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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ.
όκτωκαίδεκα μήνες παρήλθον άφ’οτου r Εύτέρπη 

ήρχισε τήν περιοδικήν σειράν των δημοσιεύσεών της, 
καί θαρρούντως επικαλείται την μαρτυρίαν των συν
δρομητών της περί τοΰ άν έξεπληρωσε την ύπό- 
σχεσιν, ην διά της πρώτης αγγελίας της έδιδεν· α εις 
μεν τούς πεπαιδευμένους νά παρέχη τέρψιν ούχί 
άναζίαν αύτών, εις δέ τούς άλλους πάντας ωφέλειαν 
μετά τέρψεως. » Υψηλά, σοφά καί περινενοημένα 
δεν έπηγγέλθη, αλλά μόνον τερπνά καί εύάρεστα , 
παρέχοντα άθώαν διάχυσιν εις τάς στιγμάς της άο- 
γίας, καί καθιστώντα κατ’ ολίγον τήν άνάγνωσιν 
έξιν τινά καί ανάγκην. Αλλ’ εις την εκλογήν τής 
ύλης της διπλήν κατέβαλεν έπιμέλειαν· πρώτον μέν 
μή ύπό τά άνθη οσχ προσφέρει κρύπτεται ούδέ ρανίς 
τοΰ δειλητηρίου εκείνου , τοΰ τόσω μάλλον φθορο
ποιού , όσιο γλυκύτερον παρατίθεται, καί δεύτερον 
όπως, ώς επί τό πλεΐς-ον τούλάχισαν, ύπό το ανθη
ρόν περικάλυμμα νά ύποκρύπτηται καί τις αληθής 
ωφέλεια, τόσω μάλλον εύπρόσδεκτος , όσω χαριέ-

στερον είναι τό σχήμα ύφ’δ προσφέρεται. Καί όπως 
άποδείξωμεν άν έζεπληρώσαμεν πιστώς τό ήμέτερον 
πρόγραμμα, καί άν άπεκλείσαμεν μέν σταθερώς καί 
πάντοτε παν τά , θικώς επιλήψιμου , έπροσφέραμεν 
δε ύπό παντοίας μορφάς ού μικράν ποσότητα γνώ
σεων ωφελίμων, άοχ.εΐ νομίζομεν ν’άντιπαοαθέσωμεν 
ό'σα κυρίως εί'χομεν ύποσχεθή ό'τι θέλει περιέχει ή 
Ευτέρπη, πρός τά κυριώτερα τής ύλης δσην έδημο- 
σίευσε, κατά τά επόμενα·

. Πραγματείας ιστορικός η ιστορικά άνέχό< τα. 
Έν φυλ- 
λαοίω

2. 'II συνέντιοςις τής Δοίσοης, (άρθρου πρωτότυπου.)
20. Ό Ν απολέων πιστεύω·; τό πεποίοαένον.
22. Τό π.ριοέρκιον τής βέσιλίσαης, («κ τοΰ Γαλλικού.)
27. Ο μ=γ. Άλίςαυορος εϊς τάς’ΐυοίας, (έκτοΰ’Αγγλικον)
33. Ή ΊνΟιΧ.ή τριάς, (κατά μέρος έκ τού Γαλλικού).
34. Αθήναι τού Λεικίου, (εκ τού Αγγλικού,.

5$. Βιογραφίας.
Εν ιρνλ-
λαύϊω

1. Νικόλαος, Βικτωρία, Φίλιππος, (πρωτότ.)
4. Ούελιγζτών, Ούΐγοι, Άέόελχ.αοερ, (πρωτότ.) I
8. Νεσελρόο. (πρωτότ.)

14. 'Ραφαήλ, (πρωτότ)
15. Λόοό Βρούρ.
17. Πΐος c Θ'.'
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23. 'Ροοβένσιος, (ex τοΰ Λατιν.)
26. 'Ρεσίδ-Πασας, (έκ τοΰ Γαλ.)
28. Άρχιδούξ ’Ιωάννης, (έκ τού Γαλ.)
,·\ . Πραγματείας περί τών χνριωτε'ρων χοινωη- 

χώτ ζητημάιωτ,
Έν φυλλαδίω 12, 13, 13, 17, 19. Μακιαβέλου περί 

τοΰ 'Ρωμαϊκού πολιτεύματος, (έκ τοΰ Γαλ.)

Γ Περιηγήσεις.
Ε, φυλ-
λχίίω
3. 4. Ναυάγιον εις τάς Μαλδίβας. (έκ τοΰ Γαλ.)
!. 8. 10. 20. 36. 'Οδοιπορία είς*τόν ήλιον' τής αστρο

νομίας αί ύψηλότεραι ιδέα·. έκτεθειαέναι τερπνώς 
καί εύλήπτως. (έκ του Γαλ.)

Ί I. Ιστορία ενός υποοηματος. (εκ τοΰ Γαλ. τοΰ Μερή). 13. 16. Τδ χροαοϋν μαστίγων, (ό έν ’Αλγερία βίος). 
13.14. Δυω πόλεις τής Αδριατικής (πρωτότ.) 26. Κακουργοδικεΐον Έλισαβετώνος, (ΰπό A. Ρ. Ρ.'
14.36. Έπιστολαί έξ Αίγυπτου. (πρωτότ)
17. 10. Θαλασσοπλοΐα εις* τάς πολικας θαλάσσας* (κατά 

Γαλλ. καί Αγγλ. περιγρ.)
Κ'. Περί έχπαιδεύσεως.

έν φυλ- 
λα<^;ω
6. Θεόφρων προς Κλέωνα. (έχ τοΰ Γερμ.)

Διδασκαλία εις τ’αλληλοδ. σ'/ολ. τής Έλλ. (πρωτ.) 
Πεσταλότζης.

Τ'- γεωργίας, ΰγειιεής.
Εί φυ/- 
λαδίω
4. Περί καπνού.

13. Περί μέσου ορού τής ζωής.
Ζ· ίίεριγραγάςτύ.των, μνημείων, ήθων χαί 

εθίμων .
Εν ®Λ- 
λαό'ιω
3. Λόρδ Ούϊτμόρος εις Κίναν (έκ τοΰ Γαλ. τοΰ Μερή) 

—Πομπηίας ανακαλύψεις (έκ τοΰ Γερικ.ι 
Μεξικόν. (Πρωτότυπον).
Κωνσταντινούπολης. (Πρωτότυπον).
Βυρητός.
Καντών, Κάϊρον.
Παλάτιον Πεκίνου. — Μανδαρίνοι.

19. 20. 22. Μάρμαρα τής Ξάνθου. (Πρωτ.)
20. Γάμος παρά'Ρωμαιοις.

Κολχίς. (Πρωτότ.)
Σινά όρος.
Κίνα,
Μαδρίτ.— Γάμος τών Κινέζων, (έκ τοΰ Γαλ.)
Ναός τοΰ άγ. Πέτρου. Πρωτότ.)

18.
24.

10.
16.
17.
18. 
10.

21.
22.
23.
24.
23.
τι.
28.
32.

13.
15.
16. 
22. 
23.'

Πορτλάδιον άγγεϊον. (Πρωτότ.)
Βομοαη. Φλαμίνιος οβελίσκος. (Πρωτότ.) 
Κεφαλή τής Νίκης. (Πρωτότ.)

Η 'Έ.ί.ίην ιχήν φωίο,Ιογίαν.
Εν φυλ-
λχίΪΜ

ι. Περί στρατιωτικών συγγραμμάτων.
20. Περί νέων ποιητών.
2/. Κωνσταντινούπολή" ΰπό Σ. Δ. Βυζαντίου.

Προσέτι ή τρίτη σελίς τοΰ εξωφύλλου προσδιωρίσβη είς 
αγγελίας καί ενίοτε εις συντόμους κρίσεις τών έκδιδομέ- 
νων βιβλίων.

θ ■Ξενην φι.Ιο.Ιογίαν.
Εν Ο’.λ-
Λχδίω

4. Λαμαρτινος. (έκ τοΰ Γαλ. τοΰ Τίμωνος)
Μολιέρος. (Πρωτότ.)
Γιζωτος χαί θιερσος ώς ρήτορ. (έκ τοΰ Γαλ.τοΰ Τίμ.) 
Γέτης.
"Ερδερ.
Σχέγελ.

36. Ή νεοτης τοΰ Σατοοριάνδου (έκ τών μετά τάβον 
άποανημονευμάτων του, Memoires d’Ouire Tombej
J. Μυθιστορήματα, διηγήματα.

1) Πρωτότυπα
Εν φυλ-
λαδιω
2. Βρούτος Κουρτέρος (Περιγραφή τών βασιλισσών τής

Ίσπινίας χαί τής Πομαρέ).
3. Έπεισόδιον τής ιστορίας τής Ελλάδος κατά τον ιγ'

αιώνα.
8.9. 10. 11 12. Λέιλα (Ή τελευταία τύχη τοΰ Ίνδικοΰ 

Πενταποτάμου).
8. Εις τάς κορυφάς (περιγοαφή τών κυριοτ. ήοαιστείων)
9. Ή Ν αίάς. [περί τοΰ σωματεμπορίου υπό A. Ρ. Ρ.)

10. Άρειάδη
. Τό γρι

26. Κακουργοδικεΐον Έλισαβετώνος, (ΰπό A. Ρ. Ρ.) 
31.32. Γλουμυμάουθ, (τά άγγλιχά άνθρακοου/εϊα.)
34' 35. Έμάη (οί Νεοσεελανδοί).

2) Μεταφράσεις
7. Ό γλύπτης τοΰ Μαύρου δάσους.

10. Έρωτες τών σοφών.
12. Αιχμάλωτοι τών Καυκάσιων.
14—18. Ή κόρη τής Σιβηρίας (τοΰ Δημαίστρου).
16. Πυθέας καί Εΰθυμένης.— Δυω άνθη (τοΰ Άλφ.

Κάρρ.). — Μονομαχία. «Δ.
21. 23. Ό ιατρός τοΰ χωρίου. *< i
25. Ναυάγιον τοΰ Λεοκοΰ πλ.οίου. Ν»
28. Όμοιόΐ ιητος άποτελέσματα.
29. Τά θύματα τής Βοχάρας·
30. Ταμάγκος.

'Ρήγας Καρβώ.
3) Μεταφράσεις μυθιστορημάτων 

Οί ίππόται τοΰ στερεώματος (τοΰ εύφυοΰς Παύλ. Φυάλου) 
Υποκόμης τής Βραζελώνης (τοΰ περίφημου Άλ. Δουμα). 
Ό πλοίαρχος Πάμφιλος (τοΰ αύτοΰ,.
Καλδερών ^ταΰ γνωστού συγγρ. Βουλουέρου, έκτου Άγγλ.) 
Πικουίλλος Άλ.λίαγας, (τοΰ δραματουργού Σκρίβ).

ΙΑ'. Πυιήμα τα.
Εις διάφορα φυλλάδια.
Εκτος δέ τούτων έδημοσίευσε πά,χπολλα περί φυ

σικής ιστορίας , ποικίλα ηθικά , περί ηθών καί 
εθίμων, περί τέχνης καί περί ποικίλης άλλης ύλης.

Από τής ληγούσης έςαμηνίας είς άρθρα έπιγρα- 
φόμενα Εργα καί Η μ έ ρ α ι, ή Ευτέρπη ήθέλησε νά 
παρέξη είς τούς άναγνώστας της τερπνότατου άμα 
καί ώφέλιμον ανάγνωσμα, διηγΟυμένη καθ’ έκαστον 
μήνα τήν ήμερησίαν , ούτως είπεΐν , ιστορίαν τών 
πολιτικών συμβάντων καί τής συγχρόνου κοινωνίας. 
Τά άρθρα ταϋτα, πρωτοφανή διά τήν ύλην των, εύη- 
ρέστησαν αρκούντως τό Κοινόν. Εσεται δέ έν έκ τών 
κυριωτέρων προσπαθειών μας , βαθμηδόν νά ποικίλ- 
λωμεν αύτά όσον ένεστι, παρεισάγοντες ολίγον κατ’ό- 
λίγον πλειότερα έργα καί αντικείμενα ελληνικά.

Εκ τής άναλύσεως ταύτης δύναται έκαστος νά 
ίδή ότι ή Εύτέρπη, ήτις τά τερπνόν κυρίως επαγγέλ
λεται, προσφέρει όμως είς τούς άναγνώστας της ού 
μικράν δόσιν καί ώφελίμ.ου.

έκ τών τεσσάρων μυθιστορημάτων τών οποίων 
τήν μετάφρασιν έπεχειρίσαμεν, τά δύω, (οί ίππόται 
τού Στερεώματος, καί ό Πλοίαρχος Πάμφιλος) άπο- 
περατωθέντα ήδη, έχουσιν ύπ’όψιν των οί άναγνώς-αί 
μας καί δύνανται νά έπιφέρωσι τήν επί τούτων κρίσιν 
των. ό υποκόμης τής Βραζελόννης είναι τό νεώ- 
τατον μυθιςόρημα τοΰ Α. Δουμάς. Η έκδοσις αύτοϋ 
δεν έτελειωσεν ακόμη ούτ’ είς αύττν τήν Γαλλίαν.
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Τό ανθηρόν καί σεμνόν ένταύτώ τής φράσεως, ή εύ- 
φυής περιπλοκή τών συμβάντων, ή ζωηρά περιγραφή 
τών χαρακτήρων, τό μεγαλοπρεπές τών σκηνών, 
πολλαί τών όποιων άνήκουσιν είς τήν ιστορίαν, απο
δίδουν είς τό πόνημα τούτο τά καλλιστεία μεταξύ 
τών έργων τοΰ κορυφαίου τών εϊσέτι ζώντων μυθιςΌ · 
ριογοάφων Κ. Δουμάς.

0 Πικουίλλος Αλ.λίαγας, ή οί Μαύροι έπί Φιλίπ
που τοΰ Γ’, είναι τό αριστούργημα τοΰ δραματουργού 
Σ. Σκρίβ. Τοΰ μυθιστορήματος τούτου διη,ρημένου 
είς επτά τόυ.ους, παν κεφάλαιον είναι μία σκηνή. 
Περιπέτειαι αδιάκοποι καί απροσδόκητοι , διατη
ρούσα». άσθμαίνουσαν, ούτως είπεΐν , τήν περιέργειαν 
τού αναγνώστου, περιπλοκή αύτοΰ έντεχνος καί δρα
ματική, εύρίσκουσα αείποτε τήν λύσιντης είς τά 
κύρια πρόσωπα, είς τούς δύω τοΰ πονήματος ήρωας, 
τόν Πικου'ίλον καί τήν Αϊξάν, περιγραφαί ζωηρό- 
ταται καί φυσικαί, συνεχείς ίστορικαί αναμνήσεις, 
υποτυπώσεις ήθικαί καί θρησκευτικά!, στιγματισμός 
ακάθεκτος καί τελεσφόρος τής ισπανικής θεοβλα- 
βείας, είκονισμάς ακριβής τοΰ πνεύματος, τών μέσων, 
τών σκοπών τής έθνομανοΰς εκείνης εποχής, όλα δέ 
ταΰτα εκπεφρασμένα μέ ύφος ανθηρόν, κομψόν, διά- 
πυρον, ιδού τά κυριώτερα προτερήματα τοΰ μυθι
στορήματος, τά όποια έγνώρισαν βεβαίως οί άνα- 
γνώσαντες τούς έκδοθέντας δύω τόμους.

Η Εύτέρπη, έκπληρώσασα τάς υποσχέσεις της, ύπό- 
σχεται διά τό μέλλον καί νέας βελτιώσεις. Επικα- 
λουμένη δε τήν συγγνώμην τών συνδρομ.ητών της διά 
τάς συμβάσας τυχόν ελλείψεις, τούς παρακαλεϊ καί 
αύθις νά μή παρεμβάλλωσιν εμπόδια είς τήν πλη
ρωμήν τής συνδρομής των, άναλογιζόμενοι το μέτριον 
τής τιμής, τήν όποιαν πληρώνουσιν , αντί τοσαύτης 
δαπάνης καί τοσούτων κόπων, όσους καταβάλομεν 
διά νά τούς εύχαριστήσωμεν.

Εν Αθήναις, τήν 1 μαρτίου 1849.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.

ΤΟ ΕΠΙΚ1ΙΔΕΙΟΝ ΑΝΘΟΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
ΙΙρό πολλών ήδη ετών, κόρη τις πολύ πλέον αξιο

σημείωτος διά τήν καλλονήν ή τήν γέννησίν της 
καί τήν κατάστασιν, έζη είς ττν πόλιν Τ * * * 
μονάζουσα είς τούς κόλπους τής οικογένειας της. 
Λγναί καί γαληνιαΐαι διέτρε-χον αί ήμέραι της, άν 
καί ίς-ορική τις εύγένεια έληγεν έν αύτή, λαμ.πρύνασα 
άλλοτε τήν οικογένειαν της, κατά συνέχειαν πο'·λών 
αιώνων. Αλλ’ ή Μαρία Σερβάλη (ούτως ώνομάζετο 
ή νέα κόρη), στέργουσα τά παρόν, περιώριζε τάς εύ- 
χάς της είς ταπεινόν τινα ορίζοντα, χωρίς ποτέ νά 
στρέψη, τά βλέμματά της πράς τό ένδοξον παρελθόν 
τών προγόνων της. Η μ.ήτηρ αύτής, χήρα προβε- 
βηκυίας ηλικίας , αισθανόμενη , ότι ή ζωή έμελλεν 
εντός ολίγου νά τήν έγκαταλείΰη, ναι μεν, περιέ
βαλλε τήν θυγατέρα της διά πλείστης στοργής, εύχο 
μένη, πριν ή καταβγ, είς τόν τάφον, ν’ άφήση τήν 
Μαρίαν ευτυχή καί εύδαίμονα, άλ,λ έθϊώρει τό μέλλον 
ύπ'άλΰην έποψιν. Γεννηθεΐσα άπό ·Όνεΐς εϋπατρί-

Ί1 Μαρία Σερβάλη.
δας, ύπερηφάνους καί αλαζόνας, ή μήτηρ τής Μαρίας 
διετήρησε τόν υπεροπτικόν χαρακτήρα τής τάξεώς 
της εις τάς μετά τοΰ κόσμου σχέσεις της. Πεπει
σμένη δέ ούσα τοιουτοτρόπως, ότι καί r θυγάτηρ 
αύτής συνεμερίζετο τά φρονήματά της, ούδέποτε 
έφαντάσθη , ότι δυσανάλογόν τι συνοικέσιον ήθελε 
θεωρηθή ΰπό τής Μαρίας ανεκτόν.

Από αύτής μου τής παιδικής ηλικίας είχα σχε- 
τισθή στενώς μ.έ τάς δύω αύτάς γυναίκας, τάς 
μ,ονάς αϊτινες διέμεινον είς τήν μνήμην μου. ό 
πατήρ μου, προαχθείς είς τόν βαθμόν τοΰ αξιω
ματικού διά τών ανδραγαθιών του, καί δια δεχθείς 
είς τόν στρατόν τόν κόμητα Σερβάλην, ού τίνος ήν 
θετός αδελφός, έφονεύθη εις μάχην τινά, έπί τής Αύτο- 
κρατορίας.

Η μήτηρ μου δέν έπέζησεν είς τήν συμφοράν 
τα.ύτην, άποθνήσκουσα δέ, ένεπιστεύθη τήν τύχην 
τοΰ παιδός της είς τάς χεΐρας τής κυρίας Σερβάλης. 
Π τρυφερά μέριμνα, ήν τό πτωχόν ορφανόν ένεποίησε 
κατ’άρχάς είς τήν ψυχήν τής προστάτ’δός του, μετε- 
βλήθη βαθμηδόν είς τήν γλυκυτέραν φιλίαν. Ηλι- 
κιώθην μετά τής Μαρίας, διότι καθ’ήν στιγμήν εγώ 
έβλεπα τό φως τής ημέρας εντός στέγης ταπεινής , 
αύτη έγεννάτο εντός λαμπρού παλατιού. Π όιά- 
στασις, ήτις ύπήρχε μεταξύ αύτής καί εμού έζηλεί- 
φθησαν έν τάχει· ή παιδική ηλικία δέν γνωρίζει 
διαφοράν τάξεων. Τοιουτοτρόπως είχα φθάσει τό 
δέκατον όγδοον έτος τής ηλικίας μου, ότε κατα τήν 
κρίσιμον ταύτην εποχήν τής ζωής μας, μια ήμέρα - 
ήθέλησεν ή μήτηρ τής, Μαρίας νά μέ είπ. περί τών 
μελλόντων ώς πρός τήν θυγατέρα αύτής σχεδίων της. 
Ηκουσα τούς λόγους της, έν άκρα σιωπή, διά νά μή, 
προδώσω την λύπην, ήν μ’έπροξένει είς τόν πρώτόν. 
είς τόν μ.οναδικόν τήςνεότητος έρωτά μου. Αλλ όμως 
ή λύπη, τήν όποιαν ήσθάνθην, ήν μεγίστη , διότι 
όταν μέ διηγήθη τά πεέ^ρηελλούσης εύτυχίας σχε-
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διά της εννόησα, ότι ήσαν φρούδα τά όνειρά μου, 
καί πάραυτα συνέλαβα άπόφασιν τινα άπονενοημένην. 
ίίφειλον νά ύπερνικήσω πολλάς δυσκολίας, νά κλείσω 
τήν καρδίαν μου, νά κατασιγάσω τόν έρωτά μου 
ϊνα πραγματοποιήσω σχέδιον, όπερ μ.όνον ήδύνατο 
νά διασκεδάσ/ι καί καταπραΰνη τήν πικρίαν των 
θλίψεων μου.

Μια πρωία τοϋ μαίου, τοϋ μηνός τούτου, καθ’ον 
τό παν είναι έρως, έγκατέλιπον λάθρα τήν γην τής 
γεννήσεώς μου, μέ άπόφασιν νά περιπλανώμαι τοϋ 
λοιπού έρημος καί ξένος έπί ξένης γης. Δεν θέλω 
δυνηθή νά παραστήσω το τί ήσθάνθην, όταν μακρυ- 
νόμενος τής φίλοξένου στέγης, ήτις μ’έδέχθη τόσον 
νέον , τό άσυλον , ένθα συνέζησα μετά τής Μαρίας , 
άπώλεσα αύτό άπό τάς όψεις μου! ίϊ Μαρία, τήν 
προτεραίαν , μ' είχεν άποκαλύψει άφελώς τά αι
σθήματα τής καρδίας της· καί όμως έσπευδα νά 
μακρυνθώ , διότι άντί τού νά ελπίζω ότι αύτή 
θέλει ταπεινωθή μέχοις εμού, έξ εναντίας μόνην επι
θυμίαν ε’χον νά υψωθώ εγώ μέχρις αυτής διά τής 
δόξης!

Ανεχώρησα λοιπόν, μεταβάς εις Παρισίους, ίνα 
τελειοποιηθώ εις τι τών χαρισμάτων εκείνων, άτινα 
ενίοτε δοξάζουσιν αϊφνιδίως τ’όνομα άγνωστου τίνος 
υιού τού λαού, ίϊδυνάμην νά είπω· α κ’έγώ επίσης 
είμαι καλλιτέχνης·» διότι ών είσέτι νεότατος, έθεώ
ρουν τά πάντα κατορθωτά.

Αφιέρωσα λοιπόν, τά πρώτα καί τά ώραιότερα 
έτη τής ηλικίας τοϋ ανθρώπου, εϊς τάς σοβαράς 
σπουδάς καί τά πλήρεις κόπου έργα τής τέχνης, ή'τις 
έδόξασε τόν Μιχαήλ Αγγελον. Αποχωρήσας τού 
κόσμου, περιωρίσθην εις έοημίαν απόλυτον, καί, άν 
δεν άφινα μέρος έμαυτοϋ εις χώραν φιλτάτην , 
πιστεύω, ότι ό κόσμος δι’έμέ ήθελεν είσθαι ή γωνία 
τοϋ εργοστασίου τοϋ μεγάλου ζωγράφου, ύφ’ού εμελ- 
λ.ον νά μυηθώ τά μυστήρια τής μεγαλοφυίας του 
Διήνυον τοιουτοτρόπως μακράς ώρας , έν έκστάσει 
ενώπιον τών αριστοτεχνημάτων, άτινα έπροσπάθουν 
νά μιμηθώ, άτινα έθεώρουν άλληλοδιαδόχως , έπι- 
θυμών νά τά φθάσω, νά τά ύπερβώ ...

Ιιβασανιζόμην υπό τών μυρίων έκείνων περιπε
τειών, αίτινες έπισυμ,βαίνουσιν εις τήν ύπαρξιν τών 
άνδρών, οίτινες έχουσι τήν συνείδηση τής ίκανότη- 
τός των, καί εΐ.αι άπεφασισμένοι νά ύψωθώσιν ύπερ- 
άνω τής μετριότητας , καί νά πλάσωσιν έαυτοϊς 
όνομα αθάνατον. Ούδείς, είμαι βέβαιος, ύπέφερε τάς 
βασάνους μου, ούδείς ήργάσθη ώς έμέ, άκαταπαύςως, 
καί τήν νύκτα, ώς ό Γιόττος, δεν άφήκε τήν κοίτην 
του όιά νά ιχνογράφηση, έν τάχει, εικόνας τάς οποίας 
διείδε καθ’ΰπνον !

Πέντε μακρά έτη παρήλθον τοιουτοτρόπως. Κατά 
τό πολυχρόνιον τούτο δ.άστημα ούδ’άπαξ ύπέςρεψα 
εις τήν πατρίδα μου, ούδεμία διάχυσις διέκοψε τάς 
εργασίας μου. Η ποθητή ώρα έπλησίαζε. Μια ημέρα 
έμαθα τέλος πάντων, ότι τό μεγάλον βραβεΐον τής 
ζωγραφικής άπενεμείθη εις έμε όμοφώνως ! Τήν 
αυτήν εσπέραν, άφήσας τήν Γαλλίαν, άνεχώρησα διά 
τήν Ρώμην, Ενόμισα τότε, ότι έφθασα τόν σκοπόν 
μου, καί άμα έπάτησα τήν γην τής Ιταλίας, έγραψα 
πρός τήν Μαρίαν. Δεν ήμην πλέον αναποφάσιστος-

δεν διηγούμην τά άφρονα τής νεότητάς μου όνεί- 
ρατα, τάς ματαίας ή άπωτάτας έλπίδας μου. ίίμην 
πλήρης εύτυχίας καί κατεπειγόμην νά είπω είς τήν 
Μαρίαν· Τό μέλλον είναι έδικόν μου, έχω ήδη έν 
όνομα νά σοί προσφέρω· θέλομεν είσθαι εύτυχεΐς. 
Εσφράγισα τήν έπιςολήν μου μέ πάλλουσαν καρδίαν 
καί τήν έστειλα. Αλλ’ ούαί! ούδέν έν τώ κόσμω 
τούτω άνταποκρίνεται εϊς τάς επιθυμίας μας ! Εκ 
τής εποχής εκείνης, ήτις έφαίνετο προαγγέλλουσα 
ημέρας εύτυχεΐς, αί έπιστολαί μου όλαι έμενον άνευ 
άπαντήσεως.

Δεν ήδυνάμην νά εννοήσω τήν τοιαύτην σιωπήν 
τής Μαρίας είς στιγμήν, καθ’ ήν αί γλυκύτεραι έμοϋ 
τε καί αύτής ίσως ελπίδες έπραγματοποιούντο. 
Μετά ενιαύσιον διατριβήν έν Ρώμη, καθ’ ήν ή φήμη 
μου είχεν αύξήσει , κατατρυχόμενος ύπό θλίψεως 
καί απελπισίας , άπ-ιφάσισα νά έπιστρέψω εϊς τήν 
πόλιν τής γεννετής μου. Εφθασα τέλος πάντων είς 
τήν πόλιν εκείνην , όθεν άλλοτε είχα αναχωρήσει 
ταπεινός καί κρατών είς τήν χεϊρα τήν βακτηρίαν τού 
οδοιπόρου. Καταβάςτοϋ οχήματος,ήσθάνθην έμαυτόν 
κυριευόμενου ύπό συγκινήσεως απερίγραπτου, καθ όσον 
προεχώρουν πρός τά προσφιλή τής πρώτης μου νεό- 
τητος μέρη. Εκ τής ταραχής μου ταύτης ήναγκάσθην 
νά καθίσω ύπό δένδρον τι παρά τήν οδόν, καί έθεώ
ρουν μετά συμπάθειας τήν πόλιν μου.

Σήμερον, δτε βλέπω ψυχρώς πρός τό παρελθόν 
είμαι πεπεισμένος , ότι έκ τής έποχής εκείνης , ό 
Θεός, εύσπλαγχνιζόμενος τήν δυστυχίαν μου, μετέ
βαλλε τήν ειμαρμένην μου διά νά μέ κατηχήση , 
διά τών δοκιμασιών τών συμφορών, εις νέαν ζωήν, 
ίνα μέ δεχθή ποτέ καθαρόν είς τούς κόλπους του.

Ουτω δέν θέλω λησμονήσει ποτέ τό πώς οί οφθαλ
μοί μου άποσπώμενοι τής πόλεως τών ζώντων, έζή- 
τησαν άπλήστως τήν πόλιν τών νεκρών. Κινηθεί; 
ύπό τίνος αιφνίδιας ώθήσεως, διέβην τήν πύλην τού 
κοιμητηρίου, ήτις εύρίσκετο έμπροσθέν μου, έρωτών 
παν μνήμα, άνεωφ μένον κατά τήν απουσίαν μου . 
έάν δέν περιέκλειε τά λείψανα πεφιλμένων όντων , 
άτινα δέν ύπήρχον ίσως πλέον εϊμή είς τήν ένθύ- 
μησίνμου. Πανταχού τής διαβάσεώς μου μέ παρου- 
σιάσθησαν ονόματα άγνωςα,... ότε, βλέπων εν μνήμα 
έκ λευκωτάτου μαρμάρου, ύψούμενον είς μεμονωμέ- 
νην τινά καί σύσκιον γωνίαν, έσταμάτησα συμπαθώς. 
Παρά τόν τάφον τούτον έφύετο έν άνθος, έν ταπεινόν 
λευκάνθημον ( μαργαρίτης )· έπί δέ τού μνήματος 
άνεγινώσκετο ή απλή αυτή έπιγραφή·

ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΒΙΑΝΣ, ΤΕΕΕΥΤΗΣΑΣΑ ΕΙΣ ΤΟ 
24 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΝΚΚΙΑΣ ΤΗΣ!

Εάν κατά τό διάστημα τής διαμονής μου είς γην 
μακρυνήν αί προσδοκίαι μου έξηφανίσθησαν μία μετά 
την άλλην είς τήν πνοήν τής δυστυχίας, ένώπιον 
ενός τάφου, έμπροσθεν τών νεκρικών λειψάνων μιας 
γυναικός, ήτις έφερε τό όνομα τής νεαρας συντρόφου 
τής παιδικής ηλικίας μου, ήσθάνθην αίφνης τήν θρη
σκείαν τών πατέρων μου άναζωογονουμένην έν τή 
καρδία μου, καί γονυπετήσας, προσηυχήθην πολλήν 
ώραν υ.εθ’ όλης 'ής ζέσεως τών πρώτων μου έτών.

θ' Τάφος.
Χύσας δάκρυα μετάνοιας, έπανέλαβον, έπί τοϋ αγνώ
στου τούτου τάφου, τόν πρώτο < όρκον μου· όταν δέ 
ήγέρθην, ήσθάνθην έμαυτόν ήγνισμένον καί, διά νά 
μήν έπιορκήσω έκ νέου καί νά ένθυμώμαι τήν έπί- 
σημόνμου ύπόσχεσιν, έκοψα τό λευκάνθημ.ον, όπερ 
έφύετο έπί τοϋ τάφου τής νέας έκείνης γυναικός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Εφευγα ήδη άπό τού θλιβερού τούτου μέοους 
σύ'-νους καί σκυθρωπός, ότε άνήρ τις έν άκμή είσέτι 
τή; άλικίας, άλλ’ όμως τοϋ οποίου τό ύψηλ.όν ανά
στημα ήτο κυρτωμένον, ώς άν βεβαρυμένον ύπό τ 
φορτίον, ώφθη παραχρήμα έμπρός μου. Το μέτωπον 
αύτοϋ φαλακρόν ήδη καί ήροτριωμένον ύπό προώοων 
ρυτίδων, οί έσβεσμένοι οφθαλμοί του, αί ώχραί καί 
κάτισχνοι παρειαί του ένέφαινον ασθενή άναλ.αμ- 
βάνοντα άπό πολυχρόνιον καί δεινήν νόσον. Π κόμη 
του έπιπτεν ήμελημένη καί διεσπαρμένη έπί τών 
ώμων του, τά ένδύματά του ήσαν έν αταξία, καί τό 
ύφος του σκυθρωπόν. Εμαοτύρουν δέ ταΰτα πάντα 
βεβαίως μ,ύχιόν τινα λύπην, συγκεντρωμένη'/, άλλ’ά
πειρον, λύπην έν ένί άφωνον, ώς είναι όλαι αί μεγά- 
λαι θλίψεις τοϋ κόσμ.ου τούτου.

Μέ έτυχε πολλάκις νά παρατηρήσω, ότι οί άκρω; 
όυστυχεΐς άνθρωποι έξασκοϋσι τρόπον τινά ό είς έπί 
τού άλλου επιρροήν τινα μαγνητικήν, ήτις άναγκάζει 
αύτοϋ; νά γνωρίζωνται μεταξύ των. Οντως, άυ.α ό 
ςένος ούτος, ό μελ,αγχολικός καί μελανείμων, ώφθη 
είς τά όμματά μου, ένθυμήθην τήν νεανίδα, τήν 
κειμένην είς τό μνήμα , έπί τοϋ οποίου είχα ποοσ- 
ευχηθή, καί είπα χαμηλή τή φωνή, άποκαλύπτων 
τάν κεφαλήν μου μετά τοϋ όφειλομένου είς τήν δυσ
τυχίαν σεβασαού.

— Κύριε Δέ Βιάνς !...
ό ξένος ύψωσε τούς οφθαλμούς εϊς ούρανόν , 

έπειτα μετεφερεν αυτούς μετά πολλής άνησυχίας 
επί τού άνθους, όπερ πρό ολίγου έκοψα. Παρετήρουν

προσεκτικώς 
τόνΚ.ΔέΒιάνς, 
διότι πραγμα- 
τικ.ώςήτοναύ- 
τός· άλλ’ ό- 
τανέπλησίασα 
πρόςαύτόν, έ- 
φάνη ούτος θέ- 
λων νά κρυβή 
άπ έμοϋ καί 
ςρέψας τήν κε 
φαλήν του , έ- 
πεσεν είς τά 
γόνατα πλη
σίον τού τά
φου. Ηρπασα 
τότε τήν χ εΐρά 
του, ήν έθλι
ψα είς τάς έ- 
δικάς μου , έ- 
πιθυμών με- 
γάλως νά ά-

νιχνεύσω τήν καρδίαντου·
— Συγγνώμην, τώ είπα , παρουσιάζω·/ αύτώ τό 

άνθος, όπερ άφρόνως είχα κόψει. Σας ήτον φίλτατον, 
τό βλέπω, λάβετό το.

Είς τάς λέξεις ταύτας, τάς οποίας έπρόφερα μέ 
φωνήν τεταραγμένην , άνηγέρθη , ήρπασε τό λευκάν
θημον καί κρουνοί δακρύων έβρεξαν τό ωχρόν πρόσ- 
ωπόν του. Τάν παρεκίνη.σα νά καθήση, καθήσας καί 
έγώ πλησίον του διά νά τόν παρατηρήσω μετά 
προσοχής.

— Αί ! κύριε, μέ είπε μετά στιγμιαία·/ σιωπήν, 
όλιγώτερον άγαπώ την ζωήν μου παρά τό πτωχόν 
τούτο άνθος ! Εάν ένέπηγες ξίφος είς τό στήθος μου,

Ό Φλαυιανός Δονάτος,
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δέν ήθελα υποφέρει πλέον , ήθελα είσθαι εύτυχής , 
διότι άπηρχόμην προς αύτήν !

Καί ό δάκτυλός του έδείκνυε τον τάφον τής Μα
ρίας Δέ Βιάνς.

— Είστε ξένος ; έπρόσθεσεν εγειρόμενος.
— Οχι, κύριε, τώ είπον, άλλ’ ιδού πέντε έτη 

όπου δεν είδα τό μέρος τούτο.
— Λυπηρά συμβάντα έτελέσθησαν δι’εμέ έν τω 

διαστηματι τούτο , άπεκρίθη ό Κ. Δε Βιάνς, ούδείς 
ενταύθα αγνοεί τήν ιστορίαν μου καί τό φίλτρον, 
όπερ με συνέδεε πρός τό άνθος τούτο.

— Εάν έτόλμων ... έάν δέν έφοβούμην ν’ ανα
καλέσω τάς αναμνήσεις ...

— Φεύ! έπανέλαβεν αύτός , ούδεμία αύτών έςη- 
λείφθη της μνήμης μου. Ακούσετέ με λοιπόν, έάν 
ή δυστυχία μου συνεκινησε τήν καρδίαν σας, καί 
ό ιήγειρε τήν συμπάθειαν σας.

Και, καθεσθεϊς έκ νέου πλησίον τού τάφου τής 
.Μαρίας, έν ώ καιρώ έγώ ίστάμην όρθιος έμπροσθεν 
του, ήρχισε τήν διήγησίν του ώς ακολούθως.

— ΙΙρό μικρού άκόμη έζη εις Τ... κόρη τις, ήτις 
εις τό γένος καί τά πλούτη ήνωνεν έξοχον καλλονήν. 
Λαμπρόν μέλλον έφαίνετο περιμένον αυτήν άπαντες 
οί εύπάτριδες τών πέριξ έσπευδαν νά προσφέρωσιν 
αυτή τάς υποκλίσεις των καί έκαστος αύτών έφιλο- 
τιμεΐτο νά τή φανή άρεστός, άλλη κόρη δέν έδέχθη 
κάνενός τήν λατρείαν. Νέος τις, άσήμου μέν δέσεως, 
αλλά πεπροικισμένος άπό έξοχα προτερήματα είχεν 
έλκύσει τήν καρδίαν της. Πλήρης εύγενούς καί αξιέ
παινου φιλοτιμίας, γνωρίζων ότι ήτο πτωχός καί 
άδοξος, ό νέος άφήκε τήν πατρίδα του καί έπήγε 
νά εύρη, τήν δόξαν διά νά μοιοασθή ποτέ αύτήν μετά 
τής Μαρίας. Απειροι δυσκολία1. είχον έμποδίσει 
πολύν χρόνον τήν πορείαν του, άλλά τέλος, μετ’άνη- 
κούστους αγώνας, απέκτησε τήν δόξαν έκείνην, τήν 
τόσον περιπόθητον, καί ίσως τά όνομα τού Φαβιανού 
Δονάτου ακούσατε καί υμείς.

— Μάλιστα, είπον άναπηδήσας άκων.
— Κατ έκεινον τόν χρόνον, έπανέλαβε μέ τρέ- 

μουσαν φωνήν, ό Κ. δέ Βιάνς, έκόμισαν εις τήν Μα
ρίαν ανώνυμόν τινα επιστολήν· μόλις άνέγνω αύτήν, 
καί έπεσε λειποθυμημένη, διότι χειρ δολία τή έπλη- 
ροφόρει, ότι έκεΐνος, ον ήγάπα, ό Φαβιανός Δονάτος, 
έλησυ.όνησεν αύτήν, παραδιδόμενος εις έρωτας ένο
χους. 0 άγνωστος συκοφάντης δέν περιωρίσθη εις 
τα ψεύδη ταύτα μόνον, άλλά παρεμπόδισεν όλας 
τάς άλλας έπιστολάς όσαι ήρχοντο έκ τού έξωτε- 
ρικού έπ'όνόματι τής νέας κόρης.

— Ητον άτιμον τούτο ! έκραύγασα , μή δυνά- 
υ.ενος νά κατασιγάσω τήν άγανάκτησιν, ήτις ήγέρθη 
έντός υ.ου, άκούοντος πράξιν τοσούτον άναςίαν.

— ΐϊν τώ όντι άτιμον τό πράγμα, έπανέλαβεν 
ό Κ. Δε Βιάνς μέ φωνήν νενεκρωμένην σχεδόν· δέν 
τό φιλονεικώ· μόνον, όταν άγαπα τις περιπαθώς, με 
μανίαν, ίσως είναι όλιγώτερον ένοχος Τό βέβαιον έν 
τούτοις είναι, ότι ή νεάνις, ύποθεΐσα έκ τής έπιςολής 
έκείνης, ότι έπροδόθη, έγκατελείφθη, έλησμ.όνησε 
•καί αυτή. Παρουσιάσθην τότε· ή μήτηρ της έδέχθη 
την ζήτησίν μου καί ηύτύχησα νά νυμφευθώ τήν 
Μαρίαν. Λλλ οίμοι! ή εύτυχία αύτη δ:ν διήρκησε

πολύ ! Τήν είδον έν διαστηματι έώς ένιαυτού περί
λυπος καί πάσχουσα, καί εις ούδέν τών ένταύθα πρησ- 
ηλουμένη, νά φθείρεται άπό ημέρας είς ημέραν ύπό 
μαρασμού. Ομως, έν τι έν τωκόσμω τούτω έφείλ- 
κυε τήν μέριμνάν της· ίν άνθος, τού όποιου, καθ’ έκα
στον θέρος, συνέλεγε μετά φροντίδος τόν σπόρον, Sv 
μετεφύτευε τό έπιόν , διαιωνίζουσα αύτό τοιου
τοτρόπως· α βάλε σταυρόν έπί τού τάφου μου, μοί 
είπε κατά τήν ύστάτην ώραν της, φύτευσον αύτού 
τό λευκάνθημον τούτο καί έρχου συνεχώς νά δέεσαι 
ύπέρ έμού. » Χωρίς νά ζητήσω τήν έξήγησιν τής 
παραδόξου ταύτης βουλήσεως, έσεβάσθην αύτήν, καί 
έξεπλήρωσα πιστώς τήν έπιθυμίαν τής Μαρίας, καί 
χάριν τής μνήμης της είναι καί είς έμέ τοσούτον 
περισπούδαστον καί ιερόν τό άνθύλλιον τούτο !

0 Κ. Δέ Βιάνς διέκοψεν ένταύθα τήν διήγησίν 
του. κάτωχρος μέν αύτός, δεινοπαθών δε καί έγώ. 
Ενώ μέ διηγείτο τάς δυςυχίας του, όλέθριόν τι προ
αίσθημα έκυρίευσε κατ’άρχάς τήν ψυχήν μου, έπειτα, 

■ή άλήθεια μ’ ένεφανίσθη αϊφνιδίως έν όλη αυτής τή 
πραγματικότητι. Π ιστορία έκείνη , ήν έπίσης καί 
ή ιστορία μου. Εκ τύχης ήκουσα τάς σκληροτέρας 
αύτής περιπετείας άπό τού στόματος αυτού έκεινου 
τού άνθρώπου, όστις μέ ήδίκησε τρομερως Ποτέ 
δέν ήσθάνθην ό,τι τήν στιγμ.ήν. έκείνην. Ενόμιζα , 
ότι έμελλα νά τελευτήσω έκεΐ τόν βίονμου, καί ηύ- 
λόγουν τόν ϊψιστον έκ βάθους ψυχής! Αλλ ό Θεός 
είναι πολυεύσπλαγχνος, καί ήλθε πρός βοήθειάν μου. 
ϊπερενίκησα τήν θλίψιν μου καί, ρίπτων έπί τού Κ. 
Δέ Βιάνς βλέμμα όργίλον,

— Ποιος ήτον ό γράψας τήν άνώνυμον έπιςολήν ; 
έκραύγασα άρπάσας μετά βίας τόν βραχίονά του.

Δέν άπεκρίθη , έκάλυψε δέ τό πρόσωπόν του μέ 
τάς χεϊράς του.

— Ανοιξας τό μνήμα μιας γυναικός , έπρόσθεσα. 
έθραυσας τό μέλλον έκείνου, ον ήγάπα! Κύριε Δε 
Βιάνς, άς σοί γίνη ίλεος ό Θεός !

— Καί έκεΐνος δέν θέλει μέ συγχωρήσει άρά γε ; 
είπεν αύτός.

— ίσως , είς τήν τελευταίαν σου ώραν· άλλά 
μέχρις έκείνου φύλαξον τήν άδυσώπητον και καρδιο- 
βόρον τύψιν τού συνειδότος...

— Σύ, σύ είσαι χωρίς εύσπλαγχνίας, άλλ'έκεΐνος...
— Κύτταξέμε λοιπόν κατά πρόσωπόν, κύριε Δε 

Βιάνς.
Καί έκεΐνος έρόιψεν έπ’ έμέ βλέμμα καταπεπληγ- 

μένον.
— λ ! είσαι σύ, σύ είσαι ό Φαβιανός Δονάτος! 

έκραύγασε.
— Ναι! είμαι έγώ, έγώ 8ν ήγάπα τ Μαρία, έγώ 

ον ήγάπησε διά παντός, καί θέλω σέ είπεΐ έν ώρα 
τού θανάτου σου τόν ιστορίαν τού άνθους τούτου, 
τού κομ-αένου έπί τού τάφου της.

Καί μακρυνόμενος μεγάλοις βήμασι , χωρίς νά 
στρέψω τήν κεφαλήν μου όπίσω, άφήκα τό θλιβερόν 
έκεϊνο μέρος διά νά μήν έπανέλθω πλέον.

ΚΕΦΑΛΑ1ΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.
Κατ’ εύτυχίαν ή τέχνη, τήν όποιαν έκαλλιέργουν 

μετά τοσαύτης άγάπης μέ προσέδεσεν είς τήν γήν,

διόηι» πρέπει νά σάς τό είπω; όταν έμαθον τόσον 
άπροσδοκήτως τόν θάνατον τής Μαρίας, δίς ήρώτησα 
σπουδαίως έμαυτόν τήν έπισημοτέραν, τήν όλεθριω- 
τέραν τών έρωτήσεων, δίς ώς ό Αμλέτος είπον·

σ Τπαρξις ή έξόντωσις! ϊδού ποιον τό ζήτημα!» 
άπαγγείλας όλον τόν νεκρόσιμον τούτον μονόλογον.

At δύω αύται στιγμαί υπήρξαν τρομεραί, άλλ’ό 
Θεός ηύδόκησε τότε νά μέ άνεγείρη, στέλλων 
μοι ακτίνα τής έλπίδος εκείνης , ήτις υπάρχει ή 
πιστοτέρα, ή τελευταία σύντροφος τού θνητού. Αί 
δοκιμασίαι μ έδωκαν ίσχύν, καί ήσθάνθην έμαυτόν 
ικανόν νά έργαφθώ πλεϊστον χωρίς ν’άποδειλιάσω , 
χωρίς νά ύποφέρω πολύ καί νά παραπονωμαι.

Διά νά διασκεδάσω δέ τούς θλιβερούς λογισμούς μου, 
έπεχείρουν συνεχώς περιοδείας είς διαφόρους τόπους, 
ένθα έθαύμαζον άλληλοδιαδόχως τά μνημεία τής 
γοτθικής αρχιτεκτονικής ή τά αριστουργήματα τής 
αρχαίας καί τής νεωτέρας ζωγραφικής. Μυρία αντι
κείμενα, πάντοτε νέα , τοποθεσίαι γραφικαί, θαυμά- 
σιαι προσόψεις συνέτρεξαν ίσχυρώς είς τό νά δια- 
σκεδάσωσι τόν νούν καί τήν καρδίαν μου. ό πυρετός 
τής φαντασίας μου καταπραόνθη ολίγον κατ’όλίγον 
μελαγχολία δέ ρεμβώδης διεδέχθη μόνη τήν βιαίαν 
έκείνην κατάστασιν, είς ήν μάς ρίπτει πάντοτε μέ- 
γιστόν τι άτύχημα καί ή άπόγνωσις. 0 χρόνος, όθερα- 
πεύων πολλάς πληγάς τού άνθρώπου, έπήνεγκε πολλήν 
άνακούφισιν είς τά δεινά μου, αν καί τής ζωής μου 
αί αναμνήσεις έπέχεον άκόμη έπί τού προσώπου 
μου λύπην τινά άνεςήγητον. Η καρδία συναισθάνεται 
μακρόν χρόνον ένια τών τραυμάτων της. Αλλ’ άπό 
τίνος περιστατικού απροόπτου, όπερ ένήργησε μετα
βολήν είς τήν ειμαρμένην μου, ειρήνη έντελης έπε- 
χύθη αίφνης είς τήν πολυτάραχον ζωήν μου.

Περιηρχόμην τήν Μεσημβρινήν Γαλλίαν δεκαπέντε 
έτη μετά τό προρρηθέν συμβάν. Εύρύχωρον μονα- 
στήριον, κείμενον έπί ύψώματος, έγείρετο έπί τής

Το μοναστήριον.

πόλεως, ήν κατώκουν τότε. Εθεώρουν μέ βλέμμα 
ζηλότυποντό εύσεβές καταγώγιον, τό ύψούμενον πρό 
τών οφθαλμών μου, καί πολλάκις ήσθανόμην ακού
σιαν τινά έπιθυμίαν τής ήσύχου ύπάρξεως των αν
θρώπων εκείνων, τών άποχωρησάντων έθελουσίως 
τού κόσμ,ου. s Π ευτυχία αύτού μόνον ύπάρχει ! 
έφώνουν , καί καθ’ έκάστην ημέραν τόν αύτόν έχων 
στοχασμόν , τήν αύτήν έπιθυμίαν , προσήλουν τά 
βλέμματά μου έπί τής ήσύχου ταύτης μονής, ήτις 
όμως δέν ήν έρημία, διότι ό Θεός είπεν· «Οπου ζ-ζ 
» πολλοί συνηγμένοι έν όνόματί μου, έκεΐ ειμί καί 
» έγώ μεθύμών.»

Εσπέραν τινά, ό κώδων τού μοναστηριού έσήμανε 
έπί ψυχορραγούντος. Είχα ήδη συνταυτισθή τοσούτον 
μέ τούς ευσεβείς άναχωρητάς, ώ?ε συνεταράχθην είς 
τόν νεκρόσιμον ήχον· μ’έφάνη μάλ'.ςα ότι προαίσθη
μά τι μ’έλεγεν, ότι ό ψυχορραγών συνεδέετο πρός με 
διά δεσμών στενωτάτων. Καί, τής συμπάθειας μου 
έγειρομένης άκουσίως μου, ήρεύνησα περί τού ονό
ματος του, ότε τήν αύτήν ςιγμην είς μοναχός έφάνη 
είς τόν ούδόν τού θαλάμου μου.

— 0 κύριος Φαβιανός Δονάτος; είπεν εισερχό
μενος.

Επλησίασα καί τω ήρώτησα τί μ’έζήτει; Αλλ’ούτος 
ήν τοσούτον τεταραγμένος, καί ή λύπη τοσούτον 
πικρά είκονίζετο έπί τού ώχοού καί περιρρεομένου 
ύπό ίδρώτος προσώπου του, ώστε κατ’άρχάς έμεινεν 
ακίνητος καί άφωνος, αφού έπρόφερε τό όνομά μου. 
Εσπευσα νά τω προσφέρω μίαν έδραν καί τόν παρε- 
κίνησανά ήσυχάση μικρόν καί έπειτα νά μοί έςηγήση 
τό αίτιον τής έπισκέψεώς του.

— Κύριέ μου, είπε μετ’ ολίγον , ή φήμη σας 
έφθασε μέχρις ημών καί έρχομαι νά σάς ικετεύσω νά 
μέ συνοδεύσετε παρά τω ήγουμένω μας, τόν όποιον 
σεβόμεθα όλοι οί αδελφοί ώς άγιον, καί όστις έντός 
ολίγου, φεύ! δέν θά ΰπάρχη πλέον έν τώ κόσμω 

τούτω. Αν ή αίτησίς 
μου είσακουσθή, χά. 
ρις εις ύμάςς, θέλο- 
μ.εν διατηρήσει έν 
τω μέσω μας τήν 
εικόνα άνδράς , Sv 
θεωρούμεν ά'παντες 
ώς πατέρα μας ....

— Είμαι εις τάς 
διαταγάς σου , πά
τε: , είπον αύτω , 
συγκινηθείς ύπό θλί- 

δηλουμένης 
τοσαύτης ει

λικρίνειας.
Καί, λαβών μετά 

'Z&yyx, έργαλεΐά τι- 
να , άναγκαιούντά 
μοι διά τήν έργα- 
σίαν , ακολούθησα 
τόν μοναχόν, νομι^ 
ζόμενος ευτυχής , 
ότι θέλω είσέλθει
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εις τό μοναστήριον έκεϊνο, ώς τοσάκις τό επιθύμησα.

Καθ’όδάν ήρώτησα τόν μοναχόν
— Τί όνομα έφερεν ό ήγούμενος έν τώ κόσμφ ;
— 'Γό όνομά του ! άπήντησε· κάνεις μας δεν τό 

έμαθε, ούτε έφαντάσθη ποτέ νά τό έρωτήση.
ίΐπόρησα, καί τήν απορίαν μου δεν ήδυνήθη ό 

μοναχός, έν τή άπλότητί του, νά έννοηση.
Δίερχόμ,ενος ύπό τάς γοτθικάς αψίδας του μονα

στηριού, άπεκαλύφθην μέ σέβας· δύναμίς τις ανεξή
γητος μέ εΐλκε· μοί έοαίνετο ότι δέν έμελλα πλέον 
νά εξέλθω ζών του μοναστηριού τούτου. Εν τοσούτω 
άνέβημεν την κλίμ.ακα έν θρησσευτική σιωπή καί ό 
οδηγός μου, προπορευόμενος, ήνέωξε θύραν τινάκαί μέ 
εϊσηγαγεν έπί τέλους εις πτωχόν τι καί κατάψυχρον 
δωμάτιον, ό'πο-υ είδα άνθρωπόν τινα, κείμενον έκτά- 
δην έπί πενιχρού τίνος ξυλοκραββάτου. II ώχρότης 
τοϋ θανάτου έπεσκίαζε τήν μορφήν του· οΐ οφθαλμοί 
του ύψώθησαν μετά δυσκολίας όπόταν ήλθα πλησίον 
του. Τόν έξέτασα ... II καρδία μου έπαλε σφοδρώς. 
τον άνθρωπον τούτον είχον απαντήσει άλλοτε , είχον 
απαντήσει άπαξ έν τώ βίω μου· πλ,ήν άφήκεν έν 
έμοί έντύπωσιν, έξ έκείνων, άς ό χρόνος δεν κατορθοΐ 
νά έξαλείψη. Ειχαμεν εύρεθεΐ κατά πρόσωπον έπί 
ένός τάφου, καί ήν πεπρωμένου φαίνεται ν άπαντη- 
θώμεν πάλιν, εις ώραν ύπερτάτην, διότι πριν κομίσω 
εις τόν άνθρωπον τούτον την συγχώρησίν μου, ό 
Θεός, βεβαίως, δέν ήθελε νά τόν δεχθή εις τούς ού- 
ρανούς. Κυριεύσας την πρώτην κίνησιν μίσους καί 
άπωθών φρικώδεις άναμνήσεις, έξεπλήρωσα την έν- 
τολήν μ.ου, χωρίς ό'μως νά προαισθανθώ τά έπακό- 
λουθα. II έργασια μου έπεραιώθη έν τάχει. Επειτα, 
άφίνων τήν γραφίδα μου, ένεχείρησα την εικόνα εις 
τόν οδηγόν μου, λέγων αύτω χαμηλή τή φωνή·

-— ό ζωγράφος έξετέλεσε τήν αποστολήν του , 
άλλ’ ό άνθρωπος, ό γνωρίσας άλλοτε τόν άποθνή- 
σκοντα δεν έτελείωσε μετ'αύτού. Αφησε μας μόνους 
πρός στιγμήν.

0 μοναχός ήγέοθη , έρριψεν έπάνω μου βλέμμα 
ανήσυχαν, καί έφάνη ένδοιάζων άν ώφειλε νά ένόώσγ, 
εις τήν αίτησίν μ.ου.

Εννόησα τόν δισταγμόν του.
— ϊισο ήσυχος, τω είπον, μυστήριόν τι υπάρχει 

μεταξύ ημών· καί έάν θέλω νά τόν ίδώ μόνος πρός 
μόνον πρό τού θανάτου του, τω φέρω συγχώρησίν , 
ήν ματαίως περιέμενε μέχρι τής ώρας ταύτης.

0 μ.οναχός, πεισθείς εις τούς λόγους μου, άπεμα- 
κρύνθη. Εγώ δε έπλησίασα εις τόν θανατιώντα, 
σπογγίζων κρυφίως δακρύου ρανίδα.

— Τις ποτέ θελει άποτίσει τήν ώφειλήν, τήν 
όποιαν τό μοναστηριού ώφείλει ήδη πρός υμάς, είπε 
θνησκούση φωνή ό ηγούμενος, βλέπων με πλησίον του.

—- II πανοσιότης σας, πάτερ μου, τώ είπον.
— Ω! λέγε, κύριε, τί δύναμαι νά πράξω ;
Τόν έκύτταξα ψυχρώς, καί έπανέλαβον
— Απόδος μοι τό άνθος, δπεο έκοψα ποτέ έπί 

τού τάφου μιας νέας καί φιλτάτης γυναικός !
Τάς λέξεις ταύτας άκούσας, ό ήγούμενος έγένετο 

<ϊσπερ έκπληκτος. Επειτα, διά τίνος βιαίας αγωνίας, 
ώρθώθη καί, προσηλών έπάνω μου οφθαλμούς, άςρά- 
πτοντας ύπό σφοδρού πυρετού, έκραύνασε·

— Τίς είσαι λοιπόν, σύ, δστις γινώσκεις μυστή
ριον, άγνοούμ.ενον ύπό πάντων;

— Πώς ! κύριε Δε Βιανς , τώ είπον είρωνικώς , 
δέν ήξεύρεις ποιος είμαι, δεν ένθυμ.εΐσαι πλέον ...

— Τον Φαβιανόν Δουνάτον ! έπανέλαβεν ό θανα- 
τιών έξετάζων μ.ε έναγωνίως.

Καί άμ.έσως έπεσε πάλιν εις τήν στρωμνήν του, 
άσθμαίνων, άτονος. Τότε έγένετο στιγμιαία σιγή , 
τήν οποίαν διέκοπτε μόνον r βαρεία αναπνοή τού 
άποθνήσκοντος.

— Α’ί λοιπόν ! άς γίν/i έδικόν σου τό άνθος τούτο, 
έάν άποδίδης τοσαύτην αξίαν εις τήν κατοχήν του, 
άλλά πρός αμοιβήν δέν θέλεις με είπεΐ τήν ιστορίαν 
του ; ποό πάντων δε, προσέθεσε ταπεινότερον, δεν 
θέλεις μέ συγχωρήσει;

— Δέν ώρκίσθην τούτο έπί τού τάφου τής Μα
ρίας ; Υπαγε λοιπόν, τώρα, έν ειρήνη πρός Θεόν!

Ο άποθνήσκων μ’ έτεινε τήν χεΐρά του, ήν έθλιψα 
εις την έδικήν μου μετά συγκινήσεως· διότι τό 
μίσος ό'περ έξύπνησαν εις τήν καρδίαν μου αΐ ανα
μνήσεις είχε παρέλθει ταχέως.

— II δέ ιστορία τού άνθους, έπανέλαβον τότε , 
αύτή είναι άπλουστάτη, καί δύναμαι με δύω λέξεις 
νά σάς τήν διηγηθώ. ΙΙμη.ν δεκαοκτώ έτών τήν έπο- 
χήν, εις ήν ή διήγησις αύτη άναφέρεται. Πγαπώμεθα 
ήδη, ή Μαρία καί έγώ, χωρίς νά έννοήσωμεν τήν 
άγάπην μας. Αί ήδοναί ημών, αί λύπαι, ή ζωή μας 
απασα, νεαρά καί εύανθής, ζωή έμπλεος άθωότητος 
καί θέλγητρων, συνεχέετο όμού. II Μαρία μ’έκάλει 
άδελφόντης καί έγώ αύτήν αδελφήν. Ταχέως όμως, 
ή ηλικία μ.ετέβαλε τήν φύσιν των διαλογισμών μας, 
ήλλοίωσε τήν γλυκείαν τής παιδικής ηλικίας φιλίαν 
μ.ας, καί έν άγνοια ημών , βεβαίως, νέον αίσθημα 
μάς έκυρίευσεν αίσθημα , οπερ έγένετο ένταυτώ καί 
ηδονών καί θλίψεων πηγή. Αμφότεροι έπίσης έθη- 
ρεύομεν τήν μοναξίαν, διότι ήσθανόμεθα φλογέράν 
επιθυμίαν τής αμοιβαίας τών αισθημάτων μας έκ- 
χύσεως, καί τό απόρρητον ημών έξέπνεε καθεκάστην 
έπί τών χειλέων μας. Αλλ’έσπέραν τινά, έκαθήμεθα 
πλησίον μικρού ρύακος , ρέοντος παρά τινα λει
μώνα, κατάφυτον από άνθη. Π Μαρία έκοψεν έν 
λευκάνθημον, καί, γλυκεία παιδός τρέλλα, μαόούσα 
τά πέτηλα αύτού έν πρός έν,

— Ας ίδωμεν, με είπε, μ.ε μειδίαμα καί βλέμμα 
άφατον , ό'περ έπροοιμίαζε τρυφεράν ομολογία ν άς 
ίδωμεν άν σέ αγαπώ.

Δέν θέλ,ω σοι περιγράψει τήν ευτυχίαν, ήν ήσθάνθην 
τότε- ή άνάμνησις αύτη μένει ζώσα είσέτι εις τήν 
μνήμ.ην μου. Ενθυμούμαι ότι έμποδίζων τήν Μαρίαν 
τού νά μαδήση όλα τά πέτηλα τού ανθυλλίου, τή 
είπον μετ’άκρας συγκινήσεως-

— Προτιμώ νά μάθω τούτο άπά σε τήν ιδίαν.
Τοιουτοτρόπως άπεκαλύφθη ό έρως μας, έρως , 

όστις ύπήρξεν άνευ μέλλοντος. Τήν έπιούσαν άνε- 
χώρησα, καί, ώς γνωρίζεις, πλέον δεν μεταείδα τήν 
Μαρίαν. » ό ψυχορραγών έσπόγγισε δάκρυον, ό’περ 
έθόλου τήν ό'ρασίντου καί, άνοίγων έν βιβλίον προσ
ευχών, εύρισκόμενον ύπό τό προσκεφάλαιον τής 
κλίνης του, μ’έδειξεν έν άνθος άπεξηραμένον.

— Είσαι τώρα εύτυχής ; υ. ήοώτησε·

το

Εγένετο έν έμοί τόσον μεγάλη μετα-

σε πλησίον τοΰ Κ. 
τάς λέξεις ταύτης, 

0 ήγούμενος έκραξε

— όλιγώτερον παρά ποτέ , άπεκρίθην φέρων 
άνθος εις τά χείλη μου, και υψών τήν χεϊρα είς ου
ρανόν. Σύ μέλλεις έντός ολίγου νά τήν ίδής, ένφ 
έγώ θέλω μείνει πολΰν χρόνον ακόμη ίσως μακράν 
της. Μόνος ό Θεός παρέχει την ειρήνην καί τό άγαθόν 
ό'περ έπιθυμώ. ©έλω, κατά μίμησίν σου, ν’άφιερώσω 
τάς ήμέρας μου είς αύτόν.

—— Δέν μέ άπατας, κύριε Δονάτε ;
— Από δεκαπέντε έτών μισώ τόν κόσμον.
— Αλλά δέν άγαπάς τό μοναστη'ριον καί τόν 

Θεόν;
— Ισως, 

βολ.ή !
0 μοναχός, όστις μέ ώδήγη 

Δεβιάνς, έπανήλθεν ένώ ελεγον 
ώστε διεκόπη ό διάλογός μας. 
πλησίον του τόν μοναχόν

— Δομένικε, τώ είπε μέ φωνήν ήττον έξησθενη- 
μένην, οίονεί εύτυχία τις νά έγλύκυνε τάς τελευταίας 
στιγμάς του· σύναξον τούς άδελφούς, ό θάνατός μου 
είναι εγγύς.

0 Δομένικος ήκουσε τούς λόγους τούτους μετά 
φρίκης, έξελθών δέ, έπανήλθε ταχέως, συνακολου- 
θούμενος ύφ όλων τών μοναχών. Εβοήθησα τόν 
ήγούμενον νά όρθωθή , καί έπειτα έκαστος ήμών 
έκλινε γόνυ, καί ήκούσαμεν έν κατανύξει τούς εύλα 
βεις λόγους, οίτινες τό ύστατον, έξήρχοντο έκ τού 
στόματός του.

— Αδελφοί μου! είπε, παύω τοϋ ζήν μετ’ολίγον, 
άλλ'άφίημι άνευ λύπης τήν γην ταύτην τής έξοριας, 
διότι ύπερτάτη παρηγορία μ’έστάλη έν τή ώρα τής 
τελευτής μου. Είχα προξενήσει τήν δυστυχίαν ένός 
ανθρώπου ....

— Κύριε Δε Βιάνς , είπα έγώ , έγειρόμενος , τό 
μυστήριον τούτο άς μείνη διά παντός μεταξύ θεού 
καί έμοϋ.

— 0 άνθρωπος ούτος είναι ένώπιόν σας, έξηκο- 
λούθησε, δεικνύων είς έμέ, καίαύτός μ’έσυγχώρησεν. 
Η μόνη του έπιθυμία είναι ήδη νά ένταφιάση τάς 
ήμέρας του είς τό μοναφήριον τούτο, ό Κ. Φαβιανός 
Δονάτος άπαρνεϊται τόν κόσμον, τήν δόξαν· δέχθητε 
λοιπόν αύτόν, ώς άδελφόν , άξιον τής άγάπης σας. 
Μίαν έχω άκόμη καί έγώ εύχήν νά έκφράσω, τό νά 
μέ άντικαταστήση, μίαν ήμέραν μεταξύ υμών !

II φωνή τού ψυχορραγοϋντος έσίγησε καί ή κάτ
ισχνος χειρ του ύψώθη βραδέως έπί τών κεφαλών 
μας διά νά μας εύλογήσγ.

II συγκίνησίς μου ήν μεγίστη. Εγονυπέτησα πλη
σίον τής κλίνης του , καί όταν ήγέρθην, ό όσιος 
ύπήρχε πλέον είς τούς ούρανούς

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

— Πάτερ μου ! είπον είς τόν ηγούμενον τοϋ μο
ναστηριού * * * t όστις μέ διηγήθη τήν ιστορίαν 
ταύτην, καί όστις είν’ αύτός ό Φαβιανός Δονάτος· 
πάτερ μου ! τό άνθος τούτο δέν τό έχετε πλέον ;

Δεν με άπεκρίθη, άλλά τό βλέμμα του έσταμά- 
τησεν επί τής συνόψεως τοϋ Κ. Δε Βιάνς. Εγώ δέ| 

(Φολλάϊιον 37, τόμ. ΒΖ.)

λαβών αύτήν, εφερον εις τά χείλη μου τό ταπεινό ν 
ξηρόν άνθος.

— Τίς έσεται τ τύχτ, του ; είπον, χωρίς ν’ απο
τελειώσω τόν στοχασμόν μου.

— όταν δέν θά ύπάρχω πλέον, μ’εϊπεν ό ήγού
μενος, εις μοναχός τοϋ μοναστηριού θέλει σάς τό έγ- 
χειρίση έν όνόματί μου· Εάν φυλάξης αύτό εύλαβώς 
δέν θέλεις ενθυμεΐσθαι ένίοτε τήν Μαρίαν, τόν Κ. 
Δε Βιάνς, κ έμέ;

Οίμοι! δέν προησθανόμην, ότι μικρόν μετά· τήν 
διήγησιν τής ιστορίας ταύτης, ό μοναχός Δομένικος 
έμελλε νά μέ φέρη τό άνθος έκεϊνο, μνημόσυνον ιερόν 
τριών μαρτύρων !

(Εκ τοϋ Γαλλικού.)

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ

THS ΒΡΑΖΕΛΟΝΝΗ5.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 5ΕΩΤΑΤ0Ν.

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

(Σννίχιιχ. ’Ιί'ε φυλλ£$ιον ΑΣΤΖ.)

I ·
ΠΩΣ Ο ΑΡΤΑΝΙΑΝ ΕΚΑΝΟΝΙΣΕ ΤΟ ΠΑΘΙ1ΤΙΚΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΠΡΟ ΤΟΪ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΙΙ1 
ΤΟ ΕΝΕΡΓΙΙΤΙΚΟΝ ΑΪΤΗΣ.

-— Βέβαια, βέβαια, είπε καθ'έαυτόν ό Αρτανιάν, 
τυχηρός είμαι. Το άστρον έκεϊνο, τό όποιον λάμ.- 
πει μίαν φοράν είς τήν ζωήν τοϋ άνθρώπου, τό 
όποιον έλαμψε διά τόν Ιώβ καί διά τόν Ίρον, τόν 
δυστυχέστερον τών Εβραίων καί τόν πτωχότερον 
τών Ελλήνων, έλαμψε τέλος πάντων καί δι’έμέ. Δεν 
θά κάμω τρέλλας, θά ωφεληθώ· ή ζωή μου έπροχώ- 
ρησεν άρκετά, άρα πρέπει νά ήμαι φρόνιμος.

ΐίδείπνησε τό εσπέρας έκεϊνο εύθυμότατα μέ τόν 
φίλον του Αθωνα, δεν τού έλάλησε καθόλου περί τής 
περιμενομένης δωρεάς, άλλά δέν ήμπόρεσε, τρώγων, 
νά μήν ερώτησή τόν φίύρντου περί εισοδήματος καί 
σποράς καί φυτειών. Ο Αθως άπεκρίθη φιλοφοόνως, 
καθώς πάντοτε. Ενόμιζεν ότι ό Αρτανιάν ήθελε νά 
γείνή ιδιοκτήτης- πολλάκις όμως ένθυμήθη μέ λύπην 
του τήν άλλοτε φαιδράν διάθεσιν, τάς άλλοτε δια- 
σκεδαστικάς αστειότητας τοϋ παλαιού φίλου του. ό 
Αρτανιάν τώ όντι, ωφελούμενος άπό τό παγωμένον 
άλειμμα τής παροψίδος του, έγραφεν αριθμούς( μέ 
τό πηραύνιον, καί έκαμνεν άθροίσεις μέ ψηφία όλο- 
στρόγγυλα.

II διαταγή, ή μάλλον ή άδεια τής άναχωρήσεως,
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έ'φθασεν είς αύτούς το έσπέρας. Ενώ δέ έδίδετο τό 
έγγραφον τούτο είς τόν κόμητα, άγγελιαφόρος άλλος 
έδιδεν είς τόν Αρτανιάν φάκελλον μικρόν άπό μεμ
βράνας, περιβεβλ,ημένας μέ τάς σφραγίδας δλας, μέ 
τάς όποιας ασφαλίζεται ή ακίνητος ιδιοκτησία είς 
τήν Αγγλίαν, ο Αθως τόν κατέλαβεν ένασχολούμενον 
νά φυλλολογτ, τά διάφορα ταΰτα έγγραφα· ό φρό
νιμος Μώγκ (άλλοι θά έλεγαν ό γενναίος Μώγκ) είχε 
μεταβάλει τήν δωρεάν είς πώλησιν, όυ.ολογών ό'τι 
έλαβε τήν ποσότητα δεκαπέντε χιλιάδων λίτρων ώς 
αντίτιμου.

Ο άγγελιαφόρος είχεν αναχωρήσει, καί ό Αρτα- 
νιάν άνεγινωσκε πάντοτε· ό Αθως τόν έκύτταζε 
χαμόγελών. Ο Αρτανιάν, παρατηρήσας τούτο μέ 
τήν άκραν τού βλέμματος, έκλεισεν εύθύς τόν φά
κελλον όλον, καί τόν έβαλεν είς τήν θήκην του.

— Μέ συγχωρεΐς, είπεν ό Αθως.
— ίϊ! δέν είναι [μυστικόν, φίλτατέμου, έπανέ- 

λαοεν ό ύπολοχαγός· σού λέγω ...
— Οχι, μή μού'λέγης τίποτε, σέ παρακαλώ· αί

όιαταγαί είναι πράγματα τόσον ιερά, ώστε ό λαμ-
βάνων αύτάς δέν πρέπει νά φανέρωση τό παραμικρόν
ούτ είς τόν αδελφόν του, ούτ’ είς τόν πατέρα του.
Οθεν εγώ, όστις σού ομιλώ καί σέ αγαπώ τρυφερώ-

Χτερα παρ’ άδελφόν, πατέρα καί τό παν είς τόν
κόσμον ...* ‘

— Εκτός τού φιλτάτου σου Ραούλ;
. — Θ αγαπήσω περισσότερον άκόμη τόν Ραούλ , 

όταν ήλικιωθή, καί ίδώ τάς φάσεις όλας τού χαρα
κτήρας του καί τών πραξεών του ... καθώς είδα σέ, 
φίλε μου.

— Ελεγες λοιπόν ότι, άν είχες διαταγήν, δέν θά 
μού τήν έφανέρονες ;

— Jf.ai, φίλτατε Αρτανιάν.
0 Γάσκων άνεστέναξεν.

-------Ητον άλλοτε καιρός, είπεν , όταν τήν δια
ταγήν αύτήν θά τήν έβαζες έκεϊ , είς τήν τράπεζαν, 
και θά έλεγες· — Αρτανιάν, ά άγνωσε τούς γρίφους 
τούτους είς τόν Πόρθον, είς τόν Αραμήν καί είς έμέ.

— Αλήθεια ... ω! τότε ήτον ή νεότης, ή εμπι
στοσύνη , ό γενναίος καιρός , όταν τό αίμα , βράζον 
άπό τά πάθη, διατάττη !

— Θέλεις, Αθως, νά σού τό είπώ;
— Λεγε το, φίλε μου.
— Αύτός ό γενναίος, αυτός ό άξιολάτρευτος 

καιρός, αύτή ή εξουσία τού βράζοντος αίματος, είναι 
όλα ώραΐα πράγματα άναμφιβόλως, άλλά δέν τά 
επιθυμώ πλέον. Είναι άπαράλλακτα καθώς ό καιρός 
τών σπουδών μας ... Πάντοτε ηύρα άνόητόν τινα 
άνθρωπον νά μού ένθυμίζη μέ πόθον τό άποςήθισμα, 
τόν φάλαγγα, τήν κόραν τού ξηρού ψωμιού ... Παρά- 
ςενον πράγμα! ποτέ αύτά δέν τά έπόθησα, καί, όσον 
ενεργητικός, όσον ολιγαρκής καί άν ήμουν (καί ήξεύ- 
ρεις άν ήμουν τοιούτος, Αθως !), όσον άπλαϊ καί άν 
εφαίνοντο αί έζεις μου, έπροτίμησα πάντοτε τά χρυ
σοκέντητα τού Πόρθου άπό τήν μικράν πορώδη 
χλαμύδα μου, ήτις άφινε νά πεοα δι’αύτής ό ψυχρός 
άνεμος τόν χειμώνα, καί τό θέρος ό ήλιος. Βλέπεις 
λοιπόν, φίλε μου, ότι θά δυσπιστώ πάντοτε κατά 
τού άνθρώπου εκείνου , όστις λέγει ότι προτιμά τό

κακόν άπό τό καλόν. Πρός τί νά ένθυμηθώ τό'παρελ- 
θόν , όταν όλα ή σαν κακά δι’ έμέ , όταν έκαστος 
μήν έφερε καί μίαν τρύπαν περιπλέον είς τό δέρμα 
μου καί είς τήν χλαμ-ύδα μου, καί έν φλωρίον oit- 
γώτερον είς τό πτωχόν μου πουγγίον; Από τό κατη- 
ραμένον αύτό παρελθόν, τό όποιον μού ενθυμίζει τήν 
μετέωρον καί κυματιζομένην τύχην μου, δέν επι
θυμώ πλέον τίποτε, τίποτε, τίποτε, έκτος τής φιλίας 
μας· διότι μέσα μου υπάρχει καρδία , καί, ω του 
θαύματος! ή καρδία αύτή δέν έξηράνθη άπό τόν 
άέρα τής δυστυχίας, τόν διαβαίνοντα άπό τάς τρύπας 
τού μανδύουμου, ούτε διεπεράσθη άπό τά πολλά καί 
παντοδαπά ξίφη , όσα έμβήκαν είς τάς τρύπας τού 
πτωχού κορμιού μου.

— Μή σέ μέλη διά τήν φιλίαν μας, είπεν ό Αθως· 
ή φιλία μας τότε θά παύση , όταν άποθάνωμεν. Η 
φιλία προ πάντων συνίσταται είς αναμνήσεις καί είς 
έξεις , καί, άν έκαμες πρό ολίγου μικράν κατά τής 
φιλίας μου σάτυραν, διότι έδίσταζα νά σού φανε- 
ιώσω τήν άποστολήν μου είς τήν Γαλλίαν ...

— Εγώ!... Ω Θεέ μου! άν ήξευρες, άγαπητέ καί 
άγαθέ φίλε, πόσον είς τό εξής αί άποστολαί όλαι τού 
κόσμου θά μού ήναι αδιάφοροι !

Καί έσφιγξε τάς μεμβράνας του είς τόν πλατύν 
του κόλπον.

Ο Αθως έσηκώθη άπό την τράπεζαν, καί έκραξε 
τόν ξενοδόχον νά τληρώση τό δεΐπνον.

— Αφού είμαι φίλος σου, είπεν ό Αρτανιάν, δέν 
έπλήρωσα ποτέ τόν ξενοδόχον. ό Πόρθος συχνάκις, 
ό Αραμής ενίοτε, καί σύ σχεδόν πάντοτε, έλύσατε 
τό πουγγίον μετά τήν τράπεζαν. Τώρα είμαι πλού
σιος, καί άφες νά δοκιμάσω άν ήναι ηρωικόν πράγμα 
νά πληρόνη κάνεις.

— Πλήρωσε, είπεν ό Αθως φυλάττων τά πουγ
γίον είς τόν κόλπον του.

Οί δύω φίλοι διευθύνθησαν έπειτα πρός τόν λιμένα, 
άφού πολλάκις ό Αρτανιάν έστράφη βλέπων πρός 
τά όπίσω, καί έπαγρυπνών είς τήν μετακόμισιν τών 
φιλτάτων του σκούδων. Π νύς είχεν απλώσει τόν 
πυκών πέπλον της είς τά θολά ύδατα τού Ταμέσεως· 
ήκούοντο ήδη οί τριγμοί τών βαρελίων καί τών τροχα
λιών, πρόδρομοι τού απόπλου, οίτινες τοσάκις επρο- 
ξένησαν παλμούς είς τάς καρδίας τών δύω φίλων , 
όταν ό κίνδυνος τής θαλάσσης ήτον ό μικρότερος τών 
κινδύνων όσους έαελλαν νά καταφρονήσουν.

Τότε όμως έμελλαν νά ταζειδεύσουν είς πλοϊον 
μέγα, τά όποιον τούς έπερίμενεν είς Γρέβεζενδ, καί 
Κ,άρολ.ος ό β’, πάντοτε περιποιητικός είς τά μικρά 
πράγματα, είχε στείλει γνάχτ βασιλικόν , μέ δώ
δεκα άνδοας τής σκωτικής φρουράς του , θέλων νά 
τιμήση τόν άποστελλόμενον είς -τήν Γαλλίαν πρέ
σβυν του. Τά μεσάνυκτα, τό γνάγτ άπεβίβασε 
τούς έπιβάτας του είς τό μέγα πλοϊον , καί, τήν 
όγδόην ώραν τής πρωίας, άπεβίβαζε καί τό πλοϊον 
τούτο τόν πρέσβυν καί τόν φίλον του είς τόν λιμένα 
τής Βολωνίας.

Ενώ ό κόμης μέ τόν Ι'ριμώ ένησχολεΐτο νά εύρη 
ίππους διά τούς Παρισίους, ό Αρτανιάν έτρεχεν είς 
τό ξενοδοχεϊον, όπου, κατά τάς διαταγάς του, έπρεπε 
νά τόν περιμένη ό μικρός του στρατός. Ο. κύριο ι

ούτοι έπρογεύβντο πίννας καί όψάρια καί αρωματι
σμένου ρακίον, όταν έφάνη ό Αρτανιάν. Ησαν όλοι 
φαιδροί καί εύθυμοι, άλλά κάνεις άκόμη δέν είχεν 
υπερπηδήσει τά όρια της φρονήσεως. Αλαλαγμοί 
χαράς ύπεδέχθησαν τόν στρατηγόν.

— Ηλθα, τέλος πάντων, είπεν ό Αρτανιάν ή έκ- 
στρατεία έτελειωσεν. Ερχομαι νά φέρω είς τόν 
καθένα τό έπιμίσθιον τό όποιον σάς ύπεσχέθην.

Οί οφθαλμοί όλων έσπινθηροβόλησαν.
— Στιχηματίζω ότι ούτε εκατόν φράγκα δέν 

εύρίσκονται πλέον είς τό πουγγίον τοΰ πλουσιωτέρου 
άπό σάς. '

— Αλήθεια ! άπεκρίθη ό χορός.
— Κύριοι, είπε τότε ό Αρτανιάν, ιδού τό τελευ- 

ταϊον σύνθημα. Η περί έμπορίας συνθήκη ύπεγράφη, 
χάρις είς τό τόλμημα έκεΐνο, διά τού οποίου έγεί- 
ναμεν κύριοι τού έπιτηδειοτέρου τών οικονομικών 
άνδρών τής Αγγλίας· διότι (τώρα ήμπορώ νά σάς τό 
φανερώσω) ό άνθρωπος τόν όποιον, ήμεθα έπιφορτι- 
σμένοι ν’άρπάξωμεν ήτον ό θησαυροφύλαξ τού στρα
τηγού Μώγκ.

Η λέξις θησανροφύΛαζ. έπροξένησεν έντύπωσίν τινα 
είς τόν στρατόν του. ό Αρτανιάν έπαρατήρησεν ότι 
μόνοι οί οφθαλμοί τού Μεννεβίλ δέν έφανέροναν εν
τελή πίστιν.

— Τόν θησαυροφύλακα τούτον, ήκολούθησεν ό 
Αρτανιάν , τόν έφερα είς τόπον ούδέτερον , τήν Ολ
λανδίαν· τόν έκαμα καί ύπέγραψε τήν συνθήκην, καί 
έπειτα τόν έπέρασα ό ίδιος είς Νιουκάστλε· έπειδή 
δέ έπρεπε νά ήναι εύχαρις-ημ.ένος διά τήν πρός αυτόν 
διαγωγήν μας, επειδή τό έλάτινον κιβώτιου μετε- 
φέρθη χωρίς τιναγμούς , καί ήτον μαλακά στοίβα· 
σμένον, έζήτησα διά σάς χρηματικήν αμοιβήν, καί 
ιδού τήν έοεοα.» ί

Καί, ταύτα λέγων , έρριψεν είς τό τραπεζομάν
τιλου σάκκον όχι εύκαταφρόνητον. όλοι άπλωσαν 
άκουσίως τάς χεΐρας.

— Σταθήτε, πρόβατά μου, σταθήτε, είπεν ό Αρ- 
τανιάν* τά κέρδη έχουν καί καθήκοντα.

— Ω ! ώ ! έμουρμούρισεν ή όμήγυρις.
— Θά εύρεθούμεν, φίλοι μου, είς θεσιν αμήχανου 

δι’ άνθρώπους άνοήτους, όχι καθώς ημάς. Ομιλώ 
καθαρά, είμεθα μεταξύ τής κρεμάλας καί τής Βα- 
στίλλης. 4

— Ω! ώ ! είπεν ό χορός.
— Εύκολου είναι νά τό καταλάβετε. Επρεπε νά 

έξηγήσω είς τόν στρατηγόν Μώγκ τήν άπουσίαν τού 
θησαυροφύλακός του, καί έπερίμενα διά τούτο την 
πολλά άνέλπιστον στιγμήν τής άποκαταστάσεως 
Καρόλου τού Β', όστις είναι φίλος μου ...

ό στρατός άντήλλαξε βλέμμα εύχαριστήσεως μέ 
τό ύπερήφανον βλέμμα τού Αρτανιάν.

— Αποκατασταθέντος τού βασιλέως , άπέδωκα 
είς τόν κύριον Μώγκ τόν άνθρωπόν του, μαδισμένον 
αληθινά ολίγον, άλλ ώστόσον τού τόν άπέδωκα. ό 
στρατηγός Μώγκ λοιπόν , ένώ μ’ έσυγχώρησε (διότι 
μ’ έσυγχώρησε ) , μού είπε τούς εξής λόγους, τούς 
όποιους παρακινώ καθένα άπό σάς νά τούς τυπώση 
βαθέως έκεϊ, μεταξύ τών οφθαλμών, υπό τόν θόλον 
τού κρανίου· «Κύριε, ή άγειότης είναι καλά, άλλέγώ

» δέν αγαπώ έκ φύσεως τάς άστειότητας· άν ποτέ 
9 ή παραμικρά λέξις δι’όσα έποάξατε 9 (καταλαμ
βάνεις , κύριε Μεννεβίλ)ο έβγή άπό τά χείλη σου, ή 
9 άπό τά χείλη τών συντρόφων σου, έχω είς τήν 
η διοίκησίν μου τής Σκωτίας καί τής Ιρλανδίας 
9 επτακόσιας σαράντα μίαν κρεμάλας, ’άπό ξύλου 
9 δρυός, συνδεδεμένας μέ σίδηοον, καί άλειφομένας έκ 
9 νέου πάσαν εβδομάδα. Θά χαρίσω άπό μίαν τοι- 
9 αύτην κρεμάλαν είς καθένα άπό σάς, καί παρατή- 
9 οησέ το καλά, άγαπητέ κύριε Αρτανιάν, έπρόσ- 
9 θεσε , 9 (παρετήρησέ το καλά καί σύ , άγαπητέ 
κύριε Μεννεβίλ), 9 θά μού μείνουν άκόμη έπτακό- 
ο σιαι τριάντα διά τάς μικράς διασκεδάσεις μου. 
9 Καί άλλο άκόμη .... 9

— Α ! ά! είπεν ό χορός , είναι καί άλλο άκόμη; 
— Πράγμα μικρόν καί ασήμαντου· ο Κύριε Αρ-

9 τανιάν, στέλλω είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας τήν 
9 προκειμένην συνθήκην, μέ τήν παράκλησιν νά φουρ- 
9 νι'ση πρώτον είς την Βαστίλλην πρός καιρόν, καί 
9 έπειτα νά μού στείλη έδώ, όλους όσοι έλαβαν 
9 μέοος είς τήν έκστρατείαν καί τήν παράκλησιν 
9 μου ταύτην ό βασιλεύς θά τήν έπακούση βέ- 
9 βαια. ο

Κραυγή φρίκης ήγέρθη είς τάς γωνίας όλας τής 
τραπέζης.

— Σταθήτε, είπεν ό Αρτανιάν· ό αξιότιμος κύριος 
Μώγκ τούτο μόνον έλησμόνησεν, ότι δέν ήξεύρει τό 
όνομα κάνενός άπό σζς· έγώ μόνος σάς γνωρίζω, 
καί έννοεΐτε πολύ καλά ότι έγώ δέν θά σάς προ
δώσω. Καί διατί τάχα ; Σείς πάλιν δέν υποθέτω 
ότι είστε τόσον ανόητοι, ώστε νά καταμηνυθήτε 
μόνοι σας, διότι τότε ό βασιλεύς, θέλων ν άπαλλα- 
χθή άπό τά έξοδα τής τροφής καί τού καταλύματος, 
θά σάς στείλη είς τήν Σκωτίαν, όπου είναι αί επτα
κόσια'. σαράντα καί μία κρεμάλα, ιδού , κύριοι. 
Καί τώρα, δέν έχω ούτε λέξιν νά προσθέσω είς όσα 
έλαβα τήν τιμήν νά σάς είπώ. Είμαι βέβαιος ότι 
μ’ένοήσατε έντελέστατα· δέν είναι άλήθεια, κύριε 
Μεννεβίλ;

— Εντελέστατα , άπεκρίθη ό Μεννεβίλ.
— Τώρα, τά σκούδα ! είπεν ό Αρτανιάν. Κλεί

σατε τάς θύρας.
Είπε, καί άνοιξε τόν σάκκον έπάνω τής τραπέ

ζης, άπό τήν οποίαν έπεσαν πολλά ώραΐα σκούόα 
χρυσά. Καθείς έκινήθη πρός τό έδαφος.

— Αγάλια! έφώναξεν ό Αρτανιάν κάνεις μή 
σκύψϊΐ, όσω νά εύρω τόν λογαριασμόν μου.

Καί τόν ηύρε τώ όντι. Ιίδωκεν άπό πενήντα ώραΐα 
σκούδα είς τόν καθένα, καί έλαβε τόσας εύλογίας , 
όσα σκούδα έδωκε.

— Τώρα, είπεν, άν σάς ήτον δυνατόν νά ήσυχάσετε 
ολίγον, νά γείνετε καλοί καί τίμιοι πολΐται ...

— Πολύ δύσκολου , είπεν είς τών περιεστώτων.
— Αλλά διατί τούτο, αρχηγέ ; είπεν άλλος.
— Διότι θά σάς εύριάκα πάλιν, καί, τίς οίόε; 

θά σάς έδρόσιζα άπό καιρόν εις καιρόν μέ κάνέν 
κέρδος άνέλπιστον ...

Ενευσε δέ πρός τόν Μεννεβίλ, όστις τά ήκουεν 
όλα μέ πρόσωπον πλήρες υποκρισίας.

Μεννεβίλ, είπεν » έλα μαζί μου. Υγιαίνετε,



— 300
παλληκαράδες μου· δέν σάς συστένω τήν μυστι
κότητα.

0 Μεννεβίλ τόν ήκολούθησεν, ενώ οί χαιρετισμοί 
τών άλλων άπετέλουν συμφωνίαν μέ τόν γλυκόν 
ήχον τοϋ χρυσίου, κωδωνίζοντας είς τοός κόλ
πους των.

— Μεννεβίλ , είπεν ό Αρτανιάν όταν ήσαν ήδη 
είς τήν οδόν, έως τώρα δέν ήπατήθης· πρόσεξε όμως 
μήν άπατηθή,ς είς τά εξής· δέν μου φαίνεται νά 
φοβήσαι τάς κρεμάλας τοϋ κυρίου Μωγκ , ούτε τήν 
Βαστίλλην τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος τοϋ βασιλέως 
Λουδοβίκου τοϋ ΙΑ*· κάμε μου όμως τήν χάριν νά 
φοβηθής έμέ. Ακούε λοιπόν ! ή παραμικρά λέξις άν 
σοϋ φύγη άπό τό στόμα, θά σέ φονεύσω ώς όρνιθα. 
Εχω τήν συγχώρητιν τοϋ άγιωτάτου μας πατρός 
τοϋ πάπα είς τόν κόλπον μου.

— Σε βεβαιόνω ότι δέν ήξεύρω διόλου τίποτε , 
φίλτατέ μου κύριε Αρτανιάν, καί όλοι οί λόγοι σου 
είναι δι’έμέ άρθρα πίστεως.

— Ημουν βεβαιότατος ότι είσαι εύφυής νέος , 
είπεν ό ύπολοχαγός· τοιοϋτον σ’ έκρινα πρό είκοσι 
πέντε έτών. Τά πενήντα αύτά χρυσά σκούδα, τά 
όποια σοϋ δίδω περιπλέον, θά σοϋ αποδείξουν πόσον 
σ’έκτιμώ. Λάβε τα.

— Εύχαριστώ, κύριε Αρτανιάν, είπεν ό Μεννεβίλ.
— Με αύτά ήμπορεϊς τω όντι νά γείνης τίμιος 

άνθρωπος, έπανέλαβε μέ σοβαρόν ήθος ό Αρτανιάν. 
Θά ήτον έντροπή, άν νούς καθώς ό έδικός σου, 
καί όνομα τό όποιον δέν τολμάς πλέον νά φέρης, 
έξαλείφοντο διαπάντα άπό τήν σκωρίαν τής κακής 
ζωής. Γίνου άνθρωπος τίμιος , κύριε Μεννεβίλ, καί 
ζήσε έν έτος μέ τά εκατόν αύτά φλωρία· είναι 
ώραϊος άριθμός, τό διπλάσιον τού μισθού μεγάλου 
αξιωματικού. Μετά εν έτος, έλα νά μ’ευρης, καί, ό 
διάβολος νά σκάση’ κάτι θά κάμω διά σέ.

ό Μεννεβίλ ώμοσε , καθώς είχαν όμόσει καί οί 
λοιποί, ότι θά ήτον άφωνος ώς ό τάφος. Καί μολα
ταύτα, κάποιος τά είπε χωρίς άλλο· καί, έπειδή δέν 
τά είπαν βεβαιότατα οί έννέα σύντροφοι, καί δέν 
τα είπε βέβαια ό Μεννεβίλ αύτός, θά τά είπεν άναμ- 
φιβόλως ό Αρτανιάν, όστις, ώς Γάσκων , είχε τήν 
γλώσσαν πλησίον είςτά χείλη του· διότι, άν δέντά 
είπεν αύτός, ποιος τάείπε ; Πώς άλλως θά έξηγηθή τό 
μυς·ήριον τού έλατίνου τρυπητού κιβωτίου, τό όποιον 
έφθασεν είς γνώσίν μας μέ τρόπον τόσον εντελή , 
ώστε, καθώς είδεν ό άναγνώςης, εύρέθημεν είς κατά- 
στασιν νά διηγηθοϋμεν τήν ιστορίαν ταύτην μέ όλας 
τάς μυστικωτέρας λεπτομέρειας της· αί δέ λεπτο
μέρεια·. αύται ρίπτουν νέον καί άπροσδόκητον φως 
είς όλον τό μέρος τούτο τής αγγλικής ιστορίας, τό 
όποιον μέχρι σήμερον άφιναν είς τήν σκιάν οί συν- 
τεχνιταί μας ιστορικοί.

ΙΑ.
ΕΔΩ ΒΛΕ1ΙΟΜΕΝ ΟΤΙ Ο ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ ΤΗΣ

ΓΑΛΛΙΑΣΕΙΧΕΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΛΑΒΗΙ ΠΑΛΙΝ 
ΪΙ1ΟΛΙ1Ψ1Ν ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ 

ΕΒΔΟΜΟΝ ΑΙΩΝΑ.

Αφού έτελείωσε τοός λογαριασμούς του, καί έσύ- 
ντησε τήυ γνωστήν ΰπόθεσιν, ό Αρτανιάν άλλο πλέον

δέν έσυλλογίζετο, είμή πώς νά έπιστρέψη τό ταχύ
τερου είς Παρισίους. ό Αθως πάλιν, έσπευδεν έπίσης 
νά έπανέλθη είς την οικίαν του, καί ν’ άναπαυθή 
όπωσούν. Οποιοσδήποτε ηναι ό χαρακτήρ καί τά] ιδιώ
ματα τού άνθρώπου, μετά τούς κόπους τού τάξει- 
δίου, ό οδοιπόρος εύχαριστεΐται ευρισκόμενος είς τό 
τέλος τής ημέρας (καί ώραία άς ήτον ή ημέρα), διότι 
συλλογίζεται τήν νύκτα καί τήν άνάπαυσιν. όθεν, 
άπό Βολωνίαν είς Παρισίους, οί δύω φίλοι, ταξει- 
όεύοντες έφιπποι πλησίον ό είς τού άλλου, καί 
βυθισμένοι όπωσούν είς τάς άτομικάς σκέψεις των , 
δέν ώμίλησαν περί πραγμάτων |τά όποια νά ενδια
φέρουν τόν αναγνώστην· καθείς, συλλογιζόμενος τα 
ιδιαιτέρά του, καί σχηματίζων τό μέλλον κατά τήν 
φαντασίαν του , ένησχολεϊτο πρό πάντων νά συν- 
τέμνη, τήν άπόστασιν διά τής ταχύτητος. ό Αθως 
λοιπόν καίό Αρτανιάν έφθασαν τό έσπέρας τής Τετάρ
της ημέρας, μετά τήν άναχώρησίν των άπό Βολω
νίαν, είς τάς πύλας τών Παρισίων.

— Πού πηγαίνεις, άγαπητέ μου φίλε; ήρώτησεν 
ό Αθως. Εγώ διευθύνομαι είς τό ξενοδοχεΐόν μου.

— Καί έγώ κατ’ εύθειαν είς τού συντρόφου μου.
— Είς τού Πλανσιέ ;
— Μάλιστα. Είς τό τεχνόσημον τοϋ Χρυσού 

Κοπάνου.
— Εννοείται ότι θ άνταμωθούμεν πάλιν ;
— Αν μείνης είς Παρισίους, ναί· διότι έγώ θά 

μείνω.
— Οχι· άφού έναγκαλισθώ τον Ραούλ, τόν όποιον 

παρήγγειλα νά έλθη είς τό ξενοδοχεϊον, αναχωρώ 
άμέσως είς Φέραν.

— Λοιπόν ύγίαινε, άγαπητέ καί αξιότιμε φίλε.
— Καλήν άντάμωσιν , καί γλήγορα· διότι δέν 

ήξεύοω διατί νά μήν έλθης νά κατοίκησης μαζί μου 
είς Βλουά. Νά, τώρα είσαι ελεύθερος, τώρα είσαι 
πλούσιος· θά σοϋ άγοράσω, άν θέλης, κάνέν ώραΐον 
κτήμα είς τά πέριξ τού Σιβερνύ ή τοϋ Βρασιώ. 
Από τό έν μέρος θά έχης τά ώραιότερα δάση τοϋ 
κόσαου , τά όποια ένόνονται μέ τά δάση τού 
Σιαμπόο , καί άπό τό άλλν βάλτους άζιολόγους. 
Σύ , όστις άγαπάς τό κυνήγιον , καί, θέλεις δέν 
θέλεις, είσαι ποιητής, άγαπητέ φίλε μου, θά εΰρης 
φασιανούς , ορτύκια καί παππία άγρια , χωρίς νά 
άναίιέοω τάς λαμπράς δύσεις τού ήλιου, καί τάς 
ώοαίας περιδιαβάσεις μέ τό μονόξυλου, ίκανάς νά 
βυθίσουν είς σύννοιαν καί αύτόν τόν Νεβοώδ , 
αύτόν τόν Απόλλωνα. Εωσότου δέ ν απόκτησης 
αύτό τό κτήμα, θά κατοίκησης είς Φέραν, καί θά 
πηγαίνωμεν νά κυνηγοϋμεν τήν χαρακάξαν, καθώς 
έκαμνεν ό βασιλεύς Λουδοβίκος ό ΙΓ'. Διασκέδασις 
φρόνιμος διά γέροντας καθώς ημάς.

r » « »» ο» « .? ~ w ΛΟ Αρτανιαν εσφινςε τας χειρας του Αοωνος.
—- Αγαπητέ κόμη, τού είπε, δέν σοϋ λέγω ούτε 

ναι ούτε όχι. Αφησέ με νά μείνω είς Παρισίους 
όσον χρειάζεται είς τό νά βάλω είς τάζιν τάς ύπο- 
θέσεις μου, καί νά συνειθίσω ολίγον κατ’όλίγον είς 
τήν βαουτάτην καί φωτεινοτάτην ιδέαν, ήτις κτυπά 
είς τόν εγκέφαλόν μου καί τόν θαμβόνει. Είμαι 
πλούσιος, βλέπεις, καί εωσότου νά λάβω τήν έξιν 
τοϋ πλούτου (εγώ γνωρίζω τόν εαυτόν μου), θά ήμαι

ζώον ανυπόφορου. Δέν είμαι όμως άκόμη τόσον 
κτήνος, ώστε νά μού λείψη τό πνεύμα έμπροσθεν 
φίλου τοιούτου καθώς είσαι σύ, Αθως. Τό φόρεμα 
είναι ώραιον, τό φόρεμα είναι πλούσιον καί χρυσο- 
στόλιστον, άλλ’ είναι νέον, καί μέ στενοχωρεΐ είς τά 
παραμάσχαλα.

0 Αθως έχαμογέλαβεν.
— Ας ηναι, είπε. Πλήν δι’αύτά κυρίως τό φό

ρεμα, άγαπητέ Αρτανιάν, θέλεις νά σού δώσω μίαν 
συμβουλήν ;

— Ω ! μέ πολλήν εύχαρίστησιν.
— Δέν θά 'σοϋ κακοφανή διόλου ;
— Ελα δά!
— όταν ύ πλούτος έρχεται είς κανένα άργά καί 

διαμιάς, ό άνθρωπος έκεΐνος, θέλων νά μήν άλλάξη, 
πρέπει νά γείνη φιλάργυρος, δηλαδή νά μήν έξο- 
δεύη πολύ περισσότερα χρήματα παρ’ όσα είχε πρό- 
τερον, ή νά γείνη άσωτος , καί νά εχη τόσα χρέη , 
ώστε νά καταντήση πάλιν πτωχός.

— ίί! καλέ, αύτά ομοιάζει πολύ μέ σόφισμα , 
άγαπητέ μου φιλόσοφε.

— Δέν πιστεύω. Θέλεις νά γείνης φιλάργυρος;
— θΖ1’ “ιστιν (*θυ. Φιλάργυρος ήμουν

όταν δέν είχα τίποτε· άς άλλάξωμεν.
— Τότε, γίνου άσωτος.
— A! διαβόντρου υιέ ! ούτε τούτο· τά χρέη μέ 

τρομάζουν. Οί δανεισταί μού παραστένουν άπό τώρα 
τούς διαβόλους εκείνους, οίτινες γυρίζουν τούς κολα
σμένου; είς τήν έσχάραν, καί, επειδή ή ύπομονή δέν 
είναι ή πρώτη τών άρετών μου, μού έρχεται πάν
τοτε όρεξις νά ξυλοφορτώσω τούς διαβόλους αυτούς.

— Δέν γνωρίζω φρονιμώτερον άλλον παρά σέ , 
καί δέν έχεις συμβουλής άνάγκην. Πολύ τρελλοί 
είναι όσοι νομίζουν ότι κάτι ήμποροϋν νά σέ διδά
ξουν. Αλλά δέν έφθάσαμεν είς τήν οδόν τού Αγίου 
Ονωράτου ;

— Ναι, φίλτατέ μου Αθως.
— Νά, έκεΐ πέραν, άριστερά, βλέπεις έκείνην τήν 

μακράν καί λευκήν οικίαν; είναι τό ξενοδοχεϊον όπου 
κατοικώ. Παρατήρησε ότι έχει όύιυ πατώματα μόνον· 
έγώ κρατώ τά πρώτον, ενοικιαστής δέ τοϋ δευτέρου 
είναι άςιωματικός, τόν όποιον ή υπηρεσία του βα
στάζει μακράν, οκτώ ή έννέα μήνας τού έτους· είς 
τρόπον ώστε είμαι είς τήν οικίαν αύτήν καθώς είς 
τήν οικίαν μου, με μόνην την διαφοράν τών εξόδων.

— Ω! πόσον τακτικά έχεις τά πράγματά σου , 
Αθως ! Ποια τάξις, καί ποια μεγαλοπρέπεια συγ
χρόνως ! Αύτά τά δύω ήθελα καί έγώ νά ενώσω* 
πλήν, τί τό θέλεις ; αύτά είναι τοϋ αίματος· δέν απο
κτώνται.

— Α! κόλαξ! Ελα, ύγίαινε, άγαπητέ μου. Αλη
θινά, χαιρετήματα είς τόν κύριον Πλανσιέ. Εχει 
πνεύμα αύτός ό νέος, δέν είναι άλήθεια ;

— Καί καλήν καρδίαν, Αθως, ϊγίαινε.
Καί έχωρίσθησαν. Διαοκούσης τής συνομιλίας 

ταύτης, ό Αρτανιάν ούτε στιγμήν δέν έχανεν άπό 
τήν ορασίν του ίππον τινά φορτηγόν, είς τά καλάθια 
τού οποίου, ύπό τό άχυρον, έφαίνοντο οί σάκκοι καί 
τό δισάκκιον. Η έννάτη ώρα τής έσπέρας έσήμαινεν 
δίς Σαιν-Μεόόί· οί ύπηρέται τού Πλανσιέ έκλειαν τό

έργαστήριον· ό Αρτανιάν έσταμάτησε τόν αγωγιάτην 
ύποκάτω προστεγάσματος, καί, προσκαλών ένα τών 
ύπηρετών τού Πλανσιέ, τοϋ έδωκε νά φυλάξη, όχι 
μόνον τούς δύω ίππους , άλλά καί τόν αγωγιάτην. 
Μετά ταύτα, έμβήκεν είς τού παντοπώλου, όστις 
είχεν άποδειπνήσει, καί , καθήμενος είς τό σύνηθες 
αύτού μεσόόωμα, έκύτταζεν άδημονών σχεδόν τά 
μηνολόγιον, έπί τοϋ οποίου έσβυννε καθ’έκάστην τήν 
τελειόνουσαν ημέραν.

Ενώ λοιπόν, κατά τήν καθημερινήν του συνήθειαν, 
ό Πλανσιέ, μέ τήν ράχιντοϋ κονδυλίου του, έσβυννε 
στενάζων τήν παύσασαν ημέραν, ό Αρτανιάν έκτύ- 
πησε μέ τόν πόδα του τό κατώφλιον τής θύρας, καί, 
είς τό κτύπημα τούτο, άντήχησεν ό σίδηρους του 
πτερνισττο.

— A! Θεε μου ! εφωναςεν ο Πλανσιέ.
0 αξιότιμος παντοπώλης δέν ήμπόρεσε νά είπή 

περισσότερα, διότι είδε τόν σύντροφόν του. ό Αρτα- 
νιάν έμβήκε μέ τήν ράχιν σκυπτήν, καί μέ σκυθρω
πόν τά βλέμμα, ό Γάσκων είχε τόν σκοπόν του 
πρός τόν Πλανσιέ.

— Χριστέ καί Παναγία μου ! είπε καθ’ εαυτόν ό 
παντοπώλης, κυττάζων τόν σύντροφόν του· μελαγ
χολικός είναι!

0 Αρτανιάν έκάθησεν.
— Αγαπητέ κύριε Αρτανιάν , είπεν ό Πλανσιέ 

καί έπαλλε φρικτά ή καρδία του, καλώς ώρισες· 
είς τήν ύγείαν σου ;

— Αρκετά καλά, Πλανσιέ, αρκετά καλά, είπεν ό 
Αρτανιάν άναστενάζων.

— Δέν έπληγώθης, έλπίζω.
— Πφού!
— A! τό βλέπω, ήκολούθησεν ό Πλανσιέ τρομά- 

ζων έπί τό [/.άλλον τραχεία ήτον ή έκστρατεία.
— Ναι, είπεν ό Αρτανιάν.
Ρίγος κατέλαβεν όλα τά μέλη τού Πλανσιέ.
— Ηθελα νά πίω, είπεν ό ύπολοχαγός ύψώσας 

οίκτρώς τήν κεφαλήν του.
0 Πλανσιέ έτρεξεν ό ίδιος είς τήν όψοθήκην, καί 

έκέρασε κρασίον τόν Αρτανιάν είς μέγα ποτήριον. 
0 Αρτανιάν έκύτταξε τό βωκάλιον.

— Τί κρασίον είναι αύτό ; ήρώτησεν.
— Αλλοίμονον ! εκείνο τό όποιον άγαπάς, κύριε, 

είπεν ό Πλανσιέ· τό καλόν καί παλαιόν κρασίον τού 
Ανζιού, τό όποιον άλλοτε ολίγον έλειψε νά τό πλη- 
ρωσωμεν άκριοα ολοι μας.

— A! έπανέλαβεν ό Αρτανιάν χαμόγελών μελαγ- 
χολικώτατα· ά ! πτωχέ μου Πλανσιέ , καί πρέπει 
νά πίνω άκόμη καλόν κρασίον;

— Ας ίδοϋμεν, άγαπητέ μου κύριε, είπεν ό Πλαν- 
σιε καταβάλλων αγώνα ύπεράνθρωπον, ενώ ή συςολή 
όλων τών μυώνων του, ή ώχροτης του καί ό τρόμος 
τών μελών του έφανέρψαν φριχτήν αδημονίαν· άς 
ίδούμεν ήμουν ςφατιώτης, καί έπομένως έχω τόλμην· 
μή μέ βασανίζη,ς λοιπόν περισσότερον, φίλτατέ μου 
κύριε Αρτανιάν, τά χρήματά μας έχάθησαν δέν είναι 
άλήθεια ;

Ο Αρτανιάν, προτού ν’άποκριθή , έστάθη ολίγον , 
καί τό διάστημα τούτο έφάνη αιών ολόκληρος είς



τόν πτωχόν παντοπώλην, μολονότι διήρκεσε τόσον 
μόνον, όσον νά γόρίση είς τό θρονίον του.

— Καί τοϋτο άν ήτον, είπε μέ βραδύτητα καί 
σείων τήν κεφαλήν άπό τά άνω είς τά κάτω, τί Θά 
έλεγες, πτωχέ μου φίλε;

■ ό Πλανσιέ ήτον ωχρός καί έγεινε κίτρινος. Ελεγες 
ότι έμελλε νά καταπίη την γλώσσαν του, τόσον 
έφούσκωσεν ό λάρυγξ, τόσον οί οφθαλμοί του έκοκ- 
κίνισαν.

— Είκοσι χιλιάδες φράγκων! έμουρμούρισεν, είκοσι 
χιλιάδες φράγκων ώστόσον !....

0 Αρτανιάν , μέ τόν λαιμόν τεντωμένον, μέ τά 
σκέλη κρεμάμενα, μέ τάς χεϊρας όκνηράς, ώμοίαζεν 
άγαλμα τής Αθυμίας. Ο Πλανσιέ έβγαλε στεναγμόν 
οϊκτρότατον άπό τά βαθύτερα άντρα τοϋ ςήθουςτου.

— Ελα , είπε , βλέπω τί συνέβη. Ας ήμεθα άν. 
δρες. Ετελείωσε, δέν είναι αλήθεια ; Τό κάτω κάτω, 
κύριέ μου, έσωσες κάν τήν ζωήν σου.

— Αναμ.φιβόλως , άναμφιβόλως· ή ζωή κάτι θά 
είπή. Αλλ’ώστόσον έγώ ήφανίσθην.

— Καλέ δά, είπεν ά Πλανσιέ, δέν πρέπει, κύριέ 
μου, ν’άπελπισθής. Γίνεσαι παντοπώλης, σέ κάμνω 
σύντροφον είς τό κατάστημά μου- μοιράζομεν τά 
κέρδη, καί, όταν δέν ήναι κέρδη, μοιράζομεν τ’άμύγ- 
δαλα, τάς σταφίδας καί τά δαμάσκηνα, καί ροκά 
νίζομεν μαζί τό τελευταΐον κομμάτιον τοΰ ολλαν
δικού τυρίου.

0 Αρτανιάν δέν ήμπόρεσε πλέον νά βαστάξη.
— Α! διάβολε! έφώναξεν όλως συγκινηθείς, είσαι 

αξιόλογος νέος, μ-άτήν τιμήν μου, Πλανσιέ ! Να μήν 
έπαιξες κωμωδίαν; νά μήν είδες έξω, ύπό τό προ
στέγασμα, τόν ίππον μέ τούς σάκκους;

— Ποιον ίππον ; ποιους σάκκους; είπεν ό Πλαν
σιέ σπαραχθείςτήν καρδίαν, διότι ένόμισεν ό'τι ό Αρ- 
τανιάν έτρελλάθη.

— Αι! τούς αγγλικούς σάκκους, διαβόντρου υιέ! 
είπεν ό Αρτανιάν όλος άκτινοβολών, όλος μεταμορ
φωμένος.

— A! Θεέ μου, έπρόφερεν ό Πλανσιέ όπισθο- 
δρομών απέναντι τού λαμπροτάτου πυρός τών βλεμ
μάτων τοΰ φίλου του.

•—■ Ανόητε ! έφώναξεν ό Αρτανιάν, μέ νομίζεις 
τρελλόν. Ανόητε! ένώ ποτέ δέν είχα ύγιεστέραν 
κεφαλήν καί φαιδροτέραν καρδίαν. Είς τούς σάκκους 
λοιπόν, Πλανσιέ, είς τούς σάκκους!

— Αλλά ποιους σάκκους; ώ Θεέ μ.ου!
0 Αρτανιάν έσπρωξε τόν Πλανσιέ πρός τό παρά- 

Ουρον.
—- Υπό τό προστέγασμα , έκεΐ πέραν , τοΰ είπε, 

βλέπεις ίππον ;
— Ναί!
— Τόν βλέπεις καταφορτωμένον ;
— Ναι, ναί.
— Βλέπεις ένα τών υπηρετών σου συνομιλοΰντα 

μέ τόν αγωγιάτην ;
— Ναί, ναί, ναί.
—- Α’ί λοιπόν ! ή.ξεύεεις τό όνομα τοΰ υπηρέτου 

αύτοΰ, διότι είναι έδικός σου· φώναξέ τον.
— Αβδών ! Αβδών! έτραύλισεν ό Πλανσιέ άπό 

τό παράθυρον.

— Φέρε τόν ίππον, έφύσησεν ό Αρτανιάν.
__  φέρε τόν ίππον, ώλόλυξεν ό Πλανσιέ.
— Τώρα, δέκα φράγκα είς τόν άγωγιάτην, είπεν 

ό Αρτανιάν μέ τόνον φωνής ώς νά διέταττε κίνημα 
στρατιωτικόν δύω παιδία ν άναιβάσουν τούς δύω 
πρώτους σάκκους· δύω άλλα διά τούς δύω τελευ
ταίους· καί πΰρ, διαβόντρου υίέ! ένέργεια !

0 Πλανσιέ ώρμησε πρός τάς βαθμίδας, ώς ό διά
βολος νά είχε δαγκάσει τά σκέλη του. Μίαν ς-ιγμήν 
μετά ταΰτα , οί ΰπηρέται ανέβαιναν τήν κλίμακα , 
άσθμαίνοντες ύπό τό μέγα βάρος. 0 Αρτανιάν τούς 
άπεστειλεν είς τό υπερώον των , έκλεισεν έπιμελώς 
τήν θύραν, καί, άπευθυνόμενος πρός τόν Πλανσιέ , 
όστις έκόντευεν αύτός τότε νά τρελλαθή, τοΰ είπε· 

— Τώρα, οί δύω μας.
Καί, στοώσας καταγής πάπλωμα μέγα, έσπευσε 

ν’ άδειάση είς αύτό τόν πρώτον σάκκον· τό αύτό 
έποαξεν ό Πλανσιέ μέ τόν δεύτερον. Επειτα ό Αρ- 
τανιάν, τρέμων άπό τήν χαράν του, έσχισε τόν τρίτον 
j.s, μαχαίριον. Οταν ό Πλανσιέ ήκουσε τόν θελκτι
κόν ήχον τοΰ άργυρίου καί τοΰ χρυσίου, όταν είδε 
ν’άναπηδοΰν έκτός τοΰ σάκκου τά λαμπρά σκούδα , 
άσπαίροντα καθώς τά όψάρια έξω τοΰ δικτύου, όταν 
ήσθάνθη τόν εαυτόν του μουσκεμμένον έως τόν μυελόν 
είς τό λουτρόν έκεϊνο τοΰ ξανθού ή λευκού μετάλ
λου, συστολή καρδίας τόν έκυοίευσε , καί , στραφείς 
ολόγυρα ώς κεραυνόπληκτος , επεσε βαρεώς εις τόν, 
υ.έγαν σωρόν , όστις έκρημνίσθη άπό τό ίδιον βάρος 
του μέ κρότον άπερίγραπτον.

0 Πλανσιέ , άποπνιχθείς άπό τήν χαράν , έχασε 
τάς αισθήσεις του. 0 Αρτανιάν τοΰ έρριψε ποτήριον 
λευκού κρασιού είς τό προσωπον, καί τούτο τόν 
έκαμεν εύθύς νά συνέλθη.

— Α ! Θεέ μου ! ά ! Θεέ μου ! ά ! Θεέ μου ! έλε- 
γεν ό Πλανσιέ σφογγίζων τά μουστάκια καί τά 
γένεια.

Διότι, τόν καιρόν εκείνον, οί παντοπώλαι είχαν 
καί μουστάκια καί γένεια· μόνον τά χρηματικά 
λουτρά, καί τότε σπάνια όντα, κατήντησαν άγνωςα 
τήν σήμερον.

— Διαβόντρου υιέ ! είπεν ό Αρτανιάν, είναι εκατόν 
χιλιάδες φράγκων διά σέ , άγαπητέ μου σύντροφε. 
Επαρε τό μέρος σου , άν θέλης , καί .έγώ τό έδι
κόν μ.ου.

— Ω! τί ωραία ποσότης! κύριε Αρτανιάν , τί 
ώοαία ποσότης !

— Ελυπούμ.ουν όλιγονόιατήν ποσότητα του μερι
δίου σου πρό μιας ώρας, είπεν ό Αρτανιάν τώρα 
όμως δέν λυπούμαι πλέον είσαι άξιόλογος παντο
πιόλης, Πλανσιέ. Ελα, άς τά λογαοιάσωμεν καλά , 
διότι οί καλοί λογαριασμοί κάμνουν , λέγουν , τούς 
καλούς φίλους.

— Ω ! διηγήσου μου πρώτον ολην τήν ιστορίαν, 
είπεν ό Πλανσιέ. Πρέπει νά ήναι ώραιοτερα άκομη 
άπό τά χρήματα.

— Μά τήν άλήθειαν, έπανέλαβεν ό Αρτανιάν χα- 
δεύων τό μουστάκων, δέν λέγω 0χι· καί, άν ποτέ 
ιστορικός ζητήση άπ έμέ πληροφορίας, όέν θ άντλήση 
βέβαια είς κακήν πηγήν. Ακούε λοιπόν , Πλανσιέ , 
νά σοΰ διηγηθώ.

— Καί έγώ έν τούτοι; άς κάμνω σωρούς, είπεν 
ό Πλανσιέ. Αρχισε, άγαπητέ μου κύριε.

— ϊδού, είπεν ό Αρτανιάν άναπνέων.
— ίδού, είπε καί δ Πλανσιέ άρπάζων τήν πρώτην 

φοΰκταν τών χρημάτων.

IB’
ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΝ ΤΟΪ ΚΪΡΙΟΪ ΜΛΖΑΓΙΝΟΪ.

Είς κοιτώνα μέγαν τοΰ βασιλικού παλατιού, ςο- 
λισμένον μέ βελοΰδον βαθύχρουν, τό όποιον έξωράϊ- 
ζαν οί χρυσοί γύροι πολλών μεγαλοπρεπών εικόνων, 
έφαίνετο συνηγμένη , τήν αύτήν έσπέραν καθ’ ήν 
έφθασαν εις Παρισίους οί δύω φίλοι μας, ή αύλή όλη 
έμπροσθεν τοΰ παστού τοΰ κυρίου καρδιναλίου Μα- 
ζαρίνου, όστις έδιδε τήν έσπέραν έκείνην παιγνίδιον 
είς τόν βασιλέα καί είς τήν βασίλισσαν.

Μικρόν παραπέτασμα όρθιον έχώριζε τρεις τρα- 
πέζας. έτοιμασμένας είς τόν κοιτώνα τούτον. Είς 
τήν μίαν άπ’αύτάς έκάθηντο ό βασιλεύς καί αί δύω 
βασίλισσα'.· ό ΙΔ* Λουδοβίκος, καθήμενος άντικρ 
τής νέας συζύγου του, έχαμογέλα πρός αύτήν, έκφρά 
ζων άληθεστάτην εύδαιμονίαν· Αννα ή Αύστριακή 
έκράτει τά χαρτία, παίζουσα μέ τόν καρδινάλιον· 
καί ή νύμφη της τήν έβοηθει είς τό παιγνίδιον, οσάκις 
δέν έχαμογέλα πρός τόν σύζυγόν της. Τοΰ δέ καρ
διναλίου, όςις ήτον εξαπλωμένος μέ πρόσωπον ισχνό
τατου καί κουρασμένον είς άκρον, έκράτει τά χαρ
τία ή κόμ,ησσΓ. τοΰ Σουασσών, καί αύτός έβύθιζεν είς 
αύτά άκαταπαύστως τό βλέμμα του , βλέμμα πλήρες 
ιδιοτέλειας καί πλεονεξίας.

Τον καρδινάλιον είχε φυκιασιδώσει ό Βερνουΐνος· 
άλλά τό κοκκινάδων, τό όποιον έλαμ.πεν εις τά μήλα 
μόνον τών παρειών του, έκαμνεν έτι μάλλων κατα
φανή τήν φιλάσθενον ώχρότητα τοΰ λοιπού προσ
ώπου, καί τό στιλπνόν κίτρινον χρώμα τοΰ μετώ
που του. Οί όφθαλμωί του μόνον έφαίνοντο λαμπρό
τεροι, καί είς τούς νοσοΰντας τούτους οφθαλμούς προσ- 
ηλονοντο, άπό καιρόν είς καιρόν, τά άνήσυχα βλέμ
ματα τοΰ βασιλέως, τών βασιλισσών καί τών αύ- 
λικών.

Τό βέβαιον είναι ότι οί δύω οφθαλμοί τοΰ κυρίου 
Μαζαρίνου ήσαν οί κατά τό μάλλον καί ήττον λαμπροί 
αστέρες , έπί τών όποιων ή Γαλλία τοΰ δεκάτου 
εβόόμου αίώνο'ς άνεγίνωσκε τήν ειμαρμένην της πρωί 
καί έσπέρας.

11 Εζοχότης Του ουτ’ έκέρδαινεν ουτ’ έχανε· δέν 
ήτον λοιπόν ουτ’ εύθυμος ούτε σκυθρωπός. Αλλ’είς 
τήν ηρεμίαν ταύτην δέν ήθελε νά τόν άφήση ή βα
σίλισσα Αννα , ούσα πλήρης συμπάθειας πρός αύτόν· 
έπρεπεν όμως ή νά κερδήση ή νά χάση, καί ούτω , 
δι εκτάκτου τοιαύτης πράξεως, νά διεγείρητήν προσ
οχήν τοΰ άσθενοΰς. Νά κερδήση ; ήτον έπικίνδυνον, 
διότι τότε ή άδιαφορία τοΰ Μαζαρίνου θά μετεβάλ- 
λέτο είς μορφασμόν άσχημότατον. Νά χάση; ητον 
έπίσης έπικίνδυνον, διότι έπρεπε νά παίξη δολίως, 
Χαι ή νύμφη της , προσέχουσα είς τό παιγνίδιον τής 
πενθεράς της, έμελλε βέβαια νά έξηγήση κακώς τήν 
ύπερ τοΰ Μαζαρίνου καλήν της διάθεσιν.

Από τήν ησυχίαν ταύτην ωφελούμενοι, οί αύλικοί

συνωμίλουν. ό Μαζαρϊνος, όταν δέν ήτον κακοδιά
θετος, ήτον άγαθός ή μάλλον εύήθης ήγεμώτ, καί , 
άφοΰ όϊκ ίιιπόδιζε xarira γά τραγονόή, φθάυει ra 
επ,Ιήμογε, δέν ήτον καί τόσον τύραννος , ώστε νά 
έμποδίση τούς άλλους νά όμιλοΰν, φθάνει νά έχαναν.

Συνωμίλουν λοιπόν. Είς τήν πρώτην τράπεζαν , ό 
νεώτερος αδελφός τοΰ βασιλέως, Φίλιππος , ό καί 
δούξ τοΰ Ανζιοΰ, έκύτταζε τό ώραϊόν του πρόσωπον 
είς τόν καθρέπτην ταμβακέρας. ό εύνοϊκός αύτοΰ 
ιππότης τής Αορραίνης, άκουμβών είς τό θρόνων τοΰ 
βασιλόπαιδος , ήκροάζετο , μέ φθόνον κρυφόν ,. τόν 
κόμητα τοΰ Γκίς, ευνοϊκόν άλλον τοΰ Φιλίππου, διη- 
γούμενον, μέ φράσεις άνθηοάς, τάς διαφόρους περι
πέτειας τοΰ τυχοδιώκτου βασιλέως Καρόλου τοΰ 
Β’. Ελεγεν, ώς συμβάντα μυθώδη, όλην τήν ιστο
ρίαν τών ταξειδίων του είς τήν Σκωτίαν , καί τούς 
φόβους του όταν τόν έδίωκαν οί εχθροί· τάς νύκτας 
όσας έπέρασεν έπάνω είς τά δένδρα, καί τάς ημέρας 
όσας έπέρασε πεινών καί μαχόμενος. όλίγον κατ’ό- 
λίγον, ή τύχη τοΰ δυστυχούς τούτου βασιλέως είχεν 
έλκύσει τόσον τήν συμπάθειαν τών άκροατών, ώστε 
δέν έπρόσεχαν πλέον είς τό παιγνίδιον, καί αύτοί 
άκόμη οί παίζοντες είς τήν βασιλικήν τράπεζαν· ό 
σέ νέος βασιλεύς, σύννους καί άπρόσεκτος είς τά πα
ρόντα, ήκολούθει, χωρίς νά φαίνεται ότι έδιδε πολλήν 
προσοχήν , καί τά παραμικρότερα περιστατικά τής 
όδυσσείας ταύτης, ίστορουμένης γραφικώτατα άπό 
τόν κόμητα τοΰ Γκίς.

Π κόμησσα τοΰ Σουασσών διέκοψε τόν λαλοΰντα.
— Ομολόγησε, κόμη, τοΰ ειπεν, ότι κεντάς.
— Κυρία μου, διηγούμαι, ώς παππαγάλλος, τάς 

ιστορίας όλας όσας διάφοροι Αγγλοι μοΰ διηγήθησαν. 
Θά είπώ μάλιστα μ’έντροπήν μ.ου, ότι είμαι πιστός 
είς τό κείμενον ώς άντίγραφον.

— Κάρολος ό Β' θ’άπέθνησκεν άν είχεν υποφέρει 
όλα ταΰτα.

0 Ιδ’ Λουδοβίκος ανύψωσε τήν νοήμονα καί άγέ- 
ρωχον κεφαλήν του.

Κυρία μου, είπε μέ φωνήν ήσυχον, μετέχουσαν 
άκόμη τής παιδικής δειλίας , ό κύριος καρδινάλιος 
θά σοΰ είπή ότι, έπί τής άνηλικιότητός μου, καί τά 
πράγματα τής Γαλλίας άρμένιζαν κατά τύχην.... καί 
ότι, άν ήμουν μεγαλήτερος καί έπρόκειτο νά βιασθώ 
νά σύρω τό ξίφος, θά τό έκαμνα ένίοτε διά τό δεΐ- 
πνόν μου.

— Δόζα τώ Θεώ, άπεκρίθη ό καρδινάλιος όστις 
τότε πρώτην φοράν έλάλησεν, ή Μεγαλειότης Σου 
λέγεις ύπερβολάς, καί τό δεΐπνόν σου έτοιμάζετο πάν
τοτε έγκαίρως, όμοϋ μέ τό δεϊπνον τών δούλων σου.

Ο βασιλεύς έκοκκίνισεν. *
— Ω! έφώναξεν άπρόσεκτα δ Φίλ,ιππος άπό τήν 

θέσιν του, καί χωρίς νά παύση νά κυττάζεται είς 
τόν καθρέπτην ... ή! ένθυμοΰμαι ότι μίαν φοράν 
είς Μελών τό δεϊπνον τούτο δέν είχεν έτοιμασθή διά 
κάνένα, καί ό βασιλεύς .έφαγε τά δύω τρίτα ξηρού 
ψωμιού, άφήσας είς έμέ τό άλλο τρίτον.

Η όμήγυρις όλη, βλέπουσα τόν Μαζαρΐνον νά χα- , 
μογελά , έγέλασε. Κολακεύονται οί βασιλείς μέ τήν 
ένθύμησιν παρελθούσης δυστυχίας, καθώς μέ τήν ελ
πίδα εύτυχία; μελλούσης,



305
— Τό βέβαιον είναι ό'τι τό στέμμα τής Γαλλίας 

έφάνη πάντοτε κολλημένου καλά εις την κεφαλήν 
τών βασιλέων της, έσπευσενά προσθέση ή βασίλισσα 
Αννα η Αυστριακή, ένώ άπό τήν κεφαλήν τοΰ βασι- 
λέως τής Αγγλίας έπεσε· καί όταν κατά περίστασιν 
τό στέμμα τοΰτο έσείετο ολίγον (διότι συμβαίνουν 
ενίοτε καί σεισμοί τών θρόνων καθώς σεισμοί τής γής , 
όταν, λέγω, ή άνταρσία έφοβέριζε κίνδυνον, νίκη 
νέα έπανέφερε τήν ήσυχίαν.

— Μέ νέα πετράδια εις τό στέμμα, είπεν ό Μα
ζαρΐνος.

0 κόμης τοΰ Γκίς έσιώπησεν· ό βασιλεύς μετέ- 
βαλεν έπί τό σεμνότερον τό πρόσωπόν του , καί ό 
Μαζαρΐνος άλλαξε βλέμμα μέ τήν βασίλισσαν Ανναν, 
ώς εύχαριστών αύτήν διά τήν συνδρομήν της.

— Δέν πειράζει, είπεν ό Φίλιππος στιλβόνων τά 
μαλλία του, ό έξάδελφός μου Κάρολος δέν είναι 
ωραίος, άλλ’ είναι πολύ ανδρείος, καί έπολέμησεν 
ηρωικά· καί, άν έξακολουθή νά πολεμή κατ’αϋτόν τόν 
τρόπον, δέν είναι αμφιβολία ότι θά κερδήση σημαν
τικήν μάχην ... καθώς τήν είς Ροκρουα ...

— άέν έχει στρατιώτας, διέκοψεν ό ιππότης τής 
Λορραίνης.

— Ο σύμμαχος αύτοΰ βασιλεύς τής όλλανδίας 
θά τοΰ δώστι- καί έγώ θά τοΰ έδιδα άν ήμουν βασι
λεύς τής Γαλλίας.

0 Λουδοβίκος έκοκκίνισε πολύ.
0 Μαζαρΐνος έπροσποιήθη ότι έκύτταζε τό παι- 

γνίδιον μέ περισσοτέραν παραποτέ προσοχήν.
— Τήν ώραν ταύτην, έπανέλαβεν ό κόμης τοΰ 

Γκίς, ή τύχη τοΰ δυστυχούς τούτου ήγεμόνος άπε- 
φασίσθη. Αν ένελάσθη άπό τόν Μώγκ, έχάθη. Η 
φυλακή, ό θάνατος ίσως, θά τελειώσουν ό,τι η εξορία, 
αί μάχαι καί αί στερήσεις είχαν αρχίσει.

0 Μαζαρΐνος καταίβασε τά όφρύδια.
— Είναι βέβαιον, είπεν ό ΙΔ' Λουδοβίκος, ότι ή 

Αύτοΰ Μεγαλειότης άνεχώρησεν άπό την Αγην;
— Βεβαιότατον, Μεγαλειότατε, έπανέλαβεν ό νέος, 

ό πατήρ μου έλαβεν επιστολήν, ήτις περιγράφει όλα 
ταΰτα τά περιστατικά· είναι μάλιστα γνωστόν ότι 
ό βασιλεύς άπεβιβάσθη είς Δοΰβρε· άλιεΐς τόν είδαν 
είσερχομενον είς τόν λιμένα· τό υπόλοιπον είναι άκόμη 
μυστήριον.

— Πολύ ήθελα νά μάθω τό ύπόλοιπον, είπεν όρ- 
μητικώς ό Φίλιππος ... Ηςεύρεις σύ, αδελφέ μου ...

0 ΙΔ Λουδοβίκος έκοκκίνισεν άκόμη· έκοκκίνιζε 
δέ τρίτην τότε φοράν εντός μιας ώρας.

— Ερώτησε τόν κύριον καρδινάλιον, έπανέλαβε 
μέ τόνον φωνής, ότις έκαμε νά υψώσουν τούς όφθαλ- 
μ.ούς καί ό Μαζαρΐνος καί ή βασίλισσα Αννα καί 
όλοι.

— Τοΰτο θέλει νά ειπή, τέκνονμου, διέκοψε γε- 
λώσα ή βασίλισσα Αννα, ότι ό βασιλεύς δέν άγαπά 
νά γίνεται λόγος περί τών πραγμάτων τοΰ Κράτους 
έκτος τοΰ συμβουλίου.

0 Φίλιππος έδέχθη άγογγύστως τήν έπίπληξιν, 
καί έκαμε μεγάλήν προσκύνησιν, άν καί χαμόγελών, 
πρός τόν άόελφόν του πρώτον, καί έπειτα ποός τήν 
μητέρα του.

Αλλ’ ό Μαζαρΐνος είδε, μέ τήν άκραν τοΰ όφθαλ- 
κοΰ ότι όμάς άπό τούς παρευρισκομένους έμελλε νά 
σχηματισθή είς μίαν τών γωνιών τοΰ κοιτώνος, καί 
ότι ό δούξ τοΰ όρλεάν μέ τόν κόμητα τοΰ Γκίς 
καί τόν ιππότην τής Λορραίνης, μήν ήμ.ποροΰντες νά 
εξηγηθούν φανερά, θά έλεγαν κρυφίως περισσότεοα 
παρ’ όσα ήτον άνάγκη. Αρχισε λοιπόν νά ρίπτη 
κατ’ αύτών βλέμματα πλήρη δυσπιστίας καί άνη- 
συχίας, προσκαλών τήν βασίλισσαν Ανναν νά δια- 
ταράξν) οπωσδήποτε τά μυστικοσυμβούλιον έκεΐνο , 
όταν αίφνιδίως ό Βερνουϊνος, έμβαίνων ύπό τό παρα
πέτασμα είς τό μεταξύ κλίνης καί τοίχου διάβημα, 
ήλθε καί είπεν είς τό αύτίον τοΰ κυρίου του*

— Εξοχότατε, ήλθεν άπεσταλμένος τής Αύτοΰ 
Μεγαλειότητος τοΰ βασιλέως τής Αγγλίας.

0 Μαζαρΐνος δέν ήμπόρεσε νά κρύψη έλαφράν 
τινα συγκίνησιν, τήν οποίαν καί ήρπασε μεσοδρομής ό 
βασιλεύς. Θέλων νά μή φανέ άδιάκριτος, ή μάλλον 
νά μή φανή άνωφελής, ό Λουδοβίκος έσηκώθη άμέσως 
καί, πλησιάσας πρός τόν καρδινάλιον, τοΰ έπευχήθη 
τήν καλήν νύκτα.

Η όμήγυρις όλη έσηκώθη μέ κρότον πολύν , κυ
λιομένων τών θρονιών καί ώθουμένων τών τραπεζών.

— Αφησε νά φύγουν όλοι ολίγον κατ’ ολίγον , 
είπε μέ χαμηλήν φωνήν ό Μαζαρΐνος πρός τόν Λου
δοβίκον, καί έπειτα κάμε μου τήν χάριν νά [Ζέ άκρο- 
ασθής όλίγας στιγμάς. 'Γελειόνω ύπόθεσιν, περί τής 
οποίας θέλω άπόψε νά λαλήσω πρός τήν Μεγαλείο· 
τητά Σου.

— Καί αί βασίλισσα’.; ήρώτησεν ό 1Λ' Λουδο.· 
βίκος.

— Καί ό κύριος δούξ τοΰ Ανζιοΰ, είπεν ή Εζο- 
χότης Του.

Καί συγχρόνως, έπές-ρεψεν είςτό τενόν τοΰ τοίχου, 
καί τά παραπετάσματα, πεσόντα,έκρυψαν τήν κλίνην. 
0 καρδινάλιος έν τούτοις δέν έχανε ποσώς άπό τήν 
όρασίν του τούς συνωμότας του.

— Κύριε κόμη τοΰ Γκίς, είπε μέ φωνήν τερετί- 
ζουσαν, ένώ έφόρει όπισθεν τοΰ παραπετάσματος τό 
οικιακόν έπανωφόριον, τό όποιον τοΰ έπρόσφερεν ό 
Βεονουΐνος.

— έδώ είμαι, Εζοχώτατε , είπε πλησιάζων ό 
νέος.

— Λάβε τάχαρτίαμου, διότι σύ είσαι εύτυχής... 
καί κέρδησέ μου ολίγα χρήματα άπ αύτούς τούς 
κυοίους.

— Μάλιστα, Εξοχότατε.
Ο νέος έκάθησεν είς τήν τοάπεζαν, άπό τήν οποίαν 

ό βασιλεύς άπεμακρύνθη συνομιλών μέ τάς βασί
λισσας.

Παιγνίδιον πολλά σοβαρόν άρχισε μεταξύ τοΰ κό- 
μητος καί πολλών πλουσίων αύλικών.

Εν τούτοις, ό Φίλιππος έλάλει περί στολισμάτων 
μέ τόν ιππότην τής Λορραίνης , καί δέν ήκούετο 
πλέον, όπισθεν τών παραπετασμάτων τοΰ παστού, τό 
τρίζον μεταξωτόν φόρεμα τοΰ καρδιναλίου.

Η Εξοχότης Του είχεν ακολουθήσει τόν Βερνουϊνον 
είς τό πλησιόχωρον δωμάτιον.

ΙΓ.
ΪΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΪ ΚΡΑΤΟΥΣ.

ό καρδινάλιος, μεταβαίνων είς τό σπουδαστήριόν 
του, ηύρε τόν κόμητα τής Φερας, όστις, περιμένων , 
έθαύμαζε μέ πολλήν προσοχήν ώραιοτάτη; τινά 
εικόνα τοΰ Ραφαήλ, κρεμαμένην έπάνω πολυτελε- 
στάτης άγγειοθήκης.

Η Εξοχότης 'Γουέφθασεν ώς σκιά, ήσυχα, ελαφρά, 
σιωπηλά, καθώς πάντοτε συνείθιζε νά κάμνη, καυχώ- 
μενος ότι, άπό τήν όρασιν μόνην τοΰ προσώπου τοΰ 
λαλοΰντος, έμάντευε ποιον έμελλε νά ήναι τής συνο
μιλίας τό άποτέλεσμα.

Τότε όμως ή προσδοκία τοΰ Μαζαρίνου έματαιώθη. 
Τίποτε δέν ήμπόρεσε ν’ άναγνώση είς τό πρόσωπον 
τοΰ Αθωνος, ούτε τό σέβας άκόμη, τό όποιον ήτον 
συνειθισμένος ν’άναγινώσκη είς όλα τά πρόσωπα.

ή διαφορά αύτη δέν διέφυγε τήν. οξυδέρκειαν τοΰ 
πονηρού καρδιναλίου, όστις, επιτήδειος ων νά δια- 
κρίνη τούς άνθρώπους, έξέλαβε τήν ψυχράν. καί 
σχεδόν άγέρωχον φιλοφροσύνην τοΰ Αθωνος ώς ση- 
μεΐον έχθρας, ήτις δέν ήτον ή συνήθης θερμοκρασία 
τοΰ πυριατηρίου εκείνου τοΰ καλουμένου. ηύ.1ιμ

Ο Αθως ήτον ένδυμένός ολόμαυρα, μέ άπλοΰν άρ- 
γυροΰν κέντημα· έφερε δέ τά παράσημα τοΰ Αγίου 
Πνεύματος, τής Περικνημΐδος καί τοΰ Χρυσού Δέ
ρατος, παράσημα τόσον πολύτιμα, ώστε βασιλεύς 
μόνον, ή θεάτρου ύποκριτής, ήδύνατο όλα όμοΰ νά τά 
φέρη.

0 Μαζαρΐνος πολλήν ώραν ήρεύνησε τό τεταραγ- 
μένον όπωσοΰν μνημονικόν του , θέλων νά ένθυμηθή 
τί όνομα έπρεπε νά βάλνι είς τήν παγωμένην εκείνην 
μορφήν, καί δέν τό κατώρθωσεν.

— Εμαθα, είπε τέλος πάντων, ότι μοΰ ήλθεν 
άπεσταλμένος τής Αγγλίας.

Καί έκάθησε, νεύσας πρός τόν Βερνουϊνον καί τόν 
Βριέν (όστις, ώς γραμματεύς, ήτοιμάζετο νά πιάση 
τό κονδύλιον) ν’άναχωρήσουν.

— Εκ μέρους τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος τοΰ βα- 
σιλέως τής Αγγλίας, μάλιστα, κύριε καρδινάλιε.

— ίύς Αγγλ,ος, όμιλεΐς καθαρότατα τά γαλλικά, 
είπε χαριέντως ό Μαζαρΐνος κυττάζων πάντοτε διά 
τών δακτύλων του τά παράσημα τοΰ Αγίου Πνεύ
ματος , τοΰ Χρυσού Δέρατος καί τής Περικνημΐδος , 
καί πρό πάντων τό πρόσωπον τοΰ άπεσταλμένου.

— Δέν είμαι Αγγλος, άλλά Γάλλος , κύριε καρ
δινάλιε, άπεκρίθη ό Αθως,

— Παράδοξον , ό βασιλεύς τής Αγγλίας νά έκ- 
λέγη Γάλλους εις τάς πρεσβείας του· τοΰτο είναι 
οιωνός άριστος .... Τ’ όνομά σου, κύριε, σέ παρα
καλώ.

— Κόμης τής Φέοας, άπεκρίθη ό Αθως χαιρετών 
έλαφρότεοα παρότι άπήτουνή έθιυ.οταξίακαί ή ύψη- 
λοφροσύνη τοΰ παντοδυνάυ,ου υπουργού.

0 Μαζαρΐνος έσήκωσε τούς ώμους, ώς νά έλεγε· 
Δέν γνωρίζω τ’όνομα αύτό.

0 Αθως δέν έκινήθη.
-— Καί έρχεσαι, κύριε, ήκολούθησεν ό Μαζαρΐνος, 

νά μοΰ είπής ...
(Φυλλάϊ’.ον 37, τόυ. Β')

— ίρχομαι έκ μέρους τής Αύτοΰ Μεγαλειότητο C 
τοΰ βασιλέως τής Αγγλίας ν’άναγγείλω είς τόν βα
σιλέα τής Γαλλίας ...

Ο Μαζαρΐνος καταίβασε τά όφούδια"
— Ν άναγγείλω είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας , 

ήκολούθησεν άταράχως ό Αθως, τήν εύτυχή ά.τοκα- 
τάστασιν τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος Καρόλου τοΰ 
Β* είς τόν θρόνον τών πατέρων του.

— Εχεις συστατικά άναμφιβόλως; ήρώτησεν ό 
Μαζαρΐνος μέ τόνον βραχύν καί εριστικόν.

— Μάλιστα ... Εξοχότατε.
Η λέξις Εξοχότατε έξήλθε μέ πολλήν δυσκολίαν

άπό τά χείλη τοΰ Αθωνος, καί έλεγες ότι τά έξέ-

— Τότε λοιπόν, οεΐξαι τα.
0 Αθως έσυρεν άπό πουγγίον βελούδινον κεντη- 

μένον , τό όποιον έφερεν ύπό τόν ύπενδύτην του , 
έσφραγισμένην επιστολήν, ό καοδινάλιος άπλωσε 
τήν χεϊρα.

— Μέ συγχωρεΐς, Εζοχώτατε, είπεν ό Αθως· 
άλλά τά γράμματα είναι διά τόν βασιλέα .

— Επειδή είσαι Γάλλος , κύριε , πρέπει νά γνω- 
ρίζη,ς τά βάρος τής αξίας τοΰ πρωθυπουργού είς τήν 
Γ αλλίαν.

— Ητον άλλοτε καιρός, άπεκρίθη ό Αθως, καθ’δν 
ένησχολούμουν τώ όντι περί τής άζίας τών πρω
θυπουργών· πρό πολλών ετών όμως, άπεφάσισα νά 
άπευθύνωμαι μόνον είς τόν βασιλέα.

— Τότε, κύριε, είπεν ό Μαζαρΐνος άρχίζων νά 
παροργίζεται, δέν θά ίδφς ούτε τόν υπουργόν ούτε 
τόν βασιλέα.

Καί ό Μαζαρΐνος έσηκώθη. ό Αθως έβαλε πάλιν 
τήν έπιστολήν είς τό πουγγίον του, έχαιρέτησε σο
βαρά, καί έκαμεν ολίγα βήματα πρός τήν θύραν. Η 
αταραξία αύτη παρόξυνε τόν Μαζαρΐνον,

— Παράξενος τρόπος διπλωματικής ! άνέκραξεν· 
μήπως ήλθε πάλιν ό καιρός καθ’ ον ό Κρόμβελ μάς 
έστελλε τούς μονομάχους του ώς πρέσβεις ; Αλλο 
δέν σοΰ λείπει , κύριε , είμή ή περικεφαλαία είς τήν 
κεφαλήν καί ή Αγία Γραφή είς τήν ζώνην.

— Κύριε, άπεκρίθη ξηρά ό Αθως, δέν έλαβα ποτέ 
τήν εύχαρίστησιν , καθώς ή Εξοχότης Σου , νά δια- 
πραγματευθώ μέ τόν κύριον Κρόμβελ, καί δέν είδα 
τούς πρέσβεις του είμή μέ τό ξίφος είς τήν χεΐρα· 
άγνοώ λοιπόν πώς διεπραγματεύετο μέ τούς πρω
θυπουργούς. Καθ όσον άφορα τόν βασιλέα τής Αγ
γλίας Κάρολον τόν β', ήξεύρω ότι, όταν γράφν) πρός 
τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα τόν ΙΔ' Λουδοβίκον, δέν 
γράφει πρός τήν Αύτοΰ Εξοχότητα τόν καρδινάλιον 
Μαζαρΐνον· είς τήν διμκοισ’-ν ταύτην, δεν βλέπω 
κάμμίαν διπλωματικήν.

— Α ! έφώναξεν ό Μαζαρΐνος, ύψόνων τήν ισχνήν 
κεφαλήν του, καί κτύπων αύτήν μέ τήν ίσχνοτέραν 
χεΐρά του, τώρα ένθυμοΰμαι.

0 Αθως τόν έκύττάξεν έκθαμβος.
— Ναι, μάλιστα! είπεν ό καρδινάλιος έξακο- 

λουθών νά κυττάζη τόν Αθωνα· ναι, μάλιστα .... *σέ 
γνωρίζω τώρα, κύριε· ά! diavolo! δέν απορώ πλέον !

— Τώ όντι, παράδοξον μοΰ έφαίνετο, ένώ ή Εξο
χότης Σου έχεις τόσον έξαίρετον μνημονικόν, άπε-
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κρίθη ό Αθως χαμόγελών, νά μή μέ γνωρίσης άκόμη.

— Πάντοτε δύστροπος καί λογομάχος ... κύριε, 
κύριε, πώς ονομάζεσαι; Στάσου ... όνομα ποταμού...
Νείλος ... όχι ... όνομα νήσου ... Νάςος ... όχι, 
νά πάρη ό διάβολος, όνομα βουνού .... Αθως ! Τό 
ηύρα. Χαίρω πολύ ότι σ’έξαναβλέπω, καί δέν είμαι 
πλέον εις Ρουέλ, όπου μ έκαμες νά πληρώσω λύτρα 
μέ τούς αναθεματισμένους συνενόχους σου ... Σφεν
δόνη ! πάντοτε Σφενδόνη! κατηραμένη Σφενδόνη ! 
ί! ! ποια ζύμη ! Αλλά διατί, κύριε , αί άντιπάθειαί 
σου διαρκούν περισσότερον άπό τάς έδικάς μου ; Αν 
κάνεις έχη αίτναν νά παραπονεθη, νομίζω ότι δέν 
είσαι σύ, όστις έβγήκες, όχι μόνον άβλαβης, αλλά 
καί μέ τό παράσημον τού Αγίου Πνεύματος εις τόν 
λαιμόν.

— Κύριε καρδινάλιε, άπεκρίθη ό Αθως, συγχώ
ρησή με νά μην έμβώ εις τοιαύτας παρατηρήσεις. 
Εχω εντολήν νά έκπληρώσω ... θά μού εύκολύνης τά 
μέσα νά έκπληρώσω την έντολην ταύτην ;

— Παραξενεύομαι, είπεν ό Μαζαρΐνος, ύπερχαρής 
ότι ηύρε τό μνημονικόν του καί πονηρός όσον γίνεται· 
παραξενεύομαι, κύριε ... Αθως ... ότι σφενδονιστης, 
καθώς σύ, έδέχθη αποστολήν ττΛηΰΐντ τοΰ Μαζαρί- 
rov, καθώς έλεγαν εις τόν καλόν καιρόν ...

Καί ό Μαζαρΐνος άρχισε νά γέλα, μολονότι είχε 
βηχα δυνατόν, δςτς διέκοπτεν όλας τάς φράσεις του, 
ώς νά έκυριεύετο άπό λυγμόν.

— Δέν έδέχθην αποστολήν πρός άλλον, εϊμή προς 
τόν βασιλέα τής Γαλλίας, κύριε καρδινάλιε , άπε 
κρίθη ό κόμης , όχι τόσον ερεθισμένος μολαταύτα , 
διότι ένόμιζεν ότι ή θέσις του τόν έπέτρεπε νά ήναι 
μετριώτερος.

— Εξ ανάγκης μολαταύτα , κύριε σφενδονιστά , 
είπεν εύθύμως ό Μαζαρΐνος, άπό τόν βασιλέα, η. ύπό· 
θεσις μέ την όποιαν έπεφορτίσθης ...

— Με τήν οποίαν χι’ί’.τί^όρηισα»·, Εξοχώτατε· 
δέν τρέχω έγώ έξοπίσω των υποθέσεων.

— Ας ήναι· έξ άνάγκης λέγω ή ύπόθεσις αυτή 
θά περάση ολίγον άπό τάς χεϊράς μου ... Ας μή χά- 
νωμεν καιρόν πολύτιμον . . . λέγε μου τάς συμφω
νίας.

— Ελαβα τήν τιμήν νά βεβαιώσω τήν Εξοχό
τητά Σου, ότι μ.όνη ή επιστολή τής Αύτού Μεγα- 
λειότητος τού βασιλέως Καρόλου τού β’ περιείχε 
τήν φανέρωσιν τής επιθυμίας του.

— Ακούσε ! γίνεσαι γελοίος μέ τήν τραχύτητά 
σου, κύριε Αθως . . . Φαίνεται ότι έπροστοίφθης μέ 
τούς έκεΐ χαθοριοτάς ... Τό μυγικόν σου τό ήξεύρω 
καλά,τέρα άπό σέ, καί έσφαλες ίσως νά μη δείξης 
όλίγην φιλοφροσύνην πρός άνθρωπον γέροντα καί πά- 
σχοντα, όστις έκοπίασε πολύ εις τήν ζωήν του, καί 
έπολέμησε γενναίωςύπέρτών ιδεών του,καθώς σύ υπέρ 
τών έδικών σου ... Δέν θέλεις νά είπής τίποτε ; πολύ 
καλά. Δέν θέλεις νά μού κοινοποίησης τήν έπιστολήν 
σου ; ... αξιόλογα· έλα μαζί μου εις τόν κοιτώνά 
μου, καί θά όμιλήσης μέ τόν βασιλέα ... καί ένώπιον 
τού βασιλέως ... Τώρα, μίαν λέξιν άκόμη, τήν τε- 
λευταίαν· ποιος σού έδωκε τό παράσημον τού Χρυσού 
Δέρατος; Ενθυμούμαι ότι έλεγαν πώς είχες τό τής

Περικνημίδας, άλλά διά τό τοΰ Χρυσού Δέρατος δέν 
τό ήξευρα ...

— Τελευταΐον, Εξοχώτατε, ή Ισπανία, τόν καιρόν 
τού γάμου τής Αύτού Μεγαλειότητος τού Ιδ' Λουδοβί
κου, έςειλεν εις τόν βασιλέα Κάρολον τόν β' δίπλωμα 
τού Χρυσού Δέρατος ανώνυμον· ό βασιλεύς Κάρολος 
μού τό έ'δωκεν εύθύς, γράψας έπ’αύτού τ'όνομά μου.

Ο .Μαζαρΐνος έσηκώθη, καί, άκουμβών εις τόν 
βραχίονα τού Βερνουίνου, έμβήκεν άπό τά όπισθεν 
Ιτής κλίνης του, τήν στιγμήν καθ’ήν άνηγγέλλετο εις 
τόν κοιτώνα· Ό κύριος Πρίγχιψ'. ό πρίγκιψ τού 
Κονδέ, ό πρώτος τών πριγκίπων τού βασιλικού αί
ματος, ό νικητής τού Ροκρουά, τού Λένς καί τού 
Νόρδλιγγεν, έμβαινε τω όντι εις τού καρδιναλίου 
Μαζαρίνου , ακολουθούμενος άπό τούς εύγενεΐς του , 
καί έπροσκύνει τόν βασιλέα, τήν στιγμήν καθ’ ήν ό 
πρωθυπουργός άνεσήκωσε τό παραπέτασμα.

Ο Αθως έλαβε καιρόν νά παρατήρηση τόν Ραούλ 
σφίγγοντα τήν χεϊρα τού κόμητος τού Ι'κίς, καί νά 
χαμογελάση ένώ έκεϊνος μέ σέβας τόν έχαιρέτησεν.

Ελαβεν ακόμη καιρόν νά ΐδή ότι έλαμψεν άπό 
χαράν τό πρόσωπον τού καρδιναλίου, όταν είδεν 
έμπροσθέν του έπί τής τραπέζης σωρόν μέγιστον 
χρυσίου, τό όποιον ό κόμης τού Γκίς είχε κερδήσει, 
βοηθούμενος άπό τήν τύχην , άφοΰ ή έξοχότης Του 
τόν έπεφόρτισε νά παίξη δι’αύτόν. Οθεν, λησμονών 
πρέσβυν, πρεσβείαν καί πρίγκιπα, έτρεψε τήν πρώτην 
τροσοχήν του εις τό χρυσίον.

— Πώς! έφώναξεν ό γέρων, όλα αύτά · · ·
κέρδος;

- έπάνω κάτω πενήντα χιλιάδες σκούδων ναι, 
Εξοχώτατε, άπεκρίθη ό κόμης τού Γκίς, καί έση
κώθη. Νά παραχωρήσω τόν τόπον μου εις τήν Εξο
χότητά Σου, ή νά εξακολουθήσω ;

— Φέρε τα ! φέρε τα ! τρελλός είσαι; θά τά χάσης 
πάλιν όσα έκέρδησες, ώ ! διάβολε !

— Εξοχώτατε , είπε χαιρετών ό πρίγκιψ τού 
Κονδέ.

— Καλή έσπέρα, κύριε πρίγκιψ, είπε μέ τόνον 
έλαφρόν ό πρωθυπουργός , σ’ εύχαριστώ διότι ηθέ- 
λησες νά έπισκεφθης φίλον άσθενούντα.

— Φίλον ! ... έμουρμούρισεν ό κόμης τής Φέρας 
βλέπων μ’ έκπληξιν τήν τερατώδη ταύτην τών λέ
ξεων ένωσιν φίλον! ένώ πρόκειται περί τού Μαζα
ρίνου καί τού Κονδέ!

0 Μαζαρΐνος έμάντευσε τόν στοχασμόν τού σφεν- 
δονιστού, διότι έχαμογέλασε πρός αυτόν θριαμβι- 
κώς, καί, στραφείς εύθύς πρός τόν βασιλέα, είπε·

— Μεγαλειότατε, λαμβάνω τήν τιμήν νά παρου
σιάσω εις τήν Μεγαλειότητά Σου τόν κύριον κόμητα 
τής Φέρας, πρέσβυν τής Αύτού Βρεταννικής Μεγα
λειότητος -.. Τπόθεσις τού Κράτους ! κύριοι, έπρόσ- 
θεσεν άποπέμπων μέ τήν χεϊρα όλους τούς περιε- 
στώτας, οίτινες, τόν πρίγκιπα τού Κονδέ έχοντες 
έπί κεφαλής, έγειναν άφαντοι άμα ίδόντες τό νεύμα 
έκεΐνο τού Μαζαρίνου.

Ο Ραούλ, αφού έρριψε καί τελευταΐον βλέμμα 
[πρός τόν κόμητα τής Φέρας, ήκολούθησε τόν πρίγ
κιπα τού Κονδέ.

0 Φίλιππος, δούξ τού Ανζιοϋ, καί ή βασίλισσα ,

έφαίνοντο συμβουλευόμενοι ώς θέλοντες ν’ άναχω- 
ρήσουν.

— Τπόθεσις οικογένειας, είπεν άμέσως ό Μαζα 
ρΐνος κρατών αυτούς εις τάς έδρας των. ό κύριος 
έδώ φέρει εις τόν βασιλέα έπιστολήν, διά τής οποίας 
ό Β Κάρολος, έντελώς άποκατασταθείς εις τόν θρόνον 
του, ζητεί συνοικέσιον μεταξύ τού Δεσπότου, αδελ
φού τού βασιλέως, καί τής βασιλόπαιδος Ερρικέτας, 
έγγόνης Ερρίκου τού Δ .... Θέλεις νά δώσης εις τόν 
βασιλέα τήν συστατικήν σου, κύριε κόμη;

Ο Αθως έμεινεν όλίγας στιγμάς άπόπληκτος. Πώς 
ό ύπουργός έγνώριζε τό περιεχόμενον έπιστολής, ήτις 
ούτε ςιγμήν δέν Ιλειψεν άπεπάνω του; Εν τούτοις, 
κύριος ών πάντοτε τού εαυτού του, ένεχείρισε τήν 
έπιστολήν εις τόν νέον βασιλέα Λουδοβίκον, όστις 
τήν έλαβε κοκκινίζων. Σιωπή έπίσημος έβασίλευεν 
εις τόν κοιτώνα τού καρδιναλίου· τήν σιωπήν ταύτην 
διετάραξε μόνος ό βαρύς ήχος τού χρυσίου, τά όποιον 
ό Μαζαρΐνος, μέ τήν ώχράν καί ισχνήν χεϊρά του, 
έπεσώρευεν εις μικρόν κιβώτιον , ένώ ό βασιλεύς 
άνεγίνωσκεν.

(Ακολουθεί).

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΛΙΕΡΑΙ.

ΆΟήναι, τη 28 Φευρουαρίου 1849.

Ό Λουδοβίκος Ναπολέων καί ό Προεδρικός χορός. — 
Ό Βέης τής Τύνιδος καί ό Ίμβραήρ. πασάς.— Ό Γεραρ- 
δϊνος καί Όδιλών Βσρώτος. — Σόγκρισις μετά τής Ελ
λάδος. — Λογος τοΰ Ταλεύράνδου περί τοΰ δουκός Ριχε- 
λιώ, τών "Αγγλων περί τοΰ ναυάρχου Κεκλίου καί Κ. 
Ααγγρενε. — ΙΙαράΟεσις πρός τήν Ελλάδα. — Ή μνηστή 
τοΰ Προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας. — Ρώμη. — 
Τηρβυνία. — 'Ρωσικός στρατός.— Τρανσυλβανία.— Τουρ
κία. — Λομβαρδία. — Τής 'Ελλάδος ή πολιτική κατά 
τήν άπόκρεω. — Αί Άβήναι καί ή δημώδης έορτή τών 
κουλούμων.— Καλλοναί Άθηναϊκαί—Χρυσός τής Καλ- 
λιβορνίας καί τό μέλλον.

Τό παλαιόν ενδιαίτημα τού Evrenx, όπου Λουδο
βίκος ό ΙΕ' έφιλοσόφει φιλοσοφίαν ερωτικήν μετά 
τής κυρίας Πομπαδούρης, ό οίκίσκος τού οικονομο
λόγου Beanjon, τό άσυλον, όπου ό Μουρατος ή'ρχετο 
νά τινάξη τήν κόνιν τών μαχών, τό τελευταΐον άνά- 
κτορον, τό ύπό τού μεγάλου Ναπολέοντος κατοι- 
κηθέν,—τό παλάτιοντών ϊϊλυσίων —έφοτοβόλει ύπό 
λάιζψεως τήν εσπέραν τής 17 φεβρουαρίου, διότι 
έδίδετο ό πρώτος βασιλικός χορός τού προέδρου 
τής Γαλλικής Δημοκρατίας. Τά πάντα άπέπνεον 
ήδη αύτού οσμήν τινα μοσχοβόλον καί ηγεμονικήν , 
ής ή ένθύμησις είχε παρέλθει άπό πού κατοικήματος 
τούτου, άφ’ ής ημέρας ένδιαιτήθησαν έν αύτώ, προ 
δύο έτών, ό Βέης τής Τύνιδος καί ό ίβραήμ πασάς 
τής Αίγύπτου, όστις, λέγουσιν ... άλλ ό Προφήτης 
ηύδόκησε νά καλέση αύτάν έν τώ παραδείσω έν μέσω 
άλλων Ο ύ ρ ί ... διά νά ένθυμήται καί αύτού τάς 
Ο ύ ρ ί τών Παρισίων.

Περιγράψαντες τάς έσπερινάς συναναστροφής τού 
στρατηγού Καβαινιάκ καί τού προέδρου τής Εύθνοσυ- 
νελεύσεως πατρός Μαράστου, ώς άποκαλεϊ αύτόν τό 
Σαριβαρ ί, θέλομεν εύχαριστήσει, φρονούμεν, τούς 
άναγνώστας καί τάς άναγνωστρίας ημών, έκθέτοντες 
ολίγα τινά καί περί τών συναναστροφών τού δημο
κρατικού διαδόχου τής απολύτου καί συνταγματικής 
βασιλείας, τής Τπάτείας καί τής Αύτοκρατορίας ....

ίσως δέν γνωρίζουσιν οί άναγνώςαί μας, ότι πριν 
άποφασίση ό πρόεδρος νά βαδίση, τά ίχνη τών προ- 
κατόχων του βασιλέων, έγένετο έν τοϊς προεδρικοΐς 
άνακτόροις πολύς λόγος, αν πρέπη νά δίδη καί αύτός 
χορούς ή όχι. Καί κατ’άρχάς μέν ό Κύριος Γιραρ- 
δΐνος, συντάκτης τού Τύπου (τοΰ γαλλικού, ούχί 
τού ελληνικού) όστις ήτον ό ένθερμότερος ύπέρμαχος 
τής ύποψηφιότητος τού Λουδοβίκου, μή δυνηθείς νά 
πείση τόν πρόεδρον ΐνα δίδη χορούς, έκηρύχθη άντι- 
πολιτευόμενος, διότι, είπε , μη έμψυχουμένης τής 
πολυτελείας, ή Γαλλία διόλλυται ... Αλλά γνωμο- 
δοτησάντων καί άλλων αύλικών ύπέρ τών χορών , 
τό ζήτημα έτέθη εις σύσκεψιν έν ύπουργικώ συμ- 
βουλίω, καί ό πρόεδρος αύτού Κ. όδιλιον Βαρώτος 
έδωκε τήν ψήφον του, έπί συμφωνία νά συγχωρηθή 
αύτώ νά περιέρχεται τάς αίθούσας τού παλατιού 
μέ τό χαρτοφυλάκων του ύπό μάλην. Απόδειξις τού 
ότι ούδείς θνητός είναι έλεύθερος ματαιότητος, ού 
μόνον βασιλικής Μεγαλειότητος, άλλά καί απλού 
δημοκρατίας προέδρου ύπουργός άν ήναι ! Ούόέν 
λοιπόν θαυμαστόν άν παρ’ήμΐν τοσαύτη διά τά χαρ
τοφυλάκια καταβάλλεται σπουδαρχία ... καί ύπ αυ
τών τών άσημοτέρων άνθρώπων.

0 πρόεδρος Λουδοβίκος Ναπολέων ύπεδέχετο τούς 
προσκεκλημένους εις τήν μεγάλην αίθουσαν τών 
άνακτόρων του, ένδεδυμένος στολήν στρατηγού 
τής έθνοφυλακής , καί φέρων την μεγάλην ταινίαν 
καί τήν πλάκα τού αετού τού τάγματος τής 
τιμής· έδέχετο δέ τάς ύποκλίσεις τών προσερχο- 
μένων , μετ’ εύμενείας άξιοπρεπούς άμα καί φϊλό- 
φρονος ...

Εις προλαβούσάν τινα εσπερινήν συναναστροφήν, ό 
Λουδοβίκος Ναπολέων περιεστοιχίζετούπό τού γρα
φείου τής Εθνοσυνελεύσεως, τών ύπουργών του καί 
δύω ύπασπιςών, οίτινες είχον συμφάγει εις τά Ηλύ- 
σια. Δεκαπέντε περίπου κυρίαι, ών πολλαί έλάμ- 
πρυναν άλλοτε τάς αίθούσας τής Αύτοκρατορίας, συν- 
διελέγοντο, κατά συμπλέγματα, καθήμεναι έπί τών 
άνακληντήρων.

II Ιωσηφίνα, ή Μαρία-Αουίζα, ή Καρολίνα, ή όρ- 
τενσία , ή Λετιτία, ή Παυλίνα , ή ίδια Αύτοκρατό- 
ρισσα, ή βασιλίς τής Νεγεόλεως, ύ τής Ολλανδίας , 
ή άντιβασιλίς, ΐ’ μεγάλη οούκισσα τού Βέργ, ή ~ριγ- 
κιπέσσα τού Βάγραμ κλπ., αί χάριτέςτων, ή ώραιό- 
της των, τά προτερήματα των καί τά ελαττώματα, 
αί άρεταί των καί αί άδυναμίαι των , τό όιαζύγιον, 
ό γάμος , ή γέννησές, τά βάπτισμα, ό απαίσιος 
χορός τού πρίγκιπες Σβαρτζεμβέργ,καθ’δν, έν μέσω 
τής εύθυμίας δ,000 προσκεκλημένων, έξερράγη εις 
τήν έκ τού προχείρου οίκοδομηθεϊσαν εύρύχωρον αί
θουσαν πυρκαϊά, ή έορτή τού Δημαρχείου (ΗοΙόΙ-de- 
Villje, αί ύποδοχαί τών Τουϊλλιερίων, ή ωραία
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χε'ιρ τοϋ Αύτοζράτορος , ό ακαταμάχητος οφθαλμός 
τοο, αί συζυγικά! άπιστίαι του, οί έφήμεροι έρωτες 
του, αί ίδιοτροπίαι του καί αί μεταμέλεια! του, όλαι 
αί καισαρικαί αύται αναμνήσεις έγένοντο τό αντι
κείμενου τών συδιαλέξεων.

Ταΰτα δέ πάντα έλέγοντο μετά τοσαύτης ζωηρό
τητας καί ψυχής, ώστε άπεδείκνυον τήν κοινώς παρα
δεδεγμένη ν ταύτην αλήθειαν, οτι, άν αί γυναίκες 
γηράσκωσιν, ούαί! ή μνήμη δμως αύτών μένει πάν
τοτε άγήρατος. Εν τώ μεταξύ τούτω ό κλητήρ 
ανήγγειλε τόν Κ. Θιέρσον. ό Κ. Θιέρσος, ό μικρό
σωμος ούτος άνθρωπος, όστις έγένετο ό Μηκηνας τοΰ 
προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας !... ό έξόριςος 
τής Βουλών ίας έλαβε σύμβουλόν του τόν πρωθυ
πουργόν τής 1 μαρτίου ! Ηθελες είπεΐ, οτι ύπάρχει 
εις τά ανθρώπινα πράγματα μυστηριώδές τι καί μοι
ραίου, ανεξήγητου εις τόν ανθρώπινον νουν.

Τό φρόνημα τοϋτο έξητμίζετο, ούτως είπεΐν, είς 
τόν άέρα καί διεχέετο εις τήν ατμόσφαιραν τής αι
θούσης, ότε είδον τόν υπουργόν τοΰ 1839 νά πλη- 
σιάση τόν Κ· Λουδοβίκον Βοναπάρτην, νά τφ θλίψη 
φιλικώς τήν χεΐρά, καί νά τόν πεοιβάλη διά τών 
δραγμών τοϋ καταχθονίου πνεύματός του, Τότ’έγέ- 
νετο βαθύτατη σιωπή , πολλών πρόσωπα έγεινον 
πελιδνά, καί έκαστος έφαίνετο λέγων νοερώς· ,

— Τέσσαρα νά γίνη , δέν θά δυνηθή .... νά μήν 
τόν άπωλέση ...

Καί ταΰτα μεν περί τής πρώτης εκείνης προε
δρικής συναναστροφής.

Η δέ Επίσημος ΐφημςρ'ις τής Δημοκρατίας δη
μοσιεύει περιγραφήν λεπτομερεστάτην τοϋ χορού , 
είς όν ην προσκεκλειμένη απασα ή άρισιοχοατία 
τών Παρισίων καί ή ξένη διπλωματία. Τό προά- 
στειον τοϋ Αγίου Γερμανού έστειλεν αύτοΰ τά με
γάλα του ονόματα, τάς περικαλεΐς γυναίκας του καί 
τούς πλουσίους του κόσμους, ό πρόεδρος έχόρευσε 
τόν πρώτον άντίχορον μετά τής συζύγου τοΰ πρέ
σβεως τού Βελγίου. Διήρκησε δέ ό χορός μέχρι τής 
πρωίας, κλπ., τά πάντα απαράλλακτα ώς έπί βα
σιλείας.

Αλλ ό πρόεδρος είναι άγαμος καί πολλαί νέαι 
Παοισιναί έπεθύμουν νά όνομασθώσι συζυγαί του, ότε 
τας γλυκείας έλπίδας των άνέτρεψε σπουδαία τις 
εΐόησις, έλθοϋσα έκ Λονδίνου. Ερρέθη, ότι ό Λουδο
βίκος Βοναπάρτης, οτε ήν άκόμη απλούς μνηστήρ 
τής γαλλικής βασιλείας, είχεν όρεξιν νά μνηστευθή, 
καί τήν νεανίδα Βορδέττην (miss Burdett Coutts), 
τήν πλουσιωτέραν κληρονόμον τών τριών βασιλείων. 
Επεμψε λοιπόν πρεσβευτήν του μυστικόν πρός αύτήν, 
πριν ή πέμψη πρέσβυν του επίσημον π,αρά τή βασι- 
λ'.σση. Αλλ’ή νέα Βορδέττη, ένασχολουμένη είς τάς 
φιλανθρωπικός ή φανταστικός μεγαλοδώρους ιδιο
τροπίας της, δέν έδέχθη την πρότασιν τοΰ προέδρου, 
—ώστε καί ή ύπουλος Αλβιών, ήτις έβλεπεν, ό'τι τό 
τοιούτον συνοικέσιον ήθελε μεταφέρει πολλά άγγλικά 
εκατομμύρια έπί τής γαλλικής γής, καθησύχασε τού,, 
παλμούς τής ζηλοτυπίας της. Αλλ’ή άποστολή τοϋ 
ναυάρχου Κεκιλίου (Cecile ) ώς πρέσβεως τής γαλ
λικής δημοκρατίας έν Αγγλία, έκολάκευσε τήν αγ

γλικήν φιλοτιμίαν. Ούδέν ήττον ό'μως ή αποστολή 
αύτη έδωκε χώραν είς μικρόν τι άκακον επίγραμμα. 
Οταν ειδοποίησαν τόν Ταλεΰράνδον, οτι ό Λουδο
βίκος III' διώρισε πρόεδρον τού συμβουλίου του τόν 
δούκα Ρισελιώ· α Είναι, είπέν, * άνθρωπος τής Γαλ
λίας, όστις γνωρίζει καλύτερον όλων τών άλλων τήν 
Κριμαίαν. *)s Τοιουτοτρόπως, ότανέμαθαν είς Λον
δίνου τόν διορισμόν ώς πρέσβεων έν Αγγλία καί Βρυ- 
ξέλλαις, τοϋ ναυάρχου Κεκιλίου καί τοϋ Κ. Λαγγρενέ· 
« Είναι ούτοι, είπον, οί δύω διπλωμάται τής Γαλ
λίας , οίτινες γινώσκουσιν ύπέρ πάντα άλλον τήν 
Κίναν, β ός γνωστόν οί δύω ούτοι άνδρες είχον άπο- 
σταλή ύπό τού Λουδοβίκου Φιλίππου είς την έν Κίνα 
πρεσβείαν.

Καί παρ’ ήμϊν ποσάκις δέν έλαβον διορισμούς 
υπουργών καί άλλων θέσεων, άνθρωποι, οίτινες διά 
παν άλλο ήσαν καλοί παρά δι’ δ,τι προσδιωρίζοντο !

Πάντα δέ ταΰτα διηγήθημεν περί Γαλλίας διά νά 
ϊδωσιν οί άναγνώσται ήμών. ότι είς τήν έπικράτειαν 
ταύτην βασιλεύει, καταλληλότερον δ’ είπεΐν, προε
δρεύει ήδη άκρα ησυχία, καί ή δημόσιος πίστις έπαν- 
έρχεται, ώστε οί φόβοι ημών, ούς έξεφράσαμεν είς 
τά προλαβόντα "Εργα χαί Ήμίρας, δέν ήλήθευσαν, 
ευτυχώς.

Αλλά δέν έχει ούτω καί διά τήν λοιπήν Εύρώ- 
πην. Είς Ρώμην έπροκηρύχη Δημοκρατία, καί ό 
πάπας άπεδείχθη έκπτωτος τής κοσμικής αύτοΰ εξου
σίας. Είς Τηρρυνίαν δέ έδραπέτευσεν ό Μέγας Δούξ 
καί διεδέχθη καί τούτον δημοκρατικόν πολίτευυ,α. 
Ρωσσικά στρατεύματα νέα διέβησαν τόν Ποούθον , 
καί ύπέρ τάς 10 χιλιάδας είσήλθον είς Τρανσιλβα- 
νίαν διά νά ύπεροσπισθώσι τούς ορθοδόξους κατοίκους 
τών μερών έκείνων κατά τής σκληρότητος τών Ούγ
γρων. Η Τουρκία οπλίζει τόν στόλον της καί τά 
φρούριά της. II δέ Σαρδηνία προετοιμάζεται νά 
ρίψτι καί πάλιν τόν κύβον ύπέρ τής Ιταλικής ένότητος 
είς τά πεδία τής Λομβαρδίας ...

Τά εύρωπαϊκά πράγματα, τοιουτοτοόπως. ©αί- 
νονται περιπλεκόμενα παρά ποτέ, καί ούδείς νά ποοΐδη 
δύναται πού θέλουσι σταματήσει. Ας σημειώσωμεν 
έν τούτοις, ώς σύμπτωσιν περίεργον, ότι όλα ταΰτα 
τά συμβάντα έγεννήθησαν πάλιν έντός τού θαυμα
τουργού μηνάς ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

Αλλ ή Ελλάς μένει πάντοτε ήσυχος καί άκίνητος 
έν μεσω τοϋ παγκοσμίου τούτου σάλου καί ανα
βρασμού, φρονίμως ποιούσα. Τά μάλλον δε αξιο
σημείωτα τού μηνάς συμβάντα, είναι ή γενομένη 
δύω αρχαιότατων παρ αύτϊι πρέσβεων άνάκλησις, τοϋ 
τής Αυστρίας Κ. Πρόκες, καί τού τής Αγγλίας Κ. 
Λάΐονς* καί τούτον μέν διαδέχεται ό σίρ Θωμάς 
Ούαης, εκείνον δε ό Κ. Βάης. Ειπομεν, ότι άκινητεϊ 
ή Ελλάς· πλήν ή μικρά τήν έκτασιν. μεγάλη όμως 
τονομα πρωτεύουσά μας έλαβε κατ’ αύτάς κίνησιν 
τινα ... βολευτικών, ίσως θέλετε έρωτήσει, ή υπουρ
γικών ραδιουργιών; Εκεϊναι δέν λείπουσι ποτέ, διό

*) Διετριψεν ούτος πολύν χρόνον ιΐς 'Ρωσσίαν και ιίίως 
είς Κριμαίαν.

νέα χθές έγινεν υπουργική τροποποίησις, παραιτη- 
θέντος τού υπουργού τών Εξωτερικών Κ. Α. Λόντου... 
βχι ! κίνησιν εύθυμίας καί διαχύσεων, οπερ σπανιώ- 
τερον.

Η άπόκρεως υπήρξε πολλά εύθυμος εφέτος, Πάντες, 
ώς καί αύτοί οί Βουλευταί μας, οί Γερουσιασταί καί 
οί υπουργοί μας, παρεδόθησαν είς κώμους καί πότους, 
λησμονήσαντες τήν κακουχίαν των. Τούτο θέλομεν 
θεωρήσει ώς καλόν τινα οιωνόν, άν καί πολλάκις οί 
πένητες λησμονοϋσι τήν κακοδαιμονίαν των έν μέθη, 
καί κραιπάλη ...

Μετά δριμύτατον καί άσυνείθιστον είς τό γλυκύ 
τών Αθηνών κλίμα χειμώνα, είχεν έπανέλθει ό καλός 
καιρός, καί ήμέραι όντως έαριναί συνώδευσαν όλας 
τών τελευταίων ημερών τάς διασκεδάσεις. Λαμπρο- 
τέρα δέ πάντων ήτον ή πρώτη ήμέρα τής Τεσσα
ρακοστής, καθ’ήν, κατ’ εγχώριον συνήθειαν , άπαντες 
οί κάτοικοι τών Αθηνών μεταβαίνουσιν είς τάς ςήλας 
(κολώνας) τού Ολυμπίου Διάς καί τούς πέριξ λόφους 
διά νά καταχειρίσωσιν εύτυχώς τήν Τεσσαρακοστήν. 
Η πανήγυρις αύτη ονομάζεται χούΛονμα,— έκ τής 
λατινικής λέξεως ύποθέτομεν columen , ύψωμα ση- 
μαινούσης.

Τήν ήμέραν έκείνην, ώς έξερχομένων όλων άνε 
ξαιρέτως τών Αθηνών, όπως τό πάλαι είς δημοτελή 
τινά εορτήν, δύναται ό περίεργος ν’άνιχνεύσνι πόσαι 
ϋπάρχουσι καλλοναί έν τη πατρίόι τής Ασπασίας ... 
Αλλ’ούαί! πολλά όλίγας θέλει αριθμήσει...

Πλατυτέραν περιγραφήν τής άποκρέω οί έκτός τής 
πρωτευούσης άναγνώσται ήμών θελουσιν εύρει είς 
κατωτέρω δημοσιευομένην έπιστολήν τινα.

Είς τά “Εργα καί τάς ‘Εγίρας τού παρελθόντος 
μηνάς, βραχέα τινά ειπομεν περί τών χρυσοφόρων 
μεταλλείων τής εύδαίμονος Καλλιφορνίας. Δέν είναι δέ 
περιττόν νά προσθέσωμεν ενταύθα έπισήμους τινάς 
περί τοϋ καλλίστου τούτου αντικειμένου πληρο
φορίας.

Ο πόλεμος τής Αρκτώας Αμερικής μετά τού Με
ξικού ηύξησε τήν έκτασιν τής όμοσπονόίας κατά 
851, 598 τετραγωνικά μίλλια. Διά τής κατακτή- 
σεως ταύτης οί Αγγλαμερικανοί προσεκτήσαντο τό 
Τεξάς, τήν Πέαν-Μεξικήν καί τήν Ανω-Καλιφορ- 
νίαν. ΐίδόθησαν δέ τοιουτοτρόπως είς τήν «κάματον 
βιομηχανίαν αύτών γαΐαι άγνωστοι σχεόόν, καί είς 
τό ναυτικόν των έμπορων έκτασις παραλίας έπί τού 
Ειρηνικού Ωκεανού πλέον τών 970 μιλίων, συμπερι
λαμβανομένου καί τού λιμένους τού Αγίου Φραγκί
σκου, ένός τών ώραιοτέρων τής Οικουμένης.

0 μεταλλικός πλούτος τής Καλιφορνίας ένα- 
σχολεϊ ήδη όλων τά πνεύματα, ζαλίζει όλων τάς 
κεφαλάς. Τά θαυμασιώτερα διηγήματα διαδίδονται 
περί αύτοΰ, άλλ’είναι άναμφίβολος πλέον ή ύπαρξις 
μεταλλείων χρυσού, αργύρου, πλατίνας καί κιναβά- 
ρεως (θειούχου υδραργύρου). Η σχετική πλουσιότης 
τών άποσταλέντων έκ τών μερών τούτων δειγμάτων, 
ύποβληθέντων είς τεχνικός δοκιμάς έν τώ νομισμα
τοκοπείο» τής Φιλαδελφίας είναι λίαν αξιοσημείωτος.

0 χρυσός δίδει 18 δίστηλα 50, χρυσού καθαρού 
έπί μιάς ούγγιάς, γενομένης τήξεως.

Η πλατίνα έχει βάρος ειδικόν 10 τοϊς 0/0.
Τό έρυθρούν κιννάβαρι 33. 35 τοϊς 0 0·
Το κίτρινον 15, 5 τοϊς 0/0.
Ως δ’είναι γνωστόν, τά έν Ισπανία μεταλλεία 

τοϋ υδραργύρου, άτινα ήσαν τά πλουσιώτερα τού 
κόσμου, δίδουσι μόνον 10 τοϊς 0/0.

Αλλά μένει ήδη νά όρισθή ακριβώς ούσιώδές τι 
άντικείμενον, ό πλούτος καί ή έκτασις τών μεταλ
λείων, ή σύγκρισις τελευταΐον μεταξύ τής τιμής τής 
εργασίας τής έξορύξεως καί τής αξίας τής παρα
γωγής. Κατά τά λεγάμενα έν τούτοις πολλών έφη- 
φημερίδων, ή έκτασις τής χρυσοφόρου χώρας είναι 
800 περίπου μιλλίων. Καθ’ολην την έκτασιν ταύτην 
εύρίσκονται ού μόνον άμμος καί ψήγματα χρυσού , 
άλλά κόκκοι χρυσϊται καί τεμάχια ζυγίζοντα άπό 
μίαν μέχρι 25 λιτρών. Είς τήν παρούσαν κατά- 
στασιν, μέ πληθυσμόν δηλ. 20 έως 25 χιλιάδων 
καί μέ όλα τά ατελή τής εργασίας μέσα, δύνανται 
τά μεταλλεία ταΰτα νά παράγωσιν έτησίως πλέον 
τών 100 εκατομμυρίων δολάρων (400 έκατΟμμυ- 
ρίων δραχυ,ών), ό έστι περισσότερον τού όσον ό7,ά
κληρος ή σφαίρα συνέλεγε χρυσού μέχρι τοϋδε.

Αί άτμοπλοϊκαί έπιχειρήτεις τών όμοσπόνδων 
Πολιτειών, πολλαπλασιαζόμεναι διά τούς μ.εταξύ 
τών Πολιτειών, τοϋ Παναμά, τοϋ Βαλπαραίζου καί 
όρεγώνος πλους, θέλουν συντελέσει τά μέγιςα είς τήν 
μετανάστευσιν τών Αμερικανών είς Καλιφορνίαν , 
όρεγώνα καί τά παράλια τοϋ Ειρηνικού. Υπάρχει 
δέ καί γραμμή άτμοπλοΐκή τών Αγγλων άπό τού 
ισθμού Παναμά είς Περού, Βολιβίαν καί Χιλήν. Τά 
σημεΐον τής ένώσεως τών δύω τούτων γραμμών 
είναι ό ισθμός, δν δύναται τις πάντοτε νά διαβή 
πεζός έν μια ήμέρα. Εκ δέ τού συνδυασμού τούτου 
δύναται νά συγκοινωνήση τις έκ τής όμοσπονδίας 
μετά τοϋ Βαλπαραίζου , κάτωθεν τοϋ Περού, έζ ένός 
μέρους, καί τοϋ όρεγώνος έξ άλλου , έντός έξήκοντα 
ήμερών, ένώ πρότερον έχρειάζοντο διά τοϋτο δώδεκα 
περίπου μήνες !

Τοιουτοτρόπως συνδέονται έντός ολίγου μ.εταξυ 
των διά τής βιομηχανίας καί τής ένεργητικότητός 
των Αγγλαμερικανών καί τής έτοιμου συνδρομής 
τής Κυβερνήσεως τής όμοσπονδίας, αί άπόταται 
αύται χώραι, ών μόλις τό όνομα έγνωρίζετο πρό 
μικρού.

Τά άποτελέσματα δέτήςάνακαλύψεως τών μεταλ
λείων τής Καλιφορνίας καί τής νέας ταύτης ορμής 
τοϋ έμπορίου πρός τόν Ειρηνικόν Ωκεανόν, πρυς τας 
πολυαρίθμους νήσους Σανδβίγας καί τής Εταιρίας, 
πρός νέον τέλος κόσμον, πρός τήν Κίναν, είναι ανώ
τερα παντός ύπολογισμού.

Η Καλιφορνία αύτη είναι χώρα ευρύχωρος, κει- 
μένη έν τή Αρκτώα Άμέρική. Διαιρείται δε είς 
παλαιόν καί νέαν ή κάτω καί άνω Καλιφορνίαν. Η 
κάτω Καλιφορνία είναι χερσόννησος έκτεταμένη*, 
έχουσα επιφάνειαν 1,300 χιλιομέτρων έπί 130 
πλάτους, μεταξύ τής Φοινικής θαλάσσης καί τού 
μεγάλου ή Ειρηνικού ίΥκεανοϋ. 11 δέ άνω Καλιφορ-
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νία, όπου καί τά μεταλλεία κεΐνται, έκτείνεται επί 
τού δυτικού παραλίου τοϋ Ωκεανού επί 115° — 
1203 μήκους Δ. καί 32°—40’, πλάτους Β. Εχει 
δέ έκτασιν 1,100 χιλιομέτρων έπί 250 περίπου 
πλάτους. Χώρα ορεινή καί δασώδης, διακοπτόμενη 
ύπά εκτεταμένων έρημων καί σχοινοδών πεδίων. 
Ανεκαλύφθη τω 1 >42 ύπά τού Ισπανού Καβρίλου. 
Εκυριεύθη ύπά των Ισπανών τω 1763. Ενωθεΐσα δε 
με τήν Μεξικήν ήθέλησε ν’ άνακτη'στι τήν αύτονο- 
μίαν της τώ 1836, άλλ’ ά'νευ αποτελέσματος.

ΓΟΡΓΙΑ2.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Προς χον Κύριον Γ. X. . · ·
Φίλε !

Βεβαρυμένος άπό τον άχαριν καί δριμύν χει
μώνα τής Οδησσού, μέ ζητείς, ώς άνακούφισιν τής 
δυσθυμίας σου εύρίσκων καί την απλήν διήγησιν, 
νά σοί εκθέσω τά κατά τάς άποκρέω εις τήν πόλιν 
μας γινόμενα.

Εν Αθήναις , φίλε , ό ούρανός ουδέποτε διαμένει 
έπί συνεχή χρόνον νεφελώδης· τούναντίον πολλάς 
λαμβάνων τάς μεταβολάς άποδιώκει τήν μονοτονίαν, 
ότέ μέν διαυγής καί αίθριος παριστάμενος, ότέ δέ 
ύπό λεπτών νεφελών έσκιασμένος, καί κατ’ άμφο- 
τέρας τάς περιςάσεις αί καθ’ήμέραν καί νύκτα όμη- 
γύοεις των ανθρώπων ούδέποτε παρεμποδίζονται· 
άν δέ προσθέσης καί τά φύσει εύχαρι καί εύτρά- 
πελον τών Ελλήνων, θέλεις σχηματίσει σαφή εικόνα 
τών κατά τάς άποκρέω εις τήν πόλιν μας γινομένων

Περιοριζόμενος νά σοί γράψω τά τής τελευταίας 
ημέρας τών άποκρέω, καί τής πρώτης τής τεσσαρα
κοστής, νομίζω ότι συμπληρώ τά εργον πληρέστατα· 
διαμοίρασαν έκτων δύω τούτων τά άνάλογον εις τάς 
λοιπάς ήμέρας, καί δεν αμφιβάλλω ότι θέλεις αί- 
σθανθή τήν ποικιλίαν καί διάρκειαν τών διασκε
δάσεων υ.ας.

Αί οδοί τών Αθηνών άπά τής πρωίας τής Κυρια
κής μέχρι τής εσπέρας πληρούνται ύπά ανθρώπων 
εύθυμούντων, καί κατά ποικίλον τρόπον μετεμφιε- 
σμένων, οίτινες σύρουσι κατόπιν των, κατά δή τά 
σύνηθες, τούς μικρούς παΐδας τής πόλεώς μας. Προ
πορεύονται δέ τών πλείστων τούτων μουσικοί έπι 
τά τουρκικώτερον. Οι έξώσται τών οικιών κατα- 
κοσμούμενοι ύπά τών ωραίων Ελληνίδων, έπαυξά- 
νουσι τήν συσσώρευσιν τής εύαισθήτου νεολαίας, ήτις 
ήξεύρουσα νά έκτιμα τήν τοιαύτην θυσίαν των, άμιλ- 
λίται νά παρέχη, εις αύτάς εύάρεστον καί ποικίλην 
τήν θεάν διά τών κομψών ένδυμάτων, καί τού κομ- 
ψωτέρου τρόπου των. Εννοείται δέ οίκοθεν οποία 
συνάντησες αισθημάτων γίνεται εις τάς καρδίας άμ- 
φοτέρων. Αλλάτό στιγμιαΐον καί διαβατικόν τής πράς 
τά πρόσω χωρούσης νεολαίας, ήτις έπαλλάττει τόπον 
κατά πάσαν στιγμήν, ζητούσα τήν ποικιλίαν, άφίνει 
αύτά μετέωρα* Αφίνοντες δέ τήν πόλιν πράς καιρόν,

τής ήμέρας προχωρούσης, συνέρχονται οί άνθρωποι εις 
τάν συνήθη τόπον τής παιανιζούσης μουσικής κατά 
Κυριακήν, έζω τής πόλεως, όπου πλεϊστον όσον συρ
ρέει πλήθος. Επαυξανομένης ένταύθα τής τέρψεως, 
ύπά τού έν μέσω κύκλου παρισταμένου βασιλικού 
ζεύγους, καί ύπά ούρανάν διαυγέστατου, καί θερμο
κρασίαν εύάρεστον, ποικίλλεται ή θέα διά τίνος αε- 
τεμφιεσμένου, πλείστας έκτελούντος εύστροφίας τού 
σώματος, καί τάν έπιτηδειότατον ευρωπαϊκόν χορόν 
ποιούντος, χάριν παιδίας καί τέρψεως τών παρευρι- 
σκομένων άπειρων θεατών, οίτινες συνάμα ύπά τής 
παιανιζούσης μουσικής καθηδυνομενοι διαχέονται εις 
τερψίθυμα αισθήματα. Κατά τήν διάλυσιν τής όμη- 
γύρεως ταύτης νομίζει τις ότι θίασος μέγας , βρα
δέως κινούμενος, εισέρχεται εις τήν πόλιν, όπως συν- 
αντήστι καί αύθις τάς μικρόν μονωθείσας Ελληνίδας, 
αίτινες ανυπόμονοι περιμένουσι τούς θεατάς των. Τά 
μέγιστον δέ μέρος τού εισερχομένου πλήθους σταθ
μεύει κατά τήν διασταύρωσιν τών δύω εϋρυχώρων 
οδών τού Αιόλου καί Ερμ.ού, όπου, ώς εις κέντρον , 
συνέρχονται πάντες , καί όπου διαπράττονται τά 
πλεΐστα γελοτοποιά έργα τών ποικίλων μετεμφιε- 
σμένων · αί άμαζαι καί οί διαβαίνοντες αδυ
νατούσε νά διασχίσωσι τά πλήθος. Εις έν συγχέον- 
ται ένταύθα αί φωναί τών αμαξηλατών, τών δια- 
βαινόντων, καί τού ίσταμένου πλήθους, προσμειδου- 
σών άνωθεν τών νεανίδων. Η νύξ τέλος επέρχεται, 
καί αί άδοί καταφωτίζονται ύπό τών άναπτουιέύων 
πυρσών, εις τήν λάμψιν τών οποίων οί άστέρες προσ- 
μιγνύοτες τά άμυδρόν των φώς, μαγευτικόν παρέ- 
χουσι φαινόμενου· νύξ δέν υπάρχει κατά τήν ημέραν 
ταύτην· διότι καί τά σκότος έκλείπει, καί ή ηρε
μία αύτής ούδαμού φαίνεται· τούναντίον κίνησις 
μεγαλητέρα άπά τήν τής ημέρας, καί οί έν ευθυμία 
καί κραιπάλη όντες διαχέουσι τάτού Βάκχου άσματα, 
συγκροούμενα μέ τούς ήχους διαφόρων ήχούντων 
οργάνων, καί ούτως άνεπαισθήτως καταλαμβανό- 
μεθα άπά τήν διαφώσκουσαν ημέραν τής πρώτης 
ήμέρας τής Τεσσαρακοστής.

Αντί δέ ή πρώτη αύτη τής νηστείας ημέρα νά 
διαχύση τήν κατήφειαν εις τά πρόσωπα τών ανθρώ
πων, καί έπισυμβή ούτω διά μιας άπάδουσα τις 
ηρεμία, άνατέλλει αύτη γλυκεία καί φαιδρά. Απά 
τής μεσημβρίας τά άπέναντι τών ιερών λειψάνων 
τού μεγαλοπρεπούς Ολυμπίου Δ άς λοφίδια κατα- 
καλύπτονται ύπά ανθρώπων μετά μέτριας ευθυμίας 
πανηγυριζόντων· πλήθος αμαξών διασχίζει τάς οδούς, 
καί νέοι άπηυδησμένοι ήδη τής πρωτεραίας διαχύ- 
σεως, έφιπποι οί πλεΐστοι, έπισκέπτονται τήν θελ
κτικήν ταύτην θέσιν, καί ήρέμα κατασκοπούσι τά 
βήματα τού ώραίου φύλου. Εκεί μέν κατά συνο- 
δίας ύμνούσι τάν Βάκχον, πέραν άλλού συγκροτούσι 
χορούς έλληνικούς, έκεισε δέ περιφέρονται άνδρες 
μετά γυναικών καί παίδων, άλλού δέ στρατιώται 
εύκόσμως τηρούσι τήν τάξιν. Τά Βασιλικόν Ζεύγος 
τέλος εμφανίζεται , έπισκεπτόμενον τάς διαφόρους 
συνοδίας. Μετά δέ τήν βασιλικήν ταύτην έπίσκεψιν, 
διασχίζεται τά πλήθος κατά διαφόρους διευθύνσεις , 
απερχόμενον εις τά ίδια, καί τήν κίνησιν ταύτην 
διαδέχεται τέλος ή εντελής ήσυχία, παραδιδομένων

τών ανθρώπων εις τάς άγκάλας τού Μορφέως, όστις 
άπό πολλών ήδη ημερών τούς έγκατέλειψεν.

ιδού έν συντόμω , φίλε , εύχαρίστησα έν μέρει 
μόνον τήν περιέργειαν σου. Εάν δέ εις τήν μικράν 
μου ταύτην διήγησιν έπιπροσθέσης καί σύ τι 
πλέον, τότε θέλεις έχει άκριβεστέραν τήν έξιστό- 
ρησιν παρέλειψα τούς ιδιαιτέρους χορούς, καθ ούς' 
διήλθομεν τάς πλείστας τών άποκρέω νύκτας, διά 
τάν λόγον μή, περιγράφουν καί τούτους, καί τάς 
χαρμοσύνας αύτών, επαυξήσω τήν κατακυριεύουσάν 
σε μελαγχολίαν, ήτις έπεύχομαι νά σέ άποχαιρε- 
τήση. Ϋγίαινε !

Λθήναι, τη 17 φευρουαρίου 4849.

0 φίλος σου 
Δ. Κ. Σ.

Η ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Ή ή Ασγα.ίΐάίς Λίμνη.

(Έκ τοΰ Γαλλικού τού Λαμαρτίνου).

II θέα τής Νέκρας Θαλάσσης δέν προξενεί μήτε 
μελαγχολίαν, μήτε θλίψιν φέρει όμως λυπηράς σκέ
ψεις, καί φαίνεται ώς λίμνη περιλαμπής, τής οποίας 
ή απέραντος καί άργυροειδής επιφάνεια άντανακλα 
τά φώς καί τάν ούρανάν, ώς κάτοπτρου ένετικόν. 
όρη εύκόρυφα τινά σκιάζουσι μέχ ρι τών όχθών αύτής. 
Λέγεται, ότι δέν ζώσι μήτε ιχθύς εις τον πυθμένα 
της, μήτε πτηνά εις τάς άκτάς της. Περί τούτου 
αγνοώ , δέν είδα δέ μήτε όστρακα , μήτε θαλάσσια 
πτηνά όμοια τών θαλασσίων περιφερών, τά πλέοντα 
πάντοτε έπί τών κυμάτων τής Συρικής Θαλάσσης 
καί συνοδεύοντα τά άκάτια έπί τού Βοσπόρου· άλλ ο
λίγον μακράν τής Νέκρας Θαλάσσης έπυροβόλησα 
καί έφόνευσα πτηνά όμοιάζοντα άγριας νήσσας , 
άτινα έπέτων άπά τάς ελώδεις όχθας τού ίορδάνου. 
Εάν αύτής τής θαλάσσης ή αύρα ήτο θανατηφόρος 
δι'αύτά, δέν ήθελον πλ.ησιάζει τόσον, άψηφούντα τάς 
δηλητηρίους αύτής άναθυμιάσεις. Δέν διέκρινα προσ
έτι μήτε τά ερείπια τών καταβεβυθισμένων πόλεων, 
τά φαινόμενα,, ώς λέγουσιν, εις ολίγον βάθος ύπά τά 
κύματά της. Οί Αραβες, οίτινες μ’έσυνώδευσαν, 
διίσχυρίζοντο, ότι τά διακρίνουσιν ενίοτε. Ηκολού- 
θησα έπί πολύ τάς άκτάς αύτής τής θαλάσσης, ποτέ 
μέν άπά τά μέρος τής Αραβίας, όθεν εκβάλλει ό Ιορ
δάνης (ά δε ποταμός ούτος είναι τω όντι ώς οί περι- 
ηγηταί τάν περιγράφουσι, τρυγία ύδατος ρυπαρού 
εις κοίτην πυλώδη), ποτέ δέ άπά τά μέρος τών 
όοέων τής ίουδαίας, όθεν αί άκταί ύψούνται καί 
λαμβάνουσιν ενίοτε τά σχήμα τών ομαλών λόφων 
τού Ωκεανού. Η έπιφάνεια τού ύδατος μάς παρι 
στάνετο πάντοτε ύπό τήν αυτήν έποψιν, λαμπρά , 
κυανή καί άκίνητος. Οί άνθρωποι διετήρησαν είσέτι 
τά προτέρημα, τά όποιον ό Θεός 'τους έδωκε, κατά 
τήν Γέννεσιν, τά νά δίδωσιν εις τά πράγματα καταλ
λήλους ονομασίας. Η θάλασσα αύτη είναι ώραία καί 
διαλάμπει καί πλημμυρεΐ, διά τής άνακάμψεως τών

ύδάτων 'της τήν άπέραντον έκτασιν ( έρημον) τήν 
οποίαν καλύπτει· αύτη ελκύει τά βλέμματα καί 
κινεί τήν σκέψιν, άλλ’είναι Νεκρά. Η κίνησις καί 
ό θόρυβος τού θαλασσίου φλοίσβου 'δέν ύπάρχουσιν 
εις αύτήν. Τά βαρέα διά τάν άνεμον κύματά’της 
δέν ηχούν κυλιόμενα, καί ποτέ ή λευκή ζώνη τού 

άφρού της δέν συντρίβεται έπί τών χαλικίων τών 
ακτών ’της. Είναι θάλασσα άπολελιθωμένη.

Υπό τής Ι1η?. Κ.

11 ταχύτης τυν άνθυ'ύχίνον β'ον.

(Έκ τοϋ Γολλικοΰ τοϋ Βοστοετίου ) 

0 άνθρώπινος βίος ομοιάζει οδόν, ής τά πέρας 
είναι κρημνός φοβερώτατος. Είδοποιούμεθα τούτο 
άπό τά πρώτον ’μας βήμα- άλλ'ό νόμος ώρίσθη, καί 
ανάγκη νά προβαίνωμεν πάντοτε. Προχώρει, άν
θρωπε, προχώρει ! Δύναμις άνίκητος, ισχύς άκατα
μάχητος μάς παρασύρει· πρέπει άδιακόπως νά προ
βαίνωμεν πράς τάν κρημνόν ! μύριαι άποτυχίαι , 
άπειροι πόνοι καί δυστυχίαι μάς βασανίζουσι καί 
μάς ένασχολούσι καθ’ οδόν! άς ήδυνάμεθα τούλά- 
χιστον ν’άποφύγωμεν τάν φρικώδη τούτον κρημνόν... 
όχι, όχι! Προχώρει, τρέχε! μέ πόσην ταχύτητα 
παρέρχονται οί χρόνοι! Παρηγορούμεθα μολοντούτο 
άπαντώντες άπό καιρού εις καιρόν αντικείμενά τινα 
εύάρεστα, ύδατάτινα ρέοντα, καί άνθη , άτινα τιγ- 
μιαίως παρέρχονται· ή έξ αύτών εύχαρίστησις γεννά 
εις τήν ψυχήν ημών τήν επιθυμίαν τού νά σταμα- 
τήσωμεν. Προχωρείτε, προχωρείτε! Καί έν το- 
σούτω ό άνθρωπος βλέπει ότι παν τά προβαΐνον 
κατακρημνίζεται. Κτύπος φοβερός! καταστροφή άνα- 
πόφευκτος ! Παρηγοριάν τινά ενσπείρουν ένίοτε εις 
τήν ψυχήν ’μας άνθη τινά συναγόμενα έν τη δια
βάσει, καί μαραινόμενα έν ταΐς χερσίν ημών πριν 
έτι παρέλθη ή ημέρα· καί καρποί τινες άφανιζόμενοι 
ένώ άπογευόμεθα αύτούς , στιγμιαία εύχαρίστησις , 
γοητεία, πλάνη ! παρασυρόμενος άδιακόπως σπεύδεις 
εις τά βάραθρον ! Τά πάντα άρχίζουν ήδη νά έξα- 
λείφωνται· οί κήποι φαίνονται όλιγώτερον άνθισμενοι, 
τά άνθη όλιγώτερον ώραϊα καί άνθηρά, τά χρώματά 
’των όλιγώτερον ζωηρά , οί λειμώνες όλιγώτερον 
τερπνοί, τά ύδατα όλιγώτερον διαυγή, τά παν σκο- 
τίζεται,τόπαν εκλείπει! τά φάσμα τού θανάτου παρι- 
σταται. Γίνεται έπαισθητή ή πλησίασις τού ολέ
θριου, τού ζοφερού βαράθρου ! άλλ’ άνάγκη νά πλη- 
σιάσωμεν τά χείλος αύτού, έν βήμα έτι! ή φρίκη ήάη 
ταράττει τάς αισθήσεις μαι, ή κεφαλή σκοτοδινιά, 
οί οφθαλμοί πλανώνται· πρεπει νά προβαίνωμεν έτι! 
επιθυμία έπιστροφής κεριεύει ολόκληρον τήν ψυχήν 
’μας, άλλ’ούδέν μέσον τά πάν πίπτει τά πάν γί
νεται άφαντον, τά πάν παραφέρεται !

ί Πη. Κ.

ΑΝΑΚΛΪΨΕ1Σ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ.

Νέαν τινά θαυμασίαν άνακάλυψιν άναφέρουσι, γε- 
νομένην έσχάτως, αί εφημερίδες τής Εύρώπης. Επειδή
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δέ καί ή άνακάλυψις αυτή ανάγεται εις τήν φωτο
γραφίαν, δέν. δυνάμεθα νά μήν έκφράσωμεν καί 
αύθις τούς δισταγμούς μας περί τής θρυλλουμένης 
ύπό τινων ένταΰθα γνώσεως τής φωτογραφίας ή ή.1ι<·- 
τυπίας ύπό τοΰ αρχαίου ζωγράφου Πανσελήνου, άν 
καί περιμένωμεν ίσως ν’ άκούσωμεν νέας ύβρεις καί 
πράγματα δι’ ημάς άκατάλυπτα ύπό τών κυρίων 
τούτων· άλλά περιττήν ήδη νομίζομεν πάσαν περί 
τούτων μνείαν, ώς άπολεσθέντος μετ’ήχου καί τοΰ 
μνημοσύνου αυτών. Η δέ προκειμένη άνακάλυψις 
είναι ή εξής·

0 περιώνυμος φυσικοχημικές Κ. Ε. Βεκκερέλ 
έλυσε τό όυσχοΛώτερον πρόβΛημα τής νέας επι
στήμης. Κατόρθωσε νά σκευάσν) έπιφάνειάν τινα 
χημικήν, εύκόλως άντιτυπούσαν τ’άντικείμενα, ήτις, 
ώσπερ ό αμφιβληστροειδής χιτών τοΰ οφθαλμού, 
έκτυποι τά χρώματα τού φωτός, τού προσβάλ- 
λοντος αύτήν καί γίνεται ερυθρά μέν ύπό τήν επιρ
ροήν τών ερυθρών ακτινών, κυανή δέ ύπό τήν- τών 
κυανών, καί ούτω καθεξής. Αντιτυπούνται δέ έπί 
τής περιεργοτάτης ταύτης ούσιας ού μόνον τά απλά, 
χρώματα τού ηλιακού είδόλου (spectre) , άλλά καί 
τά σύνθετα. Διά τού σχοτιινοΰ θα.Ιάριου αντανα
κλώμενα τά αντικείμενα τυπούνται έπί τού μυστη
ριώδους εκμαγείου καί ζωγραφούνται μέ τά χρώ
ματά των.

Αλλ’άν έλύθη τό δυσκολότατου τούτο πρόβλημα 
επιστημονικός, ή καλλιτεχνική όμως αύτού λύσις 
είσέτι δέν κατωρδώθη. Αί έκ τής έργασίας ταύτης 
ώοαϊαι εικόνες δέν δύνανται νά διατηρηθώσιν εΐμή 
έν έντελεστάτω σκότει, διότι άν έκτεθώσιν έκ νέου 
εις τό φώς, αύτό έξακολουθεϊ τήν ένέργειάν του, καί 
βλέπει τις έπανερχομένας έν άκαρεϊ τάς φαιάς καί 
μελαίνας χροιάς τού Δαγερεοτύπου.

Εις τό προλαβόν άρθρον μας είχομεν αναγγείλει, 
δτι άλλοι τινές έφεύρον τόν τρόπον τής φωτογρα
φίας έπί χάρτου, άλλ' ό Κ. Νιέψ Σαίν-Βικτώρ έπε· 
νόησεν έσχάτως τρόπον φωτογραφίας έπί τού ύέλου, 
προτιμότερον καθ’δλα άπό τόν τού χαρτιού.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

Κατά τόν συν ταγματάρχην Λήκ. ’Εκ τοΰ Αγ
γλικού, υπό Φωκίωνος'Ρώκ’Αθηναίου, πρώην 
Γραμμ.ατέως τής έν Λονδίνο) Ελληνικής 
Πρεσβείας κτλ.

Έν Μελίτη παρά Γ. Moutp 1849.

Παρατηρήσεις τιτες τοΰ Μιταφραστοϋ.
Η περιγραφή τών ΣΩΖΟΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ καί τής ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤ
ΤΙΚΗΣ έξήχθη καί μετεφράσθη Γαλλιστί άπό τό 
άξιόλογον σύγγραμα τού συνταγματάρχου Λνκ, 
Topography of Alh0nes, by Μ. M. Leake, London 
1841).

Αν καί τό πόνημα τούτο έγεινε κυρίως διά τούς 
ξένους πιριηγητάς, οίτινες, έχοντες νά διαμείνωσιν

όλίγας μόνον ημέρας εις Αθήνας, έπιθυμοΰσι νά έπι· 
σκεφθώσι τά ένδοξα τής άρχαιότητος μνημεία, πο- 
δηγετούμενοι άπό άκριβή οδηγόν, οί καλλιτέχναι, 
καθώς καί οί περί τήν άρχαιολογίαν άσχολούμ-ενοι, 
θέλουσιν εύρει ικανά διδόμενα πρός διευκόλυνσιν τών 
επιστημονικών ερευνών των.

Σημειώσας εις τήν μετάφρασίν μου τάς σελίδας 
τού πρωτοτύπου, σκοπόν είχα νά εύκολύνω. τάς με- 
λέτας τών άρχαιολόγων , οσάκις θελήσωσι νά. άνα- 
τρέξωσιν εις τό κείμενον αύτό, καί νά. συαβουλευ- 
θώσι τάς πολυτίμους σημειώσεις του.

Πρός πλειοτέραν τών περιηγητών πληροφορίαν, 
έπρόσθεσα καί έγώ μερικάς τινας σημειώσεις διακοι- 
νομένας διά τών άρκτικών στοιχείων Σ. Μ.

Ο άριθμός τών μεταβαινόντων εις τήν Ελλάδα 
αύξάνει. όσημέραι, χάρις εις τήν διά τών άτμοπλοίων 
εύκολίαν, καί διά τούτο έλπίζω δτι ό οδηγός ούτος 
θέλει τύχει εύμενούς δεξιώσεως , καί καταστή ό 
συνεχΛημος τών έπισκεπτομένων τάς Αθήνας.

Η καθέδρα τού νέου Ελληνικού Βασιλείου δεν 
προσφέρει άκόυ.η, είναι άληθές, τάς πολυτελείς άνα- 
παύσεις τού Εύρωπαϊκού βίου· άλλ έν τοσούτω ό 
ξένος θέλει διατρίψει εις αύτήν εύχαρίστως ημέρας 
τινάς,

Λησμονών κατ’ αύτάς, τάς μικράς θλίψεις τής 
ένεστώσης ζωής, θέλει μάλλον άνατρέξει πρός τήν 
μεγάλην έκείνην έποχήν, τής οποίας ό δαίμων, ώς 
είπεν άλλοτε ό κύριος S. John, διέχυσεν έπί τών 
Αθηνών, οσμήν γλκυτέραν άπό τόν θύμον τών όρέων 
της, τήν καθωοάϊσε μέ καλλονή/, ύπερβαίνουσαν τήν 
έπίγειον καλλονήν. Ενέπλησε τήν άτμοσφαΐράν της 
άπό μεγαλεϊον καί δόξαν, καί έρριψε καί έπ’ αύτής 
τής κόνεώς της, καί έπ’ αύτών τών έρειπείων της 
τοσαύτην μαγείαν, ώστε φαίνονται άκόμη καί σή
μερον ώραιοτέρα καί άπό τάς λαμπροτέρας εικόνας, 
καί άπό τά έντελέστερα οικοδομήματα παντός άλλου 
τόπου.

Επειδή μέγας άριθμός περιηγητών έγραψαν περί 
τού τρόπου τής κατά τήν Ελλάδα περιηγήσεως, ένό- 
μισα περιττόν νά διαλάβω καί περί τούτου· ή κα
ταλληλοτέρα ‘όμως έποχή, ή πρός έπίσκεψιν τών 
Αθηνών είναι άπό τού φθινοπώρου μέχρι τέλους μαίου

Κατά τήν έποχήν έκείνην, ό περιηγητής θέλει 
άναγνωρίσει τήν ορθότητα τών δσα είπεν ό Λόρδος 
Βάύρων περί τού κλίματος τών Αθηνών.

«Τό κλίμα,γράφει εις τόν Child Harold, ώς μ’έ- 
φάνη τούλάχισπον, είναι αιώνιον έαρ· έπί οκτώ μή
νας ολοκλήρους, δέν παρήλθεν ούτε ημέρα χωρίς νά 
τρέξω έφιππος εις τά πέριξ τής πόλεως· ή βροχή 
είναι σπανιοτάτη· ή χιών δέν λευκαίνει ποτέ τάς 
πεδιάδας της, καί ούρανός νεφελώδης, είναι εις τάς 
Αθήνας σπανιότης εύάρεστος. r

Εν Αθήναις 1848.
Τιμή τού συγγράμματος άποτελούντος τόμον ένα 

είς όγδοον προσδιωρίσθη εις όραχ. 5 60 πληρωθη- 
σομένας μετά τήν παραλαβήν αύτού.

Αί συνδρομαί γίνονται έν Αθήναις μέν παρά τοϊς 
όιβλιοπώλαις, είς τό έξωτερικόν όέ παρά τοϊς Κ. Κ· 
Προξένοις τής Ελλάδος.


