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ΕΔΟΠΟΙΗ5Ι5.
των ί,Κ. συνδρομητών μας άνανεώ- 
συνδρμήν των είς τε τήν Εύτέρπην 

ιράρτηρ καί προπ?.ηρώσωσιν αύτήν, 
,άβει ποοά τής Δ'.ευΟύνσεως ΔΩΡΕΑΝ 

Τ3λευτιίους τόμους τοΰ Πεκουίλ- 
,ίαγα, συν.σταμένους εις 10 περίπου 
ιικά φύλλα. Ή προπληρωμή τής 
ς είναι ό ανυπέρβλητος όρος τής 

άποστοίνής τκύτης των τελευταίων 
τοΰ ώραίου μυθιστορήματος ό Πι-

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Μόλις παρήλθεν ώρα μία αφού ή Ιωάννα, ό σύζυγος 

της, ό πατήρ της καί ό πρέσβυς της Γαλλία; άνεχω- 
ρτ,σαν άπό Σιών-Χάουζ, όταν απόσπασμα στρατιωτικόν, 
διοικούμενον από τόν κύριον Εδουάρδον Ατιγζ, άρχν.γόν 
τοΰ ιππικού και μέλος τού ιδιαιτέρου συμβουλίου, έτθα- 
σεν εκεί, εχον έντολήν νά τούς συλλαβή· αλλά μετ’όλί- 
γον, ανωφελών ερευνών γινομένων, τόσον εις την οικίαν 
καθώς καί εις τήν γειτονίαν, έπέστρεψεν άπρακτον. 

Η έζόυσία δεν ήδυνηθη νά λάβη εις χεΐρά; τγς κανέ
να τών συνωμοτών όσου; κατήγγειλεν ό Δεβονσάϊο, 
καί ητον αναμφίβολον πλέον ότι, λαβό-τες ούτοι εν 
καιρώ είόησ'.ν, έφυγα^. ^λλ από ποιον καί δια ποιου 
μέσου έλαβαν τήν είδησιν; Τούτο κατ' ούδένα ’’ρύ
πον ό άργινραυ.ματεύς δεν ήδυνήθη νά τό μάθγ ο'-ε

ίο παράρτημα τού τρίτου έτους 
ης Ευτέρπης θέλει περιέχει το 
ραιότερον τών μυθιστορημάτων τοΰ 
λες. Δουμα έπιγραφόμενον ΟΙ 
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αφορμήν εΐ; διαφόρου; έκτακτου; προφυλάξεις. Διά 
φόβον ενδεχομένη; πολιορκίας, ή φρουρά καί τά πολε
μοφόδια τοϋ Πόρνου έδιπλασιάσθησαν, και τά τείχη 
αύτά ήρχισαν νά έπισκευάζωνται. 0 Γάρδινερ μάλι
στα (νόμισε φρόνιμον νά ένδυθή χιτώνα άλυσιδω- 
τόν ΰπό τόν πλατύν επενδυτήν του, καί ήλθεν, άπό 
τό εις Βιντσε'στερ παλαιόν του παλάτιον, νά έγκατα- 
σταθή εΐ; τό φρούριον, όπου είχε μεταβή καί ή Μα-* t __ Π 4U«-J
ρία αύτή, άφήσασα τό Χαϊτ-Χάλ κατ’ επίμονον προ-| 
τροπήν τοΰ υπουργού τη; καί τοϋ Σίμωνο; Ρενάρ.

'Γήν επαύριον, μετά τήν επάνοδον αύτής, οί τε'σσα- 
ρε; Καρόλου τοϋ Ε πληρεξούσιοι ώδηγήθησαν άπό τόν 
κόμητα Αρονδελ εί; τό παρεκκλήσισν τοϋ Αγίου Ιωάν- 
νου. έκεϊ ηύραν συνηγμε'νον τό συμβούλων, καί τήν 
βασίλισσαν γονυπετή έμπροσθεν τή; Ιερά; τραπέζης. 
Ποώτον, ό Γάρδινερ τήν έκοινώνησε τών θείων μυστη
ρίων, καί έπειτα έτελέσθη αρχιερατική λειτουργία· 
ή Μαρία μετά ταύτα ε’γονάτισεν έκ νέου, άλλ’ (στραμ
μένου εχουσα πρός τούς περιεστώτας τό πρόσωπον, 
καί είπε πρός αύτού; τά έξης·

— Τόν Θεόν έπικαλοΰμαι μάρτυρα, ότι όχι δι’έπι- 
θυμίαν αύξήσεως τής εξουσίας μου, ούτε διά κλίσιν 
χαρδίας συγκατετέθην νά νυμφευθώ τόν βασΛόπαιδα 
τή; Ισπανίας, άλλά μόνον διά τήν δόξαν καί τά σομ- 
φε'ρον τού βασιλείου μου, διά τήν ευεξίαν καί τήν εύ- 
δαίμονίαν τών υπηκόων μου· καί διακηρύττω έπισήμω; 
ότι ή ύπανδρεία μου δέν θά μ’έμποδίση νά εκτελέσω 
μέ θρησκευτικήν άκρίβειαν τάς επισήμους ύποχρεώσεις, 
όσα; άνέλαβα πρός τό έθνος μου κατά τήν ήμέραν 
τής στέψεως μου.

Εκφωνηθέντες μέ θερμότητα πολλήν καί άξιοπρέ- 
πειαν, οί λόγοι ούτοι (προξένησαν μεγίστην εί; τό 
άκροατήριον έντύπωσιν. Μετά ταύτα έγεινεν ή άνταλ- 
λαγή τών επικυρώσεων τή; συνθήκη; καί τών έν χρήσει 
όρκων.

Περαιωθείση; τής τελετής, ή βασίλισσα έσηκώθη, 
καί, άποτεινομένη πρός τό συμβούλων, έλάλησεν ώς 
ακολούθως·

— Εμαθα, μυλόρδοι, ότι οί περισσότεροι κατακρί
νετε μεγαλοφώνως τήν υπανδρείαν μου μέ τόν βασιλό- 
παιδα Φίλιππον. Αλλ’ έχω ενδόμυχον πεποίθησιν ότι, 
όταν καλώς εξετάσετε τό ζήτημα, θά πεισθήτε ότι 
πρέπει νά μεταβάλετε φρόνημα- καί, είς πάσαν περί- 
στασιν, δέν άμφιβάλλω ποσώς ότι ή πρός έμέ πίςις σας 
θά μείνη άδιάσειστος, καί ή πρός τό πρόσώπόν μου 
άφοσίωσίς σας θά φανερωθή ένεργητικώς, άν τυχόν 
έκραγή ή ε’παπειλοϋσά με άποστασία.

— Ακλόνητος θά ήναι ή πίστις όλων ημών πρός 
τήν Μεγαλειότητά Σου, είπε μεγαλοφώνως ό δούζ τού 
Νορφόλκ.

Καί όλόκληρος ή συνέλευσις επευφήμησε.
Τήν στιγμήν ταύτην, είσήλθε κλητήρ καί άνήγγει- 

λεν είς τήν Μαρίαν τήν άφιξιν ταχυδρόμου, φέροντος 
τήν εϊδησιν ότι έξερράγη έπανάστασις είς γήν κομη
τείαν τού Κέντ.

— Ας έλθη, είπεν ή βασίλισσα . . . τώρα θά 
μάθετε, μυλόρδοι, ποιος κίνδυνος μάς ’παπειλεΐ . . .
Καί λοιπόν, τέκνον μου, είπεν άμα ίδοϋσα τόν ταχυ
δρόμον, τί νέα έχεις νά μάς είπής;

— Τίποτε καλόν, Μεγαλειοτάτη, είπε γονυπετήσας

ό ταχυδρόμος- Χθες, είς Μαιδστών, ό κύριος Θωρί 
Γάϊτ έδημοσίευσεν είς τήν άγοράν, ήχούσης τής σάΰ 
πιγγος, προκήρυξιν κατά τού γάμου τής Μεγαλειότι 
τός Σου, προτρέπουσαν όλους τούς ένδιαφερομένους ί 
τήν τιμήν τής πατρίδος των Αγγλους νά ένωθϋι 
μετ’αύτοΰ, καί ν’άποκρούσουν τήν ισπανικήν τυρανναν. 

— Α ! τόν προδότην ! άνέκοαξεν ή Μαρία . .
Καί ποιαν ύποδοχήν έλαβεν ή προκη'ρυξις αΰτη · .. 
Λ-ίΙ,. J1-..O/—- -Λ - '°-

νν --ρ - - ·
Ααλει ελευθέριος, μή φοβήσαι τίποτε.

— Τήν ύπεδέχθησαν όλοι μέ πολύν ένθουσισμόν, 
χράζοντες· Ζήιω ο Θωμάς Γάϊτ ! 4εν θΐΛομεγσπα- 
πκόζ γάμον ! 4όν θέίομεν ίεροχρισίαν ! καίέλλας 
στασιαστικά; ζραυγάς. Ο κύριος Θωμάς είχε μι’ (αυ
τού χιλίους πεντακοσίους ενόπλους· άλλ’όταν.νεχώ- 
ρησε, τόν ήκολούθησαν επέκεινα τών τριών χόάδων.

Μόλις έτελείωσεν ό πρώτος ταχυδρόμος τή'διήγη - 
σιν αύτού, είσήχθη ταχυδρόμος άλλος ένώπιοντής βα
σιλίσσης.

— Τί νέον, φίλε ·, τον ήρώτησεν.
— Ο κύριος Θωμάς, άπεκρίθη, καί οί ρτ' αύτοΰ 

εχυριευσαν τό φρούριον τού Ροτσέστερ, τά ποιον καί 
(οχύρωσαν άμέσως, καθώς καί τήν πόλιν. Παρεκτός 
τούτου, κατεδάφισαν τήν γέφυραν τοΰ Μεδουαί' καί 
εκεί, συνέλαβαν όλους τούς διαβάτας, εϊ· διά ξηράς 
είτε διά θαλάσσης έρχομένους, καί έπήρε όσα όπλα 
ηύραν έπάνω των.

— Μά τήν Παναγίαν! ό Γάϊτ αύτό είναι αύθα- 
δέστατος αντάρτης ! . . . Αλλά θά λάβ· ταχέως τά 
έπίχειρα τής κακίας του .... Μυλόρδ, έπρόσθεσε 
στραφεΐσα πρός τόν δούκα τού Νορφόλκ ή Εξοχότης 
Σου πρέπει νά στράτευσης άμέσως (νντίον του με 
δυνάμεις ικανά;, ώστε νά τόν διώξη άπό τά μέρη 
όσα κατέλαβε. Λάβε, μεταξύ άλλων, αί τήν πολιτο
φυλακήν τής αγαθής μου πόλεως το Λονδίνου, ύπό 
τήν αρχηγίαν τού οπλαρχηγού Βρέτ.

Καί, ταΰτα είπούσα, άφήκε τό #ρεκκλήσων καί 
έμβήκεν είς τά δώματά της.

Ο δούξ τοϋ Νορφόλκ, συνάθροισα τά στρατεύματα 
του, άναβαίνοντα είς χιλίους περί-ου άνδρας, έστρά- 

|τευσε, συνοδευόμενο; άπό τόν Βρέτκαί τήν πολιτοφυ
λακήν του, καί έφθασε τό έσπερος εΐς Στοάνδ, όπου 
ήτοιμάσθη νά πολιορκήση άπό προΐας τά φρούριον πού 
Ροτσέστερ.

Εν τούτοις, ανησυχία μεγίτη έτεκράτει είς τόν Πύρ
γον τοϋ Λονδίνου, καί έπερίμεναν ·λοι άνυπομόνως τάς 
ειδήσεις τής έχς-ρατείας. Τήν επιούσαν τήςάναχωρήσεως 
τούΝορφόλκ, περί τό δειλινόν, ταχυδρόμος ήλθεν άναγ- 
γέλλων ότι ό Βρέτ καί οί πολιτοφύλακές του έπέρασαν 
είς τάς φάλαγγας τού εχθρού, κράζοντες· « Εΐμεθα όλοι 
Αγγλοι! δέν πολεμούμεν κατά τών συμπολιτών μας!· 
Ιό ταχυδρόμος έπρόσθεσεν ότι δ δούς, όστις είχε τότε 
στήσει τά καννόνιά του έμπροσθεν τού φρουρίου, βλέ- 
πων τήν κατάστασιν ταύτην τών πραγμάτων, καί φρο- 
νών ότι όέν έπρεπε νά έλπίζη εΐς τά μείναντα μετ’αύ- 
τοϋ στρατεύματα, άνεχώρησε μετά σπουδής, άφήστ ζ 
τά πολεμεφόδια καί τού; ίππους του είς χεϊρας ' 
άνταρτών.

Η τοιαύτη εϊδησις ένέσπειρε γενικήν φρίκην, κ °^°ι 
κοινώς έπείσθησαν ότι δέν ύπήρχε πλέον σωττ ·Ριαί ε\ 
πίς· ή δέ γνώμη αΰτη μετεβλήθη, όλίγας ι" ·°?αί |*ίτ®
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παϋτα,είς βεβαιότητα,όταν ταχυδρόμος άλλος έφερε τήν όλοι άπεφάσισαν ν’ άκούσουν τήν συμβουλήν τού άρχι- 

εΐδησι* ότι ά Γάϊτ, άφού έκυ'ρίευσε τά φρούριον τού γραμματέως.
Κόβελιγγ, έδραν τού λόρδου Κόβαμ, ήρχετο κατά όταν άπεχαιρέτησαν την 5ασηισσχν> άφού τού; 
τού Λονδίνου· ότι, καθ’ οδόν, ά λόρδο; Γυιλφόρδ επεφόρτισε ν’ άσπασθοϋν έκ μέρους της -άν αύτοκρά- 
Δώδλεϋ, όδούξ τού Σουφόλκ καί δ λόρδος Θωμάς Γρέυ, τορα, τούς παρεκάλεσε νά τόν βεβαιώσου ότι κάνένα 
έπί κεφαλή; μεγάλων δυνάμεων, είχαν ένωθή μετ’αύ- φόβον προσωπικόν δέν ήσθάνετο. Εδόθησαν ξπειτα εί;
EHl ft-)·—~·|. ------ , ...
τού, καί ότι όλοι (σκόπευαν νά έκθρονίσουν τήν Μα
ρίαν καί νά δώσουν τό στέμμα εί; τήν Ιωάνναν. Φη'- 
μη περιπλέον έτρεχεν ότι ή άποστασία διεδίδετο καί 
εί; άλλα μέρη τού βασιλείου.

Τήν ακόλουθον ήμέραν, οί άποστάται εφθασαν εις 
Δαρτφόρδ. 0 κύριος Εδουάρδος Αστιγξ καί δ κύριος 
θωμά; Κορνουαλλή;' άπεστάλησαν πρός αύτού; ώς 
πρεσβευταί. ύ έπαναστατικός ορατός έστρατοπέδευσεν 
είς τά δυτικά τής πόλεως, πράς τήν οποίαν έστρέφετο 
τό πυροβολιχόν του. Οί δύω πρέσβεις, πεζεύσαντες, 
άπέστειλαν κήρυκα πράς τάν Γάϊτ, όστις, ευρισκόμενος 
μέ τόν Δώδλεΰ, τάν Σουφόλκ καί τόν Βρέτ, ολίγα 
βήματα μακράν τών περιτειχισμάτων, ήλθεν εύθύς είς 
άπάντησίν των. Αφού έχαιρετήθησαν άμφότερα τά μέρη 
ψυχρώς, ό Αστιγξ έλαβε τόν λόγον πρώτος·

— Κύριε Θωμά Γάϊτ, ή βασίλισσα έπιθυμεΐ νά 
μάθη διατί σύ όστις, είς τάς προκηρύξεις σου, γράφε 
σάι πιστός αύτής υπήκοος, έκτελεις έργον προδότου, 
διεγείρων τούς ύπηκόους αύτή; έναντίον της.

— Αν ησαι σύ προδότης, κύριε Εδουάρδε Χστιγξ, 
είμαι καί έγώ, άπεκρίθη ά Γάϊτ· καί όέν διήγειρα 
τάν λαόν δι’ άλλον σκοπόν, είμή θέλων νά προφυλάξω 
τό βασίλειον άπά τήν επιδρομήν τών ξένων, ήτις θά 
ήτον αναπόφευκτος άν ό σκοπούμενος γάμο; (τελείτο.

— Οί ξένοι άκόμη δέν εφθασαν, καί ή συμφορά 
τήν οποίαν φοβείσαι είναι άκόμη μακράν . . . ’Αλλ άν 
αυτά είναι τό μόνον σου παράπονον, ευχαριστείσαι νά 
συνδιαλεχθης μέ τό συμβούλιον,

— Ναί- πλήν έννοώ νά έμπιστευθοϋν άλλοι είς έαέ 
μάλλον, παρά νά έμπιστευθώ έγώ εί; άλλου; 
Συνδιαλέγομαι με όποιονδήποτε θελήση ή βασίλισσα 
ώ; εχέγγυον όμως τή; ειλικρίνεια; της, πρέπει νά 
δοθή είς χεϊρας μου ή φυλακή τοϋ Πύργου τοϋ Λονδί 
νου καί τοϋ προσώπου τής Αύτή; Μεγαλειότητος. Πα
ρεκτός τούτου, ζητώ καί τήν κεφαλήν τού Σίμωνος 
Ρενάρ, τοϋ πρωταιτίου όλων τών ταραχών τούτων.

— Αύθαδέστατε! πριν γείνη δεκτή ή άπιστος αϊ- 
τησί; σου, σύ καί τό σκυλολόγιον τών ληστών σου διά 
στόματος ρομφαίας θά περάσετε.

Καί, ταύτα είπών, έπηδησιν είς τόν ίππον του, καί 
έπές-ρεψε» είς τάν Πύργον τοΰ Λονδίνου μέ τόν Κορ- 
νουαλλήν καί τήν συνοδίαν του.

Ολοι οί αληθώς άφωσιωμένοι εΐς τήν βασίλισσαν 
Μαρίαν ήσαν έντρομοι. Μολονότι ό Πύργος ήτον πλή
ρης στρατού, δέν ένόμιζαν ότι ήσαν άσφαλεΐς, διότι 
καθείς (φοβείτο, άπό στιγμής είς στιγμήν, έπα- 
νάστασιν έντός τοϋ Λονδίνου. Οί ίσπανοί πληρεξούσιοι 
πρό πάντων έτρεμαν, διότι έν γένει έφαίνετο ότι τούς 
έίεώρουν ώς θύματα, τά όποια ή φύσις τών πραγμά- 
το»ι άφιέρονεν είς τήν οργήν τού λαού, όθεν ό Γάρδινερ 
ενομσε πρέπον νά τούς προτρέψη νά έπιστρέψουν χω- 
Ρι< κρτον εΐς Βρυξέλλας· έκτος δέ τού Σίμωνος Ρενάρ, 
διακηρι?Λντος ότι δέν θά (κινείτο άπά τήν θέσιν του,

ίρΟΟΟΥ iVUU'JVUl.v.w ------ -,------ _
τούς πρέσβεις τούτους δώρα πλουσιοπάροχα, ·,£ όποια 
όμως αυτοί δέν έδέχθησαν ενεκα τών περιστάβεων. 
Καιροφυλακτήσαντες δέ νύκτα άσέληνον, έξήλθαν κρυ
φίως άπά τον Πύργον τού Λονδίνου, όπου ήναγκάσθη- 
σαν ν’ άφήσουν τού; ύπηρέτα;, τούς ίππους καί τά 

σκεύη των.
’Αλλά, μολονότι τόσον μυστικώς ένηργήθη ή άναχώ- 

ρησίς των, δέν έβράδυνε νά γείνη γνωστή, καί πορθμείς 
τινες έπειράθησαν νά κυριεύσουν τήν λέμβον των· ή δέ 
απόπειρα αΰτη πιθανώς θά έπετύγχανεν, άν τά καννο- 
νοστάσια τού Πύργου δέν άπεμάκρυναν τούς αύθάδει; 
τούτους πορθμείς. Κατ’εύτυχίαν, οί φυγάδε; άπήντη- 
σαν στολίσκον πλοίων έμπορικών, πλέοντα είς Ανβέο- 
σαν, καί έν μέσοι αύτού, βοηθούσης τής νυκτός, κατέ- 
βησαν σώοι καί αβλαβείς τάν ποταμόν.

Την επαύριον, τό πρωί, ήλθεν εϊδησις ότι ό Γάϊτ ήτον 
ολίγα μόνον βήματα μακράν τού Λονδίνου, έλέγετο 
περιπλέον ότι ή έμφάνισις αύτού ύπό τά τείχη τοϋ 
φοουρίου θά ήτον τά σημεϊον τής έσωτερικής στάσεως· 
ότι αί πύλαι τού άστεως θά ήνοίγοντο εΐς αύτόν, 
καί ίσως καί αί τοϋ Πύργου. 0 διοικητής, κύριος Ερ
ρίκος Βεδιγγφέλδ, έλαβεν όλας τάς δυνατά; προφυ
λάξεις· έπεσκέφθη δληντήν γραμμήν τών προμαχώνων 
καί λοιπών οχυρώσεων, καί έβεβαιώθη ότι καθείς 
ήτον εί; τήν θέσιν του καί έτοιμο; νά ύπηρετήση εί; 
πρώτην ανάγκην. Κατά διαταγήν αύτοΰ, όλαι αί άνα- 
σπαςαί γέφυραι έχαλάσθησαν, όλα τά εί; τά; όχθα; 
τοϋ ποταμού δεμένα πορθμεία καί πλοιάρια έτρυπή- 
θησαν καί έβυθίσθησαν, καί όλαι αί λοιπαί γέφυραι 
κατεστράφησαν εί; δεκαπέντε μιλλίων άπόστασιν. 
ένώ έγίνοντο τά τοιαύτα, ά Γάρδινερ, φοβηθείς σπου
δαίοι;, έπήγε νά εΰρη τήν βασίλισσαν, καί διά παν
τοίων προτροπών ήθέλησε νά τήν πείση νά φύγη εί;
Γαλλίαν. ’Αλλ’ ή Μαρία, ήτις, καθώς πολλάκις έλά- 
βαμεν αφορμήν νά παρατηρήσωμεν, είχε κληρονομήσει 
τήν γενναιότητα τοΰ πατρό; της, γενναιότητα αύξά- 
νουσαν όμοϋ μέ τάν κίνδυνον, άπέκρουσεν ύπεροπτικώς 
τήν πρότασιν.

— 0 λαός μου ήμπορεϊ νά μ’ εγκατάλειψη, εΐπεν, 
άλλ’ έγώ δεν θά έγκαταλείψω ποτέ τόν λαόν μου. Βε
βαία ούσα ότι θά έχω ύπέρ εμού ικανόν αριθμόν αλη
θών Αγγλων, δέν φοβούμαι ποσώς τήν εκβασιν τού 
άγώνος τούτου· καί, άν ηναι ανάγκη, θά λάβω έγώ ή 
ίδια τά όπλα, καί τότε ή ψυχή μου θά ήσυχάση, διότι 
προτιμώ καλήτερα ν’άπο^άνω έπί κεφαλής τών ανδρείων 
μου, παρά νά κάμω τήν παραμικράν παοαχώρησιν εί;
τάν Γάϊτ καί τού; όμοιου; του.

— ‘Η Μεγαλειότη; Σου έχει; δίκαιον, άνέκραξεν,
εύρεθεί; παρών, ό Ρενάρ. Αν φύγη;, τετέλεσται. . . . 
Είμαι γνώμη; νά μίταχειρισθή; τά βιαιότερα τών 
μέσων καί, επειδή ή λέδη ίωάννα Γρε'ϋ έγεινεν άφαν
τος, καί δέν ήμπορεϊ; νά έκδιχηθή; κατά τή; άοπα- 

ιγος ταύτης, πρέπει νά φέρη; εύθύ; άπά Ασβρίτζ τήν 
[βασιλόπαιδα Ελισάβετ, καίάν ά Γάϊτ, προσκαλούμε-
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νος νά λύση, τήν πολιορκίαν, ^έν ύπακούση, νά τήν
Οχνατώσης άμέσως δμού με τάν Κουρτεναί είί πή» 
κορυφήν τοΰ Πύργου ποΰ Λονδίνου, παρόντος καί βλε- 
ποντος τοΰ άρχηγ/ύ τών άνταρτών.

— Δεν έγκρίνω ποσώς, κύριε μου, τήν γνώμ,ην σου. 
Δεν διψώ τό αίμα τοΰ Κουρτεναί· σοΰ λέγω μάλις-α 
δτι ή ένθυμησις τών τρυφερών αισθημάτων, τά όποια 
έφθασε ποτέ νά έμπνευση είς τήν καρδίαν μου, άρκεϊ 
>ά μ' έμποδίση τοΰ νά ζητήσω τάν θάνατόν του. Κατά 
δε τής Ελισάβετ, μόνον είς τήν τελευταίαν άνάγκην 
ήμπορώ νά σκληρυνθώ . . . Καί έπειτα, κύριε, ή συμ
βουλή σου δέν μοΰ φαίνεται υπαγόρευσες ϋ-ιούς πολι
τικής. Πράξις τοιαΰτη ήδύνατο ίσως νά έπιτύχη είς τή 
Ισπανίαν άλλ* είς τήν Αγγλίαν δέν έπιτυγχάνει βέ
βαια. Απ’ έναντίας, έτι μάλλον ήμπορεϊ νά έρεθίση, 
καί νά παροργίση μεγάλως τάν λαόν μου κατ’ έμοϋ.

— Φρονίμως κρίνεις, Μεγαλειοτχτη, περί τών 
πραγμάτων, άπεκρίθη ό άρχιγραμματεΰς. Επειτα, έγώ 
έγγυήθην διά τήν ζωήν τοΰ κόμητος τοΰ Δεβονσάϊρ, 1 
καί ο,τι πραχθή κατ’ αύτοΰ, -κατ’ έμοΰ πράττεται- 
Αφοΰ ή Μεγαλειότης Σου, δι’ άποφάσεως αξία; τής 
θυγατράς τοΰ ένδοξου πατρός σου, σκοπεύεις ν’ άντι 
ταχθής κατά τών φατριαστών, δέν φοβούμαι πλέον τί
ποτε.Ο,τι ήμποροΰμεν νά πάθωμεν, είναι ν’άποθάνωμεν· 
καί θ’ άποθάνωμεν πολεμοΰντες υπέρ τής Μεγαλειό- 
τητός Σου.

— Μυλόρδε, άπεκρίθη, άφοΰ έσκέφθη όλίγον, ή βα
σίλισσα, μήνυσε είς τάν κύριον Ερόΐκον Βεδιγγφέλδ νά 
μεταβή μετά μίαν ώραν είς τό παρεκιλήσιον τοΰ Αγίου 
ίωάννου, μέ όλους τούς αξιωματικούς καί στρατιώτας, 
όσους ή άνάγκη τής υπηρεσίας δέν προσκαλει είς τά 
τείχη, καί νά παρευρεθοΰν όλοι είς λειτουργίαν μεγά 
λην, τήν οποίαν θά τελέσης ή Εξοχότης Σου, μέ 
όλους τούς ευρισκομένους σήμερον είς τό φρούριον έκ- 
κ.λησιαστικούς. Μετά την θείαν τελετήν, θά μεταβώ 
είς τήν αίθουσαν τοΰ συμβουλίου, όπου σκοπεύω νά 
φανερώσω τάς αποφάσεις μου,

Β.
Πολύ πρό τής προσδιορισθείσης ώρας, τά παρεκκλή- 

σιον τοΰ Αγίου ίωάννου ήτον πλήρες ενόπλων άνδρών 
μόλις δέ είσήλθεν ή βασίλισσα, βλέπουσα τήν πολε
μικήν ταύτην τοΰ ίεροΰ ναού μορφήν, εκυριεύθη άπό 
γ<ισπκι’>· αίσθημα υπερήφανου χαράς. Εμπροσθεν τή: 
ιερά; τραπέζης ίς-εκαν ό δούξ του Νορφόλκ, οί κομήτες 
τού Αρονδελ καί τοϋ Πεμπρώκ, οί λόρδοι Πάτζετ καί 
Ροτσέπερ,ό κύριος Ερρίκος Βεδιγγφέλδ, ό κύριος Ερρίκος 
Ζελνιγγάμ, αρχηγός τοΰ πεζικού, ό κύριο; Εδουάρδος j 
Βραί, αρχηγός τού πυροβολικού, όλοι φέροντες πανο ί 
πλίαν καί όλοι συγχρόνως έκλιναν γύνυ, ίδόντες είσερ- 
χομένην τήν βασίλισσαν. 0δέ Βεδιγγφέλδ,ώς διοικητής 
τού Πύργου τού ΑονδίνΟυ, προχώρησα; ολίγα βήματα, 
ι’,μοσε, μέ μεγάλην καί ηχητικήν φωνήν, νά ένταφιασθί, 
ύπό τά ερείπια του φρουρίου τούτου, παρα ν’αφήση νά 
είσέλθοον εΐ; αύτό οί στασιασταί. Επειτα, στραφείς 
πρός τόν στρατόν, έπανέλαβε τόν αύτόν όρκον, τόν ό
ποιον καί ώμοσαν όλοι δί’ένθουσιωδών άνευφημήσεων.

— Βλέπεις, κυρία μου, είπε πρός τήν βασίλισσαν, 
ότι έχεις άηόμη ικανούς ύπηρέτας πιστούς, ετοίμου;

νά χύσουν, μέχρι τελευταίας ρανίδος, υπέρ τής Μεγα-Τ 
λειότητός Σου τό αΐμά των.

— Δεν αμφιβάλλω ποσώς, αγαπητέ κύριε Ερρίκε, 
άπεκρίθη βαθέως συγκινηθεισα ή Μαρία, θά συμμεοι 
σθώ τού; κινδύνου; σας, καί, έλπίζω, τήν νίκην σας.

Τότε έλειτούργησεν έπισήμω; ό Γάρδινερ, συλλει- 
τουργούντων τού Β ίννερ, τοΰ Τώνσταλ, τοΰ Φεκκεν- { 
χάμ ,καί άλλων αρχιερέων καί ιερέων. Μετά ταΰτα, ή 
Μαρία, στηριχθεΐσα εί; τόν βραχίονα τοΰ κυρίου έρρί- ( 
<ου Βεδιγγφέλδ, καί διασχίσασκ τό πλήθος, μετέβη 
είς τήν αίθουσαν του συμβουλίου, όπου απήγγειλε τήν 
ίξής ομιλία.·

— ΐϊζεύρετε όλοι ότι στασιασταί τινες τή; κομη
τεία; τοΰ Κέντ ύψωσαν τήν σημαίαν τής ανταρσίας 
κατ’ έμοΰ, καθ’ υμών, μέ σκοπόν, έλεγαν, νά έμ.πο- 
δίσουν τήν ύπα-δρείαν μου μέ τόν βασιλύπαιδα τή; 
Ισπανίας. Αλλ’ ή άτόκρισίς των πρός δύω τών μελών 
τοΰ συμβουλίου, σταλε'ντα πρός αύτού; ώς πρέσβεις, 
άποδεικνύει προφανώς ότι ή ρηθεΐσα υπανδρεία μου 
είναι, όχι αιτία, άλλά πρόφασις τής εγκληματικής 
των διαγωγής- Οιότι, όχι μόνον έζήτησαν αύθαδώς νά 
παραδοθώ είς χεΐρά; των έγώ ή ιδία, καθώς καί ό 
Πύργο; σοΰ Λονδίνου, καί νά μετασχηματισθή κατ’ά- 
ρέσκειαν αύτών τό ιδιαίτερόν μου συμβούλων, άλλ’ά- 
κόμη τολμούν νά ζητήσουν τήν κεφαλήν έ.άς τών 
πασά τή αύλή μου ξένων πρέσβεων.

Μετά τούς λόγο j; τούτους, ψιθυρισμός άγανακτή- 
σεως διεδόθη εις όλην τήν αίθουσαν ή δέ βασίλισσα 
ήκολοΰθησεν ώ; έζής·

— Πολύ καλά γνωρίζετε τά δικαιώματα μου, αγα
πητοί μο> υπήκοοι. Είμαι βασίλισσα σας, καί εί; έμέ 
όλοι ώμόσατε έπισήμω; ύποταγήν καί πίστιν. Επι
καλούμαι μάρτυρα τήν χσιστιανωσύνην ολόκληρον, 
επικαλούμαι τήν μαρτυρίαν αύτών τών ιδίων σας κοι
νοβουλευτικών πράξ'-ων, ότι είμαι κληρονόμος νόμι
μος τοΰ στέμματος τής Αγγλίας. Ο πατήρ μου, ώς 
δέν αγνοείτε, κατείχε το στέμμα τοΰτο κατά δικαίω
μα γένους, καί κατά δικαίωμα γένους περιήλθε 
καί είς έμέ. Πρός τόν πατέρα μου έδείχθητε πάντοτε 
πιστοί καί άφωσιωμένοι υπήκοοι· έχω λοιπόν σταθεράν 
πεποίθησιν ότι τήν αύτήν πίστιν, τήν αύτήν άφοσίο- 

ισιν, θά τηρήσετε καί πρός τήν θυγατέρα του.
— 0 Θεός νά προστατεύσει τήν Μεγαλειότητά Σου! 

ανέκραξαν πανταχόθεν . . . Ζήτω ή 6α<ΐΐλιισχ Μαρία'.
— Αν ήστε αληθώς ό,τι πιστεύω πώς είσθε, άπε- 

νρίθη έντόνως ή βασίλισσα, δέν θά υποφέρετε νά μέ 
θεσουν ύπό κηδεμονίαν οί φατριασταί, καί νά κυβερ
νούν αύτοί έν όνόματέ μου· καί μάλιστα άνθρωπος 
οίηματίας ώς ό Γάϊτ, όστις, άφοΰ άπεπλάνησε μέρος 
των υπηκόων μου, σκοπεύει μέ προφάσεις ψευδείς 
ν’άντικαταστήση, άντι τών νόμων τοΰ Κράτους, δια
τάγματα τής άρεοκείας του, καί ν’άπολύση κατά τής 

(αγαθής μου πόλεως τοϋ Λονδίνου τούς ανέστιου; τού
τους, τάς σπείρας, λέγω, τών άπιστων καί ανόμων 
μαχαιράδων του.

— Κάτω ό Γάϊτ! ανέκραξαν καί πάλιν . . . Κάτ« 
οϊ άντάρται!

— Επειδή μήτηρ ποτέ δέν υπήρξα, ήκολούθησ’ ή 
Μαρία, δέν ανήκει είς έμέ νά είπώ πόσον είναι φυσι
κόν είς τή< μητέρα ν αγαπά τα τέκνα της' άλλά δέν

είναι βέβαια όλιγώτερον φυσικόν είς βασίλισσαν ν’ αγα
πά τούς υπηκόους της. Τό κατ’ έμέ, πιστεύσατέ με, 
τά πρός ΰμας αισθήματα μου είναι αισθήματα αληθούς 
μητρός, καί ευαρεστούμαι πιστεύουσα ότι είς τά αι
σθήματα μου ταΰτα ανταμείβομαι πληρέστατα. 
Συνδεδεμένοι λοιπόν οντες διά τών αδιάλυτων τής 
άμοιβαίας ταύτης αγάπης δεσμών, δέν αμφιβάλλω 
ποσώς ότι εύκόλως θά καταβάλωμεν τού; ολίγους
τούτους στασιαστάς.

Τότε νέα ζωηρά; συμπάθεια; δείγματα διέκοψαν
πάλιν τήν βασίλισσαν, άκολουθήσασαν μετά ταΰτα 
ώς εξής·

— Παρεκτός τούτου, σάς δίδω σήμερον τόν βασι
λικόν μου λόγον ότι, άν αί δύω βουλαί τού κοινοβου
λίου, κατά τήν νέαν των σύνοδον, κηρύξουν ρητώς 
καί άνενδοιάστω; ότι θεωρούν τόν προκείμενον γάμον 
έναντίον είς τά συμφέροντα τού Κράτους, δέν Οά έπι- 
μείνω ούτε είς αυτόν, ούτε εί; όποιονδήποτε άλλον 
αύταί άποδοκιμάάουν. Τώρα λοιπόν, φίλοι μου, θαρ
ρείτε! καί, ώς άνδρες γενναίοι, έγκαρτερεΐτε, μέ τήν 
νόμιμόν σας βασίλισσαν, κατά τών ανταρτών της, 
έχθρών όντων συγχρόνως καί έδικών μου καί έδικών
σας! Εν όνόματι του ϊψίστου, μή τούς φοβήσθε, διότι| 

έγώ δέν τούς φοβούμαι παντάπασιν.
Εύφημίαι ζωηραί καί παράφοροι ήκολούθησαν τήν 

ομιλίαν της ταύτην, ήτις προφανώς παρήγαγε τό πο- 
θούμενον αποτέλεσμα· διότι πολλοί, είσελθόντες αμ
φιρρεπείς κατά τά βασιλικά των φρονήματα, έξήλθαν

τελευταίος ούτος έπεστρεψε πρώτον πρός τούς οικείους 
του νά τού; άναγγείλη τά γενόμενα, καί ότι άπεφά- 
σισε ν’ άκολουθήση τόν Βεδιγγφέλδ είς τόν Πύργον.

— θά πεσης είς κάμμίαν παγίδα, άνέκρ»ξ8ν 6 λόρ
δος Γυιλφόοδ Δώδλεϋ, καί θά χάσης τά πάντα καθ’ ήν 
στιγμήν τά πάντα έμελλες νά κερδήσης.

__ ‘Ησύχασε, άπεκρίθη ό Γάϊτ· άναιμωτί θά νι-
κήσωκεν. ‘Η Μαρία δέν θ’ απεύθυνε πρός έμέ τοιαύ
την ποότασιν, άν δέν έβλεπε βεβαίαν τήν ήττάν της.

— Αλλά πώς τολμά; νά έμπιστευθής είς αύτήν, 
Ιήοώτησεν ό Σουφόλκ.

— 0 κύριος έράΐκος Βεδιγγφέλδ γίνεται έγγυητής 
τής πίστεώς της· περί δέ τή; πί?εω; αύτού δέν αμφι
βάλλω παντάπασι, διότι γνωρίζω τόν χαρακτήρά 
του . . . Υγιαίνετε, μυλόρδοι· έντός μιάς ώρας μ’έξ- 

αναβλεπετε.
__ Πολύ αμφιβάλλω άν θά τόν ίδώμεν πάλιν,

είπεν ό Γυιλφόρδ πρός τόν δούκα, ένώ ά Γάϊτ έμβαι- 
νεν είς τήν λέμβον τού Βεδιγγφέλδ.

Οταν ό κύριος Θωμάς είσήχθη ένώπιόν της, ή βα
σίλισσα έκάθητο άκόμη μεταξύ τού Γάρδινερ καί τοϋ 

Σίμωνος Ρενάρ.
1 '— έστειλα, τοϋ είπε, προδότα, άποστάτα, νά σε
ζητήσω, θέλουσα νά μάθω διατί διεγείρεις είς τά 
όπλα τού; υπηκόους μου έναντίον τής έξουσίας μου. 

— Δεν είμαι, άπεκρίθη, ούτε προδότης ούτε άποςά- 
Οερμοί βασιλόφρονες· τό άτρόμητον ’ήθος τής Μαρίας της, καί περί τούτου διεμαρτυρήθην ήό'η, κυρία μου, 
ηλέκτρισε καί τού; δειλοτε'ροϋς. 0 φιλοπόλεμος μάλι- εΐς ένα τών απεσταλμένων τής Μεγαλειότητός Σου.

στα ένθουσιασμός της έδιδεν εΐς τήν μορφή/ της χα
ρακτήρα κάλλους αρρενωπού, προξενήσαντα θαυμασμόν
πολύ» είς τούς περιεστώτας.

— Κυρία μου, τής είπεν δ Βεδιγγφέλδ, έδείχθη;
σήμερον άξια θυγάτηρ τού Η Ερρίκου.

— Θέλουσα νά δειχθώ καί είς τό έξης θυγάτηρ
του, κύριε Ερρίκε, έπανέλαβε χαμογελώσα, σκοπεύω 
νά έγκαταλειφθώ έξ άλοκλήρου είς τήν πίστιν σου.

— Δικαιοσύνην αποδίδεις εϊς έμέ, Μεγαλειοτάτη, 
άπεκρίθη ό γηραιός ιππότης . . . Τώρα, κυρία μου, 
άν έχω τήν άδεια/ τής Μεγαλειότητός Σου, πηγαίνω,I 
μέ τού; γενναίους συφρατιώτας μου, νά έπισκεφθώ καί 
νά ένδυναμώσω τά οχυρώματα. Μετά τήν ομιλίαν τής 
Μεγαλειότητός Σου, κάνΰ; δέν θά σεισθή άπό τήν 
θέσιν του. *

Μείνασα εις συνδιάλεξιν μέ τόν Γάρδινερ καί μέ 
τόν Σίμωνα Ρενάρ, ή βασίλισσα ένησχολήθη περί δια
φόρων αναγκαίων πραγμάτων. Μεταξύ άλλων, διώρισε 
διοικητήν του άστεως τόν λόρδον Γουλιέλμον όβαρδ, 
συνεργάτην «χοντα τόν λόρδον δήμαρχον κύριον Θωμαν, 
Χαϊτ· αρχιστράτηγον δέ διώρισε τον κόμητα τοϋ; 
Ηεμπρώκ. Τά κατεπείγοντα ταύτα διατάγματα δέν 
είχαν είσέτι ύπογραφή, όταν ό κύριος Ερρίκος Βε- 
διγγφέύδ ηλθεν άναγγέλλων ότι ό στρατός τού Γάϊτ 
είχε φθάσει είς Σουθγώρκ, καί έστρατοπεδευσε πλη
σίον τή; λεγομένης Γεφύρας του Λονδίνου. Μετά σκέ- 
ψ5· ώριμον, άπεοάσισαν νά προτείνουν συνεντευζιν μετά 

βασιλίσσης ti; τόν αρχηγόν τούτον τών ανταρτών,! 
ζ-αί ι. Βεδιγγφέλδ έπεφορτίσθη νά φέρη πρό; αύτόν 
την -„·>,{ τούτου πρότασιν.

Βραχείας δέ συνδιαλέξεως γενομένης, εΐς τάς όχθας
τού Τακέσεως, μεταξύ αυτού καί τού Θωμά Γάϊτ, ό 

·-'----- ·-- —Λ---------1------

Είμαι αντιπρόσωπος τής άμάδος τών υπηκόων σου, 
οίτινες, άποκρούοντες τήν υπανδρείαν σου μέ τόν βα- 
σιλόπαιδα τής Ισπανίας, καί βλέποντές σε κωφεύου- 
σαν είς τά; ταπεινά; παραστάσεις όσαι έξ όνόματός 
των καθυπεβλήθησαν είς τήν Μεγαλειότητά Σου, έχουν 
άπόφασιν νά τάς παρουσιάσουν οί ίδιοι.

— Α! Θεέ μου! άνέκραξεν έμμανώ; ή Μαρία . . . 
Φαντάζεσαι λοιπόν, ή κανείς έκ τών υπηκόων μου 
φαντάζεται νά διάθεση κατά τό δοκοΰν τά τή; έκλο- 
γή; τοΰ νυμφίου μου ·, · · . Αλλά τοΰτο είιαι αδέ
ξιο; πρόφασις. Αληθή; σας σκοπός είναι ή ανατροπή 
τής κυβερνήσεώς μου, ή έκθρόνισίς μου. Θέλετε νά 
φέρετε είς τόν θρόνον τήν βασιλόπαιδα Ελισάβετ, ή, 
έν ελλείψει τής αδελφής μου, τήν λέδην Ιωάνναν 

Γρέϋ.— θέλω νά ύποστηρίξω, νά διατηρήσω τήν εξου
σίαν σου, κυρία μου" αρκεί νά παραδεχθή; τά; αίτη

σε ς μου.— /νά πάροδε γάώ τάς αΐτήσια: σου ! έπανέλαβε 
χτυπούσα τόν πόδα, ενώ φλόγας έτόξευαν οί οφθαλ
μοί της . . . Πρώτην φορά/ σήμερον άπευθόνονται 
πρός εμέ τοιούτοι λόγοι, καί θά ηναι βέβαια ή τελευ
ταία . . . Θεέ μου πανάγαθε ! . . . Καί ποϊαι είναι

λοιπόν αί αιτήσεις σου ·, Λέγε !
— ΐδού, κυρία μου, άπεκρίθη θαρραλέω; ό Γάϊτ.

Ζητώ τήν θέσιν τσϋ τδιοι^ιν ,τοΰ τοΰ Πύργου τοΰ Λον- 
όίνου, τήν φρουράν τοΰ βασιλικού προσώπου σου, τόν 
μετασχηματισμόν τού ιδιαιτέρου συμβουλίου coy, καί 
τήν κεφαλήν τού μισητού εύνοουμένου σου Σίμωνος 
^ενάρ. ’



·— Δεν ευχαριστείσαι μέ όλιγώτερα; έπανελαβεν ει- 
ρωνικώς.

— Αδύνατον, κυρία μου.
— Παρακαλώ τήν Μεγαλειότητα Σου νά μού δώσης 

τήν άδειαν νά τιμωρήσω τήν αύθάδειαν τοΰ τολμηρού 
τούτου λη,στοϋ, ανέκραξε πλήρης θυμού ό Σίμων έενάρ.

— ‘Ησύχασε, κύριε, άπεκρίθη μεγαλοπρεπώς ή: 
βασίλισσα . . . Τώρα, σϋ, Γάϊτ προδότα, ακούσε καί 
τοΰ; έδικούς μου λόγους. Κανείς ποτέ δεν έπέβαλε 
συνθήκας εις τόν πατέρα μου· καί, ομνύω είς τήν 
μνήμην του, κάνεις ποτέ καί εις εμέ δέν θά έπιβάλη. 
Αποκρούω λοιπόν τάς προτάσεις σου· καί, άν ό πιστός 
μου θεράπων κύριος Ερρίκος Βεδιγγφελδ δέν σού είχε 
δώσει εις έγγύησιν τόν λόγον τής τιμής του, έξ- 
ερχόμενος άπό τήν αίθουσαν ταύτην, τής καταδίκης 
τόν δρόμον θά ευρισκες. Φύγε μακράν τών όφθαλ- 
μών μου . . . Ακούσε και τούτο. Επειδή εις τήν καρ- 
δίαν μου υπερισχύει τής αΰστηρότητος ή έπιείκεια,διά
λυσε τόν στρατόν σου, καί σπεύσε νά ΰποταχθής· τό
τε, ήμπορώ νά σέ συγχωρήσω. Αλλως, τίποτε δέν 
ήμπορεϊ νά σέ σώση.

— Είς ποώτην άλλην μας συνεντευξιν, κυρία μου, 
ήμπορεϊ; ν’ άλλάξης ευκόλως υρος . . . Αναχωρώ.

Καί, ταύτα εϊπών, έπροσκύνησε καί έξήλθεν όμού μέ 
τόν Βεδιγγφελδ.

— Δέν θά τόν άφήσης βέβαια νά φύγη, Μεγαλεω- 
τάτη; ήρώτησεν έκθαμβος ά Ρενάρ.

— Κακώς περί εμού κρίνεις, ό λόγος μου πρέπει 
νά ήναι ιερός, καί εις προδότην ακόμη. I

— Α! παρά πολύ εύλαβεΐσαι τά τοιαύτα,κυρία μου ! 
Αιπρός τοιούτους κακούργους ΰποσχέσεις δέν είναι ποσώς 
ύποχρεωτικαί . . . Δός μου, κυρία μου, τήν άδειαν νά 
τόν ακολουθήσω ... ‘Η κεφαλή του, ριπτομένη άπό 
τά ΰψη τών επάλξεων εις τους πόδας τών συντρόφων 
του, θά τούς καταστρέψη ταχύτερα, παρότι δύναται 
νά πράξη τούτο ό στρατός σου ολόκληρος.

— Σού είπα οτι αύτά δέν ήμπορεϊ νά γείνη.
— Τότε, είπε καί έσηκώθη εύθΰς, άναλαμβάνω 

εγώ τήν ευθύνην τής αύστηρας ταύτης, άλλα σωτη- 
ριώδους πράξεως.

— Να μέ παρακούσης ! . . . Σέ διατάσσω νά μεί- 
νης αυτού.

— Η Μεγαλειότης Σου θά μετανοήσής διά τήν 
παράκαιρου ταύτην έπιείκειαν.

— Ποτέ δέν θά μετανοήσω διότι εφύλαξα τόν λό-ί 
γον μου. . . . Αλλ’ ιδού ό διοικητής επανέρχεται . . . 
Καί λοιπόν, Βεδιγγφελδ, ό αποστάτη; άνεχώρησε;

— Μάλιστα, κυρία μου' άλλ’ έπρεπε νά κάμω χοή- 
σιν όλης μου τής εξουσίας, ώστε νά μή τόν κατακερ
ματίσω] ή παροργισθεΐσα φρουρά.

— Χαίρω οτι τόν συνώδευσες καί τόν έπροφύλαξες 
άπό πάσαν βίαν . ... Δ'έν ήθελα, καί διά τόν ώραιό- 
τερον άκόμη τού στέμματός μου άδάμαντα, νά πάθη 
ό άνθρωπος ούτος τό παραμικοόν . . . Δός μου τήν χεϊ- 
ρά σου, κύριε Ερρίκε. Θέλω νά περιέλθω τά τείχη, 
καί νά ζωπυρήσω τά πύρ τής ανδρείας είς τάς καρ
διάς τών πιστών μου στρατιωτών.

— Θά έκτεθής εις κίνδυνον, κυρία μου.
— Ελα, έλα. Είς τήν θυγατέρα έρρίκου τού Η ά 

φόβος δέν επιτρέπεται.

γ« I
Τήν ίπαύριον, δύω ώρα; πρό τής ήμέρας, ήρχισεν η ' 

κατά τού Πύργου τού Λονδίνου έφοδος. Η Μαρία, τι- 
ναχθεϊσα άπό τήν κλίνην της, ένδύθη ταχέως, καί, 
συνοδευομένη άπό τόν Γάρδινερ καί τόν Ρενάρ, έπή- 
γεν είς τού διοικητού. ό κύριο; έρρϊκος Βεδιγγφέλδ 
επεριστοιχίζετο άπό αξιωματικούς λαμβάνοντας τάς- 
δίηγίας του, καί άπό στρατιώτας διά τών όποιων 
έστελλε διαταγάς είς διαφόρους σταθμάρχας. όταν 
είδε τήν βασίλισσαν, έπροχώρησε καί ήθέλησε νά γο
νατίσω)· [άλλ’ ή Μαρία ένευσε πρός αυτόν νά εξακολού
θηση τό έργον του- έπειτα, στραφεϊσα πρός τού; άνα- 
χωρούντας στρατιώτας, είπε πρός αύτού;·

— Διακοινώοατε είς τού; συστοατιώτας σας ότι 
θά συμμερισθώ τού; κινδύνους σας. Θά ήμαι παντού, 
θά ημαι τό παν κάμμία ώραία πράξι; δέν θά μείνη 
άπαρατήρητος· καί, καθώς παραδειγματική τιμωρία 
αναμένει τούς άποστάτας τούτους, οίίτω μεγαλοπρε
πείς άμοιβαί αναμένουν τού; άνδρείους, χάριν τών ο
ποίων θά δυνηθώ νά τιμωρήσω. Οστις μοϋ φέρη τήν 
κεφαλήν τού Γάϊτ θά γείνη ιππότης διά τής ιδίας μου 
χειρός, καί προσέτι κύριος τών κτημάτων όλων τού 
προδότου . . . Εμπρός λοιπόν, άνδρεΐοί μου! Είς τά 
τείχη ! Κυττάξατε νά ύπερασπισθήτε γενναίως τήν 
βασίλισσαν σας, τήν θυγατέρα τού ενδόξου Ερρίκου 
τού Η, τού όποιου ή εστεμμένη σκιά περειπταταε επί 
τού φρουρίου τούτου,έμψυχόνουσα τάς καρδίας καί δι- 

Ιευθύνουσα τά όπλα σας ! Πολεμήσατε άνδρείως, διότι 
υπέρ τής δικαιοσύνης πολεμεΐτε !

Τάς λέξεις ταύτας έπρόφερε μ.’ ενθουσιασμόν, τού 
όποιου τό πύρ διεκοινώθη έν άκαρεΐ είς τούς άκροατάς 
της, καί αύτοί τό μετέδωκαν άπό τών άκρων είς τά 
άκρα τών τειχών.

Εύρίσκετο άκόμη είς τά δώμα τού διοικητού ή βα
σίλισσα,όταν ήκούσθησαν καννονοβολη'ματα· καί μετ’ό- 
λίγον, ήλθαν καί άνήγγειλαν ότι ό Πύργος προσεβάλ- 
λετο πανταχόθεν. Τής φήμ.ης ταύτης, τής άγγελίας 
ταύτης άκουσθείσης, μεταβολή αιφνίδια έγεινεν εις 
τήν φυσιογνωμονίαν της,καί οί παρευρεθέντες παρετήρη- 

ίσαν ϊπ αύτής τήν τρομεράν εκείνην έκφρασιν, ήτις, είς 
περιστάσεις τινάς, έπάγονεν άπό φοίκην τού; περιστοι
χίζοντας Ερρίκον τόν Η.

— 0 ! διατί δέν είμαι άνήρ ! ανέκραξε* διατί δέν' 
Ιήμπορώ νά τιμωρήσω τού; κακούργους τούτους διά 
τής ίδιας μου χειρός! Αλλ’ άν κατά γυναικός πο
λεμούν, θά μάθουν οτι δέν πολεμούν κατά χαύ
νου καί έκτεθηλυμένου δντος............ Κύριε Ερρίκε
Βεδιγγφέλδ, ένα μόνον λόγον έχω νά σού είπώ. όποια- 
δήποτε ήναι ή έκβασις τής μάχης, συμβιβασμόν δέν 
θέλω ν’ ακούσω. Ζωήν μή χαρίσης εις τούς άντάρτας! 
έξολόθρευσέ τους μέχρι τοΰ τελευταίου! Δέν είναι πλέον 
ύπήκοοί μου, τέκνα μου· είναι ξένοι, είναι έχθροί. ός 
τοιούτους πρέπει νά τούς μεταχειρισθής.

— Καί άν έγώ φονευθώ, κυρία μου, ποιος θά μέ 
όιαδεχθή είς τήν αρχηγίαν;

— Η βασίλισσα...............Αλλά τό τοιοϋτο δέν
συμβή, άξιε μου Βεδιγγφέλδ.................Πήγαινε, .αί
μάχου άνδρείως ύπέρ τής βασιλίσσης σου, -»ωτερ 
τής αγίας καθολικής πίστεως, τήν όποιαν άμσ>"ερ»ι

Λρεσβεύομεν, καί τήν όποιαν οι άποστάταί ούτοι καί 
αιρετικοί ζητούν νά καταστρέψουν. Πήγαινε, καί ή 

Παναγία νά σέ προστατεύση !
— Υπακούω, κυρία (*ου . . . καί ώστόσον ή καρδία 

μου λέγει οτι ή άληθνωή θίσις μου είναι πλησίον τής 

Μεγαλειότητός Σου.
— Α ! πόσαι αργοπορία» ! . , . . Αρκετόν καιρόν 

έως τώρα έχασες έδώ, ίππύτα. Δεν άκούεις λοιπόν τήν 
βροντώσαν καί προσκαλούσάν σε φωνήν τών πυροβό
λων; . . . Δέν άκούεις τάς κραυγάς ταύτας ; ... Είς 
τήν θέσιν σου, κύριε ! καί, νά ζής, μή τήν έγκαταλί- 
πη;! . . . Στάσου! έπανέλαβε βλέπουσα αυτόν άπο- 
μακρυνόμενον μέ κατζ,φίς πρόσωπον . . . Σκοπόν δέν 
είχα νά σέ λυπήσω, κύριε έρρϊκε . . . Προθυμία ητον) 
παραπολλή έκ μέρους μου, τίποτε άλλο . . . πλήν, ώς 
.πιστός είς εμέ, θά μέ συγχωρήσης, είμαι βεβαία,άγα- 
πητέ Βεδιγγφέλδ .. . Πήγαινε, φίλε μου . . . βλεπό- 
μεθα πάλιν νικηταί, ή δέν βλεπόμεθα πλέον.

— Βλεπόμεθα πρό τού τέλους τής ήμέρας, κυρία 
μου, έπανέλαβε ζωηρώς ό γέρων πολεμιστής, εμψυ
χωθείς κσεΐ παρηγορηθείς διά τών τελευταίων λόγων) 

τής Μαρίας.
Καί παρευθύ; έξήλθεν.
— Αν κατά περίστασιν ή τύχη κηρυχθη κατά τής 

Μεγαλειότητός Σου, είπεν ό Ρενάρ, καί οί άποστάταί 
κυριεύσουν τό φρουρών, δύναμαι νά σώσω τήν Μεγα- 
λειότητά Σου άπό τάς χεΐράς των. Γνωρίζω διέξοδον 
υπόγειον, φέρουσαν είς τό άντικρυ μέρος τών τάφρων, 
καί εις τήν είσοδον αύτής έθεσα φρουράν ασφαλή.

— Καί άν άκόμη ή περίστασις τήν όποιαν υποθέ
τεις συμβή πραγματικώς, άπεκρίθη, ένώ έλπίζω νά 
μή συμβή τίποτε, πάλιν δέν θά φύγω. Ενόσω μένει 
λίθος έπί λίθου είς τό φρούριον τούτο, δέν θά παρα- 
δοθή· ένόσφ ζή ή Μαρία τής ’Αγγλίας, δέν θά λειπο- 
τακτη'ση . . . Διά τής προσεχούς επιστολής σου πρός 
τόν κύριόν σου τό» βασιλόπαιδα, είπε του ότι ή μέλ- 
λουσα αύτού σύζυγος έδείχθη άξια τού μελετωμένου 
γάμου, τουλάχιστον διά τής άποφάσεώς της.

— Βέβαια θά τού γράψω ολην τήν ηρωικήν τής 
Μεγαλειότητός Σου γενναιότητα' πλήν ήθελα, δι’ άγά- 
πην αύτού τούλάχιστον, άν όχι τής ιδίας σου ζωής, 
μεγαλόψυχε βασίλισσα, νά μ.ή θελήσης νά έκθεση; τάς 
πολυτίμους ήμέρας σου εις κίνδυνον.

— Είς τα τείχη! ανέκραξε ρίπτουσα πλάγιον βλέμμα 
έπ’αύτού. Ας μέ άκολουθη'σουν μόνον όσοι δέν φοβούν
ται νά ίδούν τούς άντάρτας τούτου; κατά πρόσωπον 

Καί έμβήκεν είς στενήν καί.έλικοειδή κλίμακα, φθά- 
νουσαν . εις τάς έπάλξεις, όπου τήν ήκολούθησα» τρέ
χοντες ό πρέσβυς καί ό άρχιγραμματεύς. Καί κατ’ άρ- 
χάς μέν περιέφερεν έπί τοΰ έμπροσθεν αύτής φοβερού 
θεάματος τό άπαθές βλέμμα γηράσαντος εις τούς 
πολέμους στρατηγού. Μετά ταύτα, άφού είπε λέ
ξεις τινάς ένθαρρυντικάς είς τούς στρατιώτας,- διέ
ταξε μέ σταθεράν φωνήν ενα τών άξιωματικών, πα- 
ρευρεθέντα πλησίον της, νά τήν όδηγήση διά τών 
’πάλξεων. Ενώ δέ, προηγουμένου αύτού, διήρχετο τά 
Τ|ίχη με βραδέα βήματα, καί έστεκεν άπό καιρόν είς 
καοόν παρατηρούσα τά κινήματα τών πολιορκητών, ή 
διεγ(ρΟυσα τήν τόλμην τών πολιορκουμένων, αί πλη
σίον ιΰτής άντηχούσαι εύφημίαι τών δευτέρων εϊλκυ-

σαν τών πρώτων τήν προσοχήν, δθεν ματαίώς δ 
Γάϊτ διέταττε νά παύση πάσα προσβολή κατά τήν 
διάβασιν τής Αύτής Μεγαλειότητός- σφαίρα» καί βέλη 
ήρχισαν αμέσως νά πίπτουν ώς χάλαζα περί αύτήν. 
Ματαίω; καί ό Γάρδινερ τήν έπρότρεπε ν’ άναχωρήση· 
ή Μαρία ήκολούθει τήν έπίσκεψίν της μέ τήν αύτήν 
άταραξίαν, καί χωρίς ποσώς νά βραδύνη τό βήμά της, 
όταν αίφνης ό οδηγός αύτής έπεσεν ένώπιόν της.

— έπληγώθης; άνέκραξεν άδημονοΰσα.
| — Θανατηφόρως, Μεγαλειοτάτη . , . Αλλοίμονον !
όλίγον θά μ' έμελεν, άν είχα ζήσει έωσύτου ΐδώ καί 
χαρώ τήν νίκην σου . . . Οταν οΐ άλλοι ήσπάζοντο 
τήν παράνομον βασιλείαν, έγώ έπεκαλούμην τήν νομι
μότητα . . . Καί . . . μέ τάίδια αισθήματα . . . 
άφίνω τήν τελευταίαν μου πνοήν . . .

— Καί ονομάζεσαι;
— Γιλβέρτ . . . Είμαι έγγονος τής . . . τής Γών- 

νωρ Βράζ.
Καί άνεσηκώθη μέ δυσκολίαν πολλήν, άκουμβών έπί 

τού άγκώνός του' έπειτα, μέ χεΐρά τρέμουσαν, σείων 
ίτό ξίφος του ύπεράνω τής κεφαλής του'

— Ζήτω ή βασίλισσα Μαρία! έμουρμούρισε.
Καί έξέπνευσεν.
0 Γάρδινερ, ωφεληθείς άπό τήν ταραχήν είς τήν 

οποίαν ή σκηνή αυτή έρριψε τήν Μαρίαν, τήν έσυρε 
μακράν τών τόπων έκείνων, καί την έπανέφερεν είς τά 
βασιλικά δώματα.

ΪΙ νίκη κατά πρώτον έκηρύχθη ύπέρ τών άνταρτών, 
οϊτινες άπέκρουσαν τόν κόμητα τού Πεμπρώκ εις μίαν 
τών έξόδων του. Αλλά, περί τό έσπέοας, έβιάσθησαν 
νά λύσουν τήν πολιορκίαν, φονευθέντων πολλών εξ 
αύτών· καί οί δύω κορυφαίοι άρχηγοί των, Γάϊτ καί 
Δώδλεϋ, οϊτινες ήλπιζαν νά έμβούν νικηταί είς τόν 
Πύργον τού Λονδίνου, έμβήκαν αιχμάλωτοι. 0 Σουφόλκ 
έσώθη διά τής φυγής. Τήν καταςφοφήν αύτήν μαθούσα, 
ή βασίλισσα άνέκραξεν

— Απειράκις σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου ! όχι τόσον 
διότι μ’ ήλευθέοωσες άπό τούς έχθρούς μου, όσον δώτ» 
μοΰ έδωκες τήν δύναμιν νά θριαμβεύσω κατά τών 

εχθρών σου !
Μετά ταύτα, έπροσκάλεσε τόν διοικητήν καί τού 

είπε·
— Κύριε έρρϊκε Βεδιγγφέλδ, μολονότι καί σήμε

ρον, καθώς πάντοτε, έξεπλήρωσες τά χρέη σου ώς άν
θρωπος καί γενναίος καί συνετός, τά χρέη ταύτα θά 

παύσουν πρός καιρόν.
— Είμαι έτοιμος ν’ άκολουθήσω τάς προσταγάς 

τής Μεγαλειότητός Σου.
— Πρέπει χωρίς αργοπορίαν νά μεταβής εϊς Ασβρίτζ, 

καί νά συλλαβής τήν βασιλόπαιδα Ελισάβετ. Ιδού ή 
περί τούτου εντολή, φέρφυσα τήν υπογραφήν μου. Συν
οδέυσε την έδώ, είτε νεκράν είτε ζώσαν.

— Καί πώς, Μεγαλειοτάτη! είς εμέ αναθέτεις τοι-

αύτην θλιβεράν έντολήν ;
— Τήν έντολήν γαύτην είς σέ μόνον δύναμαι νά 

εμπιστευθώ. “ *
— Χρέος μου είναι νά υπακούσω όταν ή Μεγαλειό

της Σου διατάττης· πλήν ... /
—Πρέπει, τό επαναλαμβάνω, ν’άναχωρήσης άμέσως.
0 Βεδιγγφέλδ έπροσκύνησε περίλυπος· καί, άφού ή
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βασίλισσα τοΰ εδωκε τάς τελευταίας όδηγι’ας της, άνε
χώρησε νά έτοιμασθή διά τό διαταχθεν εΐς αύτόν 
ταξείδιον.

Δ'·
Τό έσπέρας τίς ακολούθου ήμε'ρας, πλοιάριον άπό 

ενα μόνον κωπηλάτην όδηγούμενου, έστάθη έμπροσθεν 
του Πύργου τοΰ Λονδίνου. Εί; τήν πρύμνην του έκά
θητο άνθρωπος, δς-ις εύκόλω; έγνωρίζετο δτι ήτον γυνή, 
άν καί έπεριτυλίσσετο μέ μανδύαν μακρόν καί π^α- 
τύν, καί διά τής κορδύλης αύτοΰ έσκεπάζετο ή κεφαλή. 
Οί στρατιωτικοί σκοποί, ύποπτεύοντες, διέταζαν τόν 
κωπηλάτην νά μή πλησιάση· άλλ’ ούτος άπεκρίθη με
γαλοφώνως·

— Αποστάτης είναι, καί έρχεται νά προσκύνηση.
Τότε, πλησιάσαντος καί όλίγας λέξεις είπόντος τοϋ 

σταθμάρχου, έσυγχωρήθη είς τό πλοιάριον ν’ άράξη· 
καθ’ ήν δέ στιγμήν ή γυνή εκείνη έπάτησεν εί; τήν ό
χθην, ό άζιωματικός άμέσως τήν έγνώρισε, καί με 
φωνήν σιγαλήν, έμφαίνουσαν βαθυτάτην συμπάθειαν, 
τής είπεν

—Αλλοίμονον ! τί θέλεις έδώ, κυρία μου;... Κάν
εις περισσότερον άπ’έμέ δέν λυπεΐται διά τάς δυστυ
χίας σου.' Ηθελα νά σέ ωφελήσω, ήθελα νά σέ σώσω· 
αλλά τοΰτο ύπερβαίνει τάς δυνάμεις μου . . . Διατί, 
ώ εϋγενής μου κυρία, ώ! διατί ήλθες έδώ;

— ‘Η άπόφχσίς μου, κύριε, άπεκρίθη, θά σοΰ άπο- 
δείξη ότι δέν έπιθυμώ ν’ άποφύγω τήν ποινήν της 
όποιας έφάνην άξια· έρχομαι νά παραδοθώ μόνη μου 
είς τήν βασίλισσαν. Αλλ’ άν έχης αληθώς διάθεσιν 
νά μέ ώφελήσης, ήμπορεΐς νά πράξης τοΰτο χωρίς νά 
ένοχοποιηθής, χωρίς νά παραβίασης είς τό παραμι
κρόν τά χρέη σου. Πρόκειται νά δώσν,ς εύθύς τήν έπι- 
στολήν ταύτην είς τήν Μεγαλειότητά Της, άλλά νά 
τήν δώσης είς τάς ιδίας χεΐράς της.

— Τό πράγμα ίσως δέν θά ηναι τόσον εΰκολον· 
διότι τήν ώραν ταύτην ή Αύτής Μεγαλειότης εύρίσκε- 
ται είς συμβούλιον μέ τόν άρχιγραμματέα καί μέ τόν 
πρέσβυν τής Ισπανίας· ή δέ στιγμή μοΰ φαίνεται ιδίως 
ακατάλληλος, διότι . . . πρέπει νά σοΰ τό ειπώ, κυ
ρία μου; . . . έτοιμάζεται νά ύπογράψη τάς άποφάσεις 
τής κεφαλικής καταδίκης τών άνταρτών.

— Διά τοΰτο μάλιστα, έπανέλαβεν ή Ιωάννα, διά 
τοΰτο μάλιστα πρέπει νά λάβη εύθύς τήν έπιστολήν. 
Αναδέχεσαι τό βάρος τοΰτο, κύριε; έπρόσθεσε μέ δφος 
ΐκετικόν.

— Τήν δίδω, μάλιστα, κυρία μου.
— Α ! όλαι τοΰ ϊψίστου αί εύλογίαι νά ένωθοΰν 

έπί τής κεφαλής σου!
0 αξιωματικός, άφοΰ διέταξε τούς στρατιώτες του 

νά φέρωντχ?ι μέ σέβας καί εύλάβειαν πρός αύτήν, λα
βών τήν επιστολήν, άπεμακρύνθη.

Μεθ’ ήμίσειαν ώραν, επανήλθε.
— Κυρία μου, είπεν, έχω διαταγήν νά σέ οδηγή

σω έμπροσθεν τής Μεγαλειότητός Της.
Οταν έμβήκεν ή Ιωάννα, ή Μαρία έκάθητο πλη

σίον τραπέζης μέ τόν Γάρδινερ καί μέ τόν Σίμωνα 
Ρενάρ. Η Ιωάννα, εκδυθείσα τόν περιτυλίσσοντα αύτήν 
μέγαν μανδύαν, έδραμε καί έπεσεν εΐς τούς πόδας 
της. Επειτα, ύψώσασα πρός τήν βασίλισσαν όφθαλ

μούς πλήρεις δακρύων, καί άπλώσασα τού; βραχίονας, 
έμεινε κατά πρώτον άκίνητος, άφωνος καί έγγύς ούσχ 
νά πνίγη.

— Κυρία μου, έτραύλισεν όταν άνέλαβε τήν χρήσιν 
τοΰ λόγου, έρχομαι νά ζητήσω έλεος . . .

— Ελεος! έπανέλαβε περιφρονητικώς ή Μαρία . . . 
Δικαιοσύνην θά λάβης, καί όχι έλεος.

— Οΰτε αξίζω οΰτε έπιθυμώ τήν εύσπλαγχνίαν 
σου, κυρία μου. Μολονότι άκουσίω;—τόν Θεόν έπικα- 
λοΰμαι μάρτυρα — ,ήμάοτησα βαρέως ενώπιον τής Με
γαλειότητός Σου, καί μέ χαράν σχεδόν περιμένω τήν 
άνήκούσαν είς έμέ ποινήν.

— Τί θέλεις λοιπόν άπ’ έμέ; Επειδή έσπευσες νά 
ύποταχθης, ένόμισα δίκαιον νά σέ άκροασθώ* πλήν 
λέγε σύντομα. Εχω νά ένασχοληθώ περί ουσιωδών υπο
θέσεων, καί είς τήν καρδίαν μου δέν χωοοΰν πλέον 
ίκεσίαι καί θρήνοι.

— Α! μή τό λέγης αύτό, χαριεστάτη κυρία μου! 
Η καρδία γυναικός δέν ήμπορεϊ νά κωφεύση είς τήν 
θρηνούσαν φωνήν άλλης γυναικός, καί πολύ όλιγώτερον 
ή καρδία βασιλίσσης έλεήμονος, ώς τής Μεγαλειότη
τός Σου . . . Δεν επικαλούμαι ύπέρ έμοΰτήν εύσπλαγ- 
χνίαν σου, κ^ρία μου.

— Αί! καί ύπέρ τίνος λοιπόν;
— ϊπερ τοΰ συζύγου μου.
— Α! ναί δά; άπεκρίθη μέ τόνον ψυχρόν καί πι

κρόν ή Μαρία . . . περί τής κατ’ αύτοΰ κεφαλικής άπο- 
φάσ&ω; ενησχολούμην.

— Δέν επιχειρώ νά τόν δικαιολογήσω, κυρία μου, 
άπεκρίθη ή Ιωάννα προσπαθούσα νά κρύψη τήν ταρα
χήν της· διότι τό έγκλημά του είναι αδικαιολόγητον, 
καί ή λύπη μου είναι ίση μέ τήν άγανάκτησιν τής Με
γαλειότητός Σου. Αλλ’ είμαι πεπεισμένη ότι, ώ; γεν
ναία καί μεγαλόψυχος, δέν ήμπορεΐς νά ησαι τόσον 
φιλέκδικος· δτι δέν θά καταδεχθής νά καταπατήσης 
εχθρόν πεπτωκότα, καί οτι, άφοΰ ή δύναμις τοΰ νόμου 
ύπερίσχυσε, γλυκεία θά ηναι είς τήν καρδίαν σου τής 
έπιεικεία; ή φωνή. Εγώ λοιπόν, κυρία μου, μέ μεγά
λην μου δυσαρέσκειαν, πρόσχημα άπλοΰν έχρημάτισα 
τής τελευταίας άποστασία;. Μολαταύτα, ό θάνατός 
μου άς σ’ έξιλεώση· θάνατο; άναγκαϊος, διότι τώρα, 
ε’νόσω ζώ, ή ήσυχία τής Μεγαλειότητός Σου θά δια- 
ταράττεται. Οί/.οθεν όμως ό σύζυγός μου δέν έχει 
κάνέν δικαίωμα, οΰτε πρόφασιν απλήν δικαιώματος, 
επί τοΰ στέμματος- όθεν, άφοΰ άπαλλαχθής άπ’ έμέ, 
δέν θά έχης πλέον άφο μήν νά φοβηθής άπ’αύτόν. 
H ε’ξέτασις τή; διαγωγής μου ά; σέ ,βεβαιώση περί 
τής ειλικρίνειας τών λόγων μου. ήδυνάμην νά κατα
φύγω είς τήν Γαλλίαν· δέν ήθέλησα, διότι εγνώριζα 
ύπό ποιους όρους έμελλα νά εΰρω έκεϊ υποδοχήν, 
έπειδή δέ εγνώριζα έπίσης ότι ό θάνατος τοΰ Δώδλεΰ 
δέν σ’ ένδιέφερε τόσον, όσον ό θάνατος τή; ίωάννας, 
ήλθα νά σοΰ προσφέρω τήν κεφαλήν τής ίωάννας ώς 
άντάλλαγμα τής κεφαλής τοΰ Δώδλεΰ . . . Σέ παρα
καλώ, κυρία μου, άν αισθάνεσαι συμπάθειάν τινα πρός 
έμέ, μετάφερέ την είς αύτόν· είς έμέ δέ, άς στραφ" 
όλη ή όργή τήν όποιαν διήγειρεν εΐς τήν ψυχήν τι» 
Μεγαλειότητός Σου ή εγκληματική αύτοΰ άπόπειρα 

— Ιωάννα, άνέκραξε βαθε'ως κατανυχθεΐσα ή βα
σίλισσα, αγαπάς πολύ τόν σύζυγόν σου!

'TVJV ενίΟΊίν CQU p-fc ·;«χ uwu**»».------
τούς μέλλοντας τής ένώσεως ταύτης καρπούς, οΐτινες 
μέλλουν νά διαιωνίσουν τό γένος σου επί τοΰ θρόνου 
τής Αγγλίας, χάρισε, χάρισε, κυρία μου, τήν ζωήν τοΰ 

συζύγου μου1— Αλλοίμονον! καί έγώ πολύ τό ήθελα, άπεκρίθη 
ή Μαρία έπί τό μάλλυν συγκινηθεΐσα ... Θά τό 
έκαμνα δι’αγάπην σου, Ιωάννα ... Αλλά δένήμπορώ.

— Δεν ήμπορεΐς, κυρία μου!... Δέν είσαι βασίλισσα 
αυτοδύναμο;; . . . Δέν ήμπορεΐς! . . . Αί ! καί ποιο;
λοιπόν σ’ εμποδίζει; ώ! Θεέ μου! . . , Οχι βέβαια τό τριωτικάς, έπειση περιι.ΛΕ^. , ,συμβούλιόν σου, όχι οί εύγενεϊς σου, όχι ό λαός σου... θερμότερων οπαύών τής Μαρίας άπεστρέφετο τήν πα- 

, ή καρδία σου... Α! ή Μεγαλειότης Σου καί ήμπορεΐς ποφροσύνην, καί έπομένως τήν ισπανικήν επιρροήν, καί 
. Ναί, ναί, ει’ί "θύτου; άκόμη οί νικηθέντες ένέπνεαν συμπάθειαν 

~—· —>'· -ΊΠριαν μάλιστα πολύ εΰ-

Ελεγε; ότι κάλυμμα πένθιμον έκάλυπτεν ολόκλη
ρον τήν πόλιν· ζοφερά, κατηφής μελαγχολία έκυ- 
ρίευε τούς κατοίκου; όλους, διότι έπεριμένοντο αί εκ
δικήσεις τής έξουσίας· καί, επειδή τό πρόγραμμα τών 
άνταρτών δέν περιείχε καμμίαν προσωπικότητα κατά 
τής βασιλίσσης, κάμ.μίαν προτροπήν πρός καταστροφήν 
τής έξουσίας της, άλλά μόνον ιδέας γενναίας καί πα
τριωτικά;, έπειδή περιπλέον τό πλεΐστον μέρος τών 

■»- «πεστοέοετο τήν πα-

ιρόσον όλη ή άπό μικροψυχίαν κ». «...... - »*, ** «Υ0?* ™ "’ ύζου ο έν ύψόνοντα καθημεραν τά ξυλά της καταδίκης.

' - Μά τόν άγιον Παύλον ! έμουομούρισεν δ Σίμων 0 λόρδος Γυιλφόρδ Δωόλεύ απεκρουσεν υπερηΦανως
Ρενάρ είς τό αύτίον τοΰ Γάρδινεο, όστις ήκροάζετο έως άνάκρισιν· ό δε κύριο; Θωμά; Γαιτ ωμολόγησεν
τότε'” ' -------- νινοαένην όμιλίαν, ' ~ Α'......--ό»ων τών βασανιςηριων)

άλλ’ 
τής
Παύλον! ,
λάβωμεν νά τά έμποδισωμεν.

* · > ' ν'-- — ικ,ΛΓ.Μ

.. . Λ. ,, καί κατήγγειλε τόν ιχουχΛ uj, ....---- ...υλον! θα κατορθωση τον σκοπον w,u, -■ --- 1.1 , - , AvvVa-β , , , < αοσίας. Αλλ επειδή ή τότε πολίτικη της Α/γλ.ας
υωμεν να το εμποδισωμεν. ■ raU£av ό NouiX τίποτ5
__ Αοες είς εμέ τήν οροντίόα, άπεκρίθη ο αρχι- στον περιπνι». w. , ,Αφε, εις εμ. ι , w , . r/. έπαθεν, είμή ότι προσεβληθη η φιλαυτιο
αμματευς.· Γ

• ° -»·>------ του. ■ ο * . ποέσβυς Ρεγραμματεύς.·έπειτα, στραφείς πρός τήν βασίλισσαν, είπεν 
— Η γνώμη μου είναι, Μεγαλειοτάτη, νά παρα 

δεχθής τήν αίτησιν τής λέδης ίωάννας, φθάνει μόνον 
καί ή λέδη ίωάννα νά ένδώση είς τήν πρώτην τής 
Μεγαλειότητός Σου πρότασιν, καί νά έναγκαλισθή τήν 

καθολικήν θρησκείαν.— Α ! ναί, άπεκρίθη εύθύ; με άκτινοβολοΰντα 
βλέμματα ή Μαρία· ναί, τότε βέβαια, θά χαρισθή ή 
ζωή τοΰ λόρδου Δώδλεΰ . . . Πλήν, έπρόσθεσεν άπευ- 
θυνομένη πρός τήν Ιωάνναν, ή συμφιλίωσίς σου μέ τήν 
αγίαν μα; Εκκλησίαν πρέπει νά γείνη δημοσίως.

— ‘Η Μεγαλειότης Σου δέν θά θέλησης βέβαια νά 
ίπιβάλης είς έμέ ,τοιούτους σκληρούς όρους, άνέκραζεν 

έκτος έαυτή; ή ίωάννα.— Κάνένα άλλον όρον δέν θά παρα δεχθ ώ, εΐπεν 
αϋστηρώς ή βασίλισσα. Αρκετήν αδυναμίαν έδειξα 
έως τώρα· άλλ’ έξ ένός μέρους ή δυνατή συμπάθεια 
τήν όποιαν ένέπνευσες εΐ; έμέ ώ; σύζυγος, καί ές άλ 
λου ό ζήλος ύπερ τής θρησκείας μου, ιδού τί ήμπορε 
νά μέ δικαιολογήση . . . Εςόμοσε, καί τότε συγχωρώ

τόν λόοδον Γυιλφόρδ Δώδλεΰ.
— Αδύνατον, αλλοίμονον ! αδύνατον! .... Θυ

μιάζω ύπέρ αύτοΰ τήν ζωήν μου, άλ.λά τήν ψυχήν μου

δέν ήμ-πορω νά τήν θυσιάσω.— Πολύ καλά, άποθάνετε καί οί δύω . . . . Α’ί
φύλακε ’ * '* Γ·-«·". κί- ττ.ν

Χήν

ν ήμπορω να την υυσιαυω.— Πολύ καλά, άποθάνετε καί οί δύω .... Αι, τόν νυμφίον .η,, η 1-0ο'-«-ίλακες! επαναφέρετε τήν λέδην Γρίΰ είς τήν φυλά- Χατ αύτών κεφαλικην «ποφασιν. Ηκουε μ, ι -
κτςκώς τα φονικά περί τουτου επιχειρήματα .ο χ.

Καί, ένώ ή ίωάννα άπήγετο εΐς τήν φυλακή'», ή Μα- μωνο; Ρενάρ, αλλα πά»το^ ,α έ.-ιχειρηματζ

t η πγ... ι-» \'Φυλλάϊιον 49.Τομ. Γ'.)

υ.Αν ό άλλος πρέσβυς, άν ό θριαμβεύων πρέσβυς Ρε
νάρ, ήναγκάσθη διά τοΰτο να σεβασθή τόν άνταγωνι- 

— τ,'ήηυ ποοσπαθών νά
νάρ, ήναγκάσθη διά τοΰτο νά σεΰασυ·/) τον 
στήν του, έκίνησεν όμως πάντα λίθον προσπαθών νά 
πείση τήν βααίλισσαν νά κτυπήση τό εύαγγελικόν 
κόμμα κατακέφαλα’ άλλ’ ευρισκαν είς τοΰτο άντίστα- 
σιν ήτις μεγάλως τόν εξέπληττεν. ‘Η Μαρία, άν καί 
εντελώς πεπεισμένη περί τής ενοχής τή; ’Ελισάβετ 
καί τοΰ Δεβονσάϊρ είς τήν συνωμοσίαν, ΰπεκρίνετο ότι 
τού; έπίστευεν αθώους, καί, μέ επιμονήν παράδοξον, 
άπεποίεΐτο νά τού; θυσιάση. Τό αληθές ήτον ότι οί 
δύω ε’ρασταί είχαν φίλον θερμόν τόν άρχιγραμματέα, 
όστις, ζρυφίω τώ τρόπω, έματαιονεν άκαταπαύστως 
τά αιμοχαρή τοΰ Ισπανού σχέδια. 0 ί*ενάρ, άποτυγ- 
χάνων πάντοτε εϊ; τάς κατ’ αύτών προσβολάς του, 
(άπεφάσισε νά μήν άφηση τούλάχιστον νά διαφύγουν 
αύτάς οί λοιποί τών κορυφαίων συνωμοτών καί, διά 
συνεργίας αύτοΰ, κατεδικάσθησαν ήδη ό δούς τού 
Σουφόλκ, ό λόρδος Θωμά; Γρέϋ καί ό Γάϊτ' τά όνό- 
|ματα μόνα τής ίωάννας κάί τοΰ Δώδλεΰ δεν περιεί- 
χοντο άκόμη είς τόν κατάλογον τής προγραφής.

Αίσθανομένη συμπάθειαν ζωηράν διά τήν άκραν 
των νεότητα, καί περισσότερον άκόμη διά τήν τρυφε- 
ράν έκείνην αγάπην καί^ίφοσίωσιν τή; ίωάννα; πρός 
τόν νυμφίον της, ή Μαρία ^δίσταζε νά ύπογράψη τήν 

4».X/n«etv. Ηκουε μέν προσε-



— 586 —
άπίββιναν άτελεσφόρητα. Η καρδία ττ,ς δέν ήθελε 
νάποφασίση τόν Θάνατον γυναικός, τήν όποιαν έβλεπε 
μέν ώραιοτάτην, έγνώριζε $ε έρασμιωτάτην, έρωτι- 
κωτάτην, αγνήν όλως, και κατά πάντα άνεπίληπτον. 
Αλλ’ ό Σίμων Ρενάρ εϊχεν όρκισθή νά κατορθώση τούς 
σκοπούς του. « Ολοι θά περάσουν άπό τόν αύτόν δρό
μον, έλεγε καθ’ εαυτόν. Θ’ αρχίσω άπό τόν Δώδλεϋ 
καί την Ιωάνναν, καί θά τελειώσω είς τήν Ελισάβετ 
καί εις τόν Κουοτεναί. »

Μίαν τών ήμερων, ένω, κλεισμένος μέ τήν βασί
λισσαν, έδιπλασίασε, περί τών δύω πρώτων, τάς επι
μόνους προτροπάς του, στηριζόμενος είς σοφιστικώτερα 
παραποτέ επιχειρήματα, βλέπων οτι ήρχιζε τέλος 
πάντων νά προξενή τήν επιθυμητήν έντόπωσιν, έθεσε 
διαμιάς ΰπ όψιν τής Μαρίας τήν κατ’αύτών άπόφασιν.

— Ακάνθινου, τής είπε, στέφανον θά φορης, Μέ* 
γαλειοτάτη, ένόσφ δέν ύττογράψγ,ς τό παρόν έγγραφον.

— Ακάνθινου στέφανον; άπεκρίθη ή βασίλισσα.... 
Αλλοίμονον! πολύ φοβούμαι ότι δέν θά φορέσω ποτέ 
άλλον . . . Ενθυμείσαι τούς λόγους τής ίωάννας όταν 
ήλθε νά μοΰ ζητήση τήν ζωήν τοΰ Δώδλεϋ j . . . Ειχάν 
τι προφητικόν ίσως οί λόγοι ούτοι . . . Ισως, άν επι
κυρώσω τήν καταδίκην ταύτην, ό υμέναιός μου θά ηναι 
δυστυχής, ίσως θ’ άποθάνω άτεκνος . . .

— Δεν πρέπει, βασίλισσά μου, μήτε στιγμήν νά 
έπιμένης είς τοιαύτας ιδέας παιδαριώδεις καί δεισι- 
δαίμονας, άπεκρίθη· άφες τό ζεύγος τούτο νά ζήση, καί 
τότε βέβαια ε’κθέτεις είς κίνδυνον, οχι μόνον τόν θρόνον 
σου, άλλά καί αύτήν τήν καθολικήν θρησκείαν.

— Εχεις δίκαιον. Αναβολή πλέον δέν επιτρέπεται.
Καί ΰπέγραψεν.
— όσφ διά τήν έκτέλεσιν, άποκρίθη ώς κυριευ- 

θεΐσα άπό τελευταίου συνειδήσεως έλεγχον, έπιφυλάτ- 
τομαι νά προσδιορίσω έγώ τήν ήμέραν. (.Ακολουθεί.)

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ.
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.

Ο καταπλέων είς τήν μεγαλοπρεπή άνασσαν τών πό
λεων, τήν Κωνσταντινούπολή, ήτις παλαίποτε ήπλωνε 
τάς νικηφόρους καί εύεργετικάς πτέρυγάς της πρός Αρκτον 
καί Μεσημβρίαν, Δύσιν καί Ανατολήν, κατά πρώτον 
έκθαμβος άτενίζει τήν Αγίαν Σοφίαν, τό μεγαλούργη- 
μα τούτο τής εύσεβείας καί μεγαλειότητός τών Αύ- 
τοκρατόρων τού Βυζαντίου, καί ή ψυχή του άκουσίως 
πως άπό σεβασμόν άμα καί μελαγχολίαν κυριεύεται, 
καί πολλαί αναμνήσεις καί σκέψεις άναβαίνουσιν είς 
τήν καρδίαν του.

Αιώνες, έθνη, δυναστεΐαι καί μεταβολαί πολλαί ήλ- 
θον καί παοήλΟον έπί τής βασιλευούσης ταύτης πόλεως, 
άλλά σώος καί ύψαύχην καί άκατάβλητος όλας ταύτας 
τάς περιπετείας διήλθεν ό τής τοΰ Θεού Σοφίας Ναός, 
ύψούμενος πάντοτε έν μέσω τών πρόσκαιρων τού κό-ί 
σμου συμβάντων καί τής παλίρροιας τών ανθρωπίνων' 
γενεών, ώς χειροποίητου άπεεκόνισμα τής τού Θεού με- 
γαλειότητος καί παντοδυναμίας.

Καί ό θαυμαστός ούτος Ναός δέν κεΐται είς τήν 
βασίλισσαν τών πόλεων, είς τήν πρώτην πόλιν τής

Οικουμένης ; όταν οί δύω ενδοξότεροι τών χρόνων μα·' 
1Αύτοκράτορες, ό Ναπολέων καί ό Αλέξανδρος, διαμί. 
νοντες έν Τιλσίτω, ώς οί τρίανδροι τής άρχαίας ί>ύ. 
μης, λάφυρα πολέμου, διενέμοντο τάς έπικρατείας τή: 
Εύρώπης, ό Γάλλος αύτοκράτωρ έπιστρέψας ποτέ το5 
περιπάτου όμού μέ τόν Αλέξανδρον καί έν μέσω ζωηρά; 

'συνδιαλέξεως, έν ή περί πάντων τών λοιπών συνεφώνη. 
σαν, ζητήσα; αίφνης τόν χάρτην τής Εύρώπης,έθεσεν εύθύς 
τόν δάκτυλόν του έπί τής Κωνς-αντινουπόλεως, καί,Τήε 
Κ(ύνσταντινονπο2ιν\ τήν Κ(ύτστα,·>τιγοίπο3.ιτ ! πύ· 
ποτέ ! είναι ή κυρίαρχος τής οικουμένης ! έφώνησεν 
έπανηλειμμένως.

έχει μέν τό Βυζάντιον πολλά καί άοχαϊα καί 
μάλιστα νεώτερα έργα τέχνης παρέχοντα θαυμασμού 
ύλην είς τόν ξένον, άλλ’ ούτε ανάκτορα, ούτε μαυσω
λεία, ούτε τεμένη, ούτε άλλην οικοδομήν δύναται νά 
επίδειξη τοσούτον μεγαλοπρεπή καί καταπληκτικήν
ώς τόν ναόν τούτον τής τού Θεού Σοφίας.

Σύντομός τις περί τής άνεγέρσεως αύτού ιστορική 
έκθεσις καί περιγραφή προταττομένη, θέλει δόσει είς 
τόν άναγνώστην τού άρχαίου μεγαλείου τού ναού τούτου 
ιδέαν, καί τής γενομένης ήδη υπό τού βασιλεύοντος 
Σουλτάνου Απτούλ Μετζίτη άνορθώσεως, έργου δι’ ού 

ε’δοξάσθη τωόντι ή βασιλεία του φιλοκάλου τούτου
Σουλτάνου.

0 Ναός ούτος κατά πρώτον έκτίσθη παρά Κωνσταν
τίνου τού Μεγάλου ξύλινος καί είς τήν ύπερτάτην 
Σοφίαν τού Θεού παρ’ αύτού άφιερώθη. » Σοφίαν κα
ν λούσιν οί Βυζάντιοι τόν νεών, λέγει Προκόπιος ό 
» Καισαρεΰς, ταύτην μάλιστα πρέπειν τώ Θεω τήν 
“ έπωνυμίαν ήγούμενοι. . Εβδομήκοντα δέ δύο έτη 
μετά ταύτα, βασιλεύοντος Αρκαδίου, ό ναός κατανα
λωθείς ύπό τοΰ πυρός, άνφκοδομήθη λαμπρότερος 
•υπό τού Θεοδοσίου. Αλλ’ έπί τής κατά τού Ιουστινια
νού γενομένης μεγάλης καί τρομεράς στάσεως, κατεκάη 
έκ δευτέρου, ότε ό μέγας ούτος αύτοκράτωρ συνέλαβε 
τήν ιδέαν ν'άνεγείρη αύτόν δι’άπαραμίλλου μεγαλο
πρεπείας καί λαμπρότητος, τοιαύτης, ώστε, κατά δυ
στυχίαν έδέησε νά έπιβληθώσι νέοι έκτακτοι φόροι είς 
τόν λαόν. Αλλ’-ή κατά τούς χρόνους έκ’-ίνους (ΣτΖ. 
έκατονταετηρίς Μ. X.) έκπτωσις τής τέχνης ήνάγκασε 
τόν αύτοκράτορα νά φορολογήση, ούτως είπειν, καί όλας 
τάς διαφόρους περιφανείς καί λαμπράς τής άρχαίας 
Ελλάδος οικοδομάς, οίον ναούς, Ποοπύλεα, Θέατρα, 
καί άλλα μνημεία, έξ Αθηνών, τών Κυκλάδων νήσων, 
τής Ασίας καί αύτής τής ΐ>ώμης. Ούτως, έκ τού κατά 
τήν Εφεσον θαυμάσιου ναού τής Αρτέμιδος, τού άνοι- 
κονομηθέντος ύπό Αλεξάνδρου τού Μεγάλου, μετεκο- 
μίσθησαν έξ άπό ίασπον πράσινον και τέσσαρες άπό 
λευκότατον μάρμαρον στήλας, αΐτινες ΐστανται κατά 
μέσον τών κατηχουμένων ή τής γυναικονίτιδος, ώς 
καί οί οκτώ έκεΐνοι άπό λίθον αιγυπτιακόν πορφυροί 
κίονες άποσπασθέντες έκ τού έν Ρώμη ναού τού ήλιου 
τού άνηγερθέντος ύπό Αύρηλιανού τού αύτοκράτορος, 
τώ 270 έτει Μ. X.

Οί αρχιτέκτονες τού ναού τούτου, Ανθέμιος ό έκ 
Τράλλεων, ό δεινός ούτος περί τά μαθηματικά καί τήν 
μηχανικήν, καί ίσίδωρος ό Μιλήσιος, ών τά όνόματα 
πρέπει νά συνδεθώσι μετά τού ίκτίνου καί Καλλι- 
κράτους τών οίκοδομησάντων τόν Παρθενώνα τόν

λαμπρότερον τής πολυθεΐας ναόν, ώς ή Αγία Σο
φία ην ό λαμπρότερος χριστιανικός ναός, έπιληφθέντες 
τής οικοδομής τού ναού άπεπεράτωσαν αύτόν έντός 
οκτώ ετών, ήτοι τώ 538 περίπου έτει Μ. X.

0 μέγας θόλος ή τρούλλος τού ναού, τό θαύμα- 
ύτερον τούτο τής τέχνης κατόρθωμα, τό όποιον έγένετο

— 587 —
τελών καί παντοδαπών μαρμάρων έξ ιάσπου, πορφυ
ρίτου, πρασίνου λίθου άρχαίου καί ποικίλων άλλων 
λίθων. Τό μήκος τού Ναού είναι ποδών γεωμετρικών 
269, τά δέ πλάτος 243, τό δέ ύψος περίπου 188.

Η Αγία Σοφία έκτος τού πλουσίου μωσαϊκού της 
καί τών χρυσωμάτων της, εϊχεν άπαντα τά ιερά σκεύη 
έκ τού καθαρωτέρου χρυσού κατεσκευασμένα. ϊπήοχον 
αύτού ό /δοήκοντα Εύαγγέλια, έκαστον τών όποιων έ- 
ζύγιζε δύω σταθμού; (καντάρια) ώς έκ τών πολυτί
μων λίθων καί άλλων δι’ ών έκαλύπτοντο, έξ χι
λιάδες μανουάλια καί επτά σταυροί ολόχρυσοι’ τοσού- 

οι δέ πολυέλαιοι καί λίχνοι έκρέμοντο δι’ άλύσεων, 
τι< ότι επλεεν είς ωκεανόν φωτός

οου, ανεψιού τού παύαιοτερου, είκοεχιτέκτονος ίσιδόρυ.,
πόδας μετεωρότερος τού πρώτου καί όχι πλέον σφαιρικός 
άλλά κυμβαλικός ή ωοειδής, οίος καί νύν όράται. Τό
σχήμα τούτο τού τρούλ.λου έχει εύρυθμίαν κατά τοσού |ώστε ένόμιζέ τις ότι 
τον επιδεικτικήν καί σεβασμίαν,, όίστε ό στοχασμός,' 
τής τέχνης, ώς λέγει καί ό σεβάσμιος καί πολυμαθής' 
συγγραφεύς τής Κωνσταντινιάδος, θαυμάζεται μάλ-, 
λον είς τήν Αγίαν Σοφίαν ή είς τόν κατά τήν Ρώμην 
περιώνυμον διά τήν τέχνην ναόν τού Αγίου Πέτρου 
Αλλ’ ή Αγία Σοφία υπερνικά καί τόν ρηθέντα ναόν κα 
τόν τού Αγίου Παύλου έν Λονδίνω κατά τήν αρχι
τεκτονικήν τέχνην καί λαμπρότητα διά τό σταυροει
δές αύτού σχήμα, τό άποτελούμενον διά τών τεσσά
ρων ήμικυλίνδρων ή ημικυκλίων, των συνδεδεμένων είς 
τάς τέσσαρας μεγίστας αψίδας τού τρούλλου, ό»ς ή 
πληθός τών Θόλων καί ή έκτασις- αύτών λογίζεται 
βεβαίως δείγμα τής αρχιτεκτονικής τέχνης έξοχον.

Πρό τής εισόδου είς τόν ναόν υπάρχει ό Πρόναος, 
ότις διαιρείται είς δύο, τόν άνωθεν καί τον κάτω, 
καί ό μέν πρώτος ην μέρος τών Κατηχουμένων, ό δέ 
κάτωθεν, κεκαλλωπισμένος ων μέ ποικίλα μάρμαρα 
καί ψηφία εμπεριέχει τρεις μεγάλας Πύλας της είς τόν 
ναόν εισόδου, ών προέχει ή κατά μέσον, καί έξ μι
κρότερα;, ά’νά τρεις πρός τά τού προναού ήμικύλινδρα, 
έκ λευκότατου μαρμάρου πάσας κατασκευασμένα ς καί 
έχούσας θυρώματα ε’ξ ορειχάλκου. Εκτός δέ τών ρη- 
θεισών εννέα Πυλών ύπάρχουσι καί δύο έτεραι, μία 
πρός βορράν καί άλλη πρός μεσημβρίαν. Οί άνεστηλο>- 
μένοΐ έπί τού έδάφους τού Ναού κίονες είναι άπαντες 
40, οϊτινες ύποστηρίζουσιν άλλους 60, τού; ίσταμέ- 
νους στοιχηδόν επάνω τών πρώτων Κατηχουμένων.
Εκτός δέ τούτων ύψούνται καί άλλαι όκτώ στήλαι, αί 
έπιστηρίζουσαι τάς στοάς τού Προνάου ή Νάρθηκος. 
ϊπεράνω δέ τών πρώτων Κατηχουμένων ή γυναικο 
νίτιδο; ύπάρχι^υσι καί δεύτερα Κατηχούμεσα, περί 
ταύτα δέ καί τούς πινσούς ή λόφους, οϊτινες είσί τοί
χοι εύπαγεΐς χρησιμεύοντες ώς έρείσματα τού Ναού, 
καί όντε; τόν αριθμόν όκτώ, περιζωννύουσι κύκλωθεν

Λ , _____ /

• · · · έκκρεμέες σε
εύφαίος πλοοΰσι κατ’ ήε ρος αντί θαλάσσης,

κατά Παύλον τόν Σιλεντιάριον.
Οταν οι τοίχοι ύψούντο μόλις εν μετρον άπο τής 

και'γής, ό Ιουστινιανός είχε πληρώσει 452 σταθμούς χρυ
σίου διάδαπάνην! Η πρός οικοδομήν προετοιμασία διήο- 
κεσεν επτά καί ήμισυ ετη, ή δέ οικοδομή όκτώ καί 
ήμισυ. Οταν δέ έτελείωσεν, ό Αύτοκράτωρ ήθέλησε νά 
έγκαινιάση τόν Ναόν μεθ’όλης τής μεγαλοπρεπείας. 
Αναβάς έπί τεθρίππου άμάξης, μετέβη είς τό ιπποδρό
μων, όπου κατά διαταγήν του έσφάγησαν χίλιοι βόες, 
10 χιλιάδες πρόβατα, 600 ελαφοι, 1000 χοίροι,
1 0,000 όρνιθες καί 10,000 πουλία,άτινα πάντα όμού 
μέ 40,000 μεδίμνους σίτου διενεμήθησαν είς τόν λαόν.
Ο Αύτοκράτωρ συνοδευμένος ύπό τού Πατριάρχου Εύ- 
τυχίου διευθύνθη είς τόν Ναόν, ού αί πύλαι ήνεώχθη- 
σαν, ταί τότε είσελθών καί θαυμάσας τήν μεγαλοπρέ- 
|πειαν τής οικοδομής του έκραύγασεν έν τή μεγαλοφρο- 
συνγι τής ψυχής αύτοδ « Νενίκη-κά σε Σολομών. °

Αφού δέ έτελείωσεν ή τελετή, ό Μάγιστρος Στρα
τηγός, εσπειρεν έπί τού έδάφους τρεις σταθμούς χρυ
σίου ώ; δώρον πρό; τόν λαόν· διάρκεσαν δέ αί δεή
σεις, αί θυσίαι, τά δημόσια συυ.πόσια καί ή διανομή 

χρημάτων δεκαπέντε όλας ήμέρας.
Παραλ.είπομεν τόν άλλον έσωτερισκόν κόσμον τού 

Ναού καί άναφέρομεν τήν Αγίαν εκείνην Τράπεζαν περί 
τής λαμπρότητος τής οποία; ό Κεδρηνός λέγει, ό,τι 
περιεΐχεν » δσα τε γή φέρει καί θάλασσα καί πας ό 
κόσμος » διότι ό Αύτοκράτωρ θελ.ήσας νά γίνρ ή 
Αγία Τράπεζα καί τού χρυσού τιμιωτέρα διέταξε να 
άναμίζωσι μαργαρίτας, άδάμαντα;, χρυσόν, άργυρον, 
ορείχαλκον καί έκ τού μίγματος όλων τούτων νά κα- 
•ατκευάσωσι τό Αγιον έκείνο Βήμα. Τό θολωτόν με-αί όντες τόν άοιΟμόν οκτώ, περιι,ωννυυυυ. , ,t » ■ ίς· ' < τασκευασωσι τό Ανιόν εκείνο Βήμα, ίο υυκιο.-- Γ-

ον Λαόν ουο εζωσται περατουμενοι οια μαομαρινων Ζ , _ · (ι < ·,·& ..· , μέρος αύτού ήτο διαλιθον καί τό υπ αυτό εοαφος ε
λαμπρότατων κιγκλιοων. Εις το κατ ανατολας μέρος ” " , , , ,- * λ . στρωμμενον όια πλακών χρυσού, εστολισμενων οιακρι' - V» ' —  

κ 
τόν μέρος αυτου ητο ... ..στρωμμένον διά πλακών χρυσού, εστολισμενων διάκρί- 

' ' -· όέ τών κρίνων
. ΙΛ fcuz r r.. j Α.Ζ.»  , _

τού Ναού εγείρεται -έν μέγα ήαικύλινδρον συ·»δεόαενον > · -μετά τού Οόλου καί παρ’«ύτώ έτι τρία μικρότεοα νων το.5 αύτο5 Ρ^άλ}ου. Εν μέσω
ημικύκλια, είς τό μεσαΐον τών όποιων ήν τό ιερόν τουτων. ύΨούτο λιτΡαί
βήμα. Τό αύτό σχεδόν σχήμα έχει και τά πρός δυ- *“ι VTp“V·
-·.»- Ar„nii ” ’ ‘ Εντός όε τού θόλων ητον απεικονισμένος ό ούρανος,

f— ------ - i ι?·:ν«ο!στΙα είς κιβώτιον άπηρ-
/ t ISVTOC Οδ 'tU’J w’jauj »|.w- «...w---- ,

σμας μξρος το’Α Ναού. |„ . , p ,„ ‘ . j ο τ . λ · όπου εφυλαττετο ή Ευχαριστία εις κιβώτιον απηρ-
Οι τοίχοι του Ναού ολοι ενόοθεν είναι ορθομαρμα- , τ .ί Λ·

,Ε . , , 1--- ·«■·*·■ ,
ρινοι εζ ιασπου, πορφυρίτου και άλλων πολυτελών μαρ
μάρων κατηργασμένοι, ό δέ μέγας θόλος καί διάφορα 
άλλα μέρη τού Ναού έκαλύπτοντο διά λαμπρότατων

- ·* MB»» zrtAztf Λ “Λ

:ρισ<ερίί.ττ^ένον άπό τίνος
Αλλ’ άν θελήσωμεν νά περιγράψωμεν λεπτομερώς 

, , λύπτοντο οια αντατόνπλούτονκαίτήνμεγαλοπρέπειαντο^Οαυ-
χρυσών ψηφίων (μωσαϊκού), ών μέγα μέρος κατεφθάρη. “-«δίου τούτου Ναού, όπως εύρίσκομεν τά περί τού- 

ϊ»----- ,τ------------ Μ.ι„ί«ην διά πολύ ! του είς τού; Βυζαντινού; ιστορικούς καί ιδίως είς τόν
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Καισαρέα Προκόπιον, βιβλίον όλον ήδυνάμεθα νά συν- 
τάξωμεν

Εί; τά διάστημα τών δέκα καί τριών ήύη αιώ
νων, ΐζ ότου ό ύπερθαύμαστο; ουτο; ναό; εύκοδο- 
μήθη άπήτησε πολλά; επισκευά; καί έπανορθιόσεις. 
Καί έπί μέν τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων έπεσκεύα- 
σαν διάφορα αύτού μέρη Βασίλειο; ό Μακεδών, ό Ρω-Ι 
μανός, Βασίλειο; ό Βουλγαροκτόνο;, Ανδρόνικο; ό Γέ
ρων, ό Παλαιολόγος, Αννα ή συζυγος Ανδρονίκου τού 
νεωτέρου. ό Καντακου,ηνός καί τέλο; Ιωάννης ό Πα- 
λαιολόγος, μετά όέ τήν άλωσιν, Σελήμ ό Β', όστις 
«νεκα.ινίσατο τό ύπό τού σεισμού καταπεσόν ανατο
λικόν ήμισφαίριον.

Αλλ’ έναπέκειτο ή δόξα τή; εντελούς άνακαινίσεω; 
είς τόν νϋν βασιλεύοντα Σουλτάναν, όθεν, συλλαβεον 
τήν ιδέαν ταύτην πρό δύω ετών, διέταζε τό Σνμβού- 
λιόν του νά έκτελέσ/ι τήν Οέλησίν του, επιψηφισάμενο; 
δαπάνην δέκα εκατομμυρίων γροτίω , καί προσκλη- 
θε'ντες δύω αλλοεθνείς αρχιτέκτονες, οί αδελφοί Φωσ- 
σάτη, άνέλαβον τήν επισκευήν.

T? ~ *■Εκ τή; πολυκαιρίας καί τών ϋιαφόρων σεισμών 
τά κτίριον είχε κατακαθίσει, καί ήπείλει τελείαν ίσως 
πτώσιν. Ηρχισε λοιπόν ή επισκευή άπό τού μεγάλου 
θόλου ή 'Γρούλλου, δν οί αρχιτέκτονες περιέδεσαν, ού
τως είπεΐν, είς τήν βάσιν του, διά σιδηρών στεφάνών 
έν είδει άλύσ'ω; στερρεωτάτης. Διά τή; τολμηρά; 
ταύτης εργασία; ό Ούλο; απαλλαχθεί; τών τεσσάρων 
προσθέτων καί έκφύλλων αντηρίδων ·?, ερεισμάτων άνε- 
δείχθη έν όλη τή αρχική αύτού καλλονή. Μετά 
ταύτα, έζαθαρίσθησαν τών έπισωοευθέντων άπό τά; 
κατά καιρού; έπισζευά; χωμάτων καί λίθων αί κατά 
τά; τέσσαρα; γωνία; Κοχλίαι, αί πρός στήριγμα χρη . 
σιμευουσαι τών αψίδων, έφ’ ών στηρίζεται ό Οόλος.

Περαιωθείσης δέ καί τή; εργασίας ταύτης, οί αρχιτέ
κτονες έπελτφθησαν τής δυσχερέστατης άνορθώσεως 
τών εί; τά; αψίδας τοϋ δευτέρου ύπερώου τών κατη
χουμένων δώδεκα κιόνων, όντων έτοιμοόόόπων. ΙΙρ- 
χησαν έπειτα τήν επισκευήν τοϋ εσωτερικού, καί μετά] 
πολλή; έπιτυχίας κατώρθωσαν νά έπαναφέρωσιν άπα
σαν σχεόόν τήν άρχαίαν έκείνην τοϋ Ναού λαμπρότη
τα, καθαρίσαντες τούς τοίχους καί τό έδαφος άφ’ 
ολον τό καλύπτον αυτούς κονίαμα καί άναζαλύ- 
ψαντες τοιουτοτρόπως τά πολυτελή καί ώραΐα τών 
τοίχων μ,άρμαρα, ών καί τεχνιζώτατα άνεπλήρω- 
σαν τά φθαρέντα μέρη καί τά; τών θόλων έκ χρυ
σών καί ποικιλλοχρόων ύέλων ψηφιδογραφίας, περιε- 
χούσας Σταυρούς, Χερουβίμ καί άλλα ιερά άπειζονί-'
συιατα.

Τό στολίζον άλλοτε τήν γυναικονίτιδα ή τά πρώτα 
κατηχούμενον λαμπρότατον καί γλαφυρώτατον σύμ
πλεγμα μωσαϊκόν ποικίλων άνθεών καί φύλλων 
έξ ΐάσπου, καί πορφυρίτου, αλαβάστρου καί όφίτου 
λίθων καί κογχών μαργαριτοφόρων, φθαρέν κατά 
μέγα μέρος, τόν παοελθόντα αιώνα, άνεπληρώθη όσον 
ήτο δυνατόν έντελέστερον ύπό τινο; Ιταλού σκηνογρά
φου Φορνάρη. Επεσκευάσθησαν δέ έπί τό λαμπρότερου 
καί αί προσήκουσαι έντό; τοϋ πεμένου έργασίαι, αί ύπό 
τοΰ οθωμανικού θρησκεύματος άπαιτοόμεναι, ώς τό 
Οεωρεΐον τοϋ Σουλτάνου, ή όπισθεν προστεθεΐσα αί
θουσα καί ό τή; άναπαύσεως θαλαμος, καί ό οθωμα

νικό; άμβων (μειιχίρ'), τό Μιρίψχ, ήτοι τό άλτά- 
ριον, καί 120 πλουσεώτατοι πολυέλαιοι.

Αύτη περίπου είναι ή γενομένη ήδη τοϋ Ναού τού
του επισκευή καί ανακαίνισες, δι’ ής έπανέλαβεν έξω- 
τερικώς τε ζαί έσωτερικώς, τέσσαρας άκριβώς αιώνας, | 
τεσσάρων έτών δεούντων, μετά τήν Αλωσιν, άπασαν 
σχεδόν τήν πρό τούτου μορφήν καί κοιζιδή τήν άρχαίαν 
αύτού λαμπρότητα ! Παράδοξος δε σύμπτωσι;! 0 ναός 
ούτος, όςυς έμελλε ν’άνακαινισθή τοιουτοτρόπως, είναι 
καί ό μόνο; τών πολυαρίθμων έκείνων ζαί μεγαλοπρε
πών τής Κωνσταντινουπόλεως Ναών, όστις μετά δε
κατρείς ήδη αιώνας ζαί άφού μετεβλήθη καί εί; Τζα-
μίον τό άρχαΐον αύτοΰ όνομα Ναός ή Τζαμίον
τή; ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ αείποτε καλούμενο;.

Η Αγια Σοφία ύψούται εί; τά μεσημβρινά πλάγια 
τοϋ πρώτου λόφου τοϋ Βυζαντίου, πλησίον τή; άλλοτε 
Ακροπόλέω; τού Αγίου Δημητρίου (τανϋν Σαράι 
Μπονρτον), έπί τού δευτέρου, κατά τήν έπί Βυζαν
τινών διαίρεσιν τή; πόλεως, Ρεγεώνος, όπου έπίσης 
εκειτο τό παλάτιον τής Γερουσίας. Εί; τόν Ναόν τούτον 
τή; Αγία; Σοφίας έστέφοντο οί Βυζαντινοί Αύτοκράτο- 
ρες. Από τοϋ άμβωνος τού Ναού τούτου, πρό τής 
ανοικοδομής αύτού ύπό τοϋ Ιουστινιανού, ό μελλίρόυ- 
το; Αγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος τάς θαυμασίας 
έκήρυττε διδαχάς του καί τήν περιφανή εκείνην Αύ- 
γούστην Ευδοξίαν ηλεγξε δημοσίως. Είς τόν Ναόν 
τούτον, άμα μετά τήν άλωσιν καί ό Β' Μωάμεθ 
εϊσελθών θριαμβευτικούς εΐς τό Βυζάντιον διά τής 
πύλης τοϋ Αγιου Ρωμανού (τήν νύν Tcxxartt') προήλθεν 
κατ' ευθείαν, ώ; άν θέ’λων νά λάβη δι’ αύτοϋ κατοχήν 
τού Βυζαντίου, καί έπειτα μετέβη είς τό περιώνυμον 
μέγα παλάτιον τών Αύτοκρατόρων, τ’ ανάκτορα τής 
Χαλκής Δάφνης, Πορφύρας, Χουσοτρικλ ίνου κλπ. (1) 
άτινα κατά τούς χρόνους τή; άλώσεως ήσαν παρημε- 
λημένα, καί άναβάς έπ’ αύτά έξεφώνησε τούς περσικούς 
εκείνους στίχους·

« Αί άράχναι έςύφανον τούς ιστούς αύτών εΐς τ’ Ava
il κτορα τών Καισάρων καί άπο τας νυκτερινά; κραυγάς 
ιι τών γλαυκώί αντήχησαν οί πύργοι τοΰ Έορασιγιαπ! ί·

Κ. Π,

ΟΙ
Εν άπό τά αερώδη φαινόμενα, άπερ παρουσιάζονται 

συχνάκις εϊς τόν γήϊνον πλανήτην καί άτινα επισεί- 
ρουσι καθ έκάς·ην ττν περιέργειαν καί έρευναν όλου τοϋ 
επιστημονικού κόσμου, είναι καί οί Σίφωνες, κοινώς 
Τρόμπα καί σίφουνας. Εν γένει Σίφων καλείται πάν 
σώμα κενόν ένδωθεν, ώς σωλήν, καί τά τοιαύτα. Οί δέ 
φυσικοί ίδιαιτέρωςσίφωνας καλοϋσι σωλήνα τινά έξοίασ-

(I) Είς τ’ ανάκτορα ταΰτα ύπήρχον ύπο τόν θρόνον οί χρυ
σοί καί άργυροί λέοντες, οίτινες διά μηχανής έβρυχώντο, χαί 
άνίσταντο μέ έςαγριωμένον βλέμμα άπό τών βάσεων των, οσά
κις ό Αύτοκράτωρ έπί θρόνου καθήμενος έδέχετο ξένους πρέ
σβεις· πέριξ δέ τοϋ Τρίκλινου ύπήρχον κατασκευαστά δένδρα 
καί έπ’ αύτών όρνεα, άτινα έκελλάδουν έναρμονίως.

δήποτε ύλης, κυρτόν, τοΰ οποίου οί δύω βραχίονες είσίν 
ίσοι ή άνισοι, χρήσιμον δέ είς μετάγγισιν διαφόρων 
ύγρών. Ενταύθα προέκυψεν ίσως ή .ονομασία σίφων 
είς φαινόμένον άερώδες, ένεκα τής όποίας παρουσιάζει 
ίδιότητος ν’ άπορροφά τά ύγρά έκ τής θαλάσσης, τών 
ποταμών καί τών τοιούτων, έκ τού « σιφανίζω, ροφώ» 
ή ίσως έκ τού τυφών τροπή τού τ είς σ· παραλείπον-Ι 
τες δέ τά περί παραγωγής τής λέξεως, ώς έργου! 
ύψηλοτέρων ιδεών, έπιχειροϋμεν νά περιγράψωμεν 
άπλώ; παραδείγματα τινά διαφόρων σιφώνων, καθώς 
καί τάς μέχρι τοϋδε παραδεδεγμένα; παρά τών περισ-

. Οί Σιμώνει:.

σοτέρων φυσικών αιτίας, ένεκα τών οποίων παρουσιά
ζεται τό φαινόμένον τούτο, καί ούτω νά δώσωμεν είς 
τούς άναγνώστας ιδέαν τινά περί τών αποτελεσμάτων 
τού φοβερού καί ολέθριου τούτου φαινομένου.

Οί Σίφωνες συμβαί'.ουσι καί έπί τής θαλάσσης κα
θώς καί έπί τής ξηρά;· καί είς μέν τήν πρώτην πε- 
ρίστασιν σύγκεινται άπό στήλην ύδατος ή ύδατμού 
ής τό άκοον άρχεται πάντοτε άπο νέφος πυκνόν καί 
λήγει έπί τής έπιφανεία; τής θαλάσσης.

Αλλοτε κάθετος καί άλλοτε πλανία, είναι δε ή εύ-, 
θεία ή κυρτή έχουσα τό αύτο πάχος καθ’ όλον αύτής 
τό μήκος, ή άλλοτε είναι εξογκωμένη ή κοιλωμένη 
είς τινα αύτής μέρη. Ενίοτε φαίνεται άκίνητος καί 
άλλοτε παρουσιάζει κίνησιν διπλήν ή μεταθέσεω; ή 
πεσιστροφής· ή στήλη αύτη έχει δεάστασιν 5—50— 
60 μέτρων γαλλικών εϊς δέ τήν δευτέραν περίστασιν 
ήτοι οί έπί τής ξηρας σίφωνες σύγκεινται ώσαύτως έκ 
στήλης ύδατος, όμοιας τής πρώτης, με μόνην τήν 
διαφοράν, οτι ή τελευταία σύγκειται έκ μικροτάτης 
ποσότητο; ύδατος ή ύδατμού καί παρουσιάζεται σπα 
νιωτερον, καί άνευ βροχής καί χαλάζης.

Εν γένει οί σίεωνες άρχίζουσιν έκ τοϋ νέφους μέ 
κηνοειόες σχήμα κατά μήκος αύξανόμενον. Υποκάτωι 
αύτοϋ παρατηρεΐται γ, έπιφάνεια τής θαλάηοης άνα- 
βράζουσα, τά ύδατα αύτής ύψούμενα ταχέως είς τό 
κέντρον τοϋ κινηθέντος τής θαλάσσης μέρους καί εξατ
μιζόμενα σχηματιζουσι δεύτερον κώνον όμοιον μέ τόν

πρώτον, πρός 8ν στρεφόμενα φέρονται έλικοειδώς ά-1 
χρι; ου συνενοϋνται μετ’ αύτοϋ. Αλλοτε οί δυω ούτοι 
κώνοι δέν συνενοϋνται καί τότε σχηματιζουσι δύο 
σίφωνας τόν μέν άναβαίνοντα, τόν δέ καταβαίνοντα, 
'συνήθως όμως υπάρχει ό είς τών δύω τούτων. Ωσαύ
τως καί οί έπί τής ξηράς παρουσιάζουσι τά αύτά φαι
νόμενα ώς πρός τόν σχηματιομόν των.

Οί Σίφωνες, καθ’ όσον άφορα τ’άποτελέσματά των, 
είσίν |ν τών παραδοξοτέρων φαινομένων τής Μετεω~ 
ροΛογίας καί έν τών άκαταληπτοτέρων καθ' όσον ά
φορα τάς αιτίας τού σχηματισμού αύτών. Οί φυσικοί 

έπενόησαν πολλάς θεωρίας ώς πρός τήν 
έξήγησιν τού σχηματισμού, άλλ’ όλαι 
είσίν άπλαϊ υποθέσεις, καί καμμία έξ 
αύτών δέν έξηγεΐ τό φαινόμένον.

Τινες λοιπόν τών φυσικών άποδίδουσι 
τόν σχηματισμόν τών θαλασσίων σι- 
φώνων είς έκκρήξεις υπογείων άτμών 
ή υποθαλασσίων ηφαιστείων, άλλά διά 
τοιαύτης ύποθέσεως δύναται νά έξηγη- 
θήι μόνον ό άναβαίνων, ούχί δέ καί ό 
καταβαίνων σίφων, όστις παρουσιάζεται 
συγχρόνως μέ τόν πρώτον άλλοι πάλιν 
άποδίδουσι τάς αίτιας είς τόν ηλεκτρι
σμόν, άλλά καί αύτή ή υπόδεσις είναι 
απίθανος, καθότι άν ό ηλεκτρισμός ητον 
ή αιτία, τότε ήθελε συμβή άναγκαίως 
ηλεκτρική έκκένωσις εϊς τήν συνάφειαν 
τών δύω κώνων καί ούτω ήθελε διαλυ- 
θή ό σίφων, ένώ άπ’ έναντίας παρατη- 
ροϋμεν νά διατηρήται έπί πολλάς ώρας.
Η τρίτη γνώμη ήτις παραδέχεται παρά 
τών περισσοτέρων φυσικών, ώ; πιθανο-

άποδίδει τόν σχσματισμόν τών σιφώνων εϊς
τήν σύγκρουσιν τών αντικειμένων ανέμων ένεκα 
τής όποίας παράγεται έλικοςιδή; κίνησις, δι’ ή; 
τά μεταξύ ύδατα ζαί νέφη συμπυκνούμενα εϊς σχήμα 
κωνοειδές περιστρέφονται· άν ή περιστροφή αύτη είναι 
ταχεία ή κεντρόφυξ δύναμις, θέλει άπομακρύνει τά 
μόρια τού άςονος τής περιστροφής, καί είς τό έσωτε- 
ίρικον Θέλει σχηματίσει κενόν πρός 8 θέλει είσρεύσει 
ό άήρ καί τά ύδατα, άλλά καί κατ’ αύτήν τήν θεω
ρίαν μένουσ.ιν ανεξήγητοι οί έν Χαίρω νηνεμίας σχημα- 
τιζόμενοι σίφωνες. Τά έπόμενα παραδείγματα μάς 
βεβαιοϋίΊ ποοσηκόντω; πεοί τών τελευταίων τούτων 

σιφώνων.
Κατά τά 1714 ό κύριος Γα.Ι.Ιαβερτος παρετήρη

σεν έπί τής λίμνης τής Γενεύης, έν ζαιρώ νηνεμίας, 
σίφωνα, όστις μετά τήν διάλυσιν του δέν έφερεν ούτε 

άνεμον ούτε βροχήν. έ
Κατά τά 1742 παρετηρήθη έτερος σίφων έπί τής 

αύτής λίμνης, όμοιος τού πρώτου.
Τήν 11 Αύγούςου 1828 περί τάς 7 ώρας τής νυκτός 

•ό καθητής Κ. Λίαρ'ίαετμπος, παρετήρησεν σίφωνα 
έπί τής αύτής λίμνης, κωνικόν ίχοντα τό σχήμα καί 
άμα προσεγγίσαντα τήν λίμνην, τά ύδατα αύτής, έτα- 
ΐράχθησαν σχηματίσαντα βιαίως αφρώδη αναβρασμόν 
•καί άκολούθως ύψωθέντα εϊς ύψος 15 περίπου μέτρων 
γαλλικών είς δέ τήν κίνησιν του έπαρουσίασεν κυματι-,

τέρα
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σμούς μακροϋ υφάσματος, ύπό σφοδρού άνεμου κινού
μενου.

Διάφοροι άλλοι σίφωνες έπισυμβάντες κατά διαφό
ρους καιρούς, έξ ών λαμβάνει ό αναγνώστης άκριβεστέ- 
ραν ιδέαν, είναι αίέξής·

Τήν 6 Σεπτεμβρίου 1814 δ Κ. Ναπιέροζ πλοίαρ
χος, παρετήρησε θαλάσσιον σίφωνα, δστις έπλησίσσεν 
είς μικράν άπόστασιν τδ πλοΐόν του· δταν ένεφανίσθη, 
λέγει δ Κ. Ναπιέρος, είχε σχήμα κυλινδρικόν, έντός 
τοΰ ύποίου ύψώθη τά ύδωρ μέ μεγάλην ταχύτητα, καί 
ακολούθως έμεινεν άκίνητος όλίγας στιγμάς· περί τήν 
βάσιν τοΰ σίφωνος ή θάλασσα άναβράζουσα έσχημά- 
τισεν άφρούς, μεγάλη ποτότης ύδατος ύψώθη έπομέ - 
νως μέχρι τών νεφών, καί ήκούσθη συριγμός· ή διεύ- 
Ουνσις τοΰ σίφωνος ήταν κατ’ εύθύν λόγον τών τότε 
πνεόντων μεταβλητών ανέμων, ακολούθως Οιευθύνθη 
κατά λόγον αντίστροφον τοΰ πνέοντος άνεμου· ό πλοί
αρχος τότε διέταζε καί έπυροβόλησεν έπί τοϋ μετεώ
ρου τούτου, δπερ διασπαρέν ύπό τής σφαίρας έσχίσθη 
είς δύω μέρη, κυμαινόμενον τί,δε κακεΐσε* μετά 
παρέλευσιν 1/60 ένωθέντα τά μέρη ταΰτα έζηφανί- 
σθησαν μετ' όλίγον καί τότε έπεσε χείμαρρος βροχής· 
κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Κ. Λταχ ιερού πρίν δια- 
σχισθή δ σίφων διά τοΰ τηλεβόλου είχε περί τήν βά- 
σιν τής θαλάσσης διάμετρον 920 περίπου μέτρων 
γαλλικών, ύψος δέ άπό τής επιφάνειας τής Θαλάσσης 
μέχρι τοΰ νέφους περίπου μέτρα γαλλικά 500. Τό 
μέγιστον τοΰτο ΰψος τό όποιον συμβαίνει είς τού; 
σίφωνας, αντιβαίνει καθόλα είς τούς νόμους τής ατ
μοσφαιρικής πιέσεως· δθεν φαίνεται δτι ενεργεί καί 
έτέρα τις άγνωστο; δύναμις, δι’ ής ή άνάβασις τών 
υγρών φθάνει τόν ύπέρτατον τούτον βαθμόν.

Παρετηρήθη έτερος σίφων είς τό ένδοθεν τοΰ κώνου 
μέρος διεκρίνετο εντελώς άπό τής θαλάσσης μέχρι 
τοΰ νέφους, τό ύψούμενον άτμώδες ύδωρ, ώς ό κα
πνός έπί καπναγωγού. — Ετερος σίφων έπί τής ξηρας 
έπισυμβάς άπερρόφησεν τά ΰδατα τών ποταμών άπερ 
μετέφερε είς μεμακρυσμένους τόπους τού; όποιους καί 
έπλημμύρησεν.

Τήν 26 Αύγούστου 1826 σίφων τρομακτικώτατος 
κατεδάφισε μεγάλην έκτασιν γής, είς Καρχασόνην 
τής Γαλλίας. Νέος ΐφ ετών άρπαχθείς ύπό τοΰ με
τεώρου έρρίφθη μακράν έπί βράχου καί έσυντρίφθη ή 
κεφαλή του· δεκατέσσαρα πρόβατα μετεωρηθέντα ύπό 
τοΰ αύτοΰ σίφωνος εύρέθησαν πολύ μακράν· ό σίφων 
μετετόπισε βράχους κολοσσαίου;, ανύψωσε καί άνέτρε
ψε τού; μεγάλους λίθους τής Ούρα; τοΰ παλατιού, κα- 
τεκρήμνισε πολλά; οικίας, μετεώρησεν άμάςας, έζερρί- 
ζωσε παμμεγέθη φυτά· κλπ. Κατά τήν έποχήν ταύ
την όμολογοΰσιν οί παρατηρηταί, δτι ό άήρ άπέπνεεν 
θεισώδη οσμήν.

Τήν 9 Ιουλίου 1833 είς τήν νήσον Kvpror (Κορ
σικανή παρετηρήθη μετέωρον συνιστάμενον έζ υδατος, 
άέρος καί πυρός, τό όποιον άποσπασθέν αίφνης άπά τά 
νέφη, κατέπεσεν έπί τή; γής καί έπροζένησε πολύ πα
ράδοξον αποτέλεσμα. Π αέριος αύτη μάζα πλήρης ή 
λεκτρισμοΰ, άναπτυχθεϊσα είς παχύτατον νέφος, ύ- 
ψωσεν έκ τής γής άπειρον ποσότητα χωμάτων· βιαίως 
δέ κινούμενη έφαίνετο ώς σφαίρα παμμεγέθης καί φω
τεινή, καί οί έξ αύτής έςερχόμενοι φωτεινοί κροσσοί,

!οίτινες έπλήρουν μέγα διάστημα μετεβλήθησαν εΐς ού- 
ράνιον τόξον τό όποιον μετά παρέλευσιν 1/2 ώρας 
έξηφανίσθη· ό πυκνός ούτος ατμός άνέσκαψε τόν τό
πον έπί τοΰ οποίου έπεσε καί έσχημάτισε λάκκον 1Ο· 
ποδών βάθους καί 25 ύψους.

Τήν 8 Ιουλίου 1833 είς τάς 8 π. π. πλησίον τής 
Ν εακό.Ιεως παρετήόχσαν θαλάσιον σίφωνα, δστις πε- 
ριτρέξας έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης όλίγας 
στιγμάς, έπλησίασε μέ ταχυνομένην κίνησιν πρό; τήν 
πλατείαν τής άγαράς, είς ήν πωληταί τινες πορτοκα
λιών έξεπλάγησαν δταν ίδε νά γείνωσιν άφαντοι έν ροπή 
οφθαλμού δύω μέγιστοι κοφίνοι πλήρεις πορτοκαλιών. 
Τό περιστατιτόν τοΰτο άν καί έφάνη γελοϊον, ήτον 
μ’ δλα ταΰτα πολλά σημαντικώτερον καί συγχρόνως 
παραδοξότερον εΐς τήν νέαν, ήτις ευρισκόμενη έπί υψη
λού δώματος είδε πίπτουσαν έπ’ αύτή; βροχήν πορ
τοκαλιών.

Τήν 23 Ιουλίου 1837 είς τήν ϋεβέηχ τής Ελβε
τίας παρετήρησαν πολλοί τών κατοίκων μ’ έκπληξίν 
των, γιγαντιαϊαν στήλην υδατος άρχομένην έξ υψηλού 
νέφους, καί λήγουσαν έπί τή; έπιφανείας λίμνης τινός 
έξ ή; περιστρεφόμενα τά ΰδατα ύψώθησαν είς μέγι 
στον ύψος- ακολούθως διευθύνθη εΐς ποταμόν τινα 
τοΰ όποιου ήκολούθησε τήν ροήν, άπορροφώσα δλα τά 
υδατα' μετά ταΰτα μετεβλήθη είς τρομακτικώτατον 
καί πυκνόν νέφος· ή πελώριος αύτη στήλη ήτον σί
φων, δστις κατά τήν πορείαν του άνέτρεψεν ενα άν
θρωπον καί έξεόρίζωσε παμμέγεθες δένδρον.

Πολλοί άλλοι σίφωνε; παρατηρηθέντες, έπαοονσία- 
σαν τρομακτικωτάτην θέαν· διά τών σιφώνων παρε
τηρήθη πολλάκις βροχή πίπτουσα έξ αμμώδους ύλης, 
άλλοτε έκ κονιορτοΰ, άλλοτε έκ σπερμάτων καί άλλο
τε έζ άνθέοιν.

Τό όλέθριον τοΰτο μετέωρον συμβαίνει μάλλον είς 
τούς θερμού; ή τούς ψυχρού; τύπους καί εμφανίζεται 
μετά πολλών ήμερων νηνεμίαν· περί τή; παραδόξου 
δυνάμεως τών σιφώνων ή επιστήμη, ώς είπαμεν, δεν 
ήδυνήθη είσέτι νά δώση άποχρώντα λόγον. Ν. Ζ.

ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΪΡΤΙΟΣ Ρ1ΠΤΟ.ΜΕΝΟΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟΝ.

0 πρός τήν πατρίδα έρως είναι τό ίσχυρώτερον καί 
έξοχώτερον τών ανθρωπίνων αισθημάτων. Καί είς τών 
νεωτέρων εθνών τήν ιστορίαν εύρίσκομεν δείγματα με
γάλων ύπέρ τής πατρίδος θυσιών καί πράξεων, ιδίως δέ 
είς τήν ιστορίαν τής εθνικής ημών άναγεννήσεως, άλλ’ ό 
πρός τήν πατρίδα έρως ύπήρξεν είς τάν άνώτατον 
βαθμόν ανεπτυγμένος εϊ; τού; προπάτορας ήμών, και 
είς τού; άρχαίους Ρωμαίους.

Ο Μάρκος Κούρτιος, δν παριστά ή εικονογραφία μας, 
έκ γενεά; εΰγενοΰς τή; Ρώμης καταγόμενος,άπεθανάτισε 
τό Ονομά του διά τής ώραιοτέρας πράζεως, ήν ένέπνευ
σεν ποτέ ό τής πατρίδος έρως, πράζεως τοσούτον υψη
λής, ώστε αί εύγενεϊς ψυχαί δέν θέλουν νά θεωοήσωσιν 
αύτήν μυθώδη, ώς ιστορικοί τινες έγνωμοδότησαν.

ί, 392 « (362 Π. Χ.)|Μ«,«.= Λ «
Εν έτει ova a»u /IktVfcwy * —ς--. ,

-ήνεώχθη αίφνης κατά μέσον τοΰ Φόρου, άβυσσος βαθύ
τατη, τήν όποιαν κατ’ούδένα τρόπον δέν ήδυνήθησαν νά 
πληρώσωσιν, άν καίάκαταπαύςω; ερριπτον έντός αύτής 1 

καί πέτρας. Κυριευθε'ντες έπομένως ΰπό φόβου 
δεισιδαίμονος, οί Ρωμαίοι άπεφάσισαν νά έρωτήσωσι 
τού; ιεροσκόπους, οΐτινες άπήντησαν, δτι « άν θέλωσιν 
> ώστεή Ρώμη νά φέρη διά παντός τ’ όνομα τής αίω- 
ι νίας πόλεως νά ρίψωσιν είς τό βάραθρον δ,τι συνίστα 
a τήν κυριωτέραν ΐσχύν τών Ρωμαίων. »

Πολύν χρόνον ήπόρουν οί Ρωμαίοι περί τής ση-jρίπτεται και γι»κ ιι*ι «.γ».... ..... μασίας τοΰ χρησμού τούτου, δταν νέος τις, όνόματι'πιον τοΰ έκθάμβου καί ύπό θαυμασμού καταληφθέντος

f

Mipxoc Κούρτιος ριπτόρτος tic τό βάραθρο?.

γενναιότητι καί ανδρεία, έρχεται έν τφ μέσω τής αγο
ράς, ώπλισμένος άπό κορυφής μέχρι ποδών καί καθή- 

! μένος έπί λαμπρού καί πλουσίως έσκευασμένου ίππου. 
Ιοί πολΐται βλέπουσιν αύτόν άποροΰντες, άλλ’ό Κούρ- 
τιος δηλοποιεϊ αύτοϊς, δτι δέν είναι δυνατόν ν’άμ- 
φιβάλλωσιν ότι ή ανδρεία καί τά όπλα καθίστων τήν 
πρωτίστην ΐσχύν τών Ρωμαίων καί, καθωσιούμενος είς 
τούς Νερτερούς Θεούς, τάς χεϊρας πρός τόν ούρανόν 
άνυψοϊ, καί μέ οφθαλμούς πλήρεις χαρας ύπερφυσικής, 
ρίπτεται καί γίνεται άφαντος έντός τής άβύσσου, ένώ-
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— 593πλήθους. 0 ευγνώμων λαός έρράνεν επί τοϋ φοβερού 

έκείνου χαί ήρωϊκού τάφου άνθη χαί προσφοράς, και 
λέγεται, ότι τά βάραθρον έκλείσθη άμέσως.

Είς την Bl.l.lar Βοργέζαγ, κειμένην προ τών πυ
λών τής ‘Ρώμης άνάγλυφόν τι χαθιεροϊ τήν μνήμην 
τής έξόχου ταύτης άφοσιώσεως.

-------'SS*

Η ΤΑΑΙΟΝΗ.
Ούτε Κλεοπάτρας τής μεγαλοπρεπούς χαί ερωτικής 

βασιλίσσης τής Αίγυπτου, ούτε Σαπφοϋς τής άτυχούς 
Μούσης τής Λέσβου, ούτε Ασπασίας τής ώραίας τού 
Σωκράτους γνωρίμου, καί τοϋ Περικλέους φίλης, 
ούτε ϊπατείας τής φιλοσόφου, ούτε τών μεγάλων βα
σιλισσών Ελισάβετ τής Αγγλίας καί Αΐκαταιρίνης τής 
Β'. γράφομεν ενταύθα τάν βίον. Τήν ήρωίδά μας έξελε- 
ζάμ.εθα ε’κ ταπεινοτέρας μεν, άλλ’ έπίσης πλήρους 
λάμψεω; σφαίρας, τής τών ωραίων τεχνών, μεταξύ 
τών όποιων πάλιν έπροτιμήσαμεν τήν τέχνην τής 
Τερψιχόρης, τήν τοσοΰτον προσφιλή είς τήν νέαν ήλι- 
κίαν. Αί άναγνώστριαί μας δέν θέλουν πληροφορηθή, 
έλπίζομεν, άνευ περιεργείας τά περί τής πρώτης χορεύ

τριας τής εποχής μας, τής πληρωσάσης πρό τινων έτών 
πάσαν τήν Εύρώπην ύπά τού όνόματός της.

Η Μαρία Ταλιόνη (Taglioni) έγεννήθη εις Στοκ
χόλμην τω 1806, καί έκ μητράς μέν ήν έγκονο; τού 
τραγικού Κάρστεν, τοϋ Τάλμα τής Σουηδίας, ά δέ πα

ΆΙ ΤαΛιό^ΐ).

τήρ της ητο ορχηστής Νεαπολίτης, όστις καί έγένετο? 
ό πρώτος τής θυγατρός του διδάσκαλος. Ή νέα Τα- 
λιόνη έφάνη κατά πρώτον είς τό θέατρον τής Βιέννης 
είς τινα παντόμιμόν χορόν (ballet), ποιηθέντα ύπά τοϋ 
πατρός της. Διηγούνται ότι ή νέα όρχήστρια κυριευ- 
Οεΐσα ύπά άκατανοήτοϋ ταραχής, ενώπιον τοϋ παρε- 

στώτος πλήθους, έλησμόνησεν αίφνης τά όποιον τής 
έδίδαξεν ό πατήρ της βήμα, και άμέσως αύτοσχεδία- 

σεν άλλο, οπερ ένθουσιωδώς ύπεδέχθ,ησαν οί θεαταί. 
Απά τής πρώτης ταύτης ήμέρας ή Ταλιόνη έγένετο 
απαράμιλλος εΐς τήν τέχνην τή; ορχηστικής

Είς τά θέατρον τών Παρεσίων ή Ταλιόνη έχόρευσε 
πρώτην φοράν τήν 23 ίουλίου 1827 είς τάν χορόγ 
τής ΣικεΛίδος μετά τοιαύτης έπιτυχίας, ώστε ό έν- 
θουσιασμάς τοϋ κοινού ύπεοέβη πάν όριον. Εχόρευσεν 

άκολούθως είς τήν Άποχρίω τής Βιγετίας, τήγ 
Βαϊαδέρηγ, τήγ Ψοχήγ, τήκ ΣιΛφΐδα, τήγ χόρηγ
•τοΰ Αονχάΰιως, άλλ* εϊς τά δύο τελευταία ταΰτα άνέ- 
πτυξεν τήν μεγαλητέραν τέχνην.

Μετά έξ δέ έτών θριάμβους εϊς Παρισίους, Λονδί

νου καί Βερολίνου ή περιώνυμος χορεύτρια προσεκλήθη 
είς Πετρούπολιν, ένθα τής έγένοντο τοσοΰτον έπωφε- 
λεϊς προσφοραί ώστε άπεφάσισε νά μεταβή εϊς τήν 

μεγαλοπρεπή ταύτην πρωτεύουσαν τής Αρκτου. Ο εν
θουσιασμός καί ή μεγαλοδωρία τών Ρώσσων ύπερέβησαν 
τήν τών Εύρωπαίων. Οί δύο έν Ρωσσία ύπ’αυτής 
πλασθέντες χοροί, ή ' Αθιρράγα καί ή Σζιά, τή έγέ
νοντο πρόςενον άπεριγράπτων θριάμβων καί τά πλου- 
σιώτερα δώρα τής αύτοκρατορικής Αύλής άντήμοιψαν 
τήν τέχνην της. Ο δέ ρώσσο; ποιητής Πούσκιν έγραψε 
τάς καλητέρας περί αύτή; στροφάς. Επανελθοϋσα είς 

Παρισίους, τόν Μάϊον τοϋ l8i4, έχόρευσε καί αύτοΰ 
τά θαυμασιώτερα βήματά της, ών ή φήικη έκ Πέτρου- 
πόλεω; έφθασε μέχρι τής πρωτευούσης ταύ.της, τό 
τοΰ Φωτός τής ΣεΛ/ρης καί τά τωγ ' Αγθέωγ^ καί τήν 
29 Ιουνίου, δοϋτα τήν τελευταία/ παράστασιν, καθ ήν
λέγεται, ότι έσύναζε πλέον τών 23,009 φράγκων, 
απεχαιοέτησε διά παντός τήν σκηνήν.

0; ό Ομηρος, ό Αάντης, ό Σεκεσπήρος εϊ; τήν ποίη- 
σιν, ά Μοζάρτος, ά Βετόβεν, ά Ροσσίνης, εϊς τήν μου
σικήν, ό ‘Ραφαήλ, ό Μιχαήλ Αγγελος, ό ‘Ρουβένιος 
εϊς τήν Ζωγραχικήν έφάνησαν οί κορυφαίοι καί οί άνα- 
μορφωταί έκαστος εϊς τήν ιδίαν τέχνην, ούτω καί 
ή Ταλιόνη ού μόνον άνεδείχθη ή πρώτη χορεύτρια 
τής Εύρώπης, άλλά καί άνεμόρφωσε έντελώς τήν 
ώραίαν τέχνην τής Τερψιχόρης, καί είς τά βήμα
τα αύτή; βαδίζουσα ήδη καί ή συνάμιλλός τη; Φανή 
Εσλερ κινεί απανταχού τάν ενθουσιασμόν. Η αφε
λής χάρις της. αί ηδυπαθείς, πλήν σεμνοπρεπείς 
θέσεις τού σώματός της, ή άκρα έλαφρότης τών πο-

Ή Τα.Ιιόχη ιΐς τήγ Σι.Ιρίία.

δών τη;, ά νεωτερισμός τής όρχήσε'ώ; τή;, μάλλον 
λαμβανόμενος άπά τά; εμπνεύσεις της φύσεώς, ή άπά 
τήν τέχνην τή; σχολής, (προξένησαν- τήν μεγάλην έ
κείνην έντύπωσιν καί ενθουσίασαν τοσοΰτον εϊ; τήν Εύ
ρώπην. (* Οϋδ’είς τ’ονειρόν της, λέγει Γάλλος τι; κρι- 
ήιαάς,' ήδύνατο ή' άναισθητίκωτέρα φαντασία νά συλ- 
λάβη ένωσιν έντελεστέραν προσφυών είς χορεύτριαν 
προσόντων. Σχήμα, κομψότης, έλαφρότης, χάρις, 
ποίησις, σεμνοπρέπεια, καθαρότή; καί άγνότη;, όύ- 

δεν έλλειπεν. »

ΠΕΡΙΗΓΙΙΣΙΣ_Ε£Σ 1ΤΑΑΙΑΝ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Λ'.

Έν Νεαπόλει τήν 1 — 13 Ιουλίου 1849. 

Α ι ■ ρ ί α ρι ο υ !
Πρά τής αύτόθεν άναχωρήσεώς μου μέ παρήγγείλατε 

νά σάς διακοινώσω τάς κυρεωτέοας τών έντυπώσεων 
τάς όποίας θά μ’ έποοξένει ή κατά τήν Νεάπολι» περιή-
‘/ησί; μου. Γνωρίζουσα καλώ; τήν πόλιν ταύτην καί 

(Φυλλάδιο* 49.Τομ. Γ'.)

άμιλοΰσα κάλλιστα τήν ίταλικήν, θά 
εύαρεστηθήτε, έλπίζω, j.vi μέ είπήτε 
έλευθερως μετά τήν. έπιστροφήν μου, 
έάν αί.παρατηρήσεις μΟυ είναι-όρθαί, 
καί έάν ή δημοσίευσις τού · ημερολο
γίου μου δύναται, νά εύχαρε^ήστ, τήν 
περιέργειαν τών§συμπολιτών μας.

Ανεχώρησα έκ Μελίτης τήν 2 Ιου
νίου, συνοδοιπόρον έχων καί-, τάν καλάν 
κάγαθάν φίλο» Κύριον Θ, Π. Π. νέον 
έμπορον Χίο*, όστις, παρά το· έμφυ
τον ξίς τούς συμπατριώτας του εμπο
ρικόν πνεύμα, έχει καί φιλοκαλίαν ού 
τήν τυχούσαν. ’Αδύνατον νά τύχη τις 
συνοδοιπόρου χαριεστέρσυ- διό τά τα- 
ξείδιόν μου κατέστη έκ τούτου διπλα- 
σίως ευχάριστου.

Εφθάσαμεν είς Νεάπολιν τήν 4 περί 
τήν ένδεκάτην μετά ώρών τινων θαλασ
σοπλοΐαν, διαρκέσασαν πλειότερον παρά 
τό σύνηθες. , ,

Οστις έπεσκέφθη πρώτον τήν Κων
σταντινούπολή, δέν εκπλήττεται βε
βαίως όταν ίδη τήν Νεάπολιν. Τα περι
καλλή τεμένη τής άπεράντου έκείνης 
πόλεως, οί κομψοί καί υψηλοί μιναρέ- 
δες της, αί πικοιλλόχρωοι οίκίαι της, 
ό βόσπορος έπί τέλους ούτινος τάς 
δύω όχθας καθωραΐζουσι χωρία μα- 
γευτικώτατα, άναγκά,σι τόν. περιη
γητήν νά προτιμήση. τήν βασιλεύου
σαν τών όσμανλίδων άπά τήν καθέ- 
δραν τών Βουρβόνων. Εάν πρά; τούτοι; 
συγκρίνη τι; τά εσωτερικόν τής τε
λευταίας ταύτης πόλεως μέ τά τη; 
πρώτης, θά ιδεΐ. ότι ή Νεάπολις 
είναιέπίση; άκάθάρτος,.- καί ε οτι . αί 
άδοί τη; έκπέμπουσι τήν αύτήν 
άποφοράν ώς καί αί άδοί τής Κων

σταντινουπόλεως’ Αγαθός τις Νεαπολίτης. απέδιδε 
τήν ρυπαρότητα ταύτην είς τήν άταξίαν τήν είσαχ- 
θεΐσαν είς τήν διοίκησιν μετά τήν έγκατάστασιν 
τοϋ συνταγματικού συστήματος. Αςέλπίσωμεν, χάρεχ 
τωχ πβριηνητώΥ, ότι, άφού έννοήσωσιν είς Νεάπολιν 
τί έστί σύνταγμα, ή καθαριότη; Οά έπανέλθη.

Μόλις άποβιβάζεται ό περιηγητής εϊ; τό τελωνεϊον, 
καί μυρίαι φωναί τάν άποκοφόνουσι, φωναί άνθρώπων 
οίτινες τρέχουσι κατόπιν του ζητοΰντε; una'inoneta 
era. Λεπτόν υποθέσατε λοιπόν τάν βαθμόν τής Νεα- 
πολιτικής jaluamazzura (φωνοκοπίας), τού λαού 
εκείνου όστις, κατά τούς Αεοιηγητας, είναι ό μεγαλύ

τερος ρωγαΛάς τής γης. .
Τήν πρώτην ημέραν τής άφίξεώς μα; έπεριδιαβά- 

σαμεν δύω σχεδόν ώρας έποχούμενοι, εϊς τον ώραϊον 
περίπατον τή; rtviera di Chiaja. Ο άριθμός τών 
αμαξών ητον μέγα;· διατρίέχουσι συνήθως κατά σειράν 
τά διάστημα έκεϊνο τού περιπάτου άπό την. μίαν έως 
τήν άλλην άκραν, επειτα, έπιστρέφουσαι διά τής ιδία; 
άδού, επαναλαμβάνουσιν έπί δύω ώρας, μετά μεγίστης 
ιζάλιστα ταχύτητος, τήν ιδίαν πορείαν. Οί περιδια- 
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έπδόκειτο νά έχπληρώσωσι χρέος επίπονον. Μόλις 
-εβλεπέ τις δύω ή τρία πρόσωπα φαιδρά, έν τώ μέσω 
,λαοΰ φημιζομένου ώς τοΰ φαιδρότερου τής Ιταλίας. 
Απεδίδετο Si. χαί ή σκυθρωπότης αύτή είς τάς ζημίας 
τάς όποιας έπαθεν ή αριστοκρατία χατά τούς πολιτι
κούς σεισμούς τοΰ βασιλείου χαί τής Χεοσοννήσου. 
Παρετήρησα οχήματα τινα ώραία, άλλά, μετά τού; 
περιπάτους τοΰ Hyde Park, χτί τών Ή.ΙυσΙντ, δ 
τής Κιάγιας, μέ όλον τόν ώραΐον ούρανόν χαί τό πέριξ 
μεγαλοπρεπές τής φύσεως πανόραμα, δέν προξενεί είς 
τόν περιηγητήν τήν άνεχλάλητον έντόπωσιν τήν 
όποιαν προξενοϋσιν οϊ περίπατοι έχεΐνοι.

όσάχις είδα τήν Νεάπολιν μέ ηλθεν ιδέα νά τήν παρο
μοιάσω μ’εύρύχωρον αποθήκην φορεμάτων μεταχειρι
σμένων,όπου ςολαί περίχρυσοι χρέμανται πλησίον πενι
χρών ίματίων. Καϊτωόντι, χαθ’όποιανδήποτε ώραν χαί 
άν διαβής τήν οδόν Chiaja, ή τήν μεγαλοπρεπή λεω
φόρον Toledo, βλέπεις πλησίον τοΰ πολυτελούς οχή
ματος Πρίγγιπος, Corricolo, (1) *, μεγάλην ύπό 
βοών ή ήμιόνων συρομένην άμαξαν. Αί λεπτομέρειαι 
αύταί χαί ή ακαθαρσία τών οδών, χαθώς χαί ή γυ- 
μνότης τών χατωτέρων τάξεων τοΰ λαοΰ, δυσαρεστοΰσι 
κατ’άρχάς τόν περιηγητήν. Ενταύθα, χαθώς χαί εις 
Καστελλαμάρε καί Σορρέντο, έπρεπε νά διάγνι τις βίον 
θεωρητικόν, διότι άλλως τά θέλγητρα τής ωραίας φύ
σεως, καί ή δαψιλής τής γής εύφορία, έξαφανίζεται σχε
δόν όταν ϊδης τά άμέσως προσπίπτοντα εϊς τάς αισθή
σεις σου. Εάν ποτέ αί παρατηρήσεις αύταί άναγνωσθώσιν 
άπό Νεαπολίτην καί τόν φανώσιν αΰς-ηραί, έπιθυμώ 
να μάθη συγχρόνως ότι εις Νεάπολιν έτυχα εύμενεςάτης 
ύποδεξιώσεως, χαί ότι εύγνώμονε;, ό τε συνοδοιπόρο; 
μου χαί έγώ, Οά διατηρήσωμεν μνήμην άγΟθήν τής φι- 
λοχαγαθίας τοΰ Πρίγγιπος Λέλλα Ρ... χαί τοΰ άξιο- 
λόγου ιππότου Κ. . . πολυμαθούς έλεγχτοΰ τοΰ Βουρ- 
βονείου Μουσείου, όστις θεωρεί σύστασιν άποχρώσαν 
τό νά εΐναί τις Ελλην.

Ηθελήσαμεν νά άναβώμεν είς τό Βεζούβιον ένώ ητον 
πανσέληνος, χαί άνεχωρήσαμεν έπ’ οχήματος άπό τό 
ξενοδοχείου τήν ένδεχάτην μετά μεσημβρίαν, έντός 
μιά; χαί ήμισεία; ώρας έφθάσαμεν είς τό Ερημητήριον, 
χαί άφού άνεπαύθημεν μίαν ώραν, μετέβημεν έφιπποι 
μέχρι τοΰ μέρους όπου δύναταί τις νά ύπάγη χατ’αύτόν 
τόν τρόπον. Χάρις είς τήν ελαφρότητα τοΰ σώματός 
μου, άνεβην πρώτος άνευ όδηγοϋ πλησίον σχεδόν τοΰ 
χρατήρος. 0 οδηγός μου,ός-ις μέ παρηχολούθει, έπροχώ
ρησε τότε χαί μ’έδωχε σχοινίον δεμμένον είς τήν 
ζώνην του· χατά τόν τρόπον τούτον ή λοιπή άνάβασις 
έγένετο εύχολώτατα. Φθάσας εϊς τοΰ χρατήρος τό 
χείλος, έθαύμασα ίδών τόν έξερχόμενον κυανοειδή 
καπνόν, Εφαίνετο ώς έν τών μεγάλων έκείνων κυπέλ
λων μέ punch όποια περιγράφει ά δφφμαν είς τά 
Φαντασιώδη διηγήματά του. Ενώ τό έξαίσιον τούτο 
θέαμα εϊχεν έλχύσει όλόχληρον τήν προσοχήν μου, κρό
τος όμοιο; μέ κλαγγήν όπλων ήχούσθη αίφνης,χαί, χαθά 
μέ εϊπεν ό οδηγός μου, προήρχετο άπό ηφαίστειου 
έχοηξιν. Σήμερον, τό όρος πρός άνατολά; είναι σχεπα-

(ί) Είδος άμάξης δίτροχου, έν χρήσει ιδίως «ίς Νεάπολιν, 
έν ήέμφωλεύουσι πολλάχις έπτά χαί όκτώ άνβρωποι.

σμένον σχεδόν άπό μύδρους τούς οποίους έξέμεσεν &| 

πυρφόρο; χρατήρ. ή; νά μήν ήοχουν δέ τά θαυμάσια 
ταύτα τής φύσεως, νέον θέαμα ούχ ήττον μεγαλοπρε
πές προσέβαλε τάς όψεις μας. .. ητον σχεδόν τέταρτη 
πρό μεσημβρίας, χαί ό ήλιο; χαταχόχχινος ΰψόνετο 
όπισθεν τών Απεννίνων. Ναί μέν ή θέα του δέν ητον 
επίσης μαγική, ώς ή θέα τοΰ ήλίου τόν όποιον είδα 
άνατέλλοντα άπό τήν κορυφήν τού ϊμηττοΰ έξερχόμενον 
άπό τά κύματα τοΰ Αίγαίου, χατά τήν ποιητικήν τοΰ 
όμήρου έκφρασιν άλλ’ ήρχετο νά φωτίση λίαν εύαρέ- 
στως τάς πολυαρίθμους πόλεις χαί τά χωρία άτινα 
είναι διεσχορπισμένα έπί τής ώραίν; εκείνης πεδιάδος 
τής Νεαπόλεως. ‘Η χατάβασις άπότοΰ χρατήρος εϊν’ 
εύκολος,άργοπορεΐ τις μόνον έξ αιτίας τής τέφρας ίντός 
τής όποιας βυθίζονται οί πόδις ύπεράνω σχεδόν τοΰ ά- 
ς-ραγάλου. Κατά τήν έπικρατη'σασαν συνήθειαν έψήσα- 
μεν ώά έντός τής κάτω τοΰ βουνού θ'ρμής τέφρας, χαί 
έβάλαμεν νομίσματά τινα έντός άλλης ζεούσης, τήν 
οποίαν ε’σβέσαμεν άχολούθως βυθίσαντες αυτήν είς 
ύδωρ, χαί συμπαρελάβαμεν πρός μνήμην τής ώραίας 
χαί λαμπράς περιηγήσεώς μας. Ευρήχαμεν τούς ίππους 
μας κάτω τοΰ βουνού, χαί μετά μιά; χαί ήμισείας 
ώρας όδοιπορείαν, έπεστρίψκμεν εϊς τό Ερημητήριου· 
άναβάντες δέ εϊς τό όχημά μας, έφθάσαμεν εις τό £»- 
rcJojitor τής Νίκης, όπου εϊχαμεν χαταλύσει.

Αί μάλλον άξιοσημείωτοι έχρήξεις τοΰ Βεζούβιού 
είναι αί έφεξής’

Η τοΰ έτους 79 Μ. X. αξία α ιωνίας μνήμης διά 
τόν θάνατον Πλινίου τοΰ άρχαίου.

Αί τοΰ 2 03 χαί 472, ότε ή τέφρα έσφενδονίσθη, ώς 
διηγούνται, μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Αί τοΰ 512, 685, 993.
Η τών 1036, ότε πρώτην φοράν, χατά τούς νεω- 

τέρους χρόνους, ή έχρηξις συνωδεύθη άπό μύδρους.
Αί τών 10^9) 1138, 1306, 1500, χαί ή τοΰ 

1631 , ήτις ύπήοξεν ή δεινοτέρα μετά τήν τοΰ 79.
Με όλας τάς χαταστροφάς τάς οποίας έπιφέρουσιν 

αί αλλεπάλληλοι αύταί εκρήξεις, μέ όλον τόν τρόμον 
τόν όποιον προξενεί ή πυρίκαυστος έχείνη γή, τό Sovrdr, 
ώ; κατ’ έξαίρεσιν άποχαλοΰσι τό Βεζούβιον οί Νεαπο- 
λΐται, άγαπάται μάλλον άπό αυτούς· δέν τό φο
βούνται. Τό Βεζούβιον είναι ό ώραιότερος στολισμός 
τοΰ μεγαλοπρεπούς άμφιθεάτρου τής Νεαπόλεως· διά 
τών μύδρων του κατασκευάζονται τή; πόλεως αί όδοί, 
καί ή τέφρα τήν όποιαν βρέχει, οΰτω; είπειν, λιπαίνει 
τήν γήν χαί καθιστά τούς καρπού; γλυχυτάτους. έπί 
τέλους, χαθώς λέγει πολλά εύστόχως χαί δ Κ. Βαλε- 
ρύ, (Περιήγησις έν ’Ιταλία), · τό Βεζούβιον φαίνεται
• ότι δέν κατεπόντισε τήν Πομπηίαν, παρά διά νά
• διαφυλάξη τεραστίως αύτήν πρός θαυμασμόν τών
• μεταγενεστέρων.»

Επειδή χαί τό οικονομολογικόν μέρος τής έχδρομής 
έχει χαί αύτό άξιόν τι σημειώσεως, σάς λέγω ότι έξω- 
δεύσαμεν δι’αύτήν, (ήμεθα τέσσαρες), δραχμάς 120, 
ήτοι άνά δρ. 30 έκαστος. Αύναταί τις όμως νά δαπα
νήσω χαί όλεγώτερα· τοσούτον δέ είναι περίεργος ή 
έπίσχεψις αΰτη, ώστε, διά νά τήν χάμτι τις, δέν πρέπει 
νά φεισθή ούτε κόπου ούτε χρημάτων.

Μετά τήν έχδρομήν ταύτην ηθελήσαμεν νά περιη- 
γηθώμεν τά πέριξ τής Νεαπόλεως, άποφασίσαντες νά

έπισχεφθωμεν μετά ταύτα τό εσωτερικόν τής πόλεως 

έν ανέβει.
Διευθύνθημεν έν πρώτοι; εϊς Καστελλαμάρε χαί 

Σορρέντο. ΐϊξιύρετε, κυρία, ότι ό περιηγητής ύπο- 
χρεοΰται πολλάχις νά έπεσκέπτεται χαί μέρη όχι τό- 
<π>» περίεργα. Τήν ύποχρέωσιν ταύτην, ίπροσπάθησα 
πάντοτε ν’ άποφύγω. Διά σιδηράς άξιολόγου όδοΰ 
ε'φθάσαμεν έντός όλίγου είς Καστελλαμάρε. Τίποτε 
περίεργον πλήν τών τερπνοτάτων της εξοχών! Η εύ- 
κρκσία τοΰ άέρος είναι παροιμιώδης, καί μικρόν βασι
λικόν παλάτιον φέρει τό έαφαντικύν όνομα Quisisana, 

(ΐ$ώ ιατρεύονται). »
Η άπό Καστελλαμάρε μέχρι Σορρέντο όδός είναι 

μαγευτικωτάτη. Περιστρέφεται έν πρώτοι; εϊς τούς 
πρόποδας όρους άποτόμου, καί διέρχεται άχολούθως 
διά πεδιάδος (piano) εύφορωτάτης. Αί πορτογαλλέαι 
είναι τρισμέγισται, χαίτά κλήματα, προσηρτημένα είς 
πασσάλους είκοσι περίπου πόδας ύψηλούς, σχηματίζουσι 
καμάρας χαί χορύμβους χαριεστάτους. Κατελύσαμεν 
είς τό αξιόλογου καί ώραΐον ξενοδοχείου τής Σειρήνος. 
Η ζωγραφική θέσις του κειμένου έπί βράχου υψη
λού, χλοερού, καί βρεχομένου τούς πρόποδας άπό 
θάλασσαν γλαυκήν, άρχει μόνη νά υποχρέωση τούς 
διαβάτας νά άναπαυθώσιν έχει. II Σορρέντο είναι 
πατρίς τοΰ Τάσσου· ή οικία του, ήτις σήμερον άνήχει 
είς άπόγονον τής πρωτοτόκου άδελφής του, μετεβλή- 
θη είς ξενοδοχείου φέρον τά όνομα τοΰ περικλεούς 
ποιητοΰ. Πάντα άρα ησαν ποιητιχώτατα περί ημάς, 
καί αί άναμνήσεις τοΰ Τάσσου, χαί τό γοητευτικόν 
τής θέσεως. Φυλλολογών ένα όόηγότ τών περιηγητών, 
άπήντησα τούς ωραίους έχείνους στίχους τοΰ Τάσσου, 
οϊτινες χινοΰσι σφοδρώς τήν άγανάχτησιν τοΰ άναγνώ- 
στου χατά τής χαχοηθείας τοΰ δουχός Αλφόνσου. δια- 
σύροντος τόν ποιητήν ώ; παράφρονα.

• Ma tormi quel che la bonta iufinita
<· Senno ini die, per clic d’arnore ho scritto,
• (D’arnore, a cui natura e ciel in’ invita),
« E’ delitto maggior d’ ogni delitto. ·

δηλαδή·
• Αλλά νά μ’ άφχιρέση τό λογικόν τό οποίον μ’ έ-

• δωκεν ή άπειρος τοΰ θεού άγαθότης, διότι έγραψα
• περί έρωτος, (περί έρωτος, τοΰ δώρου τούτου τής φύ-
• σεως χαί τοΰ ουρανού), εϊν’ έγκλημα βαρύτερου παντός 
» άλλου έγχλήματος. »

Επειδή δέν θά έδυνάμην άναμφιβόλως νά ύπεοα-, 
σπισθώ έμαυτόν μέ τοιαύτην εύγλωττίαν, έάν. λαλοΰν- 
τα έδώ περί έρωτος, θάμέ μετεχειρίζεσθε. Ισως ώς πα
ράφρονα, άποφεύγω έπιμελώς τόν πειρασμόν τούτον, 
δν χαί είς τή» Σορρέντο, natura e ciel in* invita.

Αντί στίχων, χατασκευάζουσι σήμερον εϊς Σορρέντο 
άζιολόγου; χάλτα; μεταξωτά; χαί άλλα έργα ξυλουρ
γίας χαί ψηφολογίας στερεά, κομψά, χαί εύθηνά. Λυ
πούμαι μή δυνάμενος νά στιίλω φορτίου ολόκληρον έξ 
αύτών εις Αθήνας, διότι είμαι βέβαιος ότι θά ήγορά- 
ζοντο προθύμω; άπό τούς φιλοκάλου; κυρίους.

Είπα άνωτέρω ότι εδώ έπρεπε τις νά διάγνι βίον 
θεωρητικόν. Καί τιρόντι, ή ρυπαρότης τής Σορρέντο 
•ρχεΐ νά σέ χάμιρ νά λησμονήσεις όλα τά θέλγητρα

τή; τερπνοτάτης εκείνης φύσεως χαί τών ωραίων της 
άναμνήσεων. , ,

Επιστρέψαντες είς Νεάπολιν διιυθύναμεν τά βήμα
τά μας πρός τήν Καζέρταν χαί Καπύην, όπου άπέρχε- 
ταί τις επίσης δι’ άτμαμάξης.

Τό παλάτιον τής Καζέρτας άριθμεΐται μεταξύ τών 
εύρυχωροτέρων τής Εύρώπης. Κάρολος ό Γ’. διέταξε 
τήν οικοδομήν τής οποία; άρχιτέκτων έχρημάτισεν ό 
Βανβιτέλλι. Τό κτίριον, έξωθεν μέν είναι ογκώδες, έσω
θεν δέ ώραΐον, χαί μάλιστα ό πρόδομος χαί ή μεγά
λη μαρμάρινη χλίμαξ. Τά δωμάτια είναι άξιολόγως 
διαμερισμένα, χαί ή πολυτέλεια άφθονος, άλλ' όχι χαί 
εύχρήστως διατεταγμένη· άλλως παρετήρησα ότι 
είς Νεάπολιν προτιμώσι τήν έπίδειξιν άπό τήν άνεσιν. 
Οί κήποι, δικρρυθμισθε'ντες χατά τούς τής Βερσαλλίας, 
είναι κατώτεροι τοΰ πρωτοτύπου.

Εύρεθεί; ήμίσειαν ώ; έγγιστα ώραν μαχοάν τή; 
άρχαίας Καπύης, τής όποιας αί τρυφαί είχαν πά
λαι παρεμποδίσει έχει τόν Αννίβαν, μετέβην εις αύ
τήν διά νά παρατηρήσω τά σωζόμενα έρείπια μεγά
λου χαί ώραίου άμφιθεάτρου· τό εύρύτατον τούτο κτί
ριον, θεωρούμενου ώς τό άρχαιότερον χαί ώς υπόδειγμα 
τών άμφιθεάτρων, άποδειχνύει πόσον ητον μεγάλη ή 
πρωτεύουσα έχείνη τής Καμπανίας. Είς Καπύην έ
γένετο τό πρώτον jrρϋσις τοΰ velarium, (μεταξωτόν 
ποικιλλόχρουν έξαπλούμενον άνω τοΰ άμφιθεάτρου διά 
νά προφύλάττ/ι τούς θεατά; άπό τάς άχτΐνας τοΰ 
ήλίου), δι’ δ τούς έμέμφθησαν ώς θρυπτικούς, άν χαί 
δέν έβράδυναν έν τοσούτω νά τούς μιμηθώσιν. Η πέ
ριξ γή εύφορος χαί καρποφόρος, άξια τής φήμη; τής 
άρχαίας Καμπανίας* χαί όμως οί χωρικοί μάς έφα'- 
νησαν φιλάσθενοι χαί ραχόδυτοι. Ηρώτησα νά 
μάθω τήν αιτίαν τής χαταστάσεως ταύτης, καί όλη 
τήν άποδίδουσιν είς τόν πλεονασμόν τών χατοίχων, 
είς τήν άπειρίαν τών οικογενειών, χαί είς τήν χατά- 
στασιν αύτήν τών χωρικών, οϊτινες, ώ; μή όντες ίδιο- 
χτήται, άναγχάζονται νά πληρόνωσιν όσα χερδίζουσε 
διά τοΰ ίδρώτός των. Αλλά χαί αύτοί οί μεγάλοι ίδιο - 
χτήται οί παραχωροϋντες τά χτήματά των εις ενοι- 
χιαστάς είναι έπίσσης χατάχρεοι, ώστε ή άληθής 
αιτία τής πτωχείας ταύτης πρέπει ίσως ν’ άπούοθή 
είς τήν άτέλειαν τής νομοθεσίας.

Αφ’ όσον παρετήρησα άχρι τοϋδι εϊς τά περίχωρα 
τής Νεαπόλεως, καθώς καί άλλοτε είς άλλα μέρη τής 
Γαλλίας, συμπεραίνω ότι ή κατάστασις τών έδι- 
χών μας χωρικών είναι άσυγχρίτω; χαλη,τέρα· έάν 
δέν τρέφωνται επίσης καλώς, τούτο προέρχεται μάλ
λον άπό τάς οικονομικά; καί χερδοσκόπους έξεις τάς 
οποίας άπέχτησαν άλλοτε φοβούμενοι τήν πλεονεξία» 

τών δεσποτών των, ή άπ| έλλειψιν.
Επειδή ή βροχή έδρόσισε τήν άτμοσφκΐραν, έξεστρα- 

τεύσαμεν καί χθες μέχρι τής Πομπηίας διά τής έκεϊθεν 
διαβαινούσης σιδηράς όδοΰ τής Καπύης. Οΰτω μετέ
βημεν διά τοΰ μέσου τούτου τής συγκοινωνίας, άπό τοΰ 
ένδοξου τούτου εφευρήματος τοΰ νεωτέρου πολιτισμού 
εϊς τά έρείπεια πόλεως άνακαλούσης είς τήν μνήμην 
λαμπράν τής άρχαιότητος εποχήν.

Είς τήν Πομπηίαν ή άρχαιότης δέν υπάρχει έν τή 
φαντασία* έξ έναντίας τήν βλέπομε», τήν αΐσθανόμεθα, 
τήν έγγίζομεν. Η όδός τών τάφων, όπου σώζονται άκό-
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μνήματα, είναι ό$ύς τήν όποιαν εύκόλω; .φαντάζεται 
τις βρύουσαν πλήθους. ϊπάρχουσι τάφοι κάλλιστα 
διατηρούμενοι, καί ό κομψότερος τούτων είναι τό κενο- 
τάφιον τού C. Calventius Quietus, εί; τόν όποιον 
είχαν άπονείμει bisellimn, έδραν, τιμή; ενεκα.

Η ώοαωτέρα τή; Πομπηία; οικία είναι ή τού_Διομή- 
δου;, κείμενη εί; τό προάστειον. Οί θάλαμοι τή; ύπο 
δοχής, τό atrium, τό tablinium (αίθουσαι άκροά 
σεων)κτλ. κτλ. είναι μεγαλοποεπεςατοι. ές εναντίας, 
τά δωμάτια τά καθιερωμένα εί; τά; οίκειακά; χρήσεις 
είναι1 θαλαμίσκοι φωτιζίμενοι μόνον διά τής Ού
ρα;, διόλον άχρηστοι, άν καί ώραϊσμε'νοι μέ λαμπρά 
ψηφωτά καί λαμπρά; ζωγραφιάς. Παρά τοϊ; Ρωμαίοι; 
ώ; καί παρά τοϊ; αρχαίοι; Ειλησιν, ό βίο; πρέπει νά 
ήτον πάντη δημόσιο;-, καί τούτο φαίνεται μάλιστα εί; 
τήν Ελλάδα, άπό τήν πανιελή έξαφάνισιν τώ< αρ
χαίων οικιών, ένώ τά δημόσια κτίρια έπέζησαν είς 
όλα; τά; κατανροφά; τοϋ χρόνου καί τή; βαρβαρότητος.

Αί ύδόί τής Πομπηία; είναι στεναί καί ώ; έπί τό 
πολύ όχι εύθύγραμμοι. Αλλοτε, καθώς καί σήμερον κατά 
τήν Ανατολήν, ύπεθεταν ίσω; δτι αί στεναί οδοί ήσαν 
ύγειέστεραι ώ; προφυλάττουσαι τού; διαβάτας άπό τάς 
ακτίνας τοϋ ήλιου.

Σώζονται πολλ.αί οίκίαι κομψαί καί άςιοσημείωτοι 
διά τήν διαμέρισιν -Λΰ εσωτερικού, τά; ωραία; ζωγρα
φιάς καί τά ψηφωτά- τοιαύτη είναι ή λεγομένη τών 
ίερειών, τοϋ Σαλλου-τώυ, τού Μοδέστου, τοϋ αστυνό
μου Πάνσα, τοϋ τραγικού ποιητοΰ, έφ’ ή; φαίνεται 
ή έφεξής επιγραφή? Cave Canem, πρόσεχε άπό τού 
κυνός, κτλ. κτλ. ϊπήοχεν άλλοτε είς τήν οικίαν τήν 
λεγομένην τού Καινού, τό περίφημον ψηφωτόν τό 
όποιον, κατά τόν ιππότην Κουαράντα, παριστάνει νί
κην τοϋ Αλεξάνδρου κατά τών Περσών τό ώραϊον έκεΐ
νο ψηφωτόν, αριστούργημα άνεκτίμητον, μετεφερθη εϊ; 
τό έν Νεαπόλει Βουρβόνειον Μουσεϊον.

Τά θερμά, είναι άπλόσητο; κομψοτάτη; καί αί πε
ρικαλλείς στοαί αί περικυκλοΰσαι τήν άγοράν τού θεά 
τρου, άξιαι έπισκέψεως. Τό άμφιθέατρον σώζεται 
όλόκληρον· ή εκτασί; του, πολλά μεγάλη βεβαίως δια 
πόλιν όποια ή Πομπηία, γεννά τήν υποψίαν, δτι 
συνήρχοντο εϊ; αύτό καί οι φιλοθεάμονε; τών περι
χώρων κάτοικοι, διά νά παρασταθώσιν άναμφιβόλως 
είς τάς φονικά; τών παλαιστών σκηνάς.

Δι’ άλλη; μου έπιστολή; θά σά; όμιλ,ήσω περί τού 
Βουρβονείου Μουσείου καί περί άλλων περιέργων τής 
Νεαπόλεως. Αλλά πριν τελειώσω τήν παρούσαν τήν 
Οποίαν παρέτεινα ύπέρ τό δέον, συγχωρήσατε' με νά σάς 
εϊπω ολίγα τινά καί περί τοϋ Μελοδράματος. Οί— — «.·«.-nwu Κ-***·<* »V<e· '“»*I Γ Γ ί
Ιταλοί εξέχουσιν, ώς ήξεύρετε, είς τήν μουσικήν, 
καί τό κατ’ έμέ, τό Ιταλικόν μελόδραμα είναι «μι
μητόν. Η άπέραντος έκτασις τοΰ θεάτρου τοϋ ‘Άγιον 
Καρόλου καταπλήττει τόν θεατήν, άν καί ή αρχι
τεκτονική του είναι άπλή ώς ή τών πλειοτέρων τής 
Ιταλίας θεάτρων. η

έπί τού παρόντος νινονται τρεις παραβάσεις καθ έβ- 
δομάδα, καί δέν παριστάνονται άλλα δράματα πλή,ν 
τών Masnadieri καί Lombardi, τοϋνβΓώί.Αγγλί; τις, 
ήτις παρά τό κάλλος τών συμπολιτίδων της έχει καί 
τήν Ιταλικήν ζωηρότητα, δραματίζει τά πρώτα πρό-

σωπα. Εις τό θέατρον τοϋ Fondo, χ'ο όποιον είναι με. 
τόχιον τού άγιου Καρόλου, γίνονται δμοίως παρας-ά· 
σεις. Τό θέατρον τούτο έπισκευασθέν έσχάτως κατάμί- 
μησίν τής Πομπηϊκής άρχαιότητος, καθωραίζεται δια 
ζωγραφιών λαμπροτάτων. ή Tadolini, τής όποια; 
ή φωνή καί εί; τήν αρχήν καί είς τό τέλος τού 
δράματος είναι έπίσης ζωηρά καί άκμαία, έτοαγώδει 
είς τό δράμα τής Linda di Chamouni. Θαυμάσιοι 
είν’ έπί τής σκηνής οί εύ'κολοι και ζωηροί τρόποι της. 
ίίραία τι; καί παθητική ξανθή, ή κυρία Marray, 
έτραγώδει έςαισιως τήν τόσον λιγυράν, άλλά συγ-t 
χρόνω; καί τόσον δύσκολον μουσικήν τοϋ Ροσσίνη. Εάν 
ή μουσική τοϋ Verdi είναι μεγαλοπρεπή; καί σο· 
βαρα, ή τού Ροσσίνη καί τοϋ Δονιζέτη θέλγει άλη- 
θώς, τό κατ’ έμέ, τήν καρδίαν. Εί; τόν άγιον Κά- 

\po.lur καί . είς τό Foildo, μετά τό δράμα
1 συγκροτείται χορός. Εί; τό πρώτον τών θεάτρων 

τούτων έδίδετο εσχάτως ό χορό;, liradamante e 
Ruggiero, ούτινος ή ύπόθεσι; έξήχθη άπό τά ποιή · 
μχτα τοΰ Αριόστου. ‘Η κυρία Lavaggi, χαρίεσσα καί 
ώραία χορεύτρια έξεΐχε τών άλλων. Αί σκηνογραφίαι 
καί αι στολαί ήσαν, όσον ενδέχεται, έκλεκταί, καί αί 
χορεύτριαι διεκρίνοντο διά τής πλήρους χάριτος φοπο- 
γνωμίας των καί τού ωραίου άναστήματός των. . .. 
Εί; τό Fondo έδίδετο ό ωραίο; χορό; τή; Paquita, 
δπου ή κυρία Fitzjaines έχόρευε τήν Cachuea με δλην 
τήν Ισπανικήν χάριν καί ζωηρότητα. Τά τηλεσκόπια 
Θεωρείου δπου έκάθηντο εύγενεϊς ίσπανοί διευθύνοντο 
δλα τήν στιγμήν έκείνην έπί τής κομψοπρεποϋς χοσ 
ρευτρίας, καί άπειροι χειροκροτήσεις δέν έβράδυναν 
νά έπέλθωσι.

Μένω. κτλ. Φ. Ρ.
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Η ΛΙΜΝΗ ΤΟΪ ΙΔΔΕΝ.

Παράίοσις τής Άρκτου.

Τό μέρος, δπου κεΐται ήδη ή λίμνη αύτη ήν άλλοτε 
πεδιάς τοΰ νησιδίου Ρύγιν. Κατά ποιαν έποχήν ή 
πεδιάς κατεζλύσθη τοιουτοτρόπως , είναι άγνωστον. 
Αλλ’ ό λαός διηγείται περί τοϋ συμβάντος τούτου τήν 
έξή; ιστορίαν.

Παλαί ποτέ εζων έπί τού νησιδίου δύο γυναίκες, ώ» 
ή μέν ήτο έλεήμων καί εύσεβής, ή δέ φιλάργυρο; καί 
κακότροπο;. Μια έσπερα, έν καιρω τρικυμία;, άγνω
στόν τι γερόντων, ένδεδυμένο; δίκην επαίτου, πα
γωμένο; άπό τήν ψύχραν καί κατατρυχόμενος ύπό τή; 
πείνης παρουσιασθή είς τής κακοτρόπου γυναικός καί 
τής έζήτησεν άσυλον διά τήν νύκτα καί τεμάχιον άρ
του διά τήν πεινάν του. ϊποθέτουσιν,δτι ό γέρων ήν είς 
έκ τών μοναχών τής μονής τοΰ Κορβέη, είς οΰς άνήκε 
τότε τό νησίδιον. Καί δμως ή γυνή τής όποιας έζή- 
τει τό έλεος τόν απώθησε σκληρώς καί τόν έδίωξεν 
ώ; αλήτην τινα. Ο ξένο; μετέβη νά ζητήση φιλο
ξενίαν , παρά τής άλλης γυναικός, ήτι; καί τόν έδέχθη

jttT’ άγαθότητος καί έμοιράσθη μετ’ αύτού τό τελευ- 
ταϊον κομμάτων τοΰ άρτου της, έπειδή ήτο πτωχή.
0 καλός γέρων έδείπνησεν άσμενος καί άπεκοιμήθη* 
τήν δ’ επιούσαν ύπερευχαρίστησε τήν ξενοδδχόν του 
καί τής είπεν άναχωρών, δτι τό πρώτον έργον, δπερ 
θά επιχειρήσει, θέλει τή; αποβαίνει εύτυχές πάσαν 
ήμέραν. ‘II εύσεβής γυνή, χαίοουσα δτι έκαμε καλήν 
πράξιν, έμειδίασε διά τήν ύπόσχεσιν, διότι δέν ε
φεύρει τόν ξένον της, είμή ώς πτωχόν τινα ζήτουλαν.

Μικρόν μετά τήν άναχώρησίν του, υπήγε νά λάβη 
άπό τό άομάρών της έν κομμάτων πανιού, έξ ού ήθε
λεν νά κατασκευαστή ένα χιτώνα διά τό τέκνον της 
Εχρειάζετο τρεις πήχεις, καί τοσούτον ακριβώς τής 
έμενεν, άλλ’ δταν έμέτρησε τάς τρ-ΐς πήχεις, όπόσον 
δέν έθαύμασε, βλέπουσα δτι τό πανών έμακρύνετο εί; 
τά; χεΐρά; της. Εμέτρησεν άλλα; τρεις πήχεις, καί 
πάλιν άκόμη τρεις καί οΰτω καθεξής, έωσοϋ τό άτε 
λείωτον πανών έσωρεύθη έντός τής καλύβης της. 1 

Εμέτρα μέχρι τή; έσπέρας, καί μέχρι της έσπέρας 
έπληθύνετο τό πανών, καί επειδή τό οίκημα ήτο μικρόν 
άστε νά τό περιλάβη, ή καλή γυνή τό έξετύλιξεν έπί 
τού φλιού της καί τό έζέτεινεν είς τόν άγρόν.· Οταν 
ήλθεν ή νύξ (πήγε νά ήσυχάση, ευχαριστούσα τόν 
θεόν διά τό θαύμα τούτο. Είχε γίνει ήδη πλούσια.

Οί γείτονες δέν έβράδυνον νά μάθωσι τό θαυμάσων 
τούτο συμβάν, καί ή φυλάργυρος γυνή μετανοούσα τότε 
πικρως διά τήν πρός τόν πτωχόν έκεΐνον ξένον σκληρό- 
τητά της, άπεφάσισε νά διόρθωση τό σφάλμα της. Ερευ- 
νήσασα περί τοΰ γέροντος, άνεΰρεν αύτόν καί τω έζήτησε 
συγγνώμην μέ ύφος "υποκριτικόν καί τόν παρεκάλεσε 
νά έλθη τό έσπέρας είς τόν οϊκόν της. Τώ-ήτοίμασεν 
έπιμελώς τήν κλίνην καί τω έδωσεν δ,τι καλήτερον 
είχε. Φροντίζουσα δέ τοωυτοτρόπω; διά τόν γέροντα, 
έσυλλογίζετο ποια μέσα νά μεταχειρισθή διά νά γίνη 
πλούσια. Τήν επιούσαν, ό γέρων τήν εύχαρίστησε καί 
τής είπεν δτι όποιον πράγμα ήθελεν επιχειρήσει τήν 
ήμέραν έκείνην, θέλει τής άποβή εύτυχές καθεκάστην. 
Αύτή δέ άντί νά μετρήση πανών, ώς ή γεί- 
των αύτής, άπεφάσισε νά μετρήση τά χρήματά τη; 
διά νά τά πολυπλασιάση έπ’ άπειρον. Διά νά ήναι 
δε πλέον έλευθέρα, έξήλθε τής κατοικίας της και υπήγε 
νά καθήση εί; μέρος άπόκεντρον, δπου ούδείς ήθελεν 
έλθή νά τήν ενόχληση. Επειδή έν τούτοι; τινά τών 
παλαιών της ίργυρίων ήσαν κατάμαυρα, ήθέλησεν έν 
πρώτοι; νά τα πλύνη, άλλ’ άμα ήρχισε τήν εργασίαν 
ταύτην, ή χειρ της δέν έδυνήθη πλέον νά σταματήση 
καί τό ύδωρ δέν έπαυσε να τρέχη. Τοιουτοτρόπως 
έσχηματίσθη πέριξ αύτή; μία λίμνη, ήτις όλίγον 
κατ’ όλίγον εκτεινόμενη, κατέκλυσε τόν οϊκόν της, τούς 
αγρούς της καί έπί τέλους έσχημάτισε τήν λίμνην 
τοΰ “Idder.<
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Είς έν χωρών τής Γερμανίας έζει ποτέ άνδρόγυνον, 
τό όποιον ■ καί τοι έχον άμοιβαΐον καί άρχαΐον ύπο- 
λήψεως καί αγάπης αίσθημα, δέν έμποδίζετο δμως 
*ά έρχεται συνεχώς εΐς έριδας. Λέξις τις όλίγον δη
κτική ποοϋκάλει άπάντησίν, είτα δβριν, είτα ξυλοκο

πήματα. Ελεγε φέρ ’ είπεΐν, ό άνήρ είς τήν γυναϊκά· 

του
— 0 ζωμός σου είναι ανάλατος, σέ τό είπα τοΰτο 

μυριάκις*
I II δέ γυνή άπη'ντα*

— At’ έμέ είναι πολλά καλός.
0 οξύθυμο; άνήρ έκοκκίνιζεν ύπό τή; όργής καί 

(κραύγαζε V
— Ούτως αποκρίνεται ή γυνή είς τόν άνδρα της -, 

Χρεωστώ νά συμμορφωθώ μέ τήν δρεξίν σου ;
Η δέ γυνή άντεπεκρίνετο-
— Το δοχεϊον τοΰ άλατο; είναι εκεί πλησίον άλ

λην φοράν θέλεις ψήσει τόν ζωμόν σου, μόνος σου.
0 άνήρ έξάπτεται, πέρνει άπο τής τραπέζης τό 

πιάτον καί τό ρίπτει κατά γής. Τότε ή γυνή γίνεται 
έςω έαυτής καί άφίνει τόν θυμόν της νά εκρευση ώς 
ύδωρ δρμητικόν, εις τό όποιον δίδεται έλευθέρα ή 
έςοδος. Κραυγάζει, θορυβεί, καί άπευθύνει πρός τόν σύ
ζυγόν της τούς πλέον σκληρούς λόγους.

— Α! ά! λέγει ό άνήρ, βλέπω 0Tt πρέπει νά πά- 
ρωμεν τό ξύλον καί νά σού ίσιάσωμεν όλίγον τήν ράχιν.

Η γυνή άπηλπισμένη ύπάγει είς τοϋ πνευματικού 
διά νά τώ.ζητήση βοήθειαν καί συμβουλήν* Ο ίερεύς 
άναγνωρίζει, δτι μόνη τη; ώς έπιτοπλεΐστον έπισυρει 
τήν κατ’ αύτής κακομεταχείρισήν τοϋ άνδρός της, διά 
τής ανυπομονησίας της καί τής γλώσσης της.

— Ακουσον, τής λέγει, ό προκάτοχός μου δέν σε 
ώμίλησε περί τίνος νερού, τό όποιον έχει θαυμασίαν

δύναμιν ; ,
— Οχι, άπεκρίθη έκεινη.
— Ιίπίστρεψε λοιπόν μετά μίαν ώραν, καί θέλω σού 

ιδόσει τό νερόν τοΰτο.
Εξελθούσης αύτής, ό ίερεύς χύνει καθαρόν ύδωρ είς 

μίαν φιάλην, θέτει όλίγην σάκχαοην διά νά τό γλυκά- 
νη, σταγώνας τινάς ροδοστάμου διά νά τώ δώσει ευω
δίαν καί έπειτα λέγει πρός τήν έπανελθοϋσαν σύζυγον*

— όταν ό άνδρα; σου έπιστρέψη, τό εσπέρας, έκ 
τοΰ οίνοπολεώυ, καί σέ φανή κακώς διατεθειμένος, 
βάλε ολίγον άπό αύτό τό νερόν είς τό στόμα σου καί 
κράτει το, έωσοΰ αύτό; καθησυχάση, καί σέ υπό
σχομαι δτι δέν θέλετε έχει πλέον έριδας.

Ούτω καί έπραξεν. ό οίκο; ούτος, δστις ην άλλοτε 
πλήρης κραυγών καί θορύβου, έγένετο ήδη κατά πάντα 
ήσυχο; καί οί γείτονες έλεγον.

— Πόθεν άραγε προέρχεται, οτι οι καλοί αύτοί άν

θρωποι δέν δέρονται πλέον ;
ΕΒΕΑ.

Η ΟΙΚΟΓΕΧΕ|Α ΒΟΝΑΠΑΡΤΟΤ.

Νομίζομεν δτι θέλομεν εύχαριστήσει τήν περιέργειαν 
τών άναγνωστών μα;, δημοσιεύοντες τήν ένεστώσαν 
σύνθεσιν τής έπισήμου ταύτης οίκογενείας. ύ Ναπο
λέων, ώς είναι γνωστόν,,γεννηθείς είς Κύρνον (Κορσι
κήν) ήτον ό δευτερότοκος υιός τοΰ Καρόλου Βοναπάρ- 
του. Ενυμφεύθη τό πρώτον τήν Ιωσηφίναν, χήραν τοϋ 
Βωαρναί, μετά τής όποιας δέν (τεκνοποίησε. Διαζευ- 

j χθείς δέ αύτήν, έλαβε σύζυγον τήν Μαρίαν Λουΐζαν τής 
1 Αυστρίας, έξ ής είχε μονογενή υίόν, τόν δούκα τού
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Γειχτάδ «ίποβιιίσαντα εν Βιέννη τώ 1832, χαί εϊς 
τ6ν όποιον Γλχξεν ή κατ’ εύθιΐαν γραμμή τής Αύτο- 
κρατορικής Οικογένειας. ό Ναπολέων είχε τέσσαρας 
αδελφούς, τόν Ιωσήφ, τόν καί πρεσβύτερον, τόν Λου
κιανόν, τόν Λουδοβίκον, χα'ι τόν Ιερώνυμον χαί τρεις 
άδελφάς τήν έλίζαν, τήν Παυλίναν καί τήν Καρολίναν. 
0 Ιωσήφ, βασιλεύς τής Ισπανίας, άφήκε δύω θυγατέ
ρας, τήν Ζεναΐδαν χαί Καρλόταν, υιούς δε χανένα. 
0 Λουχιανός, πρίγχιψ τοΰ Κανίνου, εϊχεν ένδεκα τέχνα, 
πέντε υιού; ααί £ξ θυγατέρας, έξ ών ζώσι σήμερον, 
ό Κάρολος Ναπολέων, Πρίγχιψ τοΰ Κανίνου, ό χαί χρη
μάτισα; πρόεδρος τής Ρωμαϊκής Εθνοσυνελεύσεως. Ού
τος ένυμφεύθτ; τήν έξαδε'λφην του Ζεναΐδαν, θυγατέρα 
χαί κληρονόμον τοΰ Ιωσήφ, έξ ή; απέκτησε δέχα τέκνα 
τόν Λουδοβϊχον Λουχιανόν, τόν Πέτρον Ναπολέοντα, 
τόν Αντώνιον, τήν Καρλόταν, τήν Χρηστίνην, τήν Αε- 
τιτίαν, τήν Αλεξανδρίναν χαί τήν Ιωάνναν, ύπάνδρου; 
ίδη όλας.

0 Λουδοβίκος, βασιλεύς τής όλλάνδας όστις ένυμ- 
φιύθτ; τήν πρόγονον τοΰ Ναπολέοντος, βασίλισσαν όρ- 
τενσίαν, απέκτησε τρεις υιούς, τόν Ναπολέοντα, τόν 
Ναπολέοντα Αουδοβΐχον χαί τόν Λουδοβίκον Ναπολέ
οντα, όστις χαί μόνος έπέζησε χαί ήδη είναι πρόεδρος 
τής Γαλλικής Δημοκρατίας. 0 Ιερώνυμος βασιλεύς 
τής Βεστφαλίας είχε δύω υιού; τόν Ιερώνυμον Ναπο
λέοντα, χαί τόν Ναπολέοντα χαί μίαν θυγατέρα, τήν 
Μαθίλδην, ήδη πριγχιπέσσαν Δεμίδωφ.

Από τάς άδελφάς τοΰ Ναπολέοντος, ή Ελιζα ένυμ- 
φεύθη τόν πρίγχιπα Φίληκα Βακχιώκην, χαί άφήκε 
δύω θυγατέρας· ή Παυλίνα, όπανδρευθεΐσα τόν πρίγκι
πα Βοργίζην, δέν άφήκε τέκνα, χαί ή Καρολίνα, ήτις 
συνεζεύχθη μετά τοΰ Μουράτου βασιλέως τής Νεαπό- 
λεως. Αΰτη είναι ή μήτηρ τοΰ Λουκιανού Καρόλου 
Μουράτου χαί τής Αουΐζης. Από τούς αδελφούς χαί 
τάς άδελφάς τοΰ Ναπολέοντος μόνος ό Ιερώνυμο; ζή 
χαί είναι ήδη διοικητής τοΰ καταστήματος τών Απο
μάχων είς Παρισσίους. Εκ τής δευτέρας γενεάς, τών 
ανεψιών, ύπάρχουσι δεκατέσσαρες χαί έκ τής τρίτης 
πολύ μεγαλήτερος άριθμός. έκ τούτων όλων άποδει-1 
χνύεται ότι ό ήδη πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρα
τίας Λουδοβίκος Ναπολέων δεν είναι ό αρχηγέτη; τής 
Οικογένειας, χατά τήν τάξιν τής φύσεως. Αλλ’ είναι 
γνωστόν ότι ό Λουκιανός ότε ύπέπεσεν είς τήν οργήν τοΰ 
Ναπολέοντος, είδε τούς άπογόνους του έξηρημένου; άπό 
τήν εϊς τόν θρόνον διαδοχήν, ό Πρίγχιψ Κανϊνος, ό 
άληθής αρχηγός τής οικογένειας, έκήρυξε τήν πρόθεσίν 
του νά έπανέλθη εις Γαλλίαν χαί νά έκλεχθή άντιπρό- 
σωπος, άλλ’ ή γαλλική Κυβέρνησι; δέν τώ έσυγχώ- 
ρησε νά διαμείνη είς Γαλλίαν.

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ.

Είς ούδεμίαν τών μεγάλων πρωτευουσών τής Εύρώ
πης υπάρχει τοσούτον πλούσιον καί μεγάλον κατάστη
μα Αρχείων, ώς είς Βενετίαν. Περιέχει 298 αίθούσας, 
θαλάμους καί διαδρόμους, ών οί τοίχοι καλύπτονται 
άπό θέσεις, αΐτινες άν τεθώσιν ή μία κατόπιν τή; άλλης; 
θέλουν σχηματίσει γραμμήν 77,2)8 ποδών ή 14 γε

ωγραφικών μιλλιω». Καί μ’ όλον τό άπειρον τούτο 
πλήθος τών θέσεων, δέν έξήρκεσε τό μέρος διά νά το- 
ποθετηθώσι τά 8, 664^09 τετράδια τά όποια συνι- 
στώσι τό όλον τών τοΰ αρχείου τούτου εγγράφων. Νο- 
μίζομεν ότι δέν άπατώμεθα, λέγοντας ότι χίλιοι γρα
φείς εργαζόμενοι όκτώ ώρας τήν ήμέραν άδιακόπως, 
ήθελον χρειασθή όχι ολιγώτερον των 73’5 ετών, ήτοι 
22 γενεάς, διά νά άντεγράψωσιν όλα ταύτα τά έγγρα
φα, άτινα άνήκουσιν εϊς 1890 άρχεΐα. Ούτως, χίλιοι 
γραφείς οϊτινες ήθελον αρχίσει άπό τής ήμέρας καθ’ 
ήν ό Γοδοφεέδος Βουλλιών καί οί σταυροφόροι του έκυ- 
ρίευσαν τήν ί-ρουσαλήμ, μόλις σήμερον ήθελον τελειώ
σει τήν εργασίαν των.

(German Sketches.)

Η ΕΛΒΕΤΙΑ..
Η έλβετία ίπιδείκνυσιν δλην τήν μεγαλειότητα, 

Ικαί τήν άξιοπρέπειαν ορεινής χώρας, δλην τήν λαμ- 

πουσαν ώραιότητα ποικίλων καλλιεργημένων πεδιά
δων, καί παρίστησιν ένταυτώ πάντα τόν τρόμον τών 
αρκτικών ατραπών, καί τής φύσεως τά πρώτα θαύ
ματα έπί τάς κορυφάς τών Αλπεων. — ή; έπος είπειν, 
ή έλβετία ε’στί διηνεκής ίλυσι; λόφων, βουνών, καί 
ορίων· μεταξύ δ’έχτυλίσσονται κοιλάδες τά μάλ.α εύ- 
φρόσινοι. Τά πεδία διακόπτονται άλληλοδιαδόχως 
ύπό υψωμάτων, καί βαθυλωμάτων, καί συνδέονται 
μετά τών βουνών διά τερπνών κατήφορων. Κατά τό 
διάστημα τών ύψών, ή λίμνη, είτε ποτάμιον φαίνεται, 
άτινα διά τών ελιγμών αύτών μεταξύ τών λόφων κα-

j ταποιχίλλουβι τό θελξιόφθαλμον όραμα.
Εϊς τό πλεΐστυν δέ τών χωρών, μέ θολούμενον 

όμμα, ό θεατής βλέπει βουνόν κτισμένον έπί βουνών 
άλλων, άτινα δύο, καί τρεις καί πλείου; έτι φοβερά; 
έξοχά; έχουσι, καί πλησίον τής έπί μακρόν βαινούσης 
αύτών άποσπάσεως ύψοΰσι κορυφάς χανομένας ύπέρ 
τών σύννεφων τά σπλάγχνα. — Αίφνης δέ άνοίγεταν 
πάλιν μακρά, εύρεία, γονιμωτάτη, καί άπό ρύακα; 
θελκτικού; ποτιζομένη κοιλάς, ή θέα μεγάλη, καί ά- 
πέναντι κείμενα βουνά, πλήθοντα έξ ίσου άνθρώπων, 
έκκλησιών χωρίων, έρημικών καλυβών καί οικημάτων 
τής έξοχης, άμπέλων, καρποφόρων δένδρων, καί ποι
μνίων. Εδώ παρουσιάζεται δάσος ώραΐον, ήσειράύπερ- 
φυών, φαλακρών κιτρίνων βράχων πού καί πού άπό 
βρύα περικυκλωμένων, κ’ έκ τών φαράγγων τών βρά
χων τούτων πεΰκαι, κ’ ελατοί προεξέρχονται, καί είς 
τόν άέρα φαίνονται κυμαινόμενα*. Επί τών άποκρήμνων 
κορυφών τών βράχων αύτών σώζοντ’ έρείπια χωρικών 
πύργων, στέρνα θρασέα καί ισχυρά έπιδεικνύοντα καί 
είς αύτήν τήν καταστροφήν των ΰπερθεν μεταξύ αύτών 
κρημνίζονται καταρράκται άφρόεντες μετ’άγρίου πατά - 
γου. Επανέρχεται ό θεατής εϊς τά σκηνογραφήματα 
τών χείμαρρων καί τών λιμνών είς ών τάς όχθας 
κώμαι, άμπελόβουνα, καί χωρικά οικήματα παραμη- 
κύνουσιν έκτυλίσσσοντα τήν λαμπράν αύτών καλλονήν, 
καί ών όπισθεν μεγαλοπρεπές άμφιθέατρον έπιφαίνεται 
σχηματιζόμενον ύπ’ όρέων, άτινα πρός τό άόριστον 
άπειρον βαίνοντα, ύψούνται καί χάνονται έντός τών

νιφών είς τοΰ όρίζσντος τό αμετρον βάθος. Επειτα 
ύπέρ ταύτα, μακρότιρον έτι εγείρονται, ώς αιωνιότητος 
έμβλημα αί κοουφαί τών αιωνίως χιονοσκεπάστων καί 
»έων τοΰ Πάγου καλούμενων, τά όρη δέ ταύτα κυ- 
*λοφ:ρώς άντανακλώσι καί άποπλατύνουσι τό σέλας 
κίς τόν ορίζοντα, καί σχηματίζουσιν οΰτω μίαν τών 
μεγαλοπρεπέστατων καί σπανιωτάτων σκηνών τής φύ

σεως.
Πανταχόθεν «ελαρΰζουσι κρήναι παρά τών όρέων 

τούς πόδας, ή μετά τερπνού κροταλισμού άπό τών βρά
χων χείμαρροι ζαταπίπτουσι· ένίοτε δ’ οί χείμαρροι 

-ούτοι τοσούτον ύψόθεν καταφέρονται, ώστε πηγάζου- 
σι, θά εϊπγ,ς, άπό'τών νεφών. Συχνάχις πιστεύεις, ότι 
εύρίσκεσαι είς άπέραντον έρημον κατασχεπή άπό ελά
του; άγρίας, καί φοβερούς βράχους, άλλ’αϊφνης ή όδός 
αλλάζει, λειμών φαιδράς, χλοοστεφής, βόας φέρων α
νοίγεται ύπό τό βλέμμα, είτε φαίνεται μακράν άπέ- 
χουσα λαμπρά θέα, κωμόπολις όλη μετά τών άνθρώ
πων αύτής, καί τών καλυβών· ώς άπό τών νεφών α
κούεται τών ποιμνίων τό βλήχημα κρυπτομένων είς 
τό δμμα, ή φαίνοντ’ αί αίγες άναρριχώμεναι είς τών 
βράχων τά νώτα, καί πηδώσαι έπί τών ειρηνικών 
αύτών καλυβών, ένφ, είς τήν κοιλάδα αί κάλλισται 
τής φύσεως θυγατέρες άδουσαι καί άστεϊζόμεναι πε- 
ραιοΰσι τοΰ χόρτου τήν συλλογήν.

Ποικιλία, μεγαλεΐον καί αρμονία είσίν ό ίδιάζων 
χαρακτήρ τών έλβετικών κωμών. Αλλ’ ούδέν έπεδεί- 
κνυται πλέον είς ταύτας ή τό ισχυρόν τής όμονοίας 
κ’ αί σπάνιαε καί αξιόλογοι αντιπαραστάσεις. — Εν
ταύθα ή φαιδρότης καί ή γονιμότης τοΰ Θέρους φαί
νοντ’ ανέπαφα ύπό τοΰ χειμώνος τήν αγριότητα, καί 
τής Γροινλανδίας οί τρόμοι χιΆιάχις εδώ δεινότεροι 
ύπιρκεινται παραδείσου,όπουχιλιάδε; άνθέωνγεννώνται.

Hirschfeld.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΩΝ.

Τά παιγνιόχαρτα εύρέθησαν έν Ιταλία τόν ΙΑ' αι
ώνα’ ό Αββάς Αογγερού, ό άνθρωπος τής Γαλλίας, 
-“στις ίσως έμαθε πλέον ή άλλος, είδε παιγνίδιον χαρ
τιών τοιούτων, όποια ησαν είς τήν πρώτην αύτών 
κατασχευήν. Ειχον 7 — 8 δακτύλων μήκος, ε’φαίνοντο 
δ’ έπ’αύτών εϊς πάππας, αύτοκράτορες, κ’ αί τέσσα
ρες μοναρχίαι άλληλομαχοΰσαι, άφ’ ού έπήγασαν τά 
παρ’ ήμΐν τέσσαρα χρώματα. Τό 1390 εΐσήγαγον τά 
παιγνιόχαρτα είς Γαλλίαν πρός ψυχαγωγίαν τοΰ βα- 
σιλέως Καρόλου τοΰ ΣΤ', υποκειμένου τότε εις παρα
φροσύνην. Τό οικονομικόν συμβούλιον έπλήρωσε ποσό
τητα δυσανάλογον,τοΰ μεγέθους ένεκα,διά τό άγορασθέν 
παιγνίδιον. Ή Argine όνομα τής δάμας τοΰ σπαθιού 
εϊν’ ό αναγραμματισμός τοΰ Regina, ήτο δ’ αΰτη, ή
βασίλισσα Μαρία τοΰ ’ArCjov, σύζυγος Καρόλου τοΰ| 
Ζ', πρός ήν ό ζωγράφος ίακεμΐνος ό Γριγγοννέρος 
αφιέρωσε τά χαρτία, άτινα έφιΰρεν ιδίως διά τήν] 
αυλήν τής Γαλλίας τόν επόμενον αιώνα. ‘Η Rachel 
όνομ* τής δάμας καροώ* ητον ή‘ζέχ/ή Σορί,ίη. ‘Η 
δάμα τής Πίκας ύπό τό όνομα τής πολεμικής Παλ-

λάδος άλληγορείτο πρός τήν xapOiror τοΰ Ό/κέίάχς, 
καί Ίναβω ΐκ Βαυαρίας παρίστατο διά τής δάμας 
τής χούπας ύπό τ’ όνομα τής αύτοκρατορίσσης Ιουδήθ 
ήγεμονίδος μάλα κομψής, καί εύπαρύφου. ϊπό τόν 
David τέλος, τόν ρήγαν τής Πίκας, άναγνωρίζετ’ ευ
κόλως Κάρολος ό Ζ' διωκόμενος ύπό τοΰ πατρός του, 
ώς ό Λαβίδ ύπό τοΰ Σαούλ, καί αναγκαζόμενος νά 
ύπερασπισθή χαθ’ υιού έπαναστάτου. Οί τέσσαρες Φάν- 
ται, Ogier, Lancelat, Lahire, καί Hector, είσίν 
ωσαύτως ιστορικά πρόσωπα* οί δύο πρώτοι ησαν ήοωες 
ή άνδρεΐοί τής έποχής Καρόλου τοΰ μεγάλου· ό δέ 
Hector de Calard καί Lahire έγένοντο στρατηγοί 
διάσημοι ύπό Κάρολον τόν Ζ'.

Καί οί μέν τέσσαρες Φάνται (valet ή άρχαϊστί var- 
let, τίτλος μεθ’δν εϊπετο δ τοΰ ιππότου) παρίστανον 
τήν ευγένειαν, τά λοιπά δέ χαρτία μέχρι τοΰ δεκαριού 
τούς στρατιώτας, καί τά χοώματ’αύτά ησαν στρατιω
τικά έμβλήματα. —Τήν κούπαν νοοΰσιν ώς σύμβολον 
τής άνδρίας, ώς όπλα δέ τήν πίκαν καί τό καρρώ. 
Τέλος τό σπαθί (φυλλόσχημον) παρίστανε τό χόρτου 
περί ού πας στρατηγός οφείλει νά φροντίζνι όταν στρα- 
τοπεδεύν). Λέγουσιν ώσαύτω; ότι δ άσο; είναι σύμ
βολον τοΰ χρηματικού, όπερ άποτελεϊ τοΰ πολέμου τά 
νεύρα. Καί τωόντι άσος έλέγετο νόμισμά τι, παρά 
τοΐς ‘Ρωμαίοι;, οϊτινες έσήμαινον ύπό τ’ όνομα τούτο 
χαί ολόκληρον τήν περιουσίαν τοΰ πολίτου.

Τήν 25 όκτωβρίου 16g4> δ Σίρ έδουάοδος 
έύσσελ, αρχιστράτηγος τών Βρεττανιχών δυνάμεων 
έν τή Μεσογείω, έδωκεν Sv πόνσιον. Τό ρευστόν έπλή- 
ρου τήν μαρμάρινου δεξαμενήν κήπου έν μέσφ τεσσά
ρων δενδροστιχωμάτων έκ πορτοχαλεών καί λιμονεών* 
έχάστη δέ δενδροστιχία περιείχε καθ’ όλον άύτής τό 
μήκος τράπεζαν φέρουσαν μεγαλοπρεπές ποοάριστον. 
Διά τήν σκευασίαν τού ποτού έρριψαν είς τήν δεξα
μενήν τά έξης· τέσσαρα βαρέλια ρακιού, όκτώ βαρέλια 
]ΰδατος διηθζσμένου, είκοσι πέντε χιλιάδας λιμόνια, 
όγδοήκοντα κοτύλας χυμού λιμονίου, δεκατρείς στα
τήρας ζαχάρεως, έκατόν λίτρα; μοσχοκαρύου, τρια
κόσια δίπυρα (παξιμάδια), καί τέλος μίαν βαρέλλαν 
μαλαγίου. Τής δεξαμενής δ’ έπέχειτο πέπλος προα- 
σπιζόμενος αύτήν κατά τής βροχής, καί κατεσκεύασαν 
ώς δασύλλιον ρόδων, ακάτων έφ’ ού ναυτίλος έκ τοΰ 
στόλου επλεεν έπί τοΰ πονσίου, καί προσέφερεν έξ αυ
τού είς τούς συνδαιτυμόνας άριθμουμένους ύπέρ εξ 

χιλιάδας.
— Εύγενής Βρεταννός (Γάλλος) καθ’ ύπερβολήν 

σιωπηλός καί λακωνικό; ποτέ δεν άπέτεινεν έρωτή- 
σεις, ούτ’ άπεκρίνετο είμή διά λέξεων μονοσυλλάβων, 
εις όσας άλλο; τώ άπέτεινε. Παρόντος ποτέ είς τό 
συμπόσιον Πριγγιπέσσης, ή κυρία αΰτη προύκάλεσε ένα 
τών άνωτέοων άξιωματιχών τής Ελβετικής φρουράς νά 
τόν κάμη νά όμιλήσν,· δ άξι»μ«τι*ός έκαθέσθη παρά 
τώ Βρεττανω, καί Αω έκαμε τάς φιλοφρονήσεις τοΰ 
συμποσίου.—Τί σούπαν τρώγετε; —όρίζιον.—Τί οίνον 
πίνετε; —Λευκόν, καί δέκα προσέτι έρωτήσεις τυχού- 
σας όμοιων άποκοίσεων — Κύριε! έξαχολουθεΐ 0 αξιω
ματικός, εϊσθε άπό τό Σαιμμέλον ; — Ναί — ΕΪν



υπουργέ ! τί ύποχρέώσι; ; Εδώ δέν χωρεϊ κάμμίά
ύποχρέωσις — τί ευγνωμοσύνη !---- Αέν μ’ οφείλεις
ούδεμίαν — μοΰ λέτε λοιπόν πώς θά πληρωθώ ί — 
Αναντιρρήτως — Ομως πότε ;· ·— Πότε ! . . αληθινά 
είσαι περίεργος. · · · -

— Αρχιστράτηγός τις ώδοιπόρεε πρός έπιχείρησίν 
σπουδαίαν, αξιωματικός δέ τις τύν παρεκάλεσε νά 
τω είπη, όποιον ήτο τό σχέδιόν του' ό άρχιστράτη- 
γος άντί άποκρίσεως, τόν ήρώτησεν, έάν, μαθών τό 
σχέδιόν,·· δέν άπεκάλυπτεν αύτό είς ούδένα· — καί 
δτε δ άξιωματικός τόν διαβεβαίωσε περί τούτου,— 
Τότε λοιπόν ■ διατί θέλεις, ύπέλαβεν ό αρχιστράτηγος, 
νά μήν έχω κ’έγω,ώς σύ,· τό προτέρημα τής τηοήσεως 
ένός μυστικού·, » · ■ · · ·'

— ό Τριβουλέτο; (δνομα γελωτοπύιοΰ) άπειληΟείς 
ύπό δυνατού μεγιστάνας, δτ» · θά έκπνεύση ύπό τήν 
ράβδον, ένεκα τής μεγάλης τόλμης, μεθ’ ής περί αύ
τοϋ ώμίλησε, παρεπονήθη εί; τόν βασιλέα. Εάν τις, 
τώ άπαντά ό Μονάρχης, τολμήση νά σέ φονεύση, θά 
τόν κρεμάσω εύθύς μετά ένα τέταρτον ύστερώτέρα. —- 
Α! Μτγαλειότατε.! έάν ηύδοκήτε νά τάν κρεμάσουν 
?να τέταρτον προτήτερα . .

οίληθές δτι ί πόλις αυτή φρόυρεΐάαι άπό σκύλους ·, — 
Ναί — Λ! τοΰτο δά είναι παράξενον ! — Τίποτε 
παραξενώτερον, είμή’νά βλέπη τις τόν βασιλέα τή; 
Γαλλίας φρουρούμενον άπό Ελβετού; ! — Πριγγιπέσα 
ηχούσατε, οτι τόν έκαμα καί ώμίλησε.

, — Περί τόν ΙΑ'. αιώνα έν τή αύλή τοΰ Θι-βώτου 
κόμητος τής Καμπανίας, προκείμενον, κατ’ έθός, νά 
όνομάσωσι τοός συγγράφεις οί; έχρήσαντο, άπεκάλε- 
σαν romanciers πάντας τού; Ρωμαϊστί γράφοντας 
είτε έν στίχοις, είτ’ έν πέζώ, καί τά έργα των ro
mans. Εξ όλων τών ζάρπών τούτων, άπόμίμήμάτιτή; 
r/jfn/C Γθϋ εμάη τοΰ όβιδίου έκτήσατο τήν'έπιζη- 
λοτε'ραν δόξαν. ό δέ Λύρις δστις έγραψε τό ·πρώτον 
τοΰ συγγράμματος με'ρος ώνόμασεν αύτό le Roman 
de Rose διότι ή ερωμένη του έφερε τό ονομα τοΰτο. 
Τοΰ Λόριος άποΟανόντος Ιωάννης δ Μεύνιο; άνέλαβε 
νά τελείωση τό roman ί, (ώ; παρ’ ήμΐν μεταφράζε
ται) τό μυθιστόρημά τον έξέμεσε δέ τοσαύτας προσ- 
βολάς έναντίον τών κυριών τής αύλής, ώστ’ έκεΐναϊ 
άπεφάσισαν νά τόν έκδικηθώσι. Τόν περιεκύκλωσαν 
ποτέ ράβδοι; ώπλισμέναι, καί ήτοιμάζοντο εΐ; τήν 
ξυλοκοπικήν αύτών έκδίκησιν, άλλ’ ήδυνήθη έκεΐνος 
νά υπεκφυγή τόν κίνδυνον, ώ; άνθρωπος πνευματώ
δης. · όσαι προσεβλήθησαν ύπ’ έμοϋ δικαίως, είπε, 
νά μέ κτυπήσωσι πρώται » Εΐς τάς λέξεις αυτά; αί 
κυρία1, έγιναν άφαντοι. χ· ■ . ··· · ■·.

— ότε ό Βαγίαζίτης αύτοκοάτωρ τών Τούρκων 
μετά τήν καταστροφήν του προσηνέχθη ένώπιον τοΰ 
Τιμουρλέγχη (Τιμούρ τοΰ Χωλοΰ) ή Ταμερλάνου κατά 
παραφθοράν, τόν παρετήρησεν ούτος, καί ίδών δτι ήτο 
μ.ονόφθαλμος, έγελα- ό δέ Βαγίαζίτης μή είθισμένο; 
νά ύποφέρη τήν περιφρόνησιν, τώ λέγει όπερηφάνω;’
■’ Γέλα; διά τό δυστύχημά μου Τιμούρ, άλλά μή 
λησμονεί δτι καί ου επιδεκτικός είσαι δυστυχημάτων, 
δτι ό θεός διατάσσει περί τών έθνών δλων, καί δτι 
αύτός μόνος τά διανέμει. » Καί ό Τιμούρ ύπέλαβεν 
ώσαύτως μέ υπερηφάνειαν' « Τά γινώσκω μετά πε- 
ποιθήσεως, καί δέν γελώ διά τήν δυστυχίαν σου, άλ
λά διά τήν ιδέαν, ήτις μοΰ ήλθε δτε σ’ είδον, δτι 
δηλ. τά κράτη πολύ μικρόν πράγμα είν’ ένώπιον τοΰ 
θεού, άφοΰ μεταβιβάζει εί; χωλόν, δτι άφήρεσεν άπό 
μονόφθαλμον.

— Χωρικός φορτωμένος φρύγανα έκραζεν είς τά; 
όδοΰ; δθεν διήρχετο «δάρδα, όάμδα ». Καλλωπιστής 
δε τις διαβαίνων παρ’ αύτφ προσεκολλήθη είς τά 
φρύγανα, καί τό ίμάτιόν του έσχίσθη. Καί άπαιτών 
τήν άπότισιν τής ζημίας ένάγει τόν άνθρωπον είς τόν 
σικαστήν, άλλ’ ό χωρικός ανοίγει τό στόμα χωρίς νά 
έκφωνήση ούτε λέ£ιν. « Είσαι βωβός φίλε μου ; τόν 
έρωτά ό διακαστής· όχι, δχι, κύριε δικαστά! υπο
λαμβάνει ό ένάγων, διότι δταν τόν άπήντησα έφώ- 
ναζε μ- όλα του τά πλεμόνια; Βάρόα 6άρδα — Α ! 
άφοΰ το πράγμα έχη ούτως, άδικος είναι ή άγωγή σου, 
λέγει ά δικαστής άποπέμπων τους διαδίκους.

—Ο άμαξοπηγός τοΰ Ταλλευράνδο υ περιέμενεν έπί 
χρόνον τό άντίτιμον μεγαλοπρεπούς οχήματος, δπερ 
όιά τάν υπουργόν τών έςωτερικών (αυτόν τούτον) κα- 
τεσκεύασε· παρουσιάζεται τέλο; είς τήν A. Ε. μετά 
τής σημειώσεως άνά χεΐρας <> Σοί χρεωστοΰν, πρέπει 
να πληρωθη;, ούόέν δικχιότεροΥ » ά ! πολΐτα

ΠαραχαλοϋνΓαί. οί Κύριοι αυνδρο- 

χήταί τής Ευτέρπης, νά μά; έμβά- 
σΰΰσι τήν συνορομην των, άμέσως
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χετα την παραλχοην του πχροντος 
ΜΘ. Φυλλαδίου, καί τού πρώτου, 
τοϋ άρχομένου ηδη τρίτου έτους. 
[Ίροσθέτομεν οτι μέ λύπην μας θέ
λομεν βιασθή νά διακόψωμεν τη'ν πέ- 

ραιτερω αποστολήν Φυλλαδίων είς 
τούς μη προπληρωσαντας.

Τα τελευταία φύλλα τού Ιίι- 
κόυίλλαυ δίδονται ΔΩΡΕΑΝ, ΕΙΣ 

ΜΟΝΟΓΣ ΤΟΓΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩ

ΣΑΝΤΑΣ.
Η ΛΙΕΪΘΎίΧΣΙΪ.


