ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΗΝ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ'1849.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Δ1Σ ΤΟΪ ΜΗΚΟΣ.

ΞΞΞ

.... j .

είς αύτού; αμφιβολίαν περί τής σταθερότητος μέ τήν
όποίαν έμελλε νά κράτηση τάς ήνίας τοϋ Κράτους,
άν ποτέ αΐ ήνίαι αύται περιείρχοντο είς χεΐράς της.
(Συνέχεια. Ίδε ουλλάδιον 49.)
— Αέν είμαι, είπεν, ένοχος κάμμιάς συνωμοσία;
πρός τήν άδελφήν μου, καί ευκόλως θ’άποόείξω είς
αύτήν δλην μου τήν αθωότητα. . . Καί πρόσεξε καλά,
Κ.ΕΦΑΆΑΙΟΧ ΔΕΚ.Α.ΤΟΝ ΠΕΜΠΓΟΝ.
κύριε, σύ δστις τολμάς έδώ νά καταχρασθής τοϋ ονό
ματος της, πρόσεξε μήπως σού ζητήσω τότε λόγον
περί τής σκανδαλώδους σου διαγωγής.
— Κατ’ ούδένα τρόπον δέν ήθελα, άπεκρίθη ό ΒεΟ κύριος Ερρίκος Βεδιγγφέλδ, προστεθέντων α διγγφέλδ, νά έπιφορτισθώ τήν όποίαν εκτελώ σήμερον
κόμη τοϋ κόμητος τού Σώσσεξ καί τριών άλλων με υπηρεσίαν άλλ’ ή βασίλισσα τό έ,ήτησεν άφεύκτως.
λών τού συμβουλίου, τοϋ κυρίου ‘Ρικκάρδου Σουθγουέλ, Μεγάλω; θά χαρώ δταν ίδώ τήν Υψηλότητα Σου δι
τού κυρίου Εδουάρδου Αστιγξ καί τοϋ κυρίου Κορνουαλ- καιολογημένη» εντελώς πλησίον τής Μεγαλειρτητος
λή, είχεν αναχωρήσει είς Ασβρίτζ, μέ συνοδίαν πο Της· καί έπειτα, είμαι βε'βαιος δτι, δταν ή Υψηλοτη;
λυάριθμον καί μέ φσουράν διακ.οσίων πεντήκοντα Σου θεώρησης μέ αταραξίαν τά πράγματα, θά πεισθής
ιππέων, πρός έκπλήρωσιν τής λυπηρά; εκείνης καί δτι ούτε οί συνάδελφοί μου οΰτ’ έγώ δέν εϊμεθα άςιοι
πλήρους μεγάλης εύθύνης εντολής, τήν όποίαν ή βα τών ό'ειδισμών σου.
σίλισσα είχεν άναθέσει είς τόν ζήλόν του.
Καί, λέγων ταϋτα, δ Βεδιγγφέλδ εκρινεν όρθώς περί
Η Ελισάβετ άπεποιήθη νά δεχθή τούς απεσταλμέ τοϋ χαρακτήρος τής Ελισάβετ,διότι, άν καί ήτον φύσει
νους τούτους, ένεκα αληθούς ή προσποιητής άσθενείας. εύερε'θιστος καί εύόργισ^ος, τό αίσθημα τής δικαιοσύ
Αλλ επειδή ή έκτε'λεσις τών διαταγών, τάς όποίας νης δμως εχαράττετο βάθέως είς τήν ψυχήν της. Ολί
έφεραν, όέν επεδέχετο αναβολήν, ήναγκάσθησαν νά γον μετά τήν είς τόν θρόνον άνάβασίν της, έπεσκε'φθη
έμσούν δυνάμει τής εξουσίας των εϊς τά δώματά της. τον γτφαιον Ιζζότχν τούτον είς τν)ν κατοικίαν τοο, σίς
Αγανακτησασα διά τούτο, ή αγέρωχος βασιλόπαι; τού; όξβούργ-Χάλ- καί, μολονότι ήτον γνωστός ό ύπέρ τής
υ..εδεχθη εις τρόπον, δστις δέν άφήκε τήν παραμικρόν παλαιας θρησκείας ζήλος του, έδειξε μεγίστην πρός
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αύτόν ύπόληψι», Kat τόν ώνο'μασεν άστεϊζομένη δί- κρίθη εύτόλμως ό Βεδιγγφελδ· αί διαταγαί τής β®.
σακρύ-Ιη-κά της.
σιλίσσης πρέπει νά ε’κτελεσθοΰν, καί θά έκτελεσθοΰν.
Τήν έπαύριον, πολλά πρωί, ή Ελισάβετ είσήχθη Σέ προσκαλώ, χυρίαμου, νά ΰποταχθής χωρίς περαιτέ
είς φορεϊον όμοΰ μέ τάς γυναϊκάς της. Μόλις έκάθηρω άντίστασιν. Εκουσίως, ή άκουσίως, θ’άποβιβασθής.
σεν, είτε τά βίαιον τών συγχινήσεών της ύπερίσχυσε
— Καί σύ, Βεδιγγφελδ, σύ ήμπορεϊς νά λαλής
τής συνήθους αύτής σταθερότητος, είτε αληθώς, ώς
τοιαύτην πρό; εμέ γλώσσα»! . . . καί εις τοιαύτην 1
εϊπεν, ήτον ασθενής, έλειποθύμησε, καί,δταν συνήλθε»,
μάλιστα στιγμήν! . . .
ήτον τόσον αδύνατος, ώστε οί οδηγοί της έκριναν
— Μέ αναγκάζεις, κυρία μου.
πρέπον νά περιπατούν αργότερα. Καθ δλην τήν δά'οι— Πολύ καλά, είπε σηκωθεΐσχ, δέν θέλω νά σοΰ
πορίαν, ήτις διήρκεσε πέντε ήμέρας, αντί μιας ήτις δώσω άφορ μήν νά μέ προσβάλη; περισσότερον.
συνήθως άρχει, μετεχειρίσθησαν πολλάς καί λεπτολό— Εύαρεστεϊσαι, ϊψηλότατη, άπεκρίθη, νά προφυγου; προφυλάξεις, φοβούμενοι μή τήν άρπάση τά κόμ λαχθής άπό τήν βροχήν,
μα της. Τήν τελευταίαν ημέραν, έσυρε το παραπέτα
Καί τή; έπρόσφερε τόν ίδιον αυτού μανδύαν, τόν
σμα τοΰ φορείου της, χαί, φορούσα φορεσιάν λευκήν ώς
όποιον αυτή έσπρωξε διά δυνατόν γρονθοχοχήματος,
έμβλημα τής άθωότητός της, άνέλαβεν ήθος τό όποιον
ώ; ιστορεί αυτολεξεί ό γέρων Φώξ. έπειτα, άναβάσα
ό Ρενάρ, είς τάς έ πιστολάς του πρός τάν αύτοκράτορα,
τήν κλίμακα, είπε μεγαλοφώνως τά έξης·
παριστάνει ώς · άγέρωχον, υπερήφανου καί άλαζονι— Εδώ αποβαίνει σήμερον ώ; αιχμάλωτος ή πι
χώς υπεροπτικόν ήθος, προσθέτει, τό όποιο» ελάμστότερα
τών υπηκόων όσοι ποτέ έπάτησαν τάς βαθμί
βανε θέλουσα νά κούψη τήν θλίψιν της. »
δας ταύτας. » Θεέ μεγαλοδύναμε, σέ μόνον επικα
Οσον ζοφερά, δσον απειλητική είναι πάντοτε ή θέα
λούμαι μάρτυρα, διότι σύ μόνος έμεινες είς τόν κόσμον
τοϋ Πύργου τού Λονδίνου, τήν ημέραν εκείνην έπροξέφίλος μου.
νει άπαισιωτέραν ακόμη καί φοβερωτέραν παρά τό σύν— Είσαι άδικο;, Ϋψηλοτάτη, εϊπεν ό Βεδιγγφελδ
ηθες εντύπωσε», διότι ό καιρός ήτον άθλιος· βροχή
δστις
έστεκεν ασκεπής είς τό πλευράν της· Εχεις πολ
ραγδαία, ώ; σινδόνη φαιά, έπεριτύλισσε τό φρούοιον,
λούς φίλους, κυρία μου, κανένα δέ πιστότερον έμοΰ. Δν
καί όρμητικός άνεμος έτάραττε πανταχόσε, με πένθι
τολμώ καί σέ συμβουλεύω περισσότερα·» είς τήν δια
μους συριγμοΰς, τούς τρίζοντας άνεμοδείκτας του χαί
γωγήν
σου συστολήν, προέρχεται τούτο όιότι φοβούμαι
τάς έμβληματοφόρους του σημαίας. Η Ελισάβετ, έν-)
νοήσασα εύθύς δτι ή λέμβος, έπί τής όποιας μετεβιβά- μήπως παρασταθή ή διαγωγή σου είς τήν βασίλισσαν
ζετο, διευθύνετο πρός θυρίδα τινά, καλουμένην θύραν\ με δυσάρεστα χρώματα.
— Είπε της δ,τι θέλη,ς περί έμοΰ. Μήτε σύ, μήτε
τοΰ Προδότην, διά τής όποιας εϊσήγοντο συνήθως οί
κανείς
είς τόν κόσμον, δέν θά μοΰ επιβάλετε κανόνας
διά πολιτικά εγκλήματα κατηγορούμενοι, άνέκραζεν
διαγωγής.
έμμανώς"
— Ας ήναι, κυρία μου . . . Πλήν, σέ παρακαλώ,
— Όχι διά τής Θύρας τοΰ Προδότου ! . . . Δεν
άς
προχωρήσωμεν. Εδώ ή ϊψηλότης Σου εύρίσκεσαι
αρμόζει ν’ άποβιβασθή έδώ ή θυγάτηρ Ερρίκου τοΰ Η.(
εκτεθειμένη είς τήν φρικτήν ταύτην ανεμοζάλην καί,
— Εκτελώ τάς διαταγάς τής βασιλίσσης, κυρία
πάσχουσα ήδη, θά γείνη,ς χειρότερα.
μου, είπε περίλυπος όΒεδιγγφελδ· κατ’ούδένα τρόπον
— Καί τί σέ μέλει ; έπανέλαβε καθήσασα είς τήν
δέν δύναμαι νά τάς παραβώ.
τελευταίαν βαθμίδα τής άναβάθραε, δπου έτρεχαν
— Προτιμώ νά ριφθώ είς τήν θάλασσαν, άπεκρίθη
τά νερά ώς ρύακες, ένφ βροχή ραγδαία τήν προσέβαλλε
ή βασιλόπαις.
πανταχόθεν. Θά προχωρήσω όταν θέλω, καί όχι δταν
— Παρακαλώ θερμώς τήν ϊψηλότητά Σου νά έχη.ς
ύπομονήν, είπε κρατών αύτήν ό Βεδιγγφελδ. Τοιαότη μού τό λέγης σύ . . . Κύτταξε άν τολμάς νά μεταπραξις άπογνώσεως είναι άναξία τοΰ όνόματό; σου, γειοισθής τήν βίαν.
— Οχι, κυρία μου. Αν η ΐψηλοτζς Σου λτ,σαονΥ,ς
κυρία μου, άναξία τοΰ ενδόξου πατρός σου.
τό
χρέος σου πρός τόν υψηλόν βαθμόν σου, έγώ δεν
‘Η ’Ελισάβετ, σφΐγγουσα τούς όδόντας, ήτένισε
βλέμμα σοβαρόν έπί τοΰ γηραιού ιππότου, δστις ένευσε λησμονώ τά πρός τήν Θυγατέρα τοΰ πατρός σου χρέη μου.
Τό συμπαθές καί πατρικόν σχεδόν ύφος τής τοιαύτης
πρός τούς κωπηλάτας νά ταχύνουν· καί, μετ’ ολίγα
έπιπλήξεως
έσυγκίνησεν έπαισθητώς τήν βασιλόπαιδα,
δεύτερα λεπτά, ή λέμβος έτρεχεν όρμητικώς ύπό τήν
ήτις,
στρέφουσα
περί αύτήν τά βλέμματά της, έτι
σκοτεινήν κάμαραν ήτις λήγει εις τήν φέρουσαν πρός
μάλλον
κατενύχθη
ίδοΰσα τήν είς δλων τά πρόσωπα
τήν Θύραν τοΰ Προδότου άναβάθραν. Εστράφη ή θύρα
ζωγραφουμένην θλίψιν. ϊπερίσχυσαν λοιπόν τά καλά
αύτη περί τούς στιβαρού; της στρόφιγγας, καί, δταν
ό Βεδιγγφελδ καί οί μετ’ αύτοϋ έπλησίασαν εις τήν αισθήματα, και έδωκε τήν χεϊρά της είς τόν ιππότην,
ξηράν, ό έκτελών χρέη διοικητοϋ κύριος Θωμά: Βράϊτζ λέγουσα·
— Εχεις δίκαιον καί έγώ έχω άδικον, Βιόιγγέπροχώρησεν είς τήν άναβάθραν νά δεχθή τήν βασιλόφέλδ
. . . Οδήγησε με ti; τήν φυλακήν μου.
παιδα ... ή βασιλόπαις δμως δέν έκινήθη παντά
πασιν, άλλ’ έμεινε» ίτχυρογνωμόνως είς τήν θέσιν της
έντός τή; λέμβου, λέγουσα·
— Προδότι; δέν είμαι, καί δίτ θϊ^ΐύ νά έμβώ
διά τής θύρας ταύτη;.

Β.

ίΐ Ελισάβετ, συνοδευομένη άπό τόν κύριον έρρΐκον
Βεδιγγφελδ, τούς λοιπούς άπεσταλμένους, τόν Βοάϊτζ
— Δεν χρεωστοΰμεν, κυρία μου, ν’ άκούσωμεν τήν
θελησίν σου, άλλά τήν θέλησιν τή; βασιλίσσης, άπε καί μέρος τής φρουράς, διήοχετο στοάν μακράν, φέ
ρουσαν είς τά έτοιμασθέντα δι’ αύτήν δώματα, δταν
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θρώπους ποταπούς καί δολίους, μόνον εργον έχοντας
αίφνης εφριξεν ίδοΰσα τόν Σίμωνα Ρενάρ, δστις, τυ·
νά εμποδίζουν ώστε νά μή φθάση εις αύτόν ή αλήθεια.
θιγμένος είς τόν μανδύαν του καί ακίνητος, έφαίνετο
ηνιΜέ κρατούν καί έμέ μακράν τής παρουσίας τή; άδελπερίμένων έκεϊ τήν διάβασιν τής βασιλόπαιδα;. Τήν
δέ]φής μου, γνωρίζοντες πολύ καλά οτι μέ δύω λέξεις
^προσκύνησε βαθέως μέν, άλλά χλεναστικώς· ή δέ
ήμπορώ νά δικαιολογηθώ,ένώ τήν κωφαίνουν μέ ψευδείς
προπέτεια του αδτη δέν έπέτυχε, διότι ή Ελισάβετ
πληροφορίας . . . Βεδιγγφελδ, σύ είσαι πιστό; υπη
τόν έκύτταξε με περιφρόνητικώτατον βλέμμα, καί
ρέτης τής βασιλίσσης· δέν είναι αλήθεια; . . . Εχθρός
είπε πρός τόν Βεδιγγφελδ·
μου δέν είσαι. Είπε της δτι, άν συγχώρηση νά έμς>α— Απομάκρυνέ μου τόν άθλιον αύτόν Ισπανόν . . .
νισθώ έμπροσθεν της, είτε κατά μόνας, είτε παρόντων
δστις τόν άπομακρύνη καί άπό τήν αδελφήν μου θά
τών τακτικών συμβούλων της, υπόσχομαι νά τής απο
μάς υπηρέτηση μεγάλως καί τάς δύω.
δείξω τήν αθωότητα μου. Πρό πάντων, έξόρκισέ την
— Ημποοεΐς νά πέρασης, ΐφηλοτάτη, είπε μέ πί
νά μ’ έξεμπροσθίση μέ τόν Γάϊτ, ώστε νά δυνηθώ
κραν ειρωνείαν ό Ρενάρ, τήν χεΐρα έχων εις τήν λαβήν
ν’ άποσπάσω άπό τόν άνθρωπον τούτον ειλικρινή έξοτοΰ ξίφους του ... Η1 φυλακή σου ήτοιμάσθη· καί, άν
αί συμβουλαί μου ήναι εύπρόσδεκτοι είς τήν Μεγα , μολόγησιν.
— ‘Η συνέντευξις αύτη ολίγον θά ώφελήση τήν
λειότητα Της, δεν θά τήν άφήσης είμή δταν όδευση,ς
ίψηλότητά Σου, ά*τέτει»εν ό Βράϊτζ. Ο Γάϊτ ομολο
τήν όδόν τής καταδίκης, τήν όποιαν ώδευσε καί ή
γεί, κυρία μου, τήν συνενοχήν σου εις τήν ανταρσίαν.
μήτηρ σου Αννα Βολένα.
—- Ψεύδεται . . . Τόν έκαμαν νά δώση τοιαύτην
— Αλλην μίαν προπέτειαν ώς αύτήν άν είπή,ς, ψευδή μαρτυρίαν, δελεάσαντες αύτόν μέ τήν έλπίδα
είπε πρός αύτόν ό Σώσσεξ, ούτε τό απαραβίαστο'» τοΰ
τής χάριτός του· άλλά θ’ άνακαλέση τούς λόγους του
πρέσβεως, ούτε ή εύνοια μέ τήν οποίαν ή Αύτής Με- 'άφοΰ μέ ίδή. Τόν προκαλώ νά μέ κυττάζη κατά
γαλειότης σέ τιμά, δέν θά μ’έμποδίσουν νά διαπεράσω
πρόσωπον, καί, άν δυνηθή, ά; ε’πιμείνη ... ή μάλλον,
τό σώμά σου μέ τό ξίφος μου.
,δέν ήαπορώ νά πιστεύσω τό τοιοΰτο άπό τόν Γάϊτ.
Εάί, τούτο είπών, τόν έσπρωξε μέ οργήν, καί ή Οσω τερατώδες άν ήναι τό έγκλημά του, έχει ψυχήν
βασιλόπαις ήκολούθησε τόν δρόμον της μέ βήμα βραδύ
ιύνενή, κα! τόσον άθλιον πρόσωπον δέν είναι δυνατόν
καί μεγαλοπρεπές, ένώ οί στρατιώται τής φρουράς,
σχηματίζοντες κύκλον περί αύτήν καί τό'* Σώσσεξ, νά παραστήση.
— 0 Γάϊτ υπεβλήθη εις τήν τα'/.τιχηχ χαι τις
έπρότειναν λόγχην κατά τοΰ μαι»ομένου πρέσβεως.
την ΐχταχτον ΐζίτασιν^ κυρία μου, άπεκρίθη ό Βράϊτζ,
— Αλλοίμονο»! είπε πλήρης ανησυχίας ό Βεδιγγ
καί ή παράδοξος σταθερότης τήν όποιαν έδειξεν είς τήν
φελδ, κατ’ αύτόν τόν τρόπον ηύξησες τήν κατά τής
φώτην δοκιμασίαν, έλειψεν είς τήν δευτέραν.
ϊύηλότητός Σου έχθροπάθειαν τοΰ Ρενάρ.
— Τόν συγχωιώ έκ βάθους καρδίας, τόν δυστυ— £)! δέν τόν φοβούμαι παντάπασι, καί τόν προ Ζή . . . Αλλ’ έκ τούτου προκύπτει πάντοτε 0Tt ή ομο
καλώ μάλιστα! Η αγγλική εϋθύτης θά κατίσχυση
λογία αύτη δέν άποδεικνύει τίποτε.
πάντοτε τής ισπανική; δολιότητος . . . Πόσας γυναΐ
— 'Γούτο ήάποοεΐ νά ή-α· , καί τό έπιθυμώ διά τή»
κα; μοΰ άφίνετε; έπανέλαβε στεαφεϊσα πρός τόν Ρράϊ~ ίψηλότητά Σου· άλλ’ή ομολογία του, φε'ρουσα την ιδιό
καθ’ ήν στιγμήν είσήρχετο είς τήν φυλακήν της.
χειρον υπογραφήν του, έτέθη ύπ’ δψιν τής βασιλίσσης.
— Μίαν μόνην, κυρία μου
— Λ! Θεέ μου! ανέκραξε τρομάξασα κατ’άρχάς.
— Διατί δεν μοΰ τά; άφαιρεΐτε δ) ας; ήρώτησί μέ

— Νά ζής, κυρία μου, έχε θάρρος! τής είπε κατα-

πικρία/ . . . Πολύ καλά! δεν θέλω ούτε τήν μίαν.
νυχθείς ό Βεδιγγφελδ . . . Αναχωροϋμεν, κυρία μου,
— όπως όρίση;, κυρία μου· άλλά δεν ήμπορώ να καί σέ άφί.ομεν είς τήν έπιμ,έλε'.αν τής ύπηρε'τιδός σου.
ύπερβώ τάς όποιας έχω όιαταγάς.
— Δεν έχω ανάγκην τή; έπιμελείας κάνενός, άπε
— Είναι συγχωρηυ,ένον νά γράφω πρό; τήν βασί
κρίθη άναλαμβάνουσα τήν προτέρχν ενέργειαν· δεν θ=')ω
λισσαν;
κανένα πλησίον μου, σάς τό επαναλαμβάνω. Μοΰ υπό
— Μάλιστα, κυρία μον πλήν ή επιστολή σου 6 ά- σχεσαι, κύριε Ερρίκε Βεδιγγφελδ, νά ζητήσης διά τήν
ναγνωσθή πρώτον είς τό ιδιαίτερον συμβούλιον, τό
αιχμάλωτόν σου άκρόασιν άπό τήν Μεγαλειότητα Τκς,
όποιον θ’ άποφασίση άν πρέπη νά δοθή είς τήν Μεάκρόασι·» είς τήν όποιαν νά ήναι παρών καί ά Γάϊτ;
γαλιότητα Της.
— Πρέπει λοιπόν, ό,τι θά γείνη, νά γείνη, γρήγορα,
•— Κατ’ ούτόν τόν τρόπον λοιπόν, είμαι είς η» παρετηρησεν ό Βοάϊτζ, διότι ό Γάϊτ «ύοιον θανατόοιάχοισιν τοΰ συμβουλίου.

—■ Κατά δυστυχίαν, να!, κυρία μου, είτε» ό Βε νεται.
— Αύριον ! έπανέλαβεν ή βασιλόπαις . . · Τότε,
διγγφελδ . . . Αλλ’έχεις έκεϊ φίλον, τόν άρχιγραμ φίλτατε Βεδινγφέλδ, ίδέ cefegj αναβολής τήν Εασίλισματέα.
σαν. ίζέτευσέ την, έν όνόματι τής τρυφερά; αγάπης
— Δεν τθ ήξεύρω . . . 0! διατί δέν ήμπορώ νά τήν οποίαν είχεν άλλοτε πρός έμέ, τής αγάπη; τήν
ίδώ
τήν βασίλισσαν, καί μίαν μόνην στιγμήν:
υι,.,ι*. t.y.. _____
,- ·
Ιοώ
στιγαήν! ., . είς.ιτη»
H μήτηρ μου δέν
άν
όποια* έχει πρός έμέ κα· σήμερον,δέν άμφισαλλω, ίκε'τευ“ θά έθανατόνετο
—
«
·Λ έσυγχωρεϊτο
>
_ αΰτήν νά ίδή άπαξ τόν ιϋγενή σύζυγόν της. άπατη- σέ την νά μ’έξετάση έμπροσθεν τοΰ αντάρτου τούτου,
πεοί αύτής· καί ό δούξ τοΰ Σόαυ.εοσετ μ.οΰ Αλλοίμονον είς ε’αε άν άποθανη χωρίς ν άνασχευασθουν
θέντ
--- .....
.
ύδη του
ιυευ·
εϊπεν ότι, άν ό αδελφός του ό ναύαρχο; κατώοθονε νά τά —
Η Αύτής Μεγαλειότης θ’ άκούσχ άπό τό στόί-α
λαλήσ-ρ μέ τόν βασιλέα, ποτέ Ερόϊκος ό Η δέν θά
μου τούς ίδιους λόγου; τοϋ στόματός σου, κυρία μου,
συγκατετίθετο εις τόν θάνατόν του . . , άλλ’ ούτοι
--- ' ’ 5
(|ηι,
•
-Λ»
*

είς τάς ικεσίας τής ϊψηλότητός Σου. Αλλά, κυρία μου,
γεινούς στοχασμούς κζμμία ταπείνωσις δέν ή.όνετο,
$εν τολμώ νά σού έγγυηθώ ότι ή αίτησές σου θά γείνη
καί μόνην λύπην ήσθάνετο ότι έδειξε πολλήν άπεοιδεκτή.
σκεψίαν. Φλογερά δάκρυα κατέβρεχαν τό πρόσωπον
— Περίστασις εύτυχής διά την ϊψηλότητά Σου της, άλλά δέν θ’ άφινε νά τρέξουν τά δάκρυα ταύτα
είναι, είπεν ό Βράϊτζ, ότι ή βασίλισσα, ήτις πρό τινων άν ήτον άλλος έκεΐ παρών. . . . Αίφνης τότε, μανίχ
ήμερων κατοικεί είς Χάϊτ-Χάλ, ίσα ίσα σήυερον μέλ
φρικτή ήγέρθη είς τήν ψυχήν της κατά τής Μαρίας,
λει νά ελθη είς τάν Πύργον τοΰ Λονδίνου' από στιγ
καί ήρχισε νά μελετά τήν έκδίκησιν· άλλ’ άμέσως
μής είς στιγμήν τήν περιμένομεν. Καλέ, τί! . . . τό μετά ταύτα, τό αίσθημα τής αδυναμίας της τήν έρριτύμπανον κρούει, τό καννόνιον βροντά . . . Μά τήν [ψεν είς λυσσώδη παραφοράν. Ηθελε νά τήν ε’πλάκοναν
ψυχήν μου! ιδού / Αύτής Μεγαλειότη;
τά ερείπια τής φυλακής της, έτρεχεν είς τούς τοίχους
— 0 ούρανός βέβαια κηρύττεται ύπέρ εμού! άνέ
νά συντρίψη τήν κεφαλήν της, καί έπειτα,άσθμαίνουσα,
χοαξεν ή βασιλόπαι ς . . . Τρέξε πρός αύτήν άμέσως,
έπεστρεψεν είς τόν θρονίον της, καί έκρατεϊτο άπ’ αύτό
Βεδιγγφέλδ. Μήν άφήσης νά σέ προλάβη ό άπιστο;'
σπασμωδικώς, φοβούμενη μήν ένδώση είς τόν κυριεύΡενάρ . . . ίσως ζήσω καί σέ ανταμείψω διά τήν!
οντα αύτήν φρικτόν πειρασμόν. Πολλά έτη ύστερον,
ύπηρεσίαν σου ταύτην . . . Πήγαινε, πήγαινε!.. .
όταν έφόρει τά στέμμα είς τήν κεφαλήν καί έκράτει
Μείνασα μόνη ή Ελισάβετ, καί έλπίζουσα ότι ίσως
είς τάς χεΐρας τό σκήπτρον, τό ώραιότερον σκήπτρον
τά βλέμματά της καί τά βλέμματα τής Μαρίας έμελ
εκ τών όσα ποτέ χειρ γυναικός έαράτησεν, όταν, κατα
λαν ν’ άντικρυσθοΰν, ώρμησεν είς στενόν παράθυρον [διαταγήν της, άνδρες ένδοξοι έστέναζαν είς τήν αύσιδηρό πλεκτόν, υποκάτω τοΰ όποιου ή βασίλισσα
[τήν φυλακήν· όταν ή πλησιεστέρα τών συγγενών της
έπρεπεν έξ ανάγκης νά περάση μεταβαίνουσα είς τά εζησεν έκεΐ θλιβερά; ήμερα;, καί άπ’ έκεΐ έμελλε νά
δώματά της. Πολύ δεν έβράδυνε νά έκτελεσθή ή
τήν παραλάβη ό δήμιος, συχνάκις τότε ε’νθυμήθη βέ
προσδοκία της· μετ’ ολίγον, ή βασιλική συνοδία εφάνη
βαια ή Ελισάβετ ότι καί αύτή είχε φυλαχισΟή’ συ
είς τάς αύλάς,ήχούντων τών τυμπάνων,τών σαλπίγγων
χνάκις ή φαντασία της άνενέωσε τάς τότε αδημονίας
καί τών ζαννονίων. Αμα δέ φανεντος καί τού φορείου
της, χωρίς ή αδυσώπητο; καρδία της τό παραμικρόν
τή; βασιλίσσης,ό Βεόιγγφέλδ τό έσταμάτησε,καί ή Μα
νά μαλακυνθή. Σήμερον, μόνη ή ένθύμησι; τοΰ Κουρρία ήνοιξεν ή ιδία τά παραπετάσματα. Επαλλε τότε ή
τεναί ήλάττονεν έκ όιαλειμμάτων τόν παροξυσμόν
καρόία τής Ελισάβετ· προσηλόνουσα άτενώς τούςόφθαλ
της. Ηγάπα τάν Κουρτεναί μέ τήν φυσικήν εις τάν
μούς της είς τόν διοικητήν,έπάσχεζε νά μαντεύση τού;
λόγους τής βασιλίσσης διά τής ψυσιογνωμονίας του. χαρακτήρα της όρμή.· καί ή ιδέα ότι, όμού μέ
αύτήν, θ’ άπέθνησκε καί έκεΐ'ος έπίσης, τήν έφιΚατά πρώτον, είδε τήν βασίλισσαν άλλ’ όταν ό Βελίονεν, ούτως είπεΐν, μέ τήν έπαπειλοΰσαν αύτήν τύδιγγφελδ έτελείωσεν, έπρόβαλεν αΰτη τήν κεφαλήν,
καί έρριψε βλέμμα πρός τό παράθυρου. ‘Π βασιλόπαι; ΧΤ·ν· ’ ' ‘ ,
Από τά; σκέψεις ταύτας τού έρωτος καί τοϋ μί
τότε,έκβάλλουσα διά τών κιγκλίδων τήν χεϊρα, έσεισε
σους τήν άπέσπασεν ό κύριος Θωμά; Βράϊτι,, όστις
τό όποιον έκράτει μαντίλιον. Αλλ’ ή Μαρία απεσύρθη
εϊσήλθεν άκολουθοΰντων αύτον όύω υπηρετών και μιάς
εντός τοΰ φορείου της, καί έκλεισεν εύθύ; τά παραπε
ύπηρέτιδος. Αποθέσαντες διάφορα φαγητά εΐ; παρατάσματα. 0 Βεδιγγφέλδ έπαραμέρησε. καί ή βασιλι
κειμένην τράπεζαν, οί ύπηοέται ά.εχώοησαν ήτοιικάκή συνοδία ήκολούθησε τάν δρόμον της.
,ειο δε ν’ αναχώρηση καί ό Βράϊτζ, άφίνων τήν ύπη— Απεποιήθη βέβαια νά μέ δεχθή ! άνέκραξεν ή ρέτι» πλησίον τής Ελισάβετ, όταν αύτή τόν ήρώτησε
Ελισάβετ άφίνουσα τό παράθυρον . . . Τό τέλος τής
ποιαν άπόκοισιν έδωκεν ή βασίλισσα είς τον κύοιον
μητρός μου μέ περιμένει !
Ερρίκον Βεδιγγφέλδ.
Καί ικανήν ώραν διήρκεσεν ή ταραχή της. Αλλά,
— Διαταγήν έχω, κυρία μου, άπεκρίθη ό Βράϊτζ,
μή θελουσα νά παραιτήση οίκοθεν πάσαν ελπίδα, ένά μή λάβω κάμμίαν συνομιλίαν μέ τήν ϊψηλότηπρόσμενεν άνυπομόνως, καί μέ πυρετώδη ούτως είπεΐν
τά Σου.
παραφοράν, τήν επιστροφήν τοΰ διοικητοΰ. Αί ώραι
— Ειπέ μου τούλάχιστον, έπανέλαοε, πότε θά
όμως παρήρχοντο βραδέως, ή μία μετά τήν άλλην,
μ έξετάση τό συμβούλιου. 0 υπόδικος, όστις καί άν
καί ό διοικητής δέν έπέστρεφε . . . Τέλος πάντων,
έσυμπέρανεν ότι ό Βεδιγγφέλδ δέν ήθελε νά γείνη κο ηναι, εχει οιχαίωμιχ να τον αζ.οοαζωνται.
0 Βράϊτζ έσεισε σιωπηλώς τήν κεφαλήν καί άπεμιστής κακών ειδήσεων,ή,τό πιθανώτερον, ότι τόν έμμακρύ.θη.
πόδισεν ή ιδία να τήν επισκεφθή· καί έβυθίσθη είς
Τό εσπέρας, ό Γάοδινερ καί δεκαεννέα μέλη τοϋ
άληθή άπόγνωσιν. II Ελισάβετ δέν ευοισκεν είς τά
συμβουλίου τήν υπέβαλαν είς αύστηράν άνακρισιν, έπί
ενδότερα τής διανοίας της, ώ; ή Ιωάννα, καταφύγιου1
κατά τής δυστυχίας. Αν καί είλικρινώς εύσεβής, δεν κατηγορία συνενοχή; είς τήν συνωμοσίαν τοϋ Νουάλ,
είχε τήν στεριάν έκείνην εύσέβειαν, διά τής όποίας, καί άλληλογραφίας με τάν Γαϊτ. Εσυμφώνησεν ότι
έλαβεν έπιστολάς τού πρέσβεως τής Γαλλία; ύπερ τοϋ
άφοΰ άπομονωθώμεν άπό τά πλάσματα, καταφεύγομεν
Αεβονσάϊρ, ύπέρ τού όποιου ώμολόγησε τρυφερότατα
είς τόν κόλπον τοΰ Πλάστου. Αν καί προικισμένη μέ
αισθήματα,μολονότι
κατεμήνυσεν ούτος τήν συνωμοσίαν,
δύναμιν μεγάλην ψυχής, δεν εϊχε τήν εντελή έκείνην
δ ιο τ ι έγνώοιζεν ή Ελισάβετ ότι αύτή ήτον ή άθώα τής
τής καρδίας υπομονήν. Αν καί ικανή νά ύποφέρη
τόν φυσικόν ή τόν ηθικόν πό«ον, άνίκανος ήτον νά καταμηνύσεως ταύτης αίτια. ΙΙρνήθη όμως πάσαν συμ
μετοχήν είς τάς εγκληματικά; ραδιουργίας του, καί
καταοτείλη τήν φυσικήν της ορμήν. Τήν στιγμήν!
έκείνην, μ έ τούς πολιορκοΰντας αύτήν πικρούς καί άλ-Ι φρίκην μεγάλην έδειξε κατά τή; έπιχειρήσεως τού
Γάϊτ. Ή οικολογία αΰτη, καίτοι γινόμενη δι’ εντόνου
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Χβί πλήρους πεποιθήσεως απαγγελίας, δέν έπεισε τούς άγανάκτησιν καί χαράν· άλλά, γνωρίζουσα ότι ή σω
άκοοατάς της· καί ό Γάοδινερ άντέταξεν ότι ό Γάϊτ, τηρία της τότε έξήρτητο πρό πάντων άπό τήν σταθε
ζασανισθείς, ώμολόγησεν ότι τή; έγραψε καί ότι έλαβε ρότητα, έκουψεν είς τά βάθη τής καρδίας της συμ
πάθειαν, τρυφερότητα καί πείσμα, καί έπεσεν εϊς τά
— Ναι, είπεν, ήξεύρω ότι ό προδότης έτόλμησε νά γόνατα τής άδελφής της, κράζουσα"
—0 Θεός νά εύλογήση τήν Μεγαλειότητά Σου, διότι
υέ χατηγορήση· άλλά θά έπαναλάβω έΰώ ό,τι είπα
κατεδέχθης
νά έπακούσης τήν δέησίν μου, καί νά συγήδη άλλαχοϋ. Ερωτήσατέ τον έμπροσθεν μου, καί, άν
χωρήσης τήν παρούσαν συνέντευξιν! Θά δυνηθώ λοιπόν
καί τότε έπιμείνη, αναγνωρίζομαι ένοχος.
— Αλλ’ό χόμης τού Αεβονσάϊρ, ■ έπέμεινεν ό Γάρ- ν’ αποδείξω τήν άθωότητά μου !
— Κατά ποιον τρόπον, άπεκρίθη ψυχρώς ή Μαρία.
δινερ, τά αύτά ώμολόγησε περί τής ϊψηλότητός Σου,
τροτείνων ν’ άρνηθή πάσαν άξίωσιν υπανδρείας μεταξύ Βέβαια, πολύ εύχάριστον θά ήτον είς έμέ νά πεισθώ
ότι ήπατήθην· άλλά πώς νά μή πιστεύσω πράγματα
σας, καί ν’ άπέλθη εϊς έζορίαν, άρκεϊ νά τού χαρίση
φανερά καί αυταπόδεικτα·, ό προδότης ούτος, έπρόσθεσε
ή Αύτής Μεγαλειότη; ρ:ήν ζωήν.
κυττάζουσα τόν Γάϊτ, δστις έτόλμησε νά λάβη τά
— 0 Κουρτεναί άπιστος! άνέκραξεν ή βασιλόπαι;
κεραυνόπληκτος κατ’ άρχάς μείνασα . . . Μυλόρδοι, όπλα κατά τής βασιλίσσης του, σέ κατηγορεί ρητώς
έπανέλαβεν έπειτα μέ σταθεράν φωνήν, μή λαμβάνετε ό'τι υπήρξες αύτού συνένοχος. Αιά καταθεσεω; ύπαγορευθείσης άπό τά ίδια χείλη του, καί διά τής ιδίας
τόν κόπον νά μ’ έςετάσετε πεοισσότερον· διότι, σάς
ομνύω, δέν θ’ άποκριθώ μήτε λέξιν πλέον οχι, μήτε χειρός του ύπογραφείσης, βεβαιόνει, έν όνόματι τοϋ
μίαν, καί άν ακόμη εις τά βασανιστήρια μέ βάλετε. ύπερτάτου Κριτού ένώπιον τού όποιου μέλλει νά έμφανισθή, δτι τόν ένεθάρρυνες είς τόσχέδιόντου περί ανα
Τήν έπανέφεραν τότε εις τήν φυλακήν της, καί,
τροπής τής έξουσίαςμου, έξουσίας τήν όποίαν έπεθύμεις,
μολονότι μεγαλως τήν έτάραξεν ή είδησις τή; έγκαλέγει, θελουσα ν’ άναδείξης κοινωνόν αύτής, διά τού
ταλείψεως τού Κουρτεναί, δέν ήθέλησεν ώστε ή έπι
γάμου, τόν εραστήν σου κόμητα τοϋ Δεοονσάϊρ.
βληθεΐσα τρόπον τινά εΐ; αύτήν ύπηρέτις νά έννοήση
— Η ομολογία αΰτη είναι ψευδής. . . . ψευδής, ό
περί τούτου τό παραμικρόν. Ηρχισε λοιπόν νά προσεύ
σον είναι ψεύστης καί ό άθλιος αύτής εφευρέτης ! . . .
χεται, καί άναιπαισθήτως κατώρθωσε νά ήσυχα η.
ψευδής, όσον είναι δόλιος ό ξένος τόν όποιον βλέπω
Περί τό μεσονύκτιον, ήλθε πάλιν ό κύοιος Θωμάς
δύω βήματα μακράν τής βασιλικής παρουσίας σου,
Βοάϊτζ, άκολουθοΰντων αύτόν ολίγων τινών φυλάκων.
καί δστις κολακεύεται ήδη οτι κατώρθωσε τόν όλεθρόν
— Κυρία μου, τής είπε, προσκαλώ ταπεινώς τήν
μου ! . . . Αλλ’ ύπομον/,!. . . Είς τήν ψυχήν τού παϊψηλότητά Σου νά θελήσης νά μέ ά/.ολουθήσης.
τρός μας πρέπει νά επιτύχη τω όντι, διότι άλλως θά
— Πού·, τόν ήρώτησε καί έσηκώθη . . · Είς τή;)
έκδικηθώ φοβέραν κατ’ αύτού έκδίκησιν !... Η Μεγαβασιλίσσης-,
λειότης Σου δέν έχεις πιστότερου παρ’ έμέ υπήκοον
Ο Βράϊτζ (σιώπησε.
ούτε κάνεις τών ύπηκόων σου, κυρία μου, έχει άδελφήν
— Μήπως ένώπιον τοϋ συμβουλίου·, . . · μήπωςι
τρυφερωτέραν. ό άθλιος αύτός Γάϊτ ίσως μού έγραεϊς τόν τόπον τής καταδίκης·, . . . όπου καί άν ηναι,ι
ψεν· άλλ’ ομνύω οτι ποτέ έπιστολήν του δέν έλαβα...
σε ακολουθώ . - . πηγαίνωμεν!
Φθάσας μετ’ αύτής είς τό κάτω δώμα, ό Βράϊτζ Εδώ βλ πω σκευωρίαν καταχθόνιον τού άποτροπαίου
τήν ώδήγησε νά χαταβή βαθμίδας πολλά; σκοτεινή; Ισπανού, τοϋ τιμώντός με μέ τό μισός του, οστις κα
τώρθωσε νά ρίψη τέλος πάντων τόν Γάϊτ είς τό ψεύ
τίνος κλίμακας, είς τό τέλος τής όποίας είδε στερεάν
θύραν σιδηράν, τήν όποίαν στρατιώται δύω με δυσκο δος διά τής ύπερβολής τού πόνου.
— Αί διαβεβαιώσεις δέν είναι αποδείξεις, είπε μέ
λίαν πολλήν ηνοιξαν, καί ή Ελισάβετ διέβη τό κατω
τόνον αύστηοόν ή βασίλισσα.
φλιού αύτής ακολουθούσα τόν οδηγόν της.
— Καί λοιπόν ! σύ, κύριε Θωμά Γάϊτ, έπανέλαβεν
Ησαν είς τό Λωμίτιον τ&γ βασάΥωΥ, υπόγειον τό
ή βασιλόπαι; στοαφεϊσα πρός τόν πάσχοντα μέ τόνον
όποιον λύχνος ώχρός, είς τόν θόλον κρεμάμενος, έφώέπίσημον, σύ, άν δέν θε'λης νά καταστήσης τ’ όνου,ά
τιζεν.
-.11,6».
σου διαπαντός άτιμον, Ο’ άνακαλέσης τούς λόγους
Εκεΐ, έπί κράββάτοΰ δερμάτινου, έκάθητο άνθρωπο
βασταζόμενος από δύω, τών οποίων ό είς έβρεχε του; σου, καί θά κηούξης τήν άθωότητά μου !
Τήν έκύτταξε τότε μέ ολέμμα ήλίθιον, καί ώ; μό
κροτάφους του μέ βάλσαμον δυναμωτικόν. Μανδύας
έννοών τί τού έλεγεν. ‘Η ’Ελισάβετ έπανέλαβε τούς
εκαλυπτε τά έςαρθρωμένα σκέ\η του· άλλ’ ή νεκρική
ωχροτη; τού προσώπου του, ή άγρία τών οφθαλμών αύτούς λόγους.
— Τί είπα κατά τής ϊψηλότητός Σου; έτραύλισεν
του εκφρασις, και τών χαρακτήρων δλων τής μορφής
του η τρομερά άλλοίωσις, εμαρτύοουν άοκούντως τά ό Γάϊτ.
— Μέ κατήγγειλες ώ| συνένοχον τή; συνωμοσίας
όποια πρό ολίγου είχε πάθει φριχτά βασανιστήρια. Μέ
σου
κατά τής έδώ παρούσης Μεγαλειότητος Της . . .
πολλήν δυσκολίαν ή βασιλόπαι; ήδυνήθη νά γνωρίση
Γούτο, ήξεόρεις καλά ότι δέν είναι άληθες. . . . Μήν
οτι ό άυστυχής ούτος, τόν όποιον όστις άπεθανάτονεν
άποθνήσκης μέ τοιαύτην κηλϊδα είς τήν ίπποτικήν
ετραττεν έργον φιλανθρωπίας, ήτον ό λαμπρός, ό
ασπίδα σου, είς τήν ^ιμγ σου ! . . . Αλλην μίαν φο
γενναίος, ό υπερήφανο; Θωμά; Γάϊτ. Πλησίον του
ράν, σ’ (ξορκίζω ν’άνακαλεσης τούς λόγους σου, καί νά
έστεκαν, άπό τό &ν μέρος ή βασίλισσα, ό Γάρδινερ καί
κήρυξής τήν άθωότητά μου !
ό Ρινάρ, άπό όε τό άλλο ό κόμης τού Αεβονσάϊρ.
— Αί ναι, ναι, τώρα ένθυμούμαι . . . Τί θέλεις ;
Τό απροσδόκητο» τούτο θέαμα ϊδούσα, ή Ελισάβετ
Μέ (βασάνισαν τόσον ! . ., Καί έπειτα, μού ΰπέσχονπο
έσυγκινήθη συγχρόνως

άπό εύσπλαγχνίαν, αγάπην,

606 —
νά μοΰ χαρίσουν τήν ζωήν ... Εν ένί λόγιρ, έψεύσθηνς
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βασιλίσσης. έκ τών όσα κατ’ έμαυτοΰ όμολογώ, πρέπει
— Πολύ καλά! εϊπεν ή Ελισάβετ «πευθύνουσα πρό. νά θεώρησης άξιόπιστα καί όσα θά όμολογήσω είς τήν
τήν βασίλισσαν θριαμβικό* βλέμμα.
Μεγαλειότητά Σου κατά τού Σίμωνος Ρενάρ... ft
— Φερετέ με είς τούς πόδας τής βασιλόπαιδος, καρδία μου ήτον έδική σου, κυρία μου, μόνον έδική
είπε πρός τούς βαστάζοντας αύτόν.
σου μέχρι τής στιγμής καθ ’ ήν έλαβεν έπ’ έμοΰ υπερο
Καί, τούτου γενομένου, έπανε'λαβε·
χήν ό άνθρωπος ούτος. Δέν έγνιίιριζα τότε τούς σκο
— Δι’ αγάπην Θεού, κυρία μου, συγχώρησε με . . .
πούς του· τούς έγνώρισα υστέρα· ήθελε νά σέ απόσπα
— Σέ συγχωρώ, άπεκρίθη συγκινηθεΐσα ζωηρώς ή
ση άπ’έμέ, καί ουτω νά έκτελε'ση εύκολώτερον τό μέγα
Ελισάβετ. Είθε καί ό Θεός νά σέ συγχωρήση καθώς
του σχέδιον, τήν υπανδρείαν τής Μεγαλειότητός Σοο
ε’γώ σέ συγχωρώ !
μέ τόν Φίλιππον τή; Ισπανίας. Πολλήν δυσκολίαν δέν
— Η πρώτη λοιπόν μαρτυρία σου ητον ψευδής, ού- έδοκίμασε νά διαφθείρη νέον μωρόν καί άπειρον ώς
τιδανέ έπίορκε ! άνε'κραξεν έκπλαγεΐσα ή Μαρία.
έμέ, καί έφρόντισεν ώςε ή Μεγαλειότης Σου νά γνωρίζης j
— Είπα τότε ό,τι είπα, έπανέλαβεν δ,τε δέ λέγω
συγχρόνως τάς μωρίας μου. Μή δυνηθείς όμως νά μοΰ
τήν στιγμήν ταύτην είναι ή αλήθεια.
άφαιρέση τήν εύνοιαν τή; Μεγαλειότητός Σου, κατέΕπειτα ένευσεν είς τούς δύω βοηθούς του νά τόν
φυγεν είς ισχυρότερου άλ,λ.ο μέσον, τήν αντιζηλίαν τής
έπαναφέρουν εΐς τόν τόπον του, διότι ή νέα του θέσις
βασιλόπαιδος Ελισάβετ.
ηΰςανε μεγάλως τούς πόνους του.
— Είναι δυνατόν ! . . .
— Επιμένεις είς τήν νέαν ταύτην όμολογίαν ·, ή— Αύτός πρώτος εΐλκυσεν έπ αύτής τήν προσοχήν
κολούθησεν ή Μαρία.
μου. Αύτός έπειτα έκαμνε συγκρίσεις προσβλητικά;
— Θά έπιμείνω μέχρι τελευταίας μου πνοής.
διά τήν Μεγαλειότητά Σου, παραβάλλω* τήν άνθηράν
— Αλλά κατ’ είσήγησιν τίνος λοιπόν έσυκοφάντητης νεότητα μέ τήν ώριμωτέραν όπωσυΰν ηλικίαν τής
σε; τήν άδελφήν μου;
Μεγαλειότητός Σου. Αύτός μοΰ παρίστανε κατορθωτήν
—Κατ’ είσήγησιν τοΰ Σίμωνος Ρενάρ, άπατήσαντος
τήν μετ’ αύτής ένωσίν μου. Αύτό; μ’ εφερε, βήμα
τήν Μεγαλειότητα Σου, άπατήσαντος έμέ, καί ικανού
πρός βήμα, είς τό χείλος τής αβύσσου όπου τελευ
ν’άπατήση καί τόν Σατανάν αύτόν τόν διδάσκαλόν του.
ταίο* μ’ έκρήμνισεν . . . Εγεινα, τό ομολογώ, μέχρι
Προφέρων τάς λέξεις ταύτας, έγέλασε δυνατόν καί
μανίας έρωτόληπτο; πρό; τήν βασιλόπαιδα. Δενεσυλσπασμωΐικόν γέλωτα, συστείλαντα είς τρόπον φριλογιζόμη* πλέον τήν Μεγαλειότητά Σου, τό λαμπρόν
κτόν τάς γραμμάς τοϋ προσώπου του, καί έπεσε λειποθυμών είς τάς άγκάλας τών δύω βοηθών του, οϊ μέλλον τό όποιον μ. έπερίμενε· τυφλωθείς άπό τον
έρωτα, δέν έβλεπα τούς κινδύνους τής θέσεώς μου...
τινες, ύπακούσαντες είς νεΰμα τής βασιλίσσης, τόν με
Αλλά σήμερον, ένώ ήμπορώ νά βλέπω άταράχιβς τό
τέφεραν είς πλησιόχωρον άλλο δεσμωτήριον.
παρελθόν, αναγνωρίζω τό μέγεθος όλον τή; δυστυχίας
— Δέν θά καταδεχθώ ν’ αποκρούσω τήν κατ’ εμού
μου, καί τήν φοβέραν καταστροφήν μου.
κατηγορίαν, είπεν ό Ρενάρ κατ’ άρχάς άμηχανών. ‘Η
— Τί άπόλογεΐσαι είς ταΰτα, κύριε ; ήρώτησεν ή
Μεγαλειότης Σου παρατηρείς ή ιδία πόσον είναι
Μαρία τόν Ρενάρ.
απίθανος.
— Είναι πολλά αληθή έκ τών όσα λέγει ό κόμης
— Δεν επικαλούμαι υπέρ έμοΰ τήν βασιλικήν εύ τοΰ Δεβονσάϊρ, άπεκρίθη. Αλλά, προφυλάξας διά παν
μένειαν, διέκοψε* ό Κουρτεναί άνοίγων πρώτην τότε
τοίων μέσων τήν Μεγαλειότητά Σου άπό άνοίκειον
φοράν τό στόμα του· παρακαλώ όμως τήν Μεγαλειό
τοιοΰτον γάμον, κατέστην άξιος ευχαριστήσεων καί όχι
τητα Σου νά μήν έπηρεασθή,ς κατά τής αδελφής σου επιπλήξεων καί ευτυχίαν μου θά τό νομίζω πάντοτε
άπό τόν άπιστον καί απατεώνα τούτον Ισπανόν, εΐς
ότι έπέτυχα.
τόν όποιον χρεωστοϋνται όλα τά δεινά όσα πρό τίνος
— Επέτυχες, άπεκρίθη πικρώ; ή βασίλισσα, μέ
καιρού πάσχομεν.
ζηιχίαν μου καί μέ ζημίαν πολλών έκ τών άνδρειοτέ— Μυλόρδε, τού εϊπεν ή βασίλισσα, υπερασπίζεσαι
τήν βασιλόπαιδα, διότι τρέφει; πάντοτε τήν ελπίδα ο«ν και ααλητέρων υπηκόων μου . . . Αλλ’ είς τό
παοελθόν πλέον άς μήν ένδιατρίβωμεν.
νά τήν νυμφευθής. Εννοώ τούς σκοπού; σου, καί θά
— Ούτως είναι, άπεκρίθη ό πρέσβυς μέ μειδίαμα
τούς ματαιώσω.
κακοβούλου εύχαριστήσεως.
— Απ εναντίας, παραιτώ έπισήμω; Ινώπιόν σου
— Ευαρεστείσαι, Μεγαλειοτάτη, εϊπεν ό Γάρδινερ,
τάς τολμηρά; αξιώσεις μου.
νά παοαταθοϋν απόψε περισσότερον αί ανακρίσεις;
— Κουρτεναί ι... άνε'κραξεν άλγεινώς ή Ελισάβετ.
— Οχι, εϊπεν ή βασίλισσα βυθισμένη είς πικρού;
— Τά τελευταία συμβάντα, ήκολούθησε χωρίς να διαλογισμού;. Μεταφέρετε τήν βασιλόπαιδα καί τόν
τήν κυττάξη κατά πρόσωπον, μέ ίάτρευσαν καί άπό
κο'μητα, καθένα είς τήν χωριστήν φυλακήν του. Θά
τον έρωτα καί άπό τήν φιλοδοξίαν. Σήμερον μόνην
σκεφθώ περί τής τύχης των. Τόν δέ Γάίτ, άς τόν άφή
τήν ελευθερίαν έπιθυικώ.
σωμεν πρός τό παρόν ν’ άναπνεύση. Αργότερα, θα τόν
— Καί τοιοΰτον άχάοιστον ήγάπησα τόσον ! . . .
ερωτήσω καί πάλιν.
Αλλά δικαίως έτιμωρηθην.
— Ναί, είπε μέ πικρίαν ή Μαρία· καί πάσχει;
τώρα καί σύ υ.έοο; τών θλίψεων, τών όποιων ενεινες
Η έγκατάλειψις τού Κουρτεναί προσέβαλε φριεί; έμέ αιτία.
κτώς τήν Ελισάβετ- καί είχεν ανάγκην όλης τής υπερη
— Ευδόκησε νά μέ άκροασθή;, χαριιστάτη βασί
φάνεια; της καί όλης τής γενναιότητάς της, ώστε
λισσα. είπ-ν ό Κουρτεναί γονυπετήσας έμπροσθεν τής
νά μήν νποχύψη είς τήν σκλτ.οάν ταύτην δοκιμασίαν.
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Κατόρθωσε λοιπόν δι’ ανδρικού άγώνος νά καταπνίξη στών θάνατος. Ο αύτός ταχυδρόμος τοΰ έφερε καί
ία έρωτικά της αισθήματα, καί, έντός ολίγων ήμερων, έπιστολήν ιδιαιτέραν τοΰ αύτοκράτορος, γράφοντο; πρός
ιό βίαιο* αύτά καί ορμητικόν τών παθών της μετέ- αύτόν ότι, έπειδή έφοβεϊτο νέα προσκόμματα κατά
βαλεν είς μίσος καί αποστροφήν τήν προτέραν πρός τόν τοΰ γάμ.ου, έστειλε πρός τόν κόμητα τοΰ Εγμώ·/, είς
Βρυξέλλας, δλα τ’ αναγκαία έγγραφα, ώστε νά μεταβή
κόμητα αγάπην της.
£ν τούτοις, ό Κουρτεναί έσυλλογίζετο τά συμβάντα ανυπερθέτως είς Λονδίνο*, καί νά νυμφευθή έπιτροτής ζωής του, ζωής μικρά; μέν κατά τήν ηλικίαν, πικώς τήν βασίλισσαν τής Αγγλίας.
Ολίγα; ώρας μετά ταΰτα, έφθασεν ό ρηθείς κόμης,
μεγάλης δέ κατά τάς πολλά; καί θυελλώδεις περιπέ
άναχωρήσας άπό Βρυξέλλας ά'μα λαβών τήν αύτοκρατειας της. Παιδιόθεν αίχμαλωτισθείς, ολίγους μόνους
μήνα; έζησεν ελεύθερο;· καί, κατά τό μικρόν τούτο διά- τορικήν διαταγήν. Τόν ύπεδέχθησαν, έν όνόματι τής
βασιλίσσης, ό κόμη; τοΰ Πεμπρώκ, ό κόμης τοΰ
ςημα, ένυπνιάσθη τοσαύτα καί τοιαύτα ενύπνια, όπόσα
Σριουσβουρύ, έλεγκτής τών άνακτο'ρων, καί ό μαρκήσιος
καί όποια σπανίώς περιτοιχίζουν τά μακρά τοΰ ανθρω
τοΰ Βιντσέστερ, μέγας θησαυροφύλαξ, καί τόν ώδή
πίνου βίου στάδια· ένύπνια φιλαρχίας, μεγαλείων,
γησαν είς τά βασιλικά δώματα τοΰ Πύργου τοΰ
δόξης καί έρωτος! Αλλά τά λαμπρά ταΰτα φάσματα
Λονδίνου. ‘Η Μαρία προσδιόρισε τήν υποδοχήν αύτοΰ
έξηφανίσθησαν, καί πάλιν εύρίσκετο αιχμάλωτος. Μο
είς τήνέπαύριον· άλλ’ έκλείσθη ευθύς μόνη μέ τόν
λονότι όλιγοχρόνιος ήτον ή περί τών αύλών πείρά του,
Γάρδινερ, καί τό περιστατικόν τούτο έξε'πληξε καί
κουρασθείς, άηδιάσα; τό επάγγελμα τοΰ αύλικοΰ, έπάγ
προσέβαλε τόν Σίμωνα Ρενάρ, όστις μολαταύτα, έναγελμα έπιβάλλον ενεργητικήν καί ζωηοάν συγχρόνως
βρυνόμενος είς τήν έπιτυχίαν του, διήλθεν όλην τήν
υπαρξιν, άλλότι πλέον δέν έπεθύμει,είμή ελευθερίαν καί
νύκτα διηγούμενος είς τόν κόμητα τοΰ ’Εγμών, καί
άνάπαυσιν. Καί έλάτρευε μέν πάντοτε τήν Ελισάβετ ώ;
σχολιάζων ένταύτω, όλα οσα συνέβησαν είς Αγγλίαν
ερωμένην, τήν έφοβεϊτο σε ώς σύζυγον, πεπεισμένος
άφοΰ ούτος ήναγκάσθη νά φύγη εις Βρυξέλλας.
ών ότι ό αγέρωχος καί φιλόδοξος χαρακτήρ της θά
— Τό αιρετικόν κόμμα, είπε, κατεβλήθη όλοτεέγίνετο δι’ αύτόν πηγή ανεξάντλητος θλίψεων όθεν
λώς είς τήν Αγγλίαν ή, τούλ.άχιστον, θά καταβληθή
άπεφάσισε νά έπιμείνη άνενδότως, οτι καί άν συμβή,
όλοτελώς μετά τόν θάνατον τής Ιωάννας καί τής
καί νά μή ζητήση τήν δεξιάν της. 0 Γάρδινερ, όστις
Ελισάβετ· καί άν ή Αύτοΰ ίψηλότη; ό βασιλόπαις
τόν επεσκέφθη κρυφίως, τόν ένεθάρρυνεν έτι μάλλον
Φίλιππος θέληση ν’ άκούση τήν συμβουλήν μου, ήμείς την συνετήν ταύτην άπόφασιν.
πορεΐ, όχι μόνον ν’ άποζαταστηση τήν παλ.αιάν θρη
— Αν έπιμένης ζητών τήν έκπλήρωσιν τής ύπο- σκείαν είς τό βασίλειον, άλλ’ άκόμη, πριν παρέλθουν
σχέσεώς μου, είπε πρός αύτόν ό πανούργος υπουργός,
έξ μήνες, νά έγκαθιδρύση καί τήν ίεροκρισίαν έντός
θά κατορθώσω νά νυμφευθής τήν βασιλόπαιδα· σού
προλέγω όμως ότι όλιγοχρόνιος θά ήναι ή ευτυχία σου. τοΰ Λονδίνου.
Τήνέπαύριον, κατά τήν προσδιορισθεΐσαν ώραν, δ κό
έχε το βέβαιον ότι δέν θ’ άργήση; νά περιπλεχθής
μης τοΰ ’Εγμών, άχολουθούσης όλης του τής συνοόία;,
μετ’ αύτής είς νέαν τινά συνωμοσίαν καί τότε, τί
καί συνοδεύοντο; αύτόν τοΰ πρέσβεως τή; Ισπανίας, είποτε δέν θά σέ σώση άπό τόν πέλεκυν τοΰ δημίου.
σήχθη μέ μεγάλην πομπήν είς τήν αίθουσαν τοΰ συμ
Βλέπων δε ότι περιττά! ήσαν αί προτροπαί του,
βουλίου, όπου ηύρε τήν βασίλισσαν καθημένην έπί
άνεχώρησεν, άφοΰ τόν ε’βεβαίωσεν έπανειλημμένως ότι!
τοΰ θρόνου, καί περί αύτήν τούς υπουργούς της. Εγοθά έφρόντιζε περί τής σωτηρίας του, καί ότι περί
νάτισεν ό κόμης έμποοσθέν της, προσφέρων τά επιτρο
τούτου δέν έπρεπε ποσώς νά φοβήται.
πικά του έγγραφα, καί τήν παρεκάλεσε νά εύαρεστηθή
Αν καί, έν γένει, αί υποσχέσεις τοΰ Γάρδινερ δέν
νά διατάξη τήν έκτέλεσιν τής συμφωνίας του γάμου.
ήσαν άζιοπιστότεραι τών ύποσχέσεων οποιοσδήποτε
— Τήν έκτέλεσιν ταύτην, άπεκρίθη με πρόσχαρι
άλλου πολιτικού άνδράς, είναι βέβαιον ότι πρός τόν
ήθος, τήν έπερίμενα έπίσης άνυπομονως, ώς αύτός ύ
Κουρτεναί εϊχεν ό άρχιγραμματεύς ιδιαιτέραν συμπά κύριός σου βασιλόπαις. Πλήν, έπρόσθεσε μειδιώσα,
θειαν. Αλλά δέν ήτον εΰκολον είς αύτόν καί νά ένερέπιθύμουν νά ελθη νά τήν ζητήση ό ίδιος.
γήση συμφώνως μέ τήν διάθεσίν του, διότι άπήντα
— ΤΙ ϊψηλότης Του τάς διαταγάς μόνον τής Με
πάντοτε εΐς τόν δρόμον του τόν Σίμωνα Ρενάρ, όστις
γαλειότητός Σου περιμένει, καί τήν βεβαίωσιν ότι ή
άλλο τι δέν είχεν εί; τόν νοΰν του, παρά τόν όλεθρον
άπόβασί; του είς τά αγγλικά παράλια δεν ήμπορεϊ
τής βασιλόπαιδος καί τοΰ κόμητο'ς· και, ό,τι άν έπεχείρει ό άρχιγραμματεύς υπέρ αύτών πλησίον τής βα πλέον νά γείνη αφορμή ταραχών.
— Καλά λοιπόν- θά λάβη ταχέως τήν βεβαίωσιν
σιλίσσης, ό πονηρό; ούτος ανταγωνιστής τό έματαίο- ταύτην. Δόξα τω Θεφ, αί τα^αχαί μας, έπαυσαν, καί
νεν. ‘Η Μαρία, άν καί σταθερώς πεπεισμένη περί τή; τό επαναστατικόν πνεύμα κατευνάσθη ϊσχυρώς, άν ό
έγκληματικής ένοχή; των, είχε διάθεσίν νά τού;
λοτελώς δέν έσβέσθη . . . Αλλά (καί, τοϋτο λέγουσα,
συγχωρήση· άλλ’ ό Ρενάρ έζήτει έπιμόνως ν’ άναβάλη
έσηκώθη καί ένευσε καί πρός αύτόν νά σηκωθή) θά με
τήν περί αύτών άπόφασί* της, έωσότου μαθη καί τήν
συγχωρήσης άν, προτού νά προβώμεν περαιτέρω είς τί
γνώμην τοΰ αύτοκράτορος, βέβαιος ών ότι, κατά τά
τής τελετής, άναγκάζωυ.α» νσ% τελειώσω κατεπείγουπαρ’ αύτοΰ είς τήν αύλήν του γραφέντα, διά τή; άνχ
βολής θά κατώοθονε τήν καταστροφήν των. Καί αλη σάν τινα ύπόθεσιν.
Ρίευσάσης δέ πάλιν τής βασιλίσσης, ό κύριος Θωμά^
θώς, διαρκούση; τής καθημερινής ταύτης μεταξύ τοΰ
Βράϊτζ, άποσπασθεί; άπό τόν σωρόν τών εύγενών, τόν
Εάρδινερ καί αύτοΰ συγκρούσεως, έλαβε, μέ μεγάλη*
περιστοιχίζοντα τόν θρόνον, άπεμακρύ/θη, καί μετ ολί
τής ψυχής του άγαλλίασιν, επιστολήν άπό Μαδρίτ, διά
γον επανήλθε, καί μετ’αύτοϋ ουλαμός δορυφόρων,έν μέόποία; έσυστένετο θερμώς ό άμεσο; τών δύω ερα
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σω τών οποίων ήσαν ή Ελισάβετ καί ό Κουρτεναί,
Ολοι έσιώπησαν.
άκολουθήσαντες αυτόν έως τους πόδας τοΰ θρόνου.
— Δέν είναι καλήτερα, Μεγαλειοτάτη, νά στείλη;
Τδοΰσα αύτούς, ή βασίλισσα έκάθησε πάλιν· καί τήν ϊψηλότητά Της είς τήν αύλήν τών Βρυξελλών:
τό πρόσωπον αύτής, ακτινοβολούν άπό χαράν πρότερον, παρετήρησεν ό ‘Ρενάρ, δυσκολευόμενος νά κρύύη τήν
άνέλαβεν εύθύς σοβαρωτάτην μορφήν. Κατηφή; σιωπή απορίαν καί δυσαρέσκειαν αύτοΰ διά τήν άπόφασιν τή;
έπεχράτησε παντού, καί όλων τά πρόσωπα έσκυθρώ- Μαρίας.
πασαν, εκτός μόνου τοΰ Σίμωνος Ρενάρ Απαίσιον μει
— Θά σκεφθώ περί τούτου, άπεκρίθη
δίαμα ελαμψεν εις τούς σατανικούς οφθαλμούς τούτου,
— Παρά νά υποφέρω τούτο, είπεν ό κύριος Εόόίκος
εϊπόντος μέ χαμηλήν φωνήν πρός τόν κόμητα τοΰ Βεδιγγφέλδ, επειδή ά'λλο; άξιώτερός μου δέν πα
ρουσιάζεται, παρουσιάζομαι έγώ.
’Εγμών·
— ΐδού ή στιγμή τοΰ θριάμβου μου ί
— 0 καλό; μου άγγελος είσαι, Βεδιγγφέλδ. Σου
‘II Ελισάβετ δέν έφαίνετο ούτε άμηχανοΰσα ούτε παραδίδω λοιπόν τήν βασιλόπαιδα, καί σοΰ δίδω συμκαταβεβλημένη· άλλ’ έστρεφε περί αύτήν ηγεμονικά βοηθόν καί τόν κύριον Γουλιέλμον Θαι'μ. Είς τά ανά
καί παρωργισμένα βλέμματα, έκύτταζεν αγρίως εκεί κτορα τοΰ Γουδστώκ Οά κατοίκηση, μέχρι νεωτέρας
νους έκ τών περιεςώτων, οσοι παρετήρουν αύτήν μέ δμμα διαταγής, ή άδελφή μου. Αναχωρήσατε λοιπόν καί οί 1
περίεργον, καί είχεν έστραμμένα τά νώτα πρός τόν τρεις εΐς τήν κομητείαν τοΰ ό'ξφόρδ, καί άς σάς συνο- '
Κουρτεναί, ώς αγνοούσα όλοτελώς τήν παρουσίαν του. δεύση ή αναγκαία φρουρά.
Κατά διαταγήν τής Μαρίας, ό Γάρδινερ έπροχώρησε,
— Είμαι έτοιμος, κυρία μοο.
καί, λαβών διπλωμένου έγγραφον άπό τάς χεΐρας ένός
— Ανάθεμα τήν προθυμίαν του! ειπεν είς τό αύτών γραμματέων, άνέγνωσε μεγαλοφώνως τό κατά τίον τοΰ κόμητος τοΰ Εγμών ό Ρενάρ· καταστρέφει ό
τών δύω ύποδίκων συνταχθέν έγκλητήριον έγγραφον. διάβολ,ος όλα μου τά σχέδια!
Μετά τήν άνάγνωσιν ταύτην, ή Ελισάβετ, μέ τόνον
— Ο κόμης τοΰ Δεβονσάϊρ, έπανέλαβεν ή βασί
άγέρωχον, είπε·
λισσα, θά μένη ύπό κράτησιν είς Φαιδεριγγαί-Καιστλε,
— Καί τί μέ μέλει διά τό έγγραφον τούτο; 0 εΐς τήν επαρχίαν Νορθάμπτων . . . Κύριε Θωμά ΤοέΓάίτ άνεκάλεσε τήν πρώτην ψευδή μαρτυρίαν του, όμο- σχαμ, είς χεΐρά; σου τόν παραδιδω.
λ.ογήσας δ'τι παρεκινήθη είς τούτο άπό τόν Σίμωνα Ρε
— Τά θεωρό» τιμήν μοο, άπεκρίθη ό Τρέσχαμ.
νάρ· οί δέ λοιποί κατήγοροί μου είναι άνάξιοι πάσης * — Η Μεγαλειότης Σου θά μετα-οήσης διά τήν όλεπίστεως. ‘Η βασίλισσα δέν ήμπορεϊ νά μέ καταδι- θρίαν ταύτην γενναιότητα! είπεν ό Ρενάρ μή δυνηθείς
κάση χωρίς νά πράξη άδικίαν.
νά κράτηση τήν οργήν του . . . Επειδή δέ αί συμ— Καί σύ, μυλόρδε, τί έχεις ν’ άπολογηθης ; ή.- βουλαί μου δέν ακούονται, συγχώρησε' με νά παραι
ρώτησεν ό άρχιγραμματεύς τόν Δεβονσάϊρ.
τηθώ τών πλησίον τή; Μεγαλειότητός Σου καθηκόν
— Τίποτε, άπεκρίθη ό κόμης.
των μου.
— όμολογεϊς λοιπόν δτε είσαι ένοχος ;
— Πολύ καλά, άπεκρίθη μέ πολλήν ψυχρότητα ή
— Oyt, βέβαια- άλλά δέν θέλω νά ύπερασπισθώ. Μαρία. Δέχομαι τήν παραίτησίν σου, καί θά παρα“Ας νείνη περί έμοΰ ο,τι εύαρεστεϊται ή Αύτής Μεγα καλέσω τήν αύτοκρατορικήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα νά
λειότης.
σέ άνακαλέση.
— Φρονιμότατα άπεκρίθης, μυλόρδε· καί ή Αύτής
— ϊ'δοΰ λοιπόν ή ανταμοιβή μου! άνε'κραξεν ό πρέ
ϊψηλότης κάμνει καλά νά κλίνη, έπίσης τόν αύχένα, σβυς άναχωρήσας πλήρης αισχύνης καί ταραχής . . .
καί νά μιμ,ηθή τό παράδειγμά σου.
Αθλιοι οί έλπίζοντες εις τού; ηγεμόνας!
— Δέν θά είχες τήν αύθάδειαν, άπεκρίθη ύπεροΑπήχθησαν τότε έξω τής αιθούσης οί φυλακισμένοι.
πτικώς ή Ελισάβετ, νά λαλήσης γλώσσαν τοιαύτην Καθ’ όδόν, ό Δεβονσάϊρ ήθέλησε ν’ άπευθύνη τον λόγον
πρός εμέ ζώντος τοΰ πατρός μου.
ποός τήν βασιλόπαιδα· άλλ’ εκείνη άπέστοεψεν υπερ
—Τούλάχιστον, είχα τό θάρρος, κυρία μου, νά ύπερ- οπτικό»; τήν κεφαλήν, καί ούτε λόγου πλέον ούτε
ασπισθώ έμπροσθεν αύτού τήν μητέρα σου ... Τώ βλέμματος τόν έκρινεν άξιον. Ο δέ κόμης δέν έτόλρα, ήκολούθησε στραφείς πρός τήν Μαρίαν, ή Μεγα μησε νά έπιμείνη· καί ούτως εβάδισαν σιωπηλώς, πλη
λειότης Σου αποφάσισε ό,τι νομίσης καταλληλότερου. σίον ό εΐς τοΰ άλλου, έωσότου τού; έχώρισαν. Απε— ‘Η ένοχή των, είπεν ή βασίλισσα, δέν μοΰ φαί χωρίσθησαν τότε '. . . διαπαντός . . . χωρίς καν
νεται σαφώς αποδεδειγμένη. Μολαταύτα, πολλά πε ν άποχαιρετηθοΰν.
ριστατικά εγείρονται κατ’ αύτών, ώστε δέν είναι φρό
Καιρόν μετέπειτα. ελευθερωθείς διά μεσιτεία; Φι
νιμον ν’ απολυθούν όλοτελώς, ενόσω υπάρχουν φόβοι λίππου τής Ισπανίας, ό Κουρτεναί περιηγήθη τήν
ταραχών καί καταστροφών δημοσίων. Επειδή όμως ή Ιταλίαν, οπού άπέθανε, μετά δύω έτη, εΐς Πατάβιο»,
κατ αύτών αύστηρότης άντίκέιται εΐς τά επιεική τής απόλαυσα; τέλος πάντων, κατά τήν λυπηράν πα;ακαρδίας μου αισθήματα, δέν θά τούς άφήσω περισ τήρησιν τοΰ Ωλινσχεδ, ο τήν άνάπαυσιν έχείνην, τήν
σότερον καιρόν εις τόν Πύργον τοΰ Λονδίνου . . . Ποιος οποίαν ζών ποτέ δ'έν άπήλαυσε. »
ατό τάς, μυλόρδοι, συγκατανεύει νά λάβη ύπό τήν
Περί δέ τοΰ ένδόζου μέλλοντος τή; ’Ελισάβετ σκο
φύλαζιν καί έγγύησιν αύτοΰ τήν βασιλόπαιδα έλισά- πόν δέν έχόμεν νά ένδιατρίψωμεν ενταύθα.
βετ; ‘Η ευθύνη δέν θά ήναι ελαφρά, σάς τό προΜετά τήν άναχώρησιν αύτής καί τοΰ Δεβονσάϊρ, Λ
λ.έγω- ό τοιοΰτο; θά μοΰ άποκριθή μέ τήν ζωήν του. βασίλισσα έδωκε τήν χεΐρά τη; εΐς τόν κόμητα τοΰ
Α; ίδωμεν λοιπον, ποιο; απο σας αναλαμοανει να φυ- Πεμπρώκ, καί, άκολουθούσης τής συνοδία; όλης, μελκζη τήν άδελφήν μου ;
τέβη εΐς τό παρεκκλησίου τοΰ Ανίου ίωάννου, οπού

τίας, άπεκρίθη ό Βράϊτζ. Θλιβερόν μήνυμα έχομε·»
νά σοΰ άναγγείλωμεν αΰριον προσδιωρίσθη ή
τής καταδίκης σου.

-ήν έπεοίμεναν ά Βόν^ερ, ό Τώνσταλ,ό Φεκκεγχάμ, καί
Ϋ,ιιέζα
σολλοί άλλοι ιερείς καί ψάλται,ένδυθέντες τά ιερατικά
,ων άαφια. Εν άκαρεΐ, ό ιερός τόπος έπληρώθη έπι— Πολύ καλά· εύάρεστον είναι τό μήνυμα, καί τό
jy'ufov προσώπων, άνδρών τε καί γυναικών. Ο κόμης
έπερίμενα. Ανυπομονως έπεθύμουν τήν ελευθερίαν μου,
τοΰ ’Εγμών, ώ; άντιπρόσωπος τοΰ βασιλόπαιδος τής
καί χαίρω πολύ μανθάνουσα ότι είναι τόσον εγγύς.
Ισπανίας, έστάθη είς τά δεξιά τής Μαρίας· καί, άφοΰ
— Είμαι περιπλέον επιφορτισμένος, κυρία μου, άπό
Επίσκοπος-άρχιγραμματεύς έ··δύθη' τήν αρχιερατικήν
τήν Αύτής Μεγαλειότητα, ήτις δέν επιθυμεί νά χαθή
σου στολήν, ή τελ.ετή τοΰ γάμο» άρχισε.
καί ή ψυχή συγχρόνως μέ τόσώμάσου, είπεν ό Φεκκεγ
Μετά τό τε'λο; αύτής, ό Γάρδινερ, μέ μεγάλην χάμ, νά σ έξορκίσω νά ώφεληθής άπό τάς όλίγας
καί ηχητικήν φωνήν, έξεφώνησε τούς έξης λόγους·
ώρας όσαι σοΰ μένουν άκόμη, καί νά συνδιαλλαγή;

— Τήν ώραν ταύτην, ή Μεγαλειότης Σου νυμοεύε
σαι είς γάμον νόμιμον τόν βασιλόπαιδα κύριον Φίλιπ μέ τόν Θεόν.
Θα προσπαθήσω,
--- ΟΧ.
»»ρ·>'>»-- ----- 7 κύριε.
ν
ρον τής Ισπανίας, υιόν »τής Αύτοΰ Μεγαλειότητός τοΰ
— Αί! κυρία μου, μή προσποιήσαι ότι δέν κατα
σύτοκράτορος Καρόλου τοΰ Πέμπτου. Ο Θ»ός νά εύλο- λαμβάνεις. Δεν αγνοεί; ότι ή βασίλισα έννοεΐ τήν

γηση τόν σεβαστόν τούτον γάμον!

συνδιαλλαγήν σου μέ τήν αγίαν καθολικήν Εκκλησίαν,
Αλλ’ ό Θεός έκώφευσεν είς τήν δέησιν ταύτην. Ολοι
γνωρίζουν οτι, άλαζοιν καί αδιάφορος πρός τήν σύζυ τό μόνον τούτο μέσον τής σωτηρίας σου. Πλήρης χρι
στιανικής αγάπης, ή Αύτής Μεγαλειότης μέ παρήγγόν του, ά περιβόητος καί τυραννικός Φίλιππος έδειξε
^γειλε νά μείνω πλησίον σου μέχρι τή; τελευταίας
πολλήν πρός αύτήν ψυχρότητα έωσότου έζη, καί ότι στιγμής, καί νά μή παραμελήσω τίποτε διά τήν επι
|βασίλισσα αύςη τή; ’Αγγλία; άπεθανεν άτεκνος.
στροφήν σου είς την αληθινήν πίστιν.

— Μή λαμβάνης τοιοΰτον κόπον, κύριε· τά επι
χειρήματα σου τόν τοίχον τούτον ήμποροΰν εύκολο»τερον νά κλονήσουν, παρά τήν πεποίθησίν μου.
ΚΕΦΑΑ.ΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΩΝ ΕΚΤΩΝ.
— Αφες τούλάχιστον νά προσπαθήσω. Εως τώρα
έπέτυχα, τό όμολογώ· όμολογώ οτι ήμπορώ ν άποτύχω καί πάλιν άλλά, κυρία μου, ό ζήλό; μου αύτός
αρκεί νά σοΰ απόδειξη ότι επιθυμώ μεγάλως τό καλόν
Οσον άν φανή τούτο παράδοξον, είναι βέβαιο·» ότι σου, ότι μόνην επιθυμίαν έχω νά σέ λυτρώσω άπό τούς
Ιωάννα, ήτις από στιγμής είς στιγμήν έπερίμενε τήν
τοΰ Σατανά.
δησιν τή; καταδίκης της, ήοθάνετο ησυχίαν, άνεσιν. όνυχας
— Ποτέ δεν έδίστασα περί τοΰ ζήλου σου, κύριε’
ίτυχίαν ούτως είπεΐν, οποίαν δέν ήσθάνθη κατά τήν ούτε πάλιν διστάζω . . . τά λέγω μέ πάσαν ταπείνωuytxv ούτως
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-----τών λόγων τηςιμου, δέν έχει; τίποτε να μοΰ εϊπής ;
J, OSV
-------ϋ ήδυνατο νά τήν όνειδίση οτι διά τών λόγων της
ΐ;.— τοο οζ
— Η καταδίκη
θά έκτελεσθή
έκτελεσθή τήν αύτήν στιγιαταιώθη ή έπιχείρησί; του, ούτε πάλιν ή Μαρία νά
•ν κατηγορήση ότι, διά τής σιωπή; τη;, ό θρόνος τη; μήν μέ τή» έδι/.ήν σου.
— Θά τόν ίδώ λοιπόν αύριο·» ς
ίεσε. Τό παρελθόν ήρχετο είς τόν νοΰν της χωρίς
— Ισως προτήτερα.
ιέγχου; συνειδότος, τό παρόν χευρίς φροντίδας, τό
— Προτήτερα ·, . . . Α ! δέν ήξεύρω αν θά έχω τή·»
έλλον χωρίς φόβους. Δεν είχε πλέον νά φροντίζη περί δύνημιν νά ύποφέρεο τήν συνέντευξιν ταύτην.
------.'.-α.»
val έπετςέπετο
— Δέν είχα δίκαιον ·, έμουρμούρισεν ό Φεκκεγχάμ
ιν πραγμάτων τόΰ κόσμου
τούτου,

αύτήν νά ένασχοληθή εί; τά τοΰ μέλλοντος. Οθεν, είς τό αύτίον τοΰ διοικητοΰ. Διά μόνης τή; καρδίας
ννάως προσε»χομ.ένη, έφθασεν είς κατάστασίν τινα μα- ήμποροΰμεν νά οέροιμε» είς τήν εύθεΐαν όδόν τήν ίσχυιριότητος, καθ’ ήν έγευετο ούτως είπεΐν, ώ; προδοκί- ρογνώμονα ταύτην αιρετικήν . . . Κάμε γρήγορα, κύ
,.ιν
V
:ον, την αισ.ον
ευυαιμονιαν.
Τό πρωί τής κυριακής, 11 φεβρουαρίου, ό δεσμοφύ- ριε Θωμά.
0 Βράϊτζ άπεμακρύ-.θη.

ϊζ αύτής, ζωγραοημένήν φέρων είς το πρόσωπον αύτοΰ
— Ετοιμάσου, κυρία μου, είπεν ό ίερεύς.
ήν φρίκην, ήλθε νά τής άναγγείλη ότι ό αίδεσιμώ— Είς τί νά έτοιμασθω ;
ατος Φεκκεγχάμ έπεθύμει νά τήν ίδή, καί ότι τόν
— Νά ΐδής τόν σύζυγόν σου· είναι έδώ.
υνώδευεν ό κύριος Θωμάς Βράϊτζ, διορισθείς νεωστί
II θύρα ήνοίχθη μέ βίαν, καί ό Δώδλεϋ έρρίφθη εί;
ίιοικητής τοϋ Πύργου, αντί τοΰ Βεδιγγφέλδ.
τά; άγκάλας τής ίωά'»να£,
ό Φεκκεγχάμ καί ό

— Εμβασέ τους, άπεκρίθη ή Ιωάννα- ήςεύρω διατί
Βράϊτζ άπεσύροντο
εις τά
όπίσω.
»..J ...
--------ρχονται . . . Καλώς ώρίσατε, κύριοι, τού; είπε με
-- --- -Λϋτι»
Ούτε λέξιν τό' δυστυχές
τούτο ζεΰνος
ζεύγος δέν έπρόφαιδρόν πρόσωπον όταν τούς είδεν έμβαίνοντας. Μοΰ
·*-'........
.. ίίλι,

.......... *--·» ·-.·α'.

»ν»κοιβαΐοι. κοαυγαι

νέοι πάλιν εναγκαλισμοί, ήσαν ή μόνη γλώσσα τήν
όποιαν ή αγάπη καί ή συγχίνησις αύτών κατ’ εκείνην
τήν στιγμήν εύρισκαν.
Αφού τούς έκύτταξεν ολίγον μέ απαθές δμμα, ό
πνευματικός τής βασιλίσσης, πλησιάσας πρός αύτούς,
είπε·

τούς όικαίου; εί; τχν γην, οεβαιχ, την νύ/.τα ε\.ιίν>
άγγελοι περιίπταντο έπί τής κλίνης τή: Ιωάννας, j
Αγγελική λοιπόν έστοχάσθζ, ότι σκληρόν ήτον νά
χνακαλέση εις τήν αίσθησιν τής τρομερά; της xaxd
στάσεως . . . Αλλ’ αίφνιδίως, είδε καί έπαλλε
στήθος της βιαίως, τό πρόσωπό* της ήλλοκόθη, χ4;

— Λυπούμαι δτι διακόπτω τήν άφωνον ταύτην
καί κατανυκτικήν τών καρδιών σας διάχυσιν’ άλλ’ή υαχρυα ερ^εαν eict των παρειών της. Γοτε επρβξ:
διά φιλανθρωπίαν ό,τι, διά φιλανθρωπίαν, δέν ήθί.
Αύτής Μεγαλειότης επιθυμεί νά μή μείνετε πολλήν ώραν
λησε νά πράξη εως τότε.
όμοΰ . . . Επειτα, μού παρήγγειλε, κυρία μου, νά σού
είπώ δτι, μέ δλην τήν υποτροπήν τού λόρδου Αώδλεϋ I — Είναι τέσσαρες ώραι; ήρώτησε καί έσηκώθη ε·1.
θύς ή Ιωάννα.
είς τό κατ’ αύτής έγκλημά του, θά εύδοκήση καί πάλιν
— Είναι πέντε, κυρία μου, σέ παρήκουσα . . ,
νά τόν συγχώρηση, άν συγκατατεθή; νά είσέλθη; δη
Εφαίνεσο τόσον εύτυχής, ώστο δέν έτόλμησα νά σ’έξυμοσίως είς τούς κόλπους τής ρωμαϊκής εκκλησίας.
πνίσω.
— Δεν ήμπορώ, Δώδλεϋ, άνέκραξεν άπηλπισμένη
I
— Α! εύτυχής ημην τώ οντι· διότι έβλεπα ότι
ή ίωάννα- δέν ήμπορώ, δέν ήμπορώ! . . .
όλα είχαν τελειώσει, καί ότι μ’ έφερεν είς τάς μονάς
— Καί έγώ, δέν θέλω ! άπεκρίθη ... Θ’ άποθάνώμεν όμοΰ, Ιωάννα...Είπέ πρός τήν κυρίαν σου δτι α τής αιωνίου μακαριότητας χορός αγγέλων πολλών,
οϊτινες, διαρκούσης τής καταδίκης μου, μοΰ έπρόσφε·
γαπώ πολύ τήν σύζυγόν μου, καί δέν θέλω νά τής
ζητήσω τήν θυσίαν ταύτην· καί δτι αύτή επίσης μέ ραν άπό τά ύψη τοΰ αίθέρος τόν στέφανον τοΰ μαρ
τυρίου.
αγαπά πολύ, καί δέν θέλει νά τήν κάμη.
—Τό δνειρόν σου θ’άλτθεύση, κυρία μου- άφίνειςτήν
— Δώδλεϋ, ανέκραξε μέ δάκρυα εύδαιμονίας ή Ιωάν
γην διά τούς ουρανούς, όπου θά εύρης τόν σύζυγόν
να’ δέν θά λυπηθώ πλέον παντάπασι διά τήν στέρησου, καί θ’ απολαύσετε όμοΰ εύδαιμονίαν και χαράν
σιν τής ζωής μου !
άτελεύτητον.
— Σάς μένει τίποτε άλλο νά είπήτε μεταξύ σας;
ήιώτησεν ό Φεκκεγχάμ. Στοχασθήτε δτι δέν θά ΐδήτε ι — Τολμώ νά τό ελπίσω . . . καί μολαταύτα . . .
'τώρα ενθυμούμαι, εις τάς μακαρίας έκείνας μονάς, μαπλέον ό είς τόν άλλον είς τήν γήν.
ταίως έζήτουν τόν Δώδλεϋ. Αγγελική, μέ άφησες νά
— Τούλάχιστον, παρετηρησεν ή Ιωάννα, βλεπόμεθα
κοιμηθώ
ή παρά πολύ ή πολύ ολίγον.
είς τόν τόπον τής καταδίκης.
— Οχι, άπεκρίθη μέ σκληρΟκάρδιον κακίαν ό πνευ ■ — Συγχώρησε με, φιλτάτη κυρία μου.
— ύ ! δέν σ’ επιπλήττω, δχι. ήθελα νά είπώ μό
ματικός· θά σάς θανατώσουν χωριστά’ σέ, κυρία μου,
νον
δτι δέν έλαβα καιρόν νά εύρω τόν σύζυγόν μου.
είς τόν αύτόν τόπον δπου ε’θανατώθησαν ή Αννα Βολέ
—
Θά τόν εύρης, φιλτάτη κυρία μου, μήν άμφεβάλνα καί ή Αϊκατερίνα όβάρδ.
λης. Αί προσευχαί σου θά έχουν τήν δύναμιν νά εξα
— Πολύ καλά, εΐπε μέ πικρίαν πολλήν ό λόρδος λείψουν τάς αμαρτίας του, καί άν ακόμη δέν έπαρΓυίλφόρδ Δώδλεϋ, θά συ.ίξωμεν είς τόν τάφον, δπου
ή τυραννία βασιλίσσης θεοβλαβούς θά ήναι ανίσχυρος κέσουν είς τούτο αί προσευχαί του.
— Καί τούτο ακόμη τολμώ νά τό ελπίσω . . . Κα!,
καθ’ ήμών, δπου ή φωνή ίερέω; μισαλλόδοξου και]
νά, θά προσευχηθώ πάλιν υπέρ αύτού . . . Προσεύχου
εμπαθούς δέν θά’μάς ένοχλή πλέον.
καί σύ υπέρ αύτού, Αγγελική.
— Επαρε τόν δεσμών σου, κύριε, έκεαξεν έμμανώς
Καί, τούτο είπούσα, ήρχισε πάλιν νά προσεύ
πρός τόν διοικητήν ό Φεκκεγχάμ.
χεται, και ήκολούθησεν ούτω μέχρι τής έβδομης ώ|ρας. Τότε, τήν έβοήθησεν ή Αγγελική καί ε’νδύθη.
— Αισθάνομαι, είπε, τόσον ζωηρόν αίσθημα ευ
‘Η Ιωάννα διήλθε ποοσευχομένη, εκτός δύω τό δαιμονίας, ώστε, άν ήκουα τήν φωνήν τής καρδίας ικου,
πολύ ώρών, ολόκληρον τήν νύκτα ήτις προηγήθη τής θά τό έφανέρονα διά λαμπρού καλλωπισμού. Ναι,
δευτέρας, 12 φεβρουοίου 1554, ήμέρας τής καταδίκης είμαι εύθυμοτέρα ακόμη, παρότι ήμην δταν ένυμφεύτης. Πρό τίνος καιρού, εύρίσκετο πλησίον της νεάνις θην τόν αγαπητόν μου Γυίλφόρδ . . . Οποία ή γαλήνη
εύγενούς καί διακεκριμένης καταγωγής, όνόματι Αγγε τής ψυχής μου κατά τήν στιγμήν ταύτην, συγκρινολική Μονζουα, ήτις έλαβε τήν τιμήν νά τήν ύπηρε- υένη μέ τήν αποφράδα εκείνην στιγμήν, καθ άν έτέθη
τήση, μέχρι τής τελευταίας στιγμής. Η ιωάννα, άπο- τό στέμμα έπί τής κεφαλής μου !
— Αλλοίμονον ! κυρία μου, πόσον ή τύχη σου είκοιμηθεΐσα περί τήν τρίτην ώραν μετά τό μεσονύκτιον,
,
.εις αύτήν νά τήν
(Ac.εξυπνίση
λ -to μεσονύκτιον,
! ναι προτιμοτέρα
μου! ! Ο ουρανός ανοίγει
είχε παραγγείλει
τήν τε-,διά
σέ, καί εγώ,τής
σέ έδικής
στερούμαι

Β.

τάρτην άλλ’ ή Αγγελική δέν ήθέλησε νά έκτελέση! — όχι διαπαντός, φιλτάτη Αγγελική' ή ιδέα
ακριβώς την παραγγελίαν ταύτην. ό τελευταίος ούτοςιαύτή άς σέ παρηγοοήση.
ύπνος, δστις εμελλεν όλίγας μόνον ώρας νά προηγηθί! — Αέν τρώγεις τίποτε, κυρία μου;
τοΰ ύπνου τής αίωνιότητος, εϊχέ τι ιερόν δι’αύτήν.
— Οχι, δεν έχω πλέον να ε'νασχολ/θώ περί τοΰ
Μειδίαμα ουράνιον έλαμπεν είς τά χείλη τής κατα-' σώματος.
δίκου, τά όποια, ήσύ/ως κινούμενα, έφαίνοντο δτι
όταν έξημέρωσεν, έσηκώθη ομίχλη πολλή, καί τέ
προσηυχοντο ακόμη. Αν συγχωρήταί ποτέ είς τού; ροούριον έμεινεν ικανήν όίραν <ύς ενταφιασμένον εί;
αγγέλους νά έρχωνται καί νά έπισκέπτωνται κατ’δναρ' ϊύτήν. Αν δέ θλιβερό; ήτον εξωτερικώς δ καιρός, έ
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Αφίνων τήν φυλακήν τού Γν.λφόρδ, ό Φεκκεγχάχ
,.ωτ{ρι·κώς αί καρδίαι δέν ήσαν όλιγώτερον. Ολοι
μετέβη είς τήν φυλακήν τή; Ιωάννας. ‘Η πρώην βα
ε’Ορήνουν άπό προτήτερα τό τραγικόν τέλος τής Ιωάνσίλισσα τής Αγγλία, προσηύχετο γονυπετής, άλλ'άμα
va{. Η νεότης, ή άθωότης, ή εύσέβεια αύτής έκίνουν
<ί; οίκτον καί τούς σκληοοτέοους τών άνθοώπων, καί τόν ειδεν, έσηκώθη.
— ΐϊλθεν ή ώρα ; ήρώτησε.
εμπάθειαν άκόιαη διήγειραν καί είς αύτούς τούς ε’χ— Μάλιστα, κυρία μου, ήλθεν ή ώρα . . . Αλλ’ήλθοού< της. Περίλυπος ήτον ό κόσμος όλος’ έλεγε; δτι
θεν επίσης καί ή ώρα τής μετάνοιας σου ! ήκολούθησε
έπερίμενε το συμφορά δημοσία- καί, αντί νά μεταβλη
μέ τόνον επίσημον. ’θλίγ»ι στιγμαί ζωής σού μέ
τή είς πανήγυριν τό θέαμα τής καταδίκης της (κα
νουν ακόμη’ καί τήν στιγμήν αύτήν καθ ήν λαλοΰθώς συνήθως βλέπομεν τό άπάνθρωπον τής τοιαύτης μεν, ό σύζυγός σου ίσως προσεκλήθη έμπροσθεν τού
πεοιερ' ίας, καί τόν καιρόν ε’ζεϊνον ήτον ακόμη χει ύπερτάτου Κριτού. . . ‘Η ώρα ήλθε ! . .. Μήν άπορότερα}, έπεθύμουν δλοι νά είχεν άποπερατωθή ή φο
θνήσκη,ς, καθώς ό σύζυγός σου, μέχρι τέλους αμετα
βερά τού δράματος τοχτου σκηνή. Καί άλλοι μέν
έάουρμούρ'.ζαν προσευχάς, άλλοι εστέναζαν κρυφίως, νόητος !
— Επέμεινε ! Δόξα σοι ό Θεός ! Ο Θεός νά τόν
καί πολλοί δεν ήδύναντο νά κρατήσουν τά δάκρυα.
μακαρίση ! ανέκραξε, καί πάλιν εγονάτισε.
Αν συνωδεύθη ποτέ ψυχή έως τόν ούρανόν άπό τάς
Καί, Ζωφεύουσα είς τάς άκαταπαύστους τοΰ π,ευσυμπάθειας τής γής, ήτον άναμφιβόλως ή ψυχή τή;
ματικού τής βασιλίσσης ενοχλήσεις, έμεινε προσευχοδυστυχούς Ιωάννας Δώδλεϋ.
μένη έωσότου ήλθεν ό διοικητής. Τήν στιγμήν καθ' ήν,
Επροχώρησεν ήδη άρκετά ή ημέρα, καί ή αύτή πάν
ήτοιμάζετο νά έξελθη μετ’ αύτής, ό κύριος Θωμάς
τοτε κατήφεια καί σιωπή έπεκράτει είς τόν Πύργον Βράϊτζ, μέ φωνήν διακοπτομένην άπό τά δάκσυα,
τού Λονδίνου. 0 Δώδλεϋ,διασκεδάζων τήν λύπην του,
ένησχολεΐτο εϊ; έργον σύνηθες εις τούς φυλακισμένους,
— Δέν έχω, είπεν, άλλο τι νά σού δώσω, παρά
καί, λαβών καρφίον, ε’χάραττεν εις τούς τοίχους έπι- ταύτην τήν ΣνκοψίΓ. Εχω ανάγκην αύτής ακόμη,
γραφάς. Τήν έννάτην ώραν, είχε τελειώσει τό δνομα άλλά θά τήν λάβης . . . Είθε νά σέ ώφελήση,!
της Ιωάννας, τό όποιον φαίνεται καί τήν σήμερον
— Θά τήν λάβης βέβαια, τέκνον μου, μέ σκοπόν
ακόμη εις δύω μέρη, όταν τέλος πάντων απόσπασμα νά τήν ρίψης είς τό πύρ : άνέκραξεν ό Φεκκεγχάμ.
δορυφόρων καί οπλοφόρων έστάθη έμπροσθεν τού δε
— Θά τήν λάβω καί θά τήν φυλάξω ώς πολυτι— fc)a την καοω λχ,
τ
σμωτηρίου του' καί, μετ’ ολίγον, ειδεν εμβαινοντα μότατον
κειμήλιον, ώς κόρην οφθαλμού, ειπεν ό Βράϊτ,.
τόν κύριον Θωμάν Βράϊτζ καί τόν πνευματικόν τής
— Θά εύρης προσευχήν γραφεΐσαν διά τής ίδιας
βασιλίσσης, τού; όποιους ύπεδέχθη μέ γαληνόν καί μου χειρός, είπεν ή Ιωάννα . . . Είθε, λέγω καί πάλιν,

τής έζήτησε μικρόν τι ενθύμημα.

ατάραχου ήθος.
τό μικρόν τούτο δώρον νά σέ ώφελήση !
— Πρό τοϋ ν’ άναχωρήσης είς μέρος
άπό τό
Είς τήν θύραν, τούς έπερίμενε φρουρά, ήτις, άφού
όποιον δέν επιστρέφει κάνεις, τοΰ είπεν ό πνευματι έφάνη ή Ιωάννα, έδειξε πολλά κατανυκτική; συμπά
κός, έρχομαι νά σ’ έρωτήσω καί τελευταίαν φοράν,
θειας δείγματα. Τγροί ήσαν όλων οί οφθαλμοί’ μο
μυλόρδε, άν έγεινε κάμμία ευτυχής μεταβολή είς τά λονότι εις τούς στρατιωτικούς επιβάλλεται ώς χρέος
τό νά κρύπτουν πάν αίσθημα ανθρώπινης αδυναμίας,
θρησκευτικά σου αισθήματα.
— Διατί, καθώς καί εις τόν δούκα τόν πατέρα μου, άφθονα δάκρυα εβρεαν διά τών πυκνών μυστάκων τών
νά μή μοϋ ύποσχεθής τήν χάριν, άπεκρίθη, ύπό τόν αγροίκων τούτων στρατιωτών, οίτινες τί είναι τά
δρον τού νά έξομόσω τήν θρησκείαν μου είς τόν τό I δάκρυα έως τότε δέν έγνώριζαν. Ηρχισαν τότε νά
πον τής καταδίκης, καί έπειτα ν’ άπαλλαχθής άπό προχωρούν βραδέως. ‘Η Ιωάννα, έρχομένη μεταξύ τής
τήν ύπόσχεσίν σου, χάρις εις τόν πέλεκυν τοϋ δημίου,' Αγγελικής καί τοϋ Φεκκεγχάμ, άνεγίνωσκε μεγαλο
καθώς συνέβη καί είς τόν πατέρα μου ; . . . ”Οχι, κύ φώνως είς τό ψαλτήριον αύτής, άποφεύγουσα ούτω τάς
ριε, δχι’ δέν θ’ απόλαυσης τίποτε άπ’ έμέ υπέρ τής οχληράς τοΰ τελευταίου προτροπάς. ‘Η ομίχλη είχεν
ψευδούς, τής είδωλολατρικής σου πίστεως. θ’ άποθάνω όπωσούν διασκεδασθή, άλλ’ ή ατμόσφαιρα ήτον υγρά,

καί ή ήμερα μελαγχολική· κόρακες δέ πολλοί, έλκυσθέντες άπό τήν φυσικήν των προαίσθησιν εϊ; τόν τύ
πον τοϋ πτώματος, καί ποτέ μέν περιϊπτάμενοι ολό
γυρα τής θλιβεράς συνοδίας, ποτέ δέ καθήμενοι, ολίγον
μακράν, επί τών γυμνών δένδρων, ηδξαναν ακόμη
χεΐράς σου.
διά τώνβραγχνών κραυγών των, συνωδευμένων άπο την
Καί έζήλθε μαιυόμενος.
Ο,τι κατά πρώτον είδε μακρόθεν ό Δώδλεϋ, εξερμονότονου κωδωνοκρουσίαν 4ού παρεκκλησίου τού Αγιου
χόμενο; τής φυλακής, ήτον ικρίωμα καταδίκης. Ενώ ίωάννου, τόν άπαίσιον χαρακτήρα τής πένθιμου ταύέκύτταζε τούτο προσεκτικώς'
σκηνής.
— Είναι διά τήν λέδην Ιωάνναν, τοϋ είπεν ό διοι τηςΦθάσασα
κάτω τού ικριώματος, ή Ιωάννα άνεοη
μέ σταθερόν βήμα τάς βαθμίδας του· έπειτα, έξεφώκητής.
— Χαίρω, άπεκρίθη μέ ήλλοιωμένην φωνήν δ Δώδ νησε τούς έξης λόγους πρό; \ού; ολίγου; Οεατάί} τ°ύ;
λεϋ, δτι πρώτος έγώ θ’ άποθάνω . . . Κύριε Θωμά, όποιους δέν ισχυσε νά έμποδίση μακράν τοϋ λυπηρού
θεάματος ολη των ή πρός τήν καταδικασθησομέκην
θά τήν ΐδής σύ ;
— Μάλιστα, μυλόρδε.
— Πολύ καλά ! εΐπέ της λοιπόν δτι, τήν ώραν συμπάθεια·
« Μάρτυρας επικαλούμαι όλους σας δτι αποθνήσκω εϊ-

δίαμαρτυςύμεΐοςί
— Απόθανε λοιπόν, ψυχή τε καί σώματι, αιρετικέ
σκληροκάρδιε ! άνέκραξεν δ ίερεύς . . . Κύριε Θωμά
Βράϊτζ, έποόσθεσεν απομακρυνόμενος, τόν άφίνω είς

τού θανάτου της, θά ήμαι πλησίον της.
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λικβινής διαμαρΐυρομέχη, έναποθέτουσα πάσαν έλπίδα
■τής σωτηρίας μου μόνον είς τό έλεος τοΰ ϊψίςου, καί είς
τήν αξίαν τοΰ παναχράντου αίματος τοΰ μονογενούς
αύτοϋ υιού Ιησού Χριστού. όμολογώ δτι, μυηθεΐσα
τόν λόγον τοΰ Θεού, πολλάκις ή τάλαινα τόν παρα
κόυσα’ δτι ήγάπησα ύπέρ τό δέον έμαυτήν ζαί τόν
πρόσζαιρον τούτον ζοσμον· ζαί δτι ή παρούσα τιμωρία
είναι εξιλασμός δίκαιος τών αμαρτημάτων μου. Αλλ’εύχαριστώ έκ βάθους καρδίας τον πανάγαθου Θεόν, διότ
μού εδωκε xatpov νά μετανοήσω. Ζητώ λοιπόν, άδελ
φοί μου χριστιανοί, ενόσω ζώ άζόμη, νά μέ συγχωρή
σετε ζαί νά προσευχηθήτε υπέρ εμού. »
Πολλαί φωναί τότε ήκούσθησαν συγχωρούσαι αύτήν
ές όλης καρδίας’ καί, δταν μετά ταύτα εγονάτισε
καί ηρχισε νά λέγη τό ’ ΕΛέησόΐπολλοί τών
περιεστώτων τήν εμιμήθησαν.
Μετά τό τέλος τού ψαλμού, ό Φεκκεγχάμ άνέκραξε·
— Καί τελευταίαν φοράν, κυρία μου, σ’ έξορκίζω
να ε’μβής είς τήν αγίαν όδόν!
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σου του· μόνος ό κύριο; Θωμά; έκύτταζε μέ άπαθ!.
ομμα.
— Κύριε ! άνέκραξεν ή Ιωάννα, εί; τό ελεός
ταραδίδω ;ην ψυχήν μου
Καί ό πέλεκυς έπεσε, καί ύπό τόν πέλεκυν έπεσε,
ή ωραιότερα τού κόσμου κεφαλή, ή κεφαλή γυναιώ;
τόσον άθώας, ώστε ό Θεός τήν ύπεδέχθη άναμφιβόλιο;
είς τούς χορούς τών αγγέλων του, καί έστεφάνωσίι
αύτήν μέ τόν στέφανον τού μαρτυρίου.

Τ Ε Α Ο Σ.

ΙΙΕΡΙΗΓΗΣίΣ ΕΙΣ ΙΤΑΑΙΑ1
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Β'.

Έν Νεαπίλει τήν 2—14 ’Ιουλίου 1849

— Σε παρακαλώ, κύριε, μήν έπιμένης περισσότερον,
άπεκρίθη μέ αγγελικήν γλυκύτητα. Εύρίσκομαι τώρα
Κυρία μου \
είς ειρήνην μέ δλον τόν κόσμον, καί ούτως επιθυμώ
ν’ άποθάνω.
Θά σας ιιπω ολίγα τινά σήμερον περί τού βουρβωνε'οι
Επειτα, έσηκώθη, καί είπε πρός τήν Αγγελικήν· Μουσείου, ε’κ τών πλουσιωτέρων καί περιεογοτέρων
— Οταν δλα τελειώσουν, δός τό βιβλίον τούτο εί; άναμφιβόλως καταστημάτων τής Εύρώπης. II οικοδο
τόν κύριον Θωμάν Βράϊτζ . . , Αύτά δέ, έπρόσθεσεν μή έγένετο έπί τή; ισπανικής ε’ποχή; (1587) διά νί
έγχειρίζουσα τά χειρόκτια καί τό περιδέραιου αύτή; χρησιμεύση ώς πανεπιστήμιων· άλλά τό 1816 ό πα
τά χαρίζω είς σέ.
τήρ τού ε’νεστώτος βασιλέω; τήν μετεσκεύασεν εί;
— Καί εί; έμέ τήν συγχώρησιν, είπεν ό δήμιο; Μουσεΐον καί μετέφερεν εν αύτή τάς αρχαιότητας, τά;
Μάγγερ, γονυπετήσας έμπροσθεν της, κατά τήν συνή βιβλιοθήκας, καί τάς εικόνας δσαι ήσαν διεσκορπισμέθειαν τού τότ ε καιρού.
ναι είς τά ανάκτορα. Ο βασιλεύς- ούτος,
., σοφός
-Γ » προ·
-Γ
Εξ δλης μου'της καρδίας, άπεκρίθη. Είσαι σή.Ι0^’’1
/‘λ™?
™ “’^ν ζήλον «

μερον ά καλύτερος τών φίλων μου είς τήν γήν.
— Τί έχεις, κυρία μου; είπεν ό διοικητής παρα
τηρήσας αΐφνιδίως δτι ή Ιωάννα άνεσκίοτα καί έτρεμεν
— ύ! τίποτε . . . Μού έφάνη δτι έβλεπα τόν σύ
ζυγόν μου ωχρόν καί αιματωμένον.
— Πού, κυρία μου; τήν ήρώτησεν ό Βράϊτζ, διότι,
τού; λόγους τούτους άκούσας, ένθυμήθη όσα ό Γυιλφόρδ τόν είχεν επιφορτίσει νά ειπή πρός τήν Μαρίαν.

— Εκεί, πλησίον τού ξύλου τούτου τής σφαγής . . .
Καί, νά, Χριστέ καί Παναγία μου! τόν βλέπω ακόμη..
Αλλ’ είναι πλάνη τών οφθαλμών μου.
Πολλοί διαλογισμοί ήλθαν τότε είς τόν νούν τού
διοικητοΰ, άλλά δέν είπε τίποτε.
Κ Ιωάννα έστράφη μέ τρόπον έμφαντικόν πρός τήν
Αγγελικήν, ήτις ηρχισε νά ένασχολήται εΐ; τάς αναγ
καίας προετοιμασίας τού θανάτου.

Αλλά, μόλις έγύμνωσε τούς ώμους τής ίωάννας,
έσήκωσε τήν μακράν κόμην της, καί έδεσε τούς οφθαλ
μούς της, έρρίφθη εϊς τά όπίσω πνιγομένη άπό τά
δάκρυα.
Καί ή Ιωάννα, έκτείνουσα τάς χεΐρας, έζήτει ψηλα
φητά τό ξύλον,δπου έπρεπε ν'άποθέση τήν κεφαλήν της.
— -Πού είναι, . . . πού είναί το; . . . έλεγε.

τήν καλλονήν καί τόν πλουτισμόν τού απέραντο·
τούτου καταστήματος.
Θά ήτον ίσως τολμηρόν σήμερον νά έπαινέση τις κε
φαλήν έστεμμένην· άλλ’ άς ένθυμηθώμεί δτι καί πά
λαι είς Αθήνας, οί Πεισιστρατίδαι έφάνησαν σοφο
προστάται τών γραμμάτων καί τών τεχνών, καί δτι
έπί τών ημερών μα; οί Βουρβώνοι τή; Γαλλίας καί οί
τής Νεαπόλεω; δέν έφάνησαν κατώτεροι τών αρχαίων
έκείνων βασιλέων.
Τά στενά δρ·.ν τής παρούσες επιστολής δεν έπιτρέ
πουσι μακράς παρεκβάσεις περί τών λαμπρών αντικει
μένων βσα περιέχει τό βουρβώνειον μουσεΐον οθεν θά
•υποδείξω ολίγα τινά μόνον τών εν ταϊς κυριωτέοαις
αίθούσαι; περιέργων μνημείων.
Εν τή ποοσγείω αιθούση τών ψηγωτών, έξ άριστερών, Φαίνεται έξαίσιον ψηφωτόν συγκείμενον έκ τριών
ποσώπων, κάτω τού όποιου άναγίνώσκονται τά εφεξής·
» ΔΙΟΣΚΟΪΡΙΔΗΣ ΣΑΜΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ. »

όλίγον μακρύτερον υπάρχει άλλο ψηφωτόν παριστάνον σκελετόν κρατούντα άνά έν άγγεϊον έξ έκατέρας τών
χειρών. Πιθανόν δτι έχρησίμευεν ώ; κόσμο; έστιατηρίου, ώς λέγει καί ό Η.όδοτο; (έν Ευτέρπη βιβλ. Β’’
§ 78) περί τής συνήθειας ήν είχον οί Αιγύπτιοι τοϋ
νά δεικνύωσιν « έκάστω τών συμποτέων, νεκοόν έν
Τέλος πάντων, βοηθουμένη άπό τόν Βράϊτζ, έστάθη
σορώ ξύλινον πεποιημένον, » καί νά λέγωσιν. <ι Εί;
είς τήν κατάλληλον θέσιν.
ή Αγγελική έκρυψε τό πρόσωπον μέ τάς χεΐράς της τούτον δρέων πΐνέ τε καί τέρπευ, έσεαι γάρ άποθανών τοιούτος. »
ό Φεκκεγχάμ αύτός έσκεπάσθη μέ τήν άκραν τοΰ ρά·
έν τή αιθούση τών αγαλμάτων,έν τή δεύτερα στοά,

πό τοΰ Βάλβον, καί διά τήν ζωηράν έκφρασιν τού ΐπ- μοναδικήν. Παριστάνει είς τά; όψεις σου τάς ύλεκάς,
πέως, *αί διά τάς κινήσεις τού ίππου, δχι μόνον εϊν’ έκ ούτως είπεΐν, λεπτομέρειας τοϋ αρχαίου βίου.
Οί αρχαίοι υελοι άριΟμούνται περί τού; 1200 καί
-ών ωραιότερων τοΰ μουσείου μνημείων, άλλά, κατά
-ήν γνώμην τών ειδημόνων, θεωρείται ώς ό ωραιότερος σύγκεινται έξ αγγείων, κυπέλλων κτλ.
Υπάρχουσι καί αγγεία πήλινα περί τά; 5,000, έξ
ιών σωζωμένων εφίππων ανδριάντων.
ών άπειρα περίεργα καί σώα.
Αίθουσα zijc Αλέωγ ιδος· χαΐ τύχ μεγά,Ιων τίτη^ωτώτ.
‘Η αίθουσα τή; βιβλιοθήκης είναι μεγάλη καί εύρύχωρος·
ή αίθουσα αύτη ώ; καί αί παρακείμεναι περι‘Π κολοσσαία Χλωρίς ή Αφροδίτη ή/φιεσμένη,
έχουσιν
180,000
περίπου τόμους. Είς τά άναγνωαριστούργημα ελληνικής γλυπτικής, εύρέθη μέ τόν
στήριον
δέν
ήσαν
πολλοί
άναγνώσται, μόλις 50 ή 60,
‘Ηρακλή Farnese, είς τά έν Ρώμη θερμά τού Καρα- ,
καί, ώς μέ είπαν, ό άοιθμό; ούτος δέν αύξάνει ποτέ !
κάλλα.
Τό μέγα ψηφωτόν τό κείμενον είς τό κέντρον τή; Καί ώ; τόσον ή πόλις κατοικεΐται άπό 500,000
ιδίας ταύτης αιθούσης, τό όποιον, κατά τόν ιππότην ,άνθρώπων!
Αί αίθουσα; τών παπύρων κεΐνται έκ δεξιών τής
Κ. Κουαράντα, παριστάνει τήν ε’ν Ισσω μάχην, εύρέθη
βιβλιοθήκη;·
ό τρόπο; καθ’ δν ηνοιξαν τού; παπύρους
τό ΐ830 εί; τήν λεγομένην τού Φαύνου οικίαν, έν ι
τούτους
περιτέμνοντες
τούς ήνθρακωμένους κυλίνδρους,
Πομπηία* καί έπειδή παρετηρήθη δτι τό ώραϊον τούτο
μνημεΐον έφθείρετο, τό μετέφεραν είς Νεάπολιν, καί ,εϊν’ εύφυέστατος.
Έδημοσιεύθησαν άχρις ώρα; όκτώ τόμοι έκ τών
τό έτοποθέτησαν άξιολόγως δπου εύρίσκεται σήμερον.

Επί τού λαμπρού τούτου ψηφωτού φαίνονται είκοσιές ■παπύρων τούτων φαίνεται δμως δτι καμμία τών συγ
μαχηταί καί δεκαέξ ίπποι. 0 πλούτος τών χρωμάτων ·γραφών δέν εϊν’ εντελής.
Ή αίθουσα τών χρυσών καί τών αργυρών έργων,
καί ή αμίμητος τών προσώπων διάταξις, άναδεικνύουτών αναγλύφων, τών άπολιθωμένων φαγητών, καί
σιν αύτό έξοχον καλλιτέχνημα.
’Εντός τή; αύτής αιθούσης ύπάρχει καί άγαλμα τών τοιούτων είναι λίαν περίεργος. Εκεΐ εύρίσκεται
τοΰ Αριστείδου τό όποιον έθαύμαζεν ό Κανοβας, εί; ό μέγα; έζ αχάτου σαρδίου κύπελλο;, δστις, κατά τόν
ιππότην Κ. Κουαράντα, παριστάνει Αλέξανδρον τόν
όε τήν πρός άριστεράν αίθουσαν, μαομάρειον περικαλ
λές άγγεϊον κομψοτάτης κατασκευής, έφ’ ού άνανι- μέγαν, Πτολευ,αΐον τάν σωτήοα, καί τήν Βεοενίκην
μετά τών θυγατέρων των Φιλοθήρας καί Αρσινόης.
νώσκονται τά έοεξής·
Επί τού έςωθεν μέρους είν έζαισίως γεγλυμμένη κε
φαλή τής Μεδούσης. ό θαυμάσιος ούτος κύπελλο; εύ
» ΣΑΛΠΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ. »
ρέθη έν Ρώμη τά 1527 είς τήν θέσιν τής αγροτικής
ίΗ ΚαΑΛίκυγος Αφροδίτη κεΐται ε’ντδς μικρά;
τού αύτοκράτορος Α,δριανού, ού τίνος ή μεγα
οικίας
αιθούσης. Εύρέθη όέ είς τήν jrpvaijr οίχίαχ τοϋ Νέ- ι
λοπρέπεια
είναι γνωστή καί παρ’ ήμΐν.
ρωνος. Αν καί τό σχήμα καί ή θέσις της είναι πλήρεις
Είς τάς αίθουσας τών εικόνων εύοίσκονται άπειρο·,
χάριτος, μ’ δλον τούτο ύ Ούΐγκελμάν κατατάττει
εικόνες άνήκουσαι είς τάς διαφόρους τής Ιταλίας
αύτήν μεταξύ τών αγαλμάτων τής δευτέρας τάζεως,
Οί αρχαίοι παρίστανον έν γένει τάς Αφροδιτας συ- σχολάς.
Εντός αιθούσης ιδιαιτέρας, άνοιγομένης δμως εϊ;
στελλομένα; διά τήν γυμνότητα των. ‘ΗΚ αλλίπκγο;
τό δημόσιον, εύρίσκεται Αανάη τού Τιτιανοΰ, λαμπρόόμως ^φαίνεται ένασμενιζομένη αύτή καί πΡοσκαλοΰσά
τατον έχουσα χρωματισμόν.
σε νά τήν Οαυμάσης.
Εΐ; τήν αίθουσαν το»ν αριστουργημάτων ύπάρχουσιν
Είς τινα τών πεοσνείων αιθουσών, έκ δ-ζιών τής
επίσης πεοικαλλεΐς τινες εί-.όνες Ιουλίου τού Ρωμαίου,
εισόδου, εύρίσκεται ό Ηρακλής, καί τό σύμπλεγμα
Σεβαστιανού τοϋ δέλ Πιόμβο, τού Τιτιανοΰ καί τού
τοϋ Ταύρου Farnese.
Ραφαήλ, ού τίνος ή εϊκών τής Θεοτόκου έφ’ ής φαί
0 κολοσσός τού Ηρακλέους άνεκαλύφθη είς τά θερμά
νεται γαλή, θεωρείται έκ τών εύφυεστέρων έργων τού
τοϋ Αντωνίνου Καρακάλλα,οπαυ μετεκομίσθη’ Αθήνηθεν
μεγάλου τούτου ζωγράφου. Νομίζει τις OTt ή γαλή
κατ’ επιταγήν τού Αύτοκράτορος. όραϊος τωόντι κο
λοσσός, άποδεικνύων τήν φιλοκαλίαν καί τήν τέχνην κινείται.
Τό βασιλικόν παλάτιον τής Νεαπόλεω; έκτίσθη τά
τού έρμ,ογλύφο’υ Γλύκωνος ’Αθηναίου δστις τάν κατε1600’ τό άπεραντον πρόσωπόν του βλέπει τόν ώραϊον
σκεύασε.
κόλπον τής Νεαπόλεω;, καί ή θέα είναι απαράμιλλος'
Τά σύμπλεγμα τοϋ Ταύρου είναι μεγαλοπρεπέστατό εσωτερικόνεύρυχωρότατον καί πλουσίως συσκευασμετον καλλιτέχνημα, έπισκευασθέν δμως κατά μέγα
νον. Μεταξύ τών εικόνων, | είδον ώραϊον Ραφαήλ, Τιμέρος. Καί αύτά εύρέθη έπίσης εί; τά θερμά τού Κα- τιανούς τινας, τόν Γουερτσίνο καί τόν Καραβάγγιορακάλλα, καί παριστάνει τόν μύθον τής Δίρκης μετά
‘Η ιδιαιτέρα τού βασιλέως οπλοθήκη, εύρισκομένη είς
βασης είς Κιθαιοώνα διά νά έορτάση τά όργια.
αίαν τών προσγείων αιθουσών, είναι αξία έπισκέψεως.
‘Η τών χαλκηλάτων έργων συλλογή τού μουσείου
Σώζεται πρός τοΐς άλλοι; καί ξίφος στόλισαν άλλοτε
τούτου είναι ή πρώτη τής Εύρώπης. Απληστον χατατρώγει τό βλέμμα τόν καθήμενον Ερμήν, τούς δύω τήν πλευράν τού περιω4ύαφυ Σκενδερμπεη.
Εις Νεάπολιν, καθώς καί είς δλας τάς πόλεις τής
οατύρους, τόν ένα κοιμώμενον, καί τόν άλλον ανε
ίταλίας, αΐ έκκλησίαι είναι πολυάριθμοι, . . . χωρί^ έκ
στραμμένο·/ έπί τού άσκοΰ του, καθώς καί κεφαλήν
τούτου νά βελτιώνται τά ήθη τή; χερσοννήσου. Δύ
κολοσσαίαν ίππου, έργασθεϊσαν επί τών ένδοξοτέρων
ναμαι νά είπω δτι άπαντα τις είς Νεάπολιν τόσους
τής Ελλάδος χρόνων τά μουσεΐον τό καλούμενον τών,
ιερείς όσους στρατιωτικούς είς Παρισίους. Καί έν τομιχρΰχ pa-ixtur tpyw, συγκροτείται άπό συλλογήν
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σού-ω ό αριθμός τών ιερέων δεν συντελεί διόλου εί:

Τήν 3·—17

Ιουλίου.

Αφού έπεσκέφθημεν χθες, μετά μεσημβρίαν, τό [
άγιον .πεδίο»·, παρεστάθημεν το έσπέρας είς χορό» I
βεβαιώσω τό εναντίον.
Αί μάλλον αξιοσημείωτοι έκκλησίαι τής Νεαπό- κοοτηθέντα έπί τής ώραιας Αμερικανικής φρεγάτας ■
τό Σόνταγιια. Τοιαύτη τού βίου ή είκών ! ή λύπη
λεως είναι αί εφεξής'
διαδέχεται τήν χαράν, καί ή χαρά τήν λύπην. Ετι .
1. ‘II μητ.όπολις.
τού εύρυχώρου καταστρώματος τοΰ πλοίου,πατεσκευάσ- !
2. ‘Η τού μεγάλου άγιου Δομίνικου.
θη ώραία αίθουσα χορού. II ποικιλλία καί ή λαμπρό3. ‘II τής άγιας Κλάρας.
της τών χρωμάτων τω/ σημαιών, 6·. ών επεοικαλύ- |
ί. Τό παρεκκλησίου della picta de’ Sangri.
Είς τό έν τή μητροπόλει παρεκκλησίου τοΰ Θησαυ πτετο ή αυτοσχέδιος αίθουσα, τά όπλα, καί αί άνε- «
ροί·, διατηρείται ή προτομή καί τό αίμα τοϋ άγιου στραμμένοι λόγχαι, έφ ών έκαιον φαεινόταται λαα- |
Ιαννουαρίου. Εύρίσζ.ονται είς τό παρεκκλησίου τούτο πάδες, ώραΐοί τινες καλλωπισμοί γυναικών, καί μαπολλά τοϋ Δομίνικου, τού Εσπανιολέτι καί τοϋ Σταν- κούτερον τά Βεζούβιον άναπετών ενίοτε γλώσσας
τσιόνη αριστουργήματα. Αί φιάλαι αί περιεχουσαι τό πυράς, πάντα συνετέλουν εις τό νά καταστήσωσι μα- I
αίμα τού άγιου Ιαννουαρίου, εμπεριέχονται είς μικρόν γευτιζήν τήν εορτήν εκείνην. 0 πλοίαρχος καί οί αξιω
ερμάριον με πτυχάς άργυράς, όπισθεν τοϋ ιερού βήμα ματικοί του συνηρίζοντο τις νά φανή έρασμιώτερος,
τος. Κατά τόν ίΟόη^όν τής Νίαπό.Ιτως, καθ’ έκαστον καί ολοι έλυπήθημεν δταν έφθασεν ή ώρα τής άναέτος επαναλαμβάνεται τό θαύμα τής άναλύσεως τοϋ αί χωρήσεως. Πριγγίπισσαι, δούκησσαι, κλπ. (κατά τά
ματος, κατά Μάϊον, Σεπτέμβριον, καί Δεκέμβριον,έν τώ μάλλον καί ήττον βλοι είναι πρίγγιπες καί δούκες είς
μέσω άπειρου αριθμού Νεαπολιτών καί ξένων. Ο Βολταίρ Νεάπολιν), συνέρρευσαν είς τόν χορόν τούτον. Αί Νεαόμιλεϊ εϋμενώς διά τόν άγιον Ιαννουάριον, καί ό Μα- πολίτιδες δεν μ’ έφάνησαν εύμορφοι· είσον δαως
κιαβέλης στιγματίζει ώς μωρούς ολους δσοι άπαγο- ώραίας Αγγλίδας, Αμερικανίδας καί Ρώσας. Με
ταξύ τών τελευταίων τούτων διεκρίνετο μία αγγελι
ρεύουσιν είς τόν λαόν τά τοιαύτα ευσεβή έργα.
Ο ά'γιος Δομίνικος είναι κατεσκευασμένος κατά τήν κής τωόντι ώραιότητος. Τά κατάλευκα ενδύματα της,
τάξιν τοΰ μεσαιώγος. Περιέχει δέ καί πολλά κενοτά ό χιονόχρους τράχηλός της, τόν όποιον έπεριτύλισσε
φια καί μνήματη, καί μεταξύ τών άλλων τόν τά μετά τούς χορούς μέ κρήδεμνον διαφανεσσατον, τήν
φον Φιλίππου τού δ’ Ανζού, αδελφού τού βασ’λέως παρίστανον είς τήν φαντασίαν μου ώς έναέριόν τι δν'
Ροβέρτου. ‘Η είκών τού αγίου Θωμά δ’ Ακέν, ή καί κατά τόν Τάσσον.
είς τό παρεκκλησίου τού άγιου τούτου, είναι εργον τού
» Parte altrui ne ricopre invida vesta
» invida ma se agli occhi il varco ehiude,
Λουκά Ιορόάνου. ί) νάρθηξ μόνος είναι μνημείου αξιο
» l’amoroso pensier gi& non arresta. »
θαύμαστου, δχι μόνον διά τούς πλουσιωτάτους καλλω
δηλαδή·
πισμούς άλλά καί διά τούς τάφους τών ηγεμόνων
ii Είς μάτην ζηλότυπον ένδυμα καλύπτει έν μέρος·
τής Αραγώνος, τών οποίων ή ένδοξος γεννεά έλάμν διότι τό έρωτικόν βλέμμα τοΰ νοός,όξύτερον άπό τόν οφθαλμόν,
πρυνε τά χρονικά τής Νεαπόλεως. Επί τών τάφων ιι διαπερά δια μέσου δλων τών έμποδίων. »
τούτων, ύπό σκελετόν θανάτου, άναγινώσκονται τά
Καί οί οφθαλμοί της . . . μέ άνενθύμισαν, εις τόν
εφεξής.
ποιητικόν τούτον τόπον, τούς έμφαντικωτάτους τού
« Sceplra ligonibus oe quat. »
τους στίχους τού Μεταστασίου'
Κομψότατος καί ό ναός τής άγιας Κλάρας. ’Εν
« Bei lumi onde imparai
αύτώ θάπτονται τά μέλη τής βασιλικής οικογένειας,
» Sospirar Painor. »
καί έν αύτώ έτάφησαν καί ήγεμόνες τού Αραγωνικού δηλαδή*
οίκου. Σώζε ται πρός τούτοις καί ό τάφος ’Ιωάννας
•ι ‘flpa'ot οφθαλμοί οίτινες μ’ έδίδαςαν
τής έκ Νεαπόλεως ήτις έδολοφόνησε τόν σύζυγόν της
s τούς στεναγμούς τοΰ έρωτος. »
διά νά νυμφευθή δούλου Σαρρακηνόν καί δμως ή μνή
Ελπίζω οτι οί ωραίοι εκείνοι οφθαλμοί τούς όποιους
μη τής βασιλίσσης ταύτης διατηρείται αγαθή μεταξύ έποοσπάθησα πολλάκις νά συναντήσω δέν μ’ έμάγευτοϋ λαού τής Νεαπόλεως ! !
σαν (1)· άλλως ή τιμωρία θά ήτον δίκαια διότι έληΤό παρεκκλησίου dellapieta de' Sangri, άνήκον σμόνησα, άν καί προσκαίρως, τού; έδικούς σας ώς καί
είς οικογένειαν πριγγίπων, θαυμάζεται διά τήν πο τούς τής κυρία; αδελφής σας, οίτινες γοητεύουσι καί
λυτέλειαν τών μαρμάρων καί τών αγαλμάτων του. νέους και γέροντας.
Τά αγάλματα δμως ταύτα, άν καί καλώς είργασμε'να,
Αποχα«ρετούμεν σήμερον, μετά μεσημβρίαν, τήν
δέν είναι άξια τής φήμης των, καθόσον ούτε τήν Νεάπολιν, δια νά έπισκεφθώμεν τό Παλέρμον· έκεΐθεν
φύσιν ούτε τήν αλήθειαν μιμούνται.
θά λάβω τό θάρρος νά σάς σημειώσω ολίγα τινά περί
Ολίγον μακράν τής Νεαπόλεως, είς τούςπρόποδας τής νέας μου περιηγήσεως.
γοητευτικών λοφίσκων, κεΐται τό reor άγιον πεύίον·
Μένω.
Φ. Ρ.
Βεβαίως τούτο eivat τό ωραιότερου τής Ευρώπης νε(1) ‘Ο Νικόλαος Βαλλέττας, δια μιχροΰ συγγράμματος
χροταφεϊον, ώς έκ τής χαροποιάς καί τερπνής θέας
του, τής έσωτερικής διατάξεώς του καί τών κομψών δημοσιευθέντος έν Νεαπάλει, διϊσχυρίζεται ν’ απόδειξη δτι ή
του μνημείων. Εξαίσια τφόντι θέσις διά τήν αίω- δόναμις τής διά λόγου ή διά βλέμματος μαγείας (fascino νοίgarmente detto jettatura), ώς πιστεύουσιν οί Νεαπολΐται, είναι
νίαν ανάπαυσιν τών θνητών ! Η ώραία τής Νεαπό άληθεστάτη, και γνωστή χαί έπ αύτών τών άρχαιοτάτων
λεως πεδιάς κεΐται ύπό τούς πόδας σου, καί πορρω- χρόνων.
τέρω τό Βεζούβιον, λαμπρόν πάντοτε καί ώοαΐον.
τήν διάδοσιν τών φώτων δέν λανθάνομαι μάλιστα ά»

ΚΑΡΟΑΟΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ.

κιπος, καθ’ ήν εποχήν ό Βίκτωρ Εμμανουήλ άνέβη
έκέκ Ηνέου
νέουανάγκη
είς τόν
εις
τον θρόνον
υρυ»υ» τών
.w. πατέρων
..*.Cr,u,. του.
γενικής τίνος μεταρρυθμίσεως τοϋ σαρ-

δηνικού πολιτεύματος ώμολογεΐτο καί έζητεΐτο παρά
πάνων. Αλλ’ άν καί άνήρ άναμφισοητήτου εϋθύτητος,
0 ηρωικός ούτος καί δυστυχής βασιλεύ; τοσοϋτον ό Βίκτωρ Εμμανουήλ δεν ήτον εΰκολον νά πεισθή περί
ελαβεν ενεργόν μέρος εις τά τελευταία τις Ευρώπης
τής
ανάγκης ταύτης. ------------ίΐχγανίσθη. .επομένως έπανάστατης αναγκης
συμβάντα, ώστε σύντομός τις βιογραφιζή εϊδησις περί σις,
----- ^..τ·-«·
τλΓ» βα£<■/.
ής οί κυριωτεροι συνωμόται
δντες φίλοι *τοΰ
αύτοϋ δεν είναι άναξία τής τών αναγνωστών μας σιλέως, ού μόνον έπιθύμουν νά ίδωσιν αύτόν βασι
λεύοντα είς τά κληρονομικά αύτού χράτη, άλλά συνέπεριέργειας.
0 Κλρολοι-ΑμελαιΟ’-Αλβεργος πρίγκιψ τοϋ Κα- Iλαοον άπεοισκέπτως βεβαίως τήν ιδέαν νά θέσωσιν έπί
ρινιάνου έγενννίθη ε’ν Ταυρίνω τήν 28 Δεκεμβρίου 1798. τής κεφαλής του, ώς πρίγκιπας Ιταλού, καί τό γέμμα
Μόνος άίρην βλαστός τής οικογένειας τών Σαβοϊών, ό * Ί·» y*·'···» '"Ι
ής οποίας οί κάτοικοι έφερον μετ
νίο; Κσριν.άνος ?)αβε τόν τίτλον τοΰ βασιλικού Πρίγ- τής Λομβαρδίας,
I ανυπομονησίας τόν Αυστριακόν
ζυγόν. Συνεννοήθησαν λοιπόν
,μεταξύτων οί έπισημότεροι ποΐ’/ϊται, οίτινες βέβαιοι δντες εις
τήν σύμποαξιν καί τοΰ στρα
τού,
έμενε μόνον νά έκλεςωσι τόν αρχηγόν τοΰ κίνημαο:. Τοιούτος έφάνη είς αύτούς
ι νέος πρίγκιψ Κ,ά.ολος-Αλ
βέρτος, δστις, άμα τή εμφανί
σει του είς τήν αυλήν, έδειζεν
'Ρμάς πατριωτισμού, αιτινες
ΐνέπνευσαν περί αύτού τάς άγα)οτέρας έλπίδας. Πολλάκις δI ζως τάς ενδείξεις ταύτας τού
ί πατριωτισμού, τά; όρμάς ταύ
τας άφωσιωμένγς ψυχής είς τήν
I ιΟευθερίαν τής Ιταλία; διεδέj/θντο άθυμία καί απάθεια, αί
όποΐαι καί τόν πατριοιτισμόν
1 του παρέλυον και τάς έλπί
δας του εχ.οπτον.
Μολαταύτα, διακοινωθέντος
•ΐς τόν Κάρολον Αλβέρτον τοϋ
σχ.οπού, ό πρίγκιψ έδέχθη ένθέρμως τάς προτάσεις, προσθεί;
μάλιστα, ότι τό μόνον κατάλ
ληλον είς τήν Σαρδηνίαν Σύν
ταγμα ήτο τό τής Ισπανίας.
Τήν 6 μαρτίου 1821, έδωκε
τήν προφορικήν του συναίνεσιν
ι εις τό σχέδιον τών συνωμω! τών, καί τήν 7 είχεν ήδη απο
σύρει τόν λόγον του. Η επαναστασις δμως έγένετο καί ανευ
αύτού. Η ιταλική σημαία δεν
ίβράδυνε νά ύψωθή επί τής
ακροπόλεως σού Τουρίνου, καί
•τρεις βολαί κανονιού άνήγγειίλον, Οτι καί ή φρουρά συνηνώιθη μετά τών επαναστατών. Ο
1 ; -μονάρχης Βίκτωρ Εμμανουήλ
! πιστός είς τήν συνείδησιν του,
«κατέθεσε τήν αρχήν καί οιώρισεν
Α
ν-κ/νκιτία Κα-

—
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~αγρ.χ, έσπευσε νά ύποβάλη έκθειιν έμπεριστατωμένην έτοιμου παραχωρήσεω; Συντάγματος είς τό κράτος
τών συμβάντων καί τής διαγωγής του πρός τόν δούκα του, καί δι’ έπιδείζεων φιλελευθέρων.
τής Γένουας, άπόντα τότε ίχ. τοΰ κράτους καί π.οσΤό πρώτον κίνημα ητο εΰκολον. ΤΟ ήμισυ τής Ιτα
διορισθέντα ύπό τοΰ βασιλέως διάδοχον τοΰ θρόνου λίας έφρισσεν άνυπόμονον ύπό τήν Αυστριακήν δυνα
τής Σαρδηνίας. £Η απάντησες τοΰ δαυζός ητο ρητή
στεία». Τό κατά τών ξένων μίσος ήρκει νά έπαναστααποδοκιμασία, ήτις έρριψεν έκ νέου τόν αντιβασιλέα τήση τό Μιλάνον, τή» Λομβαρδίαν, τήν Βενετίαν,
είς τάς συνήθεις αύτοΰ αμφιβολίας καί τήν ταραχήν. καί ό Κάρολο; Αλβέρτος ήδύνατο ήδη νά βαδίση, πρός
Τήν 21 μαρτιου 182 1 ,άφοΰ διώρισε στρατηγόν τοΰ τόν σκοπόν του. Ο πόλεμος έκηρύχθη κατά τή; Αυ
πολέμου τόν κόμητα Σάντα Ρώζαν, έξήλθε τοΰ Τουρί στρίας καί ή γηραιά Ιταλία έφαίνετο άναγεννωμένη
νου, άκολουθούμενος ύπό τών σωματοφυλάκων, με'ρους διά τής ισχυρά; πνοής Πίου τοΰ©'. καί τοΰ πατριω
τοδ πυροβολικού καί τινων συνταγμάτων ιππικού, καί τικού ενθουσιασμού τών στρατών τοΰ βασιλέως τή;
διαβάς τόν Τικϊνον έπέρασεν είς τούς στοίχους τοΰ αύ · Σαρδηνίας.
στριακοΰ στρατού !
Απαντες γνωρίζουσι τόν έν Λομβαρδία πρώτον Ιτα
'Εν τούτοις, ή έπανάστασις ήτον ήδη τετελεσμένη, λικόν πόλεμον, καθ’ δν οί Ιταλοί κατ’ άρχάς μέν
ή νέα κυβέρνησις ένεκαθιόρύθη άνευ άντιστάσεως, καί έθριάκβευον, περί τό τέλος όμως ένικηθησαν νίκην
ό πόλεμος τή; Αυστρίας άπεφασί-θη.
τελείαν ύπό τοΰ γηραιού Σλάβου στρατάρχου, ΡαΚαί τότε ή Ιταλία άπασα εύρέθη είς ήν πρό ολίγου δετζκη.
κατάστασίν, Η έπανάστασις έκρήγνυτοιι ού μόνον είς
Αλλά τά συμβάντα ώδευσαν ταχύτερου τοΰ Καρό
Πεδεμόντιον, άλλά καί είς Νεάπολιν, καί όλην λου καί Πίου τοΰ Θ'. II γαλλική έπανάστασις παρε'σ/εν
τήν Ιταλίαν άναβρασμός κυριεύει. Καί δ βασιλεύς τής είς τού; λαού; τή; Ιταλίας ισχυροτέραν δραστηοιόΝεαπόλεως, ώς ό άντιβαλεύς τής Σαρδηνίας, ώοκίσθη τητα. 0 Πίος Θ' καί ό Κάρολος Αλβέρτο; ταχέως
είς τά νέον Σύνταγμα, άλλ έπειτα άφείς τόν υιόν άφέθησαν όπίσω, καί είς μέν τήν Ρώμην διώκεται
του αρχηγόν τοΰ κράτους, κατέφυγε παρά τοϊς Αύ- σχεδόν ό Πάπας, τόν όποιον μέχρι; εκείνου έλάτοευεν
στριακοΐς, ζητήσας παρ’ αύτών βοήθειαν κατά τών ή Ιταλία, ό μέγας δούξ τή; Τοσκάνη; ταυτοχρόνως
έπαναστατημένων ύπηκόων του.
σχεδόν αναγκάζεται νά φύγη καί αύτό; τό κράτος του,
ό
Εις τήν έν Λουβιανή σύνοδον τής ίερας Συμμαχίας δέ Κάρολο; λ,λβέρτο; δεν έλκύει πλέον τήν πρώτην
άπεφασίσθη ή έπέμβασις είς τά κράτη, όσα ήθελον έκείνην αγάπην τοΰ λαού του.
Αί βουλαί τή; Σαρδηνία; ανυπόμονοι νά έκδικήσωσι
επαναστατήσει κατά τών νομίμων κυβερνήσεων των,
τήν
ήτταν τής Ιταλίας έν Μεδιολάνοις και Πεσκιέοα,
καί Αυστριακός στρατός κατέλαβε τό Πεδεμόντιον καί
τήν Νεάπολιν, κατήργησε τό σύνταγμα, είς μεν τήν βιάζουσι τόν Κάρολον Αλβέρτον νά κηρύζη έκ νέου τόν
Νεάπολιν έντός τεσσάρων ήμερων, είς δέ τό Ταυρΐνον πόλεμον κατά τής Αύστρίας.
Κηρύττεται ό πόλεμος, ή Ιταλία ελπίζει ήδη οτι
μετά μικράν άντίστασιν· ή δέ Ιταλία έπλήρωσε καί
πάλιν το κίνημά τη; διά τών προγραφών, τής κατα θέλει ανακτήσει τήν ελευθερίαν της, οί δύο εχθρικοί
δίκης και σφαγής τών αρίστων πολιτών της !
στρατοί συναντώνται παρά τά; δχθα; τοΰ Τικίνου,
Εντούτοις, ό Κάρολος Αλβέρτος μετά τήν χαταστρο- συγκροτοϋσι τήν πρώτην μάχην είς Κοβάοαν, καί νιφήν τοΰ Συντάγματος είς τήν πατρίδα του, άπεσύρθη κώνται. Ο Κάρολος Αλβέρτος πολεμεΐ ήοωϊκώ;, ζητών
ίσως νά πέση είς τό πεδίον τής μάχη;, όμοΰ υ.έ τήν
είς Φλωρεντίαν, όπου διέμεινε καιρόν τινα.
ελευθερίαν τή; πατρίδο; του, ώ; ό τελευταίο; Κων
Ελθών δέ είς Παρισίους περί τάς άρ/άς τοΰ κατά
σταντίνο;, άλλά τόν φεύγει καί αύτός ό θάνατος καί
τής Ισπανίας πολέμου, εζήτησε καί έλαβε τήν άδειαν
ευρίσκει τήν σωτηρίαν του είς τήν φυγήν. Παραιτεϊται
να πορευθή καί αύτός εί; τήν μαχρυνήν ταύτην εκστρα
τότε τοΰ Θρόνου ύπερ τοΰ υιού του καί καταφεύγει είς
τείαν. 0 Θάνατο; τοϋ Βίκτωρος έμμανουήλ έπανέφερε
Πορτογαλ'< ίαν, όπου φέρει μεθ έαυτοΰ ολας τά λύπας
αυτόν είς τον θρόνον· καί ή άνάίασίς του προσηγορεύθ/ φιλοδοξίας ψευσθείσης καί καρδίαν ύπό τών συμφορών
μετ’ ενθουσιασμού ύπό τών νέων ύπηκόων του, τών
κατεσπαραγμένην Σπανίώς οί κατακτηταΐ, όσοι καόποιων είχεν έλκύσει τήν αγάπην διά τής δημοτικότήλθον τοΰ θρόνου των, φέρουσιν είς τό καταφύγιόν των
τητός του. Αλλά κατ' άρ/άς έψευσε τά; προσδοκία;
τήν αναπόφευκτου εις τήν υγείαν ψυχικήν ειρήνην.
τοΰ λαού. Αί δημόσιοι έλευθερίαι, τά δικαιώματα τής
Κάρολος ό Ε. μετά τήν παραίτησίν του έκπνέει είς τό
ίσο τητος καί τής συνειδήσεω; δεν έτ./υν παρά τώ Κα
μοναι/ήριον τοϋ Αγίου Iθύτου. Ο Ναπολέων, έν τή Αγία
ρόϋω Αλβερτω προστάτην ειλικρινή καί άφωσιωμένον.
Ελένν, δέν κατετάκεί κυρίως ύπό τών ηθικών βασά
Ναι μέν, είσήςεν άκολούθως μεταρρυθμίσεις τινάς,
νων τής Αγγλίας, άλλά διά τήν απουσίαν τών συγκι
άλλ αύται δεν ικανοποίησαν τάς απαιτήσεις τοΰ έθνους, νήσεων, τής ένεργεία; καί τών κινδύνων εκείνων, τά
και δ Κάρολος Αλβέρτος δέν έφάνη άληθώς φίλο; τή;
[όποια συνιστώσι τήν ζωήν τών μεγάλων στρατηγών.
Ιταλία; καί τών ελευθεριών της, παρ άφοΰ ό Πίος Θ',
Τήν αύτήν μοίραν, λέγεται, οτι ύπέστη καί ό Κάέδωκε τήν πρώτην έκείνην ώθησιν, κατά τής όποία;
ρ,ολο; Αλβέρτος έν Πορτογαλλία, καί ύπέκυψεν τελευ
μετά ταΰτα ήναγκάσθη ν’ άντιδράση.
ταίου έν τή ηθική έκείνη πάλη αύτοΰ κατά τής αδυ
Αγνοούμε·', αν ό Πάπα; συνέλαβε τήν ίδέαν τη; σώπητου είικαρμένης τμει, Απεβίωτεν ό Κάρολος ’Αλ
άναπλάσεω; καί άνιδρύσεως τή; Ιταλική; έθνικότητος. βέρτος είς Οπόρτον τής Πορτογαλλία; τήν 16 (28)
αλλ είναι τοϋτο άναμφισοήτητον ώς πρό; τόν Κά Ιουλίου, πεντηκοντούτης περίπου τήν ηλικίαν.
ρολον Αλβέρτον. Αιό,εΐδομεν αύτόν Οηρεύοντα τήν αγά
‘Η είλικοίνεια τοΰ δυστυχούς τούτου βασιλέως ύπερ
πην τοΰ Σαρδηνικοϋ καί όλου τοϋ Ιταλικού λαού δι τής ιταλικής παλιγγενεσίας ήμφισβητήθη εσχάτως
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ύάό τινων, άλλ’ αΐ τελευταΐαι αύτοΰ λέξεις πρός τήν κατά τών παραβλημάτων. ‘Η ναΰς έμελλεν άρα νά
επιτροπήν τής Σαρδηνιακής Γερουσίας ώς λέξεις θνή- καταποντισθή, καί νά καταποντισθή έντός ολίγου !
σκοντος, αποκαλύπτουν, νομίζομεν, αρκούντως άπαν [Ούδεμία δύναμις ανθρώπινη έδύνατο νά σώση αύτήν
άπό τήν άφευκτο» καταστροφήν ! Αί φλόγες καί δ κα
τό φρόνημα τοΰ άνδρός.
« Θέλγει καί ήδύνει τήν καρδίαν μου είπε, τό δείγ πνός άνεπέτων ώ; άπό ήφαίστειον κρατήρα, καί ή
μα τοΰ σεβασμού καί τής αγάπης τό όποιον ή γερουσία φρίκη τοΰ θεάματος εκείνου έμεγαλύνετο έτι ιιάλλον
μοί δίδει. Τό έθνος ίσως είχέ ποτέ βασιλείς κρείττο-, έξ αιτίας τών κεραυνών οϊτινες έβρόντων έπί τής κε
να; έμοΰ, άλλ’ ούδείς αύτό βεβαίως ή/άπησεν ώς έγώ. φαλής μας. Ω νύξ φρικαλέα ! ποία γρχφίς δύναται νά
Διά ν’ αποδείξω αύτό ελεύθερον, ανεξάρτητον καί μέγα σέ περιγοάψη ! ποία γλώσσα ευρίσκει λέξεις διά νά
καί καθ’ όλου εύδαίμον, ήγωνίσθην όλαι; δυνάμεσι, έξηγήση τά βάσανα τής καρδίας μας ! Μία σανίς,
καί προθύμω; καί μετά χαρά; προσήνεγκον πάσαν Θυ καταφλέγουσα καί αύτή τούς πόδας μας, μά; διεχώσίαν το ατομικόν μου συμφέρον ουδέποτε προσε τέθη; ριζεν άπό τήν γέεναν πανταχόθεν άβυσσοι αχανείς,
είς τήν πλάστιγκα τών δημοσίων συμφερόντων. ’Αλλά ατμόσφαιρα άποπνέουσα θειον, βρονταί καί άστοαπαι
τέλος πάντων αί θυσίαι έχουσιν 6pta τά όποια πά; αδιάκοποι, καί ή γή ! ή γή μακράν, άόοατος ! Τί
τι; οφείλει νά σεβασθή' όταν δηλαδή δεν συμβιβά έδύνατο νά μάς άπαλλάςη άπό τόν επικείμενον εκείνον
ζονται πλέον πρό; τήν τιμήν. Προεϊδον τήν ώραν καθ όλεθρον;
Κατελείψαμεν τα αντλία, καί ποοσεφύγομεν είς
ήν έμελλον νά υποφέρω πράγματα πρό; τά όποία ή
καρδία μου πολύ έΰαντιοΰτο. ’Εφθόνησα τήν τύχην τάς λέμβους. ‘Η έπακτρίς έκρέματο είς μίαν τών
τοΰ Περόώνου καί τοΰ ίίάσσα-Δάκουα· έζήτησα τόν [πλευρών τοΰ άτμοπλοίου' άλλ ήθέλομεν άφεύκτως τήν
θάνατον καί δέν εύρηκα αύτόν· λοιπόν εννόησα ότι Iστερηθή, έάν τις τών επιβατών δέν ήπείλει τόν τοίάλλο δέν μοΰ έμείνεν εΐμή νά παραιτηθώ τοΰ στέμ /αρχον μέ θάνατον. Παραζαλισθείς άπό τόν φόβον του
ματος. ‘Η θεία Πρόνοια έπί τοΰ παρόντος δέν μοί ό τοίχαρχος ούτος ειχεν άρπάσει πέλεκυν διά νά κόψη
έπέτρεψε τήν έκτέλεσιν τή; ιταλικής παλιγγενεσίας. τά σχονιζία καί τάς τροχηλίας καί νά τήν άφήση νά
’Ελπίζω ότι άνεβλήθη μόνον, ότι τοσαύτα αρετής, πέση είς τό πέλαγος. Εμενεν ό κέλης· άλλά διά νά
γενναιοφροσύνης καί ανδρείας δείγματα δεδομένα παρά ριφθή εί; τήν θάλασσαν, ύπήρχον άπειροι δυσκολίαι,
τοΰ έθνους δέν θέλουν είσθαι ανωφελή, χαί οτι ή παρ- διότι έκειτο ανεστραμμένος, τήν τρόπιδα εχων πρό;
ελθοΰσα δυσπραγία θέλει πείσει άπλώς τούς λαούς τής τά άνω, επί τής μεγάλης λέμβου. Πολλοί κόποι καΙταλίας, ότι άλλοτε διά νά νικήσωσιν όφείλουσι νά τεβλήθησαν είς τό νά μέτατοπισθή, καί είς μάτην
έκόπησαν οί δακτύλιοι διά νά περιτραπη μόνος ένώ
όμονοώσιν- »
τό πλοΐον έκλυδωνίζετο. Τό πϋρ έφθασεν έν τοσούτω
καί μέχρι τής λέμβου ταύτης, καί αί φλόγες έπέτων
ΝΑΤΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΠΓΡΚΑΙΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΓ.
ακράτητοι διά τής μεγάλης θυρίδος. Δεν έμενε πλέον
καιρός
σκέψεως· ολίγη έτι βραδύτης, καί διεκινδύνευεν
Ητον όγδόη μετά μεσημβρίαν. Καθήμενος ύπό τό
ή
ζωή
όλων τών έν τώ πλοίω. Τήν ώραν έκείνην,
ένθέμιον, παρετήρουν μ’ έκστασιν συγχρόνως καί τρό
μον, τόν λαϋρον λαίλαπα όστις συνετάραξε κατακράτος σφοδρός σάλος έσάλευσε τόν κέλητα, όστις άποσπατά πλοΐόν μας, όταν αστραπή κατέκαυσε τόν ορίζον σθείς, άγνΟώ πώς, έρρίφθη είς τήν θάλασσαν μέ τοιαύ
τα- τήν διεδέχθη δέ βροντή φρικαλέα. Κεραυνός επά- την όρμήν ώστ’ έμειναν έκθαμβοι όλοι οί ναΰται. Μέ
ταξε μετ’ ολίγον τό άτμόπλοιον, καί εφόνέυσε δύω όλον τό εύτυχές τοϋτο σύμβαμα, ό πλοίαρχος μ’ έβεναύτα; άσχολουμένους εΐς τήν πρώραν. Μετέβην δρο-1Ιβαίωσεν ότι αί δύω λέμβοι δέν έδύναντο νά χωρήσωσι
μαϊος εις τόν θάλαμον δεά νά πληροφορηθώ μή συν Ιχαί τό πλήρωμα καί τούς έπιβάτας. Καί κατ’ αλλας
έβη δυστύχημά τι μεγαλητερον, καί ίδον τόν υπο εύνοϊκωτέρας περιστάσεις ήθελίν είσθαι παράτολμον τό
πλοίαρχον είς τό διάφραγμα, φωνάζοντα δλαις δυνά τοιοΰτον, πόσω μάλλον τότε ! ! ! Δύω γυναίκες είσεμεσι· Πϋρ ίΐς την τρόπιόα ! rcvp τις τό κϋτος ’ ό βιβάσθησαν πρώται εΐς τόν κέλητα, χαί πολλοί άλλοι
ήλεκτριχός σπινθήρ είχε διαπεράσει τό φορτίον καί τάς παρηκολούθησαν τελευταίος δέ καί έγώ. Αλλ’
χαταφλεξει αύτό. Η στυγερά εϊδησις διεδόθη έν άκα ίήτον τοσοΰτον φορτισμένος, ώστε παρ’ολίγον νά βυθιρεΐ. Θόρυβος, οίμωγαί, αταξία έπήλθον αμέσως, καί σθή. 0 πλοίαρχος καί τό έπίλοιπον πλήρωμα εϊσεπήέποοκάλεσαν σκηνάς απελπισίας, φοικωδεστέρας ίσως δησαν είς τήν έπακΐρίδα. 0 δέ γενναίος υποπλοίαρχος
καί άπό τον έπικείμενον κίνδυνον., ήρα τρομερά έγχα- έμεινεν έπί τοΰ άτμοπλοίου, διατάττων ατάραχο;
ραχθεΐσα βαθύτατα είς τήν μνήμ’ην μου, κατασπαράσ- τά περί τής .καταλληλοτέρας διευθετήσεως τών έν
ταΐς λέμβοι;.
σουσα τήν καρδίαν μου καί. μέχρι τής σήμερον!
Ολοι ήσαν έπί τοΰ καταστρώματος. Εφερον κάδ- 1 ‘Ο άξιοθαύματος ουτος ναυτικός μάς έδωκεν άπει
δους· τά αντλία παρεσκευάσθησαν είς τρόπον ώστε νά ρα πράγματα, τών οποίων ·ψιν ανάγκην έμελλε νάαίάνασύρωσιν ύδωρ άφθονον. Οί έπιβάται, τό πλήρωμα, σθακθώμεν κατά τήν έπικίνδυνον θαλασσοπορείαν μας.
όλοι είργάζοντο πρός κοινήν σωτηρίαν. Αγώνες μά Μάς διεβίβασε δυο» πυξίδας, όλίγα κηοίκ, κάί φιάλην
ταιοι ! κόποι ανωφελείς ! Μεταξύ τοΰ φορτίου ύπήρχον οίνου, τραπεζομάνδυλον, μάχαιραν, καί έπροσπάθησε
καί πνευματώδη ποτά, καί, κατα δυστυχίαν, τά με-Ι νά μάς έφοδιάση καί μέ δίπυρον· άλλ ή πυρκαϊζ
εϊχεν έπί τοσοΰτον προοδεύσει, αί φλόγες κατεοίβρωσα όσα μετεχεφιζόμεθα είς τό νά σβέσωμεν τήν πυρκαιάν τήν άνερρίπιζον έτι μάλλον. Η θάλασσα έν *σκον τοσοΰτον ταχέως τό σώμα τοϋ άτμοπλοίου, αί
λέμβοι ε’ιιλυδωνίζοντο τοσοΰτον σφοδρώς υπό τώ/
•τοσούτω έμυκάτο, ό άνεμος ηΰςανε, και τά κύματα,
έκρηγνυόμενα κατά τών πλευρών, ά»επήδων άφρίζοντα κυμάτων, ώ;τε ό υποπλοίαρχος ήθελε γενεί παρανά(Φυλλάόιον 50. Τομ, Γ .)
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x.t,4. σαν καί σβεσθεΐσαν έντός τής θαλάσσης στήλην πυ
κέλτ.τα.
ρός· ήτον ό μέγα; ιστός. Αι πλευραί τοΰ πλοίου μάς
‘Η βροχή κατέπιπτεν ώς χείμαρρος· ζαί άστραπαί, έφάνη ότι έκάησχν μέχρι τών χελυσμάτων. Τό
διασχίζουσαι τά νέφη, ποτέ μέν κατέπληττον τάς θέαμα τής πυρκαϊά; ταύτης ήτον βεβαίως μεγαλο
όψεις μας, ποτέ δέ μά; κατελίμπανον είς σκότος ψη πρεπέστατου καί θαυμαστόν έπρεπεν όμως νά τήν
λαφητόν άλλά τό σκότος τούτο δέν διήρκεσεν έπί πο βλέπγ τις μακρόθεν, καί όχι άπό τής άβύσσου τό
λύ, διότι αί φλόγες αϊτινες έξήρχοντο άπό τό πλοϊον χείλος.
δέν έβράδυνον νά φωτίσωσι τό πέλαγος. Μεγάλαι
Εϊχομεν έπί τοΰ άτμοπλοιου πρόβατα, αίγας, κύνας
γλώσσαι πυρός, μεμιγμέναι μέ καπνόν πυκνότατον, καί άλλα ζώα" έφόσον τό πΰρ έφθανεν εϊς τό τελευ
άνεπήδων άπό τάς θυρίδας, καί μόνη ή φυγή, ή τα ταίου καταφύγιόν των, έπί τοσοΰτον ηΰξανον οί φρικώχύτερα φυγή, έϋύνατο νά μάς σώση άπό τόν επικεί δεις όλολυγμοί καί οί μυκηθμοί των· ή έμφυτο; πρός
μενον φρικτόν θάνατον ! Τοΰ άτμοπλοιου ή πυριταπο τήν συντήρησίν των όρμή, ήτις σπα,ίω; τά εγκαταλεί
θήκη ήτον πλήρης πυρότιδος, καί ή έκρηξίς της δέν πει, δέν παρώρμησεν αύτά εϊς τό νά πέσωσιν εϊς τήν
ήθελε βραδύνει νά κάλυψη τήν Οαλασσαν μέ πυρίκαυ θάλασσαν. Είς μόνος κύων έτοεχεν ένθεν κακεΐσε έπί
στα λείψανα, ό κέλης μας δέν είχεν εν τοσούτω πη τοΰ καταστρώματος, άλλ’ έφαίνετο μάλλον ζητών τόν
δάλιου καί είς τήν έπακτρίδα τρεις μόνον κώπαι εί κύριόν του ή θέλων νά σωθή,.
,
χον ριφθή· αΰτη δέ ρίψασα εις εκείνον σχοινίον τόν
Βαθεΐα σιωπή έπεκράτει εϊ; τάς λέμβους μας. Μ’δίρρυμούλκει καί τή βοήθεια μικρών τινων ε’μβόλων λον τό φρικώδες τή; θέσεως μας, κανείς δέν παρεεύρεθέντων .είς τήν γάστραν τοΰ κέλητος, κατώρθωσεν πονεΐτο, κανείς δέν έφαίνετο φοβούιζενο; κατά τάς
ούτος νά μακρυνθή, άπό τήν δευτέραν έκείνην Αίτναν. επισήμους έκείνας στιγμάς καθ’ ά; εύρισκόμεθα τόσον
Αλ,λ’ ή θέσις μας ήτον καί πάλιν φρικώδης· τήν πλησίον τής αϊωνιότητο; !
άνθρωπίνην όμως καρδίαν τοσοΰτον άναπτεροΐ ή ελπίς,
όφθαλμοί υψωμένοι πρός ούοανόν, χεΐρες ΐκέτιδες,
ώστε καί ή ελάχιστη τοΰ κινδύνου έλάττωτις προξενεί χείλη ημίκλειστα οθεν ε’ζήρχετο προσευχή, προσευχή
εϊς αύτήν χαράν ανεκλάλητο-». Αίφνης ό ά»εμος εκό εγκάρδιος είσακουσθείσα ύπό τού Θεού, ιδού ή εϊκών
πασε, καί ή Θάλασσα έγαληνίασεν ολίγο» κατ’όλίνον τής οδυνηρά; έκείνης σκηνής I Μικρός τι; σάλο; τής
είς ταύτην λοιπόν τήν γαλήνην άπέκειτο όλη τής θαλάσσης μά; άπεμάκρυνεν άπό τό ήφαίστειον.
‘Η βροχή έπαυσεν ή θάλασσα γαληνιώσα, δέν έφωτίσωτηοίας ή ελπίς. ‘Ο λεπτότατος ςέφυρος ήρκει νά κα
ταπόντιση, τάς κουφοπτέρους λέμβους μας, μή δυναμέ ζετο άπό τήν φρικώδηπλεονλάμψιν τών άπραπών. Ηυε νας ώς έκ τοΰ μεγάλου φορτίου των ν’άνθέξωσιν εΐ; θα τεσσαράκοντα ύκτοι άνθρωποι επί τών δύο λέμβων,
καί όλοι, εκτός τών δύω γυναικών, αϊτινες έδειξαν άτόν παραμικρό τερον κλύδωνα·
Μετά μιάς ώρας πορείαν, εύρέθημεν είς ρεΰμα τό ξιοθαύμαστον καρτερίαν, έπελήφθημεν άλληλοδιαδόχως
όποιον μάς εκυλισε πρός τό καιύμενον πλοϊον ή τής κώπης. Μετά τινων ώρών έργασίαν ή ποσότη;
έπακτρίς μάλιστα ώθήθη τοσοΰτον πλησίον είς αύ τοΰ κατακλύοντο; τάς λέμβους ΰδατος ήλαττώθη κατά
τό, ώστε έν τών ιστίων της ήναψεν αΐφνιδίως πριν πολύ, διότι αί δύω κύριαί μας κατεγίνοντο άδιακόφθάσωσι νά τό συστείλωσιν. Ούτως ή φρικαλέα εκείνη πως είς τό νά έζαντλώσιν αύτό διά τών πετάσων των.
πυτκαϊά υά; κατεδίωκε μέχρι καί τών τελευταίων μας
Τό άτμόπλο-.ον έκάη ολίγο» κατ’όλίγον· ή πυρκαϊά
προμαχώνων. Δεν έγνώρισα ποτέ μου θέσιν αξίαν νά διήρκεσεν δλην τήν νύκτα. Περί τά έξημερώματα,
συγκριθή, μέ τήν θέσιν ναυαγούντων, ώθουμένων άπό έφαίνετο άκόμη στήλη καπνού ύψουμένη ύπέρ τήν θά
δύναμιν άκαταμάχητον πρός στοιχείο·» εξολοθρευτικόν, λασσαν.
Αλλά τό παραδοξότερον πάντων, δέν έγεινεν έκαί παλαιόντων ματαίως δι’ ανήκουστων άγώνων
πρός τήν καταχθανίαν αύτήν δύναμιν. Με είπε περιη κρηξ’.ς. Τί άπέγεινε λοιπόν ή πυρίτες; ιδού τί οί ναΰγητής τι; ότι είδεν εϊς τά απέραντα τής Βρασιλία; δά ται δέ» έδυνήθησα» νά έννοήσωσι’ καί μέ όλην τήν
ση, πτηνόν διωκόμενο» άπό μεγάλην θύελλαν, κατα σοφίαν των, ούτε ό πλοίαρχος, ούτε οί αξιωματικοί
φυγήν εί; κλάδους φοίνικος περί 8ν τρισμέγιστο; όφις του έλυσαν τό πρόβλημα.
Οταν άνέτειλεν ό ήλιος ϊδομε» ένώπιόν μας τήν γήν
είχε περιτυλιχίή άπό τής ρίζης μέχρι τής άκρας
ή
θέα
της ένέπλησε χαρά; τήν καρδίαν μας, μάς έδωτοΰ στελέχους. Τό πτηνόν παρετήρησε τρέμο-» τό έρ
κε
θάρρος,
καί ένεδενάμωσε τά νεναρκωμένα μέλη μας.
πετόν, ούτινο; οί οφθαλμοί έλαμπον ώς άνθρακες, καί
’Αλλ’ εγγύτερον ήμών υπήρχε τι παρηγοριτικώτεήθέλησε νά φύγγ,· ήνοιξε τάς πτέρυγάς του, επέταξε,
διέγραψε κατ’ άρχάς μέγαν κύκλον περί τόν εχθρόν ρον τής γής, γολέτα άγγλική έρχομένη πρός ήμάς·
του, ούτινο; τό χαΐνον στόμα έπερίμενε νά τό κατα- φθάσασα πλησίον, μά; άνεβίβασεν είς τό κατάστρωμά
πί·ρ· έπειτα, άφοΰ εγύρωσεν ώραν πολλήν χωρίς νά της, καί μάς άπεβίβασεν μις τόν λιμένα όπου διευΞ. Μ.
κατορθώση νά λάβη εύθεϊαν γραμμήν καί ουτω νά θύνετο.
•σωθή, έσμίκρυνε τόν κύκλον του όλίγον κατ όλίγον,
έωσοΰ, νικηθέν άπό έλκυστικήν τινα δύναμιν, κατέπεσεν είς τό χαΐνον στόμα καί έγένετο βορά τοΰ τέρατος.
Κωπηλατήσαντες μέ δλην τήν δύναμίν μας άπεμαΟ ΕΛΕΦΑΣ ΚΑΙ Η ΘΗΡΕΪΣ1Σ ΑΪΤΟΥ.
κρύνθημε* όλίγον άλλά τό ρεΰμα μάς έπανεφερε με0 Ελέφας ανήκει είς τήν οικογένειαν τώνπμοδοτεωροκοποΰντας παρευθύς, μέ άπερίγραπτον ταχύτητα,
σκιδοιρόρωτ συναποτελουμένην έξ ένός μόνου γενου.ς
πρός τήν κάμινον.
Περί τήν δεκάτην τής έσπέρας ιδομεν κρημνισθεΐ- κάί καθυπαγομένην εις τήν τάξιν τών Πα·χνΜρμω>·.
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Την βήμερον διακρίνουσι δύο είδη ζώντων ελεφάν είδη μυών, οί τε εξωτερικοί καί έσωτερικοί, έκ τούτων
των, τά όποια δ Αινναΐος εϊχεν ενώσει είς εν καί τό Iδέ οί μέν πρώτοι κεϊνται αμέσως σχεδόν ύπό τό δέραύτό όνομασθέν ύπό τοΰ ίδιου Ε.Ιέφας ό μέγιστος
Ιμα, καί διευθύνονται κατά τό μάλλον καί ήττον έπι(Elephas maximus).
μήκως, τοϋτ’ έστι πρός τό άκρον τής προβοσκίδας,
Τα δύο δε ταΰτα είδη είσίν ό τε ’Ινδιχος η ' Ασια οί δέ δεύτεροι είσίν έγκάοσιοι, λεπτότατοι, καί έμβυγ
τικός Έ.Ιίιρας καί ό τής Λγριχηςτ, τοΰ Άχρωτηρίου.
θισμένοι έντός κυψελώδους υφάσματος τό όποιον πλη.
Είς τήν αύτήν ταύτην τοΰ έλέφαντος τάζιν καθυπάροΰται άπό λευκήν τινα πιώδη ύλην. Επειδή δί δέν
γονται προσέτι ό Όρνχτύς Έλέφας ή Μάμουθος
ύπάρχουσι περιφερικοί ή σφιγκτήρες μΰς, ή διάμετρος
'ζώον έγγειον) όνομασθεις ουτω άπό τούς κατοίκους
τών εσωτερικών οχετών μένει πάντοτε ί αύτή· Οσά
τής Σιβηρίας ίχ. τής ταρταρικής λέξεω; mamma ήτις
κις όμως οί έγκάρσιοι μΰς συστέλλονται, συνθλίβουν τά
«ημαίνει τήν γήν, καί ετερά τινα ζώα τά όποια πρώ
πλευρώματα τών οχετών καί έπομένως ή ολική διά
τος ό Κυβιερος ιύνόμασε Α/αστόόοχτα, ζώα έπίσης
μετρος τής προβοσκιδος σμικρύνεται καί τό μήκος αύείς άπολιθωμενην μόνον κατάστασίν άπαντώμενα, καί ξάνει, τουναντίον δέ συμβαίνει όταν ο! αύτοί ουτοι μΰς
φίροντα έπί τής κοοώνης τών όδόντων των, κωνοειδείς
διαστε'λλωνται, ή χαλώνται. Διά τών έπιμήκων μυών
κορυφάς, όμοιαζούσας μέμαστία, καθώς έκ τών άνευή προβοσκις κάμπτεται ούτως ή άλλως, ή επιμηκύ
ρισκομένων λειψάνων των δεικνύεται. Πεοί τούτων
νεται, καί έπειδή είς τό τοιοΰτον όργανον υπάρχουν
όμιλεΐ καί ή Γεωλογία.
πολλαί χιλιάδες μυών, καί κατά συνέπειαν πολλοί
Περιεργότατα όργανα διά τε τάς χρήσεις καί τήν
είσί καί οί τρόποι καθ’ ου; αί ένέργειαι αύτών δύνανκατασκευήν αύτών είναι οί jpai'^io'JorriC ή τά άμνχ·
ται νά συνδυασθώσιν, επεται ότι καί αί κινήσεις τάς
τήρια τοΰ έλε’φαντος καί ή προβοσκις, τά όποια έρχό. όποιας δυνατόν νά παράξωσι είναι πολυαοιθμόταται.
μεθα έν όλίγοις νά περιγράψωμεν.
Είς τό άκρον τή; προβοσκίδας καί πρό πάντων τήν
Η προβοσκις είναι σαρκώδης τις σωλήν, κοίλος, δακτυλοειδή άπόφυσιν εδρεύει άφή τις λεπτοφυής,
αρκετά μακρός καί συνεχόμενος μετά τής ρινός. Είς
καί τη άληθεία ήδυνάμεθα νά είπωμεν ότι τό ό'ργατό έλευθερον αύτής άκρον υπάρχουν τά στόμια τών
νον τούτο ΐσοδυναμεΐ μέ χεΐρα.
μυκτήρων καί έσωθεν δύο έπιμήκεις οχετοί πλησιάΟί χαυλιόδοντες άπό τούς όποιου; άπολαμβάνομ,εν
ζοντες περισσότερον πρός τήν προσθίαν ή πρός τήν
ι τό τοσοΰτον χρήσιμον άβόρ.ο ι είναι δύο πολλά μεγάλοι
όπιοθίαν αύτής έπιφάνειαν· ή διάμετρος άμφοτέρων
κωνοειδείς, κυρτοί καί εΐς τό μεσογνάθιον όςηΰν κείμε
στενεύεται καί ή διεύθυνσες αύτών καθίσταται κυρτή
νοι όδόντες· είς τήν βάσιν τούτων εύρίσκεται κωνοειδής
πλησίον τοΰ μεσαίου μέρους τοΰ μεσογναθίου όστοΰ.Ι
τι; κοιλότης έντός τής οποίας υπάρχει ό πολφώδης
Είς τήν κίνησιν τής προβοσκιδος χρησιμεύουν δύο
1 πυρήν δ έκκοίνων τήν ύλην τών άμυντηρίων, τά όποια
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«ύξάνουσι κατά μικρόν γινομένή/καί τής βάσεως βαθ {’Εάν ύπάρχουν θήλεις τιθασσευμελοι ήδη καί είς έρωτα
μηδόν πλατυτέρας. Πς έπί τό πλειστον οί χαυλιόδον ευρισκόμενοι ελέφαντες, φέρουν αύτούς είς τά δάση όπου
τες τοϋ έλέφαντος άναστρεφονται πρός τά άνω καί συνηθίζουν νά διημερεύουν αί άγέλαι τών έλεφάντων,
ένθα μέ ερωτικά; φωνάς κράζουν καί έλκουν πρός έαυσαναώτατΛ εύρίσκονται περιεστραμμένοι σχεδόν σπειτού; τού; άρρενας. Εντ αύτω δέ οί θηοευταί οπισθο
ροειδώς· γεννώνται δέ δις καί οί μέν πρωτοφυεΐς άφ’
δρομούν τού; θήλεις πρός τό τείχισμα είς δ τούς εισ
ού αυξήσουν δακτύλου; τινάς πίπτουν, διά νά γεννη
θούν εΐς τήν θέσιν των άλλοι δευτεροφυεΐς και διαρ άγουν, καίει; τό όποιον εισέρχεται προσέτι, τουλάχι
στον έ« μέρει, καί τό στίφος τών άγριων έλεφάντων
κείς. Οί όδόντες ούτοι δέν χρησιμεύουν ούτε είς τήν
τούς όποιους άμα άνακαλύψουν προσπαθούν νά φθάσουν
λήψιν ούτε εΐς τήν μάσσησιν άλλ’ ώς όπλα άμύνης.
καί άκολούθως κατατρομάζοντες αύτούς μέ τάς κραυ0 έλέφας είναι άναμφιβόλως τό μέγιστον τών ζώνγάς, μέ τόν θόρυβον τών τυμπάνων, καί μέ τούς κρο
σων ζώων καί ζή δύο πεοίπου αιώνας· ή κυοφορία
ταλισμούς, καί άποδιώκοντες αύτούς άπό κάθε μέρος,
τνι» διαρκεΐ είκοσι μήνας, τό δέ νεογνόν γεννώμενον
διά νά μή διασκορπισθώσι, τούς αναγκάζουν νά στρέ
είναι τρεις περίπου πόόας υψηλόν καί θηλάζει ούχί
ψουν τά βήματα πρός τό τείχισμα καί νά είσελθωσιν
μέ τήν προβοσκίδα, καθώς ήθελησαν νά ειποΰν, άλέν αύτώ. Οταν οί ελέφαντες έννοήσουν ότι είναι αιχ
λά μέ τό στόμα· αύξάνει βραδέως καί μόνον κατά
μάλωτοι, κυριεύονται άπό μανιώδη όργήν, καί τότε
τό δέκατον όγδοον μέχρι τοΰ εικοστού τετάρτου
είναι έπικίνδυνον νά τούς πλησιάση τις. Πρός έξημέρωτής ήλικίας του έτους φθάνει τό τέρμα τής αύξήσεως.
σιν αύτών, οί θηρευτά5, ρίπτουν εΐς τά οπίσθια σκέλη
Εκαστος ένήλιξ έλέφας δαπανά καθ' έκάστην έκατόν των βρόχους ολισθηρούς, μέ τούς όποιους τούς δένουν
περίπου λίτρα; χόρτου καί δώδεκα εως δεκαπέντε
εί; κάνέν στερεόν δένδρον, άκολούθως μεταχειρίζονται
κάδου; ύδατος.
καί τούς έξοικειωμένους έλέφαντας, οϊτινες έρχόμενοι
Τοΰ Ασιατικού έλέφαντος, όστις κατοικεί τάς μεταξύ
είς σύγκρουσιν μέ τούς άγριους κατακουράζουν αύτούς.
Ινδού καί ανατολικής θαλάσσης χώρας, καθώς καί τάς Μετά τούτο τοϊς παρουσιάζουν μέ πολλήν πρυφύλαξιν,
κατά τό μεσημβρινόν μέςος τών Ινδιών κειμένας με
όσα φαγητά νομίζουν ότι τοΐς είναι αρεστά, μέχρις ού
γάλα; νήσους, οί κυριώτεροι χαρακτήρες είναι, κεφαλή
εξημερωθούν έπί τοσοΰτον, ώςε νά συνοικειωθοΰν μέ τούς
επιμήκης, μέτωπον κοΐλον, ώτα μέτρια, πέντε όνυχες
αρχαίους καί νά έλθουν μετ’ αύτών έν ειρήνη είς τα
είς τούς προςθίους καί τέσσσαρες εί; τούς οπισθίους
έλεφαντοστάσια. ‘Η άνατροφή τω» έςακολουθεΐ έπί
πόόας· τούτου τό μέγιστον ύψος άπό τής κορυφής τής εξ μήνας μετά τούς όποιους καθίστανται είς άκρον εϋκεφαλής μέχρι τών άκρων τών σκελών είναι δώδεκα
άγωγοι καί άφοσιοϋνται σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν είς
ποδών, τό δέ μήκος δεκαπέντε περίπου. Απαντάται
ούτος εΐς άγελας άπό 40 έως 60 άτομα διάφορα τήν τούς φύλακας αύτών.
Αί ώφέλειαι τάς όποίας τό παχύδερμον τούτο πα
ηλικίαν καί τό φύλον ενίοτε άπαντώνται καί τινες με ρέχει, είναι άπειροι, διότι χρησιμεΰον ώς φορτηγό*
μονωμένοι, όπότε είσί πολύ επίφοβοι, ώς προσβάλλονζώον φέρει έπ’ αύτοΰ βάρος δύω χιλιάδων λιτρών,
τες τότε καί ανθρώπους καί άλλα μαστοφόρα ζώα.
οδοιπορούν έπί πολλάς ημέρας κατά συνέχειαν 20
Ο έλέφας ούτος έχει κατά τινας, τριών ειδών φωνήν, μίαν
έως 25 καί έπέκεινα λεύγας καθ’έκάστην, ήμπορεϊ
όξυτέραν τών άλλων ήτις είναι σημεΐον εύχαριστήσεως νά σύρη βάρη τά όποια μόλις έξ ίπποι δύνανται νά
γινομένην διά της προβοσκιδος, δευτέραν ασθενή προα-j
μετακινήσουν, φορτόνει πλοία, καί κάμνει άλλας πολ-ι
γομένην ύπό τοΰ στόματος, καί σημαίνουσαν ότι έχει
λάς ούχ ήττον ωφελίμους εργασίας. Φαίνεται ότι ό
ανάγκην τροφής, τρίτην ίσχυράν καί λαρυγγώδη ση
Ινδικός έλέφας είναι εύαισθητότατος είς τήν μουσικήν.
μαίνουσαν φόβον καί τρόμον. ’Αγαπά τούς χαμηλούς
Τό πάλαι έχρησίμευεν καί εΐς τούς πολέμους.
τόπους, πολλάκις ραντίζει τά διάφορα τοΰ σώματος
Ο τής Αφρικής ή τοΰ Ακρωτηρίου έλέφας κατοικεί
αύτοΰ μέρη μέ ύδωρ τό όποιον απορροφά μέ τήν προ
τήν Σενεγάλην, τά πλησιόχωρα τοΰ ακρωτηρίου τής
βοσκίδα· πολλάκις προσέτι βρέχει ολόκληρον τό σώμα Καλής Ελπίδος καί τάς μεταξύ χώρας, έχει δε κε
του β.υθίζων αύτό είς τά ύδατα τών ποταμών. Εάν φαλήν περίπου στρογγυλήν, μέτωπον κυρτόν, ώτα
δέ δέν δύναται νά, διαβραχή, γεμίζει τό σώμα του μέ
μέγιστα, τέσσαρας έως πέντε όνυχας εί; τούς προσ
λεπτήν κόνιν μεταχειριζόμενος πρός τούτο τήν προβοθίους πόδας καί τρεις ώ; έπί τό πολύ είς τούς οπισ
σκίδατου, ήτις είναι τό όπλον τοΰ οποίου πρό πάντων θίους. Ούτος είναι μικρότερος συνήθως τοΰ Ινδικού,
κάμνει χρήσιν διά νά καταπολεμά} τόν εχθρόν αύτοΰ καί οί σημερινοί κάτοικοι τής Αφρικής θηρεύουν αύτόν
έάν δέ αύτη συμβή νά κτυπηθή έπικινδύνως, παραδί
διά τό κρέας καί διά τούς χαυλιόδοντας· πρός τοϋτο
νεται ώς ήττημένος καί διά τούτο φροντίζει πάντοτε δέ φονεύουν αύτόν ή μέ δηλητηριασμένα βέλη ή μ?
νά προλαμβάνη ή ν’ άποδκόκφ πάσαν κατ’ αύτής διευ- τουφεκισμούς· άλλοτε τόν ρίπτουν έντός βόθρων βαθύ
θυνομένην έφοδον.
τατων, τούς όποιους προηγουμένως κατακαλύπτουν
0 ινδικός έλέφας θηρεύεται ώς πολλά ώφέλιμον ζώον
διά τάς υπηρεσίας τοΰ ανθρώπου, διά τε τήν δύνα- μέ κλάδους λεπτούς καί μέ χορτάρια.
Η παρούσα εϊκών παριστά τήν θήρευσιν ένός τοιούμιν καί τήν έξέχουσαν νοητικότητα, καί διά τούτο
του έλέφαντος τής Αφριι^ής, τήν οποίαν οί κάτοικοι
θηρεύεται ούχί διά νάφονευθήάλλά διάνάσυλληφθή ζών.
τών μερών εκείνων έκτελουν κατά τόν ακόλουθον
Πρός τούτο δέ συνηθίζουν κοινότερον νά κλείουν, ή μέ
όυνατούς πασσάλους καλώς πρός άλλήλους συνδεδε- τρόπον.
όταν ό έλέφας έντρομο; γενόμενος άπό τόν θόρυβον*
μένους ή μέ στερεώτατον τείχος, διάστημά τι γης Ιτών κυνηγών έξέρχεται άπό τό ενδιαίτημά του, δύω
<ιολλά έκτεταμένον, παραλείποντες εΐς αύτό μίαν μό-'

‘Ο ΕΛέφας χαί ή θήρινσις avTOVt

W5* είσοδον έ?οδιασμένην μέ δυνατώτιςτην τρύ^ην,

I θηοευταί γυμνοί ανασαίνουν έπι ένός καί τοϋ αύτοΰ
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ρουσιάσθη ένώπιον τοΰ αστυνόμου, όπου τόν έστειλε?
ιάς είπώ, δτι όνομάζομτμ Κυδιά κλέπτριαν, όταν σάς
3 αξιωματικός, μ’ δλην τήν παραφροσύνην του, εννόηρία Λ . . . όδές Βαρέννη,
Βαρέννη, χαί δύνασθε νά τό πιστο— C22
σεν, ότε εύρίσκετο ύπό κράτησιν.
-.........
ίππου, δστις πρέπη νά ηναι δεξιώτατος καί εϋκινητό-ίό κλέπτης πολλάκις έχει
μεγίλην^μοιότητα πρός τ4, «ΟΜίθήτε.
—Κρίμα, είπε μετά μεγίστης πεποιθήσεως, κρίμα!
ι; άνεγνωρέσθησαν άκρεθλαι αύται αί διχβεβσ
τατος είς τό τρέχειν έκ τούτων ό εΤς κρατεί τόν χα τίμιον άνθρωπον, ήλθεν είς τόν νοΰν μου, γράφει^
διότι ό σκοπός μου ήτο νά νυμφευθώ τήν δούκησσαν
....----καί ό σύζυγός
_ _ .ς της άπελύθησ
άπελύθησαν, χω
λινόν καί μίαν ράβδον, ό δέ πλατυτάτην μάχαιραν· εφημερίς έξ ής έρανιζόμεθα τήν είδησιν ταύτην. evexj βίϊς; καί ή„ κυρία
5 όρλεάνς. ‘Η ενωσις αυτή, προσέθηκε, ήθελε συμ
Λ
“
1
»θ'·«»ι
ούτος
νά
πληροφορηθή
περί
τοΰ
αθώου Ααϊτίου,
ό οδηγών τόν ίππον, ωθεί αύτόν άτρομήτως πλησίον! σκηνή; τίνος αστειότατης συμδώσης οΰ πρό πολλούς
φιλιώσει όλα τά διαιρούντα τήν Γαλλίαν κόμματα.
— «·λΓ. Αττοίου τώ συνέβη το δυσάρεστον τούτο
τοΰ έλέφαντος καί έάν ούτος φύγη, τρέχει εί; τά πλευ-| τό κατάστημα τή; έφετεινής εκθέσεως τών γαλλικδ» V
Πρό μιας ήμέρας ό αύτός Ποϊζότης παρουσιάσθη
ένεκα τοΰ οποίου ... ..
συστατικόν.
Πόσα άλλα ακόμη άγνοοΰσι πολλάκις
ρά του, τόν πέρα καί στρέφεται περί αύτόν κραυγάζων έθνικών προϊόντων.
είς τοΰ στρατηγού Σαγγαρνιέ. Τώ είπον,ότι ό στρατη
Επειδή συνέβησαν κατ’ άρχάς έντό; τοΰ καταστή. οί δυστυχείς σύζυγοι
μεγάλη τή φωνή ο έγώ είμαι ό δείνα, καί ό ίππος μου
γός ήτον άπών καί ότι άν ήθελε ν’ άφήση τό όνομά
(Εκ τοΰ Γαλλικού.)
του, θέλουσιν άναγγείλει τήν έπίσκεψίν του. Ο Ποϊζό
αύτός καλείται ούτως· ήμεΐς έφονεΰσαμεν τόν πατέ ματος τούτου κλοπαί ούκ όλίγαι. ή κυβέρνησις διέταξε
ρα σου είς τό δείνα μέρος καί τόν πάππον σου είς νά γίνεται αυστηρά έπαγρύπνησις, καί οσάκις τινόι
της έλαβε τεμάχιον χάρτου καί εγραψεν έπ’ αύτοϋ.
εκείνο τό άλλο, άν καί ήσαν ισχυρότατοι, τώρα δέ έρ- έκ τών έπισκεπτομένων τό φόρεμα ήθελεν έςογκοΰσθαι
« Κάρολος—Ναπολέων—Λουδοβίκος, Αύτοζράτωο
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ.
χόμεθα νά φονεύσωμεν καί σέ δστις παραβαλλόμενος κάτωθεν, νά έξετάζεται.
τής Ρώμης, βασιλεύς τών Γάλλουν, βασιλεύς τής
Τήν πρωίαν τής 25 Ιουλίου, άνήρ τις φέρων στο
πρός έκείνους δέν είσαι παρά όνος. ■ Οί κυνηγοί εκεί
Μια λοιπόν τών ήμερων, κύριός τις καί κυρία, κα-Ι
λήν Ιταλού στρατηγού, καί έχων τό στήθος κεκα- Σαρδηνίας, έλέω Θεού καί τοΰ Αγίου Πνεύματος. »
νοι βτοχάζονται οτι πραγματικώς εννοεί τήν πρόκλη- λώς ένδεδυμένοι καί όλως τιμίου ήθους έξήρχοντιΙ λυμμένον ύπό παρασήμων καί ταινιών παντός είδους,
σιν ταύτην, διότι τό δυστυχές ζώον άνιώμενον άπό άφοΰ έπεσκέφθησαν δλας τά; αίθουσας. Αλλ’είς τώ+;" «αί τήν όσφύν έζωσμένην διά ζώνης κυανοχρόου, μετέβη
ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ. — ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ.
τά τρέξιμον τοΰ ίππου, καί άπό τάς φωνά; τοΰ ίπ φυλά'.ων παρατηρήσας, ότι ό κύριος είχε κάτωθεν τοϋ
•ί; τινα στρατώνα ότε ό μέν φρουρός τώ έφερε τά
Είς Βέρνην συνέβη τήν 4 Αύγουστου τό έξής τρο
πέως, παροργίζεται καί στρέφει τήν προβοσκίδα του έπενδύτου του πράγμα τι άρκετά ογκώδες, τόν έσσχ.
όπλα, ο δε άξιωματικός τής ήμέρας νομίζων αύτόν
μερόν συμβάν. Ιάκωβός τις Μόζερ, ηλικίας 45 ετών,
διά νά έκφορτωθη τήν ένόχλησιν εκείνην, οΰτε φεύγει μάτησε διά νά ϊόη τί ήτο.
ξένον τινά στρατηγόν, θε'λοντα νά έπισκεφθή τόν
πλέον, άλλά σταματά δεικνύμενος εύδιάθετος είς πό
— Πώς, κύριε φύλακα, σταματάς κατ’ αύτόν τό»| στρατώνα, ήλθεν είς ποούπαντησίν του· άλλ’ έζεπλά χήρος καί πατήρ έξ τέκνων, διετήρει την οικογένειαν
λεμον. Η έπιτηδειότης τότε τοΰ ίππέως είναι νά πε- τρόπον τίμιους άνθρώπου;, λέγει ό κύριο; πλήρη;
του, έξασκών τό τοΰ μουσικού έπάγγελμα είς τούς
γη ότε ήκουσε τόν άνθρωπον τούτον λέγοντα αύτώ να
δημοσίου; χορούς καί δίδων μαθήματα. Τό πρεσβύριστραφή ταχύτατα πολλάκις περί τό θηρίον, τό δικαίας άγανακτήσεως.
καλε'ση τούς στρατιώτα; είς τά όπλα, ώ; θέλων νά
τερον τών τέκνων του είναι θυγάτηρ δεκαοκταετής
όποιον άναγκασμένον όν νά στρέφη ταχέως εδώ κα!
— Εχω διαταγήν τοιαύτην· οσάκις φουσκόνουν
τήν ηλικίαν, ήτις έξαετή; έτι ούσα είχε δείξει μεεκεί τήν μεγάλην του μηχανήν, καί νά κράτη τοΰ; τά ένδύματα τών έξερχομένων, νά βλέπω τί είναι ίπιθεωρήση αύτούς.
Ο αξιωματικός άπήντησεν, ότι μή λαβών καμμίαγίστην έπιδεξιότητα είς τήν μουσικήν καί διεκρίνετο
οφθαλμούς του προσηλωμένους έπί τοΰ ίππου, δέν εν υποκάτω.
διαταγήν τοΰ φρουραρχείου, δέν έδύνατο νά εύχαρι
ήδη εις τάς μουσικά; συμφωνίας. 0 Μόζερ έκτός τών
νοεί ότε ό άλλος θηρευτής, καταβάς, σό πλησιάζει έκ
— Αφοΰ είναι ούτω, σέ ειδοποιώ, ότι έχω εδώ
τήση τήν επιθυμίαν του ταύτην· συγχρόνως δέ παρα
τών όπισθεν, καί μέ τήν μάχαιραν αύτοϋ κόπτει τόν τό σάλιον τής γυναικός μου.
τέκνων του έτροφοδότει καί τούς γηραιούς γονείς του,
δυμασίας του
τοϋ ανθρώπου
ότι τό σύνολον τής ενδυμασία;
ανυ
— Αλλά, έπαρατήρησεν ό φύλαξ, ή κυρία κρατεί τήρησα;
τόν έκαμον νά ύποπέση είς
Αχίλλειον λεγόμενον τένοντα· μετά τοΰτο ό θηρευτής
τούτου παρουσίαζε τι αρκετα παράδοξον καί ατα-1 κι— δϊ αί δαπάναι
δαπάναι αύται
αύ
.. _---«..,π.'σνι τ:οό:«τινα δέν ήδύνατο νά πληρώση. ‘Η χρηματική
άναβαίνει έκ νέου καί έν τάχει τόνίππον διά ν’άπομα- έπί τοΰ βραχίονός της σάλιον κατακαίνουργον, λα
ν»,
«πέτεινεν £θωτ·/,σδΐς τινας ινα γνωρίση πρός
Ψ71’ 7
κρυνθή άπό τάς προσβολάς τής προβοσκίδας· τό ζώον χοϋρι πρώτης ποιότητος, ένώ τοΰτο είναι άρκετά πα χ,τον
αδτη άμηχανία, έρως τις άτυχή; ! ή άθλία θέσις
μγλζλ?ι
εΐχε ττ,ν τιίΛτ,ν να outV/j.
έν τούτοις πίπτει καί οΐ λοιποί θηρευταί συνερχόμενοι λαιόν.
ποι<ιόν
— Δεν θέλετε διστάσει νά μέ υπακούσετε, όταν τών περισσοτέρων έκ τών τέκνων του, έσπρωξαν, φαί
,τό άποθανατόνουσι.
— Καί τί μέλει είς σέ, είπεν τότε ή κυρία, έπεμ
γνωρίσετε τίς είμαι, είπεν ό ξένος, λαμβάνων ήθος νεται, τάν άνθρωπον τούτον είς τάς κακουργίας του.
Τά τεσσαρα τέκνα του, τά όποια έφόνευσεν ό Μό
Οϊ δύω εκείνοι κυνηγοί οϊ όποιοι έπιφορτίζονται τήν|ξ,άσα εις τόν διάλογον, μέ ύφος πολλά πικρόν. Mot
ύπερήφανον καί μεγαλοπρεπές. Είμαι ό υιό; τοΰ Ναζερ, σφάξας αύτά ιδία χειρί, τήν νύκτα, ένώ τά ταλαί
ύπόθεσιν εκλέγονται πάντοτε μεταξύ τών έπιδεξιωτέ- οαίνεται ότι δέν είναι δουλειά σου νά έξετάζης ταύτα.
πολέοντος! Μολαταύτα δέν έγνώρισα τοΰτο κ’ έγώ
ρων· μ’ όλον τοΰτο συμβαίνει ενίοτε νά πέσουν ύπό τό
— Σάς ζητώ συγγνώμην, έζηκολούθησεν ό φύλας,
είμή πρό πέντε ήμερων. Εις Αγγελος ένεφανίσθη διά πωρα έκοιμώντο, είναι δύο υιοί, ό μέν ηλικίας 17
έτών, ό δέ 13 καί δύο θυγατε'ρες, ή μέν δεκαπενφοβερόν όπλον τού έλέφαντος, τοϋ οποίου αί ποοσβολαί είναι μάλιστα χρέος μ.ου, καί διά νά σάς τό απο
νά μ’ άποκαλύψη τοΰτο. Εφερε διαταγήν τοΰ πατρός
ταετής, ή δέ επταετής. Καί τά τέσσαρα ήσαν εύήθη,
είναι τοσοϋτον σφοδραί, ώστε καταστρέφουν καί ίππον δείξω, σάς παρακαλώ νά ορίσετε μαζή μου εί; τοΰ
μου, δστις μέ διέταττε ν απαιτήσω τά δικαιώματά
καί συγχρόνως βωβά, εξαιρέσει τοΰ πρεσβυτέρου. ό
καί ιππέα. Τότε τό παρωργισμένον θηρίον καταπατεί αστυνόμου.
!«ου, --καί\ Α.
δι>’ «.«-ο
αύτό
έγώ
ενταύθα.1 Η περίστα1 η νκ>’ PVM
i λ Τ!ήλθον
ΐ·
με τούς πόδας του τού; νικημένους έχθρούς καί διά
Είς τούς λόγους τούτου; ή κυρία ήρχισε νά κραυγάδέ υιός δστις έσώθη είναι δεκαετής.
σις αύτη δέν θέλει βλάψει τόν προβιβασμόν σας.
Αί ακόλουθοι σειραί, γεγραμμέναι μέ τρέμουσαν
τής προβοσκίδος κατασπαράσσει τά μέλη των ολα. | ζη, νά διαμαρτύρεται, άλλά θε’λουσα καί μή ύπε—ι χ——ίΰρθη,
',λΟ·. είπών,
Ο άξιωματικός (χαιρέτησε καί απεσυ
χεΐρα καί σχείόν δυσανάγνωστοι προσετέθησαν είς τό
Τοιοΰτον δυστυχές τέλος λαμβάνουν σχεδόν ολοι όσοι τάγη είς τήν πρόσκλησιν τοΰ φύλακος καί οί όύο
δτι ύπάγεζ νά δώση τάς διαταγάς του, αιτινες, ώς
τολμούν νά πλησιάσουν τόν ελέφαντα διά νά τόν φο- σύζυγοι παρουσιάσθησαν ένώπιον τοΰ αστυνόμου.
έκαστος συμπεραίνει, συνίσταντο εις τό νά γράψη τήν έγγραφον τό εύρεθέν είς τόοίκημάτου, μετά τήν έκτέλεσιν τής παιδοκτονίας « Τώρα έξετέλεσα τά πάντα.
νεύσουν κατά τον είρημένον τρόπον, όστις αποβαίνει
0 αστυνόμος άπετάνθη κατά πρώτον πρό; τόν άνέκθεσίν του καί νά στείλη τόν υιόν τούτον τοΰ Ναπο» Αλλ ’άν ήθελα άναβάλεε δέν ήδυνάμην πλέον νά
πάντοτε σχεδόν έπικίνδυνος, καθότι, καθ’ 8ν καιρόν δρχ· τώ παοετήρησεν, ότι δέν ήκούσθη ποτέ μίχ κυ
λέοντος είς τόν Διευθυντήν τής αστυνομίας
ο έκτελέσω τήν άπόφασίν μδυ. Είθε ό έν ούρανοίς Θεός
γίνεται συνήθως ή τοιαύτη θήρευσις ή γή ζηρενομένη ρία νά μεταχειρίζεται δύο σάλια, μέ τόν καύσωνα μά
Κατά τό διάστημα τοΰτο, ό ξένο; έμενεν είς τήν
μέ συγχωρήσει καί μοί γενή ϊλεως. ’Αποφασίσας άπό
καθ’ ολοκληρίαν άπό τόν ήλιον διαρόήγνυται, καί αί λιστα τών ήμερων εκείνων.
αυλήν, καί οί στρατιώται, οϊτινες τόν περιεκύκλουν
ούτω προκύπτουσαι μεγάλαι σχισμαί καθιστώσι δύσκο
0 σύζυγος άντί ν’ άπαντήση ήρχισε νά σκέπτηται,
καί τόν παρετήρουν μετά πολλή; προσοχής, έφώναξαν τάς δυστυχείς περιστάσεις μου, νά γίνω αύτόχειρ
λους τάς κινήσεις τοΰ ίππου, όταν όμως ό έλέφας φο- καί νά λέγη καθ’ έαυτόν, « τωόντι ς πώς ή γυναίκα
δλοι μετά παρέλευσιν μιας στιγμής· ι· Ω ! αύτός εί •πώς δέ ήδυνάμην ν’άφήσω όπίσω μου, έγκαταλελειμ• μένα είς τήν τύχην των, τά δυστυχή ταΰτα καί
νευθή καί δέν δεικνύρ πλέον σημεΐον ζωής, οι θηρευ μου νά έχη δύο σάλια; »
ναι ό Ποϊζότης. » 0 υποτιθέμενος στρατηγό; ήρχισε
ταί πλησιάζοντες κόπτουν όλα του τά κρέατα είς τμή
‘Η σιωπή τοΰ άνδρός ήδύνατο νά έξηγηθή ώ; ομο
» ανήλικα τέκνα ...»
νά μειδιά καί είπε*
Τήν αύτήν νύκτα ό Μόζερ ^πορευθείς είς τήν έπί τοΰ
ματα λεπτά καί μακρά, τά όποια κρεμούν εις τού; λογία τής ενοχής, ότε ή κυρία, λαβοΰσα αμέσως τόν
— Ναι, φίλοι μου, είμαι ό Ποϊζότης, άλλά τούτο
ποταμού γέφυραν, καί τεθείς εις τρόπον ώστε μετά
κλάδους τών δένδρων διά νά ξηρανθώσιν, ακολούθως λόγον, είπε πρό; τόν άς-υνόμονμέ τόνον φωνής επίσημον.
δέν μ’ έμποδίζει νά είμαι καί υιός τοϋ μεγάλου Νατήν αύτοκτονίαν του, νά πέση είς τόν ποταμόν, έφό
χωρίς νά τ’αλατίσουν, ενθέτουν αύτά εις κιβώτια διά
— £χω νά σάς φανερώσω τι, άλλ’ έπιθυμώ νά
νευσεν έαυτόν μέ πιστόλιον. Τό σώμα του εύρέθη τήν
πολέοντος.
νά τοϊς χρησιμεύσουν ώς τροφή καθ’ όλον έκείνο τό σάς ομιλήσω κατά μόνας.
Εν τούτοις δ Ποϊζότης οντος, δστις είναι Πεδεμόν
πρωίαν καθημαγμένον καί κείμενον ύπό τήν γέφυραν.
διάστημα τοΰ χρόνου, καθ’ δ οί συνεχείς όμβροι κα— Τά δύο σάλια, είπεν όταν έμειναν μόνοι, είναι
τίος, ήτον άλλοτε απλούς σιδηρουργός καί άκολούθω
ταστένουσι τήν γήν όλοτελώς άγονον.
Τ. Ε. Δ. ίδικά μου. Τό έν, τό πλέον ανθηρόν μέ χρησιμεύει διά
4
Χατετάγη ώς μουσικός είς αύτό τούτο τό τάγμα,
νά τό φορώ, τό άλλο δέ μεταχειρίζομαι διά τινα χοήNEON ΕΙΑΟΣ ΜΕΤΑΞΗΣ.
εις τό όποιον ένεφανίσθη.
σιν, τήν όποιαν γνωρίζετε, μέ έχρησίμευε διά . . .
0 δυστυχή; ούτος είναι φρενοβλαβής καί πάσχει ύπό
Σοφός τις Άγγλος, ό Κ. έπανέλαβε Ράλτ, καί ιτε*
Γονμκίοίγ» (turnure). Επειδή δέ διά τόν υπερβολικόν
Ίίις μανίας τής δόξης καί τοΰ μεγαλείου . όταν πακαύσωνα, μ’ήνόχλει, τό έτράβηξα χωρίς νά παρατηρήση
Άπιαστος κλέπτης καθάριος οικοκυριις. ό σύζυγός μου καί τόν παρεκάλεσα νά τό φυλάξη•‘11 δημώδης αδτη παροιμία, ήτι; δηλοϊ καί ότι Αλλ’ εκτός τούτου ελπίζω, ότι δέν θά μέ έκλάβετε
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λειοποίησε τά γενόμενα τώ 1778 ?τει υπό τοϋ Κ.
Μπόν, έκ Μομπελιέρου, πειράματα, περί τήν εξαγωγήν
αετάξης έκτων υφασμάτων τής αράχνης. Η έν Λονδίνω
εταιρία τών τεχνών άπένειμε αύτώ διά τούς κόπους
του νομισματοσημον χρυσούν. Ιδίως δε ή προσοχή τοΰ
σοφού τούτου έστράφη έπί τών αραχνών τών κήπων.
‘11 κλωστή τής αράχνης εΐναι λεπτότερα τής τοΰ
κουκουλί.-ν, άλλ’ είναι δυνάμεως πεντάκις έλάσσωνος.
Τό βάρος της είναι άνάλογον πρός τήν δύναμιν. Ή
αράχνη δίδει δίς τοΰ έτους κλωστήν 750 ποδών· ό
δέ μεταζοσκώληξ είς μίαν μόνην φοράν δίδει 19,000
εις τρόπον, ώστε έάν άναγκαιώσιν 3,500 κουκούλια
διά νά δόσωσι μιαν λίτραν μετάξης, χρειάζονται
22,000 άράχνας διάνα φέρωσι τήν αύτήν ποσότητα.
Ο Κ. Ρόλτ έπενόησεν είδος κυψελών πρός ανατροφήν
τών ζωυφίων τούτων, άλλα όέν ήμπόρεσεν είσέτι νά
επιτυχή, διότι αύτά άλληλομαχοΰσι καί τρώγουσι τό
εν τά άλλο. Οσον δέ άγχίνους καί άν ήναι ή μέθοδο;
τοΰ Κ.. Ρόλτ, ή δαπάνη καί οί κόποι αύτής είσέτι
δέν αναλογούσε μέ τό προσδοκώμενον αποτέλεσμα.
(Zoologicol-Jocial-Chovmile.)
— ί’πενοήθη έν Γαλλία τρόπος τοΰ έςάγειν άτμίον
(gaz) ύδρογόνον άνθρακώμενον (hydrogene carbonne) άριστης ποιότητας καί δυνάμενον ν’ άντικαταστήση τά έχ τών γαιανθράκων καί τής ριτίνης έκπιεζόμενον Μία λίτρα τζίπουρα ξηρά παρήγαγον έντός έπτά
λεπτών διακοοίας λίτρας άτμίου ύδρογόνου. Τό
άτμίον τοΰτο ώδηγηθεν είς αρμόδιον δοχεΐον παρήζε
φώς λευκότατον καί λαμπρότατον καί παντελώς άοσμον. Δεύχερον πείραμα γενόμενον διά ξηρού καταπατίου τοΰ οίνου παρήγαγε τό αύτό αποτέλεσμα. Διά
τοΰ εύκολου τούτου μέσου, είς τό έξης έκαστος δύναται
κατ’ οίκον καί σχεδόν άνεξόδως νά κατασκευάζη τό
πρός χρήσιν του άτμίον.

έδέησε ν’ άνοίξωσι διάβασίν διά μέσου τών παγετοί
θραύοντες αύτούς. Τήν 3 Σεπτεμβρίου, πρό; βορράν τ$
ακρωτηρίου ΚενδίΜ., κατές-η αδύνατον πλέον νά προ. ί
χωρήσωσι περαιτέρω, καί ήναγκάσθησαν νά μεταβώ5ι
εις τήν λίμνην τής Μεγάλης Αρκτου. Εκαστος άνθρο,.
πος φέρει μεθ’ έαυτοΰ έν τή οδοιπορία ταύτη δήβ
τριών ημερών τροφάς, τά ένδύματά του, τά ύποδό-1
ματά του, τά μαγειρικά σκεύη, τά άστρονομικά έρ-1
γαλεία, πολεμοφόδια, πέλτας, έπί τούτοι; δε μετα·|
φέρουσι καί τήν κομιστήν λέμβον τοΰ υποπλοιάρχου,
Γατκέτ,
Καί αύτός ό Αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας έδειξε πρό;
τόν ϊωάννην Φραγκλϊνον τήν ζωηροτέραν μέριμναν..
‘Η λέδη Φραγκλίνου ύπέβαλλεν αύτώ, δτι είναι ένδε-!
χόμενον τά πληρώματα τοΰ άνδρός της νά έρόίφθη.
σαν εϊς τά παράλια τής Σιβηρίας ή τής Νέα; Γής, I
0 Αύτοκράτωρ επομένως διέταξε νά πεμφθώσιν εις τά '
μέρη έκεΐνα πλοία Ρωσσικά, ή δέ ’Ακαδημία τών επι
στημών τή; Πετρουπόλεως εδωκε τήν γνωμοδότησίν
της περί τή; καταλληλότερα; διευθύνσεως τοΰ έκπλου
τούτου.

ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣ ΛΠΟΣΒΕΣΙΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΐΩΝ.
Πρό μικρού έγένετο έν Λονδίνω, είς τό εργοστάσιο*
τών άτμίων, ή δοκιμή μηχανής τίνος θαυμασίας πρός
άμμεσον άπόσβεσιν τών πυρκαϊών. 0 έφευρετής αύ- I
τής Κ. Φίλιππς έξήγησε τά αίτια, άτινα τόν ώδήγησαν πρός τήν ανακάλυψή ταύτην. Φαίνεται, δτι έν
καιρώ έκρήξεως ύφαιστείου τίνος, ό Κ. Φίλιππς παρε
τήρησεν, δτι αί παχεΐαι στήλαι τοΰ ΰδατος, αϊτινες έξεσφενδονίζοντο τοΰ κρατήρος, δέν έσβεον τάς φλόγας,
ένώ ό καπνά; τών χαμοκλάδων, τά όποια κατελάμβανε τό πΰρ έσβεον τά; περί αύτά φλόγας. Βραδύτερον, έβεβαιώθη δτι τό ΰδωρ έχει όλίγην ϊσχύν ν’ άποσβύη τό πΰρ. Μετεχειρίσθη τότε τά όποιον άνεκάλυψε
μέσον καί δι’ αύτού τό δρμητικώτερον καί μεγαλήτερον
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πΰρ ταχέως έσβύνετο. ‘Η μεγάλη ταχύτης, καί ή εύκοΤάν μάίον τοΰ 1845, ή αγγλική κυβέρνησις άπέ- λία δι’ ή; ή έφεύρεσις αύτη ένήργησεν εϊς τά διάφορα
στειλε τόν ϊωάννην Φραγκλνΐον μέ δύο πολεμ,ικά πειράματα, έτυχε τής επιδοκιμασίας πάντων τών εμ
πλοία, τόν “Ερεβος καί τόν Τρόμον, όπως ζητήση πείρων περί τά τοιαΰτα. ‘Η κατασκευή καί εφαρμογή τής
δίοδον τινά ΒΔ. μεταξύ τοΰ Ατλαντικού καί τοΰ μηχανής ταύτης είναι άπλουςάτη, καί δύναται νά τεθή
Ειρηναίου Ωκεανού, περί τά παράλια τής Αρκτωας πανταχού, δπου εΐναι φόβος έκρήξεως πυρκαϊάς. Τά
Αμερικής ή μεταξύ τοΰ Ορμου Ραφίνου καί τοϋ στε έκπεμπόμενα ε’κ τής μηχανής ταύτης άτμία, καί τών
νού τοΰ Βέριγγ. Ο Φραγκλϊνο; άνεχώρησεν, άλλ 8Χ- οποίων ή δύναμις είς τό σβύειν τάς φλόγας εΐναι ήδη
τοτε ούδεμία έλήφθη περί αύτού είδησις. Διό, τό άποδεδειγμ,ένη, παράγονται έκ τίνος μίγματος άνΑγγλικόν Ναυαρχειον έξέδωκεν εσχάτως προκήρυξιν θρακος, νίτρου καί υψου, άτινα άνάπτει τις αίφνηδι’ής υπόσχεται είς πάντα δστις ήθελεν ανακαλύψει τόν δίως, θραύων έπ’αύτών φιάλην (μποτίλιαν) πεπληστολίσκον τούτον καί φέρει βοήθειαν είς αύτόν, αμοι ρωμένην θειούχου όξέως (acide sulfurique.) ’Αμέσως
βήν 20,000 λ. στερ. (600,000 περίπου δραχμάς.)
άτμός μέγας εξέρχεται έκ τίνος σωλήνος, άνταποκριΙίροηγουμένως δμως τό Ναυαρχείο·; επεμψεν άλλη νομένου πρός τό μετάλλινον άγγεϊον, έν τώ όποίω
λοδιαδόχως τόν Ιάκωβον Ρώσσ, καί τόν ©ωμαν περιέχονται δλαι αί φλογιστικαί ύλαι, δ άτμός δέ ούΜούρ ϊνα ύπάγωσιν πρός άναζήτησιν τοΰ I. Φραγκλί- το; σβύει τό πΰρ διά παραδόξου ταχύτητος. Εΐναι,
του' τελευταϊόν δέ τόν δόκτωρα ‘Ριτζαρδσόν, δστις τέλος πάντών βέβαιον, δτι διά τή; μεθόδου τοΰ Κ.
διεύθυνε τέλος πάντων εκθεσιν χρονολογουμένην έκ τοΰ Φιλίππου, εύρέθη τοΰ λοιπού τρόπο; ν’ άπαλλαχθή ή
φρουρίου τής ’Εμπιστοσύνης παρά τήν λίμνην τής Με άνθρωπότης τοΰ μεγάλου δεινού τών πυρκαϊών. Αύτή
γάλης “Αρκτου, ττ,ν 16 Σεπτεμβρίου 1848. Εκ ή ’Αγγλία υποφέρει χαθ’ έκαστον χρόνον ζημίαν, συμτής έκθέσεως ταύτης εξάγεται OTt ό ‘ριτζαρδσόν δέν ποσουμένην είς 2 έκατομμύρια (λ. σ. 160 έκατομ.
άπήντησεν ούδαμοϋ ίχνη ναυαγίου ή διαβάσεως Εύ- δραχμών!) Ελπίζομεν, δτι τής θαυμασίας ταύτης άναρωπαίων, ούδ’ οί Εσκεμαϊοι παρετή-ρησάν που λευκούς. καλύψεως θέλουσι γίνει δοκιμαί καί ενταύθα καί πρό
Τό πλοϊον τούτου εύρέθη τήν 23 Αύγουστου έν μέσω πάντων είς Τουρκίαν.
χιόνος καί παγετών. Εκ τής στιγμής δέ ταύτης

