
Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΤΟΓ ΚΑΡΙΓΑΙΑΧΟΪ

Ή έκκλησία τοϋ Καριγλιάνου έσήμανεν ήδη εσπερι
νόν ί λαός συνήρχετο είς α&τήν, αί δέ θύραι τών χα
λυβών ήσαν αύθις κεχλεισμέναι. Κατ’ αυτήν τήν ώραν, 
οί πατέρες, έπιστρέφοντες άπό τά; εργασίας των, έχό 
ρευον τά τέκνα αύτών έπί τών γονάτων των, περιμέ- 
νοντες τό δεΐπνον.

Έν μια τών μικρότερων οικιών τοϋ χωρίου, νέος άνήρ 
μετά νέας γυναικός, έκάθηντο έμπροσθεν τραπέζης, 
έψ’ή; ήτο τό δεΐπνον παρατεθειμένο-', πλήν δεν έτρω- 
γον, αλλά δάκρυα πολλά έρρεον είς τάς παρειάς τής 
νέας γυναικός.

— Μαργαρίτα, εΐπεν αίφνης δ σύζυγοο λαβόμενος 
νής χειρδς αύτής, άν κλαίης ουτω, πώς θέλεις νά έχω

γενναιότητα;
— ’Αληθώς,. Πέτρε, οί δανεισταΐ δέν τρέφονται μέ 

δάκρυα.
— Μας μένει ακόμη, γυναι, εις ολόκληρος μην· τις 

οιδε! ίσως παρουσιασθώσι καλαι περιστάσεις. ’Ιδού αί 
ταραχαί της Νεαπόλεως έπαυσαν ό Μαζανιήλ έφονεύ- 

οί δπαδοί του έτράπησαν είς φυγήν τό έμπόριον θά
^ΡΧ'®7) ίσως· ήμεΐς δέ δυνάμεθα νά πωλήσωμεν τό έ- 
ριον τών προβάτων μας.

Ή Μαργαρίτα χαριέντως ανύψωσε τήν κεφαλήν ΐδοΰ-

σα δέ οτι ό σύζυγός της τήν έθεώρει, καί ΰπομειδιάσα- 
σα δλίγον, τώ άπεκρίθη.

— Ό θεός ας σέ άκούση, φίλε.
— Φέρε, άπεκρίθη έκεϊνος συμπαθητική τή φωνή, 

τήν χεϊρά σου είς τήν ίδικήν μου, Μαργαρίτα’ έσο δέ 
γυνή αληθής, χαρίεσσα καί καρτερόψυχος είς τάς θλί
ψεις. ‘Ο θεός είναι άγαθός πρόςήμάς· διότι μέχρι τοϋδε 
μας διεφΰλαξεν άπό στερήσεις καί άσθένειαν. Φέρε έδώ 
τό τέκνον μας.

'Η νέα γυνή έσηκώθη ζωηοώς διέβη είς προσεχές τι 
δωμάτιον, καί έπανήλθε σχεδόν πάραυτα, κρατοϋσα είς 
τους βραχίονας τριετές περίπου κοράσιο/.

— Καθήσατε άμφότεροι πλησίον μου, εΐπεν ό Πέ
τρος· όταν σάς βλέπω, λαμβάνω θάρρος, και αισθάνο
μαι οτι σάς αγαπώ πολύ, διότι καί σείς πάσχετε. "Οταν 
κοπιάζω, τό κάμνω διά νά ήσθε σΰ καί τό τέκνον σου 
εύτυχεΐς. j

Ή Μαργαρίτα, κατανυχθεΐσα, ένηγκαλίσθη τόν σύ
ζυγόν της. ,

— Είσαι άγαθός ώς άγιος, Πέτρε μου, τώ είπε, και 
έπεθύμουν νά ύπέφερον έξ μήνας, διά νά έξαγοράσω 
μίαν τών οδυνηρών ώρών σου.

'Ο Θεός έθεσίν είς τάς στοργάς τής οικογένειας, τήν 
παρηγοριάν όλων τών συμφορών. Η Μαργαρίτα και ό 
Πέτρος ήσαν πολύ έλιγώτερον αξιολύπητοι, αισθανόμε
νοι πόσον πολύτιμος ήτον ό είς διά τόν άλλον. Μυχαί 
άπλαϊ καί άγαπώμεναι, εύκόλως έπαρηγοροϋντο είς τήν 
δυστυχίαν διά τής στοργής.
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στρατιώτα: ήθελον άναμφιβόλως αναχωρήσει •ήν αυτήν 
ημέραν άπό τό Καοιγλιάνον, καί δτι τότε ήδύνατο α
σφαλώς νά διαφυγή Άλλ’ οί στρατιώται δέν άνεχέά- 
ρησαν· δθεν πάραυτα έννόησεν δτι έπεμοθησαν εις τό 
χωρίον ώς κατασκοπικόν άπόσπασμα πρός αναχαί
τιση» τών φυγάδων. Ό Πέτρος ύπεχρεώθη λοιπόν νά 
φυλάττη τόν ξένον του.

Αί ήμέραι παρήρχοντο χωρίς νά βελτι ,ιθή ή κατά, 
στάσις τών δύο συζύγων. 'Η παρουσία τ-ύ ξένου τοΐς 
έπροξένει έπαύξησιν εξόδων, ή όποια έτά/ζνε τόν όλε
θρόν των. ’Εν τούτοις ό Πέτρος ουδέ μίαν στιγμήν έ- 
σκέφθη πώς νά άπαλλαχθή άπό τό νέον τούτο φορτίο» 
ύποχοεών τόν φυγάδα νά φύγη τής οικίας του·' έγνώρι- 
ζε καλώς δτι ήτον προωρισμένος εις βέβαιον θάνατον, 
Άν δέ καί ήτον επαχθής πρός αυτόν δ ξένος, ον ό 
θεός τώ έπεμψε, τόν έφύλαςε μ’ δλα ταύτα χωρίς ου
δέ νά γογγύση, ούδέ νά κάμη τι φανερόν.

Ή Μαργαρίτα έσιώπα επίσης, πλήν μέ περισσότε
ρον αγώνα. 'Η ψυχή της δλιγώτερον πεπαιδευμένη, δυ· 
σκολώτερον κατελάμδανε τάς γενναίας αφοσιώσεις. "Ο
ταν τό έσπέρας συνηθροιζοντο εις τό παρ’ αυτής παρα
σκευασμένου λιτόν δεΐπνον, τό βλέμμα της έπροσηλό- 
νετο επί τοϋ φυγάδος- καταπληττομένη διά τήν πεινά» 
του ήρίθμει μίαν πρός μίαν τάς ενθέσεις του, καί ή- 
σθάνετο ύπόκουφον άλαζονιαν διά τήν φιλοξενίαν, ήν 
τω είχε δώσει. Άλλ’ άν τήν στιγμήν ταύτην οί όφθαλ- 
μοί της συνηπαντώτο μέ τού; ϊοϋ Πέτρου, έχαμήλονε 
τήν κεφαλήν έρυθριώσα, διότι ήσχύνετο διά τόν εγωι
σμόν, οστις είχε διαπεράσει τήν ψυχήν της.

Ό δέ φυγάς ούτος ήτον άνθρωπος σκυθρωπός, δλί· 
γα λάλων, καί έφαίνετο ασχολούμενος εις πράγματι 
ανώτερα τής ζωής τών κοινών ανθρώπων ή ευγνωμο
σύνη του δέν έξεφράζετό ποτέ είμή διά χειρονομίας ή 
βλέμματος. Συχνάκις, κεκλιμένος έπί τής τραπέζη; 
καί διά τής μιας τών χειρών στηριζων τό μέτωπον, διέ
γραφε·/ έμπροσθέν του διά τοϋ δακτύλου αφανείς εικό
νας, ων έφαίνετο ζητών τάς μορφάς καί τήν θέσιν. '11 
δνειροπόλησίς του όμως δέν περιείχε τ! άνήσυχον, του
ναντίον ήτον εύγενής, γαλή'ίος καί διαγελαστική. Έ- 
χαίρετο βλέπων δτι τό παρελθόν, προξενήσαν έπί τον 
νέου άκόμη μετώπου του πλατείας ρυτίδας, δέν τω εί
χεν άοήσει ποσώς ελέγχους τής συνειδήσεως· καί δ« 
άν τά χείλη του έμενον κεκλεισμένα, τούτο δέν προήρ- 
χετο άπό κρυψίνοιαν, άλλ’ έκ τοϋ δτι έκλειεν εις τή» 
καρδίαν του πολλά τών πραγμάτων εκείνων, τά όποΐι 
άδυνβτει δ λόγος νά έκφραση.

Άφοϋ δλην τήν ήμέραν δ φυγάς διέτριβεν εις τό κϊ· 
ταφύγιόν του, ώς ήδη ειπομεν, έξήρχετο πρός ιό έ
σπέρας διά νά συγγευθή μετά τής οικογένειας. ‘Ημέ
ραν τινα, καθ’ ήν απαντες εύρίσκοντο εις τήν τράπεζαν 
ήκουσαν τήν θύραν κρουομένην. Ό Πέτρο; έσπευσε νί 
παρατηρήση διά φεγγίτου τίνος κειμένου άνωθεν τή: 
φλοιάς.

— Ό Πεδρίλλος είνε! έκραξεν, έπανελθών. Γρή
γορα, κύριε, έπιστρέψατε εις τό καταφύγιό·/ σας!1 
άνθρωπος ούτος είναι φιλάργυρος καί μοχθηρός- άν σ« 
ί5ΪΙ. τό παν άπόλλυται

Ό ξένος έφυγεν ή δέ Μαργαρίτα τρέμουσα, υπήγε νί 
άνοιξη τήν θύραν εις τόν Πεδρίλλον, δστις έξηκολοό 
θει νά κτυπά.

— Νομίζω δτι δέν θέλετε νά μέ δεχθήτε, είπεν 
γέρων τοκογλύφος, εΐσελθών καί ριψας περί έαυτ: 

βλέμμα έταστικόν.
— Διατί; κύριε Πεδρίλλε.
— Τό διατί ήξεύρετε ίσως κάλλιο·/ έμοϋ, Πε'τρι

Καί όμως ή χατάστασίς των ήτον οικτροτάτη. Ήσαν 
συνεζευγμένοι πρό τεσσάρων ετών τά πάντα τό πρώ
τον τοις άπέβησαν κατ'ευχήν, άλλ’ έν τώ διαστήματι 
των δύο τελευταίων έτών, παντοΐαι τοϊς ουνέβησαν συμ· 
φοραί. Οι καρποί ειχον άφανιοθή άπό τήν χάλαζαν τά 
πρόβατα ειχον εξολοθρευτή άπό τήν ασθένειαν· διά 
περισσοτέραν δέ δυστυχίαν, αί ταραχα! τής Νεαπόλεως 
έπελθοϋσα: τούς εμπόδισαν νά πωλήσωσι τούς καρπούς 
των. Πιεζόμενοι ύπδ τής ανάγκης, άπευθύνθησαν εις 
τοκιστήν τινα, οστις τοις έδάνεισε μέ υπέρμετρους τό
κους· άλλά μή δυνάμενοι νά άποδώσωσι τούς τόκους 
κατά τήν προθεσμίαν, άνανέωσαν τά δάνειά των, καί 
ώς έκ τούτου τά χρέη των τοσοϋτον ηύξήνθησαν, ώστε 
καθ’ ήν στιγμήν άρχεται ή διήγησις αυτή, δέν τοΐς έ
μεινε πλέον ούδέν μέσον διά νά άπαλλαχθώσιν από τόν 
όλεθρόν οστις τούς έπαπείλει.
• ’Εντούτοις ή παρουσία τής μικρά; των Λαύρας έφε- 
ρεν αντιπερισπασμόν τινα εις τήν αθλιότητα των δύο 
συζύγων ή νύξ έπήλθε καί ήρχισαν νά δειπνώσιν, οτε 
άνοιχθείσης τής θύρας, ξένος τις άτάκτως ένδεδυμένος, 
και κεκονισμένος, εισήλθε κατεσπευσμένοι; βήμασιν 
εις τήν καλύβην. Εις τήν άπροσδόκητον ταύτην έμ- 
φάνισιν, ή Μαργαρίτα άφησε κραυγήν τινα, δ δέ Πέ
τρος άνηγέρθη σχεδόν ώς έμβρόντητος.

— Τί θέλετε; είπεν άποτόμως εις τον άγνωστον. 
’Αλλ’ έκεΐνος έθεώρει πέριξ αύτοϋ μέ δμμα ύποπτον. 

Τέλος έπροχώρησε προ: τήν τράπεζαν, πλησίον τής 
οποίας έκάθηντο οί χωρικοί και ένθαρβυνθε'ις άπό τό 
γλυκύ πρόσωπον τής γυναικός καί τήν παρουσίαν του 
παιδιού.

— Είμαι φυγάς άπό τήν Νεάπολιν, είπε, καί ζητώ 
άσυλον.

Ό Πέτρος άπεκαλύφθη, ή δέ Μαργαρίτα ήγέρθη 
μέ φροντίδα πλήρη συμπάθειας καί σεβασμού.

— Καλώς ώρισας, είπον δμοΰ πρός τόν ξένον, δει 
κνύοντες αύτώ έδραν τινά πλησίον αύτών.

"Ολα ταϋτα ταχέως παρήλθον καί μετά τοσαύτης 
άφελείας, ώς νά συνέβαινον ταϋτα καθημερινώς.

Δέν ή το πρώτη φορά, τω δντι, καθ’ ήν ή καλύβη τού 
Πέτρου έχρησίμευεν ώς άσυλον τών φυγάδων.

Κατά τήν έποχήν ταύτην, οί εμφύλιοι πόλεμοι έρή- 
μονον δλας τάς πολιτείας τής Ιταλίας· έκάστη μερίς 
έχανεν ή άνελάμβανεν άλληλοδιαδόχως τήν ίσχύν τά 
δέ όρη αείποτε ήσαν πλήρη φυγάδων, φευγόντων τήν 
προγραφήν τοϋ νικητοϋ. 3ένοι εις τάς έριδας ταύτας 
οί χωρικοί προσέφερον έναλλάξ τήν φιλοξενίαν εις 
τούς ήττημένους τής χθές ημέρας καί τής έπαύριον. 
Δέν ήρώτων δποίας δοξασίας δ φυγάς ύπερασπιζετο, 
άλλά τούς κινδύνους οΰς είχεν ύποστή- δέν άπέδλεπον 
εις τό έθνόσημόν του, άλλ’ εις τήν ώχρότη-α ήτις ώς 
έκ τής άνάγκης έζωγραφίζετο έπί τοϋ μετώπου του.

’Αφού παρεσκεύασαν τράπεζαν διά τόν ξένον, ή Μαρ
γαρίτα έσπευσε νά τω έτοιμάση κλίνην διά νά άνα- 
παυθή. ’Εν ελλείψει δέ τόπου εις τήν καλύβην, εξέλε
ξαν κρύπτην τινά όλίγον έκφανή καί άσθενώς φωτιζο- 
μένην κρίνοντες δέ περί τής άσφαλείας τοϋ τόπου, ώ- 
δήγησαν έκει τόν άγνωστον.

Έν τούτοις ή νύξ αυτή διά τόν Πέτρον ύπήρξε πολύ 
άνήσυχος- διότι εφοδεϊτο μήπως ειδον τόν φυγάδα εί- 
σελθόντα εις τήν καλύβην του καί κρυφθέντα έν αυτή. 
Δύναταί τις νά κρίνη λοιπόν περί τοϋ τρόμου του οτε 
τήν επαύριον έξελθών τής οικίας του πολλά πρωί, εί
δε στρατιώτας φθάσαντας τήν νύκτα, καί πληροϋντας 
τό χωρίον. Ό Πέτρος έτρεξε νά ειδοποίηση τόν ξένον 
συμδουλεύων αύτώ νά άποφύγη παν δ,τι ήδύνατο νά 
προδώσΐ} τήν παρουσίαν του. Προσέθεσεν άκόμη δτι οί

ήθελε νά πρόσθεση εις τάς δυστυχίας του καί τήν νέαν 
ταύτην ανησυχίαν.

— Τάχιστα θέλομεν τώ άναγγείλλει οτι δέν δυνά- 
μεθα νά τώ δώσωμεν άίυλον, είπε τή Μαργαρίτα:· άς 
περιμείνωμεν τήν τελευταίαν στιγμήν.

Έν τούτοις δ Πεδρίλλος πολλάκις έπεσκέπτετο τόν 
Πέτρον λόγψ μέν νά μάθη άν ήτον εις κατάστασιν νά 
τόν πληρώση αληθώς δέ διά νά πληροφορηθή τά κατ' 
αυτόν. Εσπέραν τινά όλίγον έλειψε νά χαταλάδη τόν 
ξένον καθ’ ήν στιγμήν έξήρχετο τοϋ καταφυγίου του· 
άλλ’ έπροσποιήθη οτι δεν είδε τίποτε.

Ούτως ειχον τά πράγματα, οτε δυστύχημά τι έπήλ- 
θεν εις τήν δυστυχή οικογένειαν τού Καριγλιάνου- τό 
κοράσιόν των ήσθένησεν· δ Πέτρος καί ή Μαργαρί
τα ειχον αναθέσει έπί τοϋ μόνου τούτου τέκνου των ολας 
αύτών τάς έλπιδας- αύτό συγχρόνως ήτον δ θησαυρός 
καί ή παρηγοριά των Τό ασθενές πλάσμα, γεννηθέν 
έν έτος μετά τό συνοικέσιόν των, καί συμμεθέξαν εις 
τάς χαράς καί τάς λύπας των, ή:ο τό παρελθόν αύτών 
καί τό μέλλον ήγαπώντο ένεκα τοϋ παιδιού τούτου, δ- 
περ έφαίνετο ένώνον άμφοτέρων τήν ΰπαρξ.ν. Άς φαν- 
τασθή έκαστος τήν λύπην των, βλβπδντων αύτό εις κίν
δυνον ν’ άποθάνη ! πάσα άλλη ανησυχία έξηφανίσθη έμ
προσθεν ταύτης. Καί έν διαστήματι δύο νυκτών, νυ
κτών απελπισίας καί δακρύων, ούδ’ άπαξ καν ήλθεν 
εις αυτούς ή ιδέα τής καταστροφής των. Ά ! πόσον ή- 
διαφόρουν δ.ά τήν πενίαν και ταπείνωσιν, άν έζη τό τέ- 
κνον των: ή έργασία ή οί άνθρωποι δύνανται νά έπανα- 
γάγωφι τα άπολεσθεντα αγαθά, άλλ’ έν τέκνον μόνος 
δ Θεός δύναται νά δώση.

Ή Μαργαρίτα έπί δύο νύκτας προσηύχετο πλησίον 
τής κοιτιδος τής Ουγατρός της, λέγουσα, ώς ό Ιησούς 
Χριστό ς εις τόν κήπον τών Έλαιών, παρελθέτω άπ’ ε
μού τό πο-.ήριον τούτο. Τέλος ή δέησίς της ει-ηκούσθη 
καί τήν τρίτην ήμέραν ή ασθενής έβελτιώθη. Ώ I τις δέν 
ήσθάνθη χαράν διά τήν άπροσδόκητον ταύτην θεραπεί
αν, μέθην, ήτις πλημμυρεΐ τήν ψυχήν διά τό διαφυγόν 
τόν θάνατον αγαπητόν δν 1 Ούδέποτε ίσως ευτυχία τό
σον μεγάλη έπλήρωσε τάς καρδίας τού Πέτρου καί τής 
Μαργαρίτας. Άλλά μέ τήν ησυχίαν τής ψυχής έπα- 
νήλθον ή πρόνοια καί -η ανησυχία τοϋ πνεύματος. Πα
ραμονή ήτο τής ύπό τοϋ Πεδρίλλου τεταγμένης δλε- 
θριας ήμέρας πρός άπότισιν τοϋ χρέους ή πρός πώλησιν 
τής οικίας του. ‘Ο Πέτρος έννόησεν οτι καιρός ήτον 
ήδη νά ειδοποίηση τόν φυγάδα περί τοϋ ο,τι είχε συμβή.
Μετ’ εύγενοϋς άπλότητος έπραξε τούτο. ‘Ο ξένος τόν 
ήκουε χωρίς ούδέν νά είπη άλλ’ όταν ό χωρικός ανύ
ψωσε τήν κεφαλήν, παρετήρησεν οτι δάκρυα έβρεον άπό 
τάς γραμμώδεις παρειάς του. Άπεμακρύνθη καταπλη- 
γμένος. Ό φυγάς τω έξέτεινε τήν χεΐρα.

—■ Είμαι πτωχός ώς σύ, τω είπε, καί δέν δύναμαι 

νά σέ σώσω.— Μή φροντίζετε δι’ ημάς, κύριε, ό κόπος μα;; εξάρ
ι -χεΐ διά τά πρός το ζην* άλλως τε, δέν πρέπει έκαςος

νά έχη τά δεινά του εδώ κάτω;
— Έχεις δίκαιον- άλλ' είθε ό θεός νά ήναι έπιβλέ-

πων πρός σέ’ θ’ αναχωρήσω τήν νύκτα ταύτην.
Ήλθεν ή έσπέρα- ό Πέτρος υπήγε νά κλειση τήν θύ

ραν του, όταν ό Πεδρίλλος έπαρουσιάσθη.
— "Ε.χαλώς! είπε- πρέπει αύριον νά μέ πλήρωσής,

έκαμες τας Αέψεις σου;
— Πλέον παρ’ οτι ήθελον, έμουρμούρισεν ό

χωρικός, t
— Καί τί άπεφάσισες;
— Νά υποφέρω ολας τάς συνέπειας τής δυστυ

χίας μου.

Ήκουον έξωθεν ψιθυρισμούς έϊώ· ήθελε τις εϊπει δτι 
Υπήρχε καί άλλος τις μεθ’ ύμών.

Βλέπετε, τώ όντι δτι δέν είμαι μένος, άπεκρί- 
θη δ χωρικός δεικνύων τήν γυναίκα του καί τό τέ-

Χ,οντου.Ό Πεδρίλλος έθεώρει πάντοτε μέ ύποπτον περί 

»ργε'·»ν·— "Έρχομαι, είπε τέλος, διά νά μάθω άν ήσθε είς 
χατάστασιν νά μοί πληρώσητε δ,τι μοί χρεωστειτε.

Ή Μαργαρίτα κατέστη κάτωχρος καί έσφιγξε τό 

ίαιδιον της εις τούς βραχίονας της.
.— Δέν δύναμαι, τή αληθείς, είπεν δ Πέτρος μέ φω

νήν χαμηλήν καί λυπηράν.
— Τότε, τέκνα μου, ή οικία σας καί τά σκεύη σας 

Οέλουσιν άποκριθή άνθ’ ύμών- διότι ούδδλως έπιθυμώ 

νέ χάσω τά χρήματά μου.
Τούτων ούτως λαλούν των, δ Πεδρίλλος έπροχώρησε 

«ς τήν έστίαν καί εύρέθη άντικρύ τής τραπέζης, ήν δ 
πρόσφυξ πρό μικρού είχεν αφήσει.

— Μά -τόν θεόν, είπεν αίφνης, μοί φαίνεται Πέτρε, 
ότι ήδύνασθε νά πληρώσητε τά χρέη σας, άν δέν αγορά

ζετε τοιούτους κεκρυφάλους.
Ούτω λαλών, έδείκνυε τόν έξ έπικρόκου πίλον, δν 

είχεν λησμονήσει δ ξένος άποσυρθείς. Τί Μαργαρίτα 
άφησε κραυγήν τινα- δ δέ Πέτρος τεθορυβημένος έ

σιώπα.—· Τρεις παροψίδες, τρεις καθέδραι, είπε χαμηλή 

τή φωνή δ Πεδρίφλος.
Μετέπειτα στραφείς πρός τον νέον χωρικόν :
— Είναι φανερόν δτι διέκοψα τήν συντροφιάν σας,

τέκνα μου, είπε σιλλαινων.Έκάθησεν έπειτα καί ώμιλησε περί άλλων πραγμά
των άλλά καθ' ήν στιγμήν έμελλε νά έξέλθη, λαβών 
κατά μέρος τόν Πέτρον τώ είπε :

— Θέλω σάς δώσει άκόμη άναβολήν τινα- άλλ’ ή 
αφροσύνη σας ριψοκινδυνεύει τά συμφέροντά μου. Δε- 
χεσθε φυγάδας- άν έγνώριζέ τις τοΰτο ήθέλετε καταδι- 
κασθή εις ειρκτήν, ή δέ περιουσία σας ήθελε δημευθή.
Δέν θέλω νά τρεξω τάς περιπέτειας ταύτας- προσπαθή
σατε λοιπόν νά μέ πληρώσητε έν διαστήματι δκτώ ή
μερων, ώς ύπεσχέθητε- άλλως θά σάς πωλήσω όλα 

σας τά -υπάρχοντα.Μετά τούς λόγους τούτους δ Πεδρίλλος άπεσύρθη 
άφήσας τόν Πέτρον καί τήν σύζυγόν του εις αμηχανίαν.
Έν τούτοις δ χωρικός έλαβε τήν στιγμήν ταύτην θάρρος.

— Δέν θά μάς καταμηνύση, είπε- διότι άν έδημεύε 
το ή οικία μας, αυτός ήθελε χάσει καί τό άργύρ-όν 
του- δέν τρέχομεν λοιπόν κίνδυνον άπό τούτον. Ώς 
πρός τήν πώλησιν δέ όλων τών υπαρχόντων, πρό πολ 
λοϋ έπαπειλούμεθα άπό τήν δυστυχίαν καί έσυνειθισα- 
μεν εις τήν ιδέαν,ταύτην. Τό πτηνόν τού ουρανού ευ
ρίσκει φύλλωμα διά νά σκεπασθή' δ δέ Θεός θέλει ει- 
σθαι επίσης αγαθός οι’ ημάς ώς κκ! διά τό πτηνόν.

Έν τούτοις αί δκτώ ήμέραι παρήρχοντο μετά σκλη
ρά; άδήμονίας διά τόν Πέτρον καί τήν σύζυγόν του. 
Χωρ'·ς να δυνηθώσι διά τίνος μέσου νά άποφύγωσι τήν 
έπαπειλοϋσαν αυτούς συμφοράν, δέν έσώζοντο άλλως
είμή διά τών θαυμάτων έκείνων, δι’ ων έλπιζει τις πάν
τοτε, άλλ’ έφ’ ών δέν βασίζεται δ δρθος λόγος. Εκα
στος αύτών έπροσπάθει νά κρύψη τάς αγωνίας του, ίνα 
μή λύπηση τον έτερον- έκαστος έπροσπάθει νά εύρισκη 
δμιλίας καί νά γελά, άλλ’ αί. δμιλίαι ήσαν άτακτοι, τά 
μειδιάματα ήσαν σπασμωδικά· καί έν τω μέσω τής 
έπιπλάστου τούτης ησυχία:, ήτθάνοντο εαυτούς ταρασ-

σομένους ύπδ πίκρας λύπης,
Ό φυγάς ήγνόει τά διατρεξαντα- δ Πέτρος δέν
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— Τουτέστι δεν δύνβσαι νά μ’ εύχαριστήσης.
— Μάλιστα.
'Ο τοκογλύφος έσιώπησε μιαν στιγμήν* καί παρετή- 

ρησε πέριξ αύτοϋ διά νά βεδαιωθή οτι ούδεις τόν ήκουε· 
πλησιάσας δέ έμπροσθεν τοΰ Πέτρου.

— Τί ήθελες εί'πει, ΰπέλαδε μέ ασθενή φωνήν, δταν 
σοί ευρώ μέσον ν’ άπεράσης τόν καιρόν σου καί νά μοί 
πλήρωσής εν μέρος χωρίς νά πω/ήσης τήν οικίαν σου ;

— Παναγία μου* είναι τοΰτο δυνατόν; άνέκραξεν δ 
Πέτρος δπισθοδρομών.

— "Ακουσον, προσέθεσεν ό Πεδρίλλος ταχέως, έδώ 
κρύπτεις άνθρωπόν τινα — "Ω I μή άρνήσαι τοΰτο, είμαι 
βέβαιος. — Ύπεσχέθησαν είκοσι δουκάτα εις οποίον 
ήθελε παραδώσει ένα φυγάδα· ύπαγε νά δηλοποιήσης 
τον ίδικόν σου εις τόν διοικητήν τοΰ Καριγλιάνου, και 
θέλεις λάβει τά συμφωνηθέντα χρήμα :α.

— "Ω Θεέ μου τί μοί προτείνεις ; είπεν δ Πέτρος 
δπισθοδρομών.

— Μέσον άπλοΰν καί εύκολον δι’ ου νά βραδύνης 
τόν όλεθρόν σου, καί ν’ άπαλλαχθής ίσως άπό δικας.

— Αϊσχράν προδοσίαν; Ηερδρίλλε!
— Προδοσίαν, προδοσίαν .... Δεν χρονοτριβώ πο

σώς μέ τους λόγους, καταλαμβάνεις. ’Αφού ό διοικητής 
διατάσσε: νά δηλοποιοΰμεν τούς φυγάδας, διατί σΰ θέ
λεις νά φαίνεσαι τιμιότερος τοΰ διοικητυΟ.

— ’Αρκεί, άρκεΐ, Πεδρίλλε.
— "Αλλως σκέφθητι καλώς, οτι αν άποποιηθής τοΰ

το έχάθης· αδριον πωλώ παν ο,τι υπάρχει έν τή οικία 
ταύτη, καί δεν θέλει σοί μείνει ουδέ κοιτίς διά τό, ασθε
νές τέκνον σου.

— "Εξω άπ’ έδώ, Σατανά! άνέκραξεν ό Πέτρος ώ- 
θών τόν τοκογλύφον · έξω άπ’ έδώ ! έλπίζεις νά μέ πει- 
ράξης λέγων περί του τέκνου μου, αλλά δέν θέλω πλέ
ον νά σέ ακούσω . . .

— Χάσου λοιπόν, άνόητε έμουρμούρισεν ό Περδρίλ- 
λος άναχωρών.

’Αλλ’ αφού έκαμε βήματά τινα, επανήλθε πάλιν.
— Σκέφθητι καλώς, Πέτρε, είπεν ο,τι σοί ειπον εί

ναι συμφέρον σου- λυπούμαι πολύ διότι σκέπτομαι πε
ρί τής καταστάσεως εις ήν θά εύρεθής.

— Ακουσον, έπρόσθεσε μέ χαμηλότερον τόνον· αν 
δυσαρεστεϊσαι σΰ αύτός νά καταμηνύσης τόν φυγάδα, 
διωξέ τον άπ’ έδώ- έγώ τόν παραδίδω καί διαμοιραζύ- 
μεθα τά είκοσι δουκάτα.

Ό Πέτρος ώθησε τόν Πεδρίλλον χωρίς νά τώ άπ’ο 
κριθή καί έκλεισε βιαίως τήν θύραν.

"Ο, τι τώ είπεν ό άνθρωπος οΰτος, τόνέββιφεν εις πα
ράδοξον σύγχυσιν. Δέν είχεν ουδέ ςτγμήν διστάσει όπως 
πράξη τό καθήκον του- άλλ’ ό συλλογισμός ότι αύριον 
ή γυνή του καί ή έτι ασθενής θυγάτηρ του ήθελον είσθαι 
χωρίς άσυλον, τόν κατεδιδρωσκεν.

’Εν τούτοις ήθέλησε νά είδοποιήση τόν ξένον περί 
όσων έμελλον νά συμβώσι, όχι διότι έφοβειτο τάς κατα- 
μηνυσεις τοΰ Περδριλλο., οστις άν έπρόδιδε τό καταφύ
γιον τοΰ φυγάδος ήθελεν ιδεΐ καί τήν εις αυτόν σχεδόν 
άνήκουσαν οικίαν δημευομένην, αλλά διότι ό γέρων το
κογλύφος ήδύνατο νά κατασκοπεύση τήν φυγήν τοΰ ξέ
νου, καί νά κατασταθή δ αίτιος τής καταστροφής του.
Ο Πέτρος έτρεξεν εις τό μέρος ένθα ουτος ήτο κεκρυμ· 
μένος καί τόν έκάλεσε χωρίς νά λάβη άπάντησιν. Πε
ρίεργος, ώθησε τήν «ύραν καί είσήλθε- δέν ήτο κανείς- 
άλλ’ ό φεγγίτης ήτον άνεωγμένος καί ό ξένος είχε 
φύγει.

Ήθέλησε ν’ άπαλλαχθή άπό έδυνηροΰς χαιρετι
σμούς καί νά μ’ έμποδιση άπό τοΰ νά διακινδυνεύσω

όδηγών αυτόν έκτός τής πόλεως, διενοήθη δ Πέτρος!
Γενναίε άνερ ! δ Θεός νά σέ όδηγήση.

Έδραμεν έπειτα νά γνωστοποιήση’ εις τήν Μαργαρί.
ταν τήν άναχώρησιν τοΰ ξένου των.

Ή νΰξ παρήρχετο όδυνηρώς, καί ήγέρθησαν τήν ά-
νατολήν τής ήμέρας. Ό ΙΙεδριλλος έφθασε πάραυτα 
μέ τούς δικαστικούς υπαλλήλους, οιτινες έχρεώστουν 
νά τόν συνδοάμωσιν.
,—Ή νΰξ, σάς έκαμε σοφωτέρους; είπε, χαμηλα 

εις τόν Πέτρον· βλέπετε ήδη οτι ήθελεν είσθαι καλόν 
άν είχατε είκοσι δουκάτα;

— Ό άνθρωπος, ον θέλεις νά παραδώσης είναι μ0. 
κράν καί εις άσφάλειαν, είπεν μετά καταφρονήσεως δ 
χωρικός.

— Τοΰτο θέλω νά μάθω· διότι, έάν ή οικία σου 
δέν περιέχει πλέον τί ύποπτον δύναμαι νά έμδάσω τούς 
δικαστάς.

Τώ δντι οί άκόλουθοι τοΰ Πεδρίλλου είσήλθον πά
ραυτα εις τήν οικίαν. Προσεκάλεσαν δέ τόν Πέτρον έν 
δνόματι τοΰ νόμου νάπληρώση τά δανεισθέντα αύτώ 
χρήματα ή νά παραχωρήση παν δ,τι είχε . . .

— Δέν σοί άνήκει τίποτε, είπεν άγροίκως ό νομικός· 
ύπαγε.

'Ο Πέτρος έρριψε πέριξ αδτοΰ έκστατικόν βλέμμα. 
Τήν οικίαν ταύτην, ήν είχε κληρονομήσει παρά τοΰ πα· 
τρός, έν ή είχεν αΰξηνθή, έν ή ή μήτηρ του άπέθανεν, 
έν ή είχεν οδηγήσει τήν νέαν σύζυγόν του τήν ήμέραν 
τοΰ γάμου του, έπρεπε νά έγκαταλείψη. Ούδέν πλέον 
δέν άνήκεν εις αυτόν άπό τά τής οικίας οπού άφινεν 
δλας τάς έξεις καί τάς αναμνήσεις του ! . . Ό Πέτρος 
άπολωλώς, ήνοιξε τούς βραχίονάς του ώς άν ήθελεν νά 
έναγκαλισθή τούς τοίχους καί παν δ,τι έγκατέλειπεν· 
άλλά κλείων αύτούς, άπήντησεν τήν κρατούσαν τό τέ
κνον της Μαργαρίταν.

— Έλθετε 1 ανέκραξε- έλθετε μόνοι καί αληθείς 
θησαυροί μου- άφ’ ου σάς έχω ούδέν έχασα.

Καί έξήλθε πιέζων αυτούς εις τό στήθος του.
Έν τούτοις ό άγων ήτο μέγας· βήματά τινα μακράν 

τής φλιάς έσταμάτησε* έπεσεν έπί λόφου τίνος πλήρους 
χλόη?, καί έστρεφε τούς οφθαλμούς πρός τήν οικίαν 
του. Ή Μαργαρίτα έκάθησε σιωπηλώς παρά τούς πόδας 
του, φυλάττουσα τήν άφωνον έκείνην καρτερίαν, ήτις 
χαρακτηρίζει τάς γυναίκας, δταν εύρίσκονται εις άθε- 
ραπεύτους συμφοράς, Ώ! τις δύναται νά έκφράση τί 
ήσθάνθη τότε δ Πέτρος; Μέχρι τοΰδε ή ζωή του ήτον 
αγνή πάσης κακής πράζεως. ουδέποτε ή διαδολή έτόλ- 
μησε νά τόν έγγιξη, καί μ’ δλον τοΰτο τό παν έστράφη 
κατ’ αδτοΰ· ή τύχη είχε καταστήσει επαίτην άνθρωπον 
φιλόπονον, φιλάγαθον καί γενναϊον καί είχε διά τών 
κτημάτων τούτου πλουτίσει άνθρωπον χαΰνον καί παρά 
πάντων καταφρονούμενον. Διατί λοιπόν εις τόν κόσμον 
ή άρετή αύτή δέν είναι τίποτε, οί δέ άγαθοί είναι τών 
φαύλων λεία; Αί* όποίαι αμφιβολία: έπρεπε νά ταρά- 
ξωσι πνεύμα απλοϊκόν εις τήν θέαντοιούτων ανομιών* 
πώς αί εσταυρωμένα! χεϊρές των έπρεπε νά ύφωθώσι 
πρός τόν ουρανόν διά νά ίκευτεύσωσι τόν Θεόν ! ΦεΰΙ 
τό πρώτον καί έπικινδυνώτατον φάρμακον τής δυστυχίας 
είναι ή αμφιβολία. , . . Άλλά μετά τόν πρώτον τούτον 
κλονισμόν αί άγαθοεργαί ψυχαί θέλουσιν έπαναλάβεί 
τάς στάσεις των καί έννοείται βέβαια δτι ή εύφυχια 
δέν δύναται νά έχη είμή μίαν στερεάν βάσιν, τήν υπο
μονήν.

Ό Πέτρος έβλεπε μετακομιζόμεναέκ τής οικίας του 
σκεύη άνακαλοΰντα αύτώ έξιν τινά ή στοργήν τό βά- 
θρον δηλονότι τώ άνεκάλει ήμέρας καθ’ άς έκάθητο 
μετά τής Μαργαρίτας καί τής επί τών γονάτων του θυ-

γατρός του· ή κλίνη, τόν έπ’ αυτής θάνατον τής μη- 
μητρός του- τό κάτοπρον τήν τής γυναικός του χρήσιν 
οτε ήτο άνύπανδρος. Τά πάντα έσωρεύοντο εις τους 
όφθαλμούς του, καί ήδη ή πώλησις ήρχετο. Ήδη οί 
άκόρεστοι γείτονες, ώφελούμενοι άπό τήν καταστροφήν 
του, ήγόραζον εις μικράν τιμήν τάς αναμνήσεις ταύτας 
καί έκαστος αύτών έφερε ταϋτα ώς ράκος τοΰ βίου του· 
άλλ’ αίφνης ό πλειστηριασμός έτελειωσε. Κίνησις τις 
εις τό πλήθος πλησιάζουσα εις τήν τής οικίας θύραν 
συνέβη καί έκας·ος τών παρόντων έξέταζεν άν συνέβη τι 
έκτακτον. Δύω χωρικοί ώδευσαν ταχέως πλησίον του 
Πέτρου.

— Ό Πεδρίλλος διέταξε νά ειδοποιήσω τόν κόμητα 
Κορσξνον, είπεν ό εις αύτών.

— Τί άπεφασίσθη λοιπόν; ήρώτησεν ό Πέτρος.
Άλλ’ οί χωρικοί ήσαν ήδη μακράν καί δέν τόν ή-

Χουσαν.
Διστάσας έπί τινα χρόνον, δ χωρικός ύφώθη καί ώ 

δευσε πρός τήν πληθύν. Τήν στιγμ.ήν ταύτην έφθανεν ό 
κόμης Κορσίνος· δ Πέτρος είσήλθε μετ’ αύτοϋ εις τήν 
οικίαν.

— ’Έλθετε, κύριε κόμη I άνέκραξεν ό Πεδρίλλος, 
άνεκαλύψαμεν εικόνας έκτακτους, τάς όποιας θελομεν 
νά σάς δειξωμεν πριν τάς έγγίξωμεν.

Τόν ώδήγησαν εις τόν σκοτεινόν τόπον έν ώ έκρύφθη 
ό φυγάς, δ δέ Πέτρος τούς ήκολούθησε. Τότε εις τήν 
λάμφιν τών αναμμένων καί δφιδων, ζωηρόν εις τό στε
νόν τούτο καταφύγιον διαχυνουσών πΰρδ χωρικός πα- 
ρετήρησε πρώτην φοράν μεγάλας εικόνας καλυπτού- 
σας τούς τοίχους καί τά διατειχίσματα. Αί πλεϊσται 
τούτων ήσαν άπειροκάλως διαγεγραμμέναι· άλλά τοι- 
αύτη τόλμη εις τά διαγράμματα υπήρχε, και τοσαύ- 
τη ύπερηφάνεια καί δύναμις εις τάς θέσεις, ώστε ήτον 
αδύνατον νά μήν άναγνωρισθή τό έργον ένός διδασκά
λου. 'Ο κόμης έστάθη μετ’ έκστάσεως έμπροσθεν τής 
θαυμασίας ταύτης έργασίας· ήτον δέ έμπειροπράγμων 
καί κατηνάλωσε μέγα μέρος τής άναριθμήτου περιου
σίας του διά νά συστήση στοάν πινάκων λογιζομενην ώς 
μίαν τών πλουσιωτέρων τής Ιταλίας.

— Πέτρε, είπεν ίδών πλησίον αύτοΰ τόν χωρικόν, 
οστις έθεώρει μετ’ έκπλήξεως τά καλύπτοντα τά τείχη 
σχεδιάσματα, άπό πότε έχεις ταΰτα;

— Τή άληθεία άγνοώ, κύριε κόμη· διότι πρώτην 
ήδη φοράν ώς καί υμείς βλέπω τάς ζωγραφιάς ταύτας.

‘Ο κόμης έθεώρησεν αύθις μετά προσοχής τάς Oay. 
μασιάς ταύτας γραφάς καί άνέκραξε.

— Μά τόν ούρανόν! εις τήν Ιταλίαν εις μόνος ζω
γράφος δύναται νά ίχνογραφήση τάς εικόνας ταύτας καί 
ουτος είναι δ Σωτήριος 'Ρόζας.

— Τοΰτο ήτο τώ δντι τό όνομά του, έμουρμούρισεν 
δ χωρικός. .,

— Τί λέγεις;
Ο Πέτρος έθεώρησε πέριξ αύτοΰ· ίδών δέ οτι είναι 

μόνος μετά τοΰ κόμητος Κορσίνου, διηγήθη παν ο,τι συνέ
βη, πώς είχε δεχθή ένα δπαδόν του Μαζανιήλ, και τήν 
μακράν διαμονήν τοΰ πρόσφυγος εις τό κεκρυμμενον 
τοΰτο μέρος. "Οταν έτελείωσεν.

Άναμφιβόλως, είπεν δ κόμης, αί ζωγραφιαι αυται 
τοΰ μεγάλου Σωτηρίου 1 Πέτρε πληρώνω τά χρέη σου 
καί άγοράζω τήν οικίαν σου. Άλλά ύπαγε εις τήν 
^5χή’· διότι άν μάθωσιν οτι έ'δωσας άσυλον εις φυγάδα, 
θέλεις ένοχληθή.

Τό εσπέρας δ Πέτρος προμηθευμένος μέ αρκετά 
χρήματα, ώδευε μετά χ«Ρ«ς, όμοϋ μέ τήν γυναίκα του

καί τήν θυγατέρα του Λαύραν, τήν μεγάλην οδόν του 

Μιλάνου. (Έκ του Γαλλικού.)
Ύπό Έπαμ. Σταματιάδου.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΠΣ ΟΓΓΓΑΡΙΑΣ-

Ή Μητροπολιτική εκκλησία τοΰ Καρολοσβουργου έν 
Τρασυλβανία, ή τιμωμένη έπ’ δνόματι τοΰ Άγιου Μι
χαήλ, πολλάκις λαφυραγωγηθεΐσα σώζει έτι λάρνακα 
τινα νεκρικήν· έπί δέ τής λάρνακος κεϊται έκτάδην 
άγαλμα πολεμιστοϋ φέροντος Ούγγρικόν χιτώνα καί 
μανδύαν. Τά σκέλη τοΰ άγάλματος είναι άποτεθραυσμένα 
καί έκ τοΰ προσώπου υπολείπονται μόνον οί μακροι μύ- 
στακες. Καί ·ή μέν άριστερά χειρ σφίγγει τόν κολεόν 
ξίφους, ή δεξιά δέ έφερε τό ξίφος στηριζόμενον έπί τοΰ 
ώμου. "Οταν προσβλέψης τό κεκολοβωμένον καί βεβη- 
λωμένον τοΰτο μνημεϊον. θλίψις καί μελαγχολία συ
νέχει τήν καρδίαν σου. Ενταύθα, κατά τήν κοινήν τού- 
λάχιστον παράδοσιν, έκειτο τό σώμα Ίωάννου Ούνιά- 
δου τοΰ Κορβίνου.

"Ολην τήν ζωήν αύτοΰ καί τήν ψυχήν θείς υπέρ τής 
πατρίδος καί τής πατρώας θρησκείας, είδε ζών μέν τάς 
δάφνας του προπηλακιζομένας υπό τοΰ φθόνου, θανόνος δ’ 
δ τάφος αύτοΰ ετυμβωρυχήθη καί ή ιερά κόνις έδεβηλώθη.

'Ο πολύτλας βίος τοΰ Ούνιάδου ύποτυποί αύτόν τόν 
Ουγγρικόν λαόν, λαόν ηρωικόν, πολεμήσαντα υπέρ τοΰ 
Χριστιανισμού πολέμους τεραστίους, οιτινες λησμονοΰν- 
ται σήμερον.

'Ο Ούγγρος προέταξενέαυτόν εις τά πρόθυρα τής Α
νατολής, πρόμαχον τής Ευρώπης, άντιπαλαίων μόνος 
άλλεπαλλήλως πρός τούς Μογγόλους, πρός τούς Κουμα- 
νοΰς, πρός τούς Τούρκους· μετά δέ τήν άποφράδα μάχην 
τοΰ Μοχαέζ ήναγκάσθη νά έκλέξη μεταξύ τοΰ Τουρκικού 
ή Αυστριακού ζυγού, έχυσε δέ τρεις αιώνας τό αίμά του 
ΰπέρ συμφερόντων άλλοτρίων καί ούχί ίδιων.

’Ας άνοίξωμενήδη τά χρονικά τής Ούγγρίας καί διε- 
ξέλθωμεν τινάς τών σκηνών οσας τό έθνος τοΰτο πα- 
ρέστησεν έν τή Εύρώπη.

’Εθνάρχης τών Ούγγρων είναι δ Άγιος Στέφανος· 
πρώτος αύτός τών Άρπαδών έχρίσθη ύπό τής ‘Ρώμης 
βασιλεύς- ήν δέ δ Στέφανος Απόστολος ένταύτώ θρη
σκείας καί νομοθέτης πολιτείας, καί ώς τοιούτου τό ό
νομα αύτοΰ είναι μέχρι τοΰ νυν σεβαστόν καί τίμιον πα
ρά τώ λαώ. Έρριφαν δέ βαθεάς ρίζας οί θεσμοί αύτοΰ, 
επειδή βάσιν έλαδον τό εθνικόν πνεύμα. Κατώρθωσε νά 
συνάφη εις σύνδεσμον ένα τούς εύγενεΐς τόν κλήρον καί 
τήν μοναρχίαν ρυθμίζων έναρμονίως τάς πρός άλλήλους 
σχέσεις αύτών κσί διευθύνων πρός ένα καί τόν αύτον 
σκοπόν τήν ένέργειαν καί τάς δυνάμεις αύτών.

Διά ταΰτα Στέφανος κατετάχθη μετά θάνατον εις 
τόν χορόν τών αγίων, καί ή δεξιά του χειρ φυλάττεται 
εις τήν Βούδαν ώς πολύτιμον ιερόν λειψανον.

Άλλά πώς νά παραστήσωμεν τήν απίστευτου λα
τρείαν τήν όποιαν οι Ούγγροι έφερον πάντοτε και φε- 
ρουσιν εις J0 διάδημα τοΰ βασιλέως τούτου; Αύτό εί
ναι τό παλλάΑόν των ή προστασία και αρωγή τοΰ 
τόπου των. Τό διάδημα αύτό κατά τήν δοξασίαν τοΰ 
όχλου δέν είναι έργον χειρών άνθρωπίνων άγγελοι έ- 
τευξαν αύτό καί τό κατεκόσμησαν μέ σαπφείρους καί 
βουβίνια, καί πλήθος μαργαριτών, καί προσέτι μ’ ένα
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υπερμεγέθη σμάραγδον άλλ’ οί ουράνιοι χρυσοχόοι 
φαίνεται δτι δίς έποιησαν καί μετεποιησαν τό έργον 
τούτο, επειδή το διάδημα τού άγ. Στεφάνου δεν είναι 
ποσώς κανονικόν. Ίσως οί άνθρωποι έκαμαν ύστερο- 
τέρας προσθήκας, κ’ έφθειραν τήν άρχαιαν αυτού κα
νονικήν καλλονήν.

Τόσας δέ τύχας ύπέστη τό σεμνόν τούτο κειμήλιον 
τόσων πολέμων έγινεν αφορμή ώστε άν ήθέλαμεν νά 
διηγηθώμεν δλην αυτού τήν ιστορίαν έπρεπε νά γράψω 
μεν ’Ιλιάδα ολόκληρον μετά τής ’Οδύσσειας. Περι
πίπτει έκ περιστάσεω; εις χεΐρας ξένας ; πάντες λαός 
καί βασιλεύς άναλαμδάνουσι τά όπλα, ό μέν λαός διά 
ν’ άνακτήση τό πατριωτικόν κειμήλιον, δ δέ βασι
λεύς τήν οι’ αυτού παντοδύναμον γοητείαν τής βασι
λείας. Τοιαύτη ύπήρξεν ή αφορμή τού πολέμου τόν 
όποιον Μα-θίας Κορδινος έκήουξε κατά τού Φριδερίκου 
Γ'. αύτοκράτορος τής Γερμανίας οτε καί είσέβαλεν εις 
τάς χώρας του.

Καί περί τά τέλη δε τοϋπαρελθόντος αίώνος’Ιωσήφ δ 
Β'. βασιλεύς αγαθός άλλ’ αδέξιος πολιτικός, θελήσας 
νά παιξη μέ τάς έθνικάς ταύτας προλήψεις, παρά 
μικρόν ήλθε νά απότιση ακριβά τήν άφροσύνην του. 
Έπιδαλών χειρα εις τό ’Αγγλικόν διάδημα μετήνεγκεν 
αύτό εις Βιέννην. Των Μαγυάρων ή άγανάκτησιςήτον ά- 
άπερ γραπτός Έπαυσαν νά έγγράφωσιν εις τά άρχεΐά 
των τά αύτοκρατορικά δια ιαγματα καί τούς νόμους. Πάσα

ί ΛΌί?ο|·^ (/ς Hoviar τοϋ στέμματος τοϋ άγιον Στ^μάίου.

: έα μεταρρύθμισες του φιλοσόφου βασιλέως άπήντα εις 
τήν Οϋγγρίαν άντίστασιν, ΰπουλον μέν τό κατ’ άρχάς, 
φανεράν δέ ακολούθως. "Εως καί αυτοί εκείνοι οσοι ω
φελούντο έκ των μεταρρυθμίσεων έτάχθησαν μετά των 
πολέμιων.

Ό αρχιεπίσκοπος τού Γκράν έγεινεν αρχηγός φα
τρίας. Ή τής Ούγγρίας καί Αυστρίας ένωσις έκινδύ- 
νευε νά λυθή έάν δ Ιωσήφ με πίκραν μεταμέλειαν δέν 
έσπευδε ν’ άπτδώση δπίσω τό ιερόν στέμμα.

Παντού οθεν τό εθνικόν κειμήλιον διέδαινε λιτα- 
νεΐαι καί έορταί έδεχοντο αύτό. Ετίθετο δέ επί τής 
άγιας Τραπέζης πλησίον των άχράντων μυστηρίων 
φρουρούμενον από αξιωματικούς καί άρχοντας φέρον
τας άκινάκας. Εύγενείς καί χωρικοί συνέββεον παντα- 
χόθεν ΐνατό ί'ίωσι. Ποτέ, γράφει εις των συγχρόνων πρός 
φίλοντου, ποτέ αί Ούγγριδες δεν έπεδειξαν τοιαύτην 
λαμπρότητα ένδυμάτων δλαι φερουσι Ουγγρικά; μέν 
έσθήτας κυανας μέ περικοσμήματα χρυσά, κεκρυφά- 
λους δέ, τά λεγάμενα καλπάκια, έκ βελούδου μαύρου 
χρυσοκέντητους καί μέ πτερά, ύποδημάτια δέ κυανά, 
πράσινα, κίτρινα ή έρυθρά. Νομίζει τις οτι εύρίσκεται εις 
τό καρναδάλιον-Δι’όλης τής νυκτός ή μουσική καί οί 
χοροί δέν παύουν Ζήτωή Οΰγγρία, ζήτω ή ’Ελευθερία! 
αί φωναί auxat-ακούονται πανταχοθεν, "Ολαι ai ct’xiat 
καταστράπτουσιν άπό φώτα· ούαί δέ εις τούς πολίτας ό
σων ό πατριωτισμός πηγαίνει ολίγον παρακάτω! Οίυα-

λοι των οικιών αυτών συντρίβονται μέ λιθοβολισμούς 
άνηλεεϊς. Δύνασθε δέ νά συμπεράνετε, προσθέτει ό 
συγγραφεύς τής επιστολής, έως πού φθάνει ή γενική 
χαρά ή έκ τής επανόδου τού ςεμματος· καί έκ τούτου, 
οτι καί αύτοί οί θρησκευτικοί περιορισμοί έπαθον ανα
κωχήν. Ό επίσκοπός μας έδείπνισε τους φρουρούς καί 
τούς εύγενείς δεΐπνον οπού παρετέθη κρέας.

Τήν 21 Φευρουαρ.ου 1790 οί κάτοικοι τής Βούδας 
ειδον ερχόμενον τό πολύτιμον διάδημα· έπεσονδέκαί τό 
προσεκύνησαν ώς ένεχυρον των δικαιωμάτων τοϋ έθνους· 
τεθέν δέ εις θήκην κεκλεισμένην έντός κιβωτίου σι
δηρού καί σφραγισθέν μέ τάς σφραγίδας τού βασιλέως 
ύπ’ όψιν τών μεγάλων άξιοφόρων τού βασιλείου παρα- 
κατετέθη εις τό φρούριον. Τήν αύτήν έκεινην ήμέραν 
Ιωσήφ ό Β'. άπέθνησκεν έν Βιέννη.

Τρεις αιώνας ή δυναστεία τών Άρπαδών έδασίλευ- 
σεν εις τήν Οϋγγρίαν προμαχήσασα γενναιως τής γής 
τήν οποίαν κατεκτησε. Οί βασιλείς Βετλας ΔΖ. καί Δα· 
δισλαος ό επικαλούμενος "Αγιος έπολέμησαν πρός τούς 
Μογγόλους καί τούς Κουμάνους. Καθ’έκαςην νέα στίφη 
βαρδαρικά εΐσεδαλλον εις τάς Ουγγρικός πεδιάδας φέ- 
ροντα μάχαιραν καί πϋρ. ’Αλλ’ ό χωρικός Μαγυάρος μένει 
πάντοτε άγρυπνος στρατιώτης καί φύλαξ τής εαυτού γής, 
πάντοτε μέ τό σάκο εις τήν κεφαλήν, μέ τά υποδήμα
τα καί τούς πτερνιστήρας εις τού; πόδας, έτοιμος νά πε 
τάξη εις τον μικρόν μαύρον ίππον του, καί αυτή του δέ 
ή οικία είναι σκηνή πολεμική πηγνυμένη καί αιρό
μενη κατά τήν χρείαν. Η δημώδης παραδόσις διετήρη- 
σε μέχρις ήμών τήν μνήμην τών μαχών καί αγώνων 
έκείνων έν οίς αυτός ό θεός συνεμάχει μέ τόν Λαδί- 
σλαον κατά τών έχθρών αΰτοϋ τών Κουμάνων καί ό 
ίππος δέ τοϋ Λαδιολάου είχε λέγουσι θείαν χάριν 
έπ’ αυτού άτρωτος ών.

’Επανακάμπτων ποτέ έκ μάχης τίνος νικητής ό 
Λαδισλαος άπαντά έπίσκοζον σεδασμιον οστις πεσών 
πρηνής εις τούς πόδας του έδέετο μετά θερμών δα
κρύων νά τοϋ έλευθερώση τήν κόρην τήν όποιαν ήρ- 
πασεν ό αρχηγός τών Κουμάνων. Καί ό μεν άρπαξ 
ήτον ήδη μακράν. ’Αλλ’ ό Λαδισλαος εις μόνην ύπα- 
κούων τήν φωνήν τήςκαρδίας του όρμ? κατόπιν εκείνου, 
τόν βλέπει, τόν διώκει, καί ήδη πλησιάζει νά τόν φθά- 
οη· αλλά ματαιι'ως· άδάμαστος μαγεία αναχαίτιζε: 
πάντοτε αυτόν· βλέπει τήν κόρην σπαραζουσαν εις τούς 
σιδηρού; βραχίονας τού άγριου Κουμάνου, θέλει νά τήν 
βοηθήση άλλ’ ό πριν άελλόπους ίππος του δέν κινεί
ται· ό δέ Κουμάνος πάντοτε προχωρεί ποτέ μέν κύπτων 
έμπρός έπ! τοϋ έφιππίου του, ποτέ δέ στρεφόμενος καί 
κερτόμους άπστεινων λόγους πρός τόν βασιλέα, ή προα- 
σπιζόμενος έαυτόν μέ τό σώμα τής κόρης, όσακις έκεΐ- 
νος έσυρε κατ’ αυτού τό δόρυ- Τι τά πολλά; ό ίππος 
τοΰ Κουμανοϋ ήτον αυτός ό διάδολος έξερεύγων άπό 
τών ρωθώνων αυτού φλόγας. ’Αλλά φθάσας εις βα- 
θύν κρημνόν ήναγκάσθη πλέον νά σταθή· οί δύο άντί- 
παλοι συμδάλλουσιν τότε εις μάχην, ό Λαδισλαος κα- 
ταγωνι'ζετα: τόν καταχθόνιον εχθρόν, τόν ωθεί κατά του 
κρημνού καί σώζει τήν παρθένον.

Κατ’ εκείνους τούς χρόνους ή Ευρώπη ολη έδονειτο. 
Πέτρος ό έρημίτης καί ό άγιος Βερνάνδος μέ τάς ένθουσιώ- 
δεις διδαχάς αυτών έκάλουν τούς ανδρείους ίππότας καί 
τιμαριώτας τής Δύσεως εις τόν τάφον τοϋ Χριστού. Τότε 
καί πολλοί Ούγγροι έτάχθησαν εις τά ιερά στίφη 
ύπάγοντες νά πολεμήσω σι τούς έχθρούς, οϋς μετά δύο 
αιώνας έπειτα έμελλαν νά ίϊωσιν εισβάλλοντας εις αυ
τήν αύτών τήν γήν. Άνδρέας ό Α'. άρας τόν σταυρόν 
αυτού ήκολούθησε μετά τών άλλων έπανελθών δέ έπο 
νομάσθη ό Ίεροσολυμι'της. Άλλ’ ουτος είναι γνωστό

τερος έκ τών παραχωρήσεων τάς όποιας διά τό ασθενές 
τού χαρακτήρας του έδιάσθη νά ν.άμη εϊς τούς εύγενείς 
καί τάς όποιας συγκεφαλαιωθείσας εις τέσσαρα άρθρα, 
έσφράγισαν μέ σφραγίδα χρυσήν οθεν καί τό όνομα ή 
χρυσή Βούλλα (1222), επτά έτη πρό τούτου οι βαρώ- 
νοι τής ’Αγγλίας ύπεχρέωοκν τόν βασιλέα αύτών ’Ιωάν- 
νην τόν Άκτήμόνα νά έπικυρώση τά δικαιώματά των, 
τά εις τόν μέγαν Χάρτη ν περιλαμβανόμενα.

Μέ τόν θάνατον Άνδρέου τού Πρώτου (1 301) άπε- 
οδέσθη ή άρηίφιλος γενεά τών Άρπαδών Εις τούτοι; 
ό Ουγγρικός λαός χρεωστεί τό φώς τού χριστιανισμού 
καί νόμους οιτινες έπί πολυν χρόνον ένομιζοντο ώς 
κανών νομοθετικής σοφίας. Μή φαινώμεθα δέ περιφρο- 
νηταί τών άρχαιων διότι είναι αρχαία· είχον καί οί αιώ
νες έκεΐνοι τήν σοφίαν των. Ή δυναστεία τών Άρπαδών 
άντέστησε ισχυρόν φραγμόν εις τάς έπιδρομάς τών βαρ
βάρων φυλών τής Ασίας καί τοι συγγενής αύτών καί 
προσκαλούμενη νά δ.αμοιράση μετ’ αύτών τά λάφυρα 
τής Ευρώπης.

Μεταβαίνομεν ήδη εις τό βασίλειον γένος τών Άν- 
ζουαδών. Στέφανος ό πρώτος τής Ούγγρίας βασιλεύς 
λαβών μετά τής βασιλείας τό στέμμα παρά τών χει- 
ρών Σιλδέστρου τοΰ β'. άνεγνώρισε τρόπον τινα τήν 
κυριαρχίαν τή; 'Ρωμαϊκής έκκλησίας· "Οθεν Βονιφάκι- 
ος ό Η', έκάλεσεν εις τόν χηρεύοντα θρόνον Κάρολον 
'Ροβέρτον τόν έκ Νεαπόλεως τόν καί Καρόδερτον. Τότε 
εΐσέδυσαν μετά τοΰ βασιλέως τούτου εις τήν Οϋγγρίαν 
τά έκδεδιητημένα ήθη τής μεσημβρινής Ευρώπης. Οι δέ 
Ούγγροι άπηυδημένο: άπό τούς μακρούς πολέμους δέν ήδυ- 
νήθησαν νά κατισχύσωσι τοΰ νέου τούτου έχθροϋ όστις 
ήρχετούπό μορφήν καί σχήμα τόσον θελκτικόν. Οί μίμοι 
καί γελωτοποιοί κατέλαδσν τό παλάτιον τής Βούδας 
οί χοροί διεδέχθησαν τά πολεμικά όργια, el δέ νέοι 
εΰπατριδαι κατησώτευον εί; ματαίας υπερφιάλους επι
δείξεις τήν ήρωίκήν φύσιν τήν όποιαν μετά τής ζωής 
μετέδωκαν εις αύτούς οί πατέρες των. ’Αλλ’ ό Καρόδερ- 
τος έποφθαλμιάσας τά προνόμιά των άπώλεσεν έαυτόν. 
Τινές τών μεγάλων συνωμότησαν κατ’ αυτού, ό δέ βα- 
βασιλϊύς διαφυγών ώς έκ θαύματος τά ξίφη τών δο
λοφόνων ένέπεσεν εις τάς παγίδας άς κατ’ αυτού έστη- 
οί Βλάχοι. Περιεπλανήθη δέ πολύν χρόνον φεύγων άπό 
ασύλου εϊς άσυλον καί άποτίνων έν δυς·υχία:ς καί έν δει
νοί; τά πρώτα του λάθη. Τέλος δέ αύτόο ό Ουγγρικός 
λαός παθών μεταβολήν τινα πολλά συνήθη εϊς αυτόν 
καί μεγάλως τιμώσαν τόν χαρακτήρα του καί οΐκτείρας 
τόν βασιλέα του έπαυσε μνησίκακων καί άνεκάλεσεν 
αυτόν εις τόν θρόνον. Ή δυστυχία έσωφρόνισε τόν άνα· 
κτα έβουλήθη δέ νά καταστήση έαυτόν άξιον τής αγά
πης τοϋ πολεμικού του λαού έπιχειρών νέας κατα
κτήσεις. Υπέταξε λοιπόν διά τών όπλων Δαλματίαν, 
Κροατίαν, Βοσνίαν, Βουλγαρίαν, Σερβίαν, Κουμανίαν 
καί μίτος τής 'Ρωσσίας καί έτελεύτησε πλήρης δόςης.

Λουδοβίκος δέ Α'. δ υιός αυτού άμείνων έ'τι κ’ ευ
τυχέστερος τού πατρός πολεμιστής, άφοϋ ένίκησε 
μεν τούς Σάξωνας, έτιμώρησε δέ τούς έπανασταντα; 
Βλάχους, άπεσόβησε δέ τούς Ταρτάρους οιτινες κατέ- 
κλυζον ήδη *ιά μεθόρια τής Ούγγρίας, εισέβαλε νικη
τής εις τήν ’Ιταλίαν Γνα έκδικήση τόν αδελφόν του Άν- 
δρέαν βασιλέα τής Νεαπόλεως οστις έδολοφονήθη ύπό 
τοΰ Πρίγκηπος τής Τάραντος κατ’ είσήγησιν τής βασι- 
λι'σσης τής περιβόητου’Ιωάννας τής Νεαπολιτιδος.

Έν τοΰτωΗώ μεταξύ Κασιμϊρος ό μέγα; έτελεύτησε* 
τό δέ έθνος τών Πολωνών προσέφερεν όμοθυμαδόν τό 
στέμμα, εις τόν Λουδοβίκον. Τό έδεχθη. Έκτςτε δέ Ούγ
γροι καί Πολωνοί συνεσφίγχθησαν πρός άλλήλου; διά 
συμμαχι'ας ςενής τήν όποιαν άλλοτε ή δόξο. καί άλλοτε
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at δυστυχίαι καθηγίασαν, καί ήτις άφήκεν εις τά στήθη 
τών δύω τούτων λαών αισθήματα άνεξίτηλα διά παντός. 
Λαοί γείτονες ώς ex της γεωγραφικής δέσεως έτι δέ 
μάλλον ώς έκ τοΰ χαρακτήρος καί τών θεσμών αύτών 
άναφαίνονται εις τήν ιστορίαν διατρέχοντες κοινάς πε
ριόδους δόξης ύπό κοινούς βασιλείς καί πίπτοντες διά 
τάς αύτάς αιτίας. Άλλ’ ή συμμαχία αύτών βλαστήσασα 
εις τό πεδίον τών μαχών ύπό τήν σκιάν τοΰ σταυροΰ 
έπέζησε καί μετά τήν πτώσιν αύτών. Έν δέ τή ήμέ- 
ρα τής άνεγέρσεως άνέστησαν άμφότεροι όμοθυμαδόν 
κρατούντες άλλήλων τάς χεΐρας καί ώπλισμένοι κατά 
τής κοινής τυραννίδος.

Ούγγρος xat ίΐο.ίωκέζος Λαττοΰ εϊτ άύε.Ιγοϊ 
Είτε ηοτήρι έχουτ στο χέρ είτε σσαθί.
Τοιαύτη είναι ή επωδή ένός άρχαίου σκολιοΰ τών

Ούγγρων.
Βασιλεύς τών δύω έλευθέρων έθνών κατώρθωσεν δ 

Λουδοβίκος νά έλκύση τήν αγάπην αύτών καί τοι πολ- 
λάς έπενεγκών πληγάς εις τήν ελευθερίαν των. Έν 
Ούγγρία μετεββύθμισε τούς νόμους, είσήγαγε τόν όρ- 
θόν λόγον είς τόν τόπον τών προλήψεων, απλοποίησε 
τήν διαδικασίαν, κατήργησε τήν διά πυρός λεγομένην 
κρίσιν τοΰ Θεού, έπροστάτευσε τάς τέχνας, έτίμησε τούς 
σοφούς σοφός ών αύτός.

Τό έθνος εύγνωμονοΰν άνέδειξε διάδοχον αύτοΰ τήν 
θυγατέρα αύτοΰ Μαρίαν. Ώνομάσθη δέ όχι βασίλισσα 
άλλά βασιλεύς διά νά ένθυμήται πάντοτε οτι καί τοι 
θήλεια τό γένος ώφείλε νά περικοσμήται έπί τοΰ θρόνου 
μέ άνδρικάς άρετάς.

'Ο Λουξεμβουργικός κλάδος έγκεντρισθείς είς τό γέ
νος τών Ανζουαδών παρέτεινεν αύτό- πρώτος δέ τοΰ 
νέου συνδυασμού τούτου μονάρχης είναι Σιγισμόνδος ό 
Λ'. ό σύζυγος τής Μαρίας. Τό πρόσωπον τοΰ μονάρχου 
τούτου παρίσταται δεινόν, άτεγκτον έν μέσω τών θρη
σκευτικών σάλων καί πολέμων τών όποιων θέατροναίμα- 
τηρόνΰπήρξεν ή Γερμανία και Βοημία. ’Ιωάννης δ "Γσσιος 
καί 'Ιερώνυμος δ έκ Πράγας έξέπνευσαν έπί τής πυράς 
άναπέμποντες κραυγήν έκδικήσεως πρός ήν άπεκριθη- 
σαν ταχέως στρατιώται φανατικοί. Τότε άναφαίνονται 
’Ιωάννης ό Τρόας δ έτι επισημότερος μέτόνομα ’Ιωάννης 
Ζίσκας, οςις φοβερός καί έπί ζωής αύτοΰ, έπιφοβώτερος 
ΰπήρξε μετά θάνατον. 'Η δορά αύτοΰ τανυσθεϊσα είς 
τύμπανον ήχει άπαισίως είς τά ώτα τών πολεμίων καί 
διέδιδε φρίκην καί τρόμον είς τάς φάλαγγας αύτών.

Καθ’ δν δέ χρόνον ή Ούγγρία έξήντλει τάς έαυτής 
δυνάμεις είς τάς λυσσώδεις αύτάς έριδας, ή δέ πυρπο- 
λοΟμένη δύσις έβλεπε τήν μέν Γαλλίαν κατεξανις-αμένην 
κατά τών καταχτητών αύτής Άγλλων, τήν δέ ‘Ισπα
νίαν παλαίουσαν πρός τούς Μαύρους, τόν δέ φιλόδοξον 
τής Αύστρίας οίκον βαθμηδόν καί κατ’ δλίγον αϋξοντα 
τήν δύναμιν αύτοΰ, τήν δέ αύτοκρατορίαν τών Γραικών 
μίκρολογοΰσαν περί ματαίας θρησκευτικός έριδας,νέος καί 
φοβερός έχθρός έπήλαυνε δρομαίως άπό τάς στέππας 
τής ’Ασίας καί άπό τά σύνορα τής Περσίας καί τής Κί
νας. Οι Τούρκοι ή Όσμανλίδαι κράμα φυλής Ταταρικής 
καί Σλαβικής, ώπλισμένοι άκινάκας καί ξίφη έπίκυρτα, 
μέ τό τυρβάνιον καί τήνάπαισίαν ήμισέληνον έπί τοΰ με
τώπου, οί Γενίτσαροι, οί Σπαίδες ονόματα φοβερά, ς-ρα- 
τηγούμενοι ύπό Βαιαζήτου τοΰ επικαλούμενου Κεραυνού 
έφθασαν πρό τών θυρών της Κωνσταντινουπόλεως. Τά 
πράγματα τών Γραικών ήσαν έπί ξυροΰ άκμής. 'Η 
Εύρώπη έξυπνη τέλος πάντων εκατόν είκοσι χιλιά 
άνδρών καταλέγονται ύπό τάς σημαίας Σιγισμόνδου 
τοΰ βασιλέως τής Ούγγρίας. Τί έχει νά φοβηθή άνέ
κραξεν ό βασιλεύς τοιοΰτος στρατός* δ ούρανός άν κα- 
ταπέση αί λόγχαι αύτοΰ είναι ίκαναί νά τόν στηριξωσι.

Πλήν φεΰ! αί λόγχαι έκείναι δεν ήσαν ίκαναί νά νικήσωσι 
τους Τούρκους. Αν δε και εδειξαν οί χριστιανοί θαύματα 
άνδρίας καί γενναιότητες ήττήθησαν όμως έν Νικοπόλει 
(1396). όδέ νικητής Βαιαζήτης ένδούς είς τήν θηριωδίαν 
τοΰ χαρακτήρος του έπέρασεν ολους τούς αιχμαλώτους έν 
στόματι μαχαίρας. Οί δέ Όμράδες αύτοΰ γονυπετείς έ- 
δέοντο νά καταπαύση πλέον τήν σφαγήν.

Τετέλεσται! Φωνή κλαυθμού καί δδυρμοΰ ήκούσθη 
άπό Κανσταντινούπολιν τριακόσιαι χιλιάδες έχθρών 
είσέβαλον έντός τών τειχών αύτής· ή πόλις διηρ- 
πάγη καί ήρημώθη ή άγ. Σοφία μετεβλήθη είς τσα
μιού, οί δέ χριστιανοί άπήχθησαν είς δουλείαν. ‘Ιππόται 
οί πρό μικροΰ όμνύοντες είς τον Θεόντήν Παρθένον,τούς 
άγιους καί τήν έρωμένην σας ότι θέλετε καταπολεμήσει 
τούς άπιστους, πού οί ορκοι, καί που ό ζήλός σας ; ’Εμ
πρός γενναίοι! άνδραγαθήτε ανδραγαθίας εύτελών συμ
φερόντων. Όχι δέν ήσθε σεϊςάξιοι νά προμαχήσητε τοΰ 
χριστιανισμού άλλους στρατιώτας δ Χριστός ήθελε.

Έν ταϊς ήμέραις έκείναις, ώς λέγουσιν οί Ούγγροι, 
έγένετο άνθρωπος άπεσταλμένος παρά Θεού, όνο
μα αύτώ Ιωάννης. Έξελθών αίφνης έκ τής Βλαχίας 
έστη άνά μέσον τής Εύρώπης καί τοΰ ’Ισλαμισμού, δέ- 
κάκις ένίκησε τούς Τούρκους έκ τοΰ ουστάδην, δε- 
κατετράκις δέ καταστρατήγησαν αύτούς καί πάντοτε 
έπανήρχετο νικητής καί κατέθετεν έμπροσθεν τή; μη- 
τρός τοΰ Θεού τάς σημαίας τών έχθρών. Ό άτρόμη- 
τος ουτος ήρως καί σωτήρ τής Εύρώπης ήν ’Ιωάν
νης Ούνιάδης δ Κορβΐνος.

Τήν γέννησίν του καλύπτει σκότος τό όποιον αδυνα
τεί ή 'Ιστορία νά λύση Ή δέ δημώδης παράδοσις είναι 
τοιαύτη. Έν έτει 1392 έζη είς Βλαχίαν αρχών τις έκ 
τοΰ γένους τών Παλαιολόγων έχων θυγατέρα καλ- 
λίστην τό είδος δνόματι Ελισάβετ Μιροσμάην. Ό Βα
σιλεύς Σιγισμόνδος έλθών ποτέ είς τήν έπαρχίαν ταύ
την ώς έκ τών περιπετειών τοΰ πολέμου είδε τήν ώ- 
ραίαν Ελισάβετ καί τήν ήγάπησεν άνταγαπηθείς ύπ’ 
αύτής. ’Αλλ’ δ βασιλεύς ταχέως άνεχώρησεν όπου ή 
ανάγκη τοΰ πολέμου τόν έκάλει. Έ ώ δέ άπήρχετο ή 
Ελισάβετ είπε πρός αύτόν. Τί θέλει γίνει τό τέκνονμας, 
ώ βασιλεύ δ καρπός τοΰ έρωτός μας ; Θέλεις άρά γε 
διαφυλάξει τήν μνήμην τής δούλης σου ; Ό δέ Σιγισμόν- 
δος κατανυχθείς έκ τών λόγων τούτων έδωσεν είς αύ- 
τήν δακτύλιον χρυσοΰν, ώστε δι’ αύτοΰ νά τόν άνευρί-

‘Ο Σιγισμότδος καραδΐδων τύ δαχτν-lior αύτοϋ είς 
τηχ ’Ε.Ιισάβετ Μασιάσμηχ μητέρα τον Ον- 
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σκη πάντοτε καί νά άνακαλή είς αύτόν τάς εύδαίμονας 
στιγμάς τοΰ έρωτός των. Έπειτα τήν ήσπάσθη τρυφερά 
καί άπήλθεν είς τόν πόλεμον.

Μετά παρέλ-υσιν τριών έτών ή Ελισάβετ διέβαινε τήν 
είς Βούδαν άγουσαν όδόν έχουσα μεθ’ έαυτής τόν άδελ- 
υόν αύτής καί τό τέκνον της, παΐδα ώραιότατον. Νο- 
μίζουσα ότι δ Σιγισμόνδος ήθελε χαρή βλέπών τόν υιόν 
αύτοΰ τόν έφερε πρός αύτόν. Καθ’όδόν έκάθισε πλησίον 
είς ρύακα διά ν’ άναπαυθή άπό τόν κόπον τής όδοιπο- 
ρίας. καί νά πλύνη τά πανία- τό δέ παιδίον έπαιζε πα
ρά τήν όχθήν μέ τό βασιλικόν δακτυλίδιον. Αίφνης 
βάλλει δξεΐαν κραυγήν κόραξ ήρπασε μέ τό ράμφος 
τό δακτυλίδιον καί άποπτάς έκάθισεν έπ! τοΰ απέναντι 
ϊένδρομ. Ό άδελφός τής ’Ελισάβετ αρπάζει τό τόξον 
του, έντείνει αύτό, σκοπεύει τό όρνεον, άλλ’έκ τής πολ
λής βίας του αποτυγχάνει, καί τό πτηνόν πτοηθέν ά- 
φίπταται. Ποια ή θλιψις τής δυστυχούς μητρός! αί ελ
πίδες αύτή; οίχονται, έπειδή αί ύποσχέσεις χωρίς τό 
δακτυλίδιον τοΰ βασιλέως ήσαν μάταιαι· τό δέ βρέφος 
της I (άλλοίμονον ούδέ νά προσδλέψη είς αύτό αι
σθάνεται πλέον δύναμιν ικανήν. ’Αλλά δεύτερον βέ
λος φεύγει- δ τοξότης επιτυγχάνει ήδη, ή όρνις πίπτει, 
καί ό δακτύλιος άνακτάται. Τό λοιπόν τής όδοΰ διη
νύθη εύθύμως. Ό Σιγισμόνδος άνεγνώρισε τόν δα- 1 
κτύλιον, ένέπλησε δώρων τόν υιόν αύτοΰ, καί άποκα- 
τέστησε τήν μητέρα του είς Πέσταν. Δέν παρήρχε
το δ’ ήμέρα χωρίς νά τούς ίδή, καί μεγάλως έτέρπετο 
συμπαίζων καί διατριβών μετά τού παιδός. Έχάρισε δέ 
είς αύτό τήν Ούνιάδα γήν με έξήκοντα χωρία, καί ήθέ
λησε νάλάδηώς παράσημόν του κόρακα φέροντα είς τό 
βάμφος δακτύλιον χρυσοΰν, καί νά δνομασθή Ούνιάδης 
Κορβΐνος έκ τής Λατινικής λέξεως cortus κόραξ.

Καί ταΰτα μέν ή παράδοσις. ’Ήδη δέ είσερχόμεθα 
είς τήν λαμπροτέραν περίοδον τάς Ούγγρικής ίστο- 
ρίας. Όλαι αί πολεμικά! φυλαί τής Ούγγρίας φαί
νονται τεταγμέναι είς μάχην, έτοιμοι ν’ άποθάνωσιν 
ύπέρ πίστεως καί τής σωτήριας τοΰ χριστιανισμού. Ό 
δέ Ούνιάδης είναι ό Άχιλλεύς τής μεγάλης ταύτης 
έπσχης.

Μετά τόν θάνατον τοΰ ’Αλβέρτου γαμβρού καί διαδόχου 
τού Σιγισμόνδου, δύω τινες ήριζον περί τής βασιλείας, 
Ελισάβετ ή χήρα αύτοΰ καί Δαδίσλαος δ βασιλεύς τής 
Πολωνίας. Ό Ούνιάδης τάττεται μετά τοΰ δευτέρου 
καί ή πλάστιγξ κλίνει υπέρ αύτσΰ· Μετά ταΰτα δέ 
δρμα κατά τών Τούρκων, οιτινες άνεπερισπώμενοι ύ
πό τοΰ Σκενδέρβεη έστράφησαν πρός τήν Ούγγρίαν, 
και σταματά τήν πρόοδον αύτών. Τότε οί ήγεμόνες 
τής Εύρώπης έξέφρασαν τάς εύχαριστίας των πρός τόν 
πτωχόν και ένδοξον ιππότην καί παρακατέθεσαν είς 
χεΐρας αύτοΰ τάς τύχας τοΰ χριστιανικού κόσμου. Ό
λοι, λέγει δ Κύριος Γεράνδος, ολοι έχομεν χρέος 
νά ύπερασπιζώμεθα τήν δόξαν τοΰ Ούνιάδου, διότι Ο
λους μας έσωσεν· άν αύτός έλειπεν, οί Τούρκοι είσήρ - 
χοντο είς τήν διχονοοΰσαν Γερμανίαν, είς τήν έξησθε- 
νημένην Γαλλίαν, καί ό πολιτισμός κατεστρέφετο ίσως 
διά παντός. Ό Άμουράτης πολλάκις ήττηθείς έζή
τησε τήν ειρήνην, καί οί ορκοι έγιναν έπί τοΰ Ευαγ
γελίου και έπί τοΰ Κορανίου.

Ή πολυπόθητος ήσυχία έπανήλθεν, δ δέ Λαδί- 
σλαος έδρεπε τούς καρπούς τών μόχθων τοΰ Ούνιάδου, 
δτε είς μοναχός άνήψεν έκ νέου είς τά στήθη τοΰ βασι- 
λέως τόν πόθον τοΰ πολέμου. Ούδεις ορκος, έλεγεν 
ό μοναχός ουτος, δύναται ν’ άναγκάση τούς Χριστια
νούς βασιλείς νά έμμένωσιν είς τάς πρός τού; άπίς-ους 
υποσχέσεις των. Ό Ούνιάδης διεμαρτυρήθη σφοδρώςκατά 
τής τοιαύτης άνοσίου παραβάσεως τών όρκων καί τών σπον- 

Φυλλάδιον 62, Τόμ. Γ’.

δών άλλ’αί συμβουλαί τοΰ γηραιού πολεμικού δέν ήκού- 
σθησαν, καί ήναγκάσθη νά καταβή αύθις είς τό ςάδιον τοΰ 
πολέμου, είς τά πεδία τή; Βάρνας. Ότε δέ ci δύο στρατοί 
ήλθον κατά πρόσωπον άλλήλων, δ Σουλτάνος λαβών 
χειρας τάς συνθήκας τάς φερούσας τήν ύπογραφήν τοΰ 
Λαδισλάου, καί ύψώσας αύτάς πρός ούρανόν, θεέ τών 
χριστιανών, άνεφώνησεν, άν ήσαι θεός άληθινός, έκ- 
δικησον μέν σεαυτόν, έκδίκησον δέ κ’ έμέ κατά τής άπι- 
στίας τών λατρευτών σου!

Ποτέ έπιορκία δέν έλαβε τιμωρίαν τόσον ταχεΐαν καί 
άδυσώπητον. Οί χριστιανοί κλίνουσι πανταχοΰ, καί δ 
Λαδισλαος πίπτει τρωθείς είς τήν μάχην. ’Αλλ’ δ 
Ούνιάδης έζη έκδικητής αύτοΰ. Καί κατώρθωσε τό 
έργον του καί τοι έχων νά παλαίη συγχρόνως κατά 
τής ραδιουργίας καί τοΰ μίσους τών αύλικών έν και- 
ρώ τής πολυταράχου μεσοβασιλείας του, κατά τών 
έπιβουλών τής Αύστρίας καί τών έπαναστάσεων τών 
Βλάχων καί Μολδαυών. Ό Μωάμεθ έπολιδρκει τό 
Βελιγράδιον τό προπύργιον τής Ούγγρίας· ό δέ Ού
νιάδης είσελθών είς τό φρούριον άπέκρουσεν έπί τεσ
σαράκοντα ήμέρας τάς αλλεπαλλήλους έφόδους τού 
έχθροϋ καί τόν ήνάγκασεν έπί τέλους νά λύση τήν 
πολιορκίαν. Οΰτος ήτον ό τελευταίος θρίαμβος τοΰ 
Ούνιάδου, έπειδή μετ’ δλίγας ήμέρας (τήν 1 0 Δεκεμ- 

I δρίου 1456 ) κατέστρεψε τόν βίον πλήρης δόξης καί 
ημερών έν τή πόλει Ζεμβλίνω λυπούμενος μόνον οτι 
δέν άπέθνησκεν είς τό πεδίον τών μαχών. Έδειξε δέ 
καί είς τόν θάνατον τήν καρτερίαν καί άφοδίαν τών 
μαχών, έζήτησε δέ μετά θερμής τής πίστεως νά τόν 
μεταφέρωσιν είς τόν ναόν διά νά μεταλάδη έκεΐ τών 
άχράντων μυστηρίων, λέγων οτι δ δούλος δφείλει νά 
ύπάγη πρός τόν δεσπότην, όχι δ δεσπότης πρός τόν 
δοΰλον. Ιωάννης Καπιστρανός ό έπισιήθιος φίλος του 
και θιασώτης τής μελοφνίας του παρήν είς τάς τε
λευταίας στιγμάς του θαρσύνων καί ύποστηρίζων αύ
τόν. Έξεφώνησε δέ καί τόν επιτάφιον λόγον οστις
μαρτυρεί βαθεϊαν καί ειλικρινή Ολίψιν. Καί ολη δέ ή
Εύρώπη έμεινεν άπαραμύθητος διά τήν απώλειαν τοΰ 
ήρωος. Ότε ό Πάπας Κάλιξτος ό Γ'. έμαθε τόν θά
νατον τοΰ Ούνιάδου έκλαυσε, λέγουν, καί έτέλεσεν 
είς τήν έκκλησίαν τού αγίου Πέτρου μετά μεγάλης 
πομπής μνημόσυνον ύπέρ τής ψυχής αύτοΰ.

Πολύν χρόνον μετά ταΰτα αί γυναίκες τών Τούρκων 
μετεχειρίζοντο τό όνομα τοΰ Ούνιάδου διά νά μορμο- 
λύττωσι τά βρέφη των. Λέγεται δέ καί ότι δ Σουλτάνος 
άφήκε τήν γενναίαν ταύτην είς στόμα έχθροΰ φωνήν.
<ι Ποτέ, ποτέ, είπε, δέν είδεν δ κόσμος μεγαλήτερον 
ηρώα. »

’Αλλ’ δ φθόνος τοΰ όποιου δλίγον έλειψε νά γίνη 
θύμα δ Ούνιάδης έμάνη κατά τών τέκνων αύτοΰ. Λα- 
δίσλαος δ πρωτότοκος αύτοϋ υιός κατενεχθείς ύπό 
βασιλικού λόγου είς παγίδα έστημένην κατ’ αύτοΰ έ- 
ξέπνευσεν ύπό ξίφος δολοφόνον· δ δέ ετερος υίός αυ
τού Ματθίας πολλά έτη μείνας αιχμάλωτος παρά^ τό 
δίκαιον τών ανθρώπων, πρώτον είς τήν Αύστριαν, κ έ
πειτα είς τήν*Βοημίαν, έλυτρώθη τέλος ύπό τών Ούγ
γρων οιτινες εύγνωμονοΰντες πρός τόν πατέρα τροο- 
ήνεγκαν αύτώ τό στέμμα τής βασιλείας. Εφανη δε ά
ξιος τής τιμής καί έδικαίωσε τάς έλπίδας τών Ούγγρων. 
Έπί τής βασιλείας αύτοΰ έφθασεν ή Ούγγρία τόν κο- 
λοφώνα τής δφξης της. Ένω έπί κεφαλής τών Ούσσάρ- 
δων του καί τής μαύρης φρουράς του κατεπο· 
λέμει άλλεπαλλήλως τού; Τούρκους, τούς Γερμανούς, 

ι τούς Πολωνούς, καθιδρυεν ένταύτψ ε?ς τήν πρωτεύου
σαν του πανεπιστήμιου, δύω ακαδημίας, άστεροσκο- 

' πεΐον, μουσείου αρχαιολογικόν, βιβλιοθήκην τήν πλου-
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σιωτεραν τότε ολου τοϋ κόσμου. Ό αντίπαλος ούτος 
Μωάμεθ τοϋ Β’. έλάλει ώς εκείνος πολλάς γλώσσας, 
ώς έκεΐνος ήτο φίλόμουσος κ’ένταύτώ έτήρει τά βαρ- 
βαρικά ήθη. Ιίαρουσιάσθη,λέγουν,ποτέ είς αυτόν άνθρω
πός τις προτείνων νά δολοφονήση τόν βασιλέα τής 
Βοημίας. Ό Ματθίας Κορβίνος έδεχθη τήν πρότασιν, 
άλλά μετά ταϋτα τήν άπέβριψε μετ’ άγανακτήσεως 
άφοϋ ήκ.ουσεν οτι ήθελε νά τόν φαρμακεύση. Κατά τών 
έχθρών μου, είπε, μόνον τόν σίδηρον θέλω νά μετα- 
χειριζωμαι. Ό μονάρχης ούτος μετεβ^ύθμισε τους 
στρατιωτικού^ νόμους καί τήν πειθαρχίαν, κατήργησε 
τήν δικαστικήν μονομαχίαν, άπηγόρευσε τό όπλοφορεΐν 
έν ται; άγοραΐς, άπηγόρευσε δέ καί τό νά εκτείνεται 
ή ποινή τοϋ ένοχου είς τούς συγγενείς αύτοϋ καθώς καί 
τό νά δημεύηται ή περιουσία του. Μέγας στρατηγός 
ώς ό Ούνιάδης έπίσης ευτυχής είς τούς πολέμους, ύ· 
πήρξεν όμως δλιγώτερον φιλάνθρωπος έκείνου καί πλέον 
φιλόδοξος. Έπί τοϋ τάφου αύτοϋ άναγινώσκονται οί έξης 
Λατινικοί στίχοι.

Carvini brevis baec urn« est, quern magna fatenlur.
Facia fuisse deuni, fata fuisse hominem.

Ήτοι,
Τοϋ Κορβίνου ή λάρναξ είν’ αυτή ή βραχεία· τά έργα αύτοϋ 
Εργαήσαν θεού αθανάτου, ή δε μοίρα άνθρώπου θνητού.

’Αποθανόντος τοϋ ήγεμόνος τούτου ή χριστιανωσύνη 
έχασε τόν σωτήρά της καί ή Ούγγρία τάς κατακτή
σεις καί τό πολιτικόν μεγαλεΐόν της. Ό δέ πολιτι
σμός τόν όποιον έπεχείρησε νά εισαγάγη είς τό βασι- 
λειον τοΰτο έπαλινδρόμησε πολλούς αιώνας δπίσω.

Οί Τούρκο: άναφαίνοντάι πάλιν, καί πάλιν ήττών- 
ται κακήν κακώς. Δισχίλιοι χωρικοί Ούγγροι είς τά 
στενά τοϋ Έρυθροϋ Πύργου έξωλόθρευσαν όλόκλη 
ρον στρατόν Τούρκων. Καί όμως ή δλεθρία είς τήν 
αύτονομιαν τής Ούγγρίας ώρα έσήμαινεν ήδη.

Σολιμάν Α'. , νικητής τής ‘Ρόδου, κατέλαβε τούς 
Μαγυάρους έν τω μέσω τών ήδονών καί τής μαλθα- 
κιας είς ήν έβύθισαν αύτούς αί πρώτα: ήμέραι τής 
βασιλείας Λουδοβίκου τοϋ Β'. Έπήρχετο δέ νά έκδι- 
κήση δβριν τινα γενομένην είς τόν πρέσδ.ν του. Τό 
σημεΐον τοϋ πολέμου, μία σπάθη καθημαγμένη περι
φέρεται δ: όλου τοϋ βασιλείου. Εύγενεΐς δέ καί χωρι
κοί αποκρίνονται ένθουσιωδώς πρός τό σημεΐον τοΰ
το. Δισμ.ύριοι πολεμισταί καλύπτουσι τήν πεδιάδα τοϋ 
Μοχαέζ. Έπί κεφαλής αύτών είναι Τόμορυς δ α
τρόμητος άρχιεπίσκοπος τού Γκράν. Ούτος πρώτος 
δίδε: τό σημεΐον τής μάχης, διατάττων τούς Οΰζάρδους' 
νά κτυπήσωσ: τούς Τούρκους τών όποιων τάς δυνάμεις 
άπεκρυπτον οί λόφοι και (ή ανωμαλία τού χωρίου. 
Λουδοβίκος ό Β'. έρμα κατά τών Γενιτσάρων καί τρέ
πει αύτούς, άλλά καθ’ ήν στιγμήν ένόμιζε βεβαίαν 
τήν νίκην καί τόν έχθρόν κατεστραμμ,ένον εύρέθη αίφνης 
ύπό τό πϋρ τεσσαράκοντα τηλεβόλων καί έχαθη εις ς-ρό- 
βιλον καπνού. Τό πτώμά του εύρεθη είς έλος τι πλη
σίον τοϋ πεδίου τής μάχης. Μέγας άριθμός εύγενών, 
δεκαεπτά επίσκοποι καί εικοσιτρεϊς ίππόται τής Μελί 
τηο έπεσον ένδόξως είς τήν μάχην εκείνην.

Έπεσεν ή αρχαία και ήρωική πατρις τών Μαγυάρων. 
Οΐέθνίκο’· ποιηταί έψαλαν εις τάςώδάς των τήν αποφρά
δα έκεινην ήμέραν. Οί δέ μύθοι τόσον καλώς συνέχω 
ντύθηκαν μέ τήν ιστορικήν αλήθειαν, ώστε ή ακόλουθος 
παράδοσις κατήντησεν, ούτως ει’πεΐν, αύθεντική.

"Οτε άνέτειλεν ή ημέρα τής μάχης, περί τήν αύγήν, 
ίππεύς υψηλός τό άνάστημα, καί τόσον ισχνός ώστε 
τό σώμα αύτοϋ έφεγγε, άστραπηβσλους δ’έχων τούς

δφθαλμούς παρουσιάσθη πρό τής βασιλικής σκη.ής. Οι 
φρουροί κατά πρώτον άπώθησαν αύτόν· άλλ’ ή έπι- 
μ.ονή αύτοϋ καί τό παράδοξον τής μορφής του υποχρέω
σαν τέλος αύτούς νά μηνύσωσιν εις τόν βασιλέα τό πράγ
μα. ‘Ο Λουδοβίκος μή Οέλων νά δεχθή αυτός τόν ξέ
νον έπεμψε τόν ιπποκόμον του οστις έφερε στολήν ι'σην 
είς πολυτέλειαν μέ τήν τοϋ βασιλέως, ώστε πας ό μή 
συνήθης καί οικείος τώ βασιλεΐ ήθελεν άπατηθή. ’Αλλ’ ό 
άνθρωπος έκεΐνος βλέπων τόν αξιωματικόν έκραύγασε μέ 
τρομεράν φωνήν. Όχι! σύ δέν είσαι ό βασιλεύς! Δέν 
καταδέχεται ό Λουδοβίκος νά μέ άκούση ; είπέ τον νά 
τρέμη , ότι ή τελευταία του ήμερα έφθασε. Καί ταϋτα 
λέγων έφυγε καλπάζων καί άφίνων είς τά ίχνη αύτοϋ 
δσμήν θειου.

Ούτως ό Βρούτος τό πάλαι είς τούς Φιλίππους είδε 
φάσμα προλέγον αύτώ τόν θάνατόν του.

Οι νικηφόροι Τούρκοι προύχώρησαν μέχρι τής Βούδης, 
οπού ήσαν καί πλούτη Ικανά νά διαρπάσωσι καί άρι- 
στουργήματα τεχνικά νά καταστρεψωσιν. ‘Η Βιβλιοθήκη 
καί τό Μουσεΐον, καθιδρύματα τοϋ Ματθίου, έκάησαν έν 
μερει· θαυμάσια χάλκινα αγάλματα έχωνεύθησαν πρός 
κατασκευήν τηλεβόλων. ‘Η Πέστη έγινε σωρός έρει- 
πιων <·>ς είς τούς καιρούς τών Ταρτάρων. Ότε δέ ή μά- 
χαιρα δέν είχε πλέον άνδρας νά θερίση έστράφη κατά 
τών γυναικών, τών παιδων καί τών γερόντων. Πϋρ καί 
μάχαιρα διήλθεν δλην τήν χώραν έκ τών οχθών τοϋ 
Δραβου μέχρι τών οχθών τοϋ 'Ραάδ. ‘Ο δέ Σολιμάνος 
ηύφράνθη ίδών τό εύρύ θέατρον τής καταστροφής οπού ή 
ώμότης του δέν άφήκε πνοήν ζώσαν.

Αρχαΐαι απειρόκαλοι ξυλογραφία! παριστάνουσ: συ
χνά τόν θανατον τοϋ Δοβοζίου. Διαφυγών ούτος τήν μά- 
χαιραν τοϋ έχθροΰ έφευγεν έπί τοΰ ίππου του έχων δ- 
πισθόνωτα τήνσύζυγόν του. ‘Η γυνή βλέπει καταφθά- 
νοντας όπισθεν τούς Τούρκους. Ώ! πόσον τότε μι
σεί τά κάλλη της διότι δύνανται νά τής σώσωσι τήν 
ζωήν! Πώς φρίττει εις μόνον τόν λογισμόν οτι μέλλε! 
νά παραδοθή είς τήν ακολασίαν τινός Οασαά ! Προτι
μότερος χιλιάκις ό θάνατος. Φόνευσέ με, κράζει πρός 
τον Δοβόζην· άλλ’ έκεΐνος κεντά τόν ίππον του καί διώ- 
κει έμπρός άντί ν’ άποκριθή. Ήδη οί Τούρκο: τούς 
έπερικύκλωσαν. Η γυνή έκπεσούσα τοϋ ίππου παρακα- 
λεΐ ίκετικώς τον σύζυγόν της νά τήν φονεύση αύτός καί 
όχι οί βάρβαροι. ‘Ο Δοβόζης ώχρια, άρπαζε: τρέμων 
τό τέξον του, αρμόζει τό βέλος πρός τήν καρδίαν τής 
ςυζύγου του και άποστρέφων τούς δφθαλμούς άφίνει τήν 
νευράν. Έπειτα ξιφουλκήσας πίπτει κατά τών Τούρ
κων, φονεύει πολλούς καί πίπτει τρωθείς θανασίμως.

Τόν Σολιμάνον έδίωξεν άπό τήν Ούγγρίαν ό λιμός 
τόν οποίον αύτός έπροξένησε· λέγεται δέ οτι 200,000 
Ούγγρο: άπωλέσθησαν τότε ή θανατωθέντες ή άπαχθέν- 
τες είς αιχμαλωσίαν.

Η Ιστορία τών Ούγγρων έληξε προώρως εις τήν μά
χην τοϋ Μοχαέζ, ώς κόπτεται προώρως ή ζωή ήοωος 
γενναίου πεσόντος κατά τό εικοστόν έτος τήςήλικίας αύ- 
τοΰ. Παραλείπομεν τήν διήγησιν τήςμακράς αγωνίας τοΰ 
βασιλείου τούτου. ‘Η χατάστασίς του ήτο δεινή· έπρεπ» 
νά έκλέξη προστάτας ή τούς Αυστριακούς ή τούς Τούρ
κους, ήγνόει δέ ποιον τό.χειρότερον Πολλαί φωναί ύ- 
ψώθησαν προκρίνουσαι τούς Τούρκους· άλλά τό τοιοΰτον 
ήτο παράλογον, διότι μεταξύ τών δύω τούτων λαώνύπαρ- 
χουσι μεγαλαι διάφορά!’ ούτε τά ήθη των συμφωνοΰσιν, 
ούτε οι νόμοι των, ούτε ή θρησκεία των. Λοιπόν τό στέμ
μα τής Ούγγρίας έίόθη κληρονομικώς είς τόν οίκον 
Ασβούργου Λορραίνης· άλλ’ ό αύτοκράτωρ απόλυτος 

ών έν Βιέννη ύπεχρεοΰτσ εις τό Πρεσβοϋργον νά διαμοιρά- 
ζηται τήν εξουσίαν μετά τής βουλής τών εύγενών καί

χής τών Μαγνάτών. Ή συνθήκη αδτη έγένετο μέ πολ- 
χήν θλίψιν τών Ούγγρων τώ 1526. Πάςτιςπροέβλεπεν 
5τι ή απόλυτος μοναρχία ήθελε προσπαθήσει νά κατα- 
ΑΥίξη τήν Ούγγρικήν έλευθερίαν μέ παν είδος ραδιουρ 
γιος, καί τότε άφεύκτως έπρεπε νά έκραγή πόλεμος.

Αί δέ προαισθήσεις αύται δέν έβράδυναν νά έπαλη- 
Οεύσωσι. Φερδινάνδος δ Β'. καί ό Λεοπόλδος κα-
«πάτησαν πρώτο: τάς συνθήκας. Η Ουγγρική γή καθη- 
μίχθη άπό τούς υπέρ τής ανεξαρτησίας καί τής θρη-

ιί1 Μαρία, Θηρτσία παρονσιάζουσα τον vlbr αυτής ιίς τούς Ούγγρους,

Ήλθε δέ καί στιγμή καθ’ ήν τής Εύρώπης αί έπανα- 
στάσεις έφεραν τήν Αύστρίαν είς τήν αυτήν στάσιν εις 
ήν εύρέθησαν άλλοτε οί Ούγγροι. ‘Η τόσον δλεθρία έχθρά 
των έτρεχε τόν περί τών όλων κίνδυνον. Ιδού καιρός 
κατάλληλος νά διώξωσι διά παντός τούς ξένους καί νά 
βάλωσ: τά θεμέλια της έλευθεριας των. Πάραυτα οί Μα- 
Τνάροι πορεύονται είς τό Πρεσβοϋργον. Βεβαίως σκοπόν 
ίχουσι νά κηρύξωσι τήν άνεξαρτησιαν των, νά έκλεξω- 
«ν αρχηγόν είς τό έθνος των, καί νά σχίσωσι τας 
αννθήκας αίτινες τοσάκις έβιάσθησαν καί ύπέρ ών δυω 
αιώνας έπολέμησαν πολέμους αίματωδεστάτους. Οί 
εύγενεΐς καί οί μαγνάτοι συνέρχονται εις Λανδάους· δ 
λαός συρρέει είς τάς θύρας καί καταλαμβάνει τά θεωρεία.
Ας εισέλθωμεν καί ήμεΐς ματ* αύτοϋ είς τήν δίαιταν. 

’Αλλά ποιον άπροσδόκητον θέαμα! Είς τάς βαθμίδας

σκείας πολέμους· ό δέ Βεθλεέμ Τάβωρ, οί Τεκέλοι 
καί Γεώργιος δ'Ρακότσις έταπείνωοαν πολλάκις τήν 
δφρύν τής Αύστρίας.

Τό δνομα τό όποιον έδωσαν οί Ούγγροι είς τήν ύπό 
τοϋ Ρακότση διευθυνομένην έπανάστασιν μαρτυρεί μετά 
ποιου ένθουσιασμοϋ έμάχοντο. Τήν δνομάζουσι Σταυρο- 
φορικόν πόλεμον. Τά όπλα έφερον έγκεχαραγμένα τά 
αρκτικά ταϋτα γράμματα Ρ. Ρ. L pro Patria et 
Libratale. ύπέρ ΙΙατρίοος καί τής Ελευθερίας.

τοΰ θρόνου προχωρεί γυνή πλήρης νεανικής καλλο- 
νής καί θάρσους εις τήν μιαν χειρα βαστάζσυσα βρέφος 
πτοούμενον τήν έτέραν δέχεΐρα έκτεινουσα πρός τήν συ- 
νέλευσιν ανοικτήν ώς διά νά σφράγιση συνθήκην τινα. Το 
ήθος αυτής δεν εινμι μέν έπιτακτικόν, άλλ’ούδέ ικετικον. 
Βλέπων τήν πλουσίαν άναβολήν της, τόν καλύπτσντα 
τούς ώμους αυτής μανδύαν, τό γαλήνιον και απτσητσν 
ήθος της, τό ευσταθές βλέμμα τών γλαυκών της δμ- 
μάτων, τήν ανδρικήν κατατομήν τοϋ αύστριακσύ προσώ
που της, τις δέν αναγνωρίζει τήν κληρονόμον Κάρολου 
του Δ’. Μαρίαν τήν θηρεσίαν;

Διωκομένη άπό τούς συμμάχους στρατούς Φριδερι- 
κου τοϋ Β'. Λουδοβίκου τοϋ ΙΕ', καί τών βαβιλέων τής 
Ισπανίας, Σαρδηνίας καί Πολωνίας, οΐτινες χωροΰσι» 
ήδη κατά τής Βιέννης αύτής, μή έχουσα πού τήν κ»
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φακήν κλίνη ή Ουγάτηρ των Καισάρων, κατέφυγεν 
εις τήν δίαιταν τής Ούγγρίας βάλλουσα τάς ελπίδας 
αυτής εις τήν μεγαλοψυχίαν τοϋ Ουγγρικού χαρα- 
κτήρος.

’Εγκαταλελειμμένη, ειπεν, άπό τούς φίλους μου, χα- 
τατρεχομένη άπό τούς έχθρούς μου, ζροδεδομένη άπ’ 
αύτούς μου τούς οικείους, άλλην δέν έχω καταφυγήν 
ειμή τήν πίστιν σας, ώ Ούγγροι, τήν άνδρίαν σας καί 
τήν σταθερότητά μου. ’Ιδού παρακαταθέτω εις τάς χεϊ- 
ράς σας τήν θυγατέρα καί τδν υιόν τών βασιλέων σας 
παρ’ υμών προσδοκώσι τήν σωτηρίαν τω/Ι

Οί λόγοι ούτοι άπαγγελθέντες λατινιστί ήλέκτρισαν 
τήν Συνέλευσιν. Όλοι οί αντιπρόσωποι άνίστανται, 
τινές όρμώσι μέχρι τών βαθμιδών τοΰ θρόνου ώς κΰμα 
κορυφοΰμενον καί φλοισδοϋν, καί υπέρ τό όποιον ύψοΰται 
υπερηφάνως ή κεφαλή τής βασιλίσοης. Μέ τό ξίφος 
εις τάς χεΐρας, μέ τά δάκρυα εις τούς όφθαλμούς οί 
Ούγγροι κραυγάζουσιν όμοφώνως όλοι. ’Ας άποθάνωμεν 
υπέρ τοϋ βασιλέως μας τής Μαρίας Θηρεσίας. Καί 
έτήρησαν τόν όρκον των.

Ουτω περισωθεΐσα ή Αυστρία διεφυλαξε τόν βαθμόν 
της εις τήν Εύρώπην άλλα, φεΰ! έλησμόνησε ταχέως 
τήν γενναιότητα τών συμμάχων της Ούγγρων τι λέ
γω ; τήν έθεώρησεν ώς έγκλημά των.

Η Αύστρία έμελέτησε κατά βάθος καί έδαλεν εις 
πράξιν τόν λόγον τοϋ Τακίτου, οτι ή εύγνωμοσΰνη 
φέρει δυστυχίαν εις τούς λαούς.

(Λ/ε*%>. I. Κ.)

-------- ------------------------

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΣΟΣ.

Ή ειμαρμένη τών πλείστων μεγάλων επικών ποιη
τών τούς κατεδίκασεν αείποτε εις τήν καταδίωξιν, 
τήν πενίαν, τήν εξορίαν, και τάς περιπέτειας άπάσας 
ύπάρξεως δυστυχούς, ενεκα τών ιδίων αύτών παθών 
και τών ανθρώπων έν τώ μέσω τών όποιων έζων 
ώς ό Δάντης, ό Μιλτων καί ό Καμοένσος, ούτω καί 
ό Τάσσος δέν διέφυγε τήν σκληρόν ταύτην δοκιμα
σίαν. Υιός ποιητοΰ, τοΰ Βερνάρδου Τάσσου, έγεννήθη 
τήν II Μαρτίου 1544. έν 2ope'rzri, μικρά τής ’Ιτα
λίας πόλει, ή τοποθεσία τής οποίας βρίθει καλλονών 
απερίγραπτων.

Ή παιδική αύτοΰ ήλ'.χία παριστησι έν τών περι- 
εργοτέρων παραδειγμάτων νοητικής πρωϊμότητος. Εις 
τών βιογράφων αύτοΰ αναφέρει οτι άπό τοΰ πρώτου 
τής ήλικίας του έτους ηρξατο νά όμιλή άτραυλίστως· 
ενώ, τό περιεργότερον, ό Τάσσος έσχεν έφ’ όλη·/ αύ
τοΰ τήν ζωήν τόν λόγον βραδύ·/, και είδος τι βαττα- 
ρισμοΰ' έκ τής μικροτέρας αΰτοϋ ήλικίας ήν αείποτε 
εμβριθής και μελετητικός· ούδέ είδε τις αύτάν ποτέ 
γελώντα, ή μειδιώντα, ή κλαίοντα. Αί πρώται αύτοΰ 
σπουδαι υπήρξαν απασαι φιλολογικαί· μιμούμενος δέ 
τόν πατέρα αύτοΰ κατεγίνετο άδιακόπως εις συνθέ
σεις ποιητικός, καί ενδελεχή άνάγνωσιν τών ποιημά
των Δάντου, Πετράρχου, και Βοκακίου. Ό Βερ
νάρδος βλέπω/ τήν πρός τήν ποίησιν κλίσιν τοΰ νέου 
καί φοβηθείς περί τοΰ μέλλοντος αύτοΰ, ήνάγκασεν

αυτόν να εγκατάλειψη έκών άέκων τάς επιθυμητός 
σπουδάς του, καί ν’ άκολουθήση εις Παδούαν τήν νο
μικήν. Τω οντι, ό Τορκουάτος ήρξατο κατά τό δέκα- 
τον έκτον έτος αύτοΰ τήν σπουδήν τής νομικής ύπό 
τόν διαβόητον Παγκιρόλην άλλό κατά τό δωδέκα
τον έβδομον συνέθεσεν .... έπος, τόν Rinaldo, ποίη
μα ήρωΐκόν εις άσματα δώδεκα, δημοσιευθέν έν Βενε
τία, καί τοι άκοντος τοΰ πατρός του κατά τά 1562, 
και τό όποιον ύπεδέχθη μετ’ ενθουσιασμού όλη ή Ιτα
λία. Κατ’ αύτήν ταύτην τήν εποχήν συνέλαβε τήν 
ιδέαν τοΰ λαμπροΰ αύτοΰ ποιήματος τής ουσα.ό)μ, 
ούτινος μέρη τινα συνέθεσεν έν Βολωνία. Κατά δέ τά 
1565 προσεκλήθη εις Φερ^άραν ύπό τοΰ καρδιναλίου 
Λουδοβίκου Δέστε, οστις κατέστησεν αυτόν ένα τών 
εύγενών του, κατά τήν εποχήν τών γάμων τής 
άρχιδουκίσσης τής Αυστρίας μετά τοΰ δουκός Άλ- 
φόνσου Β’. Τά συμπόσια Suva έδωκεν έπί έ/α σχε
δόν μήνα ήμεγαλοπρεπής καί ελευθέριος αυτή αυλή, 
κατέπληξαν ίσχυρώς τήν φαντασίαν τοϋ ποιητοΰ, τρα- 
φέντος έκ τής άναγνώσεως τών μυθιστοριών τών ίπ- 
ποτικών χρόνων, καί βλέποντος ήδη πραγματουμένας 
εις τά παίγνια καί τούς αγώνας τάς λαμπροτέρας ρω- 
μαντικάς σκηνάς.

Μετά τό πέρας τών συμποσίων καί τών πανηγύ- 
ρεων τούτων ό Τάσσος κατέστη οικείος τής δουκικής 
οικογένειας, καί έπαρουσιάσθη πρός τάς άδελφάς τοΰ 
δουχόη καί τοΰ καρδιναλίου, Λουκρητίαν καί Λεονώ- 
ραν Δέστε' ή μήτηρ αύτών άνέθρεψεν αύτάς δι* επι
μελούς ανατροφής, έμπνεύσασα αύταίς έκ παιδικής 
ήλικίας τόν πρός τά γράμματα, τήν ποίησιν καί τήν 
μουσικήν έρωτα. Διά τών ένθα^ρΰνσεων τοΰ αδελφού 
αύτών Άλφόνσου, ό Τάσσος επανέλαβε τήν πρό δύω 
ετών διακοπεϊσαν σύνθεσιν τοΰ ποιήματος αύτοΰ, άνα- 
γιγνώσζων συγχρόνως τά μέλη αύτοΰ εις τάς δύω 
πριγγιπέσσας. Μετά τινα χρόνον άνεχώρησεν εις 
Γαλλίαν, ακόλουθος τοΰ καρδιναλίου Λουδοβίκου Δέςε1 
οστις, έκ τής πρώτης πρός τόν Βασιλέα τής Γαλλίας 
Κάρολον Θ’, έπισκέψεως, έπαρουσίασεν αύτώ τόν 
Τάσσον διά τών εξής λόγων. « Ιδού ό ψάλτης τοϋ 
Γοδεφροα καί τών άλλων Γάλλων ήρώων, οιτινες 
τοσάκις διέπρεψαν κατά τήν κατάκτησιν τής ‘Ιερου
σαλήμ. » Ό Τάσσος έγνώρισε καί έκαλλιέργει τήν 
φιλίαν τοϋ ‘Ρονσάνδου, ή φήμη τοΰ όποιου ήν μεγίςη 
κατά τήν εποχήν ταύτην έν Γαλλ;α, καί πρός ο/ άνε'- 
γνωσεν πολλά άσματα τοΰ ποιήματος αύτοΰ Γοδι- 
<ρρο& ( πρώτου τίτλου τής Ίι^ουσαΛιψ.) Συκοφαν- 
ΐηθείς πρός τόν καρδινάλιον, καί δυσαρεστηθείς έγ- 
χατέλειψεν αυτόν ί'να έπιστρέψη έν Ιταλία, ένθα 
επέτυχε θέσιν έντιμον είν τήν αυλήν τής Φερόάρας 
παρά τώ Άλφόνσω. Ένώ δέ περιηγείτο μετά τοϋ 
δουκός έν 'Ρώμη, έσχεν ό ποιητής τήν ευκαιρίαν πρός 
σύνθεσιν τοΰ ωραίου αύτοΰ ποιμενικοΰ δράματος, τοΰ 
Λμύντα, πρωτοτύπου τής δραματικής, καί αρι

στουργήματος τής ίιαλικής φ λολογίας. Όκτώ έτη 
μετά ταΰτα συνώδευσε τόν δοϋκα τής Φε^ράρας, κα
τά τινα πρός τόν ’Ερρίκον Τ’, όδοιπορίαν αύτοΰ- ίο 
δέ επόμενον έτος, 1575, μετά τήν έπιστοοφήν αύ
τοΰ έτελείωσε τό αριστούργημα τής Ιταλικής ποιή- 
σεως, τήν ϊ.ίίυθίρα,Γ Ιερουσα-Ιήιι. Έκτοτε ήοξαν- 
το πλέον αί δυστυχίαι τοΰ ποιητοΰ τούτου, έπειδη

περαίωθέντος τοΰ ποιήματος του άπώλεσε μετά της 
έμπνεύσεως καί τοΰ ενθουσιασμού δν κατέβαλε τήν 
ησυχίαν τοΰ πνεύματος.

’Ανησυχία, υποψία, μελαγχολία καί θλιψις βαθύ
τατη κατελαβον βαθμηδόν καί κατ δλίγον τήν εύαί- 
σθητον αύτοΰ ψυχήν. Κατά τήν έζοχήν ταυτην έτυχε 
περίστασιν τινα καθ’ ήν έδειξε τήν ανδρείαν αύτοΰ. 
’Ανακαλύψας τήν προδοσίαν τήν όποιαν άνθρωπός τις, 
το» φίλον προσποιούμενος, έχάλκευσε κατ αΰτοϋ τήν 
εμπιστοσύνην του καταχρώμενος, καί απαντησας αυ
τόν εις τήν αύλήν τοΰ παλατιού, έζήτησε νά έξηγηθή 
μετ’αύτοΰ. Ό υποκριτής ούιος αντί, άπολογηθείς, 
νά ζητήση συγγνώμην, άπεκρίθη αύθαδώς όνειδίζων 
έτι αυτόν ώς ψεύστην. ‘Ο ποιητής άνταπεκρίθη τότε 
πρός αύτόν διά κολάφου ι’σχυροΰ. Αλλ, ό φίλος δει
λός καί προπετής άμα, άπεούρθη άφωνος· μετά τι- 
νας δέ ήμέρας συνοδευόμενος ύπό τών δυω αύτοΰ 
αδελφών, άπαντήσας τόν Τάσσον επί τής δημοσίου 
πλατείας, επιπίπτει μετ’ αύτών κατ’ αύτοΰ, οστις, κά
τοχος τής τών Ιπποτών άρετής, έστράφη, καί ξιφουλ- 
κήσας τρέπει εις φυγήν τούς δειλούς δολοφόνους.

Ή μονομαχία τοΰ Τάσσου, καί ή φήμη ότι τό 
ποίημα αύτοΰ εξετυποΰτο ύπό τίνος πριν άΰτός πε- 
ραιώση τάς επ’ αύτοΰ διορθώσεις του, ηύξησαν τήν 
μελαγχολίαν του. Έν τοιαύτη δέ καταστάσει κατέ
λαβε τό πνεΰμα αύτοΰ άνησυχία ισχυρά περί -ής 
όρθότητος τής θρησκευτικής »ύτοδ πίστεως· διό καί 
έπορεύθη ί’να συμβουλευθή τόν ίεροδικαστήν τής Βο- 
λωνίας, οστις μάτην εδοκίμασε νά καταπείση καί νά 
ήσυχάση αύτόν.

Εσπέραν τινα τής 17 1ου<ίου 1577, έσυρεν έντός 
τών δωματίων τής δουκέσσηή Δε-Όρβίνης, τό μα- 
χαίριον αύτοΰ κατά τίνος υπηρέτου πρός ον συνέλα- 
βεν υποψίας. ‘Ο δούξ διέταξε νά συλλαβωσιν αύτόν 
καί νά τόν περιορίσωσιν εντός τών μικρών δωματίων 
τών τήν αύλήν τοΰ παλατιού οριζόντων, Βραδύτερον 
δε άπεφάσισεν νά τόν άποπέμψη τής Φερόάρας, ά- 
ποστείλας αύτόν, κατά τήν επιθυμίαν του, εις τήν 
μονήν τοΰ άγιου Φραγκίσκου. ’Εκείό Τάσσος ήρχισε 
νά κυττάζεται εχουσίως ύπό ιατρών, άφ ένός μέν φαντα- 
ζόμενος ότι δέν είχε μεγάλην αύτών χρείαν, άφ’ ετέρου 
δέ φοβούμενος μή άναμίξωσι δηλητήριο·/μετά τών ια
τρικών των. Ό δούξ δυσηρεστημένος εκ πολλών επι
στολών άς έλαβε ποό αύτοΰ, άπηγόρευσεν αύτώ αυ
στηρότατα τήν συνέχειαν τής αλληλογραφίας ταύτης. 
‘Η άπαγόρευσις αΰτη έδιπλασίασε τήν εις τό πνεΰμα 
τοΰ δυστήνου ποιητοΰ ταραχήν, τάς υποψίας καί τούς 
τρόμους αύτοΰ· έπί τέλους δράξας στιγμήν τινα, καθ’ 
ήν έμεινε μόνον, εξήλθε τής μονής, καί μετ’ ολίγον 
τής Φερόάρας, φεύγων νύκτα, άνευ άργυρίου, άνευ ο
δηγού καί σχεδόν γυμνός ένδυμάτων.

Ό Τάσσος φθάσας εις Σορόέντην παρά τή πρε
σβυτέρα αύτοΰ αδελφή Κορνηλια, έπανεϋρε γαλήνην καί 
ήσυχιαν τινα έπί τής ώραιοτέρας τής γής τοποθεσίαο, 
υπό οίρανόν διαυγέσιατον, ενώπιον φύσεως μεγαλο
πρεπέστατης καί άμα καταπληκτικής. ’Αλλά μετ’ ο
λίγον κατέλαβε·/ αύτόν αυθις ή πρός τήν μελαγχο
λία·/ ροπή καί ή πνευματική άνησυχία- διό καί πα- 
ρτιτήσας τήν Σορρέντην, άφίκετο εις'Ρώμην, έκεΐθε/ 
πάλιν εϊς τήν αύλήν τής Φερόάρας, ένθα άπήτη-ε

μάτην τά σχέδια, τά χειρόγραφά καί τά βιβλία αύ
τοΰ. Ήλθε·/ εις Πάδουαν καί μή δυνάμενος νά δ(ί- 
μείνη εις ούδεμιαν πόλιν κατήντησεν εις Βενετίαν' 
έπειτα δέ μεταβάς παλιν εις Οΰρβϊνον έστάθη ευτυχέ
στερος τυχών δεξίωσιν πρέπουσαν αύτώ. Μετά τήν 
εις τήν πόλιν ταύτην άφιξίν του δ Τάσσος συνέθεσε 
μίαν τών ώραιοτέρων αύτοΰ ποιήσεων. ‘Ο δούξ ίν εις 
τήν εξοχήν" ό δέ ποιητής έγραψε πρός αύτόν έκ τοΰ ί
διου αύτοΰ παλατίτυ' καί περιμένων τήν άπάντησιν, 
ήρξατο μεγάλης τίνος ωδής, ής καταχωροΰμεν ενταύ
θα δύω στροφας.

« Αλοίμονον! άπό τής πρώτης ήμέρας καθ ήν ή- 
τ> σθάνθην καί ά/έπνευσα, καθ’ ήν ήνοιξα τούς όφθαλ- 
2 μους εις τό φώς τοΰτο, τό ουδέποτε χαρμόσυνου ή 
» διαυγές πρός εμέ, ή άδικος αυτή θεά (ή τύχη ) ώς 
» παίγνιον εξέλαβεν έμέ, ώς σκοπόν τών δδυνηρών 
» αυτής βελών, τόν δύστηνον! Τάς πληγάς ας έλαβον
• παρ’ αύτής, βίος μακρότατος μόλις θέλει δυνηθή νά 
» θεραπευση. Καί τούτου μάρτυρα επικαλούμαι τήν 
» ένδοξον Σειρήνα, παρά τόν τάφον τής όποιας έτέθη 
» ή επικήδειος εμοϋ πλαξ (I)- διατί δέ νά μήν ευρώ 
» τόν τάφον τοΰτον έκ τής πρώτης πληγής; Ήμην 
» παιδίον έτι ότε ή άσπλαγχνος, ή άδυσώπητος τύχη 
» μέ άπέσπασεν έκ τής αγκάλης τής μητρός μου. ΤΙ! 
» αναπολώ παρηγορούμενος τά ύπό σπαραξικάρδιων 
» δακρύων ζαταβρεχόμενα εκείνα φ’λήματα, καί τάς 
» ζωηράς έκείνας δεήσεις άς τινας άπήγαγον πνεύ- 
» σαντες οί άνεμοι. ’Αλλ’ έπέπρωτο νά μή τήν έπα- 
» νίδωσι πλέον οί όφύαλμοί μου, έπέπρωτο νά μήν 
» έναγκαλισθώ ύπό τών βραχιόνων αυτής έναγκαλι- 
s σμούς ζωηρούς, θελξικάρδιους .... Ώ πάτερ μου !
• ώ αγαθέ μου πάτερ! σύ έ έκ τοΰ ύψους τών ού-
• ρανών έπιβλέπων έπ’ εμέ’ έκλ.αυσα, τό γνωρίζεις, 
» τήν ασθένειαν καί τόν θάνατόν σου, καί στένων κα
ν τεβρεξα διά τών δακρύων μου καί τόν τάφον σου 
» καί τήν επικήδειου σου κλίνην· άλλ’ άγάλλου ήδη 
2 έπί τών ουρανίων σφαιρών, διότι οφείλονται πρός σέ 
2 τιμαί καί όχι δάκρυα. Έγώ δε, έγώ μόνος ανάγκη 
» νά έξαντλήσο) δλόκληρον τής θλίψεως καί τής δδύ- 
2 νης τό ποτήριον. »

Ό Τάσσος πσρήτησεν ουθι; τό Ουρβινον, ύπό τών 
Έριν/ύων υποψιών αύτοΰ διωκόμενος· διημερέυσε·/ 
εϊς 'Γουρΐνον, καί μετά ταΰτα έζήτησε δι’ ικεσιών 
νά εϊσέλθη εις τήν αύλήν τής Φερόάρας. ’Αλλά μόλις 
φθάσας, δυσαρεστηθείς έκ τής υποδοχής ήν έκαμον 
πρός αύτόν έστράφη μεθ' ύβρεων κατά τοΰ δουκός 
’Αλφόνσου καί άπάσης τής αύλής. Ό πρίγγηψ πλη- 
ροΦορηθείς περί τής παραφροσύνης ταύτης τοΰ Τάσσου, 
εδωσεν άπανθρώπως διαταγήν ί'να όδηγήσωσιν αύτόν 
εις τό νοσοκομεϊον τής 'Αγίας "Αννης, οικίας διά τους 
μανιακούς π^οσδιωοισμένη;, ένύα έτέθη ύπό αυστη
ρά·/ φυλακήν, επιτηρούμενος ώς μανιώδης η φρενι
τικός.

Ό ποιητής έμεινε·/ έπί πολλάς ήμέρας εϊς κατά- 
στασίν τινα παραζάλης καί ήλιθιότητος. Ιά δεινά 
τοΰ σώματός «τροσετιθεντο ήδη έπί τών τής ψυχής, 
καί είδος τι ατονίας, ήν ουδέποτε μέχρι τοΰοε ήσθαν-

(I) Ό μύθος έθεσε παρά τήν Σορρέντην τόν τάφον μια; 
τών Σειρήνων.
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6η, κατέλαβεν ολον αύτοΰ το σώμα. 'Ο πίνος της 
γενειάδος χαί της κόμης αύτοΰ, ό ρύπος τώ» ενδυμά
των του, ή κατάστασις είς ή» περιήλθε· ή μοναξία, ή» 
αείποτε άπεστράοη* ή κακή περιποίησις, δι’ ής οί 
υπάλληλοι καί ύπηρεται μεταχειρίζοντο αύτό», καί ή 
σκληρότης τής οποίας ό αρχηγός αύτών, ό ηγούμενος 
τοΰ νοσοκομείου, έδιδε τό παράδειγμα, έφερον αυτόν 
είς κατάστασιν τρομερόν καί κατανυκτικήν άμα.

Ή αιτία τής έγκατακλείσεως καί παραφροσύνης 
τοΰ Τάσσου άπησχόλησεν έπί πολύ τό πνεύμα τών 
κριτικών καί υπομνηματιστών, άποδοσάντων αύτήν είς 
ολέθριο» καί ζωηρότατόν τι πάθος. Τρεις γυναίκες 
κομίζονται ώς εμπνεύσασαι αύτώ έρωτα σφοδρόν, ή 
Λεονώρα, ή Λουκρητία Δέστε καί ή Λεονώρα Σα*βι- 
τάλη κόμησσα Σκανδιανοΰ. Άλλά τις ή γυνή εκείνη, 
ήν αύτός έψαλλεν είς τάς ποιήσεις του; Οί σύγχρο
νοι βιογράφοι νομ’ζουσιν oit ήν ή Λεονώρα Δέστε, 
αδελφή τοΰ δουκός τής Φερ^άρας.

‘Ως νά μή ήρκουν όλα τά τής ψυχής καί τοΰ σώ
ματος πάθη τά ταράσσοντα τόν Τασσον, νέα πάλιν 
προσετέθη δυστυχία. Δεκατέσσαρα άσματα τής 7ε- 
ρουσαλήμ έτυπώθησαν κατά πρώτον εν Βενετία 
(1580) πλήρη τυπογραφικών λαθών, ελλείψεων καί 
σφαλμάτων παχυλών εξ άτελεστάτης τινός αντιγρα
φής τήν οποίαν είχεν είς χεΐρας αύτοΰ ό μέγας δούξ 
τής Τοσκάνης. Εξ άλλαι εκδόσεις ήκολούθησαν ταύ
την κατά τό αύιό έτος καί είς διαφόρους τής Ιτα
λίας πόλεις' άλλ’ έπί τέλους διά τής φροντιδος φίλου 
τινός, δ Τάσσος ήδυνήθη νά δημοσίευση ακριβή εν
τελή καί πρωτότυπον τοΰ πονήματος έκδοσιν.

Έν τω μέσω τής δόξης αύτοΰ, τοΰ θορύβου τών 
επαίνων εκείνων καί τών εύφημιών τών πανταγόθεν 
άντηχουσών, ένω οί έκδόται καί οί βιβλιοπώλαι έ- 
πλουτιζον έκ τών κόπων καί αγρυπνιών αύτοΰ, ό δυσ- 
τϋχήί Τάσσος κατετήκετο έν αιχμαλωσία σκληρά, 
ήμελημενος, καταφρονούμενος, ασθενής καί αύτών 
τών πρός ζωήν αναγκαιότερων πραγμάτων στερούμε
νος. Αλλά τό μάλλον άνυπόφορον κατά τήν φυλακήν 
αύτοΰ, ήν ότι έμποδίζετο έκ τής μελέτης αύτοΰ ύπό 
τών άτάκτων φωνών έξ ών άντήχει άδιακόπως τό νο- 
σοκομεΐον, « καί ύπό θορύβων καί ταραχών ικανών, 
» ώς έλεγεν είς τινα τών έπιστολών αύτοΰ νά άφαι- 
» ρεσωσι τήν κρίσιν καί τό λογικόν καί τών νουνεχε- 
τ> στερων χαί σοφωτέριον αύτών ανθρώπων.»

Επί τέλους, διά τών θερμών παρακλήσεων τοΰ ζη- 
λωτού καί ΐσχυροΰ τοΰ Τάσσου προστάτου, καμφθείς 
ο δούξ Άλφόνσος, άπέδωκε τήν ελευθερίαν είς τόν 
ποιητήν, οστις έξήλθεν έκ τής Αγίας Άννης τήν 5 ή 
6 Ιουλίου 1586, μετά επτά έτών, δύω μηνών καί 
τινων ήμερών, όδυνηράν καί σκληροτάτην φυλάκισιν.

‘Ο Τάσσος άποσυρθείς είς Μαντούαν, παρά τόν 
δοΰκα Γουλιέλμον, κατεγίνετο έπιμελώς εις τάς φι- 
λολογικας αύτοΰ έργασίας, είς τήν αλληλογραφίαν 
αυτού, καί τήν σύνθεσιν νέου τίνος ποιήματος τής 
χαταχτη^ε/σης 1 Ιερουσαλήμ' παρέδωκεν εαυτόν εις 
εύσεβεΐς ασκήσεις, είς τήν σπουδήν τής θεολογίας είς 
τήν ανάγνωσιν τών Πατέρων τής εκκλησίας καί ιδίως 
τοΰ άγ. Αύγουστίνου. Έπεριηγήθη πολλάκις είς 'Ρώ
μη», είς Φλωρεντίαν, είς Νεάπολιν, είς τήν όποια*, 
εύρίσχετο ήδη πρό τεσσάρων μηνών όταν δ καρδινά

λιος Κινθίων έφαντάσθη νά φέρη αύτόν είς τήν 'Ρώ
μην, άνανεόνων δι’ αύτόν τήν είς τό Καπιτώλιο» δια 
τής στέψεως τελετήν τοΰ θριάμβου, ήτις ουδέποτε 
πλέον άπό τοΰ Πετράρχου είχε τελεσθή. *0 Τάσσος 
εί καί μή εύχαριστούμενος έκ τοΰ θριάμβου τούτου, 
έπανήλθεν όμως είς Ρώμην καί ύπεδέχθη διά μενά- 
λων τιμών. Άλλ’ αί δυνάμεις καί αί ελπίδες έγκατέ- 
λιπον αύτόν ή δέ φύσις έφαίνετο ασθενούσα καθ' 
όσον ή τύχη ήρχιζε νά μειδιά πρός αύτόν μειδίαμα 
ιλαρόν. Κατά μήνα άπρίλιον τοΰ 1595, έποχήν διά 
τήν στέψιν αύτοΰ διορισθεΐσαν, ήσθάνθη εαυτόν παρ’ 
έλπίδα διόλου έξησθενημένον- καί μή θέλων νά κατα
γίνεται πλέον είμή περί τοΰ πλησιάζοντας αύτοΰ τέ
λους, έζήτησε τήν άδειαν τοΰ νά άποσυρθή εις τό μο- 
ναστήριον τοΰ αγίου Όνουφρίου. Μετά τινας ήμέρας 
αισθανόμενος έιυτόν άσθενέστερον έτι, έννόησεν ότι 
έλ.ήλυθεν ή ώρα ν’ άποχαιρετήση τον μόνον αύτοΰ πι
στόν φίλον, πρός τόν όποιον καί έγραψε τήν κατανυ- 
κτικήν ταύτην έπιστολήν.

« Τί θέλει είπεΐ δ φίλος Κωνσταντίνος όταν μάθη 
» τόν θάνατον τοΰ φιλτάτου αύτοΰ Τάσσου; Νομίζω 
» ότι δέν θέλει βραδύνει νά λαβή τή» ειδησιν τούτου, 
»διότι αισθάνομαι έμαυτόν περί τά τέλη μου, μή 
» δυνηθείς νά θεραπεύσω ουδέποτε τήν έπάρατον ταυ-- 
» την μελαγχολίαν τήν προστεθεΐσαν είς όλας τάς συνή 
» θεις μου άσθενείας, καί ήτις τό βλέπω σαφώς, μέ 
» σύρει ώ; χείμα^ος ^αγδαΐος, χωρίς νά δύναμαι νά
• άντιθέσω κατ’ αύεοΰ ούδέν έμπόδιον. Δέν είναι 
» πλέον καιρός νά ομιλήσω περί τής επιμονής τής 
» άδυσωπήτου μου τύχης, διά νά μή ει’πω τής ά- 
» χαριστίας τών ανθρώπων, ήτις ήθέλησεν έπί τέλους 
ο νά τίμηση διά τοΰ θριάμβου δυστυχή καταβιβάζου-
• σά με είς τόν τάφον, είς τήν στιγμήν καθ' ήν ήλ- 
» πιζον ότι ή δόξα αύτν., τήν όποιαν ό αιών ήυών 
» ήθελεν έξάξει έκ τών συγγραμμάτων μου, δέν ήθε- 
» λε μείνη διόλου άβράβευτος· ώδήγησα έμαυτόν είς 
» τό μοναστήριον τοΰτο όχι μόνον διότι οί ιατροί »ο- 
» μίζουσι τόν αέρα αύτοΰ ύγιεινότερον όλων τών 
» συνοικιών τής 'Ρώμης, άλλά καί διά νά αρχίσω, 
» τρόπον τινά έκ τοΰ ύψηλοΰ τούτου τόπου, καί τής 
» συναναστροφής τών άγιων τούτων μοναχών, τάς 
» πρός τόν ούρανόν συνδιαλέξεις μου. Παρακάλει ύ- 
» πέρ έμοΰ τόν Θεόν, και έσο βέβαιος ότι, ώς άεί- 
» ποτέ έν τή ζωή ταίιτη σέ ήγάπησα καί σέ έτίμησα, 
» ουτω θέλω σέ άγαπήσει, θέλω σέ τιμήσει καί έν τη 
» άλλη, τή άλ.ηθει, τή έξ άληθοΰς καί ειλικρινούς
• χάριτος προερχομένη. Συνιστώ δέ έμαυτόν μετά 
» σοΰ είς τήν θεία» χάριτα. ·

■ Ρώμη, Άγιος ’Θ/ούφριος . »

Σφοδρός πυρετός κατέλαβεν αύτόν τήν 10 άπρι- 
λίου, καί ε’ξέπνευσεν τήν 25 είς ήλικίαν ένός καί πεν- 

τήκοντα έτών. A. I.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.

Έν έτει 1823 έν μ:£ τών απαίσιων έκείνων νυκτών 
καθ’ άς ό πενης άνευ πυρός, άνευ άρτου πολλάκις, δέν 
έχει έτερον κατά τοΰ ψύχους και τής πείνης καταφύ 
γιον ή τό» δπνον, λεπτή καί ψυχρά έπιπτε συρίζουσα ή 
βροχή ή δέ πρό μικροΰ πεσοΰσα χιών έκάλυπτε τάς 
ίδούς. Καί έάν έκ διαλειμμάτων έφαίνετο, έν τώ μέσω 
τής πένθιμου καί απαίσιας ταύτης νυκτός, διαβατής τις 
ώς σκιά διερχόμενος, έννόει τις έκ τής έσπευσμένης 
αύτοϋ πορείας, τήν έπιθυμίαν ήν είχε νά επιτυχή όσον 
τάχιον σκεπήν τινα.

Είς τήν έκκλησίαν τοΰ Άγ. Ευσταθίου έσήμαναν 
ώραι έξ, ότε νέος τις ύπό μεγίστης ανησυχίας ταρατ- 
τόμενος, άναδάς ταχέως τάς πρός μικρόν τινα θάλα
μον τής όδοΰ Μοντμάρτης άγούσας τέσσαρας όροφάς 
έκάθισεν, ή μάλλον έβρίφθη αγωνιών έπί τίνος έδρας, 
Ή μορφή αύτοΰ ήν ώχρά, τό βλέμμα απλανές, ή δέ 
καρδία έπαλλε σφοδρώς. Πόθεν ήρχετο, τι είδε, τί έ
πραξεν δ άνθρωπος ουτος; τις ή αιτία τής ταραχής 
αύτοΰ; Είδεν ή έπραξεν ίσως αμάρτημά τι; Όχι· έ· 
απρωξε μόνον διά τοΰ ποδός τήν τύχην έπί τής όδοΰ, 
και, λαδώ» αυτήν, σκέπτεται ήδη καί έρωτςι εαυτόν τί 
νά κάμη· τό χαρτοφυλάκιον τό όποιον έκράτει εύρε πρό 
τινων στιγμών έπί τής χιόνος, καί διανοίγων είδεν αύτό 
πλήρες τραπεζιτικών γραμματίων. Ό νέος ήν δυς-υχής, 
καί ήδύνατο νά καταςη πλούσιος φυλάττων τόν θησαυρόν 
ον ή τύχη έρβιψεν έμπροσθέν του. Τοιαύτη ή αιτία τής 
ταραχής αύτοΰ. Έπρόκειτο νά μάθη ή5η έάν ήθελε 
ίιαμεινει άνθρωπος τίμιος, ζητών τόν κύριον τοΰ χαρτο
φυλακίου, ή άν ήθελε πλουτήσει διά σφετερισμοΰ οδτί- 
τινος ή ατιμωρησία καί ή μυστικότης έπίσης ήν ασφαλής 
καί βέβαια.

Τί νά κάμω; έλεγε καθ’ έαυτόν ύπό αγωνίας τρομε
ρά; κατεχόμενος. Καί τό ζήτημα τοΰτο, τό όποιον μά- 
την έπεχείρει νά λύση, ώσεί ρομφαία δίστομος έπλ.ή- 
γονε καί κατεσπάραττε τήν καρδίαν αύτοΰ- όπόθεν καί 
άν έπλησίαζεν αύτό ή καρδία του έσταζεν αίμα· αί λέ
ξεις ν αί καί ό'χι έθλίδοντο άλληλοδιαδόχως έπί τών 
χειλέων του, εις τούς κυματισμούς τής διανοίας του 
«βκουόντων. Ή τοΰ λογικοΰ του αυτή πάλη, ή λε
χούσα πρός αύτόν: Μείνε δυστυχής ϊνα μείνης τίμιος· 
κατά τοΰ πάθους τοΰ κραυγάζοντος: Γίνου άτιμος ϊνα 
γινης εύτυχής! ώς ένοχλητική καί πένθιμος δέν ήδύ- 
νκιονά παραταθήέπί πλέον. Καθ’ήν ς-ιγμήν σόφισμά τι 
ίρχισε νά καταδάλη τάς τελευταίας τής συνειδήσεως αύ- 
’οδ έναντιώσεις, φωνή τις έξέφυγεν έκ τών χειλέων αύτοΰ· 
'4 βλέμμα του έστη έπί τίνος είκόνος, τής είκόνος τοΰ 
*®τρός του, οί ίφθαλμοί τής όποιας έφάνησαν εις αύτόν 
έλεγχον καί άγανάκτησιν έκφράζοντες. Και ήρχισε τό- 
εε νά συλλογήται τόν εύγενή τοΰτον γέροντα τόν όποιον 
είδε πρό δΰω έτών άποθνήσκοντα έν τώ αύτώ τοΰτφ 
θαλάμφ, δυστυχή μέν, έναδρυνόμενον όμως έπί τή άκη 
λίδώτφ αύτοΰ πενία- καί άνεμνήσθη τότε τάς ταχέως 
®~ό τοΰ νοός αύτοΰ άποπτάσας έκείνας πατρικά; συμ- 
θββλάς,

Κατενίχθη εις τήν άνάμνησιν ταύτην, καί δάκρυα 
■εν», δάκρυα αγία ειλικρίνειας καί μετάνοιας, κατέρ- 
Ρευσαν διά τών παρειών αύτοϋ.

Αλλ’ ή ταραχή και άλλοίωσις αυτή ΰπήρξε σύντο- 
ό πειρασμός κατέλαδεν αύθις μετ’ δλίγον τό πνεϋ-

Η**ου, καί ό νέος έκτός έαυτοΰ έβρίφθη ώς ήτον έπί τής 
*λ'·’η:, τόν ύπνον έπ καλούμενο; πρό; βοήβιιάν του

Αλλ’ ό ΰπνος δέν ήρχετο* Ζαί τά καταχθόνια πάθη

έγεννώντο άνεπαισθήτως ήδέως, καί βαθμηδόν όξυτερον, 
έν τή διανοίφ του. Εγερθείς μετά μίαν ώραν ήν ήσυ
χος· τό αίμα έπανέκαμψεν έκ τής καρδίας του είς τάς 
παρειάς, καί άνέπνεεν έλευθέρως Έκ δέ τής έπί τών 
δφθαλμών αύτοΰ είκονιζομένης σταθερότητος ήδύνατό 
τις νά μαντεύση οτι άπεφάσισεν έπί τέλους.

’Η τύχη, λέγει ουτος, δέν έρριψε τόν θησαυρόν τού
τον έπί τής όδοΰ μου- δέν πιστεύω τήν τύχην. Ό Θεός 
οίκτειρε τήν απελπισίαν μου. Άς γίνη λοιπόν ή Οέλησις 
τοΰ Θεού,

Τότε πλησιάζων πρός τήν τράπεζαν αύτοϋ, άνοίγει τό 
χαρτοφυλάκιον, άποστρέφων άπ’ αύτοΰ τούς όφθαλμούς: 
φοβούμενος μήν άναγνώση έπ’ αύτοΰ όνομά τι τό όποιον 
δέν ήθελε νά γνωρίση ποσώς, καί κενώσας τά περιε
χόμενα γραμμάτια έντός συρταριού τίνος έρριψε τό χαρ
τοφυλάκιο·* εις τό πΰρ.

Έδδομήκοντα πέντε χιλιάδων φράγκων γραμμάτια 
έχύθησαν έν αύτή. Τήν έπιοΰσαν άνεχώρησεν είς ’Ι
ταλίαν.

II.

Παρήλθεν είς μήν άπό τής έσπέρας έκείνης. —- ’Εν
τός κοιτώνός τίνος ύπό τήν οροφήν οικίας τής όδοΰ 
Μαίλ, ήγρύπνουν συνδιαλεγόμενοι δύω νέοι. Ό θάλα
μος ουτος ήν πένθιμος, τά σκεύη του πενιχρά, άλλ’ 
ήστραπτεν έκ τής καθαριότητος έκεινης ήτις είναι ή πο
λυτέλεια τών δυστυχών. Πρός τό άμυδρόν φώς λύχνου 
τίνος έκάθητο νέα κόρη, έπί τίνος αυλαίας έργαζο- 
μένη καί νέος τις αντιγράφων έγγραφά τινα εμπορικά.

Ή νεανις καί τοι πάσχουσα καί έξησθενημένη, ούδέν 
ήττον προσεΐχεν έπί τής έργασίαο αύτής καί οί έλαφροί 
καί λεπτοφυείς αύτής δάκτυλοι ούδέν ήττον συνήπτον 
τά ποικίλως χρωματισμένα νήματα έπί ίστοϋ ένθα έ- 
σχεδιαγραφειτο σκηνή τις τοΰ Ούαττώ. Ό νέος ειργά- 
ζετο μετά ζήλου, καί τό κονδύλιον αύ^βΰ καθίστατο 
έπί μάλλον καί μάλλον έλαφρότερον μέχρι; ού, ρίψας 
βλέμμα τι έπί τής νέας ραπτρίας, έπανέλαδε τήν ερ
γασίαν αύτοϋ μετά ζέσεώς τίνος καί προθυμίας πυρετώ- 
δους. Ήν δέ ώχρός· ή εργασία, ή σκέψις, ή αϋπνία 
ειχον ρυτιδώσει τό νεανικόν αύτοΰ μέτωπον, έκοίλαναν 
τούς όφθαλμούς καί διέχυσαν χρώμα κακοπαθείας έπί 
τής φύσει ισχνής αύτοΰ μορφής. Ή νέα, όλίγα έτη μι- 
κροτέρα αύτοΰ, — δεκαεξαετής περίπου, ξανθή, γλυ
κείς, μελαγχολικούς καί μεγάλους έχουσα μαύρους 
όφθαλμούς ύπό τάς μακράς αύτών βλεφαρίδας, — 
ώμοίαζε κεφαλήν τινα τοΰ ζωγράφου Κρεουζίνου.

Διεΰθυνε δέ συνεχώς τά βλέμματα αύτής πρός τόν 
παστόν τοΰ θαλάμου, αί αύλαΐαι τοΰ όποιου ήσαν κλει- 
σταί. Άλλ’ αίφνης ή μία αύτών άνυψώθη όλίγον, κατα- 
δειξασα έπΐ τής παστάδος γέροντά τινα ασθενή καί κά- 
τισχνον.

— "Υδωρ, θυγάτηρ μου, έψιθύρισεν ουτος άσθενεΐ τή 
φωνή.

Ή νέα ήγέρθη ευθύς, έδωσεν 2δωρ, είς τόν ασθενή, 
τόν όποιον φιλήσασα είς τό μέτωπον καί άνεγειρασα, 
τό προσκεφάλαιον αύτοΰ έπανελαδεν αύθις τήν εργασίαν 
της. Μετ’ όλίγόν έρήμανε μεσονύκτιον.

— Αρκετά ήγρύπνησας, Μαρία, λέγει ό νέος, άλλο
τε περαιόνεις τό κέντημα τοΰτο.

.— Ανάγκη νά τό δώσω αύριον, λεγε: ή νεα.
— Διατί;
Αντί άποκρίσεως έταπείνωσεν αυτή τούς όφθαλμούς.
— Γνωρίζεις δτε αύριον λαμβάνω τόν μηνιαΐον μτ-
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σθόν μου, έπανέλαβεν ό Ευγένιος, καί επομένως έχο- 
μεν ήμέρας τινας αναψυχής.

Αυτή δέ έτεινε πρός αύτόν τήν χειρα.
— Πόσον καλός είσαι I φίλε μου. "Οταν ό πατήρ 

μου άπώλεσε τήν θέσιν έξ ής έζώμεν, καί ή θλιψις έ
προξένησε'/ αύτώ τήν όλεθρίαν ταύτην ασθένειαν, τί ή- 
θέλαμεν απογίνει άνευ σοϋ, Θεέ μου 1

— Δέν ήμην ανεψιός αυτού, Μαρία, τό υιοθετηθέν 
τέκνον; Δέν ήτο χρέος έμόν νά τόν βοηθήσω; Είθε νά 
ήδυνάμην περισσότερον I . . . ’Αλλ’ ύπαγε νά άναπαυ 
θής όλίγον, Μαρία, σέ παρακαλώ.

Ή νεα ζητούσα παντί τρόπω νά υπεκφυγή τήν παρά- 
κλησιν ταύτην τοϋ έξαδέλφου της έπανέλαβε.

— Είδες τον Ιάκωβον τόν φίλον τοϋ αδελφού σου;
— Ναι.
— Δέν γνωρίζει λοιπόν τίποτε περί τοϋ κόμητος 

Βικτωρος;
— Τίποτε.
— Τί άπέγινε; Ά! σε βεβαιώ, ό χειμών ούτος ό 

λέθριος έγένετο δι’ ημάς. Κατά τήν αυτήν σχεδόν ήμέ
ραν συνέβη τό δυστύχημα εκείνο τό όποιον έφερεν είς 
τοιαύτην κατάστασιν τόν πατέρα μου, καί ή αιφνίδιος 
τοϋ Βικτωρος άναχώρησις. *0 αδελφός σου ήτο τά μέ
γιστα τεθλιμμένος τήν τελευταίαν ήμέραν καθ’ ήν τόν 
εί'δομεν.

— Ναι! φαίνεται οτι φιλοδοξία τις κατέλαβεν αύτόν. 
Η διάνοια αύτοϋ φείποτε περιεστρέφετο περί τέρψεις 
δαπανηρά; τής τρελλής ζωής. Ήγάπα πρό παντός άλ
λου τας ήδονάς.

— Ό δυστυχής! άν κατήντησεν είς απελπισίαν ;
— Δέν τό πιστεύω. Πολλοί περιφρονοΰντες πρός ςιγ- 

μήν τόν θάνατον λέγουσι: θά φονευθώ. Ίσως έζήτησε 
μάλλον τύχην εκτός τής Γαλλίας . . . Ίσως πάλιν έλα
βε καί τό όπλον τοϋ στρατιώτου.

— Λέγεις ;
— ’Αλλά, δι’ όνομα τοϋ Θεοϋ '· έξαδέλφη μου, άπο- 

σύρθητι. Ή ώρα παρήλθε. Έγώ μόνον θά αγρυπνήσω 
τήν εσπέραν ταύτην.

Ή νεάνις συνήξε τήν έργασίαν αύτής, έπλησίασε πα
ρά τήν παστάδα τοΰ κοιμωμένου πατρός της, έπειτα δέ 
δοΰσα τήν χειρα αύτής πρός τόν Εύγένιον, έξήλθε.

III.

Ό Βίκτωρ άπέβη είς Μασσαλίαν μετά διαφόρους έπί 
έν έτος είς Ιταλίαν περιδρομάς, καί τήν εσπέραν άν- 
ήρχετο έν τάχει είς Παρισίους. ’Από τής έκ τής Γε- 
νούης άναχωρήσεως τό πνεύμα αύτοϋ ήν βεβυθισμένον 
είς σκοτεινήν τινα νάρκωσιν διαδεχθεϊσαν τήν δεινήν τής 
συνειδήσεως του κατά τών πειρασμών του πάλην. Μό
λις συνελθών είς εαυτόν παρά τήν μεγάλην πόλιν. πα
ρετήρησεν οτι κατείχε μόνος τό διτροχον, έχων τήν 
κεφαλήν παρά τήν θυρίδα, καί άναπνεων τήν δροσερά·/ 
τοϋ Ίανουαρίου αύραν παρετήρει δέ διαβαινούσας πρό 
τών δφθαλμών αύτοϋ τάς μονοτόνους βωπογραφίας τάς 
περί τήν μεγάλην όδόν, αίτινες ούδεμι’αν έξήσκησαν έ- 
πιβρσήν έπί τής άποπλανημένης αύτοϋ φαντασίας.

— Πόσον άπέχομεν τώνΠαρισίων; λέγει φωνή τις 
ένδοθεν τής άμάξης έξερχομένη.

— Τρεις λεύγας, αποκρίνεται' τις.
Ό Βίκτωρ έσκίρτησε, καί, ριφθείς άποτόμως πρός 

τό βάθος τής άμάξης, έθεσε σκεπτόμενος έπί μετώπου 
κατηφοΰς τήν χείρα.

— Παρισιοι! μετ’ όλίγον έπαναβλέπω τούς Παρι
σίους* έλεγε καθ'εαυτόν! Τήν πόλιν ταύτην τήν ό

ποιαν έφυγον, πιστεύω·/ οτι ήθελον καθησυχάσει τό 
συνειδός. ’Ονειρεύομαι; Ειδον τήν Ιταλίαν ; Άνέπνευ- 
σα τόν αέρα τοϋ γλαυκοϋ αύτής ούρανοϋ; Διά τί λοι
πόν, Θεέ μου ! ούτε τά κάλλη τής κτίσεως, ούδέ ή 
τέχνη, ή ιερά αύτής θυγάτηρ, ώς είπεν ό Δάντης, δέν 
ήδυνήθησαν νά μέ θεραπεύσωσιν. Ή παιδεία λοιπόν εί
ναι τό μόνον κάτοπτρον έφ’ ού ταϋτα αντανακλώνται. 
Ναι· καί άλλοίμονον εις έμέ οτι τό κάτοπτρον τοΰτο 
έφθάρη ... Ώ ! πρέπει νά άποπλύνω τήν κηλίδα ταύ
την, πρέπει νά καθαρισθώ. Άλλά ποϋ ; πώς ;... Ού
δέποτε ήδυνήθην νά λύσω τό όλέθριον τοΰτο πρόβλη
μα .. . Τί νά κάμω; . .. τί νά κάμω ;. . .

Καί ουτω έν τή καρδίιρ τοΰ δυστήνου τούτου ή μετά
νοια άνεμιγνύετο σπαράττουσα αύτήν μετά τής απελ
πισίας. Αίφνης ή άμαξα φθάσασα είς τούς Παρισίους 
έστη. Ό Βίκτωρ έπορεύετο πρός τι ξενοδοχείου, οτε 
άκούσας ό'πισθεν αύτοϋ τό ςίσμα του, έστράφη.

— Ιίαλημέρα, ’Ιάκωβε ! κράζει ούτος άναγνωρίζων 
φίλον τινα τών παρελθουσών αύτοϋ τέρψεων καί ή
δονών.

— 'Γι' έγεινες άδελφέ· δέν σέ ειδον πρό τόσου και- 
ροϋ I . . . Είς τούς Παρισίους χάνεται τις εύκόλως.^

— 'Έρχομαι άπό περιήγησιν.
— Ώς έγώ.
— Καί σύ . . . ;
— Έξ Αύρηλίας· σύ δέ ;
— Έκ ‘Ρώμης.
— Τή αληθείς I λέγει ό ’Ιάκωβος μετ’ έκπλήξεως· 

ή ’Ιταλία έχει τι μάλλον ποιητικόν. . . . Καί διατί; 
πώς ; θέλω νά μάθω Τρελλαίνομαι έγώ διά τήν 'Ι
ταλίαν καί διά τοΰτο θέλω νά μοί όμιλής περί αύτής. 
Δέν σέ άφινω- σέ σύρω μάλιστα.

— Ποϋ;
— Είς τήν τράπεζαν. Έχομεν σήμερον γεύμα φί

λων είς έν ξενοδοχείο·/.
— Άλλά βλέπεις οτι μόλις έφθασα τώρα, καί έχω 

χρείαν άναπαύσεως- διότι είμαι άπηυδημένος.
Άδιάφορον, θά έλθης . . . Συνέθεσα .. . δεν ή- 

ξεύρω τι .. . είδός τι έλεγείου, μίαν ώδήν . . . περί 
τοϋ Καμποβακίου. ’Επιθυμώ λοιπόν νά μάθω τήν πε
ρί αύτοϋ ιδέαν σου, τάς παρατηρήσεις σου. Μή φοβεί
σαι· διότι δέν είναι περισσότερον τών εκατόν στίχων έ- 
πομένως θέλομεν γευθή πρότερον . .. Είσαι λοιπόν έ- 
δικός μου· σέ παρακαλώ, σέ ικετεύω.

'Ο Βίκτωρ ύποχωρε? ή δέ αγαθή αδτη ειλικρίνεια 
τοϋ φίλου του, διώξασα άπ’ αύτοϋ μελαγχολικάς τινας 
ιδέας, έφαίδρυνε τήν μορφήν αύτοϋ. Καθ’ όδόν ό ’Ιάκω
βος δέν έπαυε ένοχλών αύτόν δι’ ερωτήσεων εις τάς 
όποιας έσπευδε νά άποκρίνηται.

Έν τώ μέσω τής κατεσπευσμένης αύτών πορείας, ό 
Βίκτωρ έστάθη αίφνης, καί έφάνη κλονιζόμενος.

— Τί έχεις λοιπόν ; λέγει ό Ιάκωβος πρός αύτόν.
•— Τις ή οδός αυτή;
— Τις: . . . Ή οδός άγιου Όνωριου.
— ’Ας λάβωμεν άλλην.
— Τί διαβόλου ιδέα * . . . Μάς έφθασες βλέπω έ* 

τής Ιταλίας μέ τό πνεύμα πλήρες δεισιδαιμονιών, 
τάς όποιας λέγουσι τήν σήμερον τοΰ συρμόν άλλά μή 
φοβείσαι, σήμερον είναι τρίτη, καί αύριον μόνον έχομε’ 
δεκάτην τρίτην τοΰ μηνός· έκτός τούτου ούτε κορώνην 
βλέπω έπί τίνος στέγης, ούτε έπικήδειόν τινα άμαξα’ 
πρός τά άριστερά ημών ... Άλλά σύ είσαι ωχρός αλη
θώς ... Έγώ δέν γελώ πλέον ... τί έχεις ;

Ό Βίκτωρ ήκολούθησε τήν πορείαν αύτοϋ, ούδέν απο· 
κρινόμενος είς τάς έρωτήσεις τοϋ φίλου του. Μετ δλι- 
γον έκάθησεν είς τράπεζαν καλώς ήτοιμασμένην κ»·

j-J δωδεκάδος τίνος τρελλών καί άστείων νέων κατε- 
χομένην εύφραινομένων διά τοϋ αείποτε περιερχομένου 
civou, καί έκ διαλειμμάτων φιλονεικούντων. Ήδη πολ
ύ»! προτάσεις έγιναν, προτάσεις κοΰφαι καί έμβριθεϊς,
,J γεύμα ήν περί τό τέλος, ό οίνος χυνόμενος ήφριζε 
τ»ίή μέθη κατελάμβανεν αύτούς, οτε ό ’Ιάκωβος, έπα- 
ν»φέρων τήν πρό όλίγου διακοπεισαν συνδιάλεξιν, λέ 
γεί αίφνης.

— Τήν πρωίαν, διερχόμενος τήν τρίοδον Βουσσώ, 
ΐνέγνωσα τό εξής πρόγραμμα.

< Χθές περί τήν έσπέραν παρά τήν άπό τής πλα- 
, τεϊις τοΰ Ωδείου πρός τήν όδόν Δωφίνην διάβασιν 
»έχαθη ^αρτοφυλάκιόν τι, έν ώ περιείχοντο έκατόν 
ι σχεδόν χιλιάδων φράγκων τραπεζιτικά γραμμάτια, 
ι Πέντε χιλιάδες φράγκα είς τόν τιμιον εύρέτην. »

Ό Βίκτωρ έσκίρτησε.
— Πέντε χιλιάδων φράγκων άνταμοιβή ! έπανέλαβεν 

{’Ιάκωβος. Πώς σάς φαίνεται ή άστειότης αυιη.
— Ή άστειότης, λέγει είς τών συμποτών διατί;
— Διατί; διότι τό χαρταφυλάκιον θά έπεσεν είς χει

ρ; ή τίμιου τίνος άνθρώπου, οστις θέλει άποδώσει αύ- 
αύτό άνευ άνταμοιβής, ή είς τάς χειρας αισχρού τίνος 
οστις άναμφιβόλως θά γνωριζη τόσα μαθηματικά, ώστε 
»« καταλάβη οτι τό ολον είναι μεγαλήτερον τοϋ μέρους.

— Αληθώς λέγεις, άνέκραξαν συγχρόνως πέντε ή 
ίς φωναί. Άς πιωμεν λοιπόν 1 . . . είς ύγείαν σου, 
Ιάκωβε!

Καί τά ποτήρια συνεκρούσθησαν, έκενώθησαν, καί 
πάλιν έπληοώθησαν έκ νέου. 'Ο Βίκτωρ μόνος δέν έκέ 
νωσε τό ποτήριόν του.

— Αισχρός! Αισχρός! εΐσθαι πολύ άπότομοι, κύ
ριοί μου I είπεν δ άπέναντι τοϋ Βικτωρος νέος. Έγώ 
όμως δέν φοβούμαι νά όμολογήσω οτι άν δ Θεός ή ή 
τύχη μέ καθίστα έκ τύχης κάτοχον τοιαύτης τίνος τύ
χης, ήθελον κρατήσει αύτήν ώς καλώς κεκτημένην, 
Χ»ϊ μάλιστα τήν μεταχείρισθή.

— Δέν έγίνετο μεγαλητέρα άθλιότης έψιθύρισεν ό 
Βίκτωρ ώς καθ’ έαυτόν διαλεγόμενος. Ναι, καί άθλιό
της μεγίστη1 διότι ή ζωή τήν όποιαν σήμερον τοσοϋτον 
ευχαρίστως διάγετε, ήθελεν άποβή ύμΐν βάρος* διότι αί 
έκ τοϋ παντοδυνάμου τούτου χρυσίου τέρψεις καί άπο- 
λαύσεις άς έλπίζεται, δηλητήριον θέλουσιν άποστάζει.

Ό νέος τόν παρετήρησε,
— Διάβολε 1 άνέκραξεν ούτος· νομίζει τις οτι άκούει 

ναυαγήσαντα τι/α περί τής τρικυμίας όμιλοϋντα. Μήπως 
ύιέστητε τοιοϋτόν τι, κύριε ; ... Δύστηνε, μάρτυρ 1 ίδέ 
πόσον ύπέφερε, . . . πόσην ωχρότητα έχει τό μέ- 
τωπόν του.

—' Κύριε! . . . άνέκραξεν ό Βίκτωρ έκτός εαυτού.
’Ο νέος έδόθη εις καγχασμούς.

Είσαι αύθάδης I . . .
— Πώς ;
—Άθλιος ! . . .
Πλήν κόλαφος τις έμπόδισεν αύτόν νά προχωρήση 

Περαιτέρω, καταπτοηθέντα πρός όλίγον. Καί στιγμή τις 
βαθεία σιωπής διεδέχθη τόν θόρυβον. Μετ’ όλίγον έγεί- 
ρεται βραδέως, καί μόλις καί μετά πολλής προσπά
θειας καί φωνής άσθενοϋς είπεν

■— Είς έξ ήμών θά άποθάνη, κύριε.
Ούδείς έζήτησε νά διαλλάξη αύτούς· οί μάρτυρες 

ϊίρεθησαν, καί μετά δύω ώρας οί δύω μαχηταί, εύρέθη- 
θησαν δ είς άπέναντε τοϋ άλλου μέ τά ξίφη γυμνά.

Η μονομαχία ύπήρξεν σύντομος. 'Ο Βίκτωρ έπεσεν 
ευθύς σχεδόν. Οι κληθέντες ιατροί, άπεφάνθησαν μετά 
“ίήν έπίδεσιν, οτι ή πληγή ήν θανατηφόρος, Ό πληγω
θείς έμειδίασε πικρώς, καί ζητήσας τά πρός γραφήν 
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άναγκαΐα, έσημείωσε δι’ άσθενοϋς χειρός τάς δύω ταύ
τας γραμμάς,

Πρός τόν Κύριον Εύγένιον Γεράρδον. 
ο Έλθέ τάχιστα, άν Οέλης νά έναγκαλισθής τόν ά- 

δελφόν σου θνήσκοντα.
ΒΙΚΤΩΡ. »

Ό ιατρός έξήρχετο τό δεύτερον ήδη έκ τοϋ θαλάμου 
τοϋ άσθενοϋς ότε δ Εύγένιος είσήλθεν. Ή κάτωχρος 
καί ισχνή αύτοϋ μορφή βαθεΐαν διεδήλου όδύνην.

— Αδελφέ μου! άνέκραξεν δ Εύγένιος όρμων πρός 
τόν Βίκτωρα καί μετά παραφοράς έναγκαλιζόμενος αύ
τόν... Τί έχεις; Θεέ μου! Πόσον είσαι ώχρός!

—Ά! αίμα! λέγει ούτος μετά φωνής εντρόμου τεί
νω·/ τάς τρεμούσας αύτοϋ χειρας πρό τό στήθος τοΰ 
πληγωθέντος.

— Ναι, μία πληγή.
— Όχι όμως κινδυνώδης;...
— Ίσως... θάρρει όμως, άδελφέ! Διότι ή πληγή 

αυτή θά ίατρεύση άλλην θλιβεροτέραν...
·— Ποιαν;
— Εκείνην τήν αείποτε στάζουσαν αίμα, αείποτε 

άνοικτήν, έδώ! άπεκριθη δ Βίκτωρ θέτω·/ έπί τής καρ
διάς τήν χείρα.

— Τί τούτο πάλιν; όμίλει, όμίλει λοιπόν!
— Ναι, θά ομιλήσω. Άλλά θεώρησόν με πρότερον, 

άδελφέ... τά ένδύματα ταϋτα...
—— Καταδεικνύουν πενίαν, πώς; Ναι, πενίαν ρυτι- 

δοΰσαν μέν άλλά μή άμαυροΰσαν τό μέτωπον.
— Καί ήγνόουν έγώ- όταν ήδυνήθην... Άλλ’έστη.
— Ή δυστηχία μου ήρςατο, Βίκτωρ, άφ’ ής ήμέ

ρας άνεχώρησες αίφνηδιως, ούδέποτε παύσασα έκτο- 
τε... Είθε νά ύπέφερον αύτήν μόνος’ τήν δυστυχίαν αύ
τήν ύπέστησαν καί άλλοι τούς όποιους, ώς σέ, ήγάπησα 
ύπέρ τήν ζωήν μου. Γέρων τις τόν όποιον ώς πατέρα 
ήγάπων, καί οστις υιόν του μέ ώνόμαζε, καί άσθενής, 
άγνή κόρη, ήτις μοί έδιδε τό όνομα τοΰ αδελφού, όνομα 
τό όποιον έμελλε μεταβληθέν νά καταστή γλυκύτερο·/ 
καί προσφιλέστερον έτι.

— Ό θειός μου καί ή Μαρία,
— Ναι, αί συμφορά! ύπήρξαν όδυνηραί, άναμεμιγ- 

μέναι όμως κάποτε ύπ’ εύφροσύνης άγιας ήν παρέχει ή 
τής καρδίας εύχαρίστησις καί ή διηνεκής έλπίς. Ούδεις 
ποτέ έκλαυσε μόνος.

— Άλλ’ δ θειός μου ήτον ταμίας παρά τό κατάς-η- 
μα Λεφόρτου, καί ή θέσις αύτοϋ πολλά ήδύνατο νά πα- 
ρέξη άνέσεις.

— Τήν έχασε.
— Διατί;
— θέλω σέ τό διηγηθή... Φοβούμαι όμως μή σέ λυ

πήσω. Είπέ μοι τούλάχιστον άν ύποφέρης ; Ίσως δέν 
είναι κίνδυνος; πώς;

— Τίποτε, άπεκριθη δ Βίκτωρ μετά φωνής σπαρα
ξικάρδιου, καί μετά λεπττής τίνος ειρωνείας,τήν όποιαν 
δέν έννόησεν ο Ευγένιος.

— Λοιπόν, λέγει ούτος, καθήσας πλησιέστερον τοϋ 
άδελφοΰ του, δός μοι τήν χεΐρά σου· διότι ουτω θά ό- 
μιλώ καλήτερον. Έσπέραν τινα χειμώνος, πρό δεκα
τριών περίπου μηνών, — ήπέφερα τοσοϋτον ώστε αδύ
νατον νά λησμονήσω τήν ήμέραν ταύτην, — ή χιών έ
πλήρωσε έπί ένα καί ήμισυ πόδα τάς οδούς. —έκαθή- 
μην δέ παρά τήν έστίαν άναγινώσκων είς την πλησίον 
μου ράπτουσαν Μαρίαν, ότε είσήλθεν δ θείος μου. Έπο- 
ρεύθη δέ εύθύς πρός τό γραμματοφυλακειον αύτοϋ, τά 
ήνοιξε, παρετήρησεν έπανειλημμένως είς τούς κόλπους 
του, καί άφήσας φωνήν άπελπισίας ώχρίασε.

414.
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— Τί λοιπόν συνέβη εϊς αύτόν;
— Έπιφορτίσθεις, ύπό τοϋ έμπορικοΰ καταστήμα

τος, εις ο ήν υπάλληλος, νά λάβη άξ'όλογον ποσότη
τα χρημάτων παρά τίνος πλουσίου ’Ιταλού, ό δυστυχής.

— Έληστεύθη ;
— ’Όχι· άλλ’ άπώλεσε το τήν ποσότητα ταύτην πε- 

ριεχον χαρτοφυλάκων.
— ’Απώλεσε; . . .
— Να:, αδελφέ, άλλ’ ήσυχασον.
— Καί τό χαρτοφυλάκων τούτο περιεϊχεν εβϊομήκον-

τα πέντε χιλιάδας φράγκων ;
— Τω όντι! άνέκραξεν ό Εύγένιος έντρόμω τή

φωνή καί όπισθοδρομών βήματά τινα.
— Καίτό χαρτοφύλακαν τούτο άπωλέσθη... έν τή

όδώ αγίου Όνωρίου.
— Ναι, λέγει πάλιν ό Εύγένιος, άλλα πόθεντό γνω

ρίζεις^.
— ’Εγώ τό ευρον.
— Σύ 1
— Ναι, έγώ, Βίκτωρ Γεράρδε, έγώ τό ευρον.
— Καί τί τό έκαμες λοιπόν.
— Τό έκράτησα.
— Ά ! άθλιε 1 .. .
— Ναι, άθλιος, τά μέγιστα άθλιος· διότι τήν τύχην 

ταύτην τήν όποιαν άφήρπασα πρός τήν καθήδυνσιν τής 
ταλαιπώρου μου ζωής, δέν ήδυνήθην νά τήν απολαύσω. 
Ω ! άφρων έγώ, ό ζητήσας τήν εύδαιμονίαν εϊς τάς 

διά τοΰ χρυσίου άγοραζομένας απολαύσεις, διά χρυ
σίου αίσχρώς άποκτηθέντος καί αίσχρώς πάλιν έπί τής 
οδού τής ήδονής καί τής ήδυπαθείας σπαρέντος! άφρων 
έγώ, οτι δέν ύπές-ην μάλλον, ώς σύ άδελφέ μου, έν 
τών εύγενών έκείνων μαρτυρίων τών ύπό ζωής πλή
ρους νεότητος καί ισχύος άκολουθουμένων!

— Ακουσον, Εύγένιε, μέρος τι μόνον μοί μένει έκ 
τοΰ χρυσίου τούτου... Τεσσαράκοντα χιλιάδες φράγκων. 
Αποδοθήτωσαν εϊς σέ τόν τοσαΰτα ύποστάντα .. . εϊς 

τόν θειον μου . . .
— Λησμονείς οτι δέν σο! ανήκουν; . . .

— Ά 1 έχεις δίκαιον, έχεις δίκαιον . . . Θέλω λοιπόν 
νά γράψω. Δός μοι χάρτην, δός μοι τό κονδύλων τοΰ
το... Καί ό Βίκτωρ έγραψε τά εξής.

Πρός τόν Κύριον Δεφόρτην.
« Σέ ζητώ συγγνώμην, κύριε, έπί τής κλίνης τοΰ 

» θανάτου μου. τό πρό ένός περίπου έτους άπολεσθέν 
» έκεΐνο χαρτοφυλάκων ευρον έγώ.— ’Από έβδομήκον- 
» τα πέντε χιλιάδων φράγκων τεσσαράκοντα μόνον μοι 
» περιεσώθησαν, άτινα άποδοθήσονται ήμιν ύπό τοΰ 
» Κ. Ευγένιου Γεράρδου. Συγγνώμην, συγγνώμην κύ- 
» ριε ! . ..

» ΒΙΚΤΩΡ. »

Καί ό Βίκτωρ διπλώσας τήν επιστολήν, και λαβών 
τό ύπό τό προσκεφάλαιον αύτοΰ χαρτοφυλάκων, έδωσε 
πρός τόν αδελφόν του. Κατά ταύτην δέ τήν στιγμήν εισ 
ήρχετο καί ό ιατρός.

— Κύριε, λέγε- ό Ευγένιος προχιυρών πρός αύτόν 
ό πληγωθείς είναι άδελφάς μου. Σώσατε αύτόν .. . Σάς 
ικετεύω I

θέλω τόν σώσει, άπεκρίθη ό ιατρός ύπακούων καί 
εϊς τήν φωνήν τής εύσπλαγχνιας αύτοΰ καί εϊς νεΰμά 
τι βιαιον τοΰ Βικτωρος, διαφυγόν τήν προσοχήν τοΰ 
αδελφού του Ευγενίου οστις έπανήλθε παρ’ αύτώ.

— Βλέπεις, λέγει οδτος, αί δύω αύται πληγαί θε
ραπεύονται μετ’ δλίγον.

Ταΰτα δέ εϊπών έξήλθε ταχέως.
Τήν επιούσαν πρός τάς εξ τής πρωίας εϊσήρχετο

πλήρης χαράς καί ευφροσύνης παρά τόν θάλαμον -.ζ 
άσθενοΰς.

— Ίατρεύθητι τάχιστα, έκραύγασεν ουτος, καί f 
ευδαιμονία ήμών θά ήναι τελεία !... ’’Α ! Θεέ μου I πόσον 
είσαι ωχρός I οί δφθαλμοί σου κλείονται...

— Νυστάζω, λέγει ό Βίκτωρ μετά μειδιάματος πλή. 
ρους γαλήνης... ’Αλλ’ όμίλει μου περί τής εύδαιμο. 
νιας σου.

— Ό κύριος Λεφόρτης άνέγνωσε τήν επιστολήν χαί 
σέ έσυγχώρησεν. Έπισκεφθείς δέ τόν θειον μου συγχ(, 
νηθείς τά μέγιστα έκ τής θέσεώς του, άνέθεσε πάλι-, 
εϊς αύ'όν τήν εις τό κατάστημα θέσιν του.

— Ευχαριστώ σε Θεέ μου I έψιθύρισεν ό Βίκτωρ, ci 
δφθαλμοί τοΰ όποιου έκλείσθησαν ήδη... Έξακολουθη. 

•σον, άδελφέ μου...
— Καί έγώ, — καταλαμβάνεις τήν ευδαιμονίαν μον 

όταν άποκατασταθής,— Ούδέν έτερον θά έπιθυμ,ήσω, ’0 
Κ. Λεφόρτης έμαθεν οτι ή διά τήν έν τή οικία έργασία» 
μου πληρωμή ήν μικρά. Όθεν αί τεσσαράκοντα αύται 
χιλιάδες ...

— Σοι τάς έδωκε . . . τάς έδάνεισε; . . .
— Ναι, καί ήδη δύναμαι νά νυμφευθώ τήν Μαρίαν... 

Ω 1 άν έγνώριζες τήν χαράν μου! Επάνελθε ταχιστα 
εις τήν υγείαν σου I 'II μετάνοια είναι άδελφή τής ανα- 
παύσεως, ό πρόδρομος απάντων τών ήδέων καί γεν
ναίων αισθημάτων.

Ό Βίκτωρ έσφιξεν ίσχυρώς τήν χειρα τοΰ Ευγε
νίου, άνηγέρθη μετά κόπου, καί άφήσας μακρόν καί 
σπαραξικάρδιου στεναγμόν, έπανέπεσεν έπί τής κλίνη; 
αύτοΰ ψιθυρίζων τάς τελευταίας του ταύτας λέξεις.

<— Ύγίαινε, άδελφέ, ό Θεός είναι δίκαιος.

( Μετάφρ. Ά. Ί ω α νν ίδο υ. )

ΚΛΕΑΝΘΙΙΣ.

Ο Κλεάνθης φιλόσοφος στωϊκός γεννηθείς εϊς τήν 
Αίολίδα πόλιν τής Άσιας "Άσσον, κατά πρώτον μέν 
προσδιωρισεν εαυτόν εις τό επιτήδευμα τοΰ άθλητοΰ 
και έγυμ-νάαθη τήν πυγμαχίαν άλλα καταφλεγόμενος 
ύπό τής έπιθυμίας τοΰ νά σπουδάση τήν φιλοσοφίαν, 
μετεβη εις τάς Αθήνας τέσσαρας μόνον δραχμάς έχων, 
πλήν τά πάντα υποτάσσονται εις ΐσχυράν θέλησιν ό δε 
Κλεάνθης τήν νύκτα μέν ήντλει εϊς τούς κηπουρού; ύδωρ 
ήχθοφέρει καί άλλα διάφορα έργα επίπονα έξετέλει, 
τήν δε ήμέραν έσπούδαζε. Καί τό πρώτον ήκολούθησε 
τόν κυνικόν φιλόσοφον Κράτητα, μετ’ ού πολύ δέ πα- 
ρήτησεν αύτόν καί μετέβη πρός τόν Ζήνωνα, τόν άρχη· 
γόν τής Στωϊκής αίρέσεως, τοΰ όποιου αί διδασκαλία! 
τω ήρεσαν περισσότερον. Ό Ζήνων, θέλών νά τόν δο- 
κιμάση, έζήτησεν ώς δίδακτρα ένα δβολόν καθ’ έκάστην 
ήμέραν, τόν όποιον ό Κλεάνθης έφερεν ακριβέστατα- 
άλλ' ό διδάσκαλος, θέτων κατά μέρος τούς άβολους 
του καί δειξας μετά τινα καιρόν αύτούς εϊς τούς μαθη
τές του « βλέπετε, ειπεν, οτι ο Κλεάνθης εργαζόμενος 
δύναται νά θρέψη άλλον ένα Κλεάνθην, ένώ άλλοι φίτ 
λόσοφοι χεΐρας καί πόδας ώς αύτόν έχοντες, δέν αίσχύ- 
νονται νά έπαιτώσιν.

Προσκληθείς ποτέ ύπό τοΰ Άρείου Πάγου νά δηλο- 
ιοιήση τό επάγγελμα δι’ ού άπελάμβανε τά προς ζωήν 
ναγκαια,ό Κλεάνθης έπαρουσίασεν ένα κηπουρόν παρ ω 
ντλε: ύδωρ καί μίαν γυναίκα παβωέζύμονεν οί δέ

χο-τα! θαυμάσαντες, ήθελον νά τώ δώσωσι χάρισμά τι, I 
-ί όποιον άπέφυγε λεγων οτι άρκοΰσι τά τής έργα-I 
σιας κέρδη πρός τό ζήν.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Ζήνωνος, ό Κλεάνθης διεδε- 
χθη αύτόν εις τήν Στοάν λαβών μαθητάς τόν βασιλέα 
’Αντίγονόν και τόν Χρύσιππον, οστις ύπήρξεν ό διάδο- 
j,3i τοΰ Κλεάνθους άγνωστον εις ποιαν έποχήν έτελευ- 
τηιεν ό ενάρετος ουτος άνθρωπος καί πότε έγεννήθη 
Γνωριζομεν μόνον οτι έζησε τό 230 έτη Π. X.προσβλη
θείς’ δέ άπό ασθένειαν, τήν όποιαν οί ιατροί έκήτυξαν 
ανίατον, άπεφάσισε ν’ άποκαρτερήση ήτοι νά άποθάνη 
:ίν διά τής πεινης θάνατον τό εβδομηκοστόν έτος τής 
ή/εκιας του. Μετά τινων ημερών νηστείαν, τό πάθος του 
σχεδόν έθε,ραπεύθη καί προτρεπόμενος νά φάγη « αίσ- 
ιγρόν είναι, ειπεν,έλθών εις τό ήμισυ τής όδοΰ νά έπιςφε- I 
ψν δπίσω » καί ούτως άπέθανεν ή δέ γερουσία τών 'Ρω
μαίων τιμώσα τά προτερήμ-ατα τοΰ Κλεάνθους εις τήν 
πατρίδα του Άσσον ήγειρεν ανδριάντα.

Μεταξύ τών πολυαρίθμων συγγραμμάτων τοΰ Κλεαν- 
θους εις ά ούδέν μέν αύτος προσέθηκεν, άλλ’ ανέπτυσσε 
τήν διδασκαλίαν τοΰ διδασκάλου του, αποσπάσματα τι 
,α μόνον δυστυχώς σώζονται· και μεταξύ δέ τούτων 
άταντώμεν εις τόν Στοβαίον ένα ύμνον πρός τόν Δια, 
«τις ήθελεν είσθαι ώραία δέησις τών Χριστιανών.

Καθώς ολοι οί Στωϊκοί, ουτω καί ό Κλεάνθης έφρό- 
ιει βτι δέν πρέπει τις νά έπαίρεται, μηδέ νά εύχαριςή- 
ται εϊς τό πεπρωμένον του, μήτε νά καυχαται διά τάς 
έρετάς του, αλλά μηδέ πάλιν νά περιφρΟνή έαυτόν διά 
τά ελαττώματα του- διότι τό ήθικώς ή φυσικώς κακόν 
δέν τώ έφαίνετο δλιγώτερον έπάναγκες πρός τήν ω
ραιότητα τοΰ ολου άπό τό φυσικώς ή ήθικώς καλόν, ή 
τιλειότης κατ' αύτόν ήτο τό ύπομένειν έκουσίως πε
τρωμένου άναπόφευκτον. Καί πρός τόν άποκαλέσαντα 
ανιόν όνον ένεκα τής ύπερμέτρου βραδύνοιας του' Ναι, 
ειπεν, είμαι όνος τοΰ Ζήνωνος, τοΰ όποιου έγώ μόνος 
διά τοΰ νοός δύναμαι νά βαστάσω τό άχθος.»

Ε. I. Σ.

ΜΓθΟΑΟΓΙΑ ΪΙΙΣ ΑΡΚΤΟΓ·

Ύπό το κοινόν όνομα βαρβάρων τής ’’Αρκτου, οί 
ιστορικοί έννοοΰσι τούς διαφόρους λαούς, ών οί πλεΐ- 
στοι είσί μεσημβρινής Γερμανικής καταγωγής, καί οι- | 
τινες ικατά τούς πρώτους Μ. X. αιώνας έγκατα- 
λείύαντες τάς εστίας των, διεσπάρησαν έν τή δυ
τική Εύρώπη, κατέστρεψαν έκ θεμελίων τήν ‘Ρω
μαϊκήν Αΰτοκρατορ'αν, μετέβαλον τό πρόσωπον τοϋ 
παλαιού κόσμου καί προητοιμασαν τήν εϊς τόν Χρι
στιανισμόν οέρουσαν οδόν, έγκαθιδρυθέντα μετ ολίγον 
έπί τών ερειπίων τοϋ αρχαίου πολιτισμού.

Οί λαοί ουτοι, ύπό τήν θρησκευτικήν έποψιν, παρι- 
στώσι δύο μεγάλας διαιρέσεις καλώς διακεκριμένος. 
Η κυρίως Γερμανία λεγομένη, περί ης αναφέρει δ 
Τάκιτος, καί έν ή ύπερειχον οί Σούηβοι, εϊχον τήν 
θρησκείαν τής φύσεως καί έλάτρευον τά στοιχεία, τά 
^άση, τάς πςγάς κλ. "Η ^ίά"Ερθα (Έρδ, γή) ήρ- 
χετο, κατά τάς παραδόσεις, κατ’ έτος έφ άμαξης, 
®πό τά μεμακρυσμένα δάση τά κείμενα έπί τών νήσων 
•οϋ ’Αρκτικού ’Ωκεανού.

Βεβαίως έκαστη φυλή ει/εν όριστίχους τινας θρη
σκευτικούς θεσμούς- άλλ’ ώς έπί τά πλειστον, τά δόγ. 
ματα ήσαν μεμιγμένα, άσκοπα και αβέβαια.

Έπί τής ώχράς ταύτης καί συννεφώδους εϊκόνος, ή 
ει’σδρομή τώκ άρκτικώτερον κατοικούντων στιφών, καί 
εντελώς άγνωστων εις τούς ‘Ρωμαίους, ένεχάραξε 
καθαρωτέρας εικόνας, ακριβέστερου διαγεγραμμένας 
καί χρωματισμένος. Εϊς τά στίφη ταύτα, άνεδείχθη 
τότε αίφνης ήρωϊκή προοδευτική κίνησις. άποκάλυψίς 
τις θρησκευτική. Τό ονομα τής άποκαλύψεως ταύτης 
ήτο ό Όδΐνος. Ή θρησκεία του Όδίνού άπό της ’Ι
σλανδίας έν ή εϊς τά μετέπειτα έλαβε τήν εκτενεστέ- 
ραν καί τήν λαμπροτε'ραν άνάπτυξιν με'γρι τών οχθών 
τοΰ ‘Ρήνου, κατέλαβε τά πνεύματα δλων τών λαών. 
Οι Γότθοι, οί Σάξωνες, οί Γεπίδαι, οί Λομβαρδοί, οί 
Βουργουνδιοι, πάντες έπίστευον τήν ενσάρζωσιν τοϋ 
Όδίνου, τήν μετά θάνατον αθανασίαν αύτοΰ, εϊς τό πβ- 
λάτιον τού Βα.ίχά.1.1η και εις τινα πόλιν καλουμένην 
’^4σγά^η>', πασών τών πόλεων ίερωτέράν, εξ ηςέξήλ- 
θον οί πατε'ρε; αύτών καί έν ή έν χαίρω ήθελον εϊσέλθη 
καί αυτοί.

Οί τοιούτοι μύθοι παρέσχον εις αύτούς τήν προο
δευτικήν καί έπιδρομικήν ϊσχύν των οι αύτοί άνεζινη- 
σαν καί έξύπνησαν άπό αδρανή καί ληθαργικόν ύπνον 
τούς λαού; τή; κάτω Γερμανίας- οί αυτοί εισελθόν- 
τες άπό τήν Σκανδιναυίαν προύχώρησαν μέχρι τών 
παραλίων τής Βαλτικής, παραμείψαντες τόν Δουνα- 
βιν, διήλθον άπασαν τήν Γερμανίαν, έγγίζοντες απαν
ταχού τά δρια τής ‘Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, καί ά- 
νήγειραν τήν γενικήν εκείνην έπανάστασιν ένήκατε- 
ποντίσθη ή ’Ιταλία.

’Ιδού έν περιλήψει οί μύθοι τοϋ Όδίνου. Πρό πάν
των προηγείτο ο γίγας 'Ί^ιης. Ό δέ Όόΐκυς μετά 
τών αδελφών του Βι.Ιε καί Βέ έφόνευσαν αύτόν καί 
μέ τό κρανίον αύτοΰ έποιησαν τόν θόλον τοΰ ουρανού, 
μέ τό σώμα αύτοΰ τήν γήν, καί έκ τού αίματος αυτού 
τήν θάλασσαν. Ό Λ'όρσυ, έτερος γίγας, ήτο ό πα
τήρ τής νυκτός- ή δέ νύξ εγέννησε τήν ήμέραν ή νύξ 
μετά τής ήμέρας καθήμεναι έφ άρματος ένεργούσιν α- 
διαλείπτως έπί τοΰ ουρανού τάς κινήσεις των, καί ό 
μέν ιπποζ τής νυκτός όνομάζεται Κρίρφαζ. (χειμερι
νή χαίτη), ό δέ τής ήμέρας Σχίμ φαζ (λάμπουσα χαί
τη). Μεγάλη δε γέφυρα φέρει άπό τήν γήν εϊς τόν 
ουρανόν, είναι τρίχροος καί καλείται ούράνιον τόξον- 
οτε τά κακοποιά δαιμόνια μετά μίαν κατά τών 
θεών νίκην θέλουσι διέλθει αύτήν, αΰτη θέλει θραυσθή. 
Ό κόσμος θέλει τελειώσει διά πυρκαϊας. Εις τήν έ-»

I
' σχάτην μάχην τοϋ κόσμου τά χαχοποιά δαιιιοι-κι 

θέλουσι ν,κήσει.

Ό Όδΐνος etvfii ό ισχυρότερος τών θεών- διδουσι 
δέ εις αυτόν τό επώνυμου ήτοι πατήρ
πάντων, πατήρ τών μαχών άποκαλοΰσιν επίσης αυτόν 
Όμ Γσάχσζαρ καί TpHi ΰψιστο». Γποδεχεται τους 
άποθανόντος ήριοας εις τό Ουράνιον αυτού παλάτιον 
ΒαΑχάΛΛα, ά ω» εισέρχονται διά πεντακοσίων τεσ
σαράκοντα πυλών. Έπί τών ώμων τού Όδίνου Γσταν- 
ται πάντοτε δύο κόρακες- έξ ών δ μέν καλείται ΟΰγΪΓ 
(φρόνησις), δ έτερος Movtl* (μνημονικόν)· δϊ αύτών 
γινώσκει πάντα τά εις τό σόμπαν γινόμενα. Ο Γώρ,
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ό θεές τοΰ πολέμου, είναι υίός τοΰ Όδίνου, παρις*ά- 
νουσι δί αύτόν κρατούντα σφυρίον, τό όποιον ώς πάν- 
τες γινώσκουσιν ήτο εις τούς λαούς τούτους τό συμ- 
βο'λον της νίκης. Αί παρθένοι θεα! τοΰ πολέμου ώνο- 
μάζοντο βα.Ζζ/οιαί καί είσί δώδεκα έξ ών ή Φρίγα 
είναι ή ίσχυοοτέρα. Ό Λόκ εί.' δ θεός τής άπατης 
ζαί τοΰ κακού. Οί ούρά»ιοι θεοί εδέσμευσαν τόν υιόν αύ
τοΰ, τόν λύκον Φίιριρτ. Εις τόν Λάζ τοΰτον τής Σκαν
διναβίας αναφαίνεται οδτως είπεΐν τό προαίσθημα τοΰ 
τοΰ Μεφίστοφελοΰς. Οί έκ θεών καταγόμενοι αρ
χηγοί καί οί εύγενεΐς οσοι έστρατήγουν έν καιρώ 
πολέμου, ώνομαζοντο παρά τοΐς Γότθοις ’Άμα-Ζεις 
καί Ba.lrsic. Βραδύτερου οί Γότθοι άπεκάλεσαν τόν 
Οδΐνον Ούόόαχ.

Οί Σάξωνες έμειναν είσέτι πρός τινα καιρόν αμε
τακίνητοι είς τάς άκτάς τοΰ Γερμανικού ωκεανού- 
άλλ’ άναγχασθέντες άφ’ ένός ύπό τής Γαλλίας χαί 
άγ ετέρου ύπά'τών Σλάβων, έσχημάτισαν στίφος πο
λεμιστών τό όποιον μετ' όλίγον δέσποσαν τούς Γότ
θους είσέβαλεν εις τήν ’Αγγλίαν. Οί Γότθοι, οί Λομ
βαρδοί καί οί Βουργούνδιοι ύπετάγησαν απεναντίας είς 
τούς αρχηγούς, καί έν αύτοΐς άνεπιυχθησαν αί άρχαι 
τής στρατιωτικής ιεραρχίας καί τό άπαράβατον τοΰ 
λόγου ένός πολεμιοτοΰ, άτινα ακολούθως έτηροΰντο 
εις τό τιμαριωτικόν σύστημα. Ούτοι είσιν έκ τών πρώ
των όσοι έπεχείρησαν τάς ματαίας έκείνας καί μεμα- 
κρυσμένας μεταναστάσεις- έν αις έθήρευον πάντοτε τόν 
χρυσόν ζαί τήν ώραιότητα- τά δύο ταΰτα αντικείμενα 
ήσαν απανταχού τό ηρωικόν αύτών τέρμα. Παρ αύ
τοΐς έγεννήθη ή έξοχος εκείνη ποιητική είκών τοΰ Σι- 
γάρ<> εις τάς Νιβελοΰγγεν (α) έν αΤς φαίνεται συνη- 
νωμένην ή φρόνησις μετά τής ανδρείας, αίτινες διε- 
μοιράσθησαν εις τούς ‘Ελληνικούς μύθους μεταξύ τοΰ 
Οδυσσέως καί τοΰ Άχιλλέως.

Είς άπάσας τάς παραδόσεις τών Σκανδιναυών έμ- 
φαίνεται ανέκφραστος μελαγχολία, βαθεΐα λύπη. 
"Απασαή ηθική αύτών σύγζειται είς τάς περί δοξης I 
υποσχέσεις, ώς αμοιβή τής ανδρείας. Είς τό παλάτιον 
τοΰ Βαλχάλλα οί ήρωες παρευρίσκονται εις πολυτελή 
συμπόσια καί έν μέσω ταραχώδους εύθυμίας, οί αεί
ποτε ένοπλοι ούτοι σκελετοί εγείρονται τής τραπεζης 
ίνα άνανεώσωσι τάς μάχας τοΰ παρελθόντος. Εις 
άπαντα; τούς μύθους τών Σκανδιναυών άναδείκνοται 
ή έπιρόοή τής δριμυτητος τής φύσεως τής Άρκτου- 
πούποτε δέν απαντάται άκτΐς έλπίδος, δέν βλέπει τις 
είμή αιώνιον απελπισίαν ένωμένην μέ τήν άγρίαν καί 
ηρωικήν ανδρείαν, ήτις προχωρεί πάντοτε μή άναλο- 
γιζομένη τό ενδεχόμενον τρομερόν καί ολέθριου απο
τέλεσμα. 'Η ιδέα οτι ό κόσμος θέλει τελειώσει δυ
στυχώς, καί κατά τήν έσχάτην ήμέραν, τά κακοποιό 
δαιμόνια θέλουσιν ύπερισχύσει, αναφαίνεται άπαισίως 
είς ολην αυτήν τήν μυθολογίαν. ‘Υπό τό άμυδρόν φώς 
του πένθιμου τούτου προαισθήματος, οί πολεμισταί 
μάχονται μέχρι τής έσχατης ρανίδος τοΰ αίματός των

(a) Ειν’ή εποποιία τών αρχαίων Γερμανών, ειν’ή 
Ίλιάς τής Άρκτου, ήτις συνετάχθη ώς εκείνη τοΰ 'Ο
μήρου, έκ διαφόρων τεμαχίων καί κατά διαφόρους έπο- 
7.άς· Σ. Μ.

έπ’διώκοντες άπανταχοΰ τόν κίνδυνον χωρίς νά φε(. 
σθώσι τόν έαυτόν των, χωρίς νά συγχωρήσωσι τούς 
εχθρούς των, δέν άναζητοΰσι είμή τήν λήθην- ζώσι» 
εξωτερικών βιαίως, ίνα άποδ,ώξωσιν έσωτερικώς τή, 
ιδέαν ήτις άπό καιρόν είς καιρόν έξανίσταται έν aj 
τοΐς. Τοιαύτη αρχική ιδέα, τοιαύτη προσδοκία τής γε. 
νικής καταστροφής, έπρεπε βεβαίως νά ένσαρκωθη εΐ· 
τά πρόσωπα, και αύτη παρήγαγε τόν Άλαρΐκον τον 
Γενσερΐκον, τόν Αττίλαν. Ένω ό χριστιανισμός εί; 
τάς άπωτάτας αύτοΰ πηγάς, είναι τό προοδευτικό, 
πνεύμα τής αγάπης, τής δημιουργίας καί τής ένότη- 
τητος, απεναντίας οί μύθοι τών βαρβάρων τής ’Αρ
κτου ήσαν αί προοδευτικαί δυνάμεις τής άποσυνθέσεω; 
καί τής καταστροφής. Άλλ’ οτε ό χριστιανισμός τεθεί; 
είς τό κεντρικόν σημεΐον τών ιστορικών τούτων φαινο- 
μένων καί τών λαών αύτώ-', ήρχισεν ενεργών έλκτι- 
κώς έπ αύτών, οί λαοί τής Άρκτου, καί τά ύπ’ αδ· 
τών δημιουργηθέντα μετεβλήθησαν είς τακτικόν κσί 
εντελή κύκλον. Μετά τήν έκπλήρωσιν τής μεγάλη; 
εντολής των, μετά τήν καταστροφήν τής ‘Ρώμης, ή 
διεσπαρμένη αύτη ύλη ήτις έπε'κειτο ώς έπικήδειος κό- 
νις έφ’ όλης τής Άρκτου, ήρχισεν άναζωπυρουμένη 
μέ φλόγας καθαρωτέρας. Ή πρός τό πνεύμα αγάπη 
κατέβαλε τήν Αντίστασιν τή; ύλης καί κατ' όλίγον τά 
στοιχεία διεχωρίσθησαν έκ τοΰ χάους.

ΜΕΑΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ!,
η έτπστή/ζαι καί ώραΐαι τίγναι 

πιτν. τον ις. αιώνα.

1500. — Βικέντιος Πίνσων, Ισπανός, ανακαλύ
πτει τάς έκβολάς τοΰ ποταμού τών ’Αμαζόνων, τοΰ 
μεγίστου ποταμού τής γης.

Είς τούς Ισπανούς καί τούς Πορτογάλλους πρό 
πάντων ανήκει ή δόξα πασών σχεδόν τών κατά τοΰ
τον καί τόν προηγηθέντα αιώνα ανακαλύψεων.- δόξα ό
μως κηλιδωθεΐσα έκ τοΰ αίματος τών ήπιων καί ά- 
κάκων λαών τής ’Αμερικής.

1500.— Ανακαλύπτεται είς 'Ρώμην τό σύμ
πλεγμα τοΰ Ααοκόοντος. Τά αριστουργήματα τής 
άρχαιότητος ανακαλύπτονται παμπληθεί κατά τήν έ
ποχήν ταύτην επί τής γης τής ’Ιταλίας, ένθα, περι- 
φρονηθέντα, κατεπατήθησαν άπό τής επιδρομής τών 
βαρβάρων.

— Ιούλιος β'. άρχεται τής κατασκευής τοΰ έν 
Ρώμη ναού τοΰ Άγ. Πέτρου επί τοΰ επιπέδου τής 

Βραμάνδης. Ούδέποτε ναός εύρύτερος και μεγαλο
πρεπέστερος άνηγέρθη πρός τό θειον. Άλλ’ ύπό τά 
σοβαρόν καί ήμίσκιον τών πρός βορραν άνεγερθεισών 
εκκλησιών ύπό τής τέχνης τοΰ μεσαιώνος, αισθάνεται 
τις ταραχήν καί συγκίνησιν τινα θρησκευτικωτέραν, 
ή έντός τοΰ ναού, ένθα ήγέρθησαν αί διάφοροι τής αρ
χαίας είδωλολατρείας αρχιτεκτονικά! στήλαι, ένθα 
μύρια αριστουργήματα, άγαλματα, εικόνες, μωσαϊκά,

τάφοι, έγείροντα τον πρές τά έργα τοΰ ανθρώπου θαυ
μασμόν άποσπώσι τήν ψυχήν έκ τής δέήσεως καί τής 
θρησκευτικής μελέτης.

—— Τό σακχαροκάλαμον, εύρεθέν είς άγρίαν κατά- 
στασίν ε’ς τινα μέρη τής Αμερικής, μετεφέρθη έκ τών 
Κ αναριών νήσων είς τήν Ίσπανιόλαν, έ»θα πάραυτα 
διεδόθη είς τάς πλησίον νήσους.

Δύω έτη βραδύτερον οί Ισπανοί μετέφερον είς Α
μερικήν τούς μαύρους ώς όργανα τής γεωργίας αύτοΰ.

1 507. — Ό ανώνυμος συγγραφεύς πραγματείας 
τίνος περί κοσμογραφίας τυπωθεισης έν Saint Die 
τής Λο^ριίνης, πεποιθώς οτι ό Νέος Κόσμος άνεκα- 
λύφθη ύπό τοΰ Άμερίκου Βεσπουσίου προτείνει τήν 
έξ αύτοΰ όνομαοίαν τής Αμερικής.

1510. —Άλφόνσος δ’ Άλβουκέρκης καταλαμβά
νει τήν Γόαν κατασταθεΐσαν βραδύτερον πρωτεύουσαν 
τών κατά τάς Μεγάλας ’Ινδίας πορτογαλλικών κα
ταστημάτων.

‘Η άνακάλυψις τής πρός τάς ’Ινδίας θαλασσίου ό
δοΰ, περιεποίησεν εις τούς Πορτογάλλους τήν εμπο
ρίαν τής Ανατολής, άσκουμένην μέχρι τοΰδε ύπό τής 
Βενετίας. Περί δέ τά τέλη τοΰαίώνος τούτου τά πορ- 
τογαλλικά έπίνερ (comptoirs) περιήλθον μετά τής 
Πορτογαλλίας είς τούς ‘Ισπανούς.

15 ίΐ. — Θάνατος τοΰ Γεωργιωνος, ίδρυτοΰ τής 
βενετικής ζωγραφικής σχολής, ής οί μεγαλήτεροι δι
δάσκαλοι υπήρξαν ό Τιτιανός, ό Παύλος Βερονέσης 
καί ό Τιντορέτος.

Μεταξύ όλων τών σχολών τής ’Ιταλίας, ή μέν τής 
Βενετίας διέπρεψε διά τής ζωηρότητος τών χρωμάτων, 
ή δε ρωμαϊκή διά τής έντελείας τών σχεδίων.

1512. — Λουδοβίκος IB', διαταχτεί νά είσαχθή ή 
Γαλλική μόνη γλώσοα είς άπαντα τά δημόσια 
έγγραφα. Ό διάδοχος αύτοΰ άνενέωσε πολλάκις τό 
μέτρον τοΰτο, ιδίως δέ διά τίνος διατάγματος τοΰ 
1539, κατά συνέπειαν τοΰ οποίου έγκατελείφθη γενι
κώς ή χρήσις τής Λατινικής είς τά συμβόλαια καί τά 
δικαστήρια.

1513. — ‘Ο ’Ιωάννης Με'δικος διαδέχεται τόν 
Ιούλιον Β'. ύπό τό όνομα Δέοντος Γ, όνομα όπερ με
τέδωσε-? είς τον αιώνα του, καί τοι μή καθέξας πλέον 
τών οκτώ ετών καί τινων μηνών τον ιερατικόν 
θρόνον.

‘Η λαμπρά και ισχυρά ώθησις τήν όποιαν Λέων δ 
I/έδωσεν εις τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας έμιμή- 
θη ύπό τών πλείστων αύτοΰ διαδόχων κατά τόν δέ
κατο, έκτον αιώνα. Συναγαγών άπαντα τά έν ’Ιταλία 
άνθοΰ,τα τότε μεγαλοφυή πνεύματα, ό παπισμός έζή
τησε νά μόρφωση έκ τής πρωτευούσης τοΰ χριστιανι
κού κόσμου, τήν πρωτεύουσαν τών έπιστημόνων καί 
τεχνιτών, καί νά συγκεντρώση οΰτω άπάσας τάς άρ- 
χάς τοΰ ήθικοΰ τής άνθρωπότητος βίου.

1515. — Άναγόρευσις Φραγκίσκου τοΰ Α'. ‘Η 
δόξα τής ηγεμονίας Δέοντος τοΰ Γ. διήγειρε τήν εύ
γενή τοΰ νέου τούτου πρίγκηπος άμιλλαν, οστις ήγάπα 
τήν έκ τών έπιστημών καί τών τεχνών δόξαν. Διό καί 
είλκυσεν είς Γαλλίαν λαμπράν τεχνιτών καί σοφών 
Ιταλών αποικίαν, ήτις συνετέλεσεν είς τήν μεγάλην 
μεταβολήν τής ήδη έπί Καρόλου τοΰ Η', και Λου
δοβίκου IB'- άρξαμένης άναγεννήσεως* ΰπερασπίθη τά

έλλήνίκά γράμματα κατά τών κατηγοριών τής οιρέ- 
σεως, καί έκαλλιέργησε τούς διάφορούς κλάδους τής 

φυσικής ιστορίας.
Έπί τής βασιλείας ταύτης περί ής έ^ρέθησαν τά 

μέγιστα καλά καί τά μέγιστα κακά, άνθρωποι ποι
κίλως διακεκριμένοι κατεδιώχθησαν καί παρεδόθησαν 
επί τέλους ύπό τής αίρέσεως είς τόν δήμιον ή δέ νη- 
πιαζουσα έτι τυπογραφική τέχνη κατεπιέσθη έπί παν
τός τοΰ βασιλείου, ώς τείνουσα πρός τήν διάδοσιν τών 
νέων θρησκεντικών ιδεών.

— ‘Ο Μακκιαβέλης περαίωσα; τό περί τοΰ ‘Ηγε- 
μόνος β βλών, παρουσιάζει αύτό πρός τόν Λαυρέντιον 
Β. τών Μεδίκων. Τί σκοπόν είχε, γράφων τον κώ- 
δηκα τής τυραννίας, ό μεγαλοφυής ουτος άνθρωπος 
οστις έδωκε μόρια δείγματα τών αρετών του; είναι 
ζήτημα άμφισβητούμενον έτι. Οίος δήποτε ήτον ό σκο
πός τοΰ δημοτικού φλωρεντινού, άνεχάλυψεν όμως είς 
τούς συγχρόνους καί τούς μεταγενεστέρους αύτοΰ τήν 
πολιτικήν τών ’Ιταλικών αυλών κατά τόν δέκατον 
έκτον αιώνα* πολιτικήν άποτρόπαιον ήν παραδεχθεΐσα 
ή Αικατερίνη τών Μεδίκων, ή θυγάτηρ τοΰ Λαυρέντιου 
Β'. έξήσκησεν έπ! τής Γαλλίας.

1516. — ‘Ο Άριόστος δημοσιεύει τόν ιιαηώύη 
'Ρο.Ιάνδον [Rolando Furioso], ποίημα θαυμάσιου, 
μετέχον τής αρχαίας έποποΐίας και τών ίπποτικών 
μυθιστοριών- διό καί θεωρείται ώς μνημεϊον τής άνα
γεννήσεως.

— Δημοσίευσις, έν Λουβαίνμ, τής Ούτωπίας [Uto- 
pie] τοΰ Θωμά Μωρού, ενός τών παραμυθικωτέρων 
ρεμβασμών τής ψυχής, αίτινες σκοπόν έχουσι κάποτε 
τήν άποκάλυψιν τοΰ μέλλοντος.

1517. — Ό Λούθηρος άρχεται τής κατά τής 
‘Ρωμαϊκής έκκλησίας πάλης αύτοΰ. Άνευ τής προσ- 
φάτως άναζαλυφθείοης τυπογραφίας όι ής ήδυνήθη 
μακρόθεν νά διασαλπίση τήν ίσχυράν αύτοΰ φωνήν, 
ήθελεν ίσως ύποκύψει ώς οί προγενέστεροι αύτοΰ, 
Άρνώλδος δε-Βρεσκιας, Σαβοναρόλος, Ιωάννης "Γσσιος, 
‘Ιερώνυμος ό έκ Πράγας κτλ. Ό θρίαμβος αϋτοϋ κατέ- 
δειξε τήν έπί τών γήινων μεγίστην έπι^οήν τοΰ τύπου.

— Κατά τό έτος τοΰτο φθάνει κατά πρώτον έκ τής 
Εύρώπης πλοΐόν τι πορταγαλλιζόν είς Κίναν περί ής 
άμυδραί ύπήρχον μέχρι τοΰδε ειδήσεις.

1518. — Άνακάλυψις τοΰ Μεξικού, ούτινος τήν 
ζατάκτησιν έξετέλεσεν ό Φερνάνδος Κόρτες.

‘Ο Κόρτες ήρξατο πρώτος τάς έπί τής αμερικανικής 
ήπείρου έπιδρομάς* διότι μέχρι τοΰδε οί ‘Ισπανοί πε- 
ριωρίσθησαν είς τήν κατοχήν τών παραλίων. Μετ ό
λίγον μετεχειρίσθησαν τά μεταλλεία τοΰ Μεξικού, 
τοΰ ΙΙεροϋ, τής Χιλίας ζςλ. άτινα διεσζόρπισαν έπί 
τής Εύρώπης ίιπερμεγέθεις όγκους χρυσού και αργυ
ρού. Κατά τούς λογικωτέρους συμπερασμούς ο άργυ
ρος ηΰξησεν έν Εύρώπη κατά τά ψψ μετά τήν άνακα- 
λυψιν τοΰ Νέου Κόσμου.

1520. — Ό πορτογάλλος Μαγελλάνος ευρίσκει 
διάβασιν μεταξύ τής Γης τοΰ Πυρός και τής Παταγω- 
νίας, ήτις καί Μαγελλάνιος πορθμός, έκ τοΰ όνόυ,ατος 
αύτοΰ! έχλήδη, ώς πρώτου τούτου μεταβάντος δι’ αύ
τοΰ είς τήν Μεσημβρινήν θαλασσαν. Μία ναΰς τών 
τοΰ στολίσκου του, ή πρώτη περαιώσασα τόν περί- 
πλουν τής γής, έπε'στρεψε διά τοΰ Εύέλπιδος' Ακοωτη-



— 910 — — 911 —

ρίου είς Ευρώπην. ‘Ο δε Μαγ'ελλάνος, φονευθεΐς ύπό 
τών αυτοχθόνων τών Φιλιππινών νήσων, οεν ήδυνήθη 
νά διαβή τό άκρωτήριον τοΰτο.

— Ό ‘Ραφαήλος αποθνήσκει κατά τό τριαχος-όν 
έβδομον έτος αύτοϋ, ευρισκόμενος περί τό τέλος τής 
είκόνος τής Μεταμορφώσεως. Ομίλων έπί τοϋ έργου 
τούτου ό Βασσάριος είπε περί τής κεφαλής τοΰ Χριστοΰ'
« ’Ιδού ή μεγίστη προσπάθεια τής τέχνης μή δυνα- 
μένης νά προβή περαιτέρω, καί τό τέρμα τής ζωγρα
φικής, τό προοιμίασαν τό τέρμα τής ζωής τοϋ αθανά
του ζωγράφου. s

1524. — Γέννησις είς Δοκαι τοΰ ’Ιωάννου Βολό- 
νου, έκ τών έργων τοϋ όποιου έπλημμύρησεν ή ’Ιταλία 
άπασα, καί τών οποίων τά επισημότερα εύρισκονται 
έν Βολωνία καί Φλωρεντία.

1526. — Κατά τό έτος τούτο έδημοσιεύθη έν Πα- 
ρισίοις έκδοσίς τις τών διαλόγων τοϋ ’Εράσμου. Ή 
τεράστιος άνάλωσις 80 χιλιάδων αντιτύπων, έκδό- 
σεως βιβλίου λατινιστί γεγραμμένου, μαρτυρεί οτι ή 
γλώσσα αύτη έκαλλιεργεϊτο τότε περισσότερον ή σήμε
ρον. Αί γυναίκες αΰταί έσπούδοζον τάς άρχαίας γλώσ
σας. ΉΊιαλίς ’Αλεξάνδρα Σκάλα έστιχούργει λατι
νιστί στίχους του; οποίους μετέφραζεν έπειτα είς τήν 
'Ελληνικήν. Ή ’Ιωάννα Γρέϋ άνεγίνωσκε τό άρχαιον 
τοϋ Πλάτωνος κείμενον, καί άφησε συγγράμματα λα
τινιστί γεγραμμένα. Μαργαρίτα ή άδελφή Φραγκί
σκου τοΰ Α'. Μαργαρίτα ή άδελφή ’Ερρίκου τοϋ Β. 
Μαργαρίτα ή άδελφή ’Ερρίκου τοϋ Γ\ , έγνώριζον τήν 
Λατινικήν ώς λόγιοι κατ' έπάγγελμα. Τρείς άδελφαί 
όγγλίδες Seymour καλούμεναι, συνέθεσαν λατινις-ί 
πλέον τών έκατόν δίστιχων πρός τιμήν τής πρώτης 
τών τριών Μαργαριτών, κλπ.

1528. — Θάνατος τοΰ ’Αλβέρτου Δουρέρου, ενός 
τών διασημοτάτων ιδρυτών τής τέχνης έν Γερμανία. 
Έκαλλιέργησε τήν ζωγραφικήν, τήν γλυπτικήν και 
τήν αρχιτεκτονικήν, αίτινες τέως έθεωροΰντο ώ; τρεις 
κλάδοι μιας καί τής αυτής τέχνης. ’Εκτός τούτων έ- 
τελειοποίησε τήν ξυλογραφίαν καί τήν διά τοϋ νιτρι
κού οξέος χαλκογραφίαν.

— Ό Φέρλελ καταμέτρα τόξον τι τοΰ μεσημβρι
νού. Άλλ’ ήμέλησε τήν αστρονομίαν ένεκα τής ιατρι
κής, ή ιστορία τής οποίας κοσμείται ύπό τοΰ ένδοξου 
αύτοϋ όνόματος.

1530. — Φραγκίσκος Α'. ιδρύει τό βασιλικόν γυ- 
μνάσιον, τό μετά ταϋτα γυμνάσιον τής Γαλλίας έπι— 
κληθέν. Ό βασιλεύς ουτος έπεθύμει νά παραδώση τήν 
κυβέρνησιν αύτοϋ εις τόν Έρασμον, άλλά μάτην έπροσ- 
πάθησε νά έλκύση εις Παρισίους τόν σοφόν τοΰτον 
Ολλανδόν, οστις άνταπεκοίιετο δι’ επιστολών μεθ 

όλης τής Εύρώπης.
1531. — ‘Ο'Ροβέρτος Στέφανος δημοσιεύει τόν 

Θησαυρό? τήζ -Λατιιιχήζ γΛώσσηζ, αφθονίαν γνώ
σεων μή δυναμένην νά συγκριθή είμή μετά τοϋ θη
σαυρού τήζ Έ.Μηπχής γ.Ιώσσηζ, τοΰ έν έτεί 1572 
ύπό τοϋ υίοΰ αύτοϋ ’Ερρίκου Στεφάνου δημοσιευθέν- 
τος. Ή άπειρος ωφέλεια τών δύω τούτων λεξικών 
διεσαλπίσθη άπό αϊώνος εις αιώνα ύπό τών σοφών 
απάντων τών εθνών, οί δέ λεξικογράφοι άεννάως ερα
νίζονται έξ αύτών.

Ό πολυάριθμος καί σοφός τών Στεφάνων οίκος, S-

στις έπί δύω αιώνας έθεσεν εις ενέργειαν τά πιε
στήρια, είναι είς τών λαμπροτέρων θριάμβων τοϋ γαλ
λικού τύπου.

Ό Φραγκίσκος Α'. καλεΐ τόν Πριματίσην εις Γαλ
λίαν ώα έμπισχευθή αύτώ τήν διεύθυνσιν των εργασι
ών τοΰ Φρουρίου τοΰ Φοντενεβλώ, καί τήν τών ωραίων 
τεχνών.

Ό Πριματίσης έφερεν έξ Ιταλίας μέγαν αριθμόν 
αγαλμάτων, αρχαίων προτομών, καί αντιτύπων έξ 
όρειχά?.κου άτινα καί σήμερον έτι άποτελοΰσι έν τών 
καλλίστων ώραίσμάτων τοΰ μουσείου τοΰ Λούβρου.

Ό Πιζάρης καί ό Άλμέγρος κατακτώσι τό Περοΰ 
περί ού ύπήρχον άμυδραί τινες πληροφοριαι πρό πολ
λών έτών.

— Έμφάνισις τοΰ κομήτου τοΰ Άλλεϋ.
1533’ — θάνατος τοΰ ζωγράφου Λουκά Λεύδου, 

οστις θεωρείται ώς αρχηγός τής ολλανδικής σχολής.
1535. — Ιάκωβος Καρτιέρος αναπλέει τον ποτα

μόν άγ. Λαυρέντιον μακράν πολύ τών εκβολών του, 
καί δίδει είς τάς παρά τόν ποταμόν χώρας τό ξνομα 
τής Νέας Γαλλίας, συστήσας έν αύταίς τήν πρωτην 
έν Αμερική Γαλλικήν άποικίαν.

1540 — θάνατος τοΰ Γουλιέλμου Βουδέ, τοΰ έ- 
πονομασθέντος ύπό μέν τοΰ ’Εράσμου τέρατοζ τής 
Γαλλίας, ύπό δέ τοΰ Σκαλιγήρου πρώτον ί.ΙΛηνιστόν 
τής Εύρώπης. ‘Ο Πέτρος Δανές καί οί τρείς άδελφοί 
τοϋ Βελλάϋ, ήσαν μετ’ αύτοϋ, οί πρώτοι φιλολογικοί 
σύμβουλοι Φραγκίσκου τοΰ Α\

— Γέννησις τοΰ Φραγκίσκου Βιέτου, οστις έκαμε 
τεραστείας προόδους εις τούς διαφόρους τών μαθημα
τικών κλάδους, καί ιδίως εις τήν 'Άλγεβραν, τήν ό
ποιαν τοσοϋτον άνέπτυξεν, ώς-ε δύναταί τις δικαίως νά 
θεώρηση αυτόν ώς δημιουργόν τοΰ νέου τούτου μαθή
ματος. Κατά τόν Φουόρ έρον αύτός έφεϋρε καί τήν 
έοαρμογήν τής Άλγεβρας έπί τής Γεωμετρίας.

1541. —Τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων ό Μιχα
ήλ Άγγελος δεικνύει τήν εικόνα τής τελευταίας κρίσεως.

— Θάνατος τοΰ Παρακέλσου, διαβοήτου Σουηδοΰ 
άλχημιστοΰ οστις πρώτος είσήξε τήν χημείαν είς τήν 
ιατρικήν. Κατά Κ. Θενάρδον, άνεκαλυψε τόν ψευ
δάργυρον (zinc) μέταλλον μεγίστην άποκτήσαν επι
σημότητα κατά τήν νέαν διδασκαλίαν.

1542. — Πρώται τών Πορτογάλλων μετά τών 
’Ιαπώνων σχέσεις.

1543. —‘Ο Κοπέρνικος αποθνήσκει άμα έλαβεν 
είς χειρας τό πρώτον άντίτυπον τοΰ συγγράμματος 
αύτοϋ, είς ο έδημοσίευσε τό περί τής ακινησίας τοϋ 
Ήλιου σύστημα καί τής διττής κινήσεως τής γής. 
‘Ο Γαλιλαίος περί τάς άρχάς τοΰ επομένου αϊώνος 
συνεπλήρωσε τό σύστημα τοΰτο άνακαλύψας καί τήν 
περί έαυτόν κίνησιν τοΰ ‘Ηλίου.

1544. — *0 ποιητής Κλήμης Μαρότος αποθνή
σκει είς Τουρίνον.

1553. — Άναζητών πρός τό βορειοανατολικόν 
δίοδόν τινα πρός τάς ’Ινδίας, δ άγγλος Σανσελώρ ώ- 
θήθη ύπό τών ανέμων είς τήν λευκήν θάλασσαν, εις ήν 
ούδείς τών περιηγητών είχεν έτι εισχωρήσει καί έπλη
σίασε παρά τόν Αρχάγγελον, δστις άπλοΰν τότε φρου
ρών τοΰ διοικητοΰ τής επαρχίας κατήντησε τό κέντρον 
τής έξωτερικής εμπορίας τής Ψωσσίας διατηρησας τό

πλεονέκτημα τοΰτο μέχρι τής κτίσεως τής Πετροι- 
πολεως.

— Καταδίκη τοΰ Μιγαήλου Σερβετου, τοΰ άνα- 
καλύψαντος τήν είς τούς πνεύμονας κυκλοφορίαν τοΰ 
αίματος, φαινόμενου τό όποίον είχεν ήδη παρατηρη- 
θή ύπό τοϋ Γαληνού καί πολλών άλλων Φυσικών. 
Άλλ’ ό ένδοξος Γουλιέλμος Άρβειος περί τάς άρχάς 
τοΰ δεκάτου έβδομου αϊώνος κατανοήσας άπέδειξεν 
έναργέστατα τήν αλήθειαν.

1555.— Λουδοβίκος Καρράχιος έρχεται είς τόν 
κόσμον ώς διά νά σώση τήν ζωγραφικήν εξ άναποφεύ- 
κτου όλέθοου. Έθεμελίωσε δέ τήν σχολήν έξ ής 
έξήλθον ό Αύγουστίνος καί Αννίβας Καρράχιος, ό Δο
μινικανός κλπ.

1562.—Γέννησις τοΰ Λόπε δε Βέγα ποιητού 
ίσπανοΰ, θαυμασίας μεγαλοφυιας. Κατά τόν ιστορικόν 
Σισμονόαν έγραψε 2,200 θεατρικά δράματα, ών αί 
υποθέσεις πάσαι είναι σχεδόν έθνικαί. ‘Γπελόγισαν 
δέ ότι έγραψε 21 μιλλιόνια 500 χιλιάδας στίχους. 
Αί συνθέσεις αύται, άν καί σχέδια απλά, ύποδει- 
κνυουσιν δμως τήν γονιμότητα τοΰ πνεύματός του. 
‘Η ατελεύτητος καί άς·είρευτος ιδεών καί θεατρικών 
παραστάσεων αυτή πηγή έξηντλήθη ύφ’ όλων τών φιλο
λογιών τής Εύρώπης. Ό ποιητής ούτος άποθανών κατά 
τό 1635 άνήκει ένμέρει εις τόν δέκατον έβδομον αιώνα.

1575. — ‘Ο Τάσσος τελειόνει τήν απελευθερω
μένη/ Ιερουσαλήμ. Μετά τόν θάνατον αύτοϋ συμβάντα 
είκοσι έτη βραδύτερου, μετέφερον έν θριάμβω τό σώμα 
αύτοϋ. Ή νέα 'Ρώμη έτίμησε τούς μεγάλους αυτής 
συγγραφείς, ώ; ή άρχα'α τους νικητάς στρατηγούς 
της. Ό Πετράρχης, ό Βέμβων, ό Βέρνης, ό Άρίοστος 
κλπ. έστέφθησαν, ώς καί τό πτώμα τοΰ Τάσσου άπό 
τάς δάφνας τοϋ Καπιτωλίου.

1576. — Ο Βοδίνος, τόν όποίον δύναταί τις νά θεώ
ρηση ώς πατέρα τής πολιτικής έπις-ήμης έν Γαλλία δη
μοσιεύει τήν περί Λημοχρατίας πραγματείαν αύτοϋ, έν 
ή, άπορόιπτων τήν αρχήν τοΰ κατά |τόν Μακκιαβέλην 
άτομικοΰ συμφέροντος, λαμβάνει σημεΐον αφετηρίας 
τό γενικόν συμφέρον. Συνέγράψί δέ γαλλιστί τήν βί
βλον αύτοϋ, ίνα εννοείται, έλεγε, καλήτερον ύφ’ όλων 
τών ομογενών του Γάλλων. Άλλά μετά ταϋτα μετέφρα
σε/ αύτήν καί εις τήν Λατινικήν χάριν τών αλλογενών.

Β.βλος τοσαύτης αξίας γεγραμμένη είς γλώσοαν 
τετριμμένη·/, οία τότε ή γαλλική, είναι μία τών σημαν- 
τιάωτέρων αποδείξεων τής παρακμής τής Λατινικής 
γλώσσης, ώς γλώσσης παγκοσμίου τών επιστημών.

1580. — Ό SJo'/ταίγνης (Montaigne) δημοσιεύει 
τά δυω πρώτα βιβλία τών Λοκιμίω? του, άιινα είναι 
εν τών άγλαοτέρων προϊόντων τής Γαλλικής γλώσσης 
καί τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος.

— Θάνατος τοϋ Παλλαδίου (Palladio) άρχιτέ- 
κτονος, περί ού συγγραφεύς τις (δ Quincy) λέγει,
« ότι έμιμεΐτο τούς άρχαίους έργαζόμενος όχι ώςάν 
εζη κατά τόν αιώνα εκείνων, άλλ’ υπόθετων τόν τρό
πον δι οϋ εκείνο: ήθελον έογάζεσθαι έάν έζων εις τόν 
αιώνα αύτοϋ. Γά έργα τοϋ Παλλαδίου έχρησίμευσαν 
γενικώς καθ άπασαν τήν Ευρώπην ώς τύπος· διό καί 
κατέστη δότ είπεΐν, ό άρχηγός τών νεωτέρων σχολών.»

1582.— Γρηγοριος δ IΓ’. ίνα φέρη συμφωνίαν 
μεταξύ τοϋ πολιτικοί ένιαυτοΰ και τοϋ δρόμου τοϋ

‘Ηλιου άποκόπτεί δέκα ήμέρας άπό τής 4 μέχρι τής 
15 'Οκτωβρίου. Τό Γρηγοριανόν ημερολόγιο/ παρε- 
δέχθη γενικώς έν Γαλλία και έν ταίς λοιπαις καθολι- 
καΐς χώραις, έκτός τών Διαμαρτυρουμένων, είς τάς 
δποίας είσήχθη πολύ βραδύτεροι/. Ή Αγγλία άπεφά- 
σισε νά παραδεχθή αύτό κατά το 1752. Ή ‘Ρωσσία 
καί ή Ανατολική Εκκλησία διατηρεί έτι, ώς γνως-όν, 
τό Τουλια/όν έτος, τό όποιον βραδύνει δώδεκα ημέρας 
ώς πρός τό έπιδιορθωθέν.

1589. —Τά έτος τοΰτο άναφέρεται συνεχώς ώς 
έτος τών πρώτων δοκιμίων τής οπτικής άτινα επέφε- 
ρον τήν άνακάλυψιν τοϋ τηλεσκοπίου· άλλ’επειδή υ
πάρχει μεγίστη περί τούτου αμφιβολία δέν δυνάμεθα 
νά δρίσωμεν τί θετικώς.

1590. — Κατά τήν έποχήν ταύτην μετεκομίσθη- 
σαν κατά πρώτον έν Γαλλία τά γεώμηλα ύπό τίνος 
Άγγλου θαλασσοπόρου. Κατ’ άλλους όμως μετεκο- 
μίσθησαν τό 1563 είτε 1623. Άλλ’ δ Κ. Βιρέυκα- 
τεχώρισεν είς τήν εφημερίδα τής φαρμακολογίας ( Ά- 
πριλ. 1818) οτι ή τιμή τής πρώτης μετακομίσεως 
ανήκει είς τούς Ισπανούς, οίτινες, άπό τά μέσα τοΰ 
δεκάτου έκτου αϊώνος, διέδωσαν τά πολύτιμον τοΰτο 
προϊόν τής Αμερικανικής γής εις τάς κατα τήν Εύρώ- 
πην ιδιοκτησίας αύτών.

— Θάνατος τοΰ Αμβροσίου Παρέ (Ambroise Pa
re) ένός τών πατέρων τής Γαλλικής χειρουργίας.

— Θάνατος τοΰ Γερμανοΰ Pilon. Κατα τό αύτό 
έτος άπέθανον ο,τε Βερνάρδος Παλίσσης, καί ό δια
βόητος ’Ιωάννης Κόυσΐνος άρχιτέκτων, άγαλμα το
ποιός, έλεφαντουργός, ζωγράφος έπί τής ύελου, καί 
διά τοΰ έλαιου.

1591. — Πρώτη περιήγησις τών Άγγλων κατά 
τάς Ανατολικά; Ινδίας.

Πρώτη κομιδή τοΰ τείου είς Ευρώπην ύπό τής 
Ολλανδικής εταιρίας τών Ανατολικών Ινδιών.

1593. — Θάνατος τοϋ Άμυότου, ενός τών λαμ
πρότερων Λογογράφων τής κατά τόν δέκατον έκτον 
αιώνα πλούσιας δπωσοϋν καί αφελούς Γαλλικής γλώσ
σης καί μετάορασις τοΰ Πλουτάρχου.

— Δημοσίευσις τής σατύρας Λ/τχιππτία, αρι
στουργήματος τοΰ διαλεκτικού καί σχωπτικοΰ υοους. 
Κατά τούς θρησκευτικούς τής Γαλλίας πολέμους εμά- 
χοντο έπίσης καί διά τών σατυρών. Οι συγγραφείς 
τής βίβλου ταύτης ειχον αξίαν στρατοΰ παρά τώ Έρ- 
ρίκω ΙΕ. περαιώσανιες ο,τι ή γενναιότης αύτοϋ καί 
ή άλλαγή τής θρησκείας ειχον αρχίσει.

1595.— Ο Σακεσπήρος παριστάνει τήν τραγω- 
οΐαν τσΰ ‘Αμλετου (Hamlel). ‘Η νέα δραματική τέ
χνη όεν έφθασεν έτι τό ύψος καί τό μεγαλεΐόν τής 
τραγωδίας ταύτης.

1 596. — ’Εποχή ορδής τίνος τοϋ Μαλέροου εις δό
ξαν Έρόίχου τοϋ ΙΕ .

Η Αμερική, ή πρός τάς Ινδίας θαλάσσιός οδός, ή 
δι έλαιου ζωγραφική, ή τυπογραφία, τά μεγάλα ταΰ- 
τα τοϋ δεκάτοι^ πέμπτου αϊώνος κληροδοτήματα <δέν 
έμειναν άγονα κατά τόν αιώνα τοΰτον, καθ' ον μεγά- 
λαι.έγιναν έπίσης ανακαλύψεις. Λιά τών πλοίων.τής 
Εύρώπης άκαταπαυστοις έγίνοντο γνωστά τά όρια τοϋ 
κοσμου, καί διά τοϋ κόσμου έμεγαλύνθη ή. τέχνη τής 
θαλασσοπορίας, οί φυσικά έπιστήτ-.αι, ή εμπορία κα
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ή γεωργία άνεπτύχθησαν. Τ4 προ αιώνων έγκαταλει- 
φθέν σύστημα τών άπβ'.χιών έβλήθη αυθις έν ένεβγεία· 
βαθμηδόν δέ καί κατ’ δλίγον, έκ προβλήματος εις πρό
βλημα, δ άνθρωπος ήϊυνήθη νά κατανόηση έν μέμει 
τούς δργανικούς νόμους τοΰ όρατοΰ κόσμου’ αί νομο- 
θεσίαι έβελτίώθησαν ή ποίησις καί αί ώραΐαι τέχναι, 
κατευνάζουσα! τά πάθη κα! διορθυΰσαι τά ήθη, άνύψουν 
τάς ψυχάς· αί δέ μεγάλα!, αί υψηλά! καί ριλοσορ',χαί 
ιδέα! τών ζεόντων καί τεθνεώτων, πολλαπλασιασθεΐσαι 
διά τοϋ τύπου, κατήντησαν κοινή ηθική ιδιοκτησία. Ή 
μεγάλη αυτή τής άνθρωπότητος έργασία έξηχολούθησε 
κατά τούς επομένους αιώνας μηδέποτε πλέον άναχαι- 
τισθεΐσα, χάρις εις τήν τυπογραφίαν έρεύρεσιν θείαν 
μάλλον ή ανθρώπινον, ώς ελεγεν ό Λουδοβίκος 1Β\ 
ΙΙαρατηροΰντες τό μέγεθος αποτελεσμάτων τοσοϋ- 
τον ταχέων, — διότι τρεις ή τέσσαρες αιώνες εί
ναι μηδέν πρός τόν βίον τής άνθρωπότητος, άς έλπί- 
ζωμεν, άς μάθωμεν νά ύπομένωμεν χρίσεις έφημέρουσ, 
εμπόδια αναπόφευκτα, καί μή λησμονώμεν ότι έάν ό 
Κολόμβος συνεμερίζετο τήν άθυμίαν καί ανυπομονη
σίαν τών ναυτών του, δ psftStifor Κολόμβος ουδέπο
τε ήθελε προσπελάσει τάς οχθας τοΰ Νέου Κόσμου.

Λ. Ί.

------- -----------------------

ΜίθΟΣ ΚΑΤΑ ΛΑΦΟΝΤΑΙΝΟΝ.

Ειπεν δ Ζευς, άς έλθωσι πρός με τά έμψυχα τής γής,
Κ’ εϊς τήν φωνήν τής προσταγής 

Ευθύς όμοϋ συνήχθησαν ολα τά επί γής θνητά,
’Αέρια καί ένυδρα, τετράποδα καί ερπετά.

Μεγάλη ήτον ή βοή,
Ό θόρυβος, ή συρροή,

'Οπότε τό θεσπεσιον ανοίγει στόμα τοΰ Διός 
Και έπεα πτερόεντα προφέρει δ κλεινός θεός.
"Ω κάτοικοι, είπε, τής γής, σάς συνεκάλεσα έδώ

Διότι θέλω νά ίδώ,
Άν έχη τις παράπονον νά έπιφέρη ή μομφήν,
Εις τήν όποιαν έ’λαβεν δταν έπλάττετο μορφήν.
Μή γλωσσοδέση δέ τινά δ φόβος ή ή εντροπή,

Άλλα μέ θάρρος άς ειπή
Τί άτοπον ή περιττόν
Ένόησεν εις έαυτόν.

Διδρθωσιν εις τό κακόν θέλω νά φέρω παρευθύς. 
Έλθέ σύ πρώτος πίθηκε, λάλει χωρίς νά συσταλθής. 
Ευρίσκεις εις τό ειδός σου μώμονή έ’λλειψιν τινά;

—‘Εγώ! νά είπω τίποτε είναι καί κρΐμ’ αληθινά!
Τι έχω! ολα κάλλιστα, ολα μου είναι θαυμαστά

Κα! άμεμπτα καί αρεστά.
Ή άρκτος 8μως ή πτωχή, τί 5ν I τί ζώον άηδές,

Καί κρύον καί χονδροειδές!
Αύτήν, ώ Ζεΰ, παρακαλώ, νά μεταπλάσης έπειδή 
Αδύνατον κάνεις χωρίς ναυτίασιν νά τήν ίδή. 
Ήλθεν ή άρκτος· άλλ’ αντί νά βεβαιώοη τά αύτά 
’Επαίνεσε τά κάλλη της έξ έναντίας αρκετά.
Έμενα λέγουν άσχημην; τό λέγει οστις μέ φθονεί 
Ή τοΰ καλοΰ τήν αίσθησιν έχει διόλου ασθενή ·
Έγώ χονδροειδήςΐ έγώ I έγώ ή απαράμιλλος I 
Τό ήμισυ τοΰ κάλλους μου άς είχε και ή κάμηλοςΙ 
Πλήν ολα της είναι οι’κτρά I τί έκτρωμα! τί σικχαμόςΙ 
Τί σώμα άσχημόζλαστον! τί δωδεκάπηχυς λαιμός!

Ήλθε κ’ ή κάμηλος κ’ άφοΰ έξηρομάσσησε πολύ 
’Έκρινε τόν έλέφαντα άκομψον καί ήμιτελή,

Τά ώτά του πολλά μακρά,
Τά όμματα πολλά μικρά.

Καί ό έλέφας δέ αυτός άν καί μή στερημένος νοΰ, 
Έμέμφη ώς πολύσαρκον τό κήτος τοΰ Ωκεανού.
'Ο κόραξ ώς τραχύφωνον έγέλασε τόν γερανόν,
Καί είπε χονδροκέφαλον ό γάδαρος τόν πετεινόν.
Δέν έμεινε σχεδόν κανείς χωρίς τόν άλλον νά μεμφθή

Κα: ομοια ν’ άνταμειφθή.
Άλλ’ όμως τών όμοιων του ό πρώτιστος κατήγορος 

Καί έαυτοΰ συνήγορος
Ήτον ό άνθρωπος· καί τί έκ τούτου επεται λοιπόν ; 
"Οτι δέν ειχεν άδικον δ Αίσωπος ποτέ εϊπών 
Περί ήμών, οτι καθείς δισάκκιον διπλοΰν φόρε?·
Καί ο,τι μέν ελάττωμα εϊς τούς λοιπούς παρατηρεί 
Έμ.πρός τό θέτει, πάντοτε έκεΐνο βλέπει ατενώς, 
Καί ρίπτει εις τά όπισθεν τά ίδιά του άφανώς·

Οι πάντες είμεθα κοινώς
Πρός τά τών άλλων σφάλματα λυγγός τηλεσκοπώτεροι, 
Πρός δέ τά ίδια ήμών άσπάλακος τυφλότεροι.
Αλλά τοιοϋτος πάντοτε ό τών ά/θρώπων βιος 
Ήτον και είναι κ’ ό αυτός θά ήναι αιωνίως.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Τί? είς το παράρτημα δημ^σιευο- 
μενον μυθιστόρημα οί Τρεις Σω
ματοφύλακες προσεγγίζει είς το 
τέλος του.

Μετά τοΰτο άρχεται ή δημοσίευ- 
σις τοΰ μυθιστορήματος ό Δημοδι
δάσκαλος ύπό Φριδερίκου Σουλιε, 
μεταγρασθενύπο τοϋ Κ,Ί.Δελιγιάννη.

Toy Δημοδιδάσκαλον θέλει 
παρακολουθήσει ή δημοσίευσις τοΰ τε
λευταίου και ώραιοτάτου μυθιστορή
ματος τοΰ’Αλ. Δουμά,'τοΰ επιγραγο- 
μενου το ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ 
ΒΑΣίΛΙΣΣΗΣ.

Τέλος ή Ευτέρπη θελει έπανοίλάβει 
την εξακολουθησιν τοΰ μυθιστορημα- 
τος, ό 'Υποκόμης τής Βραζελώνης, 
τοΰ οποίου ή εκδοσις διακοπεΐσα κατά 
την Γαλλική νέπανάςασιν τοΰ Φευρου- 
αρίου, έτελείωσεν εσχάτως είς Παρίσια.

ιΗ Λιεϋθυγσις τής
ΕΥΤΕΡΠΗΣ
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