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ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΡΑΣ.

Εάν ποτέ έπεσκεπτόμην τάς έκτεταμένας χώ
ρας τοΰ Γάγγη, τοΰ όξου η τοΰ ίνδοΰ, ούτε τά 
παράδοξα ήθη τών γηραιών άσιατικών μοναρχιών 
ούτε οί άδιάκοποι αγώνες των κατά τών εισβολών 
τής δύσεως, άλλά δωδεκάς τις τάφων εύρωπαϊκών 
διεσπαρμένων* ένθεν κάκεΐσε, θά εΐλκυε πρό πάντων, , , Ζ ' > k Ζί τήν περιέργειαν μου. Εκεί κεϊται ό Γάλλος Βίκτωρ 
χακμόν, ό αγαθός επίσκοπος Εβέρ, ό περιηγητής

[ Μουρκρόφτ, ό συνοδοιπόρος του Γρεβέκ, όύπολοχαγόι 
Βυβουργ, καί τόσοι άλλοι αναπαυόμενοι ύπό κυπαρίσ- 
σους ή φοίνικας όπισθεν ερημωμένης τίνος παγόδας,

I καταφρονούμενοι άπό τούς κατοίκους καί λησμονούμε- 
νοι άπό τούς διαβαίνοντας περιηγητάς. Ποΰ καί πού, 

ι ό οδοιπόρος άπαντα είς τάς στέππας καί τάς κοι-
I λάδας πτωχικήν τινα έπιτύμβιον στήλην ή μικρόν 
I χώμα σημαίνον τήν υπαρξιν νεκροΰ. Εκεί κεϊνται 

καί Αγγλοι καί Γάλλοι καί Ρώσοι περιηγηταί, ό
J Μουρκρόφτ, ό Βούρνς, ό Στόδδαρτ, σκαπανείς ή πρό- 
I δρομοι χρηματίσαντες τοΰ πολιτισμού, πρώτοι άνοί- 
I ξάντες είς αύτόν τήν όδόν τών βαρβάρων εκείνων 
| τόπων. Οί γενναίοι αύτοί άνδρες προητοίμασαν, οί 
ι διάδοΥοί των ποοετοιυ-άζουσιν όλονέν τήν αεγάλην
I Λ ·

αλληλεγγύην ήτις θά συνδέσει βεβαίως μετά και 
Αν όλους τής επιγείου σφαίρας τούς κατοίκους. 

Παρατηρήσατε είς τά συγγράμματα τοΰ Ζακυ-όν, 
οΰ Ελφενστων ή τοΰ Αλεξάνδρου Βούρνς, οποίον 

προαίσθημα θλιβερό-/, όποιος τρόμος άνεξήγητος προ- 
ζ.ηνόουσιν είς τ^ς'(^ετΛιξυ τής μοσχοβφ-ής καί βρε
τανικής επιρροής’ ^^ϊίίόμένάς φ^λάςρ τών Σίκων, 
τών Αφγανών, τδχ-Αϊικετών καί τών Βοχαρών, ότι 
ό άποφράς ημέρα έγγίζει, ότι μετ' ού πολύ θά σβε-
;ϋή ή ανεξαρτησία των αρχαίων εθίμων των. 
Ααμμία έξ αύτών δέν τό αγνοεί· αί δειλότερα;
κύπτουσι τήν κεφαλήν καταβαλλόμεναι άπό τήν άό-
οατον χεϊρα ήτις καθυποτάσσει τάς κατωτέρας είς 
τάς άνωτέρας φυλάς, είς τήν όύναμιν τοΰ πολιτισ- 
αοΰ· αί πλέον βάρβαροι, ^αί δσαι κατοικοΰσι τάς 
ένδοτάτας χώρας, φεύγουσιν έπιμελώς τά βλέμματα 
τών εύρωπαϊκών παρατηρητών καί τούς φονεύουσ.ν 
ισάκις δύνανται.

Πολλά υπήρξαν τοιαΰτα θύματα· δύω όμως με
ταξύ αύτών ό Στόδδαρ* κα| ό Κονόλλυς, άξιωματικοί 
Αγγλοι, κινοΰσιπρό πάντων είς οίκτον τόν άναγνώπην. 
Περί τούτων έγραψεν εσχάτως ό συμπατριώτης τγν 
Γρόβερ (1) άνθρωπος γενναίος, θαρραλέος καί καίτε-

(I, The Victims of Bokhara, by cipuiu Grover, Eoadci!. 
ι 845-



Τερικός άλλά συγχρόνως καί βίαιος. Πρίν δμως σχε- 
δογραφήσωμεν τήν ιστορίαν των, κρίνομεν άναγκαΐον 
νά έμφιλοχωρήσωμεν είς μικράς τινας λεπτομέρειας· 
ακολούθως Θά εΐπωμεν διατίό Κ.Γρόβερ θεωρεί αύτούς 
ώς θυσιασθεντας σκληρώς καί άπανθρώπως άπό τάς 
Αγγλικά; Αρχάς. Σκοπόν δέν έχομεν νά ένδιατρί- 
ψωμεν είς τάς γενομένας περί τούτου λογομ.αχίας· 
άλλοι άς κανονίσωσι τά συμφέροντα τής πολιτικής· 
ήμεΐς παραιτούμεθα πάσης τοιαύτης άξιώσεως. Λεν 
άναλαμβάνομεν ούτε τοΰ λ.όρδ Αβερδην ούτε τοΰ 
λόρδ Παλμερστων τήν ύπεράσπισιν, ούτε κανένα έξ 
αύτών κατακρίνομεν· μας μέλει περί μόνης τής πο
ρείας τοΰ πολιτισμού. ®ά προσ,ταθήσωμεν λοιπόν νά 
εζηγήσωμεν, νά διευκρινήσωμεν, νά έπανορθώσωμεν, 
κατά τά δημοσιευθέντα απειράριθμα έγγραφα, διή- 
γησιν σκοτεινήν καί περίεργον, λυπηράν καί ποιητι
κήν, ένδιαφέρουσαν μάλιστα τήν νεωτέραν ιστορίαν.

Τά 1838, ό σερ Μακ-Νέϊλ ήτον πρέσβυς τής 
μεγάλης Βρετανίας παρά τώ Σάχη τών Περσών. 
Γνωστόν είναι ση'μερον είς ποιαν πολιτικήν θέσιν τό

‘Ο Σάχη: της Περσίας

μέοος τούτο τοΰ κόσμου εύρίσκετο τήν έποχήν εκεί 
νην, όποϊαι ραδιουργία', έτεκταίνοντο, μέ ποιους 
αγώνας έπάσχιζεν ή Αγγλία νά ύπερασπισθή, καίτοι 
ματαίως, έναντίον τής Ρωσικής έπιρροής. Αί πλε- 
κτάναι αύταί, κούφιαι ώς έπί τό πολύ, έκτείνοντο 
άπό τής Πετρουπόλεως μέχρι τής Θιβέτ καί τής 
Κίνας, και άπό τής Καλκούτας μέχρι τής Ινδίας- 
καί τής Κασπίας θαλάσσης. Καί σκοπόν μέν είχον 
τήν έξασθένησιν ή την στερέωσιν τής Αγγλικής 
εξουσίας κατά τά μέρη εκείνα, θέατρον δέ τήν κεν- 
τοικήν Ασίαν οπού ζώσιν άπ’ αιώνων, ούδεμίαν 
έχοντες συγκοινωνίαν μέ ήμάς, λαοί νοήμονες καί έκ
δοτοι είς τλν αρπαγήν, οίτινες, μεταξύ τών άλλων 
βαρβαρικών ελαττωμάτων, διακοίνονται δι' απιστίας 
περί τάς σχέσεις των. Αύτοί διηρέθιζον έπιμόνως 
τούς Ρώσους καί τούς Αγγλους. Αί φιλικαί μ’ δλον 
τούτο σχέσεις τών έν Αονδίνω καί Πετρουπόλει ανα
κτοβουλίων δέν διεταράσσοντο. Μετά μεγίστης

εύγενίας παρεσκεύαζε τό έν εϊς τά άλλο εχθρούς, 
ήρπαζον άμοιβαίως τούς συμ.μάχους των καί άνέ- 
τρεπον τά σχέδιά των- Εφονεύοντο δι’ αντιπρο
σώπων καί έπεριπτύσσοντο διά πρωτοκόλλων.

Εϊς τό παιγνίδιον τούτο τοΰ ζατρικίου, έχρειά- 
ζοντο δευτερεύοντα όργανα, πεσσοί ούτως εΐπεϊν. 
Εκτιθέμενοι είς τούς κινδύνους τών εμπροσθοφυλα
κών, άπήρχοντο ώς σκοποί άπολωλότες νά ενεργή - 
σωσι τά σχέδια τών δύω ανακτοβουλίων καί νά δο- 
κιμάσωσι τήν τύχην. Οί Ρώσοι πράκτορες έκούπτοντο 
καλ.ήτερα, είσεχώρουν μέ πλειοτέραν έπιτηδειότητα, 
καί δέν έδείκνυον όλιγωτέραν άφοσίωσιν άπό τήν 
τών Αγγλων πρακτόρων. Ούτοι δέ είχον πλειοτέραν 
υπερηφάνειαν, κατέβαλλαν ενέργειαν άδιάκοπον, καί 
τά σοφά των μέσα διέλυον τάς πλεκτάνας αϊτι- 
νες άπαιτοΰσιν όλιγωτέραν μέν τόλμην καί ικανό
τητα, πλειοτέραν δέ πανουργίαν καί προσκαρτέρησιν. 
At τάξεις τοΰ Ινδο-Βρετανικοΰ στρατού είναι πηγή 
ανεξάντλητος τοιούτων άφωσιωμένων καί ικανών 
οργάνων πολλάκις δμως γίνεται χρήσις καί τών 
διαμαρτυρουμένων ίεραποςόλων, καί τών ύπαλλήλων 
τής έταιρείας τών Ινδιών, καί τών δικαστών, καί 
τών έμπορων, καί αύτών άκόμη τών έπιστημόνων.

Παρά τώ πρέσβει σέρ Ζών Μακ-Νέϊλ, εύρίσκετο 
τις αξιωματικός ασχοληθείς άλλοτε είς διπλωματι- 
κάς υποθέσεις· ώνομάζετο δέ Κάρολος Στόδδαρτ. 
Αιαταχθείς νά παρακολούθηση τόν Σάχην τής Περ
σίας εις την πολιορκίαν τοΰ Εράτ, ήτις άπήρεσκε 
τόσον είς τούς Αγγλους, καί ήτον φόβος μή έγκαθι- 
δρύση τήν Ρωσο-Πεοσικήν δύναμιν είς τό μέρος 
τούτο τής Ασίας, έδειξε πολλήν σταθερότητα καί 
εύθύτητα* διαταχθείς δέ ακολούθως ν’ απαίτηση 
έντόνως τής πολιορκίας τήν διάλυσιν, κατώρθωσεν 
αύτήν, καί έπηνέθη άνταμειφθείς άπό τήν κυβέρνησί* 
του. 0 ζήλος, ή εύστάθεια, τά άτρόμητον, δλα έν ένί 
λόγω τά προτερήματα τά όποια είχεν αναπτύξει 
κατά τήν ένέργειαν τής έντολής του, καθώς καί άλλα 
τινά τοΰ χαρακτήρος του ΐδιώμ.ατα, ήσαν ικανά νά 
προαποδείξωσιν o\t δέν έδύνατο νά εύδοκιμήση καί 
κατά τήν εκπλήρωσιν τών άλλων καθηκόντων, άτινα 
άνέθεσεν είς αύτόν ό Μάκ-Νέΐλ τό 1838 έτος.

Μεταξύ τής Ρωσίας καί τής Αφγανιστάν πρός 
άνατολάς τής Κασπίας θαλάσσης, εύρίσκονται άν- 
τίζηλά τινα μικρά Κράτη μαχόμενα συνεχώς πρός 
άλληλα, δπου επικρατεί μεγίστη μωαμεθανική θεο- 
βλάβεια,καί τών όποιων οί κάτοικοι αίχμαλωτίζουσι 
καί πωλοΰσιν ό είς τόν άλλον· τά Κράτη ταΰτα, — 
Ούσβέκ, Κίβα, Κοκάν καί Βοχάρα, — άγνωστα 
άλλοτε είς τήν Εύρώπην, άνεκαλύφθησαν άπό τόν 
πνευματώδη καί τολμηρόν περιηγητήν Αλέξανδρον 
Βούρνς, πεσόντα τό 1841 ύπό τάς βολάς τών Αφγα
νών. Μέ πολλήν έπιδεξιότητά είχε φύγεΓ τάς χειρας 
τών λαών τούτων. Είς Ούσβέκ ή ληστεία τιμάται 
τά μέγιστα, καί πολλαί φυλαί θεωροΰσιν όνειδος τό 
ν’ άποθάνη τις είς τήν κλίνην του, καί δχι εϊς τοα- 
■τάο ήτοι εις εκστρατείαν λαφυραγωγίας καί δηώ- 
σεως· τά έλαττώματα τών πλησιοχώρων έπαρχιών, 
ή απαραδειγμάτιστος τών Περσών πανουργία, ή 
συστηματική τών Κινέζων ληστεία, ό δόλος τών 
Θιβετών, καί τών Ταρτάρων ή σκληρότης, συνεκεν-

τοώθησαν, ούτως εΐπεϊν, είς τάς μεσαίας ταύτας χώ
ρας, οπού πρός τοϊς άλλοις επικρατεί άγωγή θεολο- 
γική πλήρης τελετών, σοφισμάτων καί διατυπώσεων 
θρησκευτικών· τό κέντρον δέ τοΰ παραδόξου τούτου 
πολιτισμού ύπάρχει είς Βοχάραν, πόλιν ίεοάν, δύω 
πρό πάντων έχουσαν χαρακτήρας, τόν τοΰ έμπορίου 
καί τόν τής θεοβλαβείας. Κειμένή, ώς καί ή Γενεύη, 
μεταξύ λαών διαφόρων θρησκευμάτων, είναι Καθαρά 
(1) μέχρις έσχάτης αύστηρότητος, καί μετέρχεται 
μέγα έμπόριον. Εννοείται άρα δτι τά Κράτη ταΰτα, 
ουτω πως όργανισμένα, ήσαν αιώνια άντικείμενα 
ανησυχίας εϊς τήά εταιρείαν τών Ινδιών· αί δέ έκ- 
δρομαί καί αί ληστεΐαί των, διαταράττουσαι άδια- 
κόπως τήν άσφάλειαν τών όμορων επικρατειών, 
έθεωροΰντο άπό τήν Ρωσίαν καί τήν Περσίαν, ώς 
νόμιμος αιτία κατακτήσεως.

H άγγλική κυβέρνησις έστειλε λοιπόν παρά μέν τώ 
βασιλεϊ τοΰ Κοκάν τόν λοχαγόν Κονόλλυν, παρά δέ 
τώ Χάνη τής Κίβας τόν λοχαγόν Αββοτ καί τόν σέρ 
Ρίτσμων Σεκσπήρ, καί παρά τώ Χάνη τής Βοχάρας 
τόν συνταγματάρχην Στόδδαρτ, όχι μόνον διά νά 
άπαιτήσωσι τήν κατάργησιν τής σωμ.ατεμποοίας, 
άλλά καί διά νά παρατηρήσωσι τά μέσα καί τούς 
σκοπούς τών αρχηγών τούτων καί τών λαών των. 
νά τούς προδιαθέσωσιν ύπέρ τής Αγγλικής συμμα- 
χίας, καί ν’ άντισταθμίσωσι τήν ΡωσΛήν έπιρόοήν. 
0 Χάνης τής .Κίβας Ούζουρούτ, ύπεδέχθη εύμενώς 
τούς πρεσβευτάς, ύπεσχέθη είς αύτούς δ. τι έζήτησαν 
καί άπηλλάχθη τό ταχύτερΟν άπό τήν παρουσίαν των. 
όμοια ύπήρξε καί ή διαγωγή τοΰ βασιλέως τοΰ Κοκάν. 
Καί ό εις καί ό άλλος ύπεσχέθησαν νά καταπαύσωσι

‘Ο Θράτος τον βασι.Ιέως τής Περσίας.

(1) « Καθαροί ονομάζονται είς 'τήν εκκλησιαστικήν
• ιστορίαν αίρετ.κοί τινες, οιότι έπαγγέλλοντο ήθη καί ?ια-
• γωγήν καθαρισμένην άπό κακίας. Οί σήμέρον όνυμαζό-
• μενοι Puriiains τής Αγγλίας, συγχωρεϊται νά ερμηνεύ- 
« ωνται Καθαροί, s *Άτακτα, τόμος Δ', σελ. t92.

τάς άρπαγάς καί τάς ληστείας, άμα ό Χάνης τής Βο
χάρας, καθό ίσχυρώτερός των, ήθελεν ένδώσει είς τών 
Αγγλων τάς παρας-άσεις. Συνήνεσαν λοιπόν είς ταύτας 
χωρίς νά τάς ένεργήσωσιν άκολούθως, τό όποιον δέν 
ένόησαν, ώς φαίνεται, οί εύρωπαιοι διπλωμάται.

0 βασιλεύς ή Εμίρης τής Βοχάρας, Νάσρ-Ούλάχ- 
Βαχαδούρ-Χάν-Μελίκ-έλ-Μουμενίν, ό πλέον βάρβαρος 
ίσως μεταξύ δλων τών κατοίκων τοΰ κράτους του άνέβη 
είς τόν θρόνον διά σειράς πράξεων θεωρουμένων λίαν 
άπανθρώπων καί άπό αύτούς άκόμη τούς άσιατικούς 
λαούς. Η γειτονία καί ή παρουσία τών εύρωπαίων, εϊτε 
Ρώσων, είτε Αγγλων, έφόβιζον τό τέρας τούτο, καί 
βεβαίως όχι άνευ λόγου. Μαθών οτι πρεσβευτής 
Αγγλος ήρχετο πρός αύτόν, άπεφάσισε νά τόν κατα· 
πλήξη, καί νά τόν κάμη νά συλλάβη τρομεράν ιδέαν 
περί τής ισχύος του. ήλπιζε δέ ν’ άφαιρέση διά τοΰ 
τρόπου τούτου άπό τούς Αγγλους πάσαν επιθυμίαν 
τοΰ νά άναμιχθώσι τοΰ λοιπού είς τάς ύποθέσεις του, 
καί έσκόπευε νά κρατήση τόν πρεσβευτήν ώς αιχμά
λωτον, διά νά τόν μεταχειρίσθη ώς όμηρον έάν ποτέ 
τόν ήνόχλουν. 0 συλλογισμός ούτος τοΰ βαρβάρου, 
δέν ήτον άλογος, καί άπόδειξις αύτή του ή επιτυχία.

Εάν ό συνταγματάρχης Στόδδαρτ έδείκνυε σέβας 
πρός τά μωαμεθανικά ήθη, έφέρετο περισκεπτικώτε- 
ρον, μέ πλειοτέραν μετριοφροσύνην καί απλότητα, 
ίσως τό άτιθασσον θηρίον κατεπραόνετο· άλλ’ ύπέ- 
θετεν δτι, άφοΰ διά τής σταθερότητος καί τής έπι- 
μονής εύδοκίμησεν είς τήν Περσίαν, άφοΰ διέλυσε 
τήν πολιορκίαν τοΰ Εράτ καί επέβαλε τόν βρετανι
κόν νόμον είς τόν Περσικόν θρόνον, θά έπετύγχανε 
διά τών ιδίων μέσων τόν σκοπόν του καί είς τήν

Βοχάραν. Αυστηρός, εύθύς καί υπερήφανος, προσ- 
κολ.λημένος ισχυρώς εις τά έθιμα καί την θρησκείαν 
τής νηπιότητός του καί τής πατρίόος του, μή κύ- 
πτων τήν κεφαλήν είμή είς μόνην τήν στρατι,ώτικη'.
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πειθαρχίαν, έβιάζετο νά σύνδεση σχέσεις μετά κα
κούργων, μετά δολίων καί θεοβλαβών άνθρώπων, 
επιβουλευομένων, άρπαζόντων, φονευόντων έν συνει- 
δησει. Σημειωτέον δτι ό Στόδδαρτ είχεν ήδη έχθρούς· 
δ Γιάρ·Μεχμέτ, Βεζύρης τού Εράτ, προσβληθείς άπό 
τον υπεροπτικόν τρόπον τοΰ συνταγματάρχου, τόν 
εμίσει· γράψας δέ έτις-ολήν μυστικήν πρός τόν Νάσρ- 
Ούλάχ, τήν οποίαν έπέστειλε πρός αύτόν δι’ ένός 
τών ακολούθων τού Στόδδαρτ, παρίς·ανε τόν Αγγλον 
τοΰτον ώς επικίνδυνον κατάσκοπον, αλαζόνα, πανούρ
γων, ίσχυρογνώμονα, τόν όποιον έπρεπεν ή νά κατα- 
βάλη ή νά έξολοθρεύση.

Αλλ ό Στόδδαρτ, χωρίς διόλου υποψίας, είσήλ 
θεν είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ Νάσρ-Ούλάχ-Βαχαδούρ 
δύω ημέρας μετά τήν εορτήν τοΰ ραμαζανίου. Πολυά
ριθμες συνοδία ιππικού, προηγουμένου ένός μεχμΛν· 
ύάρη, τόν ύπεδέχθη καί τόν συνώδενσε μέχρι τοΰ 
καταλύμ.ατος τό όποιον είχε προετοιμ,ασθή δι’ αύτόν 
πλησίον τής οικίας τοΰ βεζύρη, Μαζούμ-Βέρδ-Ρείζ 
καλουμένου. ό βεζύρης έπροσποιήθη τόν ώργισμένον, 
διότι τά πιστωτικά τοΰ Στόδδαρτ έπεγράφοντο εις 
τόν προκάτοχον του· άλλ’ ή πρόφασις ήτον γελοία· 
διότι δταν ό συνταγματάρχης άνεχωρησεν έκ Περσίας, 
δ διορισμός τοΰ νέου βεζύρη ήτον άγνωστος· διά τής 
προφάσεως δμως αύτής ήρχισε τό σύςηματής έκφοβή- 
σεως.Η επιστολή τοΰ βεζύρη τοΰ Εράτ είχεν ήδ η περι- 
έλθει είς τάς χεϊρας τοΰ ήγεμόνος τής Βοχάρας, δστις 
έπροσπάθει νά έφεύρη μέσα άποτελεσματικά διά νά 
ταπεινώση τόν ξένον έλθόντα άπερισκέπτως νά 
τόν έπιβουλευθή. ό Στόδδαρτ ήκουσεν ύπερηφάνως 
τάς ύβρεις ταύτας. ό υπουργός δεν άπέδωκε τήν 
επίσκεψιν, άλλ’ έμύνησε τόν Αγγλον νά ύπάγη πρός 
άύτόν. Εκείνος δμως δεν ύπήκουσε· τάς ύβρεις ταύτας, 
ποοαποφασισθείσας έκ συμφώνου παρά τοϋ βεζύρη 
καί τοΰ κυρίου του, έπεσφοάγισε μίαν ήμέραν ό Με- 
ζούμ-βέρδ-Ρείζ, δτε, μεταβάς είς τήν οικίαν τοΰ 
συνταγματάρχου τόν είπε μέ ύφος βίαιον καί απει
λητικόν* σ Ηξεύρεις δτι έσύντριψα δλους τούς 
έχθρούς τοΰ Εμίρη ; d — Χαίρω μανθάνων, άπεκρίθη 
ειρωνικός ά Αγγλος στρατιώτης, δτι ό ’Εμίρης δέν 
έχει πλέον έχθρούς. »

Τήν πρώτην ήμέραν τσΰ ραμαζανίου ό συνταγμα
τάρχης διετάχθη νά μεταβή πεζός είς Ρεγιστάν, 
μεγάλην τής Βοχάρας αγοράν, δπου ό ’Εμίρης, δστις 
έπεθύμει νά τόν όμιλήση, θά έστελλε νά τόν παρα- 
λάβη. ό Στόδδαρτ δεν συγκατένευσεν, άποκριθείς δτι 
θά ύπάγει έφιππος , δτι μόνον μέ τήν βίαν έδύ
ναντο νά τόν καταβιβάσωσι, καί οτι θά έφέοετο είς 
Βοχάραν άπαραλλάκτως δπως καί είς Αονδϊνον. Η 
άξίωσις αύτη έφάνη είς τόν ’Εμίρήν, κακώς ήδη δια- 
τεθειμένον, είςάκρον υπερβολική· οί Χριστιανοί καί οι 
Ιουδαίοι δέν έχουσι τήν άδειαν νά ίππεύωσιν είς Βο
χάραν, καί μάλιστα είς Ρεγιστάν μόνος ά Βασιλεύς 
φαίνεται έφιππος. ’Εαήνυσαν μ’ δλον τούτο είς τόν 
Αγγλον ότι έδύνατο νά πράξη κατ άρεσκειαν ό δέ 
εύρωπαϊος ούτος άξιωματικός, φέρων μεγάλην τολήν 
ήλθε καλπάζων είς Ρεγιστάν· άλλά τδ σκάνδαλον 
υπήρξε μεγαλύτερου δταν, άναγγελθείσης τής άφί- 
ξεως τοΰ Νάσρ-Ούλάχ ύπό τών σαλπίγγων καί τών 
ποδοβολητών τών ίππων, ό Αγγλος αξιωματικός,

άντί νά καταβή έστάθη εύθυτενής είς τό έτίππιόν του, 
καί έχαιρέτησε κατά τήν στρατιωτικήν τάξιν πλη- 
σιάσας τήν χεΐρα είς τόν πΐλόν του. ό Εμίρης, ίδών 
δτι κατεφρονεϊτο δημοσία, έόριψεν έπί τοΰ συνταγ
ματάρχου βλέμμα άτενές καί βλοσσυράν, δέν έπρόφε- 
ρεν ούτε λέξινι καί διέβη. Λεπτά τινα μετά ταΰτα 
θαλαμηπόλος τις τοΰ βασιλέως, ήρώ-τησεν έξ ονό
ματος τοΰ κυρίου του τόν Αγγλον, διατί δέν κατέβη 
άπό τόν ίππον όταν έφάνη ό Βασιλεύς. — Δέν 
είναι συνήθεια τής πατρίδος μου, — Είναι δμως 
τής έδικής μας. — Δέν ήμπορώ νά κάμω διαφορε
τικά. — Πολλά καλά· ό Εμίρης εύχαριστεΐται, καί 
σέ προσκαλεΐ νά έ'λθης άμέσως είς τό παλάτιον του.Β

Αλλως πως ό άγχίνους Αλέξανδρος Βούρνς είχε 
προετοιμάσει τήν είσοδόν του είς Βοχάραν· άποταθείς 
δι’ επιστολής δλως άσιατικής είτ τόν μεγαλοπρεπή 
ϊασιλέα της, έζήτει προστασίαν καί άσυλον βάπό τό 
φρούριον τών πις-ών, τόν πύργον τοΰ ισλαμισμού, τόν 
μαργαρίτην τής πίστεως, τόν άστέρα τής θρησκείας, 
τόν διανομέα τής δικαιοσύνης, τόν στύλον τών εύσε- 
βών. β Χωρίς χαρακτήρα επίσημον κατώρθωσε νά 
άποκτήση φίλους, όιέφυγεν δλους τούς κινδύνους, 
διότι έσεβάσθη τήν θεοβλάβειαν τών εγχωρίων, συν- 
εμορφώθη μέ τόν ύπερβάλλοντα «αάαμίσζίδζ· των, 
μέ τήν διάπυρου άγάπην τών διατυπώσεων, μέ τήν 
εξωτερικήν καί υποκριτικήν των σκληραγωγίαν, ίδού 
πώς έξωμάλυνεν δλα τά εμπόδια. .’Ες έναντίας, ά 
συνταγματάρχης κατεφρόνησε τά έθιμα τής Βοχάρας, 
καί συνέλαβε τήν ιδέαν τοΰ νά ταπεινώση τήν Αύλήν 
της διά τοΰ άγγλικοΰ άγερώχου, τό όποιον τοσάκις 
έσκανδάλισε καί αύτήν -τήν Εύρώπην. Τόν ώδήγησαν 
είς πρόδομόν τινα φέροντα είς Αβεζάχνα, είδος αύλής 
δπου ό βασιλεύς δέχεται άνθρώπους καί αναφοράς. 
Πλησιάσας δέ αύτόν θαλαμηπόλος τις τάν είδοποίη- 
σεν δτι έμελλε νά ύπάγη είς τόν ’Εμίρην διά νά 
ζητήση άπό μέρους τοΰ πρεσβευτοϋ τήν άδειαν τοΰ νά 
παρουσιασθή καί ύποβάλη τό β Αρζι μπεντεγκενί, β 
ήτοι τήν δέησιν τοΰ δούλου του. ό Στόδδαρτ έσκαν- 
δαλίσθη· άλλ’ έπρεπε τότε νά σκανδαλίζεται καί 
όιά τόν τίτλον αή Μεγαλειότης σου, β είς μόνον τάν 
Θεόν άνήκοντα, καί διά τάς λέξεις a ταπεινότατος 
δούλος Σας.»

Θεωρήσας άπρεπή τόν τύπον τοΰτον, άπεκρίθη μέ 
τρόπον απότομον a Είς μόνον τόν Θεόν άποτείνω 
δεήσεις· δεν είμαι δοΰλος κανενός· είπέτο είς τόν 
κύριόν σου. όταν μέ δεχθή θά τόν κοινοποιήσω δ,τι 
πρέπει, άλλ δχι προτήτερα. β Τοιοΰτος έφάνη ‘καί 
είς πολλάς άλλας παρομοίας περιπτώσεις. Αλλ’ είς 
τούς τόπους έκείνους ή παρουσία τοΰ ήγεμόνος ύπο- 
τίθεται δτι πρέπει νά κατάπληξη καί ρίψη καταγής 
μέ τήν λάμψιν της τόν ξένον δστις τολμήσει νά 
προσβλέψη είς τάς άκτΐνάς του· ίδού διατί, δταν έμ- 
βαίνητις είς τήν αίθουσαν τοΰ βασιλέως, τόν κρατοΰ- 
σιν άπό τάς μασχάλας καί τόν στηρίζουσι διά νά 
μή πέση. ό Στόδδαρτ δμως ώθησε μέ όρμάν τά δύο» 
του στηρίγματα, καί δταν ό έπί τών τελετών, καθά 
λέγει ό Γρόβερ, ήλθε νά ψαύση τά φορέματα του 
μήπως είχε κρυμμένα δπλα, τόν άνεποδογύρισε μέ 
σφοδρότατου γρόνθον καί τόν έξήπλωσεν ημιθανή· 
ή περίστασις αύτη, καί τοι άμφιβαλλομένη. δέν είναι

ι Τελειώσατε με πάραυτα! έφώναζεν εκείνος· διά 
δνομα τοΰ Θεού , τελειώσατέ με ! Μην παρατείνετε 
τά βάσανά μου! β Είς έξ αύτών, πλησιάσας πρός 
τόν συνταγματάρχην με τήν λαμπάδα του, έκυψεν, 
ένώ ήτον άκίνητος καταγής, καί τόν είπε’ a Βέβαια 
ή διάβολος ή μάγος είσαι· ήξεύρεις άπό τώρα δτι 
δέν θά σέ σκοτώσωμεν. Εάν ήσουν άνθρωπος θά 
έφοβεΐσο.» Τάν έσυραν έκ νέου διά μέσου τής πόλεως, 
καί έπί τέλους τόν έρριψαν δέσμιον , δπως ήτον, είς 
θάλαμον σκοτεινόν, καί έκλεισαν τήν θύραν με μο
χλούς. Πρό δύω ήδη ώρών έκειτο μόνος, έξηπλω- 
μένος επάνω είς τό κάθυγρον τής ειρκτής πάτωμα , 
δταν ήνοιξεν ή θύρα, έφάνησαν φώτα, καί έμβήκεν 
αριθμός τις ύπηρετών, προπορευομένου ανθρώπου τίνος 
περιτυλιγμένου άπό κεφαλής μέχρι ποδών μέ μάλ
λινα φορέματα, είς τρόπον ώστε δέν έφαίνοντο εΐμή 
μόνοι οί οφθαλμοί του. ό παράδοξος ούτος άνθρωπος 
έκάθησεν έπί σκίμποδος πράς τήν άκραν τής αιθούσης, 
τά δέ φώτα, έτέθησαν ενώπιον του 0 δέσμιος πάρε - 
τηρεί μέ προσοχήν δλας τάς κινήσεις τοΰ νεοελ- 
θόντος, πρός ον έδείκνυον οί άλλοι πολύ σέβας, καί 
ό όποιος τδν έφαίνετο οτι ήτον ό Εμίρης. Ανα- 
σηκωθείς όλίγον καί προσπαθήσας νά άναλάβη δόνα - 
μιν· a Παρακαλώ τόν Παντοδύναμον, είπε πρός τόν 
μυστηριώδη Βοχαρόν μέ φωνήν ,έντο'/ον , νά σάς 
συγχώρηση. ’Εκάμετε κακά νά ρίψετε είς τήν φυλα
κήν άνθρωπον άθώον, άποσταλέντα παοά τής κυβερ- 
νήσεώς του πρός τόν βασιλέα σας. ’Εάν δέν είχετε 
διάθεσιν νά μέ δεχθήτε, δέν έπρεπε νά μέ άφήσετε 
νά έμβώ είς τήν πόλιν σας· ό βεζύρης έπρεπε νά 
μέ φανέρωση τό θέλημα τοϋ κυρίου του. ’Εάν θέλετε 
νά αναχωρήσω, είμ’έτοιμος νάκάμω δ,τι επιθυμείτε.» 
Ακούσας ταΰτα μετά προσοχής ό περιτυλιγμενος 
άνθρωπος έσηκώθη καί είπε· σ ©ά κοινοποιήσω, δσα 
μέ είπες είς τδν ’Εμίρην. »

Ο άνθρωπος ούτος, δστις ήτον ό υπουργός τής 
άστυνομίας τής Βοχάρας, Μιρί-Σαάβ, ένήργησεν, έξ- 
ελθών τής φυλακής, τδ θέλημα τοΰ κυρίου τον, κατέ- 
σχεν δλα τοΰ συνταγματάρχου τά έγγραφα, τά 
έκαυσεν, έξέθεσεν είς δημοπρασίαν τήν συσκευήν του, 
καί τάν μετέφερεν εις φρικωδεστέραν άπδ τήν πρώτην 
ειρκτήν καταβιβασθείς διά σχοινίων είς βάθος είκοσι- 
ενός ποδών, ό άθλιος Στόδδαρτ εύρέθη έντός φρέατος 
είς ττν συντροφιάν τριών άλλων, έξ ών οί δύω ήσαν 
κλέπται καί ό τρίτος δολοφόνος , φυλακισμένος έκεΐ 
πρό πολλών έτών. Τα έντομα καί τά ερπετά, άιινα 
έγεννώντο είς τήν δυσώδη έκείνην οπήν, τούς κατε. 
βασάνιζαν άεννάως· τούς έδίδετο διά σχοινίου ολίγη 
τροφή, καί δλην τήν ήμέραν έπινον καπνόν.

Οταν έκορέσθη τδ θηριώδες πάθος τοΰ Νάσρ-Ού
λάχ, δταν ένόμισεν δτι κατεδάμασε τήν υπεροψίαν 
τοΰ Αγγλου καί τδν ήνά·γκασε νά τρομ.άξη τλν δύ- 
ναμίντου, διέταζε τάν υπουργόν τής άστυνομίας νά 
τόν άνασύρη άπό τό φρέαρ, δπου έσήπετο πρό δύω 
μηνών, καί νά τόν φυλάτπη είς τήν οικίαν του. Δύω 
ήμέρας μετά ταΰτα, έλθών ό δήμιος πρός τδν Στόδ
δαρτ, όν είδοποίησεν δτι έμελλε νά θανατωθή. 
έκτός μόνον έάν έγίνετο μωαμεθανός. Καταβεβλημ- 
μένος άπό τούς πόνους καί τήν ασθένειαν ό Στόδ
δαρτ ώμολόγησε τδν Ισλαμισμόν. Η ένθερμος
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άσύμφωνος τ'«ν γενικήν τοΰ συνταγματάρχου 
διαγωγήν. Οταν ξένος τις εισέρχεται είς τήν αίθου
σαν*, κλητήρ τις, ΐστάμενος παρά τήν θύραν, εκφωνεί 
•τάς λέξεις ταύτας" - a Εύχήθητε πάντες ύπέρ τοΰ 
βασιλέως, β ώς νά έπρόκειτο κίνδυνος ή θάνατος. 
ί) Στόδδαρτ, άγνοών τήν διατύπωσιν ταύτην, άντί 
νά εύχηθή, κατά νουν, έξεφώνησεν ευχήν περσικήν 
άπευθυνομένην πρός τόν Θεόν. 0 Νάσρ-Ούλάχ, καθη- 
μενας ύπό τόν βασιλικόν του ούρανόν, έψηλάφα τόν 
πώγωνα του, μόλις κρυπτών τό κατά τοΰ ξένου 
μισός του, τήν άπος-ροφήν του διά την βαρβαρότητα 
του καί την άηδίαύτου διά τούς δεσποτικούς τρόπους 
του. Είπε, κατά τήν συνήθειαν, τό /Ι.ίΛάχ εχ 
μπερ, έλαβε τήν έπιφολήν καί άπέμπεψε τόν Στόδ
δαρτ.

Η άρχή αύτή δέν ήτον οιωνός αίσιας έκβάσεως. ό 
Στόδδαρτ, δστις διά τής διαγωγής του, δέν είλκυσε 
βεβαίως τήν ύπόληψιν καί τάν εμπιστοσύνην τοΰ 
ήγεμόνος, ήλθεν είς Βοχάραν χωρίς δώρα, χωρίς συν- 
οδίαν, έφόδιον έχων μόνον τόν ατρόμητου χαρακτήρα 
του. Επαρουσιάσθη δέ ώς καταχτητής μάλλον ή ώς 
φίλος· ό πολιτικός του χαρακτήρ ήτον αμφίβολος· 
δέν άντεπροσώπευεν ούτε τήν Αγγλίαν, ούτε την 
Εταιρείαν τών Ινδιών, ό Χάνης καί ό βεζύρης του 
δέν παράτρεξαν τάς περιστάσεις ταύτας, καί, δύω 
ήμέρας έπειτα, τόν έπροσκάλεσαν νά μεταβή πάραυτα 
είς τήν οικίαν τοΰ βεζύρη. Ούτος δέ, κατ’ανεξήγητου 
εύγένειαν, διότι ή ώρα ήτον προχωρημένη, έσπευσε 
νά ύπακούση, ένώ είχε προηγουμένως άποβάλε. άλλην 
όμοίαν πρόσκλησιν.

’Εμβάς είς τήν οικίαν τοΰ Μαζούμ, είδε δώ
δεκα ενόπλους είς τόν πρόδομον, οιτινες έπεσαν 
άμέσως κατεπάνω του, τόν άνεποδογύρισαν καί 
τόν έδεσαν μέ σχοινία. Ενώ δέ ήτον έξηπλωμέ- 
νος, μέ χεϊρας καί πόδας δεμένους, καταγής , 
έφάνη ό βεζύρης κρατών γυμνόν γιαταγάνιον· α ό 
Θεός νά συγχώρηση τάς αμαρτίας σου! β έφώναζεν
ό Αγγλος, νομίσας δτι έφθασεν ή τελευταία ώρα του. 
Ο δέ Μαζούμ-Βέρδ, μέ βλέμμα σπινθηροβολούν, μέ 
στόμα άφρίζον, θέσας έπί τοΰ στήθους τοΰ Στόδ
δαρτ τήν άκωκήν τής λεπίδος του, ήρχισε νά τόν 
ύβρίζη ; α Αθλιε κατάσκοπε! άφοέ τής θαλάσσης ! 
εστάλης λοιπόν άπό τούς αΰθέντας σου τούς Αγγλους 
ν’ άγοράσης *ίήν Βοχάραν, καθώς ήγόρασαν καί τήν 
Καβούλ. Δεν θά τό επιτύχεις· θά σέ σκοτώσω ! » 
Ταΰτα λέγων έξηκολούθει νά έχη τό γιαταγάνιον είς 
τό στήθος τοΰ Στόδδαρτ, οστις, μέ οφθαλμόν ακίνη
τον, ήτένιζε τό θηριώδες τοΰ βεζύρη βλέμμα. Η σκηνή 
αύτη διήρκεσε λεπτά τινα- άλλ’είτε διότι ή άταρα- 
ξία τοΰ θύματος άφώπλισε τόν βραχίονα τοϋ δημίου, 
είτε, τό πιθανώτερον, διότι τό πράγμα είχε προσ- 
χεδιασθή μεταξύ τοϋ βασιλέως καί τοΰ Μαζούμ, ό 
βεζύρης είπεν εύθύς είς τούς ύπηρέτας του· αέπάρετέ 
τον ! β Τήν ώραν έκείνην έπιπτε βροχή ώς χείμαρ
ρος, καί οί ύπηρέται, φέροντες λαμπάδας καί βαθυ- 
τάτην τηροΰντες σιωπήν, τόν άνεσήκωσαν ώς πτώμα, 
τόν μετέφερον δι’έρήμων όδών, πότε ρίπτοντές τον 
κατά πετρών, καί πότε σείοντες άπανθρώπως τά 
κατακτυπημένα μέλη του. Αλλοτε έσταμάτουν, καί 
τά άγρια εκείνα πρόσωπα τόν παρετήρουν γελώντα.



καί αύστηρά εύσέβειάτου δέν έσυγχώρησε πώποτε 
τήν αδυναμίαν ταύτην, καί όλόκληρος ό έπίλοιπός 
του βίος ύπήρξε βίος θερμής μετάνοιας. ’Εν τοσούτω 
διασπαρείσης τής φήμ.ης τών παθημάτων του , ό 
ί’ώσος διοικητής τοΰ όρεμβούργ, ό ςφατηγός Περώφ- 
σκης, έζήτησεν άπό τόν Νάσρ-Ούλάχ νά παραόώση, 
είς χεϊράς τώνΡώσων τόν αιχμάλωτον. ό δέ ’Εμίρης 
προσζαλέσας ένώπιόν του τόν Αγγλον αξιωματικόν 
σ Οί Ρώσοι σέ ζητούν, τόν είπε· τί σέ θέλουν ; Θά 
σέ μεταχειριστούν άραγε καλά, καί νά σέ παρα
δώσω είς αύτούς;—Είμαι βέβαιος, άπεκρίθη ό συν
ταγματάρχης, δτι θά μέ καλομεταχειρισθοϋν άλλ’έάν 
ή κυβέρνησις μου ερώτηση τλν Υψηλότητα Σου τί μέ 
έκαμες, τί θ’άποκριθης; ι> Τοιοϋ .ΐΛ υπήρξαν οί λόγοι 
τού παραδόξου εκείνου ανθρώπου, ούτινος τλν ηρωι
κήν καρδίαν δέν είχε δυνηθή νά καταβάλη ούτε ή νο
σώδης ειρκτή, ούτε ό επικείμενος θάνατος, ό Χάνης 
λαβών τότε άπό τήν ράχιν του τήν μαύρην μηλωτήν 
του, ένέδυσε τόν συνταγματάρχην καί διέταξε νά τόν 
περιφέρωσιν έν θριάμβω εϊς τής πρωτευούσης τάς 
άγυιάς.’ούτος δέ, ά'μα άνέλαβε τήν υγείαν του,έκήρυξε 
δημοσία καί πασιφανώς οτι είναι χριστιανός, δια- 
μαρτυρηθείς κατά τής βίας, είς τήν όποιαν ΰποκύψας 
είχεν έξομώσει.

Η άσύνετος αυτή διαγωγή, ή ανένδοτος αύτη 
ίσχυρογνωμοσύνη, άπεδείκνυον έπί τοσοΰτον μεγάλην 
καί σπανίαν γενναιότητα, ώστε ό Νάσρ-Ούλάχ, ό 
■Μαζούμ, ό Μιρί-Σαάβ και ό λαός αύτός καταπληχ- 
θέντες καίήττηθέντες, ούτως εΐπεϊν, τόν έπεριποιή- 
θησαν, καί τόν είπον δτι τόν είχον έκλάβει κατ’ 
άρχάς ώς κατάσκοπον ό Εμίρης τόν έδεχετο φιλο- 
φρόνως είς τήν αύλήν του, καί ό βάρβαρος αύτός 
τόν έδωκε μάλιστα καί εύγενείας δείγματα.

Πολλά ήσαν τά αίτια τής μεταβολής ταύτης· έν 
πρώτοις, έφοβοΰντο τά θριαμβεύσαντα τών Αγγλων 
όπλα είς ’Αφγανιστάν καί Καβούλ- έπειτα, ό Εμίρης 
ήθελε νά δείξη τήν μεγαλοπρέπειάν του αφού έδειξε 
τήν τυραννίαν του· καί τέλος πάντων είχε συλλάβει, 
τήν ελπίδα νά έλκύση, ώς τό είχε κατορθώσει καί 
ό Ρουνζέτ-Σίγκ, κανέ'α έκ τών φρόγχω?, είδότων 
τάς τέχνας καί τήν διπλωματίαν, επιτηδείων εϊς 
τό νά διοργανίζωσι στρατούς, καί παρακολουθουμέ 
νών αείποτε καί πανταχούάπό τής τύχης τήν εύνοιαν.
<t ιλοφρονούμενος καί κολακευόμενος είς Βοχάραν, καί 
τοι πολλάκις έξυβριζόμενος άπό τόν λαόν ώς έπι- 
στρέψας εις τήν χριστιανικήν θρησκείαν, κατσικών 
εϊς τό παλάτιον, Αιχμάλωτος έντός τών τειχών 
τής πόύεως, έζετηρεΐτο ποτέ μέν άπό εύγενή τινα 
φιλοχρήματον ’Αβδ-Ούλ-Σαμήτ-Χάν όνομαζόμενον, 
ποτέ όέ άπό τόν Αβόούλ-Χαλύκ έπιστάτην τών 
ανακτόρων. Ασθενήσας άπό τύφον έσχθο άπό τόν 
ιατρόν τοΰ Χάνη σταλέντα έπίτηδες άπό τόν Βασι
λέα. όταν μετά τινα καιρόν ήτοιμάσθη πρεσβεία 
τις νά άπέλθη είς Πετρούπολιν , ό Νάσρ-Ούλάχ 
έπρότεινεν εις τόν συνταγματάρχην νά τήν συνο- 
όεύση μέχρι τής πόλεως ταύτης, καί άνέθεσεν είς 
αύτόν τήν έκπλήρωσιν ιδιαιτέρας τίνος εντολής· 
φθάσας εϊς Ορενβούργ καί εϊς τά σύνορα τής Ρω
σίας, έδύνατο νά προστρέζη εϊς τήν προστασίαν 
των Ρώσων καί νά μήν έπανέλθη πλέον είς Βο

χάραν. Δέν ήθέλησεν δμως διότι, ώς έλεγεν, « ή 
κυβέρνησις του δέν τόν είχεν είσέτι διατάξει 
νά άναχωρήση άπό Βοχάραν. » όποια άνήκουστος 
στρατιωτική πειθαρχία! άλλ’ ά παράδοξος ούτος 
Αγγλος δέν έπρεπε νά λησμονήση δτι αί απο
στάσεις, ό άδιάκοπος πόλεμος, η πολιτική τής κεν
τρικής Ασίας κατάστασις , κατέστενον άδύνατον 
σχεδόν τήν συγκοινωνίαν· ήτον πολλά πιθανόν νά 
μή λάβη πώποτε τήν άδειαν, ή δε επίμονη' του 
άνεγέννα τάς έναντίον του υποψίας. Καί τφόντι, ή 
όργή τού βαρβάρου ήναψεν έκ νέου· δίς ερριψε τόν 
Αγγλ,ον είς τήν φυλακήν καί δίς τόν ήλευθέρωσεν 
άλλ’αύτός έμενεν αιωνίως άτρόμητος, ώς στρατιώτης 
ίστάμενος ακίνητος είς τήν θέσιν του, εκτεθειμένος 
είς τάς σφαίρας τών εχθρικών πυροβόλων.

όσάκις άνενεοΰντο αί ύποψίαι τού Νάσρ-Ούλάχ, ό 
έπιτηρών τόν Στόδδαρτ εύγενής διετάττετο νά τόν 
φαρμακίση· ό Αγγλος διεπραγματεύετο τότε τήν ζωήν 
του, καί μόλις κατώρθονε νά τήν σώση ύποσχόμενος 
είς τόν πλεονέκτην φύλακά του πλούσια λύτρα. 
Αλλοτε, έμπνεόμενος ό Εμίρης άπό αισθήματα φιλάν, 
θρωπίας, έστελλε πρός αύτόν καπνόν καί μηλωτάς, 
έπάσχιζε νά τόν σαγηνεύση, καί τόν παρεκάλει νά 
διορθώση τόν υδράργυρον τών κατόπτρων του, νά 
τόν κατασκευάση θερμόμερτον καί χηρια xaiorxa. 
χωρίς ret xmrt&oir. 0 Στόδδαρτ θά ώφελεϊτο 
μεγάλως άπό τάς περιοδικός ταύτας διαθέσεις τού 
’Εμίρη, έάν είχεν ίσην μέ τήν εύσέβειάν του έπιτη
δειότητα καί τόλμην.

’Εν τοσούτω, τά εξωτερικά περιστατικά, έγγί- 
ζοντα είς τήν καταστροφήν τού δράματος τού 1841 
έτους, δτε τά ςζ'/ί τού Αφγανιστάν έσκεπάσθησαν 
άπό αγγλικά πτιόματα, κατές&νον έτι μάλλον δει
νήν τήν θέσιν τού βρετανικού πρεσβευτοϋ. Πόλεμος 
είχεν ανάψει μεταξύ τού Νάσρ-Ούλάχ καί τού Μο- 
χαμέτ-Αλή, ένός τών ομόρων μικρών βασιλέων, κατά 
προτροπήν, δπως έλέγετο τουλάχιστον, τών Αγγλων.
0 έν Κωνσταντινοπόλει Σουλτάνος, πνευματικός αρ
χηγός δλου τού Ισλαμισμού, έγραψεν είς τόν Χάνην 
τής Βοχάρας ν’ άπολύση τόν αιχμάλωτόν του, οί 
Ρώσοι αύτοί, τών όποιων μία πρεσβεία εστάλη τότε 

[άπό Πετρούπολιν, έζήτουν τήν άπελευθέρωσιν τού 
Στόδδαρτ, ό δέ Χάνης τής Κίβας, αναγκαζόμενος 
άπό τόν συνταγματάρχην Αββοτ, τόν έζήτει επίσης. 
Στενοχωρηθείς πανταχόθεν, καί απορών πώς νά δια- 
φύγη τάς απαιτήσεις, ό τύραννος έγεινε μανιώδης· 
Απεκρίθη λ,οιπόν εϊς μέν τόν Σουλτάνον δτιθ: ΰποταχ- 
θή είς την παραγγελίαν του, φθάνει μόνον νά μή τόν 
βλάψη ή βασίλισσα τής Αγγλίας, άλλά νά μείνη φίλη 
του, είς δέ τήν Πετρούπολιν, δτι ό αιχμάλωτος ήτον 
απλούς περιηγητής άνευ επισήμου χαρακτήρος, καί 
τέλος είς τόν συνάδελφόν του τής Κίβας έγραψε τά 
περίεργα ταύτα λόγια· a Σύ έχεις ένα Αγγλον, καί 
έγώ άλλον ένα. Αιατί θέλεις νά μέ πάοης τόν έδι- 
κόν μου ; ο Μετά ταύτα έξεστράτευσε κατά τών 
Κόκαν ών.

όταν έφθασεν είς Βοχάραν ή Ρωσική πρεσβεία, εύ;ε 
τόν Αγγλον πρεσβευτήν καί έσπευσε νά τόν προσ- 
φέρη τήν προστασίαν της. Πολλαί τών επιστολών, 
τάς όποιας είχε γρά’ει είς φίλους του, σταλεϊσαι

είς τό παλάτιον. β Πού είναι τά γράμματά σου ; 
ήρώτησεν ό βασιλεύς τόν Κονόλλυν. Είσαι κατά
σκοπος· ένθυμήσου δμως δτι τ Βοχάρα δέν είναι 
εύκολον νά κυριευθή καθώς καί ή Αφγανιστάν. Θά 
σέ στείλω είς τήν φυλακήν, καί άς έλθουν, άν θέλουν, 
μέ στράτευμα οί Αγγλοι σου νά σ’έλευθερώσουν άπό 
τάς χεϊράς μου· s ό δέ Κονόλλυς άπεκρίθη μέ τήν 
αύτήν μέν σταθερότητα τού Στόδδαρτ, άλλά με 
πλειοτέραν φρόνησιν. Μετά ταύτα εκλείδωσαν άμφο- 
τέρους είς θάλαμόν τινα τού παλατιού, δπου διενυ- 
κτέρευσαν έν φόβω καί τρόμω, καί τήν επιούσαν τού; 
έρρνψαν εις τήν φυλακήν.

Πολλαί λεπτομέρειας τών περιστάσεων τούτων , 
τάς όποιας αναφέρει ό λοχαγός Γρόβερ, άνηρέθησαν ή 
έθεωρήθησαν ώς μή ακριβείς άπό άλλους· ό'λοι δμως 
συμφωνούσιν ώς πρός τήν δεινήν θέσιν τήν οποίαν 
έπεριγράψαμεν. Αδιάφορον έάν ό βασιλεύς τής Βο
χάρας έφάνη φιλοφρονέστερος πρός τόν Κονόλλυν τό 
καταρχάς. Αί πολεμικά! περιπέτειας ήσαν αλλεπάλ
ληλοι, καί ή αποστασία τής Καβούλ έξηπλοϋτο καί 
ηύξανε καθ’ήμέραν. ό Ιουδαίος ταχυδρόμος, δστις 
είχεν άναλάβει νά φέρη πρός τόν Νασρ Οϋλάχ επι
στολήν τού λόρδ Πάλμερστων, δι’ ής άπήτει τήν 
άπελευθέρωσιν τών αιχμαλώτων, άπεκεφαλίσθη,καθ ά 
λέγει ό λοχαγός Γρόβερ , έντός τοΰ παλατιού, 
κατ’άλλους δέ, έρρίφθη είς τό ζοφερόν φρέαρ καί 
έθανατώθη. Η Αγγλία, χωρίς δύναμιν είς τά μ.έρη 
έκεϊνα , δέν είχε πλέον ποέσβεις ούτε είς Εράτ, ούτε 
είς Κίβαν, ούτε είς Κοκάν· ή Αφγανιστάν ήτον 
έτοιμη είς πόλεμον καί αί συγκοινωνίας δλαι είχον 
διακοπή· οί δέ δύω εκείνοι έν Ινδία σκοπιωροί τής 
Αγγλικής δυνάμεως έφαίνοντο καταδικασμένοι είς 
θάνατον.

Αλλ’ ό Κ. Βουτένιεφ, πρέσβυς τού αύτοκράτορος 
τών Ρωσιών, τόν όποιον ή καθ’ ήμέραν αύξάνουσα 
τού Χάνη λύσσα ήνάγκασε νά εγκατάλειψη τήν Βο- 
[χάραν, δέν έπαυε τού ν’άπαιτήτούς Αγγλους αιχμα
λώτους. Συγχρόνως τότε ό υιός δικαστού τίνος τής 
έράτ, Ακουνζαδέχ - Σαλέχ - Μοχαμέτ ονομαζόμενος, 
ούτινος ή οικογένεια ώφειλε τήν ζωήν της εις ένα 
Αγγλον, τόν ταγματάρχην Τόδ, καί δστις έφαίνετο 
δτι είχεν αφιερώσει τάς ήμ-έρας του είς τό νά ώφελή 
τούς συμπολίτας τού έλευθερωτού του, άπεφάσισε νά 
Ιριψοκίνδυνεύση διά νά ύπάγη είς Βοχάραν πρός τόν 
λοχαγόν Κονόλλυν, εϊς τού όποίου τήν υπηρεσίαν 
διετέλει άπό πολλού. Τήν γενναιότητα τού Ασιανού 
τούτου, ίσην μέ τήν διάπυρον ευγνωμοσύνην του, 
είναι δίκαιον νά σηυ,ειώσωμεν ενταύθα.

έξ μήνας πρίν, φίλος τις τού ταγματάρχου Τόδ , 
ό λοχαγός Αββοτ, περί τής*είς Κίβαν πρεσβείας τού 
όποίου ώμιλήσαμεν ανωτέρω, άνεχώρησεν έκεϊθεν διά 
νά μεταβή εϊς Ρωσίαν· συμμορία δέ Κοζάκων τόν 
συνέλαβε καθ’ οδόν, έφόνευσε τούς ακολούθους του , 
τόν έλήστευσε καί τόν-ι ήχααλώτισεν. Ενώ εκειτο 
[καταγής, φρουρούμενος καί άναμένων τόν θάνατον , 
jΚοζάκος τις είσελθών εις τήν σκηνήν είπεν είς αύτόν· 
a Ηλθαν νά σ’ ελευθερώσουν, s Καί εύθύς νέος τι^ 
φορών ένδυμα Αφγανού άνεσήκωσε τό δέρμα τής 
σκηνής, επέταξε πρός αύτόν καί κλαίων έρρίφθη είς 
τάς άγκάλας του· a Χάρις τώ Θεώ! έφώναξε Περ-

άλλαι μέν διά Κούρδων, οίτινες τάς έρραπτον είς 
τά φορέματάτων, άλλαι δέ δι’ Ιουδαίων ή Περσών 
ίελεαζομένων διά χρημάτων, είχον φθάσει είς τόν 
προσόν δρον των. Εις τήν ανταπόκρισή αύτήν, δήμο 
σιευθεϊσαν έν μέρει, άνευρίσκομεν μέ έκπληξιν τό 
καθαρουργικόν—puritain—ύφος τών συγχρόνων τοΰ 
Κρόμβελ· τό θρησκευτικόν συμφέρον, άνώτερον παρά 
τώ Στόδδαρτ τών διπλωματικών ή πολεμικών συμ
φερόντων, κατακυριεύει τό πνεύμα καί τήν τύχην 
του, καί τά εξαίσια ταύτα αισθήματα τόν άποδει- 
κνύουσι πραγματικώς μέγαν. Ο λοχαγός Κονόλλυς , 
άποσταλείς, ώς καί ό Στόδδαρτ, πρεσβευτής παρά 
τώ βασιλεϊ τής Κοκάν, άπεφάσισε, λαβών έπιςνολήν 
τού συνταγματάρχου, ν’ άπέλθη πρός τόν συστρα
τιώτην του καί νά συμμερισθή τούς κινδύνους του. 
II άπόπειρα ήτον λίαν έπικίνδυνος, διότι ό Νάσρ- 
Ούλάχ έθεώρει τόν Κονόλλυν ώς τόν πρωταίτιον 
τού μεταξύ αύτού καί τών γειτόνων του πολέ
μου. 0 Μοχαμέτ-Αλής βασιλεύς τής Κοκάν, τόν 
έδωκε τήν άδειαν νά μεταβή είς Βοχάραν, έπί συμ
φωνία δμως τού νά τόν πληροφορήση μ.ετ’ακρίβειας 
περί τοΰ δρόμου δι’ού έμελλε νά διαβή ό εχθρός του. 
’Εννοείται δτι ό Νάσρ-Ούλάχ ΰπερεχάρη διότι καί 
άλλος Αγγλος ήρχετο νά έμπέση εϊς τάς παγίδας 
του· έσπευσε λοιπόν νά χορηγήση τήν συγκατάθεσίν 
του, καί ύπεσχέθη νά έλευθερώση αιχμάλωτόν τινα, 
δστις άνέλαβε νά φέρη εις τόν Κονόλλυν τήν βασι
λικήν επιστολήν, καί νά διαπεράση τόπον πλήρη 
κινδύνων καί στρατευμάτων, ό Κονόλλυς, γενό- 
μενος έν πρώτοις δεκτός είς τό βασιλικόν ςφατόπβδον, 
καθυποβληθείς έπειτα αύθαδώς είς άτόπους τινάς 
ερωτήσεις, λαβών ψύχραν υποδοχήν καί άποσταλείς, 
καλώς συνωδευμένος, εϊς Βοχάραν, κατέλυσεν είς τήν 
οικίαν τού εύγενούς Αβδ-Ούλ-Σαμήτ. ό Στόδδαρτ 
διέμενε τότε έν ασφαλεία εις τήν οικίαν τής ρωσι
κής πρεσβείας.

Αλλ ό’Εμίρης, φοβούμενος μήπως μείνη διαπαντός 
πλησίον τών Ριόσων, καί θέλων νά τόν βιάση νά 
έπανέλθη εις τήν οικίαν τού Αβδ-Ούλ Σαμήτ, δέν 
έπέτρεψεν είς τόν Κονόλλυν νά τόν ίδή, ένώ οί δύω 
φίλοι αποχωρισμένοι, δέν έπροσπάθουν είμή πώς νά 
παρευρεθώσιν είς τό αύτό μέρος· έπί τέλους, παρα- 
συρθεις άπό επιθυμίαν δικαίαν μέν άλλ’ όλεθρίαν , 
εγκατέλειψε τήν 11 Νοεμβρίου 1840 τήν ρωσικήν 
πρεσβείαν διά νά ύπάγη νά συζήση μετά τού φίλου 
του εις τοΰ Αβδ-Οΰλ-Σαμητ τήν οικίαν.

0 Νάσρ-Ούλάχ κατέστη λοιπόν , ώς έπεθύμει , 
κύριος καί τών δύω Αγγλων, ό πόλεμος τής Κα- 
οουλ έξηκολούθει, καί οί λαοί τής κεντρικής Ασίας 
έπνεον έκδίκησιν κατά τής δυνάμεως ήτις τούς έμά- 
βτιζε καί τούς συνέθλιβε πανταχόθεν. Η πρός τόν 
Κονόλλυν του Νάσρ-Ούλάχ διαγωγή ήτον άλαζών 
*«ί απειλητική· ό Αβδ-Ούλ-Σαμήτ έφοβεϊτο ή ύπε- 
κρινετο δτι έφοβεϊτο μήπως ή όργή τού μονάρχου 
γέση καί κατά τής κεφαλής του, καί διά τούτο προσ- 
όιωρίσθη κατάλυμα ιδιαίτερον εις τούς Αγγλους, καθώς 
και τρία τι./.ίάχ, ήτοι τεσσαράκοντα δύω δραχμαί 
Χ«θ ήμέραν. ’Επί ολόκληρον μήνα ό Κονόλλυς έζή- 
τει εϊ- μάτην νά παρουσιασθή εϊς τόν βασιλέα. Τήν 
2 δεκεμβρίου έπροσκάλεσαν καί τούς δύω αιχμαλώτους



104 — — 105 —
σιστί, «ε ηύρα τέλος πάντων ! Σήκωσε, κύριε, τήν 
κεφαλήν σου, καί τά δεινά σου έτελείωσαν.8 ό νέος 
ούτος ήτον ό Ακουγζαδέχ,, τάν όποιον είχε ςχίλει ό 
ταγματάρχης Τοδ είς άνεύρεσιν τοΰ Αββοτ, μέ λύτρα 
πλουσιότατα. Διαπεράσας τάς στέππας , μεταβάς 
από μίαν είς άλλην σκηνήν χωρίς νά όμιλή τήν γλώσ
σαν τών Κοζάκων, άποπλανηθείς πολλάκις έξ αιτίας 
τών ψευδών πληροφοριών τάς όποιας τόν εδιδον , 
βιασμένος νά παλαίγ πρός τήν κακοήθειαν τών ιδίων 
του ακολούθων, περιήλθε, καθ’δλαςτης τάς διευθύνσεις, 
τήν ερημ.ον διά νά εκπλήρωσή τήν θέλησιν τοΰ εύερ- 
γέτου του· καί χωρίς ν’άπελπισθή, εφθασεν είς τάς 
όχθας τής Κασπίας θαλάσσης όπου 8 δέν έβλεπε 
πλέον, ώς λ,έγει είς τήν διήγησίν του, ούτε πλοΐον 
είς τό πέλαγος, οΰτε καλύβην είς τάς στέππας, s 
καί δπου επέτυχε τέλος πάντων τόν δυστυχή λοχα
γόν, τόν όποιον μετέφερε σώον καί ύγειή είς τό 
πρώτον ρωσικόν φρούριον. Δέν έννοοΰμεν διατί ό 
λ.οχαγός Γρόβερ ονομάζει « πρώτης τάξεως άχρεΐον, 
(a regular scoundrel)s άνθρωπον τόσον πιστόν 
καί τόσον άφωσιωμένον, όστις φέρων 980 φλωρία 
είς τήν ζώνην του, έν τώ διας-ήματι είκοσι δύω ήμερών 
καθ’ άς έπλανάτο είς τήν έρημον, τά παρέδωκε σώα 
είςτόν λοχαγόν Αββοτ. £ξ μήνας μετά ταΰτα αύτός 
ούτος ό Ακουνζαδέχ, μή ευρών είς Κίβαν τόν φίλον 
καί κύριόν του Κονόλλυν , διευθύνθη μέ γενναιό
τητα είς Βοχάραν διά νά τόν φέρφ ειδήσεις καί χρή
ματα. σ Θά κινδυνεύσεις, τόν είπεν ό Χάνης Ούζου- 
ρούτ· ό Κονόλλυς έσφαλε μεγάλως παραδοθείς μόνος 
είς τόν βασιλέα τής Βοχάρας· θά τόν μεταχειρισθή 
καθώς καί τάν συνταγματάρχην Στόδδαρτ. » Μετ’ 
ολίγον Οέλομεν ϊδεΐ ότι έκινδύνευσε νά στβοηθρ καί 
τήν ζωήν του. Συλληφθείς είς τά όρια, οδηγηθείς 
ενώπιον τοΰ 'Εμήρ, δστις τόν παρετήρησεν ατενώς 
χωρίς νά προφέργ οΰτε λέξιν, έφυλακίσθη όμοΰ μέ 
τούς ύπηρέτας του. Κατώρθωσε μ’ δλον τοΰτο νά 
άνταποκριθή μέ τόν Κονόλλυν, καί είναι βεβαίως 
άξιον θαυμασμού τά νά βλέπφ τις τούς δύω τούτους 
φυλακισμένους τάν μέν ένα Ασιανόν, γεννημένον 
είς Εράτ , τόν δέ άλλον Εύρωπαϊον, γεννημένον 
είς Αονδ ΐνον, αιωνίως άγαπωμένους καί άπό τά 
βάθη αύτά τών ειρκτών των, καί συμβοηθουμένους 
άμοιβαίως μέχρι θανάτου.

11 ίςορία τών δύω Αγγλων αξιωματικών διεθρυλ- 
λήθη είς τήν Περσίαν, τήν Ινδίαν, καί τήν Εύρώπην, 
καί παντού έκίνησε γενικήν συμπάθειαν ύπέρ αύτών. 
Οΰτε ή Αγγλία, οΰτε ή Ρωσία αύτή τούς παρημέ- 
λησαν. Από τοΰ μηνάς φεβρουαρίου τοΰ 1839, ό 
Πότινζερ, πολιτικός πράκτωρ είς Εράτ, ό σέρ Ζόν 
Κυν, διοικητής τοΰ κατά τήν Καβούλ στρατού, ό 
πρεσβευτής σέρ Ού'ίλλιαμ Μακνάτεν, έπολιόρκουν τόν 
Κάσρ-Ούλάχ δι’άδιακόπων παραστάσεων καί απαι
τήσεων· ό αρχηγός τών μουλάδων ή ιερέων τοΰ.Εράτ, 
Χάν-Μουλά-Χάν, ήλθεν έκ μέρους τοΰ ταγματάρχου 
Τόδ, νάζητήσφ τήν ελευθερίαν τοΰ συνταγματάρχου- 
8 Σύ! μωαμεθανός, έρχεσαι νά μ.έ όμιλήσφς δι ένα 
άπιστον, » τόν είπεν ό ’Εμίρης καί τόν άπέπεμψεν. 
’Επειδή δέ ολαι αί προσπάθειαι άπέβησαν μάταιαι, 
έγεινεν ενέργεια ώστε νά ζητήσωσιν έκ συμφώνου τόν 
Στόδδαρτ οί Χάναι τής Εράτ καί τής Κίβας, ό

σουλτάνος τής Καβούλ καί οί πρέσβεις τής Πέτρου- 
πόλεως. Αλλ’ή σύμφωνος αυτή ένέργεια, ή τοσαύτη 
επιμονή έπειθον τόν Γίάσρ-Ούλάχ δτι ή ζωή τοΰ 
συνταγματάρχου έθεωρεΐτο πολύτιμος, καί δτι έπο- 
μένως θ’άπελάμβανε μεγάλα λύτρα κερδοσκοπών έπί 
τών αιχμαλώτων του. Ηλπιζε μάλιστα νά ώφεληθή 
εκ τής εύκαιρίας ταύτης διά νά έκτείνρ τά δρια τοΰ 
κράτους του. Ζητήσας έν τοσούτω άπό τήν βασίλισσαν 
τής Αγγλίας νά τόν παραχωρήσφ όμορους τινάς χώ
ρας, δέν ελαβεν οριστικήν άπάντησιν.

Ο δέ Στόδδαρτ, έχων πάντοτε τά αύτά ηρωικά 
άλλά τυφλά αισθήματα, κατέστενε σχεδόν άδύνατον 
τήν άπελευθέρωσίν του. Είς μάτην τόν έγραφον δτι 
ήτον ελεύθερος νά άναχωρήστ)· είς μάτην τής Καλ- 
κούτας αί Αρχαί τόν έσυμβούλευον νά φύγη άμα 
παρουσιασθή εύκαιρία. Υπακούων είς αίσθημα θεο- 
βλαβοΰς καθήκοντος, παρέτεινεν, έναντίον τής θελή- 
σεως καί αύτών τών άρχ ηγών του, τήν επικίνδυνον 
θέσιν του. Εν τώ μεταξύ τούτω έφθασεν ή έποχή, 
δτε ή Αγγλική εξουσία, κλονηθεΐσα είς Αφγανιστάν, 
καθώς καί η έν Καβούλ σφαγή, ένεθάρρυναν τόν βασι
λέα νά φονεύση δύω αιχμαλώτους, οίτινες δέν τόν 
έχρησίμευσαν είς τό νά άπολαύσφ δσα ηλπιζε.

Δύω περιστάσεις έπετάχυναν τήν καταστροφήν 
τοΰ δράματος. Μετά τήν σφαγήν τών στενών αύτής, 
τής Καβούλ οί μουλάδες έγραψαν είς τόν Χάνην τής 
Βοχάρας δτι οί ξένοι είχον έξολοθρευθή, καί δ'τι έάν 
έως τότε δέν έτόλμησε νά θανατώση τούς δύω του 
αιχμαλώτους, έδύνατο σήμερον ή νά τούς φονεύση ή 
νά τούς στείλφ είς εκείνους, α II έπιστολή αΰτη , 
λέγει ό Ακουνζαδέχ είς τήν διήγησίν του,έκαμε βαθυ- 
τάτην έντύπωσιν είς τόν Εμ.ίρην. β Διέταξε λοιπόν 
νά μεταφέρωσι τούς δύω Αγγλους είς αύστηροτέραν 
ειρκτήν καί νά τούς έκβάλωσι τά φορέματά των. 
Είς μίαν άπό τάς πτυχάς τών ίματίων τοΰ συνταγ
ματάρχου εύρον μολυβδοκόνδυλον καί χαρτία τά 
όποια ένεχειρίσθησαν είς τόν ’Εμίρην σημειωτέον 
δτι οί θηριώδεις εκείνοι άνθρωποι ύποπτεύονται τά 
μέγιστα τήν γραφήν καί τάς ιχνογραφίας τών Εύρω- 
παίων. Θελήσαντες λοιπόν νά μάθωσι τίς έφερε τά 
χαρτία έκεϊνα καί τί έσήμαινον, έδειραν άνηλεώς δύω 
ή τρεις κατά.συνέχειαν ημέρας τόν συνταγματάρχην, 
δστις, ύπομείνας καρτερικώς, δέν έμ.αρτύρησε τίποτε. 
Τέλος πάντων τήν 17 Ιουνίου 1811 ό Χάνης διέ
ταξε ό μέν Στόδδαρτ ν’άποκεφαλισθή έπί παρουσία 
τοΰ Κονόλλυ, είς τούτον δέ νά γείνη, πρότασις νά 
έξομώση τήν θρησκείαν του καί νά έναγκαλισθ ρ τήν 
μωαμεθανικήν διά νάσώση τήν ζωήν του. Μέ χεΐράς 
δεμένας καί σταυρωμένας έπί τοΰ στήθους, μετεφέρ- 
θησαν διά μέσου πλήθους απειραρίθμου είς τετράγω
νόν τινα άγοράν, δπου ό δήμιος έκοψε τήν κεφαλήν 
τοΰ Στόδδαρτ. Στραφείς έπειτα πρός τόν Κονόλλυν, 
τόν είπε· α Θέλεις νά γείνγ,ς μωαμεθανός; ό Εμίρης 
σέ χαρίζει τήν ζωήν σου. β—Δέν τήν έχαρίσατε οΰτε 
είς τόν Γιουσούφ (υπηρέτην τοΰ Στόδδαρτ), δστις 
ήτον ομόθρησκός σας, οΰτε είς τόν Στόδδαρτ, όστις 
έγεινε καταρχάς μωαμεθανός. Δέν γίνομαι έξωμότης- 
φονευσατεμε s. Καί εύθύς έξέτεινε τον τράχηλόν 
του, καί έπεσεν ή κεφαλή του· τά δέ πτώματα

ώιφοτέοων τών ηρώων έτάφησαν έντός λάκκων τούς έσπευσε νά φύγ-zj άπό τήν πόλιν πε,,ός, καί κρυφίως, 
όποιους είχον σκάψει πρό τών οφθαλμών των ολίγον έπροχώρησεν είς τάς στέππας καί έπέστρεψε σχεδόν 
_οίν τούς άποκεφαλίσωσιν. 0 Ακουνζαδέχ, γυμνω- άποθαμ.ενος είς τήν Ερατ.
ίε'ίς άπό δλατου τά πράγματα καί ευρών άσυλον είς Καί έν τοσούτω οί Αγγλοι, τών οποίων ή μετά 
τήν οικίαν φιλανθρώπου τινός εμπόρου Βοχαροΰ, τής Βοχάρας συγκοινωνία είχε διακοπή, ήγνόουν τά 

διατρέξαντα· ήτοιμάζον- 
το νά έπιπέσωσι κατά 
τών Αφγανών, καί όλαι 
τοΰ Βρετανικού ύπουρ- 
γείου καθώς καί τών έν 
Ινδία Αγγλικών Αρχών 
αί μέριμ.ναι είχον περιο- 
ρισθή είς τήν επικράτειαν 
εκείνην. Καί δταν άργό- 
τερον δ γενικός διοικητής, 
άναγγέλλων τούς κατά 
τών Αφγανών θριάμβους, 
άπήτησε τούς πρεσβευ- 
τάς , δέν έσώζοντο εϊμή 
μόνον τά πτώματά των.

Τά παθήματα τών δύω 
τούτων Αγγλων συνετά- 
ραξαν τήν Πετρούπολιν, 
τό Τεγεράν καί τήν Καλ· 
κούταν. Είς Λονδϊνον έ- 
συςήθη επίτηδες εταιρεία 
μόνον σκοπούμενον έχου- 
σα τά νά έκδικήσγ τά 
αίμα τών σφαγέντων, ή 
νά τούς έλευθερώση έάν 
έζων. Ανθρωπός τις μέ 
καρδίαν διάπυρον, μέ 
πνεύμα γενναΐον, ό λοχα
γός Γρόβερ, άποπειούμε- 
νος παραδόξως νά πιςεύσγ 
δτι έφονεύθησαν, καί άυ.»

Ζ, ,. , , ) >*φισσητων και τας αζ'.ο- 
πιστοτέρας μαρτυρίας , 
πολιώοκει τούς ύπουρ- 
γούς, έγέμισε τάς σήλας 
τών έ©ημερίδων μέ τά 
παράπονά του, έπεκαλε- 
σθη ολοκλήρου τής Εύρώ
πης τήν βοήθειαν κατά 
μονάρχου γείτονος τή 
Κίνας καί κατ’αύτοΰ το 
Βρετανικού υπουργείου , 
τά όποιον έκατηγόρει ώς 
έγκαταλείψαν τούς πρά- 
κτοράς του. Μετέβη είς 
Πετρούπολιν διά νά παρα - 
κινήσγ τόν κζάρ νά κάμη 
δ,τι δέν έκαμαν οί Αγ
γλοι, καί μέχρι τοιούτου 

4 βαθμού διήγειρε τήν γε
νικήν συμπάθειαν , ώσ
τε άλλος τις οϋχ ήτ- 
τον γενναίος, (ιεραπό
στολος διαμαρτυρούμε- 
νος) έπαρουσιάσθη προ»

(Φυλλάόιον 29, τόμ. Β')· 1ί.
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τείνων νά διατρέξγ τήν κεντρικήν Ασίαν διά νά σώσγ, 
εάν ζώσι, τούς συμπολιτας του. Απέπλευσε, λέγει ό 
λοχαγός Ι'ρόβερ, αφού ένηγκαλίσθη παρά τόν αίγια 
λόν τήν σύζυγον και τήν θυγατέρα του, φέρων τήν 
ίεράν Βίβλον εις την δεξιάν, καί όλος ήσυχος ώς νά 
άνεχώρει διά ολιγοήμερον ταξείδιον. » ό άνθρωπος 
ούτος ήτον ό δόκτωρ Ούόλφ, όστις, μετά τρεις 
άλλους ριψοκινδυνεύσαντας διά νά σώσωσιν άλλους, 
άπεφάσισε νά διακυβεύση και αύτός τέταρτος τήν 
ζωήν του.

Αφού διέτρεξεν άπειρους και τρομερούς κινδύνους, 
χωρίς άλλην προστασίαν από τό ιερατικόν του 
ένδυμα, έπανηλθεν έχων την πεποίθησιν ότι πάσα 
περαιτέρω απόπειρα θ άποβγ ματ αία , ότι ή διήγη- 
σις τού Ακουνζαδεχ είναι αληθέστατη, καί ότι οί 
δύω Αγγλοι αξιωματικοί έφονεύθησαν. Καί μ όλα 
ταΰτα ό Γρόβερ εξακολούθησε νά πιστευγ, ότι οί δύω 
συμπολΐταί του , ύπηρχον μεταξύ των ζώντων , 
καί ότι θά εύρίσκοντο εις άγνωστόν -τι φρούριον πρός 
τό όρεμβουργ η την Κασπίαν. Οί διϊσχυρισμοί του, 
καί τοι παράδοξοι καί υπερβολικοί, μανθάνουσιν εϊς 
τούς κυβερνητας τών έθνών ότι πρέπει νά φείδωνται 
τής ζωής τών κυβερνωμένων καί νά ύπερασπίζωνται 
τούς πράκτορας των. Ούτε αί κυβερνήσεις, ούτε οί 
ίδιώται εχουσι τό δικαίωμα τοΰ νά καταχρώνται τοΰ 
ηρωισμού· καί όςις θέλει ύπαλλήλους άφωσιωμένους, 
ανάγκη πάσα ν’άφοσιόνεται καί ό ίδιος εις αυτούς.

S. Μ.

2ΑΤ&ΒΡΙΑΝ.

ί’πάρχουσί τινες τοσοϋτον μεγάλην θέσιν κατέ· 
χοντες εν τή κοινωνία, τοσοϋτον άδιασπάστως συν- 
δεδεμένοι με τάς γενικάς τής εποχής των περιστά
σεις, ώστε βιογραφία των είναι ή ιστορία τοΰ αιώνας 
καθ’δν άκμασαν. Σπάνιοι όμως είναι εκείνοι, εις ους 
έδόθη τό ν’άντιπροσωπεύωσι ταυτοχρόνως τάς δύω 
όψεις τής κοινωνίας έν ή έζησαν, τήν δημοσίαν καί 
την ιδιωτικήν, καί νά κατασταθώσιν ηχώ τις, ούτως 
είπεΐν, τής ιδέας όλων καί τής συνειδήσεως ένός 
έκαστου, τοΰ γενικού αισθήματος καί τής μερικής 
σκέψεως. Αλλ’ό Σατωβριάν είχε τό μεγαλεΐον τούτο. 
0 βίος του είναι ή ιστορία καί ή μυθιστορία συνάμα 
τοΰ αΐώνός του- είναι έκφρασις έντελεςάση τής νεω- 
τέρας κοινωνίας, τών δισταγμών, των ταραχών, των 
τρικυμιών, τών σπαραγμών, τής πρός μέλλον άγνω
στον τάσεώς της. Κανείς δέν κατενόησεν ώς εκείνος 
τό κενόν τών παθών, την αόριστον ανάγκην τοΰ πι- 
στεύειν καί ώγαπαν, καί δέν αήδιασε προ τής ώρας 
τόν κόσμον κανείς δεν ή,σθάνθη θερμότερον ούτ’ έζω- 
γράφισεν εύστοχώτερον την άγνωστον εις τούς αρ
χαίους τής μελαγχολίας νόσον, την προσφιλή εκείνην 
καί όλεθρίαν ασθένειαν. Π ποίησις δέν τόν έγκατέ- 
λειψε πώποτε, ούτε όταν διήγε βίον πολυπράγμονα, 
καί ή μεμονωμένη, ή ποιητική, ή άεροβάμων ζωή 
του, ώς την ώνόμαζεν αύτός εκείνος ρίπτων, μακράν 
καί σπουδαΐον βλέμμα πρός τό παρελθόν του, συνε- 
βάδιζεν έν τώ μέσω τοΰ κόσμου τούτου τής θετικό

τατος, τών καταστροφών, τοΰ σάλου , μέ τούς υιούς 
τών ονείρων του καί με τάς θυγατέρας τών χιμαι
ρών του· καί ένώ συμπαρέδρευε μετά τών βασιλέων 
καί τών λαών, δέν κατελίμπανε τήν λύραν, την 
διερμηνεύονταν τά μυστικώτερα τής ψυχής του αισθή
ματα. Εζαίσιον τής μεγαλοφυίας προνόμιον! ό τών 
αρχαίων χρόνων ποιητής είναι ό ποιητής καί τών 
ενεστώτων, καί οί στέφανοι, μεθ’ών έστέφθη ή όγ- 
όοηκοντούτις κεφαλή, έπλέχθησαν από τε τών γερόν
των καί τών νέων τάς χεΐρας συνάμα. Σείς όσοι 
στενάζετε ύπό τά ερείπια τών θρόνων, τών θεσμών 
καί τών δοξασιών, άναγνώσατε έκ νέου τόν 'Perl· , 
καί Θά ΐδήτε πώς θέλετε κυριευθή άπό τό πάθος τής 
άπομονώσεως, τής αγάπης τών σκιερών δασών, καί 
άπό τήν δίψαν τών κυμάτων ά τινα τόν ώθησαν 
πρός τόν νέον κόσμον.

ιδού τό μέγα, τό άπαράμιλλον θέλγητρον τοΰ 
Σατωβριάν. Τόν δημόσιον βίον του διηγούνται αύτά 
τά έργα του· άλλ’ ή έπί τών πνευμάτων ακάθεκτος 
επιρροή του , αί μεταβολαί ή αί επαναστάσεις τάς 
όποιας ένήργησεν εις τάς ψυχάς, συγκροτοΰσι τόν 
αιώνιον καί μοναδικόν χαρακτήρα του, τήν άνεξάν- 
τλητον καλλονήν του.

Καί τά £/-εν υπομνήματα του θέλουσι τόν άπο- 
καλύψει ολόκληρον ημείς δέ άς όμκλήσωμεν έν συν- 
όψει περί τοΰ βίου του. ό Φραγκίσκος Ρενέ δέ Σατω- 
βριάν έγεννήθη εις Σαινμάλο τήν 4 Σεπτεμβρίου 
1768, άπό οικογένειαν τής όποιας ή ε'ύγενής κατα
γωγή έλογίζετο άπό τοΰ δέκατου αΐώνος. Ανετράφη 
χεταξύ δένδρων, ύπό τήν σκιάν συκομ.ορεών, πλησίον 
τοΰ φλοίσβου τών κυμάτων· καί ήρύσθη άπό τάς με- 
γάλας αύτάς σκηνάς τής φύσεως τήν άγρίαν εκείνην 
μεγαλοφροσύνην , τήν Θρησκευτικήν μελαγχολίαν 
καί τήν αίσθησιν τοΰ άπειρου, αίτινες τόν συνώδευ- 
σαν μέχρι τοΰ τάφου του. Αναχωρήσας εις Παρισίους 
περί τό 19 έτος τής ηλικίας του μέ δίπλωμα ά.ν- 
θυπολοχαγοΰ, διέτριψεν εκεί τριετίαν , έκάθησεν εις 
τάς βασιλικάς άμάξας, καί είδε τόν Μιραβώ καί την 
συντακτικήν σύνοδον. II έπανάστασις προώδευεν, οί 
εύγενεϊς μετενάστευον εϊς τάς όχθας τοΰ Φίνου· 
άλλ'ό νέος Σατωβριάν ήσθάνετο εαυτόν έλκυόμενον 
πρός μέρη απώτερα, Επεχείρησε λοιπόν τό 1791 
νά άνευρή τήν πολικήν θάλασσαν, ζητήσας δυτι- 
κοβόρειον διάβασιν άπό τήν άρκτώαν Αμερικήν. 
Φθάσας έκεϊ, έψαυσεν έκ παρόδου τήν άξιοσέβαστον 
χείρα τοΰ Βάσιγκτων, καί έπροχώρησεν εις τά βάθη 
τής νέας ηπείρου- Αποτεινάξας τήν κόνιν τοΰ αρχαίου 
κόσμου, έπήδησεν εις τούς λιμένας ώς ελεύθερα έλα- 
οος· ήσπάσθη τήν έρημον με άγαλλίασιν, περιεπλα- 
νήθη εις τά δάση, κατεμέτρησ» τούς χειμάρρους, καί 
ελούσθη εις τόν άορόν τών καταρρακτών. Μόνος εις 
τήν έρημον μετά τοΰ ουρανού , ανευρίσκει έκεϊ τήν 
ιδέαν τοΰ θεού, τήν όποιαν θέλει εντός ολίγου μετα
φέρει εϊς τήν πατρίδα του.

Μίαν τών ημερών, άφοΰ διέτρεξεν ερήμους καί 
δάση, προσήλθεν εις άγροτικήν τινα οικίαν καί παρε- 
κάλεσε νά τόν φιλοξενήσωσι. Καθήσας δέ παρά τήν 
εστίαν έπήρεν άπό τήν γην φύλλ,ον Αγγλικής τίνος 
έφημ.ερίδος όπου άνέγνωσε τά εφεξής· Flight of 
the King—Φυγή τοΰ βασιλέως. —ΐδού πώς έ” °’

τήν εις Βαρέν άναχώρησιν Αοδοβίκου τοΰ ΙΣΤζ τήν 
φυλάκισίν του καί τήν μόρφωσιν τοΰ στρατού τών 
μεταναστών, β Ενόμισα, λέγει εις τά ύπομνήματά 
του, ότι ήκουσα τήν φωνήν τής τιμής, καί παρήτησα 
τά σχ έδιά μου!» Απεφάσισε λοιπόν νά έπιςρέψη εϊς τήν 
Ευρώπην, καί έφθασε μετά φρικώδη τρικυμίαν εις τήν 
Αγγλίαν καί μετά ταΰτα εις Σαινμάλο. Τήν εποχήν 
εκείνην, περί τάς άρχάς τοΰ 1792 έτους, συνήψε 
γάμον μετά τής κυρίας Ουρανίας δέ λά Βίν Βουϊσσόν.

Μόλις νυμφευθείς, μετέβη είς τό στρατόπεδον τοΰ 
Κονδε καί παρευρέθη είς τήν εκστρατείαν τοΰ 1792. 
Πληγωθείς έπικινδύνως, έγκαταλειφθείς είς φάραγγά 
τινα, εύρεθείς καί ριφθείς εις στρατιωτικήν τινα άμα
ξαν, διελθών μετέπειτα τήν Γερμανίαν καί επαιτών 
τόν άρτον του, έφθασεν είς όστάνδ καί έκεϊθεν εις 
τήν Αγγλίαν, όπου έζησεν όκτώ έτη ασθενών, εργα
ζόμενος καί πάσχων μεγίστην ένδειαν. Τότε έδη- 
μοσιευσε τό πρώτον καί τό περιεργότερον τών συγ
γραμμάτων του, τό δοχί/aor περί τ&γ * έπανα- 
οτάσεωτ.

Τό 1800 ό Βοναπάρτης ήνοιξε τάς θύρας τής 
Γαλλίας εις τούς μετανάστας, καί ό Σατωβριάν έπα- 
νελθών ,έδημοσίευσεν εν έτος μετά ταΰτα τήν “Λτα-ίαν.

Incessu patnit Dea. ίΐ! ανατρέξατε είς τήν 
εποχήν ότε ό άστήο ούτος κατέβη άπροσδοκήτως 
από τόν ούρανόν, κομίζων φώς καί θερμότητα είς 
τήν τεθλιμμένην γην ! Ασπαίρουσα άπεσπάτο ά Γαλ
λία άπό τούς αιμοσταγείς βραχίονας τής έπαναστά· 
σεως, καί άνεζήτει τόν θεόν ύπό τήν κόνιν τών ναών 
της καί τών θυσιαστηρίων της τά έρείπια. Καί η 
μέν κοινωνία είχεν ήδη αρχίσει νά συμ,πηγνύεται, 
άλλ’ό εσωτερικός κόσμος, ό κόσμος τών ψυχών ήτον 
εισέτι βεβυθισμένος είς τό ζόφος τοΰ δισταγμού 
καί τής απελπισίας. Ω! ποιας παρηγοριάς ένέπλησε 
τάς έρημους καρδίας ά γλυκύφθογγος εκείνη λύρα , 
τής όποιας οί έναρμόνιοι ήχοι αντήχησαν αίφνης έν 
τώ μέσω τών ερειπίων, ψιθυρίζοντες τά μυστηριώδη 
τής νηπιότητος άσματα !

Διηγείται η άγια Γραφή ότι μετά τόν κατακλυ
σμόν, ό πατήρ τών ανθρώπων, άνοίξας τήν θυρίδα 
τής κιβωτού, άπίϋτει^ε zijr πε{urrepar ίόεϊγ εϊ 
χεχόπαχε τύ ίίάωρ ά.τό τής γής" καί ότι άζέ- 

αίτόγ ή πε^ιστε^ά τόιτοός έσπεξ>αγ, 
xai είχε (ρύ.Ι^οχ έ.ΙαΙας χάρφος εγ τω οτό/ιατι 
αυτής, ίΐ οργή τοΰ Κυρίου είχε πραΰνθή καί τά 
ΰδατα άπεσύρθησαν. Ούτω καί τότε, μετά τόν κατα
κλυσμόν τής έπαναστάσεως, ήτις είχε καταποντίσει 
πάντα, ή "ATada, ώς λ περιστερά τοΰ Νώε, έξήλθε 
τής κιβωτού διά νά ϊδή εάν ό κόσμος άλευθερώθη· 
άνέστρεψε καί έφερεν είς τόν λαόν τιμωρηθέντα καί 
μετανοοϋντα τό σημεΐον τής πίστεως καί τής ελπί- 
όος, τό φύλλον τής ελαίας. 0 κόσμος σκιρτά· τά 
πτη,νά κελαδοΰσι καί άναγγέλλουσιν είς όλας τάς 
καρδίας τήν ανατολήν τή, αύγής· ό ήλιος ζωογονεί 
τήν χλόην, καί ή δρόσος διαχέει έπί τών άνθέων 
"ούς μαγαοίτας της. Προαγγελθεν άπό τήν θείαν 
εκείνην πρόδρομον, τό ττγενμα τοΰ j^pKtci&riajioi 
εξέρχεται άπό τά ερείπια· σείει τήν κόμην του, έν- 
ούεται τόν μυστικόν του χιτώνα, καί εισέρχεται είς 
τόν κόσμον, όστις ρίπτεται είς τούς πόδας του καί

κατασπάζεται τάς χεΐράς του. Δόξα αιώνια είς τόν 
συγγραφέα τοΰ μεγάλου έκείνου βιβλίο», τοΰ άπο- 
δώσαντος πρώτου εις τήν Γαλλικήν κοινωνίαν τό 
θρησκευτικόν αίσθημα, τό όποιον είχεν άπολέσει έξ 
ολοκλήρου, ή εποχή αύτη είναι λαμπρότατη, αθά
νατος διά τόν Σατωβριάν, διότι ύπήρξεν έποχή^δημι- 
ουργίας εποχή άνακαλύψεως νέου κόσμου.

Αλλά τό σύγγραμμά του τούτο δέν άντήχησεν 
όλιγώτερον καί είς τόν φιλολογικόν κόσμον. Τόν 
καιρόν εκείνον ή δημοσίευσις βιβλίου έθεωρεΐτο 
ώς έξαίρετόν τι συμβεβηκός. Είναι αδύνατον σήμερον 
νά φαντασθώμεν πόσον τά πάθη διεπληκτίζοντο ένεκα 
μιας πολλάκις λέξεως. Αλλως τε, τά γράμματα ήσαν 
τότε τό μοναδικόν τοΰ πνεύματος καταφύγιον. Μόνη 
ή ποίησις έδύνατο νά ύπερπηδήσγ τόν διαγραφθέντα 
πέριξ τών ιδεών κύκλον, επειδή μόνη αύτή είχε 
πτερά. Η συζήτησις, ό επιούσιος ούτος άρτος 
τοΰ σημερινού βίου μας , δέν ύπήρχε , ή δ’ ελευθερία 
διεσώζετο ύπό τήν σκιάν τής φιλολογίας, ώς τό 
πάλαι ύπό τήν τών μύθων. Τό γ.ηΰιια τον χρι- 
στιαγισμαϋ έκλόνησε τούς παλαιούς τύπους, καί ώς 
άλλη τις έκρηξις έγέννησε τούς νεωτέρους. Οί τύποι, 
τό ύφος, αί ϊδέαι προσήγγιζον τήν φύσιν καί τήν 
ελευθερίαν, ώς κλώνες, έξέχοντες έξω τών κανονικών 
καί κεκομμένων συδενδριών, ώς κύματα διαυγή συν- 
τρίβοντα τάς έκ μαρμάρου δεξαμενάς διά νά έξα- 
πλωθώσιν ανεξάρτητα έπί τών πεδιάδων.

Είς δύω κυρίως αίτια οφείλεται ή σπανία επιτυχία 
άμφοτέρων τούτων τών συγγραμμάτων είς τήν καλ
λονήν των, καί εϊς τό επίκαιρον τής δημΰσιεύσεως. 0 
Ναπολέων έμάντευσε τήν μεγάλην δύναμιν, ήτις άνε- 
καλύπτετο δι’ αύτών· έστειλε λοιπόν τόν Σατωβριάν 
είς τήν πρεσβείαν τής Ρώμης καί ακολούθως είς 
Βαλαί. Αλλά τήν 21 Μαρτίου 180-4 ό δούξ Αγκέν 
έπεσε φονευθείς είς τάς τάφρους τής Βενσέν, καί 
τήν αύτήν ήμέραν ό Σατωβριάν έδιοκε τήν παραίτη- 
σίν του. ΐίπιχειρήσας έκ νέου περιηγήσεις, περιή/.θε 
τόν κόσμον, και έπανελθών άπό εύσεβή καί ένδοξον 
οδοιπορίαν έφερε τοός ρορ,τνρας καί τήν περνήγη· 
σίγ του, καί ώνομάσθη μέλος τής ακαδημίας, δια
δεχθείς, κατά παράδοξον σύμπτωσιν, άκαδημαϊκόν 
βασιλοκτόνον. Είσήλθεν εϊς τήν ακαδημίαν, άπεποιή- 
θη νά άπαγγείλγ, κατά τ-ήν συνήθειαν, τό έγκώμιον 
τοΰ Σχενιέ, καί έτόλμησε νά όμιλήση, περί ειρήνης 
έναντίον τής επιθυμίας τοΰ τότε δεσπότου. Ενθερ- 
ιος τής ελευθερίας εραστής, άπεδοκίμαζε τάς ποά- 
εις τοΰ αύτοκράτορος· αί δύω αύταί άκαταδάμαςηι 

φύσεις δέν έδόναντο νά συναντηθώσι, χωρίς νά συγ- 
κρουσθώσι καί νά συντριφθώσιν. Αποσυρθείς εις τήν 
εξοχήν, είς τήν κοιλάδα τίΰ ίϊνέ, δεν έξήλθεν είμή 
δτ’ έδυσεν ό Ναπολέων- ή ζωή του έκτοτε υπήρξε 
ζωή νέα , καί αύτός ό ίδιος τήν ώνόμαζε, τρίτην
πράξιν τοΰ δράματός του.

Τήν εποχήν ταύτην j-ού^ βιωτικοΰ του σταδίου 
ενθυμούνται οί πλειότεροι τών συγχρόνων μας. 
βγραίεν είς τήν εφημερίδα τών Σνζε/τήσεαγ, καί 
διά χαρακτήρων ανεξάλειπτων ένεχάραξε τήν με- 
γαλοφυΐαν του είς τά άρθρα του· ό ακατάσχετος 
οίστρος του, ή άκατα·«ητος όρμή τήν όποιαν ανέ
πτυξε κατά τήν,λογομαχία·», θέλουσι χρησιμεύσει ώς
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« Πιθανόν τό άνθρώπινον γένος νά μεγαλυνθή· 

άλλ’ είναι φόβος μη σμικρυνθϊ) ό άνθρωπος, μή άπο- 
λεσθώσιν έξοχοι τινες ιδιότητες τού νοός, μή ή φαν
τασία, ή ποίησις, αί τέχναι άποθάνωσιν είς τάς όπάς 
κοινωνίας κυψελοειδούς, δπου έ’καστος δέν θέλει είσθαι 
είμή μέλισσα, ή τροχός μηχανής, ή άτομον έντός 
τής ώργανωμένης ύλης, έάν ή χριστιανική θρησκεία 
έσβύετο, ήθέλομεν φθάσει διά τής ελευθερίας είς τήν 
κοινωνικήν άπολίθωσιν είς ήν έφθασεν ή Κνία διά 
τής δουλείας. »

όσοι εύτύχησαν νά συνοικειωθώσι μετά τού Σα· 
τωβριάν καί νά τόν γνωρίσωσιν έκ τού πλησίον, δύ- 
νανται μόνοι νά εϊπωσιν όποιος ήτον ό ιδιωτικός του 
βίος. Ημεΐς δέ δέν δυνάμεθα άλλως πως νά τόν έξει- 
κονίσωμεν, είμή άντιγράφοντες τά λόγια ταύτα τού 
Ρενέ, δταν όμιλή πεοί ποιητών καί λέγει·

α 0 βίος των είναι άφελής καί έξοχος ταυτο- 
χρόνως* ύμνούσι τούς θεούς μέ χρυσούν στόμα καί 
είναι οί άθωότεροι τών θνητών λαλοΰσιν ώς αθά
νατοι, καί ώς νήπια έξηγούσι τούς νόμους τής ύφη- 
λίου, καί δέν δύνανται νά καταλάβωσι τάς άπλους-έ- 
ρας βιωτικάς ύποθέσεις· έχουσι τεραστείας ιδέας 
περί θανάτου, καί άποθνήσκουσιν ώς βρέφη χωρίς νά 
τόν νοήσωσιν . »

Ουτω πως καί αύτός άπέθανε· σεμνός, απλούς, 
άξιοπρεπής, έμειδία πρός τήν φιλίαν καί τήν θρη
σκείαν, πρός γυναίκα καί πρός ίερέα κλαίοντας καί 
προσευχομένους παρά τλν κλίνην του. Ακούσας τόν 
θόρυβον τής φρικτής μάχης τών Παρισίων, άνηγέρθη 
καί ήθέλησε νά έκβή· η δραστήριος ένέργεια τής ψυ
χής του έτελείωσε μέ τάς λέξεις ταύτας· α Θέλω νά 
ίδώ! » άλλ’ αί άγυιαί ήσαν πλήρεις άνθρώπων μα- 
χομένων. Εμαθε τόν θάνατον τού αρχιεπισκόπου τών 
Παρισίων καί έχυσε τά τελευταϊά του δάκρυα. Μετά 
τινας ήμέρας, τήν 4 Ιουλίου, παρέδωκε τώ Θϊώ 
τό άθάνατον πνεύμά του.

Τό σώμά του θέλει άναπαυθή είς τόν παρ αύτού 
τού ίδίου έκλεχθέντα έρημον βράχον, πλησίον τού 
ήκεανού , τόν όποιον ήγάπησεν άνέκαθεν. Ας 
κάμψωμεν γόνυ ενώπιον τού τάφου καί τού μεγά
λου άνδρός, ούτινος έκεΐνος θέλει καλύψει τά 
οστά. Μή λησμονήσωμεν, άχάριστοι Γάλλοι! οτι 
εϊμεθα δλοι τέκνα του· δτι είναι ό πατήρ δλων τών 
ποιητών τούς όποιους ήγαπήσαμεν καί μέ τά 
άσιζατα τών όποιων άνετράφημεν. ’Εκείνος πρώτος 
μάς άνήγειρε καί μάς άπέδωκεν είς τήν θρησκείαν* 
έκεΐνος έτεινε χεΐρα πρός τήν ψυχήν τού αίώνός μας 
έγκαταλειφθεΐσαν έν τώ μέσω τών ερείπιων* εκείνος 
ήνοιξεν είς τήν χριστιανικήν ψυχήν τάς πύλας τής 
φυλακής είς ήν καθείοχθη άπό τόν υλισμόν, καί άπε- 
πλευσεν είς τόν ’ΐορδάνην διά νά φέρη έπί τών κατε- 
ξηραμένων χειλέων του σταγόνα έκ τού ύόατός του· 
έκεΐνος τέλος μάςάπέδωκε τήν μεγαλοφροσύνην, την 
καταφρόνησιν τών πραγμάτων, τόν έρωτα καί τήν 
λατρείαν τής τελειότητος, τής αιώνιας ταύτης πηγής 
τών έξόχων αρετών ....

Ξ. Μ.
(’Εκ τού Γαλλικού).

αιώνια ύποδείγματα' διότι τό δνομά του, ό κάλα
μός του θέλουσιν αναμφιβόλως διαιωνίσει τό εφή
μερου τοϋτο έργον. Το δημόσιον, τό όποιον άναγι- 
νώσκει άκόρεστον καθ’ ήμέραν τλν πρόσκαιρον καί 
άγονον τών έφημεριδογράφων εργασίαν, δεν εξετά
ζει ποτέ πόσοι κόποι καταβάλλονται, πόση γενναιό- 
της, πόση προσκαρτερία, πόσον θάρρος χρειάζεται. 
Η φωνή ρίπτει τούς ήχους της είς τόν αέρα, καί ό 
*ήρ δέν αντανακλά καν τήν ήχώ των τό δένδρον 
παραδίδει άνά έν τά φύλλα του εις δλους τούς ανέ
μους τοΰ ούρανοΰ, καί οί άνεμοι δέν άφίνουσιν ούτε 
ίχνος.

Καθ’ δλας τάς περιπετείας, καθ’ δλα τά μεγα
λεία, καθ’ δλα τά δυστυχήματα τοΰ πολιτικού του 
βίου, πρός ενα μόνον σκοπόν άπέβλεπε, πρός τήν ελευ
θερίαν. Ενθυμούμεθα καί θαυμάζομεν είσέτι τούς 
αγώνας δσους κατέβαλεν, έν τώ μέσω τών αλληλο
διαδόχων επαναστάσεων, διά νά συνοικειώση τούς 
παλαιούς βασιλείς μέ τάς νέας τών κοινωνιών απαι
τήσεις. Ηθέλησε νά σύνδεση τό παρελθόν μέ τό 
μέλλον διά λαμπράς τίνος καί στερείς άλύσεως, 
άλλ’ ή άλυσις συνετρίφθη βιαίως, καί τό παρελθόν 
έπεσεν είς τήν άβυσσον.

Περί τήν δύσιν τών ημερών του, ά άοιδός τής 
θρησκείας καί τής βασιλείας εύρέθη έν τώ μέσω τών 
ερειπίων τής νεότητός του. Διετήοησε τήν λατρείαν 
των· διότι, ώς δλαι αί εύγενεϊς ψυχαί, ήγάπα τήν 
δυστυχίαν· ώς δλαι αι γενναϊαι φύσεις, ήσθάνετο τήν 
άνάγκην τού προστατεύειν. Είχεν είδος τι ίπποτικού 
έρωτος δι’ δλα τά πεσόντα μεγαλεία, καί έν τώ 
μέσω τών περιπετειών τής δυνάμεως καί τής τύχης, 
έφαίνετο άναζητών πάντοτε τήν ηθικήν ιδέαν μεταξύ 
τών ήττηθεντων.

Από πολλών ετών ό Σατωβριάν είχε πάντη άπο- 
συρθή τού κόσμου. ΙΪ εποχή αύτή τής ζωής του δέν 
ανήκει είμή είς αύτόν μόνον καί είς μικρόν τινα 
άριθμόν εκλεκτών είναι ιερά τής φιλίας ιδιοκτησία, 
ενώπιον τής οποίας καί αύτός ό θαυμασμός οφείλει 
νά σιωπά.

II έν Α,βε-ω-βουά οικία του κατέστη έκτοτε 
ιερόν βήμα· έκεΐ ό συγγραφεύς τού Ρενέκ, ό όμηρος 
τής μελαγχολίας έτελείωσεν έν ειρήνη τό πολυσέ- 
βαστον γήρας του· έκεΐ ύπέκλεψεν άπό τό μέλλον 
τού τάφου του άποσπάσματά τινα τών Υπομνημά
των του, τά όποια διετήρησαν επιστήθιοι τινες φίλοι 
του. 0 διορατικός του νούς έπροφήτευσε τά μέλ
λοντα, καί αί προφητεΐαί του έζεπληρώθησαν ώς έκ 
θαύαατος έπ’ εσχάτων είς τήν Γαλλίαν. Εις έν τών 
άποσπασμάτων τούτων δημοσιευθέν πρό δεκαπέντε 
έτών άναγινώσκονται τά έφεξής·

ι. . . Δόγματα τολμηρότατα περί ιδιοκτησίας,περί 
ίσότητος, περί ελευθερίας διακηρύττονται εσπέρας
καί πρωί άπέναντι τών μοναρχών................άλλ έάν
ζητήση τις νά έγγίση μόνον τήν ιδιοκτησίαν, θέλουσι 
προκόψει μέγισται καταστροφαί αί όποϊαι δέν θέ
λουσι γίνει άνευ αιματοχυσίας· ό νόμος τού αίματος 
καί τής θυσίας υπάρχει πανταχού.®

Ακούσατε πρός τούτοις καί τήν φρικτήν ταύτην 
προφητείαν, ήτις ήοχισεν ήδη νά ίκπληρούται.

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ
ΤΗΣ ΒΡΑΖΕΑΟΝΑΗΣ.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΝΕΩΤΑΤΟΝ.

(Συ,ιχίια. Ίίε φυλλ*£ις» ΚΗ'.)

Η.
Ο APT ΑΝΙΑΝ ΤΑΞΕΙΔΕΪΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙ

ΚΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΠΛΑΝΣΙΕ ΚΑΙ 
ΣΪΝΤΡΟΦΪΑΣ.

Εκεντο τό ξενοδοχεϊον τού Μεγάλου Μονάρχου 
έπί μικράς τίνος οδού παραλλήλου μέ τόν λιαένα , 
χωρίς να φθάση μέχρι τού λιμένος αύτού· μικραί 
δε άλλαι οδοί έκοπταν, καθώς κόπτουν αί βαθυ.ίδες 
τάς δύω παραλλήλους γραμμάς τής κλίμακος,' τάς 
δύω μεγάλας τής οδού καί τού λιμένος εύθείας. 
Διά τών στενωπών τούτων έξήρχετο ό διαβάτης 
άπροσόοκητως άπο τον λιμένα εις τήν όδόν, καί 
άπό την όδόν είς τόν λιμένα.

•Ο ’Αρτανιάν έφθασεν είς τόν λιμένα , έ-κβήκεν 
είς μίαν τών στενωπών τούτων, καί εύρέθη άπροσ- 
δοκήτως έμπροσθεν τού ξενοδοχείου τού Μεγάλου 
Μονάρχου.

Η στιγμή είχεν έκλεχθή καταλλήλως, καί ενθύ
μισε* είς τόν .Αρτανιάν την αρχήν τού στα)ίου του 
εις τό ξενοδοχεϊον τού Γνησίου Μυλωνά τής κωυ.οπό- 
λεως Μών. Ναύται, οίτινες είχαν παίξει'τούς κύβους, 
έμάλοναν τότε καί έφοβερίζοντο μανιωδώς. ό ξενο
δόχος, ή σύζυγός του καί δύω ύπηρέται έπετήοουν 
κδημονούντες τον κύκλον τών κακών τούτων παικτών, 
άπό τό κέντρον τού όποίου ό πόλεμος έφαίνετο 
έτοιμος νά έκπηδήση ώπλισμένος μέ μαχαίρια καί 
μέ άξίνας.

Τό παιγνίδιον έν τούτοις έξηκολούθει.
Ανδρες δύω έκάθηντο έπί λίθινου καθίσματος, καί 

έφαίνοντο έπιτηρούντες τήν θύραν είς τήν κοουφήν 
όε τής αιθούσης, έμπροσθεν τεσσάρων τραπεζών, 
εκαθηντο οκτώ ανδρες άλλοι. Ούτε οί τού λίθινου 
καθίσματος, ούτε οί τών τραπεζών, έλάμβαναν ποσώς 
μέρος είς τήν σύγκρουσιν ή είς τό παιγνίδιον. ό 
Αρτανιάν ανεγνώρισε τούς δέκα τούτους ψυχρούς καί 
«διαφόρους θεατάς ώς τούς δέκα συντρόφου; του.

Η έρι; ηύξανεν. όλα τά πάθη έχουν, καθώς ή θά
λασσα, τήν παλίρροιαν αύτών άναβαίνουσαν καί 
κατα ο αίνου σαν φθάσας λοιπόν είς τόν παροξυσμόν 
τού πάθους του, εις τών ναυτών άνέτρεψε τήν τοά- 
πε,αν καί τά επάνω αύτής χρήματα. Η τράπεζα 
έπεσε , τά χρήματα έσκορπίσθησαν. Τήν αύτήν 
ο-ιγμήν, τό προσωπικόν δλον τού ξενοδοχείου έό 
«ιφθη είς τά χρήματα ταΰτα, καί ικανό; ’ αριθμό; 
λευκών νομισμάτων ήρπάγη, οί δέ άρπάσαντε; αύτά 
ϊφευγαν, ένώ οί ναύται έκατασπάρατταν άλλήλους.

Μόνοι οι δύω άνδρες τού λίθινου καθίσματος καί 
·’. «κτώ άνδρες τών τραπεζών, άν καί έφαίνοντο

ολωσδιόλου ξένοι καί άγνωστοι πρός άλλήλους, 
μόνοι, Χέγομεν, οί δέκα ούτοι άνδρες έφαίνοντο ώς 
νά έσυμφώνησαν νά μείνουν απαθείς έν μέσφ τών 
μανιωδών εκείνων κραυγών καί τού ήχου τού αργυ
ρίου. Δύω μόνοι έξ αύτών περιωρίσθησαν νά σπρό- 
ξουν μέ τόν πόδα τούς μαχητάς, πλησιάσαντας 
υποκάτω τής τραπέζης των.

Δύω άλλοι τέλος πάντων, άντί νά λάβουν μέρος 
είς τόν μέγαν τούτον θόρυβον, έβαλαν τάς χεϊράς 
των είς τόν κόλπον δύω άλλοι τελευταΐον άνέβησαν 
είς τήν έμπροσθεν αύτών τράπεζαν, καθώς οι θέ- 
λοντες νά μή πνιγούν, δταν καταλαμβάνωνται άπό 
έξαφνον πλημμύραν.

— Καλά, καλά, είπε καθ' εαυτόν ά Αρτανιάν 
δστις έβλεπεν έπιμελώς δλα τά περιστατικά ό'σα 
διηγη'θημεν, ιδού ωραία συλλογή’ προφυλακτικοί, 
ήσυχοι, συνειθισμένοι είς τούς θορύβους, γεννημένοι 
διά τάς πληγάς· εύγε μου ! ευτυχής έστάθην εις τήν 
εκλογήν μου.

Διαμιάς, έσυραν τήν προσοχήν του τά γινόμενα 
είς μέρος τι τής αιθούσης.

Οί δύω άνδρες, οί σπρόςαντες μέ τόν πόδα τούς 
μαχητάς , προσεβλήθησαν δι’ ύβρεων άπό τούς 
ναύτας, φιλιωθέντας ήδη πρός άλλήλους.

Είς έξ αύτών, μεθυσμένος κατά μέν τό ήμισυ άπό 
θυμόν, έξ ολοκλήρου δέ άπό ζύθον, ήλθε μέ τόνον 
απειλητικόν νά έρωτήση τόν μικρότερον τών δύω 
σοφών, έν τινι δικαιώματι ήγγιξε μέ τόν πόδα 
του πλάσμ.ατα τού παναγάθου Θεού τά όποια δεν 
ήσαν σκύλοι. Τούτο δ’ έρωτήσας, καί θέλων νά 
δείξη προφανώς πρός ποιον απεύθυνε τήν έρώτησιν, 
έβαλε τόν χονδρόν του γρόνθον είς τήν μύτην τού 
νεοσυλλέκτου τού Αρτανιάν.

0 άνθρωπος ούτος έκιτρίνισε, χωρίς νά διακριθή 
εντελώς αν έκιτρίνιζεν άπό φόβον ή άπό θυμόν. Τούτο 
βλέπων, ό ναύτης έσυμπέρανεν δτι έκιτρίνιζεν άπο 
φόβον, καί έσήκωσε τόν γρόνθον του μέ τόν προφανή 
σκοπόν νά τόν καταφέρη έπί τής κεφαλής τού ξένου. 
Αλλ’ό φοβερισθείς, χωρίς νά φανή διόλου δτι έκι- 
νήθη, έδωκεν είς τόν στόμαχον τού ναύτου τόσον 
τραχύ κτύπημα, ώστε ούτος έπεσε κυλισθείς είς τήν 
άκραν τής αιθούσης μέ κραυγάς τρομεράς. Τήν αύτήν 
στιγμήν, κινούμενοι άπό φιλοτιμίαν συνεταιρισμού, 
οί σύντροφοι δλοι τού νικηθ έντος έπέπεσαν κατά τοΰ 
νίκη τού.« - , , » » £ /Ο τελευταίος ούτος, με την αυτήν αταραξίαν της 
όποιας καί πρότερον έδωκε δείγματα, χωρίς νά 
πράξη τήν άφροσύνην τού νά φέρη χεΐρα είς τα δπλα 
του, ήρπασεν άγγεΐον ζύθου, έχον σκέπασμα άπό 
κασσίτερον, καί έφόνευσε δμω ή τρεις έκ τών έφορ- 
μησάντων· έπειτα, ένώ έμελλε νά τόν καταβάλη ό 
αριθμός, οί έπτά άλλοι σιωπηλοί, οί καθήμενοι έντός 
τής αιθούσης καί μένοντες έως τότε ακίνητοι, ένόη
σαν δτι έπρόκειτο περί αύτών τών ίδιων, καί ώρμη- 
σαν είς βοήθειάν του. * ,

Είς τόν αύτόν καιρόν, οί δύω αδιάφοροι τής θύρας 
έστράφησαν καταιβάζον τες τά όφρύδια, τό όποΐοχ 
έσήμαινεν δτι είχαν άμετάθετον άπόφασιν νά έπι- 
πέσουν όπισθεν κατά τού εχθρού, άν ό έχθρός αύτός 
δέν έπαυε τήν προσβολήν του.
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φύλακες δ'.αβαίνοντες κατά τύχην,καί περιεργίας χάριν 
είσελθόντες είς τήν αίθουσαν, έσυμπεριλήφθησαν 
εις την ταραχήν, καί έφαγαν παρά ριίαν τεσσαρά
κοντα.

Οί Παρισιανοί έκτύπουν ώς κύκλωπες, φυλάτ- 
τοντες τοιαύτην ενότητα καί τοιαύτην τακτικήν εις τό 
εργον των, ώςε ητον τώ οντι εύχάριςον θέαμα· τέλος 
πάντων, ύποχρεωθέντες νά ύποχωρήσουν είς τόν άριθ
μόν, ώχυρώθησαν όπισθεν της μεγάλης τραπέζης, την 
όποιαν έσηκωσαν έκ συμφώνου τέσσαρες, ένώ οί δύω 
άλλοι, ώπλισμένοι καθείς μέ σκαμνίον, καί μετα- 
χειριζόμενοι αύτό ώς γιγαντώδη κόπανον, κατέβα
λαν δι’ένός κτυπήματος οκτώ ναότας, έπί της κεφα
λής τών οποίων κατέφεραν τόν τερατώδη των κατα- 
πέλτην.

Οί πληγωμένοι έκειντο ήδη καταγής, καί ή αί
θουσα γεμάτη ήτον άπό κραυγάς καί κονιορτόν, όταν 
ό Αρτανιάν, εύχαριστηθείς είς τήν δοκιμήν ταύτην, 
έπροχώρησε μέ τό ξίφος είς τήν χεϊρα, καί, κτύπων 
μέ τήν λαβήν οσας ευρισκεν όρθάς κεφαλάς, έκραξε 
ςεντορείως· '^άι! καί ή κραυγή του έδωκεν εύθύς πέρας 
είς τήν πάλην. Απεσύρθησαν τότε όλοι άπό τό κέν- 
τρον είς τήν περιφέρειαν, είς τρόπον ώστε ό Αρτα- 
νιάν εΰρέθη απομονωμένος καί έξουσιαστής.

— Τί είναι; ήρώτησε μετά ταΰτα τήν συνέλευσιν 
μέ τάν μεγαλοπρεπή φωνήν τοΰ Ποσειδώνος, προ- 
φέροντος τό quos ego τοΰ Βιργιλίου.

Τήν αύτήν ςιγμήν, καί είς τόν πρώτον τής φωνής 
ταύτης ήχον (άκολουθοΰμεν τήν μεταφοράν τοΰ Βιρ
γιλίου), οί νεοσύλλεκτοι τοΰ κυρίου Αρτανιάν, άνα- 
γνωρίζοντες καθείς ιδιαιτέρως τόν κυριάρχην του, 
έπαυσαν διαμιάς καί τούς θυμούς των, καί τά κτυ
πήματα τών σανίδων, καί τών σκαμνιών τά σφεν- 
δονήματα,

Οί ναΰται πάλιν, βλέποντες τό μακρόν εκείνο ξίφος 
γυμνόν, τό άρειμάνιον έκεϊνο ήθος καί τόν εύλύγις-ον 
βραχίονα ερχόμενα είς βοήθειαν τών εχθρών των, 
καί άνδρα όστις έφαίνετο συνειθισμένος είς τήν αρ
χηγίαν, καί οί ναΰται, λέγομεν, έπεριμάζευσαν τούς 
πληγωμένους καί τά σταμνία των.

Οί Παρισιανοί έσφόγγισαν τό μέτωπόν καί έπροσ 
κύνησαν τόν αρχηγόν των.

ό Αρτανιάν έδέχθη άπειρα φιλοφρονήματα έκ 
μέρους τοΰ ξενοδόχου τοΰ Μεγάλου Μονάρχου.

Καί τά έδέχθη ώς άνθρωπος γνωρίζων ότι δέν 
τοΰ προσφέρεται τίποτε παρ’άξίαν, καί έπειτα είπεν 
ότι, έωσότου έτοιμ.ασθή τό δεϊπνον, έπήγαινε νά 
περιδιαβάση είς τόν λιμένα.

Παρευθύς, έκαστος τών στρατολογηθίντων, έννοή- 
σας τήν πρόσκλησιν, λαβών τόν πϊλόν του καί τι- 
νάξας τόν κονιορτόν τοΰ φορέματός του , ήκολοόθησε 
τόν Α οτανιάν.

Αλλ’ό Αρτανιάν, καί τοι άσκόπως περιφερόμενος, 
καί τοι έξετάζων όλα τά πράγματα, όέν έστάθη 
πούποτε.· διευθύνθη πρός τήν παραλίαν, καί οί δέκα 
εκείνοι άνδρες, παροργισθέντες ότι έβλεπεν ό είς 
κατόπιν του τόν άλλον, άνησυχ οΰντες ότι ευρισκαν 
είς τά δεξιά, είς τά αριστερά, είς τά όπίσω των, 
συντρόφους τούς όποιους δέν έπερίμεναν, τόν ήκολού-

θησαν ρίπτοντες μανιώδη πρός άλλήλους βλέμματα.
Μόνον όταν έφθασαν είς τό βαθύτερον καί άπώ- 

τερον τών άμμων τοΰ αίγιαλοΰ μέρος, ό Αρτανιάν, 
χαμόγελών διότι τούς έβλεπεν άποφεύγοντας άλλή
λους, έστράφη πρός αύτούς, καί, κινών τήν χεϊρα είς 
σημεϊον ειρήνης, είπεν·

-— Αι! αί ! κύριοι, άς μή κατατρωγώμεθα μεταξύ 
μας· είστε γεννημένοι νά ζήτε μαζί καί νά συνεν- 
νοήσθε καθ’όλα, καί όχι νά κατατρώγεσθε.

Τότε πάσα δυσπιστία έπαυσεν, οί άνδρες εκείνοι 
άνέπνευσαν ώς έξερχόμενοι άπό νεκρικήν λάρνακα, 
καί έκυττάχθησαν εύχαρίστως. Μετά τήν έξέτασιν 
ταύτην, έστρεψαν τούς οφθαλμούς πρός τόν άρχηγόν 
των, ός-ις, γνωρίζων πρό πολλοΰ τήν μεγάλην τέχνην 
τοΰ νά όμιλί) είς άνθρώπους τοιαύτης φύσεως, αύτο- 
σχεδίασεν είς αύτούς τήν άκόλουθον μικράν ομιλίαν, 
μέ τόνον όλως γασκωνικόν.

— Κύριοι, ήξεύρετε όλοι ποιος είμαι. Σάς ές-ρα- 
τολόγησα , διότι σάς έγνώριζα άνδρείους, καί ήθελα 
νά σάς κάμω μετόχους ένδοξου έπιχειρήσεως. Φαν- 
τασθήτε ότι, έργαζόμενοι μετ’έμοΰ, έργάζεσθε ύπέρ 
τοΰ βασιλέως. Σάς προλέγω μόνον ότι, άν φανε
ρώσετε τό παραμικρόν άπό τήν ΰπόθεσιν ταύτην, θά 
βιασθώ νά σάς σπάσω άμέσως τήν κεφαλήν όπως 
ήμπορέσω εύκολώτερα. Δέν άγνοεΐτε, κύριοι, ότι τά 
μυστήρια τοΰ Κράτους είναι φαρμάκιον θανατηφόρον 
έν όσω τό φαρμάκιον αύτό εύρίσκεται κλεισμένον είς 
τό κιβώτιον, καί τό κιβώτιον αύτό είναι καλά σφα- 
λισμένον, δέν βλάπτει ποσώς· άλλ’έκτός τοΰ κιβω
τίου φονεύει. Τώρα, έλάτε πλησίον μου, καί θά μά
θετε άπό τό μυστήριον τοΰτο όσον μέρος ήμπορώ νά 
σάς είπώ.

όλοι έπλησίασαν μέ μέγίστην περιέργειαν.
— Πλησιάσατε, ήκολούθησεν ό Αρτανιάν, καί τό 

πουλίον ό,που πέτα ύπεράνω τών κεφαλών μας, τό 
κουνέλιον ό,που παίζει είς τήν άμμον τοΰ αίγιαλοΰ, 
τό όψάριον ό,που πηδά έξω τοΰ υδατος, προσέχετε 
μή μάς ακούσουν. Πρόκειται νάμάθωμεν καί ν άναφε- 
ρωμεν είς τόν κύριον γενικόν έπιμελητήν τών οικονο
μικών πόσον τά αγγλικόν λαθρεμπορίαν βλάπτει 
τούς έμπορους τής Γαλλίας. ®ά έμβώ παντού καί 
θά τά ίδώ όλα. Είμεθα πτωχοί άλιεΐς τής Πικαρ- 
δίας, τούς οποίους ή τρικυμία έρριψεν εις τό παρά
λιον. Εννοείται ότι θά πωλοΰμεν όψάρια ώς καθαυτό 
άλιεΐς. Μόνον, ήμποροΰν νά μαντεύσουν ποιοι είμεθα 
καί νά μ.άς ενοχλήσουν· όθεν είναι άναγκαιοτατον 
νά ήμεθα είς κατάστασιν άμύνης. ιδού διατί σάς 
έδιάλεξα ώς άνδρας τολμηρούς καί νοήμονας. ©ά 
ζήσωμεν ζωήν καλήν, καί δέν θά τρέξωμεν μεγαν 
κίνδυνον, διότι έχομεν όπίσω μας προστάτην ισχυρόν, 
καί, χάρις είς αύτόν, δέν θά ευρωμεν έμπόόια. Εν 
μόνον πράγμα μοΰ προξενεί ανησυχίαν, πλήν έλπίζω 
ότι, μετά σύντομον έξήγησιν, θά μέ απαλλάξετε καί 
άπ’αύτήν τήν άμηχανίαν. Τοΰτο δέ είναι ό φόβος 
μήπως φέρω μ,αζίμου πλήρωμα άλιέων ανόητων, τό 
όποιον μεγάλως θά μάς δυσζ,ολεύσνι, ένώ, άν κατά 
περίστασιν γναι μεταξύ σας άνθρωποι ρωρίζοντες 
τάν θάλασσαν ....

— Ω! αύτό μη σέ πειράζη,, είπεν είς τών νεο
συλλέκτων τοΰ Αρτανιάν· έγώ έχρημάτισα τρία έτη

αιχμάλωτος τών πειρατών τοΰ Τουνεζίου, καί γνω 
ρίζω τά τής ναυτιλίας ώς ναύαρχος.

— Βλέπετε , είπεν ό Αρτανιάν , τί θαυμαστόν 
πράγμα είναι ή τύχη !

0 Αρτανιάν έπρόφερε τάς λέζεις ταύτας μέ άπε- 
ρίγραπτον ύφος προσποιητής άπλότητος· καθότι ό 
Αρτανιάν έγνώριζεν αξιόλογα ότι τό θΰμα τοΰτο τών 
πειρατών ήτον!πειρατής παλαιός ό ίδιος, καί τόν είχεν 
έν γνώσει στρατολογήσει ώς τοιοΰτον. Αλλ’ό Αρ- 
τανιάν όέν έλεγέποτε περισσότερα παρ’ όσα είχεν 
άνάγκην νά είπή, θέλων ν’άφίνη, τούς ανθρώπους είς 
αμφιβολίαν· ηύχαοιστήθη λοιπόν είς τήν έξήγησιν 
ταύτην, καί έδέχθη τό άποτέλεσμα χωρίς νά δείξη 
ότι τόν μέλει διά τήν αιτίαν.

— Καί έγώ, είπεν άλλος δεύτερος, έχω, κατά 
περίςασιν, θειον διευθύνοντα τάς έργασίας τοΰ λιμέ- 
νος τής Ροσσέλλης. Μολονότι παιδίον, έπαιζα μέ 
τάς λέμβους, καί ηξεύρω τώρα νά δουλεύω τό κωπίο· 
καί τό πανίον, προκαλών, κατά τοΰτο τόν πρώτον 
ναύτην τοΰ κόσυ.ου.

Καί αύτός δέν έψεύδετο περισσότεοον άπό τόν 
άλλον, διότι είχε κωπηλατήσει έξ ετη είς τά κάτεργα 
τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας είς τόν λιμένα τοΰ Σιοτά.

Αύω άλλοι έόείχθησαν ειλικρινέστεροι, καί ώμο- 
λόγησαν άπλώς ότι υπηρέτησαν ώΐς πλοΐον βασιλικόν, 
ώς στρατιώται σωφρονιζόμενοι· λέγοντες δέ ταΰτα, 
δέν έκοκκίνιζαν ποσώς, ό Αρτανιάν εύρέθη λοιπόν 
αρχηγός δέκα πολεμιστών καί έξ ναυτικών, έχων 
συγχρόνως στρατόν ξηράς καί θαλάσσης, πράγμα τό 
όποιον θά έκαμνε τόν Πλανσιέ νά ύψηλοφρονήσγ με
γάλως, άν ό Πλανσιέ έγνώριζε τό περιστατικών 
τοΰτο.

Δέν έπρόκειτο λοιπόν περί άλλου τινός πλέον, εϊμή 
περί τής γενικής διαταγής, καί ό Αρτανιάν τήν εδωκε 
σαφή καί όριςτκήν. Διέταξε τούς ς-ρατιώτας τούτους 
νά ήναι έτοιμοι ν’ άναχωρήσουν είς Αγην, άκολου- 
θοΰντες, οί μέν τήν παραλίαν τήν φέρουσαν είς Βρε- 
σκάν, όί δέ τήν είς Ανβέρσαν φέρουσαν όδόν.

Τό σύνθημα τής συνέντεύξεως έδόθη, λογιζομένης 
τής καθημερινής πορείας, μετά δεκαπέντε ήμέρας 
απο τότε, είς τήν πρώτην πλατείαν τής Αγης.

0 Αρτανιάν έσύστησεν εις αύτούς νά ένωθοΰν, 
όπως ήθελαν καλήτερα, κατά συμπάθειαν άνά δύω. 
Αύτός ό ίδιος έδίάλεξε, μεταξύ τών όλιγώτερον χρ

προσώπων, δύω στρατιώτας τής φρουράς, 
"ους όποιους είχε γνωρίσει άλλοτε, καί μόνα ελατ
τώματα έχοντας ότι ήσαν χαρτοπαΐκται καί μέθυσοι. 
01 άνδρες ούτοι δέν είχαν χάσει πάσαν ιδέαν πολι- 
"’•σμοΰ, καί, άν τά ένδύματά των ήσαν καθαρώτερα, αί 
’ώρδίκι των θ’άρχιζαν πάλιν νά κτυποΰν. ό Αρτα- 
νιάν, θέλων νά μή διεγείρφ τήν ζηλοτυπίαν τών 
άλλων, είπεν είς τούς λοιπούς νά περάσουν εμπρός· 
εφύλαζε δέ τούς δύω προτιμηθέντας, τούς ένδυσε 
ίΛε '-δικά του φορέματα, καί άνεχώρησε μετ’αύτών.

Είς αύτούς λοιπόν, τούς όποιους έδειξεν ότι έτίμα 
Ρ·ε πλήρη εμπιστοσύνην) ό Αρτανιάν έκαμε ψευδή 
διακ,οίνωσιν, θέλων δι’αύτής νά έξασφαλίση τήν επι
τυχίαν τής εκστρατείας. Τούς ώμολόγησεν ότιέπρό, 
χΐιτο, όχι νά ίδοΰν πόσον τό άγγλικόν λαθρεμπόρων 
ίβλαπτε τούς εμπόρους τής Γαλλίας, άλλ’άπ’έναντίας

πόσον τό γαλλικόν λαθρεμπόρων ήδύνατο νά βλάψη 
τούς έμπόρους τής Αγγλίας. Οί άνδρες έκεΐνοι έδει
ξαν οτι επεισθησαν, καί επείσθησαν πραγματικώς. 
0 Αρτανιάν ήτον βεβαιότατος ότι, είς τήν πρώτην 
κραιπάλην των, όταν θα ήσαν μεθυσμένοι ώς νεκροί, 
ό είς έκ τών δύω θά έφανέρονε τά μέγα μυστήριον 
είς τήν συμμορίαν δλην. Τό τέχνασμά του λοιπόν 
τοΰ έφάνη άλάνθαστον.

Δεκαπέντε ήμέρας άφοΰ όσα εϊπαμεν ήκολούθησαν 
είς Καλ.αι, ο στρατός όλος εΰρίσκετο συναθροισμένος 
είς Αγην.

Τότε ό Αρτανιάν ένόησεν ότι όλοι οί στρατιώται 
του, δείχνοντες νοημοσύνην άξιοσημείωτον, είχαν 
ήδη μεταμορφωθή είς ναύτας, κατά τό μάλλον ή 
ήττον παθόντας άπό τρικυμίαν.

0 Αρτανιάν τούς άφησε νά κοιμηθούν είς καπηλείαν 
εύτελές τής Κιουκίρκ-Στράτ, αύτός δέ κατέλυσεν είς 
πλούσιον ξενοδοχεΐον έπί'τής μεγάλης διώρυγος.

Εμαθεν ότι ό βασιλεύς τής Αγγλίας είχεν επι
στρέφει πλησίον τοΰ συγγενούς του Γουλ'.έλμου Β 
τοΰ Νασσώ , στατχοΰδερ τή,ς Ολλανδίας. Εμαθεν 
άκόμη ότι ή άρνησις τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου τοΰ 
ΙΑ είχε ψυχράνει όπωσοΰν τήν χορηγηθεϊσαν είς αύτόν 
έως τότε προστασίαν, καί ότι επομένως ά τήγεμών 
ούτος είχε περωρισθή εις μικράν τινα οικίαν τοΰ 
χωρίου Σιεβένιγγεν, κειμένου είς τήν άμμους της 
παραλίας, καί μόλις άπέχοντος τής Αγης μίαν 
λεύγαν.

Εκεί, έλεγαν, ό δυστυχής εξόριστος παοηγορεϊτβ
Λ , , .Ζ , -Ζ , . 1 · 1όια την εςοριαν του κυτταζων, με την χαρακτηρι- 
ζουσαν ιδίως τούς πρίγκιπας τής γενεάς του μελαγ
χολίαν, τό·αχανές έκεϊνο πέλαγος τής Αρκτου, τά 
όποιον τόν έχώριζεν άπό τήν Αγγλίαν του , καθώς 
έχώρισεν άλλοτε τήν Μαρίαν Στουάρτην -άπό τήν 
Γαλλίαν. Εκεί, όπισθεν δένδρων τινών τοΰ ώοαίου 
όάσους τοΰ Σιεβένιγγεν, έπί τής λεπτής άμμου 
όπου βλαστάνουν αί χρυσαϊ έρεϊκαι τής παραλίας, 
Κάρολος ό Β’ έβλάστανεν ώς αύται, δυστυγέστερος 
όμως αύτών , διότι έζη άεννάως διαλογιζόμενος, καί 
ήλπιζε καί άπηλπίζετο άλληλοδιαδόχως.

Ο Αρτανιάν έπροχώρησε ποτέ έως τό χωρών- Σιε- 
βένιγγεν , θέλων νά βεβαιωθή καλώς δι’όσα έλεγαν 
περί τοΰ βασιλέως έκείνου. Καί είδε τώ όντι Κά
ρολον τόν Β σκεπτικόν καί μόνον, έξερχόμενον άπό 
μικράν τινα θύραν κοινωνοΰσαν μέ τό δάσος, καί 
περιπατοΰντα έπί τής παραλίας, περί τήν δύσιν τοΰ 
ήλιου, χωρίς μήτε καν νά έλκύσγ τήν προσοχήν τών 
άλιέων, οίτινες, έπιςρέφοντες τό έσπέρας, έσυραν, ώς 
οί άρχαϊοι ναΰται τοΰ Αιγαίου, τά πλοιάριά των 
είς τ,ν άμμον τοΰ αίγιαλοΰ.*

0 Αρτανιάν έγνώρισε τόν βασιλέα, Τόν είδε προσ- 
ηλόνοντα τό σκυθρωπόν του βλέμμα είς τήν άμετρον 
εκτασιν τών ύδά των, καί άπορροφώντα είς τό ώχρόν 
του πρόσωπόν τάς έρυθράί άκτΐνας τοΰ ήλιου, περι- 
κοπτομένου ήδη άπό τήν μελάσαν γραμμήν τοΰ όοί- 
ζοντος. Επειτα, ό Κάρολος έμβήκεν είς τήν έρημον 
οικίαν του, πάντοτε μόνος, πάντοτε βραδύς καί με- f 
λαγχολικός, διασκεδάζων ν’ άκούη τρίζουσαν ύπό 
τούς πόδας του τήν εύκολότριπτον καί εύκολοκίνητον 
άμμον τής θαλάσσης.
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δημαρχείο·;. Μετά τούτο, έπεβίβασε, χωρίς νά τούς τό κοινοβούλιον, καί ό Μώγκ ύπερασπί,ων αύτό, 
ϊ$-5ί κάνεις, είς τό βαθύ σκότος τής νυκτός, τούς έξ Ιέκηρύχθήσαν εχθροί καταλλήλων, 
εκ τών στρατιωτών του, τούς άποτελούντας τάνΐ ή Μώγκ λοιπόν καί ό Λαμπέρτ έστοχάσθησαν 
στρατόν τής ξηράς· καί κατά τήν άνάβασιν τής|χατά πρώτον νά σχηματίσουν καθείς ίδιον στρατόν, 
παλίρροιας, περί τήν τρίτην ώραν τής πρωίας, άπε- ό Μώγκ είς τόν Σκωτίαν, δπου ήσαν οί πρεσβυτε- 
πλευσεν εργαζόμενος έπιδεικτικώς μέ τούς τέσσαρας ρ-,κοί καί οί βασιλικοί, δηλαδή οί δυσάρεστοι· ό Λαμ- 
άλλους, καί έμπιστευόμενος είς τήν έπιστήμνιν τοΰ |πέρτ είς τό Λονδΐνον, δπου εόρίσκετο^ καθώς πάντοτε 
χατειιγά,ρου του, ώς νά ήτον ούτος ό πρώτος όδηγος|·ρ ισχυρότερα άντιπολίτευσις κατά τής έςουσίας, τήν 
τού λιμένας. I όποιαν είχεν έμπροσθεν τών οφθαλμών της.

θ’. I ό Μώγκ ειχεν εϊρηνευσει τήν Σκωτίαν εκεί

ΟΠΟΪ

τοιουτοτρόπως περί τής Αγγλίας, ητις έκυβερνατο[ξίφοςτ^ έφα(νετ0 ΧοχχΤ,μένον είς τήν Θήκην. Λπόρ- 
μο\ητη<, καί, έστω πρός έπαινον αύττ,ς, ™τέ τοσον θγ.τος ε·ς ά , όοεινήν του νκ(ύτίαν,
κακώς δέν είχε κυβερνηθή, άνθρωπός τις, έπί τού ,ς αύτεΕούσιος, βασιλεύς στρατού ένδεκα χιλιά- 
οποίου ό Θεός προσήλωσε τό βλέμμα του καί εθεσεb waW-v στρ3ίτιωτών> τούς όποιους πολλάκις 
τόν δάκτυλόν του, άνθρωπος προωρισμενος νά γράψη Ιτ είς γνωρίζων τά πράγματα
τό όνομά του μέ λαμπρά γράμματα είς τό βιβλίονΚ- Λο4ι\ου ίσα καί καλήτερα παρά τόν Λαμπέρτ 
της ιστορίας, ήκολούθει εργαζόμενος ένώπιον του τ. -7 είς _ο£α ήτον -ρ
-^σμου έργον πλήρες .μυστηρίου καί τόλμης- * <Μθέσις του λε-γας ^ράν τού

βαδίζοντα μέ βήμα σταθερόν καί ύψηλά ^«τοϋνταΙ^^^,^  ̂ { αύτόν κα1 δχους
τήν κεφαλήν του. Ολα δσα ό κόσμος έγνώριζε περίI '_Q,? κθ1707 -δν
τοΰ άνδρός τούτου συγκεφαλαιόνονται εις τά έξΐς·Ιίω7ζωί διατ6θε^707 ν’αγαπά τούς εχθρούς τής 

0 Μώγκ ειχεκηρυχθή υπέρ τής ελευθερίας του κχΟεστώστς έξουσίας.
κοινοβουλίου, τού κοινώς τότε παρονου.αζου.ένου Οό-Ι ,, „ „ , , , »

, λ -> · . ι - ι ι . I Εις τό Λονόινον λοιπον εμαθεν ο Λαμπερτ οποίανσοπυγίου, κοινοβουλίου το όποιον ό στρατηγός Ααμ-Ι, , - „ , , , „• , * , , „ , ρ . „ , . b Ιυποστήριξιν παοειγεν ο Μωγκ απο τα όρια της—ερτ, μιμούμενος τον Κρου.ΰελ του οποίου ειγε γοη-Ι ,» ■ ' Α 1 . , ,
r ’ r ι ι , . , , Λ ~ (Σκωτίας εις τό κοινοβούλιον. Εστονασθη τότε οτιυ.ατίσει τοποτηρητης, είγε πολιορκήσει τοσον ςενως , b, „ , , , . « . ϊ-

η,. \ ι ο / < . -ι "· > ίι ι - [δεν επρεπε να χάση καιρόν, και οτι ο Τουηό όενθελων νά τό βιάση να υποκυψη εις τας θελήσεις του, I ; π , \ „« ; . ' . _ , & z -|ητον τοσον υ.ακραν από τόν Γαμεσιν, ώστε στρατός·;στε κανεν των μελών, καθ Ολην την όιαρκειαν του) \, ϊ
. . * ·ϊ -λ . ζϊζτλ S ’ να υ.ή όυνηθη να πηόηση απο τον ενα ποταμον ειςαποκλεισικου, όεν ηόυντθη να εζελθη· εν όε μ.ονον,ι > ! > ,. . 7

■ λ τ* 'Δ ' δ :·'ιδ |τον άλλον, όταν μαλιστα ο στρατός ουτος εκυβερ-ο Πέτρος Γουεντνορθ, κατωρθωσε να εισελθη. I ’ ' , -, Λ.„ Λ, ,
Λ ; ι, z . τΐ ~ ’ I νατό καλώς. Ηόευρε προσέτι οτι, καθ οσον θα επρο-Ο Λαμπέρτ και ο Μωγκ! Τό παν περιειχετο ειςJ , . * 1 .

, 5/ , ν > ι - · (χωρούν εις την Αγγλίαν, οι στρατιωται

οί δύω μόνοι πολιτικοί αντιπρόσωποι τής έπαναστά-|τυΧ' ,r .
. , ο> a z ή · ϊ - Ιείαη βαθικός αόιακοπως αυζανων κασεως εκείνης, καθ ην Κάρολος ο Α εχασε πρωτονΙ 1 Γ ζ Λ , . , ,, , , ,, , . , Λ· ' (εις τόν σκοπον του. Συναθοοισας λοιπον τόν στρατό στέυ-αα, και επειτα την κεφαλήν. | ’ ρ , ,· 1

a ? ι . , S·' - ' < |τον του, οοβεοον συγγοονωιΟ Λαμπέρτ εν τουτοις όεν εκρυπτε τους σκοπούς, . ΙΛ·, _
»ί . ' , , fi: ζζ-, Ιθεσιν και τον αριθμόν αυτουτου. Ηθελε να συστήσφ κυοερνησιν ολως στρατιω

ρων αυτόν

διά τε την σύν- 
έδοαμεν είς άπάν-

τικην, και νά γείνη αύ 
σεως ταυτης,

ι /ι» JJQ J f υ V U ■ \ V r r / Λ “>.' , ~ s · Ιτισεν τού Μωγκ, οστις, ως ο Φρόνιμός θαλασσο-τος αρχηγός της κυδερνη- , ” ν, 1ι/- 1 ' Ιπόοος δστις πλεει υ.εταςυ σκοπέλων, επροχωρει
άκροαζόμενος

,,λ ι ■ - > ' υ · e' |τδν παραμικρόν ήχον καί όσφραινόμενος τόν παρα-τινες, ήθελε να όιατηοηση το κοινοδουλιον Ορροπυ-| , γγ > >
τ , „0 _ |μικρόν αέρα του Λονδίνου.γιον, ττν όρατην ταυτην , αν και παοαφθαρεισαν,ΙΓ t ι

εικόνα τής δημοκρατίας, ό Μώγκ, άνήρ φιλόδοξος Οί δύω τρατοί άντικρόσθησαν άπέναντι τής πόλεως 
καί πανούργος, ώς έλεγαν άλλοι, ήθελεν απλώςIΝιουκαστλε· ό Λαμπέρτ, φθάσας πρώτος, έσ.ρα.ο- 
καί μόνον νά μεταχειρισθή τό παρ’αύτού προςατευό-|“ε^ίυσε> εντός αυτής τής πόλεως.
μενον κοινοβούλιον τούτο, ώς βαθμίδα στερεάν, καί| 0 δέ Μώγκ, προφυλαττόμενος πάντοτε, εσταθη

ό δέ Μώγκ, δημοκρατικός αύστηρός, ώς έλεγάν]β?αδέως καί μ- με(άλς/ ζ,.οσοχήζ,

δπου ήτον, καί έτοποθέτησε τό γενικόν του στρατό
πεδον είς Κολδστρήμ, έπί τού Τουήδ ποταμού.

ή θέα τού Λαμπέρτ έπλήρωσε χαράς τόν ς-ρατόν 
τοΰ Μωγκ, ένώ άπ εναντίας ή θέα τού Μώγκ έπλή- 
ρωσεν αταξίας τόν στρατόν τού Λαμπέρτ. ίλεγες δτι 
οί άτρόμ,ητοι έκεΐνοι πολεμισταί, οί προξενήσαν- 
τες τόσον θόρυβον εϊς τάς οδούς τού Λονδίνου, 
έστράτευσαν μέ την ελπίδα νά μήν απαντήσουν 
ψυχήν ζώσαν καθ’ οδόν, καί δ'τι τότε, βλέποντες 
δτι άπήντησαν στρατόν, καί δτι ό στρατός ούτος 
δψονεν έμπροσθεν των οχι μόνον aXki
axo^cr και άρχάς, οί άτρόμητοι, λέγομεν, εκείνοι 
πολεμισταί άρχισαν νά συλλογίζωνται δτι ήσαν 
όλιγώτερον καλοί' δημοκρατικοί παρά τούς στρα- 
τιώτας τού Μώγκ, διότι ού-οι ύπεστήριζαν τό 
κοινοβούλιο·;, ένώ ό Λαμπέρτ δέν ύπεστήρι’ζε τίποτε, 
ούτε τόν ίδιον εαυτόν του.

0 Μώγκ δμως, άν έλαβεν αιτίαν νά συλλογισθή ή άν 
έσυλλογίσθη, οί σ·ρλλογισμοίτου πρέπει νά ήσαν πολύ 
θλιβεροί, διότι ή ιστορία διηγείται (καί ή αγνή αύτή 
κυρία είναι γνωστόν δτι δέν ψεύδεται ποτέ;,ή ιστο
ρία, λέγομεν, διηγείται δτι, τήν ήμέραν καθ’ ήν έφθα- 
σαν είς Κολδστρήμ, ματαίως έζήτησαν νά εύοουν 
κριάριον εις δλην τήν πόλιν.

Αν ό Μώγκ ήτον άρχηγός στρατού αγγλικού, τό 
περιστατικόν τούτο ήτον ικανόν νά κινήση εις λει-* 
ποταξίαν τόν στρατόν ολόκληρον. Ο; Σκώ^οι δμως
\ι , \ » Λ , γ , , ‘ , 1οεν ομοιάζουν τους Αγγλους, εις τους οποίους το 
ρευστόν τούτο κρέας, τό καλόύμενον αίμα, είναι 
τής πρώτης ανάγκης· οί Σκώτοι, φυλή πτωχή καί 
ολιγαρκής, ζούν μ.έ όλίγην κριθήν άλεσμένην είς τόν 
χειρόμ.υλον, ζυμωμένην μέ ψυχρόν ύδωρ, κάί ψη- 
μένην είς καυμένον πλινθάριον.

Οί Σκώτοι λοιπόν, άφοΰ έμοιράσθη,σαν τήν κριθήν 
των, ολίγον έφρόντισαν ά; εύρίσκϊτο ή δέν εύρίσκετο 
κρέας είς Κολδστρήμ.

0 Μώγκ, όλίγην οικειότητα έχων μέ τήν κριθό- 
πηταν, έπείνα, καί οί επιτελείς του, πεινώντες επί
σης τούλάχιστον ώς αύτός, έκύτταζαν άμηχανούντες
δεξιά καί αριστερά νά ίδούν τί ήτοιαάζετο διά τό 
>; ι* * ’ όειπνον.

0 Μώγκ τότε έφερεν ένώπιόν του τούς προσκόπους 
του, οίτινες είπαν δτι, φθάσαντες, είχαν εύρεΐ τήν 
πόλιν έρημον καί τά όψοφυλάκια κενά· κρεωπώλας 
δέ καί αρτοποιούς δέν έπρεπε νά έλπίζγ νά ευρφ 
κάνεις εις Κολδστρήμ. Λεν εύρέθη, λοιπόν ούτε κσμ- 
μάτιον ψωμίου διά τήν τράπεζαν τού στρατηγού.

Καθ’ δσον αί πληροφορία', δίεδέχοντο τάς πληρο
φορίας, αί δέ δεύτεραι δέν ήσαν όλιγώτερον άπελ- 
πιστικαί τών πρώτων, ό Μώγκ, βλέπων τήν φρίκην 
καί τήν άπόγνωσιν ζωγραφουμένας είς δλατά πρόσ
ωπα, είπεν δτι δέν ήσθάνετο πείναν καί δτι μάλιςα 
αδριον θά έτρωγαν καλά, διότι ό Λαμπέρτ έσκόπευε 
πιθανώς νά συγκροτήσγ, μάχην, καί επομένως ή νά 
δώση τάς τροφάς του άν ένικάτο είς Νιουκάστλε, ή 
νά έλευθερώση διά παντός άπό τήν πείναν τούς ς-οα- 
τιώτας τού Μώγκ άν ένίκα.

Η παρηγοριά αύτη ήτον καλή μόνον διά τούς όλί- 
Ρ'*ς· άλλα καί πολύ δέν έμελε τόν Μώγκ, διότι ό 
Μώγκ, κατά τά φαινόμενον γλυκύτατος, πραγματι- 
*ώς ήτον αυστηρότατος.

(Φυλλίδ.-Λ 29; τόμ. Β’).

Ανάγκη πάσα λοιπόν νά εύχαρισ-ηθή καθείς, η 
τούλάχιστον νά δείξφ δτι ηύχαριστεΐτο. ό Μώγκ, 
πεινών δσον καί στρατιώταί του, άλλά προσποιού
μενος τήν μεγαλςτέραν αδιαφορίαν διά τό άπόν κριά
ριον, έκοψε ταμβάκου κομμάτιον, μήκους ήμ.ίσεως 
όακτύλου, άπό τόν κώνον έπιλοχίου τινός, άποτε- 
λούντος μέρος τών οπαδών του, καί άρχισε νά μασά 
τό κομμάτιον τούτο, βεβαιόνων τούς άξιωματικού; 
του δτι ή πείνα ήτον χίμαιρα, καί δτι δέν ήτον 
δυνατόν νά πεινά δστις είχε κάτι τι νά μασήσγ.

Η άςειότης α’ύτη ηύχαρί^ησε μερικούς άπ’έκείνους 
τούς όποιους δέν είχε πείσει τό πρώτον συμπέρασμα 
τό όποιον ό Μώγκ είχε πορισθή άπό τήν γειτονίαν 
>τού Λαμπέρτ· ό αριθμός τών εναντίων ώλιγόστευσε 
λοιπόν κατά τόσους· ή φρουρά καθιδρύθη, οί πεοί- 
πολοι άρχισαν, καί ό στρατηγός ήκολούθησε τό λιτόν 
δεΐπνόν του εΐς την ανοικτήν σκηνήν του.

Μεταξύ τού στρατοπέδου του καί του στοατόπέ- 
δου τού εχθρού ήτον παλαιόν μοναςοόριον, τού οποίου 
μόλις φαίνονται .ερείπιά τινα τήν σήμερον , τότε 
δμως έσώζετο ολόκληρον, καί ώνομάζετο μοναστή- 
ριον τής Νιουκάστλε. Ηγείρετο τό μονας-ήριον τούτο 
είς εύρύχωρον γήπεδο1;, ανεξάρτητον συγχρόνως άπό 
τήν πεδιάδα καί άπό τόν ποταμόν, διότι ήτον σχε
δόν βάλτος, τρεφόμενος άπό τάς στ^γάς, καί άπό τήν 
βροχήν διατηρούμενος. Εν τούτοις μεταξύ τίον λάκ
κων εκείνων τοΰ ΰδατος, σκεπαζομένων άπό μ.εγάλα 
φυτά, βούρλα καί καλάμια, έξεϊχοίν τεμάχια γης 
στερεά , δπου ήσαν άλλοτε τά περιβόλια , οί κήποι , 
τά περίφρακτα δάση καί τά λοιπά προσαρτήματα 
τού μοναστηριού, όυΛιάζοντος τάς. μεγάλος έκείνας 
θαλασσίας άράχνας, τών όποιων τό, μέν σώμα είναι 
όλοστρόγγυλον, οί δέπόδες, άρχίζοντες άπό τήν περι
φέρειαν, προχωρούν απομακρυνόμενοι άπ’ άλλήλων.

0 κήπος λοιπόν, είς τών μακροτέρων ποδών τού 
μοναστηριού, έκτείνετο μέχρι τού στρατοπέδου του 
Μώγκ. Κατά δυστυχίαν ήσαν τότε, ώς εΐπαμεν,- αί 
πρώτοι ήμέραι τού ίουνίου, καί ό κήπος, ών καί 
ακαλλιέργητος, όλίγην ωφέλειαν ήδύνατο νά δώσνι 
είς τούς πεινώντας.

0 Μώγκ διέταξε νά φυλάττεται ασφαλώς ό τόπος 
ούτος, ώς πολλά κατάλληλος εΐς τάς αιφνίδιους, προσ- 
βολάς. Καί έφαίνοντο μέν πέραν τού μ.οναστηρίου 
οί πυρσοί τού εχθρού* μεταξύ δε τών πυρσών τούτων 
καί τοΰ μοναστηριού έΐρεεν ό ποταμός Τουήδ, έκτυ- 
λίσσων τά φωτεινά του λέπια ύπό τήν πυκνήν σκιάν 
μεγάλων πρίνων.

0 Μώγκ έγνώριζεν εντελώς τήν θέσιν ταύτην , 
διότι ή πόλις Νιουκάστλε καί τά περίχωρα αυτής 
είχαν πολλάκις χρησιμεύσει είς αυτόν ώς στρατόπε- 
δον. ΐίξευρεν δτι τήν ήμέραν ό εχθρός ήδύνατο άναμ- 
φιβόλως νά κατασκόπους είς τά έρείπια ταΰτα
καί νά έλθγ έπειτα νά ζητήσ-ρ άκροβολισμόν· άλλά 
τήν νύκτα δέν θά έτόλμα νά ρ.ψοκινδυνεύσ'/l τι 
τοιούτο. Εύρίσκετο λοιπόν είς ασφάλειαν.

όθεν είδαν αύτόν οί , στρατιώταί του, μετά τήν 
πράξίντου εκείνην τήν όπθία% πομπωδώς ώνόμαζε 
δείπνόντου, δηλαδή μετά τό όποιον είς τήν άρχήν 
τού παρόντος κεφαλαίου άνεφέραμεν μάσημα , ζ,αθινς* 
μετά ταΰτα τόν Ναπολέοντα τήν παραμονήν τής 
μάχης τού ίθστερλίτζ, νά κοιμάται καθήμενος είς 
τό βούρλινον σκαμνίον του , φωτιζόμενος έντεύθε;

is.
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μέν άπό τό φως τοΰ λύχνου τού, έκεϊθεν δέ άπό τάς 
ακτίνας τής σελήνης, ήτις άρχιζε τότε ν’ άναβαίνη 
είς τό στερέωμα.

Σημεΐον οτι ήτον σχεδόν η έννάτη καί ήμίσεια 
ώρα της εσπέρας.

Διαμιάς, ό Μώγκ άπεσπάσθη άπό τόν έλαφρόν 
τούτον, καί ίσως προσποιητόν, ύπνον του, διότι <η>«- 
τιώταί τινες, τρέχοντες μέ χαρμόσυνους κραυγάς, 
έκτύπησαν μέ τούς πόδας των τά ξύλα της σκηνής 
του, καί έκαμαν θόρυβον πολύν θέλοντές νά τόν έξ- 
υπνίσουν.

Δέν ητον ανάγκη τόσου μεγάλου κρότου, ό στρα
τηγός άνοιξε τούς όφθαλμούς του.

— Τί τρέχει λοιπόν, παιδία μου, ήρώτησεν ό 
στρατηγός;

— Στρατηγέ, άπεκρίθησαν πολλαί συνάμα φωναί, 
στρατηγέ, θά δειπνήσης.

— Εδείπνησα,-κύριοι, άπεκρίθη άταράχως ό Μώγκ, 
καί, καθώς βλέπετε, έχώνευα ήσυχα. Εμβάτε όμως, 
καί είπέτε μου διατί ήλθατε.

— Στρατηγέ, καλάς ειδήσεις.
—·. Πά! Μάς μηνύει τάχα ό Λαμπέρτ οτι αυριον. 

έχομεν μάχην ;
— Οχι, πλήν έσυλλάβαμεν πλοιάριον αλιευτικόν, 

φέρον όψάρια είς τό στρατοπέδου τής Νιουκάστλε.
— Εκάματε κακά , φίλοι μου. Οί κύριοι αύτοί 

τού Λονδίνου έχουν λεπτόν τόν στόμαχον, καί 
αγαπούν έκλεκτήν τροφήν· θά τούς θυμώσετε πολύ, 
καί ούτως, άπόψε καί αύριον θά ήναι άδυσώπητοι. 
®ά πράξετε έργον εύγενές, πιστεύσατέ με, άν άπο- 
στείλετε εϊς τόν κύριον Λαμπέρτ τά όψάρια καί 
τούς άλιεϊς του, έκτος αν .... Yr

0 στρατηγός έστάθη καί έσυλλογίσθη.
— Είπέτε μου, ήκολούθησε, ποιοι είναι αύτοί οί 

άλιεϊς, σάς παρακαλώ ;
— Ναύται τής Πικαρδίας, άλιεύοντες εϊς τά γαλ

λικά καί τά ολλανδικά παράλια, τούς όποιους ό έναν- 
τίος άνεμος έρριψεν είς τάς οχθας μας.

— όμιλούν τινές έξ αύτών τήν γλώσσάν μας ;
— 0 άρχηγός των μάς είπεν όλίγας λέξεις άγ- 

γλικάς.
Καθ’δσον έδίδοντο αί πληροφορίαι αύται, ηύξανεν 

ή δυσπιστία τού στρατηγού.
— Πολύ καλά, είπεν, έπιθυμώ νά ίδώ αύτούς τούς

ανθρώπους· φέρετε τους εδώ.
Είς τών άξιωματικών έτοεξεν άυιέσως νά τούς 

z , 11ζητηση.
— Πόσοι είναι, ήκολούθησεν ό Μώγκ , καί ποιου 

είδους πλοιάριον έχουν ;:
— Είναι δέκα ή δώδεκα , στρατηγέ μου , καί τό 

πλοιάριόν των είναι είδος τράττας, καθώς .τό ονομά
ζουν, καί, καθώς υ.άς έφάνη, κατασκευής ολλαν
δικής.

—- Καί λέγετε δτι έφεραν όψάρια είς τό στρατό- 
πεδον τού κυρίου Λαμπέρτ;

— Ναι, στρατηγέ. Φαίνεται μάλις-α ότι έκαμαν 
πολλά καλόν κυνήγιον.

— Καλά, τώρα τά βλέπομεν, είπεν ό Μώγκ.
Καί άληθώς, την στιγμήν έκείνην, ό αξιωματικός 

έπέστρεφεν, όόηγών τόνάρχηγάν τών άλιέων τούτων, 
άνδρα πενήντα έως πενήντα πέντε σχεδόν έτών,

άλλ’εύειδή τήν οψιν. Ητον μέσου άναστηματος, καί 
έφερεν υπενδύτην άπό μαλλίον χρονδρόν, καί πίλον 
χωμένον έως τά δμματα· μάχαιρα μεγάλη ήτον 
περασμένη είς τήν ζώνην του , έπεριπάτει δέ μέ τόν 
ίδιάζοντα έκεϊνον δισταγμόν τών ναυτικών , οίτινες, 
άγνοούντες πάντοτε, έξ αιτίας τής κινήσεως τής 
λέμβου, άν ό πούς αύτών θά πατήσφ είς τήν σανίδα 
ή είς τό κενόν, πατούν δλα τών τά βήματα τόσον 
στερεά ώς νά έμπήγουν παλούκια.

0 Μώγκ, μέ βλέμμα λεπτόν καί διαπεραστικόν, 
έκύτταξε πολλήν ώραν τόν άλιέα, μειδιώντα τό 
πονηρόν καί βλακώδες συγχρόνως έκεΐνο μειδίαμα, τό 
χαρακτηρίζον ιδίως τούς χωρικούς τής Γαλλίας.

— όμιλεϊς αγγλικά; τόν ήρώτησεν ό Μώγκ είς 
καθαρωτάτην γαλλικήν γλώσσαν.

— Α! πολύ κακά, μυλόρδ, άπεκρίθη ό αλιεύς.
II άπόκρισις αύτη έγεινε μάλλον μέ τόν ζωηρόν 

έκεϊνον καί διακεκομμένου τόνον τών έκεϊθεν τού 
Αουάρ κατοίκων, παρά μέ τήν όπωσούν σύρτην προ
φοράν τών έπαρχιών τής δυτικής καί άρκτωας 
Γαλλίας.

— Αλλ’ώστόσον όμιλεϊς, έπέμενε λέγων ό Μώγκ, 
θέλων νά σπουδάση άκόμη μίαν φοράν τήν προ
φοράν του.

— Α! ήμεΐς οί θαλασσινοί, άπεκρίθη ό αλιεύς, 
όμιλούμεν ολίγον δλας τάς γλώσσας.

— Τότε είσαι ναύτης αλιεύς.
— Τήν σήμερον, μυλόρδ, αλιεύς, καί αλιεύς μά

λιστα περίφημος. Εχω λάβρακα ζυγίζοντα τούλά- 
χις-ον τριάντα λίτρας, καί περισσότερον άπό πενήντα 
κεφάλους· έχω άκόμη καί μικράς μαρίδας, αί όποϊαι 
τηγανισταί είναι έξαίρετοι.

— Νομίζω δτι άλίευσες περισσότερον είς τόν 
κόλπον τής Γασκώνης, παρά είς τόν πορθμόν τής 
Μάγχης, είπεν ό Μώγκ χαμόγελών.

— Τώ δντι, είμαι άπό τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν 
άλλά τούτο εμποδίζει τάχα τοΰ νά ήμαι καλός 
αλιεύς, μυλόρδ;

— Οχι, καί σού άγοράζω τά όψάρια· τώρα, είπέ 
μου είλικρινώς διά ποιον τά είχες ;

— Μυλόρδ, δέν σού κρύπτω ποσώς δτι έπήγαινα 
είς Νιουκάστλε, άκολουθών την παραλίαν,δταν σωρός 
ιππέων, άναβαίνων άντιστρόφως τήν παραλίαν αύτήν, 
έκαμε σημεΐον είς τό πλοΐον μου νά όπιοθοδρομήστι 
έως τό στρατόπεδον τής Ενδοξότητός Σου, άλλως 
θά έπυροβόλει έναντίον μας. έπειδή δέν ήαουν «οπλι
σμένος είς πόλεμον, έπρόσθεσεν ό αλιεύς χαμόγελών, 
έχρειάσθη νά υπακούσω.

-ώ- Καί διατί έπήγαινες είς τόν Λαμπέρτ καί δχι 
είς έμέ;

— Μυλόίδ, θά σού είπώ τήν άλήθειαν τό συν- 
χωρεΐ ή Ενδσξότης Σου;

— Μάλιστα, καί χρείας τυχούσης τό προστάζω.
■— Τό λοιπόν, μυλόρδ, έπήγαινα είς τόν Λαμπέρτ, 

διότι οί κύριοι αύτοί τής μητροπόλεως πληρόνουν 
καλά, ένώ ή ευγενία σας οί Σκώτοι, οί Καθαρισταί, 
οί Πρεσβυτερικοί, οΐ Κοβεναντάριοι, — δπως θέλετε 
νά όνομασθήτε ,—τρώγετε ολίγον καί δέν πληρόνετε 
καθόλου.

Ο Μώγκ. έσήκωσε τούς ώμους, καί συγχρόνως δέν 
ήδυνήθη νά κρατήση τά γέλια.

— Καί διατί, αφού είσαι άπό τήν μεσημβρινήν
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Γαλλίαν, έρχεσαι καί άλιεύεις είς τά παράλιά μάς ;’μας σκρομβία,εϊδαμεν τόν ποτέ βασιλέα περιπατοΰντά

— Διότι έκαμα τήν άνοησίαν νά νυμφευθώ ειςί είς τάς άμμους τού αϊγιαλού, καί προσμένοντα τούς 
ΙΙικαρδίαν.

— Ναι, άλλά μήπως η Πικαρδία είναι Αγγλία;
—Μυλόρδ, ό άνθριοπος σπρόχνει τό πλοΐον είς τήν

θάλασσαν, καί <3 Θεός καί ό άνεμος κάμνουν τά 
λοιπά, καί σπρόχνουν τό πλοΐον δπου τούς άρέση.

— Δέν είχες λοιπόν σκοπόν ν’ άράξης ξίς τήν 
Αγγλίαν;

— Ποτέ.
— Καί ποιον δρόμον έκαμνες;
— Επεστρέφασ.εν άπό όστάνδ , δπου είχαν φανή 

σκρομβία, δταν νότος σφοδρός μάς παρέσυρε μακράν 
τής παραλίας. Βλέποντες τότε δτι ήτον μάταιον νά 
άντιπαλαίωμεν κατ’ αύτού, ύπεχωρήσαμεν είς τήν 
ορμήν του. Εχρειάσθη λοιπόν, έπειδή δέν ήθέλαμεν 
νά χάσωμεν τό προϊόν τών κόπων μας, τό όποιον 
ήτον καλόν , νά έλθωμεν νά τό πωλήσωμεν είς 
τόν πλησιέστερον λιμένα τής Αγγλίας. 0 πλησιέ- 
στερος αύτός λιμήν ήτον ή πόλις Νιουκάστλε· ήπερί- 
στασις ήτον καλή, μάς είπαν, διότι έγεινεν αΰξησις 
πληθυσμού είς τό στρατόπεδον , αΰξησις πληθυσμού 
είς τήν πόλιν· καί είς τά δύω ταύτα μέρη ήσαν 
πλήθος πολλά πλουσίων καί πολλά πεινασμ,ένων εύγε· 
νών, μάς έλεγαν άκόμη. Τότε καί έγώ διευθύνθην 
είς Νιουκάστλε.

— Καί οί σύντροφοί σου, πού είναι;
— Ω! οί σύντροφοί μου έμειναν είς τό πλοΐον· 

είναι ναύται ολωσδιόλου άπαίδευτοι.
—- Ενφ σύ ... είπεν ό Μώγκ.
— Ω ! έγώ, είπεν ό πλοίαρχος χαμόγελών , έγώ 

έτρεξα πολύ μέ τόν πατέρα μου, καί ήξεύρω πώς 
λέγουν τό σολδίον, τό σκούδον, τήν δούπιαν, τό 
λουίγγιον καί τό διπλούν λουίγγιον είς δλας τάς 
γλώσσας τής Ευρώπης· διά τούτο, τό πλήρωμά μου 
μέ άκούει ώς χρησμόν καί μέ ύπακούει ώς ναύαρχον.

— Τότε λοιπόν, έσύ έδιάλεξες τόν κύριον Ααμ- 
περτ ώς τόν καλήτερον άγοραστήν;

— Ναι, βέβαια, καί είπέ μου τήν αλήθειαν, μυ
λόρδ,· ήπατήθην άρά γε;

.— Τούτο θά τά ίδής αργότερα.
— Είς πάσαν περίστασιν , μυλόρδ , άν έσφαλα , 

έσφαλα έγώ , καί δέν πρέπει νά όργισθης κατά τών 
συντρόφων μου.

— ϊδού, μά τήν αλήθειαν, όξύνους διάβολος, είπε 
καθ’έαυτόν.

Επειτα, μετ’ όλίγας στιγμάς σιωπής, καθ’άς 
ένησχολεΐτο παρατηρών έπιμελώς τόν άλιέα, ό ςφα- 
τηγός ήρώτησεν·

— Ερχεσαι άπό όστάνδ, είπες ;
— Ναι, μυλόρδ, κατ ευθείαν γραμμήν.
— Ηκουσες βέβαια νά γίνεται λόγος περί τών 

υποθέσεων τής ήμέρας, καθότι, δέν αμφιβάλλω, ένα- 
ίχολούνται περί αύτών καί είς τήν Γαλλίαν καί είς 
τήν Ολλανδίαν. Τί κάμνει ό λεγόμενος βασιλεύς 
^ης Αγγλίας ;

— 0! μυλόρδ , έφώναξεν ό αλιεύς μέ θορυβώδη 
καί διαχυτικήν ειλικρίνειαν, ιδού ευτυχής έρώτησις, 
καί δέν ήτον δυνατόν ν’ άπευθυνθής είς «άλλον καλή- 
τερα παρ’έμέ, διότι, μά τήν άλήθειαν, ήμπορίΰ νά 
τού δώσω θαυμαστήν άπόκρισιν. Φαντάσου, μυλόρδ, 
δτι, άράξαντες είς όστάνδ νά πωλήσωμεν τά όλίγα

ίππους του, οίτινες έμελλαν νά τόν μεταφέρουν είς 
Αγην· είναι υψηλός, ωχρός, μέ κόμην μαύρην, καί 
μέ φυσιογνωμονίαν τραχεΐαν όπωσούν. Δέν πρέπει νά 
στέκφ καλά είς τήν ύγιείαν του, καί νομίζώ ότι ό 
άήρ τής Ολλανδίας δέν τόν ώφελεΐ.

0 Μώγκ ήκολούθει μέ μεγάλην προσοχήν τήν 
αχεΐαν, ζωηράν καί σχοινοτενή ομιλίαν τοΰ άλιέ«ος 

είς γλώσσαν ήτις δέν ήτον έδική του· κατ’εύτυχίαν, 
ειπαμεν, δτι τήν έλάλει μέ μεγάλην εύκολίαν. ό 
αλιεύς πάλιν, έμέταχεερίζετο πότε λέξιν γαλλικήν , 
πότε λέξιν αγγλικήν, καί πότε λέξιν ήτις δέν έφαί
νετο δτι άνήκεν είς κάμμίαν τών γλωσσών τούτων, 
καί ήτον γασκωνική. Κατ εύτυχίαν, οί όοθαλμοίτου 
έλάλουν άντ’άύτού , καί μέ τόσην εύγλωττίαν, ωςζ 
ό «ευνομιλών μετ’ αύτού ήδύνατο μέν νά χάση λέξιν 
άπό τό στόμα του, άλλ’ οχι καί τόν παραμικρόν 
σκοπόν άπό τούς όφθαλμούς του.

0 στρατηγός έφαίνετο έπί τό μάλλον εύχαρις-ού- 
μενος είς τήν έξέτασίν του.

— Ηκουσες βέβαια νά λέγουν δτι αύτός ό ποτέ 
βασιλεύς, καθώς τόν ονομάζεις, διευθύνετο είς Αγην 
πρός σκοπόν τινα όποιονδήποτε;

ίί! ναι, βεβαιότατα, είπεν ό αλιεύς, τό ήκουσα
αύτό.

— Καί πρός ποιον σκοπόν ;
— Σκοπόν τόν αύτόν πάντοτε, είπεν ό αλιεύς* 

δέν έχει καρφωμένην είς τήν κεφαλήν του τήν ιδέαν 
τής έπιστροφής του είς τήν Αγγλίαν ;

— Αλήθεια, είπε σκεπτικός ό Μώγκ.
— Α,φίνω δτι, έπρόσθεσεν ό αλιεύς, δ στατχού- 

δερ ... ήξεύρεις, μυλ.όρδ, Γουλιέλμος ό Β'. ...
— Αϊ! λοιπόν ;
— Θά τόν βοηθήση μ’δληντου τήν δύναμιν.
— Α! ηκουσες νά τό λέγουν καί αύτό ;
— όχι, πλήν τό πιστεύω.
— Είσαι δυνατός είς τήν πολιτικήν, καθώς φαί- 

εται, είπεν ό Μώγκ.
— Ω ! ήμεΐς οί ναύται, μυλ.όρδ, έχοντες τήν έξιν 

νά σπουδάζωμεν τήν θάλασσαν καί τόν άέρα, δηλαδή 
τά δύ«ο πλέον άκατάστατα πράγματα τού κόσμου , 
είναι σπάνιον νά -·ελασθούυ.εν είς τά λοιπά.

— Ας ίόοϋμεν, είπεν ό Μώγκ άΥλάζων ό»ζι.λίαν, 
λ.έγουν δτι θά μάς δώσης καλήν τροφήν.

— Θά κάμω τό καλήτερον, μυλόρδ.
— Πόσον θά μάς πωλήσης τά όψάρια, πρώτον ;
— Δέν είμαι τόσον ανόητος νά προσδιορίσω τιμήν, 

μυλόρδ.
— Καί διατί;
— Διότι τά όψάρια είναι έδικά σου.
— Μέ ποιον δικαίωμα ;
— Με τό δικαίωμα τού ισχυρότερου.
—Αλλ’ώςόσον,ό σκοπός μ.ου είναι νά σέπληρώσω»
— Πολλή γενναιότη} έκ μέρους σου, μυλόρδ.
— Καί μάλιστα δσον άζίζουν.
— Δέν ζητίδ τόσον.
— Καί τί ζητείς λοιπόν ;
— Ζητώ νά πηγαίνω είς τόν δρόμον μου.
— Καί πού ; εις τόν στρατηγόν Λαμπέρτ;
— Εγώ! έφώναξεν ό άλιΐύς· και τί νά κάμω εϊς 

Νιουκάστλε, άφοΰ δέν έχω πλέον όίάρια;



λείων, έμπροσθεν τοΰ βάλτου· κατ’αύτόν τόν τρόπον 
θά ήναι πλησίον είς τό πλοϊόν των, καί έν τούτοις 
δέν θά κοιμηθούν είς τήν θάλασσαν απόψε. Τί είναι, 
Σπιταίδ;

0 Σπιταίδ ήτον ό έπιλοχίας εκείνος, άπό τόν 
όποιον ό Μώγκ έδανείσθη τό κομμάτων τοΰ ταμβά- 
κου διά. τά δεΐπνόν του.

Ηρώτησε δέ τοΰτο, διότι ό Σπιταίδ έμβήκεν εις 
τήν σκηνήν τοΰ στρατηγού χωρίς νά προσκληθή.

— Μυλόρδ, είπε, Γ άλλος εύγενής, έμφανισθείς είς 
τήν έμπροσθοφυλακήν, ζητεί νά λαλήση μέ τήν Εξο
χότητά Σου.

Ολα δέ ταΰτα εννοείται δτι τά είπεν εις γλώσσαν 
αγγλικήν.

Μολονότι ή ομιλία έγεινεν είς τήν γλώσσαν ταύτην, 
ό αλιεύς έκαμεν έλαφρόντι κίνημα, τό οποίον ό Μώγκ, 
ένασχολούμενος μέ τόν έπιλοχίαν ταυ , όέν έπαρα- 
TTipVjCTS,

— Καί ποιος είναι αύτός ό εύγενής; ήρώτησεν ό 
Μώγκ.

— Μυλόρδ , άπεκρίθη ό Σπιταίδ, μοΰ τό είπεν· 
άλλ’αύτά τά διαβολονόματα τών Γάλλων είναι τόσον 
δύσκολα νά τά προφέργ λάρυγξ σκωτικός, ώστε μοΰ 
έξέφυγε. Μάλιστα, ό εύγενής αύτός, καθώς μοΰ είπαν 
οί φύλακες, είναι ά ίδιος δστις παρουσιάσθη χθές 
είς τό φυλακεϊον, καί ή ΐίξοχότης Σου δέν ήθέλησες 
νά τόν δεχθ·?ς.

— Αληθινά, είχα συμβούλων αξιωματικών.
— Μυλόρδ, αποφασίζεις τι περί τοΰ εύγενοΰς 

τούτου;
— Ναι, άς τόν φέρουν έδώ.
— Πρέπει νά λάβωμεν προφυλάξεις ;
— Ποιας ;
— Νά τοΰ δέσωμεν τούς οφθαλμούς, παραδείγ

ματος χάριν.
— Καί διατί τάχα; Δέν θά ΐδή εϊμή δ,τι έπι

θυμώ νά ίδή, δηλαδή δτι έχω όλόγυρώ μου ένδεκα 
χιλιάδας παλληκαράδων, οίτινες άλλο δέν ζητούν 
παρά νά κόψουν τόν λαιμόν των είς τιμήν τοΰ κοι
νοβουλίου, τής Σκωτίας καί τής Αγγλίας.

— Καί ό άνθρωπος αύτός, μυλόρδ; είπεν ό Σπι- 
ταίδ δείχνων τόν άλιέα δστις, όιαρκούσης τής ομι
λίας ταύτης* έμενεν όρθός καί άκίνητος, ώς άνθρωπος 
δστις βλέπει μέν, δέν καταλαμβάνει δέ τίποτε.

— Α! άλήθεια, είπεν ό Μώγκ.
Επειτα, στραφείς πρός τόν άλιέα·
— Καλήν άντάμωσιν, φίλε μου , είπε· σοΰ ηύρα 

κατάλυμα. Διγμπύ, όδήγησέτον. Μή φοβήσαι τίποτε, 
τώρα τώρα σοΰ στέλλω τά χρήματά σου.

— Εύχαριστώ, μυλόρδ, είπεν ό αλιεύς.
Καί, χαιρετήσας, άνεχώρησε συνωδευμένος άπό 

τόν Διγμπύ.
Εκατόν βήματα μακράν τής σκηνής, ηύρε τούς 

συντρόφους του, οίτινες έψιθύριζαν λόγους πολλούς 
χαί ταχείς, οχι χωρίς ανησυχίαν· άλλ’ αύτός τούς 
έκαμε νεύμα, καί έφάνη δτι τούς ήσύχασεν.

— ΑΪ! σείς, είπεν ό πλοίαρχος, έλάτε άπ’έδώ. 
Ε1 Ενδοξότης Του ό στρατηγός Μώγκ έχει τήν γεν
ναιότητα νά μάς πληρώσγ τά όψάρια, καί τήν καλο
σύνην νά μάς φιλοξενήση άπόψε.

Οί άλιεΐς ήνώθησαν μέ τόν άρχηγόν των , καί,

•— Εις πάσαν περίστασιν, άκουσέμε.
— Ακούω.
— Θά σο.ϋ δώσω, συμβουλήν.
— Κ αί, πώς ; καί νά μέ πλήρωσής, μυλόρδ, χαί 

νά μοΰ δώσης χαί συμβουλήν! Τότε , μυλόρδ , ή 
γενναιότης σου δέν έχει όρια.

0 Μώγκ έκύτταζε μέ περισσότερα·/ παραποτέ 
προσοχήν τόνάλιέα, είς τον όποιον έφαίνετο πάντοτε 
ότι έφύλαττεν υποψίαν τινά.

— Ναι, θέλω νά σέ πληρώσω καί νά σοΰ δώσω 
καί συμβουλήν, διότι τά δύω αύτά πράγματα συν
έχονται. Αν. λοιπόν έπιστρέψης είς τον στρατηγόν 
Λαμπέρτ ...

0 αλιεύς έσεισε τήν κεφαλήν καί τούς ώμους ώς 
νά έλεγεν

—. Αφοΰ επιμένει, άς μήν έναντιωΟώ.
— Μή περάσγς τόν βάλτον, ήκολούθησεν ό Μώγκ, 

διότι θά φέργς μαζί σου χρήματα, καί είς τόν βάλ
τον ενεδρεύουν Σκώτοι διωρισμένοι άπ’έμέ., Είναι 
άνθρωποι ολίγον άγριοι, καί εννοούν κακά τήν γλωσ
σών σου, άν καί φαίνεται δτι ή γλωσσά σου συνίςτα- 
ται άπό . τρεις γλώσσας, καί ήμποροΰν νά σοΰ πάρουν 
δ,τι σοΰ έδωκα, καί τότε, έπιστρέφων είς τήν πα
τρίδα σου, νά εΐπής δτι ό στρατηγός Μώγκ έχει 
δύω χεΐράς,. τήν μίαν σκωτικήν, τήν άλλην αγγλικήν, 
καί δτι λαμβάνει όπίσω μέ τήν σκωτικήν δ,τι εδωκε 
μέ τήν αγγλικήν.

— ίί! στρατηγέ, πηγαίνω δπου θέλεις, εσο ήσυ
χος, είπεν ό αλιεύς δείξας φόβον πολύν καί έπομέ- 
νως προφανώς υπερβολικόν· έγώ δέν ζητώ- άλλο παρά 
νά μείνω έδώ, άν θέλη,ς νά μείνω.

—- Σέ, πιστεύω, είπεν ό Μώγκ μ.έ ανεπαίσθητο·/ 
μειδίαμα· άλλά δέν ήμπορώ νά σέ φυλάξω είς τήν 
σκηνήν μου.

—Δέν, έχω τοιαύτην άξίωσ.ιν, μυλόρδ· έπιθυμώ μόνον 
ή ένδοξότης Σου νά μου προσδιορισν,ς ποΰ θέλεις νά 
σταθώ, καί μή φροντίζη,ς πολύ περί τούτου, διότι 
ημείς οί ναΰται διανυκτερεύαμεν δπου λάχη.

— Τότε, λέγω νά σέ οδηγήσουν είς τό πλοϊόν σου. 
— Οπως όρίζεις ή Ενδοξότης Σου. Μόνον, άν ή 

Ενδοξότης Σου θελήσης ό οδηγός ούτος νά ήναι ξυ
λουργός , θά σοΰ χρεωστώ μέγίστην εύγνωμοσύνην. 

— Διατί τοΰτο;
— Διότι οί κύριοι αύτοί τοΰ στρατού σου , φέ- 

ροντες τό πλοϊόν μου άνω ποταμού μέ σχοινίον συ- 
ρόμενον άπό τούς 'ίππους των, τό έξέσχισαν ολίγον 
είς τούς βράχους τοΰ αίγιαλοΰ, καί ούτως έχω δύω 
πόδας τούλάχιστον υδατος είς τό άμπάριον, μυλόρδ.

— Τότε, τόσω περισσότερον πρέπει νά φυλάξγς 
τό πλοϊόν σου, νομίζω.

— Μυλόρδ , είμαι όλος είς τάς διαταγάς σου , 
είπεν ό αλιεύς. Πηγαίνω ν’ άδειάσω τά κοφίνια 
δπου θέλεις, έπειτα θά μέ πληρώση,ς άν εύχαρις-ήσαι, 
καί τελευταίο·/ θά μ’ άπολύσης άν αγαπάς. Βλέπεις 
δτι είμαι πολλά συμβιβαστικός, μυλόρδ.

— Ελα, έλα, είσαι καλός διάβολος, είπεν ό Μώγκ, 
τοΰ όποιου τό εξεταστικόν βλέμμα δέν ήδυνήθη νά 
εύρη τήν παραμικράν σκιάν εις τόν διαυγή οφθαλμόν 
τοΰ άλιέως, Α’ί! Διγμπύ !

Υπασπιστής έφάνη είς τήν θύραν.
— όδήγησε τόν παλληκαράν τούτον καί τούς 

συντρόφους του εις τάς μικράς σκηνάς τών οινοπω

έδηγούμενος άπό τόν Διγμπύ, ό μικρός ούτος ς-ρατδς 
διευθύνθη πρός τά οινοπωλεία, δπου, καθώς, ένθυμει- 
ται ό αναγνώστης, είχε προσδιορισθή τό κατά
λυμα.

Κάθ οδόν, οί άλιεΐς έπέρασαν, είς τήν σκιάν, πλη
σίον τοΰ φύλακος δστις έφερε τόν Γάλλον εκείνον 
είς τόν στρατηγόν Μώγκ.

0 ρηθείς εύγενής ήτον έφιππος, καί τυλιγμένος μέ 
μέγαν μανδύαν ό πλοίαρχος λοιπόν δέν ήμπόρεσε νά 
τόν ίδή, δσην άν έδειξε πρός τοΰτο περιέργειαν, ό 
εύγενής πάλιν , άγνοών δτι διηγκώνιζεν ομοεθνείς 
του, δέν έπρόσεξε διόλου είς τόν μικρόν τούτον 
στρατόν. <

0 υπασπιστής έτοποθέτησε τούς ξένους του. είς 
σκηνήν αρκετά καθαράν, άφόπου άπέβαλε γυναίκα 
ίρλανδήν οίνοπώλισσαν, ήτις έπήγε νά κοιμηθτί δπου 
ήμπόρεσε μέ τά έξ τέκνα της. Πυρά μεγάλη έκαιεν 
έμπροσθεν τής σκηνής ταύτης, καί έρριπτε τήν πορ- 
φυροειδή λάμψιν της είς τούς πλήρεις χόρτων λάκ
κους τοΰ βάλτου, τών όποιων αύρα δροσερά έσειε 
τάν επιφάνειαν. Αφοΰ δέ τούς έτοποθέτησε·/ έκεΐ, 
ό υπασπιστής ηύχήθη είς τούς ναύτας τήν καλήν 
νύκτα, παρατηρών είς αύτούς δτι, άπό τά κατώφλων 
τής σκηνής, έφαίνοντο τά κατάρτια τοΰ πλοιαρίου, 
κυματιζόμενου έπί τοΰ Τουήδ ποταμωΰ, σημεϊον δτι 
δέν είχεν άκόμη βυθισθή. II θέα αΰτη έφάνη δτι. 
έχαροποίησεν υπέρμετρα τόν άρχηγόν τών άλιέων.

(Ακολουθεί.)

τητοι έκειναι άλληλομαχίαι καί οίέμφύλιοι σπαραγ
μοί δλων ανεξαιρέτως τών τής Εύρώπης έθνών. Ούτως 
είς διάστημα δύω χιλιάδων πεντακοσίων περίπου 
έτών άπαξ μόνον έπεκράτησεν έν Εύρώπη διαρκής 
ειρήνη καί ησυχία, καί αΰτη ήν έπί είκοσι πέντε έτη, 
επί Αύγουστου Καίσαρος, οτε καί κατά πρώτον έκ- 
λείσθησαν αί θύραι τοΰ ϊανοΰ. Παραλείπομεν τήν 
απαρίθμησιν καί τών άλλων δυστυχημάτων δσα ανε
ξαρτήτως τής άνθρωπίνης θελήσεως, οίον οί σεισμοί, 
οί καταποντισμοί, αί έκοήξεις ήφαιστείων, οι λοιμοί 
καί λιμοί ,καί τά παρόμοια ήρχοντο συνεχώς καί 
έλάμβανον τόν έπί τής δυστυχούς άνθρωπότητος 
φόρον των. Πρόσθες δέ είς ταΰτα καί τάς άνθρωπί- 
νας μάστιγας, αίτινες άνεφαίνοντο άπό καιρού είς 
καιρόν ώς διά νά σωφρονίζωσι τό γένος τών θνητών, 
ώς οί Νέρωνες, οί Αττίλαι, οί Αλαρϊχοι, οί Ταμερ- 
λάνοι, καί θέλεις ϊδεΐ δτι ώς ό άνθρωπος, οΰτω καί τά 
έθνη καί αί κοινωνίαι προωρισμέναι εΐσί νά ταλαι- 

πορώνται άδιακόπως! Επήλθε τέλος καί ή γαλλική 
έπανάστασις τών 93, καί τά πάντα έγένοντο ανά
στατα έν διαστήματι δώδεκα ολοκλήρων έτών ... 
μόνον δε, δτε έδεσαν έπί βράχου τάν μέγαν τοΰ αίώνος 
ταραξίπολιν Προμηθέα, καί οί βασιλείς τής γής έπα
νέλαβον τούς έκφυγόντας τών χειρών αύτών χαλινούς, 
επανήλθε τέλος πάντων η ησυχία τοΰ κόσμου, καί 
έν τώ μέσω αύτής έξήλθε τοΰ τάφου της ή Ελλάς.

Γενική σχεδόν ηρεμία έβασίλευε λοιπόν έπί τής 
γής άπό τοΰ 1815, δτε αίφνης κατά τό παρελθόν 
έτος έξυπνα ή Ελβετία, τινάσσεται ή Ιταλία καί θο- 
λοϋται ό τής Εύρώπηςς όρίζων, ή δέ καταιγίς ενσκή
πτει, κατά τάς 10/22 φεβρουαρίου, ένθεν ούδείς πε
ριέμενε. Γνωρίζομεν ήδη άπαντες ποΐά τινα ΰπήοξαν 
τά μετά ταΰτα.

— Αλλά τά συμβάντα πολλαπλασιάζονται καί 
περιπλέκονται τοσοΰτον καθεκάστην, δύστε χρεως·οΰ- 
μεν διά τών φχωχ καί ήμερων τούτων ν’άναλάβω- 
μεν ττν συνέχειαν αύτών, δθεν τ’άφήσαμεν τόν παρελ- 
Ιόντα μήνα.

Εί'πομεν , δτι ή έθνοσυνελευσις τών Γάλλων είχεν 
αρχίσει την συζήτησιν τοΰ νέου Γαλλικού Συντάγ
ματος. Τό έργον είς τό μηνιαΐον τοΰτο διάστημα 
ποοέβη γιγαντιαίοις βήμασι καί τό γαλλικόν σύν
ταγμα έψηφίσθη. όποιον τι είναι; Κατά θςωοία·/, 
τίς αμφιβάλλει; άριστον, όποιον τά τοΰ Πλάτωνος, 
όποιον τό τοΰ ’Αριστοτέλους, όποιον τό τοΰ Βασιγ- 
κτώνος, όποια τά χίλια καί μύρια δσα άπ’ αιώνων 
παρά τοΐς διαφόροις έθνεσιν έδέχθησαν μετά χειρο
κροτήσεων καί έχαιρετη'θησαν ύπό κανονοβολισμών. 
Αλλά τών πολιτευμάτων λυδία λίθος είναι ό καιρός 
καί η πείρα, καί ούδείς, έλπίζομεν, θά μας κατηγο
ρήσει άν εϊπώμεν τό τοΰ ϊόλωνος* Οϋάένα προ 
τοΰ τέ.Ιους μακάριζε. Η πολιορκία τών Παρισίων 
έλύθη, καί μένει ήδη νά ένεργηθ|( ή έκλογή τοΰ προέ
δρου τής δημοκρατίας, ήτις έπρεπε ν άρχήση εις 
τάς 11 τοΰ νοεμβρίου ε. J.
, Πολλαί σπουδαΐαι συζητήσεις έγένοντο έπίτινων 
τών άρθρων τοΰ συντάγματος, έν αίς έδύνατό τις νά 
άκούση έξοχους ρήτορας διϊσχυριζομένους δτι είναι I 
καταστροφή τής Γαλλίας έκεϊνο δπερ άλλοι έξοχοι 
ρήτορες έκήρυττον σωτηρίαν αύτής. Οί μέν ή οί δέ 
ύπερίσχυσαν, εννοείται. Οί ήττηθέντες παραδόξους 
πρέπει νά σκέπτωνται σκέψεις. έσπρωξαν τήν πα-

ΕΡΓΑ KAI 5ΙΜΕΡΑΙ.
Τήν 26 οκτωβρίου 1848.

Τά προαισθήματά μας είς τά έργα. καί τάς ήμέρας 
τοΰ παρελθόντος μηνάς, δυστυχώς δέν μάς ήπάτησαν. 
Αί συμφοραί καί τά δεινά τής πολύπαθους ανθρω
πότητας δέν έκόρεσαν είσέτι τόν δαίμονα τών κατα
στροφών, δστις έπέπεσε άπό οκτώ ήδη μηνών αδυ
σώπητος καί αιμοχαρής κατά τοΰ ωραιότερου , τοΰ 
αρχαιότερου τούτου μέρους τής γής , τής Εύρώπης. 
0 ! καί έλαβε ποτέ στιγμήν ησυχίας καί ειρήνης ή 
γηραιά μας αΰτη Εύρώπη;

Ανοίξατε όποιαν θέλετε σελίδα τής τρισχιλιετούς 
ιστορίας της καί* δέν θέλετε απαντήσει εϊμή δεινά 
καί. καταστροφάς ! Η εισβολή τώνΠερσών έν Ελλάόι, 
«ί άόιάκοποι άντιζηλίαι πριν καί μετά ταΰτα τών 
δημοκρατιών της· ό πελοποννησιακός έπειτα πόλε
μος, μετ’αύτόν αί πανουργίαι καί κατακτήσεις τοΰ 
Μακεόόνος Φιλίππου, έπειτα ή άλληλοβόρος μανία 
τών διαδόχων τοΰ Αλεξάνδρου, δένάφήκαν ούδέ ς-ιγμήν 
«τάραχον τήν άρχαίαν Ελλάδα. Ηγέρθη έπειτα ή 
Ρώμη καί τό κατακτητικόν αύτής πνεύμα συνετά- 
ραξεν έν διας-ήματι πολλών έτών άπασαν τήν οικου
μένην. Επήλθε μετά ταΰτα ή εισβολή τών βαρβά
ρων τής Ανατολής, τών βαρβάρων τής Αρκτου, ό 
έπισυμβάς μακρύς αιών τής βαρβαρότητος, αί ς-αυρο- 
φορίαι τών δυτικών κατά τών Αγαρινών καί κατά 
τών Ανατολικών χριστιανών, αί θρησκευτικαί έριδες 
καί οί πόλεμοι, αι σφαγαί τοΰ αγίου Βαρθολομαίου, 
Ί ύπέρ έλευθερίας εκατόμβη κατά τόν Σικελιανόν 
εσπερινόν, τά πυρά τής ίεροκρισίας καί αί ατελεύ



119 —— 118 —
τρίδα των διά κινδύνων κα! έμφυλίων σπαραγμών 
μέχρι τοΰ χείλους τοΰ κρημνού, διότι έφρόνουν ότι 
ό πολιτ’κός αύτής οργανισμός ήν ατελής καί έχρηζε 
διορδώσεως. Ανέλαβον νά τόν διορθώσωσϊ, καί ιδού 
τό πέρας τών αγώνων των είναι νά βλέπώσι κυρού- 
μ.ενα άρθρα συντάγματος κατ’ αύτούς ολέθρια καί 
καταστρεπτικά. Είς τάς διασκέψεις ταύτας. ήκού
σθη' και πάλιν ή πειστική καί έναρμόνιος φωνή 
τοΰ Λαμαρτίνου, δστις έκλινε τήν πλάστιγγα ύπέρ 
τής γνώμης του. Κατά τό νέον Σύνταγμά της, 
ή Γαλλία θέλει έχει μίαν βουλήν, έθνοσυνέλευσιν 
κληθεΐσαν, καί ό πρόεδρος τής δημοκρατίας θέ'λει 
έκλέγεσθαι ύπό τής αμέσου καί γενικής [ψηφοφορίας 
τοΰ έθνους, δύω μ,εγάλοι νεωτερισμοί εις τήν εύρω
παϊκήν κοινωνίαν, ής ό στόμαχος θέλομεν ίδή άν δύ- 
ναται νά χώνευση τό εξωτικόν τοΰτο βρώμα.

Εν τούτοις κατά τάς επιψηφίσεις διαφόρων έκ 
τών άρθρων τοΰ Συντάγματος τό ύπουργεΐον άπώ- 
λεσε τήν πλειονοψηφίαν. Η δε κατάστασις τών 
πνευμάτων , εί καί ή ησυχία δεν διεταράχθη , δεν 
ήτο λίαν εύάρεστος. Alta jacla est, έρρίφθη ό 
χΐ'δος, είπεν ό Λαμαρτΐνος είς τόν περί εκλογής τοΰ 
προέδρου λόγον του. II δέ φοάσις εκείνη, ήτο μέν 
φράσίς άπογνώσεως, άλλ’ήν επίσης καί έκφρασις αλή
θειας, καί ή άγόρευσις τοΰ Κ. Λαμαρτίνου ένεπνεύσθη 
καθ δλοκληρ'αν έκ τής καθαρας συνειδη'σεως τής 
θλιβερας τών ψυχών καταστάσεως. Ναι ! ή νέα 
δημοκρατία παρ’ ολίγον έπνίγετο είς τά σπάργανά 
της έάν δέν ήθελεν έπεμβή ή πρόνονα, εϊς τήν φρον
τίδα τής όποιας έγκατελείφθη ή σωτηρία της.

Αναμφιβόλως ή θεία πρόνοια διέπει τά τοΰ κόσμου 
τούτου, όσάκις ό λόγος άποστατεΐ, ώς συμβαίνει 
κατά τούς παρόντας καιρούς, ενώπιον τών γελοίων 
ή βαρβάρων διακυβεύσεων, ύφ’ ών έπληρώθη πάσα ή 
γή. Αλλ έχει καί ά άνθρωπος τήν ατομικήν του εν
έργειαν, τό αύτεξούσιόν του, καί ή διαγωγή' του κατά 
πολύ ανήκει είς αύτόν τόν ίδιον, λαμβάνοντα έπί 
τέλους τών πράξεων αύτοΰ τόν μισθόν. Ούτως ό 
Καβαινιάκ, έπικειμένης ύπουργικής κρίσεως, καλέσας 
πλησίον του τούς Κ. Κ. Δυφώρον καί Βιβιένον, πα
λαιούς ύπουργούς τής μοναρχίας, απέδειξε πασι- 
φανώς, ότι δέν ύπάρχουσι πλέον δημοκράται τής 
προτεραίας καί δημοκράται τής έπιούσης. Ολοι οί 
μετριόφρονες επευφήμησαν εις τήν εκλογήν ταύτην, 
ήτις συνεπληρώθη διά τοΰ διορισμού Κ. Φρελώνος, δυσ- 
ηρές-ησεν όμως αύτη όλους εκείνους, οίτινες έφάνησαν 
πρωταθληταί κατά τήν φεβρουαριανή·; μεταπολί- 
τευσιν. Οι παραιτηθέντες ύπουργοί είναι ό Σενάο 
επι τών εσωτερικών, Ρεκιούρ έπί τών δημοσίων έργων, 
και Βελεβέλ έπί τής έκπαιδεύσεως καί τών εκκλη
σιαστικών.

Καί ταΰτα μέν τά τής Γαλλίας.
ίί Γαλλία όμως δεν είναι πλέον ό τόπος, δστις

παρουσιάζει τά μάλλον παράδοξα καί εκπληκτικά 
φαινόμενα, άλλ ή Γερμανία, ή κλασική αύτη άλλοτε· 
γή τής τάςεως, τής ησυχίας καί τής αταραξίας.

Είς τα τελευταία μας έγχ-a καί ημέρας άνεφέρα - 
μεν τήν συμβάσαν έν Φραγκοφόρτη στάσιν κατά 
συνέπειαν τής έν τή Διαίτη γενομένης παραδοχής 
τής περί ανακωχής μ,εταξύ Δανίας καί Πρωσσίας συν
θήκης. Τό αίμα έχύθη τότε. Αλλ’έμελλεν, ούαί ί νά

χυθή πολλώ περισσότερον τετάρτην ή πέμπτην ήδη 
είς Βιένναν κατά τήν 6 καί 7 Οκτωβρίου !

0 ανδρείος Σλάβος πάνος τής Κροατίας ίέλασιτζ, 
άμα μετά τήν κηρυχθεϊσαν άπό τής Αύστρίας πολι
κήν άπόσπασιν τής Ούγγαρίας, ήγέρθη κατά τής δε- 
σποτικής κυριαρχίας ταύτης, είχεν είσέλθει νικηφόρος 
μέ τά αρειμάνια τάγματά του είς τό Ούγγρικόν 
έδαφος.

Τό όνομα τής Κροατίας ύπάρχει διάσημον διά 
τήν ανδρείαν τών κατοίκων της. Ενθυμούνται πάντες 
τάς φαλάγγας έκείνας τών Κροατών καί Πανδούρων, 
τών λόχων τούτων τον θανάτον, ώς τούς ώνόμαζον, 
οίτινες απέκτησαν τασαύτην τρομεράν φήμην κατά 
τούς πολέμους τοΰ παρελθόντος αΐώνος. Τό βασί- 
λειον τής Κροατίας ή Σλαβονίας περιλαμβάνει άπασαν 
τήν γήν τής μεσημβρινής Ούγγαρίας, τήν έκτεινο- 
μένην άπό τής Δράβνας μέχρι τοΰ μέρους τοΰ Δου- 
νάβεως τοΰ πλησίον τοΰ Βελιγραδιού, όπου στρέφων 
αίφνης ό ποταμός ούτος τόν ροΰντου παλινοστει 
πρός δυσμάς. Η χώρα αύτη έχει έκτασιν 950 μαλ
λιών τετραγωνικών καί πηλθυσμόν 800 περίπου 
χιλιάδων κατοίκων. 11 διοίκησις τοΰ τόπου δίδεται, 
τή έγκρίσει τοΰ αύτοκράτορος, άπό τάς Τάξεις τοΰ 
βασιλείου τούτου είς αρχηγόν, λαμβάνοντα τό όνομα 
τοΰ ΤΙχνον τήίς Κροατίας , θέσις ήτις θεωρείται ή 
τρίτη έκ τών μεγάλων ύπουργών τής Ούγγαρίας 
μετά τόν δούκα Παλατινόν (ή αντιβασιλέα) καί τόν 
ύπατον δικαστήν.

ίί άρχή τής έριδος μεταξύ τών Ούγγρων καί τών 
ύποτελών είς αύτούς Σλάβων ύπήρξεν ή γλώσσα. Οί 
Ούγγροι ή'θελον νά έπιβάλλωσιν είς τούς Σλάβους 
τήν ιδίαν των γλώσσαν, άλλ’ούτοι δέν έςεργον κατ’ 
ούδένα τρόπον, όταν δέ ή γαλλική έπανάστασις 
έπέφερε τά έν Βιέννη κατά μάρτιον συμβάντα, οί 
Σλάβοι ήγέρθησαν διά νά ύποστηρίξωσι καί διά τών 
όπλων τά δικαιώματα των. Απέναντι δέ όλων τών 
μεγάλο:ρημονιών τών Ούγγρων δημαγωγών, τοΰ 
Βαθιαύς, Κοσσίτ κλπ. ό ίέλασιτζ , βοηθούμενος κρυ
φίως καί ύπό τής Αύστρίας, έστησε τρόπαια κατά 
τών άλλοτε κυριαρχών του. II Αύστρία διέκειτσ 
δυσμενώς πρός Ούγγαρίαν, διότι άφοΰ άπεσπάσθη 
αύτής ό τόπος ούτος, έξηκολούθη ζωηροτάτην κατά 
τής Αύστρίας άντιπολίτευσιν, ένεκα τών Σλαβικών, 
τοιουτοτρόπως ώστε ό άρχιδούξ Στέφανος ήναγ
κάσθη νά παραιτηθή τής άντιβασιλείας καί νά έπι- 
στρέψη είς Βιένναν, νά σταλή δ’άντ’αύτοΰ ό δυστυ
χής ςρατ άρχής Αάμπεργ, τόν όποιον μόλις φθάσαντα 
είς Πέστην, έσπάραξεν ό έξηγριωμένος λαός.

Οταν είς Πέστην είχον μάθει ότι ό στρατάρχης- 
έφθασε, συμμοοία τις ένοπλων μετέβη είς τοΰ έν τή 
άπέναντι πόλει Βούδη φρουράρχου Γραβοβσκη, ζη- 
τοΰντες μετά κραυγών καί άπειλών τόν στρατηγόν. 
Αλλ’ αύτός είχεν άναχωρήσει έκεϊθεν καί έπιβάς 
κοινού τίνος οχήματος, έφέρετο νυκτός είς τήν Πέςην, 
δταν σωρός άνθρώπων σειόντων μακρά δόρατα καί 
'δρέπανα, ςαματοΰσι τό όχημά, καί είς τούτων φέρει 
κατά τής κεφαλής τοΰ δυστυχούς στρατάρχου διά 
τοΰ ροπάλου θανατηφόρου κτύπον. Ετερος δέ σύρει 
αύτόν έξω τοΰ οχήματος, ό Λαμπέργ ύψόνει τά 
γράμματα τοΰ αύτοκράτορος διά νά δείξη αύτά είς 
τόν λαόν, άλλ’οί φονεΐς σπρώχνουσιν αύτόν, παίοντες 
μέ τά ρόπολα καί τά δρέπανα, ώστε τό σώμά του

«παν νά γένη μία πληγή αίματοσταγής, καί ό 
δυστυχής πίπτει ημιθανής είς τό μέσον τής γεφύρας, 
οτε έπιπίπτουσι κατ’ αύτοΰ καί τόν άποτελειόνουν. 
Επειτα γυμνώσαντες αύτόν, τόν δένουσιν άπό τούς 
πόδας μέ σχοινίον, καί έλκουσι τά πτώμά του είς 
τάς οδούς τής Πέστας. Ενώ δέ αί θύραι τών οικιών 
έκλείοντο, κατά τήν διάβασιν τής τρομεράς συνο
δείας, ή βάβαρος σπείρα άφινε κραυγάς σατανικής 
χαράς, καί ή συμμορία ή'τις έπέστρεφεν άπό τοΰ 
φρουρίου, έβρεχε τάς χεϊράς της είς τά τενάγη τοΰ 
αίματος, καί έβαφε τήν σημαίαν της, άληθή έρνθράν 
cr/natar /

0 βάρβαρος ούτος φόνος παρώργισε, δικαίω τώ 
λόγω τήν κυβέρνησιν τής Βιέννης , ήτις καί άπεφά 
σίσε νά στείλη ορατόν διά νά τιμωρήση τό κακούρ
γημα. Αλλ’η Ούγγρική ραδιουργία, ή ιδέα τής άπό 
μέρος τής- Αύλής άντιδράσεως καί αί σκευωρία». τώ· 
δημοκρατικών Κλούβ,έξηγρίωσε τόν όχλον τής Βιέννης, 
δστις έπαναστάς προυκάλεσε νέαν χύσιν αίματος 
καί έπέφερε νέαν τοΰ αύτοκράτορος άναχώρησιν, προ
οιμίασα; τήν νέαν του άνταρσίαν δι’ άλλης βαρ- 
βάρώτέρας τής τών Ούγγρων πράξεως, διότι έθανά- 
τωσε θάνατον οδυνηρόν τόν ύπουργόν τών στρατιω
τικών Αατούρ. Τόν ύπουργόν τούτον άφ’όύ έφόνευσεν 
έθνοφύλαξ τις διά τοΰ κοντακίου τοΰ όπλου του, τόν 
έσυρεν άνωθεν τοΰ ύπουργείου δι’ όλων τών κλιμά 
κων είς τήν αύλήν. έκεΐ δέ, άφ’ού ο όχλος τόν έκρέ- 
μασε καί τόν έτουφέκισε, διεκέδαζεν έξωρύττων τούς 
όφθαλμούς του, άκροτηριάζων τά μέλη του καί περι
φερών ενώπιον τών γυναικών τά αισχρά ίχνη τών 
άκροτηριάσεων. Μή έπιτυχούσης τής πρώτης άπο- 
πείρας τής άπαγχονίσεως, καί πεσόντος άσπαίροντος 
τοΰ πτώματος κατά γής, τό σπαραξικάρδιου τοΰτο 
θέαμα εδέχθη ό όχλος διά γέλωτος γενικού. Ανέ- 
συρον δέ πάλιν αύτόν έπί τής αγχόνης, άφη'σαντές 
τον τόν δυστυχή γυμνόν άπό τοΰ στήθους μέχρι τών 
ποδών πρός μεγίστην διάχυσιν τών γυναικών, αϊτι- 
νες άνέβ αίνον έπί κλιμά ιων διά νά άκροτηριάζωσί 
τά μέλη τοΰ νεκρού !...

Θέαμα παράδοξον παρέστησαν επίσης τά τελευ
ταία τής Βλαχίας συμβάντα.

Οί έπαναστάντες κατά τής διοικήσεως τοΰ πρώην 
ήγεμόνος τής Βλαχίας Πιπέσκου καί ζητοϋντες τήν 
κληρονομιάν αύτής,φοβηθέντες μή βιασθώσιν οί Βλάχοι 
διά τών αύστηρών μέτρων, άτινα ήρχιζβν νά λαμβά 
νωσίν αίαύλαί τής ‘Ρωσσίας καί Τουρκίας, νάύποκύ 
ψωσιν εις’τάς προτερας θεσμοθεσίας, έλθόντε; είς τή 
αύλήν τής μητροπόλεως, έτυρπόλνσαν τού; παλαιού; 
θεμελιώδεις νόμους, καί ένώ τό πΰρ άπετέφρου τούς 
κωδηκας τούτους, οδς πρό τινων έτών έδέχοντο ώ; 
μαννα ελευθερίας, ό λαός ή -άγκασε τόν Μητροπολίτην 
διάψκραυγών καί απειλών νά ένδυθ?, τήν αρχιερατικήν 
του στολήν καί ν’ άφορίση μέ τόν σταυρόν είς τάς 
χεΐρας τούς πυρποληθέντας νόμους, καθώς καί πάντα 
δστις ήθελε τοΰ λοιπού συλλογισθή ή ενεργήσει νά 
έπανεγ’ερθώσι. ’Αλλά μετά τινας ήμέρας, ότε είσήλ 
θεν έΐ; Βουκουρέστιον στρατός Τουρκικός καί ‘Ρωσσι 
*ός, ό Μητροπολίτης ή/αγκάσθη νά ένδυθή πάλιν τήν 
αρχιερατικήν του στολήν νά λύση τοΰ άφορισμοΰ τό 
πρώτον καί ν’άφορέσφ τό δεύτερον Βλάχικου σύνταγμα. 

Η δημοκρατική κοινωνία όργανίζεται βαθμηδόν ί
ίί; Παρισίους. Παρεστήσαμεν τάς ύποδοχάς καίψήρώτησαν τήν γνώμην.

συναναστροφής τοΰ στρατηγού Καβαινιάκ καί παρα- 
βάλομεν αύτάς πρός τάς τοΰ πρώτου Υπάτου Βονε- 
πάρτου. Ι/« δέ συμπληρώσωμεν τήν εικόνα ταύτην, 
νομίζομεν έπάναγκες, νά δώσωμεν μικράν ιδέαν καί 
περί τών συναναστροφών τοΰ Προέδρου τής Γαλλική; 
Εθνοσυνελεύσεως Μαράστου.

Τό μέγαρον τοΰ προεδρείου είναι κατοίκημ.α, 
λαμπρόν καί άξιον τής δημοκρατικής τών Αθηνών 
πολυτελείας. Οί μεγάλοι καί εύρύχωρΟι θάλαμοί του 
είσίν έστολισμένοι μεθ’ όλης τής λαμπρότητος τής 
νεωτέρας τέχνης καί τής φιλοκαλίας τή; παρισινής 
κομψίτητος. Ούδείς τών βασιλέων τής Ευρώπης έχει 
λαμπροτέραν καί μεγάλο τρετεστέραν τής τοΰ Κ. 
Μαράστου κατοικίαν. ί*πό τά διαχρυσκ εκείνα φατ
νώματα, ύπό τούς λάαποντα; εκείνου; πολυελαίους, 
κινείται οίωνεί νέα τις γενεά άνθρώπων άξια τή; 
μελέτης τοΰ παρατηρη οΰ καί τοΰ ιστορικού.

Τά ώραΐον φύλου όπερ κατ’ άρχάς έφόβισαν αί 
θορυβώδεις δημοκοαηκαί συναναστροφαί, ήρχισεν 
ολίγον κατ’ ολίγον νά ένθαρρύνηται- Είς τούς τελευ
ταίους χορούς τοΰ προέδρου συνέρευσε πλήθος κυρίων 
τών ώοαιοτέοων τών Πάοισίων, αιτινες ένεφανίσθη
σαν ενώπιον τής δημοκρατίας μεθ’ όλων τών θέλ
γητρων καί τής πολυτελείας τά όποια έν-δύοντο καί 
έπί τής μοναρχίας διά νά άρέσωσιν. Ω ! αί περικαλ
λείς γόησσαι αύται ! άπό τάς κοινωνίας, άπό τά πο
λιτεύματα δέν ζητοΰσιν άλλο, είμή ευκαιρίας δ.ά 

’ άρέσωσι καί νά θέλγωσμ καί δι άύτάς άδιάφΟρόν 
άν ζώσιν ύπό τό κράτος δημοκρατίας η μοναρχίας ή 
πολιορκίας. Επικρατέστερος συευός είς τήν ενδυμασίαν 
των παρετηρήθη τό λίαν ανοικτόν τού φορέματος, καί 
οΰδεμία αμφιβολία, ότι δυνάμει τής δημοκρατικής 
ελευθερίας τό άνοικτόν θέλει προχωρήσει καί θέλει 
φθάσει ε·'ς τό* βαθμόν έκεϊνον τόν έπί τής παύάιάς 
δημοκρατίας, ότε ή καλλη'τερον ένδεδϋμένη κυρία 
είς τόν χορόν ήν ή περισσότερον γυμνώνουσα τά περί 
τόν τράχηλον καί τού; ώλένα;, καί έχουσα τήν 
τέχνην νά κοσμγ εαυτήν δσον τό δυνατόν άπλούστε- 
ρον καί διαφανέστερον, ώστε δυσκόλως διεκρίνετο 
ποΰ παύει ή γυυ,νότης καί πού άρχεται ή ενδυμασία.

Εί; τοΰτο ήδη χωροΰσι κυρίως αί ώριμωτέρας 
ήλικίας γυναίκες, αιτινες τό ημίγυμνου τοϋτο άκο- 
λουθαΰσι μετά πολλής υπερβολής καί τόλμης.

— Ποΐαι είναι αύταί αί κύρ α·,; ήρώτα ά.τιπρό- 
σωπός τις τής επαρχίας ένα τών συνάδελφων του, 
ειδήμονα τοΰ παρισινού κόσμου.

— Βλέπεις, αποκρίνεται ούτος, ότι είναι νεάνιδες 
τής προτεραίας.

Είς τάς συναναστροφάς τοΰ Κυρίου Μαράστου. 
τό επικρατέστερου στοιχείου είναι οί άντιπρόσω- 
ποι τοΰ έθνους, έξ αύτών πτωχός τις τώ πνεύματι 
έδείκνυεν εσχάτως είς έφημεριδογράφον τήν εικόνα 
του, έρωτών μετ’ εύχαριστήσεως πώς τώ έφαίνετο ή 
όμοιότης.

— Δέν σέ όμοιάζει καθόλου άπήντησεν ό εφημε- 
ριδογράφος. ~ »

— Α ! άστιεύεσαι, λέγει ά άντιπρόσωπος.
— όμιλώ σπουδαίως, δεν ήθελα σέ γνωρίσει.
— Νά έρωτήσωμεν λοιπόν καί άλλον.
— Είμαι σύμφωνος.
’Εστράφησαν τότε καί πρός έτερόν τινα τοΰ όποίου
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ύπουργός τών 'Εκκλησιαστικών· Κ. Κολοκοτρώνης 
ύπουργός τών ’Εξωτερικών Γ. Ράλλης ύπουργός τής 
Δικαιοσύνης . ό ύπουργικάς ούτος συνδυασμός 
έχει άράγε δλα τά προσόντα τής μονιμ.ότητος, τής 
ομοφροσύνης, τής ίκανότητος ; Αποτελεί άρά γε Κυ- 
βέρνησιν ίσχυράν, ανεξάρτητον ; Εχει τήν πλειονο-. 
ψηφίαν τής Βουλής καί τής Γερουσίας ; ίκανοποιήθη 
άράγε ή κοινή γνώμη ; ’Επευφήμισε τό έθνος είς τόν 
διορισμόν του;

Η Ευτέρπη είς τήν λύσιν τών τοιούτων σπουδαίων 
ζητημάτων δέν άναμίγνυται. Ελπίζει είς τόν πατρι
ωτισμόν όλων, άν καί πεπεισμένη οτι είς τήν πα
ρούσαν τής πατρίδος κατάστασιν άπαιτεΐται χειρ 
στιβαρά διά νά διευθύ/η τό σκάφος τής πολιτείας. 
Πολλοί τών ύπουργών μας φέρουσι προσφιλή είς τούς 
Ελληνας δώματα. Εΐθε νά μήν άμαυρώσωσι τήν δό
ξαν τήν οποίαν απέκτησαν τά ονόματα των κατά 
τήν εύκλεή έπανάοτασίν μας. Ιιίναι άραγε άναγ- 
καΐον νά ύπενθνμίσωμεν είς ένα τούτων τό ιερόν 
χρέος τοΰ οποίου τήν έκπλήρωσιν περιμένουσι καί 
φίλοι καί έχδροί, Εως πότε Οέλεε άναβάλεται ή 
χρεωστουμένη ίκανοποίησ.ς είς τήν μνήμην έκείνου 
δστιςικανοποίησε τήν έλλάδα στενάζουσαν ύπό τήν 
ζενοχρατίιν;

Δυστύχημα τοΰ δποίου αί συνέπειας ήδύναντο νά 
άποβώσι σοβαρώταται συνεκίνησε πρό δύω ημερών 
τού; κατοίκους τή; πρωτευούσης. Τό πΰρ κατηνά- 
λωσε κατά τήν νύκτα τής '23-21 Οκτωβρίου τήν 
οικίαν τοΰ υποστρατήγου Κίτζου τζαβέλα. ό ένδο
ξος άρχηγός τής αθανάτου φρουράς τοΰ Μεσολογγίου 
δέν ήδυνήθη νά διασώση ούτε τά όπλα του. Εντός 
δύω ώρών είδε καταστραφεΐσαν δλην του τήν περι
ουσίαν, καί τήν είδε, καθήμενος ατάραχο; εις τόν 
απέναντι έξώστην. Τό πΰρ διεδόθη έξ άμελείας ή έκ 
τής τυχαίας πιέσεω; θε οπυρίδων ά ποτό κάτωθεν έο- 
γαστήριον. Η μεγάλη νηνεμία έφύλχξε τήν πόλιν 
άπό τρομερά δυστυχήματα. Η σπάνις τών αναγ
καίων πρός κατάσβεσιν τής πυρκαίάς, ή ανεξή
γητος άναλγησία τών παρεστωτων πολιτών οίτινες 
έχασκον ώς είς θεατρικήν παράστασιν, καί πρό 
πάντων ή αδράνεια τή; δημοτικής άρχής ήθελον 
επιφέρει τήν καταστροφήν τοΰ σημαντίκωτέρου μέ
ρους τής πόλεως, εάν ολίγο; έπνεε άνεμος. Η φρουρά 
έκαμε καί πάλιν τό χρέος της. Αύτή καί μόνη ήρ- 
γάσθη' αύτή κχί μόνη ύπέφερεν. Τό ακόλουθον ανέκ
δοτον χαρακτηρίζει αρκούντως τήν κατάστασιν τών 
πραγμάτων. Τό ήκούσαμεν άπό τό στόμα ενός τών 
άνωτέρων αξιωματικών τοΰ στρατού καί δέν δυνά- 
μεθα περί τούτου νά άμφΐβάλωμεν.

Ενώ οί στρατιωται καί τής χωροφυλακής καί τοΰ 
πεζικού εργαζόμενοι εντός τοΰ πυρός ήρχισαν νά 
άπαυδώσιν, ό Φρούραρχος έζήτησεν άπό τήν δημοτι
κήν άρχήν επτά έργάτα; διά νά κριμνήση μικρόν 
τοίχον. Τίς θέλει τού; πληρώσει, έρώτησεν ό Δήμαρ
χος ; έάν ά Κ. Φρούραρχος ά.αλαμβάυη τήν ευθύνην 
τής πληρωμής των είμαι έτοιμος νά τούς χορηγή
σω ! ! ! ! Καί οί έργάται δέν έστάλησαν, καί οί 
στρατιωται τοΰ πεζικού άναλαβόντες τό έργον έκαιι- 
σαν είς τό πΰρ καί υποδήματα καί φορέματα, καί 
ταύτα- πρέπει νά άποζημιώσωσιν είς τό δημόσιον 
μέ τά όλίγα λεπτά τοΰ ήμερουσίου μισθού των!:!

— Η είκών αύτηθαρρείς δτι λαλεϊ,άπήντησεν ούτος.
— ϊδες λοιπόν ; έκραύγασεν ό αντιπρόσωπος 

θοιαμβευτικώς.
— ϊδες καί σύ; (τδ Σύ, ώς γνωοίζουσι πάντες 

είναι δημοκρατικόν), ΰπέλαβεν ό έφημεριδογράφος· 
ιδες δτι δέν σέ ομοιάζει ; Εκαμες τήν εικόνα σου 
ώς αντιπροσώπου, δεν είναι ούτω ;

— Μάλιστα.
— Αρα άν ή είκών σου όμιλή, δεν σέ ομοιάζει, 

διότι, ώς αντιπρόσωπος, σύ δέν όμιλεΐς ποτέ.
Αν εγίνοντο καί παρ’ ήμΐν αί εικόνες τών Βου

λευτών μας καί Γερουσιαστών, καί επετόγχανον, 
πόσαι ήθελον εύρεθή κατά τον λόγον τούτον νά μήν 
όυιοιάζωσι τά πρωτότυπά των !

Αλλά πρός έπος. At βουλαί μας μετά δύω μέρας 
συνέρχονται· ή δέ μεταξύ αυτών καί τοΰ υπουργείου 
πάλη, ώς είχομεν αναφέρει εΐς τό προλα.βόν φύλλον 
μας,, έπέφερε τήν παραίτησιν τών τριών ύπουργών , 
τών Κ. Κ- Κωντουριώτου, Βενιζέλου Ρούφου καί 
Ροδίου, καί τήν άπομάκρυνσιν τοΰ Κ. Τάτζη Μ,αγ- 
γίνα, άποχωρισθέντος τών συνάδελφων του έπ’έλπίδι 
νά διατηρηθή εϊς τήν εξουσίαν. Οί Κ. Κ. Μαυρομι
χάλης, Κολοκοτρώνης καί Ράλλης διέμεινον εϊς τάς 
ύπουργικάς έδρας των. Παραιτούμενου τοΰ προέδρου 
καί τής πλειονοψηφίας τών ύπουργών, δύνανται άρά 
γε οί λοιποί νά διαμείνωσιν ώς τοιοΰτοι εΐς συνταγ
ματικόν κράτος ; Τά διπλώματα τοΰ διορισμού τών 
μή παραιτηθέντων ύπουργών δέν έχουσιν άράγε τήν 
ανάγκην τής προσυπογραφής τοΰ νέου προέδρου, διά 
νά φανή, τούλάχιστον δι’ εξωτερικού τύπου, δτι 
αύτός προσεκλήθη νά σχηματίση το νέόν ύπουργειον; 
Τήν λύσιν τών ζητημάτων τούτων τοΰ συνταγματικού 
δικαίου, άφίνομεν είς τούς καδηγητάς τοΰ πανεπιστη- 
μείου μας καί εΐς τούς περί τάπολιτικά άσχολουμένους.

Τήν πτώσιν τοΰ ύπουργείου Κοντουριώτου προα
νήγγειλε τό πλήδος νέων εφημερίδων, αίτινες κατά 
τλν παρελδοΰσαν δεκαπενθήμερον άνεπήδησαν έν τώ 
μέσω διαμαχόμεναι υπέρ τών εθνικών συμφερόντων- 
ή περί, τής κληρονομιάς τοΰ ύπουργείου. Καί ή Συ?·- 
τ&γμα,τικη, καί ’λ'Εϋηχΐ), καί ή δίγλωσσος Έφη 
(ΐερίς τών Συζητήσεων καί ή Εποχή, καί ά Ζέ- 
φυγ.οζ' άνήκουσιν είς τά αύτό πολιτικόν κόμμα, άν καί 
άντιπροσωπεύωσι τά διάφορα αύτοΰ τμήματα ή τάς 
προσωπικάς αξιώσεις τών έπιθυμούντων νά κληοονο- 
μήσωσι τόν άποθανόντα άρχηγόν τοΰ Κωλετικοΰ 
κόμματος. Αί εφημερίδες αύται έφερον κατά τήν 
άναφάνησίν των τό ένδυμα τοΰ άντιπολιτευομένου. 
Ηδη πολλοί τούτων μετεβλήθησαν είς ύπουργικάς. Τις 
οιόεν,άν ή διαθρυλλουμένηπεραιτέρω τροποποίησιςτοΰ 
ύπουργείου έπαληθεύση, πόσαι εισέτι θά άλλάξωσιν 
ένδυμα ! Τό βέβαιον δτι ή έφημεριδογραφική αύτη 
θύελλα άπέβη ύλικώς χρήσιμος, δηλαδή ένεψύχωσεν 
ολίγον τήν πάσχουσαν τυπογραφικήν βιομηχανίαν. Ας 
μ.ή λησμονήσωμεν νά ρίψωμεν άνθη τινα καί έπί τοΰ 
τάφου τής υπουργικής έφημερίδος ή Νίιιεσίζ. Αύτή 
απίθανε καθ’ήν στιγμήν έπροσπάθεινά περιβληθήμέ 
τήν γαλλικήν της ενδυμασίαν.

Τό σημερινόν ύπουργειον συνεκοοτήθη ώς άχολού- 
θως· Κ. Κανάρης πρόεδρος καί ύπουργός τώ.ν Ναυ
τικών· Α. Λόντος ύπουργός τών Εσωτερικών· Α. 
Μαυρομιχάλης ύπουργός τών Στρατιωτικών, Α. Βούλ- 
γαρης ύπουργός τών Οικονομικών Δ. ΚαλλιφρονάςΙ


