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Ο ΕΡΗΜ ΙΤΗΣ
ΗΘΙΚΟΝ ΔΐΗΓΗΜ  \

( Ε* τού Γαλλικού).

Κ Εφ. Α’.

Ο Πύργος ιού Ba.lioGipvov.

Κ αί’ η» <πογήν το σΰοττ,μα ιώ ν εΰγενών χα.τεϊ- 
χ·ν  άχομη ίν Σουαδίχ τή; Γερμανία; τά  πολυά- 
ριβμα έχεϊνα τιμάρια τά  χοομοΰντα τή» χώραν, 
εζη iv τω μεοψ του Έρχυνίου δρυμού ή Μιλάνο; ό 
χόμη;'Ερδϊχο; ¿χ Βχλ.δοβέργη;. μόνον άποόλά οτημχ 
οίχογενεία; aoyaia; χαί ιύχλΕοΰ;· ή δέ συμβία αυτού

ΠΑΝΔΩΡΑ

θ  οδώρα, πρωτότυπον σωφροσύνη; χαί εΰσιβεία;, χα- 
τηγετο έχ τού οΓχου των Στάουρεν, χαί ό θ<ό; εδλό' 
νη7i την £νωσιν άμβοτερων, διότι, εύβύ; άπό τού πρώ
του Ιτου; άπεχτησαν τέχνον, δπερ Ιόιδε τά ; χχΛλ:· 
στα; ελπίδα;.

Ό  μιχρο; Ό δω ν χαβίς-α ευτυχιι; τού; γο*εί; του, 
ϊν α 'ο ; ών χαί προ πάντων ιΰάγωνο; εί; τά μαβτ,μα- 
τα τή ; εύσιβείι; χαί άρετί};, ατινα έλάμξανε παρά 
τ ί ;  μητρό; του1 δ δέ’Ερρϊχο; ενησχαλεϊτο χυρίω; νά 
τό* παραοχιυά'η εί; τά ; ς-ρατιωτίχά; άσχήσε·;, άπο 
τελούσα; τότε ούτ ώδε; μέρο;. τ?,; ιπποτιχη; άγωγη;.

Οΰτω: οΰδέν έλείπετο τ?,; εΰτυ·/ία; των δυο ουίΰ- 
γω-, οΓτ.νε; άποοεΰγο«τε; τά ; ηδονά;, ώ ; Ιχανάσ νά 
ταράττωσι την είρηνην τού πύργου των, άπελάμσχνσν 
μόνο* τήν γλυχεΐαν έχείνη» γαλήνην, ην δπχεε ι εί; 
τ ψ  ¿υχήν τού άνδρώπου η άσχησι; τών προ; Θεόν 
χαδηχοντων* χαί προ; τούτοι; έτερποντο χορηγούντι ;  
προ; τού; ΰποτελιΓ; των γενναιότατα; εύεογεσίαο.
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Φίλου; ι? /θ ν  ολίγου;, άλλ* οί*φίλοι ούτοι ήσχν ίχ -  
¿ελεγμένοι μεταξύ τώ* μάλλον τιμωμένω» παρά τοΓς 
πίριξ εύγενεσι.

Ευδαίμων εί; τήν γωνίαν τής ήσυχου εστίας της, 
ή οικογένεια τού Βαλδοβέργου ήν εύδαιμονεστίρά, όταν 
τερπνό' έαρ ήρχετο άποδιώχον τάς χρυερά; ιοΰ yet· 
μώ 'ο; πάχνχς. Μετά πόυτ,; γλυκεία; εύχαρισηήσεως, 
όχόμη; συ<οδευόμενο; ar.o τόν-ϋόν καί τήν σύζυγόν 
του περιεπάτιι τότε επί τεΰ δωματο; του Μύρτου, 
άχροώμινσς μετά προσοχή; τών κελαδημάτων Tf'V 
πτηνών, του βόμβου τών μελισσών, καί τών μυ 
κηθμών τής αγέλη;, φαινομένων απάντων τι £,οΟ?ε 
τήν φω-,ή» των Γνα έξνμνήτφσι τήν επάνοδον τή: κα 
λή; ώρας! Αΐ καρδίαι των τότε συνιχι.οΰντο, καί, 
στρίφοντις τά βλέμματά τ^,ν πρός τόν ού. ιν :ν , ηυ- 
χαρίστουν τή Οείαν .αγαθότητα, it*  τ ο ; νάριτβς ά; 
τεί; επεδαψίλευεν.

Ο ιππότη; λαμβάνω» τέ τεκνον ίπ ι τών βραχιόνων 
του, τφ  ¿δείκνυε πάντα τή ; αν*γεννωμε η; φυίιως 
τά θαυνΑσια, χ·Α ιφ  Φμίλει tpi τή; .:·/.το'ίυν μίας 
τού Δημιουργού. Καί -.ό μΐν έ/πεκλ.ηγμέ/ον ποιΐίο. 
¿σταύρωνε τά ; μικρός το« χ : ,* ς ,  οί δ’ <ΐτ«χεϊ 
γονείς εκα'λφπτον αυτό μέ φιλήματα >αί *0  ά έοΛ 
δον τά ; τρ φέρω: ρτς θωπείας, 'ϋ τα -  δ’ ci ύ .οτε 
λεϊς τού Κόμητος εώήρχ -,ντο εί; τ α  μαπείν· -  ν έν 
διαιτήμ^τα, έλεγα» πνό; γυναίκας τω ,· «Σήνερον 
Γδομιν τον άγιδ ίν  τ,^ών ν ύ:>. ν περίπατο'· τα ¿πί τοδ 
δώματο;· μιτ'* πέ η; μά; έχαιρέ ,ησεν άγ Οό.,.τ-.;! 
—  Ό  θεό ; νά τον ϊίά^γ;, ά ιεχρ.νο;,. txtb-'t. χ 
ή χ ά ι ς  αύτοΰ νά ή /j  μετά τή ; συζύ',ιυ. του 
καί άπάση; τή ; είτογενεία; εότοϋ !»

Ό  ΌΟων :*χ:ν ¡.ελκύτει .-6/ ηττο* ή οί 
του τήν οο.;.πά3ειαν ιών ύποτ,-λ:-·»’ κτύ-τι. δ

.  :κνο^

I

τά θέρος, εις ο πτιτοτε έ - ό η. πτρ .··, £.·* 
παιδία των πέριξ χωρίων »» ο ή  

¿„„Λ.. ;  '·,·· . > λ ... '*· *αγρώντων
να παρα του
και τα διένεμε

• U..OV

πατρ;ε το*.

•εις
·- ίΤ >  

.ο τά
¿L·-

έ 'ή α ι  τ.ά τ 'τ ε  ο·' έ· ί - 
δράγματα ό.,ίγα j-r.'yj..: 

T-ο εί; Τ ίύ , νέο.ς οτα
χυολόγους.

T a  δ έ  φθινόπωρο· απελάμβαν.ν ««.·, *ν δ.· ν: ν.ε'ά 
σεων^ τότε ητον ή ι,.οχή τού χυ.η,ίου. κΛί ί  Έ  ,. ·.; 
ουνωδιύετο σχεδόν πά-ρβτε εί; τάς ¿iS;- ;  '.'ύτοϋ
από τόν υιόν του. δν ή1' '  >ν ούτω να ε*.*6;. .· ¿«..ΐι* 
ε ίςτάς xaxor.. 5είας χοι τ;ΰς π:νδ«·.-οι·ς. Μ .-μ πίον,ς 
χαρά; ή αγαθή θεοδώρα ε’σ φ ιγ .,, εί; τ . ;  ·*.}■ ς'
τη ; τόν υιό' τη ;, ¿σ.στρόφίντα σώ ·, καί _ - , , Πό· ί 
ση; εύκρεεχείας ά.;. -.ε: ό Κόμης τ .ι : :, 
γενναιότητο: καί τώ / πρώτων α .. ;ϋ

διεξελίστβντο ι{; τά δϊση,χαι τάς χο ιλ α ί« , ώ ; του 
κιραυνοΰ ό μικρός πάταγος.

Μετά δέ την Ιλευσεν τοΰ χριυώνος,δλοι αί όπολαύ- 
οεις τή- ίί.:ο',εν»ί ς τού Βοελίοβεργου συ-Γκεντροΰ-το 
έντός του. πύργο* τη;. Κα: τό έ.·περα; ή μέν θεο
δώρα, άροδ πρ'.σ ‘/χ ε τ ο  εί: τό παρικχ'ήτιον S κατ’ ι 
διαιτέραν είίάδιιαν, ό ι*ρ σεν εις τήν θ:θρήτοΓα, 
ήργάζ-το κ αημένη έπι τ:ΰ  τά  τ,τος, ή ίύ ·λ*;ν ά 
σματα 0Γ9φχιυτι ά καί ουνώ'.ίΛι ·νύτά «έ -.ήν κ 0α· 
ραν τη;. Ο δ; Κόμη;, έπει ή, φ .ω* έ . : ocD σώματος 
πληγβ;. δώρα αρχαίων μαχών. ήΌ 'ν-το  τό ψϋ- 
χ> ; π.-ρίσοότερον, ¿0 ρυαίνΓ-,ο παρ'’ τήν ίστίαν, 
»α’ όιηγ'ύ ε-ος εί; τον υίόν του τά  ά Βραγαίήιατα 
κσί τάς !ρετ*»; τών προγόνων το«, ώρελιιτο καί £ξ 
αύτών τώ< έλν/ίστων συμζιδ., ό: '.· ί .* τω  έμπνεύτη 
τήν άγαπην τοδ θ ε  0. καί τήν ,>:τι φρίκης άποφυ·|·ήν 
παντός κ·*'νΰ. Διέχοττ« II «-.ό ααφ:> εί: κοινόν τσς 
8η·|ή ;·ι; τ  υ, tw  τν>η δλίγ.-ν κα.βν <5,.ίτη»· ε ί; τό 
προπατο^ νόν αύτοΰ κ πεΆον.

Ή  οικογένεια ού:η, προ:φ
τελεί; αυτή , τΓτιντ: ίχυνον κ 
πρό; ύτεραιπι ίν τηκ, ή το σε?· στή κα· 
γ έ -f: τού; π ;ρίξ άρχοντα;, καί τ ; ι  ίχ ;« ;α  ¿λίγα; 
(τ.τ’ ούτων - , ·’ ει·' «»' ί  τ  τοιούτη ήτο τού Κόν,ητο; 
'« όργή ·Μή ¿τ νμ·.*, ί/.εγε, ν’ όρέτ>·Λ; εν εί; τού; 
ανθρώπου;, 'πειδς άοαφτρο; εί»» ή κριτές τ. ν, 5γ,ό 
ταν ή υ νώδησις ήμών άναχούηται, τ,'<.η:οροροΰ>α 
ή ά; οι: έ’ίεπλτρώσαμ-ν τό καυήχόν μας, καί ά;

ΓοοπτΟώμ ·/ νά ή ,ε θ α 'ω  Ο ώ αρκστοι. '-Ιαχα'ριοι 
ΟιΑνμιν ει;9νΐ πάν-οτε. ¿τν ό θ .ό ;  έςι ;it■*' ημών,χαί 
άν ή· 1?; ρΓ,ινώι εδα ίλ.οχ^ήρβς εις τή ‘ είαντουπρό- 

νοιιν. » Ai·» ε-αυ : δ’ έπα·αλαμβανων έ<άστοτε τήν 
«ρνήντ ύ ;τ · χαί «{; τον Ό0ι·*να, Γνϊ καί ούτος τΰρη 
ίν . υ-ή 5 .· δύτΓρ-ν παρηγοριάν ¿ν ήμερα:; δοκιμασίας.

Αλλ' έτ.νλ.ε τ-σνίως πε.ίπτωσι*. *ο0 ήν έπραγ. 
ι,ο. .ρ· οίη εν !. Τδρίκος τ :ύ ; λόγοο: τ . ·>. Καί αύτο; 

ώ ; π<·* ετ οί ν·;άπώντ;ς τον Κύριον, έπρεπε »ά δοχι- 
μσοοη δ,ά τής Γυττοχία;, >οί ώ ; χρίτ-ιαιό··, έπρεπε 
νά cf ") τόν σταυρόν τοΰ Ιιυρίου του

Ο 'ίπ ιό τ-;; itCTp χος ό Φ ίλσάγχειμοι,Ίντ: άρποζ 
• ί  τκληρός, : ρό πόλλοΰ ήδηώχεν άδίκ υ: ας ώσιε; 
ε'πίτ.υν εί; ·βύ; άρχοντα; τή; ϋαλδούέργη; ά·.η:ου 

• γαιών '  ή δ νάμενο- δε να ύποχρ-ώοη j·,’ άπι:

ι ι ;  τ-υ ; «πσ- 
ύτ· τό αίαά των 

εί,· ίλου; έν

νια. χαί 
S i ■· ¿ τ . . ν

λί»ν τό ν ’ίίρρι-ον Γνα ο::ραιτη0ή τή: κατοχή; ούτών, 
•ίτ.συγεν ε:ς τήν βίαν, χνί πολλόκις έλοηλ- τησε τά 

'~'h ■■ · *: τολ άγαδ;ύ ε.-είνου σρχγγοΰ, κ ί ¿πυρπόλησε 
ιά . άποΟήχν; του.

» Έ φ '.ο :  αντέταξε βίαν ·ί τήν βίαν, καί. α,ου

Κατ' έτος μετά τόν τρύγε τόν ό ί. L ·ς έόνί*
ποσιον *ι; τους οπο ν 
πύργου έτίδεντο τρά

‘-ί του.'
ουμ

να π:οσυΑ·.α τ·.·ΰ
.ε ι ϋ/.-ηριι; ο ..ητών, ό δε

Κόμης καί ή ού£υ, ός του ε'κάδη'το ι- 
προκρίτων τή; r  .:χώρο«, έν φ  ό 'ΤΓ ν £Γ·. .,s μ 1 
τά παιδία τω». Ά ν . .  ίδμη:οΐ ,π .orioc ; έ μ ν ν τ ο ι ί ;  
ίγείαν τών άγαμων Κ -•-ίων., και «ί ä -ευτ -·Λ{*:. ί::-  
«ράζουσαι τή* εις α ιύς άφο σίνοιν >.«ί τήν χαράν 
τών σ υμ π ο σ ια σ τώ ν , ,.κί άντηχούμεναι εις τά  πέρ:ς,

ή: τούς άπεστα'λμένους ' κατασκό ου·. τοϋ Λ:ε. 
τρίχ υ, ήλπισεν δτι δύν-τυι έκ νέο« νό £ήοη έν 
είρ',νη, οτε ! ί  .πότης Φελσάγχεεμο; ά ε-άνη εις 
τ» π κ ιξ  τού Πύργο * έτι κεφαλ.ής πολ«αρ:ίμοτερου ς ί-  
ο:υς, κείή ;ξ»το νά λ σ«;αγ«γγ, κο: κατερημώνη πά ■ 
σαν ττν χώραν.

Ό  Κόμης προσεχίλεσεν λου; τούς εις αύτόν «πο- 
τελεϊ,, κοί έν τ φ  αμα πδσαι οί αύλαι του πύργου 
εκληρώδησ αν άνδρών ώπλισμένων καί έτοιμων 
νά ΰπερασπίσωσι τό» Κύριόν τω». Τέλος έράνη και δ
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'Ε^^ΐκος αύτός έν πλήρη πάνοπλη , χαί έκατέρωθεν έ
χω » τήν θεοδώραν καί τό» Ό βω να. Ά ναβα ; δ εί; τό 
«ρό τής εισόδου άνδηρον, ώμίλησε πρός τό στράτευμα 
του, κ«ί έπενβύμειεν εις τούς υποτελείς αύτοΰ ότι τό 
ίδιο» ούτων συμφέρον, κ*ί ή πρός τόν χόριό» των 
άφωσίωσις άεήτει *ά μεταχειρισδώσιν όλην των τήν 
γενναιότητα, αντιτασσόμενοι δκίρ τβδ διχαίου εί; 
άξιώσεις δολίου ιππότου.

Ό τ α ν  δ' έπαυσε όμιλών,θορυβώδεις ά»ευφημίαι αν
τήχησαν άφ' δλων τώ* τάξεω ν ποτήρι* δέ πλή*η 
■άφθόνϊυ οίνου διήλθο» από χ ι ιρ δ ;  εις χείρα,καί πάντες 
«πιο* εις υγείαν τοΰ αρχηγού, καί εις τήν νίκην, ή* 
ό θεό ς ήλελε* ¿»αμφιβόλως χορηγήσει r ij άγαθή με 
ρίδι- έξήλθσν δέ μετά τούτο τής αύλής Γνα ταχθώειν 
ώς εις μάχην £μπροαθεν τ ή ;  πόλης τοΰ Πύργου, ένώ ό 
Κόμης άπεχαιρέτα τή» ούξυγό» του καί τόν υίόν του.

— Μ ή κλαίετε, |το ϊ; λέγει με φωνήν τεταραγμένην 
όταν ίγώ  · έ  πολεμώ τού; έχθρούς, δέεσθε άμφότεροι 
εις τόν θ-:ό» ινα εύλογήτη τά  δπλα μας. Έ λκ ίζω  δέ 
δτι πρό τ ή ; δύτεως τού ήλίου θέλετε μέ έπανίϊει έν 
τώ  μέαω οας ύγιή και άίλαέή. Ά λ λ ’ έάν δ Κύριο; 
διατάξη] ταΰτα  άλλως (έπίτρεψόν μ «  θεοδώρα τάς 
άβευκτοίας ταύτας ιδέας), έάν 8έ» μέλλω νά οέ ίδω 
πλέον, όταν δ άγγελος τού θανάτου οέ έγκαταλιίψη, 
όκεσύρδητι εις τά  δωμάτιά σου *αί πρόσρερε σπον
δήν τώ* δ*κρύω* σου εί; τδ* ίιπομείναντα δι’ υμάς τήν 
■γωνίαν σκληρού θανάτου' άφού δέ κλαύσης ίχανώ;, 
τδ τε , ώ  ! τότε δψωσσν τού; δρθαλμού; «ίς τδ» ούρα- 
νόν,χαί μεθ ύποκλίσεω; βαθείας πρό; τήν θείάνΤου Θϊ - 
λητιν, άφέθητι εις τήν εύσπλαγχνίαν του, καθότι 
μόνος δ θ ε ό ς  έσται τό στήριγμα καί 0 πατήρ σου* 
2,τ ι  δήποτε δέ κάν σοί συμδή, μή ληαμον^; ποτέ 
δτι ούδέν γίνεται έπί τής γ ή ;  χω ρ ί; νά ήνε προω- 
ρισμένον άνωθεν! Έ ά ν , μετά τόν θάνατόν μου, ό 
Ιππότης Φ ιλσ ά γχειμ ο ;, χαταχρωμενος τ ή ; »ίχη; 
αου, τολμήση νά προαδαλη τόν Πύργον μ α ;, έγχατά· 
λειψόν αύτό» μετά τοϋ τέχ·ου σου, καί βεβχία εί; τήν 
θεία» προατασί*», »ώθητι εί; τδ  δάσος· έχει θέλει; 
εΰρει καρδίας εύεργετιχάς, α ίτ ιν ι; θέλουσι νομίσει 
«ύτυχίαν χαί καθήκον των νά προστατεύσωσι τή» ά- 
τυχίαν σ«ς. Είνι άνωφελός νά σ ίί ύπομνήσω τήν μέ 
ριμναν, ή» χρ ιω ατεϊς εις τό  τεκνον αου" όμίλει εί; 
αύτό συνεχώς περί τοΰ πατρό; του, κ*ί έτ ι ο«*εχέ 
στερον περί τοΰ πατρό; του τοΰ έ* ούρ*νοΐ;. 'Γγίαινε 
λοεπό», ριλτάτη θεοδώρα, σέ παρακαταθέτω εις τή- 
θείαν πρόνοιαν· ύγίαινο χαί δέου υπέρ έμοΰ ίν  χαιρώ 
τοΰ κινδύνου, ·

Έ νταδδα δ Κόμης ί·ιώπη»εν, ή δέ Κόμησσ* 
δυναμένη »' άποχριθή από τά  δάκρυ* χαί τού; λυγ

πης *ου· άγάπα αύτήν πάντοτε, ώς τήν ήγάπα 5 
μέχρι τουδε’ χα ί, δταν μάλλον ήλιχιωθής,

-TÄ καί τό /T-rAi.v.··* τη«· άναπόλεΐ

μους, έκρυψε τό πρόσωπό» της ε ί ;  τόν κόλπον τοΰ
συζύγου της,

—  Καέ σύ, άγαπητόν μου τέχνο», έξηκολούθητεν 
Κ όμη; λαβών τό» Ό δω ν* άπό τ ή ; χ ιιρός, μένε πλη 
σίον τή ; μητρό; σου, Γνα τήν παρηγοράς. Ό  6ρα- 
χ ίω ν σου εί»ε είσετι πολλά άσθινή; καί δέ» δόναται 
νά φίρη τό ξίφος. Έ άν άντί τ ή ; νίκη; άπαντή-ω τόν 
θάνατο», καί ή λύπη τ ή ; μητρός σου ¿ί»* δι’ αύτό

αυτήν τό προάσπισμα και τδ στήριγ'μ* τ ΰς 
άδιαλείπτως εις τόν νοΰν σου τάς νουθεσίας' , ιο') · 

δη γονάτιτον, τεκνον μου, νά λάδης τήν εύλογιώ/ 
μου. ΕΓΘε δ θεός νά ήνε μετά σοΰ εις πάσας σου 

άς περιστάσεις χαί νά σέ δδηγήτη εις άτελεύτητον 
ευδαιμονίαν.«

Τ ό πβιδίον, χαί τοι πενταετές τήν ήλιχίαν, ένν^ει 
καλώ; τήν έννοιαν τών τελευταίων λόγων του πατρός 
του χαί έχυνε θιρμά δάκρυα' έκλαιε δέ μετ’ αύτοΰ καί 
'  θεοδώρα. Ό  δέ Κ όμη;, σφίγξας άμφοτέρους είς 
τ ά ; άγκάλας του, έπήδησε τήν κινητήν γέφυραν τοΰ 
Ιόργου, και ^ιφθιί; έπί τοΰ ίππου του, έδωκε τό 

σύνθημα τή ; άναχωρήσεως, καί μετ’ ¿λ ίγα ; στιγμάς 
όλος δ στρατός είσέδυ είς τό δάσος.

—  Ό  θ ε ό ; νά τούς συνοδεύη, είπεν ή θεοδώρα 
είς τόν Ό θωνα, ά μ α  έπαυσε »» δλίπη τόν Κ όμητα, 
καί έμειναν μόνοι έντός τοΰ Πύργου. Τέχνον μου, έπ ι-  
χαλεσδητι τή» θείαν βοήθειαν δπέρ τοΰ πατρός σου, 
καί δ Κύριος θά είσαχουση τήν δίησίν σου, διότι άγα - 
π^ τά  πα ιδ ία .»

Τ ό πσιδίον, ίγονάτισεν είς τούς πόδας τ ή ;  μητρός 
του, καί άπηγγειλε μέφωνή» διακοπτομενην δπά λ υ 
γμών τήν προσευχήν ή» ίλεγεν υπέρ τώ* γονέων του. 
— Α ξιόλογα, τέκνον μου, τώ  είπεν άκολούθως ή θεο- 
5ώρα σπογγίζουτ* τ ά  δάκρυά τη :, δ πανάγαθος Θεό; 
επακούσας τήν δίησίν *ου, δίν Θέλει σέ στερήσει του 
πατρός σου ! ώ , έσ· πάντοτε άγαθός, και ούτω Θά 
ύνατσι πάντοτε νά προστρεχη; μετά πεποιθήσεως είς 

τήν θνίαν πρόνοιαν.»
Μόνη δέ μετά τοΰ Ό θω νο ; είς τά  δω μάτιά  τ η ; μετα- 

βασα ή θεοδώρα,ήθίλησε διά τ ή ; Ιργασίας νά απόσπα
ση εαυτήν άπό τήν αγωνίαν, ύφ" η ;  δλόκληρος ή ψυχή 
τη ; έκυριεύετο. Έπανέλαβε λοιπόν τό ίργον της δπερ 
ήν ωραία τ ις  καί μαγευτική είχώ», άτελής ίν  μερει, 
παριστώσα τόν Πύργον τοΰ Βαλδοδίργου καί τήν ζω* 
γραφικωτάτην αύτοΰ περιοχήν.Άλλ’ίν  τή  ανησυχία της 
τή έφαίνετο δτι ή χωρογραφία αΰτη, ήν ίπροσπάθει 
νά τελείωση, ήτο» ά»άμνησις μάλλον, πραγματικώ ; 
μή ύπάρχουσα. Δάκρυα ίρόευσαν τότε άπό τους ο 
φθαλμού; τη ;, χαί ή είχών έπεσεν Ιχ  τής τρεμούσης 
χιιρό ; της, ώ ; νά μή τή  ήτο συγκεχωρημίνον νά 
τελειώση τδ  έργον έκείνα.

Πολλάχι; χα τ’ αύτήν τήν ήμίραν. τήν πλήρη Θλιβε
ρά; άνησυχίας, ανίβη είς τά  υψηλότερα μέρη τοΰ 
Πύργου ί» ' άναχαλύψη μακρόθεν τήν οδόν, δι' ή ; έ
μελλε νά έπανέλθη δ σύζυγό; της, χα» πάντοτε κ α 
τέβαινε τεθλιμμένη, καθότι δίν έβλεπε τ ι  ίπ ελ π ί-  
ζω» βύτήν περί τή ; έπανόδου έκείνου, δν άνησύ- 
χ ω ;  ίπρό,σμενεν. Ή  αγαθή καί χριστιανική ψυχή της 
ίΜιλεν ΐιποκύψει ΰπό το βάρος του φόβου χα : τών 
θανατηφόρων τη ; ιδεών, έν  ή χαρηγοροΰσα τού; τ ε 
θλιμμένους άληθινή θρησκεία δέν τήν ύπεστήριζι. 
— Ν αι, έλεγε καθ’ εαυτήν, ό Κύριο; προνοει δ:’ ήμδς, 
καί δ ,τ ι ήδη ί  ΰίσριψε ’» γείνη, είν; διά τήν ευτυχίαν 
μμ;·» Προσκυνήσσσσ ύέ ί.»ς εδάφους ί/ώπιον τής

βαθύτατη, προσπαθεί νά τήν άνακομφίζης διά Τήςάίγά Ιείκόνος τή ; Παναγίας, είς ήν έΟετιν όλας τ ά ; έλπί-
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oa; τη ;, ¿»εχοκ,ΐίτο,-τή* ίεί-αν βοήθεια» με*ά »¿ας /.«i 
«ολλής ζίσεώ;' χαί μετά τή» εγκάρδιον τχύτην 
προσευχή»ήσ.θά·θη παραμυθίαν τινά ε,ίς.τά βά?η τη;
ψ υχ ίς « fe» »

Προ; τά ¿σπέοας ^θεοδώρα περιεπάτιι μετά β® 
Ό ΐω ν ο ; εις τσ πέριξ τού πύργου' ή δροσερά ' αυρ,α 
τή άπιδω'.Ι véflf; ftiw»»«^-  ̂» φ .τ^ τ ι ηρχι-■- *ά συ λ- 
λέγη ¿»θη,δι’ ω» έπλεξε στέφα·ον συνδεουσα αύτά μ*?? 
κισσοί,— 'Ο,τανί σύζυγρς^ου ώρα-έλβ», ί*εγε χ»θ έ- 
αυτή». θέλω τώ προσφέρει τ&όναστο/.ιαμσν τούτο» tä?  
οθι vor, ώραν.. Βιδαίω; φ χμσ.χον ηώ» evOiwj τούτων 
ét'n·. -ον ευχαριστήσει μαλ.λφγ,;-4ρ’ 
β τή3ΐ; νικητή/ στέφανος δάφνη; προσφε.όμενρ; ϊίς  
αύτΐ·/ δ.πό τοΟ_Λΰτοκράτορ«ς.·.» ·;. ,

Ά π ό  XQttfcXisJ%& ttfró it ;*«P?X«ÍW^
μέχρι τή; π'εδιάδο;' E<tf¿-£ΐς, -τήν είσοδον δατφυ; ι>- 
λατώ» ϋψσίτο έκπρεπέ; ,ιι παρχκλήηον όπό τεσσά 
ρων OiJasiy τχ ια ^ό μ ε^ν ..'ttnw w oT T ,; Αίοδ μέρου;
“ ‘H S u  M b f r uÍI8$)jM afW c A i
ται τή» δείαν βοήθειαν, πσφεκίνησαν την Κόμη σαν νά)

Λ ·---·

τόν υίόν τη; εις VÓV λιΐμών'α νά 'παίζ^ μέ 3όσ 
χοντα ¿xsLrtav άρώςια. ]l v ..

ΚΕΨ . B'·
¿ 7  ■? ; s J j » A '  . » « « O O *  » ¿ τ  ·χ .>  > τ  ώ 5 « » β  v - t T  ν ω  v

·. idtjiY-ncfiit mMitíis ¿^»
criTC '. t Ís  ;'üÁiTfaú ;« x  ;j» ' ¡ n  .vor 

; 0  xúpi:,; είϊήχοοιε τήνΝδί·ηϊίν σου, ι·.τ|ν ó. ’Epfí- 
.XfcS ri; τή»:σύζυγό» .του·, πηδώ» ,»ηΐί τού ίπποι», του , 
<?i τώ τήνιε^  τί-φΐήδός το»· ó εχθρός μ α ;
έ/:κήθη καί ΐδ:ύ μέ βλέπει; μ,γιή χαί άίλ«θή έπανίρ- 

.χόμενον εΐ;./τάρ, βγχάΑίτ, ,οοο. 1· ;̂ .μόνην τήν öitav 
βοήδευν χρεωθούμε». φήν .-¿γ,αβήν έ/.βασι» τήςτ άπο- 
/ίιρήσεώ; μα;,, χαί ε·.; ,μόνην οοτήν ·πρέπ*ι νά άπο- 
δώσωμε» τά ; εύχ«βΐατ·£;..μ,ας·. Χρ'-ω-τοΰμβν όμως 
ήβ/ΰ *as. et; τον ,εύγενή τούτον ιππότην, όςστι; ήλ
θε  ̂ προ; g :τ /^ ία ν ,μ ^  ρΐρτρα^ρώ,τβιρτονί^ίχίηταν 

ϊ·»Υΐ?ϊ5δ # h V<*βj<Äir ι4χ«( v?V ;1 ΐμήνν 
vt7υ y;I ίΛ , Ι ^ ^ ΐ '* ó^ f  Κόμη; ηαροοοίϊα*« 

εΰ. "ήν θίβδώρα* τ?ν ΐΓκότην Έοίλδίρτον, όοτις.μα- 
6ών τήν άπατρέπ«*» ifosap.Toa Δ ετ^ίχΜ  ήλδ«
τ :T T O ^ r ^ f W ’i í ^ ^ e f  ̂  ‘? ίνΓ0/̂ '  « -0  ϋ«λ-

i«  ·Τ ·Μ  οοιΛί ¿C7 οω.τνί οϋτ έ ;τ  :τ.
fff'aí?:. « έ · ,  Χϊί ϊοήχε| Α ? ' ^ 5 « ^ ; χ ν ό ^ ^ ^ < έ  =ε:ορ0η, ή θ ί ίδ ώ -

ca. t«rífew  *ίΐ0
^¿••* fr*«#!er«8ß 'e> r íH 'w eñivovi .vsii*ta Π ' ΐΑ < ! ψ ^ έΛ * ^ Η » ί» < έ ΐή » Λ, ί » ? ^ ^  ¿M W «

Έ ν τ ο ; τ ή ;  ίχ /.λητ· / :  ρ’τ / ί τ ο  τ.ο /οτελή; ιίχ ό »  Γό μ εγ α  ά . κ/.λ.ντρον εχείτο  τορ  ν την : ; τ . ϊ

χοιερωΐειτ* παρά τοο Κόμητο;, ήτι'ς π«ρί*τα . τήνΙ.εμβοοονεν βμτοδ.. έ~. άοχβ.α; καρο'.νη; ή
ÄJttou! *" *i  —  -------

α ? ιε    _ _  _ (
μητέρα τώγ 0,λ% ω ν:ίχ?ο5'ϊν άνά χεϊρα; τά 
βώμα TOJ u'oo το.ν^ωηρά,- «a* :TÓj
οαότην έ - ;ο τ ·4 θ ΐν , |ν ^ ^ ν , «'-ύνατον νά

i !—ÍTj .iI — — »— —· ’—  *

: : :
ττροοδλέψη τ : ;  εί; αόηή^ καί νά- μή αίιβανβή ουγχίνη- 
β;*. ενδόμυχον. ΊΙ^δέ Θ ιοδί^α^ποοοπέτιοα ενώ” 
αύτή;,— Παναγία μου, είκεν, βί Θλίψε;; μου ε; 
μηδέν, οογερινρμενα·. .μρέ; τά;;ε5ιχά; βοο, ΙΙ.ώ; ÖÖV« 
μα: »ά κιρτπονώμαι ότβγ ίουλλογί^ωμαι όοα ΙοτηΧ 
ÍL· ή -.ι; όΓ-ΐδν-ήΟη; ε ';  βλιψα; Γνα γ 'νη ; πτρή- 
γορο; τών_ τεΟλψ./έ»ων|; 'ίδέ τήν ¿γωνίαν- μοιν-, 
Ägfi-,δεΐςον t j ;  c τό^.νζοχηήρβ,μοϊ τψ τατ«νή·ν' μου 
ΰ.τόκλίΟϊν.είί.τήν θιίαν τομ-ν6έληορν, ήτι; μόνη 8¿* 
ναται νά καρηγορήτη^τόν Χοριτιανόη, χβί νά δ αιχε- 
δτττ) τό : λυκα; τομ .ϊ ! r s - i r » ,ντ

- IL^TÓ^oúrü iito ^ ^ ^ iy ey  εις τόν όρίζοντα ττρβη 
δυομά;, xatjó ¿¿ακο;,αό;ομ ήρχ.'αε νά κα^ό-ττηται όκό 
κοκνής έ^χήη;ί5χτμιζβμ(ν,τ,;.ά ιΐό .τό ξαΘο;.τής «οι 
λάοος: ή δέ ^ιοδωρα ενΤραξ,ε τόν Ό ίωνχ,· «as c«c'-
στρεψεν t i ;  τον *ί.ργ9ν
,-,Παρήλθρΰ δ;'. ίηρρ^.4«0μ.ν;.¿ραι πλήρεις βλιδίρω 

τά τη ; ά.ητμχία;, x ii ό έλάχu to ;  χοολο;  έτάοαττι 
τήν [νόμησσαν, φςοοοοίΡηνπάντοϊ» μήηως σονέίη *· 
τ.ί^/.ταίον τι. ..Αλλά τόλ»; ό ουγκεχυμενος ήχο; τ6» 
7·?/'Γ·νϊ.Υ«ν, ,Β< ήχομτ* μαχρόδεν, προοέβα/.ε καβαρώ; 
ήδη τήν ^τοιμον άχρή» της- άναγνωρίαααα Σε ' τό οη- 
μιΐον τής νίχη;, ε’λαοε τόν Όδωνα άπό τή: χε:ρό;. 
χ α ί εδραμι μέχρι τής εζωδεν τοο πύργου Αύρας εΐ; 
πρβυπίι.τητ:·/ τοο, ουζυγου τη^

μιγά'.ηο α^οοίαν
■w.;. 

9kV**i
 ........μ· .  »»· »-««VKO’V· Λ·--,ρ>·7Τ*νρΐ^λ4"

ήν ΤΟ ;«0?ΛΡΜν,^ί4εί{ρΣνρμ^.-, tlui  ^
... 'Aaoo-Si 3τΐ“ρμ55 ά$ε#αύδηο»ν-χαί έδείκνηοβν, 

ιέκέττρεψαν o o ^ ;i; τ.ληοίον τής^έϊτία ;. Τότα,ή Öto-- 
δώρα έ.ιΰητífesfν .' εί; -τόν, οί^νγόν τη ;, ρερουοα εί; 
μ ί*  τήν μίαν τ χεερ9 τόν άνβ;νο/ οτίφανον, ©ν- «ϊ_ 
■ft πλιξει όρ'ήτπέρας. ε^-δ^-τήν « ίλ η ν ,τό  *ε*ΐη- 
μα εί; *τά ¿.-.ίϊονργ.ήν ίοομεν ¿νατχολρομένην γ»)Υ-ή'

ü im  ‘*#¿f>rfcr~3ty£(P£Pr i í ι Μχ· ia^óttsy'  ;ó4·
ςοο τον α -ε ,^ ο - ,,  ον « π ^ξ α  οήμερμν ίνα ατερα,,ώ^ω 
τ η ν  ε ό - ο χ ή  ? ϊ θ : .¿Γ-άν^δο^ x a p . j q  ^ ? ή μ ΐ ε  ■ :$ * * * &  

ό « ί»  ηριωρίοΟη οιά,τή.. ¿»ρτήνμ:!^. Αέν, εΓνε όλο- 
κλήρω; τετίλίίωμένον, t.a ^ V  &r'/Jf9, ή?-^δομόχω; 
αίιδρνομα» τήν . ο-^γμήν,ταύττ,ν, οέ,ν μέ βνγχωρει νά 
προομείνω^Α.έχρι τής ήμερα; εκείνη;··.βοί -ό «ροιο.ερ» 
λοικήν από ρήμερον,.χαί δίέλω γελειώτει μιίτό βρηδύ- 
τερον, ό.τε ?έν δελω δο/ραίζει .*αί δοιχοέμαν, έργα-
ζομένη ερ; αύηά κροΫ^ς,ίφή/,ίπρμττον^έω; τής; οτ::- 
γμή ί ε*®ύτη;β,  ,ινοτ ;cctX3 óc? };ιπ ;£>χ««υν ότό*

—  Τ ά δ'ίγματρ τής αγάπης σου ανβ πρίς-, 4μΣ 
TavT078,.pt^iixt^A-4«efpí6.iY^|Í4]B!V ά/.λά TO^fr.

« rtfc i& e )Kf 
jλοιπόν αοτό μετ’ ευγνωμοσύνης, καί δέλω ¿ο ^α χη-
ρή’«ί μ*·ΛΡ',Τίί3 ι ί α , ! ' ϊ ^  μ»“» :ρ.' /! C »eCi-r ¿1*

— Σο ¡- χώρησόν μοη ήδη,, Κ όμη ΒαλδοΣ^'μγε, εί «ε» έ 
■Εδελβε?**», Y¿-ó?«ííí»^7'Í^.-«Wl^. # Ái ««ήΛ«?*ν
αί εχβριχαί πράξεις και έχδρομαί,' a l  πρά ρε̂ λλη'Ο ή
δη ενεργούμεναι ̂ ¿/αντίον μου παρά τεϋ γείτηνος.σοο 
ίεπότου.,Διετρί'^ου, χα.ί ιηόδεν ή πρώτη' άρχή τών 
άιζιώσι«ν αΰτοϋ επν τών κτήματοςσα5. ; ; ;.· ,.

—  Ή  ίϊτορία β ο τ η  εχνε δι«ξοδ»κή, άπεχρίβη έ

I’Ερρίκος, χαδότι τό-χατά τή; ο/χογίνειας μοο.μίυο; 
τών Διετρίχων χρονολογείται άπό' (ποχήν πολλά με- 
μαεροαμώην έντοΐίότω επειδή τό έκεβομιϊτε, καΙ.ίί-

ότι ά ήμε.οόιιο: xoxot μας άτοίρ«;*» tÍjo x , ¿ 7 t t  
είνε αδύνατον νά παραδοδώμε» ενωρίς εις τόν ύπνον, 
βελω β.ά; εύχαριατητει.» ·! -

Νε* ξύλα προοετίδηταν τότε εις τήν άρδονον ά»- 
δρα»ιά<! έ»τό; τή< «4?οχώροο έιτίας, καί μετ ί. 
λίγρν ή λαμπρά ταότης ρλόξ. όψωβεϊαβ, - εξηαβί- 
νη»ε τό άϊόν*το}ΐ ρώ; τή ; πολοτελοδ; iu y  jiíac, ζτ«ς 
•δΐ' «λόασοο εκρςαατβ εν τω^μεαιρ άπό τή; ¿ροβής τής 
αίδοόαης· 4 δέ Κόμη; Βα/Λοδεργο; ήρξατο ώ τω  τήν 
διήγηαίν τοο. . - . ί

—τΕίς τά αύνορα τή ; Βοημίας,, και επί τής κορυφή; 
λόφου λβτομητβΰ χα{ περικεκοκλωμένρο άπή. δάσος 
ποχνόν *αι σκ.ερόν, ύψοδτο i -πύργος του Φαλχεμ- 
δεργοο, ή συνήβη; διαμονή £λο>ν.τί>ν ίπροπατόρων.μοο.
Ή  περιφέρεια τού ΙΙύρ,γςυ τούτου περιώριζι τή» ύπί 
τούς πρόχοδα; τού λφφου απέραντο/ πεδιάδά, ήν 
έπότιζιν »ϋρύ< ποταμός. Ε ις τον .ΙΙύργον έχεϊνον και
έγώ «γενηήδην. .. · . ; -  >·

Ό  χαοήο μοο, & Κόμης 'Ροδόλφος Φαλχεμδίργος, 
μέ ήγάπα τρορερώτατα, χαδότι ·ήμηγ τό μόνον τέ
κνο» του, *αίό νόμιμος αϋτοΰ χληοβνίμος. Άποδα- 
νοόαης δέ τής μητρό; μου, ενώ μόλις ήυην δεχαετή;, 
ό πατήρ, υευ, χμί διότι ή ατέρηαες βύτη τζ> επροξέ- 
M¡7t βαδυτάτη» δλίψιν,, χαί διότι οι συ-εχείς πόλεμοι 
¿ιίελου» αυτό» π/ησίον του Αυτοκράτορος, βλέιεων 
το  άϊύ·ατον του νά μοί οώοη ή» ε'πεδόμ« ά 
νατρορή·/, άπεράσισε »ά-μ' έμειστευδή .ε ις;ε·α  τών 
χαλλητέρω» ρίλεο» τόυ, τό» ίχχότην.Λουϊτχόλδο» Μοι- 
χρ»νφε/.·ΐβν.

j r  °4)τμ» δ ’ εοδασεν ή ήμερα *αβ’ ήν επρεπε ν’ άφήσω 
τό» πόργο<, έ πατήρ μουμέ ώδήγησε» μ ;  τοίι; ιερό- 
ποδας του λόφου, χαί .σταθεί; εις τή» είσοδο» του 

.δάσους,: δι’ ου ϊμελλο» νά διαδώ, μοί άναχεβαλβέω- 
σε» έ» ¿λίγα:; λέξεσίν όλα; ,τά,ς φρονίμου; χαί σο
φάς σύμβουλος, ά; μοί άπεύδυν« συνεχώς, προτρέ
πω» με (έάλ ς·α νά μέ*ω πάντοτε εγχαρδίως προσηλω
μένος ε!< τήν θρησκεία» ήμών, ήτις. μόηη έμελλε νά 
ή»ε ή άσςίςμου i> τώ μέσυι.τών κινδύνων καί περισπά 
σμώ», τών μελλόντω» νά κιικλώσωσι τήν όδόν τή; 
ζωή; μρυ. .

ΑάκρU άνέβρυσιν εις τού; οφθαλμούς του πατσός μου, 
και συγ*ί»ησις τό» χατέλαόε ζωηρότατη, 5 t a v  δι^ς 
τή» χεϊρά του έπί τής κεφαλής μου, υέ.ηϋλόγησεν 
έγώ δ- άφ’ έτέρου έχλαιο» r.tx :» ;, oí λυγμοί μου 8έν 
μο; έσυγχώρησα» »ά προφέρω τό» τιλειπαίον άποχαι- 

;ρ£τισμό»,..και ήσβανέμη» τήν.καρδίβ» μου πιε,ομενην, 
ώ; ά» προέβλεπον οτι ?έ» έμελλον νά το» ίσω τλέο*. 
Ότβνδ5 έχωρίσΟημε»,τά βλέμματά μου τόν ήχολούδου» 
μέχρι; ότου έγιενεν άφαντος οπιοδιν το ί βρά 

,χοο δι’ ου .««ριετυλίοαετο ,ή όίός, χαι μ'όλι; τό 
τ* άπεφάαισα νά έξαχολουβήσω τό» δρόμο» μου με 
τ ά  του ίχποχομου, δ» ό πατήρ .μου μ’ έδωχιν ω;· 
όδηγόν.

Φδάσας-δ’ ε ΐ: Μοιχρανφέλσον,'·δέν έ6ράδυνα »ά εύα 
ρεστήσω εις τόν Κόμητα Λουϊτπόλδο» καί τή» σύζυγο» 
αύτοΰ ί  μίν έδέλγιτο βλβχω» τό ώραιόνμο» ανάστημα 
χβίτήν χανή» συμπεριφορά* μου, ή δέ ηΰχαριστείτο διά 
τή» γλ υ * '/η τ*  τού χαραχτήρός μου' χαί άυφότεροι μέ

ΠΑΝΑΩΡλ

ήγάπω» ω;υ:ον'τω», χαί άμφοτέρους τοο;-<γάπων ώ ; 
γονεί; μου.

Ειχον συμπληρώσει τό δεσατον ίννατον. έτος, δτε 
4 χόριό; μου έλαδε παρά τού Αότβαράτορος πρόσ- 
χλησι» είςάγώνα, έ»ω έμελλο» νά σι**αδροισδώσιν ό
λοι οί εύγινει; .τής Γερμανίας' χαί εγώ ήχολούδη- 
σ* τό» Κόμητα ΑουίτχόλΣον ώς ϋι;*σπι».τήε, μέ 
ιοσρύτω πλίιβτέραν εύχαρίστησι», χαδόσοί.ήλπιζο» »’ 
άχαντήσω έχιϊ τόν πατέρα μου, δν δένιιγον είδή όλό- 
χληρα έτη· μεγίστη Σμως ύχηρξεν ή δλίψις.μου, όημ* 
φβάσας έχιϊ, έμαθο» ότι 4 πατήρ μου έμεινε» είςΛό» 
Πύργο», άοδινών βφρέως. , . ’

Έφδασε τέλος ή ήμέρα. χαδ ήν έμελλον »ά δώσω 
δείγματα τών όσω» εμαδα, .χαι νά γίνω. άξιος, τών ίπ - 
ποτιχών.πτερνιστήρων, «δ; αρό πολλοΰ ήδη έδήρευον 
μετά φιλοτιμίμς χαί σχουδή;· ύπςρασχιζόμενος διά 
δώραχο; ix. χοάνου χάλυβός, καί περικεφαλαίας τού 
αυτού μετάλλου καί χρώματος, έφ' ή; ςχυματίζιτο 
λόφος'χυονόχρους,φόρων δ έπί τώ» ώμω» μσυ ελαφρό» 
μανδύαν έχ κυανή; μετάξης, καί έπιδαίχβν μεγα
λοπρεπούς λευκού ίππου, δν μ’ είχε δώσει. 4 κο
ριός μου, περιέμενον τό σημείο» τής μάχης, κρατώ» 
τήν λόγχη» εις τή» πυγμή», καί αισθανόμενος τήν 
καρίιαν πάλλουσαν ύπό συγκινήσ.εως.

Από δέ τού έτέρου μέρους τού σταδίου, χαίκατά»- 
τιχρμ εμο.0, Γστατο ιππότης, οδ ένδυμασία 
χαί ή πανοπλία ήσα» μαύρα, τό δέ ανάστημά του 
πολύ υψηλότερο» τού έδιχού μου, χαί τά πένθιμα 
χρώματά του μοί ένέπνεον, όχι φόδον,.άλλ’ αίσθημά 
τι θλιβερό/. Έ/τοσούτω ¿»δασυνόμενος ΰεό τής έλ· 
πίδσς έ»τίμου ίμοιβής, χαί έμψυχοόμενος άχο.τάς 
χειροχροτή-ρι; παντός τού π/ήθου;, τού περιευ- 
χλούντος τό» περίβολο» τού σταδίου, άπεφάσισα ή 
νά νικήσω ή »ά πέσω ενδόξως.

‘Ο ήχος τώ» σαλπίγγων άνήγγειλι τέλος τό σύν
θημα, χαί οί θυμοειδείς ίπποι άμφοτέρων ημών, τα 
χείς ώς ό άνεμος, διέτριξαν εν ριπή οφθαλμού τό 
διαχωρίζον ήμα; διάστημα. Δι' αίφ,νηδίου βολής τής 
λόγχης 4 μαύρος ιππότη; μ’ έκαμε πρώτον νά χλονι- 
30ώ έπί τού έφιππίου, καί απομακρυνθείς βήματά τχνα 
έχανήί.δε χατ εμού μέ νέα» όρμήν χαί δύναμι» άλ.λ 
έν τίρ μεταξύ τούτω, έγώ έστηρίχδην έπί τών α 
ναβολέων χαί διεχφυγών μετ’ έπιτηοιιότητοφ τή» 8ευ* 
τέραν βολήν ή» μ'ίπέφεριν, έβύθισα άμα τή» λόγχην 
μου ύπό τον βραχίονά του, χαί έ/.ρήμ»ισα αυτόν έν τώ 
μέσω του αμφιθεάτρου.

Ζων,ραί χειροκροτήσεις ήκουλήθησα» τόν κρότον 
δ» ή πτώοις αΰτη προυξένησε. ·Τ ιμή εΐ; τόν 
χυανοΰν ιππότην, τό» »ιχήσαντα τό» μαΰρον ιππότην» 
έκραζε» όλο; 3 λαός, χαί ή θορυβώδη; αύτοΰ φωνή 
ϊξησθε'νει τόν ήχον τών τυμπάνων χαί τών σαλπίγ
γων. Εντούτοις χαταβάς άπό τού ίππου μου, ¿πλη
σίασα τό* ανταγωνιστή* μου, τόν ήρώτηοα περί τού 
όνόματός του, χαί Ιδωχα εις αύτόν τήν χεΐρά μου 
διά νά τό» βοηθήσω. ΈκεΤνος δ’ ΰψωσε μετά δυσχο' 
λίας τήν περικεφαλαίαν του, χαί μέ μειδίαμα π ι
κρό* «έκέρδισας, νέε, είπε, τό βραβιΐον, άλλά μίαν η
μέρα* 0ά μάθη; πόσον είνε αυθάδη; 4 τολμών νά προσ-
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βαλη Z t i fV t t*  r i*  Εύλβνδόρριον.» Εί» τ rJa; λίγους 
toutou;  δέν έπρδσιξ* πβσώς τότε,χαΐ ί'^μιζβ/5τι πεί
σμα έρήμερον ύπηγόρευσεν αΰτοίις μάλλον ή αίσθημα 
¿«διχήσεως. Εφαΐύτ*ρο* ϊμβθο» πόσο» έπρεπε 
νά ροβώμαι Διέτριχσ» τό» Φελσάγχειμον, χαθότι 
αυτό; οδτος ήτον δ τύτε χβρ· ¿μοΟ νιχηθιίς.

Είτα έδέχθη» έχ μέ» τής χειρός σου, ριλτάτη θ ι ·  
οδώρα, τδ  βραδειον τής ν:χης, ύπδ δέ τοδ Αύτο- 
χοάτορος τοδ ιππότου τήν περίπτυξι» (a). Kai 
μετά ταδτα  έπανήλθον μετά τού Λουϊτπόλδου 
εις Μοιχρανρέλσοε, όπου, μετά παρέλευτι» 16 
δομαδω» τίνώ», άπεσταλμένος π ιρ ά  τοδ πα 
τρός μου, μοί άνείγγειλεν ότι πρέπει νά σπιύσω 
πρδ; βοήθιιά» του, διότι άμρόrepot ol Εύλα*δόρριοι 
πατήρ χαί υίδς, ί»α έχΪιχήσωσι τήν ύδριν, ή* προΰξέ- 
νησα δήθεν ε{ς τή* οΐχογένειάν τω» ένώπιον τού Αύ- 
τσχράτορος χαί τής αύλής a i r  où, προσέδαλον r i»  πύρ
γο» r .ù  Φαλχιμβίργσυ.

Έ »  τώ  άμα 4 Αουΐτπόλδος τυνηθροισι πολυάριθμον 
στράτευμα ιππέων, χαί άμρότεροί έχινήσαμίν* φθά- 
σαντες δέ εις ύψωμα ά ρ ’ Λ  έραίνοντο τά πέριξ του 
Φ ιλχεμδίργου, ¿μείναμε» χαταπεπληγμ»'*#ι ίδόντε; 
αύτά λεηλατημένα ήδη χαί χατηρημωμένα- οί χάτοι- 
χοι των περιχώρων είχο» χαταρύγει ε{; τδν πύργο», 
δ» οί έχ ίρο ί προσεπάβουν νά χυρίιύτωσιν έ ; ¿ρόδου. 
*Λμα S' οί τελευταίοι ουτσι εΤδο» τά ς σημαίας μας, 
χυριευΟέντις από ρόδον πανικόν, ήθελσν ρύγιι,άν 5 ip . 
χη γό ς τω», ό» άνεγνώριτα d-.C τήν μαύρην πανο. 
πλίαν του, δέ» τούς έδίαζε νά έπιστρε'ψωσι» είς 6π- 
άντησί» μας. Μέ ά*εγ»ώρισε δέ χ ’ έχεΐνος έπίσης, χαΐ, 
ώς λυ ΐϊώ δη ; τίγρ ις, ώρμητε χα τ’ έμοϋ μετά τών 
περί αυτί*· ή μάχη υπήρξε» αιματηρά, βλλ’ ή »ίχτ, 
Ιχλινεν ε(ς τ4 μέρος μας, δ δέ έχδρός ήτ-ηθεί; και 
ρυγών, άρήχε πλήθος νεκρών έπί τού *»3îoj ,τή ;

μβ£ ? ς· , , „Εντούτοις ίρδαοίν ή νύξ- ίγ ώ  οέ, άριδ  διέταξα νύ
μεταοέρωσι τους πληγωμένους, έσπευσα προς τον 
Αουίτπόλδο», εύρισχόμινον πά»τοτ· έπί τοδ υψώματος 
παρά τή* είσοδο* τοδ πύργου, χαί ιίς τήν λάμψιν τή ; 
πυράς, ή» άνήψα» ώ ; σημεΐον συναθροίσεως, είδα 
δτι είς το πρόσωπό» του άντανεχλδτο ένδόμυχος θλί- 
ψις, χαί ότι οί δρθιλμοί rou ήταν πλήρεις δαχρύων.

—-  Ποδ είνε ό πατήρ μου;» τόνήρώτησα πάραυτα' 
χαθότι, ότε ήοχισεν ή μάχη, ε!:α ώπλισμίνους ά-δρας 
έξερχομενου; τοδ Πύργου, χαί «πεύδοντας νά ένω 
θώσι μέ ήμδς χατά  τών ίχθρώ ν, χαί δέ» άμρεβαλ- 
λο* ποσώς ότι S πςτήρ μου ήτο* έπί χιραλή; αύτών. 
Ό  δέ Αουίτπόλδο; ύψωσε βραδέως τήν χεραλήν, χαί 
βλιδιρώς άτενϊζων με — Ίπποτα , μοί άπιχρίθη,παρε- 
τήρησας τα  πτώ ματα τώ ν ρονευθίντων είς το ά-τί- 
θετον τής πεδιάδος μέρος ; . . . .  δ πατήρ σου, Ικ -

(«) Οι» »!»{ Ιχιώπ·; » χ« ?οτο«Γτ*, ·!( τβ» Αρχαίων, Itmfoùu- 
νος Α ς r i »  ix v u 'iu  τρ \ς  « λ « γ [ · (  μ !  τ )  ; ί ρ ; ς  ϊ κ ΐ  τ | | ;

όμ·«λ·τχ(, χι\ »¿»« i  μΐι χιιρατ···»)»·*« ήιπίζιτο "à· Ζμο* 
τοΟ χ ι ιρ » τ ο :ο ϊ · · ι· { ,  i  i l  j« tp c to ,a >  ή ι π ί ζ ι ι ο  t i v  ^ » ip s ro v s u ju -  

« β ι  i n i  τ ο ν  μ ετΑ κο » .

π»»«.’,» μ’ έπερόρτιη  νά σοί ρέρω τδ» τελευταϊόν του 
άσ'πασμδν, διότι χαί πελεοτών σέ μόνον διελογίζετο.

_— 'Απέδανι λοιπδ» !» έχρα^β|γο»ρΛς, χαί τσ  πλα- 
’ώμενα βλέμματά μου ¿ύήτουν πέριξ <μοδ έχεΐνον, 
οι δ ουρανός μοΰ άρήρπασι διά πα ντός.— Περί τήν 
δύσι» τοδ ήλιου, έξηχολούίησεν δ Λουιτπόλδος, 5τΧ 
ήλδο» είς χ ιΐρ α ς  μετά τοδ γίροντος Έύλανδορρίου, 
έχήλθε καί δ πατήρ σου άχολουίούμενος άπδ τούς 
μαχητάς του. ‘Ο  δ* Εΰλανδόρριος μετά πολλώ» ά λ 
λων στρατιωτών του ¿πεσαν ύπδ τ ά ; δολάς του* άλ
λα μ ετ’ ¿λίγο» χαί αύτδς δ πατήρ σου ¿πληγώδφ 
9α*ατηρόρως, χαί τδν είδα νά π ίπτη  προ τώ ν π ο 
δ ών μου καθ' ή» στιγμήν οί iyôpot μας έτρίποε- 
το είς ρυγήν. Έ γο»υπ ίιητα  πλησίον διά νά τώ  δώ 
σω χ ιϊρ α  βοήθειας.— ΆρχεΓ, μοί είπε μέ φωνήν μόλις 
διαχρίνομένην, σ’ εύχαριστώ, άλλ’ είνε άνωρελές νά 
προσπαθή; νά σώσης τήν ζωήν μου. Ό  Κύριος μέ 
χα λ ιΐ πλησίον του* έπιιδή δέ προσεπάθουν πάντοτε 
»ά ήαα. έτοιμος Γνα παρασταΐώ  ένώπιο» τής δι- 
χαιοσΰνης του, έλπίζω είς τήν εΰσπλαγχνίαν του. 
Έ χυ σ α  αίμα άνθρώπινο», άλλ’ ίχαμα τούτο υπερα
σπιζόμενο; έμαυτδ», χα ί συγχωρώ έχ  χαρδίας τούς 
χύταντας τδ  έδιχό» μου. ’Αλλ' είμαι πατήρ, χοί τδν 
υίό* μου συνιστώ είς τήν ρρό»τίδα σου. Ε ίπε τώ  νά 
συγχωρήοη χαί ούτδς τεύς ρονιΐς μου- τοδτο είνε 
ή προς αυτό» τελευταία μου παραγγελία. Βεδαίως 
δέ» Οελει άρνηθή τοδ πατρό; του τή» έσχάτη» αύτήν 
θέλησι», ή» άλλως τε χαί αδτδς δ θεό ς συνις-δ » Καί 
ρέρων είς τά  μεμαραμένα ήδη χείλη του, μή δυνάμε- 
»α πλίο» νά προρερωσι» είμή συγχεχαμμένας τινάς 
προσευχάς, τδ» τύπο» τοδ Σταυροδ, τοδ χοσμοδ*τος 
τή» λαύή» τοδ ξίρους του, ύψωσε τδ  ύστατϊ» τούς 
δρθαλμούς του πρδς τδ» eùpavà», χα ί άπέδωχε τδ» τ ε .  
λευταϊόν του στεναγμό».»

Μοί είν* άού»ατον, προσέθεσε» δ '  Κόμης Έ ^Γ χος 
νά σάς παραστήσω τή» χατάστασι», είς ή» μ ' ί ρ ι -  
ρε» ή διήγησι; αύτη τοδ Αουϊτπόλδου. Στηριζόμε-οςείς 
δένδρου χορμδν,χαί κρουνού; δαχρύων χύνων, ίόνΟίσθη» 
εις βαθεία» μελαγχολίαν, ά ρ ' ής όμως έξήλθον μ ε τ ’ 
δλίγο» ύπδ τρομιρα; λάμψεος, έχτεινομένης έρ’ ό 
λης τ ή ; περιχώρου. 'Απεσταλμένοι τοδ έχθροδ μας, 
ωφελούμενοι από τδ  σχότος, χατώρΟωσαν νά είσέλ- 
θωσιν είς τδν Πύργο», χαί »ά έμπρήσωσιν αύτό». 
Ο λαιί α ι ηνωμένοι προσπάθειαι μας δέ» ήδύναντο 

»’ άναχαιτησωσι τά ς  προόδους τών ρλογών, *αι με
τά τινας ωρας δ πύργος δέ» ήτο, είμή σωριΐα τέρρας 
χαί έρειπίων.

Έ όλιπον μέ θλιβερέ» βμμα τδ  σχυθρωχδ» τούτο 
θέαμα- έ» μι$ ήμέρα έχασα χαί τδ» πατέρα χαί 
τά  αγαθά μου- όλ.αι μου αί έλπίδις χατεστράρητα», 
χα ίδέν μοί έμεινεν ουδέ χάνε» ζιρος διά νά ίπανορθώ 
σω τή» τύχην μου. Τ ότε άνίχάλουν τού; i r f i  τους λ ί 
γους τοδ πατρός μου, χαί έπεχαλούμην τή» Οιίαν 
αγαθότητα, Γ»α μοί δώση δύ»αμιν »’ άνθέςω είς τή* 
τοσοΰτο» πανσθινή ρωνήν τής έχδιχήσεας.

Τή» έπαύριο* άμα τή  ίμέρα, έπεαχίρθην πάλιν τδ 
πεδίο» τής μάχης, χαί άνιγνώρισα μεταξύ τών πτω  - 
μ ά τ ω ν  τδ» γέροντα δ* Εδλανδόρριον. Τ ά  ώχρα χ « .
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λη τον έρβέναντο άχόμη συστελλόμε»α ύεδ τοδ «υ* 
-ηθσο; ούτώ σχωπτίχοδ μειδιάματος, χαί έξηπλω- 
μένος έπί τςδ πτώματος του îxxou του, έχρά'ει 
αίς τήν παγωμένη» ήδη Υΐίρά του το ξίρος το> ό
λο» αιμοσταγές. “Ηλπιζον, άλλ’ είς μάτην, νά tiïpiu 
-τδν πατέρα μου, χαί έσυλογίφθην ότι ίσως τό» *!- 
■χο» άραιρέσει ol èyQsai υ.ας ίνα έξασκήσ jï·.» έκί 
τοδ αψύχου λειψάνου του μισητήν έχδ'χησιν. ’Αροδ 
£’ έπ: πο'.ύ τό» έζήτησχ, δ Αουϊτπόλδος οίχτείρας 
-τήν Ολίψι» μου, μ’ Ισυρε» άχο*τα μαχρά* τής 
σκηνής ταύτη; τής σφαγή;, χαί τή» έπαύριο» έγ- 
χατελειψα τήν χώραν -αύτη», όπου τά πάντα μοί ά - 
νεχάλουν τά ; δυστυχίας μου.

Έπανελθων δ’ ει; Μοιχρανφέλσιον, ίζηοα επί πολύ έν 
μοναξία. Τό ξίφος δ μοί είχε δώσει ό Αουΐτπόλ 
δος, έμενε χρεμάμενον εί; τδ* τοίχον, ή δέ λόγ-, 
χη  χαί τδ δόρυ μου έσχωρίων παρερριμε'να εί; γωνίαν 
τινα. ’Ανσίσθητο; ε'ς πάσα» ήδονήν, ηΰχαριστούμην 
μόνον παρά τούς ποδχ: τή ; 'Α νίας τρ-κπέζη;, όπου 
-ή'υνάμην » σροσιώσ-» εί; τον λίεον τήν πλήρη πι 
οιρίας χαφδία» μου.

"Εντούτοις Ιοπίραν τι.α, ό ΛουΐτΓόλδσς ήλθε πρίς 
μ ε, χαί λαβώ» ρ ΐΊ /.ώ ; τή» χιΐρά μου, μοί είπεν, Ε ί- 
ν ι  χαιρές, νέο ρίλε μου, νά περιστείλης τήν λ.ύ 
*ην ταύτην, ήτ:ς σέ χαταφίείρει δσημέφαι. Σ ΐ άνε' 
βρεψϊ ώς τέχνον ,μου- άχοι»;{τ» τ ι ς  σιμβ.υλάς μου, 
ώς ήθελες άχούσει τάς τοδ ηχ-’ό. σοο^ tu θεΛω χαθέ 
ξει τον τόπο». Ό  θ .ό ;  δε» θ ερ ι νά, λη.γ.ονήσξς τήν 
χαταγωγήν σου, χαί διά δοκιμασίαν επίσης σκληοάν, 
ώς έχεινηνή» άρτι σοί έστειλε, σέ επαναφέρει είς τά ίπ- 
ποτιχσ ξίχαίά σου. θέλει ώστε νά βοηΟήσης où σε- 
αυτόν, χαί ποιώ» έχ γέρου; σου ό,τι i  s i t j I  ή τ ι 
μή οίχογενείας eu, νά έ/χ.ίζη-,. -ό  ..δ έχ τή; 
θεία; προποίας του. Είσα: ίπ..ότης, il. % ;. ργο» δέν 
εχιι.·. Σο: όιδωπύρ-,ον έγέ·) ίνα δυνηΟή; ν ' ) νψά)?« 
τό όνομα τών προγόνων σου, χοί ?/α οι ύ.-ιοσελεί; 
σου κ·»αγ»ίορ:Γον!ΐ πάλιν ει; σέ .ή» χατυγωγήν 
τών ιΰγενώ» Κ ;ήτων τού Ψαλχιμίερ-μυ, χαί 
«ύλογήεωσ: τό ,2ν »μά του, ώς εί υποτελείς τού sa  
τρό; σου ηΰλό ;·ουν έκεί-ου τό όνομα.

Ηύχσρίοττ,οχ τότε τρ» εύεργ ίττ■< μου χύνων δίχροα 
εύγιώμο-'ί ν . χαί με < τίνων έόλ-.μτδων τ.ροπσρα 
σχευν.ν, ά > ρτ,σα δισ τσ .lot -ήμά μ ο ', εί, τδ 
όποιον ί  Λοοΐτπίλ ό ;  ήθελη-ε - ; ΐ£ιοζ ,ν/ο , s ου.ο 
δεύση. Έ ,τ . 1 ι; fié Six .à άπ;ρ·ί ;ω τά. έ,-.;.4ας έ
χθροδ, δ» ί ,·ι: ¿οίβ ύμην, ή ' .ξ ι τδ 5 -μά τυ 
είς τό τσδ. Ρ. ,.ϊοόέογου, χμί τς- ;·<εδυμήΟη ·:ά. -ί 
ζιέραστον όα ήτις (ξΰις γ μ ¿ ,τ . -,.·.· ;ον ,ε·; 
τον άγώνχ τή.: ίπεηλασ:. - U/.vp» /οι δ» >«..ζη 
τήσω τήν ·/ ι σου, άχριίή \·ν> 0 ;.-ν 'ν α, χ *ί «ό· 
νος ό Θεό; ·,:■-vu-.ι: ποσάοις τδν ηύγμ.υτησα, διό
τ ι  μο! ίπ έ ;τε  ι ουίυ ;ο< το.άότην δ.;ο:α» έχιθύμουν.

Ί ίμ η γ  εύσσίμφ». χαί μάλιστα όρου ί  θεό ; εμοό- 
χησε νά μοί δώτη,^ών» δτχ», \>χγ.>νιί···>$τ χ έ ρ -  
χαταλείψη τήν Ιίοημίαν οιά à.;oÿù,.} τό μεσο; 
τών ύποτιλών του, χα: fiio; διότι ίγ»<( ριζε» ήδη 
τδ νέον μου έ/διαίτημα, δ νέο; ιππότης Εύλανόόρ- 
ριος ήλθε νά έγχαταστηθ} ένταδθα ύπδ τδ όνομα

Διστρίχου Φ ελσαγχιίμου. Έ χ  τοδ χαριοδ τώ ν  
αρπαγών του ήγόρασι πολλά; γαίας *ίς τά περ ί
χωρα, χαί άρ’ ής ήμίρας είναι έχει, δέν έπαυσε ν à  
μοί άναχαλή διά τών χα*»ύργων ένοχλήσσών του, τ ά ς  
άτειλάς ίσα ; /.ο ι άπήτεΐνε μετά τήν είς τέν ά- 
γώνα ήιτα» του. 'Αλλά πιστός είς τήν τελευταία» 
θέλησεν τοδ πατρό; μου, δέ* έλαβα χα τ’ αύτοδ τ ά  
δ.τλα, είμή δ άνά υπερασπίσω έμαντδ», χαί αρίνω είς 
τή» θεία» Πρόνοια» ή »ά τδ* τιμωρήση ή νά έμπνεύ- 
οη είς aù-.δ» αγαθοεργά αισθήματα. 'Α ς  έλπίζωμεν είς 
αυτήν, διότι έ.:αγρυπνεΐ έρ’ ημών, άχόμη χαί ότ» ρ α ί- 
»ηταιόχι μα ; ενχα τα λ ^ο ιι.χ

ΚΕΦ. Γ.

’Λ- γοΧίε.-τιος χαταστρορ/.

"Ο τα; δ Κόμη; έτελείωσι, τδ πίρ τής ίστίας είχσ 
σχεοδ* σβεσθή, χαί δ μιχρός Όθων, νιχηθιίς τελευ- 
ταίον, μ" όλος τάς προσπάθειας του, άπδ τδ» ύπνον, 
όχοιμάτο ήσύχως έπί τών γονάτων τής μη-τρός του. 
Μ ίλι; δ’ ή θεοδώρα έςύπνησεν αύτόν, ίνα χάμη τή» 
προ: ευχή» του, χαί δ μακρδ; ήχος τοδ χυνηγιτιχοδ 
χερατο; τ ;  j οχοποδ νέου; ανήγγειλε κινδύνους.

Π θεοδώρα χαί ό Όθων ε'τρεμον χαθ" όλα των τά 
μέλη, όταν στρατιώτης ειοήλθε χοί είπεν είς τδ» χύ- 
ριόν του, ότε οί έχθροί, αίρνηοιω; έπελθόντες, έθεσαν 
ιό. πυρ «.· τήν όπισθεν θύραν, χαί ότι τά  ρρεψαλα 
(ρθ ον ήδη εω; είς τάς έσω αύλάς.— 'Αγαπητή μου 
Θιοδώρτ, ιΐτενδ  Έ^ρΓκος έναγχαλιζόμενος τή·» σύ
ζυγό» του, ό 0 J0 ; μα; δοκιμάζει- ά ; τχτεινωθώμεν 
ύπό τή» χεϊρά του, χαί ά ; έγχαταλειρθώμεν εις τά  
σχέδιά του- σέ άρί»ω ”»α έχπληρώσω τδ χαΟήχόν μου. 
Έ  .ο δ Ο .ί ;  Οέόη να πτσωμεν, σΰσώθητι μέ τδ τέ- 
/νι* σ:υ δ.ά μέσου τών υπογείων, τά όποια γνωρίζιι;- 
ό γ ίιι .ε ! χαί δ θεό ; ά; οέ #ρορυλάξ|.»

,*. ·γι·}ν Si τούτου; τούς λόγου;, άπεσπάσΟη τών 6ρα· 
χό ν  ·ν τ ή . συζύγου του χαί ίόψ'ρθη έξω του οίχήμα- 
το_. Ή  οί θιολώρα, γονυπετή; χαί μ’ εκτενείς τά; 
χεΓ.σς, έπειολείτο μετά ζέοεως τήν θεία» βοήθειαν, χαί 
ό 'Ι ) . .  .·; κείμενος πλησίο» της, έκλαιε χαί ,έρώναζεν.

Ο  Ι όμη; έν τούτοι; συνήθροισε τούς ανθρώπους 
• υ, καί'άχολουθο-μένος άπό τδν Έδελβέρτον, όςτις 
•ί ώ μέρους τ .υ  ουνήλροι.ε ; zi αυτός τούς έδιχούς του, 
ί,λί.Οε,πρδς τάς ρλόγας, χαί ερρίρθ» έν τώ μέσω τών 
¿χΟ-,ών άλλ,’ ή ζέσις του τον παρε'συρε λίαν μαχράν, 
χαί χ ρισθείς τοδ στρατιυματός του, είδε πάραυτα 
êrjtov ηεριχεχυχλωμενον από δορυρόφους τοδ Διετρί- 
χ ;υ ,ο ΐτ ιν ΐ;, μ’ όλας τό ; προσπάθειας του, τον χατέ- 
λοβον και τό» εουρον μι»’ £;ι>τώ».

Ό τα» παρομιΐάοθη εις τδν Δ;ετρ;χο» — ’Αξιόλογα! 
χύριε Κόμη, τώ είπε» οΰιος μετά σατανικού μειδιά, 
ματος, χατώρθωσα τέλος πάντων νά οάς ενθυμίσω 
ότι δέ* είναι μάταιο» \ à σομπλαχϊ τις μ 'έ μ έ ;  ’Ας



υπάγω μεν ήδη μαζή, διότι μοί ανήκετε δικαιότατα,1 
και ελπίζω 5τι διά τή ; ειρκτής καί τού σκότους θά 
ίατρευθήτε άπό τήν ίρεξιν ν’ άποχτήσητε άλύσιις 
χρυσά; και τήν τιμήν τών Ιππηλασιών.»

Ό  δ' 'Ερρίκος δέν άπεκρίνιτο ποσώ;* οί όφίαλμοι 
του ήταν _εστραμμένοι πρό; τό παράθυρον τοΰ οίκή 
ματος, έν ω άφησεν ί ,τ ι  είχε προσφιλέστιρον καί 
προσηύχετο.

Ό  Έδιλβέρτος έπεσεν ύπό τά ; πληγάς εκείνων ού; 
έτρεψε τήν προτεραίαν εί; βΐ/γήν- οί δε άνθρωποι 
του βλέποντες αυτόν εξηπλωμένον άπ/ουν, άπεδειλί 
ασαν, ώ ; καί οί τοΰ κόαητος, ότε τόν είδαν εί; τά; 
χείρας τών ε’χθρών, καί πάντε; ιισήλθον όρμητικώ; 
έν τώ Πύργω 8ιά νά τόν ύπερασπισθώσιν ίτι, όσον 
ήδυναντο. Ά λλ’ ήτον ήδη πολύ άργά- δ Διέτριχο; 
είσήλθεν έν αύτώ καί αύτό; μέ τοΰ; ακολούθου; τσυ, 
καί άφού προσδιώρισε τό ίδιον έαυτοΰ μέρος τών λα
φύρων έγκατέλειπε τό έπίλοιπον εΐ; τοΰ; μαύρου; του 
ίππότας, οιτινες ήρχισαν τήν λαφυραγωγίαν.

Εν τούτοι; δ Κόμη;, φυλαττόμενο; ύπό τεσσα'ρων 
άσπιδοφόρων, καί καθήμινο; έπί βράχου, ήκουε» έν 
τώ μέσω τή; σκληρότερα; άδημονίας, τάς χαρμοσύ- 
νου; φωνάς τών νικητών, καί τού; γογγυσμού; τών 
θνησκόντων, ού; άνεμο; ψυ/ρός έφερε μέχρι; 
αύτοΰ. Δάκρυα πεπυοωμένα επιπτον άπό τού; ό?9αλ 
μούς του έπί τοΰ καλύπτοντο; τόν βράχον βρύου, καί 
τά  τρεαοντα χείλη του δέ' ήρθριζον είμή λο'γου; 
συγγνώμη;, έν ω οί φύλακέ; του τώ ίπέφερον 3'ρεΐ: 
χαί άγοοικβτάτους χλευασμού;. Ή  απώλεια όλων 
του τών αγαθών καί αυτή; τή; ελευθερία; του δέν 
ήτσ τίποτε συγκρινομένη πρό; τον θά'ατον τοσούτω» 
πιστών υπηρετών, οΓτινες ίξετέθησαν πρό; ύπερα' 
σπισιν του, καί πρό; τήν σκληρόν αβεβαιότητα, εί; 
ή< εύρίσκετο φυλασσόμενο; μακράν τή; συζύγου καί 
τοΰ τέκνου του. Τόσαί θλίψει; ήνωμέναι τόν έτριψαν 
εί; είδο; ληθα'ργου, άφ’ ου εξήλθε» εί; τήν άφιξιν 
μόνον του Διετρίχου.

 Λοιπόν, ΐππότα, τώ είπεν δ τελευταίο;, κτύ
πων αυτόν" έπί τοΰ ώμου, τό παν έτελείωσι, καί ά; 
άναχωρήσωμεν πάραυτα. Δύ«ασαι νά άποχαιρετήτης 
ήδη τόν Πύργον σου, καί τά ; ματαία; τοΰ κόσμου 
ήδονά; Γ/αενασχοληθή; μόνον εί; τήν ψυχικήν σω. 
τηρίαν σου· Ή  μετάνοια σου ιίνε ολίγον βεβιασμένη, 
εινε άληδές, άλλά μετ’ ού πολύ θά τήν συνηδίσης, 
καί μίαν ήυέραν θά μ’ ιύ/αριστή;, διότι σοί προη 
τοιμασα ουτω τήν είσοδο» τώ» ουρανών, έν ωήδυνάμην 
νά μεταχειρισδώ άλλως τήν νίκη·/ μου η

Ο Ερόίκος έφαίνετο ώ ; νά μήν ήκουε τού; σαρκα- 
σμού; τούτου;" τόσον ήτο έμφροντις ύπερ τή; 
οικογένειας του, περί ή ; δίν ήδύνατο οΰδ’ έτό'.μα νά 
έρωτηση. Είτ» τόν έθεσαν επί οχήματος έν τώ μέσω 
τών αργυρών σκευών του καί τών επίπλων τής συζύ 
γου του, ατι*α δ Αιέτριχος έλαβιν εί; τήν μερίδα του 
ώ ; λάφυρα, καί, προηγουμένου του εχθρού του, όςτις 
εβάδιζεν ύπερηοάνω; έπί κεφαλή; τή; συ οδίας,έμακρύν- 
Οη μετ ού πολύ άπό τήν θέαν τοΰ Βαλδοβέργου χαί τών 
περιχώρων του,άμα ήρχισαν νά φωτίζωσι τήν γήν αί 
πρώταιάκτΐνι; τοΰ ήλιου. Άλλά τά σκότη τη; νυκτό;,
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δένεΐχον Ιτι έντιλώς διασκεδασβή, όταν φλόξ πένθιμος 
ύψουμένη ύπερα'νω τοΰ δα'σου; ίσυρε τήν προσοχήν 
τοΰ τε αιχμαλώτου καί τώ< φυλάκων του. Ή το ν  δ’αδ- 
τηέκτοΰΠύργου,δν 6 Διέτριχος διέταξε νά πυρπολήσω- 
σιν Γνα μή μείνη ούδέν ίχνος τοΰ δ'όματος εκείνου είς 
ο» άνήκε. Δάκρυα διέφυγον τού; όφθαλμού; τοΰ 'Ε ^ί- 
χου, χαί ινα χρύψη αύτή άπό τού; εχθρού; του 
έκάλυψε τό πρόσωπόν του μέ τόν μανδύαν του.

— Δίκαιε θεέ, είπεν, εύσπλαγχνε θεέ, ειται μάρ- 
τυ; τών άλγηδό/ων, ώ/ εΤνε λεία ή ψυχή μου μή 
συγχωρής νά γογγύζω έναντίον τών απορρήτων τής 
προνοία; σου, καί δό; μοι τήν δύ'αμιν νά δέχωμαι 
μεθ’ ύποκλίσεω; τά ; πληγάς δι’ ώ / ή χειρ σου μέ 
τιμωρεί. Παραδίδω εί; τάς πατρικά; σου φροντίδα; 
τήν πτωχήν μου σύζυγον καί τό δύστυχε; τέκνο·/ 
μου, έσο τό έρεισμά των, ό παραμυθητή; των καί 
ό πατήρ των.»

Ό  θ ·ό ; είσήκουσε τήν ευχήν τοΰ 'Ερρίκου, ητθάνθη 
εαυτόν άνακουφισδέντα καί ένίσχυθίντα, καί δπλισθείς 
μέ καθολικήν.εί; τήν θείαν θίλησιν ύπόκλισίν άπεφά- 
σισε νά ύποφιρη καρτερικό*;, έως ού ή θεία π'ρφνόια 
εύδοκήση νά τόν άποδώτη ι ί ;  τήν οικογένειαν του. 
Τέλο; ή συνοδία έξήλθε τοΰ δάσους, καί ουρανός κα
θαρό; καί γλυ 'ύ ; ήγγειλε» ημέραν τόσον καλήν, Οσον 
ή προτεραία νύς ήτο σκοτεινή καί ψυχρά.

Ό λ α  τά  πέριξ του Βαλδοβέργου ήταν έρημα, καί 
όταν ό ήλιο; ε’φάνη έπί τοΰ όρίζοντο; δέν ¿φώτισε» 
είμή ερείπια, αντί τών ύπερηφάνω* πύργων, οΐτιν'ες 
εκόσμουν τά  περίχωρα. ’Εντό; δέ τοΰ παρεκκλησίου, 
έμπροσθεν τή; άγια; τραπέζη; έγονυπέτείγυνή. Ή  
γυνή αύτη ήτον ή θεοδώρα.

Τήν παρελθοΰσαν νύοτα, ότα/ τήν άφήκενό σύ
ζυγό; τη ;, εμσΐνέ κατ’ άρ-χόες ακίνητος, βεβυθισμένη 
είς σκληρότατη·/ αδημονίαν, καί τείνουσα ου; προσ
εκτικόν είς όλα; τάς κραυγάς τών μαχομένων: Αί
φνης ήεουσε τόν κρότον βημάτων ιππότου είς τόν 
πρόδομον, καί δέν άνεγνώρισε τό βήμα του συζύγου 
της. Σφίγγει τότε τρέμουσ* τόν υίόν τη; έπί ίής 
καρδία; της, καί παραδοθεϊτα ιίς τήν θε·αν Πρόνοι
αν, περιμένει μεθ’ ύποκλίσεως τό τέλος τοΰ αιματη
ρού δράματος, έν ώ θά διέπρεπιν ίσως καί αυτός 
ώ; θΰμα.

Έν τούτοι; ενθυμείται τός μυστικά; διόδους, πε
ρί ώ ' ό Κόμης τή ώμίλησεν, άνίσταται όρμητιχώ; 
καί, συναθροίσασα ό,τι έκ τών φορεμάτων της ήδυ»ή- 
θη νά εδρη, φεύγει μετά τής κιθάρα; της.

Καταβασι δέ διά χλίμαχο; χρυφίας είς υπόγεια 
γνωστό μόνον είς αύτήν καί τόν σύζυγόν τη ;, ήν ήδη 
ίκτός κινδύνου, όταν οί μόΰροι ίππόται ιίσεχώρησαν 
είς τό οίκημά τη; μάλλον ί<α λαφυραγωγήσω σι τού; 
θησαυρούς της, ή Γνα γείνωσι κύριοι γυναικό'ς ά- 
χρήστου.

Άροΰ δέ μετό δυσκολία; ευρε τήν έξοδον τών δό
λον εκείνων, ούδαμόδεν φωτιζόμενων, ή θεοδώρα α- 
νίπνιυσεν άνετώτερον όταν έξελθοΰσα προσεκτικώς 
τών βάτων, οίτι-ες έχόλυπτον τό στόμιο» τοΰ βρά
χου, καί τής ίν αύτώ δπογείου διόδου, ήσθάνθη 
τήν πρώτην τοΰ ελευθέρου άέρος πνοήν. Τό
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παν ήτον έρημον πέριξ αυτής, καί ή σιωπή τής νυκτός 
δέν έταράσσετο, είμή άπό τάς μαχρυνάς τών μα
χομένων κραυγα’ς. Περιετύλιξι τόν υίόν της μέ τόν 
μανδύαν, τόν όποιον έτριψε» ίπ ι τοΰ ώμου της ανα
χωρούσα, καί κατέβη τόν λόφον διά τοΰ δρόμου, δν 
ήκουλούθησε τήν προτεραίαν. Καί άκουσα δέ ήν λά- 
φυρον σκληρότατων αδημονιών, άμφιβάλουσα έά< ποτέ 
θά τή συγχωρηδή νά έπανεύρη ¿κείνον δ» ήγάπα.

“Οταν έφθασεν εί; τούς πρόποδις τοΰ λόφου ¿στα
μάτησε καί ύψωσε τού; όρθαλμού; πρός τόν πύργον. 
Χείμαρδος καπνού ύψο/το ήδη επί τή ; στε'γης. καί 
μετ’ ¿λίγο» δι’ όλων τών θυρίδων έξήρχοντο δίναι 
φλογών. Αησμονήσασα τόν κίνδυνον, όςτις ακόμη την 
ήπείλει, έμεΐνεν ακίνητος κ»ί ψυχρά ώς μαρμάρινο; 
άνδριάς ενώπιον του φοβερού τούτου θεάματος, καί 
σχεδόν παράφρων, έκώφευεν ιίς τούς κλαυθμού; τοΰ 
παιδός της.

‘Η θεα τοΰ παρεκκλησίου τή; Πανογία;, έν ω τήν 
εΐδομεν τή» προτεραίαν, καί ούτινος οί τοίχοι έφω 
τίζοντο ύπό τής άντανακλάσεως τής Γ.υρκαίάς, άνε- 
κάλεσε τέλος τήν θεοδώραν ιίς εαυτήν. Έτάχυν* τό ■ 
τε νά καταφυγή είς τόν ταπεινόν εκείνον ναόν καί 
κόψασα μετά τοΰ Όθωνος ενώπιον τής είκόνος τοΰ 
Χριστού, μετάτινας στίγμάς βαθιίας σκέψεως, «Κύ
ριε, ιΐπ ι μέ φωνήν μαρτυρούσαν όλην τής ψυχής τη; 
τήν ύπόκλισίν, σύ μσί τά  Ιδωκες, σύ μοι τά άφήρε- 
σε;, εύλογημένον έστω τό ίνομά σου ! Χθέ; άκόμην 
ήμην σύζυγος ευδαίμων, σήμερον δ’ ίσως είμαι δοσ- 
τυχής χήρ*· Ίδ.έ τήν δυστυχίαν τής δούλης σου, καί 
βοήθησόν μ«' εγκαταλείπω είς τήν Πρόνοιαν σου δ,τι 
μοί μένει εί; αύτόν τόν κόσμον- τίθεμαι ύπό τήν 
πατρικήν σου προστασίαν καί σοί εμπιστεύομαι δ- 
λοκλήρως τήν τύχην τοΰ τέκνου μου. ’ίσως δέν έχει 
πλέον πατέρα, έσο σύ πατήρ του · έχομεν πλήρη έμ 
πιστοσύνην είς τήν άγοθότητά σου, γιννηθήτω λοι 
πόν τό θέλημά 2 ου! Καί σύ, μήτεο τών θλίψεων, ί- 
δέ τάς ταλαιπωρίαςδσυζύγου καί μητρός άτυχοϋς,πρέ 
οβευσον υπέρ ήμών,δέχθητι ήμα; ύπό τήν σκεπήν σου, 
καί μή συγχωρής νά βασανίζηται ή άθωώτης άπό αν
θρώπους ύπερόπτας, καταδιώκοντας αύτήν.*

Χ είμα^ος δακρύων έμετρίασι τήν οδύνην ύπό 
τό βάρος τής όποιας έπιέζετο ή Κόμησσα, ήτις έξη- 
χολούθησι νά θρηνή καί νά δεηται άχρί τής αύγής, 
έν ω τό τε'κνον της έκοιματο είς τός άγκάλας της. 
Ό ταν δέ τούτο ίξόπνησεν έφάνη λίαν έκπεπληγμενον 
βλέπον εαυτό είς τόπο» ξένο-/.— Πού είμιθα; ειπεν 
εις τήν μητέρα τ ου, καί δάκρυα έπλνίρουν τούς ο
φθαλμού; του.

—  ΕΓμεθα ύπό τήν προστασίαν του ‘Γψίστου, ά· 
πεκρίθη ή θεοδώρα, καί μή κλαίης πλέον έλθέ, ά; 
προσευχηθώμεν όμοΰ πριν άναχωρήσωμεν. »

Ή τ ε  μήτηρ καί τό τέκνο» μετά σύντοαον προ
σευχήν, ήγέρθησαν καί ήτοιμάσθησαν ν' άναχωρήσω- 
σΐν- ή θεοδώρα έσχισε τόν μανδύαν της εί; δύω, έ- 
δωκι τό ήαισυ είς τόν Όθωνα Γν* προφυλαχθή ά
πό τόν ήδη ψυχρό* τοΰ φθινοπώρου άνεμον, καί έ . 
κράτησε τό άλλο δι’ εαυτήν. ΆφοΟ δέ διώρθωσε τήν 
κόμην της καί προσήλωσε» είς τόν βραχίονά της τήν

κιθάραν, δι’ ή; έσκέπτιτο νά κιρδίζη τά πρός τό ζην 
αυτής καί τοΰ τέκνου της, έξήλθε καί ήρχίσε μετά 
γενναιότητος τήν μακράν έδοιπορίαν, ής ήγνόει τό 
τέρμα. Πριν δέ είσέλθη είς τό δάσος έστρεψε» άκόμη 
μίαν φοράν τούς όφθαλμούς πρός τά  ερείπια τοΰ Βαλ
δοβέργου, καί, άφιερώσασα εαυτήν έκ νέου είς τόν θ ε 
όν, είσεχώρησεν είς τά σκότη του δάσους.

(’Ακολουθεί.)

ΚΑΡΟΛΟΣ Α1.
Β λΣΙΛ ΕΓΣ Τ Η Σ  ΑΓΓΛΙΑΣ.

( Σ ν τέ χ ε ια . “Μ ι  γυ .Ι.Ι. 4 5 . )

Η υπέρογκος, ί) αιφνίδιος, ή εμπαθής εξουσία τήν 
όποιαν έσφιτερίζε-ο ή βουλή, κατέπληξε μέν τήν 
κυβέρνησιν, πολλήν δέ κίνησιν πιρήγαγεν ιίς τό έθνος. 
Ό  Στραφφόρδιος είχ_ε προϊδΰ τήν έκρηξιν ταύτην καί 
είχε θερμώς παρακαλε'σει τόν βασιλέα νά τόν έπι- 
τρέψη νά μή παρασταθή ιίς τό παρλαμέντον. «’Εκεί
• δέν δύ<αμαι, τόν έγραφε, νά χρησιμεύσω κατ’ ούδέν
• είς τήν Τ. Μ. θέλω μόνο» αυξήσει τού; κινδύνους
• αύτής καί παραδο/σει εμέ αύτόν εί; τού; εχθρούς 
»μου. Έπι-ρέψατέ μ ι λοιπόν νά μείνω μακράν, είς 
®τήν Ιρλανδίαν, ε·’ς τόν στρατόν, όπου θέλετε, όπου 
»δύναμαι άκόμη νό φανώ ύμϊν χρήσιμος καί ν’ άπο- 
»φύγω τήν έπικειμένην έπί τής κεφαλής μου κατα- 
»στροφήν.» —  α’Ε χω  άνάγκην, τόν άπήντησεν ό βα-
• σιλεύς, τών συμβουλών σου ίδώ, καί ενόσω είμαι 
»βασιλεύ; τής Α γγλίας, μπ φοβείσαι τίποτε- μήτε 
»τρίχα τής κεφαλής σου δέν θέλουν έγγίσει.» —  Ό  
Στραφσόρδιος έδίσταζεν άκόμη, έπειδή δέ προςεκλήδη 
χαί δεύτερον, άψηφώνήδη τόν άναπόδραστον κίνδυνον, 
άνιχώρησεν, άποφασίσας νά κατηγορήση πρώτος αυ
τός, ενώπιον τή; άνω βουλή;, έπί άποδείςεσι τάς 
όποιας προσφάτως συνίλεξι, τούς άρχηγ°ύς τής βου
λής, ώ ; προκαλέσαντας καί ύποστηρίξαντας τή» 
εί;βολήν τών Σχώτων. Ά λλ’ ό Πύμ καί οί φίλοι 
αύτοΰ, μαθόντες τά κατ’ αύτών μελιτώμινα, προέ- 
λαβον τόν άντίπαλον εκείνον. Ό  Στραφφόρδιος έφθα- 
σιν εί; Λονδίνο» τή 9 Νοεμβρίου- τή 10 ήναγκάσθη 
νά μείνη κλινήρης ύπό τοΰ κόπου καί τοϋ πυρετού- τή 
δ' 11, ή βουλή, κλείσασα τάς θύρας αύτής, τόν κα- 
τηγόρησιν αίφνης, κατά ποότασιν τοΰ Πύμ, έπί έσχα
τη προδοσία. 51όνος b Λόρδος Φαλκλάνδιος, ά ' χαί 
εχθρός τον Στραφφορδίου, είπεν, ότι ενόμιζεν άναγ- 
καίαν αναβολήν τι»α, καί τινα πλειοτέρα» έξε’τασιν, 
χάριν τής δικαιοσύνης καί τή ; αξιοπρέπειας τής βου
λής. « Η έλαχίστη αναβολή, άπήντησεν δ Πύμ, είμ- 
»πορεΐ ν ’ άνατρέψη τά  πάντα. Έ ά» δ κόμης άπαξ
• μόνον συνομιλήση μετά τοΰ βασικέως, το παρλα. 
. μέ'τον διαλύεται- καί έπειτα ή βουλή δέν δικάζει,
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»αλλά κατηγορεί μόνον». Έξήλδε δέ άμέσως, παρα 
χολουδούμενος ύπό επιτροπής, διά νά οέρη τήν κα
τηγορίαν εις τήν βουλήν των Λόρδων.— Ό  Στραφ- 
φόρδιο; ήτο τήν στιγμήν έχείνην παρά τώ βασιλεί 
άμα μαδών τα γινόμενα, έδραμεν έν τάχει εις τήν 
άνω βουλήν, όπου δ Πΰμ είχε προηγηδή αύτοΰ. Ευ 
ρών δέ τήν δύραν κεκλεισμένην, κρούει βιαίως, επι
πλήττει αύστηρώ; τ4ν κλήτορα, δςτις ¿δίσταζε νά τον 
άνοιξη, καί ήδη διήρχετο τήν αίθουσαν διά νά κατα- 
λάβη τήν δέσιν του, ότε πολλαί φωναί τον έκραξε», 
ν’ αποχώρηση. Ό  κόμη; έστάδη, έκύτταξε περί 
εαυτόν, και, μετά δισταγμών βραχύν, ΰπήκσυσι. Με 
τακληδεί; δέ μ ιτά μία* ώραν, διετάχδη νά γονυκλι- 
νήση Ινώπιον τής βουλή;, και εκεί {μαδεν, ότι ο! Λόρ
δοι άπεδέχδησαν τήν κατηγορίαν των αντιπροσώπων 
τού έθνους καί άπεφάσισαν νά φυλακισδή εί; τον λε 
γόμενον Πύργον. Τότε ήδέλησε νά δμιλήση. άλλ' ή 
βουλή των Λόρδων άπεποιήδη νά τον άκούση καί 
ή περί ιρσλακίσεω; διαταγή έξετελεσδη παραυσίκα, 

Τήν κατά τού Στραφφορδ!ου κατηγορίαν παρηκο- 
ΛούΟησαν αμέσως ή κατά -ου αρχιεπισκόπου κατηγο
ρία, ή κατά Φιγχίου, τού Λόρδου σρραγιδοοΰλακος, 
καί ή κα-ά τίνων άλλων, ήττον όνομαστών υπουργών, 
επ'σκόπων καί δικαστών. Καί δ μέν Λόρδο; έφυλα- 
κίσδη εί; τον Πύργον, ιΐ ;  δέ τον άνανδρο» και πονη
ρόν Φίγχιον, δςτις, εγκαίρως προιδώ» τά  γινόμενα 
καί πρό τριών ήδη μηνών προδιδοί): τον βασιλέα, είχε 
δηρεΰσιι τήν επιείκειαν τών αρχηγών τή ; ά<τιπολιτεύ 
σιω;, έπέτρεψεν ή βουλή νά έμοανίσδή ένώπιόν τη; 
καί νά Ικρωνήτη πρό; αυτήν έν πα'ση ταπεινότητι, 
απολογίαν αίσχράν. Τούτο ήρεσε» εί; τήν ά/τιπο- 
λίτευσιν, διότι πρώτο; αυτό; τών ύπουργών άνεγνώ- 
ρισε τήν παντοδυναμίαν τη;· όδεν δίευκολύ/δη ή φυγή 
του. Ιίολλοί τών βουλευτών ή-όρησαν δ.ά τήν τοι- 
αυτην τή ; δικαιοσύνη; ανισότητα· ά*λ’ δ Πύμ καί 
ό Άμπδήνιο;, φατριασταί επιτήδειοι, ήδελον νά ένδαρ 
ρύνωσι τόν έξευτελισμόν τών αντιπάλων των καί δεν 
έπεδίωξαν μετά ζήλου είμή τήν κατά Στραφφορδίου 
κατηγορίαν. Συνέστη δέ έπί τούτω μυστική επιτροπή, 
περιβεβλημένη εξουσίαν απεριόριστον, ?/α άνερευνήση 
άπαντα τόν βίον τοΰ άνδρό; και άναζητήση εί; τάς 
πράξει; του, εί; τού; λόγου; του, εί; οΰτά; τά; 
σύμβουλός του, είτε γενομένα; ύπό τοΰ βασιλέω; 
δεκτά;, είτε μή, τήν άπόϊίιξιν τή ; έσχατη; προδοσί
α;. Ό μοια δέ επιτροπή συνίκροτήδη έν Ιρλανδία, ώ ; 
επίκουρο; τή ; ’Αγγλική;· καί οί Σκώτοι, διά διακή
ρυξε«; πυριφλεγούς, υπέδειξαν ότι δέν δϊλουν εξέλδει 
τον βασιλείου, ενόσω δέν τιμωρηδή 4 ασπονδότερος 
αύτώ ' έχδρό;. Τοσοΰτον ήτο τό κοινόν μΐσο; καί δ 
τρόμο; τηλικούτο;, ώ ;τε άναγκαΐον έδεωρήδη τρία 
εδνη νά συμμαχήσωσ; κατ’ άνδρό; ένό;, καί τούτου 
ήδη δεσμώτου έν τή φυλακή κατακειμένου.

Οΰτω δέ άπαλλαγείσα τώ · αντιπάλων, ή βουλή 
κατέλαβε τήν όλην τών πραγμάτων κυβίρνησιν" καί 
έψήφισε μέν τού; φόρου;, αλλά ολίγου; καί μόνον 
διά νά επαρκή εί; τάς καθημερινά; τή; ύπηρεσία; ά- 
νάγκας. Ό  βασιλεύ; άπήτιι επιμόνω; τή» διάλυσιν 
άμφοτε'ρων τών στρατών, μάλιστα τοΰ Σκωτίχοΰ, ή

δέ βουλή, έχουσα χρείαν βΰτών καί μάλιστα τοΰ τε
λευταίου, ού μόνον'έκώοευεν εί; τάς απαιτήσεις έκιίνας 
τοΰ βασιλε ·>ς, άλλ’ άπένεμεν ιείς τά Σκωτικά στρα
τεύματα πλείονα χρήματα ή εί; τά ’Αγγλικά, καί 
προςτούτοι;, άπερήνατο, ότι οί Σκώτοι παρεσχον α
δελφικήν εί; τού; Ά γγλου; συνδρομήν, ότι του λοι- 
ποΰ βέλουν καλιΐσθαι άύι.Ιγοι, καί έψήφισεν ύπέρ 
αύτών, λόγω άκοζημιώσεω; καί άμοιβί;, 3 0 0 ,0 0 0  
λιρών. Αί περί τή; οριστική; μετά τών Σκώτων ει
ρήνη; διαπραγματεόσει; διιξήγοντο υπό βουλευτικής 
τινο; επιτροπή; μάλλον ή ύπό τοΰ υπουργικού συμ- 
βτυλίου. II δέ βουλή, μή άρκοΰμένη εί; τόν σφετιρι- 
σμόν όλων τών κυβερνητικών καί διοικητικών ύποδε- 
σεων, έπεχειρησε τή/άκύρωσιν δικαστικών άποφάσεων 
πρό καιρού έκδοδεισών καί έκτελεσδεισών, κηρύξασα 
ίδ ω ; παράνομον τήν καταδίκην τού Πρυννίου, τού 
Βύρτωνος,τού Βαστουϊ/.ίου καί πολλών άλλων καί δία- 
τάξασα τήν άπό τάς φυλακά; άπόλύσιν καί τήν άδοάν 
άποζημίωσίν των. Έ π ε ιτα , δ.ά νά παγιώση τό ύπε- 
ρογκον εκείνο κράτος αυτής, έψήφισε, κατά ’Ιανουά
ριον τού 1041. προβούλευμα, κατά τό όποιο» τό παρ
λαμέντο·/ έπρεπε νά συγκροτήται εντός τριών τό 
βραούτσρον έτώ>· μή συγκροτήδεντο; δε αύτοΰ ύπά 
τού βασιλέω;, δώδεκα ομότιμοι έν Ούεστμινστε'ρω 
συνηγμένοι ήδύναντο νά τό συγχαλέσωσιν αύτοδικαίω;· 
μηδέ τούτου δε γινομένου, οί διοικηταί καί οί δή
μαρχοι ώρειλον οίκοδιν νά έπιχειρήσωσι τάς έκλογάς. 
Έά» δε καί οί διοικηταί παρημέλουν τό καδήχον 
τούτο, οί πολίτσι εΤχον τό δικαίωμα, συνελδόντε; 
αύδορμήτως, νά προβώσιν βες -τήν έκλογήν τών δου
λευτώ»· τό δέ παρλαμέντον δέν ήδύνατο ούτε νά 
διαλυΟή, ούτε νά ά/αβληδξ, άνευ τή ; συνίυδοκίσεω; 
τών δύο βουλών, είμή πεντήκοντα ημέρας μετά τήν 
συγκρότησί» του. Τελευταίο» εις τάς βουλάς άνετί- 
δετο ή οριστική τού προέδρου αύτών εκλογή. Ο  βα
σιλεύ;, μετά τινα; δισταγμού;, έπεκύρωσε, κατά 
μήνα Φεβρουάριον, τό προβούλευμα τούτο. Αί δέ 
βουλαί έξέορασαν μέν τήν ενεκα τούτου εϋγνωμοσύ- 
•ην αυτών, έπέμει>αν όμω; έπιδιώκουσαι τήν όλοσχε- 
ή τών καδεστώτων μετα-^ύδμισιν καί δι’ άλλεπαλ- 
ήλων ήδη προτάσιω*, άπήτησαν τήν κατάργησιν τού 

διαστέρου δικαστηρίου, τής άνωτάτη; εκκλησιαστική; 
επιτροπή; καί όλων τών εξαιρετικών δικαστηρίων.

Ταύτα βλέκοντε; τινέ; τών φρονίμωτέρων άνδρώ» 
συνείούλευσαν τόν βασιλέα νά αναχαίτιση τόν όσημέ- 
ραι ποοαγόμενον ¿κείνον κατακλυσμόν άπάση; αυ
τού τή ; έξουσϊας, καλών εί; τά  πράγματα αύτοΰ; 
τούς επιφανεστέρου; τών νεωτεριστών αρχηγού;· καί 
ήδη εΤχον άρχίσΐι αί περί τούτων διαπραγματεύσεις, 
κατά- τάς όποια; ό μέν Πύμ έμελλε νά λάβη τό επί 
τών Οικονομικών υπουργείο», 5 δέ ‘Αμπδήνιος νά δι- 
ορισδή πα.δαγωγό; τού διαδόχου τή·; βασιλείας, δ δέ 
Ό λλ ις , έπί τών Ισωτερικών υπουργός, δ δέ Σαίντ- 
Ίόνίο; διωρίσδη μάλιστα Είσαγγελεύς παρά τώ  ά - 
νωτάτω δικαστηρίω, ότε ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα, 
οί-ινες δεν ιίχον συναινέσε: μετά πολλής προίυμίας 
εις τάς διαπραγματεύσεις ταύτας, Ιμαδον, ότι δ ’Α γ 
γλικός στρατός είναι δυτηρεστημένος διά τήν Ιπ ι-
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διικνυομίνην ύπο τής βουλή; εί; τούς Σχώτους εύνοιαν, 
καί ήλπισαν ότι δύνανται, ωφελούμενοι έκ τούτου, 
νά σωφρονίσωσι διά τοΰ στρατού τό παρλαμέντον. 
Καί έν τφ  άμα μέν ούϊέ» έγένετο έπί τούτφ, 
αλλά τά  ίουλευόμενα περιήλδον εί; γνώσιν τών 
αρχηγών τή ; άντιπολιτεύσεω; , οίτινι; δέν άπε- 
κάλυψα» μέν πρός τό παρδν τήν έπιβσυλήν, άπιμακρύν- 
δησαν όμως πάλιν άπό τήν ουλήν, άνιδείχδησαν άπει- 
λητικώτιροι παρά ποτέ καί «πιφάσισαν πρό πάντων 
νά δυσιάσωσι τόν Στραφφόρδιον.

Ή  δίκη του ήοχισε τήν ‘22  Μαρτίου 1 6 4 1 . Ή  
βουλή ολόκληρος ήδέλησε νά παρευρεδή εί; αυτήν, ίνα 
υποστήριξή τήν κατηγορίαν διά τή; παρουσία; τη;* 
καί μετά τή; Αγγλική; βουλής συ»ώδευσαν, ώ ; κατή
γοροι επίσης, οί έπίτροποι τή ; Σκωτία; καί τής Ιρ
λανδίας. Όγδ-ήκοντα δέ όμότιμοι παρήσαν ώς δ π α 
στοί- οί επίσκοποι, καδ’ ή/εύχήν μετά σφροδρά; επι
μονή; έξε’φρασεν ή τών κοινοτήτων βουλή, έξηρέθησαν, 
ώ ; εί; πάσαν δίκην έν ή πρόκειται περί ζωή; και δα 
νάτου. Ύπεράνω τών όμοτίμω», έν Οεωρείω κεκλει- 
σμένω, έχάδησεν δ βασιλεύ; καί ή βασίλισσα, χρύ- 
πτοντις οΰτω άπό τσ βλέμματα τοΰ κοινού, δ μέν τήν 
άγωνίαν αύτοΰ, ή δέ τήν περιέργειαν τη ;. Έ ν δέ τώ 
άκροατηρίω καί έκί βάδρων υψηλότερων συνωδιΐτα 
πλήδος άπειρονδεατών, άνδρών, γυναικών, όλων σχι 
δον άντ,κόντων εί; τά ; άνωτε'ρας τή; κοινωνίας τάξεις 
καί συγχεχινημένων ήδη όλων άπό τού πομπικού 
εκείνου θεάματος, άπό τού μεγαλείου τή ; δίκης καί 
άπό τών περιπετειών τάς οποίας προςεδώχων ώς έκ 
τού γνωστού τοϊς π ίσ ι χαρακτήρος τού κατηγο
ρουμένου.

Αύτος δέ, προςαχδείς δ·.ά τού ποταμού άπό τού 
πύργου εις Οΰεστμίνστερον, διήλδεν άτάραχος καί 
άνενόχλ.ητος τδν συμφορηδέντα περί τάς πύλας οχλον. 
Ό σω  σφοδρόν καί άν ήτο τό κατά τού άνδρός έκιίνου 
έπιχρατοΰν μίσος, τό μέγεδος τή ; εξουσία; ήν προσ 
φάτω; ήτο περιβιβλημένο, ή γενναιοφροσύνη αύτοΰ, 
αυτό; ό τρόμο; τόν όποιον πρό μικρού ένίπνιε τό 
ονομά του, έκίνουν Ιτ ι  τό σέβας τών άνδρώπων. Όδεν| 
καδ’ όσον προέβαινε, χεχυφώ; παρ’ ηλικίαν τό’σώμα 
όπωςοΰν διά τήν άσδένειαν, άλλά τό βλέμμα λαμ
πρός καί άγε'ρωχος, ώς έν τή νεότητι αυτού, τό πλή 
δος άπεχωρίζετο, πάντες άπεκάλυπτον τήν κεφαλήν, 
καί αυτός έχαιρέτιζ* πάντας ιύμενώς, άγαδά οίω 
νιζόμενος άπό τής τοιαύτας τού λαού διαδέσεω;.

Ά λ λ ’ άπό αυτή; τής διυτέρας ήμέρας τής δίκη;, 
Ιλαβεν άφορμήν νά έννοήση δπόσον δύςκολος διλει ά- 
ποβή ή ύπεράσπισίς του. «Ε λπίζω , εΐπεν, ότι εύ-
• χερώς δελω αποκρούσει τάς διαβολάς τών κακεντρε- 
»χών έχδρών μου.» Ό  Πύμ, άμέσως διακόψας αυτόν
• ή ΰβρις αύτη, άνέχραξεν, άπεοβυνεται κατά τής 6ου- 
ιλής, κακούργημα δέ είναι τό άποδίδειν κακεντρεχή 
■ άπέχβειαν εί; τούς άντιπροςώπους του έδνους.» Ό  
Στραφφόρδιο;, έκπλαγείς έγονυπέτησεν, ίζήτησι βυγ- 
γνώμην καί έκτοτε, έντελώ; άτάραχος καί έγκρατή; 
εαυτού γενόμενος, βΰδέ ϊν σημεΐον όρ*(ή; ή καί 6ο- 
ρύβου άκλού υπέδειξε», ούδεμίαν έξέφρασε λέξιν δυνα- 
μένην νά στραφή κατ’ αότού, Έ π ί δεκαπέντε όλας

ήμέρας ¿συζήτησε, μόνος κατά 13 κατηγόρων, έξ 4- 
πομοιβτ; διαδεχόμενων άλλήλους, τάς άποδιδομένας 
εις αύτίν πράξεις. Πολλαί έξ αύτών άπεδείχδησαν 
τρανώ; τυρανικώταται, άδικώταταΓ άλλαι όμως, 
ύπιρβολα; οδσαι ή επινοήματα τού τυφλού πάθους, 
ευχερώ; άνεσκευάσδησαν, ούδιμία 8έ, άληδώ; είκείν, 
ύπηγετο εί; τόν νόμιμον τής έσχατης προδοσίας ορι
σμόν. Ό  Στραφφόρδιος έπιμελήδη πρό πάντων ν’ ά- 
φαιρέση άπό αύτών τόν τοιοΰτον χαρακτήρα, όμιλών 
γενναίως περί τών έλαττωμάτω», περί τών άδυνσμιών 
αυτού, άντιπαρατάσσων εί; τήν βίαν τών αντιπάλων 
αξιοπρεπή μετριοφροσύνην, καταδεικνύων άνευ ύβρεων, 
τήν έμπαδή ανομίαν τού τρόπου των. Σκανδαλώδη δέ 
κωλύματα παρενεβάλλοντο εις τήν ύπεράσκισίν του' οί 
δικηγόροι του, τού; οποίους μετά πολλή; δυςκολία; τον 
έπέτριψαν νά παραλαβή, άκούσης τής βουλής, δέν ιΤ- 
χον τήν άδειαν νά όμιλησωσι πιρί τού πραγματικού 
μέρους τής κατηγορίας καί ούδέ τού; μάρτυρας νά έ- 
ρωτήσωσι· τρεις δέ μόλις ημέρας πρό τή ; ένάρξεως 
τών ουζητήσεων έσυγχωρήδη εις αΰτόν νά καλέση 
ικάρτυρας τής ύπιρασπίσιω;, ών οί κλειστοί ήσαν 
εί; ’Ιρλανδίαν. Ά λ λ ’ αυτό; άπήτιι έν παντί τό δ ί
καιον αύτοΰ, ευχαριστεί τού; δικαστάς δσάκι; συνή- 
νουν νά τό άναγνωρίσωσι, δέν παρεπονιϊτο δέ άπο- 
τυγχάνων, καί εί; τού; έχδρού;, τού; άγαναχτούντα; 
διά τήν βραδύτητα ήν ¿πτ,^ετο ή έπιτηδεία αύτοΰ 
άμυνα, ελεγεν άπλώς* «νομίζω, ότι έχω ό δικαίωμα, 
»νά ύπερασπίσω τήν ζωήν μου, καδώ; άλλοι έχουν 
»τό δικαίωμα τού νά τήν προσβάλωσι.»

Τοσαύτη ίσχ^υρά Οέλησι; καί σύνεσις εις πολλήν 
ένέδαλον άμηχ^ανίαν καί ταπείνωσιν τούς κατηγόρους, 
οΓτίνε; ήρχισαν νά ύποπτεύωσι μήπω; ή βουλή τών 
Λόρδων δέν καταϊικάση· όδεν ¿μελέτησαν νά έπιτύ- 
χωσι τού σκοπού διά πολιτικού πραξικοπήματος, καί 
δ '/¡ρθονροΐ ιΛσ.Ι(ρ/γιος, άνδρωπος τραχύ;, έμπα
δή; καί βάναυσο;, υπέβαλε» εί; τήν κάτω βουλήν 
πρότασι» τού νά άποφανδή τόν Στραφφόρδιο» ένο
χον καί νά καταδικάση αΰτόν δι’ ίδιου ψυφίσματος. 
Σ'υγχρόνω; όμως έξηκολούδει καί ενώπιον τών Λόρ
δων ή δίκη. Πριν ή οί δικηγόροι λάβωσι τόν λόγον διά 
νά πραγματευδώσι τό νομικόν τή ; κατηγορίας μέ
ρος, δ Στραφφόρδιο;, άναχεφαλαιών τήν ύπεράσπισιν 
αυτού, ώμίλησεν έπί μαχρόν μετά δαυμαστή; ευ
γλω ττία ;, ίδιω; έπιμελούμενο; νά άποδιίξη, ότι κατ’ 
ούδε-α νόμον ούδιμία αύτοΰ πραξι; ήδύνατο νά χα - 
ρακτηρισδή ώς έσχατη προδοσία. Ή  περί τούτου πε- 
ποίθησις ηυξανεν επί μάλλον καί μάλλον εί; τάς 
καρδίας τών δικαστών αύτοΰ, αύτό; δέ παρηκολού- 
δει έπίτηδείως τήν πρόοδον ¿κείνην, ^ιυδμίζων τού; 
λόγους του κατά τάς ¿»τυπώσεις τάς όποιας έβλεπε 
παραγομένας, καί βαδέως μέν συγκεκινημένος, άλλά 
μή άποτριπόμινος άπό τής ουγκινήσιως έκείνης νά 
«αρατηρή και νά διαχρίνη τά περί αύτόν συμβάντα. 
Καταστρέφω» δέ τον λόγον, «Μιλόρδοι, εΐπεν, οί κύ- 
• ριοι αύτοί λέγουσιν ότι όμιλούσιν ύπέρ τής σωτηρία; 
»τού κράτους κατά τή ; αύδαιρέτου τυραννίας μου· 
»¿«ιτρέψατέ με νά είπω καί έγώ, ότι ίμ ιλώ  ύπέρ 
»τή; σωτηρίας τοΰ κράτους κατά τής αύδαιρέτου
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»προδοσίας των. Ζώμεν έν 3x11:5 τ “ ν νόμων, ίπ έ  
»πρωται ϊρα  ν’ άποθάνωμεν δυνάμει νόμων μή ύπαρ- 
»χόντων; Ο! προπάτορες υμών περιώρισαν, διό δε
ι  βμώ» σωφοόνων, τάς φοβερά; έχιίνας περί ¿αχάτη·; 
»προδοσίας κατηγορίας- μήν έπιζητήτε τήν τιμήν του 
»νά άναδιίχθήτε σοφώτεροι χαί έπιτηδειότεροι αύτών 
■ περί τήν τέχνην του φονευειν. Μήν δπλίζισθε δε’ αί 
»ματηρών τινων παραδειγμάτων- μήν έπιχιιρήτε, 
»άναμογλ.εΰοντες σχωληκόβροτα χαί άμνημόνευτα ήδη 
»πρωτόκολλα, νά έξυπνίσετε τά καθεύάοντα ίιε ιν ι 
»θηρία, διότι δόνανται ποτέ νά κατασπαράςωσιν έπί 
»σης χαί ύμα; χαί τά τέκνα σας. Τό χατ ' έμέ, ους- 
»τυχές του Κυρίου πλάσμα, άν δεν υπήρχε τό ύμέ· 
»τερο» συμφέρον, αν δεν ύπήρχον τά ιερά εκείνα 
»ένεχυρα τά όποια μέ χατελιπε ψυχή άγια ίι ούρα
• νοίςήδη διατελούσα . . .  (χαί ταύτα ειπών, διέκοψε 
»τόν λόγον, έθρήνηιεν, άλλ’ έγείρων αμέσως τήν χε 
»φαλήν , . . ) δέν ήθελον βεβαίως άγωνισΟή έπί τοσεΟ·
• τον υπερασπιζόμενος τό σώμα τούτο τό σεσαθρω- 
»μόνον χαί υπό τοσούτων ήδη χατατρυχόμενον νοση- 
»μάτων, ώςτε τή ά)ηθεία μιχράν αισθάνομαι ηδονήν 
»τοΰνά φέρω έπί πλέον τό βάρος αύτοΰ.» Εσιώπησι 
δέ πάλιν, ώ ; άν εΐ άναζητών ιδέαν τινά, χαί «Μιλόρ-
• Sot, έπανέλαβε, νομίζω ότι είχον £τ( νά σας ειπω 
*τΐνά· άλλα ή δύναμις χαί ή φωνή μου έχλείπουσιν 
»άνατίθημι εις χεϊράς σας, έν πάση ταπεινότητι, τήν 
Γτύχην μου οιαδήποτε άν ή ή άπδφασις υμών, ιίτε 
«τόν θάνατον μέ φέρη είτε τήν ζωήν, αποδέχομαι 
»αυτήν ex προοιμίου ελευθέριος· είη τό όνομα Κυρίου 
»εύλογημένον »

Τό άχροατήριον διετέλει έμπληχτον υπό κατανύξε- 
ω ; καί θαυμασμού. Ο Πύμ ήθελησε ν’ άπαντήση- 
άλλ’ ό Στραφφόρδιος τόν έχυτταξεν ή απειλή εςή- 
στραψιν άπό τού άχινήτου εκείνου βλέμματος· τό δέ 
ώχρόν χαί προπεπτωχός αύτού χείλος φοβιράν έςέ- 
πεμπε περιφρόνηιιν· ί  Πύμ, ταραχθείς, έσιώκησεν, 
α> χείρες του έτρεμον, καί εζήτει, μή οΰρίσχων αυ
τόν, χάρτην προ τών οφθαλμών του κείμενον. Ή το  
8έ ή άπάντησίς του, τήν οποίαν είχε παρασκευάσει καί 
άνέγνωσεν ήδη, μηδενός άκοόοντος, σπεύδων νά τελεί
ωση τόν λόγον εκείνον τόν άλλότριον μέν εις τά  α ι
σθήματα τής συνελεόσεως, δυςκόλως δέ υπ’ αύτού 
έχφερόμενον.

Ά λλ’ ή μέν ταραχή παρέρχεται, ή δέ οργή παρα
μένει· ή οργή τού Ιΐόμ, καί τώ< φίλων αύτού είχε 
χορυφωΟή, χα!, Θεωρουντες ήδη ότι ή βουλή τών Λόρ· 
δων ποτέ δεν θέλει καταδικάσει ώς διχαστήριον καί 
δυνάμει τού νόμου τόν Στοαφφόρόιον, άπέσπασαν τήν 
ύπό τής βουλής τών κοινοτήτων εχδοσιν καταδίκαστι- 
χοϋ ψηφίσματος (b ill o f  a tta in d er) χαί έπέτυχον 
τελευταϊον τήν τοιαότην τού άνδρός καταδίκην (21 
'Απριλίου 1641) Ά λλά τό ψήφισμα τούτο έχρηζε 
τής τε ύπό τών Λόρδων παραδοχής, καί τής υπό τού 
βασιλέως κυρώσεως. Καί ο*, μέν Λόρδοι έδίσταζον, ό 
δέ χατατεβλιμμένος βασιλεύς, ήγωνίζιτο παντί σθένιι 
νά σώση τόν φίλον του, καί έγραφε προς αύτόν. ·Έ »ο 
■ βέβαιος, μά τόν βασιλιχό» μου λόγον, δτι ούτε ή
• ζωή σου, ούτε ή περιουσία σου, ούτε ή τιμή σου

θέλουν πάθει τι.»  Έπροσπάθησε δέ νά τον φυγάδευση, 
έπροςπάθησι νά κάμψη τάς βουλάς, υποσχόμενος ότι, 
ουδέ ώς κλητήρα θέλει τόν μεταχειρισθή ποτέ, άρχει 
νά σώση τήν ζωήν του. Τά π ίντα  άπέβησαν μάταια, 
διότι τό μίσος τής βουλής τών κοινοτήτων ήτο άμι- 
τάπειστον χαί ίσχυρότερον τής θλίψεως τού βασιλέως. 
Οί οέ φατριάρχαι έπεχείρησαν νά έπιβάλωσι τήν θέ- 
λησίν των εις τούς Λόρδους διά στάσεως· καί έπί 
τούτω άπεχάλυψαν ήδη τά προηγουμένως μελετηθέν- 
τα  περί τής διά στρατού περιστολής τού παρλαμέντου, 
!καί προςτοΰτοις έτάραξαι τόν δχλ,ον διά πολλών άλ
λων φημών, ιδίοκ δε διά τής φήμης, ότι ή κυβέρνησις, 
ύποϊομεΰουσα τό τή; βουλή; κατάστημα καί έμπλή- 
¡σασα πυρίτ.δο; τήν υπόνομον, σκοπεύει νά χατσστήση 
τήν βουλήν ολόκληρον παρανάλωμα πυρός. Διαθρυλ- 
ληθε'ντος τού καταχθονίου τούτου ψεύδους, είς τών 
βουλευτών έοραμε ν' άναγγείλη τό πράγμα εις τούς 
συναδέλφους. Άγορ'ύοντο; δέ αύτού, δυο Ετεροι άν- 
δοες ήγέρθηοαν αίρνιδίως διά νά τόν άκουσωσι" τά 
έδαφος έτριξεν.ο Ιδούή έχρηξις! ■ άνεβόησαν πολλοί τώ» 
βουλευτώ·, όρμήσαντες εςω τού βουλιυτηρίου, εις τά 
όποιον έπλημμυρησεν αμέσως ό όχλος. Αίσκηναί αυται 
έπαναλαμβανοντο πολλάκι; χαί ή βουλή, ώοιλουμένη, 
άπό τή; έκ τούτου προελθοΰσης εχπλήξεως καί τα 
ραχής, άπεφηνατο άνεπιτήδειον πρός παν πολιτικόν ή 
εκκλησιαστικόν αξίωμα, πάντα, όςτις δέν ήθελε όμό- 
σει τόν ΰπ’ αύτής ψηφισθέντα όρκον τής πίστεως εί; 
τήν έθν κήν θρησκείαν καί ελευθερίαν καί έδογμάτι- 
σεν ότι τά ένεστώς παρλαμε'ν-ον δέν δΰναται νά δια- 
λυθή ίνευ εή; /δίας αύτού συναινέσεως. Ά φ ’ ετέρου ή 
βουλή τών Λόρδων, άφ’ ή; ήμερα; καθυπεβλήθη ε ις 
αύτήν τό κατά Στραφφορδίου ψι/'φισμα, επολιορχείτο 
καθ' έχάοτην υπό όχλου ένόπλ,ου, κράζοντος- ύ ιχ Λ ίο -  
σ ύ κ η , Jixatoovrt) ! Τά ονόματα τών 5 9  βουλευτών 
όσοι ελαβον τή» γενναιότητα νά μή παραδεχθώσι τήν 
κατά τού υπουργού εκείνου παράνομον πράςιν, έτοι- 
χοκολλήθησαν εις τάς όδούς μέ τήν εξής επιγραφήν. 
¿ io b  ο ι Σ τρ α γ φ ο ρ ό ιχ ο ) ,  ο ί  π ρ ο ό ό τα ι  τΓ/c π α τ ρ ιό  ος. 
Διά τοιουτων άπιιλών, διά τοιαΰτης βίας ήναγκάσθη- 
σαν τελευταϊον καί οί Λόρδοι νά παραδεχθώσι τά 
ψήφισμα- έκ τών 80  δμοτίμων όσοιεδριυσαν έξ άρχής 
ώς δικασταί, 35  άπέσχον, έκ δέ τών 4 5  παρόντων 
26  έψήφισαν ύπέρ, καί 19 κατά, ωςτε δέν έλειπει 
ήδη, πρός άπαρτισμδν τής καταδίκης είμή ή του δασι- 
λέω; κύρωσις.

Ό  Κάρολος διετέλει έ* πολλή αγωνία καί άθυ- 
μια, θεωρών αίσχράν τήν τελευταίαν ταΰτην παρα- 
χώρησιν, χαί προσπαθών νά έπιτύχη τούλάχιστον 
τήν εις υπερορίαν μεταβολήν τής θανατικής ποινής, 
ότε ή βασίλισσα καί άπαντές σχεδόν οί έπίσχοποι, έκ- 
πλαγέντες άπό τών χαθεκάστην άναγεννωμε'νων στά
σεων, τόν προίτρεψαν νά θυσιάση άνδρα ενα υπέρ τού 
θρόνου, χαί τήν άνθρωπίνην αυτού συνείδησιν εις τήν 
συνείδησιν τήν βασιλικήν. Έξιρχόμενον δέ άπό τού 
περί τούτου συγχροτηθέντος συμβουλίου, ένεχείρησαν 
εις αύτόν έπιστολήν τού Στραφφορδίου. «Βασιλεύ, 
»τόν έγραφεν δ Κόμης,μετά μακράν καί δεινόν αγώνα, 
.»¡λαβον τήν μόνην προςήχουσαν έμοί άπόφασιν’ πάν

• ιδιωτικόν συμφέρον πρέπει νά ένδώση εί; τήν «ύτυ- 
»χίαν τού ιερού προςώπον Σου καί τής έπικρατείας.
» Ικετεύω Σε λοιπόν, αποδεχόμενος τό ψήφισμα, νά
• άρης έκ μέσου τά κώλυμα, τό άνθιστάμενον εις τήν 
»μεταξύ Σου χαί τών υπηχόων Σου αίσίαν συνδιαλ
λ α γή ν . Ή  συναίνεσίς μου, βαοιλεύ, σέ άπαλλάττει 
»πάσης εεώπιον τού θεού εύθυνης* άδιχος δέν θεω- 
»ρείται ή πραςι; όταν ά παθών αποδέχεται αύτήν.
■ Ή  ψυχή μου, έτοιμος νά χαταλίπη τόν κόσμον 
»τούτον, συγχωρεί τά πά»τα τοϊς πασι μετά τής 
»εύρροσύνης άίδίου άγαλλιάσεως. Παρακαλώ μόνον 
»ν’ άπονείμη; εί; τόν δυςτυχή υιόν μου καί εις τά; 
»τρεις αύτού άδελφάς μερίδα εύμενείας τοσαΰτην, όχι 
»πλείονα, όχι έλάσσονα, τοσαΰτην όσης θέλει άξιωθή
• ό ταλα/πωρος αύτών πατήρ, όταν ποτέ, έν ήμέ 
»ρα κρίσεως δικαιότερα;, άναδειχθή ένοχος ή 
»άθώος.»

Τήν επιούσαν, 10 Μαίου 1 8 4 1 , δ έπί τών ’Εσω
τερικών υπουργός ήλθε ν’ άναγγείλη ε/ς τόν Στραφ- 
φόρδιον, ότι ό βασιλεύς εκύρωσι τό θανατικόν ψήφι
σμα. Απορία τ ις  έπεφάνη εις τά όμματα τού  κόμητος, 
άντί πάοης δι’ άπαντήσεως, ύψωσε τάς χείρας εις τόν 
ούρανόν καί είπε- «Μή πεποίθατε επ’ άρχοντας, έπί 
»υίούςί άνθρώπων, οίς ούκ ίστι σωτηρία.»

Ή  έκτέλεσις έγένετο τή 2 2  Μαΐου. Ό  φροόραρ 
χος τού πύργου, ό έπιτιτραμμένος νά συνοδιΰση τόν 
Στραφφόρδιον, τόν συνεβούλευσε νά μεταβή εποχού
μενος εις τόν τόπον τής καταδίκης, διά νά διαφύγη 
τήν όργήν τοΰ πλήθους. « Ό χ ι, κύριε, τόν είπεν ό 
»κόμης, έχω τό θάρρος ν’ άποβλέψω κατά πρόςωπον 
»πρόςτε τόν θάνατον, πρός τε τά πλήθος. Ε ί; ύμδς 
»άρκεί τό νά μήν επ:ζήσω· τό κατ’ εμέ, είτε άποθά·
■ νω διά χιιρός τού δημίου, είτε άπό τής μανίας τών 
»άνθρώπων αύτών, άν τούτο το'ς άρέσκη, μέ είναι 
»παντάπασεν άδιάφορον»· χαί εξήλθε πεζός, προηγού
μενος τών φυλάκων χαί περιφερών τά  βλέμματα ά 
πανταχοΰ, ώς άν ήγε τούς στραιιώτας εκείνους, ούχί 
ήγείτο ΰπ'αύτών. Διερχόμενος δέ άπό τής τού Λαυδί- 
ου φυλακής, εστάδη, διότι τήν προτεραίαν τόν είχε| 
παρακαλέσει νά εύφεΟή εις τό παράθυρόν του κσί νά 
τόν εύλογήση όταν διαβή. β Πανιερώτατε, τόν είπεν, 
»υψών τήν κεφαλήν, τήν ευλογίαν καί τήν εύχή* σου!» 
Ό  άρχιεπίσκοπος έτεινε πρός αύτόν τού; βραχίονας· 
άλλά, όλιγωτέραν έχων δόναμιν ψυχής καί υπό τής 
ηλικίας καταβίβληαενος, κατεπεσε λειποθυμών. « Τ - 
• γίαινε,πανιερώτατε,επέφερενό Στραφφόρδιος άπερχό- 
»μενος, δ θεός έλεήσειε τήν άθωώτητά σου !· Φθάσας 
δέ πλησίον τού θανατικού ικριώματος, άνέβη εΐ; αύτό 
άμέσως, παραχολουθούμενος υπό τοΰ άδελφού, τών 
ιερέων καί πολλών φίλων, έγονάτισι μίαν στιγμήν, 
έπειτα δέ ¿γερθείς διά νά έμιλήση πρός τόν λαόν. 
σ Εύχομαι, εΐπεν, ε/ς τό βασίλιιον τούτο πάντα τά; 
• έπ’ιγή ς άγαθά' καί ζών, τούτο επέθύμησα, καί άπο- 
»θνήσκων, αύτόν καί μόνον έχω τον πόθον άλλά πα- 
»ρακαλώ πάιτας όσοι μέ άχουουσι νά έξετάσωσι άν 
»τόπροοίμιον τής πολιτιχής ήμών μεταρ^υθμίσεως 
»δι’ αίματος έπρεπε νά γραφή. Σχιφθήτι περί τούτου 
»καλώς, επανερχόμενοι εις τά  ίδια. Είθε ή ελάχιστη

»τού αίματός μου ρανίς νά μή έπιπε’ση, άπαγε! έπ ' 
»ούδένα έξ υμών. Φοβούμαι όμως ότι σκολιάν πο- 
»ρεύεσθε ίδόν.» Έγονυπέτησε δέ πάλιν, προςηυχήθη 
επί εν τέταρτον, έπειτα, τραπείς πρός τούς φίλους 
του, άπεχαιρετισιν αύτούς πάντας, σφίγγων έχά- 
στου σήν χεΐρα καί δίδων εις αύτού; συμβουλά; τινας- 
τελευταϊον έξεδύθη άταραχος, έκάλεσε τόν δήαίον, 
τόν έσυγχώρησεν, πρσιηυχήθη πάλιν έπί μιχρόν καί 
θιΐς τήν κεφαλήν επί τοΰ επιξήνου, έδιοκεν αύτός τό 
σύνθημα τού θανάτου. Ή  κεφαλή έπεσεν, ό δέ δή
μιος έπιδείξας αυτήν εις τά πλήθος, άνεκραξεν- ·ό 
»θιός σώζοι τόν βασιλέα !» θορυβώδεις τότε έξε^- 
ράγησαν άνευφημίαι- χαί τό πλήθος διισπάρη ε/ς τήν 
πόλιν, τών μέν έπιχαιρόντων διά κραυγών μιγάλων, 
έπί τώ κατορθώματι έκείνω, τώι δέ, διά τής σιωπής 
αύτών δηλούντων,ότι πολλήν ιίχον τήν αμφιβολίαν καί 
ανησυχίαν περί τοΰ δικαίου τής θυσίας ήν είδον 
ίπιτελεσθιϊσαν.

Μετά τόν θάνατον τού Στραφφορδίου, ό βασιλεύς, 
θεωρών ήδη, ότι, έν Α γγλία  ευρισκόμενος, ούδέν 
ήδΰνατο νά επιχείρηση πρός περιστολήν τού π α ρ 
λαμέντου, έπεκυρωσε μέν τόν νόμον δ ι' ού άπηγο- 
ρεΰετο ή άνευ τής συνευδοχήσεως τοΰ ίδίου παρλα
μέντου διάλυσις αύτού, χαί τόν νόμον τόν χαταργή- 
σαντα άπαντα τά  εξαιρετικά δικαστήρια, άπεφάσισε 
δέ νά μεταβή ε/ς τήν Σχωτίαν, ίνα, διά πάσης π α 
ραχωρήσει·); ε/ς τά  εκκλησιαστικά καί πολιτικά πρά
γματα τή; αρχαίας αυτού πατρίδος, άνορθώση όπω- 
ςούν τήν βσσιλικήν άρχήν. Ή  βουλή, έννοήσασα τά 
μελετώμε/α, ήγωνίσθη, δι’ άναβολών, νά παρεμπο- 
δίση τήν άποδημίαν, άλλά τελευταϊον δ βασιλεύς 
άνεχώρηοε τήν 10 Αΰγοόστου, καί ή βουλή, θεω
ρούσα μάταιον νά συνεδριάζη έν τή άπουσία αύτού, 
άπεφάσισε, μετά τι»ας ημέρα; νά διαχόψη τάς ερ
γασίας της (άπό 8 Σεμπτεμβρίου μέχρι; 2 0  Ο 
κτωβρίου) διοξίσασα μίαν Γμέν επιτροπήν, ύπό τόν 
Άμπδήνιον. ίνα παρακολούθηση τόν βασιλέα ιίς  Σχω 
τίαν, έτέραν δ ί, υπό τόν Πύμ, ίνα έδρεύη ε/ς Ούε- 
στμίνστερον, «ν τώ διαστήματι τών βουλευτικών 
διακοπών.

Ό  βασ-λιύς, διερχόμενος διά τών δύο στρατών, 
εξ ών δ μέν ’Αγγλικός διιλΰιτο ήδη, δ δέ Σκωττι- 
κός ετοιμάζετο νά έπανέλθη εις τά Ιδια, διά τήν 
συνομολογηθεϊσαν ειρήνην, ούδέν ήμέλησεν ίνα περι- 
ποιηθή τών αξιωματικών μάλιστα τήν εύνοιαν έπεί' 
τα, φθασας εί; Έδιμβούργον, υπεσχέθη εις τούς Σκώ- 
τους τήν κα-ά πασαν τριετίαν συγχρότησιν τού Παρ
λαμέντου, τήν κατάργησίν πολλών άρ'χαίων τού στέμ
ματος προνομίων, τήν καταδίωξιν τών άντιπάλων 
τής συνομολογίσς, ένειμε πολλά άξιώματα, πολλά; 
χάρ ιτα ;, άνεδείχθη φιλακόλουθος πρεσβυτεριανός, 
καί, ύπό τό κάλυμμα τών παραχωρήσεων τούτων, ε- 
μελέτα έντούτοις νά καταφέρη πληγήν καιρίαν εις 
τού: έπισημοτέρους τής βασιλείας έχθρού; συλ-
λαμβάνων μέν τού; 'δύο επισημότερους αρχηγούς 
τή; Σκωτικής συνομολογία:, τόν Άμί.Ιτωτα χσ; τόν 
Άργύ.Ιιοτ, καταμηνυων δέ. έπί ταϊς άποδείξισι τό; 
όποιας άπό τών εγγράφων αύτών ήθελε συλλέξε: τού.
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αρχηγούς τής 'Αγγλικές άντίπολιτεόσεως, ώ ; προ- 
χαλέσα/τα; χαί ύποστηρίξαντας τήν είςβολήν τώ* 
Σχώτων. ’Αλλά τά μελετώμενα διεβρυλλήδησαν, ο 
δυο εκείνοι ά»δρες, φυγόντες, δέν χατωρθώδη νά συλ 
ληφδώσι, καί το με» Σχωτιχόν παρλαμέντον, φρο- 
νίμως ποιου*. έβιώρησε συμφερώσερον νά σιωπήση πε- 
ρί τής επιβουλής ταύτης, ό δ» βασιλεύς, ι*α χαλύ- 
ψη τήν αποτυχίαν, άνηγόρευσε τόν μέ/ Άμίλτωνα 
δούκα, τον δέ Άργύλιον, μαρχέσιον άλλ’ οί εν ’Αγ
γλία αντιπολιτευόμενοι, μαδόντες διά τού Άμπδηνί 
ου τά διατρέξαντα, παρωξύνδησαν εις υπερβολήν χαί 
έν τώ  μέσω του νέου τούτου έρεδισμοΰ τών παδών 
ήρχισεν ή δεύτερα σύνοδος του μαχροΰ Παρλαμέντου 
τί, “2 0  Οκτωβρίου 1641.

Έ ν τή δευτέρα ταύτη συνόδω δέν έπεχράτησε πλέ
ον ή όμοφοοσύνη εκείνη τήν όποιαν είδομεν, έν τή 
πρώτη, κατ’ έπιφάνειαν τουλάχιστον, συνενώσασαν ά 
παντας του; χρωματισμούς τής άντιπολιτεύσεως· 
άλλά ή πρότερον ηνωμένη άντιπολιτευσις διικρίδη 
έχτοτε εΐ; δυο αντίπαλα κόμματα, αυτά εκείνα, τά 
όποία ύπό ονόματα διάφορα, αείποτε άπό τ ί ς  επο
χής εκείνης διημφισβήτησαν πρός άλληλα, καί μέχρι 
τοΟδε διαμφισβητοΰσίν έν ’Αγγλία, περί τής διεξα
γωγής τών δημοσίων πραγμάτων. Επί τινα χρόνον 
το έ< τών κομμάτων τούτων έφερε το τών Ιιτ-τεω»· 
όνομα, το δέ, το τών Στρηγγυ.Ιοχιφά.Ιω>·, βραδύτε- 
ρον οέ έχλήδησαν Τόριις καί ΟύΙγοι, καί μέχρι τή; 
σήμερον σώζουσι τά  έπώνυμα ταΰτα. ‘Η  δέ έπα- 
γαγούσα τόν χωρισμόν αυτών χυριωτάτη αιτία έχει 
τήν αρχήν αυτής εις τήν διαροράν τής κράσεως, 
τού πνεύματος καί τοϋ συμφέρο/τος, τήν υπάρχουσα* 
εις πάσαν κοινωνίαν, καί αείποτε ΰπάρξουσαν, μέ- 
χρις ου τό άνδρώπινον πνεύμα παύιη τού νά δια 
σπάται, υπό τών δελγήτρων τή ; έξεως καί ύιιό τών 
δελγήτρων τού νεωτερισμού, εις δύο άντιδέτους ρο 
πάς. Ή  διάχρισις ¿κείνη ενυπάρχει ού μόνον εις τήν 
πολιτικήν, άλλά χαί εις τήν φιλολογίαν, τήν τέχνην, 
τήν επιστήμην. Παντού καί πάντοτε ε&ρίσκομεν άν- 
δρώπους προσηλωμένους τοσούτον δερμώς εις παν τό 
άνέκαδεν ώρισμένον, ώςτε καί όταν, δε’ άχαταμαχήτου 
πείρας, πεισδώτιν, ότι νεωτερισμό; τις είναι χρήσι
μος, δέν αποδέχονται τόν νεωτερισμόν είμή καχά πε
ρί αυτού οίωνιξόμενοι. Παντού χαί πάντοτε δ’ ιυρί- 
σκομεν επίσης έτέραν άνδρώπων τάξιν, οΓτινις, δξύ- 
τεροι μέν δντις περί τό έλπίζιι*, χαί περί τήν δεωρίαν 
τολμηρότεροι, προδύμως κατακρίνουσι μέν τάς έλλεί- 
ψιις τών καβεστώτων, παραγ*ωρίζουσι δέ τούς χινδύ 
νους καί τάς δυ;χερειας πάσης βελτιώσει«; καί ώς 
βελτίωσιν ύπολαμβανουσι πάσαν μεταβολήν. Οί άπό 
’-ού κοινού όρίου τών δύο τούτων τάξεων ήκιστα απο
μακρυνόμενοι, έν άλλαις λέξεσιν οί μετριοπαθέστεροι 
άνθρωποι, είναι βεβαίως καί ο! συνετώτιροι, οί χρη
σιμότεροι εις πάσαν κοινωνίαν βί δέ τάς ύπερβολάς 
¿σπαζόμενοι, έ'νδεν μέν άποβαίνουσι οχολαστικοί δσιαε- 
δαίμονες, Ινδεν δέ παράφρονες μιτεωρολόγοι.

Βεβαίως, άνέκαδεν ύπήρχον εις τά Α γγλικά παρ 
λαμέντα, βουλευταί τίνες περιδεώς έπιζητου»τ·ς 
τήν τών καθεστώτων τήρησιν, καί άλλοι πάλι» βερμώς.

έπιδιώκοντες τάς μετα^υδμίοεις. Ά λλ’ ενόσω αί 
σύνοδοι τών νομοθετικών σωμάτων ήσαν βραχυχρόνιοι, 
ουτε οί μέν, ούτε οί δέ άπετέ^εσαν ίδια καί μόνιμα 
πολιτικά συστήματα, ίχοντά ' ίδιους αρχηγούς χαί 
ίδια ονόματα καί συνδήματα. ’Επί δέ τών πρώτων 
άπό τής συγκροτήσει»; τού μακρού παρλαμέντου μη
νών, τοσούτον ισχυρά χαί πάγκοινος υπήρξεν ή διά τής 
προηγηδείσης πολυετούς ανομίας κινηδείσα δυςσρέ- 
σχεια, ώ ςτι ή βουλή τών χοίνοτήτων όμοφώ*ως σχε
δόν επετέδη κατά τών υφισταμένων καταχρήσεων. 
Καδ’ ήν όμως εποχήν συνεκροτήδη ή δευτέρα τού 
μαχροΰ Παρλαμέντου σύνοδος, πάσαι α! εδλογοι μετα^- 
ρυβμίσεις είχον ήδη ψηφισδή, ώςτε πολλοί φρόνιμοι 
«νβρωποι ένόμιζον πρέπον ν’ άρχισδώσιν εις τά γενό- 
μενα- άλλοι όμως όξύτιροι χαί δυςπίστότεροι, έβεώ- 
ρουν αναγκαίο·/ νά έπιμείνωσιν. εις τόν δρόμον τών 
νεωτερισμών. Έντεύβεν ή δ σίρισις ύπήρξεν απαραί
τητος, έντεύδεν ή πρώτη σόστασις τών δύο αντιπά
λων τής αγγλικής πολιτικής κομμάτων. ;Έχάτιρον 
τών δύο τούτων κομάτων έπλανήδη βεβαίως πολλά- 
κις, άλλ’ άμφότερα άνιδείχΟησαν χρήσιμα εις τήν 
πατρίδα· καί άν οί Α γγλικοί δεσμοί παριστώσιν ή- 
μϊν τοσούτον βαυμάσιον και ένιαίον εχεδάν έν τή Ι
στορία κράμ* τής ίλευβερίας καί τή ; τάξεως, τούτο 
όφείλεται κυρίως είς τούς γενναίους αγώνας καί εις 
τάς άμοιβαίας νίκας τών δύο εκείνων άντιπάλων πο
λιτικών εταιριών, έξ ών ή μέν 6πιρεμάχετο υπέρ 
τής εξουσίας καί τών άρχαίων καθεστώτων, ή δέ υ
πέρ τής έλευδιρίας καί τής προόδου. Μή λησμονή. 
σωμεν δέ ότι αί δυο έκείναι μεγάλοι τών πολιτικών 
τής ’Αγγλίας άνδρών φάλαγγες διεκρίδησαν αείποτε 
απ’ άλλήλων μάλλον ώς πρός τόν βαθμόν χαδ' ον έ- 
πεζήτησαν τήν ίφαρμογήν άρχών τίνων ή κατά τάς 
αμοιβαίας άρχάς. Δεξιά καί αριστερά έκατέρας αυ
τών, ύπήρχον όρια τινά τά όκοϊα σπανίως κατεπα- 
τήδησαν. Ό λίγαι τινές ένδουσιώδεις κεφαλαί ήσαν βε
βαίως έτοιμοι άφ’ ένός νά δυσιάσωσι, πρός χάριν τής 
βασιλικής εξουσίας, καί αυτά τά εύλογώτερα δίκαια 
τού έθνους" όλίγαι δέ πάλιν ένδουσιώδεις κεφαλαί ή- 
σαν εύδιάδετοι άφ' ετέρου νά ίπιζητήσωσιν, έν τώ 
μέσω άτελ.ευτήτων εμφυλίων ταραχών, τό  φάντα
σμα τής δημοκρατίας. Ά λλ’ ή μεγάλη πλειονοψηφία 
τών ύπερμάχων τού έδνους άπεστρέφιτο τήν αναρχί
α ν  δίς δέ έντός τής 17ης έκατονταετηρίδος άμφό- 
τερα τά κόμματα, λησμονήεαντα τάς αμοιβαίας έρι
δας, ήνώθησαν έκί κοίνώ σκοπώ' χαί ή μέν πρώτη 
αυτών συγχώνιυσις ή/ώρδωσε τήν κληρονομικήν μο
ναρχίαν, ή δέ δευτέρα διέσωσε τήν συνταγματικήν 
έλευδερίαν.

Παρατηρητέον πρόςτούτοις, ότι ουδέτερον τών δύο 
τούτων κομμάτων περιίλαβεν έν εαυτώ ποτέ όλόκλη- 
ιον τό Ιδνος καί ότι ούό’ άμφότερα άπετέλεσαν πο
τέ τήν πλειονοψηφίαν του εδνους* άλλ' αείποτε 
¿χήρξεν έ* Α γγλ ία  μέγα άνδρώπων πλήδος, τά 
όποιον, μή 3/ προσηλωμένον μονίμως ·ίς χαμμίαν 
τών δύο εκείνων άντιπάλων μερίδων, ενίοτε μέν δι- 
ετόλει παντάπασιν άϊιάφορον, ένίοτε δέ συ*ετάσσε- 
το μετά τής μιας ή τής Ιλλης μερίδος, χαί τότε
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άνεδείχννεν αυτήν άναγχαίως νικηφίρον. Καδ’ ήν 
έποχήν τά άντίπαλα έχείνα κόμματα διεκρίδησαν ό- 
ριστικώς άπ* άλλήλων καί Ιλαβον ίδιον έκαστον 
σχήμα καί σώμα, αί άμοιβαϊαι αύτών δυνάμεις έ- 
φαίνοντο αχεδόν ίσαι. ,Μετά τής Κυβιρνήσεως συ- 
νετάσσοντο ο: πλιίστοι τών άνατέοων ευπατριδών 
καί οί πλείστοι τών πολιτών εκείνων οίτινες, άπό 
πλουσίων χαί άγαδών οίκων ελχοντις τό γένος, δέν 
¿στερούντο είμή τό τού ευπατρίδου .όνομα. Τούτους 
δέ παρηχολούδουν δ ένώτερος Άγγλικανιχός κλήρος 
άμφότερα τά ΙΙανεπιστημια, άπαντες οί λαϊκοί, ό
σοι ήσαν θερμώς άφωσιωμένοι ι ί ;  τήν έπισχοπιχήν 
έκκλησίανκαί είς τόΆγγλικανιχόν τυπικόν,προςδετού 
τοις άπαντες οί άνδρωπσι, όσοι, αποτροπιαζόμενοι 
τήν υπερβολικήν άοέλεια* χαί αυστηρότητα τού βί
ου τών χαδαροδρήσκων, έδεώρουν πολύ συμφερωτέραν 
τήν ίιπερίσχυσιν τής παμβασιλεία; χαί τήν διά ταύ- 
της παγίωσίν διαίτης πολυτελεστέρας. Τελευταίο·/ 
είς ηήν αυτήν ύπήγοντο μερίδα χαί άπαντες οί 
καδολιχοί Ά γγλο ι, διότι ή βασιλίς έπρέσβευε τό 
θρήσκευμα αύτών, διότι αύτός δ βασιλεύ; ήτο έ- 
πιεικέστερος πρός αυτούς ή τούς πρεσβυτεριανούς, 
διότι, άν ή άντιπολίτευσις Οπερίοχυιν, οί αιματηροί 
νόμοι, οί έπί τής Ελισάβετ κατά τών παπιστών 
έκδοβεντες, ήδελον πιδανώτατα έκτελεσδή χαί πάλιν 
αϋστηρώς.

Τήν κυριωτί'ραν τής άντιπολιτευσιως δύναμιν ά- 
πετέλουν οί μιχροί τής ϋπαίδρου χώρας γαιοκτήται 
καί οί έν τα ϊς πόλεσι* οΐκοΰντις έμποροι και βιο- 
μή/ανοι, οιτινε; όμως ήγοντο υπό φοβέρας άριστο· 
κρατικής μειονοψηφίας, έν ή πιριελαμβάνοντο οί ι 
σχυροί καί πλούσιοι Κόμητες Νορδουμβιρλάνδιος, 
Βεδφόρδιος, Ούαρουίχιος, Σταμφόρδιος καί Έσσέξιος 
καί διάφοροι άλλοι Λόρδοι, πλείστην Ιχοντες πε 
ριουσίαν καί δυναμιν. Εις τήν αύτήν δέ φάλαγγα 
δπήγοντο άπαντες σχεδόν οι έτεροδοξοδντες διαμαρ- 
τκρόμενοι καί οί πλιίστοι τών τής έπικρατοόςης έκ 
κλησίας όσοι έμενον ιίσέτι πιστοί είς τά Καλβινιχά 
δόγματα, τά όποια άλλοτε έδεωροΰντο όρθά υπό ό
λων έν γένει τών Αρχιερέων καί τών κληρικών τής, 
Άγγλιχανικής έχχλησιας, Αί δημοτικοί άρχαί, έκ
τος ολίγων εξαιρέσεων, μετά τή ; αυτής συνετάσ- 
σοντο μερίδος. Τιλευταϊον ή άντιπολίτευσις υπερί- 
σχυεν έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων, άν και 0^ι 
δριστικώς-

Έκάτερον τών δύο κομμάτων προέτεινε» ύπέρ έαυ 
τού λόγους ισχυρούς. Οί βασιλικοί έλιγον «Είναι άλη- 
» δες, ότι μεγάλοι έγε'νοντο καταχ ρήσεις άλλ’ ιδού αί 
» καταχρήσεις αύται έδεραπεΰδησαν. Είναι άληδές,ότι
• πολύτιματοϋ έδνους δίκαια προσεβλήδησαν, άλλά τά
• δίκαια ταΰτα ήνωρδώδησαν ήδη καί διά νέων ώχυ- 
» ρώβησαν εγγυήσεων. Τού λοιπού δεν δύναται νά
• παρέλθη τριετία άνευ συγκρστήσεως Παρλαμέν- 
» του· τά  έκτακτα δικαστήρια χατηργήδησαν· δ με- 
» λετήσας τήν Γδρυσιν στρατιωτικού δεσποτισμού 
« Στραφφόρδιος έκαρατομήΟη- 6 νοβεύσας τήν ¡έδνιχήν 
» θρησκείαν καί μετά πλείς-ης καταφοράς τήν βρησχευ-
• τετήν συνείδησίν καταδίωξα; ’Αρχιεπίσκοπος Καν

ό ταβριγίας άπεκδέχεται έν τή φυλακή τήν κρίσιν 
» τών όμοτίμων αΰτοϋ· δ Λόρδος σφραγιδοφΰλαξ,
» δ διλήσας νά καταστήση υποχείριον τού στέμματος 
» πασαν έ/ Α γγλία  ιδιοκτησίαν, καδηρέδη καί ή· 
ε γκάσδη νά ζητήση άσυλ.ον έν άλλοδαπξ. Έ ν  γένει 
» δέ οί μέν ύπηρέται τής τυραννίας έτιμωρήδησαν,
» τά δέ δύματα αύτή; άπεζημιώδησαν. Καιρός είναι
• ήδη νά σκιφΟώμεν μήποτε οί κατά τού δεσποτι- 
» σμού ήμών νίκη καταφέοη ήμα; είς αναρχίαν. Διά 
» νά καταβάλλωμεν τούς πονηρούς δεσμούς ύπό τών 
» όποιων πρό μικρού έτε κατετρύχετο ή πατρίς, ή·
• ναγκάσδημεν νά διασείσωμεν έκ[Οεμελιων τά οίχο- 
» δόμημα τής χυβερνήσιως· καταβληδέντων ήδη τών 
» δεσμών εκείνων, άνάγχη νά ΰποστηρίξωμιν τό οί-
• χοδόμημα τούτο, χατά τού οποίου πρό μιχρού χρε- 

ι» ός είχομεν νά έπαγάγωμεν πολιορκητικούς κατα- 
I» πέλτας, ώστε άπό τοΰδε ή φρόνησις απαιτεί ν’ ά- 
» ποδεχώμιδα μετά δυςπις-ίας πάντα νεωτερισμόν καί 
ο νά προφυλάττωμεν άπό πάσης προςβολής τά  κυρι- 
» αρχικά δίκαια τά  άπονεμηδέ/τα ύπό τού νόμου είς 
» τόν ηγεμόνα, χάριν τής κοινής ευημερίας. »

Τοιαύτα έπρέσβιυον οι άνδρες τώ» όποιων προίστα- 
το ό γενναίος Φαλκλάνδιος· άφ’ ετέρου δέ άνδρες ού- 
δέν ήττον έμπειροι ί  Πύμ, δ "Ολλίς, δ Άμπδήνιος, 
διετιίνοντο δι" έπιχειρημάτων ούδέν ήττον ισχυρών, 
ότι ή ασφάλεια τήν όποιαν απελάμβανον αί έλευδερί- 
αι τού ’Αγγλικού έδνους ήτο επίπλαστος μάλλον 
ή πραγματική καί ότι χαδώ; παρεβιάσδησαν ό,τε μέ- 
γας χάρτη; *αί ό περί δικαίων νόμος, ουτω ήδύναν- 
το νά παραβιασδώσι καί οί νεωστί ψηφισδέντες νό
μοι, άμα ή βουλή ήδελε παύσει άγρύπνως περιφρου- 
'ροΰσα αυτούς.

Τά δέ δύο ταύτα κόμματα μόλις ήρχισαν νά σ χη - 
ματίζωνται καί δέν είχον έτι μετρήσει τάς δυνάμεις 
αύτών, ότε τή 1η Νοεμβρίου, έφΟασαν ειδήσεις ά- 
ναίριπίσασαι μέν έ/ατέρων τά παδη, ίνισχύσασαι δέ 
τά φρονήματα. Οί ιθαγενείς Ιρλανδοί μή αΐσδανόμε- 
νοι ήδη τήν έπί τοσαύτα έτη δαμάσασαν αυτούς σιδη
ράν τού Στραφφορδίου χείρα καί έ/δαδόυνόμενοι άπό 
τ ι  τά παραδείγματα τών Σκώτων καί άπό τών έσω- 
τιρικών τής άγγλίας διενέξεων, επιχείρησαν συνω
μοσίαν καί έπανάστασιν κατά τών Ά γγλω ν άποίκων 
τοσούτω μάλλον άγρίαν, όσω έξεπηγαζεν άπό διπλού·/ 
μίσος, πολιτικόν καί δρησκευτικόν. 'Έκαστον τα
χυδρομείο* ίφερεν είς Αονδίνον ειδήσεις ύπερβολιχάς 
περί τών βιαιοπραγιών είς άς ίξετραχ^ηλίζοντο οί έ- 
παναστάται, ειδήσεις, αιτινες, καί άνευ τών υπερβο
λών εκείνων, ήσαν ίκαναί νά κινήσωσι τόν έλεον 
καί τήν φρίκην, είς άνώτατον δέ βαδμόν παρώξυ·/*·/ 
άμφότερα τά μεγάλα κόμματα, τά έν Ούεστμινστέ- 
ρφ τότε άντιπαρατασσόμενα. 0? μέν βασιλικοί ίβχυ- 
ρίζοντο, ότι, έν τοιαύτη χρίσει, τό πρώτιστον καδή. 
κον παντός άγαδοΰ ’Αγγλου ή διαμαρτυρουμένου ήτο 
νά κρατύνη τήν χείρα τού ήγεμόνος. Ή  δέ άντι- 
πολίτευσις έφρόνει, ότι εκ τής περιστάσιως τούτης έ- 
λάμβανιν ισχυρότερα παρά ποτέ άφορμήν τού νά δι- 
ακωλύση αυτόν χαί νά πεοιορίση- διότι δ μέγας στρα
τός τού όποιου άπητεϊτο ήδη ή συγχρότησις, ήδύνα-
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το νά στραβή X5tT* τ “ ν «λευθεριών τής 'Αγγλίας. 
Προςδετούτοις ιίς πολλών χαρδίας παρήχθη υπόνοια 
φοβερά, άν χαί δλως άδικος, ότι ή βασιλίς, ήπς ήτο 
καθολική, ότι δ βασιλεύς, δςτις, χαίτοί διαμαρτυρό- 
μενος, έπροημα όμως τών χαθαροθρήοχων τούς 
καθολικούς, δέν ήσαν αμέτοχοι τοΰ χι-ηματος 
έχείνου.

’Εντεύθεν, τή 22  Νοεμβρίου, τριΕς ημέρας πρό -rij; 
ιίς Λονδίνον έπανόδου τού βασιλέως, συνεχροτήδη ή 
πρώτη μεγάλη βουλευτική μάχη μεταξύ τών δύο 
κομμάτων, τά όποια αείποτε έχτοτε περί τής χυ* 
βερνησεω; του έθνους προς άλληλα διημφισόήτησαν 
καί μέχρι τουδε άμφισβητούσιν Η (έντιπολίτευσις προ 
έτεινε νά συνταχδή προς τόν βασιλέα παράσταοις ά 
νεκεφαλαιοΰσα άπαντα τά άπό τής άναρ^ήσεως αύτού 
εις τόν θρό«ο» βνομηυατα τής χυβερνήοιώς του χαί 
έχφράζουσα την δυςπιοτίαν ή» είχεν έτι τό έδνος 
πράς την πολι-ιχήν αότου διαγωγή». Οί βασιλικοί 
άντέτεινο» εις τήν πράξι» ταΰτην, ήτις μόνον αποτέ
λεσμα ήδύνατο νά έχη τού νά παροξύνη έτι μάλλον 
τά πάδη· χαί ή πρό τινων μηνώ» δμδφωνος έχείνη 
συνέλευσις, διηρέδη ήδη εί; δυο ισοδύναμα σχεδόν στρα
τόπεδα- μετά πολύωρο» δέ χαί σφοδράν συζήτησιν, ή 
παράς-ασις δέν έγένετο δεχτή είμή δΓ ένδεκα χαί μόνον 

ων.
Η έχβατις τού άγώνος τούτου άπέδειξεν, ότι ή 

συντηρητική μερίς, άν χαί ήττηθείσα, ήτο όμως το- 
σούτον ΐσ/υρά έν τή χάτω βουλή, ώςτε εύχερώς ήδύ 
νατο εντός μικρού χρόνου, χαί νά πλιιονοψηφήση. Ε 
πειδή δέ όμολογουμένω; ύτερίσχυεν έν τή άνω, ήβελε 
βεβαίως ά«αχαιτίσιι τόν έπαναστατιχόν χείμα^ίον, 
άν ό Κάρολος άπεφάσιζεν είλικρινώς νά άχολουθηση τά; 
πολιτικός αυτής άρχάς.

Καί τωόντι, αί πρώτοι αύτού πράξεις παρεσχο» 
άγαδά; έλπίδας· δ ότι άπιφήνατο τήν άπόφασι» αυτού 
του νά κυβερνήτη έχ συμφώνου μετά τής βουλή; τών 
κοινοτήτων χαί έπί τούτω νά χαλέση είς τό ουμβού- 
λιον αύτοΰ άνδρας απολαμβάνοντας, διά τών προτε
ρημάτων χαί του χαρακτήρος αυτών,τή» εμπιστοσύνη·« 
τής βουλής. Ό  Φαλχλάνδιος,ό Κολλεπέπερος, ό *ϊδης 
άπαντες οί αρχηγοί τής βασιλικής μερίδος, οΓτινες ό 
μως, έν τή πρώτη συνόδφ του μακροϋ Παρλαμέντου, 
μετά πλείστου ζήλου έπεδίωζαν τήν κατάργησιν τώ·< 
καταχρήσεων χαί τήν τιμωρίαν τώ» ένοχων υπουργών, 
προςεχ/ήδηταν ήδη νά άναλάβωσι τήν χυβίρνησιν τών 
κοινών πραγμάτων, χαί δ μέν πρώτος διωρίσβη επί 
τών εσωτερικών υπουργός, δ δί δεύτερος, έπί τών 
οικονομικών, δ δέ τρίτος υπηρεσίαν μέν δέν ίδέχδη, 
άνέλαβεν όμως νά υποστήριξή τό νέον ύπουργεΐον, ό 
δέ Κάρολος ύπεσχέδη εις αυτούς νά μή πράξη τι δ- 
πωςδήποτε άφορών τή» βουλήν άνευ τής συναινέ- 
σεώς των.

Ά ν  δ Κάρολος ένέμενεν εις τήν άπόρασιν ταύτην, 
ούδεμία υπάρχει αμφιβολία, ότι ή μεταπολίτευσις δέν 
ήδελε προχωρήσει περαιτέρω1 τούτο είναι τόσον βέ-

είς τήν ’Αμερικήν. Κατά δυςτυχίαν όμως δ Κάρο
λος, πλανώμενος περί τής άληδούς τών πραγμάτων 
χαταστάσεωο, δέν είχε πλήρη πίστι» ουδέ είς αυτούς 
τούς αρχηγούς τής βασιλικής μερίδος, τούς'δποίους 
έχάλεσε» είς τδ συμβούλιον αυτού, διότι ούτοι ήσαν 
μέ» ειλικρινείς τής βασιλικής εξουσίας ¡»πέρμαχοι, 
ούχί όμως χαί παμβασιλείας τοιαύτηςοίαν έμελέτησε 
ποτέ αύτήν ό ΟύεντουόρΟιος.

"Οθεν μετ’ όλίγας ημέρας (τή 3 Ιανουάριου 1642) 
λησμονών τήν είς τούς νέους υπουργούς δοθεΐσαν ίιπό - 
σχεσι», έπεμψεν, έν άγνο’α αΰτώ», τόν παρά τώ  ά- 
νωτάτω διχαστηρίω είςαγγελέα νά χατηγορήση ε
νώπιον τών Λόρδων, έπί έσχατη προδοσία, πέντε 
βουλευτάς, τόν Ιΐύμ , τόν "Ολλιν, τον ‘Αμπδήνιον 
τό» Άσλερίγιον χαί τίνα Στρόδην, χαί άπήτησε διά 
ϊιαγγελέως άπό τήν χάτω βουβήν τήν παράδοσιν τών 
χατηγορουμέ-ων. Επειδή δέ ή βουλή άπεχρίθη ότι 
έχει άνάγκην νά σχεφδή ώρίμως περί τοιαύτης ύ- 
ποθέσεως, τήν έπιοΰσαν δ Κάρολος προςήλδιν αυ
τοπροσώπως, ύπό ένοπλων περιεστοιχισμένος άνδρών, 
Γ«α συλλαβή, εντός τού βουλευτικού καταστήματος, 
τούς αρχηγούς τής άντιπολιτεύσεως. Καταλιπών δέ 
έξω τή; αίδούσης τούς δορυφόρους, είςήλδε κρατών 
τόν πίλον είς τήν χείοα, ύπά μόνου τού ανεψιού αύ
τού, τού Γερμανού Κόμητος Παλατίνου ‘Ρουπρέ- 
χτου συνοδευόμενος. Οί άντιπρδςωποι τού έδνους άπε- 
«άλυψα» αμέσως τάς χεφαλάς χσί ήγέρδησαν· δ δέ Κά* 
ρολος,περιστρέφων τά βλέμματά του έπί τών βουλευ
τικών έδρώ',εκαδώς βλέπω, είπι,τά πτηνά άπέπτησαν 
[δ ότι, άμα διαδοδέντες ότι επέρχεται δ βασιλεύς, οί 
κατηγορούμενοι έξήλδον έν σπουδή τού βουλευτηρίου] 
απαιτώ όμως νά μέ πεμψθώσι οί άνδε; ούτοι άμα έ- 
πανέλδωσιν άλλως ήξεύρω πού δέλω τούς εϋρει·. 
λλλ’ ή ήμερα παρήλδε, ή δέ χάτω βουλή δέν επεμ- 

ψε τούς άνδρας εκείνους, χαί ούδ’ 0 βασιλεύς αυτός 
έστιιλε νά τούς ζηιήση, άν χαί πάντες έγίνωσχον 
είς ποίαν όδάν καί οικίαν εύρίσχοντο. Τήν άχάλου- 
θον ημέραν, δ βασιλεύς μετέβη αύτοπροςώπως είς 
ιό άστυ χαί άπήτησεν άπό τήν δημοτικήν αρχήν τήν 
παράδοσιν. ’Αντί όμως νά έπιτύχη τούτο, έμαδεν ό
τι ποοςεχέστατα ή εθνοφυλακή τού Λονδίνου δέλε» 
έπαναγάγει μετά πομπής τούς πέντε κατηγορουμένους 
είς Ούεστμνϊστερον, ότι περιέμενον, διά τήν δημο- 
τελή ταύτην πανήγηριν, 4 0 0 0  γαιοχτήτας τής Βου- 
κιγγαμιχής χομητιας, έρχομένους νά συμπράξωσιν 
■ ίς τόν θρίαμβον τού μεγάλου Άμπδηνίου, τού άν- 
τιπροςώπου αύτών, καί ότι διςχίλιοι ναΰται έμελλον 
νά παραπέμψωσι τούς 5 άνδρας έπί τού Ταμέσεως. 
«Τι» άνέχραξεν δ Κάρολος ·  ώ ; χαί αύτοί οί νε- 
ροπόντιχοι μ’ έγχαταλείπουσι ; » —  Λέν τόν έγχα- 
τέλιπον δέ αύτοί μόνοι, άλλοτε δντες άβωσιωμε'νοι 
εί; αύτόν, αλλά χαί οί συνετώτεροι τών άνδρών τής 
βασιλικής μερίδος ήσαν χατατεδλιμμένοι χαί δυςηρι- 
στμένοι διά τήν άφρονα χαί παράλογο» έχιίνην παρα- 
βίασιν απάντων τώ» κειμένων νόμων. Οί ίντίπαλοι τής

βαιον, ώςτε οί σροδρότεροι τής άντιπολιτεύσεως άρ 
χηγοί είχον αρχίσει ν’ άπελπίζωνται περί τής τύχη 
τής μερίδος των, καί νά σχέπτωνται περί άποϊημία

αυλής άνέλαβον έν άχαρε? νέον θάρρος. Έν τή  6ου. 
ίς τών κοινοτήτων ή άντιπολίτευσις άπέδη ουδις άχατι 
ς σχετος χαί έψήρισε τά άντιχυβερνητιχώτερα βουλε
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μίτρα μετά πλειονοψηρίας ύπερβαλοόσης τήν άναλο 
γίαν τού 2  προς 1. Μεγάλα άποσπάσματα έδνιχής 
φρουράδ ταχτιχώς έπαμοιβόμενα, άνέλαβον τήν 
φρουρησιν τού βουλευτηρίου’ αί πόλαι τών βασιλείω« 
χαδ' έχάστην έπολιορχούντο ύπό άγριου όχλου, έξε- 
μθύ*τος τάς δεινοτέρας ύβρεις, χαί άράς, χαί άπιιλάς.
Ο δί Κάρολος, έννοήσας, ότι ούδεμίαν είχεν έν 

Λονδίνω άσράλεια», χατέλιπε τήν 10  Ιανουάριου τήν 
μητρόπολιν τούτην χαί τά βασίλεια τής Ούίτεάλλη;. 
τά δποία δέν έπέπρωτο νά διέλδη πάλιν είμή χατά τήν 
τιλευταίαν τής ζωή; αύτού ημέραν.

Άπεδήμησε δέ χαί ή βασιλίς, τή 5 Φεβρουάριου,
«ί; Όλλανόίαν, διά νά ζητήση άπό τής ήπειρωτιχή: 
Ευρώπης συνδρομήν ιί ;  τον ¿»απόδραστον ή5η χαια 
στάντα έμρύλιον πόλεμον. Τωόντι τά  τελ«υταΓα ιού 
Καρόλου κινήματα κατέστησαν αδύνατον πάσαν ειρη
νικήν συνδιαλλαγή'. Μιταξύ τού 6χσιλ:ω;, στήσαντος 
τήν έδρα» αύτού είς Έβορσχον, είς τδ βόρειον τή; 
'Αγγλίας μέρος, όπου οί όπαδ:ί αύτού ήσαν πολυα 
ριδμότεροι, χαί τού έν Λο·δί/ω παρλαμέντου, έγένετο 
ήδη μαχρά άλλ’ άτελεσρόρητος διαπραγμότιυσις. 
Μάτην δ βασιλεύ; ύπέσχιτο, επικαλούμενος τόν οΰ 
ρανόν εις πίστιν τής ειλικρίνειας του- ή ουςπιστία τήν
οποίαν είχε κΐ·ήσει είς τ ι ς  ψυχάς τών αντιπάλων
του δέν ήτο δυνατόν ν' άρδ" πλέον ίκ μέσου δι’ 5> 
κων καί συνδηκών Αί μέν έκτό; τού Παρλαμέντο , 
διάροροι τού έδνους τάξει; όσα; άπετέλουν τήν βα 
αιλιχήν μιρίϊα, οιέμειναν πισταί είς ούτόν χαί έδρχ- 
μον (ύπό τό δνομα τώ< ιππέων) είς υπεράσπισιν τΛν 
δικαιωμάτων του, έν μέρει, διότι δέν έγίνωσχον άκρι ι 
βώ; τσ μεταξύ τού Καρόλου καί τού Παρλαμέντου 
διατρέξαντα, έν μέρει διότι ήσαν ποοςηλωμέναι εί;' 
τήν βασιλεία» ένεκα τών συμριρόντων αύτών. Καί 
εντός τού Παρλαμέντου δέ τινές, αν καί δυςηριστη
μένοι άπό τή» άνέκαδεν χαί μάλιστα άπό τήν πρό;
φχτον διαγωγήν τού Καρόλου, άν καί ίδόντες’ τινσς 
τών φίλων αύτών μειαβάντας εί; τάς τάξεις τώ 'ά .τ ι-  
πολιτευομέ»ω», αύτοί όμως, ήναγκασμίνοι νά «χλέξωσι 
μεταξύ δύο κινδύνων, μετιξύ τής δυ;π:στίας, ήν ένέ-ι 
πνεεν δ Κάρολος χαί τού όλοσχιρούς έξευτελισμού τού] 
βασιλικού αξιώματος τήν όποιαν έπεδίωχε τό πα;λα- 
μέντον, έπροτίμησαν νά ταχδώσι μετά τού πρώτου" 
όθεν 32  Λόρδοι καί 60  βουλευτσί προ;ήλ0ον χατ’ 6 
λίγον πρός αύτόν έν Έβοράχω. Ά λλ ' ή πλειονοψηφία 
τού παρλαμέντου, έρειδομένη έπί έτέρω» πολυπληδών 
έπίοης πολιτών (οΐτινες εχλήδησαν Στρογγυλοχέφαλοι 
διά τήν χυχλοτιρώς τδ πλεϊστον χεκαρμένην αύτών 
κόμην) έφρόνει ότι τδ  έδνος δέν δέλει άποχρώντως 
έξασφαλισδή είμή όταν πδσα έξουσία άφαιρεδή άπό 
τόν Κάρολον. Όδεν άπητει π*ρ’ αύτοΰ τά παραλο | 
γώτερα τών πραγμάτων, άπητει νά παραίτηση καί! 

αύτά τά κυριαρχικά δίκαια, όσα ά<έχαδιν χαί έξ1 
άρχής, χαί μέχρι τής παρούσςς ώρας προςήκουσι τοΐς 
βασιλεύσι τοΐς ’Αγγλίας. Άπήτει δηλαδή, ώςτε άνευ' 
τής συνευδοχήσεως τών δύο βουλών, ούδ’ υπουργό; ν» 
διορίζεται, ούδέ δμότιμος ούδείς- πρό πάντων δί| 
έάπητει ώςτε δ βασιλεψί ν“  παρα:τή;η τήν ύπερτάτην 
εκείνην τού στρατεύ ηγεμονίαν, ήτις έξ άμνημονεύτων

χρόνων έδεωριΐτο άναπόσπαστος άπό τού βασιλικού 
άξιώματος·

(Άχολ.ουδιΐ.)

Φϋτατι yLli !

’Εάν τ,'Παι-δώρα ήτο έφημερίς πολιτική ήδυνάμην 
νά τή χρησιμεύσω έντεύδεν ώς παραγεμιστής πολλών 
σελίδων της. Ή  υλη ένταύδα άρθονος* διότι χαί 
χορευουσι καί πολεμούσι, καί σφάζουσι καί δωπευουσ; 
τούς Άραβας, καί ύπότό κράτος ζώσι στρατιωτικές 
δ.οιχήσιως καί χαχολογούσι τόν Ναπολέοντα, χαί 
χαταχρινουσι τού; συμπολίτας των ώς ταραξίας καί 
άγαναχτοΰσιν όταν τούς έξορίζωσι, χαί φίλοτιμούνται 
έ/ί λόγω ν' άποδείξωσιν ότι ποτέ δέν ύπήρξεν εύδυ- 
μότερος δ γαλλικός χαρακτήρ, ούδ- έλλειπεστέρα 
πεποιθήσεων ή καρδία των. Καί όμως μή σπιύσης, 
παρακαλώ, »ά πιστεύσης, ότι, έάν δέν έχομεν φιλολο
γικά, άυοιρούμεν καί περιέργων άξιων νά δημοσιευ- 
δώσι διά τής Παπί ώρας σας.
Ό  Πρόξενοςτής Σουηδία; συνεκρότησεν εσχάτως συν- 

ανας-ρορήν εσπερινή«, όπου παρευρέθησαν όλαι αί έπι- 
σημότητες, ώ ; λέγουσίν οί Γάλλοι, τού τόπου, ή μάλ
λον τώ» ξένιον τόπων, δ ότι πούποτε ίσως άλλου δέν 
βλέπεις τόση» πανσπερμίαν όσην ένταύδα Μεταξύ δέ 
τών προσκεκλημένων ήμη» κ’ έγώ , καί αξιότιμος άλ
λος δμογενής, διευθυντής πλοίου εμπορικού. Ό  πρω
τόπειρος ουτος περί τά εγκόσμια τού Ποσειδώνος ο
παδός, άνήχων ιίς μίαν τών δύω ναυτικών νήσων τού 
"Αργολιχού κόλπου, κατά τάς όποιας ή περί τδ πο- 
λιτεύεσΟαι αύστηρότης δπερβαίνεί ιίσέτι πάντα όρον, 
έφλέγετο άπό τήν έπιθυμία» τού νά παρενριθή έν μέ
σω δμηγύρεως, όπου τό προςβλέπειν τό ώραΐον φύλο·/ 
δέ» θιω ρ 'ΐτα ', ώ : έν τώ τοπω τή; γεννήσιώς του, 
έγκληυα, καί τήν επιθυμία» ταύτην έπηυξανε» ή 
φήμη ότι δ Πρόξενο; είχε κόρην κάλλους εξαίσιου. 
Μέ παιδαριώδη αφέλειαν μ’έξεφραζε τά αίσδήματά του 
ένώ διιυθυνόμεδα εί; τήν οικίαν τού φιλοξένου Προξέ- 

|νου, ότε, καταχρώμενος τής απειρίας του, είπον πρό; 
'αύτόν ότι ήτο άνάγχη νά κα»ονίση τά  βλέμματά του, 
διότι τήν νέαν περιεκύχλουν λέοντες, οΓτινες δέν έοα- 
κνον μέ», έπεδείχνυον όμως τρίζοντες τούς δοόντας 
πρός πάντα νίηλυν. —  Ποιοι, είπες, τή» περιχυκλό- 
νουσι;  μέ ήρώτησε μέ άχατανόητον ευστροφίαν γλώσ- 
σης χαί περιέργειαν. —  Λέοντες.—  Λέοντες I — Μά·. 
λίστα λέοντες. Έ πρεπε, φίλε μου, νά ήσο παρόν διά 
νά θαυμάσης τό εκστατικόν ήθος τού νέου πλοιάρχου. 
Λέν έδύ'κτο νά έννοήση πώς έντός πολυαρίθμου συνε. 
λεύσεως ά'θρώπω», εύρίσχοντο λέοντες χωρί^ νά 
βλάπτωσι χά»ε'να. Έξηχολούθει δέ νά χάσχη σιωπη
λός, 5τ’ έπαναλαβών τόν λόγον,— μή λησμονής. ε'πον,

13
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στροφον έχείνης τήν όποιαν εϊχον τό πάλαι ; Αχ«- συίοϋ;, καί γλώ:σμν τραχηα» χαί άχανβώδη χαί 
ματον, παραδείγματος χάριν, ώνόμαζον οί προπάτο- χαί τη» βαδυ/αλλον, χαί δ-υ/ας γαμ,ψ >ΰς χαί σαο- 
ρές μας τόν άοκνο» χαί δραστήΐΐον, ενώ ήμεϊς άχα- χοφδόρους, χαί βρυχηθμόν συνταράσσοντα χαί αύτά 
ματην λέγαμε» αημερα* τό» όχνηρό* χαί ράδυ- τά έγκατα τής καρδίας »ou. Λέων είναι νε'ο» τι 5» 
μα». Πσραστάδις χαί παρασταται ελέγονπο τά πια'" άχμαίον τήν ήληκίαν, άνδηρο» χαί γλυχύ τή» ίψιν,

ΠΑΝΔΩΡΑ

I όυω παιοια, ψυχαγωγία; ε»ε<α. 
υπό τήν σκέπη» σου άπόψι. Μό- 
•νέγνωσα εις τά ; εφημερίδα; οτι

οροχοιαε* εν παροο· 
θ ά  τεθώ, φίλε μου, 
λις ε!»' ε'τα; άφου

ÀicùY Ti9aaoht ir  ' J.lyepia.
—  Al» άγνοδ, εΐπον, το συμβάν, άλλα τήν Ε λ έ 

νη» Βράιτ δέν χατεσπάραξε λέων, άλλά τίγοις. '
—  ’Αδιάφορο», ήτον χαί λέω» παρώ*. Έάν οί λέ

οντες ή»α* άληδώς σήυερον, ώς προ ¿λίγου μ’ έλεγε;, 
λάτρεις τού ωραίου »όλου, διά τί δέν ύπερασπίσδη 
τήν χαλήν Ελένη», ώ ; ό Λύβης ίχεινο; τόν Άνδρο- 
χλια, τό» όποιον σό ό ίδιος άνέφιρες ;

Τ αΐτα  μ' έλεγε» ό νέος σύντροφός μου ένω ά·εβαί- 
νομεν τήν χλίμαχα τής προξενιχής οίκ'ας. 'Ομολογώ 
δέ ότι ήβελον εις μάτην αναζητεί άπαντησιν χατάλ-

( ! ) " ΐ£ ι Λ Ιλ ιχ · . π ερ \ ζ · · ν  Ι ΐ ιέ τ η τ ο ς . 6 ι6 λ . Ζ*. Κ εφ . < 8 .
( 2 )  Ojt m ;  ôvoaüÎM J·. « ίμερο» i i  Γ ο λ λ ί* , χ»1, x « i  t j  « « ρ β ι ι γ μ «  

où«üc, iX X aycü τ ι :  B üsw ira: to u t  xouAittsitiiI î  χ· \  e iX is a ta c  v is» :.

ό» των* πόθε» δ τόσος τρόμος ;
Ά λλα πώς εόρέδη έχει ό λέω» ; πώς έπραγματο- 

ποιήδη ή άςειότης μου μέ τοσαύτη» ταχύτητα χοί 
άχρίβειαν ; Ταΰτα, άποουρδείς πρό; τινα γωνίαν τής 
αίδοόοης ά»επόλουν χατά νουν, ίτε  άγαέό; τις γέρων 
έλυσε τήν απορία» μου Ό  λιω» οΰτος, με είπε», 
όςτις όνομάξεται Σαήδ, χατάγεται από τάς εύγε- 
νεστέρας οίχογε»είας τή;}έ» [Νουμιδία φυλής του’ μό
λις δέ ήτο τριών μηνώ» 2τε μετέβη εις τήν Αλγε
ρίαν. ΜιτέΪη Spa ΐχ ιΐ ΰπείχων είς πρόωρα ά»απτυ- 
χδεΐαα» χλίσι» προς το πιριηγιιοδαι, ή έδηρεϋδη από 
λεοντοουλό» τίνα χυνηγό» ; τό μέρος τούτο τής βιο- 
γοαφίας του Νουμιδοΰ ίχαλυπτετο άπό τα  νεφη

πομίιον χαί λιγυρόν Τ/ός τροχούς, λευχου; κχι έπα- 
φροδίτους ίπιδειχνδον του; όδόντας, σαΐνο» τήν ουρά» 
χαί προτεϊ ο» τό» πόδα, ώς ό λέων τοϋ Άνδροχλέουί, 
( I )  στρεπτέ» έχον τόν μύστακα, 6γρόν χαί μαλακό» 
τό βλέμμα, μελίρρυτον τήν γλώσοαν, μυρίπ·οον τήν 
χόμην, ήδό χαί άπαλέ» τό φώνηυα, ευπρεπές τό βά
δισμα, χαί ορμή» ακατάσχετο» πρός τό ώραιον φΰ- 
λο». Ιδού. κύριε, ό σημεοινό; λέων. (2).

—  Καί όμω,-leo  est perfidus, είπί τ ις  τώ - ά>- 
γαίων ’Ρωμαίων, ότε τις λέων τοΰ σταό'.ου κατε-

α-'εγνωσα
εις τήν ’Αγγλίαν, νέα τ ι;  πρό πολλοϋ σ»μβι;ΰσα χαί 
μέ λέοντας, καί μέ πσρδάοεις, χαί υί διάροοα άλ
λα θηρία, χατετπαράχδη άγνωμο «ο; άπό αότα, μο 
νον χαί μόνον διότι ήόελησε ν’ άπομαχρόνη διά τής 
μάστιγός της εν εξ αυτών.

ληλον εί; τήν τελευταία» του παρατήρησι», εάν 2έν ή· 
»οίγετο ή δυρα τής αίδούσης διά »à εϊσέλδωμεν

Άλλά φαντάοδητι, φίλε, οποία ίιπήρξεν ή ΐδιχή μου 
έχπληςις, όταν πλησιάσας τήν ωραία» τοϋ Προξένου 
κόρη» διά νάτή προσφέρω τό σέβας μου,είδον, όχι τους 
άνδρωπομόρφσυς λέοντας, περί ων συνωμιλουν μετά 
του ου-τροφού μου, άλλ’ άληδή /έοντα υπερμεγέθη 
καδήμενον μεγαλοποιπώ; παρά τους πόδας της. Έ -  
χαιρέτισα τήν οικοδέσποινα» ; ήοώτησα τεερί τής υ
γείας τη; ; As» ε-6υμσΰμαι τίποτε" τοΰτο μθ/ον 
σε λέγω ότι μεγίστη, ό>; φαίνεται, υπήρξε» ή ε’*ς·α. 
τί; μου διά τή» άπροσδίχητο» χαί à -εξήγητον εκεί
νην σόμπτωσσ;· δ ότι, όταν μ ετ’ ολίγο» άνέλοβον, 
ιίδο» τοΰ; περιεσχώτα; ε'/οντοτ; τά  β'έμματαπροσ 
ηλωμένα έπάνω μου χαί μειδιώντας, καί μ ιτ αυ
τών γε'ώ ντα γέλωτα άκοατον τό» νέο< σύντροφό» 
μου. Δέν πα-ήλδον, μέ ιϊπεν, ούτε δέκα λεπτό τής 
ώρας άφου μόνος έπλεκες τόν πανηγυρικό» τών λε-
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τή; ήρωϊ«ή; έποχή; το«, καί επομένως δ Εστβριογρά·' 
φο; του δέ* είχε» είσέτι κατορθώσει νά έξακριβώση 
τή» αλήθεια». Έγνώρτζε μόνο* ότι, φιλοξενηθεί« έκ 
τοτι παρά τού Προξένου τή; Σουηδία;, έλαβιν 
αγωγήν τοσοότω πεφρο*τισμένην , ώστε οΐ όρε 
σίβ'.οι δμόφυλοί του ήρχισαν νά θαυμάζωσι τ ’ α 
ποτελέσματα τού εύρωπαίκού πολιτισμού.

Κατά τα ; διαβεβαιώσεις του γέροντό; μου, φαίνε 
■τα ότι όλοι αγαπώ»! χαι χαδεύου»ι τον Σαήδ αύτδςδέ 
ώ ; λέων πεπολτισμίνος, άνταποχρίνιται είςτά; φίλο-, 
φροσύνα: u tx’ άκοα; εΰγενείας καί χάριτο;, καί φέρεται 
μετά σπανία; ό;ύτητο; κρίσεω; προ; ένα εκας-ον, χατά 
τόν βαθμόν τή; π ;ό ; αύτόν οίχειότητος· ώς-ε, πρό; μέν 
του; άληθεί; φίλους ααίνει τήν ουράν καί ρίπτει βλέμ
ματα εϋμενείας, τού; δέ ξένου; ή καί τού; απλώς πε
ριέργου; δέχεται ψυχρώ; καί ήγεμονικώ;.

Ό  Σαήδ έχει και άλλο προτέρημα' (καί τ ί ;  δε» 
το έχει ;) τρι»α’νετα: διά τά ; ωραίας κυρία;. Εΐδο» 
εγώ ίδιοι; όφθαλμοί; την έ»πέραν εκείνην τήν θυ
γατέρα του ΙΙροξέ/ου ά»απηδήσασα» ύποπτέρω; ίπί 
τή ; 0άχιό; του ώ; ωραία τ ι ;  ’Αμαξών επί του Γπ- 
που τη;, καί έξορμήσασαν αύτό» διά λεπτής μάστι- 
γος, ενώ άλλη κυρία έσυρε» αυτόν διά του μανδυλίου 
τη ;, ώ ; διά ρυταγωγέω;, από του λαιμού. ‘Ο χαλόι 
του ϊαήδ διέτρεξεν οΰτω δί; καί τρί; τήν αίθου 
οαν, χωρίς κά» νά σειση τή» βασιλικήν χαίτην του.

Μία» ήμερα», μέ ειπεν ί  ί7τοριογράφο; του, πα 
ρατηρήσα; δ Πρόξενο; ότι ήτο μελαγχολικός καί 
δύσθυμος, τόν έπλησίασε διά νά έξετάση μή έπα- 
σχεν ό πλήρη; αρετών καί χαρίτων ούτο; λέων. 
Στίγματα αϊλιατο; έφαίνοντο περί τό κατώτερον 
χείλος του. ’Ενώ δέ προέτεινε τήν χεϊρα, δ λέων 
διέοτειλε μόνο; τά ; πελωρίου; σιαγόνα; του,καί έδειξε 
βοελαν ροφοΰσαν ά»υατόλω; τό αιμα του. Ό  ΙΙρό- 
ξένο;, βυθίσα; άτρομήτω; εις τό χάσμα τήν χεϊρα 
άπέσπασε» αύτήν, χωρίς ποτέ νά κατορθώ-η νά πλη 
ροφορηθή άπό τόν πάτχοντα, πώ; καί πότε εισήλθεν 
ή αυθάδη; εκείνη εί; τό» βασιλικόν λάρυγγα του.

Ό  Σαήδ, ώ ; λέων προ»αρμο»θείς πράς πά»ας τά; 
έξεις τών εύγε/εσπέρων κοινωνικών τάξεων, γεύεται 
τρις καθ’ έκαστη», τό πρωί, τή« μεσημβρίαν καί τό 
έττέρας· πίνει όμως πολύ καί ουν*χώ:, δώδεκα ή 
καί δεκαπέντε φοοάς. Είναι πάντοτε καθάριος, ιύ- 
χαίτης, καί ευπρεπή;, καί e/ε ι θεράπαιναν ή μάλλον 
άμφίπολον κτενίζουσαν καί ψήχουσαν αυτόν. ’Αλλά δέν 
ιυγκατατέθη πώτοτε, μιμούμενο; τά παράδειγμα τών 
δίποδων λιόντων τού; δποίρυ.ς έζωγράφησα ανωτέρω, 
καί *ά στρέψη τόν μΰστμκά του, ή νά βμλη χειρό
κτια, ή νά πάλη μάστιγά λεπτήν καί ευλύγιστο»,: ή νά 
κόλληση Sicπτήρα επί του αριστερού οφθαλμού του, 
ή νά τφίγξη ώ; οί φουατανελοφόροι μα; τήν μέοην του, 
ή νά φοοέση ΐπιχαμπώ- φέ»ιον μακροθύσανον.

’Αλλά τό θαυμαστό;:: ο» τοϋ λε’οντο; τούτου είναι 
ή ήμερότης του Καί έχομεν μέν παραδείγματα πολλών 
θηρίω* τιθασσευδεντων, ώ ; τά  τού γνωστού Μαρτίνου, 
καί Κάριερ, καί Φαν Άμδοίιργ, οχι δμώ; εις βαθμόν 
ώστε νά φέρωνται ώ ; αυτό; οίκείω; πρό; πάντα;. 
Τόν Φεβρουάριον τού ηαρελθόντο; έτους ήμην έν Πα-Ι

ρισίοι;, όπου έπεσκέφθην πολλάκι; τό θηρίοτροφεϊον 
τού Κ. Καρόλου, περιέχον πρό; -τοϊ; άλλοι; καί λέ
οντας, καί παρδάλει; καί τίγρεις, καί ύαίνα;. ’Αξιο
θαύμαστο; ήτο τωόντι ή άφο^ία, μιθ ή ; ίγυμναζε 
καθ’ έκάστην αύτά, διδάσκων μαθήματα πάντη αντί
θετα εί; τήν φυσική» των θηοΐωδίαν τήν κεφαλή» έ 
χω» γυμνήν, φορών μόνον υποκάμισον, υπενδύτη* 
(γελέκι) καί ά·αΕυρίδ», κρατεί λεπτήν μάστιγα, καί 
περιιρχόμενο; έντό; τών περιοχών όπου περικλείον
ται τά θηρία, τά  μαστιγεϊ άπηνώ; έωσου έκτελέσωσι 
τά ; διαταγά; του1 τά άσπάζει, τά ρίπτει κατά γης, 
τά  σύρει άπό τήν ουράν, έξαπλοΟται μεταξύ των, α 
νοίγει βιαίω; διά τών χειρών του τά τρομερά στό
ματά των, καί εισάγει έντό; αΰτών ολόκληρον τήν κε
φαλή» του, χωρίς *ά φοβηθή τού; όξεϊ; καί ισχυρού; 

¡δδόντα; τω ν! Καί δμως πλήν αύτού καί μόνου, ού. 
δει; άλλο; πλησ.άζει άκινδύνω; τά θηρία εκείνα.

Καί επειδή ό λόγο; περί του θηριοτροφείου τού ατρό
μητου τούτου ζωοδαμαστή.ο;, άχουσον και τί άλλο 
ιίδον έντό; αυτού δ.ά νά γελάση;. Μεταξύ τών λοιπών 
ζώων ύ.πάρχουσι καί τρεί: ελέφαντες- άλλά τ ί ;  φαν
τάζεσαι δ τ ι  ύπηοετιι αυτού; καί τ ί ;  παραθέτει τά 
φαγητά ένώπιόν των ; ΚΤ; . .  . πίθηξ ! όςτι; όμως, 
ώ; άλλο; έπιδέξιο; τελώνη:, ή οικονομικό; έφορος, 
λαμβάνει ιεροκρυφίως τό δέκατόν του καθ’ δδτν, ένώ 
μεταφέρει αύτά άπό του μαγειρείου εί; τό έετιατώριον.

Επισκεφθεί; με χ_θές ό ιστοριογράφο; του λέον- 
το ;, μέ προσέφεοε δώρο» τήν εικόνα αύτοΰ, φέροντος 
επί τών ώ»ων τή· ώραίαν κυρίαν του, όπως τήν ει’οο- 
μιν τήν εσπέραν τή , συναναστροφή;. ς ί περίεργοι 
άναγνώσται τή ; Πα/ύώ/ιαζ θέλουσιν, ελπίζω, οέ 
γνωρίζει χάριν εάν την δημοσίευση;. Μίνω.

Έ» Α λγερία, τή< 9 Ίτνο-αοίου 1852.

’Ü φίλο; σου 

Δ.

Α Ε Ρ Ι ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ.
Σπμνίως λαμδάνομεν άνά χεϊρα; εφημερίδα ε’ρω- 

πα'ύήν, χωρίς ν' άπαντήσωμεν έ» αυτή καί νέαν δι' 
αερόστατό» μετεωροπ »ρία» καί κατ άμφότερα τά η 
μισφαίρια. Ούδεμία τελείται πανηγύρι;. ούδεμία ε 
ορτή χω ρί; νά άνάπεταιθώσι καί αερόστατα· Ένώ 
δέ οί πολλοί τέρπονιαι καί ψυχαγωγούνται, ή επιστή
μη προβαίνει 5·’ αυτών εί; νέα; κατακτήσεις^ρΰτω; 
άλλοτε δ πεο-ω-υμος τή; Γαλλίας χημικό;■ Γκαιλυ- 
σάκ, άνάβη 70'1 6  μέ-ρα ά/ω τή; γή; διά νά εξακρί
βωση φαινόμενά τΐ.α  ατμοσφαιρικά,, θύσω καί πρό έ- 
νο; καί ήμίσεω; έτους, δύω άλλοι επιστήμονες .Γάλ
λοι, δ Βιξιο; καί δ Βα^ράλ, άνεπετάσθησοιν δίς.ύπέρ 
τά νέφη, και ατρόμητοι έπεδόθησαν εις παρατηρήσεις
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σκοπόν έχούοας τήν διευκρίνησι» πολλών άτελώς ε
γνωσμένων εως τότε.

Φαίνεται φτι ή πρός τήν αεροπορίαν χλίσις εΐν’ Ιμ . 
φυτο; εις τον άνθρωπον. Τ ί; έξ ημών δέν ώνειροπό 
λησε, μείραξ έτΐίόιά διατρέξη τ ά ; ουρανίου; έχτάσεις; 
"Ολοί οί ηρωικοί.καί θρησκευτικοί τώ» αρχαίων έδ»ών 
μύθοι έτοποθέτησαν τού; τε θεού; καί τού; ενδόξου; 
αΰτών άνδρας ε^ί πτερύγων ανέμων ή θερμουργό; 
μάλιστα τών ή με νερών προγόνων φαντασία, -δια" 
πλάσασα σύςη»α θεογο-ία; τερπνόν καί πολ.υποίκιλόν, 
παρέστησε, τού; μέ* Ό /ομπίου; τών θεών πλήν του 
Έρμοΰ, δ ιατχ ζν-τα; τά  εναέρια.πελάγη επί ζώων, 
νιφών ή μετεώρων, τού; δέ κατωτέρους, διά -πτερών; 
Μετά ίέ ταΰτα, καταβασα εί; τήν γή», άνεβιβασ» τήν 
Μήδειαν εί; ουρανού; έφ’ άρματος έλκομένου ύπό 
δρακόντων, καί πτερυγοφόρον ά»εδειξε τόν Πήγασο».
Τ ί;  εξ ήμώ* δέ< ενθυμείται τόν μύθον τού Δαιδάλου 
καί τού οίού τον ;

Άλλά, παρά τά  μυθολογούμενα ταΰτα, σώζονται 
άλλα παραδείγματα μαρτυρουντα άποπιίρα; θιτιχω- 
τέρας. Ό  φίλο; τού Πλάτωνος Ά ρχύτα;, χατεσκεύ- 
ασι περιστεράν ίπταμίνην δι εσωτερικού τινο; μηχα
νισμού, οί δέ βιογράφοι τού Αισώπου βεβαιοΰσι, (και 
τήν μσρτυρίαν αΰτώ* έπικυροΰειν οί ασχολούμενοι σή 
μερον περί τήν άσκησιν τών θηρευτικών ορνέων,) δτι 
δ περίφημο; εκείνο; τή; Φρυγίας μυθοποιδ;, ανύψωσε 
δι’ άετώ* θύλακα; περιέχοντας παιδία Οί χάτοεχοι τή; 
Λευκ.αδο;, έπιθυμοΰ/τ»; νά ίλαττώσωσ: τόν κίνδυνο» 
έκεί.ων οΓτ-.νε; διάνά θεραπεύσωσι τά συνταράσσοντα 
τή» χαρδίιν αΰτώ» οφοδρδτατα πάθη. κατιχ.ρημνίζοντο 
ά»ωθ»ν βράχου εί; τήν θάκαεταν, έδεον περί τό σώμα 
αύτών μεγάλα πτηνά. Αυτό τούτο επανέλαβον βρα
δύτερο-» καί οί θιυματοποιοί τή; 'Ρώμη:, βαδίζοντε; 
έπί σχοινιού ούηνος, ή μεν μία άκρα ήτο προσηλω
μένη επί τή; γή ;, ή δέ άλλη επί τή; κορυφή; πύργου 
Ά λλά καί Σίμων δ Μάγος, δοκιμάσα; νά με,ταβή 
πτερυγοφόρο; άπό τού ύψους τού Καπιτωλίου εί; τό 
όρο; Άυεντϊ-ο», έπεσε κατά γ ή ; καί έφονέύθη.

Αϊ άπόπειραι αύται επανελήφθηοα* καί έπί τών καθ' 
ή·αά; σοφωτέφων χρόνων. Ό  Ά γ γλ ο ; επίσκοπο; 
Οΰΐλκίνς, καί μ ιτ ’αΰτό» ό Περρ έ, μέλος άλλοτε γνω- 
οτόν -ή ; έν Παρισίοι; Ακαδημίας, έπίστευον ότι δέν 
ήτο αδύνατο; ή πτήσι; διά πτερών κατε-κιυσσμέ/ων 
εκ σηρικού καί τε/αμωνωδών γενείων φαλαίνης, καί έκ 
πολκών τεμαχίων σιδήρου καί χαλκού. ‘Ο τελευταίο; 
μάλιστα καί έπεχιίρησι πολλάκι; νά πετάση έντό; 
τινο; εύρυχώρου καταστή ματος Αλλά καί πρό όλί- 
γων μηνών ή έκ Βμρκίνου.Ί^ά*να Περεζ ά-.υψώθη έν 
Ισπανία πτερυ γίζ'οϋσα, ώ ; ' ανήγγεί'αμεν τούτο διά 
τή ; ιίαι-δώρας (Φυλλάδ. ΛΓ'.) τόν παρελθόντα Αύτ
γ Λ ι σ τ ο ν .

Αλλ’ όσον Ιφικτήν καί αν ύποθέσωμεν τήν διά 
πτερών μετεωροπορίαν, δέν ύπάρχέι αμφιβολία οτι 
καί κοπωδεστέρ», κρ) ήττον έπωοιλή- θέλει είσθαι 
τ ή ;  δι άιροστάτων. ^ 1 ,

Γή·» ιδέαν τή; άαταοήέυή; έναιρίώ* άΐαξώ» ουνέ- 
λάβε πρώτο; :δ Ά γγλ ο ; ‘Ρόγήφο; Βάκων περί τ* 
μέσα τή;'·^'. έκάτόνταϊτηρίδίς· άλλοι ί^ μ έτ’ αόσόν

προέτεινον τήν καχαβκιυή» πλοίων, καί άλλοι άιροετά- 
των σφαιροειδών, παραπλήσιων τών εν χρήτιι σήμερον.

Τό 1783 έτος, δύω άδελφοί Γάλλοι, Στέφανο; κβί 
Ίωοήφ Μοντγολφιέροι, συνε'πηξαν πρώτοι καί άνιπέ- 
τασαν τά άερόστατα, τά όποια έβιλτίωσε μετά ταΰτ* 
ή πείρα καί ή επιστήμη. ‘Η μηχανή ήτο σφαιροειδής, 
έλουσα κάτωθι* στόμιον, ύφ’-ο, θέτοντις πύραυνον, έ” 
καιον χάρτη*, άχυρα καί μαλλία, διά ν’ άραιώοωσι τόν 
άέρα, καί ουτω, καταβτήσαντε; αύτόν ίλαφρότερον, νά 
άνυψώοωσιν αυτή*. Καί κατ’ άρχά; μέν έκρέμασαν 
άπ’ αϋτή; κλωβόν, περιέχοντα πρόβατον, νήσσαν καί 
άλέκτορα, μ ιιά  δέ τούτα έγένονχο μετάρσιοι καί άν
θρωποι, ύψωθέντε: 8 3 0  πό8α; ύπεράνω τή; γή;.

Αί άπόπ»ιραΓουται τών Μοντγολφιέρων ήρέθισαν 
τήν άμιλλαν τών σοφών. Ουτοι, έγνώριζον μέν ότι οί 
ένδοξοι τών άεροττάιων έφευριτιί έπλήρου» τήν μηχα
νήν άεριου έλαφροτε'ρου κατά τό ήμιου τοΰ κοινού ά ί-  
?ο;, άλλ’ ήγνόουν ποια; φύσεω; ήτο. 01 φυσικοί, ύπο- 
δέσαντι; ότι μειιχειοίζοντο αύτόν τό» φλογιστόν άέρα, 
ήττον βαρύ» τού κοινού, χατεσχεύασα* σφαίραν έχ ση
ρικού πιριχιχρισμένην ίιά  καουτσούκ, και γεμί- 
σαντ<; αύτήν ύδρογενοΰς τήν άνεπετασαν εί; ουρανού;.

Κν έιο; μετά ταΰτα,τό 1784, ά*επετάοθησαν πολ* 
λάχ·;, χστά τι τήν Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν άερό
στατα, ίπιβάτα; φέροντα διάσημου; έξ άμφοτέρων τών 
φύλων. Ά γγλο; τις, κατασκεύασα; μηχανή* άνέλ- 
κουσαν σχάφη» πτερωτήν ή έπίχωπον, επιχείρησε νά 
κυβέρνηση αυτήν δι’ οίακος. Έκτοτε άρσ, κύριο; τών 
άερσναυτών σχοπό; ύπήρχεν αυτή τών άιροστάτων ή 
«υβέρ/ησις. Αί έφτ,μερίδες του 1784  καί 17 8 5  έτους 
πλήθουσι διατριβών περί αυτού τούτου τού αντικειμένου, 
καί, ώ ; λέγει Γάλλος τις ιστοριογράφος, εξήκοντα ό* 
πομνήματα όπε6)ήθησαν εις μόνην τού Λουγδούνου τήν 
Ακαδημίαν.

Τά 1 7 8 4 ,ατρόμητος τις άεροβάτης, σύντροφον έχω», 
καί ιατρόν Άμερικανόν,ξδιασχίοας τόν βρετανικό» πορ
θμό» μειίβη άπό τής έ» Α γγλ ία  Δούβρη; ε ί; Γαλλίαν,οί 
¡δέ κάτοικοι τή; Κακαίσης, έπιΟυμοΰντις νά διαιωνίσωσι 
τή» μνήμην τηλιχούτου επιχειρήματος, ήτήσαντο παρά 
τή; Κυδερ»ήσεω; τήν άδεια* ν’ άγοράοωσι τή* μηχανήν 
διά νΧ άναθέσωοιν αύτήν έν τή πρωτευούση τή; πόλιω; 
έχχλησία, »ά άνεγείρωσι δε ταυτοχρόνω; καί μνημείο», 
έχει όπου χοτέβησα» οί άερόκλαγχτοι οδοιπόροι. Ό  

[βασιλεύς τή; Γαλλίας, χχλέσας τόν τολμηρόν άιρο- 
1 ναύτη»,. έδωοήσχτο αύτώ ποιότητά τι*α χρηματικήν, 
έπιπροοθεί;, καί σύνταξιν ισόβιον.

Έ ιτοτε πολλοί ήσχολήδησαν εί; άνεύρεσι* του τρό— 
που, μιθ’ ου κμβ.ρνώμενα ώ; πλοία τά αερόστατα, ή- 
θελον μεταφέρει άφ’ ένό; ιί; άλλο* τόπον καί έπιβίτα; 
καί εμπορεύματα ή δέ έν Δονδίνιμ βασιλική έταιριία 
ύπρρχέθη τό JS21 πλρυσία» αμοιβήν ιίς <κιί*ον σσιι; 
ήθελε» έπινοήοει τέν τρόποναύτόν» Οί άναγνώσται τής 
Παχδώρας̂ έγνώρισα* άπύ δύ« «χεδά» έσ*» «ή» τερά
στιον τού,ΙΙετίνου εφεύρε«», (Φυλλάδ. Β .)  έγκριθεί- 
σαν και ύ.-τ αυτής τής,έν {Ισ?<άίο<ί βιομηχανική; ακα
δημίας, ώς. στημιζεμένη» έπί βάσιω* άλανθάστω». 
Αλλ-έροου άεοδετχθή καί διά τής πείρας τό άκριδέ; 
,τή; έφευρέσ.'ως ταύτης, δυνάμεθα νά είπωμιν ότιούδε-
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μία άξια λίγοι» πρόοδος άγάνκχο ώ ; «ρός xi» χυβερ- 
»ΐ)οι» χών άεροστάτω», άν χαί πρός τούτο, διάφορα 
οχήματα, χαί σφαιροειδή χαί ίχθυοειδή, καί παραλ
ληλεπίπεδα, έδόθησαν εις χάς μηχανάς,χαί ίοτία προσ- 
ηρτήδησαν επ' αύχών, nal úr.’ όρνεων έσύρθηαα». Τό 
σχήμα όμως έχιΐνβ χό όποιον έπεχράχησεν ώ ; μάλλον 
εόδάχιμον είναι x i παριστανόμενο» διά χής καρούσης 
ιΐχόνος.

Όνομάοαμεν άνωχέρω Ά γγλο» τίνά ίκίσχοπον, xi» 
Οΰίλχινς. Αυτός, πραγμαχευθείς πολλάχι; περί άβρο- 
στάχων, βέβαιοί σπουδαιολογώ» όχι χεχοαχώς δυνάμε- 
6α ν’ άεροβαχήσωμιν· ά. διά τής συνδρομής χών άγ- 
γέλω» χαί χών δαιμόνων· 6’. διά τής χώ» πτηνών' 
γ '. διά πχερών, χαί δ', δι’ οχήματος. Άλλα χίς τώ* 
τεσσάρων τούτων τρόπων είναι ό ασφαλέστερος ;  τό 
καθ' ημάς βεβαίως δέ» ήθέλομεν έχλέξει χό» χώ» δαι
μόνων, ή δέ πείρα απέδειξε χαΐ τούς άλλους 
ανεπαρκείς.

Πλοίαρχός τις Γάλλος, Μονχγερύ χό ίνομα, φρονεί 
όχι χά άιρόοχαχα θέλουσι πλέει χαί χυβερνάτδαι άσφα- 
λέστερον 6Γ άχμοχινήχων μηχανών, χαί δι’ εδφυεστά- 
χων συμπερασμάτων χά όποια εξάγει έχ παρατηρήσει.»; 
ένδελεχοΰς τής πτήσεως χών όρνεων χαχά χάς αλλε
παλλήλους θαλασσοπορίας χου, αγωνίζεται ν’ απόδειξη 
όχι αί μηχαναι αυχαι πρέπει νά έχωσι σχήμα πτερών 
χαί ε-ΰράς πτηνών. Καί φαίνεται μέ» βέβαιο* σήμερον 
μεχά χασαύ-ας άχοχιίρας, 3χι ή μηχανή ήχις, κινού
μενη, ήθελεν άπομιμείσδαι εντελέστερο» χή» πχήσιν 
χών όρνέω», θέλει είσθαι ή χαχαλληλοχέρα πασών διά 
χή» αεροπορίαν, άλλα πώς νά χατορθωθή ή άπομίμη- 
σις όφγανισμοΰ ζωίχοΰ χόοω λεπχοΰ χαί χόσω πολύ- 
«λόχοι»; Έά» ίπρόχειχο περί ά*απεχάσεως απλώς 
μόνο» άεροσχάχου, ίχανά ήθιλον είσθαι χά οήμερο» έν 
χοήσει* άνέχαδεν όμως οί άγώνις όλων χείνουσιν εις 
άλλο» σχοπό» σπουδαιότατο», εις χήν χυβέρνησι», ώ; 
εΓπομεν αύχών. θίλουοι» apa γ* έπτχύχει;

Αυο είναι αί χυριαι δυσχολίαι όσας ή άνδρώπινος διά
νοια δέν δπερέβαλε μέχρι τής σήμερον, ή τής έλλείψεως 
σημείου στηρίγματος,χα(ή χής σφοδρότηχος χου άνέμοιι. 
Πολλοί διισχνρίσδησαν χαί ίιισχυρίζονται είσέχι όχι αη·

μείον ςηρίγμαχις δέν υπάρχει ε» τή άεμοσφαίρα. Καί
όαως,άνχιτάχχουοιν άλλοι,πώς χά πτηνά: ά»υψοΰνται χαί 
περιίπχανχσι ; Αώτήν χή» μηχανή» χή» άναςελλουσα» χήν 
πχώσιν χών βαρέων σωμάτων paràchute  δεν άναχαιχίζεί 
ή δύναμις χή; άντισχάσεως ; Ό  ιχθύς χολυμβά, ώ ; χό 
άιροσχαχον, έιχό; υγρού, χινιϊχαι μεχά μεγίστης εΰχο- 
λίας, ίσχαται ένχό; χοΰ υόατος δυνάμει χής είδιχής 
χου έλαφρόχηχος, χαί άνυψοΰται χαί χαταβαίνΐι με 
χαβάλλων χήν βαρύτητα αόεού διά χής άναπτόςιως ή 
τής ουοχολής δύλσχο<(τής νυχηχιχής χύςιος) περιέχον- 
χο; υγρόν άερώδις. 01 ποχαυοί χαί οί βάλασοαι έχβυ- 
οι γεύματα, χά όποια οί ιχθύες, xoi διά τοΰ σ χή μ α το ς  
χ α ί  διά χώ» φυσιχώ» των όργάνων υτερνιχώσι. Λά χ ε  
τάχα χαί χά άερόσχαχο δέν δύ»ανχαι νά ύπιρνιχήσωσι 
τα  γεύματα χών άέρων, έάν χαχοσχευασδώσιν έκί 
βάσεων όρθωτέρωνί;

Τήν δευχέραν δυσκολίαν προσπαδεϊ νά λύση ώ ; εφε
ξής δ Μονχγερύ χόν όποιον προανεφεραμεν. Άδιά- 
χοπος, λέγει, παραχήρησις έπεισε* αυτόν όχι χά νέφη, 
xa! μάλιστα έν ώρα σφοδρά; τρικυμίας, χαχέχονχα δια- 
βόρους σειράς, χήν μίαν ύψηΛοχέραν χής άλλη;, προ- 
χωροδσι χαχά διευθύνσεις αντιθέτους πρός άλλήλσς, 
χοί όχι χά άνυψούμινα μάλλον χών άλλων, άχινητοϋσιν. 
Ή  θεωρία άποδιιχνύει πρός τούτοι; όχι χούς ανέμου; 
γεννά ή κίνησες χής γής, ή θέρμη, χά ίρη, ή θάλασσα, 
οί ποταμοί, κτλ., χαί όχι έπομένως είναι βιαιότεροι 
πλησίον χής γής* δσω άρα πλέον ά»υψοΰνται χά άερό- 
σχαχα, χόσω θέλουσιν αποφεύγει χάς Ουέλλας, χαί ου
ριοδρομεί άσφαλέσχερον.

Τοιαυχη έν συνόψιι ή [ιχορία χών άεροσχάχων. 
Ά λ λ ’ έωσοΰ άρθώσι χα! αί δυσχολίαι αΰχα!, θε'λουσι 
χρησιμεύει, ώς είπομεν, χαί ώ; άνχιχιίμινα τέρψεως, 
χαί ώς όργανα ερεδνης έπισχημο»ιχής. Ά ν  πρέιτη μά
λιστα νά πισχευχωμο έφημεριδογράφον τινά Γάλλον, 
φαίνεται όχι Ιχρηοίμιυσαν ήδη χαί ώς όργανα χαχά χής 
τυραννίας· διότι όρρανή τις, μή δυναμένη πλέον νά 
ΰποφε'ρη χήν δυστροπίαν τοΰ χηδεμόνος χης συμβολαιο
γράφου, 'ξέφυγε χοίις όνυχας αυτού άποπτάοα τό 
παρελθόν έτος έπί άεροσχάχου, χαί συνοδοιπόρον έχουσά 
χηδεμόνα έρασμιώιερον.

Φ Ϊ Σ Ι Κ Η  ΙΣ Τ Ο ΡΙΑ .
Π Ε Ρ Ι  Κ Ν ΙΔ 11Σ

Παραλληλίζω* χις ιήν ενέργειαν χής χνίδης, ήχις 
παρά χών αρχαίων άχα.1ή<ρη, ώς μή χαΛή χαχά χήν 
áyf/r ώνομάσθη, μό χό δηλητήρ'ον χών ιοβόλων Ό -  
φεων, δύναχαι νά χαλέση r i  ειρημένον φυτό» Ό. 
y>ir τοϋ γυτιχοϋ ßaat.lslov. Μεγάλη τωόντι όμοιό- 
χης υπάρχει εις χόν σχηματισμόν τοϋ όργάνου, δι' 
ου άμφόχερα, ήχε χνίδη χαί οι δρει; προχαλοΰσι χό 
χραΰμα, χαί έγχέουσι τό δηληεήριον εις αΰχό. Οί 
’Ιοβόλοι Ό φεις έχουν εις τή» άνω σιαγώνα δύο εύ-
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μεγέθεις λεπτούς χαι χατά χι χυρχού; όδόνχας, έ
χοντας έντός λεπτόν σωλήνα, όςχις πρός χό άνω 
χοΰ όδόνχος είναι ά*·ιχχός· οί ’Ιοβόλοι ούχοι όδόνχες 
δέν εΐ<αι έντελώς στερεοί χαί ακίνητοι ώς οί λοιποί 
αυτών όδόνχες, χαί εις χή» οιαγώνα έμπεπηγμένοι, 
άλλ' όμοιάζουσι τούς β·υχας χών γαλών χαί άλ* 
λων οαρχοφάγων ζώω», όντας ώ; έχιϊνοι εύχινήχους· 
εις χήν σιαγώνα δέ xiixot χάχωθιν χοΰ ιοβόλου οδόν- 
χος μιχρός χις άδήν, έ< ω ή δηλητηριώδης υλη χα- 
χασχιυαζειαι, χαί ό όχεχός χής χίσχτ,ς χαύιης α
νοίγει ιί ;  τό άκρο» αύνοΰ. Αιά χοΰ δήγματος χου 
ζώου, ένεκα του εμποδίου ο παρουοιάζε: τό δηχθέ» 
άντιχείμενον, ό οδούς μετατοπίζεται, θλίβει ουτω χήν 
τον lii έμπεριέγουσα» χίσχην, χαί εξ αυτής χό εμ 
περιεχόμενο» δηλητήριο·; μεδ' όρμή; ε'χσρενδονιζόμι- 
»ον,ίγνείχαι «ΐς χό διά του δήγματος προξενηθέν χραΰ
μα. Εά» παρατηρήσωμε» χήν τρίχα έπί χών φύλλων 
χής χνίδν.ς, βλέπομιν περίεργό» χινα όμοιότηχα μέ 
χόν περιγραρέντα ιοβόλο» όδό»τα χώ» οοεω», χα 
θόχι ή χενχώοχ θρ>ξ χής χνίδης συνέχεται μέ μ ι 
κρότατο» τι σφαιρίδιο», είδος χυψέλη; εΐ; ή» εμπερι
έχεται τό χόσο» δριμύ χής χ»ίδης ρευστόν έά» ψαύ- 
οωμε» τά οΰλλα αύτής, άποχόπχεται χό άνω άχρον 
χή; τριχό;, χαί ούτως ά»οιχδένχος χοΰ όχεχου, έγ· 
χείται το ξυστόν εις χά προξενηθέ»τα τραύματα. 
Το δηλητήριο» χώ» έγχωρίων όφιω» ώ ; χαί χών 
χνιδώ» είναι ίχανώ; ήπιο«· όοον 2έ περισοότερο» προ 
6χϊ»ομ«ν πρός τούς τροπικού:, χόσο» δηληχηρ/ωδέσχε- 
ρον. χαί ίπουέ»ω; χινδυνωδέστερον «αθίσχαχαι χό δη
λητήριο» άμφοτερω* χώ» οφε^ν, χοΰ τε ζώου χαί χοΰ 
φυχοΰ Όπου 6 χαύοων χοΰ ήλιου πεπαί»ει χό δηλη 
χήριον χοΰ ιοβόλου όοεω;, έχει φύονχχι χαί αί χιν- 
Συ*ωδέοχιραι χνίδαι. Τ ις δέν αίοθα*εται χά χε»χή- 
μαχα τώ< χοιχώ» χώ* παρ' ήμΐ» έγχωρίω» χ»ιδών. 
Κοι δμω; ούτε ίίέαν χά< έχομεν χώ* φριχωδώ» πό 
νω», οδ; διεγείρουσι τά χε»τήμαχαχι χών όμοιων είδώ» 
οίον τής u r t i c a  S t i m u l a n s  τής U exenulata  αΓ- 
χι»ι: ούο-ται εις τή» άναχολιχήν ’Ινδία». Έχαφροτά- 
χτ) ψχΰσις χής χειρός εί; χάς χ«ίϊας χαύτας έξοοαί 
νει χήν χείοα χαί τό» βραχίωνα. Οί φριχωδεστεροι 
πόνοι μασνίξουσι χό; ά»θ-;>ή, χαί χοΰτο εβδομάδα; 
όλοχλήοου;. Εί: ?ϊ τήν ίΝή’ον Τιμώ» ( l  im or) φύ
εται είδο: τι χνίδη; u rlica  uxuntissim a ήτοι χνίδη 
ή χαυστκωχάτη, υπό ?i χώ» χαχοίχων δχιμόνυ» φύλ-| 
λο» D aoun Setan ¿<·μαζομέ»η, διότι οί πόνοι έ 
ξαχολουθοΰσι» έτη όλόχληρα, χαί πολλάχι; μό»ο< διά 
τή; ά-χοτομής τοΰ χραυμ>χισθε»χος μέ)οο; δύ»χταί 
χις *ά σωθή ίχ τοΰ θανάτου Εά» θεωρήσωμεν πό* 
σο» ολίγον ήτο» χό υγρόν χό h o o x i a s ü v  τοιαύχας έ. 
πιχινδύνους ένεργεία; ϊντό; τον 5«θρωπι>ου όργανι 
συοΰ. πρέπει νά δμολογήσωμε» όχι το χή; χνίδης 
είναι !> χών φριχωδεσχέρω» μεταξύ χών γνωστώ») 
δηλητηρίων. Κατά τό μέγεθος τών Τριχών χή; χ ,ί. | 
δη; ύπελογίοθη,-  .3ετ,μόλις I» πεντεχαίόεχα μυριο-· 
σχημόριο» (150  000) ε.ός xoVxou εγχείχχι διά1 
χής κροοβολή; τή; χ»ί?ης εί; χό χραΰμα.

dJNJEPEP.

ΑΙΑΦΟΡΑ.

ΜΗΧΑΝΗ TO T ΣΓΑΑΟΓΙΖΕΣΘΑί. Άναγινώ-
σχομε* εν χώ Πρωΐΐψ Ταχυδρόμω χής Α γγλίας πα
ράδοξο» έφεύρεσιν, χήν όποιαν δημοσιεύομιν περιιργείας 
έ»εχα, άπεχδυόμενοι πάσης ευθύνης. Ά λλως ή περί* 
γραφή χής έφημερίδος χαύχης είναι πολλά σύντομος.

Ό  Κ. Άλφρέδος Σμή έφεΰρε μηχανήν διά τής όποι
ας δεικνύει, διά συμπεράσματος ή άραιρέοεως, χατά 
θέλησι», χάς αμοιβαίας σχέσεις άριθμοΰ τίνος όποιουδή- 
ποχε πραγμάτων ή άρχών, ώ; ήθελε πράξιι ό άνθρώ- 
πινο; νοΰς. Ά λλά ποίος ό τρόπος ; Ό  Ισχοριογρα’- 
φος δέν δίδει χήν Ιλαχίοχην πληροφορίαν. Ό  Κ. Σμή 
τοπίζει χάς λέξεις ουτω πως, ώστε έχάσχη αυτών άπο- 
χελεϊ χόήμισυ χής σημαοίας χής ά»ω αΰχής χειμένης 
λέξεως, χαί περιλαμβάνει χήν σημασίαν δύω λέξεων 
κειμένων κάτωθεν. Κινούμενης μεχέπιιχα χής μηχα. 
νής, παρουοιάζιται 6π' όψι» τοΰ αναγνώστου χό αΐτοΰ- 
μινον συμπέρασμα. Τό καθ’ ημάς φοβούμρθα πολύ, μή 
χό συμπέρασμα ήναι όποιον χό γνωστόν εκείνο, «ράβδος 
έν γωνία, άρα βρέχει.·

ΝΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΙΙΟΣ. Τό 1848 έτος, περί 
τή» λήξιν τήςέν Βρυξε'λλαις γεωργικής χα! κηπουρικής 
έκθέσεως, ό Κ. D ulrieu  de F erdonck , παρουσίασε-; 
εί; τούς φίλους τής χηπουργίας πολλάς περιεργοτάτας 
οπώρας, όγχώδεις ώς ώά περιστερά;, χό αύχό σχεδόν 
σχήμα έχούσας, χα! άποπνιούοα; όσμήν γλυχυχάχην. 
Ο Κ. D utrieu  προοεθηχιν οχι ήταν έξαίτιαι, χαί όχι 
ϊν Άβάνη όθιν έχόαισέ χις χών φίλων χου σπόρον 
αυτών, ετρώγετο μετά τοΰ βοαστοΰ χρέαχος, εέτε χαί 
μετά ζαχάριω; περί χό τέλος χοΰ γεύματος.

Πολλοί Βέλγοι ελαβον σπόρους τής όπώρας χαύτης, 
καί μεταξύ άλλων ό Κ. P ro sp e r M orrea , Εσχις 
έσπειρε·; αυτούς έ» τή ίδία θέσει έν ή ίχαλλιεργήθησαν 
χό 1033 οί πρώτοι ά»ανάς οΓτινες μειεφέρθητα» έκ χής 
Αμερικής εις Ευρώπη». ’Επεμελήθη δέ χοσοΰτον χή» 
«αΑλιε'ργειαν, ώστε έ» διασχήματι ένός ποδός άνεβ/.ά- 
οτηταν 150όπώραι διπλασίως όγχωδέσχεραι χών άλ
λων, εύοτμόταχαι χα! γλυχύταχαι.

Τό φυτό» Toùjflrcv, ώς ονομάζεται ή νέα αυτή χα- 
χάκτησις τής χηπουργίας. όμοιάζει πολύ χό χο8 πέπω- 
νο;. Αί όπώραι, ωοειδείς, χαί όπωσοΰν πεπιεσμένοι 
πρός χό αντίθετον μέρος χής βάσιως, είναι λείαι, άχνοοι 
κα! κίτρινοι όταν ώριμάσωσιν. Ή  σάρξ ει*αι λευχο- 
πράσινος, λϊα» εύοσμος χτί έχει γεΰοιν όξυτάχην, οί 
δέ σπόροι όμοιάζουσι χαχά πάντα τούς τοΰ σίχυος.

Ό  θέλων νά φάγη j î r or, χόπχει χή* άχραν αΰχοΰ, 
ώ; έάν έπρόκΊχα νά άνοιξη ώσ*· έπειτα, άφαιριί διά 
του ό πυθίου μέρους μιχροδ χοχλιαρίου τούς έν τώ μέσφ 
αύτοΰ σπόρους, φροντίζω·; μή έχρεύτη δ χυλός Μετά 
ταΰτα ξέει χήν σαρχσ μέ χό κοχλιάριο;, χή» μιγ*υ·ι μέ 
χόν χυλόν χαί μέ ζάχαριν, Χα! έπί τέλους χύνει έντός 
χοΰ χαρποΰ οδχινος ό φλοιό; είναι όρχεχά στερεός, στα
λαγμούς χι»«ς χαμπ*»ίχου ή άλλου πνευματώδους 
ποχοΰ χαχά χήν όρεξί» του.
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"Οτι έσχβτ«ί, ¿πΐ συμποσίου αυγ/ροιουμίνου έν 
Βελγίω 5* άχαδημαΐχων, παρουσιάοθ»] & καρπός ου 
τος, όλοι ¿μα γευθβ'ντες αΰτου, το» ¿θεώρησα* ώς τό 
μάννα του ουρανού. Ε ΐ; μάλιοτα ές αυτών άνερώνη- 
σε» οτι αί πύλαι του ίόδόμου παραδείσου του Μωά
μεθ ήνοίχθησα» ήδη, χαί οτι ό χΐτος ?,το μαργαρίτας 
πεοών άνωθεν πρός παραμυθίαν τώ» ταλαίπωρων 
θνητών.

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗΣ

( Ό .  Φαλλάδ. ΜΕ'.)

Αριθμός 3.

Ο Α Ν Θ Ο Π Ω Λ Η Σ .

Είμορφά μου χοπεΛούάΐα, 
ΘέΛεχε χΛωρά ΛουΛοΰδία;

Πάρετε, ,-το&λώ.
Σιγα.Ιά, μτ) γίνουν Λάθη.
Με ιό γέρι ’ς ζό χαΛάθι 

"Οποίαν βρώ, ψι.Ιώ.

Αΐέζ έδώ τί ώραιοτης ! 
Αύχό ειν ή άθωόζης, 

τ άσπρο γΐασουμί.
Τ' ά ; οράζετε ; γΐά πόσο ; 
Χάρι>· Λέτε να ζό δώσω; 

Χάριν ; χ ας νά μή !

Έ>α ρόδον! Τών ερώτων 
Ειε' ερύθημα ζό πρώτον.

Έχει άυώ ψι-Ι'ά !
Μΐά μιχρη μό τό Αρπάζει, 
Μία μιχρή, πού άσπρη μοίάζι 

ΤριανταφυΛΛίά.
,ιι

Τό γαρόφαΛΛο που Λέγει 
Πώς μ’άν κάποιαν χαρδ’άν φΛέγει 

Πάθος δυνατόν,
Ποίά ζό ΘέΛει; ποιά ζό πέρνει ; 
Μΐά πενήντα γιΛίά γέρνει,

Κ’ άΛΛη ¿χαζόν.

’Εδώ ίχω άνθος δάζζύυ. 
Λέγουν πώς ή έννοιά του 

Ειν ή ηδονή.
Μη, προσέχετε, /Λ) δία !
Έχ αγκάθια, κ ειν Αχρεία, 

Κ' έπειτα πονεΐ.

ΒΛέπετ, άσπρη σάν ζό χΐ'ίνι, 
Τον Αέρα βαΛσαμώνει 

Η πορτοχαΛΛ’ά.
Σεύρετε ζί χάριν έχει.
Και ή νύμφη πώς ζην πλέχει 

Σ ζά χρυσά μαΛΛιά ;

"Ά I ζό ζεΰριτε ! Μη ζρέΛΛαις I 
Μ ή ζεσγίζεσθβ χοπέΛΛαις !

"Εχει Αρκετόν.
Εχει για μιχραΐς μεγάΛαις,
Γι’ άΛΛαις τρεις φοραις, χαΐ γι' ΑΛΛαις-, 

Είναι περιττόν·

ΚΛιματΙδία ποια ΘέΛει;
Αύτή πίστην παραγγέΛΛιι.

ΌΛοι την πωΛοϋν.
Πώς ; Αεν τί\ν ζητεί χαμμίά σας ; 
Την χαρίζω.—  Χάρισμά σας, 

Λέγουν χαί γεΛοϋν.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Φυτόν είμαι χ’ εί; τρορήν σου χρησιμεύω το» χειμώνα- 
Ά λ λ ' ε ΐί χαλογηριχδν μεταβάλλομαι χιτώνα 

*Αν ή χεραλή μου πόση.
Παιγνιδιού δό χαρτίον γίνομαι κατά κανόνα, 

Ά ν  ή άσπλαγγνός σου χειρ τόν λαιμόν μου άραιρέση.

Π. Σ. Τ .

ΛΥΣ1Σ

Του προλαβόντος αινίγματος 

Σήμερον


