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NATATION TOT ΛΕΤΚΟΪ ΠΛΟΙΟΥ.

Τήν 26 Νοεμβρίου του 1120 έτους μεγίστη κί- 
νησις ύπήρχεν είς Βαρφλέρ, σήμερον μέν μικρόν χωρίον 
αλιέων , πάλαι δέ πόλιν γνωστήν τοΰ Κοτεντέν, ένός 
τών πρώτων λιμένων της Νορμανδίας·. ·

Πολύς θόρυβος, ολίγη χαρά καί πλειοτέρα περι
έργεια, ΐδού λ φυσιορωμία της πόλεως όλης κατά 
τήν ήμέραν εκείνην· ταΰτα. τούλάχιστον έσυμπέ- 
ραινέ τις άκούων τόν κρότον τών κωδώνων πλη- 
ροΰντα τούς αέρας, καί τάς φωνάς τών περιερχομέ- 
νων τάς άγυιάς, καί βλέπων τήν τόσην κίνησιν τών 
χωρικών καί εργατών, κατακλυζόντων τάς άδούς καί 
τά τείχη τής παλαιάς πόλεως.

Καί τωόντι, σημαντικόν τι υποκείμενον ειχεν έλθή 
πρό μικρού, εϊς Βαρφλέρ, προπορευομένοιν σαλπίγγων 
τροπαιοφόρων καί έν τω μέσω συνοδείας ατελεύτητου 
Βαρώνων, στρατηλατών καί ιπποτών μυρίαι σ-ημαϊαι 
ποικιλλόχρωοι κυματίζουσαι περί τό βασιλικόν λά
βα ρον, καί περικεφαλαϊαι λοφωταί, καί έφίππια. περί
χρυσα, καί πανοπλίαν καί θώρακες λαμπρκοποΰντες, 
άπετέλουν σκηνήν, τήν όποιαν κατέτρωγε τό άπλης-ον 
καί χαίνον πλήθος μ.έ τό βλέμ.μκ, μή δυνάμενον νά

έγγίσνι αύτήν μέ τόν δάκτυλον. — Τό υποκείμενον 
τοΰτο ήτον ό ύψηλότατος. καί κραταιότατος ήγεμών 
Ερρίκος ό Α'. ό επιλεγόμενος Βωκλέρ, βασιλεύς τής 
Αγγλίας καί δούξ τής Νορμανδίας, δστις, φθάσας εΐς 
τόν κολοφώνα τής δόξης καί τής ισχύος, έπέστρεφεν 
έν θριάμβω μετά τεσσάρων έτών απουσίαν , έτών 
πολέμων καί νίκης, είς τό ώραϊον τής Αγγλίας βασί
λειό* του.

0 βασιλεύς κατέβαινε τάς βαθμίδας τήςέκκλησίας, 
δπου παρετάθη ύπερηφάνως είς 'δοξολογίαν φάλΐέίά^ 
χάριν τοΰ θριάμβου του, καί ήκουσε μεάά 'καταδόδε/υς^ 
παράκλ.ησιν, άναγνωσθεΐσαν ύ^έρ Λής κατευοδεύσεώρ· 
του, δτε Νορμανδός τις ναυτύ^^πεσέν ; είς .-τοώς 
πόδας του· t

a Βασιλεύ ! είμαι ό Φίτη-Στέφιν. Κατα -zry ύπο- 
χρέωσιν τοΰ τιμαρίου μου, εις έμέ ανήκει νά εύκε- 
λύνω είς τόν βασιλέα- τοΰ Βαρφλέρ τλν διάβασίν του 
είς Σά.ουθαμπτων· ·τό πλδϊόν μου είναι κζτακαίνου- 
ριον, μέ καλά πανίά κοά μέ καλήτερα κωπία· έχει 
πλήρωμα: πεντήκοντα ανθρώπων, οϊ όποιοι είναι τό 
άνθος τοΰ Νορμανδικού ναυτικού, καί όνομάϋ,ετα. 
τό Λευκόν πΛυϊον. Βασιλεύ ' καταδέξου νά με κά- 
μής ρήν χάριν νά μεταφέρω τή* έντιμδτητά. .σου . 
Στέφε* ό πατήρ μ.ου, μετέφερε τόν πατέρα σον.Γκιλ-
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αλησμόνησαν ούτε τόν πλοίαρχόν των, ούτε τούς συν
τρόφους του. Εμοίρασαν τρεις μεγάλους κάδους κρα
σιού είς τό πλήρωμα, τό όποιον έδέχθη τό βασιλικόν 
δώρον μέ εύφημίας ευγνωμοσύνης, μετατραπείσης 
μετ’όλίγον είς φωνάς μέθης καί έριδας θορυβώδεις. 
Καί έτελεΐτο μέν πανήγυρις έπί τού καταςρώματος 
καί ύπ’ αύτό, άλλ’ ή αύτή χαρά καί ό αύτός κίνδυνος

ύπήρχεν επίσης δι όλους.
0 ήλιος κατέβαινε δύων πρός τόν γλαυκόν ορί

ζοντα, καί ή θάλασσα έγαργάλιζεν έλαφρώς την τρό
πιδα τού πλοίου μέ τά χρυσοκόρυφα κύματά της , 
όταν ό πρίγγιψ Γκιλλιώμος διέταξε τέλος πάντων 
νά άνασύρωσι τήν άγκυραν, ό Φίτς - Στέφεν έσήκωσε 
Ιτούς όλιγώτερον μεθυσμένους ναύτας του, καί μέ με- 
γίστην δυσκολίαν κατώρθωσαν νά άναπετάσωσι τά 

ιστία.αΠέτα, •fiweor «ου «.έοέΟΓεεφώναξεν ό Φίτς-Στέφεν 
ίςάμενος μέ χεΐράς ς-αυρωμένας πλησίον τού πηδαλίου, 
ένώ τά άλληλοδιάδοχα φυσήματα τού άνέμου έφερον 
πρός αύτόν άπό καιρόν είς καιρόν τόν έναρμόνιον 
ήχον τών μεθυσμένων ασμάτων, τά όποια άντήχουν 
άκόμη έπί τού καταστρώματος· α Πέτα , ώραϊον 
καραβάκι μου, θησαυρέ μου καί άγάπη μου· τραγούδει 
καί κτύπα τά πτερά σου, κύκνε μου μέ τήν παρθενικλν

τολήν κύταξε έκεΐ τό λευκόν παραθαλάσσιον καί 
άς πέτρας τής Βρετανίας· χόρευσε έπάνω είς τά 

τών έπιβατών

λιώμον τόν μέγαν, όταν υπήγε νά κυριεύσφ την 
Μεγάλην Βρετανίαν. ®

Τότε έν τώ μέσω τών άλαλαγμών καί τών ζητω- 
ζίαυγών τοΰ πλήθους, ήτον εΰκολον νά παρατήρηση τις 
παράδοξον άντίθεσιν φυσιογνωμίας μεταξύ τής φαι- 
δρότητος τών νέων Γίορμανδών Βαρόνων καίτήςκατη 
φείας τώ* παλαιών εύγενών ’Αγγλοσαξώνων.

' 0 βασιλεύς Ερρίκος άπεκρίθη είς τόν πλοίαρχο·
Φίΐς·-2τέφεν, ά'τι εΐχεν ήδη εκλέξει άλλο πλοΐον διά 
τόν εαυτόν του, άλλ’ότι ένεπιστεύετο είς τήν ναυτι
κήν του εμπειρίαν καί τήν πίστιν του τόν βασιλικόν 
του θησαυρόν, καί έτι πλέον τοΰ θησαυρού, τόν παμ- 
φίλτατον υιόν του τόν πρίγγιπα Γκιλλιώμον δούκα 
τής Νορμανδίας καί επίδοξον διάδοχον τού στέμ

ματος τής ’Αγγλίας.
0 Φίτς-Στέφεν έσηκώθη καί έγγυήθη μέ τήν κεφα

λήν του όιά τήν σωτηρίαν "τού πρίγγιπός του.
ό βασιλεύς έπέβη πρώτος καί άνεχώρησεν άμα έκ- 

τύπησε τά πλευρά τού πλοίου του τό πρώτον κύμα 

τής παλίρροιας.
Ο πρίγγιψ Γκιλλιώμος δεκαοκταετής τότε, έπέβη 

είς τό btvxor ηΛοΐογ, καί μετ'αύτού ό αδελφός του 
Ρίτσαρ καί ή αδελφή του Α,δέλα, νόθα τέκνα τού πατρός 
του, ό κόμης τού Τσέστερκαίτ σύζυγός του, ανεψιά 
τού βασιλέως, δεκαέξ άλλαι δέσποινα', έκ τών εύγε
νών, καί έκατόν πεντήκοντα ίππόται. Προσθέτοντες 
δε είς τόν βασιλικόν τούτον κατάλογον καί ένα κάπ- 
ποιον Βερνόλδ, κρεοπώλην έκ Ρουάν, όστις εύρέθή 
παραδόξως ώς έπιβάτης, ίσως δέ καί ώς είς τών 
προμηθευτών τής έξοχου συνοδείας , καθώς καί τόν 
πλοίαρχον Φίτς - Στέφεν καί τούς πεντήκοντα του 
ναύτας, εύρίσκομεν το Jevx'w πΛοΐοτ περιέχον τόν 
απαίσιον άριθμόν τών διακοσίων όεζαΓμιώλ·ανθρώπων.

Μόλις έπέβησαν οί καλοί μας φίλοι είς τό πλοΐον 
καί άμέσως έκένωσαν κάμποσα ποτήρια διά τό 
κατευόδιόν των. όλην τήν ημέραν έχόρευον, έπαιζον, 
έτρωγον καί έπινον. Είναι δέ δίκαιον νά σημειώ- 
σωμεν ότι οί εύγενεΐς ξένοι τού Φίτς-Στέφεν δέν

τάς πέτρας τής Βρετανίας- ___κύματα ύπερήφανον διά την εύθυμίαν τών έπιβατών 
σου καί διά τό θριαμβευτικόν σου βάδισμα* μή λη
σμονάς, ότι φέρεις τό άνθος τών ιπποτών τής Νορ
μανδίας καί τόν διάδοχον τού θρόνου τής Αγγλίας. » 

Αλλ’αΐφνης προσέβαλε τάς άκοάς ό κρότος φρικτής 
συγκρούσεως* τά άσματα διεδέχθη βαθυτάτη σιωπή, 
[καί δέν ήκούετο πλέον είμή ό πάταγος τής θαλάσ
σης, ήτις έχύνετο έντός τού πλοίδυ ώς χείμαρρος εΐς 
φάραγγα άχανή. Τό^ίυζόζ π.έοΐοζ είχε προσκρούσει 
κατάπρωρα ένώ έτρεχε μέ ορμήν, είς τόν βράχον 
Καττιράζ , γνωστόν είς όλους τούς ναυτικούς. Ο 
Φίτς-Στέφεν έχρεώστει νά τόν γνωρίζη καλήτερον 
παντός άλλου* άλλ’ ό Φίτς - Στέφεν είχε πνίξει τό

όίφθη όλος ένδακρυς είς τούς πόδας τού Ερρίκου καί 
είπε· α Βασιλεύ! ό υιός σου άπέθανε!» καί ό βασιλεύς 
έπεσε καταγής. Μετά ταύτα έπροσποιήθη ότι παρη- 
γορήθη, κανείς όμως δέν τόν είδεν έκτοτε ούτε νά 
μειδιάση. Ερρίκος ό Α’, όστις δέν ήτον οΰτε άνθρω
πος άγιος, οΰτε βασιλεύς φιλάνθρωπος, ένόμισεν ότι 
γείρ θεία τόν έλάκτισεν.

Η Ματθίλδη , χήρα δωδεκαετής τού βασιλόπαιδος
Γκιλλιώμου , έγεινε καλογραία έξ μήνας μετά τήν 
υπανδρείαν της είς έν τού Ανζού μοναστήριον.

Αλλά τό έθνος δέν έπενθηφόρησε ... Μάλιστα θά 
Ιέψήφιζε προθύμως καί χάριτας είς τόν Φίτς-Στέφεν , 
'διότι έθαψεν έντός τον Λενχοί π.Ιοίου του ένα νέον 
βασιλικόν τίγριν. Ξ. Μ.

ΙΙΕΤΡΟϊ ΙΙΑΪΑΟΤ ΡΟΓΒΗΝΣΙΟϊ 
Η ΑΠΟ ΤΟϊ ΣΤΑΪΡΟΪ ΚΑΤΑΒΑΣΙΣ.

Τού διασημοτάτου έν ζωγράφοις Ρουβηνσίου, Βέλ
γου μέν τήν πατρίδα, σχεδόν δέ ίταλού τήν τέχνην, 
εν τών περιφημοτάτων έργων είναι η άπό τού Σταυ
ρού κατά&σις. Περί τού λαμπρού τούτου τεχνουρ
γήματος νομίζομε* ότι περιέργως θέλουσιν άναγνώσει 
οί τεχνογνώσται άπόπασμα έπιστολής αύτού τού 
ίδιου άριστοτέχνου, όστις έπίσης έξεΐχε καί είς τήν 
φιλοσοφικήν τής τέχνης του θεωρίαν καί είς τήν πρα
κτικήν αύτής άσκησιν. Ούχί δέ μόνον διά τής γρα- 
φίδος του ήν ένδοξος ό Ρουβήνσιος, άλλά καί διά τής 
διπλωματικής αύτού έπιδεξιότητος, δι’ής συντελέσας 
[είς τήν μεταξύ Αγγλίας καί Ισπανίας διαλλαγήν , 
έτιμήθη δι'ύψηλών βαθμών έκ μέρους άμφοτέρων τών 
έπικρατειών, καί άνεμίγη είς τάς άνωτάτας τής πατρί
δας του υποθέσεις.

| Τό πλεΐτον μέρος τής προκειμένης έπιστολής περι
έχει τόν πανηγυρικόν τού ήρωος τής Φλάνδρας, τοΰ 
νικητού τών Γάλλων είς τήν περίφημον μάχην τοΰ 
Σεν-Κουϊντίνου, τού μεγαλόφρονος καί έναρέτου κό
μητος Εγμόνδου, ού τήν λαμπράν ΰπαρξιν έτεμεν 
είς τό άνθος τήν ήλικίας του, καί ύπ’αύτήν τήν όψιν 
τού Ρουβηνσίου ή σκληρότης τού δουκός Αλβα, ή 
μάλλον, ώς μέγας καλλιτέχνης λέγει, ή προδοσία τών 
συμπατριωτών του , καί ιδίως τού πρίγγιπός τής 
Όράγγης.
| Αλλ’έπειδή τά ϊςορικά ταύτα συμβάντα δέν είναι 
ίσως έπίσης γνωστά είς όλους τής Ευτέρπης τούς 
άναγνώστας , παραλείποντες όλον τό πρώτον μέρος 
τής έπιστολής, περιοριζόμεθα μόνον είς τά άκόλουθα, 
όπου ό Ρουβήνσιος είς καθαρωτάτην καί γλαφυρο- 
τάτην λατινικήν γλώσσαν όμιλεΐ περί τής τέχνης του 
καί περί τού θαυμασιωτάτου αύτής προϊόντος. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟϊ ΡΟΪΒΗΝΣΙΟΪ 
ΠΡΟΣ TON ΑΒΒΛΤΙΙΝ ΓΕΜΒΑΟΪΖΙΟΝ.

σ ..... Καθ' δν καιρόν τό σύμπλεγμα τής ά.τό τ<ϋ
σταυρόν χα,ταίχίόεως υπήρχε μόνον έντός τής κεφα
λής μου έσχεδιασμάνον, τό παρέβαλλον διά τής φαν
τασίας πρός τόν Ααοκοοντα (1), τήν τρομεράν τρα
γωδίαν έκείνην , ή'τις παριστα , ούτως είπεΐν , συγ
χρόνως καί τό έγκλημα καί τήν τιμωρίαν αύτού, καί

(!) Γνωστϊν είναι τΐ> Ιξαίσιιν άρχαΐον ούιχπλιγαα rev i’cAttv
Ιργαττκρίον, φτ(χιζοαεν«ν ύιώ των άρχχίων, ά,ίννεβέν ίι «ν Μαή, 
και dixir.ft’jjAtviv ήίτ, ιν Φλωριντία.

χρέος του είς τό κρασίον, καί όταν όλοι έφώναζον 
καί έπήδων, έκεΐνος έψαλλε τό άσμα τού κύκνου.

Τότε, ώς νά τόν έξύπνησεν ό κρότος κεραυνού , 
ένθυμήθη ότι είχεν έγγυηθή μέ τήν κεφαλήν του διά 
τήν σωτηρίαν τού βασιλόπαιδος. Αμέσως πέτα πρός 
αύτόν, τόν αρπάζει, τόν ρίπτει έντός λέμβου, κόπτει 
τό πρυμνήσιόν της μέ τό μαχαίριόντου, καί άσθμαί- 
νων κωπηλατεί πρός τήν παραλίαν.

Αλλά φωνα'ι όδυνηραί, κατάραι άνηλεεΐς άντηχούσιν 
έντός τού πλοίου· ό πρίγγιψ ακούει τήν φωνήν τής νέας 
του άδελφής, τά παράπονα τού άδελφού του Ρίτσαρ· 
βιάζει λοιπήν τόν πλοίαρχον νά έπιστρέψη, καί ό,τι 
ούτος είχε προϊδή , συνέβη παρευθύς ώς νά ήτον γε- 
γραμμένον είς τό βιβλίον τής άδυσωπήτου ειμαρμένης. 
Μεταξύ τής αβύσσου καί τών μέσων τής σωτηρίας δέν 
ύπάρχουσι διακρίσεις! δέν ύπάρχουσιν ούτε πρίγ 
γιπες, ούτεναύται, ούτε δεσπόται, ούτε δούλοι, άλλά 
ναυαγούντες. Ολοι έπήδησαν είς τήν λέμβον, σχι- 
σθείσα δέ ή θάλασσα κατέπιεν αύτήν πλησίον είς τό 
πλοΐον, τό όποιον συγχρόνως κατεβυθίσθη.

Μετ' όλίγον ή θάλασσα έκάλυψεν ώς πλάξ τάφου 
τά πτώματα· μ-όλις φαίνεται έν τώ μέσω τού σκό
τους ή άκρα ένός ιστού μετά κεραίας ώς σταυρός έπί 
τοΰ μνήματος. Καί όμως δύω όντα είσέτι ζωντανά, 
άλλ' ώχρα, άλλά ήλλοιωμένα , μάλλον φαντάσματα 
ή άνθρωποι, κατώρθωσαν νά κρεμασθώσιν είς τόν ίς-όν 
τούτον, όστις τρίζει καί κρέμαται έπάνω τής άβύσ- 
σου έτοιμης νά τούς καταπίη, καθώς κατέπιε καί 
τούς συντρόφους των.

Ανθρωπός τις, τόν όποιον η πείρα τών τρικυμιών 
είχεν έξοικειώσει μέ τόν θάνατον, έκολύμβα περί τό 
πλοΐον, άνακυκών τόχάοςμέ τούς ρωμαλέους βραχίονας 
του, καί έξερευνών αύτά μέ τά ασθενή βλέμματά του· 
ένίοτε έγίνετο άφανής , καί τά κύματα, καλύπτοντα 
τό σώμάτου, έπάφλαζον καί έξηφάνιζον τά ίχνη 
του· μετά μικρόν έπανερχόμενος είς τήν έπιφάνειαν 
έφαίνετο άναζητών περί εαυτόν έλπίδα τινα, καί μή 
εύρίσκων αύτήν υψωνεν άγριον τό βλέμμα πρός τόν 
ούρανάν καί κατέκρινε τήν σκληρότητά του. ’Επί 
τέλους έμεινεν ακίνητος· ίδών δέ κρεμάμενον είς τόν 
ιστόν τόν ιππότην Ζωφρουά δέ λΑιγλ· α Πού είναι, 
έφώναζε μανιώδης καί άπηλπισμένος ό Φίτς-Στέφεν, 
ό πρίγγιψ;

— Επνίγη ! ί
0 Φίτς-Στέφεν βυθίζεται είς τήν στιγμήν ,... καί 

όέν έφάνη πλέον.
Μετ ολίγον ό νέος Ζωφρουά δέ λΑΪγλ, παγωμένος, 

έκνενευρισμένος, αισθάνεται παραλυομένας τάς χεΐράς 
του. ίύς αποχαιρετισμόν αποτείνει παράκλησίν τινα 
πρός τόν σύντροφόν του , καί ό ιππότης πίπτει όπου 
έπεσεν ό πλοίαρχος.

0 ρωμαλέος σύντροφος, όστις δέν άφησε δι’ όλης 
τής νυκτός τόν ιστόν , καί έσώθη τήν έπιούσαν έπί 
αλιευτικού τίνος πλοιαρίου, ήτον Βερόλδ ό κρεοπώλης.

Ο Ερρίκος έπερίμενεν άνυπομόνως είς Σαουθαμπ- 
τών τόν πρίγγιπα Γκιλλιώμον, καί παρεπονεΐτο διά 
τήν αργοπορίαν του. ό Θεοβάλδ δέ Βλουά έφερε 
πρώτος τήν άπαίσιον είδησιν, άλλά δέν έτόλμήσε νά 
την άνακοινώση είς τόν φοβερόν ηγεμόνα , είς τόν 
όυστυχή πατέρα. Τήν έπιούσαν νέος τις υπηρέτης έρ-Ι
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ήτις φαίνεται άξία, ώστε δέος επεμβαίνων νά έπι- 
οειη τήν καταστροφήν καί τήν λύσιν της.

Το θαυμάσιον τοϋτο σύμπλεγμα έχει διάθεσιν 
πυραμιδοειδή, τό ποικιλλότερον καί τό ώραιότερον 
σώ'ν σχημάτων. Καί έπροτίμησεν ό τεχνίτης νά σμι- 
κούνη τά σώματα των δύω παίδων, ούς περιελίσ-

ι ‘ k *·ί» , ζσουσιν οι δφεις, παρά να καταστραφή η αμοιοαία 
έ/.είνη καί βαθμηδόν προϊοϋσα αναλογία των μερών 
τού τεχνουργήματος, ή τήν οψιν τοσοΰτον ευαρε

στούσα. ίίραΐον σύμπλεγμα δύναται καταλληλότατα 
νά παραβληθώ προς σταφυλήν, διότι καί αύτό είναι 
συνένωσις πολλών μερών, διά γραφικών δεσμών εις 
έν δλον συνδεόμενων. Εκαστον σύμπλεγμα πρέπει 
νά έχη τήν άλυσίν του, δηλαδή αντικείμενά τινα έν- 
τέχνως άποσπώμενα τοϋ συνόλου, καί συνδέοντα 
αύτδ μετ’ άλλων αντικειμένων , ά τινα συντελοΰσιν 
εις τδ ν'άναδεικνύωσιν αύτό ηύξημένον. ....

Μεταξύ δλων των συμπλεγμάτων δσα παριστώσί

τάν άπό τοΰ Σταυρού κατάβασιν δεν γνωρίζω ώραιότερον άπό το 
ε“ργον τού Βερροκκίου. ό επιδέξιος ούτος τεχνίτης θαρρείς ήτον παρών 
εις τήν τελευταίαν πράξιν τής μεγάλης τραγφδίας τού Κρανίου τόπου. 
Ο Σανδράρτος, δστις δέν έπαυεν έπαινών τήν εικόνα ταύτην , εϊχεν 
ωραίαν χαλκογραφίαν, γνήσιον αύτής άντίγραφον, καί μεγαλοδώρως 
μοι τό παρεχώρησεν. Είναι δέ ώραιοτάτης εργασίας καί γλυφίδις 
ζωηρας καί έμφαντικής, αριστούργημα κατ’έμε Φιλοκαλίας καί 
μιμησεως.

ίπειδή δέ είχα ύποσχεθή εις τούς κυρίους Αρκεβύσους ενα Στ, ν-

ρο^ό^οχ ή άγιον XfiatO'fr'fo)’, 
ή ανυπομονησία καί επιμονή αύτών άπε- 
κοπτε τά πτερά τής φαντασίας μου , 
άφιπταμένης πρός τάς μαγικά; μονά; 
τής έφευρέσεως, ήναγκάσθην νά εγκα
ταλείψω πάσαν άξίωσιν πρωτοτύπου 
καλλιτέχνου, καί ένεπνεύσθην ύπό τή; 
ώραίας ταύτης χαταβίτηωζ τοΰ Βαρ- 
ρόκκίου, ήτίς έχρησίμευσεν ούτως, ώ; 
πρός τά κυριώτερα μέρη της, ώς υπό
δειγμα τής έδικής μου.

0 Βαρρόκιος ήσχολήθη πολύ εις τήν 
τοιχογραφίαν, καί εξείχε πρό πάντων 
εις τάς ιερά; υποθέσεις, όσα τών έργων 
του ειδον εις Ιταλίαν, είσί πολλού λό
γου άξια διά τής γραφίδος τό κάλ
λος, ή μάλλον διά τό έπιπνέον εντού
τοις αίσθημα· ιδίως δε θαυμάσιος είναι 
τών κεφαλών του ό χαρακτήρ. ΐ’ϊζω- 
γράφεί δέ παρά τώ Κυρριγίω, καί 
κατά τόν ρυθμ.όν τού διδασκάύ.ου τού
του· άλλα πρό τούτου ή γραφίς του 
έδέχθη τό βάπτισμα τού Μιχαήλ-’Αγ- 
γέλου· δστις τοιούτον ακολουθεί διδά
σκαλον, δέν βαδίζει έν τγ, σκοτία.

Η κατάβαυιτ αύτη αποπνέει άοωυ.α
ποιήσεως χριστιανικής· θεία δέ χάρις 
έπιφαίνεται επί τής κεφαλής τού Χρι
στού,καί θεότης νεκρά καί ιερά ώςαύτά 
ή ύπόθεσις. Ίο σώμ.α τού Σωτήρος, 
προσηλωμένον εις τόν σταυρόν διά μό- 

τού ήλου τής δεξιάς χειρός, κεέ-
μαται μετά τέχνης τόσονέντελούς, ώ· ε 

άκριβώς τήν αλήθειαν, καί δει- 
ιεέχρι πού φθάνει ή μίμησι; τή; 

εϋγενούς φύσεως.

Αί εντέλεια·, αυται, ώ Ρεγινάλδη, 
ίν έκ τών υπέρτατων, καί ενώπιον

αύτών κλίνω τήν κεφαλήν πάντοτε, όταν 
τά; άπαντώ, διότι ή μεγαλοφυΐα είναι 
πάντοτε σεβασμού άξία.

Εγώ δέ κατά τούτο έμακρύνθην τοϋ 
’Ιταλού ζωγράφου, δτι συνέδεσα όλα 
τά άτομα τά συντελοϋντα εί; τήν κατά- 

τού ιερού σώματος εϊ; έν μόνον 
τούς μέν στηρίζοντας, τούς 

δέ έτοιμους νά δεχθώσιν εις τά; χεϊράς 
των τό θειον άχθ>ς. ίΐ γραφική είναι ή 
τέχνη*τού όμιλεϊν πρό; μέν τούς οφθαλ
μούς διά τών χρωμάτων, πρός δέ τήν 
καρδίαν διά τοϋ αισθήματος, έπομέ- 
νως πρός έπίτευξιν τοϋ σκοπού τούτου 
ό καλλιτέχνης πρέπει ούτω νά διαθέτη 
τό διάγραμμά του, ώστε νά βοηθή δι’ 
αύτοϋ τά άποτελέσματα τού χρωμα
τισμού. Διά την αιτίαν ταύτη·/ συνή- 
γαγον είςέν υ,όνον σύμπλεγμα όλα τά 
πρόσωπα τοϋ τελευταίου τούτου δρα- 
αατο; τών παθών, ώστε νά όυνηθω νά
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άντιθέσω Χαριτεράν φως πρός μέρος τής σκηνής.

ΐΐξ εναντίας δέ ό Βαρρόκκιος διήρεσε τήν σύνθεσιν
εις δύω επεισόδια, ά τινα δι’ έπιδεξίου ώντιθέσεως 
άντιβοηθούσιν άμοιβαίως καί θαυμασίως, την έκάςΌυ 
έντύπωσιν. Ανω μέν παρίστανται οί μαθηταί καί οί 
άγιοι, θεωρούντες μετ’ αγάπης καί φόβου τό σώμα 
τοΰ Σωτήρος, κάτω δέ ή Μαγδαληνή καί αί ό'σιαι 
γυναίκες θρηνούσαι περιστοιχίζουσι την ©εομήτορα, 
λειποθυμοΰσαν είς τούς πρόποδας τοΰ Σταυρού.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΡΟΥΒΗΝΣΙΟΣ.»

Ο ΕΝ ΡΩΜΙΙ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

Συγγραφεύς διάσημος Ιταλός αναφέρει δτι, έπι- 
σκεπτόμενόςποτε τό έν Βατικανω περιφανές άρχαιον 
άγαλμα τοΰ Απόλλωνος, τό λεγόμενον τού Belve
dere, ήκουσε πλησίον του χυδαϊόντινα κάτοικον τής 
ρώμης έκφωνούντα· Ah ! peccato che io Don sia 
un gentile par adorarlo ! Κρίμα οτι der etyat 
έθηχύζ rci rdr προσχνχήσω!

Ποιος ’Ιουδαίος ή Οθωμανός, βλέπων τόν Αγιον Πέ
τρον τής Ρώμης, δέν λέγομεν τόν εύρυχωρότατμν καί 
περικαλλέστατον τών χριστιανικών ναών, άλλά την 
μεγίστην, τήν μεγαλοπρεπεστάτην, τήν πλουσιω- 
τάτην, τήν τρομερωτάτην, κατά τήν έκφρασιν τού 
Βασάρου (terribilissima), τών οικοδομών τού κόσμου, 
δέν ήθελεν εκφωνήσει μέ τήν αύτήν έ'κστασιν, μέ τόν 
αύτόν ενθουσιασμόν· Κ ρίμα οτι tier τΐιιαι γριστια 
roc rci προσχυχήσω zcr Θεί,χ τοΰ ονρανοΰ χαί τήτ 
γής είς τοχ rabx τονζυχ!

Λέγομεν Οθωμανός ή ’Ιουδαίος, διότι δέν πιστεύο- 
μεν δτι διαφορά δή ,'ματος μεταξύ χριστιανών ήμπορεϊ 
ποτέ νά έλαττώση τήν εύλάβειαν εκείνην, ήτις διά τών 
εξωτερικών αντικειμένων άπονέμεται είς τά σεβαςά 
όι’ολόκληρον τήν χριστιανωσύνην πρόσωπα, ή είς τάς 
πρώτας καί’γενικάς βάσεις τής χριστιανικής λατρείας. 
Απόδειξις αί περί αυτού τούτου τού εξαίσιου ναού 
εύγλωττοι σελίδες τής κυρίας Στάελ, εύαγγελικής 
ούσης τήν θρησκείαν, καί μηδεμίαν έχούσης συμπά
θειαν πρός τά παπικά δόγματα.

Πρώτος τού ναού τού Αγίου Πέτρου θεμελιωτής 
λέγεται αύτός ό άναβιβάσας τήν χριστιανικήν πίστιν 
εις τόν αύτοκρατορικόν τής κοσμοκράτοοος Ρώμης 
θρόνον · Κωνσταντίνος ό Μέγας. Αρχαία καί εύσεβής 
παράδοσις αναφέρει δτι έπί τού εδάφους τούτου ήγεί- 
οετο άλλοτε ό ιππόδρομος τού Νέρωνος, εντός τού 
όποιου έτελέσθη η φοβερά έκείνη σφαγή τών χρι
στιανών τήν όποιαν ιστορεί ό Τάκιτος· δτι τά λεί
ψανα τών μαρτύρων τούτων έθαψαν μετά ταύτα κρυ
φίως οί πιστοί εντός πλησιοχώρου τίνος λάκκου· δτι, 
λαβόντος μετά ταύτα καί τοΰ αποστόλου’ Πέτοου τόν 
στέφανον τού μαρτυρίου, τό ιερόν λείψανον αύτού 
έτάφη, είς τό αύτό κοιμητήριον δτι έπί τού τάφου 
τούτου ήγειρεν ό πάπας Αγιος Ανακλητός μικρόν εύ- 
κτήριον οίκον , και δτι τούτον μετέβαλεν ακολούθως 
είς μεγαλοπρεπή ναόν ό αύτοκράτωρ Κωνταντΐνος, 
συνεργοϋντος τού τότε πάπα Αγίου Σιλβέστοου.

Τού βασιλικού τούτου ναού έγειναν κατά καιρούς 
διάφοροι έπισκευαί, καί ιδίως ήρχισε '/ανακαινίζεται
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ή οικοδομή κατά τό δεύτερον ήμισυ τής ΙΐΨ έκατον
ταετηρίδος έπί Νικολάου τού Ε καί Παύλου τού Β . 
άλλ’οί συλλαβόντες τήν ιδέαν νά μεταβάλωσιν αΰχόν 
είς τόν μέγιστον καί πολυτελέστατον τών ναών τής 
Οικουμένης είναι οί δύω ένδοξότεροι πάπαι έκ τών 
δσοι ποτέ έτίμησαν τήν ρωμαϊκήν τιάραν , ό μεγα- 
λεπήβολος Ιούλιος ό Β' καί ό εύτυχήσας νά κληρο- 
δοτήσνι τά όνομά του είς ολόκληρον τόναίώνάτου Λέων 
ό ΐ' , κατά τάς άρχάς τής ΙΣΤ' έκατονταετηρίδος. 
Ούδείς δμως τών μεγάλων τούτων άνδρών ήξιώθη νά 
ίδή τών εύχώνκαίτών αγώνων αύτού τό τέρμα. Ολοι 
σχεδόν οί διάδοχοι αύτών, περισσότερον ή όλιγώτερον, 
ένησχολήθησαν είς τήν άποπεράτωσιν τού γιγαντώδους 
τούτου έργου, καί ιδίως Α,δριανός ό ΣΤ’, Κλήμης ό 
Ζ', Παύλος ό Γ', Πϊος δ Ε', Γρηγόριος ό ΙΓ', Σίξτος 
ό Ε', Κλήμης ό Η', Παύλος ό Ε', Αλέξανδρος ό Ζ', 
Ίννοκέντιος ό Τ, καί τελευταίος ό μέχρι τών πρώτων 
ημερών τής ένες·ώσης έκατονταετηρίδος ήγεμονεύσας 
Πϊος ό ΣΤ’, είς τόν όποιον οφείλεται ή άνέγερσις τοΰ 
κατά πάντα άξιου τής όλης οικοδομής σκευοφυλα- 
κείου, τού όποιου έως τότε ό ναός ούτος ήτον έλ- 
λειπής.

Μεταξύ δέ τών αρχιτεκτόνων δσοι, άπό τών χρό
νων ’Ιουλίου τού Β', διεύθυναν κατά καιρούς τήν οίκο · 
δομήν διακρίνονται οί έξης περίφημοι άριστοτέχναι· 
Βραμάντης ό. Λάζαρος , Ίουλιανός ά έκ Σαγγάλλου , 
Φρά ’ΐοκόνδος ό Αομενικανός, Ραφαήλ ά Σάνκτιος, 
Βαλτάσαρ Περούζιος ό έκ Σήνης, Αντώνιος ό έκ Σαγ
γάλλου , Μιχαηλάγγελος ό Βουοναρρότιος, ’Ιάκωβος 
Βαρότιος ό έκ Βινιόλας, Πύρρος ό Λιγόριος, ’Ιά
κωβος ό Δελλαπόρτας, Κάρολος ό Μαδέρνος , ό ιπ
πότης Βερνίνης, Κάρολος ό Μαρκιόννης, κλπ. Μόνος 
ό περικλεής Μιχαηλάγγελος διεύθυνε τήν οικοδομήν 
ταύτην δεκαεπτά ολόκληρα έτη, τά τελευταία τού 
μακρού καί ενδόξου βίου του.

ότε κατά πρώτον Ιούλιος ά Β άνέθεσεν είς τόν 
αρχιτέκτονα Βραμάντην τό έργον τής νέας οικοδομής, 
έδήλωσε, λέγει ά Βασάρης, δτι θέλ,ησις καί άπόφασις 
αύτού ήτον ώστε « κατά τήν καλλονήν, τήν τέχνην, 
a τό σχέδιον, τήν συμμετρίαν, τό μέγεθος, τήν πολυ- 
β τέλειαν, τά κοσμήματα, ό ναός ούτος νά ύπερβή δλας 
ο τάς οικοδομάς, δσας ποτέ άνήγειραν είς τήν πόλιν 
ο τής Ρώμης η αρχαία τής ρωμαϊκής πολιτείας δύ- 
» ναμις, καί ή μεγαλοφυία τοσούτων έμπειρων τε
χνιτών , κτλ. β

Μετά τον θάνατον τού Βραμάντου, τό σχέδιον τής 
οίκοδομ-ής ταύτης ύπέστη διαδοχικώς πολλάς μετα
βολής, ήίς·ορία τών οποίων είναι έργον εύρύτερον τών 
ς-ενών τού άρθρου τούτου ορίων. Οθεν μεταβαίνομεν είς 
τήν σύντομον περιγραφήν αύτής, οποία τήν σήμερον 
είναι.

Τρεις μεγάλαι πλατείαι φέρουν κατά διαδοχήν τόν 
έκθαμβον περιηγητήν είς τήν είσοδον τού θαυμάσιου 
τούτου ναού. Η πρώτη τούτων είναι τετράπλευρος, 
έχουσα μήκος μέν σπιθαμών ρωμαϊκών 360, πλάτος 
δέ 304. II μέση είναι ωοειδής τό σχήμα, και περι
τοιχίζει αύτήν μεγαλοπρεπεστάτη φοά έκ τεσσάρων 
σειρών κιόνων καί τριών διαδρόμων , έργον έξαίσιον 
τού άρχιτέκτονος Βερνίνου. Τά πλάτος τής στοάς 
είναι σπιθαμών 82, τό ύψος 80, ό αριθμός δέ τών

κιόνων 284 έκτος 88 παραστατών! α Ποτέ, λέγει 
ϊ ό δυσκολώτατος Μιλίτσιας, ποτέ οί άρχιτέκτονες 

s δέν έκαμαν καλητέραν χρήσιν
β κιόνων! 8

τοσούτου αριθμού 
ς ςαα,ζ ίφανται 192 λίθινοι

ανδριάντες διαφόρων άγιων, κολοσσιαίου μεγέθους. Τής 
δευτέρμς ταύτης πλατείας ή μεγάλη διάμετρος, μή 
περιεχομένων τών εκατέρωθεν στοών, είναι σπιθαμών 
810, ή δέ μικρά 768.

Τήν δευ- 
τέραν πλα
τείαν κο
σμεί είς τό
μέσον οβε
λίσκος μέ
γας έκ λίθου 
συηνιτου ή 
γρανίτου, έ- 
ρυθρού, τόν 
όποιον με
τέφερε μέν 
άλλοτε έξ 
Αίγύπτου ό 
αύτοκράτωρ 
Καλιγόλας, 
ήγειρε δ’έπί 
τής πλατεί
ας ταύτης ό 
πάπας Σΐξ- 
τος ό Ε’ διά 
τού άρχιτέ- 
κτονος Φον- 
τάνα. Τό ύ
ψος τού όβ ε- 
λίσκου τού
του, περιε
χομένου τού 
ς-υλοβάτου 
καί τού ς·αυ ■ 
ρού , είναι 

σπιθαμών 
180. 0 μο
νόλιθος μό
νος έχει ύ
ψος σπιθα
μών 113.

Εκατέρω
θεν τού οβε
λίσκου είναι 
δύω κρήναι 
μεγάλαι καί 
περικαλλείς 
ύψους σπι
θαμών 60 , 
εργοντοϋάρ· 
χιτέκτονος 
Μαδέρνου . 
Τό άφθονον 
τών κρηνών 
τούτων ύ
δωρ άναπη- 
δών είς ύψος 
41 ^πιθα- 
υ.ών, κατα-



εϊς μεγάλας δεξαμενάς 72 σπιθαμών περιφέρειας , 
καί έκείθεν είς άλλας μεγαλγτέρας, περιφέρειας σπι
θαμών 120.

H τρίτη πλατεία τέλος πάντων, ή προσκείμενη 
είς τόν ναόν, είναι τραπεζοειδούς σχήματος, έ'χουσα 
μήκος σπιθαμών 433, πλάτος δέ 532. 'Γην πλα
τείαν ταύτην περιτοιχίζουν διάδρομοι δύω σκεπαςτκ, 
πλάτους έκαστος σπιθαμών 32, μεταξύ τών παρα
θύρων τών οποίων ίστανται άλλοι ανδριάντες άγιων.

Ούτως, όλον τό μήκος τών τριών πλατειών είναι 
σπιθαμών 1561 !! Οποία μεγαλοπρεπής είσοδος είς 
μεγαλοπρεπεστάτην οικοδομήν !

Από τών μέσων περίπου της τρίτης ταύτης πλα
τείας άρχεται ή εις τρία διηρημένη διαζώματα παμ- 
μεγέθης κλίμαξ, ή φέρουσα είς τόν ναόν. Εκατέρωθεν 
τής κλίμακος ταύτης ίστανται δύω κολοσσιαίοι άν- 
δριάντες τών κορυφαίων τών αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου.

Το δέ μεγαλοπρεπές τοΰ ναού πρόσωπον σύγκει- 
ται έξ οκτώ κιόνων καί τεσσάρων παραστατών. Οί 
κίονες ούτοι , είδους όντες κορινθιακού, έχουν διά
μετρον μέν σπιθαμών 12, ύψος δε 128. Επάνω' 
τούτων ύψούται δώμα άσκεπές βαλαυςτοφόρον, οπού 
ίστανται δεκατρείς κολοσσιαίοι άνδριάντες τού Χρι
στού καί τών δώδεκα αποστόλων, υψους έκαστος 25 
1/2 σπιθαμών, καί δύω μεγαλοπρεπή ωρολόγια. Ολον 
δέ τό ύψος τού προσώπου είναι σπιθαμών 216, καί 
τό πλάτος 540.

Διά τό υπέρμετρου τού ναού μήκος πρέπει ν’άπο- 
συρθή είς ικανήν άπό τού προσώπου άπόστασιν ό 
θέλων νά ίδή εκπληκτικόν τω όντι καί μεγαλοπρεπές 
θέαμα , τό τής όπισθεν εικονογραφίας, ήτοι τό 
πρόσωπον αύτό τού ναού, καί έπάνω αύτού τόν γι- 
γαντώδη θόλον τού Μιχαηλαγγέλου καί εκατέ
ρωθεν τούτου τούς δύω μικροτέρους τού Βινιόλα. Πό
σον μικρός ό άνθρωπος απέναντι τών εξαίσιων τούτων 
όγκων ’ άλλα καί πόσον τό άσύνηθες τού μεγέθους 
άπατά τήν μέ τά μικρά πάντοτε έξοικειωμ,ένην όρα- 
σίντου’' 'ΐδέ τήν έπί τού μεγίστου τούτου θόλου 
χαλκίνην σφαίραν, τήν βασιλεύουσαν είς τάς έρημους 
τού αίθέρος· άπό τών μέσων τής πλατείας όπου εύρί- 
σκεσαι, δυσκόλως ήθελες πιστεύσει ότι είναι μεγα- 
λητέρα χειμωνικού. Λάβε όμως τόν κόπον ν’άνα- 
βής (καί ή άνάβασις δέν είναι δύσκολος), καί θέλεις 
πεισθή ότι δεκαέξ άνθρωποι παχεΐς καί μέ εύρυχω- 
ρίαν, ή μέ στενωχωοίαν καί ισχνοί τριάκοντα δύω, 
χωρούν εντός αύτής. 0 έπί τής σφαίρας σταυρός 
φέρει προσηρτημένην σιδηράν κλίμακα, ήτις κάτωθεν 
δέν είναι ποσώς ορατή· διότι τό ύψος, άπό τού εδά
φους τού, ναού μέχρι τής κορυφής τού σταυρού, τού 
ώνωτάτου τούτου τής οικοδομής σημείου, είναι σπι
θαμών 616! Πρό είκοσι περίπου ετών ή άνάβασις 
έσυγχωρεϊτο μέχρι τής κορυφής τού σταυρού· έκτοτε 
άπηγορεύθη, διότι Αγγλος τις , δέν ένθυμού μεθ α άν 
περιηγητής ή τεχνίτης, φέρων κρυφίως μεθ εαυτού 
τήν σημαίαν τής πατρίδος του,, τήν άνεπέτασεν έπί· 
τού πρώτου ναού τού καθολικού κόσμου ' Δέν γνω- 
ρίζομεν άν, μετά παρέλευσιν τοσούτων έτών, τό έγ
κλημα τού τολμηρού τούτου Βρεταννοΰ έλησμονήθη,ή

ύφίστανται άκόμη όλα τά έθνη τής γης τήν ποινήν 
τής ιδιοτροπίας του.

0 διά τής μιας τών πέντε τού προσώπου πυλών 
■ίή μάλλον τών τεσσάρων, διότι ή μία έξ αύτών) ή 
λεγομένη Αγία Πύλη, είναι πάντοτε κλειστή καί 
ανοίγεται κατ’ είκοσιπενταετίαν ) εις τόν άμετρον 
τούτον ναόν εισερχόμενος υποπίπτει ιδίως είς τήν 
όποιαν ανωτέρω άνεφέραμεν οπτικήν πλάνην. Εχων ήδη 
προεσχηματισμένην τήν περί τού μεγέθους τού ναού 
τούτου ιδέαν, έκπλήττεται αίφνιδίως εύρίσκων αύτόν 
τής προσδοκίας του κατώτερον. Τής πλάνης ταύτης 
τό αποτέλεσμα είναι τόσον παράδοξον, ώστε αί όλίγα 
ϊήματα μακράν αύτού εΰρισκόμεναι μαρμάριναι εικόνες 
αγγέλων τινών έν ε’ίδει παιδιών, κρατούντων τά συν
ήθη εις τούς ναούς τών λατίνων δοχεία τού αγιά
σματος, δέν φαίνονται μεγαλήτεραι τού φυσικού ανα
στήματος, ενώ, πλησιάζων καί ψαύων αύτάς, μένει 
καταπεπληγμένος διά τό κολοσσιαϊον αύτών μέγεθος.

Μόνον λοιπόν αφού προχωρήση είς τά έμπροσθεν, 
χόνον άφού έξοικειωθή μέ τά περιστοιχίζοντα αύτόν 
γιγαντώδη αντικείμενα, καί μετρήσφ αύτά μέ τόν 
πήχυν τού πυγμαίου του άναστήματος, τότε προσ
βάλλεται κατ’ ολίγον άπό τό μέγεθος αύτών, καί ό 
κυριεύων αύτόν θαυμασμός δέν είναι αμιγής φόβου. 
Τόσον έγεινε πρό πολλού έπαισθητόν ότι τό κοινόν τών 
αισθητηρίων μας μέτρον δέν δύναται νά χρησιμεύση 
διά τά έντός τού ναού τούτου περιεχόμενα, ώστε 
όλα τής γραφικής τά άριστουργήματα, όσα έκόσμουν 
άλλοτε τό έσωτερικόν αύτού, άφηρέθησαν, καί έτέ- 
ήσαν άντ’αύτών άντίτυπα μεγάλα, έξειργασμένα διά 

ψηφίδων.
Οί περίφημοι πίνακες τής Μεταμορφώσεως τού 

Ραφαήλου, τής Σταυρώσεως τού άποστόλου Πέτρου 
τού Γουίδου, τού Αγίου Σεβαςτανού τού Δομενικίνου, 
κτλ. κτλ. έμεγαλύνθησαν κατ’αύτόν τόν τρόπον. Μό
νος ό άνθρωπος έμεινε μικρός εις τόν μέγαν τούτον 
τόπον· καί οίκτον αληθώς προξενεί ή άπό τά ύψη 
τοΰ θόλου θέα τού βασιΛέως τούτον τής yvrfeojc, 
περιπατούντος έπί τών ποικιλοχρώμων μαρμάρων τού. 
έδάφους.

Τό έσωτερικόν τού ναού μήκος είναι σπιθαμών 
830, τό δέ πλάτος κατά τήν μικροτέραν τού σταυ
ροειδούς αύτού σχήματος διάμετρον, σπιθαμών 606-, 
Γραμμή έγκεχαραγμένη έπί τού έδάφους, άπό τής; 
κορυφής τού βήματος άρχομένη, καί λήγουσα είς τήν 
μέσην τού προσώπου πύλην, δεικνύει τά μήκη τών 
μεγάλη,τέρων τού κόσμου ναών, προς άπόδειξιν τής 
μικρότητος αύτών συγκρινομένων πρός τόν κολοσσόν 
τούτον, ό περισσότερον τών άλλων είς τό μήκος τού 
ναού τού Αγίου Πέτρου, πλησιάζων είναι ό ναός τού 
Αγίου Παύλου έν Λονδίνω· ό δέ τής έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Αγίας Σοφίας είναι ό προτελευταίος!'

Εικόνες, αγάλματα, κίονες, μάρμαρα ποικίλων καί 
πολυτελών ειδών, μαυσωλεία μεγαλοπρεπή—τάφοι 
παπών καί βασιλέων—,τά πλεϊστα άριστουργήματα 
άνδρών άθανάτων, όποιοι θησαυροί διεσπαρμένοι εις 
τόν πάγκαλον τούτον κόσμον! διότι κόσμος ιδιαίτε
ρος, κατά τήν κυρίαν Στάελ, είναι δ ναόςούτος. Πόσα 
δέ μνημεία τής ύψηλοφροσύνης τών έθνικών, πόσα 
τής παλαιάςχριτιανικής ταπεινοφροσύνης, μεμιγμενα

μετά τών άριστουργημάτων τούτων ’ Πιστεύεται 
κοινώς ότι ή όρειχαλκίνη είκών, ή σήμερον παρι- 
στάνουσα καθήμενον τόν κορυφαϊον τών αποστόλων, 
καί τής όποιας ό έξέχοον ποΰς κατεφαγώθη σχεδόν άπό 
τά άδιάκοπα τών πιστών φιλήματα, είναι αύτός ό 
πολύόοξος τού Καπιτωλίνου Διός άνδριάς. Οτι ήτον 
είκών τού Διός είναι πολύ πιθανόν, διότι αΐ κλείδες τού 
παραδείσου, τάς οποίας κρατεί είς τήν χεΐρα, είναι 
έργον πρόσθετον, έκκοπέντων ίσως τών κεραυνών τού 
προκατόχου τών άνδρών τε καί θεών άνακτος. Διά τήν 
κατασκευήν τών έξ ορειχάλκου χρυσού τεσσάρων με
γάλων σπειροειδών κιόνων τού κεντρικού θυσιαστη
ρίου έχρησίμευσε τό μέταλλον τών περίφημων δοκών 
τού Πανθέου, τό όνομασθέν κορίνθιον, διότι ήσαν έκ τοΰ 
μετάλλου έκείνου τό όποιον έλ,έγετο ότι έφερεν είς τήν 
Ι’ώμην δ Μούμμιος μετά τήν άλωσιν τής Κόρινθου. 
Γήν μετασκευήν ταύτην διέταξεν ό πάπας Ούρβα- 
νός δ ΐΓ· όθεν καί έχλεύασαν οί πάντοτε έκδοτοι 
είς τόν σατυρισμ,όν Ρωμαίοι τήν πραξιν ταύτην, γρά- 
ψαντες κρυφίως έπί τών τοίχων τού Πανθέου τά εξής·

Quod non fecerunt barbari fecerunt barbarini- 
■'Ο,τι Jev επριζχν οί βχ^βαροι οί βχίδχμ,οι·

διότι Barberini ήτον τό όνομα τής οικογένειας τού 
είρημένου πάπα. Κατά μίμ.ησιν άρα τούτου έσατύ- 
ρισε καί δ περικλεής λόρδ Βύρων τόν γυμνώσαντα τόν 
Παρθενώνα Σκώτον λόρδ έλγγιν γράψας έπί τού 
Παρθενώνος αύτού·

Quod non fecerunt Gothi fecerunt Scoti·
‘Ό,τι is» ίπρχξχν οί Γο'τβοι ίχρχξχν οί Σχώτ ι.

Είς τήν κορυφήν τού βήματος φυλάττεται ό ταπεινό
τατος ξύλινος θρόνος οστις λέγεται ότι είναι αύτός 
εκείνος ό χρησιμεύσας είς τόν άπόστολον Πέτρον καί 
είς τούς πρώτους διαδόχους του. ό θρόνος ούτος εκ
τίθεται σπανίως εις τά όμματα καί είς τήν προσ- 
κύνησιν τών πιστών περιέχεται δέ έντός θρόνου 
άλλου πολυτελούς έκ χρυσού ορειχάλκου, τόν όποιον 
κρατούν διά τών χειρών τέσσαρες μεγάλοι ανδριάν
τες έκ τοΰ αύτού μετάλλου , ύψους 27 1/2 σπιθα
μών, παριστάνοντες τέσσαρας ίεράρχας, δύω τής ελ
ληνικής έκκλησίας, τούς αγίους Αθανάσιον καί Χρυ
σόστομον, καί δύω τής ρωμαϊκής , τούς αγίους ’Αμ
βρόσιον καί· Αύγουστΐνον. Επάνω τής καθέδρας ταύτης 
δύω άγγελοι βαστάζουν τήν τριπλήν παπικήν τιά
ραν , καί έπάνω αύτής παριστάνεται εύφυώς είκών 
λαμ.προτάτη τού Αγίου Πνεύματος έπ’ εδάφους 
διαφανούς έκ κρυστάλλων μιμουμένων τό φώς, δια- 
χεόμενον είς απείρους χρυσάς ακτίνας, πλησίον τών 
οποίων περιΐπταται πλήθος αγγέλων έκφωνούντων τό 
τίόζα (>■ ίψίιΚβίς Θ(ω. Εργα όλα τού Βερ- 
νίνου.

Αλλά τό κάλλιστον καί μεγαλοπρεπέστατου τών 
θεαμάτων τού ναού τούτου είναι αύτός δ έξαίσιο; 
καί παμμεγέθης θόλος, ή άβυσσος αύτη ή έπικρεμα- 
μένη έπί τής κεφαλής τού ανθρώπου, κατά τήν έκ- 
φρασιν τής κυρίας Στάελ. Τό Πάνθεον βλέπων, ό 
Μιχαηλάγγελος είπεν « ’Εγω θί.Ιω τύ ύύ'ώοΊΐ 
τις τότ difcc 8 καί κατεσκεύασε τω οντι τόν 
θόλον τού Αγίου Πέτρου ίσον καί μεναλήτεοον 

(Φνλλίδ ον 23, σόμ. Β'.)

μάλιστα τού Πανθέου, τού όποιου ή βάσις άνε- 
βιβάσθη είς ύψος 242 σπιθαμών ! Η εσωτερική τού 
θόλου τούτου διάμετρος είναι σπιθαμών 190, ή δέ 
εξωτερική 266, μεγαλύτερα δηλ. τής τού Πανθέου. 
Τό ύψος αύτού, μή περιεχομένου τού πυργίου, είναι 
σπιθαμών 226.

Ολον τό έσωτερικόν τοΰ θόλου μέρος, φωτιζόμε
νου διά δεκαέξ μεγάλων παραθύρων, κοσμούν χρυσά 
καί μαρμάρινα κοσμήματα, καί παραστάται, καί ει
κόνες μεγάλαι ψηφιδωταί τής Θεοτόκου, τών άγγέ- 
λων, τών άποστόλων καί πολλών αγίων έπικρέμαται 
όέ ή μεγάλη καί φοβερά είκών τού Παντοκράτορος, 
ή έπί τής οροφής τού πυργίου, τοΰ άνωτάτου τούτου 
έσωτερικού σημείου τού ναού, έπίσης ψηφιδωτή, άντί- 
τυπον ούσα τής τού ιππότου Αρπίνο». όποιον τό 
κολοσσιαίου τών εικόνων τούτων μέγεθος, δύναται 
νά κρίνη έκαστος έκ τών εξής· «Εβλεπα, λέγει εις 
8 τών έπισκεφθέντων τόν ναόν τούτον περιηγητών , 
ο έβλεπα κάτωθεν ότι τόν κυλινδροειδή τοίχον τού 
ο πυργίου έκόσμουν εικόνες έξαπτερύγων, χοροστα-. 
ο τούντων κάτωθεν τού Παντοκράτορος· άναβαίνων 
» δέ μετά ταύτα είς τόν έντός τής βάσεως τού πυρ- 
ο γιου γυρίζοντα έξώστην, καί επομένως ψαύων τόν 
s τοίχον αυτόν, δέν διέκρινα τά έξαπτέρυγα. Απορών 
8 είς τούτο, ένόμισα ότι άλλην άντ’ άλλης έξέλαβα 
ο την θέσιν αύτών άλλα καί πάλιν έβλεπα κάτω- 
8 θεν ότι ή θέσις ήτον έκείνη καί όχι άλλη. Τέλος 
ο πάντων ένόησα ότι ή άπάτη μου προήρχετο έκ 
s τού μεγέθους τών ψηφίδων, καί, προσηλώσας άτε- 
a νώς τούς οφθαλμούς μου, είδα ότι παρίσταναν έξα- 
» πτέρυγα. 8 Τοιαύται όπτικαί άπάται άκολ.ουθούν 
συχνότατα είς τά τοΰ ναού τούτου, έμποιούσης μετά 
ταύτα τής άληθείας θάμβος άπερίγραπτον.

Ούτω λοιπόν, έκτος τοΰ έπιγείου, έφίπταται ναός 
άλλος έναέριος,τόν όποιον καί έσωθεν καί έξωθεν δύναται 
εύκόλως νά περίέλθν) ό περιηγητής. Λλλ’ύπάρχει καί 
τρίτος άλλος ναός, υπόγειος, τού οποίου είσοδος 
είναι τό κέντρου αύτό τού έδάφους, κάτωθι τού 
θολού, όπου καταβαίνοντες διά διπλής κλίμακος εύρί- 
σκομεν κατά πρώτον τό μνήμα τού άπος-όλου Πέτρου 
είς τό όποιον φυλάττεται τό λείψανου αύτού. Τό μνήμα 
τούτο .είναι πολυτελέστατου διά τήν πληθύν τών 
εκλεκτών μαρμάρων, τών χρυσών ορειχάλκων και 
άλλων πολυτιμοτέρων μετάλλων· καίουν δε περί 
αύτο λύχνοι άκοίμητοι εκατόν δώδεκα. Παρά τό 
μνήμα τούτο, εκτός εικόνων άλλων, είναι ό άνδριάς 
τού πάπα Πίόυ τού ΣΤ' γονυπετούντος, έργον άριστον 
τού ένόοζου Κάνοβα, τού Φειδίου τούτου τών- νεω- 
τέρων χρόνων, ϊπό το\£ θολούς τού ύπογείου τούτου 
ναού, μεταξύ πολλών θυσιαστηρίων, πινάκων καί 
αγαλμάτων, αναπαύονται τά όστά πολλών αύτοκρα- 
τόρων, βασιλέων,παπών καί άλλων διάσημων άνδρών, 
εντός μαυσωλείων κατά τό μάλλον ή ήττον λ,αμπρών 
καί μεγαλοπρεπών. * 4

Τού υπογείου τούτου ναού ή· είσοδος είναι άπη- 
γορευμενη είς τάς γυναίκας καθ όλον τό λ.οιπόν (έτος, 
εκτός τής όευτέρας τής Πεντηκοστής· ίσως διά τήν 
εις τά δυω γένη άόιακρίτως καταβαίνουσαν χάριν 
του Αγίου Ηνεύμ.ατος, κατά τήν ρήσιν τού προφήτου 
Ιωηλ λέγοντος· «Καίγε έπί τούς δούλους μου καί 

2.
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β έπί τάς δούλας μου έν ταϊς ήμέραις έκδίναις έκχεώ 

» άπό τοΰ πνεύματός μου.Β
Αναβιβάζεται κοινώς ή δαπάνη τής τεραστίας 

ταύτης οικοδομής επέκεινα τών τριακοσίων πεντή- 
κοντά εκατομμυρίων φράγκων. Είναι βέβαιον δτι 

κατά τό 1694, ακριβούς υπολογισμού γενομενου, 
εύρέθησαν δαπανηθέντα έως τότε τεσσαράκοντα επτά 
εκατομμύρια σκούδων ρωμαϊκών. Αν λάβωμεν ύπ’όψιν 
τά δαπανηθέντα έκτοτε εϊς διάφορα έργα, καί ιδίως 
εϊς τάς μετά ταΰτα γεναμένας ψηφιδωτάς εικό
νας, θέλομεν βεβαίως πεισθή ότι ή εικασία αύτη όέν 
είναι ανώτερα της αλήθειας· Εις μόνον τό έπί Πίου 
τοΰ Σι' οΐκοδομηθέν σκευοφυλακεϊον έδαπανήθη έν 

εκατομμύριου σκούδων. Είναι γνωστόν οτι εις την 
οικοδομήν ταύτ/jv, ώς είς μίαν τών κυρκοτέρων αί
τιων, άποδίδοταιή έπί Λουθήρου θρησκευτική μεταρ- 
ρύθμισις· διότι, άναγκαιούντων έπί τού ΐ' Λέοντας 
πολλών διά τήν οικοδομήν χρημάτων, έπολλαπλα- 
σιάσθησαν είς τρόπον σκανδαλώδη τά λεγόμενα συγ- 

χωροχάρτια.
Ερρέθη ότι, μεταξύ τών μνημείων τής τέχνης, δ 

Αγιος Πέτρος προξενεί εις τόν άνθρωπον τήν έντύπωσιν 
εκείνην τήν όποιαν προξενεί εϊς αύτάν'ή θάλάσσα μεταξύ 
τών έργων της φύσεως. ό,τι άν είπή άις μέγα καί 
ποιητικόν εφαρμόζεται εΐςτό τεράστιον τούτο έργον. 
« 0 ναός ούτος, λέγει ή μνημονευθεισα κυρία Στάελ, 
β είναι είκών τού άπειρου. Απέραντα αισθήματα 
η γεννά, άπεράντους ιδέας ανακαλεί· άμετρον είναι 
η τό πλήθος τών χρόνων, τούς όποιους φέρει είς τόν 
β λογισμόν , είτε κατά τό παρελθόν , είτε κατά τό 
β μέλλον. Καί όταν έξερχώμεθα τού περιβόλου 
» τούτου, πιστεύομεν ότι μετέβημεν άπό τούς ούρα- 
β νίους διαλογισμούς είς τά έπίγεια τού κόσμου 
η τούτου συμφέροντα, άπό τήν θρησκευτικήν αϊωνιό- 
» τητα είς τόν έλαφρόν τού χρόνου αέρα, s

— Αλλοίμονον, έπανέλαβεν άθυμών ό Λουδοβίκος, 
έδειξα θέλησιν καλήν πλήν ματαίαν, αδελφέ μου !

0 Κάρολος ώχρίασεν είς άκρον, έφερε τήν ψυχράν 
του χεϊρα είς τό μέτωπόν του, καί έπάλαισεν όλίγας 
στιγμάς μέ τήν κυριεύσασαν αύτόν σκοτοδίνην, ήτις

δέν είναι
τόν έκαμε νά κλονηθή-

— Καταλαμβάνω, είπε τέλος πάντων·
ρκάμμία ελπίς.

Ο Λουδοβίκος, έλαβε τήν χεϊρα τού Καρόλου.
— Περίμενε , αδελφέ μου, μή βιάζεσαι, όλα ήμ- 

πορούν νά διορθωθούν μόναι αί άπν,λπισμέναι απο
φάσεις καταστρέφουν τάς υποθέσεις· πρόσθεσε, σέ 
παρακαλώ, έν έτος ακόμη δοκιμασιών εις τά τόσα 
έτη τών συμφορών σου. Ούτε περίστασις, ούτε εύ- 
καιρία τοιαύτη ύπάρχει τήν σήμερον , ώστε νά σέ 
βιάση νά ένεργήσης, είς ταύτην μάλλον, παρά είς 
άλλην στιγμήν έλα μαζί μου, αδελφέ μου, θά σού 
δώσω έν τών παλατίων μου, όπου καλητερα θέλεις 
νά κατοίκησης· θά καιροφυλακτήσωμεν μαζιτά περι
στατικά, καί μαζί θά τά προετοιμάσωμεν. Λοιπόν, 

αδελφέ μου, ύπομονή καί τόλμη·
0 Κάρολος άπέσυρε τή,ν χεΐρά του άπό τήν χεϊρα 

τού βασιλέως, καί ώπισθοδρόμησε θέλων νά τόν χαι- 

ρετήση έπί τό τυπικώτερον.
— Ευχαριστώ έξ όλης μου τής καρδίας, είπε, βα

σιλεύ· πλήν έπαρακάλεσα άνωφελώς τόν μεγαλήτερον 
τών βασιλέων τής γής, καί τώρα θά ζητήσω άπό τόν 

®εόν θαύμα.
Καί έξήλθε, ’χωρίς νά θέληση ν’ άκούση περισσό - 

τέρα, μέ τό μέτωπον υψηλόν, μέ τήν χεϊρα τρέ- 

μουσαν , μέ συστολήν άλγεινήν τού εύγενοΰς προσ
ώπου του, καί μέ τό σκοτεινόν έκεϊνο βάθος τού βλέμ - 
ματος, τό όποιον, μή εύρίσκον πλέον έλπίδα είς τόν 
κάτω κόσμον, φαίνεται ότι τρέχει νά τήν ζητήση 

είς κόσμους άγνωρίστους.
0 αξιωματικός τών δορυφόρων, βλέπων αύτόν 

διαβαίνοντα μέ τό πελιδνόν έκεϊνο χρώμα , έσκυψ εν 

έως τά γόνατα σχεδόν νά τόν προσκύνηση.
Μετά ταύτα, έλαβε φανόν, έφώναξε δύω τών δορυ

φόρων, καί κατέβη μέ τόν δυστυχή βασιλέα τή,ν έρη
μον κλίμακα , κρατών είς τή,ν άριστεράν χεϊρα τόν 
πϊλόν του , τοΰ οποίου τά πτερά έσάροναν τάς βαθ

μίδας.
Φθάσας είς τή,ν πύλην, ό άξιωματικός ηρώτησε τόν 

βασιλέα πού διευθύνετο, ώστε νά στείλη κατόπιν του 

τούς δορυφόρους.
— Κύριε, άπεκρίθη μέ χαμηλήν φωνήν ό Κάρο

λος, σύ δστις έγνώρισες , καθώς είπες, τόν πατέρα 
μου, ίσως προσηυχήθης δι’ αύτόν. Αν τούτο ηναι 
αληθινόν , μή μέ λησμονης καί έμέ εϊς τάς προσευ
χής σου. Τώρα πηγαίνω μόνος, καί σέ παρακαλώ νά 
μή μέ συνοδεύσης, μήτε νά στείλης νά μέ συνοδεύ

σουν μακρύτερα.
0 άξιωματικός έπροσκύνησε καί άπέστειλε τούς 

δορυφόρους του εις τά ένδότερα τού παλατιού.

Αλλ’ αύτός έμεινεν ολίγον εϊς τά προπύλαια , 
βλεπων τόν Κάρολον άπομακρυνόμενον, καί γενόμενον 
άφαντον εϊς τήν σκιάν τής στρεφούσης οδού. Μετά 

,ταύτα έμουρμούρισε.

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ

ΓΗΣ ΒΡΑΖΕΑΟΝΝΗ2.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΝΕΩΤΑΤΟΝ.

(Συνιχίια. *Ι<Γ< φυλλχίιον ΚΔΖ.)

0 Λουδοβίκος ηύρε τόν βασιλέα τής Αγγλίας κα
θήμενον είς τήν ιδίαν θέσιν, είς τήν οποίαν τόν είχεν 

αφήσει.
Καθώς τόν είδεν ερχόμενον, ό βασιλεύς τής Αγγλίας 

έσηκώθη- άλλά, μέ τό πρώτόν του βλέμμα, άνεκά- 
λυψε τήν άθυμίαν γραμμένην μέ μαύρα γράμματα είς 
τό μέτωπον τού έξαδέλφου του.

Τότε, λαβών πρώτος τόν λόγον, ώς θέλων νά εύ- 
κολύνη τή,ν αλγεινήν έξομολόγη,σιν τού Λουδοβίκου , 

είπεν·
— ό,τι καί άν ήναι, δέν θά λησμονήσω ποτέ 

όλην τή,ν αγαθότητα, όλην τή,ν φιλίαν, τάς όποιας 
πρός έμέ έδειξες.

— Καί εις τούτον, καθώς άλλοτε είς τόν πατέρα 
του, ό Αθως, άν ήτον παρών, θά έλεγε δικαίως·

— Χαΐρε, ώ πεπτωκυϊα Μεγαλειότης!
Επειτα, άναβαίνων τήν κλίμακα·
— Α! τί άθλίαν ύπηρεσίαν εκτελώ! είπε κατά 

πάσαν βαθμίδα. Α! τί έλεεινόν κύριον έχω! Ζωή 
τοιαύτη δέν είναι πλέον υποφερτή, καιρός είναι τέλος 
πάντων νά κάμω οριστικήν άπόφασιν! ... ’Εχάθη 
πλέον ή γενναιότης, έχάθη ή ενέργεια! ήκολούθησεν. 
Α, ναι, ό διδάσκαλος έπέτυχεν, ό μαθητής έχάθη διά 
πάντα. Ω διάβολε! δέν θά τό υποφέρω. ΑΪ, σείς, 
ήκολούθησεν έμβαίνων είς τόν προθάλαμον , τί κά- 
μνετε αύτού, καί μέ κυττάζετε κατ’αύτόν τόν τρόπον; 
Σβύσατε τά φώτα, καί έμβάτε εϊς τάς θέσεις σας ’ 
Λ! μ’έπεριμένετε; Ναί· έφυλάττετε δι’έμέ, δέν είναι 
αλήθεια, καλοί μου σύντροφοι; άλλά, γενναίοι μου 
νήπιοι; έγώ δέν είμαι δούξ Γκίζης νά μέ δολοφονή
σουν εις τόν πρώτον διάδρομον. Επειτα, έπρόσθεσε 
χαμηλότερα, τούτο θά ήτον άπόφασις, καί άποφάσεις 
πλέον δέν γίνονται, άφοΰ άπέθανεν ό κύριος καρδινά
λιος Ρισελιώ. Α, ναι, εκείνος ήτον άνθρωπος! Τό 
άπεφάσισα , άπό αΰριον ρίπτω τήν στολήν μου είς 
τάς κνίδας.

Επειτα, μεταμεληθείς·
— Οχι, είπεν, ό'χι ακόμη ! Εχω μεγαλητέραν τινά 

δοκιμασίαν νά κάμω, καί θά τήν κάμω· αύτη όμως, 
τό ομνύω, θά ήναι ή τελευταία άναμφιβόλως.

Δέν είχεν ακόμη τελειώσει, όταν ήκούσθη φωνή 
άπό τόν κοιτώνα τού βασιλέως.

— Κύριε ύπολοχαγέ, είπεν ή φωνή.
— Παρών, άπεκρίθη.
— 0 βασιλεύς θέλει νά σού λαλήση.

— Ας υπάγω, είπεν ό ύπολοχαγός· ίσως είναι 
δι’ο,τι στοχάζομαι.

Καί έμβήκεν είς τού βασιλέως.

IB
ΤΑ ΜΕΤΑΞΪ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΪΠΟΑΟΧΑΓΟΪ.

ΐδών ό βασιλεύς πλησίον αύτοΰ τόν αξιωματικόν, 
διέταξε τόν θαλαμηπόλον του καί τόν εύγενή αύλικόν 
του ν’ αναχωρήσουν.

— Ποιος είναι τής υπηρεσίας αΰριον, κύριε ; ήοώ- 
τησε τότε τόν αξιωματικόν.

— έγώ, βασιλεύ.
— Πώς, και αΰριον σύ;
— Εγώ πάντοτε.
— Καί πώς γίνεται τούτο, κύριε ;
— Βασιλεύ, οί δορυφόροι , είς καιρόν ταξειδίου , 

φρουρούν είς όλας τάς θέσεις τής οικίας τής Μεγα- 
λειότητός Σου , δηλαδή τού δώματος τοΰ βασιλέως. 
τής βασίλομήτορος καί τού κυρίου καρδιναλίου, όςις 
δανείζεται άπό τόν βασιλέα τό καλήτερον, ή μάλλον 
τό μεγαλήτερον, μέρος τής βασιλικής του φρουράς. 1

— Καί δέν γίνονται αναπληρώσεις ;

— Αναπληρώσεις γίνονται, βασιλεύ , μόνον τών 
είκοσιν ή τριάκοντα άνδρών, όσοι, μεταξύ τών έκατόν 
εϊκοσιν, αναπαύονται. Εϊς τά Αούβρε, είναι αλλέως· 
άν ήμουν είς τό Αούβρε, άφινα τόν ενωμοτάρχην μου

είς τήν θέσιν μου. Είς τό ταξείδιον όμως, βασιλεύ, 
δέν ήξεύρει κάνεις τί ήμπορεϊ ν’ άκολουθήση , καί 

αγαπώ καλητερα νά έκτελώ την ύπηρεσίαν μου ό 
ίδιος.

— Λοιπόν είσαι πάσαν ημέραν εις ύπηρεσίαν ;
— Καί πάσαν νύκτα. Ναι, Μεγαλειότατε.
— Κύριε, αύτό δέν τό ανέχομαι· θέλω ν’ ανα

παύεσαι.
—- Πολύ καλά, βασιλεύ· πλήν έγώ δέν τό θέλω. 
— Πώς είπες; άπεκρίθη ό βασιλεύς , δστις δέν 

ένόησε κατ’ άρχάς τού λόγου τούτου τήν έννοιαν.
— Λέγω, βασιλεύ , ότι δέν θέλω νά εκτεθώ είς 

σφάλμα. Αν ό διάβολος είχε κατά νούν νά μού παίξη 
κάμμίαν, εννοείς, βασιλεύ, ότι, γνωρίζων τόν άνθρω
πον με τόν όποιον έχει νά κόμη , θά έδιάλεγε βέ
βαια τήν στιγμήν τής άπουσίας μου. Η υπηρεσία μου 

λοιπόν πρό παντός άλλου καί ή ειρήνη τής συνειδή- 
σεώς μου.

— Πλήν κατ’αύτόν τόν τρόπον, κύριε, ή ζωή σου 
κινδυνεύει.

— Αί1 βασιλεύ, είναι τριάκοντα πέντε έτη άφοΰ 
μετέρχομαι τό έργον τούτο , καί είμαι ό ύγιέστερος 
άνθρωπος τής Γαλλίας καί τής Ναβάρρας. Τέλος 
πάντων, βασιλεύ, μή μεριμνάς περί εμού, σέ παρα
καλώ. Παράξενος θά μού έφαίνετο ή τοιαύτη μέρι
μνα, διότι δέν είμαι συνειθισμένος.

0 βασιλεύς διέκοψεν άποτόμως τήν σειράν τότε 
τής όμιλίας διά νέας έρωτήσεως.

— Θά ήσαι λοιπόν έδώ αΰριον τό πρωί, τόν ήρώ- 
τησε.

— Καθώς τώρα. Ναι, βασιλεύ.
0 βασιλεύς έφερε τότε ολίγους γύρους είς τόν 

κοιτώνα· εΰκολον δέ ήτον νά νόηση καθείς ότι έφλέ- 
γετο άπό επιθυμίαν νά λαλήση , καί κάποιος φόβος 
τόν έμπόδιζεν.

0 δέ ύπολοχαγός, όρθάς, ακίνητος, μέ τόν πίλον 
είς τήν χεϊρα , μέ τόν γρόνθον είς τόν γόφον , τόν 
έκύτταζε περιπατούντα , καί, ένώ τόν έκύτταζεν , 
έμουρμούριζε δαγκάνων τόν μύστακά.

— Αέν έχει άπόφασιν οΰτε διά μισήν δούπιαν, 
είς τήν τιμήν μου· στοιχηματίζω ότι δέν θά λαλήση.

Ο βασιλεύς έξηκολούθει νά περιπατή , ρίπτων ώς 
τόσον, άπό’καιρόν είς καιρόν, βλέμμα πλάγιον είς τόν 
άξιωματικόν του.

— 0 πατήρ του ό ίδιος, λέγεις καί τόν έπτυσεν, 
έλεγεν ό ύπολοχαγός άκολουθών τόν μυςτκόν του μονό
λογον· ύπερήφανος, φιλάργυρος καί δειλός συγχρόνως.
0 διάβολος νά πάρη τοιούτον κύριον !

Ο Λουδοβίκος έστάθη·
— ϊπολοχαγέ, είπε.
— Παρών, Μεγαλειότατε.
— Διατί , σέ παρακαλώ , απόψε , έφώναξες έκεϊ 

πέραν, είς τήν μεγο[λην αίθουσαν· Ύπηρζσία. του 
βασιΛ/ως! όορνφ-ίροι ίής Λύτου Μτγα.Ιτιΰτηζος ;

— Αιότι μέ ίίχίς διατάξει, βασιλεύ.
— Εγώ; f
— Η Μεγαλειότης Σου ό ίδιος.
— Τή άληθεία, οΰτε λέξιν περί τούτου δέν είπα, 

κύριε.
— Βασιλεύ , δίδεται διαταγή διά σημείου , διά



σαύτην πειστικήν ειλικρίνειαν, ώστε ό βασιλεύς έπα
νέλαβεν άμέσως·

— Μάλιστα, κύριε, πλησίασε.
— Καλά δά! έμουρμούρισεν ό άξιωματικός· τό 

κατωρθώσαμεν τέλος πάντων !
— Ακουσέ με.
— Αέξιν δέν χάνω, βασιλεύ,
— Δά ίππευσης αΰριον, κύριε, περί τήν τετάρτην 

καί ήμίσειαν ώραν τής πρωίας, καί νά έχης καί δι’έμέ 
ίππον έτοιμον.

— Από τούς ίππώνάς τής Μεγαλειότητός Σου ;
— όχι, τόν ίππον ένός τών δορυφόρων σου.
— Πολύ καλά, βασιλεύ, τόσον μόνον ;
— Καί νά μέ συνοδεύσης.
— Μόνος ,·
— Μόνος.
— Νά έλθω νά σέ ζητήσω, Μεγαλειότατε, ή νά σέ 

περιμείνω ;
— Νά μέ περιμείνης.
— Πού, βασιλεύ ;
— Είς τήν μικράν θύραν τού περιφραγμένου 

δάσους.
0 όπολοχαγός έπροσκύνησε, νοήσας δτι ό βασιλεύς 

τού είπεν δ,τι είχε νά τού είπή.
Καί αληθώς , διά φιλικής κινήσεως τής χειρός ό 

βασιλεύς τόν άπέλυσεν.
ί ό άξιωματικός , άφήσας τόν κοιτώνα τού βασι- 
λέως. κατέλαβε φιλοσοφικώς τόν συνήθη τόπον του, 
δπου, άντί ν’άποκοιμηθή, καθώς ήτον επόμενον προ
χωρημένης ούσης τής νυκτός, έμβήκεν είς βαθυτέρους 
παοά τούς προτέρουςτου διαλογισμούς.

Τό εξαγόμενον δμως τών διαλογισμών τούτων 
δέν ήτον τόσον λυπηρόν καθώς τών προηγουμένων.

— Καλά λοιπόν, είπεν, άρχισε τέλος πάντων ό 
έρως τόν σπρόχνει, περιπατεΐ , περιπατεΐ ! ό βασι
λεύς είναι τίποτε είς αύτόν, άλλ'ό άνθρωπος δέν είναι 
ίσως εύκαταφρόνητος· έπειτα, αύρων τό πρωί θά 
κρίνωμεν ... ίί! ώ! έφώναξεν καί έσηκώθη διαμιάς,

| ιδού ιδέα γιγαντώδης , μά τήν άλήθειαν! καί ίσως 
ίσως ή τύχη μου όλη περιέχεται είς αύτήν τήν ιδέαν!

Μετά τήν έκφώνησιν ταύτην, ό άξιωματικός, έχων 
τάς χεΐράς είς τά θυλάκια τού ύπενδύτου, διέτρεχε 
μέ μεγάλα βήματα τόν μέγιστον προθάλαμον εκείνον, 
δστις τού έχρησίμευεν ώς κατοικία.

0 λύχνος άνέδιδε φλόγα δυνατήν ριπιζόμενος άπό 
δροσεράν αύραν, ήτις, είσερχομένη άπό τά σχίσματα 
τής θύρας καί τάς χαραγάς τού παραθύρου, έκοπτε 
διαγωνίως τάναίθουσαν έρριπτε δέ φώς κοκκινωπόν, 
άνισον, ποτέ μέν άκτινοβόλον, ποτέ δέ θαμβόν, καί 
έφαίνετο περιπατούσα είς τόν τοίχον ή μεγάλη σκιά 
[τού ύπολοχαγοϋ, ώί κατατομή έίκόνος τού Καλλώ, 
αέ τό ξίφος περαστόν καί πτερωτόν τόν πίλον.

— Βέβαια, έμουρμούριζεν, ή μεγάλως άπατώμαι, ή 
ό Μαζαρΐνος έστησε παγίδα είς τόν νέον τούτον ερα
στήν ό Μαζαρΐνος άπόψε προσδιώρισεν είς αύτόν 
τόπον συνεντεύξεως μέ τοσαύτην χάριν, όσην ήδύνατο 
νά δείξη αύτός ά κύριος Δανζιώ. Ηκουσα καί γνω
ρίζω τήν σημασίαν τών λέξεων.— Αΰριον τό πρωί, 
είπε , θά περάσουν παραλλήλως μέ τήν γέφυραν τού 
jΒλουά.—ί5! διάβολε! τό είπε καθαρά καθαρότατα!

νεύματος , διά ροπής οφθαλμού , τόσον σαφώς καί 
καθαρώς καθώς καί διά λόγου, ό υπηρέτης , δστις 
«ύτία μόνον έχει, είναι καλός υπηρέτης μόνον κατά 
τό ήμισυ.

— Οί οφθαλμοί σου τότε είναι πολύ οξυδερκείς, 
κύριε.

— Διατί, βασιλεύ ;
— Διότι βλέπουν καί δ,τι δέν υπάρχει.
— Οί οφθαλμοί μου είναι καλοί, τώ οντι, βασι

λεύ, μολονότι υπηρέτησαν πολύ καί πρό πολλοϋ τόν 
κύριόν των καί οσάκις έχουν τι νά ίδοϋν, δέν παρα 
πονοϋμαι άπό την ύπηρεσίαν των. Απόύε λοιπόν 
είδαν ότι i Μεγαλειότης Σου έκοκκίνιζες άπό τήν 
όποίαν είχες πολλήν επιθυμίαν νά χασμ.ουρισθής· οτι 
ή Μεγαλειότης Σου έρριπτες βλέμματα εύγλωττα καί 
παρακλητικά, πρώτον είς τήν Εξοχότητά Του, έπειτα 
είς τήν Μεγαλειότητά Της τήν βασιλομήτορα , καί 
τέλος πάντων είς τήν θύραν τής αιθούσης· καί τόσον 
καλά έπαρατήρησαν δλα δσα είπα, ώστε είδαν τά 
χείλη τής Μεγαλειότητός Σου νά σχηματίζουν τάς- 
εξής λέξεις·

—· Ποιος ζζΗΛομδέ χά μ'έβγάΑη άπεδώ;
— Κύριε !
—- 11 τούλάχιστον , βασιλεύ, τάς έξης· δορυφό

ροι μου ! Τότε πλέον δέν έδίστασα. Το βλέμμα 
εκείνο ήτον δί’έμέ, ό λόγος έκεΐνος ήτον δι’έμέ· δθεν 
άμέσως έφώναξα· — δορυφόροι της Αύτοΰ Πεγα- 
Αειότητος ! Αύτό δέ είναι τόσον άληθινόν, βασιλεύ, 
ώστε ή Μεγαλειότης Σου, οχι μόνον δεν μ’άπεδοκί- 
μασες, άλλά μάλις-α μ'έδικαίωσες άναχωρήσας εύθύς. I

0 βασιλεύς έστρεψε τά νώτα θέλων νά χαμογε- 
λάση,· έπειτα, μετ’όλίνα δεύτερα λεπτά, έφερε πάλιν; 
τό διαυγέστατου βλέμμα του έπί τού νοήμονος καί 
τολμηρού καί άτρομήτου έκείνου προσώπου, τού άμοιά- 
ζοντος τήν ίσχυράν καί ύπερήφανον κατατομήν τού 
προσώπου τού άετού κατέμπροσθεν τού ήλιου.

— Πολύ καλά , είπεν ό βασιλεύς μετά βραχεϊαν 
σιωπήν , διαρκούσης τής όποιας έπάσχισεν, άλλ’ είς 
μάτην, νά βιάση τόν αξιωματικόν του νά χαμηλώση 
τούς οφθαλμούς.

Βλέπων ούτος δτι δ βασιλεύς δέν έλεγε πλέον 
τίποτε, έγύρισεν εύθύς τό σώμα περί τάς πτέρνας του, 
καί^έκαμε τρία βήματα ώς θέλων ν’άναχωρήση, μουρ 
μουρίζων.

— Δέν θά λαλήση, διαβόντρου υιέ, δέν θά λα- 
λήση !

— Εύχαριστώ, κύριε, είπε τότε ό βασιλεύς.
— Μά τήν άλήθειαν, ήκολούθησεν ό όπολοχαγός, 

αύτό δά μάς έλειπε , νά μ’ έπιπλήξη άκόμη διότι 
έφάνην όλιγώτερον ανόητος άπό άλλον-.

Καί έπροχώρησεν είς τήν θύραν, βροντών στρατιω- 
τικώς τούς πτερνιστήράς του.

Φθάσας δμως είς τό z-ατώφλιον, καί αισθανθείς δτι 
ή επιθυμία τοΰ βασιλέως τόν έσυρε πρός τά όπίσω , 
έστράφη.

— Δέν έχεις άλλο τι νά μού είπής , Μεγαλειό
τατε ; ήρώτησε μέ τόνον φωνής τόν όποιον άδυνα- 
τούμεν νά έκφοάσωμεν , διότι, χωρίς νά φανή δτι 
έπροκάλει τήν βασιλικήν εμπιστοσύνην, περιείχε το-

καί μάλιστα πρός έραστήν! έκ τούτου ή άμηχανία, 
έκ τούτου ό δισταγμός, έκ τούτου ή τοιαύτη δια
ταγή· a Κύριε ύπι.Άοχαγί των άορυφόρων μου , 
έφιππος ανριον την τετάρτην ώραν τό πρωί· s 
πράγμα τόσον σαφές, ώςνά έλεγε· Κύριε νπο.έογαγέ 
τών δορνφό^ωζ μου , αΰριον τόν τετάρτην ώραν 
τό πρωί είς την γέφυραν τοΰ Β.Ιοιβ,' χαταΑαμ- 
βάνεις ; » Εδώ λοιπόν είναι μυστήριον πολιτικόν , 
τού οποίου, ό ταπεινός εγώ, τήν ώραν ταύτην είμαι 
κάτοχος. Καί διατί; διότι έχω καλούς οφθαλμούς, 
καθώς τό έλεγα πρό ολίγου είς την Αύτού Μεγα
λειότητα· διότι λέγουν δτι τήν άγαπα μανιακώς, τήν 
μικράν έκείνην κούκλαν, τήν Ιταλίδα ! διότι λέγουν δτι 
έπεσεν είς τά γόνατα τής μητρός του , ζητών νά 
τήν νυμψευθη! διότι λέγουν δτι ή βασίλισσα έσυμ- 
βουλεύθη καί τήν αύλήν αύτήν τής Ρώμης θέλουσα 
νά μάθη άν γάμος τοιοϋτος, γενόμενος χωρίς τήν θέ- 
λησίν της , έχη κύρος ! ίί! άν ήμουν άλλην μίαν φοράν 
είκοσι πέντε έτών! άν είχα καί πάλιν πλησίον μου δσους 
δέν έχω πλέον’ άν δέν έκαταφρόνουν τόσον δλον τόν 
κόσμον, θά έσύγχυζα τόν Μαζαρϊνον μέ τήν βασιλο- 
μήτορα, τήν Γαλλίαν μέ τήν Ισπανίαν, καί θά έκαμνα 
βασίλισσαν όποίαν ήθελα. Πλήν φθάνει τόσον!

Καί έτριξε τούς δακτύλουςτου είς σημείου περι- 
φρονήσεως.

— 0 άθλιος έκεΐνος Ιταλός, ό ούτιδανός, ό έξην 
ταβελόνης, ό άρνηθείς έν έκατομμύριον είς τόν βασιλέα 
τής Αγγλίας, δέν θά μού έδιδεν ΐσως ούτε χιλίας 
δούπιας άν τού έφερα τοιαύτην είδησιν. ίί! διά
βολε ! πάλ,ιν γίνομαι παιδίον, πάλιν γίνομαι ανόητος! 
0 Μαζαρΐνος νά δώση τίποτε ! Α! ά! ά ’

Καί άρχισε νά γελά τρομερά ολομόναχος.
— Ας κοιμηθοΰμεν, είπεν, άς κοιμηθοΰμεν, καί 

εύθύς, εύθύς· τό πνεϋμάμου τώρα είναι κοπιασμέ- 
νον διά τήν εσπερινήν μου ύπηρεσίαν, καί αύριον θά 
βλέπη καθαρώτερα παρά σήμερον.

Καί τοιουτοτρόπως, συμβουλεύσας τόν εαυτόν του, 
έτυλίχθη είς τόν μανδύαν του, φασκελόνων τόν βασι
λικόν του γείτονα.

Πέντε λεπτά παρήλθαν , καί έκοιμάτο μέ τούς 
γρόνθους κλειστούς, τά χείλη μισανοικτά, άναπνέων 
δχι τό μυστικόν του, άλλά ρόγχασμα ήχητικώτατον, 
αναπτυσσόμενου έν άνέσει ύπό τόν μεγαλοπρεπή τού 
προθαλάμου έκείνου θόλον.

ΙΓ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΣΙΝΙΙ.

0 ήλιος μόλις έφώτιζε διά τών πρώτων του άκτί 
νων τά μεγάλα δένδρα τού δάσους καί τάς ύψηλάς 
άνεμοστρόφιγγας τού φρουρίου, όταν ό νέος βασι
λεύς, έξυπνος ήδη πρό δύω καί έπέκεινα ώρών, διότι 
έπασχε τήν αϋπνίαν τού έρωτος, άνοιξε μόνος τά 
παράθυρά του, καί έρριψε βλέμμα περίεργον είς τάς 
αύλάς τού κοιμωμένου παλατιού.

Ειδεν δτι έφθασεν ή προσδιωρισμένη ώρα- τό μέγα 
μάλιστα τής αύλής ώρολόγιον έσημείονε τέσσαρας 
ώρας καί τέταρτον.

Δεν έξύπνισε ποσώς τόν θαλαμηπόλον του, κοιμώ- 
μενον βαθέως ολίγα βήρΐατα’μακράν ένδύθη μόνος του,

καί ό θαλαμηπόλος έκεΐνος, δλος έξω τού εαυτού του, 
ήρχετο νομίζων δτι έλειύεν άπό τό χρέος τής ύπη- 
ρεσίαςτου, δταν ό Λουδοβίκος τόν άπέστειλεν είς 
τόν κοιτώνά του, παραγγείλας είς αύτόν άκραν σιωπήν.

Κατέβη τότε τήν μικράν κλίμακα, έξήλθε διά 
πλαγίας τινός θύρας, καί είδε πλησίον τού τοίχου 
τού δάσους ιππέα κρατούντα ίππον άλλον άπό τάς 
ήνίας.

0 ίππεύς ούτος , τυλιγμένος καθώς ήτον είς τόν 
μανδύαν του, καί φορών βαθέως τόν πΐλόν του, δυσ- 
κόλως έγνωρίζετο.

0 δέ ίππος, στολισμένος ώς ίππος κοινού πολίτου 
I πλουσίου, δέν παρίστανέ τι αξιοσημείωτου είς τόν 
πλέον γυμνασμένου οφθαλμόν.

0 Λουδοβΐκός, πλησιάσας, έλαβε τού ίππου τούτου 
τάς ήνίας· ό άξιωματικός έκράτησε τόν αναβολέα, 
χωρίς δμως νά πεζευση , καί έζήτησε μέ σιγαλήν 
φωνήν τάς διαταγάς τής Αύτοϋ Μεγαλειότητός.

— Ακολούθησέμε, άπεκοίθη ό ΙΔ Λουδοβίκος.
0 άξιωματικός έξεκίνησε τόν ίππον του όπίσω 

τού ίππου τού κυρίου του, καί κατέβησαν ούτως άμ- 
φότεροι πρός τήν γέφυραν.

Αφού έπέρασαν είς τήν απέναντι όχθην τού Αουάρ 
ποταμού· ■·- -

— Κύριε, είπεν ό βασιλεύς, κάμε μδυ τήν χάριν 
νά κτυπήσης εμπρός, έωσότου ίδής άμαξαν· τότε 
έπιστρέφεις καί μού δίδεις είδησιν· έγώ μένω έδώ.

— Εύχαριστεϊσαι, Μεγαλ,ειότατε, νά μοΰ είπής 
χαρακτηριστικά Ttva τής άμάξης τήν όποίαν έπιφορ- 
τίζομαι ν’άνακαλύψω ;

— Είς τήν άμαξαν αύτήν θά ίδής δύω κυρίας, 
ίσως δέ καί τάς δύω θαλαμηπόλους των.

— Βασιλεύ — δέν θέλω νά κάμω λάθος — είναι 
καί άλλ,ο κάνέν σημείου, διά τού όποιου ήμπορώ νά 
γνωρίσω τήν άμαξαν ταύτην ;

— Θά έχη, πιθανώτατα, τά σύμβολα τού κυρίου 
καρδιναλίου.

— Πολύ καλά, βασιλεύ, άπεκρίθη ό άξιωματικός, 
προσηλωμένος δλος είς τήν άνατεθεΐσαν είς αύτόν 
άνακάλυψιν.

Εκτύπησε τότε τούς πτερνιστήρας, καί, καλπάζον- 
τος τού ίππου, διευθύνθη πρός τό δειχθέν είς αύτόν 
άπό τόν βασιλέα μέρος. Αλλά δέν εΐχεν άκόμ.η προ
χωρήσει πεντακόσια βήματα, καί είδε τέσσαρας 
ήμιόνους, καί μετά ταύτα άμαξαν, έξερχομένας όπι
σθεν λόφου.

Εξοπίσω τής άμάξης ταύτης ήρχετο άλλ.η άμαξα.
Βλέμμα μόνον έχρειάσθη νά ρίψη ώστε νά βε- 

βαιωθή δτι αύταί ήσαν αί άμαξαι τάς όποιας ήλθε 
νά κατασκοπεύση. *

Εστράφη λοιπόν είς τά όπίσω, καί, πλησιάσας είς 
τόν βασιλέα, είπε·

— Μεγαλειότατε, ιδού αί άμαξαι. Η πρώτη τώ 
οντι περιέχει δύωΑκυρίας μέ τάς θαλαμηπόλους των 
ή δευτέρα έχει ύπηρέτας, τρόφιμα καί φορέμ.ατα.

— Καλά , καλά , άπεκρίθη ό βασιλεύς μέ πολύ 
άλλοιωμένην φωνήν. Πήγαινε λοιπόν, σέ παρακαλώ, 
νά είπής είς αύτάς τάς κυρίας ότι ίππεύς τής αύλής 
επιθυμεί νά προσφέρω τό σέβας του είς αύτάς μόνας.

0 άξιωματικός άνεχώρησε δρομαίος.



— Διάβολε! έλεγε τρέχων, ιδού επάγγελμα νέον, 
καί έντιμον, ελπίζω ! Επαραπονέθην δτι δέν ήμουν 

τώρα εψ,αι ό πιστός τοΰ βασιλέως. Εγώ 
είναι τώ οντι νά σκάσφ κάνεις άπό

τιποτ
ό δορυφορος! 
υπερηφάνειαν.

Επλησίασε τότε εις ττν άμαξαν καί έξετέλεσε ττν 
παραγγελίαν του ώς έρμής εράσμιος καί όζυνού- 
στατος.

Δύω γυναίκες τω οντι ήσαν είς τήν άμαζαν ή 
μέν εξαίσιας ώραιότητος, μολονότι ολίγον ισχνή· τ 
δέ ολίγον εύεργετηθεϊσα άπό την φύσιν, άλλα ζωηρά, 
χαριτωμένη, καί φέρουσα εϊς τάς έλαφράς πτυχάς 
τοΰ μετώπου της ολα τά σημεία της στερεός θελή 
σεως.

Οί ζωηροί πρό πάντων καί όξύτατοι οφθαλμοί 
της έλάλουν εύγλωττότερα όλων τών συνήθων έρω- 
τικών φράσεων τών φιλεταιρικών εκείνων χρόνων.

Πρός ταύτην άπετάθη ό ’Αρτανιάν χωρίς ν’άπα 
τηθή, μολονότι , καθώς εϊπαμεν, ή άλλη ήτον ίσως 
νοστιμωτέρα

— Δέσποιναί μου, είπεν, είμαι ό ύπολοχαγός τών 
δορυφόρων , καί έρχεται όπίσω μου ίππεύς άλλος 
οστις σας περιμένει καί επιθυμεί νά σας προσφέργι 
τό σέβας του.

Είπε τάς λέξεις ταύτας, τών οποίων ήκολούθει μέ 
περιέργειαν -τό αποτέλεσμα , καί τότε ή κυρία ή 
έχουσα τους μαύρους οφθαλμούς άφήκε κραυγήν χαράς 
έσκυψεν έκτος τής θυρίδας, καί, βλέπουσα τόν ίπ 
πέα τρέχοντα πρός αύτήν, άπλωσε τούς βραχίονας 
κράζουσα·

— Α! βασιλεύ φίλτατε!
Καί οι οφθαλμοί της έγέμισαν εύθύς δάκρυα,
0 αμαξηλάτης έκράτησε τούς ίππους του, αί θαλα

μηπόλοι έσηκώθη,σαν μέ πολλή-ν ταραχήν εϊς τό βάθος 
τής άμάξης, καί ή δεύτερα κυρία έκαμε πώς προσ- 
κυνεΐ, μειδιώσα τό εϊρωνικώτερον μειδίαμα όποιον 
ποτέ ζηλοτυπία έσχεδίασεν εις τά χείλη γυναικός.

— Μαρία! φιλτάτη Μαρία ! έφώναξεν ό βασιλεύς, 
λαβών είς τάς δύω χεΐοάς του τήν χεΐρα τής κυρίας 
εκείνης μέ τούς μαύρους οφθαλμούς

Ανοίγων δέ ό ίδιος τήν βαρεΐαν θυρίδα, έσυρεν 
αύτήν εκτός τής άμάξης μέ τοσαύτην ορμήν, ώστ 
πριν πατήσνι είς τήν γήν, εύρέθη είς τάς άγκάλας του,

0 ύπολοχαγός, στέκων είς τό άλλο μέρος τής 
άμάξης, έβλεπε καί ήκουε χωρίς κάνεις νά τόν παρα 
τηρήση

Ο βασιλεύς έπρόσφερε τόν βραχίονα αύτού είς τήν 
κυρίαν Μαρίαν Μαντσίνη, καί ένευσεν είς τούς άμα 
ξηλάτας καί τούς ύπηρέτας ν’ ακολουθήσουν τόν δρό
μον των.

Ητον ώρα σχεδόν έκτη τής πρωίας· δ δρόμος ήτον| 
δροσερός καί τερπνότατος· άπότινα μεγάλα δένδρα, 
μέ τά φύλλα άκόμη τυλιγμένα είς τά χρυσά γνά 
φαλα, έστάλαζεν ή δρόσος τής αύγής, κρεμαμένη ώς 
ύγρός άδάμας είς τά τρέμοντα άπό τήν αύραν κλω 
νάρια· ή χλόη έπρασίνιζε πλησίον των φρακτών α' 
χελιδόνες, πρό ολίγων ημερών έπανελθούσαι, διέ
γραφαν τάς χαριεστάτας καμπύλας των μεταξύ τού 
ουρανού καί τού ύδατος· αύρα, φέρουσα τήν εύω 
δίαν -ών άνδοφόρων δένδρων τού δάσους, διέτρεχε
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τήν όδόν ταύτην διασείουσα τήν επιφάνειαν τού. 
ποταμού. Ολα αύτά τά κάλλη τής ήμερος, όλα αυτά 
τά μύρα τών φυτών, δλαι αύταί αί άναπνοαί τής 
γης πρός τόν ούρανόν, έμέθυσκαν τούς δύω έραστάς, 
περιπατοΰντας πλησίον άλλήλων, άκουμβούντας είς 
άλλήλους, τούς οφθαλμούς άτενίζοντας είς τούς οφθαλ
μούς , τήν χεΐρα έχοντας είς τήν χεΐρα, ενώ, βραδυ- 
πορούντες κατά κοινήν επιθυμίαν, δέν έτόλμων νά λα- 
λήσουν, τόσα πολλά πράγ-ματα είχαν νά είπούν.

0 αξιωματικός είδεν ότι ό ίππος, άφεθείς μόνος, 
λανάτο τήδε κάκεϊσε, καί έφερεν είς άνησυχίαν 

τήν κυρίαν Μαντσίνη. Ωφελήθη, λοιπόν άπό τήν πρό-· 
φασιν ταύτην, καί , πλησιάσας, έκράτησε τόν ίππον 
καί ούτω, πεζός μεταξύ τών δύω ίππων τούς όποιους 
έκράτει, δέν έχασεν ούτε λέξιν τών δύω εραστών 
ούτε κίνησα.

II κυρία Μαντσίνη άρχισε πρώτη·
— Α! βασιλεύ φίλτατε, δέν μ’εγκαταλείπεις λοιπόν 

Μεγαλειότης Σου!
— Οχι, άπεκρίθη ό βασιλεύς· τό βλέπεις, Μαρία. 
— Μού τό είπαν τοσάκις μολαταύτα, ότι, μόλις 

έχωριζόμεθα, δέν θά μ’ένθυμεϊσο πλέον !
— Φιλτάτη Μαρία, άπό σήμερον λοιπόν άρχισες 

νά γνωρίση,ς ό'τι είμεθα περικυκλωμένοι άπό ανθρώ
πους έχοντας συμφέρον νά μάς άπατούν;

— Αλλά τέλος πάντων, βασιλεύ, αύτό τό ταξεί- 
διον, αύτη ή σχέσις μέ τήν Ισπανίαν! Σε νυμφεύουν, 
βασιλεύ!

0 Λουδοβίκος ένευσε χαμαί την κεφαλήν. 
Συγχρόνως δέ, ό άξιωματικός είδε λάμποντα είς 

τόν ήλιον τά βλέμματα τής Μαρίας Μαντσίνη καί 
άκτινοβολούντα ώς ξιφίδιον έξερχόμενονάπό τήν θήκην.

- Καί δέν έκαμες τίποτε υπέρ τού έρωτός μας; 
ήρώτησεν ή νέα μετά βραχεΐαν σιωπήν.

— Α! κυρία μου, πώς ήμπορεΐς αύτό νά τό πι- 
στεύσης! Ερρίφθην είς τά γόνατα τής μητρός μου" 
έπαρακάλεσα, έξώρκισα! είπα ότι όλη ή ευτυχία 
μου έξαρτάται άπό σέ· έφοβέρισα!

— Καί λοιπόν; ήρώτησε μέ ζωηρότητα ή Μαρία.
—- Καί λοιπόν ! ή βασίλισσα ή μήτηρ'μου έγρα- 

ψεν εϊς τήν αύλλν τής Ρώμης, καί τής είπαν ότι ό 
μεταξύ μας γάμος δέν θά ε’χε κάμμίαν ίσχύν, καί 
Λ'· έκηρύττετο άκυρος άπό τόν πάπαν. Τέλος πάντων,

,έπων οτι ελπίς δι'ήμάς δέν όπήρχεν, έζήτησα νά 
άναβληθί) τούλάχιστον ό γάμος μου μέ τήν βασιλό- 
παιδα τής Ισπανία.;.

— Καί έν τούτοις είσαι είς τόν δρόμον, βασιλεύ, 
απερχόμενος είς άπάντησίν της.

— Τί θέλεις νά κάμω! Εϊς τάς δεήσεις μου, είς 
τάς ικεσίας μου, είς τά δάκρυά μου, άντέταξαν τό 
συμφέρον τού Κράτους.

— Καί λοιπόν;
— Καί λοιπόν ! τί ήμπορώ, κυρία μου, νά κάμω, 

όταν τόσαι θελήσεις ένόνωνται έναντίον μου;
Τότε ένευσε χαμαί τήν κεφαλήν ή Μαρία.
— Τότε λοιπόν, είπε, πρέπει νά σ’άποχαιρετήσω διά 

παντός. Ηξεύρεις ότι μ’έξορίζουν, ό'τι μέ θάπτουν 
ήξεύρεις ό'τι μέ τιμωρούν άκόμη χειρότερα, ήζεύρεις 
ότι καί έμέ μέ υπανδρεύουν!

0 Λουδοβίκος έκιτρίνισε καί έφερε τήν μίαν τών 
χειρών του είς τήν καρδίαν.

— Αν έπρόκειτο μόνον περί τής ζωής μου, καί 
έγώ άκόμη τόσον πολύ έβασανίσθην, ώ—ε θά ένέδιδα· 
άλλ έπίστευσα ότι έπρόκειτο περί τής έδικής σου, 
φίλτατέμου βασιλεύ, καίάντέτεινα θέλουσανά φυλάξω 
τά αγαθόν σου.

— ή! vaij τό αγαθόν μου. τόν θησαυρόν μου! 
έμουομούρισεν ό βασιλεύς μέ πλειοτέραν ίσως έπί- 
δειξιν έρωτος παρά πάθος.

— Ο καρδινάλιος θά ένέδιδεν, είπεν ή Μαρία , 
άν είχες άπεμθυνθή πρός αύτόν, άν είχες έπιμείνει. 
0 καρδινάλιος νά όνομάσγ τόν βασιλέα τής Γαλλίας 
γαμβρόν του! τό εννοείς, βασιλεύ ! Τά πάντα δι’αϋτό 
θά εκαμνεν, ώς καί αύτόν άκόμη, τόν πόλεμον ό 
καρδινάλιος, βέβαιος ών ότι θά έκυβέρνα μόνος, διά 
τόν διπλούν λόγον οτι καί άνέθρεψε τόν βασιλέα καί 
έδώκεν εις αύτόν τήν ανεψιάν του, ό καρδινάλιος θά 
έπολέμει όλας τάς θελήσεις, θά κατέβαλλεν όλα τά 
προσκόμματα, ίΐ’ βασιλεύ, βασιλεύ, αύτόσού τό εγ
γυώμαι. Εγώ είμαι γυνή, καί βλέπω καθαρά είς τά 
τού έρωτος.

Οί λόγοι ούτοι έπροξένησαν είς τόν βασιλέα παρά- 
ξενον έντύπωσιν. Ελεγες ότι, αντί ν’ αύξησουν τήν 
θερμότητα τού πάθους του, τό έψύχραιναν. Εβράδυνε 
τό βήμα καί είπε ταχέως·

— Τί θέλεις, κυρία μου; τά πάντα έματαιώ- 
θησαν.

— Εκτός τής θελήσεώς σου, δέν είναι αλήθεια, 
βασιλεύ φίλτατε;

— Αλλοίμονον ι είπε κοκκινίζων ό βασιλεύς, καί 
έχω έγώ Οέλησιν!

---- Ω! έξεφώνησε μέ πόνον ψυχής ή κυρία Μαν
τσίνη προσβληθεΐσα άπό τόν λόγον τούτον.

— 0 βασιλεύς δέν έχει θέλησιν άλλην παρά τήν 
ύπαγορευομένην άπό τήν πολιτικήν, παρά τήν έπι- 
βαλλομένην άπό τό συμφέρον τού Κράτους.

— Ω1 διότι δέν έχεις έρωτα! άνέκραξεν ή Μαρία· 
άν μέ ήγάπας, βασιλεύ, θά είχες θέλησιν.

Τάς λέξεις ταύτας είποΰσα, ή Μαρία ύψωσε τούς 
οφθαλμούς πρός τήν εραστήν της , τόν όποιον είδεν 
ώχρότεραν καί ελεεινότεροι τού έξορίστου οστις μέλ 
λει ν’άφήστι διά παντός τήν γήν τής γεννήσεώς του.

— Κμταδίκασέμε , έμουρμούρισεν ό βασιλεύς· 
αλλά μή λέγη,ς ότι δέν σ’ άγαπώ.

Μακρά σιωπή ήκολούθησε τάς λέξεις ταύτας, τάς 
οποίας ό νέος βασιλεύς έπρόφερε μέ αίσθημα άλη- 
θ«νόν καί βαθύτατον.

— Δεν ήμπορώ νά συλλογισθώ, βασιλεύ, ήκολού- 
θησεν ή Μαρία άποπειραθεΐσα καί τελευταίαν από
πειραν, ότι αύριον, μεθαύριον, δέν θά σε ίδώ πλέον 
δέν ήμπορώ νά συλλογισθώ ότι θά πηγαίνω νά τε
λειώσω τάς θλιβεράς ημέρας μου μακράν τών Bapt- 
σίων , ότι τά χείλη γέροντος , αγνώστου, θά ψαύουν 
τήν χεΐρα ταύτην τήν όποιαν κρατείς είς τάς χεΐράς 
σου· οχι, τή, άληθεία, δέν ήμπορώ νά συλλογισθώ 
όλα ταύτα, βασιλεύ φίλτατε, χωρίς ή δυστυχής καρ- 
δία μου νά κυριευθή άπό φριχτήν άπόγνωσιν.

Καί άληθώς , ή Μαρία Μαντσίνη έκλαιε γοερώς.
0 δέ βασιλεύς, κατανυχθείς καί αύτός, έφερε τό

μαντίλιον εϊς τά χείλη του, άποπνίξας τόν έξελθόντα 
λυγμόν.

— ϊδέ, τού είπεν, αί άμαξαι ές-άθησαν ή αδελφή 
μου μέ περιμένει, αύτή είναι ή τελευταία ώρα· δ,τι 
άποφασιση,ς, θ άποφασισθή δι’δληνμας τάν ζωήν! 
Ω! βασιλεύ, θέλεις λοιπόν νά σέ στερηθώ; θέλεις 
λοιπον, Λουδοβίκε, έκείνη πρός τήν οποίαν είπες· «Σέ 
άγαπώ, β ν’ άνήκη είς άλλον παρά τόν βασιλέα της , 
τόν κύριόν της,, τόν εραστήν της; Ω! γενναιότης , 
Λουδοβίκε! μίαν λέξιν, μίαν μόνην λέξιν! Είπε- 
Θέ.ϊω! καί ή ζωή μου όλη δεσμεύεται είς τήν ζωήν 
σου, καί όλη ή- καρδία μου είναι έδική σου διά 
παντός.

0 βασιλεύς δέν άπεκρίθη ποσώς.
Η Μαρία τότε τόν έκύτταξε, καθώς έκύτταξεν ή 

ίϊιδώ τόν Αινείαν είς τά ΐϊλύσια πεδία , με βλέμμα 
οργής καί περιφρονήσεως.

— Τγιαινε λοιπόν , είπεν , ύγίαινε γή, ύγίαινε 
έρως, ύγίαινε ουρανέ!

Καί έκινήθη έν βήμα, θελουσα ν’άπομακρυνθή· ό 
βασιλεύς τήν έκράτησε, καί, άρπάσας τήνχεΐράτης, 
τήν έκόλλησεν είς τά χείλη του· επειδή δέ ή άπό- 
γνωσις. ένίκησε τήν όποιαν έφαίνετο ότι εκαμεν έσω- 
τερικώς άπόφασιν, έρριψεν έπί τής ωραίας ταύτης 
χειρός δάκρυ φλογερόν πόθου, τό- όποιον έκαμε την 
Μαρίαν ν’ άνασκιρτήση, ώς τό δάκρυ τούτο νά την 
είχε καύσει αληθώς.

Ιδοΰσα τότε τά υγρά τού βασιλέως βλέμματα , 
τό ώχρόν αύτού μέτωπον. τά σπασμωδικώς κινού
μενα χείλη του , έφώναξί μέ τόνον φωνής άληθώς 
άπερίγραπτον

— Ω 1 Μεγαλειότατε, είσαι βασιλεύς, κλαίεις, καί 
έγώ αναχωρώ /

0 βασιλεύς, άντί ν’άποκριθή, έκρυψεν είς τό μαν
τίλιον τό ποόσωπόντου.I . - . .

0 άξιωματικός άφήκε τότε κραυγήν μεγάλην ώς 
ώρυγμάν, ήτις έτρόμαξε τούς δύω ίππους.

Η κυρία Μαντσίνη, άφήσασα μέ άγανάκτησιν τόν 
βασιλέα, άνέβη ταχέως είς τήν άμαξαν φωνάζουσα 
πρός τόν αμαξηλάτην.

— Κτύπα, κτύπα γρήγορα !
0 αμαξηλάτης ΰπήκουσεν , έμαστίγωσε τούς ίπ

πους του , καί ή βαρεία άμαξα έτινάχθη είς τούς 
τρίζοντας άξονάςτης, ένω ό βασιλεύς τής Γαλλίας, 
μόνος , καταβεβλημένος , άποκαρτερών , όέν έτόλμα 
πλέον νά κυττάξνι ούτε έμπροσθεν ούτε όπισθεν.

ΙΑ.
ΟΠΟΓ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ Ο,Τ0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ 

ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΝ MNHM0R1K0N.

όταν ό βασιλεύς, καθώς όλοι οί έρασταί τού 
κόσμου, έκύτταξε πολλήν ώραν καί μέ πολλήν προσ
οχήν νά γίνεται άφαντες είς τόν ορίζοντα ή φέρουσα 
τήν ερωμένην του άμαξα· όταν έγύρισε καί έξα·να- 
γύρισεν έκατοντάκις πρός τό ίδιον μέρος, καίκφτώρ- 
θωσε τέλος πάντων νά κατευνάση όπωσούν τήν ταρα
χήν τής καρδίας του καί τών στοχασμών του, τότε

έλος πάντων ένθυμήθη ότι δέν ήτον μόνος.
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ό αξιωματικό; έκράτει πάντοτε τόν ίππον άπό] — Τίποτε άλλο, Μεγαλειότατε, δέν έχει; νά μοΰ

είπής; ήρώτησεν.
— Οχι, κύριε, καί ήμπορεϊ; ν’άναχωρήσης.
— Μού είναι συγχωρημένον νά μη τό κάμω πριν 

λαλήσω μέ τόν βασιλέα, Μεγαλειότατε;
— Τί έχει; νά μού είπή;; Εξηγήσου, κύριε.
— Βασιλεύ, πράγμα τά όποιον δέν ενδιαφέρει πο

σώς τήν Μεγαλειότητα Σου, έμ.έ δμως μ’ένδιαφέρει 
μεγάλως. Συγχώρησέ με λοιπόν νά σοΰ λαλήσω. Αν 
δέν ύπήρχεν ανάγκη, καί ανάγκη κατεπειγουσα, δέν 
θά τό έκαμνα ποτέ, καί θά έγινόμην άφαντος, άφωνο; 
καί μικρό;, καθώς έκαμα πάντοτε.

— Πώς θά έγίνεσο άφαντος! Δέν σέ καταλαμ
βάνω, κύριε.

— Βασιλεύ! έν συντομία, είπεν ό αξιωματικό;, 
έρχομαι νά ζητήσω τήν άδειάνμου άπό τήν Μεγα
λειότητα Σου.

0 βασιλεύ; έταράχθη δει'ξα; έκπληξιν, άλλ’ό αξιω
ματικό; έμεινεν ακλόνητος ώ; άγαλμα.

— Αδειαν έδικήν σου,-είπες, κύριε; καί διά πόσον 
καιρόν, σέ παρακαλώ;

— Διά πάντα, βασιλεύ.
— Πώς, θ’άφήση; τήν υπηρεσίαν μου, κύριε;*είπεν 

ό Λουδοβίκο; καί τό κίνημά του έδειχνε περισσότερόν 
τι παρά έκπληξιν.

— Βασιλεύ, μέ πολλήν μου λύπην.
— Αδύνατον.
— Μάλιστα , βασιλ.εύ· γηράσκω πλέον· είναι 

τριάκοντα τέσσαρα ή τριάκοντα πέντε έτη άφοΰ φέρω 
τήν στρατιωτικήν στολήν· οί πτωχοί μου ώμοι είναι 
κοπιασμένοι· αισθάνομαι δτι πρέπει νά παραχωρήσω 
τόν τοπον εί; τού; νέους. Εγώ δέν είμαι τού νέου 
αίώνος άνθρωπος’ έχω ακόμη τόν ένα τών ποδών 
εί; τόν παλαιόν έκ τούτου προέρχεται δτι, έπειδή 
δλα είναι παράξενα εί; τού; οφθαλμού; μου, δλα μέ 
εκπλήττουν καί δλα μέ σαστίζουν. Εν συντομία, 
λαμβάνω τήν τιμήν νά ζητήσω τήν άφεσίν μου άπό 
τήν Μεγαλειότητα Σου.

— Κύριε, είπεν ό βασιλεύ; άτενίζων τόν άξιωμα
τικόν δστις έφερε τήν στολήν του μέ χάριν καί κομ
ψότητα όποιαν ό εύρωςάτερο; τών νέων ήδύνατο νά 
φθονήση, είσαι δυνατώτερο; καί εύρωςότερο; άπ’έμέ.

—■ ό’ άπεκρίθη δ αξιωματικό; μειδιών μειδίαμα 
ψευδού; μετριοφροσύνης, ή Μεγαλειότης Σου μού λέ
γει; τούτο διότι έχω άκόμ.η όξυδερκέ; δπωσούν τό 
βλέμμα καί τού; πόδα; ασφαλείς, διότι δέν ιππεύω 
κακά, καί έχω μαύρον άκόμη τόν μύστακα· πλήν, 
βασιλεύ, ματαιότη; ματαιοτήτων δλ.α ταύτα· φαν
τασία ι δλα ταύτα· σκιά, καπνός, βασιλεύ! Φαίνομαι 
νέο; άκόμη, είναι αληθινόν, άλ.λά πραγματικώς είμαι 
γέρων, καί, πριν παρέλθουν έξ μ.ήνες, είμαι βέβαιος, 
θά ήμαι ασθενής, ποδάγρός, αδύνατο;.... Διά τούτο 
λοιπόν, βασιλεύ . . .

— Κύριε, τόν διέκοψεν ό βασιλεύς, ένθυμήσου του; 
χθεσινού; λόγου; σου· μ.ού έλεγες, εί; αύτήν τήν ίδιαν 
θέσιν οπού τώρα είσαι, οτι είχε; τήν καλητέραν 
ύνείαν τή; Γαλλίας, ότι δέν έγνώριζε; τί έστι κόπος, 
ότι δέν σ’έγνοιαζεν άν ήμέρας καί νύκτα; ολοκλήρου; 
έμενε; είς τήν ύπηρεσίαν. Μού τά είπε; αύτά, ναι 
[ή όχι; Ανακάλεσε, κύριε, την μνήμην σου.

τά; ηνία; , καί δέν έχασε ποσώς την έλπίδα νά 
ίδή τόν βασιλέα μεταβάλλοντα άπόφασιν.

Διότι είχεν άκόμ.η καιρόν νά ίππευση πάλιν καί νά 
τβέξη όπίσω τη; άμάξη;· ώστε ήσυμβάσα βραδύτη; 
δεν έβλαπτεν.

Αλλ’ή φαντασία τοΰ ύπολοχαγοΰ τών δορυφόρων 
ήτον ύπέρ τό μέτρον λαμπρά καί πλουσία· καί ή 
φαντασία τοΰ βασιλέως, ήτις δεν έφθανεν εί; τοι
αύτην υπερβολήν πολυτελεία; , έμεινε πολύ όπίσω.

0 βασιλεύς λοιπόν έπλησίασε μόνον εΐ; τόν άξιω 
ματικόν, καί, μέ φωνήν πόνου, τοΰ είπε·

— Πηγαίνωμεν, έτελειώσαμ.εν ... ά; ίππεύσωμεν.
0 αξιωματικό; έμιμήθη τό ΰφος τούτο, καί τήν 

βραδύτητα, καί τήν μελαγχολίαν, καί άνέβη βρα
δέως καί μελαγχολικώ; εί; τόν ίππον του. Ο βασι
λεύ; έκτύπησεν εμπρός, καί ό ύπολοχαγός τόν ήκο
λούθησεν.

Εΐ; τήν γέφυραν, ό Λουδοβίκο; έστράφη καί τελευ- 
ταίαν φοράν, ό αξιωματικός, ύπομονητικό; ώ; θεό; 
έχων έμπροσθεν καί όπισθεν αύτοΰ τήν αιωνιότητα , 
ήλπισε καί πάλιν επιστροφήν θελη'σεω; καί ένεργείας. 
Αλλά τά πάντα εϊ; μάτην τίποτε δέν έφάνη. ό Λου
δοβίκο; έφθασεν εί; την όδόν τήν φέρουσαν εί; τό 
φρούριον, καί έμ.βήκεν εί; τά ανάκτορα ένω έσήμαινεν 
ή έβδομη ώρα.

Αφοΰ έμβήκεν ό βασιλεύ; εί; τόν κοιτώνά του, καί 
ό δορυφόρος, αύτό; ό βλέπων τά πάντα, είδε την 
άκραν τάπητο; ν’άνασηκόνεται είς τό παράθυρον τοΰ 
καρδιναλίου , άφήκε στεναγμόν μέγαν· ώ; άνθρωπο; 
λυθεί; άπό στενά δεσμά, καί είπε μέ μισήν φωνήν.

— Δι’αύτήν τήν φοράν, αξιωματικέ μου, ελπίζω 
ότι έτελείωσεν !

0 βασιλεύ; έφώναξε τόν αύλικόν του.
— Δέν θά δεχθώ κάνένα πρό τών δύω ωρών , 

είπεν ακούεις, κύριε;
— Βασιλεύ, έπανέλαβεν ό αύλικός, κάποιο; είναι 

έν τούτοι; ζητών νά έμβή.
— Ποιος;
— Ο ύπολοχαγός τών δορυφόρων σου.
— Εκείνο; δστις μέ συνώδευσε;
— Ναι, βασιλεύ.
— Λ! είπεν ό βασιλεύς. Α; ίδούμεν. ά; έλθη. 
ό άξιωματικός έμβήκε.
ΝεύσαντΟ; τοΰ βασιλέως , ό αύλικός καί ό θαλα

μηπόλος άνεχώρησαν.
ό Λουδοβίκο; τού; ήκολουθησε διά τών οφθαλμών 

έωσότου έκλείσθη όπίσω των ή θύρα- καί δταν τό 
παραπέτασμα έπεσεν, είπε πρό; τόν ύπολοχαγόν.

— Μ’ενθυμίζεις διά της παρουσίας σου , κύριε , 
ό,τι είχα λησμονήσει νά σού παραγγείλω , δηλαδή 
σιωπήν καί μυστικότητα άκοαν.

— ύ! βασιλεύ, διατί λαμβάνει; τόν κόπον νά 
μού κάμη; τοιαύτην παραγγελίαν; φαίνεται πώς 
δέν μέ γνωρίζεις.

— Ναι, κύριε, είναι αληθινόν ήξεύρω οτι είσαι 
μυστικός’ έπειδή όμως δέν είχα τίποτε παραγ- 
γείλει...........

ύ αξιωματικό; έπροσκύνησε.

0 αξιωματικό; άνεστέναξε.
— Βασιλεύ, είπε, τό γήρα; είναι ματαιόφρον, καί 

οί γέροντες πρέπει νά συγχωροΰνται άν πλέκουν οί 
ίδιοι τά εγκώμιά των, δταν άλλο; πλέον δέν'τούς 
τά πλέκη. Τά έλεγα αύτά, πιθανόν· τό αληθές δμως 
είναι, βασιλεύ, δτι είμαι πολύ κουρασμένος, καί δτι 
ζητώ τήν άφεσίν μου.

— Κύριε, ειπεν ό βασιλεύ; προχωρών πρό; τόν 
άζιωματικόν μέ νεύμα πλήρες όξυνοία; καί μεγα- 
λειότητος, δέν μού λέγει; τήν αληθινήν αιτίαν· θέλεις 
ν’άφήσης τήν ύπηρεσίαν μου, είναι αληθινόν, πλήν μού 
κρύπτει; τήν άληθινήν αιτίαν τή; άναχωρήσεως.

— Βασιλεύ, πίστευσε ...
— Πιστεύω δ,τι βλ.έπω, κύριε· βλέπω άνδρα εν

εργητικόν, εϋρωστον, άγχινούστατον, τόν καλήτερον 
ίσως στρατιωτικόν τή; Γαλλία;· τά δέ προσόντα 
ταύτα δέν μέ πείθουν κατ’ούδένα τρόπον δτι έχει; 
άνάγκην άναπαύσεως.

— Α! βασιλεύ, είπε μέ πικρίαν ό ύπολοχαγός, 
πόσα εγκώμια! Μέ κάμνεις, τή άληθεία, νά έντραπώ, 
Μεγαλειότατε! ένεργητικό; , εύρωστο; , άγχίνου; , 
ανδρείος, ό καλήτερο; ςρατιώτη; τού στρατού! Πλήν, 
βασιλεύ, μεγαλύνει; τά μικρά μου προτερήματα εί; 
τοιούτον τρόπον, ώστε, δσον καλήν ιδέαν καί άν έχω 
περί εμού, δέν γνωρίζω πλέον, μά τήν αλήθειαν, τόν 
εαυτόν μου. Αν ήμουν τόσον μάταιος, ώστε νά πι- 
στεύσω τό ήμισυ μόνον τών λόγων τή; Μεγαλειό- 
τητόςΣου, θά ένόμιζα τόν εαυτόν μου άνθρωπον άναγ
καϊον, καί πολύτιμον θά έλεγα δτι ύπηρέτης, έχων 
τοσαύτα λαμπρότατα προτερήματα, είναι θησαυρό; 
ανεκτίμητος. Αλλά , βασιλεύ , δλην μου τήν ζωήν , 
χρεωστώ νά τό είπώ, έκτό; σήμερον μόνον, έςετι- 
μήθην, κατά τήν ιδέαν μου, πολύ κατώτερα παρ δσον 
άξιζα. Τ ό επαναλαμβάνω λοιπόν , ή Μεγαλειότης 
Σου μεγαλύνει; τήν αξίαν μου.

0 βασιλεύ; έζάρωσε τά όφρύδια, διότι έβλ,επεν 
ειρωνείαν προσμειδιώσαν πικρώ; εί; τό βάθος τών 
λόγων τού αξιωματικού.

— Α; ίδούμεν , κύριε , είπεν ά; έξετάσωμεν τό 
πράγμα είλικρινώς. Μήπως δέν σού αρέσει ή ύπη- 
ρεσία μου; λέγε. Ελα, δεν χρειάζονται κλωθογυρί- 
σματα, άποκοίσου τολμ-ηρώς, είλικρινώς. Τό θέλω.

0 αξιωματικός , δστις πρό ολίγων στιγμών έγύ- 
ριζε μέ πολλήν αμηχανίαν τόν πϊλόν του εί; τά; 
χεΐρας, έσήκωσε τήν κεφαλήν ταύτα άκούσας.
• — ί)! βασιλεύ, είπε, τώρα ναι, μ’εύκολύνει; όπω- 
σούν εί; τά; αποκρίσεις μου. Εί; έρώτησιν γινομένην 
μέ τόσην ειλικρίνειαν, θ’άποκοιθώ καί έγώ είλικρινώς. 
Τό νά λέγη κάνει; τήν αλήθειαν είναι πράγμα καλόν, 
τόσον όιά τήν εύχαριστησιν τήν οποίαν αισθάνεται 
άνακουφίζων τήν καρδίαν του, καθώς καί διά τήν 
σπανιότητα τού πράγματος. Θά είπώ λ,οιπόν τήν 
αλήθειαν εί; τόν βασιλέα μου, έξορκίζων αύτόν δμως 
νά συγχωρήση τήν παρρησίαν γηραιού στρατιώτου.

0 Λουδοβίκο; έκύτταξε τόν άξιωματικόν του μέ 
ζωηράν ανησυχίαν, φανερωθεϊσαν διά τή; ταραχής 
τού νεύματός του.

— Καλά λοιπόν! λέγε, τού είπε· διότι είμαι 
ανυπόμονο; ν’ ακούσω τά; άληθεία; δσας έχεις νά 
μού είπής. . j

(Φυλλίδιον 25, τόμ. Β'.)

0 άξιωματικός έρριψεν εί; τράπεζαν τινα τόν 
πϊλόν του, καί τό πρόσωπόν του, τό πάντοτε νοήμον 
καί πολεμικόν, έλαβε διαμιά; παράδοξον χαρακτήρα 
μεγαλείου καί έπισημότητος.

— Μεγαλειότατε, είπε, παραιτούμαι τή; υπηρε
σία; τού βασιλέως, διότι είμαι δυσαρεστημένος. 0 
δούλος, τήν σήμερον, ήμπορεϊ νά πλησιάση μέ σέβα; 
τόν κύριόν του καθώς έγώ, νά τού δώση τό άπο- 
τέλεσμα τή; εργασία; του, νά τού έπιστρέψη τά ερ
γαλεία, νά τού παρουσίαση λογαριασμόν διά τά έμ- 
πιστευθέντα εί; αύτόν κεφάλαια καί νά τού είπή·— 
Κύριε, τό ήμεροδούλιον έτελείωσε , πλήρωσε με , σέ 
παρακαλώ, καί έχε υγείαν.

— Κύριε, κύριε, έφώναξεν ό βασιλεύ; , άπό τήν 
οργήν κατακόκκινος.

— Α ! βασιλεύ, άπεκρίθη ό άξιωματικός κάμψα; 
ολίγον, τό γόνυ, ποτέ ύπηρέτης δέν ύπήρξεν εύλαβέ- 
στερο; παρότι είμαι έγώ έμπροσθεν τή; Μεγαλειό- 
τητόςΣου· μ’έπρόσταξε; όμως νά είπώ τήν αλήθειαν. 
Αφού λοιπόν άρχισα νά την είπώ, πρέπει νά τελει
ώσω, καί άν άκόμη μ.έ διατάξη; νά σιωπήσω.

Τόση άπόφασις έφανερόνετο εί; τού; συνεσταλμέ
νου; μυώνα; τού προσώπου τού αξιωματικού , ώσε 
ό Ιδ' Λουδοβίκο; δέν έλαβεν άνάγκην νά τού είπή 
ν’άκολουθήση· ήκολουθησε λοιπόν, ένώ ό βασιλεύ; 
τόν έκύτταζε μέ περιέργειαν καί θαυμασμόν συγ
χρόνως.

— Είναι, βασιλεύ, σχεδόν τριάκοντα πέντε έτη, 
καθώς πρό ολίγου έλεγα , άφοΰ υπηρετώ τόν βασι
λικόν οίκον τή; Γαλλίας· ολίγοι άνθρωποι εμετα- 
[χειρίσθησαν τόσα ξίφη δσα έγώ εί; τήν ύπηρεσίαν 
ταύτην, καί τά ξίφη περί τών οποίων λαλώ ήσαν 
ξίφη καλά, βασιλεύ. Παιδίον ήμουν, καί τίποτε άλ.λ.ο 
δεν έγνώριζα παρά τήν τόλμην, δταν ό βασιλεύ; ό 
πατήρ σου μ’ έμάντευσεν ώ; άνδρα. Ημουν άνήρ , 
βασιλεύ , δταν ό καρδινάλιος Ρισελιώ , δστις ήτον 
έμπειρο; περί τά τοιαϋτα, μ’ έμάντευσεν ώ; εχθρόν. 
Βασιλεύ, τήν ίς-ορίαν τής έχθρας ταύτης τούμύρμηκο; 
καί τού λεοντο; ήμπορεϊ; νά τήν ανάγνωσης, άπό τόν 
πρώτον έως τόν τελευταϊον στίχον της, είςτά μυθικά 
άρχεΐα τή; οικογένεια; σου. Αν σού ελθη ποτέ επιθυμία, 
βασιλεύ, κάμετο· ή ιστορία αύτη άξίζει τόν κόπον 
τή; άναγνώσεως, σού τό λέγω έγώ.ΐίκεΐ θ’άναγνώση; 
δτι ό λέων κοπιασμένο;, κουρασμένο;, λειχομανών , 
έζήτησε τέλος πάντων συγχώρησιν , καί, πρέπει νά 
τού άποδώσωμεν αύτήν τήν δικαιοσύνην, έσυγχώρησε 
καί αύτός. ί’ί! ήτον ωραίο; έκεϊνο; ό καιρός, βασι
λεύ, πλ,ήρης πολέμων, καθώς εποποιία τού Τάσσου ή 
τού Αριόστου! Τά θαύματα τού καιρού εκείνου, τά 
όποια ό έδικό; μα; δυσκολεύεται νά πιστεύση, ήσαν 
δι’ήμά; παιγνίδια. Πέντε όλόκληρα έτη ήμουν καθ’ήμέ- 
ραν ήρως, καθώς μού τό είπαν τούλάχ ιστόν επίσημα 
τινα υποκείμενα· καί είναι πολύ, πίστευσέ (>.ε, βα
σιλεύ, είναι πολύ π|άγμα ό ήρωϊσμό; πέντε έτών ! 
Εν τούτοι; πιστεύω δ,τι μοΰ είπαν οί άνθρωποι αύτοί, 
διότι ήσαν καλοί έκτιμηταί. ήνομάζοντο κύριος 
Ρισελιώ , κύριο; Βώκιναμ. , κύριο; Βωφόρ , κύριο; 
Ρέτζ, ό φοβερό; έκεϊνο; άνθρωπο; τών οχλαγωγικών 
πολέμων1 τέλος πάντων·, ό βασιλεύ; Λουδοβίκο; ό 
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ΙΓ*, καί άκόμ.η ϊ βασίλισσα, r σεβαστή μήτηρ σου, 
ήτις εϋηρεστήθη [λίαν τών ήμερων νά μοΰ είπή· Ευ
χαριστώ! δέν ήξεύρω πλέον διά ποιαν ύπηρεσίαν 
τήν όποίαν ηύτύγησά νά τής κάμω. Συγχώρησέ με, 
βασιλεύ, δ'τι ομιλώ μέ τόλμην· άλλ’ δσα σού διη
γούμαι, καθώς έλαβα ήδη την τιμήν νά τό είπω είς 
τήν Μεγαλειότητά Σου, είναι ιστορία.

0 βασιλεύς έδάγκασε τά χείλη του καί έκάθησε 
βιαίως είς έν τών θρονιών.

— Ενοχλώ τήν Μεγαλειότητά Σου, είπεν ό ύπο- 
λοχαγός. At! βασιλεύ, ιδού τί πράγμα είναι ή αλή
θεια1 τραχεία σύντροφος καί ακανθώδης· δποιον έγ- 
γίζη, τόν πληγόνει, καί κάποτε μάλιστα καί δποιον 
τήν λέγει.

— Οχι, κύριε, άπεκρίθη ό βασιλεύς, σ έπροσκά- 
λεσα νά λαλήση,ς, λάλησε λοιπόν.

— Μετά τήν ύπηρεσίαν τού βασιλέως καί τοΰ 
καρδιναλίου, ήλθεν ή ύπηρεσία, βασιλεύ, τής άντιβα- 
σιλείας· έπολέμησα καλά άκόμη καί είς τήν Σφεν
δόνην· όλιγώτερον καλά μολαταύτα άπό την πρώτην 
φοράν· δώτι οί άνθρωποι άρχιζαν νά γίνωνται μι
κρότεροι κατά τό άνάστημα. ίϊδήγησα έν τούτοις 
τούς δορυφόρους τής Μεγαλειότητός Σου εΐς μερικάς 
δύσκολους περιστάσεις, πράγμα σύνηθες καί τότε είς 
τό σώμάμας. Ητον ώοαία τότε ή τύχη μου 1 ήμουν 
ό ευνοούμενος τοΰ κυρίου Μαζαρίνου. — Γπολοχαγέ 
έδώ! ύπολοχαγέ έκεΐ! ύπολοχαγέ δεξιά! ύπολοχαγέ 
άριστερά! δέν έγίνετο κτύπημα θανατηφόρον είς τήν 
Γαλλίαν, τού οποίου τήν έκτέλεσιν δέν έπεφορτίζετο 
ό ταπεινότατος δούλος σου· άλλά μετ όλίγον δέν 
περιωρίσθη μόνον είς την Γαλλίαν ό κύριος καρδινά 
λιος· μ’ έστειλεν είς τήν Αγγλίαν διά λογαριασμόν 
τού κυρίου Κρόμβελ. Και ό κύριος αύτός δέν ήτον 
καθόλου τρυφερός, σού τό έγγυοΰμαι, βασιλεύ! Ελαβα 
τήν τιμήν νά τόν γνωρίσω, καί ήμπόρεσα νά τόν έκ 
τιμήσω. Μού είχαν ύποσχεθή πολλά είς τήν άπο 
στολήν έκείνην, καί, έπειδή έκαμα περισσότερα παρ’δσα 
μού είπαν νά κάμω, άντημείφθην γενναίως, διότι μέ 
διώρισαν τέλος πάντων λ.οχαγόν τών δορυφόρων, είς 
τήν θέσιν δηλαδή τήν πλέον άξιοζήλευτον τής αύλής, 
ήτις είναι άνωτέρα καί αύτών τών στραταρχών τής 
Γαλλίας· καί δικαίως, διότι δστις λέγει λοχαγόν τών 
δορυφόρων, λέγει άνθος τού στρατιώτου καί βασι
λέα τών άνδρείων !

— Λοχαγόν, κύριε; άπεκρίθη ό βασιλεύς, κάμνεις 
λάθος- ύπολοχαγόν θέλεις νά είπής.

— Οχι, Μεγαλειότατε , δέν κάμνω ποτέ λάθος1 
αυτό τά γνωρίζω έγώ καλήτερα. 0 κύριος Μαζα
ρΐνος μού εδωκε τό δίπλωμα.

— Καί λοιπόν;
Αλλ’ ό κύριος Μαζαρΐνος, τό ήξεύρεις καλήτερα 

παντός’άλλου, δέν δίδει συχνά, καί κάποτε μάλιστα 
λαμβάνει όπίσω δ,τι δίδει· μού τό έπήρε λοιπόν 
δταν έγεινεν ή ειρήνη , καί δέν είχε πλέον άνάγκην 
άπό εμέ. Βέβαια δέν ήμουν άξιος έγώ ν άντικατα 
στήσω τόν αείμνηστον κύριον Τρεβίλ, άλλά τέλος 
πάντων μού τό ύπεσχέθησαν , μού τό έδωκαν , καί 

εν έπρεπε νά τό άκυρώσουν.
— Αύτό λοιπόν σέ δυσαρεστεΐ, κύριε; Πολύ 

μι λά ! θά λάβω πληροφορίας· έγώ αγαπώ τήν δίκαιο

σύνην, καί ή άπαίτησίς σου, άν καί γενομένη στρα- 
τιωτικώς, δέν μέ δυσαρεστεΐ.

- Ω! βασιλεύ, είπεν ό άξιωματικός , κακά μέ 
ένόησεν ή Μεγαλειότης Σου, έγώ δέν απαιτώ πλέον 

ίποτε τώρα.
— Είσαι ύπέρ τό δέον διακριτικός, κύριε, άλλά 

φροντίζω έγώ διά τάς ύποθέσεις σου, καί άργό- 
ερα .....

— Ω! βασιλεύ, ποίαλέξις! ’Αργότερα! ’ϊδού 
ριάκοντα δλα έτη ζώ μέ τήν καλοκάγαθον ταύτην 

λέξιν, τήν όποίαν τόσα μεγάλα ύποκείμενα έπρό- 
φεραν, καί προφέρει σήμερον καί τό στόμα σου. ’Αρ
γότερα! ’ϊδού πώς έλαβα είκοσι πληγάς, καί πώς 

ασα είς τό πεντηκοστόν μου τέταρτον έτος, χωρίς 
νά έχω ποτέ χρυσούν λουί'γγιον είς τόν κόλπον μου, 
καί χωρίς νά εύρω ποτέ προστάτην είς τόν δρόμον 
μου, έγόυ δστις έπροστάτευσα τόσους άλλους! διά 
τούτο άλλάζω τύπον, βασιλεύ, καί δταν μού λέγουν· 
Αργότερα , έγώ άποκρίνομαι· Τώρα εϋθύτ· Τήν 

άνάπαυσίν μου ζητώ, βασιλεύ. Ημπορεϊ αξιόλογα 
νά μού δοθρ, διότι δέν βλάπτει κάνένα.

— Δέν έπερίμενα τοιαύτην γλώσσαν, κύριε , καί 
μάλιστα έκ μέρους άνδρός δστις έζησε πάντοτε 
πλησίον τών μεγάλων. Λησμονείς δτι όμΐλεϊς πρός 
τόν βασιλέα, πρός άνδρα εύγενή τέλος πάντων, οικο
γένειας έπίσης καλής ώς τήν έδικήν σου, ύποθέτω , 
καί δταν έγώ λέγω αργότερα, λέγω άλήθειαν.

— Δέν άμφιβάλλω, βασιλεύ· πλήν ιδού τό τέλος 
τής τρομεράς ταύτης άληθείας τήν όποίαν είχα νά 
σού είπώ· άν έβλεπα είς ταύτην τήν τράπεζαν τήν 
ράβδον τού στρατάρχου, τό ξίφος τού άρχις-ρατήγου, 
τά στέμμ-α τής Πολωνίας , άντί τού αργότερα, σού 
όμ,νύω, βασιλεύ, θά έλεγα καί πάλιν τώρα ενθντ. 
Ω ' συμ.πάθησέ με, βασιλεύ, έγώ είμαι άπό τόν τόπον 
τού πάππου σου Ερρίκου τού ΔΖ, δέν τά λόγω συχνά, 
άλλ’δταν τά λέγω, τά λέγω δλ,α.

— Ολίγον φαίνεται ελπίζεις, κύριε, είς τό μέλλον 
τής βασιλείας μου , είπε μέ ύπερηφάνειαν ό Λουδο
βίκος.

— Λήθη, λήθη πανταχοϋ' έφώναξε μέ εύγένειαν 
ό άξιωματικός· ό κύριος έλησμόνησε τόν ύπηοέτην 
του, καί ιδού ό ύπηρέτης αναγκάζεται νά λησμονήση 
τόν κύριόν του. Ζώ είς καιρόν δυστυχή, βασιλεύ! 
βλέπω τήν νεολαίαν πλήρη άθυμίας καί φόβου, τήν 
βλέπω δειλήν καί άπογυμνωμένην , ένώ έπρεπε νά 
ήναι πλούσια καί δυνατή. ’Ανοίγω χθές τό εσπέρας, 
παραδείγματος χάριν, τήν θύραν τού βασιλέως τής 
Γαλλίας είς τόν βασιλέα τής ’Αγγλίας, τού όποιου 
δ ταπεινός έγώ όλίγον έλειψε νά σώσω τόν πατέρα, 
άν ό Θεός δέν έφανερόνετο έναντίος μου, ά Θεός δστις 
ένέπνεε τόν εκλεκτόν του Κρόμβελ! ’Ανοίγω, λέγω, 
τήν θύραν ταύτην, δηλαδή τό παλάτιον άδελφού προς 
αδελφόν, καί βλέπω — ακούσε, βασιλεύ, τούτο μού 
σπαράττει τήν καρδίαν!— καί βλέπω τόν ύπουργόν 
τού βασιλέως τούτου ν’ άποβάλλη τόν έξόριστον καί 
νά ταπεινόν?) τόν κύριόν του , καταδικάζων βασιλέα 
άλλον, δμοιόν του· τέλος πάντων, βλέπω τόν βασιλέα 
μου, δστις είναι νέος ωραίος, ανδρείος, καί έχει τήν 
τόλμην είς τήν καρδίαν καί τήν άστραπήν είς τούς 
οφθαλμούς, τόν βλέπω τρέμοντα ενώπιον ίερέως, δς-ις

ί
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γελά δι’αύτόν όπίσω τών παραπετασμάτων τής πα- 
στάδος του , δπου χωνεύει έντός τής κλίνης του δλον 
τόν χρυσόν τής Γαλλίας, τόν όποιον θάπτει μετά 
ταύτα είς άγνωστα κιβώτια. Ναί, καταλαμβάνω τό 
βλέμμα σου, βασιλεύ. Γίνομαι τολμηρός μέχρι παρα 
φροσύνης· πλήν τί θέλεις! είμαι γέρων, καί λέγω 
πρός σέ , τόν βασιλέα μου, πράγματα τά όποια θά 
έμβαζα εις τόν λαιμόν έκείνου δστις θά τά έπρό
φερεν έμπροσθέν μου. Τέλος πάντων, μ’έπρόσταξες 
νά άδειάσω έμπροσθέν σου τό βάθος τής καρόίαςμου, 
βασιλεύ , καί χύνω είς τούς πόδας τής Μεγαλειό
τητός Σου. τήν χολήν δσην έσύναξα πρό τριάκοντα 
έτών , καθώς θά έχυνα καί τό αίμά μου άν ή Μεγα
λειότης-Σου μ’έπρόσταζες.

0 βασιλεύς-, χωρίς νά είπή λέξιν , έσφόγγισε τάς 
σταγόνας τού ψυχρού καί άφθονου, ίδρώτος δστις 
έσταζεν άπό τό μέτωπόντου.

Η άκολουθήσασα τούς ορμητικούς τούτους λόγους 
ςτγμή τής σιωπής παρίς-ανε καί διά τόν λαλήσαντα 
καί διά τόν άκούσαντα αιώνας μ.αρτυρίου.

— Κύριε , είπε τέλος πάντων ό βασιλεύς, έπρό 
φερες τήν λέξιν Λήθη' αύτήν μόνην τήν λέξιν ηκουσα, 
καί είς αύτήν μ,όνην θ’άποκριθώ. Αλλοι ήμπορούν νά 
η,ναι έπιλήσμονες, έγώ όχι· καί ιδού ή άπόδειξις· 
ενθυμούμαι δτι ημέραν τινά οχλαγωγίας, ημέραν 
καθ’ ήν ό λαός μαινόμενος , μαινόμενος καί μουγκρί- 
ζων ώς έξηγριωμένη θάλασσα, είσέβαλεν είς τό παλά
τιον· δτι ίμέραν τέλος πάντων καθ’ήν έπροσποιούμουν 
δτι έκοιμώμουν είς τήν κλίνην μου, εις μόνος άνθρω
πος μέ τά ξίφος γυμνόν, κρυπτόμενος όπισθεν αύτής, 
έμεινεν άγρυπνών έπί τής ζωής μου, έτοιμος νά έκθέσρ 
τήν έδικήν του ύπέρ έμού, καθώς τήν είχεν έκθέσει 
άπειράκις ύπέρ τής οικογένειας μου. Αύτός ό άνθρω
πος, τού όποιου ήρώτησα τότε τό δνομα, δένώνομά- 
ζέ-το κύριος 'Αρτανιάν; λέγε, κύριε.

— Η Μεγαλειότης Σου έχει καλ.όν μνημονικόν , 
άπεκρίθη ψυχρά ό άξιωματικός.

— Βλέπεις τότε, κύριε, ήκολούθησεν ό βασιλεύς, 
άν έχω τοιοΰτο μνημονικόν τής νηπιακήςμου ήλικίας, 
όποιον ήμπορώ νάέχω είς τούς ανδρικούς μου χρόνους.

— 0 θεός έπροίκισε πλούσια τήν Μεγαλειότητά 
Σου, είπεν ό άξιωματικός μέ τόν αύτόν τόνον.

— ’Ας ίδούμεν, κύριε ’Αρτανιάν , ήκολούθησεν ά 
Λουδοβίκος μέ πυρετώόη ταραχήν, δέν θά ήσαι τόσον 
υπομονητικός καθώς έγώ; Δέν θά κάμρς δ,τι κάμνω 
έγώ; ’Ας ίδούμεν.

— Καί τί κάμνεις, βασιλεύ ;
— Περιμένω.

— Η Μεγαλειότης Σου ήμπορεϊς νά περιμένρς , 
διότι είσαι νέος· άλλ’έγώ, βασιλεύ, δέν έχω τόν 
καιρόν νά περιμείνω. Τό γήρας κρούει τήν θύραν μου, 
καί ό θάνατος τό άκολο υθεΐ, κυττάζων έως τό βάθος 
τής οικίας μου. (1· Μεγαλειότης Σου τώρα- έμβαίνεις 
είς τήν ζωήν είσαι πλήρης έλπίδος καί εύδαιμονίας 
μελλ.ούσης· άλλ’ έγώ , βασιλεύ , έγώ είμαι είς τήν 
άλλην άκραν τού όρίζοντος, καί εύρισκόμεθα τόσον 
μακράν άλλήλων, ώστε δέν θά έχω ποτέ τόν καιρόν

πάντοτε τόν ιδρώτα έκεΐνον δστις θά έτρόμαζε πολύ 
τούς ιατρούς, άν οί ιατροί έτύχαινε νά ίδοΰν τόν 
βασιλέα είς τοιαύτην κατάστασιν.

— Πολύ καλά, κύριε, είπε τότε ό 1\ Λουδοβίκος 
μέ βραχεϊαν φωνήν· έπιθυμεΐς την άφεσίνσου; θά 
τήν λάβης. Μού προσφέρεις τήν παραίτησίν σου άπό 
τόν βαθμόν τού ύπολοχαγοϋ τών δορυφόρων;

— Τήν έναποθέτω ταπεινότατα είς τούς πόδας 
"ής Μεγαλειότητός Σου, βασιλεύ..

— Φθάνει, Θά παραγγείλω νά διαταχθρ ή σύν
ταξίς σου.

— Θά ημαι άπειράκις. ύπόχρεως είς τήν Μεγα
λειότητά Σου.

— Κύριε, είπεν άκόμη ό βασιλεύς, βιάζων πολύ 
τόν έάυτόν του, πιστεύω οτι χάνεις καλόν κύριον.

— Καί έγώ είμαι βέβαιος, βασιλεύ.
— Θά εΰργς ποτέ άλλον παρόμοιον;
— ίί! βασιλεύ, ήξεύρω πολύ καλά δτι ή Μεγα

λειότης Σου είσαι μοναδικός είς τόν κόσμον· διά 
τούτο δέν θά ύπηρετήσω πλέον κάνένα τών βασι
λέων τής γής, καί δέν θά έχω άλλον κύριον παρά τόν 
έάυτόν μου,

— Μοΰ. σό^ λέγεις;
— Τό ομνύω είς τήν Μεγαλειότητά Σου,
— Κρατώ τόν λόγον σου τούτον, κύριε.
Ο ’Αρτανιάν έπροσκύνησε.
— Καί ήξεύρεις δτι έχω καλόν μνημονικόν, ήκο

λούθησεν ό βασιλεύς,
— Ναί, βασιλεύ· καί μολαταύτα έπιθυμώ, τήν 

ώραν ταύτην, τό μνημονικόν αύτό νά έλειπεν άπό τήν· 
Μεγαλειότητά Σου, ώστε νά λησμόνησες τάς έλεεινό- 
τητας δσας ήναγκάσθην νά έκθεσω έμπροσθεν τών 
οφθαλμών σου. ΙΪ, Μεγαλειότης Σου είσαι τόσον ύπερ· 
άνω τών πτωχών καί τών μικρών, ώστε τό έλπίζω.

— Η μεγαλειότης μου, κύριε, θά κάμη καθώς ό 
ήλιος, οςάς βλέπει τά πάντα, μεγάλους,καί μικρούς, 
πλουσίους καί δυστυχείς, καί δίδει είς τούτους τήν 
λάμψιν., είς έκείνους τήν θερμότητα , καί είς όλους 
τήν ζωήν. Ϋγίαυ/ε, κύριε Αρτανιάν ύγίαινε, είσαι 
έλεύθερος.

Καί ό βασιλεύς, μέ λυγμόν βραχνόν δστις έχάθη 
είς τόν λάρυγγάτου, έπέρασε ταχέως είς τό πλησιό
χωρο'? δωμ,άτιον.

ό ’Αρτανιάν έλαβε τόν πΐλόν του άπό τήν τρά
πεζαν.είς τήν όποίαν-τόν είχε ρίψει, καί έξήλθε. 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΓ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΓ.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ I,
Εν ^Αθήναις την 20 Αύγουστου.

Οταν, πού τριστιλίων σχεΑόν έτών, πρώτος τών
άνθοώπων·, ό ΐϊσίοδίς έγραψεν Έργα καί 11

·__ ' ' ~ '- ,,, i upcput;,
ηΰχετο νά μήν ήτο γεγεννημένος κατά τό πέμπτον 
έκεΐνο γένος, τό σίδηρε or, άλλ ή πρότερον 7άπο- 
θάνη ή έπειτα νά γεννηθή ... Τοσαύτης έγεμε πικρίας 
ή καρδία τού ποιήτού διά τάς κακίας καί τήν διαΓ 
φθοοάν τών νεογνών είσέτι κοινωνιών τής εποχής του,

νά σέ περιμείνω νά έλθης είς έμέ.
0 Αουδ' βίκος περιήλθε τόν κοιτώνα, σφογγίζων
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χ ανίας τόν έργάτην τροχόν, καί έξέβραζε πακτώλια 
ψίγρατα, ρεταβάλλοντα είς χρυσήν τήν όψιν τής γής, 
όταν αίφνιδίως κατά φεβρουάριον έξερράγη έν Γαλλία 
ή χειρερινή καταιγίς.

Διά ριας θολούται άπας τής Εύρώπης ό ούρανός.
0 κεραυνός τής Γαλλίας ένσκάπτει είς τήν ’Ιταλίαν, 
πυρπολεί τήν Αύστρίαν, άναστατοϊ τήν Προυσίαν, 
έξεγείρει τήν Γερρανίαν. Τό δένδρον τής έλευθερίας, 
ή καιορένη βάτος τής δηροκρατίας, έκ τής γαλλικής 
ρίζης έξέπερψε πανταχού παραφυάδας τά συνταγρα- 
τικά πολιτεύρατα, περιέστεψε καί αύτήν την παπι
κήν τιάραν ρέ άρχαίζουσαν ρωραϊκήν δάφνην, καί 
χετεφυτεύθη είς Λορβαρδίαν καί Βενετίαν είς δεν
δρύλλια ανθηρά άλλ’ώκύρορα. ί'ίραΐα τά άνθη καί 
πλατέα τά φύλλα τού ούρανορήκους δένδρου! Αλλά 
φεύ! αίρίζαιτου ... αί ρίζαι του ρέαίρα ποτίζονται. 
Δύω πλατείς, δύω απαίσιοι ρύακες τό έθρεψαν εϊς 
Παρίσια κατά τόν Μάϊον καί κατά τόν ’Ιούνιον, καί 
τών καρπών του γευσάρενος έξεράνη καί άφηνίασεν 
ό λαός. Τί; δέ φωνή ύψώθη νά είπή είς τό άγριον 
κύρα τής έπαναστάσεως τό μη περαιτέρω·., ΐίς έπε- 
χείρησε νά κατευνάση τόν ραινόρενον όχλον; Ιού 
ποιητού τό πνεϋρα έπιφερόρενον έπί τήν τρικυρίαν 
έδάρασε τόν λυσσώδη θυρόντης. Τού Δαυίδ ή κι
θάρα έράλαξε τήν ψυχήν τού Σαούλ. Αλλ’ή ραγεία 
τού πνεύρατος έπί τής ύλης έπί πολύ δέν διήρκεσεν 
ή πείνα καί ή ραδιουργία άνερρίπισαν πάλιν τόν αί- 
ρατώδη παροξυσρόν, καί έκ τού δυσωδέστατου βορ
βόρου τών Παρισινών λεωφόρων άνέκυψε τό πονηρόν 
τέρας τής χοιτοχτημ·οαύτης, προσπτύον είς τήν 
κοινωνίαν τό βλάσφηρον άξίωρα ότι ό Θεός ει'ιαι τό. 
κακύτ, καί έγχαράττον είς τήν σηραίαντου τήν λη- 
ςρικήν ρήσιν, ότι ή ΐύΜττηαία tlrau α.έο.τή. Τά τέρας 
έχρειάσθη Ηρακλής νάπατάξη, καί εύρέθη ό Καβαινιάκ. 
Αδηλοι καί ανεξιχνίαστοι αί τρίβοι τής έλευθερίας. 
Δυσφορεΐ πρός τόν συνταγρατικόν ήγερόνα, καί ένθρο- 
νίζει δικτάτορα ! Ητρίχρουςσηραά τήν ένοχλεΐ, καί 
εγείρει τήν έρυθράντήςπολικορκίας. Αλλ ούδείςφθόνος! 
Υιός της ήτον ό Καίσαρ, υιός της ό Ναπολέων!

0 σεισρός δέ τής Εύρώπης , άν δέν έκλόνισε τήν 
γηραιάν ανατολήν, έστέρευσεν όρως τούς χρυσορρόας

ης ποταροΰς , τό έρπόριον, τήν ανταλλαγήν , τήν 
παραγωγήν της.

Συχρόνως δέ άπασα ή Εύρώπη πτύσσει καί περι- 
βλέπεται έντρορος, διότι, ώς νέφος σκοτεινόν καί 
πελώριον, έπικρέραται έπ’ αύτής ό γενικός πόλερος. 
Αλλά τόν πανταχόθεν καταρρέοντα κόσρον δύω 

χεϊρες ύψώθησαν καί συνδεθεΐσαι είς ίσχυράν ένωσιν, 
τόν ύπεςήριξαν. Η Γαλλία καί Αγγλία συνεφώνησαν νά 
διατηρήσωσι τήν ειρήνην. «Είναι συρφέρον τής Αγ- 
β γλίας, ώς καί τής Γαλλίας, είπεν ό λόρδος Πάλρερ- 
β στων έν τή συνεδριάσει τής 15 αύγούστου τής 
a Βουλής τών κοινοτήτων, νά έρποδίσωσι τούς ρε- 
β ρικούς πολέρους τοΰ νά καταντήσωσιν είς γενικόν 
β πόλερον. a Είθε ή όρόνοια τών δύω τούτων προ- 
ράχων νά γίνη σύνθηρα γενικής είρηνεύσεως- είθε 
ν’άναδύσ ρ ή Ιταλία έκ τής κολυρβήθρας τών αίράτων 
οπού ράτηνρβυθίσθη όπως άλίξύσ-η τής Λομβαρδίας τόν 
έθνισράν, καί εϊθε νά κλείση τού ύπερβορείου Ιανου 
ό ναός , $ν ήνέωξεν ί Σλεσβίκη , άρφιαβητούσα ύπό

Πολλοί έκτοτε παρήλθον αιώνες καί πολλάς έλα- 
βεν ή άνθρωπότης ρεταβολάς, [χάνον δέ το ήθος τοΰ 
ανθρώπου έρεινεν άρετάβολον.

’Αλλά διαδεχόρεναι εκατονταετηρίδες έκχτοντχε- 
τηρίδας καί ήρέραι ήρέρας εϊς τον άτέλεύτητον καί 
παλίνστροφΟν κύκλον τοΰ χρόνου, φέρουσιν άλλαι 
άλλα τών ανθρώπων τά έργα.

Αλλοι καιροί, καί άλλα ήθη, άλλαι άνάγκαι, καί 
άλλαι ϊδέαι !

Τότε διά τήν αρπαγήν ριας γυναικός εύκόρου 
ώπλίζετο όλη ή έλληνική φυλή όπως εκδίκηση τήν 
ύβριν τώρα αί εύκορώτεραι καί άν άρπάζωνται καθ’ 
όλας τάς διευθύνσεις, κανείς δέν πορθεί δι’αϋτό τήν 
Τρωάδα. Τότε είκοσι ρακρά έτη ή σώφρων Πηνελόπη 
ύφαινε τόν ιστόν της, πιστή είς τήν ρνήρην τοΰ συ 
ζύγου της. Τώρα, δυστυχώς .... τους ιστούς 
ό άτρός τούς ύφαίνει. Τότε ό ‘ΙΙοίοόος έγραφε τά 
ίογα καί ημέρας, έρ.βάπτων τόν κάλαρόν του εις 
ούρανίας έρπνεύσεις. Σήρερον ημζΐς έπεχειρή σαρεν 
νά τά γράψωρεν, καί πολλάκις θέλορεν άναγκασθή 
νά έιχβάψωρεν τόν έδικόνρας είς τόν βόρβορον τών 
τριόδων. Αλλοι καιροί, άλλα ήθη. ό άνθρωπος όλω 
τών ήρερών όροιάζει, άλλά τά έργα διαφερουσι κατά 
τάς 'ημέρας· Καί τοσοϋτον διαφέρουσιν, ώστεήρεϊς 
άρχόρενοι τών ίγρυκκαί ήμτρώ>· ρας, δέν εύχόρεθχ 
ώς ό ’Ασκραΐος, νά έζώρεν είς άλλην γενεάν. II πα
ρούσα ρας φαίνεται διά τήν πρόθεσίνρας ή θαυρα- 
σιωτέρα πασών.

Αν καί ό αιών ρ.ας είναι υπό τήν ρίαν ρορφήντου 
ό σιδηοοΰς τοΰ Ησιόδου εκείνος, άλλ’ύπό τήν άλλην 
είναι αιών χρυσούς , αιών τών παραδόξων έργων καί 
τών ρεγάλων ιδεών.

Είς τά έψ>;·α ταύτα καί τάς ημέρας άς ρή περί 
ριένη ό άναγνοόστης, ούτε εποποιίαν τών κακών τής 
εποχής ήρών, ούτε δογρατικά άποφθέγρατα καί 
διδαχάς πρός τούς συγχρόνους. Καλλειδοσκόπιον 
εύστοοφον, θέλουσιν αύτά παριστα τάς παρποικίλ- 
λους ρορφάς καί τά παρποίκιλλα χρώρατα όσα 
άνά πάσαν στιγρήν έπιφαίνονται καί άρα έζα 
λείφονται , συνέχονται καί άντιδιώκονται είς τόν 
άειυ,ετάβολον τής κοινωνίας ορίζοντα· θέλουσι χαρα
κτηρίζει τά; παρερχορένας ήρέρας διά τών 8ργων·, 
άτινα τάς έγγράφουσιν είς τό ρητρώον τής ιστορίας.

Είς τής πολιτικής τά χώρατα θέλορεν έκδράρει. 
Αλλ’ ή πολιτική έχει άκάνθας, κχί τά ρόδα της δέν 
αξίζουν τάς άριγάς. Διά τούτο ακροθιγώς καί πε- 
φεισρενως ρόνον καί έδώ θέλορεν άπτειθαι αύτής 
επί ρέν τών άρφισβητουρένων ϊσην κρατούντες τήν 
πλάστιγγα, περιληπτικώς δε ρόνον άναφέροντες τό 
τελευταίου τών απανταχού συρβεβηκότων άποτέλε- 
συ,α. Εκτός δέ τούτου θέλορεν τηλεσκοπεΐ οσάκις 
ενδέχεται καί τόν ιδιωτικόν, τόν ηθικόν, τόν φιλολο
γικόν βίον τών κοινωνιών.

Είς τάς άρχάς άκόρη τού πολυκυράντου 
ενιαυτού ή κοινωνική τής Εύρώπης τάξις έφαίνετο ώς 
έπ’άσείτου ένιδρυρένη πέτρου. Τις ράβδος έπάταξε τόν 
βράχον καί διερρύη ώς ύδωρ; Ούδ’ έλαχίστη πνοή 
έρριτίδου τήν επιφάνειαν τής Εύρώπης έπί τρεις δεκαε
τηρίδας περίπου. Η ύλική εύηρερία έρρεεν άφθονος καί 
εύχείρων, καί έδίωκε τοΰ έρπορίου καί τής βιορη

τής Πρωσσίας τήν αιγίδα τήν γερρανικότητά της εν
αντίον τής Δανίας, τής πριν κυριάρχου της.

Τί δ έγίνετο έπί τών αναστατώσεων τούτων ό 
γίγας τής Αρκτου; ’Επί τού ενός τετάρτου σχεδόν τής 
υδρογείου έκτείνων τά παγετώδη του ρέλη, καί άπό 
νότου είς βορράν παρατάττων στρατόν 600,030 
άνδρών, ρένει άτάραχος καί σιωπηλός θεωρός τών 
συρβαινόντων,

« Από τής άρχής αύτής τών συρβάντων, λέγει 
β τελευταία τις διακοίνωσις τού κόρητος Νεσελοώδ 
β πρός τάς Γερρανικάς άρχάς, τών συρβάντων, τά 
β όποια άνέτρεψαν τό κέντρον τής Εύρώπης, ό Αύτο- 
β κράτωρ προέθετο νά ρήν έπερβή κατ'ούδένα τρόπον 
8 είς τάς έσωτερικάς ύποθέσεις τών τόπων, οιτινες 
β ήθελαν νά ρεταρρυθρίσωσι τό πολίτευρά των, νά 
β άφήστι τούς λαούς έντελώς έλευδέρους νά έπιχει- 
β ρήσωσι τά πολιτικά καί κοινωνικά δοκίριά των, 
» καί νά ρή προσβάλη κάνέν κράτος, τό όποιον δέν 
β ήθελε προσβάλει αύτόν ... β

Τούτο είπε καί τούτο έπραξεν ή ΐ»ωσσία, καί άν 
τά στρατεύρατά της έπέρασαν είς τήν Μολδοβλα
χίαν, τήν πραξιν ταύτην δικαιολογεί άλλη διακοί- 
νωσις τού Αύτοκράτορος, λέγουσα, ότι τούτο δέν είναι 
αύθαίρετόςτις καί άντιβαίνουσα εϊς τό δίκαιον τών 
εθνών έπερβασις, άλλά παραχωρουρένη ύπό ρητών συν
θηκών ρετά τής Τουρκίας, καί γενορένη έκ συρφώνΟυ 
ρετάτής όθωρανικής Πύλης. Καί ή ρέν Τουρκία φαί
νεται ενδιάθετος ν’άναγνωρίσ/ι τό κίνηρα τών Δακών· 
αλλ επίσης φαίνονται καί τά ρηθέντα στρατεύ- 
ρατα ενδιάθετα νά διαρείνωσι έντεύθεν τού Προύτου. 
ί’ΐς τά ανατολικόν ούτω καί τά δυτικόν τής Ευρώπης 
πέρας δεν συνεκινήθη άπό τόν έν τω κέντρω βρασρόν. 
Είς ’Ισπανίαν καί Πορτογαλλίαν τό αύθαίρετον τών 
υπουργών καί ή καραρίλλα διέπουσι κατ’άρέσκειαν 
τόν τόπον.

Καί ή Αγγλία έδέχθη τινάς ψεκάδας τού γεί
τονας της κατακλυσρού. Απαξ άνέστησαν έν α'ύτή οί 
κοινοκτηρονισταί, γαγτισίαί λεγόρενοι. Αλλ’ ό 
πατριωτισρός είναι ρέγας , καί ισχυρόν τό αί'σθη- 
ρα τής ιδίας συντηρήσεως έν ’Αγγλία. Εν ήρι- 
σεια ώρα διακόσιαι χιλιάδες κλητήρων εθελοντών 
άπεδειξαν εϊς τούς χαρτιστάς ότι πρός κέντρα λακτί- 
ζουσι. Μετ ολίγον ήρχισε νά ύλακτή ό κέρβερος τής 
κείνης εν Ιρλανδίφ. Αντί νά τώ κλείσωσι τό τόρα 
ρέ πλακούντια, έδέσρευσαν τούς πόδας του ρέ άλύ- 
σεις. Τήν σήρερον ή Αγγλία είναι τό καταφύγιον 
καί ό τόπος συναγωγής- όλων τών έκπεπτωκότων 
πολιτικών άνδρών, καί είς Λονδΐνον ό Γιζώ συν- 
τχττει έφηρ.ερίδακαί τήν άναγινώσκει ό Μετερνϊχος.

Τής συνοδίας τών έπαναστάσεων ισχνόν καί 
ασαρκον τέρας, περιέρχεται τήν Ευρώπην ή άχρη 
ρατία. Πρός τοΐς άλλοις έπτώχευσεν ό άλλο 

περίολεπτος, βαθύπλουτος καί ιστορικός 
οίκος τού δουκός τού .Βούκιγγαρ. Τά ύπάρ- 
χοντα τού άρχαιοτάτου τούτου οίκου έξετεθησαν είς 
δηροπρασίαν, ένεκα τών πολλών χρεών του· 60,000 
όγγιαι χρυσού είς διάφορα σκεύη, καί ώς δώδεκα 
τραπεζαι ρέ διάφορα πολύτιρα άντικείρενα, έξ ών 
καί τινα δώρα βασιλέων, βιβλώι, χειρόγραφα, εικόνες 
περφήρων ζωγράφων, έν ένί πάν ό,τι, ώς λέγει τις

έφηρερίς, δύναται νά παρουσιάσγ τήν πτώσιν ενός 
έθνους ή ενός θρόνου ήσαν έκεϊ έκτεθειρένα!

Αλλ ό πρωτότοκος καί θαυραστότεοος υιός τής 
γαλλικής έπαναστάσεως είναι ό πολύκροτος Παγγερ- 
ρανισρός, ή ρεγάλη καί φυσική έκείνη ιδέα τής συνε- 
νωσεως τών ρελών είς έν σώρα, τών όραίρων καί 
όροφύλων είς έν έθνος, ή προτιθερένη ν’άναδείξϊ) τήν 
Γερρανίαν άντισήκωρα καί ροχλάν τών ρεγίστων 
εθνών τής γής· ιδέα ήν ήσπάσθησαν ένθουσιωδώς ρέν 
τά καθολικά κράτη τής Γερρανίας, ψυχρότερον δέ 
πω? τά διαραρτυρούρενα, διά τόν λόγον ότι κατε- 
βίβαζεν άπό την κορυφήν τής κοινωνικής πυραρίδος 
την Πρωσσίαν , καί άνεβίβαζεν είς αύτήν, τήν 
κοινήν πατρίδα. Άλλ'δπως ή ιδέα αύτη λάβη άσειςα 
τά θευ.έλια, προοιρίασεν ίσοπεδώσασα τό γερρανικόν 
έδαφος διά τής στάθρης τού συντάγρατος, ώστε ό 
’Αγγλογαλλικός χάρτης άπεσόβησε καί αύτής τής 
Βιέννης τόν Μετερνϊχον, -καί προσωρινώς άκόρη αύτόν 
τόν αύτοκρατορα. ’Αλλ’ αί ώδινες τού τοκετού ώς 
φαίνεται κατηυνάσθησαν, καί ειρηνεύει ή Γερρανία 
σήρερον, καί πληροΰται ρεγάλων καί γενναίων ελπί
δων , καί έστηρίχθησαν αύθις οί θρόνοι της, καί ό 
αύτοκράτωρ έπανελθίΰν είς Βιέννην ύπεδέχθη ρετ’έν- 
θουσιασρού. Γπεράνω όρως όλων τών θρόνων ύψού- 
ται τής ένότητος ή ιδέα, καί ίιπεράνω όλων τών βα
σιλέων, ό έπίσηρος παραστάτης αύτής, ό άρχιδούξ 
’Ιωάννης , επίτροπος τού Γερρανικού Βασιλείου ύπό 
τής έν Φραγκοφόρτη έβνοσυνελεύσεως έκλεχθείς.

0 άρχιδούξ ούτος ’Ιωάννης, γεννηθείς έν 1782, 
είναι αδελφός τού αύτοκράτορος Φραγκίσκου καί 
θείος τού ήδη ήγερονεύοντος. Δέκα οκτώ έτών ήτον, 
όταν διωρίσθη αρχιστράτηγος· άλλά κατά τών Γάλ
λων δέν υπήρξε πάντοτε ευτυχής. Η Γερρανία όρως 
ήγάπησε πάντοτε τόν αφελή τρόπον του, τήν φιλο
σοφικήν δίαιτάν του, τά φίλελεύθερά του φρονήρατα. 
Επειδή δ’άπεστρεφετο έκ πεποιθήσεως τήν πολιτικήν 
τού Μετερνίχου καί ήν έξ αίσθήρατος έχθρός τού 
αύλικού ίησουϊτισρού, ύπεβλέπετο άπό τήν αύλήν, καί 
άπεφάσισε νά ζήση ρέ τήν φύσιν είς τήν έπαυλιν 
του τζν έν Στειρία, καλλιεργών τούς άγρούς, σπου- 
δάζων τής γής τάς βοτάνας, τό κυνήγιον έχων δια- 
σκέδασιν, καί τέρψιν έχων τήν εύποιΐαν ποός τούς 
όροίους του.

Είς άπφκισρένον καί σχεδόν έρηρον ρέρος τών 
όρέων τής Στειρίας υπήρχε σταθρός ταχυδρορικός. 
Εν θερεινή ήρέρφ, καθ’ήν ώραν όλοι οί ύπηρε'ται έλει
παν είς τόν άγρόν, άραξα συρορένη άπό τέσσαρας 
ίππους ήρχετο δροραία πρός τόν σταθρόν. ’Αλλ’είς 
τήν οικίαν ήν ρόνος ό έπιστάτης, γέρων άσθενής, καί 
ή θυγάτηρ του, ωραία < καί εύρωστος κόρη τών άλ- 
πικών κοιλάδων. ’Αναγνώρισα? τήν προχωρούσαν 
άραξαν, ό γέρων έντρορος κραυγάζει ·

— θ άρχιδούξ Ιωάννης! ό άρχιδούξ Ιωάννης ! 
καί όλα ρου τά παιδία είναι έξω!

— θ “?Ζ^ούξ! Ιπεφώνησεν ή κόρη. Πώς είναι
δυνατόν νάπεριρένη; Μείνε ήσυχος , πάτερ. Εγώ 
θέλω ήνιοχήσει τήν άραξαν του. f

Καί ώς αστραπή εισέρχεται εϊς τό δωράτιόντης, 
ρετενδύεται ώραϊον φόρερα άραξηλάτου, έν ώ ό 
πατήρ της ρέ τρέρουσαν χεΐρα ήλλαζε τούς ίππους,
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κλεισαν είς τόν γυναικώνίτην, διότι ήσαν ισχυρότε
ροι μας. Αλλά παρήλθεν ό καιρός τής δυνάμεως. 
Γήν σήμερον άρχει ή ΐσότης· καιρός καί ημείς νά τούς 
κατακλείσωμεν. Ζήτω ή ΐσότης !

Ταΰτα έλεγεν ό θήλυς στρατός. Νήπιαι! ό καιρός 
τής ισχύος ήρχισεν άπό τήν πρώτην ώραν τής πλά
σεως, καί θέλει λήξει είς τήν τελευταίαν.

Οί άνδρες έφριξαν άπό κεφαλής μέχρι ποδών,. 
δταν ήκουσαν ταΰτα τά διαβούλια τοΰ ωραιό
τερου ήμίσεως τοΰ άνθρωπίνου γένους, καί οί δει-· 
λοί έφοβηθησαν,. μή οί άγγελοι εκείνοι, έπαναςάν- 
τες ώς άλλαι τινές λεγεώνες σατανικαί, έκδιώξωσι* 
αύτούς τοΰ πολιτικού ούρανοϋ των. Εν όνόματι λοι
πόν καί έ,ν δικαιώματι τής δυνάμεώς των έκλεισαν 
τό. Κλούβ καί έσκόρπισαν τάς γυναίκας.,

Αλλ’αί γυναίκες, δέν-είναι χωρίς λόγον θυγατέρες 
τής Ευας, οΰτε είχον πρώτον παιδαγωγόν καί διδά-. 
σκαλον τόν, οφιν άνωφελώς. Αν δέν έχωσιν ύπέρι 
εαυτών τήν δύναμιν, έκεΐναι ήξεύρουσι τί έχουσιν» 
Εχουσι τό επαγωγόν, δι ού δεσμεύουσι τούς άνδρας. 
Ηττηθεϊσαι λοιπόν έκ τοΰ συστάδην, ήσπάσθησαν τό- 
σύστημα τής πολιορκίας, καί έπενόησαν τό περί δια
ζυγίου ζήτημα Αί νε.αι. Λυσιστράται ήρχισαν- 
λοιπόν.τόν πόλεμον πρός τούς υιούς τοΰ Αδάμ, δταν. 
ό, στρατηγός των Κρεμιώ, ό ύποβαλιον είς τήν έθνο-. 
συνέλευσιν. τό περί διαζυγίου νομοσχέδιου, πίπτει,, 
καί τό νομοσχέδιου απορρίπτεται.......

Αλλ’ έπισκοπεύσαντες τήν Εύρώπην άπασαν, όέν 
είναι καιρός άραγε νά καταθέσωμεν τά τηλεσκόπιου, 
καί τό μικροσκοπίου διά χειρών λαβόντες, νά ίόώτ 
μεν ολίγον καί τά παρά πόδας ημών ;

Δεκαπέντε μόλις παρήλθον έτη άφ’δτου κυρίως 
έγεννήθη ή ελληνική κοινωνία. Ακόμη δέν έληξεν- 
ό χρόνος τής. όδοντοφυΐας.του, καί δμως τό νεογνόν- 
πόσην ευφυΐαν δεικνύει! Πόσον φαίνεται εΰχαρι καί 
νοήμον! Αγαθή τύχη,! Η πνευματική άνάπτυξις προο- 
δοποιεΐ τήν σωματικήν. Θέλει γίνει εύρωστου καί 
άγχίνουν βρέφος, καί ένοχοι θέλουσιν είσθαι οί έπιτε-, 
τραμμένοι τήν ηθικήν του άνατροφήν, άν τό άφήσωσι 
ν’αύξήση διεφθαρμένη νεάιίς. Τά σπάργανά της, είναι 
άληθές, συνερράφησαν ολίγον έκ παντοίων, ρακιών. 
Είναι ψηφοθέτημα ή ελληνική κοινωνία παντοίων 
υλών καί παντοίων χρωμάτων· έκαστη οικογένεια , 
έ'καστον άτομον έφερον είς αύτής τήν όμήγυριν τά ήθη 
καί τάς έξεις, καί τούς τρόπους καί τάς ιδέας των, 
ώς είς εμπορικήν τινα πανήγυριν καθέκαςος κομίζει 
τά προϊόντα καί τά χειροτεχνήματα τοΰ μέρους, δθεν 
έκίνησεν..

Αλλά ταχέως ό εΰδιος καί ωραίος ούρανός τής 
Ελλάδος συνεχώνευσε τά πάντα, τά έξελλήνισεν ώς 
είπεΐν, καί τοίς. έδωκεν ίδιον τύπον καί χαρακτήρα, 
τόΰ ελληνικόν. Ούτω καί τό πάλαι ή έλλάς παρέ- 
λαβεν έκ βαρβάρων εθνών πολλά τοΰ πολιτισμού της, 
τών επιστημών, τών τεχνών, άλλ έν βραχεί χρόνιο 
μετέπλασεν αύτά, καί τά περιέβαλε μέ τόν αιώνιον 
εκείνον τύπον τοΰ καλοΰ καί τοΰ τελείου, ού αύτή 
μόνη φαίνεται έχουσα. τό μυστήριον.

Αί Αθήναι είναι, καθ ήν ςιγμήνγράφομεν, έρημοι. 
Οί Αχαιοί καί σήμερον ώς καί έπί τοΰ γέροντας 
Ομήρου Φίύγουσι τά x’fJa ϋεοΐο, τόν φθοροποιόν

έρχεται, αρπάζει τάς ήνίας καί την μάστιγα, καί 
ελαύνει θαρραλέως τήν άμαξαν τοΰ άρχιδουκός.

Τά βλέμματα τοΰ βασιλόπαιδος προσηλώθησαν 
ταχέως έπί τοΰ κομψού αμαξηλάτου. Η καλλονή 
του έξέπληξε τόν ηγεμόνα, δστις έμάντευσε τήν αλή
θειαν, «μα ά νέα όμιλησασα μετ'αύτοΰ έπρόδωκεν 
έαυτήν διά τής γλ.υκύτητος τής φωνής της.

— Αλλά σύ είσαι κόρη, τή λέγει ό άρχιδούξ.
Κ’έκείνη έντρομος άποκρίνεται τραυλίζουσα·

— Δέν ήτον κάνεις εϊς την κατοικίαν τοΰ πατρόςμου, 
δτε ήλθατε, καί ή ΐ. Τ. δεν έπρεπε νά περιμείνη ...

Εθαύμασεν ό άρχιδούξ καί την παρρησίαν καί την 
ωραιότητα τής κόρης, καί όταν έυ.ελλον, ν άποχωρι- 
σθώσιν, είπε πρός αύτήν·

— έπειδή έζ. αιτίας μ.ου υ.ετεβλήθης είς άνδρα, 
ςϊναι δίκαιον νά σέ κάμω πάλιν γυναίκα.

Καί μετ’ού πολύ ή κόρη έκείνη τών όρέων. έγεινεν 
άρχιδούκισσα τής Αύστρίας, καί τήν σήμερον είναι 
βασίλισσα τών βασιλέων καί αύτοκρατόρισσα. τών 
αύτοκρατόρων.

Φαίνεται, οτι δλων τών ηγεμόνων· τής Γερριανίας 
ό άρχιδούζ ’Ιωάννης πρώτος ηύχήθη ύπέρ τής Γερ
μανικής ενότητας, προπιών. δημοσία είς-τι έν Πολω
νία συμπόσιον τήν έξης πρόποσιν αΜή πλέον, Αύ- 
στρίαν, μή πλέον Πρωσσίαν , άλλά μίαν Γερμανίαν 
ίσχυράν καί ήνωαένην· a δέν προέβλςπε. δέ τότε δτι 
ήθελε τήν ενώσει έντός τής χειρός του. Τοιαϋτα τά 
κατά τήν Εύρώπην. Κατ’άρχάςήν αόρατος καί ακατα
σκεύαστος, καί σκότος έπάνω τής αβύσσου. Αλλά 
πνεύμα ελευθερίας έπεφέρετο έπάνω αύτής, καί τέλος 
έγένετο ή καν ήρχισε γινόμενον, φώς·.

ΕΪδας δταν άναβράση, λέβης μηχανής, άτμοκινήτου 
καί γίνη, ύπερχειλής; & λέβης ρήγνυται αίφνιδίως, 
καί πάντα τά μέλη τής μηχανής έκείνης, τά τόσον 
σοφώς συνηρμολογημένα,. ώςε. έφαίνοντο άκατάς-ροφα- 
καί κινούμενα άπό ψυχήν ζώσαν, δλα διαλύονται , 
δλ.α σοενδονίζονται είς την έκτασιν, άμ.ρρφοι καί 
άσκοποι δγγοι. Ούτω καί ή Ευρώπη. Διερράγη ό 
πολιτικός της οργανισμός, καί τά κοινωνικά της στοι
χεία διελύθησαν καί συνεχίσθησαν είς άμορφον χάος, 
ΐδού παράδειγρια. Εν μια τών ήμερών ςρατός μυρια- 
πληθής κατεκάλυψε. καί διήρχετο άπειλητικώς μέ 
άναπεταμένας σημαίας, τάς οδούς τής. Γαλλικής 
πρωτευούσης. ό στρατός ούτος ήν ούχί άνδρών, 
άλλά γυναικών, καί τά Παρίσια έπί μ.ίαν στιγμήν 
ώμοίαζον τάς Αθήνας, δταν έπήλθε κατ’ αύτών ό 
ςυγάνωρ τών Αμαζόνων ςρατός, Τί ήθελεν ή γυναι
κεία αύτη άγέλη; Συνετάραξέ τις τούς άτράκτους 
της, ή τή έκλεψε τάς βελόνας της; όχι· ήρχετο 
νά έπικαλεσθή καί αύτή τήν πολύκροτον εκείνην ισό
τητα καί ισονομίαν.

Πώς; έλεγον αί όητορίόκ: των είς τό Κλούβ,-— 
διότι καί Κλούβ έσύστησαν αί καλαί κάγαθαί, τούς 
Ρωβεσπιέρους πηθικίζουσαι καί τούς Βαρβέτους. 
Πώς! ό άπλοΰς στρατιώτης , ό. ύπηρέτης μας, ό 
ιπποκόμος μας, ά μάγειρος μας άπολαμβάνουσιν δλα 
τά δίκαι··' ματα τού πολίτου, καί ήμεϊς, τής πλά
σεως τά κοσμήματα, ημείς αί μητέρες τοΰ άνθρω
πίνου γένους, θέλομεν είσθαι αί αιώνιοι δοΰλαι, αί 
αιώνιοι Πηραϊ τής κοινωνίας. Οϊ άνδρες μάς κα,τέ-

ααύσωνα. Οί μέν απέρχονται είς τήν τερπνήν Κη
φισίαν, τοΰ Ηρώόου τήν έπαυλιν, οί δέ είς Αίγιναν, 
όπου δ Πλάτων είχεν άγρόν , οί δέ είς Καλαύριαν , 
όπου ό Δημοσθένης άπέθανεν. Τά πάντα άργοΰσι, καί 
ή πρωτεύουσα μας όμιοιάζει ώρολόγιον, τό όποιον 
ήλησμόνησέ τις νά έντείνφ· μδναι δέ αί βουλαί μας 
κοπιώσαι έργάζονται, καί ή ύπαλληλία, προσδεδε- 
μένη είς τά γραφείάτης, ώς ό Προμηθεύς εκείνος είς 
τόν Καύκασον, έσθίει τόν άρτον της έν ίδρώτι αύτό- 
χρημα του προσώπου της καί τοΰ δλου της σώματος.

Αλλ’ ένώ τά πάντα σχολάζουσιν, έν μόνον έγρη- 
γορεί, ή σπουδαρχία- ό άκοίμητος ούτος κόραζ κα- 
τατρώγει τά σπλάγχνα τοΰ έθνους καί εκκενώνει 
τό ταμείου. Αμα θέσις κενή άγγελθή, μύριοι περι- 
κάθηνται μνηστήρες, ολοι άναμφισβήτητα δικαιώ
ματα έχοντες, όλοι είόικάς γνώσεις. Καί οί ύπουργοί, 
νέαί Πηνελόπαι, ύφαίνουσι καί διαλύουσι δι’ αύτούς 
άδιακόπως τδν ίς-όν τής υπηρεσίας, ού τό βεβαιότερου 
άποτέλεσμα είναι δτι ό ιστός ούτος ποτέ δέν ύφαίνε- 
ται. Ποΰ ό όδυσσεύς νάπατάξη μιαν καί καλήν τούς 
άχορτάγους αύτούς μνηστήρας ; Ποΰ ό στομύλος 
όδυσσεύς νά τοίς εϊπη,· ΓΙρός τί τά σκυλακεύματα 
ταΰτα περί τάς θέσεις; Θέλετε τιμήν, θέλετε πλού
τον; ιδού τό έμπόριον, ιδού ή βιομηχανία· πρός 
αύτά στραφήτε, νά γίνητε άνθρωποι έξοχώτεροι τών 
έξοχωτάτων, καί πλουσιώτεροι τών πολιμισθο- 
τάτων.

‘Η Γαλλική μεταπολίτευσις ούδ’ αύτή δέν 
υπήρξε καθαρά σπουδαρχίας. Καί έκεϊ έπέπεσον αί 
ακρίδες. Αλλ’ άλλοτε ώς σύστασις έπροτείνετο ή 
πίστις πρός τόν βασιλέα, σήμερον ή άφοσίωσις πρός 
τήν δημοκρατίαν.

— Εγώ, έλεγεν ό είς, δέν είμαι δημοκράτης τής 
ύοτεραΐαζ, είμαι τής napattorrjc.

— Εγώ τής προπαραμονής, έλεγεν ό άλλος.
— Αλλ’ έγώ, κύριε ύπουργέ, είμαι έκ γενετής 

δημοκρατικός.
Αλλ’ ή έθνοσυνέλευσις έψήφισεν, ούδείς τών άντι- 

προσώπων νά συνιστα, είτε έπισήμως, είτε πλαγίως 
είς δημοσίας θέσεις· φρόνιμος τωόντι έθνοσυνέλευσις!

0ταν λοιπόν οί μέν ώς άσταθεϊς χελιδόνες φεύ- 
γουσιν εϊς δροσερώτερα κλίματα, οί δέ κυλίονται είς 
τά τών υπουργείων προαύλια, εννοείται δτι παρα- 
μελοΰνται παντάπασι τό Τί6ο.1ι καί τό Πανσέ- 
J.vxor , οί δύω συνήθεις περίπατοι· περπνοί , άν 
θέλετε, εϊς τό είδός των είναι, άλλά Ηλύσια 
πεδία δέν είναι, εκτός δτι «πρός τό παρόν είναι νε
κροί ώς εκείνα. 0 ίλισσός μας είναι ξηρός, ό Κηφισσός 
μας διακλαδεύεται εϊς τούς κήπους, ό'που αί βάναυ
σοι τών κηπουρών χεΐοες τώ άφαιροΰσι πάσαν του
τήν ποιητικότητα. Αί δέ πεδιάδες.......... jrdrra
Λτοό'ός, .τ-frra xdr/c. Καί έν μέσω τών κήπων 
τούτων καί τών πεδιάδων βλέπετε σπανίους τινάς 
κατηφώς περιπατοΰντας, ώστε νομίζετε δτι περιέρ- 
χεσθε τούς φιλοσοφικούς περιπάτους τοΰ Πλάτωνος. 
Τούτο δέ διότι ελλείπει τό καλόν φύλου, έλλείπουσι 
σά άνθη, έλλείποοσιν αί άηδόνες τών Αθηνών. Περι- 
μένουσι τό πρώτον άνάκρουσμα τοΰχειμώνος διά νά 
έπιστρέψωσιν.

Αλ,λά θέλετε εξάπαντος νά ίδήτε καί χσΤύκ

xGffjior; ελθετε λοιπόν· αναβήτε εις άμαξαν καί 
dparzec tic Moorvpiar, πορευθήτε είς τοΰ ωραίου 
τούτου κολπίσκου τήν παραλίαν. Εκεί, άν είσδε τολ- 
μηροΰ χαρακτήρος, ρίψατε κλοπιμαίου βλέμμα πρός 
τά κύματα, καί θέλετε ΐδ-ρ άναδυομένας έκ τοΰ 
άφροΰ τάς ’Αφροδίτας,τής πρωτευούσης, καί τάς 
Ναιαδας τοΰ Πειραιώς. Καί άν σάς καταλάβη, ώς 
τόν Απελλήν, παροξυσμός ενθουσιασμού, περιμεί- 
νατε στιγμήν μίαν, καί θέλετε ΐδεϊ τάς αύτάς έξερ- 
χομένας άπό τά ξύλινα κιβώτια τών λουτρών, κατ’ 
ούόέν άναπολοΰντα τής άναδυομένης τήν κόγχην, καί 
θέλετε τάς ΐδέί έσφηνωμένας είς στηθοδέσμας, καί 
έσκιασμένας μέ πετάσσους δήθεν τών Παρισσίων, καί 
ό παροξυσμός σας θέλει κοπάσει, καί θέλετε ΐδεϊ 
τάς κόρας τής ’Αθήνας, γαλλιζούσας τό σχήμα 
καί τό βήμα καί τήν φωνήν, καί θέλετε ακούσει τήν 
μουσικήν παιανίζουσαν τάτοΰ Βελλίνη καί Δονιζέτη, 
καί θέλετε γευθή παρατιθέμενα παγωτά, καί θέλετε 
λησμονήσει δτι δέν είσθε είς τάς δ'χθας τοΰ Σηκουάνα, 
δτι έκεϊ που έπολέμησεν ό Θρασύβουλος, δτι εις τό 
πλευράν σας κεΐται ό τάφος τοΰ Θεμιστοκλέους. 
Αλλ δταν άναβήτε είς τό ύπερκείμενον ύψωμα, καί 
εμπρός σας ίδήτε τήν γλαυκήν εκείνην, την μειδιώ- 
σαν θάλασσαν τοΰ Αιγαίου είς δύω λιμένας ένθεν καί 
ένθεν, καί άναπνεύσητε τήν διπλήν αύραν της, καί 
μακρόθεν θεωρήσητε. ..τάς ζωγραφικάς νήσους έμ,βα- 
πτομένας είς τοΰ δύοντος ήλιου τήν τελευταίαν 
ακτίνα, καί εμπρός σας ίδήτε τόν ποικίλου αύτόν 
όμιλον τών γυναικών, ών τά κράσπεδα φιλοΰνται 
άπο τό μαλακόν κΰμα, ών τό σύνολον ομοιάζει λαμ- 
πράν άνθοδέσμην έντός χρυσοΰ κυπέλλου, τότε ένδυ- 
μεΐσθε πάλιν δτι είσθε εϊς τήν Ελλάδα. ’.Αλλά βλέ
πετε, σάς προτρέπομεν, τήν άνθοδέσμην μακρόθεν 
ήμεϊς προχθές τήν έπλησιάσαμεν, καί ευρομεν . . . έν 
μ,όνον κρίνον καί δύο ρόδα . . .

Γενομένου δέ λόγου περί περιπάτων, έγκαιρον 
νομιζομεν νά είπώμεν ολίγα τινά καί περί συρμού.

Αλλά τί νά είπώμεν περί συρμού . . .· ό συρμός 
άπαιτεΐ άνάπτυξιν βιομηχανίας, πρόοδον εμπορίου, 
κίνησιν άπειρον κεφαλαίων, δηλαδή πλουσίους ένα- 
σχολουμένους πώς νά έξοδεύσωσι τά άπειρα πλούτη 
των, έν τώ μέσω τών άναπαύσεων καί τών ηδο
νών, βιομηχάνους ένησχολουμένους επίσης πώς να 
έπισύρωσιν είς εαυτούς μέρος τοΰ πλούτου τούτου, 
καί μεταχειριζομέναυς τό πνεύμα, τάς γνώσεις, δλας 
των τάς ό'ιανοητικάς δυνάμεις είς τό νά έπινοήσωσι 
μέσα διασκεδάσεωφ, μέσα εύχαριστήσεως , μέσα 
ηδονών, προκαλοΰντες τήν κυκλοφορίαν τών χρημά
των. ’Απαιτεί πρό πάντων μόνιμον καί έδραίαν κα- 
τάστασιν πραγμάτων, ό^εν μή συμβιβαζόμενος μέ τάς 
δημοκοατικάς άνωμαλίας ό συρμός, έδραπέτευσεν άπό 
τά Παρίσια, τήν παλαιάν του εστίαν, καί άπεσύρθη 
προσωρινώς είς Λονδίνου. ’Αλλ οί λόρδοι, οί εύγενεις, 
οί πλούσιοι, μετέβησαν πρό ολίγου είς τάςέξοχάςτων, 
καί ήδη ώς ό ΠεριπλΙινώμενος Ιουδαίος περιφέρεται 
καί αύτός είς τά λουτρά ζητών ολίγον άρτον, αύτός 
ό άλλοτε κυλιόμενος είς δλας τάς ήδονάς τής ήδυ^α- 
θίας. Τοιαϋτα τά άνθρώπινα. Εις τά λουτρά λοιπόν 
καί είς τάς έξοχάς θέλομεν παρακοΰΛ.υθήσει τόν συρ
μόν διά νά δώσωμ.εν εις τάς προστατευούσας τή



Εύτέρπην Κυρίας μικράν ιδέαν τών νεωτερισμών του.
Τρία φορέματα ά'ξια περιεργείας διεκρίθησαν 

εσχάτως, μεταςύ όλων τών ενδυμάτων δσα οιεττοί 
κιλαν τά τερπνά λουτρά τοΰ Βάδεν-Βέδεν.

£ν φόρεμα λευκόν, έχον οκτώ σειράς στομίδων (φαρ
μπαλάδων), αίτινες κεντημέναι,μέ κοσμήματα διαφανή, 
ίληγον εΐς σειράν τριχάπτου (δαντέλας) Βαλενιανοϋ. 
Τό πλάτος τών στο.Ιίόων r~m 10 έζατοςά τοΰ γαλ
λικού μέτρου. Αϊ χειρίδες ύπεράνω τοΰ αγκώνας λή- 
γουσαι, ήσαν κεκοσμημέναι μέ πέντε βτο.Μας άπό 
τό αύτό τρίχαπτον.

• Εν έτερον φόρεμα λευκόν με 15 πτυχάς ^μπάς-ας)' 
στενάς. Αί χειρίδες μακραϊ καί πλατεΐαι, άλλά κλει- 
σμέναι είς τά άκρα. ’Επί τοΰ φορέματος τούτου, 
xoMhvr ( Spencer*) ) άπό πράσινον μεταξωτόν, μέ 
ύπομήκεις χειρίδας έληγεν όλίγον πρό τής τελευταίας 
πτυχής. Το χοΛόβιοχ τοΰτο, άνοικτόν εΐς τό έμπρο
σθεν μέρος τοΰ λαιμού, έκλειεν ύπό τά στήθη μέ 
έξ κομβία χρυσά.

Τρίτον φόρεμα άπό μεταξωτόν ροδόχρουν, πλήρες 
άπό τήν μέσην έως κάτω άπό πτυχάς, αίτινες προ- 
χωροΰσαι πρός τά κάτω έτλατύνοντο. ‘Η πρώτη 
πτυχή είχε πλάτος 2 εκατοστών τοΰ Γαλλικού μέ
τρου, ή δέ τελευταία οκτώ. Αί χειρίδες κονταί, 
ήσαν έπίσης κεκαλυμμέναι άπό πτυχάς. Τό στήθος 
άνοικτόν· ό δέ γύρος τοΰ λαιμού καί τό έμπροσθεν 
μέρος τοΰ στήθους μέχρι τής ζούνης κεκοσμημένον 
τρίχαπτον. Ζωστήρ άπό λευκόν μεταξωτόν.

’Εν γένει τά ελαφρά μεταξωτά φορέματα, τά δια
φανή (Gazes), καί τά τολυπανερά, τά διακοσμοΰντα 
μέχρι τής ώρας τάς κυρίας τοΰ συρμού, ήρχησαν νά 
ύποχωρώσι, περιοριζόμενα είς μόνας τάς μεγάλας έσπε- 
ρινάς συναναστροφάς. Τά όλίγον βαρύτερα φορέματα 
αναφαίνονται ήδη. Μεταξύ δέ τούτων διακρίνονταιδιά 
τήν ζωηρότητα καί τήν ποικιλίαν τοΰ χρωματισμού 
των τά μεταξωτά τής Κίνας yov.lap ονομαζόμενα.

Περί συρμού έν Ελλάδι περιττόν είναι νά άναφέ- 
ρωμεν. 0 συρμός άπαιτεΐ περισσεύοντα χρήμ,ατα, 
καί ήμεϊς στερούμεθα καί αύτών τών αναγκαίων. 
Αχρηματία, ανέχεια καί συρμός δέν συμβιβάζονται. 
Αλλως τε ή γλωσσά μας στερείται καί αύτών τών 
λέξεων δσαι απαιτούνται πρός λεπτομερή περιγραφήν 
τών ενδυμάτων καί τών κοσμημάτων τοΰ συρμού. 
Ευτυχείς θέλομεν νομίσει ήμάς αύτούς, δταν περιγοά- 
ύωγεν τά έν τη Ελλάδι ένδύματα τοΰ συρμού, διότι 
τοΰτο θέλει είναι ή πραγματική άπόδειξις δτι ευπορεί 
ή πατρίς μας. Ευχής έργον έν τοσούτω είναι νά γί 
νωσιν αί Κυρίαιμας προσεκτικώτεραι είς τόν συνδυα
σμόν τών χρωμάτων, καθόσον άφορα τήν ενδυμασίαν 
των. Προχθές είς τόν περίπατον άπηντήσαμεν Κυρίαν

*) Τό ϊνίυυ.σ τώκ ώνψάαδκ spencer έκ ιή; άκολούίου περι- 
στάσίως. Ό Λ<φά»; Σσϊ-σφ, ΐ*ο π ,5 3 τ.νο; χα!?οΰ ό νομίβε'τΠί. 
εΰτως είπεϊ», τοΰ συρ(*ιϊ εί; ΑονΑϊνον. Stoy ό βισιλώ; αύτοΰ. Αλλο 
αατεχΐϊτο τής έϊονσίας του. Τάς παταίοςττεοα; του φαντασία; τά< 
επέβαλλεν είς τό των φιλοκίσαω» κοΰφον όπήκοον, καί αύτό τυφλά; 
τάς Ηε'χετο. Επαςβΰς άπ» τή' συναίσδησιν τί; έπφφοϊς τ;υ, ες-οι- 
χτιράτισε ποτέ, οτι άν κόψη τά; ούρά; τοΰ φορέματος του, καί έξ- 
έλβφ είς τήν όίον υ,ό κολοβό’ έβενΑύτην, $ συρίΛΟς καί κατά τούτο 
6α τό» άχολουύησφ. Τδ όντι τήν αύτή» ijiipsw έτόλμήσε τό» αϋ 
6άin νεωτερισμόν, καί τήν επαύριον ολοι ςί νέοι τού Αο’οίνου έφο 
ρουν κολοβούς χιτωνίσκους, σπενσέρια κ e λ ο β ι α, ώ; έλεγον οί 
αρχαία.

νέαν,εύειδή, θελκτικωτάτην, άλλά φέρουσαν, xitpircr 
καπέ.Ιοχ, npdairor φόρ/fia χαι podc^povr fiar- 
diar... Ω φρίκη! Μακρόθεν τήν έξελάβομεν ψιττακόν...

Η κατωτέρω είκών παριστα έν τών φορεμάτων τοΰ 
συρμού τοΰ τελευταίου μηνός , τό οποίον έφερεν είς 
τήν εσπερινήν συναναςφοφήν τοΰ Κ. Προέδρου τής 
Γαλλικής Εθνοσυνελεύσεως ή Μαρκησία. * * *

Αλλ’ έν ώ ούτω φιλοπαιγμόνως πετά τό βλέμμα 
μας έπί τά ευάρεστα τής γής ταύτης, ποια είναι τά 
δύω εκείνα φάσματα, τά δυσειδή καί απαίσια, άτινα 
παρίστανται εΐς τούς οφθαλμούς μας ; τό έν είναι ή 
πυρπαίά, ήτις κατανέμεται τό δυστυχές Βυζάντιον 
καί άποτεφροΐ καί κατοικίας, καί άποθήκας καί πλοία, 
καί ζημιοΐ τήν πόλιν τοΰ Σουλτάνου 300 περίπου 
εκατομμύρια! Τό άλλο είναι ή άρπυα τής χο.1ίρα.<:, 
ήτις δεκατίζει τάς πόλεις τής Τουρκίας καί μακρόθεν 
τρύζει όδόντας κατά τής Ελλάδος. Ας άνδριζώμεθα 
κατ’ αύτής. Επ’ αύτοΰ, ώς καί έπί τών πλείστων 
κινδύνων, ή άφοβία λέγεται τό άριστον τής σωτη
ρίας εχέγγυον. Η επιστήμη , άληθής Προμηθεύς, άπό 
τοϋδε όπλισε κατ’αύτής τούς λεγεώνας της, καί έθω- 
ράκισε μέ οδηγίας τά πλήθη.

Αλλ’ δταν βλέπωμεν τοσαΰτα δεινά έπιπεσόντα 
διά μιάς έπί τής δυστυχούς άνθρωπότητος, άκοντες 
ένθυμούμεθα πάλιν τόν Ησίοδον.

Εκ δευτέρου φαίνεται ήνοίχθη ό ολέθριος εκείνος 
πίθος τής Πανδώρας, όν οί θεοί έπεμψαν δώρον πρός 
τόν έπιμηθ^α, και άφίπταται έξ αύτοϋ δλη τών 
δεινών ή χορεία κατά τής άνθρωπότητος . . . ’Αλλ’ή 
ε.Ιπϊς μένει είς τόν πυθμένα.

ΓΟΡΓΙΑΣ.


