά αισθήματα τής φύσεως, άπανθρακωμενην άπά 
τήν αϊρεσιν . . . Κόρη μου, δέν αγαπάς τάν σύζυ
γόν σου. ,

— Δέν τάν άγαπώ ! . . . Πλήν ποάς τί τόσοι 
λόγοι; Δέν θά κερόήσης τίποτε άπ’ έμέ. Αλλοίμο
νον! Θεωρούσα τάν θάνατον ώς βεβαίαν έπιστροφήν 
πράς τόν άνδρα τής εκλογή; μου, ήλπιζα ν’ άπο- 
θάνω άταοάχως· ή έλπΐς αύτή δέν υπάρχει πλέον!...
Καί σύ, χωρίς νά εύχαριστηθής δτι έφθειρες τήν 
ψυχήν του, τολμάς ν’ άποδώσης είς έμέ τήν μέλ- 
λουσαν φθοράν τού σώματός του ! . . . Αλλά σύ, 
άθλιε, σύ μόνος είσαι ό αληθής αύτού δήμιος!

— Ουτω λοιπόν, έχει; ςαθεράν άπόφασιν ν’άπο- 
κρούσης τάς εύχάς του!

— Σταθερωτάτην.
— Τό αίμά του λοιπόν άς πέση έπί τής κεφα

λής σου!
Καί, ταϋτα είπών, έφυγε μαινόμενος’ ή δέ 

Ιωάννα, άδυνατοϋσα ν’άνθέξρ είς τοιαύτην βιαίαν 
ταραχήν, έπεσε χαμαί αναίσθητος.

0 Γάρδινερ, μαθών τά συμβάντα μεταξύ τής 
Ιωάννας καί τοϋ πνευματικού τής βασιλίσσης, καί 
έλπίζων (άν καί ήκουσε τοσαΰτα περί τής σοφίας καί 
τού ζήλου τής ένδοξου υποδίκου) ν’ άπολαύση εΰκο- 
λον κατ αύτή; νίκην, τής έμήνυσεν δτι έπεθύμει νά 
συνδιαλεχθή τακτικώς μετ’αύτής, καί, θε'λων νά μήν 
εύρη άντίςασιν, ώς ό Φεκκενχάμ, ύπεσχέθη, είς θετι 
κώτατον τρόπον, νά ένεργήση τά πάντα παρόντος τοϋ 
λόρδου Γυιλφόρδ Δώδλεϋ. Ο,τι προεϊδεν ό έπίσκο- 
πος-άρχιγραμματεύς, συνέβη· έλπίζουσα νά ίδή τάν 
σύζυγόν της, ή Ιωάννα έδεχθη τήν πρότασιν, καί 
έσυμφώνησαν ώστε ή συνέντευξις νά γείνη τήν έπαύ 
ριον, είς.τά παρεκκλήσιον τού Αγιου Πέτρου.

Καί εφεραν τώ δντι, περί τήν μεσημβρίαν τή; 
ημέρας έκείνης, τήν ιωάνναν είς τά ρηθέν παοεκκλή 
σιον. Μόλις έμβήκεν, είδε τάν Δώδλεϋ γονυπε- 
τοϋντα εφ ενός τών τάφων. Αμε'σως έπεσεν έπάνω 
του, έκπέμπουσα κραυγήν χαράς, ήτις τάν έκαμε 
νά ΰψώση τήν κεφαλήν, καί οί δύω σύζυγοι ένηγ- 
καλίσθησαν άλλήλους. Μετά πολλούς πεοιπαθεΐς 
«σπασμούς, ό Δώδλεύ έδειξε σιωπηλώς διά τής 
χειρός τάν τόπον έκεϊνον, καί ή Ιωάννα άνέγνωσε 
φρίττουσα τήν έξης επιγραφήν

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΩΑΑΕΤ, Δ0Ϊ2 ΤΟΪ ΝΟΡΘΟΤΜΠΕΡΑΑΝΔ, 

ΚΑΡΑΤΟΜΗΘΕΙΣ ΤΗΝ 22 ΑΤΓΟΪΣΤΟΤ 1ο5ϊ.

Επειτα τής εϊπεν
— ΐδού το θύμα.

Καί, δακτυλοδεικτών άνθρωπόν τινα, παρατη- 
ροϋντα αύτούς ολίγα βήματα μακρόθεν, μέ τάς χεΐ- 
ρας έσταυρωμε'νας είς το στήθος, έπρόσθεσεν·

— Ιδού ό δήμιος.
Ο άνθρωπος εκείνος ήτον ό Σίμων Ρενάρ, δστις,

με τονον τοαχυν, ανεκραςε
— Καί ό δήμιος αε βεβαιόνει, κυρία μου, δτι 

έντάς ολίγου θά πηγαίνης νά εΰρης τά θύμα., άν έπος 
όΛίγου συνδιαλλαχθή,ς μέ τήν άγίαν μας κα
θολικήν, άποστολικήν καί ρωμαϊκήν έκκλησίαν.

ή Ιωάννα άπεκριθη μόνον διά βλέμματος βα- 
θείας άγανακτήσεως, μετριαζόμενης άπό βαθεϊαν 
περιφρόνησιν, καί έ πλησίασε πράς τάν Γάρδινερ, 
δστις τήν έπερίμενε καθήμενος μεταξύ τού Βόννεο
καί τού Φεκκενχάμ.

— Καλώς ώρισες, κόρη μου, εϊπεν ό πρώτος. 
Μάς πλησιάζεις διαμαρτυρομενη· έλπίζω δμως δτι 
θά μάς άφήσης καθολική.

— Ερχομαι υά νικήσω, καί δχι νά νικηθώ, άπε
κριθη μέ σταθεράν φωνήν ή ιωάννα’ έχουσα δέ στε- 
ρεάν άπόφασιν νά μή σάς κάμω κάμμίαν παραχώ- 
οησιν, δέν περιμένω καί άπά σάς κάμμίαν.

— Κάμε δπως νομίσης, κυρία μου, εϊπεν 6 έπί» 
σκοπος . . . Πράς σέ όμως, τεκνον μου, ήκολού- 

ησεν απευθυνόμενος πρά; τάν λόρδον Γυιλφόρδ, 
ήυ.πορώ νά λαλήσω άλλην γλώσσαν ήμπορώ νά 
σε δεχθώ καθώς έγεινε δεκτό; ό άσωτος υιός, καί 
νά σέ συγχαρώ δτι άπέκτησες πάλιν τήν αγάπην 
τοΰ ούρανίου πατρός σου . . . Παρεκτός τούτου, 
πείθομαι δτι ή εύγενής σύζυγός σου δέν θά θελή-
ση ποτέ νά γείνη αιτία τής άπομακρύνσεως τής 
βασιλικής εύσπλαγχνίας άπά τήν κεφαλήν σου.

Μυλόρδε, άπεκριθη έντόνως ή Ιωάννα, άν έγώ 
ήμαι ένοχος καί ό σύζυγός μου ήναι αθώος, ή βα
σίλισσα θά πράξη φρόνιμον έργον μή τιμωρούσα 
τόν άθώον μετά τού ένοχου . . . Καί σύ, αγαπητέ 
μου Δώδλεϋ, ήκολούθησε λαμβάνουσα τήν χεΐρά του 
καί άτενίζουσα έπ’ αύτού οφθαλμούς πλήρεις δα
κρύων, ' άκουσε τήν παράκλησίν μου, τήν τελευ
ταίαν τών παοακλήσεών μου . . .

— Δεν θά συγχωρήσω, κυρία μου, τήν τοιαύτην 
έπέμβασιν έκ μέρους σου· χρεωθώ νά κάμω χρήσιν 
τής εξουσίας μου, καί νά μήν άφήσω ν’ άποπειρα- 
θής νά κλονήσης τήν τελευταίαν άπόφασιν τού 
μυλόρδον.

— Τούτο μόνον τού ζητώ, άπεκριθη μέ γλυκυ- 
τάτην φωνήν ή Ιωάννα, πρά τοϋ ν’ άρνηθή όριςικώς 
τήν πίστιν του, ν’ άκροασθή μέ προσοχήν τήν μέλ- 
λουσαν ν’ άρχίση συζήτησιν.

— Πολύ καλά! συγκατανεύω, κόρη μου· διότι, 
βέβαιος ών δτι θά σέ^πείσω, δέν άμφιβάλλω ποσώς 
δτι, μετά τό τέλος τής συζητήσεως, θά γείνης τό
σον εύνοϊκή εις τήν εξωμοσίαν του, οσον είσαι τήν 
στιγμήν ταύτην έναντία.

—Α! ήθελα ώστε, μετ’αύτού, νά μάς ήκουε, μυ
λόρδε, δλη ή χριςιανωσύνη. Οσον άδύνατος ήσθανό- 
μην κατά τών νομίμων άξιώσεων τής Μαρίας, τόσον 
αισθάνομαι δυνατή κατά τών εσφαλμένων σας 
άξιώσεων. όπισθεν τής άσπίδος ταύτης, έπρόσθεσεν 
(έθεσε δέ, ταϋτα λέγουσα, τήν χεΐρά έπί τή; Αγί»;



— 534 —

αμηχανίας καί πικρότατου έξευτελισμοΰ, ο άρχρ*' 
γραμματεύ; είπεν·

— ‘II συνεδρίασις διαλύεται. Επαναφέρετε είς 
τήν φυλακήν τη; τήν λέδην ιωάνναν Δώδλευ.

— Ομολογείς λοιπόν τήν ήττάν σου, μυλόρδε; 
τόν ήρώτησε μέ άκτινοβόλον βλέμμα.

— Ομολογώ, άπεκρίθη, τήν αδυναμίαν μου κατά 
τής αξιοθρήνητου ίσχορογνωμοσύνης σου.

— Ιωάννα, άνέκραξεν ό Γυιλφόρδ πίπτων είς 
τοϋ; πόδας τής συζύγου του, ένίκησες καί σου ζητώ 
συγχώοησιν. Ποτέ δέν θ’ άρνηθώ Θρησκείαν, τής 
όποια; σύ είσαι ή τιμή καί τδ καύχημα!

— Α! ιδού άληθής, ιδού γλυκυτάτη νίκη! ανέ

Γραφής, τήν οποίαν μεθΉυτής είχε <ρ<ρει), είμαι 
άτρωτο:.

Αίφνης 3e, τδ άτρόμητσν βλέμμα της απήντη* 
σεν, όπισθεν τού θρονιού τοϋ άρχιγραμματεως, τδ 
δυσμενές βλέμμα τοϋ Σίμωνο; Ρενάρ.

— Μυλόρδε, εΐπε πρδς τδν Γάρδινερ, ή παρου
σία τοϋ ανθρώπου τόύτου μέ ταράττει’ καί σε πα
ρακαλώ, οέν έχη; πολλήν εις τοϋτο έναντιότητα, 
νά τδν προσζαλέσης ν’ αναχώρηση.

0 επίσκοπο; δέν έδυσκολεύθη νά είσακούση τήν 
επιθυμίαν της, καί ό πρέσβυς άπεμακρύνθη· άλλά, 
κρυφθείς όπισθεν ενός τών στύλων, εμεινεν ακροα
τή; αόρατος τής συνδιαλέξεως.

II Ιωάννα έγονάτισε καί προσηυχήθη συντόμω;· 
άνεγερθεΐσα δέ ταχέως, είπε μέ τόνον προκλη
τικόν·

— Είμαι έτοιμη, μυλόρδε· άρχισε την προσ
βολήν, καί μή φεισθης τής άδυναμία; μου.

Τότε οί τρεϊ; σοοοί θεολόγοι ήιχισαν νά εκτο
ξεύουν κατ’ αύτής τά λεπτότατα τών σοφισμάτων 
τής ουσχερεστάτης σχολαστικής. Αλλ οί ένωμε'νοι 
άγώνε'ς των κατεβλήθησαν έμπροσθεν τών εύρυτά- 
των καί βαθύτατων της γνώσεων, έμπροσθεν τής 
φοβερά; δυνάμεως τών ισχυρών συλλογισμών της. 
Ε*ικήθησαν πληρέστατα καθ όλα, καί έμειναν ικα
νά; στιγμάς άφωνοι, ώς καταπεπληγμε'νοι άπδ τάς 
τραχείας τού τρομερού τούτου άντιπάλου προσβο 1 
λάς. Τε'λος πάντων, ό Γάρδινερ, προσπαθών νά 
κρύψη τήν ανικανότητα τής λογικής του ύπδ τήν 
γοητείαν τής εύγλωττίας του, απεύθυνε πρδς αύτήν 
δελεαστικήν προσφώνησιν, είς τήν οποίαν ή Ιωάν
να άπήντησε δι’ ομιλία; θεραοτε'ρας άκόμη, ήτις 
έτελείωσεν ώς εξής·

— Μυλόρδε, έζησα μέχρι τούδε εις τήν ευαγ
γελικήν πίστιν, καί εί; τήν αύτήν πίστιν 0 άπο- 
θάνω. Κατά τάς δυσχερείς ταύτας ημέρας, καθ’ &: 
ή θρησκεία σας θριαμβεύει, ίσως είναι άναγκαΐον ή 
έδιι-.ή μα; νά έχη μάρτυρας, πρδς άπόδειξιν τής ει
λικρίνεια; μας· καί δόξαν μου λογίζομαι, νά συν- 
αριθμηθώ μετ’ αύτών, εύτυχής διά τήν ιδέαν οτι, 
είς τάς μελλούσα; γενεάς, ή σταθερότζς μου θά 
ώφελήση, τήν ευαγγελικήν θρησκείαν. II Αγία Γραφή 
είναι ό ασάλευτο; λίθος, έπί τού οποίου έθευιελιώθη 
ή οικοδομή τής πίς-εώς μας, ήτις θά ύπάρχη, είς αιώνα 
τόν άπαντα, ενώ ή εδική σας, θεμελιωθεισα έπί τής 
«μμυυ, θά η-,-αι πρό αιώνων διεσκορπισμε'νη εις τού; 
άνεμους. Απδ τήν ίεοάν ταύτην βίβλον έςήχθησαν 
ολα μου τά δόγματα· μεταξύ τού Πλάστου μου 
καί έμού, δέν θέλω μεσίτην άλλον παρά τήν ιερά 
ταύτην βίβλον.

Επρόφερε δέ τούς λόγους τούτους μέ τοσαύτην 
διάπυρον έμφασιν, μέ τοιοϋτον θεόπνευστον τόνον, 
ώστε οί περιεστώτες όλοι, έκπλαγέντες εκπληξι* 
παράόοξον, τήν έκύτταζαν έκστατικοί καί άφωνοι. 
Και αυτός ό Σιμών Ρενάρ, δστις, κρυπτόμενο; όπι
σθεν τού στύλου του, παρίστανε τον καταπληκτι- 
κήν εικόνα τού δαίμονας τοϋ κακού, καί δ Σιμών 
Ρενάρ αύτδς έφαίνετο έπίσης ξηρός καί άλαλος.

Μετά τινας στιγμάς σ>ωπής, σημείου μεγίστης

κραζε καί ή ίωάννα.
Καί, άφού τδν άνήγειρε καί τόν έσφιγξεν εις τάς 

άγκάλα; της·
— Μυλόρδε, είπε πρδς τδν επίσκοπον, τώρα 

στείλε' με είς τήν καταδίκην δταν Οέλης· ό θάνα
τος δέν έχει πλέον τίποτε φοικτόν δι’ εμέ.

Λ'.
Ποτέ δέν ήτον τόσον μεγάλη ή πρδς τδν Κουο- 

τεναί τής βασιλίσσης εύνοια, όσον μετά τήν συμφι
λίωσε* αύτών. Ελεγες δτι, έντρομος άκόμη ουσα είς 
τήν ιδέαν μόνην δτι ήδύνατο νά εύρεθή είς τήν ανάγ
κην νά θυσιάση τδν έρωτά της είς τήν προσωπικήν 
της αξιοπρέπειαν, ή Μαρία δέν ήθελε ποσώς νά χω- 
ρισθη τδν εραστήν της, ήθελε νά επαγρυπνώ όλα 
του τά κινήματα, διότι έφοβεϊτο μήπως εύρεθη 
ταχέως είς παρομοίαν ανάγκην, άν τδν έσυγχώρει 
ν’ απομακρυνθώ καί μίαν καν φιγμήν άπδ τά βλέμ
ματά της.

Αλλ’ ή Ελισάβετ, έκλαμβάνουσα ώς επιμονήν 
^τοϋ Κουρτεναί πρδς τήν Μαρίαν τήν έπιμονήν τής 
Μαρίας πρδς τδν Κουρτεναί, έπίς-ευσεν οτι δ κόμης, 
κυριευθείς άπδ φιλοδοξίαν, άπεφάσισεν δριστικώς 
νάέπανέλθη είς τήν άντίζηλον αύτής· καί έλυπεϊτο 
μέν κατάκαρδα, άπεφάσισε δέ νά κρύφρ τδν πόνον 
της, καί ήσπάσθη είδος ζωής ολω;"μονήρους καί 
άνα/ωρητικής.

Αλλά πόσον ήπατατο διά τάς ιδέας, διά τά αι
σθήματα τού κόμητο;! Αύτήν μόνην είς τδ έςή'ς 
λατρεύω·?, τί δέν θά έδιδε καί νά δυνηθή νά κό
ψη πάσαν σχέσιν μέ τήν άδελφήν τη; ; Τά μεγα
λεία τα όποια τδν επερίμεναν, άντί νά έχουν τά 
παραμικρόν δι’ αύτδν θέλγητρον, ένέπνεαν είς τήν 
ώυντ’ν του θανάσιριον αηδίαν.
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ρε τί τήν ήθελεν· άλλ’ έπρεπε νά τήν ϊδρ, δ,τι καί 
άν συνέβαινε. Μαθών λοιπόν δτι ήτον μόνη, έξω 
φρενών, παράφορος, άδιαφορών περί τών αποτελε
σμάτων τής τόλμης του, τής αφροσύνης του, ένεφα- 
νίσθη άπροσδοκήτως έμπροσθεν τής Ελισάβετ.

— Καί πώς ήλθες, μυλόρδε; άνέκραξεν ή βασι- 
λόπαις. Δεν αρκεί ή ταραχή τής οποίας έγεινες πρό
ξενος; Σκοπεύεις νά πρόσθεσής καί τήν ύβριν είς 

τήν απιστίαν;
— Ακούσε με, Ελισάβετ· σέ παρακαλώ, ακούσε 

με, είπε γονυπετήσας είς τούς πόδας της . . . Ερ 
χομαι νά έπικαλεσθώ τούς οίκτιρμούς σου.

— Σέ οίκτειρω, μυλόρδε, άλλα δέν θα σέ συγ 
χωρήσω ποτέ. ... Με ήπάτησες, είς τρόπον μιση
τόν μέ ήπάτησες!

— Τά Φαινόμενα μέ καταδικάζουν· άλλά . . .
— Είναι προδοσία άτιμος, προδοσία άναζία τού 

ονόματος τό όποιον φέρεις ! . . . Αλλ αρκετήν ώραν
σε ύπέφερα . . . Αφες με.

— Δεν θά φύγω χωρίς νά σοϋ έζηγήσω . . .
— Καταφρονώ, αποκρούω πάσαν εςήγησιν.
—· Νά σού έξηγήσωπώς, μέχρι τής ημέρας ταύ

τη;, ήτον εί; έμέ αδύνατον νά διαφύγω τάς παρεν
οχλήσεις τής βασιλίσσης.

— Η ματαιότης δεν ήμπορεί νά φθάση είς αύ- 
θαδεστέσαν αναισχυντίαν ! . . . Μυλόρδε, άν δε 
μέ σέβεσαι τόσον, ώστε νά σεβασθ-ρς τήν άδελφήν 
μου έμπροσθεν μου, μάθε τούλάχιστον νά σέβεσαι 

τόν έαυτόν σου.
— Δεν είναι ματαιότης άν λέγω δτι ό έρως

της α’ ενοχλεί φρικτά, ενώ ό εδικός σου έρως εί-
‘ ■' -- ,ι. ...α.τής ψοχής μ°'·>ναι ψυχή τής ζωή» μου>

φυχην

αδημονίαν. II δυστυχή; καρδία του έπαλλεν έλεει- 
νώς, καί άλγεινώ; έβασανίζετο. . . . Διαμιάς, ή- 
σθάνθη βιαιοτάτην επιθυμίαν νά ϊδή κατ’ ιδίαν τήν 
βασιλόπαιδα, τήν οποίαν σπκνίω; τότε, καί ένώ
πιον πολλών, έβλεπεν. Ουτ’αύτδς κυρίως δέν ήξευ- ό-...

ψοχη »·.» -»-·.» Γ—, - . .
— Καί τολμάς νά λέγη,ς πρός εμέ τοιαϋτα, ενώ

αυριον θά τήν νυμφευθής! . . ·
— Εγώ νυμφίος της, ευσπλαγχνε Θεέ! εγώ!...

Ποτέ, ώ! ποτέ! Καλύτερα θάνατος! Ακούε, Ελι 
σάβετ· θέλεις νά μέ πιστεύσης; Ας φύγωμεν, άς 
φύγωμεν αμέσως' άς τρέξωμεν νάζητήσωμεν είς τήν 
ξενην γήν, ή είς γωνίαν τινά άφανή τού βασιλείου, 
τήν όποιαν τά στέμμα δέν ήμπορεί νά μά; δώσ/, 

ευδαιμονίαν.
Καί έθλιβεν είς τά σπασμωδικώς κινούμενα χεί

λη του τήν χεΐρά της, τήν όποιαν ή βασιλόπαις ε- 

λησμόνεε ν’ άποσύρη.
— Ελισάβετ, έπανέλαβε δακρυρροών, σώσε με 

άπδ τήν δυστυχίαν, άπό τδ έγκλημα τού νά ένώσω 
τήν τύχην μου μέ τήν τύχην γυναικός τήν όποιαν
δέν ήμπορώ ν’ αγαπήσω.

— Αν ήτον δυνατόν νά πιστεύσω τού; λόγους 
σου, ε’τραύλισεν ή Ελισάβετ, βαθέως συγκινηθεϊσα.

— Καί πώς! αμφιβάλλεις περί τής ειλικρίνειας 
μου, κυρία μου ; . . . A! τότε μέ φέρεις είς άπελ- 
πισίαν! . . . Ελα λοιπόν, Ελισάβίτ μου, λέγε, σέ 
ε’ξορκίζω· συγκατανεύεις νά φύγωμεν τήν νύκτα, 
τδ εσπέρας, ταύτην τήν στιγμήν;

— Θ’ άποκριθώ έγώ δι’ αύτήν, ανέκραξε φωνή, 
τής όποιας ό αιφνίδιος ήχος έπροξένησεν είς τούς 
δύω έραστάς τοσαύτην φριχτήν σύγχυσιν, ώς άν 
είχε πέσει κεραυνός είς τούς πόδας των

παραπέτασμα, ώρμησεν είς τδν κοιτώνα μέ σπινθη- 
ροβολοΰντας οφθαλμούς.

— 0χι, μυλόρδε, δχι, δέν θά φύγη μετά σοϋ, 
επρόσθεσε ... Μά τό ά'χραντον αίμα τοϋ Χριστού! 
άν μέ τά ίδιά μου αύτία δέν τδ ήκουα, δέν θά τδ 
'πίστευα ποτέ . . . Αθλιε άνθρωπε! μάς ένέπαιξες 
έπίσης καί τάς δύω . . . Αλλά θά μάθη,ς τί ση
μαίνει νά προκαλφς τήν οργήν βασιλίσσης, καί βασι
λίσσης θυγατρδς τού II Ερρίκου!...Εμβα, έμβα, κύριε 
Ρενάρ . . . Επειδή εις σε χρεωστώ τήν άνακάλυψιν 
τής απιστίας τοϋ κόμητο; τού Δεβονσάϊρ, είναι δί
καιον νά γείννις καί μάρτυς τής τιμωρίας του.

Ο πρέσβυς έμβήκε παρευθύς.
— Δεν επιχειρώ νά δικαιολογηθώ, κυρία μου, 

ετραύύισε καταπλαγείς ό Κουρτεναί.
— Νά δικαιολογηθ-ρς! είπε με πίκραν ειρωνείαν 

ή βασίλισσα . . . Αέξις τής δμιλίας σου μέ τήν βα- 
σιλόπαιδα δέν μοϋ διέφυγε. Χάρις είς τδν κύριον 
Ρενάρ, δστις σέ είδε περιφερόμενον εις τά πέριξ, καί 
μ’ επληροφόρησε τήν ύπαρξιν κρύφιας τινός κλίμα
κος τήν όποιαν δεν έγνώριζα, εύρέθην συγχρόνως 
μέ σέ είς τδ δώμα τούτο . . . Καί δλα τά ήκοοσα, 
ολα !

— Τδ εργον τοϋ κατασκόπου, άπεκρίθη ά Κουρ- 
τεναί άτενίζων βλέμμα πλήρες μίσους έπί τού πρέ
σβεως, είναι έργον πολλά φυσικόν είς τάν Σίμωνα 
Ρενάρ· βασίλισσα τής Αγγλίας όμως . . .

— Βασίλισσα τής Αγγλίας, διέκοψεν ή Μαρία, 
όταν συμβ-ρ περιπλεχθη μέ ανθρώπους, οΐτινες, 
θέλοντες νά τήν άπατήσουν, παραγνωρίζουν τούς 
νόμους τής τιμής, ήμπορεί κάλλιστα, μέ σκοπόν νά 
τούς καταισχύνη, νά παραβη τούς νόμους τού πρέ
ποντος. Ο κύριος Ρενάρ είναι άζιος δλης τής ευγνω
μοσύνης μου· χωρίς αύτδν, τί έμελλα νά πράζω, 
Θεέ μου δίκαιε!

— Χαίρω έξ δλης ψυχής, είπεν ό Ρενάρ, δτι 
επροφύλαξα τήν Μεγαλειότητά Σου από άπρεπή καί 
εξευτελιστικήν ενωσιν, διά τήν οποίαν θά μετενόεις 
πικρώς ολην σου τήν ζωήν.

— Διά σέ δέ, μικρά μου, ήκολούθησεν ή βασί
λισσα ς-ραφεΐσα πρδς τήν Ελισάβετ τηρούσαν κατη- 
φή σιωπήν, αισθάνομαι περισσότερον οίκτον παρά 
θυμόν· σέ ήπάτησε καί σέ, καθώς ίΐίί.

— Δεν ζητώ οίκτον, κυρία μου, άπεκρίθη ύπερ- 
ηφάνως ή βασιλόπαις. Είς τήν περίστασιν ταύτην, 
η θέσι; τής Μεγαλειότητός Σου αξίζει περισσότερον
οίκτον παρά τήν έδικήν μου.

— Ζή Κύριος καί ή ψυχή μου! μέ περιγελά! ανέ
κραξε κτυποϋσα τόν πόδα της ώς παράφρων ή Μα
ρία . . . Προσκάλεσε τήν φρουράν μου, κύριε ί*ενάρ! 
Θέλω νά φυλακισθοδν αμέσως καί οί δύω . . . 
Καί καλά! τί περιμένεις;

— Κυρία μου, μή τδ κάμης, σέ παρακαλώ, τού
λάχιστον τήν στιγμήν ταύτην, είπε σιγαλά πρός 
αύτήν ό ‘Ρενάρ. ‘Μ βασιλική δυσμένεια eivat παι
δεία χειρότερα τής φύλακίσεως. Τιμωρείς αρκετά τον 
κόμηπα δταν τδν άποβάλης άπό τήν αύλήν.

— Υπάκουσε, κύριε. Κοινή γυνή, άν ύποφίρη τα- 
πεινώς τήν ύβριν, τό πράγμα δεν είναι ποσώς παρά- 

»»· ev/a Οι*.ω<. βασίλισσα, θά έκδικηθώ. Δόξφ Τψ
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Θεώ, έχω τήν εξουσίαν, καθώς έχω τήν θεΧτ,σεν, κα
θώς έχω τό δικαίωμα...Γονάτισε, έδουάρδε Κουρτε- 
ναί, τόν όποιον άνέδειξα κόμητα τοΰ Δεβονσάϊρ, καί 
τόν όποιον ήθελα ν’ άναδείξω βασιλέα τής Αγ
γλίας ! . . . Γονάτισε! σοΰ λένω . . . Τώρα, μυ
λόρδε, τό ξίφος σου.

— ΐδού τό ξίφος μου . . . Παρακαλώ τήν Με
γαλειότητα Σου νά τό έμπήξνις εις τήνκαρόίαν μου.

■— Το έγκλημά του δεν είναι έγκλημα έσχατης! 
προ-ο’ .ν:, υουουολιτεν ό διπλωμάτης εις τό αύ 1 
τίον τής βασιλίσσης· και, όση ά» ή-αι ή εςουσία 
σου, κυρία μου, δεν τ,μπορείς, εί; παρομοία/ περί
στασή, νά έπιβάλγς είς αύτόν ποινήν άλλον παρα! 
τήν ε’ξορίαν.

— Τ/,ν φρουράν μου, τήν φρουράν μου, κύριε1... 
Ο πατήρ μου Ερρίκος ό Η δέν είχε τήν έζουσίαν 
νά πράξη ό,τι επραξε. Παμβασιλεϋς ήτον, καί έγώ 
είμαι παμβασίλισσα . . . Τήν φρουράν μου, λέγω 
καί πάλιν, τήν φρουράν μου! καί προσκάλεσε έπίσης 
καί τόν διοικητήν, τόν κύριον Ερρίκον Βεδιγφέλδ.

— Ορισμός σου, βασίλισσα μου, είπεν ό Ρενάρ 
καί έξήλθε.

— Θά πράξγς δι’ έμέ, κυρία μου, ο,τι νομί 
σγς καλύτερον, είπεν ό Κουρτεναί· ή ζωή μ.ου είναι 
είς τήν εξουσίαν τής Μεγαλειότητός Σου . . . Αλλά, 
δι’ αγάπην Θεού, μή θεωρήσγς υπεύθυνον τοΰ σφάλ
ματός μου τήν βασιλόπαιδα Ελισάβετ. Σοΰ ομνύω 
ότι ή παρουσία μου εϊς τά δώματά της έπροξένησεν 
είς αύτήν τόσην δυσαρέσκειαν, όσην καί είς τήν Με
γαλειότητα Σου.

Αγανακτούσα τότε διά τήν δεσποτικήν διαγωγήν 
τή; αδελφής της, ή Ελισάβετ έσπευσε γενναίω: 
νά είπή·

— Δεν 0 άφήσω νά γίνεται κατ αύτόν τόν τρόπον 
ή απολογία μου. ότι δέν έζήτησα τήν συνέντευξιν 
ταύτην, τούτο ή Μεγαλειότης Σου τό γνωρίζει; 
καλλίστα- ότι όμως έσυνκινήθην εϊς τά αισθήματα 
τού κόμητος, είναι καί τούτο αληθές έπίσης’ καί, 
αν τώρα ή Μεγαλειότης Σου νομίϊ,η,ς καλόν ν’ άρνη- 
θής εϊς αύτόν τήν χεΐρά σου, δέν βλέπω tl μ’ εμπο
δίζει νά τού δώσω έγώ τήνέδικήν μου.

— Καί μού τό λ.έγεις αύτό κατά ποόσωπον · 
άνέκραξεν, είς παροξυσμόν μανίας φθάσασα, ή βα 
σίλισσα.

— Διατί όχι; ήρώτησε πονηρώς ή βασιλόπαις.
— Μή μ’ έρεθιζης περισσότερον ! ή, μα τήν ψυ

χήν τού πατρός μ.ου, δέν εγγυώμαι πλέον περί τή; 
ζωής σου !

Καί ό τόνος μέ τόν όποιον έπρόφερε τάς λεξεις 
ταύτας ητον τόσον τραχύς καί αντιλογίας ανεπί
δεκτος, καί τά βλέμματά της τόσον Φοβερά, ώστε 
καί ή Ελισάβετ αότή έμεινεν έντρομος.

— Σού τό επαναλαμβάνω, κυρία μου, άπεκρίθη 
ίκετικώς ό Κουρτεναί, έγώ είμαι ό μόνος ένοχος· 
πρέπει και μόνος λοιπόν νά φέρω τό βάρος όλον τής 
δικαίας οργής τής Μεγαλειότητος Σου.

— Μυλόρδε, περί τούτου είς έμέ καί μόνην α
νήκει νά κρίνω. Λέξιν μήν είπφς πλέον.

Ηκολούθησε μετά ταύτα βαθεϊα σιωπή, ήτις

επαυσε μόνον όταν έμβήκεν ό διοικητής καί ή 
φρουρά· ό Σίμων Ρενάρ ήρχετο τελευταίος.

— Κύριε Ερρίκε Βεδιγφέλδ, είπεν ή Μαρία, 
παραίΠύω εις την φϋλαξίν σου τήν βασιλόπαιδα 
Ελισάβετ καί τόν κόμητα τού Δεβονσάϊο.

— Δυσκολεύομαι, κυρία μου, νά πιστεύσω ότι 
αί αισθήσεις μου δέν μέ άπατούν, άπεκρίθη κατα- 
πλαγείς ό διοικητής· έπεθόμουν νά πεισθώ ότι 
σλε'πω κακόν δνειρον.

— Οχι, κύριε Ερρίκε, όχι, δέν βλέπεις δνειρον. 
Σύλλαβε τόν κόμητα, καί φυλάκισε τον εις όποιονδή - 
ποτέ μέρος τού Πόρνου ευχαριστείσαι, ίί βασιλό- 
παις θά μείνη εδώ, είς τά δώιχατά της, ύπό αύστη- 
ράν καί διηνεκή έπιτήοησιν. Είσαι υπεύθυνος είς 
έμέ καί διά τούς δύω.

—Α! κυρία μου, ανέκραξε γονυπετών ό γηραιός 
ιππότης Βεδιγφέλδ, λάβε καιρόν νά συλλογισθη,ς, σέ 
έξορκίζω. Ημην., πιστός υπηρέτης τού ενδόξου πα
τρός σου Ερρίκου τού II, τής εύγενούς μητρό; σου 
Αικατερίνης τής έξ Αραγώνος· έν όνόματι λοιπόν 
τών όύω τούτων σεβαςών ποοσώπων, σέ παρακαλώ 
να σκεφθής. . . . Δεν αγνοώ ότι προσεβλ.ήθης βα- 
ρέως· άλλά τό πρώτον άγανακτήσεως κίνημα ήμ
πορεϊ νά σέ φέρη είς πράγματα, διά τά όποια άρ- 
γότερα ή Μεγαλειότης Σου θά θρηνήσ’ρς πικρώς...

— Πάσα ικεσία είναι περιττή' είμαι αδυσώ
πητος.

— Υπακούω λοιπόν, κυρία μου . . . άλλ είθε νά 
μήν έζων κατά τήν ημέραν ταύτην !

Καί παρευθύς διέταξε τού; φύλακας νά περιστοι
χίσουν τόν Κουρτεναί, καί έξήλθε μετ’ αύτού. Πρίν 
άφήση τόν προθάλαμον, έστάθη όλίγας στιγμάς, 
έλπίζων νά τόν άνακαλέση ή βασίλισσα· άλλά τε- 
λευταΐον άπεμακρύνθη περίλυπος, καί έφερεν είς τήν 
ιδίαν του κατοικίαν τόν κόμητα τού Δεβονσάϊρ, καί 
τόν ά.φήκεν έκεϊ, άφού έκαμε πρός αύτόν μεγιςας 
περιποιήσεις.

Αναχωρήσαντος τού Κουρτεναί, ή υπερήφανος τής 
Ελισάβετ καρδία έσυντοίβη, καί ήρχισε να κλαίη 
καί νά θρηνή. ό Ρνεάρ, βλέπων ότι ή Μαρία κατενυ- 
γετο είς τό θέαμα τούτο, τής είπε σιγαλά καϊ με 
προσποιητήν συγκίνησιν

— Αςσεβασθώμεν τόν πόνον της· άς τήν άφή- 
σωμεν, -κυρία μου.

Επλησίαζαν ήδη πρά; τήν θύραν, όταν ή Ελισά
βετ ήλθε καί έπεσεν είς τού; πόδας τής αδελφής 
της, προφερουσα μέ διακεκομμ.ένην φωνήν τά εξής"

— Ελεος διά τόν Κουρτεναί !
— Τόν έραστήν της μόνον συλλογίζεται, ειπεν 

ή βασίλισσα· δι’ αύτόν καί μόνον κλαίει · · · Κα
θόλου εύσπλαγχνία '

Καί άπεμακρύνθη χωρίς ν’ άποκριθη,·.

Β.
Η Μαρία, άφού έλαβε τήν άναγκαίαν πρόνοιαν 

ώστε νά μή παραβίαση ή Ελισάβετ τόν είς αύτήν 
έπιβληθέντα περιορισμόν, διευθύνετο πρός τά 
ιδιαίτερα της δώματα, ουνοδευομ.ένη άπό τόν Σί
μωνα Ρενάρ. Ερεθισμένη δέ εις «κρον, έλεγεν άπρ 
καιρόν είς καιρόν μεγαλοφώνως.
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•— θά εκδικηθώ ! θά έκάικηθώ ! . . . 0 ! πρέ μα "Λ γιον, ή Μαρία ένευσε πρός αύτόν νά πλησιά- 
ση· έπειτα, δακτυλοδεικτούσα έπί τής τραπέζης 
χάρτην περγαμηνόν, φέροντα τήν μεγάλην σφραγίδα 
τής Αγγλίας, είπεν·

— ϊπέγραψα τήν ύπόσχεσιν ταύτην τού γάμου 
μου μέ τόν βασιλόπαιδα τής ίσπανίας Φίλιππ.ν, 
υιόν τής Αύτού Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος Κα
ρόλου τού Ε· καί, περιπλέον, ένώπιον τοΰ Θεού τοΰ 
ζώντος καί τών αγίων του, δίδω είς σέ, τόν Σίμω
να Ρενάρ, αντιπρόσωπον τής Αυτού Ϋψηλότητος, τόν 
βασιλικόν μου λόγον ότι θά νυμφευθώ τόν ιίρημενον 
βασιλόπαιδα.

— Ο Θεός νά εύλογήοη τόν γάμον τούτον! άντ- 
κραξεν ό Φεκκενχάμ.

— Λάβε τό έγγραφον αύτό, ήκολούθησεν ή Μα
ρία έγχειρίζουσα τόν περγαμηνόν χάρτην είς τόν 
Ρενάρ, όστις τόν έδέχθη γόνυ—ετώς, ’Εγώ θεωρώ 
τούτο ώς προικοσύμφωνον.

— Καί ούτω θά τό θεώρηση καί ό κύριό; μοβ, 
ό βασιλόπαις. Τολμώ, έν όνόματι αύτού, κυρία μου, 
νά σοΰ ζητήσω τήν άδειαν νά έκφράσω όλην τήν 
όποιαν θά αίσθανθή χαράν, όταν μάθη τήν συγκα
τάθεσή τής Μεγαλειότητός Σου.

— Τούτο όμως πρέπει νά μένη μυστικόν άκόμη, 
ώς καί άπό τό ιδιαίτερόν μου συμβούλων.

— Μήν άμφεβάλης, Μεγαλειοτάτη, περί τής 
σιωπής μου.

— Ο ιερός χαρακτήρ μου, είπεν ό Φεκκενχάμ, 
άρκει νά έπιβάλη είς έμέ τήν αύτήν έχεμυθίαν.

— Φρόνιμον έργον έπραξες, Μεγαλειοτάτη, έπα
νέλαβεν ό πρεσβυς, καί, είμαι βέβαιος, καλήτερα δέν 
ήτον δυνατόν ν’ άποφαοίοης.

— Καί έγώ τό πιστεύω, άπεκρίθη ή βασίλισσα· 
άλλ’ Εκείνος μόνος ήμπορεϊ να τό ήξεύρη, όστις 
διαθέτει κατά τό δοκούν τά πράγματα όλα τοΰ 
κόσμου τούτου.

πει νά εκδικηθώ τόν προδότην !
— Η Μεγαλειότης Σου έχεις πρός τούτο μέσον|

•ΰκολώτατον, είπε πονηοώς ό πρεσβυς·
— Ποιον ·,
— 5ά δώσε,;, Μεγαλειοτάτη, τήν δεζιάν σου 

είς τόν κύριόν μου, Φίλιππον τής Ισπανίας. 0 έξά- 
δελφός σου αύτοκράτωρ έπιθυμεΐ θερμώς τόν υμέ
ναιον τούτον, όστις, άλλως, θά ηναι κατά πάντα 
άξιος τής Μεγαλειότητός Σου, καί εις αύτόν τόν 
λαόν σου ευάρεστος. Επειτα, κυρία μου, θά έχφς 
τόν όυ.όθρησκον τούτον βασιλόπαιδα σύμμαχον 
ισχυρόν είς τήν άποκατάστασιν τής καθολική; λα
τρείας.

— Θά σκεφθώ περί τούτου.
— Αί είπέ καλήτερα, κυρία μου· Θά πράξω τού

το. Ο βασιλόπαις, εκτός τής βασιλικής του γεν- 
νήσεως, είναι καί κατά πάντα λόγον πλουσιώτερα 
προικισμένος άπό τήν φύσιν, παρά τόν κόμητα τού 
Δεβονσάϊρ.

— Μού τό είπαν.
— Η Μεγαλειότης Σου ήμπορεΐς νά κείνης ή 

ίδία, έπρόσθεσε παρουσιάζων είς αύτήν μικράν ζω
γραφιάν. Ιδού ή είκών τού βασιλόπαιδος, ήτις δέν 
ίχει τίποτε υπερβολικόν κατά τό κάλλος.

II βασίλισσα έχαμογέλασε.
— Καί ή ϊψηλότης Του, κυρία μου, έπιθυμεΐ 

τό συνοικέσιον τούτο όσον καί ό σεβαστός πατήρ 
του. Ελαβα τήν τόλμην νά τού στείλω τήν εικόνα 
τής Μεγαλειότητός Σου· θέλησε λοιπόν ν’ άκούσης 
μέ ποιον ενθουσιασμόν άποκρίνεται είς τήν επιστο
λήν μου·

Καί τής άνέγνωσε περικοπάς τινας επιστολής, 
(σφραγισμένης μέ τά παράσημα τού Φιλίππου, ο
πού έλάλει ούτος μ’ ενθουσιασμόν τω οντι διά τά 
θέλγητρα τής βασιλίσσης τής Αγγλίας.

— Αρκεί, κύριε, είπε τέλος πάντων. Γίνονται 
περισσότερα συνοικέσια άπό πείσμα, παρ’ όσα γίνον
ται άπό έρωτα· καί δέν τό κρύπτω ότι ούτω θά 
γείνη καί τό έδικόν μου... Εκλέγω όριστικώς ώς 
νυμφίον μου τόν υιόν τοΰ αύτοκοάτορος· άπόψε μά- 
λνγα θά τόν άρόαβωνισθώ, διότι δέν θέλω ν’ άφήσω 
καιρόν εις έμέ τήν ιδίαν, ώςε ν’ αλλάξω άπόφασιν.

— Τούτο είναι τό φρονιμώτερον, άπεκρίθη προ
θύμως ό πρεσβυς.

— Κύριε Ρενάρ, έλα νά μ’ ιΰοης τό μεσονύ 
κτιον είς τό παρεκκλήτιον τού Αγίου ϊωάννου. Εκεί, 
παρόντος σου . . . παρόντος τού ϊψίστου, 0’ άνα- 
λάβω τήν έπίσημον ύποχρέωσιν νά δεχθώ ώς νυμ. 
φίον μου τόν βασιλόπαιδα τή; Ισπανίας.

— Με ϋπερευφραίνεις, Μεγαλειοτάτη! . . .

ένώ έσήμαινε τό μεσονύκτιον, ό πρέσβυς τή; 
Ισπανίας έμβαινεν είς τό παρεκκλήσιον τού Αγίου 
ϊωάννου, όπου ή βασίλισσα, τόν Φεκκενχάμ μόνον 
έχουσα πλησίον της, εύρίσκετο ήδη γονυπετής 
έμπροσθεν τής ίεράς τραπέζης, φωταγωγουμενης 
άπό πλήθος λαμπάδων. Τούτο ίδών, ό Ρενάρ δέν 
ήδυνη'θη νά κρύψη θριάμβου μειδίαμα.

Αφού έκοινώνησε και είπε τήν ευχήν ’Ε.ΙΘέ Πηΰ- 
(Φυλλάοιον 47. Τομ. Β'.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!? ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ.
Α.

όταν ή φυλάκισις τή; ’Ελισάβετ καί τού Κουρ- 
τεναί έγεινε γνωστή, φόβος μέγας περιεχύθη είς 
τόν Πύργον τού Λονδίνου. Αν ολίγοι τινές έχαιοαν 
διά τήν συμφοράν τού εύνοουμένου, οί πλειότεροι 
έλυποΰντο μεγάλως· καί άν ή δυσαρέσκεια δέν έ- 
φθανεν έως τά; άκοάς αύτάς τής βασιλίσσης, τούτο 
προήρχετο διότι κάνεις δέν άμφίβαλλεν ότι, άφοΰ 
κατηυνάζοντο αί πρώται τού θυμού όρμαί, ή Με
γαλειότης Της έμΜλλεν άφεύκτως νά συγχωρήση 
τόν κόμητα.

Μόλις ό Γάρδινερ έπληροφορήθη τά τής εϊρημε'- 
νης σκηνής, έπήγεν εις τήν Μαρίαν, καί, χωρίς πο
σώς νά δικαιολργήση τή» διαγωγήν τού Δεβονσάϊρ, 
εξώρκισε τήν ζηλότυπου ερωμένην του νά σκεφθή 
ώρίμως πρίν άποφασίση τίποτε σκληρόν, παριστά- 
νων είς αύτήν πόσον επισφαλή; ήτον άκόμη ή κα- 
τάστασι; τής κυβερνήσεώς της, καί μέ ποιαν προ
θυμίαν θά ωφελείτο ή κακοβουλία άπό τάς ταραχάς
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φίς αυλής, ώστε '«ά διεγείρη ,χειρβτερ«ς ακόμη ιίς 
τό Κράτος.

— Μετά τοιαύτην δβριν, άπεκριθη σφίγγουσα 
τους όδόντας ή βασίλισσα, μόνος ό θάνατος τοΰ 
απίστου ημπορεΐ νά έπανορθώση τήν προσβληθεΐσάν 
μου αξιοπρέπειαν.

— Αν τοιαύτη ηναι ή άπόφασί; σου, κυρία μου, 
προβλέπω ότι τό στέμμα δέν θά μείνη ούτε ένα 
μήνα είς τήν κεφαλήν σου. 0 κόμης τοΰ Δεβον
σάϊρ, τό ομολογώ, προσέβαλε βαρέως τήν Μεγα
λειότητα Σου· άλλά, τέλος πάντων, ένοχος ε’σχά 
της προδοσία; δέν είναι, καί, άν τάν θανατώσης, 
θ’ άποξενώσης τάς καρδίας όλων τών υπηκόων σου

— Α; ηναι· δέν μέ μέλει. Κάνεις προσωπικό; 
λόγος δέν θά τόν σώση άπό τήν δικαίαν μου άγαν-ι 
άκτησιν.

— Καί ή βασιλόπαις ’Ελισάβετ ; . . ·
— Θά συμμερισθή τήν τύχην του.
— Α. ! αύτό δέν ημπορεΐ νά γείνη, χαριεστάτη 

μου βασίλισσα! άνέκραξεν ό Γάρδινερ έναγκαλισθεΐς' 
τά γόνατά της . . . Δέν θ’ άφήσω ποτέ τήν Οέσιν 
ταύτην, πριν άποσπάσω άπό τήν καρδίαν σου τά 
σκληρά ταϋτα αισθήματα. . . . Εξόρισε τόν κόμη- 
τα . . . θανάΐωσέ τον, άν ό θάνατος μόνος σοΰ 
φαίνεται άρκοΰσα τοΰ έγκλήματό; του έπανόρθωσις... 
άλλά μή μολύνης τάς χεΐρά; σου είς τό αίμα τής 
αδελφής σου !

— ’Επίσκοπε τοΰ Βιντσέςερ, ποσάκις σοΰ ετυχε 
νά προσπεσης κατ’ αύτόν τόν τρόπον εϊ; του; πό· 
δας του πατρός μου, χωρίς νά δυνηθή,ς νά τόν ά-| 
ποτρέψης άπό τάς αποφάσεις του ! . . . Μάθε ότι 
είμαι τόσον ζηλότυπος, τόσον αδυσώπητο;, τόσον 
ίσχυρογνώμων, άν θέλης, όσον ήτον ποτέ ό βασι
λεύς Ερρίκος ό Η. . ' . Σηκώσου, μυλόρδε.

— όχι, κυρία μου, δέν θά σηκωθώ προτού νά
πείσω τήν Μεγαλειότητά Σου........... Ερρίκος ό Η
ητον ήγεμών θαυμαστός καί άξιος, άλλά τά ελατ
τώματα όσα έθάμβωσαν τήν λάμψιν τών εύγενών 
αρετών του, θ’ άσχήμιζαν άκόμη περισσότερον τήν 
βασιλικήν εικόνα γυναικός. Τιμώρησε τόν Κουρτεναί, 
άλλά σώσε τήν βασιλόπαιδα, καί μάλιστα περί· 
ποιήσου την. . . . Γί»ί, περιποιήσου την, άν όχι 
ώς θυγατέρα τοΰ σεβαστού πατρός σου, τοΰλάχιςον 
ώς άντιπροσωπεύουσαν τό κόμμα τής λεγομένης 
εύαγγελικής θρησκείας, διότι τούτο θά αΐσθανθή, ζω- 
ηρώς τήν οποίαν θά λάβη άπό τήν Μεγαλειότητά 
Σου ή ’Ελισάβετ πληγήν.

— Αί ! τί μέ μέλει; Η δύναμίς μου άρκεΐ πρό; 
διατήρησιν τής εξουσίας μου’ καί έπειτα, δέν θά 
όυσαρεστηθώ άν λάβω άφορμήν τινα νά καταπλή
ξω τό σχίσμα, νά καταστρέψω τήν αϊρεσιν .... 
Συνειθισμένος δέν είσαι νά συνηγορής ύπερ αύτών, 
μυλόρδε.

— Δεν συνηγορώ ύπέρ αύτών, άλλα διδάσκω 
τήν φρόνησιν. Δέν εφθασες άκόμη εις ίσχύν τοσαύ- 
την, κυρία μου, ώστε νά δυνηθής νά ρίψης τήν 
προσωπίδα τής άνεξιθρησκείας, τήν οποίαν έβιάσθης 
νά φορέσης. Τό κοινοβούλιον δέν συνήλθεν άκόμη 
μετά τήν είς τόν θρόνον άνάβασιν τής Μεγαλειό- 
τητός Σου· οί τήν νέαν λατρείαν είσάγοντες νόμοι

«κόμη δέν ήκυρώθησαν . . · Θά είπώ ζαί άλλο πρός 
τούτοις, άν καί μέ πολλήν μου έντροπήν. . . . ό 
γάμος τών ένδοξων γονέων σου δένε’πεκυρώθη, άκόμη.

— Μυλόρδε, εχεις τφ όντι άφορμήν νά έντραπής 
ίεις την περίστασιν ταύτην, διότι δι» τών ραδιουρ
γιών σου κατωρθώθη τό διαζύγιον.

— Τό ομολογώ, θρήνων τό όμολογώ. Μολαταύ
τα, έχρεώστουν τότε είς τόν βασιλέα, τόν πατέρα 
σου, τήν αυτήν υποταγήν τήν οποίαν σήμερον χρεω
θώ είς τήν Μεγαλειότητά Σου. Εβλαψα πολύ άναμ- 
φιβόλως τήν δυστυχή μάτέρα σου. . . Αν ζήσω, 
θά επανορθώσω ό,τι επραξα. Αλλά τούτο είναι άλ- 
λότριον τού πρσκειμένου. ... Η Μεγαλειότης Σου 
ήμπορεΐς νά με πιστεύσης όταν λέγω ότι οί σκλη
ρότεροι εχθροί'σσυ, κυρία μου, τίποτε όλεθριώτερο» 
πρός τήν Μεγαλειότητά Σου δέν ήμποροΰν νά επι
θυμήσουν, παρ’ό,τι ή ιδία τώρα μελετά;, πράξιν 
δηλαδή τής βασιλική; εξουσίας σου κατά τής βασι- 
λόπαιδος ’Ελισάβετ . . . καί, τολμώ νά προσθέσω, 
κατά τοϋ κόμητος τού Δεβονσάϊρ.

— Πλήν, είτε μετά μεκράν σκε'ψιν ή βασίλισσα, 
ύπόθες ότι τούς άπολύω· τό πρώτον έργον τής Έ-

I λισάβετ θά ηναι νά νυμφευθή τόν άθλιον εκείνον.
— Δέν το φρονώ· άλλά καί άν τό πράςη. . . .
—"Αν τό πράξη ! . . . ή ιδέα μόνη διεγείρει έκ 

νέου όλην μου τήν άγανάκτησίν ί . . .
Μέ νομίζεις λοιπόν τόσον εύήθη, ώστε νά συγκα

τατεθώ νά ΐδώ άνδρα τόν όποιον ήγάπησα σύζυ
γον μισητή; αντιζήλου; Οχι, μυλόρδε, οχι, τοιαύ
την καλοσύνην δέν τήν έχω . . . Εδώ ύ δισταγμός 
είναι άδύνατος ! Τελευταίαν φοράν αυτός άνεστένα- 
ξεν είς τούς πόδας της, τελευταίαν φοράν αύτή άνι- 
σκ'οτησεν άκούουσα τάς τρυφεράς διαβεβαιώσεις τού 
επιόρκου, τελευταίαν φοράν άντήλλαξαν πρός άλ
λήλους έρωτικά βλέμματα, έκτο; άν τά βλέμματά 
των απαντηθούν καί πάλιν είς τόν τόπον τής κα
ταδίκης! Δέν ημπορεΐ; νά φαντασθής, μυλόρδε, «5! 
οχι, δέν ημπορεΐ; νά φαντασθή; όποιου; πόνους 
υποφέρει ή έξαπατηθεΐσα γυνή ! . . . Η άποφχσίς 
μου είναι ακλόνητος, αμετάβλητος· θά εκδικηθώ ί

— Αν ή Μεγαλειότης Σου έπιμένης, είναι χρέος 
εκείνων έκ τών υπηκόων σου, όσοι θά θελήσουν νά 

| μείνουν πιστοί, νά λάβουν προηγουμένως τή» 
άναγκαίαν πρόνοιαν κατά τής ανταρσίας· διότι, είς 
παρομοίαν περίς·ασιν, ή ανταρσία θά ήναι άφευκτος.

— Πολύ καλά, μυλόρδε· λ,άβετε όποίαν νομίσε. 
τε άναγκαίαν πρόνοιαν. Τόν καιρόν τού πατρός μου, 
ό λαός δέν θά έτόλμα ν’ άντισταθί, είς τόν μο
νάρχην, όσον άν ήσαν δεσποτικαί αί θελήσεις του.

— 0 λαός δέν είναι πλέον ό,τι ητον καί σύ, 
κυρία μου, πρέπει νά λάβω τήν τόλμην νά τό είπώ 
είς τήν Μεγαλειότητά Σου . . . δέν είσαι ό,τι ήτον 
ό πατήρ σου, δστις ίσην σχεδόν μέ τήν Οήλησιν εί
χε τήν δύναμιν. Θά πράξης λοιπόν λάθος μέγιςον 
άν θελήσης νά κανονίσης τήν διαγωγήν σου έπί τής 
διαγωγής του. Δέν έννοώ νά γείνω συνήγορος τοΰ 
•κόμητος, ούτε τής βασιλόπαιδος· άν ήδύνασο νά 
έκδικηθή,ς άκινδύνως, θά έθρήνουν μέν τ’ αποτε
λέσματα τής οργής σου, θ’ άπεΐχα δέ τού νά επιφέ
ρω έμπόδιον άλλ’ αύτό δέν ήμπορεΐς νά τό κά-

μης, κυρία μου. ίπόδικοι άλλοι περιμένουν έδώ 
τήν κατ’ αύτών άπόφασιν ένθυμήσου ότι ή λέδη 
Ιωάννα Γρ υ καί δ σύζυγός της είναι άκόμη ζώντες. 
Π Μεγαλειότης Σου θά δώσε,ς νέαν ζωήν είς τό 
κόμμ.α των- θέλουσα δέ νά προλάβης νέαν έπανά- 
στασιν, Ο’άναγκασθης νά τούς άποκεφαλισης. Καί 
αφού άπαξ άρχίση ή αιματοχυσία, δέν θά σταθή 
πλέον.

— Είναι τώ όντι λόγοι ισχυροί, μυλόρδε, είπε 
μέ σκεπτικόν ύφος ή βασίλισσα . . . Υποτιθεμένου 
όμως πάντοτε, έπρόσθεσεν, ότι είναι πραγματικοί.

— Είναι, κυρία μου, μήν άμφιβάλης ποσώς . . . 
Α ! κυρία μου, μή θυσιάζης τό Κράτος, μή θυσιά
ζης τήν άγίαν καθολικήν Εκκλησίαν, τής οποίας ή 
Μεγαλειότης Σου είσαι τό στήριγμα, είς τήν δυ 
αρέσκειαν ύβρεως, ήτις μόνους τούς ύβςιστάς ήα- 
πορεΐ νά βλάψη!

Αν εύρίσκεσο είς τήν θέσιν μου, τί θά έκαμνες ;
— Ο,τι θά έκαμνες ή Μεγαλειότης Σου ή ιδία, 

είμαι βέβαιος, άν δέν έκνριεύεσο άπό βίαιον πάθος· 
θά τούς έσυγχώρουν.

— Καί έγώ θά τους έσυγχώρουν, πλήν, άλλοί
μονον! άν ποτέ ένυμφεύοντο ... ώ! θ άπέθνη- 
σκα ! . . . Ημπορώ νά θυσιάσω καλήτερα τό ςέμ 
μα μου, τήν ζωήν μου ! . . . Αλλά δέν θέλω τώρα 
νά ένασχοληθώ περί εμού. Σηκώσου, μυλόρδε . . . 
Ας ίδωμεν, συμβουλέυσε με’ ό,τι μέ συμβουλεύσηί 
θά κάμω.

— Ιδού γλώσσα αξία τής Μεγαλειότητος Σου, 
κυρία μου. Ημην βέβαιος ότι, είς τήν ψυχήν σου, 
τά καλά αισθήματα θά έθριάμβευαν κατά τών κα
κών. Επειδή ό γάμος ούτος δέν σοΰ φαίνεται απί
θανο;, ή γνώμη μου είναι νά μείνη άκόμη ό κόμης 
έδώ ύπό κράτησιν. ’Ελευθέρωσε όμως αμέσως τήν 
βασιλόπαιδα- άπομάκρυνέ την άπό τήν αυλήν σου· 
άς αναχώρηση είς Ασβρίτζ.

— Ας ήναι, μυλόρδε· 0’ αναχώρηση σήμερον.
— ’Εγκρίνω πληρέστατα τήν συ'ετήν άπόφασιν 

τής Μεγαλειότητος Σου. Αλλά, κυρία μου, επειδή 
κατεδέχθης νά μού άνοιξη,ς τήν καρδίαν σου μέ 
τόσον εύγενή ειλικρίνειαν, μέ συγχωρεΐς κάτι νά , 
σ' έρωτήσω; Δεν υπάρχει κάμμία ελπίς πλέον περί1 
τοΰ κόμητος; Αφοΰ θρηνήση, περισσότερον ή όλιγώ- 
τερον καιρόν, ύπό τό βάρος τή; δυσμενείας σου, ή 
Μεγαλειότης Σου θά τού χαρίση; πάλιν τήν εύνοιάν 
σου . . . τήν αγάπην σου;

-— Ποτέ, ποτέ. . . . Καί ήμπορεΐς νά μέ συμ- 
βουλεύσης τό τοιούτο;

<— Είναι νέος άπειρος, κυρία μου· καί μετά τά 
σωτήριον τούτο μάθημα . . .

— Ας μήν όμιλήτωμεν πλέον περί τούτου, μυ
λόρδε, τόν διέκοψεν ή βασίλισσα, τής οποίας τό 
μέτωπον έσκυθρώπασεν είναι πολύ αργά.

— Πολύ άργά ! Θέλεις λοιπόν ή Μεγαλειότης 
5ου νά μέ κώμης νά νοήσω ότι άνέλαβες άλ.λας υ
ποχρεώσεις;

— Δέν θέλω νά σέ κάμω νά νοήσης τίποτε πε

ρισσότερον παρ’ όσον σοΰ λέγω, μυλόρδε, όταν ήναι. 
καιρός, τά μανθάνεις όλα.

Ο άρχιγραμματεύς, ύποχωρών καί νεύων νεδμ» 
ευλαβούς ύποταγής, είδεν έπί τίνος τραπέζης τήν 
εικόνα τού Φιλίππου.

— ΕΪιαι ποόσωπόν τι μολαταύτα, εϊπεν, έπί τοΰ 
οποίου άν ίδώ γενομένην τήν έκλογήν τής Μεγα- 
λειότητός Σου, θά λυπηθώ μεγάλως, κυρία μον.

— Ποιον;
— 0 Φίλιππος τής Ισπανίας.
— Καί ποίαν ένστασιν έχεις κατά του βασιλό- 

παιδος τούτου; ήρώτησε δυσανασχετούσα ή Μαρία.
— Τρεις ενστάσεις, κυρία μου. Πρώτον, άπο- 

στρέφομαι τόν τυραννικόν χαρακτήρά του, χαρα
κτήρα ανίκανον νά καταστήση ευτυχή τήν μετ αυ
τού ένωσιν τής Μεγαλειότητός Σου. Δεύτερον, είμαι 
βέβαιο; ότι ό γάμος ούτο; θά δυσαρεστήση κατα- 
πολλά τού; υπηκόους σου, διότι τό άγγλικόν έθνος 
δέν ευχαριστείται ποσώς νά ύποταχθή είς ζυγόν 
ξένου, καί, μεταξύ όλων τών δεσποτειών, κάμμία 
δέν είναι τόσον ανυπόφορος, όσον ή Ισπανική- δε
σποτεία. Τρίτον, υμέναιος τοιοΰτος θά μάς ρίψη 
είς άτελευτήτους πολέμους με τήν Γαλλίαν, ήτις 
βεβαίως δεν θά ίδή μέ καλόν όμ.μα τήν άμετρον 
δύναμιν, τήν όποίαν θά πρόσκτηση διά τούτου 6 πα
λαιό; έχθρο'ς της Κάρολος ό Ε.

— Αλλ’ ά» όχι τόν Φίλιππον, ποιον λοιπόν μοΰ 
προτείνεις; ήρώτησε θέλουσα νά διασκέδαση τάς υ
πόνοιας του.

— Ενα τών εύγενών σου, κυρία μου. 0 έξουσί» 
σου, τοιουτοτρόπως, θά μείνη άθικτος, ένω, νυμ
φευόμενη βασιλόπαιδα μισητόν είς όλην τήν Εύρώ- 
πην διά τήν τυραννίαν του . . .

— Αρκετά εΐπαμεν περί τούτου, μυλόρδε, τόν 
διέκοψεν άποτόμω; ή βασίλισσα.

— Κυρία μου, θά παοεβίαζα τό καθήκόν μου, 
θά παρεβίαζα τήν τιμήν, άν, καί μέ κίνδυνον άκόμη 
τού νά δυσαρεστήσω τήν Μεγαλειότητά Σου, δέν 
έπέμενα έντόνως κατά πάσης ιδέα; γάμου μέ τόν 

'Φίλιππον τής Ισπανίας.
— Σου είπα ότι είναι πολύ άργά, άπεκριθη-σε- 

νάζουσα βαθεω;.
— Η Μεγαλειότης Σου δέν ήρραβωνίσθης βέ

βαια τόν βασιλόπαιδα; άνέκοαξε πλήρης αδημονίας 
ό Γάρδινερ.

— Μή μέ διακόπτης περισσότερον. Ο,τι έγει- 
|νεν εγεινεν . . .
j — Αλλοίμονον, ζυρία μου, έννοώ πολύ καλά 
(τούς λόγους σου. Επικίνδυνον άπόφασιν έκαμες,
J Μεγαλειοτάτη, διά συνεργία; βέβαια κακών συμ
βούλων, καί ύπό τψ κράτος βιαίων παθών. Είθε ν’ά- 
ποβη είς καλόν!

— Αί τοιαύται είναι άπλαΐ υποθέσεις έκ μέρους 
]σου, μυλόρδε· έγώ δέν σοΰ είπα ότι έκαμα άπό- 
ίφασιν όποιαν δήποτε.
| — Αλλ’ ή Μεγαλειότης Σου μέ αναγκάζεις νά
θεωρήσω ώς θετικόν ό,τι όοιστικώς δεν άρνεΐσαι... 
ύστόσον, διά τήν αγάπην σου, κυρία μου, ) διά τήν 
ίγίπγ,ν τοΰ έθνους, θέλω άκόμη νά ελπίσω ότι οί 
φόβοι μου δεν είναι βάσιμοι.
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ένφ έλεγε ταϋτα, ιϊς τών κλητήρων άνήγγειλεν 
*ίς τήν βασίλισσαν δτι δ πρέσβυς τοϋ αύτοκράτορος 
(ζητεί άκρόασιν.

— Ας έλΟ-ρ, είπεν ή Μαρία. . . . ϊγίαινε, ρχυ- 
λόρδε, θά σκεφθώ δι' δ*α μού είπες.

— Ευδόκησε, Μίγχλειοτάτη, καί να πράξρς μέ
ταϋτα σύμφωνα, ά< μολαταύτα ήται άκόμη εί; τδν έλευθερώσωμεν
χαιρόν. *Αν δέ πάλιν τά πράγματα επροχώρησαν — Περί τούτου, άπεκρίθη ό Γάρδινερ, διάθεσε
εί; τρόπον, ώστε δέν εί αι πλέον δυνατόν νά όπι- 
βθοδοομήσης, θεωρεί αμετάβλητον την άφοσίωσίν 
μου, είς τάς δυσχερείς περιστάσεις δσαι ήμποροΰν 
νά σε απειλήσουν.

Είσήλθε τότε ό Σιμών ί^νάρ. Απδ τήν φαιδρό 
νουσαν τδ πρόσωπόν του χαράν έπείσθη ό άρχι 
γραμματεύ; οτι αί είχασίαι του ήσαν βάσιμοι. Κα
τά πρώτον έζήτησε νά ϊδή τδν Φεχχενχάμ, άπδ 
τόν όποιον άπέσπασε τδ μυστικόν τού γενομένου 
είς τδ παρεχχλήσιον τού άγιου Ιωάν.ου άρραβώ/ος. 
Αφήσα; δέ, πλήρη; ταραχής, τδν Φεχκενχάμ, άπήν
τησε τδν Νουάλ.

— Σέγύρευα, μυλόρδε, είπεν ό πρέσβυς τής Γαλ
λίας. Φαίνεται λοιπόν δτι δλα μα; τά σχέδια άνε- 
τράπησαν; Ο κόμη; έπεσεν είς δυσμένειαν, καί εύ- 
ρίσκεται εις τήν φυλακήν,

— Η αφροσύνη του, άπεκρίθη δ επίσκοπος, κα
τέστρεψε τήν ώοαιο τέραν τύχην, δποίαν ποτέ άν
θρωπος εϊχεν είς χεϊράς του. Η συμφορά του είναι 
ανεπανόρθωτος.

— Ω! ανεπανόρθωτος! αύτδ δέν ήμπορώ νά τδ 
πιστεύσω. Το γυναικειον πνεύμα δέν είναι ό τύπος 
τής άοτασίας, φίλτατέ μου λόρδε; 0ταν δ φοβερός 
«ΰτδς κλύδων κατευνασθή, δέν αμφιβάλλω δτι ό 
Δεβονσάϊρ θά εύρη, τήν θε'σιν του είς τδν μεσημβρι
νόν τής βασιλικής εύνοίας ήλιον

— Απατάσαι, Εςοχώτατε. Η βασίλισσα δέν θά 
τδν συγχωρήσν) ποτέ, ή τούλάχιστον (πράγμα έπί
σης άξιοθρήνητον) δέν θά τδν νυμφευθή ποτέ.

— Φαίνεσαι βέβαιος είς δ,τι λέγεις, μυλόρδε· 
έν τούτοις, καθ’ όσον γνωρίζω, τίποτε δέν συνέβη 
δικαιολογούν τήν τοιαύτην βεβαίωσιν.

— Κύριε Νουάλ, πρόσεχε καλά. Τδ κόμμα τής 
Γαλλίας είναι είς τήν παρακμήν του, καί τδ κόμμα 
τής Ισπανίας είς τδ μεσουράνημα.

— Τί εννοεί; λέγων ταϋτα, μυλόρδε ; . . . 0 
Ρενάρ, ύποθετω, δέν έφθασεν εί; τά τέλη του· ή 
Μαρία δέν ήρραβωνίσθη τδν βασιλόπαιδα τής Ισπα
νίας.

— Δέν ήξεύρω τίποτε θετικόν. . . . Νύξιν μό
νον έλαφράν σοϋ δίδω περί τών γενομένων. . . . 
καί σύ κύτταξε νά ώφεληθής.

— Τί δαίμονα: τότε θά ήναι άληθής αποτυχία! 
Αλλ δσον άν ήναι πονηρός δ Σίμων Ρενάρ, δσον άν 

τδν βοηθούν σήμερον τά περιστατικά, θ’ ανατρέψω
τά καταχθόνια σχέδιά του.

— Είς ώραν ανάγκης, ή συνδρομή μου δέν θά 
σού λειψή, φθάνει μόνον νά μή χάλκευσης τίποτε 
κατά τής βασιλίσσης. Καί μάθε (ώστε ν’ άκολου- 
θήσης τήν καταλληλοτέραν είς τού; σκοπούς σου 
διαγωγήν) μάθε δτι τώ δντι ή Μεγαλειότης Της 
ήρραβωνίσθη τδν υίδν τοϋ αύτοκράτορος

— ’Ανάθεμα τον παμπόνηρο» Ισπανόν ! ’Αλλα, 
δέν πειράζει, τδν διορθόνω έγώ.

— Η βασιλόπαις ’Ελισάβετ Ο’ αναχώρηση σή
μερον εις ’Ασβρΐτζ μέ ικανήν συνοδίαν· ό δέ Κουρ
τεναί θά μεν·/) ύπδ κράτησιν είς τδν Πύργον.

— Πρέπει, είπεν ό Νουάλ, νά εύρωμεν με'σον νά

τά πράγματά σου εί; τρόπον, ώστε νά μή λάβης τήν 
ανάγκην τής συνδρομής μου. *Αν ήναι δυνατόν νά 
έπαναφέρωμεν τδν κόμητα εί; τήν εύνοιαν τής Μα
ρίας, αναλαμβάνω τδ έργον έγώ- άλλά μοϋ εινα 
άπηγορευμένον νά συνεργήσω ύπερ τής φυγή; τουι 

— ‘Η φυγή του αφορά έμέ, μυλόρδε, άπεκρίθη 
δ Νουάλ. Τυύτο μόνον ζητώ άπδ σέ, νά μέ ύπο- 
στηρίξη; πλησίον τής βασιλίσσης.

— Κατά τούτο μείνε ήσυχο;, έπανέλαβε» δ ν- 
ουργός.

Καί έχωρίσθησαν.

Β.
όσην άν έδειξεν άφοβίαν δ πρέσβυς τής Γαλλία; 

δταν έμαθε τδ άνακαλυφθέν εί; αύτδν άπδ τόνΓάρ- 
δινερ μυστήριον, ή άνακάλυψι; αύτη τδν κατατρό
μαξε· καί, πολλά; ημέρας, έμεινε βυθισμένος εις θλι
βερού; καί άλγεινοτάτου; διαλογισμούς. ΜετεμελεΙ- 
το πικρώς δτι δέν έπρόλαβε νά ματαιώσ/ι τά Επι
τήδεια τού Σίμωνο; Ρενάρ τεχνάσματα, δτι δέν 
έπολέμησεν εγκαίρως τήν υπεροχήν τήν όποιαν ου - 
τος βαθμηδόν άπίκτησεν είς τδν νοΰν τής βασιλίσ
σης· ήσθάνετο δέ καλώς δτι θά τού ήτον δύσκολον 
είς τδ έξής νά καταστρέψρ δ,τι πρδ ολίγου δέν ή- 
δυνήθη νά έμποδίσή. Εφαντάζετο ήδη ώς τετελι- 
σμένον τδν γάμον Μαρίας τής ’Αγγλίας καί Φιλίπ
που τής ίσπανίας, γάμον ολω; αντίθετον είς τά 
συμφέροντα τού έθνους του’ ήκουεν ήδη τούς σαρ
κασμούς τών συμπρεσβευτών του διπλωματών· έ
βλεπεν ήδη τήν δυσαρέσκειαν τού κυρίου του Ερρί
κου τού Β'. Κυριευόμενος δέ διαδοχικώς άπδ τδν

• -Ο -Λ

ιδέαν.
— Τδ μόνον μου καταφύγιον είς τδ έζής, έλεγε 

καθ’ έαυτόν, είναι ίσως ή έπιτυχία συνωμοσίας 
τολμηρά;, τής όποιας άποτέλεσμα νά ήναι ή ή 
έκθρόνισις τής Μαρίας καί ή ένθρόνισις τής Ελι
σάβετ καί τού Κουρτεναί, ή ή τοσαύτη έζασθένισ»; 
τής πρώτης, ώστε νά καταντήσγ, νά ύποταχθή είς 
όσους μέ συμφέρει νά έπιβάλω είς αύτήν όρους.

όταν ή τοιαύτη ιδέα έρριζώθη εί; τδν νούν τοο, 
ήρχισε νά δοκιμάζη διαδοχικώς τάς περαιτέρω δια
θέσεις διαφόρων άνδρών, τών όποιων έγνώριζεν έκ- 
τοτε τδ κατά τής κυβερνήσεως μίσος. Καί Εντός 
ολίγου, μεταξύ αυτού καί τού δουκδς τού Σουφδλκ, 
τού λόρδου Θωμά Γρέϋ, τού κυρίου Νικολάου Θροκ- 
γώρταν, τού κυρίου Ιακώβου Κρώφτ, τού κυρίου 
Πέτρου Καρώ, τού κυρίου Θωμά Γάϊτ, κλπ., έσχη- 
ματίσθη συνωμοσία, σκοπόν έχουσα τήν μεταβολήν

τής ένεστόσης τών πραγμάτων τάξεως. Οί πλεϊστοι 
τών συνωμοτών τούτων, και ιδίως ο Θωμάς Γαϊτ, 
δέν είχαν άλλον σκοπόν, ώς καί δ Νουάλ αύτδς, 
είμή πώς ν’ άντισταθοϋν είς τδν γάμον τής βασι
λίσσης μέ τδν υιόν Καρόλου τοϋ Ε, καί, έν περί 
πτώσει αποτυχίας, ν’άρπάσουν άπδ τά; χεϊράς της 
τήν ΰπερτάτην Εξουσίαν, καί νά τήν δώσουν εις τήν 
αδελφήν της, τήν δποίαν καί νά ύπανδρεύσουν μέ 
τόν Κουρτεναί. 0 δούξ δμως τού Σουφδλκ καί ό 
φιλόδοξο; άδελφό; του λόρδος Θωμά; Γρέϋ ήλπι- 
ζαν δτι, είς τήν μελλουσαν νά προέλθη άπδ τήν 
πάλην ταύτην ταραχήν, ή λέδη Ιωάννα Γρέϋ ήδύνα
το καί πάλιν ν’ άποκτήσρ τό ςέμμα. Οί συνωμόται 
είχαν συχνά διαβούλια εί; τοϋ Νουάλ· δ Σουφδλκ, 
άν καί λαβώ/ τήν βασιλικήν χάριν, εύρίσκετο άκό
μη ύπδ κράτησιν επί λόγω τιμής είς τδν Πύργον· 
ό αδελφός του δμως δέν είχε λάβει τόσον πολύ 
μέρος είς τδ ριψοκίνδυνο» τόλμημα τοϋ Νορθουμ- 
περλάνδ; οθεν καί δέν ήνωχλήθη μετά ταύτα. Ο 
επισημότερο; τών άνόρών τούτων ήτον δ Θωμάς 
Γάϊτ, περί τοϋ οποίου δέν είναι ε’κτδς τού προκει- 
μένου ν’ άναφέρωμεν ολίγα τινά άκόμη.

Κληρονόμησα; δλην τήν όξύνοιαν, ολην τήν άζίαν 
τού πατρόςτου, τού κομψού καίχαριεστάτου ποιητοϋ 
Γαϊτ, δ κύριος Θωμάς, έκ τού φρουρίου Αλλιγγάμ 
τής επαρχίας τού Κέντ, έχαιρε λαμπράν ΰπόληψιν 
«; ανώτερος αξιωματικός. 0 ίπποτικδς καί ποιητι
κός κόμη; τοϋ Σώρρεϋ, γράφων πρδς έρρΐκον τόν 
Η, έλεγε τά έξής προκειμένου λόγου περί τής πο
λιορκίας τής Βουλωνίας·

« ‘Ανέδειξες, Μεγαλειότατε, τδν Γάϊτ τόσον έν 
τιλή πολεμικόν, ώςε ήμπορεί κάνεις νά εϊπή, χωρίς 
νά έξεοτελίση άποιονδήποτε άλλον, δτι δέν έχει δμοιον 
κατά τήν ανδρείαν, τήν δραστηριότητα, τήν φρόνη- 
σιν κατά τήν ικανότητα, έν ένί λόγω, πρδς δλα τά 
«φορώντα τήν τέχνην τοϋ πολέμου. »

Μολονότι δ Γάϊτ ήτον άκόμη είς τδ άνθος τών 
ήμερων του, αί πολυχρόνιοι ΰπηρεσίαι του (διότι 
εϊχεν ακολουθήσει έξ απαλών ονύχων τδ στάδιον 
τών δπλων) ένεχάοατταν ήδη είς τδ ώραίον καί 
ιύγενές του πρόσωπόν τόν τύπον τής ώριμότητος. 
Τδ ανάστημά του ήτον μέσον, εΰρωστον καί σύμμε
τρον. Τήν φυσιογνωμονίαν του διίκρινεν ό χαρακτήρ 
τής εύτολμίας καί μάλιστα τής αϋστηρότητος, ένω 
καί είς αύτήν, καθώς καί είς δλα του τά κινήματα, 
Εζωγραφεϊτο ολη ή ειλικρίνεια τού στρατιώτου.

Μετά πολλά; σκέψεις, έσυμφώνησιν νά προετοιμά
σουν μέν τά πάντα διά γενικήν έπανάστασιν, άλλά 
νά μή κάμουν κάνέν κίνημα πρδ τής προσεχούς ένάρ-
ζεως τοϋ κοινοβουλίου, περιμένοντες πρώτον νά φα- 
νερώση ή βασίλισσα οριστικήν περί τού γάμου της 
άπόφασιν, διότι τότε ήτον πιθανόν τδ έθνος ολό
κληρον νά δείξη συμπάθειας ύπέο τών συνωμοτών. 
Δπεφάσισαν άκόμη νά πληροφορήσουν τήν Ελισάβετ, 

καί νά Ελευθερώσουν τδν Δ-βονσάϊρ, ώστε νά τούς
ιχουν καί τούς δύω εις χεϊράς των κατά τήν δρι- 
στικήν στιγμήν, ό Νουάλ άνέλαβε τήν πρώτην τών 
φροντίδων τούτων, καί, μέ δλας τάς δυσκολία; τής 
δευτέρας, ό Γάϊτ ίσχυσε νά φέρπρ είς αίσιον πέρας, 
τήν έπιχείρησιν μετά τδν όπαδών του, καί νά

κ'ρύψη έπειτα τδν κόμητα Ενόσω δέν έπρεπε νά φα- 

νερωθή.
Δέν εϊχεν άκόμη παρέλθει έβδομάς, καί, χάρις 

εις τδ βαθύ σκότος τής νυκτός, χάρις είς τήν φρό- 
νησιν τών μέσων, χάρις άκόμη εις τήν άθορύβητον 
αταραξίαν, είς τήν άκαταμάχητον άφοβίαν τοϋ ίδίου, 
δ Κουρτεναί ήτον ελεύθερος καί άγνωστος είς όλους.

Η δραπέτευσις αύτού έπροξένησε τόσην Εντύπώ- 
σιν, όσην είχε προξενήσει καί ή φυλάκισίς του· οί 
φίλοι του έχαιραν, οί δέ εχθροί του κατεθλίβοντο. 
Ούτε ίχνος δέν ήδυνήθησαν ν’ άνακαλύψουν, τόσον 
αυτού, καθώς καί απαγωγών του· καί τελευταϊον 
έπείσθησαν δτι έφυγε» είς τήν Γαλλίαν.

Ενα μήνα μετά τήν φυγήν αύτού, ό θυμός τής 
βασιλίσσης έφαίνετο όλοτελώς κατηυνασμε'νος· δθεν 
ό Γάρδινερ ένόμισεν δτι ήδύνατο νά ζητήση τήν 
«υγχώρησιν τοϋ κόμητος. Παραστήοας είς τήν Με
γαλειότητά Της δτι αρκετά τδν έτιμώρησε διά τής 
στερήσεως τής εύνοίας της, καί δτι ήτον καί συνε
τής πολιτική; έργον νά μήν άφήση είς τούς κακο- 
βούλου; τήν παραμικρά» πρόφασιν πρδς διατάραξιν 
τής κοινής τάξεως, καθ’ 8ν καιρόν σοβαραί συζη
τήσεις έμελλαν νά γείνουν εις τδ κοινοβούλιον περί 
τού γάμου της, τόσον θερμώς τήν έπρότρεψεν, ώστε 
ένεδωκε τέλος πάντων ή βασίλισσα, ύπδ τδν δρον 
δμως τού νά παρουσιασθή, έντδς τριών ήμερων, ό 
Δεβονσάϊρ είς Χάϊτ-Χαλ, όπου πρδς ώραν είχε τήν 

έδραν της.
0 κόμης έπληροφορήθη περί τής άποφάσεως 

ταύτης, καί, έντδς εΐκοσιτεσσάρων ωρών, ένεφανί- 
σθη ένώπιόν της. Η πρδς αύτδν ύποδοχή της ήτον 
περιποιητική, άλλά ψυχρά, καί τδν έπεισε, καθώς 
καί τούς δμόφρονάς του, δτι ή καρδία τής Μαρίας 
εϊχεν άποξενωθή διαπαντός άπ’ αύτόν.

— Αν έχγ,ς δρεξιν νά ταξειδεύσης, μυλόρδε, τοϋ 
εΐπε μέ ύφος χλευαστικύν, είχα διάθεσιν νά σε στεί- 
λω πλησίον όποιας Οέλης ξένης αύλής, είς τρόπον 
κατάλληλον πρδς τήν ηλικίαν καί πρδς τάς κλί

σεις σου.
— Μήπως, Μεγαλειοτάτη, άπεκρίθη μέ τόνον 

έλαφρδν, έχεις τάχατε νά μοϋ έμπιστευθνίς άβράν 
τινα αποστολήν είς τήν αύλήν τοϋ Μαδρίτ;

— Αν ήτον τούτο, έπανέλαβε κρύπτουσα τήν τα
ραχήν της, δέν θ’ άπευθυνόμην εις σέ . . . Πρόσεχε 
καλά, Κουρτεναί! Με προσέβαλες πρώτην φοράν 
φοβήσου μή μέ προσβάλη; καί δευτέραν ! . . . Καί 
έπειτα, παραιτήσου, σέ παρακινώ, παραιτήσου άπ» 
τήν βασιλόπαιδα Ελισάβετ. Ποτέ δεν ήμπορεί να 
σέ νυμφευθή" ποτέ σύζυγός σου δεν θα γεινη.

— Τό βλέπομε», έμουρμούρισεν άναχωρών · 

Κουρτεναί. «
Εξερχδμενον, τδν έφθασεν δ Νουάλ, δστις έλαοεν 

έκτοτε πλήρη καί δριστικήν κατοχήν τού έκπ»πτ«- 

κότος έραστον. (Ακολονθεΐ.)
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ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΡΟΥΣΣΩ. ^τήν τύχην μου, καί άκόμη ζώ έν τούτοις. δσω συλ

λογίζομαι, τόσω πείθομαι δτι τά ζήτημα καταντά
Δύω έ« τών έπιστολών τοΰ περίφημου τής Νέας 

Ελοίζας πονήματος πραγματεύονται ττερί αυτοχει
ρίας. Μέ τήν συνήθη πυρινην ευγλωττίαν του, ό αμί
μητος ρουσσώ διεξέρχεται τούς λόγους δσους ποτέ 
ό ανθρώπινος νοΰς ήδυνήθη νά μορφώση υπέρ 
καί κατά τοΰ φοβερού τούτου θε'ματος. Ή φωνή 
τών παθών καί τής άπογνώσεως, ή φωνή τοΰ κα
θήκοντος καί τής σοφίας, συνηγορούν έκατέρωθεν, 

, ενώπιον τοΰ δικαστηρίου τής αίωνιότητος. Καί ύπό 
τήν ηθικήν, καί ύπά τήν φιλολογικήν εποψιν, έλπι- 
ζομεν δτι πράττομεν έργον εΰάρεστον είς τούς άνα 
γνώστας τής Ευτέρπης, μεταφέροντες είς τάς 
στη'λας αύτής τάς δύω ταύτας έπιστολάς.

είς τήν θεμελιώδη ταύτην πρότασιν Εκαςος έχει έκ 
φύσεω; τά δικαίωμα νά ζητή τά καλόν του καί ν’άπο- 
φεύγνι τά κακόν του, ενόσω δέν άδικεϊ άλλον, όταν 
λοιπόν ή ζωή μας ήναι κακόν εις ήμάς, καί δέν 
ηναι καλάν είς κανένα, ή άπ’ αύτήν άπαλλαγή εί
ναι θεμιτή. Αν ύπάρχη είς τάν κόσμον αξίωμα 
προφανές καί βέβαιον, νομίζω δτι είναι τούτο· 
όταν καί τούτο φθάση ν’ άνασκευασθή, τότε δέν 
είναι πράξις ανθρώπινη ήτις δεν ήμπορεϊ νά τρα- 
πή είς έγκλημα.

Τί λέγουν περί τούτου οί σοφισταί μας ; Κατά 
πρώτον, θεωρούν τήν ζωήν ώς πράγμα άλλότριον, 
διότι μάς έδόθη’ άλλά, κυρίως διότι μάς έδόθη, 
όέν είναι πλέον άλλότριον. 0 ©εός δέν έδωκεν είς 
αύτούς όύω βραχίονας; καί δμως, όταν φοβηθούν 
τήν γάγγραιναν, άφίνουν καί τούς κόπτουν τάν ένα, 
καί τούς δύω άκόμη, άν ήναι ανάγκη. Τά παρά
δειγμα εφαρμόζεται ακριβώς, όταν πιστεύωμεν 
τήν αθανασίαν τή; ψυχής· διότι, άν ε’κεΐ θυσιάζω 
τάν βραχίονα μου πράς διατήρησιν πράγματος πο
λυτιμότερου, όποιον είναι τό σώμά μου, θυσιάζω 
εδώ τά σώμά μου πράς διατήρησιν πράγματος άλ
λου πολυτιμότερου, όποιον είναι ή εσωτερική μου 
ευεξία. ‘Αν δλα όσα δώρα ό Θεός μάς έδωκεν ήναι 
φυσικώ; χα,Λα. δι’ήμάς, είναι δμως καί δυστυχώς 
υποκείμενα νά μεταβάλουν φύσιν οθεν, πρός γνώ- 
σιν καί διάκρισιν αύτών, μάς έπρόσθεσε το λο
γικόν άν δι’ αύτού δέν είχαμεν τήν άδειαν τινά 
μέν νά έκλέγωμεν, τινά δέ ν’ άπορρίπτωμεν, ποία 
θά ήτον ή χρήσις αύτού μεταζύ τών ανθρώπων ;

Την άσθενή ταύτην ένστασιν, τήν περιστρέφουν 
μυριοτρόπως. Θεωρούν τόν ζώντα έπί τής γής άν
θρωπον ώς στρατιώτην φυλάττοντα φυλακήν. Ο 
Θεός, λέγουν, σ’ έθεσεν είς τάν κόσμον τούτον* δι- 
ατί φεύγεις χωρίς τήν άδειαν Τους Αλλα και σε, 
δέν σ’ έθεσεν είς τήν γήν τής γεννήσεώς σου; διατί 
ξενιτεύεσαι χωρίς τήν άδειαν Του ; Και μήπως ή 
κακουχία δεν είναι σιωπηλή άδεια; Είς όποιονδή* 
ποτέ τόπον μέ θέση, είτε εί; σώμα, είτε εί; τήν 
γήν, μέ θέτει με άδειαν νά μένω έκεϊ ενό
σω εύρίσκομαι καλά, καί νά φύγω όταν ευρεθώ 
κακά. Ιδού ή φωνή τής φύσεως καί ή φωνή τοΰ 
Θεού. Πρέπει νά πεοιμείνω, λέγετε, τήν διαταγήν 
συμφωνώ· άλλ’ δταν αποθνήσκω φυσικώς, τότε ό 
Θεάς δέν με δίατάττει ν’ άφήσω τήν ζωήν, άλλά 
μ,ού τήν άφαιρεΐ ά ίδιος" μόνον όταν καταστηση 
τήν ζωήν μου ανυπόφορου, τότε με δίατάττει νά 
τήν άφήσω. Είς τήν πρώτην περίστασιν, εναντιονο- 
μαι δσον ήαπορώ· είς τήν Δευτέραν, έχω τουλάχι

Ο ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΥΛΟΡΔΟΝ ΕΛΟΥΑΡΔΟΝ.

Ναί, μυλόρδε, είναι αληθές, ή ψυχή μου κατα
πιέζεται ύπά τά βάρος τής ζωής· πρά πολλοΰ τήν 
ευρίσκω όχληράν, διότι έχασα παν δ,τι είχεν είς έμέ 
προσφιλές, καί μόνον τά αηδές με'ρος έμεινεν. Αλλά 
λε'γουν δτι δέν συγχωρεϊται νά τήν άιαθέσω χωρίς 
τήν άδειαν Εκείνου οστις μού τήν έδωκεν. ήξεύρω 
πρός τούτοις δτι ανήκει είς σέ διά πολλούς λόγους· 
δίς τήν έσωσαν αί φροντίδες σου, αί εύεργεσίαι σου 
άλονέν τήν διατηρούν. Ποτέ λοιπόν δέν θ’ αποφα
σίσω νά τήν διαθέσω, άν δέν ημαι πρώτον βέβαιος 
δτι δέν πράττω έγκλημα, καί ενόσω μού με'νει ή 
παραμικρά ελπίς δτι Οά δυνηθώ νά τήν ε’νασχο- 
λήσω υπέρ σού.

Ελεγες δτι σού ήμην αναγκαίος, διατί μέ ήπά- 
τησες; Αφού είμεθα είς Λονδΐνον, όχι μόνον δέν 
μ ένασχολεϊς εί; τίποτε ύπέρ σού, άλλ’ ένασχολεΐσαι 
σύ ύπερ εμού άκαταπαύσως. Πόσον περιττά; φροντί
δας λαμβάνεις! Μυλόρδε, τό ηζεύρεις, μισώ τά έγ
κλημα περισσότερον άκόμη παρά τήν ζωήν· λατρεύω 
τάν ουράνιον Πλάστην. Χρεωστώ είς σέ τά παν, 
σέ αγαπώ, κανένα δεσμόν άλλον είς τήν γήν δέν 
έχω- ήφϊίία, τά καθήκον, ήμπορούν νά δεσμεύ
σουν άνδρα δυστυχή· αί προφάσεις δμω; καί τά 
σοφίσματα, δχι. Φώτισε τά λογικόν μου, λάλησε είς 
τήν καρδίαν μου, είμαι πρόθυμος νά σέ ακούσω· 
άλλ’ ε’νθυμήσου δτι μέ τούς άπηλπισμε'νους κάνεις 
δέν παίζει.

Θέλεις νά συζητήσωμεν μάλιστα, άς συζητήσω- 
μεν. Θέλεις, άνάλογος μέ τήν σοβαρότητα τού προ- 
κειμένου θέματος νά ήναι και ή περί αύτού σκέψις 
καί ή άπόφασις· συγκατανεύω. Ας έρευνήσωμεν τήν 
άλήθειαν ήούχως, άταράχω;* άς συζητήσωμεν ε’ν 
γένει τήν πρότασιν, ώς άν έπρόκειτο περί άλλου προσ' 
ώπου. 0 ί’ομπέκ έγραψεν άπολογίαν τής αυτοκτο
νίας πρίν αύτοκτΟνηθή· δέν θέλω νά συγγράψω 
βιβλίον ώς αύτάς, καί πολύ δέν μ’ευχαριστεί τά 
βιβλίον του· έλπίζω δμως νά μιμηθώ τήν άπάθειαν 
αύτού κατά τήν προκειμένην συζήτησιν.

Πολύν καιρόν έσκέφθην περί τής σοβαράς ταύτης

στον την αζιαν τής υπακοής.
Πιστεύεις ότι εύρίσκονται άνθρωποι τόσον άδι

κοι, ώστε νά ονομάζουν τήν αύτοχειρίκν ανταρσίαν 
κατά τής θείας Προνοίας, ώς άν ήθελεν ό δυστυ
χής αύτόχειρ νά υπεκφυγή τούς νόμου; Της; ύχι, 
δέν αποθνήσκει πράς υπεκφυγήν, άλλά πράς έκτέ- 
λεσιν τών θείων νόμων. Πώς λοιπόν 1 Εί; μόνον
τά σώμά μου έχει ά Θεός έζουσίαν ; καί είναι 

» -ύποθέσιως· καί τούτο τά ήζευρεις, διότι γνωρίζειςΙτόπος είς τον κόσμον, δπου δν όποιονδήποτε δέν

κακούργων, ή κακούργος ό ίδιος. Αγώνες καί πα
θήματα, ιδού ή τύχη τού δικαίου εϊς τάν κο'σμον 
τούτον· κακουργήματα καί παθήματα, ιδού ή τύχη 
τού αμαρτωλού. Καθ’δλα τά λοιπά διαφέρουν πράς 
άλλήλους· τίποτε άλλο δέν έχουν κοινόν, παρά τάς 
συμφοράς τού βίου. ‘Αν, προς άπόδειζιν τών λόγων 
μου, έπρεπε νά φέρω μαρτυρίας καί παραδείγματα, 
είχα ν’ αναφέρω χρησμούς, αποκρίσεις σοφών, πρά
ξεις άρετή; άνταμειφθείσας διά τοΰ θανάτου. 
Αλλ άς άφήσωμεν δλα ταύτα* λαλώ πρός σέ, μυ
λόρδε, καί σ’ερωτώ ποία είναι εϊς τόν κόσμον 
τούτον ή ένασχόλησις τού σοφού, άν δχι τό νά 
συγκεντρόνεται, ούτως είπεΐν, εϊς τά βάθη τής 
ψυχής του, καί νά προσπαθή ώστε καί ζών νά ήναι 
νεκρός ; Διά ποιου άλλου μέσου προσπαθεί ή φρόνη- 
σις νά μάς άπαλλάξη άπά τά κακά τής άνθρωπότη- 
τος, εϊμή ζητούσα νά μάς άποσπάση άπά τά γήινα 
πράγματα, καί άπά πάν δ,τι έ'χομεν Θνητόν, νά 
μά; περιορίση εί; τήν εσωτερικήν τής διανοίας 
ένέργειαν, καί νά μάς άναβιβάση είς υψηλά; θεω
ρίας; Καί άν τά πάθη καί τά σφάλματά μας ήναι 
τών δυστυχιών μας τά αίτια, πόσον δέν πρέπει άν 
έπιθυμώμεν ύπαρξιν άλλην, ήτις νά ήναι άπηλλαγ- 
μένη καί άπά πάθη καί άπά σφάλματα! Τί κά- 
μνουν οί φιλήδονοι τού κόσμου, οίπολλαπλασιάζοντες 
άφρόνω; τάς λύπας των διά τών ηδονών των; Κατα
στρέφουν, ούτως είπεΐν, τήν ιδίαν των ύπαρξιν, θέ- 
λοντες έπί τής γής νά τήν έκτείνουν αύξάνουν τά 
βάρος τών δεσμών των διά τών πολλών των προσ
κολλήσεων ποία άπόλαυσις δέν έτοιμάζει είς αύ* 
τούς άπειρους πικρά; στερήσεις; δσω αισθάνονται, 
τόσω πάσχουν δσω βυθίζονται εί; τήν ζωήν, τόσω 
γίνονται δυστυχέστεροι.

Αλλ’ έστω δτι, έν γένει, είναικαλάν είς τόν άνθρω
πον νά ερπη έλεεινώς έπί τής γής. Συμφωνώ- δέν 
διατείνομαι δτι ολόκληρον τά ανθρώπινον γένος 
πρέπει κατά κοινήν συμφωνίαν νά Θυσιασθή, καί νά 
γείνη τάφο; εύρύς ό κόσμος. Είναι δμως, είναι δυς-υ- 
χεΐς τινες,ούτως είπεΐν,προνομιούχοι, είς τού; όποιους 
συγχωρεϊται να μήν ακολουθήσουν τήν κοινήν δδάν, 
καί διά τού; όποιους αί πικραί θλίψεις καί ή άπό- 
γνωσι; είναι το διαβατήριον τής φύσεω;· οί τοιοΰ- 
τοι θά ήσαν τόσον μωροί άν έπίστευαν δτι ή ζωή 
των είναι τι καλόν, δσον ήτον ό σοφιστής Ποσειδώ- 
νιος δταν, βασανιζόμενος άπό τήν άρθρϊτιν, ήρνεϊτο 
δτι ή άρθρΐτις ήτον κακόν. Ενόσφ είναι καλόν νά 
ζώμεν, τό έπιθυμούμεν ζωηρώς· καί μόνον τών έ- 
σχάτων κακών τό αίσθημα ήμπορεϊ νά καταβάλη 
τήν έπιθυμίαν μας ταύτην διότι εϊς δλους ήμάς 
ένέπνευσεν ή φύσις φρίκην μεγάλην πρός τόν θάνα
τον, καί ή φρίκη άύτη παραμορφόνει εις τούς ό- 
φθαλμούς μας τού άνθρωπίνου βίου τάς συμφοράς, 
ϊποφέρομεν πολύν καιρόν ζωήν πικράν καί άλγεινήν, 
πρίν άποφασίσωμεν νά τήν άφήσωμεν· άλλ’ άφοΰ 
άπαξ ή αηδία τής ζωής ύπερβή τήν φρίκην τοΰ 
θανάτου, τότε ή ζωή είναι προφανώς κακόν μέγα, 
καί άς τήν παραιτήσωμεν δσον τάχιστα, όθεν, άν 
καί δέν ήμποροΰμεν νά προσδιορίσωμεν ακριβώς τήν 
στιγμήν καθ’ ήν παύει τού νά ηναι καλόν, είμεθα 
τουλάχιστον ύπερβέβαιοι δτι γίνεται κακόν, πολύ

εύρίσκεται ύπά τήν πανσθενή Αύτού χεΐρα; καί ή ' 
ενέργεια μάλιστα Αυτού θά ηναι όλιγώτερον άμεσο; 
έπ’ έμού, δταν ή ουσία μου, καθαρισθεΐσα, θά γείνη 
άπλουστε'ρα, όμο’οτέρα μέ τήν θείαν Αύτού ουσίαν; 
Όχι· είς τήν δικαιοσύνην καί είς τήν αγαθότητα 
τού Θεού εναποθέτω τάς ελπίδας μου" καί άν 
ένόμιζα δτι, διά τού θανάτου, ύπεζέφευγα τήν 
έζουσίαν Του, δέν θά ήθελα πλέον ν’ άποθάνω.

Είναι καί τούτο εν έκ τών σοφισμάτων τού Φαί
δωνος, βρίθοντο; άλλως μεγάλων καί υψηλών αλη
θειών. Αν ά δούλος σου έφονεύετο μόνος του, λέγει πράς 
τον Κέβητα ά Σωκράτης, καί ήτον δυνατόν νά τάν 
τιμωρήσης, δέν θά τάν έτιμώρεις, διότι σ’ έστέ- 
ρησεν αδίκως τού κτήματός σου; Αγαθέ Σώκρατες, 
τί μάς λέγεις ; Δέν είμεθα λοιπόν κτήμα τού Θεού 
καί άφού άποθάνωμεν ; Τό παράδειγμα άρα δέν 
είναι προσφυές· ιδού πώς έπρεπε νά έρωτήσης· ‘Αν 
ένδύσης τάν δούλόν σου ένδυμα ενοχλούν αύτόν εις 
τήν όποιαν σού χρεωστεΐ υπηρεσίαν, θά τάν τιαω- 
ρήσης άραγε διότι, πρός καλήτέραν τών χρεών του 
έκπλήρωσιν, έζεδύθη τό όχληράν ένδυμα τούτο; Τό 
κοινόν λάθος είναι δτι θεωρείται με'γα τι πράγμα ή 
ζωή· ώς άν άπ’ αύτήν έξήρτητο όλη μας ή ΰπαρξις, 
καί ώς άν δέν ήμεθα τίποτε μετά θάνατον· ένφ, 
in ίΊ&νζΙα.', ή ζωή μα; είναι μηδέν είς τά δμ- 
ματα τού Θεού, μηδέν εϊς τά δμματα τού όοθού 
λόγου, μηδέν πρέπει νά ηναι καί είς τά ομματά 
μας· καί, δταν άφίνωμεν τά σώμά μας, έκδυόμεθα 
όχληράν ένδυμα. Αξίζει λοιπόν τόν κόπον νά γί
νεται περί αύτής τοσούτος Θόρυβος ; Μυλόρδε, οί τά 
τοιαΰτα φωνασκούντες, βεβαιώσου, δέν είναι ειλι
κρινείς· άτόπως καί σκληρώς συλλογιζόμενοι, έπι- 
βαρύνουν τό ύποθετικόν έγκλημα, ώς άν άφηρεϊτο 
δι’ αύτού ή υπαρζις, καί έπειτα τά τιμωρούν, άμο- 
λογούντες υπάρχοντα καί μετά θάνατον τάν αύτό- 
Χ“Ρα· (

Περί δε τού Φαίδωνος, τοΰ χορηγήσαντος είς 
αύτούς τά μόνον εύλογοφανές επιχείρημα έκ τών 
όσων ποτέ έκαμαν χοήσιν, λέγω δτι, εις τά ρηθίν 
σύγγραμμα, τά ζήτημα έξετάζεται παρέργως, καί 
ούτως είπεΐν, άβρόχοις ποσίν. ό Σωκράτης, κατα- 
δικασθείς δι’ άποφάσεω; αδίκου νά στερηθή, έντάς 
ολίγων ώρών, τής ζωής του, ανάγκην δέν είχε νό 
έζετάση προσεκτικώς άν έπετρε'πετο ή δχι είς αύ 
τάν νά τήν διαθέση έκουσίως. Επί τή υποθέσει oTt 
είπε πραγματικώς δσα ό Πλάτων λέγει δτι είπε, 
πίστευσέ με, μυλόρδε, Οά τά έσκέπτετο πολύ προσ- 
εκτικώτερον, άν έπρόκειτο νά τά ένεργήση- άπόδειξις 
δέ δτι, άπά τά αθάνατον τούτο σύγγραμμα, 
δεν ήμπορεϊ νά έξαχθή ίνστασις ισχυρά κατά τού 
δικαιώματος τής αύτοχειρίας, είναι δτι ά Κάτων 
άνέγνωσε δίς άπ’ αρχής τάν εϊρημένον διάλογον 
τήν αύτήν νύκτα καθ’ήν έσπάραξε τά σπλάγχνα του.

ΟΙ αύτοί σοφισταί έρωτούν άν ήμπορή ποτέ ή 
ζωή νά ήναι κακόν. Θεωροϊντες τά πλήθος τών 
σφαλμάτων, τών βασάνων καί τών κακιών, τών 
όποιων είναι πλήρης, κλίνομεν μάλλον νά έρω- 
τήσωμεν άν ή ζωή ήναι ή ήτον ποτέ καλόν. Η 
κακία πολιορκεί άνενδότω; τάν ένάρετον άνδρα- 
κατά πάσαν στιγμήν, κινδυνεύει νά γείνη θύμα τών
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πριν φανή τοιαύτη· χαί, είς πάντα φρόνιμον άνθρω
πον, τό δικαίωμα τοΰ νά τήν άφήση προηγείται 
πάντοτε, καί πολύν καιρόν, τής πρός τούτο Επιθυ
μίας.

Αλλά δεν άρκοΰνται εις τούτο· άφού πρώτον άρ- 
νοΰνται ότι ή ζωή είναι κακόν, θε'λοντες νά μάς 
άφαιρέσουν τό δικαίωμα τής παραιτήσεως, λε'γουν 
επειτα ότι είναι κακόν, όνειδίζοντες ήμά; ότι δέν 
είμεθα γενναίοι καί δέν τήν ύποφέρομεν. Κατ’αύτούς, 
ανανδρία είναι τά νά θε'λωμεν ν’ άπαλλαχθώμεν 
άπό τά δεινά καί τούς πόνους της, καί οί μικρόψυ
χοι μόνος γίνονται αϋτόχειρες. Ω Ρώμη, νικήτρια 
τοϋ κόσμου, είς ποιον πλήθος άνανδρων χαί μικρόψυ
χων άνδρών χρεωστεΐς τήν κοσμοκρατορίαν ! *Αν 
ή Αρρία, ή Επονίνη, ή Λουκρητία συγκαταλέγωνται 
είς τόν αριθμόν τούτον, ήσαν τούλάχιστον γυναί
κες· άλλ’ ό Βρούτος, άλλ’ ό Κάσσιος, άλλά σύ ό 
συμμεριζόμενος μετά τών Θεών τό σέβας τού Εκ 
πεπληγμένου κόσμου, μέγιστε, θείε Κάτων, σύ 
τού όποιου ή σεβαστή καί ή ιερά είκών είς μέν τούς 
Ρωμαίους Ενέπνεε ζήλον άγιον, είς δέ τούς τυράν
νους φρίκην οίύψηλόφρονες θαυμασταίσου δέν επρό- 
βλεπαν βεβαίως ότι ήρχετο ημέρα καθ’ήν, εις τήν κο- 
νιορτώδη σχολείου τινός γωνίαν, μικρολόγοι ρήτορες 
Εμελλαν ν’ αποδείξουν ότι άνανδρος ύπήρξε; καί 
μικρόψυχος, διότι ήρνήθης εις τήν ευδαιμονούσαν 
•κακίαν τήν λατρείαν τής σιδηροδέσμιου αρετής, Ω 
ύψος! Αδύναμες! ω μεγαλειον τών νεωτέρων συγ
γραφέων ! πόσον είστε ατρόμητοι μέ τόν κάλαμον 
είςτήνχεϊρα ! Αλλ’είπέ μου, ανδρείε καί μεγαλόψυχε 
ήρως, δστις είς καερόν μάχης σώζεσαι φεύγων εύ· 
τόλμως,φυλάττων νά ύποφέρης έπί μακράν χρόνον τά 
δεινά τής ζωής, δταν δαυλίον αναμμένου πέση είς τήν 
ρητορικήν χεΐρά σου, διατί τήν άποσύρεις τόσον τα
χέως·, πώς! είσαι τόσον άνανδρος, ώστε δέν τολμάςνά 
ύποφέρης τήν δριμύτητα τοϋ πυράς} Τίποτε, λέγεις, 
δέν μέ αναγκάζει νά υποφέρω τό αναμμένου δαυλίον 
καίε’μέ, τί μέ αναγκάζει νάύποφέρω τήν ζωήν, Καί 
μήπως ό Θεός έχειτι περισσότερον τήν γέννησιν αν
θρώπου, παρά τήν γέννησιν καστανού; καί αί δύω 
δέν είναι ε’πίσης έργα Του ;

Είναι βεβαίως ανδρεία νά ύποφέρωμ.εν άγογγύ- 
στως όσα κακά δέν ήμποροΰμεν ν’ άποφύγωμεν 
άλλ είναι μωρία νά ύποφέρωμεν Εκουσίω; καί όσα 
ήμποροΰμεν άναμαρτήτω; ν’ άποφύγωμεν· καί εί
ναι συχνάκις κακόν μέγιστον νά ύποφέρωμεν κα
κόν χωρίς ανάγκην. Οστι; δέν τολμά ν’άπαλλαχθή 
άπό ζωήν αλγεινήν διά ταχέος θανάτου, ομοιάζει α
σθενή προτιμώντα ν’ άφήση τήν πληγήν του νά 
σκωληκιάση, παρά νά μεταχειρισθή τόν σωτήριον 
τού χειρουργού σίδηρον, βλα, αγαθέ όλύμπιε, έλα 
κόψε μου τό σκέλος τούτο, πριν μέ καταλάβη δλον 
ή γάγγραινα· θά σέ κυττάζω ασκαρδαμυκτί τέ- 
μνοντα, καί άς μέ λέγη άνανδραν ό γεννάδας Εκεί
νος, δστις άφίνει τό σχέλος του νά γαγγραινωθή 
διότι δέν τολμά νά ύποβληθή είς τήν αύτήν Εργα
σίαν.

Ομολογώ δτι υπάρχουν καθήκοντα πρός άλλους, 
τά όποια δέν συγχωρούν τόν τυχόντα άνθρωπον ν’ά- 
ποθάνη δταν θέλη· Εξάλλου μέρους δμως, πόσα,

δέν είναι διατάττοντα τόν έχούσιον θάνατον Αν 
υπουργός άζιος, άπό τόν όποιον Εξαρτάται ή σωτη
ρία τής πατρίδος, άν πατήρ οικογένειας, χρεωστών 
τήν τροφήν είς τά τέκνα του, άν οφειλέτης άναξιό- 
χρεως, τού όποιου δ θάνατος ήμποριΐ νά καταστρέ- 
ψη τούς δανειστάς του, άφοσιωθούν ήρωϊκώς είς τά 
χρέη των άν μυρίαι άλλαι σχέσεις πολιτικοί καί 
οϊκιακαΐ άναγκάζονν άνδρα τίμιον χαί δυστυχή νά 
ύποφερη τά κακά τής ζωής, πρός αποφυγήν μεγα- 
λητέρου άλλου κακού, τής αδικίας· είναι συγχωση- 
μένον διά τούτο, είς περιστάσεις δλως άντιθέτους, 
νά ύποφέρη τις, μέ ζημίαν απείρων δυστυχών, ζωήν 
ήτις είς Εκείνον ιυ,όνον είναι ωφέλιμος, δστις δέν 
τολμά ν άποθάνη; Φόνευσέ με, τέκνον μου, λέγει 
ό Εκατοντούτης άγριος πρός τόν υιόν του, δς-ις κλο- 
νεΐται βαστάζων αύτόν είς τούς ώμους του" ΐδού οί 
εχθροί· τρέχε νά πολεμήσης μετά τών άδελφών 
σου, τρέχε νά σώσης τά τέκνα σου, καί μήν Εκθέ
της τόν πατέρα σου είς τον κίνδυνον και εις τήν Εν
τροπήν τού νά πέση ζών είς χεΐρας Εκείνων, τών 
όποιων τούς συγγενείς έφαγε. Αλλά, καί άν άκόμη ή 
πείνα, αίσυμφοραί, ή ένδεια, Εχθροί οικιακοί χειρότε
ροι τών άγριων, Επιτρέπουν είς δυςυχή παράλυ
τον νά καταναλίσκη εϊ; τήν κλίνην του τόν άρτον δ- 
λοκλήοου οικογένειας, ήτις μόλις ημπορεΐ νάκερδήση 
τήν τροφήν της, άνθρωπος δμως δστις δέν έχει καν
ένα δεσμόν είς τόν κόσμον, άνθρωπος τόν όποιον 
ό Θεός κατεδίκασε νά ζή μόνος εις τήν γήν, άν
θρωπος τού όποίου ή δυστυχής ύπαρξις καλόν δέν 
ημπορεΐ νά προξενήση, διατί νά μήν έχη τούλάχι
στον τό δικαίωμα νά παραιτήση κατοικίαν οπού 
όχλτ.ρά είναι τά παράπονά του καί τά παθήματά 
του ανωφελή ;

Στάθμησε τάς παρατηρήσει; ταύτας, μυλόρδε, 
συνάθροισε δλου; αύτούς τούς λόγους, καί θά εΰρης 
δτι καταντούν είς τό άπλούστερον τών δικαιωμάτων 
τής φύσεως, περί τού όποίου άνθρωπος συνετός πο
τέ δέν έδίστασε. Καί τώ όντι, διατί συγχωρεΐ- 
ίται νά ίατρευώμεθα άπό τήν άρθρΐτιν, καί δχι άπό 
τήν ζωήν ; Καί τά δύω ταϋτα κακά δέν μάς έρχον
ται άπό τήν αύτήν χεϊρα ; Αν αλγεινός ηναι ό θά
νατος, τούτο τί σημαίνει ·, Μήπως τά ιατρικά δέν 
είναι πικρά ·, πόσοι δέν προτιμούν, άντί τού ιατρι
κού, τόν θάνατον! άπόδειξις δτι ή φύσις τά άπο- 
στρέφεται καί τά δύω. Ας μού δείξουν λοιπόν πώς 
είναι θεμιτόν μέν ν’ άπαλλαχθώμεν άπό πρόσκαιρον 
κακόν πίνοντες ιατρικά, αθέμιτον δέ, άπό κακόν ανία
τον, παραιτούντες τήν ζωήν-, καί πώς εΐμεθα όλιγώ- 
τερον ένοχοι μεταχειριζόμενοι κίναν διά τόν πυρετόν, 
καί όχι όπιον διά τόν λίθον; *Αν άποβλέψωμεν ιίς 
τόν σκοπόν, άμφότερα τείνουν νά μάς απαλλάξουν 
άπό τήν κακουχίαν άν είς τό μέσον, άμφότερα είναι 
φυσικά· άν είς τήν θέλησιν τού κυρίου, ποιον κακόν 
πολεμοϋμεν, τό όποιον Αυτός δέν μάς έστειλε ς 
Ποιον πόνον ζητούμεν ν’ άποφύγωμεν, δστις δέν 
μάς έρχεται άπό τήν χεΐρά Τους Πού είναι τό δριον 
(όπου παύει ή δύναμίς Αύτοΰ, καί όπου δυναμεθα 
νόμίμώς ν’ άντισταθώμεν; Δεν μάς Επιτρέπεται 
λοιπόν ν’ άλλάξωμεν κάνενός πράγματος θέσιν, 
,διότι ολα δσα υπάρχουν, ' είναι δπως Αύτός τά

τοιοτοτρόπως τήνήθι κήν τής χρις-ιανικής θρ ησκείας, 
κακώς Εξηγεί τό πνεύμα της! Απειρα είναι τά 
κακά έίς τά όποια δ άνθρωπος ύπόκειται, σειρά διη
νεκής παθημάτων είναι ή ζωή του, καί φαίνεται 
δτι διά μόνα; τάς δυστυχίας Επλάσθη. έκ τών 
κακών τούτων, δσα μέν ημπορεΐ ν’ άποφύγη, ό ορ
θός λόγο; θέλει νά τ’ άποφεύγη· καί ή θρησκεία, 
ήτις ποτέ δέν είναι Εναντία τού ορθού λόγου, τό Εγ
κρίνει. Αλλά πόσον μικρόν είναι τό ποσόν τών κακών 
τούτων, συγκρινομένων πρός δσα ό άνθρωπος αναγ
κάζεται καί άκων νά ύποφέρη! Ata τά τελευταία 
ταύτα ά πανοικτίρμων Θεός Επιτρέπει είς τούς αν
θρώπους νά ζητήσουν τής υπομονής τόν στέφανον· 
δέχεται ό»; φόρον Εκούσιον τόν είς ήμά; παρ’ Αυτού 
Επιβαλλόμενον άναγκαςών φόρον, καί σημειόνει πρός 
δφελος τής μελλούσης ζωής τήν πρός τάς θελήσεις Του 
υποταγήν μας είς τήν παρούσαν. 'Γήν αληθή μετά
νοιαν τού ανθρώπου τήν Επιβάλλει αύτή ή φύσις· 
άν ύποφέρη άγογγύστως δ,τι εξ άνάγκης πρέπει νά 
ύποφέρη, έπραξε κατά τούτο ό,τι ζητεί παρ’ αύτοΰ 
ό Θεός· άν δε κάνεις ύπερηφανευθή καί θελήση νά 
πράξη περισσότερον, ό τοιοΰτος είναι ή τρελλός καί 
πρέπει νά τον δέσωμεν, ή άπατεών καί πρέπει νά 
τόν παιδεύσωμεν. Ας άποφύγωμεν λοιπόν άδι
στάκτως δσα κακά ήμποροΰμεν ν’ άποφύγωμεν, καί 
αρκετά θά μάς μείνουν άκομη νά ύποφέρωμεν. Ας 
άπαλλαχθώμεν άδιστάκτως καί άπό τήν ζωήν αύτήν, 
δταν ήναι κακόν είς ημάς, επειδή άπό ήμάς Εξαρ- 
τάται νά τό πράξωμεν, καί κατά τούτο δέν άμαρ- 
τάνομεν ούτε είς τόν Θεόν ού'τε είς τούς ανθρώπους. 
ΛΑν άπαιτήται Ουσία πρός τόν Πλάς-ην, μικρά Ουσία 
άραγε είναι ό θάνατος; Ας τόν προσφέρωμεν λοιπόν 
εις τόν ί’ψιστον, άφού μάς τόν Επιβάλλει διά τής 
φωνής τού ορθού λόγου, καί άς Εναποθέσωμεν ήσύ- 
χως εις τόν κόλπον Του τήν ψυχήν μας, τήν όποίαν 
ώς πλάσμα Του μά; ζητεί.

ίδού αί γενικαί Εντολαί τάς όποιας ή φρόνησις 
υπαγορεύει είς δλου; τούς άνθρώπους, καί ή θρησκεία 
αύτή Επιδοκιμάζει. Ας Επανέλθωμεν είς τά ιδιαίτερα. 
Κατεδέχθης, μυλόρδε, ν’ άνοιξη; είς εμέ τήν καρ
δίαν σου- γνωρίζω τάς θλίψεις σου, δεν πάσχεις 
όλιγιότερον παρ’ Εμέ· τά δεινά σου είναι αθεράπευτα 
καθώς τά δεινά μου, καί τόσω μάλλον αθεράπευτα, 
δσιρ οί νόμοι τής τιμής είναι μάλλον αμετάβλητοι 
παρά, τούς νόμους τής τύχης. Τά υποφέρεις, τό ομο
λογώ μέ γενναιότητα· ή άρετή σε υποστηρίζει· εν 
βήμα περισσότερον, καί σέ άπαλ,λάττει ολωσδιόλου. 
Με προτρέπεις νά υποφέρω· μυλόρδε, εγώ τολμώ νά 
σε προτρέψω νά δώσης τέλος είς τά δεινά σου, καί 
σέ άφίνω έπειτα νά κρίνης ποιος τών δύω είναι είς 
τόν άλλον προσφιλέστερο;.

Τί βραδύνομεν νά κάμωμεν βήμα, τό όποιον 
πρέπει πάντοτε νά κάμωμεν; Θά περιμείνωμεν ώστε 
τό γήοας χαί οί χρόνοι νά μάς προσκολλήσουν χα- 
μερπώς εϊ; τήν ζωήν, άφού μά; άφαιρέσουν δλα της 
τά θέλγητρα, καί να σύρωμεν, βιαίως,άλγεινώς καί 
Επονειδίστως, σώμαάσθενές καί παράλυτον^ Ε'μ.Οα 
είς ηλικίαν καθ’ ήν ή δύναμίς τή; ψυχής τήν Ελευ- 
θερόνει ευκόλως άπό τά δεσμά της, καί καθ’ ήν ό 
άνθρωπος ημπορεΐ άκόμη ν’ άποθάνη· αργότερα, 
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ήθέλνσε; Δεν πρέπει λοιπόν τίποτε νά πράξωμεν 
είς τόν κόσμον τούτον, φοβούμενοι μή παοαβιάσω- 
μεν τούς νόμους Του ; καί, δ,τι άν πράξωυεν, ήμ- 
ποοούμεν ποτέ νά τού; παοαβιάσωμεν ς Οχι, U-υ- 
λόρδε, ό προορισμό; τού ανθρώπου είναι μεγάλη- 
τερος, υψηλότερος· ό Θεός δέν Ενεφύσησεν είς αύτόν 
τό πνεύμα Του καί νά μένη ακίνητος είς παντο- 
τεινήν ηρεμίαν, άλλά τού έδωκεν ελευθερίαν νά 
πράξη τό καλόν, συνείδησιν νά τό θελήση, λογικόν 
νά τό διακρίνη· τόν κατέστησε* αύτόν μόνον κριτήν 
τών ιδίων του πράξεων, καί έγραψεν είς τήν καρ
δίαν του· ■ Πράττε δ,τι είναι ωφέλιμον είς σέ, καί 
« δεν είναι βλαβερόν εις άλλον. » ‘Αν αίσθάνωμαι 
δτι είναι καλόν είς Εμέ ν’άποθάνω, παρακούω τήν 
διαταγήν τού Θεού Επιμένων νά ζώ· διότι, κατα- 
στένων είς εμέ τόν θάνατον Επιθυμητόν, μέ δια- 
τάττει νά τόν ζητήσω.

Βομστών, Επικαλούμαι τήν σοφίαν σου, τήν φι
λαλήθειαν σου- ποιας βεβαιοτέρας άληθεία; ήμποοεΐ 
ό ανθρώπινο; λόγος νά πορισθή άπό τήν θρησκείαν 
περί τού εκουσίου θανάτου. Αν οϊ χριστιανοί Επρέ- 
σβευσαν δόγματα Εναντία, δέν τά ήρύσθησαν βέ
βαια ούτε άπό τάς άρχάς τή; θρησκείας των,οϋτεάπό 
τόν μοναδικόν αύτής κανόνα, τήν Αγίαν Γραφήν, 
άλλ’ άπό τούς Εθνικούς φιλοσόφους. Ο Λακτάν- 
τιος καί ό Αύγουστΐνος, οΐτινες πρώτοι διέδω 
καν τήν νέαν ταύτην διδασκαλίαν, περί τής οποία; 
ούτε ό Ιησούς Χριστός ούτε οί απόστολοι άνέφιραν 
τό παραμικρόν, Εστηρίχθησαν εϊ; μόνους τούς λόγους 
τυύ Φαίδωνος, τούς οποίους άνεσκεύασα· ώστε οί 
πιστοί, νομίζοντες δτι άκολουθούν τό κύρος είς τού
το τοΰ εύαγγελίου, άκολουθούν τό κύρος τού Πλά
τωνος. Καί τω δντι, εις ποιον μέρος τής Γραφής 
όλοκλήρου εύρίσκεται νόμος κατά τής αύτοχειριας, 
ή κάν αποδοκιμασία άπλή; καί δέν είναι παράδο
ξον δτι, είς τόσα παραδείγματα άνθρώπων αύτο- 
κτονηθέντων, δέν εύρίσκεται ή παραμικρά μομφή 
κατά τών τοιούτων πράξεων ; Ολον τό Εναντίον· τό 
παράδειγμα τοΰ Σαμψών Εγκρίνεται διά θαύματος, 
Εκδικήσαντο; αύτόν κατά τών εχθρών του. Τό 
θαύμα τούτο θά έγίνετο τάχα πρός δικαιολογίαν 
Εγκλήματος ; καί ό άνήρ Εκείνος, ό στερηθείς τής 
ισχύος του ώς ύποκύψας εις τάν έρωτα γυναικός, Οά 
τήν άνελάμβανε πρός Εκτέλεσιν όμολογουμένω; άνό 
μου πράξεως; ώς άν ήθελεν ό Θεός ό ίδιος νά Εξαπα- 
τήση τούς ανθρώπους !

Ούφονεύσεις, λέγει ό Δεκάλογος. Αλλά τί επεται 
Εκ τούτου; *Αν ή εντολή αΰτη πρέπη νά ε’ζηγηθή 
κατά γράμμα, τότε δέν πρέπει νά φονεύωμεν ούτε 
τούς κακούργους ούτε τούς εχθρούς· καί ό Μωύσή;, 
ό τοσούτων θανάτων αίτιος, κακώς Ενόει τήν ιδίαν 
του Εντολήν. Αν υπάρχουν Εξαιρέσεις, πρώτη εξαίρε
σες άναμφιβόλως είναι ύπέρ τού εκουσίου θανάτου, 
διότι είναι αμέτοχος βίας καί αδικίας, τών δύου 
τούτων προσόντων τών άποτελούντων τόν φόνον 
Εγκληματικόν, καί διότι ή φύσις αύτή παρενέβαλε·, 
ικανά κατ’ αύτοΰ εμπόδια.

Αλλά, λέγουν πρός τούτοις, ύπόφερε άγογγύςω; 
τά κακά τής ζωής ώς 0:όθτν άποστελλόμενα, -/.μι 
«πεκδεχου τόν ς-έφανον τής υπομονής, 0 Εφαρμόζω* 

(Φυλ)ά'ον 47, Τόμ. Β'.)
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χλαίων καί στενάζων άφίνει νά του άποσπασθή ή 
ζωή. Ας ώφεληθώμεν λοιπόν άπό τόν καιρόν καθ’δν 
ή άηδία τής ζωής καταστένει επιθυμητόν τόν θάνα
τον άς φοβηθώμεν μήν έλθη μέ δλα του τά φόβητρα 
καθ' ήν στιγμήν 3εν θά τόν θέλωμεν. Ητον καιρός, 
ενθυμούμαι, δταν μίαν μόνην ζωής ώραν έςήτουν 
παρά Θεού, και, άν δέν τήν έλάμβανα, θ’άπέθνησκα 
άπηλπισμένος. Α! μέ πόσην δυσκολίαν κόπτονται 
οί δεσμοί οί συνδέοντες μέ τήν γήν τάς καρδία; 
μα;! καί πόσον φρόνιμον είναι νά τήν άφίνωμεν άμα 
οί δεσμοί ούτοι κοπούν! Τά αισθάνομαι, μυλόρδε, 
ειμεθα άμφότεροι ά;ιοι καθαρωτε'ρας κατοικίας· ή 
αρετή μας τήν δεικνύει, καί ή τύχη μά; προσκαλεϊ 
νά τήν ζητήσωμεν. Η συνδέουσα ημάς φιλία άς μάς 
ένώση καί κατά τήν τελευταίαν μας ώραν! ίί! ποία 
ή ήδονή δύω άληθινών φίλων, νά τελειόνουν τάς 
ήμε'ρας των έκουσίως είς τάς άγκάλα; άλλήλων, 
να συγχέουν τάς τελευταίας των πνοάς, νά εκπνέουν 
διαμιάς τά 3ύω ΊιμΙσιι μέρη τής ψυχής των! Ποία 
λύπη, ποιος πόνος ήμπορεί νά φαρμακεύση τάς τε
λευταίας των στιγμάς; Τί άφίνουν, άφίνοντες τόν 
κόσμον; Απέρχονται όμού· τίποτε δέν άφίνουν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ.
Νέε, τυφλή παραφορά σέ πλανά- έσο διακριτικώ- 

τερος, μή συμβουλεύης ένω ζητείς συοιβουλήν είδα 
άλλα παρά τά έδικά σου κακά. Εχω ψυχήν σταθε- 
ράν* είμαι Αγγλος. Ηςεύρω ν’ άποθάνω, διότι ήζεύ- 
ρω να ζώ, νά υποφέρω ώς άνθρωπος. Είδα τάν θά
νατον έκ τού πλησίον, καί τόν βλέπω μέ πολλήν 
αδιαφορίαν, ώστε δέν καταδέχομαι νά τόν ζητήσω. 
Ας λαλήσωμεν περί σού.

Είναι άληθές, σ’ ε’νόμιζα άλλοτε εις έμέ χρήσι
μον· ή ψυχή μου είχεν άνάγκην τής ψυχής σου· αί 
φροντίδες σου ήδύναντο νά μέ ωφελήσουν· τό 
λογικόν σου ήδύνατο νά μέ φώτιση εις τήν σπου- 
δαιοτέραν υπόθεσιν τής ζωής μου· άν δέν σ’ ένασχο- 
λώ υπέρ έμοΰ, ποιος σού πταίει; Πού είναι σήμε
ρον τό λογικόν σου; τίέγεινε; τί ήαπορεΐς νά πράξης; 
πρός τί είσαι καλός, είς τήν οποίαν εύρίσκεσαι 
κατάστασιν; ποίας υπηρεσίας ήμπορώ νά έλπί 
σω άπό σέ; Λύπη παράλογος σέ κατέστησεν ηλί
θιον καί άσπλαγχνον δέν είσαι άνθοωπος, δέν είσαι 
τίποτε· καί άν δέν άπέβλεπα είς δ,τι ήμποοεΐς νά 
γείνης μετά ταύτα, άπό τοιοϋτον όποιος τώρα 
είσαι, δεν βλέπω τίποτε κατώτερόν σου είς τόν 
κόσμον.

Δεν θέλω άλλην άπόδειξιν παρά τήν έπιστολήν 
σου αύτήν. Αλλοτε εύρισκα είς σέ κοινόν νούν, άλή- 
θειαν· εύθέα ήσαν τά αΐσθήματά σου, ορθοί οί 
συλλογισμοί σου, καί δέν σέ ήγάπων μόνον κατ' δρε- 
ξιν, άλλά κατ’έκλογήν, ώς μέσον τι περιπλέον δι’έμέ 
πρός καλλιέργειαν τής σοφίας. Τί ηυρα τώρα είς 
τά έπιχειρήματα τής έπιστολής σου ταύτης, διά 
την όποιαν φαίνεται δτι τόσον έναβρύνεσαι; Αθλιον 
καί διηνεκές σόφισμα, τό όποιον, παρά τήν πλάνην 
τού νοϋ σου, άποδεικνύει καί τήν πλάνην τής καρδίας 
σου, καί τό όποιον ούτε καν θά κατεδεχόυην ν’ άνα- 
σκευάσω, άν δέν έβλεπα μέ οίκτον τούς παραλο- 
γισμούς σου.

Θέλων ν’ άνατρέψω τά πάντα διά μιάς μόνης 
λέξεως, τούτο καί μόνον θά σ’ έρωτήσω· Σύ ό πι- 
στεύων τήν υπαρξιν τού Θεού, τήν άθανασίαν τής 
ψυχής καί τά αύτεξούσιον τού ανθρώπου, δέν φρονείς 
αναμφίβολο); δτι δν νοητικόν έλαβε σώμα καί έτέθη 
επί τής γής τυχαίως, καϊ πρός μόνον τόν σκοπόν τού 
νά ζή, νά πάσχη καί ν’ άποθνήσκη. ίσως έδόθη εις 
τόν άνθρώπινον βίον σκοπός, τέλος, ήθικόν τι άντι- 
κείμενον. Σέ παρακαλώ νά μού άποκοιθής σαφώς 
είς τούτο- καί έπειτα έξετάζομεν λέξιν κατά λέξιν 
τήν επιστολήν σου, καί θά έντραπής δτι τήν έγραψες.

Αλλ’ άς άφήσωμεν τά γενικά άξιώματα, περί 
τών οποίων γίνεται συχνάκις τοσούτος θόρυβος, ενφ 
κάνέν άκριβώς δέν φυλάττεται- διότι, είς τήν εφαρ
μογήν, εύρίσκεται πάν Γοτε ιδιαίτερός τις δρος, μετα- 
βάλλων τοιουτοτρόπως τήν κατάστασιν τών πραγ
μάτων, ώστε κάνεις δέν θεωρεί έαυτόν ύποχρεω- 
μένον νά ύπακούση είς τόν κανόνα τόν όποιον 
είς τούς άλλους επιβάλλει· καί είναι γνωστόν δτι 
όλοι οί άπαγγέλλοντες γενικά άξιώματα εννοούν 
αυτά υποχρεωτικά πρός όλους τούς άνθρώπους εκτός 
έαυτών. Αλλά, λέγω πάλιν, άς λαλήσωμεν περί σοϋ.

Θιμιτόν λοιπόν είναι, λέγεις, ν’ αύτοκτονηθής; 
Π άπόδε ιξις είναι νόστιμος· διότι, λέγεις, επιθυ
μείς ν' άποθάνης. ίδού βεβαίως επιχείρημα λίαν 
εύχάριστον είς όλους τούς κακούργους· πολλήν εύ- 
γνωμοσύνην θά σοϋ χρεωστούν διά τά όπλα τά όποια 
τούς δίδεις· ποιον έγκλημα δέν θά δικαιολογήται 
είς τό έξής διά μόνης τής όρέξεως αύτού; Ευθύς άφού 
ή ορμή τού πάθους νικήση τήν φρίκην τοϋ κακουργή
ματος, ή επιθυμία τής κακής πράξεως θά συνεπιφέρη 
είς τούς κακούργους τούτους καί τό πρός τήν πράξιν 
ταύτην δικαίωμα.

Θεμιτόν λοιπόν είναι νά παύσης τού νά ζής; Ηθε
λα τή άληθεία νά μ.άθω άν ήρχισες νά ζής. Καί πώς! 
σ’ έφεραν εις τήν γήν μέ σκοπόν νά μή πράξης τί
ποτε; 0 Θεός δέν έπέβαλεν εις σέ, όμού μέ τήν ζωήν, 
καί έργον τι νά /κπληρώσης; *Αν έτελείωσες τό 
ήμεοοδούλιόν σου πριν νυκτώση, άναπαύου τό λοιπόν 
τής ημέρας, έχεις τό δικαίωμα· άλλ’ άς ίδώμεν 
τό έργον σου. Ποίαν άπόκρισιν έτοιμάζεις διά τόν 
όπέρτατον κριτήν, δταν ζητήση άπό σέ λόγον διά 
τήν χρήσιν τού καιρού σου; Αέγε, τί θά τοϋ είπής; 
Εξεπλάνησα κόρην τιμίαν· εγκαταλείπω φίλον 
τεθλιμμένον. Αθλιε ! εύρέ μου τόν δίκαιον δστις 
ήμπορεί νά καυχηθή οτι άρκετά εζησεν· άς μάθω 
άπ’ αύτόν πώς πρέπει πρώτον νά ζήση ό άνθρωπος, 
ώστε νά έχη έπειτα τό δικαίωμα νά παραιτήση τήν 
ζωήν του.

Απαριθμείς τά κακά τής άνθρωπότητος· δεναί- 
σχύνεσαι άναμ,ασσών κοινούς τόπους, έκατοντακις 
έξαντληθεντας, καί λέγεις, ή ζωή είναι κακόν. Αλλά 
κύτταξε, ε’ρεύνησε είς τήν σειράν τών δντων, άν εύρί- 
σκης καλά χωρίς νά ήναι μέ τά κακά άναμικτα. 
Πρέπει λοιπόν ν’ άποφανθώμεν δτι δέν υπάρχει 
καθόλου καλόν είς τόν κόσμον,· καί πρέπει νά συγ- 
χέωμεν δ,τι είναι έκ τής φύσεω; αύτού κακόν με 
τό κατά συμβεβηκός μόνον υφιστάμενον τό κακόν; 
Τό είπες ό ίδιος, ή παθητική ζωή τοϋ άνθρωπο» 
δέν είναι τίποτε, διότι περιορίζεται είς τόσώμα, από

τό όποιον ό άνθρωπος ταχε'ως άπαλλάττεται· άλλ’ή 
ενεργητική καί ήθική αύτού ζωή, ήτις θά έχη 
επιρροήν είς δλην αυτού τήν υπαρξιν, συνίσταται 
εις τήν ενέργειαν τής θελήσεώς του. Κακόν είναι 
ή ζωή είς τόν εύτυχοϋντα αμαρτωλόν, άλλά καλόν 
εις τόν δυστυχοϋντα δίκαιον· διότι τό άποτελούν 
αύτήν καλήν ή κακήν δέν είναι πρόσκαιρος τις 
άλλοίωσις, άλλ’ ή σχέσις αύτής πρός τόν άληθή 
σκοπόν της. Καί τί είναι τέλος πάντων οί τόσον 
δριμεΐς αύτοί πόνοι, οΐτινες σέ άναγκάζουν νά τήν 
άφήσης; Νομίζεις οτι δεν άνεκάλυψα, ύπό τήν 
προσποιητήν σου αδιαφορίαν κατά τήν άπαρίθ - 
μησιν τών κακών τής ζωής, δτι έντρέπεσαι ν’ άνα- 
φέρης τά έδικά σου; Ακουσέ με- μήν έγκαταλεί- 
πης διαμιάς ολας τάς άρετάς σου· φύλαξε τούλά
χιστον τήν παλαιάν σου φιλαλήθειαν, καί λέγε 
παρρησία πρός τόν φίλον σου· έχασα τήν ελπίδα 
νά διαφθείρω γυναίκα τιμίαν, βιάζομαι νά ζήσω 
ώς άγαθός άνθρωπος· οθεν προτιμώ ν’ άποθάνω.

Εύρίσκεις όχληράν τήν ζωήν, καί λέγεις, ή ζωή 
είναι κακόν. Ευθύς ή ύστερον, θά παρηγορηθής, καί 
θά είπής, ή ζωή είναι καλόν. Θά ησαι τότε άλη- 
θέστερος, χωρίς δμως νά συλλογισθής καλήτερα, 
διότι τίποτε δέν θ’άλλάξη, είμή σύ. Αλλαξε λοιπόν 
άπό τώρα· καί επειδή είς τήν κακήν διάθεσιν τής 
ψυχής σου συνίσταται τό κακόν δλον, μετρίασε τά 
βίαια πάθη σου, καί μή καίης τήν οίκίχν σου διότι 
δέν θέλεις νά κοπιάσης νά τήν βάλης είς τάξιν.

Πάσχω, μοϋ λέγεις· έξαρτάται άπ’ έμέ τό νά μή 
πάσχω; Εν πρώτοις, ή θέσις τοϋ ζητήματος αλ
λάζει· διότι δέν πρόκειται νά μάθωμεν άν πάσχης, 
άλλ’άν ήναι κακόν διά σέ τά νά ζής. Ας προχω- 
ρήσωμεν. Πάσχεις, πρέπει νά προσπαθήσης νά μή 
πάσχης πλέον. Ας έξετάσωμεν άν ήναι ανάγκη νάπο- 
θάνης διά τούτο.

Παρατήρησε μίαν στιγμήν τήν φυσικήν πρόοδον 
τών κακών τής ψυχής, οΰσαν εκ διαμέτρου αντίθε
τον πρός τήν πρόοδον τών κακών τοΰ σώαατος, 
καθώς αντίθετοι είναι έκ φύσεω; αί δύω αύται ού- 
σιαι. Τά κακα τοΰ σώματος γηράσκουν, γηράσκον- 
τα χειροτερεύουν, καί καταργούν τελευταϊον τήν 
θνητήν ταύτην μηχανήν. Τά κακά τής ψυχής, 
άπ’ έναντίας, αλλοιώσεις έξωτερικαί καί έφήμεροι 
άθανάτου καί άπλού δντος, έξαλείφονται άνεπαισθή 
τως καί άφίνουν αύτό είς τήν πρωτότυπον καί δλως 
άμετάβλητον μορφήν του. Λύπαι, δυσαρέσκειαι, πό 
θοι, ή άπόγνωσις αυτή, είναι δλα πόνοι πρόσκαιροι, 
ποτέ δέν ριζόνονται βαθέως είς τήν ψυχήν, καί ή 
πείρα άποδεικνύει πάντοτε ψευδές τό πικρόν έκεΐνο 
αίσθημα, τό όποιον μάς κάμνει νά πιστεύωαεν ά- 
τελευτήτους τάς θλίψεις μας. Αέγω κάτι περισσότε
ρον’ δέν ήμπορώ νά πιστεύσω δτι αί διαφθείρουσαι 
ημάς κακίαι είναι περισσότερον συνημμέναι μέ τήν 
ψυχήν μας παρά τάς θλίψεις μας· δχι μόνον φρο
νώ δτι συγκαταστρέφονται όμού μέ τό προξενούν 
αύτάς σώμα, άλλά δέν αμφιβάλλω δτι ζωή μακρο- 
χρονιωτέρα ήτον άοκετή νά διορθώση τούς άνθρώπους, 
καί δτι αίώνές τινες νεότητος θά μάς έδίδασκαν δτι 
δέν υπάρχει τίποτε έρασμιώτεοον καί έπωφελέστε- 
ρον τής αρετής.

όπως άν ήναι, επειδή τά πλεϊστα τών φυσικών 
μας κακών αύξάνουν άδιακόπως, οί δριμεΐς πόνοι 
τοΰ σώματος, δταν ηναι άνίατοι, έπιτρέπουν ίσως 
είς τόν άνθρωπον νά έπιταχύνη τόν θάνατόν του* 
διότι ολαι τότε τής ψυχής αί δυνάμεις είναι άπό 
τόν πόνον άποξενωμέναι, τό κακόν είναι άθερά- 
πευτον, καί ό δυστυχής άνθρωπος δέν έχει πλέον 
ούτε τής θελήσεώς, ούτε τοϋ λογικού αύτού τήν 
χρήσιν· παύει τοϋ νά ηναι άνθρωπο; πριν άκόμη 
άποθάνη, καί, κόπτων τότε τά νήμα τής ζωής του, 
παραιτεί σώμα τό όποιον τόν στενοχωρεΐ, καί είς τό 
όποιον ή ψυχή του πρό πολλού δέν κατοικεί πλέον.

Αλλά δέν συμβαίνει τά αύτό και είς τού; πόνους 
τής ψυχής, οΐτινες, δσον άν ήναι δριμεΐς,φέρουν πάν
τοτε μεθ’ έαυτών τήν θεραπείαν. Καί τώ δντι, τί 
είναι τό άποτελούν όποιονδήποτε κακόν άνυπόφο- 
ρον; ή διάρκεια αύτού. Αί χειρουργικά! τομαί είναι 
συνήθως πολύ δριμύτεραι τών θεραπευομένων νοτ 
σημάτων άλλ’ ό πόνο; τοΰ νοσήματος είναι διαρ
κής, καί ό τής χειρευργικής τομής έφήμερος* δθεν 
καί προτιμώμεν τούτον. Αλλά τίς ανάγκη τομής εις 
πόνους τού; όποιους έξαλείφει αυτή των ή δια'ρκεια, 
ήτις μόνη ήδύνατο νά τούς καταστήση άνυποφό- 
ρους-, Είναι φρόνιμον νά μεταχειρισθώμεν τόσον 
όζέα ιατρικά είς νοσήματα άφ’ έαυτών έξαλειφόμε- 
να; Ανθρωπος καυχώμενο; έπί σιαθερότητι, καί 
έκτιμών τούς χρόνους κατά τήν μικράν άξίαν των, 
δταν εχη ύπ’ οψιν δύω μέσα πρός άπαλλαγήν τών 
αύτών πόνων, ποιον τών δύω πρέπει νά προτιμήση, 
τόν καιρόν ή τόν θάνατον; Περίμενε καί ιατρεύε
σαι. Τί ζητείς περισσότερον;

— Α! τούτο μάλιστα διπλασιάζει τάς θλίψεις 
μου, δτι συλλογίζομαι πώς θά τελειώσουν.—Μά- 
ταιον σόφισμα πόνου ! κομψολόγημα άλογον, ψευ
δές, καί ίσως ψευδές έν γνώσει! Ατοπον τφ δντι 
άπογνώσεως αίτιον, ή ελπίς δτι τό κακόν θά παύση! 
Καί άληθές άν ύποθέσωμεν τό άλλδκοτον τοϋτο 
αίσθημα, ποιος δέν προτιμά νά παροξυνθή δλίγον ό 
παρών πόνος διά τής βεβαιότητος δτι θά παύση, 
καθώς σκαριφεύεται ή πληγή πρό τής καυτηριά- 
σεως; Καί άν άκο'μη ό πόνος είχέ τι θέλγητρον, ώς-ε 
νά μάς άρέσκη νά πάσχωμεν, τότε, στερούμενοι τού
του διά τής στερήσεως τής ζωής, δέν κάμνομεν είς 
τήν στιγμήν δ,τι φοβοβμεθα εί; τό μέλλον ;

Συλλογίσου καλά, ώ νέε· τί είναι δέκα, είκοσι, 
τριάκοντα έτη είς αθάνατον δν; ιΗ λύπη καί ή 
ηδονή παρέρχονται ώς σκιά· ή ζωή φεύγει ώς α
στραπή· δέν είναι τίποτε αύτό καθ’ έαυτήν· ή αξία 
της δλη συνίσταται είς τήν χρήσιν της. Μόνον δ,τι 
καλόν πράξωμεν μένει, καί δι’ αύτό καί μόνον έχει 
τινά άξίαν ή ζωή.

Μή λέγης λοιπόν δτι είναι κακόν δεά σέ νά ζής, 
διότι άπό σέ καί μόνον έξαρτάται τά νά ηναι καλόν, 
καί διότε,άν ήνομ κακόν δτι έζησες,διά τοϋτο κυρίως 
πρέπει νά ζήσης" άκόμη. Μή λέγης μήτε, δτι είναι 
θεμιτόν ν’ άποθάνης, διότι είναι τό αύτό ώς άν 
έλεγες δτι είναι θεμιτόν νά μήν ησαι πλέον άν
θρωπος, δτι είναι θεμιτόν ν’ άποστατήσης κατά 
τοϋ Πλάστου σου, καί νά ψεύσης τόν προορισμόν σου. 
Αλλά, προσθέτων ότι ό θάνατός σου δέν βλάπτει
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κανένα, συλλλογίζεσαι δτι είς τόν φίλον σου τολ
μάς τοΰτο νά τό είπής;
«χ 0 θάνατός σου δέν βλάπτει κανένα ! Κατα
λαμβάνω· άν άποθάνης καί μάς λυπήσης, δέν σΐ 
μέλει· άδιαφορεΐς είς τά; θλίψεις μας. Δέν σ’ Εν
θυμίζω τά δικαιώματα τής φιλίας, τά όποια κα
ταφρονείς· άλλά δεν είναι καί άλλα, εις σέ προσ- 
φιλε'στερα, τά όποια σέ ύποχρεόνουν νά ζήσης; *Αν 
ύπάρχη ψυχή είς τόν κόσμον, ήτις σέ ήγάπησε τό
σον, ώστε νά μν) θελήση νά ζήση μετά τάν θάνα
τόν σου, καί διά τάν εύτυχίαν τής όποιας λείπει 
μόνη ή εύτυχία σου, φρονείς δτι είς τήν ψυχήν ταύ
την τίποτε δέν χρεωστεΐ;; 'Αν τά ολέθρια, σχε'διά 
σου Εκτελεσθοϋν, δεν θά ταράζουν τήν είοήνην τής 
ψυχής ταύτης, ή'τις μέ τόσους κόπου; καί δυσκο
λίας ηυρε πάλιν τήν πρώτην της αθωότητα ; Δεν 
φοβείσαι μήν άνοιξης πάλιν είς τήν τρυφεράν της 
καρδίαν πληγήν είσέτι ακαυτηρίαστου·, Δεν φοβείσαι 
μήπως ή στέρησίς σου Επισύρη καί άλλην σκληρο- 
τε'ραν στέρησιν, καί λειψή άπά τόν κόσμον καί άπά 
τήν άρετήν τά ώραιότερον αυτών αγλάισμα; καί 
άν ζήση, δέν φοβείσαι μή διεγείρης είς τήν καρδίαν 
της τάν πικρόν τοΰ συνειδότος έλεγχον, κακόν ά- 
πειοάκις τής ζωής σκληρότερου ; Φίλε αχάριστε, 
Εραστά άπειρόκαλε, πάντοτε λοιπόν περί σοϋ θά 
ένασχολεΐσαι;, πάντοτε περί τών θλίψεών σου θά 
φροντίζης; Δεν σέ μέλει ποσώς περί τής εύδαιμο- 
νίας προσώπου άλλοτε αγαπητού, καί δέν ήμπορεΐς 
νά ζήσης δι’ έκείνην ήτις ήθέλησε ν’ άποθάνη με
τά σοΰ ;

Λαλεΐς περί καθηκόντων δημοσίου άνδράς καί 
πατρός οικογένειας, καί Επειδή δέν εχεις σύ τά 
καθήκοντα ταύτα, νομίζεις δτι καί κάνέν άλλο κα
θήκον δεν εχεις είς τάν κόσμον. Καί είς τήν κοι 
νωνίαν είς τήν όποιαν χρεωστεΐ; τήν ζωήν σου, τήν 
ικανότητά σου, τά φώτά σου; καί είς τήν γεννήσα- 
σάν σε πατρίδα; καί είς τούς δυστυχείς τούς έχον
τας τήν άνάγκην σου; εις δλους τούτους δέν χρεω- 
στεϊς τίποτε; Ω τής ακριβούς άπαριθμήσεω; τών 
καθηκόντων! μεταξύ δλων δσα άναφέρεις, μόνα τού 
άνθρώπου καί τού πολίτου τά καθήκοντα παρατρέ
χεις. Πού είναι ό πολίτης ό ενάρετος, δςις δέν ήθελε 
νά πώληση είς ηγεμόνα ξένον τό αίμά του, διότι 
μονον ύπερ τής πατρίδος αύτού χρεωστεΐ νά τό χύ
ση, και τώρα θέλει νά τό χύση άπηλπισμένος εναν
τίον τής ρητής άπαγορεύσεως τών νόμων; Τούς νό
μους, τούς νόμους, ώ νέε! ό σοφός άρά γε τού; κα
ταφρονεί ; Ο Σωκράτης, αθώος ων, καί τούς νόμους 
τής πατρίδος του σεβόμενος, δέν ήθέλησε νά δρα- 
πετεύση άπά τήν φυλακήν· καί σύ δέν διστάζεις 
καν να τούς καταπατήσεις, δρχπετεύων άνόμω; άπό 
την ζωήν, καί έπειτα έρωτας τί κακόν κάμνω;

Θελεις νά στηριχθής εί; παραδείγματα· τολμάς 
ν άναφερης τούς Ρωμαίους! Σύ τούς Ρωμαίους! αρ
μόζει τω όντι νά τολμά; νά ποοφέρης τά έν
δοξα ταύτα ονόματα! Είπέ μου, ώς εραστής άπηλ 
πισμένο; άπέθανεν ά Βρούτο; ; Χάριν τής Ερωμένη; 
του εσπάραξεν ά Κάτων τά σπλάγχνα του; Ανθρω
πε μικρέ καί μικρόψυχε, τί κοινόν μεταξύ Κάτωνος 
καί σού ; Δεΐζέ μου τά κοινόν μέτρον μεταξύ τής

υψηλής εκείνης ψυχής καί τής ψυχής σου. Αύθα- 
δέστατε, ά ! σιώπα. Φοβούμαι μή βεβηλώσω τ’ ό
νομά του διά τή; άπολογίας του. Είς τό άγων καί 
σεβαστόν τούτο όνομα, πάς φίλος τής αρετής ποέ- 
πει νά κλίνη τό μέτωπον είς τήν κόνιν, καί σιωπών 
νά προσκυνή τήν μνήμην τού μεγίστου τών θνητών!

Πόσον κακώς Εκλέγεις τά παραδείγματα σου! καί 
πόσον ποταπώς κρίνεις περί Ρωμαίων, άν νομίζης ό
τι Εφρονούν πώς είχαν τό δικαίωμα ν’ άφαιροΰν τήν 
ζωήντων άμα Εγίνετο είς αύτούς οχληρά! Ανάδραμε 
είς τούς ωραίους τής δημοκρατίας χρόνους, καί ίδέ άν 
εύρης ένα μόνον πολίτην Ενάρετον, άπαλλαττόμενον 
ούτως άπό τό βάρος τών χρεών του, καί άφού άκόμη 
ύπέπιπτεν είς παθήματα σκληρότατα. Ο Ρήγουλος, 
Επανελθών είς τήν Ιίαρχηδόνα, Επρόλαβε δι’αυτο
χειρίας τά περιμένοντα αύτόν βασανιστήρια; Πόσον 
εύτυχής θά ήτον ά Ποστόμιος άν Επετρε'πετο είς 
αύτόν ή τοιαύτη αποφυγή δταν ήναγκάσθη νά περάση 
ύπό τόν ζυγόν πλησίον τοΰ Καυδίου ! Ποιαν υψηλήν 
τώ οντι γενναιοψυχίαν δέν Εθαύμσσεν ή σύγκλητος 
τής Ρώμης είς τόν ύπατον Βάρρωνα δταν Επεζησε 
μετά τήν ήττάν του! Διατί τοσούτοι στρατηγοί πα- 
ρεδόθησαν Εκουσίως είς τούς εχθρούς, Ενώ φρικτόν 
ήτον εί; αύτού; τό όνειδος, τόν δέ θάνατον είς ουδέ ν 
Ελογίζοντο; ήξεύρεις διατί; διότι Εχρεώστουν εις 
τήν πατρίδα των τό αίμά των, τήν ζωήν των, τήν 
τελευταίαν των πνοήν, καί ούτε Εντροπή ούτε συμ- 
φοραί δέν ίσχυαν νά τού; άποτρέψουν άπά τά ιερόν 
τούτο χρέος. Αφού δμως οί νόμοι κατελύθησαν, καί 
τό Κράτος έγεινε λεία τών τυράννων, οί πολΐται 
άνέλαβαν τήν φυσικήν των ελευθερίαν καί τά Επί 
τού σώματος αύτών δικαιώματα, όταν δέν ύπήρχε 
πλέον Ρώμη, θεμιτόν ήτον εις Ρωμαίους νά 
παύσουν τού νά ζούν* Εξεπλήρωσαν τά εργαε των έπί 
τής γής· δέν είχαν πλέον πατρίδα· απέκτησαν τό 
δικαίωμα νά διαθέσουν τήν ζωήν των, καί ν’ απο
δώσουν είς Εαυτούς τήν Ελευθερίαν έκείνην, τήν όποιαν 
δέν ήδύναντο ν’ άποδώσουν είς τήν πατρίδα των. 
’Αφού διήλθαν τήν ζωήν των ύπηρετούντες τήν Ρώ
μην πνέουσάν τά λοίσθια,καί πολεμούντες ύπερ τών 
νόμων της, άπέθαναν ενάρετοι καί μεγάλοι όποιοι 
καί έζησαν* καί ό θάνατός των αύτός υπήρξε φόρος 
είς τήν δόξαν τού ρωμαϊκού ονόματος, διότι ούτω 
δέν έδειξε κάνεις έξ αύτών είς τόν κόσμον τό ανάξιο» 
θέαμα πολίτου αληθούς υπηρετούντο; τύραννον.

Αλλά σύ, ποιος είσαι; τί έπραξες; νομίζεις δτι 
δικαιολογείσαι διά τήν μικρότητά σου; Η άδυναμία 
σου σέ άπαλλάττει άραγε άπό τά χρέη σου; καί. 
Επειδή δέν έχεις ούτε δνομα ούτε βαθμόν είς τήν 
πατρίδα σου, είσαι καί όλιγώτερον υποτελής εϊς τούς 
νόμους της; Αρμόζει τώ οντι νά λαλής περί θανά
του, ένώ χρεωστεΐ; τήν ζωη'ν σου δλην είς 
τούς όμοιους σου! Μάθε δτι θάνατος τοιούτος, 
όποιον τώρα μελετάς, είναι αισχρός, είναι κλοπι
μαίος· κλοπή, ναί, είναι κατά τού άνθρωπίνου γένους 
δλοκλήρου. Πρίν τό άφήσης , άπόδος είς αύτό δ,τι 
ύπέρ σού έπραξεν. Αλλά δέν μέ κρατεί τίποτε είς 
τήν γήν . . . είμαι ανωφελής είς τόν κόσμον . . . 
Φιλόσοφε μιας ήμέρας! αγνοείς δτι βήμα δέν ήμπο- 
οεϊς νά κάμης είς την γήν, χωρίς νά εύρης καθή-

κόν τι νά Εκπληρώσης, καί δτι πάς άνθρωπος είναι 
ωφέλιμος εις τήν ανθρωπότητα διά τούτο καί μόνον 
διότι ύπάρχει;

Ακούσε με, ασύνετε νέε· σέ αγαπώ, οίκτείρω τά 
λάθη σου. 'Αν μένη εις τά βάθη τής καρδίαςσου 
τό παραμικρόν άρετή; αίσθημα, έλα νά σέ μάθω 
ν’ άγαπήσης τήν ζωήν. Οσάκις σέ κυριεύση ά πει
ρασμός τής αύτοχειρίας, λέγε πρός σεαυτόν « Ας 
πράςω μίαν άκόμη άγαθήν πράξιν πριν άποθάνω. » 
Καί έπειτα,’ τρέχε νά ζητής πτωχόν νά βοηθή- 
σης, πάσχοντα νά παρηγορήσης, άδικούμενον νά ύ- 
περασπιοθής. Φέρε πλησίον μου τούς δυς-υχεΐς,τούς 
όποιους φοβίζει ή παρουσία μου- μή φοβήσαι μήπως 
καταχρασθής μήτε τών χρημάτων μου μήτε τής 
πιστεώς μου· λάβε, σκόρπισε τά άγαθά μου, κά- 

μεμε αληθώς πλούσιον. Αν ή αιτία αύτη σέ κρατή 
ση σήμερον, θά σέ κρατήση καί αύ'ριον, καί μεθαύ- 
ριον, καί δλην σου τήν ζωήν. Αν δέν σέ κρατήση, 
άπόθανε· είσαι κακούργος.

Η ΑΝΑΣΚΑΦΙά ΤΗΣ ΝΙΝΕϊί.

ΰ Νΐνος ή Νινευι, ή παναρχαία τής Ασσυρία; 
μητρόπολις, ώκοδομήθη είκοσι γενεάς άνθρώπων 
πρά τών Τρωικών ύπό Νίνου, τού άνδρός τής Σεμι- 
ράμιδος,επί τής άριστεράς όχθης τού Τίγριδος, δν 
ό Διόδωρος (ίστορ. Βιβλιοθ. Β. 3 κ.τ.λ.) κακώς 
συγχέει μέ τόν Εύφράτην. ό θεμελιωτής ούτος τού 
βασιλείου τών Ασσυριών ήθέλησε Γη.Ε<καύτ?;κ χτί- 
σαι τό μέγεθος πόλιν, ώστε μή μόνον αύτήν είναι 
μεγίστην τών τότε ούσών χατά πάσαν τήν οικου
μένην, άλλά μηδί των μεταγενεστέρων έτέραν 
επιβαλλόμενο» ραδίως άν ύπερθέσθαι. Καί τφ 
δντι τή έό’ωκε τετρακοσίων όγδοήκοντα σταδίων 
περίμετρον, καί είς τά τείχη της ύψος ποδών εκα
τόν, καί πλάτος ίππεεύσιμον τρισιν αρμασι, καί 
πύργους χιλίους πεντακοσίους, καί Εντός αύτής ύψώ- 
θησαν βασίλεια μεγαλοπρεπή, καί ό παμμεγέθης 
τάφος τοΰ θεμελιωτού, έχων Εννέα σταδίων ύψος 
και πλάτος δώδεκα. ‘Η άκμή καί δόξα τής πό
λεως ταύτηζ διήρκεσεν έπί δέκα γενεάς άκόμη μετά 
τόν Τρωικόν πόλεμον, δτε, βασιλεύοντος τού Σαρδα- 
ναπάλρυ, Εξεστράτευσαν κατ’ αύτής οί Μήδοι, καί 
κυριεύσαντές την, τήν κατεδάφισαν, ήτον δέ, φαί
νεται, ή καταστροφή τής υπερήφανου ταύτης πό- 
λεως πρός παραδειγματισμόν καί ταπείνωσιν τών 
λαών τής Ασίας, άπό τής άρχής τών αιώνων γε- 
γραμμένη είς τής προνοίας τάς δέλτους, διότι τήν 
προεϊπον άψευστοι προφητεΐαι. Κατά τόν Διόδωοον 
ήν αΰτω (τφ Σαρδαναπάλφ) Λόγιον παραδεδομένον 
ix προγόνων δτι τήν Νΐνον ούδείς έλεΐ χατά 
χράτος, εάν μή πρώτον ό ποταμός τή πόλει γέ- 
νηται πολέμιος. Καί ιερόν ήτον τό λόγιον τοΰτο, 
διότι τήν καταστροφήν τής πόλεως διά τού υδατο; 
τού ποταμού προείπεν ά προφη'της Ναούμ (Α. 8 12· 
Β' 8, Γ'8 11 .) Καί έν καταχλυομω πορείας σι»·-| 
τέλειαν ποιήσεται . . . Κατάρχων ΰδάτων πολ
λών, χαί ούτω διασταλήσονται χαί ή άχοή σου 
ούχ ίναχουσθήσεται έτι' Καί Νινευί ήν ώς χο-

λνμβήθρα ύδατος, τείχη ΰδατα αύτής.. . . ύδωρ 
χύχλω αύτής, ής ή άρχή αύτής θάλασσα χαί ΰδωρ 
τά τείχη αύτής ... νδωρ περιοχής έπΐσπασαι 
σεαυτή, κατακράτησαν τών οχυρωμάτων σου . . . 
εμβηθι είς πηλόν, χαί σνμπάτει έν άχύροις, χα- 
ταχράτησον υπέρ πλάθον. ‘Η αύτή προφητεία προ- 
έλεγεν είς τήν Νινευι δτι οί κάτοικοί της θέλουσιν 
Εκθηλυνθή. χαί άσθενήσουσιν έν τοϊς σώμασιν αυ
τών άπό πλήθους πορνείας .. . ’ιδού ό Λαός σου 
ώς γνναΐχες έν σοί . . . Ινύσταζαν οί ποιμένες 
σου (Γ' 3,13, 18,) . . . δτι θέλουσι προσβληθή ε’ν 
μέσω τών τρυφών. Καί συ μεθυσθήοη χαί εσρ 
ύπερεωραμένη, χαί σύ ζητήσεις σεαυτή στάσιν έζ 
εχθρών... δτι έκτος τού ύδατος θέλει καταγραφή συγ
χρόνως καί διά τού πυρός. Καί έχκαύσω έν χαπνώ 
πΛήθός σου...έχει χαταφάγεταί σε π?μ...(Β, 13. Γ, 
15) δτι τά πλούτη της θέλουσι λεηλατηθή· Λιήρπα- 
ζον τό άργύριον, διήρπαζον τό χρνσίον χαί ούχ ήν 
πέρας τοΰ χόσμου αύτής (Β,9)... καί δτι θέλει κα- 
ταστραφή ή πόλις Εκ θεμελίοιν ΣυντέΛειαν αύτός 
{ό Κύριος') ποιήσεται, ού& εχδιχήσει δίς έπί τό 
αύτό έν ΘΛί^ιι· δτι εως ΰεμεΛίου αύτών χερσω- 
θήσεται, χαί ώς σμίΛαή περιπ.ίεχομένη βρωθήσε- 
ται, χαί ώς χαΛάμη ξηρασίας μεστή . . . ου σπαρ- 
θήσεται έχ τοΰ όνόματύς σου ετι' χαί έζ οΐχου 
Θεού σου έζο.έοθρεύσω τά γΛυπτά σου χαί χω
νευτά, θήσομαι ταςρήν σου, δτι ταχείς. (Α. 9, 
10, 11). Καί αί προφητεΐαι Επληρώθησαν αΰται 
κατά τήν μαρτυρίαν τού Διοδώρου. Οί Μήδοι Εξε
στράτευσαν κατά τού Σαρδαναπάλου γνόντες τήν τε 
τρυφήν αύτοϋ χαί τόν γυναιν-ώδη τών επιτηδευμά
των ζήΛον (Διόδ. Β'. 21), καί Επέπεσαν κατά 
τού στρατού αύτού πυθύμενοι τήν έν τή παρεμϋοΛή 
τών πολεμίων ραθυμίαν χαί μέθην (26). Συγχρό
νως δέ δμθρων μεγάλων χαταρραγέντων, συνέβη 
τόν Εύφράτην μέγαν γενόμενον χαταν,λύσαι τε 
μέρος τής πόλεως, καί χαταβαλεϊν τό τείχος επί 
σταδίονς εΐχοσιν. 'Ενταύθα ό βασιλεύς νομίσας 
τετελέσθαι τόν χρησμόν, χαί τή πόλει τόν ποτα
μόν γεγονέναι φανερώς πολέμιον, άπέγνω τήν 
σωτηρίαν. (27). Προσέτι δέ πυράν έν τοϊς βασι- 
λιίοις χατεσκενασεν υπερμεγέθη, χαί τόν τε χρυ
σόν χαί τόν άργυρον απαντα, πρός δέ τούτοις τήν 
βασιλιχήν έσθήτα πασαν έπί ταύτην έσώρενσε· 
τάς δέ παλλακίδας χα\ τούς ευνούχους σνγχλεί- 
σας είς τόν έν μέση πυρά χατεσχενασμένον οίχον, 
αμα τούτοις έίπασιν εαυτόν τε καί τά βασίλεια 
χατέχανσεν (αύτ.). ό δε νικητής έπειτα τόν τε 
Άργυρον χαί χρυσόν τόν έχ τής πυράς ύπολει- 
φθέντα, πολλών άυτω ταλάντων άπεχόμισε τής 
Μηδίας είς Έχβάτανα . . . (78) τήν δέ πόλιν 
είς έδαφος χατέσκα^τεν (αύτ.)· ούτω διηγείται ό 
Σικελιώτης δτι κατεστράφη ή Νινευι κατά τάς 
φοβερά; άπειλάς τού προφήτου.

Μόλις άμορφόί τινες γήλοφοι καί διεφθαρμένον 
τής Νινευι τό δνομα άνήγγειλον ώς Εσχάτως είς 
τόν Γεωγράφον δτι είς Νινουΐμ, παρά τήν θέσιν 
Μουσούλ,ήνθει πρό τριάκοντα Εκατονταετηρίδων ή 
μεγίστη καί πλουσιωτάτη τών πόλεων τής Ασίας, 
καί ή συντέλεια αύτής, ήν άνήγγειλεν ό προφήτης,
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έφαίνετο έκτε- 
λεσθεΐσα καθ’ 
ολην τήν φοβέ
ραν τής λέξεως 
σημασίαν.

Αλλά προ τεσ
σάρων έτών ό 
έν Βαγδάτ πρό
ξενος τί,ς Γαλ
λίας Κ. Βότ- 
τας, πληροφο- 
ρτ,θείς άπό εγ
χώριόν τινα έκ 
Μουσούλ οτι είς 
τά θεμέλια τών 
οικων μικρού τί
νος έκεΐ που κεί
μενου χωρίου, ό 
νάματος Κορσα- 
βάδ, εΰρίσκοντο 
συνεχώςγεγλυμ- 
με'νοι λίθοι, με- 
τέβη έπιτοπίως, 
καί πληροφορη
θείς δί αυτοψίας 
περί τί,ς άλ-zj 
θείας τού πράγ- 
ματος, ήγόρασε 
τό χωρίον άδεια 
καί δακάνη τής 

Κυβέρνησε ώς 
του, ήτις καί 
βοηθόν άμ,ε'σως 
τφ επεμψε τόν 
έμπειρον αρχι
τέκτονα Φλων- 
δρϊνον, κατεδά
φισε τάς 300 
τοΰ χωρίου κα 
λύβας, καί ήρ- 
χισε τάς άνα- 
σκαφάς, άσχο- 
λών εις αύτάς 
καθ ημέραν 300 
Χαλδαίους δόγ 
ματος νεστορια
νού.

Μετ’ όλίγ ον 
τούς άγώνάς του 
άντέμειψεν εύ
ρημα άξιόλογον 
καί άνε'λπιστον.
Τά χωρίον ολό

κληρον έπεκά-
θητο έφ’ ενός μεγίστου οικοδομήματος της αρ
χαίας πόλεως, κειμένου είς βάθος 24 ποδών. Εις 
διάστημα εξ μηνών άνέσκαψε τού οικοδομήματος 
τούτου, ίσως τών αρχαίων βασιλείων τού Κίνου
και ~αρ «/απαλού, δεκαπέντε μεγίστας αίθουσας χουν άναμφιβόλως τά μυστήρια τών άγνωστων αϊώ

καί τούς τοίχους αύτών ευρε κεκαλυμμένους μέ 
πλάκας εκατέρωθεν έπιγεγραμμένας, και άποτελού- 
σας όμού μήκος 4500 ποδών, καί άλλας τόσα; 
περιεχούσας γλυφάς. Αί ε’πιγραφαί έκεΐναι περιέ-

νων τής ιστορίας τδν Ασιανών εθνών, καί είναι 
τόσω σ.άλλον περίεργοι, καθ’ οσον έκαστη τών δύω 
έπιφανειών τών λίθων είναι γεγραμμένη είς άλλην 
γλώσσαν, καί κατά πάσαν πιθανότητα αί αύται 
πλάκες έχοησίμευσαν μεταστραφεϊσαι είς τήν έπι- 
κόσμησιν δύω διαφόρων οικοδομημάτων, ών τό έ» 
άνηγέρθη άφ’ ού κατεστράφη τό άλλο. Αλλά κατά 
δυστυχίαν άμφότεραι αί γλώσσατ καί οί χαρακτήρες 
δι’ ών είσί γεγραμμέναι είσί μέχρι τούδε εντελώς 
άγνωστοι, καί ίσως εις μεταγενεστέρα; ανακαλύψεις 
επιφυλάττεται ή ε’ξήγησίς των.

Τά δέ ανάγλυφα ετοί καί αύτά εις τόν υπέρτα
του βαθμόν προσοχής άξια. Ο Διόδωρος (Β'. 8) 
αναφέρει τήν γλυπτικήν ώ; άκμάζουσαν έν Ασσυρία 
ήδη έπί Σεμιράμιδος, ήσις παρέστησεν εί; τά τείχη 
τής Βαβυλώνος ζώα πακτούαπά ψαίοτέχναχ; τιΐς 
τε χρώμασι καί τοΐς τώχ τύπωτ άπ<ψΐ[ΐήιεασι 
χατζσχενασμέτα. Τής άγνώστου έκείνης βαβυλω 
νίας τέχνης αξιόλογα καί πολυαριθμότατα δείγματα 
παρέχουσι τ’άνευρε θέντα είς Νινευί ανάγλυφα, έπ’ 
αύτών παρίστανται αί δημόσια’, καί ίδιωτικαί πρά
ξεις τών βασιλέων. Πού φαίνεται ό βασιλεύς όχού- 
μενος έίιί άρματος, περικεφαλαίαν φορών, καί τόζον 
είς τάς χεΐρας κρατών. Αλλαχού διέρχεται έν θριάμ- 
βω τό πεδίον τής μάχης, ή εισέρχεται είς πόλιν 
κατακτηθεΐσαν, καλυπτόμενος τήν κεφαλήν ύπό 
σκιάδιον, τό έμβλημα τή; βασιλικής του αξίας. 
Περαιτέρω κάθηται έπί θρόνου, τούς ύπετελεΐς ύπο- 
δεχόμενος αρχηγούς, ή τούς στρατηγούς του προσ 
άγοντας αύτω αιχμαλώτους. Είς άλλας σκηνάς, ωμό
τερα έμφαινούσας ήθη, διατάττεε ήττηθεντος εχθρού 
τόν αποκεφαλισμόν, ή έξορύττει αύτάς διά τής 
λο'γχης του τού θάματός του τούς οφθαλμούς. Εις 
δέ τάς μάχας, εις τά πολιορκούμενα φρούρια, καί 
μεταξύ τών αιχμαλώτων, διακρίνονται δια τής εν
δυμασίας καί τή; φυσιογνωμίας Μήδοι, Περσαι, 
Ιουδαίοι, Φοίνικες, καί μέχρι καί τών Αίθιόπων, 
καθ ών εϊχεν εκστρατεύσει ό Σενναχερίβ, καί τών 
Αράβων τής έρημου, προσφερόντων ίππους καί κα
μηλού; είς τάν βασιλέα τών βασιλέων. Εκεί φαίνε 
ται ή Τύρος έπί ακρωτηρίου. Τά οχυρώματα της 
προέχουσιν είς τήν θάλασσαν. Οί Ασσύριοι μετακο- 
μίζουσιν έπί πλοίων κέδρου; τοϋ Λιβάνου, καί τά 
σωρεύουσιν έμ.πρά; τών τειχών της,πρός εύκολωτέραν 
ανάβάσιν- άλλοι δέ προσάγουσι κριού; καί χελώνας 
καί τάς λοιπά; τής άρχαιότητος πολιορκητικά; μη 
χανάς, ών ή έφεύρεσις. άποδείκνυται εντεύθεν άνα- 
βαίνουσα είς τούς άποτάτους τούτους αιώνας.

Είναι δέ ή τέχνη τίδν παραστάσεων τούτων ζωη
ρά συγχρόνως καί υψηλή, τήν φύσιν έπί τά ακριβέ 
στερον μιμουμένη, άλλά συγχρόνως εί; ρυθμόν εύγενή 
ανυψοϋσα, καί έλαττοϋται μεν βεβαίως τών έλλη- 
νικών αριστουργημάτων τών αϊώ νων τοΰ Φειδίου καί 
Πραξιτέλους, άλλά δύναται νά Οεωρηθή ώς άξιοπρε- 
πεστέρα μέν καί μεγαλοφανεστέρα τής αιγυπτιακής, 
ώς εφάμιλλος δέ τής αρχαϊκή; έν Ελλάδι καλλι 
τεχνίας, καί τού ρυθμού δν φαίνονται άκολουθοϋντες 
οί έλληνες γλύπται έπί τών Μηδικών. *Αν δε 
είναι άληθές ότι τά οικοδόμημα τούτο καί τά γλυ
πτικά αύτοΰ κοσμήματα κατεχώσθησαν μόνον δέκα

γενεά; ή τοιακόσια περίπου έτη μετά τά Τρωικά, 
τό κάλλος αύτών παρέχει νέα κριτικά διδόμενα περί 
τής ίς-ορίας τής ασιατικής τέχνης, καί ίσως δι’αύτών 
θέλομεν φθάσ-ι ποτέ είς τά συμπέρασμα δτι έπί τών 
Τρωικών ή τέχνη ήν είς δλον τόν τότε εξευγενισμένον 
κόσμον καί είς αύτήν τήν Ελλάδα πολύ πλέον προ- 
κεχωρημένη άφ’ δ,τι κοινώς εκλαμβάνεται. Ρ.

ΔΟΚΤΩΡ ΒΟΔΦ.

0 Δόκτωρ Βάλφ εϊναι εϊ; τών συγχοόνων ηρώων 
καί μαρτύρων τής χριστιανικής φιλαδελφίας. έκ 
γερμανών Ιουδαίων καταγόμενος, έβαπτισθη χρι
στιανός, έσπούδασεν εις τά πανεπιστήμια τής 
Αγγλίας, ένεδύθη τά ιερατικόν σχήμα, καί έκτοτε 
άφιερώθη δλος είς τήν δικδοσιν τών αληθειών τοΰ 
εύαγγελίου μεταξύ τών αρχαίων του άμοθρήσκων, 
καί έν γένει τών βαρβάρων λαών τής Ασίας. Πρός 
τόν σκοπόν τούτον διέτρεξε μετ’ άκαταβλήτου ζαο- 
τερίας καί γενναιότητας τήν Συρίαν δλην, τήν Κουρ- 
δίαν, τήν Περσίαν καί τήν Βουχάραν, τήν δάδα 
άνέχων τού αληθούς φωτός, καί κηρύττων τόν θειον 
λόγον. Αί στερήσεις, οί αγώνες, αί κακοπάθειαι 
δσας ύπέστη κατά τήν οδοιπορίαν ταύτην είσίν απε
ρίγραπτοι. Τέλος δέ ύπέπεσε καί είς τήν δουλείαν 
τών ήμιαγρίων εκείνων λαών, καί ό άγγλος Λοχα
γός Κονόλλης, όδοιπορών εν 1326 καί 1830, διά 
τής Ασίας, τάν άπήντησεν είς οίκτράν κατάστασιν 
όντα, γυμνόν, άνυπόδητον, ασθενή, μετά τών αν
δραπόδων άναμεμιγμένον, καί είς τάς έπιπονω- 
τε'ρας τών εργασιών καταδεδικασμένον ύπά τών 
βαρβάρων κυρίων του· καί διά μεσιτειών καί χρη
ματικής δόσεως κατόρθωσε νά τάν άπαλλάξ») τής 
δεινής θέσεώς ΐόυ.

Τοιαύτην εύγνωμοσύνη; λαβών αφορμήν ό Δ. 
Βολφ, αύτάς ού ό βίος δλος ήν άφοσίωσις £πέρ τώ» 
ανθρώπων, καί αύτών τών ξένων εις αύτόν καί 
άγνωστων, εννοείται δτι πάντα κίνδυνον, πάσαν Ου
σίαν είς οάδεν έλογίσατο, δταν ήλθε στιγμή νά
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βοηθήση αύτόν τόν σωτήρά του, ώς τούτο συνέβη 
μετ’ ού πολύ. Κατά τό 1838, συνοδεία Ρώσσων 
εμπόρων, διαπορευομένη τήν Βουχάραν, συνελήφθη 
ύπό τών ληστρικών αύτής κατοίκων, καϊ οϊ οδοι
πόροι έπωλήθησαν ώς δούλοι είς τούς διαφόρου; 
τοΰ τόπου σατράπας· μετ’ ολίγον όμως άνεγνω- 
ρίσθη ότι οϊ υποτιθέμενοι ούτοι έμποροι ήσαν αξιω
ματικοί μεταμφιεσμένοι, καϊ εκτοτε έδιπλασιάσθη 
σαν αί κατ αύτών τυραννίας καϊ ό θάνατός των 
άπέψασίσθη. Αλλά άπό τόν έν ίνδίαις άγγλικόν 
στρατόν έπεμφθησαν δύω αξιωματικοί, ό συνταγ
ματάρχης Στοδδάρτος καϊ δ προρρηθεϊς λοχαγός 
Κονόλλης, διά νά διαπραγματευθώσι τήν άπελευ- 
θέρωσιν τών αιχμαλώτων. Και εις μέν τήν απο
στολήν των έπέτυχον έντελώς ούτοι· αλλά θελή- 
σαντες νά διατρίψωσι περισσότερον είς τήν αυλήν 
τοΰ Εμίρου τής Βουχάρας όπως συνδέσωσι σχέσεις 
μεταξύ αύτοΰ καϊ τής κυβερνήσεώς των, άπό πρέ
σβεων λίαν τιμωμένων κατ’ άρχάς κατάντησαν 
αιχμάλωτοι μετά ταϋτα, καϊ κατά τήν διάφορον 
τύχην τών Αγγλικών όπλων είς Αφγανίαν, διάφο
ρος ήν καϊ ή πρός αύτούς συμπεριφορά τοΰ Εμίρου. 
όταν μεν ένίκων οϊ Αγγλος τότε οί δύω πρέσβεις 
έγίνοντο οί σύμβουλοι τοΰ ’Εμίρου, οι προγυμ.νασταί 
τών στρατευμάτων του, οί άγαπητοί του ξένοι, 
όταν δε εδυστύχουν τά αγγλικά όπλα, τότε Λερι- 
εφρονοΰντο, κατακλείοντο είς φοβεράν φυλακήν, ήπει- 
λοΰντο, καϊ άτϊητοΰντο λύτρα υπέρογκα. Τέλάς δε 
άφ’ού οί Αγγλοι άπεσύρθησαν-άπό τήν Αφγάνίαν, 
τότε ή θέσις αύτών έγινε (Ιεινοτάτη, άπεγυμνώθ-ησαν 
άπό παν ό,τι είχον, έρρίφθησαν είς σκοτεινά; φυλα- 
-κάς ,καϊ ή ζωή των έκινδύνευεν είς πάσαν στιγμήν.

Εν τούτοις ή τύχη τών δύω δυστυχών άξιωυα- 
τικών έγένετο γνωστή είς τήν ’Αγγλίαν, καϊ πάν- 
τες σχεδόν έθεώρουν αύτούς ώς άποθανόντας. ό 
ατρόμητος όμως φίλος τής άνθρωπότητος, κηρύτ- 
των ότι έν όσιο ύπήοχε καϊ ή άμυδροτάτη μόνον 
σωτηρίας έλπϊς, χρέος του ήτον νά θυσιάση ύπερ 
αύτής καϊ αύτήν τήν ζωήν του, άπεφάσισε νά σπεύση 
πράς άναζήτησιν καϊ πρός λύτρωσιν τών αιχμαλώ
των. ό γενναίος σκοπός του έκίνησε τόν ένθουσια- 
«μον τώ» Αγγλων, οΐτινες ύι αυθορμήτου συνεισ
φοράς συνέλεξαν μεγάλας ποσότητας όπως διευκο- 
λύνωσι τό επιχείρημά του, καϊ ούτως άπέπλευσεν 
εν ΐ84-ΐ, καί κατά τόν 'Οκτώβριον τοΰ έτους 
εκείνου διήλθε καί διά τών Αθηνών, όπου φίλο 
φρονέστατα τόν έδεχθη ό βασιλεύς όθων, καϊ τώ 
άπέδωκε μεγάλους έπαίνους διά τό τολμηρόν καϊ 
ένάρετον επιχείρημά του. Εντεύθεν διά Κων
σταντινουπόλεως καϊ Τραπεζοΰντος έφθασε τέλος 
μετά μεγάλας καϊ παντοία; δυσχερείας είς Βουχά
ραν. Αλλ’ενταύθα ή πρώτη αγγελία ήν τώ έδοσεν 
αύτό; ό Εμίρης, ήτον ότι οί δύω Αγγλοι ύπερ ών 
ήρχετο νά μεσιτεύση, είχον Οανατωθή κατά διατα
γήν του, διότι ύπεσχέθησαν νά φέρωσιν έπιστολάς 
συστατικά; έξ Αγγλίας και δεν έφεραν, διότι ό συν
ταγματάρχης παρεδέχθη τόν μωαμεθανισμόν καϊ 
επειτα επαρήλθεν είς τόν χριστιανισμό», ό δε λο
χαγός ήθελησε νά έξαναστήση τού; υπηκόους του 
κατ' αύτοΰ.

Ολος φρίττων ό Δ. Βόλφ διά τό άπαίσιον άκου
σμα, καϊ βαθέως θλιβόμενο; διά τήν αποτυχίαν του, 
ήθέλησε νά αναχώρηση άμέσως άπό τήν άξενον 
έκείνην γήν. Αλλά δεν ήτον όσον ενόμιζεν εΰκολον. 
Ο Εμίρης ούδε βήμα τάν άφησε νά μακρυνθή. Εκα
στον κίνημά του παρεφυλάττετο, καί μετ’ ολίγον ήν 
αιχμάλωτο; καϊ αύτός ώς έκεΐνοε ους ματαίως 
ηλπισε νά έλευθερώση, καϊ ήτον σχεδόν βέβαιον ότι 
ηθελεν έχει τό αύτό όλέθριον τέλος, άν δέν τόν 
ΐπροστάτευεν ό Πρέσβυς τής Περσίας, καϊ άν διά 
τής βίας δέν ήναγκάζετο νά ύποσχεθή ώς λύτρον 
τήν ποσότητα 150 χιλιάδων δραχμών, ήν έξώ- 
φλησεν έπειτα τών φίλων του καϊ τών φίλων τής 
άνθρωπότητος ή έλευθεριότης. Ούτως άπηλλάγη άπό 
τούς όνυχας τοΰ τυράννου τής Βουχάρας καθ’ ήν 
εποχήν ή Αγγλική κυβέρνησι; συνεννοείτο μετά τής 
Ρωσσικής όπως ένεργήσωσιν έκ συμφώνου ύπέρ τής 
λυτρώσεώς του.

Απέθανε δέ ό γενναίος ούτος ιεραπόστολος πρό 
δύω έτών έν Αγγλία.

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

ΦΥΖΙΚΗ ISTOPIA.

ΕΦΕΔΡΟΣ Η ΕΦΕΔΡΑ Η ΕΪΘΡΑΤΣΤΟΣ. 
(Ephedra fragilis.)

Δενδρϋλιον άπαντώμενον είς τήν βόρειον Αφρικήν 
καϊ εις τήν Κρήτην, δμοιον τή Ιππούριδι, άλλά με- 
γαλήτερον. Υπάγεται είς τήν Μοναδελφίαν Δεκαν- 
δρίαν. Είναι φυτόν παραθαλάσσιον, κρεμάμενον ώς 
επί τό πλεΐστον άπό τών βοάχων, καί κάμνον καρ
πόν τινα βο τρυοειδή, κόκκινον τό χρώμα, όξυνόν 
δε καϊ έπωσοΰν εύάρεστον τήν γεΰσιν. Οί καυλοϊ 
τούτου είναι χνοώδεις, εύθραυστοι καϊ είς αύτούς 
προσφύονται μεγάλα φύλλα διά μικροτάτου μίσχου.

Τ. Ε. Δ.

Προς τούς Κυρίους συνδρομητάς τής Ευτέρπης.

κοινωνίας. Οταν τις τών συνδρομητών μας παρα-
τηοήση διακοπήν είς τήν άποστολήν τών φυλλα
δίων, άς είναι πεπεισμένος οτι δέν έλάβομεν τά 
χρήματα τής συνδρομής του.

Πολλοί τών ΚΚ. συνδρομητών μάς εζήτησαν

ΛΙΕΤΡΕΞΑΜΕΝ ήδη εύτυχώς και τό δεύτερον 
έτος τοϋ παρ’ ήμών έκδιδουενου περιοδικού συγ
γράμματος ?} Ευτέρπη. Χάρις είς τήν γενναίαν 
συνδρομήν τών έντός καί εκτός τής Ελλάδος ομο
γενών,' ή Εύτέρπη δύναται οχι μόνου θαρραλέως 
νά έξακολουθήση τό στάδιον της, άλλά καϊ νά'.νά τούς άναπληρούσωμεν φυλλάδια τής Εύτέρπης
έπεκταθή είς βελτιώσεις. Περιττόν νομίζομεν τήν 
έπανάληψιν τών όσα έγράψαμεν διά τής αγγελία; 
τής δημοσιευθείσης είς τά προλαβόντα φυλλάδια. 
Πιστεύομεν ότι έξεπληρώσαμεν ακριβώς τάς υπο
σχέσεις τού προγράμματος μας, καϊ ώς πρός τούτο 
έπικαλούμεθα τήν ορθήν καϊ δικαίαν κρίσιν τών 
ΚΚ. συνδρομητών τής Εύτέρπης. Τά 24 φυλλά
διά της περιέχουσιν έκτος τών εικονογραφιών, κεί
μενον 60,000 στίχων, τό όποιον αντιστοιχεί μέ 
120 φύλλα τυπογραφικά τών συνήθων εκδόσεων. 
Πρό; δέ τά 48 φύλλα τοΰ παραρτήματος άντιστοι- 
χοϋσιν επίσης μέ 120 φύλλα τυπογραφικά τών 
συνήθων έκδόσεων. Καϊ ταϋτα μέν ώς πρός τά 
παρελθόν.

Τό τρίτον έτος, ή ό τρίτο; τόμος, τής Εύτέρ
πη;, θέλει έτι μάλλον διαποικίλει τήν δημοσιευ 
μένην ύλην. Ο γλαφυρός κάλαμο; πολ.λών φιλο
λόγων μάς υπόσχεται καί είς τό μέλλον πονή
ματα καϊ μεταφράσεις άζία τής εύνοια; τών συν
δρομητών μας.

Περϊ παραρτήματος

’Εκπληρώσαντες τήν ύπόσχεσίν μα; έξεδώκαμεν 
τό παράρτημα τής Εύτέρπης ‘Η καλή ύποδοχή 
τήν όποίαν ελαβον άπό τό ζ.οινόν καί ό Πικουί'λο 
Αλλίαγας, καί ό Πλοίαρχο; Πάμφιλος, καϊ ό Ρή
γας Καρρώ, μά; ενθαρρύνει είς τό νά έξακολουθή- 
σωμεν τήν έκδοσιν τοΰ παραρτήματος, ύπά τόαύτό 
σχήμα ώς καί μέχρι τοΰδε. Μυθιστορήματα άξια 
τής προσοχής τών συνδρομητών μας Οέλουσι δη- 
μοσιευθή διά τοϋ παραρτήματος.

Περί σντδρομύΐ er γε'πι.

Αί συνδρομαϊ, ώς είναι γνωστόν, προπληρώ 
νονται. Κάμνομεν ενταύθα τήν παρατήοησιν ταύ
την διότι μετά τήν άποστολήν τοΰ Α. φυλλαδίου 
θέλομεν διακόψει τήν περαιτέρω άποστολήν Φυλ
λαδίων είς τούς μή προπληρώσαντας συνδρομητάς 
άηζαιρέτως. Τό μέτρον τοϋτο έλάβομεν μετά 
ώριμον σκέψιν, διότι ή πείρα μάς άπέδειξεν οτι 
κάνέν περιοδικόν σύγγραμμα δέν θέλει διατηρηθή 
εις τήν Ελλάδα έάν δέν συμμορφωθώμεν ακριβώς 
μέ τό σύστημα τής προπληρωμής τό παραδεδεγμέ
νου ανεξαιρέτως είς όλα; ε’ν γένει τάς Ευρωπαϊκά;

τά όποια, κατά τό λέγειν των, δέν ελαβον ή άπώ- 
λεσαν. Εκαστος εύκόλω; κατανοεί οτι μάς είναι 
αδύνατον νά ένδώσωμ»ν είς τήν άπαίτ/,σιν ταυτην. 
Τό ατόπημα τούτο είναι δίκαιον νά παύση. Βια- 
ζόμεθα έπομένως νά κηρύξωμεν άπό τοΰδε ότι θέ- 
λομεν άρνηθη πάσαν άναπλήρωσιν φυλλαδίων άπο- 
λεσθέντων οσάκις ή άπαίτησις τής άναπληοώσεως 
δέν γίνη εντός τής δεκαπενθημερία; τής παρακολου- 
θούσης τήν δημοσίευσιν έκαστου φυλλαδίου. Ετε
ρον ατόπημα τοϋ όποίου έπικαλούμεθα τήν έπανόρ- 
θωσιν. Πολλοί τών συνδρομητών μας, μεταβαί- 
νοντες άπό πόλιν είς πόλιν, άπαιτούσιν άπό ήμάς 
νά μαντεύωαεν τοϋτο καί νά διευθύνωμεν τά φυλ
λάδιά είς τόν νέον τόπον τής όιαμονής των. Επει
δή δέ τούτο είναι φυσικώς άδύνατον, παοαπονούν- 
ται καϊ άπαιτοΰοι νά τού; διευθύνωμεν έκ δευτέρου 
τά όσα τυχόν δεν έλαβαν φυλλάόια. Πιστεύομεν 
ότι δικαιούμεθα νά γνωρίζωμεν τάς μεταβολας 
ταύτας τής διαμονής τών συνδρομητών μας, διότι 
άλλως θέλομεν βιασθή νά άπορρίψωμεν ώς άπα- 
ράδεκτον πάσαν αΐτησιν περί συμπληρώσεως έλλει- 
πόντων φυλλαδίων.

ΣυΐδρομαΙ ‘ ΕΛ.Ιάδος.

Αίκατά τήν Ελλάδα συνδρομαϊ προσδιορίζονται.

Εύπέρπη κατ’ έτος.......................Δραχ. 12
Εύτέοπη μετά τού Παραρτήματος » 19
Παράρτημα μόνον........................ » 10

Σύνδρομα! Τουρκίας.

Αί κατά τήν Τουοκίαν συνδρομαϊ έλεύθεραι παν
τός ταχυδρομικού δικαιώματος προσδιορίζονται. 

Εύτέρπη κατ’, έτος.....................Γρόσια 60
Εύτέρπη μιτά τοΰ Παραρτήματος. » 100
Παράρτημα μόνον ..... · 50

Σύνδρομα! Μο.ΙδοβΛαχΙας.
Λ

Αί συνδρομαϊ Μολδοβλαχίας έλεύθεραι παντός 
ταχυδρομικού δικαιώματος προσδιορίζονται.

Εύτέρπη κατ’ έτος.....................Δίστηλα 3
Εύτέ ρπη μετά τοΰ Παραρτήματος · 5



Σντδρομαι ιΡ(ύσσίας·

Αί κατά την Ρωσικήν επικράτειαν συνδρομα'ι, 
έλεύδεραι έζόδου ή ταχυδρομικού δικαιώματος, 
προσδιορίζονται τοΰ λοιπού.

Εύτε'ρπη κατ’ έτος.....................Ρούβ. άργ. 5
Εύτε'οπη μετά τοΰ Παραρτήματος » 6
Παράρτημα μόνον..................... » 4

Συνύρομαι Ιόχων Νήσων.

Αί κατά τάς Ιουνίους νήσου; συνδρομα'ι προσ-
>. ,γ ' · ’ο ιοριζονται.

Εύτε'ρπη κατ’ έτος.....................?ΡαΥ· 12
Εύτε'ρπη μετά τοΰ παραρτήματος » 19 
Παράρτημα μόνον..................... » 10

Συνόρομαι χαζά τά Λοιπά μέρη τής Εύρώπης.

Αί κατά τά λοιπά μέρη τής Ευρώπης συνδρο- 
μαι, μή συμπεριλαμβανομένων τών ταχυόρομικών 
τελών, τά όποια είναι εις βάρος τών ΚΚ. συνδρο
μητών, προσδιορίζονται ώς άκολούθως.

Εύτε'ρπη κατ’ έτος.....................φραγκ. 12
Εύτε'ρπη μετά τού Παραρτήματος » 19 
Παράρτημα μόνον..................... » 10

Παρακαλοϋμεν τούς ΚΚ. συνδρομητάς τής Εύ 
τέρπης νά μήν παρεμβάλλωσιν ε’μπόδια εϊς τήν έγ
καιρον πληρωμήν τής συνδρομής των, άναλογιζό- 
μενοι τό με'τριον τής τιμής τήν οποίαν πληρώνου- 
σιν άντί τόσης δαπάνης καί τόσων κόπων, τούς 
οποίους καταβάλλομεν διά νά τούς εύχαριστήσωμεν. 
Παρακαλοϋμεν ταύτοχρόνως τούς απανταχού ΚΚ. 
άνταποκριτάς ή επιτρόπους μας νά έπιστήσωσι σύν
τονον τήν προσοχήν των εις τήν τακτικήν καί 
ακριβή διανομήν τών φυλλαδίων, καί εις τήν έγ
καιρον εισπραζιν καί αποστολήν τών συνδοομών, 
διότι άλλως ύποχρεούμεθα ή νά ζημιωθώμεν, ή 
μέ λύπην μας νά δυσαρεστήσωμεν τούς ΚΚ. συν
δρομητάς μας.

Περιμένομεν εγκαίρως τούς καταλόγους τών συν
δρομητών τοΰ έτους, διά νά μή συμβή αργοπορία 
εϊς τήν αποστολήν τού πρώτου φυλλαδίου ή τοΰ 
Παραρτήματος.

Εν ’Αθήναις τήν 15 Ιουλίου 1849.

Ο Διευθυντής

Γ. ΚΑΜΠΟΪΡΟΓΛΟΪΣ.


