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ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΑΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Τήν 10 ίύυλίου 1553, ώραν δευτέραν μετά 
μεσημβρίαν, μέγας καννονίων κρότος άντήχησεν είς 
τά πυργία τοϋ Δούραμ-Χάουζ, παλατιού τότε τοΰ 
δουκός τοϋ Νορθουμπερλάνδ, γενικού (ξάρχου τοϋ 
βασιλείου, επί τής θέσεως όπου τήν σήμερον είναι 
η λεγομενη όδος τών Αδελφών· καί, τού σημείου 
τούτου δοθέντος, καί απείρων άλλων πυροκροτησ.ά- 
των αμέσως άποκριθέντων άπό τά μέρη όλα τοϋ 
Ταμέσεως όπου ήδύνατο νά τεθή όποιουδήποτε εί
δους ποροβόλον, συνοδία μεγαλοπρεπής (ξήλθεν άπό 
τό εϊρημένον παλάτιον, καί κατέβαινε τό φέρον είς 
τήν όχθην τοϋ ποτά μοϋ προαύλιον. Εκεί, πεντήκοντα 
λέμβοι τήν έπερίμεναν, περικεκοσμημέναι μέ χρυ- 
σοϋφαντους τάπητας, καί προσέτι μέ σημαίας, ται
νίας, άκροστόλία καί παράσημα μεταξοκέντητα 
βρίθοντα συμβόλων πολλών καί εμβλημάτων· έκά 
στη δέ λέμβος έρρυμούλκει όλκάδα μεγάλην, πλή

ρη οπλοφόρων άνδρών και μουσικών. Θαυμαστόν 
αληθώς καί μεγαλοπρεπές θέαμα! (πίστευες δέ ότι 
καί χαρμόσυνου ήτον συγχρόνως, διότι νέα καί 
ωραία βασίλισσα άπήρχετο νά (νθρονισθή είς τόν 
λεγόμενον Πύργον τού Λονδίνου· άλλά χαρμόσυνου 
δυστυχώς δεν ήτον! Αναμφιβόλως καί νέα ήτον ή 
βασίλισσα εκείνη καί ωραία· ή φύσις τήν (προίκισε, 
πλουσιώτερον ίσως παρ’ άλλην άποιανδήποτε θνη
τήν, μέ τά δώρα όλα τοϋ σώματος καί τής διά
νοιας· λαμπρόν καί περιφανές είχε τό γένος· περι- 
πλέον, παρίστανε θρησκείαν νέαν, τότε νεωστί εισα- 
χθεΐσαν είς τό έθνος, καί μέλλουσαν νά κινδυνεύσν] 
μεγάλως, ίσως καί εξ ολοκλήρου νά καταστραφή, 
άν γυνή άλλη άντιποιουμένη τόν άγγλικόν θρόνον, 
ή βασιλόπαις Μαρία, (βασίλευεν άντ’ αύτής. Θια- 
σώτας εϊ/ε, μεταξύ 4ών εκκλησιαστικών, ά'νδρας 
διαπρέποντας είς τόν κλήρον διά τά φώτα καί τήν 
εύγλωττίαν των· τέλος πάντων, τα στόμ.ατα ολα 
εγκωμίαζαν τάς (ρασμίας άρετάς της, τά έξοχά της 
προτερήματα, τά σπάνιά της θέλγητρα.... Καί 
ώστόσον, καί μ’ όλα τά λαμπρά ταϋτα πλεονεκτή
ματα, επειδή δέν ήτον ή πλησιεστέρα τοϋ άποβιιό- 
σαντος βασιλέως συγγενής, επειδή πρό πάντών ό 
περιβαλών αύτήν μέ τήν ύπερτάτην εξουσίαν ήτον 
άνθρωπος μισούμενος (ν γένει διά τήν ύπεροπτι-
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άγερωχιαν του, ό πενθερός αύτής δούξ τοΰ 

Νορθουμπερλάνδ, ή αναγόρευσες τής λέδης Ιωάννας 
Δώδλεϋ δυσπιστίας ενέπνεε καί φόβους. Οθεν καί 
όταν ό υπερήφανος δούξ ηρχετο, πάσαν πρωίαν, 
είς τό άγροκήπιον αύτής Σιών-Χάουζ, δπου διήγεν 
έως τότε μονήρη σχεδόν βίον, καί τήν συνώδευεν είς 
τό παλάτιον αύτοΰ, έν μέσω πολυκρότου συνοδίας 
ιππέων, κάμμία ευφημία, κάνεις αλαλαγμός χα
ράς, δεν τήν ύπεδε'χοντο διαβαίνουσαν. 0 λαός, 
άντί νά πανηγυρίση τήν είσοδόν της εις τήν πρω
τεύουσαν, έφύλαττεν άπ’ εναντίας σκυθρωπήν καί 
άπαίσιον σιωπήν. Ναί μέν, ή νεότης καί τό αλη
θώς έξαίσιον κάλλος της έκίνουν ζωηράν εις όλου; 
συμπάθειαν, καί ψιθυρισμός θαυμασμού ήγείρε- 
το παντού είς τήν παρουσίαν της· άλλ’ άμε'σως 
ή έμφάνισις τού Νορθουμπερλάνδ, ακολουθούντο; 
αύτήν έκ τού πλησίον, καί κυττάζοντος τό πλήθος 
με βλέμματα ζητοϋντα νά έμβατεύσουν είς τά κρύφια 
τών διαλογισμών του, έπάγονε τήν άπερίσκεπτον 
ορμήν έκείνην, καί κατηφή ανησυχίαν ερριπτεν εΐ; 
δλας τάς καρδίας.

Τήν προτεραίαν, ή λέδη Ιωάννα Δώδλεϋ, γνω
στή μάλλον ύπό τό ό'νομα τής οικογένειας της ώς 
Ιωάννα Γρε'ΰ, έπληροφοοήθη περί τοϋ ύψηλοΰ της 
προορισμού, ή μάλλον, καθώς ή ιδία τότε τό είπε, 
περί τής ό-όε^/ας εέμαμμέχ;^ της.

Πρό τριών ημερών, Εδουάρδος ό Γ' δεν υπήρχε 
μεταξύ τών ζώντων. Ο Νορθουμπερλάνδ, κατ’ άρ
χάς μέν έκράτησε μυστικόν τό συμβάν τούτο, έλ- 
πίζων, διά πλαστών έπιστολών, ν’ άπατήση πρός 
καιρόν τάς δύω βασιλόπαιδας, Μαρίαν καί Ελι
σάβετ, άδελφάς τοϋ άποβιώσαντος μονάρχου- 
άλλά μαθών, ότι όλαι του αί προφυλάξεις αϋταιάπέ- 
βησαν μάταιαι, καί ότι ή άγγελία τού θανάτου του 
είχε φθάσει εις αύτάς, άπεφάσισεν αίφνης νά ρίψη 
τήν προσωπίδα, καί ν’ άναγορεύση βασίλισσαν τήν 
νύμφην του.

Πρός τόν σκοπόν τούτον, συνοδευόμενος άπό μέλη 
τινά τού ιδιαιτέρου συμβουλίου, μετεβη εις Σιών- 
Χάουζ, καί άνήγγειλεν εις τήν Ιωάνναν ότι, κατά 
τό διάταγμα τοϋ τελευταίου βασιλέως (τό όποιον 
διά ραδιουργίας κατώρθωσεν ό δούξ 'ά λάβη), 
έπροσχαλεϊτο εις τήν διαδοχήν τοϋ θρόνου.

Η λέδη Γρέύ άπεποιήθη εύθύς τήν ύπερτάτην 
αξίαν, κηρύξασα άδιστάκτως τά δικαιώματα τών 
αδελφών τοϋ Εδουάρδου, καί εΐποΰσα μετά ταϋτα 
τά έξής·

« Δέν είμαι τόσον νέα ώστε νά μή γνωρίζω τάς 
» προδοσίας τής τύχης, καί νά μήν ήξεύρω νά προ- 
»φυλαχθώ. Αν ή τύχη πλουτίζη τινάς, σκοπόν
• έχει μετά ταύτα νά τούς άπογυμνώση· άν ύψόνη 
» άλλους, αιτία είναι διότι θέλει νά λάβη άκολού- 
ιι θως τήν ήδονήν νά τούς κρημνίση- Ανθρωπος οστις 
α άπέλ.αβε χθες τά δώρα τής εύνοίας της, γίνεται
• σήμερον παίγνιόν της. “Αν τήν άφήσω τώρα νά 
ιι με στέψη, Οά βιασθώ αϋριοννάτής αποδώσω, συγ- 
ιι χρόνως ίσως, καί τό στέμμα καί τήν ζωήν... Επει- 
» τα, ποιος είναι ό θρόνος τόν όποιον ή δολία της 
■ι χειρ είς έμέ προσφέρει ; Θ,.όνος βιαίως, αίσχρώς 
ι άρπαγείς άπό τήν έξ Αοαγώνος Αίκατερίναν θρό-

» νος τόν όποιον έπλήρωσε μέ τήν κεφαλήν της Αννα 
•ι ή Βολένα, καί ά'λλαι μετ’ αύτήν. Διατί λοιπόν 
» θέλετε ν’ άναμιχθη τό αϊμά μου μέ τό αίμά των ; 
» Διατί θέλετε νά προσφέρετε είς δλοκαύτωμα καί 
» άλλο άκόμη θύμα; »

Ικανάς ώρας έπεμεινεν άρνουμένη τοιουτοτρόπως 
ή ίωάννα’ άλλά τέλος πάντων, ύπείκουσα εις τάς 
προτροπάς τών συγγενών της, καί κατ’ έξοχήν εις 
τάς θερμάς ικεσίας τού συζύγου της, τού λ.όρδου 
Γυιλφόρδ Δώδλεϋ, τόν όποιον περιπαθώς ήγάπα, 
ήναγκάσθη νά ένδώση. . . ,

Τήν επαύριον τό πρωί, μεταβάσα, ώς είπαμεν, 
είς Δούραμ-Χάουζ, έδέχθη έκεΐ τό σέβας τών ύπη- 
κόων της, καί έφιλεύθη εις γεύμα πολυτελές, πρό 
τού νά πορευθή μετά μεγάλης πομπής είς τύν Πύρ
γον τοΰ Λονδίνου, όπου, κατά τά αρχαία έθιμα, οί 
βασιλείς τής Αγ- λίας έπρεπε νά διέλθουν τάς πρώ- 
τας ήαέρας τής βασιλείας των.

Η διήγησίς μας αρχίζει τήν στιγμήν τής άνα- 
χωρήσεώς της πρός τό άρχαΐον τούτο φρούριον, φρού
ριον τό όποιον (χρημάτισε διαδοχικώς καί παλά
τιον καί φυλακή τών έστεμμένων κεφαλών.

Δύω σεβάσμιοι άνσρες, άποτελοϋντες μέρος τής 
συνοδίας, ό Κράμμερ, αρχιεπίσκοπος τοΰ Καντορβερύ 
καί ό Ρίδλεϋ, επίσκοπος τού Λονδίνου, αρχηγοί άμ- 
φότεροι τής νέας εύαγγελικής έκκλησίας, κατέ
βαιναν τό προαύλιον συνομιλούντες. Ο πρώτος, 
άφού έστρεψε τα βλέμματά του πρός τό π) ήθος 
τό περιστοιχίζον τό Δούραμ-Χάουζ, καί μένον ακί
νητον καί σιωπηλόν καθώς τήν πρωίαν, είπεν αί
φνης πρός τόν δεύτερον

— Η σιωπή αυτή, μυλόρδε, τίποτε καλόν δέν 
προαναγγέλλει· άν δέν άπατώμαι, εις τό βάθος 
τών καρδιών τούτων βασιλεύει μεγάλη καί έπι- 
κίνδυνος δυσαρέσκεια. Τοιαύτη δέν είναι ή συνήθης 
υποδοχή τών αξιότιμων πολιτών τοϋ Λονδίνου εις 
τελετάς τόσον λαμπρά;, καθώς αύτήν τήν οποίαν 
ή Αύτού Εξοχότης ό δούξ τοϋ Νορθουμπερλάνδ σή
μερον ήτοίμασεν.

— Εχετε δίκαιον, μυλόρδε, άπεκρίθη ό Ρίδλεϋ· 
τό άκροατή.τιον ένώπιον τοϋ όποιου έκηρυςα σήμε
ρον τόν θειον λόγον, εις τόν ναΟν τοϋ Αγίου Παύ
λου, (τόλμησε νά μουρμουρίση όταν άπε'δειζα έναρ- 
γώς, νομίζω, ότι ή νόθο; γέννησι; τής Μαρίας και 
τής Ελισάβετ τάς απέκλειε τών όικαιωμάτων τοϋ 
θρόνου. Είς μάτην τούς απέδειξα ότι, άν άνεί- 
χοντο νά βασιλεύση ή Μαρία, θά έπιπταν πάλιν 
εύθύς είς τό σκότος, εί; τήν είδοιλολατρείαν· είς 
μάτην έξεθείασα τάς άρετάς τή; νέας μας βασιλίσ
σης· είς μάτην τού; ανήγγειλα ότι ήτοιμά,ετο 
νά έκτελέση τά σοφά διατάγματα τοϋ εύσεβοϋς 
προκατόχου της· μέ άφιναν μεν νά λέγω, άλλ έξ
ήλθαν όλοι μέ πρόσωπα ανθρώπων αποφασισμέ
νων νά μήν αναγνωρίσουν ποσώς τήν άςιοθρήνητον 
πλάνην των.

—Ναί, ναί, είναι όλα προμηνύματα μεγάλων 
πολιτικών ταραχών, άπεκρίθη στενάζων ό Κράμ- 
μερ, καί, μολ.ονότι εί; ημάς δέν έδόθη νά προγνω- 
ρίζωμεν τό μέλλον, φοβούμαι διά τήν έκκλησίαν 
μα; προσεγγίζοντας σκληρού; καταδιωγμούς. Ο

άς φυλάττη τήν βα-Θεός άς μάς σώση ! ό Θεός
σίλισσαν ίωάνναν, τήν βεβαίαν καί ασφαλή προ-
στάτιν μας ! Α.ν ή Μαρία βασιλεύση..............

—*Αν βασιλεύση ή ύποκρίτρια καί ψευδευλα
βής αύτή γυνή, τόν διέκοψεν ό Ρίδλεϋ συσπών τά 
όφρύδια, ή Σεβασμιότης Σου καί έγώ δέν θά βραδύ- 
νωμεν νά λ.άβωμεν είς τόν Πύργον τήν θέσιν τοϋ 
Γάρδινερ καί τού Βόννερ .... Αλλ’ άν ύποθέσωμεν 
ότι οί φόβοι μας είναι αληθείς, άν ύποθέσωμεν 
ότι ήμέραι πονηραί έρχονται, ότι ή Ρώμη καί αί 
βδελυρίαι της θά ύπερισχύσουν έκ νέου, καί ή έκ- 
κλησία μας έχει ανάγκην μάρτυρος, ιδού έγώ, είμαι 
έτοιμος.

—Καί έγώ έτοιμος είμαι, άνεκραξεν ό Κράμμερ 
μέ τόνον θρησκευτικού ενθουσιασμού.

Οπισθεν αύτών ή'ρχοντο δώδεκα Γάλλοι λαμπρώς 
ένδεδυμένοι* έφόρουν ούτοι ύπενδύτας άπό ύφασμα 
δαμασκηνόν λευκόν μέ χρυσά; ράβδου;· έπενδύτας 
κοντούς άπό βελούδον κόκκινον, ένδεδυμένου; έσω
θεν μέ μεταξωτόν ίοβαφές, καί σαρκόχρα βρακία.
Οί εύγενεΐς ούτοι άνδρες, ζωηροί, εύκίνητοι, εύρω
στοι, άπετέλουν τήν συνοδίαν τοϋ κυρίου Αντωνίου 
Νουάλ, πρέσβεως τοΰ βασιλέως τή; Γαλλία; Ερρίκου 
τού Β’. Ηκολούθει μετά ταύτα ίσο; αριθμός ιπποτών 
Καστιλλίων, οπαδών τού κυρίου Σίμωνος Ρενάρ, πρέ
σβεως τοΰ αύτοκράτορος Καρόλου τού Ε. Φορούν - 
τες βελούδα μαύρα, χωρίς κανένα στολισμόν, οί 
Ισπανοί ούτοι διέφεραν το'σον τών κομψών Γάλλων 
κατά τήν σοβαρότητα καί ε’μβρίθειαν τών κινημά
των των, όσον καί κατά τήν απλότητα τών εν
δυμάτων.

0 Σίμων Ρενάρ δέν ήτον όλιγώτερον σεμνώς έν- 
δεδυμένος· μόνον κόσμημα έφερε τό παράσημον τοϋ 
Χρυσού Δέρατος. Καί ώστόσον, έν μέσω όλης τής 
λαμπρά; ταύτης συνοδίας, αύτός ίσως είλκυε καί 
προσήλονε περισσότερον τήν προσοχήν τών άνθρώπων. 
Επειδή πρόκειται νά παραστήση πρόσωπόν έξοχον είς 
τήν ιστορίαν ταύτην, δέν είναι ίσως εκτός τού προχει- 
μένου νά ένδιατρίψωμεν λεπτομερέστερον είς τά τή; 
εξωτερικής μορφής του. Τά ανάστημά του δέν ήτον 
υψηλόν· ήτον ισχνός, πλήν εύρωστος· τά πρόσω
πόν του, μελαγχροινόν εί; άκρον, έφαίνετο άκόμη 
μελαγχροινότερον διά τή; άντιθεσεως αύτού πρός τάν 
πιόγωνακαί τόν μύστακα, όντας σχεδόν λευκού;· 
είχε μακράν καί κυρτήν τήν ρίνα· οί δέ κατάμαυ- 
ροι οφθαλμοί του ήστραπταν τόσον, ώστε ολίγοι 
άνθρωποι ήδύναντο νά υποφέρουν τήν λάμψιν τοϋ αύ- 
ς-ηρού καί έρευνητικούτου βλέμματος. Καί τά κινή
ματα του ολα καί ήέζφρασι; τοϋ προσώπου τουείχάν 
τι μυστηριώδες, έμπνέον φόβον ό δε φόβος ούτος δέν 
ήτον άλογος, διότι ποτέ δέν έσυγχώρησεν ύβριν, 
ούτε κάνέν μέσον έκδικήσεως άφήκε ποτέ άμετα- 
χείριστον. Διπλωμάτης έπιτήδειος, χαίρων είς ύπε'ρ- 
τατον βαθυ-όν τήν εύνοιαν τοϋ ισχυρότερου τών 
ήγεμόνων τής Εύρώπης, διαθετών, καθώς έλέ- 
γετο, θησαυρούς απείρους , εχθρός αδυσώπητος, 
φίλος άπιστος, εραστής επικίνδυνος, αναμιγνυόμενος 
είς όλας τάς πολιτικά; ραδιουργίας, είς όλας τάς 
συνωμοσίας, ό Σίμων Ρενάρ έχρημάτισεν ικανόν 
καιρόν υποκείμενον έκπλήξεως καί φρίκης εις

τήν αύλήν τού Εδουάρδου" εϊλκυσε δέ συγχρόνως 
τάς υποψίας καί τήν ζηλοτυπίαν τού Νορθουμπερ
λάνδ, θεωρούντο; αύτόν ώς επικίνδυνον αντίπαλον. 
Διενέξεις συχναί είχαν άναφυή μεταξύ τών δύω 
τούτων πολιτικών άνδρών, ισχυρών έπίσης καί φο
βερών άμφοτέρων. Τήν σήμερον όμως, ό δούξ, ευ
ρισκόμενος είς Θέσιν άκροσφαλή καί κρίσιμον, (νό
μιζε φρόνιμον νά έπιβάλη είς τήν έχθροπάθειάν 
του άνακωχήν, ύπαγορευομένην άπό τάς περιστά
σεις, και νά πλησιάση, πρός ώραν τούλάχιστον, τόν 
άνταγωνιστήν του τούτον, τού οποίου ή κακή πρός 
αύτόν διάθεσις, άπροκαλύπτως κ.ηρυττομένη, ήδύ
νατο καιρίως νά τόν βλάψη.

Προικισμένο; μέ περισσοτέραν παρά τήν άναγ- 
καιούσαν είς αύλικόν άζίαν, καί μή στερούμε νος 
τοιαύτη; μήτε ώς διπλωμάτης, άλλ’ ύποδεέστε- 
ρος ων κατά τήν πανουργίαν, τήν τόλμην, καί τήν 
άνωτέραν ικανότητα τοϋ συμπρεσβευτού του, ό 
πρέσβυς τής Γαλλίας Νουάλ θά ήτον ανίσχυρος 
αντίπαλος κατά τοϋ Ρενάρ, άν εϋρίσκοντο εί; θέσιν 
πολεμίαν μεταξύ των άλλά μίσος τότε κοινόν τούς 
ή'νονεν ! Ησαν άμφότεροι έχθροί άδιάλλακτοι τοϋ 
Νορθουμπερλάνδ· άμφότεροι είχαν όμόσει τάν όλε
θρόν του, καί τόν όλεθρον τής παρ’ αύτού αναγο
ρευόμενη; βασιλίσσης.

Μόλις έμβήκαν είς τήν λέμβον των, άπεμα- 
κρύνθησαν όπωσούν άπό τού; οπαδούς των, καί ήρ- 
χισε μεταξύ αύτών ό έξής μυστικός διάλογος·

— Πόσον νομίζει; θά διαρκέση ή παρούσα κω
μωδία-, ήρώτησε γελών δ Νουάλ.

—Ούτε μίαν ήμέοαν, ούτε μίαν ώραν, άν οί δύσ
πιστοι αυτοί, άλλα καθ ύπερβολήν δειλοί Αγγλοι 
θελήσουν νά ένωθούν μεταξύ των καί νά έμπιστευ- 
θοϋν είς (μέ.

—Νά έμπιστευθούν είς σές άπεκρίθη χαμόγε
λών πονηρώς ό Νουάλ· άλλ’ αύτοί φοβούνται πε
ρισσότερον σέ παρά τόν Νορθουμπερλάνδ.

—Χωρίς έμέ τίποτε δέν θά κατορθώσουν, άπε
κρίθη ψυχρώς ό πρέσβυς τής Ισπανίας. Ακούσε 
καλά τούτο, Νουάλ. Εγώ, ό Σίμων Ρενάρ, απλούς 
δικαστής τού Αμάν είς Φράνσιε-Κοντέ, καί αντι
πρόσωπος άνάξιος τής Αυτού Μεγαλειότητος Κα
ρόλου τοϋ Ε, κοατώ είς χείράς μου τήν τύχην τής 
γηραιάς Αγγλίας.

—Α ! ά! ά ! νά σ’ εύλογήση ό Θεός !............
Είς τήν αύλήν τοϋ Μαδρίτ, κύριε δικαστά, έγεινες, 
καθώς βλέπω, διδάσκαλος είς τήν επιστήμην τής 
κομπορρημοσύνης !

— Δέν κομπορρημονώ, κύριε, λέγων ταϋτα, άπε
κρίθη σοβαρώς ό Ισπανός. Αν είχα ένωθ-jj μέ τόν 
Νορθουμπερλάνδ καί μέ τόν Σουφόλκ, θ’ άνέβαινε 
βέβαια ή ίωάννα είς τόν θρόνον. Παρέχων δέ τήν 
συνδρομήν μου είς τό ιδιαίτερον συμβούλιον, τό 
όποιον, καθώς πολύ καλά γνωρίζεις, μισεί μυστι
κής τόν δούκα ώς ημείς, θ’ άρπάσω τό σκή
πτρου άπό τήν νύμφην του, καί Οά τό δώσω είς τήν 
Μαρίαν. Σοϋ λέγω δέ καί άλλο· μάθε οτι, άν δέν 
ήθελα νά κάμω βεβαιοτέραν τήν καταστροφήν τού 
Νορθουμπερλάνδ, είς τήν εξουσίαν μου ήτον νά 
μή τόν άφήσω νά φθάση ούτε έκεϊ όπου έφθασεν,
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Αλλά τώρα (προχώρησε τόσον, ώστε είναι αδύ
νατον είς αύτόν νά όπισθουρομη'ση.

—Τό κατ’ αύτού μισός μου δέν είναι κατώτερον 
τού (δικού σου, κύριε Ρενάρ, καί ή πτώσις του δεν 
Οά μέ χάρο ποίηση όλιγώτερον παρά σέ, ή άλλον 
όποιονδήποτε τών εχθρών του· δέν ήμποοώ δμως 
καί νά κλείσω τούς οφθαλμούς είς τήν δύναμιν 
του. Ο επιστήθιος φίλος του μέγας ναύαρχος Κλιν- 
τών είναι κύριος τοϋ Πύργου, καί ό Πύργος είναι 
πληρης στρατευμάτων καί πολεμοφοδίων τό βα
σιλικόν ταμιεΐον εύρίσκεται είς χεΐρας τοϋ δουκο'ς. 
καί στρατός καί στόλος είναι είς τήν εξουσίαν του· 
και περιπλέον, τό ίόιαίτερον συμβούλων (πεκύοω- 
σεν δλας τάς αποφάσεις του, ώμοσεν δρκον υπο
ταγής είς τήν Ιωάνναν, (κήρυξε τήν Μαρίαν νόθον, 
καί, ώς τοιαύτην, ανίκανον διαδοχής.

— Πολύ καλά ! οσα έπεκύρωσαν θά τ’ άκυοώ-
σουν............ Αλλ’ είναι καιρός, Νουάλ, νά σοΰ τά
ειπώ όλα. Ομοσε μου πρώτον έπί τών ιερών εύαγ- 
γελίων δτι ήμπορώ νά έμπιστευθώ είς σε'.

—Τά ομνύω .... Αρκεί, έπρόσθεσε χαμόγε
λών, τό σχε'διόν σου νά μή περιέχη τι εναντίον είς 
τά συμφέροντα τού βασιλε'ως καί κυρίου μου Ερρί
κου τού Β\

—Περί τούτου κρίνε σύ ό ίδιος· πρόκειται περί 
συνωμοσίας κατά τής ζωής τού Νορθουμπερλάνδ.

—Οχι δά ! . . . καί ποιος ό ενεργών τήν συνω
μοσίαν ;

—Απόψε σέ ένόνω μέ τούς συνωμότας.
—Τά ονόματα των ;
—Τί σέ μέλει ; έγώ είμαι ό αρχηγός αύτών. 

Εμβαίνεις ;
— Εύχαρίστως- άλλά κατά ποιον τρόπον ό δούξ 

Οά θανατωθή ;
— Διά τού δημίου. Τού φυλάττομεν θάνατον 

είς τό ύπαιθρον· τον θάνατον τών προδοτών.
—Πάντοτε μυστηριώδης υπήρξες, κύριε, είπε 

ξηρώς ό πρέσβυς τής Γαλλίας, καί τοιούτος είσαι 
παραποτέ σήμερον .... Μολαταύτα, έγώ έξ όλης 
καρδίας έμβαίνω είς τήν συνωμοσίαν. Τή αλήθεια, 
μεγιστην εύχαρίστησιν θά λάβω άν προσφέοω είς 
την βασίλισσαν Μαρίαν τήν κεφαλήντού Νορθουικπεο- 
λάνδ· δώρον δχι όλιγώτερον είς αύτήν εύπρόσδεκτον, 
παρά τήν κεφαλήν τού Κικέρωνος είς τήν Φουλβίαν.

—Το έδικόν μου δώρον θά ήναι άπειράκις εύπροσ- 
δεκτότερον, είπε, βλοσυρώς βλέπων, ό Σιμών Ρενάο, 
ύιότι Οά τής προσφέρω τήν ώραιοτέραν,—τήν σο- 
φωτέραν καί ώραιοτέραν, —κεφαλήν τής Αγγλίας, 
τήν κεφαλήν τής βασιλίσσης Ιωάννας.

Διαρκοϋντος τού διαλόγου τούτου, ή συνοδία ηΰ- 
ξανε, προστεθέντων μελών πολλών τού ιδιαιτέρου 
συμβουλίου, όποιοι ήσαν οί κομήτες Αρονδελ, 
Σριουσβουρύ, Ωντικτων καί Πεμπρώκ, ό λόρδος Κό- 
βαμ, δ λόρδος Ρίτς καί άλλοι τινές άνδρες διά
σημοι, μεταξύ τών οποίων δέν πρέπει νά παεαλεί- 
ψωμεν τον κύριον Γουϊλλιαμ Σεσίλ, πρώτον γραμ- 
ματεατής επικράτειας, τόν όνομασθεντα μετά ταύτα 
{israr Mpfior ΒώργΛεϋ. ό Πεμπρώκ καί ό Σε- 
σιλ εβαδιζαν ομού· μολονότι δε (προσποιούντο 
αταραξίαν, ήτον φανερόν δτι ταραχή μεγάλη τούς

(κυρίευε. Σταθείσης πρός καιρόν τής κορυφής τής 
συνοδίας, ό Σεσίλ, άρπάζων τόν βραχίονα τού Πεμ
πρώκ, είπε με ταχύτητα εις τό αύτίον του·

— Εχάθημεν, μυλόρδε! οί απόστολοί σου πρός 
την βασίλισσαν Μαρίαν έσυλλήφθησαν, καί οί πι
στοί μου ύπηρε'ται, Καιγούδ καί Αλφόρδ, ίιπέστη- 
σαν τήν αύτήν τύχην. Κατ’ εύτυχίαν, αί έπιστο- 
λαί τάς όποιας έφεραν είχαν συνταχθή διά κρυπτο
γραφίας· άλλ’ όταν άπαξ αί ύποψίαι τοϋ Νορθουμ- 
περλανδ ήγέρθησαν, ή έκδίκησίς του δέν θά βρα- 
ούνη. Εχομεν άκόμη καιρόν νά φύγωμεν· δέν ήμ- 
ποροϋμεν άρά γε νά εύρωμεν πρόφασίν τινα, ώστε 
νά καταλάβωμεν ταχέως τήν κατοικίαν σου είς Βαι- 
νάρδς-Καΐςλε ; Αν πατήσωμεν τά κατώφλιον τού 
Πυργου τού Λονδίνου, ή ζωή μας είναι είς κίνδυνον.

— Εγώ δέν ενοχοποιούμαι τόσον καθώς σύ, κύ
ριε, άπεκρίθη ό κόμης· άλλά καί τούτο άν ήτον, 
ποτέ δέν θ άπεφάσιζα ν άποφύγω κίνδυνον άπει- 
λοΰντα, καθώς εμέ, ούτω καί τούς λοιπούς συν
τρόφους μου συνωμότας. Επειτα, έπροχωρήσαμεν 
παραπολύ, ώστε δεν είναι πλέον δυνατόν νά όπι- 
σθοδρομήσωμεν. Ας γείνη λοιπόν τό θέλημα τού 
ϊψίστου· καί, όποιανδήποτε εκβασιν λαβή ή επι
χείρησές μας, έγώ τήν δέχομαι άγογγύστως. Ας 
μή λησμονήσωμεν δμως δτι εχομεν είς τά μέρος 
μας τόν Σίμωνα Ρενάρ, όστις μόνος του είναι ικα
νός ν’ άντιπαραταχθη κατά τού Νορθουμπερλάνδ, 
καί κατ’ αύτού άκόμη τού διαβόλου, άν υποθέσω- 
μεν δτι καί ό διάβολος θά κηουχθή ενάντιος μας. 
Θάρρει λοιπόν, φίλε, καί θά μείνωμεν κύριοι τού 
πεδίου τής μάχης.

— Αν είχα τήν αύτήν περί τού Ρενάρ βεβαιότη
τα, θά είχα καί πλειοτέραν άφοβίαν· άλλά γνωρί
ζω τόσον τάς καταχθονίους ραδιουργία; του, έδοκί- 
μασα τοσάκις ό ίδιο; τήν δολιότητα καί απιστίαν 
του, ώστε δέν έχω πρός αύτόν τήν παραμικράν 
εμπιστοσύνην.

— Τόν άδικεΐς, μά τήν ψυχήν μου, τόν άδικεϊς. 
Ενώ προχωρούμεν, θά σέ κάμω νά ήσυχάσης περί 
τής ειλικρίνειας του είς τήν προκειμένην περίστα- 
σιν . . . Μετ’ ολίγον δμως, διότι, βλέπεις, έκτος 
τής βασιλικής οικογένειας καί ήμών τών δύω, οί 
λοιποί όλοι έμβήκαν είς τάς λέμβους . . . Παρα
τήρησε πόσον ό καιρός μετεβλήθη αΐφνιδίως · 
τρομερά θύελλα θά εκραγή έπάνω τοϋ Πύργου τού 
Λονδίνου. Κακός οιωνό; διά τόν Νορθουμπερλάνδ !

— Η δι’ ήμάς, είπε περίλυπος ό Σεσίλ.
Τήν στιγμήν ταύτην, δυνατόν σάλπισμα α

νήγγειλε τήν προσέγγισιν τοϋ Νορθουμπερλάνδ, 
συνοδεύοντος τόν δούκα τού Σουφόλκ , πατέρα 
τής βασιλίσσης. Αδύνατον είναι νά φαντασθή ό 
άνΟρώπινος νούς πράγμα μεγαλοπρεπέστερον τοϋ 
βαδίσματος τοϋ Νορθουμπερλάνδ, ή λαμπρότερον 
τής στολής του. "Αν καί οί χαρακτήρες όλοι τοϋ 
προσώπου του, καί τό άέτειον πρό πάντων βλέμμα 
του, εξέφραζαν ακαμψίαν, άγερωχίαν, υπεροψίαν, 
ήτον είς άκρον ώραΐος άνήρ· τό άνάστημά του 
ήτον σύμμετρον , ύψηλόν , καί τό κίνημά του 
ηγεμονικόν δλον δέ τό σώμάτου είχέ τι εύγενές 
καί ίπποτικόν, ό ϊωάννης Λώδλεϋ, δούξ τού Νοα-
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θουμπερλάνδ, όφείλων είς τήν άδιαφιλονείκητονι —0 άρχηγός τής καταχθονίου ταύτης σκευωρίας 
αξίαν του, καί ιδίως είς τά σπάνια αύτού προτε- δεν είναι "Αγγλος.
ρήματα ώς πολιτικού άνδρός, τήν οποίαν κατεΐχεν — Δέν ήμπορεϊ βέβαια νάήναι ό κοϋφος, δ άμέ- 
ύψηλήν θέσιν, πεντηκοντούτης ών τότε περίπου τήν ριμνος Νουάλ! ... Α ! έμάντευσα* είναι άναμφι- 
ήλικίαν, έφύλαττε τήν ίσχυράν στάσιν καί τήν εύ- βόλως ό ραδιούργος εκείνος, ό προδότης Σίμων 
ρωστον εύκινησίαν άνδρός τριακονταετούς. ΟΣου-|Ρεναρ.
φόλκ, νεότερος όλίγα τινά έτη, έφερε πρός αύτόν. 
καθώς όλοι, σέβας καί υποταγήν τινα δειλήν, οχ1 
τόσον ένεκα τή; αξίας, δσον ένεκα τού προσωπικού

— Τό ε’μάντευσες· είναι ό Σίμων Ρενάρ,
— Οί δέ συνένοχοι αύτού ποιοι είναι;
— Δέν τούς γνωρίζω άκόμη, άλλά τούς έκαμα 

τοϋ γενικού ε’ξάρχου τού βασιλείου χαρακτήρος. |νά πέσουν όλοι είς τήν αύτήν παγίδα· καί, καθώς 
0 Ερρίκος Γρέϋ, δούξ τού Σουφόλκ, ήτον, κατά τόν οί όρνιθοθήραι, δέν θά φεισθώ ούτε τοϋ λάλου πτη.Ερρίκος Γρεύ 
παλαιόν αγαθόν χρονογράφον Χώλινσεδ νοϋ, ούτε τού άρπακτικοϋ όρνέου. Προπαρεσκεύασα

« Ανήρ λαμπρά; καταγωγής, ευγενούς δε και ευ-ιστρατηγ/μα, δια του όποιου θα διακρίνω το αληθές 
» προσιτού φύσεως· εύκαμπτος καί εΰαπάτητος ύπέρ τό άπό τό ψευδές χρυσίαν .. . Πώς θά σού φανή δ,τι

«πικρώς αν, κατα την στιγμήν της οργής του, ει- 
»πεν ή έπραξέ τι εναντίον τή; δικαιοσύνης ή τής 
«φρονήσεως· άκέραιος καί ομαλός εϊς τάς ιδιωτικά; 
ιι του σχέσεις καί αμνησίκακο;· δέν άνείχετο μέν τάς 
» ύβρεις, τάς έσυγχώρει δέ μακροθυμών δταν οί ύβρί 
ιι σταί, μετανοούντες, έζήτουν πάλιν τήν φιλίαν του 
■ί άνήρ αγαθός τήν ψυχήν καί ελευθέριος· πεπαι 
» δευμένος όπωσούν ό ίδιος, καί μέγας τών πε

-Τί;
— Τόστέμμα.
— Αληθινά ;
— ϊδού, ήκολούθησεν ό Νορθουμπερλάνδ δείξας 

αύτήν τυλιγμένην περί τήν εξουσιαστικήν του ρά
βδον, Θά τήν καθυποβάλω ύπ’ ό'ψιν των εντός ολί
γου .. . Αλλά, πρό τής άναχωρήσεώς μου, πρέπει νά 
δώσω τάς αναγκαίας διαταγάς διά τήν άναγόρευ-

» παζδευμένων προστάτης· τόσον, ώστε είς πολλούς |σιν . . , Προσκαλεσε τους κηρυκας, είπεν άποτεινο-
έξ αύτών έδείχθη αληθής Μαικήνας· δέν ήτον ύπερ-Ιμενος πρός τόν υπηρέτην.

_  __ .. . ..Λ-· «««ί I vvin/iv■ί ήφανος, δέν ήτον αγέρωχος καί ύπεροπτικός 
» ήγάπα καλή,τέρα τούς απλούς καί άπονηρεύτους, 
ιι παρά τούς πανούργους καί κόλακας.»

Ελθόντων δέ τών κηρύκων, είπε πρός αύτούς·
— Αναγορεύσατε άνευ άναβολής τήν βασίλισσαν 

Ιωάνναν είς Κρουά-Τσαίριγγ, είς Τσηψάϊδ καί είς
Οί δύω δούκες έμελλαν καί αύτοί νά καταβούν Η* ^όν τοϋ Στόλου Παραλαβετε δε φρουράν ικανήν, 

τό προαύλιου, όταν εϊς τών υπηρετών, πλησιάσας ψιθυρισμόν, μεταχειρισθητε τους
αύτούς, καί προσκύνησα; (δαΦιαίως, ένεχείρισεν <πι. ταραχοποιούς καθώς αξίςουν. Ακούετε ;
στολήν είς τόν Νορθουμπερλάνδ. Κύψας ούτος “ °?^.ός σας, Εςοχωτατε, απεκρίθησαν οι 
τό μεταξωτόν νήμα, καί συντρίψας τήν σφραγίδα, λιαμβανοντες από τας χεΐρας του το προ-
άνέγνωσε μέ βίαν τό περιεχόμενον καί κατά πρώ· |ΐ'·<Ρυέμ5ί·

Καί άπεμακρύνθησαν, ένφ ό δούξ έμβαινεν είς 
την λέμβον μέ τόν Σουφόλκ.

Προηγουμένων δύω σαλπιγκτών, είς τών λοχα
γών τής φρουράς κατέβη τότε τό προαύλιον, καί

τον μεν εσκυθρώπασε τό πρόσωπόν του, μετ’ όλίγι 
δέ μειδίαμα άγριον συνέστειλε τά χείλη του.

— Ω τού; προδότας ! είπε μέ σιγαλήν φωνήν
στραφείς --ό, τόν -ουφολκ . . . Αλλά ταγή ■ ° |^νΊξγγει·χε μ6γαλοφώνως ότι ή Αύτής Μεγαλειότης 
εχω πλέον είς τα δίκτυα, και, μα τό πολυτιμον|_, βασΩακλυ
αίμα τοϋ Χριστού, δεν μού φεύγουν πλέον !

ή βασίλισσα Ιωάννα έμβαινεν είς τήν βασιλικήν 
λέμβον. Είς τό μεταξύ τούτο, ό.ούρανός έπί τά• ' · , ■ ’, ,. . , λ, ,1 Λείχουν. Γ,'.ς .υ ιχευαςυ ιυυιυ, vuuvaiu, ciwu

— Ποιαν νεαν συνωμοσίαν ανεκαλυψες, αοελφεΙ Α , ,η , ,. λ , _ ., Γ , ' Iμάλλον εσκοτιζετο, και, μόλις σευτεοος καννονίων
ί · υ-μ-ζπ'. /vv-zff’i-/μί ό Σουτιολζ.. Ρ .ζ. λ . . . . , , * , , λ νμου ; ήρώτησεν ανησυχών ό Σουφολκ ισε τήν αγγελίαν ταύτην, ήκούσθη αϊ-
— Νέαν όχι. . . άλλ’ έκείνην τήν όποιαν υπώ-Ι^ς βροντή φοβερά, ώς φωνή απειλητική καί άπαί-

πτευα. Μόνον ότι αί σκευωρίαι των έλαβαν μορφήν σιος. οθεν όλοι οί περιεστώτες, προσβληθέντες άπά 
όριστικωτέραν καί κινόυνωδεστέραν. δεισιδαίμονα φρίκην, έμειναν έκθαμβοι καί άπό-

— Δέν ονομάζεις τούς συνωμότας . . . Αλλά ·~χηητ0ζ καθ’ ήν στιγμήν έφάνη ή βασίλισσα. Πλη- 
ίδιαιτερου συμ-|σ^Ον αύτής ήρχετο ό σύζυγός της λοοδος Γυιλφόρδ

κρότος (βεβαίωσε

συμπεραίνω
βουλίου.

ότι λαλεϊς περί
Δώδλεύ, νέος όστις 11 (κληρονόμησε μέν τό άρρε- 

Ναί, αδελφέ μου, τοϋ ιδιαιτέρου συμβουλίου, νωπόν κάλλος, τήν φιλοδοξίαν κοά τήν ύψηλοφρο- 
Ολοι είναι έχθροί μου .. . έχθροί σου . . . εχθροί σύνην τού πατρός του, δέν είχε δέ ούτε τά 
τής βασιλίσσης. Η παρούσα
ρεΐ ότι τεκταίνεται σκευωρία κατά τής ζωή; μου. Ιδουκός. ’Ηκολούθουν τό εύγενές ζεύγος αί δούκισσαι 

— 0 Θεός νά μάς λύτρωση άπό τοιαύτην συμ- Νορθουμπερλάνδ καί Σουφόλκ, ή λέδη Αστιγξ, Ου- 
κως νά πιστεύσω ότι τά|γάτηρ τής πρώτης, και παμπολλοι αλλαι δεσποιναι, 

τών περιφανέστερων
φοράν : . . . Αέν ήμπορώ όμως
μέλη τής αρχαίας μα; αγγλικής εύγενείας θά κατα-Ιύπανόροι καί άνυπανδροι, εκ 
δεχθούν νά συναριθμηθοϋν είς τό χαμερπές σύστημα!οικογενειών τοϋ βασιλείου- 
τών δολοφόνων Α ...... ’ ‘Οταν είδε τήν Ιωάνναν, ό λαός όλος, άν και
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προκατειλημμένος κατ’ αότης, άφήκεν άκουσίως' 
κραυγήν έκπλήξεως καί θαυμασμού. Ποτέ λαμπρό
τεροι καλλωπισμοί δέν έξωράϊσαν λαμπρότερα θέλ
γητρα· τό δέ βλέμμα της ήτον τόσον υπερήφανου 
καί γλυκύ ένταύτώ, ώστε, ένω επέβαλλε τό σέβας, 
έπεκαλεΐτο συγχρόνως καί τήν άγάπην. Πρό ολίγου 
εΐχε φθάσει τό δέκατον έκτον τής ηλικίας τη; 
έτος· άλλά, καί εϊς τήν παιδικήν σχεδόν ταύτην 
ηλικίαν, εϊς τό μέτωπο'ν της έφαίνετο ήδη ή φρό- 
νησις τών ωρίμων τής ζωής χρόνων. Καϊ τούτο 
διότι, μέχρι τοΰ καιρού έκείνου, διήρχετο είς τήν μο
ναξιάν και τήν μελέτην πολλά ς έκ τών ώρών αιτι 
νες, εϊς τάς λοιπά; συνομηλίκους της, παρέρχονται 
μεταξύ τών διασκεδάσεων καϊ τής απραξίας· διότι, 
άφοΰ ένησχολήθη εϊς τήν άπόκτησιν βαθύτατων καϊ 
εύρυτάτων γνώσεων, άφού έμαθε πολλά, έμαθεν 
άκόμη περισσότερον, έμαθε δηλαδή νά συλλογίζεται- 
διότι, τέλος πάντων, είς αύτήν, καθώς εί; τόν 
Αούκουλλον, ή μάθησις καί ή σκέψις, βοηθούμεναι 
άπό μεγάλην καί εύτυχή οξύνοιαν, άνεπλήροναν, 
ούτως είπεΐν, τήν έλλειψιν τής πείρας.

Καθ’ ήν δέ στιγμήν έπάτησε τήν σανιδωτήν 
γέφυραν, ήτις, χάριν εύκολία; καί ταχύτητος, εΐχε 
ζευχθή είς συγκοινωνίαν τών λέμβων μέ τήν 
όχθην, λέμβος ξένη, κωπηλατουμένη άπό νεανίαν 
εύκίνητον καί ρωμαλέον, άπεσπάσθη αίφνης άπό τόν 
βασιλικόν ς-ολίσκον, καί, μολονότι πολλοί ήθέλη.σαν 
νά τόν έμποδίσουν, έφθασεν άπροσό'οκήτως εις τού; 
πόδας σχεδόν τής Ιωάννας. Τότε, γυνή γραΐα, κα- 
θημένη όπισθεν, έσηκώθη καί έτεινε τούς βραχίονα; 
αύτής πρός τήν βασίλισσαν. Η γυνή αύτη ήτον πε- 
νιχρώς ένδεδυμένη· άπό τό σκεπάζον τήν κεφαλήν 
της άρχαιοπρεπές κάλυμμα έξήρχοντο άτάκτω; βό
στρυχοι πυκνοί καί λευκότριχες· άλλ’ ή φυσιογνω- 
μονία της ήτον πολλά έκφραστική, καί τό ήθό; τη; 
ήρεσκε πολύ περισσότερον παρότι έπρομήνυεν ή τα
πεινή της κατάστασις. Ατενίσασα αύτη πρός τήν 
Ιωάνναν ίκετικά βλέμματα, άνέκραξε·

— Χάριν, χάριν !
— Τήν έχεις άπό τούδε, άπεκρίθη εύμενώς ή 

βασίλισσα.
Καί, σταθεϊσα ολίγον, έπρόσθεσε·
—Τί θέλεις-,
— Νά σε σώσω. . . . Διά τούς οίκτιρμούς τού 

Θεού, μή πηγαίνης είς τόν Πύργον !
—Καί διατί, καλή μου μήτερ ,·
—Μή μ’ έρωτας ! έπανέλαβεν ή άγνωστος, πυ- 

ρίνους έχουσα τού; οφθαλμούς καί συνοδεύουσα τού; 
λόγου; της μέ νεύμα τρόπον τινά έξυυσιαστικόν. Μή 
μ έρωτά;, άλλά μόνον ακούσε τήν συμβουλήν, 
μου .... Ιού τό λέγω καί πάλιν, μή πηγαίνη,ς εί;Ι 
τόν Πύργον ! Είς τόν Πύργον εΐναι κίνδυνος .... 
κίνδυνος διά σέ .... διά τόν σύζυγόν σου .... 
κίνδυνος διά πάν ό,τι έχεις προσφιλές .... Επί- 
στρεψε, ένώ είναι άκόμη καιρός, έπίστρεψε είς τήν 
ερημιάν σου τού Σιιϋν-Χάουζ .... Εκδύσου τά βα
σιλικά σου ενδύματα .... Αποδος τό στέμμ,α είς 
έκείνην άπό τήν οποίαν τό ήρπασες, καί τότε μα- 
κρά καί εύδαίμων ζωή σέ περιμένει. *Αν ό'μως 
βάλης τόν πόδα σου εί; τήν λέμβον ταύτην, άν

πατήση,ς τό κατώφλιον τού Πύργου, όζπρώτος -Ηλιος 
τού ερχομένου έτους δέν θά λάμψη έπί τής κεφα
λής σου !

—Φύλακες, έκραξε, προβάς είς τό έμπροσθεν, ό 
λόρδο; Γυιλφόρδ Δώδλεϋ’ άπομακρύνατε τήνμάγισ
σαν ταύτην καί τάν σύντροφόν της, καί φυλάξατε 
τους άσφαλώς !

—Ησύχασε, άγαπητέ μου λόρδε, εΐπε ή Ιωάννα 
μέ γ-λυκύτητα άκαταμάχητον. Η πτωχή αύτη γυνή 
παραφρονεί.

—Οχι, μιλεδή, δέν παραφρονώ, μολονότι έ
παυα πολλά ώστε νά παραφρονήσω.

— Ημπορώ ν’ άνακουφίσω τάς συμφοράς σου ;
— Οχι κατ’ άλλον τρόπον, είμή άκολουθούσα 

τήν συμβουλήν μου. Δέν έχω άνάγκην κάνενός πράγ
ματος. . . . έκτος τού τάφου.

— Ποία είσαι σύ, ήρώτησεν όργίλως ό λόρδος 
Δώδλεϋ, ήτις τολμάς νά λαλης μέ τόσον θάρρος 
πρός τήν βασίλισσαν σου ;

— Είμαι ή Γώννωρ Βράζ, τροφός τοϋ ποτέ λόρ
δου προστάτου Ερρίκου Σεϋμούρ, δουκός τού Σόμ
μερσετ, καταδικασθέντος εί; θάνατον, χάρις είς τάς 
στυγερά; ραδιουργίας τού πατρός σου !

—Γύναι, μάθε οτι όσα λέγεις τά λέγεις με 
κίνδυνον τής ζωής σου.

—Τό ήξεύρω, άλλά διά τόν φόβον τούτον δέν 
θά σιωπήσω. 4Αν κατορθώσω νά σώσω άπό τόν 
προφανή του όλεθρον τό νέον καί ώραΐον τούτο πλά
σμα, τό όποιον τά τεχνάσματα τού πατρός σου 
εφεραν είς τόσον φοβερόν κίνδυνον, ολίγον μέ μέ
λει διά τήν τύχην μου. Θά πληρώσω άκριβά τήν 
τόλμην μου, δέν άμφιβάλλω· θά παραταθή ή τι
μωρία καί μέχρι τού έγγόνου μου αύτού, τόν 
όποιον έδώ βλέπεις. Αλλά, καί άν οι λόγοι μου 
ούτοι θά ή,ναι οί έσχατοι τοϋ στόματός μου, 
καί άν άκόμη ό θάνατος τού τελευταίου τούτου 
γόνου τοϋ αΐμ.ατός μου θά ηναι συνέπεια τής 
τόλμης μου, έπρόσθεσε θέτουσα τήν χεΐρα είς τόν 
ώμον τού κωπηλάτου όστις ήγερθη άμέσως, δεν θά 
παύσω νά σάς λέγω- Μή πηγαίνετε είς τόν Πύργον· 
μή πηγαίνετε !

— Ασκεπή κράτει τήν κεφαλήν σου έμπροσθεν 
τής βασιλίσσης, άχρείε .' εΐπεν είς τών δορυφόρων 
ρίπτων κατα γής τόν πίλον τοϋ νέου μέ τήν άκραν 
τού όπλου του.

— Δέν είναι βασίλισσα μου, άπεκρίθη άφόβω; 
ό νεανίας. Βασίλισσά μου είναι ή Μαρία . . . . 0 
Χριστός καί ή Παναγία νά τήν φυλάττουν !

—Ησύχασε, Γιλβέρτ ! εΐπεν έςουσιαστικώς ή 
Γώννωρ.

— Προδοσία! προδοσία! έκραύγασάν τινες τών 
εύγενών. Θάνατος εϊς τούς δύω προδότα; !

— Κάνεις μή τούς κακοποιήση, εΐπεν ή ’Ιωάννα· 
άς τούς άφήσουν νά φύγουν ελεύθεροι. Ημείς, μυ
λόρδε, άς πηγαίνωμεν εί; τάν Πύργον.

—Λκουσέ με, εύγενεκή κυρία, προτού νά μά; χω
ρίσουν, έπανέλαβεν ή γραΐα· ακούσε με, σέ παρακα
λώ !.. . Είς παλάτιον όχι, είς φυλακήν προβαί
νεις . . . Ιδε τόν ούρανόν τούτον, διασχιζόμενου 
άπό τάς άστραπάς· πρό μιάς στιγμής, ήτον καθα

ρός καίεύδιος,ώς προσμειδιών πρός όλου; ήμάς· άμα 
ήλθες, ζοφερό; έγεινε καί απειλητικός. Είναι οιωνός 
τόν όποιον άφρόνως περιφρονεΐς!

—Εξω! έξω ! άνέκραξεν ό λόρδος Γυιλφόρδ.
—Καί σύ, λόρδε Γυιλφόρδ Δώδλεϋ, ήκολούθησεν 

ή Γώννωρ, ό ένωθείς μέ τόν άτιμον πατέρα σου 
καί προσπάθησα; νά πείσης τάν σύζυγόν σου νά δε- 
χθη τό στέμμα, μήν έλπίσης ποτέ νά κυβερνήτης 
τό βασίλειον τούτο. Είς τάς χεΐρας τού πατρός 
σου, είσαι νευρόσπαστον ετεροκίνητο·/. Αφού χρτ,σι- 
μεύσης εί; τού; σκοπούς του, θά σέ ρίψη κατά μέ
ρος, ή θ’ άπαλλαχθή άπό σέ, καθώς άπηλλάχθη 
άπό τόν λόρδον Σεϋμούρ, διά τού δημίου· ή καθώς 
άπηλλάχθη άπό τόν κυρίαρχον αύτού ’Εδουάρδον 
τόν ΣΤ', διά τού δηλητηρίου.

—Κακότροπε! έψιθύρισεν ό Δώδλεϋ ... Ας τήν 
ρίψουν είς τήν φυλακήν !

—Οχι, άγαπητέ μου λόρδε, είπεν ή Ιωάννα. 
Δέν βλέπει; ότι τά φανταστά παράπονα τής δυσ
τυχούς ταύτης διετάραξαν τό λογικόν της; Είναι 
πιστή είς τήν μνήμην τοΰ λόρδου προστάτου, καί 
τίποτε άλλο. *Αν ή βασιλεία μου πέπρωται νά ήναι 
τόσον βραχεία, καθώς αύτή θέλει νά μέ πείση, 
τούλάχιστον δέν θά τήν χαρακτηρίσουν πράζεις 
σκληραί. ΐί πρώτη πράξις τής εξουσίας μου θά ήναι 
πράξις εύμενείας .. . Λάβε τούτο τό δακτυλίδιον, 
πτωχή μου γραΐα, εΐπε περάσασα είς τόν δάκτυλό' 
της έκλεκτόν άδάμαντα- καί, όταν λάβης ανάγκη 
φίλου, κατάφυγε είς τήν βασίλισσαν Ιωάνναν.

Η Γώννωρ έδέχθη τό πολύτιμον δώρον με βλέμ
ματα άνεκφράστου εύγνωμοσύνης- δάκρυα άφθονα 
κατέβρεξαν τά βλέφαρά της, καί έπεσε γονυπετή; 
εις τό έδαφος τής λέμβου, κρύπτουσα μέ τάς δύω 
της χεΐρας τά πρόσωπον. Αμέσως ό έγγονός της 
έστρεψε κωπηλατών τήν λέμβον, ήτις άφαντος έγει- 
νε μεταξύ τών πολλών, άπό τάς οποίας εύφημίαι όμό 
φωνοι ήγέρθησαν ΰπέρ τή; άγαθότητος,τή; μεγαλοδω 
ρία; καί τής συνετής εύσπλαγχνίας τής βασιλίσσης 
Η^Ιωάννα έν τούτοις, κινούμενη άπό έπαινετόν με 
τριοφροσύνης αίσθημα, έσπευσε νά καταβή είς τή· 
λέμβον της, καί έκλεισεν εύθύς τά μεταξωτά παρα 
πετάσματα- καί όταν τά εύρισκόμενα πλησίον της 
πλοιάρια τού στολίσκου άπεμακρύνθησαν, έβλεπε 
σκεπτική καί σύννους τήν άρχαίαν γοτθικήν μητρό
πολη τοϋ Αγίου Παύλου, καταστραφεΐσαν άκολούθω; 
άπό τήν πυρκαϊάν τοϋ Λονδίνου, καί άνακαινεσθεΐσαν 
μετά ταϋτα κατά τό όποιον φέρει καί τήν σήμερον 
νεώτερον σχήμα. Τόσον δέ φοβερώς έβρυχάτο ή 
θύελλα ύπεράνω τής ίεράς ταύτης οικοδομής, ώστε 
κατά πάσαν στιγμήν έλεγες ότι ό κεραυνός έμελλε 
νά τήν κατακαύση.

—Φεύ ! έλεγε καθ’ έαυτήν περίλυπος ή Ιωάννα 
άπειλοϋμαι καί έγώκαθώς τό μεγαλοπρεπές τούτο 
οικοδόμημα, καί ίσως ό μέλλων νά πέση έπί τή; 
κεφαλή; μου κεραυνός, θά προσβάλη συγχρόνως καί 
τήν θρησκείαν τής πατρίδος μου ! Α ! όποιαδήποτε 
θά ήναι ή ειμαρμένη μου, είθε τό εύγευές καταγώ- 
γιον τούτο νά μή βεβηλωθή ποτέ άπό τά; δεισιδαί- 
μονας τελετάς, άπό τά; είδωλολατρείας τής Ρώμης!

Μόλις ή βασιλική λέμβο; έπλησίασε, καί άπό τόν

Πύργον τοϋ Λονδίνου, καί άπό τ’ άγκυροβολούν- 
τα πλοία όλα, νέα καννονοβολήματα άντήχησαν, 
μέ τά όποια ήνώθησαν άμέσως καί οί ήχοι τών 
σαλπίγγων καί τών κωδώνων. Αλλά καί εκεί, ό 
λαός ύπεδέχθη τήν Ιωάνναν μέ τήν αύτήν ψυχρό
τητα καθώς καί είς τήν άλλην όχθην, καί, ώς άν 
εμελλε νά πληρωθή ό κακός οιωνός τόν όποιον 
άνέφερε πρό ολίγου ή γραΐα, τήν στιγμήν καθ’ ήν 
οι πόόες της έπάτησαν είς τήν γήν, ή βροντή, 
ήτις πρό πολλών λεπτών δεν ήκούετο, έξερράγη 
καί τελευταίαν φοράν, ώ; έσχάτη καί δπερτάτη 
αγγελία.

Κάτωθι τού Πύργου τήν έπερίμεναν ήδη τά κατά 
τήν διάβασιν τοϋ ποταμού συνοδεύσαντα αύτήν 
διάσημα πρόσωπα, άποβιβασθεντα πρό αύτής. 
Καί, όταν έπλησίασε, τά μέλη όλα τού ιδιαιτέρου 
συμβουλίου έκλιναν κατά γής γόνυ, ένω ό δούς τοϋ 
Νορθουμπερλάνδ έποόσφερεν εί; αύτήν τάς κλείδας 
τοϋ Πύργου.

Κατά τήν έπίσημον ταύτην στιγμήν, οί φόβοι 
όλοι τής Ιωάννα; διεσκεδάσθησαν, καί τής έφάνη 

ι ήτον άληθώς βασίλισσα τής Αγγλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Α.
Αφού ή λέδη ίωάννα Δώδλεϋ είσήλθεν είς τάν 

Πύργον τοϋ Λονδίνου μέ τάς συνήθεις όλας τελετάς, 
έπροσκλήθη άπό τόν Νορθουμπερλάνδ ν’ άποχω- 
ρήση είς τά ιδιαιτέρά της δώματα, καί ν’ άναπαυθή 
ολίγον, προτού νά παρευρεθή εϊς τήν συνεδρίασιν τού 
ιδιαιτέρου συμβουλίου, όπου μεγάλη καί σοβαρά 
ύπόθεσις έμελλεν έξ άνάγκης έντός ολίγου ν’ άπαι- 
τήση τήν παρουσίαν της.

Εξελθούσης τής Ιωάννα;, πολλά τών υ.ελών τού 
συμβουλίου τούτου έπλησίασαν τόν δούκα- άλλ’ αύ
τός, άφού, διά συντόμων καί ξηρών αποκρίσεων, 
άπήντησεν είς τάς άνησύχους ερωτήσεις των, έκά- 
λεσε διά τοϋ νεύματος δύω κλητήρας, είς τού; 
οποίου; έπεφόρτισε διαφόρου; άποστολάς. Επειτα 
έστράφη πρός τόν Σουφόλκ, ευρισκόμενον πάντοτε είς 
τό πλευράν του, καί ήρχισαν νά συνομιλούν οί δύω 
σιγαλά μέν, άλλά μέ πολλήν ζωηρότητα.

Οί συνοομόται, βλέποντες ότι τούς ύπώπτευαν, 
καί κρίνοντες ότι δέν ήσαν ποσώς είς άσφάλειαν, 
άπομακρυνθέντες έσυμβουλεύοντο τί έπρεπε νά πρά- 
ξουν. Καί άλλοι μέ» ένόμιζαν καλόν νά προ- 
καλέσουν φανερά τόν γενικόν έςαρχον τοϋ βασι
λείου, άλλοι δέ νά φύγουν άνευ αναβολής* οί μεν 
έλεγαν νά παραιτήσουν τήν έπιχείοησίν των, οί δέ, 
όλιγώτερον δειλοί, ύπεστήριζαν ότι ό δούξ δέν 
έτόλμα νά φανή αύστηρός, καί έπομένω; ότι δεν 
είχαν τίποτε νά φοβηθούν. Εν μέσω τής συγκρού- 
σεως ταύτης τών ιδεών, μόνος ό Σίμων Ρενάρ Ιφύ- 
λαττε τήν συνήθη άταραξίαν του.

—Είναι φανερόν, εΐπεν, οτι αί ύποψίαι τοΐ
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^ουκδς ήγέρθησαν, καί δτι έκδίκησιν μελετά· έν-! 
τός όλίγου δέ, Θά κρίνωμεν ποια ήμπορούν νά ήναι 
τά σχέδιά του, Αλλ’ αφήσατε εις εμέ τήν ένε'ρ- 
γειαν, και σάς ύπόσχομαι οτι αί κεφαλαί σας θά 
μείνουν έπί τών ώμων σας.

Μεθ’ ήμίσειαν ώραν, ό λόρδος Γυιλφόρδ Δώδλεϋ 
έπανε'φερε τήν βασίλισσαν, ή'τις, λαβοϋσα τήν χεΐρα 
τοϋ Νορθουμπερλάνδ, μετεβη εις τήν αίθουσαν τοϋ 
συμβουλίου. Είς τήν κορυφήν τής αιθούσης ταύτης, 
ύπό σκιάδα μεγαλοπρεπή, ήγείρετο ό θρόνος· είς 
τά δεξιά τού θρόνου ήσαν τά μέλη τού ιδιαιτέ
ρου συμβουλίου, καί είς τ’ αριστερά οί έπίσκοποι- 
απέναντι δέ, εις τήν άλλην άκραν τής αιθούσης, έμ
προσθεν μακροΰ τάπητος άπό βελούδον μαύρον, έπι 
τοΰ οποίου έκρέματο άσπίς μεγάλη, φε'ρουσα τά βα
σιλικά παράσημα, παοετάττετο κατά γραμμήν πο
λυάριθμον άπόσπασμα όπλοφο'ρων.

Αμα έκάθησεν ή βασίλισσα, ό Νορθουμπερλάνδ, 
οστις έστεκεν είς τούς πόδας τοΰ θρόνου, έ- 
γονάτισεν ένώπιον της, και έζήτησε τήν άδειαν 
νά διακοινώση είς τό συμβούλιον έπιστολήν τινα 
τής λέδης Μαρίας, τήν οποίαν νεωστί είχε λάβει. 
Η ίωάννα ενευσε καταφατικώς, καί τότε ό δούξ 
έσηκώθη, καί, στραφείς πρός τούς συμβούλους, έξε-j 
δίπλωσε χαρτίον τό όποιον έκράτει εί; τάς χεΐρας, 
καί, μέ φωνήν σοβαράν καί αύστηράν, έλάλησεν ώς 
έξης·

—Μυλόρδοι, δέν θ’ απορήσετε πολύ άναμφιβό- 
λως μανθάνοντες ό'τι ή λέδη Μαρία, διά τής έπι- 
στολής ταύτης άπό Κεννιγχάλ, κηρύττει ή ιδία τά 
φαντασιώδη της δικαιώματα έπί τού στέμματος, 
καί σάς προσκαλεϊ, εν όνόματι της πίστεως, την 
όποιαν είς αύτήν μόνην, καί είς ονόεμίαν ό.Ι.Ιην, 
χρεωστεΐτε . . . είναι αί ίδιαι λέξεις της, μυλόρ
δοι ... νά ένεργήσετε μόνον καί μόνον πρός τό 
συμφέρον τής τιμής καί τής ασφαλείας τοϋ προσώ
που της, καί νά κατορθώσετε ώστε τά δικαιώματά 
της ν’ άναγνωρισθούν είςτήν πόλιν τού Λονδίνου, καί 
είς άλλους τόπους, καθ’ ον τρόπον δμως νομίση ή 
φρόνησίς σας καταλληλότερου. Τί λέγετε είς ταύτα, 
μυλόρδοι; Ποιαν άπόκρισιν θά δώσετε εις τοιαύτας 
άτοπους αξιώσεις, είς τοιαύτας αύθάδεις καί παρα- 
τόλμους διαβεβαιώσεις;

—Κάμμίαν, άπεκρίθη ό κόμης Πεμπρώκ· θά τάς 
μεταχειρισθώμεν με τήν περιφρόνησιν τή; όποία; 
είναι άξιαι.

— Αύτό δέν ήμπορεΐ νά γείνη, μυλόρδε, είπεν ή 
Ιωάννα· είς τήν σιωπήν σας ήμπορεΐ νά δοθή έξή- 
γησις ήτις νά μή σύμφωνη μήτε μέ τήν τιμήν σας, 
μήτε μέ τήν τιμήν μου . . .

— Να!, βέβαια, έπρόσθεσεν ό Νορθουμπερλάνδ, 
τοξεύων βλέμμα έμμανές κατά τοϋ κόμητος, καί ή 
γνώμη σου, μυλόρδε Πεμπρώκ, φέρει μεγάλην οσμήν 
προδοσίας. Εγώ νά σάς είπώ πώς πρέπει ν’ άπο- 
κριθήτε είς τήν κακώς συμβουλευθεΐσαν αύτήν γυ
ναίκα. Νά τής είπήτε πρώτον ότι, κατά τόν θάνατον 
τοϋ βασιλέως καί κυριάρχου μα; ’Εδουάρόου τού 
ΣΤ', ή βασίλισσα Ιωάννα περιεβλήθη τακτικώς μέ 
τήν ύπερτάτην άρχήν, ό'χι μόνον Δυνάμει τών αρ
χαίων νόμων τού βασιλείου, άλλά καί δυνάμει δια

τάγματος τοϋ άποβιώσαντος βασιλέως, φέροντας 
τήν ιδιόχειρον υπογραφήν του, καί σφραγισθέντο; 
μέ τήν μεγάλην σφραγίδα τοϋ Κράτους, έπί παρου
σία τοϋ πλείστου μέρους τών λόρδων αξιωματικών 
τού βασιλείου, συμβούλων, δικαστών, καί άλλων 
όιασήμων άνδρών, σοφών καί συνετών, οϊτινες ένέκρι- 
ναν όλοι καί προσυπέγραψαν τήν όηθεϊσαν πράζιν. Νά 
τής είπήτε μετά ταϋτα ότι, όμόσαντες όρκον πίς-εω; 
πρός τήν βασίλισσαν Ιωάνναν, δέν ήμπορεΐτε ν’ανα
γνωρίσετε τήν έχθράν της, χωρίς νά γείνετε ένοχοι 
στυγερά; άπιστίας. Νά τήν ένθυμίσετε περιπλέον 
ότι, διά τού διαζυγίου τοϋ άειμνήστουβασιλέως Ερ
ρίκου τού ΙΓ καί τήςμητρός αύτή; λέδη; Αικατερίνης 
τής έξ Αραγώνος, διαζυγίου έπικυρωθέντος διά διαφό
ρων έν ίσχύϊ άκόμη πράξεων τοϋ κοινοβουλίου, έγεινε 
φυσικώς νόθο; καί άνίκανυς εί; διαδοχήν. Νά τήν 
προσκαλέσετε τέλος πάντων νά παύση άπό τού νά 
ταράττη καί ένοχλή, έπί προφάσει όποιαδήποτε, 
είτε τήν δέσποιναν καί κυρίαρχον ήμών βασίλισσαν 
Ιωάνναν, είτε τούς υπηκόους τη; ένεκα τής πρό; 
αύτήν όφειλομένη; πίστεως. Τοιαύτην άπόκρισιν 
μυλόρδοι, πρέπει νά γράψετε.

— Θ’ άποφασίσωμεν περί τούτου, είπαν πολλά 
τών μελών.

— Η άπόφασίς σας πρέπει νά γείνη αμέσως, άπε
κρίθη ύπεροπτικώς ό δούξ. Ταχυδρόμο; περιμένει 
τήν άπόκρισιν σας είς τήν θύραν. Θέλων δε ν’απαλ
λάξω τά; Εξοχότητάς Σας άπό τάν κόπον τής συν
τάξεως, τήν έχω ήδη έτοίμην.

—Ετοίμην ! άνέκραξεν ό Σεσίλ.
—Ναί, έτοίμην, έπανέλαβεν ό δούξ παρουσιάζων 

είς αυτούς χάρτην περγαμηνόν· άλλο δέν λείπει, 
παρά νά τήν υπογράψετε. Επιθυμείτε, κύριε Γουΐλ- 
λιαμ Σεσίλ, ήσύ, μυλόρδε Πεμπρώκ, ή(σύ άκόμη, 
Σριουσβουρύ, νά ρίψετε βλέμμα επ’ αύτής, καί νά 
ϊδήτε άν διαφέρη κατά τι άπό τήν οποίαν περί τού
του καθυπέβαλα γνώμην είς τό συμβούλιον; .... 
Σιωπάτε· συμπεραίνω λοιπόν ότι τήν παραδέχεσθε.

— ίΐ Εξοχότης Σου βιάζεσαι πολύ είς τούς 
συμπερασμού; σου, άπεκρίθη ό κόμης Πεμπρώκ. Δέν 
τήν παραδέχομαι, ούτε θά υπογράψω ποτέ τήν έπι
στολήν ταύτην. .

— Ούτ’ έγώ, είπεν ό Σεσίλ.
—Ούτ’ έγώ, έπρόσθεσαν διάφοροι άλλοι λόρδοι.
—Αύτό δά τώρα τό βλέπομεν, άπεκρίθη ό Νορ

θουμπερλάνδ ... ή Σεβασμιότης Σου θα ύ~ογρά- 
ψη; πρώτος, ήκολούθησε προσφέρων τό κονδύλων 
είς τάν άρχιεπίσκοπον τού Καντορβερύ . . . Πολύ 
καλά . . . Τώρα σύ, μυλόρδε μαρκήσιε Βιντσέ- 
στερ. . . Σύ τώρα,μυλόρδε Βεδφόρδ .. . Τήν υπογρα
φήν σου, Νορθάμπτων .... Μυλόρδε άρχιγραμ- 
ματεϋ, τ’ ό’νομά σου . . . Τώρα τό έδικόν μου . . . 
Επειτα τό έδικόν σου, άδελφέ Σουφόλκ . . . Βλέπε
τε, μυλόρδοι, έπρόσθεσε χαμόγελών πικρώς, ότι 
δύσκολου δέν είναι νά σάς φέρη κάνει; είς τά 
χρέη σας.

Ενώ έγίνοντο ταϋτα, ό Σίμων Ρενάρ, καθήμε- 
νο; έν μέσω τών συμβούλων, έψιθύριζεν είς τά αϋ- 
τία τών γειτόνων του τά έξης*

—"Αν ή έπιστολή αύτή υπογραφή καί σταλή,

βΐ ελπίδες τή; Μαρίας ήφανίσθησαν. Θά ύποπτεύση 
ότι οί φίλοι της έλειποτάκτησαν, καί θά φύγη αμέ
σως εί; Γαλλίαν- τούτο δά θέλει καί ά Νορθουμπερ
λάνδ.

—Τό σχέδιόν του λοιπόν θ’ άποτύχη, είπεν ό 
Πεμπρώκ· ποτέ δέν Θά λάβη τάς ύπογραφά; όσων 

έχει ανάγκην.
— Δεν ήξεύρω, άπεκρίθη ό Ρενάρ μέ μυκτηρι

σμόν τόν όποιον μόλις έκρυπτε.
— Τώρα, μυλόρδε Αρονδελ, είπεν ό δούξ, τήν

υπογραφήν σου περιμένομεν.
— Η Εξοχότης Σου θά τήν περιμείνης πολύν και

ρόν, άπεκρίθη άφόβως ό Αρονδελ, διότι δέν έχω
διάθεσιν νά σού τήν δώσω.

—Α ! . . . . άνέκραξε πλήρης μανίας ό Νορθουμ
περλάνδ. Αλλά, κρατηθείς, έπανε'λαβε ψυχρώς·

—Ζητώ λοιπόν τήν υπογραφήν σου, λόρδε Σρουσ- 
βουρύ· είμαι βέβαιος περί τή; πίστεώς σου . . . Καί 
πώς ; καί σύ άκόμη, καί σύ εγκαταλείπει; τό μέρος τής 
βασιλίσσης σου ! . . . Μά τόν έπουράνιον Θεόν . . . 
μυλόρδε, παραδόξως ήπατήθην περί τής διαγωγής 
σου ί . . . Πεμπρώκ, είς σέ άπόκειται ν’ άποδιίξης 
ότι καί περί σού ήπατήθην άντιστρόφως . . . Σταυ 
ρόνει; τάς χεΐρας ! Αξιόλογα ! σάς εννοώ .... 
ί>ίτς, Ωντικτων, Δαρσύ, σάς έξορκίζω . . . μυλόρ
δοι ! μυλόρδοι ! λησμονείτε πρός ποιον σάς ύπο- 
χρεόνει ή τιμή . . . Κύριε Θωμά Τζανσύ . . . δέν 
ακούεις ότι πρός σέ αποτείνομαι, κύριε Θωμά; . . . 
Σεσίλ, πονηρέ μου, πολιτικέ μου Σεσίλ . . . μίαν 
υπογραφήν σού ζητώ, καί τήν άρνεΐσαι ! ... Γκαίτς, 
Πέτρε, Τσαίκ . . . κάνει; δέν κινείται ,· κάνεις δέν 

υπογράφει ;
— Κάνεις, άπεκρίθη ό Πεμπρώκ.
—Ψεύδεσαι! Ολοι θά υπογράψετε . . . ναί, όλοι, 

άθλιοι προδόται, άνανδροι, έπίοο-ιοι ! Θά λάβω τάς 
ύπογραφάς σας, ή, μά τάνμέγαν διάβολον! θά λά
βω τάς κεφαλά; σας ! . . . θά υπακούσετε τώρα ; 

Επεκράτησε τότε κατηφής καί βαθεΐα σιωπή 
— Ερωτά άν θά τόν υπακούσετε, είπε σιγαλά ό 

Σιμών Ρενάρ κυττάζων αύτούς μέ πονηρόν βλέμμα
— "Όχι, άπεκρίθη μέ οργήν άκράτητον ό Πεμ

πρώκ.
— Φύλακες, άνέκραξεν ό Νορθουμπερλάνδ, πλη

σιάσατε καί συλλάβετέ τους.
Αμέσως οί οπλοφόροι τούς έπερικύκλωσαν.
11 Ιωάννα προσήλωσεν έπί τοϋ Νορθουμπερλάνδ 

ερωτηματικόν βλέμμα, άλλά χωρίς νά ποοφέοη 
λέξιν.

—Καί αί συνέπειαι αύτής τής πράςεως; ήοώ- 
τησε μέ προκλητικόν τόνον ό Πεμπρώκ.

— 0 πέλεκυ; τού δημόυ, έπανέλαβεν ό Νοεθουμ- 
περλάνδ.

— Ο πέλεκυς 1 άνέκραξεν έγερθεΐοα καί ώχρό- 
τατον έχουσα τά πρόσωπόν ή Ιωάννα ... 11 ! ό'χι, 
μυλόρδε, όχι !

—Ναί, τή άληθεία, τό επαναλαμβάνω- ό πέλε
κυς, έπανέλαβεν εύτόλμως ό δούξ ... ή Θεός νά 
με συγχώρηση ! Οί στασιασταί ούτοι λόρδοι φαν
τάζονται ότι έχω τόσην δυσκολίαν νά χύσω αίμα, 
όσην αύτοί νά χύσουν όλίγην αελάνην ! . . . έντό; 

Φυλλάόιον 43. Τομ. Β.)

όλίγου Οά γνωρίσουν τήν άπάτην των. . . . Λοιπόν 
επάρατέ τους, καί ή καταδίκη των άς μή βραδύνη 

μήτε μίαν στιγμήν.
ί —Τοιοΰτο; δέν ήμπορεΐ νά ήναι ό σκοπός τής 
Εξοχ ότητός Σου , έτραύλισεν έμπλεως φρίκης ή 

Ιωάννα.
— Πολύ καλά, έχουν πέντε λεπτά νά συλλογι- 

σθουν άλλά, παρελθούσης τής προθεσμίας ταύτης, 
τίποτε δέν ήμπορεΐ νά τούς σώση.

Οί σύμβουλοι ήρχισαν ταχέως νά βουλεύωνται.
Καθώς παρήλθαν τρία λεπτά, ό δούξ ένευσι πρός 

τον λοχίαν τών οπλοφόρων νά έλθη νά τού όμιλήση.
Τότε, σπεύδων νά διακοψη πάσαν συζήτησιν, ό 

Ρενάρ είπε μέ σιγαλήν φωνήν πρός τοός λόρδους.
—Τώρα είναι καλητεοα νά υπογράψετε ... θά 

ευρώ έπειτα μέσον συγχ,οινωνίας με τήν Ιωανναν.
— Δούζ, έσκέφθημεν, είπεν ό κόμης Πεμπρώκ, 

καί εϊμεθα έτοιμοι νά συμμορφωθώμεν με τάς έπι- 
θυμίας τής Εξοχότητάς Σου.

— Τόσω καλήτερα .... Ας άφεθούν αί Εζοχό- 

τητές Των έλεύθεραι.
Αφού οι φύλακες άπεμακρύνθησαν, δλα τά μέλη 

τού ιδιαιτέρου συμβουλίου, τό έν μετά τό άλλο, 
κατά τήν τάζιν τήν διαγραφομένην άπό τούς κα
νόνας τή; πρωτοκαθεδρίας, προσελθόντα υπέγραψαν 
τήν έπιστολήν ήτις έμελλε νά σταλή εις τήν βασι- 
λόπαιδα Μαρίαν· καί μετά ταύτα, ό Νορθουμπερ
λάνδ έπεφόρτισεν ένα τών αξιωματικών νά τήν έγ- 
χειρίση αμέσως εις τόν ταχυδρόμον, παραγγέλλων 
αύτόν ν’ άναχωρήση δρομαίως, καί νά μή σταθή 
είς κάνέν μέρος έωσότου φθάση είς Κεννιγχάλ.

— Τώρα, είπεν δ δούξ πρός αξιωματικόν άλλον, 
παράγγειλε νά κλείσουν τάς πύλας τού Πύργου, 
νά σηκώσουν τά; κινητά; γεφύρας, καί, επί ποινή 
θανάτου, νά μήν άφήσουν κά<ένα τά έξέλθη χωρίς 
γραπτήν μου άδειαν.

—Αιχμάλωτοι ! ανέκραξαν έντρομοι πολλοί τών 

συμβούλων.—Οχι, άλλά σάς ξενίζει ή βασίλισσα, μυλόρδοι, 

άπεκρίθη ξηρώς ό δούξ.
όλίγον μετά ταϋτα, τό ιδιαίτερον συμβούλιον 

διελύθη, καί ή Ιωάννα ε’πέστρεψε μετά μεγάλης 
πομπή; είς τά βασιλικά δώματα.

Πριν άφήση τήν αίθουσαν τού συμβουλίου, ό 
Νορθουμπερλάνδ έλαβε τόν υιόν του κατά μέρος, 
καί άνε'θεσεν είς αύτον τήν φροντίδα νά επαγρύπνη
ση, δτοντό δυνατόν αυτοπροσώπως, εις τήν αύστηράν 
ε’κτέλεσιν τής διαταγή; τήν οποίαν εόωκε περιαπα- 
γορεύσεω; τής ί,,δου.

Διεοχόμ.ενος λοιπήν μίαν τών αυλών προς έπι- 
σκεψιν τών διαοόεων θέσεων, ό λορόος Δούόλεϋ ει- 
δεν είσε ρχομ ένους είκοσι περίπου στρατιωτας, προη
γουμένων δύω στρατιωτικών κηρυκων. Επλησιασε, 
καί έννώρισεν έν μέσω αύτών τον νεον κωπηλάτην 
οστις είχε φέρει <ό πρωί εις τήν βασίλισσαν τήν 
μά κην του Γώ ννωρ Βράζ. Βλοσυρά ήσαν τά βλεμ- 

Ιματά του, άτακτος ή φορεσιά του, καί τό αίμα τό 
όποιον κατέβρεχε τήν κόμην του τήν ,ζρατει κολ- 
λημένην εις τήν ασκεπή κεφαλήν του. Ηρώτησεν 
άμέσω; με αύστηεόν τόνον ό Γυιλφόρδ τού; δύω 
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κήρυκας, πως (τόλμησαν, εναντίον τών ρητών δια
ταγών της βασιλίσσης των, νά τιμωρήσουν ένοχον 
τάν όποιον αύτή (συγχώρησεν.

— Εξετελέσαμεν τάς διαταγάς τής Αύτοΰ έξο- 
χότητος τοΰ δουκάς τοΰ Νουρθουμπερλάνδ, άπεκρίθη 
εις (ξ αύτών.

— Καί ή τιμωρία την οποίαν (πεβάλαμεν εις 
τόν άθλιον τούτον, έπρόσθεσεν ό έτερος, είναι πολύ 
κατώτερα τού εγκλήματος του, πλησιάζοντος εις 
τήν ε’σχάτην προδοσίαν. Ανηγορευαμεν είς Τσηψάϊδ 
την άνάβασιν τής Αύτής Μεγαλειότητος τής βασι-, 
λίσσης Ιωάννας είς τόν Θρόνον, όταν ό αύθάδης καί 
αχρείος οΰτος, καΘήμενος είς τήν κορυφήν τοίχου, 
(κραύγασε, μέ τήν δύναμινολην τών πνευμόνων του, 
καί ρίπτων τόνπϊλόν του είς τόν αέρα' «Ζήτω, ζήτω 
δια παντός ή βασίλισσα Μαρία !» Τον έβάλαμεν 
εύθύς είς τό στροφείου, καί πρέπει νά λογίζεται πολύ 
εύτυχής ότι εκεί ό δήμιος, αντί νατού κόψη τήν 
κεφαλήν, τού έκοψε μόνον τά δύω αύτία.

— Αθλιε αχάριστε! άνέζραζεν ό Δώδλεϋ, τού 
οποίου τον θυμ.όν διήγειρεν ή πληροφορία αύτη- 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον ε’κφρά,εις τήν εύγνωμοσύνην 
σου πρός τήν βασίλισσαν σου;

— Η άρπαξ δέν είναι ποτέ βασίλισσα.
—-Σιώπα ! ή αύθάδειά σου θά σε άφανίση.
— Πιθανόν, άλλ’ ενόσω έχω τήν γλώσσαν εις τό 

στόμα μου, θά φωνάζω· Ζήτω ή βασίλισσα Μαρία!
‘Ο λόρδος Γυιλφόρδ Δώδλεϋ άπεμαζρύνθη ύψό- 

νων τούς ώμους του.

Β.
Τά έσπέρας, ό δούξ τού Νορθουμπερλάνδ συνεκά- 

λεσε τά ιδιαίτερον συμβούλιου είς έκτακτον συνε- 
δρίασιν, όπου προσεκλήθη καί ό υιός του λόρδος 
Γυιλφόρδ Δώδλεϋ.

‘Ο Δώδλεϋ λοιπόν μόλις είχεν αφήσει τήν ιωάν
ναν, όταν, μείνασα αϋτη μόνη είς τά προσευχητή- 
ριον αύτής, είδε πίπτουσαν είς τούς πόδας της επι
στολήν, δεμενην είς λεθάριον ριφθέν έξωθεν διά τού 
παραθύρου. Τήν άνέγνωσε μέ ταραχήν πολλήν, έπειτα 
τήν έκαυσεν είς τόν λύχνον, καί έμεινεν ώραν πολ
λήν βυθισμένη είς ανήσυχου σύννοιαν.

Τό μεσονύκτιον, ή βασίλισσα, πλησίον τής 
οποίας εύρίσκετο τότε ήλεδη Αστιγξ, είπεν ότι έπε- 
Θύμει νά επισκεφθϋ), είς ένα τών πύργων τών όποιων 
ή άθροισις αποτελεί τόν καλούμενου περιληπτικώς 
Πύργον τοΰ Λονδίνου, τά παρεκκλήσιον του Αγίου 
Ιωάννου, τά όποιον ήκουε μεν πολλάκις νά επαι
νούν διά τήν θαυμασίαν καί άλως νορμανδικήν αρ
χιτεκτονικήν του, δέν τό είχε δέ ακόμη ίδεΐ· έπει
τα, λαβούσα τόν βραχίονα τής άνδραδε'λφης της, 
άπορούσης διά τήν τοιαύτην επιθυμίαν της, καί, 
προηγουμένων δύω κλητήρων μέ λαμπάδας αναμ
μένα;, έμβήκε μεταξύ τών μακρών στοών καί τών 
στενών διαδρόμων, διά τών οποίων έπρεπε νά διαβή 
μεταβαίνουσα είς τά πολύτιμον εκείνο τής γοτθι
κής τέχνης μνημείου.

Φθάσασα είς τήν θύραν τού παρεκκλησίου, είπε 
πράς τήν λέδην Αστιγξ, ότι ήθελε κατά πρώτον νά 
«’μ0? μόνη, καινά προσευχηθώ νοερώ; χωρίς νά ηναι

άλλος κάνεις, καί τήν παρεκάλεσε νά περιμείνν» 
είς τήν πλησίον αίθουσαν όμού μέ τούς δύω κλητή
ρας, έωσότου (ξέλθτ) καί έπιστρέψωσιν όμού είς τά 
βασιλικά δώματα. Η λέδη Αστιγξ ετόλμησε νά 
έναντιωθή, άλλ’ ή Ιωάννα άπεκρίθη μέ τά ύφος 
εκείνο τής βασιλίσσης τά όποιον επιβάλλει σιωπήν, 
ότι τοιαύτη ήτον ή θέλησίς της. Καί συγχρόνως, 
λαβούσα τήν λαμπάδα άπά τάς χεϊρας ένά; τών 
κλητήρων, ε’μβήκεν εύτόλμως είς τά παρεκκλήσιον.

Ημίσεια ώρα παρήλθεν, ή Ιωάννα δέν έφαίνετο· 
Οθεν ή λέδη Αστιγξ, πλήρης ανησυχίας, άπεφάσισε 
νά έμβή νά τήνζητήση. Ακολουθούντων λοιπόν τών 
κλητήρων, (πέρασε τά ζατώφλεον τοϋ ιερού· εκεί 
φθάσασα, έξεπλάγη διά τά επικρατούν σκότος, (νώ 
ή βασίλισσα είχεν έμβή μέ φώς. Επροχώρει εν 
τούτοις μέ ταχέα βήματα, κυττάςουσα περί αυτήν, 
καί, όδηγηθεϊσα άπά στεναγμόν βαθύν οστις προσέ- 
βαλεν αίφνης τήν ακοήν της, έπλησίασεν είς έν 
τών στασιδίων, καί (κεΐ ηύρε τήν βασίλισσαν έξα- 
πλωμένην κατά γής, καί, καθώς έφαίνετο, μόλις 
συνελ^οϋσαν άπά λειποθυμίαν ή δέ λαμπάς έκειτο 
εσβεσμένη πλησίον της. Καθώς τήν είδεν, ή Ιωάν
να (πρόλαβε καί είπεν

— έζαλίσθην ολίγον, έξ αίτιας, φαίνεται, τοϋ 
πνιγηρού άέρος τάν όποιον αναπνέει τις έδώ· δέν 
έχω τίποτε . . . Είμαι καλά τώρα, πολύ καλά,(πρόσ
δεσε μέ ύφος σκυθρωπόν τά όποιον έψευδε τούς λό
γους της . . . Πλήν, αδελφή μου αγαπητή, καί σείς, 
κλητήρες, προσέξατε μήν είπήτε κάνενάς τίποτε 
πεοί τοϋ συμβάντος τούτου, διότι, όσον άν ήναι 
φυσική ή αιτία, ήμπορεϊ νά ϋώση χώραν είς εικα
σίας κατά τά μάλλον ή ήττον ψευδείς. Τήν παρα
μικρήν παράβασινάν κάμετε τής παραγγελίας μου,θά 
μέ λυπήσετε μεγάλως . . . καί προσέτι ... θά μέ 
κάμετε νά όργισθώ εναντίον σας . . . Ας (ξέλθωμεν.

— Κύριε Ιησού Χριστέ ! ποια φρικτή ταραχή σέ 
κυριεύει, Μεγαλειοτάτη! ανέκραξε καταπληχθείσα 
ή λέδη "Αστιγξ. ήτις, καθώς όλοι σχεδόν τάν και
ρόν εκείνον, (πίστευε τάς ύπερφυσικάς οπτασίας. 
Μή σέ μέλη· εγώ δέν φοβούμαι- μή μού κρύπτης 
τίποτε. Μήπως τάχατε είδες τήν ψυχήν τής Αννης 
Βολένης, ή τής ενόχου Αικατερίνης όβάρδ; . . .

— Σιώπα, αδελφή μου, σιώπα! . .. Τίποτε δέν 
είδα .. .

— Εγώ, ώστόσον . . . μού φαίνεται τώρα ότι 
βλέπω, (κεΐ πέραν, άνθρωπον τυλιγμένου μέ μακράν 
μανδύαν, καί φεύγοντα κρυφίως μεταξύ τών κιόνων.

— Παραφρονείς, άδελφή . . . σέ πλανά ή ταρα- 
χθεϊσα φαντασία σου. . . Ας (ξέλθωμεν, επαναλαμ
βάνω, άς (ξέλθωμεν . .. Καί μή λησμονήσης ό,τι 
σου παρήγγειλα.

Φθάσασα είς τά δώματά της, ή βασίλισσα απέ
λυσε τήν λέδην Αστιγξ· επειδή δέ ό λόοδος Γυιλ- 
φόρδ δέν είχεν ακόμη (πιστρέψει άπά τό συμβού
λιου, καί, ζωηράς είσέτι έχουσα τάς (ντυπώσεις τής 
παρελθούσης συγκινήσεως, δέν είχε ποσώς διάθεσιν 
νά κοιμηθή, έλαβεν είς χείράς της, έως νά έλθη ό 
σύζυγός της, ένα των τόμων τοϋ Πλάτωνος, τού 
όποιου τήν γλώσσαν (γνώριζε σχεδόν ώς τήν γλώσ
σαν της, καί «τάν άνεγίνωσκε μέ τόσην εύχαρίστησιν,

λέγει ό περικλεής αύτής διδάσκαλος Ρογέρος Αρ- 
τσιαμ, όσην ήμπορεϊ νά αίσθανθή ό δείνα εύγενής 
άναγινώσκων τάν Βοκάκιον. » Εντός ολίγου, ακο
λουθούσα τά ίχνη τοϋ θείου φιλοσόφου, ύψώθη είς 
ύπερφυσικάς σκέψεις* καί εγγύς ήτον ά ά'ρθρος, όταν 
(πανήλθεν είς τάν πραγματικόν βίον άκούσασα τόν 
κρότον τών βημάτων τοϋ Δώδλεϋ, (πιστρέφοντος 
τέλος πάντων άπά τά συμβούλιου.

ίΠ 6j.ai.haaa 'Ιωάννα, Γρέϋ μετά τοΰ συζύγου της Λόρδου 
ΓυιΛγορδ ΛώδΛεν.

— Ιωάννα, φιλτάτη μου βασίλισσα, είπε προσ- 
ερχόμενος μέ φαιδρότατου πρόσωπον ό Δώδλεϋ, 
σού φέρω χαρμόσυνου αγγελίαν.

— Αληθινά, αγαπητέ μου λόρδε ; Τί είναι, σέ 
παρακαλώ ·,

— Μάντευσε, (πανέλαβεν δ Δώδλεϋ χαμόγελών.,1
— ίί ! όχι, αγαπητέ μου Γυιλφόρδ· μή μέ τυ- 

ραννής περισσότερον είπε μου εύθύς τήν αγγελίαν 
σου, καί κάμε με άνευ αναβολής συμμέτοχου τής 
χαράς σου.

— Πολύ καλά λοιπόν, βασίλισσα μου" μάθε ότι 
ό πατήρ μου καί τά ιδιαίτερον συμβούλιου σκο 
πεύουν νά μέ καθίσουν πλησίον σου είς τάν θρόνον.

‘Η Ιωάννα έκυψε τήν κεφαλήν.
— Δέν έχουν τά δικαίωμα τούτο, μυλόρδε, είπε 

σοβαρώ;· τό δικαίωμα αύτό ανήκει εις (μέ μόνην.
— Καί ιδού διατί είμαι βασιλεύς! ανέκραξε 

θριαμβικώς ό Δώδλεϋ.
— Μυλόρδε, (πανέλαβεν ακόμη σοβαρώτερον ή 

Ιωάννα· μέ συγχωρεϊς νά σού είπώ ότι τά πράγμα 
τούτο απαιτεί σκέψιν.

—Απαιτεί σκέψιν! άπε
κρίθη καταιβάζων τά όφ- 
ρύδια. . . Θέλω πάραυτα 
τήν συγκατάθεσίν σου. Νά 
διστάσης δέν ήμπορείς, 
διότι τοιαύτη είναι ή 
επιθυμία τού πατρός μου. 
Επειτα,είμαι σύζυγός σου, 
καί απαιτώ τήν όποιαν 
είς (μέ χρεωστεϊς ϋποτα-

π-1'·— Καί (γώ, μυλόρδε, 
άπεκρίθη άξιοπρεπώς ή 
Ιωάννα, είμαι βασίλισσά 
σου, καί, ώς τοιαύτη, τήν 
υποταγήν τήν οποίαν πε
ριμένεις απ’ (μέ (γώ τήν 
ζητώ άπά σέ . . .

—Οπως θέλη,ς, κυρία, 
είπε ψυχρώς ό Γυιλφόρδ. 
Αύρων μανθάνεις τοϋ πα
τρός μου δουκάς τάς όδη- 
γί«ί·

—Καί τότε, άπεκρίθη 
ίιπερηφάνως ή Ιωάννα, 
τότε μανθάνει καί αύτάς 
τάς (δικάς μου.

— Τί θέλεις νά είπής ; 
άνέκραξεν ό Γυιλφόρδ ρί
πτων (π’ αύτής βλέμμα 
έκθαμβου . . . Είσαι ή 
αύτή ίωάννα τήν όποιαν, 
πρά ολίγου ακόμη, άφήκα 
πλήρη αγάπης , πλήρη 
γλυκύτητος, πλήρη επιθυ
μίας νά συμμορφωθώ με 
τήν παραμικρήν θέλησίν 
μου; Είναι δυνατόν, όλί- 
γαι ώραι βασιλείας νά τήν 

μεταβάλουν είς τρόπον τοιούτον, ώστε να χάσω 

τήν αγάπην της;
— Δώδλεϋ, άπεκρίθη τρυφερώς ή Ιωάννα, σέ 

αγαπώ όσον, γίνεται ! ί Αν αποκρούω τήν αίτησίν 
σου, άπόδος τήν άονησίν μου ταύτην είς αίτια σο
βαρά καί νόμιμα, Ως βασίλισσα, έχω καθήκοντα, τά 
αίσθημα τών οποίων πρέπει νά ύπερισχύση πάσης 
άλλης επιθυμίας· καθήκοντα τά όποια, (νόσω είμαι 
βασίλισσα, θά εκπληρώσω όσον δυνηθώ καλύτερα, 
καί δι’ αύτά θά θυσιάσω όλα τά προσωπικά μου 
συμφέροντα . . . Μή παρασύρεσαι τόσον άπά »τάς 
συμβουλάς τού πατρός σου- μήν ώφίντ,ς νά σέ θαμ- 
βώσρ ή φιλοδοξία. Η (κπλήρωσιςτώνεύχών σου είναι
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ίργον άκροσφαλέ ς καί επικίνδυνον, καί ήμπορώνά χάσω 
μέν εγώ τό στέμμα,νά μή τό άποκτήσης δέ μήτε σύ·

—Αρκεί, κυρία, αρκεί ! Α; άναβάλωμεν, σέ 
παρακαλώ, εως αϋριον πάσαν περί τούτου συζήτησιν.

Μόλις (ξημέρωσεν, ό Γυιλφόρδ έδραμε νά διη- 
γηθή εις τόν πατέρα του οποίαν ύποδοχήν ηύρεν ή 
πρότασίς του. Ο υπερήφανος Νορθουμπερλάνδ κατά 
πρώτον μέν ήπόρησε· μετά ταϋτα δέ, θποθέτων 
οτι ό Δώδλεϋ άπέτυχε διότι δέν έκαμε χρήσιν όλων 
τών αναγκαίων είς περίστασιν τοιαύτην προφυλά
ξεων, άνέλαβεν αύτός νά θεραυπεύση ταχέως τό 
κακόν, καί έσπευσε νά έμφανισθή ενώπιον τής 
βασιλίσσης, πληοοψορών αύτήν, δι’ (σπουδασμένων 
λέξεων, περί τής άποφάσεως τοΰ συμβουλίου.
Η Ιωάννα έδωκε καί πρός τόν πατέρα τήν αύ 
τήν άπόκρισιν τήν οποίαν εΐχε δώσει καί πρός 
τόν υιόν, μέ ταύτην μόνην τήν διαφοράν ότι, 
μέ ύφος χλευαστικής (πιπλήξεως, εΐπε πρός τόν 
πρώτον ότι ηξευρε πολύ καλά πώς, επιχειρών ν’ ά- 
ναβιβάση τόν δεύτερον είς τόν θρόνον, μόνον σκο
πόν εΐχε νά εξάσκηση πραγματικώς αύτός ό ίδιος 
τήν ύπερτάτην έξουσίαν. Είς μάτην ό δούξ, έξαν- 
τλήσας όλα τά σπουδαία1

[σκοπεύση όλα τά βήματα, όλα τά κινήματα τής
Ιωάννας. Κάνένα δέ άλλον δέν (νόμισεν ότι ήδύ- 
νατο πρός τούτο νά μεταχειρισθή μέ πλειοτεραν 
έπιτυχίαν, παρά τήν άχώριστον σχεδόν ούσαν άπό 
τήν βασίλισσαν θυγατέρα του λέδην Αστιγξ· όθεν 
καί τήν έκάλεσεν. έρωτηθεΐσα έπιμόνως ή λέδη 
Αστιγξ, έναντίαν τών διαταγών τής βασιλίσσης 
της, ένόμισεν άπρεπον νά κρύψη άπό τόν γενικόν 
έςαρχον τοΰ βασιλείου τό μυστηριώδες συμβάν τοΰ 
παρεκκλησίου τοΰ Αγίου Ιωάννου· ή δέ διήγησις 
αύτη έρριψεν είς πολλήν ανησυχίαν τόν δούκα, καί 
έπεκύοωσε τήν ιδέαν του. Αί ύποψίαι του ιδίως 
επεσαν έπί τοΰ Σίμωνος Ρενάρ, μολονότι, όριστικώς, 
δεν ήζευοε πώς νά σύνδεση τά; υπογείου; ραδιουρ
γίας τοΰ πονηρού πρέσβεως μέ τό νυκτερινόν συμ
βάν τοΰ παρεκκλησίου. Απέπεμψε τήν θυγατέοα του 
μέ ακριβείς οδηγίας περί τοΰ τρόπου κιθ’ 8ν έπρε
πε νά ρυθμίση τήν διαγωγήν της, εΐπών πρός 
αύτήν οτι το έργον τό όποιον άνελάμβανεν ήτον 
σπουδαϊον, καί ανάλογος έπρεπε νά ήναι καί ή επι
μέλεια της, καί, μετά ταϋτα, ώραν πολλήν εβυθισθη 
εϊς τά; νέας σκέψεις, όσας έγένιησεν είς τήν κεφαλήν

επιχειρήματα, μετέβη εις 
τάς ικεσίας κα! είς τάς ά- 
πειλάς· ή ίωάννα έμεινεν 
ακλόνητος. Είς μάτην, α
ναγκαζόμενος νά δμολογή- 
ση τήν ήττάν τοο,άπέστει- 
λε πρός τήνβασίλισσαν τήν 
αύθάδη καί άγέρωχον σύ
ζυγόν του· ούτ’αύτή τίπο
τε δέν κατώρθωσε· καί ό 
λόρδος Γυιλφόρδ Δώδλεϋ, 
παροργισθείς διά τήν ό
ποιαν ώνόμαζεν ίσχυρο- 
ννωμοσύνην τής ιωάννας, 
παραιτήσας άνελπίστως 
τόν Πύργον, άνεχώρησεν 
εις Σιών- Χάουζ, χωρίς 
μήτε καν ν’άποχαιρετήση 
τήν βασίλισσαν.

0 Νορθουμπερλάνδ,ώς 
γνωρίζων άκριβώς τήνάν- 
θρωπίνην καρδίαν,ήζευοεν 
οτι υπάρχουν περιστάσεις 
καθ’ άς ό ήπιώτερος καί 
εύκαμπτότερος χαρακτήρ 
ήμπορεΐ νά γ'ίνη διαμιάς 
σκληρός καί άκαμπτος· 
άλλά ποτέ δέν έπερίμενε 
τοιαύτηνσταθερότητα άπό 
τήν νύμφην του· και,όσω 
έσυλλογίζετο,τόσφ περισ
σότερον έπείθετο ότι είχεν 
άγνωστόν τινα Μ ντορα, 
τοΰ όποιου τάς συμβου
λής ήκολούθει. Επιθυ- 
μών λοιπόν νά τόν ννω ‘Ο <foi>£ τοϋ Νοοθονμ^ΐζΐ,Ιατύ·, προσπαθώ? ra χα'σρ τήτ βα- 

σί.ίισοατ r άταγκωρΐστι βαοι.Ιία ιότ vior τον.

του ή ανακάλυψες τής λέδης Αστιγξ. Εφεραν όμως 
ταχέως εις αύτόν αντιπερισπασμόν αί πολυειδεΐς καί 
μ-γάλαι φροντίδες τών υψηλών καθηκόντων του. Με
ταξύ συιεβάντων άλλων τής ημέρας του εκείνης, 
δέν πρέπει νά παραλείψωμεν τήν άφιξιν ταχυδρό 
μου φεροντος τήν λυπηράν αγγελίαν ότι ά) ή 
βασιλόπαις Μαρία άνεχ&ύρησεν άπό Κεννιγχάλ, 
όπου ό δούξ είχε νεωστί άποστείλει σώμα στρατιω
τικόν νά τήν συλλάβη αιφνιδίως, καί κατέφυγεν 
είς τήν πολύ άσφαλεστέιαν θέσιν τοΰ Φραμλιγ 
γάμ-Καϊστλε· β') άνηγορεύθη βασίλισσα είς Νορ 
βίκ· καί γ') είς όλα τά μέρη τά κόμμα της 
άπό ώραν’είς ώραν ηΰξανε . . . Ταχυδρόμοι άλλοι 
ήλθαν μετά ταϋτα, άναγγέλλοντες ότι οι κομήτες 
Βάθ, Σούσσεξ καί όξφόρδ, ό λόρδος Γουεντγώρθ, 
ό κύριος Θωμάς Κορνουαλλής, καί ό κύριος Ερρΐ 
κος Γερνιγγάμ είχαν κηρυχθή ύπέρ αύτής.

Εύρίσκετο είς συνομιλίαν μέ τού; μυστικούς συμ
βούλους του περί τοΰ τί έπρεπε νά γείνη είς τοιαύ 
τα; σοβαρά; περίπλοκά;, όταν νέο; τις άκόλουθο; 
τής λέδης Αστιγξ (ζήτησε νά προσέλθη ένώπιόν 
του. λ π’ αύτόν έμαθε τότε ότι ή βασίλισσα εύ
ρίσκετο εϊς μακράν συνομιλίαν μέ τόν πρέσβυν τής 
Ισπανίας είς τό παρεκκλήσιον τοΰ Αγίου Πέτρου, 
οπού συνείθιζαν ιδίως νά (κκλησιάζωνται οί κάτοι
κοι τοΰ Πύργου τοΰ Λονδίνου.

Χωρίς νά περιμείνη ν’ άκούση τι περισσότερον, ό 
δούξ έδραμεν εύθυς είς τά είρημένον παρεκκλήσιον.

(Ακολουθεί.)

ΟΙΟΠΙΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΑ ΠΑΙΟΙ

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΙ1Σ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ.

(Συνέχεια ιδε ουλλάδιον 41.)

Φαντασθήτε τήν απορίαν μου! εΐδον όντα ζώντα 
σχήματος τοσούτον παραδόξου ώστε μόλις ή φαν
τασία μου (δύνατο νά τό συλλάβη βοηθουμένη έτι 
καί ύπό τών όφθαλμ.ών μου. ίϊσαν χιλιάκις διαφα
νέστερα τοΰ καθαρότερου κρυστάλλου, χιλιάκις ελα
φρότερα τοΰ φθινοπωρινού φύλλου τοΰ φερομένου 
ύπό τής πνοής τοΰ άνεμου. Επέψαυον διολισθαί 
νοντα τήν επιφάνειαν τής ατμόσφαιρας ώς τά φω
τεινά (κείνα μετέωρα άπεο κατά τό εσπέρας λαμ- 
πράς θερινής ημέρας (μπνέουσι φρίκην ή θαυμασμόν 
είς τόν οδοιπόρον. Οί οφθαλμοί των ηύγαζον δι’ 
ώχράς τίνος λάμψεως, καί περί τό διαφανές σώμά 
των (κυμάτουν μακραί (ξ άτμοΰ άργυροειδεΐς (σθή- 
τε; ών αί κυματοΰσαι πτυχαί διέγραφον τάς αβγο
ειδείς μορφάς των. Αί κόμαι των κατήρχοντο μέχρι 
τών γονάτων καί εις τού; κυματιομούς των (φαί- 
νοντο ώς φλόγες άνευ φωτός ή χρώματος.

Διέκρινα άκριβώς όντα έχοντα άπαραλλάκτως 
μορφήν γυναικών, άλλά καλλονής άληθώς ούςανίας, 
διότι ούδέν ένέφαινεν (ν αύταΐς τάς δυστυχείς ασθέ
νειας τής ανθρώπινης φύσεως. Οί άνδρες εΐχον χα- 
ρακτζριστικωτέρας μορφάς, άν έλειπε δέ ή έπί τοΰ

προσώπου των επικρατούσα μελαγχολία, θά (φαί- 
νοντο (ντελώς άγγελοι.

Πάντες (κράτουν λύραν (ς ύλη; ήττον διαφανούς 
παχυλοτέρας τοΰ σώματός των, καί κατασκευασυιέ- 
νην, ώς (φαίνετο, έκσυμπεπυκνεου,ένου άέρος. ’ΐίδον, 
και άν καί δεν ένόουν τάς λέξεις των, ή μυστη
ριώδης των μουσική είσέδυεν είς τήν καρδίαν μου, 
μου, ή μελαγχολική των φωνή (νοείτο ύπό τής 
ψυχή; μου, καί έχυσα δάκρυα.

— Ούτοι είσίν άγγελοι ψάλλοντες τούς νάνους 
τοΰ Κυρίου, εΐπον πρός το πνεύμα.

Ούχί, ούχί, μοί άπεκρίθη· είσί πλάσματα θλι - 
βόμενα διά τάς άτελείας τοΰ γένους των, και ά'δον- 
τα τήν θλίψιν των. it Αιατί, λέγουσιν, ή φύσις μάς 
κατεσκεύασεν (ξ ούσίας τοσοΰτσν άκατεργάστου, το- 
σοΰτον βαρείας-, διατί κατέκλεισε τήν διάνοιάν μας 
(ντός φλοιού τοσούτον άκαθάρτου ώς ό ύπό τού; πό · 
δας μας άήρ; Φεΰ! εΐμεθα καταδεδικασμένοι ύπό 
τής ειμαρμένης νά έρπωμεν βαρέως ύπεράνω τών 
νεφών, και οί οφθαλμοί μας μόνον δύνανται νά 
|ύψώσωσι τήν ψυχήν μας πρό; τόν ούρανόν.» Τέλος, 
άγαπητέ μου μεμψιμοιροΰσι διότι είσί κατεσκευα- 
σμένοι (κ τής κόνεως τοΰ άέρος, καί διότι είσί πλά
σματα άμορφα καί υλικά.

— Πώς, πλάσματα ύλικά! καί όμως άν δέν εΐ- 
χον ταϋτα τά μαγικά δίοπτρα, δέν θά έβλεπον ούτε 
τόν τόπον ον κατέχουσι!

— Είσί καί ούτοι άλλ’ όμως ύλη ώς σύ, επί τή 
μόνη διαφορά ότι δέν υπάρχει συναρμολ.ογία δια- 
νοητή μεταζύ τοΰ φωτός καί τής ούσίας των.

— Πνεύμα νά γίνω, άν εννοώ μίαν λέξιν (κ τών 
όσων μοί λέγεις.

— ϊδού και αύθις έλλειψις τής επιστήμης, ά- 
κουσον πρέπει κατά πρώτον νά γνωρισης ότι τό 
φως δέν εΐνε φωτεινόν, δ·.ά νά έννοήσάς τήν φυσικήν 
κατασκευήν τών Παλλασίων.

— At! τούτο εΐναι πολύ.
— Καί όμως τούτο εΐναι αλήθεια εύκολώτατα 

εύρισκουένη· κλεΐσον τόν θάλαμον 8ν κατοικείς εί; 
τρόπον θύστε νά άφήση; νά διε’λθη μία μόνη άκτί; 
ηλιακή δι’ όπής άνοιχθεισης προηγουμένως είς τό 
ψύλλον τοΰ παραθύρου σου- θά ΐδη; τήν ακτίνα εκεί- 
νην νά φωτίση τό μέρος όπου θά πέση (πί τοΰ δαπέ
δου ή (πί τοΰ τοίχου, άλλά δέν θά τήν ίδης εϊς τά- 
μεταξύ τής διαβάσεώς της άπό τής όπής μέχρι τοΰ 
πεφωτισμένου σημείου.

— Τούτο εινε αληθές.
— Αρα ή άζ.τίς δέν εΐνε φωτεινή άφ’ εαυτή;· τό 

σχηματίζον αύτήν ρευστόν διά να γίνη φωτεινόν 
πρέπει νά εύρεθη sL· συνάφειαν μετά τίνος υλική; 
επιφάνειας καί νά συγκερασθή χτ,μικώς μετ’ αύτής. 
Ενταύθα, είς τόν θάλαμόν σου ή άκτί; θά ρίψη ο
λίγον φώ; συγκεχυμένον, διότι θά εύρεθη είς συνά
φειαν μετά τής υλικής ατμόσφαιρας τή; πληρουση: 
τό οίκημά σου- άλλά πράζον κατ’ άλλον τινα τρό 
πον, διά νά άποφύγης πάσαν αμφιβολίαν· λάβε πυ
ξίδα στεγανώς κεκλεισμένην. (κκένωσον τόχ εν αύ 
τή άέρα διά πνευματικής αντλίας καί κάλυψαν αύ 
θις αύτήν διά σώματος μαίλανος καί πυκνού· ανοι 
ξον είς τό κάλυμμα τούτο δ.ο όπάς απέναντι τή
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μίαν τής άλλη; καί θές εί; αύτά; βραχεία; σύριγ- 
κας διά νά άποφύγη,ς τήν θλάσιν τού ύέλου καί με
ταβίβασαν τήν φωτεινήν ακτίνα λύχνου τινάς διά 
τών δύο οπών διά μέσου τή; πυζίδος, χωρίς τό φώ; 
νά πε'στι έφ’ ένό; μόνου σημείου τών πλευρών αύτή;, 
καί ό πυθμήν αύτή; θά μείνη εί; έντελέ; σκότος, 
άν καί διαπεπερασμένον ύπό άκτίνο; φωτός.

Τό φωτογόνον ρευστόν, αγαπητέ μου, δέν συμ- 
μίγνυται κατά τόν αύτόν τρόπον μετά πάσης ύλη;, 
ϊπάρχουσιν είδη τινά ώ; τό ύδωρ, ά ΰελο;, ό άήρ, 
ή άτμί; μεθ’ ών όλίγον μόνον συμμίγνυται, καί αί 
ΰλαι αύται είσίν αί καλούμενα', διαφανείς· είσί δέ 
καί ύλαι τινέ; μεθ’ ών παντελώ; δέν συμμίγνυ- 
ται, καί αύται είσίν αόρατοι· καί όμω; είσίν ύλαι 
καί αύται καί δεκτικαί διοργανισμοϋ, ώ; τό είδε; 
πρό όλίγου εί; τού; Παλλασίου;· τά εκ τή; τοιαύτη; 
ύλη; διαμορφούμενα όντα είσίν άρα άναγκαίω; αό
ρατα, τούλάχιστον ώ; πρό; τού; άνθρώπου; καί τά 
ζώα ών ή δρασις εϊνε τή; αύτη; δυνάμεω;.

— Τούτο φαίνεται βέυαιον, καί όμω; ούύέποτε 
ήκουσα νά όμιλώσι περί αύτού.

— Αν τό φώ; ήν φωτεινόν άφ’ εαυτού, θά κα- 
τεπλημμύρει τό άπειρον διάστημα, καί ούδεί; θνη
τό; οφθαλμό; δέν έδύνατο νά ύποφέρη τήν λάμψιν 
του· άπ’ εναντία; δέ τούτου τό παν εϊνε βεβυθισ- 
μένον εί; νύκτα σκοτεινήν καί αίωνίαν καί τά φώ; 
φαίνεται μόνον έκεϊ οπού τό φωτογόνον ρευστόν 
διέρχεται διά τινο; ατμόσφαιρα;, καί πλήττει ύλην 
τινά διά τή; συναφεία; του.

— Είπέ μοι, αύτά τά εί; τούτον τόν ωκεανόν 
τού άέρο; κυματούντα οντα εχουσι πάθη; εχουσιν 
άνάγκας;

— Τά Sv ουδέποτε χωρίζεται άπό τού ά'λλου· 
ταϋτα είσί τά δύω ούσιώόη άπαιτούμενα τή; ζωή;.

— Τρώγουσι;
— Βεβαίω;, άλλά κατά τόν τρόπον τών φυτών 

λαμοάνουσι τήν τροφήν των έκ τή; φερούση; αύτά 
ύλη; διά τή; αναπνοή; άπό τών ποδών, διότι ή κεφα
λή των εϊνε εί; τό κενόν, ή ψυχή των καί ή διάνοιά των 
είσίν εί; τά; πτέρνα; των, ή δέ κεφαλή των μόνον 
αισθητήριον έχει τού; οφθαλμού;.

— Ι^ρώσι;
— Καί τούτο εϊνε έν τών ποώτων άπαιτουμέ- 

νων τή; ζωή;, άλλ’ ό έρω; των δέν ομοιάζει παν
τελώ; τάν ήμέτερον όταν δύο Παλλάσιοι άντε
ρών ται, τά δύο ύποκείμενα συγχέονται τό έν μετά 
τού άλλου, ώ; δύο διάφορα ρευστά συγκιρνώμενα 
έν τω αύτω άγγείω, ή μάλλον είπεϊν, ώ; δύο ζοΰφαι 
όμύχλαι συμμιγνύμεναι εί; τόν ούρανόν καί άπο- 
τελοΰσι έν καί ικόνον νέφος· τούτο τό διπλούν ον 
έχει τού λοιπού μίαν καί μόνην ζωήν, εω; ού αί 
συνιστώσαι αύτό άτμίδε; συνενούμεναι κατά πολύ, 
διαιρούνται εί; τρία ή τέσσαρα μέρη καί σχηματί- 
ζουσι τρία ή τέσσαρα νέα δ<τα· οθεν, ώ; βλέπει;, 
δι’ άπλουστάτη; μεθόδου τή; φύσεω; οί πατέρε;

ιταϋθα είσίν επίση; νέοι ώ; τά τέκνα των, καί τά
τέκνα έπίση; προβεβηκότα ώ; οί πατέρε; των.

Αφ’ ού ώδοιπορήσαμ,εν χρόνον τινά εί; τό διά
στημα, ήρχίσαμεν νά άνακαλύπτωμεν τόν Δία καί

επί τινο; τών πλανητών τούτων, ούδέν θά σά; εΐ- 
πω περί αύτών, διότι αί σελήναι τού Διό;, τού 
Κρόνου καί τού Ούρανού πρό; τήν φυσικήν αύτών 
σύστασιν κατ’ ούδέν άζιοσημείωτον διαφέρουσι τή; 
σελήνη; τή; γή; περί ή; θά σά; ομιλήσω βραδύ
τερου.

Είσήλθομεν εί; τήν άτμοσφαΐραν τοϋ Διό;, καί 
επειδή τά πνεύμα μά; κατέλειπε μίαν στιγμήν εί; 
τήν έλζιν του, έπέσαμεν μετά βία; τοσοϋτον τρο
μερά; ώστε κατά τήν πτώσίν μα; διετρέχομεν 42 
πόδα; εί; έκαστον δεύτερον, έν ώ έπί τή; γή; μό- 
λι; έδυνάμεθα νά διατρέζωμεν 16· έσύρθημεν έπει
τα βιαίσι; ύπό τών έτησιών ανέμων οΐτινε; έπικρα- 
τοΰσι διά παντό; έπί τή; σφαίρα; έκείνη; καί πνέ- 

Ο’Όΐν εί; διεύθυνσιν κάθετον ποός τόν άςονά τη;. 
Επειδή δέ σύρουσι μεθ’ εαυτών νέφη έζ ών ά ού- 
ρανό; εϊνε σχεδόν αείποτε κεκαλυμμενο;, τά νέφη 
ταϋτα όρώμενα άπό τή; γή; Φαίνονται ώ; ταινίαι 
ή ζώναι σκοτειναί ποικιλλόμενα·, μέν ώ; π;ά; τό 
μέγεθος καί τήν έπί τού δίσκου θέσιν των, άλλ’ 
ουδέποτε ώ; πρό; τήν γενικήν των διεύθυνσιν ένίο- 
τε, άλλά σπανιότατα φαίνονται θλώμενα καί δια
σκορπιζόμενα έφ’ άπαντο; τού πλανήτου.

— Η βία τών έτησιών τούτων άνεμων, μοί εί
πε τά πνεύμα, προέρχεται, καά τού; άστρονόμου; 
σα;, έκ τή; ταχύτητο; μεθ’ ή; ό Ζεύ; στρέφεται 
περί τόν άζονά του. Καί τώ δντι ή σφαίρα αύτη 
εϊνε κατά 1,470 ογκωδέστερα τή; γή;, δηλαδή έχει 
33,000 λευγών διάμετρον. Η γή ή'τις έχει μόνον 
3 000 διάμετρον στρέφεται περί τόν άζονά τη; εί;
ν» / ·/ . (V. . - - -

παύστως πότε τήν ύπεστη'ριζε διά μιάς τών 
χειρών της, πότε τήν άπέθετεν έπί μαλακού προσ- 
κεφαλαίου. Οταν τό ασθενές σώμά της άνωρθοϋτο 
έπί τοϋ κλιντήρος, έκείνη ή ώραία κεφαλή εμενεν

2ζ ώρα;· ό δέ Ζεύ; τελεί τήν αύτήν περιστροφήν 
μόνον εί; 9 ώρα; 56 λεπτά. Κρίνε έπομένω; περί 
τή; ταχύτητο; τή; κυκλική; του κινήσεω;. Η διά
μετρό; του κατά τόν ισημερινόν εϊνε κατά σύγκρι- 
σιν τή; μεταξύ τών δύο πόλων διαμέτρου του ώ; 
107 πρό; 100, δπερ άποδεικνύει ότι εϊνε μάλλον 
συμπεπιεσμένο; κατά τού; πόλου; παρ’ όσον εϊνε 
ή γή- άν δέ αί έννεάωροι ήμέραι τη; είσί πολλά 
βραχύτεραι τών τή; γή;, ό ενιαυτό; τη; όμω; εϊνε 
πολύ μανρότερο;, διότι σύγκειται έκ 4,332 τών 
ήμετέρων ήμεοών.

Απέβημεν πλησίον δάσοο; όλ.οκλήρω; σχεδόν 
συγκειμένου έκπιτύων, πευκών καί άλλων ρητινωδών 
δένδρων καί άνεπαύθημεν έπί τή; χλόη;. 0 καιρό; 
ήν τερπνότατος άν καί όλίγον σκιερό;' προήρχετο 
δέ τούτο έκ τή; μεγάλη; άποστάσεω; τού ήλιου, 
οστι; μά; έφαίνετο πεντάκι; ήττον ογκώδη; παρ’ό- 
σον τόν βλέπομεν άπό τή; γή; καί μά; έπεμπεν 
είκοσάκι; έλάσσονα ποσότητα φωτό;· όπόταν έφθά- 
σαμεν, ένόμισα ότι εύρισκόμεθα εί; ώραν φθινοπώρου 
καί εί; ημέραν θολήν οίαι είσί συνήθω; εί; Παρίσια 
κατ ’ έκείνην τήν ώραν άλλ’ ό δαίμων μοί είπεν 
ότι ό άζων τού Διά; ήν τόσον όλίγον κεκλιμένο; 
έπί τή; τροχιά; του, ώστε ή μεταβολή τών ωρών 
εϊνε σχεδόν ανεπαίσθητο; καί αί νύκτες καί αί ή- 
μέραι τού πλανήτου ταύτου είσί σχεδόν άείποτε 
ϊσαι.

— Εκ τούτου, εϊπε προσέτι, οί κάτοικοι έκαστου 
πλάτους ευρισκόμενοι διά παντός ύπό τήν αύτήν

εί; τό κλίμα αύτών, καί ουδέποτε δύνανται νά έ- 
ξέλθωσιν έζ αύτοΰ.

Στιγμά; τινάς έβαδίσαμεν παοά τό δάσος, καί 
αίφνης έξελθόντε; έκ στενωπού όοσυς τινό;, είδο- 
μεν έν τφ μέσω πεδιάδα; άναπεπταμένης οικίαν όλίγον κεκλιμένη έπί τού ώμου τη;, δπερ εϊχε τινά 
μεγαλοπρεπή ή; ή καλλονή, τό μ.εγαλεΐον καί ή| χάριν ή μορφή έκείνη τού ουρανίου άγγέλου (ούτως 

ονομάζονται αί γυναίκες είς τόν Δία) θά έζάλιζε 
μυθιστορικόν τινα ποιητήν, διότι έφαίνετο ώς πά- 
σχουσα, ώς στηθική καί ώς φανταστική. Οί βρα- 
χίονέ; τη; ήσαν όλίγον άσθενείς, άλλά λευκοί καί 
στρογγύλοι- αί χεΐρές τη; καθ’ ύπερβολήν μακραί 
καί εί; τού; πόδα; έφόρει έμβάδα; όπου δέν θά έ- 
δυνάμην νά ενθέσω δύο δακτύλου;· έν ένί λόγω 
ήν τοσοϋτον απαλόν, τοσοϋτον άσθενές, τοσοϋτον 
εύθραυστον πλάσμα, ώστε άν έγγίζετο όιά τοϋ 
άκρου τού δακτύλου, ήν κίνδυνος μή συντριβή, καί 
όμω; ήν εί; τό πρώτον άνθος τή; ηλικία;, διότι ήν 
ένό; καί ήμίσεως έτου; όπερ άναλογεϊ πρό; δέκα 
έπτά ή δέκα οκτώ έπί τή; γή;· έθεωρεΐτο ώ; μία 
τών ωραιότερων καί έρασμιωτέρων γυναικών τού 
Διό; καί ό άνήρ έλυπεϊτο, έλεγε, καθ' ύπερβολήν, 
διότι ειχεν έκείνη ύπέρ πολύ πνεύμα.

— Κυοία, εϊπον έγώ πρό; αύτ-λν, μετά βαθεΐα; 
συνκινήσεως, έπιτρέψατυ εί; ςένους νά σά; προσφέ 
οωσι τά σεβάσματά των.

— Ξένοι ! τι εϊνε τούτο;
— Σοφοί τινές περίεργοι διατρέχουσι τόν κόσ

μον, διά νά διασκεδάσωσι κ.αί διά νά διδαχθώσι. 
— Χά ! χά ! χά ! σοί φαίνομαι ώραία, αϊ ;
— Ωραιοτάτη.
— Τό άνάστημά μου, οί πόδες μου, αί χεϊρες 

μου είσί κάλλιστα, αϊ ·,
•— Θαυμάσια.
— Ειμ.ε άγγελος, εΐμε γυνή ούρανία, αϊ;
— Εισθε θεότης.
—· Φαίνεται ότι έλαβες καλήν άγωγήν, διά νά 

ελθη,ς άπό τού ά'λλου κόσμου, άλλά οί σύντοοφοί- 
σου είσίν άλαλοι ;

Τότε ό Ηλιαΐο; έπλησίασε καί είπε πρό; αύτήν 
όλίγον σχολαστικώ;·

— Κυρία, έπιτρέψατέ μοι νά σάς συγχαρώ διά 
πλεονεκτήματα πολυτιμότερα τών χαρίτων καί 
τής ώραιότητο;. διά. . . .

— Διά τό πνεύμα μου, τήν εύφυΐαν μου, τα 
προτερήματά μου, αϊ; διά πάσα; έκει'να; τάς 
λαμπρά; ιδιότητας δι’ άς μέ λατρεύει ό κόσ
μος. διά. . . .

— Ούχί, κυρία, άλλά διά τάς άρετάς ώ; εΐμε 
βέβαιος ότι έχετε, διά τάς ιδιότητας τάς άποτε- 
λοΰσας τήν καλήν σύζυγον, τήν καλήν μητέρα. . .

Ε\·ω ό ‘Ηλιαϊος έλεγε ταύτας τάς λέξεις, 
ήρπασεν έκείνη. σχοινίον καί τό εσεισϊν όσον σφο- 
δρότερον έδύνατο, κράζουσα νά προφθάσωσιν είς 
βοήθειαν, καί χαλούσα τού; ύπηρέτας τη;

τού; πλανητα; του. Αν και άνεπαύθημεν ολίγον ί θερμοκρασίαν εχουσι διοργανισμόν προσαομοζόμενον

μεγαλοπρεπή ή; ή καλλονή, τό μ.εγαλεΐον 
πλουσιότης μόνον πρό; τό έζαισιώτερον τών άνα- 
κτόρων τών χιλίων καί μιάς νυκτών δύνανται νά 
παραβληθώσιν.

Εκτός τού όαίμονο; καί τού Ηλιαίου ήμεΐ; οί 
άλλοι έμίίναμεν πάντε; έκθαμβο:, όιότι ούδέποτε 
εΐδομεν τφιούτο τι ούτε εί; τόν ήλιον, άλλ ούτε 
έτι εί; τήν βασίλειον αύλήν τού Λούβρου.

— Ιδού, είπεν ό κάτοικο; τού ήλιου, ιδού άν- 
τιζείμενον δεικνύον μέν πολιτισμόν προοδεύοντα, 
άλλά καί πλησιάζοντα έτι πολύ είς τήν βαρβαρό
τητα. Πρό τινων χιλιάδων ε’τών ήμεΐ; οί Ηλιαίοι 
εύρισκόμεθα εί; αύτήν τήν στάσιν ένομίζομεν τότ: 
ότι έπρεπεν όσον έδυνάμεθα νά έπισωρεύωμεν λί 
θους έπί λίθων, νά κτίζωμεν ύπερμεγέθεις οϊκοδο 
μά; πρό; κατοικίαν πλασμάτων έχόντων πέντε πο 
δών μέγεθος, λ; είσέλθο'μεν καί θά διασκεδάσω- 
μεν βεβαίως, βλέποντες τά; γελοία; κληρουχία; 
τών ιδιοκτητών.

Είσήλθομεν καί, χάρις τή μαγική βακτηρία, 
δέν μά; έζέβαλον ώς κακοποιού; καί πλάνητας, 
όπερ άνευ έκείνη; βεβαίω; θά συνέβαι«ε. παρετή- 
ρησα κατά πρώτον ότι ό οικοδεσπότη; ήν μικρός 
άνθρωπίσκο; τεσσάρων καί ήμισυ ποδών, λοςόπου;, 
παραβλώψ, καί έχων τήν κόμην πυράν καί τήν 
όψιν άχροο; λευκότητο;· ήν δέ καί όλίγον κυφό; 
καί ίζανώ; όιάστροφος, άλλ’ έφόρει πλούσιον πε- 
ποικιλμένον ιμάτιον ού τό βάρος τόν συνέτριβε. 
Περιεκυκλοϋτο δε ύπό πλήθους προθύμων υπηρε
τών ών ό έλάχίστο; τόν ύπερέβαινε κατά πάσαν 
τήν κεφαλήν καί οϊτινες πάντε; είχον πλέον δια- 
κεκριμμ,ένην μόρφωσιν τή; έκ.είνου,καλάς άναλογία; 
καί τό δέρμα έβενώδους μέλανος.

— Τούτο προέρχεται, μοί είπεν ή δαίμων, έκ 
τού ότι ή ευγένεια ένταύθα δέν εϊνε τού αύτού εί- 
δουςώς ό όχλο;· αί γυναίκες τών ύπηρετών τούτων 
θά έθεωρούντο είς τό Λλγέριον ώ; ώραΐαι μαΰραι, 
καί θά κρίνης ό ϊδιο; περί τούτου, όταν ϊδη; τί εϊνε 
ή κυρία των.

Είσήλθομεν είς είδος θαλάμου δπου εύρομεν ρα- 
θύμως κατακεζλιμένον έπί κλιντήρο; μικρόν τι 
ερυθρόλευκον ον, έχον όλίγην πρόσοψιν γυναιζός καί 
πολλήν σφηκός· άν καί δέν έδύνατο νά σταθή όρθή 
έκ τή; μιζρότητο; τών απαλών τη; ποδών, έφαί
νετο OTt ειχεν ώς έγγιστα τριών καί ήμίσεως πο
δών ύψος, ή όσφύς τη; ήν τοσοϋτον λεπτή, ώστε 
χειρ παιδό; οκταετούς έδύνατο νά τήν πεοιβάλ·/)· 
καί έπειδή τό μέν στήθος της ήν κατά τό πλάτος 
ώ; παιδό; πενταετούς, τά δέ ισχία της ήσαν ύ- 
περμέτρω; άναπεπτυγμένα, έφαίνετο ώ; τό σώμά 
της νά συνέκειτο έκ δύω βραχέων καί χονδρών κιό
νων ών ό είς διά τής κορυφής του ήν κεκολλημέ- 
νος έπί τής βάσεω; τοϋ έτέρου διά όλίγου σημαντή- 
ρος κηρού- ή κεφαλή τη; ήν πάνυ μικρά, καί δμως 
μετά βίας ήδύνατο νά τήν στήση ορθήν, καί άκα-

να εκ-
.άλωσιν έζω τόν τραγΟγένειον εκείνον σοφόν, τάν 
σκαιόν έκεΐνον ήθολόγον όστις ήλθε νά τήν έζυβρί- 
ση μέχρι έντός τοΰ κοιτώνος της· έκ τής ταραχής 
ταύτης προσεβληθησαν τά νεύρα της· καί τέλος 
έλειποθύμησεν ό δαίμων ωφεληθείς εκ τής περι- 
στάσεως ταύτης, τήν κατέκλεισεν είς μεγάλην βαμ-
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βακίνην κυτιδχ έθεσεν ύπό τόν βραχίονα τοϋ 
Πάγκου· έπειτα άνεχωρήσαμεν πάντες Six τοΰ 
παραθύρου, καί διευθύνθημεν πρός τήν σφαίραν 
τοϋ Κρόνου Six μέσου τοϋ διαστήματος.

Καθ' οδόν έξέφρασα πρός τόν δαίμονα τήν 
έκπληξίν μου διά τήν προηγηθεϊσαν σκηνήν.

— Εκείνος ό καλό; άνθρωπος, είπεν, έζ ού 
έξερχόμεθα νομίζει ότι ή γυνή του έχει πολύ πνεύ
μα, καί εγώ έξ εναντίας νομίζω ότι κλίνει πρός 
τήν εύήθειαν.

— Αμοότεοοι έχετε δίκαιον ιδού τί εΐνε· κα
τά τήν αρχήν τού πολιτισμού των οί Διαΐοι παρε- 
τήρησαν οτι αί γυναίκες των έχουσι τάς αύτάς 
φυσικάς καί ήθικάς δυνάμεις ώς καί αυτοί, εΐχον 
προσέτι τό κάλλος, τάς χάριτας καί πρό πάντων 
τήν λεπτότητα τοϋ πνεύματος ών στερούνται οί

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Τό φυτόν τούτο ε’κ τοϋ είδους τών πεπόνων, εί
ναι προϊόν τής Γουϊάνης καί τής Λουσιάνης, πολυ- 
τιμ,ώτατον διά τήν τροφήν τών κατοίκων τών μερών 
έκεί-ων. Είναι δέ φυτόν αυτοφυές, άναρριχώμενον, 
έχον τά ούλλα πλατέα ώς πινάκια, τά άνθη κί
τρινα, καί τούς καρπούς μαλακούς, καί πλήρεις 
μικρών γλοωδών σπόρων. Οταν ό καρπός είναι 
τρυφερός ακόμη, τρώγεται μέόξυελαιον ή μόνον αλα
τισμένος, καί είναι στομαχικός καί ύγειϊνό; διά 
τούς αναλαμβάνοντας. Αφ’ ού δέ ώριμάσ/ι, κατα- 
τέμνονται είς μικρά τεμάχια όμού μετά τών φύλ
λων, καί βράζεται μέ λίπος. Θεωρείται δέ τό έδεσμα 
τούτο ώς τό άζιολογιότερον τών τόπων εκείνων, 
ενίοτε τίθεται είς τόν ζωμόν, άλλοτε τηγανίζεται, 
και άλλ.οτε πάλιν έψήνεται ή είς κλίβανον ή ύπότήν 
τέφραν, ή τέλος παρασκευάζεται άπ’ αυτού έτνος 
(φαβα), καί καθ’ όλους αύτού; τούς τρόπους είναι

τροφή εύάρεστος καί καλή. Καί εις κατασκευήν δέ 
πλακούντων είναι επίσης χρήσιμος. ’Ενίοτε ό καρπός 
ουτος φύεται μέγιστος, καί τό χρώμα τοϋ φλοιού 
είναι διάφορον κατά τά διάφορα είδη. ‘Η δέ σάρζ 
του είναι κιτρινωπή, λεπτότερα, γλυκυτέρα, καί 
γεύσεως πολύ εύαρεστοτέρας άπό τήν κολοκύνθην. 
Σκευάζεται δέ επίσης καί είς ζαχαρόπαστα, καί 
πρός τούτο τέμνουσιν οί ζαχαροποιοί εντός τής 
σαρκός του τμήματα είς σχήμα μήλου, άπίου, ή 
ότοιουδήποτε καρπού, καί ούτω τά ζαχαρούσι μέ 
ολίγην ζάχαριν, διότι ό καρπός είναι καθ’ έαυτόν 
ζαχαρώδης' ώστε ό μή γνωρίζων τό σκεύασμα τού
το, εκπλήττεται τοώγων απίδια π. χ. χωρίς σπό
ρων. Τινές τών καρπών τούτων έχουσι καί μόσχου 
οσμήν, καί αύτοί είναι οί καλλίτεροι.

άνδρες· έφοβήθησαν μήπως αί γυναίκες τούς κυρι- 
εύσωσι, καί διά νά άσφαλίσωσιν είς τόν άπαντα 
καιρόν τήν τυραννίαν των άπό τού φύλου εκείνου 
όπερ έφυβούντο, άπεφάσισαν νά τά άποζωώσωσι 
κατά τό ήθικόν καί κατά τό φυσικόν, καί πρός 
τούτο ούδεν εύρον προκριτώτερον παρά τήν μα
ταιοφροσύνην καί τήν αμάθειαν άφ’ ής ημέρας αί 
γυναίκες έστερξαν νά όνομάζωνται ουράνιοι άγγε
λοι, ήρχισαν νά γίνωνται κατά τι υποδεέστεροι 
τών άνδρών· έπειτα ή κολακεία, ή ραθυμία καί ό 
έρως τού καλλωπισμού τάς κατεβίβασαν μέχρι τής 
άποζωώσεως είς ήν ευρομεν τήν κυρίαν αύτήν ήν 
φέρει ό Πάγκος είς Παρίσια, όπου ό ‘Ηλιαΐος θά 
τήν δεικνύνι χάριν περιεργείας. διότι, ώς γνωρίζεις, 
ούδεν τοιοΰτο υπάρχει εις Παρίσια. (’ Ακολουθεί).

------—------

ΒΑΛΣΑΜ0ΦΤΤΟΝ Η ΜΟΜΟΡΔΙΚΗ.

Τό φυτόν τούτο εύρίσκεται καί είς τόν άρχαΐον 
κόσμον,είς τάς Ινδίας καί τήν Κοχιγχίναν,καί άνε- 
καλύφθη καί είς τήν νοτίαν ’Αμεριτήν. Είδος δέ 
θάμνου, εχοντος κατά τό σχήμα καί τάς ιδιότητας 
μεγάλην μέ αύτό ομοιότητα, εύρίσκεται καί είς τήν 
Ελλάδα. Είς τάς Ινδίας καί τήν ’Αμερικήν είναι 
τό Βαλσαμόφυτον έκ τών άναρρυχωμένων, έχει δέ 
άνθη λευκά ή κίτρινα, καρπούς δέ λαμπρώς ερυ
θρός, δακτυλοειδεις, όζυνομένους πρός τά δύω 
άκρα, ακιδωτούς, μονοθΰρους, καί έλαστικώς ανα
πηδώντας όταν έγγίζωνται έν καιρώ τής ώριμό- 
τητός των. Τότε σφενδονίζουσι σπόρους πλατείας 
καί είς κρεατώόες περιτετυλιγμένους περικάλυμμα. 
Ελαιον περιχυθέν περί τού; καρπούς τούτους χρη
σιμεύει ώς βάλσαμον ιαματικόν τών πληγών. Προ
σέτι δέ τού έν ’Αμερική είδους οί καρποί είσί καί 
εύκοίλιοι.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΪ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΙ- ΔΙΩΓΜΟΙ.

Δεκατέσσαρες μεγάλοι διωγμοί, ή μάλλον, κα
τά τήν έκφρασιν τού περιφήμου Σιατιωβριάν, δε
κατέσσαρες μεγάλαι μάχαι έδόξασαν τήν χριστια
νικήν θρησκείαν έπί των αύτοκρατόρων τής Ρώμης. 
Εκάστη τών μαχών τούτων ήτον καί νίκη· είς δλας 
τό χριστιανικόν αίμα έρρευσε ποταμηδόν, καί δσω
πλειότεροιστρατιώταιτοΰ Χριστού έφονεύοντο, τόσω'σματος, καί λυσσωδώς ένεργηθείς, ό'ιήρκεσε μέχρι 
περισσότερον ένισχύίτο καί έκραταιούτο ό χοιστιχ τού θανάτου τού Νέρωνος (εν έτει 63). Οί άπό- 
νισμος· διότι τό μαρτύριον τών πιστών ήτον τό στολοι Πέτρος καί Παύλος ήσαν οί άρχηγοί τής νέας 
ένεργητικώτερον μέσον τοϋ θριάμβου καί τής έξα- ταύτης τών μαρτύρων σειράς.
πλωσεως τής χριστιανικής πίστεως. Ετος άκόμηί 0 αιμοχαρή; Δομιτια-δς διέταξε τόν τρίτον 
δέν παρήλθε μετά τόν θάνατον τοϋ Ιησού Χριστού, κατά τών χριστιανών διωγμόν (έν έτεί SO), 
καί ό σταυρός είχεν ήδη απειραρίθμου; λατρευτά; Φοβοι πολιτικοί κατά τών απογόνων τού Δαβίδ, 
καί μάρτυρας. Πρώτος έλαβε τήν τιμήν νά κατα-|δυναμένων νά έλευθεσώσωσι τήν ίουδαίαν καί ν’ά 
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γραφή είς τό μέγα τών ηρώων τής νέας πίστεω 
βιβλίον ό άγιος Στέφανος, είς τών έπτά διακό 
νων, λιθοβοληθείς είς Ιερουσαλήμ εννέα μήνας μετά 
τήν σταύρωσιν τοϋ σωτήρο; καί κυρίου του. Τοΰ 
πρώτου τούτου διωγμού πολλά άναμφιβόλως 
υπήρξαν τά θύματα, άλλ’ ό διωγμός αυτός δέν 
έφερε χαρακτήρα γενικόν, διότι άπευθύνετο κατά 
χριστιανών ατόμων μάλλον, παρά κατά τού χρι
στιανισμού έν γένει.

Ο δεύτερος διωγμός ήρχισε τό έξηκοστόν τέ
ταρτον έτος άπό Χριστού, επί τής βασιλείας τού 
Νέρωνος. Κραιπαλών ποτέ κραιπάλην άμέθυσον, 
τά άνθρωπόμορφον τούτο τέρας έπυρπόλησε τήν 
Ρώμην, θελον νά λάβή τήν ήδονήν μεγάλου κα
ταστροφής θεάματος, καί νά εύχαριστήσνι συγχρό
νως τήν πρός τό οϊκοδομεϊν μανίαν του. Επειδή 
δέ ή συμμετοχή αύτού είς μισητήν τοιαύτην καί 
παράφρονα πράξιν ήρχισε νά δ εγείρη τήν κοινήν 
αποστροφήν, έστοχάσθη νά ρίψφ είς άλλους τήν 
ένοχήν τού έγκλήματος, καί κατηγόρησε τούς χρι
στιανούς ώς αυτουργούς τής πυρκαϊάς εκείνης. Η 
νέα θρησκεία είχε τότε εχθρούς τό άσυγκρίτως 
μέγα μέρος τοϋ ρωμαϊκού λαού' έπελήφθησαν λοι
πόν προθύμως τής ευκαιρίας οί θέλοντες νά χορ- 
τάσωσι τό κατ’ αύτών μισός των, μολονότι, και 
κατά τήν μαρτυρίαν αύτού τοΰ Τακίτου, ή άθωότης 
τών χριστιανών προφανώς άπεδείχθη. ό διωγ
μός ούτος, διαταχθείς δΓ αύτοχρατορικού ψηφί- 

καί λυσσωδώς ένεργηθείς, διήρκεσε μέχρι
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ποκαταστήσωσιν αύτήν αύτόνομον, έρμηνεϊαι ψευ
δείς μεταφορικών τινων τού Ευαγγελίου ρήσεων 
περί τής βασιλείας τού Ιησού Χριστού, τάς οποίας 
ό φιλύποπτος αύτοκράτωρ ήθέλησε νά έζηγήση κατά 
γράμμα, καί ή δίψα προ πάντων τού αίματος, 
ήτιολόγησαν τάς απάνθρωπους ποενας όσας τό τότε 
έκδοθέν αύτοκρατορικόν ψήφισμα έχήρυζε κατά 
τού εγκλήματος τού χριστιανισμού. Λί ποιναί αύ· 
ται, των όποιων καί μέλη τινά τής αύτοκρατορικής 
οικογένειας έγίιναν θύματα, έπαυσαν διά τού θανά
του τού Δομιτιανού (έν έτει 96). Τό μαρτύριον 
καί ή έκ θαύματος σωτηρία τού αγίου ίωάννου τού 
εύαγγελιστού ανήκουν εις τήν περίοδον ταύτην.

ίδέαί τάζεως, συμφέροντα τής πολυθε'ίας, ώς 
θρησκείας τού Κράτους, ήνάγζασαν τόν Τραϊανόν 
ν’ απαγόρευση τάς συνελεύσεις καί τάς έταιρίας 
τών χριστιανών. Υπερβαίνοντ?; τούς αύτοκρατορι- 
κούς ορισμούς, οί διοικηταί τών επαρχιών έσκλη- 
ρύνθησαν μεγάίως κατά τών χριστιανών, καί ό τέ
ταρτος ούτος διωγμός ήυ.αύρωσε τήν λαμπρό
τητα τής βασιλείας ενός τών μεγάλη,τερω* καί 
άγαθωτέρων αύτοκρατόρων τής Ρώμης. Αλλ’ ή 
υπερβολή αύτή τής ώμότητος έπίφερε ταχέως τό 
τέλος της· τό αίμα τών μαρτύρων έγώετο τόσον 
γόνιμον, ώστε, μετά πάλην δεκαεννέα ετών (άπό 
τού έτους 9^ με/ρε τού 116), είς τών έπαρχων 
τής ϊουύαίας έγραφε πρός τόν αύτοκράτορα ότι 
δεν εύρισχε δημίους αρκετούς διά τό πλήθος τών 
ενόχων ό Τραϊανός τότε τόν διέταζε νά παύση 
τήν καταδίωζιν.

Λόγοι επίσης πολιτικοί ήνάγζασαν καί τόν 
Αδειανόν νά έφαρμόση αύστηρώς τούς άπαγορεύον 
τας τήν ενέργειαν τής νέας λατρείας νόμους, καί, 
άπό τού έτους 118 μέχρι τού 126, δ χρι
στιανισμός ύπεστη τόν πέμπτον κατ’ αυτού διωγ 
μόν. Κατά τό τελευταίου τούτο έτος, ό αΰτοκρά- 
τωρ, στεισθείς έκ τών λόγων έπισκόπου τινός καί 
φιλοσόφου άλλου χριστιανού, διέταζε τήν παύσιν 
τών ποινών άλλα, περί τό τέλος τής βασιλείας 
του, ή αύσττρότης ήρχισε πάλιν έν μ:'ρει, και νέοι 
άλλοι μάρτυρες νέους προσήλυτους καί μαθητάς 
τής πίστεως άνέδειζαν.

Ο έκτος διωγμός ήρχισεν έπί τής βασι
λείας τού Αντωνίνου. Ο αύτοκράτωρ ούτος, άνε 
χθείς μάλλον, παρά διατάζας τόν διωγμόν αυ
τόν, άπήγόρευσε μόνον τήν άνάγνωσιν τών Ευαγ
γελίων, ώς άποτρέπουσαν τόν λαόν άπό τήν λα
τρείαν τών ειδώλων άλλ’ αϊ άρχαί τού Κράτους 
περιέλαβαν καί τούς χοιστιανούς εις τήν κατά τών 
ιερών γραφών προγραφήν, καί ή χριστιανική θρη
σκεία κατεδιώχθη άπηνώς δεκαπέντε περίπου έτη 
(άπό τού έτους 13S μέχρι τού 153). Κατά τό 
τελευταϊον τούτο έτος, μεγάλαιδημόσιοι συμφοραί. 
πείνα, πυρκαϊά, πλημμύραι, σεισμοί, κατεμάστι- 
σαν τό ρωμαϊκόν Κράτος, καί Αν'ωνϊνος ό Εύ- 
σεβής, δ ιατάζαςνά γείνωσιν εύχαί πρός τούς θεούς 
όλους, περιέλαβεν, άμηχανών, μεταζύ τών εθνι
κών, καί τούς χριστιανικούς ναούς. 0 διωγμός 
λοιπόν έπαυσε, καί μόνον έκ διαλειμμάτων ολί
γα τινά θύματα έλαβαν τήν δάφνην τού μαρτυρίου.

Η μετ’ αυτόν βασιλεία τού Μάρκου λύρηλίου 
έφερεν είς τούς χριστιανούς ημέρας δοκιμασιών καί 
δόζης, καί κατά τό άπό τού έτους 161 μέχρι τού 
174 διάστημα έζογόρασαν ούτοι τήν πίστιν των 
διά τού αίματος. Κατά τό έτος 174, νίκαι 
γενόμεναι κατά τών βαρβάρων, χρεωστούμεναι 
ιδίως είς τήν ανδρείαν καί είς τάς προσευχάς 
λεγεώνός τίνος συγκείμενης όλοκλήρως άπό χρι
στιανούς, καί έπονομασθείσης ^εχεώνος κεραυκο- 
χάμου, έπέφεραν σωτήριον μεταβολήν εις τόν νούν 
τού λαού καί τού αύτοκράτοοος. Τά πρότερον κατά 
τών χριστιανών έκδοθέντα ψηφίσματα, έστράφη- 
σαν τότε υπέρ αύτών, καί ποιναί έκηρύχθησαν 
κατά τών έχθρών των ή καταμήνυσις χριστιανού 
άπετέλει έγκλημα, τιμωρούμενου διά τού πυρός.

Ικανόν διάστημα χρόνου οί χριστιανοί έζη,σαν 
ήσυχοι μετά τόν είρημένον έβδομον διωγμόν. 
‘Ο όγδοος ήρχισε περί τό έτος 200, έπί τού αύτο- 
κράτορος Σευήρου. ’’Αν καί διαταχθείς κατά πρώ
τον έναντίον τών Ιουδαίων καί τών Γνωστικών, 
τών οποίων κακουργήματά τινα ήσαν τφ δντι τι
μωρίας άζια, ό διωγμός ούτος περιέλαβε καί τούς 
χριστιανούς, καί έπαυσε μόνον κατά τό έτος 211 
άποβιώσαντος τού Σευήρου.

‘Ο έννατος διωγμός συνέβη κατά τό έτος 
235, έπί τής βασιλείας τού αύτοκράτοοος Μαζιμί- 
»ου. Κατά τά πρότερον είκοσι τέσσαρα έτη, άν καί 
χριστιανοί τινες έλαβαν τόν στέφανον τού μαρ
τυρίου, ή Εκκλησία δεν κατεδιώχθη όλικώς. ‘Ο Μα- 
ζιμΐνο; ήθελε νά τιμωρήση μόνους τούς άρχηγούς 
τού χριστιανισμού· άλλά καί τότε οί διοικηταί 
ύπερέβησαν τάς αύτοκρατορικάς διαταγάς, καί, μετά 
τούς ποιμένας, έπατάχθησαν και τά ποίμνια.

Νέον άλλον διωγμόν κατά τών χρις-ιανών διέταζεν 
ό αύτοκράτωρ Δέκιος (έν έτει 249), δέκα έτη μετά 
τήν παύσιν τού έννάτου. Τό τότε περί τούτου έκδοθέν 
ψήφισμα ήτον έκτων αύςηροτάτων, καί απειράριθμα 
σφάγια έθυσιάσθησαν κατά τά δύω έτη τής βασι
λείας τού Δεκίου. Οί διάδοχοι αύτού αύτοκράτορες 
Γάλλος καί Ούολουσιανός, παύσαντες πρός καιρόν 
τήν καταδίωζιν, έπανέλαβαν αύτήν μετ’ ολίγον, 
καί τό ψήφισμα τού Δεκίου έφηρμόσθη έκ νέου μέ
χρι τού τέλους τής βασιλείας αύτών.

Κατά τό έτος 257,οί αύτοκράτορες Ούαλέοιος καί 
Γαλλιήνος άνενεωσαν τό ψήφισμα τού Δεκίου, κηρύ- 
ζαντες γενικήν κατά τού χριστιανισμού προγραφήν, 
άριθμουμένην ώς ενδέκατον διωγμόν είς τά χρι
στιανικά χρονικά. Διήρκεσεν ό διωγμός ούτος τρία 
έτη, καί μετά ταύτα ή έκκλησία άπήλαυσεν, έπί 
έτη όλα δεκατρία,βαθυτάτην ειρήνην, ταρασσομένην 
ενίοτε άπό ιδίας τινάς τυραννίας είς τάς μεμακρυ- 
σμένας τών επαρχιών.

0 έπί τού αύτοκράτορος Αύρηλιανού έγερθείς 
δωδέκατος διωγμός διήρκεσεν όλιγώτερον τών 
δύω ετών, και τούτον διεδέχθη μακρά ανακωχή 
άπό τού έτους 275 μέχρι τού303. Επί τής ειρήνης 
ταύτης,συνέβη είς Βαλεσίαν τό γνωστόν μαρτύριον τής 
θηβαϊκής λεγομένης λεγεώνός (έν έτει 286)· άλλ’ ή 
περιβόητος αυτή καταδίκη, έκτός τής θρησκευ
τικής αιτίας, είχε καί λόγους πειθαρχίας στρατιω-

τικής· διότι ή όηθεϊσα λεγεών, συγκείμενη όλη άπό 
χριστιανούς, διαταχθεϊσα νά παρευρεθή εις θυσία» 
τινά πρός τούς θεούς, όπου ό στρατός όλος παρευ- 
ρίσκετο, παρήκουσεν είς τήν διαταγήν καί ό ρω
μαίος στρατηγός κατεδίκασεν, είς θάνατον ίού: 
άποτελούντας αύτήν στρατιώτας, όχι τόσον ώς 
χριστιανούς, δοον ώς άπειθήσαντας εις τά διατα- 
χθέντα.

‘Ο δέκατος τρίτος διωγμός συνδέεται με τά 
όνόματα τών αύτοκρατόρων Διοκλητιανού καί Μα- 
ζιμιανοϋ. Τό στυγερόν τού διωγμού τούτου, ένός 
τών μακροτέρων (άπό τού έτους 303 μέχρι τού 
325) καί άπανθρωποτέρων, πρέπει ν’ άποδοθή όλον 
είς τον αύτοκράτορα Γαλέριον. Αφού διά τής βία; 
καί τού δόλου ήνάγκασεν ούτος τού; είρημένου; δύω 
αύτοκράτορα; νά έκ.δώσωσι τό τής προγραφής 
ψήφισμα, έφήρμοσεν αυτό μέ σκληρότητα άδυσώπη- 
τον, όταν, μετά Κωνσταντίου τού Χλωρού, άνέβη 
■είς τόν αύτοκρατορικόν θρόνον (έν έτει 304). Νό
σος αλγεινή, καταλαβούσα τόν Γαλέριον (έν έτει 
311), τόν έβίασε μόνη νά παύση τήν έκτε'λεσιν τού 
ψηφίσματος, διότι, άποδίδων τό δεινόν τούτο πά
θημα είς τήν έκδίκησιν τού Θεού τών χριστιανών, 
ήθε'λησε νά τόν άφοπλίση μή καταδιώκων πλέον 
τήν λατρείαν του. ’Αλλά, μετά τόν θάνατον τού 
Γαλερίου, οί αύτοκράτορες Μαζιμϊνος καί Λικίνιος 
άνενεωσαν τήν ίσχύν τών κατά τών χριστιανών νό
μων· καί ιδίως μεταζύ τών έτών 320 καί 324 
άνέπτυζεν δ Λικίνιος τήν μεγίστην κατά τών προσ
κυνητών τού σταυρού ωμότητα. Κωνσταντίνος ό 
Με'γας, έκθρονίσας καί θανατώσα; αυτόν, έπαυσε 
τόν διωγμόν τούτον.

Παραδεχθεντο; τού Κωνσταντίνου τήν χριστιανι
κήν θρησκείαν, τριών ολοκλήρων αιώνων δεινά έπρεπε 
νά παύσωσι καταμαςίζοντα τήν Εκκλησίαν. ’Εν μέσω 
τών δεινών τούτων, ή νε'α πίστις έκαμε τόσον με
γάλα; καί θαυμασίας προόδους, ώστε ύπερέβη και 
τά όρια αύτά τού άπεράντου ρωμαϊκού Κράτους. 
Αναβάσα τέλος πάντων εις τόν αύτοκρατορικόν 
θρόνον, καί γενομένη θρησκεία τού Κράτους, έφαίνετο 
άπηλλαγμένη πάσης καταδρομής· ό κατάλογο; 
μολαταύτα τών μαοτύρων της δεν είχεν ακόμη 
κλεισθή δριστικώς. Ναι μέν, οί διωγμοί τών 
αύτοκρατόρων Κωνσταντίου (έν έτει 337) καί Οϋά- 
λεντο; (έν έτει 366), άρειανών όντων, άπευθύνοντο 
κατά τής όρθοδοζίας ιδίως, καί όχι κατά τής χρι
στιανικής έν γένει πίστεως- άλλά, μεταζύ τών δύω 
τούτων αύτοκρατόρων, Ιουλιανός ό Παραβάτης κα- 
τεπολε'μησε τάς βάσεις αύτάς τού χριστιανισμού, 
καί ήγειρε τόν κατ’ αύτού δέκατον τέταρτον διωγ
μόν τών Καισάρων, μικρόν μέν κατά τήν διάρ
κειαν, διότι δέν διήρκεσε πλέον τού έτους, βίαιον 
δε καί σκληρότατον.

0 διωγμός ούτος ήτον ό τελευταίος. ‘Η Εκ- 
κλ, ησία αριθμεί είκοσιέζ όλους διωγμούς· άλλά 
μόνοι οί παρά τών αύτοκρατόρων τής Ρώμης δια- 
ταχθέντες έφεραν χαρακτήρα προγραφής γενικής, 
διότι ψήφισμα έκδιδόμενον είς τήν ρώμην ένηρ- 
γεϊτο είς ολον τόν γνωστόν κόσμον, εις τήν 
Ευρώπην, Ασίαν, καί ’Αφρικήν. Λυπηρόν ένταύτω

καί μεγαλοπρεπές θέαμα, τό σύνολον τούτο τών δια
φόρων περιστατικών μακράς καί θανάσιμου πάλης 
μεταζύ τής πολυθεΐας, έμμανώς έπιτιθεμένης καί 
βοηθουμένης άπό όλ«ς τάς ύλικάς δυνάμεις τού 
ανθρώπου, καί τού χριστιανισμού μόνον όπλον πρός 
άμυνάν έχοντο; τήν ζωηράν καί βαθεΐάν του πίςιν!
ΊΙ μέν πολυθεια, παροργιζομένη μέχρι μανίας διά τό 
ανωφελές αύτό τών αγώνων της, έζήντλησεν όλα 
τά μέσα τής σκληρότητος, έφεΰρεν άπειρα είδη βα- 
σανίζηρίων, μυριοτροπω; ποικίλλουσα τά μορφάς τού 
θανάτου· ό σίδηρος, τό πΰρ, ή πείνα, οί όδόντες καί 
οί όνυχες τών αγρίων θηρίων, άπετέλουν φρικτάς 
καί άνηκούστους ποινάς. 0 δέ χριστιανισμός είς τήν 
λυσσώδη ταύτην μανίαν τών δημίων του άντέ- 
ταττε δυνάμεις ήθικάς άνεζαντλήτους, τεράστια 
ανεκδιήγητα εύτολμίας, καρτερίας, ύπομονής καί 
γαλήνης. Επρεπε νά νικήση, καί ένίκησεν !

Αμφίβολον είναι άν μόνον άπό ζήλον πρός τήν 
είδωλολατρείαν, καί άπό πίστιν ειλικρινή πρός τούς 
ψευόεϊς θεούς, ή οργή τού ρωμαϊκού λαού κατά τών 
χριστιανών έκορυφώθη τόσον, ώστε νά κίνηση 
κατ αύτών τοιούτον μαζρόν καί άπάνθρωπον υιωγ- 
μόν· διότι, ό'ταν οί πρώτοι τών χριστ.ανών μάρτυρες 
έφονευοντο, πρό πολλοϋ ήδη τό φως τής φιλοσο
φίας έχλεύαζε τήν έλληνικήν μυθολογίαν, καί, 
καθώς έλεγεν ό Κικέρωυ, οί μάντεις δέν συναπην- 
τώντο ποτέ χωρίς νά γελώσι. Δέν έζήτει λοιπόν, 
ή τουλάχιστον δέν έζήτει μόνη, ή είδωλολατρι- 
κή δεισιδαιμονία νά γίνωνται βορά τών άγριων 
θηρίων οί χριστιανοί· καί, άν ή παρατήρησις αΰτη 
ήναι αληθής, καθώς πιστεύομεν, πρέπει νά όμολο- 
γήσωμεν ότι τόσω μάλλον άζιοζαταφρόνητοι ήσαν 
έπί τών αύτοκρατόρων οί Ρωμαίοι. Εκδοτοι ό’ντες 
είς τά θεάματα τών αιματηρών αγώνων τού Αμφι
θεάτρου, όπου δέν έχόρταιναν βλέποντε; τήν πάλην 
θηρίων πρός θηρία, άνθρώπων πρός ανθρώπους, καί 
θηρίων πρός ανθρώπους, δον έδυσαρεστήθησαν ίσως 
ιδόντες τήν έμφά,ισιν τής νέας θρησκείας, προ- 
μηθευούσης άφθόνως τροφήν ανθρωπίνων σαρκών 
εϊ; τόν βασι.Ιία χάριν τής οποίας δεν ήθε
λαν λείπει πλέον ύποκριταί εις τά φρικτά τού Αμ
φιθεάτρου δράματα· καί οί αγώνες τών μονομάχων 
δέν ήθελαν αρκεί τού έζής είς τήν όρεξιν τού αίμα
τος, είς τήν δίψαν τών βασάνων, τήν κυριεύουσαν 
τάς άπυθηριωθείσας τότε ψυχάς τών Ρωμαίων.
« Δεν ήσαν πλέον, λέγει ό περικλεής Σιατωβριάν, 
δέν ήσαν πλε”ον τά τέκνα έκεϊνα τού Βρούτου, τά 
καταρώμενα τόν μέγαν Πομπήϊον διότι έφερεν είς 
τόν πόλεμον τούς ειρηνικούς ελέφαντας· ήσαν άν
θρωποι άποζωωθέντεάδιά τής δουλείας, άποτυφλω- 
θέντες διά τής άνθρωπολατρείας, άπό τούς οποίους, 
συνάμα μέ τό αίσθημα τής ελευθερίας, έζελιπ» καί 
παν γενναϊον φιλανθρωπίας αίσθημα. » Αν τούτο 
δέν ήτον, ήθελαν ,μένει διαπαντός αναίσθητοι εις 
τά θέλγητρα όλα"τής αρετής, τής νεό—ητος, τής 
δυστυχίας; II φωνή τού ελέους δέν ήθελεν ενίοτε 
αφοπλίζει τήν όργήν των, όταν έβλεπαν το<αΰτα 
θύματα γενναία, καταφρονούντα άφόβως τόν θάνα
τον ; Αλλ’ ή φιλανθρωπία έμάλαζεν άπας τήν 
σκληρότητα τού ρωμαϊκού λαούΌίκογένεια χριστια-
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νιχή, πατήρ, μήτηρ καϊ βρέφος θηλάζον, είχαν 
καταδικασθή, ίπϊ Νέρωνος, νά γείνωσι βορά τών 
θηρίων λέων φοβερός άπελύθη κατ’ αυτών είς τό 
Αμφιθέατρον, ααϊ ό πατήρ, σπαράξας τάς σιαγόνας 
του, τόν κατέβαλε*. ’Ανίκανος ών πρότερον νά αί- 
σθανθή τό ήθικόν ύψος τών μαρτύρων, άποθνησκόντων 
είρηνικώς ύπέρ τής πίς-εως, ό ρωμαϊκός λαός έθαύμασε 
τότε τόν θρίαμβον τής υλικής δυνάμεως. Ηγέρθη 
λοιπόν χειροκροτών, καί ή προγεγραμμε'νη οικογέ
νεια έσώθη.

Τό συμβάν τούτο έδωκεν αφορμήν είς τόν γάλ- 
λον άνδριαντοποιόν Μαινδρών νά ζατασκευαση 
σύμπλεγμα γύψινον, έλκύσαν κατά τά τελευταία 
έτη τήν προσοχήν τών κατοίκων τών Παοισίων, είς 
μίαν τών ενιαυσίων έκθεσεων τών καλλιτεχνημάτων 
τοϋ Λούβρε. Καί κατ’άρχάς μέν, τό παράδοξον αύτό 
τού θεάματος δέ*συνετέλεσεν ολίγον είς τόν θαυμα
σμόν τοΰ κοινού* μετά ταύτα δέ, ή νίκη τού αν
θρώπου κατά τοϋ λέοντος, όσον άν ήτον αμφίβο
λον τό πράγμα, έπαυσε τοϋ νά φαίνεται απίθανος, 
τόσον Οαυμασίαν στάσιν έδωκεν ά αριστοτέχνης 
ούτος εις τό κορυφαΐον τού δράματος αύτού πρόσω
πον. Δε'χεται ό ρηθεϊς άνθρωπος τούς δύω εμπρό
σθιους πόδας τού θηρίου εις τό αριστερόν σκέλος 
του, καϊ, καθ’ ήν στιγμήν τό θηρίον ανοίγει τά 
στόμα, αρπάζει δι’ έκατερας τών χειρών τάς δύω 
του σιαγόνας, καϊ, με δύναμιν υπερφυσικήν, τα; 
βιάζει νά χωρισθώσι. Τίποτε δυσκολώτερον τή; 
παραστάσεως καϊ τής παραδοχής πράξεως τοιαύτη;· 
και μολαταύτα δ τεχνίτης έπέτυχεν εντελώς. ‘Ο 
θεατής νομίζει οτι ακούει τά όστά τού λέοντος νά 
συντρίβωνται, τάς σάρκας του νά σπαράττωνται. 
έξαισίως φαίνεται τεχνουργηθέ» τό ολον τής σκηνής, 
καί ή γυνή, έρριμμένη εϊς τού; πόδας τόύ συζύγου 
της, κρατούσα εϊς τόν μαστόν τό βρέφος της, καί 
κραυγήν φρίκης έκπέμπουσα εϊ; τήν θέαν τού λέοντος, 
ώ; αισθανόμενη ήδη τού; άνθρωποφάγους όδόντας 
του, αποτελεί σύνθεσιν εύτυχή καί κατά πάντα 
θαυμασίαν. ‘II γλυφές τοϋ λιθοξόου δύναται μ.εγά 
λω; νά ώφεληθή ε’κ τής άναπτύξεως τού σώματος 
τής γυναικός ταύτης. Δεν άγνοούμεν δτι οί αύστηροί 
τής τέχνης έπικριταί, αύστηρότατοι ιδίως θέλουν 
φανή εϊς σύνθεσιν τοιαύτην· άλλά τά έλαττώματά 
τ*1ί, νομίζομεν, δύναται δλα, άν θέλη, νά τά 
καλύψη ό τεχνίτης, όταν κατασκευάση ε’κ μαρμά
ρου τό ρηθεν σύμπλεγμα, ένώ τά διακρίνοντα αύτό 
προτερήματα είναι έξ εκείνων τά όποια δυσκόλω; 
άπαντώνται, και μόνον επί θετικών δοκιμών γνω - 
ρίζονται. (Εκ τού γαλλικού).

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.

‘Ο Μάιος. —(Η Ευρώπη καί ή ‘Ελλάς. — ΑΙ Άθήναι 
—Περιοδεία τής Άνάασης.— Ι α εθνικά άσματα.—‘Ωραϊαι 
τέχναι.— Ποιηταί "Ελληνες.—Ααμαρτίν.—‘Ο Προφήτης. 
—‘Ηαύτόχειρ.—’’Ερως.—Θάνατος.

Γράφομεν κατά τόν χρυσόμαλλων Μάιο*, δηλα
δή καθ’ δν μήνα ή φύσις περιβάλλεται τάς τερ

πνότερα; καλλονάς της· τάς ήδυπνόους αύρας, τά 
εύώδη άνθη, τήν απαλήν χλόην, καί οί κορυδα- 
λοί είς τούς αγρούς καί ή αηδών είς τούς δρυμώνας 
καί τά φύλα πάντα τών πτηνών μιά αρμονία τά 
κάλ*λη τοϋ έαρο; ύμνοϋσι κελαδοΰντα. Κατά τόν μή
να τούτον οί παλαιοί καί οί νεώτεροι έώρταζον τήν 
μόνην εί; τήν θεάν Φυσιν καθιερωμένην εορτήν τής 
α' Matou, εις τούς αγρού; καί είς τούς κήπους 
τρέχοντες νά προϋπαντήσωσι τήν ανατολήν τοϋ 
ήλιου καί άνθη ρόδων καί πασχαλαιών νά 
προσφέρωσιν είς τόν βωμόν τής θεάς. Αλλ’ 
ούαί! έν κατόπιν τού άλλου έκλείπουσιν άφ’ ήμών 
τά αφελή έθιμα τών πατέρων μας καί μόλις είς 
τά άνατολί^οντα έτι καί ολβια μέρη τής Μικοάς 
Ασίας καί τής Θράκης, εί; τόν μαγικόν Βόσποοον, 
είς τήν τερπνήν Σμύρνην θέλετε απαντήσει τήν -τμώ- 
την Μαιου, νέους καί νέας, παίδας μετά γερόντων, 
άνθόστεπτοι νά πανηγυρίζωσι τήν σεμνήν ταύτην 
εορτήν, έπί τάπητο; χλόης καί ρόδων εξαπλωμένοι, 
καί μέ κρατήρα άφρίζοντος οίνου εϊς τας χεΐρας 
σπένδοντες χοά; τή μητρί γή.

‘Ο μάϊος μήν, αφιερωμένος καί νΰν σιωπηλώς 
είς τήν θεάν τοϋ έαρος, παρά τοΐς παλαιοί; ήν 
ανατεθειμένο; εϊς τό ωραιότερων τών πλασμάτων 
τού Δημιουργού — τήν γυναίκα.

Κατά τό ρωμαϊκόν μηνολόγιον ήτον δ γ’ μήν τού 
ένιαυτού,καί τήν πρώτην καί δευτέραν αύτοϋ ημέραν 
έπανηγυρίζοντο αί εορταϊ τής Φλώρας καί τής Κα- 
.Ιής Θεάς (τής καί αγνώστου), ούσης, κατά τινας, 
τής Κυβελής, ή τής Γής. ‘Η τής Καλής Θεάς έορτή 
(τελείτο τήν ά. μαιου ΰπό τής μεγάλης ΐερείας 
μετά πολλής έπισημότητος καί μυσταγωγίας· Είς 
ούδε'να τού ανδρικού φύλου συνεχωρεΐτο νά παρευ
ρεθή είς αύτήν, καί ού μόνον άπεμακρύνετο τών 
οικιών πάν άρόεν ζώον, άλλά καί αύτοί οί αν
δριάντες, καί οί πίνακες, οί παριστώντες άνδρας
έκαλύπτοντο πεπλω τήν ήμέραν έκείνην............
Αν καί κατά τόν μήνα τούτον ό ήλιος εισέρχεται 
εις τό σημεϊον τών Διδύμων, σύμβολον φιλίας 
καί γονιμότητος, οί παλαιοί δμως τούς έν τώ 
μηνί τούτω τελούμενους υμεναίους έθεώρουν δυ- 
σοιωνστους. ‘Ο ’Οβίόιος λέγει που τών ποιημά
των του.

« Αί χήραι καί αί παρθένοι άς φυλαχθώσι 
ν’ άνάψωσι κατά τόν μήνα τούτον τού ‘Υμεναίου 
τάς δάδας, διότι ταχέως αύται μεταβάλλονται 
εί; λαμπάδας νεκρικά; , »

Οί ‘Ρωμαίοι είχον έπί τούτω καί παροιμίαν 
τινα, ήτις φαίνεται έμεινε κατά παράΟοσιν καί 
μέχρι; ήμών, καί ϊδού πόθεν ή κοινή πρόληψις, τού 
νά μήν τελώνται γάμοι κατά τό Μάϊον. Αλλ 
ήμεΐς δέν δοξάζομεν τήν πρόληψιν ταύτην, διότι 
ποιο; άλλο; προσφορώτερος μή* διά τόν Υμέναιον 
παρά τόν μήνα τούτον τού έρωτος, καί τής άνοί- 

ί · · · ·
’Εν τή Εσπερία Ευρώπη πολύν χρόνον έσώζετο 

τό έθιμον τούτο τοϋ έορτάζειν τήν ά. μαίου· έφυ- 
τεύετο κατ’ αύτήν δένδρον, οπερ έλάμβανε καί 
τό όνομα τού μηνάς, Μάϊος προσαγορευόμενον.

Τέλος, ώς έπί είδιλολατρείας ητο* αφιερωμένος ό 
μάϊος εϊς τήν θεάν iPi'ar, οΰτω καί έπί χριστια
νισμού άφιερώθη είς τήν Παναγίαν. Τό όνομα Μά
ιος ή Μάης έμεινε παρ’ ήμϊν εί; τόν στέφανον 
τών άνθέων, άτινα συλλέγγοντες είς τούς κήπους 
καί τού; αγρούς τήν αύγήν τής ά. μαιου, προ- 
σαρτώαεν έπειτα πρό τών θυρών τών οικιών μα; 
πρό; αγαθόν οΐωνισμόν τοϋ έτους. Άλλά τό εθι- 
μον τούτο παρ’ ήμϊν μέν λησμονεΐται ολίγον κατ 
όλίγον, έν δε τή εσπερία Ευρώπη διεδέχθησαν αύτό 
οί κοινωνικοί σπαραγμοί, αί στάσεις, αί σφαγαί αί 
πολιορκείαι! ’Εν δέ τω Λονδίνφ εορτάζεται, άρ- 
γούντος τού χρηματηστηρίου, τοΰ οποίου πλύνονται 
τά πατώματα καί καθαρίζονται τά δωμάτια! Πώς 
καί είς τά ελάχιστα προδίδεται ό χαρακήρ τού 
έθνους.

Ούτως, έν τή νεωτέρα Ελλάδι ού μόνον τό πα
τριαρχικόν καί άφελώς ώραΐον έκείνο τών πρώ
των χρόνων διαδέχονται έκφυλα ήθη καί έξεις, 
άλλά καί αύτά τά στοιχεία ύπέκυψαν φαίνεται είς 
τόν άδυσώπητον νόμον τών έ* τοϋ χρόνου μετα
βολών. Η άνοιξις, ήτις κατέκλυσεν, ούτως είπεΐν, 
τάς Αθήνας κατά τόν Απρίλιον, (παλινδρόμησε 
περί τά τέλη, ΐνα έκδικηθή ίσως ήμάς, θρηνήσαντες 
τήν ταχυπετή παρέλευσίν της . . . Είκοσιν όλας 
ήμερα; ό ούρανός έκαλόπτετο ύπό πυκνών νεφών 
καϊ ΰετοϊ συχνοί καί ραγδαίοι τήν ώραν τού έαρος 
μετέβαλλον είς ώραν χειμερινήν. Ούτ’ οί γερον- 
τότεροι τών αύτοχθόνων Αθηναίων ένθυμοΰνται 
τοιαύτην παράδοξον αταξίαν ώρας, καί πάντες εΐ
χον εϊς τά χείλη δημώδη τινά παροιμίαν, λέ- 
γουσαν, ότι είς τόπον χατηραριένον βρέχει τίιν 
Μάϊον ... Η παρατήρησις αύτη βεβαίως είναι τών 
γεωργών, άλλ όχι ήμών τών κατοίκων τών πό
λεων, καί μάλιστα τής τών ’Αθηνών, όπου ό|χαί 
όμβρος ήτον εύεργετικός κατά πολλούς λόγους.

Όχι, ^Ρ-ΧΗ ε'·ί τ<5πον κατηραμένον τόν
Μάϊον, διότι άν σήμερον ύπάρχει που ευλογημένο; 
τόπος, είναι ή φιλτάτη μας Ελλάς. Τών παλαιών 
σοφών τις ηύχαρίστησε τούς θεούς πρώτον, οτι τόν 
έκαμον άνθρωπον καί όχι ζώον, δεύτερον άνδρα καί 
όχι γυναίκα (τότε ή τύχη τών γυναικών ήτο τω
όντι δυστυχής, καί διά τούτο ό σοφό; μα; δέν έ- 
προτίμησε νά γεννηθή γυνή, ώ; ήθελε πράξει σήμε
ρον) καί τρίτον ότι έγεννήθη Ελλην καί όχι βάρ
βαρος.

Σήμερον, χάρις εί; αύτούς τούς Ελληνα; τούς 
όνομάσαντας βαρβάρους πάντα; τούς μή Ελληνας, 
σήμερον, λέγω, δέν ύπάρχοοσι πλέον βάρβαροι, άλλ’ 
ήμεΐς δυνάμεθα τούλάχιστον νά εΰχαριστήσωμεν 
τήν Πρόνοιαν, διότι κατοικούμεν έν Ελλάδι, καί 
ούχί εν άλλη τινί χώρα Εύρωπαϊκή.

Τά “Εργα χαί ‘Ηριέραι, πιστή διήγησις τής 
ένεστώσης καταστάσεως τών πολιτειών καί κοινω
νιών τοΰ κόσμου, παρέστησεν προλαβόντως εί; 
όποίας δυσεξιτήτους περίπλοκά; εΰρίσκοντο αί Εύ 
ρωπαϊκαί κοινωνίαι. Τά πάντα αύτού ήν ανάστατα, 
τά πάντα ήπείλει, έξ ένός μεν έπιχέιμένην συμ
φοράν άπλετο*, παγκόσμιον, καί έξ έτέρου προ-

οεχή ίσως τήν λύσιν τού αιματηρού δράματος, 
τού όποιου ή πρώτη καί ή εΐρηνικωτέρα σκηνή 
παρεστάθη τήν 12 Φευρουαρίου ε’ν Παρισίοις, 
δράματος πάλης μεταξύ άπολιτισμού καί ελευθε
ρίας, μεταξύ αναρχίας καί τάξεως, μεταξύ λαών 
καί ήγεμόνων, δημοκρατίας καί μοναρχία;, τελευ- 
ταΐον, μεταζύ τής εύεργητικ?}; ειρήνης καί τοϋ 
όκρυοέντος πολέμου.

Εκτοτε πολλά έπισόδεια καί πολλαί παράδοξοι 
έπήλθον περιπέτειας. Ηθελες είπεΐ, ότι ύ δαί
μων τοΰ καλού καί τού κακού, τοϋ φωτός καί τού 
σκότους, ό ό.ζμούδ καί ά Αριμάν τής Περσικής μυ> 
θολογίας συνεπλάκησαν είς πεισματώδη, καταστρε
πτικήν, άληκτον πάλην, νικώντες καί νικώμενοι 
άλληλοδιαδόχως. Η πάλη εξακολουθεί καί δύσκολον 
νά προϊδή τις, άν ά δαίμων τοϋ καλού καί τοϋ 
φωτός θέλει έξέλθει έπί τέλους νικητής . . .

Η Αύστρία, τής. όποίας ή ησυχία καί άκεραιότης 
διεταράχθησαν περισσότερον παντός άλλου κράτους, 
ένώ νικηφόρος εξήλθεν άπό τά πεδία τής Νοβάρας κα- 
τατροπώσασα διά τοϋ γηραιού Σλάβου στρατάρχου 
της τούς δειλούς καί στασιάζοντας Ιταλούς, ήττάτο 
πανταχοϋ ύπό τών άνδρείων καί ηνωμένων Ούγ
γρων, διά τών Γερμανών στρατηγών της. Κυριεύ- 
σαντες ά'πασαν τήν Τρασυλβανίαν, διώξαντες τούς 
Αύστριακούς πέραν τών όρίων τής Ούγγαρίας, καϊ 
άπό αύτά τά όχυρώτατα φρούρια τής Πέστης καϊ 
Βούδας, οί Ούγγροι ώδευον κατά τοϋ Πρεσβούργου,ΐνα 
είσέλθωσι μετά ταύτα καί είς Βιέννην, ότε ή ισχυ
ρά πάλαι ποτέ καί αρχαία αύτοκρατορία τής Αύ· 
στρίας βλέπουσα, ότι κινδυνεύει τόν έσχατον 
κίνδυνον, τρέπεται πρός τήν γιγαντιαία δύναμιν 
τής Ρωσσίας, έπικαλουμένη τή* βοήθεια* της.
Ο Αύτοκράτωρ προθύμω; δέχεται τή* πρόσκλησι*

ί κινεί άμέσως 200 χιλιάδας στρατού, καϊ 
τή* αποστολήν ταύτην συνοδεύει δι’ εντόνου, απει
λητικής διακηρύξεώς του.

’Εν τώ μεταξύ τούτω ή Φραγκοφούρτη γίνεται 
παραίτιος νέων αναστατώσεων έν Γερμανία. Μετά 
τήν άρνησιν ύπό τοΰ βασιλέως τή; Πρωσσίας ΐνα 
δεχθή τό στέμμα τή; Γερμανική; Αύτοκρατορία; 
καί ν’ αναγνώριση, άθετών τά; υποσχέσεις του, 
τό παγγερμανικό* σύνταγμα, τό ψηφισθέν έν τή 
Γερμανική Αμφικτυονία τή; Φραγκοφούρτης, διάφοροι 
άλλ.οι βασιλείς καί βασιλίσκοι, ένθαρρυνθέντες καί 
παρακινηθέντες, άρνούνται τήν άναγνώρισιν αύτοϋ. 
Τότε πολλών επικρατειών λαοί καί στρατοί συνε- 
νοϋνται καί έπαναστατοϋσι, ζητούντες παρα τών 
ήγεμόνων των τήν άναγνώρισιν τοΰ πολυθοηλλήτου 
Συντάγματος. Αί παρ^ρρήνιοι έπαρχίαΐ τής Πρωσ
σίας καί Βαυαρίας ύψώνουσιν άναφανδόν τήν σημαίαν 
τής έπαναστάσεως· είς Δρέσδην τής Σαξωνία; άπο- 
διώκεται ό βασιλεύς καϊ έγκαθιδρύεται προσωρινή 
κυβέρνησις, άλλ’ή-ης έπειτα διώκεται έναλλάζ, 
νονοβοληθείσης τής'ώραία; ταύτης πόλεως, τή; επο
νομαζόμενης Νιώτεραι Άθήναι, καί άλωθείσης έζ 
εφόδου. Είς Καρλσρούην πρωτεύουσαν τοϋ Μ. Δ»υκα- 
του τής Βάδης, δ δούξ αναγκάζεται νά δραπέτευση, 
ό δέ διάδοχος νά πηδήση έκ τής θορίδος, καϊ ανα
γορεύεται ή δημοκρατία. Μόνος ό βασιλεύς τή;
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Βυρτεμβέργη; έναντιωθεί; κατ’ άρχά; και λιπών 
στιγμαίω; τήν πρωτεύουσαν του, είτα έπανήλθεν 
ένδούς εις τάς αιτήσει; των βουλών και τοΰ λαού 
του καί τεθεί; επί κορυφή; τοϋ παγγερμινικοϋ ζη
τήματος. Είκοσι καί οκτώ μικρών επικρατειών οι 
ηγεμόνες άνεγνώρισαν το σύνταγμα, οπού δε άλλου, 
εξαιρούμενη; τής Αυστρίας, οί ηγεμόνες, κατ εΐσή- 
γησιν ταύτης καί τής Π.ωσσίας, ήΐέλησαν ν άπο- 
κηρύξωσιν αύτό, αί πόλεις καί ό λαός έκηρύχθησαν 
πανδήμως υπέρ τής ένότητος.

’Εν τούτοι; ποία ύπάρχει ή τύχη τής Ιταλίας 
τής πολύπαθους ταύτης χώρας; ΕίςΤοσκάνην, όπου 
ή Δημοκρατία είχε προκηρυχΟή μετά τοσούτου εν
θουσιασμού, ύπερισχύσαντο; τοΰ πνεύματος τής 
νομιμοφροσύνης, ή κυριαρχία τού Μ. Δουκός άνεγνω 
ρίσθη καί προσεκλήθη οΰτος ν’ άναλάβη τάς ήνίας 
τή; κυβερνήσεως. Μόνη ή πόλι; τής Λιβόρνου όεν 
ύπεττάσετο. ’Επεμφθησαν εΐζ.οσι χιλιάδες στρατού 
Αύστριακοϋ, καί ή πόλι; κανονοβοληθεϊσα έκυψεν 
αΰ-χίια. Το αύτό εγένετο καί έν Βολωνία τής παπι
κής επικράτειας. Αί πόλεις τής Σικελία; ΰπετάγη- 
σαν άλληλοδιαδόχως ενώπιον τών πυροβόλων τών 
νεαπολιτικών τρικρότων καί στρατών, μόνη δε 
αντέχει ήρωϊκώς ή Βενετία, άψηφήσασα ολας τοΰ 
Ραδέσκη τάς άπειλάς, καί τούς πολυαρίθμους στρα
τούς τής Αυστρίας. Εντούτοις σήμερον αύτη είναι 
κυρία τή; λοιπής Ιταλίας, εϊσελθοΰσα κατά πρόσ- 
κλησιν τοΰ δουκό; καί έν Φλωρεντία. Παντού δέ οθεν 
διαβαίνουσιν οί στρατάρχα·. της, άφοπλίζουσι τούς 
λαούς καί τουοεκίζουσι του; δημοκοάτας.

Αλλά τό πλε'ον άπίςευτον,τά πλέον παράδοξον τών 
παραδόξων τούτων καιρών γεγονός συνέβη έν Ρώμη.

ότε, πρό δέκα περίπου αιώνων ή δυτική 
ώς ώνόμασε έμφαντικώτατα τήν αλαζονείαν τοΰ 
επισκόπου τής παλαιάς Ρώμη; ό τής Νέας Ρώμης 
επίσκοπο; καί πατριάρχης Φώτιος, έπή,ρθη τοσοΰτον 
ώστε νά όνειρευθή παρά τήν απεριόριστον πνευμα
τικήν εξουσίαν καί κοσμικήν, οί Πάπαι, εναντίον! 
αυτών τών παραγγελμάτων τού Ευαγγελίου, περιε- 
ζώσθησαν προ; τή μήτρα καί τήν σπάθην.κοσμι
κών κυρίαρχων.

Ο τολμηρό; οΰτος συνδιασμός δύο κατά τοσοΰτον 
αντιθέτων εξουσιών πολλών συμφορών καί κακουρ- 
γιών εγένετο πρόξενος. Μόλις δέ κατά τόν μεγα
λουργόν ΙΘ'. τούτον αιώνα, άναβα; τόν ίεραρχικόν 
θρόνον άνήρ αναμορφωτής δόξα; κατ’ άρχάς, 
κρίμασι Κυρίου, μόνο; τήν έκ τής κοσμική; εξου
σία; έκπτωσίν του προύκάλεσε, βουληθεί; νά παλι- 
νοδρομήσρ καί έγκαταλείψκς λάθεκ τό ποίμνιόντου, 
ύπερ ού έχοεώστει μάλλον Οε'σαι τήν ψυχήν αύτοϋ. 
Τότε οϊ δυτικοί λαοί, οχι διότι έπίστευον πλέον 
εις τό αναμάρτηταν καί θεοπρόβλ -,τον τοΰ Πάπα, 
καί διότι τήν έπί θρόνου διααονήν αύτοΰ έθεώρουν 
αναπόφευκτου εις τήν τών ψυχών των σωτηρίαν, ώς 
παραλαβόντο; παρά τοΰ Αγ. Πέτρ.υ τήν κληρονομιάν 
τών ούρανών καί τάς κλεΐ; τοΰ παραδείσου,άλλ’ϊνα 
τό οικοδόμημα τοϋ δυτικισμού, ό'περ έπί τοΰ παπι
σμού τεθεμελίωται, διατηοήσωσι, συνώμοσαν νά 
επαναφέρωσι διά τή; βία; εις τήν αϊωνίαν πόλιν τόν 
θ'. Πίον.

Πρωταγωνιστής τής παραδόξου ταύτη; άποφά- 
σεως άνεφάνη ή Δημοκρατική Γαλλία, ήτις καί 
έπεμψε στρατόν έπί τήν έν Ρώμη κατάλυσιν τής 
δημοκρατίας, καί ύπέρ τής παλινορθώσεω; τοΰ 
Πάπα.·

0 γαλλικό; στόλος καταπλέει εις τά παράλια 
τή; ρωμαϊκής χώρας, αποβιβάζεται ό γαλλικός 
στρατός εις Σιβιταβεκιαν καί βαδίζει επί τήν Ρώ
μην. Αλλ’αύτοΰ έλπίζων, ότι ό λαός τόν περιέμενεν 
άνοικταΐ; άγκάλαις, διά ν’ άπαλλαχθή άπά τήν 
καταπίεσιν τής νέας Τριανδρίας, ήτις, ώς διέδωκε 
τό γαλλικόν ύπουργεϊον, έπέβαλλε διά τοΰ τρόμου 
τήν δημοκρατικήν εξουσίαν έπ’ αύτοΰ, αντί περι
πτύξεων καί άσπασμών, ό γαλλικός στρατός άπαντά 
σφαίρας πυροβόλου; καί άντίστασιν γενναίαν, καί 
αναγκάζεται μετ’ αισχύνης νά οπισθοδρόμηση, 
πολλούς μέν νεκρού; λιπών εΐ; τά πεδία τής 
μάχη;, πολλού; δέ αιχμαλώτου; εΐ; τήν εξουσίαν 
τών Ρωμαίων. Ούτω μετά δώδεκα καί επέκεινα 
αιώνα; ή Ρώμη αναλαμβάνει τήν άρχαίαν αύτή; 
αρετήν καί συγκροτεί πρό τών τειχών τη; μάχην 
νικηφόρου !

Είναι άληθές, ότι ήδη ίσως έδέχθησαν έντό; τή; 
πόλεώς των τού; Γάλλου; τούτου; δημοκράτα;, 
άλλά πολεμούμενοι ύπό τριών άλλων εθνών, τή; 
Νεαπόλεω;, τής Αύστρίας, καί αύτής άκόμη τή; 
Ισπανίας, έπρεπε νά παραδοθώσιν εις τάς άγκάλας
τών όλιγώτερον επικινδύνων εχθρών των............
Αλλά τό συμβάν τούτο ούχ’ήττον ένεκόλλαψε στίγμα 
έπί τής άλλοκότου πολιτική; τής Γαλλίας, ήτις 
ε’φάνη πρός στιγμήν ό'τι ήτο έν του μεταβληθήναι 
συνάμα τή πτώσει τοΰ υπουργείου Βαρώ· άλλ’ 
ούτε τό ύπουργεϊον τούτο έπεσεν, ούτε ή Γαλλία με
τέβαλε πολιτικήν !

Π Συντακτική συνέλευσις παρέδωκε τό πνεύμα 
ε’ν πολλώ θσρύβω καί άγωνία, ούδέν έπιτυχοϋσα, 
ή δε νέα συνέλευσις ήτις συνήλθεν τήν 16 | 23 
Μα ίου, δέν εΐχεν εϊσετι καιρόν νά υπόδειξη τήν πο
λιτικήν της. Σημειωθήτω έν τούτοι; έν παρόδιο, 
ότι ό δαιμόνιος Λαμαρτίν, ό πρωτουργός ίσως τής 
24 Φεβρουάριου, ό έκλεχθείς εις τήν συνέλευσιν 
ε’κ δέκα νομών καί διά διακοσίων μυριάδων ψήφων, 
δέν έξελέγχθη ούδεμια; έπαρχία; αντιπρόσωπο; ! 
Ω ! τή; άστασίας τών άνθρωπίνων πραγμάτων !

Αλλ’ άλις, φρονοΰμεν, τών πολιτικών· είναι 
μέν αύτά κυκεών άπό ενός καί ήμίσεω; έτους, άλλ’ 
ήόη κατέστησαν άληθε; χάος καί παλίρροια άκατα
νόητο;. Πλήν, συγγνώμην αϊτοΰμαι- ολίγου δεϊν 
έλησμόνησα καί τήν μικοάν μα; Ελλάϋα, περί ής 
άλλως τε, δέν έχω, τίποτε καί νυν ν’ αναφέρω 
πολιτικώς. Τό νέον ύπουργεϊον, ού τόν σχηματι
σμόν προλαβόντες άνεφέραμεν, χάριτι θεία, δέν 
έδειξεν εϊσετι σημεία ζωής. Αί δέ Βουλαί μας 
τήν γενικήν άκολουθοΰσαι απραξίαν, τόν νήδυμον 
ύπνον των διακόπτουσι κατά πάσαν νουμηνίαν . . .

Μαντεύω δέ ήδη ότι θέλετε μέ έρωτήσει 
περί εΐδήσεως τινό; μεγάλης, σπουδαίας, εύχαρί- 
στου—περί τοΰ θησαυρού.—Ανθρακες, φεϋ I έγε- 
νετο ήμΐν ό θησαυρό;.

ό δέ xvrprvoc χνρετδζ (gold-fever), ώ; έλε- 
γον έν Καλλιφορνία, τών χρυσωρύχων μα; έπα- 
νελθόντων εΐ; ’Αθήνας, μετεβλήθη είς τεταρταίου 

πυρετόν.
Τό καινότερου έν τούτοι; τών Αθηνών, διότι 

τά ανωτέρω άπηρχαιώθησαν πλέον, είναι ότι ή 
ώραία μας πρωτεύουσα έκενώθη. Οί κάτοικοι δέν 
μετέβησαν μέν εϊσετι είς τά έξοχάς, διότι μόλις 
πρό τινων ήμερων ό καύσων έγινεν αφόρητο;, άλλά 
πολλαί οίκογένειαι άνεχώρησαν έκτος τοΰ κράτους, 
τραπεΐσαι πρό; βορεινότερα κλίματα, ώστε καί εΐ; 
Σμύρνην είδον τάς Αθηναίας κυρίας, διαβαινούσας 
ώς κοπάδιον γλυκοφθόγγων αλκυόνων, κατά τήν 
πλουσίαν είς ασιατικά; μεταφοράς γλώσσαν τών 
έν ’Ασία ομογενών μας. Αί ’Αθήναι έστηρήθησαν 
διά τινα χρόνον άλλην έπαισθητοτέραν στέρησιν, 
τήν χαριτόβρυτόν βασιλίσσην μας. Η Α. Μ. άπήλ 
θεν είς Όλδεμβοϋργον ινα έπισκεφθή τόν σεπτόν 
πατέρα της. Τό Ελληνικόν ατμόπλοιου, έφ’ ού 
έπεβιβάσθη, διεοθυνόμενον είς Τεργέστην προσ- 
έπλευσε καί είς Κέρκυραν ό δέ λαό; τής Ελληνική; 
ταύτη; νήσου ύπεδέχθη μετ’ ανέκφραστου ενθου
σιασμού τήν ποθητήν βασίλισσαν τών Ελλήνων.

Τήν ημέραν, καθ’ ήν περιεμένετο εις Κέρκυραν, 
ή πόλις όλη κατήλθεν είς τό παράλιον μετά κήπου 
ολοκλήρου άνθέων, καί μουσικής. Μόλις δ’ έφάντ 
κυματίζουσα μεγαλοπρεπώ; έπί τοΰ όρίζοντος ή 
Ελ.ληνική σημαία, έπαιάνισεν ή μουσική, διευθυνο- 
μένη ύπό τοΰ φιλοκάλου Κ. Λιβεράλη, έθνικά 
άσματα, καί ό λαό; όλο; ήρχισεν άνακράζων , 
Ζήτω ή βασίΛισσα τής 'ΕΛΜ$ος ! Ζήτω ?} 6α- 
σί.Ιισοά χίας ! Απειροι δέ λέμβοι μετ’ άνίρών 
γυναικών καί κορασίων εύπαρύφων περιεκύκλωσαν 
τό Ελληνικόν άτμόπλοιον, καί έρραναν μέ άνθη ού 
μόνον τό κατάστρωμα, άλλά καί πάσαν τήν πέ- 
ριζ θάλασσαν, ήτις τότε άντί κυμάτων άνθη μό 
νον έκύλιε. Καθ’ όσον δέ διάστημα έμενεν ή βα
σίλισσα εί; τόν λιμένα, μή θελήσασα νά έξελθτ, εϊ; 
τήν πόλιν, ό λαό; έξηκολούθει ζητοκραυγών καί ή
μουσική έξηκολούθει νά παιανίζη, καί τότε μόνον 
έπαυσαν, όταν οϋδ’ ή Ελληνική σημαία, ούδ’ ό κα
πνός τοΰ άτμοπλοίου έφαίνοντο πλέον είς τά μάκρη.

0 εθνισμό; ούτο; καί ή ενθουσιώδη; φιλοκαλία 
τών αδελφών μας Επτανησίων δεν φαίνεται ήδη 
κατά πρώτον. Παν ό,τι Ελύ.ηνικόν ήναι εί; αύτού; 
ιερόν καί άγιον ! Καί επειδή άνεφέραμεν περί μου
σική;,αρμόδιον νομίζομεν νά άναγγείλωμεν εί; τούς 
φίλου; τής ώραία; ταύτη; τέχνης, ότι, ένφ παρ’ 
ήμΐν ούδεί; ύπέρ αύτής υπάρχει ζήλος, έν τή Επτα- 
νήσω, καί έν Κερκύρα ιδίως, καλλιεργείται όσον 
ένεστι. Ο κύριο; Λιβεράλη; οΰτος, περί ού άνωγ 
τέρω είπομεν, οστις Ιταλό; τό γένος, έπολιτογρά» 
φη Ελλην έκ φιλελληνισμού, έπροκήρυξε τήν δη- 
μοσίευσιν συλλονή; εθνικών ασμάτων. <· Μελετήσα; 
» λέγει αρκετόν χρόνον τήν έθνικήν μουσικήν, έπέ- 
» στησα τήν προσοχήν μου εί; τά αμίμητα έκεΐνα 
» κάλλη, όσα παρέχει ή αυθόρμητο; κα! αφελής 
» άνάβλυσις τή; Ελληνική; μεγαλοφ-ΐας, καί τοι 
• έν τή φυσική καταστήσει διαμενούσης. δθεν 
s συλλέξας τά ωραιότερα καί θελκτικώτερα έκ τών

• παρθενικών τοϋ έθνους ασμάτων, εΰαβον αύτά 
η ώ; θέματα, έφ’ ών έπεξεργάσθην ποικίλην φαντα- 
» σίαν δια κύμβαλον. »(*^

’Ας στήσωμεν ενταύθα πρός μικρόν, καί ώ; έκ 
τής άφορμής τή; δημοσιεύσεω; τών ασμάτων τού
των, άς καταδείξω μεν τήν λυπηρά·/ τής νεωτέρα; 
Ελλάδος αδιαφορίαν πρός τάς ελευθερίους τέχνας,αί- 
τινες έδόξασαν τήν άρχαίαν τοσοΰτον, τήν προαγα- 
γούσαν αύτά; είς τό άκρότατον ύψος τής έντελεία; διά 
τών Φειδιών, ϊκτίνων, Πραξιτεύών, Πολυγνότων,Τι- 
μοθέων καί άπάση; τής πολυαρίθμου έζείνης χορείας 
τών άγαλματοποιών της, ζω -ράφων της, αρχιτεκτό
νων της καί μουσικών της. Τί δέ καί λέγομεν περί 
τούτου, ένφ λόγιοι τινες τών καθ’ ήμά; ήρνή- 
θησαν, έναντίον αύτής τή; γνώμης άλλογενού; 
φιλολόγου, τοϋ σοφού καθηγητού τών Παρισσίων 
Ιίγέρου (Egger), ήρνήθησαν άπό τήν νεωτέραν 
Ελλάδα ώς καί αύτά τής ποιήσεω; τά άνθη. ’Αλλ’ 
όχι- τούτο δέν είναι αληθές, διότι άν τι παρή- 
γαγεν ή Ελλάς πρωτότυπον καί άριστον μέχρι τού- 
δε, είναι οί ολίγοι ποιηταί της. Είναι ό 'OSoi- 
πόριίς καί ό ΜισσΙας Παναγιώτου καί δ Περί- 
~.lat άφατος Αλεξάνδρου τών Σούτσων, είναι ό z/t- 
θί'ραμΰος τοΰ Σολομού καί τά ολίγα ποιήματα 
τοΰ Ζαλακώστα, είναι τά λυρικά καί ή Παραμονή 
τοΰ ’Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή, είναι τά Έΐύθίνά 
ασματα τού Καρατσούτσα. Σήμερον, ναι, έσίγη- 
σεν ή ποιητική τή; Ελλάδος Μούσα, ώς άπαντώσα 
μεγίστην ψυχρότητα, καί ύπό λογίων, άν καί άμου
σων , άκόμη συκοφαντουμένη , άλλ’ ούχ ήττον 
τρέφομεν ήμεΐ; τά; χρηστότερα; περί τή; άναπτε- 
ρώσεω; αύτή; ελπίδας. Ολίγα θελομεν είπεϊ 
περί τής φανείσης άρτίως συλλογής ποιήσεων 
ή Λνρα, επιγραφομένης, τοϋ Κ. Σ. Καρύδου. 
Περιέχει αύτη μόνα πρωτοπείρου χειρό; δοκί
μια, άλλά δοκίμια υποσχόμενα γενναΐον τι καί 
τέλειον. ΙΙθέλαμεν μόνον συμβουλεύσει τόν νέον 
ποιητήν νά παραιτήση τόν ασκόν τής Σατυρική; ποι
ήσεω; καί νά ζρατή) διά χειρός τήν λύραν καί τήν 
φόρμιγγα. Μετά τόν Α. Σοϋτσον δυσκόλως θέλει
επιτύχει άλλος είς τόν Σίλλον. ό δέ γνωστός είς 
τό Πανελλήνιον ποιητή; Κ. Δ. Καρατσούτσα; προ- 
εκήρυξε τήν έκδοσιν έκλογής δεδημοσιευμένων καί α
νεκδότων ποιημάτων του, είς τήν όποιαν βεβαίως 
θέλει εύρεΐ άξιον τι καί αύτό; ό δύσκολος καί μεμ
ψίμοιρος κρητιζό; τής ’Αθήνας.

Είπομεν, ότι ή ποιητική Μούσα άπαντα ψυ
χρότητα παρ’ ήμΐν, καί ένθυμήθζμεν άνεκδοτόν τι 
περί ένές τών έξοχωτέρων ποιητών τή; Εύρώπης, 
0περ άνέγνωμεν έσχάϊως είς περιοδικόν σύγ
γραμμα τή; Γαλλίας. Πρό είκοσιπέντε ε’τών έφθα- 
σεν εΐ; τήν μεγαλόπολιν τών Παρισίων νέο; 
τις, άοχαίαν προσώπου καλλονήν καί διακεκριμένον 
ήθος πεπροικισμένο;. όστι; κρατών ύπό μάλη; τε
τραδών διευθύνθη παρά τινι βιβλιοπώλει καί
έμφανίσα; αύτό, (περιείχε δέ συλλογήν ποιημάτων

ι—
(‘) Τό πόνημα τούτο τιμώμενον 3 σελίνια ίύναται νά 

ζητήση ό βουλόμενος εΐ; τό έν Κερκύρα βιβλιοπωλεϊον τοΰ 
’Απόλλων» ;.



ανεκδότων) έζήτει παρ’ αύτοϋ 1500 φράγκα, άν 
ήθελε νά τ’ άγοοάση. Οί βιβλιοπώλαι ώ; έπί τό 
πλεΐστον ολίγον έννοοϋσιν άπό καλλονήν συγγραμ
μάτων καί μάλιστα ποιήσεων, καί προσέφερε μόνα 
600 φράγκα, ό νέος δέν παοεχώρησε τό τετρά- 
δεόν του καί μετέβη εϊς συνεπαρχιώτην του τινά, 
τόν *Αββά Genoude, τόν πιςόν τούτον φίλον τών 
πρώτων Βουρβόνων καί συντάκτην δεινόν τή;’£ς»ηγ/Λ- 
ρίδος της ΓαΛ.Ιίας (Gazette de France), άπο- 
βιώσαντα δέ πρό μικρού, είς δν παρουσιάζει τό 
χειρόγραφον, ζητών άχατίβοίτα. 1500 φράγκα, άφ 
ού προηγουμένως άναγνώση αύτό ό άγορας-ής. Ο γεν- 
ναιόφρων άββάς δέχεται την συμφωνίαν, καί μετά 
παρέλευσίν ολίγων ημερών ό άγνωστος ποιητή; 
προσκαλείται παρ’ αύτώ είς γεύμα. Παρήσαν 
έκεϊ καί διάφοροι άλλοι προσκεκλημένοι πρό; 
ους συνιστά τάν νέον, ώς τόν ποιητήν τών έν 
τώ χειρογράφω ποιημάτων, καί τάν παρακαλεΐ 
ν άπαγγείλη τινά αυτών, άπερ οί παρεστώτε; 
ήκουσαν έμπλεοι εύφροσόνης. Κάθηνται είς τήν τρά
πεζαν, καί ό νέος λααβάνει τήν προσδιωρισμένην 
αύτώ θέσιν. ’Αλλ’ όποια ύπήρζεν ή έκστασίς του, 
δός δ είπεΐν καί ή χαρά του, οτε αιρων τό έπί 
τής παροψίδος του μάκτρον ευρίσκει έντός αύτοϋ 
τραπεζικά γραμμάτια 18,500 φράγκων καί έν σώ 
μα χρυσόδετον τών Ποιητιχ&τ ΜεΛετώΐ νπύ 
Λαμαρτίτον.

— Είναι ταϋτα, φίλε μου, τό άντίτιμον τών 
ωραίων ποιημάτων σας, λέγει αύτφ ό καλός άββάς, 
οθεν εΐναι ίδικά σας, διότι τό χειρόγραφόν σας 
μετεπώλησα διά 30,000 φράγκων! . . .

Δότε, Κύριοι Κρητικοί, τοιαύτην έμψύχωσεν καί 
εις τούς ήμετέρους ποιητάς, στερουμένους πολλάκι; 
καί αύτοϋ τού έπιουσίου άρτου των, καί θέλετε ΐδεϊ 
άν αί ποιήσεις των εΐναι, ώς σείς τάς χαραχτηρί 
ζετε κακεντρεχώς, · κακόηχοι μόνον κρωγμοί καί 
γυμνά άπό φαντασίαν, άπό αίσθημα, άπό κρίσιν 
καί φιλοκαλίαν στιχουργήματα. »

Αλλά γενομένου λόγου περί ποιήσεως καί μουσι
κής δέν εΐναι άκαιρον νά γνωστοποιήσωμεν είς 
τούς τυχόν άγνοοϋντας είσέτι τήν είδησιν άναγνώ- 
στας μας, δτι έσχάτως παρεστάθη είς Παρισίους 
ό Προφήτης.) έπιφανες μελόδραμα τοϋ Πρώσσου 
μελοποιού Μαϋερβέερ, ποιητοϋ ‘Ροβέρτον τοΰ Λια- 
βό.Ιου καί τών ‘/’χεζώτωκ. Εΐναι άπερίγραπτος 
ό ενθουσιασμός μεθ’ ου ό λαός τών Παρισίων ύπε
δέχθη τό νέον τούτο αριστούργημα τού ένδόςου μου- 
σικοδιδασκάλου (maestro) καί τάς κακουχίας, 
καί τήν δημοκρατίαν του καί τόν σοσιαΛισμοτ λη
σμόνησα;. Τήν εσπέραν τής πρώτης παραστάσεως 
ή τιμή τών θεωρείων τού θεάτοου άνέβη είς 700 
καί 800 φράγκα, τών δέ έν τή πλατεία έδρών μέ
χρι τών 100 καί 200 φράγκων. Πολλοί έκ τών 
επαρχιακών υπαλλήλων άφήκαν τάς θέσεις των, 
ανευ άδειας, άλλ’ άδεία τής δημοκρατικής ελευ
θερίας, ίσοτητος, καί αδελφότητος, διά νά παρευ- 
ρεθώσιν είς τήν πρώτην έκείνην παράστασιν, πολ
λοί δε καί έδανείσθησαν παρά τών επαράτων το
κογλύφων τό ισότιμον τής εισόδου· λέγεται μά
λιστα, δτι εί; έπαρχος έτόλμησε νά παρουσιασθί

καί πρός τόν τότε ύπουονόν τών ’Εσωτερικών Κ. 
Φωσιέ, οστις έκπλαγείς δτι ήλθεν ούτος είς Πα- 
οισσίου; ά·ευ άδειας, τώ ε’ζέφρασε τάνάπορείαν του.

— ’Ηλθα νά σάς ζητήσω χάριν τινα, Κ. 
‘Υπουργέ.

— ’Εννοώ, έπιθυμεΐτε τήν χηρεύουσαν θέσιν 
τής Νομαρχίας ***, εχει εισόδημα μηνιαίου 
0000 φράγκων.

— Σάς τάζω δτι όχι, άλλά διά νά σάς ικετεύ
σω νά μέ προμηθεύσετε έν είσητήριον διά τό Με
λόδραμα-

0 ‘Υπουργός φύσει εύαίσθητος (ώ; όλοι οί υπουρ
γοί τού κόσμου) καί πρό πάντων φίλος τής Μου
σικής, ήσθη διά τήν αφιλοκέρδειαν ταύτην καί τήν 
αφέλειαν τοϋ έπαρχου του καί τώ έχορήγησε συγχρό
νως καί τό είσητήριον καί τήν θέσιν τού Νομάρ
χου· έστω δέ τούτο πρός οδηγίαν τών αεικινήτων 
ίδικών μας έπαρχων.

’Αλλ’ ιδού πλησιάζει ή ώρα τής παραστάσεως· 
η πρό τής εισόδου τού θεάτρου οδός βρύθει λαού, 
άμαζών, ίππων. Οσοι δέν έπρόφθασαν νάλάβωσιν 
εγκαίρως γραμμάτια εισόδου, ματαίως παραχαλοϋ- 
σι, προσφέρουσιν ούχί πλέον τή χειρί, άλλά τή 
παλάμη χρυσά λουΐγγια διά νά έπιτύχωσι κά
νέν ... . Ούδείς εύρίσκιται ό παραχωρών.

Τόν παρελθόντα μήνα παρ ήμΐν συνέβη τραγι
κόν τι καί σπάνιον εύτυχώς είς τάς ημέρας μας συμ
βάν· νέα τις, έν Μεσολογγίω, όνόματι Πηνελόπη 
ηύτοχειρίσθη δι’ έρωτα ! Ή μήτηρ της καί ή 
συγγενείς της έβίαζον αύτήν νά νυμφευθή τόν μνη- 
στήρά της, νέον δν δέν ήγάπα, καί όχι τάν νέον 
δν ήγάπα· αύτή δέ διά ν’ άπαλλαγή, ηύτοχει
ρίσθη, ψυχρόν μνήμα λαβοϋοα άντί νυμφικής πα- 
στάδος καί δάδας νεκρικάς άντί τών λαμπάδων τοϋ 
υμεναίου »Φεύ ! φεύ ! » βροτοΐς έρωτες ώς κακόν 
μέγα! » δικαίως έπεφώνει ή Μήδεια τού Εύρυπίδου. 
*Η φιλόκαλος νεολαία τού Μεσολογγίου έθρήνησε 
τήν παρθένον, δι’ ήρωελεγείων έπιταφίων, καί 
ασμάτων !

Κατά δέ τόν ενεστώτα μήνα ό σκληρός χάρων 
ήνοιζεν ενταύθα δύω άλλα μνήματα νεανίδων ! 
’Αλλ’ αύταί δέν άπε'Θανον, αί τάλαιναι! δι’ έρωτα, 
άλλ’ άπό χρονίας νόσους, περικαλλείς καί χαριτό- 
βρυτοι άμφότεραι, καί άμφότεραι κατακλιθεΐσαι 
είς τήν μαύρην τοΰ θανάτου κλίνην άνεπαισθήτως 
με ιλαράν οψιν καί με μειδίαμα άγγελικόν είς 
τά χείλη. Πριν παοέλθει ή ώρα τών άνθέων, πα- 
ρήλθον αύται έκ τοϋ ματαίου τούτου σκηνώματος 
καί ώ; άνθη μυρίπνοα έμαράνθησαν μεταςύ εύθαλών 
άνθέων !

« Ε>· μύροις, παρθΗοι, αί ύμωτ ψυχαΙΙ »

Γ Ο Ρ Γ I ΑΣ.


