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[Συνέχει*]

Ό  ’Ιουδαίος ^έν έταράχθη έ* τής σ ι
γής έ >c e ι ν -/j ς .

Ανύψωσε τοΰς ώμους καί έζηκολού- 
θήβί :

— Καί έδώ άρκετά καλά είσθε. Κομ
ψή άληθώς κατοικία καί ευάρεστος. Δυσ
τυχώς ομως έλλειπει το χρήμα Τό οικο
δόμημα άρχισε νά καταρρέν) παντάχόθεν. 
Αΰτό είναι τό πεπρωμένον έκείνων, οΐτι- 
νες, άντ'ι νά διαχειρίζωνται φρονίμως τό 
χρήμάτων. τό σπαταλώσιν άφρόνως. Συγ- 
χωρήσατέ με, κυρία, δτι όμιλώ τοσον α- 
προκαλύπτως, έσυνείθησα Ομως να ονο
μάζω τά πράγματα διά τοϋ πραγματικού 
αυτών ονόματος

Ή  Ζουάννα παρετήρει μετά προσοχής 
-•ί,α έπισκεπτήριον, δπερ Ιδωχεν αυτή ο I- 
. οπαίος : Μωϋσής Βλοΰνερ ! Ένόμιζεν δτι
• Jiv-^YjTo αυτί')  ά γ ν ω σ τ ο ν  τ ό  ο ν ο μ α  τ ο ΰ τ ο ,
• ο τ ι .  ;τό ^ Λ ουο εν  Λλ"Χοτε π α ρ α  τ ί ν ο ς ,  wocpoc
- τ ο υ . - π α τ ρ ό ς  τγ ις  ί σ ω ς .

—τ Οί τ ο ι ο ύ τ ο υ  ε ίδ ο υ ς  κ ύ ρ ιο ι ,  ε λ ε γ ε ν  ο 
.1 Βλοΰνερ,φανταζονται, ε’ις τάς Λέσχας και 

τά Χαρτοπαίγνια, ένθα σπείρουσι τό χρή 
; μά των, δτι είναι πολυ ισχυροί κ*1 άκα-
- τάβλ,ητοι.

• Ρ ίπτοντα ι τυφλοί εις τό Χρηματιστή
ριο*, φανταζόμενοι δτι έκεΐ εΰκόλως θά 
δρέψωσι χαρτονομίσματα χιλιων φράγκων. 
Τό αποτέλεσμα έν τούτοις δέν βραδύνει. 
* 0 ,τι ϊμεινεν αΰτοις, άπόλλυται έκεΐ.

• Τοιουτοτρόπως, προσφιλής κυρία, 6 
κόμης έντελώς άπεγυμνωθη ώς πετεινός 
τών πτερών του. Ίδού ή κατάστασίς του.

• Πρό ολίγου έξώφλησα έγώ δι* αΰτόν 
μικρούς τινας λογαριασμούς είς έμπορους, 
ταπητουργούς καϊ άλλους. Πιθανόν είναι 
μάλιστα, δτι καί τά παραπετάσματα τοΰ 
μεγάρου σας περιελαμβάνοντο είς τοΰς 
λογαριασμούς αΰτούς.

• ’ Αν μέ Ιρωτήσετε διατί είμαι τόσφ 
γενναίος, σάς απαντώ, δτι ό κόμης μοί 
οφείλει ή^η έπτακοσίας χιλιάδας φράγ
κων' δέν ήτο δυνατόν λοιπόν νά μή τφ  
παράσχω αΰτήν τή* υπηρεσίαν.

» Ά ν  σήυ,ερον έδιδε πάσαν αΰτοΰ τήν 
περιουσίαν διά νά έζωφλήσγ) τά χρέη του, 
όχι μόνον θά έμενεν έπί τής ψάθης διά τό 
ΰτόλοιπον τοΰ βίου του, άλλά καί έγώ 
θά έχανα τά όφειλόμενα. τό όποιον θά 
ήτο σκληρόν. Ίδού τό α ίν ιγμα.»

Ταΰτα λέγων 6 Ιουδαίος ήτένιζε πο- 
νήρως τήν κρεολή* Αΰτη δμως οΰδαμώς 
είς τά βλέμματά του προσεϊ/εν.

Ή  σαφής καί καθαρά έκείνγ) άποκάλυ- 
ψις έβύθισεν αΰτήν είς μελαγχολικάς σκέ
ψεις.

— Λοιπόν, έψιθύρισεν, ό κύριος δ’Αμ- 
βαβές είναι κατεστραμένος έντελώς !

Ή το  λευκή ώ; τά τρίχαπτα τής έ- 
σθήτος αΰτής.

Ό  Βλοΰνερ έκίνησε τήν κεφαλήν.
— Ό / ι ,  είπεν Ά ν  ή(*η* έγώ, ό Μωϋ- 

σής Βλοΰνερ, δ άρχαϊος πλανέμπορος, 
τρις έκατομμυριοΰχος, θά έλάμβανα μίαν 
άπόφασιν' θά έπνιγόμη*. θά ηυτοκτό*ουν, 
ή θά έκραύγαζον υπό τά παράθυρα : Πα· 
λα ιά  ένδύματα ! παλαιά υποδήματα ! 
Τοιουτοτρόπως θά έσχημάτιζα πάλιν βαθ
μηδόν τήν άπωλεσθεΐσαν περιουσίαν μου. 
Ά λ λ ’ οί κομψοί οΰτοι κύριοι, οί όποιοι έ- 
γεννήθησαν ώς άν μή έχομε* καί ήμεΐς 
γεννηθή ! δέν ποοβαίνουσιν είς τοΰτο,

άλλά πωλοΰσι τόν τίτλον τοΰ βαρώνου $ 
τοΰ κόμητος διά νά έξοικονομηθώσι, καί 
έπί τέλους πράττουσι κ*ί άλλο τι.

’Εσιώπησεν έπ'όλίγον, Ϊνα ίδν) τό απο
τέλεσμα τώ* λόγων του έπί τής μορφής 
τής νεαράς γυναικός, ήτις καθίστατο ό- 
λονέν μάλλον σύννους.

— Τι έννοεΐτε μέ τοΰτο ; ήρώτησεν 
αΰτη.

— Δέν είναι κακό*. Ά ν  ή*«ι γέροντες 
καί διατηρούνται καλώς, ^μέ καλόν ρά
πτη* καί ευγενεΐς τρόπους , νυμφεύ
ονται ώριμον άστήν διακαώς ποθοΰσαν 
νά ονομασθϊί κυρία μαρκησία. Αί _τοιαΟ- 
τα ι γυναίκες είναι ή σωτηρία τών έκδε- 
διητημένων τούτων γερόντων. Ά ν  ήναι 
νέοι, ώς ό κύριος δΆμβαρές, ώραΐοι, μέ 
λεπτόν μύστακα καί ώχράν τήν όψιν, 
νυμφεύονται νεάνιδα τής τάζεώς των μέ 
καλή* ποοΐκα,ήτις έι»α*ορθοΐ αΰτούς,δταν 
μάλιστα {) καταστροφή των δέ* διεκοι- 
νώθη ετι ένώπιον τών δικαστηρίων! Καί.. .

Έδιστασε πρός στιγμήν βλέπων τή* 
ταραχήν τής Ζουάννας.

— Προχωρείτε, είπεν αύτη τραχέως.
— Αΰτό τοΰτο συμβαίνει τ φ  κυρίφ 

κόμητι δΆμβαρές.
Πρός στιγμήν ένόμισεν δτι ή κρεολή 

θά έλιποθύμεΓ τόσον έπώδυνον ή* τό κα- 
τενεχθέ* αΰτΐί κτύπημα. Συνήλθεν δμως 
ταχέως.

— 'Ομιλώ γενικώς, έπειράθη *ά είπγ)
ό Βλοΰνερ

—  "Oyt. Είχα ύπονοίας καί ταύτας 
μοί έπιβεβαιοΐτε. Είπατέ μοι δλη* ττ,ν 
άλήθειαν και μή φυβεϊσθε. Είμαι ισχυρά 
καί είζεύρω νά σιωπώ. Θά νυμφευθ?!, δέν 
Ιχει ούτως ;

—  "Αν δύναται. Τό πιστεύω.
— Είσθε βέβαιος ;
  Σχεδό*.
— Άκούσατε,είπε* Η Ζουάννα έγειρο- 

μένη καί βαίνουσα πρός αΰτόν, μή ΰπεκ- 
φυγάς' είπατε τήν αλήθειαν. Ό  κόμης 
μοί είχε δώσει υποσχέσεις, θ ά  έγινόμη* 
σύζυγός του. Μ’ άπατί?, τό βλέπω. Ά λ λ '  
έχετε άπόδειξιν' δότε μοι αΰτήν.
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— Δυβπιστεΐτε cl ς τόν λόγον μου ;
— Δέν είζεύρω τί σκέπτομαι, οΰτε ποΰ 

είμαι, Δέν το βλέπετε λοιπόν ; Χάνω τόν 
νοΰνμου' δέν δύνασθε νά φαντασθήτε τί 
δποφέρω. ’Ιδού, είπεν άνοίγουσα τό γρα- 
φεϊόν της, σάς άποδεικνύω, δ,τι λέγω ' 
πράξατε καί σείς τό αΰτό !

Και Ιρριψεν έπί τής τραπέζης ένώπιον 
αΰτοΰ δέσμην επιστολών.

—  Ή  διαγωγή του είναι έπονείδιστος, 
τόσον έπονείδιστος,ώστε καίτοι έννοώ δτι 
δέν μέ άπατάτε. έν τούτοις δέν δύναμαι 
νά πειβθώ οτι λέγετε τήν αλήθειαν ! Καί 
δμως, προσέθηκε κρύπτουσα τήν κεφα
λήν διά τών χειρών, αισθάνομαι δτι ε ί 
ναι αληθές.

Ό  Βλοΰνερ είχε τεθωρακισμένων την 
καρδίαν κατά τών δακρύων τών γυνα ι
κών. Ήσθάνθη έν τούτοις παλμόν, πλήν 
οΰτος έλάχιστον διήρκεσεν.

Βεβαίως ή λύπη τής Ζουάννας έφα ί
νετο ειλικρινής' άλλά τί εις τοΰτο I- 
π τα ι ίν  αυτός ;

Έπρεπεν οπως δήποτε νά σώσιρ τάς 
έπτακοβίας χιλιάδας φράγκων.

Δέν ήννόει λοιπόν νά παρεμβάλγ) προσ
κόμματα είς τόν γάμον καί νά διακιν- 
δυνεύστ) διαπραγμάτευσιν τόσφ καλώς 
βαίνουσαν.

Ό  οίκτος είναι καλός ένίοτε, άλλά τό 
χοήυια αξίζει πλειότερον !

"Επρεπε λοιπόν νά φαν?1 αμείλικτος 
καί νά δείξνι τϊΐ νεαροί έκείνγ) γυναικί τά 
πράγματα όϊα ησαν.

— Βλέπετε, ώραία μου, ειπεν ό Βλοΰ- 
νεο, δτι έξάπτεσθε. Οί κύριοι οΰτοι δέν 
διστάζουσι νά δίδωσιν υποσχέσεις. Τί ε ί
σθε ; Υπάλληλος  καταστήματος, πα ιδα
γωγός ; Έποόκειτο άπλώς νά σάς *άμγ| 
νά λησμονήσετε τά καθήκοντά σας. Ό  
κόμης σάς έ'διδεν αφειδώς υποσχέσεις ά 
νευ άξίας. Σείς ϋπρεπε ν’άπαιτήσετε πρά- 
ξεις συμβολαίου ένώπιον συμβολαιογρά
φου καί τάς εΰχάς τοΰ δημάρχου καί τοΰ 
ίερέως. *Ανευ τούτων δέν ητο δυνατόν νά 
γίνετε κόμησσα ! Ά λ λ ω ς  Ιπρεπε νά είσθε 
εΰχαριστημένη, διότι ό κόμης δέν Ιχει 
τώρα οΰτε Ιν σολδίον καί θ’ άπεθνήσκατε 
καί οί δύο τής πείνης, ένφ μόνη δύνα- 
σθε νά ζήσετε. Έμπιστευθήτε είς έμέ ! 
Γνωρίζω καλώς τά πράγματα ! Δέν θά 
σάς λείψϊ) τίποτε.

• Τήν στιγμήν ταύτην ό κόμης έράται 
τής έξαδέλφης του, 5ιτις είναι πλουσιω- 
τάτη . Μή τόν έμποδίσετε. Υπολογ ίσατε 
καλώς ! Τί σάς μέλλει; Είς κατεστραμμέ
νος ώς αΰτός νυμφεύεται ! Σάς απαλλάσ
σει. "Αν θέλετε, άμα νυμφευθή, τόν έπα- 
ναβλέπετε.

.Δέν συμφέρει λοιπόν νά άντ ιταχθήτε 
είς τόν γάμον τοΰτον. Ύποσχεθήτέ μοι, 
όρκισθήτε οτι δέν θά τό πράξετε' σάς 
υπόσχομαι λαμπρόν δώρον καί τήν φιλίαν 
μου, ή δποί* αξίζει πολύ».

Κρυφία λύσσα έμυκάτο είς τά στήθη 
τής Ζουάννας, συνεκρατεΐτο δμως.

Ή θελε τά πάντα νά γνωρίσγι.
Άνέλαβε τάς έπιστολάς της, άς Ιρρι- 

ψεν είς τό βάθος συρταρίου.

— Πιστεύω δτι ίχετε δίκαιον, είπεν. 
Είς δΆμβαρές δέν άξιζει τόσην θλίψιν. 
Σάς εΰχαριστώ, δτι μέ διεφωτίσατε.

— Δέν θά έμποδίβετε τόν γάμον ;
— Ό χ ι
— Μοί δίδετε τόν λόγον σας ;
— Ναί.
— Θά σάς ανταμείψω, είς τήν τιμήν 

μου ώς Βλοΰνερ, είπεν ό ’Ιουδαίος, ήλε- 
κτρισθείς έκ τής καλλονές τή ; νεαράς 
γυναικός. Μοί ΰπόσχεσθε νά ?λθω νά σάς 
έπανίδω ;

— Βεβαίως μετά τινας ήμέρας διά νά 
συνέλθω έκ τοΰ κτυπήματος, τό όποιον 
μοί έπροξενήσατε.

— Είσθε αξιολάτρευτος άληθώς ! Αΰ
τός δ δΆμβαρές είχε περισσοτέραν τύχην 
ή αξίαν

— Νομίζετε ;
— Ναί, Θά έπανιδωθώμεν, καί έν ά- 

νάγκϊ) είμαι είς τάς διαταγάς σας. Ά ν  
σάς χρειάζωνται χιλιάδες τινές φράγκων, 
θά σάς δωσω, δεσποινίς . . . πώς όνομά- 
ζεσθε ;

— Ζουάννα Τρελάν !
Είς τό όνομα τοΰτο δ ’Ιουδαίος ώπ ι-  

σθοδρόμηβεν Ιντρομος.
— Ζουάννα Τρελάν ! έψελλισε.
— Ναί. Φαίνεσθε συγκεκινημένος.
— Δέν ?χω τίποτε. . . Δέν έγεννήθητε 

είς Βουρβόν ;
— Άληθώς.
— Καί έπανήλθατε είς Γαλλίαν ; . . .
— Πρό δέκα έτών.
— Έγνώοισα πολύ τόν πατέρα σας 

άλλοτε, καί ή περίστασις αΰτη . . .
—  Έγνωρίσατε τόν πατέρα μου ;
— Ναί, είς Άβρην. Άπέθανε, νο

μίζω.
— Φεΰ ! είν’άληθίς.
— Ά λ λ ά  ποΰ ;
— Τά άγνοώ.
— Παράδοξον. Καί ή περιουσία του ;
— Έξηφανίσθη. Μέ άφήκε χωρίς πό

ρους.
— Παράδοξον, έπανέλαβεν δ Μωϋσής 

άμηχανών. Δεσποινίς, είμαι είς τήν διά- 
θεσίν σας. Θά έπανέλθω !

Ήτοιμάζετο νά έξέλθτρ.
— Μή λησμονήσετε τήν ΰπόσχεσίν 

σας. Δέν θά άντιστήτε είς τόν γάμον.
—  Έ σ τέ  ήσυχος.
Εΰθΰς ώς ή Ζουάνν* ήκουσε τόν κρότον 

τής θύρας τοΰ διαδρόμου κλειομένης, έκά- 
λεσε τήν θαλαμηπόλον της.

— Ίουλ ιέττα , είπε,έτοίμασε τάς άπο- 
σκευάς μου.

— Θ’άναχωρήσετε, κυρία ;
— Διά τινας ήμέρας.
—  Πότε φεύγετε, κυρία ;
— Άπόψε.
— θ ά  σάς συνοδεύσω ;
—  "Οχι, θά φύγω μόνη. Έ λ α  έτοί- 

μασε δύο-τρεϊς έσθήτας άπλάς, μελανάς 
καί δ,τι άλλο μοί αναγκαίοι. Σπεΰσε.

Οτε ϊμεινε μόνη, έρρίφθη έπί τοΰ 
ανακλίντρου της, έκάλυψε τό πρόσωπον 
διά τών χειρών καί Ικλαυσε πικρώς.

ΚΔ'

Ταξείδχον ε ίς  το ά γνω σ το ν .

"Οταν ή δεσποινίς Τρελάν είσήλθεν Ιν 
τινι διαμερίσματι τής άμαξοστοιχίας είς 
τόν σταθμόν Μονπαρνάς ή καρδία της 
ϊπαλλε μέχρι διαρρήξεως.Ό βίος τή έφαί
νετο σκοτεινός, θλιβεραί δέ σκέψεις έτά- 
ρασσον τόν νοΰν αΰτής.

Μόλις έγνώριζε ποΰ μετέβαινε. Τό πάν 
ην σκοτεινόν ένώπιον της. Τό μέλλον 
μόνον πικρίας έπεφύλασσεν αυτή, είς δέ 
τό παρελθόν είχε συναντήσει άκάνθας, 
αΐτινες είχον κατασπαράξει αΰτήν.

Ό  μόνος εΰτυχής καιρός, δν ένεθυμεΐτο 
ητο δ τής πρώτης παιδικής ήλικιας, έκεΤ, 
μακράν, είς τήν νήσον τών τροπικών φυ* 
τών, τών καλάμων καί τών έσβεσμένων 
ήφαιστείων.

Έκεΐ ίζησεν έν μέσψ απείρων περιποιή
σεων καί δούλων, λικνιζομένη είς τάς άγ- 
κάλας πεφιλημένης γυναικός.

Είτα, πρωίαν τινα, δ πατήρ της ϊθεσεν 
αΰτήν είς την κλίνην τής γυναικός έκείνης 
έκπνεούσης, ητις ήσπάσθη αυτήν περιπα- 
θώς, καί μετ’ ολίγον άπεχκιρέτισε τήν 
γενέθλιον γήν, έξ ης άπήρχετο διά 
παντός.

Ά πό  τής έποχής έκείνης δ βίος της ην 
σειρά ατυχημάτων

Ό  πατήρ της είχεν έξαφανισθή.
Ή  περιουσία της άπωλέσθη. Έν νεα- 

ρωτάττρ ήλικίιφ εΰρέθη άνευ στηρίγματος, 
άνευ συγγενών, ϊρημος καί έγκαταλε- 
λειμμένη. Ή  καλλονή της ήν πηγη κινδύ
νων, άφ’ ών Ιδει νά σωθή

Πρός στιγμήν έν τούτοις ί λ π ισ ε ν  δ 
Ιρως έμειδίασεν αΰτή , πλήν τϊΐ παρουσί- 
ασεν Ιτη άπογοητεύσεως άντί βραχειών 
ώρών χαράς καί πεποιθήσεως.

Ή δη  τό πάν τετέλεσται.
Ή  τελεία άπογοήτευσις είχεν έπέλθει.
Ό  άνήρ έκεϊνος, δν είχεν αγαπήσει, 

διότι έπίστευσεν αΰτόν Ιντιμον καί γ»ν- 
ναΐον, ήπάτα  αΰτήν άνάνδρως. Έψεύδετο 
πρός αΰτήν πρό πολλοΰ. ‘Υπήρξε θΰμα, 
νΰν δέ ήσθάνετο την κατάπτωσίν της καί 
κατελαμβάνετο υπό φρίκης.

Έν ι ή  πρώτη στιγμή τής οργής, μετά 
τήν άποκάλυψιν τοΰ ’Ιουδαίου, άπήλθε 
διά Βρεττάνην, άνευ ώοισμένου σκοποΰ, 
έξ ανάγκης δπως διασκεδάσιρ καί άλλάξιρ 
αέρα, ήδη δέ ήρώτα έαυτήν πρός τ ί με- 
τέβα ινεν έκεΐ ;

Τίς δ σκοπός τοΰ ταξειδίου έκείνου ;
Διά νά παραπονεθή ;
Είς ποιον ;
Είς τόν έραστήν, δστις κατεφρόνει αΰ- 

τήν ; Νά έξευτελισθή ένώπιον του, νά 
τόν ίκετεύσϊ) νά έπανέλθιρ πρός αΰτήν.

Τοΰτο ητο διάβημα ανάξιον αΰτής.
Ή  ΰπερηφάνειά της έξανίατατο έπί 

μόν/ι τή ίδέ^ ταύτιρ.
Νά μεταβή παρά τή άντ ιζήλψ αΰτής, 

τή πλουσί^ δεσποιν ιδι δέ Φοντερόζ, νά 
τϊί διηγηθώ τήν ιστορίαν της, Ιστορίαν



Ολιβεράν τής εΰπιστίας καί έμπιστοσύ- 
νης της !

Πρός τ ί !
Μήπως οΰτε χάν υπήρχε διά τήν πλου- 

σίαν ingtv·»jv κληρονόμον ; Οΰδέν άλλο 
ήτο, είμή παιδαγωγός έζαπατηθεΐσα ! Ό  
χόμνίί δΆμβαρές Ιπραζεν δ,τι συνήθως 
πράττουσιν ot όμοιοι αΰτοΰ. Διεσκέδασε. 
χατά τό Ιθος τών πλουσίων άίργων. Αΰ
τή Ιπρεπε νά ήναι όλιγώτερον εύπιστος 
χαί όλιγώτερον φιλόδοξος χαί νά υπερά
σπιση έαυτήν ! 'Υπήρχον βεβαίως χατά 
τοΰ έζαπατήσαντος έπιβαρυντικά τινα 
γεγονότα, άλλά τίς θά έλάμβανεν αΰτά 
ύπ ’δψει ;

Πρός τ ί λοιπόν μετέβαινεν είς Βρεττά- 
vtqv ;

Τί ε'ίλκυεν αΰττιν είς τόν άγνωστον έ- 
κεϊνον τόπον ·,

Καλώς σκεπτομένη Ιδιδε την άπαντη- 
σιν είς τό έρώτημα τοΰτο.

Άμφέβαλλεν 2τι.
Ναί, παρά τήν προειδοποίησιν τοΰ μαρ- 

χησίου δέ Πρέλ, παρά την σαφή άποκά- 
λυψιν τοΰ Μωΰαέως Βλοΰνερ, παρά την 
πραγματικότητα τέλος, δέν ήδύνατο νά 
πιστεύση εις τήν τοιαύτην τοΰ έραστοΰ 
της διαγωγήν. Μετέβαινε νά ζητήση την 
βεβαιότητα, νά πεισθϊΐ περί τοΰ άληθοΰς 
τής προδοσίας καί νά βεβαιωθεί ούτως οτι 
δριστικώς έγκατελείφθη, ότι τό παιδίον 
δέν θά είχεν όνομα, οΰτε πατέρα.

Ίδοΰ τί χατά πρώτον ήθελε.
Είτα ώνειροπόλει. Θά συνεβουλεύετο 

τήν υπερηφάνειαν καί οΰχί τόν Ιρωτά 
της , διότι ήσθάνετο οτι είχε τήν δύναμιν 
Λΐά καταφρόνηση και αΰτη τόν εραστήν 
της καί νά τόν λησμονήση.

Είς τοιαύτας βεβυθισμένη σκέψεις δέν 
•παρετήρει τά περί αΰτήν συμβαίνοντα.

,Γ'Έπεται συνέχεια].
\ Κ -
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
I Ε Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  Μ Γ Θ Ι Ι Τ Ο Ρ Η Μ Α

[Συνέχεια]

— Βελτράμε ;
— "Εφθασα... έτοιμος... δός μου τούς 

κύβους. . Ώραία !. . . Έ ζη  καί τέσσερα 
δέκα καί τρία δεκατρία... σημείωσε, Κα- 
νιάτσο . . . τό παιγνίδι δέν είναι άκόμη 
χαμένο...Καί j γερθεί ς έπορεύθη παρά τφ  
τραυματίι^, όστις είπεν αΰτφ  :

— Βελτράμε, ένφ ήμουν λιποθυμημέ- 
νος . .

— Πώς ! δέν έκοιμάσο ; άνέκραζεν ό 
Βελτράμος, προσποιούμενος Ικπληζιν.

—  Έ ν φ  ήμουν λιποθυμημένος, έζηκο- 
λούθησε λέγων ό Δρεγγότος χωρίς νά

προσέζη είς αΰτόν, ή διατί έκινήθηκα...
{ ή δ ιατ ί ό έπίδεσμος . . .

— Τρία και τρ ία.. .  πηγαίνω διά ενα' 
έκραύγασεν είς τών ληστών

— Είναι ή σειρά σου, Βελτράμε... π η 
γαίνουνε διά ενα.

— Διά ΐνα  ! . . .  καί πώς ϊγινεν αΰτό ;
. . . Μία στιγμή, Δρεγγότε, νά ρίψω τούς 
χύβους κ α ί . . .

— "Η ό έπίδεσμος δέν ητον καλά δε
μένος καί τό αίμα . . .

Ό  Βελτράμος, δστις είχεν ήδη ποιήση 
Ιν βήμα πρός τούς συντρόφους του, ώπι- 
σθοχώρησε.

— Τό αίμα ; έπανέλαβεν άφηρημένως' 
είτα προσέθετο : Κανιάτσε, ρίψε δι’ έμέ, 
διότι τωρα δέν είμπορώ.

— Τό αίμά μου Ιφυγεν δλον άπό ταΐς 
κομμέναις φλέβαις μου, καί άποθνήσκω... 
Δέν βλέπεις ;

Καί ταΰτα  είπών άπεκαλύφθη. . . Οί- 
κτρότατον θέαμα ! . . . έκολύμβα έν τφ  
αίμα τι . . .

— Δεκατρία ! . . .  έχέρδησα... έχερδή- 
σαμε, Βελτράμε .. χάνουνε πέντε.

— Σημείωσε είς τόν τοίχο... νά μήν 
ϊχουμε λόγια. . . ΤΩ Παναγία Παρθέν* ! 
Δ ιατί δέν μέ έφώναζες πρώτον, Δρεγγότ- 
τε ; είπεν ό Βελτράμος καί προσεπάθει νά 
δέση τό τραΰμα αύτοΰ.

— Πάει καλά ! άπήντησεν ό Δοεγγότ- 
τος μειδιών' άλλά μή χάνης τόν κόπον 
σου... Σέ έκάλεσα διά νά κάμω τήν δια
θήκην μου... καί έσεΐς, σύντροφοι, πλη 
σιάσετε διά νά άκούσετε τάς τελευταίας 
θελήσεις μου.

Οί λησταί, οί όποιοι είχον τελείωση 
τό παιγνίδιον, καί άνευ τοΰ τετάρτου 
δέν ήδύναντο νά έζαχολουθήσωσιν, ήγέρ- 
θησαν καί κρατοΰντες τά ποτήρια πλήρη, 
έπλησίασαν πρός τήν κλίνην. "Ο τραυμα
τ ίας, ίδών αΰτοΰς περιμένοντας νά τόν 
άκούσωσιν, ήρζατο λέγων :

_  Έ ν  όνόματι κτλ. . . κτλ. . . Θε
ωρών προσεγγίζοντα τόν θάνατον, ό 
όποιος είναι τό συμπέρασμα τής ζωής, 
Ιχων σφας τάς φρένας, δηλαδή καθώς 
πάντοτε, άφίνω : πρώτον ,  τήν ψυχήν μου 
είς δποιον άνήκει, καί τό σώμα, άφοΰ δέν 
ϊχη δέρμα δινάμενον νά σΛς χρησιμεύση, 
ολόκληρον είς τήν γήν : ειτα, άφίνω τά
δπλα μου καί τά φορέματα μου είς ό'ποιον 
τά πρωτοπάρη : είτα, άφίνω τά χρήμα
τά μου είς σ3ς τούς τέσσαρας, διά νά δι
ατάζετε νά μοΰ κάμουν, ή νά μοΰ κάμετε,
σείς ol ίδιοι... τόσα παιγνίδ ια κύβων__
ι ΐ τ α ,  άφίνω είς σάς τό κρασί, τό όποιον 
έ'χω είς τήν καλύβαν μου, διά νά άπερά- 
σετε έν φαιδρότητι τήν νύχτα ταύτην, 
καί τήν^έρχομένην, άν περισσεύση.

— Ώ !  δέν έπεριμέναμεν νά μΛς τό εί- 
πής . , .τό  έπήραμεν... άνέκραζαν πάντες.

— Λοιπόν, ό συμβολαιογράφος άς δια- 
γράψη τό κληροδότημα το ΰ τ ο . . .  είπε 
γελών ό έτοιμοθάνατος. Είτα , καθιστώ

| κληρονόμον καθολικόν είς όλα μου τά 
. χρέη τον Βελτράμον τοΰ Τάφου, ό όποιος 
I μέ ένοσήλευσε τόσον έπιμελώς κατά τήν 
, τελευταίαν μου ταύτην ασθένειαν

— ΤΑ ! τίποτε, τίποτε, Δρ·γγότε . . 
ϋχανες τό Γδιον δι’ έμέ.

—  Τό πιστεύω, Βελτράμε . . . ’Αλλά 
σέ παρακαλώ νά μοΰ χάμης μίαν χάριν 
χαί σέ έξορχίζω είς τήν παλαιάν μας φ ι
λίαν νά μή μοΰ τήν άρνηθΐΐς . . . "Οταν 
θά φέρουν νά ένταφιάσωσι τό σώμά μου, 
νά ζητήσης τό χέρι μου, τό όποϊον Ιμει- 
νεν έχεϊ είς τό δάσος, καί νά τό βάλη; 
είς τό πλευράν μου μέ τρόπον, ώστε νά τό 
εΰρω άμέσως, όταν θά μοΰ χρειασθη . . . 
διότι δταν δ άρχάγγελος μβς προσκαλέση 
είς τήν κρίσιν, τήν οποίαν έγώ ποτέ δέν 
είχον, θέλω νά παρουσιασθώ μεταξύ τών 
πρώτων καί νά άκούσω άμέσως τ ί ,  καλόν 
ή χαχόν, μέ περιμένει . . . άλλως, ποιος 
είξεύρει, ποΰ ’ς τόν διάβολο θά τό πετά- 
ζουν χαί πόσον χαιρόν πρέπει νά χάσω, 
εως νά τό εΰρω . . .

Καί ταΰτα  είπών, έγέλασεν . . . ά λλ ’ 
δ γέλως ούτος ήτο δ τελευταίος, δ ιακο
πείς ύπό τής έπελθούσης άγωνίας, τά 
χείλη τοΰ δυστυχονς Ιτρεμον συσπώμε- 
να, ol όδόντες αΰτοΰ αυνεχρούοντο . . . 
τά βλέφαρά του ήνοίγοντο καί έπανε - 
κλείοντο μετά τής ταχύτητος, δι’ ής ή 
συλλαμβανομένη χρυσαλλίς κινεί τάς 
πτέρυγάς της . . . Ά λ λ ’ οί σπασμοί δέν 
διήρκεσαν πολύ . . . έζασθενοΰντες βαθ
μηδόν . . . Ιπαυσαν έπί τέλους. . . χαί 
έχ τοΰ πλάσματος έκείνου άπελείφθη 
πλέον δ πηλός.

Ol μετά τών ποτηρίων είς τήν χεϊρα, 
κύκλοΰντες τήν κλίνην του ληστα ί,  ίδόν- 
τες ότι έξέπνευσίν, έκένωσαν αΰτά λ έ - 
γοντες :

— Έτελείωσε καί αΰτός . . αίωνία 
ή μνήμη του ! . . . Ε ίτα, καλύψαντες τό 
πτώμα, ήρχισαν αυθις νά παίζωσιν είς 
τοΰς κύβους τά χρήμαςτα τοΰ νεκροΰ.

ΙΑ '

....................................................  Λ άμπει
Τό φώς, όποϋ σκορπίζει ό ρωμαίος,
Ποΰ ; τ ί  μεγάλο χ’ εϊμορφό του ίργο 
Ευρηκε ανταμοιβή . . αχαριστία.
Μά οί Προβεντσάνοι, όπου ήταν έναντίον 
’Σ ίκεινον, ίέν εγέλασαν... ’Εκείνος, 
Όποϋ άντί καλοΰ κακό αποδίνει,
Σέ δρόμο περβατεϊ μέ καχό τέλος. 
Τέσααρες θυγατέραις εΤχε, χ’ ήταν 
Ή  κάθε μια σέ θρόνο καθισμένη,
Ό  Ραϊμόνδος Βεριγγιέρης. 'Εργον 
ΤΗταν έτοΰτο τοΰ φτωχοΰ ρωμαίου. 
’Α λλά τά φθονερά των α&λικωνε 
Λ όγια  άγάλ ι-γάλ ι τόν έκάμαν 
Λόγο άπό τό δίχαιο νά ζητήση,
Ποΰ έφτά χαί πέντε τοϋ ίδωχε ’ςτά ϊέχα... 
Φτωχό; έτοοτος ϊφυγε καί γέρος . . .
Μά άν είζευρε 6 χόσμος τήν χαρδιά του, 
Ό τ α ν  ζητιάνος ίτρεχε, κομμάτι 
Ξερό ψωμί γυρεόοντας νά ζήσ^,
Έ τότες περισσότερο ακόμα-
Θά τόν παινοϋοε, άπ ’ ο,τι τόν παινάει.

(δαντης. Παράδ. άσμ. β. στίχ . 1 2 8 -14 2 .)

Α γαθός τις ρωμαίος*, έπανελθών έκ 
τοΰ Ά γ ίου  Ιακώβου τής Γαλικίας, έβά- 
διζεν, ή μάλλον Ισυρε τό άσθενές αύτοΰ

1 Ρ ω μ α ίο ι, κατά τόν μεσαίωνα, έκαλοΰντο ol είς 
Ρώμην μεταβαίνοντες προ^χυνηταί. — Κ ατά  τινας 
δμως, ό έν τοΐς ανωθι βτίχοις τοΰ Δάντου άναφερό- 
μενος Ρω μαίο ι; δέν ήτο πτωχός προσκυνητής, ώς ά λ 
λοι ΘΙλουσιν, άλλ' ό έκ Βιλλανόδας Ρωμαίος, βαρΑ-



σ ώ μ . α, περί λύχνων άφάς έν ταΐς όδοΐς 
τ ϋ ;  Μασσαλίας, ώς άνθρωπος έξηντλημέ- 
νος Ικ τε τής ήλικίας καί τής μακράς ο
δοιπορίας, ζητών ξενοδοχεΐον, οπως άνα- 
παυθή κατά τήν νύκτα

Άφοΰ διήλθε πολλάς συνοικίας τΐ^ς πό
λεως, Ιστη ένώπιον μεγαλοπρεποΰς ο’ική- 
μόίΐΟί, ά φ ’ *u ^ ; to *-θονον φώς **1 j 
ά ρμ ο^ ώ τα το ι  vj^ot οργάνων τέ και £- 
βμάίίύν. Ει^εν εισερχομένου; καί έξερχο- 
μένους πλήθος ανθρώπων, δέσποινας τε 
και ίππό ια ς , μεγαλοπρεπεστάτας καί πο- 
λυτιμοτάτας φέροντας περίβολοί;, ακο
λούθους έν μ ίγ ίβτη  άσχολί^, τελετάρχας 
τρέχοντα; Tfj δε κάκεΐσε, φέροντας τα^ 
άργυράς αΰτών ράβδους καί έπιστατουν- 
τες δπως μηδέν παρά την τάξιν γένηται' 
άρχιτρικλίνους. δέ καί ΰπηρέτας ανερχο- 
μένους καί κατερχομένου; τάς κλίμακας 
καί φέροντας έν βαρυτίμοις δοχείοις έκλε- 
κτότατα αναψυκτικά. Έκ πάντων δέ τού
των, έφαίνετο δτι μεγίστη έορτη έτελεϊτο 
έν τφ  μεγάρψ έκείνψ

*0 ρωμαίος, προσελθών, ήρώτησέ τινα 
τών παρά τήν θύραν έκ περιεογίας συνω- 
στιζοιιένων, πεοί τών έκεΐ συμβαινόντοιν, 
Ιμαθε δέ παρ’ αΰτοΰ δτι τό μέγαρον άνή- 
κεν είς τόν έξοχώτατον Ραΐμόνδον Βερ- 
λιγγέοον κόμητα τ ι ς  Προβηγκίας.

Τό όνομα τοΰ κόμΥΐτος τούτου ήτο τότε 
διάσημον καθ’ απασαν την χριστιανωσύ- 
■νην, οΰ μόνον ώς καταγομένου έζ εΰγε- 
νοΰς οίκου —  βυγγενοΰς τφ  οίκψ τ^ς Άρ- 
ραγώνος καί τφ  τοΰ κόμητος τ?ίς Θολώ- 
σης,— άλλά καί ώς άρχοντος μετριόφρο- 
νος λίαν, ανδρείου, φιλοξένου, καί ασχο
λούμενου πάντοτε θερμώς είς άγαθάς κ«ί 
εύφημους πράξεις.

Έ ν  τή αΰλή αΰτοΰ έφιλοξενοΰντο πάν
τες οί ανδρείοι τ^ς Προβεγκίας, τής Γ αλ
λίας καί τής Καταλωνίας ίππόται. καί 
οί περιφημότατοι τής έποχές έκείνης τρο- 
/3αόο C’jjot, και αυτός έκεϊνος ήρέσκετο 
λογχομαχών έν τοΐς άγώσι καί άδων έ- 
οωτικά άσματα έν μέσψ ώραίων δεσποι
νών . . .

Ό  ρωμαίος άπεφάβισε νά δοκιμάση 
τήν φιλοξενίαν τοΰ κόμητος, δθεν άν«υ ι 
τοΰ έλαχίστου δισταγμού είβήλθεν ε-ίί 
τήν αΰλήν.

Οΐ ίππόται έξεπλάγησαν ίδόντες έπαί- 
την είσδύσαντα τόσον θρασέως έν μέσψ 
αΰτών καί τόν άπέφευγον, ώσεί φοβούμε
νοι μή τά μεταξωτά αΰτών {μάτια ήθελον 
κηλιδωθή προβτριβόμενα έπί τών τοϋ 
πτωχοΰ προσκυνητοΰ.

Ά λ λ '  οδτω πράττοντες, αντί νά τόν 
έξευτελίσωσιν, ώ; ήθελον, συνετέλεσαν 
είς τό νά καταστήσωσιν αΰτόν μάλλον 
περί βλε πτον , διότι άποσυρόμενοι οδτω 
κατά μέρος καί μή θέλοντες — οσην καί 
άν είχον πρός τοΰτο διάθεσιν — νά έκ- 
δηλώσωσι δι’ άλλου τινός καταφανεστέρου 
τρόπου τήν περιφρόνησίν των, έφαίνοντο 
ώσεί άπεσύροντο έκ σεβασμοΰ πρός αΰτόν,

νος τοΰ Βίντσε ή κόμης τής Βαρχιλλόνης, τοΰ π&ιη- 
τοΰ μιταχειρισθίντος τό χύριον «δτοΰ ίνομα, άντί 
τοΰ τότε <ν /ρήσει προοηγοριχοΰ

■

περιφερόμενον μόνον έν μέσψ δύο στοίχων 
ιπποτών τε καί δεσποινών.

*0 κόμιης Ραΐμόνδος, δστις δπως άπο- 
λαύση έν συνόλψ τοΰ θεάματος τ^ς έορ- 

ι τής έκάθητο έφ’ ύψηλϋς Ιδρας, ή μάλλον 
j θρονου' μόλις είόε τόν ρωμαϊον ιτροχω- 

ροΰντα πρός αΰτόν κατήλθε καί προϋπαν- 
τήσας ΰπεδέξατο αΰτόν εΰμενέστατα εί- 
πών :

— Α γαθέ  προσκυνητά. καλώς ώρίσα- 
τε, έν τή ήμετέρί* αΰλή. Δ ιατάξατε πάν 
δ,τι έπιθυμεΐτε, διότι θέλομεν νά Υίσθε 
ένταΰθα ώς κύριος καί αΰθέντης.

— Έ ξοχώτατε  κόμη, τώρα βλέπω δτι 
ή φήμη οσα καί άν λέγή περί τής υψη
λής υμών εΰγενειας ?>έν δύνανται νά έξι- 
σωθώσι πρός τά πράγματα. Ηλθον έν- 
ταϋθα νά σάς δοκιμάσω. Ηλθον νά ίί>ώ 
άν, περιστοιχιζόμενο;, ώς είσθε, ΰπό τό
σων μεγάλων κυοίων καί τόσων ώραίων 
δεσποινών, θά ήξιοΰτε ένός βλέμματος 
και τόν υπηρέτην τοΰ Θεοΰ, τόν βεβαρη- 
μένον ΰπό τών έτών καί κεκοπιακότα έκ 
τ·7ίς μακρά; οδοιπορίας. Ά λ λ ’ΰμεΐ; ,  κόμη, 
άφίσατε τήν ΰπεοηφανίαν είς τάς χαμερ- 
πεϊ; καρδιά;, α ί  όποϊαι κατελήφθησαν 
ΰπ' α ΰτή ;,  καί αΐ όποΐαι, καίπερ περιβε- 
βλημέναι όστά καί Β ά ρ κ α ς ,  δέν δύνανται 
νά κρυβώσιν άπό τών οφθαλμών τοΰ Αι
ωνίου.

Καί ταΰτα  είπών, ποοσεΐδεν αΰστηρώς 
τοΰς παοευρισκομένου; ΐππότας, οΐτινες, 
όντες αρκούντως αΰλικοί, δέν έταπείνω- 
σαν τοΰς όφθαλμούς,άλλ’ έμειδίασαν πρός 
αΰτόν.

Ό  αγαθός ρωμαίος, περιφρονών τήν κο
λακείαν, ώς πρό μικροΰ είχε περιφρόνη
ση τήν περιφρόνησίν, έξηκολούθησε λέ
γων πρός τόν κόμητα :

— 'Υμείς δέν ήσχύνθητε νά πραγμα- 
τώσητε τάς έλπίδας τοΰ πτωχοΰ, ό ο
ποίος Ιβασίσθη έφ’ υμών Προσεφέρετε 
είς αΰτόν έκεΐνο, τοΰ όποιου «ιχεν άνάγ- 
κην, χωρίς αΰτός νά τά ζητήσίρ, διότι έ- 
κεΐνος ό όποιος βλέπει τήν ανάγκην 
καί περιμένει τήν αΐτησιν, προετοιμάζε
τα ι σχεδόν - σχεδόν ν’ άρνηθή Διά τοΰτο 
θ 'άνταμειφθ ίτε  έν τή ζωή τ*ύτγ), καί έν 
τή μελλούσγι μεθ’ υμών θά ηνβα αί εΰλο- 
γ ια ι τοΰ Κυρίου, ό όποιο; θά σά; μεγα- 
λύνγ) έπί πάντων τών ύμετέρων έχθρών, 
καί τό Όνομα υμών θά διατηρηθή παρά 
το ΐ; ΰμετέροις έγγόνοις, ώς διατηρείται 
τό άρωμα τής μύρρας καί άφοΰ τό πΰρ 
κατακαύ<ϊϊ| αΰτήν.

Οΐ τε ίππότα ι καί αί δέσποιναι έξε- 
πλάγησαν έπί τοΐς λόγοις τούτοις τοΰ 
προσκυνητοΰ καί έθεώρη<ϊαν αΰτόν ώς άν- 
δρα οΰ τής τυχούσης άξίας. *0 δέ κόμης 
Ραΐμόνδος χαίρων άπήντησεν αΰτφ μετά 
μεγίστης εΰμενΐίας :

— Μεγίστην ΰποχρεωσιν ?χομεν πρός 
υμάς, άγαθέ προσκυνητά, έπί τή πίστει 
τήν οποίαν εΓχετε είς τήν ήμετέραν φιλο- 
ξενείαν, καίπερ τοΰτο είναι πράγμα άνά- 
ξιον λόγου, διότι θά ήτο μεγίστη δβρις, 
δέν λέγομεν πρός τούς άδελφοΰς ήμών ίπ- 
πότας, άλλά καί πρός αΰτούς ϊ τ ι  τοΰς 
ήσσον εύπορους τών ήμιτέρων υποτελών,

«ν ΰπωπτεύομιν αΰτοΰς οτι ήδύναντο v i  
κλείσωσι τά ;  θύρας των εΊς τόν ά γ « -  
θάν ρωμαϊον.

— Ό χ ι  ή εΰεργεσία, έξοχώτατε κόμη, 
άλλ ’ ό τρόπος δι’ οΰ γ ίνεται αδτη Ιχει 
τήν άξίαν . , . Ύπάοχουσι δέ άνθρωποι 
άρνούμενοι τόσον *ΰγενώ; ώστε είναι προβ- 
φιλέστεροι τοΰ εΰίργετοΰντος βαναύσως.

Τότε & κόμης Ραΐμόνδος, λαβών έκ 
τής χειρός τόν προσκυνητήν, ώ^ήγησεν 
αΰτόν είς τά άπώτατα  δώματα τοΰ με
γάρου, δπου παρέθηκαν αΰτφ  τράπεζαν' 
ίδών δέ δτι ήτο κεκοπιακώς,δέν ήθέλησε 
νά τόν ένογλήσν) κατά τήν νύκτα έκεί
νην περισσότεοον δι’ ομιλιών, άλλά διέ
ταξε νά παρασκευάσωσιν αΰτώ δροσερόν 
τινα κοιτώνα, Ινθα τόν άφισε ν’ χναπαυθή 
καί έπανήλθεν είς τήν αίθουσαν,δπου ή 
σαν οί προσκεκλημένοι.

Τήν έπιοΰσαν, 6 κόμης έγερθείς «ρωΐ- 
α ίτατα  μετέβη είς τόν κήπον του, οΰ 
μόνον δπως σκεφθή έν ήρεμίίΐί περί τών 
ΰποθ έσεων τοΰ κράτους.δπερ ήπε’λει τότε 
πολέμψ ό κόμης τ“?1ς Θυλώσης, άλλά καί 
δπως καί δι' εικόνων τινών τ ϊί ;  ήοΰς συμ
πλήρωση άσμάτιον, δπερ προυτίθετο νά 
πέαψη εί; τήν δέσποιναν τί); καοδίας του.

Ένώ δέ περιεπλανάτο, [Ιεδυθισαενος έν 
Ταΐ; το ιαύτα ι;  σκέψεσι, συνηντήθη μετά 
τοΰ προσκυνητοΰ, δστι; έγερθεί; έπίσης 
λίαν πρωί, άπιΊλθεν έκεΐ δπως προσευχηθή 
κατά τήν άνατολην τοΰ ήλίου. Ο προσκυ- 
ν·»τής, μετά τόν προσήκοντα χαιρετισμόν, 
ήρώτησε τόν κόμητα διατί έφαίνετο τοσον 
τεταραγμένος.

Ό  Ραΐμόνδος, καίπερ φύσει δποπτος, 
δέν έδίστασε ν' άπαντήση άμέσως είς τον 
προσκυνητήν, καί νά έκμυστηρευθή αΰτφ  
τοΰς δισταγμούς του Οΰτος δ'ΐδωκεν αΰτφ  
τόσον σοφάς συμβουλάς, ώστε ό κόμης 
έπείσθη δτι ώφειλεν, οΰ μόνον νά μή 
άποφύγη τόν κατά τοΰ κόμητος τής Θο- 
λώσης πόλεμον, άλλά καί νά τόν έπιθυμή, 
Ιχων παρ’ έαυτφ τόσον συνετόν καί άξιον 
σύμβουλον. Όθεν είπε πρός τοΰτον, otc 
αΰτός μέν δέν τόν έβίαζε νά μείνη — απε
ναντίας άφινεν αΰτόν έν πλήρει έλευθερία 
νά πράξη δ.τι αν ήθελεν — άλλ' άν ή πα- 
ράκλησίς του ήδύνατο νά Ιχη τήν έλα
χίστην ίσχύν, τόν παρεκάλει νά μείνη.

Ά ν  ό Ραΐμόνδος ειχεν άγαπήση τάς 
άρετάς τοΰ προσκυνητοΰ, καί οΰτος δέν 
ήγάπησεν όλιγώτερον τάς τοΰ Ραϊμόνδου, 
δθεν εύκόλως συνενοήθησαν. Μετ’ οΰ πολΰ 
δέ ό ρωμαίος διηύθυνε πάσας τοΰ κράτους 
τάς υποθέσεις. Διετήρησε τό κληρικόν 
αΰτοΰ Ινδυμα καί διά τής εύφυίας του 
κατώρθωσεν δπως ό κόμης, διατηρών πάν
τοτε τήν αύτοΰ αύλήν, αΰξήση κατά τά 
δύο τρίτα καί πλέον Ιτι τούς θησαυ
ρούς του.

Όθεν, οτε έκηρύχθη ό διά τά σύνορα 
πόλεμος κατά τοΰ κόμητος τής Θολώσης 
— δστις ητο τότε ό μέγιστος κόμης τοΰ 
κόσμου, ίχων υποτελείς άλλους τέσσαρας 
— τόσψ χάριν τής εΰγενειας τών τρόπων 
τοΰ Ραϊμόνδου, δσψ καί Ινεκα τών συμ
βουλών τοΰ ρωμαίου καί τών πολλών 
θησαυρών, τόσον πολλοί ίππόται καί βα-



όνοι έ ξ ε σ ΐ ρ ά τ ε υ σ α ν  ύ π ό  τ ά ς  σ η μ α ί α ς  τ ή ς  
Ιροβηγκ ίας ,  ώ σ τ ε  δ κ ό μ η ς  τ ή ς  Θολώσης 
'x vrfi-fl κ α τ ά  κ ρ ά τ ο ς .
Ό κόμης Ραϊμόνδος είχε τέσσαρας θυ- 

ιχτίρας, πάσας έν ώρα γάμου, καί ώς οί 
>εϊ«τοι τών πατέρων, έπόθει και έκεΐνος 
i  νυμφεύσ·/) αΰτάς μετά ανδρείων καί 
υ^υρών αρχόντων, ή καί μετά βασιλέων, 
αΰτοκρατόρων, α,ν ητο δυνατόν.
’Αλλά δέν ήδύνατο νά ευργ τόν τρόπον, 

ιότι τά πλούτη του δέν έξήοκουν Ϊνα 
ώβν) είς πάσας προίκας βασιλισσών.

Ό αγαθός ρωμαίος είπεν αΰτφ νά μή 
επτεται πλέον περί τούτου, διότι θά 

φρόντιζεν έκεΐνος.
Καί πρώτον, κατώρθωσε νά νυμφεύση 

:γ)ν πρωτότοκον μετά Λουδοβίκου τοΰ 
Β’ βασιλέως τής Γαλλίας, δο&ς αΰτΤ] με- 
ί̂βτην προίκα. Ό τ ε  δέ ό κόμης έποί- 

5« ν  αΰτφ  παρατηρήσεις έπί τούτ<ρ, 
«πήντησεν :

— Αφετε νά ενεργήσω έγώ, έξοχώ- 
ατε, διότι όταν διά μεγάλης δαπάνης

ίπανδρεύσωμεν καλώς τήν πρωτότοκον, 
ιί άλλαι θά ΰπανδρευθώσι διά πολλφ όλι- 
γωτέρας, ενεκα τής συγγενείας.

Καί τφ  όντι, τά πράγματα συνέβησαν 
ώ; προεϊδε, διότι ό Έδο υάρδος Γ τής Α γ 
γλίας, οπως γείνν) σύγγαμβρος τοΰ βασι- 
λέως τής Γαλλ ία ; ,  ένυμφεύθη τήν δευ- 
τέραν μετά έλάσσονος προικός, είτα δέ δ 
ίδελφός αΰτοΰ Ριχάρδος τής Κορνουάλ- 
λίΐς, ό έκλεγείς βασιλεύς τών Ρωμαίων, 
ίνυμφεύθη τήν Τρίτην. Άπελείπετο  δ’ 4ν 
τφ πατοικφ οΓκψ μόνον ή τετάρτη, καί 

ρωμαίος είπεν είς τόν Ραϊμόνδον :
— Καί ταυτην θά νυμφεύσωμεν μετά 

γενναίου τινάς άνδρός, δστις θά καθέξν) 
it*p’ ύμΐν θέσιν υίοΰ, καί θά ηναι δ διά· 
ίοχος υμών έν τίί άρχίΐ.

Συγκατανεύσαντος δέ πρός τοΰτο τοΰ 
κόμητος, δ ρωααίος ΰπάνδρευσε τήν νεά
νιζα μετά Καρόλου τοΰ’Ανδεγαυοΰ, αδελ
φού τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Λουδο- 
>£» όυ, βεβαιώσας τόν κόμητα, δτι δ 
γαμβρός αΰτοΰ οΰτος θά έγίνετο ό μέ
γιστος καί δ άριστος τών αρχόντων τοΰ 
κόσμου.

Ά λλά ,  μετά μακρά Ιτη είλικρινοΰς 
υπηρεσίας, δ κατάρατος φθόνος— ή μια- 
ϊματική αυτη νόσος τών τε αΰλών καί 
τοΰ κόσμου— ήρξατο ψιθυριζων είς τό οΰς 
τοΰ Ραΐμόνδου, δτι δ ρωμαίος προδοΰς 
Κυτόν έσφετερίσθη τοΰς θησαυρούς του.

Κατ’ άρχάς, δ κόμης οΰδεμίαν παρέσχε 
πίστιν είς τάς μοχθηράς ταύτας ειση
γήσεις' άλλ ' άκούων αΰτάς έπαναλαμβα- 
νθμένας καθ’ έκάστην, άπεφάσισε νά ζη- 
τήσγι παρά τοΰ ρωμαίου λογαριασμόν τής 
δ ΐ.χ  ειοίσεώς του. Οΰτος, ών πάντοτε έτοι
μος πρός τοΰτο, έπέδειξεν άμέσως είς τόν 
κόμητα τοΰς λαγαριασμοΰς έν πλήρει τά- 
ζίΐ,έδικαιολόγησε πάσας τάς δαπάνας καί 
ΰπέβαλε rnv παραιτησίν του.

*0 κόμης, συναισθανθείς δτι έφερθη 
*δίκως, έζήτησε ταπεινώς παρ’ αΰτοΰ 
συγγνώμην καί τόν παρεκάλεσεν έπιμόνως 
νά μή έγκαταλίπη αΰτόν, άφοΰ έπί τόσα.
■ίτη συνεβίωσαν.

Ά λ λ  δ προσκυνητές διέκοψεν αΰτόν 
είπών :

— Ό χ ι ,  έξοχώτατε Ραϊμόνδε, άς χω- 
ρισθώμεν νΰν, δτε εϊμεθα Ιτι φίλοι. Ό  χω
ρισμός ήμών θά ήναι πικρότεοος. έκαστος 
δέ θά άναμιμνήσκεται ευχαρίστως τοΰ 
άλλου. Βραδύτερον, τά πράγματα Γσως 
μεταβληθώσιν. Είσθε γέρων,καί τό γήρας 
συνοδεύεται πάντοτε ΰπό τών ασθενειών 
τοΰ σώματος καί τών υπονοιών τοΰ πνεύ
ματος. Τοΰτο είναι Γσως έλάττωμα τής 
ήλ ικ ίας ' ά λλ ’ Γσως είναι καί καρπός τής 
πείρας, ήτις είδε τοΰς άνθρώπους προθυ- 
μοτέρους πάντοτε είς ττ,ν άπάτην ή είς 
τήν ειλικρίνειαν. Ό πω ς  δήποτε,ή υπόνοια 
είναι πάντοτε σύντροφος τοΰ γήρατος' 
είθε δέ νά ήτο ή μόνη. Ζητήσαντες τόσον 
αίφνίδίως παρ’ έμοΰ λόγον τών πράξεων 
μου — καίπερ καί μόνος ήδύνασθε νά ίδήτε 
δτι έκ μικροΰ άνέδειζ* ύμ3ς μέγαν κύριον 
— μέ πείθετε δτι τό γήρας υμών δέν είναι 
άπηλλαγμένον τής κοινής δυσπιστίας, 
γεννηθείσης έν τφ  ύμετέρφ πνεύματά εΓτε 
αΰθορμήτως, εΓτε τ^ ενεργείς άλλων. 
Νΰν, χάρις τφ  Θεφ, ήδυνήθην νά παρά
σχω ΰμϊν τάςζηττ,θείσας μοι διασαφήσεις' 
άλλοτε Γσως δέν θά δυνηθώ, διότι, α,ν 
ένίοτ» έλλείπουσιν αί άποδειξεις τοΰ ε γ 
κλήματος, δύνανται νά λείψωσιν έπίσης 
καί αί τής άθψότητος. Τότε δέ θά μέ 
έτιμωρεΐτε, καί θά έπράττετε κακώς, καί 
τοΰτο θά έβλαπτε μεγάλως τήν μέy ρι 
τοΰδε άκηλίδωτον τιμήν σας. "Ας φοοντί · 
σωμεν λοιπόν, ένόσψ είναι Ιτι καιρός, νά 
προφυλάξωμεν καί έμέ καί τήν φήμην σας. 
Ό  θάνατος θά χωρίση ήμδς ημέραν 
τινά διά τής βίας ας προλάβωμεν λοιπόν 
αυτόν, καί άς χωρισθώμεν έκουσίως. Τό 
χαΐρε είναι λέξις πλήρης άλγους. καί 
δμως πρέπει νά ποοφίρωμεν αΰτήν. ΕΓΘε 
αί λοιπαί τοΰ βίου υμών ήμέραι νά διαρ- 
ρεύσωσιν έν ήρεμία καί δόξη I ΕΓΘε οί 
άπομακρύναντές με άφ’ υμών νά σίς 
ύπηρετήσωσι μ€θ’ δσης καί έγώ ειλικρί
νειας. Πτωχός ήλθον έν τ^ αΰλ?ί ταύτγ), 
πτωχός θέλω καί ν’ άπέλθω. Μόνη περι
ουσία μου θά ήναι καί είς τό έζής ή 
πήρα καί ή βακτηρία, άς έφύλαξα, και 
αί δποϊαι μέ καθιστώσιν — ώς πιστεύω — 
πλούσιον ΰπέρ πάντας. Οι πόδες μου, 
καίπερ άσθενεΐς, θά ήναι δ ίππος μου... 
Χαίρετε ! Τήν αντιμισθίαν τών υπηρεσιών 
μου, ή κρατήσετε, ή διανείμετε είς τοΰς 
πτωχούς τοΰ Χριστοΰ... Χαίρετε! κρα- 
ταιέ μο·> α ΰθ έ ν τα ! . . .  Χαίρετε!... θά συν- 
αντηθώμεν αυθις έν τφ  παραδείσψ.

Ό  κόμης προσεπάθησε δι’ ικεσιών καί 
δακρύων Ιτι νά τόν κρατήσγι, άλλά δέν τά 
κατώρθωσεν.

Ό  προσκυνητή? άπήλθε, φέρων τήν 
παλαιάν αΰτοΰ περιβολήν, άγαπώμενος 
καί ποθούμενος ύπό πάντων. Ό  Ραΐμόν- 
δος, μετά τών ύποτελών αΰτοΰ, τάν ή*ο- 
λούθησεν όλολύζων. "Οτε άφίκοντο είς 
τήν πύλην τής πόλεως, δ προσκυνητης 
ένηγκαλίσθη τον κόμητα, ήσπάσθη τά 
χείλη του, τάν άπεχαιρέτισεν αυθις καί 
έπεκαλέσθη τήν εΰλογίαν τοΰ Θεοΰ έπ’αυ- 
τοΰ. Μή δυνάμενος δέ ν’άποχαιρετίσγι καί

πάντας τοΰς λοιπούς κατά τόν αΰτόν 
τρόπον, ήγειρε τήν δεξιάν καί τούς ηΰλό- 
γησίν, έκεΐνοι δέ έδέξαντο τήν εΰλογίαν 
αΰτοΰ γονυπετείς, στενάζοντες έκ βάθους 
καρδίας, όδυρόμενοι καί όλολύζοντες, ώ- 
σανεί άπέθνησκεν έκάστου αΰτών δ πατήρ 
ή ή μήτηρ. Ούτως δ προσκυνητής άπήλ- 
θεν ώς είχεν Ιλθιρ. Οΰδέποτε δέ έγένετο 
γνωστόν τίς ήτο καί ποΰ έπορεύθη. Οί 
πλεΐστοι τών ίδόντων αΰτόν καί συνδια- 
λεχθέντων μετ’ αΰτοΰ έπίστευον δτι ήτο 
άγιος.

Ό  κόμης Ραϊμόνδος δέν έπέζησε πολύ 
τής άναχωρήσεως τοΰ προσκυνητοΰ. Μετά 
δέ τον θανατόν του,ή Προβηγγια άνεγνώ- 
ρισεν ώς άρχοντα αΰτής τάν γαμβρόν του 
Κάρο Χον.

Οΰτος έγεννήθη τφ  1220, ήτο δέ υίός 
τοΰ Λουδοβίκου Η’ καί Βιάγκας τ ή ς  Κα- 
στιλλιανής. Ώς υίός τής Γαλλίας Ιλαβεν 
είς κλήρον τήν κομητείαν τής Άνδεγαυ- 
ίας (Άνζιοΰ)καί τήν δεσποτείαν τοΰ Φολ- 
κακιέοι ' ώς σύζυγος δέ τής Βεατρίκης, 
τή,ν Προβηγγίαν, τήν Λιγγουαδόκαν καί 
μέρος τοΰ Πεδεμοντίου. Τά περί τοΰ σώ
ματος καί τών ήθών αύτοΰ εύρίσκομεν ι 
στορούμενα έπιχαρίτως ΰπό τίνος τών ι 
στορικών τοΰ αίώνος έκείνου*,' ώ ή*ολου- 
θήσαμεν καί ήμεΐς έν τφ  κεφαλαιψ τούτψ.

Συνετός, γενναίος, μεγαλόφρων καί σο
βαρός, άτρόμητος έν τοΐς άτυχήμασιν, 
άκριβής είς τήν έκπλήρωσιν τών υποσχέ
σεων του, όλίγα λέγων καί πολλά πράτ- 
των, έγέλα σπανίως καί ολίγον, καί έδα- 
πάνα άφειδώς τήν περιουσίαν του, άλλ ’ 
ήγάπα ύπερμέτρως καί τήν ξένην.

Περιεφρόνει τοΰς τ ρ οβα δο ύρ ου ς ,  τούς 
γελωτοποιούς, τοΰς άοιδοΰς καί πάντας 
έν γένει τοΰς πρός διασκέδασιν χρησιμεύ
οντας. .

Ήγρύπνει πολΰ καί Ιλεγε συνήθως δτι 
δσω όλιγώτερον κοιμάται τ ις , τόσφ π ε 
ρισσότερον ζή. Είχε βλέμματα άγρια, ά- 
νάστημα ύψηλόν, μέλη νευρώδη, χρώ
μα έλαίζον. Ή τ ο  δέ θρήσκος καί άγα- 
θός, δσον δύναται νά ήναι στρατιώτης

Σονοδεύσας, τφ  1250, τάν άγιον Λου
δοβίκον, έκστρατεύσαντα πρός κατάκτη- 
σιν τής ’Ιερουσαλήμ, γιχμαλωτίσθη μετά 
τοΰ άδελφοΰ του και τών πρώτων βαρό
νων τής Γαλλίας ύπό τών Μωαμεθανών 
παρά ττ,ν Δαμιάτην.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν αΰτοΰ, μετέβη 
είς Προβηγγίαν, Ινθα περιήλθεν είς Ιριδας 
πρός τοΰς υποτελείς του, ών τά δ ικα ι
ώματα ήθελε ν’ άκυρώσγι, καθιστάμενος, 
άνευ τοΰ έλαχίστου περιορισμοΰ, άπόλυ- 
τος κύριος.

Έκεΐ Ιμαθε τήν ύπό τοΰ Πάπα Οΰο- 
βανοΰ γενομένην έκλογή* του ώς βασι- 
λέως τής Νεαπόλεως , ήν άνεχοίνωσεν 
αΰτφ  δ καρδινάλιος Σίμων, ό έκ Τούρ. 
Τότε συνεσκέφθη μετά τών άδελφών του, 
βασιλέως τής Γαλλίας, κόμητος τοΰ Άρ- 
τοό? καί κόμητος τοΰ Λανσόν, οϊτινες ί -  
πως άπαλλαγώσι τοΰ φιλόδοξου έκείνου 
άνδρός. τόν ένεθάρρυνον είς τό τοιοΰτον

1. Β ιλλάνης. Β ιδλ. 6, χε<ρ. 94.



έγχείρημα, ΰπο σχεθέντες αΰτφ  άνδρας 
καί χρήματα. Μεθ' δ άπήντησεν cl ς τόν 
καρδινάλιον, οτι Τίτο έτοιμος ν’ άναλάβη 
τόν άγώνα, πρός δόξαν θεοΰ καί τ?1ς ά- 
γίας ρωμαϊκές έκκληβίας.

Πρός χατάκτησιν τ?ίς Νεαπόλεως, οΰχ 
ήββον τϊΐς φυσικϊΐς του πλεονεξίας, ώθουν 
αΰτόν καί αΐ θερμόταται συστάβεις τί|ς 
συζύγου του Βεατρίκης, ήτ ις , δπως συλ- 
λέξη χρήματα, ένεχειρίασεν άπαντα αδ- 
τ?1ς τά κοβμήματα, οπερ αποτελεί την 
μεγίστην θυσίαν, «Ις ήν δύναται νά ΰπο- 
βληθϊ) γυνή έν τφ  κόσμψ.

Κατά τοΰς χρονογράφους τ?1ς έποχές 
έκείνης, ή Βεατρίκη έπεθύμει τήν κατά- 
κτηβιν ταύτην, διότι, εΰρεθεΐσα πρό μι 
κροΰ έν Παριβίοι; μετά τών άλλων αΰτ^ς 
αδελφών, δπως συνεορτάσωβιν έν τ?1 αυλϊΐ 
τοΰ άνδραδέλφου της τά Χριστούγεννα, 
έν τ<1 λειτουργία τών θεοφανείων — ήν 
οΐ βασιλείς τΐΐς Γαλλίας έτέλουν συνήθως 
έν τφ  ναφ τοΰ άγίου Διονυσίου— ώρισαν 
τήν θέσιν τγις κατά μίαν βαθμίδα χαμη- 
λότερον τών αδελφών της, διότι έκεϊναι 
μέν ήσαν βαβίλιββαι, καί αδτη δέ ?φ=ρε 
βζσιλικόν στέμμα.

Ή  φιλόδοξ ος αδτη γυνή πΛν μέσον 
μετεχειρίσθη — πολλάκις δέ καί τεχνά
σματα, μ.Τι δυνάμενα νά ίστορηθώσιν— δ
πως έλκύβη πρός τό κόμμα της τό άνθος 
τών Γάλλων ιπποτών. Κατά την έποχήν 
έκείνην, δύο Ισχυρότατα έλατηρια ησαν 
τά δυνάμενα νά ώθήσωσί τ ινα  πρός έκ- 
στρατείαν : ή εΰγένεια τών πολεμιστών, 
οΐτινες ένόμιζον δτι, προσκαλούμενοι νά 
έπιχειρήσωσι πόλεμόν τινα χάριν δεσποί- 

δέν ήδύναντο άνευ ατιμίας ν' άρνη - 
θώσι, καί ή θρησκεία.

Άμφότερα τά έλατηρια ταΰτα  έτέθη- 
σαν είς ένέργειαν' τό μέν πρώτον ΰπό τ·ή; 
Βεατρίκη;' τό δέ δεύτερον ΰπό τών απε
σταλμένων τοϋ Πάπα, οΐτινες διέτρεχον 
τήν Γαλλίαν, κηρύσσοντες σταυροφορίαν 
κατά τοΰ Μαμφρέδου, ΰπισχνούμενοι άφε- 
σιν άμαρτιών καί πάνθ’ δσα ύπέσχοντο 
βυνήθως είς τοΰς μεταβαίνοντας νά πολε- 
μήσωσι κατά τών Μωαμεθανών έν Πα
λαιστίνη ,

Τοΐς δέ περί οΰδενός ποιουμένοις καί 
τάς κολακεία; τ·71; γυναικός καί τάς α 
φέσεις τϊΐς έκκλησίας (καί οΰτοι,κατά τό 
χρονικόν, ήσαν οί περισσότεροι), μεγάλοι 
μισθοί Γσχυον νά προσελκύσωσιν ΰπό τάς 
σημαίας τοΰ Καρόλου.

"Αν δέ είς ταΰτα  προστεθίΐ καί ή φυ
σική πρός τάς καινοτομίας, κλίβις τών 
Γάλλων, οΐ άναγνώβται ήμών δέν θά θαυ- 
μάσωσι μανθάνοντες δτι ό στρατός τοΰ 
Καοόλου άνήρχετο είς 6 0 ,000 ίππεΐς, 
τοξότα; καί παντοειδεΐ; πεζού;.

Ό  θάνατος Οΰρβανοΰ τοΰ Δ' καί ή εί; 
τήν παπικήν Ιδραν άνάρρησις Κλήμεντο; 
τοΰΔ δέν διέκοψαν τάς δι κπραγματεύσει; ' 
απεναντίας επέσπευσαν αΰτάς, διότι ό 
νέος ποντιφηξ ήτο ύποτελής τοΰ Καρό
λου καί θερμότατος ΰποστηρικτή; τοΰ 
κόμματός του. Οΰτος είχε σύζυγον καί 
τέχνα, άπήλαυε δέ φήμης σοφοΰ νομοδι
δασκάλου. Μετά τόν θάνατον τ·?; συζύ

γου του, έγένετο κληρικός καί βαθμηδόν 
έπίβκοπος τοϋ Ποβ, καρδινάλιος τΐΐς Ναρ- 
βώνος, άντιπρόβωπος τοϋ Πάπα έν 'Α γ 
γλ ία , και έπί τέλους Πάπας. ’Απέστειλε 
δέ κατεσπευσμένως είς Προβηγγίαν τόν 
Βαρθολομαίον Πινιατέλλον, αρχιεπίσκο
πον τί|ς Κοσεντίας, ΰποτελή καί έχθρόν 
τοΰ Μαμφρέδου, δπως, ένωθείς μετά τοΰ 
Σιμωνος, καρδιναλίου τ ϊ ΐ ;  άγίας Καικι- 
λίας, παρωτρύνωσι τόν Κάρολον νά έπι- 
σπεύση τήν είς ’Ιταλίαν κάθοδόν του.

Ό  Μαμφρέδης, μαθών τάς στρατιωτι- 
κάς ταύτας παρασκευας, δέν άπεδειλία- 
βεν" ά λλ ’ ώς άνήρ γενναίος καί μεγάθυ
μος παρεσκευάσθη καταλλήλως πρός άμυ
ναν.

Καί κατά γ?ίν μέν μεγίστην κατέβαλε 
φροντίδα, δπως φρούρηση καλώ; τάς διό
δους, ένισχύσας τό Κεππεράνον καί τόν 
όέ γ ι ο ν Γερμανόν, καί θείς έκλεκτήν φρου
ράν έν Βενεβέντψ κατά θάλασσαν δέ ό 
βτόλος αΰτοΰ, ένωθείς μετά τοϋ τών Πι- 
σατών καί τοΰ τών Γενουηνσίων, έξησφά- 
λιζον αΰτόν.

Οΰχί αΐ στρατιωτικαί δυνάμεις ένός 
άπλοΰ κόμητος, άλλ’ αΰτα ί αΐ τον βαβι- 
λέω; τής Γαλλία ; έφαίνοντο αΰτφ  ανε
παρκείς, δπως τόν βλάψωσι. Καί δμως — 
τόβον άπατηλα ί είναι αί άνθρώπιναι σκέ
ψ ε ις—καί κατά γίΐν καί κατά θάλασβαν 
κατετροπώθη μετά θαυμασίας ευχερείας, 
ώς παρακατιόντες θά διηγηθώμεν.

Ό  Κάρολος, φρονών δτι ή έν Ιταλία 
παρουβία του θά είχε μεγίβτην βαρύτητα 
καί δτι ή τύχη δέν παρουσιάζει δίς τήν 
ευκαιρίαν, μεθ’ δλας τάς συμβουλάς πολ
λών, οΐτινες προσεπάθουν νά τόν χποτρέ- 
ψωσιν, άπεφάσισε νά έπιβιβασθϊΐ έπί τών 
πλοίων του καί ν' άπέλθη δσον ήδύνατο 
ταχύτερον είς Ρώμην.

Έγινωσκε καλώς, δτι τά πλοία τοΰ 
Μ αμφρέδου παρέπλεον απασαν τήν ρω
μαϊκήν κκτήν,καί οτι ΰπερεΐχον κατά τό 
Ιν τέταρτον τόν άριθμόν τών ίδικών του, 
— καί δμως, διορίσας τοποτηρητήν αΰτοΰ 
έν τφ  κατά γήν στρατφ τόν Γουίδον τοΰ 
Μυμφόρτ, καί συστήσας αΰτφ τήν κόμηβ- 
σαν Βεατρίκην, πεποιθώς έπί τό λόγιον, 
δπερ βυνείθιζε ν' άναφέοη βυχνάκις '■ τα  
καλΰ  μέτρα  κα ταβάλλονα ι  τ η ν  κακήν  τ ύ 
χην,  έπεβιβάσθη καί διέταξε τόν στόλον 
νά έκπλεύση, στοέφων τήν πρφραν πρός 
τήν τόβον ποθεινήν ’Ιταλίαν
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[Συνέχεια]

— Έτελείωσας. δόν 'Αντώνιε ; δέν I- 
χεις άλλο νά προβθέβη; ; ήρώτησεν 6 δόν 
Ζουάν.

— Νομίζεις δτι δέν σοί είπα άοκετά,

άφοΰ σέ βεβαιώ δτι 2χω κλεισμένην είς 
τό δωμάτιόν μου τήν θαυμαβιωτέραν 
καλλονήν, τήν οποίαν είδον ποτέ οφθαλ
μοί ανθρώπου ;

— Τό έπειβόδιον είνε παράδοξον, τή 
άληθείφ, ΰπέλαβεν ό δόν Ζουάν, άλλ' ά- 
κουσον καί τό ίδικόν μου.

Καί πάραυτα διηγήθη τφ  φιλψ του πάν
τα δσα τφ  συνέβησαν' δτι εΰρε τό νεο- 
γνόν, δπερ εΰρίβκετο έν τή ο’ικί$ των, είς 
τάς χεϊρας τής θαλαμηπόλου καί δτι πα- 
ρήγγειλε νά τ φ  άντικαταβτήβωβι τά 
πλούσια σπάργανα, δι’ ών περιεβάλλετο, 
διά πενιχροτέρων, καί νά φέρωσιν αΰτό 
παρά μαί<»ί ΐνα εΰρεθή μέσον πρός άνατρο* 
φήν του.

— "Οσον άφορ%, διά τήν συμπλοκήν περί 
τής όποιας σοί ώμίλησεν έκείνη, προσέθε- 
σεν, Ιχει ήδη λήξει καί ή ειρήνη άπεκατέ- 
βτη' Ιλαβον μέρος είς αΰτήν, καί,ώς βυν- 
επέρανα, δλοι δσοι παρευρίσκοντο είς αΰ
τήν ήσαν άνδρες ΰψηλ·ής περιωπής.

Οΐ δύο φίλοι μεγάλως έξεπλάγησαν έηί 
τίΐ συμπτώβει ταύτη τών συμβάντων, καί 
έν μεγίστη σπουδή έπαν^λθον έν τΐΐ οίκί^ 
των,ΐνα ΐδωσι μήπως είχεν άνάγκην τινός 
ί) κατάκλειστος φυγάς.

Καθ' όδόν, ό δόν 'Αντώνιος λέγει τφ 
δόν Ζουάν δτι ΰπεσχέθη τϊΐ κυρίι£ ταύτη 
νά μή έπιτρέψη εί; οΰδένα νά τήν Γδη, 
καί δτι αΰτός μόνος θά είβήρχετο έν τφ 
δωματίφ, έφ’ δβον αδτη δέν έπέτρεπί 
νά είσέλθη καί Ιτερος.

— Άδιάφορον, άπήντησεν ό δόν Ζουάν, 
θά εδρω μέβον νά τήν ίδω, διότι ή περι· 
έργειά μου έξηγέρθη έξ δσων μοί είπες 
περί αΰτϊΐς.

Έν τούτοις ίίφθασαν,καί είς τήν λάμ- 
ψιν φωτός, δπερ Ιφερεν ΰπηρέτης τις U 
τών τριών οΰ; είχον, ό δόν 'Αντώνιος έρ· 
ριψε τό βλέμμα έπί τοΰ πίλου, δν έφερι* 
ό δόν Ζουάν, καί είδεν δτι ήκτινοβόλιι 
έξ άδαμάντων καί χρυσοΰ' ό δόν Ζουάν 
άπεκαλύφθη καί παρετήρησεν δτι ή λάμ· 
ψις έκείνη προήρχετο Ικ τών πολλών ά
δαμάντων, οΐτινες, συμπεπλεγμένοι μετί 
χρυσού,έσχημάτιζον εΰρεΐαν καί πλουσί*» 
πεπλεγμένην σειράν γύρωθεν αΰτοΰ.

Έξήτασαν άμφότ·ροι τοΰς άδάμανταί 
πάντας καί τόν χρυσόν καί ΰπελόγισαν θ'!1 
έάν ήσαν άληθϊΐ. ώς έφαίνοντο,ό πίλος θ£ 
ήτο άξίας δώδεκα δουκάτων. Έπείσθη' 
σαν τότε δτι οί διαμαχόμενοι ήσαν άν
θρωποι πλούσιοι,καί κυρίως ό αμυνόμενο;· 
δν ΰπερήσπισεν ό δον Ζουάν, καί οΰτινοί 
άνεμνήσθη δτι είπεν αΰτφ  :

— Διατηρήσατε αΰτόν τόν πίλον, εϊν* 
γνωστός.

’Απεμάκρυναν τούς ΰπηρέτας, και ί1 
δόν ’Αντώνιος, άνοίξας τό δωμάτιόν το«ι 
εΰρε τήν γυαΐκα καθημένην έπί τΐΐς κλί' 
νης, στηριζομένην έπί τ^ς y ειρός της κ*1 
κλαίουσαν

Ό  δόν Ζουάν, έπιθυμών θερμώ; νά tt!* 
Γδη, έπλησίασεν είς τήν θύραν καί έπρ0’ 
τείνε τήν κεφαλήν έντός.

Άμεβω; ή λάμ-ψις τοΰ πίλου προσεί ·̂' 
κυσε τό βλέμμα τη ;,  έγειρασα δέ τήν κ*' 
φαλήν έφώνησεν :



— Είσέλθετε, κύριε δούζ, είσέλθετε' 
$ι*τί μέ στερείτε τής εΰχαριστήσεως, τοΰ 
ν£ σό?ς βλέπω συχνά.

— Άλλοc, κυρία, λέγει ό δάν Α ν τ ώ 
νιος, έδώ δέν υπάρχει οΰδείς δούζ, ό 6- 
Κ Ο Ϊο ς  δυσκολεύεται νά τόν βλέπετε.

— Πώς ! άνεφώνησεν έκείνη, χυτός 
έ*»! εις τήν θύραν είνε δ δοΰζ τής Φερ- 
ρ^ρης. *0 πολυτελές πϊλός του τό μαρ
τυρεί.

— Σ ϊς  βεβαιώ, κυρία' δτι δέν είνε δ 
δούζ : έάν έπιθυμεΐτε νά τόν γνωρίσετε 
έπιτρέψατε εις αΰτόν νά (Ισέλθη.

— Μάλιστα, ας είσέλθγ), λέγει, βεβαι- 
ωθήτε δέ οτι άν δέν είνε δ δούζ, Η δυστυ
χία μου θά αΰζήσγ) περισσότερον.

Ό  δόν Ζουάν ήκουσε τά  πάντα ' παρου- 
σιάσθη έν τφ  δωματίψ άποκεκαλυμμένος 
καί μέ τόν πίλον είς τάς χεϊρας

Μόλις Ιστγι ένώπιον τνίς, άνεγνώρι- 
σεν αδτη οτι δέν ήτο δ δούζ, καί έψιθύ- 
ρισε μετ' αίδοϋς καί διά φωνή; τεταραγ- 
μένης :

— Α ! ή δυστυχής ! κύριε, είπέτε μοι 
ταχέως : γνωρίζετε τόν κύριον αΰτοΰ τοΰ 
πίλου ; ποΰ τόν ά φήκατε ; πώς εύρίσκετε 
είς τάς χεΐράς σας ; ζίΐ δ κύριός του, ή 
μήπως μοί τόν αποστέλλει δι’ ύμών ώς 
ίϊίμεΐον τοΰ θανάτου του ; Ά χ  . άγαπητέ 
μου φίλε ! τί συνέβη άρά γε ; Βλέπω τά 
κοσμήματά σου καί έγώ εύρίσκομαι έδώ 
μόνη. είς χεϊρας αγνώστων, καί αν δέν 
έγνώριζον δτι είνε εΰγενεΐς Ισπανοί θά 
άπέθνησκον έκ φόβου.
I — 'Ησυχάσατε, κυρία, άπήντησεν ό 
δόν Ζουάν, δ κύριος τοΰ πίλου δέν άπέ- 
θανε, καί ύμεϊς εύρίσκεσθε έν ασφαλείς. 
Ή μόνη μας σκέψις είνε νά σόίς ύπηρετή- 
σωμεν, δσον δυνάμεθα, Ιστω καί δι’ αΰτής 
τή; ζωής μας, άν παραστή ανάγκη οΰδ’ 
Αρμόζει είς ϊ)μ£ς νά διαψεύσωμεν τήν πε- 
ποίθηοιν, τγιν όποιαν Ιγετε περί τών’Ισπα- 
νών βεβαιωθήτε δτι θά σβς σεβασθώμεν, 
ώς άπαιτε ϊ ή κοινωνική Ημών θέσις.
; — Τό πιστεύω, κύριοι, άπεκρίθ·») έ- 
κείνη, ά λλ ’ είπέτε μου, παρακαλώ, πώς 
«υτός δ πίλος εύρέθη είς τάς χεΐράς σας; 
«οΰ εύρίσκετε δ κύριός του, δ δποΐος είνε δ 
Αλφόνσος-δ’ - Έ σ τ ,  δ δοΰζ τής Φερράρας;

*0 δόν Ζουάν τότε τνί διηγήθγ) τίνι 
τρόπψ εύρέθη έν τφ  μέσψ τής πάλης καί 
κώς έβοήθησεν ευπατρίδην τινα, δστις, 
βά ί)το, ώς Ιλεγεν αδτη, δ δοΰζ τής Φερ- 
Ρ°ερ·«ς.

— Είς τγιν σύγχυσιν έκείνγιν, προσέθε- 
«ε, μοί Ιπεσεν δ πϊλός μου, εύρον δέ αΰ
τόν καί δ εΰπατρίδγις έκεΐνος μοί είπε νά 
τόν διατηρήσω, διότι ήτο γνωστός. Ή  
*άλγ) ϊλγιζε, χωρίς νά πληγωθώ οΰτε έγώ 
ούτε έκεΐνος. Κατόπιν Ιφθασαν τινές, οί 
4ποΐοι θά γ)®** θεράποντες ή φίλοι τοΰ 
δουκός,περί τοΰ δποίου λέγετε,καί μέ πα 
ρεκάλεσε νά τόν άφήσω καί ν’ άποσυρθώ. 
Μοί έζέφρ ασε δέ τγιν εΰγνωμοσύνην του διά 
τάς μεγάλας έκδουλεύσεις,τάς οποίας τφ  
*ροσέφερον. Ίδού, κυρία πώς δ πολυτε
λής αΰτός πίλος εύρίσκετε είς χεΐράς μου- 
ίσον άφορ£ τόν κύριόν του,έάν είνε δ δούζ, 

λέγετε, μόλις πρό μιβς ώρας τόν ά-

φήκα σώον καί ύγιή. ΕΓΘε Ή αληθής αυτϊ) 
διήγηοις νά σβς παραμυθήσγ), έάν τοΰτο 
έζαρτίίται έκ τή ; ύγιείας τοΰ δουκός.

— Ώ  ! εΰχαριστώ, εΰχαριστώ ! κύριοι. 
Καί διά νά μάθετε,έπανέλαβεν αδτη· πό
σον Ιχω δίκαιον νά έρωτώ περί αυτοΰ, λά 
βετε τγιν καλωσύνγιν νά ακούσετε την θλι- 
βεράν Ιστορίαν μου.

Καθ’ δν χρόνον έγένετο ή συνδιάλεζις 
αδτη,ή θαλαμηπόλος περιήλοιφε το στό
μα τοΰ βρέφους διά μέλιτος καί ήλλασσε 
τά σπάογανα Είτα,άφοΰ ήτοίμασεν αυτό 
έντελώς τό Ιλαβε καί έζήλθεν δπως φέρν) 
αΰτό είς μα ίαν ,κατά την παραγγελίαν τοΰ 
δόν Ζουάν

Ά λ λ ’ ένφ διήρχετο κρατούσα τό βρέ
φος πρό τοΰ δωματίου, έν φ εύρίσκετο η 
άγνωστος, ήτ ις Ιμελλε νά διηγηθΐί την 
ιστορίαν της, τό μικρόν άρχισε νά κλαίγ). 
'Εκείνη,άκούσασα τάς φωνάς τοΰ βρέφους, 
ήγέρθη, έπέστηιε τό οΰς καί ή*ουσεν εΰ- 
διακρίτως τόν κλαυθμυρισμόν.

— Τί παιδίον είνε αΰτό ; έφώνησε , θά 
είνε νεογνόν.

—  Ναί, είνε tv μικρόν άγοράκι, άπε- 
κρίθη δ δόν Ζουοίν, τό όποιον άφήκαν πρά 
ολίγων ώρών είς την θύραν μας, καί Η ύ- 
πηρέτρια πηγαίνει νά τά παραδώσγ) είς 
την θηλάστριαν.

—- ΣΧς παρακαλώ, άς μοί τό φέρη νά 
τό Γδω,ύπέλαβεν έκείνη, θά έλεήσω τοΰ
λάχιστον τά ξένα, άφοΰ δ Θεάς δέν θέλγ) 
νά έλεήβω τά ίδικά μου.

Ο δόν Ζουάν έκάλεσε την θαλαμηπό
λον, Ιλαβεν άπ ’ αΰτής τό βρέφος, καί τό 
παρέδωκεν εί; την ζητούσαν αΰτό, λέγων 
συγχρόνως :

— Ίδού, κυρία, τό δώρον, τά όποιον 
μ ίς  προσέφερον αΰτήν την νύκτα, καί δέν 
είνε τό πρώτον, διότι συχνάκις εύρίσκομεν 
τοιαΰτα εύρήματα είς την θύραν μας.

’Εκείνη Ιλαβεν αΰτά είς τάς άγκάλας 
της., παρετήρηοε μετά προσοχής τό πρό- 
σωπόν του καί τά πενιχρά, άλλά καθάρια 
σπάργανα, δι’ ών περιεβάλλετο, είτα δέ, 
μη δυναμένη νά συγκράτησή τά δάκρυά 
της, έζέτεινεν έπί τοΰ στήθους τόν νυ- 
κτικόν αΰτής κεκρύφαλον,ΐνα καλύψγ) αΰτό 
αίδημόνως, έπλησίασε τό στόμα τοΰ βρέ
φους έπί τοΰ μαστοΰ της καί κλίνασα την 
κεφαλήν αΰτής έπί τοΰ προσώπου του τό 
έγαλούχει βρέχουσα συγχρόνως διά τών 
δακρύων της αΰτό.

Έμεινεν οδτω, χωρίς νά ύψώστ) την 
κεφαλήν, έφ’ δσον τό βρέφος δέν έγκατέ- 
λειπε τόν μαστόν.

Πάντες έσίγων.
Τά νεογνόν έμύζα, άλλά δέν έγαλου- 

χεΐτο,διότι αί λεχώ δέν δύνανται πάντοτε 
νά θηλάσωσι. Τοΰτο παρατηρή«“ ®* Η 
γυνή άνέλαβεν αΰτό καί άπέδωκε τφ  δάν 
Ζουάν λέγουσα μετά θλίψεως :

— Ματαίως ήθέληβα νά φανώ έλεή- 
μων. . . Δόσατέ το, κύριε, νά βρέζωσι 
τό στόμα του δι' ολίγου μέλιτος καί μή 
έπιτρέψετε νά τό φέρωσι αΰτή* τήν ώραν 
είς τάς δδούς. Α φήσατε νά παρέλθ*) ή 
νΰζ καί αδριον άς μοί τό φέρωσι πάλιν.

ευρίσκω μεγάλην παρηγορίαν'νά τά βλέπω 
καί νά τό κρατώ.

Ό  δόν Ζουάν παρέδωκε πάλιν τό βρέ
φος τ·7ί θαλαμηπόλψ, συστήσας αΰτή νά 
τά περιποιηθϊΐ μέχρι τής πρωίας, νά τό 
περιβάλλη πάλιν διά τών πολυτελών 
σπαργάνων, άτινα Ιφερε τό πρώτον, καί 
νά μή άποκομίσγ) αυτό πριν ή τάν είδο-
π ο ιή ^ ί·

Είσήλθε πάλιν έν τφ  δωματίψ καί δ
ταν Ιμειναν έκ νέου μόνοι, Η ώραία Κορ- 
νηλία είπε :

— Έάν έπιθυμήτε νά αρχίσω τήν θ λ ι - 
βέράν ιστορίαν μου δόσατέ μοι νά φάγω 
κάτι τι ,  διότι αισθάνομαι λιποθυμίαν καί 
δικαίως.

Ό  δάν Αντώνιος Ισπευσε καί έκό~ 
μισε πολλά αναψυκτικά, έζ ών ή λιποψυ
χούσα έγεύθη Έ πιεν  είτα ποτήριον ψυ 
χρού δδατος καί έπανελθοΰσα είς έαυτήν, 
είπε :

— Καθήσατε, κύριοι, καί άκούσατε.
’Εκείνοι ύπήκουσαν. Διευθετηθεΐσα δέ

κάλλιον έπί τής κλίνης, καί καλυφθεΐσα 
διά τών άκρων τής έσθήτός της, Ιρριψεν 
έπί τών ώμων της πολύτιμον πέπλον, 
δν Ιφερεν έπί τής κεφαλής, άναδεικνύουσα 
έν τίΐ άποκεκαλυμμένγ) όψει της, τό πρό
σωπον αΰτής τής σελήνης, ή κάλλιον 
αυτόν τάν ήλιον άνατέλλοντα έν πάση 
αΰτοΰ τϊΐ λαμπρότητι. Ρευστοί μαργα- 
ρΐται Ιρρεον έκ τών οφθαλμών της, οΰς 
άπέμασσε διά λευκοτάτου μανδηλίου, 
κρατούσα αΰτά διά χειρών τοιούτων, 
ώστε ήτο δύσκολον νά διακρίνγ, τις τή* 
διαφοράν αΰτών έζ έκείνου' τέλος στενά- 
ζασα έπανειλημμένως, άφοΰ προσεπάθγ,σε 
νά καθησυχάση πως τό κατατεθλιμμένο^ 
στήθος της, είπε διά φωνής άσθενοΰς καί 
τρεμούσης :

— Είμαι, κύριοι, έκείνη, π«ρί τής ό- 
ποίας άναμφιβόλως θά ήκούσατε πολλά- 
κις, διότι, ώς έκ τής καλλονής μου, πολΰ 
ολίγοι δέν μέ γνωρίζουν. Είμαι ή Κορ- 
νηλία Βεντιβόλλη, άδελφή τοΰ Λορεντίου 
Βεντιβόλλη , καί Γσως άρκοΰσι ταΰτα  
διά νά άναδείζωσι τήν καλλονήν μου καί 
τήν εΰγένειαν. Νεωτάτη Ιμεινα ορφανή, 
ύπό τγ,ν σκέπην τού άδελφοΰ μου,δ όποιος 
άπό τής παιδικής του ήλικίας κατέβαλε 
πάσας τάς φροντίδας του δι’έμέ, δπως μέ 
περιφρουρήσγ) άπό τοΰ κόσμου, άν καί τά 
Ιντιμα αίσθήματά μου συνετέλεσαν π ε 
ρισσότερον είς τούτο, ή αί ένδελεχεΐς 
αΰτοΰ μερίμναι. Μόνη λοιπόν, μεταζύ 
τών τεσσάρων τοίχων τοΰ δωματίου μου, 
καί συγκοινωνούσα μόνον μετά τώ νύπη -  
ρετριών μου, ηδζανον , καί συγχρόνως 
ηδζανε καί ή φήμη τής εΰγενείας καί καλ
λονής, τήν δποίαν διεκοινώνουν ol ύπηρέ- 
τα ι μας καί ot ολίγοι οικείοι φίλοι. Συνέ-

: τείνε δέ πολΰ πρός τοΰτο καί ή είκών μου,
! τήν δποίαν δ άδελφός μου παρήγγειλε νά 

γράψη όνομαστός ζωγράφος,διά νά μή στε - 
ρηθίί δ κόσμος, ώς Ιλεγ*, τής είκόνος 
μου, έάν τυχόν δ θεός μέ έκάλει πλη- 

j σίον του. Ά λ λ ά  ταΰτα  πάντα δέν θά έπε- 
τάχυνον τήν άπώλειάν μου, έάν δ δούζ 
τής Φερράρης δέν έγένετο άνάδοχος τών



γάμων τής έζαδέλφη; μου, Ινθα μέ ώδή- 
γγ^σεν ό αδελφός μου, οπως τιμησγι την 
συγγενή μου.

»Έ κε ϊ μέ είδον- έκεΐ κατέκτησα καρ- 
δίας καί διήγειρα πόθου;' έκεΐ έγνώρισα 
όποιαν εΰχαρίστησιν παρέχουσιν οί έπα ι
νοι, άπευθυνόμ»νοι ίστω καί από ψευδείς 
γλώσσας" ίχ,εϊ τέλος είδον τόν δοΰχα καί 
μέ είδε , καί τοΰτο ΰπήρζεν ή α ιτ ία  
νά εΰρίσκωμαι σήμίρον είς τήν θέσιν α υ 
τήν.

• ’Αποφεύγω, κύριοι, νά σάς διηγηθώ 
τοΰς δόλους, τά τεχνάσματα, τά παντο- 
ειδΤί μέσα, διά τών όποιων ό δουξ καί 
έγώ κατωρθώσαμεν. έν δ ιαστήματι δυο 
έτών, νά ίκανοποιήσωμεν τοΰς πόθους, 
οΐ όποιοι έγεννήθησαν έκ τοΰ γάμου έκ*ί- 
νου. Οΰτε περιορισμοί, οΰτε φύλακες, ουτε 
συμβουλαί, οΰτε άνθρωπίν» ένέργεια ήρ- 
κεσαν νά έμποδίσωσι τήν Ινωσίν μας, ί) 
όποία έπετεύχθϊ] διά τοΰ λόγου του ότι 
θά γίνγ) σύζυγός μου διότι άνευ τής ΰ- 
ποσχέσεως αΰτής , οΰδέποτε θά ένέδι- 
)>ον.

• Πολλάκις τφ  είπον νά ζητήσνΐ δημο 
σι ι̂ τήν χ*ϊρά μου παρά τοΰ άδελφοΰ μου, 
ό όποϊος άδύνατον νά τφ  τήν ήρνεϊτο, θά 
έδικαιολογεΐτο δέ απέναντι τής κοινωνίας 
διά τόν γάμον τοΰτον,διότι ή ευγένεια τΤΙς 
οίκογενείας Βεντιβόλλη κα τ ’ οΰδέν ΰπε- 
λείπετο τ^ς οίκογενείας τϋς ”Εστ Είς 
τοΰτο μοί άπήντα διά προφάσεων, τάς ό
ποιας εΰρισκον όρθάς καί δικαία;.

• Έπίστευσα είς τήν παραφοράν τοΰ έ 
ρωτός του καί ένέδωκα, διά μιάς έκ τών 
ΰπνιρετών μου, πιστοτέρας εις τά δώρα 
τοΰ δ'ΐυκός.παρά είς τόν ορκον, τόν όποιαν 
είχε ί)ώσει πρός τόν άδελφόν μου.

• Τέλος, έν δ ιαστήματι ολίγων μηνών, 
ήννό'/ισα οτι ήμην μήτηρ, καί διά νά μή 
ποοδοθώ προσεποιήθην τήν ασθενή, κα- 
τώρθωσα δέ νά μέ μεταφέρη ό αδελφός 
μου είς τήν οικίαν τής έξαδέλφης μου 
έκείννις, τής όποιας ό δοΰζ είχε γείνει 
ανάδοχος τών γάμων. Έ*εΐ έγνώρισα είς 
τόν δοΰκα τήν θέσιν μου καί τόν κ ίν 
δυνον, ό όποιος μάς ήπείλει, διότι έφο- 
βούμην μήπως μετ’ ολίγον ό αδελφός μου 
ανεκάλυπτε τό άμάρτκιμά μου.

» Έπείσθη, και συνεφωνή«τα(χεν δπως 
κατά τόν Ιννατον μ.*7)να. τόν ειδοποιήσω 
και 2λθγ) μετ ’ άλλων φίλων του νά μέ 
οδγ]γγ)σνι εις Φερράργ)ν, έκεΐ &έ θά έγίνετο 
δκιμοσι'α ό γάμος μας

» Η σημερινή νΰξ ήτο ή συμπεφωνημέ- 
νη. καί αΰτήν τήν νύκτα, ένώ τόν περιέ- 
μενον, ήκουσα έρχόμενον τόν άδελφόν μου 
μετά πολλών άλλων οπλισμένων, ώς ήν- 
νόϊΐσα έκ τΐίς κλαγγής τώνδπλων.

» Ο φόβος, ό οποίος μέ κα τέλαβε,προε · 
κάλεσεν αποβολήν, καί έ'φερα εις φώς 
ώραϊον άρρεν. Ή  γυνή, ή όποία έγνώριζε 
τό μυστικόν μου, έτύλιξε τά βρέφος διά 
σπαργανών άλλων άπό έκεΐνα τά όποια 
έφερε τό βρέφος,τό όποιον άφήκαν είς τήν 
θύραν σας, καί έζελθοΰσα είς τήν έξώ- 
θυραν παρέδωκεν αΰτό, ώς μοί είπεν, είς 
ενα τών θεραπόντων τοΰ δουκός. Έ γώ . 
έτοιμασθεΐσα μετ’ ολίγον, δσον ήδυνάιιην

Χ,αλλίτεοον, Ιφυγον τΐίς οικίας, νομίζουσα 
οτι ό δοΰζ μέ περιέμενεν.

» Δέν έπρεπε νά φύγω πριν Ιλθτρ, ά λλ ’ ό 
φόβος,τον όποιον μ,οΐ επροζένγισεν ο ωπλι- 
σ(/.ένος εκείνος ο fx t"X ο ς, τού οποίου τα 
γ)σθανόμων εις τόν λαιμόν μου, δέ ν μοι 
έπέτρεψε νά σκεφθώ φρονιμώτερον. "Εξαλ
λος, άναισθιητος έδραπέτευσα καί συνέβη 
δ,τι μέ τοΰς ίδιους σας οφθαλμούς ϊδατε

• Τώρα, άν καί εΰρίσκομαι άπομεμονω- 
μένη τοΰ τέκνου μου καί τοΰ συζύγου 
μου, άν καί έπαπειλοϋμαι ΰπό μεγαλειτέ- 
ρων κινδύνων, εΰχαριστώ τόν Θεόν, διότι 
μέ ώδήγησε είς χεϊρας ΰμών, παρά τών 
οποίων περιμένω δ,τ ι δύναται νά περιμένη 
τις έκ τής Ισπανικής εΰγενείας καί γεν- 
ναιότητος » .

Ταΰτα είποΰσα, έςηπλώθη έπί τή ;  κ λ ί
νης.

Οί δύο φίλοι Ισπευσαν, νομίζοντες δτι 
είχε λιποθυμήσϊ), ά λλ ’ είδον δτι έκλαιε.

Ό  δόν Ζουάν τότε τή είπε :
— ’Εάν μέχρι τοΰδε, εΰγενής καί ώ 

ραία κυρία, ό δόν ’Αντώνιος καί έγώ σάς 
περιεποιήθημεν μόνον διότι είσθε γυνή. 
ήδη, δτε σάς γνωρίζομεν, ή περιποίησις 
αδτη είνε καθήκον απαραίτητον δι’ ήμάς 
καί όφείλομεν νά σάς ΰπηρετήσωμεν. Λ ά 
βετε θάρρος, ήσυχάσατε Πιστεύσατέ με, 
κυρία. "Ο,τι συνέβη, Γσως λάβει αΓσιον τ έ 
λος, διότι ό Θεός δέν είνε δυνατόν νά έπι- 
τρέψγ) ν’ άπολεσθή τοιαύτη καλλονή καί 
νά καταστραφώσι τόσον άθφοι σκοποί. 
Κατακλιθήτε, κυρία, κ«ί φροντίσατε πίρ’ι 
τής ΰγείας σας' =χετέ άναγκην αΰτίΐς. Ή  
θαλαμηπόλος μας θά προσχολληθή άπο- 
κλειστικώς είς τήν ΰπηρεσίαν σας, καί δύ- 
νασθε νά έμπ*σ τευθ?ιτε είς αΰτήν δπως 
καί είς ήμάς αΰτούς. Θά τηρήσγ) αΰστη- 
ράν σιωπήν καί θά σάς φανή χρήσιμος 
είς τάς άνάγκας σας.

— Ή  ανάγκη, είς τήν όποιαν εΰρίσκά- 
μαι, άπεκρίθη ή Κορνηλία, είνε τοιαύτη, 
ώστε θ’άπϊιτήσγ) δυσκολώτερα πράγματα. 
"Ας είσέλθτρ,κύριε,οποιοσδήποτε. Καί άφοΰ 
βυνιστάτε ΰμεΐς τήν γυναίκα αΰτήν δέν 
είνε δυνατόν νά μή YJν* κατάλληλος δι’ 
δ τι απ’ αΰτήν περιμένω. Άλλ 'δμως, σάς 
Ικετεύω, νά μή μέ Εδγ] άλλό{, έκτός τής 
θαλαμηπόλου.

— Μείνατε ήσυχη, άπεκρί&η ό δόν 
’Αντώνιος.

Καί οί δύο φίλοι έγκατέλειπον αΰτήν 
έζελθόντες.

Ό  δόν Ζουάν είπε τή θαλαμηπόλψ νά 
είσέλθνι έν τφ  δωματίψ, φέρουσα τό βρέ
φος μετά τών σπαργανών, δι' ών τό πρώ
τον είχε περιβάλει αΰτό.

"Η θαλαμηπόλος άπήντησεν δτι τά 
βρέφος ήν ώς τή τό είχε παραδώσγι τό 
πρώτον. Είσϊίλθε λοιπόν, γνωρίζουσα τί 
θ' άπεκρίνετο, έάνήρωτάτο ΰπό τ ή ς  κ υ 
ρίας , ήν θά ευρισκεν έν τφ  δω^α 
τ ίψ .

Βλέπουσα αΰτήν είσερχομένην ή Κορ
νηλία τή είπε :

Καλώς ήλθες, φίλη μου' δός μοι τό 
μικρόν καί πλησίασε τό φώς.

["Επεται auviyeia], β * .

Τά έξης βιβλία, £'1ρι·5Χ0μενα ίν  τω Βιδλιοπω  
ήμων, άποστέλλομεν τα ΐς Έ πα^χίαις καί τδ  
τεριχω, έλεΰθερα ταχυδρομιχών τ ιλώ ν. — Eitl, 
προμηΟεύομεν εις πάντα όποιονδηποτε βιδλίον, 
ή α ϊτη ιις  νά συνο?ίύηται μέ τό άντιτιμον αΰτοϋ.

I «Τά ’Απόκρυφα τή ς  Μ ασσαλίας, μυθισχο| e 
Α ιμ ίλ ιο ν  Ζολά δρ. 3. —  « Η Γυναίκες, τά  X, . 
τ ια  κ α ί το Κ ρασ ί» , μυθιστορία Paul de Co« I 

' μεταιρρασις Κ λεάνθους Ν Τ ρ ιαντάφ υλλου δρ.
—  « ΑΙ Έ / θρ α ί Μητέρες» , μυθιστορία Catij 
Mendes δρ. 1 ,5 0 . — « Ό  Γ ιά ννη ς» , μυθιστο| 
Paul de Cock μεταφρασ ις  Κλεάνθους Ν. ’Γριάν* 
Φύλλου δρ. 2. — «Μ πουμπουλίνα-Ά ρκάδ ιον», Δρ 
μ α τα  6tu Γ. Ά νδρικοπούλου ορ. 3. — «Κωμ 
oiat» 6πό Α γγ . Β λάχου Δρ. 2 .— « Ό  Γονζάλί 

ί Κορδοΰβιος ?) ή  Γρανάδα άναχτηθεΐσα»  μυθιαι 
ρ ημα 5ρ. 1 .5 0 . — «"Ανθρωπος τοΰ Κ ότμου», 1 
θη να ϊκή  μυθιστορία , ΰπο Γρ. Δ. Εενοπούλου. ι
2 .— « Έ λ λ η ν ικ α ί Σκηναί» ΰπό ’Α γγέλο υ BpOf| 
ρίου, μετάφρ. Π. Π ανά, Δρ. 5. - « Ή  Ναςί-ζ ΜΙ 
ριάνθη» μυθιστόρημα πρω τότυπον, δρ. 1,30 . 
« Ό  ”Αρχων τοΰ Κ όσμου», μυθιστόρημα εί; 
τόμους δρ. 8  — «Αί τ ε λ ε υ τα ίο ι ήμέρα ι τή ς Πο 
πηί-.ς» μετά  ρρασις Γ. Κ. Ζ αλαχ ώ στα  ρ. 4, 
«Έ ςομολόγησις ένός Άββα» μυθιστ. δρ. 150. 
«Τ υχαΐον Σ υμ β άν» , δ ιή γη μ α  πρω τότυπον, 51 

ι Λ εωνίδα Π. Κ ανελλοποΰλου δρ. — « Τα  Δρ 
μ α τ α  τώ ν Παρ.σίων>, μυθιστορί» Ponson-I 
T erra il , τόμο ι όγκώδεις 3 δρ. 6 . —  « Α ί Φύ’λ
κ=ς τοΰ θη σ α υρ ο ύ» , μυθιστορίο Έμμ. Γονζα, 
δρ. 1 ,5 0 . —  « Η Π αναγία τώ ν Π αρισίων», μυ 
στορ ία  Β χτωρος Ο δγγώ, μετάφρ;:σ ις  1. Καρ 
σσοΰσα 'τόμοι 2) δρ. 4. — «Ή  Ή ρωίς τή ς  Η 
λη ν ικ ή ς  Έ πα να σ τά σ εω ς»  μυθιστορία Στεφά  
θ .  3 έ ν ο υ , ε ς δυο ογκώδεις τόμους δρ. 4 — «Έ 
π ινίχη» έθιμα Κ ω νσταντινουπόλεω ς, πρωτότυι 
κοινωνική μυθιστορ'α ΰπό Ε παμεινώ νδα  Κυριαι 
δου δρ. 5 .—  « Β'ο; τών Διαδόχων τοϋ Μ ωίμι 
δπό Ο ύασιγκτώ νος "Ιρβ'.νγγος δρ. 2  — « Γα 1( 
δαίχα» ^τοι άνατροπή τή ς  θρησχε'ας τών 
βραίων κ α ί τώ ν  έθ μω ν α ΰ ΐώ ν . μ ε τ ’ άποδεί$£ 
έχ τή ς "Αγίας Γρ*φής δρ. 2 . —  Πο η μ α τ ά  I. 
Τσαχασιάνου δρ. 3. Χρυσόδετα δρ. 4 . —  «Μα| 
Ά ν τ ω ν ιέ τ τ α » ,  ΰπό 1’. Ρ μ α , τραγ ικόν ίστο 
κόν μελόδραμα εις 4 «ράςε ις , μελοποιηθέν ίι 
τοΰ έν Ζ ακΰνθω μουσικοδιδαοκάλοι· ΙΙαυλου Κ 
pip, μετά φ ρα σ ις  Γ. Κ . Σιρήκα λ . 50 . —  «Ο ί Μί
λόνϋμΐίΟι τή ς  Σ π ιτζεβέρ γη ς» , μυθιστορία Ξ «  
Μ αρμιέ, στεφθεϊσα ύπό τή ς  Γ ^ λ λ ικ ή ί Ά κ α ! 
μ ία ς  δρ. 1 . 5 0 . — « Ά τ τ ικ α Ι  Ν ύκτες». Δράμα· 
ΙΙο'.ήσεκ. Σ. Ν. Β ασι) ειάδου δρ. 2 . —  « Ο Δι 
βολο -  Σ ίμω ν, μυθιστορία Pdfisoii-Oe·Terrail i
1 ,5 0 . — «Τό Κ ατη ο α μ ίνον ΚαπΥ)λεΓον», μυ 
στόριιμο Λουδοβίκου Νοάρ δρ. 1 ,5 0 . —  «Ζ 
Β λά» μυθ ιστόρηαα  δρ. 5. —  ®Οί ’Αγώνες ι 
Β ίο υ : Σέργιο- Π άνινης», μυθιστόρη; α βραβε»! 
ΰπό τή ς  ί ’β λ λ ικ ή ς  ’Α κ α δ η μ ία ς  δρ. 2. — « 
Α ΰτο ϋ Μ εγαλ ίιό τη ς τό Χ ρ ή μ α » , μυθιστορία Ξ 
β'.έ δέ Μ οντεπέν (τεύχ η  1 1 )  δρ. 6. — « Ό  Ά  
κηθείς Ρογήρος», μυθιστορία ίουλίο ι Μαρύ, (ί 
μοι 2) δρ. 3. — «Τ α Τ π ε ρ φ α  τώ ν Παρισίων 
μυθιστορία  Pierr» Zaccone δρ. 4. —  «Τό τέκν 
τοϋ Έ ραστοΰ» καί «Ή  ίνυμφοι· μ ή τη ρ »  (τόρ 
2), μυθιστορία A. Matthey (Arthour Arnold) δρα) 
3 ,5 l). —  «Τό φρούριον τοΰ Καρρόου» κ α ί «1 
άνθος τή ί ’ Αλόης» (τόμοι 2). μυθιστορία 1. Ί 
Σμίθ. δρ. 3 ,2 5 . — «Μ ατθίλδη* μυθιστόρτ^  
(μ ετά  είχ'νω ν) Ε ΰγενίου Σύη. δρ. 7. —  ' ’ .Αντ< 
νίνα» , μυθιστορία ’Αλεξάνδρου Λ ουμα, υία 
μεταφ ρασ ις  Λ άμπρου Έ νυ  λη. δρ. 3 . —  «Λέ< 
Λ εώ νη ς» , μυθιστορία I εοιργίας Σ άνδης, μετάφρ  
σ·.ς 1. Ίσιδ. Σ κυλίσση δρ. 1 .S 0 . — «Τ ά Δ«· 
Λ 'κνα» Α ιμ ίλ ιου  Ρισβούργ. δρ. 1 .5 0 . «‘ Η ^
ρχία Π αρισινή» } επ. 60 . — «Ό Διάβολος ρ
Τουρκ'^ι», ητο·. Σ κηνα ί ■ Κ ω νσταντινουπόλ  
όπό Στεφάνου Θ. Ξένου. "Κνοοσι^ δευτέρα. 
δεία τοΰ συγγραφέως. έν ή  προοιτέθη έν τέλε ι * 
τό δράμα « Η κατασ-ροφή  :ώ  Γεννιτσάρων

j (Τόμοι 2  δρ. 5.

Τ ν η ο γ ρ α φ κ ' ϊ ο ν  K opivv«|« Ζλλ,  f l p o a a z e leu , α ρ ι β .  ( 0 .


