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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΙΙΣΙΣ
Τά « ’Ε κλεκτά Μ υθιστορήματα» θά 

άποστε 'λλ ,οντα ι το ΰ  λο ιπ ο ύ  ταχυδρο- 
μ ικώ ς , πρός α π ο φ υ γή ν  δέ παρ ιπ ό - 
νω ν , παρακαλοϋνταχ  οΐ κκ . Συνδρο- 
μ η τα ι Λ ιιώ ν. οί μη  λ α υ β ά νο ντε ς  
α ύ τά , νά  γ νω σ το π ο ιή ο ω ϋ ι τοΰτο  τ ΰ  
Δ ιευθ ύνσ ε ι.

ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ο ι

ΤΕΛΕΤΤΛΙΟ Ι ΚΕΡΛΝ4ΛΛ
Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΕ ΦΟΝΤΕΡΟΖ

[Σννέχ ει ·]

Μίχοι τής έποχής έκ,βίνγι ς, οί υίοί τής 
Μαριάννας, δυσκόλως άλλως τε άπατώ- 
jxtvot, δέν ήννόησαν τήν μετά τοΰ Ζεαν- 
νίνου σχέ'ιιν τ^ς μητρός των, ήτ ις σχέσις 
μετεβάλλετο ήδη είς άπειρον τρυφερότη
τα , σχεδόν εΰλαβή.

Οΰδέποτε οΰδέ λέξιν ΰπονοίας έξέφρα- 
«αν τφ  Σακορραφ^:. Ην οΰτος οικείος με- 
ταβαίνων είς τή,ν Ιπαυλίν των δσάκις ή* 
θελεν έλευθέρως, χωρίς χάνεις διά τοΰτο 
ν’ άνησυχήσιρ.

Ή δη . έδιπλαβίαζε τάς περιποιήσεις 
-του, καθ’ δσον αί χρίσεις τής άτυχοΰς 
γυναιχός καθίσταντο συχνότεραι, Ιβλε- 
πε μετ' απελπισίας πλησιάζουσαν τήν 
ώραν, καθ' ή* καί ή τελευταία ανα
λαμπή τής διανοίας της θά έσβέννυτο 
ΰπό τό φύσημα τών φαντασμάτων, άτινα 
διαρκώ; παρίσταντο ένώπιον τής τα λ α ί
πωρου Μαριάννας.

Πολλάχις τήν νύχτα ή ‘Αγνή, άφυπνί- 
ζετο έχ τών κραυγών τή ;  μητρός της'

έσπευδε καί ευρισχεν αΰτήν άναχαθημέ- 
vflv έν τ|1 κλίνν) τη ; ,  δ·:ικ*ύουσαν σημεΐόν 
τ ι έπί τών τοίχων τοΰ δωματίου της, μέ 
απλανείς οφθαλμούς καί ψιθυριζουσαν | 
μετά φρίκη; άροητου τά δύο ταΰτα  ονό
ματα : Νοέλ ! Ζουάννα !

Ό  Ζεαννΐνος, προβλέπων τήν προσεχή 
χαταστροφήν,ήσθάνετο φρίχην διά τόν’Ι - 
άκωβον καί τόν Κορεντΐνον τοΰς αγρίους 
εκείνους, τοΰ; έχοντας χαλύβδινον τγ,ν 
χαρδίαν, τοΰ; δμοιάζοντας πρός τόν π α 
τέρα των καί ίχανοΰς ώς έκεϊνος είς τό 
Ιγκλημα, δπερ τφ  άφήρει τή,ν γυναίκα, 
ίΐτ ις είχε περιποιηθή αΰτόν έν τ^ έγκα- 
ταλελειμμένίρ παιδική του ηλικία, καί ή- 
τις βραδύτερον ένέπνευσεν αΰτφ  τόσψ 
φλογερόν έρωτα

’Αλλ’ άπέκρουσε τά πλϊΐροΰντα τή,νκαρ- 
δίαν του αισθήματα.

"Αν έγίνετο εχθρό; τών δύο άδελφών 
πώς θά ήδύνατο νά μεταβαίνγ) παρά τϊΐ 
Μαριάνν^ ; Πώς θά έπανέβλεπεν αΰτήν j 
Ό  χρόνο;, ό καταστρέφων τά θέλγητρα 
τή ;  χυρίας Κερανδάλ, οΰδόλω; ήλαττου 
τήν πρός αΰτήν άφοσίωσιν τοΰ Ζεαννίνου.

Ό τ ε  οί τρεις άνδρες Ιμειναν μόνοι έν 
τφ  μαγειρεία) Ιλαβον θέσιν κύκλψ τής 
θερμάστρας.

"Ο ’Ιάκωβος άνεσκάλευσε τήν θερμήν 
Ιτι τέφραν άναμένων τάς έκμυστηρεύσεις 
τοΰ φύλακος.

\ — Έχομεν νέα άπ’ έκεΐ κάτω, ήρξατο
λέγων ό Ζεαννΐνος.

— Τό είξεύρω, είπεν ό Κορεντΐνος Θέ
λουν νά μάς μεταχειρισθοϋν ώ; καννιβά-
λους

— *0 κΰρ Βρικεβέκ μά ; έκάλεσε και 
μ4; Ιδωσεν όδιηγία;, προσέθηκεν ό Σακορ- 
ράφας.

—· Νά μάς καταδιώξετε ώς άγρια θη
ρία. Ό  διάβολος νά πάρνι τή,ν ψυχήν του.

—  Θά βας καταγγείλουν άν σ2; συλ- 
λάβουν έπ' αΰτοφώρφ εί; τήν περιοχήν.

— Καί ποΰ λοιπόν θά ΰπάγωμεν ; Ή  
χέρσος, τά ελϊΐ καί τό δάσος ανήκουν ολα 
είς τήν μαρκτησίαν.

— 'Αλήθεια

— Λοιπόν, Ιχομεν πόλεμον.
Ό  Ιάκωβος έμειδίασε πικρώς.
— Κακά κάμνει αΰτή ή χυρία, είπεν.
Έπλϊΐσίασε τή,ν ?δοαν του χαί ΐστρεψε

τήν χεφαλκιν, ώς εί εβλεπε μή τις $χου»ν 
αυτόν.

— Είσαι τρελλός, είπεν δ Κορεντΐνος. 
Δέν είναι χάνεις έδώ.

Καί παρετήρησε τόν Ζεαννΐνον.
— Είσαι τοΰ σπιτιοΰ μας άνθρωπος 

σύ, είπεν άτενίζων αΰτόν μετά βλέμμα
τος έμποιήσαντος φριχκιν τφ  φύλακι. Σΰ 
θά έπροτίμας νά σέ κάμουν χομμάτια 
παρά νά μάς χάμγ,ς χαχόν. Έ γώ  καί δ 
'Ιάκωβος Ιχομεν τό Γδιον κεφάλι. Μία 
ιδέα μά; τυραννεΐ. Κάμε μας μίαν χά- 
ριν.

— Είμαι είς τά ;  διαταγάς σας. Θά ά 
φηνα τήν θέσιν μου άν έπρόκεΐτο νά σάς 
βλάψω.

-— Έ ξ έναντίας, ΰπέλαβεν δ Κορεντΐ- 
νο;, πρέπει νά κρατήτρς ^ήν θέσιν σου.

— Τί θέλετε λοιπόν ;
— ‘Η δεσποινίς Καικιλία θά νυμ- 

φευθίΐ ;
— Λέγουν,δέν είναι δμω; καί βέβαιον.
— Θά έρχεσαι λοιπόν χάθε βράδυ νά 

μά; πλνιροφορης διά τόν γάμον αυτόν.
— Τίποτε άλλο ;
— Τίποτε.
— Είναι άπλούστατον αΰτό.
— 'Αλήθεια ; Ένδιαφέρομαι διά τήν 

Καιχιλίαν, είπεν δ Κορεντΐνος μεθ’ ύφους 
αδιαφορίας, οπερ δμως διέψευδεν ή φ*όξ 
τών οφθαλμών του.

Οί τρεις άνδοες Ιμειναν έπί τινας στιγ- 
μάς σιωπηλοί καπνίζοντες

Είτα δ φύλαξ ήγέρθη, άνήρτκισεν έπί 
τοΰ ώμου τήν καραβίναν του καί έξήλθε 
συρίζων κυνηγετικόν τ ι ^σμα.

ΙΔ'

Οί δύο άδελ^ον

Ό  Ζεαννΐνος, έξελθών, παρετήρησε τά 
παοάθυρα τής έπαύλεω; τών Κερανδάλ,



ών ή σκιά έζωγραφεΐτο μελανή iirl τοΰ 
διαστέρου οΰρανοΰ.

Οΰδέν οΰδαμοΰ διεκρίνετο φώς. Μόνον 
τό μαγειρεΐον έφωτιζετο έτι άσθενώς.

Οί δυο αδελφοί ήσαν πάντοτε έκεΐ.
Τι άρά γε έμηχανώντο ;
Κατά τί λοιπόν οΐ λύκοι οΰτοι, ώς I- 

λεγεν ό χωροφύλαξ τοΰ Πορνιγουέν, έν- 
διεφέροντο διά τόν γάμον τ¥ίς δεσποινί- 
δος Καικιλίας ;

Τοΰτο άπησχόλει τόν Ζεαννϊνον.
Ό  'Ιάκωβος, δστις δέν έπροδιδετο, ε ί 

χεν δπουλον βλέμμα, δπερ οΰδέν καλόν 
προοιωνίζετο.

Ό  φύλαξ παρετήρησε τοΰτο.
"Εμεινε πρός στιγμήν είς τό άχρον τοΰ 

χωρίου παρατηρών μήπως φώς τ ι έφαί
νετο εις τό δωμάτιον τής Μαριάννας, 
είτα δέ έπανέλαβε τήν πορείαν του σπεύ- 
δων πρός τό έρημητήριόν του, είς τό δά 
σος τοΰ Σαίν - Ζιλδάς.

Οί δύο αδελφοί δέν είχον άνοίξει τό 
στόμα άπό τής άνάχωρήσεως τοΰ φύλα
κας. "Ενδεκα ώραι έσήιιανον είς τό άρ- 
χαΐον άλσατιανόν ώρολόγιον. Ό  Κορεν- 
τϊνος τότε ήγέρθη καί άνοίξας τήν θύραν 
είδε πρός τά έξω

Ψυχή ζώσα δέν έφαίνετο. Μόνος ό 
χύων τής αΰλής έπλησίασε βείων τήν 
οΰράν καί λείχών τάς χεϊρας τοΰ αυθέν· 
του του.

Ό  Κορεντΐνος έπανέκλεισε προσεκτι- 
κώς τήν θύραν καί έκάθισε πάλιν έπί τοΰ 
σκίμποδός του.

Ό  Ιάκωβος μετά τοΰ ζωώδους αΰτοΰ 
φλέγματος, μέ βλοσυρόν τό όμμα, την 
ράχιν στνιρίζων έπί τίνος παρά τήν έστίαν 
στήλες, παρετήρει τόν αδελφόν του.

— ΕΓμεθα μόνοι, ’Ιάκωβέ μου, ^ρζατο 
δ Κορεντΐνος. Πρόκειται νά δμιλήσωμεν.

Καί κύψας πρός τόν αδελφόν του είπε 
χαμνιλοφωνως :

—  Είναι λόγοι, τοΰς δποίους δέν πρέ
πει ν’ άφήσγι κανείς είς τόν δρόμον, διά 
νά μή τοΰς μάθιρ κανείς αδιάκριτος. *0 
Ί β  δέν είναι πλέον έδώ τόσψ τό καλλ ί-  
τερον ; Δέν θά έννοοΰσε. Αΰτός είναι πάρα 
πολΰ καλός' δέν είναι φιλόδοξος. Εΰχα- 
ριστεΐται μέ τήν Ροζίνα του χαί τό Αμάξι 
του Τωρα έπήγε νά κοιμηθ^’ καλά έκα- 
με. Ό  βαρόνος δέ Κερανδάλ έργάζεται 
διά νά μόίς διατηοήση τήν γωνίαν τής 
γής, ή δποία μόίς ζϊΊ. Καί αΰταί αί γ υ 
ναίκες είναι περιττόν νάκούσουν. Ή  μη
τέρα μας τώρα 'ξεΰρει άρκετά. ‘Η 'Αγνή 
σκέπτεναι μόνον πώς νά γείνγ] ώραία καί 
όλονέν χυττάζετα ι είς τόν χαθρέπτην. 
Αΰτό είναι τής ήλιχίας της. Ήμεΐς δμως 
πρέπει νά σκεφθώμεν.

Ό  Ίάχωβος άπέθηκεν έπί πέτρας τήν 
καπνοσύριγγα αΰτοΰ.

— Βλέπεις, αδελφέ, έξηκολούθησεν ό 
Κορεντΐνος, ήπ«τή^ημεν. Ζώμεν ειρηνικήν 
ζωήν άφ’ δτου άπέθανεν δ πατήρ μας. 
Δέν ήτο φυσικός αΰτός δ θάνατος ! Είχ* 
μίαν ιδέαν. Δέν θά πεισθώ ποτέ πώς τά 
χρέη μας έπληρώθησαν μόνα των. Ό  διά
βολος γνωρίζει περισσότερα άπό ήμβς είς 
αΰτήν τήν ΰπόθεσιν. Φοβοΰμαι πώς χαί

ή μητέρα γνωρίζει. 'Ομίλησε κάποτε δι’ 
ένα έξάδίλφον, δ δποϊος ηλθε μίαν έσπέ- 
ραν είς τήν έποχήν τοΰ πολέμου άπό τήν 
’Αμερικήν, καί δ δποϊος έφυγεν έξαφνα 
τό πρωί, πριν έξημερώσγΐ- Είναι ύποπτον 
αυτό. Ό  πατήρ μας είχε περισσοτέραν 
άγαθότητα άπό ΰμβς. Ά ν  ή^έλαμεν, άμα 
άπέθανεν αΰτός ό κατηραμένος μαρκή- 
σιος δέ Φοντερόζ, θά έπέοναμεν δλην τήν 
περιουσίαν του. Μεταξΰ ήμών καί τής 
περιουσίας τών Κερανδάλ δέν ΰπήρ/ε παρά 
μία κόρη δέκα έτών, ή δποία τωρα έμε- 
γάλωσε Άρκετά έπεριμείναμεν.

— Αΰτό είναι λάθος ίδικόν σου, είπεν 
ό Ιάκωβος πληρών μικρόν ποτή^ιον ρα-
κ ή ; .

— Δόσε διαταγάς.
— Έ γώ  δέν έπερίμενα διαταγάς, δταν 

έπρόκειτο διά τόν μαρκήσιον.
Ό  Κοοεντϊνος έξηκολούθησεν :
— Ά μ α  ΰπανδρευθ·?! θά γλυτώσγ). Α ΰ

τός δ κόμη? δ’Αμβαρές θά μόίς τήν άφαι- 
ρέσγι. θ ά  τγ,ν ύπαγ·/) είς ΓΙαρισίους ή άλ
λου, καί δέν θά ήξεύρωμεν τί νά κάμωμεν. 
Έ π ε ιτα  θά κάμουν παιδιά, καί δέν είναι 
εΰκολον νά έξχλείψγ) κάνεις δλόχληρον 
οικογένειαν. Τετέλεσ τα ι λο ιπόν θά χά- 
σωμεν τό πάν. Πρέπει νά σκεφθώμεν 
χαλά Δέν ευρίσκεις πώς τό Πενοέ δέν μάς 
χωοεΐ πλέον ; Δέν ήμεθα καί μόνοι. Τί 
θά γείνγ) ή Ά γνή  ; Δέν είναι έντροπή μας 
νά βλέπωμεν ένα χωροφύλακα νά γλυκο- 
κυττάζγ) μίαν Κερανδάλ ; Πρέπει νά έχγ) 
προίκα είναι ώραία νέα καί συμπαθητι
κή' δέν άρκεϊ δμως, χρειάζονται καί χρή
ματα Ν jet, χρήματα ! Τωρα τά χρήματα 
είναι δ Θεός, ή εΰγέν*ια, ή τιμή, ή δύ- 1 
ναμις, τά πάντα Εβαρύνθην αΰτήν τήν 
κατάστασιν Θέλω χρήματα. Βλέπεις, 
’Ιάκωβε, δτι αΰτή ή χατάστασις δέν ε ί 
ναι δυνατόν νά διαρκέσγι πολύ. Πρέπει νά 
γείνγ) ί^ική μας ή περιουσία τοΰ Φοντε
ρόζ, δηλαδη ή περιουσία τών Κερανδάλ. 
Τί λέγεις ;

— Καλά ώμίλησες, Κοοεντΐνε.
—  Λοιπόν ένα μόνον είναι τό έμπό- 

διον καί πρέπει νά τό άφαιρέσωμεν.
—  Πώς ;
— θ ά  σκεφθώμεν, άλλά τί δνειρον, 

’Ιάκωβε ! Νά έχωμεν 8λα δία  φαίνονται 
άπό τοΰς πύργους τοΰ Σαίν - Ζιλδάς, τό 
δάσος, τά όρη καί την πεδιάδα, τά έλη 
χαί τά χωρία ! Νά βλέπωμεν δσψ μακράν 
φθάνει δ οφθαλμός μας καί νά λέγωμεν : 
είναι ίδικά μας ! θ ά  ζώμεν, χωρίς νά 
φροντίζωμιν διά τόν άλλον κόσιχον. Αΰτό 
θά ητο λαμπρόν, Ιπειτα άπό τάς προσ- 
βολάς, τάς δποίας καθημερινώς μάς κά-

! μνουν οΐ κύριοι τοΰ Σαίν - Ζιλδάς. Θά 
στείλωμεν είς τόν διάβολον αΰτόν τόν 
άχρεϊον Μαλό Βριχεβέκ. Πόσαις φοραίς 
μοΰ ήλθεν εις τόν νοΰν νά τόν φονεύσω 
χαί νά τόν ρίψω μέ μίαν πέτραν είς τόν 
λαιμόν είς μίαν τρύπαν τοΰ έλους. Δέν 
τό έκαμα δμως. Σήμερον είναι καιρός 
άκόμη Ά ς  ένεργήβωμεν.

— Ό τ α ν  θίλιρς.
— Υπάρχει καί άλλος λόγος άκόμη, 

ΰπέλαβεν δ Κορ*ντΐνος μετά θάρρους

— Ποιος ;
— Ά ν  ηγάπας (/ίαν γυναίκα καί ήθε

λαν νά τήν νυμφεύσουν μέ' άλλον, τ( θά 
έκαμν*ς ;

— Κατά τάς περιστάσεις, είπεν δ ’Ιά 
κωβος φοιχιάσας.

— Τό εΐξεύρω χαλά έγώ. Σέ γνωρίζω. 
Θά τήν έσκότονες καλλίτερα παρά νά τήν 
Γδγ)ς είς άλλον, θ ά  έπερνοΰσες τάς νύχτας 
νά τήν περιμένης. θ ά  έ χ α ν * ς  τόν ΰπνον 
ένός χρόνου διά νά τήν ίδ?,ς μίαν ώραν 
θ ά  έσυρεσο είς τά γόνατα είς τοΰς δρό
μους διά νά φθάσνις πλησίον της .Ά κουσε , 
Ιάκωβε Δέν είμαι δ έραστγ-ς τής δεσποι
νίδας δέ Φοντερόζ έγώ ! Ποτέ δέν τής 
είπα παρά κοινά πράγματα, δταν περν£ 
καί μέ χα ιρετά  "Αν τής έλεγα τίποτε 
περί έρωτος θά μέ έκαταφοόνει καί 
θά μέ έχτυποΰσε μέ τό μαστίγιόν της. 
Πιθανόν νά μάς θεωο^ ώς πιθήκους $ 
άγριους άνθρώπους. Δέν είζίύρω οΰτε έγώ 
τί αισθάνομαι δι’ α ΰ τή ν  οΰτε θέλω νά τό 
μάθω. Ά λ λ ά  δέν θά νυμφευθ^ ένόσψ ζώ 
οΰτε αΰτόν τόν δΆμβαρές οΰτι κανένα 
άλλον. Δέν θά έκαμνες σΰ τό ίδιον, Ι ά 
κωβε '.

— "Οχι, άπήντησεν έκεΐνος. "Αν κά
νεις ξένος ήγάπα τήν κόρην, τήν οποίαν 
θά ήγάπων έγώ, θά τόν έφόνευα ! Ά ν  
ητο άδελφός μου θά έφόνευα αΰτήν. Μέ 
έννοεΐς.

— Ναί, ΰπέλαβεν δ Κορεντΐνος.
Ό  ’Ιάκωβος,ένφ ώιΐίλει δ άδελφός του, 

είχε τοΰς όφθαλμοΰς προσηλωμένους 
έπ’ αΰτοΰ. Φλόξ διήλθεν αυτών, άλλ έ- 
σβέσθη πάραυτα.

Έπλήρωσεν ετερον ποτήριον ραχής καί 
έπιεν αΰτό άπνευστί.

— Έ χεις  δίκαιον, ποοσέθηκε, πρέπει 
νά λείψν) αΰτή ή κόρη.

—  Ά λ λ '  αΰτό είναι παιγνίδ ι, κινδυ
νεύει κάνεις τό κεφάλι του, ειπεν δ Κο- 
ρεντΐνος.

— Μπά ! έψιθύρισεν δ ’Ιάκωβος, μίαν 
φοράν πεθαίνει κανείς. Μία σφαίρα ε’ις τδ 
δάσος δέν έχει αΰθέντην Καί πότε ή ΰ -  
πόθεσις ; . . .

*0 Κορεντΐνος ήγέρθη καί έλαβε τήν 
βιδηράν λυχνίαν.

— Έ λ α  νά κοιμηθείς, είπεν- αΰριον τά  
λέγομεν.

Έθηκε τόν δάκτυλον έπί τών χειλέων 
καί προηγούμενος τοΰ άδελφοΰ του άν- 
ήλθε τήν λιθίνην κλίμακα καί έκλείσθη 
έν τφ  κοινφ δωματίψ, έν ώ έκοιμάτο μετ’ 
έκείνου έπί τής αΰτής κλίνης.

Μετά δέκα λεπτά ό Ιάκωβος έκοιμ&το 
βαθέως, ένφ δ Κορεντΐνος, στηοιζόμενος 
έπί τοΰ άγκώνος, έσκέπτετο την δεσποι
νίδα δέ Φοντερόζ, ήν ήγάπα δι’ άγριου 
πάθους, καί ήν έβλεπε διερχομένην ένώ- 
πιόν του ύπερήφ^ο^ ώς βασιλίδα έπί τοΰ 
δάσους καί τάς μάλλον κινδυνώδεις άτρα- 

; ποΰς τοΰ έλους ή τής χέρσου.
[Έπιται συνέχϊΐβ].

*cK-
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ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Μ Γ θ  ΙΣΤΟΡΗΜΑ

[Συνέχεια]

Άν^κον οί Ά λβ ίγε ιο ι εΓς τινα αϊρεσιν 
Μανιχαίων. Είχον δ’ άπέλθη τ ϊ ί ;  Ά να -  
τολΐΐ;, φεύγοντε; τάς καταδιώξεις τών 
'Ελλήνων αΰτοκρατόρων. Κατέφ,ιγον εί; 
Λιγγουαδόκαν, παρά τφ  κόμητι Ρ*ΐμόνδψ 
τ^ς Θολώση;. . . Έκλήθησαν δέ καί J i t t -  
τερ ίνυ ι ,  ήτοι ΙΙά(Ιχοντες (έκ τοΰ patl. πά- 
σχειν), πρός διαστολήν άπό τών μαρτύ
ρων τΤί; καθολικές έκκλησία;.

Οΰτοι έπιστευον εί; τήν δπαοξιν δύο 
άρχών, τ?ίς μέν άγαθή ;,  τή ;  δέ πονη
ρά;. Καί *1; μέν τήν πρώτην άπέδιδον 
τήν νέαν Διαθηκην είς δέ τήν δευτέραν, 
την Παλαιάν.

Ήρνοΰντο ττν  θείαν ένσάρκωσιν. Έπί- 
«τευον οτι οί άνθρωποι είναι έκπεπτωκό- 
τ«ς άγγελοι, οΐτινες ημέραν τινά θά έπ- 
«νήρχοντο είς τήν π ρ ώ η ν  δόξαν Άπέρ- 
ριπτον τάς αφέσεις, τά Καθαρτήριον καί 
τά θαύματα, έπίσης καί την μ ετυ υ ιίιω -  
ϋ ιν ,  την λατρείαν τής Παρθένου καί την 
χόλασιν τών άβχπτίστων βρεφών.

*0 άγιος Δομίνικος, τί! έντολή τοΰ 
Πάπα, μεταβάς εί; Ναρβωνίτιδα, έκήρυξε 
κατ 'αυτών σταυροφορίαν·, παρέχων τάς 
■αΰτάς αφέσεις, δ ; καί εί; τοΰ; εί; Πα
λαιστίνην πρό; άπελευθέρωσιν τών Ά -  
γΊ'ων Τόπων έκστρατεύοντα;.

Ό  άγιο; Δομίνικος, τή βοήθεια τοΰ 
κόμητο; Σίμωνο; Μομφόρτ, διέτρεξε τά ;  
^ώρα; τ?1; θολωσης, τοΰ Ά λ β ι  καί τ75ς 
Καρκασώνος, καί έπυρπόλησε την Βεζιέ- 
ρην.

Ά λ λ ’ έπί τέλους ίπεσεν είς τάς χείρα; 
τών Ά λβ ιγε ίων , είς oti; —  έρωτήσαντας 
«ΰτόν αν έφοβείτο τόν θάνατον — άπήν- 
•τησεν :

— ’Εγώ νά φοβηθώ τόν θάνατον ; . .. 
Έ γ ώ  νά φοβηθώ τόν ύπέρ τής πίστεω ;, 
ΰπέρ τ ϋ ;  δόξη; τοΰ Χριστοΰ καί τ?1; ά· 
γ (α ;  ρωμαϊκέ; έκκλησία; θάνατον ; Μη 
μέ φονεύσετε, σάς παρακαλώ, διά μιβς. 
άλλ’ άκρωτηριάσατε μικρόν κατά μικρόν 
ίκαστον τών μελών μου, θέτοντες αΰτά 
υπό τοΰς οφθαλμούς μου' είτα έξορύξατε 
καί τούτους καί άφίσατε οΰτω τά σώμά 
μου πλήρες τραυμάτων νά κυλιέται εί; 
•τό αίμά μου, άχρις οΰ έπέλθη δ θάνατος.

Οί Ά λ β ίγ ί ιο ι  δμως απέλυσαν αΰτόν.
Ό  Ίννοκέντιος οΰδέποτε κατώρθωσε νά 

έπιτύχη παρά τοΰ Φρειδερίκου τήν είς 
θάνατον καταδίκην τούτων τε καί άλλων 
αίρετικών, οίον : Άρνολδιστών, Γαζάρων 
καί λοιπών.

Ά λ λ '  δ διάδοχό; του Όνώριο; δ Γ', 
ίπέτυχεν. ώς ίξάγετα ι έκ τ$ς έν τφ  κώ-

δικι τοΰ Ιουστινιανού τηρουμένη; διατά-
ζεω; : I lac  ed icta li .

Λυπούμεθ* μή δυνάμενοι νά δ'.αλαβω- 
μεν διά μακρών την ιστορίαν τών Ά λ β ι-  
γείων, άναγκαζόμενοι πρός τοΰτο έξ α ΰ 
τοΰ τοΰ θέιίατο; τ ίί ;  ήμετέρα; ίστοριας' 
ά λλ ’ δ θέλων νά μάθη περί αυτών πλεί- 
ονα δύναται νά καταφύγη εί; τά συγ 
γράμματα τοΰ ίρλανδοΰ Μαθο^ρινου, δσ- 
τ ι ;  διά τόσον ισχυρό?; φαντασία; έξιστό- 
ρησε τά κατ ’αΰτού;.

Όνώριο; δ Γ , συμμορφούμενο; κατά 
πάντα πρός την πολιτικήν τοΰ προκατό- 
χου του, έδισταζε ν ’ άπονείμη τό αΰτο- 
κρατορικόν στέμμα εί; τόν Φρειδερίκον. 
Έξαναγκασθείς δμως, άπητησεν, ώ ; δρον 
τ -fl; το ιαύτη ; άπονομίΐς,δπω; δ αΰτοκρά
τωρ παραχώρηση εί; τόν υιόν αΰτοΰ Ερ
ρίκον τό βασίλειον τών Σικελιών,άποδωση 
είς την Εκκλησίαν την κομητείαν τοΰ 
Φόνδι καί έκστρατεύση εί; Παλαιστίνην.

Ό  Φοειδερϊκο; ΰπεσχέθη πάντα ταΰτα, 
διότι οΰδέν χάνει τ ι ;  ΰπισχνούμενο; Ά -  
φοΰ δ’ άνέλαβε τό αΰτοκρατορικόν στέμ 
μα, άπϊΐλθεν είς Ά πουλίαν , δπου, κατα- 
τροπωσας τοΰ κόμητας τΐΐς Άκουίλας, 
τ·?1; Καζέρνας, τοΰ Τρικαρίκου καί τοΰ 
Σανσεβερίνου, καθησύχασε τό βασίλειον, 
•προήγαγε τά ;  τέχνα; καί τάς έπιστήμα;, 
ίδρυσε πανεπιστήμια , καί πολλά άλλα 
έπαινετά Ιργα, ειρηνικά τε καί πολεμικά, 
έξετέλεσεν.

'Ο Πάπας, μη θέλων νά περιέλθη είς 
φανεράν πρός τόν Φρειδερίκον ρέξιν, άλλά 
καί φοβούμενο; αΰτόν γείτονα, έσκέ- 
φθη, δπω; άποστείλη αΰτόν εί; Παλαι
στίνην, νά τόν συζεύξη μετά τή ;  Ίολη ;,  
θυγατρά; τοΰ Ίωάννου Βρυεννίου, κληρο
νόμου τοΰ βασιλείου τ?ίς Ιερουσαλήμ. Ό  
αΰτοκράτωρ, δστις ου πρό πολλοΰ ειχεν 
άπωλέση τήν πρώτην αΰτοΰ σύζυγον Κων- 
σταντίαν τ έ ;  ’Αρραγώνος, συνεζεΰχθη εΰ- 
χαρίστως μετά τ ϊΐ ;  Ιόλη ; ,  περικαλλεστά- 
τη ;  κόρη;, καί παρασκευάσα; στόλον 
άπέπλευσε μετά τοΰ Λαγγραβίου τ· ς̂ Θυ- 
ρ ίγγη ; πρός κατάκτησιν τ?1ς Ιερουσα
λήμ, τήν 8 Σεπτεμβρίου 1227.

Ά λ λ ’, άγνοεϊται έκ τίνος όρμηθεις, 
μετά τινας ημέρα; έπανέπλευσεν εί; Κα
λαβρίαν, άναβαλών τήν έπιχείρησιν διά 
τά έπιάν ϊτο ; .

Έν τούτοις, άποθανόντος τοΰ συνετοΰ 
Όνωρίου, άνΐΐλθεν έπί τ ί ΐ ;  παπικές έδρας 
Γρηγόριος δ θ ' ,  έκ τών κομητών τνΊ; Σί- 
γνη ; ,  έπίση; καί ό Ίννοκέντιος Γ’ .

Ό  νέος Πάπα;, όργισθείς σφόδρα έπί 
τ7ι έπανόδψ τοΰ Φρειδερίκου, χωρίς κάν 
νά τόν προσκαλέση είς άπολογίαν, άφώ- 
ρισεν αΰτόν τόν Σεπτέμβριον τοΰ αΰτοΰ
έκείνου Ιτους 1227.

Ό  Φρειδερίκος, μηδόλως έκ τούτου 
πτοηθείς, έφεσιβαλε τήν άπόφασιν τα ύ 
την είς τήν σύνοδον και διέταζεν δπως έν 
τφ  Κράτει του έξακολουθήσωσι τελούμε- 
ναι αί ίεραί τελεταί. Καταλιπών δ’ άν- 
τιβασιλέα τόν πενθερόν αΰτοΰ Ιωάννην 
Βρυέννιον, άπέπλευσεν είς Πτολεμαίδα, 
δθεν ϊίπεμψε πρεσβευτάς πρός τόν Πάπαν, 
δπως τόν καταπρκΰνη, άλλ ’ οΰτος άπήν

τησεν, έζωθήσα; τόν Βρυέννιον είς αν
ταρσίαν.

Ό  Φρειδερίκος, συνομολογήσας ειρήνην 
πρό; τόν Σουλτάνον, έπανέπλευσεν εί; Ι 
ταλ ίαν ,  δπου κατετρόπωσε τοΰ ; στρα
τούς τοΰ Βριεννίου. οΐτινες ?φ=ρον τό ό
νομα Κ λει,όοφιιροι. δπω; διακρίνωνται 
τών βτρατών τοΰ Φρειδερίκου,οΐτινες έκα- 
λοΰντο Ζ'ιαυ^οφΐ)ροι,.

Ό  πάπας ήναγκάσθη νά άρη τόν ά^ο- 
ρισμόν.

Αί λομβαρδικαί πόλει; είχον έκπέση 
ή^η, άπολέσασαι μέγα μέρος τών άρετών, 
αΐτινες είχον συ\·νώσ/ι αΰτά ; έν τφ  έν- 
δοζφ κατά τοΰ Βαρβαρόσσα συνδέσμψ.

Αί μεταζΰ εΰπατριδών καί λαών έμ- 
φύλιοι Ιριδες, είχον άνοιξη τήν οδόν είς 
τόν πρώτον φιλοδοξον, δστις ήθέλησε νά 
τάς έπουλώση. Έ κτοτε  πολλοί έκυβέρνων 
τά ;  έαυτών πατρίδας ώ; τύραννοι.

Τοιοΰτοι δ’ ήσαν οί Ρόμανοι, οί Καμ· 
μίνοι, οί Έ στε ,ο ί Δοάραι καί οί Πελαβι- 
κίνοι.

Καί αΰτά Ιτι τά Μεδιόλ ανον δέν έβρά— 
δυνε νά περιέλθη ΰπό τήν δεσποτείαν τών 
άοχόντων Δελλατόρρε.

Άφροντιστοΰσαι περί τοΰ πλησίον κιν 
δύνου,ίφοβοΰντο τόν μεμακρυσμένον,έφ’ φ 
καί οί άντιπρόσωποι τ ί ΐ ;  Βονωνίας, τ?1ς 
Ι ΐλακεντίας, τοΰ Μίδιολάνου καί άλλων 
έκ τών σημαντικωτέρων πόλεων, συνελ- 
θόντες έν τι] έκκλησια τοΰ άγιου Ζήνω
νος τοΰ Μοσίου, έν τΐϊ /ώρα τ·ϊ)ς Μαν- 
τούης, ίδρυσαν τόν δεύτερον λομβαρδικόν 
σύνδεσαον έπί δεκαπενταετίαν.

Έν τούτοις, δ Ερρίκος, παροτρυνθείς 
—  καθ'ά διεφημίσθη υπό τοΰ Πάπα καί 
τών Λομβαρδών, έπανέστη κατά τοΰ πα -  
τρό; του. Ποιον δέ τέλος Ισχεν ή έπανά- 
βτασις αΰτη εϋδομεν έν τφ  πέμπτψ κε- 
φαλαίω.

Ό  Φρειδερίκος, μή δυνά^,ενος ν’άνεχθίΐ 
■πλέον τούς Μεδιολανοΰς περιφρονοΰντας 
δημοσία τήν έξουσίαν του, έκηρυξε κα τ ’ 
αΰτών τόν πόλεμον.

Ή  λεπτομερής άφήγησις τών κατά 
τήν έκστρατείαν ταύτην δέν «ίναι δυ
νατόν νά περιληφθϊ) έν τφ  κεφαλκίφ 
τούτψ ' ώς έκ τούτου, θ’ άναφέρω μόνον 
τά  κυριώτερα τών γεγονότων, και πρώ
τον πάντων τήν μάχην τ ϋ ;  Κορτενουό- 
βας, καθ’ ήν οί Μεδιολανοί ήττήθησαν 
κατά κράτος.

Τόν Αδγουστον τού 1237, δ Φρειδερί
κος έπανϊΐλθεν έκ Γερμανίας, άγων μεθ’ 
έαυτοΰ 2 ,000  Γερμανού; ιππείς. Ά φ ικό- 
μενος είς Βερώνην, εΰρεν έκεΐ 10 ,000 Σ«- 
ρακηνούς, οΰ: παραλαβών είσήλθεν είς 
τήν χώραν τ ϊ ί ;  Βρεσκία;.

Οί Μεδιολανοί, μετά τοΰ στρατού τοΰ 
συνδέσμου, έκστρατευσαντε; άμέσω;, συν- 
ήντησαν αΰτόν παρά τάς όχθας τού Ό λ- 
λίου.

Ό  Φρειδερίκος, ίδών αυτούς κατέχον
τας ίσχυροτάτας θέσεις, ί>έν ήθέλησε νά 
τοΰς προσβάλη, προβλέπων βεβαίαν τήν 
αποτυχίαν του' άλλ ’έμηχανεύθη νά έκτο- 
πίση αΰτούς, διαβάς τόν ποταμόν Μοντε- 

| κόρβον καί διασπείρας τήν φήμην δτι



άπήρχετο νά διαχειμάσιρ t i ;  Κρεμώναν.
Οί πολέμιοι έ-.έπεσαν clς τήν παγίδχ 

καί,φρονοΰντες οτι ή^ύναντο νά τόν βλά· 
ψωσιν έν t i l  άταξ'.ί», ν συνεπαγεται πάν
τοτε ή ΰποχώρησις, κατέλιπον τάς θέσεις 
των καί τόν κατεδιωξαν.

Φθάσαντε; el; Κορτεννόβαν, άντί φυ- 
γάδων, εΰρον τόν αΰτοκρατορικόν στρα- 
τόν παρατεταγχένον είς μάχην Καιρός 
όπισθοχωρήσεως δέν υπήρχε πλέον, δθεν 
ήνχγκάσθησαν νά πολεμήσωσιν.

Ά λ λ ά  βαίνοντε; ά τα κτω ;,  ώς πάντες 
οΐ διώκοντε; έν πεποιθήσει δτι είναι νικη* 
τα ί ,  καί κεκοπιακότες έκ τή ;  48οιπορίας, 
ήττήθησαν καί διεσκορπίσθησαν. Μόνος 
ό Λοχος τ ο ν  (θανάτου  άντέστη κρατερώς 
κχτά τοΰ γερμανικοΰ ίππικοΰ, θαύματα 
έκτελέσας άνδρία;, άχοι νυκτός ΰπερα ■ 
σπιζόμενος τό c μ ά ξ ιυ ν ,  καί δέν ΰπεχώρη- 
σεν $ άφοΰ άπεγύμνωσεν αΰτό παντός 
κόσμου.

Ή  νΰξ ΰπήρξε φονικωτέρα τή ; ημέρας, 
διότι οί φυγάδε;, μή δυνάμενοι νά σωθώσι 
διά τή ;  χωράς τή ;  Κρέμας, άνήλθον τόν 
Όλλιον καί διεσπαρησαν έν τ?1 χώροι: τής 
Βεργάμου. Πολλοί δ’αΰτών, έξηντλημένοι 
έκ τής κακουχίας καί τών στερήσεων,έπε ■ 
σαν νεκροί καθ’δδόν.

Πολλοί έπνίγησαν έν το ϊ;  τέλμασιν ·5\ 
θελήσαντε; νά διαβώσι νηχόμενοι τόν πο
ταμόν.

Πλεϊστοι δ’ έφονεύθησχν ΰπό τών κ α 
τοίκων τής Βεργάμου, έξεγερθέντων κατ ’ 
αΰτών. Πλείους τών 5 000 άνδρών άπω- 
λέσθησαν κατά τε τήν μάχην καί τήν 
φυγήν.

Πάντες δέ θ’ άπώλλυντο, άν μή ό Πα· 
γάνος Δελλατόρρε, άρχων τή ;  Βαλσασ- 
σίνας, περισυνήγεν αυτούς.

Αυτη ΰπήρξεν ή αρχή τή ; Ισχύος 
τών Δελλατόρρε τοΰ Μεδιολάνου. Ό  Πέ
τρο; Τ\έπολο;, υίό; τοΰ δόγητος τή ;  Έ - 
νετ ία ; καί δήμαρχο;, φυλακισθείς ΰπό 
τοΰ Φρειδερίκου, άπεκεφαλίσθη άτίμω ;,  
κατά διαταγήν αΰτοΰ, έν Ά πουλ ί^  έπί 
τοΰ Πύργου τοΰ Τράνι, κειμένου παρά τή* 
θάλασσαν, δπω; Γδγι αΰτόν ό παραπλέων 
τά ;  άκτά ; έκείνας ένετικό; στόλο;.

Μετά ταΰτα , έπυλιορκήθη ή Βρεβκία, 
δτε έπανελήφθησαν άπασαι αί κατά τήν 
πολιορκίαν τή ;  Κρέμα; ώμότητε; τοΰ 
Βαρβαρόσσα . Έ π ί τέλου;, δ Φρειδερί
κο;, μή Λυνγ)θεί; νά έκπορθήσγ) αυτήν, 
ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή εί; Κρεμώναν, ά 
νευ τή ;  έλαχίστιη; κατακτήσεω;.

Οί Ενετοί, έξοργισθίντε; έπί τφ  θα- 
νάτφ  τοΰ Τιεπίλου, συμμετέσχον τοΰ 
συνδέσμου. Ό  Πάπα; Γρτιγόριο;, οΰ μό
νον έκϊΐρύχθϊ) κατά τοΰ Φρειδερίκου,άλλά 
καί άφωρισεν αΰτόν. Έ κτοτε  οΰδεί; πλέον 
ΰπήρξε χαλινός.

Ό  αΰτοκράτωρ προσεπάθει νά διεγείρει 
έπαναστάσει; έν τα ΐς χώραις τοΰ Πάπα, 
καί οΰτος ένήργει ΰπό την αΰττιν ίννοιαν 
έν τα ΐς  τοΰ αΰτοκοάτορος.

Ά λ λ ’ό Φρειδερίκος,στρατιωτικώς ισχυ
ρότερος καί έπιτΥίδειότερος περί την τών 
παθών κολακείαν, ΰπεοβάς (ΐάντα τά 
•προσκόμματα, άφίκετο εις Ρώμην.

01 Ρωμαίοι έδέξαντο αΰτόν εΰνο'ίκώ;, 
καί δ Πάπα; περιήλθεν είς απελπισίαν. 
Ά λ λ ’ ένφ βαρυαλγών περιέμενε τήν έσχά- 
τκιν καταστροφήν, συνέλαβεν ιδέαν τινά, 
η τ ι ;  Ισωσεν αΰτόν.

Πορευθεί; είς τό Βατικανόν, έλαβε τάς 
κεφαλάς τών άποστόλων Πέτρου καί Παύ
λου καί περιήγαγεν αΰτάς έν λ ιταν ια , 
άνατιθέμενος τοΤ; άγ ίο ι ;  έκείνοι; τήν τή ;  
πόλεω; άμυναν.

Οί Ρωμαίοι. συγκινηθέντ»;, άπό έχ- 
θρών, έγένοντο αΓφν/ι; θερμότατοι αΰτοΰ 
ΰπερασπισταί, καί σταυροφορήσαντ*; έπε- 
τέ^ησαν κατά το ϊ Φρειδερίκου, δστις,καί- 
περ έθανάτου διά φρικωδών βασάνων πάν
τα ;  τοΰ; εί; χείρά; του περιπίπτοντα; 
σταυροφόρου;, δέν ήδυνήθη νά. έκπορθήσγι 
ττ,ν Ρώμην’ έν όργή δέ καί τεταπεινωμί- 
νο;, έπέστρεψεν εί;  Άπουλίαν.

Γρηγόριο; δ Παπα;, απαλλαγε ί ;  τοΰ 
φόβου έκείνου. Ii-χισε νά σκέπτεται περί 
άλλων σπουδκιοτέρων.

Κατά τό έπιόν έτος, συνεκάλεσε σύνο
δον έν Ά γ ίψ  Ίωαννιρ τφ  Λατερανφ, άπο- 
στείλας έγκυκλίους πρός πάντα ; τοΰς έ- 
πισκόπους τή ;  χριστιανωσύνη;, δπω; πα- 
ρευρεθώσιν.

Ό  Φρειδερίκο;, φοβηθείς μή ή έν Λοα- 
βαρδια επιρροή του ή^ελε μειωθίΐ, έξ ί-  
στράτει>σε μετά πολυαρίθμου στρατοΰ καί 
μετα τ ινα ; έπ ιτυχ ία ; έπολιόρκησε τήν 
Φαεντίαν Τότε, παθών ϊλλειψιν χρημά
των, 2θετο εί; κυκλοφορίαν σκύτινα νο
μίσματα, άτινα βραδύτερον, δοΰ; σπάνιον 
παραδιιγμα π ίστεω ;,  έζηργύρωσε πάντα 
άνθ' ένό; (/vyouorcniiou  ϊκαστόν, άνευ τή ;  
έλα/ίστγι; ζημ ία ; τών κατόχων.

Μαθών δ| δτι Γουλλιέλμο; ό Οΰβοιά- 
κη;. ναύαρχο; τών Γενου»νσίων, παρέλα
βε τοΰ; έν Νικαιί»: συνελθόντα; Γάλλου; 
έπιβκόπου;, δπω; μεταφέρω αΰτοΰ; διά 
τών πλοίων του είς τήν σύνοδον,άπέστειλε 
τόν υιόν του ’ Κνζιον μετά τοΰ σικελικοΰ 
στόλου, δπω; έ^ωθεί; μετά τοΰ τών Πι- 
σατών,ναυαρχουμένου ΰπό τοΰ Οΰγολίνου 
Βοοζακερίνη τοΰ Σ.σμόνδου, άντεπεξέλθϊ) 
κατά τών Ρενουηνσίων.

Οί δύο στόλοι συνηντήθησαν, Trv 3 
Μ*(ου 1241, μεταξύ Α’ιγιλίου καί Μελο- 
ρία;, ίίνθα, μετά κρατεράν ναυμαχίαν, οΐ 
Ι'ενουήνσιοι ήττήθησαν κατά κράτο;.άπο- 
λέσαντε; 22 γαλέο*;, ών αί τρεϊ; έβυθί- 

; σθησαν καί αί 19 περιήλθον εί;  χεΤρα; 
τών έχθρών. Οί έπίσκοποι συλλγιφθέντε; 
άπεστάλκισαν εί; τά ;  είρκτά; τή ;  Ά που -  
λ ία ; ,  ?νθα, καθ’ ά έλέχθη, έδέθησαν δι’ 
άργυρών άλύσεων.

Πλουσιώτατα ΰπήρξαν τά λάφυρα, καί 
οί νικηταί δκνεμήθησαν μ ε δ ί μ ν φ  τά χρή
ματα. Ώσανεί δέ μή ή?κει ή ΰβρις αυτη , 
δ Φρειδερίκο; ίπεισεν,δπω; έπαναστατήσιρ 
κατά τή ;  Εκκλησ ία ; ,Ίωάννην τόν Δολό- 
ναν, καρδινάλιον τή ;  Α γ ία ;  Πρασιδα;, 
δστι; παρέσυρε μεθ' έαυτοΰ έν τή έπανα- 
στάσει έκείνγ) τά φρούρια τή ;  Κολώννα;, 
τή ;  Λαγόστα;, τή ;  Παλαιστρίννι;, τοΰ 
Μοντιτσέλλου καί άλλα πολλά. Γρηγόριος 
δ θ  , μή δυνηθεί; νά ΰπομείνγι τήν έκ 
τούτου φοβεράν θλϊψιν, άπέθανε, καί δ

θάνατό; του βυνέτεινε μεγάλω; εί; τή» 
αδξησιν τή ;  τοΰ Φρειδερίκου άλαζονία;.

Τό συνέδοιον τών Καρδιναλίων άπετέ- 
λουν ί ξ  μόνον μέλη>

Κελεστϊνος δ Δ', άναγορευθεις Πάπας, 
Εζησε 18 μόνον ήμέρα;, μετά δέ τόν θά
νατον αύτοΰ δ παπικό; θρόνο; ϊμεινε χη* 
ρεύων^έπί δύο 2τη.

Ανυπόφοροι καί έπονείδιστοι ήσαν at 
τε άπειλαί καί ΰβρει;, &; δ Φρειδερίκος 
μετήρχετο κατά τοΰ συνεδρίου τών καρ
διναλίων. Ίδοΰ τίνι τρόπ<)> άπετείνετο 
πρός αΰτούς :

«Πρός ΰμ<ς, τούς υίοΰς τοΰ Βελίαλ ' 
πρός ΰμΛς, τοΰ; υίοΰς τοΰ Έφραίμ πρός 
ΰμά;, τό ποίμνιον τή ;  άπωλεία;" άπο- 
τείνω τόν λόγον’ πρός ΰμά;, του; ένο
χου; πάση; άνθρωπίνη; ά τ* ξ ία ; ,  τήν πέ
τραν τοΰ σκανδάλου πάση; τή ;  οικουμέ
νη;. »

Ά λ λ ά  δέν παρήλθε πολύ καί εΰρεν αυ
τόν ή δίκαια τιμωρία. Τήν 24 Ιουνίου 
1243 έξελέγη Πάπα; δ Σινιβαλδο; Φιέ- 
σκο;, καρδινάλιο; τοΰ Ά γ ιου  Λαυρέντιου 
τή ; Λουκίνα;, άναγορευθεί; ΰπό τό ονομα 
τοΰ Ίννοκεντίου Α’ . Μόλι; έμαθε τοΰτο 
Ό  Φρειδερίκο;, στραφεί; πρό; τοΰ; α υ λ ι - 
κούς του είπεν :

« Ή  έκλογή αΰτη έγένετο πρό; μεγί- 
στην ήμ ών βλάβην,διότι δ έκλεγεί;, — δσ- 
τ ι ;  καρδινάλιο; ών ήτο φίλο; μ α ; ,— Πά
πα ; γενόμενο;, θά ήναι έχθρό; μα ;»

θέλων δμω;, άν ήτο δυνατόν, νά συν- 
εχισγ) τήν πρώην φιλίαν, ϊπεμψε πρό; τόν 
νέον Πάπαν πρεσβευτά;, δπω; προτείνω- 
σιν αΰτφ  τόν γάμον μιόί; τών ανεψιών 
του μετά τοΰ υίοΰ τοΰ αυτοκρατορο; Κορ- 
ραδου, ΰπό τόν δρον νά παύσηται προσ- 
τατεύων τοΰ; Λομβαρδού; καί ν' άνακχ- 
λέσιρ τόν κατ ’αΰτοΰ τήν σταυροφορίαν κη- 
ρύσσοντα άπεσταλμένον τ ή ;Ά γ ία ;  ΕΛρα;.

Αί διαπραγματεύσει; αΰται έξηκολού- 
θησαν, μετά μειζονο; ή έλάσσονος βοα- 
δύτητος διεξαγόμεναι, άχρι τοΰ 1244, 
δτε, τοΰ συμβιδασμοΰ έγγΰς φαινομένου, 
δ Ίννοκέντιος,πληροφορηθεί; οτι οί Φραγ- 
γ ιπάναι διεπραγαατεύοντο πρό; τόν Φρει
δερίκον τήν παράδοσιν τών φρουρίων, £ 
κατείχαν έπί τοΰ Κυλοσσαίου, μεταμφιε- 
βθεί; ε ί ; στρατιώτην,έδραπέτευσεν έκ Ρ ώ 
μη; καί έπιβιβασθείς ε ί ;  Σαΰτρι κατέφυ- 
γεν εί; Γένουαν τήν έαυτοΰ πατρίδα.

Ά ν  δ Φρειδερίκο; συνωμοτεί κατά τοΰ· 
Πάπα, καί οΰτο; δέν ?μενεν άργός. Λ έ 
γετα ι ,οτ ι  κατά τό αΰτό έκεΐνο ϊτο ;,άν»-  
καλύφθη συνωμοσία τών έλαόιίόνοιν μ ο -  
ναχοίγ· κατά τή ;  ζω ή ; αΰτή ; τοΰ αΰτο- 
κράτορος καί δτι τοΰ πλείστου αΰτών ά- 
πεκόπησαν αί χεΐρε; καί αί κεφαλαί.

Ό  Πάπα;, διατεθειμένο; ών οπω; έν- 
εργήσγ) έχθρικώς κατά τοΰ Φρειδερίκου, 
συνεκάλεσε σύνοδον έν Λυώνι κατά τήν 
ήμέραν τή ;  έορτής τοΰ Α γ ίου  Ίωάννου, 
Τήν 28 ’Ιουνίου 1245, έγένετο ή πρώτη 
συνεδρία έν τ?1 αονή τοΰ Α γ ίου  Ίούστου, 
έν γ  παρήσαν 140 έπίσκοποι.

*0 Ίννοκέντιος έξέθετο τά τής έκκλη- 
σίας δεινά' είπεν οτι ή Ρωσσία, ή Πολω
νία κ*ί μέρος τή ;  Οΰγγαρία;, έδιροΰντο



ΰπό τών Ταρτάρων, δτι ή Ιερουσαλήμ ή* είχε τόσον σοβαρόν δφος ! Ιπειτα ϊτρεμε 
λώθη ΰπό τοΰ Καλίφου τοΰ Κ*(ρου, καί καί ή φωνή της .. κάπου τήν ήκουσα αυ- 
δτι ·}) Κωνσταντινούπολις ήπειλεΐτο ΰπό τγ)ν τήν φωνήν' άλλά 'ποΰ; Ποια νά εινε 
τοΰ Βατατση άρά γε ή μυστηριώδης αΰτή μάγισσα ;

Πάντα δέ ταΰτα άπέδωχεν είς τόν Φρει- Πράγματι, ή συνομιλία των είχε έγείρει
δερίκον, δ - χατηγόρηβεν ώς έπίορκον, ά- τήν προσοχήν τών προσκεκλημένων' ό Ρ ι-
βεβή καί αιρετικόν. χάρδος καί ή Μαριάννα,οΐτινες συνωμίλουν

Ό  αΰτο< -α τοοικός απεσταλμένος Θαδ- όπισθεν μικροΰ τεχνιτοΰ κήπου, δέν Ιπαυ- 
δαΤος τής Σ ,υέισας, ίδών τόν καγκελλά- «αν νά τους παρατηρώσι. 
ριον Πέτρον Λτλ > - β γ  ν '/ι ν σιωπώντα καί μτ) Τωρα κατήλθε πάλιν η Σλάβα τοΰ πε- 
άναλαμβάνοντ* τήν ΰπεράσπισιν τοΰ κυ- ριζώματος καί ένφ την περιστοίχιζαν ίπ- 
ρίου του, ίιγέρ&ϊ) εΰθαρσώς καί δικαιολο- ποτα ι, αρχιεπίσκοποι καί τροβαδούροι 
γήσας τόν Φρειδερίκον έδήλωσεν δτι οδ- καί προσεπάθουν παντοιοτρόπως νά τϊ! 
τος ήτο ϊτοιμος νά πολεμΥΐστρ κατά τών άρπάσωσιν, Ιστω καί μία λέζιν, διηυθύνθη 
άπιστων. κατ'εΰθεΐαν πρός τόν τεχνιτόν κήπον,ένψ

Ο Ιννοκέντιος άπήτγισεν έγγύησιν περί ευρίσκοντο η Μαριάννα και ό Ριχάρδος, 
τουτου, δ δέ Θαδδαϊος προσήνεγκεν ώς Ελπίζω οτι λέν διακόπτω τρυφεραν
έγγυητάς τοΰς βασι>εϊς τή ί Γαλλίας καί έξομολόγησιν, ήρχισεν αδτη, ένφ ή φωνή
τής ’Αγγλίας, · ΰς δμως ό Πάπας δέν έ- τ » ς  έξήρχετο μετά βίας τοΰ λάρυγγός ττος. 
δέχθνι. ’Εν τ·7, *5 ,τέρ<* σύνεδρέ, δ Θαδ- —  Δυστυχώς, άπήντησεν δ Ριχάρδος,
δαΐος, προσελθώ/ παρεσκευασμένος, ώμί - Ιχομεν τίποτε τρυφερόν νά ανταλλά-
λγ)σε διά μακρών, ΰπερασπίσας τόν Φρει- ζωμεν κ,αί ω ; έκ τουτου μάς εισθε π ά ν - 
δεοΐκον, διαψεύσας έπ’ όνόματι τοΰ κυρίου τοτε έπιθυμη^ή-
του τόν έπίσκοπον τή ;  Κατάνης, έπανα * —  Αλήθεια, έζϊΐκολοΰθησεν ή Μα-
λαβόντα τάς αΰτάς καί δ Πάπας κατη- ριάννα, ίσα ίσα αΰτήν τήν στιγμήν έλέ- 
γορίας, καί άνήγγειλεν δτι δ αΰτοκράτωρ γομεν διά σάς, καί ματαίως προσπαθοΰ- 
προΰτίθετο νά παραστ^ αυτοπροσώπως έν ί**ν ν* ααντεύσωμεν ποία εισθε. 
τή συνόδψ. — "Ω 1 είμαι ή καλλιτέρα σας φίλη ,

Ό  Πάπας ήθελε ν’ άπαγγελθ^ αμέσως Μαριάννα, άπήντησε τρυφ=ρώτατα ή Έ- 
ή άπόφασις* άλλ' οί αντιπρόσωποι τής * έ',ιη Τίποτε περισσότερον δέν Ιχεις άνάγ- 
Γαλλίας και τής ’Αγγλίας έζηνάγκασαν Χγ)ν να μ^θιρς ουτε ποτέ θα μ ά θ ν) ς . 
αΰτόν νά δεχθ^ δωδ,καημερον άναβολήν. ' °  «ριγΛΥίψ ή<ουε μετά προσοχής τούς 
Ο Θαδδαϊος, βο^ιδοσκοπήσας τού; Καρ- λογους εκείνους.
διναλίους καί ευρών αΰτοΰς πάντας προ- —  Γνωριζόμεθα ; την ηρωτησεν.
διατεθειμένους ΰπέο τοΰ Ίννοκεντιου, άν- Ακοΰς έκεΐ ! πώς Οχι.
ήγγειλε τψ  Φρειδεριχψ, δστις είχεν άφι- ^  φωνή σας μοί ένθυμίζει πολυ πα-
χθίΐ είς Ταυοϊνον, δτι ματην θά έκοπία Ρ*δόζως μίαν κυρίαν. . . άλλά αΰτή άδύ- 
προχωοών περαιτέρω, διότι ή ΰπόθεσις νατον νά ευρίσκεται έδώ.
αΰτοΰ είχε κριθ·71 ή^Ά· —  ̂ τοτε, άφοΰ δέν είνε δυνατόν νά

Τήν πρωίαν τής Π  ’Ιουλίου, έγένετο ή βρ ίσκετα ι έδώ, βεβαίως δέν θά είμαι 
Ιναρζις τές  τρίτης συνεδρίας. έκείνη.

Ό  Θαδδαΐος παραστάς διεμαρτυρήθνι — Περίεργον... μέ κάμνετε νά πιστεύω
κατά τοΰ ανεπαρκούς άοιθμοΰ τών έ « ι-  61! φαντάσματα.
σκόπων, δηλωσας δτι οίαδήποτε καί άν Και συγχρόνως ήγέρθιη καί την παρε- 
ητο ή μέλλουσ* ν’ απαγγελθ?, άπόφασις, τ ήρ*1 μετά προσοχής
αυτός έφεσιβαλλεν αΰτήν έκ τών προτέ- ^ * ι Μ- °^ον τοΰτο Ιχω
ρων ένωπιον πληρεστέοας συνόδου.

["Ε πίται β υνέχ ιι*]. Π αν . Π α ν λ ϊ

Π Α ΪΛ Ο Τ  Λ.ΙΝΔΑΟ

Ε Λ Ε Ν Η  Γ Ι Ο Τ Γ Κ
[Συνέχεια]

σάρκας καί 
όστλ, καθώς βλέπετε καλώς.

Καί πάλιν ή 'Ελένη Ιτρεμε ταΰτα λέ- 
! γουσα, κ,αι έρρίγει είς τήν έπαφήν τής 
| χειρός τοΰ Ριχάρδου.

—  Άφοΰ μοί είπατε δτι εισθε φίλη 
5 μου, έζηκολούθησεν ή Μαριάννα, είπέτε

μου γνωριζόμεθα προσωπικώς ;
—  Ό χ ι  ! ποτέ δέν σίς είδον χατά 

ποόσωπον καί ώς έκ τούτου δέν είνε δυ
νατόν νά μέ γνωρίζετε, οδτε θά μάθετε 
τό όνομά μου.Ήκουσα δμως πολλά καλά 
δι’ΰμβς. Δέ» εισθε τήν παρελθοΰσαν divoi-

—  Ναί, άλλά πώς ; διά τίνων μέσων ; ζιν είς Γαλικίαν ; 
άπήντησεν έκπληκτος δ ήγ^μών 'Ερρίκος. —  Ναί, ή'^Άν είς τής κομήσσης Πρε-

^— "Α ! αΰτό δέν σάς ένδιαφέρει. αυτό τέκας ! γνωρίζετε τήν 'Αγγελικήν ;
είνε ίδικός μου λογαριασμός' μή λησμο- 1 — "Ω ! πολύ.
νεΐτε μόνον τήν έσπέραν ταύτην Έν τού- — ’Αγγελική Πρετέκα ! άνέκραζεν ϊκ~
τοις, χαίρετε' ή μακρά μας συνομιλία θά πληκτος δ Ριχάρδος. . . άλλ’ αΰτή ή^ελε 
έγείριρ υποψίας, Ιπειτα οφείλετε νά περι- νά ϋλθιρ, μοΰ τό ΰπεσχέθη, τής Ιστειλα 
ποιη^ήτε καί τοΰς λοιπούς ζένους. μάλιστα προσκλητήριον καί μοΰ Εγραψε

Ό  ήγ*μών τήν παρετήρει σκεπτικός δτι θά μέ παιδεύσιρ εως δτου νά τήν άνα- 
άπερχομένην και έκίνει τήν κεφαλήν. γνωρίσω Ι’Αλλά αΰτή είνε πολΰ χαμη^ο-

— Νά είνε αρά γε άστειότης ' Άλλ* , τέρα άπό ΰμ£ς, Ιπειτα δμιλεΐ τά γερμα

νικά μέ δλως ίδιάζουβαν σλαβικήν προ
φοράν.

— Έάν εισθε φίλη τής ’Αγγελικής, 
έπανέλαβεν ή Μαριάννα, τότε βεβαίως ή" 
κουσα το όνομά σας.

— *Ω ! πολΰ πιθανόν.
— Ά λ λ ’ έπί Τέλους, βοηθή^ατέ με ολί

γον Δέν ήζ 'ύριτε πόσον είμαι περίεργος, 
καί άν πράγματι συμπαθείτε πρός ίμέ δέν 
θά μοΰ άρνηθήτε αΰτήν τήν χάριν.

— Ίσ α  - Γσα, έπειδή συμπαθώ πρός 
ΰμάς θά σ2ς δωσω άλλα σπουδαιότερα 
δείγματα τής άγάπης μου. Άκούσατέ με, 
Ιβτω καί άν δέν μέ έννοήσετε καλώς. Εί
πέτε πρός έκεΐνον, δστις θά σάς όδηγήο·»! 
σήμερον είς τήν τράπεζαν, δτι δύναται 
χωρίς φόβον νά περιπατίΐ ΰπό τάς Φιλύ
ρας καί τό Άχορν. Ή  Ελένη δέν υπάρ
χει πλέον δι’αΰτόν... έχάθη διά παντός...

Καί άπεμακρύνθη·
'Ω; δι’ έλατηρίου πιεσθείς δ Ριχάρδος 

ήγίρθη, καί έσπευσε κατόπιν της έκτος 
έαυτοΰ' άλλ ’ έκείνη είχ*ν ήδη άναμιχθ^ 
είς τό πλήθος τών μεταμφιεσμένων.

Άφοΰ δ Ριχάρδος συνήλθε παρετήριοσε 
πλησίον του τήν Μαριάνναν ϊκπληκτον 
καί άπορροΰσαν, διότι ήννόη^ε κάπως 
τήν Ιννοιαν τών λόγων τής Ελένης.

— Φιλύραι . . .  Άχορν. . . Ελένη. . . 
τί νά σημαίνουν δλα αΰτά , Ριχάρδε ;

— Καί έγώ δέν έννοώ τίποτε, άπήν
τησεν δ Ριχάρδος συγκεκινημένος, άλλά 
βέβαιος, δτι ΰπό τήν προστασίαν τής 
προσωπίδος του,δέν θά έπροδίδετο ή συγ- 
κίνησίς του.

Mupiat σκέψεις συνεσωρεύοντο έν τφ  
έσκοτισμένψ έγκεφάλψ του . ..

— Ή  Ελένη έδώ; έσκέπτετο. Πώς κα- 
τώρθωσε νά €λθγ» ; Μήπως δέν ήτο « ΰ τή ;
. . . άλλ ’ αΰτό είνε άδύνατον... τήν άνε- 
γνώρισα έντελώς. . Ποΰ έπρομη^υθη τήν 
πολύτιμον έκείνην στολήν. Τί συμβαίνει 
άρά γε ; τ ί  μυστήριον*κρύπτει ;

Ή  προσωπίς τόν άπέπνιγεν, δ δέ βφύγ- 
μός του έκτύπα φοβερώς.

Αίφνης τό απλανές του βλέμμα τήν 
συνήντησε- περιεκυκλοΰτο αδτη ΰπό δ- 
μίλου ιπποτών, πάντες δμως ΰπεχωρησαν 
δτε είδον τόν Ριχάρδον προχωροΰντα πρός 
αΰτήν.

— Σάς παρακαλώ, τ -JJ έψιθύρισε, δέ- 
χθητε πρός στιγμήν τόν βραχίονά μου.

Καί έπί τοΰ βραχιόνος αΰτοΰ έρειδομένη 
διήλθον τή,ν μεγάλην αίθουσαν.

*0 Ριχάρδος ήτο τόσψ συγκεκινημένος, 
ώστε δέν ήδύνατο νά άρθρώσγι λέζιν, δτε 
δέ Ιμειναν μόνοι κατώρθωσε νά τή είπιρ, 
ένφ ή φωνή του Ιτοεμε :

— Έλένη,πρός Θεοΰ! πώς εΰρέθης έδώ ;
— ΤΗλθα άπλώς διά νά σέ άποχαι- 

ρετίσω.
—  Νά μέ άποχαιρετίσιρς ;
— Ενθυμείσαι τ ί  σέ είπον μίαν φοράν, 

Ριχάρδε ; δτι μόλις έννοήβω δτι γίνομαι 
πρόσκομμα, αμέσως θά αναχωρήσω καί 
δέν θά μέ ϊδγις πλέον . . .  Θά κρατήαω τον 
λόγον μου! Είνε ή τελευταία φορά, κατά 
τήν όποίαν οί οφθαλμοί μου άντικρύζουν 
τούς ίδικούς σου.



— Δέν σέ έννοώ , Ελένη , άκούεις j 
Δέν θέλω νά σέ έννοήσω ! οΰτε ό τόπος 
οΰτε ό χρόνος είνε καταλληλος πρός τοΰτο. 
Αυτό u-όνον ήθελα νά σέ έρωτήσω : πώς 
σύ, άλλως τε τόσον φρόνιμος, δέν 4ίκ.4 - 
φθης την σπουδαιότητα τοΰ κινήματος 
σου αΰτοΰ; Πολΰ πιθανόν ό βαρόνος νά σέ 
άνεγνώριζεν ώς μή προσκ6κλημένην καί 
τότ» οΰτε καί έγώ ό ίδιος θά ή^υνάμην 
νά σέ βοηθησω. Έ γώ  σέ γνωρίζω ώς Ε λ έ 
νην Γιούγκ, άλλ'Έλέντη Γιοΰγκ δέν ΰπαρ- 
χει μεταξΰ τών προσκεκλημένων

— Ώ  ί μη φοβεΐσθε δι' αΰτό ! ’Απέ
ναντι τοΰ μεγάλου σας οικονόμου εΰκόλως 
θά έδικαιολογούμην

— Καί πώς ;
— Μέ αΰτό τό προσκλητήριον, έζηκο- 

λούθησεν ή Ελένη.
Καί έξήγαγε τοΰ σακκιδίου της κατά 

τό ίΐΛίσυ ποοσκλητήριον, δπερ πάραυτα 
άπέκρυψ=

Ό  Ρι^άοδος διά ταχέως βλέμματος 
κατώοθωσε νά άναγνώσγ) έπί τοΰ προσ
κλητηρίου τό τέλος τοΰ γεγραμμένου ο
νόματος, δπερ ητο «τέκα» .

— ’Αλλά ή πρόσκλησις δέν απευθύνε
τα ι πρός σέ, αδτη είν* διά την ήγεμονίδχ 
Ποετέκα. Πώς έλαβες σΰ τό προσκλητή- 
οιον, άφοΰ έκείνη δέν εί^ε τό δ ικα ίωμα...

— Ά  ! (Ετσι ; τώοα λοιπόν ά νακαλύ- 
•πτω ί»  λάθος σου, Ριχάρδε, τό όποιον έως 
τώρα δέν παοετήρησα. δέν είσαι περιποιη
τικός !

— Ώ ,  Ελένη , συγ^ώρησόν με ! Δέν 
π :α ίω  γνωρίζεις πολΰ καλά δτι οΰτε δύ
ναμαι καν νά σκεφθώ τι, τό όποϊον θά ή 
δύνατο νά σέ λύπηση,έστω καί κα τ ’έλάχι- 
στον, άλλά σέ έξορκιζω ε’ις ο,τι έχεις ιε
ρόν, είς τόν έρωτά μας, Ελένη, είπε μου 
ώ ! εΐπέ μου, ποία είσαι ; Πρέπει νά τά 
μάθω' σέ βεβαιώ χάνω τόν νοΰν μου" 
παΰσε νά μέ βασανίζγις, πόθεν συνδέεσαι 
μέ τόν οίκον αΰτόν ; "Ω, είπέ μου ! πώς 
κατώρθωσες νά λάβης αΰτό τό προσκλη
τήριον ; Έ π ί τοΰ τράχηλου σου, έπί τών 
ώμων σου λάμπει όλόκλ,ηρος ηγεμονία ! 
Πόθεν έπρομηθεύθης αΰτά  ; Δ ιατί κρύ
πτεσαι, άφοΰ άξιοΐς δτι έ/γις την μεγα- 
λειτέραν έλευθερίαν ; Διατί αΰτά τά μυ
στήρια, τά όποια μέ έχουν έκτάς έαυτοΰ! 
Σέ έξορκίζω, άγγελέ μου ! ^ιπέ μου, ποία 
είσαι ; ποία ;

— Ποτέ 1 ποτέ ! Ριχάρδε, μη μέ έρω
τα ς - δέν δύναμαι νά σοί τό είπω' είνε ΐλυ · 
βτήριον, τά όποιον ώρκίσθην νά παρα- 
λάβω είς τόν τάφον ! Θερμώς λοιπόν καί 
έγώ σέ παρακαλώ νά παύσης αΰτάς τάς 
ματαίας έρωτήσεις, καί Ιλα νά διέλθωμεν 
κάπως εΰθύμως τάς τελευταίας αΰτάς 
στιγμάς, κατά τάς όποιας μοΰ έπιτρέ- 
πεται νά άντικρύσω τό βλέμμα σου,τά ό
ποιον οΰδέποτε πλέον θά ίδω. . . Σέ βε- 
βαιώ, Ριχάρδε, δέν είνε τοΰτο ιδιοτροπία 
είνε καθϊΐκον, τό ώρκίσθην. ’ Ηλθον μόνον 
νά σέ είπω τό τελευταΐον «ΧαΤρε !·  Τό 
έπεθύμουν, άλλά δέν ήδυνάμην, Ριχάρδε, 
νά σέ χωρισθώ χωρίς διά τελευταίαν φο
ράν νά σοΰ σφίγξω την χεΐρα .. Ά λ λ ά  θά 
είνε ί) τελ ευ τα ία . .. — οι λυγμοί την άπέ-

j i u w i f t  χ λ  m ι  σ ΐ ώ  ι  i / r m v i a  ι  a

πνιγον— δέν τολμώ πλέον νά σέ ίδω, το ΰ 
λάχιστον ποτέ μόνον Έδώ είς τόν θόρυ
βον τΐ)ς έορτϊΐς καί βοηθουμένη ΰπό τής 
προσωπίδας, έδώ θέλω νά σέ εΓπω δτι δέν 
θέλω ποτέ έξ αιτίας μου νά μετανοήσης, 
δέν θέλω ποτέ νά σέ τύπτη ή συνείδησις. 
ές α ιτ ίας μου. Θέλω νά σοί είπω δτι πά ν 
τοτε θά σέ ένθυμοΰμαι μετ ’ ευγνωμοσύ
νης καί πιστώς θά τηρώ τήν τ ύ α ψ  προ η -  
φιλΐΊ άνάμνησίν σου. . .

Δέν ήδύνατο νά προχωοήση, τά δάκρυα 
καί οί λυγμοί τήν άπέπνιγον.

— Έ  ! λοιπό", έπανέλαβε, δώσέ μου 
τώρα τήν γ ί ΐρ χ  σου, διά τελευταίαν φο
ράν, ποτέ πλέον δέν θά ίδωθώαεν

Ή  φωνή της έπνίγετο, ή δέ χείρ της 
έτρεμε σπασμω?)ικώς ό Ριχάρδος τήν 
έν/ιγκαλίσθη μετά πάθους- προσεπάθησε 
νά τήν άσπασθΤί, άλλ' έκείνη τόν ήμ- 
πόδισε.

— Ά λ λ ά ,  δ ιατί, Ελένη, δ ιατί, πρός 
Θεοΰ, δέν μέ λυπβσαι, λοιπόν δέν μέ ά 
γαπ2ς καθόλου ; τι κακόν σοΰ έκαμα ;

Κατείχετο καί πάλιν ΰπό τών θ έλγη
τρων τής Ελένης, δπως καί κατά τάς 
πρώτας ημέρας τ^ς γνωριμίας των, οί 
ήχοι τής φωνίΐς της τάν ϊκαμνον νά ριγΤ) 
έμαντευε τά χαρακτηριστικά της ύπό τήν 
προσωπίδα, ή δέ άναπνοή της τόν έμέ- 
θυε Ήσθάνετο άκριβώς τά αΰτά αισθή
ματα, ΰφ’ ών κατείχετο έν τφ  μικρφ έ- 
κείνψ δωματίψ τϊΐς όδοΰ Άχορν, τήν 
έσπέραν έκείνην, καθ’ ήν διά πρώτην φο
ράν τήν ήσπάσθη.

Αίφνης γισθάνθη φοβίράν στενοχώριαν 
έπνίγετο καί πρός στιγμήν έσκέφθη :

— Έδώ είς τήν αίθουσαν,ένωπιον δλων 
νά τήν έναγκαλισθώ καί στεντόρεια τίΐ 
φωνή νά άνακράξω : «At, σείς έδώ, π α 
ρατηρήσατε' αΰτή είνε σύζυγός μου ' »

— Πρέπει νά γείνγ), έξηκολούθησεν ή 
Ελένη μετά σοβαρότητος, τά άπεφάσισα 
καί δέν θά μετανοήσω, καί μάλιστα νο
μίζω δτι δέν είμαι διόλου άξιόμεμπτος, 
διότι έφέρθην άρκετά ειλικρινής πρός σέ, 
Ριχάρδε Λοιπόν, χαΐρε καί πάλιν, άγα- 
πητέ μου, καί ένθυμοΰ κάποτε έκείνην 
ΊΟ τι ς . . . χαΐρε, Ριχάρδε, διά τελευταίαν 
φοράν, χαΐρε! . . .

Καί έξηφανίσθη.
Ό  Ριχάρδος έπί πολΰ έμεινεν άφωνος 

καί άκίνητος' τφ  έφαίνετο δτι τά πάντα 
πέριξ του έβόμβουν' ώς έν όνείρψ ήσθάνθη 
τήν ψαΰσιν τϊΐς χειρός τ?1ς Ελένης,ήκου 
σε κάτι, δπερ τφ  έψιθύρισεν, άλλά πά- 
ραυτα έκαλύφθη ΰπό τοΰ θορυβου καί τΙΊς 
μουσικές

"Οτε συν^λθεν, εΰρέθ/ι μόνος όπισθεν 
τοΰ μικροΰ τε^νιτοΰ κήπου Εφώναξε : 
«Ε λένη !»  άλλ ' οΰδεμία άπάντγΐ'τις.

Έσπευσε πάραυτα πρός άναζήτησίν8της 
καθ δλην τήν αίθουσαν, άλλά δέν κα 
τώρθωσε νά τήν συναντήσγι αίφνης βλέπει 
τόν βαρόνον συνομιλοΰντα μετά τίνος κυ
ρίας.

Τόν πλησιάζει καί σπεύδων τόν έρωτ^ 
μήπως είδε που τήν πλουσίαν Σλάβαν ήγε- 
μονίδχ.

Ό  βχρίνος, έκπληκτος, τφ  άπήντησεν

ατι πρό ολίγου τήν είδ^ν,άλλ’ ήδγι δέν γνω
ρίζει ποΰ εΰρίσϋεται" ειδοποίησα* τοΰ^ θυ
ρωρούς νά μή έξέλθη οΰδείς τοΰ μεγάρου, 
άλλ ’ ήν πλέον άργά .Ό  βαρόνος, μετά με
γίστης αΰτοΰ λύπης,ήναγκάσθη νά άναγ- 
γείλγ) είς τόν πρ ίγγιπχ δτι είς τών. υπη
ρετών, πρό δύο μόλις λεπτών, είδε τήν έν 
λόγψ ήγεμανίδα εις τήν μεγάλην θύραν 
τϊίς έξόδ ου’ έκεΐ τήν περιέμενεν ή, θαλα
μηπόλος της, ητ ις τήν έτύλιξεν έντός 
γουναρικοΰ, άνϊΐλθε δέ έπί τίΐ; όίμάζης, 
5)τις περιέμενε,καί ηδη ήτο πολΰι, μακράν.

Μόλις ή Ελένη εΰρέθη έντός τ·)5ς άμά- 
ζης άπέβαλε πάραυτα τήν προσωπίδα.

"Εν πρός ί  / ϊσταζον ήσύ^ως παχέα δ α - 
κρυα άπό ταΰς μαύρους οφθαλμούς της, 
ένφ ή Αΰγούστα άφωνος τήν παρετήρει.

Μόλις έ'φθασεν είς τό ξενοδοχεΐον, ή 
Ελένη, έκδυθεΐσα τήν στολήν της, ήτοι- 
μάσθη καί διά τοΰ πρώτου συρμοΰ, δστις 
διήρ^ετο έκεΐθεν περί τάς δύο τ^ς πρωίας, 
άπ^λθεν είς Ηερολΐνον.

Έντός τοΰ p a / o v i o v ,  ή μέν Αΰγούητα 
είχεν έξαπλωθ·?) καί έκοιμάτο ήσύχως, ένφ 
ή Ελένη σύννους *ίχ*ν άποσυρθ^ εΓς τινα 
γωνίαν, εξακολουθούσα νά κλαι-r).

Είς τά ύ τ ά  της έβόμβει ΐίτι ό συγκε
χυμένος ήχος τϊίς έορτής καί τ^ς μουσι
κές ' άπετέλει δέ έξαιρετικήν άντίθεσιν 
πρός τό ασθενές φώς τ·7,ς άααξ»ς , δπερ 
έφώτιζε τά έκ πορφυροΰ βελούδου πρα- 
σκεφάλαιά της.

Έστήριζε διά τ?)ς χειρός τήν πυρέσσου- 
σαν κεφαλήν της, ήτο ύχρά ώς νεκοά, οί 
δέ άπλανεΐς της οφθαλμοί, έκ τών όποιων 
διηνεκώςϊσταζον δακρυα, έπλανώντο διά 
τοΰ παραθύρου έντός τϊΐς σκοτεινές κα ί 
παγερβ; νυκτός.

[”Επετ*ι το τέλος], X.

ΜΑΞΙΜΟΤ ΒΙ Λ Ρ Ε

Α Π Ι Σ Τ Ο Σ !

[£uviysia]
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Τέσσαρα ϊτη  βραδύτερον νεόίνίς τις κα- 
τφκει έν τινι οικία τΐίς όδοΰ Πιγ- 
κάλ. Κοράσιον τριετές έκάθητο έπί τών 
γονάτων τ?ίς μητρός του.Ό  πατήρ ϊστατο 
πρό τοΰ άβακίου του, κρατών τάν χρω
στήρα. Ή  είκών οΰδόλως σχεδόν προεχώ- 
ρει. Τό κοράσιον, οΰτινος ή έκφραστική 
καί ξανθή κεφαλή, άνεκάλει «τόν Ίησοΰν 
παιδίον» τοΰ Μορίλλου, είχε τοΰς άγερώ- 
χους καί φιλαρέσκους τρόπους τών όντων 
έκείνων, άτινα  αισθάνονται δτι είσίν άν- 
τικείμενον θαυμασμού καί λατρείας. Ε ν ί 
οτε έτήρει κωμικήν σοβαρότητα, καί ά λ 
λοτε έπλήρου αίφνης τά οίκημα άπλέτου 
γέλωτος καί ή^ηροΰ, ένφ συγχρόνως έκρύ- 
πτετο έν τφ  κόλπψ τί,ς μητρός της. Τότε 
δύο στόματα άπεπειρώντο ταΰτοχρόνως 
νά τήν έπιπλήξωσιν, άλλ’ άν τά βλέμ-



φΐατα τών δύο «υζύγων συνηντώντο, άντ- 
ήλλ άσσον έκφραητικον .μ«ιδίαμα καί προ-σ- 
ηλοΰντο ειτα «.«τ' εΐδωλολατρείας έπί τέ-ί 
ένοχου, ήτις , π-εποίθησιν Ιχουσα έπί τές  
ίσχΰος της καί συνεσταλμένη έκ τές  * -  
π*ιθείας της, άνήγειρ* βραδέως τήν κεφα
λήν καί περιέφερε περί αυτήν βλέμμα έ- 
ρωτηματικόν καί δειλόν. Μ ιτ ’ ολίγον έ- 
λάμβανε θάρρος καί έπανήρχιζε τόν γ έ 
λωτά  της καί έτρεχεν άπό τοΰ πατρός είς 
την μητέρα άνταλλάσσουσα μυρία φ ιλή 
ματα.

Ό  ζωγράφος ήν ό φίλος τοΰ Λουδοβί
κου Μονθάλ, δ Ά λέξα  νδρος Σερβέν ή εΰ- 
τυχή,ς μήτηρ, ή Ελένη Δερνάκ. Νέοι, ώ- 
ραΐοι, μεγαλόψυχοι, ευφάνταστοι, ώς ποι- 
ητα ί,  αρκούντως γινωσκοντες νά ένδια- 
φίρωνται πρός δ,τι έξόχως πνευματικόν 
έργον4 ϊζων μακράν τοΰ κόσμου καί τοΰ 
θορύβου. «Τί *ρίαα νά κ,αταφεύγωσιν el ς 
την έρημίαν δύο όντα τόσω διακεκρι
μ ένα ;»  Ιλεγον περί αυτούς' · τ ί  θά τοΐς 
χρησιμεύσουν ή έξοχος Ικανότης των, τά 
προτερήματά των, ή εΰφοία των ;»

Άνοητος πλάνη! Αί έξοχοι ικανότητες, 
τά προτερήματα, ή εΰφυία, εΐσί πολλά- 
κις αναγκαιότατα , δπως έπανεύργ) τις 
τήν εΰτυχίαν έν τί! μονήρει ζω?ί, ή δπως 
καταστϊΐ δ ήρως τών αιθουσών. Ά νευ  τές  
πολυτίμου συνδρομές τούτων δ κόρος έπ- 
έρχεται τάχ ιστα  ΰπό τάς σφοδρώς έρώσας 
καρδίας.

Τόν ’Αλέξανδρον καί τήν 'Ελένην έδι · 
καιολόγει ώς πρός τοΰτο πληρέστατα ή 
ευτυχία, ή πλήρης ευτυχία, ής άπήλαυον. 
Τά τέσσαρα Ιτη τοΰ γάμου των συνέτει- 
νον πρός αδξησιν τοΰ έρωτός των. 01 δμι- 
λοΰντες περί τ έ ς  βραχύτητας τοΰ πάθους 
καί περί τοΰ αποτόμου κόρου, άτινα συν
επάγεται ή άπόλαυσις, δέν ήγάπησάν 
ποτε. Έξέλαβον ώς έρωτα τήν Ιδιοτρο
πίαν ή τό επαγωγόν τών αίσθητηρίων μ ε 
λών. Οταν ή εΰφυία καί αί εΰγενέστεραι 
έπιθυμίαι τές  ψυχές απομακρύνονται τοΰ 
πάθους, τό πάθος έξαφανίζεται ταχέως, 
άλλ ’ ό έρως, δστις δύναται νά κρατύνηται 
Ιτι μάλλον έν τφ  ένθουσιασμφ πρός πάν 
μέγα καί ώραϊον, οΰδαμώς δειλιά πρό τοΰ 
χρόνου.

’Αντί νά διαλέγωνται περί τοΰ καθα
ρού άέοος τών όρέων καί τοΰ τραχέος με
γαλείου τοΰ Ώ*εανοΰ. ΰπό τό φέγγος τοΰ 
αεριόφωτος ή πρό θεατρικές αΰλαίας, δ 
’Αλέξανδρος καί ή 'Ελένη άπήρχοντο άπό 
πρωίας, κατά τά ; ώραίας ημέρας, δπως 
διατρέξωσι τά πέριξ τών Παρισίων δάση 
καί έπέστρεφον έκ τών φαιδρών τούτων 
έκδρομών, κρατούντες δέσμας άγροτικών 
άνθέων, δι’ ών έστόλιζον τήν οικίαν των. 
’Αντί νά συνδιαλεγωνται περί της ι τ α λ ι 
κές ή γερμανικές μουσικές, διήρχοντο 
μακοάς έσπέρας άδοντες μουσικά τεμάχια 
έκ τοΰ Γ ονλλ ιέλμ ου  Τ έλλυυ  καί τοΰ Φρά- 
ΐγ ΐβχ,ιουτζ. Τέλος τό τέκνον των συνεπλή- 
ρου τήν ζωήν των εΰθυμίας, παιγνίων, γε
λώτων καί χαράς.

Η προκειμένη είκών δέν διήρκεσίν έπί 
«ολύ. 'Η μικρά Έ λίνη  έδείχθη τόσψ 
τρελλή καί άτακτος, ώστε τΐΐ άπεδόθη

μετ’ ολίγον ή ελευθερία. Έποίει τά πρώτα 
δοκίμιά της είς τήν ζωγραφικήν δι’ ω 
χρά; βαφές, ρωπογραφοΰσα γαλιδέα, τόν 
συνήθη έπισκέπτην τοΰ έργαστηρίου, δτε 
γυνή έξαισίας καλλονές καί μεγαλοπρε- 
πώς ένδεδυμένη είσήλθεν αΓφνης. Ην ή 
κόμησσα Δενεραντάλ.

’Από τοΰ γάμου των αί δύο φίλαι δέν 
είχον έπανίδει άλλήλας, δθεν ένηγκαλι- 
σθησαν, άμφότεραι συγκεκινημέναι. Ό  
’Αλέξανδρος έχαιρέτισε τήν κόμησσαν καί 
άπέλθε παρευθΰς τές  οικίας του, μετά 
τές  κόρης αΰτοΰ. Ή  κυρία Δενεραντάλ 
ήρυθρίασε, διότι ΰπό τόν ταπεινόν, άλλά 
-ψυχρόν, χαιρετισμόν τοΰ νεαροΰ ζωγράφου 
διείδε περιφρόνησιν.

— Διατί δ συζυγός σου μάς άφίνει 
μόνας; ή^ώτησε τήν φίλην της καθημένη.

— Βιαζεται νά έξέλθγ], άπήντησεν ή 
’Ελένη έρυθριασασα διά τό ψεΰδός της.

— Μά το ξέρεις ; Ιγεινες ώραία ! άνε- 
κραύγασεν ή κόμησσα παρατηρούσα τήν 
’Ελένην δι’ έταστικοΰ βλέμμ.ατος.

Δύο γυναίκες, έπαναβλεπόμεναι μετά 
μακρόν χωρισμόν, πρώτην φροντίδα έχου- 
σιν, έν οίαδηποτε άν ευρίσκωνται θέσει, 
νά γνωρίσωσιν άν έγένοντο μάλλον ώραϊαι 
ή δυσειδείς

— Κόλαξ ! είπεν ή νεαρά γυνή, ήτις 
κάλλιστα έγνώριζεν δτι ή φίλη της Ιλεγε 
τήν αλήθειαν, σΰ ίγεινες άκόμη ώραιο- 
τέρα

— Μή τά λέγης αΰτά. Βέβαια θά σοΰ 
έμπνίω φρίκην. Έ χ ω  τόσον άποκάμει, υ 
ποφέρω τόσα ! είπεν ή κόμισσα. Ά λ λ ’ ϊ ς  
άφήσωμεν αΰτά . . .  Τί κάμνεις ; πώς 
περνάς ;

— Ό  Άλέκος έργάζεται πολύ, έξερ- 
χόμεθα μαζΰ καθ’ ήμέραν είς μάκρους π ε 
ριπάτους, κάμνομεν κανέν μικρόν ταξε ί-  
διον κατά τό θέρος . . Ίδοΰ ή ζωή μου 
άπό τετραετίας

— Πώς ; δέν βυμμετέχεις τοΰ κόσμου; 
Ό  σύζυγός σου σ’ ένεταφίασεν έντός τοΰ 
έργαστηρίου αΰτοΰ ; Ά  ! αΰτό είν* Εγ
κλημα.

— Καθόλου, είπεν ή Ελένη μειδιώσα. 
’Εν πρώτοις δέν εΐμεθα πλούσιοι.

— Μπά ! είπεν ή Ζήλια μετ’ έλαφρό- 
τητος γυναικός λησμονησάσης τήν άξίαν 
τοΰ χρήματος, δ πατήρ σου βοί έδωκε 
προίκα διακοσίων χιλιάδων φράγκων.

— Θά μοί τάς έδιδε βεβαίως, άν ΰπαν- 
δρευόμην έκατομμυριοΰχον, άλλ’ ένόμισεν 
δτι πεντήκοντα χιλιάδες φράγκων είνε 
μία καλή προίκα, άφοΰ ΰπανδρευόμνιν άν- 
δρα έντελώς πτωχόν. Εΰτυχώς αί εικόνες 
πωλοΰνται εις καλήν τιμήν.

—  Καλή μου φίλη , θά ήσαι πολΰ 
δυστυχής ! είπεν ή κόμησσα.

— Έ γώ ! Είσαι τρελλή ;
— Λοιπόν, άς όμιλήσωμεν είλικρινώς 

ώς νά εΰρισκώμεθα είς τό παρθεναγωγεΐον 
. . .  ή σελήνη τοΰ μέλιτος έδυσε πρό πολ- 
λοΰ Δέν αγαπάς πλέον τόν σύζυγόν σου;

— Περισσότερον άφ’ δ, τ ι  τόν ήγά- 
πων.

— Βέβαια, ώς αδελφόν, ώς πατέρα, 
ώς πάν δ,τι έν τφ  κόσμω άξιοτιμώτερον

καί άξιοσεβαστώτερον . . Έ π ί τέλους δέν 
τόν αγαπάς πλέον ώς ...

— Τόν άγαπώ, άπεκρίθη ή Ελένη σο- 
βαρώς.

Ή  Ζήλια τήν παρετήρησεν έκπληκτος.
— Μοί έπιβάλλεις νά τό πιστεύσω, 

είπεν.
Καί ή φυσιογνωμία της κατέστη σκε

πτική.
— Καί σύ, πώς διέλθες τά τέσσαρα 

αΰτά Ιτη ; ήοώτησεν ή Σερβέν.
—  Δέτρεξα τήν Ιταλίαν καί τήν Ε λ 

λάδα, έχόρευσα είς δλας τάς πρεσβείας, 
καί άφότου έπέστρεψα είς ΓΙαρισιους π η 
γαίνω καθ’ έσπέραν εις τόν χορόν.

— Τότε διασκεδάζεις ;
— Στενοχωροΰμαι τρομερά.
— Καί δ συζυγός σου ;
— Ώ  ! δέν άνήκει είς τήν σχολήν τοΰ 

ίδικοΰ σου. Πρό καιροΰ δέν μέ άγαπά 
πλέον, έξ έναντίας είναι παρά πολύ ζη
λότυπος, καί είς βαθμόν έπίφοβον μαλι- 
στα.

Ή  κόμησσα έσιώπησεν έπ’ ολίγον.
— Θέλω ν’ άποθάνω ! άνέκραξεν αΓ

φνης θλιβουσα σπασμωδικώς τήν χεΐρα 
τές  Έ λίνης.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην είσέλθ«ν δ 
Μονθάλ Θά παρίστατο τήν ιδίαν έκείνην 
έσπέραν Ιργον αΰτοΰ έν τφ  γαλλ ικφ  θε- 
άτρψ, καί ήοχετο φέρων εισιτήρια διά 
τοΰς φίλους του. Ή  κυρία Δενεραντάλ 
προφανώς έταράχθη λίαν παρατηρήσασα 
αΰτόν. Ή  Ελένη ΰπωπτεύθη μή ΰπέ- 
κρυπτέ τ ι ή έπίσκεψις τές  Ζήλιας? Ό  
Λουδοβίκος δέν έξέφρασεν έκπληξιν ή 
στενοχώριαν, άλλ’ έχαιρέτισε τήν κόμησ
σαν ώς θά Ιπραττεν ενώπιον πάσης γυ- 
ναικός.

Τά διαρρεύσαντα έτη, άφότου είδο- 
μεν τόν Λουδοβίκον *γράφοντα έν τφ  
ορόφψ του, είχον έπιφέρει μεγίστας με- 
ταβολάς είς τά χαρακτηριστικά του, ώς: 
καί είς τήν θέσιν του. Κατά τήν έποχήν 
έκείνην ήν Ιτι παιδίον, δτέ μέν ένθουσιώ- 
δες, δτέ δέ σκεπτικόν, άλλά πάντοτε κα- 
τεχόμενον ΰπό μεγαλοφρόνων ένστικτων. 
Κατόπιν διέλθε τοιούτων δοκιμασιών, έν 
αίς οί πολλοί άπολλυβι τάς πεποιθήσεις 
των, τήν ίσχύν τω/,τήν ψυχικήν γαλήνην 
των, καί έξ ών έξέλθε μεγαλείτερος καί 
καλλίτερος. Δέν ήτο πλέον συνήθης άνήρ.
Η ήθική καί πνευματική ΰπεροχή του έ- 

ζωγραφίζετο έν τ91 μορφϊΐ του. Τό μέτω- 
πόν του έφαίνετο εΰρύτερον,τό δέ βλέμμα 
του είχέ τι τό έπιβάλλον' ή βαθυτέρα ά- 
πόχρωσις τές  ξανθές κόμης του, ή σωμα
τική διάπλασίς του, τό πάν τοΰ Λουδο
βίκου παρίστα αΰτόν είς τοΰς οφθαλμούς 
τές  Ζήλιας διαφορετικόν. Μυθιστόρημά 
τι καί tv δράμα έπαινεθέντα τόν είχον 
έντός ολίγου δοξάσει. Νΰν έθαυμάζετο, 
έκολακιύετο Οί άνδρες τόν έφθόνουν, αί 
γυναίκες έπόθουν τόν ϊρωτά του.

Ή  Ζήλια έγνώριζε πάντα  ταΰτα .Ίσω ς  
έπβζήτησε συγκινήσεις έρχομένη ακριβώς 
τήν ήμέραν έκείνην είς τήν οικίαν τές  
φίλης της' άλλά τό άποπειραθέν ΰπερέβη 
τό προσδοκώμενον. Έ σ τη  πρό τοΰ Λου-



δοβίχου ίκθαμβος καί τεταραγμένη έσκ,έ- 
πτετο οτι ώφειλε ν’ άναχωρηση, άλλά ή- 
δυνάτει ν' άπομακρυνθΐί. *0 Λουδοβίκος 
ώμίλει άπλούστατα, ώς εί ουδέποτε έ- 
γνώρισε την κυρίαν Δενεραντάλ. Έδείκνυε 
μεγίστην περιφρόνησιν προς τηνκόμησσαν, 
έκδ ικούμενος αΰτήν,άν καί παρετήρει την 
προφανή συγκίνησίν τη ς .Ή  έντελής αδτη 
ληθη τοΰ παρελθόντος, ή απόλυτος αδτη 
αδιαφορία, έξηρέθ ισαν την ΖήΗαν·

«Καί έν τούτοις ό άνθρωπος αυτός εΰ- 
ρίσχετο άλλοτε πρό τών ποδών μου!» άν- 
ίλογίσθη, καί κατείχετο ΰπό φριχτές έπι-

Ή  τραχεία αΰτη ομολογία θα καθίστα 
την Ζήλιαν περιχαρή, άν άντελαμβάνετο 
έν τφ  βλέμματί του τό έλά^ιστον πείσμα, 
έν τίί φων?\ την έλαχίστην πικρίαν. ’Αλλ’ 
ό Λουδοβίκος ώμίλει διά τόνου τόσψ ψυ- 
χροΰ καί μεμετρημένου, προσηλου ' 1tl 
κομήσση; βλέμμα τόσψ ήρεμον καί γαλη- 
νιον, ώστε αντη , άκούουσα αΰτοΰ, έσκέ- 
πτετο οτι δέν τφ  ητο ποσώ; άρεστη, άλλ ’ 
έτέρα γυνη ,έν πιθανόν έσυλλογίζετο κατά 
τήν στιγμήν έκείνην.

Δάκρυα Ιρρευσαν έκ τών οφθαλμών της. 
Έ π ί τϊί Ιδέα δτι ό Λουδοβίκος θά παοε-

θυμίαςνά τόν ίδη καί πάλιν γονυπετοΰντα τηρεί αΰτά , σκληρώς έβασανιζετο. Εΰτυ-
ένώπιόν της.

Ήμίσεια ωοχ παρέλθεν άπό τ έ ;  είσό- 
δου τοΰ Λουδοβίκου έν τ φ  έργαστηρίφ' 
αίφνης όξείαι κραυγαί άντηχησαν έν τφ  
παρακειμένφ δωματίφ Ή  κυρία Σερβέν ώ- 
χριάσασα έξέλθε πάραυτα. Μέχρι τ έ ;  
στ ιγμές εκείνης, ή κόμησσα είχε συμμε- 
τάσχει τ έ ;  συνδιαλέξεω;, χωρίς ν’ άπεύ- 
θύνη απ’ εΰθείας ερωτήσεις πρός τόν Λου
δοβίκον Μονθάλ. "Ισταντο αντιμέτωποι 
καί σ ιγώντε; *Η Ζήλ^α ην τόσψ συγκε- 
κινημένη, ώττε δέν έτόλμα νά έγείρν) 
τοΰς οφθαλμούς. "Οπως λάβη την προση- 
κουσαν θέσιν έλαβε βιβλίον τι τεθειμένον 
έπί τές  πρό αΰτές  ευρισκόμενης τραπέζης. 
ΤΗν ή Μ ανών Λεβχώ. Έ π ί τινας στιγ- 
μάς έφυλλομέτοει αΰτό χωρίς νά προφέρη 
λ ίξ ιν ,  άλλ* αιφνίδια σκέψις έπηύξησε την 
συγχίννισίν της.

— 'Ιστορία αποτρόπαιος , έψιθύρισε 
κλείουσα τό βιβλίον.

—  Τόν Δεσγκριέ μέμφεσθε ; ήρώτησεν 
ό Λουδοβίκος Μονθάλ.

— "Οχι, άπήντησεν ή Ζήλ$α την χα- 
μερπϊΐ Μανών.

— Πρέπει νά έξανίσταταί τις κατά 
παντός άναγκαίως καί μοιραίως έπερχο- 
μένου ; έπανέλαβεν ό Λουδοβίκος διά τό 
νου έντελώς ήρέμου Καί έγώ διέλθον νύ
κτας αγωνίας καί δακρύων πρό τοΰ φοβε
ρού τούτου προβλήματος : διατί ή γυνή, 
$τ ις  είς τά όνειρά μου φαίνεται άχαχος, 
άγνη, σχεδόν οΰρανία, έν τ?ί πραγματι- 
κότητι είνε τόσον άθλία ; ’ Αν ΰπέμενεν, 
άκόμη, έστω μετά φρίκης καί οργές, την 
τυραννίαν τοΰ ά ν δ ρ ό ς Ά λ λ '  όχι, τ ό ε ΰ -  
τελέστερον συμφέρον άρκεΐ όπως την ρίψη 
είς τάς άγκάλας τοΰ πρώτου τυχόντος. 
Διά τ ί νά μ$ς έκπλήττει τοΰτο ; Αί γ υ 
ναίκες δέν αΰτοδιοικώνται' ΰποτάσσονται 
*ίς την δεσποζουσαν αΰτάς θέλησιν Τό 
μεγαλεΐον τοΰ άνδρός Ιγχειται είς τό νά 
γνωρίζϊ), κατά τάς περιστάσεις, νά παρα- 
κούη τόν θετικόν νόμον, ΐνα ΰπακούβη είς 
τόν ηθικόν. Αί γυναίκες δέν γνωρίζουσι 
τόν νόμον αΰτόν. Έκτος τές  βυμφωνίας 
χαί τ έ ;  συνήθειας, δέν Ιχουσιν άλλον κ α 
νόνα. Γυνή, φαινομένη χθές άγ ια , έμπνέει 
σήμερον τόν οίκτον καί την περιφρόνησιν, 
καί τίποτε περισσότερον. Τά πάντα κ α 
νονίζει άποκλειστικώς καί συμφώνως τών 
περιστάσεων. Μοί έχρειάσθη άρκετή πείρα 
διά ν’ αποκτήσω την πεποίθησιν αΰτήν. 
Τώρα Ιμαθα νά ζητώ άπό την γυναίκα 
δ.τι δύναται μόνον νά μοί δώβϊ).

ή Ζήλ(α άνεγνώρισε τόν Ιρωτα,τόν εΰτυχέ 
Ιρωτα Ή  λύπη, έν  έγκαρδίω; συνησθάνθΐΐ 
ΰπέρξε τόσφ βιαία, ώστε καθ’ δν χρόνον 
ήγωνια νά την άποκρύψ/), έθοαυσεν έντός 
τών δακτύλων αΰτές  το ριπίδιον της.

[’ Ε πεται συνέχεια]. Κ.

χώς έπανέλθεν ή Ελένη κρατοΰσα είς 
τάς άγκάλας αΰτές  την μικράν κόρην της, 
ητις κόψασα τόν δάκτυλον Ικλαιεν ϊτ ι . 'Η  
κυρία Δενεραντάλ άπεχαιρέτισε την φίλην 
της καί έξέλθε τοΰ έργαστηρίου.

Μετά την άναχώρησίν της έ  Ελένη 
ϊρριψεν έπί τοΰ Λουδοβίκου βλέμμα περί
εργον.

— Άπατάσθε, κυρία μου, είπεν ό Λου
δοβίκος άπαντών είς τό περίεργον έκεϊνο 
βλέμμα τές  Ελένης. Ή  κυρία Δενεραν
τάλ  Γσως είνε έ  ώραιοτέρα γυνή τών Πα- 
ρισίων, άλλά την άγαπώ τόσον ολίγον, 
ώστ» τώρα μετανοώ, διότι ΰπέρζα σκλη
ρός καί άγενης πρός αΰτήν.

‘ Η Ζήλ$α άπέπεμψε την άμαξαν της 
καί έπέστρεψεν είς τόν οίκόν της πεζ·7ί· 
Άνεπαισθήτως έβάδισε πλέον λεύγης' πρό 
τών οφθαλμών της μόνον ή μορφή τοΰ 
Λουδοβίκου παρουσιάζετο τά ώτά  της 
προσέβαλλε μόνον ή φωνή του . ΤΗτο 
τρελλη έξ έρωτος δι’ έκεϊνον, δν είχε π«- 
ριφρονησει καί προδώσει.

Την αΰτην έσπέραν έν τφ  γαλλ ικφ θεά- 
τρφ ΰφίστατο έτέρας αγωνίας. Άφοΰ έπί 
πολΰ έπάλαισε κατά φαντασιώδους ιδέας 
άκατανοητου, ό κόμης, δστις ΰπεκρίνετο 
πρός την κόμησσαν ίπποτικην φιλοφρο
σύνην, έδέχθη νά την συνοδεύση είς τό 
θέατοον.

Είσερχομένη έν τφ  θεάτρψ ■}, Ζήλια έ- 
κολακεύετο ΰπό ματαίας έλπιδος. Τά πα- 
ρασταθησόμενον Ιργον θά περιείχεν Γσως 
ΰπαινιγμόν τινα τές  παρελθούσης δ ιαγω
γ ές  της, δστις θ’ άπεκάλυπτ* κατά βά
θος την καρδίαν τοΰ Λουδοβίκου.

«Προσεποιήθη γενναιότητα καί άδια- 
φορίαν την πρωίαν ταύτην έσκέπτετο, 
άλλά δέν δύναται νά μέ λησμονήση. Τον 
άγαπώ πάντοτε, έγώ, ίιτις τόσον αίσχρώς 
τόν έγκατέλειψα, καθ’ δν χρόνον μ' Ιλά- 
τρευεν ».

Είς οΰδέν μέρος τοΰ £ργου ΰπεμφαί- 
νοντο αί παλαιαι θλίψεις τοΰ Μονθάλ. 
'Η Ζήλια, ψευσθεϊσα τών έλπίδων της, 
προσεποιηθη την άδιάφορον. Αίφνης είδε 
πάντα τά βλέμματα διευθυνόμενα προς 
θεωρείον τές  πρώτης σειρόίς, εν φ  εΰρί- 
σκετο νεαρά γυνη, διαπρέπουσα έπί κομ
ψό τητι καί καλλονή. Ό  Λουδοβίκος ην 
έν τφ  θεωρείψ έκείνφ. ’Έμεινεν έκεΐ στ ιγ- 
μάς τινας, άνταλλάξας μετά της νεαρές 
γυναίκας όλίγας λέξεις Ά λ λ ’ η ζηλοτυ- 

j πία βλέπει ΰπό διαφόρους όψεις' ΰπό την 
ι φαινομενικήν ευκοσμίαν τών τρόπων της

Τ& Ιξί,ς β ιβλία, εϋρΐ3χόμενα ίν  τφ  Β ιδλιοπωλεΐφ  
ήμών. άποιτέλλομεν ταΐς Έ π ιρ / ΐα ις  χαί τω Έ ξω - 
τεριχω, έλεύβερ* ταχ,υδροίλίχίιν τ ιλω ν. — "Επίυης 
προμηβιύοριεν cl; πάντα onoiovir^axc βιβλίον, άρχεΤ 
ή α ίΐη ι ις  v i ουνοίεύηται μέ τό άντίτιμον αΰτοΰ.

’Α σκάνιο ;, δττό Ά λ .  Δουμα (τ'ίμ  7) ip . 4 .2 0  —  
Είκοσ π εντα ε τή ; "Ρ^λλην πλ'/'αρ/ο;.5ιτ'γημα δπδ 
Σ τεφ. Ε ένου,λ. 5 0 .— Έ κ ϊτ ρ α τ ·  » μ-/; εί; τήν « -  
λήνην, δπο Δ. Κ αλαποθ^χη. Sp 1.50 .-—Έ ρυθρ4  
χ η λ ί; ,  δπο Παάλου Φεβά V, μετχφρασ ις Ή λ . Ρα- 
φτοιτοΰλου. ορ. 2 . — ’ΚρκβρΆ ρ ο τω π ίο φ ίρ ο ι, δπο 
Poneon de T erail, μ ε τ ίφ ρ α σ  « Λ'. Δ€®τοι»νάννου, 
(τόμ . 2) δρ. 4 . —Έρυβρόδερμοι ΰπό P. Duplessise, 
μ ε τά φ ρ α ι ;  Γ. Ί γγ λέσ η , ·5ρ. 1.50 . — Ή  «α/ ύ βη 
τοΰ θ ω μ α  ?, ό β ο; τών μαύρω ν έ ν ’Αμερική, δπό 
Έ ρ ρ ιέτα ; Σ τ ό ίη ;,  μ ε τ ίφ ρ α σ ιί Ικ τοΰ αγγλικού  
(τ 'μ ο ι 2} δρ. 2 .5 0 . — Ί χ τρ ό ί Ρ αμώ , ΰπό Γεωρ
γίου Ό νέ, μ ε τ ά φ ρ α ιι;  Α. Παπο δ ια μ α ντή , δρ. 3.
—  Ί ζο λ ίνα  ή Μ ε ίικα νή , μυθιστόρημα μεταφρα-  
σθέν έκ τοΰ άγγλ ι/ οΰ. δρ 2  —  ‘Ιστορ α τεθνεώ- 
το ί, μυθιστό η μ α , δρ. 2. — Κ ραυγή τ ή ;  π αρ ά -  
φρονος, μυθιατορ'β Ικ τοΰ γαλλ ικού , δρ. 2 .— Λ ή -  
σ τα ρ γ ο ; Λ α ϊε ιτναγή , 6 π ι ’Ερνέυτοι» Κα'·ενδή, 
δρ. 4  5 0 .— Μ νηστή τώ ν έκατομμυρίω ν, δρ. 5 . — 
Μ εγάλη περ Ουσία, νεώτατΟν μυθιστόρημα, δπό 
Ξ α β ιέ  δέ Μ οντεπέν (τόμοι 2.) δρ. 3 .2 0 .— Μ-/ϋρο; 
π ε ιρ α τή ;, μυθ ισ τ'ρ ημα  δπό Λ. Νουάρ, (τ  μοι 3.) 
δρ. 4. —  Μ αρκησία Γ α βρ ιέλλα , μυθ.στόρημα Ι 
ουλίου Μαρύ. δρ. 3 .— Μικρά μ ήτηρ , δπό Α ίμ υ·  
λ ίου Ρι^βοΰργ, δρ. 4 .— Μ εγάλη ’Ί ζα , ΰπό ’Α λε
ξάνδρου Μ πουβιέ, μ ε τ ίφ ρ α σ ι;  Ικ τοΰ γαλλιχοΰ, - 
δρ. 4. Μ ιχαήλ Σ τρ ο γ κ ύ ; άπο Μ όσχα; ε ί; Σ ιβη
ρίαν. συγγραφή Ίονλίου Βίρν, δρ. 2 ,5 0 . —  Πάσ
σ α λο ; τοΰ θανάτου, μυθιστορία Ικ τοΰ γα λλ ικο ύ , 
δρ. 1 .5 0  —  ΙΙάπισσα Ιω άννα, μεσαιωνική μ ε 
λέτη , δπο Έ μ . Potiou, έκδοσι; μ εγά λ η  μ ετά  
ε ΐσ α γ ω γ ή ί, προλόγου. άπαντήσεΜ< ε !;  τή ν  έγκ ύ-  
κλιον τ ή ;  ίε ρ δ ; Συνόδου κα ί Ιπ ιστολώ ν ένό; Ά -  
γρινιώτου, δρ. 2 .—  Π .κουίλο; Α λ λ ία γ α ;,  μ ε τ ά -  
φρασι; Ν. Δ ραγούμη (τόμοι 7) δρ. 6 . —  Τ ελευ
τ α ία  ήμέρα καταδ  κου,δπό Β 'κτωρ « Ο ύγκώ,δρ .\ . 
A? Συνοικ ία ι τοΰ Λονδίνου δρ. 2 . 5 0 —  Τα Μυ
στήρια τών Χαρεμβών, κ ατά  μετ~φρασιν Κ λεά ν-  
9ου; Τ ρ ιαντάφυλλου, δρ. 1 .7 0  — ‘Η Έ λ μ ά , ί^τοι 
σχηναΐ έν ’Α να το λή , (τόμοι 2) δρ. 2 .2 0  —  Τά 
τέκνα τοΰ Γράν, δπο ’Ιουλίου ΒΙρν. δρ. 4. —  
Έ  Γρύλλο< τοΰ Μ ύλου, ΰπό Πονσών δέ Τ εράΐλ, 
δρ. 2  2 0 — Η Ά μ α ξ α  ’Αριθμό; 13 , δπό Ξ αβ ιέ  δέ 
Μ οντεπέν, δρ. Γ). Έξ μολογήσει; ένο; Τέκνο» 
τοΰ Αιώνος δρ 2 .2 0 . ’Ε π ιστολα ί μ ια ;  Μηδενι- 

| τρ 'α ; δρ. 1 .1 0 . — Ή  Μοσχομα'γ*α τώ ν Παρι- 
j σΐων , δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 2 .2 0  —  ‘ Ιστο
ί ρία δυο Μ ελλονύμφων, ΰπο ’Αλεξ. Μανζόνη 

(τόμοι 3) δρ. 4. — Ό  Κ αμ π ο ύρ η ; τώ ν Παρισίων, 
δπό Πώλ δέ Κοκ δρ. 1 .3 0  — Τ ά ίχ ν η  ένό; Κακουρ- 

| γήματο< Sp. 2 .7 0  —  Κ λεοπάτρα δρ. 2 .7 0  
—  Τά Μ υστήρια τοΰ Κ όσμου, μ ε τ ’ εικόνων 
δρ. 1 .7 0  — ‘Ο Ιω άννη ; άίνευ Ιπ ιθετου (τόμοι 2 )  
δρ. 4 . 3 0 —Ή  Μ άμμη (τόμοι 3) So. 6 .6 0  — Περι
οδεία έν Ηερσ'φ, μ ε τ ’εικόνων δρ. 3 .3 0 .— ‘Ο Περί 
πλανώμενοε ’Ιουδαίο;, μ ετά φ ο α σ ι; Ν. Δ ραγούμη  
δρ. 5  - ‘Ο Μ αΰρος Π ειρατή;, μ ε τά  πολλώ ν εικό
νων δρ. 4 .5 0  —  Ή Ατρ,σταρ-χο; Γονή δρ. 4 .5 0  —  
Οί Τ ρεΐ; Σ ω ματοφύλακες, δπό Α Δ ουμα δρ.4 30  
— Μ ετά εΓίοσιν έ'τη (Σ υνέχεια  Τριών Σ ω ματοφ υ
λάκω ν) δρ. 5 .3 0  —  Τ ά Μ υστήρια τοΰ Σ υζυγικού  
Έ ρ ω το ; (έκδοσι; Β') δρ. 1 .7 0 — ‘Η Β ασίλισσα τής  
Κ α λ λ ο νή ; καί ή  Π ριγκιπέσσα Σοφία (τόμοι 2) δρ. 
2 .2 0  — ‘Ο Λ υκογιά',νης ( τόμοι 4 ) δρ. 5 .3 0  
— ‘Η Μ αλβ'να ζρ. 1 .6 0  — Λον Κ ιχ ώ τη ς, μετά*  
φρασις I. Ίσ.δ. Σ κυλίσση, μ ε τα  1 3  εικονογραφιών 
δρ. 4.

Τ*κογραφ§7ον XAnc Προασηίον αριθ. /0


