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ΕχΑΐδιται όΐς τυν [ΐηνύς. Έν Αθήναις τήν 1 Ίανοναρίον 1849.

ΙΝΔΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.
Η ΙΝΔ'ΚΙΙ ΤΡΙΑΣ.

II θρησκεία τών Ινδών aval κυρίως μονοθεικά, καί 
καλείται 8 ρ ά μ α ς ό μόνος θεάς 8ν λατρεύουσι, τά 
αιώνιον ον, τά άπέραντον πνεύμα. Αλλά πρασωπο- 
ποιείται διαφόρως ά θέλησις τοΰ θεού, ή παρα- 
γαγοϋσα, ά διατηρούσα καί ά καταστρέφουσα τάν 
κόσμον. Παριστα δ εις τήν μυθολογίαν των ά Βρ ά
μα; τάν πλάσιν, τήν δέ συντη'ρησιν ό Β ι σνού καί 
ό Σέβας τάν καταστροφήν, ούχί δμως κατας-ροφήν 
εντελή, άλλ,ά μόνον· τάν ύπά νέας μορφάς άναγέν- 
νησιν.

Είς δέ τάν μεταφυσικήν τών Ινδών είναι δ β ρ ά- 
μ ας ή ύλη, ό Β ι σ ν ούς τά πνεύμα, καί ό Σ ί β α ς 
ό χρόνος. Καί εις τήν φυσικήν των φιλοσοφίαν, ά 
γά, τά ύδωρ,-, τό πΰρ.

ΓΙοσωποποιοΰνται δέ παρ’ αύτοϊς δλα τά πλά
σματα , ά ήλιος , ά σελήνή , δσα αντικείμενα παρί- 
στανται έπί τοΰ ουρανού, τά πΰρ , ό άά,ρ, δλα τάς 
φύσεως τά φαινόμενα, τά πάθη, τά αισθήματα, αί

άρεταί , αί κακίαι , δλα ένσωματοΰνται, καί άναμί- 
γνυνται είς τάν συγκεχυμ-ένην ΐςορίαν ήν διηγούνται, 
περί ανθρώπου.

At συντηρητικά! καί άναγεννητικαί δύναμης, είς 
αϊωνίαν ενέργειαν ουσαι, κατέβησαν κατ’αύτούς χιλιά- 
κις είς διάφορα μέρη της γης, διδάσκουσα'., φωτι- 
ζουσαν η τιμωροϋσαι τό ανθρώπινον γένος. Ομοίως 
δέ τών ένανθρωπιζομένων τούτων δυνάμεων καί αί 
γυναίκες καί τά παιδία κατηλθον πολλάκις ύπά παν- 
τοίας’μορφάς δπως συντελ έσωσι πρός τάν αύτάν 
σκοπόν.

Η ιστορία τών-αναρίθμητων ενσαρκώσεων τούτων 
εύρύ ήτοίμασε σποδιάν τάν φαντασίαν τών ποιη
τών, καί τά συγγράμματα αύτών κατάκοσμα μέ 
μέ πλούσιας περιγραφάς, καί άναμεμιγμένα μετά 
θεολογίας καί ηθικής, έθεωρηθησαν μετά ταϋτα ώς 
τής θείας άληθείας εμπνεύσεις.

Η τριάς δέ αύτη των ,Οΐίων δυνάμεων παρη'γαγε 
τρεις αιρέσεις, συγχωνευθείσας μετά ταϋτα είς δύω, 

Βαϊσνόβαν καί τήν Σαιβαν, περιλαμβανούφας 
σήμερον δλας τάς παμπληθείς φυλάς τοΰ Ινδικού
έθνους.

Οί Ινδοί δέν άνεγείρουσι βωμούς εϊς τάν Βράκαν, 
άλλά νοερώς τον λατρεύουσι. « άέν έχει εικόνα ,,
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λέγει ί Βέδα, ή ιερά των Ινδών βίβλος, εκείνος ου ή 
δόξα μεγίστη, ός τά πάντα φωτίζει, τά πάντα δια- 
τάττει, έζ ού τό παν απορρέει, όστις τά πάντα 
παράγει, καί εις ον θέλουσιν επανελθεί ποτέ τά πάντα.

Ας ίδωμεν δ’ όποια τά κατηγορούμενα έκάστου 
προσώπου τής τριπλής ταύτης προσωποποιήσεως 
τής Ινδικής θεότητος.

Βράμας.

Ο Βράμας είναι ή προσωποποίησις τής πλαςιλης 
δυνάμεως τής θεότητος, καί έκ των τριών προρρη- 

θέντων ονομάτων είναι το γνωστότερον μέν έν Εύ- 
ρώπη, τό ήττον δ’έπίσημον έν ίνδίαις, ό'που πολύ 
περισσότερον τιμώνται αί δύω άλλαι δυνάμεις, ή 
τής συντήρήσεως καί ή τής καταστροφής. Εικόνες 
τοΰ Βράμα ύπάρχουσιν εις τους ναούς των άλλων 
θεών, καί προσφοραί καί εύχαί γίνονται είς αύτόν. 
Αλλά δέν έχει , ώς άλλοι τινές των θεών, ίδιους 
ναούς καί ειδικήν λατρείαν. Είναι δέ προφανής ό 
λόγος' διότι άποπερατουθέντος τοΰ έργου τής πλά- 
σεως, ή δύναμίς του δέν έχει πλέον άμεσον επιρροήν 
επί τής έξακολουθήσεως καί τής παύσεως τής ύλικής 
ύπάρξεως, ήτοι επί τής συντήρήσεως καί τής κατα
στροφής τοϋ κόσμου.

0 Βράμας έχει τήν ιδιότητα τοΰ πλάττειν, ό δέ 
Σίβας τοΰ καταστρέφειν. Αλλ’ η κατ’αύτόν κατα
στροφή είναι άνάπλασις ύπ’άλλην μορφήν, διά τούτο 
συνεχώς εΰρίσκονται ηνωμένοι ό Σίβας μετά τοΰ 
Βράμα.

Κατά τήν μυθολογίαν ό Βράμας είναι ή πρώτη 
των τριών μεγάλων προσωποποιήσεων τοΰ Βράμ, 
τοΰ ΰπερτάτου οντος. Καλείται δέ ό πρώτος τών 
θεών, ά ποιητής τοΰ κόσμου, ό συντηρητής τοΰ 
παντός, συμμεριζόμενος τον τελευταίου τούτον τίτλον 
μετά τοΰ Βισνοΰ. Παρίσταται δέ πάντοτε τετρα
κέφαλος, έμφαίνων ή τά τέσσαρα μέρη τοΰ κόσμου 
ον έπλασεν, ή τά τέσσαρα ς-οιχεΐα έξ ών τον έπλασε, 
καί ών τό εν κατά τήν Βέδαυ έξήλθεν άπό τό ςόμα 
του. Κατά τινας παραδόσεις ήτον άλλοτε πεντα- 
κέφαλος, άλλ ό Σίβας, καί αύτός πέντε κεφαλάς 
έχων, έκοψε τήν μίαν τοΰ Βράμα.

Πολλοί δέ θεοί έχουσι τάς συζύγους των, καλού- 
μένας διά τοΰ γενικού ονόματος Σάχτη. Η Σάχτη 
τοΰ Βράμα είναι ή Σαραβάστη, r θεά τής αρμονίας 
καί τών τεχνών.

Εχουσι δέ οί θεοί καί ζώα, έφ’ών όχοΰνται, τούς 
καλουμένους Bidrac. Ο Baar τοΰ Βράμα καί 
τή; Σάχτης αύτοΰ είναι ό κύκνος Αχάσις.

Παρίσταται δε είς τά αγάλματα του, ενίοτε χάλ
κινα, κατασκευαζόμενα ύπό τών Παχδίτωγ ή θεο
λόγων Βραχμάνων , έκτος τών τεσσάρων κεφαλών 
του καί μέ τέσσαρας χεΐρας* καί εις τήν μέν κρατεί 
καί άναγινώσκει φύλλον τής Βεδας, είς τήν δέ ζωμή- 
ρυσιν διά την άντλησιν τοΰ ηγιασμένου υδατος, εις 
τήν τρίτην άγγεϊον διά τό ύδωρ τής άπολούσεως, 
ήτις είναι αναγκαία καί πριν καί μετά πάσαν προσ
ευχήν καί πάσαν θυσίαν· είς τί.ν άλλην τέλος έχει 
κομβολόγιον, έφ’ ού οί ευσεβείς ίνδοί, ώς οί ήμέτεροι 
μοναχοί, άριθμοϋσι τά όνο'ματα ή τάς ιδιότητας τοΰ 
θεού όσα νοερώς άναφέρουσιν.

Οί Ινδοί φρονοΰσιν ότι ή Βέδα άπεκαλύφθη ύπό 
τοΰ Βράμα, καί OTt διετηρήθη διά παραδόσεως μέχρις 
ού σοφός τις έπικληθείς Βεδαβύοας (ό έρανιστής τής 
Βέδας) τή έδωκε την παρούσαν μορφήν της. Διήρεσε 
δέ τάς ίεράς τών Ινδών Γραφάς είς τέσσαρα μέρη, 
καλούμενα ‘Ρίχ’» αι'°^ , Σαμάχ καί Χϋαβάχα. 

Βισχούς.

0 Βισχοβς είναι τό δεύτερον προσωπόν τής Ινδι
κής τριάδος, ή προσωποποίησις τής συντηρητικής 
δυνάμεως, καί έχει περισσοτέρους λάτρας μόνος αύτός 
άπό δλας όμοΰ τάς άλλας θεότητας. Είναι δέ συγ
χρόνως προσωποποίησις τοΰ ήλιου, δι’ό καί είκονί- 
ζεται πολλάκις ώς ήλιος. Ακόμη παριστα καί τον 
καιρόν, ώς ό Βράμας καί ώς ό Σίβας. Ενίοτε δέ 
είναι ό Btarcvc ή γή, τό ύδωρ, καί έν γένει ή υγρα
σία, καί επομένως ό άήρ, περί ού ήξεύρουσιν οί 
Ινδοί ότι είναι μία τών τής υγρασίας μορφών. Παρι- 
στα δέ τέλος καί τήν έκτασιν, καί τότε τον φαντά
ζονται κυανοΰν , διότι κυανή φαίνεται τοΰ ούρανοΰ 
ή έκτασις.

Ενίοτε παρίσταται καθήμενος έπί αετού, ή μάλλον 
έπί συνθέσεως ανθρώπου καί ζώου, όπερ καλείται 
Γαροΰδα, διατρέχων έπ’αύτοΰ τά ίδιον εαυτού στοι- 
χεϊον, καί θαρραλέως άναβαίνων τούς ούρανούς.

Οταν δέ θεωρήται ό ΒίΟΓους ώς παραστάτης 
τής υγρασίας, κρατεί ώς σύμβολου, τρίγωνον, έχον 
τήν κορυφήν πρός τά κάτω. Είναι δέ τό τρίγωνον 
καί τοΰ Σίβα σύμβολου, όταν έμφαίνη τό πΰρ* αλλά 
τότε έχει τήν κορυφήν πρός τά άνω.

0 παράδεισος, ή ή ούρανία μονή τοϋ Βισνοΰ 
καλείται Βαϊχόχθα , καί κεϊται έπί τοΰ ούρανοΰ, ή 
έπί τής γής, ή ένίοτε καί είς θάλασσαν γάλατος 
ύπόκάτω τής γής.

Τά δέ συνήθη του σύμβολα, 5 διατηρεί εις ολας 
αύτοΰ τάς Σίβατάρας ή ενσαρκώσεις, καί δι ών δια- 
κρίνεται άπό τούς άλλους θεούς, είσί μεγάλη έρυθρά 
κόγχη τού είδους τών κηρύκων, καλουμένη Χάγχ, 
καί είδος δίσκου, καλουμένου Χάχρα , έχοντος δε 
οπήν είς τό κέντρου, δι’ής έφαρμόζεται είς τον λει- 
χανόν, καί στρεφόμενος περί αύτόν σφενδονίζεται ώς 
οτίλον κατά τοΰ έχθροΰ. Τά χείλη τοΰ δίσκου τούτου 
είσίν όζέα καί κοπτερά, καί υποτίθεται ότι, όταν 
τόν στρέφν) ό Βισνούς, ή περιφέρειά του έκπεμπει 
φλόγας. Τά δέ δύω άλλα σύμβολα τοΰ θεού είσί 
τό ρόπαλου Γάδα, καί ή ίΐάδα ή άνθος λωτοΰ. Αλλά 
τά δύω ταϋτα απαντιόνται σπανιώτερον είς τάς 
παραστάσεις τοΰ Βισνοΰ, συνεχέστερον δέ είς τάς 
τών ένσαρκώσεων αύτοΰ. Γ1 ιό πάντων δέ ή κόγχη 
Χάγχ είναι τοΰ Βισνοΰ τό διακριτικόν σύμβολων. 

Σίβας.

Ο Σίβας θέωρεΐται γενικώς ώς i τρίτη δύναμις ή 
τό τρίτον πρόσωπον τής Ινδικής Τριάδος , καί είναι 
ό καταστρέφων καί άναπλάττων. Η Σάχτη (γυνή) 
αύτοΰ ΒανάΓη είναι τό σύμβολου τής πεπλασμέ- 
νης φύσεως. ίύς θεός τής δικαιοσύνης έπιβαίνει αύτός 
ταύρου, ότις θεωρείται ώς σύμβολου τής θείας δικαι- 
;σύνης. ίύς σύνηθες δ’έμβλημα φέρει τρίαιναν, καλου-
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πολλά άλλα ομοιάζει τόν Ποσειδώνα τής έλληνικής 
μυθολογίας, έχει δέ καί ή γυνή του τινά σχέσιν 
πρός τό ύδωρ ή πρός τήν Θέτιν. Τό χρώμα τοΰ

Σίβα ώς καί τοΰ ταύρου του είναι λευκόν, άναμφι- 
βόλως όπως έμφάνν) τήν ακηλίδωτου καθαρότητα 
τής δικαιοσύνης, ή κόμη του είναι ξανθή καί ένίοτε 
έρυθρά. Ενίοτε παρίσταται μέ δύω. χεΐρας, ένίοτε
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ρέ τέσσαρας, άλλοτε ρέ οκτώ ή δέκα, και πολλάκις 
ρέ πέντε κεφαλάς. Εχει δέ είς τό ρέσον τοΰ ρετώ- 
που τρίτον όφθαλρόν κάθετον, καί τό έ'ρβληρα τοΰτο 
έχουσιν, ώς φαίνεται, ρόνα τά παιδία του καί αί 
ενσαρκώσεις του. ής σύρβολα της αθανασίας πολλαί 
θεότητες έχουσιν όφεις* άλλ’· ό Σίβας έχει πολύ 
πεοισσοτέρους άφ’ όλους τούς άλλους θεούς* όφεις 
κοσροϋσι την κόρην του, καί τόν τράχηλόν του, καί 
την ζώνην του, καί τούς βραχίονας του , καί ελίσ
σονται ώς ψέλλια περί τάς χεΐρας καί περί τούς 
πόδας του. Αλλα δέ δακτύλια καί κοσρήρατα δέν 
φορεϊ* έπί της κεφαλής του άκόρη φέρει ήρισέληνον, 
καί ενίοτε είς τήν ρίαν του χεΐρα κρατεί δπλον έν 
σχήρατι πελέκυος, καλούρενον Γάδαν η Παράθαν, 
είς δέ την άλλην αίγαγρον, ή άλλοτε πάλιν κρατεί 
τήν 7ρ<σοι>./αζ ή τρίαιναν, καί τό σχοινίον τά 
καλούρενον Πάσα.

Οί τρεις όφθαλροί του δηλοΰσίν οτι βλέπει τάς 
τρεις τοΰ καιροΰ διαιρέσεις, τά παρελθόν, τό παρόν 
καί τό ρέλλον, ή δέ ήρισέληνος έρφαίνει τάς φάσεις 
τής σελήνης, τάς ρετρώσας τάν χρόνον, ό οφις, ό 
περί τόν τράχηλον αύτοΰ έλισσόρενος, παριστα τά 
έτη, άλλο δέ περιδέραιον αύτοΰ, έκ κρανίων συντε- 
θειρένον, έρφαίνει τήν περίοδον τών αιώνων, καί 
τήν καταστροφήν καί διαδοχήν τών γενεών τών 
άνθρώπων. ή τρίαινα τέλος σηραίνει ότι αί τρεις 
ρεγάλαι δυνάρεις είς αύτάν συνενοΰνται.

Τό κέντρον τής Ινδικής λατρείας ήτον ή πόλις 
Βιταρέσ, έπώνυρος τών δύω ποταρών Βινάρ καί 
s/σσί, οιτινες έκβάλλουσιν είς τόν Γάγγην, διότι 
ούτος θεωρείται ύπό τών Ινδών ώς ιερός ποταρός. 
Τά κύρατάτου άποπλύνουσι τάς άραρτίας τοΰ είς 
αύτάν λουορένου, καί ό άποθανών είς τάς όχθας ή 
έντός τών ύόάτων αύτοΰ , είναι βέβαιος οτι ευ
ρίσκει τόν δρόρον τοΰ παραδείσου* δι’ δ καί άπό 
τάς έσχατιάς τής Ινδίας συρρέουσιν οί εύσεβεϊς διά 
νά τόν ίδώσι καί νά λουσθώσιν είς αύτάν, καί πολλοί 
πνίγονται είς αύτάν έκουσίως, καί άλλοι πάλιν άπό 
υπερβολήν όεισιδαίρονος φιλοστοργίας βυθίζουσιν είς 
τά κύρατά του τά τέκνα των.

Αλλ’ έπειδή παρά τόν Γάγγην πρωΐρως έπεκρά- 
τησεν ή Μωαρεθανική θρησκεία, διά τοΰτο τά ρνη- 
ρεϊα τής βραχρανικής άπαντώνται ενταύθα όλιγώ- 
τερον συνεχώς, τά δέ πλεϊστα καί άξιολογώτατα 
είσίν έπί του ορούς Γάτ, πλησίον τής Βορβαίης, 
κατά τήν θέσιν τήν καλουρένην ' Εάόρα. Εκεί πρό 
πάντων διαχρίνεται ό ρέγιστος καί θαυρασιώτατος 
ναός τής Ινδικής, καλούρενος Καιάάσα. Εντός τών 
βράχων τοΰ όρους είναι κεκορρένον εύρύχωοον ό*ιά- 
στηρα έν ειδει αύλής, καί τά πλευρά τοΰ φυσικού 
αύτοΰ περιβόλου κοσροΰνται ύπό πλήθους- ναΐσκων, 
δίκην σπηλαίων έντός τοΰ όρους λελαζευρένων, 
πλουσίως κεκοσρηρένων, καί ένουρένων διά γεφυ
ρών ρονολίθων καί συρφυών ρετά τοΰ βράχου 
τοΰ όρους, πρός τό ρέγιστον κατά τό κέντρον 
τής αυλής έγειρόρενον οίκοδόρηρα, όπερ καί αύτό 
όλον καθ’ όλα τά ρέρη τοΰ έκόπη ρονολίθως καί 
έσκάφη έντός τοΰ βράχου , προέχοντος. Σύγκει- 
ται δέ ό πολυτελέστατος ούτος ρέσος ναός έκ 
παρπληθών παστάδων, ύποστήλων πολλάκις, καί

φερουσών έν τώ ρέσω αύτών ύπερύψηλον πυραρίδα 
βαθριδοειδώς ρειουρένην καί θολωτήν καί στηρίζε
ται όλονγεό ρεγαλοπρεπές οίκοδόρηρα έπί νώτων 
έλεφάντων, έν τώ αύτώ λίθω κεκορρένων, ώς ελέ
φαντες καί πολλοί άλλοι ναΐσκοι, όλοι κατάκοσροι 
διά γλυπτικών παρέργων ώς ά ρέγας ναός , καλύ- 
πτουσι πάσαν τήν ρεγάλην επιφάνειαν τής αύλής. 
Ερπρός δέ τέλος τοΰ ναού έκτείνεται εύρεϊα τεχνητή 
δεξαρενή διά τάς άναγκαίας είς τήν βραχρανικήν 
θρησκείαν άπολούσεις.

0 λαρπρότατος ούτος ναός είναι ρέν ό ρέγιστος 
τών σωζορένων έν ίνδίαις σήρερον, κατά τόν ρυθρόν 
όρως καί τόν τρόπον τής οίκοδορής τόν όροιάζουσιν 
οί πλεΐστΟι ναοί τής Βραχρανικής θρησκείας.

(Κατά τό πλεϊστον έκ τοΰ Γαλλικού).

ΟΙ ΚϊΝΕΣ.

Εν ριά τών βροχερών καί ψυχρών ήρεοών τούτων, 
δι’ ών προοιριάζεται ό χειρών, έκαθήρην άργός παρά 
τήν εστίαν ρου, αδυνατών νά έξέλθω, καί όπως δια- 
κόψω τήν ρονοτονίαν τής κατακλείσεώς ρου, έλαβον 
έν βιβλίον. Αλλά ρετ’ολίγον άπέθεσα τήν ρυθιστο- 
ρίαν , έπιλέγων χαι τοΰτο τί μοί artodcix.rvei ; 
Επειτα δ’έρριψα καί έν βιβλίον ιστορικόν, έπειπών* 
χαί τοΰτο τίς /ιοί τό άποδιιχιάίει ;

Συγγραφεύς τις είπε* α Πας άνθρωπος πωλείται, 
άρκεΐ νά εύρεθη τό νόρισρα, δι’ού αγοράζεται.»

Καί ό συγγραφεύς είχε δίκαιον* διότι δέν δια- 
φθείρουσι τά χρήρατα ρόνα τόν άνθρωπον, άλλά 
πολλάκις καί ό έρως, -ό ρΐσος, ό φόβος. Πολλούς 
δύνασαι νά διαφθείρης, κολακεύων τήν ρονορανίαν 
των, καί άποκαλών άδιαφθόρους αύτούς.

Πώς λοιπόν νά πιστεύωρεν είς τήν ιστορίαν ; Πού 
νά εδρωρεν ήρωας ρή κολακευθέντας ή ρή συκοφαν- 
τηθεντας ;

Καί τότε ροί έπήλθεν ή ιδέα νά γράψω άπό- 
σπασρα ιστορίας άρερολήπτου , νά γράψω περί 
κυνών.

Καί πρώτον καί κατ’έξοχήν περί τοΰ Οΰάότριγος, 
διότι καθώς όταν όριλώρεν έν γενει περί στρατιώ
του, έννοοΰρεν τόν στρατιώτην τοΰ πεζικού, όχι 
τόν ιππέα ή τόν πυροβολιστήν* ουτω όστις λέγει 
χύων, έννοεΐ τόν ούλότριχα.

Είναι δέ ό ούλόθριξ πιστός, νοήρων, έπιδέξιος. 
Ούτος γνωρίζει τήν όπλασκείαν, ρίπτεται είς τό 
ύδωρ νά φέρη τήν ράβδον τοΰ κυρίου του. Τόν αύλό- 
τριχα κτενίζουν τήν κυριακήν προτού άπό τά παιδία. 
0 ούλόθριξ ύποφέρει ρεθ’ ύπορονής τά σκληρά παι
γνίδια τών θορυβωδών διαδόχων τοΰ αύθέντου του. 
0 ούλόθριζ , διά τής δψεώς του τά σχεδόν άχαρι , 
διά τών τρόπων του τό σχεδόν άγροικον, ίσως άκόρη 
καί δι’ αύτήν του τήν εύφυΐαν , άποβάλλεται τών 
εύγενών αιθουσών, καί έξορίζεται είς τήν καλύβην 
τοΰ χειρονάκτου, όπου όρως ούχ ήττον έχει άρις-ο- 
κρατικάς διαθέσεις, φαίνεται ύπερήφανος διά τοΰ 
κυρίου του τό ρούχινον φόρερα, ύλακτεΐ πρός τήν 
κάππαν, καί δάκνει τά άπτερνα πέδιλα.

Είπα ότι γνωρίζουσιν οί κΰνες ούτοι την όπλα- 
σκίαν, καί όρολογώ ότι έχω ρεγάλην άποστροφήν 
πρός τά σοφά ζώα, καί οτι ροί φαίνονται δλα έξα- 
χρειωθέντα διά τής σοφίας ταύτης, ήτις τοϊς έρφυ- 
τεύεται διά τής ράστιγος. Δέν έφαρρόζω τοΰτο 
καί είς τούς άνθρώπους. Καί ραλίστα όσον καί άν 
άπορτέφωραι τούς κΰνας, οιτινες προσποιούνται τόν 
ντχρόν, πηδώσι ύιά τοΰ χρίχον, καί παρουσιά- 
ζουσιν ό, άλλ’είς τάς ρικράς άπολαύσεις τής ραταιο- 
φροσύνης τών κυρίων των διά τά προτερήρατα 
ταύτα έπεκτείνω τά σέβας, 8 πρεσβεύω πρός πάσαν 
ευτυχίαν, πάσαν ιχαράν τών άλλων, όσον ρικρά καί 
ακατάληπτος καί άν φαίνηται-

Επειδή δέ ό λόγος περί ούλότριχος, ούδείς θέλει 
ρ’έρποδίσει ν’άναφέρω έν ιστορικόν τιρών ρεγάλως 
έρέ, καί είς 8 έγκαυχώραι οσάκις ή περίστασις εύα- 
ρεστειται νά ροί χορηγήση τήν άφορρήν ή τήν 
πρόφασιν νά τό διηγηθώ.

Πρό τριών, νορίζω, έτών, περί τά τέλη τοΰ φθι
νοπώρου, όταν οί πρώτοι παγετοί καλύπτωσιν ώς 
λευκά άνθη τούς γυρνούς κλάδους, όταν αί πρώται 
άγριόνησσαι καταβαίνωσιν είς τών ελών τάς καλά- 
ρους, περιεφερόρην δέν ήξεύρω διατί είς όχθην 
ποταροΰ, ού τά θολά ΰδατα έδιδον τοΰ ψύχους τό 
αίσθηρα διά ρόνης τής θέας των.

Εϊς τά παραποτάριον ίδον άνθρώπους τινάς ίστα- 
ρένους καί προσεκτικώς παρατηροΰντας άντικείρενόν 
τι έντός τοΰ ποταροΰ. Εδιπλασίασα λοιπόν τήν 
ταχύτητα τών βηράτων ρου, καί, πλησιάσας, είδα 
δυστυχή ούλότριχα κΰνα, όστις έπνευστία, έφύσα, 
ήγωνίζετο ράτην ν’άναβή την ύψηλήν καί τραχεΐαν 
όχθην, καί πολλάκις έξαντλουρένων τών δυνάρεών 
του, έβυθίζετο είς τό ύδωρ.

ΕΪς δέ τών θεατών ήτον ώχρός, καί έκ τών βλερ- 
ράτων του , έναγωνίως άκολουθούντων τά κινήρατα 
τοΰ κυνός, καί έκ τής δυσκόλου άναπνοής του , καί 
έκ ηοΰ τρόρουτής φωνής του όταν έκραζε* Μαντών, 
Μοντών, έννόησαότι αύτός ήτον τοΰ κυνός ό κύριος, 
ή ράλλον ό φίλος. Τότε άποθείς τά φορέρατά ρου, 
έρρίφθην είς τό κατάψυχρον ύδωρ, καί εφερα τόν 
Μουτώνα. ό δέ κύριός του , πριν εύχαριστήση έρέ, 
έφίλησε τόν κΰνα. έπειτα δέ, φυσικώτατον θεωρών 
τό νά ριψοαινδυνεύη έκαστος διά τόν Μουτώνα, καί ώς 
ολίγον δυσαρεστούρενος ότι τω άφήρεσα τήν εύχα- 
ρίστησιν τής τοιαύτης άφοσιώσεως* Α! κύριε, ροί 
είπεν, εύτυχεΐς είσθε ότι ήξεύρετε νά κολυρβατε.

Τό άλλο άκρον τών σοφών καί άχρήστων κυνών1 
είς τήν ηθικήν κλίρακα τής κυνικής φυλής έπέχουσιν 
οί ηρωικοί κΰνες, έκεϊνοι οιτινες ρετά γενναιό
τητας κατ’ ούδέν έλάσσονος τής τών ρεγαλητέρων 
άνδρών όλου τοΰ αρχαίου καί νέου κόσρου, ρετ’άφο- 
σιώσεως, ήτις άν άπηντάτο είς άνθρωπον , ήθελεν 
άνταρειφθή διά παρασήρων καί διά τοΰ βραβείου 
τοΰ Μονθυώνος, έκθέτουσι τήν ζωήν των είς τούς 
ρεγαλητέρους κινδύνους διά νά σώσωσι τήν ζωήν 
βύχί τών όροίων των, άλλά τών άνθρώπων.

όταν ό οδοιπόρος διέρχηται έν ώρα χειρώνος 
τά καταπληκτικά όρη τής Ελβετίας, καί έντρόρως 
βλέηη κρεραρένους έπί τής κεφαλής του χιόνων καί

παγετών καταπληκτικούς όγγους, αίφνης ρετά πα- 
τάγου ώς ρυρίων βροντών άποσπάται άπέραντος 
χιόνος έκτασις άπό τών κορυφών, καί κατακυλίεται 
έπί τών κρηρνών, καί περιέλίσσουσα εις τό ψυχρόν 
της σάβανον τόν δυστυχή οδοιπόρον, τόν κατασύρει 
είς τά βάραθρα, καί τόν καταθάπτει. Αλλ’άς ρήν 
άπελπίζηται* οί σωτήρες είναι πλησίον. Οί κΰνες 
τοΰ αγίου Βερνάρδου ήκουσαν τήν πεσοΰσαν νιφο- 
στιβάδα , άσθραίνοντες διατρέχουσιν όλον τό όρος, 
πηδώσι τούς κρηρνούς, βυθίζονται είς τά βάραθρα, 
έως ού διά τής όσφρύσεως άνευρίσκουσι τόν κατα- 
χωσθέντα, διά τών ονύχων των άνασκάπτουσι τόν 
χιόνα ρέχρις αύτοΰ, καί διά τών όδόντων των τήν 
φέρουσιν είς τήν έπιφάνειαν* έπειτα δέ τρέχουσι νά 
είδοποιήσωσι τούς κυρίους των, τούς φιλανθρώπους 
ροναχούς, τούς άλλους έκείνους ήρωας τής άφοσιώ
σεως, οιτινες κατώκησαν τάς τραχείας έκείνας έρή- 
ρους, όπως ρετά τών κυνών των συρρερίζοινται 
τούς κινδύνους καί τούς άγώνας υπέρ τής σωτηρίας 
τών οδοιπόρων.

Αλλ’ ώς έχει τούς κατά ξηράν τούτους, έχει καί 
τούς κατά θάλασσαν ήρωάς της τών κυνών ή φυλή. 
Ενθυροΰραι ότι ριάς άνδραγαθίας των ήρην ράρτυς 
αύτόπτης, καί αί περιστάσεις, ύφ’άς τοΰτο συνέβη, 
ήσαν τοιαΰται, ώστε δέν είναι δυνατόν νά τάς λη- 
σρονήσω ποτέ. Είναι ρακρά ιστορία. Εγνώριζον ποτέ 
νέαν άγαθόν , ένάρετον, πλήρη προτερηράτων , καί 
έχοντα τό άνώτατον όλων, ή, άν θέλητε, έχοντα 
τό ρόνον έλάττωρα, ότι ήγνόει τά προτερήρατά 
του, καί ότι έδυσπίστει πρό; έαυτόν. Δέν ήργησα 
δέ νά έννοήσω ότι ήγάπα νέαν κατά πάντα άξίαν 
αύτοΰ, καί διάτό κάλλος της, καί δά τήν χάριν της, 
καί διά τά ψυχικά της πλεονεκτήρατα. Τό έννόησα δέ 
πριν ή τό έννοήση αύτός ό ίδιος, πριν τούλάχιστον 
τολρήση νά τό όρολογήση είς έαυτόν, ώστε εβλεπον 
ότι ήθελεν άποθάνει ράλλον, ώς καί αληθώς έκινόύ- 
νευσε, πριν ή έκφραση τά αίσθήρατά του είς όποιον 
δήποτε. Εύσπλαχνία κινούρενος άνέλαβον έγώ αύ- 
θορρήτως νά τόν ύπηρετήσω, ώρίλησα πρός τήν 
νέαν, καί ίδον οτι καί έκείνη τόν έξετίρα η, άλη- 
θέστερον , τόν ήγάπα. Αλλ’ ύπήρχε ρία δυσκολία 
άκόρη. Η ρήτηρ της είχεν άλλα σχεδιάσει περί 
αύτής, καί έπρεπε νά ρεταπεισθή. 0 φίλος ρου ρέ 
τόν γνωστόν είς έρέ χαρακτήρά του, ποτέ δέν ήθελε 
τολρ-ήσει νά έπιχειρήση τοΰτο. Απεφάσισα λοιπόν 
ν’άρω καί τοΰτο τό πρόσκορρα πριν τώ όρολογήσω 
κάνέν τών σχεδίων ρου. Προσέτι δέ συνέβη ότι κατ 
έκείνας τάς ηρέρας ό τραπεζίτης, είς ον ήτον παρα- 
κατατεθειρένον τά πλεϊστον τής περιουσίας του , 
έχρεωκόπησε. Κατά τύχην^ όρως, ή καί διότι άληθή 
ήσθανόρην ύπέρ τοΰ νέου τούτου προσπάθειαν, άνε- 
κάλυψα ότι ύπήρχέ που ποσότης τοΰ χρεώστου του, 
ήτις τόν έξησφάλιζε καί τόν έσωζε τοΰ ολέθρου , 
άλλά πρός κατόρθωσιν τούτου άπητεΐτο ή σύρπραξις 
τοΰ πατρός τής έρωρένη? τοι<. Δέν ήθέλησα δέ ούδέ 
περί τούτου νά τώ είπώ τίποτε, πριν ειραι περί 
τής έκβάσεως βέβαιος. Εζ όλων δέ τούτων προέ- 
κυψεν είδος συνωροσίας ρεταζύ έροΰ καί τής νέας ήν 
ήγάπα, καί συνεχείς συνδιαλέξεις ήρών καί συνεννο
ήσεις. Είχον τήν άφροσύνην νά ρήνένθυρηθώ ότι δέν
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υπάρχει όξυδερκέςερον βλέμμα καί συγχρόνως στρε
βλοτέρα κρίσις άπά τήν τών έρώντων.

Εν μιά τών ήμερων ήλθον είς τήν οικίαν του νά 
τώ φέρω χαράς ευαγγέλια. Αλλ’ό ύπηρέτης του μοί 
εΐπεν δτι κατ’έκείνην την στιγμήν εΐχεν έξέλθει, και 
είχεν άφήσει επιστολήν διά νά μοί δοθή όταν ήθελον 
έλθει νά τάν ζητήσω. Ανοίξας τήν επιστολήν άνέ- 
γνων, καί έμεινα ώς έμβρότητος.

— Φίλε! έγραφε, αγαπάς τήν Ιουλίαν. Είσαι 
άςιος αύτής, λάβε την, αλλά δέν έχω τήν δύναμιν 
νά είμαι μάρτυς τής ευτυχίας σας. Υπάγω νά πέσω 
εϊς τόν ποταμόν.

ίίς παράφορος έ'τρεςα, καί έφθασα εις τήν πλησιε- 
στέραν γέφυραν μίαν στιγμήν άφ’ού ό δυστυχής είχε 
βυθισθή είς τά κύματα. Πλήθος άνθρώπων τάν εΐχεν 
ίάεΐ, καί συνερρεεν είς τήν όχθην· τινές έδοκίμασαν 
νά πλεύσωσι κατόπιν του, τινά πλοιάρια έκινήθησαν, 
άλλά τά πάντα είς μάτην, διότι ό ποταμός είναι 
ορμητικός, καί αύτάς είχε γίνει ά'φαντος έξ αρχής. 
Πάσα ελπίς μάς είχεν έγκαταλείψει. Αλλ’ αίφνης 
άπά μιας τών λέμβων τρεις κϋνες τής φυλής τής

Κνης τής Νιας Γής..

Νέας Γής, μετακομιζόμενοι είς Ρουάν προς πώλησιν, 
πηάώσιν είς τά ύδωρ, καί βυθίζονται είς αύτά ώς άν 
ήσαν μολύβδινοι. Μετά εν λεπτόν βλέπομεν τά 
ύδωρ ίσχυρώς ταραττόμενον, καί μετ’ ολίγον προ- 
κύπτουσιν οί κϋνες, οί μέν σύροντες διά τών όδόντων, 
οί δέ στηρίζοντες διά τών νώτων των τάν νέον ήμι- 
θανή, καί τάν μεταφέρουσιν ουτω είς τά άκάτιον. 
Δραστήρια μέτρα τόν έσωσαν, καί άμα έσώθη, τώ 
έφερα τήν βεβαιότητα τής άγάπης τής ιουλίας, τήν 
συγκατάθεσιν τής μητρός της, καί τήν σωπηρίάν τής 
περιουσίας του. Τούς- τρεις κΰνας ήγόρασα έγώ, καί

τάν μέν ένα έκράτησα, τούς δέ δύο» έχάρισα είς τόν 
φίλον μου καί είς τήν ίουλίαν τήν ήμέραν τοϋ> 
γάμου των.

Αλλ όπως μείνω πιστός είς τά σύστημα τής άμε- 
ροληψίας , πρέπει νά όμολογήσο» ότι οί γράψαντες 
περί κυνάς, παραδόξους πολλάκις είπαν ύπερβολάς, 
άποδόντες αύτω όλας τάς έμψυχους- άρετάς, όσας 
έπέβαλεν είς αύτάν & κοινωνικός άνθρωπος·- έφεΰρον. 
μάλιστα καί άρετάς έπίτηδες δι’αύτόν, ώστε άν ό- 
θαυμασμάς ούτος πράί τά ηθικά τοΰ κυνάς προτερή- 
ματο δέν εξηγείτο φυσικώς διά τής εμφύτου, είς τάν 
άνθρωπον άγάπης πράς πάν τά θαυμάσιου, διά τής άνάγ- - 
κης, ήν έχει νά πιστεύη όπως δήποτε, καί είς βαθμόν 
τοιοϋτον, ώςε, ώς ελεγεν ό Πασχάλης, e.l.letysi τοΰ 
άΛηθυϋς πξίοση.Ιοϋταί ιίς τό ψινόες, ήθελον νομί-· 
σει ότι ό αποδιδόμενος χαρακτήρ είς τόν κΰνα έφευ-. 
ρέθη ώς τις άντίθεσις πράς τάν έξευγενισμένον άν
θρωπον, όπως τάν καταισχύνη, καθώς ποτέ ό Τά- 
κιτος έκ φυλής άγριων έπλασε θαυμάσιον τύπον, 
είς 8ν άπέδωκεν όλας τάς άρετάς όσων έστεροΰ.ντο- 
οί Ρωμαίοι τής έποχής του.

Τά όρμέμφυτον καί ή αγχίνοια τοΰ κυνάς είσί 
θαυμάσια. Αλλ’ άφρονές τινες τόσον άμέτρως θαυμά- 
ζουσι καί κολακεύουσι τάν κϋνα, διά σκοπούς δέν 
ήξεύρω ποιους, ώστε είς πολλούς ένεέπνευσαν τήν 
όρεξιν ν’ άντιπολιτευθώσι κατά τοΰ φ ίλου αύτοΰ 
τοΰ άνθρώπο.υ, καί ν’άρνηθώσιν ολ.ας τάς άρε
τάς του.

Ούχ^ ήττον όμως είναι βέβαιον ότι ή άνάπτυξις 
τών έμφύτων δυνάμεων τοΰ ζώου τούτου διεγείρει 
τόν θαυμασμόν καί προκαλεϊ τήν αγάπην.

θαυμάσιος είναι τώ όντι ό Γροιλάνδιος κύων,

όστις διά τάν κύριόν του διέρχεται τάς είς πάν άλλο 
ζώον άβάτους ερήμους· άξιάγαστος ό ποιμενικάς 
αύων, αυστηρός βασιλ,εύς, ανδρείος πρόμαχος, εύπει- 
θής σύντροφος.

Αλλά προ πάντων σύντροφος τοΰ ανθρώπου πιςάς 
ό θηρευτικός κύων πάντων τών γενών καί πάντων 
τών τόπων αύτάς είναι συστρατιώτης καί σύμμα
χος είς τάν πόλεμον δν ά άνθρωπος κηρύττει κατά 
τών λοιπών πλασμάτων, είναι εύαίσθητος είς τήν 
δόξαν τής επιτυχίας, καί πολλάκις εύγενέστερος τοΰ 
κυρίου του , άγαπά τήν έπιτυχίαν καί τήν δόξαν 
δΐ’αύτάς, ούχί διά τά όποια έπιφέρουσιν υλικά ώφελή- 
ματα. 0 ιχνηλάτης έχει κατά τήν κοινήν πρόληψιν 
κατά γής τήν ρίνα, άλλά πολύ προτιμώτερος είναι 

ό κρατών αύτάν υψηλά, καί είς τόν άέρα άνα- 
πνέων τάς άναθυμιάσεις τοΰ ίχνους, διότι ό τοιοΰτος 
καί περισσότερον δύναται νά άνθέξη, καί μάλλον 
ανύποπτος είναι είς τάς πέρδικας καί τά άλλα 
πτηνά, μή έννοοΰντα ότι τά ώσφράνθη καί τά παρα
κολουθεί.

Θηριντιχδς xvair.
0 δέ καλάς άναπίπτων κύων είναι άφευκτος διά 

τάν κυνηγόν αύτάς είναι τής άγρας ό τρόμος, δι δ 
καί πολλοί πολλάκις έζεδόθησαν. νόμοι κατά τών 
τοιούτων κυνών. '

Εν 1578 Ερρίκος ά Γ'. τής Γαλλίας έμπόδισε 
τήν θύραν δι’ άναπίπτοντος. κυνάς α Επί ποινή μέν 
σωματική κατά τών αγενών, έπί κινδύνω δέ τής 
βασιλικής δυσμενείας διά τούς εύγενεΐς. » Καί τοΰ 
Ερρίκου Δ’. διάφορα διατάγματα τήν άπαγορεύουσι 
διότι, λέγουσιν, α Εξ αιτίας τής θήρας τών άνα· 
Τϊ’.ζτόντων χυνών δέν ύπάρχουσι σ^εόόν τ?7χον ουτι 
όρτυγες ούτε πέρδικες. »

Τέλος τά διάταγμα Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ . νομί,ω 
τά πάντων έσχατον, απαγορεύει τό κυνήγιον τοΰτ 
πανταχοΰ καί αυστηρότατα, καί ιδίως μέχρι άπο 
στάσεως τριών ωρών άπά τάς βασιλικας ευ 
0 υ μ ί α ς.

Καί έδώ έπίτρεψον, άναγνώστα, νά σοί δώσω 
μίαν συμβουλήν, θεώρει ώς άσπονάον εχθρόν σου 
πάντα κυνηγάν, όστις εξέρχεται εϊς τήν θήραν μαζή 
σου χωρίς νά έχη τούς κυνάς του· είναι βέβαιον 
δτι είς πάν βήυ,α τά πτηνά θά άφίπτανται μεταζύ
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σοΰ καί εκείνου, καί ούτε πέρδιξ ούτε λαγωος δέν 
)ά διατρέχη κίνδυνον μέγαλήτερον άπά σέ· διότι 
εκείνοι μέν έχουσι νά φοβώνται τήν έπιδεξιότητα 
του, σύ δέ τάς άπειρους πιθανότητας τής άνεπιτη- 
δειότητός του.

0 θηρεύων δέ χωρίς νά έχη κΰνα, εκτίθεται ού 
μόνον είς τοιούτους κινδύνους, άλλά καί είς τά γε- 
λοϊον πολλάκις, καί εσχάτως συνέβη είς φίλον μου, 
καί καθ’ δ φίλον μου δέν τάν ονομάζω, νά φονεύση 
κοΰρκον έν ώ έξήρχετο συμφύτου φραγής, ώς-s ήναγ- 
κάσθη νά τάν πλήρωσή καί νά τόν λάβη εϊς τήν 
άσκοπήραν του.

Κατ’έξοχήν δ’ώφέλιμος κύων είναι ό μολοττάς, 
οίκοφύλαξ , ά κέρβερος τών οικιών μας, ισχυρότε

ρος προστάτης άπά τάν κώδηκα καί τά κακουργειο- 
ίκεΐον. Τής οικίας προς-ατεΐ ακόμη καί ά αγγλικός 

μολοττάς, ό Ταύρειος λεγόμενος κύων, περίφημος 
διά τήν τόλμ.ην, διά τήν δύναμιν και διά τά φίλο- 
πόλεμόν του! Είς τήν Αγγλίαν πρέπει νά ίδήτε 
τούς άγώνάς του ! Εκεί εϊς κατάστημα καλούμενου 
ηριομαχεϊον , πότε ισχνός χοίρος επικαλού

μενος όάγριος κάπρος τών Αρόεννών,πότε 
παλαιά ύποσκάζουσα δάμαλις καλουμένη νέος καί 

δάύ. αστός ταΰρος, καταβάλλεται ύπά τών 
κυνών τοΰ κρεωπωλείου.

Αλλά μεταξύ όλων τών κυνών, τά μάλλον άγα- 
πώμενα, φιλούμενα, θωπευόμενα καί περιποιούμενα 
είδη είναι τά άχρης-α μέν εϊς’τούς κυρίους των, οχληρά 
δέ πράς τούς ξένους. Τοιοϋτον είναι τό δασύ και 
χακρότριχον κυνάριον. Τοιοΰτος ό λεγόμενος Π ί-

hvrd{'ior.
φ λ ι ς, είδος ναννοφυοϋς αγγλικού μολοττοΰ, έχων 
τά προνόμιον νά καθηται επί τοΰ ανακλιντηριου καί 
νά δάκνη τάς κνήμας τών φίλων τής οικίας.

0 πίφλις είναι οργίλος, θυμώδης, μεμψίμοιρος, 
πολυφάγος, καί τό πρόσωπόντου ομοιάζει τήν προσ
ωπίδα τοΰ παντομίμου είς τά θέατρον. Τον δέ λα
κωνικόν ή λαγωνικάν, άΜατφιριτον τάν άφίνω, διότι 
είναι τόσον λεπτοφυής, τόσον διακεκριμένος, τόσον 

‘ευφυής, τόσον καλώς άνατεθραμμένος ! , Τ r
0 δέ Δανικός κύων έχει ήκρωτηριασμένα τά ώτα, 

είναι έμπράς τοΰ οχήματος τόσον αύθάδης, , όσον ό 
ύττηεέτης ό όπίσω ίστάμενος, ώστε καί παρ ολίγον
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ήδίλε φονεύσει ποτέ τδν ί. 1. Ρουσσώ, όίψας αύτδν 
εις τδ έδαφος, καί άνοίξας τήν κεφαλήν του.

Moi μένει άχ,όγ,Ύΐ νά σας διηγηθώ μίαν ιστορίαν 
κυνδς, ήτις έμέ έφάνη πολύ κατανυκτική. Mot είναι 
όμως δυσκολώτατον νά σάς είπώ ποιον ήτον τδ 
γένος, ποια ή οικογένεια, ποια ή μορφή τοΰ κυνδς 
τούτου. Ητον είς των νόδων εκείνων γόνων συζυ
γίας διαφόρων φυλών, οϊτινες περιφέρονται είς τάς 
οδούς των μεγαλοπόλεων, καί ών τοσοϋτον ποικίλ
λεται ή μορφή, ώστε άπελπισδείς ό Βύφφων, έγκα- 
τέλειπε τήν έπιχείρησιν τοΰ νά σύνταξη τήν ονομα
τολογίαν των.

Δεν ήτον μέγας ούτε μικρός , μάλλον ισχνός 
ή παχύς , ρυπαρός , καί χροιάς ακατονόμαστου εις 
πάσαν γλώσσαν.

0 κύριος του καί αύτδς ήσαν δύω ψωμοζήται, 
σπανίως προγευματίζοντες, γευματίζοντες όταν συν- 
επιπτε , καί ποτέ μή δειπνοΰντες , κοιμώμενοι δέ 
τήν νύκτα είς τήν κρηπίδα τοΰ ποταμού, όπου έρ- 
ρίπτετο τδ σεσηπδς άχυρον τών στρωμάτων έκ 
τών στρατώνων.

Εν μια τών ημερών ό κύων ήσδένισε, καί δ κύριός 
τούτον έπεμψεν είς κτηνίατρόν. 0 ίδιος δέ, άπο· 
θνήσκων τής πείνης, κατετάχδη στρατιώτης, καί 
επέμφδη ώς διακοσίας ώρας μακράν τών Παρισίων.

Μετά εξ μήνας έλαβεν επιστολήν σεσημασμένην 
διά τών σφραγίδων τριάκοντα διαφόρων μερών , 
διότι ό δυστυχής άλλην <ς·α$εράν κατοικίαν δέν είχεν 
έκτος τής κρηπίδος τοΰ ποταμού, καί έκεΐ πάλιν 
εΰρίσκετο μόνον άπδ τού μεσονυκτίου μέχρι τής 
τέταρτης τής πρωίας, ή επιστολή αύτη ήτον τοΰ

Η i/,Λων 9
έπιγραφόμενον Γλουμυμάουθ τοΰ 
φυλλαδίου, σελ. 174, κατά παραδρομήν 
έκεΐ. Δέν ένομίσαμεν δέ περιττόν νά τ 
σωμεν ενταύθα, διότι παριστα τήν οίκτράν θέσιν 
τής δυστυχούς Εμμας, ήτις ίσως έφείλκυσε τινών 
έκ τών άναγνωςών τήν συμπάθειαν, καθ όσον καιρόν 
διέμενεν είς τήν υπόγειον αυτής φυλακήν. Διά δέ 
τούς μή εύκόλως κατανυσσομένους άπδ τά παθήματα 
τών φανταστών ηρώων τών μυθιστορημάτων, πρέπει 
νά προσθέσωμεν ότι ή τύχη τής Εμμας είναι όχι 
πλάσμα μυθιςοριογράφου, άλλ’ή αληθής καί τρομερά 
δίαιτα πολλών έκατοςύων καί χιλιάδων παναθλίων 
παιδιών, ά τινα μόλις είς τήν ζωήν γεννηθέντα, 
θάπτονται είς τούς απέραντους εκείνους τάφους, 
κατ’όλίγον φθείρονται τήν ψυχήν καί τό σώμα, καί 
πριν άποθάνωίιν άποθνήσκουσι.

κτηνίατρου, καί τώ άνήγγελλεν ό'τι άν δέν έλδη νά 
πληρώση τήν σύνταξιν τού Μεδόρος, ό Μεδόρ ήθελε 
πωληθή.

Τότε, έλθών αύτδς ποδς τδν συνταγματάρχην 
του, τώ εξέθεσε τήν ύπόθεσίν του , καί ό συνταγμα
τάρχης ένόμισεν ότι έτρελλάδη. Αλλά, βλέπων αύτδν 
ότι έκλαιε, τώ έδωκεν άδειαν απουσίας καί τά άναγ- 
καϊα χρήματα διά νά έξαγοράση τδν άρχαϊόν του 
φίλον.

Εφθασε κοιπόν ό πτωχός στρατιώτης κεχωλω- 
μένος, ώχρός, έξησθενημένος, διότι δέν είχε σχεδόν 
φάγει είς όλην του τήν οδοιπορίαν, διά νά μήν έλατ- 
τωθή τοΰ Μεδόρος τό λύτρον. Χωρίς δέ διόλου νά 
άναπαυδή, ήλδε κατ εύδεϊαν πράς τάν κτηνίατρόν. 
Αλλ ό Μεδόρ είχε πωληδή είς ήλοκόπον · όστις τδν 
μετεχειρίζετο νά στρέφη τδν τροχόν, ό ήλοκόπος, 
ευχαριστούμενος άπο τού Μεδόρος τήν υπηρεσίαν, δέν 
ήθέλησε νά τδν άποδώση, καί άπέβαλε τοΰ εργα
στηρίου του τάν στρατιώτην, διότι αί θωπεύσεις του, 
καί αύτή μόνη ή παρουσία του έμπόδιζον τάν κΰνα 
νά στρέφη τδν τροχόν.

Τήν επαύριον όμως έπανήλδεν ό στρατιώτης, καί 
μή τολμών νά είσέλθη, έθεώρει μακρόδεν. Αλλ’ ό 
Μεδόρ τόν αναγνώρισε καί έστάδη. Τότε ό ήλο
κόπος τδν έκέντησε διά τοΰ πεπυρακτωμένου σιδήρου 
8 έκράτει είς τήν χεΐρά του, καί ό Μεδόρ άφείς. 
όξεΐαν κραυγήν, ήρχισε νά στρέφη έκ νέου.

0 δέ στρατιώτης άνεχώρησε κλαίων καί ποτέ δέν 
έπέστρεψε.

(Κατά μέρος έκ τοΰ Αλφόνσου Κάρρ}..

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ

ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΛΟΝΝΗΣ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΝΕΩΤΑΤΟΝ.

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

(Σννιχίιχ. *I<Ts φυλλάίιον ΛΒ'.)

Β.
Ο ΑΡΤΑΝΙΑΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΟΤΙ ERITC- 

ΔΤΝΕΤΣΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΤ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΤ ΠΛΑΝΣΙΕ.

0 βασιλεύς δέν ήδύνατο νά συνέλθη άπδ τήν έκ- 
πληξίν του, καί έκύτταζε ποτέ μέν τό χαμ,ογελών 
πρόσωπον τού ύπολοχαγοΰ, ποτέ δέ τό ζοφερόν 
εκείνο παράδυρον τό άνοιχδέν είς τό σκότος τής 
νύκτας. Αλλά-, προτού νά προσήλωσή καλά τάς

ιδέας του, ίξ άπδ τούς ανθρώπους τοΰ Αρτανιάν 
(διότι δύω έ'μ.ειναν'φυλάττοντες τήν λέμβον) έφεραν 
είς τήν οικίαν, όπου τό έδέχδη ά Ωαρρύ, τό είρη- 
μένον μ,ακροειδές πράγμα, τό περιέχον κατ’έκείνην 
τήν ςτγμ-ή'> τάς τύχας τής Αγγλίας.

Ποίν άναχωρήση άπδ Καλάί, ό Αρτανιάν διώρισε 
καί έκατασκεύασαν είς τήν πόλιν εκείνην λάρνακα 
τινα, έχουσαν πλάτος καί βάθος ανάλογα, ώστε νά 
δύναται άνθρωπος νά γυρίζη έν άνέσεω Τόκάτω μέρος 
καί αί πλευραί ήσαν ένδυμένα καλά μέ ς-ρώματα 
σχηματίζοντα κλίνην απαλήν, ώστε τό κύλισμα τοΰ 
πλοίου νά μή προσβάλλη παντελώς τόν κλεισθέντα 
είς τό κλωβίον τούτο. Ω μικρά έσχάρα, περί τής 
όποιας έλεγεν ό Αρτανιάν είς τόν βασιλέα, όμοιά- 
ζουσα προσωπίδα περικεφαλαίας, ήτον είς τδ ύψος 
τοΰ ανθρωπίνου προσώπου· έκατασκευ ίσθη δέ είς 
τρόπον, ώστε, είς τήν παραμικράν κραυγήν, ζούλισμα 
αίφνίδιον ν’άποπνίγη τήν κραυγήν ταύτην, καί, 
χρείας τυχούσης, τόν κραυγάζοντα.

0 Αρτανιάν έγνώριζε τόσον καλά καί τά πλήρωμα 
καί τδν αιχμάλωτόν του, ώςε, καθ’όλοντου τό τάξει 
διον, δύω τινα έφοβήθη· ή ό στρατηγός μη προτι- 
μήση τδν θάνατον παρά τήν παράδοξον ταύτην αιχ
μαλωσίαν καί λαλών άποπνιχθή· ή οι φύλακες του μή 

. δελεασθοΰν άπο τάς υποσχέσεις του, καί βάλουν 
αύτδν τδν Αρτανιάν είς τδ κλωβίον άντί τοΰ Μώγκ.

όθεν ό Αρτανιάν έπέρασε τά δύω ημερονύκτια 
πλησίον τοΰ κιβωτίου, μ.όνος μέ τδν στρατηγόν 
προσφέρων είς αύτδν κρασίον καί φαγητά, ένώ δέν 
ήθελε, καί προσπαθών αιωνίως νά τδν ήσυχάζη περί 
τής τύχης ήτις τδν άνέμενε μετά τήν άλλόκοτον 
δουλείαν του. Δύω δέ πιστόλια έπί τής τραπέζης 
τδ γυμνόν του ξίφος έξησφάλιζαν τδν Αρτανιάν άπδ 
τάς έξωτερικάς αδιακρισίας.

Φθάσας εις Σιεβένιγκεν, ησύχασε κατά πάντα.
Οι άνθρωποί του έφοβοΰντο πολύ πάσαν σύγκρουσιν 
μέ τούς κυρίους τής ξηράς· έπειτα, ειχ: 
έλκύσει προς τδ μέρος του έκεϊνυν όστις τοΰ έχρη- “·! 
σίμευεν ηθικώς ώς τοποτηρητής , ονομαζόμενος, ώ 
είδαμεν , Μεννεβίλ. ό Μεννεβίλ ούτος δέν ήτον άν 
θρωπος πρόςυχος, καί επομένως είχε τι περισσότερο 
άπδ τούς άλλους νά ριψοκινδυνεύσει, διότι είχε περισ 
σοτέραν συνείδησιν. ίΐλπιζε λοιπόν ευτυχές μέλλον 
εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ Αρτανιάν, καί έπομένως έπρο- 
τίμα νά φονευθη μάλλον φταρά νά παρακούση τήν 

. παραγγελίαν τοΰ αρχηγού· όθεν είς αύτόν , άφοΰ 
άπεβιβάσθη, έμπιστεύθη ό Αρτανιάν τδ κιβώτιον καί 
τήν άναπνοήν τοΰ στρατηγού, καί είς αύτδν παρήγ- 
γειλε νά μεταφέρη τδ κιβώτιον διά τών έπτά άν- 
θρώπων, εύθύς άφοΰ ήκουε τδν τριπλοΰν συριγμόν. Εί
δαμεν δέ ότι ό τοποτηρητής ούτος προθύμως ύπή-

Αφοΰ έμβασαν τδ κιβώτιον είς τήν οικίαν τοΰ 
βασιλέως, ό Αρτανιάν άπέλυσε τούς άνθρώπους 
τούτους, χαμόγελών χαριέντως καί λέγων*

— Κύριοι, μεγάλην δούλευσιν έκάματε είς τήν 
Αύτοΰ Μεγαλειότητα τδν βασιλέα Κάρολον τάν Β', 
όστις εντός εξ εβδομάδων γίνεται βασιλεύς τής Αγ- 

(Φυλλάθιον 33 τόμ. Β'.)

γλίας. II άμ.οιβή σας θά διπλασιασθή· έπιστρέψατε, 
κ αί περιμείνατέ με είς τδ πλοϊον.

Ταΰτα άκούσαντες, άνέχώρησαν όλοι μέ αλαλαγ
μούς χαράς, τρομάξαντας καί τδν ίδιον αρχηγόν.

' ό Αρτανιάν είχε προστάζει νά μεταφέρουν τό 
κιβώτιον έως τόν προθάλαμον τοΰ βασιλέως. Εκλει- 
σεν επιμελώς τάς Θύρας τοΰ προθάλαμου τούτου, 
καί έπειτα, άνοίξας τό κιβώτιον, είπε πρός τδν στρα
τηγόν

— Στρατηγέ μ.ου, πολύ πολύ σέ παρακαλώ νά 
μέ συγχωοήσης. Οί τρόποι μου δέν ήσαν άξιοι άν- 
θρώπου τοΰ βαθμού σου, τό ήξεύρω- πλή·ν είχα ανάγ
κην νά μ’έκλάβης ώς πλοίαρχον· έπειτα, ΐ Αγγλία 
είναι τόπος πολύ δύσκολος είς τάς μετακομίσεις· 
ελπίζω λοιπόν ότι θά λάβ/,ς όλα ταΰτα ύπ’ όψιν. 
Εδώ όμως, στρατηγέ μου , ήκολούθησεν ό Αρτανιάν, 
είσαι έλεύθεοος νά σηκωθής καί νά περιπατήσης.

Καί, ταΰτα εΐπιον , έκοψε τά οεσμά τών βραχιό
νων καί τών χειρών τοΰ στρατηγού , όστις έσηκώθη 
τότε καί έκάθησεν ώς άνθρωπος περιμ-ένων τδν θά
νατον. 0 δε Αρτανιάν, άνοίξας τήν θύραν τοΰ κοι
τώνας τοΰ Καοόλου, είπε προς αύτόν

— Βασιλεύ , ιδού ό εχθρός σου, ό κύριος Μώγκ. 
Είχα αποφασίσει νά κάμω τούτο διά τήν ύπηρεσίαν 
σου. Αφοΰ τό έκαμα, πρόσταζε τώρα.

— Κύριε Μώγκ, έπρόσθεσε στραφείς πρός τδν 
αιχμάλωτον, είσαι έμπροσθεν τής Αύτοΰ Μεγαλειό- 
τητος τοΰ βασιλέως Καρόλου τοΰ Β’, κυριάρχου τής 
Μεγάλης Βρεταννίας.

Ο Μώγκ ήτένισε προς τδν νέον ηγεμόνα τδ ψυ
χρόν καί στωΐκδν βλέμμα του καί άπεκρίθη·

— Δέν γνωρίζω κανένα βασιλέα τής Μεγάλης 
Βρεταννίας· δέν γνωρίζω μάλιστα έδώ κανένα άξιον 
νά φέρφ τδ όνομα τοΰ εύγενοΰς, διότι, έν όνόματι τοΰ 
βασιλέως Καρόλου τοΰ β', απόστολος τδν όποιον 
έξέλαβα ώς άνθρωπον τίμιον, ήλθε καί μοΰ έστησεν 
άτιμον παγίδα· έπεσα είς τήν παγίδα ταύτην, τόσω 
χειρότερα δι’έμέ. Τώρα , καί σύ ό διατάςας, είπε 

ρός τόν βασιλέα, καί σύ ά έκτελέσας, είπε πρός τόν 
Αρτανιάν, προσέξατε κάλά είς όσα θά σάς ειπώ. 
Εχετε τό σώμα μου , ήμπορειτε νά τό φονεύσετε, 
καί σάς προκαλώ μάλιστα είς τούτο, διότι δεν θά 
έχετε ποτέ ούτε τήν ψυχήν μου ούτε τήν θέλησίν 
μου. Τώρα, μή μοΰ ζητήτε πλέον ούτε λέξιν, διότι 
άπ’αύτήν τήν στιγμήν δέν θ’άνοίξω πλέον τό ς·θμκ 
μου ούτε νά φωνάξω. Είπα.

Καί έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας μέ τήν άγρίαν καί 
άκατανίκητον άπόφασιν έπιμ,ονωτατου χα,Οαριστοί'. 
Ο Αρτανιάν έκύτταξε τόν αιχμάλωτόν του ώς άν
θρωπος όστις γνωρίζει τήρ αξίαν πάσης λέξεως, καί 
προσδιορίζει τήν αξίαν ταύτην κατά τόν τόνον μέ 
τόν όποιον προφέρεται.

— Τό βέβαιον είναι, είπε σιγαλά πρός τόν βασι
λέα, ότι ό τρατηγός είναι άνθρωπος άκαμπτος είς τήν 
άπόφασιν του. Δέν ήθεληΛν ούτε βούκαν ψωμιού νά 
φάγγ, ούτε ρανίδα κρασιού νά ροφήση, δυω ολοκλή
ρους ημέρας. Αλλ’έπειδή άπο τήν στιγμήν ταύπη.ν 
ή Μεγαλειότης Σου αποφασίζει περί τής τύχης του, 
έγώ πλύνω τάς χεΐράς μ.ου, καθώς είπεν ό Πιλάτος.

Ο Μώγκ ορθός, ώχρός καί πλήρης ύπομονής, έπε-



ρίμενε μέ βλέμμα ατενές καί μέ τάς χεΐρας ?αυρω- 
μένας.

0 Αρτανιάν έστράφη πρό; αυτόν και τοϋ είπεν 
•— Εννοείς κάλλιστα ότι αί φράσεις σου , άν καί 

πολλά ώραϊαι, δέν συμφέρουν έδώ εις κανένα , ούτε 
εϊ; σέ τόν ίδιον. Η Μεγαλειότης ίου ήθελε νά σοϋ 
λαλήση· σύ άπεφευγεςτήν συνέντευξίν έγώ όμως τήν 
κατέστησα αναπόφευκτου. Διατί, ένώ εύρίσ/.εσαι 
προσώπου προς προσώπου, και εύρίσκεσαι άπό δύ- 
ναμιν ανεξάρτητον της θελήσεώς σου, διατί υποβάλ
λεσαι εις αύστηρότητας τάς οποίας θεωοώ καί ανω
φελείς καί άτόπους; Λάλει, τί δαίμονα! τούλάχι-
στον είπε όχι.

Ο Μώγκ δεν άνοιξε ποσώς τά χείλη του· ό Μώγκ 
δεν έστρεψε ποσώς τούς οφθαλμούς του· ό Μώγκ 
έχάδευσε του μύστακάτου ,μέ τοιαύτηυ σύννοιαν, 
ώστε έφάνη ότι τά πράγματα έμελλαν νά χα 
λάσουν.

Καθ' όλου -αύτόν του καιοόν, Κάοολος ό Β' έυ.ενε 
Μ ΐσμένος εις βαθεΐς διαλογισμούς. Π'.ώτην τότε 
φοράν εόρίσκετο κατά προσώπου τοϋ Μώγκ, τού άνδρός 
δηλαδή εκείνου του όποιου τοσάκις έπεθυμησε να 
ϊδή· καί, μέ τό ίδιάζον έκεϊνο βλέμμα τό όποιον ό 
Θεός μόνον εις του αετόν καί εις τούς βασιλείς έχά- 
ρισευ, έκαταμέτρησε την άβυσσον τής καρδίας του.

Εβλεπε λοιπόν τόν Μώγκ άποφασίσαυτα αληθινά 
ν’άποθάνγ, καλητερα παρά νά λαλήση, τό όποιον δεν 
ήτον διόλου παράδοξον εις άυδρα τόσου έπίσηυ,ον, 
καί σκληράν τώ όυτι πληγωθέυτα πληγήν κατά τήν 
στιγμήν εκείνην. Τότε ό Κάρολος έκαμεν έυ άκαρεΐ 
μίαν των μεγάλων εκείνων αποφάσεων, εις τάς 
οποίας ό κοινός άνθρωπος παίζει τήν ζωήν του, ό 
στρατηγός τήν τύχην του,. ά βασιλεύς τό βασί- 
λειάν του.

— Κύριε, είπε πρός τόν Μώγκ, εις μερικά πράγ
ματα έχεις κατά πάντα δίκαιον δεν ζητώ λοιπόν 
νά μοϋ άποκριθρς, άλλά νά με ά/ούσης.

Εγεινε τότε μικρά σιωπή, διαρκούσης τής οποίας 
ό βασιλεύς έκύτταξε τόν Μώγκ, μείναντα απαθή καί 
ατάραχου.

— Αλγεινήν έπίπληξιν μ’έπέπληξες προ ολίγου, 
κύριε, ήκολούθησεν ό βασιλεύς. Είπες ότι απόστολός 
μου ήλθεν εις Κιουκάστλ.ε νά σου στήσγ παγίδα , 
καί τοϋτο; έν παρενθέσει, δεν έπρεπε νά έννοηθή, 
άπό τόν κύριον Αρτανιάν έδώ παοόντα, εις τόν όποιον, 
πρό παντός άλλου πράγματος, χρεωστώ ν’άποδώσω 
ειλικρινή εύγνωμοσύνην διά τήν γενναίαν, διά τήν 
ηρωικήν του άφοσίωσιν.

0 Αρτανιάν έπροσκύνησε μέ σέβας· ό Μώγκ δεν 
έσείσθη ποσώς.

— Διότι ό κύριος Αρτανιάν ( καί παρατήρησε 
καλά, κύριε Μώγκ, ότι δέν τό λέγω τοϋτο πρός 
δικαιολογίαν μου) διότι ό κύριος Αρτανιάν, ήκολού
θησεν ό βασιλεύς, έπήγεν εις τήν Αγγλίαν αΰθορ 
μήτως, χωρίς συμφέρον, χωρίς διαταγήν, χωρίς ελ
πίδα, ώς αληθής εύγενής όποιος είναι, θέλων νά ύπη 
ρετήσγ βασιλέα δυστυχή, καί νά πρόσθεση, εις τάς 
όραίας πράξεις τής ένδοξου ζωής του έν λαμπρόν 
κατόρθωμα περιπλεον.

0 Αρτανιάν έκοκκίνισεν ολίγον, καί ίβηξεν άπό 
στενοχώριαν, ό Μώγκ δέν εταράχθη.

— Δέν πιστεύεις όσα λέγω, κύριε Μώγκ, έπανέ
λαβεν ό βασιλεύς, καί τό εννοώ κάλλιστα. ΙΌιαϋτα 
άφοσιώσεως δείγματα είναι τόσον σπάνια, ώστε 
εύκόλως ήμπορεΐ κάνεις ν’ άμφιβάλη περί τής ύπάρ- 
ξεώς τοιν,.

— 0 κύριος θά εΖ'ύ άδικον άν δέν πιστεύση, 
βασιλεύ, έφώναςεν ό Αρτανιάν, διότι όσα είπες ή. 
Μεγαλειότης Σου είναι η καθαρά αλήθεια, καί αλή
θεια τόσον ακριβής, ώστε φαίνεται ότι, πηγαίνων νά 
εύρω τόν στρατηγόν, έπραξα πράξιν βλαβεράν. Καί, 
μά τήν αλήθειαν , άν ούτως έ'χη τό πράγμα, λυ
πούμαι κατάκαρδα.

— Κύριε Αρτανιάν, έφώναξεν ό βασιλεύς λαμ- 
βάνων τήν χεΐρα τού ϋπολοχαγού, μέ ύπεχρέωσες 
περισσότερον , πίστευσέ με , παρ’ άν έπετύχαινεν ό 
σκοπός μου, διότι μοϋ άνεκάλυψες φίλον αγνώριστου, 
πρός τόν όποιον θά τρέφω πάντοτε εύγνωμοσύνην 
καί αγάπην.

Καί , ταϋτα λέγων , ό βασιλεύς έσφιγξεν έγκαρ- 
διως τήν χεΐρα τού Αρτανιάν.

— Καί, ήκολούθησε χαιρετών τόν Μώγκ, εχθρόν 
τόν όποιον θά εκτιμώ εις τό έξης κατά τήν αληθι
νήν του αξίαν.

Οί οφθαλμοί τού Μώγκ έρριψαν αστραπήν, άλλά 
μίαν μόνην, καί τό πρόσωπόν του, φωτισθέν στιγ- 
μαίως άπό τήν αστραπήν ταύτην, άνέλαβε την ζοφε- 
ράντου απάθειαν.

—Λοιπόν, κύριε Αρτανιάν, ήκολ.ούθησεν ό Κάρολος, 
ιδού τί πρέπει νά συνέβη· ό κύριος κόμης τής Φέρας, 
τόν όποιον γνωρίζεις , πιστεύω , είχε πηγαίνει εις 
Νιουκάστλε ....

— 0 Αθως ! άνέκραξεν ό Αρτανιάν.
— Ναί· τοϋτο, νομίζω , είναι τό πολεμικόν του 

σνομα. 0 κόμης τής ψέρας είχε πηγαίνει λοιπόν εις 
Γίιουκάστλε, καί έμελλεν ίσως νά καταφέρ-η τόν 
στρατηγόν εις συνέντευξίν τινα μ’, εμέ, ή μέ τούς 
τοϋ κόμματός μου, όταν σύ επεμβήκες, ώς φαίνεται, 
βιαίως εις τήν διαπραγμάτευσην.

— ίΐ! διάβολε! είπεν ό Αρτανιάν· αύτός ήτον 
άναμφιβόλως όστις έμβαινεν εις τό στρατοπέδου τό 
αύτό έσπερος, όταν έπήγα καί έγώ μέ τούς άλι-
εις μου.

Ανεπαίσθητος συστολή τών όφρυδίων τοϋ Μώγκ 
έπεισε τόν Αρτανιάν ότι καλώς έμάντευσε.

— Ναι, ναι, έμουρμούρισε, μοϋ έφάνη ότι έγνώ- 
ρισα τό πρόσωπόν του, ότι ήκουσα τήν φωνήν του. 
ί”ί! ανάθεμά με! ώ βασιλεύ, συγχώρησε με· ένόμιζα 
μολαταύτα ότι καλώς έκυβέρνησα τό πλοϊόν μου.

— Κακόν άλλο δέν συνέβη, είπεν. ό βασιλεύς, είμή 
ότι ό στρατηγός, μέ κατηγορεί ότι τού έστησα πα
γίδα, ένώ τοϋτο δέν είναι αληθές. Οχι, στρατηγέ, 
δέν είναι τοιαϋτα τά όπλο τά όποια έσκόπευα νά 
μεταχειρισθώ κατά σοϋ , καθώς εντός ολίγου θά τό 
ιδής. Εν τούτοις, όταν σοϋ δίδω τόν λ.όγον μου ώς 
άνθρωπος εύγενής , πίστευσέ με, κύριε, πίστευσέ με. 
Τώρα, κύριε Αρτανιάν, μίαν λέξιν

— Ακούω γονυπετώς, Μεγαλειότατε.
— Είσαι όλος έδικόςμου, δέν είναι άϋ.ήθεια^
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τά είδες. Καί εις πϋρ— II Μεγαλειότης Σου 

καί εις θάνατον.
— Πολύ καλά. Ανθρώπου τοιούτου μία λέξις 

άρκεΐ. Επειτα, πλησίον τής λέξεως, είναι τά πράγ
ματα. Στρατηγέ , άκολούθησέ μ.ε , παρακαλώ. Ελα 
μαζί μας, κύριε Αρτανιάν.

Ο Αρτανιάν, έκπλαγείς όπωσούν, ήτοιμάσθη νά 
ύπακούση. 0 Κάρολος έξήλθεν, ό Μώγκ τόν ήκολού
θησε, καί ό Αρτανιάν ήκολούθησε τόν Μώγκ. ό Κά
ρολος έπήρε τόν δρόμον άπό τόν όποιον είχεν έλθει 
ό Αρτανιάν, καί μετ’όλίγον ή αύρα τής θαλάσσης 
έδρόσισε τά πρόσωπα τών τριών νυκτερινών περιη
γητών πενήντα δέ βήματα έπέκεινα μικρδς τίνος 
θύρας, τήν οποίαν ό Κάρολος άνοιξεν, εύρέθησαν έυ. - 
προσθεν τού ωκεανού, όστις, παύσας τότε νά μεγα- 
ύ,όνη, άνεπαύετο εις τόν αίγιαλόν ώς κουρασμένου 
θηρίον.

Κάρολος ό Β' έπεριπάτει σκεπτικός μέ τήν κεφα· 
λ,ήν σκυπτήν καί τήν χεΐρα ύπό τόν μανδύαν του 
Ο Μώγκ τόν ήκολούθει μέ τούς βραχίονας ελευθέρους 
καί τό βλέμμα ανήσυχου, ό Αρτανιάν ήρχετο τελευ
ταίος, έχων τήν χεΐρα εις τήν λαβήν τοϋ ξίφους του

— Πού είναι ή λέμβος ήτις σάς έφερε, κύριοι 
είπεν ό Κάρολος πρότ τόν ύπολοχαγόν.

— Εκεί πέραν, βασιλεύ, έχω επτά ανθρώπους 
καί ένα αξιωματικόν, οίτινες μέ περιμένουν εις τήν 
μικράν έκείνην λέμβον όπου φέγγει φανός.

— Α ! ναι, τ λέμβος είναι έξω εις τήν άμμον 
καί τήν βλέπω· άλλά δέν ήλΟετε βέβαια άπό Νιου- 
κάστλε μέ τήν λέμβον αύτήν.

— Οχι, βασιλεύ, είχα ναυλώσει διά λογαριασμόν 
μου πλοιάριον, άγκυροβολήσαν ώς καννονίου βολήν 
μακιάν τοϋ αΐγιαλοΰ· μέ τά πλοϊον αύτό έταξει- 
δεύσαμεν.

— Κύριε, είπεν ό βασιλεύς πρός τόν Μώγκ, είσαι 
ελεύθερος.

0 Μώγκ, άν καί άνθρωπος πολύ σταθερής θελή 
σεως, δέν ήδυνήθη νά κρατήστ) θαυμασμού έκφώιησιν 
0 βασιλεύς ένευσε βεβαιωτικώς διά τής κεφαλής, κα! 
ήκολούθησε·

— Τώρα θά έξυπνίσωμεν ένα τών άλιέων τού 
χωρίου τούτου, όφις θά ρίψη, εύθύς απόψε τό πλοϊόν 
του εις τήν θάλασσαν, κα θά σε φέργ όπου τόν προ- 
στάξης. 0 κύριος Αρτανιάν εδώ θά συνοδεύση τήν 
Εξοχότητά Σου. Εμπιστεύομαι τόν κύριον Αρτανιάν 
εις τήν τιυ.ιότητα τοϋ -χαρακτήρας σου , κύ.ιιε 
Μώγκ.

0 .Μώγκ άφήκε ψιθυρισμών έκπλήξεως, καί ό Αρ 
τανιάν στεναγμόν βαθύν. ό βασιλεύς, χωρίς νά 
δείξη ότι έπαρατήρησε τίποτε , έσπρωξε κιγκλίδας 
ελάτου, αΐτινες έκλειαν τήν καλ,ύβην τοϋ πρώτου 
άλεέως έκ τών κατοίκων τοϋ αίγιαλοϋ.

— Αι! Κάϊζερ, έφώναξεν, έξύπνησε !
— Ποιος μέ φωνάζει; ήρώτησεν ό αλιεύς.
— Εγώ, Κάρολος ό βασιλεύς.
— A! μ-υλόρδ, έφώναξεν ό Κάϊζερ, σηκωθείς ολως 

σκεπασμένος άπό τό πανίον εις τό όποιον έκοιμάτο 
καθώς κοιμ-ώνται εις τά κρεμαστά στρώματα, — εις 
τί ήμποοώ νά σέ δουλεύσω ;

— Πλοίαρχε Κάϊζερ, είτεν ό Κάρολος, νά κάμγς

πανία αμέσως, ό κύριος έδώ ναυλόνει τό πλοϊόν 
σου καί σέ πληρόνει καλά· δούλευσέ τον καί σύ 
καλά.

Καί έκαμε βήμ.ατάτινα εις τά όπίσω, θέλων νά 
φήση τόν Μώγκ νά λαλήση έλευθέρως μέ τόν 

άλιέα.
— Θέλω νά περάσω εις τήν Αγγλίαν, είπεν ό 

Μώγκ όστις έλάλει ολλανδικά όσον νά έννοήται.
Εύθύς, είπεν ό πλοί^χος, εις τήν στιγμήν 

μάλιστα, άν αγαπάς.
Αλλά θ’άργήση; πολύ νά έτοιμασδής, είπεν ό

Μώγκ.
— Ούτε μ.ισήν ώραν, Ιΐξοχώτατε. ό πρωτό

τοκος υιός μ-ου ετοιμάζει αύτήν τήν στιγμήν τά 
αναγκαία, διότι μ.έλλομ.εν νά έξελθωμεν εις αλιείαν 

ρεΐς ώρας μετά τά μεσάνυχτα.
Αι! λοιπόν, έτελείωσεν , ήρώτησεν ό Κάρολος 

πλησιάζων.
— Εκτός τού ναύλου , είπεν ό αλιεύς , ναι , βα

σιλεύ.
— Αύτό μ’άποβλέπει, είπεν ό Κάρολος· ό κύριος 

εδώ είναι φίλος μου.
— Τήν λέξιν ταύτην άκούσας ά Μώγκ, άνεσζίρ- 

τησε καί έκύτταξε τόν Κάρολον.
— Πολύ καλά, μυλόρδ, έπανέλαβεν ό Κάϊζερ.
Καί, τήν στιγμήν έκείνην, ήκούσθη ό πρωτότοκος 

ιός τού Κάϊζερ, λαλών εις τήν όχθην μέ κεράς 
ϊοδινόν.

— Καί τώρα , κύριοι, αναχωρήσατε, είπεν ό βα- 
ιλεύς.
—' Μεγαλειότατε, είπεν ό Αρτανιάν, παρακαλώ 

ά μοϋ χαρίσγς ολίγας στιγμάς. Είχα μισθώσει 
άνθρώπους, αναχωρώ χωρίς αύτούς, πρέπει νά τούς 
προϊδεάσω.

— Εύριξέτους, είπεν ό Κάρολος χαμόγελών.
0 Αρτανιάν έσύριςε τώ όντι, ένώ ό πλοίαρχος 

Κάϊζερ άπεκρίνετο εις τόν υιόν του , καί τέσσαρες 
άνδρες, όδηγ'ούμονοι άπό τόν Μεννεβίλ, ήλθαν πλη
σίον του.

- ϊδού, λάβετε αυτά, εις λογαριασμόν πάντοτε, 
είπεν ό Αρτανιάν, προσφέρων πουγγάον περιέχον δύο> 
χιλιάδας πεντακόσια φράγκα εις χρυσίον. Πηναίνδ- 
ται νά μέ περιμείνετε εις Καλαί, όπου ήξεύρετε.

Καί ό Αρτανιάν, βαθέως άναστενάξας, άφήκε τό 
πουγγίον εις την χεΐρα τοϋ Μεννεβίλ.

— Πώς, μάς άφίνεις; έφώναξαν οί άνδρες έκεΐνοι. 
— Δι’όλίγ'ον καιρόν, είπεν ό Αρτανιάν,ή καί διά 

πολύν, τίς ήξεύρει; Αλλά μέ αύτά τά 2,500 φράγκα, 
καί τά 2,500, τά όπο|α ήδη έλάβετε, πληρόνεσθε 
κατά τήν συμφωνίαν μας. Ας χωρισθοϋμεν λοιπόν, 
τέκνα μου.

— Λλλ’ή λέμβος;
— Μή φροντίζετε.
— Τά πράγματά ίας^είναι εις τά πλοϊον.
— Πηγαίνετε νά τά πάρετε, καί κινήσατε εύθύς-
— Ναι, πλοίαρχε. ,
Ο Αρτανιάν έπανήλΑεν εις τόν Μώγκ, λέγων
— Κύριε, περιμένω τάς διαταγάς σου, διότι θά 

άναχωρήσωμεν μαζί, έκτος άν δέν σ’εύχαριστγ, ή 
συνοδία μου.
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— Απ’έναντίας, κύριε, ιίπεν ό Μώγκ.
— Ελάτε , κύριοι ! εις τό πλοΐον ! έφώναξεν ό 

υ'δς τού Κάϊζερ.
Ο Κάρολος έχαιρέτησεν εύγενώς καί μεγαλο

πρεπής τον στρατηγόν, λέγων προς αύτόν.
— θά μου συγχωρήσγς την ένόχλησιν καί την 

βίαν την όποιαν ύπέφερες, ότανπεισθής ότι δέν είμαι 
έγώ ό αίτιος.

0 Μώγκ έκλινε βαθέως την κεφαλήν χωείς ν’άπο- 
κριθή. ό όε Κάρολος δέν ήθέλησεν επίτηδες ούτε 
λέξιν νά είπη κατ’ ιδίαν εις τον Αρτανιάν άλλά 
δυνατά·

— Βύχαριστώ καί πάλιν, κύριε ίππότα, τ >ύ 
είπεν, εύχαριστώ διά τάς εκδουλεύσεις σου. Ας σοΰ 
τάς άνταμείψγ, ό έπουράνιος <? εάς, όστις φυλάττει 
δι εμέ μ.όνον, ελπίζω , τάς δοκιμασίας καί τά βά
σανα.

0 Μώγκ ήκολούθησε τον Κάϊζερ καί τον υιόν του, 
καί έμβήκε μ,έ αύτούς εις τό πλοΐον.

0 Αρτανιάν τούς ήκολούθησε μουρμουρίζων
— A ! πτωχέ μου Πλανσιέ! πολύ φοβούμαι ότι 

κακήν κερδοσκοπίαν έκάμ.αμεν !
(Ακολουθεί.)

υ ΑΥΛΙΚΟΣ.

Δ I II Γ II Μ Α.
‘2’,τύ ’ Ε. A. Βού.Ιγιυερ.

Μ εταφρασθέν έκτου αγγλικού

Υπό * * *

(Συνεχεία. Ί!ε φυλλάδιο·. ΛΒ').

ίκανάς στιγμάς, ό Καλδερών δεν έπρόσεζε ποσώς 
ε ς τήν κατάστασιν τής νεάνιδος· διότι καί ό κοιτών 
έ’κεΐνος, καί τό προμελετηθέν σφάγιον, καί ό παρών 
κ αιρός, καί τό προσεχ ές έγκλημα, όλα έςηλείφδησαν 
άπό τήν ψυχήν του, κυριευθεΐσαν τότε άπό τό Παρελ
θόν, καί τά δύω τρομερά του Φαντάσματα, τήν 
ΒΙνήμ.ην καί τήν Συνείδησιν ! Τά γόνατά του έσυγ- 
κρούσδησαν, πελιδνόν ήτον τά χρώμά του, σταγόνες 
δέ ΐδρώτος ψυχρού έσκέπαζαν τά μέτωπόν του. Εψι- 
θύρισε λέξεις τινάς ασυνάρτητους, καί μετ’ ολίγον 
έσκυψε καί έλαβε τήν εικόνα. Παρίστανεν αύτη 
πρόσωπον άνδρός ένδεδυμ.ενου τήν φορεσιάν μαθητου 
τής Σαλαμάγκας, καί ευρισκομένου εις τήν ακμήν 
τής νεότητος· τό εύγενές του μέτωπον, ήσυχον καί 
γαληνόν, έφερε τόν τύπον τής ειλικρίνειας καί τής 
ανδρείας· τάς άπαλάς παρειάς του έφαίδρυναν τά 
χρώματα τής ΰγιείας· τά χείλη του, άνοίγοντα εις 
■πρόσχαρι μειδίαμα, έπρομήνυαν τήνεύγλωττίαν ό'λην 
τής χαράς καί τής έλπίδος- ήτον, έν ένί λόγω, τό 
πρόσωπον τού εύφυοΰς, έπιχειρητικού, φιλοδόξου 
καί πολυτόλμου άνδρός, όταν ό ζωή δεν έφερεν 
•ακόμη τήν αμαρτίαν ήτον τό πνεύμα τής νεότητος 
έπανερχόμενον εις τά όπίσω, καί καταγγέλλον τά 
εγκλήματα τής ανδρικής ηλικίας! 0 Καλδερών δεν

ήδυνήθη νά κράτηση τήν εικόνα ταύτην εις τάς 
χεΐράς του, καί έθρήνησε γοερώς. Ρίψας τότε τούς 
όφθαλμ.ους του εις τό εςαπλωμ,ένον σώμ.α τής παρ
θένου, είπε· Ταλαίπωρε κόρη! Νά πιστεύσω' ότι 
είσαι τώ δντι γένος μου , αίμάμ.ου, ή νά πιστεύσω 
μάλλον ότι ή φύσις, ήτις έτύπωσε τάς γράμμάς 
ταύτας επί τού προσώπου'σου, μέ πλανά καί μ'έμπαί- 
ζει; λν εκείνη —ή μήτηρ σου — έψεύσθη, διατί νά 
μ.ή ψευσθή καί ή φύσις;

Εσήκωσε τήν νέαν εις τάς άγκάλας του, καί 
πολλήν ώραν έκύτταξε προσεκτικής τό άπνουν έκεΐνο, 
άλλ έρασμιώτατον πρόσωπον. Π νεάνις δέν έκινεΐτο, 
μόλις έφαίνετο οτι άνέπνεε, καί μολαταύτα ένό- 
μιζεν ότι άκόμη τόν έ'σφιγγεν εις -άς άγκάλας της, 
καί έναυλον άκόμη είχεν εις τάς άκοάς του τήν 
γλυκεϊάν της φωνήν, ήτις πρό ολίγου τόν ήσπάσθη 
ως ΠΑΤΕΡΑ! Π καρδία του έπαλλε σφοδρώς, ή 
θεία φωνή τής φύσεως ύπερίσχυσε πάσης άλλης 
ιδέας, έναπέθεσε περιπαθές φίλημα εις τό υ.έτωπόν 
της, ααί τά δάκρυά του έρρευσαν άφθονα καί θερμά 
έπί των παρειών της. Αλλά καί πάλιν ή ζοφερά 
άνάμνησις έπανήλθεν· οθεν έφρύαξεν , έθεσε ταχέως 
τήν Βεατρίαν εις έν των ανακλίντρων, καί έσήμανε 
παρευθύς τόν κώδωνα.

Εμφανισθείς ό Ιουδαίος, διετάχθη νά προσκαλέση 
τήν Υακίνθην, νεάνιδα τού αύτού δόγματος , άγριό- 
μορφον καί δυσειδή. Εις ταύτην, διά συντόμων 
λέξεων, παρέδωκεν ό Καλδερών τήν άναισθητούσαν 
είσέτι Βεατρίαν.

Ενώ ή Ϋακίνθη έςεθηλύκονε τό φόρεμα καί έτριβε 
τούς κροτάφους τής παρθένου, ό Καλδερών έβυθίζετο 
εις σκυθρωπούς διαλογισμούς. Τέλος πάντων, έκινήθη 
άργά, ώς θέλων νά εξελθη τού κοιτώνος, όταν ό εις 
τών ποδών του προσέβαλε τήν θήκην τής εΐκόνος , 
καί οί οφθαλμοί του έπαρατήρησαν εις τήν άκραν 
αύτής υικρόν χάρτην διπλωμένον. Εσκυψε, τόν έπήρε, 
καί, άνοίγων μέ βίαν τά παραπετάσματα, έμβήκεν 
εις μικρόν δωμάτιον φωτιζόμενον άπο ένα μόνον 
λύχνον. Εχει δε, μόνος καί αόρατος, άνεγνωσε τήν 
εξής επιστολήν

β/Τρός Tor ‘Pcif tutor Νοΐ·> ιζ.

« θ’άναγνώσης άράγε ποτέ τήν έπιςολήν ταύτην ; 
ο Δέν ήςεύρω· άλλά παρηγορούμαι ότι σού γράφω 
» έπί τής κλίνης τού θανάτου· καί άν έλειπεν ό 
β φοβερός αύτός, ό πολιορκών με άκαταπαύστως 
» διαλογισμός, ότι μ’έπίστευσες — έμέ τής οποίας 
β ή ζωή άφιερώθη όλη εις τήν άγάπην σου — ότι 
» μ’έπίςευσες άπις-ον, άτιμον, καί ό θάνατος αύτός 
» θά ήτον ό γλυκύτερος τών θανάτων, διότι έρχεται 
ε εύθύς μετά τίν στέρησίν σου. Ναί! φωνή ένδό- 
β μυχός μέ πείθει ότ. οί στίχοι ούτοι δέν γρά- 
β φονται εις μάτην ότι κάποτε θά τούς άναγνώσης, 
β όταν όμως ή χειρ ήτις τούς έγραψε θά ή,ναι άκί- 
8 νητος, καί ή κεφαλή ήτις τούς συνέλαβεν άπνους·
» καί τότε θά αίσθανθής οτι δέν θά είχα τήν τόλμην 
β νά σού γράψω, άν δέν ήμουν άθώ%· ότι εις πάσαν 
» μου λέςιν θ’άναγνωρίσης τήν άλήθειαν, τήν άλή- 
ϊ θειαν ήτις ακούεται ώς φωνή χιλιάδων, σήν

απλήν άλλ’έπίσημον αλήθειαν τής πίσεως καί τής 
ειλικρίνειας! Ω Ροδερΐκε! όταν χάριν σού έγκα- 
τέλ'.πα τά πάντα , καί οικίαν, καί πατρικήν 
στοργήν, καί πλούτη, καί τά όνομα αύτό τής 
ποτέ βασιλικής τών Μαυριτανών γενεάς, ήδυνήθης 
νά φαντασθ,ς ότι ό έρως σου μόνος δεν έγεινε 
καρδία, καί ζωή, καί άρχή τής ύπάρξεώς μου όλης: 
Καί ενός μόνου έτους παρέλευσις ήτον ικανή νά 
διασείση τήν πίστιν μου; Τί λέγω, ενός έτους; 
Ενός έτους ύπανδρείας, άλλά δύω μηνών απουσίας! 
Μ’ έπαραίτησες , έπαραίτησες τήν αγαπητήν σου 
οικίαν πλησίον τού άργυροδίνου Ξενίλ, διότι ό 
έρως δέν ήτον αρκετός πλέον διά σε, ή φιλοδο
ξία άρχισε νά ταράττη τήν καρδίαν σου, καί 
αύτήν άκόμη τήν ώνόμαζες έρωτα! διότι έλεγες 
ότι δέν ήθελες νά μέ βλέπης πτωχήν, ήθελες νά 
μ’έπαναφερης εις τά πρώτάμου πλούτη, εις τήν 
προτέραν μου πολυτέλειαν. Αλλοίμονον ! διατί νά 
νά μή πιστεύσης ό,τι πολλάκις καί έπανειλημ- 
μένως σ’εβεβαίωσα, ότι εις σε, εις σέ καί μόνον, 
έσυγκετρόνετο καί ή υπερηφάνεια καί τ, φιλο
δοξία) μου; ΒΙού είπες ότι οί άστρολόγοί (μά
ταιοι !) είχαν προφητεύσει εις τήν κοιτίδα σου ότι 
σ’έπερίμεναν μεγάλαι τιμαί καί λαμπρά έξουσία, 
καί ότι ή προφητεία αύτη έμελλε νά έκπληριοθή. 
J1’έπαραίτησες καί έπήγες εις Μαδρίτ, θέλων νά 
εύρης συγγενή σου τινά, άπολαύοντα τήν εύνοιαν 
ενός τών ύπουργών, άπό τού όποιου τήν άγάπην 
έπερίμενες νά σού άνοιχθή τό στάδιον. Ενθυμείσαι 
πώς έχωρίσθημεν, ποσάκις έφίλησες τά δάκρυά 
μου , τσώς αύτά καί πάλιν έτρεχαν , ποσάκις καί 
ποσάκις είπ ς· Ϋγίαινε , καί πάλιν καί πολλάκις 
έπέστρεφες, ώς νά μή ήτον δυνατός ό χωρισμός 
δι’ημάς! Καί τότε, έπήρα τό βρέφος μου, τό 
όποιον μ.όλι; προ ολίγων εβδομάδων είχε γεννηθή, 
άπό τήν κοιτίδα του, καί τό έναπέθεσα. εις τάς 
άγκάλας σου, καί σ’έπαρακάλεσα νά παρατήρησης 
ότι έμιμεϊ’το σχεδόν τό μειδίαμά σου. Καί όλα 
αύτά ήσαν σημ.εϊ/. απάτης ; .Λ.! πόσον έφριξα εις 
τόν ήχον τών βημάτων σου όταν άνεχώρησες! πώς 
όλη τής φύσεως ή καλλονή έξηφανίσθη άπό τάς 
πεδιάδας! καί πώς , στρέφουσα τούς οφθαλμούς 
εις τό βρέφος σου, ένόμιζα ότι σ έβλεπα πάλιν ! 
Τήν ακόλουθον τήςάναχωρήσεώςσου ημέραν,ήκουσα 
κτύπον εις τήν θύραν τής οικίας, ή τροφός έτρεξε 
ν’ άνοιξη , 'καί έμβήκεν άίφνιάίως ό πρώην αντε
ραστής σου , με τόν όποιον ό πατ/ρ μου ήθελε 
βιαίως νά μέ νυμφεύση, ό πλουσιότατος τών 
απογόνων τών Μαυριτανών Αρούν Φερράρες. Αλλά 
προς τί νά ενδιατρίβω εις τό μισητόν τούτο όνομα; 
Μάς ένέδρευεν εις τήν οικίαν μας, έμαθε τήν απου
σίαν σου, καί ήλθε νά μ’ έξυβρίση με τήν έκ- 
φρασιν τού έρωτός του. Μά τήν ύπερευλογημένην 
Παρθένον , τήν όποιαν μ’έμαθες νά προσκυνώ , μά 
τούς φόβους καί τούς αγώνας τού θανάτου, μά 
τάς ελπίδας τού ούρανού , είμαι αθώα, Ροδερΐκε , 
είμαι αθώα ! Ω ! πώς ήπατήθης; πώς ήπατήθης ; 
Αφήκεν αύτός τήν οικίαν κατησχυμένος καί μαι- 
νόμενος" πάλιν καί πάλιν μ’έζήτησε, καί, επειδή ή 
θύρα έκλείετο, ένέδρευεν έξω τά βήματά μου. Μόνη

καί απροστάτευτος καθώς ήμουν, μέ τό βρέφος- 
μου καί μ.ε μίαν μόνην ύπηρέτριαν, δέν τόν έφο- 
βήθην άλλ’έτρεμα μόνον διά τήν επιστροφήν σου, 
διότι σέ ήξευρα Ισπανόν, γέννημα τής Καστιλίας, 
καί έγνώριζα οτι, υπό τό ήσυχον καί εύγενές τών 
έςωτερικών σου τρόπων, έκρύπτετο υπερηφάνεια, 
ζηλοτυπία καί έκδίκησις. ΐϊλθεν ή επιστολή σου, 
ή μόνη σου επιστολή τήν όποιαν έλαβα μετά τήν 
απουσίαν σου , ή τελευταία τών επιστολών σου , 
έπί τής οποίας ήμπορώ νά θρηνώ προσεγγίζουσα 
αύτήν εις τήν καοδίαν μου. Ο συγγενής σου, έγρα
φες, άπέθανε, καί ή περιουσία του έπλούτισε πλη- 
σιέστερον άλλον κληρονόμον. Εμελλες λοιπόν νά 
έπιστρεψης. ίί ήμεεα, καθ’ήν έπρεπε νά σέ περι
μένω , έπλησίαζεν· έφθασε. Καθ’ολην τήν πρό 
αύτής εβδομάδα ούτε είδα ούτε ήκουσα πλέον τόν 
Φερράρες· έπίστευσα ότι έπείσθη τέλος πάντων 
περί τής μ.αταιότητος τών σχεδίων του. Ετερι- 
πάτουν εις τήν κοιλάδα με τήν κόρην μου εις τάς 
άγκάλας , τρέχουσα εις άπάντησίν σου , άλλά σύ 
δεν ήλθες· ό ήλιος έβασίλευσε καί τό φως τών 
όοθαλμών σου δέν διεδέχΟη τήν έκλείπουσαν 
ημέραν. Επέστρεψα εις τήν οικίαν μου, κκί σ έ- 
περίμενα δλην τήν νύκτα, άλλά ματαίως. Τήν 
ακόλουθον πρωίαν, έξήλθα πάλιν εις τήν κοιλάδα, 
καί πάλιν, μέ περίλυπον καρδίαν, έπέστρεψα εις 
τήν θλιβεράν οικίαν μου. Ητον τότε μεσημβρία* 
καθώς έπλησίασα εις τήν θύραν, είδα τόν Φερ
ράρες θέλοντα νά έκβιάση τήν είσοδον· τού είπα 
ότι τήν στιγμήν εκείνην σ'έπερίμενα, καί τόν έφο- 
βέρισα με την οργήν σου. Τότε έφυγεν· έγώ δέ, 
κυριευθεΐσα άπό μυρία κακά προαισθήματα, έκά- 
Οησα καί έκλαια. 11 τροφός Λεονάρδα έπαραφύ- 
λαττε τήν κοιτίδα τού βρέφους μας εις τό ενδό
τερον δωμάτιον. Ημουν μόνη· αΐφν.όιως, ή θύρα 
άνοιξεν, ήκουσα τά ,βήματά σου, τάέγνώοισα, έγνώ- 
ρισα τήν μουσικήν τών βημάτων σου. Ανεσκίρ- 
τησα. Αγιοι τού ούρανού! όποια άπάντησις, όποια 
επιστροφή ! Ωχρός , άπόπληκτος , με τάς χεϊρας 
καί τά φορέματα ς-άζοντα αίμα, μέ τους οφθαλμούς 
αστράπτοντας άπό πύρ παραφροσύνης, μέ φοβερόν 
έμ.παιγμ.ού μειδίαμα εις τά χείλη, εσταθης έμ
προσθεν μ.ου. ίϊθέλησα νά όιφθώ εις τάς άγκάλας 
σου· μέ άπέβαλες. Επεσα εις τά γόνατα, καί τό 
ξίφος σου διευθύνθη εις τήν καρδίαν μου, την καρ
δίαν αύτήν όπου μόνη έβασίλευεν ή άγαπη σου ! 
Λπέδανε, μ.ού είπες μέ βραγχώδη καί τρομεράν 
φωνήν , άπέθανεν ό εραστής σου· πεσε καί συ 
πλησίον του! Δέν ήξεύαο) τί είπα· φαίνεται όμως 
ότι έσυγκινήθης· ή χειρ σου ετρεμε , και ή ακρα 
τού ξίφους σου έλύγισε. Τότε, άκούσασα τήν 
φωνήν σου, ή Λεονάρδα ήλθε σπεύδουσα, φέρουσκ 
εις τάς άγκάλας τό βρέφος σου. ϊδε , έφώναξα , 
ίδέ τήν κόρην σου. Ιδε4πώς άπλόνει προς σέ τάς. 
χεΐράς της, καί παρακαλεΐ υπέρ τής μ.ητρός της ! 
Αλλ’εις τό θέαμα τούτο, τά όφρύδιά σου έσκοφί- 
σθησαν, καί ό κακός δαίμων σ’έκυρίευσε πάλιν. 
Κόρη μου! είπες, καί οί σκληροί σου λόγοι αντη
χούν άκόμη εις τά αύτία μου, κόρη μου ! όχι ί 
έγεννήθη πρόωρα·—χά ! χά!— άπ’άρχης λ^πό»
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s μ’έπρόδιδε;! Καί, ταΰτα λέγων, ύψωσες τό ξίφος, 
s άλλα καί τότε πάλιν (ά! ευλογημένος ό στοχα- 
β σμός ούτος ! καί τότε πάλιν) τό συνειδός καί ό 
β έρως παρέλύσαν την χεΐρά σου, καί έδόλωσαν τήν 
β όρασίν σου· τό κτύπημ.α δέν ητον κτύπημ.α θανά- 
β του. Επεσα κατά γης αναίσθητος, καί, όταν 
β συνήλθα, σύ είχες φύγει. Τότε μ’έκυρίευσε παρα- 
β φροσύνη, καί, δταν πάλιν αί αισθήσεις καί τό 
β λογικόν επανήλθαν, ηύρα πλησίον μου ιερέα σεβά- 
β σμιον, καί άπ’ αύτόν ολίγον κατ’ ολίγον έυ.αθα 
β δλα δσα ήσαν έως τότε σκοτεινά, ό Φερράρες 
β εΰρέθη εις τήν κοιλάδα πλέων εις τά αϊμάτου, 
β τόν έφεραν είς τό πλησίον μοναστήριον, δπου 
β έζησε βασανιζόμενος όλίγας ακόμη ημέρας, έωσό- 
β του έξωμολογήθη τήν κατά σοϋ επιβουλήν του· 
β έόεχθη, κατά τάς τελευταίας του ώρας, τήν χρι<7ΐα 
β νικήν πίστιν, καί έβεβαίωσε τό έγκλημά του διά 
β τής υπογραφής του. Επαρακάλεσε δέ τόν έξομο 
β λογήσαντα καί βαπτίσαντα αύτόν πνευματικόν 
β νά φερη, τήν άπόδειξιν ταύτην τής άθωότητός μου 
β εις χεΐράς μου. Σοϋ τήν περικλείω· άναγνωσε την. 
β Αν ή επιστολή αύτη φθάσν) ποτέ είς χεΐράς σου, 
β θά μάθης δτι ή σύζυγός σου ήτον πιστή ενόσω 
β έζη, καί δτι έχει διά τούτο τό δικαίωμα νά σέ 
β εύλογη κατά τάν ώραν τοΰ θανάτου της. 8

δταν εφθασεν είς τάς λέξεις ταύτας, ή επιστολή 
επεσεν άπο τάς χεΐράς τοΰ Καλδερώνος· έκυριεύθη 
ό άθλιος άπό είδος τι παραλύσεως, ήτις, δι’ όλίγας 
στιγμάς, έφάνη δτι τοΰ άφήρεσε καί αύτήν τήν ζωήν. 
Οταν συνήλθεν, ήρπασεν εύθύς χαρτίον άλλο περί- 
κλεισμένον είς τήν επιστολήν, τό όποιον έως τότε 
όέν είχε παρατηρήσει. Αλλά καί τότε, τοσαύτη 
ήτον ή συγκίνησίςτου , ώστε η δρασίςτου έθολώθη 
καί έσκοτίσθη άπομιάς· ίκαναί δέ στιγμαί παρήλθαν 
πριν δυνηθή ν'άναγνώση τούς χαρακτήρας, όντας 
και άπό τήν πολυκαιρίαν έξηλειμμένους.

α ΤΤρυς zir ‘Λγημτ.

α όλίγας ώρας έχω ακόμη νά ζήσω· άς τάς έξο- 
β δεύσω είς τήν μετάνοιαν καί τήν προσευχήν, όχι 
β τόσον δι’έμέ όσον διά σέ. Δέν έγνώρισες μέ πόσην 
β παραφροσύνην σ’ έλάτρευσα, καί πόσον τό μίσος 
β ή ή αδιαφορία σου μετέβαλαν τό πάθος μου είς 
β μαρτύριον. Αλλ’ άς άφήσωμεν τούτο, όταν σέ 
β είδα καί πάλιν, σέ τήν έγκαταλιποΰσαν την πίςιν 
β τών πατέρων σου , καί σέ είδα πτωχήν, άφανή 
β καί σύζυγον άνδρός χωρικού, ή τολμηρά ελπίς 
β μετεβλήθη είς αύθάδη άπόφασιν. Αφού σέ ηύρα 
β άδυσώ-ητον, έστρεφα τά τεχνάσματα μου πράς τόν 
β σύζυγόν σου. Εμαθα δτι ήτον πτωχός καί φιλό- 
s δοξος· ημείς οί Μαυριτανοί γνωρίζομεν κατά 
β βάθος τήν φυλαργυρίαν τών χριστιανών! Παρήγ- 
3 γειλα λοιπόν είς πιστόν μου άνθρωπον νά τόν 
β ζητήση καί νά τόν εύρη, είς Μαδρίτ. Πλούτη, 
β πλούτη άφθονα, πλούτη τά όποια είς τόν Ισπανόν 
β ήμποροΰν ν’άνοίζουν τάς πύλας όλας τής έξουσίας, 
β έπρόσφερα είς αύτόν, άν ήθελε νά σέ παραιτήση 
» διαπάντα. Θέλων μάλιστα νά εκριζώσω άπό τήν 
Λ καρόίαν του καί τό τελευταίου τοΰ έρωτός του,

ο λείψανου, τοΰ έμήνυσα δτι εγώ είχα προγενέςερ/κ 
t έπί σοΰ δικαιώματος διότι έδέχθης τόν έρωτά.
» μου πριν άποφασίσζ,ς νά φύγης μέ αύτόν, δτι. 
ο έμεταχειρίσθης τάν έρωτα αύτοΰ ώς κάλυμμα τής 
ο άτιμίαςσου, καί δτι καί τό βρέφος σου αύτό έγνώ- 
ο ριζεν άλλον πατέρα. Είχα άκούσει (καί ώφελήθην 
ο άπό τήν φήμην ταύτην) δτι τό βρέφος τούτο 
ο είχε γεννηθή πρά τοΰ συνήθους καιρού τής κυοφο- 
a ρίας. Αλλά κακώς έπρομαντεύσαμεν τ’ άποτε- 
ι λέσματα τής είδήσεως τούτης, τήν οποίαν ψευδείς.
» έπιστολαί ύπεστήριςαν καί έβεβαίωσαν άντί νά 
» σέ παραιτήση, έστοχάσθη μόνον πώς νά έκόικηθή. 
ο διά τήν καταισχύνην του. Παραιτήσας τήν-οικίαν 
ο σου, τήν τελευταίαν φοράν καθ’ ήν μέ άπέβαλες 
η άγανακτοΰσα, άπήντησα τόν εκδικητήν είς τόν 
ο δρόμον! Μέ είδεν έξερχόμενον άπό τήν οικίαν σου,, 
β δέν είχεν άνάγκην άλλης βεβαιώσεως τής συκο- 
ο φαντίας. Επεσα είς τάν λάκκον τόν όποιον διά σε. 
8 άνώρυξα. Π τύψις τοΰ συνειδότος καί τήν χεΐρά 
ο μου έξησθένισε καί τό ξίφος μου ήμβλυνε. Μόλις. 
» έσταυρώθησαν τά δπλα μας, μ'έπλήγωσε καιρίως 
ο καί μ’ έπαραίτησεν ημιθανή. Ακούω δτι έφυγε,
8 φοβούμενος τήν έκδίκησιν τών νόμων άς έπανέλθν} 
ο άφόβως. Επισήμως, άπό τήν κλίνην τοΰ θανα- 
8 του μου, καί άποβλέπων είς τήν τελευταίαν τοΰ 
8 Θεού κρίσιν , διακηρύττω είς τήν δικαιοσύνην και 
β είς τάν κόσμον, ότι έπολεμήσαμεν άδόλως, καί 
8 άποδνήσκω δικαίως. Ενηγκαλίσθην τήν θρησκείαν· 
β σου, μολονότι δέν ήμπορώ νά κατανοήσω τά μ.υφή- 
s ριάτης. Αρκεί δμως δτι μοΰ παριστάνει τήν 
8 μοναχήν έλπίδα δτι Ο’άνταμωθοΰμεν πάλιν. Διευ- 
8 θύνω τήν μικράν ταύτην επιστολήν είς παραλαβήν 
ο σου, ώς αίωνίαν καί τής άθωότητός σου καί τοΰ 
β εγκλήματος μου άπόδειξιν. Λ! ήμπορεϊς νά με 
8 συγχώρησης ; Αμαρτίαν δέν έγνώρισα πριν σέ
8 γνωρίσω. 8

β ΛΡΟΪΝ ΦΕΡΡΑΡΕΣ. 8

0 Καλδερών έπαυσε, χωρίς νά έπανέλθη είς τό 
τέλος τής επιστολής τής συζύγου του· ήτον μέν ■ 
άκίνητος καί άφωνος, άλλά ποτέ ή άγωνία καί ή. 
άπόγνωσις δέν έτυπώθησαν φοβερούτεραι είς προσ
ώπου ανθρώπου.

Τέ./ος zi/c e.ztffzo.li/c zijc ‘.djrijc·

ί Αλλά τί μέ ώφελεΐ ή τοιαύτη περί τής πίστεώς;
9 μου μαρτυρία; Σύ έφυγες, τά ίχνη σου δέν άνε- 
8 καλύφθησαν , δέν θά σέ ίόώ πλέον είς τήν γην., 
ο ό θάνατός μου πλησιάζει, όχι δμως έξ αιτίας τής, 
ο πληγής τήν οποίαν άπό σέ έλαβα. Στοχασμός 
8 τοιοΰτος άς μή φαρμακεύση τήν καρδίαν σου , ώ 
» σύζυγέ μου ! Οχι· ή πληγή εκείνη ίατρεύθη. ό 
β διαλογισμός είναι φαρμακερώτερος τοΰ ξίφους* 
8 μόνη ή στέρησίς σου, μόνη ή ς-ϊρζ.σις τής άγάπης 
8 σου μέ φέρει είς τόν τάφον, ίίμπορεΐ ποτέ ή. 
8 σκιά νά ύπάρξη χωρίς τόν ήλιον; Θά βάλγς άρά.γε 
8 τάς χεΐράς σου είς τήν κεφαλήν τής θυγατρός μου, 
ο καί θά τήν εύλογήσης είς τό ονομ.α τής μητρός 
η της; Α! ναι, ναι, οί άγιοι οί άγρυπνοΰντες 87ϊί

β τής τύχης τών θνητών θά τήν φέρουν μίαν τών 
s ημερών είς τόν δρόμον σου, καί ή αύτή ώρα, ήτις 
β θά σΟϋ άποδώση τήν θυγατέρα σου , θ’άποπλύνη 
β καί την μνήμην τής συζύγου σου .... II Λεονάρδα 
Β.ΰπεσχέθη νά γείνη-μ.ήτηρ είς τήν κόρην μας, νά 
β τήν προστατεύη, νά εργάζεται δι’ αύτήν, νά 
β τήν άναθρέψη πτωχήν μέν, άλλ’ ενάρετου. Πα- 
» ραδίδω τάς έπιστολάς ταύτας είς τήν φρον 
β τίόα τής Αεονάρδας όμοΰ μέ τήν εικόνα σου· 
β μέ παραγγελίαν δμως νά μή μετακινηθούν ποσώς 
β άπό τό στήθος μου, έωσότου ή εντός αύτοΰ καρδία 
β δέ/ άποδώση καί τόν τελευταίου παλμόν. Καί 
β ή Βεατρία αύτή (τήν έβάπτισα μέ τό όνομα τούτο, 
3 ώς όνομα τής μητρός σου!), έωσότου φθάση τήν 
β ηλικίαν καθ ήν τό λογικόν της θά ήυ.ποοή ν’ άντι- 

:β παλαίση κατά τής λύπης, δέν πρέπει νά λάβη 
β ποσώς γνώσιν τών τραγικών μας συμβάντων. Η 
β Λεονάρδα μ’έπεισεν δτι δέν πρέπει ούτε τό όνομα 

■β Ιϊοΰνεζ νά φέρη , διότι ή ιστορία μας, υ.η έννοου- 
β μένη καλώς, διήγειρε φρίκην, καί ό κόσμος σέ 
β ονομάζει φονέα τής συζύγου σου. Τούτο λοιπόν 
Β'ήμπορεΐ νά έχη επιρροήν είς τήν ζωήν τής θυγα- 
β τρός μας, νά τήν πικράνη, καί ίσως νά βλάψη τήν 
β τύχην της. Μολαταύτα, έχω πεποίθησιν δτι θά 
β τήν εύρης, διότι ή φύσις έχει τήν ιδίαν αυτής 
β Πρόνοιαν. Οταν τέλος πάντων τήν άπαντήσης , 
β προστάτευέ την, φύλαττέτην, άγάπα την, έχε την 
3) ίεράν, έχε την, καθώς είναι καί θά ήναι, καθαρόν 
« άλλά πένθιμου κληροδότημα τοΰ Ερωτος καί τοΰ 
■β θανάτου. Εκαμα τό χρέος μου· άποθνήσκιο εύλο- 
8 γοΰσα τό ονομάσου.

β ΑΓΝΗ, β

Μόλις εύρίσκετο είς τάς τελευταίας ταύτας λέξεις, 
■όταν ό κ,ώδων έσήμανεν ήτον ή ώρα, καθ ήν έμ,ελλε 
ηά φθάση ό βασ.ιλόπαις. ό στοχασμός ούτος έφερε 
τόν Καλδερώνα είς τήν αίσθησιν τοΰ παρόντος, τόν 
φόβον δηλαδή τοΰ πλησιάζοντος κινδύνου, όλοι οί 
πρότερον ψυχροί προλογισμοίτου διά τήν ξένην δό
κιμον έξηφανίσθησαν έφίλησε περιπαθώς τήν επι
στολήν· τήν εφύλ^ιξεν είς τό στήθος του, καί έμβήκε 
ταχέως είς τόν κοιτώνα δπου είχεν άφήσει τήν 
θυ·.·ατέρατου. 'Ας έπανέλθωμεν είς τόν Φονσέκαν. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Θ'.

^νπσχενωρια·

Μόλις είχεν άναχωρήσει άπό τό δεσμωτήρεον ό 
Καλδερών, δταν ό Φονσέκας είδεν έμβαίνοντα τόν 
“ΡΧιδεσμοφ ύλακα, έρχόμενον, ώς είπε, νά έπισκεφθή 
άνόρα τοιοΰτον λαμπράς καταγωγής καί έξοχου 
■στρατιωτικής ύπολήψείος.

0 Φονσέκας, οργίλος καί άνυπόμονος ων έκ φύσεως, 
δεν είχε τότε πρά πάντων διάθεσιν ν’άκο'ύη καί νά 
^νταποδίδρ φιλοφρονήματα· μόλις δμως ό άρχι- 
όεσμοφύλαξ έκάθησεν, ήγγιξε τοιαύτην χορδήν είς 
■^ον ομιλίαν του, ώστε εΐλκυσεν αμέσως τήν προσ
οχήν τοΰ άκροατοΰ του.

— Μη φοβησαι, κύριε, τοΰ είπεν, δτι θά μείνγ,ς* 
πολύν καιρόν είς τήν φυλακήν· ή εξουσία τοΰ έχθροΰ 
σου είναι μεγάλη, άλλά δέν θά διαρκέσφ πολύ. Η 
καταιγίς ήδη σχηματίζεται περί αυτόν, καί υπεράν
θρωπος θά η,vat ή δύναμίς του άν ήμπορέση ν’άπο- 
φύγν] τόν κεραυνόν.

— Λαλεΐς ούτως έμπροσθεν μου περί τοΰ ίδιου 
μου συγγενούς, τοΰ δουκός τής Λέρμης ;

— Οχι, κύριε Μαρτίνε, μέ συγχωρεϊς· λαλώ 
περί τοΰ μαρκησιου τών Επτά Εκκλησιών. Τόσον 
ξένος είσαι είς τήν πόλιν ταύτην καί είς τήν αυλήν, 
ώστε υποθέτεις ότι ό δούξ τής Λέρμης ύπογράφει 
ποτέ έγγραφον χωρίς τήν έγκρισιν τοΰ κυρίου Ροδε- 
ρίκου ; - ή ότι άναγινώσκει ποτέ τά έγγραφον είς τό 
όποιον θέτει τήν υπογραφήν του; Μέ αύτάς τάς 
ιδέας μείνε, καί γίνεσαι άφεύκτως θύμα τής φιλαρ- 
γυρίας ή τής έκδικήσεως τής μάστιγος ταύτης τής 
Ισπανίας.

— Αδύνατον , άδύνατον! άνέκραξεν ό Φονσέκας. 
0 κύριος Ροδερΐκος είναι φίλος μου, είναι μεσίτης 
μου. II πιός έμέ άγαθότης του είναι μεγάλη!

— Τότε είσαι τώ όντι άφανισμένος, είπεν ό άρχι- 
δεσμοφύλαξ,έπιδεικνύωνζωηρώς συμπάθειαν Η τίγρις 
χαδεύει πρώτον τήν λείαν της, καί έπειτα τήν κατα- 
τρώγει. Τί έκαμες, ώστε νά προκαλέσρς, ώς λέγεις^ 
τάν άγαθότητά του ;

— Κύριε , είπεν ό Φονσέκας πλήρης ύποψίας , 
λαλεΐς μέ παράδοξον άπερισκεψίαν πρός άνδρα ξένον, 
καί εναντίον άνδρός τοΰ όποιου ομολογείς τήν δύ- 
ναμιν.

— Διότι δέν φοβούμαι τήν έκδίκησιν του· διότι 
ή· ίεροκρ-.σία προσήλωσεν ήδη έπ’αύτοΰ τά τρομερά 
της βλέμματα· διότι δέν είμαι ούτε άγνωστος ούτε 
άπροστάτευτος άπό τήν ίεροκρισίαν ταύτην· διότι 
βλέπω, μέ χαράν καί μέ θρίαμβον, πλησιάζουσαν 
τήν ώραν ήτις θά παραδώσγ είς χεΐράς τής δικαιο
σύνης τόν μαστρωπόν τοΰ βασίλόπαιόος, τόν προ
δότην τοΰ βασιλέως, τόν κλέπτην τοΰ λαού· διότι 
ένδιαφέρομαι περί σοΰ, κύριε Μαρτίνε, καί τούτο θά 
τά καταλάβγς όταν μάθης τ' όνομά μου. Είμαι 
Ιωάννης ό Δελανούζας, ό πατήρ τοΰ νέου έκείνου 
αξιωματικού, τοΰ όποιου έσωσες τήν ζωήν είς τήν 
έφοδον τών Μαυρίσκων τής Βαλεντίας , καί σοΰ 
χρεωστώ διά βίου εύγνωμ,οσύνην.

Ϋπήρχέτι είς τήν ειλικρινή καί άδολον φωνήν 
τοΰ άνθιώπου τούτου, τό όποιον έκέρδησε παρευθύς 
τήν έμπιστοσύνον τοΰ Φονσέκα, Διαμιάς έταραχθη, 
καί ύποψίαι σκοτειναί έγεννήθησαν είς τήν ψυχήν 
του κατά τοΰ πρώην κτδεμίίνος καί τελευταίου προ
στάτου του.

— Τί δεαμες, σ'έρωτώ, ώστε νά σύργς τήν προσ
οχήν του; Ο Καλδερών ποτέ δέν είναι σκληρός 
χωρίς νόημ.α. Είσαι πλούσιος, καί έλπίζει νά εξα- 
γοράσγ,ς τήν ελευθερίαν σόυ μέ πέντε χιλιάδας φλω- 
ρίων; όχι! Εγεινες ποτέ πρόσκομμα εις τήν φιλο
δοξίαν του; Σέ είδαν μέ τόν δούκα τής Οϋζέδης J 
Εζήτησες νά κερδήσγς τήν εύνοιαν τοΰ βασιλόπαιδος ; 
όχι '· καί πάλιν έ^ι! Τότε, μήπως έχεις σύζυγον , 
αδελφήν, έρωμένην, σπανίας καί έξοχου ώραιότητος, 
διά τής όποιας ό Καλδερών θέλει νά εύχαριστήτρ
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τάς ορέξεις, καί νά διατηρησφ οΰτω τϊ,Ί ύπόληψιν^ 
τοΰ διεφθαρμένου βασιλόπαιδος; Α! βλέπω καί 
αλλάζει τό χρώμα σου !

— ΆΙά τον έπουράνιον Θεόν, εις παραφροσύνην 
μέ φέρεις μέ τάς σατανικά; σσυ ύπονοίας ! Λάλει 
καθαρώτερα!

—■ Βλέπω δτι δεν γνωρίζεις τον Καλδερώνα, 
είπεν ό άρχιδεσμ.οφύλαξ με πικρόν μειδίαμα. Εγώ 

Λιή —I e7-//>/ /·Ζλί?·Ι)ΐ Λ/Μ Άτόν γκύ-Λζω, διότι είχα ανεψιάν ώραίαν, καί ό βασι- 
λόπαις τήν ήγάπησε. Πλήν φθάνει. Π εις τον τόπον 
της καταδίκης του, ή εις τά βασανιστήρια. Οά εκ
δικηθώ κατά τοΰ Ροδερίκου Καλδερώνος. Είπες δτι 
ό δούξ της Λέρμης είναι συγγενής σου· είναι λοιπόν I 
επίσης συγγενής σου καί ό δούξ της Ούζέδης. Μή 
καταφεύγφς εις τον πρώτον, διότι είναι δργανον τού 
Καλδερώνος. Κατάφυγε εις τον δεύτερον, διότι 
είναι εχθρός του θανάσιμος. Ενώ ό Καλδερών έκερ 
δαινε τήν εύνοιαν τοΰ βασιλόπαιδος, ό δούξ της 
Ούζέδης έπροχώρει εις την εύνοιαν τοΰ βασιλέως. 
Μία μόνη λέξις τοΰ δουκός ήμπορεΐ νά σ’εύλευθε- 
ρώσιρ άπό την φυλακήν, ό δούξ με γνωρίζει καί 
μ' εμπιστεύεται. Με παραγγέλλεις νά τοΰ άναφέρω 
περί της φυλακίσεώς σο ν, καί νά έπικαλεσθώ την 
μεσιτείαν του προς τόν Φίλιππον

— Κέαν ζωήν μοΰ δίδεις. Αλλ’ ούτε ώραν δεν 
πρέπει νά χάσωμ.εν. Απόψε, σ/μερον, — ώ! Μήτερ 
τοΰ Ελέους! εις ποιον κίνδυνον εύρέθην! Τρέξε εις 
τόν δοΰκα της Ούζέδης, άν δέλγ,ς νά σώση,ς τάς 
φρένας μου. Εγώ μόλις τόν είδα μετά τήν παιδικήν 
μου ηλικίαν, διότι ό πατήρ του μ’ εμπόδιζε νά 
ζητήσω τήν φιλίαν του. Είμαι δμως συγγενής του, 
είμαι αίμά του.

Ησύχασε. Θά ΐδ ώ τόν δοΰκα σήμερον. Εχω---- Λ----- ------ ... _______ tλ νατον νά μή πιστεύση, καθείς δτι δέν ήτον άπό τούς
μ.έ αύτόν. ύπόθεσιν, τήν οποίαν δέν γνωρίζεις. Παρά- κοινούς ανθρώπους, ό άγνωστος ούτος ήτον ό Γά
δοξα συμβάντα φέρομεν εις τήν λύσιντων. Ελπιζε σπαρις Γουζμάν, τότε μέν άπλοΰς εύγενής τοΰ κοι-
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Ταΰτα είπών, ό άρχιδεσμοφύλαξ άνεχώρησε.
Περί λύχνων άφάς, ό Ιωάννης Αελανούζας, τυλιγ

μένος εις μέγαν καί όλόμαυρον μανδύαν, έστάθη 
έμπροσθεν μικρά; θύρας, ήτις διέκοπτε μακρότατον 
καί σκυθρωπόν τοίχον, περιστοιχίζοντα τήν μίαν τών 
πλευρών έρημου οδού. Χωρίς νά φανή χειρ ζώσα , 
ή θύρα άνοίχθη μόλις έκρούσθη, καί ό άρχιόεσμο- 
φύύαξ έμβήκεν εις μακράν καί στενόν διάδρομον, 
φέροντα ε'ς δωμάτια διαγράφοντα ζωηροτέραν τή·, 
εικόνα τής φοίκης παρά τάέδικάτου δεσμωτήρια. 
Εκεί άπήντησεν αίφνιδίως τον Ιησουίτην Λουδοβίκον 
Αλιάγαν, πνευματικόν τοΰ βασιλέως.

— Πώς είναι ό κύριος πρόεδρος τής ίεροκρισίας ; 
ήρώτησεν ό Αελανούζας.

— Τήν στιγμήν ταύτην έξεψύχησεν, άπεκρίθη 
Ιησουίτης. II αιφνίδια του ασθένεια άπέκρουσε παν 
μέσον θεραπείας, ό Σανδοβάλ Ρόχας εύρίσκεται ήδη 
εις τάς σκη.άς τών άγιων.

Ο άρχιδεσμοφύλαξ δστις, καθώς υποθέτει ό άνα- 
γνώστης, άνήκεν εις τήν ίεράν ολομέλειαν, έκαμε 
τόν σταυρόν του καί άπεκρίθη·

—- Ποιος θά διορισθη διάδοχός του ; Ποιος πρώτος 
θά κερδη'σφ τάς άκοάς τοΰ βασιλέως ;

.— Δε/ ήξεύρω, άπεκρίθη ό Ιησουίτης, άλλ’αύτήν

τήν στιγμήν μέ προσκαλεΐ ά δούξ τής Ούζέδης» 
Συγχώρει λοιπόν τήν βίαν μου.

Ταΰτα είπών, ό Ιησουίτης άνεχώρησε δρομαίως. 
— όμοΰ μέ τόν Σανδοβάλ Ρόχαν, έμ,ουρμούρισεν . 

ό Αελανούζας , αποθνήσκει ό τελευταίος προστάτης 
τοΰ Καλδερώνος καί τοΰ δουκός τής Λέρμης· έκτος 
άν ό πονηρός μαρκήσιος καταπείση τόν βασιλέα νά 
διορίση εις τήν θέσιν τοΰ τελευταίου καρδιναλίου 
τόν φίλον του Αλιάγαν. Αλλ ά Αλιάγας ζητεί τόν 
δοΰκα τής Ούζέδης, τόν εχθρόν καί αντίζηλον τοΰ 
Καλδερώνος. Τοΰτο τί άρά γε σημαίνει!

Ταΰτα λέγων καθ’έαυτόν, ό άρχιδεσμοφύλαξ ήκο- 
λούθησε σιωπηλώς τόν όρόμ.ον του, έιοσότου έφθασεν 
εις θύραν άλλην, έμπροσθεν τής οποίας έστεκαν δύω 
άνδρες προσωπιδοφόροι , οίτινες τόν έχαιρέτησαν 
κλίνοντες τήν κεφαλήν άφωνοι. Π θύρα άνοιξε, 
καί πάλιν έκλεισε, μετά τήν είσοδον τοΰ άοχιδεσμ,ο- 
φύλακος.

Εις τό μεταξύ τούτο , ό πνευματικός έφθα σεν 
εις τό παλάτιον τοΰ δουκός τής Ούζέδης. 0 δούξ 
δεν ήτον μόνος* πλησίον του έκάθητο άνθρωπος,, 
τοΰόποίου ή ωχρά όψις, οί δυσειδείς μάλλον χαρα
κτήρες τοΰ προσώπου, καί η απλοϊκή φορεσιά παρί- 
σταναν παράδοξον άντίθεσιν με τήν λαμπράν παρ
ρησίαν καί τά πολυτελή τοΰ δουκό; φορέματα. Αλλά 
καθ’ ήν στιγμήν ό άγνωστος εκείνος άνοιξε τό ςόμα 
του, ή σύγκρισις δέν άπέβαινε πλέον εναντία του.
Η λάμψις τών πονηοών οφθαλμών του, η σαγη
νευτική μαγεία τοΰ μειδιάματος , καί προ πάντων 
ό τόνος μουσικωτάτης καί καθαρωτάτης φωνής, ήχμα- 
λώτιζαν παρευθύς τήν προσοχήν τών ακροατών εις 
τούς λόγους του. ό,τι άν έλεγε τότε , ήτον άδύ-

τώνος τοΰ βασιλόπαιδος (έχρεώστει δε τήν θέσιν 
ταύτην εις τόν Καλδερώνα, τοΰ οποίου ύπετίθετο 
δτι ήτον πλαστούργημα), μετά ταΰτα δέ περίφημος 
εις τήν ιστορίαν Φιλίππου τοΰ α', ώς κόμης τοΰ 
Ολιβάρες καί πρωθυπουργός τής Ισπανίας.

II συνομιλία μεταξύ τοΰ Γουσμάν καί τοΰ δουκός 
τής Ούζέδης, όταν έπεριμένετο ό Ιησουίτης, έπλη- 
σίαζεν εις τό τέλος της.

— Βλέπεις, είπεν ό δούξ, δτι, άν θελωμεν νά 
καταστρέψωμεν τόν Καλδερώνα, εις τήν ίεροκρισίαν 
πρέπει νά στηριχθώμεν. Τώρα είναι καιρός νά έκ- 
λέςωμεν, ώ; διάδοχον τοΰ Σανδοβάλ Ρόχα, άνθρωπον 
παρέχοντα εις ημάς τά πιστά δτι θά συντέλεση εις 
τήν καταστροφήν του. II αιτία διά τήν όποιαν προ
τιμώ τόν Αλιάγαν είναι ή έξης* ό Καλδερών ποτέ 
δέν θά ύποπτεύση τήν φιλίαν του, καί επομένως δέν 
Οά μάς φέρη προσκόμματα πλησίον τοΰ βασιλέως. 
0 Ιησουίτης, δστις είναι καλός νά πώληση ολόκληρον 
τήν χριστιανωσύνην διά τήν πρόοδον τοΰ τάγματός 
του ή αύτου τοΰ ίδιου, θά πώληση εύχαρίοτως τόν 
Καλδερώνα διά τήν προεδρίαν τής ίεροκρισίας.

— Τό πιστεύω , άπεκρίθη ό Γουζμ.άν. Εγκρίνω 
τήν εκλογήν σου , καί άφες εις έμέ τήν φροντίδα νά 
άφανίσω τόν Καλδερώνα πλησίον τοΰ βασιλόπαιδος. 
Ηύρα τόν τρόπον πώς πρέπει νά κυβερνάται ό φίλιπ-

*ος· δέν πρέπει ποτένά δίδεται εις αύτόν δικαίωμα νά 
καταφρονή τούς εύνοουμένους του* πρέπει νά κολα
κεύουν μένούτοιτήν ματαιότητά του, άλλάτά|έλατ- 
τώματά του νά μ.ή συμμερίζωνται. Εμπιςτύσου 
εις έμέ, καί σύ μόνος, άν άκολουθήσης τάς συμβουλάς 
μου, Οά ήσαι Φιλίππου τοΰ Λ' πρωθυπουργός.

Τήν στιγμήν ταύτην εΐσήλθεν ό υπηρέτης, άναγ- 
γέλλων τόν μοναχόν Λουδοβίκον Αλιάγαν.

Ο δούξ τής Ούζέδης έπροχώρησεν έως τήν θύραν, 
καί τόν έδέχθη μέ σέβας βαθύτατον.
μ, — Κάθησε, πάτερ, καί άς έμβοΰμεν εύθύς εις τά 
πράγματα, διότι,ό καιρός κατεπείγει, καί δλα άπόψε 
πρέπει νά τελειώσουν. Πριν λάβουν καιρόν νά ρα
διουργήσουν άλλοι πλησίον τοΰ βασιλέως, πρέπει 
νά κερδήσωμεν εύθύς τόν διορισμών τοΰ διαδόχου 
τοΰ Σανδοβάλ.

— *Λδεται δτι ό καρδινάλιος δούξ, ό πατήρ σου, 
ζητεί αύτός τήύ χηρεύουσαν προεδρίαν.

— '0 δυστυχής πατήρ μου είναι γέρων· ό ήλιος 
του είναι περί τήν δύσιν του. Οχι, Αλιάγα, έστο- 
χάσθην περί άνδρός καταλληλοτέρου διά τό ύψηλόν 
καί σοβαρόν τοΰτο άξίωμα· έν ένί λόγω, ή θέσις 
αυτή άνήκει εις σέ. Εγώ ήμπορώ νά σέ κάμω πρόε
δρον τής ίεροκρισίας εις τήν Ισπανίαν. Εγώ.

— Εμέ, είπεν ό 'Ιησουίτης, καί έ'στρεψεν εις τό 
πλευράν τό πρόσωπόν του. Χωρατεύεις μαζί μου , 
εύγενέστατον τέκνον.
jjfe — Ομιλώ σπουδαίως, καί ά'κουσέ με. Εως τώρα 
ήμεθα εχθροί καί άντίζηλοι· διατί νά μήν έτρέ- 
χαμ.εν τόν αύτόν δρόμον; ό Καλδερών σ’έστέρησεν 
άπό φίλους ίσχυροτέρους αύτοΰ· τώρα ή ώρα του 
έσήμανεν. Η πτώσις τοΰ δουκός τής Λέρμης είναι 
άναπόφευκτος· άν ήτον δυνατόν νά προληφθή, υπο
θέτεις δτι έγώ ό υιός του δέν θά έπραττα τά πάντα 
ύπέρ αύτοΰ ; Αλλ’αί υποθέσεις τόν κουράζουν, είναι 
γέρων, τά δέ πράγματα τής Ισπανίας εύρίσκονται 
εις άξιοθρήνητον κατάστασιν, καί άπαιτοΰν χεϊρας 
νεωτέρας καί έπιτηδειοτέρας. ό πατήρ μου δέν θά 
λυπηθή άποσυρόμενος εις μέρος κατάλληλον μέ τά γηρα
τειά του, καί έχων δλας τάς τιμάς δσαι άπαιτοΰνται 
εις τάς πολιάς του τρίχας. Αλλά χρειάζεται θύμα 
νά κατευνάση τήν μανίαν τοΰ λαοΰ· τό θύμα τοΰτο 
πρέπει νά ήναι ό έξ άγενών Καλδερών, τό δέ μέσον 
τής τιμωρίας του ή ίεροκρισία. Τώρα μέ καταλαμ
βάνεις. Μέ τοιαύτην συμφωνίαν γίνεσαι διάδοχος τοΰ 
Σανδοβάλ. Μάθε δ'τι έγώ δέν ύπόσχομαι ποτέ, χωρίς 
νά έχω τήν έξουσίαν νά εκπληρώσω. Τήν στιγμήν 
καθ’ήν έμαθα δτι ό θάνατος τοΰ τελευταίου καρδιναλίου 
ήτον βέβαιος, έτρεξα εις τόν βασιλέα. Εχω τήν ύπό- 
σχεσίν του περί τούτου· ώστε άπόψε τ'όνομά σου , 
άν δέχεσαι τάς συμφωνίας, καί άν ό Καλδερών εις 
τό μεταξύ δέν ΐδή τόν βασιλέα καί προλάβη τόν 
διορισμόν, λαμβάνει τήν βασιλικήν έπικύρωσιν.

— Ο καλός μας φίλος Αλιάγας δέν ήμπορεΐ νά 
είπη όχι, είπεν ό Γάσπαρις Γουζμάν. Τό τάγμα 
•εοΰ Δογιόλα στηρίζεται εις ώμους δυναμένους νά 
βαστάζουν καλά τό βάρος τοΰτο.

Πριν ή τριάς εκείνη χωρισθή , αί συμφωνίαι έκυ- 
p ώθησαν, ό Αλιάγας έβαλεν εις ενέργειαν κατά τοΰ 
ψιλού του τό μάθημα τό όποιον τόν είχε διδάξει, 

(Φολλάδιον 33, τόμ. Β'.)

δτι δηλαδή ό (Τκοπύς xarfay/dfei ο.ία τά μέσα.· 
Μόλις άνεχώρησεν ό Αλιάγας, έμβήκεν ό Ιωάννης 
Αελανούζας, διότι ό δούξ τής Ούζέδης, δστις ή'θελ,ε 
νά μεταχειρισθη τήν ίεροκρισίαν ώς πρώτον οργάνου 
τής έξ ουσίας του, έθήρευε τήν φιλίαν δλων τών άξιω- 
ματικών της. ϊπεσχέθη λοιπόν προθύμως νά ένερ- 
γήση τήν έλευθέρωσιν τοΰ Φονσέκα· καί τώ όντι, 
ολίγον μετά τό μεσονύκτιον, διαταγή έφθασεν εις τό 
δεσμωτήριον, διατάττουσα τήν άπόλυσιν τοΰ κυρίου 
Μαρτίνου Φονσέκα, καί περιέχουσα καί έπιστολήν 
τοΰ δουκός προς αύτόν, διά τής οποίας τοΰ έςέ- 
φράζε φιλικώτατα αισθήματα, καί έζήτει νά τόν ίδ-ρ 
τήν έπαύριον.

Αν καί ήτον άργά, καί ό διοικητής έπεμενε νά 
τόν κρατήση τήν νύκτα έκείνην εις τήν φυλακήν , 
έλπίζων νά τόν καταφερη νά τοΰ φανερώση τό μυθι
κόν του, ό Φονσέκας, άμα λαβών τήν διαταγήν, έζή- 
τησε νά έξέλθη εύθύς.

κεφαλαιον ί.

"Ο,τι σπΐίρομεν, τοΰτο χαΐ θεμίΐ,ομεχ·

Μέ αισθήματα χαράς καί θριάμβου, όποια ποτέ 
δέν έσυγκίνησαν τήν καρδίαν τής άσυλλογίστου καί 
φιλήδονου αύτοΰ νεότητος, ό βασιλόπαις τής Ισπανίας 
έστρεψε τόν δρόμ,ον του πρός τήν έρημον οικίαν, τήν 
έπί τής όδοΰ τοΰ Φουενκαρράλ. Ως διακόσια δέ βή
ματα πριν πλησιάση, κατέβη άπό τήν άμαξαν, καί 
ήκολούθησε πεζός τό υπόλοιπον τοΰ δρόμου.

0 Ιουδαίος , έλθών ν’άνοίξη τήν θύραν, έκίνησεν 
εις δυσειδή μορφασμόν τάς σκελετώδεις παρειάς του· 
ό δέ βασιλόπαις, άναβάς προθύμως τήν κλίμακα καί 
εϊσελθών εις τόν κοιτώνα τόν όποιον έπεριγράψαμεν, 
είδε μέ άκατανόητον φρίκην καί έκπληξιν τό σώμα 
τής Βεατρίας εις τάς άγκάλας τοΰ Καλδερώνος, καί 
τήν κεφαλήν αύτής κλίνουσαν εις τό στήθος του , 
καί ήκουσεν αύτόν, μέ φωνήν διακοπτομένην άπό 
περιπαθείς λυγμούς, νά τής άπευθύνη λέξεις θερμ.ο- 
τάτης άγάπης.

Κατά πρώτον ό βασιλόπαις έμεινεν ώς μαγευ- 
μένος καί άλαλος εις τό κατώφλιον· έπειτα, κτυπών 
μέ όρμήν’τήν λαβήν τοΰ ξίφους του, έφώναξε· Προ- 
δότα! κατ’ αύτόν τόν τρόπον έκτελεΐς τήν ύπόσχεσίν 
σου; Δέν τρέμεις, άθλιε, τήν έκδίκησίν μου;

— Ησυχία! ησυχία! είπε μέ έξουσιαστικήν 
άλλά πένθιμου φωνήν ό Καλδερών, κινών άνυπο- 
μόνως καί έπιπληκτικώς τήν μίαν τών χειρών του, 
ένω διά τής άλλης έπαραμέριζε τήν πυκνήν κόμην ήτις 
έσκέπαζε τό ωχρόν τής άναίσθητούσης είσέτι παρ
θένου πρόσωπόν ησυχία, ώ πρίγκιψ τής Ισπανίας! 
διότι ή φωνή σου ήμπορεΐ νά τρομάξη τήν παλαίου- 
σαν μέ τόν θάνατον ζωήν της· ησυχία! Κύτταξε, 
είναι είκών καί λείψαναν τής άτςοθανούσης — τής 
δολοφονηθείσης — τής μάρτύρος! Σιωπή ! άκούεις 
άράγε τήν πνοήν της , ή εύρίσκεται μέ τήν μητέρα 
της εις τόν ούρανόν έκεΐνον δστις έκλείσθη διαπάντκ 
είςέμέ;Ζήσε! ζήσε! κόρημου,—τέκνον μου, —ζήσε! 
διότι ή ζωή σου τοΰ εξής εις τόν κόσμον δέν θά 
^ναι πλέον έδική μου!

27.
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— Τί σημαίνει τούτο, είπε τραυλίζων ό βασι- 

λόπαϊς, ποιαν πάλιν απάτην >ν.οΰ ήτοίμασαν αί παν* 
ουργίαι σου.

Ο Καλδερών δέν άπεζρίθη· τήν στιγμήν έκείνην 
7 Βεατρία άνεστέναςε βαρέως, καί οί οφθαλμοί της 
άνοίχΟησαν.

— Τέκνον μου! τέκνον μου ! Είσαι εις τάς άγ
κάλας τοϋ πατρός σου! Λ άλει! άς ακούσω καί πάλιν 
τήν φωνήν σου! άνόμασέ με καί πάλιν πατέρα σου !

Καί, ταΰτα λέγων, ό Καλδερών έγονάτισε, καί, 
θλίβων περιπαθώς τάς χεΐράς της, έζύτταζεν ατενώς 
καί ίαετευτικώς τό πρόσωπόν της. II νεάνις , άνα- 
λαβοϋσα βραδέως τάς αισθήσεις της, ήγωνίσβη νά 
λαλήση. H φωνή της έλειψεν , άλλα τά χείλη της 
έμειδίασαν προς τον Καλδερώνα, καί οί βραχίονες 
αύτής ένηγκαύ ισθησαν, άσθενώς μέν, αλλά προσφιλώς, 
τόν τράχηλόν του.

— Ευλογημένη , εύλογημένη νά ησαι! έφώνάξέν 
ό Καλδερών· εύλογημένη εις τό όνορ/.α τής γλυκύ
τατης μητρός σου !

Ενώ ταΰτα έλεγεν ό Καλδερών, οί οφθαλμοί τής 
Βεατρίας έπεσαν εις τά πρόσωπόν τοΰ Φιλίππου, 
οστις ήκολούθει νά στέκη ορθός καί έστηρίζετο επί 
τοϋ ξίφους του. ΐό πρόσωπόν του έφανερονε τά διά
φορα τής καρδίας του πάθη, τά δε χείλη του έσυ- 
στρέφοντο εις χλευασμόν καί περιφρόνησιν. Συνει- 
θισμένος ών νά βλέπη πάντοτε τόν ανθρώπινον βίον 
ύπό τήν χειροτέραν μορφήν του, καί γνωρίζων τόν 
Καλδερώνα ύπό τήν έποψιν μόνον των έλαττωμά- 
των καί ραδιουργιών αύτού, ήτον αδύνατον νά κατα- 
νοίση τήν ίεράν φωνήν τής φύσεως. Ο,τι έβλεπε 
τότε έμπροσθέν του, ένόμιζεν ότι ήτον μίμημα επι
τήδειον , παράστασις θεατρική, καί έπερίμενεν άνυ- 
πομόνως καί περιφρονητικώς τήν καταστροφήν τής 
απάτης.

Τό χλευαστικόν αύτού πρόσωπόν ίδοΰσα, ή Βεα- 
τρία έφριξε καί έλειποθύμησε πάλιν άλλ’ ό φόβος 
αύτός τήν έκαμε νά συνέλθη ταχέως, καί, έγερθεΐσα 
ερμητικώς, έφώναξε· Λύτρωσε με άπά τόν κακόν 
αυτόν άνθρωπον ! λύτρωσέ με!
σίον σου είμαι ασφαλής.

— Ασφαλής! άπήντησεν ώς ηχώ ό Καλδερών. 
Καί, ασφαλής εναντίον ό'λου τοΰ κόσμου.· άλλ’ όχι, 
επρόσθεσε μέ χαμηλήν καί βραγχώδη φωνήν βλέψ 
πων ολόγυρά του, ό'χι εις τήν ρυπαράν αύτήν οικίαν, 
ό άήρ τής όποιας ήμπορεϊ νά σε μολύνη. Ας φύγω- 
μεν! έλα, έλα, θυγάτηρμου! καί, λαβών αύτήν εις 
τάς άγκάλας του, τήν έφερε προς τήν θύραν.

— όπίσω, προδότα, έκραύγασεν ό Φίλιππος, προ- 
χωρήσας έμπροσθεν τών βημάτων τοϋ άπροσέκτου 
καί σχεδόν παραφρονοϋντος πατρός·. όπίσω! Ενό- 
μισες ότι έγώ, ό ήγεμών καί κύριός σου, ήμπορώ νά' 
άπατηθώ, νά έξυβρισθώ τοιουτοτρόπως ; Αύτήν τήν 
όποιαν έτίμησα με τόν έρωτά μου, δέν τήν ή'ρπασες 
προς ιδίαν σου ηδονήν άπό τόν ιερόν περίβολον όπου 
εύρίσκετο. Πήγαινε σύ, άν θέλης· ή Βεατρία όμωςί 
μένει. 0 τόπος ούτος είναι αφιερωμένος εις τάς1 
ήδονάς μου" όπίσω ! ή, βήμα περαιτέρω άν ζάμης, 
ευρίσκεις έμπροσθέν σου τό ξίφος μου.

— Μή φοβερίζης, μήν όμιλής, Φίλιππε! είμαι

άπηλπισμένος· είμαι έξω τοϋ έαυτού μου· δέν ήμπορώ 
νά συνδιαλεχθώ μαζί σου. Φύγε , σ’έξορκιζω εις τά 
όνομα τοϋ ίψίστου, φύγε ! Δέν είμαι πλέον αύλικός,· 
δεν είμαι πλέον όργανόν σου- είμαι πατήρ, είμαι 
προστάτης τής κόρης μου.

— ήραία ύπόκρισις ! αξιόλογος παράστασις ’ 
έφώναξεν έμπαικτικώς ό Φίλιππος άκουμβών τούς 
ώμους του εις τήν θύραν. Π μικρά ύποκρίτρια παρι
στάνει τό μέρος της αξιόλογα — πρέπει νά τό ομο
λογήσω — διότι είναι καί τό επάγγελμά της. Σύ 
όμως είσαι χονδροειδέστατος, χαριτωμένε μου Καλ- 
δερών.

0 αύλικός έστάθη ολίγον, όχι αμφιρρεπής, αλλά 
καταβληθείς άπό τά πάθ?, τά όποια διετάραξαν 
τότε έκ θεμελίων φόσιν φλογέράν, τά θυελλώδη καί 
φοβερά στοιχεία τής όποιας ή έξις τών χρόνων εξού
σιασε μεν, αλλά δεν κατέστρεψε. Τέλος πάντων , 
άφείς φοβεράν κραυγήν, ήρπασεν αϊφνιδίως τόν βασι- 
λόπαιδαάπό τήν τραχηλιάν τοϋ ένδ όματός του, πριν 
δυνηθή ούτος νά μεταχειρισθή τό όπλον του, καί τόν 
έτίναςε με τόσην σφοδρότητα καί βίαν, ώστε έχασε 
τήν ισορροπίαν, οί πόδεςτου έγλίστρησαν εις τά 
λεϊον έδαφος, καί έπεσε χαμαί, ό Καλδερών τότε, 
άνοιξας τήν θύραν, έσήκωσε τήν Βεατρίαν εις τάς 
άγκάλας του, καί κατέβη μέ ορμήν τλν κλίμακα, 
διότι δέν ήδύνατο πλέον νά έμ,πιστευθήι εις ελπίδας 
καί εις αργοπορίας, έμπροσθεν τών κινδύνων τής 
οικίας έκείνης.

ΚΕΦΑΛΑ1ΟΝ ΙΑ'.

‘Οπου ar γυρίζουν οί ποταμοί, ύ ώκεαγδς 
τονι: δέχεται ο-Ιους.

Εν τούτοις, ό Φονσέκας έφθασεν εις τό μοναφήριον 
καί δέν ηύρε τόν θυρωρόν. Κυριευθείς τότε έτι μάλλον 
άπό διαφόρους ύποψίας καί φόβους, έδραμεν εις τήν 
οικίαν τήν όποιαν τοϋ είχε δείξει ό Καλδερών. II 
άγρια καί ερημική μορφή τής οικίας ταύτης έφαί-.

ί2 πάτε? υ.ου ! πλη-|ν£το * σε^γ! έ??’·~τε τάς ^αΪΖολ«άί
•άκτΐνάς της εις τούς μαύρους καί παλαιούς της 
τοίχους, όταν ήκουσε προφερόμενον τ’ όνομά του, 
καί μετ’ όλίγας στιγμάς ό θυρωρός τοϋ μοναστηριού 
έξήλθεν άπό τήν σκιάν ερειπίου, όπισθεν τοϋ οποίου 
έκρύπτετο.

— Κύριε Μαρτίνε! Είσαι σύ; Ναι, δοξασμένο* 
άς ή,ναι τ’ όνομα τοϋ Θεού! Αρχιζα νά φοβηθώ , 
καί άκόμη μάλιστα φοβούμαι, μήπως ήπατήθημεν.

— Λέγε, άνθρωπε, άλ.λά μή μ’έμποδίζτρς ! Ποΐ* 
φρικτά πράγματα έχεις νά μού διηγηθής ;

— Εγνώρισα τόν κύριον τόν όποιον έστειλες ώς 
έπίπροπόν σου· καί ποιος δεν γνωρίζει τόν Ροδερϊκο* 
Καλδερώνα; Ετρόμαξα όταν τόν είδα νά έμβάση 
δόκιμον εις τήν άμαξαν άλλ’ένόμιζα, καθώς έσυμ- 
φωνήσαμεν, ότι θά τούς συνώδευα καί έγώ εις σήν 
φυγήν. Πλήν τίποτε· ό κύριος Ροδερϊκος μού είπε 
σύντομα νά περάσω, όπου εύρισκα, τήν νύκτα, καί οτε 
αύριον θά προητοίμαζε τ’ αναγκαία διά τήν φυγήν 
μου άπό Μαδρίτ. ό νους μου άρχισε νά ύποπτεύφ· 
διότι τ’όνομα τοΰ Καλδερώνος αναθεματίζεται J
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πολλούς. Απεφάσισα ν’άκολουθήσω τήν άμαξαν, καί τοϋ εγκλήματος καί τοϋ θανάτου, καί τά πρόσωπα 
τό έκαμα· πλήν ή πνοή μου καί-ή ταχύτης τών όλων άγρια έφαίνοντο εις τάς σκυθρωπάς άκτΐνάς 
ποδών μου μετ’όλίγον μ’ έγκατέλειψαν, όταν κατ’εύ- της. Π Βεατρία έστρεψε τούς οφθαλμούς προς τόν 
■τυχίαν ή άμαξα έμποδίσθη καί έπεριπλέχθη μέ εραστήν της , έκφράζουσα ούρανίαν συμπάθειαν καί 
άμαξας άλλας καθ'όδόν. Τπηρέται δέν ήσαν όπισθεν, άνεξικακίαν θείαν· τότε, κλίνασα τήν κεφαλήν εις 
όθεν άνέβην έγώ χ«ρί; νά μέ παρατ-ηρήση, κανείς,'τά στήθος τού Καλδερώνος, έψιθύρισε·.
καί, όταν ή άμαξα έστάθη, κατέβην καί έκρύφθην. j — Συγχ,ώρησέ τον ! συγχώρησε τον , πάτερ ! Θά 
Δέν έγνώρισα τήν οικίαν, άλλ’έγνώρισα τήν γειτονίαν, είπώ τής μητρόςμου ότι μ’εύλόγησες ! 
διότι εις τών αδελφών μ.ου κατοικεί έδώ πλησίον. ************* 
Επήγα είς αύτόν ζητών νά περάσω τήν νύκτα, καί * *************
εκεί έμαθα ότι ίστορίαι απόκρυφοι έδωκαν είς τήν! *************
οικίαν εκείνην πολύ κακόν όνομα. Είναι μία άπό 
τάς οικίας , τάς οποίας ό βασιλόπαις τής Ισπα
νίας άφιέρωσεν είς τάς ήδονάς του, ήδονάς διά τών 
όποιων προξενεί τήν ατιμίαν τοσούτων οικογενειών 
τοϋ Μαδρίτ. Απεφάσισα λοιπόν νά έβγώ πάλιν καί 
νά παραμονεύσω. Μόλις έφθασα έδώ όπου είμαι, 
είδα άμαξαν έρχομένην ταχέως· έκρύφθην όπισθεν 
καμάρας, καί είδα ότι ή άμαξα έσταμάτησε· κατέβη 
δέ άνθρωπος, καί διευθύνθη πρός τήν οικίαν. Κύτταξε 
έκεϊ, έκεΐ διά τοϋ τόξου τούτου· ή άμαξα άκόμη 
περιμένει, ό άνθρωπος ήτον τυλιγμένος μέ μανδύαν· 
•δέν ήξεύρω ποιος ήμπορεϊ νά ήτον, πλήν ....

— Ούρανέ! έφώναξεν ό Φονσέκας, άμα έφθασαν 
έμπροσθεν τής θύρας τής οικίας όπου η άμαξα έςεκεν. 
Ακούω θόρυβον, κραυγάς, έδώ μέσα.

Μόλις είπε ταΰτα, ή Ούρα άνοιξε. Κραυγαί ήκού- 
σθησαν τώ όντι, καί μεγάλαι καί δυναταί έριδες· 
έπειτα r cy.w τοϋ Ιουδαίου διεγράφη είς τό έδαφος, 
καί, σπρόχνων άνθρωπον άλλον οστις έφαίνετο ότι 
έπά’σχιζε νά τόν έμποδίστι, έφάνη ό Καλδερών 
κρατών ξίφος γυμνόν εις τήν δεξιάν χεΐρα, ένω μέ 
τήν άριστεράν ένηγκαλίζετο τήν Βεατρίαν.

0 Φονσέκας έρρίφθη εις τό έμπροσθεν.
— Εραστά μου, νυμφίε μου ! έφώναξεν ή άθλια- 

•ήλθες νά μας σώσης, νά σώση,ς τήν Βεατρίαν σου.
— Ναι, καί νά τιμωρήσω τόν προδότην! έκραξεν 

ό Φονσέκας μέ φωνήν κεραυνού. Αφησε τό θύμα σου, 
άχρεΐε! Υπερασπίσου.

Καί, ταΰτα λέγων, έκτύπησεν άπηλπισμένως τόν 
Καλδερώνα. ό μαρκήσιος έπροφυλάχθη άσθενώς.

— Στάσου, έφώναξε, μ.ή κτυπας.
— Μή, μή! έφώναξεν ή Βεατρία, και έπεσεν είς 

τό στήθος τςϋ πατρός της' άλλ’οί λόγον ήλθαν αργά. 
Τυφλός, κωφός άπό τήν μανίαν, ό Φονσέκας διεύθυνε 
καί πάλιν μέ άσφαλεστέοαν καί θανατηφόρον ορμήν 
τό όπλον του κατά τοϋ ύποτιθεμένου εχθρού του. Τό 
ξίφος έκτύπησε τότε καιρίως, άλλ' ό'χι τήν καρδίαν 
τοϋ Καλδερώνος. Η Βεατρία, πνιχθεϊσα είς τό αίμά 
της , έπεσεν είς τούς πόδας τοϋ παραφρο-νοϋντος 
έραστοϋ της.

— Καί θυγάτηρ καί μήτηρ! έψιθύρισεν ό Καλ
δερών, καί έπεσεν, ώς τό ξίφος τοϋ Φονσέκα νά ό.ε- 
πέρασε καί τήν έδικήν του καρδίαν.

— Αθλιε! τί έκαμες; Επρόφερε φωνή ξένη είς 
τό αύτίον τοϋ Φονσέκα· φωνή διακοπτομένη άπό 
φρίκην, ίσως δέ καί άπό έλεγχον συνειδήσεως. 0 
βασιλόπαις τής Ισπανίας έφάνη πλησίον του, καί 
οί^πόδες του έβράχησαν εις τό αίμα τής παρθε- 
^Ομάρτυρος. Η σελήνη μόνη έφώτιζε τό θέαμα τούτο

ΙΙμέραι παρήλθαν ίκαναί μετά τήν φρικώδη ταύτην 
νύκτα, καί ό Καλδερών δέν ήκούετο είς τήν αύλήν. 
II απουσία του ήτον ανεξήγητος, διότι, άν καί ή φυγή 
τής δοκίμου ήτον άναμφιβόλως γνωστή, ή αληθής 
όμως αιτία δέν ύπωπτεύετο· ό δέ βαθμός της είς τήν 
κοινωνίαν ήτον πολλά ασήμαντος, ώστε πολλή προσ
πάθεια δέν έγεινε διά τήν φυγήν της, ούτε πολλαί 
φροντίδες έλήφθησαν εις καταδίωξιν αύτής. Αλλ’ οί 
εχθροί τού ύπουργοϋ ώφελήθησαν άπό τήν απουσίαν 
του- τά σχέδια τής σκευωρίας ήσαν ώριμα, καί τ· 
βοήθεια τής ίεροκρισίας, μ.ετά τόν διορισμόν τού 
Αλιάγα, ύπεστήριζε τάς μηχανουργίας τών οπαδών 
τοϋ δουκός τής Ούζέδης. ύ βασιλεύς ώργίσθη μεγά- 
λως διά τήν μυστηριώδη απουσίαν τοϋ Καλδερώνος, 
διά τήν οποίαν χιλιάδες πονηρών εικασιών έφευρέ- 
θησαν. ό δούξ τής Λέρμης, ύπέργηρως καί ασθενής, 
ήτον ανίκανος ν’ άντικρούση τόν εχθρόν του· άπηλ- 
πισμένος λοιπόν καί άτολμος, έπεκαλεΐτο τό όνομα τοϋ 
Καλδερώνος, καί, επειδή κάνέν ίχνος τοϋ ισχυρού 
τούτου συμμάχου του δέν άνεκαλύφθη, άπέφυγε καί 
αύτός νά ίδή ολωσδιόλου τόν βασιλέα. Αϊφνιδίως 
ή καταιγίς έξερόάγη. Μίαν τών ημερών, περί τό 
εσπέρας, ό δούξ τής Λέρμης έλ:ιβεν επιστολήν βα
σιλικήν , διατάττουσζν αύτόν νά παραίτηση τήν 
θέσιν του καί τήν αύλήν τήν ακόλουθον πρωίαν. 
Κατά τήν αύτήν ώραν, είδεν άνοιγομένην τήν θύραν 
τοϋ κοιτιΰνός του, καί τόν Ροδερΐκον Καλδερώνα 
αϊφνιδίως έμπροσθέν του. Αλλά πόσον αλλοιωμένο* 
παρότι ήτον άλλοτε! Οί οφθαλμοί του έκοιλώ- 
θησαν, καί τό φώς των έσβέσθη· αί παρειαί του ήσαν 
ισχνότατα1., τά ανάστημά του κυρτόν, καί, όταν έλα*- 
λησεν, ή φωνή του ήτον φωνή ανθρώπου λαλούντος 
άπό τόν τάφον.

— Κύτταξε με , δούξ τής Λέρμης, έπέστρεψα 
τέλος πάντων·

— Επέστρεψες ; ό Θεός νά σ εύλο'^στ,! Πού 
ήσουν έως τώρα; διατί μ’έπαραίτηεες; περιττά 
όμως, άφοϋ επέστρεψες. (Τρέξε είς τόν βασιλιά είπε 
του ότι δέν είμαι γέρων, ότι δέν έχω ανάγκην άνα- 
παύσεως· κατάβαλε τήν αχρειότητα τοϋ άσπλάγ- 
χνου υιού μου. Θά μ’ έξώριζαν, Καλδερών· θά μέ 
έξώριζαν εις τήν ακμήν τής ήλικίας μου ! ό υιός μου 
λέγει ότι είμαι γέριΛ , αγέρων ! Χά—χά.—Τρέξε 
εις τόν βασιλόπαιδα, οστις έκλείσθη εις τά δώματά 
του, καί δέν ήθέλησε νά μέ ίδή· σέ όμως θ%( σε 
δεχθή άφεύκτως!

— α! ναι, ό βασιλόπαις! έχομεν αιτίαν ν’ αγα
πούμε* ό είς τόν άλλο*!
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— Ναι, έχετε τώ οντι! Τρέξε , Καλδερών, 

■στιγμήν δέν πρέπει νά χάσωμεν! Νά έξορισθώ! 
Καλδερών, άκοϋς ; νά έξορισθώ ! — Καί ό γέρων 
υπουργός, κλαίων και όλοφυρόμενος, έπεσεν εις τούς 
πόδας τοϋ Καλδερώνος καί ένηγκαλίζετο τά γόνατά 
του.—Πήγαινε, πήγαινε, σ’έξορκίζω, σώσέ με! Σέ 
ήγάπησα, Καλδερών, πάντοτε σέ ήγάπησα. Θχ θριαμ
βεύσουν άράγε οί έχθροί μας ; Οχ ύψωθά, τό κέρας 
των άνόαων:I 7

— Δι’όλίγας στιγμάς (τόσον μεγάλη ήτον ή μη
χανικά δύναμις της έξεως) έπχνήλθεν εις τον Καλ- 
δερώνα μέρος της συνήθους ένεργείας καί τόλμης 
του· φως έ>αμψεν εις τά σβεσμένχ του ό'μματα· 
άνεγερθείς, έδειξεν όλον τό υψηλόν καί μεγαλοπρεπές 
του ανάστημα. Ενόμιζα , είπεν , ότι έτελείωσε 
πάσα σχέσις μου με τάς αύλάς καί με την ζωήν , 
άλλα θά κάμω καί τελευταϊον αγώνα· δέν θά σέ 
έγκαταλείψω εις την ώραν της ανάγκης σου. Ναι, ό 
δούξ της Ούζέδης θά καταισχυνθρ· θά ζητήσω νά 
ΐδώ τον βασιλέα. Μή φοβήσαι, κύριέ μου, μή φο- 
βήσαι. Η μαγεία της εξουσίας μου ακόμη δεν διε- 
λύθη.

Ταϋτα εΐπών ό Καλδερών, έσήκωσε τάν καρδινά
λιον άπό την γην, καί, άποσπασθείς ό ίδιος άπό τάς 
άγκάλας τοΰ γέροντος, έπροχώρησε μέ την συνήθη 
του μεγαλοπρέπειαν καί τό παλαιόν του θάρρος προς 
τάν θύραν· αλλά , πριν ακόμη φθάσν) , τρεις ήσυχοι 
μέν, αλλά κανονικοί κτύποι, άντη'χησαν εις τά φύλλα 
της· ή θύρα άνοίχθη, καί τά πρόθυρα έφάνησαν 
γεμάτα άπό τά άγρια πρόσωπα τών αξιωματικών 
της ίεροκρισίας.
• — Ελα, είπε βαθεϊά τις φωνή, έλα, Ροδερικε Καλ-
δερων, μαρκησιε τών Επτά Εκκλησιών· έν όνόματι 
της άγιωτάτης ίεροκρισίας, σε συλλαμβάνομεν !

— 0 Αλιάγας ! έμουρμούρισεν ό Καλδερών, καί 
όπισθοδρόμησεν.

— Ησύχασε, διέκοψεν ό Ιησουίτης. Αξιωματικοί, 
λάβετε τον υπόδικον.

— Πτωχέ μου γέρον , είπεν ό Καλδερών , στρα
φείς πρός τον καρδινάλιον, όστις έμεινεν άφωνος καί 
άπόπληκτος, ά ζωή σου τουλάχιστον είναι άσφαλής. 
Τό κατ’έμέ, προκαλώ την ειμαρμένην, όδηγήσχτέμε 
όπου θέλετε.

Ο βασιλόπαις της Ισπανίας άνέλαβε ταχέως άπό 
τάν προσβολήν την όποιαν τοϋ έπροξένησεν ό θάνατος 
τής'βεατρίας. Κέαι ό'μως άδοναί έξήλειψαν ώ; καί την 
τύψιν αύτήν τοϋ συνειδότος. Εφάνη πάλιν εις τά κοινόν 
όλίγας άμέρας μετά την κράτησιν τοϋ Καλδερώνος, 
καί έμεσίτευσε πολύ ύπέρ τοϋ πεώτου τών εύνοου- 
μένων του· αλλά, καί άν ακόμη ά, ίεροκρισία ηθελεν 
ή ιδία νά χαλαρώση τά δεσμά της, καί άν άκόμ.η ό 
δούξ της Ούζέδης έσυγκατατίθετο νά λησμόνησα, τάν 
έκδίκησίντου, τόσον μέγας ήτον ό ερεθισμός τοϋ λαού 
κατά τοϋ φοβερού καί μισητού τούτου υπουργού, καί 
τοσαύται αί καταμηνύσεις τάς οποίας ή κακοβουλία 
τών κομμάτων έπρόσθεσεν εϊς όσας η άλήθεια αύτη 
εφερεν ενώπιον τοϋ βασιλέως , ώστε έχρειάζετο 
πολύ τολμηρότερος μονάρχης, παρά Φίλιππον τον 
Τ\, νά καταφρόνησα, την φωνήν όλοκλη'ρου τού έθνους 
■ΰπέρ τοϋ πεπτωκότος υπουργού. Τόν ίδιον βασι-

λόπαιδα έπεισαν ταχέως οί νέοι αύλικοί του νά θεω- 
ρησνι πάσαν περαιτέρω έπέμβασιν έκ μέρους του ώς 
ματαίαν, καί έναντίαν πάσης πολιτικής φρονη'σεως· 
ό δε δούξ τής Ούζέδης, καί ό Γάσπαρις Γουζμάν 
ήσαν όργανα έπίσης εύλύγιστα δι’αΰτόν, άνκαί άσυγ , 
κρίτως ήθικώτεροι ώς σύντροφοι.

Μίαν τών ήμερων, αξιωματικός τις, περιμένων 
τάν έγερσιν τοϋ βασιλόπαιδος, τοϋ οποίου ήτον 
ιδίως εύνοούμενος, ένεχείρισεν εις αύτάν αναφοράν, 
ζητών την μεσιτείαν τής Αύτοϋ ίψηλότητος περί 
τοΰ διορισμού του εις θέσιν τινά τού βασιλικού 
στρατού , ήτις, καθώς έμαθε τελευταϊον δι’έπίτηδες 
ταχυδρόμου, ήτον ευκαιοος.

— Και τίνος θάνατος συντελεί τόσον καταλλήλως 
εις τόν προβιβασμόν σου, κύριε Αλβάρε ; ήρώτησεν ό 
βασιλόπαις.

— Τοϋ κυρίου Μαρτίνου Φονσέκα, όστις έπεσεν 
εις την τελευταίαν συμπλοκήν, λαβών άπειρους 
πληγάς.

0 βασιλόπαις άνεσκίρτησε, καί, «τραφείς με βίαν, 
εφυγεν. ό αξιωματικός εκείνος έχασεν έκτοτε πάσαν 
εύνοιαν, καί ποτέ δεν έμαθε τήν αιτίαν τής κατ’αύτοϋ 
δυσμενείας.

Εν τούτοις, μήνες παρήρχοντο, καί ό Καλδερών 
έσήπετο εις τό δεσμωτήριον. Τέλος πάντων, ή ίερο
κρισία άνοιξεν εναντίον του τά,ν φοβέραν βίβλον τών 
κατηγοριών της. Πρώτη τιών κατηγοριών τούτων 
ήτον ότι μετήλθε μαγείαν κατά τοϋ βασιλέως· αί 
λοιπαί ήσαν κατά μέγα μέρος έπίσης γελοΐαι καί 
αλλόκοτοι. Τάς κατηγορίας ταύτας άπέκρουσεν ό 
Καλόερών μέ αξιοπρέπειαν καταισχύνχσαν τούς 
έχθρούς του, καί έψευσε τό κατ’αύτοϋ κοινόν φρόνημα 
συμφώνως με τόν χαρακτήράτου. Υποβληθείς εις βασά- 
νους, ύπέφερε τάπάνδεινα χωρίς νά γογγύση, καί όλοι 
συμφώνως οί ιστορικοί ομολογούν την ηρωικήν υπο
μονήν μέ τάν όποιαν έσφράγισε τό έκτακτον καί 
οοβερόν στάδιον τής ζωής του. Τέλος πάντων, Φί
λιππος ό Γ άπέθανε, καί άνέβη εις τόν θρόνον ό 
όασιλόπαϊς εκείνος διά τόν όποιον ό φιλόδοξος αύλι- 
κός έρριψοκινδύνευσε καί τά,ν ζωήν καί τά,ν ψυχήν 
του. ό λαός τότε έπίστευσεν ότι τό θύμά του 
έμελλε νά διαφύγρ τήν έκδίκησίν του· άλλ’ήπατήθη.
0 νέος βασιλεύς έλησμόνησε καί τήν ύπαρξιν τού 
φίλου τού βασιλόπαιδος. ό Γουζμάν όμως, όστις, 
ένω ύπεκρίνετο ότι ύπηρέτει τά συμφέροντα τοϋ 
δουκός τής Ούζέδης, άπέβλεπε κρυφίως εις τό μονο- 
πωλεΐον τής βασιλικής εύνοιας, ήσθάνθη ότι δέν ήτον 
ασφαλής ενόσω ό Καλδερών έζη. Αί έργασίαι τής 
εροκρισίας ήσαν πολλά βραδεϊαι, καί αύτός ανυπό

μονος. Επειδή τό φοβερόν τούτο δικαστήριον δέν 
ήθελε ποτέ νά έπιβάλη θάνατον έωσότου ό κατηγο
ρούμενος δέν ώμολόγει τήν ενοχήν του, ή σταθερότης 
τού Καλδερώνος ένέπαιζε τήν έκδίκησίν τοϋ εκκλη
σιαστικού νόμου. Νεαι λοιπόν ανακρίσεις έγειναν· 
άνεκαλύφθη πτώμα γυναικός ενταφιασμένου εις τούς 
κήπους τοϋ Καλδερώνος. Κατεμηνύθη λοιπόν επί 
φόνω, καί, μετά τήν καταμήνυσιν ταύτην, μετέβη 
άπό τήν δικαιοδοσίαν τής ίεροκρισίας εις τήν τών 
τακτικών δικαστηρίων. Αποδείξεις κατ’ αύτοϋ δέν 
υπήρχαν· άλλ’ έν μέσω τής γενικής έκπλήξεως δέν.

άπελογήθη παντάπασι, καί ή σιωπή του έθεωρήθη 
ώς ομολογία τής κατ’αύτοϋ κατηγορουμένης πράξεως. 
Κατεδικάσθη εις θάνατον, καί όταν ήκουσε τήν 
καταδίκην του έγέλασεν.

Ητον λαμπρά θερινή ημέρα, όταν πλήθος άμετρον 
λαού έσυναθροίζετο εις τήν πλατείαν τής καταδίκης. 
Κραυγαί άγριας χαράς άντήχουν εϊς τόν άέρα, όταν 
ό Ροδερΐκος Καλδερών, μαρκη'σιος τών Επτά Εκκλη
σιών, έφάνη επί τού φοβερού πήγματος, όταν όμως 
οί οφθαλμοί τού πλήθους ήτένισαν, όχι πλέον τό 
μέγα έκείνο καί ώραΐον άναστημα, κατά τά,ν άκμήν 
τής άνδρικήςτου ηλικίας, ύπά τό όποιον ήσαν συνει- 
θισμένοι νά βλέπουν παριστχνομένας τάν φοβεράν 
εύφυίαν καί τήν σιδηράν δύναμιν τοϋ αύλικοϋ, άλλά 
σώμα κχταδαμασμένον καί σκελετώδες, τό όποιον 
έφαίνετο ότι ό φυσικός θάνατος διεκδικεΐτο, πρόσ
κοπον φέρον βαθυτάτας ρυτίδας ώς ίχνη άνεζαλεί- 
πτου θλίψεως, όμματα κοίλα τά όποια έκύττχζαν 
μέ δρασιν θολήν, καί μόλις διακρίνουσαν τά,ν άνθρω- 
πίνην θάλασσαν, ήτις κάτω αύτοϋ έμουρμούριζε καί 
έξηγριαίνετο, τότε τό κύμα τής ταραχής εκείνης τού 
λαού άνεχαιτίσθη. Τά,ν μανίαν καί τόν θρίαμβον διε- 
δέχθη αισχύνη καί έλεος. Κάμμία χειρ δέν ύψώθη 
είς-κατηγορίαν· κάμμία φωνή δέν ήκούσθη νά προ- 
φέρφ έπίπληξιν ή χαράν. Πλησίον τοϋ Καλδερώνος 
έςεκεν ό διωρισμένος ίερεύς, ψιθυρίζουν λόγους ένθαρ- 
ρύνσεως καί παρηγοριάς.

— Μή φοβήσαι, τέκνον μου , έλεγεν ό ευλαβής 
ίερεύς. II θλίψις τοϋ σώματος άφαιρεϊ χρόνους καθαρ
τηρίου άπό τήν κατά σοΰ θείαν άπόφχσιν. Τούτο 
συλλογιζόμενος, εύλόγει καί τά,ν άγωνίαν αύτήν τής 
παρούσης ώρας.

— Ναι, έψιθύρισεν ό Καλδερών. Ευλογώ τήν 
παρούσαν ώραν. Αγνή, ή θυγάτηρ σου έκδικήθη τόν 
φονέχ σου! Είθε ό πανάγαθος Θεός νά δεχθή, τάν 
θυσίαν! Είθε οί οφθαλμοί μου, καί κατά ταύτην 
άκόμη τήν φοβεράν στιγμήν, νά στραφούν πρός σέ!

Οταν είπε τούς λόγους τούτους, γαληνχϊον καί 
πρόσχαρι μειδίαμα έφαίδρυνε τό πρόσωπον έκεΐ- 
νο, πρός τό όποιον περιφόβως καί άπνευστί ήτέ- 
νιζαν όλα τά βλέμματα. Μίαν στιγμήν μετά ταϋτα, 
«Τιναγμός, κραυγή ομόφωνος έξερράγη εϊς τό άμετρον 
εκείνο πλήθος· αίματόφυρτος δέ καί φοβερά κεφαλή, 
χωρισθεϊσα άπό τό σώμ.ά της, έδείχθη εϊς τόν άέρα.

Δύω θεαταί έκάθηντο εϊς υψηλόν εξώστην, βλέ- 
ποντες τό φρικτάν τής καταδίκης ταύτης θέαμα.

— Ούτως άς άφανισθοϋν οί χειρότεροι τών εχθρών 
μου! είπεν ό δούξ τής Ούζέδης.

— όλα χρεωστοϋμεν νά τά θυσιάζωμεν, καί 
φίλους καί έχθρούς, εϊς τάν άδυσώπητον πορείαν 
Τής Μεγάλης ϊποθέσεως, έπρόσθεσεν ά πρόεδρος τού 
Ιερού Δικαστηρίου· Αλλ ένω έλεγε ταϋτα, άνεστέ- 
ναξεν.

— Ο Γουζμάν είναι τώρα μέ τόν βασιλέα, είπεν 
ό δούξ τής Ούζέδης έπιστρέφων εϊς τόν κοιτώνά 
του. Κατά πάσαν στιγμήν περιμένω νά μέ προσ- 
καλέσουν εις τά άνάκτορα.

— Δεν συμμερίζομαι τάς άγαθχς σου ελπίδας , 
τέκνον μου, είπεν ό Αλιάγας σείων τήν κεφαλήν. Τό 
«πάγγελμά μου μ’έκαμε ν’άναγινώσκω βαθέως τούς
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χαρακτήρας τών άνθρώπων. ό Γάσπαρις Γουζμάζ 
θ’ άποβάλγ, πάντα άντίζηλον έμποδίζοντα τόν δρό- 
χον του.

Ταϋτα αύτού λαλούντος, ιδού εισέρχεται εύγενής 
τού βασιλικού κοιτώνος, καί εγχειρίζει εις τόν πρόε
δρον καί τόν δούκα δύω έπιστολάς μέ τάν βασιλικήν 
υπογραφήν· ήσαν άμφότεραι διαταγαί εξορίας καί 
δυσμενείας. Ούτε ό εκκλησιαστικός βαθμός τού 
προέδρου τής ίεροκρισίας, ούτε αί πολλαί καί βαθεΐαι 
σκευωρίαι τοϋ υιού τοϋ δουκός τής Λέρμης, ώφέ- 
λησχν αύτούς κατά τής άγρυπνίας καί τής δυνάμεως 
τοϋ νέου αύλικού. Συγχρόνως, άλαλαγμοί τού εύ- 
μεταβλήτου πλήθους άνήγγειλαν κάτωθεν ότι ή 
βασιλική εκλογή τοϋ νέου πρωθυπουργού έγνωρίζετα 
καί ένεκρίνετο. ό Αλιάγας καί ό δούξ τής Ούζέδης 
άντήλλαξαν βλέμματα, φχνερόνοντχ όλα τά πάθη 
όσα άποτελοϋν τήν άποτυγχάνουσαν φιλοδοξίαν τό 
χειρότερον μαρτύριαν τού κόσμου, όταν ήκουσαν τήν 
φοβεράν κραυγήν· Ζήζω Ό.Ιιΰά^ιες ό draiiop- 
yv^'/c!

Η κραυγή αύτη έφθασε μεμακρυτμένη καί άδύ- 
νατος εις τάς άκοάς Φιλίππου τού Α*, ένω έκάθητο εις 
τά άνάκτορά του μέ τόν νέοντου πρωθυπουργόν.

— Πόθεν ή κραυγή αύτη ; είπε ζωηρώς ό βα
σιλεύς.

— Εξέρχεται άναμφιβόλως άπό τάς τιμίας καρ
διάς τού πιστού σου λαού διά τήν καταδίκην τού 
Καλδερώνος.

0 Φίλιππος έσκέπασε τό πρόσωπόντου μέ τήν 
χεΐρά του , καί ίκανάς στιγμάς έστάθη συλλογιζό- 
μενος. Μετά ταύτα, στραφείς πρός τόν Ολιβάρες με 
σαρκαστικόν μ.ειδίαμα, είπε· Παρατήρησε, κόμη, τό 
έπιμύθιον τοϋ αύλικού μύθου ! Τί θά εϊποϋν άράγε 
περί τοϋ νέου δράματος ;

Περί τά τέλη τής ζωής του, εις δυσμένειαν αύτός 
ζών καί εξορίαν , ό χΰ/ιης ιίονζ ΧΊΖ-χί'λζ'α πρώτην 
φοράν εϊς τήν μνήμην του τούς λόγους τούτους τοϋ 
βασιλέως καί κυρίου του !

ΤΕΛΟΣ.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.
Άθήναι, τη 26 Δικευ-βρίοο 1848.

Το πολυτάραχου καί πολύκροτου 1848 έτος 
λήγει καί ή 'άρξαμένη κατά Φεβρουάριον πολι
τική θύελλα πνέει πάντοτε σφοδρά, ώς κατα τά,ν 
πρώτην ορμήν της.

Ολίγοι ενιαυτοί άπαΑώνται εις τήν ιστορίαν 
τής άνθρωπότητος γόνιμοι τοσούτων συνάμα μεγά
λων τε καί άπροσδοκήτων συμβάντων, συμβάντων 
όμως άτινα είσέτι δεν ελαβον την λυσιν των.

Ας θεωρήσωμεν ώς άπό περιωπής ποΐά τινα 
υπήρξαν τά συμβάντα ταύτα.

0 πολιτικός όρίζων ητο τεθολωμένος άπό τού 
τέλους αύτοϋ τού 1847. Πρώτον πάντων τό ίσπά- 
νικόν συνεικέσιον έφερε σχεδόν φανεραν ρήξιν μεταξύ 
Γαλλίας καί Αγγλίας. Εκρήγνυται μετά ταύτα ά
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ί^φ-ύλιος της ίίλ£ετίας πόλεμος καί όλαι αί εύρω- 
παΐκαί δυνάμεις συνταράσσονται καί κινούνται. Η 
Αύστρία καταλαμβάνει στρατιωτικές την παπικήν 
πόλιν Φερράραν, στρατός παπικός -στέλλεται διά νά 
απόκρουση τους αυστριακούς, πανταχόθεν γεννώνται 
■περιπλοκαι, φοβοι ... οτε εκρήγνυται αϊφνιδίως εις 
Ιϊαρισίους ή φοβερά εκείνη έπανάστασις τοϋ Φε
βρουάριου, καθ ην εις διάστημα ωρών τινων ό λαός 
-νίκα άπό των φραγμάτων και διώκει βασιλείαν καί 
κυβερνησιν, ήτις κατηγορήθη ώς δημεύουσα άσυ 
στόλους τας έθνικας ελευθερίας. Ολόκληρος βασι
λική οικογένεια, γυμ,νητεύουσα σχεδόν, γίνεται δρα- 
πετις ύπό ξένα ενδύματα, καί επί αλιευτικών πλοια
ρίων καταφεύγει εις την φιλοξενον γην τής Αγγλίας. 
Εις δέ Παοισίους εγκαθιδρύεται προσωρινή κυβέρ- 
νησις συγκροτουμένη άπό ποιητάς, άστοονόυ.ους, 
δημοσιογράφους, δικηγόρους, τεχνίτας κλπ.'

Ανθ ενός ένδεκα κοίρανοι κυβερνώσιν ήδη τον 
γαλλικόν λαόν, καί ή μοναρχία μεταβάλλεται εις 
οχλοκρατίαν, διότι καθεκάστην έρχονται 200 καί 
300 χιλιάδες λαοϋ νά έπιβάλλωσιν τάς θελήσεις 
των εις την λαοπρόβλητον ταύτην εξουσίαν. Αλλά 
δυο τρομεραι αιρέσεις, ό κοινωνισμός καί ή κοινοκτη- 
σία, άλλ ή πενιά καί ό λιμός όπλίζουσιν εκατόν 
χιλιάδας πολιτών ζητούντων μεταπολίτευσιν ούχί 
.πλέον πολιτικήν , αλλά καί κοινωνικήν. Τότε έκρή- 
γνυται εις Παρισίους τρομερός εμφύλιος πόλεμος, 
καθ ον δέκα χιλιάδες πολιτών πίπτουσι θύματα, 
καί έν μέσιρ της δημοκρατίας εγκαθιδρύεται ή αύς-η- 
ροτερα δικτατωρια ! Οί Παρίσιοι κηρύττονται εις 
καταστασιν πολιορκείας· ιδρύεται στρατοδικεϊόν 
καταδικαζον συνοπτικές, τών στασιαστών άλλους 

εις μεταφοράν, άλλους δέ εις δεσμά κλπ. Η 
■ταξις έπιβαλλεται τέλος πάντων καί άπό μέσου 
«ύτής εξέρχεται τό δημοκρατικόν τής Γαλλίας σύν
ταγμα, βάσιν, έχον τήν γενικήν ψήφον, την μίαν 
βόυλην, καί πρόεδρόν τής δημοκρατίας υπεύθυνον, 
έκλεγομενον δέ αμέσως ύπό του λαοΰ.

Μετά τούς Παρισίους έπαναστατεΐ ή Βιέννη, ό 
λαός , έν μιμ ήμερα κλονίζει θρόνον άρχαΐον καί 
ισχυρόν, διώκει μισητόν εις αύτόν υπουργόν, εις 
διάστημα 50 χρόνων διέποντα τάς τύχας του, τον 
Μέτερνιχ, ό δε Αύτοκράτωρ φεύγει κρυφίως τής 
καθέδρας του καί κυβέρνησις μαθητών καί καθη
γητών διαδέχεται τήν απούσαν μοναρχίαν. Εκ 
Βιέννης ώς νά έδόθη τό σύνθημα καί εις τήν λοιπήν 
Γερμανίαν , καί συγχρόνως σχεδόν καί όμοφώνως 
άπαντα τά πολυάριθμα γερμανικά κράτη, μεγάλα’ 
τε και μικρά, άρπάζουσιν άπό τούς ήγεμόνας των 
συντάγμ.ατα.
. ,Γ? Γα^ιας έπανάς-ασις ώς ηλεκτρικός σπινθήρ 
διαδέται και εις Ιταλίαν , λαβοϋσαν ήδη τήν 
<οθησιν από τον ιεράρχην τής Ρώμης. Π Σαρδηνία, ή 
Τοσκάνη, ή Νεάπολις, ή ρώμη, ώς καί αί μικρότεραι 

επαναστατούσα καί άπόχτώσι τό σύν- 
ίτα^χα r Σιχ&Χια αποσπαται ττίς ΝεαποΧεως X7J0’jt 
τΟμέν/·, ανεξάρτητος, άλλά τά στρατεύματα τοϋ 

■Φερδινα/δου, ώς είχον λεηλατήσει την Νεάπολιν, 
κανονοβολοΰσι τέσσαρες κατά συνέχειαν ημέρας τήν 
,τερπνήν Μεσσήνην. -

ή Λομβαρδία έπαναστατεΐ κατά τής αύστριακής 
κυριαρχίας· ό Κάρολος Αλβέρτος καταβαίνει άπό τό 
ιίοδεμόντιον μέ πολυάριθμον στρατόν ύπερασπισθη-· 
σόμενος μέν τήν ανεξαρτησίαν τής άνω’ Ιταλίας, 
αλλά τώ σκοπώ αύτάς νά βασιλεύση αύτής. Τά 
όπλα τοϋ Καρόλου Αλβέρτου κατ' άρχάς φαίνονται 
νικηφόρα, άλλ’ ή τύχη τοϋ πολέμου αίφνης μετα
βάλλεται καί γηραιός τις πολέμαρχος τής Αύςρίας, 
ό στρατηγός Ραδέσκης, νικά τούς Ιταλούς, είσέρ- 
χε.αι τροπαιοϋχος εις Μεδιολανα καί αναγκάζει τάν 
Κάρολον Αλβέρτον νά ύπογράψη ανακωχήν έπαισχή.

Αλλ ησυχάζει ή εύρώπη μετά τά εκπληκτικά 
καί ταχύρροα ταύτα συμβάντα; Τούτο ήθελε τις 
ύπολάβει· — άλλ’ εις τήν Αύστρίαν γεννώντκι νέαι 
περιπλοκαι.

II Ούγγαρία, ήτις άπό τόν μάρτιον ειχεν άπο- 
σπασθή διοικητικές ύπό τής Αύστρίας, στασιάζει· 
θελει νά καταβάλλη τόν κηρυχθέντα άπ’ αύτής ανε
ξάρτητον Πάνοντής Κροατίας ι έλασιζ μέ τούς ορε
σιβίους Σλάβους του· άλλά ήττάται. ίπο.ττεύει , 
ότι ή Αύστρία ύποκινεϊ κρυφίως τόν Σλάβον διά νά 
καθυποτάξη αύτήν καί κενεϊ όπλα κατά τοϋ Αύτο- 
κράτορος, τού οποίου καί φονεύει έπί τής γεφύρας 
τής^Πέστης τόν άπεσταλμένον, στρατηγόν Λαμπέργ.

II κατα τής Ουγγαρίας δυσμένεια τής αύτοκρα- 
τορικής κυβερνήσεως ερεθίζει τόν όχλον τής Βιέν
νης, άπαναστατούντα τρίτον ήδη καί, έν τή παραφο
ρά του, έπαγχονίζοντα τόν ύπουργόν τών στρατιω
τικών Λατούρ.

0 αύτοκράτωρ εγκαταλείπει πάλιν τήν πρωτεύου- 
σάν του, έν ή προ μικρού μόλις ειχεν επιστρέφει, καί 
ομνύει νά έκδικηθή τήν νέαν ταύτην τοϋ λαοϋ 
κακουργίαν.

Εις μίαν τών επαρχιών εύρίσκετο στρατηγός τις, 
οστις κατά τήν έν Πράγα έπανάστασιν τών Βοεμών 
άόακρυτος ειχεν ιδεΐ την γυναίκα του πίπτουσαν 
νεκράν άπό μίαν σφαίραν τών επαναστατών, ό Βεν- 
δισγραιτ,. Γούτον αποστέλλει πληρεξούσιον αντιπρό
σωπόν του κατά τής Βιέννης καί παρακολουθούσα 
αύτον δέκα μυριάδες άνδρών συμ.πορευομένων καί 
τών μυρίων μαχίμων Κροατών τοϋ Γέλασσίτζ.

ύ στρατός μετά τών δύω αρχηγών του Βινδισ- 
γραίτζ καί Γελασίτζ παρουσιάζεται ενώπιον τής 
Βιέννης, προσκαλεϊ αύτήν νά παραδοθή, άλλ’ αύτη 
δεν ύπακούει.

Τότε πολιορκεϊται ή αύτοκρατορική πόλις καί 
κυριεύεται εξ έφοδο.υ, ούδ ικανή ή ακαδημαϊκή 
φαλαγς να σωση αύτήν άπό τάς βόμβας τών πορ
θητών. Τίθεται δε καί αύτη εις κατάστασιν πο
λιορκίας, καί ή σημαία τοϋ στρατοδικείου στήνεται 
έν μέσφ αύτής. Συγχρόνως ή εθνική τής Αύστρίας 
σονελευσις διαλύεται καί έκ Βιέννης μ,εταφέρεται 
εις Κρεμσίρ, πόλιν μόλις εχουσαν τεσσάρων χιλιά
δων κατοίκους.

0 Αύτοκράτωρ μετά τής οικογένειας του έδρεύει 
ήδη εις όλμυτζ, ολιγάνθρωπον, άλλ’ όχυρωτάτην 
πολιν τής Μοραβίας. Τά τελευταία λυπηρά συμ· 
βάντα τής εκτεταμένης αυτοκρατορίας του, ή άλωσις 
τής Βιέννης, ό μετά τών Ούγγρων άποφασισθείς 
πόλεμος, συγκίνοϋσϊ τήν αγαθήν καρδίαν του, άλλά

Αλλ’ άρά γε θεωρείται τετελεσμένη καί ή έπανά- 
στασις τής Γαλλίας; Η Γαλλία άπό τοϋ 1792 
μετέβαλλε πεντάκις ή έξάκις συντάγματα. Τί παρά
δοξον δέ άν είναι πεπρωμένον νά μεταβάλη καί 
τό παρόν ;

Η έκλογή έν τούτοις τού προέδρου τής δημο
κρατίας έπεραιώθη, μετ’άκρας τάξεως καί ησυχίας» 
καί ύπέρ τά εξ εκατομμύρια ψήφοι πρόεδρον άνεφώ- 
νησαν τόν Λουδοβίκον Ναπολέοντα Βοναπάρτην. Ο 
ύπέρ τής σωτηρίας τής γαλλικής κοινωνίας κατά τόν 
Ιούνιον προκινδυνεύσας στρατηγός Καβαινιάκ μόλις 
έλαβεν έν καί ήμισυ έκατομμ.ύριβν ψήφων, δέκα.' 
δέ μόνον χιλιάδας ό Λαμαρτίν! £ί τής άστασίας 
τών ανθρωπίνων πραγμάτων !

Εν τώ μέσω δέ όλων τούτων τών συμβάντων καί 
τών μεταβολών είναι άξιον παρατηρήσεως, ότι αί 
επικράτεια', όσαι κατά τά προλαβόντα έτη έταράσ- 
σοντο, διέμεναν άτάραχοι, ώς ή Ισπανία, Πορτογαλλια, 
καί ή μικρά μας έλλάς. Εις Αγγλίαν όλίγιστό·ν το 
μέρος 'τοϋ όχλου έζήτησε νά κινηθή , άλλ’ ούδέν 
κατώρθωσεν "τό δέ εύδαΐμον Βέλγιον ούδ’ έταράχθν, 
ποσώς, εί καί τής έπαναστάσεως ό κρατήρ άνήφθη 
εις τά πρόθυρα αύτοΰ, διότι το Βελγιον ηύτηχησε 
νά έχη άρίστην πολιτείαν, άριστον άνακτα, καί 
άριστον λαόν.

Είναι περιττόν σχεδόν νά είπωμεν, οτι την Ρωσ— 
σίαν ούδέ μακρόθεν καν προσήγγισεν ή θύελλα αυτή»

Αλλ’ούτε λ Τουρκία διεταράχθη ποσώς, έξελθοϋσα. 
μόλις άπό δύο μερικάς στάσεις, τήν τοϋ Γκιο’Λεκχ 
εις τήν Αλβανίαν, καί τού Ππετερχάμπεη εις τά όρν» 
τής Καρδουχίας- w

Ολοι οί υποτελείς αύτγ λαοί έμειναν ήσυχοι έκτος 
τής Βλαχίας, όπου έπαχθής τις έπιτόπιος διοίκησις 
παρέσυρε τόν λαόν εις έπανάστασιν.

Εις πλησιέστατον τής Εύρώπης μέρος, τήν--Αφρι
κήν, δύο λίαν σημαντικά συμβάντα έχομεν νά ση- 
μειώσωμεν, τήν ύποταγήν τοϋ Απτέλ Καόερ εις 
ίτήν Γαλλίαν, όλίγας ημέρας πρό τής πτώσεως της 
ί βασιλείας, καί έσχάτως ήδη τόν θάνατον τοϋ Ιμ-. 
ΐπραήμ πασά, τοϋ μεγάλου τούτου στρατάρχου τής 
Ανατολής, άντιβασιλέως τής Αίγυπτου, δύο 0έ μόλις 
μήνας καθεσθέντος έπί τοϋ θρόνου, Sv άνήγειρεν ·η 
πανούργος μεγαλοφυία τού πατρός καί έστερέωσεν 

Ι ή ανδρεία τοϋ υιού.
Καί τοσαϋτα είναι καί τής γηραιάί 

τολής τά συμβάντα, άτινα όμως δέν έλυσαν βεβαίως 
[τό ανατολικόν ζήτημα, τό τοσοϋτον έπασχολήσα* 
άλλοτε τήν εύρωπαϊκήν διπλωματίαν, άλλ ούτε τό 

Ιέκίνησαν βήμα καν εις τά έμπρος ...
1 Αν δέ προχωρησω[/χν ενδότερον εις ττ4ν Ανχτολην^. 
Ιθελου.εν ίδεΐ" καί fui προητοιμαζόμενον δράμα „ 
όαοιον μέ τό διαδραματισθέν κατά τά 1846. Και. 
οί ύποταχθέντες έσχάτως ύπό τών Αγγλων Ινδοι 

Ιτής Πουνιάβης ένόμισαν, ότι ήλθε δι’αυτούς ή φιγμ’ΐ* 
ν’άποτινάξωσι τόν ξένον ζυγόν .. . Επανεστησα^. 

Ιλοιπόν, καί εις τίνα τών πόλεων των ό ινδικός φρατος 
{κατέσφαξεν άπαντας αυτού τούς αξιωματικούς, όντας 
{Αγγλους. 0 αρχηγός τής αποστασίας ενναι ά νέος 
Χαττάρ Σίγγ, έχων 35,000 στρατόν. Ο 

|τών Ινδιών Λαλουζή προετοιμάζει 70,000 και -Ο
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τόν ένασχολεΐ συγχρόνως καί ή σκέψις τής μελλού- 
σης τύχης τής έπί τοσαϋτα έτη ήγεμονευσάσης οικο
γένειας του.

Συγκαλεϊ λοιπόν περί εαυτόν άπαντας τούς υπουρ
γούς του, τούς δύω αρχιστρατήγους του, καί τήν 
πρωίαν τής 2 δεκεμ-βρίου (20 νοεμβρίοο) άπεκδυε- 
ται τής αύτοκρατορικής αξίας, βασιλεύσας δέκα 
τέσσαρα έτη, ύπέρ τού δεκαοκταετούς ανεψιού του 
Φραγκίσκου Ιωσήφ, δεύτερος ούτος παραιτηθείς 
εφέτος ήγεμών, μετά τόν Λοδοβϊκον τής Βαυαρίας 
ύπέρ τοϋ υιού του Μαξιμιλιανοΰ.

Αλλ’ ενώ συνέβαινον ταϋτα έν Αύστρία, εις μεν 
τό Βερολίνου, 'όπου, κατά μίμησιν τής Βιέννης δεν 
έλλειψαν αί έπαναστάσεις καί ή τοϋ αίματος χύσις, 
ό Βασιλεύς έδίωκεν άπό τής πρωτευούσης τήν άφη- 
νιάσασαν Συνέλευσιν, μεταθέτων αύτήν εις Βραν- 
δεμβούργ, τίθεται δέ συγχρόνως τό Βερολίνον εις 
κατάστασιν πολιορκείας. Αίφνης δε την 6 δεκεμ-1 
βρίου διαλύει τήν συντακτικήν Συνέλευσιν καί προικο
δοτεί μόνος του τήν Πρωσσίαν διά συντάγματος 
φιλελευθερωτάτου. Εις δέ τήν Ρώμην, ό λαός όρ-Ι 
γισθείς κατά τοϋ υπουργείου, τό όποιον ΰποπτευει 
ώς άντεπαναστατικόν, δολοφονεί τον πρωθυπουργόν 
Ρώ σ:ην, πολιορκεί εις τό Ούτανιζανόν του τόν Πάπαν, 
τού όποιου τούς κεραυνούς άλλοτε έτρεμαν όλοι οι
λαοί τής Αυσεως, καί ένώπιον τών οποίων έκλινονί 
γόνυ αύτοί.οί βασιλείς καί αύτοκράτορες αύτής.I 
Μόλις δέ δύναται ό κατά τούς δυτικούς αντιπρόσ
ωπος ούτος τοϋ Χριστού έπί γης, ν’άποδράση διά 
νυκτός, καταφυγών εις τήν Γαέταν τής Νεαπόλεως,! 
καταλυομένης ούτω τής θεοστηρίκτου νομιζομένης 
Παπωσύνης.

Πετώντι καλάμω έπεξήλθομεν τά κυριώτερα τών
έφετεινών συμβάντων. Αλλ έκ τής ταχείας ταυτηςί 
επόψεως ευκολον νομίζομεν είναι εις έκαστον νά 
εΐκάσφ, ότι τοϋ πολύπλοκου καί αιματηρού τούτου 
δράματος κεϊται πόρρω είσέτι η λύσις.

Τά δύω αποφασιστικά μ-έτρα τής τε Αύστρίας 
καί Πρωσσίας έπέρανον άραγε τήν γερμανικήν κίνη- 
σιν; Τί γίνεται ή-Γερμανική Ενότης ; Εις Φραγκο- 
φούρτην, όπου επίσης είχε ρεύσει αίμα, οπού επίσης 
έπανελήφθησαν αί δολοφονία', και ή πολιορκεια, εις 
Φραγκοφούρτην εξακολουθεί νά εδρεύνι ή παγγερμα
νική Λύφοκρατορία καί επίτροπος τοϋ μέλλοντος 
αύτοκράτορος νά ήναι ό Αρχιδούς Ιωάννης, με το 
ιδιαίτερον ύπουργεΐόν του.

Αλλ’ ή Αύστρία δέν θέλει νά είσέλθφ εις τήν 
Γερμανικήν Ενωσιν. Εις τήν Πρωσίαν υπάρχει είσέτι 
ώς πρός τούτο διαφωνία· αί δέ πλεϊσται Γερμα- 
νικαί Επικράτεια', θέλουσι τόν παγγερμανισμόν ....

Αλυτον μένει επίσης καί τό ζήτημα τής Ιτα
λικής ένότητος, τό όποιον έγέννησε τήν έπανάς-ασιν 
τής Ρώμης.

Η μεταξύ Νεαπόλεως καί Σικελίας διαφορά μένει 
έκκρεμής καί ποια έσεται λ τύχη τοϋ μεταξύ 
Αύστρίας καί Ούγγαρίας πολέμου άγνωστον, έπι 
πάσι δέ τούτοις ό μεταξύ Αύστρίας καί Λομβαρδο- 
βενετίας πόλεμος κρέμμαται ώς το ξίφος τοϋ Λα- 
•κοκλέους έπί τής κεφαλής τής Ευρώπης.
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κανόνια διά νά πολεμήση αυτούς, καί κατά τά στρα άλλ’ό δημοκράτης 

τής καθέδρας του
άνευ βραδύτητος άναβαίνει επί 
καί ζητεί νά δικαιολογη'ση τήν 

άδικαιολόγητον έλλειψίντου.
Οί λόγοι τού προοιμίου του διεγείρουσι θόρυβον 

μεταξύ τών συμποτών, οίτινες εβλεπον μετ’άνεκ- 
φράστου λύπης τάς ίνδικάς όρνιθας καί τούς πλα
κούντας ότι είχον παγόσει.

Αλλ ό άγορεύων
— Πολΐται, λέγει, ύπάρχει άρχαΐόν τι άξίωμα’, 

λέγον, ότι ι) ακρίβεια είχαι ή εύγέχεια τώχ βαα/ι- 
,ίέωχ.

— Αλήθεια ! άλήθεια ! κραυγάζουσιν οί άνυπό- 
μονοι συνδαιτη,μόνες.

— Διά ν’ άποφύγω, λοιπόν άνδρες πολΐται , τό 
μοναρχικόν τούτο άξίωμα, δέν ήθέλησα κ’ έγώ νά 
φανώ άκριβής ...

Ενθουσιώδεις χειροκροτήσεις καί άνευφημίαι διε- 
δέχθησαν τούς λόγους τούτους τοϋ δημοκρατικω- 
τάτου προέδρου καί οί πιναλέοι συμπόται κατα- 
λαμβάνουσιν ύπερευχαριστημένοι τάς έδρας των καί 
δίκην λύκων πίπτουσιν έπί τών έδεσμάτων, δικαιώ- 
σαντες πληρέστατα τόν πρόεδρον διά τήν βραδύ
τητά του, καί τό πρώτον ποτήριον προπιόντες είς 
τήν δημοκρατικήν euyvtar !

τιωτικά εθψ.α τών Αγγλων εις Ινδίας, ό στρατός 
ούτος θέλει βάλλει είς κίνησιν έν εκατομμύριων 
άνδρών. Η πλούσια καί ωραία επαρχία της Λαχώ- 
γης δέν θέλει βραδύνει ν’άποτελέσφ μέρος τών Αγ
γλικών είς τάς Ανατολικάς Ινδίας κτήσεων.

Ας μεταβώμεν είς την Ελλάδα. Αλλά τί νά είπω- 
μεν περί Ελλάδος ; Εν τώ μέσω τής γενικής άνα- 
πτύξεως, τής γενικής συγκινήσεως τών λαών, ή 
Ελλάς καθεύδει νήδυμον ύπνον. Η Ελλάς, σπαρα- 
τωμένη άπό τήν ιδιοτέλειαν, τάς άκορέβτους απαι
τήσεις καί τήν ραδιουργίαν, καί έξαντλήσασα δλας 
της τάς δυνάμεις, κεΐται έν γωνία άσημος ήδη καί 
κατγ,σχυμένη, αύτή, είς τής όποιας τάς χεΐράς έπρε
πε σήμερον νά ήναι ή τύχη τής Ανατολής. Ενώ 
δλη η Εύρώπη αλλάζει ένδυμα διά νά παρευρεθή είς 
τήν μεγάλην εορτήν τής άνεγέοσεως τών φυλΰν, ή 
Ελλάς θέλει άραγε παρουσιασθή μέ ράκη επαίτου; 
Ας έλπίσωμεν είς τήν θείαν πρόνοιαν, ήτις ποτέ δέν 
έγκατέλειπε τήν πατρίδα. Αύτη θέλει έξαποστείλει 
τό νέον έτος εύτυχέστερον.

Αλλ οί άναγνώγαι ημών καί μάλιστα αί έράσμιαι 
άναγνώστριαί μας ζητοϋσιν άπό ημάς βεβαίως καί 
τινά κοινωνικά, καίτινα άνέκδοτα .

Σπεύδομεν νά ταΐς εύχαριστήσωμεν, διότι τρέμο 
μεν τήν οργήν των ... Ταΐς λέγομεν λοιπόν, ό'τι είς 
Παρισίους, οπού τό ώραΐον φύλ.ον κινδυνεύει νά 
μεταβάλλη φύσιν επί τά άνδρικώτερον , πολλαί 
κυρίαι συνεκρότησαν πολιτικόν συμπόσιον, όνομασθέν 

‘ΣυμπέΰιοΓ των όηνοχρατισοΛχ xoiroxitfjwrur 
yvratx&r.

Το συμπόσιον τοϋτο έκαμε πολύν κρότον είς τήν 
Γαλλίαν διά τάς γενομένας αύτού προπόσεις, είς τάς 
οποίας αί γυναίκες δέν έφάνησαν κατώτεραι τών 
άνδρών. Μία δημοκράτισσα προέπιε ποτήριον ίσο- 
χειλές καμπανίτου οίνου είς rr)r evafftr τοΰ άπίρος 
χαί· τής γνΐ'αιχύς ! Αλλη δέτις ώς γυνή , άν καί 
δημοκράτισσα, έκένωσε καί άλλο ποτήριον είς τηχ 
ΰυα.τιστίαν !

Αί προπόσεις δ’αυται καί άλλαι τοιαύτης φύσεως 
παρεκίνησαν μοναρχικούς τινας άνδρας νά είπωσι 
κακοβούλως περί τών γυναικών τά δίστιχον τοϋτο 
τοϋ Μολιέρου·

La femme est toujours femme et jamais ne sera
Que femme, tant qu’entier le monde durera.

'II γυνή πάντα γυνή είναι καί θέλει έισθαι 
Κ’ όσον ό κόσμος όιαρκεΐ γυνή θέλει καλεΐσθαι.

ή μανία δέ τών συμποσίων, ήτις έκυρίευσεν 
αίφνης τούς κοινωνιστάς δημοκράτα ς είναι άπερί- 
γραπτος. Τό ακόλουθον δέ άνέκδοτον συνέβη είς 
εν έξ αύτών.

Είς συμπόσιον, συγκροτηθέν επί καταβολή, είχον 
ήδη συνελθεί όλοι οί συνδρομηταί. Αλλ’ είς αύτών, 
ό καί πρόεδρος, δέν έφαίνετο. Παρήλθεν έν τέταρτον, 
όύο τέταρτα, τρία τέταρτα τής ώρας καί ό πολίτης 
πρόεδρος δέν ήρχετο. Μεγίστη άγανάκτησις έκυρί
ευσεν όλους τούς συνδαιτημόνας 5τε μετά παρέλευσιν 
50 άκριβώς λεπτών ό πολίτης πρόεδρος εισέρχεται]

τό τρίκλινον. Γενικός γογγυσμός προϋπαντα αύτόν,

ΓΟΡΓΙΑΣ.


