
Φυ.Ι.Ιάδ. 31. Τώιος Β'.

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Μ Ε

e S® ©&§§®Φ®β © δ 6 ί 9

Εχδίδιζαι ΘΙς ζυΰ μηνί>ς. S^·'©·^·! Έν Άθήναις τήν 1 Ά εχειιβρίου 1848.
·< ·«»!«·»ΐ$«4 »$*«$**»« i44ii®i««S$i*si"iS®®«®eSit®SeeSiiiSS6SS*eie$®S®S5ii«S»f.*»

πόλεως είς πόλιν, καί σημειών είς τό χαρτοφυλάκιό ν 
ίθηΓΛΟΥΜΥΜΑΟΤΘ. του ο,τι τω εφαίνετο αζιοσημειωτον ως προς τα η«η 

καί ώς πρός τούς τρόπους, διότι ό Λόρδος Βαολέϋ 
ήτον παρατηρητής καί άγχίνους. Εκ τοΰ χαρτοφυ
λακίου τούτου , δπερ είχεν έξογγωθή είς βιβλίον έκ 
τής ύλης όσην έχορη'γησε τής Αγγλίας μόλις μία 
γωνία, άνέγνωμέν τινα τεμάχια, καί έρανιζόμεθα τό 
έπόμενον άνέκδοτον, γεγραμμένον έπί τής τελευταίας 
σελίδος.

0 λόρδος Βαρλέϋ άπό τής Λυρχάμης έπορεύετο 
είς τό Νεοκαστέλιον, πρωτεύουσαν τής Νορθουμβεο- 
λάνδης, πρώτον διά νά ίδή τό τείχος τών Πίκτων 
λεγόμενον, ή τοΰ Αλεξάνδρου Σεβήρου, τό διήκον 
δι’όλης τής Αγγλίας άπό' θαλάσσης είς θάλασσαν , 
καί δεύτερον διά νά είσέλ^η είς ΐήν Σκωτίαν έξ άνα- 
τολών, καί νά έξέλθγ έκ δυσμών. Εν ώ δέ δίηρχετο 
ώραίαν κοι λάδα, είδεν άμαξαν ήτις , έρχομένη άπό 
πλαγίαν όδόν , είσήλθεν είς ήν αύτός έπορεύετο , καί 
προηγουμένη αύτοΰ, έξηκολούθει τήν ιδίαν διεύθυνσιν. 
ΐ'ΐ άμαξα περιείχε δύω κυρίας. Μετά εν τέταρτον, ό 
λόρδος Βαρλέϋ, βαρυνθείς τήν μονότονον θέαν τών 
οπισθίων τήςάμάξης τροχών, ΐΛ>ς και άπό τινα περι
έργειαν, θυγατέρα τής αργίας, κινούμενος, έκέντησε 
τόν ίππον του, καί μέ ταχύ βήμα παρήλθεν εμπρός· 1 
παρερχόμενος δέ , έβύθισε τά βλέμμα του είς τήν 
άμαξαν. Εκ τών δύω Κυρίων ή μία έφαίνετο είς

ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ.

0 λόρδος Βαρλέϋ είχε γίνει ενήλιξ. Μη έχων δέ 
ι γονείς, έκληρονόμησεν άμέσως την πατρικήν περιου

σίαν, μίαν τών μεγίστων τοϋ ηνωμένου κράτους, καί 
ήθελεν είσθαι άνάξιον μέλος τής βουλής τών λόρδων, 
«ν ή πρώτη χρήσις τής έλευθερίας του καί τοϋ 
πλούτου του δέν ήτον νά περιέλθγ ολίγον τά τέσσαρα 
μέρη τοϋ κόσμου.

Αλλ ό λόρδος Βαρλέϋ ήτον παράδοξος καί ιδιό
τροπος νέος· ώς τοιοϋτος τούλάχιστον έκρίνετο ύπό 
τών συμπατριωτών του , καί έτι μάλλον έκύρωσε 
την τοιαύτην γνώμην είς τήν περίστασιν ταύτην , 
διότι άντί ν’άρχίσγ τήν περιοδείαν του άπό τό Χόγγ- 
Κό'γγ ή άπό τήν Αύστραλίαν, διϊσχυρίσθη δτι θέλει 
~ρό τής ξένης νά γνωρίση τήν πατρίδα του, καί πρό 
τής Αμερικής τήν Αγγλίαν.

Αλλη του ιδιοτροπία· δέν έλαβε θέσιν είς τόν 
σιόηροϋν δρόμον , διότι, έλεγε , περιηγείτο διά νά 
«εριηγηθφ, δχι διά νά φθάση. Ανέβη λοιπόν τόν 
καλλη,τερον ίππον του, καί ακολουθούμενος άπό τόν 
(βκεην του, όιευθύνθη προς βορράν, μεταβαίνων άπό



άκμήν ήλικίας ή καί παρήλιξ, i δέ νεωτάτη, 
καί καθ δσον ό λόρδος Βαρλέϋ έδυνήθη νά κρίνη έκ 
τίίς ταχείας έκείνης παρατηρήσεως , ώραία , ωραιό
τατη μάλιστα, άν τά πρώτον βλέμμα δέν τάν ήπά- 
τησεν.

Η συνάντησις τώ έφάνη αξία νά καταλάβη μίαν 
γραμμήν είς τάς σημειώσεις του. Αλλά διά νά λάβγ 
άπά τάν κόλπον του τά χαρτοφυλάκων, καί νά γράψτρ 
μέ τά μολυβδοκόνδυλον , ήναγκάσθη νά βραδύνη τό 
βήμα τοΰ ίππου του, δι’8 μετά πέντε λεπτά ή άμαξα 
τάν έφθασε πάλιν, καί διήλθεν εμπρός του. Επειδή 
όμως καί αύτής τά βάδισμα δέν ήτον λίαν ταχύ, 
ή δευτέρα αυτή συνέτευζις υπήρξε διαρκεστέρα, καί 
τοϋ λόρδου Βαρλέϋ τά βλέμμα, άναπαυθέν μακρότερον 
χρόνον είς τά έντάς τοϋ οχήματος, έπρόφθασε δύω 
τινά νά παρατηρήσν), πρώτον μέν οτι ή καλλονή τής 
νεωτέρας κυρίας ήτον έξ εκείνων, άς οί καλλιτέχναι 
καί οί ποιηταί όνειροπολοΰσι, καί έφ’ ών φαίνεται 
μειδιώσα άκτίς ούρανία· δεύτερον δέ δτι ή κυρία 
αύτη έταπείνωσε τούς οφθαλμούς της δταν είχεν 
υψώσει τούς έδικούς του, καί έρυθρίασαν ώς δύω 
άνεμόναι αί παρειαίτης· διότι καί ό λόρδος Βαρλέϋ 
ήτον νέος ώραϊος, καί είς δλην του τήν μορφήν έπί- 
λαμπεν αριστοκρατία.

Ούτω λοιπόν έμεινε πάλιν όπίσω τής άμάξης , 
άλλ’ ή θέα της δέν τώ έφαίνετο πλέον τόσον μονό
τονος, τήν έκόσμει δέ ήδη ή φαντασία του καί ή 
μνήμη. Τοσοϋτον δέ τάν ένησχόλει τό πρά τών 
νοερών οφθαλμών του πλανώμενον έκεϊνο δραμα, ώςε 
διήλθεν έμπρός δύω έκκλησιδίων καί τριών έπαύ- 
λεων χωρίς νά έγγίσφ τά χαρτοφυλάκων του. Μετά 
μίαν ώραν περίπου τό δχημα έστάθη όλίγον, ίσως 
διά ν’άναπνεύσωσιν οί ίπποι, ή δι’άλλ.ην τινά αιτίαν. 
0 λ.όρδος Βαρλέϋ δμως δέν είχε λόγον διά νά δια- 
κόψφ τάν δρόμον του , ούτε ένόμισε δέ άναγκαΐον ή 
πρέπον νά ρυθμίσγι τά κινήματα του έπί τών κινη
μάτων τής ξένης άμάξης, ώστε ήναγκάσθη νά διέλθ-ρ 
καί πάλιν έμπρός αύτής. Αλλά φθάς άπέναντι τών 
δύω Κυρίων, ήσθάνθη μεγάλως έλαττούμενον τό θάρ
ρος του, καί, άντί ν’άτενίσαι αύτάς, ώς πρίν, μόλις 
έτόλμησε νά ύψώσφ τά βλέμμα του , καί αυτομάτως 
έκλαμβάνων έν τή ταραχή του ώς γνωρίμους τάς 
πρά μιας ώρας άσχολούσας τον λ.ογισμόν του, έφερε 
τάν χεΐρά του είς τόν πίλον, δπερ είναι σολοικισμός 
κατά την αγγλικήν έθιμοταξίαν , διότι κύριος δέν 
χαιρέτα πρώτος κυρίαν, άν δέν έχφ πολλήν μετ’αύτής 
σχέσιν.

Αί έν τώ όχήματι κύριαι άντεχαιρέτησαν, ά δέ 
λ.όρδος Βαρλέϋ δέν έδυνήθη ν’ άποφασίσφ άν ήτον 
μειδίαμα ταχύτερον άστραπής, ή απατηλόν τής 
φαντασίας" αύτοΰ κατόπτρευμα, δπερ ένόμισεν δτι 
είδεν έπιπετών εις τής νέας τά κοράλλινα χείλη· 
ήσθάνθη δμως πάλλουσαν τήν καρδίαν του δταν μετά 
τίνος ώρας ιππασίαν, ήκουσε τάν κρότον τών τροχών 
τιθεμένων αύθις είς κίνησιν, καί άνά παν βήμα έλατ- 
τούντων τήν άπόστασιν μεταξύ τού όχήματος καί 
αύτοδ. Π πρώτη του ιδέα ύπήρξε, νά κεντήσγ, τάν ίππον 
του καί νά προχωρήσγ όπως άποφύγγ καί τετάρτην 
συνάντησιν. Αλλά μετά ταύτα έσκέφθη πόσον γε- 
λοιον ήτον νά φεύγα) δρομαίος αύτός καί ώς διωκό-
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μένος έμπρός τών δύω αγνώστων εκείνων γυναικών, 
μόνον διότι ή μία τώ έφάνη ώραία. Αύτάς ώδοι- 
πόρει έπί τής δημοσίας όδοΰ, κατά τά σύνηθες βήμα 
τοϋ ίππου του , καί είς τοΰτο είχεν άναμφιβόλως 
πλήρες δικαίωμα. Αν ξένη άμαξα διήρχετο έμποός 
του, επταιεν εκείνος είς τούτο; Ουτω συλλογιζόμε- 
νος έξηκολούθησεν άμεταβόλως τά βάδισμ-ά του, καί 
άφήκε στωϊκώς νά πλησιάσγ τό δχημα.

Αί κύριαι έχαιρέτησαν πρώται, καί ό Λόρδος Βαο- 
λέϋ άπήντησε κλίνας βαθέως τήν κεφαλήν, μετά 
ταύτα δέ, άφ’ού διήλθαν, βραδύνας τά βήμα, έμεινε 
μακράν όπίσω αύτώ;.

Ες τούτοις ήτον περίεργος νά έξετάση τίνες ήσαν, 
πόθεν ήρχοντο, διατί δέν όδοιπόρουν διά τοϋ σιδη
ρού δρόμου. ότι αν κύριαι έπισήμου οικογένειας, 
τοΰτο τά έθεώρει άναμφισβήτητον, άν καί οικόσημο·; 
έπί τών θυρίδων τοΰ σχήματός των δέν ύπήοχεν έπι- 
γεγραμμένον. δτι δ’ ώδοιπόρουν δι’ ιδίας άμάξης , 
τοΰτο τά άπέδιδεν είς τήν φιλοκαλίαν των, καί είς 
τήν έπιθυμίαν των ν’ άπολαύσωσι τήν ποίησιν τής 
φύσεως, ήτις είς τούς διϊπταμένους διά τοΰ σιδηρού 
δρόμου παρίσταται ώς άμορφος σκιά, ώς συγκεχυ
μένος πολτός, ϊίλπιζεν δμως νά εύχαριστήσγ τήν 
περιέργειαν του τό έσπέρας, δταν καταλύων, ώς είχε 
σκοπόν, είς τά καλλήτερον ξενοδοχεΐον τοΰ Νεοκα- 
στελίου, ήθελε βεβαίως άπαντηθή μετ’αύτών.

Εν ω τοιαΰτα διελογεΐτο , άναβλέψας είδεν δτι 
τά όχημα είχεν έκτραπή τής πρώτης διευθύνσεως, 
στραφέν πρός αριστερά. Τοΰτο ήν έκτάς τών υπο
λογισμών του· διά, ταχύνας τά βήμα, έφθασεν είς 
τήν θύραν μικρού οινοπωλείου, κειμένου έπί τής όδοΰ, 
άκριβώς δπου αύτή διεσχίζετο, καί έκεϊ σταθείς , 
έζήτησε ποτήριον ζύθου.

— Ποΰ φέρουν αύτοί οί δρόμοι; έρώτησε τάν 
ξενοδόχον λαμβάνων άπά τάς χεΐράς του τά άφριζαν 
ποτόν.

— Αύτάς έδώ κατ’ εύθεΐαν, είπεν ό ξενοδόχος, 
φέρει είς Γαίτες-Χαίδ, καί ύπέρ τάν ποταμόν είς 
'Νεοκαστέλιον. Εκείνος δέ αριστερά μετά ήμίσειαν 
ώραν χωρίζεται, ό έπάνω, προς τήν δχθην τοΰ 
ποταμού, φέρει είς Κορβρίδζ, ό κάτω,πράς τά δάσος, 
φέρει είς τά άνθρακορυχεϊα τοΰ Γλουμυμάουθ.

— Λοιπόν φαίνεται βέβαιον, έλεγε καθ’ εαυτόν ά 
λόρδος Βαρλέϋ ένφ άπερρόφα τάν ζύθον, δτι αί κύριαι 
αύται διευθύνονται πρός Κορβρίδζ, έν ω έγώ ύπάγω 
είς Νεοκαστέλιον. Επεθύμουν δμως πολύ νά μάθω 
τίνες είναι. Αλλά τίς τάχα ή ανάγκη νά υπάγω 
είς Νεοκαστέλιον ; Δέν άνεχώρησα άπά τό Λονδίνον 
διά ίδώ τά Νεοκαστέλιον, άλλά διά νά ίδώ τήν 
Αγγλίαν. Μήπως καί τά Κορβρίδζ δέν είναι Αγ
γλία ;

Καί έπί ταύτγ τή πεποιθήσει, δτι τά Κορβρίδζ 
είναι Αγγλία, έστρεψε τήν κεφαλήν τοΰ ίππου του 
πρός δυσμάς.

Αλλ’οί δισταγμοί του καί ούτω δέν διεσκεδάσθη- 
σαν. Δεν είναι απρεπές ν’ άκολουθή κατ’αύτάν τάν 
τρόπον τήν άμαξαν ; Τί θά είποΰν αύταί αί κύριαι 
βλέπουσαί τον νά τρέχη κατόπιν των ·, — Καί τί 
έχουσι νά είπώσιν αί κύριαι; Μήπως ό δρόμος δέν 
είναι δημόσιος; είν’ έδικός των μόνον ό δρόμος;
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Πεντακόσια περίπου βήματα μακράν τής οικίας 

ύψοΰντο είς τήν πεδιάδα άτάκτως διεσπαρμέναι διά
φοροι μικραί καί πενιχρά! καλύβαι άχυροσκεπεΐς , 

καί μεταξύ αύτών λόφοι μέλανες σεσωρευμένων άν- 
ΐράκων. Μεταξύ δέ τών καλυβών καί τών σωρών 

τούτων περιεφέροντο οίκτροί καί ήμίγυμνοι ρακεν- 
δύται παντός γένους καί πάσης ήλικίας, οί μέν ένα- 
γωνίως ώθοΰντες χειραμάξας πλήρεις τοΰ ορυκτού , 
οί δέ ώς αχθοφόροι φέροντες αύτά έπί τών νώτων 
των, καί κύπτοντες ύπά τά βάρος του μέχρι γής. 
Εμπρός δ'έκάστης καλύβης έχαινεν άνά ίν στόμιον 
φρέατος ζοφερού, καί έξ αύτοΰ προέκυπτεν άπά 
καιρού είς καιρόν μορφή τις ώχρά , κυρτή , σκελε
τώδης, ώς νεκροΰ άποσείοντος τήν πέτραν τοΰ τάφου, 
έν ω άλλοι πάλιν τών άθλιων εκείνων δντων κατε- 
βυθίζοντο είς τά έγκατα τής γής ώς άν έσχίζετο 
καί τούς έρρόφα τά έδαφος.

0 λόρδος Βαρλέϋ έλθών είς τήν πρώτην καλ'ύβην, 
κατέβη τοΰ ίππου του, καί παρέδωκεν αύτάν είς 
τάν ιπποκόμον του. Εμπρός του γυνή δυσειδής, τό 
όστεώδές της σώμα ύπά σαπράν ράκος καλύπτουσα, 
τήν κόμην εχουσα ρυπαράν καί λυτήν, καί τά πρόσ
ωπον καί τά μέλη ολα μέλανα ύπά τής άσβόλης, ώς 
καταχθόνιον φάντασμα, έστρεφε μέ τάς δύω της 
χεΐρας κίλυνδρον ΰπεράνω τοΰ φρέατος, καί έφαίνετο 
ύδωρ αντλούσα.

— Μητέρα, τή είπεν ό λόρδος, ήθελα νά ίδώ τά 
άνθρακορυχεΐον· δέν μ’όδηγεΐς , σέ παρακαλώ, άπά 
ποΰ πρέπει νά καταβώ.

Η γυνή τόν ήτένισε μέ οφθαλμούς εύήθεις, καί έκ- 
πέμψασα γρυσμόν άναρθρον·

— Α! είπε. Σύρε , σύρε , σύρε, δλ’ ήμέρα 
ούρ’έπάνω τά δαιμονοσπέρματα, ποΰ νά πέσ’ ή γή 
καί νά τά πλακώση· καί τά βράδυ σέ ρίχνουν, νά ! 
φάγε! ένα κομμάτι ψωμί άπά στάκτη καί δύω 
σάπια γεώμηλα. Απά τή δουλειά μέ κόλλησε τά 
τομάρ’ είς τά κόκκαλα, καί δέν έχω ένα κουρέλι νά 
σκεπάσω τά παλαιόπαιδα ποΰ τουρτουρίζουν άπά τή’ 
ψύχρα’ καί γρυνιάζουν άπά τή' πείνα’ ς’ τά σπήτι. 
Λίγο δουλεύομε’ για τάν ενοικιαστή, πρέπει νά δου- 
λέψωμε’ τώρα καί γιά τούς άλλους.

Καί έπανέλαβε τάν κτηνώδη γρυσμόν της.
— Λάβε τοΰτο καί όδήγησέ με, είπεν ό λόρδος 

Βαρλέϋ, άποστρεφόμενος μετά μυσαγμοΰ, καί δίδων 
είς αύτήν έν δίστηλ.ον.

Τής γυναικός οί άτονοι οφθαλμοί διεστάλησαν , 
καί έξέπεμψαν φλόγας. Δι’αύτομάτου δέ κινήματος, 
λησμονούσα τήν χειρίδα τοΰ κιλύνάρου ήν έστρεφεν , 
ήρπασε τά νόμισμα συγχρόνως μέ τάς δύω της 
χεΐρας, καί τά έσφυγγε ώς φοβουμένη μή τή τό 
άφαιρέση κάνεις, ϊί δη δέ ά κίλυνδρος, ένδίδων είς 
τά βάρος τοΰ αντικειμένου δπερ έκρέματο είς τά 
άκρον τοΰ περί αύτόν σχοινιού, ήρχισε νά στρέφηται 
κατ’εναντίαν διεύθυνσιν, καί τό σχοινίον νά κατα- 
βαίνη, δταν αίσχρολόγος βλασφημία ήκούσθη έξερ- 
χομένη άπό τά σπλάγχνα τής γής.

— Σκάσετε βρωμομύρμηγκα τοΰ διαβόλου, έκρα- 
ξεν ή γυνή, καί άρπάσασα τήν χειρίδα τοΰ κιλϋ\-( 
δρου άμέσως, ήρχισε ν’άναβιβάζη τό φορτίο ν.

— Αύτά ποΰ έλεγα, μή πρός βάρος σας, επρόσθε-*

έπειτα έκεΐναι τάν άπήντησαν, δχι αύτάς έκείνας. 
Τί πταίει άν άπεφάσισαν νά ύπάγωσιν είς Κορβρίδζ 
δπου αύτάς διεθύνετο ;

Τά βήμα του έξ αιτίας τών αμφιβολιών τούτων 
είχε γίνει άβέβαιον καί βραδύ, έν ώ ή άμαξα ώς 
πτερωτή έμακρύνετο. Δέν άπέσπα δμως τά βλέμμα 
του άπ’αύτής, ώς φοβούμενος μή τόν διαφύγγ.

Καί δ,τι έφοβεΐτο τώ δντι συνέβη. Αντί νά έξα
κολουθήση τήν δχθην τοΰ ποταμού, ή άμαξα αίφνης 
έστράφη αριστερά πρός τά δάσος. Αί οδοιπόροι λοιπόν 
οΰτε είς τά Κορβρίδζ δέν έπήγαινον, καθώς δέν έπή- 
γαινον είς τά Νεοκαστέλιον, άλλά διευθύνοντο πρός 
τά άνθρακορυχεϊα τοΰ Γλουμυμάουθ. Τί παράδοξον 
ιδέαν ειχον αί δύω κύριαι; Τί ήθελον είς τά άνθρα- 
κορυχεΐα; Ισως νά έπισκεφθώσι την γυναίκα τοΰ 
ένοικιαστοΰ; ίσως ήσαν αύτά ίδιοκτησίαι των; ....

Καί οί δις-αγμοί του έκορυφώθησαν, καί έκράτησε 
τάν ίππον του. Ποίαν πρόφασιν είχε νά ύπάγη είς 
τ’άνθρακορυχεΐα; κανένα έκεΐ δέν έγνώριζε, κάμ- 
μίαν έργασίαν δέν είχε· δέν ήτον προφανές δτι παρη- 
κολούθει τάς οδοιπόρους; Καί ήδη έστρεφε τούς 
χαλινούς πρός τά όπίσω.

Αλλά πρίν ή έκτελέση τά κίνημα τοΰτο, οί ενάν
τιοι στοχασμοί διηγέρθησαν είς τήν άμφίρροπον 
ψυχήν του. Τά άνθρακορυχεϊα! είπε καθ’ έαυτόν. 
Καί πώς ; δέν είναι έπίσης περίεργα καί αύτά ώς τά 
τείχος τών Πίκτων ; δέν ήκουσε πολλάκις είς τήν 
βουλήν τών Λόρδων πολύν γενόμενον λόγον περί τοΰ 
άβιώτου βίου τών άθλιων εκείνων παιδιών, ά τινα 
ύπά δυστυχών ή φιλαργύρων γονέων κατακλείονται 
είς τά ζοφερά ταΰτα βάραθρα, καί μαραίνονται έςε- 
ρημένα άέρος καί τοΰ φωτός τοΰ ήλίου ; Τί άξιο- 
λογώτερος οδοιπορίας σκοπός, τί φιλανθρωπότερον 
τοΰ νά ίδή ίδίοις όφθαλμοΐς τήν τύχην αύτών, καί 
νά συντελέση ποτέ έν γνώσει είς τήν βελτίωσίν της; 
Ο λ.όρδος Βαρλέϋ έξίστατο πώς ήτον δυνατόν νά 
μήν έχη έξ αρχής τήν ιδέαν ταύτην, καί νά μήν 
έπισκεφθή τά άνθρακορυχεϊα τοΰ Γλουμυμάουθ τώ 
έφαίνετο ήδη άληθές αμάρτημα.

Επομένως άφήκε τούς χαλινούς είς τάν ίππον καί 
έπροχώρησεν. Η οδός του διήρχετο διά τοΰ δάσους, 
δπου πρά πολλοΰ ή άμαξα είχε βυθισθή καί είχε 
γίνει άφαντος. Μετά μίαν δέώραν έξήλθε τοΰ δάσους, 
καί άπήντησεν οικίαν μεγάλην καί εύπρεπή, τοΰ έν- 
οικιαστοΰ καί διευθυντοϋ τοΰ Γλουμυμάουθ. Διερ- 
χόμενος δ’ εμπρός αύτής, παρετήρησεν έντός τής 
αυλής άπεζευγμένην τήν γνωστήν είς αύτάν άμαξαν, 
καί τοΰτο προς μεγάλην του δυσαρέσκειαν , διότι 
έσυμπέρανεν δτι αί συνοδοιπόροι του, άντί, ώς ήλπιζε, 
νά καταλύσωσιν είς τι παρακείμενον ξενοδοχεΐον , 
ύφ'ου τήν στέγην έδύνατο καί αύτάς νά διανυκτε- 
ρεύση , έπεσκέπτοντο τήν οικοδέσποιναν τής οικίας 
έκείνης, δπου ούδέν είχε δικαίωμα καί ούδεμίαν 
αφορμήν εισόδου. Επομένως, άρχίζων νά ύποπτεύη 
ότι τά μόνον άποτέλεσμα τής ενταύθα έπισκέψεώς 
του θέλει είσθαι ή φιλανθρωπική ερευνά του, καί, 
σχεδιάζων ήδη τά προοίμιον τής βουλευτικής του 
δημηγορίας ύπέρ τής πασχούσης έργατικής τάξεως, 
είς ής τήν πληγήν ταύτην έφαίνετο θέτουσα τόν 
δάκτυλόν του αύτή ή πρόνοια, έπροχώρησε περαιτέρω.
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σεν έπειτα απευθυνόμενη πρός τόν λόρδον Βαρλέϋ· τά 
έλεγα δι’αύτούς πού μάς ζουλούν καί μάς στίφτουν 
ώς νά μείνουμε ξερό τζίπουρο, κ" έπειτα μάς πετούν 
νά ψοφήσουμε’ σέ κάμμιά κόχη. Διά τό ένα σελίνι J 
πού μάς ρίπτουν ’ς τό πρόσωπον, ζητούν την δύ- 
ναμιν τών χεριών μας, ζητούν τόν ιδρώτα τού μετώ
που μας, τόν αέρα πού άναπνέουμε, τό φώς της ημέ
ρας μας, της νυκτός μας τόν ύπνον. Αν θέλετε νά 
κατέβετε, κοπιάστε.

— Από πού θά κατέβω; έρώτησεν ό λόρδος βλέ- 
πων τριγύρω του.

— Απ’αύτού δά, εϊπεν ή γυνή, δεικνύουσα τό 
μέλαν στόμιον. Καθώς έβγούν αύτά τά βρωμόπαιδα, 
κατεβαίνεται μέ τό ίδιον ξύλον.

0 λόρδος Βαρλέϋ έκυψε τότε ύπέρ τά στόμιον τού 
φρέατος νά ίδή την προτεινομένην είς αύτόν κατά- 
βασιν. Ητον στενό καί σκοτεινή ώς τών συνήθων 
φρεάτων, ό δέν πυθμ,ήν δέν έφαίνετο· άλλως τε 
άπεκρύπτετο καί άπά άμορφόν τι άντικείμενον άνα- 
συρόμενον διά τοΰ σχοινιού. Μετ’όλίγον, αύτό εφθασεν

βαίνουν "κάθε ήμέραν. —Κόπιασε, μή φοβάσαι· κότ- 
ταξε τά παλαιόπαιδα αύτά πώς δέν φοβούνται.

0 τελεταΐος ούτος λόγος άπετείνετο είς τήν φιλο
τιμίαν του. Επειτα δέ καί τά μικρά προοίμια τής 
άθλιότητος τών άνθρώπων εκείνων, ά εϊχε πρό οφθαλ
μών, τώ ένέβαλλον τήν έπιθυμίαν, τώ έπέβαλλον τό 
καθήκον, καθ ά έφρόνει, νά έμβαθύνη εις τήν τύχην 
αύτών. Διό, λησμονήσας έντελώς τήν έλαφράν αφορ
μήν ή'τις τόν εϊχε φέρει ένταύθα, καί τάς δύω 
κυρίας άς ούτε νά ίδή πλέον πιθανότητά τινα εϊχεν 
ούτε πρόθεσιν νά άναζητη'ση, διεσκέλισε θαρραλέος 
τό ξύλον, άφέθη εις τήν διάκρισιν τής γυναικάς, καί 
έν ώ αύτή έξετέλει τήν μηχανικήν έργασίαν της , 
ήρχισε νά κατέρχηται είς τό βάραθρον, σφίγγων μέ 
τάς δύω του χεΐρας σπασμωόικώς τό σχοινίον.

όταν εφθασεν είς τόν πυθμένα καί άπέβη τοϋ 
άκροσφαλούς του καθίσματος, έστάθη έφ’ίκανάς στιγ- 
μάς εις τήν θέσιν του , όπως συνηθίση τάν πνιγηράν 
άτμοσφαϊραν τοϋ υπογείου έκείνου κόσμου καί τό 
πυκνόν αύτού σκότος. Αβέβαιοι τινες καί φαντα
σιώδεις μορφαί, πλανωμένην τινά δεχόμενα1, άκτΐνα

τού άνω φωτός, άνεφαίνοντο άνευ καταληπτού δια
γράμματος έκ τοϋ αχανούς τής νυκτός κόλπου. Οταν 
δέ οί όφθαλμοί του ώκειώθησαν πρός αύτήν, καί τά 
πέριξ αύτού άντικείμενα διεγράφησαν εύκρινέστεβον,

Κάθοδος (ίς τύ άκθρακορυχΰοϊ·.
είς τά ς-όμιον, καί τότε έφάνησαν δύω παιδία, όκτώ 
εως δέκα έτών, καθήμενα περιβάδην στήθος πρός 
στήθος έπί μικρού οριζοντίου ξύλου, άφ’ού έκρέματο 
διά διά δύω άλύσεων φορτίον ανθράκων. Τά παιδία 
ήσαν ώς μικροί βδελυροί δαίμονες, έξερχόμενοι άπό 
τάς καπνοδόχους τού αδου.

Απ έδώ πρέπει νά καταβώ ; έρώτησεν ό λόρδος 
μετά προφανούς δισταγμού.

— Αν όρίζη, άς καβαλικέψη τ άφεντιά σου.
— Καί καταβαίνουν πολλοί άπ’αύτήν την τρύπα ; 

έρώτησεν ό λόρδος, εύρίσκων την όδόν αύτήν ολίγον 
παράδοξον δι’έγενές μέλος της Βουλής τών Λόρδων.

— Πολλοί λέγει; Δεκατέσσερες ώρας την ήμέραν 
γυρίζω σάν τό άλογο πού δέν έχει ψυχήν, γυρί ζω 
σάν τόν μύλον πού δέν εχει ζωή· κ έρχεται, καί 
φεύγει ό ήλιος καί μ’εύρίσκει πάντοτε νά γυρίζω , 
καί πεντακόσιοι άναβαίνουν, και πεντακόσιοι κατε-

έκείνων αιθουσών , είσέπνευσε βαθέως, ώς ό άνακύ- 
πτων έκ τοϋ βυθού τής θαλάσσης, καί άπεφάσισε νά 
μήν έκτείνη περαιτέρω τήν έρευνάντου, άλλά νά 
έγκαταλείψη άμέσως τά αφώτιστα καί άξενα έκεΐνα 
βασίλεια τού θανάτου, όπου μόνον οί άθλιοι πολί- 
ται αύτών δύνανται νά διαμένωσιν.

Επροχώρησε λοιπόν πρός §ν τών φρεάτων, καί 
περιέμεινε νά καταβώσι δύω γυναίκες, αΐτινες έκρέ- 
μαντο είς άκραν σχοινιού ύπέρ τήν κεφαλήν του, διά 
νά τάς διαδεχθή είς τήν έγαέοιον γέφυράν των. 
Αλλ’ έν ώ περιέμενεν , εϊδεν έξερχόμενον άπό μίαν 
τών πλαγίων συριγγών φανόν , καί κατόπιν αύτού 
γνναϊκα , ής ή εύπρεπής ένδυμασία έφαίνετο άντί- 
φασις πρός τοϋ μέρους έκείνου τά ήθη. 0 λόρδος 
Βαρλέϋ , όστις , ώς ήξεύρομεν , δέν ήτον έντελώς 
άπηλλαγμένος περιέργειας, ήθέλησε νά έμβαθύνη είς 
τό μυςήριον, άλλά, μόλις προσελθών, άνεγνώρισε τήν 
πρεσβυτέραν άπό τάς δύω κυρίας, μεθ’ών εϊχε συνο- 
δοιπορήσει. Η κυρία τόν έχριρέτησεν , ώς παλαιά 
γνωριμία. Είς τά άγρια έκεΐνα βάθη τής γής δύω 
κάτοικοι τοϋ άνω κόσμου εϊναι ώς δύω συμπατριώ- 
ται άπαντώμενοι είς τόπους μεμακρυσμένους, καί 
ή σχέσις μεταξύ αύτών εύκόλως συνδέεται.

— 0 λόρδος Βαρλέϋ, άν δέν άπατώμαι, εϊπεν ή 
κυρία άφ’ ού αύτός τήν άντεχαιρέτησεν.

0 λόρδος έκλινε τήν κεφαλήν καταφάσκων, καί 
έθεώρησε μετά τίνος έκπλήξεως τήν άγνωστον κυρίαν 
ήτις τόν έγνώριζε.

— Έάς εϊδα άπαξ ή δίς, έξηκολούθησεν αύτη, 
είς τούς χορούς τού πρέσβεως τής Γαλλίας είς Λον- 
δϊνον. — Αχαρι μέρος διά περιδιάβασιν, έπρόσθεσεν 
έπειτα, δεικνύουσα περί έαυτήν.

— Πρό πάντων διά κυρίας, άπήντησε μειδιών ό 
λόρδος Βαρλέϋ. Αλλ’ή κυρία εϊναι άναμφιβόλως ίδιο- 
κτήτις τών λατομιών τούτων.

— όχι , άπήντησεν αύτη. Τα λατομία εϊναι 
ιδιοκτησία τοΰ λόρδου Ροζαμόνδου. Εγώ εϊμαι ή 
Λαίδυ Σερφείλδ, — διότι είμεθα ήναγκασμένοι είς 
αύτοπαρουσίασιν· τοιαύτη εϊναι ή έθιμοταξία τοϋ 
τόπου.

Τό όνομα τούτο ήτον γνωστόν είς τόν λόρδον 
Βαρλέϋ ώς μιάς τών έπισημοτέρων καί πλουσιω- 
τέρων οικογενειών τής άγγλικής άριστοκρατίας.

— Ηλθατε , έξηκολούθησεν ή Λαίδυ Σερφείλδ , 
νά ίδήτε τήν δίαιταν ή μάλλον τήν άθλιότητα τών 
δυστυχών τούτων οντων. Αν θέλητε νά μέ άκολου- 
θήσητε, προσφέρομαι νά σάς ξεναγήσω.

Εννοείται ότι ήθελεν έρυθριάσει ό λόρδος Βαρλέϋ 
ν’άρνηθή άπό μόνην δειλίαν τήν περιήγησιν ήτις υπό 
κυρίας τώ έπροτείνετο. Προσέτι δέ άναγεννήθη έν 
αύτω καί τις έλπίς νά δή -άλιν τήν χαρίεσσαν 
πρωινήν οπτασίαν του. Καί έβλεπε μέν ότι ή νέα 
συνοδοιπόρος του δέν εϊχε συνοδεύσει τήν πρεσβυ
τέραν της σύντροφον είς τά άνήλια έκεΐνα υπόγεια, 
τόσον άνοίκια δι’άνθος τρμφερόν ώς αύτήν, άλλά τώ 
έφαίνετο πιθανόν ότι ή γνωριμία των ύπό τοιούτους 
άρχίσασα οιωνούς, ήθελ.Λ εξακολουθήσει καί έπί τής 
έπιφανείας τής γής. Επρόσφερε λοιπόν τόν βραχίονά* 
του είς τήν Λαίδυ Σερφείλδ, καί διευθύνθησαν πρός 
τάς περαιτέρω διόδους, όπου ήναγκάσθη νά τήν

τότε έγνώρισεν ότι εύρίσκετο είς εύρυτάτην ύπό- 
γειον αίθουσαν , άνεσκαμμένην έντός τού άνθρακος, 
ής δέ ή θολωτή οροφή ήτον τόσον ταπεινή , ώστε 
άνήρ ύψηλόσωμος μόλις έδύνατο νά σταθή όρθιος έν 
αύτή. Καθ’ ό'λην δέ τήν περιφέρειαν τών τοίχων 
αύτής ήνοίγοντο όπαί σκοτειναί, καί διά τινων έξ 
αύτών τό βλέμμα έβυθίζετο είς μακράς ύπογείους 
διόδους· είς δέ τά απώτερα βάθη διήρχοντο συνε
χώς θαμβοί λύχνοι, ώς αστέρες περιφερόμενοι, καί 
εις τό μέρος ό έζωογόνει r φωτεινή αύτών περιφέ
ρεια έφαίνοντο σκιαί μέλαιναι άνω καί κάτω κινού- 
μεναι, καί έναγώνια καί ακατάληπτα σχήματα 
έκτελοϋσαι, ώς οί άολαζόμενοι έν τώ αδει.

Είς τών έργοστασιαρχών, έλθών πρός αύτόν, τώ 
έπρόσφερε νά τόν ξενάγηση, καί λαβών φανόν είς 
τάς χεΐρας, τόν περιέφερεν είς τό εύρύ καί ζοφερόν 
αύτό πανδαιμόνιον. όταν ό λόρδος Βαρλέϋ παρε- 
κάλπαζε φαιδρός παρά τήν λαμπράν έκείνην άμα
ξαν , ροφών διά τών βλεμμάτων του τά χαρίεν 
μειδίαμα τής ώραίας συνοδοιπόρου του, δέν προέ- 
βλεπε ποιον οίκτρόν τώ έπεφυλάττετο θέαμα πρό 
τού τέλους τής ιδίας ήμέρας. Η μεγάλη αίθουσα , 
έν ή εύρίσκετο , ήτον έν τών κέντρων είς ά άπέλη- 
γον οί αναρίθμητοι ζοφεροί αύλώνες τού υπογείου 
αύτού λαβυρίνθου. Πολλά φρέατα, όμοια μέ τό δι’ού 
αύτός εϊχε καταβή, διέσχιζον πολλαχού τήν οροφήν 
της, καί έκοινώνουν μετά τής έπιφανείας τής γής. 
Περί αύτά ήν άδιάκοπος τών άνθρακορύχων ή κίνη- 
σις, ώς ή τών μελισσών περί τήν τού σύμβλου οπήν, 
καί είς τήν άκραν τών σχοινιών κρεμάμενοι, οί μέν 
άνήρχοντο, οί δέ κατήρχοντο μετά τού προϊόντος 
τής έργασίας των.

0 λόρδος Βαρλέϋ ήθέλησε νά είσχωρήση είς ένα 
τών πλαγίων αύλώνων. Αλλά βυθίσας τό βλέμμα 
εις τόν πλησιέστερον, ήσθάνθη συστελλομένην τήν 
καρδίαν του, καί ψυχρανθεϊσαν τήν έπιθυμίαν του. 
11 δίοδος αύτη ήτον τόσον μακρά, ώστε τό πέρας 
της δέν έφαίνετο· τόσον δέ ταπεινή, ώστε οί έργά- 
ται ήναγκάζοντο νά τήν διέρχωνται καθ’όλον τό 
μήκός της κυρτοί, καί κύπτοντες σχεδόν όριζοντίως 
τό άνω μέρος τοϋ σώματός των. Τό δέ έδαφος της 
ήτον, έξ αιτίας τοΰ άνωθεν άδιακόπως άποσταλά- 
ζοντος ύδατος, βορβορώδες τέλ.μα , είς ο αύτοί 
ένεβάτευον έως ύπέρ μέσην τήν κνήμην. Ο λόρδος 
Βαρλέϋ έμακρύνθη άπά τήν δίοδον ταύτην, προτιθέ- 
μενος νά καταγγείλη τήν ύπαρξίν της είς τήν βουλήν 
τών λόρδων, ϊδών δέ τήν μετ’ αύτήν τουλάχιστον 
στεγνήν, καί κατά τι ύψηλοτέραν , καί μαθών ύπό 
τού οδηγού του ότι εις όλον τό άνθρακορυχεΐον δέν 
ύπήρχον αύτής ύψηλότεραι, άπεφάσισε νά διατρέξη 
αύτήν. Αλλά μόλις προύχώρησε περί τά πεντήκοντα 
βήματα, καί ή συναίσθησις ότι δέν έδύνατο νά άνορ- 
θώση τό σώμά του, ό'τι δέν έδύνατο έλευθέρως νά 
κινηθή, τό περικεχυμένον σκότος , γινόμενον όρα 
τώτερον διά τού άμυδρού φωτός τού φανού, ό συμ- 
πεπυκνωμένος καί δύσπνους άήρ, τώ ένέβαλον στενο
χώριαν , ήτις δέν ήτον άπηλλαγμένη δειλίας, καί 
ήτις, καθόσον προύχώρει, καί ό αύλών παρετείνετο, 
έκορυφούτο είς άγωνίαν σχεδόν. Ωστε , δταν τέλος 
έξήλθεν άπό τό άλλο πέρας είς μίαν τών εύρυτέρων
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παρακολουθώ κλινών βαθέως τήν κεφαλήν, καί ένθαρ- 
ρυνόμενος ΰπό τής αίδοΰς καί τοΰ παραδείγματος.

Παντού, καί είς τούς αυλώνας καί είς τάς αίθού- 
σας άπήντων άγέλας εργατών άμφοτέρων τών γενών, 
φέροντας έπί τών νώτων φορτίον βαρύτατου, καί 
κύπτοντας ύπ’ αύτό μέχρι γής, .ώστε σχεδόν έπερι- 
πάτουν τετραποδητί, όμοιάζοντες τά άχθοφάρα ζώα, 
ών έξετέλουν τήν επίπονον εργασίαν. Αλλαχού άπήν
των παϊδας τρυφεράς ηλικίας, σύροντας μετ’άγώνος 
ή ώδούντας άμάξας πλήρεις άνθράκων, καί έξαντ- 
λούντας είς τούτο τάς μόλις άναφυομένας δυνάμεις 
των. Εκατέρωθεν τών μακρών παρόδων είς τούς 
ταπεινούς αύτών τοίχους ήνοίγοντο είς ίσα διαστή
ματα μικραί όπαί, ούδέ τόσον ύψηλαί, ώστε καί 
εξαετές παιδίον νά σταθή όρθιον είς αύτάς. 0 λόρδος 
βαρλέϋ έβύθισε τό βλέμα είς τινας έξ αύτών, καί 
τω έφάνη ό'τι έν μέσω τού σκότους έβλεπεν ώς κινού- 
μενά τινα αντικείμενα.

— Αύταί είναι αί πλάγιαι πάροδοι, τώ είπεν ή 
Λαίδυ Σερφείλδ, Δσστυχής ή τύχη τών ανθρώπων 
όσοι εργάζονται είς αύτάς !

— Πώς ! εργάζονται άνθρωποι είς έκείνας τάς 
τρύπας; ανέκραξε μετά φρίκης ό λόρδος.

— Αν θέλητε νά ίδήτε μίαν αύτών, έξηκολού
θησεν ή κυρία, πρέπει ν’άποφασίσητε νά είσέλθητε 
σχεδόν ερπων.

— ίίχω τφ ό'ντι μεγάλην έπιθυμίαν νά γνωρίσω 
έκ τού σύνεγγυς τών δυστυχών τούτων τόν άθλιον 
βίον. Αλλά νά είσέλθω έκεΐ μοί φαίνεται αδύνατον. 
Τοιαύτη έπιχείρησις υπερβαίνει τά καθήκον τής χρι- 
στιανικωτέρας άφοσιώσεως.

Ακόμη ώμίλει, όταν έκ μιας τών οπών τούτων 
προέκυψε μία τών τής υπηρεσίας γυναικών, είς τήν 
μ.ίαν χεΐρα λύχνον κρατούσα , καί διά τής άλλης 
έγγίζουσα τήν γήν καί βοηδουμένη νά περιπατή. 
Εξήλθε δέ κατόπιν αύτής άλλη γυνή, κάμπτουσα 
τά γόνατα, τό άνω σώμα σχεδόν δριζοντίως κρα
τούσα, καί διά τών χειρών κρατούμενη άπό τούς 
δύω τοίχους, ό λόρδος Βαρλέϋ έμεινεν έκπληκτος, 
δέν έδύνατο νά πιστεύσφ τούς όφθαλμούς του. Η 
δευτέρα αύτη γυνή ήτον ή ώραία συνοδοιπόρος του.

— Εμμα φιλτάτη, είπεν ή Ααίδυ Σερφείλδ, ό 
λόρδος Βαρλέϋ,

Η νέα άνέβλ^ψε, έρυδρίασε σφοδρώς, καί έχαιρέ-
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'τησε. Συγχρόνως έξήλθεν άπό τό αύτό στόμιον άμά
ξιον πλήρες ορυκτού, πληρούν σχεδόν όλην τήν δίο
δον καθ’ύψος καί πλάτος, καί συρόμενον, ώς κατ’άρ- 
(χάς ύπέλαβεν ό λόρδος, ύπό μεγάλου κυνός, ώς όμως 
έκ δευτέρας όψεως παρετήρησεν, ύπό παιδίου δωδε
καετούς περίπου. Τό άθλιον ήν προσηρτημένον είς 
τήν άμαξαν δι’άλύσεως, ήτις τό έζώννυε κατά τήν 
μέσην τού σώμ,ατος. Βεβιασμένου δέ νά πίπτη πρηνές, 
όπως μή τό μέτωπόν του συντριβή έπί τού Οόλου, 
καί νά έλκη έντεΐνον είς ύπέρτατον βαθμόν τάς δυνά
μεις του, έπεριπάτει μέ τάς χεΐρας καί τούς πόδας, 
καί ά ίδρώς έτρεχε κρουνηδόν άπό τό νοσηρόν πρόσ
ωπόν του, ένώ τό στήθός του ήσθμαινεν ώς φύσσα 
'μεταλλουργού.

— Μήτερ, είπεν ή Εμμα’ ιδού ό τελευταΐός μας 
νεοσύλλεκτος.

: Τό παιδίον αύτό έχει μητέρα ασθενή καί πέντε 
αδελφούς μικρότερους, περιμένοντας άπ’ αύτό τήν 
τροφήν των. ό έπιστάτης Κ.. Φώκνερ μοί είπεν ότι 
τό είδε μίαν ήμέραν καθήμενον κατά μέρος, έν ώ έπρο- 
γευμάτιζον οί λοιποί έργάται, καί κλαΐον. Τό έρώ- 
τησεν άν πάσχη,. — Δέν πάσχω, άπεκρίθη, πεινώ. 
Αν προγευματίσω έγώ , δέν θά δειπνήσουν οί άδελ- 
φοί μου. Καί διά νά κερδίση τόν άρτον τών 
άδελφών του, εργάζεται δεκατέσσαρας ώρας τήν 
επίπονον έργασίαν ήν ίδατε, ώστε τό δυστυχές δέν 
θ’άργήση ν’άποθάνη , ώς άπέθανεν ό πατήρ του , άπό 
την πείναν.

| Καί τώ όντι τό μέτωπόν του έφερε τήν πελινδνήν 
τής πείνης σφραγίδα, καί οί πόδες του, όταν ήδέ- 
λησε ν’άνορθωθη, έκλονοΰντο ώς κάλαμοι.

— Πώς ονομάζεται; έρώτησεν ή Λαίδυ Σερ - 
φείλδ.

— Βόβ Χάβ, άπήντησεν ή Εμμα.
Καί ή μήτηρ της έσημείωσε τό όνομα έπί μικρού 

χρυσελεφάντινου χαρτοφυλακίου. Επειτα δέ άπευ- 
θυνομένη πρός τόν νέον λόρδον

— Είδατε περίπου, τφ είπεν, ό,τι ήτον δυνατόν 
νά ίδήτε τού γήινου τούτου αδου· ο,τι τούλάχιςον, 
έπρόσθεσε μειδιώσα, δύναται εύλόγως ν’άπαιτηθή 
άπό τήν χριστιανικωτέραν άφοσίωσιν. Προσέτι δέ 
τού παιδίου τούτου τό μικρόν έπεισόδιον μάς έμύη- 
σεν αρκούντως είς τά μυστήρια τών άπροσίτω-ν
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έκείνων αδύτων, ίσως τώρα έπεθυμήσατε άέοα καί 
ήλ,ιΟν.

— Τφ οντι, άπεκρίθη ό λόρδος Βαρλέϋ, ό ξένος 
ίίς τάν άτμοσφαΐραν ταύτην αισθάνεται καί τό «ςήθός 
του φυσικώς πιεζόμενον καί τήν καρδίαν τοΰ ηθικώς, 
καί ποθεί τέλος τόν ήλιον καί φαιδροτέρας σκηνάς. 
Οταν πετώμεν έπί τών φλογερών πτερύγων τού ατ
μοκίνητου ή τής άτμαμάξης, ή βλέπιυμεν τά θαυ
μάσια εκείνα τών έργοστασίων μας προϊόντα, δέν 
συλλογιζόμεθα ότι διά τήν άπόλαυσιν ήμών ταύτην 
πολλάς όργυιάς ύπό τούς πόδας ήμών χιλιάδες άν
θρωπον στενάζουσιν έν τή σκοτία καί ζώσι βίον 
αδελφόν τού θανάέου!

Μετά δε τήν ηθικήν ταύτην σκέψιν, άλ.ηθή αισθα
νόμενος άνυπομονησίαν ν'άσπασθή τόν άνω κόσμον , 
έδειξεν είς τάς κυρίας κλίμακα προσανακεκλιμένην 
είς τόν τοίχον, δι’ ής άνέβαινον κατά σειράν άδιά- 
κοπον γυναίκες ,φέρουσαι βαρέα φορτία, κρεμάμενα 
διά λωρίων άπό τών κεφαλών καί έπί τών ώμων των.

— Νομίζω , έξηκολούθησεν, οτι είς τάς κυρίας 
δέν θά είναι πολύ εύάρεστον ν’ άναβώσι κατά τόν 
τρόπον καθδνέγώ κατέβην. Η υπόγειος αύτή πτήσις 
μοί έφάνη όχληροτάτη. Αν μοί έπιτρέπητε θά σάς 
οδηγήσω διά ταύτης τής κλ.ίμακος.

Καί έθεσε τόν πόδα του είς τήν πρώτην βαθμίδα 

τής κλίμακος.
— Φυλαχθήτε! εκραξεν αίφνης ή Εμμα, καί τόν 

έσυρε βιαίως άπό τόν βραχίονα.
Μόλις δέ άπέκλινεν ό λόρδος Βαρλέϋ, καί είς τήν 

θέσιν όπου πριν ίστατο έπεσε βροχή όγγωδών λιθαν
θράκων, ών έκαστος ήρκει νά τόνφονεύση. Τής γυναι- 
κός, ήτις άνέβαινε τελευταία τήν κλίμακα, άπεκόπη 
τό λωρίον δι’ ού τό φορτίον της έκρέματο άπό τήν 
κεφαλήν της , καί οί άνθρακες έπεσαν μετά μεγάλης 
όρμής, κινδυνεύσαντες νά τήν κατασύρωσι μεθ- 
εαυτών.

— ίδού, είπεν ή Εμμα, είς τών συνηθεστέρων 
κινδύνων τών άνθρακορυχίων, καί μάλιστα τών άνα- 
βάσεων τούτων. Πολλάκις θραύονται οί ιμάντες, καί 
οί άνθρακες κρημνιζόμενοι, τραυματίζουσι καί δύ- 
νανται καί νά φονεύσωσι τάς έπομένας γυναίκας , 
αϊτινες βαρέως πεφορτισμέναι καί έκεϊναι, δέν είναι 
ευκίνητοι, ώστε νά προφυλαχθώσιν. Αν θέλητε νά 
μέ άκολουθήσητε, έλπίζω ότι δ ύναμαι νά σας δείξω 
άσφαλεστέραν άνάβασιν.

Ϋπό τήν οδηγίαν λοιπόν τής νέας Μις διήλθον
καί άλλην δίοδον , καί δι’ χμτής είς αίθουσαν , ής] 
τήν οροφήν διέσχιζε φρέαρ όπωσοΰν εύρύτερον τών! 
λοιπών εντός δ’ αύτού άνήρχετο κοχλίας ή έλικο- 
ειδής κλίμαξ ξυλίνη, καί διά τού κοχλ,ίου τούτου, 
είς μικρόν τόπον μακράν όδόν περιέχοντος, άνήρ- 
χοντο έναγωνίως καί έπιμόχθως οι αχθοφόροι έργά- 
ται· άλΛά εί καί ζοφερά καί εκτεταμένη, ήτον ομ.ως 
ή όδός αυτή ακίνδυνος καν, καί διά τούς άνερχομένους 
άνευ φορτίου i εύχρηστοτάτη, δι’8 καί έδεωρεϊτο ώς 
ή έπίσημος καταβάθρα , δι’ ής οί έπιστάται εκοι- 
νώνουν μετά τού άνθρακορυχείου.

όταν άνέβησαν, ό -ήλιος είχε δύσει.
— Η επιθυμία σας τού ν’ άσπασθήτε τόν ήλιον, 

»',πεν ή Λαίδυ Σερφείλδ πρός τόν λόρδον Βαρλέϋ,

Ή ά> α6ά8(α.

φοβούμαι θά πρέπη νά 
έχη ύπομονήν έως αύ- 
ριον. Εν τούτοις είς πε
ριφέρειαν τριών ώρών 
άπ’ έδώ δέν υπάρχει 
ξενοδοχείου κατοικη- 
τόν. Μυλόρδε, δεχθήτε 
τό όεΐπνόν μας καί τήν 
φιλοξενίαν μ.ας άφελώς 
ώς σάς τήν προσφέρο- 
μεν. 11 οικία έκείνη 
είναι τού ένοικιαστού 
Κ. Φώκνερ, άλλ’όσάκις 
έρχόμεθα, είναι όλη είς 
τήν διάθεσίν μας, καί 
οί ξένοι ήμών είναι ξέ
νοι του.

0 λόρδος Βαρλέϋ 
δέν άντέτε^ε πολύ είς 
τήν φιλόφρονα ταύτην 
ποόσκλησιν, άπαλλάτ- 
τουσαν αύτόν τού κιν
δύνου τού νά διανυκτε- 
ρεύση είς τι ρυπαρόν

οινοπωλείου ή είς τό ύπαιθρον. Μεθ’ ήμέσειχν ώραν 
έκάθητο είς τήν τράπεζαν μετά τής Λαίδυ Σερφείλδκα 
τήςθυγατρός'της. Εννοείται ότι τής συνδιάλεξις κυρίως 
περιεστρέφετο περί τό άνθρακορυχεΐον τού Γλουμυ- 
μάουθ. ό λόρδες Βαρλέϋ περιέγραφε τάς έντυπώ- 
σεις του μέ ζοφερά χρώματα. Αεν έπίστευεν, έλεγε, 
πολλοί πεμιηγηταί νά έπισκέπτωνται τά φρικώδη 
έκεϊνα βάραθρα· όσον διά κυρίας μάλιστα, άμφί- 
βαλλεν άν καί αύτή, ή Ααίδυ Ροζαμόνδ, r ίδιοκτήτις, 
είχε τήν φαντασίαν νά καταβή ποτέ είς αύτά, δι- 
[ϊσχυρίζετο δτ; ή κατεπείγουσα άνάγκη ή υπερβο
λική δόσις περιεργείας έδύνατο νά πείση γυναίκα 
είς τούτο, καί ώμολόγει ότι δέν γνωρίζει πολλάς 
έχούσας τήν άπαιτουμένην ψυχικήν δύναμιν νά τό 
άποφασίσωσιν. Επειτα δέ απέδιδε χάριτας είς τήν 
Μις £μμαν ότι, ώς άλλος έομής τούς άνεβίβασεν έκ 
τού αδου εκείνου, συ φαίνεται γνωρίζουσα τάς έλα- 
χίστας γωνίας.

— Και δλαι αύται αί πεοιφράσεις, είπε μειδιώσα 
ή Ααίδυ Σερφείλδ, δηλούσιν ότι ό λόρδος Βαρλέϋ 
έχει ού μικοάν δόσιν περιεργείας νά μάθη τί έζη- 
τούμεν εντός τού άνθρακορυχείου , καί πώς συμ
βαίνει νά γνωρίζωμεν όλας τάς άναβάθρας καί όλας 
τάς γωνίας αύτοϋ.

— Κυρία μου, μέ τρομάζετε, άπεκρίθη δ λόρδος. 
Φοβούμαι ότι άναγινώσκετί είς τήν καρδίαν μου εύ- 
κρινέστερον άφ'ό,τι τολφάϋ -έγώ ό ίδιος.

—τ Εστω λοιπόν , ύπελαβεν ή Ααίδυ Σερφείλδ· 
άφ’ού ή περιέργεια σας είναι τόση , ώστε ^καί τήν 
ομολογείτε, άνάγκη πάρα νά τήν εύχαριστήσωμεν, 
διά νά έξαγοράσωμεν κάν τήν λιτότητα τού οδοιπο
ρικού δείπνου μας.

Επειτα δέ , άφ’ού έσιώπησεν έπί τινας στιγμάς J 
καθ’ άς τό πρόσωπόν της έλαβεν έκφρασιν σοβαρω- 
τέραν καί μελαγχολικτν·



— 152 —
— Είναι δεκατρία έτη, εΐπεν, άφ’δτου άπέθανεν ό 

λόρδος Σερφείλδ μετά πενταετή συζυγίαν. Συγχω
ρήσατε , Μυλόρδε, άν τό δνομά του άναβιβάζη έπί 
τοΰ μετώπου μου νέφη. Εμπρός ξένων τό προφέρω 
σπανίως , άλλ’ ή καρδία μου αύτό μόνον προφέρει, 
όταν έζη , ό κόσμος συνεκεντροϋτο δι’ έμέ είς τόν 
φίλτατόν μου Αδόλφον* άφ’ ό'του άπέθανε, περιωρί- 
σθη είς τήν μνήμην του,—είς τήν μνήμην του, καί 
είς τήν μικράν μου Εμμαν , τήν ζώσαν εικόνα του. 
£πϊ τής κλίνης τοϋ θανάτου κείμενος, έλαβε τό 
τετραετές τότε τέκνον του έκ τής χειρός, καί φιλή- 
σας αύτό περιπαθώς είς τό στόμα, φιλτάτη Καρο
λίνα, μοί εΐπεν, έγώ άποθνήσκω. Σοί παραδίδω τήν 
θυγατέρα μας· ζήσε δ ΰτήν, έσο έπί τής γής ό 
φρουρός άγγελός της. - τελευταία παράκλη-
σίς μου· ή φιλτάτη π> τάθήκη μου, Αύται ήσαν 
αί έσχαται λέξεις τε -

Η Δαίδυ Σερφείλδ /.υπη "νταΰθα ύπό ίσχυράς 
συγκινήσεως· μετά τινας δέ στιγμ&ς έπανέλαβεν

— Αφ’έκείνης τής στιγμής ή ζωή μου διήρχετο 
μεταξύ δακρύων καί μητρικών μερίμνων. Η Ιίμμα 
μου ήτον ό μόνος τής ύπάρξεως μου σκοπός. Η καρ
δία μου δέν εΐχεν άλλην παραμυθίαν, καί οί τελευ
ταίοι τού άνδρός μου λόγοι την καθίστων Ιεράν 
δι’έμέ. Ούτω παρήλθον οί πρώτοι μήνες τής θλιβε- 
ράς μου χηρείας. Κατά τήν πρώτην δ’έπέτειον ήμέ
ραν αύτήν, παραλαβοΰσα τάν θυγατέρα μου, έπορεύ- 
θην νά κλαύσω έπί τοϋ τάφου όπου καί μόνον δι’έμέ 
κατώκει ή εύτυχία. Επέστρεφον δέ πεζή μετ’αύτής, 
όταν διά τών δακρύων μου διέκρινα γυναίκα πτωχήν, 
ήτις μάς παρηκολούθει καί έστέναζε συνεχώς. Ούδέν 
καθιστά συμπαθή πρός τάς συμφοράς τών άλλων ώς 
αί ίδιαι συμφοραί· διό σταθεΐσα, έρώτησα την γυ
ναίκα τί πάσχει , καί είς τί δύναμαι νά τήν βοη
θήσω.

— ή δυστυχία μου βοήθειαν δέν έπιδέχεται , 
άπεκρίθη έκείνη. Τόν άνδρα μου μέ τόν έπήραν ναύ
την. Ματαίως παρεκάλεσα, έκλαυσα, τοΐς είπα ότι 
μακοάντου μοί εΐναι άδύνατον νά ζήσω· έγέλασαν 
διά τά δάκρυά μου, καί μέ τόν έπήραν. Αφ’οτου 
έφυγε, περιέμενα τήν έπιστροφήν του, κ έμετροϋσα 
τάς ημέρας καί τάς στιγμάς, καί, άντί νά έλθφ 
έκεΐνος, ήλθεν εϊδησις, καί μοί άνήγγειλεν ότι .... 
έπνίγη! έφυγα, κυρία, άπό τά μέρη όπου έβλεπα 
παντού τήν εικόνα του, όπου μοί παριστάτο παντού 
τής εύτυχίας μου η άνάμνησις- έφυγα ώς παράφορος, 
καί πλανώμαι άβοήθητος είς τήν γήν, μη έχουσα 
στέγην όπου ν’άναπαύσω τήν κεφαλήν μου, μη έχουσα 
οβολόν ν’άγοράσω τής ήμέρας μου τόν ξηρόν άρτον, 
καί έπικαλουμένη ώς εύτυχίαν τόν θάνατον είτε η 
πείνα μοί τόν φέρη είτε ή άπελπισία.

Καί, καλύψασα τούς όφθαλμούς της μέ τάς δύω 
της χεΐρας, ήρχισε νά γογγίζη οίκτρώς. II συγγέ
νεια τή$ θλίψεώς της πρός τήν έδικήν μου βαθέως 
μέ συνεκίνησε.

— Καλή γυναίκα, τη είπα, δέν είσαι ή μόνη, είς 
ήν ό θεός έπεμψε τήν φοβεράν ταύτην δοκιμασίαν. 
Αν άλλων δάκρυα δύνανται νά έλαττώσωσι τών 
δακρύων σου τήν πικρίαν, έλθέ είς τόν οΐκόν μας·

έκεϊ θά ευρης άρτον διά τήν πεινάν σου, στέγην διά 
τήν κεφαλήν σου, καί ίσως τινά άνακούφισιν είς τήν 
λύπην σου.

II γυνή έδέχθη μέ ύπερβολικάς έκφράσεις εύγνω- 
μοσύνης. Επειτα δέ λαβούσα τήν Εμμαν μου είς 
τάς χεΐράς της , τήν κατεφίλει, καί τήν έκολάκευε, 
καί έπαιζε μέ αύτήν, καί έφαίνετο άγαπώσα περι- 
παθώς τό παιδίον. Είς τήν οικίαν μου τη έδωκα 
δωμάτιον έντός τοϋ κήπου.

i ί (Ακολουθεί.)

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ
ΤΗΣ ΒΡΑΖΕ ΑΟΝΝΗΣ.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΝΕΩΤΑΤΟΝ.

(Συνέχεια. φυλλάίων Α'.)

ΙΓ.
ΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΥΡΙΟΝ.

Τίτον έβδομη ώρα τής πρωίας· αί πρώται τής 
ήμέρας ακτίνες έφώτιζαν τά ύδατα τού βάλτου, είς τά 
όποια ό ή'λιος άντανεκλάτο ώς σφαίρα πυρίφλεκτος, 
όταν ό Αθως, έξυπνήσας καί άνοίξας τό παράθυρον 
τοϋ κοιτώνός του, βλέποντος πρός τήν δχθην τού 
ποταμού, είδε, δεκαπέντε σχεδόν βήματα μακράν, 
τόν έπιλοχίαν καί τούς συνοδεύσαντας αύτόν τήν προ
τεραίαν άνθρώπους, οίτινες, άφοϋ άπέθεσαν τά βαρέ
λια είς τήν οικίαν του, είχαν έπιστρέψει εί; τό ςρα- 
τόπεδον διά τής δεξιάς όδοϋ.

Αιατί, άφοϋ έπέστρεψαν είς τό στρατόπεδον, οί άν
θρωποι ούτοι έπανήλθαν πάλιν; ϊδού ή έρώτησις, 
ήτις έπαρουσιάσθη άμέσως είς τόν νοΰν τού Αθωνος.

Ο έπιλοχίας, κρατών ύψωμένην τήν κεφαλήν, 
έφαίνετο περιμένων τήν στιγμήν καθ’ ήν θά έξήρχετο
ό εύγενής ώστε νά τόν έρωτήση. ό Αθως, έκπλα- 
γείς ότι εύρισκε πάλιν έκεϊ όσους είδεν άπομακρυ- 
νομένους χθές, δέν ήμπόρεσε νά μή δείξη είς αύτούς 
τήν άπορίαν του.

— Τούτο δέν πρέπει νά σ’έκπλήξη ποσώς, κύριε, 
εΐπεν ό έπιλοχίας, διότι χθές ό ςρατηγός μοϋ παρήγ- 
γειλε ν’άγρυπνώ ύπέρ τής σωτηρίας σου, καί έπρεπε 
νά υπακούσω είς τήν διαταγήν ταύτην.

— 0 στρατηγός εΐναι είς τό στρατόπεδον ; ήρώ
τησεν ό Αθως.

— Αναμφιβόλως , κύριε , άφοϋ χθές τόν άφησες 
πηγαίνοντα έκεΐ.

— Λοιπόν περιμείνατέ με. Πηγαίνω νά τόν πλη
ροφορήσω ότι έξεπληρώσατε πιστώς τήν παραγγε
λίαν του, καί νά λάβω τό ξίφος μου τό όποιον έξέ- 
χασα χθές έστί τής τραπέζης.

— Αξιόλογα θά κάμης, εΐπεν ό έπιλοχίας· ήμεθα 
μάλιστα έτοιμοι νά σέ παρακαλέσωμεν περί τούτου.

Εφάνη είς τόν Αθωνα ότι έβλεπεν απλότητά τινα 
άαφίβολον είς τό πρόσωπον τού έπιλοχίου τούτου· 
άλλ’ίσως, έλεγε, τό περιστατικό·) τού υπογείου διή-

— 153
γείρε τήν περιέργειάν του , καί παράξενου δέν ήτον νά 
φανούν όλίγον καί είς τό πρόσωπόν του τά διαταράτ- 
τοντα τόν νοΰν του αισθήματα.

0 Αθως έκλεισε λοιπόν έπιμελώς τάς θύρας , καί 
έδωηε τά κλειδιά είς τόν Γριμώ, δστις είχε στήσει 
τήν κλίνην του είς τό έμπροσθεν τής άποθήκης δπου 
έφυλάττοντο τά βαρέλια προστέγιον. 0 έπιλοχίας 
ώδήγησε τόν κόμητα τής Φέρας είς τό ςφατόπεδον, 
καί έκεΐ φρουρά νέα, περιμένουσα, ήλλαξε τούς συν
οδεύσαντας τόν Αθωνα τέσσαρας άνδρας.

Αρχηγός τής νέας ταύτης φρουράς ήτον ό υπασπι
στής Διγμπύ, όςτς καθ’όλον τόν δρόμον προσήλωσεν 
έπί τοϋ Αθωνος βλέμματα τόσον όλίγον ένθαρρυν- 
τικά , ώστε ό Γάλλος , άπορών, διελογίζετο πόθεν 
άράγε προήρχετο ή τοσαύτη πρός αύτόν έπιτήρησις 
καί αύστηρότης, ένφ τήν προτεραίαν τόν είχαν άφή- 
σει έντελώς έλεύθερον.

ήκολούθησεν έν τούτοις τόν δρόμον του πρός τό 
γενικόν στρατόπεδον, περιορίζων είς τά ένδότερα 
τών στοχασμών του δσας παρατηρήσεις οί άνθρωποι 
καί τά πράγματα τόν έβίαζαν νά κάμη. ΙΙύρεν είς 
τήν σκηνήν τοϋ στρατηγού, όπου τόν είχαν έμβάσει 
τήν προτεραίαν , τρεις άνωτέρους άξιωματικούς, 
ήτοι τόν άντιστράτηγον τού Αΐώγκ καί δύω συνταγ. 
ματάρχας. ό Αθως έγνώρισε τό ξίφος του, κείμενον 
άκόμη έπί τής τραπέζης τού στρατηγού, είς τήν 
αύτήν θέσιν δπου χθές τό εΐχεν άφήσει.

Κάνείς άπό τούς άξιωματικούς τούτους δέν εΐχεν 
ΐδεϊ τόν Αθωνα, καί κάνείς έπομένως δέν τάν έγνώ
ριζεν. 0 άντιστράτηγος τού Μώγκ ήρώτησε τότε, 
ϊδών αύτόν, άν ήτον ό εύγενής έκεΐνος μέ τόν όποιον 
έςήλθεν ό στρατηγός άπό τήν σκηνήν.

— Ναι, έξοχώτατε, εΐπεν ό έπιλοχίας, αύτός ό 
ιοιος είναι.

— Αλλ’έγώ, εΐπεν ό Αθως μέ υπερηφάνειαν, δέν 
τόάρνοϋμαι, νομίζω. Καί τώρα, κύριοι, συγχωρήσατε 
καί έμέ νά σας έρωτήσω πρός τί όλαι αύταί αί έξε- 
τάσεις, καί ιδίως νά σάς ζητήσω εξηγήσεις τινάς 
περί τού τρόπου μέ τόν όποιον τάς άπευθύνετε.

— Κύριε, εΐπεν ό άντιστράτηγος, άν σ’έξετάζω- 
μεν, έχομεν τό δικαίωυ.α νά τό κάμωμεν· καί, άν 
σ εςεταςωμεν μ αυτόν τον τροπον , ο τροπος αυτός 
άρμόζει, πίστευσέ με, είς τήν περίστασιν.

— Κύριοι, εΐπεν ό Αθως, δέν ήξεύρετε ποιος είμαι· 
ό,τι όμως χρεωστώ νά σάς είπώ, εΐναι ότι δεν γνω
ρίζω έδώ δμοιόν μου άλλον παρά τόν στρατηγόν 
Μώγκ. Πού εΐναι ό στρατηγός ; άς μέ φέρουν ένώ- 
πιόν του, καί, άν αύτός έχη τι νά μ’έρωτήση, θά τοΰ 
άποκριθώ, καί αί αποκρίσεις μου θά τόν εύχαριςήσουν, 
ελπίζω. Σάς έπαναλαμβάνω , κύριοι, πού εΐναι ό 
στρατηγός ,·

— Αί! μά τήν άλήθειαν ! τό ήξεύρεις καλήτερα 
«πό ημάς πού εΐναι, εΐπεν ό άντιστράτηγος.

— Εγώ;
— Βέβαια, σύ.
— Κύριε, εΐπεν ό Αθως, δέν σέ καταλαμβάνω.
— βά μέ καταλάβης· καί έν πρώτοις, λάλει καί 

«ϋ όλίγον σιγαλώτερα, κύριε. Τί σού είπε χθες ό 
στρατηγός;

Ο Αθως έχαμογέλασε περιφοονητικώς.
(Φυλλάόιον 3Ι,τίμ. Β')

— Δέν πρέπει νά χαμογελάς, άπεκρίθη παρορ
γισμένος είς τών συνταγματαρχών, άλλά ν’ απο
κρίνεσαι.

— Καί έγώ, κύριοι, σάς λέγω ότι δέν θά σάς 
άποκριθώ ποτέ, ένόσω δέν μέ φέρετε έμποοσθεν τοϋ 
στρατηγού.

— Αλλά σύ γνωρίζεις, έπανέλαβεν ό αύτός συν
ταγματάρχης, ότι ζητείς πράγμα άδύνατον.

— ΐδού καί δευτέραν φοράν άκούω τήν παοά- 
δοξον ταύτην άπόκρισιν είς τήν αϊτησίνμου, άπε
κρίθη ό Αθως, ό στρατηγός εΐναι άπών;

Μέ τόσην ειλικρίνειαν ήρώτησε τούτο ό Αθως, καί 
τό πρόσωπον τοϋ εύγενούς τούτου έξέφραζε τόσον 
άφελώς τήν άπορίαν του, ώστε οί τρεις αξιωματικοί 
διεύθυναν βλέμματα συνεννοήσεως πρός άλλήλους. 
Διά συναινέσεως δέ σιωπηλής τών λοιπών δύω , ά 
άντιστράτηγος έλαβε τόν λόγον.

— Κύριε, εΐπεν, ό στρατηγός σέ άφησε χθες είς 
τά όρια τού μοναστηριού ;

— Ναί, κύριε.
— Καί έπήγες ....
— Είς τούτο δέν έχω ν’άποκριθώ έγώ, άλλ’έκείνοι 

οίτινες μέ συνώδευσαν. Σστρατιώταί σας είναι, καί 
έρωτήσατέ τους.

— Αλλ’άν μάς άρέση νά σ’έρωτήσωμεν τόν ίδιον;
— Τότε, θά μοοϋ άρέση νά σάς άποκριθώ καί έγώ, 

κύριε, ότι δέν έξαρτώμαι έδώ άπό κάνένα, ότι δεν 
γνωρίζω άλλον παρά τόν στρατηγόν , καί είς αύτόν 
μόνον θ’άποκριδώ.

— Καλά, κύριε· πλήν, έπειδή ήμεΐς άρίζομεν, 
θά συγκροτήσωμεν πολεμικόν συμβούλιον, καί, όταν 
εύρεθής ένώπιον τών δικαστών, τότε έξ άνάγκης 
πρέπει ν’άποκριθής.. Ζ 1 Λ w X V» , , XΤό πρόσωπόν του Αθωνος εοειζεν απορίαν και 
περιφρόνησιν, άντί τού φόβου τόν όποιον, μετά τήν 
άπειλήν ταύτην, έπερίμεναν νά ίδούν οί αξιωμα
τικοί.

— Δικαστάς Σκώτους ή Αγγλους νά δεχθώ έγώ, 
ό υπήκοος τοϋ βασιλέως τής Γαλλίας, έγώ, ό κατα
φυγών είς τήν προστασίαν τής βρεταννικής τιμής ! 
Είστε τρελλοί, κύριοι ! εΐπεν ό Αθως σηκόνων τούς 
ώμους του.

Οί άξιωματικοί έκύτταξαν άλλήλους.
— Τότε , κύριε, είπαν, διατείνεσαι ότι δέν γνω

ρίζεις ποΰ εΐναι ό στρατηγός ;
— Είς τούτο, σάς άπεκρίθην ήδη, κύριοι.
— Ναί, πλήν άπεκρίθης πράγμα άπίστευτον.
— Καί μολαταύτα άληθές, κύριοι. Οί ισοβάθμιοί 

μου συνήθως δέν ψεύδονται ποτέ. Είμαι εύγενής, σάς 
είπα· καί δταν φορώ τό ζίφος τοΰτο, τό όποιον άπό 
ύπερβολικήν εύγένειαν άφήκα χθές είς τήν τράπεζαν 
ταύτην, όπου άκόμη καί σήμερον εύρίσκεται, κάνείς, 
πιστεύσατέ με , δέν μοϋ λέγει πράγματα τά όποια 
δέν θέλω ν’άκούω. Σήμερον είμαι άοπλος· άν νομί
ζετε ότι είστε δικασταί μου , δικάσατέ με· άν ήστε 
δήμιοί μου, φονεύσατέ μέ. 4

— Αλλά, κύριε; . ..ήρώτησε μέ φωνήν φιλοφρο- 
νες-έραν ό αντιστράτηγος, καμφθείς άπό τό μεγαλείο)) 
καί τήν άταραξίαν τής ψυχής τοϋ Αθωνος.

— Κύριοι, ήλθα νά ομιλήσω έμπιστευτικώς μέ 
20.
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τόν στρατηγόν σας περί ούσιωδών υποθέσεων. Η 
ύποδοχή τήν όποιαν εις έμέ έκαμε, δέν ήτον υπο
δοχή κοινή. Περί τούτου ήμπορεΐ νά σάς πείσΐ) ή 
διήγησις τών στρατιωτών σας. Η τοιαύτη ύποδοχή 
τοϋ στρατηγού είναι σημ,εΐον δτι μ’ έθεώρει άξιον 
ύπολήψεως. Δεν θά ύποθέσετε λοιπόν, νομίζω, οτι θά 
σάς φανερώσω τά μ-υστικά μου, καί πολύ όλιγώ- 
τερον τά μυστικά του.

— Αλλά, τέλος πάντων, τά βαρέλια αύτά τί 
περιείχαν;

— Δεν ήρωτήσατε περί τούτου τούς στρατιώτας 
σας ; τί σάς άπεκρίθησαν ;

— Οτι περιείχαν πυρϊτιν καί μόλυβδον.
— Καί άπό ποιον έγνώριζαν τούτο ; θά σάς τό 

είπαν καί αύτό βέβαια.
— Από τόν στρατηγόν· πλήν ήμεΐς δέν άπατώ- 

μεθα.
— Προσέξατε καλά, κύριοι· τοϋτο λέγοντες, δέν 

δείχνετε πλέον ψεύστην έμέ, άλλά τόν στρατη
γόν σας.

Οί άξιωματικοί έκυττάχθησαν καί πάλιν· ό δέ 
Αθως ήκολούθησεν·

— Εμπροσθεν τών στρατιωτών σας, ό στρατη
γός μού είπε νά περιμείνω όκτώ ήμέρας, καί ότι 
έντός όκτώ ήμερών θά μού έδιδε τήν προσήκουσαν 
άπόκρισιν. Εφυγα έγώ ; οχι, περιμένω.

— Σου είπε νά τόν περιμείνης όκτώ ήμέρας ! 
άνάκραξεν ό αντιστράτηγος.

— Τόσον καλά μού τό είπε, κύριοι, οτι έχω 
πλοϊον άγκυροβολημένον εις τάς έκβολάς τοϋ ποτα
μού, καί ήδυνάμην άξιόλογα νά έμβώ είς αύτό χθές 
καί ν’ άναχωρήσω. Αν λοιπόν έμεινα, έμεινα μόνον 
καί μόνον θέλων νά συμμορφωθώ μέ πήν έπιθυμίαν 
τού στρατηγού, διότι ή Εξοχότης Του μέ παρήγγείλε' 
νά μήν άναχωρήσω προτού νά λάβω καί τελευταίαν1 
άκρόασιν παρ’αΰτοϋ, τήν όποιαν ό ίδιος προσδιώρισεν 
είς τήν όγδόην άπό χθές ήμέραν. Σάς έπαναλαμβάνω 
λοιπόν δτι περιμένω.

Εστράφη τότε ό αντιστράτηγος πρός τούς δύω 
άλλους αξιωματικούς, καί μέ φωνήν σιγαλήν εϊπεν· 

— Αν ό κύριος ούτος λέγνι αλήθειαν, υπάρχει 
έλπίς άκόμη. ό στρατηγός έλαβεν ίσως ανάγκην νά 
τελειώστι υποθέσεις τινάς τόσον μυστικάς, ώστε ένό- 
μισεν άπρεπον νά τάς φανεοώση καί είς ήμάς άκόμη. 
Η προθεσμία τότε τής άπουσίας του θά ήναι οκταή
μερος.

Επειτα, στραφείς πρός τόν Αθωνα, είπε·
— Κύριε, ή μαρτυρία σου είναι είς άκρον σπου

δαία· θέλεις νά τήν έπαναλάβης ενόρκως ;
— Κύριοι, άπεκρίθη ό Αθως, έζησα πάντοτε είς 

κόσμον δπου ό απλούς λόγος μου έθεωρήθη ώς ό 
ίερώτερος τών όρκων.

— Αύτήν τήν φοράν δμως, κύριε, ή περίστασις 
είναι σοβαρωτέοα δλων έκείνων είς τάς όποίας εύρέ- 
θης έως τώρα. Πρόκειται περί τής σωτηρίας ολο
κλήρου στρατού. Συλλογίσου καλά, ό στρατηγός 
έγεινεν άφαντος, καί ήμεΐς τόν ζητούμεν. Η άπουσία 
του εϊναι άρά γε φυσική ; Επράχθη άρά γε έγκλημα ; 
Πρέπει νά φέρωμεν τάς έρεύνας μας είς τό έπακρον

'Πρέπει νά περιμείνωμεν ύπομένοντες; Τήν στιγμήν 
αύτήν, κύριε, τό πάν έξαρτάται άπό τήν λέξιν τήν 
όποιαν μέλλεις νά προφέρτις.

— Οταν μ’ έρωτάτε κατ’ αύτόν τόν τρόπον, δέν 
διστάζω πλέον νά σάςάποκριθώ, εϊπεν ό Αθως. Ναι, 
ήλθα νά όμιλήσω έμπιστευτικώς μέ τόν στρατηγόν 
Μώγκ, καί νά ζητήσω άπόκρισιν είς μερικάς ύπο- 
θέσεις· ναι, ό στρατηγός, μή δυνάμενος άναμφιβό
λως νά έκφράση γνώμην πρό τής περιμενομένης 
μάχης, μ’έπαρακάλεσε νά μείνω όκτώ ήμέρας άκόμη 
είς τήν οικίαν αύτήν δπου κατοικώ, ύποσχεθείς νά 
τόν ίδώ μετ’ όκτώ ήμέρας· ναΐ , δλα ταύτα εϊναι 
άληθή, τό ομνύω ένώπιον τοϋ Θεού, δστις είναι μόνος 
κύριος τής ζωής μου καί τής ζωής σας.

Ο Αθως έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας μέ τοσαύτην 
ϊ μεγαλοπρέπειαν καί έπισημότητα, ώστε οί τρεις 
αξιωματικοί σχεδόν έπείσθησαν. Μολαταύτα, είς τών 
συνταγματαρχών έκαμε καί τελευταίαν άπόπειραν.

— Κύριε, είπε, μολονότι πειθόμεθα τώρα δτι μάς 
λέγεις άληθειαν, κρύπτεται έν τούτοις είς δλα ταΰτα 
παράδοξον μυστήριον, ό στρατηγός εϊναι άνθρωπος 
φρονιμώτατος· πώς λοιπόν νά παραιτήση κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον τόν ςφατόν του τήν παραμονήν τής μάχης, 
χωρίς νά είδοποιήση τούλάχιστον ένα έξ ήμών; Τό 
κατ’ έμέ, δέν ήμπορώ νά πιστεύσω, τό όμολογώ , 
δτι παράδοξον περιστατικόν δέν εϊναι αιτία τής 
άπομακρύνσεώς του ταύτης. Χθές, άλιεΐς ξένοι ήλθαν 
νά πωλήσουν έδώ όψάρια , καί τούς έδωκαν κατά
λυμα είς τό σκωτικόν στρατόπεδον, είς τόν δρόμον 
δηλαδή τόν όποιον ήκολούθησεν ό στρατηγός δταν 
έπήγε μαζί σου είς τό μοναστήριον, καί δταν έπέ- 
στρεψεν. Είς τών άλιέων τούτων συνώδευσε τόν 
στρατηγόν μέ φανάριον, καί σήμερον τό πρωί καί 
πλοϊον καί άλιεΐς έγειναν άφαντοι, άναχωρήσαντες 
άπόψε τήν ώραν τής παλίρροιας.

— Εγώ, εϊπεν ό αντιστράτηγος, δέν βλέπω 
τίποτε παράξενον είς τούτο· διότι τέλος πάντων οί 
άνθρωποι αύτοί δέν ήσαν αιχμάλωτοι.

— Οχι · πλήν έπαναλαμβάνω δτι είς έξ αύτών 
I έφεγγε τού στρατηγού καί τού κυρίου έδώ είς τό 
υπόγειον τοϋ μοναστηριού, καί ό Διγμπύ μάς έβε- 
βαίωσεν δτι ό στρατηγός εϊχε πολλάς υποψίας είς 
τούς ανθρώπους τούτους. Ποιος λοιπόν μάς έγγυά- 
ται δτι οί άλιεΐς ούτοι δέν ήσαν συνεννοημένοι μέ 
τάν κύριον έδώ, καί δτι, τού πράγματος γενομένου, ά · 
κύριος, γενναίος ων άναμφιβόλως, δέν έμεινεν έδώ 
θέλων νά μάς άποκοιμίση διά τής παρουσίας του, καί 
νά μάς έμποδίση άπό τού νά διευθύνωμεν δπου πρέ
πει τάς έρεύνας μας ;

Η ομιλία αύτη έκαμεν έντύπωσιν είς τούς δύω 
άλλους άξιωματικούς.

— Κύριε, εϊπεν ό Αθως, συγχώρησέ με νά σού 
εΐπώ δτι ό συμπερασμός σου ούτος, εύλογος ών κατά 
τά φαινόμενον, δέν εϊναι καθόλου βάσιμος είς δ,τι 
μέ άποβλέπει. Λέγεις δτι έμεινα θέλων ν’ άπομα- 
κρύνω τάς υποψίας, ένφ έγώ έχω τάς αύτάς υπο
ψίας καθώς σείς , καί σάς λέγω· Είναι άδύνατον , 
κύριοι, τήν παραμονήν τής μάχης ν’άνεχώρησεν ό 
στρατηγός, χωρίς νά είπή τίποτε είς κανένα. Ναι,

είς δλα ταύτα κρύπτεται μυστήριον παράδοξον ναι, 
αντί νά ς-έκεσθε άργοί, καί νά περιμένετε, πρέπει νά 
δείξετε δσην ένεστιν άγρυπνίαν καί δραστηριότητα.! 
Εγώ είμαι αιχμάλωτός σας, κύριοι, μέ λόγον τιμής, 
ή δπως άλλως θέλετε. Η τιμή μου απαιτεί νά γνω- 
ρισθή τί έγεινεν ό στρατηγός Μώγκ, καί άν μάλις-α 
μού έλέγετε· Φύγε, θά έλεγα· όχι, μένω.—Καί άν 
ήρωτάτε τήν γνώμην μου, θά έπρόσθετα· Ναι, ό στρα
τηγός είναι θύμα άγνώστου τινός συνωμοσίας,|διότι, 
άν ήθελε ν’άφήση τό στρατόπεδον, θά μού τό έλεγε. 
Ζητείτε λοιπόν, έρευνάτε , έρευνήσατε τήν γήν, 
ερευνήσατε τήν θάλασσαν ό στρατηγός δέν άνεχώ
ρησεν, ή τούλάχιστον δέν άνεχώρησε μέ τήν θέλη- 
σίν του.

Ο αντιστράτηγος ένευσε πρός τούς λοιπούς άξιω- 
ματικούς.

— όχι, κύριε, εϊπεν, δχι· προχωρείς πολύ καί σύ 
τήν φοράν ταύτην. 0 στρατηγός δέν ύπέφερε ποσώς 
άπό τά συμβάντα· άπ’ έναντίας, αύτός διεύθυνε τά 
συμβάντα, ό,τι κάμνει τήν σήμερον δ Μώγκ, τό 
έκαμε συχνάκις· έχομεν άδικον λοιπόν νά τρομά- 
ζωμεν. Η άπουσία του θά ήναι βραχεία άναμφιβό
λως, καί άς προσέξωμ,εν καλά μήπως, μέ μικροψυ
χίαν τήν όποιαν αύτός ό στρατηγός θά μάς όνει- 
δίση ώς έγκλημα, διαδώσωμεν τήν άπουσίαν του καί 
παραλύσωμεν τόν στρατόν. 0 στρατηγός μάς δίδει 
δείγμα μέγιστον τής πρός ήμάς εμπιστοσύνης του· 
άς φανώμεν αύτής άξιοι. Κύριοι, σιωπή βαθεΐα άς 
καλύψη δλα ταύτα μέ πέπλον άδιαπέραστον άς 
φυλάξωμεν έδώ τόν κύριον, δχι διότι δυσπιστοΰμεν 
είς αύτόν περί τοΰ έγκλήμ.ατος, άλλά διότι κατ’αύτόν 
τόν τρόπον θά φυλαχθή καλή,τερα τό μυστήριον τής 
άπουσίας τοϋ στρατηγού, περιοριζόμενον είς ήμάς 
μόνον. Μέχρι νεωτέρας διαταγής λοιπόν, ό κύριος 
θά διαμένρ είς τό στρατόπεδον.

— Κύριοι, εϊπεν ό Αθως, λησμ.ονεΐτε δτι τήν 
νύκτα ταύτην ό στρατηγός μού έμπιστεύθη παρα
καταθήκην τήν όποιαν πρέπει νά φυλάττω. Δότε 
μου δσην φρουράν θέλετε· όεσμεύσατέ με, άν έπι- 
θυμήτε, άλλ’άφήσατέ μου τήν οικίαν, δπου κατοικώ, 
ώς φυλακήν. Αλλως, ό στρατηγός, δταν έπιστρέψη, 
θά σάς έπιπλήξτ) (σάς τό όμνύω είς τόν λόγον τής 
τιμής μου ώς εύγενής) δτι κατά τοϋτο τόν έδυσαρε- 
στήσατε.

Οί άξιωματικοί έσυμβουλεύθησαν όλίγας στιγμάς 
μεταξύ των, καί μετά ταύτα ό άντιστράτηγος^εϊπεν

— Ας ήναι, κύριε· έπίστρεψε είς τήν οικίαν σου.
Επειτα έδωκαν είς αύτόν φρουράν πενήντα άνδρών, 

ήτις τόν έκλεισεν είς τήν οικίαν του, έχουσα αύτόν 
άδιακόπως ύπό τήν δρασίν της.

Τά μυς-ικόν έφυλάχθη· άλλ’αί ώραι, άλλ’αί ήμέραι 
παρήρχοντο, καί ό στρατηγός δέν έπέστρεφε, καί 
κάνεις δέν έμάνθανε τίποτε περί αύτού.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΪ ΔΕΥΤΕΡΟΪ ΤΟΜΟΥ.

ΚΛΑΔΕΡΟΥ
Ο ΑΪΛΙΚΟΣ.

ΔΙΗΓΗΜΑ.
Ύπύ Ε. Λ. ΒονΑγουερ. 

Μεταορασθεν έκ τοΰ αγγλικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Έραοτοϋ έ^ομοΑόγηοις.
0 Καλδερών ύπεδέχθη τόν νέον άξιωματικόν είς 

τήν θύραν τού δωματίου του μέ σέβας προφανές καί 
σχεδόν πλήρες άγάπης.

— Κύριε Μαρτίνε , είπε , καί είς τήν τρέμουσαν 
μελωδίαν τής λιγυράς του φωνής διεκρίνετο χορδή 
άληθινοϋ αισθήματος,—σού χρεωστώ τόσην εύγνω
μοσύνην, δσην ποτέ άνθρωπος είς άνθρωπον άλλον δύ- 
ναται νά χρεωςη. Πρώτη η φιλική σου χειρ μ’έχει- 
ραγώγησεν είς τό στάδιον τού δημοσίου μ.ου βίου.
II εύτυχία μου αρχίζει άπό τήν ώραν καθ’ήν έμβήκα 
είς τήν πατρικήν σου οικίαν ώς διδάσκαλός σου. 
όταν ό καρδινάλιος δούξ σ’έπροσκάλεσεν είς Μαδρίτ, 
έγώ ώς τοιοϋτος σέ συνώδευσα· καί δταν , μετά 
ταύτα, μετέβης είς τό στρατόπεδον, καί δέν είχες 
πλέον άνάγκην τών ειρηνικών μου μαθημάτων, έζή- 
τησες άπό τόν ένδοξον συγγενή σου, ώς μόνην χάριν, 
τήν περίθαλψιν τού Καλδερώνος. Ηύτύχησα νά κερ- 
δήσω τήν εύνοιαν τοϋ δουκός, καί έκτοτε ή πρόοδός 
μου υπήρξε ταχυτάτη. Από τόν καιρόν έκεΐνον δέν 
άπηντήθημεν πλέον· νά τολμήσω σήμερον νά ελ
πίσω δτι είναι είς τήν έξ ουσίαν τού Καλδερώνος νά 
απόδειξη δτι δέν εϊναι αγνώμων ;

— Ναι, άπεκρίθη προθύμως ό Φονσέκας, είς τήν 
εξουσίαν σου εϊναι νά μέ σώση,ς άπό τήν έπαπειλοϋ- 
σάν με μεγάλην συμφοράν. Είς τήν εξουσίαν σου εϊναι, 
τούλάχιστον, ούτω νομίζω, νά μέ καταστήσεις τόν 
εύδαιμ,ονέστατον τών θνητών !

— Κάθου, σέ παρακαλώ, κύριε. Καί κατά ποιον 
τρόπον, νά ζή,ς; Πρόσταζε έλεύθερα.

— Γνωρίζεις , εϊπεν ό Φονσίκας , δτι είμαι μέν 
συγγενής, δέν χαίρω δέ καί τήν εύνοιαν τού δουκός 
τής Λέρμης.

— Οχι δά, όχι δά, τόν διέκοψε μέ γλυκύ καί 
θωπευτικόν μειδίαμα ό Καλδερών, άδικεΐς μεγά- 
λως τόν ένδοξον προστά+ην μου· σέ άγαπά, μόνον 
είς τάς νεανικάς σου παρεκτροπάς εϊναι ολίγον έναν- 
τίος.

— Τώ δντι, ή τιμιότης είναι παρεκτροπή! Δέν 
υποφέρω βέβαια τόν-jβίον τών προθαλάμ.ων· δέν 
ήμπορώ , καθώς ό δούξ αύτός τής Λέρμης , νά μι
σήσω καί τόν πλησιέστατον τών συγγενών μ.ου, άν 
ή σκιά αύτού θεωρηθή, ώς πρόσκομμα είς τά σιψι.- 
φέροντά μου. Κατάγομαι άπό τήν φυλήν τού Πελα-
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γιου, καί ό'χι τοϋ Οππά· επαγγέλλομαι δέ, ώς αρ
χαίος Περσης μάλλον ή νεότερος Ισπανός, νά δα
μάζω ίππον, νά κινώ ζίφος καί νά λέγω άλήθειαν.

II μορφή, τό ήθος καί ή φωνή τοϋ νέου αξιωμα
τικού, λέγοντος τά ανωτέρω, ένέφαιναν τοσαύτην 
προθυμίαν καί γενναιότητα, ώστε πλήρης άντίθεσις 
έφαίνετο μεταξύ αύτών καί τού ανεξιχνίαστου μετώ
που καί τής προσποιητής τού Καλδερώνος γλυκύ- 
τητος· τούτο δε διήγειρε πρός ώραν είς τόν έπιτή 
δε·.ον καί βαθύνουν έκεΐνον αύλικόν ακούσιον ταπει- 
νώσεως αίσθηαα.

— Αλλ’ άς άφήσωμεν αύτά , ήκολούθησεν ό Φον 
σέκας. ΐδού ή ιστορία μ.ου καί r αίτησίς μου. Γνω
ρίζεις οτι λατρεύω πρό πολ.λοΰ τήν Βεατρίαν Κοέλλου;

— Βεατρίαν! έπανέλαβε μ’ επιτήδευσήν απροσε
ξίαν, άλλά καί με ήλλοιωμένην οψιν , ό Καλδερών· 
γ'λυκύ όνομα τώ οντι. Τό όνομα τής μητρός μου !

—■ Τής μητρός σου ! Αλλ’ ή μήτηρ σου, ήκουσα, 
νομίζω, ότι ώνομάζετο Μαρία Σανδάλη;

— Μάλιστα· Μαρία Βεατρία Σανδάλη, έπανέ
λαβεν άδιαφόρως ό Κ,αλδερών. Αλλ’άκολούθει. Ηκουσα 
ότι, μετά τήν τελευταίαν έπιστροφήν σου είς Μαδρίτ, 
όταν, άπών είς Πορτουγαλλίαν, δεν ηύτύχησα νά σέ 
ίδώ, έδυσαρέστησες τόν δούκα, έπιθυμήσας νά σύνα
ψης συνοικέσιον άνάρμοστον πρός τό γένος σου. Ποία 
λοιπόν είναι αύτή ή Βεατρία Κοέλλου ;

— Κόρη ορφανή , αφανούς γένους καί καταστά- 
σεως. Γίήπιον έτι ούσα, έγκατελείφθη εις τήν φρον
τίδα γυναικός τίνος, ήτις νομίζω έχρημάτισε τροφός 
της. Αποκατεστάθησαν άμφότεραι είς Σεβιλλίαν, 
προμηθευόμεναι τήν τροφήν διά τής έργασίας τής 
γυναικός έκείνης, έως οτου ή Βεατρία έφθασε τό δέκα
τον τέταρτον έτος τής ηλικίας της. Τότε, έκείνη μέν 
εγεινε παράλυτος, καί έπομένως άνίκανος είς έργα
σίαν, ή δέ Βεατρία, ώς κόρη άγαθή καί εύαίσθητος, 
θέλουσα ν’ άνταμείψνι τάς προτέρας εύεργεσίας της, 
άπεφάσισε νά γηροκομήσγ είς τό έξής τήν προστάτιν 
της. Είχε λαμπράν, γλυκεϊαν καί εύλύγιστον φωνήν· 
τό προτέρημα τούτο εγεινε γνωστόν είς τόν έφορον 
τοϋ θεάτρου τής Σεβίλλίας , όστις έπρότεινεν είς 
αύτήν προτάσεις λίαν έπωφελεϊς άν ήθελε νά μισθωθή 
εις τό ρηθέν θέατρον. Η Βεατρία, φύσει άθώα καί 
απονήρευτος, δέν έγνώριζε τοϋ έπαγγέλματος τούτου 
τούς κινδύνους· όθεν έδέχθη προθύμως τά μέσα διά 
τών όποίων ήόύνατο νά περίθαλψη τήν παρακμάζου- 
σαν ήλικίαν τής μοναδικής φίλης της. Κατ’έκεΐνον 
τόν καιρόν, ήμεΐς έσταθμεύαμεν εί Σεβιλλίαν, έπι- 
τηροϋντες τούς ύποπτους Μαυρίσκους,

— Α ! τούς βδελυρούς απίστους! έμουρμούρισε, 
τριζων σκληρώς τούς όδόντας <5 Καλδερών.

—- Ειόα τήν Βεατρίαν καί τήν ήγάπησα έκ 
πρώτης όψεως, Δεν λέγω, έπρόσθεσεν έρυθριών ό 
Φονσεκας , ότι ό έρως τόν όποιον κατ’άρχάς συνέ
λαβα ήτον άξιος αύτής· άλλ’ ή αρετή της εκέρδησε 
ταχέως τήν ύποληψίνμου, καθώς καί τήν άγάπην 
μου. Αφήσας τήν Σεβιλλίαν, έσπευσα είς άναζή- 
τησιν τοϋ πατρός μου, θέλων νά λάβω τήν συγκα- 
τάθεσίν του είς τόν γάμον μου μετά τής Βεατφίας. 
Γνωρίζεις πόσον αί προλήψεις τών εύγενών μας είναι

ακατανίκητοι. Είς τό μεταξύ τούτο, ή φήμη της 
ώραιοτητος καί τής ευφωνίας τής νέας ύποκριτρίας 
ιφθασεν είς Μαδρίτ, καί μετεκαλέσθη ενταύθα κατά 
προσταγήν βασιλικήν. Εσπευσα λοιπόν νά μεταβώ 
είς Μαόρίτ, προφασιζόμενος ότι έζήτουν προβιβασμόν. 
Συ, καθώς είπες, έλειπες τότε είς Πορτουγαλλίαν 
δι υπηρεσίαν πολιτικήν. Εζήτησα τόν δούκα τής 
Λέρμης· έπεκαλέσθην τήν συνδρομήν του, αϊτών 
θεσιν τινά όποιανδήποτε είς τήν εύρεΐαν τών Ισπα
νών αυτοκρατορίαν, — άδιάφορον ύπό ποιον κλίμα,— 
όπου, μακράν ευρισκόμενος τών προλήψεων τού γένους 
καί τοϋ βαθμού, καί έχων πόρους σταθερωτέρους τών 
στρατιωτικών, νά νυμφευθώ τήν Βεατρίαν. ό ευ
προσήγορος δούξ έφάνη μάλλον αδυσώπητος τοϋ 
αύστηροϋ βαρόνου. Εφυγα εύθύς καί έπήγα εις τήν 
Βεατρίαν· τής είπα ότι άλλο τι δέν είχα νά τής 
προσφέρω είμή μόνον τήν καρδίαν καί τήν δεξιάν 
μου. Αύτή όμως έκλαυσε καί άπεποιήθη.

— Διότι δέν ήσουν πλούσιος ;
— Εντροπή, κύριε! οχι διότι δέν ήμουν πλού

σιος, άλλά διότι δέν ήθελε νά γείνη πρόσκομμα 
είς τήν τύχην μου, καί νά μέ έξορίση άπό τήν γήν 
τής γεννήσεώς μου. Τήν επιούσαν, έλαβα διαταγήν 
αύστηράν νά μεταβώ είς τά στρατόπεδον , καί τήν 
όιαταγήν ταύτην συνώδευε δίπλωμα προβιβασμού. 
Ημουν εραστής, άλλ’ήμουν καί Ισπανός· νά μήν υπα
κούσω είς τήν διαταγήν, ήτον άτιμία. Η έλπίς ήρ- 
χισε νά γεννάται είς τήν καρδίαν μου· έβλεπα έμ
προσθεν μου πρόοδον , πλούτη. Τπεσχμθημεν πρός 
άλλήλους πίστιν άμοιβαίαν. Μετά ταϋτα, έπέςρεψα 
είς τό στρατόπεδον. II άλληλογραφία μας ήκολούθει. 
Τέλος πάντων, αί έπιστολαί της μ’έτρόμαξαν. Μέ 
όλας τάς όποίας έμεταχειρίζετο προφυλάξεις , είδα 
ότι άπεστρέφετο τό έπάγγελμά της , καί ήτον 
περίφοβος διά τούς κινδύνους είς τούς οποίους 
τήν έξέθετεν· ή γραία, ί μόνη οδηγός καί σύντροφος 
αύτής, έπνεε τά λοίσθια· ή δυστυχία τήν κατέβαλ
λεν· άπηλπίζετο περί τής ένώσεώς μας· έξέφραζεν 
έπιθυμίαν νά καταφύγη εις μοναστήριον. Τέλος 
πάντων, έλαβα τήν παρούσαν επιτολήν, δι’ ής μ’άπο- 
χαιρετά διαπαντός. Κ τροφός της άπέθανε, καί, μέ τά 
ολίγα χρήματα τά όποια εΐχεν οικονομήσει, ήγόρασε 
θέσιν είς τό μοναςηριον τής Παναγίας τής λεγομένης 
τού Λευκού Ξίφους. Φαντάσου τήν άπελπισίαν μου ! 
Λαβών άδειαν άπουσίας, ήλθα δρομαίος είς Μαδρίτ. 
Η Βεατρία είναι ήδη κατάκλειστος εις τό θλιβερόν 
έκεϊνο καταγώγιο·/· έμβήκεν είς τήν τάζιν τών δο
κιμων.

— Είναι αύτή. ή επιστολή 
είπεν ό Κ,αλδερών εκτείνω·/ τήν χεΐρα.

Ο Φονσεκας τοϋ έδωκε την επιστολήν, 
όσον άν ήτον σκληρός καί απαθής ό χαρακτή 

τοϋ Καλόερώνος, τόσον περιπαθές ήτον τό ύφος τή 
έπιστολής ταύτης, τόσον καθαρά καί εύγενή αϊσθή 
ματα έξέφραζε, τόση άθωότης, τόση άγάπη, περιεί 
χοντο είς αύτήν, ώς-ε μυστική τις χορδή έγγίχθη εϊ 
τήν καρδίαν του. όθεν, άφήσας αύτήν είς τήν τοά 
πεζαν, άνεστένεξε.

τήν οποίαν άνέφερες;

— Καί σύ, καθώς όλοι μας, κύριε Μαρτίνε , είπε

όποίας ή Φυσική ιστορία διαιρεί τό βασίλειον τών 
ζώων, δέν περιέχουν τοσαύτην ποικιλίαν όση ύπάρ- 
χει μεταξύ τών άνθρώπων μόνων. Καί ένώ μάλις-κ 
όλοι εις ένα καί τόν αύτόν σκοπόν άποβλέπομεν, όλοι 
νά γυμνώσωμεν ό είς τόν άλλον ! Η δόξα, ήτις 
άλ.λοτι δέν είναι είμή δίψα αίματος, κάμνει τόν 
στρατιώτην τίγριν τών όμοιων του· πάθη δέ άλλα 
έκαυ.αν εμέ όφιν. Αμφότεροι είμεθα ώμοι, αδυσώ
πητοι , άσυνείδητοι· άμφότεροι! ήρως καί αύλικός, 
άνδρεία καί πανουργία ! Εγώ έν τούτοις θέλω νά 
ωφελήσω τόν νέον τούτον, διότι καί αύτός μέ ώφέ- 
λησεν. Ενώ πάσα άλλη άγάπη άπεμακρύνετο άπ’έμέ, 
αύτός, παιδίον τότε ών, έπροσμειδία είς τήν παρου
σίαν μου, καί μ’έπροσκάλει νά τόν άγαπήσω. Διατί 
τόσον καιρόν τόν έλησμόνησα ; Αύτός δέν είναι άπό 
τήν γενεάν τάν όποιαν άποστρέφομαι· αίμα Μαυρι- 
τανών δέν ρέει είς τάς φλέβας του· δέν είναι άπό τούς 
μεγάλους καί ισχυρούς τούς όποιους φοβούμαι, ούτε 
άπά τούς χαμερπεϊς καί δουλόφρονας τούς όποιους 
καταφρονώ· άλλ’είναι άνθρωπος τάν όποιον ήμπορώ 
νά βοηθήσω χωρίς νά έντραπώ.

ένώ ταύτα έλεγε πρός έαυτόν ό Καλδερών, ή 
ίύοα ήνοίχθη, καί ιππότης είς τάς παρειάς τοϋ 
οποίου είχαν φυτρώσει οί πρώτοι ίουλοι τής νεό- 
τητος έμβήκεν εις τήν αίθουσαν.

— Α ! Ροδερϊκε , είσαι μόνος ! Καλώς ώρισες 
άπό τά ξένα. Κάδου, κάθου, σέ παρακαλώ.

0 Καλδερών έσκυψε μέ βαθυτάτην ύπόκλισιν, καί, 
πλησιάσας μέγα θρονίον έμπροσθεν τού ξένου, έκά- 
)ησε καί αύτός εις μικρόν έδώλιον όλίγον μακράν.

0 νεωστί έλθών ήτον κατηφής καί σκυθρωπός τήν 
οψιν· άλλ’οί χαρακτήρέςτου, έν γένει, ήσαν εύειδεΐς, 
καί είς τήν πολυτελή φορεσιάν του έλαμπαν άφθονα 
πετράδια. Αν καί παιδίον, είχε φυσικήν τινα καί άνε- 
πιτήδευτον κατά τά ήθος μεγαλοπρέπειαν , εύκολίαν 
ηγεμονικήν είς όλα.του τά κινήματα, καί ιδίως είς 
τήν κλίσιν τοϋ λαιμού καί είς τήν κυματοειδή τής 
χειρός κίνησιν. όλα ταϋτα, ενωμένα μέ τήν όουλο- 
πρεπή σχεδόν λατρείαν τοϋ άγερώχου υπουργού , 
ίσαν ικανά νά πείσουν καί τόν πλέον επιπόλαιο·/ 
παρατηρητήν ότι ό νεανίας έκεϊνος έγεννήθη είς ύψη- 
λότατον βαθμόν. Δεύτερον δέ άλλο βλέμμα ήδύνατο 
ευκόλως ν’άνακαλύψφ, είς τό ολως αυστριακόν χείλος, 
είς τό υψηλόν άλλά ςενόν μέτωπον, είς τόν μέλανα, 
ηδυπαθή, άλλά πονηρόν καί βλοσυρόν οφθαλμόν, ένα 
τΛν άτζογόνων ΚοεροΧου τον Ε · Κ.#!» τω οντν, ό 
είσελθών ιΐς τό δωμάτιον τού φιλοδόξου αύλικού 
Καλδερώνος ήτον αύτός ό διάδοχος τοϋ ισπανικού 
στέμματος.

— Ηταν αναγκαία, £πεν, ή μυστική μου αύτη 
είσοδος , Ροδερϊκε , εις τά ενδότερα τής οικίας σου. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έλυτρώθην άπό τήν ίκετικήν 
ένόχλησιν τοϋ δουκός τής Ούζέδης, όστις ζητεί 
πάντοτε ν’ άπατα τόν πατέρα κατασκοπεύων τόν 
υίόν. Τόν ανταμείβομε·/ < καθώς πρέπει μίαν τών 
ήμερών τούτων. Αγαπά καί σέ ολιγώτερον τού ήγε- 
μόνος του, Ροδερϊκε. ί

— Δέν μνησικακώ διά τούτο, υψηλότατε. Επι
θυμώ·/ τήν λάμψιν τοϋ άνατέλλοντος ήλίου, άγανα-

μέ πικρόν μειδίαμα, γίνεσαι θύμα τής γυναικείας 
πίστεως. ©ά κερδήσης όμως οίκοθεν τήν πείραν 
χαί, άν ζητής άληθώς τήν συνδρομήν μου είς τό νά 
απόκτησης εύτυχίαν είς τό παρόν καί άποτυχίαν είς 
τό μέλλον, τήν έχεις βέβαια. Δύσκολον δέν είναι, 
νομίζω, νά προκαλέσω ύπέρ σού την συμπάθειαν 
τής βασίλίσσης· άφησέ μου τήν επιστολήν ταύτην, 
ήτις εΐναι ί ·.ανή νά κίνηση είς οίκτον καρδίαν γυ- 
ναικός. Αν έπιτ/χωμεν τήν εύνοιαν τής βασίλίσ
σης, ούσης προστάτιδος τοϋ μοναστηριού, είμεθα βέ
βαιοι οτι θά λάβωμεν διαταγήν τής αύλής πρός έλευ- 
θέρωσιν τής δοκίμου· άλλά τό μετά τούτο βήμα είναι 
τό δυσκολώτερον.' Δέν άρκεΐ νά δώσωμεν είς τήν 
Βεατρίαν τήν προτέραν ελευθερίαν της· πρέπει νά 
συγκατατεθή εις τόν γάμον σου ή οικογένεια σου· 
Τούτο είναι μέν άδύνατον νά γείνη, ένόσω ή νύμφη 
δέν είναι εύγενής· άλλά τά βασιλικά χρυσόβουλλα 
(έδώ ό Καλδερών έχαμογέλασε) ήμποροΰν καί τόν 
δυσγενέστερον τών χωρικών νά εξευγενίσουν,—καί ό 
δούλός σας άς χρησιμεύση περί τούτου όος παράδειγμα.
-— Τά χρυσόβουλλα ταύτα ή άγοράζονται ή χαρί
ζονται· έγώ αναλαμβάνω τήν ενέργειαν τών περαι
τέρω. 0 πατήρ σου θά εύρη ώς προίκα, συνοδεύουσαν 
τόν τίτλον, τόν διορισμόν σου εις έντιμον καί υψηλήν 
θέσιν. Είσαι τώ όντι άξιος πολλών άμοιβών ό ορατός 
σέ ύπεραγαπα· απέκτησες όνομα διάσημο·/ είς τόν 
κόσμον. Εντρέπομαι τή άληθεία ότι παρημελήθη 
ή προαγωγή σου· ιΌμ^-άτια οπού ύίν fi.lt πονται 
γρήγορα Jt)fffioroCrzai d λέγτι ή κοινή παροιμία, 
καί είναι κατά δυστυχίαν άληθεστάτη. όταν σέ 
είδα είς τόν προθάλαμον, έντράπην, τό ομολογώ, 
διά τήν μέχρι τούδε λήθην μου. Πλήν δέν πειράζει· 
θά διορθώσω τό σφάλμα μου. ό κόσμος λέγει ότι 
προστατεύω άναξίους· θ’ άποδείξω τό εναντίον διά 
τού ποοβιβασυ.οϋ σου.I k

— Γενναίε Καλδερών ! είπε μέήλοιωμένην φωνήν 
ό Φονσέκας , έμίσησα πάντοτε τάς κρίσεις τών χυ
δαίων. Σέ συκοφαντούν βέβαια διά φθόνον.

— Οχι, είπεν άταράχως ό Καλδερών. Ι,ίμαι μέν 
κακός, άλλ’είμαι καί εύσπλαγχνος. Παρεκτός τούτου, 
ή εύγνωμοσύνη έμβαίνει είς τό σύστημα τής πολιτι
κής ιιου" διότι έπείσθην πάντοτε ότι ό ευεργετών 
τούς εύεργέτας του προοδεύει άσφαλώς είς τόν κόσμον 
τούτον.

— Αλλ’ό δούξ ;
— Μή φοβήσαι· έχω έγώ έλαιον τό όποιον εξο

μαλύνει δλας τής επιφάνειας αύτού τάς τραχύτητας, 
όσω διά τήν επιστολήν, σού είπα νά μοϋ τήν άφή- 
βης· θέλω νά τήν δείξω τής βασίλίσσης. Επίστρεψε 
έδώ αύοιον.Ε

ΚΕΦΑΛΙΟΧ Γ'.

υϊ/τεγαστής·.

Οί οφθαλμοί τοϋ Καλδερώνος ήσαν άτενώς προσ
ηλωμένοι εις τήν θύραν ήτις έκλείσθη όπισθεν τού 
εύγενούς καί πολεμικού προσώπου τού Φονσεκα.

— Μεγάλη διαφορά μεταξύ τών άνθρώπων! 
είπεν άφοϋ έμεινε μόνος. Αί κλάσεις όλαι , εις τάς



κτεΐ κατά τοΰ ταπεινού αντικειμένου το όποιον 
νομίζει δτι τοΰ έμποδίζει τάς ακτίνας.

— Ω! τά έπρόκοψε, μά τήν αλήθειαν! Μισώ 
τόν άνδρα και τάς ψυχράς μικρολογίας του. Αύτός 
θαρρεί δτιίμεΐςοί ηγεμόνες προσέχομεν πάντοτε εις 
τάς υποθέσεις τοΰ Κράτους, καί λησμονεί δτι είμεθα 
θνητοί, *αί δτι ή νεότης είναι ηλικία τών διασκεδά
σεων καί δχι τών φροντίδων. Η ζωή , πολύτιμε 
Καλδερών, δά ήτον άηδες-άτη άν έλειπες σύ· πόσον 
■χαίρω διά τήν επιστροφήν σου, τοΰ καλητερου έφευ- 
ρετοΰ τών ηδονών δσας ποτέ καί ό κόρος αύτός δύ- 
ναται νά έπιβυμήση! Αί! μήν έντρέπεσαι· σέ κατα
φρονούν μερικοί διά τοι προτερήματα σου· έγώ δμως σέ 
θαυμάζω. Μά τά γένεια τοΰ πάππου μου ! χρυσούς 
αιών θά ηναι διά τήν αύλήν ό καιρός έκεΐνος, δταν 
θά ήμεθα έγώ βασιλεύς καί σύ πρωθυπουργός !

0 Καλδερών έκύτταζεν άτενώς τόν βασιλόπαιδα, 
άλλ’ή έρευνα αύτοΰ δέν ήσύχασεν έντελώς τάς ύπο- 
ψίας του περί τής βασιλικής ειλικρίνειας ήτις διετά- 
ραττε πάντοτε καί τά τολμηρότερα τών ενυπνίων 
του. Μέ ολην τήν φαινομένην φαιδρότητα τοΰ Φιλίπ
που, εΐχέν ούτος ύπουλόν τι καί κρυπτόν, τό αμφίβο
λον μειδίαμά του, καί τό ήσυχον, βαθύ καί λαμπρόν 
βλέμμα του. ό Καλδερών , άσυγκρίτως ανώτερος 
τοΰ κυρίου του κατά τήν εύφυίαν, ήτον μόλις ίσος 
μέ τό άγένειον έκεΐνο παιδίον κατά τήν ύπόκρισιν 
καί τήν πανουργίαν, τήν ΐδιοτελή ψυχρότητα καί 
τήν ώριμον κακίαν.

— Εν τούτοις, έπανέλαβεν ό βασιλόπαις, δέν σοΰ 
πλέκω τά έγκώμια ταΰτα άσκόπως. Εχω άνάγκην 
άπό σέ , Καλδερών , μεγίστην άνάγκην· ποτέ δέν 
έλαβα τόσην άνάγκην τής υπηρεσίας σου, καθώς τήν 
στιγμήν ταύτην· ποτέ δέν έχρειάζετο περισσότερον 
ό έφευρετικός σου νο'ς, ή τόλμη σου, ή έπιτηδειότης 
σου. Καλδερών, μάθε δτι άγαπώ!

—- Ϋψηλότατέ μου, είπε χαμόγελών ό μαρκήσιος, 
αύτή δέν είναι βέβαια ή πρώτη αγάπη. Ποσάκις ή 
ύψηλότης Σου ....

— θΧι> τθν διέκοψε βιαίως ό βασιλόπαις· ό'χι, 
ποτέ καθώς τώρα δέν ήγάπησα. Ποτέ δέν ήμπο- 
ροΰμεν ν’άγαπήσωμεν δ,τι ημποροΰμεν ν’άποκτήσω- 
μεν εύκόλως· at)rr/ δμως, Καλδερών, ιΐΰιη ή καρδία 
θά ήναι αληθής κατάκτησις. Ακούε. Ημουν χθές μέ 
τήν βασίλισσαν είς τήν έκκλησίαν τής μονής τής 
Θεοτόκου τής λεγομένης τοΰ Λΐνχον Ξίφους. Γνω
ρίζεις δτι ή ήγουμένη ήτον άλλοτε κυρία τής αύλής, 
καί δτι ή βασίλισσα τήν αγαπά. Αμφότεροι έσυγκι- 
νήθημεν καί έξεπλάγημεν, άκούσαντες τήν φωνήν, 
μιάς τών μοναχών τοΰ χορού — τήν φωνήν μιάς τών 
δοκίμων. Μετά τήν τελετήν, ή βασίλισσα έξέτασε' 
περί τής νέας ταύτης Αγίας Κικιλίας· παί ποία νο
μίζεις δτι είναι ; όχι, ποτέ δέν θά τό μαντεύσεις! 
Η ποτέ περίφημος ύποκρίτρια, ή ώραία, ή αμί
μητος Βεατρία Κοέλλου ! α! ήμπορεΐς τώ δντι νά 
μέ κυττάζης εκστατικός· δταν αί ύποκρίτριαι γί- 
νωνται καλογραΐαι, πλησιάζει πολύ ό καιρός νά γεί- 
νουν ό Καλδερών καί ό Φίλιππος καλόγηροι. Τώρα 
πρέπει νά γνωρίζγς, Ροδερΐκε, δτι έγώ, άν καί ανά

ξιος, είμαι αιτία τής μεταβολής ταύτης. Είναι κάποιος 
Μαρτίνος Φονσέκας, συγγενής τοΰ δουκός τής Λ έρμης· 
τόν γνωρίζεις πολύ καλά. Εμαθα, πρό τίνος καιρού, 
άπό τόν δούκα αύτόν, δτι ό νέος ούτος όρλάνδος ήγάπα 
έμμανώς νεάνιδα μικράς καταγωγής, καί δτι έπε- 
θύμει νά τήν νυμφευθή. Η διήγησις τοΰ δουκός διή- 
γειρε τήν περιέργειάν μου. Ανεκάλυψα δτι ήτον ή 
νέα Βεατρία Κοέλλου , τήν όποιαν είχα ήδη θαυμά
σει έπί τής σκηνής. Α ! Καλδερών, ό φωστήρ ούτος 
έλαμψε καί έδυσε διαρκοΰντος τοΰ άνοήτου τάξει- 
δίου σου είς Λισβόνην! Εζήτησα εύκαιρίαν νά τήν 
έπισκεφθώ- έζεπλάγην διά τό κάλλος της, τό όποιον 
έθάμβονε τούς όρώντας περισσότερον εις τόν κοι
τώνα παρότι τούς έθάμβονεν είς τήν σκηνήν. Τής 
έπρόσφερα τήν άγάπην μου- είς μάτην. Καλδερών, 
τά άκούειςαύτό; — Είς μάτην! — Διατί δέν ήσουν 
πλησίον μου ; Αί τέχναι σου ποτέ δέν αποτυγχάνουν, 
φίλε μου! Εζη μέ γραΐάντινα συγγενή ή τροφόν της. 
Η γραία άπέθανεν αίφνιδίως. ί’ίφελήθην άπό τήν μο
ναξιάν της, καί έμβήκα είς τήν οικίαν της τήν νύκτα. 
Μά τόν Αγιον Ιάκωβον ! ή αρετή της μέ κατή,σχυνε 
καί μ’ένίκησε. Τήν αύγήν έφυγε, καί, δσον άν ήρεύ- 
νησα, δέν ήδυνήθην νά τήν εδρω, έωσότου είς τήν 
μονήν τής Θεοτόκου τήν άπήντησα , ώς είπα , δόκι
μον. Εμβήκεν είς τό μοναστήριον θέλουσα νά τηρήση 
τήν πίστιν της πρός τόν Φονσέκαν θά έβγή άπό τό 
μοναστήριον νά κάμη εύτυχή τόν βασιλόπαιδα! ίδού 
ή ιστορία μου· έχω άνάγκην τής συνδρομής σου.

— Υψηλότατε , είπε μέ σοβαρόν ύφος ό Καλδε
ρών, γνωρίζεις τούς νόμους τής Ισπανίας, τήν αύς-η- 
ρότητα τής έκκλησίας. Δέν τολμώ.

— Παραμύθια! Αφες αύτά· ή δύναμίς μου σέ 
προφυλάττει άπό δλα. Μή τόσην συστολήν· διότι καί 
σύ, καθώς βλέπω, έχεις τήν Αρμίδα σου. Τό γραμ
μάτιου τοΰτο είναι χειρός γυναικείας. Γή καί ούρανέ! 
Καλδερών! Τί δνομα είναι τοΰτο ; Βεατρία Κοέλ
λου! Τολμάς ν’άντικόψης τάν δρόμον μου; Λέγε, 
κύριε! λέγε !

— Υψηλότατε, είπεν ό Καλδερών μέ σέβας συνάμα 
καί άςιοπρέπειαν, κατά τόν όποιον συνείθιζεν ιδιαί
τερον τρόπον , υψηλότατε , άκουσέ με. ό πρώτος 
μου εύεργέτης, ό αγαπητός μου μαθητής , ό παλαιός 
προστάτης μου, είναι αύτός ό Μαρτίνος Φονσέκας 
ό αγαπών τήν νέαν ταύτην μέ έρωτα τίμιον. Σήμε
ρον τό πρωί μ’έπεσκέφθη, καί έπεκαλέσθη την συν
δρομήν καί τήν μεσιτείαν μου. Ω! ύψηλότατε! μή 
ΐτόν άποβάλης· δέν γνωρίζεις ούτε τό ήμισυ τής 
|άξιας αύτοΰ τοΰ νέου. Δέν γνωρίζεις τί άξίζουν τοι- 
οϋτοι υπήκοοι* άνδρες τής παλαιάς , τής σιδηράς 
ισπανικής φυλής ! Εχεις εύγενή καί βασιλικήν καρ
δίαν· μή γίνεσαι άντεραστής τοΰ ύπερασπιστοΰ τοΰ 
Στέμματός σου. Εύεργέτησε τόν άνδρεΐον τούτον 
Στρατιώτην , μή πειράξης τό πτωχόν τοΰτο ορφα
νόν· μία μόνη γενναία πράξις αύταπαρνήσεως θά 
κάμη νά σοΰ συγχωρηθοΰν χίλιαι ήδοναί.

— Λέγει ταΰτα ό Ροδερΐκος Καλδερών ! είπεν ά 
βασιλόπαις μέ πονηρόν καί περιφρονητικόν μειδίαμα. 
[Ανθρωπε, γνώρισε τήν θέσιν σου καί τά επάγγελμά

σου. Οταν έχω άνάγκην διδαχής, ζητώ τάν πνευ
ματικόν μου· όταν άποφασίσω ν’ άμαρτήσω , έρ
χομαι πρός σε. Αφες τάς φλυαρίας, ό Φονσέκας σου 
θά παρηγορηθή· δταν μάθη τόν άντίζηλόν του, είναι 
προδότης άν δυσαρεστηθή διά τήν τύχην του. Θά 
μέ συνδράμης, Καλδερών !

•— Συγχώρησέ με, υψηλότατε· δχι!

— Τί ακούω ,· Οχι! Δεν είσαι ό ύπηρέτης μου; 
τό οργανόν μου; Είς τήν εξουσίαν μου δέν είναι νά 
σέ καταστρέψω , καθώς συνήργησα είς τήν ύψωσίν 
σου; Η εύτυχία σοΰ έζάλισε τόν νοΰν. ό βασιλεύς 
σέ ύποπτεύει, καί 'είναι δυσαρεστημένος κατά σοΰ· 
ό εχθρός σου, δούξ τής Ούζέδης, σέ κατασκοπεύει· 
ό λαός σέ άποστρέφεται. Αν έγώ σ’ έγκαταλείψω, 
είσαι χαμένος. Τοΰτο πρέπει νά συλλογισθής.

0 Καλδερών έμεινεν άφωνος καί σύννους, μέ 
τάς χεΐρας σταυρωμένάς είς τό στήθος, μέ τάς 
παρειάς ' ρυτιδωμένας άπό τά καταβληθέντα πάθη.
0 Φίλιππος τόν έκύτταξεν άτενώς , καί, πλησιάσας 
είς αύτόν, μέ φωνήν χαμηλήν καί μέ μορφήν ήλλοιω- 
μένην, είπεν

— Ελα, Καλδερών· παρεξετράπηρ, τό αισθάνομαι· 
άλλά σύ μέ κάμνεις νά παραφρονήσω. Δέν ένόησα 
νά σέ προσβάλω. Είσαι τίμιος, καί πιστεύω δτι μέ 
αγαπάς· ομολογώ μάλιστα δτι, είς άλλας περι
στάσεις, ή γνώμη σου θά ήτον καλή καί ή εύσυνει- 
δησία σου αξιέπαινος. Πλήν σοΰ λέγω δτι λατρεύω 
τήν κόρην αύτήν· δτι είς αύτήν έθεσα δλας μου τάς 
ελπίδας· δτι, μέ όποιανδήποτε θυσίαν, μέ όποιον- 
δήποτε κίνδυνον, πρέπει νά τήν απολαύσω. Θέλεις 
νά μ’έγκαταλείψης ; θέλεις σύ , είς τήν πίστιν τοΰ 
όποίου άφιερώθην πάντοτε, ν’άφήσης τόν φίλον σου, 
τόν ηγεμόνα σου, χάριν τοΰ φιλοταράχου εκείνου 
στρατιώτου; Οχι, σέ αδικώ άν τό πιστεύσω.

— ό! είπεν ό Καλδερών δείξας πολλήν συγκί- 
νησιν. ήθελα, ύψηλότατε, νά θυσιάσω ύπέρ σοΰ τήν 
ζωήν μου, ώς πολλάκις ύπέταξα τήν συνείδησίν μου 
είς τήν παραμικράν σου θέλησιν. Αλλ’ή παροΰσά μου 
απιστία θά ήναι τόσον ποταπή! ό άνθρωπος αύτός 
έμπιστεύθη τήν ζωήν τής ζωής του είς χεΐράς μου. 
Πώς ήμπορεΐς ποτέ , ύψηλότατε , νά έμπιφευθής είς 
εμέ, άν μ’ευρης τόσον άπιστον πρός άλλον ; j

— Απιστον! καί πρός έμέ, δέν γίνεσαι άπιςος; 
Δέν έμπιστεύθην έγώ είς σέ; καί τώρα μ' έγκατα- 
λείπεις; — τίλέγω;—δέν μέ προδίδεις; Καί κατά 
ποιον τρόπον θά συνδράμης τόν Φονσέκαν τούτον ; 
Πώς θά έλευθερώσης τήν έρωμένην του;

— Διά προσταγής τής αύλής. II βασίλισσα ή 
μήτηρ σου ....

— Αρκεί! είπε μαινόμενος ό βασιλόπαις· κάμετο. 
Γρήγορα θά τό μετανοήσης.

Καί, ταΰτα εϊπών, ό Φίλιππος ώρμησε προς τήν 
θύραν· ό Καλδερών, έντρομος καί άδημονών, έπά- 
σχισε νά τόν κρατήση· άλλ’έκεΐνος έ'φυγεν όργισθείς, 
*αί ό Καλδερών έμεινε πάλιν μόνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ'.

Φι.Ιοδο^ία. ηοΛιτ\χη χαι ίχχ^ηο'ιαστιχίι.

Μόλις άνεχώρησεν ό βασιλόπαις, καί ή κοινωνοΰσα 
μέ τδν προθάλαμον θύρα ήνοίχθη· γέρων δέ, καλο- 
γηρικά ένδεδυμένος, έμβήκεν είς τό δωμάτιον τού 
ύπουργοΰ.

— Μήπως σ’ένοχλώ, τέκνον μου ; είπεν ό καλό
γερος.

— Οχι, πάτερ, οχι. Ποτέ δέν έπεθύμησα περισ
σότερον τήν παρουσίαν σου καί τάς συμβουλάς σου. 
Συχνά δέν μένω ταλαντευόμενος καί αμφιρρεπής 
μεταξύ τοΰ διπλού μαγνήτου τής ιδιοτέλειας καί 
τής συνειδήσεως. ή παρούσα περίστασις είναι μία 
τών σπανίων κατά τοΰτο έξαιρέσεων.

| Τότε ό Καλδερών διηγήθη συντόμως τήν συνομι
λίαν του μέ τόν Φονσέκαν, καί τήν μετά ταΰτα 
συνέντευξιν αύτοΰ μέ τόν βασιλόπαιδα.

— Βλέπεις, είπε τελευταϊον, πόσον κρίσιμος είναι 
ή θέσις μου. Εξ ένός μέρους, αί ύποχρεώσεις μου 
πρός τόν Φονσέκαν, ή ύπόσχεσίς μου πρός εύργέτην, 
πρός φίλον, πρός παιδίον τό όποιον έγώ άνέθρεψα. 
Δέν αρκεί τοΰτο· ό βασιλόπαις μοΰ προτείνει νά συνερ
γήσω είς τήν αρπαγήν μοναχής άπό ιερόν τόπον, 
όποιος κίνδυνος! όποΐαι περιπέτειαι! Εξ άλλου 
μέρους , άν άρνηθώ , έχω τήν δυσαρέσκειαν , τήν έκ- 
δίκησιν τοΰ βασιλόπαιδος, διά τήν εύνοιαν τοΰ 
όποίου σχεδόν σχεδόν έχασα τήν εύνοιαν τοΰ βασι- 
λέως, καί δστις, άν άπαξ όργισθή κατ’έμοΰ , θά έν- 
θαρρύνη δλους μου τούς έχθρούς, μέ άλλας λέξεις, θά 
ένώση όλην τήν αύλήν έναντίον μου, καί ό όλεθρός 
μ.ου είναι άφευκτος.

— Σκληρά δοκιμασία, είπε μέ σοβαρότητα 
ό καλόγηρος, καί ικανή τώ όντι νά διεγείρη τόν 
φόβον σου.

— Φόβον, Αλιάγα! Χά! χά! φόβον! είπε γελών 
περιφρονητικώς ό Καλδερών· ή αληθής φιλοδοξία 
ήξεύρει ποτέ τί έστι φόβος; Δέν έχομεν τήν παλαιάν 
τών Κας-ιλλίων παροιμίαν τήν λέγουσαν « ό άνθρωπος 
δστις έπάτησε την πρώτην βαθμίδα τής έξουσίας 
άφήκε τόν φόβον χιλίας λεύγας όπίσω του; d όχι, 
δέν μέ κρατεί αμφιρρεπή ό φόβος, άλλ’ ή φρόνησις, 
καί ολίγη βαφή, μικρόν λείψανον, άνθρωπίνης φύσεως, 
τό όποιον οί μέν φιλόσοφοι θά ώνόμαζαν αρετήν , 
σείς δέ οί ιερείς θρησκείαν.

— Τέκνον , άπεκρίθη ό μοναχός , δταν, ώς μίαν 
τών υψηλών έκείνων εντολών, ήτις μάς διατάσσει 
νά θέτωμεν τόν ανυπόδητος πόδα μας είς τούς λαι
μούς τών βασιλέων, ήσθάνθην δτι είχα την έξουσίαν 
νά σέ βοηθήσω καί νά σέ ύψώσω· δταν, ώς πνευμα
τικός τοΰ Φιλίππου, ύπεστήριξα τήν προστασίαν 
τοΰ δουκός τής Λέρμης, σ’έσύστησα είς τήν προσ
οχήν τοΰ βασιλέως, καί <έ άνέβασα είς τόν κολο- 
φώνα τής βασιλικής εύνοιας, τό έπραξα διότι είχα 
άναγνώσει είς τήν καρδίαν καί είς τό στήθός σου τμ 
προτερήματα έκεϊνα, μέ τά όποια οί πνευματικοί 
κύριοι τοΰ κόσμου τούτου προσπαθούν πάντοτε νά



ωφελήσουν τό σύστημά των. Σ’έγνώρισα άνδρεΐον , 
επιτήδειον, φίλόδοξον, άνώτερον πάσης προλήψεως. 
Ενόησχ δτι ποτέ δέν θ’άφινες άμεταχείριστα δσα 
μέσα ήδύναντο νά κατορθώσουν σκοπόν εύγενή. Ναι, 
δταν, πρό πολλών έτών, είς τήν κοιλάδα τοϋ Ξενίλ, 
σέ είδα βρέχοντα τάς χεΐράς σου εις τό αίμα τοΰ 
έχθροϋ σου , καί σέ ήκουσα γελώντα χαράς και περι- 
φρονήσεως γέλωτα1 δταν έγώ, δστις μόνος έγνώ- 
ριζα τά μυστικόν σου τοϋτο, σ’ έπαρατήρησα μετά 
ταΰτα φεύγοντα άπό τήν οικίαν σου, μολυσμένον άπό 
δεύτερον φόνον, άλλά καί πάλιν ήσυχον , άτάραχον, 
καί κύριον τοϋ έαυτοϋ σου, η γνώσις τήν οποίαν έχω 
περί τοϋ ανθρωπίνου γένους μοΰ εϊπεν· σΑπό τοιού
τους ανθρώπους γίνονται οί διάσημοι προσήλυτοι καί! 
τά ισχυρά όργανα! »

0 μοναχός έπαυσε, διότι ό Καλδερών δέν τόν 
ήκουε πλέον. Αίπαρειαίτου ήσαν πελιδνά1., οί όφθαλ 
μοί του κλειστοί, τό δέ στήθος του έπαλλε σφοδρώς.

— Φρικτή άνάμνησις ! έψιθύρισεν ολέθριος έρως ! 
φρικτή έκδίκησις! Αγνή! Αγνή! Τι έχεις πλέον νά 
άπαιτησγς ;

— Ησύχασε, τέκνον μου , δέν θέλω ν’άνοίξω τάς 
πληγάς σου.

— Ποιος όμιλεϊ; έφώναζεν άνασκιρττσας ό Καλ
δερών. Α! μοναχέ ! μοναχέ ! ένόμισα δτι ήκουσα 
τους νεκρούς· λέγε, λέγε· λέγε περί τοΰ κόσμου, 
περί τής ίεροκρισίας, περί τών σκευωριών σου, περί 
βασάνων καί μαρτυρίων! Λέγε περί πραγμάτων τά 
όποια θά μέ κάμουν νά λησμονήσω τό παρελθόν.

— όχι" άφες μίαν στιγμήν νά σοϋ λαλήσω περί 
τοϋ παρελθόντος, καί δι’ αύτοϋ νά σκιαγραφήσω τό 
μ-έλλον τό όποιον σέ περιμένει. Οταν τήν νύκτα σέ 
ηύρα αίματωμένον, φεύγοντα, κύπτοντα ύπό τήν 
σκιάν τού δάσους, ενθυμείσαι δτι έθεσα τήν χεϊρά 
μου είς τόν βραχίονά σου καί σοϋ είπα* α Η ζωή 
σου εϊναι είς τήν έξουσίαν μ.ου/ο Εκτοτε, ϊδών δτι 
επεριφρόνεις τάς άπειλάςμου, έμ.έ τόν ίδιον, τήν 
ζωήν σου αύτήν, έπείσθην πληρέστατα δτι έγεννήθης 
προωρισμένος νά προάξγς τό άθάνατον τοϋ τάγματος 
ήμών σύστημα. Κατώρθωσα νά σέ σώσω καί νά σέ 
ωφελήσω, καί έκέρδησα τήν φιλίαν καί τήν έμπι 
στοσύνηνσου. Εγεινες άόελφός μας, κατεγράφης είς 
τό μέγα τοϋ Ιησού τάγμα. Μετά ταύτα, σέ κατέ
στησα κηδεμόνα τοϋ νέου Φονσέκα, έπιδόζου τότε 
κληρονόμου μεγίς-τς περιουσίας. 0 δεύτερος γάμος 
τού θείου του, καί ό φυσικός κληρονόμος τόν όποιον 
ό γάμος ούτος παρενέβαλε μεταξύ αύτού καί τής 
τιμής τοϋ οίκου του , έκαμεν ώστε ή πιθανή συμμα- 
χία τοϋ νέου τούτου νά γείνη δι ήμάς άνωφελής. 
Αλλά σύ είχες αποκτήσει τήν φιλίαν τρυ· σ’έσύ- 
στησεν είς τόν δούκα τής Λέρμης· έγώ τότε είχα 
διορισθή πνευματικός τού βασιλέως. Είδα δτι οί 
χρόνοι ώρίμασαν τήν εύφυΐαν σου, καί ή μνήμη τοϋ 
παρελθόντος ήμβλυνεν δλας τάς σαρκικάς ορέξεις σου. 
ΙΙρό πάντων, έπειδή έμίσεις καί τό όνομα αύτό τών 
Μαύρων, ήσουν ίκανώτατος μεταξύ τών άνθρώπων 
νά μάς βοηθήσης είς τόν μέγανμας σκοπόν, τού νά! 
εςοστρακίτωμεν τήν κατηραμένην ταύτην Φυλήν άπό]

τήν γήν τής Ισπανίας. Φθάνει. Σ’ εύεργέτησα, καί 
μ.άς άντήμειψες. Εξέπλυνες τό έγκλημά σου είς τό 
αίμα του άπιστου, καί δέν φοβείσαι πλέον μήν άνα- 
καλυφθής. Οτι ό Ραδερικος Καλδερών, μαρκήσιος 
τών Επτά Εκκλησιών, είναι αύτός έκεϊνος ό Ροδερΐ- 
κος Νούνεζ , ό δολοφόνος μαθητής τής Σαλαμάγκας, 
ποιος ποτέ ήμπορεΐ νά το ύποπτεύση ; Η εύτυχής 
έπινόησις τοΰ ψευδούς πατρό; κατέπαυσε καί τήν 
κοινήν αύτήν περιέργειαν. ΙΙμπορεΐς νά ήσαιάφρον- 
τις περί τοϋ μέλλοντος, καί νά μή τρέμη,ς είς τήν 
παραμικράν σκιάν τού παρελθόντος. Αί λαμπρόταται 
τών έλπίδων μάς εύαγγελίζονται άμφοτέοους· άλλά, 
πρός έκπλήρωσιν αύτών, πρέπει ν άκολουθήσωμεν τήν 

: αύτήν πορείαν. Κάνενός είδους πρόσκομμα δέν πρέπει 
ν’ άναχαιτίζη τόν δρόμον μας· δέν πρέπει νά νομίζω- 
μεν έγκλημα δ,τι προάγει τούς κοινούς μας σκοπούς. 
Βρόχον έπί βρόχου πλέκοντες, άς έτοιμάζωμεν πλε- 
κτάνας διά τόν νέον μονάρχην, θηρεύοντες αύτόν σύ 
μέ τά δίκτυα τής ηδονής, έγώ μ.έ τά δίκτυα τής 
δεισιδαιμονίας. ΙΪ ημέρα ήτις θά ίδή Φίλιππον τόν 
λ' έπί τοϋ θρόνου, πρέπει νά ήναι ήμέρα άγαλλιά- 
σεως διά τήν αδελφότητα και τήν ίεροκρισίαν. Οταν 
γείνωμεν σύ μέν πρωθυπουργός, έγώ δέ πρόεδρος 
τοϋ ίεροϋ δικαστηρίου, — θά έλθη αύτός ό καιοός, 
μήν άμφιβάλλγς, — θά έχωμεν τήν έξουσίαν νά έκ- 
τείνωμεν τότε τήν δύναμιν τού τάγματος τοΰ Λο
γιόλα είς τά πέρατα τού χριστιανικού κόσμου. Αύτή 
ή ίεροκρισία θά γείνη, όργανόν μας! Οί μεταγε
νέστεροι θά μάς θεωρήσουν ώς άποστόλους τής δια
νοητικής πίσεως. Καί νομίζεις λοιπόν δτι, πρός επι
τυχίαν τοιούτων μεγάλων σκοπών, πρέπει νά έχω
μεν τήν κοινήν εύλάβειαν τών χυδαίων άνθρώπων ; 
Ας χαθούν χίλιοι Φονσέκαι, άς χαθούν δέκα χιλιάδες 
καλογραιών, παρά νά χάσγς μίαν κάν τρίχα τής 
έξουσίας σου έπί τών αισθήσεων καί τής ψυχής τοϋ 
ακολάστου Φιλίππου! ό,τι δήποτε συμβή, φύλαττε 
τήν δύναμιν σου· διότι ή δύναμις εϊναι ή τελευταία 
άγκυρα τών μεταχειριζομένων τόν νούν ώς σκή
πτρου.

— 0 ενθουσιασμός σου σέ τυφλόνει καί σέ πλανά, 
Αλιάγα, εϊπε μέ πολ.λήν ψυχρότητα ό Καλδερών. 
Τό κατ’ έμέ , σοϋ λέγω καί τώρα , καθώς σοϋ είπα 
καί άλλοτε, οτι δέν μέ μέλει ποσώς διά τούς μεγά
λους σκοπούς σου. Τό άνθρώπινον γένος άς φροντίση 
διά τό συμφέρον του· έγώ φροντίζω μόνον διά τό έδικόν 
μου. Μή φοβήσαι δμως περί τής πίστεώς μου, διότι 
καί τά συμφέροντα καί ή ζωή μου αύτή μέ συν
δέουν μέ σέ καί μέ τούς θεοβλαβεΐς συντρόφους σου. 
Αν σέ προόώσω, γνωρίζεις τόσον βαθέως τά μυ
στικά μου, ώστε ήμπορεϊς νά μ.έ καταστρέψγς· καί 
δυνατόν άν ήτον νά σέ φονεύσω, καί ούτω νά λείψη 
ή κατ’ έμοϋ μαρτυρία σου , πάλιν γνωρίζω τόσον 
καλώς τό τάγμα σου, ώστε είμαι βέβαιος δτι θά 
διεγείρω κατ έμοϋ πλήθος εκδικητών. Καθόσον μά
λιστα αφορά τήν προκειμένη* περίστασιν, ή συμ
βουλή σου , άν καί όέν ήναι θεάρεστος , είναι δμως 
φρόνιμος. Θά σκεφθώ έπ αύτής· ύγίαινε! Είναι 
καιρός νά προσφέρω τό σέβας μου είς τόν βασιλέα.

(Ακολουθεί).

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.
Τήν 26 Νοϊμβρίου 1848

Η Βιέννη, λέγει μία τών σοβαροτέρων έφημερίδων 
τής Γαλλίας, έπεσεν υπό τήν θλιβεράν μοίραν, ήτις 
περιέμενεν αύτήν έπειτα στάσεως άσκοπου καί άρξα- 
μένης δι’ έγκλήματος άσυγγνώστου. Η δέ δημαγω
γική προπαγάνδα άπόλλυσι καί αύθις τόν άπεγνω- 
σμένον κύβον, 8ν ρίπτει άπό εξ ήδη μηνών είς δλας 
τάς πρωτευούσας, τής Ευρώπης. όταν ό καπνός τής 
μάχης, δταν ή κο'νις τών έρειπίων διασκεδασθώσι, 
θέλει γείνη καταφανές τίνα εϊναι δίκαιον νά έπι- 
βαρύνη ή εύθύνη λύσεως τοσούτον σκληράς,

Τί ήσαν οί έπαναστάται τής Βιέννης ; Τί ήν ή 
Κυβέρνησις τής Αύλής, μετά τής έκ σπουδαστών 
Γερουσίας της, καί τοϋ στρατού της έκ τών κατοί
κων τών προαστείων, οΐτινες έρυμούλκουν κατόπιν 
των τούς έκπεπληγμένους καί διηρημένους άστούς ; 
Σημαντικόν τι φαινόμενον, άποδεικνύον τήν πτωχίαν 
δλου τούτου τοϋ κινήμ.ατος. Κατά τόν κλύδονα, δςις 
συνταράσσει τήν Βιέννην άπό έξ ήδη μηνών, ούδείς 
άνεδείχθη πρωτότυπος χαρακτήρ· ούδείς πολιτικός 
άνήρ άνεφάνη δυνάμενος ν’άναλάβη τό δυσχερές έργον 
τού διευθύνειν τήν Αύστρίαν συνταγματιζομένην.

Οί έπαναστάται δέν έγουσιν έπί κεφαλής των

γωγοί της Γερμανίας παρι
Αλλά δέν άναστατοϋνται διά τών θεωριών τού 

των έπικράτειαι, δπου οί χωρικοί τρέχουσιν άκόμη 
ν' άσπασθώσι τάς χεΐρας έκείνου, δςτς ήγγισε τυχόν 
τό αύτοκρατορικόν κράσπεδον.

Θέλοντες νά ύπερπηδήσωσι τούς φυσικούς της 
ελευθερίας νόμ,ους, οί δημαγωγοί άποτυγχάνουσι παν 
ταχού είς τούς σκοπούς των. Εμενε νά κάμωσιν 
άκόμη τελευταίαν άπόπειραν καί είς Βερολϊνον 
άλλ’ οί άστοί τής ένδοξου ταύτης πόλεως ήσαν εϋ· 
τυχέστεοοι τών τής Βιέννης , διότι τά δραστήρ 
χαί συνετά μέτρα τής έθνοφυλακής έπρόλαβαν πάν 
άπευκταϊον ούδ’ ύψώθη τών βαρβάρων χρόνων 
έρυθρά καί αίματοβαφής σημαία τού στρατοδικείοι 

Αλλ’ίστορικοί πιστοί τών καθ’ήμάς, κρίνομ.εν άναγ· 
καΐον νά διηγηθώμεν έν συντόμω τά τελευταία τοϋ 
Βερολίνου συμβάντα, άφίνοντες τάς έπ’αύτών σκέψεις 
είς άλλους.

0 φόβος άντιδράσεώς τίνος έκ μέρους τοϋ βασι 
λέως εϊχεν εισχωρήσει είς τάς κεφαλάς καί τών φιλί 
λευθέρων τοΰ Βερολίνου, ώς έγένετο τοϋτο πρότερον 
έν Βιέννη. Εντεύθεν λοιπόν ήρχισε πλαγία τις πάλ 
μεταξύ βασιλέως καί Εθνοσυνελεύσεως, έκ τής όποίας 
τά πράγματα τοϋ βασιλείου τούτου προέβαινον καθε- 
κάστην έπί τό χείρον, έπαπειλοϋντα έπικειμένην
ηνά ρήξιν

Ενώπιον τών δυσκολιών τής δέσεως παραιτεΐται 
τό ΰπουργεΐον Πφούελ, δπερ ήν ήκιστα δημοφιλές. 
0 βασιλεύς δέχεται μέν τήν παραίτησίντου, άλλά 
διανοούμενος νά θέση δριον είς τάς τάσεις τών δημα 
γωγών, άποφασίζει νά καλέση είς τά πράγματα τόν 
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θεϊόν του στρατηγόν Βρανδεβούργον, άνδρα, φυσικώ 
τώ λόγω , άριστοκράτην. Πληροφορηθεΐσα τούτο ή 
Εθνοσυνέλευσή, συντάσσει έν τάχει έπιστολήν τινα 

ρός τόν βασιλέα καί έπιφοοτίζει έπιτροπήν της νά 
εταβή καί έγχειρίση αύτήν. 0 βασιλεύς δέν έδέχθη 

τήν έπιτροπήν, έπί λόγω συνταγματικωτάτω, δτι 
έν ήτο παρών τις έκ τών υπουργών του· εϊπεν δέ 

είς τήν έπιτροπήν, δτι θέλει έπιφορτήσει τινά τών 
πουργών του νά παραλάβη τήν άναφοράν των. Τότε είς 

τών άντιποοσώπων, ό γνωςος ΐακώβης, άποτεινόμενος 
ρός τόν βασιλέα, άνεφώνησε τούς εξής λόγους· a Οί 

βασιλείς δέν θέλουσι ποτέ ν’άκούσωσι τήν άλήθειαν. η 
Είς τούς άπρεπείς τούτους λόγους, ό μέν βασιλεύς 

τώ έστρεψε τά νώτα, οί δέ λοιποί συνάδελφοί τοϋ 
ίακώβη δυσηρεστήθησαν άκρως, ώς καί άπασα η 
Συνέλευσις, έν ή άντιπρόσωπός τις, κατακρίνων τήν 

ϊξιν τοϋ σφόδρα έκείνου δημοκράτου, 
β Καί αύτός ό άνθρακεύς , εϊπεν , είναι κύριος είς 

» τόν οίκόν του. Ας άφήσωμεν είς τούς βασιλείς 
β τούλάχιστον τήν ελευθερίαν, τήν οποίαν χαίρει 
ο καί ό έσχατος πωλητής, τοϋ νά μήν άκροαταί 
β οχληρόν τινα, όστις τόν καταδιώκει μέχρι αύτοϋ 
β τού δωματίου του. 8

Αλλά τά δημοκρατικά Κλούβ έσκέφησαν άλλως. 
Τήν εσπέραν τής 5 νοεμβρίου περί τούς χιλίους 
πολίτας, μετά φανών καί λαμπάδων, έπορεύθησαν είς 
τό κατάστημ.α τών συνεδριάσεων τής άριστεράς 
άκρας μέ σημαίας καί έπιγραφάς έξυμνοϋντες καί 
αίνοϋντες τό κίνημα τού Ιακώβη.

Τό οχλαγωγικόν τούτο κίνημα φαίνεται έπέσπευσε 
τήν άπόφασιν τοϋ βασιλέως τοϋ νά διορίστ) ύπουρ- 
γεΐον τής εμπιστοσύνης του, καί τήν 8 νοεμβρίου 
έξεδόθησαν τά διατάγματα τοϋ διορισμού ύπουρ- 
γείου Βρανδεμβούργ, καί διάγγελμα τοϋ βασιλέως, 
δι’ ού διετάττετο ή μετάθεσις τής έδρας τής Συνε
λεύσεως έκ Βερολίνου είς Βρανδεμβούργ, μ.ικράν πόλιν, 
ολίγους σταδίους άπέχουσαν τού Βερολίνου.

Η Συνέλευσις δέν ύπήκουσε.
Τότε τό ύπουργεΐον εισάγει έντός τής πόλεως 

στρατόν 16 περίπου χιλιάδων , καί τήν 10, ένώ 
συνήλθεν ή Συνέλευσις είς τό κατάστημα τών συνε- 
δριάσεών της , στρατεύματα περιεκύκλωσαν τοϋτο 
καί άπηγόρευον τήν είσοδον παντός έξωθεν έρχομένου. 
Ιίξελθόντες τότε οί αντιπρόσωποι, μετέφερον τάς 
συνεδριάσεις των άπό οίκου είς οίκον, όιαμαρτυρού- 
μενοι κατά τού αύθαιρέτου τοϋ ύπουργείου, έωσοϋ 
διέκοψε καί αύτάς ή κυβέρνησις διά τής βίας, έθεσε 
δέ τήν πόλιν είς κατάστασιν πολιορκείας, έμπόδισε 
τήν ελευθεροτυπίαν, τάς συναθροίσεις τοϋ λαού, κτλ.

Αλλά τό οχλαγωγικόν τοϋτο πνεύμα κατετροπώθη 
άρά γε έντελώς ; Δυστυχώς όχι· ήδη συνταράττει. 
τήν Ιταλίαν, και είναι φόβος μτ ίδωμεν καί αύτοϋ 
τάς σκηνάς τής Βιέννης καί τών Παρισίων. Οί σφόδρα 
δημοκράται, ύπό τό πρόσχημα τής Ιταλικής ένότητος, 
ζητοϋσι νά έγκαθιδρύσιοσιν Πανιταλικήν τινα Δημο
κρατίαν. 0 δυστυχής Ρόσσης, άλλοτε τ·σ<ρεσους της

* ϊ ■'Γαλλίας είς Ρώμην καί έσχάτως υπουργός τοϋ Ιΐάπα, 
έπεσε θύμα τοϋ πνεύματος τούτου, σφαγείς ύπό τίνος 
καθ’ήν ώραν κατέβαινε τοϋ οχήματος του διάνά εΐσ- 
έλθη είς τήν οικίαν του. Τοϋ πνεύματος τούτου συν- 
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z-ii-j. ry καί r, /.κι τίς 4 16 ε. μ. έκραγεΐσα έν 
ρώμη έπανάστασις. Τό παλάτιον τοϋ Πάπα έπολιορ- 
κήθη , οί Ελβετοί μετά τών πολιτών καί τής έθνο- 
φυλακής συνεκρούσθησαν αίμα έβρεξε καί τήν αγίαν 
πόλιν, καί ό Πάπας ετοιμαζόμενος νά δραπέτευση 
άπό τήν έδραν τοϋ Αγίου Πέτρου όιά Μελίτην ή 
Μασσαλίαν , κρατείται οίονεί φυλακισμένος είς τό 
Χουΐρινάλιον ! ...

Είς τήν Γαλλίαν τά πράγματα φαίνονται προ- 
βαίνονται έπί τό κρεΐττον μετά τήν άποπεράτωσιν 
τοΰ συντάγματος. Η. πάλη άπασα υπάρχει σήμερον 
περί τήν έκλογήν τοΰ προέδρου τής δημοκρατίας 
Οί κυριώτεροι υποψήφιοι παρουσιάζονται δύο, ό τρα- 
τηγό; Καβαινιάκ καί ό Λουδοβίκος Ναπολέων Βονα
πάρτης, ανεψιός τοΰ Ναπολέοντος. Η έκλογή άρχε- 
ται καθ' όλην τήν Γαλλίαν είς τάς 10 δεκεμβρίου 
[29 νοεμβρίου), καί θέλομεν ίδει έντός ολίγου ποία 
εσεται τής Γαλλίας ή τύχη. Επί τοΰ παρόντος 
άπασα είναι οίονεί διηρημένη είς δύω μεγάλα ς·ρα· 
τόπεδα· οί μέν ύποστηρίζουσι τήν υποψηφιότητα 
τοΰ Καβαινιάκ, οί δέ την τοΰ Βοναπάρτου. ό στρα
τάρχης Βουγώδ, οί στρατηγοί Σαγγρανιέ καί Βεδώ 
άπεποιήθησαν τήν τιμήν τοΰ νά τεθώσιν υποψήφιοι. 
Μόνος δέ ό Λαμαρτίν καί ό Λεδριού Ρολέν μένουσιν 
είσέτι , άλλά τόν μέν ύποστηριζουσιν οί σφόδρα 
δημοκρατικοί, τόν δέ μία μόνη έφημερίς, To Κοι>όν 
Λu-ior' ένω έκ τών δύω άλλων υποψηφίων ό μέν 
Βοναπάρτης έχει ύπέρ αύτοΰ τόν Tixor, try ΓαΛ- 
.liar καί τήν Σνη Αγροτική?' ό δέ Καβαινιάκ, 
τήν Εθ?ικιμ\ τόν Αιύτα καί τήν Ε^ηρερίύα 
τΰν

Καί τόσα μόνον περί πολιτικών. Ηόη δέ μετά 
βαίνομεν είς τό κυριώτερον άντικείμενον &>■
καί ‘Ζ/χίίρσ»·, τά κοινωνικά.

Είχομεν είπεΐ καί τόν παρελθόντα μήνα, ότι άν 
καί ή Γαλλία έδημοκρατήθη, δέν έμπόδισεν όμως 
τοΰ νά παραδίδεται καί είς διασκεδάσεις. Εις τινα 
Γαλλικήν έφημερίόα εύρίσκομεν τήν έξής έπιστολι- 
μαίαν περιγραφήν τών διδομένων ύπό τοΰ προέδρου 
τής Εθνικής Συνελεύσεως διασκεδάσεων, έν ή εύρί- 
σκεται καί είκών τις τής ένεστώσης τής Γαλλίας 
καταστάσεως· μεταφράζομεν δέ αύτήν ένταΰθα, ώς 
πλήρη άττικοΰ άλατος. Γράφει έπαρχιώτης τις έκ 
Παρισίων πρός φίλον του άλλον έπαρχιώτην κάτοικον 
επαρχίας.

n ... . Ας όμιλήσωμεν τώρα καί περί Μαράστου. 
ι δού άνθρωπος, όστις ήξεύρει τήν δουλειάν του, καί 
όστις άγαπά ωσαύτως τόν χορόν. Ελθέ εις Παρι
σίους νά ίδής ένα χωρόν τοΰ προέδρου! Ϋπάρχουσιν 
αύτοΰ πράγματα καί άνθρωποι, ώς δέν άπαντα τις 
πλέον. Αλλως καλοί άνθρωποι, άπερίκοπτοι (sans 
t'iron\ προγάστορες, μέ τά χονδρά ύποδήματά των 
καί τάς έτι χονόροτέρας χεΐράς των. Ολα ταΰτα 
γελώσι θορυβωδώς καί πατοΰσιν ό εις τοΰ άλλου 
τούς πόδας χωρίς νά ζητήσωσι συγγνώμην. Τρώγουσι, 
πίνουσι καί άναχωροΰσι μετά τών συζύγων των , 
καλών γυναικών, φοινικοπαρείων, καί τοσοϋτον εύ- 
σώμιον, ώστε είναι ίκαναί νά χορηγήσωσιν είς δέκα 
έτη ένδεκα δημοκράτας είς μίαν μοναρχίαν.

Αγαπώ τούς άνθρώπους τούτους. Αέν συνήθισαν'

νά παρευρίσκωνται είς άριστοκρατικάς συναναστρο- 
φάς , καί τότε διασκεδάζουσι μέ τά σωστά των. 
0 πρόεδρος παρουσιάζεται αύτοΰ ώς άπλοϋς θνητός, 
καταδεχόμενος νά μήδεια πρός τά μικρά ταΰτα 
όντα, τά όποία ηύδόκησε νά ύποδεξιώση. Τώ οντι, 
είναι αξιέπαινος διά τοΰτο. Επροτίμησε νά δαπανά 
κατά μήνα πέντε χιλιάδας φράγκων, ένώ ήδύνατο 
νά τάς βάλλη είς τό θηλάκιόν του, καί νά εύχαρι- 
στηθή νά κρούη τήν κιθάραν διά νά διασκεδάζη , 
διότι, ώς λέγουσιν, είναι άριστος κιθαρωδός, καί 
διά τοΰτο, ύποθέτω, είναι καί άριστος πολιτικός, 
κατά τόν κανόνα τοΰ Σωκράτους.

Ελησμόνησα νά σέ είπω, ότι οί προσκεκληλένοι 
οχι μόνον λαμβάνουσιν άρίστην ύποδεξίωσιν, δταν 
φθάσωσιν, άλλ’ ό Κ. πρόεδρος καί ή Κ. Προεδρίνα 
είναι πλήρεις φιλοφρονήσεων πρός αύτούς καί πρίν 
έλθωσιν. ί)! πόσον είναι καλήτερα τώρα παρά έπί 
μοναρχίας, όταν ό βασιλεύς έδιδε χορούς, δέν έτόλμα 
νά έμποδίση τήν κυκλοφορίαν τών περιέργων πέριξ 
τών Τουϊλερίων, διότι άν έπραττε τοΰτο ή Εθνική 
ήθελε τήν έπιοϋσαν τόν στολίσει καθώς πρέπει. 
Εφοβεΐτο τήν Ε θν ικ ή ν ό πτωχός αύτός βασιλεύς, 
καί τοΰτο μάλιστα ήτο τά πλέον άδύνατον αύτοΰ 
μέρος. Σήμερον, ότε ό Κ. Μαράστ, τότε συντάκτης 
τής Εθνικής, είναι βασιλεύς καί αύτός, έτακτοποίη- 
σεν όλα ταΰτα. Παρεμποδίζει άσυστόλως τήν γέ
φυραν τής όμονοίας, καί έπειδή πάντες οί άνθρωποι 
είναι ίσοι, διέταξε ν-’άποδιώκωσι πάντας έξ ίσου, 
όταν θέλωσι νά πλησιάσωσι τοΰ παλατιού, οτου 
διασκεδάζει αύτός τε καί οί οικείοι του. Αλλ’ό όχλος 
είναι προειδοποιημένος περί τούτου, έπειδή έγράφη 
έπί τών τοίχων έ.Ιενθίζιία, ίΰύτηζ, φ'-Ιότης.

Εγώ όμως, ένίοτε πατώ τήν δημοκρατικήν 
ταύτην άπαγόρευσίν καί ύπάγω νά ίδώ τήν άπό- 
λυσιν χορού τίνος προεδρικού. Ω! πόσον τό πράγμα 
είναι ώραΐον ίδεϊν! Βλέπεις αύτοΰ πλέον τών όια- 
κοσίων οχημάτων παντός χρώματος, περιμενόντων 
μετά σωρού πολιτών έκλογέων, οίτινες άνοίγουσι 
τάς θυρίδας άντί δύω σολδίων, καί προφυλάττουσιν 
άπό τήν ώθησιν τοΰ τροχού τούς πολίτας προσκεκλη
μένους. Τπάρχουσι πολλοί παρασημοφόροι κύριοι 
είς τόν χορόν τής Αύτοΰ Εθνικής ϊψηλότητος, τοΰ 
Κ. Προέδρου τής Συ-.ελεύσεως. Ωφελούμαι τής περι- 
στάσεως ταύτης διά νά σοί άναγγείλω, ότι έν Γαλλία 
δέν θέλουν σταυροφορεϊ είς τό έξής είμή όσοι φονεύ- 
σωσιν ένα τούλάχιστον άντάρτην. Αλλως ούκ £<-ί 
γενέσθαι· διότι ήθελεν είσθαι τότε τό ίδιον, ώς νά 
έλεγον είς τόν Κ. Καβαινιάκ· β ήδη, ότε έλάβατε 
παράσημα ώς στρατηγός, δέν δύνασθε νά λάβητε πλέον 
τοιαΰτα είμή ώς ρήτωο. β Τοΰτο δέν είναι λογικόν, 

όλως δ είπεΐν, άνω ποταμών χωροΰσι πηγαί.
Μή παραπονούμεθα, ότι δέν κερδαίνομεν τίποτε· 

είμεθα εύτυχέςατοι όταν δέν χάνωμεν τίποτε· διότι 
πάντες ήδη άποβάλλουσί τι. Οί μέν τήν δημοτι
κότητά των, οί δέ τάς άρχάς των, ούτοι μέν χάνουσι 
τόν καιρόν των , έκείνοι δέ την κατάστασίν των , 
άλλοι δέ τάς έλπίδας των, καί άλλοι τήν κεφα
λήν των.

0 δέ Κ. Λεβερριέ έχασε τόν πλανήτην του ! 
ίόού καί έτερος άςεϊσμός τής Εθνική ς. Ανάγκη

παυσεν η δημοκρατία. Εάν ό Κ. Αραγώ ήθελε νά 
κ ολακεύση τήν έξουσίαν, καί αύτός έπίσης ήδύνατο 
νά έχη ένα πλανήτην. Λοιπόν, ούτε ύμεΐς πρέπει νά 
έχετε, άφοΰ μάλιστα δέν έγοάψατε ποτέ είς τήν 
Εθνικήν. Τό παν τώρα είναι είς τόν οπισθόδομον 
τής έφημερίδος ταύτης, ώς καί αύτά τό άστεροσκο- 
πείον. Πάρε το άπόφασιν, Κύριε. Η Εθνική καί 

Κ. Αραγώ θέλουν έχει πάντοτε δίκαιον, ένόσω 
είμεθα έν δημοκρατία· άλλ’ έσο ήσυχος, άμα έπα- 
νέλθζ; η βασιλεία θέλουν σοί άποδόσει τόν άστέρα σου.

Ολα ταΰτα είναι ορθότατα, άλλά πώς θέλουν 
πράξει; πώς θέλει τελειόσει ή μεγάλη αύτη πολι- 
τικοεπιστημονικη έρις; ό Κύριος Λεβερριέ , όςας 
έχει ύπέρ έαυτού τήν άλήθειαν, ή ό Κ. Αραγώ, ότις 
έχει τήν Εθνικήν θέλει νικήσει; Εγώ, ιός καλός 
δημοκράτης τής προτεραίας, δίδω δίκαιον είς τόν Κ. 
Αραγώ, καί ζητώ τήν θέσιν τοΰ Κ. Λεβερριέ.»

Ϋ. Γ. Καθ’ ήν στιγμήν έμελλα νά σφραγίσω 
τήν έπιστολήν μου, κρότος κονονίων αγγέλλει είς 
τούς Παρισίους, ότι ή Γαλλία έτεκε νέον σύνταγμα. 
Αί ώδϊναι τοΰ τοκετού διήοκεσαν δύο μ.ήνας. Η 
μήτηρ καί τό τέκνον διάκεινται κακώς, β

όχι! ημείς δέν θέλομεν νά μαντεύσωμεν κακά 
διά τό μέλλον τής Γαλλικής Δημοκρατίας, άλλ’η 
παοοΰσα κατάστασις τοΰ έθνους δέν είναι έκ τών 
άριστων. Η άλήθεια αύτη έξηγεΐται έντελέστατα 
δι' αριθμών, έν δυσεκατομμύριον φράγκων ζημίας 
ύπέστη μόνον τό δημόσιον ταμεΐον κατά τό ένεςώς 
έτος. Αί δέ ζημίαι τών ιδιωτών είναι άνυπολόγι?οι. 
Εν τούτοις η πτωχία τοΰ λαού έφθασεν είς τοιοΰ- 
τον βαθμόν, ώστε ή πόλις τών Παρισίων είναι rya.'f- 
κασμένη σήμερον νά δαπανήση, έπειτα δαπανών 
καί ζημιών εϊκ.οσι περίπου εκατομμυρίων φράγκων, 
έννέα έκατομμύρια διά την διατροφήν 300 χιλιάόων 
ψυχών κατά τούς μήνας τοΰ χειμώνος. Είς έκαςον 
άτομον άναλογοΰσι 15 λεπτά τήν ήμέραν διά κατοι
κίαν, τροφήν, ένδυμασίαν, θέρμανσιν ! ...

Ισως, διά νά πληοωθή τό μέγα τοΰτο έλλειμα 
είς τά οικονομικά τής Γαλλίας, μεγαλεπήβολός τις 
καί σοβαρός άνήρ, ό Πορταλης, έπρότεινεν έσχάτως 
είς την Συνέλευσιν νομοσχέόιον, ϊνα ύποβάλλωνται 
όλοι οί άγαμοι είς τέλος τι .... μέχρι τής ήμέρας 
τής νυμφεύσεώς των. Αμα τοΰτο έκοινολογήθη είς 
Παρισίους, τών μέν άγάμων ύπήρξε μεγάλη ή κατα
κραυγή , τών δέ μελλονύμφων , τών όλίγον τι προ- 
βεβηκυίων μάλιστα, άνέκφραστος ή χαρά καί αί 
αξιώσεις, άλλά κατά δυστυχίαν τοΰ άτυχούς καί έν 
δημοκρατία γυναικείου φύλου, καί τά νομοσχέόιον 
τοΰτο περί άναγκαστικής συζεύξεως άπερρίφθη, ώς 
τό περί διαζεύξεως .... *

Εν τώ μέσω τοΰ Εύρωπαϊκοϋ αναβρασμού ή Ελ
λάς ηρεμεί, έντελώς λησμονηθεΐσα. 11 έναρξις τών 
Βουλών έγένετο τήν 28 τοΰ παρελθόντος Οκτωβρίου 
ώς προανεγγείλαμεν. Αί άρχαιρεσίαι όμως έργον 
δεινόν όθεν είκοσιν ολοκλήρους ήμέρας έδαπά- 
νησαν οί Κύριοι Βουλευται καί Γερουσιασταί είς 
προεόρτια, έως ού σχηματίσωσι τά γραφεία. Αλλ"* 
άς όυ.ολογήσωμεν ότι άπχξ συγκροτηθέντα, τά δύω 
νομοθετικά μας σώματα έδωκαν δείγματα άνηκού- 
στου δραστηριότητος. Εντός δύω ήμερών έσχημα-

νά σέ διηγηθώ όλην τήν ιστορίαν ταύτην, καί θέλεις1 

ΐδεϊ έως ποΰ φθάνει ή πολιτική τών κομμάτων.
Ενθυμείσαι, ότι πρό δύω ή τριών έτών ό Κ. 

Λεβερριέ άνεκάλυψεν ένα πλανήτην. Αν δέν έφαίνετο, 
άφεύκτως όμως ύπήρχεν. Επειτα, άν έβλεπον τόν1 
πλανήτην τοΰτον, ποιον κατόρθωμα ήθελεν είσθαι νά 
άνακαλυφθή. Οπως καί άν έχη, ό πλανήτης τέλος 
έβαπτίσθη καί έλαβε τά άστυκά δικαιώματά του, 
τούτέστιν ή Ακαδημία τών Παρισίων τώ έπέτρεψε 
νά τελή τήν περίοδόν του πέριξ ού τίνος ήθελεν έγ- 
κοίνει άστέρος, παρακαλοΰσα βοήθειαν καί προστα
σίαν παρά τών όύρανίων αρχών, έάν η χρεία τό 
καλέση.

ό Κ. Λεβερριέ λαμβάνει παράσημον, άστρον 
άντ’ άστρου· συντρώγει μετά τοΰ Βού-Μάζα· λαμ
βάνει έδραν καθηγητοϋ, καί τά δνομά του έγ- 
γράφεται είς τό μητρώον τοΰ ούρανοΰ. Αλλά φαί 
νεται, φίλε μου, ότι όλα ταΰτα δέν ήσαν άλλο, είμή 
συνωμοσία τής παλαιάς κυβερνήσεως κατά τοΰ γνω- 
στοτάτου δημ.οκρατισμοΰ τοΰ Κ. Αραγώ, τόν όποιον 
εύροΰσα αύτη άκλόνητον είς τάς δοξασίας του, ήθέ
λησε νά τόν καταπληγώση είς τήν έπ.στήμην του. 
Εξ έκείνης τής στιγμής ή Ακαδημία διηρέθη είς 
δύω στρατόπεδα, τό τοΰ άστέρος καί τό έτερον. 
Εν τώ μεταξύ τούτω, καταφθάνει ή έπανάστασις 
τοΰ Φεβρουάριου, καί ό Κ. Αραγώ άναβαίνει είς τήν 
κυβερνητικήν έδραν. Πρό πολλοΰ ό Κ. Αραγώ είχεν 
έστημένον τό τηλεσκόπιόν του έπί τοΰ πολίτικου 
έκείνου άστέοος, όστις καλείται δηυ.οκρατία μέν 
περιφραστικώς, έξουσία δέ όρθολεκτικώς , καί τόν 
όποιον τέλος αύτός καί οί περί αύτόν άνεκάλυψαν.

Ενόσω ό Κ. Αραγώ ύπήρχεν είς τήν έξουσίαν 
ούόέν έπραξε· τό γνωρίζεις τοΰτο κάλλιστα καί σύ, 
όσον καί έγώ. Αιώρισε μόνον τόν Κ. Ε. Αραγώ Γεν. 
Διευθυντήν τών Ταχυδρομείων. Αλλά τοΰτο δέν θά 
είπή, ότι επραξέ τι. ό Κ. Φραγκίσκος Αραγώ είχε 
τόν σκοπόν του. Είναι, άλήθεια, δημοκράτης, άλλά 
πρά παντός άλλου είναι σοφός· καί έλπίζει πολύ 
πλέον άπό τήν έπιστήμην του ή άπό τάς δοξασίας 
ίνα μεταβή είς την άθανασίαν.

0 πλανήτης τοΰ Κ. Λεβερριέ ούκ εία καθεύδειν 
τόν Κ. Αραγώ, καί μια ήμέρα, χάρις είς τήν έπιρ- 
ροήν τοΰ ύπουργοΰ άστρονόμου, ό πλανήτης άπελύθη 
ώς άντεπκναστάτικός. 0 Κ. Λαβερριέ μάτην έπραττε 
καί έφώναζε, τώ άφήρεσαν τόν άστέρατου, ώς άφή
ρεσαν τήν θέσιν τοΰ βιβλιοφύλακος άπό τόν έράσμιον 
Αλφρέδην Αεμουσέ. Φαίνεται μάλιστα , ότι, άμα 
έπληροφρήθη τοΰτο τό δυστυχές άστρον, έκρινεν 
εύλογον νά γείνη άφαντον, ώς οί άστέρες τών ΚΚ. 
Αουί Βλάν καί Κωσιδιέρου. Δέν γνωρίζεται άν ηναι 
είς τήν Αγγλίαν μετά τών άλλων, άλλά βεβαιοΰσιν 
ότι τό είδαν είς τήν Γερμανίαν.

Εν τούτοις ό Κ. Λεβεόήιέ δέν παραιτείται τόν 
πλανήτην του. Αποδεικνύει ώς δύω καί όύω τέσ
σαρα, ότι τό άστρον του ύπάρχει. Αλλ είς όλας του 
τάς άποδείξεις τώ άντιτάττουσιν δικαιοτάτην , 
*ατ έμέ, αιτιολογίαν· τώ λέγουσιν·

— Φίλτατε Κύριε! ό καιρός τών προνομίων 
παρήλθεν. Εύπί τών τυράννων, άπένεμον ούτω πως 
πλανήτας, άλλά τοΰτο ήτο κατάχρησις, ήν κατέ-
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τίσθησαν τά τμήματα, έξελέχθησαν αί έπιτροπαί, 
οί είσηγηταί συνέταξαν τάς άπαντήσεις, αϊτινες άμα 
άναγνωσθεΐσαι έγένοντο παραδεκταί άνευ περαιτέρω 
συζητήσεως. Η Γερουσία άμιλλάτο πρός την Βουλήν 
τις ταχύτερον ν’άποπερατώσρ την άπάντησιν. Ειχον 
δίκαιον. Βασιλικά γεύματα περιέμενον τά γραφεία 
καί τάς έπιτροπάς τών Νομοθετικών Σωμάτων αϊτι
νες έμελλον νά παρουσιάσωσι τάς απαντήσεις !

Τό μόνον σημεϊον ζωής τοΰ νέου ίπουργείου είναι 
αί παύσεις, οί διορισμοί, αί μεταθέσεις. Τό μόνον 
σημεϊον ζωής τής πολιτικής τής Ελλάδος είναι ή 
σύγχυσις, ή άποσύνθεσις τών κομμάτων. Βεβαίως ή 
ύπέρ τών εθνικών συμφερόντων αύταπάρνησις, καί ό 
ειλικρινής πατριωτισμός δέν είναι σήμερον τό επι
κρατούν τής κοινωνίας μας στοιχεϊον. Ευτυχείς όσοι 
έπιζήσωσιν εις τόν ηθικόν τούτον κλύδωνα !

Πολλά ήόυνάμεθα νά εϊπωμεν έπί τού θέματος 
τούτου ! άλλ ή Εύτέρπη είς τά πολιτικά δέν άνα- 
μίγνυται. Περιορίζεται όθεν γράφουσα περί Ελλάδος 
νά δημοσίευση τήν άκόλουθον τοπογραφικήν περι
γραφήν περί Αθηνών, ήν φίλος τις μάς έκοινοποίησεν.

Τ. Γ. Φιλόκοσμοι καί φιλόκαλοι τινες Κυρίαι μάς 
έζήτησαν νά εϊπωμέν τι καί περί συρμών. Αν καί 
τούτο πλέον δέν είναι τού συρμού, διότι ούδ’ είς 
αύτούς τούς Παρισίους δέν έχει πλέον ό'ρεξιν τό 
επαγωγόν φύλον νά μεριμνά καί τυρβάζη περί ενδυ
μασιών καί στολών, άλλ’ όμως χάριν τών ωραίων 
Ελ.ληνίδων μας, θέλομεν διαλάβει περί συρμών εις 
τό προσεχές φυλλάδιον.

ΓΟΡΓΙΑΣ.

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.

Προς τό>- Κύριον J. 'ΡαΜίτον.
Εις Βιέννην.

Καί πάλιν περί Αθηνών! καί πόσον εκτενείς ποι
κίλοι απαιτήσεις ! πόσα γραφής θέματα — θεέ 
μου ! έγώ ; — την άποψιν , τήν θέσιν, τήν αρ
χαιολογίαν , τόν ορίζοντα , τήν ζωήν , τόν λαόν , 
τά ήθη , τήν φιλολογίαν, τήν αριστοκρατίαν, 
τήν κοινωνικήν συμπεριφοράν, τήν .... τούς ... τί 
μ.’ένόμισες; πλούσιος είσαι· δέν γράφεις είς Παοι- 
σίους πρός τόν Κ. Εύγ. Σύιον νά σοί προμηθεύση 
ίχνογράφον φυσικόν καί ηθικόν πρός ΐχνογράφησιν 
είς τόμων δυάδα παντός ό,τι ή αριστοκρατική ιδιο
τροπία σου καί ορέγεται καί απαιτεί; Είδες άπό 
Ελληνος χεΐρα σύγγραμμα ύλης τοιαύτης, σύγ- 
γραμμμα φέρον τήν αξίαν φιλολογικού αριστουργή
ματος, ή κάν τήν αξίαν παραλλήλου πρός εύρωπαϊα 
έργα σημασίας όποιαν σύ απαιτείς νά έχουν; — 
Κύτταξε· έν πέμπτον αΐώνος παρήλθε, καί η Ελλάς;... 
καί ή φιλολογία τηςείς τήν γλώσσαν άκόμη.

Αλλ εισ έπίμων — θέλεις νά δοκιμάσω νά σ’εύ- 
χαριστήσω χωρίς νά έχω τήν πρός τούτο πεποίθη- 
σιν δυστυχώς παρεμπίπτει έδώ ό κανών ότι τήι

έπιμονής τού φίλου υπηρέτρια πρέπει νά ήναι ή ύπο· 
μονή τού φίλου.

Εσκεφθην όλίγον—άλλ’ήπατήθην· είχον άποταθή 
είς φίλον μου, ού τίνος ό κάλαμος είναι πως εύϋπό- 
ληπτος ένταύθα.

, — Τούτο είν’ έργασία , φίλε μου , άπήντησεν ό 
κύριος ούτος φυσικός καί ηθικός ίχνογράφος, δέν δύ
ναμαι νά έργασθώ ... χωρίς πληρωμήν. *

— Ελα δά!
— όχι, δέν άστείζομαι.
— Di able!
— Ας ηναι καί Teufel !
Ακούεις; 1 ιποτε χωρίς π.Ιηρωρήν.
Τώ υποβάλλω θέμα, δι ού δόςατ ν’άποκτήση, δύ 

ναται, και αύτος ξηροβήχων ζητεί ό,τι οί έκ συς·ή- 
μ.ατος τοκογλύφοι.

Εύτυχεστάτη άντιπαράθεσις — Ποιητης=τυχο- 
γ Λόφος !

Λοιπόν νά γράψω μόνος· έστω· άπεφάσισα.
Αν ήτο δυνατόν νάταχθή ή ιχνογραφία μου μεταξύ 

εκείνων, οσας ενίοτε ο φίλος σου Κ. Δυμάσος έκτυ- 
λισσει εις τας παρισιανας αιθούσας περί τών ποιη
τικών άσύλων του , ή όσας ό μακαρίτης Σατωβρι- 
ανδος έξετυλιξεν, η όσας . . . σέ βεβαιώ, άσχημον 
πράγμα όι έμε δέν ήτο· καί βλέπεις· μ.όνον διά νά 
άρεσω εις σε — όιοτι βεβαίως, Αημητριε ! ν’άρέσω 
θέλω εις παντα όστις άρεστον τι παρ’έμοΰ αναμένει. 

Γενικότητες.
Η Ακρόπολις κεϊται πρός μεσημβρίαν τής πόλεως, 

και κατέχει σχεδόν όλοκληρον τήν πλευράν τού μέρους 
τουτου. Επί της ραχεως της ύψούνται μικραί οικο
δομά!, έξ ών τινες χαίρουσι καθολικήν άποπτείαν τών 
Αθηνών καί τού Αθηναϊκού πεδίου.

Είναι αύγη.—Ευρισκομαι επί τού εύρέος έξώ-ςου 
τής μεγαλητέρας τών οικοδομ.ών τούτων· πρό τινων 
ένιαυτών οί σοφότεροι άνδρες τής νέας Ελλάδος συμ- 
φερόμενοι μετά Γερμανών έπαίδευον έδώ τήν έλλη- 
νικην νεολαίαν εν πάαιις ταϊς έπιοτήιιαις’ δώδεκα 
ετη κατερρευσαν εκτοτε· τις ό καρπός τών δώδ εκα 
ετών ; και ΐδου διόασκαλισκοι τινές, καί ίδού δικη- 
γορίσκοι τινές ... σιγή !

Η οικοδομή τώρα είναι τό όιόασχα.Ιεΐον· παι- 
δευοντ έδώ τών άλληλοδιδακτηρίων οί διδάσκαλοι.

Βλέπω καθ ολον τό μήκός του ώς γιγαντώδους 
έξοντωθέντος κόσμου κήτος άπολιθωθέν τόν φαλα
κρόν ύποφαιον Ίμ.ηττόν άνατολικόν τόξον τού Αθη
ναϊκού όρίζοντος· έκτεινετ αύτός άπό τού πεντελι- 
κού μέχρι τών μεσημβρινών παραλίων· ή γραμμή 
του αύτη είναι τετράωρος·—ό χείμαρρος ίλισσάς τούς 
όμβροφόρους μήνας τού φθινοπώρου λούει τούς πόδας 
τού γεροντος εις φάραγγα ώς είς μακροτενή θεοπο ίη- 
τον λεκάνην.

Εύτυχία ! το στερέωμα δέν έχει ούτε μ.ίαν κηλίδα 
—ούρανος όλογάλανος! — Μόνον έκεϊ πέραν, πέραν 
χαμηλα προς τον βορράν όπου γήλοφοι λίθινοι ύψούν- 
ται ως βραχεΐαι έπαυλεις άποτελούσαι μικρόν μέρος 
τού άθηναϊκού περιβόλου, έκεΐ μόνον βραδέως συς-ρέ- 
φονται νεφάλια...—θεέ ! καί κύριε!_ βλέπω ύπτίαν
······.........................................................

; Ούρανός όλογάλανος! πράγμα σύνηθες είς τόν

άρχ ιτεκτονικής άπομίμημα — ώς στέμμα, καί στέ
γασμα μολύβδινον είναι δκόροφον, καί ή πρόσοψίς 
του έπίπαστος διά μαρμαροκόνεως, παριστα τοίχον 
ώς έκ τετραγωνικών πλακών μαρμάρου - αί θέμελοι 
αύτού λίθοι έχουσι δίμετρον καταφανές μέτωπον 
κατά πλάτος καί είν’εύμεγέθεις τό μήκος.

όπίσω αύτού έκτείνεται παράδεισος εύρύτοπος, περι
βαλλόμενος ύπό σιδηρών ή ξύλινων λογχοειδών κιγ- 
κλίδων—ένιόπιον αύτού κατάντης είναι πλατεία εκα
τέρωθεν τών πλευρών της φοίνικας έχουσα 13 άπό τής 
Χαλκίδος καί τής Αίγυπτου μεταφυτευμένους. —- 
Κάτω τής όλιγοπλέθρου αύτής πλατείας πάντοτε 
πρός τήν πόλιν καταβαίνεις διά μαρμάρινου μακρο- 
βάθμου κλίμακος είς τού Συντάγματος την πλατείαν, 
ήτις ώς έσκαμμένη φαίνεται διά τούς έκατερωθεν 
πρανείς καί είς έπίπεδον λήγοντας τοίχους καθ’υέος 
καί κατά μήκος. Η πλατεία τού Συντάγματος εύ- 
σχέδιος είναι τώρα μικρός κήπος δένδρων άκάοπων, 
καί τήν δυτικήν πλευράν του κλείουν βραχεΐαι ιςήλαι 
διά σιδηράς άλύσου συνεχόμεναι.

ό,τι λέγω, τό είδες είκονισμένον. Είναι τά άνά- 
κτορα τού βασιλέως Οθωνος. — Επί τής ΔΒ πλευράς 
φαίνεται διώροφον περικαλλές μέ θολωτούς έξώστας 
Ιοίκοδό-μημα.

Τήν νύκτα μέ τά φωτιζόμενα παράθυρά του, μέ 
τό έκηβόλον αύτού φώτισμα, ομοιάζει ώραΐον φρού
ριον, ού τίνος οί κάτοικοι ώς άπό σκοπιάς γρηγορούν 
έπί τής κοιμωμένης πόλεως.

I Η πρωτεύουσα κόπτεται ύφ’άδών δύω διασταυρω
μένων .είς τμήμ.ατα τέσσαρα. ίδού ύπό τούς πόδας 
[μου ή μία" καλείται όύός τοΰ ΑίόΛον' άναχωρεΐ έκ 
τού τρισχιλιετούς ναού τού έθνικού τούτου θεού, 
άπό μεσημβρίας καί χωρεΐ εύθύ πρός βορράν μέχρι 
τού Τηλεβολοστασίου, όπου ή γραμμή τών οικιών 

I πεοατούται. Είν’όδός τών δημοσίων λεσχ ών η τών 
καφφενείων άν θέλης, καί τών ξενοδοχείων—εκειθεν 
πάντοτ εύθύ χωρούσα δεξιόθεν εχει τής μ.ουσιχ.ής 
ή τού περιπάτου τήν πλατείαν, καί περαιτέρω ,

I πάλιν δεξιόθεν τούς καφφεκήπους ΎίβοΛι καί Παυ- 
σί.Ιιπον φέρει ουτω είς χωρία τερπνά, είς τά Πα
τήσια.

ίί δευτέρα όδός τού 'Ερμοι·, όδός τφ οντι τών 
μαθητών τού Ερμού, τών έμ.πόρων καί τεχνιτών, 

[φέρει άπό τών άνακτόρων εύθύ μέχρι τού Πειραιώς 
— έν μέσω ταύτης όλίγον πρός άνατολάς τής οδικής 
διασταυρώσεως, έγείρεται ναός χαμ.ηλάς πολύγωνος 
άρχαιόχρους, ή Α απνιχαρεα λεγόμενός, και εις τήν 

Ιένετικήν έποχήν άνήκων.— Εντεύθεν όπου ϊσταμ.αι, 
βλέπεις τό μήχ.ος όλον τής αίολ,ικής οδού, άπό τού 
εξώστου τών άνακτόρων ίτό τής ερμαϊκής.

Τάς πλευράς τών όδών άμφοτέρων κοσμούσιν 
οίκοδομαί ώραΐαι νεόδμητοι, διώροφοι καί τριώροφοι 
ένίοτε, έκ μαρμάρου καί χαλκού πού καί πού άποςίλ- 
[βουσαι·—πλάτος έχο^σιν αί διασταυρούμεναι οδοί 
δεκάμετρον, αί λοιπαί‘όκ-Αίμετρον αύτών κυριώτεραι 
είσίν ή τού Αδριανού ώς φέρουσα είς τήν ίσταμένην 
έτι πύλην τού αύτοκράτορος τούτου έξω τής πόλίως 
πρός τό AM, καί ή τής Αθηνάς όδός βραχεία άλλά 
πλατεία, έν ή τά οχήματα σταθμεύουν.

Κατά τό ΔΒ. λευκάζουν αί χαμηλαί οίκίαι τής

τόπον τούτον — άλλά!— Τί είναι πάλιν; πρός τό 
βάθος τής δύσεως, ήνό Πάρνυς ή αί πελώριοι κνήμαι 
τού Κιθαιρώνος ορίζουν, μολυβδοχάλκινος νεφέλη 
έγείρεται—τίποτε—Εφάπτεται μόλις τής χαμηλής 
καμπής τού όρους, καί — τής Εω ή λάμψις σφεν- 
δονίζετ’ έκεΐ άπό τό πύρινον τού παντός όμμα. ί 

Στρέφω τά βλέμματά μου·—-δύο λεπτά έτι, και 
τό φώς, δπερ ό θνητός αιώνιον άποκαλεΐ, άνερχεται 
άπό τού γυμ,νού Υμηττού τά νώτα, καί πλημμυρεΐ 
τόν αιθέρα, τών Αθηνών τάν αιθέρα.

Τώρα πλανώ άτάκτως τά βλέμματά μου· θέλω
ν’άρχίσω ... καπνοί άποθρώσκουσιν έξ οικιών δια-Ι 
φόρων—δεΐγμ.α ότι οί άνθρωποι έγειρομ.ενοι φροντί
ζουν περί τών φαγητών πρώτον — αύτο είδα, αύτο 
λέγω πρώτον.

Κατά μέτωπον πρός άρκτον, άλλ έπί τήν άνατο- 
λικήν πλευράν έκκλίνων ύψούται ό Λυκαβητός λοφος 
όξυκάρηνος, έφ’οϋ τήν Αττικήν όλην όρας, καί το 
μεσημβρινόν Αίγαΐον μέ τών Νηρηίδων του τήν άκι- 
νητον τήν σιωπηλήν χορείαν, καί τής ιστορικής Με
σογείου τήν άτρύγετον άλα ώς ύπόσαλον άπειρον 
βαθυκύανου κάτοπτρου. Είς τό κατακόρυφον αύτου 
σημεϊον έγείρεται ναός τής υψηλής έρημου, ναός του 
Αγίου Γεωργίου. — Η θρησκεία ζητεί ύψος, αύτό 
είν’ άληθές, καί ώ έλευθερία, όταν πούς βάρβαρος τά 
κράσπεδά της άποινεί μ.ολύνει.

βτι έν βλέμμα, όπίσω, πρός μεσημβρίαν—ά!—I 
Ερημιά, πέρας! ύψωμα χώματος καί λίθων καί ώς 
άρχαϊον κονιώδες έπ’αύτοΰ στέμμα, έπάλξεις πολε- 
υ.ικαί, ένετικαί έπάλξεις, κ’ έντός τής οδοντωτής
^τής στεφάνης πόσοι θησαυροί θνητού μεγαλείου ,

,ροί, λησμονημένοι·—όχι· όχι· ύπό τόν πόδα τού 
νολετήοος χρονου ψυχορραγούντες ! —Παρθενών, 

Ερεχθεΐον—μόνον ύπομονή.
... Νά! νά! τού φωτός ή εστία, λαμποβόλος, 

όλοφλεγής ώς πνεύμά τι παντοκράτορ, ανέρχεται, 
ανέρχεται—ώ !—θνητός είμαι- αισθάνομαι, το μεγα- 
λεΐον ολόκληρον αισθάνομαι καί τού πλάστου, και 
τού κόσμου, καί τού άνθρώπου αύτού, ά’λ’λ είμαι 
θνητός άσθενής, υπαρξις άτελής, κκί λέγω μόνον:
άπειρον, αίωνιότης υπάρχει , όπου νά νοήσω , δπου ■ 
νά έκφρασθώ δέν δύναμαι.

/ Δέν είν ό αύτός ήλιος, όστις ίεροπρεπώς εχαι- 
ρέτα πάλαι τού Περικλέους τήν θεσπέσιον χώραν, τού 
Μαραθώνος τήν κοιλάδα, καί —πρός δύσιν είναι τό 
βλέμμα μου—-καί τού Πειραιώς τό πεδίον έκεΐ όπου 
λευκός ύψούται μικρός, άσημος οβελίσκος ώς λευκόν 
σημεϊον έντεύθεν μόλις φαινόμενου καί καλούμενου 
ιινήρατον Καραϊο’χάχη !—Εςόντωσις ! έζόντωσις !
ρέουν οί κόσμοι, ρέουν, καί τό παν άνάμνησις, και I 
τό πάν σκιά, μηδέν.

Πρός τό ΜΑ. τού Λυκαβητού εύρύσωμος λευκός 
κύβος έπί λόφου πρανούς πρός τήν πόλιν εγείρεται. 
Πρός άνατολάς τής χώρας ώς περικαλλές φαίνεται 
φρούριον μέ τριγωνοειδή προμετωπίδα κατα την 
νέαν Κεκροπίαν, μ’έξώστην βασταζόμενου ύπο ςηλών 
κατασκευής Δωρικής. Είναι μονον το οικοδόμημα 
τούτο ώς κολοσσός ένιαΐος τής πρωτευουσης εικο- 
νίζων τόν έν αύτώ κολοσσόν τής βασιλικής δυνα- 
μεως· έχει άέτωμα οδοντωτόν —άρχαιας ελληνικής
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Νεαπόλεως, προαστείου νεόδμητου δπου αριθμός τι; 
έποίκων, καί περίοικων Αθηναίων συνελθόντες άνή- 
γειρον σωρόν εύπρεπών οίκίσκων άνευ σχεδίου.

Η περιφέρεια τής πόλεως εϊναι δύωρος, ή οδός 
τοϋ Ερμοϋ ήμκυρία σχεδόν, και ή τοΰ Αιόλου βρα- 
χυτέρα κατά τό ήμισυ.

Εν γένει αί όδοϊ καί στενωποί δέν εϊναι στε- 
ναί οϋδ’ άπροσφυεϊς τόσον πρός όχηλασίαν πάν 
νέον κτίριον καλλύνεται διά τοϋ μαρμάρου έξαιρέ- 
τως, τοϋ σιδήρου καί τοϋ χαλκοϋ —ό τόπος βρίθει 
μαρμάρου καί γρανίτου.

Τό εσωτερικόν τών οικιών κοσμεί γαλλική φιλο
καλία έξευγενισμένη, καί μάρμαρον καί ήθη ελλη
νικά.

Η πόλις εχει γήπεδον κοΐλον πλέον ή επίπεδον, 
όιά τοϋτο άνερχομενος έκ τοϋ Πειραιώς, βλέπεις 
μόνον τάς δυτικάς αύτής άκρας — άλλ’ έμπρώτοις 
εύρίσκεσαι άπέναντι τοϋ δυτικού τής άκροπόλεως , 
δπου ή πύλη, παρ’ ή ύψοΰται πύργος μακρός καί 
λεπτός ώς οβελίσκος· —εισερχόμενος περάς ύπό τούς 
πόδας τοΰ Θησείου.

Πρός δυσμάς εύρύς έλαιών άπλοϋται έπί τού πεδίου 
καί γήλοφοι πευκοστεφεΐς πρός τό βόρειον καί τό 
όυτικόν·—πρός βορράν καί διά βραχίονος πρός δυσ
μάς διασχίζει χωρία ό χείμαρρος Κηφισσός άπό τήν 
ροδοδάφνην κεκαλυμένος τάς ό'χθας — ή ερμαϊκή 
όόός ή τοΰ Πειραιώς πέρα έπί μέγ’αύτής μέρος διά 
τοϋ έλαιώνος καί στολίζετ’έκατέρωθεν ύπά αμπέ
λων, φρουρουμένων διά πλινθίνων τοίχων καί τών 
εύρυςόμων τής λεωφόρου χανδάκων—ό έλαιών, άει- 
θαλής συνενούμενος μετά τών λοιπών δένδρων σχη- 
ματιζομένων εις δάση, καί τών καταφύτων χωρίων 
παριστα εύρύχωρον παράδεισον, ού τίνος τά άκρα 
περαιοΰνται είς ολοκλήρου όρίζοντος τά άκρα, οπού 
θεοποίησα τείχη ύψοΰνται κύκλω σειραί βουνών ύψη- 
λών , χαμηλών , καί κυαναΐ άψίδες θαλασσίου όρί
ζοντος.

Πρός μεσημβρίαν τοϋ πεδίου καί δυσμάς τής 
πόλεως κεϊτ’ ό λιμήν τοΰ Πειραιώς, πρός άνατολάς 
αύτού κατά σειράν οί όρμοι Μυνιχία καί Φάληρος·— 
ό θεατής άπό τής στέγης άγροκηπίου όρα τής Με
σογείου τό κατάστιλπνον, άπειρον λεϊον καί τούς 
παρά τήν Αττικήν κειμένους εύμεγέθεις βράχους τής 
Σαλαμίνας κΛίγίνης .... τής Σαλαμίνας — ίόέ τί 
αναμνήσεις!.................................·.·..

ίΜιρικότητις.
Εντός τοϋ εύρέος κύκλου δπου άτημέλητος περι

στρέφω τό βλέμμα μου ώς Ζευς Ολύμπιος, άπαντώ 
έκασταχόσε έν μνημεϊον ή τής άρχαίας ήμών δόξης, 
ή τής νέας ήμών προαγωγής — δέν άνέβην είς τήν 
άκρόπολιν, θά ήκουες τόσον πολλά περί τοϋ Παρθε- 
νώνος ... εκτός τούτου άπό τών υψηλών σκοπιών 
τών έντός τής πόλεως βλέπεις τά έντός αύτής, καί 
έγώ περί τούτων όμιλώ τώρα—δταν άναβώ είς τήν 
άκρόπολιν—έχε ύπομονήν.

Νά ή Ακαδημία τού Πλάτωνος ήμίσειαν ώραν 
έξω τής πόλεως πρός τά Δ. Εϊναι ytjitedor άπ.Ιονκ' 
έπί τίνος όφρύος λιθώδους φαίνεται μικρός οβελίσκος 
—εϊναι ό τάφος ένός ίςαριογράφου Γερμανού Μύλλερ.

Νά τό όρος τών Νυμφών ύπό τήν άκρόπολιν πρός τό 
Δ. Επ’αύτοΰ ίδρύθη ώραΐον ούρανοσκοπεϊον δαπάναις 
τοϋ έν Βιέννη βαρώνου Ελληνας βαθυπλούτου Σίνα. 
Η Ελλάς οφείλει αύτά κατά μέγα μέρος καί είς τοϋ 
άστρονόμου Κ. Γ. Βούρη τάς προσπάθειας. Επί τής 
άνατολικής πλευράς τού μικρού αύτοϋ βράχου δια- 
κρίνοντ’ αί βαθμίδες κλίμακας έπιγεγλυμμένης — 
έδώθεν εϊναι ή Πνύξ, άναντές τι μέρος, παρακάτω ό 
Αρειος Πάγος όπή τις αμβλεία—άκούεις ; τί ανα
μνήσεις !

Τά μακρά τείχη !—έδώ δέν φαίνονται· είς τόν 
Πειραιά μόλις δίλιθοι ή τρίλιθοι στοιβαί διακοίνον- 
ται, καί αύταί έντός ολίγου άπά τοϋ προσώπου τής 
γής άφανίζονται.

"Έισεται ήμαρ δτ’ άν ποτ’ όλώλη "Ίλιος ίρή.

Νά τό Θησεϊον ! ναός όλόκληρος ύπό τό ΔΒ. τής 
άκροπόλεως· στήλαί του τινές κρατούντ’έκάστη διά 
σιδηρών στεφάνων· οί κεραυνοί τού Μαχμοότη τάς 
έκερμάτισαν ή έξωτερική επιφάνεια μέχρι διαστή
ματος, δπου άνθρώπου χειρ φθάνει, κατακαλύπτεται 
άπό ύπογραφάς γλωσσών διαφόρων κ’έποχών δια
φόρων· οί άνθρωποι, οί άλαζόνες άνθρωποι θέλοντες 
νά παλαίσουν μέ τόν χρόνον, άθροίζονται περί έκεΐνον, 
δστις μέ τόν χρόνον παλαίει.—Ανδριάς γιγαντώδης 
άκέφαλος, νομιζόμενος τής Φήμης ή τής Νίκης άρ· 
παχθείς άπό τών σπλάγχνων τής Μεγαρίδος, ΐσταται 
έξωθεν αύτοϋ παρά τόν ποόναον καί ώς δαίμων έπί 
τοϋ ίεροσύλου χρόνου έγρηγορών, κολοβωμένος αύτός, 
άκίνητος ΐσταται μολοντούτο, καί φυλάσσει τόν 
ναόν τού Αίγείόου ύπό τοϋ ναυάρχου Κίμωνος άνε- 
γερθέντα· παρ’αύτόν κεϊνται έδραι μαρμάρινοι καί 
σαρκοφάγοι κεκαλυμένοι ολόκληροι διατηρηθέντες. 
Το Θησεϊον τά είδες είκονισμένον.

Εντός τών Αθηνών παρά τήν άκρόπολιν, ιδού ή 
Ποικίλη Στοά — μετεβλήθη τώρα είς άγοράν ώνίων, 
ό οϊκος τού κυρίου είς άγοοάν ώνίων εϊχε μεταβληθή. 
—Νά έρειπίου τινός αί τέσσαρες μεγαλόλιθοι πλευραί 
—εϊναι λέγουν ό οϊκος τοϋ Πεισιστράτου.

Νά ή Πύλη τής Αγοράς· στήλαί τινες ορθογωνίου 
σχήματος φέρουσαι χαρακτήρας καί νόμους άρχαίους, 
άφημέναι λησμονημέναι — δυστυχή Οϋγων! πού 
εϊναι ή πένθιμος όμήγυρίς σου; ( la bande noire ) 
καλεΐς σύ τούς Γαλάτας νά σεβασθώσι τοΰ παρελ
θόντος τά λείψανα, νά σεβασθώσι τήν άρχαίαν Γαλ
λίαν, κ’ έπειτα λέγεις είς τήν ποιητικήν λύραν σου 
«σίγα ώ ποιητική λύρα! άφες νά φύγν) τό πάν είς 
τήν έκμηδένωσιν! ο

Νά ύπό τούς πόδας μου ό οκτάγωνος πύργος τόύ 
Ανδρονίκου ή μάλλον ό ναός τοϋ Αιόλου θεού τών 
άνέμων· περί τό μέτωπον τής κυκλοειδοϋς οροφής 

ου εϊναι οί όκτώ άνεμοί του μέ τά διακριτικά αύτών 
σημεία, ό Βορέας, ό Καικίας, ό Εύρος ό Απηλιώτης, 
ό Νότος, ό Λίψ, ό Ζέφυρος καί ό Αργέστης· τό κτί
ριον εϊναι είς βάθος, δηλαδή άνεσκάφη. —Κύτταξε! 
καί ή γή αύτή, ζώον έμψυχον , ώς εϊπεν ό Πλάτων, 
άπτει τά ζώντα τοϋ θνητού έργα.

Νά ή οδός ή φέρουσα είς Ελευσίνα καί οδός ιερά 
καλουμένη-

Εδώθεν πρός άνατολάς τώρα.
Βλέπω τήν πύλην τού Αδριανοϋ, Ρωμαίου αύτο- 

κράτορος, δστις ήθέλησε νά διαιώνιση τήν έν Αθήναις 
πολιτογράφησίν του διά τοϋ μνημείου αύτοϋ· τό 
τόξον της σώζεται. -Εκεΐθεν διήλθόν ποτέ μεσάνυκτα 
έφιππος, καί τήν στιγμήν τής διόδου ένόμισα δτι 
ζώ τώ δντι είς τοΰ Αδριανοϋ τήν έποχήν πόσον τό 
υψηλόν ύψόνει τάν ταλαίπωρον θνητόν!—βλέπεις τόν 
ούρανόν καί λέγεις· ο Θά ύπάγω κ’έκεΐ άφοϋ άπο- 
θάνω. ι

Παοακάτω εϊναι τό πέρας τού ναού τοϋ Ολυμπίου 
Διάς—δεκαεπτά στήλαί γιγαντόσωμοι ... καί ούδέν 
άλλο.

Ε^δώθεν τό μνημεϊον τοϋ Τσοκράτους· οί περιηγη. 
ταί ίχνογράφοι άναβαίνουν διά κινητής κλίμακος, 
καί άντιγράφουν τής κορυφής τό τεχνικόν κάλλος — 
χωρεΐ τά μνημεϊον αύτό πέντε άνθρώπους ίσταμέ- 
νους χωρίς συνθλίψεως—παρετήρησα περιηγητάς μέ 
τό βιβλίον είς χεΐρας ζητοϋντας έκεΐ πλησίον έπί μι- 
κράς τίνος μόλις φαινομένης στήλης, δ,τι τό βιβλίον 
περί αύτής έλεγεν.

όπίσω τής άκροπόλεως έφ’ύψώματος τό μ.νημεΐον 
τοΰ Φιλοπάππους Σέ>ιο καλούμενον τώρα· — εϊναι 
οβελίσκου μία μόνον πλευρά.

Μεταξύ τών άνακτόρων καί τοϋ Υμηττού τό Κυ- 
νόσαργες' ό Κεραμικός πλατεία πρός δυσμάς τοϋ 
θεάτρου· όπίσω τών άνακτόρων τό Λύκειον, τό Αμφι- 
θέατρον.—

Νά ή Ακαδημία τής νέας Ελλάδος πρός τό βό
ρειοι πέρας τής πόλεως· σεμνοπρεπής καί σοβαρά 
εϊν’ή θέα αύτής· ό κόσμος αύτής ώς οίκου φέρει μορ
φήν ώραίαν άλλά φιλοσοφικήν· σύγκειτ έκ δύω πτε
ρύγων ένουμένων κατά τό μέσον διά τρίτης· κήπος 
σχηματίζεται πέριξ τοϋ κτιρίου έξαιρουμένου τού 
μεσημβρινού μέρους ό'που εϊν’ ή είσοδος. Είς τό δυ
τικόν τού κήπου μνημεϊον μικρόν άνεγείρας άνέθετο 
ό ποιητής Α. Σοϋτζος τώ ίερώ λ.όχω τοϋ Δραγασ- 
σανίου ... ώς κ’έδώ άναμνήσεις !

Νά όπισθεν αύτής τό δημοτικόν νοσοκομεϊον· νά 
έμπροσθεν αύτής τό γραφεΐον τής οικονομίας, τοϋ 
ταμείου τοϋ νομισματοκοπείου κτίριον εθνικόν καί 
άκόμη όπίσω τής άκροπόλεως τό ς-ρατιωτικόν νοσο
κομεϊον, ενθυμούμαι, οικοδόμημα σεμνοπρεπές καί 
ώραΐον νά πρός τό Δβόρειον πέρας τό θέατρον — 
κύτταξε άφ’δλα έχομεν ... Υγίαινε Διδασκαλεΐον.

Τήν άκρόπολιν; — τήν κυριακήν θ' άναβώ· θά 
ύπάγω καί διά σέ καί διά τούς δυστυχείς άπο- 
μάχους· έκεΐ τούς έβαλαν διά νά φυλάττουν λείψανα 
αύτοί τού πολέμου, τών άρχαίων χρόνων τά λείψανα.

Κ.Ιίιια.
Εννοείς δτι έκορέσθην τής θέας τών Αθηνών—εισ

έρχομαι είς τόν θάλαμόν μου" — θά γίνω ιατρός — 
αλοίμονον! δέν μ’ άναγνωρίζουν οί κύριοι δόκτορες 
θίασώται τού καλού ίπποκράτους· τό έννοώ· έσφαλα 
|*·η λαβών πιστοποιητικά σπουδής καί άπολυτήρια 
σών αρμοδίων καθηγητών άν έπεμελούμην νά κατορ- 
®ωσω τούτο — καί πόσα παραδείγματα! τά μαλλιά 
πιάνω—τότε καμμία έρις· τό πάν μέλι γάλα, καθώς

οί ποιηταί Κύριοι Σούτζοι εύφυώς έπεισήγαγον τήν 
φράσιν ταύτην είς τάς σατυρικάς ώδάς των — καί 
δέν άστεΐζομαι—έγώ τό ήξεύρω· ά ίκανότης .. . . 
άφες· δταν έλθγς είς τήν Ελλάδα σοί τά μαρτυρώ 
δλα, δλα· μήτε λέξιν δέν θά παραλίπω· κανένα 
άνάξιον δέν θά σεβασθώ ένώπιον σοϋ τοϋ τήν άλή- 
θειαν σεβομένου.

Τό κλίμα νοσώδες δέν εϊναι· άληθώς εϊναίτι πλέον 
άσταθές ή σταθερόν, άλλά διατηρεί πάντοτε εύκρα- 
σΐαν τινά, μεθ’ ής συμμορφούμενος, δέν δοκιμάζεις 
παραλλαγάς τής ύγείας συχνάς ή έπαισθητάς. 'Γόν 
Ιούλιον καί Αύγουστον, καί μέχρι τών μέσων τοϋ 
ίεπτεβρίου αύτού; έπιφέρουν ένίοτε τά κυνικά καύ
ματα βαθμού 25 ή 28 ρεωμυρικοΰ θερμομέτρου 
έπιδημικόν πυρετόν άλλ’ένίοτε· οί δυνάμενοι τότε 
άποσύρονται είς τήν έξοχήν, καί κυρίως πράττουσι 
τούτο οί εύποροι έν γένει καί οί διδάσκαλοι έν μέρει, 
ώφελούμενοι έκ τής διμήνου τών μαθημάτων διακο
πής—ή πόλις κυκλοϋται άπό χωρία, δπου καλή καί 
τερπνή φύσις, καθαρός άήρ καί πόσις υγιεινό προα
σπίζονται πάσης ιδιοσυγκρασίας πασχούσης ύφ’οίου- 
δήποτε κλίματος. Το φθινόπωρον μέχρι τού νοεμ
βρίου εϊναι ύετώδες. Τό χειμώνα σπανιώτατα νίφει 
καί τό ψύχος άν καί δριμύ ένίοτε μόλις μέχρι τοϋ 
Ο ρεωμ. θερμομέτρου, εϊν’ δμως πάντοτε άνεκτόν 
δι’έλαφρού καί τι παχέος έπενδύτου· μανδύας μονό
φυλλος καί άνευ φλανέλλης, ιδού τών έλληνοφο- 
ρούντων τό θερμότατον χειμερινόν έπένδυμα — λά
σπης εύπορεϊ ένίοτε ή πόλις, άλλ’ έπί πλειστον τό 
λιθόστρωτον τών οδών ματαιόνει τήν συμμαχίαν 
αύτήν τού ύδατος καί τής λεπτής άττικής γής έναν- 
τίον τών δυστυχών άκρων τών περισκελίδων τής 
Εύρώπης ή τών περικνημίδων τής Ελλάδος.

0 άήρ εϊναι λεπτός , υγιής· πολλάκις γλυκύς , 
τερπνός· — ή άτμοσφαΐρα έπί τό πλειστον καθαρά. 
Λέγεται δτι άλλοτε Γάλλος πρόξενος παρετήρησε 
τριάκοντα έτη κατά σειράν καί δέν ήδυνήθη νά εύρη 
μίαν ημέραν χωρίς ήλιον, ό ούρανός τών Αθηνών 
όμολογεΐται παγκοίνως ώς ούρανός καθαρός, εύδιος, 
μέ άτμοσφαϊραν λεπτήν, λαμ.πράν. ειν’ έδώ γλυκο
χαράγματα, εϊν’ έδώ έσπέραι δτε, πλανώμενος περί 
τά έρείπια τοΰ άρχαίου ελληνικού κόσμου, βλέπεις 
σκιάς νά φεύγουν καί σκιάς νά έπανέρχωνται.

Κεραυνός ένταύθα σπανιώτατα κατασκήπτει· 
έντός τής πόλεως άγωγοί αύτού δέν ύπάρχουν ή 
μάλλον ή άτμσφαϊρα δέν εϊναι πρός γέννησίν του 
έπιτηδεία.

0 μεσημβρινοβόρειος άνεμ.ος έπικρατεΐ, ό νότος 
έπέρχεται, άλλ’έρχετ’αύτός καθαρός άπό τής Μεσο
γείου, κ’έτοιμ.ος νά έπιρρεύστι, προσκόπτει καί συν
τρίβεται έπί τής άκινήτου πλευράς τής άκροπόλεως, 
ήτις άκίνητος έμεινε καί είς βόμβας. Ζέφυρος καί 
Απηλιώτης σπανίως πνέουν.

(λιίσϊωδίχ

.................................... ..... ί
— Είς τόν κόσμον, είς τήν ζωήν.
Ελα, έλα είς τόν κόσμον, είς τήν ζωήν. 
Ευπρεπίζεσαι ώς. άνθρωπος τοϋ κόσμου, /.’έπειδή
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έλαφρόν δέν εϊναι τό βαλάντιόν σου, περιέρχεσαι ώς 
γεωμέτρης ή ώς άςυνόμος πρωί καί δείλι τάς άγυιάς 
καί τάς στενωπούς, καί ώς άνθρωπος φρόνιμος επα
νέρχεσαι οϊκαδε τά μεσάνυκτα, ή μετά τά μεσά
νυκτα άποσυρόμενος τοΰ καφφενείου, ή τοΰ θεάτρου, 
ή τοΰ ξενοδοχείου—ένώ έμποός σου πάντοτε βλέπεις 
όπίσω σου αγνοείς τί γίνεται· άλλ’ άν ποτέ στρέψης 
αριστερά ή δεξιά ... κύτταξε τί έλαφρόν, πτερόεν 
βήμα! νομίζεις ότι τό γλαφυρόν έκεϊνο πόδιον, λευ
κόν έσωθεν ώς εϊναι λευκόν τό μετάξινον περιπό- 
διόν του, γλίστρα είς τής νυκτός τό βάθος καί δέν 
άφίνει είς τό τρυφερώτατον άκουςακόν οργανόν σου 
παρά τό τρίσσιμον τής ώς ύμήν λεπτής ποδήρους 
έσθήτος — οι Γάλλοι έχουν ώραΐον ρήμα διά τό 
τρίσσιμον ... frissoner· ό εύτράπελος Paul de Coq 
λέγει· j’entends son habit frissoner καί λέγει 
τοϋτο είς έν σύγγραμμά του όπερ φέρει τόν άσχη- 
μότερον τίτλον τών συγγραμμάτων δλου τοϋ κόσμου.

ΕΪν’Εύρωπαία τις αύτη περιπατούσα μόνη καθώς 
αί Εύρωπαϊαι μέ τό σακκύλιόν της, τό άνθήλιον ή τό 
άλεζίβροχον.

έδίψησες ; έχεις πρός τούτο άνάγκην ύδατος ή 
έφημερίδος ; — έμβαίνεις είς έν τών πολυπληθών 
καφφενείων — λαμπρά εύμεγέθη κάτοπτρα, ερυθρό
λευκα παραπετάσματα, καί τράπεζαι πεντελικοΰ 
λίθου· λαός ζωηρός, κοινωνικός, εύθυμος, άν καί ύπά 
τό βάρος τής ένδειας δυστυχείς άγει ήμέρας· — ύπό 
τό ένδυμα, τόν εύπρεπισμόν καί ποτέ τοΰ άριστο- 
κράτου τό άτημέλητον δέν τολμάς νά δικρίνης ό,τι 
δύνασαι νά όνομάσης άνέχειαν.

ίδέ τούς νέους, τούς σφριγώντας αύτούς Ελληνό- 
παιδας. Βήμα μέγα, πολεμικόν, μορφή άνδρός συν- 
αισθανομένου μέ άλαζονείαν σιωπηλήν τό όλον τής
άνεξαρτήτου αύτοϋ φύσεως...........ένίοτε θεοείκελον
θνητόν άντιμετωπίζεις είς τών Αθηνών τάς άγυιάς

ϊό έρυθροϋν πτυχώδες κεκλιμένου κατά τήν ώμο 
πλάτην κεφαλοκάλυμμα μέ τόν βαθυκύανον, παχύν 
μακρόν, φουντωτόν θύσανόν του , πρόσωπον , ένίοτε 
βαθύ ούλότριχον κατάπυκνον φέρον γένειον, όφθαλ
μοί γαλανοί ή μελάνες σπινθοβόλοι, ύγροί, άσκαρ 
δαμυκτί όρώντες άλλά παντόθι κινούμενοι, έπιρά 
χιον ( φέρμελη ί όλως χρυσόπαστον, όσφύς άθλητού 
έλαφρόποδος ςυλισμένη άπό μεταξωτόν μέ μ.ακρούς 
φουντωτούς κρωσσούς ζώνην, χιτών πλουτόπτυχος 
βραχύς μέχρι τού γόνατος, ώς βραχύς ήτον έκεϊνος 
τών άρχαίων Ρωμαίων αΰτοκρατόρων, περικνημίδες 
κρωσσωταί ολόχρυσοι ή ολομέταξοι, γλαφυραί ύπο- 
δήσεις·—ιδού, ιδού πάν ό,τι τού νέου Ελληνος τά 
ιχνογράφημα άπαρτίζει.

Επί τοϋ προσώπου αύτού καί τοϋ βλέμματος 
βλέπεις άντανακλοϋν τό άφελές, τό αγνόν μεγαλείου 
τής ψυχής, τήν έμπιστοσύνην καί τήν άγάπΆν ήν ή 
συμπάθησις έμπνέει καί διοχετεύει άπό καρδίας είς 
καρδίαν, βλέπεις έπ’αύτού τό άβίαστον, τό οίκεΐον 
τοϋ τρόπου, τής ομιλίας, κ’ αισθάνεσαι ύπερηφάνειαν 
μυστηριώδη έντός λαού εύρισκόμενος, λαού άληθοϋς, 
καί θέλεις νά ήσαι συμπολίτης τοϋ δημοκράτου 
λαού τούτου, ού τίνος οί πρόγονοι ένα κόσμον άρ 
χαΐον έπαίδευσαν, καί ού τίνος ή χώρα πάσαν νέαν 
γεννεάν καί παιδεύει κ’έκπλήττει.

Είδες, Δημήτριε! τούς φεουδαλικούς λαούς τών 
Γερμανικών χωρών, είδες έκεΐ τού άλλοπροσάλλου 
Μεσαιώνος καί τά βάναυσον μέγεθος, καί τάς άρχε- 
τύπους δυσμόρφους παραδόσεις, καί δύνασαι, Δημή- 
τριε! δύνασαι νά νοήσης έδώ τί είναι λαός.

Κόσμος εύήνιος, χειροκροτών τό πνεύμα, τήν 
δόξαν, σιδηροςίζων τό έγκλημα, χλευάζων μέ σατα
νικόν μειδίαμα τόν ώς φάντασμα όσημέραι διαλυό
μενου άριστοκρατισμόν τού Μεσαιώνος· ιδού, ιδού ό 
Ελληνικός κόσμος, αύτός όςις σιωπά, λέγεις, σήμερον 
καί άκινητεΐ καί κοιμάται! α Είς τήν Ανατολήν , 
εϊπεν ό στρατηγός τής Κόρσου, είς τήν Ανατολήν 
γίνονται οί μεγάλοι άνδρες— τόν Αλέξανδρον έσυλ
λογίζετο ό στρατηγός ούτος.

Ανερχόμεεος τήν Αιολικήν βαίνεις πρός τήν πλα
τείαν τοϋ περιπάτου ή τής μουσικής· ένώπιον τών 
τηλεβόλων έκτενές τι γήπεδον ώρίσθη πρός ίδρυσιν 
τού ναού τών τελετών ολίγα νεότμητα μάρμαρα 
κεϊνται τώρα έπί τού γηπέδου τούτου· τήν άριστε- 
ράν έκεΐ πλευράν τής οδού στολίζει τό ξενοδοχείου 
τής ' ΛγγΛίας οικοδόμημα έκ τών ώραιοτέρων τής 
πρωτευούσης· εϊναι προσέτι ξενοδοχείου έν τ?, Αιολι
κή τής ΜεγάΛης Βρετανίας εις τήν διασταύρωσιν 
καί τού Νέον ΠαηνααΟΌΰ, παρά τά Ανάκτορα τής 
’νίνατο.ίί/ς καί πολλά άλλ’ άλλόσε.

Είς τό μέσον τής πλατείας τοϋ περιπάτου ό ύπο- 
στράτηγος καί Βασιλικός Υπασπιστής Καλλέργης 
άνήγειρε κυκλοφερές στέγασμα κυανόλευκου διά τούς 
μουσικούς. Εκτενή άποψιν εχει ή πλατεία, άλλ’ ό- 
φρύς γήϊνος πρός μεσημβρίαν έπιπροσθεΐ ταύτης* ή 
Κυβέρνησις θά τήν επιπεδώση.

Παρά τήν πλατείαν δυτικώς τό Τί6οΛι, περιτει
χισμένου μέ σχέδιόν ώραΐον έπί τών δένδρων τών 
σκιάδων, τών άτραπών του—περαιτέρω τό ΤΙαυοί- 
Λυαον άγροκήπιον νέον.—Είναι Κυριακή ή έρτή επί
σημος, η Μουσική παίζει μετά τό δείλι είς τήν 
πλατείαν καί μέχρι τής 10 τό έσπέρας καθ ημέραν 
είς τό Τίβολι ή τό Παυσίλυπου.

Ελα είς τόν περίπατον· ίδέ τό Εύρωπαϊον καί τό 
Ελληνικόν φόρεμα· τό tv ώς τήβενον διπλωμάτου 
τό άλλο ώς χλαμίδα πολεμιστοϋ. ίδέ τούς ξένους 
τούς δυνατούς Πρέσβεις έφιππους ή φερομένους έπί 
οχημάτων λαμπρών. — Τόν κόσμον όλον .τής Πρω
τευούσης, τόν έπαρχκότην, τάν σύγκλυν όχλον φύρ
δην μύγδην άλλ’ εύτάκτως φερόμενον διά τών ίππων 
τών οχημάτων καί τής φρουράς. — ό Βασιλεύς καί 
ή Βασίλισσα έρχονται συχνότερου έφιπποι ή έπ’ οχή
ματος· φέρουσιν ό μέν Ελληνικόν, ή δέ Εύρωπαϊον 
ιματισμόν έμπρέπει τώ Βασιλεΐ τό Ελληνοφόρεμα, 
κομψόν πολεμικόν ολόχρυσου. —

Κύκλος σχηματίζεται περί τής Μουσικής τά στέ
γασμα· τό Βασιλικόν ζεύγος μέ τήν συνοδίαν του, 
εισέρχεται , καί ό λαός χαιρετά, άντιχαιρετάται, 
σταματά καί τήν μουσικήν άκροάζεται. Οί Ανακτες 
άναχωρούν* ό λαός σκορπίζεται είς τήν πόλιν ή πε
ραιτέρω είς τό Τίβολι καί τό Παυσίλυπου μέ τήν 
Μουσικήν ή οδός εκατέρωθεν λοσμεΐτ’ ύπό δένδρων.

(Ακολουθεί.)


