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NATATION
Εις τάς Μαλδίβας Νήσους.

Τδ είς τδν κόλπον τής Βεγχάλης στελλόμενον 
Γαλλικόν πλοϊον δ Αετός είχε προσορμισθή είς τδν 
λιμένα Λουδοβίκον τής νήσου Μαυρίκης· γνωρίζων 
τδν πλοίαρχον, δστις ήν Εμπειρότατος ναυτικός, έλα- 
6ον τόπον εις τδ πλοϊον του. Μετ’ όλίγον ήτοιμά- 
οθησαν τά πάντα δια τδν άπόπλουν, χα'ι άνειλχύσηίμέν 
τήν άγκυραν τήν 1 ίκτωβρίου 1 839./«ατά τάς άρχάς 
τής νυχτδς. Τδ πλΐϊον ώθού^νον ύπδ χαλής νοτ- 
δυτίχής αύρας άνήχθη etc •’■W πέλαγος, έχον άνα- 
πεπταμένα πάντα του.· τά Εστία· καί όπόταν Εφάνη ή 
ήμέρα, έδλέπομεν . ήδη τήν ξηράν ώς νέφος έπί τοΰ 
δρίζοντος. Ό καιρός ήν καλός, δ άνεμος ούριος, ό Άε- 
τδς διέτρεχρ» 'όρμητιχώς τήν θάλασσαν, καί τά πάν
τα ύπέ-χοντο πλοϋν αίσιον, δ άνεμος μέτριος καί 
χαν^ίΐχδς μάς έφερε κατ’ αδτδν τδν τρόπον μέχρι 
τής 10 μοίρας τοϋ πλάτους· άλλά τότε τά πάντα 
μετεδλήθησαν. 'Ο καιρδς Εφάνη άπειλητικδς, ή θά
λασσα έξηγριώθη, άνεμοι άστατοι καί βροχή· Εν ταδτώ 
κατεπόνουν τδ πλοϊον καί τούς Επιδάτας· δ ούρανδς 
ήν ίτοσουτον σκοτεινός καί συννεφής, ώστε οδδεμία 
άστρονομιχή παρατήρησις ήν δυνατή. Διήλθομεν κατ’ 
αδτδν τδν τρόπον πολλάς ήμέρας μαχράς, καί νύ
κτας έτι μαχροτέρας διά τδ άδέδαιον. Τέλος τήν 24 
δχτωδρίου, κατά τήν έχτην ώραν τοϋ εσπέρας ναύ
της τις, οστις έχάθητο σκοπός έπί τής άχρας τοϋ έ- 
πίδρόμου ίστοΰ, έξεφώνησε τάς λέξεις ταύτας αίτινες 
άχούονται πάντοτε μετά συγχινήσεως. Γή I Γή! ήν δέ 
αυτή ή γή τδ άρχιπέλαγος τών Μαλδιδών ή θέσις 
ήμών ήν έπομένως ώρισμένη, καί εύρισχόμεθα εις 
τδν δρόμον τών είς τδν κόλπον τής Βεγχάλης πα- 
ραγινομένων πλοίων.

Ο πλοίαρχος άφ’ οδ παρετήρησε τάς άχτάς, Εκυ- 
δέρνησεν ό ίδιος, διεύθυνε τδ πλοϊον καί έδωχεν πά
σας τάς άναγχαίας διαταγάς. Ό άνεμος έπνεεν ά- 
πόγαιος, ή άτμοσφαϊρα ήν δμιχλώδης, καί ή έπελ- 
θοΰσα νύξ κατέστησε τδ σκότος τοσοΰτον βαθύ, ώστε

μόνον αί φωσφορικά! λάμψεις τής θαλάσσης ένέφαινον 
τδ ίχνος τοϋ πλοίου κα! μόλις διεκρίνετό ή μέλαινα 
πρώρα έπί τοϋ λευκοΰ τδν κυμάτων· έκεϊναι αί πρδς 
τδ έσπέρας φανεϊσαί νήσοι, Εκείνη ή κυματώδης θά
λασσα, έχεϊνος ό βεδαρυμένος κα! σκοτεινός ούρανδς, Ε
κείνη ή μακρά νύξ ήν έμέλλομεν νά διέλθωμεν εις τό
πους θεωρουμένους ώς κινδυνώδεις, ταϋτα πάντα μάς 
έθλιδον δπωσοΰν, άν καί άφ’ έτέρου μέρους μας έφυ- 
σύχαζον τά ληφθέντα έμφρονα μέτρα, καί ή διεύθυνσις 
τής πυξίδος, ήτις έτεινεν είς τδ νά μας μακρύνη άπδ 
τής ξηρά;· οί ναΰται δσοι δέν ήσαν τής υπηρεσίας κατέ- 
δητΛυΖβτς^τίΓΛΐώγίοττΜνίντίκίΤΡχος, δ άντιπλοίαρχος 
καί οί έπιδάται είσήλθον είς τδ ύπερώον τοϋ 
ματος. Είς τδ κατάστρωμα έμειναν μόνον ό υποπλοίαρ
χος κα! οί φύλακες· κατά τδ φαινόμενον τά πάντα 
εδαινον κατ’ ευχήν δ άνεμος είχε καταπέση καί 
ήμεϊς έχαίρομεν, άλλά τδ πράγμα ήν δυσάρεστον, 
διότι τδ πλοϊον Εκκλίνον, μετά δυσκολίας έπάλαιεν 
Εναντίον βευμάτων δρμητικοτάτων, απεο τδ χατώθουν 
πρδς τήν ξηράν, καί ήμεϊς έτρέχομεν ήδη είς όλεθρον, 
χωρίς νά τδ ύποπτεύσωμεν. Οί πολυάριθμοι μικροί 
πορθμοί οί διαχωρίζοντες άπ’ άλλήλων τάς Μαλδίδας 
εισίν ώς καταβράκται δι’ ών καταδύονται τά κύματα· 
κατά τήν ώραν τοϋ έτους μάλιστα καθ’ ήν Επίχρα- 
τοΰσίν οί δυτικοί άνεμοι, τδ ύδωρ κρημνιζόμενον κα
τά μεγάλους όγκους διά μέσου τοϋ λαβυρίνθου δλων 
Εκείνων τών μικρών νήσων, προξενεί ΕκτόπηΟιν Εκ- 
τεινομένην έπί πολύ. Δυστυχία είς δ,τι πλοϊον τύ
χη νά πέση είς τήν κοίτην Εκείνων τών δλεθρίων 
βευμάτων I πώς τότε νά γνωρίσθή καί νά διαμετρηθή 
Εκείνη ή άόρατος δύναμις ή Ελκυουσα άταράχως, καί 
σύρουσα άκαταπαύστως; πώς νά διαχριθη Εκείνη ή 
χθαμαλή γή έή κρυπτομένη ύπδ τά υδατα καί άφανί- 
ζομένη όλοχλήρως είς τά σκότη;

Περί τήν έννάτην ώραν ήσθάνθημεν δυνατόν κλόνον, 
καί Ενταύτώ μεγάλη φωνή ήγέρθη άπδ τοϋ Εμπρο
σθεν τοΰ πλοίου οπού ευρίσκοντο οί φύλακες. *Εβ- 
ρίφθημεν ίάντρς Επί τοϋ καταστρώματος, κα! κατ’ 
Εκείνην τήν στιγμήν δεύτερος χλόνος, τρόμερώτερος 
τοΰ πρώτου έσεισε τδ πλοϊον. Προήρχ^ντο δέ ταϋτα 
έχ τοΰ δτι ή δφρύς βράχου Εκ κοραλίόυ ‘ συνίτρί- 
δετο ύπδ τήν τρόπΐν· προέδη τδ πλοϊον εΐσέτι δ
λίγας στιγμάς, άναδαϊνον, καταδαϊνον, τρίδόν τά ά-
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κρα τών βράχων, μετά τριγμών φρικαλέων. Οί ιστοί 
του έκινδύνευον νά καταπέσωσι, κα! τά πλευρά του 
κατεσχιζοντο. Τέλος λείψανόν τί δρμής τδ κατώθησεν 
έπ! ύφάλων πετρών δπου έμεινεν ώς τεθαμμένον.

Δυσκόλως δύναται νά έκφρασθή ή κατά τοιαύτην 
στιγμήν προσγινομένη έντύπωσις- αίσθημα φρίκης βα
θύ καταβροχθίζει πάντας τούς στοχασμούς- άκούομεν 
τά πάντα, βλέπομεν τά πάντα συγκεχυμένως ώς είς 
όνειρον. Συνήλθομεν τέλος, άλλά διά νά αίσθανθώ- 
μεν πάσαν τήν έκτασιν τής δυστυχίας μας· ούδεμία 
έλπίς νά σώσωμεν τδ πλοΐον- τδ πηδάλιον είχε συν
τριβή, καί πάν μηχάνημα είχε καταντήση άνωφελές- 
ούδεμία κίνησις είς τδ πλοΐον είμή μόνον, έκ δια
λειμμάτων, κλονισμός φρικώδης προξενούμενος έκ τής 
βίας τών κυμάτων άπερ άναρβοχθοΰντα αλλεπάλλη
λα έπί τοΰ υπερώου, έπληττον τά πλευρά τοΰ πλοί
ου, τδ άνήγειρον μίαν στιγμήν, έπειτα τδ άφινον νά 
πεση καί αδθις μετά κρότου έν μέσω τοΰ σκότους- 
«υδέν έβλέπομεν είμή μόνον τήν λάμψιν τών ύφάλων 
δπου τά κύματα συνθλώμενα έσπινθηροβόλουν, καί έ
κείνην τήν μεγάλην λευκήν κυματώδη σινδόνα, ήτις 
έπήρχετο δρομαιως άπδ τδ πέλαγος ώς διά νά μάς 
περικύκλωση.

Μετά τάς πρώτας στιγμάς του τρόμου καί τής ά- 
θυμίας, τών προξενηθέντων έκ τοΰ φρικώδους έκείνου 
θεάματος, έκαστος έπροθυμήθη νά έργασθή πρδς τήν 
κοινήν σωτηρίαν- είς δλίγας στιγμάς άνεβιβάσαμεν 
ζωοτροφίας έπί τοΰ καταστρώματος, παρεσκευάσαμεν 
τάς τροχαλιάς διά τήν μεγάλην λέμβον, καί ένεθέ- 
σαμεν είς αύτήν τά άναγκαΐα προζωάρκειά πρδς διά- 
πλουν πολλών ήμερών- κατά τδ μεσονύκτιον τδ ύ
δωρ είχε κατεμπλήση σχεδόν τδ πλοΐον, οπερ κατα- 
πονούμενον έκ τοΰ ύψους τών ιστών του, έκινδύνευε 
νά άπολεσθή έξ δλοκλήρου, ώστε ήναγκάσθημεν νά 
άποκόψωμεν μέρος τών.ίτπίϋϊ .διά ιίβράττείϊ®μεν 
τήν ΰπα^ί" -,ξο τούλάχιστον μέχρι τής ήμέρας. Τού- 

ιόϋ γενομένου, τδ πλοΐον ήσύχασεν δπωσοΰν, καί οί 
ναϋται άναλαβόντες τήν χαρακτηρίζουσαν αύτούς α
ναλγησίαν, άπεκοιμήθησαν βαρέως έπί τοΰ κατά τδ 
έμπροσθεν εδωλίου δπου εύρον σκεπήν κατά τών 
προσβολών τής θαλάσσης. ‘Ο δέ πλοίαρχος, οί υπάλ
ληλοι καί οί έπιβάται άπεΐχον πολύ τοΰ νά άπολαύ- 
σωσι τήν αύτήν άνάπαυσιν. Τδ μέλλον παρίστατο είς 
ήμας μετά πάσης τής άβεβαιότητός του καί πάντων 
τών φόβων του. Ώς σημεΐον γεωγραφικόν έγνωρίζο- 
μεν μόνον τήν γήν έφ’ ής έμέλλομεν νά βιφθώμεν 
είχομεν ίδή τδν διασχηματισμδν αύτής έπί τών γεω
γραφικών πινάκων, άλλ' ήγνοοΰμεν δλοτελώς τήν φύ- 
σιν, τά προϊόντα τοΰ τόπου, καί τά ήθη τών κατοί
κων. Έρωτώμεν άλλήλους περί πάντων τούτων τών 
πραγμάτων, άπερ εΐχον καταντήση ουσιωδέστατα δι’ 
ήμας, άλλ’ ούδείς έδύνατο νά άποκριθή. Τόσον σπα
νίως έρχονται πλοία Εύρωπαικά είς τά νησίδια ταΰ
τα, ώστε συγκεχυμέναι μόνον καί άτελεΐς διηγήσεις 
υπάρχουν περί αύτών είχομεν άκούση μάλιστα οτι 
κατοικοΰνται ύπό άνθρώπων άγριων προσκαλούντων 
τάς τρικυμίας καί διαμφισβητούντων πρδς άλλήλους 
τά έκβράσματα- ώστε εύρισκόμεθα ού μόνον είς τήν 
σκληράν άβεβαιότητα περί τοΰ τί έμέλλομεν νά πά- 
θωμεν μεταξύ τών βράχων, άλλά καί είς τήν έτι 
σκληροτέραν περί τής περιμενούσης ήμας τύχης, άν 
δ θεός μας διέσωζεν έκ τοΰ ναυαγίου. Μεθ’ δπόσης α
γωνίας περιεμένομεν τήν ήμέραν! έφάνη τέλος αύ
τή, καί μάς έδειξεν δλόκληρον τήν συμφοράν μας.
Πρδ τών ποδών είχομεν σωρόν συντριμμάτων, άθλια 
λείψανα τοΰ ώραίου μα; πλοίου* έμπροσθεν ήμών, είς

άπόστασιν πέντε ή εξ μιλιών, έφαίνετο νησίδιον, έπει
τα ύφαλοι πέτραι έκτεινόμεναι έπ’ άπειρον καί πε- 
ριλαμβάνουσαι είς τάς περιστρτφάς των ά?>λα νησί
δια καλυπτόμενα ύπδ κοκκοφοινίκων.

Πριν προβώμεν είς τήν διάσωσιν τών πραγμάτων 
τοΰ πλοίου, άπεφασίσαμεν νά έκκενώσωμεν τούς πί
θους τούς περιέχοντας τδν οίνον καί τά πνευματώδη 
ποτά, τήν πηγήν δλων σχεδόν τών δυστυχιών δσαι 
παρέπονται είς ναυάγιον. Έπειτα, έκ τών σύντριμμά  ̂
των τών ιστών τών σεσωρευμένων έπί τοΰ καταστρ^·  ̂
ματος κατασκευάσαμεν μεγάλην σχεδίαν, οπερ η^ 
συνετή πρόνοια, καθότι αί λέμβοι ήν ένδεχόμενον 
νά άνατραπώσιν έκ τών κυμάτων, καί έκτδς τούτου 
ήν έπάναγκες νά τάς έπιφυλάξωμεν διά τήν μετα
κομιδήν τών προζωαρκείων- άμα άπεπερατώθη ή 
σχεδία, έκομίσθη είς τδ έμπροσθεν τοΰ πλοίου δπου 
εύρε σκεπήν κατά τών προσβολών τής θαλάσσης, καί 
τότε κατεβιβάσθη εις τήν θάλασσαν ύπδ τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ άντιπλοιάρχου ή μεγάλη λέμβος, είς ήν έ- 
τέθησαν αί ζωοτροφίαι καί πάντα τά έργαλεΐα τά ά
ναγκαΐα πρδς κατασκευήν καταστήματος είς έρημον 
νήσον- είς μεταίχμιον γαλήνης έμακρύνθη ή λέμβος 
άπδ τοΰ πλοίου, άλλά μετ’ δλίγον τά κύματα τήν 
έκύκλωσαν καί τήν κατώσαν μετά μανιώδους δρμής 
μέχρι τών ύφάλων δπου έξώκειλε, καί μόλις μετά 
κόπου καί κινδύνου έδυνήθη νά τάς ύπερβή, τά δέ 
περιεχόμενα είς αύτήν προζωάρκειά άπωλέσθησαν ή 
έβλάβησαν* άφ’ έτέρου δέ μέρους είδομεν μετά με
γάλης χαράς οτι ή μικρά λέμβος ή περιέχουσα τά 
όπλα, τά πολεμοφόδια καί τά ναυτικά έργαλεΐα δι- 
ήλθεν εύτυχέστερον.

Μέρος τών έπιβατών έσώθη λοιπόν, καί μέρος έ- 
μενεν έντός τοΰ πλοίου μετά τοΰ πλοιάρχου. ‘Ο και
ρός προέβαινεν έπ! τδ χείρον, στρόβιλοι έπήρχοντο 

μνΑ. δρμής καί τά κύματα συνεσωρεύοντο- εύρέθημεν 
ήναγκασμενο»· νά έγκαταλείψωμεν τήν διάσωσιν τών 
πραγμάτων, κα! να [Λιφθώμενείς-τήν θάλασοαν, διά νά 
έπιβώμεν είς τήν σχεδι-αν. ήν μόνον κολυμβώντες έ
δυνάμεθα νά φθάσωμεν ή διά .τών σχοινιών τών κρα
τουντών προσηλωμένη-? αύτήν είίς τδ πλοΐον- δ πλοί
αρχος, άφ’ ού έβεβαιώθη οτι ούδείς ε^μ£νε πλέον έντός 
τοΰ πλοίου, κατέβη δ έσχατος- τότε-Σκόπησαν εύθύς 
τά σχοινιά, καί ή σχεδία εύρέθη έγκαταΑ,ί.λειμμένη 
είς τά ρεύματα, τυπτομένη δέ άκαταπαύστως ύπό 
τής θαλάσσης- βυθιζόμενη άπδ τοΰ ένός μέρους, κοΛ 
άνυψουμένη άπδ τοΰ έτέρου, προέβαινε περιστροφάδην 
κα! ήν άνάγκη νά κρατώμεθα ίσχυρώς, διά νά μή 
μάς άρπάσουν τά περικυκλοΰντα ήμάς πανταχόθεν καί 
έπί τών κεφαλών ήμών κυλιόμενα κύματα. Τέλος ή 
σχεδία έφθασεν έπί τών ύφάλων, χωρίς ούδε!ς έξ ή
μών νά έκτραπή τής θέσεώς του κατ’ έκεΐνον τδν 
σύντομον μέν άλλά κινδυνώδη διάπλουν αί δέ ύφα
λοι είς άς έφθάσαμεν έξετείνοντο είς γραμμήν κυκλο
τερή, περικλείουσαι έντός τής περιοχής των είδος με
γάλης δεξαμενής δπου ή θάλασσα ήν τοσοΰτον γα- 
ληνιαία, ώστε έφαίνετο ώς νά έκοιμάτο, καί έκ τής 
δεξαμενής έξήρχοντο πολυάριθμα νησίδια- έκεΐνοι δέ 
οί διά τούς θαλασσοπόρους τοσοΰτον τρομεροί σκόπε
λοι συνίστώσί τήν άσφάλειαν τών κατοίκων τών Μαλ
διβών, καί είσίν ώς προτείχισμα έγηγερμένον ύπδ 
τής φύσεως πέριξ τής κατοικίας των. Ή συνένωσες 
όλων έκείνων τών μικρών νήσων είς μίαν καί τήν 
αύτήν δεξαμενήν άποτελεϊ τδ δνομαζόμενον Άτολ- 
λον. δηλ. σύμπλεγμα ιδιαίτερον έκεΐνο δέ έν ώ ή
μεΐς είσεχωρήσαμεν εινε τδ Άτολλον Σουαδι-

6ε οπερ οί νησιώται δνομάζουσιν ένίοτε καί Άτολ
λον Χουαδού.

‘Η σχεδία δέν έδύνατο νά ύπερβή τάς ύφαλους ά- 
νευ τών μεγαλητέρων δυσκολιών, καί έκτδς τούτου εί
χε καταντήση καί άχρηστος είς τδ εξής- οθεν καί 
τήν έγκατελείπομεν, καί αί δύο μας λέμβοι κωπη- 
λατούμεναι‘βραδέως, παρέλαβον οσα πράγματα έδυ- 
νήθησαν νά έξαχθώσι τοΰ πλοίου- έν ω διευθυνώμεθα 
ςρρδς τήν πλησιεστέραν νήσον είς ήν κα! προσηγγιζο- 
μ^ν ήδη, είδομεν αίφνης πλοιάριον οπερ ήρχετο πρδς 
ήμας καί μάς έφθασε μετ’ δλίγον, καί τότε δ ήμέ- 
τερος πλοίαρχος μετέβη είς έκεΐνο, χωρίς παντελώς 
νά διστάση. Άγ-'οών τούς σκοπούς τών νησιωτών, μή 
γνωβίζων είσέτι τδν χαρακτήρά των, μηδέ λέξιν έννο- 
ών έκ τής γλώσσης των, ήθελε δι’ αύτής τής έν- 
δείξεως τής πίστεως νά έλκύση τήν συμπάθειάν των 
καί ένταύτψ νά βεδαιωθή παρά τής διαθέσεώς των. 
Περί τδ μέσον τής ήμέρας τά τρία πλοιάρια έξέπε- 
σαν τδ έν μετά τδ άλλο είς ξηράν τραχείαν καί καυ- 
ματώδη- ήν δέ αύτη νήσος έρημος περιεζωσμένη ύπδ 
άμμου, καί κατά τδ ένδότερον αύτής έφαίνοντο κοκ
κοφοίνικες τινές ύψούμενοι ύπεράνω διαφόρων πεπυ- 
κνωμένων δενδρίων.

Άμα έφθάσαμεν είς έκείνην τήν άκτήν, ήλθον είς 
αδτήν πολλά τών πλοιαρίων έκείνων τών έγνωσμέ- 
νων ύπδ τδ όνομα Πρδς καί τά όποια είσί περίφημα 
διά τδν όρμηττκδν δρόμον των, οστις έμπνέει τρόμον 
τινά είς τά παράλια τών ’Ινδιών κα! τής Μαλαισίας. 
Πλέον τών έξήκοντα άνθρώπων άπέδησαν έξ αύτών 
καί μάς περιεκύκλωσαν, φέροντες πάντες σχεδόν είς 
τήν ζώνην των μικρά έγχειρίδια. Ώς τούς είδον οί 
ναϋται μας έκυριεύθησαν ύπδ φόβου μεγάλου φαντα
σίας τεταραγμένης, καί οί ίδιοι έκεΐνοι άνθρωποι, οΐ
τινες έν μέσω ναυαγίου φρικώδους άντεπάλαιον πρδ 

• μικρού μετά τοσαύτης γενναιότητες έναντίον βεβαίου 
σχεδόν θανάτου, έτρεμον ήδη βλέποντες άσθενή λεπί
δα μαχαίρας* δ ναύτης εινε έξαιρετικόν τι δν. Έν 
οσω εύρίσκεται εντός τοΰ πλοίου, περιπαίζει τδν κίν
δυνον, έκτίθεται άπερισκέπτως, καί φαίνεται ώς νά ά- 
φήκεν είς τδν πλοίαρχόν του τήν διεύθυνσιν τής ζω
ής του. Άμα δέ πατήση τήν ξηράν, γίνεται ύποπτος 
καί σχεδόν δειλός. Ό πλοίαρχος, θέλων νά έμψυχώ- 
ση τούς άνθρώπους του, έθεσε τά όπλα του έπί τής 
άμμου, έβάδισε κατ’ εύθεΐαν πρδς έκεΐνον, οστις έφαί
νετο άρχηγδς τών νησιωτών καί έτεινε πρδς αύτόν 
τήν χεΐρα- τδν ύπεδέχθησαν εύνοϊκώς καί τδν ήσπά- 
σθησαν δι’ δμιλιας μακράς έξ ής δμως ούδέν έννοή- 
σαμεν μόλις διά σημείων, διά χειρονομιών, δί ιχνο
γραφιών έπί τής άμμου έπάσχομεν νά κοινωνήσωμεν 
πρδς άλλήλους τάς άπλουστέρας ιδέας- τέλος οί ξε
νοδόχοι μας μάς έδωκαν νά έννσήσωμεν δτε δέν ή-
θελον νά μάς έφήσωσιν είς έκείνην τήν μικράν καί 
έ'ρημον νήσον. Έκείνη τώ όντι ή πτωχή γωνία τής 
γής ούδέν είχεν έλκυστικδν* δλίγα τών άναγκαίων 
παρείχε, καί τδ ύδωρ αυτό έπρεπε νά σκάψωμεν βα
θέως τήν άμμον διά νά τδ προσπορισθώμεν καί όμως 
έλυπήθημεν σχεδόν άναχωροΰντες, διότι αύτη ήν ή 
προϋποδεχθεΐσα ήμάς γη μετά τδ ναυάγιόν μας.

Μετά μεγάλης ταχύτητος μετεκόμισάν τά προζω- 
άρκειά μας καί τήν άποσκευήν μας είς τά Πρός. Έ
κεΐνο είς δ έπέβημεν ήμεΐς έδωκε τδ σημεΐον τής ά- 
ναχωρήσεως, καί τά άλλα ήκολούθουν, βυμουλκοΰντα 
τάς λέμβους μας- ήν περίεργον θέαμα, ολα έκεϊνα τά 
έλαφρά πλοιάρια νά άμιλλώνται περί ταχύτητος, καί 
νά παίζωσιν, ούιως είπεΐν, έπί τών χαριέντων ύδάτων

τής δεξαμενής έκείνης- έθαύμαζον τήν άκρίβειαν τών 
κινήσεών των, κα! τήν έπιτηδειότητα δι’ ής άπέφευγον 
τάς άκίδας τοΰ βράχου, τάς πανταχοΰ διεσπαρμένος 
εντός τών Άτόλλων. *0 άνεμος κατέπιπτεν, καί ήν 
άνάγκη νά άπελπισθώμεν τοΰ νά φθάσωμεν έκείνην τήν 
ήμέραν είς τήν πρδς κατοικίαν μας διωρισμένην νή
σον* νήσος τις πλησιόχωρος, δνομαζομένη Ν ο ύ ν δ α 
Άλλυ έξελέχθη ώς άναπαυτήριον καί 2λα τά πλοι
άρια προσωρμι'σθησαν είς αύτήν* είς τήν άφιξιν δέ έ- 
κάστου αύτών, άνθρωπός τις έρβίπτετο είς τήν θάλασ
σαν, καί κατεδυθιζετο κρατών σχοινίον οπερ προσήλω- 
νεν ύπδ τδ ύδωρ είς τινα τών άκίδων τοΰ κοραλίου. 
Εΰρομεν ήρεμίαν παντελή είς τοΰτον τδν τόπον, οστις 
ήν κόλπος μικρός στεγαζόμενος ώς ύπδ παραπετά
σματος μεγαλοπρεπών κοκκοφοινίκων έκτεινόντων τούς 
κλάδους των μέχρι τής άκτής τής θαλάσσης καί πε- 
ρικυκλούντων διά τοΰ όγκου των μικράς τινας καλύ
βας χαριέντως σεσωρευμένας έπ! τής παραλίας- ή θά
λασσα ήν διαφανεστάτη, δ δέ πυθμήν έξ άμμου κα
ταπληκτικής λευκότητος καί πεποικιλμένος διά πολυ- 
χρόων λιθοφύτων.

Καταβάντες έπ! τής άκτής, είδομεν έδρας τινάς 
άπειροκάλως έξειργασμένας άλλά χαριέντως σκιαζο- 
μένας- ουτος εινε δ συνήθης. τόπος τής συνεντεύξεώς 
τών κατοίκων τής μικράς ταύτης κοινότητος- ένταΰθα 
διατρίβουσι τάς μακράς των ήμέρας, μεταξύ τών έπί 
τοΰ αίγιαλοΰ άνειλκυσμένων λεμβών των, έχοντες πρδ 
δφθαλμών τήν θάλασσαν, τής όποιας ένασμενίζονται 
θεωροΰντες τά κύματα* μετ’ δλίγον έδραμεν έκεΐ ά
πας δ λαός, έκτδς τών γυναικών, αιτινες είσί καταδε- 
δικασμέναι ύπδ τής ζηλοτυπίας είς κατάκλεισιν ήτις 
βεβαίως δέν εινε τής άρεσκείας των, διότι έπασχον 
νά εύχαριστήσωσι τήν περ’έργειάν των, ύπεκφέρουσαι 
τήν κεφαλήν διά τών ήμιηνεωγμένων πυλών των ή 
συνθλιβόμεναι πρδς τούς φραγμούς τούς περικυκλοΰν- 
τας τούς οίκίσκους των- μάς ώδήγησαν είς τδ δι’ ή
μάς διορισθέν οίκημα, δπερ ήν καλύβη μακρά ύποστη- 
ριζομένη ύπδ κορμών κοκκοφοινίκων, καί κεκλεισμένη 
μόνον κατά τάς δύο πλευράς* έπί τής άμμου ήσαν 
έστρωμέναι ψάθαι οπού κατεκλίνθην, 8λως κεκμηκώς* 
άλλ’ αί κατά τάς δύο τελευταίας ήμέρας άλληλοδια- 
δόχως συμβάσαι περιστάσεις τοσοΰτον εΐχον ταράξη 
τδ πνεΰμά μου, ώστε ούδέ άνάπαυσιν ούδέ ύπνον έ
δυνήθην νά ευρώ.

Τήν έπιοΰσαν άπδ πρωίας έδόθη τδ σημεΐον τής ά- 
ναχωρήσεως, καί ολην- τήν ήμέραν έπλεύσαμεν. Τέ
λος πρδς τδ έσπέρας έφθάσαμεν είς τήν νήσον Τιναν- 
δού, ήτις ήν διωρισμένη πρδς κατοικίαν μας- άπεβι- 
βάσθη παρευθύς πάσα μας ή άποσκευή, καί ήμεΐς ήλθο- 
μεν καί άπεκατεστάθημεν είς τδν λεγόμενον Κοινόν 
οίκον. Τδ εύσεβές τοΰτο κατάστημα υπάρχει είς ο
λα τά μέρη τοΰ άρχιπελάγους τούτου, καί τδ έλάχι- 
στον νησίδιον, τδ άφανές έν τώ μέσω τοΰ λαβυρίνθου 
έκείνου τής ψάμμου καί τών βράχων έχει έπί τής μο
νήρους του όχθης τδν οίκον τοΰ δδοιπόρου- δ ναός ου
τος τής αρχαίας φιλοξενίας εινε ώς έπί τδ πλεΐστον 
καλύβη συγκειμένη έκ φύλλων καί καλάμων, οΐα ήν 
καί ή κατοικία ήμών είς τήν νήσον Τινανδού- άπλω- 
σον ψάθας τινάς έπί τοΰ έδάφους, κρέμασον είς τήν 
στέγην λύχνον έκ κίτρινου χαλκοΰ, καί λαμβάνεις ι
δέαν <ντεί-ή περί όλων μας τών έπίπλων δθώνη 
δ.ασωθεΐσα έκ τοΰ ναυαγίου διήρεσε τδ οίκημά μας 
είς δύο χωρίσματα, τδ μέν διά τούς έπιβάτας, τδ δέ 
διά τούς ύπαλλήλους- διαίρεοις άναγκαΐα' διά τήν πει
θαρχίαν, καί τρόπον τινά έπέχουσα τόπον τοΰ έδωλίου
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τοΰ πλοίου μας· έφερον είς ήμδς δρυζαν έκαστος έ- 
προθυμήθη να συνάξη κλάδους ξηρούς καί φύλλα πε- 
πτωκότα άπδ τδν κοκκοφοινίκων, χαί μετ’ όλίγον ή- 
τοιμάσθη γεΰμα κατά τάν ’Ινδικόν τρόπον.

Ή Τινανδοΰ δύναται νά έχη τριών μιλίων περίμε
τρον. Τά μέγιστον πλάτος της είνε Απ’ ανατολών πράς 
δυσμάς. ύφαλοι πέτραι τήν περικυχλοϋσι πανταχόθεν, 
καί ό αίγιαλές της σόγκειται έξ άμμου τοσούτον λευ
κής ώστε ή ορασις μόλις δύναται νά ύποφέρη τήν λάμ- 
ψιν της, δπόταν ό ήλιος σφενδονίζη έπ’ αύτής τάς Α
κτίνας του· τά χωρίον κεϊται κατά τά βόρειον χαί δ- 
ίάς άρχομένη άπ έχείνου τοϋ μέρους διατέμνει τήν 
νήσον καθ’ 3λην της τήν έχτασιν ή έδάς αυτή ήτις 
εινε γραφικωτάτη προβαίνει όφιοειδώς, παριστώσα τάς 
φαντασιώδεις καμπάς ’Αγγλικού κήπου. Προήλθε δέ ή 
τοιαυτη κομψότης έκ τύχης καί έκ τής βαθυμίας τών 
νησιωτών, οίτινες ήκολουθησαν τά εύέργαστα μόνον 
μέρη τοϋ τόπου, άποφευγοντες τάς δυσκολίας καί τρε
φόμενοι περί τά πεπυκνωμένα δάση· αυτή ή δδός ήν 
δ προσφιλής ήμών περίπατος, διότι έκεϊ παρετείνετο 
ή σκιά ολίγον τι μάλλον παρά είς τά λοιπά μέρη 
τής νήσου, καί τά δένδρα ήσαν πυκνότερα καί ποικιλ- 
λότερα παρά έπί τοϋ αίγιαλοϋ, δπου δ κοκκοφοίνιξ μό
νον έκτείνει τά εδκίνητόν του σκιάδιον εύρίσκοντο δέ 
καί ώραϊα άρτόδενδρα καί Βακόαι φέρουσαι τούς γω
νιώδεις καρπούς των· πράς τούτοις εύρισκόμεθα καί 
ίκανώς μεμακρυσμένοί απά τών άνθρώπων, καί έδυ- 
νάμεθα νά συλλογιζώμεθα έν ήσυχία· έπειτα ήν καί 
ανάγκη νά άγαπώμεν τι άντικείμενον εις τόπον δν ή 
θεία πρόνοια έχορήγησεν είς ήμδς ώς άσυλον.

Πριν φθάσωμεν είς τά μάλλον συνεσκιασμένον μέ
ρος, έπρεπε νά διέλθωμεν τά κοιμητήριο·?· είνε δέ 
τοΰτο μικρός αίγιαλάς δλοκλήρως γυμνός, δπου οί 
έπιτόμβιοι λίθοι είσί τεταγμένοι κατά συμμετρίαν δει- 
κνυουσαν τήν εδσεβή καί άτάραχον έποψιν, δφ’ ήν 
έκεϊνα τά τέκνα τοϋ προφήτου θεωροϋσι τόν θάνατον. 
Έπί τών λάκκων κυματοϋσι μικραί σημαϊαι λευκοί 
καί αΰτη είνε ή μόνη κίνησις, ή μόνη πολυτέλεια 
τών τάφων έκείνων δπου τά πάντα είσίν Ανάπαΰσις καί 
ά πλάτης, καί έκείνη ή ανώνυμος άμμος καλύπτει 
δστά ανώνυμα* ημείς βεβαίως δέν είχομεν μέρος εις 
έκείνην τήν γήν, καί δμως δέν έδυνάμεθα νά θεω- 
ρώμεν άνευ συγκινήσεως τόν γεγυμνωμένον έκεϊνον 
τόπον δπου έκοιμώντο τοσαϋται γενεαί· κατά τά βόρει
ον πέρας τοΰ κοιμητηρίου δψοϋται ναός ’Οθωμανικός, 
δστις είνε μνημεϊον μεγάλης άπλότητος, χαΐ κατά μέν 
τά ένδον τόν περισκεπάζουν ψάθαι, κατά δέ τά έξω 
κύτρ'.νον χώμα. Κλίμας δέ διά τινων βαθμιδών φέ
ρει είς τόν ναόν τούτον, καί πλησιέστατα αύτοϋ ύ
παρχοι βρύσις ύπεράνω τής όποιας κρέμαται Αγ
γείου έκ χοκκοκαρύου διωρισμένον διά τούς άγνισμούς 
οϋς δ εύσεβής έκεϊνος λαός τελεί πάντοτε πριν εί- 
σέλθη είς τόν ναόν ύπάρχει προσέτι είς μικράν άπό- 
στασιν άπά τοϋ ναού μικρά δεξαμενή έν ή οί νησιώ- 
ται έμβαίνουσι ταχτικώς καθ’ έκάστην· ή κοσμιότης 
καί ό ευσεβής ζήλος μεθ’ ών έχπληροϋσι τά δι
άφορα ταΰτα χρέη άποδεικνόουσι τήν Απλοϊκήν καί 
δεισιδαίμονα ένταυτφ πίστιν των αμαθέστατοι τω δντι 
ώς πράς τά δόγμα, μόνον τήν έξωτερικήν λατρεί
αν γνωρίζουσι έκ της θρησκείας των.

Τά χωρίον τής Τινανδοΰ περιέχει έως πεντήκοντα 
οικίας χωριζομένας απ' άλλήλων διά μικρών Α- 
τραπών δπου φυλάττεται ή μειαλητέρα καθαριότης· 
έκαστον οίκημα σόγκειται έκ δυο δωματίων συνημ
μένων καί κοινωνούντων διά μικράς θύρας κλεισ

μένης διά παραπετάσματος· έντός τής οικίας ύπάρ- 
χουσι πολλαί κλίναι άναπαύσεως έξ ών ή κατά δε
ξιάν είνε ή έδρα τού οικοδεσπότου δστις καθίζει είς 
αυτήν δντινα ξένον θέλει νά τιμήση· αί δέ άλλαι εί
σί δωρισμένα! διά τους συγγενείς καί τούς φίλους· 
έπί πασών δέ τών κλινών είσίν έστρωμέναι ψάθαι 
πεποικιλμέναι διά διαφόρων ζωγραφιών καί χρωμά
των. ’Απέναντι δέ τής τοϋ οικοδεσπότου ύπάρχει 
πάντοτε μία τοϋ αύτοϋ αείποτε σχήματος καί άξιά 
παρατηρήσεως· ή κλίνη α3τη είνε άπηπωρημένη διά 
τεσσάρων «λύσεων, αί όποϊαι άπά τών τεσσάρων ·$&- 
νιών τοϋ δωματίου συνενοϋνται είς ένα καί τόν αυτόν 
κρίκον καί ό έλαφρότερος κλονισμός δίδει είς αύτήν 
κίνησιν αιώρας· έχει δέ στρώμα καί πολλά μικρά προσ- 
κεφάλαια καί περικαλύπτεται ύπό κινητού μεταξω
τού περιπετάσματος, τής μόνης πολυτελείας καθ’ 
δλον τόν οίκον. Πανταχοϋ έμποδίζεται είς τούς ξέ
νους νά πλησιάσωσι τήν κλίνην έκείνην· άγνοώ κυ
ρίως τά αίτιον, πλήν υποθέτω δτι αΰτη είνε ή νυμφι
κή κοίτη· είς τάς μεσόδομας είνε «ροσηρτημένα έρ- 
γαλεϊα αλιευτικά, ψάθαι καί διάφορα σκεύη γεγλυμ- 
μένα μετά λεπτολόγου έπιμελείας. Είς τινα δέ γω
νίαν εύρίσκονται λεκάναι χάλκιναι καί αγγεία περι- 
έχοντα τά Αναγκαίον διά τήν οικίαν δδωρ.

Όπισθεν τοϋ παραπετάσματος εύρίσκεται τά οίκη
μα τών γυναικών, καί είς αυτά ΰπάρχουσι πολλαί 
κλίναι άπηωρημέναι, αιτινες είσί γενικώς ισάριθμοι τών 
συζύγων τοϋ οικοδεσπότου· αί γυναϊκες απασαι σχε
δόν είσίν ύψηΤ^ϋ αναστήματος καί εύειδεϊς· οί χα
ρακτήρες τοϋ προσώπου των είσίν ίκανώς σύμμετροι 
καί είς τούς ήμικαλύπτους μεγάλους μέλανάς όφθαλ- 
μοός των έπικρατεΐ ή γλυκεία έκείνη χαύνωσις ή 
φυσική είς τάς γυναίκας τών ’Ινδιών· ριπτουσιναυται 
δπισθεν τής κεφαλής τήν μακράν κόμην των ήτις 
συνδέεται διά χονδρού δεσμού* τά ένδυμά των δέν εί
νε χαρίεν· είνε είδος χιτώνος δστις καταβαίνων μέχρι 
τοϋ ήμίσεως τής κνήμης, αφήνει άνακεκαλυμμένον 
τόν τράχηλον καί μέρος τών βραχιόνων, καί είνε 
τόσον στενάς ώστε λαμβάνει πάσας τάς διαμορφώσεις 
τοϋ σώματος* αΰτη ή παραδόξως σεμνή ένδυμασία είνε 
είς άκρον στενόχωρος, καί αί γυναίκες μετά δυσκολίας 
δύνανται νά περιπατήσώσι. Στολίζουσι δέ τούς βρα
χίονας καί τάς κνήμάς των διά κρίκων χάλκινων, καί 
φοροϋσι πολλάκις περιδέ^ραιον έκ μικρών χρυσών ή 
άργυρών νομισμάτων.

Οί δέ άνδρες είσίν ώραϊοι καί εδειδεΐς είς τήν 
νεότητά των, άλλ’ όλίγον διαρκεϊ ή ακμή καί ή ώ- 
ραιότης των παρακμάζουσι ταχέως, καί πρό τών 
τριάκοντα έτών μαραίνονται· δέν προέρχεται δέ τοΰ
το έκ τοϋ μόχθου τής έργασίας, διότι όσάκις δέν 
εύρίσκονται είς όδοιπορίαν, διέρχονται άπαντα τόν 
καιρόν των είς παντελή άεργίαν, διασειόμενοι ώς έπί 
τά πλεκτόν έπί θώκου κινητού, έχοντος σχήμα πλά- 
στιγκος σταθμού. Έκεϊ βοφοϋσι μεθ’ ηδονής τάν Α
ρωματικόν ατμόν τοϋ Γουργουλίου ή καταγευον- 
ται έν σιωπή τήν βετάλην (betel,) περιστρέφοντες τά 
σκεπτικά βλέμματά των έπί τών γυναικών καί τών θυ
γατέρων των, αιτινες άσχολοϋνται είς τά νά πλέκωσι 
ψάθας ή νά κατασκευάζωσι μεταξωτόν ή βαμβακε
ρόν τι ΰφασμα. Ό βίος τών νησιωτών τούτων παρέρ
χεται εύτυχής καί ήσυχος, άλλ’ δστις θέλει νά Α
πόλαυση τήν εύτυχιαν των πρέπει νά έχη καί τήν 
άμάθειάντων, καί άνθρωποι βιφθέντες έκ ναυαγίου 
είς τήν άγρίαν έκείνην γήν, καί έχοντες τάς κλί
σεις καί τάς έξεις" τής Εύρώπης, όλίγον θέλγητρο* 
έϊυναντο νά εΰρωσιν είς έκείνην τήν όκνηράν δπαρ-

♦·

ξιν. Ή νήσος είνε τόσον μικρά, ώστε διατρέχεται 
είς όλίγας ώρας· ή περιέργεια εύχαριστεΐτοι άμέσως 
καί τότε γεννάτα: ή αηδία και ή μελαγχολία· ό ξέ
νος εις πάσαν στιγμήν αισθάνεται τήν σκληροτέραν 
μόνωσιν, καί απολαμβάνει μέν τήν θρησκευτικήν φι
λοξενίαν, άλλά δέν ευρίσκει τήν γλυκεϊαν φιλοξενίαν 
τής οικογένειας· κατά τά διάστημα τής μακράς ήμών

διατριβής είς τήν Τινανδοΰ, δυο μόνοι κάτοικοι έτόλ- 
μησαν νά άναπετάσωσιν είς ήμάς τά μυστηριώδες πα
ραπέτασμα, καί νά μάς είσαγάγωσιν είς τά ένδον τής 
οικογένειας των, καί έκεϊνοι οί πτωχοί άγριοι έθεωρή- 
θησαν ίσως ώ; άπιστοι, καταπατοΰντες θρησκείαν 
ναι ήθη. (άκολουθεϊ)

(Έκ τοΰ Γαλλικού- μετάφρασις Ί. 'Ρ. Ρ.)

ΠΑΡΕΡΓΑ. ΔΙΑΦΟΡΑ. ΠΟ1ΚΊΚΑ.
Μ ϋ 0 ΰ ς

Τής φυλής τών τετραπόδων έβασιλευεν ό λέων 
δικαιώματι κ’ έλέω τών όνυχων και όδόντων. 
Ήτον άριστος μονάρχης, ήτον τύπος βασιλέων, 
καί νομρ'μως έκυβέρνα μέ τάν νόμον τών λεόντων.

Πράς τήν ιδιοκτησίαν σέβας έτρεφε τών ζώων,
κ’ έξ αύτής λαμβάνω·/ τρία, άφιν’ έν και είς έκεϊνα.
Ήτον ένθερμος προστάτης τής ζωής τών υπηκόων,
ούδε έτρωγε τινάς των, εκτός μόνον άν έπείνα.

Είχε δύναμιν, καί πλούτον, καί άφθονους ό εύδαίμων 
είχεν ύπουργούς, συμβούλους, στρατηγούς κ’ ΰποστρατήγους· 
έπειδή δέ προίος ήτον καί άμέτοχος πολέμων,
στρατηγούς πολλούς μέν είχε, στρατιώτας δέ όλίγους.

*Αν τινές τών μεμψίμοιρων εύσεβάστως άπετόλμων 
ή μικράς παρατηρήσεις ή παράπονα όλίγα, 
ώς έγύμνου Αγριαίνων τών όδόντων του τάν όλμον, 
καί τήν χαίτην του άνόρθου, τά υπήκοον έσίγα.

Δέν έσίγα πλήν ή Άρκτος, ή στριφνή τοϋ πόλου κόρη, · ι 
άλλ’ εις τους βαρείς της πόδας κ’ είς τά ρόγχος πεποιθυϊα, 

δπου ί'στατο καί δπου έκινεϊτο, κατηγορεί,
καί διέδαλλε βλασφήμως ύπουργούς καί υπουργεία.

—· Ύπάρχουσι και είς τήν Ευ
ρώπην, είς τά ελώδη μάλιστα 
μέρη,μυϊαι θανατηφόροι. Περί τήν 
πόλιν Λαώνα τής Γαλλίας γεωρ
γός κοιμώμενος είς τάν ήλιον, έ- 
κεντήθη υπό μυίας, και άψηφήσας 
τοΰτο κατά τάς δυω πρώτος ή
μέρας, έξηκολουθηίε τάς έργασί
ας του. ’Αλλά κατά τήν τρίτην 
είς τήν πληγήν άνεπτύχθη άν- 
θραξ, έπρίαθη, έμελάνθη, και διά 
μιας έπήλθεν ή γάγγραινα, φο- 
νευσασα τάν άσθενή μετ’ όλίγον 
‘Η θλιβερά τύχη αύτοΰ έσωσεν
άλλον συμπολίτην του, δστις έ
πίσης δηχθείς υπό μυίας, κατέφυ- 
γεν άμέσως εις τά νοσοκομείου 
καί έθεραπεΰθη.

( Έκ τον Ταχνδρ. το3 άγ. Kjjvtsou)

— Ό Κ. ‘Ρωσσετος, έπίσημος 
αεροναύτης Γάλλος, έπέδειξεν έ
σχάτως τήν τέχνην του είς τήν 
πόλιν Βαγδάδην. Έκ τοΰ μέσου 
άναριθμήτου πλήθους ’Ασσυριών, 
συρρευσάντων περί αύτάν, άλλά 
μή νοούντων τίς ήν ό σκοπός του 
κυρίως, άνελήφθη αίφνης πράς τά
ούράνια, καί διά τά όμιχλώδες 
τής άτμοσφαίρας έγινε μετ’ ού 
πολύ άφαντος είς δλων τούς ό- 
φθαλμούς. Πλανηθείς δ’ έφ’ δλης 
τής ήμέρας, και ύπό σφοδρού ώ- 
θούμενος άνεμου, έπεσε τά εσπέ
ρας είς τάν ποταμόν Τίγριν, πέν
τε ώρας μακράν τής πόλεως, καί 
μόλις κολυμβών έσώθη είς παρα- 
κειμένην έπαυλιν άγγλικής τίνος
οικογένειας, καί έφιλοξενήθη έφ’ 
ήμέρας τινάς παρ’ αύτή.

Άλλ’ δταν ήθέλησε νά έπις-ρέ- 
ψη είς τήν πόλιν, ή θέσις του υ
πήρξε δεινή. Οί καλοί απόγονοι 
τών Χαλδαιων ένόμισαν δτι ό 
Κ. ‘Ρωσσετος είς τδ διάστημα 
τοΰτο είχεν έπισκεφθή τήν σελή
νην, καί τόση ύπήρξεν ή περιέρ
γεια των νά μάθωσιν ειδήσεις έκ 
τοΰ άνω έκείνου κόσμου, ώστε 
ήθελεν άποβή όλεθρι'α είς τάν άε-
ροπόρον, άν ά πρόξενός του δέν 
έπενέβαινεν, καί δέν τά'· έπρο- 
στάτευε δι* αστυνομικής καί ςφα» 
τιωτιής κ μεσιΆίας.
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Εις τδν λέοντα μέν ήλθεν ή ιδέα νά τήν φάγ-r,
άλλά είδε πώς τδ πράγμα τινάς έχει δυσκολίας, 
καί πρδς τρόπους γλυκύτερους διακείμενος, συνάγει 
τούς ύποπτους ύπουργούς του νά κριθοϋν έπ έκκλησίας.

Κλοπάς άλλους ώφελούσας μισών, ήθελε νά μάθη 
άν τούς ύπουργούς δικαίως έψεγον ή άνυπάρκτως.
’Αφ’ ού ήλθον, καί καθείς των είς τδν τόπον του έστάθη, 
είπεν. <> "Αρκτε, τώρα λέγε! » — Καί ώμίλησεν ή "Αρκτος.

—-Βασιλεύ! τών ύπουργών σου καταγγέλλω σο: τήν πίστιν.
Ό καλός σου πίθηξ ούτος, χειρονόμει, χοροπήδα,
βασιλεύ, τδ κράτος κλέπτει μέ αναίδειαν μεγίστην,
καί τάς χεΐρας νά γεμίζη καί τάς γνάθους του τδν είδα.

Τάς πολλάς του καταχρήσεις παραιτούμαι νά έκθέσω. 
’Εσωτερικών τδν έχεις. Όρκον δύναμαι νά λάβω, 
έσωτερικά του είναι τού στομάχου του τά έσω. —
Καί ό λέων άπεκρίθη ήγεμονικώς·— Τδν παύω!—·

— Ό τών Στρατιωτικών σου, λαγωδς ό τροπαιοΰχος, 
χλωρδν ψύλλον δέν αφήνει. Εις τδ κράτος πόση βλάβη.
Ό τών ναυτικών, τών ίππων καί τών όνων ό εύνούχος, 
τρώγει μόνον καί κοιμάται. — Καί ό είς κ’ άλλος παύει. —

— Καί ή τιγρις, τού Δικαίου, τών φονέων καί κακούργων 
είναι τρις φονικωτέρα. Κάμνει τού λαού σου θραΰσιν.
Ό τών Οικονομικών σου 1 . . . Κλέπτην ώς αύτήν πανούργον 
τήν άλώπεκα δέν έχει ή φυλή τών ζώων. — Παϋσιν!

Ιδού έπαυσα, ώ "Αρκτε, ύπουργούς τούς δημοβόρούς.
Σύ άντικατάστησέ τους, καί καλώς, πιστώς κυβέρνα. —·
— Δέχομαι μετ’ εύπειθειας καί τδ βάρος καί τούς ορούς.
Μή φοβείσαι. Τών ποδών μου φθάνει νά μέ θρέψ’ ή πτέρνα.

—Κατά τδ Τούνεζι άνασκάπτον- 
τές τινες είς τδν Κώθωνα, τδν ε
σωτερικόν τής Καρχηδόνος λιμέ
να, πρδς εξαγωγήν λίθων πελε
κητών, εύρον είς βάθος 12 μέ
τρων προτομήν μαρμαρίνην ώ- 
ραιοτάτου ρυθμού καί παραδόξως 
έντελούς διατηρήσεως. Είναι δέ ή 
προτομή αυτή, κατά τάς μέχρι 
τοϋδε γενομένας εικασίας, άγαλ
μα τής Ήρας. Άπδ τής μήτρας 
ή τού διαδήματος, δ φέρει επί τής 
κεφαλής, μέχρι τού άνω μέρους 
τοΰ στήθους, δπου περατούταί ή 
προτομή, είναι τδ μήκος αυτής 
ένδς μέτρου καί έξ δεκάτων, ώς-ε 
δύναται νά θεωρηθή ώς έργον ά
ληθώς κολοσσαΐκόν. "Εκας·ος τών 
δφθαλμών έχει μήκος 0,22 μέ
τρων, ώστε δίκαιοι ή θεά τδ δ- 
μηρικδν έπίθετον τής β ο έπ ι δ ο ς. 
Τδ περίεργον καί πολύτιμον καλ
λιτέχνημα τούτο έπρόσφερεν δ 
Δέης είς τδν πρόξενον τής Γαλ
λίας, παραχωρήσας αύτω συγ
χρόνως τήν ιδιοκτησίαν δλων τών 
άλλων άρχαιοτήτων δσαι ήθελον 
άνακαλυφθή είς τδ αύτδ έκεινο 
μέρος.

(Γαλλ. Συνταγμ.)

-— Κατά τήν τελευταίαν με- 
ταρρύθμισιν τοΰ Βελγ·κού ύπουρ- 
γείου, άνθρωπός τις έπαρουσιάσθη 
είς τδ ύπουργεΐον τής δικαιοσύ
νης, καί εδρών είς τδν άντιθάλα- 
μον γέροντά τινα δστις έφύλαττε,
— Ήμπορώ, τώ είπε, κύριε, νά 
σας έρωτήσω ποιον είναι τού ύ
πουργοΰ τδ δωμάτιον; — Ό υ
πουργός δέν είναι έδώ, άπεκρίθη 
δ γέρων.—-Άλλά ποιον είναι τδ 
δωμάτιόν του; παρακαλώ.—Σας 
είπα, κύριέ μου, δτι έ ύπουργδς 
δέν είναι έδώ.—Δέν μ’ έννοεΐτε 
ώς φαίνεται. Τδ δωμάτιόν του σάς 
έρωτώ ποιον είναι — Σάς έννοώ 
πολλά καλά, καί σάς έπαναλαμ- 
βάνω δτι κατ’ αύτήν τήν στιγ
μήν ό ύπουργδς δέν είναι είς τδ 
δωμάτιόν του.— Άλλά σάς λέ
γω δτι δέν θέλω νά ίδώ τδν ύ- 
πουργόν. Θέλω νά ίδώ τδ δωμά
τιόν του. — Καί έγώ σάς λέγω 
δτι έν άπουσία τού ύπουργοΰ δέν 
θέλω νά σάς δείξω τδ δωμάτιόν 
του. Ήμπορεΐτε νά πηγαινεται.
— Αυστηρός εισθε είς τά χρέη 
σας. Κύριε, άπήντησεν δ έλθών. 
Ήμπορώ νά μάθω τίς εισθε; — 
Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Είμαι 
τού ύπουργείου δ κλητήρ. — Καί 
έγώ, κύριε, είμαι ό Υπουργός!

(έκ τοΰ άγγλ. Έταστού).

Καί ιδού ή Άρκτος μέγας ύπουργδς ισχύων τώρα,
καί δι’ εν μειδίαμά του μικροί τρέχουν καί μεγάλοι,
καί τίς πρώτοσ νά τώ φέρη κολακείας καί τίς δώρα·
καί τής μέν βοφά τήν κνίσσαν, καί τά δέ δέν άποβάλλει.

Άλλ’ ή πονηρά άλώπηξ, τδ μνησίκακον θηρίον,
είπε πρδς τδν βασιλέα- « —Ή ισχύς σου άπατάται.
Θ’ άποδείξω δτι έχεις κλέπτην ύπουργδν κί άχρεϊον, 
άν νά πράξω μέ άφήσης. » Καί δ λέων είπε —Πράττε· —

Τότε σχίζει κορμόν δένδρου, πονηρά μηχανωμένη,
καί τού κράτους τδ ταμεΐον, σάρκας, κόκκαλα καί κώλα,
άλλοτε διεσπαρμένα κα! ανέλεγκτα, τά δένει,
τά μετρά, καί είς τδ κοΐλον τού κορμού τά κλείει ολα.

’Ιδού, έρχεται ή άρκτος, μακράς ώρας έργασθεισα,
πεινασμένη, ώς έδόθη είς τάς Άρκτους νά πεινώσι· 
πλησιάζει τδ ταμεΐον. Τί γλυκεία όζει κνίσσαί 
Τί θαυμάσι εύωδίαι τούς μυκτήράς της κεντώσι!

Περιβλέπεται, μή ξένος όφθαλμδς έπιτηρήση,
καί τδ σχίσμα τού ταμείου έρευνα έκ τοϋ πλησίον, 
καί τδ ρύγχος παοενείρει, λέγουσα έν πεποιθήσει 
δτι ζή έκ τού ταμείου δ δουλεύων τδ ταμεΐον.

Αίφνης κλείεται τδ σχίσμα, καί τδ βύγχος έντδς μένει! 
μάτην στρέφεται ή Άρκτος, καί φρυάττει, καί μυκάται· 
συνελήφθη· κ’ ή άλώπηξ ιδού φθάνει δρχουμένη, 
κα! φωνάζει* Κλέπται, κλέπτα:! χωροφύλακες, έλάτε !

At κραυγαί της συναθροίζουν ολον στράτευμα ποιμένων· 
τρέχουν έκθαμβοι, κρατούντες άλλος λίθον, άλλος ξύλον, 
καί τδν ύπουργδν ώς βλέπουν είς παγίδα δεσμευμένον, 
Όλοι τδν περικυκλόνουν καί ξυλοκοπούν τδν φίλον.

— Γάλλος τις αξιωματικός τού 
ναυτικού έπεφόρτισε ποτέ ζωγρά
φον τινά νά ζωγραφίση είς μίαν 
εικόνα διάφορα έθνη μέ τάς έν- 
δυμασίας των. Άφ’ ού δ ζωγρά
φος έτελείωσε τδ έργου του, δ ά- 
ξιωματικδς παρετήρησεν δτι τδν 
Γάλλον είχε ζωγραφήσει γυμνόν, 
πλησίον του δέ είχε θέσει διάφο
ρα τεμάχια ρούχων, ψαλίδια, κτλ. 
καί τδν ήρώτησε διά τί τούτο; Ό 
ζωγράφος άπεκρίθη δτι, έπειδή 
οι Γάλλοι άλλάσουν συνεχώς τδν 
τρόπον τής ένδυμασίας των, δέν 
ήξεύρει μέ ποιον ένδυμα νά τούς 
ζωγραφήση, διότι παρελθόντος έ
νδς έτους ούδείς ήθελε γνωρίση άν 
ήναι Γάλλος ή άλλου τινός έθνους 
κάτοικος.

— Είς τήν Αγγλίαν οί ‘Ιππευ- 
ταί( gentlemen riders ) δένεύχαρί- 
ς-ούνται πάντοτε άπειλούντε; ή ά- 
πωθούντες διά ζωηρών λέξεων τδν 
ύποχρεωτικδν έκείνον άνθρωπον, 
δστις ήθελε τούς συνδράμη πίπτον - 
τας έκ τού ίππου. Κομψή τις άμαξα 
συρομένη άπδ δύο ώραίους ίππους, 
διήρχετο κοιλάδα τινά χαρίεσσαν 
καί τερπνήν μεταξύ Λονδίνου καί 
Βρίγτων. Αίφνης ίππεύς τις, δια
βαίνει ώς άστραπή, καί πίπτει ώς 
κεραυνός μετά τού ίππου του, δς- 
τις κρημνίζεται εις τδ χείλος έ
νδς χάνδακος. ‘Η άμαξα, ήτις ήν 
δλίγα βήματα μακράν, σταματά· 
Κύριός τις καταβαινει έξ αυτής, 
πλησιάζει πρδ; τδν πεσόντα ιπ
πέα, καί λαμβάνων αύτόν προσε- 
κτικώς έκ τοϋ βραχίονος, διά νά 
τδν βοηθήση νά έγερθή, τδν έ
ρωτα φιλανθρώπως έάν έπληγώ- 
θη καί άν έπιθυμή νά τδν μετα- 
φέρη είς τδν πλησιέστερον έκεΐ- 
θεν ιατρόν έφ’ άμάξης.

— Εύχαριστώ, άπεκρίθη δ Άγ
γλος ίππεύς, εύχαριστώ διά τήν 
καλοσύνην Σας. "Εχω άνάγκην 
μόνον, Κύριέ μου, νά μάθω τδ 
όνομά Σας καί τήν κατοικίαν Σας.

— Μοί φαίνεσθε πολύ εύγενής, 
Κύριέ μου, καί έχω μεγάλην εύ- 
χαρίστησιν διά τήν πρδς έμέ μελ- 
λουσαν έπίσκεψιν σας. Σάς πα
ρακαλώ δέ νά μή θεωρήσητε τδν 
έαυτόν σας ύποχρεωμένον πρδς 
έμέ δι’δ,τι πρδ ολίγου φιλανθρώ 
πως έπραξα. Βοηθών τήν άνέγερ- 
σιν σας έξετέλεσα τδ χρέος μου,

— Τδ χρ εος σας; είσθαι πολ
λά μετριόφρων I ελπίζω νά σάς 
άποδείξω όποιαν άξίαν έχει τοι- 
αύτη πραξις.

— Τή άληθεία, Κύριε, διά τών 
λόγων σας μέ^ύπεχρεώσατε . . , 

ί Έδουάρδος "Ασερδυ δνομάζομα1
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Εχει φθάνε1, καί ί λέων, πνίων πϋρ έκ τώ·' μυκτήρων.
— Δούλε άπιστε, τήν λέγει, σ’ έμπιστεύθην. Τί μωοία! 
Σΰ τούς άλλους κατηγορείς, καί τών άλλων είσαι χειρών. 
Πήγαινε, σέ περιμένει ή έσχάτη τιμωρία. —

Τδ συμβάν ήζούσθη- τρέχουν μικρά ζώα καί μεγάλα 
εν χορδαΐς καί εν τυμπάνοις καί μετά χαράς μεγίστης- 
άλλα δράμουσ’ ή πηδώσιν, έρπουσ’ ή πετώσιν άλλα, 
καί μετά τών άλλων ήλθον ώς καί ’Αρκτοι συγγενείς της.

Καί άναλαβών ό λέων τδν βασιλικόν του τρόπον, 
εις τήν πλήθουσαν έκείνην τών αλόγων εκκλησίαν 
νά τώ φέρουν · διατάττει τήν αυθάδη κρεωκλόπον, 
καί εις υψηλήν αγχόνην τήν κρεμά μακράν πλατείαν.

Κ’ έπαιδεύθ’ ή συκσφάντις, κ’ έπεκρότησε τδ πλήθος,
κ’ ή άλώπηξ νά τδ λέγη, τρέχει καί ακόμη τρέχει.
Τί δηλοϋσι ταΰτα ολα. "Ολα ταΰτα είναι μΰθος.
Καί τδ Έπιμύθιόν του; —Έπιμύθιον δεν έχει. (1)

A. ‘Ρ. Ραγκαβής.

(1) Παρχ/.βλοΰνται οί εκαστχχοΰ άνχγνδσταί νδ τΐίστεόσωσιν ere ό μΰθος ουτος 
Ssv ?χει Βοοδ; έφιρμογής οζοπον η άξίωσι·., άλλ’ έγράφη μόων προ; άφελί έ- 
ίηγηΐ'.ν τδ·ι εικονογραφιών α'τιν*; STi είναι έδικη μας έπίνοια, άλλ’ ευφυές προϊόν 
γριφίϊος Γερμανικής,

καί κατοικώ εις τήν όδδν Regent's 
street 102.

— Έντδς δλίγου. Κύριε, θέ
λετε μάθει περί τοΰ πλοιάρχου 
Άρθούρ Μοντβέλλ I

Καί τώ δντι τή έπαύριον ό Κ. 
Εδουάρδος ’Ασερβυ προσεκλήθη 
παρά τοΰ Δικαστηρίου κατ’ αίτη- 
σιν τοΰ πλοιάρχου Μοντβελλ. ‘Η 
ύπόθεσις έδικάσθη τακτικώς. Ό 
Κ. ’Εδουάρδος ώμολόγησεν οτι 
συνέδραμε τδν πλοίαρχον χωρίς 
νά προσκληθή παρ’ αύτοϋ. ’Αλλά, 
ποιον αδίκημα έπραξα πρδς υμάς 
τδν ήρώτησεν;

— Μέ έμποδίσατε νά κερ
δίσω τήν τιμήν τοΰ ίπποδρομείου 
(Steeple chase ) άπεκρίθη £ Μοντ
βέλλ, καθότι έγώ έτρεχον πρδς 
τδ τέρμα, όταν υμείς μέ άνε- 
γείρατε.

Οί μάρτυρες ώμολόγησαν, Sot 
ούτε £ ίππος, ούτε £ πλοίαρχος 
έπληγώθησαν έκ τοΰ κρημνίσμα- 
τος τούτου, οτι ήθελον έγερθή μό
νοι καί άνευ συνδρομής τίνος, 
καί οτι βεβαίως £ Μοντβελλ ή
θελε κερδίση τδ στοίχημα, διότι 
έπροπορευετο τών συναγωνιστών 
του πέντε λεπτά τής ώρας.

Οι δικασταί άπεφάσισαν μέ τήν 
τοΰ Σολομώντος σοφίαν, οτι £ έ
νοχος τής τοιαύτης αργοπορίας 
χρεωστεϊ νά πλήρωσή τδ στοίχη
μα- ώστε £ Κ. Εδουάρδος Άσερ- 
βυ κατεδικάσθη νά πλήρωσή πρδς 
τδν πλοίαρχον Μοντβέλλ τήν ά
ξίαν του στοιχήματος τοΰ ίπποδρο
μείου καί τών ιδιαιτέρων στοιχη
μάτων, ήτοι τδ ολον τρεις χιλιά
δας διακοσίας λίτρας Στερλίνας, 
(90,000 περίπου Δραχμάς.)

— ’Αν τις άμφιβάλλη άκόμη 
περί τής ώφελειας τών ήλετρι- 
κών τηλεγράφων καί τών σιδη
ρών όδών, άς άναγνώση καί άς 
πεισθή. ’Αγγλική τις έφημερίς ά- 
ναφέρει οτι, κύριός τις όδοιπορών 
διά τής σιδηράς όδοΰ όταν έφθα
σεν εις τδν πρδς ον ορον του ά- 
πέχο'-τα έκατδν μιλιά άπδ τδ 
Λονδίνον παρετήρησε μέ λύπην 
του οτι τώ έλειπεν £ έπενδύτης 
του. Άμέσως κινείται £ τηλέγρα
φος καί λέγει: Πρδςτήνδιεΰ- 
θυνσιν τής σιδηράς £δοΰ 
τοΰ Λονδίνου. Άν έμεινεν 
εις τδ γραφεΐόν της είς 
κυανοΰς έπενδύτηςνά τδν 
στ ε ίλη. Μετά έν λεπτδν £ £· 
δοιπόρος άνέγνω τήν άπάντησιν; 
'Εμεινε- καί μετά δύω ώρας 
είχε τδν επενδυτή; του.

(Σ. Σ.)

νά παρατείνη έπίτινα χρόνον άκόμη τήν δεσποτείαν 
του, περιορισθεΐσαν έντδς μόνων τών τριών φρου
ρίων. Δραστήριος ών καί γεγυμνασμένος, έδύνα
το ίσως έπί κεφαλής τιθέμενος τών Πελοποννησίων 
νά διαφιλονεικήση ίσχυρώς πρδς τούς ξένους τήν 
τής Χερσοννήσου κατάκτησιν, άν ήγαπατο άπδ τούς 
λαούς, άν κατώρθου νά τοΐς έμπνεύση εμπιστο
σύνην τινά ή τι αίσθημα έθνισμοϋ- άλλά μισούμενος 
ένεκα τής τυραννίας του, ούχί μόνον ύφ’ ούδενδς έ- 
πιστευετο, άλλ’ ούδ’ ισχυρόν τινα άλλον έκ τών 
προύχόντων ευρίσκε σύντροφον είς τήν άντίστασιν του.

Δέν ήσαν τάχα οί Πελοποννήσιοι έκεΐνοι τοΰ Λεωνί
δα, τοΰ ’Αγησιλάου καί τοΰ Φιλοποίμενος άπόγονοι; δέν 
ήσαν πρόγονοι τοΰ Ζαήμη τοΰ Κολοκοτρόνη, τοΰ Κυ- 
ριακούλη, τοΰ Φλέσσα κα! τοΰ Νοταρα; Ναι, άλλά τής 
Βυζαντινής Αύτοκρατορίας ή παρακμή τούς είχεν δλο
τελώς άποχαυνώσει, οι δέ μικροί τυραννίσκοι, οΐτινες έν 
μέσω πληρεστάτης άναρχίας έκ τών ιδίων αύτών άνε- 
φύησαν, είχον έμφυσήσει είς τάς ψυχάς απάντων τδ 
πνεύμα τής διαφθοράς, κα! τά ήθη τοΰ λαοΰ έξαχρειώ- 
σαντες, είχον άφαιρέσει άπ’ αύτδν πάν εύγενές καί γεν- 
ναΐον αίσθημα. Οι Πελοποννήσιοι οθεν ών τριακόσιοι 
άντέκρουσαν μυριάδας βαρβάρων είς τάς Θερμοπύλας, 
οί Πελοποννήσιοι οΐτινες ευάριθμοι καί άπροπαρασκεύ- 
αστοι κατέστρεψαν πεντήκοντα χιλιάδας ’Οθωμανών 
μετά τοΰ Δράμαλη είς τήν Κόρινθον, οί Πελοπον- 
νήσιοι τέλος, οΐτινες κατά τδν έθνικδν ήμών άγώ- 
να έδειξαν καφερίαν άπαράμιλλον καί σπάνιάν,

Ιπροτιμήσαντες νά κατασφάζωνταί μάλλον, νά κατα
πολεμώντας καί ώς κτήνη είς τά όρη καί σπήλαια 
νά ζώσι έπί πολύ, παρά νά δώσωσιν έν μόνον πα
ράδειγμα ύποταγής είς τούς Άραβας, έκυψαν 
τότε τδν αύχένα άμαχητί σχεδδν καί άνευ σπουδαί
ας άντιστάσεως είς δμάδα τυχοδιοκτών. Τοιαΰτα είσί 
πάντοτε τής άναρχίας, τής κακής κυβερνήσεως, τής 
έξαχρειώσεως τών ήθών, καί τής τυραννίας τών δε- 
σποτίσκων τά άποτελέσματα.

Ούχ ήττον όμως τοΰ Σγούρου ή άντίστασις, καίτοι 
άσθενής και άτελής ουσα, έπηρέασε μεγάλως τών 
Σταυροφόρων τάς στρατιωτικάς δυνάμεις. Ό Γου- 
λιέλμος, άπελπισθείς τοΰ νά καταλάβη διά τών ιδίων 
του δυνάμεων τά φρούρια, ατινα έφραττον τήν πορεί
αν του, έπεκαλέσθη τοΰ Βασιλέως τής Θεσσαλονίκης 
τήν έπικουρίαν ουτος δ’ άμα λαβών τήν πρόσκλησιν 
τοΰ Καμπενίτου, δέν ηύκολύνθη μέν νά τώ πέμψη στρα
τόν, έσπευσεν όμως πρδς συνέντευξίν του είς Κόρινθον, 
φέρων μεθ’ έαυτοΰ καί τδν μεταξύ τών Σταυροφό
ρων γνωστόν διά τε τήν πολεμικήν έμπειρίαν καί 
τήν πολιτικήν σύνεσιν Γοφφρέδον τδν Βιλλαρδουΐνον 
(Geofroi de Yille-Hardoin.)

Τήν κατάστασιν τών Σταυροφόρων καί τών πολε
μίων τήν θέσιν κα! τά φρούρια έμβριθώς έξετάσας δ 
Βιλλαρδουίνος, συνεβούλευσε τδν Καμπενίτην ν’ άφή- 
ση τινάς δυνάμεις πρδς πολιορκίαν αύτών, καί νά 
έξακολουθήση μετά τών λοιπών σωμάτων τήν κατά 
τήν Χε^σόννησον πορείαν του, παραστήσας αύτώ οτι 
χρόνον πολύν ήθελε κατατρίψει έπί ματαίω καταπο- 
λεμών τά φρούρια £ ίδιος, έν ώ άν είς τδ διάστημα τοΰ
το κατακτήση τήν Πελοπόννησον ολην, τά φρούρια ή 
θέλον πέσει αύτομάτως είς τάς χεΐράς του. 'Ο Βασι 

λεύςιτής Θεσσαλονίκης, έγκρίνας τήν γνώμην τοΰ έμ
πειρου συμβούλου του, τήν έσύστησεν είς τδν Γουλιέλ- 
μον, οστις δέν έδίστασε νά τήν παραδεχθή, έπί τώ 
ορφ δμως τής έκπληρώσεως δι&> αιτήσεων τάς ό
ποιας άπέτεινεν πρδς τδν Βασιλέα: Α'. νά παραχω- 
ρηθή έπί τινα χρόνον είς τήν ύπηρεσίαν του δ Βιλλαρ- 

2.

Έπίίσόοια της ιστορίας τής 'Ελλάδος. 

Κατά τηΓ 13’’w εκατονταετηρίδα.

Μέρος Α'.

Ή Πελοπόννησος, ή ένδοξος αυτή πατρις τοσούτων 
ήρώων κατέστη περί τάς άρχάς τής 1 3ί; εκατονταε
τηρίδας, τδ έρμαιον τυχοδιοκτών τινών τής Δύσεως.

Συμμορία σταυροφόρων, έπί κεφαλής έχόντων Γου- 
λίέλμον τδν Καμπενίτην (Guillaume de Champ-litte) 
άνήκοντα είς τήν διάσημον τοΰ Δουκδς τής Καμπανίας 
οικογένειαν, σχηματισθείσα κατά πρώτον έπί σκοπώ τοΰ 
νά έκστρατεύση είς Ιερουσαλήμ καί πολεμήση τους 
άπιστους πρδς άπελευθέρωσιν τοΰ αγίου τάφου, ένό
μισεν έπειτα συμφερώτερον κατακτήσεις εύκολωτέ- 
ρας καί ήττον επικίνδυνους νά έπιχειρήση.

Εις τοΰτο δέ παρήχθη έκ τής έπιτυχίας σταυρο
φόρων άλλων, οΐτινες, πρδ ένδς έτους πρδς τδν αύ- 
τδν έκστρατεύσαντες σκοπδν έκ τής Γαλλίας, μετέ- 
βαλον καθ’ όδδν τά σχέδιά των, άπέδησαν είς Κων
σταντινούπολή, έξεθρόνισαν τδν Αύτοκράτορα τοΰ 
Βυζαντίου, ώνόμασαν άντ’ αύτοϋ Αύτοκράτορα έκ τής 
φυλής των, καί τδ Βυζαντινόν κράτος κατακτήσαντες 
ολον μέχρι τής Μακεδονίας, έσυστησαν καί έκεΐ Βα
σίλειον, άναγορεύσαντες ωσαύτως έτερον έκ τής φυ
λής των Βασιλέα τής Θεσσαλονίκης, καί έκτείναντες 
τδ Κράτος τούτου μέχρις Αθηνών.

’Εκ τής 'Ρωμανίας όλης, ώς έκάλεσαν τήν Ελλάδα 
τότε, τδ προχειρότερον πρδς κατάκτησιν μέρος ήτον 
ή Πελοπόννησος, καθότι, ώς προείπομεν, τδ Βυζάν
τιον καί όλόκληρος σχεδδν ή στερεά ύπέκειντο ήδη 
είς άλλα σκήπτρα. Τοΰ Καμπενίτου άρα ή συμμο
ρία διευθυνθεισα είς τήν Πελοπόννησον άπέβη κατά 
πρώτον είς Πάτρας τής Άχαίας, και καταλαβοϋσα 
τήν έπαρχίαν ταύτην άνευ άντιστάσεως, μετέβη ε-. 
πειτα είς ’Ανδραβίδαν, τής όποιας εόρεν ανοικτάς 
τάς πύλας.

Τής Ανδραβίδας ή πόλις (*) ήτον τότε ή πολυ- 
ανθρωποτέρα καί έπισημοτέρα τής Πελοποννήσου, 
ώς πρωτεύουσα ούτως είπεΐν αύτής θεωρουμένη. Έκεΐ 
δ Καμπενίτης έστησε τδ κέντρον του, διωργάνισε τδν 
στρατόν του, καί ύπέρ έαυτοΰ δι’ ύποσχέσεων καί 
δωρεών τους πλείστους τών έντοπίων προύχόντων έ- 
φελκύσας, έκηρύχθη 'Ηγεμών τής Πελοποννήσου.

Έντδς βραχυτάτου διαστήματος κατέκτησεν άμα
χητί τήν 'Ηλείαν, τήν Άχαιαν, τήν Κορινθίαν καί 
τήν ’Αργολίδα., Πανταχοΰ οπού διέβαινεν οί λαοί 
ύπετάσσοντο είς αύτδν άνευ δυσκολίας καί άνεγνώ- 
ριζον τήν κυριαρχίαν του. Είς τά φρούρια μόνον τής Ά- 
κροκορίνθου, τοΰ Ναυπλίου καί τοΰ Άργους άπήντησεν 
ίσχυράν δπωσοΰν άντίστασιν. Ταΰτα δέ κατείχοντο 
ύπδ του Ναυπλιέως Δέοντος Σγούρου, άνδρός γεν
ναίου καί έμπειροπολέμου. Ό Σγοΰρος, Δεσπότης 
τοΰ Ναυπλίου κατά πρώτον, είχε βαβμηδδν ενώσει 
είς τήν δεσποτείαν του τδ Άργος καί τήν Κόρινθον- 
νυμφευθείς δ’ έπομένως ’Αλεξίου τοΰ Αύτοκράτορος 
τήν θυγατέρα τοσοΰτον θρασύς έδείχθη είς τάς 
έπιχειρήσεις του, ώστε είχεν άποπειραθή κύριος καί 
τών Αθηνών καί τών Θηβών νά γίνη.

Άλλο τι δμως δέν κατώρθωσεν £ Σγοΰρος άντι- 
στάς είς τήν πρώτην τών Σταυροφόρων ορμήν, είμή

(*) 'Η πόλις αυτί) δέ-ι ίπάρχίΐ τήν etjjttfsv isxeiTO πλησίον τήζ 
Κυλλήνης ή Γλαρέντζϊς.
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δουΐνος, καί Β'. νά τώ Βοθή πραγματική έπιχουρία.
Ό Βασιλεύς παρεδέχθη άμφοτέρας τάς αιτήσεις 

τοΰ Γουλιέλμου, κα! άφ’ οδ δι’ έπισήμων έγγραφων χα! 
διαταγών παρεχώρησεν αύτω τήν Μ έ ν σ α ν (*) τών 
’Αθηνών, τρεις έτι μένσας έν Εύδοίφι, κα! δύω έτε- 
ρας έν Βουδουνίτζα, καί τώ μετεβίδασε τήν δποίαν 
είχεν έκεΐνος έως τότε έπί τών γαιών τούτων έξου
σίαν, έπέστρεψεν είς τδ Βασίλειόν του.

Ό δέ Γουλιέλμος ακολουθών τάς συνετάς συμβου- 
λάς τοϋ Βιλλαρδουινου, τδν όποιον κα! διόρισε στρα
τάρχην, έξηκολούθησε τάς κατακτήσεις του, καί είς 
μικρόν χρόνου διάστημα καθυπόταξε τδ πλεΐστον τής 
Πελοποννήσου. ·

’Απδ καιρού είς καιρόν, οί κάτοικοι τοϋ τόπου, 
είτε είς θέσεις όχυράς είτε έντδς τών φρουρίων συ
νερχόμενοι, άντέταττον είς αύτόν τά βπλα· άλλά 
τοσοΰτον χαύνη, τοσοΰτον άσυνάρτητος ήτον ή &ν- 
τίστασίς των, ώστε διελύετο πάραυτα ώς ιστός άρά- 
χνης, κα! τά φρούρια, τδ έν κατόπιν τοΰ άλλου, επι- 
πτον είς τάς χεΐρας τών σταυροφόρων, καί αί μεγά- 
λαι πόλεις ήνοιγον είς αύτούς τάς πύλας των· έν 
μόνον σώμα τετρακισχιλίων ’Αρκάδων, Λακόνων, καί 
Σπαρτιατών έπειράθη σπουδαίως νά τούς πολεμήση. 
Οί έλληνες ουτοι τών έχθρών τδ εύάριθμον περιφρονή- 
σαντες, παρετάχθησαν είς μάχην έμπροσθεν τής 'Ραψι
κίας, πόλεως κείμενης τότε παρά τή Μαντινεία. ’Αλλ’ 
οί σταυροφόροι, si κα! μόνοι επτακόσιοι, όντες όμως 
στρατιώται έκλεκτο! κα! άρχαΐοι, ^ηγούμενοι δέ καί 
ύπδ άρχηγών άξιων, έπέπεσαν κατά τών τετρακισχι- 
λίων χωρικών 'Ελλήνων, στερουμένων καί άρχηγοϋ καί 
πολεμικής έμπειρίας, καί τούς κατετρόπωσαν έν άκα- 
ρεΐ, καταστρέψαντες τδ πλεΐστον μέρος αύτών.

Ό μετά τήν μάχην ταύτην καταλαδών τούς κα
τοίκους τής Χερσοννήσου πανικός φόβος άφ’ ένός, κα! 
άφ’ έτέρου αί άστυκαί έλευθεριαι τάς όποιας παρεχώ- 
ρουν είς τόν λαόν οί σταυροφόροι, κα! τά προνόμια 
τά όποια είς τούς Προύχοντας ύπέσχοντο έπ! τω δρω 
τής δποταγής, διηυκόλυνον τής κατακτήσεως τήν ά- 
ποπεράτωσιν.

Έκτος τής Ηλείας καί τής Άχαΐας είχον λάβει 
προσέτι έν πλήρει κατοχή τήν Ά ρκαδίαν, τήν Μεσ
σηνίαν κα! τήν Λακωνίαν, μόνον δέ ή Κορινθία καί 
ή Άργολίς έθεωροΰντο ώς ούπω έντελώς κατακτηθεΐ- 
σαι, ένεκα τών τριών φρουρίων έν οις δ Σγοΰρος άν- 
τεΐχε πολιορκούμενος.

Έμενε δ’ άκόμη καί τδ μικρόν φρούριον τής Αρκα
δίας ν’ άλωθή, διά νά προβώσιν οί κατακτητα! είς τήν 
διανομήν τών γαιών καί είς τήν έγκατάστασιν τοΰ 
τιμαριωτικού αύτών συστήματος.

’Αλλά τδ φρούριον τοϋτο, τοΰ όποιου τά τείχη το
σοΰτον έφαίνοντο άσθενή, καθ’ δ ίστάμενον έπ! βρά
χου όχυρωτάτου, άντέστη πολύ ύπέρ πάσαν προσδοκί
αν καί πιθανότητα. Έν τή μέθη τής έπιτυχίας καί 
τής νίκης οί κατακτηταί κατεφρόνησαν τδν βράχον 
έκείνον κατ’ άρχάς, δέν έδράδυναν δμως νά έννοήσωσιν 
δτι έπρεπε ν’ άσχοληθώσι σπουδαίως είς τήν πολιορ
κίαν του.

Οί όλίγοι Έλληνες οί κατέχοντες τδ φρούριον τής 
Αρκαδίας, είχον έπί κεφαλής τδν Αοξαπατρίν, πολε
μιστήν γνωστόν τότε είς τήν Πελοπόννησον διά τε 
τήν άνδρείαν καί τήν καρτερίαν του. καί είς τήν διά
σημου οικογένειαν άνήκοντα τών Βουτζαράδων.

(*) Κ-xri τό fssufxlwiv ίΰαιΟΜ η Αέξΐ{ μέντα (mense) ίμ- 
φχί»« τνμίχ<τν τννάμί κ«ί τήν in «ντβΰ (ξοντιαν τβδ

Ό Δοξαπατρίς ήτον είς τήν Αρκαδίαν ο,τι δ Σγοΰ
ρος είς τήν Κορινθίαν καί τήν ’Αργολίδα, Ή έκτασις 
δμως τών μερών έφ’ ών έδέσποζε περιωρίζετο είς μό
νην τήν μικράν τής Αρκαδίας έπαρχίαν* ήτον είς τών 
πολυαρίθμων τοπαρχών τούς όποιους ή άναρχια, καί 
τής κεντρικής Κυδερνήσεως τοΰ Βυζαντίου ή άθλιότης, 
καί άδράνεια είχον άναδείξει κατά τήν Πελοπόννη
σον καί κατά τήν στερεάν ‘Ελλάδα· όλίγιστα μέν μέ
ρη έξουσίαζεν, άλλ’ είχεν έπι^ροήν ούχ! μικράν έπί 
τής Μεσσηνίας δλης και έπί τοΰ πλείστου τής Λα
κωνίας.

Έτον χαρακτήρος πεισματώδους κα! άγερώχου, 
μέτριος μέν είς τάς έπιθυμίας κα! τήν φιλαρχίαν, άλλ’ 
είς τάς άποφάσεις κα! τάς ιδέας του άκλόνητος· 
διεκρίνετό πάντοτε καί έφημίζετο μεταξύ τών Πελο
ποννησίων ώς άξιος καί άνδρεΐος πολεμιστής· οί δέ 
τών παρακειμένων τή έπαρχία αύτοΰ μικροί τοπάρ- 
χαι, και τοι άνεξάρτητοι φαινόμενο!, τδν έθεώρουν δ
μως ώς κέντρον κα! άρχηγόν των, κα! πρδς αύτόν ά- 
πέβλεπον είς περίπτωσιν κίνδυνου.

Βεβαίως τδν κίνδυνον τοΰτον άπεΐχον πολύ τοΰ νά 
περιμένωσιν άπδ τδ μέρος δθεν άληθώς προήλθεν· δ,τι 
μεγάλως κατεπτόει τούς Πελοποννησίους, ήτον τοΰ 

Σγούρου ή άμετρος φιλοδοξία. Τδν έβλεπον κύριον 
τριών τών έπισημοτέρων τής Πελοποννήσου φρουρίων, 
τδν έβλεπον αύξάνοντα καί προχωροΰντα είς τάς κα
τακτήσεις του, τδν είδον έπιχειρισθέντα τών Αθηνών 
καί τών Θηβών τήν αλωσιν μετά τόλμης πολλής, καί 
ύπέβλεπον τήν πρόοδόν του, καί έφοβοΰντο τήν είς τήν 
λοιπήν Χερσόννησον έπιδρομήν αύτοΰ, καί ένδομύχως 
ηύχοντο τήν καταστροφήν του.

Καί τοι στερουμένης τότε τής Πελοποννήσου τών 
άναγκαίων φώτων, κα! τών Προύχόντων ή μάλλον τών 
Τοπαρχών αύτής γεγυμνομένων παντός αισθήματος πα
τριωτισμού, στοιχεία δμως ικανά ύπήρχον έτι δυνά- 
μενα ν’ άποκρούσωσι ξένην έπιδρομήν, οία ή τών σταυ
ροφόρων, άν τά στοιχεία ταϋτα ήτον δυνατόν συνδυαζό- 
μενα νά συγκεντρωθώσιν. Άλλά, φεΰ‘1 ή φιλαρχία κα! 
ή ήθική διαφθορά ήσαν είς τδν κολοφώνά των. ‘Οπό- 
ταν δ Σγοΰρος άπέκρουε τών σταυροφόρων τήν προσ
βολήν καί ύπέμενε τάς πολιορκίας, ούδείς τών λοιπών 
Πελοποννησίων προσήλθεν είς βοήθειάν του, ίσως δέ 
οί πλεΐστοι τούτων περιέμενον άνυπομόνως καί τήν κα
ταστροφήν αύτοΰ νά ίδώσιν· όπόταν δ’ οί άλλοι έμά- 
χοντο είς ‘Ραψικίαν, ό Σγοΰρος έμενεν έντδς τών φρου
ρίων του άκίνητος, καί τοι όφείλων νά προίδη δτι τών 
συμπολιτών του ή καταστροφή έμελλε ταχέως νά έπι- 
φέρη καί τδν ίδιον αδτοΰ έξολοθρευμόν.

Ό Δοξαπατρίς συνετέλεσε κατά πολύ είς τδν σχη
ματισμόν τοΰ έν ‘Ραφικίοι στρατοπέδου, καί ήτον είς 
τών άνωτέρων αύτοΰ άρχηγών, καθδ τάς πλειοτέρας 
δυνάμεις διαθέτων· κατά δυστυχίαν όμως δέν είχεν 
δλοκλήρου τοΰ στρατού τήν άρχηγίαν, ούδ’ έτερος έ
φαίνετο άνώτατος διοικητής αύτοΰ. Τοϋτο δέ, ένεκα τοΰ 
τοσοΰτον δυστυχώς έπικρατοϋντος φθόνου, καί τών είς τάς 
καρδίας τών Προύχόντων ύποθαλπομένων άμοιβαίων 
υπονοιών.

Στρατός άνευ άρχηγοϋ είναι ώς σώμα κεφαλής στε
ρούμενου. “Ωστε ούχί έκ τεσσάρων, άλλά καί έκ πεν
τήκοντα χιλιάδων πολεμιστών ανδρείων άν συνέκειτο 
τδ έν ‘Ραφικίοι στρατοπέδου, έπρεπεν άφεύκτως νά 
νικηθή ύπδ τών έπτακοσίων σταυροφόρων.

'Ο Δοξαπατρίς έπολέμησεν άνδρείως, κα! μετά τήν 
καταστροφήν τοΰ στρατοπέδου γυμνώσας τήν σπάθην, 
διέσχισε τδν έχθρόν ύπ* εύαρίθμων δέ τινων οικείων 
του παρακολουθούμενος, έσώθη είς τδ φρούριον του,

Τήν ιδέαν του ίννοήσας ό Γουλιέλμος έπανέλαβεν 
έντονώτερον

— Όμίλει, σέ λέγω, άπδ τδν ιππότην τοΰτον οδ- 
δέν έχω κρυπτόν.

Τότε δ χωρικός άπεφάσισε νά διακοινώση τδ μυ
στήριόν του· πριν ή δμως προβή είς τήν έξομολόγη- 
σιν του, ένόμισεν άναγκαΐον νά έξασφαλίση προηγου
μένως τής προδοσίας του τήν τιμήν.

—- Σάς προσφέρω, λέγει, ένδοξότατε, μέσον άσφα- 
λές, διά τοΰ όποιου τδ φρούριον πίπτει είς χεΐράς σας 
χωρίς μάχην· άλλά καί ή ένδοξότης σας πρέπει νά 
μ’ ύποσχεθήτε τής ζωής μου τήν χάριν.

Τοΰ Καμπενίτου οί όφθαλμοί έφάνησαν σπινθηροβο- 
λοΰντες, ή κατήφεια έξηλείφθη έκ τοΰ προσώπου τθυ 
πάραυτα, καί έπ’ αύτοΰ διεχύθη ζωηροτάτη χαρά.

—- ’Αν οί λόγοι σου ήναι άληθεΐς, τώ άπαντά, άν 
δόλος είς αύτούς δέν ύποκρύπτεται έπί σκοπώ τοΰ νά 
διασώσης τήν ζωήν σου, σ’ ύπόσχομαι δίδων λόγον 
έντιμου καί εύγενοΰς ιππότου, δτι ούχί μόνον τήν αί- 
τησίν σου θέλω έκπληρώσει άλλά καί άμοιβάς θέλω 
σοί χαρίσει πλούσιας· άλλ’ άν ψευδής άποδειχθή ή ύ- 
πόσχεσίς σου ! μάθε δτι θάνατος σκληρός, σκληρότα
τος σέ περιμένει. Λέγε λοιπόν άνευ βραδύτητος.

—- Άν φανώ ψευδόμενος, έπαναλαμδάνει δ Έλλην, 
δέχομαι τόν θάνατον τδν όποιον κύριος είσθε νά μέ 
δώσητε. Είς σπήλαιον έπί άποτόμου κείμενον βράχου 
εύρίσκεται ή οικογένεια τοΰ Δοξαπατρί, είς μόνος δύσ
βατος δρόμος όδηγεΐπρδς τδ σπήλαιον τούτο' ούδεμία δ’

, ύπάρχει φρουρά ούδέ κατά τον δρόμον ούδ’ έν τω 
σπηλαιω, τδ όποιον είναι άγνωστον είς τούς πολ
λούς. Τδ είχεν ήδη πρδ καιροΰ παρασκευάσει ό Δο
ξαπατρίς, καταθέσας έκεΐ τά πλούτη του, καί σκο- 
πεύων έν καιρώ κινδύνου νά κρύψη έν αύτω Χάί τήν 
οίκογένειάν του· καθότι έπεθύμει πάντοτε έλεύθερος νά 
ήναι έν καιρώ άνωμαλίας, καί νά έχη τούς οικείους 
του μακράν τών περιπετειών τοΰ πολέμου. Είς δύω 
ή τρεις τών στενωτέρων συγγενών του, κα! είς τούς 
πιστοτέρους μόνον ύπηρέτας του είναι γνωστή τίΰ σπη
λαίου ή θέσις. "Οταν στρατολογήσας άπήλθεν είς τής 
‘Ραψικίας τδ στρατόπεδον, έπεμψε μετ’ έμοϋ τήν οι
κογένειαν δλην είς τδ σπήλαιον, έφωδιασμένον ήδη 
μέ ζωοτροφίας ίκανάς· μετά δέ τήν έν ‘Ραψικίιφ ήτταν 
•έπανήλθεν είς τδ φρούριον κατ’ εύθεΐαν, χωρίς νά λά
θη συνεντευξιν παντελώς μέ τήν οικογένειαν του. Τοΰ 
Δοξαπατρί λοιπόν τήν οικογένειαν είμί έτοιμος νά 
παραδώσω είς χεΐράς σας, όδηγών δμως ύμάς μόνον με
τά τοΰ εύγενοΰς αύτοΰ ιππότου είς τδ άσυλόν της· ά
μα ό Δοξαπατρίς πληροφορηθη οτι είσθε κύριος αύ
τής, είμαι βέβαιος δτι θέλει άμέσως σάς παραδώσει 
τό φρούριον καθότι ή πρός τήν σύζυγον καί τήν θυ
γατέρα άγάπη του ύπερισχύει παρ’ αύτω παντός άλ
λου αισθήματος.

ΤοΰΈλληνος ή καταμήνυσις τοσοΰτον άνεπτέρωσε 
τάς έλπίδας τοΰ Γουλιέλμου, ώστε χωρίς δυσπιστίας, 
χωρίς μέτρων προφυλαχτικών άπεφάσισεν άμέσως 
νά μεταβή ^ίς τδ σπήλαιον μόνος μετά τοΰ κατα
σκόπου.

— Άς ύπάγωμεν λοιπόν, τφ λέγει, προηγήθητι.
'Ο χωρικός δμως εμεινεν άκίνητος.

Όχι, άπαντά, δέν είναι καιρός άκόμη· πρώτον 
πρέπει νά περιμείνωμεν τήν νύκτα, καί άν δυσπιςητε, 
λάβετε μέτ^α ίκανά νά σάς έξασφαλίσωσι, Άλλά 
πρέπει καί άλλην υπόσχεσιν νά μέ δώσητε* νά μέ 
ύποσχεθήτε δτι τήν εύγενή ταύτην* οικογένειαν δέν 
θέλετε τήν κακοποιήσει, θέλετε τήν μεταχειρισθή μό
νον διά ν’ άλώσητε τδ φρούριον. Άν δμως, δπερ δέν

καί άπεφάσισε ν’ άποθάνη έντδς αύτοΰ μάλλον ή νά 
τδ παραδώση είς τοΰ έχθροΰ τάς χεΐρας. "Οσας I 
δήποτε προτάσεις έντιμους ύπέρ αύτοΰ, κα! ύποσχέ- 
σεις μεγάλας ύπέρ τών οικείων του κα! αν τω άπέτει- 
νον οί πολιορκηταί, έμενεν άκαμπτος είς τήν άπό
φασίν του.

Μεγάλη κα! καταστρεπτική ήττα άποδειλι^ συνή
θως καί τδν πλέον άτρόμητον πολεμιστήν, δταν δέν 
τδν έμψυχοί αίσθημα έθνισμοΰ καί πατριωτισμού. 
Άποτέλεσμα δμως έναντίον έπέφερεν αυτή είς τδν 
Δοξαπατρίν είδος μέθης άκατανσήτου έξήψε τήν κε
φαλήν του, κα! ούδ’ ή αρχηγία έπί τής έπαρχίας τής 
Αρκαδίας, ούδέ τά προνόμια άτελείας καί άλλα δσα 
τώ ύπέσχοντο οί κατακτηταί, κατίσχυσαν νά τδν με- 
ταπείσωσιν. Άν πρδ τής μάχης τής 'Ραψικίας τώ 
προσεφέροντο ύποσχέσεις μιζρότεραι, πολύ μικρότερα!, 
ή[θελεν ίσως τάς δεχθή προθύμως, καθότι, τδ έπα- 
ναλαμβάνομεν, ούδ’ είς αύτόν, ούδ’ είς ούδένα άλλον 
ένυπήρχε αίσθημα πατριωτισμού· άλλ’ ή μάχη, άλλ’ 
ή καταστροφή παρώξυνεν είς τδν έσχατον βαθμόν τήν 
πεισμονήν του.

Ό Καμπενίτης άπελπισθείς νά καταλάβη δι’ ειρη
νικών τρόπων τδ φρούριον, άπεφάσισε νά περικαθή- 
ση είς ταχτικήν πολιορκίαν έστησεν αρα τάς έν 
χρήσει τότε πολεμικάς μηχανάς δι’ ών οί πολιορκη- 
ταί ένήργουν τήν κατεδάφισιν τών τειχών, καί παρέ
ταξε πέριξ τοΰ φρουρίου τούς βαλλιστριδοφόρους, τών 
όποιων έργον ήτον πολεμοΰντες νά δια^όηγνόωσιν έν- 
ταύτώ τά τείχη διά τών μεγάλων δοκών τάς όποιας 
έφερον.

Έπί πολλάς δμως ήμέρας τίποτε δέν κατωρθώθη· 
οί πολιορκούμενοι κα! τάς μηχανάς τών πολιορ
κητών κατώρθωσαν νά ούδετερώσωσι, κα! τάς έ- 
πανηλειμμένας έφόδους των άπέκρουσαν, ώστε ό Καμ
πενίτης ήρξατο νά στενοχωρήται καί ν’ άνησυχή. Βε- 
βαίως δέν έφοβεΐτο πλέον τδν Δοξαπατρίν, διότι έγινω- 
σκε κάλλιστα οτι απομονωθείς ούτος δέν ήτον έπίφοδος 
παντελώς, καί δτι έμελλε νά ύποκύψη έπί τέλους· 
άλλ’ ή έπίμονος καί πεισματώδης αύτοΰ άντίστασις έ
δύνατο έπί πολύ έτι ν’ άπασχολήση έκεΐ τδν σταυρο- 
φορικδν στρατόν, έν ώ ήσθάνετο τήν άνάγκην τοΰ ν’ ά- 
ποπερατώση δσον τάχιστα τό έργον τής κατακτήσεως, 
τάς τυχαίας πτοούμενος περιστάσεις, αίτινες ήδύναντο 
νά τόν έμποδίσωσι πριν είς τδ τέρμα άφιχθή.

Ένεκα τούτου, μίαν ήμέραν κατηφής ήν έντδς τής 
σκηνής του περιδιαβάζων μόνος, καί περί τών μέσων δι 
ών ήθελε δυνηθή νά καταλάβη τδ φρούριον διαλογι- 
ζόμενος. Αίφνης είς τών ύπασπιστών του εισέρχεται 
δρομαίος καί παρακολουθούμενος ύπδ χωρικού Έλλη- 
νος. Τδν Έλληνα τοΰτον είχον συλλάβει οί σκοποί, 
κατασκοπεύοντα τών πολιορκητών τδ στρατόπεδον δ 
Αρμόδιος άξιωματικδς έμελλεν άμέσως πρδς παρα
δειγματισμόν νά τδν φονεύση ένώπιον τοΰ στρατού 
καί πληθυος άλλων χωρικών, δτε δ κατάσκοπος έ- 
ζήτησε νά τδν φέρωσιν είς τδν άρχηγόν πρδς δν εί
χεν «ύσιώδές τι κατ’ ίδιαν νά διακοινώση. Τότε ό ύ- 
πασπιστής τοϋ Καμπενίτου ειδοποιηθείς, παρέλαβε τδν 
αιχμάλωτον καί τδνέφερενείς τοϋ ήγεμόνος τήν σκηνήν. 

Πληροφορηθείς ταϋτα πάντα δ Καμπενίτης, ήτένι
σε τόν κατάσκοπον, καί άνερευνήσας αύτόν άπό κεφα
λής μέχρι ποδών, τδν διέταξε νά προσέλθη.

— Τί έχεις νά μ’ είπής; έρώτησε μέ φωνήν έντονον. 
‘Ο χωρικός έφβιψεν έν βλέμμα πρός τδν παρις-ά- 

μενον ιππότην, καί έμεινε σιωπών· διά τοΰ βλέμμα
τος δέ τούτου έδείκνυεν δτι ένώπιον τρίτου έδισταζε 
νά όμιλήση.
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ελπίζω, δ Δοξαπατρίς φανή} άκαμπτος, πρέπει, ναι, 
πρέπει νά μέ ύποσχεθήτε οτι δέν θέλετε τήν κακο
ποιήσει.

Ό Γουλιέλμος δέν άπήντησεν είς τδν κατάσκοπον 
άμέσως, άλλά τδν έθεώρει μέ βλέμμα περιφρονητι
κόν, έκφράζον τήν άγανάκτησίν του, διότι δ Έλλην ένό- 
μισεν ιππότην εύγενή και διάσημον, ώς έκεϊνος, ικα
νόν τοιαύτης πράξεως άπανθρώπου.

Τήν σιωπήν του όμως ταύτην ώς δισταγμόν ύπο- 
λαβών δ Έλλην,

— ‘Όχι! κράζει, άν διστάζητε, λάβετε άμέσως τήν 
ζωήν μου. Άπεφάσισα μέν διά προδοσίας νά τήν εξα
γοράσω, άλλά τοσούτον δέν τήν άγαπώ ώστε νά τήν 
άνταλλάξω μέ τήν ζωήν, μέ τήν τιμήν σεβαστών και 
αθώων δντων. Στρατηγέ, διατάξατε νά μέ φονεύσωσι, 
μή νομίσετε όμως οτι ή καταμήνυσίς μου δυναται νά 
σάς χρησιμεύση· ποτέ τδ σπήλαιον δέν θέλετε άνα- 
καλύψει.
•— Έλλην ί τω άπαντά δ Καμπενιτης περιφρονητικώς, 
δμιλεϊς ουτω, καθότι άγνοεϊς τών εύγενών τής Δό- 
σεως τά αισθήματα καί τήν άγωγήν. Άν θηριώδεις 
εις τδν πόλεμον φαινώμεθα, δέν μιαίνομεν όμως τάς 
χεϊράς μας μέ τών νηπίων και τών γυναικών τό αί
μα, ούδε τήν τιμήν τών οικογενειών τών εχθρών μας 
συνηθίζομεν νά έπιβουλευώμεθα. Άλλά πρδς πλείονα 
ήσυχίαν σου σοί δίδω καί τήν δευτέραν ταύτην ύπό- 
σχεσιν, τήν όποιαν μοί ζητείς· σοί όμνυω οτι καί τήν 
ζωήν καί τήν τιμήν καί τά πλούτη άκόμη τής οι
κογένειας τοϋ Δοξαπατρί καί έγώ καί οί ύπ’ έμέ 
θέλομεν σεβασθή ώς ιερά.

Τήν έπιοϋσαν, τών πολιορκητών τά στρατεύματα ι 
άποσυρθέντα εις τάς κυριωτέρας αυτών θέσεις, έμενον 
ακίνητα. Είς δέ τών υπασπιστών τοϋ ήγεμόνος, πα- 
ρακολοθούμενος ύπδ άγγελιοφόρου κρατοϋντος κλάδον 
ελαίας έν τή μια χειρί, καί σημαίαν λευκήν έν τή 
άλλη, σύμβολα έμφαίνοντα κήρυκα, είσήλθεν άκολύ- 
τως είς τδ φρούριον, οθεν έξελθών μετά τινας στιγ- 
μάς, διευθύνθη είς τοΰ ήγεμόνος τήν σκηνήν.

Ούδέν έγνώσθη είς τδν στρατόν έκ τής πρεσβείας 
ταύτης, άλλ’ απαντες έπίστευσαν οτι δ σκοπός αύτής 
ήτον νά προσκληθή έκ νέου δ Δοξαπατρίς νά πα- 
ραδώση όπλα καί φρούριον. Πλήν τδ άποτέλεσμα με
τά τήν έπιστροφήν τοΰ κήρυκος έμεινε καθ’ ολην 
τήν ήμέραν έκείνην άγνωστον, Έν δέ μόνον έφαίνε
το είς πάντας άπορον: Πώς, έλεγον, άφ’ούδύω κατά 
συνέχειαν έφοδοι άπεκρούσθησαν, ένόμισεν δ Γουλιέλ
μος πιθανήν τοΰ φρουρίου τήν παράδοσιν;

Άλλά τοιαύτη ήν ή πειθαρχία είς τών σταυροφό
ρων τδν στρατόν, ώστε ούδεις κατά τήν περίστασιν 
ταύτην έτόλμησε νά προτείνη τήν έλαχίστην άξίω- 
σιν. Καί δ Στρατάρχης αύτδς, άνευ τής γνώμης καί 
τής συμβουλής τοΰ όποιου ούδέν έπράτεττο συνήθως, 
ήγνόει τδ σχέδιον καί τδ άποτέλεσμα τής άποστολής,

Τήν έπαύριον τά στρατεύματα έλαβον διαταγήν νά 
μένωσιν άκίνητα είς τάς θέσεις των. Τοΰτο δέ έξηκο- 
λούθησεν ήμέρας τινάς άκόμη, καθ’ ας οί μέν πολι- 
ορκηταί ούδέ βήμα προύχώρουν πέραν τών οχυρωμά
των καί τών χαρακωμάτων των, οί δέ πολιορκούμενοι 
έμενον είς τάς έπάλξεις των ήσυχάζοντες.

Μέχρι τινός ύπέθεσαν οί πολλοί οτι μεταξύ τών δύω 
μερών είχε γίνει άνακωχή· άλλ’ δποϊοι ήσαν οί Spot, 
δποϊον τδ αίτιον, όποιος δ σκοπός τής άνακωχής 
ταύτης; Σκέτος μέγα περιεκάλυπτε τά πάντα, καί δ
μως ούδεμία είσέτι ήγείρετο φωνή, τοΰ αινίγματος 
ζητούσα τήν λύσιν.

Αί ήμέραι έν τοσούτω τάς ήμέρας διεδέχοντο, καί

ή αύτή έξηκολούθη είς τδν στρατόν άκινησία, καί τδ 
μυστήριον ήρξατο νά έξαντλή τήν υπομονήν τών άρ- 
χηγών. Καί άνακωχής συμφωνία άν ύπήρχεν, έπί 
πολλάς ήμέρας δέν έδύνατο νά διαρκέση άνευ άπο- 
τελέσματος, ένώ πασίγνωστος ήτον τοΰ Καμπενίτου 
ή δραστηριότης, καί ή άνάγκη ή ύπαγορεύουσα τής 
κατακτήσεως τήν άποπεράτωσιν.

Ψιθυρισμοί έπί τέλους δυσαρέσκειας ήρξαντο νά 
διαδίδωνται είς τδ στρατόπεδον, καί είς τδ πρόσω
πον τοΰ Βιλλαρδουίνου σφοδρά καί σοβαρά έζωγρα- 
φεϊτο ή έν αύτώ καταθλιβομένη άγανάκτησις· οί πρώ
τιστοί τών σταυροφόρων συνδιελέγοντο άδιακέπως, καί 
συνεσκέπτοντο περί τής άκατανοήτου ταύτης τοΰ Καμ
πενίτου διαγωγής, καί παντοϊαι ύπόνοιαι διηγείροντο* 
ύπόκωφος δέ φήμη διεδίδετο είς τούς άπλουστέρους 
περί τοΰ οτι δ Γουλιέλμος ύπδ γοητείαν τινά διέ- 
κειτο, καθότι τδν είδον πολλοί, έλεγον, έξερχέμενον 
καθ’ έκάστην τής σκηνής του περί τδ μεσονύκτιον, καί 
προχωροϋντα συνοδεία δύω ή τριών μόνων άνθρώπων 
πρδς τά δρη καί τούς βράχους.

Τί δ’ έπραττε κατά τδ διάστημα τοΰτο δ Γουλι- 
ελμος;

Πίστιν έντελή δούς είς τοΰ κατασκόπου Έλληνος 
τούς λόγους καί τδν χαρακτήρα, ήκολούθησεν αύτδν 
τήν ίδιαν έκείνην νύκτα, συνοδευόμενος ύπδ μόνου τοΰ 
ύπασπιστοΰ του. Βεβαίως τδ κίνημά του τοΰτο ήν άπερί- 
σκεπτον καί άσύνετον· άλλ’ εύτολμος φύσει ών, ούδε- 
μίαν στιγμήν έδιστασεν, άνευ δέ τών έπιμένων τοΰ 
ύπασπιτοΰ προτροπών ούδέ μέτρα προφυλακτικά έσκέ- 

I πτετο παντελώς νά λάβη· ήναγκάσθη όμως νά έν- 
δώση είς τάς ύποβληθείσας αύτφ όρθάς παρατηρήσεις, 
καί συνεναίσει τοΰ Έλληνος διέταξεν έν σώμα έκ τών 
πιστοτέρων σωματοφυλάκων του νά τδν παρακολουθώ 
μακρόθεν, νά σταθή δέ αμα τώ δοθή σύνθημα διά 
συρίγματος, καί νά μή προέλθη παραιτέρω είμή δ
πόταν άκούση σύριγμα πάλιν ή θόρυβον καί κραυ-
γάς.

Δυσβάτους καί πολύπλοκους στενωπούς διελθών, καί 
έπί σκληρών βράχων άνερπύσας, έφθασε μετά μίαν 
περίπου ώραν, δδηγούμενος ύπδ τοΰ έλληνος, άπέναν- 
τι άλσους θάμνων συμφύτων καί πεπυκνωμένων. Έ
κεϊ δ δδηγδς καί μετ’ αύτοΰ δ Γουλιέλμος καί δ υ
πασπιστής του έστάθησαν.

•—Καιρός, λέγει δ πρώτος, νά δώσητε τδ σύν
θημα είς τούς σωματοφύλακας.

Πάραυτα είς νεύμα τοΰ Γουλιέλμου ύπακούσας δ 
ύπασπιστής έφερε τήν χεϊρα είς τδ στόμα, καί διά 
τών δύω δακτύλων άφήκε δξύτατον σύριγμα.

Έπειτα δέ διά ράβδου έμάκρυνεν δ Έλλην τινάς 
θάμνους έν ω προέβαινε, και άμέσωςστδμιον σπη
λαίου παρουσιάζεται ένώπιόντου, είς μέρος οπού άδυ
τον ήν δ έμπειρότατος, καί δξυδερκέστερος δφθαλμδς 
νά ύποπτεύση σπηλαίου υπαρξιν.

Φόβος άκούσιος καί άνεξήγητος κατέλαβε τδν Γου
λιέλμον αμα έθεσε τδ σώμα έντδς τοΰ σπηλαίου. Τδ 
έπικρατοΰν μέλαν σκότος, ή βαθυτάτη σιγή ή ύπδ 
μόνου τοΰ κρότου τών βημάτων των διαταραττομένη, 
ή ύγρά αύρα ήτις έφύσησεν αίφνης έπί τοΰ προσώπου 
του, τοσούτον συνεκίνησαν τότε σώμα καί τήν ψυχήν 
του, ώστε ήσθάνθη έπί μίαν στιγμήν τούς πόδας του 
κλονιζομένους καί τήν καρδίαν αύτοΰ πάλλουσαν.

Καί όντως άν προδοσία ήθελε χαλκευθή ύπδ τοΰ 
Έλληνος, τίποτε εύκολότερον ώς τών δύω τούτων 
άνθρώπων ή σφαγή είς τδ καταχθόνιον έκεϊνο μέρος, 
οθεν ούδ’ αί κραυγαί των είς των παραφυλαττόντων 
πολεμιστών τάς άκοάς έδύναντο νά φθάοωσίν, ούδέ

— Νά μάς σώσητε! άπαντα ή Σύζυγος τοΰ Δοξα
πατρί, μειδιώσα σπασμωδικδν μειδίαμα.

—· Ναι! νά σας σώσωμεν, έπαναλαμβάνει δ Γου
λιέλμος, καί θέλετε πεισθή περί τούτου μετ’ δλί- 
γον, αμα κατευνασθή ή ταραχή σας.

Αί διαβεβαιώσεις αυται, καίτοι τήν σύζυγον τοΰ Δο
ξαπατρί μή πείθουσαι έντελώς, έμετρίασαν όμως δ- 
πωσοΰν τήν ταραχήν της. Τότε άπέβλεψε πρδς τήν 
θυγατέρα της, καί δραμοΰσα πρδς αύτήν, τήν ευρεν έν 
λειποθυμία. Α! μητρικά! περιποιήσεις καί όλίγον ψυ
χρόν ύδωρ, τδ δποϊον δ Καμπενιτης αύτδς καθ’ δ ιπ
πότης εύγενής καί περιποιητικός έπέχυσεν έπί τοΰ 
προσώπου της, τήν άνεκάλεσαν μετ’ ού πολύ είς τήν 
αίσθησιν.

Άνοίξασα τούς δφθαλμούς ή νεάνις περιέφερε πέ
ριξ τά τεταραγμένα βλέμματά της καί τά έκράτη- 
σε πρδς καιρόν προσηλωμένα έπί τοΰ Γουλιέλμου.

Ό Καμπενιτης ί'στατο άκίνητος άπέναντί της, άτε
νίζων ώσαύτως τά όμματα τής νεάνιδος. Είδος τι 
γοητείας τδν κατείχε, ώστε δέν έδύνατο έκεΐθεν ν’ άπο- 
μακρυνθή· τήν δέ καρδίαν του ήσθάνθη πάλλουσαν 
ώς ποτέ δέν έπαλεν.

Είς τά παίγνια τοΰ έρωτος πρωτόπειρος δέν ήτον 
δ Γουλιέλμος, άπ’ έναντιας ή πρώτη αύτοΰ νεανική 
ήλικία διήλθεν είς θεραπείαν τοΰ ώραίου φύλου" 
καί συμβάντα παντοϊα τήν καρδίαν του άνεπίδεκτον 
πλέον σφοδρού αισθήματος είχον καταστήσει- τής δέ 
θυγατρδς τοΰ Δοξαπατρί ή ώραιότης δέν ήτον α
νώτερα τών ώραιοτήτων τής Δύσεως, είς άς δ Καμ- 
πενίτης είχεν άπονείμει άφθόνως τήν λατρείαν του. 
Έρως δέν ήτον άρα ο,τι τήν στιγμήν έκείνην έκι- 
νήθη έν αύτώ· καθότι έκ πρώτης δψεως, έκ πρώτης 
έντυπώσεως έρως δέν γενναται, είς άνδρα μάλιστα 
διελθόντα ήδη τών ζωηρών αισθημάτων τήν ήλικίαν.
Ό έρως είναι τών ψυχικών μάλλον ή τών ύλικών έν- 
τυπώσεων άποκύημα· προκαλοΰσι μέν αύτδν τά 
φυσικά πλεονεκτήματα, άλλά δέν δύνανται μόνα καί 
νά τδν ριζώσωσι· πρδς τοΰτο άναγκαία είναι ή τών 
ψυχικών πλεονεκτημάτων συμφωνία, καί τών αισθη
μάτων ή άμοιβαία διακοινωσις.

Τί λοιπόν ήτον ο,τι συνετάραξε τοσούτον αιφνηδίως 
τδν Γουλιέλμον; Τής θυγατρδς τοΰ Δοξαπατρί οί δ
φθαλμοί είχον γοητείαν άνεξήγητον, ήτις έπενήργησε 
σφοδρώς έπί τοΰ Γολιέλμου· δέν ήτον έρως, ώς προ- 
είπομεν, ή γοητεία αυτή, άλλ’ έρωτος μάλλον προ
ανάκρουσμα.

Ή σφοδρά αΰτη έντύπωσις δλιγα μόνον λεπτά δι- 
ήρκεσεν,· ένθυμηθείς δ’ δ Γουλιέλμος τής είς τδ άντρον 
έλεύσεώς του τδν σκοπόν, άπεσύρθη άποτόμως τοΰ μέ
ρους έκείνου ένθα έκειτο ή μαγευτική γυνή, καί προσ- 
καλέσας τήν μητέρα αύτής, ήρξατο νά τή έξηγή τδν 
σκοπόν καί τά σχέδιά του.

Έξέθηκε κατά πρώτον εις αύτήν τάς περιστάσεις 
αιτινες τδν έφερον είς τδ άσυλόν της, τή παρέστη
σε τδ κινδυνώδες καί άπελπιστικδν τής στάσεως τοΰ 
Δοξαπατρί, καί τή ύπεσχέθη έπί τέλους, άν διά τής 
συνέργειας ^της παραδοθή τδ φρούριον άνευ έφόδου, 
ν’ άφήση είς τδν σύζυγόν της δλα οσα έως τότε άπε- 
λάμβανε προνόμια.

—· Άλογος μόνον πεισμονή, έλεγεν, έμποδίζει τδν 
σύζυγόν σας τοΰ νά παραιτήση πλέον άντίστασιν άνω- 
φελή, κοΟθότει τί περιμένει ήδη; τίς δύναται νά δράμη 
πρδς βοήθειαν του ; Άφ’ ού έπ! κεφαλής επτακοσίων 
μόνον σταυροφόρων κατέστρεψα στθατόπεβον έκ τε- 
τρακισχιλίων άνδρών, τίς δύναται πλέον τήν νίκην 
νά μοί διαφιλονεικήση ; Έπειτα πρδς τί ή τοιαύτη τοΰ

χειρ άρωγδς δυνατόν ήτον νά τούς διασώση. Τότε μό
νον συνησθάνθη δ Γουλιέλμος τδ άπερίσκεπτον τοϋ 
κινήματος του· άλλά μεταμέλειας καιρός δέν ήτον 
πλέον άν ύπήρχε προδοσία, παν κίνημα δπισθοχω- 
ρήσεως ήθελεν άποβή έπί ματαίω- διό καί άνακαλέσας 
τήν συνήθη του εύτολμίαν, έφερε τήν χεϊρα είς τήν σπά
θην του, καί θα^ραλέως ήκολούθησε τδν Έλληνα, 
προηγούμενος τοΰ ύπασπιστοΰ του.

'Η ύπδ τδν βράχον στενωτάτη καί ζοφώδης δίο
δος έν ή έβάδιζον τούς έφερε μετά τινας περιστροφές 
απέναντι θύρας, έκ τών χασμάτων τής όποιας έξήρ- 
χοντο νυκτερινού φωτός άκτίνες. Τδ άμυδρδν έκεϊ
νο φώς κατέστρεψεν δλοτελώς τάς ύπονοίας τοΰ Γου
λιέλμου, καθότι άν είς ένεδραν έφέροντο, τής δολοφο
νίας τδι έργον ήθελεν είσθαι τετελεσμένον ήδη πριν 
ή φθάσωσιν είς μέρος φωταγωγημένον. Άμα λοιπόν 
έπλησίασαν πρδς τήν θύραν, δ Έλλην κρούσας αύ
τήν έζήτησε νά άνοιχθή, άμέσως δέ ή μία τής θύρας 
πτέρυξ άποσύρεται, καί γυνή τεσσαρακοντούτης τήν 
ήλικίαν, άλλ’ ώραία έτι, παρίσταται έπί τοΰ κατω
φλιού λέγουσα πρδς τδν Έλληνα, τδν δποϊον μόνον 
κατ’ άρχάς ένώπιον της ειδεν.

— Έβράδυνες πολύ άπόψε. Τί συνέβη είς τδ φρού- 
ριον; μήπως έγινε καί άλλη έφοδος;

Ό Έλλην δέν άπήντησεν, άλλά στραφείς πρδς 
τούς παρακολουθοΰντας, τούς όποιους ή άνοίξασα τήν 
θύραν γυνή δέν είχεν ιδει έως τότε ένεκα τοΰ σκότους, 
ένευσεν είς αύτούς διά τής κεφαλής όπως προχωρήσωσι. 
Τότε φωνή δξεΐα έξήλθεν έκ τοΰ στόματος τής γυ- 
ναικδς, είς ήν τών ξένων ή θέα έπέφερε τρόμον φρι- 
κώδη, συγχρόνως 3’ έτέρα άλλ’ άσθενής φωνή ήκού
σθη άπδ μίαν τοΰ σπηλαίου γωνίαν, οπού φέρων τά 
βλέμματα δ Καμπενιτης, είδε νεάνιδα λευκοφόρον 
καί άκίνητον μένουσαν έπί κλίνης.

Αί δύω αυται γυναϊκες, αί σκηναί αιτινες παρι'σταν. 
το πρδ τών δφθαλμών του, καί τδ παράδοξον τών 
σκηνών τούτων θέατρον, ένέπλησαν θαυμασμού καί 
έκστάσεως τδν Καμπενίτην, ώστε δέν έδυνήθη ούδέ λέ
ξιν κατά πρώτον νά έκφέρη πρδς έξήγησιν τής πα
ρουσίας του είς τοιοϋτον μέρος καί κατά τοιαύτην ώραν.

Καί όντως τδ σπήλαιον έκεϊνο τώ έφαίνετο παρά
δοξον· άν δέν είχε διέλθη άπότομα καί ζοφοδέστατα 
μέρη έπί τών βράχων καί ύπδ τούς βράχους, δέν ή
θελε ποτέ πιστεύσει οτι τήν ώραν έκείνην εύρίσκε- 
το εις άντρον, διότι ή αίθουσα αύτοϋ, εύρύχωρος 
ουσα καί υψηλή, παρίστα πάντα οσα χορηγεί δ άνε
τος βίος είς τδν άνθρωπον- ή δροφή αύτής δέν ήτον θο
λωτή ώς συνήθως ή τών σπηλαίων, άλλά τετράγω
νος παρουσιάζουσα έντελώς σχήμα αύθούσης· τά δέ 
τείχη της έφαίνοντο κεκοσμημένα διά χρωμάτων, καί 
τάπης ώραϊος έκ τών έντοπίων περιεκάλυπτε τδ έδα
φος. Ήθελε τις νομίσει οτι εύρίσκετο είς κομψοτάτην 
εύρωπαϊκής πόλεως αίθουσαν, άν χασμάδες τινές, δι’
ών, φαίνεται, δ ζωτικός άήο εισήρχετο είς τδ σπήλαιον, 
δέν διέσχιζον τήν δροφήν άπδ τής μιας άκρας είς 
τήν άλλην.

Τοΰ Γουλιέλμου τήν σιωπήν παρεξηγήσασα ή τεσ-
•οαρακοντούτης γυνή, ήτις ήν σύζυγος τοΰ Δοξαπατρί, 
έπανέλαβε μέ τόνον φωνής έκφράζοντα φρίκην.

—- Προδοσία ! προδοσία! άφθονα δέ δάκρυα άπε- 
χύθησαν συγχρόνως έκ τών δφθαλμών της.

Ή λέξις προδοσία έπανέφερε τδν Γουλιέλμον έκ 
τής έκστάσεως είς ήν βεβυθισμένος ήτον.

— Προδοσία, Κυρία μου, δέν ύπάρχει, λέγει· ήλ- 
θομεν έδώ ούχί διά νά σας κακοποιήσωμεν ά?λά 
διά νά σάς σώσωμεν.
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Δοξαπατρί Ουσία; Θυσία άνευ δόξης, άνευ οφέλους 
•σσρΔς τήν πατρίδα, έπειδή ούδ’ έθνος υπάρχει πλέον 
είς τήν 'Ρωμανίαν, ούδέ Κυβερνήσεως σκιά, ουδέ λα
ός δυνάμενος ευγνωμοσύνην νά αίσθανθή διά τήν καρ
τερίαν του. Άν ό συζυγές σας έπιμείνη εις τήν παρά
δοξον άντίστασίν του, θέλει καταστραφή άφεύκτως, 
καί μετ’ αύτοϋ άπασα ή έπαρχία, καί τοσαϋται ά- 
θώαι οικογένεια!· άν δέ είρηνικώς παραδοθή, θέλει 
διατηρήσει τά πλούτη του, τήν δόξαν του, τήν επιρ
ροήν του, διακείμενος μόνον ύπδ τήν κυριαρχίαν μου. 
Τί πλειέτερον έμπορεϊ είς τοιαύτην ών στάσιν νά έ- 
πιθυμήση;

Οι λόγοι τοϋ Γουλιέλμου έπεισαν πληρέστατα τοϋ 
Δοξαπατρί τήν σύζυγον έξαγαγοϋσα δ’ αυτή τής χει- 
ρός εν δακτύλιον, τδ έγχειρίζει εις τδν ήγεμόνα 
λέγουσα:

— Έπείσθην εντελώς περί τής δρθότητος των 
λόγων σας, καί εις τάς υποσχέσεις υμών πλήρη δί
δω πίστιν λάβετε λοιπόν τδ δακτύλιον τοϋτο, τδ ό
ποιον κατά πρώτον ήδη έξήλθε τής χειρός μου, άφ’ 
οτου τδ έθεσεν είς αυτήν ό ίερεύς ένώνων με διά τοϋ 
ίεροϋ τοϋ γάμου μυστηρίου μέ τδν σύζυγόν μου, εί
πατε είς αύτδν παρουσιάζοντές το δτι ή οίκογένειά 
του εύρίσκεται είς χεϊράς σας- άμα ίδή τδ δακτύλιον 
θέλει πιστεύσει είς τούς λόγους σας, καί τάς υπο
σχέσεις ύμών παραδεχόμενος, έχω πεποίθησιν δτι θέ
λει σας παραδώσει τδ φρούριον αμέσως.

'Ο Καμπενίτης λαβών τδ δακτύλιον άπεσύρθη, ά
φ’ ού άπέτεινεν ακόμη θωπευτικάς τινας έκφράσεις πρδς 
τήν οικοδέσποιναν. Πριν δ’ ή έξέλθη τής αιθούσης, έρ- 
ριύεν έν βλέμμα προς τδ μέρος τής νεάνιδος, καί 
τήν ειδεν έχουσαν πάντοτε πρδς αύτδν τούς όφθαλ- 
μούς της ένατενισμένους.

'Η έξοδος έγένετο καθ’ ον καί ή είσοδος τρόπον 
ό μέν "Ελλην προηγείτο τοϋ Γουλιέλμου, δ δέ υπα
σπιστής τούτου τδν παρηκολούθη μέχρις ού έξήλθον 
είς τδ ύπαιθρον. "Εν δεύτερον σύριγμα έκάλεσε τότε 
παρ’ αύτοΐς τούς σωματοφύλακας, τούς όποιους είς 
διαφόρους θέσεις κύκλω τοϋ άντρου έτοποθέτησεν ό 
υπασπιστής, άποκλείσας ουτω διά παν ένδεχόμενον 
τοϋ Δοξαπατρί τήν οικογένειαν.

Μετά τήν επιστροφήν των σιγήν άκραν διετήρησεν 
δ Καμπενίτης μέχρις ού έφθασεν είς τήν σκηνήν του, 
οθεν τήν έπιοϋοαν έπεμψε τδν υπασπιστήν του είς τδ 
φρούριον, δπως παρουσίαση είς τδν Δοξαπατρίν της 
συζύγου του τδ δακτύλιον, καί τδν προσκαλέση νά πα- 
ραδώση τά όπλα καί τδ φρούριον.

’Αλλά τής αποστολής τδ αποτέλεσμα άπέβη ά- 
καρπον· ό Δοξαπατρίς μετά πλειοτερας έτι πεισμο
νής έπέμενεν είς τήν άπόφασιν του, καί τής οικογέ
νειας του ή αιχμαλωσία παντελώς δέν τδν κατεκλόνισε.

Τοϋ Δοξαπατρί ή άρνησις ήτον σαφεστάτη, καί 
ώς άμεσον συνέπειαν έπρεπε νέαν έπί τοϋ φρουρίου 
έφοδον νά προκαλέση. Καί όμως τίποτε τοιοΰτον τήν 
ήμέραν έκείνην δέν έγένετο· ό Γουλιέλμος τήν περί 
τούτου σκέψιν άνέβαλεν είς τήν έπιοΰσαν. Τδ εσπέ
ρας δέ, άνέλαβε τής παρελθούσης τήν οδοιπορίαν, καί 
περί τήν πρωίαν μόνον είς τήν σκηνήν του έπιστρέ- 
ψας, εύρίσκετο δλιγώτερον παρά ποτέ είς διάθεσιν 
νά πολεμήση τδν Δοξαπατρίν.

Ή τοιαύτη τών πραγμάτων στάσις ήμέρας πολλάς, 
ως προείπομεν διήρκεσεν. Είς τδ διάστημα δέ τοϋτο 
ό Γουλιέλμος διήρχετο τάς νύκτας ολας έν τώ σπη- 
λαιω παρά τή οικογένεια τού Δοξαπατρί. Ό,τι γο
ητεία μόνον, ο,τι προανάκρουσμα μόνον ήτον έρωτος 
κατά τήν πρώτην νύκτα, είς αληθή έρωτα μετεβλή-

Οη έπειτα, ένεκα τών εις τδ άντρον επανειλημμένων 
τοϋ Γουλιέλμου έπισκέψεων καί τής στενής σχέσεως 
τήν όποιαν έλαβε μετά τών ένοικούντων. Δέν έθεω- 
ρεϊτο πλέον ώς έχθρδς, τήν κατατρόπωσιν ζητών τοϋ 
Δοξαπατρί, άλλ’ ώς φίλος, προσπαθών νά σώση τήν 
ζωήν καί τήν τιμήν αύτοϋ έναντίον τής θελήσεώς 
του. Ό Γουλιέλμος έφαίνετο συνομόττων, ούτως εί
πε?/, καθ’ έκάστην ύπέρ τοϋ Δοξαπατρί μετά τής 
οικογένειας τούτου, ή δέ θυγάτηρ του Μαρία άνυπομό- 
νως πάντοτε τδν περιέμενε μετά τοϋ ήλιου τήν 
δύσιν, καί πολλάκις μάλιστα προείρχετο μέχρι τοϋ 
στομίου τοϋ άντρου είς συνάντησίν του.

Ή δυστυχής νέα, μόλις άπδ τήν παιδικήν προκύ- 
πτουσα ήλικίαν, καί παιδιού τρυφερού έχουσα α
θωότητα, ήγνόει έντελώς τοϋ έρωτος τούς κινδύνους 
καί τάς δολοπλοκίας, καί είς τδν πρώτον τής καρδίας 
της παλμόν πιστεύσασα παρεδόθη είς αύτδν αφύλα
κτος. Ό πρώτος θνητδς οστις τήν ψυχήν της ειλ- 
κυσεν, ήτον ό τοσοΰτον χαρίηο, τοσοΰτον περιποιη
τικός, τοσοΰτον έπαγωγος Γουλιέλμος, πώς έδύνατο 
ν’ άνθέξη ή αφελής είς τοϋ έμπειρου, τοϋ έπιδεξώυ 
τούτου πλάνου τάς θωπεύσεις; πώς νά μή πιστεύση 
είς τούς λόγους άνδρδς τοσαΰτα ύπέρ τής σωτη
ρίας τοϋ πατρός της προσπαθοΰντος;

Άλλ’ οί λόγοι τοϋ Καμπενίτου ήσαν άραγε δό
λιοι; ψευδής άρα ήν ό έρως τδν όποιον έδείκνυε πρδς 
τήν Μαρίαν;

Παντελώς. Ό Σταυροφόρος ήγάπα αληθώς τήν'Ελ- 
ληνίδα, καί οί πρδς ταύτην λόγοι του άπδ καρδίαν 
έρώσαν καί άδολον προήρχοντο τήν ήγάπα όμως ώς 
τοσαύτας ήγάπησεν γυναίκας. Ό έρως του ούδέν νέον 
ούδέ άγνωστον τώ έχορήγει θέλγητρου, ήτον άλη- 
θής, άλλά τις νά έγγυηθή ήδύνατο δτι τδ πρώτον συμβάν 
δέν ήθελε τδν διασκεδάσει, ώς καί τοσαϋτα άλλα αι
σθήματα πρδ αύτοϋ διεσκεδάσθησαν; Τής Μαρίας ό
μως ό έρως διέφερε τά μέγιστα, ήτον ζωηρός, ήτον 
σφοδρός, ώς έν γενει τά πρώτα πάθη τής νεότητες. 
’Αθώα καί άπειρος έφρόνη οτι ό έρως ό αύτδς ήν είς 
τάς καρδίας όλων, καί ένόμιζεν επομένως οτι τοϋ Γου
λιέλμου τδ αίσθημα παντελώς δέ« διέφερε τοϋ ίδικοϋ 
της Ή πρώτη δέ περιστασις καθ’ ήν ήθελεν έννοήσει 
τήν άπάτην της, ήθελεν εισθαι επικίνδυνος δι’ αύτήν, 
καί δλεθρία.

Μίαν νύκτα, τήν τελευταίαν καθ’ήν ό Καμπενί
της έξήλθε πρδς τούς βράχους, εύρε τήν Μαρίαν 
παρά τδ σύνηθες περιμένουσαν αύτδν έμπρδς τών 
θάμνων τών καλυπτόντων τοϋ σπηλαίου τδ στόμιον.

— Μαρία ! τή λέγει δέν δύναμαι νά κρύψω πλέον 
τδ αίτιον τής άδρανείας μου. Εις τδ στράτευμα ή 
άγανάκτησις έκορυφώθη, καί μ’ ολον τδ προς με σω- 
ζόμενον σέβας, ήλθον σήμερον τοϋ στρατού οί διαση- 
μότεροι, τολμηράς νά μ’ ύποβάλωσι παρατηρήσεις. 
Ήναγκάσθην νά τοΐς ύποσχεθώ οτι αν αύριον ο Δο
ξαπατρίς δέν παραδοθή, ό στρατός θέλει καταλάβει 
τδ φρούριον διά τοϋ πολέμου· ήλθα περί τούτου νά 
σ’ ειδοποιήσω, καί νά βεβαιώσω τήν μητέρα σου οτι 
ή κατοικία αύτής καί ή περιουσία θέλουσι μείνει 
άθικτοι καί ιεραί- νά βεβαιώσω, λέγω, τήν μητέρα 
σου μόνον, καθότι σύ, Μαρία, άνάγκην δέν έχεις ν· 
άκούσης παρ’ έμού δτι τδ σπήλαιον το περιεχον 
σέ θέλει θεωρηθή άπόρθητον. Ώ I Κύριος οιδε 
όποια μέ κατατήκει θλίψις διά τήν άκαμπτου πει
σμονήν τοϋ Δοξαπατρί, διότι πατήρ σου, είναι, καί 
φοβούμαι μήπως ό θάνατος αύτοϋ σοί έμπνεύσει 
αδίκως κατ’ έμοΰ άποστροφήν. Τις δύναται τοϋ πολέ
μου τήν τύχην νά γνωρίση;

Άν πλειοτέραν πείραν ή άν ήσυχώτερον τον νοϋν είχε 
τήν στιγμήν έκείνην ή Μαρία, ήθελεν ίσως έννοήσει 
τοϋ σταυροφόρου τδν εγωισμόν· άν στερεός ήτον ό 

του δέν έπρεπε τάχα νά φανή παντός άλλου 
αισθήματος άνώτερος; δέν ώφειλε τάχα ό Γουλιέλμος 
παν σχέδιον νά παράλειψη δυνάμενον τδν όλεθρον νά 
έπιφέρη τής έρωμένης του; Κάλλιστα ειχεν ήδη γνω
ρίσει τής νεάνιδος τδν χαρακτήρα καί ώφειλε νά 
προίδή οτι τδν θάνατον τοϋ πατρός της ήθελεν άκο- 
λουθήσει καί έκείνης ό θάνατος, ή τούλάχιστον οτι 
ποτέ δέν ήθελε δεχθή ή Έλληνίς ώς σύζυγον, ώς 
έραστήν τοϋ πατρός της τδν φονέα. "Οθεν ή άπό- 
φασις τοϋ Γουλιέλμου τοϋ νά έφορμήση κατά τοϋ 
φρουρίου, έπρεπε ν’ άνοιξη τούς δφθαλμούς της, καί 
νά ύποδείξη είς αύτήν οτι ό έρως του έπισφαλής 
ήτον καί δλέθριος. Πλήν τίποτε είς ολα ταΰτα 
ή δυστυχής δέν είδε· τετυφλωμένη δέ ύπδ τοϋ 
πάθους, καί προκατηλειμμένη ύπδ τοϋ σχεδίου της,
έσπευσε νά τώ άπαντήση.

— Καί έγώ, Γουλιέλμε, θεωρώ άφόρητον τήν πε
ραιτέρω τής τοιαύτης στάσεως παράτασιν, διό καί 
έξήλθον έπιτηδες είς συνάντησίν σου, έχουσα έν άπου- 
σία τής μητρός μου έν σχέδιον νά σοί διακοινώσω, τδ 
όποιον σήμερον συνέλαβον. Πέπεισμαι οτι άν είς το
σαύτας προτροπές έμεινε μέχρι τοϋδε άκαμπτος δ 
πατήρ μου, at δεήσεις μου θέλουσι τδν κάμψει. ’Ελ
πίζω οτι θέλει άφοπλίσει ή παρουσία μου τήν έπιμο 
νήν του, καί άπεφάσισα νά προσέλθω είς αύτδν, καί 
ριπτομένη είς τούς πόδαςτου, νά τδν παρακαλέσω νά 
σωθή καί ήμας νά σώση. Τίποτε μέχρι τοϋδε δέν μ’ 
ήρνήθη, καί ή καρδία μου μοί λέγει οτι δέν θέλει 
μείνει άναίσθητος είς τά δάκρυά μου. Άν αύριον μέ
χρι τής μεσημβρίας δέν έλθω είς τδ στρατόπεδόν σου

, μετ’ αύτοϋ, έλθέ νά μ’ευρης σύ είς τάς έπάλξεις. θέλω
μαζή του άποθάνει, καθότι μακράν σού καί άνευ σοΰ, 
Γουλιέλμε, δέν δύναμαι πλέον νά υπάρξω· άν δ’ ό πό-

. λεμος φερη τδν θάνατον τού πατρός μου, δέν πρέπει
βεβαίως ούδέ μ’ είναι δυνατόν μετά τοϋ φονέως αύ- 
τοΰ νά ζήσω.

Ποτέ ό Γουλιέλμος δέν έφαντάσθη ηρωισμόν τοιοΰτον, 
τοιαύτην εύτολμίαν είς τήν εύθραυστον καί τρυφεράν 
έκείνην νεάνιδα- ήθελε νά έκφράση είς αύτήν τδν θαυ
μασμόν του, άλλά λέξεις πρδς τοϋτο δέν ευρισκεν τήν 
στιγμήν έκείνην. Λαβών δέ τήν χεΐρά της τήν έφερεν 
έπί τής καρδίας του, δεικνύων ούτως άν όχιλέγων, τδ τί 
■ησθάνετο· άνεπαισθήτως δέ καί άνευ προθέσεως τά 
χείλητου έπλησίασαν πρδς τά χείλη της.

Ήτον ό πρώτος άσπασμδς τδν όποιον έλάμβανεν 
, ή νεάνις άπδ τδν Γουλιέλμον, άσπασμδς τδ σώμα καθη- 

λεκτρίσας καί τήν ψυχήν αύτής. 'Ο Γουλιέλμος ήσθάνθη
τήν χείρα τήν όποιαν έκράτει, τρέμουσαν σπασμωδι 
κώς, καί τήν κεφαλήν τής νέας κόρης κλίνασαν έπί 
τών ώμων του· ήθέλησε τότε νά καθιση πλησίον της 
έπί τοΰ βάθρου μέχρις ού παρέλθη ή σφοδρότης τής 
συγκίνήσεως, πλήν ή Μαρία, άποσπασθεισα αίφνης τών 
άγκάλων του·

— θΧι> λέγει, ένταύθα δέν πρέπει έπί πολύ νά 
μείνωμεν, καθότι ή μήτηρ μου δύναται νά μάς κατα- 
λάβη, καί τά σχέδιά μας ολα άνατρέπονται. Έξήλθον 
τού άντρου έν άγνοια αύτής, τήν άφήκα κοιμωμένην, 
και τδν υπηρέτην έκεϊνον οστις σ’ έφερεν είς τδ άσυ- 
λόν μας έπεφόρτισα νά τή έγχειρίση τήν έπιστολήν 
μου, δι ής τή εκθέτω τδν σκοπόν μου χωρίς παντάπασι 
νά παρενείρω τήν ιδέαν τοϋ θανάτου. Πιθανόν νά μή διε- 
γείρωσιν οί λόγο: μου τάς ύπονοίας της, άλλ’ είς 
έναντίαν περίστασίν, πιθανόν ωσαύτως είς τής θλίψεως

καί τής ανησυχίας τήν παραφοράν νά έξέλθη τοϋ 
άντρου πρδς άναζήτησίν μου. ’Εντεύθεν λοιπόν πρέπει 
νά μακρυνθώμεν. ’Εντός τοΰ δάσους τούτου, τοϋ χω- 
ροϋντος μέχρι σχεδόν τοϋ φρουρίου, ύπάρχουσιν έρη
μα καί πυκνά μέρη, όπου δύναμαι νά διανυκτερεύσω 
I*SXP! τήΐ ώρας καθ’ ήν πρέπει νά είσέλθω είς τδ 
φρούριον. Δέν ήμπορώ νά μείνω μόνη τήν νύκτα ολην 
είς τήν έρημον έλθέ μαζή μου. Ίσως αί στιγμαί αυται 
είναι αί τελευταία:, τάς όποιας θέλομεν όμοϋ διέλθει.

Λαβούσα δέ μετά ταύτα τδν βραχίονά του, έπρο- 
χώρησε μετ’ αύτοϋ είς τά βάθη τοΰ άλσους.

Ο Γουλιέλμος έπανήλθε κατά τό σύνηθες λίαν 
πρωί είς τδ στρατόπεδόν, ούχί πλέον ύπδ τοΰ ύπασπι- 
στοϋ αύτοϋ ή ύπδ σωματοφυλάκων συνοδευόμενος, άλ
λά μόνος, κατηφής καί άνησυχών. ’Αμέσως διά μετά 
τήν άνατολήν τοΰ ήλιου προσκαλέσας τδν Βιλλαρ- 
δουινον, τφ έκοινοποίησεν δτι άν μέχρι τής μεσημβρίας 
δ Δοξαπατρίς τδ φρούριον δέν παραδώση, πρέπει νά 
γενή έφοδος, καί νά ληφθώσι τοιαΰτα μέτρα, ώστε 
πρδ τής λήξεως τής ήμέρας τδ φρούριον νά πέση εις 
χείράς των.

Η αίφνήδιος καί ορμητική αυτή άπόφασις τοΰ Καμ
πενίτου τοσοΰτον παράδοξος καί άνεξήγητος έφάνη 
είς τδν Βιλλαρδουίνον, δσον καί ή μέχρι'τής ήμέρας 
έκείνης διαγωγή του. Ούδεμίαν όμως έκπληξιν έξέ- 
φρασεν, άλλ’ έξελθών ή'ρξατο τά τής έφόδου νά προ- 
ετοιμάζη.

II ήμέρα ειχεν ήδη άρκούντως προχωρήσει, καί 
τών σταυροφόρων δ στρατός παρεσκευασμένος άνέ- 
μενε τδ σύνθημα όπως κινηθή κατά τοϋ φρουρίου. 
Ο Γουλιέλμος περιερχόμενος έξωθεν τής σκηνής του 

έδείκνυεν άγωνίαν παράδοξον, ποτέ μέν τούς δφθαλ- 
μούς άτενίζων πρδς τδ φρούριον, ποτέ δέ φέρων αύτούς 
πρδς τδν ουρανόν, καί προσπαθών νά διαμετρήση τοΰ 
ήλιου τήν άπόστασιν έκ τοΰ κέντρου τοΰ ούρανίου Θόλου.

Τής μεσημβρίας ή ώρα έπλησίαζε, καί τίποτε δέν 
έφαίνετο προμηνύον τοϋ Δοξαπατρί καί τής θυγατρός 
του τήν προσέλευσιν. Ό διαλάμπων τοϋ ήλιου άστήρ 
εφθασε σχεδόν είς τοΰ ούρανοΰ τδ κέντρον, αί πολε
μικά! σάλπιγγες ήρξαντο τής έφόδου νά διδωσι τδ 
σημείο·», καί ό στρατός έκίνείτο ήδη, δταν παρετήρησεν 
ό Γουλιέλμος στίφος άνθρώπων έξελθδν τοΰ φρουρίου, 
καί διευθυνόμενον πρδς τδ στρατόπεδόν τών πολιορκη
τών. Εις δ’ άγγελιοφόρος, φέρων σημαίαν λευκήν είς 
τήν χείρα, προηγείτο.

Έννόησεν άμέσως οτι αί εύχαί του έπληροΰντο, καί 
σφόδρα, διέταξε τδν ύπασπιστήν του ν’ άνα- 

στειλη τδν στρατόν, καί νά προβή έπειτα πρδς προϋ- 
πάντησιν τών προσερχομένων. Μετ’ ού πολύ δέ β>έπει 
ένώπιόν του τδν Δοξαπατρίν έκ τής χειρός κρατούμε
νον υπό τής θυγατρός του, περικυκλούμενον ύπδ τών 
άνωτέρων αύτοϋ άξιωματικών, καί τοΰ φρουρίου τάς
κλείς προσφέροντα.

Τοΰ Δοξαπατρί τδ πρόσωπον ήτον σοβαρόν καί 
μεγαλοπρεπές, ή δέ Μαρία έφαίνετο κεκμηκυία καί 
κάτωχροξ, ή φυσιογνωμία της, καί τοι περιχαρής, 
έδείκνυεν όμως οποίον ύπέστη ή νεάνις άγώνα μέχρις 
ού νικήση τοΰ πατρός της τήν έπιμονήν. Άμα δέ πα
ρέλαβε τάς κλείς ό Καμπενίτης, καί έπαινών τοϋ 
Δοξαπατρί τδν ήρωϊσμόν, ύπεσχέθη νά σεβασθή τά 
προνόμιά του, ή Μαρία έπεσεν άναίσθητος έπί τοϋ 
έδάφους.

Ό Ήγεμών έτήρησε τήν ύπόσχεσίν του, καί ό Δο
ξαπατρίς έμεινεν άρχων τών μερών οσα καί πρότερον 
διέκειντο ύπδ τήν έξουσίαν του, ύποτελής μόνον γενό- 
μενος τών σταυροφόρων.
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Μετά τήν αλωσιν τοϋ φρουρίου τής ’Αρκαδίας καί 

τοϋ Δοξαπατρί τήν υποταγήν, δ Γουλιέλμος έδύνατο 
ν’ άσχοληθή είς τήν σύστασιν τής ήγεμονίας του,καί ήδη 
έσκέπτετο τίνι τρέπω νά διανείμη τάς κατακτηθείσας 
γαίας εις τους περί αδτδν, κα! νά προσδιωρίση τά πρδς 
τδν ήγεμένα χρέη τούτων. Ή νέα έλληνίς ήτις τοσαύ- 
την είχε δείξει πρδς αδτδν άφοσίωσίν, τδν ήσχόλει έ- 
πίσης, καί έπεθύμει ν’ άνταμείψη τήν άφοσίωσίν 
αυτής διά πράξεως ανταξίου τοΰ ήρωϊσμοΰ της. 
Μή φανταζόμενος παντάπασίν δτι έδύνατο νά έπιστρέ- 
ψη πλέον είς τήν πατρίδα του, δέν έθεώρει τδν μετά 
τής Μαρίας γάμον του ώς αδύνατον. ‘Η Μαρία 
άνήκεν είς μίαν τών τότε έπισημοτέρων τής Πελο
ποννήσου οικογενειών, καί δ πατήρ αυτής ήτον μετά 
τδν Σγοΰρον δ ισχυρότερος κατά τήν Χερσόννησον. 
Εκτός λοιπδν τοΰ δττ συνοίκέσιον τοίοΰτο δέν ήθελεν 
είσθαι μεγάλως δυσανάλογον, έδύνατο προσέτι και νά 
συντείνη τά μέγιστα είς τήν δριστικήν τής δυναστείας 
του άποκατάστασιν· έν μόνον πρόσκομμα άντέκει- 
το είς τοΰ σχεδίου του τήν πραγματοποίησιν: τής θρη
σκείας ή διαφορά· άλλά το πρόσκομμα τοϋτο ήλπιζε νά 
άρη ευκόλως, δι’ άδειας τοΰ Πάπα, είς ον ήθελε παρα- 
στήσει τά καλά ατινα έκ τοιουτου συνοικεσίου είς τήν 
έν Πελοποννήσω δυναστείαν τών σταυροφόρων, καί είς 
τήν καθολικήν έπομένως θρησκείαν ήθελον προκόψει.

Ένώ όμως τοιαΰτα διαλογίζεται δ Καμπενίτης, τώ 
αναγγέλλεται οτι πλοϊον έλλιμενισθέν εις ’Ανδραβίδα 
άπεβίβασε δύω έκ τής πατρίδος του άπεσταλμένους, 
φέροντας αύτω έπιστολάς σπουδαίας· μετ’ όλίγον δέ 
οί άπεσταλμένοι φθάσαντες τώ ένεχείρισαν τάς έπι
στολάς, '

Τών έπιστολών τούτων τδ περιεχόμενον άνέτρε- 
πεν έκ θεμελίων τά σχέδιά του. Τώ άνηγγέλλετο δτι 
Λουδοβίκος, δ πρεσβύτερος αδτοΰ άδελφδς, άγαμος έτι, 
άπέθανεν αίφνης, καί δτι οί ίππόται καί οί λαοί τοΰ 
τόπου τδν παρεκάλουν μετά δακρύων νά έπιστρέψη 
είς τήν πατρίδα του ταχέως, κα! ν’ άναλάβη τοΰ αδελ
φού του τήν ήγεμονίαν, καθότι είς αδτδν μόνον απαν- 
τες άπέβλεπον. Τάς παρακλήσεις ταύτας συνόδευαν 
καί άλλαι ισχυρότεροι καί σοβαρότερα:, ή τοΰ Βασι- 
λέως τής Γαλλίας, ύπδ τήν κυριαρχίαν τοΰ όποιου 
ή πατρίς τοΰ Γουλιέλμου διετέλει, καί ή τής ίδιας 
αδτοΰ μητρδς, τής όποιας τήν θέλησιν καί τάς εϋχάς 
περί πολλοϋ έποιεΐτο πάντοτε.

Μ’ δλην δσην ήσθάνθη λύπην διά τε τδν θάνατον 
τοΰ άδελφοΰ του καί διά τήν δυσχερή θέσιν είς ήν εδ- 
ρίσκετο ένεκα τής περιστάσεως ταύτης, τίποτε δέν διε- 
κοίνωσεν έκ τών έπιστολών του, άλλά φρουράν άφείς 
έν τώ φρουρίω, άνήλθεν είς ’Ανδραβίδαν μετά τοΰ λοι
πού στρατοΰ, παραλαβών καί τδν Δοξαπατρίν μετά τής 
οικογένειας του, δπως τδν παρουσιάση είς τους πρω
τίστους τών σταυροφόρων ώς άρχοντα δποτελή τής 
’Αρκαδίας, καί τδν έφοδιάση μέ τ’ άνήκοντα διπλώματα.

"Αμα δ’ έφθασεν έκεΐ, καλέσας παρ’ αύτω τόν τε 
Γοδοφρειδον Βιλλαρδουΐνον καί τους πρωτίστους τοΰ 
στρατού, τοίς είπε·

— η Μεγιστάνες, σύντροφοι κα! άδελφοί! Επικα
λούμαι τδν θεδν ώς μάρτυρα τής θλίψεως ήτις κατα- 
τήκει τήν καρδίαν μου ένεκα τοΰ άώρου θανάτου τοΰ 
φιλτάτου μου άδελφοΰ καί Κυρίου. Τδ άπευκταΐον τοϋτο 
συμβάν έτι μάλλον αυξάνει τήν θλίψιν μου καί δι’ άλλον 
λόγον: διότι καταστρέφει έκ θεμελίων τους σκοπούς, 
τά σχέδια καί τάς προσδοκίας μου, είς έποχήν καθ’ ήν 
άπελάμβανον τιμήν καί δόξαν είς τήν Πελοπόννησον 
διά τών κατακτήσεών μου, είς τδ τέρμα τών όποιων 
έπλησιαζον άλλ’ έκ τής παιδικής μου έτι ηλικίας συνή

θισα; νά ύπακούω εις τών γερόντων καί τών έμβρι- 
θών άνδρών τάς συμβουλάς, νά δποτάσσωμαι δέ γενναιό
ψυχός είς τήν τύχην, καί είς τάς δυσαρέστους αύτής 
περιπέτειας, σας συνήθροισα σήμερον διά νά σάς πα- 
ρακαλέσω νά μοί έκφρασθήτε τί φρονείτε δι’ έμέ καί 
δι’ ύμας είς τοιαύτην περίστασιν έντιμον καί πρέπον.»

Συσκέψεως γενομένης, άπεφασίσθη νά δοθή ή 
άκόλουθος γνώμη είς τδν Καμπενίτην: Άν ή έκ τής 
Πελοποννήσου προσωρινή αδτοΰ άπουσία ένεκα τοΰ 
θανάτου τοΰ άδελφοΰ του νομισθή άναγκαία, νά δια- 
ταχθή δ Βιλλαρδουίνος, βοηθοδμενος ύπδ δύω αρχιεπι
σκόπων (*), δύω μεγάλων Τιμαριωτών, ή Φλαμπου- 
ριάνων, ώς κοινώς έκαλοΰντο τότε, καί πέντε άλλων 
άρχηγών, νά διανείμη τάς κατακτηθείσας γαίας, καί 
νά παραχωρήση τήν άνήκουσαν μερίδα είς έκαστον, 
άναλόγως τής στάσεώς του καί τών στρατιωτικών δυ
νάμεων όσων ήτον άρχηγός.

Τήν γνώμην ταύτην δέν έδίστασεν δ Γουλιέλμος νά 
παραδεχθή. Άμέσως δέ οί δέκα μεγιστάνες συνελ- 
θόντες, κατέγραψαν τους αρχηγούς καί τους στρατιώ- 
τας ολους, καί ποιήσαντες τήν διαιρεσιν τών γαιών, 
προσδιόρισαν τάς μερίδας, καί ύπέβαλον τών έργα- 
σιώντων τό άποτέλεσμα είς τδν Καμπενίτην.

Ή διανομή έγένετο μ’ άμεροληψίαν καί δικαιοσύνην· 
άλλ’ έξεπλάγησαν απαντες διά τήν άφιλοκέρδειαν τοΰ 
Βιλλαρδουινου, οστις στρατάρχης ών καί πρώτος σύμ
βουλος τοΰ ήγεμόνος, τίποτε δι’ εαυτόν δέν προσδιώ- 
ρισεν· ή άφιλοκέ ρδεια όμως αδτη δέν ήτον ειλικρινής, 
άλλ’ δπέκρυπτε σκοπούς καί σχέδια μεγάλα, ώς θέλο
μεν ϊδει περαιτέρω.

Πλήρης θαυμασμού διά τήν κατ’ έπιφάνειαν γεν
ναιότητα ταύτην τοΰ Βιλλαρδουινου, δ Γουλιέλμος τώ 
λέγει·

■—« 'Η διαγωγή σου, Βιλλαρδουίνε, καθίσταται παν
τός επαίνου άξια. Σύ οστις συνέτεινας είς τήν Σταυ- 
ροφορικήν κατάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως, καί 
τδν θρόνον τοΰ Βασιλέως τής Θεσσαλονίκης κατέ- 
στησας έδραϊον, άπεφάσισες νά παραιτήσης τούς καρ
πούς τών άγώνων σου έκείνων καί τάς γαίας αίτινες 
πρδς άμοιβήν σοί παρεχωρήθησαν, διά νά έλθης παρ’ 
έμοί, καί ήδη άφ’ ου εις σέ κατά μέγα μέρος όφείλω 
τάς νικάς καί τάς κατακτήσεις μου, άρνεϊσαι δ,τι δι
καίως σοί ανήκει ! Άλλ’ άν σπανία είναι ή τοιαύτη ά- 
ρετή, θέλω θεωρηθή άγνώμων έγώ, καί θέλω 
έπισύρει τών άνθρώπων τήν μομφήν, άν δέν σ’ άντα- 
μείψω άξίως τών πράξεων καί τών προτερημάτων 
σου- σοί δίδω λοιπόν εις πλήρη ιδιοκτησίαν τήν Κα
λαμάταν καί τήν 'Apy.aiiav, καί σοί συνιστώ ιδίως τδν 
Δοξαπατρίν, τδν όποιον θέλεις θεωρεί δποτελή άρχοντα 
τής έπαρχίας ταύτης. »

Έγχειρίσας δ’ αύτω έν χρυσοΰν δακτύλιον ώς σύμ- 
βολον τής έπί τών δύω έπαρχιών κυριότητός του, τώ 
προσέθηκεν

— «Ήδη είσαι δποτελής έμοΰ. Κατέχων γαίας 
ύπδ τήν κυριαρχίαν μου, μ’ δφείλεις καθ’ ολα πίστιν 
και υπακοήν. Σοί έμπιστεύομαι άρα δλας μου τάς 
δποθέσεις, καί άπέρχομαι μετ’ έλίγον είς Γαλλίαν. 
Σέ παρακαλώ καί σέ διατάττω μάλιστα ν’ άναδε- 
χθής απάντων τών παρ’ έμοΰ κατακτηθέντων μερών 
τής Πελοποννήσου τήν διοίκησιν. Θέλεις έν άπουσία 
μου έξασκει έπ’ αύτών ώς άλλος έγώ τήν κυριαρχίαν.

(*) χΟί έπισζοποι ragfc ων γίνεται ανεία της καθολικές 
θρησκείας. Φαίνεται οτι ό Πάπας κατά το έπικρατοϋν τότε σύστη
μα τοιούτους εις τάς έπαρχίας της Πελοποννήσου άμέσως
υ.ετά την εις Άχαίαν άπόβασιν τών σταυροφόρων.

*Αν δ’ έντδς ένδς έτους άπδ τής σήμερον επιστρέφω 
ή πέμψω άλλον τινά έκ τών συγγενών μου άντ’ έ
μοΰ, θέλεις παραδώσει ακριβώς είτε είς έμέ αδτδν 
είτε είς τδν άπεσταλμένον μου τήν δποίαν σήμερον 
σοί αναθέτω κυριαρχίαν άν δμως τής προθεσμίας ταύ
της παρελθούσης ούδείς έπ! τούτφ παρουσιασθή έκ 
μέρους μου, διακηρύττω ένταΰθα δτι θέλω καί επι
θυμώ νά μείνης σύ ήγεμών τής Πελοποννήσου, έχων 
τδ δικαίωμα τοΰ νά μεταβιβάσης τήν ήγεμονίαν ταύ
την είς δντινα θελήσης έκ τών συγγενών σου. »

Συντάξας έπειτα ένώπιον απάντων τήν έγγραφον 
διαταγήν δι’ ής ή τοιαύτη έξουσία καί μετά παρέλευ- 
σιν ενός έτους ή κυριαρχία τής Πελοποννήσου μετε- 
βιβάζετο είς τδν Βιλλαρδουΐνον, τήν ένεχείρισεν είς 
αύτόν άφ’ ου καί οί παρεστώτες απαντες τήν προσυ- 
πέγραψαν.

Τί δ’ έν τω μέσω τών έμβριθών τούτων ασχολιών 
του έσκέπτετο κα! περί τής θυγατρδς τοϋ Δοξαπατρί; 
Ή δυστυχής νεάνις, ώς σκιά μόλις παρίστατο άπδ 
καιρού είς καιρόν είς τήν μνήμην του, σκιά ούδδλως 
διαταράττουδα τδ συνειδός του, ούδέ τήν καρδίαν του 
συγκινοΰσα πλέον. Άν πρδ τής άλώσεως τοΰ φρου
ρίου τής Αρκαδίας, πρδ τής νυκτός έκείνης καθ’ ήν 
μδνος είς τά δάση περιήρχετο μετά της Μαρίας, έ’φθα- 
νεν ή είδησις τοΰ θανάτου τοϋ άδελφοΰ του, ήθελεν 
άρνηθή ίσως τήν πρόσκλησιν τών υπηκόων του, καί ή νέα 
Έλληνίς ήθελεν ίσως φανή ίσχυρωτέρα τών καθηκόν
των ατινα τδν έκάλουν είς τήν γήν τής γεννήσεώς 
του. Άλλ’ ήδη παρήλθε πλέον ή παραφορά ή τά έπι- 
πδλαια καί έφήμερα πάθη συνοδεύουσα. Άν έπί τής 
ακμής τοϋ πρδς τήν Μαρίαν έρωτός του είχεν α
ποφασίσει τήν έξολόθρευσιν τοΰ πατρός της είς τών 
καθηκόντων του τήν φωνήν ύπήκων, καί διακινδυ
νεύω? ουτω τήν εύνοιαν τής ελληνίδος, τί ήθελε πρά- 
ξει ήδη δτε ήτον καί νοϋν καί καρδίαν ήσυχος; Άλ
λως τε κατά τά ίδια αύτοΰ κρίνων αισθήματα δέν έ- 
φαντάζετο τήν σφοδρότητα του πάθους τής νεάνιδος· 
όλίγοι μόνον, έσυλλογίζετο, έγνώριζον τάς'" μετ’ αύτής 
σχέσεις του, καί ή ύπόληψίς της έπομένως δέν ήτον 
παντελώς έκτεθειμένη.Τδ δέ συνειδός αδτοΰ έπανεπαύε- 
το είς 3,τι έπραξεν ύπέρ τοϋ Δοξαπατρί, κα! είς τήν 
όποιαν είχε διάθεσιν τού νά καθιερώση τής Μαρίας

• τδν έρωτα διά τοϋ γάμου, άν συμβάντα απροσδόκη
τα δέν ήρχοντο νά ματαιώσωσι τούς σκοπούς του.

Άλλ’ ή Μαρία τοσοΰτον απαθώς δέν έκρινε τδ 
πράγμα. ‘Η είδησις τής έκ τής Πελοποννήσου άπε- 

( λεύσεως τοΰ Γουλιέλμου σφοδρός τήν διετάραξε. Πλήν 
κατά πρώτον δέν έδωκεν έντελή πίστιν είς αύτήν, 
ούδ’ έδύνατο νά φαντασθή οτι ΰπήρχεν ύποχρέωσις α
νώτερα της πρδς αύτήν ύποχρεώσεως τοΰ Καμπενί
του· ή ταλαίπωρος I έφαντάζετο τδν Γουλιέλμον πάν
τοτε ώς τδν έδλεπεν είς τά δάση καί είς τδ άντρον 
της πατρίδος της, καί φρονούσα δτι άν μίαν μόνην ςιγμήν 
ήδύνατο νά τδν ιδή, ό έρως του ήθελεν ύπερισχύσε: παν
τός αισθήματος, καί τδν περιέμενε καθ’ έχάστην, ούδό- 
λως ύποπτεύουσα δτι ήθελεν άπέλθη χωρίς τούλά- 
χιστον νά τήν άποχαιρετήση. Όπόταν δ’ έπί τέλους έ- 
γνώρισε τήν απάτην της, όταν πανταχόθεν ήκουσε τήν 
άναχώρησιν τοΰ Καμπενίτου, καί ούδεμία περί τούτου 
τή έμεινεν άμφιβολία, έρρίφθη είς απελπισίαν καί 
είς παραφοράν· έξω δέ φρενών μίαν πρωίαν έξήλθε 
τοϋ καταλύματος της πριν έτι ή Ήώς φωτίση τάς
άκρωρίας.

Τήν Πρωίαν έκείνην περί τήν άνατολήν τοΰ ήλιου, 
δ Γουλιέλμος συνοδευδμενος, ύπδ πολλών τών πρωτί 
τοΰ στραστων τοϋ του καί τών προύχόντων τής Πελο

ποννήσου, μεθ’ ών καί ό Δοξαπατρίς, έβάδιζε πρδς τήν 
παραλίαν, οπού τδν περιέμενε λέμβος κομψοτάτη 
διά νά τδν φέρη είς τήν Γαλέαν, έφ’ ή;έμελλε ν’ά
πέλθη. Πλησιάσας είς τδ μέρος οπού ήν ή λέμβος 
έλλιμενισμένη, βλέπει εκατόν περίπου βήματα πρδς 
άριστερά πτώμα ανθρώπου ύπδ άλιέων περικυκλού- 
μενον, καί φαινόμενον ώς νά έρρίφθη άπδ τά κύμα
τα είς τήν άμμον έν καιρώ νυκτός. Έδραμε πρός 
τδ πτώμα μετά τής συνοδίας του· άλλά μόλις πλη- 
σιάσας, είδε τδ άψυχον πρόσωπον τής δυστυχούς , 
Μαρίας, καί ήκουσε τούς όδυρμούς τοΰ πατρός της. 
Καλύψας τότε τούς όφθαλμούς του μέ τάς δύω 
χεΐρας, έπαλινδρόμησε καί έπέδη σπεύδων τής λέμβου, 
χωρίς ούδένα τών περιεστώτών ν’ άποχαιρετήση.

Μετ’ οδ πολύ ή Γαλέα παραλαδούσα αυτόν, ήγειρε 
τήν άγκυραν, άνεπέτασε τά ιστία, κα! αφανής έγένετο.

I. Δ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

— Εταιρία τις τοΰ Βερολίνου έπρότεινεν είς τάς 
διευθύνσεις τών σιδηρών δδών τής Γερμανίας τήν ά
κόλουθον έπιχειρησιν. Άναδέχεται νά χορηγή καί δια- 
τηρή είς καλήν κατάστασιν άνεξόδως τά μεταξωτά 
παραπετάσματα τών παραθύρων δλων τών αμαξών 3- 
σαι διάτρέχουσι τάς σιδηράς δδούς όλων τών Γερμα
νικών έπικρατειών κατά πάσαν διεΰθυνσιν, ‘Ως μό 
νον δέ δικαίωμα έπιφυλλάττεται νά άλλάζη άκωλύ. 
τως τά παραπετάσματα ταϋτα δσον συνεχώς θέλε 
καί νά έχη τδ προνόμιον τής άμισθου χορηγίας ταύ 
της, έξαιρετικδν έπί πεντήκοντα έτη.

Τδ συνάλλαγμα τούτο θέλει φανή παράδοξον ά 
ναμφιβόλως έκ πρώτης ίψεως, καί τδ άπαιτούμενο·. 
ύπδ τής εταιρίας πλεονέκτημα θέλει κριθή έπιβάρυν- 
σις νέα. Άλλά δέν έχει ουτω, διότι έπί τών παρα
πετασμάτων αύτών ή εταιρία θέλει τυπώνει αγγε
λίας, ώστε τδ νέον τοϋτο είδος τής έφημερίδος άπο- 
βαϊνον άναγκαίως τδ δημοτικώτατον πάντων έν Γερ
μανία, θέλει άποφέρει είς αύτήν έκ τών καταχωρή- 
σεων κέρδος άσυγκρίτως άνώτερον τής δαπάνης της, 
διά τήν άμισθον προμήθειαν τοΰ υφάσματος.

-1- Κατά διαταγήν τών Αγγλικών βουλών έδημο- 
σιεόθη εσχάτως κατάλογος τών έν Αγγλία (χωρίς τής 
Σκωτίας καί τής Ίρλάνδας) υπαρχόντων παραφρόνων 
κα! ένεών. Κατά τήν πρώτην Ίανουαρίου 1 847 ύπήρ
χον παράφρονες μέν 1 0,429, ένεοί δέ 1 8,665.

__ Έν ’Ερέτρια, δπου συνοικοϋνται ώς γνωστόν, οί 
Ψαριανοί, άνεκαλύφθη άρχαϊον Μωαάικδν πολλής ά- ' 
ξίας. ‘(ΤΚ. Άνδρέας Ν. Κοτσιάς άνασκάπτων είς τό 
πεδόν του, διά νά σχηματιση πλίνθους, ευρεν έπν 
δον τετράγωνον, καί είς τδ κέντρον τοΰ τετραγά ... 
αύτοΰ έσχηματισμένον τδν Διόνυσον καθήμενον έπί 
μιάς .παρδάλεως. Τδ Μωσαϊκδν τοϋτο άριστης κατα
σκευής δίν δπέστη ούδεμίαν φθοράν. Έλπιζόμενον εί
ναι ίσως, νά εύρεθώσι διά των γινομένων πέριξ αύτοΰ 
μερικών άνασκαφών καί άλλαι αρχαιότητες.
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1 s ΕΥΤΕΡΠΗ, ΨΥΑΛΑΔΙΟΝ Γ

’Ενδύματα τοϋ τεΛευταίον συρμοί των Παρισίων. 

Όκτώμβριος 1847.

Ο
ΠΙΠΟΤΑΙ ΤΟΪ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
τοτ

ΠΑΥΛΟΥ ΦΕΥΑΛΟΥ.
(PAUL FEVAL)

ΜεταφοχαΟΙν έχ τοΰ Γαλλιχοΰ 

Όώ A. 'Ρ. ’Ρ.

(συνεχεία ιδε φυλ. Β'.)

—’Αριστα, είπεν δ Κόντης, μειδιών άκουσίως. Μά 
τούς εύγενεϊς μου προγόνους. ’Αν το ξίφος σου έχη 
τήν ήμίσειαν ευκινησίαν τής γλώσσης σου, πρέπει νά 
είσαι θαυμάσιος υπηρέτης. ’Ισως σέ χρειασθώ. Μήν 
άναχωρής έπ’ έδώ, καί μετά μίαν ώραν θά μάθης 
τάς διαταγάς μου.

’Επί τούτοις τω έστρεψε τά νώτα ό αύλικός· ό δέ 
Μακαρόνης, περιμείνας έπί έν δεύτερον λεπτού, έπ’ 
έλπίδι οτι ήθελε τόν ίδή λυοντα τό βαλάντιον, ώς 
έβεβαιώθη περί τοϋ εναντίου, ώρμησε κατόπιν τοϋ Κόν
τη, καί άρπάσας τήν χεϊρά του, τήν κατεφίλησε ζωη
ρότατα, καί

—· Ευχαριστώ, είπε, τήν τύχην οτι μ’ έδοσε τόν 
εύγενέστατόν μου αύθέντην. Μά τό ψωμί! είμαι έκ
τός έμαυτοϋ άπό τήν χαράν μου! Όταν μ’ απευθύ
νατε τόν λόγον, μ’ έφαίνετο οτι ήκουα τήν φωνήν τοϋ 
γενναίου Μαρκεσίου Σανταφλώρου· ένόμιζα οτι αισθά
νομαι τήν παλάμην μου πλήρη τών ώραίων φλωρεν- 
τινικών φλωρίων τής ’Εξοχότητάς του.

Όταν ό Κόντης ήκουσε τάς λέξεις ταύτας, τό συ
νοφρυωμένου του μέτωπον ήθρίασεν έντελώς.

—· Είσ’ έπιτήδειος κατεργάρης, τω είπε. Λάβε ταΰ- 
τα είς λογαριασμόν, καί άν ευχαριστηθώ άπό τήν ύ · 
πηρεσίαν σου, δέν θά έπιθυμήσης οΰτε τόν Μαρκέσιον 
Σανταφλώραν, οΰτε τήν κόμισσαν ‘Ρίττην, οΰτε άκό- 
μη αυτόν τόν Δοϋκα Βωφόρτον, οστις ήξεύρει τόσον 
καλά νά έπιμελήται μόνος του τάς ιδίας του υποθέ
σεις, ώστε δέν έχει άνάγκην τυχοδιώκτου όποιος σύ.

Καί έτριψε τό βαλάντιόν του, ό δέ Μακαρόνης τό 
ήρπασε πετακτόν.

Άμα δ έξήλθεν ό εΰνους αύλικός άπό τόν άντιθάλα- 
μον, άμέσως έσπευσεν δ Μακαρόνης νά υπολογίση τά 
περιεχόμενα τοΰ βαλαντίου.

— Δύω, τέσσαρα, έξ, έψιθύριζε καθ’ εαυτόν, χύνων 
εις τήν παλάμην του τά δουβλόνια.— Μά τήν αλή
θειαν, αυτό τό χωριατόπαιδον φέρεται μαζή μου 
παρά πολύ έλεύθερα .. , δκτώ, δέκα, δώδεκα, δεκα- 
τέσσαρα . . . λησμονεί δ κύριος οτι πρός εύγενή ά- 
πευθύνεται . . . δεκαέξ, δεκαοκτώ . . . Θά τώ τό έν- 
θυμίσω έγώ νά ίδή,... είκοσι. . . Μόνον είκοσι δουβλό
νια! Τοΰ διαβόλου τόν άνθρωπον! Μόνον τών έργαστη- 
ρίων οί ύπηρέται φαντάζονται δτι τόσον εύθυνά ήμποροϋν 
ν’ αύθαδιάζουν. . . Ώ1 ώ I ή, κύριέ μου, 0’ άλλάξητε 
τρόπους, ή άντί νά φονεύσω τόν Καστελμελχώραν είς 
λογαριασμόν σας, ήμπορώ νά σας φονεύσω είς λογα
ριασμόν τοϋ Καστελμελχώρου. Τοιοϋτος είμαι έγώ.

Μετά ταΰτα δέ έκρυψε τό βαλάντιον δ Παταυός,
' ’ ήρχισε τήν φρουράν του έκ νέου.

άνάκτορα τής Άλκαντάρας, οίκοδομηθέντα παρά 
■- τής Λισαβώνος περί τά μέσα τοϋ δεκάσου

■ος ύπό Άλφόνσου τοϋ Ε'. δστις διά τάς

πολλας του νικάς κατά τών Μαύρων, έπεκλήθη 
’Αφρικανός, ήσαν κυρίως περίφημα διά τούς πολυτε
λείς κήπους των. Τούτους ’Ιωάννης δ Δ’., άνακτησά- 
μίνος τόν πατρικόν θρόνον, διεσκεύασε καί έκαλλώ- 
πισεν είς βαθμόν ώστε οί σύγχρονοι ποιηται, οίτινες 
οσον σπανιότεροι τόσον πομπωδέστεροι είσίν είς τήν 
Πορτογαλλίαν, έδύναντο χωρίς μεγάλης υπερβολής 
νά τούς παραβάλλωσι μέ τούς περιπύστους τών εσπε
ρίδων κήπους, καί άλλους μυθολογικούς παραδείσους. 
Μέγα πλήθος άγαλμάτων ‘Ελληνικών θεοτήτων τούς 
κατεκόσμει κατά τό έθος τών καιρών έκείνων, καί 
τό άλσος τοΰ ’Απόλλωνος, δ προσδιωριοθείς πρός έν- 
τευξιν τόπος μεταξύ τοϋ Κόντη καί τοΰ Καστέλμελ- 
χώρου, ώνομάζετο ούτως έκ συστήματος γλυπτικού, 
περιστώντος τόν θεόν τής ποιήσεως, κρατοΰντα τήν λύ
ραν, καί περιστοιχιζόμενον άπό τάς έννέα άπαραι- 
τήτους του άδελφάς.

Πολύ πριν παρέλθη ή ώρα, δ νέος κόμης έφαίνετο 
περιφερόμενος περί τό άλσος τοΰτο, καί δτε μέν τα- 
χύνων, δτε δέ διακόπτων τά βήματά του, ώς άνθρω
πος είς βαθείας σκέψεις βεβυθισμένος.

Ούδ’ ήν δέ ή μέριμνά του άναίτιος· διότι ή συνέν- 
τευξις αυτή, είς ήν προσεκάλεσεν ή μάλλον κατη- 
νάγκασε τόν εΰνουν τοΰ Βασιλέως, ήν είδος προκλή- 
σεως, είς ήν έπρεπε παντί σθένει ν’ άναδειχθή υίίκη- 
της. Αλλά πώς; — Νέϋλης, τήν προτεραίαν μόλις 
άφίχθείς, άνευ άλλης προστασίας είς τήν αύλήν έκ
τος τής τυχαίας εύνοιας βασιλέως εύήθους, δστις κατ’ 
αύτήν έκείνην τήν στη μήν ίσως τόν είχεν ήδη λη
σμονήσει, τί έδύνατο κατ’ άνδρός πρό πολλοΰ τήν 
πρώτην κατέχοντος θέσιν, καί στερεάν άναμφιβόλως 
άπόφασιν έχοντος ούδενός νά φεισθή τρόπου δπως 
διατηρηθή είς ήν κατώρθωσε ν’ άναβή ύψηλήν περιο- 
πήν. Διά τοΰτο δ Καστελμελχώρας έμελέτα νά 
μή κηρύξη τόν πόλεμον πριν προτείνη ειρήνην. Ό 
νοΰς του, ψυχρός μέν είς τήν σκέψιν, άλλά καί τολ
μηρός συγχρόνως είς τήν άντίληψιν διεγίνωσκεν δτι 
ό δημογέννητος έκεϊνος αύλικός είχεν άνάγκην τής 
προστασίας καί τής φιλίας άληθοΰς τίνος εύπατρίδου, 
καί έπί τοΰ διδομένου τούτου έσάλευε θαβ^αλέως πά
σας τάς έλπίδας τοΰ μέλλοντος. Καί δέν ήγνόει μέν 
πόσον έπισφαλής ήν τών υπολογισμών του ή βάσις, 
άλλ’ ήξευρεν δτι έπί τής πεπατημένης δδοΰ ήθελε 
πάντοτε άπαντα τόν Κόντην έμπρός του· δτι ήθελεν 
άναγκασθή ίσως νά περιμείνη, ή νά καθέξη δευτε- 
ρεύουσαν θέσιν. Τό ύπερήφανον δέ τοΰτο μειράκιου, έν 
ω έκ προθέσεως καί περιφρονητικώς κατεπάτει τής 
γενεάς του τάς αύστηράς άρετάς, συγχρόνως έτρεφεν 
έν τή καρδία του άδάμαστον τήν ύπεροψίαν τών Σού- 
ζων. Καί άντίπαλον μέν έδύνατο νά ύπομείνη έπί 
τή έλπίδι δτι θέλει τόν άνατρέψει ποτέ' άνώτερον δ
μως ποτέ.

Έπί πολύ άρα διασκεφθείς καί τά πλεονεκτήμα
τα καί έας δυσκολίας τής μελετωμένης διαγωγής του, 
άπεφάσισε νά μή προσφέρη τήν έξ ίσου διανομήν τής 
δυνάμεως είς τόν Κόντην· διότι δσον πολύτιμ.ος καί 
άν ήν πρός τόν αύλικόν ή σχέσις εύπατρίδου, οίος δ 
Σούζας, άλλά δέν ήγνόει οδτος δτι ύπάρχουσιν άγα- 
θά έπ^ούδεμια τιμή ού παραχωρούμενα. Άλλα τό σχέ- 
διόν του ήν τοιοϋτον, ώστε προτεινόμενον μέν νά μή 
κινήση τάς υποψίας τοΰ Κόντη, ο$ί>ί έκτελεσθέν νά 
καταστήση τόν Καστελμελχώραν τόν ισχυρότατου έν 
Πορτογαλλία μετά τόν Βασιλέα, άν πλούτος άπε- 
ραντος, έπίσημος ευγένεια, ίκανότης καί τόλμη δμοϋ 
δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς ισχύος πηγή άσφαλής. Τό 
σχέδιον τοΰτο είναι μέν άληθές δτι κατέστρεφε διά
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μιάς ολην τήν εύτοχίαν Βασκογκέλου, τού άϊελφοδ 
του· άλλ δ δοξομανής ένθυμεΐται άδελφοϋ εύτυχίαν;

Τοιαΰτα διεσκέπτετο δ πρωτότοκος Σούζας, περί
φοβος δέ συγχρόνως καί ανυπόμονος έμέτρα τάς στιγ
μές μέχρι τής ώρας τής συνεντεύξεως. ’Αλλ’ έν 
ω έβασάνιζε τδν νοϋν του όπως έφεδρη νέους τινας λό
γους διά τδν προχείμενον άγώνα καταδολιεύσεως, ή 
τύχη τώ παρεσκεύαζε καί αυτή ισχυρόν καί άνελ- 
πιστον δπλον.

‘Ο Βαλθάσαρ, δ σαλπιγκτής εκείνος τών βασιλικών 
περιπόλων, ον άπηντήσαμεν διαπρέψαντα ώς πρωτα
γωνιστήν εϊς τών τεχνιτών τήν συνέλευσιν έν τώ ξε- 
νοδοχείω τής Αλκαντάρας, εί καί παραιτηθείς τής 
θέσεως τοϋ σαλπιγκτοϋ τών βασιλικών Κομπαστών, 
δέν άπώλεσεν όμως καί τδ δικαίωμα τής εισόδου εις 
τά ανάκτορα. Επειδή δέ καί ή σύζυγός του είχε μικράν 
τινα υπηρεσίαν εϊς τήν αυλήν, άπεκδυθείς αυτός τά δι
ακριτικά σημεία τοΰ νέου του έπαγγέλματος, πε- 
ριεφέρετο εϊς τδν κήπον, καραδοκών κατάλληλον ευ
καιρίαν δπως είσέλθη είς τά ανάκτορα πρδς έντευξιν 
αύτής. Άλλά παραλλάττων μίαν τών δενδροστοιχιών, 
άπήντησεν αίφνης έμπρός του τδν Καστελμελχώραν, 
καί άποκαλύφας τήν κεφαλήν του ενώπιον τοϋ εύγε- 
νοΰς κόμητος, έμελλε νά έξακολουθήση τδν δρόμον 
του, όταν άναδλέφας κατά τύχην καί άντικρύσας τδ 
βλέμμα του,

— Πώς! άνέκραξεν έκθαμβος. Ό Κύριος Σιμών έν- 
δεδυμένος στολήν αύλικοΰ! Ναι, ήμην βέβαιος. *0 
χθεσινός υφαντής οσα καί άν έκαμε δέν έμπόρεσε νά 
μέ άπατήση. ’Εννόησα δτι τδ χονδρόν του μάλλινον φό
ρεμα έκρυπτεν άνθρωπον συνηθισμένου νά φορή μετα
ξωτά καί τρίχαπτα. Άλλά τί κάμνει έδώ;

Καί παλινδρομήσας δ Βαλθάσαρ, έστάθη είς τδ μέ
σον τοϋ δρόμου τοϋ Καστελμελχώρου.

— Προσκυνώ τδν άνδρείόν μας στρατηγόν, είπεν.
Ό δέ Καστελμελχώρας, άναβλέψας καί ίδών άνθρω

πον άγνωστον, τώ έστρεφε τά νώτα μετ’ δργής.
— Αι! κύριε Σίμων, έπανέλαβεν δ Βαλθάσαρ ά- 

κολουθών αυτόν δέν θά μέ διαφύγητε τοιουτοτρόπως. 
Τδ κεντητόν φόρεμά σας σας μετεμόρφώσε καί κατά 
τδν χαρακτήρα, ή δλίγαι ώραι ΰπνου άπεδίωξαν άπδ 
τήν μνήμην σας τους χθεσινούς φίλους σας;

Τδ δνομα τοΰ Σίμωνος άκούσας δ Κόμης άνεσκίρ- 
τησε. Δέν ήν πρώτος δ Βαλθάσαρ οστις άπατηθεϊς τδν 
έξελάμβανεν αντί τοϋ άδελφοϋ του· δι’ ο καταστείλας 
ευκόλως τήν πρώτην του έκπληξιν, έστράφη πρδς αυ
τόν μειδιών.

— Μ’ έγνώρισας λοιπόν, φίλε μου; τώ είπε.
—· Εύγενέστατε, άπεκρίθη χαιρων δ Βαλθάσαρ, δέν 

μέ παίζουν εμέ. Καί πρώτον άπδ πότε έχουν οί ύφαν- 
ται τοιουτου είδους κουρέλια;

Καί λαβών άπδ τδ στήθός του τδ χειρόμακτρον τοϋ 
νεωτέρου Σούζα, τδ έκίνει θριαμβευτικώς υπέρ τήν κε
φαλήν του. Όλα ταΰτα έφαίνοντο άκατάληπτα εϊς τδν 
Καστελμελχώραν. Καί έγνώριζε μέν τά ποικίλματα 
τοϋ μανδυλιου τοϋ άδελφοϋ του, άλλά πώς τδ μανδύ- 
λιον τοϋτο ήτον είς χείρας τοϋ άγροίκου αύτοϋ; Χω
ρίς όμως νά ήξεύρη τί θέλει άποβή έξ ολου τούτου, 
κατά τι μέν έκ περιεργείας, πολύ δέ μάλλον έκ τής 
έξεως τοΰ προσποιεϊσθαι, αποφάσισε νά ύποκριθή μέ
χρι τέλους καί νά μήν ε'ίπη ποίος είναι.

— ΆΙ έφύλαξας τδ μανδύλιόν μου; έρώτησε.
— Καί θά τδ φυλάξω πάντοτε, κύριε Σίμων διότι 

είναι έμβλημα δεσμοϋ μεταξύ μας, μεταξύ τοϋ πτω- 
χοϋ καί τοϋ άρχοντος· καί άν έγώ τδ έλησμόνουν 
ποτέ, αύτδ θά μ’ ένθυμίζη ότι υπάρχει εις τδν κό

σμον εύγενής ευσπλαγχνισδείς τδν χυδαίον. Καί πι- 
στεύσατέ με, δ χυδαίος σώσας τοϋ εδγενοϋς τήν ζωήν, 
μικρόν μόνον μέρος τοϋ χρέους του ήμπόρεσε νά έξο- 
φλήση.

—·Ούαί! έλεγε καθ’ έαυτδν δ δδν Λουδοβίκος. Ό 
καλός αυτός άνθρωπος μ’ έσωσε τήν ζωήν ! . . . Ποΰ’ς 
τ’ ανάθεμα πήγε κ’ έμπερδεύθηκεν δ άδελφός μου;

—· Χαίρομαι πολύ οτι σας άπήντησα, έπανέλαβεν 
δ Βαλθάσαρ. ’Επικίνδυνον έπιχείρησιν άνελάβετε. δι
ότι τοΰ Κόντη τδ χέρι είναι μακρύ, καί όσοι τά έβα
λαν μαζή του ώς τώρα, άπέθαναν.

Ό δδν Λουδοβίκος έτεινε τά ώτα· αί τελευταίαι 
δ’ αυται λέξεις, αίτινες ακριβέστατα έφηρμόζοντο εϊς 
τήν θέσιν του. τώ έφάνησαν ώς περιέχουσαι τρομεράν 
πρόρρησιν, καί ώχρότης έκάλυφε τδ πρόσωπόν του.

— Καί τις σέ είπεν δτι τά έβαλα μέ τδν Κόντην, 
έρώτησε βιαίως· άλλ’ έν τώ αμα ένθυμηθείς δτι έ- 
προδίδετο, έπροσθεσε’

—· Βλέπεις πόσον είμαι προσεκτικός, ώστε έδυσπι- 
στησα καί πρδς σέ ακόμη έπί μίαν στιγμήν.

—· Ναι, είπεν δ Βαλθάσαρ βραδέως. Σήμερον εί- 
σθαι προσεκτικός, οχι δμως καί χθες· καί καθ’ δ
σον βλέπω, μοί φαίνεται δτι δέν ήλλάξατε μόνον τδ 
ένδυμα .. . Πλήν τί μέ μέλλει; δ κίνδυνος, τδ λέ
γω πάλιν, είναι μέγας, διότι δ Κόντης έχει μισθωμέ
νος καί ακονισμένος μαχαιρας. Όμως είμεθα πολλοί 
καί ήμείς καί ώρκίσθημεν νάσάς ΰπακούωμεν. Άνκτυ- 
πήσητε δγλήγορα, οί άλλοι Θά φυλάξουν τδν δρκον 
των. Όμως ή δγλήγορα κτυπήσητε ή αργά, έγώ θά 
φυλάξω τδν άδικόν μου, καί είθε δταν ή μάχαιρα τοΰ 
δολοφόνου ύψωθή κατά τοϋ στήθους σας, νά ήναι πα
ρών δ Βαλθάσαρ διά νά καλύφη τδ στήθός σας μέ τδ 
στήθός του.

Ό Καστελμελχώρας ήκουε τούς λόγους τούτους, 
άφωνος άπδ έκπληξιν. Άμυδρώς πως ήρχισε νά έν- 
νοή δτι εύρεία συνομωσία έξυφαίνετο έν τώ σκότει 
κατά τοΰ αύλικοΰ, καί δτι δ άδελφός του ήν δ άρχη- 
γδς τής συνομωσίας τούτης.

— Είς δύω ήμέρας! έλεγε μετά θαυμασμού άνεκ- 
φράστου. Ό Δδν Σίμων δέν έξόδευσε τδν καιρόν του 
έπί ματαίω, καί άν θέλω νά τδν προλάβω, πρέπει νά 
σπεύσω. Φίλε μου, είπε πρδς τδν Βαλθάσαρ, σ’ ευχα
ριστώ διά τήν άφοσίωσίν σου· θά σ’ άνταμείψω, πί- 
στευσέμε γενναίως. ’Εν τούτοις δμως, καί ώς νά ήμπο- 
ρέσω νά σοί δώσω καί περισσότερα, λάβε αυτά δι’δσα 
έπραξας ύπέρ έμοΰ χθες.

Καί ταΰτα λέγων, έτεινεν δ Κόμης τδ βαλάντιον 
του είς τδν Βαλθάσαρ. Άλλ’ αυτός ώπισθοδρόμησε 
βιαίως, καί πάλιν πηδήσας είς τά έμπρδς, έθεσε τήν 
χείρά του είς τόν ώμον τοΰ Καστελμελχώρου, καί τδν 
ήτένισεν είς τδ πρόσωπον,

Όλίγας δέ μόνον στιγμάς παρατηρήσας αύτδν, πε- 
ριέζωσεν δ γιγαντόσωμος Βαλθάσαρ τδν κόμητα μέ 
τούς νευρώδεις βραχίωνάς του, καί τδν έβρόντησε κα
τά γης ώς παιδιον. Πατήσας δέ τδ στήθός του μέ τδ 
γόνυ,

— Χρήματα! είπε. Ό Δδν Σίμων δέν θά μ’ έπρόσ- 
φερε χρήματα. Τίς είσαι σύ;

Καί πριν προφθάση δ Λουδοβίκος ν’ άποκριθή, άπδ 
τάς πτυχάς τοΰ ένδύματόςτου έσυρε μακρδν έγχει- 
ρίδιον.

— Ακούσε, τδν είπεν. Άν είχες τδ ίδικόν μου μυ
στικόν μόνον, ήθελα ίσως σέ συγχωρήσει. Άλλά υ’ 
έκλεφας καί τδ μυστικόν τοϋ Σίμωνος. Έπικαλ·' 
τδν θεόν νά εύσπλαγχνισθή τήν φυχήν σου.

—- Πώς, θά μέ φονεύσης έδώ, είς τδ"
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— Κύριε Βιντιμίλλη, άπεκρίθη μέ τδν αύτδν τόνον 
φωνής δ Καστελμελχώρας. Συνήθως συνομιλώ μέ 
μόνους τούς άνθρώπους τήςτάξεώς μου.Μέ ήλθεν δμως 
όρεξις νά σας προσκαλέσω είς τήν συνέντευξιν ταύ
την, ήν έκινδυνεύσατε σήμερον τδ πρωί ν’ άρνηθήτε. 
Ουτω μ’ έφάνη. Δέν θά είπώ πολλάς λέξεις, διότι 
καιρδν δέν έχω.

—- Έβάλατε βεβαίως στοίχημα, άνέκραξεν δ Κόν
της καγχάζων, νά ίδήτε ώς ποϋ πηγαίνει ή ύπομονή μου.

—- Ηθέλησα νά σας είπώ ότι βαδίζετε είς σανίδα 
κρεμαμένην έπί κρημνού, καί ότι έν μόνον κίνημα 
τοϋ ποδός μου — έδώ δ Καστελμελχώρας έκτύπησε 
τήν γήν μέ τδν πόδα του, —- δύναται νά συντρίψη τήν 
σανίδα, καί νά σας σφενδονίση είς τδν κρημνόν.

•— Κομπορρημονείς, ώ νέε, είπεν δ Κόντης, άν καί 
μυστικόν ήσθάνθη τρόμον είς τάς λέξεις αύτάς.

Ό Καστελμελχώρας έσίγησεν επ’ δλίγον, καί διά 
μιας μετέβαλε τδ σχέδιον τής διαγωγής τον διότι ή 
γνώσις τοϋ μυστηρίου ο άνεκάλυψε τώ έδιδε νέαν λα
βήν έπί τοϋ αντιπάλου του, καί άπεφάσισε νά τδν προσ- 
βάλη διά τοΰ φόβου.

— Μάκρυνε τούς άνθρώπους τούτους, τφ είπε ψυ- 
χρώς. —· Ό,τι έχω νά σέ είπώ. ψυχή γεννητή δέν 
πρέπέι νά τδ άζ,ούση.

—· Καθ’ δσον γνωρίζω, κόμη Καστελμελχώρα, άπε
κρίθη δ Βιντιμίλλης, συγχέων αύτδν πάντοτε μέ τδν 
άδελφόν του, καί αίνιττόμετος τδ συμβάν τής πλατεί
ας· —· καθ’ δσον γνωρίζω, έχετε πολλήν εύκολίαν 
νά ξεσπαθώνητε. Αύτοί οί άνθρωποι δέν θά μα- 
κρυνθοϋν.

Περιφρονητικόν μειδίαμα έκίνησε τά χείλη τοΰ δδν 
Λουδοβίκου, οστις λύσας τδν τελαμώνα τοΰ ξίφους 
του, έρ£ιψεν αύτδ μακράν είς τά χόρτα.

— Μακρύνατε τούς άνθρώπους σας, έπανέλαβε.
Καί νεύσαντος τοϋ Κόντη, άπεσύρθησαν οί βασιλι

κοί κ ο μ π α σ τ α ί.
— Τώρα άκούσατε, έπανέλαβεν δ Καστελμελχώ

ρας, καί μή μέ διακόπτετε. Ύπέρ ύμών έχετε τήν 
τυφλήν αγάπην Άλφόνσου τοΰ έκτου, καί τοϋτο εί
ναι πράγμα πολύ. Άλλά καθ’ ύμών έχετε τδ μίσος 
τοϋ λαοΰ καί τών εύγενών, καί τοϋτο είναι πολύ πε
ρισσότερον. — Μία μόνη λέξις λεγομένη ένώπιον τής 
Βασιλομήτορος, δύναται νά σάς καταστρέψη, διότι τήν 
μητέρα τοϋ Βασιλέως άγαπά δ λαός, καί σέβονται 
όλοι οί εύγενεΐς. ‘Η μήτηρ μ.ου λοιπόν, Δόνα Χιμένα, 
είναι φίλη Λουδοβίκας τής Γυσμανίδος, καί, άν θέλω, 
ή λέξις αυτή προφέρεται αύριον.

•— Καί άν έγώ θέλω, είπεν δ Κόντης, μετά μίαν 
ώραν ....

— Μέ δολοφονείτε ; άπατάσθε .... Άλλά σάς 
είπα νά μή μέ διακόψητε· σάς παρακαλώ νά μή τδ 
λησμονήτε . . . . Οί δέ εύγενεΐς νύξιν μόνον προσμέ
νουν διά νά έπιπέσωσι κατ’ έπάνω σας. Καί τήν νύξιν 
ταύτην, άν τήν δώσω έγώ, καθείς θέλει τήν άσπασθή, 
διότι πάς εύπατρίδης καί άγαπά καί σέβεται τήν γε
νεάν τών Σουζιδών δσον καί τήν τών Βραγαντιδών . . .

Πρσετι δέ καί δ λαός .... ώ! μή μειδιάτε, κύριε 
Βιντιμίλλη, διότι έδώ κυρίως είναι δ κίνδυνος, καί φο
βερός καί βέβαιος. Ό λαός συνομωτεΐ.

►— Τδ ήξεύρω.
Νομίζετε δτι τδ ήξεύρετε. Νομίζετε δτι πρόκει

ται περί θορυβώδους τινδς συναγελασμοϋ τοΰ όχλου, 
δπου μία χιλιάς πολιτών έλαφοκαρδιων έρχεται νά 
παραστήση τοϋ Αισώπου τδν μύθον, καί κραυγάζουν 
θάνατος κατά τοΰ τυράννου 1 χωρίς ούδέ είς καί μόνος 
νά τολμά ν’ άναλάίη τήν έκτέλεσιν τής γελοίας κατα-

κήπον; είπε μ’ έκλείπουσαν 
χώρας.

—· Διατί όχι; Κάμε τήν προσευχήν σου σέ λέγω.
‘Η μορφή τοϋ Βαλθάσαρ ήν άπαισίως ήρεμος, καί δ 
Λουδοβίκος έννόησεν οτι δ κύβος είχε ριφθή κατ’ αύτοϋ.

— Άθλιε, είπεν άπηλπισμένως, είμαι δ άδελφός 
του, δ άδελφός τοϋ Σίμωνος Βασκογκέλλου.

—-Σίμων Βασκογκέλλος! έπανέλαβεν δ Βαλθάσαρ· 
δ υιός τοϋ εύγενοϋς κόμητος Καστελμελχώρου ! Ώ 1 
τήν αλήθειαν λέγεις. Τδ όνομα τοϋτο είναι τδ ό
νομά του. Πατρώζει δ άξιος γόνος τών Σουζιδών. 
Άλλά σύ, σύ, άδελφός του! Σύ δ πρωτότοκος Σού
ζας ! . . . ψεύδεσαι 1

Καί ύψωσε τδ έγχειρίδιον. Ό Λουδοβίκος ήν άν- 
δρέίος· άλλ’ δ άφανής ουτος καί άδοξος θάνατος τδν 
«τρόμαζε.

— Εύσπλαγχνίσου, λυπήσου με, έφώναξε μέ φωνήν 
θρηνώδη. Πρδς χάοιν τοϋ άδελφοϋ μου, λυπήσου με.

Ό Βαλθάσαρ έκτύπησε τδ μέτωπόν του ώς έξω 
φρένων.

— Ό αδελφός, έψιθόρισεν· έγώ νά χύσω τοϋ άδελ
φοϋ του τδ αίμα I . . . Άν όμως άφήσω αύτδν νά ζή
ση, τίς μ’ έγγυαται περί αύτοϋ; . . . τί νά κάμω, τί 
νά κάμω, θεέ μου I

—— Νά, κύτταξε, ίδέ άν σέ λέγω ψεύματα, έπανέ
λαβεν δ Καστελμελχώρας, δεικνύων τδ δακτύλιόν του. 
Γνωρίζεις τά παράσημα τοϋ Σουζικοΰ οίκου;

— Όχι, είπεν δ Βαλθάσαρ, άλλά τά παράσημά 
σου δμοιάζουν τώ όντι τά κεντήματα τοΰ μανδυλιου 
τοϋ δδν Σίμωνος. Έγέρθητε, εύγενέστατε. Δέν θά σας 
φονεύσω . . . δηλαδή όχι σήμερον. Ούτε καν σας ζη
τώ όρκον ότι δέν θά φανερώσητε όσα τώρα έμάθατε, 
διότι διά νά τά μάθητε παρέβητε τής τιμής τούς όρους, 
καί επομένως εις τδν όρκον σας δέν πιστεύω. Όμως 
θά είμαι άγρυπνος, καί άν έχητε ποτέ τήν αισχρότη
τα τοϋ νά προδώσητε καί τδν άδελφόν σας, τότε, εύ
γενέστατε, θ’ άπαντηθώμεν άπαξ πάλιν, άπαξ καί μό
νον, θ’ άντικρυσθώμεν καθώς καί σήμερον, ·— καί μά 
τήν ψυχήν τοΰ πατρός μου, δ δδν Σίμων θά λάβη 
έκδίκησιν φοβέραν.

Ταΰτα δ’ ειπών άνεχώρησεν δ Βαλθάσαρ βραδέως. 
'Ως δέ είσέδυ είς τήν πυκνήν τών δένδρων σκιάν, ειδεν 
δ δδν Λουδοβίκος προβαίνοντα έκ τοΰ άντιθέτου μέρους 
τδν Κύριον Κόντην Βιντιμίλλην, συνοδευόμενον, ώς συ- 
νήθιζεν, ύπδ δέκα ώς δώδεκα ιπποτών τοϋ Στερεώ
ματος, φερόντων τήν στολήν τοϋ σωματοφύλακος.

η:
Έντευξις.

Ό Κόμης Καστελμελχώρας ήθελε νά έχη άνεσιν 
δλίγας στιγμάς διά νά συνέλθη έκ τής άποτόμου ταύ - 
της συγκρούσεως. Άλλ’ δ Κόντης έπροχώρει ταχέως, 
ώστε ήναγκάθη νά προβή καί αύτδς είς προϋπάντη
σή του. Διατρίψας ήμίσειαν ώραν δ Κόντης παρά τώ 
Βασιλεί, καί ίδών ότι δ Άλφόνσος ύπέκειτο ύπερποτε 
εις τήν επιρροήν του, άγερόχως καί μετ’ ήθους πε
ριφρονητικού προσήλθε πρδς τδν πρωτότοκον Σούζαν.

—· Κύριέ μου, τώ είπε- συνήθως δίδω άκρόασιν είς 
όσους θέλουν νά μ’ δμιλήσουν, έντδς τής κατοικίας 
μου. Μ’ ήλθεν όμως όρεξις νά μή σας άρνηθώ τήν 
συνέντευξιν όπου μ’ έζητήσατε όχι τόσον κατά τούς 
τύπους σήμερον τδ πρωί. Ουτω μ’ έφάνη. Ειπέτε, ό
μως χωρίς πολλάς λέξεις. Σας ακούω.



21 2322

φηφίσεως. Άπατασθε, κύριε Βιντίμίλλη. Ό μυθογρά- 
φος δέν ήθελεν εΰ'ρει ύλην πρδς έμπαιγμόν είς τήν 
συνωμοσίαν περί ής δμιλώ, διότι ή συνωμοσία αδτη 
έχε: κεφαλήν σκεπτομένην, καί χείρα υπηρετούσαν 
τήν κεφαλήν ....

— Σέ τον ίδιον, διέκοψεν ό Κόντης ....
•—· Όχι έμέ, είπεν ό Καστελμελχώρας ήσόχως, 

άλλ’ άλλον έμοϋ φοβερώτερον. Ό βραχίων . . . είναι 
βραχίων νευρώδης, κύριε Βιντίμίλλη- καί όταν ό βρα
χίων έκεΐνος ΰψώση τό έγχειρίδιον καθ’ υμών, ώς πρό 
δλίγου τό ΰφωσε κατ’ έμοϋ, τότε δέκα σειρά! τών 
γελοίων σωματοφυλάκων σας δέν θά προφυλάξουν τό 
στήθος σας.

— Αληθέστατα είπατε, κύριε κόμη, έκτός περί 
ένός καί μόνου. Τής συνωμοσίας-ταύτης άρχηγός είσθε 
δμεις ό ίδιος, καί ώς τοιοϋτος άξιος θανάτου, καί 
θ’ άποθάνητε. ·—■ Άφ’ ου δ’ άποθάνητε, τότε διαλύεται 
καί ή συνωμοσία, διότι ό βραχίων δέν κτυπα πλέον 
άφ’ ου κοπή ή κεφαλή.

Ο Καστελμελχώρας έδάγκασε τά χείλη του, καί 
έσταύρωσε τάς χεΐράς του. Έννοών οτι ό Κόντης 
ήν ήπατημένος, δέν ήξευρε πώς νά τόν πείση περί τής 
άπάτης του.

•— Δέν όμιλεΐτε λοιπόν πλέον; έπανέλαβεν δ αυ- 
λϊκός. Πιστεύσατέ με- νέοι τής ήλικίας σας δέν πρέπει 
νά διακυβεύωσι τήν κεφαλήν των είς πολύπλοκα μη- 
χανουργήματα, δπου άποπλαναται πολλάκις καί τών 
γερόντων ή πείρα.

— Σκέπτομαι, άπεκρίθη ό Καστελμελχώρας, δτι 
ένός καί μόνου ή πλάνη ή ή ϊσχυρογνωμοσύνη αρκεί 
δπως άνατρέψη τά σοφώτερα σχέδια. Έδώ σάς έ'χω, 
κύριε Βιντίμίλλη. καί ούτε δύνασθε νά μέ φύγητε χωρίς 
νά βυθισθήτε ό ίδιος είς τήν άπώλειάν σας· καί τω ό'ντι 
θ’ άπολεσθήτε φρονών δτι σώζεσθε . . . Μίαν μόνον 
λέξιν ακόμη. Ακούσατε. Τήν συνωμοσίαν αυτήν τήν 
ήγνόουν πρό μιάς ώρας· τήν άνεκάλυψα δέ έδώ, τήν 
ζωήν μου διακυβεύσας. — Είναι δέ εύρεΐα, καί τά όρ
γανά της σάς περιστοιχίζουσι πανταχόθεν.__ Άν μέ
θανατώσητε, ή εταιρία θά μέ θεωρήση ώς μάρτυρα, 
καί αύριον, ίσως άπόψε άκόμη, θά μ’ έκδικήση. Άν έξ 
έναντίας ήθέλατε νά μ’ άκούσητε, ένικάτε τήν συνω
μοσίαν, έταπεινοϋτε τους εδγενεΐς, καί έλυγίζετε τήν 
δύναμιν τής μητρός τοϋ Βασιλέως.

Ή φωνή τοϋ κόμητος τόσην έξέφραζεν ήρεμον στα
θερότητα, ώστε δέν έδύνατο νά μείνη άμφιβολία περί 
τής αλήθειας τών λόγων του. Ό Κόντης έπομένως 
ήρχισε νά διστάζη, καί ό Καστελμελχώρας ήσθάνθη 
δτι νικά.

— Μήπως ήπατήθην, είπε κρυφίως ό αυλικός· μή
πως δ Παταυός ήκολούθησεν άλλον τινά ; . . . Κύριε 
κόμη, έξηκολούθησε μεγαλοφώνως. Ποιας ήλικίας 
είναι δ αδελφός σας, Σίμων Βασκογκέλλος ;

— Τής ήλικίας μου.
•— Ήκουσα δτι δμοιάζετε τήν μορφήν.
— Τόσον ώστε, κύριε Βιντίμίλλη, έξελάβατε, ώς 

έννοώ, τόν Σίμονα Βασκογκέλλον αντί τοϋ Κόμητος 
Καστελμελχώρου.

— Εκείνος λοιπόν είναι ό άρχηγός ; . . .
— Ημπορώ νά σας τό είπώ τώρα, διότι δέν θά μυεί— 

νΐ1 ει’ί σας.— Όπως δήποτε, έννοούμεθα,
δέν είναι άληθές; Άς έλθωμεν είς τάς συμφωνίας. Σάς 
έξουσιάζω, τό ήξεύρετε. Ήμπορώ έπομένως νά ζητή
σω λύτρα τό ήμισυ τών αξιωμάτων σας, καί πολύ δέν 
θά ήτον. Άλλά θ έλω νά σώσω τόν δόν Σίμωνα, διά 
τοϋτο άρκοϋμα: ζητών άπό ύμάς διαταγήν μόνον τοϋ

Βασιλέως, ύποχρεοϋσαν τήν δόναν Ίνές Καδαυάλην νά 
μέ νυμφευθή.

—· Καί τότε ειμεθα φίλοι ; έρώτησε προθύμως ό 
Βιντιμίλλης.

.— Φίλοι όχι, άλλά σύμμαχοι ναι. Δύνασθε, στη- 
ριζόμενος έπ’ έμοϋ, ν’ άπολαύσητε πάλιν τών εύγε- 
νών τήν εύνοιαν, καί νά έ'χητε κγίν τήν βεβαιότητα ο
τι δέν θέλει γίνει λόγος περί υμών είς τήν Βασιλο- 
μήτορα. Όσον δέ περί τής συνόμωσίας, έγώ φροντίζω, 
μέ τήν άδειάν σας.

— Όμως . . .
— Τό έπιθυμώ. Ό Δόν Σίμων θά σταλή άβλαβής 

είς τών Βασκογκέλλων τόν πύργον, δπου θά μείνη 
εξόριστος μέχρις άλλης διαταγής. Ήδη δέ άς έπιστρέ- 
φωμεν είς τ’ ανάκτορα, καί καθ’ όδόν μοί λέγετε τί 
ήνίττεσθε δμιλών περί τοΰ ξίφους μου.

— Φίλτατε κόμη, άνέκραξεν ό αύλικδς. Μοί τό ένε- 
θυμίσατε· σάς όφείλω Εκανοποίησιν διά τοϋτο.

Καί τρόπους έπιτηδευόμενος φιλοφροσύνης, έλυσε 
τόν τελαμώνα τοϋ πλουσίου του ξίφους, καί ήθέλησε 
νά τόν δέση περί τήν όσφύν του Καστελμελχώρου. 
Άλλ’ αύτός έπέφυγε τήν διφορουμένην τούτην τι
μήν, καί άναλαμβάνων τήν σπάθην του, τήν περιεδέ- 
θη, λέγων·

Είναι τριακόσια έτη, κύριε Βιντίμίλλη, άφ’ δτου 
Διέγος δ Βασκογκέλλος έκυρίευσε τό δπλον τοϋτο 
έπί τών άπιστων . . . Δέν μοί είπατε τί σάς έ'καμεν 
ό αδελφός μου.

Τοϋ αύλικοϋ τό μέτωπον έσκυθρώπασε.
— ‘Ο αδελφός σας, είπε, μέ περιύβρισε δημοσίως.
•—■ Είναι εύγενές καί τολμηρόν παιδίον, είπεν ό

Καστελμελχώρας καθ’ έαυτόν, κα! μυστικός στεναγ
μός έκίνησε τό στήθος του---- . Έκεΐνος ένθυμεΐται τοϋ
πατρός μας τούς τελευταίους λόγους. . . . Καί πώς 
σάς περιύβρισε;

— Μά τούς εδγενεΐς μου προγόνους, άνέκραξεν ό 
αύλικδς ώς μαινόμενος. Μέ ώνόμασεν υιόν κρεωπώλου.

— Πρέπει νά τόν συγχωρήσητε, κύριε Βιντίμίλλη, 
είπεν δ Καστελμελχώρας, μειδιών χαιρεκάκως. — 
Ίσως δέν έγνώριζε τούς λοιπούς τίτλους σας.

Σπινθήρ μίσους άνέθορεν είς τό βλέμμα τοϋ Κόν
τη, οστις κλίνας προσπεποιημένως τήν κεφαλήν,

—■ Θά ειμην άσύγγνωστος, Κύριε κόμη, είπε μασ- 
σών τούς λόγους του, άν δέν έδεχόμην τήν έξήγησιν 
ταύτην, καί σάς άποδίδον όσην όφείλω εύγνωμοσύνην.

Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν άνέβαινον τών άνακτόρων 
τήν κλίμακα. Μεγάλως δ’ έξεπλάγησαν οί αύλικοί 
ολοι ίδόντες τόν πρωτότοκον Σούζαν μετ’ οικειότητας 
έρειδόμενον είς τόν βραχίονα τοϋ Βιντίμίλλη. Είς αύ- 
τόν τόν Βασιλέα τό πράγμα έφάνη παράδοξον κατ’ 
άρχάς.,

— ’Ιδού, είπεν, ό φίλτατος Κόντης. Έφορτώθη είς 
τήν ράχιν τόν διάδοχόν του, φοβούμενος μή τόν χάσ’ 
είς τόν δρόμον. Νοστιμώτατον πράγμα είναι. Έγώ 
τόν είχα συμβουλεύσει νά τόν δολοφονήση.

Έπειτα δε άποτείνόμενος πρός τούς αύλικούς,
— Κύριοι, τοίς είπε, σάς προτρέπω νά κερδίσητε τήν 

φιλίαν τοϋ κομητιδίου έκείνου. Μέ άρέσει πολύ, καί 
έξορίζω ... ώ! ποιον νά εξορίσω;. . . έξορίζω τόν 
δόν Πέτρον Άκούναν, οστις ήρχισε νά γηράσκη, και 
άντ’ αύτοΰ διορίζω τό κομητίδιον κλειδοϋχον τοϋ κοι- 
τώνός μου . . . Σεβέριμε, άπόφε θά έκδώσης τό δίπλω
μα . , . Δόν Λουδοβίκε Σούζα, σάς έπιτρέπομεν νά 
φιλήσητε τήν βασιλικήν ήμών χείρα.

Ό Κόντης έμειδίασε βεβιασμένως, κα! συνεχάρη 
άνεπιτηδείως τόν νέον μεγιστάνα. Οί δέ λοιποί αύλικοί

τώ έξέφραζον τήν χαράν των μέ τάς μεγαλητέρας ύ- 
περβολάς. Ό Καστελμελχώρας έκείνην τήν νύκτα 
έκοιμήθη είς τά άνάκτορα.

Ό δέ Κόντης, όταν άνεχώρει άπό τά άνάκτορα, 
διερχόμενος διά τοϋ προθαλάμου, άπήντησεν τόν κα
λόν ιππότην τοϋ Παταυίου, οστις έκεΐ έγκατεστημένος 
τόν περιέμενε.

— Άθλιε δολοφόνε, τόν είπε, κρημνίσου 1 σέ άπο- 
βάλλω τής ύπηρεσίας μου.

— Δέν έννόησα τήν Εξοχότητά σας, παρετήρησεν δ 
Μακαρόνης. Είπεν ή Έξοχότης σας . , .

— Σέ αποβάλλω τής ύπηρεσίας μου.
— Ή Έξοχότης σας, δέν είναι δυνατόν.... ήρχισε 

λέγων δ Μακαρόνης, —- Άλλ’ ό Κόντης δέν τόν ή
κουε πλέον, κα! λησμονών ποϋ εύρίσκετο, έρρίφθη είς 
θρονίον, καί κτύπων τό μέτωπόν του ολος άπελπι- 
σίαν καί πείσμα,

—· Τίς, έ'λεγε ταπεινή τή φωνή, τις θά μ’ έκδι
κήση κατ’ αύτοΰ τοϋ Καστελμελχώρου; Τότε άθο- 
ρύβως πλησιάσας δ Παταυός είς αύτόν,

—· Δέν ήμπορεΐ τοϋτο νά χρησιμεύση; Έρώτησε, 
δείξας μέγιστον ιταλικόν έγχειρίδιον.

— Νά τόν φονεύσω; Είπεν δ Κόντης λάλων πρός 
έαυτόν ·— Όχι. Άλλά νά τόν άπατήσω, καί νά ώ- 
φεληθώ άπ’ αύτόν.

—· Καθώς ήξεύρω δυνατά νά κτυπώ, ήξεύρω καί 
φρόνιμα νά συμβουλεύω ένίοτε, παρετήρησεν δ Ιταλός, 
κρύπτων πάλιν τό μαχαίριόν του είς τήν χειρίδα του.

— Ίσωςΐ άνέκραξεν δ Κόντης. Ή κεφαλή μου 
ταράττεται· αί ίδέαι μου συγχίζονται. Αύτήν τήν 
νύκτα σκέψου σύ δι’ έμέ.

Κα! λαβών τοϋ Παταυοΰ τόν βραχίονα, τώ διηγήθη 
τήν συνεύτευξίν του μέ τόν Καστελμελχώραν, καί οτι 
τώ ύπεσχέθη διαταγήν τοϋ βασιλέως ύποχρεοϋσαν τήν 
νέαν Καδαυάλην νά νυμφευθή τόν κόμητα.

‘Η διαταγή έστάλη ήδη, έξηκολούθησε, καί μ’ αυ
τήν καί άλλη έκδοθεϊσα κατ’ επίμονον ζήτησιν τοϋ 
Καστελμελχώρου.

— Καί είναι πολλά πλούσια ή καλή μας; Έρώ
τησεν δ Μακαρόνης.

— Πλούσια ν’ άγοράση τήν ήμίσειαν Λισαβώνα.
—■ Τότε έπράξατε κάλλιστα έκδιδων αύτήν τήν δι

αταγήν.
— Μέ περιπαίζεις, νομίζω . . . Ό Καστελμελχώ

ρας μέ τήν περιουσίαν αύτήν γίνεται παντοδύναμος.
— Ή Έξοχότης σας δέν μ’ έπέτρεφε νά τελειώσω. 

Έπράξατε άριστα δίδων ταύτην τήν διαταγήν,—άλ
λά πρέπει νά έμποδ.'σητε τήν έκτέλεσιν της.

— Πώς τοϋτο;
< —. Όχι δμως, σταθήτε! Έχω άλλην καλλητέραν ι
δέαν. Θέλω χίλια δίστηλα διά τήν συμβουλήν μου.

_ Σοί τά δίδω· λέγε I
— Καί 379- δποϋ ή Έξοχότης σας μοζχρεωστει, γί

νονται 1 375, ή 1 400, διά νά μήν έχωμεν κλάσματα...
_ Τήν συμβουλήν σου, άνόητε, τήν συμβουλήν σου!
— Ιδού. —· Πρέπει νά νυμφευθήτε δ ίδιος τήν 

νέαν Καδαυάλην.
Ό Κόντης άνεπήδησεν άπό τής καθέδρας του απού

σας αύτήν τήν ιδέαν διότι νυμφευόμενος τήν Ίνές 
Περείραν, έλάμβανε διακόματα έπί τοϋ Δουκάτου τής 
Καδαυάλης, καί έγίνετο συγχρόνως δ πρώτος τών 
μεγιστάνων καί δ πλουσιώτερος τών αρχόντων τής 
Πορτογαλλίας.

—— Άσκάνιε, άνέκραξε μέ φωνήν τρέμουσαν αν

πειργασμένΟν είς τά παράσημα τών Βραγαντιδών. 
Κατά δέ τούς πλαγίους τοίχους, δύω πλατείας έστι- 
ας άνεχούσας κάτοπτρα Ένετικά μέ κορωνίδας ποι
κίλας καί ποικιλορρύθμους, έπεκόσμουν παντοΐα σι
νικά πιλουργήματα, τά τήν σήμερον ύπερόγκων πο- 

μ’ υπόδειξης τρόπον πώς νά πραγματοποιήσω αύτήν σοτήτων τιμώμενα, άλλοτε δ υπό τών Περτογάλλων 
-τήν έλπίδα, σ’ υπόσχομαι ίσόσταθμόν σου χρυσίον. 1 ευκόλως αποκτώμενα έξ αίτιας τή; μεγάλης τοϋ εμ-

— Δέχομαι τήν συμφωνίαν, είπεν δ Μακαρόνης. Έ
χω τήν ιδέαν μου καί θά τήν σκεφθώ.

— Καί άπεχαιρέτησε τήν Έξοχο τ ητά του διά 
νά παραδοθή είς τήν σπουδαίαν αύτήν ένασχόλησιν.

Άλλά, πριν κλείσωμεν τό κέφάλαιον τοϋτο, καλόν 
είναι νά είδοποιήσωμεν τόν άναγνώστην, οτι περί τά 
τέλη τής συνομιλίας τοϋ Καστελμελχώρου μετά τοϋ 
Κόντη είς τό άλσος τοϋ Απόλλωνος προέκυψεν δπί- 
σω τοϋ αγάλματος ή εύρεΐα προτομή τοϋ Βαλθάσαρ, 
δστις ώφελό μένος άπό τούς μακρούς κλάδους, τούς κα
λύπτοντας ύπότά φύλλα των τό μυθολογικόν σύμπλεγ
μα, έκρύβη είς τήν θέσιν ταύτην, καί έκεΐθεν ήκουσε 
τόν διάλογον. Παραιτηθείς δέ τής εύχαριστήσεως τοϋ 
νά ιδή τήν γυναΐκά του τήν έσπέραν έκείνην, έρρίφθη 
πρός τήν δδόν τής Λισαβώνος, κα! έστάθη μόνον έμπρός 
τοϋ οίκου τών Σουζιδών.

Θ'.
‘Η Δόνα Χψεένα.

Ή Δόνα Χιμένα καί ή νέα Ίνές Καδαυάλη ήσαν 
μόνα: είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοϋ Σουζικοϋ οίκου. 
Ή Εύγενής χήρα κρατούσα είς τάς χεΐράς της προ- 
σευχητάριον μέ χρυσάς πόρπας, διέκοπτεν ένίοτε τήν 
εύλαβή της άνάγνωσιν, καί έθαύμαζε τάς λεπτοτάτας 
μικρογραφίας δι’ ών χειρ άγνώστου μέν άλλ’ έπιτη- 
δειου ζωγράφου κατεκόσμησε τά πλατέα περιθώρια 
τοϋ βιβλίου. Ή δέ Ίνές έκέντα ζώνην άνάκροκον, 
έχουσαν τά διακριτικά τοϋ Βασκογκέλλου χρώματα. 
Καθημένη δέ παρά τό παράθυρον, έστρεφε συνεχώς πρός 
τήν αύλείαν πύλην, ής τά δγκώδη θυρώματα έχασκον 
άνοικτά είς τό πέρας αύλής έστρωμένης μέ πλάκας 
πυροποικίλου.

Ή αίθουσα οπού αί δύω αύται κυρίαι έκάθηντο, εί
χεν, ώς καί δλος δ οίκος, άρχαιοπρεπές τι καί ήγε- 
μονικόν, καί έφερε πανταχοϋ τόν τύπον τής ύπερη- 
φάνου οικογένειας, ήτις άνήγε τήν καταγωγήν της 
μέχρι τής Καρχηδονικής έπικρατήσεως, κα! προσα- 
ναβαίνουσα τούς αιώνας, συγκατέταττε μετά τών προ
γόνων της στρατηγούς Ίβηρας, ήγεμόνας Βισίγότθους, 
βασιλείς τής Καστιλλίας, τής Άραγωνίας καί τής 
Πορτογαλλίας. Πέριξ δ’ δλης τής αιθούσης έκρέματο 
είς τούς τοίχους σειρά τών σοβαρών οικογενειακών έκει- 
νων εικόνων, έφ’ ών οί ζωγράφοι τοΰ παλαιού Ισπα
νικού έργαστηρίου παράδοξον έπετύπουν καλλονής 
είδος. Έν τώ μέσω δέ καί άντικρυ τής θύρας ύφοϋτο 
τρόπαιον έκ διαφόρων οπλών συντεθημένον, δπου ή 
Επποτική λόγχη διεσταυροϋτο μετά τοϋ άκοντίου τών 
Αφρικανών, καί τοϋ κυρτοϋ άκινάκου τών Μαυριτα- 
νών τής Γρανάδας. Τών δέ τοίχων τά παραπετά
σματα, έκ κυανού 2ντα δέρματος τής Κορδόβης, 
είχον έπιτετυπωμένας γραφάς άγώνων, πανηγύρεων 
καί μαχών, καί ύπεράνω έκάστου τών παρ'στωμένων 
άνδρών, έφαίνετο έπιγεγραμμένος δ θυρεός καί τό 
όνομά τού. Διήρουν δέ τμηματηδόν τήν λαμπράν έ» 
πίστρωσιν ταύτην ήμικιόνια λαξευτά, φέροντα έναλ- 
λάξ, τά μέν τόν σταυρόν τοϋ Χριστού, τά δέ τόν έ-
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πορίου αυτών έκτάσεως. Μεγάλη δ’ όρειχαλκίνη λυχνία 
άνευ κρυστάλλων, καί τάπης της Βράγας μονόχρους 
μέν άλλά λαμπρές τήν βαφήν συνεπλήρουν τήν σο- 
βαράν σκευήν τής αιθούσης.

Ή δόνα Χιμένα άφήσασα τδ βιβλίον της, έθεώρει 
τήν Ίνές μέ φίλόστοργον βλέμμα μητρός.

— Τήν στιγμήν ταύτην, είπεν, ώς ουσα βέβαια 
οτι ci λογισμοί της άνταποκρίνονται πρδς τους τής 
Ίνές, ■—> τήν στιγμήν ταύτην εύρίσκονται πλησίον τής 
Αύτοϋ Μεγαλειότητος.

•—· Είθε νά τους δεχθή δ Βασιλεύς κατά τήν αξίαν 
των, είπεν ή νέα δειλώς. Καί ταπεινώσασα τήν φω
νήν έτι μάλλον, προσέθηκεν- — 'Ο §δν Σίμων θά γο- 
ητεύση τήν καρδίαν τής Αύτοϋ Μεγαλειότητος.

Ή δόνα Χιμένα τήν ήκουσε, καί μητρικόν μειδία
μα έφαίδρυνε τήν συνήθη κατήφειαν τοϋ προσώπου 
της.

— Ό δδν Σίμων; έπανέλαβε με σχήμα θωπευτι
κής αστειότητες.

—· Καί ό δδν Λουδοβίκος,προσέθηκεν άμέσως ή Ίνές, 
καί λεπτόν ερύθημα άνέβη εις τάς παρειάς της.

—· Ώ1 μή προσποιοϋ, θύγατερ, ύπέλαβεν ή Δόνα 
Χιμένα έμβριθώς καί μελαγχολικώς· έστω μετά 
θεόν ό πρώτος εις τήν καρδίαν σου, ώς τδ όνομά 
του απαντάται είς τά χείλη σου πρώτον. Έπεθύμουν 
νά σάς έβλεπα ήδη συνηνωμένους, διότι κατά παρα- 
χώρησιν θείαν όλεθρία βασιλεία διεδέχθη τής Πορ
τογαλλίας τήν ένδοξον καί εύδαίμονα έποχήν, καί Ο
σοι είσί νέοι άκόμη, θίλουσι βεβαίως ίδή καιρούς πλή
ρεις πικρίας. Σύ καν θά έχης διά νά σ’ ύπερασπί- 
ζηται καί νά σ’ άγαπα συζύγου βραχίονα καί καρδίαν.

— Ανδρεϊον βραχίονα, καί καρδίαν ένάρετον* εί
πεν ή Ίνές, έγείρουσα ύπερηφάνως τήν κεφαλήν. "Αν 
έλθή ή δυστυχία, δέν θά τήν φοβηθώ, κυρία.

— Τοιαύτη ήμην κ’ έγώ άλλοτε, ύπέλαβεν ή Δόνα 
Χιμένα. Ήγαπώμεθα ώς άγαπάσθε, παιδία μου, καθα- 
ρώς καί νομίμως. Ήμην εύτυχής τότε . . . εύτυχε- 
στάτη 1 . . . ’Αλλά τώρα, δ θεός μ’ άφήρπασε τδν 
εύγενή μου Καστελμελχώραν . . . είμαι χήρα . . . 
καί κλαίω!

Καί δάκρυα έπλήρωσαν τούς δφθαλμούς τής Χι- 
μένας. Άλλά μετ’ ού πολύ ύπερίσχυσε τής ψυχής 
της ή καρτερία, καί έξηκολούθησε μ’ εύσταθέστερον 
τόνον φωνής.

Μέχρι τοϋδε δ Μαρκέσιος Σαλδάνας, δ έξάδελφός 
μου τούς παρουσιάζει βεβαίως είς τδν βασιλέα. Καί όμως 
δέν ήξεύρω διατί τρέμω. Περί τοϋ χαρακτήρος τοϋ 
νέου ήγεμόνος τόσα άπαίσια λέγονται . . . καί δ Σί
μων είναι τόσον δρμητικός. . . .

— Μή φοβεΐσθε, μήτερ, περί αύτοϋ παντελώς, τήν 
διέκοφεν ή Ίνές. ‘Ορμητικός είναι βεβαίως, άλλά 
συγχρόνως είναι τόσον έγκαρδίως άφωσιωμένος είς 
τδν Δδν Άλφόνσον, τδν νόμιμον βασιλέα του 1 ‘Η καρ
δία μου, πιστεύσατε, δέν μέ άπατά. "Ας ύπάγωμεν 
νά τδν ίδώμεν έπιστρέφοντα ύπερήφανον καί εύδαί
μονα. . . .

Άλλά δέν συνεπλήρωσε τδν λόγον θανάσιμος δέ ώ
χρότης έπεχύθη είς τδ μέτωπον της, καί ή χειρ της 
αύτομάτως έτεθη είς τήν καρδίαν της, ώς διά νά κα- 
ταστείλη τούς παλμούς αύτής.

•— Ιδού έρχεται, έψιθύρισε.
Ή κόμισσα ήγέρθη άμέσως καί έκλινεν είς τδ 

παράθυρον.
Σιμών ό Βασκογκέλλος είχε διαδή τήν φλιάν τής 

αύλείας, καί διέτρεχε τήν αύλήν βραδέως, κεκυφώς, καί 
' '-λπισίαν άφώνον έξέφραζεν ή μορφή του. Σιωπώσαι

δ’ αί δύω κυριαι έρριψαν βλέμματα πρδς άλλήλας, καί ή 
μέν κόμισσα συνέστειλε τάς δφρΰς, ή δέ Ίνές συνάψα- 
σα τά; χεϊρας, ύψωσε τούς δφθαλμούς πρδς τδν ου
ρανόν. Μετά μιαν δέ στιγμήν ήνοίχθη ή θύρα, καί 
είσήλθεν ό Σίμων.

— Διατί τόσον ταχέως έπέστρεψας, Βασκογκέλλε; 
έρώτησε φυχρώς ή κόμισσα.

•—· Κυρία, άπεκριθη δ Σίμων μέ πεπνιγμένην φω
νήν, ένα μόνον υιόν έχετε τοϋ λοιπού, οστις νά ύπερα- 
σπισθή τών Σουζιδών τήν τιμήν. Έμέ δ Βασιλεύς μέ 
ώργίσθη.

Τής Χιμένας τδ πρόσωπον έγινεν αυστηρόν.
— Τώ όντι, είπεν, υιός μου θά είναι μόνον δστις 

διατηρήση σέβας καί άγάπην πρδς τδν ήγεμόνα του.
•— Μήτερ, δέν βλέπεις ότι πάσχει ; ’Ήρχισε λέ

γουσα ή Ίνές.
Άλλ’ ή κόμισσα μ’ έν νεϋμα χειρός τή έπέβαλε 

σιωπήν, καί έξηκολούθησε μέ φωνήν επίσημον.
■— Άπόντος τοϋ πρωτοτόκου Σούζα, έχω έγώ τδ 

δικαίωμα νά σέ ανακρίνω. Έγώ είμαι δ δικαστής σου. 
Είς τί έσφαλας, Σίμων Βασκογκέλλε;

Ό νεανίας συλλογισθείς έπ’ όλίγον, διηγήθη μετά 
ταΰτα τήν σκηνήν τήν παρά τήν πόλιν τής Άλκαντάρας, 
κολάζων οσον τδ δυνατόν τοΰ βασιλέως τδ σφάλμα. 
Αί δύω κυριαι τδν διέκοπτον μέ λύπης έπιφωνήματα 
καί έκπλήξεως- όταν δ’ έτελείωσεν, ή Ίνές λαβοϋσα 
τής Δόνας Χιμένας τήν χεϊρα,

■— Ήξευρα, είπεν, οτι δυστυχής μόνον ήτον.
Ό Σίμων έστρεφε πρδς αύτήν βλέμμα άφοσιώσεως 

καί εύγνωμοσύνης· ή δέ κόμισσα έσιώπα.
— Καί δ Καστελμελχώρας, έρώτησεν αίφνης,τι είπε;
— Ό άδελφός μου παρηκολούθησε τδν βασιλέα είς

τά άνάκτορα, άπήντησεν δ Σίμων.
—■ Ίσως έπραξε καλώς, είπε μεγαλοφώνως, άλλ’ ώς 

δμιλοΰσα καθ’ έαυτήν· — καί δμως, είς τήν ήλικίαν 
του, νά φιλήση τήν χεϊρα τοΰ άνθρώπου, οστις έξύδρισε 
τδν άδελφόν του I . . . .

— Άλλ’ δ άνθρωπος αύτδς είναι, κυρία, δ Βασιλεύς, 
είπεν δ Βασκογκέλλος.

•— Έχεις δίκαιον, καί άδικον έχω έγώ . . . άλλά 
σύ, Δδν Σίμων, δύνασαι νά συγχωρήσης τήν Μεγα- 
λειότητά του ; . . .

•— Νά συγχωρήσω τδν Βασιλέα ! ύπέλαβεν δ Βα
σκογκέλλος μετ’ έκπλήξεως, ήτις ύπέρ πάντα λόγον 
έξέφραζε τήν άπεριόριστον καί άδολον πίστιν του. — 
Νά συγχωρήσω τδν βασιλέα I Άλλ’έγώ, κυρία, τώ 
είμαι όλος άφωσιωμένος, άφωσιωμένος μέχρι θανάτου.

Ή Ίνές έθεώρει τδν νυμφίον της μετά θαυμασμοϋ, 
είς δέ τής κομίσσης τδ πρόσωπον έλαμψεν αίφνήδιος 
ένθουσιασμός.

— Ω I είσαι τώ όντι υιός μου 1 είπεν άνοίγουσα τάς 
άγκάλας. Πόσον δ Ιωάννης, δ σύζυγός μου, θά ύπερη- 
φανεύετο άν σέ ήκουεν 1

Ό Σίμων έρβίφθη είς τής μητρός του τδ στήθος. 
Ή δέ μνήμη τοΰ άποθανόντος πατρός του, έπικληθεϊ- 
σα έν μέσω τής νέας του θλίψεως, έμάλαξε τήν καρ
διάν του, καί δάκρυ άνέβρυσεν είς τούς οφθαλμούς του.

— Σενόρα, είπε πρδς τήν Ίνές άφ’ ού άνέστη. Τδ 
πρωί άκόμη είχα μέλλον εύρύ καί λαμπρόν, ή ζωή 
μοί έφερεν ύποσχέσεις πλούτου καί δόξης, καί ίσως 
ήμην άξιος νά σάς ζητήσω είς γάμον. Άπόψε δέ είμαι 
πτωχός, μέλλων νά ζήσω μακράν τής αύλής άφανώς 
καί άσκόπως. Είμαι δέ καί έτι δλιγώτερον τούτου, διότι 
ώμωσα όρκον, καί δί έμέ ήγγικεν ή στιγμή τοΰ κιν
δύνου. ·— Ύπεσχέθητε νά νυμφευθήτε λαμπδν μεγι

στάνα, καί δ πτωχός καί άσημος έγώ δέν θά ωφεληθώ 
άνάνδρως άπδ τήν ύπόσχεσίν σας έκείνην.

Μετ’ αύτάς τάς λέξεις διεκόπη δ Βασκογκέλλος, 
καί αισθανόμενος τάς δυνάμεις του έκλιπούσας, έστη- 
ρίχθη είς τήν καθέδραν, περιμένων τήν άπόκρισιν 
τής Ίνές.

— ΚυρίαI μήτερ! άνέκραξεν αυτή μέ φωνήν πνι- 
γομένην άπδ τά δάκρυα· τδν ήκούσατε I . . . . Τόσον 
λοιπόν μέ περιφρονεϊς, Βασκογκέλλε ; Τί έπραξα διά 
νά μέ καθύβρισης; . . . Ώ 1 έγνώριζα έγώ ποϊον ήν 
τδ λαμπρόν αυτό μέλλον δποΰ μέ λέγεις ; Καί άν ποτέ 
τδ ένεθυμούμην, δί άλλον τδ ένεθυμούμην καί όχι διά 
σέ άρα; 'Ώ! ομιλήσατε τον, κυρία. Είπέτε τον ότι 
είναι άδικος καί σκληρός.Είπέτε τον οτι άν ήθελε ν’ άρνη- 
θή τήν χεϊρά μου,έπρεπε χθές νά τό είπή, όχι σήμερον. 
Ότι σήμερον, όταν τδν βλέπω πάσχοντα, έχω τδ δι
καίωμα ν’ άποποιηθώ τήν άπόδοσιν τής ύποσχέσεώς του, 
τδ δικαίωμα νά μείνω καί χωρίς νά θέλη μνηστή του 1

Ή Ίνές ταΰτα λέγουσα έγονάτισε καί έσφιγγε τάς 
χεϊρας τής κομίσσης, ήτις έθεώρει άλλεπαλλήλως καί 
τήν νέαν κόρην καί τδν Σίμονα, άφωνον, ένδίδοντα 
είς τήν ταραχήν τής ψυχικής συγκινήσεως, καί σχεδόν 
λειποψυχοΰντα.

— Έπλάσθητε δ είς διά τδν άλλον, είπε τέλος. —— 
Ίνές, άγαπητή κόρη, σ’ εύχαριστώ. Πρδ καιροΰ ή καρ
δία μου δέν ήσθάνθη τοιαύτην χαράν. Κσεί σύ, Βασκογ
κέλλε, ευχαρίστησε τδν θεόν, διότι μεγάλην παρη
γοριάν σοί έστειλε.

Ό Σίμων, ούτινος ή καρδία, άν δέν διεφλέγετο άπδ 
τδ όξύ καί θυελλώδες αίσθημα, τδ καλούμενου έρωτα, 
ήν όμως πλήρης αίθριας καί ειλικρινούς άγάπης πρδς 
τήν γυναίκα ήτις τδν έξελέξατο μεταξύ όλων, πρδς 
έκείνην ήν άνέλαβε νά συνοδεύση καί νά προστατεύση 
έπί τής γής, πλησιάσας έφίλησε τήν χεϊρα τής Ίνές. 
Αυτή δέ κατ’ άρχάς μέν έφάνη παροργισμένη, άλλ’ έ
πειτα μειδιάσασα διά τών δακρύων της, έκρυψε τδ έρύ- 
θημά της είς τδ στήθος τής δόνας Χιμένας.

— Πρέπει νά σπεύσωμεν, τέκνα μου, είπεν αότη. 
Αί κακαί ήμέραι δί ήμάς ήρχισαν, καί τίς ήξεύρει 
όποϊα προσκόμματα δύναται ν’ άπαντήση μετά ταΰτα 
ή ίνωσίς σας. Αύριον πρέπει νά νυμφευθήτε.

-— Αυρών! έπανέλαβεν ή Ίνές ώς τρομάξασα,
·— Αίίριον! άνέκραξεν ό Βασκογκέλλος έκτδς έαυτοϋ.
— Αίίριον δέν θά είναι πλέον καιρός I είπεν όπίσω 

του φωνή τραχεία καί ισχυρά.
Αί δύω κυριαι έξεφώνισαν έντρομοι, δ δέ Βασκο

γκέλλος μεταστραφείς, έφερε τήν χεϊρά του είς τοΰ 
ξίφους του τήν λαβήν. -—’Ορθός, άκίνητος, ί'στατο δ 

• Βαλθάσαρ είς τήν ουδόν τής αιθούσης.
— Σύ έδώ, άνέκραξεν δ Σίμων αναγνώρισα; αύτδν 

άμέσως. Τί τρέχει;
•— Τρέχει, άπεκριθη τεθλιμμένος ό Βαλθάσαρ, ότι 

σάς έπρόδοσα, καί ότι τώρα θέλω νά προσπαθήσω νά 
σάς σώσω. “Επειτα δέ, μέ φονεύετε άν θέλητε.

— Τίς είναι αύτδς καί τί εννοεί; έρώτησεν ή κό
μισσα.

— Κυρία, είπεν δ Βασκογκέλλος. Σάς έξεμυστη- 
ρεύθην ποτέ ότι έπί τής νεκρώσιμου κλίνης τοϋ πατρός 
μου είχα όμώσει ίερδν όρκον, άλλά τδν σκοπόν τοΰ 
όρκου, σάς είπα ότι δέν είναι δυνατόν νά τδν μάθητε. 
Χθές άκόμη ήν δ άνθρωπος αύτδς πρδς έμέ ξένος. 
Άλλ’ έκτοτε, εύγνωμονών διότι μικρόν τδν ωφέλησα, 
αύτδς μ’ έσωσε τήν ζωήν. Ό,τι έχει νά μέ είπή είναι 
πρδς πάντας άπόρβητον.

Ή Κόμισσα λαβοΰσα τότε έκ της χειρός τήν Ίνές,

διευθύνθη πρδς τήν θύραν, άλλά, πριν ή έξέλθη, με- 
ταστραφεϊσα,

— Παρακαλώ τδν θεόν, Βασκογκέλλε, είπε, νά 
εύοδώση τούς σκοπούς σου, διότι οί σκοποί σου είσίν 
άναμφιβόλως σκοποί πιστού υπηκόου.

— Δί όνομα τοϋ θεοΰ, έρώτησεν δ Σίμων τδν Βαλ
θάσαρ αμα έμεινον μόνοι- — Τί συνέβη ;

— Σάς τδ είπα, άπεκριθη αύτδς. Ό Κόντης γνω
ρίζει τά πάντα, καί έξ αιτίας μου τά έγνώρισεν. Ή- 
ξεύρει ότι είσθε ό άρχηγός μας, ότι Σεϊς τδν εξυβρί
σατε χθές. Καί άν έγνώριζα καί άλλα άκόμη, ήθε
λε τά ήξεύρει κ’ έκεϊνα.

— Καί τί σέ παρεκίνησε νά μέ προδώσης;
—- ‘Η σύμπτωσις, καί ή επιθυμία τοΰ νά. σάς φα

νώ χρήσιμος. Έξέλαβα τον άδελφόν σας, τδν κόμητα 
Καστελμελχώραν άντί ύμών, καί τδν ώμίλησα ώς 
άν ήσθε δ ίδιος. ‘Ο Κόμης είναι πονηρότερος μου, καί 
μέ άφησε νά δμιλώ, — ώστε τά είπα ολα.

■—· Λυπηρόν είναι, — όμως άπδ τδν Καστελμελχώ- 
ραν, φίλε μου, ώς τδν Κόντην υπάρχει μεγάλη ά- 
πόστασις, είπεν δ Σίμων μετά πεποιθήσεως.

— Όση, αγαπητέ κύριε, άπδ τδ στόμα μου είς 
τδ αυτών σας τώρα.

■— Πώς; τολμάς νά είπής. . .
•—· “Ω! έκαμε πρώτον τάς συμφωνίας του. Δέν θά 

σάς φονεύσουν, δδν Σίμων. Ό άδελφός σας έλαβε 
τήν ύπόσχεσίν ότι μόνον θά σάς εξορίσουν.

—· Ή ψεύδεσαι ή άπατάσαι, Βαλθάσαρ. ’Ανοησία 
μου είναι καί νά σέ άκούω.

— Καί δμως θά μέάκούσητε,εύγενέστατε κύριε Βασ
κογκέλλε, είπεν δ Βαλθάσαρ, τοποθετούμενος μεταξύ 
αύτοΰ καί τής θύρας. Καί τήν βίαν αν έπρεπε νά μετα- 
χειρισθώ, θά διορθώσω τδ κακόν άφ’ ού τδ έπέφερα.

‘Ο Σίμων άναγκασθεΐς νά ένδώση, έκάθησεν. ‘Ο δέ 
Βαλθάσαρ ήλθε καί έστάθη έμπρός του,

— Έχετε σκοπόν νά τήν νυμφευθήτε τήν ώραι'αν 
έκείνην κόρην, ήτις πρδ όλίγου έκάθητο έδώ δπου τώ
ρα κάθησθε, δέν είναι άληθές; είπε δειλώς καί σχε
δόν κρυφίως. —· Τώ όντι τοιαύτη γυνή άνήκει είς 
τοιοϋτον άνδρα. Τδ καθαρόν μέτωπόν της κατοπτρίζει 
τήν καθαρότητα τής Ψυχής της, καί ή προσηνής τοΰ 
βλέμματός της υπερηφάνεια έξηγεϊ τάς εύγενεϊς άρετάς 
τής καρδίας της. Τήν ύπεραγαπώ, δδν Σίμων, διότι τήν 
έξελέξατε, καί δίδω δλην μου τήν ζωήν, άν ήμπορώ 
νά εμποδίσω νά χύσουν καί έν μόνον δάκρυ οι μέ- 
λανες έκεϊνοι δφθαλμοί, οίτινες πρδ όλίγου σάς έθε- 
ώρουν τόσον περιπαθώς.

— Έχεις ένθουσιασμδν! είπεν μειδιών δ Βασκογ- 
κέλλος.

•— Παραφροσύνην μάλλον είπέτε. Άπδ χθές πολ
λάκις τδ έσυλλογίσθην, αύθέντα, δ ίδιος. Άλλά τί νά 
γίνη, Σάς άγαπώ ώς νά είσθε συγχρόνως καί κύριος 
καί υιός μου. . . Καί δ άδελφός σας έμειδία δταν τδν 
έξέλαβα άντί ύμών, καί τω έξέφραζα τήν άφοσίωσιν 
μου . . . μή μειδιάτε πλέον, δδν Σίμων. Δέν πρέπει 
νά όμοιάζητε έκεϊνον τδν άνθρωπον.

—· Τω όντι άς δμιλήσωμεν έμβριθώς, είπεν δ νεα
νίας, καί περί τοΰ άδελφοΰ μου έκφράζου μέ τδ άνή- 
κον σέβας.

— Άμέσως τώρα πάλιν δμιλοϋμεν περί τοΰ άδελ
φοΰ σας. Ήδη δέ πρόκειται περί τής Δόνας Ινές Κα- 
δαυάλης, ήτις μετ’ όλίγας ώρας, ήτις ίσως ταχύτε
ρα, σάς αρπάζεται.

•—< Αρπάζεται ή Ίνές! άνέκραξεν ώχοιών δ Σί
μων. Παράφρονα θέλεις νά μέ ίδήο; . . Βαλθάσαρ, σέ 
ορκίζω, δμιλησε.
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— Δέν ύποπτεύετε τί μέ μένει να σας είπώ; Ό 
άδελφός σας, τήν άγαπά καί έκεΐνος, ή μάλλον έπο- 
φθαλμεοί είς τον άπέραντον πλοΰτόν της.

— *0 αδελφές μου! υιός τοϋ Σούζα;. . . άδόνατον.
—· Και ώς άμοιβήν τής προδοσίας του, έξηκολού- 

θησεν δ Βαλθάσαρ βραδέως, ό Κέντης τώ ύπεσχέ
θη διαταγήν βασιλικήν, παραδίδουσαν είς αύτδν τήν 
κληρονόμον τών Καδαυάλων. Ήμην παρών είς τήν 
διαπραγμάτευσιν.

— Σύ . . . τά ειδας, σύ, τά ήχουσας ταΰτα;
— Καί τά ηχούσα, καί τά είδα.
‘Ως έμβρόντητος έμεινεν δ Βασκογκέλλος· και ή

θελε μέν νά θεωρή τδν άδελφόν του άθώον, άλλά 
τδν κατεθορύβει ή πεποίθησις μεθ’ ής δ Βαλθάσαρ 
ώμίλει.

— Καί τώρα, έπανέλαβεν ουτος, χρονοτριβή δέν 
χρειάζεται. Όταν θά έλθουν οί έκ μέρους τοϋ Βα- 
σιλέως, πρέπει νά μήν ευρουν έδώ πλέον τήν Ίνές 
Καδαυάλην, άλλά τήν Ίνές Βασχογκέλλην Ύ Κα- 
δαυάλην, τήν σύζυγόν σας.

—· Σέ πιστεύω, βιάζομαι νά σέ πιστεύσω, είπεν δ 
Σιμών, κλινών τήν κεφαλήν· διέτι ή συμβουλή αυτή 
είναι συμβουλή φίλου. . . *Ω Καστελμελχώρα, Καστελ
μελχώρα.

— Καιρός δέν είναι στεναγμών, αύθέντα. Δέξα τώ 
θεφ, έχετε άρχετήν έργασιαν. Άμέσως μετά τδν γά
μον πρέπει νά φύγητε.

— Διά τί πάλιν τοϋτο;
•— Δέν σας είπα οτι δ αδελφές σας έν τή μαχρο- 

Ουμίφ του έλαβεν έναντίον σας ένταλμα έξορίας; Πώς 
δέ οί ύπηρέται τοϋ Κέντη έχτελοϋσι τάς τοιαύτας δι- 
αταγάς, τδ ήξεύρετε. Θά σας συλλάβουν, χαί ώς χα- 
τάδιχον θά σας φέρουν είς τά χτήματά σας.

— Καί όμως πρέπει νά μείνω είς τήν Λισαβώνα, 
οπού έχω χρέος νά έχπληρώσω. "Έχεις δίκαιον, Βαλ
θάσαρ, Σ’ εύχαριστώ . . . Ό θεδς νά συγχωρήση τδν 
άδελφέν μου.

Μίαν ώραν μετά τήν συνέντευξιν ταύτην, δ οίκος τών 
Σουζών ήν ολος είς κίνησιν. Ό Σίμων χωρίς νά δη- 
λώση είς τήν μητέρα του τήν αίσχράν διαγωγήν τού 
Καστελμελχώρου, τή είπε μένον, οτι προσεχής κίν
δυνος τδν έπαπειλεϊ αύτδν, καί οτι έπρεπε νά τε- 
λεσθή δ γάμος άμέσως· καί τούτου εύλογοφανή είχε 
πρέφασιν τδ δυστυχές συνάντημα τής Άλκανταρίας 
πύλης, χαί τήν άνέητον τοΰ Βασιλέως παραφοράν. Η 
’ίνές συγχατένευσε, χαί αί δπαδοί της, άν χαί έκπλα- 
γεϊσαι διά τήν αίφνηδίαν ταύτην άπόφασιν, πάρε- 
σκεύαζον δμως μετά σπουδής τήν στολήν της. 'Η δέ 
κέμισσα, δ Βαλθάσαρ, δ Βασκογκέλλος, και τις ίερεύς 
μεταπεμφθείς άπδ τδ μοναστήριον τής Παναγίας 
τής Κεχαριτωμένης περιέμενον τήν νεάνιδα, 
καί τά πάντα ήσαν έτοιμα διά τήν τελετήν.

Τέλος έφάνη καί αύτή, άλλ’ ωχρά, καί τέσον τε- 
ταραγμένη, ώστε ή θαλαμηπόλος της μέλις τήν ύ- 
πεστήριζε. Προσελθουσα δ’ή κέμισσα, τήν έλαβεν έκ 
τής χειρός καί τήν έφερε πρδς τδ προσκυνητήριον, 
οπού καί δ Σίμων έλθών έγονάτίσε πλησίον της. Ό 
δε ίερεύς ένεδύθη τά άμφια.

Άλλά κατ’ αύτήν τήν στιγμήν μέγας Θέρυβος ή- 
κούσθη είς τήν αύλήν, καί διά μιας πλήθος ιππέων 
ώρμησεν είς αύτήν.

— Ταχύνατε, πάτερ, είπεν δ Σίμων.
— Καιρός δέν είναι πλέον, είπεν δ Βαλθάσαρ. 

Πρέπει νά φύγητε.
— Πώς; καί νά τήν άφήσω έδώ, άπροστάτευτον; . -. 

ποτέ! ·

■— Νά φύγητε, σας λέγω. Ο! ύπηρέται τοϋ Κέν
τη άναβα ίνουσιν, έφθασαν,

— Άς έλθουν, έκράξεν δ νεανίας έλκων τδ ξίφος 
του.

Κατ’ αύτήν δέ τήν στιγμήν ή Ούρα τής αιθούσης 
έκρούσθη μέ δύναμιν.

— Υπάρχει άλλη έξοδος; έρώτησε τήν κόμισσαν δ 
Βαλθάσαρ.

— 'Η κεκρυμμένη έκείνη θύρα πρδς τδν κήπον 
κάτω.

— Νά φύγητε 1 έπανέλαβεν δ Βαλθάσαρ καί πάλιν.
Καί άρπάσας τδν Σίμωνα, άν καί άνθιστάμενον, είς 

τάς άγκάλας του, έφυγε μετ’ αύτοϋ.
Τέτε διέταξεν ή κέμισσα, καί ή θαλαμηπέλος τής 

Ίνές ήνοιξε τήν θύραν. Είσήλθε δέ δ ’Εμμανουήλ 
’Αντουνέζος, άξιωματικδς τών βασιλικών περιπόλων, 
συνοδευόμενος ύπδ τών ιππέων του, καί περισκοπήσας 
τήν αίθουσαν, έφάνη ίσχυρώς δυσαρεστούμενος οτι δέν 
είδε τδν Βασκογκέλλον. Ευρε δέ μόνην τήν Ίνές 
λειποθυμοΰσαν, τδν ιερέα τής Παναγίας τής Κεχαρι- 
τωμένης, και τήν Δόναν Χίμέναν.

— Τί έπιθυμεϊτε ; έρώτησεν αυτή, άναλαβοϋσα τδ 
υπεροπτικόν καί άτρέμητον ήθος της.

— Φέρομεν διαταγήν τής Αύτοϋ Μεγαλειέτητος 
τοΰ Βασιλέως, άπήντησεν δ Αντουνέζος, άναπτύσσων 
περγαμηνδν ένσφράγιστον διά τής ιδιαιτέρας σφραγιδος 
Άλφόνσου τοΰ ΣΤ’, (α).

— Άν ύπάρχη τόπος οπού ή θέλησις τής Μεγαλειό- 
τητές του νά θεωρήται ώς ίερδς νόμος, ουτος είναι δ 
οίκος τών Σούζων. ’Ενεργήσατε τά χρέη σας, κύριε.

Ό Αντουνέζος καί οί ίππεΐς έμεινον άποροΰντες.
·—· Κυρία, έπανέλαβε διστάζων, πρόκειται περί τοΰ 

υίοϋ σας, δδν Σίμωνος Βασκογκέλλου . . . διάταγμα 
έξορίας ...

— Ό υιός μου δέν είναι έδώ, κύριε.
—· Μας έπρόλαβον, έψιθόρισεν δ Αντουνέζος, καί 

άναλαβών ύπδ πεισμονής τήν προπέτειαν, ήν είχε 
καταστείλει έπί μικρόν τής κομίσσης ή παρουσία, έκά- 
λυψε τήν κεφαλήν του καί έκάθησεν.

Ό ίερεύς περιεποιεϊτο τήν Ίνές, άναλαμβάνουσαν 
κατ’ δλίγον.

— Κύριε, είπεν ή κέμισσα μετά περιφρονητικής 
ήρεμίας· είς τήν οικίαν τοϋ μακαρίτου άνδρές μου ύ- 
πάρχουσι περισσότεροι ύπηρέται άφ’ οσους χρειάζον
ται διά νά σας βιάσουν νά σταθήτε άσκεπής καί δρ- 
θδς έμπρδς είς τήν χήραν του· άλλά σας σέβομαι ώς 
διαγγελέα Βασιλικής διαταγής, διά τοϋτο άντί νά σας 
διώξω, υποχωρώ ή ίδια.

Καί λαβοϋσα έκ τής χειρός τήν Ίνές, κλονουμέ- 
νην άκέμη καί στηριζομένην έπί τοϋ ίερέως, διέβη 
μετ’αύτής τήν αίθουσαν. ‘Ο δ’Αντουνέζος περιέμεινε 
μέχρις οτου έφθασαν είς τήν θύραν. Άλλά τέτε, πριν 
ή έξέλθη ή κόμισσα, έγερθείς καί άποκαλυφθείς, έ- 
χαιρέτησε μετ’ ειρωνικής ταπεινέτητος.

__ Έγώ, είπε, νά λησμονήσω τά χρέη άνδρδς πρδς
ύμας, εύγενής κυρία; άπαγε ! Άλλά περιμείνατε, σας 
καθικετεύω· καί έπειδή τόσον βαθύ έπαγγέλλεσθε σέ
βας πρδς τάς διαταγάς τής Αύτοϋ Μεγαλειέτητος, εύ- 
δοκίσετε ν’ άναγνώσητε καί αύτήν.

(άκολουθεϊ.)

(α) Τηι σφραγίδα τοϊ κράτοος &ν βίχεν άκσμΐ) τστί ό ’Αλ

ί οένοο;, άλλ’ ή (χήτη: τεν, ή ίντιβασιλοσσα.
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