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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ1Σ
Ή

Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕΣΣΗΣ.
(Απόσπασμα Ιστορήματος.)

I
Α'. — Εκιχειρΐα.Έπανέλθωμεν φίλε άναγνώστα εις τάς άρχαιας ημών επαναστάσεις, και, δπως εΰρωμεν νόστ/μοκ τον 

άρτον της Γονέσσης, άς ένθυμηθώμεν to Αργυροϋν 
Νομισματόσημον.Μή λησμονώμεν δέ πρό πάντων ότι πρόκειται περί ίστορίάς καί ούχί περί πολιτικής, τοϋ 18, καί οΰχι τοΰ 19 αίώνος· ώστε, άν συγχύσης τάς έποχάς καί τους ανθρώπους, τό πταίσμα ΐδικόν σου θά η*αι.Ίδομεν άρα έν δνόματι τοΰ Δικαίου, τής ένώσεως καί τής μεταμορφώσεως τοΰ Κράτους, το Συλλαλητήριο? εγειρόμενου δια των προνομίων αύτοΰ, εοί>ς Πρίγγιπας μετά τδ Συλλαλητήριον, τον λαόν μετά τούς αστούς, καί μετά τούτον δλον τον κόσμον, τον Γουλιέλμον Δεβουάλ ηγούμενον δραγμής συνωμοτών 

και φέροντα τήν έπα»άστασιν υπό τδ κάλυμμα τής στάσεως, τήν δημοκρατίαν υπό τό προσωπείο? τής Σφενδόνης.IΙαρ’ όλίγον δ’ δ Βερτράνδος Διβουάλ προσετα:- ρισατο τούς δρεις, οΰς έξήγαγον από τής οπής αυτών ό Μϋς Βροΰσελ, ο Μϋς Γάνδης, ό Μΰς Λογγεβίλ, καί παρ ολίγον τό χαμαιτυπιιον τοΰ Κοινού xaJot διέ- βη ώς ϋπόπτερον εις τήν Βουλήν τοΰ άγιου Λουδοβίκου, εις τό μεγαρον του Κονδέ, εις τήν πολιτοφυλ,α- κήν, Γνα καταστή άπό προμαχώνος εις προμαχώνα, μέχρι των άνακτόρων καί τοΰ θρόνου.’Αλλ ευτυχώς τό στε'μμα τοΰ νεαρού Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ. εΰρε προασπιστάς αΰτοΰ δυο πανούργους ά- λώπεκας καί Ιρεϊς άπ τοήτους λέοντας.Καί ήσαν, αί μέν άλώπεκες δ Καρδινάλιος Μαζα- ρΐ»ος καί ’Ιωάννης Βουχερά, οι τέ λέοντες Αννα ή Αυστριακή, ό κόμης Φίλιππος δ’ ’Αμαλβύ, καί ό πρ γ- γηψ Κονοφ.Οΰτως, δ μεν Μαζαρινος έκέρδησε χρόνον, "Αννα δέ ή Αύστριακή έμεινεν άλτζόν έχουσα τό μετωπον δ δ" Άμαλβύ άπεσπασε τά μυστήριον * τοΰ Δεβουάλ, τήν ελευθερίαν του καί τήνχεϊρα τής Λουίζης' δ Κον- δέ άφίχθη έκ καιρω δαφνοστεφής έχ Λένσης καί Ίωάν-



— 218 —νης δ Βουχερά είπεν άφελ,ώς εις την άντιβασίλισσαν. c Διά νά πολεμήσητε, περιμείνατε τήν δύναμιν τής νίκης. Παραχωρήσατε σήμερον εις τούς Παρισινούς τό ήαισυ έξ όσου διά τής βίας θά σας άποσπάσουν, . . . θά καταχρασδώσιν αύτοΰ τοιουτοτρόπως, ώστε θά έ- χητε τό δικαίωμα νά έπαναλάβητε τό δλον, καί τότε διά νά τούς δαμάσητε, διά νά τοΐς δείξητε μίαν καί καλήν ότι οι Παρίσιοι δέν eirat ή Γαλλία, μή πράξετε άλλο, είμή τό νά τούς εγκαταλείπετε Οκτώ ήμέρας, και νάτοΐς άφαιρέσητε τόν άρτον τής Γονέσσης πολιορκούσα τους διά τοΰ Κ. Πρίγγιπος. »Κατά τόν καιρόν δέ τοΰτον οί κρατηθέντες προύχοντες Βροΰσσελ καί Βλαμμενίλ έπανήλθον έν θριάμ- βω, οί Πρίγγιπες, τό Συλλαλητήριον και οί άστοί έ- νεδύοντο έφαμίλλως τά τεμάχια τ’ άποσπασθέντα τής βασιλικής άλουργίδος- έδωκαν δέ πρός άλλήλους γενικόν ασπασμόν, συναγελασδέντες περί τόν θρόνον Λουδοβίκου τοΰ ΙΑ’, καί μόνος ό Δεβουάλ άποτίων δΓ δλους αύτοΰ τούς συνενόχους, κατεκλείσθη προση- κόντως είς τήν Βαστίλλην.Έν τούτοις, μεθ’ έβδομάδας τινας ή αχαριστία τών Παρισινών έκύρωσε τήν αλήθειαν τής προρρήσεως τοΰ Βουχερά, διότι τό μέν Συλλαλητήριον κατέστη πα ■ ρα ποτέ θρασύτερον, « έφαίνετο, ομολογεί ό Γόνδης δτι τά πνεύματα ήσαν εξημμένα άπό τών άναθυμιά- σεων τοΰ τρυγετοΰ, καί τό πάν προήγγελε σκη/άς προς τάς όποιας τό παρελθόν ειδύλλια ήσαν μόνον καί βουκολικά άσμάτια- » οί δέ Μαρσιλιάκ, Λαρο- σφουκώ, Βουϊλών, δ’ Έλβέφ, Κόντι, Μομβαζών, κ. λ. συνώμοττον έν πλήρει μεσημβρία παρά τή Δουκίσση Λογγεβίλη- καί οί συμφατριαστα’ι τοΰ Γυλιέλμου Δεβουάλ άπό τών εγκάτων τής γής έξερχόμενοι άρχιζαν καί πάλιν νά έξωτρύνωσι τόν λαόν, νά σπείρωσι σατυρας, νά ύβρίζωσι τόν βασιλέα, τήν βασίλισσαν καί τόν υπουργόν, νά ζητώσι μεγαλοφώνως τήν άπό- Λυσιν τοΰ άρχηγοΰ των, καί νά συναρμόττωσιν αυδις τούς κεχωρισμένους σπονδύλους τοΰ δφεως τής αναρχίας. Έν'ι δέ λόγω, αί στάσεις έπανήρχοντο εις τήν άγυιαν ένώ ήρχιζαν πάλιν εις τό Συλλαλητήριον αί απαιτήσεις, δι’ ών ό Βροΰσσελ έξεδικεΐτο μέ χαλκό- στομον εύγλωττίαν, καί διά τήν καθυστέρησιν τοϋ χρυσοβούλλου τής εύγενείας, και διά τό σύ-ταγμα τό άποποιηθεν είς τόν υιόν του, καί διά τήν έφήμερον αιχμαλωσίαν του, καί διά τόν μέγιστον τρόμον δν έ- παθεν ένεκα τοΰ κινδύνου τοΰ δέρματός του.
Β. — ‘Η παραμονή των Θεοφανείων.Ουτω λοιπόν είχον τά πράγματα την 4 ’Ιανουάριου 1649, δτε, αί δύο οίκογένειαι Βροΰσσελ καί Βουχερά παρευρέθησαν παρά τω Βουλευτή (Βροΰσσελ) κατά τήν όδόν Σαιλλανδρύ* δ κεραυνός τοϋ Συλ- λαληστηρίου, ακάθεκτος παρά τήν συμβουλήν τοΰ γυναικαδέλφου αύτοΰ, ειγε τότε βροντήσει είς τήν Γερουσίαν. Θηρεσία δέ ή θυγάτηρ του έποικιλλε πολυτί- μως τελαμώνα έν ειδει Σφενδόνης, άλλά κατέστη πα- ράφρων σχεδόν άφ ής έλογίσθη μία τών αμαζόνων 

τής Κ. Λογγεβίλης, κα! Αουιζα ή ωραία αύτής έξα- δέλφη τήν ειρωνεύετο διά τής κακεντρεχείας αύτής τής αθώας κα! αβλαβούς, συναλλασσόμενη συγχρόνως μετά τοΰ πατρός της Βουχερά φράσεις τινας καθ’ άς πολλάκις άνεφέρετο τό όνομα τοΰ κόμητος δ’ Ά- μαλβύ.Τότε δέ η Γραία Πέτραινα ήνοιξε τήν θύραν τής αιθούσης καί ανήγγειλε μετά φωνής τραχείας τόν 
κύριον ύποΛοχαγόν των σωματοψυ.Ιάχων’ κα ί πεισματωδώς ήθελε νά χαρακτηρίση ουτω τόν Φ - λιππον δ Αμαλβύ άρνουμενη αύτω τήν ιδίαν δικαιοδοσίαν, τό δίπλωμα τοϋτέστι τοΰ λοχαγού δπερ έλαβε παρά τής ’Αντιβασιλίσσης.‘Ο κόμης είσήλθεν ύπομειδιών, ώμίλησε περ! τοϋ καλοΰ καιροΰ κα! τής βροχής μετά τοΰ Βροΰσσελ κα! τής Θηρεσίας, καί περικαλύπτων τήν Λουίζαν Οια βλέμματος ζωηροΰ τής γλυκυτέρας έλπίδος, έ- ξήλθε συνομιλών χαμηλή τή φωνή μετά τοΰ γέροντας Βουχερά.— Λοιπόν, κύριε Βουχερά, τω είπε?, ιδού έγώ μέ τό σύνταγμά μου, πότε θά σας είπώ, ιδού έγώ μέ τήν ευτυχίαν μου !‘Ο αστός τής Γονέσσης έκλινε τήν άκραν τοΰ δ- φθαλμοϋ μέ τό πανοΰργον έκεΐνο ύφος, δπερ έφερε? είς αμηχανίαν καί τούς καλητέρους αύτοΰ φίλους.— Δηλαδή, άπεκρίθη δπως τύχη χρόνου, πότε οι γαμοι τοϋ Κ. Αμαλβύ καί τής κόρης Βουχερά;— Τής όποιας μ ύπεσχέθης τήν χεϊρα ένώπιον τής βασιλίσσης καί τοΰ πρίγγιπος, τήν ήμέραν καθ’ ήν προεδρέυσες τοΰ υπουργικού συμβουλίου' κα! καθ’ ήν ό Μαζαρΐνος μοί ένεχεΐρισε τήν άμοιβήν ταύτην τοΰ θάρρους μου;Ό Φίλιππος έσυρεν άπό τοΰ κόλπου καί παρετή- ρησε μετά ζωηρας ηδονής τό μικρόν νομισματόση- μον, τό παριστών Λουΐζην τήν Βουχερά.— Να!, ναι έκαμεν ό αγαθός άνήρ θίγων διά τής χειρός τήν σιαγόνα του.Κα! ειλχυσε τόν λοχαγόν μέχρι τής λιθοστρώτου, ώς άν οί τοίχοι είχον ώτα προδότου- είτα περιστρεφόμενος έτι βλέμμα κατάσκοπον, άπεφάσισε τέλος νά ώμιλήση ουτω-— Θα νυμφευδήτε τήν θυγατέρα μου, κύριε Κόμη, δταν ό βασιλεύς έπανέλθη εις Παρισίους!— ’Αλλά πρέπει πρώτον νά έξέλθη, άνεφώνησεν έκθαμβος ό δ’ Αμαλβύ.— Θά έξέλθη αύριον, υπέλαβεν δ αστός διπλα- σιαζων τήν προφύλαξιν. Να!, ναί- αύριον άρχεται ή μεγάλη προσβολή, ή προσβολή τοΰ λέοντος . . . Είδα σή ιερον τήν βασίλισσαν, τόν πρίγγιπα καί τόν καρ- διναλ tow τό πάν είναι προπαρεσκευασμένον. Έκαστος ήμών θά παίξη τό πρόσωπόν του- σοι εξηγούμαι.Καί οί δυο συνδιαλεγόμενοι έξηκολουθησαν τόσω σιγά, ώστε ή πλέον μυστηριώδης ή/ώ δέν ήδυνηθη νά τούς άκούση.— Τώρα, εΐπε τελευτών δ μέλλων πενθερός, υπάγετε νά λάβητε τάς διαταγάς τοΰ καρδιναλίου’καί

— 219 —«τοχασθήτε οτι πρόκειται περί τής σωτηρίας ή τής κα- τας-ροφής Μοναρχίας. Αύριον!—αύριον, είπεν ό Φίλιππε; έντόνως, κ’ ευθύς έπειτα οί γάμοι. —Εύθύς.Ά»εχωρίσδησαν δέ θλίβοντες άμοιβαίως τάς χεΐρας, κα! ό Βουχερά έιτανελθών εις τοϋ έξαδέλφου τβυ, δέν ήδυνηθη νά κράτηση τόν γέλωτα είς τήν έντονον αύτήν απειλήν τοΰ φοβεροΰ βουλευτοΰ.— Αύριο? ή εορτή τών Θεοφανείων, έγώθά τήν κάμω εορτήν τοΰ Συλλαλητηρίου, διότι έγώ θά μοιράσω τήν πήταν, καί τό κουκί δέν θά πέση είς τόν καρδινάλην.— Ό καρδινάλιος άποστρέφεται τά κουκιά τοΰ Βάλτου, ύπέλαβεν δ μυλωθρός τής Γονέσσης, αίνιτ- τομενος τήν συνοικίαν, έν ή κατωκουν τότε οί άρ- χηγέται τής Σφενδόνης.Είτα δέ, καταλείπων τόν γυναικάδελφόν του νά προπαρασκευάση τά τής έπαΰριον, ύπήγε νά έρευνήση άπό δδοΰ εί; όδόν τήν διαθεσιν τοΰ κοινοΰ.Ταχέως δ’ έβεβαιώθη δτι ούδεις ύπώπτευε τήν μεγάλην του σκευωρίαν τήν αΰλικήν, κ’ έπανήρχετο οι- κάδε εύηρεστημένος άπό τής περιοδείας του, δτε άγιώ- ριστος περ·μένων αυτόν παρά τή θύρα τώ ένεχεΐρισε τό εξής γραμμάτων κ’ έγένετο άφαντος.α Κύριε Βουχερά, επειδή παίζετε πρόσωπόν δια- κεκριμένον, πρέπει ώς τοιοϋτον νά σας μεταχειρισθώ- σιν- ήξεύρετε νά πλέξητε ραδιουργίαν, άλλ οί φίλοι σας οί πιστοί είναι άδόλεσχοι. ‘Ο Κ. δ’ ’Αμαλβύ ύμέ- τερος μελλόγαμβρος δ άπαγάγη αύριον τόν βασιλέα καί τήν βασίλισσαν. ‘Ο δέ Κ. Πρίγγιψ κα- λεΐ εύθύς τόν έν Αέναη στρατόν διά νά πολιορκήση τούς Παρισίους- προειδοποιεϊσθε δμως δτι ή συνο- μοσία ύμών εντός ολίγων ώρών θά κατασταθή τό μυστικόν τής κωμωδίας, καί ότι θ άποτυχη ά- θλίως, έάν δέν πείσητε τόν Μαζαρΐνον νά τήν άνα- καλέση. »Ούδεμία υπογραφή.— ’Εκείνος δ διαβολογόνδης θά μας έμάντευσεν, άνέκραξεν ό μυλωθρός πτύσσων δργι'λως τό χαρτίον. άδιάφορον, προσέθηκεν ειτα μετά στιγμιαίαν διάσκε- φιν: έπειδή ώς ανόητος μοΰ δείχνει τά χαρτιά του θ’ αλλάξω τά ίδικά μου, καί δέν θ’ άφήσω νά χαθή τό παιγνίδι, θά ίδωμεν τίς είναι δ καλήτερος παίκτης, δ βοηθός του άρχιερέως ή δ μυλωθρός.Καί μετά μίαν στιγμήν τό σχέδιόν του έπανορ- θώθη- άναβάς ταχέως παρά τή θυγατρί αύτοΰ,ήνευ- ρε βυθισμένη? είς άβράν τινα όνείρωξιν,— Λουίζα, τή είπε, θά υπάγεις αύριον τό εσπέρας είς τήν Αύλήν.— Είς τήν Αύλήν ! έγώ ! κα! τί νά κάμω;— Διά νά μοιράσης τήν πήταν τών Θεοφανειων μέ τάς A. Α. Μ. Μ., τόν Κ. Καρδινάλιον καί τόν Πρίγγιπα, καί Ισως διά νά γενής βασίλισσα 'μισής ώρας.‘Η Αουίζα απορούσα πρώτον, έμεινεν ήδη έκ πληκτος.— Ό Κ. δ’Αμαλβύ θά εΐν’ έκεϊ, ήκολούθησε μειδιώ? δ άγαδός Βουχερά.

‘Η δέ νεάνις συνελθοΰσα, ήρώτησε πώς ώφειλε νά καλλωπισθη δι' εορτήν τόσω μεγάλην.— Ίσα ίσα, αύτό ist <at τό ουσιώδες, είπεν ό Βουχερά- θά προμηθευθής, προεεϊπε μετά σοβαρότητος, έσθήτα καί σκούφωμα ιού θείου σου.Άλλά τώρα ή Αουίζα έπίστευσεν ότι όνειρεύεται καί άπεφήνατο ότι ούδέν έννόει.— Δέν έχεις ανάγκην νά έννοήσης, άγαπητή μου, ήκολούθησε μετ’ άπαθείας δ αστός- έπειτα, δέν θά έν- θυθής ούτε τήν έσθήτα αύτήν, ούτε τό σκούοωμα- άλλά θά τά φέρης εις τό παλαιόν έκεΐνο όχημα, τό όποιον ό Βροΰσσελ παρέ^διψεν εις τό βάθος τοϋ κήπου του- άνθρωποι πιστοί θά έλθουν νά τό ζητήσουν καί θά τό σύρουν διά τής πύλης, έχον σέ εντός του όσον ώραίαν καί όπως θέλεις καλλωπισμένην, άλλά προσέτι καί τάς αυλαίας κλεισμένας μετά φροντίδας.— Ώ Θεέ μου! έπεφώνησεν ή Αουίζα- άλλά λησμονείτε δτι τό όχημα τοΰτο είναι γνωρισμένον είς τούς Παρισίους παντοΰ ώς τό γελοιωδέστερο? όχημα τής Γαλλίας καί τής Ναβσρ^ας;— Τούναντίον, τό ένθυμοϋμαι πολύ καλ,ά καί διά τοΰτο μάλιστα τό έπροτίμησα- θά ήσαι φρόνιμος όσον κέγώ, αύριον τό έσπέρας. Άπό τής στιγμής αύτής σημείωσε καλώς τάς οδηγίας μου, έκτέλεσον αύ- τάς μέχρι κεραίας, καί μάθε δπως θα^ρυνθής, ότι πρόκειται νά έπισπεύσης τήν ήμέραν, καθ’ ήν θά γενής σύ κόμησσα δ’ Αμαλβύ, κ’ έγώ Βνρώνος Γονέσσης, έάν τό σχέδιον ημών εύτυχήση.Καί ταΰτα λέγων ό βέλτιστος έλαβε τόν πίλον αύτοΰ, έφίλησε τάς δύο τής θυγατρός του παρειάς, ές-ρα— βιλήθη περ! αυτόν καί άπήλθε μεγάλα βιβάς είς τοΰ Πρίγγιπος Κονδέ.— Τά ΘιοφαΓεια.Τήν δ’ επαύριον περί τάς 4 Μ. Μ. ό τοποτηρη- τής τής αστυνομίας καί ό άρχιγραμματεύς Σεγυιέρος εΐσήλθον είς τόν φαιό* θάλαμον τών Ανακτόρων, όπου τούς περιέμενον Άννα ή Αύστριακή καί ό Μαζαρΐνος.— Λοιπόν άρχιγραμματεΰ, είπεν ή βασίλισσα τό Συλλαλητήριον είν’ άξιον τής επιείκειας ύμών τής βασιλικής;— Τό Συλλαλητήριον, άπήντησεν δ Σεγυιέρος διεμαρτυρήδη κατά «τώνέπ’ αύτοφόρω παραβιάσεων τών πρός πρό$ τόν λαόν γενομένων υποσχέσεων-» τήν έπαΰριον μετά τάς δχυρώσεις, καί άπεποιήθη τήν πα- ραδοχήν τών πρός τό Κράτος δανείων δσα ή ‘1 μετ. Μεγαλ.ειότης διέταξε πρός επάρκειαν τών δαπανών τοΰ πολέμου. Ποτέ άλλοτε δ Βροΰσσελ δέν έφάνη τοσοΰτον ένδρεκός- διεκήρυξεν ότι μήτε ό σίδηρος, μήτε τό πΰρ δέν θά τόν βιάσουν νά κύρωση «τήν τρομερά? τοκογλυφίαν τών βασιλικών δανςίων. ·— Έπρεπε νά τόν παρακαλέσωμιν νά μάς δα- νείση άνευ τόκου, διέκοψεν δ Μαζαρΐνος, στρείφων τόν μύστακα.— Ο, δέ πρίγγιπες; καί δ συμβοηθός τοΰ άρ-



— 220 — — 221 —χιερέως; ήρώτησεν ή άντιβασίλισσα τον Τοποτηρητήν τής αστυνομίας.— Οί πρίγγιπες είναι συνηθροισμέ»οι άπό τής πρωίας ταύτης παρά τή Δουχίσση Λογγεοίλη οπού δυ- νασθε νά χρίνητε το τί μηχανορραφουσι παρόντος έν μέσω αύτών τοΰ ‘Ισπανού Πράκτορος Άρνολφίνη' 
ό ?έ συμβοηθός «συνεχάλεσεν εις μεγάλην συνέλευ- σι» τούς εφημερίου;, τούς προεστώτας, τούς δόκτο- ρα.-, τούς μοναχούς, χαί, χωρίς νά προφέρη τό οό- μα τοΰ Καρδιναλίου, προσποιούμενος τουναντίον οτι φείδεται αύιοΰ, άπέδειξεν εύμηχάνως ότι είναι ά χειρότερος Ιουδαίος έξ όσων ποτέ έφάνησαν έν Εύρώπη.»— Κα! οί πολιτοφύλακες και τό κοινόν; έπηρώ- -ησεν ό Μαζαρΐνος διά ν' άλλάξη τό θέμα τής όμιλος.— Τό κοινόν , άπεχρίνατο δ άρχων, συσσωρεύεται κατά τάς γωνίας όλων τών οδών διά ν’ ανάγνωση τήν εγκύκλιον αύτήν τής οποίας υποβάλλω άντί- τυπον »ίς τήν ύμετέραν Πανιερότητα.Κα« ό Μαζαρΐνος άνέγνω συσπών τάς όφρΰς.• Αναφορά πρός το Συλλαλητήριον τών Παρισίων.» . . . Έπί τών μεγάλων δεινών κα! τών αταξιών ■» όσας έπροξένησενό Καρδινάλιος Μαζαρΐνος .... » Ξένος, Σικελός, ύπήκοος τοΰ βασιλέως τής Ίσπα- » νιας, πρώην ύπηρέτης έν ‘Ρώμη, ύπηρετήσας είς » τάς βδελυρωτέρας κραιπάλας, άποδιωγθείς ένεκα 
ι> τών κακοήθων αύτοΰ πράξεων καί τών σκευωριών, » δεχθείς έν Γαλλία διά τήν υπηρεσίαν τοΰ κατασκό- » που, περιχυκλωμένος ύπό άνθοώπων άτιμων χαί ά- » πιστών, προδοτών, αισχροκερδών, ασεβών καί ά- » θέων. κ. τ. λ. κ. τ. λ. » (I)— ’Αρκεί, ειπεν ή βασίλισσα εγειρόμενη μετά μανίας- εϊς τοιαύτας αισχρότητας μέ τό τηλεβόλον μόνον δύναται τις ν άποκριθή· εμμένω λοιπόν εις δλα -ά μέτρα τά ψηφισθέντα διά τήν έσπέραν ταύτην ό Κ. Καρδινάλιος δέν άμφιρρέπει πλέον, νοα’ζω. Θά ειδοποίηση τόν Κ. Πρίγγιπα, καί τά λοιπά ά'τομα όσα οφείλουν νά μας συνοδεύσωσιν. “Ελθετε τήν όγδοη·/ είς τού; ιδιαιτέρους ήμών θαλάμους.— Οι φίλοι μας όλοι θά ήναι εις τήν θέσιν των Μεγαλείοτάτη, άπήντησεν ό Μαζαρΐνος μή δυνάμενο; νά ύποκρύψη τήν ωχρότητα του.Ώχρία δέ πάντοτε προκειμένου νά έκτελέση μεγάλην άπόφασίν, καί μάλιστα νά πολεμήση μέγαν κίνδυνον.Άλλά κατέστη πελιδνός άκούων τόν Τοποτηρητήν τής αστυνομίας προστιθέντα.— Μή λησμονείτε νά ζητήσητε ε»α λόχον σωματοφυλάκων έν περιπτώσει ανάγκης, διότι οί πολιτοφύλακες έυυρίσθησαν τό σχέδιον της Αύλής, καί οί έ- πιτ,ιρηταί τών συνοικιών θά διπλασιάσουν τήν φρουράν καθ’ δλας τάς διόδους τής πόλεως.— Είς λόγος προσέτι νά μή τό άναβαλωμεν, είπε θαρδαλαιόφρων ή βασίλισσα’ ά» δέν έγκαταλίπωμεν

(1) ’Επίσημον έγγραφον έφ’ ου έξείόθη καταδι 
καστική άπόοασις τοϋ Σιατελέ. 

τούς Παρισίους τήν εσπέραν ταύτην, δέν θά δυνη- θώμεν νά έχκαταλίπωμεν τήν πόλιν αύριον, ειμή δ:ά τών κυμάτων τοΰ αίματος !.. .‘Ο Μαζαρΐνος έφριξε, και μόλις συνήλθεν εις έαυτόν, όταν έκαλεσε τόν Πρίγγιπα Κονδέ.Περί δέ τήν δγδόην έκαστος παρευρέθη κατά τήν διαταγήν δπου “Αννα ή Αυστριακή τού; περιεμενε.Καί δ μέν Δούξ τοΰ Όρλεάν άφιχθη πρώτος, ειτα ό σφραγιδοφύλαξ Σεγυιέρος, ύστερον ό στρατάρχης Γραμμόντη;, καί τέλος δ Κο/δέ μετά τοΰ Βουχερά καί οί Κόμητες Κομμίγγης, καί δ’ Άμαλβύ.‘Ως δ άνήρ ειθισμένος εις τους κινδύνους ό Κονδέ εΐσήλθεν όλος φιλομειδής καί προσέφερεν είς τήν βασίλισσαν μικρόν άρτον τής Γονέσσης, ο» δ Βουχερά τώ ειχεν εγχειρίσει τήν ήμέραν έπιλέγων. - · Ιδού τό αληθές πλακούντων τών Θεοφανείων διά τήν έσπέραν ταύτην. »Καί ό Κονδέ έπανέλαβε τόν λόγον εις τήν Βασίλισσαν, ή'ΐς έπεδοκίμασεν αύτόν δλοψύχως.Συγχρόνως δέ, κυρία τής αύλής, καί Λαπόρτ δ θαλαμηπόλος τοΰ βασιλέω:, είσήγαγον τήν Λουΐζαν Βουχερά, ήν ύπήγον νά λάβωσιν έν σκότει μετά τοΰ παλαιού άμαξίου τοϋ Βροΰσσελ.Εις φαιδρόν τότε ώρμήθησαν γέλωτα βλέποντες τόν Λαπόρτ έπιδεικνύμενον τήν έσθήτα καί τό σκού- φωμα τοΰ τρομεροΰ Βουλευτοΰ.Κα! Άννα ή Αύστριακή έθά^υνε διά θελκτικοΰ μειδιάματος τήν νεάνιδα, ήτιςήρυθρία καί έτρεμε ύπό τόν αφελή κόσμον μετάξης καί τριχάπτων, κόσμον έκλεχθέντα διά φιλοκαλίας τά μάλιστα λεπτοφυούς πρός τήν μυστηριώδη αύτής έν τή Αύλή είσοδον.— Έστέ βέβαια, Μεγαλείοτάτη, είπε κα! δ πατήρ της είς τήν βασίλισσαν' θά εύρη άταραξίαν πνεύματος κατά τήν ώραν τής άφοσιώσεως.Έξηγήθη δέ τότε λεπτομερώς τό πρόσωπον έκά- στου, καί ή Αουίζα έννόησε τέλος δτι έπρόχειτο ν’ ά- παγάγωσιν άπό τών Παρισίων τόν βασιλέα, τήν βασίλισσαν, τήν βασιλικήν οίκογέννειαν κα! τήν κυβε'ρ- νησιν δλην.Καί κατ’άρχάς μέν έτρόμοξε συμμεριζομένη ούτως έξ άπροόπιου σχέδιο» τόσω μέγα, άλλ’ εύθύς εΐ- τα φιχόστοργος θλίψις τής χειρός τοΰ πατρό; της, κ’ έν βλέμμα τοΰ Φιλίππου δ’ Άμαλβύ τή ένέπνευ- σαν τό θάρ’ρος, όπερ έπεδείκνυεν δ Βουχερά αύτός.’Ιδού δέ τοΰ τελευταίου τούτου τό σχέδιον, δποΐον τό ειχεν ορίσει μετά τοΰ Πρίγγιπος, καί δποΐον παμψηφεί έπεδοκιμασθη.Ό μεν δούξ δ’ Όρλεάν καί δ Καρδινάλιος θά υπάγουν νά δειπνήσουν καί νά παίξωσι παρά τώ Στρατάρχη Γραμμόντη, άφ’ ου θ’ αναχωρήσουν τήν πρώ- την μετά τό μεσονύκτιον, θά μεταβώσιν είς τό Στά- 
<hor τής βασι.Ιίσσης (θέσις παρά τόν Κεραμειχόν) δπου θά περιμείνωσι μετά τοΰ Κομμίγγη καί τινων σωματοφυλάκων τήν άφιξιν τής βασιλικής οικογένειας.Αυτή δέ θ’ τήν οδοιπορίαν όλίγον έπειτα

“Επειτα δέ μετά μεγίστης αταραξίας διέταξε νά φροντίσωσι περ! τής άναπαύσεως τοΰ βασιλέως είς τήν συνήθη ώραν, καί νά έκτελέσωσι τήν υπηρεσίαν τής νυκτδς, ώς άν ούδέν είχε διακόψει τόν τακτικόν αύτής ροΰν.‘Ο αξιωματικές λοιπόν εντελώς ήπατημένος υπό τοΰ άπαθοΰς εκείνου εξωτερικού, ύπήγε νά θαρρόνη διά τής καλητέρας πίστεως τούς εταίρους αυτού, ά- νησύχους ώς αύτός ύπό τών θορύβων, ών ήκουον τάς απηχήσεις.Κα! μετά μίαν ώραν βραδύτερον σιγή βαθύτατη έ- πέκειτο έντδς τών άνακτόρων, ήκούοντο δέ μόνον τά βήματα τών περιπόλων πολιτοφυλάκων καί τά, τις 
εί·, τών σκοπών....α Τήν ήμέραν αύτήν, τόσω μεγαλώνυμον, λέγεε ή Κ. δέ Μοττεδίλλη, υπήγα είς τής βασιλίσσης είς τό μικρόν αύτής δωμάτιον, καί τήν ευρον έν μέσω τών αύ/ιχών της θεωρούσαν τόν βασιλέα παίζοντα, καί νωχελώς έρειδομένην έπ! τής γωνίας τής τραπέ- ζης. Έφαίνετο δέ δτι δ νοΰς αύτής ήν συγκεντρωμένος είς δ,τι μόνον έβλεπεν* έκαθησα τότε όπίσω τής έδρας αύτής διά νά πράξω τό αύτό· άλλ’ εύθύς ή Κυρία Τρεμουίλλη, καθημένη παρ’ αύτή μ' ένευσε διά τοΰ βλέμματος κ’ έγώ έκλινα πρός αύτήν, δπως μάθω τ! ήθελε νά μ’ είπη· ή κυρία δ’ αυτή, ήτις άλλως δέν ήτον έκ τών άπειροτέρων, μ’ είπε τότε διά χαμηλοτέρας φωνής· αΔιεδόθη είς τούς Παρισίους δτι ή βασίλισσα άναχωρεΐ τήν νύκτα ταύτην. ο ’Εξεπλάγην άνευ δ’ άποκρίσεως τή έδειξα τήν βασίλισσαν κα! τήν άταραξίαν αυτής τήν πνευματικήν, καί, υψοΰσα τούς ώμους, έθαύμασα μετ’ αύτής διά τήν ιδέαν έκείνην ήτις μ’ έφαίνετο χιμαιρική.» ‘Η βασίλισσα διετέλεσε τό υπόλοιπον τής εσπέρας, έπιδεικνύουσα τήν άταραξίαν έκείνην, τήν συνήθη σύντροφον καθ’ δλας τής ζωής της τάς πράξεις· δ,τι δέ ήδυνήθημεν νά παρατηρήσωμεν νεωτερίζον παρ’ αύτή ήν ή παρά τό σύνηθες εύθυμία της. 0! πρίγγι- πε;, ώς έθος, τή προσέφερον τό βαθύ σέβας των, ή δέ Βασίλισσα ώμίλει μόνον περί πραγμάτων θρησκευτικών, καί μας ειπεν δτι τήν επαύριον θά ύπάγη νά περάση τήν ήμέραν της είς Βαλδεγράς· δ Δεσπότης, δ μικρός ήμών πρίγγιψ καληνυκτίζων αύτήν, τή άπέσπασε τήν ύπόσχεσιν, δτι θά τόν πά- ρη μαζή της, καί ύπήγε νά κοιμηθή μέ τήν ιδέαν αύτήν ... ιί»α δέ φαιδρύνη τόν Βασιλέα, ή Βασίλισσα ήθέλησε νά «κόψη τό πλακούντων κα! μας έτίμησε, μοιράζουσα αύτό καί είς ήμας μετά νεάνιδος τίνος, ήτις ετυχεν έκεΐ εκτάκτως.» Ή δέ νεάνις αυτή έλαχε τόν κύαμον (έγένετο Βασίλισσα τρΰ κυάμου) διότι αύτός εύρέθη είς τό μερίδιον τής" Παναγίας Παρθένου, και πρός εύ- θυμίαν, ή Α. Μ. διέταξε νά μας φέρωσι φιάλην οίνου άρωματώδους, άφ’ ού έπίομεν ένώπιόν της* καί ήμεΐς προσέτι, αίτινες δέν είχομεν έργον σπουδαιότε- ρον τοΰ ΐδικοΰ της, διά νά εύθυμήσωμεν, έβιάσαμεν τήν βασίλισσαν νά πίη καί αύτή όλίγον θέλουσαι δέ νά πληρώσωμεν καί τόν ήμέτερον φόρον είς τάς άλ-

δΓ όλων τών προφυλάξεων, όσας άπαιτοΰσιν άτομα τόσω πολύτιμα.‘Ο δ’ Άμαλβύ, περιβεβληυέ·.ος τήν έσθήτα καί τό πιλίον τοΰ Βροΰσσελ, θά έπιβή μετά Άννης τής Αύστριακής, Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ', καί τοΰ Δουκός Άνδεγαβίας είς τό όχημα, ή βασίλισσα θά σκεπασθή μέ τόν άπλοΰν μανδύαν τής Λουίζης, κα! ίλη σωματοφυλάκων, ών μεταξύ θά κρυβή δ Κονδέ, θά τόν άκολουθήση άπό διαστήματος, έτοιμη νά ριφθή είς τό πρώτον σύνθημα.Έπί τι»α δέ βήματα πρόσω θά έλαθή όχημα τής Αύλής συνωδευμένον έπιδεικτιχώς ύπό τεσσάρων σωματοφυλάκων, κ’ έγκλεΐον τόν Βουχερά έντός ^άσου τοΰ Καρδιναλίου, κα! τήν Λουίζην κρυμμένην υπό τήν π) ουσίαν άλουργίδα Άννης τής Αύστριακής."Ωστε, έάν οί περίπολοι και οί φρουροί τής πύλης τοΰ άγιου Όνωρίου έπέτρεπον νά διέλθωσιν αύτοί ά- κωλύτως, όπισθεν αύτών θά διέβαινον πολύ βεβαιό- τερον, δ βασιλεύς καί ή βασίλισσα' άν δέ άπήντων άντίστασιν, οί τέσσαρες σωματοφύλακες θά έπειρών- το νά έκβιάσωσι τήν έξοδον, πάντοτε δμως φειδό- μενοι τοϋ αίματος μή άλλως προκαλέσωσι σύγκρου- σιν σπουδαιοτέραν οΰτω δέ, έάν διέβαινον τήν πύλην, καθίστατο αύτή ελεύθερα διά τό άλλο όχημα, άλλ άν έκρατοΰντο ύπό τής πολιτοφυλακής . . . Τόν λόγον αυτόν προφερθέντα απαθώς ύπό τοΰ Κονδέ δ Βου- χέρά τόν διέκοψεν έπιλέγων— Άναδέχομ’ έγώ τά λοιπά.Ή Αουίζα τότε είς τήν άποσιώπησιν ταύτην έμάν- τευσε μεθ’ δποίου κινδύνου έμελλε ν’ άντιπαραβλη- θή· καί δμως περιωρίσθη νά ερώτηση χαμηλή τή φωνή τόν πατέρα της-— Ό,τι καί άν συμβή, πάτερ μου, δέν θά μ’ ά- φήσετε;— Ποτέ, δ,τι καί άν συμβή, άπεκρίθη θλίβων τήν χεϊρά της.Καί δ δ’ Άμαλβύ άπεστράφη δπως διατηρήση τό θάρρος του, φοβούμενος μή άπαντήση αποχωρισμού βλέμμα είς τά ύγρά δμματα τής μνηστής αύτοΰ.Τότε δή δ δούξ τοΰ Όρλεάν κα! δ Μαζαρΐνος άπε- γώρησαν μετά τοΰ Στρατάρχου Γραμμόντη· δ Βουχερά ήχολούθησε τόν Λαπόρτ διά τήν προδιάθισιν τών μερικωτέρων, ή δέ βασίλισσα άπεσύρθη είς τά ίδια δώματα μετά τοΰ Κονδέ, τής Λουίζης καί τοΰ δ Α- μαλβύ.Άλλ’ έπ! τοΰ κατωφλιού τοΰ θαλάμου αύτής, είς τών αξιωματικών τών επιφορτισμένων νά κλείωσι τάς θύραζ τών άνακτόρων προσελθών άνήγγειλεν αύτή ότι κίνησις μεγάλη δ ενεργεΐτο κατά τά πέριξ, δτι φήμαι δυσοίωνοι περιέ·. εχον τήν πόλιν, δτι τά τάγματα δλα τής πολιτοφυλακής διέβαινον μεταξύ συναθροίσεων όχλου, κα: οτι δ βοηθός τοΰ άρχιερέως έφάνη μεταβαίνων εναλλάξ άπό τοΰ μεγάρου τής Κ. Λογγεβίλης είς τό ν * λαλητηριον.— Καλά· άπεκρίθη ψυ/ρώς ή βασίλισσα* δ έξω- τερικος αυτός θε , - θά μας έμποδίση νά κοι-μηθώμεν ήσυχ
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— 222 —λοκότους τρέλλας τής ήιχέρας εκείνης έπεφωνήσαμεν ζ/ βασ'ι.Ιισυα πίνει,. Είχα, έδειπνήσαμεν ώς έθος εις τήν ίματοθήχην αύτής, καί καλώς εύθυμήσαμεν άνευ τής έλαχίστης ανησυχίας. Τέλος τόσον άνοήτως είχομεν, ώστε μετά τής βασιλίσσης αύτής περιεπαί- ξαμεν τούς λέγοντας ότι τήν νύκτα εκείνην προύτίθε- το ν’ αναχώρηση, καί ποτέ τή αλήθεια δέν μας έφά- νη πλέον φιλόστοργος καί πλέον φαιδρά.ο ‘Ο βασιλεύς καί δ άδελφός του οδηγούμενοι υπό τοΰ Λαπδρτ κατεκλίθησαν δ εις παρά τω άλλω- δ κόμης δ’ ’Αμαλβύ πρός δν Λουδοβίκος δ ΙΔ'. διέταξε νά δώσωσι τήν δαδα, έστοχάσθη ευτυχώς νά τώ άναγνώση εν κεφάλαιον τής Σκυδερή, ώστε δ Μονάρχης άπεκοιμήδη έντδς δλίγων λεπτών.Μονωθεϊσα μετά τών γυναικών αύτής, ή βασίλισσα έξεδύδη καί χωρούσα προς τήν κλίνην ώμίλησε χαμηλή τή φωνή εις τον Κ. Πρεμιέ (τδν πρώτον Γραμματέα Βέριγγεν), τέλος (λέγει τελευτώσα ή Κ. Μοττεβίλλη,) άφοΰ ιδαμεν τήη Α. Μ. εις τήν κλίνην έκαληνυκτίσαμεν τδν Κομμίγγην καί τον δ Αμαλβύ λοχαγόν τών σωματοφυλάκων, οΐτινες είσήλθον μίαν στιγμήν πρό τής άναχωρήσεως ημών, καί ύπήγομεν νά κοιμηδώμεν μέ τον συλλογισμόν ότι ή περίστασις θά μας έξηγήση τά διαδιδόμενα·»Ουτω λοιπόν, δπνωττεν ήδη έκαστος έντδς τών ’Ανακτόρων έξαιρουμένης τής βασιλίσσης καί τών μυστικών αύτής συμβουλών.Καί ή μέν πρώτη πραξις τοΰ δράματος έπαίχθη λίαν καλώς' ή δέ δεύτερα ήοξατο όταν έσήμανεν ή- μίσεια μετά τό μεσονύκτιον.’Αννα ή Αυστριακή ήν ήδη έγειγερμένη καί ένδυμέ- νη, όταν δ Πρίγγιψ Κονδέ, οι κομήτες δ’ Άμαλβύ καί Δεκομίγγης, δ Βουχερά καί ή θυγάτηρ αύτοΰ έπανήλδον εις τδν φαιδν θάλαμον.Καί τά μέν δύο δχήματα ήσαν έτοιμα, οί δέ σωματοφύλακες άνέμενον έν τω κήπω. Τότε ή βασίλισσα διέταξε τδν Λαπδρτ νά διϋπνήση τον βασιλέα καί τδν δοΰκα τής Άνδεγαβίας.’Αλλά μεταξύ τής διαταγής ταύτης, θόρυβος ώσεί υποχθόνιος άπήχησεν άπδ τών δδών.Καί πάντες άνασκιρτήσαντες ήκροώντο.— ‘Ο λαός ! είπε πρώτος ’Ιωάννης δ Βουχερά.‘Η δέ βασίλισσα ένέβλεπε τον Πρίγγιπα, όστις έ- φερεν εύθϋς τήν χειρα έπί τής λαβίδος τοΰ ξίφους.‘Ο Βουχερά ίν τούτοις φθάσας εις γείτονα θάλαμον ήμυηνέωξε τδ παράύυρον.Καί είδε σωρόν άπδ στιγμής εις στιγμήν μεγεθυ- νόμενον, και ήκουσεν άνδρα πρός τδ πλήθος άγο- ριύοντα- άνεγνώρισε δέ ή, μάλλον, έμάντευσε τον αρχιδιάκονον' ήλθε τότε ν’ άναγγείλη ταΰτα, κλείων πρώτον μετά φροντίδος τάς θόρας δι’ ών ήρχετο.— ‘Ο Κονδις μας προσβάλλει, ειπεν αύτδς τή βασιλίσση δεικνύων τήν έπιστολήν, ήτις τω ένεχειρί- σθη τήν πρωίαν' άνεχαλυψε τδ σχέδιον της φυγής ήμών τδ διέδωκε δέ τεχνηέντως, καί ώδήγησε τόν λαόν ενταύθα, προσποιούμενος ότι ώδηγήθη παρά τοΰ λαού.

Τήν αύτήν δέ στιγμήν, δ θόρυβος δ υπόκωφος έ- γιγαντωθη σχεδόν, καί ώς βροντής κύλισμα ήπείλη · σε τδ άνάχτορον.Ή βασίλισσα τότε ώχρίασεν, ούχί φόίδυ ωχρότητα, άλλ' αγανακτήσεις, ζητούσα τοΰ Κονδέ τήν γνώμην.— Πρέπει ν’ άναβάλωμεν τήν άναχώρησιν, ή νά διέλθωμεν ώς κεραυνός διά τοΰ οχλου' έκλε’ξατε Με- γαλειοτάτη, ειπεν δ Πρίγγιψ' ειμ’ έτοιμος καί εις τό μέν καί εις τό δέ.— Αύριον, άνέχραξεν ή βασίλισσα, θά ειμεθίχ αιχμάλωτοι τής Σφενδόνης.— Λοιπόν, υπέλαβεν δ Κονδέ στρεφόμενος πρός τδν δ Άμαλβύ πόσους σωματοφύλακας έχομεν πα- ρόντας;— Τριακοσίους σχεδόν, Κύριέ μου.— Άρκοϋν πρός διασκόρπισιν δέκα χιλιάδων ανθρώπων, Σάλπισον τδ έμβατήριον καί — εμπρός!Αλλ’ ένώ δ δ’ Άμαλβύ έξήρχετο, δ Βουχερά επανερχόμενος.— Σιήθι! κράζει, δ αρχιδιάκονος έπρότεινεν εις τόν λαόν νά έλθη ώς αντιπρόσωπός του νά βεβαιωθή ότι δ βασιλεύς ευρίσκεται εις τ’ ανάκτορα καί δέν θ’ άφήση τούς υπηκόους του .. . ιδού αυτός' άναβαί- νει μετά τριών αξιωματικών τής πολιτοφυλακής ... πρέπει νά τούς δεχθώμεν καί νά τούς δείξωμεν τδν βασιλέα κοιμώμενον' θ’ άναχωρήσωμεν έπειτα ά- κωλύτως.— Ό άξιος άνδρας! πάντοτ’ έχει δίκαιον ειπεν δ Κονδέ ωθών έν τώ κολεω τδ ξίφος.Καί δ μέν δ’Άμαλβύ εδραμε ν’ άνοιξη τά δρύφα- κτα πρός τδν αρχιδιάκονον, δ κόσμος δ’ όλος ήφανί- σθη, έξαιρέσει τής βασιλίσσης καί τών έν υπηρεσία σωματοφυλάκων.‘Ο δέ Κομμίγγης έστη παρά το προσκεοάλαιον Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ’. έτοιμος νά θανάτωση τόν πρώτον, όστις θά έπέβαλλεν έπ’αύτοΰ χειρα.Καί μετά πέντε λεπτά δ βόμβος κατεσιγάζετο ώς έκ γοητείας, δ δέ Γόνδης εΐσήρχετο μετά τών τριών αξιωματικών, δαψιλεύων τη βασιλίσση τήν λατρείαν αύτοΰ καί βλέμμα λυγκός χρύβδην περιδονών.Άλλ’ αδυνατών ν’ άνακαλύψη προπαρασκευήν άναχωρήσεως, « τδ σχέδιον, ειπεν έν έαυτω, άνεβλήθη εις άλλην ημέραν θά ευρώ τόν καιρόν καί τά μέσα νά τό έμποδίσω. »—— Κύριε ’Αρχιδιάκονε, τω ειπεν ή βασίλισσα μετά χάριτοο, ήτις προΰκάλεσεν είς αύτδν αγώνα τι- να σπασμώδη, σάς εύχαριστώ άναδεξάμινον νά πεί- σητε τούς υπηκόους μου περί μιάς αλήθειας· υπάγετε νά ϊδήτε τήν Α. Μ. εις τήν κλίνην της, καί διη- γηθήτε είς τούς Παρισιανούς πώς τούς έγχατα- λείπω.»‘Ο Γόνδης τότε έλυγίσθη μέχρες εδάφους, βυθί- ζων ύστερον βλέμμα κατά τάς γωνίας τοΰ θαλάμου, ειτα δ’έστράφη μετά τών τριών συνοδών του πρός τδ λέχος Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ’. άλλ’ οί άξιωματικοί 

προσώχθησαν έπί τώ ούδώ μετά θρησκευτικού σεβασμού.Ό βασιλόπαις λοιπόν υπνωττε, λευκός, ^οδώδβς, παχουλός, τήν κόμην έχων διεσπαρμένην έπί προσκε- φαλαίου τριχάπτων, τούς δύο βραχίονας εκτός τής κλίνης, καί άπωθοΰντας είς δόξης τι δνειρον, σκέπασμα έφ ου διεκρίνοντο εντελώς δυο τρυπαι.— Ακόμη μία αδυναμία τοΰ Μαζαρινου! διελογι- σατο' εκατοντάδας εκατομμυρίων συσσωρεύει καί δ βασιλεύς τής Γαλλίας κοιμάται μέ σκεπάσματα 
τρύπια.— Βλέπετε κύριοι! ειπεν άποστρεφόμενος είς τούς αξιωματικούς καί δεικνύων αύτοις συγχρόνως τδν ύπνον καί τήν άθλιότητα τοΰ ήγι μόνος.Οί άξιωματικοί έκλιναν γόνυ, ώρκίσθησαν νά ύ- περασπίσωσι καί νά έκδικήσουν Λουδοβίκον τδν ΙΔ’, καί άπεχώρησαν μετά μεγάλης σπουδής περιβλε- πόμενοι.Είτα δ’ αμέσως άπήχησε κραυγή γενική καί βροντώδης· «Ζήτω δ Βασιλεύς !... Ζητώ ή βασίλισσα, κάτω δ Μαζαρΐνος !...» καί τδ πλήθος διεσπάρη κατά τήν δδόν τοΰ αγίου Ονορίου....Εν τούτοις δ αρχιδιάκονος ειπεν εις τούς αξιωματικούς άποσυρόμενος.— Δύο προφυλάξεις αξίζουν περισσότερον τής μιας. — Δότε διά πάν ένδεχόμενον, τδ σύνθημα εις τούς φρουρούς τοΰ άγ. Όνορίου καί ‘Ριχελιέως.— Καλώς έπαίχθη, άνέκραξεν δ Βουχερά εισερχόμενος παρά τή βασιλίσση μετά τής Λουίζης καί τοΰ Κονδέ' δυνάμεθα τώρα νά έγείρωμεν τόν Βασιλέα καί νά κινήσωμεν.Εντός δέ στιγμών δλίγων τά πάντα ήσαν έτοιμα, καί μόνος δ Λουδοβίκος άντέτεινε μή θέλων νά ύπακούση καί εις αύτήν τήν μητέρα του.— Τέλος πάντων, έλεγεν, έγώ ειμ’ δ βασιλεύς.— Ο Δαμαλβύ όμως επέτυχε τήν συγκατάθεσίν του, πείθων αύτδν ότι έπρόκειτο νά ’δη μίαν μάχην . . .— Ναι, μίαν μάχην, έμουρμούρισεν ή βασίλισσα, συσφίγγουσα τούς δδόντας' διότι ή νύξ αύτή θά γενή /ακριβή είς τούς Παρισίους.ζ/’. — Ή Βασί-Ιισσα τον κυάμου.Μεταξύ δέ τής πρώτης καί δευτέρας μετά τδ μεσονύκτιον, δύο δχήματα έξήλθον μετάλληλα τοΰ κήπου τών ανακτόρων, συρόμενα πρός τήν πύλην τοΰ άγ. Όνορίου.Καί τδ μέν πρώτον ήν όχημα βασιλικόν έγκλεΐον τδν Βουχερά μετά τής καρδιναλικής πορφύρας, καί τήν Λουίζην έντδς τοΰ περιβλήματος τής βασιλίσ- σης, φρουρούμενον δ’ εκατέρωθεν ΰπδ τεσσάρων σωματοφυλάκων.Τό δέ δεύτερον, τδ άμάξιον τοΰ Βρούσσελ περιείχε Λουί τόν 1Δ’. καί τδν Δοΰκα τής Άνδεγαβίας, τήν βασίλισσαν υπό τδ έπίβλημα τής Λουίζης, καί τδν Δαμαλβύ έν τή έσθήτι τοΰ Συμβούλου, άπασαν του- 

τεστί τήν Μοναρχίαν έμπεπιστευμένην είς τήν άνδρίαν ένος μόνου άνθρώπου, καί τών σωματοφυλάκων οΓ- τινες μετά τοΰ Πρίγγιπος Κονδέ ήκολούθουν κατά διάστασιν.Ώς δ’ δ Βουχερά τδ προεΐδε, τδ βασιλικόν αύτοΰ όχημα, έπιδειχτιχώς συνωδευόμενον έφείλκυσεν ολην τήν προσοχήν τών περιπόλων' καί τούς ήπάτησεν εύκόλως περί τοΰ τι έπραττεν, άλλά τοΐς ένέπνευσε δεξιώς τήν ύπόνοιαν ότι ήν δ Μαζαρΐνος· ή υπόνοια δ’ αύτη ώσεί γραμμή φλέγόμενης πυρίτιδος, άφίχθη μέχρι τής πύλης τοΰ άγ. Όνορίου.Άλλ’ εις τήν προσπίλασιν τής πύλης αύτής είς τήν θέαν τών όπλων τών έν τω σκότει λαμπόντων, ή Λουΐζα ήσθάνθη κλονουμένην ούχί τήν άφοσίωσιν άλλά τήν ίσχύν αυτής τήν φυσικήν, κ’ έδραζε τότε σπασμωδικώς τοΰ πατρός της τήν χειρα.— Κόρη μου, τή ειπεν δ ανδρείος άνήρ περιπτυσ- σόμενος αύτήν' ιδού ή επίσημος στιγμή! Θά δπο- χριθής τό πρόσωπον μιας βασιλίσσης ίσως· εχε λοιπόν τήν γενναιότητα καί τήν άξίαν αύτής· πρέπει, πρέπει ή αληθής βασίλισσα νά ύπερβή τήν πόλην ταύτην, έστω καί νά διαβή έπί τοΰ πτώματός σου καί τοΰ ι’δικοΰ μου.Καί τότε ή Λουΐζα έδεήθη τοΰ ουρανού δέησιν βραχεΐαν καί άνέμενεν ηρεμούσα δ,τι έπέπρωτο.
— Τίς «ε; έκραξεν δ πρώιος σκοπός τών σωματοφυλάκων.Άλλ’ δ δχηλάτης, μεμυημένος έκ προτέρων, άντί ν’ άποκριθή επληξε τά υποζύγια.
— Στητε ! έπεφώνησεν δ σκοπός.Καί άνδρες δέκα άνορριχώμενοι άπδ τοΰ σώματος τής φυλακής έ^ριφθησαν έπί τής κεφαλής τών ίππων.Ό δχηλάτης όμως ήθέλησε νά έλάση· άγων τότε δεινός ήρχισε.Διότι πολιτοφδλαξ, δν δ τροχός ολίγου δεϊν κα- τέθλασεν, έφερε τήν λόγχην του είς τδ πρόσωπον ένδς τών σιοματοφυλάκων, έχεΐνος δ άπέκρουσε τήν προσβολήν διά πυρσοχροτήσεως πιστολιού' άλλ’ άμέσως οί λοιποί συνεταίροι τοΰ πρώτου μανιώδεις ήδη έ- σκόπευσαν διά τών πυροβόλων τδ όχημα' ευτυχώς δέ λοχαγός έπιτηρητής καθησυχάζων αύτούς ήνοιξε τήν θυρίδα, καί,— Μία τήβεννος ! άνέκραξε, βλέπων τήν πορφύραν ίσθήτα τοΰ Βουχερά' συγχρόνως δ’ αί λέξεις· ό ΚαρύινάΛιος είναι, είναι ό Μαζαρϊνος ! αντήχησαν καθ ολον τό σώμα τών φυλάκων.Ό έπιτηρητής λοιπον ήρώτησε τδν υπουργόν, τίς τδν συνώδευε.— Σιωπή! έψιθύρισεν αύτδς είς τδ ους τής Λουίζης.Ό δέ δχηλάτης καί νέον άπεπειράθη νά προβή, ώστε δ αξιωματικός άνετράπη* οί πολιτοφύλακες πάλιν άνέκραξαν ά~ίτ ! η πυροβοΛοΐμεν ! αλλ δ δχηλάτης τοΐς άπεκρίθη διά κρακισμοϋ τής μάστιγος, καί οί πολιτοφύλακες έπυροβόλησαν, κραυγή δέ ήμι- •f.νιγμένη ήχούσθη άπδ τοΰ δχήματος, διότι. .. δυο 



__ 224 —σβιϊραι προτέβελον την Αουίζαν κατά το ου; χαί τδν βραχίονα.— Δυστυχή! έχραύγασεν δ Βουχερά προ; τόν οχηλάτην, δεχόμενο; αυτήν λειποθυμοϋσαν εις τά; άγκάλας του.Κ’ ίμελλεν ευθύς ν’ άποδοΟή το πρόσωπόν του καρδιναλίου' άλλ’ ή Αουίζα τω έψεθύρισε' «δέν είναι τίποτε» άνέλαβεν αύτό; τόιε τό ψυχρόν αιμα του καί είπεν εί; τόν επιτηρητήν, « είμαι τωόντι δ Μα- ζαρενος, καί παραδίδομαι εις υμάς κύριε ! λάβετε εί- κοσιν άνθρώπου; χαί οδηγήσατε με όπου θέλετε.Συγχρόνως δέ ένευσε πρός τούς σωματοφύλακας καί τόν δχηλάτην νά ΰπακουσωσι.Φαντασθήτε τώρα τόν θρίαμβον τών πολιτοφυλάκων ! Εις τήν παραφοράν της χαρας των, ούδεις εκείνων, οίτινες ήδύναντο ν’ άναγνωρίσωσι τόν υπουργόν, δέν έστοχάσθη νά φέρη μίαν δαδα εις τό προσώπου τοΰ Βουχερά.Ή φρουρά δ' όλη πιστευουσα οτι σώζει τήν μοναρχίαν, έτάχθη περ! τό ό'χημα και ανέκραξε διά μιας' « εις τό Συλλαλητήριον, τον Καρδινάλιον είς τό Συλλαλητήριον !Είτα δέ, όχημα, αιχμάλωτοι καί πολιτοφυλακές, σιρώραχ έπανεστράφησαν εις Παρισιού;.Μετά δέκα δμως λεπτά ή άληθής βασίλισσα ά- φικνεϊτο ε’ν τω άμαξω τοΰ Βροΰσσελ εις τήν πόλην γυμιωμένην ήδη τών υπερασπιστών αύτής.Εις τά τχ εΐ; τών σκοπών τών μονωθέντων δ Δαμαλβύ έπιδεικνυμενο; τήν έσθήτα κα! τδ πιλίον •αύτοΰ άπεκρίνατο. ο'Ο Σύμβουλος Βροΰσσελ και υπάγω κατ’ έντολήν τοΰ Συλλαλητηρίου εις τδν άγ. Γερμανόν νά επαναφέρω τόν Βασιλέα τδν όποιον μας έπηραν άπδ τά Παρίσια».Και πραγματικώς οί σκοποί άνεγνώρισαν τήν γελοιώδη σκευήν τοΰ άρχοντο;' έφερον δέ μετά σεβασμού τά όπλα καί άνέκραξαν· « Ζήτω δ Βροΰσσελ, δ πατήρ τής Γαλλίας !»Καί δμως έξεπλάγησαν κατά τι, ίδόντες επομένως τήν γραμμήν ίλης Ιππέων τής σωματοφυλακής τή; Βασιλίσσης· μολοντούτο υπέθεσαν δτι άπεστέλ- λοντο εις τδν Βασιλέα ύπδ τοΰ Συλλαλητηρίου ώ; τιμής συνοδία' άλλως τε τί θά έπραττον κατά στίφους ένοπλων;— Ές αύριον, κύριοι Σφενδονισταί! ές αύριον ! είπεν δ Κονδέ υπερβάς ήδη τήν πύλην καί στρεφόμενος πρδς τούς Παρισίους διά κινήματος άρειμανιου' έκέντησε τότε σφοδρώς τδν πτερωτόν αύτοΰ ίππον και διευθύνθη μετά τής ίλης είς τδ Στάδιον τής Βασι- 
Μσσης, δπως ένωθή μετά τοΰ Μαζαρίνου καί τοϋ Δουκδς δ’Όρλεάν.Έν τούτοι; δέ ταχυδρόμος μέγα καλπάζων έβαινε πρδ τής συνοδίας τοΰ ψευδοΰ; ύπουργοΰ καί' δια- φημίζων άπό περιπόλων είς φρουράς τήν κράτησιν τοΰ Καρδιναλίου άφικνουμένου ήδη δλως έν καταισχύνη εις τδ Συλλαλητήριον. Τότε δή πυλωροί, χλη- ιήρες, ΰπηρέται, τρέχουν νά διΰπνήσωσι τού; άρ

χοντα; εί; τά; τέσσαρας γωνίας τοΰ Βάλτου και τοΰ Άστεοι; (de la Cite). Πρόεδροι, Σύμβουλοι, Εΐ- σηγητά! κ.λ. εγείρονται άνασκιρτώντες, περιβάλλονται τάς έσθήτα; καί τά πιλία, καί συνέρχονται είς τό Μέγα Βουλευτηρίου.‘Ετέρωθεν δέ μαθόντες τά γινόμενα οί πρίγγιπες καί οί μεγιστάνες Κόντη;, Λογγεβίλ, Έλβέφ, Βουι- λιών, Γόνδης' ήττημένος δτε έπιστεύετο νικητής' δ Μαρσιλιάκ καί οί συμμοριαστα! αύτοΰ, ένί λόγω πάντες οί σωτήρες τοΰ Κράτσβς άγεληδόν συμφέ- ρονται πρδς τήν λείαν.Μίαν δ' ώραν πρό τής άφίξεως τοΰ συλληφθέντος, ή πόλις ολόκληρος τών Παρισίων άνετράπη διά τής πολύκροτου αύτής αναγγελίας, και δμιλος μέγας γι- γαντούμενος είς στιγμήν κατεκάλυπτε τάς άγυιάς καί τήν πλατείαν τοΰ Βουλευτηρίου τής Δικαιοσύνηςι Άπετελεϊτο δέ φανταστικόν τι θέαμα διά τών χλωμών τής Σελήνης άκτίνων, αντανακλώμενων έπι τών άργυροκυμάντων τοΰ Σηκουάνα ύδάτων, καί προστιθεμένων αύταΐ; τών δάδων καί τών φανών οίτινες έξήρ- χοντο άπδ ιίάσης οικίας ... Τό δέ ψύχος ύπερέβαι- νε τό τής Καμσάτκας, άλλά ποιος πάγος ή ποιον πΰρ ήδύνατο νά περιστείλη τών Παρισιανών τήν περιέργειαν ;Καί τέλος τό βασιλικόν όχημα έξήλθεν έπί τοΰ αμφιθεάτρου τή; πλατείας Δελφίνος, περιηχούντων τών χλευασμών τοΰ δχλου.’Αλλ’ ένταΰθα δευτέρα φήμη πολύ μείζων τής πρώτης έκρήγνυται ώς βόμβα κατά τάς θύρας τοΰ βουλευτηρίου, τούτέστιν δτι ούχί μόνον τδν Καρδινάλιον έκράτησαν, άλλά μετ’ αύτοΰ καί τήν άντιβασίλισσαν βασίλισσαν, διότι τδ άλουργές καί δ βασιλικό; μανδύας εΐσίν δμοΰ έντδς τοΰ οχήματος.Ποία λοιπόν λεία διά τδ Συλλαλητήριον καί (τού; Πρίγγιπα;! καί τέλος όποια εύκαιριά τοΰ νά έπι- ληφθώσι τής κυβερνήσεων! δτε δ’ώνόμασαν τήν βασίλισσαν, οί προύχοντες θέλοντες νά τήν έξυβρίσωσιν είς τάς πρδς αύτήν δφειλομένας τιμάς καί νά ύποβι- βάσωσι τδ στέμμα κατά τούς κανονισμούς, διατάτ- τουν νά ύποδεχθώσι τήν Α. Μ. είς τήν μεγάλην κλίμακα τοΰ Βουλευτηρίου.Τδ όχημα λοιπόν καί οί φύλακες του στρέφουσι διά τής άγυιά; Λυνέττης, κα! παρουσιάζονται έπισήμως πρδ τών δρυφάκτων, έπΐ παρουσία απαντος τοδ Συλλαλητηρίου, ίσταμένων κατά γραμμήν έπί τών βαθμιδών.Άλλ’άς κρίνη τις ήδη τήν αποπληξίαν ούτως εί- πεΐν, τήν άγανάχτησίν, τήν ταπείνωσιν όλων έκείνων τών Σφενδονιστών, ετοίμων νά δράξωσι τήν λείαν των, δταν αντί τοΰ Μαζαρίνου καί Άννης τής Αυστριακής ιδον έμφανιζόμενον χαί προβαίνοντα Ίωάν- νην τδν Βουχερά μετά τής κόρης του.Καί τής σκηνογραφίας αύτής δέν δοκιμάζομεν τδ διάγραμμα, διότι δέν διαγράφεται.—Μά τή» πίστιν μου, σας βεβαιώνω, κύριοι, είπεν δ αστός τής Γονέσσης πανοϋργον μειδιών, αντί Καρδιναλίου έσυλλάβετε τδ ^άσσον του μοναχόν, καί

αντί βασιλίσσης, συνελάβετε τήν βασίλισσαν τοΰ Κυάμου.Είτα ένηγκαλίσατο άθώω; ό Βροΰσελ τόν γυναίκα - δελφόν του καί άνήγγειλεν οτι οί Παρίσιοι δέν έχουσι πλέον μήτε βασιλέα, μήτε βασίλισσαν, μήτε υπουργόν, καί δτι θά δεχθώσι τήν ήμέραν αύτήν τά; διαταγά; τή; Α. Μ. στρατοπεδεύσαντο; εί; άγιον Γερμανόν μετά τοΰ στρατού τής Λεύσης.— Τίποτε, ύπέλαβεν αυτή ωχρά χαί έλαφρδν μεί- διώσα.‘Ο δέ πατήρ της έγκλείων αύτήν έπί τοΰ στήθους του, « Εύγενές τέκνον ! έπεΐπε, έχεις τωόντι τήν γενναιότητα βασιλίσσης.Τέλος ό Βροΰσελ, συγκινούμενος, τού; μεταφέρει εις δωμάτιον τοΰ βουλευτηρίου, καί τδ συλλαλητήριον μετά θορυβώδη συζήτησιν, διέταξε νά κρατηθώσιν επιτηρούμενοι παρά τω Βροΰσσελ μέχρι πληρέστερων εΐδήσεοιν.
('Κχο.Ιουθεΐ.)

ΠΑΓΙΣΠΡΟΣ ΣΪΆΑΗΨΙΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤ1ΝΟΣ.(Έκ τοΰ Γαλλικού).
(Συνέχεια ϊδ φυλ.λάδ, 80 )

Φθάς είς τήν όδόν του παρετήρησε τήν κυρίαν Διο
νυσίου εί; τδ ύπόθυρον ίσταμένην καί μετά τίνος γείτο- 
νος δμιλοϋσαν. Πλησιάσαντος τούτου,

— ’Ελάτε, κύριε Κοΰμβε. είπεν ή Κ. Διονυσίου- τδ 
δωμάτιον σας είναι έτοιμον, πλήν δέν υπάρχει κανείς 
λόγος τοϋ νά μάς οτερήσητε τής συντροφιάς σας είς τδ 
δεΐπνον.

Ό Δαβίδ, μετά τίνος συστολής, έδέχθη τήν πρόσκλη- 
σιν, καί ήκολούθησε τήν καλήν γυναίκα είς τδ έστιατό 
ριον, ένθα ήτο τδ δειπνον παρακείμενον.

Ό σύζυγός της ύπεδέχθη φιλοφρονέστατα τδν Δαβίδ, * 
καί τδ δείπνου έκεΐνο υπήρξε τδ εύαρεστότατον, έξ ό
σων άπήλαυσε ποτέ δ πτωχός πρδ πολλών ένιαυτών 
Πριν τφυ άφήσωσι νά καταβή, τδν προσεκάλεσαν καί διά 
τήν ήμέραν τών Χριστουγεννών.

Ά! άριστε Δαβίδ, έχεις μέγα δίκαιον νά μείνης ά- 
κίνητος καί ώς έμβρόντητος εισερχόμενος είς τδν μικρόν 
θαλαμίσκον σοο I όποια μεταβολή I Πόσον εϋάρεστον 
είναι νά βλέπη; αυτά τδ έδαφος καθαρόν τόσον καί κε- 
καλυμμένον μέ έλαφρδν στρώμα λευκής άμμου, τήν έ- 
σχάραν τών γαιανθράκων τοσοΰτον στιλπνήν, τδ χαρίεν 
έκεΐνο καί σπινθηροβολούν πΰρ τής εστίας, τήν θερμοβ- 
ρόηυ, πλήρη υδατος προητοιμασμένου διά τδ τέϊον 
aoug τά έν τάξει κείμενα έργαλεΐα, τούς ύέλου; τοΰ πα 
ραθύρου τόσον διαφανείς, ώστε έφαίνετο διά μέσου αύ
τών τδ φως τοϋ ήλιου έπιχρυσοϋν τά παράθυρα τών οι
κιών κατά τά μέτωπά των, τήν κασσιτέρινόν καί στιλ
πνήν κύλικα έπί τοϋ δίσκου πλησίον τής πίπας, είς τά 
πλάγια δύο ή τρία τρυβλία, πλυμένα και έκτεινόμενα 
Ζατά τδ μήκος τοϋ τοίχου, τήν μικράν στρογγυλήν τής 

(ΊΌΜ, Δ', φυλλάδ 82 )
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μη.ρος τουπραπεζαν, καθαρόν κα! λάμπουσαν1 πλησίον 
ε αυτής έδραν αποζούσαν μελιτέου κηροΰ κα! έπ’ αυ

τής τήν ίεράυ γραφήν, τήν καλήν παλαιών βίβλον, τή,ν 
τοσοΰτον ήδη χρόνον λησμουηθεΐσαυ.

Ο Διβϊδ,^μετά τήν δλιγόστιγμον έκπληξιν του, άφή- 
τ°ΰ στ°μοιτός του νά φύγη τδ β Ώ έ ! » 

ούχ! μέ τήν συνήθη του θλίβερότητα, άλλά μέ τδν θαυ
μαστικόν έκεΐνον τόνον τοϋ παιδιού, τοϋ θεωρούντο; τδ 
εργαστηρίου ένδς ζαχαροπλάστου I Ύπήγευ έμπροσθεν 
τοϋ παραθύρου καί έκύτταξε. ' 
τοϋ πυρδς καϊ έκύτταξε' (' 
του κα! εκάλυψε τδ μετωπόν του μέ τάς χεΐρας, 
ενόμιζεν οτι έγίνετο παίγν

μαστικόν έκεΐνον τονον τοΰ παιδιού, τοϋ θεωροΰντος τδ 
Ιεν 

ιξε, ύπήγε πάλιν έμπροσθεν 
επειτα έκάθησεν είς τήν έδραν 

. .. , λ ώς νά 
, „ . ,νιον όνειροπωλήσεώς τίνος.
Αλλ όχι, δέν ήσαν ταΰτα δνειροπόλησις, άλλ’ ευτυχής 

πραγματικό της.
Μετά νέαν άναφώνησιν τοϋ «Ώ! έ! », ή'νοιξε τήν Βί

βλον· ζωηρόν φώ; έπεσεν είς τάς σελίδας κα: έφώτιζε 
.ας λέξεις αυτά;. « Μή ποτέ άπα^δμήσωμεν τδ καλόν 
ποιοϋντες· ελευσεται γάρ ώρα έν ή άπολαύσωμεν τών 
καρπών τών άγαθών ήμών πράξεων.» Ταύτοχρόνω; ή 
γλυκερά και μελφδική φωνή, τήν δποίαν ό Δαβίδ είχεν 
ήδη άκουσει, εψιθύρισεν. «'<_> θαλαμίσκος σου μά; άρέσει 
ΔαβιΟ, και θά έρχόμεθα είς αύτδν συχνάκις. »

‘Ο Δαβίδ μόλις δυνηθεϊ; νά σννέλθη έκ τής ταραχής 
του, ένομισε καθήκον του νά ύπάγη παρευθύ; νά 
ευχαρίστηση τήν κυρίαν Διονυσίου, έπίσης δέ καί τήν 
βασιλικήν, τήν τοσουτω κοπιάσασαν, έστοχάσθη μ.άλι- 
στα νά προσφέρη εις τήν άγαθήν νεάνιδα μικράν τινα 
ανταμοιβήν αλλ εις τάς πρώτα; λέξεις, τά; δποίας 
ηθελησε νά προφερη έπ αύτοΰ τοΰ άντικειμένου, ή 
κυρία Διονυσίου τδν έμπόδισεν. Εύγνωμονών δέ δ Δαβίδ, 
έξητησατο τήν χάριν τοΰ νά λάβη τήν χεϊρα τη;, ζη
τών προς τούτοι; κα! συγχώρησιν διά τήν σκληρότητα 
και την άμαυροτητα τοΰ δέρματος τής έαυτοϋς χειρός.

Ή κυρία Διονυσίου έσπευσε νά δράξη τήν χεΐρά του 
μετ ειλικρίνειας και άγαθό’.ηιος, παρενείρουσα μολον
τούτο, με ευχαρι μειδίαμα, οτι ολίγον ύδωρ καί δλίγος 
σαπων θα έςαρκέση, τέλος πάντων, ώστε ή χειρ αύτοΰ 
νά μήν ήναι τόσον μαύρη καί τόσον σκληρά. Τδ μάθη
μα έγενετο άνευ πικροΰ τίνος λόγου.

Τήν νύκτα εκείνην, ό ύπνος τοΰ πτωχοϋ γέροντος έμ- 
βαλλωματα ύπήρξεν ήγεμονικός. Καθ’ύπνους, διέβλε
παν ουρανίους μορφάς καί ήκροάτο θελξικάρδιου μουσι
κήν, γλυκερά; φωνάς, τά; λέξεις αύτά; ψιθυριζούσας. 
«Ό Θεός σ ευλογισε· επραξες άληθώς καλήν πράξιν. » 

Ήγέρθη ένωρίς καί νυφθείς παρετήρει τήν δδδν Τά- 
πης πικνος χιονος εκαλυπτε τά; στέγας καί τδ έ
δαφος· μακρά λευκώδη νέφη έκυλίοντο βραδέως εις τδν 
ούρανδν, άφίνοντα μολοντούτο ποΰ καί ποΰ τόπον ανοι
κτόν, δι’ ού έφαίνοντο μεγάλα διαστήματα τοΰ κυανοϋ 
χρώματος τοϋ ούρανοϋ. 'Ο Δαβίδ έσκέφθη οτι περί τδ 
μέσον τή; ήμέρας δ καιρός θά γίνη ωραίος.

Έπρογεύθη μετά πλειοτέρας τοΰ συνήθους ήδονής, 
άκολούθως ήρξατο τήν έργασίαν. “Οχι μετά πολύ καί 
αύτδς μεγάλως έξΛπλάγη διά τού; άσυνήθεις ήχους, οι. 
τινες έξήρχοντο έκ ιών χειλβων του . . . Ό Δαβίδ 
Κοϋμβος έτραγώδει.

Η ήμερα έξηκολούθει νά ήναι συννεφώδης, καϊ μο
λοντούτο δ Δαβίδ εδρισκε τδ δωμάτιον του λαμπρόν καί 
χαροποιόν, ένώ δ’ έπανελάμβανε τά άσματα τής νεότη- 
τός του, φαίδρα! ίδίαι κα! εύτυχεΐς αναμνήσεις έπαιζον 
περ! αύτδν, ώσανει δμάς τις αγαθοποιών πνευμάτων.

4 72.
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Ήργάσθη ούτως όλίγας ώρας, μεχρισοϋ ή Βασιλική 
«ΐσήλθε διά νά τακτοποιήση τό δωμάτιόν του. Ό Δα
βίδ διά νά τήν άφίση έλευθέραν είς τήν έργασίαν της, 
έξήλθε μίαν στιγμήν είς τήν όδόν.

Μόλις έκαμεν έκατδν βήματα, κα! παρετήρησε κα- 
θήμενον έπί τοϋ πεζοδρομίου μικρόν παιδίον διετές ή 
τριετές, τό όποιον έκλαιε πικρώς. Είς άοτοποιδς, φό
ρων τό κάνιστρο·/ εις τόν ωμόν του, είχε σταματήσει 
έμπροσθεν του.

— Γνωρίζετε τό παιδίον τοϋτο; ειπεν οϋτος εις τδν 
Δαβίδ Φαίνεται οτι πεινά, καϊ πιστεύω δτι είναι έκ
θετον

— Όχι, δέν τδ γνωρίζω, τδ καϋμένον, άπεκρίθη δ 
Δαβίδ’ τί σκέπτεσθε νά τδ κάμετε ;

— Ώ, τίποτε, ειπεν ό αρτοποιός1 τίποτε, παρά νά τδ 
δώσω είς τήν αστυνομίαν.

— Όχι, δχι, έπανέλαδεν ό Δαβίδ- οί άνθρωποι τής 
αστυνομίας έχουν χεΐράς όλίγον τραχείας δι’ αύτδ τδ 
άθλιον πλάσμα’ έχω επιθυμίαν νά τδ φέρω είς τό οί
κημά μου- έκεΐ τουλάχιστον υπάρχει ποΰ νά προφυλα- 
χθή άπδ τδ ψύχος καί τήν χιόνα, καί έάν τις δέν τδ ζη· 
τήση, τότε, συμβιδαζόμεθα.
— Δέν είναι ού'τω, μικρέ μου; θέλεις νά έλθης μαζή μου;

Καί ό Δαβίδ έτεινε τήν χεϊρά του πρός τό παιδίον, 
οπερ ελαβεν αύτήν, και θεωρών αύτόν μέ τούς μεγά
λους καί πλήρεις δακρύων οφθαλμούς του, ανέκραξε.

— Μάνα 1
— Ώ! έ 1 τί χαρίεν πλάσμα !
Καί ό Δαβίδ, έναγκαλιζόμενος αύτδ, έσπευσε νά τδ 

φέρη είς τό δωμάτιό·/ του, λάλων πρδς τδ παιδίον τά 
γλυτύτερα λόγια, όσα ήδύναντο νά έπιχύσωσι παρη 
γορίαν είς τήν καρδίαν του, ύποσχόμενος δτι θά τοΰ 
δώση τροφήν, καί οτι ή μαμά του θά έπα'/έλθη μ.ετ’ 
δλίγον.

ΙΙρδ δύο ωρών, άξιοσημείωτος μεταβολή έγένετο είς 
τδν βιον τού Δαβ:δ. Ουδέποτε είχε τδ πνεϋμα ένερ- 
γητικώτερον, ούδέποτε ένδιαφέρετο πρδς τόσα πράγμα
τα. "Εκοψε τεμάχιόν άρτου καί τδ έδωσεν είς τδ παι
δίον, οπερ έκάθητο πλησίον τοϋ πυρός· έπειτα ση- 
κόνων τά μικρά ύποδήματα καί τάς μουσκευμένας 
κάλτας του, τοΰ έθέρμανε τους μικρούς πόδας.

‘Η χιών έπαυσε νά πίπτη, τά νέφη έγένοντο σπανιό
τατα· δ ώχρδς τοϋ χειμώνας ήλιος είσεχώρησεν εϊς 
τδ δωμάτιόν του, καί έκάλυψε μέ τάς ακτίνας του τδ 
παιδίον και τδν ευεργέτην του.

'Εν τούτοις τδ παιδίον, άφοϋ εύχαρίστησε τήν πεινάν 
του, ήρξατο καί πάλιν νά φωνάζη. — Μαμά ! ‘Ο δέ 
καλός άνθρωπος επαναλάμβανε καί αύτδς τδ αιώνιόν 
του « ώ ! έ 1 » Δέν ήξευρε πώς άλλως νά τδ παρη
γόρηση παρά διά τών φαντασιοπληξιών. Τότε ό ήλιος 
ήλθε νά τδν βοηθήση· λαβών τήν μικράν κασσιτέρινήν 
κύλικα, έθεσεν αύτήν είς τρόπον ώστε, αντανακλώ
μενων χαριέντως τών ηλιακών ακτινών έμπροσθεν τοΰ 
παιδιού, έκαμεν αύτδ νά γελά, δεικνύω·/ διά τοΰ δακτύ
λου τήν κύλικα.

Η είκών ήτο θελκτική- ό καλοκάγαθος γε'ρων, 
θελχθείς διά τήν έπιτυχίαν του, έδιπλασίασε τάς προ
σπάθειας του, εις τοσοΰτον, ώστε ή εύθυμία τοΰ παι
διού, έπί μάλλον καί μάλλον ζωηροτέρα καθιστάμε
νη, μετεδίδετο καί είς αύτδν, δστις ήρξατο έπίσης 
νά γελά έξ δλης αύτοΰ τής καρδίας. Υπήρχε τι άλ- 
λόκοτον είς τήν ομοιότητα τών τοιούτων γελώτων 
τών τόσων πρδς άλληλα διαφόρων, τοϋ μέν νεαρού 

και λιγυροήχου, τοϋ δέ ξηροΰ καί ήχηροϋ, δλίγον 
τι δέ βραχνώδους, ώς τδ γέλασμα έκετνο, τδ μακρό - 
θεν άκουόμενον, κα! μή έπιδεχόμενον διάρκειαν,

Είς αύτήν έτι τήν στιγμήν, δ Δαβίδ ήκουσε τήν μι
κρόν γνωστοτάτην φωνήν, λέγουσαν αύτώ-

.— ’Αγαθέ Δαβίδ, βλέπεις καλώς δτι ήδη έπιθυμοΰ- 
μεν νά έρχόμεθα είς τδν οίκόν σου.

Τδ παιδίον έλησμόνησε τήν θλίψ.ν του· ή to καθώς 
είς τήν οικίαν του, καί, ένώ δ Δαβίδ έπαναλάμβανε 
τήν έργασίαν του, ήγέρθη κα: έγύριζεν ένθεν καϊ έν
θεν τοϋ δωματίου, ακολουθών πάντοτε τήν ακτίνα τοϋ 
ήλιου, ήτις μετεβάλλετο είς χρυσούς πλοκάμους κα: 
εςήραινε τά επί τών μικρών παρειών τοϋ παιδιού θα
λερά δάκρυα.

Τήν ώραν τοΰ γεύματος, ό Δαβίδ έστρωσε τήν τρά
πεζαν πλησίον του, καί τω έδωσε τδ καλλίτερου μέ
ρος τοΰ δψου του, θεωρών μετ’ άνεκφράστου ήδονής 
τήν καλήν του δρεξιν.

Τδ εσπέρας, τδ παιδίον έκοιμήθη. ‘Ο Δαβίδ τδ έ- 
λαβεν είς τάς άγκάλας του, τδ έκούνει, ώς νά τδ ά- 
νελίκνϊζεν έντδς τών βραχιόνων του, νανουρίζω·/ πα
λαιόν τι νανούρισμα, καί τδ άπεκοίμισεν ήσύχως είς 
τδ στρώμμά του. Άνήψεν άκολούθως τον λύχνον του, 
καί, πάντοτε εργαζόμενος, καί θεωρών τδ παιδίον, ή- 
σθάνετο εαυτόν εύτυχή διά τήν μεταβολήν ταύτην τής 
ζωής του.

Ταραχή τις, άκουσθεΐσα έκ τής όδοϋ, έξύπνησε τήν 
προσοχήν του, έπειδή σπανίως ή σιγή τών οδών ταράσ
σεται καιά τοιαύτην ώραν. Ιίολλαί φωναί άνεμιγνύον- 
το συγκεχυμενως πως. Έπειτα έκρουσέ τις είς τήν 
θύραν. Μήπως πϋρ διεδόθη είς τήν οικίαν; ό Δαβίδ 
τοϋτο ένόμισεν ήγέρθη κατεσπευσμένως, καί τό πρώ
τον του κίνημα ήτο νά τρέξη πρδς τδ παιδίον, δπως 
έτοιμος γένηται νά τδ λάβη είς τάς άγκάλας του και
νά τδ σώση, άμα δοθή τδ έλάχιστον σύνθημα.

Ή Κυρία Διονυσίου είχε καταβή είς τδν διάδρομον.
— ’Ανοίξατε τήν θύραν σας, Κ. Κοΰμβε ειμεθα είς 

τδ σκότος· κάποιος σάς ζητεί έδώ.
— Βεβαίως, είπε κάθ’ εαυτόν ό Κοϋμβος, δέν μοί 

έφεραν υποδήματα νά έπισκευάσω τόσον αργά· θά εί
ναι κάμμία είδησις.

"Ηνοιξε, κα! ήκουε τήν κυρία Διονυσίου, λέγουσαν.
— ’Εντεύθεν, κυρία. ’Ιδού το δωμάτιόν τοϋ Κούμ- 

βου. Αλλ’ άναμφιβόλως θά σάς έχουν κακώς πληρο
φορήσει, έπειδή περί τούτου διόλου δέν μ.οί είπε τίποτε.

Συγχρόνως, γυνή τις έσπευσε και έφάνη έντδς τοΰ 
δωματίου· μέ φωνήν δέ συγκινητικήν,

— Κύριε, είπε, είδατε τδ τέκνον μου, τδ μοναδικόν 
μου τέκνον ! ώ! όμιλήσατε. σάς ικετεύω.

*0 Δαβίδ, έκπλαγείς, άπήντησε μετ’ δλίγον μέ α
πλότητα.

— Δέν γνωρίζω έάν αύτδ είναι; παρατηρήσατε.
Καϊ πλησιαζων βραδέως τδ φως εις τδ στρώμα, 

έδειξε τδ κοιμώμενον παιδίον. Μ’ έν μόνον βλέμμα, 
οπερ έβριψεν ή μήτηρ, ήρκεσε ν’ άναγνωρίση τδ τέ
κνον της· τδ έθλιψεν είς χήν καρδίαν της, τδ μικρόν ή- 
νοιξε τούς όφθαλμους, καί, ήσυχον είς τήν άναγνώρι- 
σιν τής μητρός του, περιεπτύξατο διά τοΰ ευτραφούς 
βραχίονός του τδν τράχηλον τής ευτυχούς γυναικδς, 
κα! έκοιμήθη πάλιν.

— Δέν ειμεθα πολλά πλούσιοι, κύριε, ειπεν ή γυνή 
δακρυ^οοΰσα άπδ χαράν άλλ’ έάν δυνάμεδα νά κάμω- 
μέν τι δι’ ύμάς, θά ειμεθα εύτυχέστατοι· καί, αν ήσθε

"τόσον καλός, ώστε νά έλθητε είς τδ δεΐτνόν μας τήν 
Κυριακήν, ό σύζυγός μου θά ύπερευχαριστηθή, δυνά- 
μένος ν’ άναγνωρίση τήν φροντίδα, ήν έλάβετε πρδς 
τδ προσφιλέστατον αύτοΰ μικρόν· είναι τδ μόνον μας 
τέκνον, κύριε I

— Όσον διά τάς εύχαριστίας, κυρία, δέν πρέπει καν 
νά τάς άναφέρωμεν. Αισθάνομαι μέν θλίψιν, διότι ς-ε- 
ροϋμαι τδ τέκνον σας, άλλά θά μέ πληροί χαράς ή 
θέα του, όπόταν θά τδ βλέπω είς τδν οίκόν σας, έάν 
μοί συγχωρήσετε νά έρχωμαι είς αύτόν· δσον δέ διά 
τδ δεϊπνον, δέν έχω τήν άπαιτουμένην ενδυμασίαν, 
ώΙ έ!

Καί δ δυστυχής Δαβίδ έρβιψε βλέμμα θλιβερόν είς 
τά έπιρραμμένα ένδύματά του.

— Ώ .' νά ζήτε, μήν όμιλήτε οΰτω, καί ύποσχε- 
θεΐχε δτι θά έλθητε· προσέθηκεν ή γυνή . . .

Καί, δώσασα αύτώ τήν διεύθυνσίν της, καί εύχαρι- 
στήσασα έκ νέου, τδν άπεχαιρέτησε καί άνεχώρησεν.

Ό Δαβίδ δέν ήδύνατο νά κοιμηθη. Έσυλλογιζετο νά 
εύρη τρόπον, ινα ύπάγη είς τήν πρόσκλησιν μέ καλ
λίτερα ένδύματα. ’Απεφάσισε λοιπόν νά έμπιστευθή είς 
τήν κυρίαν Διονυσίου, καί μ.άλιστα εύθύς· καθότι δέν 
τώ έμνησκε πλέον καιρός· ή έπιοΰσα ήτο σάββατον.

Τή έπαύριον, άπδ πρωίας, άφησε τήν θυραν του ά- 
νοικτήν, παραφυλάττων τήν κυρίαν Διονυσίου, ήτις έ
μελλε νά ύπάγη είς τήν αγοράν. ’Αλλά καί αύτή είχε 
τήν αύτήν ιδέαν* μάλιστα μικρά τις γυναικεία πε
ριέργεια τήν έκίνει νά τδν έρωτήση όλίγα περί τής 
ύποθέσεως τοΰ παιδιού. ‘Ο Δαβίδ διηγήθη δ,τι συνέβη, 
μεχρισοϋ έφθασεν είς τδ προξενούν αύτώ τήν τόσην 
αμηχανίαν- ί Τί έπρεπε νά κάμη ; Έπρεπε νά ύπάγη 
νά γευματίση ή ό'χι;

— Καί διατί νά μήν ύπάγετε είς τδ γεύμα τών 
καλών αύτών άνθρώπων; ειπεν ή κτρία Διονυσίου. 
’Αφήσατε τοϋτο τδ εσπέρας τά ένδύματά σας, γείτων 
θά σάς τά ραβδίσωμεν καί θά τά καθαρίσωμεν. Ό σύ
ζυγός μου θά σάς δανείση έν ΰποκάμισον λέυκδν και 
έν μανδήλιον· θά σάς στιλβόσωμεν δέ και τά υποδή
ματά σας, και, έμπιστευθήτε είς έμέ, τήν Κυριακήν 
θά γίνετε άξιος νά παραβληθήτε μέ τδ/ εκλεκτότερο·/ 
κύριον. Μή άφισητε τοιαύτην καλήν περίστασιν πρδς 
άπόκτησιν φίλων, κύριε Κοΰμβε. Κανείς δέν ύπάρ- 
χει, δστις δύναται καθολοκ/.ηρίαν νά έξοικονομή μό 
νος τάς άνάγκας του, καί δστις νά μή λάβη άνάγκην 
νά ήξεύρη παρά τίνος άγαπάται. θά καθέξετε καί ύ
μεΐς έπίσης θέσιν είς τήν τράπεζαν ώς και πας άλλος, 
έάν θέλετε.

Έπειτα, άναχωρούσα ή κυρία Διονυσίου, προσέθη- 
κεν άδιαφόρως πως.

— Ά.’ νομίζω δτι σάς χρειάζεται, αγαπητέ μοι 
κύριε Κοΰμβε, να σάς άγοράσω όλίγον σαπούνι διά 
τάς χεΐράς σας ;

— Μετά πάσης εύχαριστήσεως, ειπεν δ άγαθδς άν- 
θρωπος, χωρίς ούδεμία φοοντΐς νά τδν ένασχολήση.

Και έδωσε νομίσμααά τινα είς τήν καλλίσιην οικοδέ
σποινάν του.

Τήν έπαύριον, β Δαβίδ ήσθάνθη τήν καρδίαν του τε- 
ταραγμένην σχεδόν έκ συγκινήσεως, δτε άνοιγων τήν 
θύραν, είδεν έκτεθειμένα έν τάξει έπί τοϋ δρυφάκτου 
τής κλιμακος έν λευκόν ύποκάμισον, ένα λαιμοδέτην 
■μέ κυανός γραμμάςΒ έν μανδήλιον έρυθρσΰν, καί τά 
ένδύματά του έπεσκευασμένα, πλυμένα, καθαρισμένα, 
τόσον καλώς, ώς νά ήσαν δλως νέα· έπίσης δέ καί τά

ύποδήματά του έλαμπον. Ταϋτα πάντα κομίσας είς το 
δωμάτιόν του, έτι δέ καί τδ τεμάχιο·/ τοϋ σάπωνος, έ
βρασε·/ ΰδωρ, έδαπάνησεν δέν έδύνετο ό ίδιος νά κρα- 
λισθη, καί άφοϋ έτελείωσεν έμειδια άκουσίως ά- 
τήση άπδ τδ νά χαμωγελά. Έδοκίμαζε σχεδόν αίσθημα 
ματαιοφροσύνης, συλλογιζόμενος δτι δέν θά έφαίνετο 
πλέον ό αύτδς άνθρωπος, άφοΰ μάλιστα τδ μικρόν του 
οίκημα δέν ήτο πλέον τδ αύτό. Ήδη τδ ένήτο άξιον τοϋ 
άλλου. Ή ήμέρα ήτον ώραϊα καί ό ήλιος έλαμπε· τδ 
δωμάτιόν του ήτο πλήρες άπδ τάς αντανακλάσεις του. 
Ό Δαβίδ, ανυπόμονος νά ίδη καί νά εύχαριστήση τήν 
κυρίαν Διονυσίου, ήνοιξε τήν θύραν του, καθώς τήν προ
τεραίαν, βέβαιος ών δτι ή κυρία Διονυσίου καί ή κόρη 
της θά έμφανισθοΰν μετ’ ολίγον ινα ύπάγωσιν είς τήν 
έκκλησίαν, έ·/ τούτοις έπρογευμάτισεν, έπειτα έκαθάρι- 
σε πάσαις δυνάμεσι τδν πίλον του.

Ο! κώδωνες ήχουν εύθύμως. Ή κυρία Διονυσίου, 
μόλιν τήν άνυπομονησίαν τοϋ Δαβίδ, ήργει· τελοσπάν
των καταβάσα,

— Έ .’ καλημέρα, γείτων, τφ είπε· Κύτταξε δά 
Βασιλική, τδν κύριον Δαβίδ- έγεινε δέκα χρόνους νεώ- 
τερος. Έ, φίλτατε, κύριε Κοΰμβε, διατί νά μή μας 
συνοδεύσετε είς τήν έκκλησίαν ; ‘Υποθέτω δτι τάς ά
λας κυριακάς δέν έπηγαίνετε είς τήν άκολουθίαν, έξ αί
τιας τών ένδυμάτων σας, βέβαια.

‘Ο Δαβίδ δέν ειπεν όχι· έλαβε τδν πϊλόν του. Ή 
κυρία Διονυσίου έκαμε σημεΐον, δηλοΰν δτι έζήτει τδν 
βραχίονά του. Ό Δαβίδ ήναγκάσθη νά τδν προσφέρη, 
και έπροχώρησεν είς τήν δδδν, δλος έκπληκτος διά τήν 
νέαν τής ζωής του μεταβολήν.

Θά δυσκολευθώμεν έάν έπιχειρίσωσεν νά έκφράσω- 
μεν τί ό Δαβίδ ήοθάνθη, εισερχόμενος είς τδν ναόν τοϋ 
Ύψίςου. Ή μεγαλοπρέπεια τής οικοδομής, ή πολυπλη
θής όμήγυρις, αί ψαλμωδίαι, ή μουσική, οι έπίσημοι 
λόγοι, οϊτινες κατεβαινονάπδτοΰ άμβωνος, βλον αύτδ τδ 
άσύνηθες θέαμα, τδν έξέπληττεν και τδν έθελγεν συγ
χρόνως, άναμιμνίσκον αύτώ τούς εύιυχεϊς έκείνους τής 
νεότητός του χρόνους, όπόταν συνώδευε τήν μητέρα 
του εις τδν ναόν καί έδέετο μετ’ αύτής. *Η κυρία Διο
νυσίου έρριπτεν ένίοτε βλέμμα ηδονικόν έπί τοΰ φαιδρού 
καί γλυκερόν συγκίνησιν είκονιζοντος έκείνου προσώπου 
τοϋ γείτονες της.

Έξελθόντες τής έκκλησίας, ό Δαβίδ άπεχωρίσθη, 
καί διευθόνθει πρδς τούς νέους του γνωρίμους. Ό 
σύζυγος, ή σύζυγος καί το τέκνον τδν έπρόσμενον, εις 
τδ παράθυρο·/. Ίδόντες δέ αύτδν, έξήλθον πρδς προί- 
πάντησίν του. Τδ παιδίον έφάνη άναγνωρίσαν αύτόν· 
διδ καί έμειδιασε, τδν ελαβεν έκ τής χειρδς, καί τδν 
έτράβηξεν είς τήν οικίαν, άπευθύνον μυρίους λόγους, 
μ’ ερωτήσεις όμοιαζοντας. Ό καλός άνθρωπος, δστις 
διόλου είς τούτους δέν έπρόσεχε, άπεκρίνετο τυχαιως. 
«Να! ή δχι,» σκεπτόμενος δτι θά τώ έπροξένει πολλήν 
λύπην έάν δέν άπεκρίνετο απαξ τούλάχιστον είς δύο 
έρωτήσεις.

’Απδ ταύτης τής ήμέρας, καθεκάστην κυριακήν, 
ύπήγαινεν έγευμάτιζεν είς τήν καλήν ταύτην καί έν
τιμον οικογένεια*/. Έσυνείθισε δέ τδ τέκνον νά τδν λέ- 
γη Μ μ άρπα Δαβίδ. Ό πτωχός γέρων διήρχετο 

I τό πρώτον ήμισυ έκάστης έβδομάδος ε£ς τδ νά άνα- 
μιμνήσκεται τών εύτυχών τούτων σκηνών, καί τδ δευ- 

■ τερον είς νδ νά έπιθυμή τήν έπιστροφήν των.
| Ή Βασιλική έξηκολούθει νά διατηρή τήν τάξιν καί
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τήν καθαριότητα είς τό δωμάτιόν του* ή ηλιακή άκτίς, 
πιστή είς τήν ύπόσχεσίν της, άπεδίωκε τήν μελαγ
χολίαν καί τήν σκοτείαν.

Μ·.ά τών ήμερων, ή κυρία Διονυσίου έκάλεοε τδν 
Δαβίδ, λέγων αϋτω ότι τδν ήθελε δία νά τω όμιλήση. 
Τρεςας είς τδν διάδρομον εύρεθη κατά πρόσωπον δύο 
νέων και ωραίων κυριών, χαριέστατα ένδεδυμενων- ή 
νεωτερα προσήλωσεν έπ’ αύτοΰ τούς ωραίους κυανούς 
δ;θαλμους μετά τοσαύτης προσοχής, ώστε ό Δαβίδ, δ 
γέρων Δαβίδ, δειλίάσας, έγινεν όλοπόρουρος· ουδέ
ποτε συνέβη είς αύτδν τοιαΰτη προσεκτική θεώρησις 
έκ μέρους παρομοίων οφθαλμών.

— Συγχωρήσατε μοί, έάν σας ήνόχλησα, κύριε, 
είπε τέλος ή νεάνις· αλλά δέν είσθε υμείς, δστίς έ- 
σταματήσατε πρό τίνος καιρού ενα παράφορον ίππον.

— Μάλιστα, κυρία, ειπεν δ Δαβίδ, ένδοίάζων.
— Α wm είμαι ευτυχής / δ πατήρ μου καί 

έγω σάς εζητοϋμεν πρδ πολλών μηνών. Μ’ έσώσατε 
την ςωην, καί δεν ελαμβανον ησυχίαν έωσότου νά σάς 
ευρώ* έάν δε σάς άνεκάλυψα, τδ χρεωστώ είς γυ 
ναϊκά τινα, ήτις μέ θάπτει, καί εις τήν όποιαν έπίσης 
έκαματε έκδοόλευσίν, διδων άσυλον είς τδ τέκνονΜτης. 
Φαίνεται ότι ύμεΐς, κύριε, έχετε συνήθειαν νά κάμνε- 
τε τδ καλόν.

Και ούτως όμιλοΰσα, ή νεαρά κυρία έμειδία, καί 
όποιον μειδίαμα.' Τίς δέν θά έφθόνει τήν στιγμήν ταύ 
την τδν πτωχόν έμβαλλωματάν ’

Η νεάνις προσέθηκεν
_— Είπέτε μοι, σάς παρακαλώ, τι δύναμαι νά κάμω 

δι’ ύμάς ;
Μόλις έννόησεν δ Δαβίδ δλους αυτούς τούς λόγους, 

άλλ ή έννοια τών τελευταίων ήτο σαφεστάτη, καί τή 
άπεκρίθη άφελώς.

— Εάν αγαπάτε, μοί δίδετε τά υποδήματά σας νά 
τα επισκευάσω.

Άϊιώρατον μειδίαμα έπήνθησεν είς τά χαρίεντα 
χείλη τοΰ νεαρού πλάσματος, είπόν,τος.

— Μάλιστα, βεβαιότατα, θά σάς τά δώσω, έάν έλ
θετε νά μέ τά ζητήσετε· ύποσχεθήτε με δτι θά έλ
θετε.

Και τω παρουσίασε τήν διεύθυνσιν τής οικίας της· 
έπειτα, στραφεΐ'σα, ειπεν είς τήν φίλην της·

— Τώρα, ’Αθήνα, άς σπεύσωμεν πρός τδν πατέρα 
μου· ή εϊδησις αυτή θά τώ προξενήση μεγίστην χα
ράν . Θέλετε νά μέ δώσετε τήν χεΐρά σας, προσέ
θηκεν ή αύτή, τείνουσα τούς] μικρούς καί θελκτι
κούς της δακτύλους είς τδν Δαβίδ· δέν δύναμαι νά ευ
ρώ λόγους ικανούς, διά να σάς έκφράσω τήν δλην μου 
ευγνωμοσύνην.

Ο πτωχός γέρο-Δαβίδ δέν έγνώριζε πλέον ούτε 
που ητον, ούτε τι έπρεπε νά κάμη· έξέτεινε μετά 
συστολής τήν μελαψήν του χειρα καί ήγγισε τήν χα 
ριεσσαν και λευκήν, ψελλίζων είδος τι ευχαριστίας καί 
με χαμηλήν φωνήν, προσκυνών αύτήν πολλάκις. Ύπε- 
σχέθη νά ύπάγη τήν μεθαύριον είς τδν οικόν της, δ
ιηγούμενος άπδ τήν διεύθυνσιν, ήν έδωκεν εις αύτδν 
ή νεάνις. Ηκολούθησε διά τών βλεμμάτων τάς δύο 
κυρίας έν τή έδφ, καί δταν είσήλθεν είς τδ δωμάτιόν 
του, ειπεν είς εαυτόν·

— Φαίνεται δτι είναι άνθρωποι πλουσιώτατοι· έάν 
είχα πελάτας μου δλην τήν οίκογένειάν των, είμαι 
βέβαιος, δτι δέν θά μοϋ λείπεται πλέον έργασία, καί

θά είμαι αναπαυμένος διά τήν έπίλοιπον ζωήν μου . . 
ώ ι έ:

Ζωηρόν φώς έπλήρωσε τδ δωμάτιόν, καί ή φωνή 
τώ είπε-

—« Ενθυμήσου, Δαβίδ, δτι έάν εύρες φίλους καί 
προστατας, προέρχεται τούτο άπδ τάς πράξεις σου τάς 
καλάς· μή νομίσης δτι χωρίς νά κάμης τίποτε έγεινες 
άξιος αυτών. »

— ’Αλήθεια, άπεκρίνατο δ Δαβίδ είς εαυτόν "Η- 
ναψε δε τήν πίπαν του καί έκάθησεν ινα εύχαριστη- 
θή εις τάς ιδέας του, έπειδή δέν είχε πλέον παρά κα
λάς. Δέν ήσθάνετο πλέον ούδεμίαν πικρίαν, ώς ήσθά- 
νετο άκλοτε πολλακις· ήγάπα τήν διαμονήν του. Η 
νεάνις καί δ πατήρ της τώ έπρόσφερον μεγαλείτερον 
καί κομψοπρεπέστερον οίκημα άλλά τδ άπεποιήθη, 
έπειδή ήσθάνετο έπίσης στοργήν καί είς τούς γείτονας 
του, τούς είς τδν οίκον τοϋ Διονυσίου, καί δέν ήθελε νά 
τούς ά}.ήιη. 'Επρεπε νά σεβασθώσι τήν έπιθυμίαν του· 
άλλ’ έστειλαν καί έστρωσαν τούς τοίχους του μέ ω
ραίους καί ποικιλοχρόους χάρτινους τάπητας- έζωγρά- 
φησαν τήν δροφήν του, άνενέωσαν τά έπιπλά του, και 
έκάλυψαν μέ άνθη τδ βόθρον τοΰ μικρού του παρα
θύρου· έγεινεν ευτυχέστατος, δσάκις μάλιστα έ- 
συλλογίζετο δτι δ Θάλαμός του, δ τοσοΰτον μεταμορ
φωθείς έκεΐνος θάλαμος, ήτο διαμονή άξιο τέρα τής 
ο ύρ ανίας άκτίνος. Μολοντούτο δέν ειπεν ούβέ- 
ποτε ούδέν περί τής ιδέας ταύτης είς κανένα· τούτο 
ήτο τδ άπόκρυφον καί τδ μέγα μυστήριον τής ζωής του.

Ή ωραία νεάνις ήρχετο συχνά καί τδν έβλεπεν· έ- 
κάθητο πλησίον του, έρριπτε μετ’ άγαθότητος έπ’αυ- 
τοΰ τούς μεγάλους γαλανούς δφθαλμούς της, καί άνοί- 
γουσα. τήν παλαιόν έκείνην βίβλον, τώ άνεγίνωσκε 
χωρία τινά· μέ τήν γλυκείαν δέ φωνήν της τώ έξήγει 
τί έστί πίστις.

03τω παρήλθον τά τελευταία έτη τοϋ Δαβίδ Κούμ- 
6ου· εις την έσχατην του στιγμήν, φίλοι τού έκλεισαν 
τους δφθαλμούς· δ μικρός αύτοΰ θετός άνεψιδς καί οί 
καλοί οίκοδεσπόται του τδν ώδήγησαν είς τήν διαμο
νήν τής άναπαύσεως.

— Παράξενον, ειπεν ή Κ. Διονυσίου, εισερχόμενη 
είς τδν οικόν της, καί σπογγίζουσα έν δάκου, ό Δα
βίδ συνεχώς ώμίλει περί τοΰ ήλιου’ έφαίνετο δτι τδν 
ήγάπα πολύ· καί παρετηρήσατε χθες, δτι δ ήλιος 
έλαμπεν είς τδ πρόσωπον του, τήν στιγμήν καθ’ήν άπέ- 
θανε; Σήμερον άκόμη μία άκτίς ήλιακή έλαμψεν 
έπί τής νεκροθήκης του, δτε τδν κατέβαζαν είς τδν 
τάφον.

Π. Η.

Π ΓΛΑΥΞ ΤΟΥ ΚΕΡΒΕΓΚΑΡ
[Παράΰοσις zS>r ΐπποτιχωκ γρίνωκ.)

(Συνέχεια, ΐδε Φυλ. 81.)

Β’.Οχι μακράν τοΰ κοιμητηρίου τοΰ άγιου Ούβέρ- του, ΰψοΰτο τότε εις τούς πρόποδας λόφου τίνος, δ κομψός πύργος τοΰ Κερβεγκάρ, πρό μικρού κτισθείς κατά σχέδιον άραβικής αρχιτεκτονικής· ούδείς άγνοεϊ

λιος τις άπαίσιος ερχόμενος, άγνωστον πόθεν, έσπευδε νά καθίσμ έπί τών χαραδρών τών τειχών, καίήρ- χιζε κελάδημα γλυκύ καί μελαγχολικόν. "Οταν δέ οί πρόγονοι τοΰ παρόντος άρχοντος, ήθέλησαν νά οίκοδομήσωσι τόν πύργον, περί τοΰ δποίου ώμιλήσα- μεν, λέγεται ότι δέν έδυνήθησαν κατ’ ούδένα τρόπον ν’ άποδειώξωσι τόν άπαίσιον αίγωλιόν, όστις καθ’ έσπέρας επαναλάμβανε τό πένθιμον άσμα του. Βλέπων τοΰτο ·δ άρχων τοΰ Κερβεγκάρ (λέγουν οί ραψωδοί Βρεταννοί) τον άφησε τοΰ λοιποΰ ήσυχον, καί οί απόγονοί του τόν είσήγαγον είς τά παράσημά των, τά όποια είναι έζ άργύρου με τρεις αίγω-Ιιονς τής άμ
μον. Εν τούτοις ύπήρξεν έκ μέρους τοΰ πτηνοΰ τής νυκτός, επιμονή τοσοΰτον παράδοξος, ώστε αί πλέον αλλόκοτοι φήμαι διεσπάρησαν περί τούτου. Έφθασαν νά είπωσιν ότι δ αίγωλιός ουτος ήν δ προστάτης δαίμων τοΰ Κερβεγκάρ, καί ότι ή τύχη ’τούτων συνεδέετο μέ τήν έδικήν του διά τίνος μυστηριώδους συνθήκης* έσυμπέραναν λοιπόν ότι καθ’ ήν ημέραν ή γλαύξ δέν ήθελεν έπανέλθει πλέον, ή οικογένεια τοΰ Κερβεγκάρ έμελλε νά έκλειψη.Τήν έπαύριον τής σκηνής τήν όποιαν ανωτέρω διη- γήθημεν, ή Μαρία τοδ Κερβεγκάρ ίστατο |σύννους εις τό παράθυρόν της καί έραπτε περιεσκεμμένον βλέμμα έπί τοΰ ωραίου θεάματος, τό όποιον παρί- στατο ένώπιόν της καθ’ δλην τήν πρωινήν καλλονήν του. Ή ξανθή κόμη της περιβεβλημένη εις δίκτυον πεποικιλμένον μέ μαργαρίτας, έπιπτε βοστρυχώδης έπί τών κροτάφων της. Έφόρει μακράν κροκοτήν έσθήτα, κατά τόν συρμόν τής έποχής, τό δέ ανάστημά της περιέσφιγγε βραχύς επενδυτής, ένδεδυμένος πλουσίως έκ λευκοϊκτίδος.Ή Μαρία ήτο δεκατετραετής, ώραία δέ ώς άγγελος· ή καρδία της, ήτις ήρέμεε μέχρις έκείνου έντός τών ηδονικών όνειρόξεων τής παιδικής ηλικίας, έξύπνησε πρό μικροΰ. Πολύν χρόνον έζησε πλησίον τοΰ πα- τρόςτης, μή ζητοΰσα ποσώς νά μαντεύση διατί ήσθάνετο τήν καρδίαντης πάλλουσαν βιαιως, διατί ακούσια δάκρυα κατέβρεχον τούς δφθαλμούς της, διατί άόριστός τις άθυμία κατεΐχεν ένίοτε τήν διάνοιάν της ΰπό πικρίας καί μελαγχολίας. Άλλοτε, όταν αί ψυχικά! αύται άνησυχίαι τήν έκυρίευον, άνοίγουσαι υπό τά βήματά της άγνωστους οδούς, έσπευδε πρός τόν πατέρα της, τοΰ διηγείτο μέ απλότητα τάς βα- σάνους καί έπιθυμίας της, καί αμέσως ήντλει υπερφυσικήν τινα δύναμιν είς τούς γλυκείς καί σοβαρούς λόγους τοΰ γέροντος· τότε ή δεινή τρικυμία, ή εγειρόμενη είς τήν καρδίαν της ζατευνάζετο, ζαί εφευγεν ή άθυμία, άφίνουσα αύτήν αγνήν καί γαλήνιον πάλιν ώς παιδίον.Τήν ημέραν έτρεχε, παρακολουθούσα είς τάς έλι- κοειδεΐς περιστροφάς του, τδ μικρόν ποτάμιον τό κινούν τον έκ τοΰ πύργου έξαρτώμενον μύλον.. Έβάδι- ζεν εύθυμος, ζωηρά, ευτυχής, συλλέγουσα άνθη, διώ- κουσα τάς πεταλούδας, άκούουσα τό άσμα τών πτηνών, καί τήν φωνήν τών άγριων ζώων άν άπήντα καθ οδόν δυστυχή, ήνοιγεν άνευ δισταγμού τό χρυσοκέ*-

δτι τό είδος τοΰτο τής αρχιτεκτονικής είσήχθη ‘ΐζ τήν Γαλλίαν μετά τήν επιστροφήν τών σταυροφόρων. ’Από τής στιγμής ταύτης οί αρχιτέκτονες, τούς όποιους ό Λουδοβίκος Θ', έφιρε μεθ’ έαυτοΰ είς Συρίαν, διά νά δυνηθώσιν έπί τοϋ τόπου νά σπουδάσωσι τά πρι>»τότυπα τής σαρακινής αρχιτεκτονικής, παράτησαν τήν αμαθή καί δουλικήν άπομίμησιν τών ρωμαϊκών μνημείων. ’Από τήν διατομήν τοϋ ήμικυκλι- κοϋ θόλου *γενναται ή «ψις· τά παράθυρα καταβαι- νουσι πλησιέστερα εις τό έδαφος τής γης, καί άφίνον- τα τό τετράγωνον σχήμά των, γίνονται στρογγυλά μέ κομψούς γωνιώδεις βόλους. Οί βόλοι ουτοι έπι- κρατοΰσιν εις δλα τά κτίρια τοΰ 14 αίώνος· θέλετε τούς ίδει πανταχοΰ, τούς αναγνωρίσει μακρόδεν άπό τό Φιλάρεσκου καί γαρίεν σχήμά των, ποτέ μέν καλύπτοντας τό αύστηρόν περίγραμμα τών υψηλών παραθύρων τών εκκλησιών μας, πότε δ’ άναβαίνοντες, άπό όροφον εις όροφον έπί τών μικρών πύργων μας είς σχήυα άκρολυχνίου' ενταύθα εκτείνονται εκατέρωθεν τής πύλης τής εισόδου τών φευδαλικών πύργων, έκεΐ αναπαύονται ατάραχοι καί σκεπτικοί υπό τό άγιον βήμα τών ναών μας. Τό γωνιώδες εις τήν αρχιτεκτονικήν είναι τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν τοϋ ιπποτικοΰ τούτου αίώνος.‘Η οικία τοΰ άρχοντος τοΰ Κερβεγκάρ, δέν είχε μεγάλην ίκτασιν· δέν ήτο μέγαρον έξοχής, άλλ απλώς πύργος· δέν είχε γέφυραν, τήν όποιαν νάση- κώνωσι τδ εσπέρας μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου* φυλακή τις σπανίως έτίθετο ώς σκοπιωρός, έπί τής κορυφής τοΰ πυργιδίου’ διότι έν καιρω πολέμου δ πύργος ήτο πολύ μικρός διά νά χρησιμεύση ώς άσυλον είς τούς ύποτελεΐς τοϋ άρχοντος· ουτοι δέ δέν ήσαν ύπο- χρεωμένοι νά εργωνται νά φυλάττωσιν αύτόν. Αλλ δ άρχιτέκτων όστις ώκοδόμησε τόν πύργον, έφρόντισε νά τοϋ δώση κομψότητα μάλλον ή στερεότητα. Ούτως ό βλέπων τά εύθραυστα και λεπτά έκεϊνα σχήματα, τά λευκά εκείνα τείχη νά στρέφωνται εύκάμπτως, δια- γράφοντα έλλειψιν κύκλω τών υψηλών καί λεπτών πυργιδίων, ό βλέπων τά κυανά στεγάσματα νά όψοΰν ται ώς κυκλικοί κώνοι ύπεράνω τών δένδρων, τά όποια κ'αλυπτουσιν έν μέρει τήν κατοικίαν, ήθελεν έκλάβει αύτόν μακρόθεν ώς φωλαιάν πτηνών κρεμα- μένην έπί τών υψηλών κλάδων λεύκης τινός.Περί τοΰ πύργου τούτου, ώς περί όλων τών άλλων διηγοΰντο είς τόν τόπον μυστηριώδη τινα παράδοσιν.Καθ’ ήν εποχήν ό βασιλεύς Ώδρέν έδιοίκει τήν έ- παρχίαν τοϋ Γεδέλοο, άγιός τις άνθρωπος ήλθε νά κατοίκηση είς τόν τόπον, τόν όποιον κατεΐχεν το 1300 ό πύργος τοϋ Κερβεγκάρ- κτίσας έκεΐ ταπεινόν έρμητήριον, έζησε πολύν χρόνον όσίως καί άπέ- θανεν έν άγιότητι, θεραπεύων ένταυτω τάς σωματικός καί ψυχικάς νόσους. Τέλος μετά ζωήν πλήρη θαυμάτων καί εύλαβών έργων, τό μέν σώμα του κα- τέβη είς τόν τάφον, ή δέ ψυχή του ένεπαύθη έν κόλ- ποις ’Αβραάμ. ’Από τής έποχής ταύτης, ή κατοικία ήν δ άγιος άνθρωπος έκτισεν, έμεινεν έρημος, καί κατ’ ολίγον έριιπώθη. Μόνον δέ καθ’ εσπέρας, αίγω-



— 230 — 231 —τητον βαλάντιό* της, καί έρριπτε γενναίως μικρό» νόμισμα είς τόν δίσκον του επαίτου. Πολλάκις έπέστρε- φεν είς τόν πύργον άνευ δβολοΰ, καί όταν δ αρχών τοϋ Κερβεγκάρ, λαμβάνων ύφος έπιπληκτιχόν, τής έλεγε,— Μαρία, Μαρία! έκαμες πολλαΐς τρέλλαις . . .— Πάτερ μου, άπεκρίνετο ή κόρη μετ’ άρελείας, άπήντησα τόσους δυστυχείς!Καί δ πατήρ της τήν ένηγκαλίζετο’ ήτον υπερήφανος δε’ αύτήν, καί αυτή ευτυχής ενεκ αύτοΰ. Ουιω:, οτε ιππευουσα έπί τοΰ λευκού ίππου της, έπήγαινε πρός έπίσκεψίν τίνος τών πέριξ πύργων, έπρεπε τότε νά βλέπης πώς τά βλέμματα προσηλοΰντο έπ’ αύτής, και δποία πληθύς εύγνωμόνων εύφημιών ήχουετο περί αύτούς. Έριλοτιμοΰντο τίς αυτών νά ψάλλη τά ωραιότερα βρετανικά άσματα, τίς νά διηγηθή κατά τήν διάβασίν των τά περικλεέστερα ανδραγαθήματα τοΰ ιππότου αδελφού της, τοΰ τελευταίου διαδόχου τής οικογένειας τοϋ Κερβεγκάρ, οστις ύπεστήριζεν άξίως τήν τιμήν αύτής.Άλλάρεΰ! οί ευτυχείς ουτοι χρόνοι μετεβλήθη- σαν, αί ευτυχείς έκεΐναι ήμέοαι έρυγον χωρίς σχεδόν ν’ άρήσωσιν ίχνη είς την μνήμην της. Άκτίς έρωτος, πεσοΰσα εντός τής καρδίας της, ίφώτισε τάς άγ.νοτέρας πτυχάς αύτής, καί χωρίς νά ήξεύρη δια- τί, άπό τής στιγμής ταύτης τά πάντα έλαβον νέαν μορρήν περί αύτήν. ‘Ο πατήρ της έγεινε σκληρός καί ανυπόφορος, οί άποροι δυσειδείς καί απεχθείς, οί ^ύακες δέν ειχον πλέον τά κυανά καί υπόλευκα άνθη των, ή χρυσαλίς είχε χάσει τά ποικίλα χρώματά της, τά πτηνά τάς ωραίας των μελωδίας. Ή Μαρία έζη είς παντελή αδιαφορίαν πρός παν αντικείμενο»· διήγε τήν ήμέραν, καί τήν νύκτα αύτήν ρεμ- βάζουσα. Ήθελες τήν έκλάβει ώς έρημίτιδα άδιακό· πως βεβυθισμένην εις άσκητικάς θεωρίας. ‘Η επιστροφή μάλιστα τοΰ άδελροΰ της, τόν δποΐον έπε- ρίμενεν άλλοτε μέ τήν πεποίθησιν αγνής καρδίας, ήτον δι’ αύτήν άντικείμενον ταραχής καί φρίκης. ‘Η Μαρία έσυλλογίζετο όλα ταϋτα, καί ή καρδία της έ- πληροΰτο ανησυχιών. Πολλάκις δάκρυα έρρεον σιω- πηλώς έκ τών οφθαλμών της καί έστε'γνωναν έπί τής θερμής παρειάς της, χωρίς νά συλλογισθή νά τό σπογγίση· άλλοτε στεναγμός άπεσπατο άπό τό ς-ή- θός της, χωρίς νά συλλογισθή νά τόν κράτηση" έπε- θύμει ν’ άποχωρισθή τής ζωής, άν ήδύνατο διά τίνος αύθορμήτου άποτελέσματος τής θελήσεώς της· καί μ όλα ταΰτα ήγάπα τήν ζωήν, καί πολλάκις ήδό- τατοι διαλογισμοί ήοχοντο νά φέρωσιν αναψυχή» είς τήν πεφλογισμένην καρδίαν της. Τόνε ή προσφιλέστατη μορφή τοϋ ‘Ροβε'ρτου έκαμπτε γόνυ πρό τών ποδών της, αυτή δέ πεοιπτυσσουσα με τούς βραχίονάς της τόν τράχηλον τοΰ μνηστοΰ τής καρδίας της, έζήτει ουτω νά έπιβάλλη σιωπήν είς τούς έλέγχους τής συ- νειδήσιως, οίτινες άνεβόων εις τά βάθη τής καρδίας της. ‘Ο ‘Ροβέρτος καί απών, τή έλεγε χαμη- λοφώνως τρυφερωτάτους λόγους, οίτινες τήν έκα- μον ν’ άνασκιρτα' τόν έβλεπε, καί έφριττε μάλιστα, 

επειδή ήσθάνετο ότι ώς νά έδε'χετο έπί τοΰ μετώπου της τόν ασπασμόν του.Μ δλην τήν ηδονήν, ήν έπροξένουν είς αύτήν τά ό- νειροπωλήματα τής φαντασίας της, ή Μαρία παρε- τήρησεν όμως προσκυνητήν τινά, όστις στηριζόμε- νος είς τήν οδοιπορικήν του ράβδον, κατέβη ήδη έκ τοΰ Αάνερ, καί διετίθετο νά λάβη τήν μικραν ά- τραπό» τήν φέρουσαν είς τόν πύργον τοΰ Κερβεγκάρ. Έ» τούτοις πριν ή είσέλθη είς τό μικρόν μονοπάτιο», ό ίππότης έκάθησεν παρά τήν οδόν καί έφάνη στιγμήν τινα διστάζων, ώς πρός τήν άπόφασιν τήν όποιαν έμελλε νά λάβη. Κατά πρώτον έστήριξε τήν κεφαλήν του έπί τών χειρών του, ώς διά νά κρατήση διαλογισμόν τινα, φοβούμενος μή τώ διαφύγη, ειτα τι- νάσσων διά κινήματος ύψηλόφρονος καί ύπερηφάνου τήν μακράν καί μέλαιναν κόμην του, ρίπτων μακράν τό ένδυμα τοΰ προσκυνητοΰ, τό όποιον τόν διεκά- λυπτε, ήγέρθη ΰπερηφάνως καί έφανη μέ πλήρη πανοπλίαν ιππότου, λαμπράν καί σπινθηροβολούσαν είς τόν ήλιον. Έφερον άκόμη τότε τόν άλυσσιδωτόν θώρακα, είδος χιτώνος συντεθειμένου ύπό σιδηρών άλ- ληλένδέτων κρίκων τοΰ αύτοΰ είδους· θώραξ περιεκά- λυπτε τούς μηρούς, τά σκέλη καί τούς πόδας του’ τέλος έφερε δαλματικόν ή χλαμύδα έκ σηρικοΰ, επί τής όποιας έφαίνοντο τά οικόσημα τής οικογένειας τοΰ Κερβεγκάρ.’Αμα έβεβαιώθη, ότι τίποτε δέ» έλειπεν άπό τήν ενδυμασίαν του, έλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ πύργου μέ ταχύτητα, ήτις έδείκνυεν άρκούντως τήν έπιθυμίαν του νά φθάση είς τό κατώφλιον αύτής, καί έκρουσε πάραντα τήν θυραν, τήν όποιαν δέν έβράδυνον νά τω άνοίξωσι.Τωόντι, πάντες ήσαν είς κίνησιν έν τώ πύργω. ‘Οπλοφόρος τις, τεθειμένος ώς σκοπός είς τό δώμα τοϋ πύργου, έξεπλάγη είς άχρον διά τήν μεταμόρφωσιν τοΰ προσκυνητοΰ, καί έσπευσε νά είδοποιήση περί τούτου τόν άρχοντα τοΰ Κερβεγκάρ. Ουτος δέ έπήγε μετά σπουδής είς συνάντησιν τοΰ ιππότου, διά νά προσφέρη είς αύτόν φιλοξενίαν τήν τόσον θρησκευ- τ.κώς τηρούμενη» παρά τοΐς Βρετανοις.— Ουγκε! άνέκραξεν παρατηρών τόν ιππότην.— Πάττρ μου, άπεκρίθη οΰτος.Άμφότεροι έμειναν στιγμάς τινας σιωπηλοί είς τάς άγκάλας ό είς τοΰ άλλου.‘Οδήγησαν τόν Ουγκον τοΰ Κερβεγκάρ τίς τήν αίθουσαν τής υποδοχής, καί ήδη δ πατήρ του τώ άπέ- τείνε διαφόρους ερωτήσεις ώς πρός τό ταξείδιόν του είς τά ‘Ιεροσόλυμα, καί τούς αγώνας τών άνδρείων ιπποτών, τών όποιων ή φήμη είχεν ήδη διαθρυλλήσει τ’ άνδραγαθήματα, ότε ό Οδγκος,έπιβάλλων σιωπήν είς τόν πατέρα του διά νεύματος πλήοους άξιοπρε- πει'ας,— Πάτερ μου, είπε, σοβαρότεροι διαλογισμοί μ’ έπασχολοΰσι τήν στιγμήν ταότην. Πρέπει νά δίακόψω τήν χαράν, ήν αισθάνομαι βλέπων σε, διότι είναι άπαραίτητον νά συνδιαλεχθώ μετά τής Μαρίας. Ελπίζω ότι θέλεις δώσει τήν συγκατάθεσίν 

σου είς τήν συνδιάλεξίν μσς, όταν μάθης ότι έκ ταύ
της έξαρταται ή τιμή τής οικογένειας μας.

— Τί σημαίνει τούτο ; ήρώτησεν ό άρχων τοϋ Κερ
βεγκάρ, καί τί κακόν μάς έπαπειλεΐ;... ή Μαρία !...

— ‘Η Μαρία, διέκοψεν δ Ιππότης, ή Μαρία είναι 
κόρη, τούλάχιστον ουτω πιστεύω, ήτις δέν θέλει πο
τέ προστρίψει κηλίδα είς τά ένδοξα παράσημα τά 
όποια μάς άφησες άθικτα· άλλά μή μέ έρωτας περισ 
σότερον πάτερ μου’ άρχει νά μάθης ότι ή συνομι
λία αΰτη είναι άπαραίτητος, καί ή άπαίτησίς μου εύ
λογος καί δίκαια.

Άμα ή Μαρία είδε πανοπλίαν στίλβουσαν υπό τόν 
μανδύαν τοϋ προσκηνητοΰ, αμα παρετήρησε τήν βο- 
στρυχώδη κόμην του διεσπαρμένην υπό τόν πλατύν 
πίλον του, έκ προαισθήματος τινός σπανίως άπατών- 
τος τάς γυναίκας, έμάντευσεν ότι ουτος έπρεπε νά ή- 
ναΐ ό υιός τοϋ Κερβεγκάρ, δ αδελφός της, τοϋ όποιου 
τήν έπιστροφήν τοσοϋτον έφοβεΐτο. Τά έπί τοϋ μ.ανδύου 
του παράσημα, μετέβαλον πάραυτα τήν αμφιβολίαν είς 
βεβαιότητα, καί κυριευθεΐσα ύπό ύπερβολικοΰ φόβου, ε- 
τρεμεν ώς νά προέβλεπε τήν προσέγγισιν άναποφεύ- 
κτου κινδύνου. "Οθεν ήρχισε μετά θαρμοτάτων δεήσεων 
νά έπικαλεΐται τόν Ύψιστον διά ν’ άποσύρη άπ’ αυτής 
τήν δυστυχίαν, τήν μέλλουσαν νά έπιπέση κατά τής 
κεφαλής τη:. Η ιδέα τό νά ριφθή κατ’ έμπροσθεν τής 
δυστυχίας δέν τής ήλθε ποσώς, καί έμεινεν είς παντε
λή άμηχανίαν ώς έκ τοΰ άπροσδοκήτου τοϋ συμβάντος. 
Άνευ απελπισίας* σχεδόν άνευ λύπης, έφαίνετο ύπο- 
κύπτουσα πρότερον είς ο,τι έμελλε νά έπέλθη, περι- 
μένουσα μέ φαινομένην γαλήνην τόν κεραυνόν νά διά
σχιση τά νέφη· καί δτε δ Ουγκος είσήλθεν είς τόν 
θάλαμόν της, χονιορτώδης έκ τής δδοιπορίας, ένδεδυ- 
μένος τήν πανοπλίαν του, καί κρότων τό ξίφος το», 
αυτή ένόμισεν οτι άναγινώσχει είς τά ο'μματά του τήν 
αύστηράν καταδίκην, ήν έμελλε νά προφέρη· τό κατ’ 
αύτήν, ήτο φανερόν οτι δ Ουγκος έγνώριζε τά πάντα, 
και επομένως ή άπώλειά της ήτο βέβαια.

— Μαρία, λέγει δ Ουγκος πλησιάζων και τείνων 
τήν χείρα πρός αύτήν, Μαρία, θά σ’ έπιπλήξω, τέκνον 
μου. ’Ερχόμενος πρό τών παραθύρων τοϋ Κερβεγκάρ, 
ήλπιζα οτι τό πρώτον άτομον τό όποιον ήθελον άν- 
τιβλέψει θά ήσο συ· άλλ’ ιδού, άναγκάζομαι νά έλθω 
έγώ είς άναζήτησίν σου μέχρι τοϋ δωματίου σου, ώ 
Μαρία .' έπρεπε λοιπόν κατ’ αύτον τόν τρόπον νά έ- 
πανιδώμεν άλλήλους.

Ή Μαρία δέν τοϋ άπεκρίθη· άλλ’ έδραμε νά βιφθή 
είς τάς άγκάλας του, καί νά κρύψη τά δάχρυά της 
έπί τοϋ στήθους του.

— Άκουσέ με, Μαρία, λέγει τότε δ Ουγκος μέ 
φωνήν τεταραγμένην, καί άν δυνασαι άτοκρίσου με, 
μέ τήν έμπιστοσύνην έκείνην τήν όποιαν πρέπει νά 
έχη ή άδελφή πρός τόν άδελφόν.

‘Η Μαρία έγεινε κάτωχρος, καί ήλθε νά καθήση 
πλησίον τοΰ παραθύρου· δ Ουγκος τήν ήκολοόθησεν, 
έχάθησε καί αυτός πλησίον της.

— Τήν προλαβοΰσαν νύκτα, έπανελαβεν ουτος, ή 
μην είς Αάνερ, είς τό έργαστήριον τοϋ Κέδρου· έκεΐ 
ήτο πλήθος χωρικών, ιδιωτών καί εύγενών. Τότε δ 
οίνοπώλης μάς έδιηγήθη τήν πλέον έλλόκοτον ιστο
ρίαν, ήν ποτέ ήκουσα, καί τήν όποιαν, όμολογώ, δέν 
πιστεύω- θέλεις νά τήν άκούσης, Μαρία;

— Λέγε Ούγκε, ειπεν ή Μαρία.
— Τοΰτο συνέβη, έξηκολούθησεν δ ιππότης πρό 

τριών ήμερων κατά βροχερόν καί μελαγχολικήν νύκτα, 
είς τό μικρόν κοιμητήριον τοϋ Άγιου Ουβέρτου .... 
ήτον ....

— Μεσονύκτιον, λέγει ή Μαρία.
— ’Αληθώς ήτο μεσονύκτιον .... Μήπως κατά τύ

χην έμαθες τήν ιστορίαν ταύτην καί σύ, Μαρία ;
— Έγώ .'
— "Οχι, άπεκρίθη δ Ουγκος μέ σκωπτικόν ύφος, 

δέν δύνασαι νά τήν γνωρίζης, σύ Μαρία, ή τόσον νέα, 
τόσον ώραία, τόσον άθώα, τόσον αγνή, όχι, δέν δύνα
σαι νά τήν γνωριζης- ή ιδέα μόνη τοιαύτης βεβήλου 
πράξεως, ήθελε μολύνει τήν μνήμην σου, δέν είναι 
αληθές ;

— Πόσον είσαι σκληρός, άνέκραξεν ή Μαρία όλο- 
φυρομένη.

— Σκληρός.' άπεκρίθη δ Ουγκος, βστις συνεκινήθη 
είς τήν λύπην τής άδελφής του- σκληρός .' ώ Μαρία.'.. 
Άλλά δέν έσυλλογίσθης οτι ή τιμή τοϋ δνόματος τοΰ 
Κερβεγκάρ δέν σέ ανήκει, ώστε νά τήν καταπατήσης 
ούτως έξ οικίας θελήσεως, καί οτι μακρά σειρά ένδό- 
ξων προγόνων θά σέ ζητήσει ποτέ λόγον τής διαγω
γής σου. Δέν έσκέφθης, Μαρία, οτε, περιβεβλημένη 
ύπό μυστηρίου, άνεχώρησας έκ τοΰ Πύργου διά νά 
σπεύσης είς τήν συνέντευξιν ταύτην, οτι άφινες όπι
σθεν σου τόν γηραιόν πατέρα μας, Μαρία, τόν δποΐον 
μόνη ή ιδέα τοιαύτης ατιμίας θέλει θανατώσει ; Δέν 
έσυλλογίσθης, τέλος, οτε έν μέσω τής νυκτός, ή αι
σχύνη ήθελεν παρακολουθεί τά βήματά σου, φέρουσα 
μεθ’ έαυτής τήν άναιδή συκοφαντίαν, ήτις θά διασχί
σει τήν έσθήτά σου, πριν ή χειρ τοΰ έραστοΰ σου τήν 
μολύνει, ώ άφρων κόρη

— Ουγκε.’ έψιθύρησεν ή Μαρία, καί ένώσασα τάς 
χεΐρας, και ώς είς δέησιν γονυπετήσασα ενώπιον τοϋ 
άδελφοΰ της, Ουγκε, συγχώρησέ με.

Ό ιππότης έλαβε τάς χεΐρας της μέ συγκίνησιν, 
καί σύρων αύτήν έλαφρά πλησίον του.

— Μαρία, τής είπε, καλή μου Μαρία, ήξεύρεις 
πόσον σέ αγαπώ, καί ήθελα θυσιάσει τήν δόξαν τήν 
όποιαν έλπίζω είς τόν κόσμον τοΰτον μάλλον, παρά 
νά ύποφέρω νά μείνω απαθής μάρτυς τής λύπης σου· 
8λα δύνανται νά έπανορθωθώσι.

— Τί πρέπει λοιπόν νά κάμωμεν ; λέγει ή Μα
ρία.

— Είδες πολλάκις τόν άνθρωπον τοΰτον μόνον ;
— Δΐς μόνον.
— Εϊς τό κοιμητήριον τοΰ άγιου Ουβέρτου ;
— Μάλιστα.
— Είναι νέος ;
— Τριακοντούτης.
— Ίππότης ;
— Ώ ! ναι, άνδρειος καί εύγενής Ιππότης,
— Πώς ονομάζεται;
•— Ήξεύρω οτι Ονομάζεται ‘Ροβέρτος· δέν ήκου

σα νά τοΰ δίδουν άλλο όνομα.
— Δέν φέρει συνήθως τόν λευκόν μανδύαν, και τό 

χρυσοΰν παράσημον τοϋ τάγματος τών Ναϊτών ;
— Δέν τό ήξφύρω.
— "Οτε ήρχετο είς τό κοιμητήριον τοϋ άγιου Ού- 

βέρτου, δέν είχεν είς τήν συνοδίαν του τρεις δούλους 
ένδεδυμένους κατά τήν άνατολικήν ένδόμασίαν;

— Ποτέ δέν τούς είδον.
— Άν ήναι ναίτης, έξηκολούθησεν δ Οδγκος, δ- 

μιλών καθ’ εαυτόν, ή συνελήφθη ήδη, ή κρύπτεται 
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είς τά περίχωρα, θά υπάγω είς Βρελεβενέζ καί θά τό 
μάθω.

— Ποιον σκοπόν έχεις ; ήρώτησε δειλώς ή Μαρία.
— Μή φοβείσαι τίποτε, άπεκρίθη ό Ούγκος· άν 

ήναι είς τήν εξουσίαν μου νά τδν σώσω, θά τδν σώσω- 
άλλά διά νά παρασχευασθώμεν άξίως είς τδ έργον 
τοΰτο, άς ύπάγωμεν άμφότεροι νά παρακαλέσωμεν τδν 
θεδν νά μας προστατευση .... δ πατήρ μας περιμέ
νει είς τήν εκκλησίαν.

•— Είς τήν ΈκκλησίανΙ άνέκραξεν ή Μαρία, πε- 
φοβισμένη.

Καί έπεσεν έκτδς έαυτής είς τούς πόδας τοϋ αδελ
φού της.

‘Ο φόβος οδτος τής Μαρίας χρήζει έξηγήσεως. Ίδου 
τ! συνέδει πριν τής έλεύσεως τοΰ άδελφοΰ της.

Πρδς τάς δυο ώρας τής πρωίας, τδ άτυχες κοράσιον 
δέν είχεν άκόμη άποκοιμηθή . .. Έσυλλογίζετο τήν 
μητέρα της έποπτεδουσαν αύτήν έκ τοΰ ούρανοϋ, τδν 
‘Ροβέρτον, « δστις ίσως συνελήφθη ώς ναίτης, έδικάσθη, 
κατεδικάσθη, έθανατ ...» καί οί συλλογισμοί της δια
δεχόμενοι άλλήλους, όρμητικοι, ζοφώδεις, τρομεροί, 
διετάρασσον τήν καρδίαν της καί τδ λογικόν της . . . 
διά νά σωθή δ 'Ροβέρτος είσέδυσε διά νυκτδς είς 
τδν πύργον, παρίστη είς τήν Μαρίαν, ζητών παρ 
αύτής τήν σωτηρίαν του, μεχρισοΰ προετοιμάση τά 
τής φυγής του, και αύτή όλη έντρομος καί οίκτείρμων 
ώδήγησεν αύτδν είς τδ παρεκκλήσιον τοΰ πύργου.

"Οτε δ Ούγκος είδε τήν άδελφήν του γονυπετοΰσαν 
ένώπιον του, συνέλαβεν υποψίαν, καί έδραμε πρδς τήν 
θύραν, ήτις άτδ τδν θάλαμον τής Μαρίας έφερε διά 
τοϋ διαδρόμου, μέχρι τής έκκλησίας. Ή Μαρία έμάν- 
τευσε τδν σκοπόν του, καί άντλήσασα είς τδν έρω
τά της ύπεράνθρωπον γενναιοψυχίαν καί δύναμιν, έ- 
τέθη μεταξύ τής θύρας καί τοΰ άδελφοΰ της.

— Ούγκε, τω λέγει, Ούγκε, Θεέ μου 1 θέλεις νά 
μέ κάμης ν’ άποθάνω ; .. .

— Είναι λοιπόν έκεϊ; άνέκραξεν δ Ούγκος, δει- 
κνύων πρδς τδν διάδρομον.

Ή Μαρία έκαμε καταφατικόν νεΰμα.
— Ώ Μαρία ! Μαρία I
— Ούγκε, έπανέλαβεν αυτή, άν ήξευρες πόσον τδν 

άγαπώ ! θεέ μου ! στάσου . . . Μήν άνακινής ουτω 
τδ ξίφος σου, άφησέ με νά σέ δμιλήσω ... μή μέ 
τρομάζης μέ τδ άγριον βλέμμα σου ... .
’ Ακούσε με I Δέν είμαι πλέον άδελφή σου, Ούγκε; θά 
κάμω δ,τι θέλεις· δέν έχω τήν δύναμιν νά σέ άντι- 
σταθώ. Δύνασαι νά συντρίψης τήν θύραν ταύτην . . . 
δύνασαι νά έμβης είς τήν ’Εκκλησίαν, άλλά πριν εί- 
σέλθης είς αύτήν, ώ! φόνευσέ με, Ούγκε 1 Τουλάχι
στον άς μή παρασταθώ είς τδν φόνον, τδν δποϊον μέλ
λεις νά έκτελέσης.

Καί έπειδή τδν έβλεπε διστάζοντα . ..
— Ούγκε, έξηκολούθησεν αυτή άκτινοβολοΰσα ύπδ 

έλπίδοτ, μέ δακρύβρεκτον πρόσωπόν, Ούγκε ... α
κούσε με! . . . Τήν νύκτα ταύτην, θ’ άναχωρήσεί, θ’ ά- 
φήσει τδν πύργον, θ’ άπομακρυνθή διά παντός . . . τδ 
θέλεις ; Έγώ δέν θέλω τδν ίδει πλέον, θ’ άναχωρή- 
σω καί έγώ έκ τοΰ πύργου, θά μέ δδηγήσεις είς κά- 
νέν μοναστήριον, δποιονδήποτε, φθάνει νά μένω έκεϊ 
μέ τήν λύπην μου, καί νά δύναμαι νά παρακαλώ ύ ■ 
πέρ τοϋ πατρός μου καί σοΰ. Είπέ! Ούγκε, τδ θέλεις ;

‘Η Μαρία δέν έδυνήθη νά ειπη περισσότερα, έπειδή, 
«φνης, ή θύρα, ή άντίθετος πρδς τήν δποίαν συνέβαι- 

νον ταΰτα, ηνεωχθη βραδέως, κα! τδ αυστηρόν πρό- 
σωπον , τοΰ άρχοντος τοΰ Κερβεγκάρ, διεγράφη είς 
τήν σκιάν.

, Ούγκε, λεγει οδτος με φωνήν σοβαρόν καί έ- 
πισημον· λαμβάνων τδ ξίφος τοΰ ιππότου, άνέλαβες 

τήν ίεράν ύποχρέωοιν νά υπερασπίζεσαι τήν 
τιμήν τής οικογένειας σου, καί νά μή στέρξης ποτέ ώ
στε άτιν-ος χειρ νά προστίψη είς αύτήν κηλίδα . . . 
Η περιωρισμένη |μνήμην έχεις, ίππδτα, ή ψυχήν ά- 

νανδρον.
Πατερ μου. έφώνησεν δ Ούγκος διακόπτων αύ

τδν, είμαι άξιος νά φέρω τδ όνομα τών Κερβεγκάρ 
και να υπερασπίζωμαι τήν τιμήν των, καί δστις αμ
φιβάλλει ....

' — Τπαγε λοιπόν εις τήν έκκλησίαν, άπεκρίθη δ 
γέρων κόμης, διακόπτων τδν υιόν του, έκεϊ θέλεις ευρε’ 
άνθρωπον, δστις έχει ισχυρούς λόγους ν’ άμφιβάλλη

Ο,τι ώμίλησαν οί δύο ίππόται είς τήν έκκλησίαν, 
ουδείς το ήξευρει, άλλ δ,τι συνέβη τήν αύτήν έσπέραν, 
τοΰτο δυνάμεθα νά διηγηθώμεν, έπειδή είναι πολύ 
γνωστόν είς τδν τόπον.

Τδ μεσονύκτιον έσήμανε· πας κρότος κατέπαυσε, 
καί έφαίνετο καθεύδων πέριξ· δέν ήκουες πλέον, 
είμή τδν συγκεχυμένον καί άκατάσχετον θόρυβον τδν 
δποϊον ήθελες έκλάβει ώς τήν αναπνοήν τής νυκτδς· 
έκάστη κροΰσις τής ώρας συνωδεύετο άπδ τήν θρηνώδη 
και πένθιμον φωνήν τής γλαυκός.

Αίφνης, ή θύρα τοΰ πύργου έστράφη περί τούς στρό- 
φιγγάς της, και ιππότης τις μέ πλήρη πανοπλίαν, 
έξήλθεν άπδ τδν πύργον τοΰ Κερβεγκάρ, και κατέβη 
τδ μονοπάτιον, τδ πρδς τδ κοιμητήριον άγον. ’Ολέ
θρια έπασχόληστς άπερρόφα έναργώς πάντας τούς 
διαλογισμούς του, έπειδή ή κεφαλή του έκλινεν έπ! 
τοΰ περιλαίμιου του, οί βραχίονές του έκρέμαντο έπί 
τών πλευρών του. και τδ βραδύ καί μεμετρημέ- 
νον βήμα του άπεκάλυπτε ψυχήν πλήρη άναποφασί- 
στων σκοπών καί δεινών προαισθημάτων. Τέλος έφθα- 
σεν είς τδ κοιμητήριον. Και έκεϊ τά πάντα ήρέμουν δ 
Κέρδος μόνος, έστηριγμένος έπί τής σκαπάνης του, 
είς τδ χείλος ένδς τάφου προσφάτως άνοιχθέντος, έ
φαίνετο έμποδίζων τήν είσοδον είς τούς περιέργους 
διαδάτας.

Ό ιππότης ήρχισε νά βαδίζη μεγάλοις βήμασιν 
άναμέσον τών δενδροστοιχιών· ήμισεία ώρα παρήλθεν 
ουτω, καί ήδη ήρχισε νά κατέχεται ύπδ άνυπομονη- 
σίας, ότε δεύτερός τις ιππότης- ένεφανίσθη.

Ούτος ήτον δ Ροβέρτος.
— Ιδού ήλθα, είπεν είς τδν Ούγκον, άμα τδν πα- 

ρετήρησε σ’ έκαμα νά μέ περιμένης, άλλά μέ έχρει- 
άζοντο τοσαΰται προφυλάξεις ....

— ’Ας ίδωμεν άπεκρίθη δ Ούγκος, άς σπεύσωμεν, 
κύριε.

— Τδ θέλεις λοιπόν ; ήρώτησεν δ 'Ροβέρτος μέ 
άπελπιστικδν τόνον φωνής ;

•— Ακούεις άν τδ θέλω / άπεκρίθη δ Ούγκος.
Έπειτα, μετά στιγμήν, έπανέλαβεν
— Άκουσόν με, ίππότα· ίσως άργότερα γείνη έ

ρευνα ώς πρδς τάς συνέπειας τής θανατηφόρου ταύτης 
μονομαχίας, καί άναζήτησις τοϋ φονέως τοϋ θύματος, 
τδ δποϊον θέλει ΰποκύψει· διά τοΰτο έζήτησα τδν 
Κέρρον.

— Έπί τίνι σκοπώ; άνέκραξεν ό 'Ροβέρτος;

‘Ο Ούγκος τδν έ'λαβεν άπδ τήν χεϊρα καί τδν ωδή- ' 
•γησεν είς τδν άρτι άνεωγμένον τάφον, είπών·

— ’Ιδού ένας τάφος, ‘Ιπποτα, ή ειμαρμένη θέλει 
καταβιβάσει έκεϊ μετ’ όλίγον, έκεΐνον τοΰ όποιου ήλθεν 
ή ώρα.

Ό ‘Ροβέρτος άνεσκίρτησεν άκουσίως· ή διάνο.ά του 
έθορυβήθη πρδς ς-ιγμήν ένώπιον τής πραγματικότητος 
ταύτης, ήτις τώ ένεφανίζετο ύπδ τήν άπαίσιον οψιν 
τάφου νεωστί άνοιχθέντος Νά ήναι τις πλήρης ζωής, 
πλήρης χαράς, πλήρης έρωτος, καϊ νά έλθη νά συγ- 
αρουσθή πρδς ένα τάφον.' Νά έχη τις είς τήν καρ
δίαν, δση δύναται νά πληρώση αύτήν, ιδανικήν εύ
τυχίαν, νά φθάση τις μέχρι τοϋ τριακοστοΰ έτους τής 
ήλικίας του, χωρίς νά προσκόψη, καί νά έλθη νά βυ- 
θισθή είς ένα τάφον, τήν νύκτα, μακράν όλων τών 
δμμάτων, άνευ ούδεμιάς λέξεως πόθου καί στοργής,τήν 
οποίαν νά φέρη μεθ’ έαυτοΰ είς τδν άλλον κόσμον. "Ολα 
ταΰτα έτρόμαζον τδν 'Ροβέρτον, κα! παρ’ όλίγον ν’ ά- 
ποποιηθή τήν μονομαχίαν. Άλλά τδ ύπερήφανον αύτοΰ 
καί ή αλαζονεία του ΰπερίσχυοαν πάραυτα, καί έσειρε 
τδ ξίφος του μετ’ άπελπισίας αμα καί λύσσης.

Έν τούτοις δ άρχων τοΰ Κερβεγκάρ και ή θυγά- 
τηρ του, συνωδευμενοι ύπό τινων δπλοφόρων, έπροχώ- 
ρουν βραδέως έφιπποι πρδς τήν όδδν τοΰ Λάνερ. ‘Ο 
γέρων έπειράτο νά κρύψη τήν ταραχήν του ύπδ έξωτε- 
ρικόντι αύστηρδν καί όργίλον άλλ’άπδ καιρόν είς και
ρόν, στεναγμός ύπεξέφευγε τοΰ στήθους του Ή δυστυ
χής Μαρία δέν έτόλμα νά κλαόση ένώπιον τοΰ πατρός 
της, καί άπέπνιγε τούς λιγμούς της ύπδ τδ κάλυμμα 
τδ έπί τοΰ ώραίου προσώπου της.

Έφθασαν ουτω παρά τήν έκκλησίαν τοϋ άγιου Ού - 
βέρτου.

Ήκούετο τότε αρκετά εύκρινώς ή φωνή τών δύο άν- 
τιπάλων, καί ή Μαρία άναγνωριζουσα τήν τοΰ 'Ροβέρ
του, όλίγον έλλειψε νά λειποθυμήση, καί έσταμάτησε 
τδν ίππον της.

Ό πατήρ τήν έπλησίασε μετά τρυφερότητος· αΰτη 
έπίστευσεν δτι συνεκινήθη τέλος, καί

__ _ Πάτερ μου, τώ είπε μετά ζωηρότητος, δ,τι καί 
άν κόμης, δέν θά προχωρήσω περισσότερον.

___ 'Ησύχασε, κόρη μου, άπεκρίθη μέ γλυκύτητα δ 
άρχων τοΰ Κερβεγκάρ· έπειδή τδ έπιθυμεϊς, άς σταμα- 
τήσωμεν μίαν στιγμήν.

—‘Δέν άκούεις, πάτερ μου ; έπανέλαβεν ή Μαρία, 

^’'ο'γέρων έρβίγησεν, άλλά δέν άπεκρίθη.

__  Μονομαχούν, έξηκολούθησεν ή Μαρία, μονομα
χούν καί δέν πηγαίνεις να τους διαχωρισης*! .... 
Θεέ μου ! δέν συλλογίζεσαι λοιπόν I Είναι ό Ούγκος, ό 
υιός σου, ό τελευταίος άπόγονος τοΰ Κερβεγκάρ . . . 
θέλεις λοιπόν νά έκλειψη ή δόξα τής οικογένειας μας I 
... Πάτερ μου, άφησέ με νά ύπάγω·—στάσου, θά μέά- 
κούσωσιν, έμέ. Ό 'Ροβέρτος θά άκούση τήν φωνήν μου, 
πίστευσέ με —θά βιφθώ έν μέσω τών δύο· δέν θά φο- 
νεύση έμέ, άλλά θά φονεόση τδν Ούγκον ! . . . Καλέ 
μου πάτερ, έννοεϊς ... τδν Ούγκον I . . .

'Ο κόμης έκλονίσθη πρδς στιγμήν άπδ τάς παρα
κλήσεις τής Μαρίας, καί άναμφιβόλως, ήθελε στείλει 
άμέσως νά διαχωρίσουν τούς πολεμιστάς, δτε φωνή 
γοερά ήκούσθη έκ τοΰ πλησίον μικροΰ δάσους.

Πάντες έσίώπησαν, συγχρόνως δέ ώφθη πετώσα ύ- 
(Ί ΟΜ. Δ'. Φυλλάδ. 82 )

περάνω τοΰ κοιμητηρίου ή γλαυξ, ήτις πρδ μικρού έγ- 
κατέλιπε διά παντδς τδν πύργον τοΰ Κερβεγκάρ.

Ό γέρων κόμης ολίγον έπέζησε μετά τδν θάνατον 
τοϋ υιοϋ του.

Ή Μαρία υπήγε νά τελειώση τάς ήμέρας της είς 
μοναστήριον, καί δέν ήκούσθη πλέον νά γίνεται λόγος 
περί τοΰ Ιππότου 'Ροβέρτου· —φρονοΰσι δέ γενικώς ότι 
διέφυγε τήν τιμωρίαν τών ναϊτών.

Ό δέ ’Ιωάννης Κέβρος, δν δ 'Ροβέρτος έγνώρι- 
σεν είς τήν Παλαιστίνη··, έπειδή έγεινε γνωστόν 
ακολούθως, δτε έπλούτισε τυμβορβυχών καί άπογυμνό- 
νων τούς νεκρούς, ύπεχρεώθη νά έγκαταλείψη τδν το- 
πον, καί νά ύπάγη νά έξασκήση άλλαχοΰ τήν βιομη
χανίαν του.

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Ο ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ.

Ό ‘Ρινόκερως, έπίσης καθώς καί ό έλέφας καί δ 
ιπποπόταμος, είναι σύνδεσμό; τις, συναπτών τήν 
πλάσιν, τής δποίας άποτελοΰμεν μέρος, μέ άλλας 
πλάσεις , αιτινες προηγήθησαν ήμών κατά τήν 
χρονολογικήν σειράν άνακαλεϊ δέ τήν έποχήν τών 
παχύδερμων, τών δποίων τά πολυάριθμα λείψανα 
πληροϋσι τά λατομεϊά μας. Φαίνεται δέ ότι ή φύσις 
διατηρούσα μέχρι τών ήμερών μας τινάς τών κο
λοσσών τούτων, καθόλην τήν έντέλειαν τής φυ- 
σεώς των, ήθελε ν’ απόδειξη δτι τά μέσα της ουδέ
ποτε εξαντλούνται, δτι ή γονιμότης της ήδύνατο νά 
ήναι ή αύτή, καί δτι άν εις τά παρόντα πλάσμα
τα ύαυμάζωμεν πλειοτέραν τήν έντέλειαν είς τάς 
λεπτομέρειας, πλειοτέραν άνάπτυξιν είς τάς διανοη
τικός δυνάμεις, ή φύσις ήδό·ατο μολοντούτο νά πα- 
ρέξη μεγαλειοτέρους συνδυασμούς τής ύλης.

‘Ο βινόκερως ζή μεμονωμένος είς έρηιείας ή είς 
δάση, τρεφόμενος άπό χλόην, ήν ούδέν άλλον ζώον 
δύναται νά τω διαμφισβητήση, ή άπό τά ζώα έκείνα, 
ών ή σαρξ δύναται νά τω χρησιμεύση ώς βορά· ού
δέν θηρίον έχει όδόντας καί όνυχας αρκετά ισχυρούς 
ώστε νά τρυπήση $τόν άδιαπέραστον δπλισμόν, δί ου 
τό σώμα του είναι περιβεβλημένον ούδέν θριαμ
βεύει κατά τής λυσσώδους άμύ -ης τοΰ βινοκέρου, και 
μόνον όλίγα τινα δύνανται νά λυτρωθώσι διά ιήςμόνον όλίγα τινα δύνανται νά Λυτρωθωσι διά 

φυγής.
‘Εάν βινόχίρος παροργισθή, καταστρέφει πάν 

προστυχό» είς τόν δρόμον του, μέ μανίαν καί 
δύναμιν άκαταγώνιστον. Έφορμα ευταλμως 
θιν ήκουσε κραυγήν, δθεν είδε διευθυνομένην 

τα ή τά παρασύρει μεθ’ εαυτού εις τήν μανιώδη 
173.

τό μέ σ0- την πληγώσαοαν αύτόν σφαίραν, καί ανατρέπει τά πάν-



— 234 — — 235 —

κεράς κεΰαι έπί τοΰ 
τών τής ρινός οστών.τής _
αναφέρει τό άορικανι- 
δνομαζει Tal'por της

παραφοράν του- έζριζόνει δένδρα ή τά θραύει, κα! πας 
c εχθρός του έπιπτεν θύμα τής λύσσης του, έάν ή 
φύσις δέν περιόριζε τήν έκτασιν τής δράσεώς του.

Πολύν καιρόν δέν ήτο γνωστόν είς τήν Ευρώπην 
άλλο είδος αύτοΰ παρά τό τοΰ ’Ινδικοΰ, οστις είναι μο- 
νόχερως, καϊ τοΰ όποιου τό 
ρόγχους καί στηρίζεται διά 
Ειν’ αληθές ότι ό Παυσανίας 
κόν είδος, τό δίκερον, οπερ 
Κΐθιοπίας, τόν όποιον τά ν 
τιανοΰ παριστώσι μέ δεύτερον κεράς έπί τοΰ μετώ
που, μικρότερου τοΰ πρώτου.

Οί‘Ρωμαίοι έφεραν τινάς έξ αυτών διά τάς θη
ριομαχίας, τους εφερον δέ έξ ’Ινδιών συγχρόνως 
μέ του; ελέφαντας· καί μόνον τω 1760 εϊς ρινό- 
κερος δίκερος έφερθη εις τό θηριοτροφεΐον τών Βερ
σαλλιών, καί τότε ή υπαρξις καί τό είδος αυ
τού ραίνεται οτι είχον εντελώς καί όρισμένως πα
ρατηρητή.

Πολλά ολίγοι ρινόκεροι ζώντες ΰπα'ρχουσιν εις 
τήν Ευρώπην, καί ό λόγος ειν’ εύκολος νά έξηγηθή. 
Διά ξηράς είναι όλέθριοι συνοδοί τών περιηγητών, καί 
διότι, αίμοβόρους όντας ούτε νά φαντασθή τις δύναται 
νά τούς μεταφέρη άλλως, ειμή έντός στερρεωτάτων 
καί βαρύτατων κλωβιωυ. Προσθέσατε δέ εις ταϋτα 
τόν όγκον αύτών, οστις είναι μέγιστος. Διά θα
λασσής δέ, τό εμπόδιου δέν είναι μικρότερον είς 
έλέφας άφινεται νά τόν οδηγούν, καί παραδίδεται 
είς τάς τακτοποιήσεις τών δδηγών του. ‘Ο δέ β·νό- 
κερος πράττει όλως τό εναντίον· πρέπει νά τόν φε'ρη 
τις εις τό πλοίου, καί έκεΐ νά τοΰ δίδη τροφήν, έάν 
ήναι έφηβος, σχεδόν διακοσίων λιτρών τήν ή
μέραν. Οί θόρυβοι τόν ταράττουσι, ή κίνησις τοΰ 
πλ οίου τόν καθιστά μανιώδη, καί σχεδόν ούτε ς"ΐγ- 
μή δέν παρέρχεται, καθ’ ήν δέν διακινδυνεύει ή σω
τηρία τής νηος καί τοΰ πληρώματος.

‘Η Σουμάτρα έχει, ώ; ή ’Αφρική, ένα ρ'.νό- 

κερον δίκερον, τοϋ όποιου τό ανάστημα έςισοΰται μέ 
τό μικρού τίνος βοές, έχει δύο τομάς είς έκατε'ραν 
σιαγώνα. Τρίτον δέ τι είδος, μικρότερον έτι, κα
τοικεί εις τήν ’Ιαπωνίαν καί τάς νήσους τής Σόν- 
δας. Τό είδος τοϋτο είναι μονόκερον, ώς τό τής’Ιν
δίας, τοΰ όποιου έχει μικρόσχημον δλην τήν φυ
σιογνωμίαν· έχει μόνον τρεις πόδας ύψους, άλλά πο
λύ απέχει είσέτι τοΰ νά έξισωθή, κατά τήν σμι- 
κρότητα τών άναλογιών, μ’ έκείνην τής δποίας τά 
λείψανα εϋρίσκονται εις τόν νομόν τοϋ Τάρνιος και 
Γαρόνα. Τό ανάστημα τούτων δέν φαίνεται νά υπέρ
βαρη τό τοΰ κοινοϋ χοίρου.

Π. Η.

" . -i7ijig>g)<2Sagg->*·------------------------

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ.

Η ΑΛΓΕΡΙΑ.

Δεν θέλομεν ποσώς ένδιατρίψει είς τάς πολλά? 
λεπτομέρειας τών συμβεβηκότων, τάς άπό τής έγκατα- 
στάσεως τών ’Αράδων μέχρι τής Γαλλικής ζατακτή- 
σεως. Δώδεκα αιώνες άνάγονται είς τήν ιστορίαν τής 
μουσουλμανικής κυριαρχίας, και εις τόν κύκλον τού
των τής ταραχώδους ύπάρξεώς, δέν άπαντά τις άλλο, 
ειμή δυναστείας άλληλομαχοΰσας, έπικρατείας εφή
μερους, κλονιζομένας κα: καταστρεφομένας, είς τήν 
πνοήν τών έπαναστάσεων. Τό Μογρέβ είναι τό αί- 
ματηοόν στάδιον, ένθα ή ειρήνη αύτή μένει ύπό τά 
όπλα.

Οί Άραβες, διωχθέντες έκ τής 'Ισπανίας τό 1 491, 
μετά δκτώ αιώνων κυριαρχίαν, έγειναν κατακτητα!, 
καί ώργάνισαν τάς τών πειρατών δημοκρατείας, αιτι- 
νες συνεχώς διέσπειραν τήν καταστροφήν είς τήν χώ
ραν τών νικητών.

'Η Ισπανία είχε, κατά τόν ΙΣΤ’- αιώνα, μεταβι
βάσει τόν πόλεμον είς ’Αλγερίαν- 'Η δέ Πορτογαλ 
λία είς τά δυτικά παράλια τοΰ Μαρόκου. Δύο τυχο- 
διώζται ’Οθωμανοί, (οί περίφημοι Ξανθοπόγονες) έσύ- 
στησαν κατά τήν αυτήν έποχήν τήν έπικράτειαν τής 
Αλγερίας, ήν ό Καιρ-’Εδδίν έθεσεν ύπύ τήν κυριότη- 
τητα τής ’Οθωμανικής Πύλης, καί ήτις μετ’ ίλίγον 
έγεινεν επίφοβος είς δλας τάο χριστινανικάς δυνάμεις. 
Κατωτέρω θέλομεν ίδεϊ τις ήν ό διοργανισμός τοϋ 
κράτους τούτου..

Πέντε φυλαΐ ένέμοντο τήν χώραν τής ’Αλγερίας 
κατά τήν έποχήν τής τών Γάλλων έμφανίσεως.

ά. "Εξ χιλιάδες Τούρκοι, λαός Ολιγάριθμος, άλ
λά κυρίαρχος.

6'. 01 Μαύροι, οί Κουλουγλίδες κα! οί ‘Εβραίοι, 
εις τάς πόλεις.

γ'. 01 Άραβες, είς τάς πεδιάδας.
ο'. Οί Καβίλοι είς τάς δρεινάς χώρας.
Καί τούς μέν ’Οθωμανούς έξωσαν cl Γάλλοι. Ο: δέ 

Μαύροι τών πόλεων παραδίδονται είς τό έμπόριον. Φυ
λή νοθευθεϊσα άπό τούς πρόσφυγας τής Γρενάδας, ύ- 
πομένει άναντιδράστως τήν κατάντησιν τής Αλγε
ρίας. Συμποσοΰνται δέ ουτοι είό 50,000. Πλουσιώ- 
τεροι τών κατοίκων τής πεδιάδος, ζώσιν άπό τά πα
λαιό ώφελήματα τής πειρατείας, άγνοοϋντες τάς τέ- 
χνας, καταφρονοϋντες τήν γεωργίαν και είς ούδέν έν- 
θυμίζοντες τούς περιωνύμους κατακτητάς τής ’Ισπα
νίας. Έκ τής έπιμιξίας τών Μαυριτανών γυναικών μετά 

τών Τούρκων γενιτσάρων, προκύπτουσιν cl Κουλουγλι- 
θες (υΙοι στρατιωτών), οϊτινες άπετέλουν εις τήν άντι- 
βασιλείαν τής Αλγερίας, ιδιαιτέραν τινα κλάσιν, άπο- 
κλειομένην άπό τάς τάξεις τοϋ άνικήτου στρατού. Οί 
Μαύροι κα! cl Κουλουγλίδες, έκθηλυνθέντες ύπό τής 
καταχρήσεως τών σωματικών ήδονών, ούδεμίαν έχουσι 
σημασίαν είς τήν Ιστορίαν τής Γαλλικής κατακτήσεως.

Οί ’Ιουδαίοι, φυλή κοσμοπολϊτις, ήν εύρίσχει τις παν
ταχοΰ ζωηρόν καί άπλειστον, ραδιουργούσαν μικρό- 
πρεπώς, κρύπτουσαν τήν ύπουλότητα και απιστίαν της 
ύπό τό προσωπείου τής ταπεινοφροσύνης, ci ’Ιουδαίοι εί
ναι οί έμποροι, cl δραστηριώτεροι τοκογλύφοι τής ’Αλ
γερίας, οί δέ τής έσχάτης πλάσεως μετέρχονται παν
τός είδους έπαγγέλματα- οί κεφαλαιούχοι ένήργουν ύ
πό τήν τουρκικήν δυναστείαν τήν σωματεμπορίαν. Κα- 
ταφρονούμενοι άπό τούς Μουσουλμάνους, κατεστάθησαν 
διά τής ίσότητος, ifv άπένειμαν αύτοΐς οί κατακτητα! 
Γάλλοι, άλαζόνες καθ’ ύπερβολήν, χωρίς ν’ άναγνω- 
ρίσωσι δί ούδεμιάς ώφελίμου ύπηρεσίας τήν άπελευθέ- 
ρωσιν, ήν χρεωστούσιν είς αύτούς.
« Έν γένει δέ, λέγει Γάλλος τις, οί Μαύροι καί οί 
’Ιουδαίοι μόνον -Ζατέχουσι τάς πόλεις είς τάς δποίας ζώ
σιν οί κατακτητα!, ένώ cl Άραβες είναι άγροδίαιτοι.»

"Εντιμός τις μαρεσιάλος, άπατηθείς άναμφιβόλως 
ύπό τών άνεπαρκών τεκμηρίων, ή παρασυρθεϊς ύπό τής 
άνάγκής τοΰ νά δικαιολογήση τόν πόλεμον καί τάς 
πυρχαίάς, ας περιέφερεν είς τήν ’Αλγερίαν, νομίζει 
δτι δύναται νά κατηγορήση τούς Άραβας, διά τόν φα. 
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νατισμδυ, 8ιά τήυ κακήυ πίστιν καί τήν πρδς τήν κλο
πήν κλίσιυ των, ήν άνεδίβασαυ, λέγει, σχεδδ» είς ύψος 
αρετής, καί, μολονότι δεν κλέπτουσι κτήνη και αλλα, 
κλέπτουσιυ όμως τά αντικείμενα τοΰ έρωτός των. Τδ 
πάθος τοΰτο φέρει αυτούς είς έπιχειρήσεις τολμηρές.» 

Νομίζομεν δτι δέν έχει βεβαίως κρίσιυ, ο καταδι- 
κάζων λαόν διά τινας εξαιρέσεις οί φανατικοί, οί άυ- 
ρωποι τής κακής πίστεως, οί λησταί, καί οί έρωιόλη- 
πτοι, άνήκουσιν είς πάντα τόπον, ώς καί αί πλάυαι. 
Άλλά χωρίς νά μεταβώμευ άπδ τοΰ ένδς εις τδ άλ
λον άκοον, άρεσκόμεθα μάλλον είς τήν εκφρασιν έξε- 
τάσεως άκριβεστέρας, γενομένης υπό τίνος άξιωματικοΰ 
πολυμαθέστατου καί πολύν χρόνον διατρίψαντος έν μέ
σω τών φυλών τούτων.

·< Αί θρησκευτικά! προλήψεις, λέγει δ Κ. Πελλισσιε- 
ρος, δέν είναι τόσον έβριζωμέναι παρά τοΐς Άραψιυ, 
δσον κοινώς νομίζεται. Μολονότι είναι ζηλωταί τής πί- 
στεώς των, ευκόλως δμως δύνανται νά παραβώσιν αύ 
τήν είς πράγματα μηδαμηνά καί άδιάφορα. Δύναται τις 
νά κατηγορήση αυτούς διά τοΰτο ; "Οχι, άναμφιβολως', 
διότι, ουα! τώ λαώ έκείυω τώ μηδενι πιστευοντι ! Παρ 
αύτοΐς πάσα θρησκευτική πράξις εφελκύει τδν σεβα
σμόν των, οια δήποτε κα! άν ήναι ή λατρεία τοΰ έκ- 
τελοΰντος αύτήν.

«Έχουσι προσέτι πολύτιμόν τινα αρετήν, καί κατα το- 
σοΰτον άξιοσημείωτον, καθ’ δσον τήν διαμφισβητοϋσιν 
αύτοΐς, και αυτή είναι ή πίστις είς τδν πολιτι
κόν λόγον των. ’Ηθέτησαυ, λέγουσι, πολλάκις τδν λό
γου των έν πολεμώ, Άλλά ποιας συνθηκας πάρε· 
βίασαν;

«'Ομολογώ δτι δέν γνωρίζω ούδεμίαν. Συνέβη άναμ- 
φιβόλως πολλάκις, ώστε φυλαί τινες νά μή νομίζωνται 
συνδεδεμέναι ύπδ άλλων, καί μάλιστα υποσχεσις γε· 
νομένη ύπδ άνεξαρτήτων ατόμων φυλής τινδς, νά μή 
έκτελεσθή ύπδ τής πλειονοψηφίας. Άλλά τί παράδοξον 
είς τόπον δπου ή γαλλική κυριαρχία άφήκε νά είσχωρη 
ση αναρχία έντελής, ή δέ δύναμις καί ή κοινή θέλησις 
νά μήν άντιπροσωπεύωνται ύπ’ ούδενός ; Καί έν τούτοις 
μ’δλην αύτήν τήν έλλειψιν τής έγγυήσεως, ούδείς τών 
Γάλλων, δσοι ένεπιστεύθησαν τήν ζωήν των είς τους 
Άραβας, μετανόησε δι’ αύτό* ένώ, έπί τής διοικήσεως 
τοΰ δουκδς δέ 'Ροβίγο, δύο ιθαγενείς κήρυκες άπε- 
κεφαλίσθησαν είς Αλγερίαν, καί τοι φέροντες έγγρα
φα άσφαλείσς.

«Οί Άραβες είναι έν γένει γλυκείς πρδς τάς γυυαΐ- 
κάς των, τρυφεροί πρδς τά τέκνα των, εύμενεΐς πρδς 
τούς ύπηρέτας των έκπληροϋσιν ακριβώς δλα τα κα
θήκοντα τής κοινωνίας· δσοι δέ ύπερέχουσι κατά τι 
τοΰ κοινού όχλου είναι αξιοσημείωτοι διά τήν έκλογήν 
καί τήν αβρότητα τών έκφράσεών των εις τάς κοινω
νικές αύτών ή ιδιωτικές σχέσεις. Δέν στερούνται άβρο- 
φροσύνης, ούδέ κοσμιότητος είς τούς έ'ρωτάς των. Ο 
κυνισμός, τδ χονδροειδές αύτό τέκνον τών παρηκαμκό 
των λαών, δέν είσεχώρησε παρ’ αύτοΐς- έρυθριώσι συνε
χώς, ώς νεάνιδες, είς συνδιαλέξεις κοινοτάτας μεταξύ 
ημών, είς άς λαμβάνουσι μέρος μετ’ άποστροφής. Πλήν 
μ’δλον τδ κάλυμμα τοΰτο τής αίδοΰς κπί τής άγνότη- 
τος, δέν είναι πάντη έξηρημένοι άξιοκατακρίτων πα
ρεκτροπών. Άλλά τά παραδείγματα καί παρ’ αύτοΐς 
είναι έπίσης σπάνια, δσον καί παρά τοΐς άλλοις λαοΐς

« Ή βίος τών γυναικών άπίχει πολύ τοΰ νά ή
ναι δυστυχής παρά τοΐς Άραψι καί παρ’ αύτοΐς τοΐς 
Μαύροις, ώς πιστεύεται έν Εύρώπη. Οί νόμοι καί αί έ

ξεις τοΰ τόπου ταΐς παραχωροϋσι δικαιώματα, άτιν» τάς 
προστατεύουσι κατά τών ιδιοτροπιών τών συζύγων των.

Έάν συζυγική τις έρις άποβή σοβαρά, ή γυνή ά- 
πειλεϊ τδν άνδρα μέ τήν έπέμδασιν τής δικαιοσύνης, 
ήτις σχεδόν πάντοτε είναι υπέρ αύτής, δθεν, είς Βαρ-, 
βαρίαν, ώς καί είς Γαλλίαν, τδ ωραίου φύλου κρατεί 
συνήθως τδ σκήπτρον τοΰ οίκου· καί ή έξουσία αυτή 
σπανίως διαμερίζεται, διότι δέν ύπάρχουσι παρά δλί- 
γοι Άραβες, οιτινες δφελοΰνται άπδ τδ έθιμον τής 
πολυγαμίας· οί πλεϊστοί περιορίζονται είς μίαν μόνην 
γυναίκα τής όποιας είναι μάλλον ύποτεταγμένοι ύπη- 
ρέται ή κύριοι, απαράλλακτα ώς είς τήν Γαλλίαν. 
Οί νόμοι περιέχουσι πολλάς εύκολίας πρδς τήν διά— 
ζευξιν άλλ’έπειδή κάνεις δέν δύναται νά άποπέμψητήν 
γυναίκα του, χωρίς νά τή δώσει καί χρηματικήν τινα 
ωφέλειαν, δ χωρισμός είναι σπάνιος. Τά διαζύγια, 
δί αμοιβαίας συναινέσ&ως, συμβαίνουσι συνεχέστερου· 
δέν είναι δέ σπάνιον νά συναπαντήσης γυναίκας αί- 
τινες συνεζεύχθησαν δις ή τρις, έ\ώ οί πρώτοι των 
σύζυγοι έζων έίσέτι. Δύνανται έπίσης αυται νά προ- 
καλέσωσι τδ διαζύγιον διά πράγματα τά όποια ήθε
λον φανή πολύ παράδοξα. Σχεδόν είς τάς πόίεις 
μόνον ή έξις ύποχρεοΐ τάς γυναίκας νά φαίνονται κε- 
καλυμμέναι- είς τάς έξοχάς ή αύστηρότης αυτή είναι 
σπανία, και πρδ πάντων καθ’ δσον άπομακρύνεσαι άπδ 
τήν πρωτεύουσαν. Μολονότι διατάσσεται ύπδ τοΰ Κο
ρανίου, οί Άραβες τής Ισπανίας παρέβησαν τήν διά
ταξή ταύτην, καί είς Σηβίλλην έφάνησαν γυναίκες 
διδάοκουσαι δημοσία: τήν φιλολογίαν καί τάς έπιστή- 
μας. Ή άυοχή αύτή, είσεχώρησεν είς τούς Άραβας 
τής Αφρικής, οιτινες, είς τάς έξοχάς κρύπτουσιν δλί- 
γον τάς γυναΐκάς των, άν καί δείκνυνται ζυλότυ- 
ποι, Αί κώμαι ή τά χωρία, είναι τδ θέατρον τών 
έρωτικών βφδιουργειών, τόσω συχνών, δσω καί έν Εύ
ρώπη, ών αί λύσεις, ένίοτε τραγικαί, δμοιάζουσι τά 
συμβαύοντα παρ’ ήμΐν δράματα· έκ τούτου δύναται τις 
νά συμπεράνη, οτι βλοι οί άνθρωποι έχουσι τά αύτά 
πάθη καί καταφεύγουσιν είς τά αύτά μέσα πρδς ίκαυο- 
ποίησίυ των.

Ενώ οι Μαύροι τών πόλεων έθησαύριζον διά τοϋ 
έμπορίου καί τής πειρατείας, οί Άραβες τής έρήμου 
διετήρουν μετά τών άρχαίων αύτών ήθών τήν έλευθε- 
ρίαν των. Ή άκαταδάμαστος άνδρεία τών φυλών δέν 
είναι είμή τδ όρμέμφυτον τής προσωπικής άμυνης.

«Άλλα, τί έστί άραβικδν στρατόπεδον ;»'Ο στρα
τάρχης Βουζώ έξηγεΐ τοΰτο ώς εξής. Είναι περί- 
χαρακωμένον ώ; τά έν Εύρώπη; κατέχει στρατιωτι
κήν τινα θέσιυ, ούσιώδη ώς πρδς τδν έχθρόν; ύπάρ- 
χουσιν άρκοΰντα πολεμοφόδια καί ζωοτροφία:, Όχι, 
είναι άπλούστατα, ένωσις σκηνών τινών κινητών, έ- 
στημένων είς τάς όχθας ρυακιού τινδς ή πηγής. Δέκα 
λεπτά έξαρκοΰσι διά νά φορτώσωσι πάντα τά έν 
αύταΐς έπί καμήλων τδ στρατόπεδον άναχωρεΐ, καί 
οί ιππείς παρρησιάζονται διά νά πολεμήσωσιν, έάν νο- 
μίζωσιν έαυτούς αρκετά άξιομάχους.

Ό μεγαλήτερος στρατηγός δέν θέλει κατορθώσει 
νά ύποχρεώση τούς Άραβας είς πόλεμον, δτε δέν έ- 
χωσιν είς τοΰτο πρόθεσιν.

Τίποτε δέν τους ύποχρεοΐ νά σας προσμένουσι* δέν 
έχουσι τίποτε νά φυλάξωσι, τίποτε νά ύπερασπί- 
σωσιν, έπειδή, ή δύναμις αύτών συνίσταται άπδ 
άτακτου ίππικδν καί δέν δύνανται νά ύπερασπίσω- 
σιν ώρίσμένην τινά θέσιν, έναντίον στρατεύματος τα-

κτικοΰ, ου τίνος ή πρώτιστη δύναμις σύγκειται άπδ 
τδ πεζικόν. Τδ τακτικόν ίππικδν έν Εύρώπη δέν ήθε
λε δυνηθη, καλλίτερου τών Αράβων νά ύπερασπισθή 
μίαν θέσιν,έν περιχαρακωμένου στρατόπεδον, Ένί λόγω 
οί στρατηγικοί συνδυασμοί τής Εύρώπης δέν σημαί- 
νουσι τίποτε είς Αφρικήν· τά πράγματα, τά στρατεύ
ματα είναι δλως διάφορα, καί δ πόλεμος έπίσης γί
νεται διαφόρως παρ’ αύτοΐς. Αί δέ άποθήκαι των εί
ναι λάκκοι άόρατοι, ή καρδία τής δυνάμεώς των είναι 
έπίσης κινητή, ώς τδ στρατόπεδον των.

Τοιαύτη ύπήρχε περίπου ή πολεμική κατάστασις 
τών Αράβων, πρδ τής αιχμαλωσίας τοΰ Άβδέλ Κα- 
δέρ, καί αν ήδη τδ πλεΐστον μέρος τής Αλγερίας έ- 
κυριεύθη, άλλά δέν συμβαίνει σπανίως νά δοκιμάζωσιυ 
οί Γάλλοι τήν άκαταδάμαστον ίσχύν τών φυλών 
τούτων. Αί ένταυθα εικονογραφία! ημών παριστώσι 
δυο γυναίκας, τήν μέν είς τδ έσωτερικόν της, τήν δέ, 
ώς άλλην τινά Σπαρτιάτιδα, πολεμοΰσαν κατά τών 
έχθρών,

(Ε* τοΰ ΓαΛΛικοΰ').

Π. Η.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΟΝΜΚΟΪ·
(Συγγραφή ΦραγγΙσκου Βίν, μετάφρασις

ΆΛ. Ίωαννίδου).

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Εισαγωγή. — Χαρακτήρ τής περιηγήσεως. — Η κατά την α
νατολήν του ήλιου πρώτη τών ακτών θέα. — Είσοδος εις τον Τά- 
μεσιν. — Παρατηρήσεις έπι τής αεικινησίας αύτου. — Θαυμάσιον 
θέαμα τής μεγάλης άπ'ο ί^αμσγάτην εις Δονδινον οδού. —Γραβε- 
σένδη. — Βοελοίχη. — Λαός έφ' ύδάτων. — ό λιμήν του Λονδίνου.
— Πανο'ραμα τής πόλεως. — Εντύπωσις ιδανική. — Επιρροή τής 
γλώσσης έπι τών ήθών. — Οι τελώναι. — Η γέφυρα του Λονδίνου.
— Αγγλική φιλοφροσύνη. — Γέφυρα του Ούατερλώ.— Αι ναυσι- 
δρομίαι (regales) .. . κτλ, . . .— Πρώτη έκδρομή. — Trafalgar- 
Square. — Μνημεΐον Νελσωνος. — Κιονόκρανα έντός κλωβίων. — 
£θνική Στοά. — Αθλια τών μνημείων τής άγγλικής τέχνης κατά- 
στάσις. — Ούϊλλιαμ όργάρθτ.ς, κλ . . . — Επιρροή του Κρόμβελλ 
έπι τών τεχνών και του εθνικού χαρακτήρος. —White - Hall. — 
Ερευνα περί της αληθούς θέσεως τής λαιμητόμου Καρόλου του Α'.
— έσπέρα »ν οίνοπωλείω. — Τδ Λονδινον κατά τήν νύκτα.

Μολονότι δ ήλιος έδυσε πρδ πέντε ήδη ώρών, ή 
λάμψις όμως του ψωτδς αυτού διαμένει έτι έπί τοΰ
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τήν τελειοποίησιν τών επιχειρήσεων ήμών. Άλλως τε, 
τω έννοοϋντι, τδ πάν είναι κάτοπτρου, βιβλίον, έξεικο- 
νιζον και περιγράφον. Τά μνημεία έξηγοΰσι τούς θε
σμούς- δ χαρακτήρ τής δδοϋ, τών οικιών, το βάδισμα 
τών διαβατών, παρίστανται ώς άποτελέσματα, ών, συν- 
διαζόμεναι, έξευρίσζονται αί αίτίαι. Τδ περίεργον ό'μμα 
πανταχοΰ άπαντφ σύμβολα, ούδ’ αύτών τών λίθων έ- 
ξαιρουμένων.

'Η πεποίθησις τοϋ άνθρώπου τούτου μέ ένεθάρρυνε. 
Διότι, τώ όντι, μόλις είχομεν]άδειαν δζτώ ήμερών, άς 
έλογιζόμην νά δ:έ"λθω ώς αύτδς, διερχόμενος δηλονότι, 
μετ’ έπιστασίας τά κυριώτερα τών μνημείων καϊ ωφε
λούμενος έκ τής μεθόδου τής οικονομίας καϊ τής τα- 
χύτητος τών έβδομαδιαίων τούτων γαλλικών εις Άγ- 
λίαν έκδρομών. Άλλά παρά ταΰτα διελογιζόμην έτι, 
οϊκειωθεις ουτω μετά τών ήθών τνΰ Λονδίνου, νά δια
μείνω έν αύτω δλον μήνα, ξενιζόμενος παρά τινι άγ- 
γλική οικογένεια, ινα δυνηθώ νά έξετάσω έν άνέσει καί 
βαθύτερον. Πολλάς δ’ έχων τάς πρδς διαφόρους κατοί
κους τής πρωτευούσης ταύτης συστατικός, ήλπιζον 
ν’ αποκτήσω γνώσεις άσφαλεστέρας, καθαρωτέρας, καί 
έάν δέν ήθελον δυνηθή νά γνωρίσω τά πάντα, τουλάχι
στον ήθελον κατορθώσει νά έκθέσω πιστώς άνευ προ- 
καταλήψεως ή πάθους, πάν δ,τι ήθελε προσβάλλει τήν 
δρασίν μου. 'Η πρόθεσίς μου αΰτη πραγματιωθεΐσα, 
μοί απέδειξε δτι ή ’Αγγλία έν ή διαφόρους έξετέλεσα 
έκδρομάς. είναι αληθώς δλίγον γνωστή παρ’ ήμΐν. 
Διότι πολλά τών πραγμάτων παρεμορφώθησαν, ή δέ 
ύπερβολή παρεισέφρυσε πανταχοΰ, καί ήναγκάσθην νά 
μεταβάλω τάς πρότερας ιδέας μου, άς έχουσι κοινώς οί 
Γάλλοι περί ’Αγγλίας καϊ Άγγλων.

Άλλά δέν προτίθεμαι νά δώσω έπ! άντικειμένου το- 
σοϋτον άκροσφαλοΰς άπολυτους τινας κρίσεις, ούτε νά 
έκφράσω παρατηρήσεις μεμονωμένος, ώς κανόνας τινάς 
γενικούς, όχι, άλλά θέλω είπεΐ δ,τι είδον- καί έξει- 
κονίσει παν δ,τι έσχεδίασα άφελώς, καί έπιμελώς άπδ 
τίς φύσεως. Ούδέν έλάχιστον, ούδέν πλέον. Ή γώρα 

τινδς νήσου, λάμπων καταυγάζω τούς δύω κόσμους, αυτή είναι ή κλασσική γη τής ψυχρός κρισεως, ή γή 

διάστημα μιας μόνον εβδομάδας, προσκεκολλημένος εις
x λ I _ *__ 2Κ.___ - ....

όρίζοντος. Παρατηρείτε, κύριε, δτι τήν νύκτα ταύτην 
δέν υπάρχει νύξ ; Ό ούρανδς είναι κάτωχρος, ώχρο- · 
τέρα δέ αύτοΰ ή έπιφάνεια τής θαλάσσης, ή δέ περί ■ 
ήμάς ατμόσφαιρα φωτίζεται ύπδ μυστηριώδους τινδς < 
λάμψεως.

Έκ τών δρθών τούτων παρατηρήσεων μάλλον, ή έκ ί 
τοΰ ύπδ ποικίλων υφασμάτων έσπαργανωμένου προσώπου ' 
αύτοΰ, άνεγνώρισα τδν έν Βολωνία όμοτράπεζόν μου, ί 
διό καί παρεκάλεσα αύτδν νά καθήση παρ’ έμοί έπ ϊ 
τοΰ καταστρώματος. Πλήν τδ άπεποιήθη,

— Ήξεύρετε, λέγων μοι, δτι είμαι κατά τι θαλασ
σινός· 'Ο πεντηκοντούτης ούτος συνοδίτης κατέχεται 
ύπδ τής μανίας τοΰ παρατηρεΐν, καί τής ιδέας τοΰ δτι 
γινώσκει τήν θάλασσαν, ώς πλεΰσας άπδ Μασσαλίας 
είς Κέττην(άβΠθ).

— Πλέομεν λοιπόν, μοί λέγει, πρδς τδ Λονδϊνον 
τεσσαράκοντα πέντε τδν αριθμόν απαντες. Πόσοι νο 
μίζετε έξ ήμών θέλουσι δυνηθή νά έννοήσωσιν δσα άν ί- 
δωσιν; Ούδέ τρεις, νομίζω. Τδ κατ’έμέ, ολίγον φροντί
ζω περ! μνημείων, ατινα εύρίσκονται πανταχοΰ· μο 
λοντοΰτο θέλω τά ίδή,.. Κύριον δμως έχω σκοπόν νά 
σπουδάσω, διαρκουσών τών δκτώ τούτων ήμερών, τά 
ήθη, ινα μάθω τ! έστίν Αγγλία.

Ή ιδέα αΰτη ήθελε κινήσει τδν γέλωτά μου, έάν ά- 
ναλογιζόμενος τούς ίδιους σκοπούς, δέν εΰρισκον αύτούς 
έπίσης άλλοκότους ώς τούς τοΰ συνοδίτου μου. 'Η ά- 
φελής αύτοΰ έξομολόγησις μ’ έφώτισε τά μέγιστα, διότι 
τή άληθεία, μέχρι τοΰδε, δέν ήρώτησα έμαυτδν τί έζή- 
τουν. Βεβαίως δ λόγος αύτοΰ ήν δλίγον άποτετολμη- 
μένος ώς πρδς τά πιθανά τής περιηγήσεως άποτελέ
σματα, άλλ’ ή ίδέα αύτοΰ ήν ούχ ήττον υγιής· διότι, 
τώ όντι, τδ περιεργότερον πάντων τών έν Αγγλία 
είναι οί Άγγλοι αυτοί, δ βίος δηλ. ούτος δ ιδιαίτερος 
τών διαφόρων κλάσεων τής κοινωνίας ταύτης, τοσοΰ
τον άποκεχωρισμένης καί διαφόρου τής ήμετέρας (I), 
δ έσωτερικδς μηχανισμός τοΰ δραστήριου καί ϊσχυροΰ 
τούτου πολιτισμού, δστις, άπδ τά βάθη ύπερβορείου

Άλλά πώς νά έγζύψη τις έν τοιαύτη σπουδή κατά τδ 1 
διάστημα μιάς μόνον έβδομάδος, προσκεκολλημένος είς 
περιοδίαν τινά, προτιθεμένην νά διατρέξη ταχέως μυ
ριάδας περιέργων άντικειμένων, ένιαυτούς δλους παρα- 
τηρήσεως άπαιτοΰντων;

(1) ό συγγραφείς τίς παοούσης άξιολογου περιζγίσεως, (en 
train de plaisir), χαθ'ο Γάλλος, ποφαττφεΐ χαϊ παραβάλλει τά 
πράγματα μετά τών ττ.ς πατρίδος αύτοΰ, χαΐ, έχ τοϋ χατά τών 
Αγγλων έννπάρχοντος εις πάσαν γαλλιχήν καρδίαν φθόνου, άρύεται 
την φιλοσχωμμοσυντ,ν ταύτκν, την έπιφαινφάννιν παντανοΰ τοΰ 
ϊργου του. Σημ. τοΰ Μ.

'Ως έάν δέ προέδλεπε τά έμπόδια ταΰτα,δ συνοδίτης 
μου, προλαμβάνων, μοι άπεκρίθη.

— Ό χρόνος είναι σύντομος, αί δέ περιστάσεις 
σπάνιαι· άντικείμενα δμως μελέτης καί παρατηρήσεως 
άπαντά τις πανταχοΰ. Μήπως νομίζετε, κύριε, δτι διά I 
νά παρατηρήση τις έχει χρείαν εύκαιρίας, δδηγοϋ ή 
βιβλίου τινός; Όχι τή άληθεία 1 διότι ύπάρχουσιν άν
θρωποι, οίτινες και δέκα άν ζήσωσιν έν Λονδίνω έτη, 
ούχ’ ήττον θέλουσιν έπανέλθει ήττον μεμυημένοι τών 
έπι είκοσι μόνον ήμέρας διατριψάντων. 'Η παρατήρη- 
σις άπαιτεϊ παρατηρητήν, ώς ή είζών ζωγράφον, και 
ώς είπε συγγραφεύς τις, δ χρόνος ούδέν ώφελεϊ πρδς

τ:ΰ θετικοΰ καΐπραγματιζοΰ βίου· άποσκοραζίζει δετήν 
ποιητιζήν φαντασίαν και τά έκ συνθήκης τεχνάσματα, 
διότι δέν θέλει νά φαίνεται άλλη παρ’ δ,τι είναι α
ληθώς·

Τά χαρακτηριστικά κα'ι τήν φύσιν αύτής τής ’Αγ
γλίας αναγκάζεται τις νά έξετάζη λεπτομερώς έπι 
τών αντικειμένων. 'II παρατήρησις έν αύτή έρχεται 
άπρο^δοζήτως, καί καταλαμβάνει έξ άπροόπτου, δ δέ 
περιηγητής αποδέχεται, δότ’ εϊπεΐν, αύτήν χωρίς νά 
τήν άκολουθήση. Ή έξομολβγησις αυτή καταδεικνύει 
βεβαίως μικρολόγον τινά σπουδήν, ήτις μόνον ύπό τδν 
δρον τοΰτον, δύναται νά παρασταθή ώς νέα, και, τολμώ 

|( εϊπεΐν, σπουδαία καί έπαγωγός. Ό αναγνώστης ήμών 
ν θέλει ίσως συγχωρήσει τήν ταπεινήν ταύτην έξήγησιν, 

ένεκα τής ύπαγορευσάσης αύτήν ειλικρίνειας, καί, έάν 
εύαρεστήται. άς έλθη έπΐ τοΰ καταστρώματος τοϋ ατ
μόπλοιου, ή πόλις τής Β ο λ ω ν ί α ς, ινα συ- 
ναπλεύσωμεν τδν Τάμεσιν μέχρι τής γεφύρας τοϋ Λον
δίνου. Ή νύξ είναι πένθιμος καϊ σιωπηλή, δ ούρανδς 
ανέφελος, τής δέ θαλάσσης τά λεΐα καί μακρόθεν κα- 
ταστράπτοντα κέλευθα ύπ’ ούδεμιάς ταράσσονται ρυ
τίδας.

Καθ’ δσον έπροχωροϋμεν, κατά τοσοΰτον κατελαμ- 
βανόμην ύπδ τής άφελοϋς έκεινης έκπλήξεως και τής 
έκ τής απειρίας ανησυχίας, τής χαρακτηριζούσης τούς

συμπολίτας μου. Οί Γάλλοι δέν περιηγούνται ίκανώς, < 
και κατά τοΰτο δπισθοχωροΰσιν, ώς πρδς τούς άλλους | 
βορείους λαούς. Τά οίκουρά αύτών έθιμα έμποιοΰσιν * 
έλλειψιν έπαισθητήν εις τήν ανατροφήν αύτών. ’Εντεύθεν 
άναριθμητοι προλήψεις, έντεΰθεν αί δυσκολίαι τής συγ
κοινωνίας αύτών μετά τών άλλων έθνών,ή άνεπιτηδειότης 
αύτών πρδς τδ άποικίζειν, ή περιωρισμένη τοΰ εμπο
ρίου έκτασις, τά στενά δρια τής ιστορικής αύτών έκ- 
παιδεύσεως, καί τά πλεΐστα τών πλημμελημάτων, α- 
Ttva ταράττίουσι πάντοτε τήν έξωτερικήν τής Γαλλίας 
πολιτικήν. Οί πολΐται τοΰ κράτους τής Αγγλίας γνω- 
ριζουσι τδν κόσμον απαντα σχεδδν, ώς οί άστυνομικοί 
παρ’ ήμΐν κλητήρες γινώσκουσι τάς δδούς τών Παρισ- 
σίων. Καί έάν θελήσωμεν παράδειγμά τι κατάλλη 
λον, δυνάμενον νά έμπνεύση ήμΐν ορέξεις κινδυνωδε- 
στέρας, ιδού άναμφιβόλως τδ έθνος τοΰτο, ού τίνος, 
καίτοι τδ εθνικόν αισθημ.α καί ή φιλοπατρία φθάνει μέ
χρι δεισιδαιμονίας, ούχ ήττον δμως έξελέξατο πα
τρίδα τδν κόσμον δλον.

Διά τοΰτο ή έπιχείρησις αΰτη τής διευκολύνσεως 
τής είς Λονδϊνον περιηγήσεως, έφάνη έξ άρχής 
ώφελιμωτάτη έφεύρεσις, άναπληροΰσα έν μέρει τήν 
έθνικήν ταύτην ήμών έλλειψιν. Έξετάσαντες δέ αύ
τήν λεπτομερέστερον, δέν διστάζομε·; νά διακηρύξω- 
μεν είλικρινώς, οτι, φυλάττουσα τάς ύποσχέσεις αύ
τής, διευθύνεσαι ύπδ άνθρώπων νεαρών, δραστήριων 
καϊ έπιμελών. Αί ήμέραι διαμοιράζονται ύπ’ αυτής 
καταλλήλως’ ή δέ ύλική ζωή είναι τοσοΰτον άρμο- 
δία, ώστε και γυναίκες δύνανται εύκολώτατα νά με- 
θέξωσι τής έκδρομής ταύτης, ήτις άλλως τε διευκο 
λύνει τήν τοϋ Λονδίνου περιήγησιν διά τής καταπλη
κτικής αύτής οικονομίας. Άλλά καί οί νέοι δύναν
ται, νομίζομεν, κατά τάς διακοπάς τών μαθημάτων 
αύτών νά έμ.πιστευθώσιν άδιστάκτως είς τάς φροντί
δας τών ΚΚ. Δορσάν και Μιρές, καθόσον μαλιστα 
έκάστη συνοδία διευθύνεται καί έπιτηρεΐται ύφ’ ένδς 
τών προϊσταμένων, ή τών συνεταίρων αύτής.

Είδος εύχαριστήσεως καϊ ψυχαγωγίας πάντη ίδιά- | 
ζον είς τον τρόπον τοΰτον τοΰ περιηγεΐσθαι, είναι 
τδ περίεργον θέαμα τής συνοδίας, άποτελουμένης υ
πό άνθρώπων, καϊ τάξεων, καί χαρακτήρων δια
φόρων, ών έκαστος έχει τήν ιδίαν φαντασίαν του, τάς 
προλήψεις του. Μεταφερόμενοι είς χώραν ξένην, δια- 
ζρίνονται έκ τής διαφωνίας αύτών ζωγραφικώς πως 
καί άπροβδοκήτως, άλλ’ αί ταχεΐαι αύται άνθρώπων 
διαφόρων έθνών προσπελάσεις ούδέν παρουσιάζουσι τδ 
άτοπον, διότι ούδεις γίνεται δεκτός είς τήν συνοδίαν 
άνευ πληροφοριών τινων προοιμιωδών.

— Τέλος, άνέκραξεν έπί τοΰ καταστρώματος, ζη
τών νά συντέμνη τάς βραδείας τής νυκτδς ώρας, ά 
ξιωματικός τις τής έθνικής φρουράς, έχομεν ανάγκην 
ένταΰθα περισσότερός τάξεως, περισσότερός πειθαρ
χίας. Πρέπει νά δίδεται είς έκαστον δ άριθμδς αύτοΰ 
κα! είς παν γεϋμα, και είς πάσαν έκδρομήν νά προ- 
σκαλήται, νά μετακαλήται καί τά πάντα νά κανονισθώ- 
σι στρατιωτικώς.

_ Πότε θέλομεν φθάσει είς Λονδϊνον;
— Τήν μεσημβρίαν.
— "Ωραν στρατιωτικήν τούλάχιστον. αί;
’’Αλλά τήν στιγμήν ταύτην προσέρχεται φιλοπε- 

ριηγητής τις λέγων,
— Νομίζω δτι δέν θά μάς δδηγήσωσιν ώς αγέλην 

προβάτων καί μάς κατατο ξωσιν είς ευθείαν γραμμήν

ώς μαθητάς πορευομένους είς περίπατόν· τδ κατ’ έ
μέ δέν έχω ποτέ σκοπόν νά περιορίσω τήν έλευ- 
θερίαν μου.

—— Δέν θέλομεν έξέλθει ένταΰθα άνευ τής στρα
τιωτικής πειθαρχίας, κύριε· κα! δταν τις ύπηρετήση...

Και άρχεται διένεξις ισχυρά μεταξύ τών συμπλεόν- 
των, καθ’ ήν τδ στρατιωτικόν τοΰτο πνεύμα άναζυκα 
απαντα τά χρονικά τής αύτοκρατορίας, δτε πλησιά- 
ζομεν τήν πατρίδα τοΰ Ούέλλιγκων μετ’ δλίγον δέ 
άκούονται πάλιν μεταξύ τών φιλονεικούντων αί λέ
ξεις—Οί Πρώσσοι διά τών αντιπερισπασμών αύτών . 
. . . Εάν ό Γρούχυος έφθανεν είς τρεις ώρας . . . 
κτλ. κτλ.

Έν τούτοις. ή ναΰς θαλασσοπορεΐ, καταλείπουοα ό
πισθεν αύτής τροχιάν, ής τά άκρα φωσφορίζουσιν ε
κατέρωθεν. Πρδς τ’ άριστερά μακρά φώτων σειρά, οίο- 
νε! κομβολόγιον αστέρων χορευόντων έπί τών κυμά
των, αναγγέλλει ήμΐν δτι άνερχόμεθα τδ Δοϋβρον, 
καϊ ή μόλις έκ τίνος άπροσδοκήτου τοΰ ούρανοϋ ση
μείου ύποφώσκουσα ήώς, υποδεικνύει, άμυδρώς πως 
φωτίζουσα τούς οίκους τής ‘Ραμσγάτης, περικυκλοθ- 
μένους ύπδ έπαύλεων καί έσπαρμένους ώς άνθη με
ταξύ δένδρων δασυφύλλων καί πυκνών. Πορβωτέρω δέ 
αναφαίνεται ή Μαργάτη, στέφουσα ακτήν τινα ώχράν 
καϊ λείαν, φαινομένην δέ ώς στηλοβάτην έπιστηρι- 
ζόμενον έπί κλίνης μελαίνων φυκών, καϊ φέροντα τήν 
πόλιν, χλόης έπικαθημένην. 'Η Μαργάτη άναπτύσ- 
σει τούς πελωρίους έκ φαιών πλίνθων οίκους αύτής, 
διατρυπημένους ύπδ άπειραρίθμων παραθύρων, καί 
τδ δγκώδες, καί τήν κορυφήν μετ’ [έπάλξεων πεποι- 
κιλμένην έχον κωδωνοστάσιον αύτής.

'Η τήν ανατολήν τοΰ ήλιου προαγγέλλουσα έωθι- 
νή αΰτη σκιαύγεια άμυδρώς μόνον φωτίζει τά άντι- 
κείμενα. Βαθμιδδν δέ κα! κατ’ δλίγον ή ακτή έπι- 
πεδοΰται, κα! πρδς δεξιά μέν λεπτή άμμου σειρά κα- 
ταδεικνύουσα τά δρια τής θαλάσσης, άπατοι τδν είσ- 
πλέοντα, νομίζοντα δτι εισέρχεται είς τδν Τάμεσιν· 
άλλ’ αίφνης όπισθεν τής κρασπεδώσεως ταύτης ανα
φαίνεται ιστός τις είς τδν όρίζοντα διαγραφόμενος- 
Καθ’ δσον ή ναΰς προχωρεί πρδς δυσμάς, ή περιέρ
γεια τοΰ περιηγητοΰ συγκεντροΰται έπ! τής Άγγλι-, 
κής όχθης, ένθα βλέπει δύο πύργους πένθιμους τήν 
ίψιν, Two Sisters, άνεγιρθέντασ, ώς λέγουσιν, εις 
άνάμνησιν δύω νεανιδων καταποντιοθεισών ένταΰθα. 
Μετά ταΰτα άναφαίνονται πρδς τά όπισθεν φαιοΰ τίνος 
κολωσοΰ, αί λευκαί κικλεισμέναι οίχίαι τής Herneby, 
πόλεως τών λουτρών, κατοπτριζομένης άπάσης ζω- 
γραφικώτατα έπ! τής κυανής τών κυμάτων επιφά
νειας. Δευτέρα δέ τις άμμώδης σειρά, διαβόητος διά 
τδ παρ’ αύτήν ναυάγιον τής Ά δ ε λ α ί δ ο ς, λέγου- 
σιν δτι δεικνύει τήν ίίσοδον τοϋ Ταμέσεως, καί έπει- 
δή ή ξηρά δέν φαίνεται είμή έξ ένδς μόνον μέρους 
άναγκάζεται τις νά παραδεχτή τήν παράδοξον ιδέαν 
δτι ο ποταμός ούτος έχει μίαν μόνον όχθην.

Άλλά παρά τήν Βαρνοτάλην, άρχεται βλέπων ό 
περιηγητής άκτινίβολρΰντα τά κύματα τής απέναντι 
παραλίας, λεπτής, δδοντοντής καί βαθυχρόου, ώς έ- 
σμαλτωμένον έλασμα πρίονος τίνος. Τήν γαλήνην δέ 
ταύτης διαδέχεται αίφνης άναθρώσκουσα ή κίνησις κα ϊ 
ή ζωή. Ό ήλιος οίονεΐ έξεγείρων ύπνώττοντα τδν 
Τάμεσιν, άποδιώκει τήν ομίχλην καί προσβάλλει κα- 
ταυγάζων διά τών πρώτων αύτοΰ ακτινών, σειράν λεν- 
κοτάτων Ιστίων, τήν δίοδον καταδεικνυόντων, κα! μα
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ιφυνομένων έπί τών’ύδάτων, φαινομένων δέ ώς σμή
νος άλκυόνων έρατεινών, φευγουσών πέραν πρδς τους 
αέρας.

Τότε απαν τδ πλήρωμα έμψυχοΰται, τδ κατάς*ρω- 
μα πληροΰται, καί άπδ των οπών τοΰ κύτους έξέρ- 
χονται ώς μύρμηγκες μορφαι ωχροί- οί δέ έπιβάται 
τής γαλλικής ταύτης συνοδίας διαιρούνται έν άκαρεί 
εις δύο πλάσεις, εις τούς άμέσως καί τούς μετά ταΰ- 
τα δειπνήσοντας.

Ένώ δ’ ούτοι πορεύονται ταραχωδώς, άκολουθή- 
σωμεν μετά προσοχής τήν πορείαν τοΰ ποταμού, τοϋ 
εδρέως τούτου τής Αγγλίας καί όλου τοϋ έμπορικοΰ 
κόσμου λιμένος. Διότι μόλις περί τήν έκτην τής πρωίας 
θέλομεν φθάσει είς Λονδΐνον.

Ό διά τής ανόδου τοΰ ποταμού κατάπλους έν τή 
μητροπόλει ταύτη, παρέχει τδ περιεργότερον, τδ κατα- 
πληκτικώτερον κα! μεγαλοπρεπέστερον τών θεαμά
των, οσα καταδεικνύουσιν αί λαμπρότεροι ανθρωπίνων 
χειρών οικήσεις.

συνέχεια.)

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ΤΟΪ ΝΙΑΓΑΡΑ.

(Κατά τό Γερμανικόν).

Ό ποταμδς τοΰ Άγιου Λαυρέντιου, δστις σχηματί
ζεται άπο τής συ^βοής τών ΰδάτων άλληλενδέτων λι
μνών τής Βορείου Αμερικής, άποτελεΐ τδ μοναδικόν 
αύτό τής μεγαλοπρεπεστέρας φύσεως θέαμα, τδν κα
ταπακτήν τοϋ Νιαγάρα, έξερχόμενος άπδ τδ ανατο
λικόν άκρον τής λίμνης Έ ρ ι ή ς καί είσβάλων είς τήν 
λίμνην Όνταρίαν. Καταρχάς τρέχει ήσύχως καί γα- 
ληνιαίως· άλλά πλησίον τοΰ άκρωτηρίου Κιπεβαίϋ 
καθίσταται ή κοίτη του βραχώδης καί στενωτάτη, τά 
κύματά του συντρίβονται εις τούς σκοπέλους καί κτυ- 
πώσι μέ τοσαύτην ορμήν είς τούς βράχους ώστε τδ 
ύδωρ, άφρίζον, πηδιφ ύψηλά εις τήν ατμόσφαιραν. ’Εν
ταύθα ό ποταμδς είς μέν τά άκρα μετά μανίας τρο· 
μέρας άναδράζει, είς δέ τδ μέσον, άν καί είναι δρμη- 
τικδς, είναι όμως όλιγώτερον κινδυνώδης, ώστε μετά 
πολλής έπιτηδειότητος διοικοΰμενα τά πλοία, καί διευ- 
θυνόμενα πάντοτε κατά τδ μέσον, δύνανται νά φθά- 
σωσιν εις τήν νήσον, ήτις διαιρεί τδν βοΰν είς τδ μέ
ρος δπου καταπίπτει.

Διά νά φθάση τις είς τήν νήσον ταύτην, πρέπει ν’ά- 
πομακρυνθή άπόστασίν τινα άπδ τοΰ άκρωτηρίου Κιπε- 
δαίυ, δπου ό ροϋς είναι ήσυχώτερος* καθ’ δλον δέ τδν 
δρόμον νά ισταται άκριδώς είς τδ μέσον- διότι τδ 
πλοϊον όλίγον μόνον έάν παρεκκλίνη πρδς δεξιάν ή 
άριστεράν, είναι αδύνατον πλέον νά κατανικηθή ή 
όρμή του" ή καταστροφή του είναι άφευκτος .'

Καί κατά τήν έπιστρσφήν του δέ έκ τής νήσου ταύτης 
τδ πλοϊον ύπόκειται είς μέγαν κίνδυνον και είς δυσ
κολίας* καί μολοντοΰτο πολλοί λαμδάνουσι τήν άλο
γον τόλμην νά πλεόσουν πρδς ταύτην τήν νήσον, 
δπως ι'δωσι τήν κατάπτωσιν τοΰ υδατος έξ έκείνου τοΰ 
μέρους ή διά νά καυχώνται δτι εύρέθησάν ποτέ έκεΐ.

Δι’ έπικινδύνου τινδς στενοποΰ φθάνεις είς έπίπεδόν 
τινα βράχον, άνυψούμενον έπί τοϋ άποτόμου κρημνοΰ 
τής άριστεράς όχθης· έκ τοϋ μέρους τούτου, βλέπεις 
μετ’ έκπλήξεως τήν κοίτην ένδς άπεράντου ποταμού 
νά διακόπτεται διαμιάς, καί ή παμμεγέθης έκείνη τοΰ 
υδατος ποσότης νά κατακριμνίζεται άπδ 150 ποδών 
ΰψος είς φρικαλέα βάθη 'Ομοιάζει άκτΐνα ζωηράν 
καί έκτεταμένην φλογερού ήλιου, έάν υποτεθή ή άκτίς 
αΰτη έξ υδατος καί έκ τοΰ πλησίον θεωρούμενη . καί 
είς μυστηριώδη άβυσσον έκσφενδονιζομένη .'

Ή ψυχή σου καταλαμβάνεται άπδ άκατάληπτον 
θαυμασμόν καί άόριστον παγηράν κατάπληξιν, βλέποντος 
έμπροσθέν σου τήν ύπεραπέραντον δεξαμενήν αύτήν, 
ήτις ώς νά ήναι κρατήρ μυστηριώδης .. . ύπερανθρω- 
πίνου τινδς ήφαιστίου, έχει τήν δύναμιν διαμιάς νά με- 
ταβάλλη τήν άπειρον έκείνην ποσότητα τοΰ υδατος είς 
άτμούς, ώς πικνότατα νέφη. ’Εάν ή φρίκη σου ένταΰθα 
ύπερνικιθή ύπδ τής περιέργειας σου καί αν δέν κατα- 
βληθής ύπδ σπασμωδικής σκοτοδινιάσεως, τήν οποίαν 
έπαυξάνει καί δ κλονισμός τοϋ έδάφους, θά θεωρήσης 
τόν μυστηριώδη, τόν βροντερόν, είς πολλών μιλιών 
άπόστασίν άντηχοΰντα και τόν λυσωδέστατον πόλεμον 
άφροπλασμένων καί γιγαντιαίων φασμάτων, τά όποια 
παρήχθησαν έκ τής έκσφενδονιζομένης αύτής υπερμε- 
γέθους υδατώδους άκτίνος .

Έάν τυχόν είς τό όρμητικώτατον αύτδ δδωρ ευρεθή 
ή έμβη πράγμα τι ή ζώον, ώς ίχθεΐς, πτηνά θαλάσσια, 
δορκάδες κλ, τών όποιων πολλά μάλιστα ευχαριστούν
ται καταρχάς είς τδ νά τούς σύρη τδ ρεύμα, ευθύς άρ- 
πάζεται καϊ κατακριμνίζνται είς τήν άβυσσον Ή 
σύνθλιψις καί ή όρμή τοΰ υδατος, είναι τόσον μεγάλη, 
ώστε τά άθλια ζώα δέν δύδανται νά άποφύγωσ: τήν 
καταστροφήν των Ζητούν ν" άνυψωθώσι σπαράσσοντα 
τάς πτέρυγάς των, πλήν οί πόδες των συσφίγκονται 
υπό δεσμών σιδηρών καί κατασφενδονίζονται είς τά 
φρικαλέα βάραθρα τής δεξαμενής, παρά τάς δχθας τής 
οποίας πορεύονται τά έσπαραγμένα ταϋτα όντα, θύμα
τα τοϋ λυσσώδους καί μυστηριώδους έκείνου πολέμου.

Τό χρώμα τοΰ υδατος, κατακρημνιζομένου, είναι 
ένίοτε μελανοπράσινον, διαφανές, στιλπνόν, ώς άφρός, 
και παραλλάσει συμφώνως μέ τήν κατάστασίν τής άτ- 
μοσφαίρας, μέ τήν θέσιν τοΰ ήλιου, καί τήν σφοδρό- 
τητα τών άνέμων .' .. . Ούδεμία γλώσσα δύναται νά 
περιγράψη ούτε κάν καθαρώς τήν έντύπωσιν ήν προξε
νεί τό τόσον μεγαλοπρεπές καί τόσον καταπληκτικόν 
αύτό θέαμα. Όλαι αί αισθήσεις σου καταλαμβάνονται 
ζωηρώς ύπό τρόμου καί θαυμασμού μεγίστου. Ό βρον
τερός πάταγος τοΰ υδατος σοϊ έμποιεΐ άκατάληπτον 
τινά φρίκην, όταν συλλογισθής οτι σμικροτάτη μόνον 
πνοή τής τρομεράς έκείνης δίνης, άρκεΐ νά έκσφενδο- 
νίση τδν άδύνατον άνθρωπον, άπό τοϋ βράχου είς δν 
ισταται, καί νά τόν έξαφανίση διαμιάς έντός τής άδόσ- 
σου, άπό τήν δποίαν ούδεμία δύναμις άνθρωπίνη δύ
ναται νά τόν σώση. . . Τά ώτα κωφαίνονται έκ τοΰ 
βροντεροΰ αύτοΰ αναβρασμού, οί όφθαλμοί πλανώνται 
άκαταπαύστως ένθεν κακεΐθεν, μήν ήξεύροντες πού νά 
διευθυνθώσι, καί ή ψυχή ευρίσκεται εις ταραχήν άνεξή- 
γητον.

Π. Η.
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