
ΕΤ02 A'.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ—ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ—ΠΟΙΚΙΛΑ-
ΤΟΜΟΣ Α'. | 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 1863. | ΦΥΑΑΑΔΙΟΝ 20.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

περί τής ύπό τών Λατίνων ά.Ιώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως.

(λυνεχεια, ΐδε φύλλα διον 19). '

Μετά την πτώσιν τοΰ Γαλατά ύπδ τούς Λα
τίνους, άπελείπετο ή άλωσις καί αύτής τής πό
λεως τοΰ Κωνσταντίνου, ήτις ίκανάς παρίστα 
δυσχερείας’ δύο δέ πρδς επιτυχίαν προετάθησαν 
σχέδια.. Οι μέν Ενετοί έλεγον δτι δπως άλωθή έ
πρεπε νά στηθώσιν έκ τών πλοίων κλίμακες είς 
τά τείχη, και ούτως άπδ τοΰ μέρους τής θαλάσ
σης νά γείνη η έφοδος, οί δέ Γάλλοι τουναντίον 
έπρότεινον ταύτην άπδ τοΰ μέρους τής ξηράς, 
προφασιζόμενοι δτι δέν έδύναντο νά νικήσωσιν 
άνευ τών Ιππων αυτών. Επί τέλους, δπως μή 
προκύψη σχίσμα τι, άπεφασίσθη ή έφοδος νά γεί- 
νη έκ τε τής ξηράς και έκ τής θαλάσσης, και ού
τως ό μέν στόλος έπλευσε κάτωθεν τών προμα
χώνων, αί δέ έξ φάλαγγες τών Φράγκων, δια- 
βασαι τδν Κύδαριν, έστρατοπέδευσαν δπου υπάρ
χει τδ νΰν καλούμενον Είούπ, καί έκείθεν ήρξαν- 
το προσβάλλουσαι τήν πύλην, ήτις τόρα φέρει ό
νομα Εγρή καποΰ. Τών Βυζαντινών έστρατή- 

γει ό τοΰ βασιλέως γαμβρδς Θεόδωρος ό Λάσκα- 
ρις, άνήρ γενναίος καί έμπειρος, δστις άπέκρου- 
σεν έπανειλημμένως τάς έφόδους τών Φράγκων, 
οϊτινες έπληττοντο έκ τών τειχών διά λίθων,ύγροΰ 
πυρδς καί άλλων, καθ’ 8ν χρόνον σώματα πεζών 
έκπηδώντα έκ τής πόλεως, πολλήν ένεποίουν αυ- 
τοϊς τήν φθοράν’ άλλά καί έκ τών πλοίων 
εκείνοι έμάχοντο μετά πολλοΰ πείσματος’ «Φέ- 
ροντες τά πλοία, λέγει Νικήτας ό Χωνιάτης, 
έστησαν κατέναντι Πετριών, βοείαις δοραίς φρα- 
ξάμενοι ταΰτα, ωζ ειεν πυρί άδήωτα, καί έν 
ταϊς κεραίαις τεκτηνάμενοι κλίμακας τάς βαθ
μίδας μηρινθώδεις έχούσας, ύποκαλωμένας διά 
κάλων καί αύθις αίοομένας είς ύψος προσδεδεμέ- 
νων τοϊς ίστοίς. Οί δέ τειχεσιπλήτην κριδν κρα- 
τυνάμενοι καί τούς Τζαγγροτοξότας πολλαχή 
περιστήσαντες, ώς άφ’ ένδς συνθήματος ποιούνται 
τήν σύόρηξιν. Καί ήν ή μάχη φρικαλέα τις καί 
στονόεσσα πάντοθεν. Οϊ τε γάρ περί τδν κριδν 
όπλισάμενοι Λατίνοι, τδ τείχος ρήξαντες πρόο
δον έσχον ένδοθεν, 8 παρατείνει πρδς θάλασσαν 
περί τόπον, 8ς Αποβάθρα βασιλέως ώνόμασται, 
εί καί πρδς τών έπικούρων ϊ’ωμαίοις Πισσαίων 
καί τών πελεκυφόρων βαρβάρων γενναιότερον ά- 
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hom ere et gote ne veoit, θέλων άποτελε- 
σματικωτέραν νά ποιήση τήν προσβολήν, διέτα
ξε νά τδν καταβιβάσωσιν είς τήν ξηράν, δπερ 
έσπευσαν οί ύπηρέται του νά πράξωσιν, έχοντες 
πρδ αύτοΰ κυματίζον κάί·τδ γόνφαλον τοΰ Α
γίου Μάρκου. Τοΰτον ίδόντες δέν ώκνησαν νά 
μιμηθώσι καί έξ άλλων πλοίων οί ίππόται μετά 
κλιμάκων, ώστε ό πόλεμος κατήντηαεν ύπ’ αύτά 
άμέσω; τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως. Αί
φνης ή σημαία τοΰ Αγίου Μάρκου φαίνεται έπί 
τι προπύργιον τής πόλεως καί ή θέα αύτής τούς 
μέν Γραικούς άποθα^ύνει, τήν δέ γενναιότητα 
τών Φράγκων έπαυξάνει, νομίζόντων δτι βλέπουσι 
τήν εύσθενή τοΰ άγιου τής νήσου αύτών χεϊ- 
ρα δτι τους προστατεύει. Διπλασιάζουσι λοιπδν 
ζήλον καί έν άκαρεϊ είκασιπέντε πύργοι «ίπτουσιν 
εις τήν έξουσίαν αυτών. Καταδιώκουσι τούς Γραι
κούς έν τή πόλει, άλλά φοβούμενοι ενεδράν τινα 
ή έπίθέσιν έκ μέρους τοΰ πολυαρίθμου λαοΰ, 
θέτουσι πΰρ εϊς τάς οικίας, άς άπαντώσιν, αί φλό
γες διαδίδονται ταχέως, καί ιδού ή Κωνσταντι
νούπολή παρίστησι τδ φρικώδες θέαμα πόλεως 

πυρπολουμένη;·
Τότε μόλις έμφανίζεται ό αύτοκράτωρ Αλέξιος 

μετά στρατού τοσούτου, ώστε, κατά τήν έκφρα- 
σιν τοΰ Βιλλαρδουΐνου, ένομίζετο δτι ce fust toz 
li mons. όταν είδον οί Λατίνοι τδν αύτοκρά- 
τορα προερχόμενον, παρετάχθησαν είς μάχην, νο- 
μίζοντες δτι θέλουσι προσβληθή' άλλ ό χαΰνος 
αύτοκράτωρ, μή τολμών αύτδ;, μηδ έπιτρέπων 
τήν προσβολήν είς τδν δργώντα πρδς πόλεμον 
γαμβρδν αύτοΰ Λάσκαριν, μόλις είδε τήν παρά- 
ταξιν τών έχθρών, είσήλθεν αϋθις εις τήν πόλιν, 
αίσχιστος καί έφύβριστος· Οταν δε οί έν Βυ-

■ ζαντίω είδον τδν αύτοκράτορα αύτών τοσοΰτον
1 άνάνδρω; έπανελθόντα, περιήλθον εις μεγίστην
■ οργήν, ή δέ ταραχή καί ή σύγχυσις έφθασεν εϊς τδ
■ επακρον, διότι δ μέν λαδς κατηγορεί τον στρα- 
ι τδν, δ δέ στρατδς τδν βασιλέα, παντε; δ έν γέ-

νει έπνεον μένεα κατ’ αύτοΰ. 0 Αλέξιος τοιου
τοτρόπως καταρώμενος ύπδ πάντων, δυσπιςών εις 
τούς περί αύτδν, μηδεμίαν έλπίδα σωτήρια; εχων, 
άπεφάσισε νά εγκατάλειψη τήν πόλιν. Κοινωσά- 
μενος λοιπδν τήν πρόθεσιν αύτοΰ ταύτην εις ο- 
λιγίστους, καί λαβών μεθ εαυτού δέκα κεντηνα- 
ρια χρυσίου καί διάφορα άλλα τιμαλφή καί πολύ
τιμα πράγματα, άνεχώρησε νύκτωρ είς τδ Δε- 
βελτδν, «δείλαιος έν άνθρώποις, μή φίλτρω παί
δων μαλαχθεί;, μή γυναικδς έρωτι δαμασθε1-»

πεκρούσθησαν, καί τραυματίαι οί πλείους άνέ- 
ζευξαν. Όϊ τε τοΐς πλοίοις ένόντες τοΐς περί τά 
Πετριά τείχεαι -προσπελάσαντε; καίδι’ άκατίων 
τάς άγκυρας τών πλοίων έραζε ρίψαντες έκ τών 
κλιμάκων έπειτα τοΐς έκ τών πύργων Ρωμαίο ις 
συμπλέκονται καί τρέπονται τούτοις ρμδίοις, ώς 
έξ ύπερδεξίων μαχομένοις, καί ού μόνον άπο ύ
ψους, άλλά καί κατά κορυφήν έφεστώτε; και 
,βάλλοντε; ».

Εξηκολούθουν ούτως αί άψιμαχίαι έπί εννέα 
ήμέρας μεταξύ πολιορκούντων καί πολιορκουμέ- 
νων, δτε οί Φράγκοι άπεφάσισαν τήν δεκάτην 
ήμέραν, 17 ’Ιουλίου μηνδ; 1204, πέμπτην τίς 
έβδομάδος, νά ποιήσωσι ταύτοχρόνως έκ τε τής 
ξηρά; καί έκ τή; θαλάσση; τδν πόλεμον. Καί 
δή έκ τών έπτά φαλαγγών, αί μεν τρΛ; ύπδ 
τδν 'Μαρκησιον τή; Μοντφεράτη; Βονιφάτιον ά- 
πελείφθησαν εις φρούρησιν τοΰ στρατοπέδου, αί 
δ’ έτεραι τέσσαρες ύπδ τδν κόμητα τής Φλανδρίας 
Βαλδουϊνον διετάχθησαν νά προσβάλωσι τήν πό
λιν. Ηρξαντο λοιπδν τήν προσβολήν κατά πρώ
τον είς τι προπύργιον, οπερ ύπερήσπιζον Αγ
γλοι καί Δανοί ί . . . όποία σύμπτωσις ! Ητο 
φαίνεται πεπρωμένον τά δύο ταΰτα έθνη νά πε- 
ριφρουοήσωσι τήν άπειλουμένην έκείνην πρω
τεύουσαν ΐνα μετά έπτά ώς έγγιστα εκατονταε
τηρίδας έπιφυλάξωνται αύτήν είς ένα Δανδν, βα
σιλέα τών Ελλήνων, δστις τή τών Αγγλων προ
στασία προώριστο ν’ άναβή έπί τδν θρόνον τής 
Παλλάδας, δπως πραγματοποίηση τους πόθους 
καί τά όνειρα τοΰ Πανελληνίου.. . . Οί I άλλοι 
πολεμισταί ανέπτυξαν κατά τήν ήμέραν εκείνην 
άνδρίαν άξιοθαύμαστον, καί δεκαπέντε μάλιστα 
•αύτών καί έπί τάς έπάλξεις αύτάς έπέτυχον ν’ 
άναβώσιν" άλλ’ ήναγκάσθησαν έπί τέλους νά έγ- 
καταλείψωσι τήν κινδυνώδη έκείνην θέσιν, δύο 
δέ αυτών αίχμαλωτισθέντες, προσήχθησαν καί 
ενώπιον τοΰ αύτοκράτορος. Αλλ ένώ οί Γάλλοι 
έβλεπον ματαιουμένας τάς προσπάθειας αύτών, 
■οι Ενετοί έκ τών πλοίων αύτών ηύδοκίμουν. Τά- 
ξας δ Δόγη; Δάνδολος τάς γαλέρας εις δύο σει
ράς, εϊς μέν τάς έν τή πρώτη έθηκε τάς πολεμι
κής μηχανάς, εις δέ τάς έν τή δεύτερα έπεβίβασε 
τούς πολεμιστή;, δπω; ένώ αί πρώται προσβάλ- 
λωσι τά τείχη, οί έν ταΐ; δευτέραις πολεμισταί 
φονεύωσι- τού; έν ταΐς έπάλξεσι. Καί έξηκολού- 
θει ή μάχη πεισματώδη; καί αιματηρά, καθόσον 
μάλιστα άφθονον έδδίπτετο τδ ύγρδν πϋρ άπδ 
τά τείχη· Εν τούτοις ό Δάνδολος, δστι; vialz

πομεν, δ αύτοκράτωρ έκπλαγείς έπί τή δυσχερεία 
τής έκπληρώσεως" «Βεβαίως, άπήντησεν, αί ύ- 
πηρεσίαι ύμών είσί μεγάλαι, ούδέ δυνάμεθα τάς 
άναλόγους νά διομολογήσωμεν ΰμΐν χάριτας. Διδ 
καί τδ κράτος αύτδ δλον άν ζητήσητε, δικαίως 
άνήκει ύμΐν. » Ούτως άνεγνώρισε τήν συνθή
κην τοΰ ’Αλεξίου καί έσφράγισεν αύτήν διά τής 
χρυσής τών αύτοκρατόρων σφραγίδος.

Επανελθούση; τής έπιτροπή; παρά τοΐς σταυ- 
ροφόροις καί άγγειλάση; τά άποτελέσματα τής 
άποστολής αύτής, είσήλθον έν μεγίστη παρατάξει 
είς τήν πόλιν έχοντες έν μέσω τδν ’Αλέξιον, οδ 
εκατέρωθεν ιππευεν ό κόμη; τής Φλανδρίας καί 
δ Δόγης τής Ενετίας. Απειρος λαδς συνωθεϊ- 
το περί τήν συνοδείαν χαιρετών διά φρενητιωδών 
κραυγών τδν νέον αύτοκράτορα. ύ ΐσαάκιος ηύχα- 
ρίστησεν έκ νέου τού; σταυροφόρους δι’ άς τω 
παρέσχον έκδουλεύσεις, καί φοβούμενος μή έλθω- 
σιν είς ρήξιν πρδς τούς Βυζαντινούς, τούς παρε- 
κάλεσε νά στρατοπεδεύσωσιν είς τδν κόλπον τοΰ 
Χρυσοκέρατος. Οι σταυροφόροι ύπήκουσαν, καί 
έν τή άναπαύσει καί άφθονία πάντων ήρξαντο 
λησμονούντες τούς κόπους καί τούς κινδύνου;,, 
ού; τέως ύπέστησαν. Μετά τινα; δ’ ήμέρας δ Α
λέξιο; έστέφθη έν τώ ναώ τής αγία; Σοφία; 
κοινωνδ; τού πατοό; του έν τή έξουσία.

Ενόσω δ ’Αλέξιο; περιωρίζετο είς μόνα; ύπο- 
σχέσεις, τά πράγματα ώδευον καλώς, άλλά ή 
έκπλήρωσις αύτών πολλάς παρενέβαλλε δυσχε
ρεία;. Μή δυνάμενο; νά έπιβαρύνη διά μιάς τδν 
λαδν μέ φόρους, άλλά καί οφειλών ν’ άποτίση, 
κατά τά συμπεφωνημένα, διακόσια; χιλιάδα; μαρ
κών, προσκαλεσάμενο; τού; αρχηγούς τών σταυ
ροφόρων τοΐς έδωσε μικράν τινα προκαταβολήν 
καί έξητήσατο προθεσμίαν ένδς μηνδς όπως είσ- 
πράξη χρήματα, παρασκευάση δέ καί τά πλοία 
δι’ ών ώφειλε, κατά τήν συνθήκην, νά συνοδεύση 
τούς σταυροφόρου; είς Αίγυπτον ή Συρίαν.

Εν τούτοι; δ φυγών έκ Κωνσταντινουπόλεως 
αύτοκράτωρ Αλέξιος, καταλαβών τήν ’Αδρια- 
νούπολιν, έστησεν έκεΐ τδν θρόνον αύτού, στρατδν 
παρασκευάζων καί παρασκευαζόμενος δήθεν εις 
πόλεμον- ταΰτα πληροφορηθεί; δ άνεψιδ; αύτοΰ 

; καί αύτοκράτωρ Αλέξιος, παραλαβών μέρος τών
• Λατίνων ύπδ τδν Βονιφάτιον τδν μαρκήσιον τή;
■ Μοντφεράτη;, μετέβη δπως καταπολεμήση έκεΐ-
• νον. Περιήλθεν οΰτω διαφόρους πόλεις, ά; οί συν-
■ έκδημοι αύτώ Φράγκο·, έφιλοτιμ-ήθησαν νά λα-
■ φυραγωγήσωσι, καί άφοΰ έφυγάδευσε τδν θειον

μή τήλικαύτη πόλει μαλακισθείς, μήδέ τι τών ι 
άλλων είς νοΰν βαλλόμενος, φιλοψυχία δέ καί δει- - 
λονδρία σωτηρίαν έαυτω καί ταύτην άμφίβολον ·. 
χωρών καί πόλεων τοσούτων καί γένους παντδ; c 
άλλαξάμενος ». Εβασίλευσε δέ έτη δκτώ·, μήνας > 
τρεις καί ήμέρας δέκα. <

όταν οί Γραικοί έπληροφορήθησαν τήν φυγήν ’ 
τθΰ Αλεξίου, ηρξαντο νά ύβρίζωσιν αύτδν καί ά- ; 
ποκαλώσιν αρπαγα τοΰ θρόνου, καί φαΰλον καί 
αίσχιστον, ένεθυμήθησαν δέ τότε τδν έν τή είρ- ί 
κτή μένοντα τυφλδν ’ίσαάκιον, καί έπ’ αύτδν £ 
θέτουσιν ώς έπ’ άγκυραν ιεράν πάσαν αύτών τήν s 
έλπίδα. Καί δή μεταβαίνουσιν είς τήν ειρκτήν ' 
καί λύοντες τά δεσμά αύτού τδν άναγοοεύουσιν 1 
αύτοκράτορα καί έν πομπή είς τά άνάκτορα τδν ' 
φέρουσιν. ό ΐσαάκιος, έκπληκτος γενόμενο; έπί τή : 
φορά τών πραγμάτων, διαμηνύει τοΐς Λατίνοι; ί 
καί τώ μεταξύ αύτών υίώ του Αλεξίω τήν φυγήν ' 
τού άρπαγος τού θρόνου καί τήν άναγόοευσιν αύ- ■ 
τοΰ ώς αύτοκράτορος. Τοσοΰτον δέ άπροσδόκη* : 
τον έφάνη τούτο είς τούς σταυροφόρους, ώστε 
συνελθόντε; έν τή σκηνή τοΰ μαρκησίου τής 
Μοντφεράτη; εις συμβούλιον καί δυσπιστούντες 
είς τήν άλήθειαν τών μηνυομένων, δοξολογοΰσι 
μέν τδν ©εδν, παρατάσσονται δέ εϊς μάχην, καί 
δτε πολυάριθμοι Γραικοί έξελθόντε; τής πό
λεως ήλθον νά έπιβεβαιώσωσι τά γεγενημένά» 
τότε μόνον άπεφάσισαν νά πέμψωσιν έντδς τή? 
πόλεως τετραμελή επιτροπήν, συγκειμένην έκ 
τού Ματθαίου Μοντμορενσή, έκ τού Γοδοφρέδου 
Βιλλαρδουΐνου καί έκ δύο Ενετών, δπω; ίδιοι; ο
φθαλμοί; πληροφορηθώσι περί τή; καταστάσεω; 
τών πραγμάτων, καί άν τά λεγόμενα έχωνται ά- 
ληθείας, προσκυνήσωσι τδν ίσαάκιον έκ μέρου; 
τών Φράγκων καί άπαιτήσωσι τήν άναγνώρισιν 
τών υποχρεώσεων ά; δ υίδς αύτού Αλέξιος άνέ- 
λαβεν. Η έπιτροπή μέχρι τών πυλών τής πόλεως 
μετέβη έφιππος, έκεΐ δέ άφιππεύσασα, ώδηγήθη 
είς τά άνάκτορα τών Βλαχερνών. Προσαχθείσης 
τής έπιτροπή; ένώπιον τοΰ αύτοκράτορος, λαβών 
τδν λόγον ό Γοδοφρέδο; Βιλλαρδουΐνο; έλεξε ταΰ
τα «Κύριε, βλέπεις τάς ύπηρεσίας άςπροσεφέρο- 
μεν είς τδν υίόν σου, καί πόσον συνεδράμομεν αύ
τόν. Απόκειται ήδη νά έκπληρώση καί αύτδ; τάς 
υποχρεώσεις, άς άνεδέχθη άπέναντι ήμ.ών, άπό- 
χειται δέ καί εί; σέ νά άναγνωρίση; τά; ύποχρεώ- 
αις έκείνας. » Ερωττ,σαντο; τού ’ίσαακίου δποΐ- 
αί είσιν αί ύποχρεώσεις αύται, καί τού Γοδοφρέ
δου έκθέντος αύτάς, ώς έν τοΐς προηγουμένοις εί-
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αύτοΰ έπανήλθεν είς Κωνς-αντινούπολιν ώς έν θρι- 
άμβω.

Αλλ’ ήδη ήρξατο δύων καί τοϋ ’Αλεξίου τού
του ό λάμπων άστήρ. Οπως είσπραξη χρήματα 
ίνα πλήρωσή τούς Λατίνους, έπώλησε τά κοσμή
ματα καί άλλα πολύτιμα σκεύη τών ναών, άφή- 
ρεσε τήν περιουσίαν πάντων εκείνων οΐτινες ή 
ύπεβοήθησαν τήν έπί τοΰ θρόνου άνάβασιν τοΰ 
θείου αύτοΰ ή ήσαν φίλοι αύτοΰ, επέβαλε φόρους 
καί άλλα τοιαυτα βίαια μέτρα έλαβεν, ώστε ό 
λαός ήρξατο αναφανδόν κραυγάζων κατά τών 
νέων αύτοκρατόρων. Ταΰτα βλέπων δ νέος Α
λέξιος καί δυσπιστών προς τούς Βυζαντινούς, ά- 
φιερώθη δλοσχερώς είς τούς Φράγκους, παρά τώ 
στρατοπέδω τών οποίων νυχθημερόν διέτριβε, 
συντρώγων μετ αύτών καί συμπίνων, καί πλεϊ- 
στα άλλα ανάξια βασιλέως έργα ποιών. Επί το
σοΰτον δέ οίκειότητος μετά τών σταυροφόρων 
προέβη, ώστε πολλάκις έν ω χρόνω συνέτρωγον, 
οι Ενετοί άφαιροΰντες άπο τής κεφαλής αύτοΰ 
το βασιλικόν λιθοκόσμητον διάδημα, τώ έπέθετον 
τόν χονδρόν έξ έρίου σκούφον τών ναυτών τής 
Ενετίας’ άλλά καί δ τοΰ Αλεξίου πατήρ ’ίσαά- 
κιος είς τάς αύτάς ύπέπιπτε πράξεις, έξ ου μεγί
στη ήγέρθη κατακραυγή’ έπηύξησε δέ αύτη, δ- 
πόταν δ Αλέξιος πειθόμενος τοΐς Λατίνοις, αίτοΰσι' 
τήν ενωσιν τών έκκλησιών, ήνάγκασε τόν τότε 
Πατριάρχην άπό τοΰ άμβωνος τής Αγίας Σοφίας 
νά διομολόγηση τόν πάπαν ’ΐννοκέντιον Γ’. πρώ
τον έπίτροπον τοΰ ’ΐησοΰ Χριστού έν τή γή καί 
ποιμένα τοΰ πιστού ποιμνίου καί διάδοχον τοΰ 
Αγίου Πέτρου.

Ί’πήρχε τότε άνήο τις, όνόματι Αλέξιος Δού
κας, τόν δποΐον οί συνέφηβοι διότι συνέσπα τάς’ 
δφρΰς είχον έπονομάσει Μούρτζουφλον. ό άνήρ 
ούτος άνήκεν είς μίαν τών πρώτων οικογενειών τού 
Βυζαντίου, διότι ήν υιός ϊσαακίου Δούκα τοΰ Σε- 
βαστοκράτορος καί κατά συνέπειαν έξάδελφος 
τοΰ Αλεξίου’ φιλόδοξος δέ είς υπερβολήν ών καί
πολυμήχανος, ένόμισε τήν περίστασιν πρόσφορον
είς τούς σκοπούς αύτοΰ καί προσεποιήθη μεγίστην 
άφοσίωσιν πρός τόν αύτοκράτορα Αλέξιον, δστις 
καί Πρωτοβεστιάριον τον κατέστησεν. Αλλ’ ένώ
είς αύτόν έμεγαλοποίει τήν κατακραυγήν τού 
λαού, ένέπνεε φόβους εις τήν καρδίαν του καί ώς 
μόνην άγκυραν σωτηρίας τώ παρίστα τόν πρός 
τούς Λατίνους σφιγκτόν σύνδεσμον, άφ ετέρου διέ
βαλλε τόν βασιλέα παρά τώ λαώ, λέγων αύτώ’ 
ότι εκείνος προτίθεμαι νά έκλατινίση το Βυζάν

τιον καί νά παραδώση τήν πόλιν είς τούς σταυ
ροφόρους. Εμάνη δ λαός έπί τή άγγελί? ταύτη, 
δ δέ Μούρτζουφλος θέλων νά περιπλέξη έπί μάλ
λον τά πράγματα τοΰ ’Αλεξίου, προέτρεπεν αυτόν 
νά παύση τήν μετά τών Λατίνων φιλίαν καί νά 
κηρύξη τόν πρός αύτούς πόλεμον, διότι τότε μό
νον έδύνατο νά στηριχθή έπί τοϋ θρόνου. Αλλ’ ε
πειδή δ Αλέξιος δέν έπείθετο είς ταΰτα, ένθυμού- 
μενος δποίαν συνδρομήν παρ’ εκείνων έλαβεν, ό 
Μούρτζουφλος υποκινεί στάσιν, συνεπεία τής δ- 
ποίας άνηγορεύθη νεανίσκος τις, Νικόλαος Κανα
δός τουνομα, αύτοκράτωρ. Σπεύδει δ Μούρτζου
φλος μετά δακρύων άπατηλών νά άναγγείλη τά 
γενόμενα είς τόν Αλέξιον, είς 8ν ώς μόνον πρός 
σωτηρίαν μέσον προβάλλει τόν πρός τούς Λατί
νους πόλεμον’ καί βλέπει μέν δ δυστυχής αύτο
κράτωρ τό χαΐνον πρό αύτοϋ βάραθρον, άλλά 
μή έχων άλλο νά πράξη, πείθεται είς τοΰ άπα- 
τεώνος τούς λόγους καί έπιτρέπεί είς αύτόν ΐνα 
μετά πολυαρίθμου στρατού έπιπέση αίφνης κατά 
τών σταυροφόρων, ΐνα εί δυνατόν τούς κατα- 
στρέψη. Αλλ’ οί Φράγκοι έτοιμοι αείποτε όντες, 
άντικρούουσιν έπιμόνως τήν έπίθεσιν καί άναγκά- 
ζουσι τούς Βυζαντινούς νά έπανακάμψωσιν εις τήν 
πόλιν κατησχυμένοι. Η δέ άποτυχία αύτη άντί 
νά φέρη τήν ταπείνωσιν τού Μουρτζούφλου, του
ναντίον καθίστασιν αύτόν ύψηλοφρονέστερον, περί 
αύτόν δέ συνασπίζονται πολλοί άλλοι οΐτινες δ- 
μνύουσι νά συναποθάνωσιν ύπέρ τής-πατρίδος.

II άπροσδόκητος αύτη προσβολή έξηγρίωσεν 
επί τοσοΰτον τούς Λατίνους, ώστε πανταχόθεν 
ήρξαντο κραυγάζοντας ότι πρέπει νά καταπολε- 
μήσωσι. τόν άχάριστον αύτοκράτορα, δστις ώς 
αντιμισθίαν τών δσων ύπέρ αύτοΰ διεπράξαντο, 
τοΐς άποδίδει δόλον καί πλεκτάνας’ άλλά πριν 
προβώσιν είς τό τελευταίου τούτο μέτρον, άπε- 
φάσισαν έν συμ-βουλίω νά πέμψωσιν είς' Βυζάντιον 
πρέσβεις, όπως εί δυνατόν έπαναγάγωσι τόν αύ
τοκράτορα είς νομιμότερα αισθήματα. Μεταξύ 
τών πρέσβεων υπήρχε καί δ έκ προτέρων γνω
στός Κόνων Βερθούνιος, οστις διά παρρησίας με- 
γίστης ύπέμνησεν είς τόν αύτοκράτορα τάς ύπέρ 
αυτού θυσίας τών σταυροφόρων, έξητήσατο τήν 
έκπλήρωσιν τών όσων τοΐς ύπεσχέθη, καί έν τέ- 
λει ήπείλησεν αύτόν οτι εκείνοι θέλουσι μεταχει- 
ρισθή εκβιαστικά μέτρα έν περιπτώσει καθ ήν ού
τος ένέμενεν είς τήν ιδίαν αύτοϋ διαγωγήν.

Η αγέρωχος αυτή γλώσσα φυσικόν ήτο νά δι- 
εγείρη τήν οργήν είς μίαν αυλήν, έ/θ« δ αύτο- 

κράτωρ ύπήρχε πάντοτε τό άντικείμενον τής αί- 
σχροτέρας κολακείας, διά τοΰτο οί περί τόν Α
λέξιον έκραύγασαν ότι πρέπει νά τιμωρήσωσι 
τόν αυθάδη Φράγκον, δστις άπετόλμησε νά έξυ- 
βρίση τήν ίεράν τοΰ αύτοκράτορος κορυφήν’ δ Α
λέξιος όμως ύπό τοΰ παλιμβούλου Μουρτζού
φλου συμβουλευόμενος, άπεφάσισεν άντί τών Βυ
ζαντινών, νά προτιμήση τήν συμμαχίαν τών 
Φράγκων, καί δή πέμψας αύτόν τόν Μούρτζου
φλον έξητήσατο τήν συνδρομήν τοΰ μαρκησίου 
τής Μονφεράτης, ΐνα διά Λατινικών δυνάμεων ά- 
ποβάλη τόν δημοπρόβλητον βασιλέα, στηριχθή 
δέ αύτός έπί τοΰ θρόνον. Αλλ οί Γραικοί πληρο- 
φορηθέντες ταΰτα έξεγείρονται, καί ό Μούρ
τζουφλος ρίπτων πλέον τό προσωπεΐον

Λαλεϊ τιναϊς του συγγενείς, φίλους γάρ καί
[γειτόνους

Τζαγδάρους καί λιμαντικούς.............
καί διενεργεί εύρεϊαν κατά τών αύτοκρατόρων 
στάσιν, τήν δποίαν σπεύδει πάλιν νά έξαγγείλη 
είς τόν Αλέξιον’ ούτος δέ περιδεής γενόμενος καί 
βλέπων τόν λαόν ερχόμενον πρός τά άνάκτορα, 
άνατίθησι τήν σωτηρίαν αύτοΰ έπί τόν Μούρτζου
φλον καί περιβληθείς ύπ’ αύτοΰ ποδήρη χιτώνα 
δδηγεϊται εϊς τινα σκηνήν, ύποτονθορίζων τό τοΰ 
Δαυίδ.«Εκρυψέ με έν σκηνή αύτοΰ έν ήμέρο: κακών 
μου,» Ενώώφειλε μάλλον νά έθυμηθή τό «Εμοί 
μέν ειρηνικά έλάλουν καί έπί καρδίας δόλούς διε- 
λογίζοντο». ό Μούρτζουφλος βλέπων ουτω πλη- 
ρουμένους τούς σκοπούς του, προσφέρει δίς έν κύ- 
λικι φάρμακον είς τόν Αλέξιον, άλλ’ επειδή, είτε 
διότι δ μείραξ ήν τοΰ φαρμάκου νεανικότερος, είτε 
διότι μετεχειρίζετο άντίδοτόν τι, άπέφυγε τόν 
θάνατον, δ Μούρτζουφλος δι’ άγχόνης τόν έκπυ£- 
ρινίζει πρός τό τοϋ όίδου πέταυρον, μετά βασι
λείαν μηνών έξ καί ήμερών οκτώ’ δ δέ πατήρ 
αύτοΰ ’ίσαάκιος πληροφορηθείς τόν οίκτρόν τοϋ 
υίοΰ του θάνατον , καταληφθείς ύπ’ άσθενείας 
άπεβίωσε καί αύτός μετά τινας ημέρας.

Τοιουτοτρόπως καταλαβών δ Μούρτζουφλος 
τήν άρχήν, άφοϋ άπηλλάχθη καί τοΰ έφημέρου 
αύτοκράτορος Κανάβου, καί-προβλέπων τόν πρός 
τούς Λατίνους έπικείμενον κίνδυνον, ήρξατο οχυ
ρών τήν πόλιν, άνυψώσας τά παράλια τής πόλεως 
■τείχη, καί τάς χερσαίας πύλας μέ τειχίσματα ο- 
χυρώσας. Οτε δέ πάλιν οί Λατίνοι έπληροφορή- 
θησαν τόν οίκτρόν τοΰ Αλεξίου θάνατον, ύπό τό- 
σαύτης κατελήφθησαν άγανακτήσεως, ώστε άπε- 
φάσισαν νά καταπολεμήσωσι τούς Γραικούς, έπί 

τών δποίων ούδεμίαν τοΰ λοιποΰ έδύναντο πίστιν 
νά έχωσι. Συνήλθον λοιπόν είς συμβούλων, καί 
έκεΐ κατά πρώτον λόγος έγένετο περί άλώσεως 
Κωνστατινουπόλεως, ύπεστήριζον δέ τήν ιδέαν 
ταύτην οί κληρικοί ιδίως, λέγοντες ότι δ πόλε
μος ούτός έστιν ιερός καί άπαραίτητος. Αλλά καί 
οί έν Βυζαντίφ ούδόλως ησύχαζαν, τούναντίον ά
φοΰ έκ δευτέρου προσεπάθησαν είς μάτην ν’ ά- 
ποτεφρώσωσι δι’ ύγροϋ πυρός τάς έχθρικάς γα- 
λέρας, κατεκλείσθησαν είς τά τείχη αύτών, όπι
σθεν τών δποίων έβλεπον τήν μόνην αύτών σω
τηρίαν.

Παρ’ έχθρών τοιούτων ούδένα βεβαίως οί σταυ
ροφόροι κίνδυνον είχον’ άλλ’ ήρξατο μαστίζων 
αύτούς εχθρός έπικινδυνωδέστερος, ή σπάνις τών 
τροφίμων’ ήναγκάσθησαν λοιπόν νά πέμψωσι τόν 
Ερρίκον Χαίνω μετ’ άποσπάσματος στρατοΰ, όπως 
συλλέξη τροφάς’ έκεϊνος δέ προβάς μέχρι Φινου- 
πόλεως, έλαφυραγώγησεν αύτήν καί πλεϊστα κα
τά τών κατοίκων αύτής διεπράξατο. 0 Μούρ
τζουφλος πληροφορηθείς τήν εκδρομήν τοΰ Χαϊνώ 
ταύτην καί άποφασίσας νά τόν προσβάλη έν τή 
επιστροφή του, έξήλθε μετά ισχυρού στρατοΰ καί 
κατέλαβε τόν κόλπον, έν ώ τανΰν κεΐται ή κω-
μόπολις Βουγιούκδερε. Καί προσέβαλε μέν όντως 
τούς σταυροφόρους, έπιστρέφοντας, άλλ’ εκείνος
μηδόλως θορυβηθέντες παρετάχθησαν είς μάχην, 
καί ού μόνον άπέκρουσαν τούς Βυζαντινούς, άλ
λά καί αύτόν τόν Μούρτζουφλον μικρού έδέησε νά 
αίχμαλωτίσωσιν.

Εν τούτοις δ δόγης τής Ενετίας, θέλων ν’ ά- 
ποφύγη τόν πόλεμον, προσεκάλεσεν είς συνέντευ- 
ξιν τόν αύτοκράτορα, όστις έσπευσεν έφιππος 
νά μεταβή είς τάς άκτάς τοΰ Κοσμιδίου, ένθα 
άφίκετο καί δ Δάνδολος μετά τριήρεως. Καί συγ- 
κατένευσε μέν δ Μούρτζουφλος ν’ άποτίση πρός 
τούς σταυροφόρους τά αίτούμενα πεντήκοντα 
κεντηνάρια χρυσίου (48,000,000 φράγκων) ήρ- 
νεϊτο δμως νά ύποτάξη τήν ορθόδοξον εκκλησίαν 
ύπό τόν πάπαν. Ενώ δέ ούτως συνδιελέγοντο, αί
φνης έπιτίθενται έχθρικαί δυνάμεις κατά τοϋ αύ
τοκράτορος, καί μόλις ούτος έόυνήθη νά σωθή 
χάρις είς τήν ταχύτητα τού ίππου του.

Ούτως ήρξαντο αί προετοιμασίαι τοΰ πολέ
μου, καί δ μέν Μούρτζουφλος μετά στρατοΰ πο- 
,λυαρίθμου έστρατοπέδευσεν, δπου τανΰν κεΐται 
τό Φανάρι, οί δέ Λατίνοι έπιβιβασθέντες είς τά 
πλοία αύτών τό εσπέρας τής 8 Απριλίου 1204, 
ημέρας πέμπτης, ήρξαντο τήν έπιοΰσαν πρωίαν
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■τήν κατά τής πόλεως προσβολήν. «Ολην μέν οδν 
«κείνην την ίμέρ«ν, λέγει Νικήτας δ Χωνιάτης, 
μάχη ένειστήκει στονόεσσα, ήν δέ πως τά Ρω
μαίων επικρατέστερα, αί τε γάρ κλιμακοφόροι 
νήες-σύντοΧς ιππάγωγοίς δρόμοΟιν, άπρακτοιτών 
τειχών άπεκρούσθησάν καί τά τών λίθων άφετή- 
ρια πλείστους όσους τών πελεμίων διέφθειραν.» 
Κάί δ Βιλλαρδουΐνος δέ δμολογεϊ την διά τάς 
αμαρτίας τωτ αποτυχίαν τών σταυροφόρων καί 
δτι δλοι estoienl en grand einoi pour le ma- 
lheur qui venoit de lenr arriver ce jour-la. 
Αναπαυθέντες δύο ημέρας, έπανέλαβον την τρί- 
την αύθις την προσβολήν, ύποσχεθέντες όπως έν- 
θα^ύνωσι πάντας,ότι δστις πρώτος πήξη σημαίαν 
τινα έπί τίνος πύργου τής πόλεως θέλει έχει ώς 
άμοιβήν εκατόν πεντήκοντά μάρκας άργυρίου. Εν 
τώ μέσω του έπιμόνου τούτου πολέμου, δύο πλοία 
έφ’ ών έπέβαινον οί έίίσκοπΟι Τροίας καί Σοασώ- 
νος, προσήγγισαν είς την ξηράν καί έστησαν κλί
μακα πλησίον τών Πετριών Πετρι-καπή; δύο δέ 
ίππότάι, δ μέν Γάλλος όρβοα καλούμενος, δ δέ 
Ενετός Πέτρος ’λλβέρτης, ανέρχονται καί διασο- 
βοΰσι τούς έκει φρουροΰντας. ή θέα αύτών ένε- 
θάρρυνε τούς σταυροφόρους δπως πηδήσωσιν έπί 
τδν πύργον, εις δέ τών σταυροφόρων, Πέτρος τοΰ- 
νομα, είσελθών διά τής πύλης,- έμπνέει φρίκην είς 
τούς φρουρούς ένεκα τοΰ γιγαντιαίου αύτοΰ σώ
ματος καί τής έπί τής κεφαλής αύτοΰ παμμεγέ- 
θους περικεφαλαίας, ή θέα αύτοΰ τρέπει είς φυ
γήν τούς Βυζαντινούς καί επιτρέπει ούτως άνεμ- 
πόδιστον τήν είσοδον πολυαρίθμων άλλων σταυ
ροφόρων, οϊτινες φοβούμενοι δολιότητά τίνα θέ- 
τουσι πΰρ είς άς άπαντώσιν οικίας-. Μάτην δ 
Μούρτζουφλος άποπειράται διά προτροπών καί 
άπειλών ν’ άναζωπυρήση τό θάρρος τοΰ λαοΰ’ δ 
φόβος ήν άνώτερος παντός άλλου αισθήματος τό
τε’ βλέπων λοιπόν ότι ούδεμία σωτηρία άπελεί. 
πέτο, καί φοβούμενος μή συλληφθή, έξέρχεται 
τής πόλεως μετά βασιλείαν μηνών δύο καί ημε
ρών έκκαίδεκα. Μετά τήν φυγήν τοΰ Μουρ- 
τζούφλου δύο νέοι, Δούκας καί Λάσκαρις καλού
μενοι, άνδρες πολεμικοί, έπιζητοΰσι τήν αί- 
μοβαφή τοΰ αύτοκράτορος πορφύραν’ άλλ ένώ 
ούτοι έσκιαμάχουν, αί τών Λατίνων φάλαγγες 
εισέρχονται είς τήν πόλιν καί τοιουτοτρόπως γί
νονται κύριοι αύτής, δ δέ Ενικός Χαίνω κυριεύει 
καί τάς σκηνάς αύτάς τοΰ αύτοκράτορος.

όποία ύπήρξεν ή διαγωγή τών σταυροφόρων 
κατά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, διά

τών ζοφερωτέρων χρωμάτων είκονίζουσιν οί Βυ
ζαντινοί ιστοριογράφοι, «ή πόλις, πόλις, έπιφω- 

νεϊ'δ Νικήτας, πόλεων πασών οφθαλμέ; άκουσμα 
παγκόσμιον, θέαμα υπερκόσμιου, εκκλησιών γα- 
λουχέ, πίστεως αρχηγέ, Ορθοδοξίας ποδηγέ, λό
γων μέλημα, καλού παντός ένδιαίτημα, τίνες κα
κοποιοί δυνάμεις ήτήσαντό σε καί έλαβον εις 
συνίασιν; τίνες άλάστορες, φθονεροί καί αμείλικτοι 
δαίμονες κώμου σοι έπεκώμασαν άγριον "Καί τώδν- 
τι ούδέν ιερόν ούδέν όσιον έσεβάσθησαν οί δυσωνό- 
μως καλούμενοι σταυροφόροι, ύβρισαν τά θεία καί 
ανθρώπινα, έξέκλιναν είς πράξεις θηριώδεις, χρι
στιανοί όντες έφάνησαν καί τών άπίστων άπι- 
στότεροΓ «Απημφιάζετο Χριστός καί ύβρίζετο 
καί μερισμοί καί κλήροι τών αύτοΰ ίματίων έγί- 
νοντο, καί μόνον ού λογχευόμενος την πλευράν 
Οεορρύτου ρύακας αίματος εις γήν καί πάλιν ά- 
πέσταξε ». Παραλείπομεν τάς παρθενοφθορίας 
και τάς λοιπάς ακολασίας, διότι άφοϋ τά θεία 
έξηυτέλισαν οί σταυροφόροι δέν έδύναντο βεβαίως 
νά φεισθώσι τών άνθρωπίνων.

Μετά την πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
οί σταυροφόροι διενεμήθησαν διά λαχνών τάς 
διαφόρους κτήσεις τών Βυζαντινών θέσεων, καί δ 
τής Κωνσταντινουπόλεως έπεσεν ΙτΛ τόν κόμητα 
τής Φλανδρίας Βαλδουϊνον. Καί οποία μέν ύπήρ- 
ξεν η βασιλεία αύτοΰ, τοΰτο υπερβαίνει τής πα- 
ρούσης μελέτης τά όρια, άτινα εκτείνονται μέ
χρι τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπδ 
τούς Λατίνους’ δπως δμως συμπληρώσωμεν τώ 
κατά τόν Μούρτζουφλον, θέλομεν άρκεσθή είς μό
νον αύτόν. Τό τέρμα τοΰ άνδρδς τούτου ύπήρξεν 
δλέθριον, διότι έλθών είς έριδας πρός τόν πενθε- 
ρόν αύτοΰ, έτυφλώθη τούς δφθαλμούς’ μετά τινα 
δέ έτη έμπεσών είς χεΧρας τών Λατίνων άνακο- 
μίζεται είς τό Βυζάντιον καί εκεί ύπό δίκην ά- 
χθείς, ώς άπαγχονίσας τόν Αλέξιον, καταδικάζε
ται είς θάνατον, καί ^ιφθείς άπό τοΰ έν τώ Ταύ
ροι ίσταμένου υψιτενούς κίονος, φονεύεται. Tot- 
οΰτον τέλος έλαβε καί δ Μούρτζουφλος, δστις διά 

■ δόλου και φόνου έπί τόν θρόνον άναβάς, δέν έδυ- 
νήθη ούτε τό κράτος αύτοΰ νά διαφύλαξη άπδ 

! τής επιδρομής τών άλλοτρίων, ούτε έαυτδν τού- 
; λάχιστον νά διασώση. Πράγμα δέ περίεργον, πρδ 

πεντήκοντά που ετών πρδ τοΰ θανάτου τοΰ Μουρ- 
τζούφλου, δ Τζέτζης άναφέρει δτι ή σύζυγος τοΰ 
Μεγαλεταιράρχου κατ δναρ είδε
Την Κωνσταντίνου πρώτα μέν πλίνθινον έχειν 

(τείχος 

Περί βοός δέ αγοράν, ήτοι πρός βοΰν τδν τόπον, 
Εδόκει βλέπειν καί στρατόν καί πλήθη πανοπλίας, 
Περί τδν ταύρον δι’άνθρωπον καθήμενον κιτρό- 

(χρουν
Συμπλαταγοΰντα χείράς τε καί σύνθρηνον βοώντα.

Καί τότε μέν ή Κωνσταντινούπολις επεσεν 
ύπό τούς Λατίνους, διότι κατά τήν έκφρασιν τών 
Βυζαντινών ιστοριογράφων πάντες, ιερείς δμοΰ καί 
λαός, ώς ίππος θρασαύχην τε καί δυσχάλινος, ά- 
πέστησαν τοΰ Κυρίου’ _άλλ’ έως πότε άραή δργή 
αύτοΰ θά κρατή αύτήν ύπό τδν ζυγόν τών άλ
λοτρίων; Ελπίσωμεν οτι καθώς ή άλωσις τής 
Κωνσταντινουπόλεως υπό τούς Εσπερίους έπροοι- 
μίασε τήν πτώσιν δλόκληρον τοΰ Ελληνισμού, 
τοιουτοτρόπως καί ή προσάρτησις τής Επτάνη
σου ε|ς τήν Ελλάδα θέλει προοιμιάσει τήν παλι- 
νόρθωσιν σύμπαντος πάλιν τοΰ Ελληνισμού, καί 
ότι ή πατρίς έν τή νέα δυναστεία άνευρήσει τήν 
άρχαίαν αύτής εύκλειαν. Οταν δ’ είς τούς ύψηρε- 
φείς θόλους τής Αγίας Σοφίας άντηχήση καί αΰ- 
θις τδ ασμα τών Χερουβείμ, τότε καί ή Χρυσαλ- 
λίς παραιτούσα τδ αύχμηρδν κάί καΧον έδαφος 
τής Αττικής, θέλει πετάξει πρδς τούς εύανθείς 
καί μυροβόλους λειμώνας τοΰ Βοσπόρου, όπου δ 
κονιορτδς δέν έπιπάσσει τούς άνθρώπους, ούδ’ ή 
λειψυδρία μαστίζει τούς λάρυγγας αύτών.

ΕΠΑΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΛΔΗΣ.

Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΒΑ2ΙΛΕΥ2 
ΤΟΥ ΥΒΕΤΩ.

Η ΟΓΛΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΥΣΩΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣ ΤΑΦΟΣ.

1 πήρχε κατά τά 1795 έν τινι οίκίφ είς τήν 

δδόν Κανεβιέρην έν Μασσαλίφ Νορμανδός τις θυ- 
,ρωρδς, ράπτης τδ έπάγγελμα, δστις έψαλλεν όλην 
τήν ήμέραν διορθόνων τάς περισκελίδας τών πε
λατών του, ή δέ σύζυγός του έπώλει όπτά γεώ
μηλα είς τούς γείτονας καταναλωτάς, τούς θεω- 
ροΰντας τότε τδν άρτον ώς πολυτέλειαν μεγάλην.

Μεταξύ τών άλλων κατοίκων τής περί ής δ 
λόγος οικίας καί τών συνήθων πελατών τού συ
ζυγικού ζεύγους, διεκρίνετο οικογένεια Κορσικανή 
πρδ ολίγου μεταναστεύσασα έν Γαλλία, ήτις έ- 
πορίζετο έκ τού νορμανδικού τούτου μαγειρείου 
τά πρδς συμπλήρωσιν τού υπό τής μασσαλιακής 
κοινότητος χορηγούμενου ανεπαρκούς σιτηρεσίου.
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Ματθίας δ θυρωρός καί ή αξιότιμος αύτού 
σύζυγος, ειχον άνοίξει πίστωσιν προθυμως είς τήν 
καλήν ταύτην οικογένειαν , πεποιθότες είς τήν 
ειλικρινή φυσιογνωμίαν τής μητρός καί έίς τούς 
λόγους τού όστεροτόκου υιού, δστις ήτον άξιω- 
ματικός τοΰ πυροβολικού καί παρείχε μεγάλας 
έλπίδας. προαγωγής.

όσάκις δ δόκιμος ούτος ή ρως ήρχετο είς Μασ
σαλίαν έλεγε πάντοτε είς τδν γενναϊον προμη
θευτήν, γέννημα δντα τού χωρίου Τβετώ’ 
— Μπάρμπα Ματθία, έάν ποτέ ίσχύσω έν Γαλ- 
λία, θά σέ άναγορεύσω βασιλέα τοΰ Τβετώ.

—Καί έγώ, άπεκρίνετο γελών δ ράπτης, σάς 
διορίζω άπδ τούδε γενικόν άρχηγδν τών στρατευ- 
’μάτων μου.

— Εύχαρίστως, έλεγεν δ άξιωματικδς, δέχο
μαι πρδς τδ παρόν, έλπίζων άνώτερα.

— Μήπως ελπίζετε νά γίνητε γενικός άρχη - 
γδς τών στρατευμάτων τής Γαλλίας;

— Τίς οϊδε ; τήν ράβδον τού στρατάρχου τήν 
έχω είς τδ θυλάκιόν μου.

— Διάβολε ? Εισθε πολύ φιλόδοξος, στρατηγέ 
μου.

— Είμαι τφόντι ολίγον, τδ δμοήογώ, ή δέ Τ- 
μετέρα Μεγάλειότης ;

— Ε, μά τδν Θεόν, ή Μεγάλειότης μου είναι 
δλιγαρκής, θά άρκεσθή είς μ ίαν καλύβην έν τώ 
χωρίω μου, είς έν καπηλεΧον καί είς έν μικρόν 
έμπορορραπτικδν κατάστημα.

—Δηλαδή επιθυμείτε έν άχύρινον άνάκτορον; .. 
Αύτά είναι πράγματα εύαπόκτητα, καί υπόσχο
μαι άπό τούδε νά σάς τά χορηγήσω.

— Σάς εύχομαι λοιπόν καί έγώ, στρατηγέ, νά 
άποκτήσητε έν μαρμάρινον.

Μία γραία μάγισσα άθιγγάνα, παρευρισκομένη 
κατά τύχην τήν ώραν έκείνην είς τδ έργαστήριον 
είπε, παρατηρούσα προσεκτικώς καί τούς δύω’

— Θά άποκτήσητε άνάκτορα καί οί δύω, Κύ
ριοι, καί οί δύω θά γίνητε βασιλείς.

—Βασιλείς; . . άνέκραξεν δ μπάρμπα Ματθίας, 
καί τίς έκ τών δύω θά γίνη ισχυρότερος ;

— Σεις, άπεκρίθη ή γραία, δεικνύουσα τδν ύ- 
πολοχαγόν.

— Εύτυχέστερος δέ ;
— ΐ’μεϊς, προσέθηκε κυττάζουσα τδν Ματ- 

Οίαν.
0 θυρωρός άνεκάγχασεν εύθύμως, δ ύπολοχα- 

γδς όμως δέν έγέλασεν, άλλ’ έξήλθε περΐσκεπτος.
Τήν έπαύριον δ αξιωματικός άπήλθεν είς τδν
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•πόλεμον, η δέ οίκογένειά του μετέβη είς τήν πρω- ■ 
•τεύουσαν, καί δ θυρωρο-ρραπτο-μάγειρος έξηκο- ι 
λούθησε τδ έργον του, έπιδιορθώνων περισκελίδας ι 

καϊ ψήνών γεώμηλα. :
—- Εϊχε πρδ πολλοΰ έντελώς λησμονήσει τήν ί 

προφητείαν τής γραίας, δτε πρωίαν τινά έλαβε · 
διά τοϋ ταχυδρομείου χρηματόδεμα αρκετά δγ- ' 
κώδες καϊ έπιστολήν, ένδιαλαμβάνουσαν τά εξής' · 

« Είμαι στρατηγός, δίκαιον λοιπόν καί σείς 
νά γίνητε βασιλεύς τοΰ ί'βετώ' δθεν σάς πέμπω 
τά άναγκαιοΰντα έξοδα διά τήν έγκαθίδρυσίν σας.

0 στρατηγός ΒΟΝΟΠΑΡΤΗΣ »
ύ ράπτης έδέχθη τά χρήματα και τδν τίτλον, 

καί έγκαταλείψας τδ φυλακεΐον τοϋ θυρωρού καί 
τδ έργαστήριόν του, μετέβη μετά τή; συζύγου 
του εις τδ χωρίον του. Φθάσας δ’ έκεΐ έμαθεν, 
ότι έπωλεΐτο κατηοειπωμένος τις πύργος, όνομα- 
ζόμενος ύπδ τών έγχωρίων, παλάτιον τοϋ βασι- 
λέως ί'βετώ. Τδν ήγόρασε λοιπόν άμέσως διά συν
αλλαγμάτων και έπειδή έκ τών πρώην βασιλικών 
ανακτόρων δύω ή τρεις τοίχοι έσώζοντο, τους 
έκρήμνισε καϊ έκ τοΰ υλικού ωκοδόμησε μικρόν 
■οικίσκον, έπϊ τής θύρας τοΰ ύποίου έπέγραψε με- 
γάλοις γράμμασι, δημοκρατία τοϋ Ύ6ετώ. Οί 
βασιλείς ήσαν είσέτι έξωστρακισμένόι.

Ταύτοχρόνως σχεδόν δ πρώην ύπολαχαγδς τοΰ 
πυροβολικού άρχηστράτηγος ήδη γενόμενος, έκρή- 
μνιζε και τδν έσχατον λίθον τού δημοκρατικού 
οικοδομήματος, καϊ τούς άντιπροσώπους τής 
δημοκρατίας άπδ τών παραθύρων δίψας, έγκα- 
θιδρύθη έν Αοξεμβούργω ώς προσωρινός κυβερνή
της, έλπίζων νά ένθρονισθή μετ’ ού πολύμονίμως 

έν τώ Κεραμεικώ.
— Ειπεν άρά γε άλήθειαν ή μάγισσα, άνέκρα

ξεν δ μπάρμπα Ματθίας, όλίγας ήμέρας μετά τήν 
1 8 Βρουμαίρου' δ αξιωματικός μας έξέβαλεν ήδη 
άπδ τδ θυλάκιόν του τήν στραταρχικήν ράβδον' 
τίς οϊδεν άν δέν εύρη έντδς αύτοΰ καϊ κάνέν 

στέμμα!
Εΰρε τφόντι ώς είναι γνωστόν τδ στέμμα, 

καϊ μάλιστα δύω άνθ’ ένδς, καϊ βραδύτερου τόσα 
πολλά, ώστε τά διεμοίρασεν είς τούς συγγενείς, 
φίλους καϊ γνωρίμους του.

Καθ’ ήν δέ ήμέραν δ πρώην ύπολοχαγδς έπέ · 
θηκεν έπϊ τής κεφαλής του τδ διπλούν στέμμα 
τής Γαλλίας καϊ τής Ιταλίας, δ μπάρμπα Ματ
θίας έφόρεσε σκούφον βαμβακερόν, έστολισμένον 
δι’ έρυθράς ταινίας καϊ καταλύσας τήν μικράν 
του δημοκρατίαν έπέγραψεν έπϊ τοϋ άνωφλοίου

τής θύρας του «βασιΛεύς τοΰ ‘Τ6ετώ>, οί δε 
πελάται τοϋ οινοπωλείου του έπεκύρωσαν εύθύ- 
μως τδν τίτλον τοΰτον τδ ποτήριον άνά χεΐρας 
κρατούντες, ένώ ταύτοχρόνως δ Πάπας έζών 
»*ων έχριε τδν ήγεμόνα τής νέας αυτοκρατορίας. 
— Αί προφητεϊαι τής μαγίσση'ς έπαλήθευσαν, ει- 
πεν δ οίνοπώλης μονάρχης' άρχόμεθα τφόντι καί 
οί δύω τής δυναστείας μας, καί εϊμεθα τώρα έξά- 
δελφοι σχεδόν.

Καϊ δ μέν νεώτερος Καΐσαο συνεσώρευεν επαρ
χίας καί βασίλεια και έδώρει αυτά είς την οίκο- 
γένειάν του, δ δέ μετριόφρων ήγεμών τοϋ ί'βετώ 
είς ολίγα άρκούμενος, προσέθηκεν εις τδν οικίσκον 
του Sv καπνοπωλεΐον καί μικρόν ξενοδοχεϊον διευ- 
θυνόμενον ύπδ τής μαγείρου αύτοΰ Ζαμπέτας. 
—- ό έξάδελφός μου μέ ποοσεπέρασεν' αύτδς πε- 
ριήλθεν δλόκληρον τήν Εύρώπην, ένώ έγώ δέν 
άπεμακρύνθην ούτε βήμα άπδ τοϋ χωρίου μου' 
τις οιδε μόλα ταΰτα αν δέν καταντήσωμεν εις 
τδ αύτδ σημεΐον;
— Οταν δ άλαζών αύτοκράτωρ έχωρίσθη τήν 
πεφιλημένην σύζυγον τοϋ στρατηγοϋ Βοναπάρ- 
του καϊ ένυμφεύθη τήν θυγατέρα τοΰ διαδό
χου τών Καισάρων, δ μπάρμπα Ματθίας, χη- 
ρεύσας πρό τίνος καιροϋ, ελαβε καί αύτδς σύζυγον 
τήν μάγειρόν του Ζαμπέταν.
— Δ ! ελεγεν, δ έξάδελφός μου έτρελάθη, δέν 
καταδέχεται τδ γένος του, τοΰτο είναι μοΰ φαί

νεται κακός οιωνός. Εγώ μένω ώς πρίν Ματθίας, 
ή δέ Ζαμπέτα μου αξίζει πλέον άρχιδουκίσσης.

Κατά τήν έποχήν έκείνην τής δόξης καί τών 
θριάμβων τοΰ μεγάλου μονάρχου εϊς υπαλληλί
σκος έτόλμησε νά ψάλλη τάς άγροτικάς καί φι- 
λησύχους άρετάς τοϋ καλού βασιλέως τοΰ ί'βετώ, 
έρεθίσας ούτω τήν φιλοπόλεμον καϊ σφετεριστι
κήν διάθεσιν τοΰ φοβεροϋ αύτοκράτορος. Τδ ασμα 
κατέστη μετ’ ού πολύ δημοτικόν, καί κατετάρα- 
ξε τόσον τδν ύπνον τοϋ μονάρχου, ώστε έκεΐνος 
ήθέλησε νά μάθη τδ όνομα τοϋ συγγραφέως' καϊ 
άν μέν ήτον πρίγκηψ Οά τώ έκήρυττεν άφεύ- 
κτως τδν πόλεμον, θά τδν έξεθρόνιζεν ίσως, άλλ’ 
έπειδή ήτον απλούς υπάλληλος δέν έτόλμησε νά 
τδν παύση. Λέγουσι μάλιστα ότι ένώ δ κύριος 
άμφίβαλλεν, αύλικός τις άνήρ εύφυής, δ Ταλεΰράν- 
δος ίσως, έτόλμησε νά είπη μειδιών.
— Μεγαλειότατε, τδ μόνον δικαίωμα, τδ δποΐον 
ή ύμετέρα Μεγαλειότης άφησεν είς τδν κυρίαρ
χον λαδν τής Γαλλίας, είναι τδ δικαίωμα τοϋ 
αδειν' δ Μαζαρίνης τδ έσεβάσθη καθώς καί δ σε- 

πτδς αύτοΰ μαθητής, υμείς λοιπόν θά φανήτε 
ήττον εκείνων άνεκτικδς πρδς τδν λαόν σας ; 
Αύτδς πληρώνει καλά, άφήσατέ τον λοιπδν νά 
ψάλλη, διότι όσω περισσότερον δ λαδς ψάλλει τό
σω όλιγώτεραι συνωμοσία·, τεκταίνονται.

0 σύμβουλος τοΰ στέμματος δέν έτόλμησε 
νά προσθέση ότι τά άσματα πολλάκις έμπεριέ- 
χουσι νουθεσίαν' δ αύτοκράτωρ όμως λέγουσιν 
ότι κάπως έννόησε τήν έννοιαν τού άσματος εκεί
νου, καϊ τώ έπήλθεν ή ιδέα νά περιορίση τήν 
φιλοδοξίαν και τάς κατακτήσεις του. Απεφάσισε 
πρδς στιγμήν νά άφήση ήοεμον τήν Εύρώπην. Εν 
ασμα παρ όλίγον νά είρηνοποιήση τδν κόσμον.... 
Άλλ’ δ ολέθριος τής φιλοδοξίας δαίμων ύπερι- 
σχυσε καϊ τήν έπαύριον έλησμονήθησαν αί φιλάν
θρωποι σκέψεις τής προτεραίας.

Μετά τήν ήτταν τού Βατερλώ ο μπαρμπα 
Ματθίας έγραψε λέγουσι πρδς τδν έξάδελφον του 

τδν αύτοκράτορα, καϊ προσέφερεν αύτώ τά κράτη 
του, άλλ’ ή έπιστολή αύτη δέν έλήφθη. ό έκ
πτωτος μονάρχης κατέφυγε ζητών άσυλον είς τήν 
Αγγλίαν, ήτις τδν ε^ιψεν ώς αιχμάλωτον έπϊ 
ένδς βράχου.

— Ε, ελεγεν δ μπάρμπα Ματθίας έπϊ τού κα- 
τωφλοίου τοΰ καπηλειού του καθήμενος, καλά 
έλεγεν ή μάγισσα, είμαι εύτυχέστερος τοϋ έξα- 
δέλφου μου, διότι έκεΐνος μέν εύρίσκεται φυλα
κισμένος έπϊ μιας ξηρονήσου, έγώ δέ βασιλεύοι 
έλευθέρως είς τδ χωρίον μου.

Βεβαιώνουσιν ότι ένίοτε δ αιχμάλωτος τής Α
γίας Ελένης ένεθυμεϊτο στενάζων τδ άσμα τοΰ 
βασιλέως τοΰ ί'βετώ καϊ τό έπιμύθιον τοΰ Βε- 
ρανζέρου.

Φεϋ ! έξ όλων τών μοναρχών, τούς όποιους ά- 
νέδειξεν ό μέγας αύτοκράτωρ, μόνος δ μπάρμπα 
Ματθίας διετηρήθη είς τδν θρόνον του, καϊ τούτο 
δώτι ούδείς έσκέφθη νά διαφιλονεικήση τδν τί
τλον του τούτον, εύτϋχεΐς οί βασιλείς έκεΐκοι, 
τούς οποίους ή ιστορία δεκ άταγέρε·..

Εν τούτοις είναι άληθές ότι είς μέν τδν ισχυ
ρόν αύτοκράτορα έστήθησαν όγδοήκοντα τρία 
μαυσωλεία, απλούς δέ ξύλινος σταυρός έτέθη έπϊ 
τού τάφου τοΰ βασιλέως τού ί'βετώ.

Εκ τοΰ Γαλλικού.

NEQTATAI ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑι 
ΑΝΑ2ΚΑΦΑΙ.

(Συνέχεια ΐδε φνλΧάδ. 19.]

Τδ περϊ ού δ λόγος δίστιχον είναι τδ έξής' 
Multa mihi curae somnus cum presseril artus 
Has ego mancinas stagna refusa dalo.

«Εχω έτι πολλάς φροντίδας, άλλά υπάγω νά 
κατακλιθώ, καί άφού κοιμηθώ καλώς θέλω έίψει. 
είς τδ ύδωρ (τής λήθης) δλας μου τάς θλίψεις. »

Μ’όλα ταύτα, ή λέξεις somnus προσετέθη 
πρδς συμπλήρωσή τού στίχου, έπομένως δυνάμεθα 
είσέτι νά υποθέσωμεν ότι δ άσθενής μας Πομπηϊα- 
νδς προύτίθετο νά πνιγή είς τήν θάλασσαν, η 
τούλάχιστον νά κάμη λουτρόν τι διά τού άτμοΰ.

Εφθάσαμεν ήδη είς τδ περιστύλων, δπερ δέν 
έχει τϊ ιδιαίτερον- Αί περικυκλοΰσαι αύτδ ίσχυραϊ 
παρασπάδες υπεβάσταζον έτέραν σειράν στηλών, 
ών φαίνονται ίχνη τινά. Είς κήπος εύρίσκετο έν 
τώ μέσα) διακοσμούμενος υπό δύο πηγών. Είς τά 
ένδον αύτού, μ,ικρδν έκ μαρμάρου σύμπλεγμα μέ- 
νον έτι έν τή θέσει του, παρίστανε παϊδα πιέζον- 
τα χήνα διά τοΰ δεξιού βραχίονος, καϊ κλίνοντα 
άγγεΐόν τι άφού τδ ύδωρ κατέ^όεε καταρράκτου 
δίκην έπϊ τριών μικρών βαθμιδών, καϊ ακολούθως 
έχύνετο διά τίνος αύλακος έντδς τετραγώνου με
γάλης δεξαμενής άρκετά βαθείας, κοσμουμένης 
μέ μάρμαρα καϊ κομψότατον γείσωμα. Εις τά 
τείχη τής δεξαμενής φαίνονται είσέτι τά σιδηρά 
άγκιστρα, έφ’ ών άνηρτώντο τά φαγητά όπως 
διατηρώνται νωπά.

Δύο έπιγραφαϊ γεγραμμέναι διά βελόνης έπϊ 
τών στηλών τού περιστυλίου έκδηλούσι τδ έργον 
8 μετήρχετο ό Πρόκουλος. Η μία ήν άξίωμα εμ
πόρου, ούτω πως μεταφρασθεΐσα υπό τοΰ Κ. Φιο- 
ρέλλη. « Αν έπιδιώκης τήν τύχην, σκόρπιζε πολλά 
καϊ συνάθροιζε.» Η έτέρα ήν περίεργός τις σημείωσις 
καϊ μετεφράσθη ούτω πως' « 8 Ιουλίου. — Δια- 
κόσιαι λίτραι πάχους καϊ διακόσια πεντήκοντα 
δεμάτια σκορόδων. Η ποσότης αύτη ήν υπερβολική 
διά τήν κατανάλωσιν μιας οικίας. Τοιαύτη προμή
θεια σκορόδων θά έκόστιζε 2,400 δηνάρια κατά 
τήν ύπδ τού Διοκλητιανού δημοσιευθεΐσαν μετά 
ταΰτα διατίμησιν. Δυνάμεθα άρα νά συμπεράνωμεν 
ότι δ Πρόκουλ.ος ούτος μετήρχετο τδ έμπόριον 
τών σκορόδων, καί πρδς τοΰτο ειχεν έργαστήριον 
κείμενον παρά - .ήν όδδν καϊ συγκοινωνούν μετά τής 
οικίας του. Σημειώ τοΰτο πρδς τιμήν του, καθότι 
άποδεικνύεται έκ τούτου ότι οί Πομπηΐανοϊ παν- 
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τοπώλαιδέν περιεφρόνουν τάςτέχνας, καί δτι ήγά- 
πων νά διακοσμώσι μέ γραφάς τάς κατοικίας των, 
εί καί ειχον ώς έργον νά πωλώσι πάχος καί σκόροδα. 
Τφόντι, χωρίς νά έπιμείνωμεν είς ττ,ν περιγραφήν 
τών εν τινι αιθούση καί έν τφ έςτατορίφ γραφών, 
ούδ’ είς τινας πλαγίους κοιτώνας, εύρίσκομεν είς 
τάς τρεις άντιμετώπους τού χαρτοφυλακείου έσω- 
τερικάς αίθούσας πολυτίμους γραφάς άξίας μακράς 
μελέτης. Χάριν συντομίας παραλείπω τάς τών 
πλαγίων κοιτώνων, καί περιγράφω μόνην την με- 
σαίαν αίθουσαν, τήν ώραιοτέραν της οικίας, ής τδ 
έδαφος στρωννύεται με τετραγώνους έκ μαρμάρου 
πλάκας, καί είναι έν τώ κέντρο» κοϊλον ώς τις λε
κάνη, έξ ού υποτίθεται δτι ύπήρχεν άνοιγμά τι 

•έν τή στέγη. Είς έκαστον τών τριών τοίχων υπάρ
χει καί μία κεφαλαιώδης γραφή’ ή έν τώ βάθει, 
είναι πλεΐστον βεβλαμμένη, παριστά δε τδν Νάρ
κισσον κατοπτριζόμενον έν τώ ΰδατι, ού μόνη ή 
είκών διετηρήθη. Εϊς έρωτιδεύς προσπαθεί νά σβέση 
gv τή πηγή άνεστραμμένην λαμπάδα, στήλη δέ 
τις Πριάπου έρείδεται είς τινα τοϋ Βάκχου βωμόν-

Η πρδς τ’ αριστερά γραφή είναι ή έκφραστικω- 
τέρα πασών άφ’ δσας έγώ γινώσκω. Εν αύτή εϊς 
έρμαφρόδιτος προσερείδεται, καμπτόμενος μελαγ- 
χολικώς καί ώς λειποθυμών δήθεν, έπί τών ώμων 
Σιληνοϋ, δστις παίζει άκουσίως του τήν λύραν, 
ένώ ώραΐός τις, πτερωτός έρωτιδευς δδεύει έμφυσών 
είς διπλοϋν αύλόν. Βακχίς τις, πλήρης μελαγ
χολίας, παρατηρεί τδ αμφίβολον τοΰτο ον, τδ 
άνατρέπον τάς έπιθυμίας της’ εϊς δέ σάτυοος θεω
ρεί έκπληκτος καί οπισθοχωρεί. 0 ερμαφρόδιτος 
ούτος είναι πλήρης θέλγητρων έν τώ άπελπιστι- 
κώ καί έρωτολήπτω τούτω σχήματι’ βαστάζει δέ 
ώς πένθιμόν τι έμβλημα δύο άνεστραμμένας λαμ
πάδας. II ζωή προώρισται νά σβεσθή έν τή συγ
χύσει τών δύο φύσεων, τή άδυνατούση νά παρα- 
γάγη αύτήν. Εν τή παραθέσει ταύτη τών δύο 
αντικειμένων, τοϋ τε Έρμοφροδίτου καί Ναρ
κίσσου, υπάρχει προφανής τις σκοπός, διότι, ώς έν 
τώ άρχαίςο μύθοι προσεγγίζουσιν, ούτω καί έν τή 
οικία τοϋ Προκούλου, άμφότεροι δέ έκτοπισμέ-
νοι όντες είς τήν μυθολογίαν, ήτις ήν ή ιστορία τής 
γονιμότητος, έκφράζουσι τδ έλεεινδν τών αγόνων 
ερώτων, ιδού διά ποιον λόγον ίσως ή τρίτη γραφή, 
πιθεμένη -πρδς άντίθεσιν, εορτάζει τούς θριάμβους 
τοϋ Βάκχου. Γυμνή τις γυνή, δεικνύουσα τά οπί
σθια της, ή καλλίπυγο; Αριάδνη, κάθηται έπί τών 
ποδών της, εϊς δέ φαϋνος έρχεται καί αίρει τδ 
κάλυμμά της’ ή γυνή αύτη έκοιμάτο, άλλά πνεύ

μα έναέριον μελαίνας έχον πτέρυγας, άναμφιβόλως 
δ ύπνος, φεύγει μακράν αύτής πετάμενον. ό άν- 
δρογύνης Βάκχος, δ παριστάνων τήν γενικήν παρα
γωγήν, πλησιάζει, εύτυχής νικητής, φέρων θύρσον 
είς τήν χεϊρα καί στέφανον κισσού έπί τής κεφα
λής, όπισθεν δ’ αύτοϋ, άπδ τοϋ ύψους ένδς όρους, 
καταβαίνουσιν άναμίξ δ παχύς Σιληνδς, οί σάτυ- 
ροι καί οί βακχίδες ταράττοντες τούς βραχίονας 
των, κροτοϋντες κύμβαλα καί λαλούντες τάς σάλ
πιγγας. — Εύοϊ ! Εύοϊ ! κραυγάζουσι μετ’ εύθυ- 
μίας οί πάντες ! — Η ζωή πλεονάζει καί υπε
ρεκχειλίζει, δ δ’ έρως θριαμβεύει έν τή γραφή 
ταύτη-

Εκτδς τών άξιοσημειώτων τούτων γραφών ή 
οικία τοϋ Προκούλου περιεϊχεν, δτετδ πρώτον άνε- 
σκάφη, καί ετερα περίεργα άντικείμενα, ιδίως ένα 
άμφορέα φέροντα έπιγραφήν, ές ής δηλοϋται δτι 
έφύλαττον οί Ρωμαίοι έντδς άγγείων βραστόν οί
νον έπί πολλά έτη. Ετερός τις άμφορεύς έν τώ 
περιστύλφ, περιεϊχεν οίνον τής Κώ, δστις ήτο 
περίφημος παρά τοΐς άρχαίοις, έτιμάτο δέ ύπδ τοϋ 
Κάτωνος καί έξυμνήθη ύπδ τοϋ όρατίου. Τδν οίνον 
τούτον παρεσκεύαζον έπιμελώς μιγνύοντες έν αύ
τώ καί θαλάσσιον ύδωρ, τδ δποΐον μετά τινα 
χρόνον εχανε τήν άλμυρίαν του.

Τοιαύτα καί άλλα πολλά είσί τελευταϊον λεί
ψανα, καί τά δποϊα, χάριν συντομίας, παραλεί- 
πομεν. Αλλ’ έν τούτοις ή γή έκλονίσθή πολλάκις, 
καί τι μετέωρον δμοιάζον σίφωνα κονισσάλου έτι 
μάλλον πυκνούμενον, κατεθόλωσε τδν ούρανόν' 
άπό τινων ήμερών, έγίνετο λόγος περί γιγάντων 
οΐτινες, πότε μέν άπδ τοϋ όρους πότε δέ άπδ τής 
πεδιάδος, άνήρχοντο εις τδν άέρα’ οί γίγαντες ου- 
τοι άνίστανται ήδη καί δρθοϋνται έντδς τών στρο
βίλων τοΰ καπνού δθεν άκυύεται αλλόκοτός 
τις θόρυβος, τρομερά βοή σαλπίγγων, εϊτα αλλε
πάλληλοι βρονταί, καί μετά ταΰτα έπέρχεται νύξ 
φρικώδης, καθ’ ήν μεγάλαι φλόγες καταφωτίζουσι 
τά ερέβη. Είς τάς οδούς άκούεται ή κραυγή ότι δ 
Βεζούβιος καίεται ! — Πάραυτα τότε οί κάτοικοι 
τής Πομπηίας τρομασμένοι καί έξαλλοι φεύγουσι, 
φύρδην μίγδην, ώς τις στρατός τραπείς είς φυγήν 
καί καταδιωκόμενος ύπδ φοβερού καί μυστηριώ
δους έχθροϋ, δστις ώπλισμένος μέ κεραυνούς έφορ- 
μα κατ αύτοΰ καί άπανταχόθεν περικυκλόνει 
καί καταπνίγει αύτόν. Η ημέρα έρχεται, άλλά τά 
σκότη έναπομένουσιν, ούχί σκότη νυκτός άσελήνου, 
άλλά σκότη κεκλεισμένου δωματίου δπου δέν 
υπάρχει λυχνία άναμμένη. Είς Μιζένην, δπου εύρί-

οικογένεια τοϋ Λιομήδους, δεκαεπτά δηλαδή νεκροί 
άποπνιγέντες έν τινι ύπογείφ, δπου εϊς έξ αύτών, 
νέα τις κόρη, περιέκλεισε τούς κόλπους της έν τή 
ύγρά σποδώ' οί δύο σκελετοί, ούς εύρον στενώς 
ένηγκαλισμένους έν τινι έργοστασίω, παρά τούς 
λουτρώνας’ οί σκελετοί ούτοι άνήκον είς διάφορα 
φύλα, καί οί όδόντες των ησαν νεαροί’ τέλος, 
πλειότερα τών έζακοσίων πτωμάτων, έκαστον τών 
δποίων διηγείται · συγκινητικόν τι έπεισόδιον τής 
άπειρου έκείνης καταστροφής έν η, εύρον τδν θά

νατον.
Καί μ’ δλα ταΰτα έσχάτως έγένοντο έτι δρα- 

ματικώτεραι άνακαλύψεις.
Ημέραν τινά, εϊς τινα βραχεϊαν δδδν, υπό σω

ρόν λειψάνων, παρετήρησαν χώρον κενόν, ένδον 
τού δποίου έφαίνοντο οστά τινά' δθεν προσεκά- 
λεσαν τδν Φιορέλλην, οστις άμέσως συνέλαβε λαμ- 
ποάν άληθώς ιδέαν. Διέταξε νά διαλύσωσι γύψον, 
ον έχυσαν έντδς τού κοιλώματος’ τδ αύτδ έπραξαν 
καί εϊς τινα άλλα σημεία δπου έβλεπον ομοίως 
οστά, εϊτα άφήρεσαν μετά προσοχής τδν έκ κισ- 
σήρεως καί άπεσκληρυμμένης σποδού συγκείμενον 
φλοιόν, δστις περιέβαλλε τδ άντικείμενον 8 έζή
τουν ν άνακαλύψωσι .... άφαιοεθεισών δέ τών 
ύλών εκείνων, είδαν ένώπιόν των τέσσαρα σώμα
τα. Εκαστος δύναται νά ϊδη αύτά σήμερον έν τω 
Μουσείω τής Πομπηίας, ούδ’ είναι τι συγκινητι- 
κώτερον τοΰ θεάματος έκείνου. Ταύτα δέν είναι 
άγάλματα έκ λίθου, άλλά σώματα ανθρώπινα χω- 
νευθέντα ύπδ τοϋ Βεζούβιού καί διατηρηθέντα έν 
τώ έκ σποδού τούτω καλύμματι, δπερ άναπλασσει 
τά ένδύματα καί τάς σάρκας, καί αύτήν σχεδόν 
τήν-ζωήν. Ούδαμοϋ ύπάρχει δμοιόν τι’ αί αίγυ- 
πτιακαί μούμια·, είναι γυμναί, μέλαιναι καί ειδεχ
θείς’ αύταί ούδέν κοινόν έχουσι μέ ήμάς, καί εύ
ρίσκονται έν τή διά τήν αίωνίαν άναπαυσιν κα- 
θιερωθείση θέσει’ άλλ’ οί έκχωσθέντες κάτοικοι τής 
Πομπηίας είναι όντα άνθρώπινα, είς ών παριστά- 
μεθα τόν θάνατον.

Τδ gv τών σωμάτων είναι γυναικός τίνος, πλη
σίον τής όποιας εύρον έννενήκοντα Sv νομίσματα, 
δύο αργυρά άγγεϊα, κλειδιά καί άλλους πολυτί
μους λίθους. Η γυνή αύτη εφευγεν άρα, καί έφερε 
μεθ’ έαυτής τά πολύτιμα ταύτα πράγματα καθ 
ήν στιγμήν έπεσεν είς τήν μικράν ταύτην οδόν. 

Φαίνεται δέ είσέτι κεκλιμένη έπί τού αριστερού 
πλευρού. Διακρίνεται κάλλιστα ό κεφαλόδεσμος 
αύτής, τδ ύφασμα τού ένδύματός της, καί δύο 
δακτύλια ά φέρει εϊς τδν δάκτυλον’ ή μία τών

σκέτο δ τήν καταστροφήν διηγούμενος Πλίνιος δ 
Νεώτερος, ήκούοντο αί κραυγαί τών παίδων, τών 
άνδρών καί τών γυναικών, οΐτινες έκάλουν καί 
έζήτουν άλλήλούς, άνεγνωρίζοντο δέ μόλις έκ τής 
φωνής, έπεκαλοϋντο τδν θάνατον, έκλαιον καί 
έφώναζον έναγωνίως, καί ένόμιζον δτι ή νύξ έκείνη 
ήν ή αίωνία νύξ καθ’ ήν και άνθρωποι καί θεοί 
συγκατεστρέφοντο. Μετά ταύτα κατέπεσε βροχή 
σποδού τοσοΰτον πυκνής, ώς-ε επτά· λεύγας μακράν 
τού Ηφαιςείου,,ήτό τις ήναγκασμένος νά τινάσση 
αύτήν άεννάως δπως μή καταπλακωθή ύπ αύτής. 
Η έκτινασσομένη σποδός, λέγουσιν, δτι εφθασε 
μέχρι τής Αφρικής, βεβαίως δμως μέχρι Ρώμης, 
ένθα έπλήρωσε τδν άέρα καί έκρυψε τδ φως, ώστε 
όί Ρωμαίοι τρομάξαντες έλεγον, ότι δυόσμος άπας 
άναστρέφεται’ δτι δ ήλιος θέλει καταπέσει έπί τής 
γής καί σβεσθή, ή δέ γή θ’ άναβή είς τδν ούρανόν 
δπως κατακαή. Τέλος, διηγείται δ Πλίνιος, τδ φως 
επανήλθε κατά μικρόν, καί τδ διαχέον αύτδ άστρον 
άνεφάνη, ώχρδν δμως ώς εις τινα έκλειψιν.. Τδ πάν 
είχε μεταβληθή περί ήμάς, καί δ σποδός, ώσεί 
παχεϊα χιών, είχε τά πάντα συγκαλύψει.

Τδ μέγιστον τούτο έκ σποδού έντάφιον μόλις 
κατά τδν τελευταϊον αιώνα είχον άνασύρει, αί δέ 
άνασκαφαί διηγήθησαν τδ δυστύχημα τής Πομ
πηίας μετά πλειοτέρας τής τοΰ Πλινίου εύγλωτ- 
τίας, τοϋ αύτόπτου τούτου μάρτυρος καί δοκίμου 
ιστορικού. Συνελήφθη, ούτως είπεΐν, έπ’ αύτοφώρω 
δ τρομερός καταστροφεύς έντδς τών ύπ’ αύτοϋ 
συμφυρθέντων ερειπίων' άπασαι αί άνευ στέγης 
οϊκίαι έκεϊναι, άφ’ ών άπεκόπη δ ανώτερος όροφος» 
τά δέ τείχη μένουσιν έκθεμένα είς τδν ήλιον, 
αί στήλαι αίτινες δέν ύποβαστάζουσιν ήδη τίποτε, 
οί άπανταχόθεν άναπεπταμένοι ναοί, άφ ών έλ- 
λείπουσι καί μέτωπα καί στοαί, δ χαρακτήρ έκεϊ
νος τής έρημώσεως, τής γυμνότητες καί αμηχα
νίας, ώς δ τή έπαύριον μιας πυρκαϊάς,πάντα ταΰτα 
είσίν ικανά δπως καταπιέζωσι πλεΐστον τήν καρ
διάν' καί δμως ύπάρχουσιν ετι οί σκελετοί, οΐτινες 
εύρίσκονται άνά πάν βήμα κατά τδ έν μέσφ τών 
νεκρών ταξείδιον τούτο, καί προδίδουσι τάς άγω- 
νίας καί τδν τρόμον τής τελευταίας στιγμής, ί'- 
πάρχει προσέτι δ πιστός έκεϊνος στρατιώτης, δστις 
καΐέφυγεν έντδς τής σκοπιάς του είτε τάφου τινδς, 
καί έχει έπί τοϋ στόματός του τήν μίαν τών 
χειρών, τήν έτέραν δέ έπί τής λόγχης του’ ή μή
τηρ έκείνη ήτις μετά τών τριών αύτής τέκνων 
κατέφυγεν είς έτερον τάφον, δν περιετείχισεν έπ 
αυτών πάραυτα δ Βεζούβιος' ύπάρχουσιν έτι ή
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χειρών της είναι τεθλασμένη, καί βλέπει τις έν 
αύτή τήν κατασκευήν τοΰ όστοϋ' δ αριστε
ρός βραχίων αίρεται μετά διαστροφής, ή τρυ
φερά χειρ φαίνεται συνεσπασμένη, καί ήθελευ 
εϊπει πάς τις δτι οί όνυχες έμπηχΟησαν έντδς τής 
σαρκός- άπαν τδ σώμα φαίνεται φυσιωμένον καί 
συνεσταλμέυον' μόνα τά λεπτότατα αύτής σκέλη 
μένουσι τεταμένα' αισθάνεται δέ τις δτι έπί πολύ 
κατεπάλαισεν έν φριχτή’ άγωνία Τδ σχήμα αυ
τής είναι σχήμα άγωνιώντος καί ούχί νεκρού.

όπίσω αύτής είχον πέσει μία γυνή καί μία νέα 

κόρη. 11 μάλλον ηλικιωμένη, ή μήτηρ ίσως, ήτο 
ευτελούς καταγωγής, άν κρίυωμευ έκ τοΰ πλά
τους τών ώτων αύτής' ένεκα τούτου ίσως δέν 
έφερευ είς τόν δάκτυλον είμή ένα σιδηροΰν δα
κτύλιον' τό αίωρωμένον καί κυρτωμένου αύτής 
σκέλος δεικνύει δτι καί αΰτη έπίσης έπάλαισε καί 
υπέφερεν, όλιγώτερου δμως άφ’ δσον ή εύγενής 
κυρία' οί πτωχοί ολίγον χάνουσιν άποθνήσκοντες. 
Πλησίον αύτής κεϊται ή νέα κόρη, καί φαίνεται 
ώς νά έκοιμώντο άμφότεραι είς μίαν καί τήν 
αύτήν κλίνην, ή μία είς τά προσκέφαλα, ή άλ
λη είς τά πρόσποδα, ούτως ώστε οί πόδες αύ
τών διασταυροΰνται. Η νεαυις αύτη διεγείρει είς 
τόν θεώμενον αύτήν παραδόξους έντυπώσεις. Φαί
νονται ακριβώς αί κλωσταί τών φορεμάτων της, 
αί μέχρι τοΰ καρπού διήκουσαι χειρίδες, αί σχι- 
σμαί τών ένδυμάτων δι’ ών έφαίνοντο γυμνά τινά 
τών μελών της καί τά κεντήματα τών μικρών 
υποδημάτων της' πρδ πάντων βλέπει τις τήν 
τελευταίαν της άγωνίαν, ώς νά ηυρίσκετο παρών 
καί ύπό τήν οργήν τοΰ Βεζούβιού. Κυριευθείσα 
υπό φόβου, φέρει τδ ένδυμά της έπί τής κεφαλής 
της, ώς ή γυνή τοΰ Αιομήδους' κατέπεσε δ’ έπι 
στόμα ένώ έτρεχε, καί μή δυνηθεϊσα νά σηκωθώ, 
είχεν έπακουμβίσει τήν νέαν καί τρυφεράν της κε
φαλήν έπί τού ένδς τών βραχιόνων της. Η μία 
τών χειρών της φαίνεται ήμιηνοιγμένη ώς νά έ- 
βάσταζέ τι, ίσως τδ ύφασμα δπερ έκάλυπτεν αύ
τήν. Τά όστα τών δακτύλων της φαίνονται εισερ
χόμενα έν τώ γύψφ. Τδ κρανίον είναι στιλπνόν 
καί λεΧον, τά σκέλη υψοΰνται πρδς τά όπίσω καί 
τίθενται τδ Sv έπί τοΰ έτέρου. Η πτωχή αύτή 
κόρη, ήτις μόλις ήν δεκαπενταετής, φαίνεται δτι 
δέν υπέφερεν έπί πολύ, άλλ’ ή θέα της είναι άλ- 
γεινοτέρα πάσης άλλης.

Τδ τέταρτον σώμα είναι άνδρδς, σχεδόν κολοσ
σιαίου. ό άνήρ ουτος είχε κατακλιθή έπί τής ρά- 
χεώς του δπως άποθάνη άνδρείως, έξαπλώσας τούς 

βραχίονας καί τά σκέλη, άτινα ουδόλως μετεκι- 
νήθησαν. Τά ένδύματά του διακρίνονται καθα
ρότατα, αί περισκελίδες του, τά είς τδν πόδα 
προςδεδεμένζ σανδάλια του, και τδ Sv μάλιστα 
τρυπημένον είς τδν μέγαν δάκτυλον, -τά καρφία 
τών ίχναρίων του, ή δέ κοιλία του είναι γυμνή 
καί εξωγκωμένη ώς τών λοιπών σωμάτων, ίσως 
ένεκα τής έπενεργείας τοΰ ΰδατος δι’ ου άπελι- 
θώθη ή σποδός. Είς τδ όστούν ένδς δακτύλου φέ
ρει σιδηροΰν δακτυλίδιον' τδ στόμα του είναι α
νοικτόν, και λείπουσι τινές τών όδόντων’ ή £ίς 
καί αί παρειαί του διαγράφονται ζωηρώς' μόνον 
οί οφθαλμοί καί τά μαλλία ήφανίσθησαν, άλλ’ ό 
μύσταξ διέμεινεν. ’Εν τώ πτώματι τούτο» ύπάρ- 
χει τι αποφασιστικόν καί ς-ρατιωτικόν. Μετά τάς 
γυναίκας, αϊτινες δέν ήθελον ν άποΟάνωσι, βλέ- 
πομεν τδν άνδρα άπτόητον έν μέσςο τών κατα- 
συυτριβόντων αύτόν ερειπίων iiupavidum feri- 
enl ruiuae ....

(Έχ τοΰ γαίΐιχοΰ).

ΟΙ ΕΚ ΠΑΙΔΩΝ ΜΝΗ23ΤΕΥΘΕΝΤΕ2.

& οικογένεια τοΰ μαρκησίου Κοσέυτσα ήτο 
μία τών εύγευεστέρωυ καί άρχαιοτέρων τής Νεα- 
πόλεως. Νέος ωραίος, πλούσιος, ευφυής ό μαρκή- 
σιος είχεν ό,τι δύναται νά καταστήση τόν άν
θρωπον εύτυχή έπί τής γής, καί τώ δώση θέσιν 
διακεκριμένων μεταξύ τών συγχρόνων του. Συνει- 
θισμένος παιδιόΟεν νά βλέπω δλας αύτοΰ τάς επι
θυμίας έκπληρουμένας, μόνον δι’ Sv πράγμα δυσ- 
ηρεστεΧτο, δια τδν περιορισμόν τής ανεξαρτησίας 
του’ άλλ’ ό περιορισμός ούτος κυρίως απόβλεπε 
τήν άμεσον σχέσιν πρδς τήν μέλλουσαν εύδαιμο*. 
νίαν του, ό δε δεσμός δστις έγέννα τήν στενα
χώριαν ταύτην ήτο βαρύς καί άδιάλυτος. Καθ’ 
ήν ηλικίαν ό Ιερώνυμος (διότι ούτως έκαλεΐτο ό 
νέος μαρκήσιος) δέν ήδύνατο νά έυυοήση τήν ιε
ρότητα τοΰ δεσμ,οΰ τοΰ γάμου, ό πατήρ ίου δ
πως θέση τέρμα είς δίκην του τινα τδν έμυήστευ- 
σε μέ τήν θυγατέρα τοΰ κόμωτος Βελάρδη, κα- 
τοικοΰντος έν Φλωρεντία, καί τοΰ οποίου ή οικο
γένεια καταγομένη έκ Νεαπόλεως, ήτο κλάδος 
τοΰ ηγεμονικού οίκου τοΰ Σαλέρυου. Η δεσποσύ
νη Βικτωρία ήτο τότε τριών έτών, ό δέ Ιερώνυ
μος έξ, ώστε δέν ήδύνατο νά ζητηθώ ή συγκα- 
τάθεσίς των' άλλά καί μεγαλήτεροι άν ήσαν, 
καί είς ηλικίαν καθ’ήυ ήδύναντο νά συυάψωσι φιλί—

κέσιον, έξ ου ό πατήρ προοιώνιζεν ούχί μόνον 
τοΰ υιού του, άλλά καί άμφοτέρων τών οικογε
νειών τήν εύτυχίαν. 0 Ιερώνυμος δμως ήτο δύσ- 
κολον νά πεισθή' ήρνήθω καί ή έπιμονή τοΰ πα
τρός του παρενέθεσε λυπηράν μεταξύ των σκηνήν.

Εν τώ μεταξύ τούτο» έξε^ράγη ό παρακολου- 
θήσας τήν γαλλικήν έπανάστασιν πόλεμος' τδ 
πΰρ αύτοΰ έφθασε μέχρι τής Νεαπόλεως, δπου, 
ώς καί αλλαχού, συνήθροισαν στρατόν, δπως κα- 
ταπολεμήσωσι τδν κοινόν έχθρδν τής πρδ έτών 
άποκατασταθείσης τάξεως, καί τήν περίστασιν 
ταύτην, ήτις ήλθεν έν καιρώ, έδράξατο μετά 
προθυμίας ό Ιερώνυμος, διότι έν τώ πολέμω τού
τω ούχί μόνον στάδιον άνοικτδν είς τήν φιλο
δοξίαν του ήνοίγετο, άλλά καί πρόφασις απεριο
ρίστου άναβολής τοΰ μισητού εκείνου δεσμού, 8ν 
άδιαλείπτως είχε πρδ οφθαλμών. Κερδίζων και
ρόν ένόμιζεν δτι κερδίζει πάντα ό δέ πατήρ του 
ύπεχρεώθη νά υποχωρήσω, καί τδν άφησε νά λά- 
βη μέρος ένεργητικδν είς τδν πόλεμον, κινούμενου 
πρδς ύπεράσπισιν τής εύγενείας, τοΰ άπαραβιά- 
στου τοΰ θρόνου καί τής ίερότητος τής θρη

σκείας.
0 Ιερώνυμος καί τοι Νεαπολιτανδς έπεθύμει νά 

λάβη υπηρεσίαν έν τώ αύστριακώ στρατώ. Η φι
λοδοξία δρμητικοΰ χαρακτή-
ρος του δίψα, ήτις τδν κατεβίβρωσκεν, ήσαν ά- 
ναμφιβόλως αίτια έπενεργήσαντα έπί τής άποφά- 
σεώς του. Εβλετεν όμως καί έτερον ευχάριστου 
αύτώ' ήλπιζεν δτι τδ σύνταγμά του ήθελεν εγ
καταλείψει τήν Ιταλίαν, καί δτι έξ ανάγκης ή
θελεν ευρεθή μακράν τοΰ άντικειμένου τοΰ μί
σους του, τής μνηστής του ήν έβδελύσσετο.

Τά πάντα δθεν διευκόλυνον τών έπιθυμιών του 
τήν έκπλήρωσιν' δσφ δέ άδικοι καί τολμηραί ή
σαν αύται, αί εύνοίκαι δμως περιστάσεις τάς έ- 
δικαίουν ένώπιον τοΰ πατρός του καί τού κό
σμου. Η ένεργητικότης του, ή εύφύία του, ήτις 
έν καιρώ ειρήνης τδν είχεν υψώσει υπεράνω τών 
ομηλίκων, έξετιμήθησαν υπδ τών άρχηγών του, 
οϊτινες τδν έφερον ώς παράδειγμα εϊς τούς συ- 
στρατιώτας του, ών ήτον άνώτερος κατά τε την 

, εύγένειαν, τδ άμεμπτον τής διαγωγής καί κατά 
- ................ ' τήν εύφυΐαν’ δι’ δλα ταύτα δέν παρήλθε πολύς

ι, ό δέ πατήρ του καιρός καί έλαβε τδν βαθμόν τού λοχαγού.

αν καί συμπάθειαν δ είς υπέρ τού άλλου, ίσως ούδε 
τότε ήθελε ζητηθώ ή γνώμω των κατά τδ έθος 
τής ’Ιταλίας, ένθα τά συνοικέσια σπανίως γίνον- 
ναι έξ έρωτος ή έλευθέρας εκλογής τών συζύγων. 
Τδ συνοικέσιον λοιπόν τούτο ήτο οικιακός συνδυ
ασμός, είς 8ν ώφειλον νά υπακούσωσιν οί μνη- 
στευθέντες' καί ή άνατροφή δέ, ήν έμελλον νά 
λάβωσιν ούτοι, έδικαίου τήν πρόθεσιν ταύτην τών 

γονέων των.
Οτε δ Ιερώνυμος ήλικιώθη καί αί διανοητικά! 

αύτού δυνάμεις άνεπτύχθησαν, ή πόλις άπασα 
πρδς αύτδν είχεν έστραμμένα τά βλέμματα' έκό- 
σμει δ’ αύτδν ανάστημα εύγενές καί χάριεν. Πολ- 
λαί καρδίαι άντάξιαι τής έδικής του έπαλλον έν 
σιγή, καί αί γυναίκες ήμιλλώντο τίς πρώτη νά 
τδν έλκύση' αύτδς δμως συναισθανόμενος τήν ά- 
ξίαν του έπροχώρει μέ βήμα στερεόν πρδς τά 
τερπνά σκηνογροφήματα, άπερ δ κόσμος τώ πα- 
ρουσίαζεν. Ολα τά είδη τών ηδονών ένεφανίζον- 
τςν ένώπιόν του, καί άπλήστως έπινε τήν μεθυ
στικήν ταύτην κάλυκα. Καί δμως ούδέποτε έ- 
λησμόνει τήν έπιφυλασσομένην αύτώ τύχην, ίΐς 
άετδς δέ αιχμάλωτος, δστις σύρει παντού τήν σι
δηράν άλυσίν του, ούτως έφερε καί αύτδς παντού 
τήν άνάμνησιν τού δεσμού, 
λατήριον τών ορέξεων καί 
Εβλεπεν έαυ τδν ήνωμένον 
περ δέν έγνώριζε καί τδ 
έπετάσσετο νά τδ αγαπά.
δτι ή κόμησα Βικτωρία ήτον ώραία, εύφυής καί 
δτι υπό έξωτερικδν ψυχρόν έκρυπτε ψυχήν θερ- 
μοτάτην, άλλ αί φήμαι αύται, αϊτινες πάντα 
άλλον ήθελον διεγείρει δπως προσπαθήσω νά 
υποκαύση τήν τεθαμμένην ταύτην φλόγα, ουδό · 
λως έκίνησαν τδ ενδιαφέρον τού Ιερωνύμου, άν 
καί περί τής μνηστής του έπρόκειτο. Καί κατε- 
πλήσσετο μέν έπί μόνη τή ιδέα δτι θά ένωθή 
μετ’ αύτής έφ’ όρου ζωής, δέν είχεν δμως καί 
μέσα υπεκφυγής εύλογα, δπως μή άκούση τήν 
θέλησιν τού πατρός του, δστις ταρασσόμενος έπί 
τή αύξανομένη φήμη τής θυγατρδς τού φίλου 
του, έπέσπευδεν έτι μάλλον τήν ένωσιν τού υι
ού του μετ’ αύτής.

0 Ιερώνυμος έφθασεν ούτω τδ εικοστόν δεύ

τερον έτος τής ηλικίας του,
μή Οέλων ν άναβάλη έπί πλέον τδ πράγμα, άπε- 
φάσισε νά μεταβή μετά τοΰ υίοΰ του είς Φλωρεν-

δστις έκράτει τδ έ- 
τής φιλοδοξίας του. 
μετά πλάσματος, δ- 
δποΧον έμίσει, διότι 
Ελεγον, είναι άληθές

Ημέραν τινά διετάχθω νά διώξω τούς εχθρούς 
άπδ όχυράν τινα θέσιν,ήν κατεΧχον έπί τών συνό-

τίαν. Εκεί ό Ιερώνυμος ήθελε γνωρίσει τήν μέλ- | ρων τής Τοσκάνης, όφείλων νά διέλθη ποταμόν 

λουσαν σύζυγόν του καί τελεσθή κατόπιν συνοι- τινα δπως τούς προσβάλω, ό Ιερώνυμος έβάδισεν

ι
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άποφασιστικώς κατ’ αύτδν. Η μάχη διήρκεσεν 
έπί πολύ πεισματώδης, μετά την οποίαν αίέχ- 
θρικαί φάλαγγες άπεσύρθησαν, οί δέ Γερμανοί 
καταδιώξαντες αύτάς έφερον είς εντελή άταξίαν. 
Αλλ’ δπως καλύψωσι την ύποχώρησίν των οί 
φεύγοντες έπυρπόλησαν 8ν χωρίον καί 8* μονα
στήριον απερ άπήντησαν καθ’ δδόν. ό Ιερώνυμος 
έξηκολούθησε την καταδίωξιν δσον έκρινε συμ- 
φέρουσαν προς επιτυχίαν, καί έπέστρεψεν είτα 
έσπευσμένως δπως σβέση το πΰρ. Καί τδ μέν 
χωρίον, οπερ συνέκειτο έξ ευτελών καλυβών έγέ
νετο παρανάλωμα τοϋ πυρδς, τδ δέ μοναστήριον, 
ού οί τοίχοι ήσαν στερεοί, άντέστη περισσότερον 
είς τάς φλόγας. Εσωσε λοιπδν έξ αύτοΰ δ,τι ήδυ
νήθη, αί δέ μοναχαΐ καί αί υπότροφοι αύτοΰ κα- 
τέφυγον ύπό τινα άναδενδράδα, ής ή μόνωσις, 
ώς εύρισκομένης έν τώ μέσω τοϋ κήπου, καί 
ή διεύθυνσις τοΰ άέρος έξησφάλιζον άπο παντδς 
κινδύνου.

όποια ανθηρά πρόσωπα καί έν τφ φόβω των 
θελκτικά, άτινα έν πάση άλλη στιγμή ήθελον 
βεβαίως προσελκύσει την προσοχήν τοϋ Ιερωνύ
μου ! άλλ ή φωνή τοϋ καθήκοντος καί τής φι
λανθρωπίας επέβαλλαν σιγήν είς τήν διέγερσιν 
παντδς άλλου αισθήματος. Εν τφ μέσω δλων 
τών γυναικών δ μαρκήσιος ευρισκόμενος περί ού- 
δενδς άλλου έμερίμνα, είμή πώς νά ένθαρρύνη 
τάς έκπεπληγμένας, καί νά σώση τάς κινδυνευ- 
ούσας- Τδ παράδειγμά του ένεψύχωσε τους στρα
τιώτης του, ή δέ παρρησία του έδιώρθωνεν δλα 
τά λάθη, δλας τάς ελλείψεις, αΐτινες έπήλθο < έκ 
τής φρίκης τών μοναζουσών. Αίφνης πολλαί φω
ναί έκραύγασαν,
— Λ ! Χριστέ, ή άδελφή Κλάρα !
— Καί ή άνεψιά της ! προσέθηκεν υπότροφός τις 
ρίψασα χαμαί τδ όποιον έκράτει δέμα καί δρμή- 
σασα πρδς τδ μοναστήριον.

Α, σώσατέ τας, σώσατέ τας, κύριε λοχαγέ, α
νέκραξε γραία τις μοναχή άπευθυνθείσα πρδς τδν 
μαρκήσιον μ’ έσταυρωμένας χεΐρας. Εκεί, έκεΐ · 
καί διά τΟϋ δακτύλου έδειξε μέρος τι τοϋ οικο
δομήματος, άνέπαφον είσέτι, άλλά πρδς τδ όποιον 
αί φλόγες προσήγγιζον
— Τί πρέπει νά κάμω; ήρώτησεν δ μαρκήσιος.
— Εκεί τφ άπεκρίθησαν είς τδν πρώτον όροφον 
εύρίσκεται άδελφή τις μετά τής άνεψιάς της. 
Σπεύσατε, τρέξατε !

Αμέσως ήκολούθησεν δ Ιερώνυμος τήν προπο- 
ρευθεΐσαν αύτοΰ υπότροφον, ήτις τφ έδειξε τήν 

πρδς τδ δωμάτιόν τής άσθενοΰς άγουσαν κλίμα
κα. Τά ξύλα πίπτουσι πάντοθεν μετά πατάγου, 
οί δέ σπινθήρες πετώσιν ένθεν κάκεϊθεν. Εν τού- 
τοις δ Ιερώνυμος εισέρχεται καί είσδύων είς τδ 
δωμάτιόν, εύρίσκεται κατέναντι άσθενοΰς, προβε- 
βηκυίας ηλικίας, άλλά τής όποιας τδ ίσχνδν 
πρόσωπον διετήρει έτι λάμψιν τής αρχαίας καλ

λονής. Καθημένη αύτη είς Ορονίον μέ τάς χεΐρας 
έσταυρωμένας έφαίνετο ώσεί περιμένουσα έν σιω
πή τδν προσεγγίζοντα θάνατον, παραιτουμένη είς 
τήν τύχην, ήν δέν ήδύνατο νά άπο φύγη, καί μό
νον περί τής σωτηρίας τής πρδ αύτής ίσταμένης 
άνεψιάς της φροντίζουσα.

Αμα είσήλθεν δ μαρκήσιος, η νέα κόρη έστρά- 
φη καί έκραξε τρέχουσα πρδς αύτόν.
— 0, είναι άγγελος δν δ θεδς μας στέλλει!

Και ταΰτα είποΰσα έμεινεν ώσεί άπόπληκτος.
— Εΐς άγγελος, είς άγγελος, έπανέλαβεν, ώ ! σώ
σατέ την ! καί έδείκνυε τήν θείαν της,

0 μαρκήσιος έπλησίασε καί βοηθούμενος άπό 
τινας τών άνθρώπων του, οιτινες τδν ήκολούθουν 
ήγειρε τήν άσθενή καί δια σχοινιού τήν κατε- 
βίβασεν εΐς τδν κήπον, ένθα αί άδελφαί ΐσταντο 
έτοιμαι νά τήν δεχθώσιν. Ακολούθως έλαβεν είς 
τούς βραχίονάς του τήν νέαν κόρην, πάντοτε 
σιωπηλήν καί τρέμουσαν καί κατέβη ώς έδυνήθη 
τήν ήμίκαυστον κλίμακα. Αποθέσας αύτήν λειπο- 
θυμημένην καί τήν κόμην κεκαυμένην έχουσαν 
έπί τής χλόης, έτρεξεν δπου ή παρουσία του ή
τον άναγκαία.

Οι άγώνές του ούτοι έστέφθησαν ύπδ έπιτυ- 
χίας, διότι τδ μέν μεγαλήτερον μέρος τής οικο
δομής διεσώθη, ύπδ δέ τοϋ επίλοιπου, άποτε- 
φρωθέντος καί καταδρεύσαντος, έσώθησαν δσα 
πράγματα ήδύνατο νά διαφύγωσι τοΰ πυρδς τάς 
φλόγας.

ό στρατός δώσας δείγματα μεγάλα τής άφο- 
σιώσεως καί ένεργείας του, άνέλαβε τάς τάξεις 
του καί ήτοιμάσθη πρδς άναχώρησιν. Αί δέ μονα- 
χαί κατεφόρτωσαν αύτδν μέ δώρα καί τφ προοσέ- 
φερον ποικίλα έδέσματα καί ποτά. Καί είς τδν 
αξιωματικόν δέ τοΰ οποίου ή γενναιότης καί ά- 
ταραξία έσωσε τδ πλεΐστον μέρος τών πραγμά
των, έδωσαν πλούσια δώρα, ό Ιερώνυμος έπέ- 
τρεψε μέν είς τούς στρατιώτης του νά δεχθώσι 
τά έδέσματα, ών καί αύτδς συμμετέσχεν, άλλά τά 
δώρα, εύχαριστήσας δι’αύτά τάς μοναχάς,διένειμεν 
είς τούς κατοίκους τοΰ πυρποληθέντος χωρίο. Ε- 
πελθούσης τής νυκτδς άνεχώρησε, καί έφθασε 

μήν αύτών είχε λειποθύμήσει.
Οτε άνέλαβε τάς αισθήσεις της, δ ούράνιος α

πεσταλμένος είχε γίνει άφαντος καί πέριξ αύτής 
συνωθοϋντο φίλαι καί μοναχαΐ, αΐτινες τή διη- 

γήθησαν τά συμβάντα ή εκπληξις καί ή χαρά 
τής Βικτωρίας, ύπήρξεν άπερίγραπτος δταν έμα
θεν δτι δ τοσοΰτον άξιέραστος εκείνος νεανίας 
δ μνηστήρ της, δ μαρκήσιος τής Κοσέντσας, δ 
προορισθείς ώς σύζυγός της.

Μετά τήν διήγησιν ταύτην νέα ζωή διεχύθη 
είς τάς φλέβας τής μέχρι τοΰδε είρηνικώς καί μο- 
νήρως διαβιωσάσης ταύτης κόρης, όποιον μέλλον 
πλήρες θελγήτρων ! Δι’ αύτήν προωρίσθη δ νέος 
ουτος δ τοσοΰτον υπερήφανος καί γενναίος, αύτή 
ήθελεν εισθαι δ σύντροφος τοΰ βίου του, καί είς 
τάς άγκάλας του θά άπηύλαυεν εύδαιμονίαν, επί
φθονον είς δλας τάς γυναίκας τής ’Ιταλίας. Δέν 
άμφέβαλλεν δτι μανθάνων δ Ιερώνυμος δποίαν 
είχε σώσει, ήθελεν άναγνωρίσει έν τή περιστάσει 
ταύτη τδν θαυματουργόν τής Θείας Προνοίας 
δάκτυλον, καί δτι άν ήτον εύαίσθητος διότι άπέ- 
σπασεν ένα τών δμοίων του έκ βεβαίου θανάτου, 
θά ήτον ετι μάλλον, διότι έσωσε κόρην, ήν μετ’ 
αύτοΰ ήνωνε δεσμός ιερός.

Οταν τδ μοναστήριον άνέλαβε τήν συνήθη του 
φυσιογνωμίαν έγραψε πρδς τδν πατέρα της, άγ- 
γέλλουσα τά γενόμενα, καί έπιτηδείως φανερό- 
νουσα αύτώ δτι θά τή ήτον λίαν εύχάριστον νά 
γίνωσι τά πάντα γνωστά είς τδν μνηστήρά της 
διά τοΰ γέροντος μαοκησίου Κοσέντσα.

0 κόμης Βεράλδης έγραψε πρδς τδν φίλον του, 
καί τδ γεγονός τοΰτο έκτεθέν ώς ή πυρέσσου- 
σα φαντασία τής κόρης του έξέθετεν, άρίστην 
έπροξένησεν έντύπωσιν τφ μαρκησίω’ άλλ έκ 
τής μικράς σπουδής, ήν δ υιός του κατέβαλεν δ
πως μάθη τδ όνομα τής κυρίας, ήν έσωσεν, έκ '.-ής 
άδιαφορίας καί έκ τής έσπευσμένης άναχωρήσεώς 
του, δ γέρων δέν προοιωνίσθη καλόν τι δια τδ 

μέλλον. Είς ούδένα όμως, καί πολύ δλιγοιτερον 
είς τήν Βικτωρίαν, άνεκοίνωσε τάς άνησυχίας 

ι του ταύτας, άπεναντίας προσεπάθησε νά τή δώ- 
. ση ελπίδας καί νά τήν ένισχύση έπί μάλλον είς 

τάς ιδέας της.
ι Εν τούτοις τδ σύνταγμα τοϋ Ιερωνύμου διετά- 
; χθη νά έγκαταλείψη τήν Ιταλίαν καί νά μεταβή 
: είς τδν Ρήνον. Αδυνατεί τις νά περιγράψη τήν χαράν 

τοΰ νέου άξιωματικοϋ, δταν είδεν όπισθεν αύτοΰ 
τάς Αλπεις καί μετ’ αύτών τδν τόπον ένθα δέν 
περιέμενεν είμή μέλλον πλήρες θλίψεων καί άπα-

περί τδ μεσονύκτιον είς τδν σταθμόν αύτοΰ. [
0 Ιερώνυμος εύχαριστηθείς πολύ δτι έξετέθη 

είς κίνδυνον ύπέρ τής σωτηρίας τών δμοίων του, ·. 
ήσθάνετο έν τή καρδία του τήν άγαλλίασιν εκεί- < 
νην, ήν περιέχει συνήθως ή συναίσθησις τής έκ- · 
πληρώσεως τοϋ καθήκοντος" ολίγον δέ συνειθισμέ- 
νος είς τοιούτου είδους συγκινήσεις εύφροσύνην 
ενδόμυχον είχε. Τδ έναντίον δμως συνέβαινεν 
είς τήν πτωχήν Βικτωρίαν, διότι αύτη ήτον ή 
νέα έκείνη κόρη, ήν δ μαρκήσιος συνήντησε πλη
σίον τής άσθενοΰς μοναχής. Ενεκα τών τότε ά- ι 
νωμάλων περιστάσεων έλθοϋσα νά κατοικήση 
πληπίον τής θείας της, ούδόλως ύπώπτευεν οτι 
τδ μοναστήριον έμελλε νά καταστή τδ θέατρον 
στρατιωτικών έπιχειρήσεων. Αλλ δμως συνέβη 
τδ έναντίον, καί δ κόμης Βεράλδης προσεκάλεσε 
τότε τήν θυγατέρα του είς Φλωρεντίαν, ήτις 
προσέφερε πλείω άσφάλειαν. Αλλ ή Βικτωρία έ- 
δίσταζε νά έγκαταλείψη τήν άσθενή θείαν της, 
ήν ώς μητέρα ήγάπα, καί τήν δποίαν περιεποι- 
εΐτο συμμεριζομένη τήν τύχην της, καί βοηθοϋσα 
αύτήν όπως ύπομείνη τά δεινά της. Τήν ήμέραν 
τής πυρκαΐάς ούδόλως είχεν έγκαταλείψει τήν 
κλίνην τής άσθενοΰς· έφώναξεν είς βοήθειαν καί 
προσεπάθησε νά τήν σηκώση είς τούς βραχίο
νάς της, άλλ’ αί δυνάμεις της δέν τήν έβοήθουν, 
ούδείς δέ έτερος ήλθε βοηθός. Εν τή άγωνία της 
ταύτη ή άφοσίωσίς της ύπερέβη τδν τρόμον της 
καί έμεινεν έν τή αιθούση άναίσθητος είς δλας 
τάς παρακλήσεις τής θείας της, ήτις τήν καθι
κέτευε νά τήν άφήση καί νά φύγη ένόσω ήτον ά
κόμη καιρός. *

Εν τφ μέσοι τής άπελπιστικής αύτής σκηνής, 
καθ’ ήν εκατέρωθεν έδεικνύοντο τά πλέον ζωηρά 
αισθήματα γενναιότητος καί άγάπης , άντήχησαν 
αίφνης βήματα έν τή κλίμακι.

Η θύρα άνοίχθη καί ή Βικτωρία ετρεξεν ένώ- 
πιον έκείνων ο'ίτινες είσήρχοντο' άλλ’ είς τούς 
πρώτους της λόγους ή φωνή έξέπνευσεν είς τά 
χείλη της, νομισάσης οτι βλέπει άγγελον ούρά- 
νιον, δν ώραιότητος καί φύσεως ύπερανθρώπου 
έμπροσθέν της' 0 άγγελος ούτος δπερ είχε σώσει 
τήν ζωήν, καί δπερ τήν καθίστα έτι άναισθητο- 
τέραν, είχε σώσει τήν ζωήν τής θείας της, τήν 
είχε σφίγξει είς τούς βραχίονάς του, τήν είχε 
θλίψει είς τδ στήθός του καταβαίνων μετ’ αύτής 
τήν κλίμακα. Δέν ήτον λοιπόν παράδοξον άν το- 
σοϋτον σφοδραί καί άντίθετοι συγκινήσεις είχον 
ταράξει αύτήν, καί άν υποκύπτουσα είς τήν δρ-
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ρεσκειών. At πρδ αύτοϋ έκτεινόμεναι εύρεϊαι πε
διάδες ήσαν νέον στάδιον, έφ ών ήθελεν άναπτύ- 
ξει τά προτερήματά του και τά πάθη του. Ανέ
λαβε λοιπόν τδν βίον τών διασκεδάσεων καί τών 
ήδονών, ό δέ ερως καί ή δόξα ήμφισβήτουν την 
καρδίαν καί τδν καιρόν του. Εφθασε ταχέως είς 
τδν βαθμόν τοϋ συνταγματάρχου, δ σταυρδς I- 
λαμπεν έπί τοϋ στήθους του, καί άφοϋ οί προ
μαχώνες ή τά οχυρώματα τών έχθρών δέν τώ 
παρουσίαζον άντίστασιν, βεβαίως πολύ μικροτέ- 
ραν εύρισκεν έν τή καρδία τών γυναικών, αίτινες 
περιέμενον τδν νικηφόρου ήρωα μέ την ένδόμυχον 

έπιθυμίαν νά τδν νικήσωσιν ή έστω καί νά νικη- 
θώσιν ύπ' αύτοϋ.

ΗΒικτωρία ούδεμίαν έτρεφεν αμφιβολίαν, διότι 
έν τή μονώσει, έν η έζη, ούδεμία άφικνεΐτο φή
μη μέχρις αύτής’ ήτο δέ ζαί εύκολον νά τή κρύ- 
πτωνται πάντα τά γενόμενα. ό Ιερώνυμος είχε 
τηρήσει σιωπήν απόλυτον έπι τοϋ συμβάντος τοϋ 
μοναστηριού, εις δέ τήν έπιστολήν τοϋ πατρός 
του, δι’ ής ούτος τώ έφανέρωσε τδ όνομα τής ύπ’ 
αύτοϋ σωθείσης, άπήντησεν δτι μόλις τήν είχε 
παρατηρήσει καί δτι τήν αύτήν ύπηρεσίαν ήθελε 
προσφέρει καί εϊς μίαν ξένην. Αλλά μήπως καί ή 
μνηστή του δέν ήτο πρδς αύτδν ξένη ; Η άπάν- 
τησις αυτή έφώτισε τδν γέροντα μαρκήσιον περί 
τών μυστικών διαθέσεων τοϋ υίοΰ του καί άπώλε- 
σε πλέον πάσαν έλπίδα.

Εν τούτοις έπρεπε νά ικανοποιήσωσι τήν ά- 
νήσυχον περιέργειαν τής Βικτωρίας' τή ελεγον 
λοιπδν δτι αί έπιστολαι έχάνοντο, δτι ό Ιερώνυ
μος είχε πληγωθή εις την χεϊρα, δτι τδ τάγμα 
του ήλλασσε συνεχώς σταθμούς κτλ. Οί λόγοι ού- 
τοι έφαίνοντο πειστικοί, καί ή Βικτωρία ηύχαρι" 
στεϊτο έπί τινα χρόνον, διότι δ έρως δταν ήναι 
άλτ,θή,ς είναι εύπιστος. Ηρέσκετο νά άναπολή τήν 
σκηνήν τής πυρκαϊάς, τήν άπελπισίαν έαυτής καί 
τής θείας της, τήν αίφνηδίαν έμφάνισιν τοϋ σω- 
τήρός τη?· Εβλεπεν άκόμη τδ βάδισμά του, τδ 
σπινθηροβόλον βλέμμα του, ήκουε τδν ήχον τής 
φωνής του. Αναμνήσεις πικραί, αίτινες, εις ούδέν 
άλλο έχρησίμευον ή πώς ν αύξήσωσι τδν έρωτά 
της ' Η καρδία της έπαλλεν δτι ό ταχυδρόμος 
έφθανεν είς τήν θύραν τοϋ μοναστηριού, ήνοιγε 
ταχέως τάς έπιστολάς τοϋ πατρός της, έλπίζου- 
σα νά άναγνώση έν αύταΐς τά τοσοΰτον προσδο- 
κώμενα νέα, άλλ’ ή ελπίς της διεψεύδετο πάντο
τε,. ώστε ή μεγαλητέρα δυσπιστία διεδέχθη τήν 
τέως εύπιστίαν της. Είχε πα ρέλθει έτος άπδ τής

εύδαίμονος έκείνης στιγμής, καθ’ ήν ή τύχη τή 
έδωσε καί ταύτοχρόνως τή άφήρεσε τδν.μνηστή- 
ρά της’ δέν ήδύνατο δθεν ν’ άμφιβάλλη δτι δ 
Ιερώνυμος έγίνωσκε ποίας τήν ζωήν έσωσε, καί 
δποίαν ύποχρέωσιν άπέναντι αύτής είχε, καί δμως 
ούδόλως έφαίνετο μεριμνών περί αύτής. Ηρξατο 
λοιπδν ύποπτεύουσα τήν άλήθειαν, καί έκ τούτου 
λύπη πικρά τήν κατέλαβεν. Επάλαισε κατά τής 
πεποιθήσεως ήν μέχρι τοϋδε είχε καί ήθέλησε ν’ 
άμφιβάλη είσέτι, άλλ’ αί άποδείξεις ήσαν τρα- 
νώταται, καί είς τδ αύτδ άπέληγον συμπέρασμα, 
δτι δέν ήγαπάτο. Αν έν στιγμαϊς ζωη,ρότητος δ 
έρως άνεγέννα τάς έλπίδας της, τδ ψυχρόν δμως 
λογικόν δέν έβράδυνε νά ύπερισχύση, καί ή δυσ
τυχής έπανήρχετο είς την απελπισίαν. Μεταξύ 
λοιπόν φόβων καί έλπίδων διακυμαινομένη άπώ- 
λεσε τήν ησυχίαν της, ή όγεία της βαθμηδόν 
προσεβάλλετο, τδ πρόσωπόν της ώχρίασε καί δ 
πυρώδης οφθαλμός της έσβέσθη είς δάκρυα.

Εν τούτοις ύπεγράφη ή έν Κάμπω-Φορμίω ει
ρήνη, ήτις παρέσχεν είς τδν κόσμον όλίγην άνά- 
παυσιν συνεπεία δέ ταύτης καί τά έν τή έκ- 
στρατεία συντάγματα έπανήλθον είς τούς στρα- 
τώνάς των- Ταύτοχρόνως δ γέρων μαρκήσιός 
Κασέντσας προσεβλή,θη ύπδ κινδυνώδους ασθέ
νειας, δι’ 8 έπεθύμησε νά ίδη τδν υίόν του. 
ούδέν ύπήρχε κώλυμα όπως έκπληρωθή ή ε
πιθυμία τοϋ μαρκησίου, διότι καί ή ειρήνη είχε 
συναφθή καί δ Ιερώνυμος έδύνατο κατ’ εκλογήν 

νά παραιτήση τήν ύπηρεσίαν του έπί τινας μή
νας ή καί διά παντδς ν’ άποσυρθή εις τά έν Νεα- 
πόλει κτήματά του. ·

Καί ή ιδέα δέ τής Βικτωρίας δταν έμαθε τάς 
τελευταίας ταύτας ειδήσεις ήτον δτι δ Ιερώ
νυμος ήθϊλε σπεύση νά φθάση είς Ιταλίαν δπου 
ένεστι τάχιον καί τδ μέλλον της ήθελεν οπωσ
δήποτε άποφασισθή.

Η άμφιβολία αυτή ηύξησεν έτι μάλλον τήν 
ανησυχίαν τη; καί συνετέλεσιν εϊς τήν χειροτέρευ
σή τής προσβληθείσης ύγείας της. Τδ ζήτημα 
δι’ αύτη,ν ήτο ζήτημα ζωής ή θανάτου, καί πε- 
ριέμεινε τήν άπόφασιν μετ’ άγωνίας όμοιας έγ- 
κληματίου εύρισκομένου πρδ τοϋ δικαστοϋ του. 
Προσεπάθει νά προμαντεύαη αύτήν έξ όσων ή“ 
κουε νά λέγωσιν οί περί αύτήν, έζήτει καί είς 
τά έλάχιστα γεγονότα σημεία έλπίδος ή φόβου 
καί έτεκμαίρετο τήν μέλλουσαν εύδαιμονίαν ή 
δυστυχίαν της έκ μυρίων άσημάντων περιπτώ
σεων, οιον έκ τών φύλλων άνθους τινδς, έκ τής

διευθύνσεως τοϋ άνεμου, έκ τής φοράς τών νε

φών κτλ.
Εμαθε τέλος τήν άφιξιν τοϋ Ιερωνύμου είς 

Νεάπολιν, καί τήν παραχρήμα άναχώρησίν του 
όπως ίδη τδν θνήσκοντα πατέρα του καί λάβη 
ττ,ν εύλογίαν του. Η περιμενομένη ήμέρα είχεν 
ήδη φθάσει' όπόσον ή καρδία της έπαλλε f μετά 
πόσης άνυπομονησίας περιέμενε τήν ήμέραν τοϋ 
ταχυδρομείου ! Είς μήν, δύω μήνες παοήλθον ά
νευ είδήσεως τίνος’ δ κόμη; Βεράλδη; δέν ήδύνα
το νά προβή πρώτος έπί άντικειμένου τοσοΰτον 
λεπτοϋ. Η φιλοτιμία του, ή άξιοπρέπεια αύτοϋ 
καί τή; θυγατρός του τδν άνεχαίτίζον, άλλ’ δ- 
πωσδήποτε ώφειλε νά έχη θετικά; πληροφορίας, 
διότι αί διαδιδόμενα·, φήμαι ήσαν πάντη άποθαέ- 
ρυντικαί. 0 μαρκήσιός Κασέντσας διήγεν, έλε- 
γον, βίον ήδονών' εύνοούμενος ύπδ τοϋ ώραίου 
φύλου, συχνάζων είς τάς καλλιτέρας συναναστρο
φής, έθεωρεϊτο λίαν επίζηλος ύπδ πάντων, περί 
δέ τής υ.νηστής του ούχί μόνον δέν έφρόντιζεν, 
άλλ’ έδείκνυεν 8τι άπώλεσε καί τήν άνάμνησιν 
ετι τοϋ δεσμού, δστις τδν συνείχε πρδς αύτήν.

’Ενεθυμήθη τέλος καί έγραψε πρδς τδν κόμητα 
Βεοάλδην περί τοϋ άντικειμένου τούτου' διά λέ
ξεων εύγενών καί άπεοιορίστου σεβασμού εξέφρα
ξε τήν λύπην του, δτι άπέβη άδύνατον είς τήν 
καρδίαν του νά έκπληρώση τήν ύπόσχεσιν, ήν δ 
πατήρ του έδωσεν, έπιβληθεΐσαν όμως αύτώ καθ’ 
ήν ηλικίαν ούτε νά κρίνη ήδύνατο, ούτε τήν ά- 
ναγκαίαν είχε πείραν δπως έκτιμήση τάς συνέ
πειας αύτής. Εφ’ όσον δ πατήρ του έζη, ή υίϊκή 
στοργή δέν τώ επίτρεπε νά διαλύση δεσμόν, δστις 
ούτε αύτοϋ, ούτε τής νέας κομήσσης τήν εύδαι- 
μονίαν ύπέσχετο. Επί τέλους ένόμιζεν δτι έκπλη* 
ροϊ καθήκον άναγγέλλων τώ κόμητι Βεράλδη 
καί τή θυγατρί του, ή; ή καλλονή καί άρετή έ- 
θαυμάζοντο παρά πάντων, δτι δλοσχερώς παραι- 
τεΐται τοϋ συνοικεσίου τούτου καί ή κόμητσα 
δύναται νά προσφέρη τήν χεϊρα, τά προτερήματα 
καί τά άγαθά τη; είς άξιώτερον αύτοϋ.

Τής επιστολής ταύτης δ πατήρ τή; Βικτωρίας 
δέν έδυσκολεύθη νά έννοήση τδν σκοπόν, καθόσον 
έπρόκειτο περί τής καταστροφής τών σχεδίων του 
καί τής θανατικής άποφάσεως τής θυγατρός του. 
Η άγάπη, ήν πρδς αύτήν έτρεφεν, ή έπιθυμία του 
δπως δι δλων τών δυνατών μέσων δώση εϊς αύτήν 
σύζυγον δστις ήδύνατο νά τήν καταστήση εύτυ- 
Ζ7'» κατηύνασαν τήν φιλαυτίαν καί οργήν του. 
Περιστείλας δθεν τήν άγανάκτησίν του, άπήντη

σε πρδς τδν μαρκήσιον δι’ εκφράσεων μετριωτέ- 
ρων ή δσον κατ’ άρχάς προύτίθετο. Εδειξεν δτι 
δέν ένόησε τά γραφόμενα, άλλ’ δτι μόνον είς 
τούς λόγους έδωσε πίστιν, καί διεμαρτύρετο δτι 
μετά τήν μεγίστην έκδούλευσιν, ή,ν έκαμεν δ Ιε
ρώνυμος είς τήν θυγατέρα του δέν ήτο, ούδ’ ήδύ
νατο νά ήναι ξένος πλέον πρδς αύτήν, καί άν ε
κείνος ήθελε νά έκπληρώση τήν υποχρέωσίν του, 
δέν θά ήτο βεβαίως δύσκολον είς τήν Βικτωρίαν 
νά μετατρέψη εϊς αισθήματα γλυκύτερα τά αι
σθήματα τής εύγνωμοσύνης, άτινα ώφειλεν είς 
τδν σωτήρα τή; ζωής της.

0 Ιερώνυμος άνταπήντησε πλήρη; όργής καί. 
δι εκφράσεων τόσον ξηρών καί αποτόμων, ώστε 
ολίγον έδέησε νά προσκαλέση αύτδν δ κόμης είς 
μονομαχίαν, δπως έκπλύνη διά τοϋ αίματός του 
τήν προσβληθεϊσαν τιμήν τής οίκογενείας του. 
Απέσχεν δμως, μή κρίνας εύλογον νά άπαντήση, 
καί μόνον έσκέπτετο τίνι τρόπφ νά γνωστοποιή- 
ση είς τή* δυστυχή θυγατέρα του τήν ειδησιν 
ταύτην, ήτις έμελλε νά τής κατασπαράξη τήν 
καρδίαν. Προσκαλέσας δθεν τήν γυναικαδέλφην 
του, τήν μοναχήν δηλονότι εκείνην, είς τής δποίας 
τδ προσκεφάλαιον έγνώρισεν ή Βικτωρία τδ πρώ
τον τδν δλέθριον άνθρωπον, δστις κατέστρεφε τήν 
ησυχίαν της, συνενοήθη μετ’ αύτής, καί μετά 
διαφόρους προφυλάξεις τή έφανέρωσαν τά πάντα. 
Ματαία προσπάθεια ! Απο τών πρώτων λόγων 
προησθάνθη ή Βικτωρία τήν δυστυχίαν της, ε
ξέβαλε κραυγήν σπαραξικάρδιου καί έπεσεν ώς 
νεκρά. Μάτην δ πατήρ καί ή θεία της τή παρί- 
στων τδν όλεθρον τοϋ αναξίου δι’ αύτήν Ιερω
νύμου ώ; εχέγγυον τή; μελλούσης εύδαιμονίας 
της ! Μάτην τή παρετήρουν δτι θά καθίστατο 
δυστυχή; συνδέουσα τήν τύχην της μετ’ ανθρώ
που άδιαφόρου καί άσυνεποϋς ! Η στιγμή καθ 
ήν τδ πρώτον τή ένεφανίσθη ό μνηστήρ τη; ώς 
ον ούράνιον, διέθεσε τά τοϋ βίου τη;' δέν έγίνω- 
σκεν ειμή τήν ηρωικήν φυσιογνωμίαν του, τήν ά- 
φοσίωσίν του καί τήν πρδς τδν θάνατον καταφρό- 
νησίν του. Εάν τή ώμίλουν περί τή; άσώτου δια
γωγή; του, ήθελον να τήν άπατήσωσι' τήν άρ- 
νησίν του δέν ήδύνατο νά έννοήση, τήν άπι- 
στίαν του έδυσκολεύετο νά πιστεύση. όθεν διετέ- 
λει ούσα απαρηγόρητος, έκλαιεν, ώδύρετο καί 
έμενεν εις πένθιμον σιωπήν.

Τδ αύτδ εσπέρας κατελήφθη ύπδ σφοδρού πυ
ρετού, διαρκοϋντος τοϋ όποιου έπί τρεις ημέρας 
ύπέστη τάς μεγαλητέρας όδύνας’ ή έξαψις ού- 
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δόλω; τήν παρήτει, καί δταν ενίοτε έχίνει τά 
χείλη τη;, οί περιεστώτες ήκουον προφερόμενον 
τδ όνομα τοΰ μνηστήρός της. Τέλος μίαν εσπέ
ραν προσηλώσασα τά βλέμματά της είς σκοτει
νήν τινα γωνίαν τοΰ δωματίου, ώς εί παρετήρει 
τινα, άνηγέρθη αίφνης κραυγάζουσα* «Λοιπόν 
άφού δέν ώρίσθη νά γίνη έδικός μου ζών, θά μοί 
ανήκει τουλάχιστον έν τωτάφω.» Ταΰτα είποΰ- 
σα έσιώπησε, καί καταληφθεϊσα χαθ δλον αυτής 
τδ σώμα ύπδ φριχιάσεως έξέπνευσεν.

0 άτυχή; πατήρ έφερε τδν νεκρόν τής θυγα- 
τρός του είς Νεάπολιν, καί άπέθεσεν αυτόν έν τοΐς 
ηγεμονικοί; μνημείοις τής οικογένειας του Σα- 
λέρνου. Η επικήδειος πομπή έγένετο μεγαλοπρε
πής καί μεγάλη ήτον ή συ^οή τών συγγενών καί 
φίλων, είς ων τά πρόσωπα έζωγραφημένη ήτον ή 
θλίψις. Καί έδιδον μέν παρηγοριάν τινα είς τδν 
γέροντα τά σημεία ταΰτα τής κοινής συμπάθειας, 
άλλ’ ή θλίψις του ήτον έξ εκείνων, αϊτινες ουδέ
ποτε παρηγοροΰνται' δθεν άπέθανεν ολίγον μετά 
τδν θάνατον τής θυγατρός του.

(utszai συηχεια)

Ο ΚΛΕΙΝΙΑ2. (<)

V.

Πολλοί ύπήρχον άλλοτε είς τάς ’Αθήνας νέοι, 
Κατά τά ήθη γνήσιοι τωόντι Αθηναίοι, 
Εις τάς στοάς τής Αγοράς περώντες τάς ήμερα; 
Καί άγαπώντες τους πεσσούς, τους ίππους, τάς έ- 

[ταίρας, 
Αλλ’ εϊς πρδ πάντων έν αύτοις έξεϊχε νεανίας, 
0 παΐς τοΰ λλιάκμονος, ό ποιητής Κλεινία;* 
0 οικός του και πλούσιος συγχρόνως καί αρχαίος, 
Είς μακρυσμένας έποχάς πυκνόν προσκτήσας κλέος, 
Πολλούς πολλάκις άρχοντας παρέσχεν είς τήν πό- 

[λιν
Καί είχεν οίκους και άγρούς, και λεγεώνα δλην 
Ετρεφε δούλων κ’ έπεμπε πρδ; έμπορίαν πλοία 
Κ’ ένέμετο είς Λαύριον χρυσίου μεταλλεία.

Παϊ; ήτο καί ό βίος του άκύμαντος έπέρα, 
Οτε λοιμός τοΰ ήρπασε πατέρα καί μητέρα, 

(I) Οί δημοσιευόμενοι στίγ οι οπεσπάτδησαν άπδ ποιή
ματος ανεκδότου, οδ σκηνή εϊσίν αί ΆΟήναι κατά τήν 
δευτέραν έκατονταετηρίδα μ. ,Χ·

Κ’εύρέθη κάτοχο; λαμπρού όνόματος καί πλούτου, 
Μηδένα έχων σύμβουλον, έκτδς τοΰ έαυτοΰ ,του., 

Αν ήτο φύσις ταπεινή, ολιγαρκής, γλυκεία, 
Εάν έντός του έπαλλεν ήρέμα ή καρδία, 
Αν δέν ήσθάνετο παθών θυέλλα; ένδομύχως, 
Θά ήτον ίσως δυνατόν νά ζήση καν ήσύχως. 
Τοιοΰτον πλήν δέν έπλασεν ή πρόνοια εκείνον* 
Ητον αναπλέω; παθών μεγάλων καί πύρινων, 
Εδίψα δόξαν, έρωτα καί ήδονάς καί μίση, 
Επόθει όλα νά ίδή καί όλα νά γνωρίση 
Καί τδν κατέλαβε ψευδής καί στιγμιαία μέθη 
Καί είς τδ ρεύμα μέ κλειστούς τούς όφθαλμούς α- 

[φέθη.. .
Οταν δέ τέλος ήνοιξε τούς δφθαλμούς του πάλιν 
Πάν είχε χάσει δνειρον κ’ έλπίδα είς τήν πάλην 
Καί νέος, μόλις αισθανθείς τοΰ βίου τάς πικρίας, 
Τδν βίον έξελάμβανεν ώς βάρος ό Κλεινίας 
Καί έζη πάντοτε άργδς, χασμώμενο; και πλήττων 
Μ* εύθυμων φίλων όμιλον καί σμήνος παρασίτων.

Τδν άπεκάλουν ποιητήν οί φίλοι του, διότι, 
ότε είς ίν πολυτελείς τούς συνεκάλουν πότοι, 
Ηρπαζε λύραν, ήνοιγε σπασμωδικώς τά χείλη 
Καί ή ωδή του ρέουσα τά ώτά των έκήλει. 
Δέν ήτον τότε δ αύτδ; ανάλγητος Κλεινίας ! 
Εκ βαρυθύμου τ’ άσματα έπήγαζον καρδίας 
Καί ήσαν μάλλον στεναγμοί ή στίχοι* είς αιώνας 
Χρυσούς έπέτα, εύγενείς διέγραφεν αγώνα;
Καί μ’ άσμα, άλλης έποχής άρώματ’ άποπνέον, 
Εξύμνει τήν λαμπρότητα τών πάλαι Αθηναίων 
Καί έκ τής δόξη; έπειτα κατέπιπτεν έκείνη;
Είς έποχάς μικρότητας, δουΛίας καί αισχύνης. 
Ω! πώς ήγάπα τάς καλά; ήμέρα; τής πατρίδο;, 
Οταν ή πόλις στέφανον έφόρει βασιλίδος, 
Οταν ή δόξα της παντού τής γής ήκτινοβόλει 
Καί όλοι τήν έθαύμαζον καί τήν έτίμων όλοι ’ 
ίσως, άν είχε γεννηθή καί ό Κλεινίας τότε, 
Οταν υπήρχε στάδιον εύρύ δι’ όλους, ότε 
Ητον ή δάφνη ζηλωτή καί φίλ’ ή δόξα ήτον, 
Αέν ήθελεν έξαντληθή έν μέσω μικροτήτων, 
Δέν ήθελε τδν θησαυρόν άσωτοι; δαπανήσει 
Καί ίσως θά κατώρθωνεν ή μνήμη του νά ζήση, 
Αλλά έ^ρίφθη μεταξύ μηδαμινών συγχρόνων, 
Πολίτης διά τοΰ νοδς τών εύκλεών αιώνων.

Πολλάκις είς τδ θέατρον είσήρχετο ρεμβάζων 
Καί υποθέσεις υψηλών δραμάτων σχεδιάζων, 
Ονειροπολεί πρδ; στιγμήν περιφανείς θριάμβους 
Κ επευφημίας καί φωνά; καί θεατά; έκθαμβους, 

Κ’ένόμιζεν ότι φορεί περί τήν κόμην στέμμα, 
Άλλ* 3ταν έξηγείρετο έστρεφε πέριξ βλέμμα 
Καί έβλεπε τδν ιερόν νά βεβηλώσι χώρον 
Αγάλματα κακότεχνα μικρών Αύτοκρατόρων 
Και ήχου’ έπί τής σκηνή; τού; ποιητάς είς ξένου; 
Κατακτητάς νά πλέκωσιν έλεεινού; έπαίνου; 
Κ’ ένόει μέ βαρύθυμον καί κλαίουσαν καρδίαν 
ότι ή δόξα έφυγε μέ τήν έλευθερίαν.

Τίολλάκι; άπεφάσισε νά μεταβάλη τρόπους, 
Τήν εποχήν του, τούς Θεούς, τήν λύραν, τού; άν-

[θρώπους, 
Αλλά πρδ πάντων έαυτδν ποθών νά λησμονήση 
Καί τήν ψυχήν εί; θόρυβον καί μέθην ν’ άποσβύση. 
Αλλ* εύκολα δέν σβύνεται τών ούρανών ή κόρη ! 
Τδ σώμα Ζατεβάλλετο κ’ έκείνη έγρηγόρει, 
Καί θεατή; παρίστατο είς πάσαν ατιμίαν, 
Ως ή λαμπ άς ή φέγγουσα πενθίμως είς κηδείαν. 
Συχνά έγέλα κ* εχαιρεν έν μέσω τών δργίων, 
Άλλ* ήτο γέλως βίαιος, άνάπλεως δακρύων. 
Αλλοτε πάλιν, άτελείς τούς πότους καταλείπων, 
ΗγείρετΟ, άνέβαινε τδν μέλανά τουϊππον 
Καί σκέψεις είς τήν κεφαλήν άνακυκών πένθιμου; 
Εζήτει έξοχά; ούχί ώραίας, άλλ’ ερήμου;, 
Καί ώρας έμενεν εκεί καί μόνος του ώμίλει. 
Ηγνόει πας τί έπασχε καί έλεγον οί φίλοι 
«—Ω ! αιωνίως ποιητή; θά είναι ό Κλεινίας ? » 
Καί υψωνον τούς ώμου; των κ* έγέλων έκ καρ

δίας ! ..

Εί; μάτην, ίΰμα εύγενές αγάπη; σφοδροτάτης, 
Τω έδαψίλευ ή Λαΐς τά μειδιάματα της* 
Εί; μάτην τδν ήτένιζε γλυκεία κ’ έπροσπάθει 
Εί; τή; καρδίας τού; μυχούς τί έκρυπτε νά μάθη* 
Είς μάτην ! δέν διέλυον ποτέ οί ασπασμοί τη;
Τά νέφη τοΰ μετώπου του κ’ ή εύηχος φωνή της 
Κ αί τρυφηλαί θωπείαί της είς τά ωχρά του

[χείλη 
Δέν έφερον, ώς έπρεπε, μειδίαμα κ’ ή φίλη 
Ησθάνετο ένδόμυχον πρδς τδν Κλεινίαν πόνον . . 
Κα δμως ήτον ή Λαΐς απλή έταίρα μόνον ’

« Πώς?» ϊσω; τίς θά μοΰ είπή* «ήτον άπλή έ- 
[ταίρα 

Καί τήν ήγάπα ποιητής αύτός .’ Μεγαλητέρα 
Βεβήλωσι; τοΰ έρωτος δεν γίνεται καί πρέπει 
Η μοΰσ’ αύτούς τού; έρωτας άγέρωχο; νάβλέπη.» 
Αν τά; έταίρα; ύβρισαν τά βλάσφημα του χείλη, 
ά Ασπασία, εύγενή; τοΰ Περικλέου; φίλη, 

Σ γχώρησέ τον ! άγνοεί τήν υπαρξίν σου ϊσως 
Καί δι’ αύτδ αισθάνεται πρδ; τάς έταίρα; μίσος 
Κ’έν άθωότητι μομφάς έπέ^ιψε χυδαίας 
Κ’ είς σέ, ώραΐον πρότυπον εταίρας Αθηναία; ! 
Ησο συγχρόνως έκ πυρδ; καί έξ άτμοΰ πλασμένη, 
Αγγελος άμα καί γυνή, έταίρα κ’ έρωμένη.
Είς τάς ψυχά; ένέπνεες αισθήματα γενναία, 
Καί τδ σφοδρόν σου αίσθημα διά τδν Περικλέα
Δέν ήτον έρως ταπεινός, συνήθης, καταβάλλων, 
Αλλ έρως μέγας, πράξεων παραγωγό; μεγάλων* 
Επόθει δόξαν διά σέ, πρδ; χάριν σου ένίκα,
Παράφοραν κατέλειπε τδν δήμον είς τήν Πνύκα 
Καί ήρχετο κατάκοπος ν άναπαυθή σιμά σου 
Καί Παρθενώνα; έπλαττε δ/ έν μειδίαμά σου.

Καί δμως δέν τδν έθελγεν δ έρως τή; εταίρας*
Εντός του εϊχεν έρωτος ιδέας άγνοτέρας
Καί,ότε ήνείς δεμβασμούς καί σκέψεις βυθισμένος, 
Συχνά τω ύπεφαίνετο επαγωγός παρθένος, 
Γλώσσαν γλυκεΐαν, μυστικήν εί; τήν ψυχήν λα- 

[λοϋσα
Κ* ήτον αύτή τών πρώτων του εμπνεύσεων ή 

[Μούσα.

Β'.

Είς οίκον πλούσιον, εντός πολυτελούς θαλάμου 
Νέοι καλοί τών Αθηνών φαιδρούς τελοΰσι πότου;* 
Αστράπτ [είς κύπελα χρυσά οίνος γλυκύς τής 

[Σάμου,
Κ’ οί δαιτυμόνες κάθηνται εις κλίνας άνθος-ρώτους. 
Εύθύμους πάντα; καθιστά καί λάλους ή φιάλη 
Καί τών ώοαίων γυναικών τά προκαλοΰντα κάλλη.

*ί*πέρ τάς ίλλας ή Λαΐς άπάσας διαπρέπει* 
Άπλούτ’ έπί τδ σώμά της Φοινικουργής πορφύρα, 
Διάδημα τήν κόμην της έξ άδαμ-άντων σκέπει 
Καί φέρει δέσμην εκλεκτών άνθέων εί; τήν χεϊρα. 
Αλλ’ ή πορφύρα ώχριά έμπρδ; τών παρειών της 
Καί σβύνει τούς άδάμαντας τδ πΰρ τών δφθαλ- 

[μών της.

Εκ δεξιών της κάθηται δ ποιητή; Κλεινίας, 
όση; τούς φίλου; έστιά διά τήν εορτήν του* 
Ρεμβάζει μόνο; μεταξύ τοσαύτης εύθυμίας* 
Αν ρίψη; βλέμμα πάοεργον είς τήν ώχραν μοο-

[φήν του, 
Δέν βλέπει; κάλλος έκθαμβοΰν, άλλ ώς τδν ά- 

[τενίσης, 
Αμέσως διαφαίνεται προνομιούχος φύσις.
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Κόμη μακρά καί μελανή άτάκτως περιβάλλει 
Το μέτωπόν του τδ εύρύ, χυρτούμενον ήρέμα, 
Λεν έχει καλλιβλέφαρον τόν οφθαλμόν ώς άλλοι, 
Πλήν κλίνει πας τό βλέμμα του, δταν ύψοΐ τό

[βλέμμα. 
Δέν εχει χείλη ρόδινα, άλλ’ δταν σοί ώμίλει 

Προσεΐχες εις τούςλόγους του καί όχι εις τά χείλη.

·« — Πρός τί ό τόσος Ρεμβασμός; τόν έρωτά ό
[Φίλων, 

Φαιδρός καί κοϋφος ποιητής άλλ’ άγαθός συμ
πότης. 

Σύ μόνος νήφεις μεταξύ τών μεθυόντων φίλων 
Καί μόνος μένεις άφωνος’ καλός οικοδεσπότης ! 
Μελαγχολίαν άρά γε, Κλεινία, τί σοί φέρει; 
Μαντεύετε τά αίτια τής λύπης του, εταίροι; »

«—Η τελετή προσήγγισεν ή τών Διονυσίων 
Καί ίσως δράμα τραγικόν νά πλάση άσχολείται.» 
« — Είναι εις χρέη πλούσιος καί πένης είς χρυ-

[σίον. » 
« — έζημιώθ’ είς τούς πεσσούς καί δι’ αυτό λυ-

[πεΐται.» 
«—Η τόν δρομέα ίππον του αναπολεί ^εμβάζων, 
όστις χθές έπεσε νεκρός τό τέρμα πλησιάζων.»

Τά σκώμματά των ήκουεν ήσύχως δ Κλεινία; 
Κ’ ένίοτε ’διέστελλε τά κάτωχρά του χείλη 
Μειδίαμα ειρωνικόν, άνάπλεων πικρίας, 
Οπερ είς μάτην ήθελε συχνά νά καταστείλη. 
Μέ λύπην ξένος έβλεπεν είς πάντας δτι ήτο 
Καί μειδιών ένόμιζεν δτι έζεδικεϊτο.

Κατάρατοι, κατάρατοι δσ’ εις τήν γήν ζητοϋσιν 
Ινδάλματα και όνειρα επιδιώκουν μόνον.
Αίσθάνοντ’ δτι έχουσι πτερά, πλήν λησμονοΰσι 
ότι υπάρχει και κλωβός τάς πτέρυγας πληγώνων, 
Κ’ ένώ πλανώνται νοερώς είς χώρας αιθέριας 
Προσκρούουν αντιμέτωποι κατά τής κοινωνίας.

Αφοϋ έκόπασε μικρόν ή λαίλαψ τών σκωμμάτων, 
Τά χείλη τέλος ήνοιξε ρεμβάζων ό Κλεινίας.
Επλήρου τήν καρδίαν του πλημμύρα αισθημάτων 
Κ ήτον άνάγκ’ είς φιλικός νά έκχυθή καρδίας, 
Οταν έντός μας ή χαρά ή λύπη έκχειλίση, 
Λαλεΐ τις μή παρατηρών πρός τίνας θά λαλήση.

«—Ηξεύρετε δτι ένώ ύπνώττ’ ή πόλις μόνος 
Πρός τήν Ακρόπολιν χωρώ βραδέως νύκτα πάσαν 

Καί θλιβερώς αναπολώ έγγύς τοϋ Παρθενώνος 
Τήν δόξαν τών προγόνων μας, ταχέως άποπτάσαν. 
Πολλάκις διά τοϋ νοός ζών είς καιρούς ώραίους 
Εκεί συνδιαλέγομαι μετά τοϋ Περικλέους.

«Χθές ήτο νύξ ασέληνος όπόταν κατηρχόμην. 
Η πόλις είχε βυθισθή είς σιωπήν βαθεΐαν 
Καί διά μέσου τών οδών άσκόπως έπλανώμην. 
Εξαίφνης ήχησε φωνή είς γείτονα οικίαν 
Σειρήνας άσμα ψάλλουσα’ είς μίαν τών θυρίδων 
Περίεργος έβύθισα τό βλέμ,μα μου καί ειδον.

Ητο μικρός ό θάλαμος' λυχνία μία μόνη 
Τό φώς της έπί τής σκηνής έσκόρπιζεν εκείνης, 
Κ έμπρός είς ξύλινον ς-αυρόν μέ κεκλιμένον γόνυ 
Εψαλλε κόρη φέρουσα τό ένδυμα τής κλίνης ...» 
“—Τώρα μαντεύω! αγαπάς Χριστιανήν!» ό Φίλων 
Ανέκραξε κ’ έκάγχασεν ό όμιλος τών φίλων.

«—Πολύ απίθανος αυτή δέν είναι ή μαντεία’ 
Αν ήσο, Φίλων, μετ έμοΰ καί άν τήν έθεώρεις, 
Καί σοϋ θά συνετρίβετο βιαίως ή καρδία 
Από τό θειον όραμα τής ευχομένης κόρης.
Ποτέ τοιαύτην καλλονήν έπί τής γης δέν είδα 
Καί δμως είδα, φίλοι μου, τοσάκις τήν Λαΐδα. ’>

ό έπαινος δέν έθελξε μεγάλως τήν έταίραν 
Καί άπεκρίθη πάραυτα, θυμοϋ κρυφίου πλήρης.
«—Συγκρίνετ’ εύκολώτερα ή νύξ μέ τήν ήμέραν, 
Παρά ή λάτρις τοϋ Χρις-οϋ κ’ή λάτρις της Κυθήρης. 
Αυτή σου ή παραβολή έπιτυχής . δέν ήτον
Καί ατιμάζει ποιητήν ώς σέ, ;καλέ μου γεΐτον. >>

«—Ποίαν τών δύο άρά γε ήδίκησα συγκρίνων ; » 
Ειπ ό Κλεινίας κ’ ήρχισε νά διηγήτ έκ νέου.
«—Ηχου’ άκίνητος πνοή νά φύγη μή άφήνων' 
Οί φθόγγοι έρρεον αγνοί έκ στόματος ώραίου 
Καί πριν ύπνωσή τόν ©εόν αύτής έπεκαλεϊτο’ 
Τό άσμα τό μελωδικόν ή προσευχή της ήτο’

«Ησαν παράδοξοι πολύ τής προσευχής οι λόγοι. 
Μητέρα, φίλους, συγγενείς, καί πάντα προσφι

λή της»
Αλλά πρό πάντων τούς έχθρούς άπό ψυχής ηυ- 

[λόγει,
Κ ητο γαλήνη, έκστασις, άγάπ’ ή προσευχή της. 
Τό ασμα έληγεν, έγώ δ’ ίστάμην άναμένων, 
Μή άναφέρη σύζυγον, μνηστήρα, ερωμένον.

«Κανένα δέν άνέφερε καί άναπνεύσας τέλος 
Εφυγα, £ίψας ύστατον έπί τής κόρης βλέμμα. 
Αντήχει έτι έν έμοί τής προσευχής τό μέλος 
Καί άκων έψιθύριζα τάς λέξεις του ήρέμα’ 
όπόταν δ’ ύπνος έκλεισε βαρύς τά βλέφαρά μου, 
Τήν κόρην είδα ψάλλουσαν καί είς τά όνειρά μου...»

«—Εάν τοιαϋται προσευχαί μάς άπειλοϋν καί
[άλλαι, 

Σ’ άπαγορεύω ν άγαπάς είς τό εξής, Κλεινία. 
Πρός άμοιβήν τούλάχιστον Sv άσμα τώρα ψάλε ! 
Μέ ύφος παρακλήσεως ειπ’ ή ξανθή Λυδία.» 
«—Ναί, ψάλ’ Sv ασμα, ψάλε μας, άνέκραξαν κ’ οί

[άλλοι.» 
0 ποιητής ύπήκουσε καί ήρχισε νά ψάλλη.

«Τών Παναθηναίων ή πομπή προβαίνει 
Πρός τοϋ Παρθενώνος τά λευκά τεμένη.

Επεται ή πόλις πάσα εύσεβώς, 
Σπεύδουσα, θροοϋσα καί συνωθουμένη, 

ός πελάγου κϋμα είς πνοήν λιβός.»

« — Στήθι, άνέκραξ’ ή Λαίς, πικρόν μοί φέρεις 
[μνήμην

Καί μοΰ σπαράττει τήν ψυχήν ή τελετή έκείνη, 
Διότι άλλοτε, αγνή νεάνις δταν ήμην,
Τήν ήκολούθουν, ευσεβής τοϋ πέπλου Εργαστίνη· 
Κλεινία, παυσε ψάλλων σύ! σύ Φίλων,παϋσε πίνων 
Καί άσμα ψάλε μας φαιδρόν καί άποπνέον οίνον.»

« Κ’ έγώ ήγάπησα όνείρους, 
Ως άγαποϋν οί ποιηταί

Καί μέ γλυκείς έτράφην λήρους 
Αγίου έρωτος ποτέ.

Πλήν ψεύδη μόνον προκηρύττει 
Η ουρανία Αφροδίτη.

Εγεινα λάτρις τής Πανδήμου 
Καί έκοιμήθη ή καρδία

Είς τάς άγκάλας σου, καλή μου" 
Σύ είσαι έρως μου, Λυδία.

«Αλλοτε βλέπων λεγεώνας 
Είς τήν Ελλάδα ξενικός,

Λαμπρούς άνέπλαττον αιώνας 
Καί έποχάς ήρωίκάς.

Ωνειροπόλουν καθ’ ήμέραν 
Πατρίδα πάλιν έλευθέραν.

Απέπτη τ’ονειρον εκείνο, 
Κ’ έγινεν έξις ή δουλεία.

Πλήν λησμονώ όπόταν πίνω . . .
Δός μοι τ-ήν κύλικα, Λυδία !

«Τόν κόσμον δλον συνταράσσει
Πρό τίνος νέηλυς θεός,

Τυύς κεραυνούς ζητών ν’ άρπάση
Από τήν χεΐρα τοϋ Διός.

Τήν γήν πληροϋσι νέοι νόμοι,
Εθνη κλονοϋνται, τρέμ’ ή Ρώμη’

Εγώ δέν είμαι Ναζωραίος,
Διότι αύτη ή θρησκεία

Θέ νά έκόλαζε βαρέως 
Τόν έρωτά μας, ώ Λυδία.

«Αλλοτε ήνοιγον τά χείλη,
Δόξαν άθάνατον ζητών’

Πάν χειροκρότημα μ’ έκήλει,
Πάν στέμμα μ’ ήτο προσιτόν.

Αύτά παρήλθον ! τώρα πάλιν 
Φιλοδοξίαν έχω άλλην.

Αν ούτω ψάλλων σέ εύφραίνω,
Εάν σέ θέλγ* ή μελωδία, 

Χειροκροτήσεις δέν προσμένω’
Εν θέλω φίλημα, Λυδία’ »

Τπέρ τάς προσδοκίας του έπέτυχεν δ Φίλων. 
Ενθέρμως έπευφήμησεν δ δμιλος τών φίλων 
Καί ,μειδιώσα εύμενώς προσήγγισεν ή φίλη 
Είς τό λευκόν του μέτωπον τά ραδινά της χείλη.

ΛΛ. Σ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Μίαν οδόν τών Παρισίων θέλουσιν δνομάσει 
Πουέβλα, είς άνάμνησιν τής έν Μεξικω νίκης’ ή 
προέκτασις δέ έτέρας δδοϋ θέλει δνομασθη Scri
be. Τά μεγάλα έθνη πολλαχώς τιμώσι τούς με
γάλους αύτών άνδρας καί διαιωνίζουσι τάς μεγά
λα; πράξεις.

Εκθέσεις έπί εκθέσεων άναγγέλλουσιν αί ευρω- 
παϊκαί έφημερίδες, καί ταύτας ποικίλας καί ά- 
σχέτους πρός άλλήλας. Μία τούτων έγένετο έν 
Γαλλία, κατά τόν λήξαντα Αύγουστον έντός τοϋ 
Κήπου έπί τοϋ έγκλιματισμοϋ, καί αύτη καθ 
ημάς ή ώφελιμωτέρα ήτον, έκθεσις μελισσών έν
τός σίμβλων, οι έκθέται ήσαν πολλοί, οί πλεί- 
στοι δμως Ιερείς' έβραβεύθησαν δέ τινές λαβόντες
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αριστεία, έτεροι δέ καί χρήματα. Διεκρίθη κυ
ψέλη έντδς κρυστάλλινοι* δοχείου, έν ώ ή δυνατό 
τις νά ίδη την θαυμασίαν έργασίαν τών ωφελι
μότατων τούτων εντόμων. Είχεν έκτεθή μέλι δια
φόρων μερών της Γαλλίας, πολλαί δέ παρατηρή
σεις έγένοντο όπως πολλαπλασιασθή ή μελισσο
τροφία καί έπιτευχθή καλητέρα ποώτης μέλιτος, 
Ετέρα έκθεσις έγένετο έν Αγγλία τή πρωτοβου
λία Αγγλου ίερέως,. καί αυτή ήτον τών όνων’ 
σκοπός ητο νά ένισχύσωσι τάς κατωτέρας τάξεις, 
αίτινες τρέφουσι τοιαϋτα ζώα, καί ένισχύσωσι 
τδν πολλαπλασιασμόν, διότι άληθώς τδ ζώον 
τοΰτο διά μικράς δαπάνης πρδς διατροφήν 
του αποβαίνει σπουδαΐον βοήθημα τών απλών 
οικογενειών, συγχρόνως δέ νά έξοικειώσωσι κατ’ 
ολίγον τήν κοινωνίαν ήτις έμπαίζει τά ζώα ταΰ
τα τά άλλως τε τόσον ήμερα και άποτρέπέι ού
τω τούς πτωχούς νά τά διατρέφωσιν. Ουδόλως 
λοιπδν άπίθανον νά είσαχθή ώς μόόα, καί εν Αγ
γλία νά οχώνται έπί όνων και κρινολινοφόροι Λγ- 
γλίδες και σοβαροί Αγγλοι καί νά δΐέρχωνται όπως 
και έν Καίρω τάς οδούς έπι τοιούτων ζώων, ή 
τρίτη έκθεσις έγένετο έσχάτως έν Αυστρία, καί 
αύτη ή τών κυνών’ οί παρουσιασθέντες κύνες ήσαν 
348, διηροϋντο δέ εις κυνηγετικούς καί μή, 20 
τάλληρα καί 27 μεταλλεία, έσονται τά βραβεία, 
δύω δέ δικασταί ώρίσθησαν πρδς έξέτασιν και 
διανομήν αύτών. Αυπούμεθα μηδεμίαν έν Ελλάδι 
εκθεσιν έχοντες ν’ άναγγείλωμεν.

ΜΩΣΙΑΙΚΟΝ

*„' ό έγωϊσμδς είναι τών κολάκων ό μέγιστος. 
Πρδς τά άλλότρια δεινά εύκόλως προσ-

καρτεροΰμεν.
* Τδν ήλιον ώς καί τδν θάνατον ούδέποτε α

σκαρδαμυκτί άτενίζομεν.
. Εάν δέν ήμεθα ήμεΐς αυτοί αλαζόνες δέν 

θά έμεμφόμεθα τούς ύπερόπτας.
V Οί μικρολόγοι είναι ώς έπί τδ πλεΐστον

ανίκανοι πρδς τάς μεγάλας πράξεις.
V Η ιδία ήμών πείρα είναι μικρά καί περιω- 

ρισμένη, καθότι έχει ώς ορίζοντα μόνον τδν ορί
ζοντα τοϋ ήμετέρου βίου. Οπως ίδωμεν μακρύ- 
τερον, είναι άναγκαΐον ν’ άναβώμεν εις τά ύψη 
τής ιστορίας, άφ’ δπου ή όράσις δύναται νά έπΟ- 
πτεύση άπαν τδ διάστημα, όπερ ή άνθρωπότης 
διήνυσεν άπδ τής τοΰ κόσμου δημιουργίας, ό νά

νος Ζακχαίος δ-.ήρχετο άνέτως ύπδ τά σκέλη άν
δρδς μέσον έχοντος άνάστημα’ όταν όμως άνεό- 
ριχάτο έπί τής συκής του, δ νάνος έφαίνετο τό
τε υψηλότερος τών ύπο τούς πόδας του διαβαι- 
νόντων γιγάντων.

Η λύπη, ήτις δέν δύναται νά έκχυθή διά 
τών δφθαλμών, ύπδ τήν μορφήν τών δακρύων, 
μεταβάλλεται είς θανατηφόρου δηλητήριου έν τή 
καρδία.

,’ Οί κατασκευασταί τών προρρήσεων έκτυ- 
λίσσουσι τδ μέλλον κατά την θέλησιν τής φαν
τασίας των, οί ποιηταί διαθέτουσιν έπίσης τδ 
παρελθόν, δ δέ τρόπος, κατά τδν οποίον οί δημο
σιογράφοι περιγράφουσι τδ παρόν, δέν διαφέρει 
και ούτος παρά πολύ τών άνωτέρω.

Υπάρχει είς· τδν κόσμον τετράποδόν τι 
(δ κύων, λόγου χάοιν,) άπδ τοϋ οποίου δέν λεί
πει τίποτε άλλο ειμή ή φωνή, διά νά γενή εύά— 
ρεστος σύντροφος’ υπάρχει δέ και δίπουντι, άπδ 
τοϋ οποίου δέν λείπει τίποτε άλλο ειμή ή σιωπή, 
δπως γενή υποφερτός σύντροφος.

' Τά άνδρικά προτερήματα εύρίσκονται σπα
νιότατα είς τάς γυναίκας’ άλλά τά γυναικεία 
θέλγητρα ούδέποτε άπαντώνται είς τούς άνδρας.

, 0 Ερως, δστις ζητεί νά τελείωση τάς η
μέρας του έν τή φιλία:, ομοιάζει τδν χωλαίνοντα 
στρατιώτην, όστις ζητεί νά καταταχθή εις τούς 
απομάχους.

*,* όπου ή ύπακοή δέν είναι θυγάτηρ τής ά- 
γάπης, καθίσταται ή μήτηρ τοΰ μίσους.

, Οπως καταστήσωμεν χρήσιμον τδ άνθρώ- 
πινον πνεύμα, πρέπει νά θέσωμεν αύτδ είς κίνη- 
σίν διά τών παθών’ άνευ τούτου αί νοητικαί ή
μών δυνάμεις θά έμενον ώς σκαπάνη άνευ λαβής’ 
τδ ούσιώδες καί δύσκολον ένταυτώ είναι νά έκ- 
λέξωμεν λαβήν ήτις νά μή λερώση τάς χεϊράς 

F««· ,
Τδ ν άποκτήσωμεν φήμην άνευ υπολήψε- 

ως, είναι ώς νά φέρωμεν στιλβωμένα ύποδήματα 
άνευ πελμάτων.

*,* Αί γνώσεις αίτινες άναπτύσσουσιν έν ήμϊν 
τήν άλαζονίαν είναι έπιστήμη ήτις μά; τυφλώ - 
νει, ώς ή κληρονομιά, ήτις διεγείρει έν ήμϊν τήν 
κλίσιν πρδς τήν πολυτέλειαν, είναι εύτύχημα ό
περ μάς καταστρέφει.

Η είκών, ήν δημοσιεύομεν παριστμ μέρος τών 
έν τώ Διονυσιακώ θεάτρφ άνευρεθέντων άναγλύ- 
φων, ώς δέ καί άλλοτε εΐπομεν, διακρίνεται έν 
τώ συμπλέγματι τούτω δ Ερμής φέρων νηπιον 

τδν Διόνυσον. · ' . 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ.

Εφθασε τέλος ή πολυπόθητος ήμερα, ή Ελλάς 
έδέχθη είς τούς κόλπους της τδν Βασιλέα Γεώρ
γιον τδν A'. Αι φαιδραί όψεις τών πολιτών, αί 
μεγαλοπρεπείς αψίδες καί τά τρόπαια, αί έπί τών 
έξωστών κυματίζουσαι σημαία’., ή πανταχοΰ τής 
πόλεως έκτακτος κίνησις, άναγγέλουσι τήν χαρ- 
μόσυνον αύτοΰ άφιξίν. Τίς δέν έδάκρυσεν ίδών τδν 
Βασιλέα ύποδεχόμενον υπό τοΰ λαοΰ του δι άνευ- 
φημιών, αίτινες μέχρι; ούρανοΰ έφθανον 1 Τίς δέν 
ήσθάνθη τήν καρδίαν του σκιρτώσαν ύπό άνεκλα- 
λήτου χαράς βλέπων. Αύτδν βαδίζοντα μετά τοΰ 
λαοΰ του πεζώς είς τδν ναόν τοΰ Υψίστου, διά νά 
άκούση τήν θείαν ιερουργίαν, ώς απλούς ιδιώτης !

Απδ τής 18 Οκτωβρίου αί ελπίδες τών Ελλή
νων άνεπτερώθησαν, τδ έθνος είσήλθεν είς τήν δ
δδν τής δόξης καί βαδίζει πρδς τδν μέγαν αύτοΰ 
προορισμόν.

ΕΙς οιωνό; άριβτοί άμύναβ&αι περί πάτρηε-
Τδν άριστον τοΰτον οιωνόν έσήμανεν ή εξής 

προκήρυξις τοΰ Βασιλέως’

« ΕΛΛΗΝΕΣ !
’Αναβαίνων τδν θρόνον, έφ’ 8ν μέ έκάλεσεν ή 

ψήφος ύμών, αισθάνομαι τήν άνάγκην, όπως ά- 
πευθύνω ύμϊν λόγους τινάς’

Ούτε δεξιότητα ούτε νοΰν δεδοκιμασμένον φέ

ρω είς ύμάς’ προσόντα τοιαΰτα ούδέ νά προσδο
κάτε έδύνασθε άπδ τής ηλικίας μου. Αλλ’ όμως 

φέρω ύμϊν πεποίθησιν καί άφοσίωσιν ειλικρινή, 
μετά βαθείας πίστεως εϊς τήν έν τώ μέλλοντι 
ταυτότητα τής τύχης έμοΰ τε καί ύμών. Υπό
σχομαι ύμϊν νά άφιερώσω τήν ζωήν μου σύμπα- 
σαν ύπέρ τής εύτυχία; ύμών.

Ού μόνον θέλω σεβασθή καί τηρήσει εύσυνειδό- 
τως τούς νόμους ύμών, καί πρδ πάντων τδ σύν
ταγμα, τδν άκρογωνιαϊον λίθον τοΰ νέου ελληνι
κού πολιτεύματος, άλλά θέλω σεβασθή καί θέλω- 
άσκηθή δπως άγαπώ τούς θεσμούς ύμών, τά ήθη 
σας, τήν γλώσσαν ύμών, πάν δ,τι ύμεϊς αύτοί λας 
τρεύετε, ώς ήδη άγαπώ ύμάς αύτούς.

Παρακαλέσω δέ τούς άρίστους καί δεξιωτάτου, 
τών παρ’ ύμϊν άνδρών ίνα συνταχθώσι περί έμέ 
χωρίς νά έμβλέψωσιν είς προγενεστέρας πολιτικά; 
διαφοράς’ τή νοήμονι δέ καί πεφωτισμένη συνα- 
ρωγή αυτών θέλω προσπαθήσει, όπως άναπτύζω 
τά παντοειδή άγαθά σπέρματα καί τούς ύλικούς 
πόρους, ούς περιέχει ή ώοαία πατρίς ύμών, πα- 
τρίς καί έμοΰ γενομένη έφεξής.

Σκοπός τής φιλοδοξίας μου έσεται ούτος, νά 
καταστήσω τήν Ελλάδα, έφ’ όσον άπ’ έμοΰ έξήρ- 
τηται, πρότυπον βασιλείου έν τή Ανατολή.

0 παντοδύναμος ισχυρός έν τή άσθενεία άνα- 
δεικνύμενος, χειραγωγήσαι με έν ταΐς προσπα- 
θείαις μου’ είθε δέ μηδέποτε έπιτρέψη, δπως λη
σμονήσω τάς πανδήμους ύποάχέσεις, άς σήμερον 
έδωκα ύμϊν.

Επί τούτοις, ικετεύω τδν θεόν ήμών, ίνα σκέπη, 
ύμάς ύπδ τήν αγίαν καί σωτήριον σκέπην Αύτοΰ.

Μηνί όκτωβρίω τοΰ σωτηρίου έτους 1863.»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ:.
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Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑ.
(Ttlot, 13ι φνΜάδ. 19).

Άς άφήσωμεν λοιπόν τότε κατά μέρος, 
Δαγγ?νή, τδ άντικείμενον τοΰτο.
— Θά μέ είπής έπί τέλους πρδς τί μέ προ- 
σεκάλεσες τόσω έσπευσμένως ;
— Διά νά σοί ανακοινώσω τήν τελευταίαν 
βούλησιν τοΰ υίοΰ σου.
— Ά ! καί τίνι τρόπω ; ..
— Άκολούθει μοι! διατί διστάζεις ; μήπως 
φοβείσαι, Δαγγλή ; ..
—Ναι, φοβοΰμαι τωόντι τούς βρυκόλακας !..
— Άκουσον, ειπεν ό Μαυρίκιος ταπεινώνων 
τήν φωνήν, ύπόθες ότι αί ύπόνοιαι τοΰ είσ- 
αγγελέως βασίζονται έπί τής αλήθειας, δτι 
σάς ήπάτησα δλους ανεξαιρέτως καί δτι έ 
πότισα τδν Βίκτορα έν άγνοια αύτοΰ, αντί 
δηλητηρίου άπλοΰν όπιον καί δτι επομένως 
ζή και ετοιμάζεται νά άπέλθη έντδς ήμισείας 
ώρας διά παντός έκ τής πατρίδος του- τί θά 
έπραττες λοιπόν έν τοιαύτη περιπτώσει; . .
— Δέν θά συγκατένευον μήτε νά τδν συγ
χωρήσω, μήτε νά τδν ΐδω ! . .
— Συγκατανεύεις τούλάχιστον νά άκούσης 
τούς τελευταίους του λόγους ;
—Πιθανόν .. . ύπό τόν δρον δτι δέν θά ήναι 
παρών είς τό αύτδ δωμάτων ούδ’ αύτδς ούδ’ 
άλλος τις.
— Έλθέ, είπεν ό Μαυρίκιος άποφασιστικώς 
είσελθών είς τήν αίθουσαν. Ή αίθουσα αΰτη 
ήτον ύψηλή καί ευρύχωρος, συνεκοινώνει δέ 
πρός τέσσαρα δωμάτια διά τεσσάρων μεγά
λων δρύινων Ουρών. Ό Μαυρίκιος λοι
πόν άνοίξας μίαν τών θυρών τούτων ενευ- 
σεν είς τδν μοίραρχον νά κρυβή έντδς τοΰ 
δωματίου, αύτδς δ’ ύστερον έδραμε πρός συ- 
νάντησιν τής Δαλλιέ, ήτις είσήρχετο μετά 
τής Θηρεσίας έκ τής άπέναντι θύρας.

Άμφότεραι ήσαν τόσον ώχραί καί κατα- 
βεβλημέναι, ώστε ό γέρων αξιωματικός ή- 
ναγκάσθη νά τάς ύποστηρίξη μέχρι τοΰ ά- 
νακλιντήρος, οπού κατέπεσαν έξηντλημέναι, 
ούτως ειπεϊν, ύπδ κόπου· καί έπί τινα μέν 
χρόνον πάντες έσίγων, άλλ’ έπί τέλους ή 
ΔαίΛιέ συγκεντρώσασατάς δυνάμεις της,
— Κύριε Μαυρίκιε Σαινβικτώρ, είπε διά φω
νής έξησθενημένης καί συλλαβήν πρδς συλ
λαβήν άρθρόνουσα τάς λέξεις, έάν τωόντι δέν 
μέ ήπατήσατε διατί δέν έρχεται;. .
— Κυρία, είπεν ό άπόστρατος εύσεβάστως 
άσπασθείς τήν προτεινομένην αύτώ χεϊρα, 
του νεαροΰ μου φίλου ή νεότης ύπήρξε τρι-

χυμιώδης.
— Τδ γνωρίζω, κύριε, ό κακολόγος μάλις-α 
κόσμος διέδωκε πολλάκις περί τούτου φή- 
μας τερατωδώς παραμεμορφωμένας.
— *Οχι τόσον παραμεμορφωμένας. Αί θυ
ρεοειδείς ψυχαί, δταν καίωνται ύπδ του πά
θους, είναι αχαλίνωτοι?
— "Αν δι’ αύτδν και μόνον τδν λόγον άπο- 
φεύγη νά μέ πλησιάση, ειπεν ή νέα και ά- 
ξιοθαύμας-ος γυνή μελαγχολικώς μειδιώσα, 
παρακινήσατέ τον νά έλθη- πρέπει νά παρα- 
βλέπωμεν τδν παρελθόντα βίον εκείνων τούς 
όποιους άγαπώμεν, διότι ενίοτε δυστυχώς 
παρέχει σελίδας λυπηράς ή σκληράς είς τδν 
άναδιφώντα αύτάς, νά άτενίζωμεν δέ μετά 
πίστεως καί πεποεθήσεως είς τδ μέλλον.
— Ό Βίκτωρ, κυρία, ύπδ εύγενοΰς τίνος ορ
μής κινούμενος, τήν οποίαν και επαινώ, έπιθυ- 
μεϊ νά άκούσητε γενικήν έξομολόγησιν όλων 
τών πράξεών του. Ιδού λοιπόν τί έσχέφθην 
ώς"ε και ή έξομολόγησις νά γίνη είλικρινες·έ- 
ρα καί ανεπηρέαστος, καί ύμεϊς νά έχητεπλή
ρη έλευθερίαν είς τάς αποφάσεις σας. Λοιπόν 
σεις μέν καθήσατε είς αύτό έδώ τό δωμά
τιον, προσέθηκε δεικνύων μίαν έκ τών παρα
πλεύρων Ουρών, ή δέ Θηρεσία άς ύπάγη είς 
εκείνον έκει τδν κοιτώνα- έκεΐθεν κρυπτόμε
να». θέλετε ακούσει τήν ειλικρινή ομολογίαν 
τοΰ Βίκτορος, τδν όποιον θά φέρω είς τήν 
αίθουσαν, καί τότε κατά τήν κρίσιν σας, ή 
φεύγετε, έξερχόμεναζ διάτών όπισθεν Ουρών, 
ή, έάν συγχωρήσητε τά σφάλματά του, τά 
όποια περιστάσεις τινές έλαφρύνουσιν, είσέρ- 
χεσθε καί τδν παρηγορεΐτε όπως ή καρδία 
σας ύπαγορεύση.
— Αί τόσαι προφυλάξεις, ειπεν ή Δαλλιέ 
ώχριώσα, θλιβεράν, φοβούμαι, προμηνύουσιν 
έξομολόγησιν· άλλ’ άδιάφορον, είμαι γεν
ναία- προσκαλέσατέ τον λοιπόν, σάς παρα
καλώ, καί άς όμιλήση, διότι προτιμότερος 
είναι ό θάνατος τοιαύτης ανησυχίας.

Τούτων λεχθέντων ή Θηρεσία ένηγκαλί- 
σθη τήν Αουκίλην, ήτις τήν έσφιγξε σιω- 
πηλώς έπί τής καρδίας της, καί ύστερον άμ- 
φότεραι είσήλθον είς τά δωμάτια τά ύπο- 
δειχθέντα ύπδ τοΰ Μαυρίκιου, δστις έξελθών 
έπέστρεψε πάραυτα μετά τοΰ Βίκτορος.

Ό υίδς τοΰ μοιράρχου ήτον ώχρος καί 
ασθενής ώς έκ τών πληγών του, έφαίνετο 
δέ πρδς τούτοις καταβεβλημένος ύπδ ψυχι
κής θλίψεως καί έλέγχων συνειδότος, άν καί 
ούδόλως ύπώπτευεν είς οποίαν όδυνηράν δο-

χιμασίαν έμελλε νά ύποβληθή, ήτον δμως 
τόσω συγχεκινημένος, ώστε ό γέρων από
μαχος ήναγχάσθη νά τδν ύποστηρίξη μέχρι 
τοΰ άναχλιντηρίου δπου πρδ μικρού έχάθητο 
ή Λουχίλη.

Άφου δέ δλίγον άνεπαύθη, ό Μαυρίκιος 
λαβών τήν χεϊρά του,
— Λοιπόν, φίλε μου, είπεν, τήν είδες ;
— Ναι, τήν είδον, κύριε Μαυρίκιε, καί μοί 
έφάνη ότι άπδ τήν ώραν έχείνην έπανηρχό- 
μην είς τήν ζωήν καί ότι—ό θεός άς μοί 
συγχωρήση τήν έκφρασιν αύτήν, ήτις ώς 
πρδς έμέ είναι βλασφημία—μοί προσεμειδία 
ή εύδαιμονία ’..
— Ούδείς γινώσκει τάς βουλάς τής ειμαρ
μένης· έκτδς τούτου ό χρόνος, ή μετάνοια 
καί ό ενάρετος βίος πολλάς άσχήμους πρά
ξεις έξαγνίζουσιν !
— Ά, κύριε Μαυρίκιε, ή καρδία μου σπα- 
ράσσεται όταν άναλογίζωμαι ότι κατήντησα 
νά έπικαλώμαι τόν οίκτον τών άνθρώπων, καί 
δτι αύτοΰ ακόμη είμαι άνάξιος ! Μή βλέπων 
μετάνοιαν ικανήν ν’ αντιστάθμιση τδ έγκλη
μά μου, καταλαμβάνομαι ύπδ απελπισίας καί 
άποστρέφομαι αύτδς έμαυτόν.
— Άκουσον, Βίκτωρ, λάλει είλικρινώς καί 
έξήγησόν μοι πώς συνέβη σύ ό τόσω συναι
σθανόμενος τό άμάρτημά σου, καί τοσαΰτα 
παρασχών δείγματα μεγαλοψυχίας καί άρε- 
τής, περί ών δύναμαι καί έγώ νά έπιμαρτυ- 
ρήσω ώς αύτόπτης, νά έξοκείλη είς τοιαύ- 
την άποπλάνησιν ;..
— Θά σάς τά είπω δλα, ώς θά τά είπω μετ’ 
ολίγον καί είς έκεϊνον οΰτινος ή μακροθυ- 
μία καί ή εύσπλαγχνία είναι άπερίγραπτος, 
άλλ’ όρκισθήτε πρότερον δτι οι λόγοι μου 
δέν θελουσιν έξέθλει τών τεσσάρων τούτων 
τοίχων, διότι πιθανόν νά λυπήσωσι ψυχάς, 
αϊτινες τάπάνδεινα υπέφερον έξ αιτίας μου!..
— ’Ομνύω, φίλε μου.
— Ή αύστηρότης τοΰ πατρός μου, τήν ο
ποίαν δυστυχώς φριχτά έτιμώρησα, ύπήρ
ξεν ή πρώτη αρχή τοΰ κακοΰ. ’Αναγκαζόμε
νος νά κλίνω άδιαλείπτως τδν αύχένα ύπδ 
τόν άμείλικτον αύτοΰ δεσποτισμδν, έτρα- 
χύνθην· είς δέ τήν ψυχήν μου τήν ορμητι
κήν μέν, άλλά καί αγαθήν, ένεσπάρησαν 
σπέρματα μίσους καί άντιδράσεως κατά τής 
τοιαύτης καταχρήσεως ίαχύος, τά όποια 
συνηύξανον μετά τής ηλικίας μου καί καθ’ 
οσον ή πατρική οικία καθίστατο ψυχροτέρα 
καί δυσφορωτέρα. Ούτω διήλθον πέντε ολό

κληρα έτη έν θλίψει καί δακρύοις, παντέρη
μος έν τώ κόσμω, ούδεμίαν άχούων φίλην 
φωνήν, άφότου άνεχώρησεν έκ τής οικίας ή 
αδελφή μου καί μετέβη είς τδ Παρθεναγω- 
γεϊον, ούδεμίαν εύρίσκων καρδίαν διά νά α
νοίξω τήν έδιχήν μου. Βραδύτερον άχτίς 
έλπίδος διεφώτισε τδν σκοτεινόν τοΰ βίου 
μου ορίζοντα- μοί άπενεμήθη βαθμός άξιω- 
ματιχού του τάγματος τής βασιλίσσης καί. 
ήκολούθουν έντίμως τδ στρατιωτικόν στά- 
διον άλλ’ ό πατήρ μου ένεκα τής ύπερμέ- 
τρου αύτοΰ αύστηρότητος μοί έκλεισε διά 
μιας καί τδ στάδιον τοΰτο, διότι άρνηθέν- 
τος αύτοΰ νά πληρώση εύτελές τι χρέος 
μου, έστερήθην τοΰ βαθμοΰ μου.
— ’Ενθυμούμαι δτι τόν έπέπληξα τότε σφο- 
δρώς περί τούτου, είπεν ό Μαυρίκιος συγ
κινηθείς, καί είμαι βέβαιος δτι τήν ώραν 
ταύτην . .. άλλ’ άς ήναι, έξακολούθησον Βί
κτωρ.
— Μετά τινα χρόνον άπό τής επιστροφής 
μου, βλέπων δτι δλοι μέ άπεστρέφοντο καί 
μέ περιεφρόνουν ώς παρίαν, ώς άνθρωπον 
ανάξιον νά κατέχη κοινωνικήν τινα θέσιν, καί 
αισθανόμενος ώς έκ τούτου μεγίστην άνάγ- 
κην νά έκχύσω τά δάκρυά μου είς καρ
δίαν άφωσιωμένην, κατέφυγον πρός τήν ά- 
δελφήν μου, τήν όποιαν μόνην έν τω κόσμω 
ήγάπων έκεϊ έγνώρισα τήν Αουκίλην, ήτις 
δυστυχής ώς έγώ, δρφανή μητρός καί πτω
χή, ήσθάνθη συμπάθειαν πρδς έκεϊνον τδν 
όποϊον πάντες άπεστρέφοντο. Δι’ αύτδ καί 
έγώ τήν ήγάπων μέ έρωτα άγνόν, άπειρον, 
ενθουσιώδη, ώς άγαποΰν οί άγγελοι !
— Είναι τωόντι αξιολάτρευτος, είπε ζωη- 
ρώς ό Σαινβικτώρ- ύστερον ;
— Ή ολέθρια ειμαρμένη, ήτις παντού μέ 
παρακολουθεί,ένέσκηψεν ώςκεραυνδς έν μέσω 
τής εύδαιμόνιας ταύτης, τής μόνης τήν οποίαν 
έγεύθην καθ’ δλον τδν βίον μου. Έπανελθών 
μίαν πρωίαν μετά βραχυχρόνιον απουσίαν, 
μανθάνω δτι ή Αουκίλη άνεχώρησεν, δτι χα- 
τεδικάσθη νά μέ λησμονήση, καί δτι οί γο
νείς της τήν νυμφεύουσι μέ άλλον. Τότε ή 
χολή τής καρδίας μου ύπερεξεχείλισεν, ό 
νοΰς μου συνεταράχθη καί παρεφρόνησα, 
πραγματικώς παρεφρόνησα ύπδ λύπης καί 
μανίας .’ ..
— Έξ απελπισίας λοιπόν παρεσύρθης είς 
τοιούτον κρημνόν ;
— Μήτ’ έγώ δέν ήξεύρω, διότι έπί πολλούς 
μήνας δέν είχον συναίσθησή τών πράξεών
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μου χαί τόν κ. Σαδώκ· δθεν διά πολλών πα
ρακλήσεων άπέσπασα παρά τής άνθοπώλζδος 
τήν ύπόσχεσιν δτι δέν θά τούς βλάψωσιν, 
άλλά ταύτοχρόνως ένώ ήμην κατάκοιτος 
συνεπεία τής πληγής μου, μέ ήνάγκασε καί 
ώρκίσθην εις τήν μνήμην τής μητρός μου, 
οτι Θά μεταβαίνω κατά μήνα είς τήν οικίαν 
της καί θά παρουσιάζωμαι ώς αρχηγός έκεί
νων οιτινες καθαυτό υπήκουον είς τάς δια- 
ταγάςτης. Έάν έπιώρκουν ήτον ικανή νά 
διατάξη νά δολοφονήσωσι τόν πατέρα μου !
— Αλήθειαν λέγεις Βίκτωρ; αύτή τωόντι 
είναι ή μόνη και πραγματική αιτία τής πα
ρουσίας σου είς τό καταγώγιου τών λη
στών ;..
— Ναί, ορκίζομαι έν τιμή ! . .
— Όσοι σέ άγαπώσιν, είπε, τονίζων την 
φωνήν, άς συμβουλευθώσι την καρδίαν των 
καί άς ί’δωσι τώρα άν ήσαι άξιος συγγνώ
μης Γ

Μία έκ τών πλαγίων Ουρών ήνεώχθη με
τά τούς λόγους τούτους καί ή Θηρεσία όλο- 
λύζουσα έρρίφθη άφωνος είς τάς άγκάλας 
τοϋ άδελφοΰ της.
— Φιλτάτη Θηρεσία, έτραύλισεν έκεΐνος, 
μέ συγχωρεϊς τωόντι !
— Καί έγώ Βίκτωρ σέ συγχωρώ είπε τρέ- 
μουσα καί άλλη φωνή γλυκεία.
— Πώς, Κυρία, άνέκραξε καλύπτων τό 
πρόσωπον του καί γονυπετών πρό τής Αου- 
κίλης, ήσΟε έκεΐ! . .
— Ναί, τά πάντα ήκουσα ! . .
— Καί δέν σοι προξενεί φρίκην ή έξομολό- 
γησίς μου ;
— Μέ κινεί είς θαυμασμόν ή αύταπάρνησίς 
σου καί έπαυξάνει τούναντίον την πρός σέ 
άγάπην μου !
— Ω εύγενής καί γενναία ψυχή, δέν έλαν- 
θάσθην είς τήν περί σοΰ κρίσιν μου, καί

• σεμνύνομαι τώρα διά τόν έρωτα, τόν όποιον
- Οά συνθάψω είς τόν τάφον μου !

— Τί λέγεις Βίκτωρ ;
> — ’Ήμην βέβαιος δτι θά μέ συγχωρήσης,
- Αουκίλη, διότι πρό πολλοΰ σέ έγνώριζον.

Αί κοιναί γυναίκες άποφεύγουσι τούς δυστυ- 
: χεΐς, άλλ’ αί μεγαλόψυχοι καί ένάρετοι τεί

νουν χεΐρα βοήθειας είς αύτούς καί τούς κα- 
θοδηγοΰσιν είς τήν εύΟεΐαν οδόν. "Αν δέν σέ 
ήγάπων "λοιπόν είς τοιοΰτον βαθμόν, Οά σέ 
ήκολούθουν μετά πίστεως είς τήν οδόν τής 
άρετής, διότι τώρα έχω πεποίθησιν είς έ
μαυτόν· άλλ’ έπειδή σέ θεωρώ ώς άγίαν, 

-μου. Τοΰτο μόνον ενθυμούμαι, δτι έσπέραν 
τινά συνελήφθην ύπό δωδεκάδος κακούργων 
ήθέλησα νά υπερασπισθώ, ήδυνάμην μάλι
στα νά τούς τρέψω είς φυγήν, άλλ’ ή οργή 
μου κατηυνάσθη όταν ήκουσα αύτούς λέγον
τας διά τρεμούσης φωνής δτι έπείνων καί 
έκλεπτον διά νά μή άποθάνωσιν ύπό λιμού. 
Τότε έκεΐνοι ένθαρρυνθέντες έκτής συγκινήσε- 
ώς μου,έπετέθησαν βιαίως καί μέ έλής-ευσαν, 
Οελήσας δέ νά ύπερασπισθώ, έπληγώθην καί 
μικροΰ. δέον μέ έφόνευον άλλ’ αίφνης ή τύ
χη ή μάλλον ό σατανάς έφερεν έκεΐ έν τή 
κρισίμω έκείνη ώρα τήν άνθοπώλιν τής νή
σου, διά νά μέ σώση καί μέ καταστρέψη έν- 
ταύτώ.
—' Αέγουσιν- δτι έκτοτε ή γυνή έκείνη σέ 
ήράσθη παραφόρως!
— Τωόντι παραφόρως, άν καί ούδέποτε άν- 
ταπεκρίθην είς τόν έρωτά της, διότι καί είς 
αύτόν άκόμη τόν έξευτελισμόν είς τόν όποιον 
κατήντησα δέν έλησμόνησα ούδέ στιγμήν 
τόν άγγελον ον έλάτρευον !
— Καί δμως παρεδέχθης, Βίκτωρ, νά διευ- 
Ούνης έν τώ κρύπτω τά διαβήματα τών κα
κούργων έκείνων! είς τοΰτο έσφαλες με- 
γάλως.
— Έγώ τούς ώδήγουν ; άνέκραξε μετ’ ά- 
ξιοπρεπείας ό νέος Δαγγλής, ούδέποτε άνε- 
μίχθην είς τά έργα των, πλήν οσάκις ήδυ
νάμην νά έμποδίσω κλοπήν ή φόνον !
— Αύτό είναι άληθέστατον, καθ’ δσον μάλι
στα μοί έσωσες τήν ζωήν διά τής έπεμβά- 
σεώς σου. Άλλά διατί έσύχναζες έστω καί 
μεταμφιεσμένος ξίς τά νυκτερινά των συμ
βούλια ;
— Έσύχναζον διότι ολέθρια άνάγκη μέ έ- 
βίαζεν είς τοιαύτην ύποχρέωσιν.
— Πώς ! Βίκτωρ, σέ έπτόησαν ίσως αί ά- 
πε'.λαί των ;
— Δέν πιστεύω δτι λέγετε τοΰτο έν πεποι- 
θήσει! άπεκρίθη ό υιός τοΰ Δαγγλή Θλιβε.- 
ρώς μειδιώ·?.
— “Οχι μά τήν άλήθειαν, διότι σέ γνωρίζω 
ώς ένεργητικόν καί γενναιόψυχον καί έπομέ
νως μέ έξέπληξεν ή άπόκρισίς σου!
— 'Ομολογείτε λοιπόν δτι δέν σάς πείθει 
καθ’ολοκληρίαν ;
— Ναί, τό ομολογώ είλικρινώς.
— Μάθετε τότε διατί έσύχναζον ύπό μέλαν 
προσωπείου κρυπτόμενος είς τάς όμηγύρεις 
τής μαρκησίας. Καθ ην έσπέραν έσώθην ύπ’ 
αύτής έπρόκειτο νά φονεύσωσι τόν πατέρα

έπειδή μοί είσαι τιμαλφεστάτη, είναι άδύνα
τον ή χειρ του άρχηγοΰ τής μυστηριώδους 
συμμορίας νά συναφθή μετά τής αγνής χει
ρός σου !
— Ό Θεός ήξεύρει δτι είσαι άθώος?
— Ναί, δχι δμως καί οί άνθρωποι! δθεν 
άνάγκη ν’ άποθάυω διά νά είμαι καί κατά 
νόμον άθώος.
— Αδελφέ μου, έψιθύρισενή Θηρεσία, τί θά 
γείνω έγώ άν άποθάνης ;
— Καί έμέ δέν μέ συλλογίζεσαι; είπεν ή 
Αουκίλη, τό πρόσωπον κατάβροχου ύπό δα 
κρύων έχουσα.
— Διάβολε ! άνέκραξεν ό Μαυρίκιος Σαιν- 
βικτώο χρούων όργίλως τόν πόδα χατά γής, 
άς ήμην έγώ πατήρ του !
— Τί Οά έκαμνες άραγε, κύριε ; άπεκρίθη ό
μοίραρχος έξελθών αίφνιδίως τοΰ -δωμα
τίου του. t
— Τί θά εκαμνα, λέγει! . . θά έδιώρθωνον 
τά πράγματα πολύ διαφοροτρόπως.
— Πας άνθρωπος έχει ιδίαν μέθοδον, ύ
πέλαβεν ό Δαγγλής ψυχρώς, καί δέν προτί
θεμαι νά μεταβληθώ τώρα είς τά γηρατεΐα. 
Κύριε, είπεν, άποτανθείς πρός τόν Βίκτο- 
ρα γονυπετήσαντα πρό αύτοΰ· άν καί πικρώς 
παρεπονέθης, επιμένω δμως καί ύποστηρί- 
ζω δτι είχον δίκαιον καί δτι μάλιστα έπρεπε 
νά σέ μεταχειρισθώ έξ άρχής έτι αύστηρό- 
τερον· άλλ’ δ,τι πρό μικροΰ ήκουσα, έξηκο
λούθησε καί ή φωνή του συνεταράχθη, μέ 
συνεχίνησε καί ίσως μετά καιρόν μεταβάλ
λω τρόπον τοΰ σχέπτεσθαι. Τοΰτο έξαρτάται 
άπό σοΰ- έπειδή δέ σέ εύρίσκω άλλον παρ’ δ,- 
τι σέ ένόμιζον, πρέπει καί σύ νά ύποκύψης 
άπαξ κάν έπί ζωής σου είς τήν πατρικήν θέ- 
λησιν θέλεις ν’ άποθάνης, άλλ’ ή τοιαύτη 
μετάνοια δέν είναι πολύ γενναία, διότι τάχι
στα μέν πράττεται τό κακόν βραδύτατα δ’ 
έπανορθοΰται, διά τοΰτο λοιπόν σέ διατάτ- 
τω νά ζήσης, καί άν ήσαι γενναίος, άν έχης 
καρδίαν, θά μέ ύπακούσης !
— Εύγε ! τώρα μάλιστα, είπεν ό γέρων 
στρατιώτης τριβών τάς χεΐρας.
— Πρός ποινήν τών άμαρτημάτων σου, δέν 
θά όνομάζεσαι πλέον Δαγγλής, άλλ' ύπό 
τό οικογενειακόν όνομα τής μητρός σου, θά 
ύπάγης νάπο).εμήσης είς τάς ’Ινδίας καί έκεΐ 
θ’ άνακτήσης έπί τοΰ πεδίου τής μάχης τήν 
προγονικήν σου έκλειαν !
— ’Αναχωρείς ■ . .
— Εύλόγησόν με, πάτερ!

— ’Αμέσως !
— Ύγίαινε λοιπόν, υίέ μου, είπεν ό μοίραρ
χος, τότε τό πρώτον περιπτυσσόμενος καί 
σφιγγών αύτόν έπί τής καρδίας του.
— Καί έμέ πάτερ μου, μέ λησμονείτε ; ή
ρώτησεν ή Δαλλιέ.
— Πώς κυρία; Οά τόν άκ-ολουθήσητε;
— Παντοΰ δπου καί άν ύπάγη, διότι άλλον 
έκτος τούτου σύζυγον δέν θέλω!
— "Ω Αουκίλη,'άνέκραξεν ό Βίκτωρ όποιον 
χρέος μοί έπιβάλλεις !
— Άφοΰ άποφασίζετε νά τόν συνοδεύσητε, 
ύπέλαβεν ό μοίραρχος, άλλάσσω τόπον εξο
ρίας καί τω παραχωρώ τά έν Μαρτινίκη 
κτήματά μου ! Αοιπόν, γηρεέ μου φίλε, 
προσέθηκεν άποτανθείς πρός τόν Μαυρίκιον 
Σαινβικτώρ, άν ήσο πατήρ του τί περιπλέον 
θά έκαμνες ;..
— Τίποτε! άρχει μόνον νά μή έγειναν δ
λα ταΰτα παρακαίρως!

XXI

ΛΪΣΙΣ.

— Πόθεν προέρχεται ό φόβος σου ;
— Κύτταξε, είπεν ό Μαυρίκιος, τείνας τήν 
χεΐρα πρός τόν κήπον, δθεν είσήρχετο ό Σα
δώκ ήγούμενος δύο ενωμοτιών χωροφυλά
κων.

Ό Δαγγλής ένευσεν είς τόν υίόν του νά 
είσέλθη είς τό δωμάτιόν δπου έκρύπτετο έως 
πρό μικροΰ, ύστερον δ’ έξελθών είς συνάν- 
τηςιν,τοΰ είσαγγελέως·
— Τί δηλοΰσιν δλαταΰτα, κύριε; είπε συν
οφρυωθείς όργίλως. Διατί έκινήθη ή χωρο
φυλακή άνευ διαταγής μου ;. .
— Κύριε μοίραρχε, είπεν ό ώχροπρόσωπος 
Σαδώκ , έμφαίνων ενεργητικήν άπόφασιν, 
τούς διέταξα ύπ’ εύθύνην μου νά μέ άκολου- 
θήσωσι, διότι παρουσιάσθη κατεπείγουσα 
καί σπουδαιοτάτη άνάγκη πρός τοΰτο.
— Έπράξατε κάκιστα, κύριε, διότι ή παρα- 
βίασις τής πειθαρχίας ούδέποτε δικαιολο
γείται· άλλά τέλος πάντων τί τρέχει;
— Πρόκειται περί άνομήματος, τό όποιον ό
νόμος πρέπει νά τιμωρήση συντόμως καί ά- 
νηλεώς ! ”
— Καί πάλιν τιμωρίας καί πάλιν βασάνους! 
Δέν ήρκεσαν άρά γε οί τροχοί καί αί άγχό- 
ναι, αΐτινες είναι έστημέναι έπί δλων τών 
λεωφόρων καί έμποιοΰσι φρίκην είς τούς 
διαβάτας ■ έξακολουθειτε, κύριε !
— Ένεπαίχθη ή δικαιοσύνη· ό κ. Μαυρίκιος
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Σαινβικτώρ, ύπδ τήν φιλόξενον στέγην τοΰ 
οποίου εύρίσκεσθε, κατεχράσθη τήςέμπιστο- 
σύνης μου, διότι τά δύο φέρετρα άντί τών 
λειψάνων τοΰ υίοΰ σας καί της μαρκησίας, 
περιεΐχον παρ’ ελπίδα ξύλα και λίθους.
— Πόθεν έμάθετε τοΰτο ;
— Ό Βονρεπώ τυχών έν μια τών ήμερών 
εις τδ μοναστήριον τών Καρμηλιτών, δλίγον 
ελειψε νά λειποθυμήση άναγνωρίσας έν μέ
σω τών καλογραιών τήν μαρκησίαν. Συνέ
πεια λοιπόν τής αγγελίας ταύτης άνώρυξα 
τούς τάφους και έξήγαγον τά δύο φέρετρα.
— Κακώς έπράξατε, κύριε, αϋτογνωμόνως 
προβάντες είς τοιαύτα μέτρα’ άλλά καί τού
των ούτως έχόντων τί συμπέρασμα έξά- 
γετε ; . .
— ’Εξάγω, συνταγματάρχα, συμπέρασμα 
του όποιου δέν δύνασθε ν’ άρνηθήτε τήν ορ
θότητα, δτι δηλαδή ή δικαιοσύνη οφείλει ν’ 
άποπερατώση τό έργον της.
— Μελετάτε λοιπόν νά παραβιάσητε τάς 
θύρας του μοναστηριού τών Καρμηλιτών, 
έάν τωόντι ή δυστυχής έκείνη γυνή εύρίσκη- 
ται έκεΐ ; . .
— Μάλιστα κύριε, έάν ή άνάγκη τό καλέ- 
ση, διότι ό νόμος είναι παντοδύναμος !
— Καλώς Καί έάν ύποθέσωμεν δτι ό 
άλλος δέν άπέθανεν άλλά ζή, ποΰ θά τόν 
καταδιώξητε ; ■ · ·
— Έν τή οικία δπου εύρεν άσυλον.
— Καί ποία είναι ή οικία αύτη; ήρώτησεν ό 
Δαγγλής και ή φωνή του έτρεμεν έξ όργής.
— Ή οικία έν ή τώρα εύρισκόμεθα.
— Τοιαύτη λοιπόν είναι ή άπόφασίς σας ;...
— Μάλιστα, κύριε μοίραρχε.
— Ακούσατε λοιπόν τότε καί τήν ίδικήν 
μου άπόφασιν ήτις είναι ωσαύτως ακλόνητος 
καί άμετάτρεπτος. Έπιθυμώ τά γεγονότα 
ταΰτα νά παραδοθώσιν είς τήν λήθην είτε 
ψευδή είναι, είτε άληθή- καί δέν θέλω πλέον 
νά γίνη λόγος περί τών λυπηρών αυτών συμ
βάντων.
— Λυπούμαι καιρίως διότι δέν συμφωνώ 
μεθ’ ύμών, κύριε Δαγγλή· καί έπειδή δέν 
συνειθίζω νά ύποκύπτω είς άνθρωπίνας ά- 
παιτήσεις ή αξιώσεις θά εκπληρώσω άνεκ- 
κλήτως τδ όποιον έχω χρέος.
— ΙΙαρά τήν θέλησίν μου, κύριε ;
— Έν άνάγκη καί παρά τήν θέλησίν σας 
μάλιστα
— Τώρα λοιπόν βλέπομεν ! άνέκραξεν ό μοί
ραρχος, πελιδνός ύπ’ οργής γενόμενος καί 

προχωρών πρός τούς στρατιώτας.
Άλλ’ ό παρακολουθών αύτδν είσαγγε

λεύς τδν έκράτησεν έν μέσω τοΰ προαυλίου 
λέγων χαμηλή τή φωνή·
— Μή έκθέτετε, συνταγματάρχα, τήν α
ξιοπρέπειαν τής αρχηγίας, διότι μίαν λέ
ξιν άμα είπω οί στρατιώταί σας δέν θά ύ- 
πακούσωσιν είς τάς διαταγάς σας !
— "Όχι δά ! καί ποία είναι, παρακαλώ, αύ
τή ή λέξις ;
— Σεις παρητήθητε τής διοικήσεως, καί ε
πομένως μόνος έγώ έχω σήμερον τό δικαίω
μα τοΰ διατάττειν αύτούς.

Ό μοίραρχος ύπδ τής άναμνήσεως ταύ
της άπολιθωθείς έκυψε τήν κεφαλήν, καί εί
πεν άσθενώς καί περιλύπως·
— Έξαιτοΰμαι τούλάχιστον δέκα λεπτά 
τής ώρας προθεσμίαν διά νά σκεφθώ.
— Έπειδή ή οικία είναι άσφαλώς περιεζω- 
σμένη ύπό τών χωροφυλάκων καί επομένως 
καθίσταται αδύνατος πάσα άπόπειρα άπο- 
δράσεως, σάς παραχωρώ τήν αΐτουμένην 
προθεσμίαν, άλλά ούτε λεπτόν περιπλέον, 
άπεκρίθη ό αείποτε άπαθής καί άτάραχος 
Σαδώκ.

"Οταν ό Δαγγλής μετά τούς λόγους 
τούτους είσήλθεν είς τήν αίθουσαν ήτον εί- 
κοσιν έτη πρεσβύτερος- ή δέ Δαλλιέ καί ή 
Θηρεσία έκ τής ώχρότητος τοΰ προσώπου 
του καί του κατέχοντος τά μέλη του σπα- 
σμωδικοΰ τρόμου, έμάντευσαν όποιος έπέ- 
κειτο κίνδυνος καί ήρχισαν νά δδύρωνται καί 
νά άναβοώσι θλιβερώς.

Ό γέρων άπόμαχος άκούσας τούς λόγους 
τοΰ Σαδώκ έγνωμοδότησε νά ύπερασπισθώ- 
σιν ένόπλως καί ν’ άποκρούσωσι τό στρα
τιωτικόν απόσπασμα έν περιπτώσει εφόδου 
κατά τής οικίας· ό δέ μοίραρχος άπελπισθείς 
έσειεν έν άπογνώσει τήν κεφαλήν, όταν είσ
ήλθεν έκ τοΰ δωματίου ό Βίκτωρ τοσαύτην 
έμφαίνων ένεργητικήν καί γαλήνιον ένταύ- 
τώ αποφασιστικότητα, ώστε καί αύτός ό πα
τήρ του έφρικίασεν.
— Βλέπετε, είπεν άταράχως, ότι ό δικαιο- 
κρίτης θεός δέν έπιδοκιμάζει τά σχέδιά μας ! 
Χαίρετε λοιπόν ώ σεις τούς οποίους τόσον 
ήγάπησα καί άγαπώ, χαίρετε ! άνάγκη πάσα 
νά έξιλεώσω τήν άνθρωπίνην δικαιοσύνην 
καί νά σώσω τήν οικογενειακήν τιμήν μου !

Είπεν, ή δέ Θηρεσία καί Λουκίλη ήγέρθη- 
σαν τρέμουσαι καθώς καί οί δύο γέροντες 
καί περιεκύκ/^ωσαν όλοι οακρύοντες τδν Βί- 

κτωρα, δστις προσπαθών νά τούς ένθαρρύνη 
τούς παρηγόρει μετά γλυκύτητος καί έ- 
μειδία άν καί ή ψυχή του ήτο περίλυπος 
έως θανάτου διά τήν αύτοχειρίαν ήν άφό
βως προεμελέτα. ’Οκτώ λεπτά τής ώρας 
παρήλθον έν τή σπαρακτική ταύτη άγωνία 
καί ήδη ήκούετο ό κρότος τών βημάτων τοΰ 
Σαδώκ καί τών μετ’ αύτοΰ χωρφφυλάκων, 
δτε ταχυδρομική άμαξα άπδ ρυτήροςέλαυ- 
νομένη εστη πρό τής οικίας.

Καί μέχρι τής έσχάτης ώρας ή ψυχή μας 
έντρυφά ύπό ελπίδων* διό τδ παράδοξον 
τοΰτο συμβεβηκός, έπειδή τωόντι ήτο πράγ 
μα όχι τυχαΐον ή άφιξις ταχυδρομικής ά 
μάξης είς τά ορη τής Γαλλικίας, διήγειρε 
παλμούς είς δλας τάς καρδίας έκτδς τής 
τοΰ Βίκτορος δστις ήτον έντελώς άπηλπι· 
σμένος· άλλ’ έρύθημα έβαψε τάς παρειάς 
του δταν είδεν αίφνης είσερχόμενον τόν τό 
κομψόν ιππότην Δάρκ άλλοτεάντίζηλόν του.

Ό ιππότης χαριέντως ύποκλίνας ένώπιον 
τών κυριών καί χαιρετήσας τόν Μαυρίκιον καί 
τόν μοίραρχον διέτρεξε τήν αίθουσαν, ήνέω- 
ξετήν θύραν καί είπε πρδς τδν Σαδώκ πριν ό 
Βίκτωρ συνέλθη έκ τής έκπλήξεως.

— Ένθυμείσθε, κύριε Είσαγγελεΰ, τήν 
έπίσκεψιν δι’ήςμε έτιμήσατε τδπαρελθδ νέτος;

— Μάλιστα ύψηλότατε, έτραύλισεν ό Σα
δώκ τεθορυβημένος.

— Θά γνωρίζητε λοιπόν άναμφιβόλως 
δτι ή παρουσία σας δέν μοί είναι πολύ άρε- 
στή καί δτι επομένως μέ καθυποχρεώνετε 
δπου έγώ εύρίσκομαι σείς νά άποχωρήτε. 
—Αψηλότατε, άπεκρίθη ό είσαγγελεύς μετά 
ς·αθερότητος,έδώεύρισκόμενοςέκπληρώτάύπδ 
τής ύπηρεσίας έπιβαλλόμενά μοι καθήκοντα.

— Μέ κινείτε είς περιέργειαν, κύριε, δθεν 
έπιτρέψατέ μοι νά σάς έρωτήσω άν πρό
κειται καί πάλιν περί τής διαβόητου έκεί
νης μυστηριώδους συμμορίας !
—Ίσια,ίσια,ύψηλότατε,περί αύτής πρόκειται.

— Όρθώς έμάντευσα ύπέλαβε μειδιών 
ό ιππότης· άναγνώσατε λοιπόν έν τοιαύτη 
περιπτώσει τά δύο ταΰτα έγγραφα.

—Επιστολή τοΰ νομάρχου καί ύπουργι- 
κή διαταγή!

— Μάλιστα, ή δέ διαταγή αύτη, άν δέν 
απατώμαι, σας άπαγορεύει πάσαν περαιτέρω 
έπί τής προκειμένης ύποθέσεως ένέργειαν.

— Λ Υψηλότατε! άνέκραξαν μια φωνή 
ή Θηρεσία καί ή Δαλλιέ.

Ο Σαόώκ άνέγνω τροχάδην άμφοτέρας 
τας επιστολάς, ύστερον δέ συμπτύξας καί 

θέσας αύτάς είς τδν κόλπον του έχαιρέτησε 
μετά μεγίστης άταραξίας καί άπήλθε μετά 
τών χωροφυλάκων του. Μόλις δέ άνεχώρη- 
σεν, ή Θηρεσία καί αύτδς ό μοίραρχος έγο- 
νυπέτησαν πρό τοΰ ιππότου Δάρκ, δστις άνή- 
γειρεν αυτούς λέγων μετά τής οικείας αύτώ 
φιλοφροσύνης.

— Είς έμέ ούδεμίαν χάριν οφείλετε, διότι 
μία Καρμηλΐτις έξωμάλυνε τά πάντα καί 
μάς έξήγαγε τής δυσαρέστου ταύτης θέσεως. 
—Πώςτοΰτο συνέβη; ήρώτησεν ό μοίραρχος.

— Φαίνεται δτι άγνώστων ένεκα λόγων 
καί άπδ τής αύτής άναμφιβόλως κινηθεϊσα 
περιέργειας, ύπδ τής οποίας όρμώμενος καί 
ό κύριος Βονρεπώάνώρυξε τόφέρετρο ν άνθοπώ- 
λιδος τίνος, τδόποιον,λέγει, εύρέθηκενόν.. .

— Τήν περιέργειάν του αύτήν, διέκοψεν 
ό Μαυρίκιος, θά τήν άνταμείψω σήμερον μά
λιστα διά τοΰ ^αβδίου μου!

— Φαίνεται, λέγω, δτι ή περί ής ό λό
γος Καρμηλΐτις, μαθοΰσα έπί τέλους δτι 
ό υιός σας δέν άπέθανεν,άπέστειλε τόν πνευ
ματικόν της πρός τόν νομάρχην καί έπρό- 
τεινεν δτι προθύμως προσεφέρετο νά τω 
άποκαλύψη ποΰ εύρίσκοντο δλα τά βαρύ
τιμα κοσμήματα τά κλαπέντα κατά τήν ε
σπερινήν συναναστροφήν τής κυρίας Λαβάλ 
είς τόν έν Βαστίδι πύργον της, ύπό τδν δρον 
δτι δέν θέΧεε ένεργηθή ούδεμία καταδίωξις 
κατά τοϋ κ. Βίκτωρος συνεπεία τής μονο
μαχίας του καί οτι θέλουν παύσει όριστικώς 
αί ανακρίσεις καί έρευναι έπί τών άφορών- 
των τό αιματηρόν δράμα τής μυστηριώδους 
συμμορίας.

— Τάλαινα μαρκησ:α ! έτραύλισεν ό Βί
κτωρ, καταπνίξας βαθύν στεναγμόν.

Έπειδή τδ ζήτημα ήτο σκανδαλώδες, οί 
παρεστώτες ήρκέσθησαν είς τάς ύπό τοϋ ιπ
πότου δοθείσας έξηγήσεις. Τήν αύτήν δ’ ε
σπέραν ό συμβολαιογράφος καί ό έφημέ
ριος τής Γαλλικίας έτέλεσαν τούς γάμους 
τοΰ Βίκτορος μετά τής κυρίας Δαλλιέ, καί 
οί δύο νεόνυμφοι συνοδευθέντες μέχρι τής 
Βορδηγαλλίας ύπό τής Θηρεσίας καί τοΰ 
μοιράρχου, άνεχώρησαν τήν έπαύοιον εις 
Μαρτινίκην, δπου ό Βίκτωρ Δαγγλής μετά 
εικοσαετή ενάρετου καί φίλεργου βίου άνέ- 
κτησε λέγουσι το πατρικόν αύτοΰ όνομα. 
Τοΰτο έπιβεβαιοΰσι καί τά ανέκδοτα άπομνη - 
μονεύματα τοΰ μακαρίτου Μαυρίκιου Σαινβι- 
κτώρ, δθεν έρανίσθημεν τό άνωτέρω ιστορι
κόν έπεισόοιον τοΰ ιή. αίώνος. Mary Lafon.

(’Εκ τοΰ Γαλλικού) θ
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