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(2>ννέχεια, ΐδε φνίΐάδιον 23).

Το πρώ-ΐον βήμα έγένετο" ή άπόφασις τοϋ νά 
έλευθερωθή η άγια χώρα έγένετο παραδεκτή πα
ρά τών λαών καί ό θρησκευτικός ενθουσιασμός 
άνερριπίσθη εις το έπακρον. ϊίδη έπήλθεν ή ώ
ρα τής έκτελέσεως, ή εποχή τών θυσιών καί τών 
οδυνών. Άφοΰ ητοιμάσθησαν τά πάντα προς ά- 
νπχώρησιν, ώρίσθη ώς κοινόν συνενώσεως σημεϊον 
τής μεγάλης καί ποικίλης ταύτης τών σταυροφό
ρων στρατιάς ή Κωνσταντινούπολή. Εκ πάντων 
τούτων,προθυμότεροι οί ύπδ τδν Πέτρον τδν ερη
μίτην ταχθέντες, περί τάς εκατόν χιλιάδας ώς 
έγγιστα, έξεκίνησαν πρώτοι μετά γυναικών καί 
παιόων, περί ούδενδς τών αναγκαίων προνοήσαν- 
τες, άλλ άφεθέντες εις τοϋ βεοϋ τήν πρόνοιαν 
υπέρ τοϋ οποίου έμάχοντο. Καί ενόσω μέν διήρ- 
χοντο τήν Γερμανίαν ή πορεία των ήν ευτυχής, 
άλλ έν Βουλγαρία ή έμπροσθοφυλακή των όδηγου- 
μένη ύπδ τοϋ Gauthier, αίτήσασα τροφές καί 
μή λαβοϋσα παρά τοϋ διοικητοϋ τοϋ Βελιγραδιού, 

έφώρμησεν εις τάς πεδιάδας, ήρπασε τά βοσκό- 
μενα ποίμνια, έκαυσεν οικίας τινάς, καίτδ χείρι- 
στον έφόνευσε καί τινας Οελήσαντας ν άντιστα- 
θώσιν εις τάς άρπαγάς της ταύτας. Παροργισθέν- 
τες έκ τούτου οί Βούλγαροι έπέπεσαν κατά τών 
στρατιωτών εκείνων, άφ ών πλεΐστοι μέν κα- 
τεστράφησαν, οί δέ διασωθέντες έφθασαν έν άγω- 
νία, διά τών έρημων καί δασών τής χώρας, πρδ 
τής πόλεως Νύσσης, ής ό διοικητής έδέχθη αύ
τούς φιλανθρώπως. Δύω μήνας μετά ταΰτα έφθα
σαν είς Κωνστατινούπολιν, οπού Αλέξιος ό Κο- 
μνηνδς τοϊς έπέτρεψε νά περιμείνωσι τδν λοιπόν 
τοϋ έοημίτου στρατόν.

Δυστυχώς καί ό στρατός ούτος, διότι έτρεχε 
ν’ άποθάνη ύπέρ τοϋ Χριστοϋ, ένόμιζεν δτι δέν 
ύποχρεοϋται καί νά ζήση ώς έδίδαξεν ό θείος έ
κεϊνος διδάσκαλος. Άλλως τε, ό θρησκευτικός έν- 
θουσιασμδς δύναται νά τελέση θαύματα, άλλ’ ή 
στρατιωτική πειθαρχία δέν αντικαθίσταται δι’ 
αύτοΰ. Μέχρι τοϋ Σεμλίνου, πόλεως κείμενης εις 
τάς δχθας τοϋ Ιστρου, έφθασε καί ούτος έν ειρή
νη" άλλ’ ένταΰθα οί στρατιώται τοϋ Πέτρου ίδόν- 
τες άνηρτημένα είς τάς πύλας τοϋ φρουρίου τά 
λάφυρα δεκαέξ σταυροφόρων, έκινήθησαν είς σφο- 
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δράν άγανάκτησιν, καί αυτός δέ δ Πέτρος, ούτινος 
έξεκαύθη ή οργή έκ τής θέας εκείνης, εδωκε τδ 

σημεΐον τοΰ πολέμου. 0 λαδς τοΰ Σεμλίνου, μή 
δυνηθείς ν’ άνθέξη, έζήτησεν άσυλον είς τι όχυ- 
ρδν μέρος παρά τδν ϊστρον, άλλά καί εκεί οί 
σταυροφόροι όρμήσαντες έφόνευσαν τέσσαρας χι
λιάδας έξ αυτών, τά πτώματα τών δποίων συμ
παρέσυρε τδ ρεύμα τοΰ ποταμοΰ. Ερεθισθέντες 
έκ τής πράξεως ταύτης τών σταυροφόρων οί Βούλ
γαροι, έξεστράτευσαν ακολούθως περί τάς έκατδν 
χιλ. ύπδ τδν βασιλέα αύτών Κολομάνον,ού τήν έ- 
λευσιν οί σταυροφόροι μή τολμήσαντες νά περι- 
μείνωσιν, έγκατέλιπον τδ ΣεμλΤνον καί διευθύν- 
θησαν είς τδ Βελιγράδι τής Βουλγαρίας. Εν τή 
χώρα ταύτη εύρον τάς πόλεις και τά χωρία έρη
μα, διότι δ λαδς πτοηθείς έφευγε τήν παρουσίαν 
των, πλησίον δέ τής Νισσάβης, δθεν έλαβον καί 
τροφάς, £ήξις συμβάσα μεταξύ τινών στρατιωτών 
καί τών κατοίκων, έγένετο αφορμή μεγίστης κα
ταστροφής τών σταυροφόρων, διότι οι κάτοικοι 
τής Νύσσης, έπιπεσόντες κατά τής οπισθοφυλα
κής των, έφόνευσαν πλείστους, ή'ρπασαν δύο χι

λιάδας άμάξας, καί έκαμαν μέγαν αριθμόν αιχ
μαλώτων. ’Επανελθών δ Πέτρος μετά τοΰ λοι- 
ποΰ στρατοΰ δπως συνδράμη τήν οπισθοφυλακήν 
του, δέν εύρεν άλλο είμή τά έλεεινά λείψανα τής 
καταστροφής της. Οργή τότε καί άγανάκτησις 
κατέλαβεν άπαντα τδν άνευ πειθαρχίας εκείνον 
στρατόν" έκαστος έπραττεν ώς ήθελε, καί ούδεΐς 
ήκουε τδν αποπειρώμενου νά κατευνάση τήν μα
νίαν των Ερημίτην. Μετά τινας ατυχείς πρδς 
συμβιβασμόν απόπειρας, οί σταυροφόροι προσέ- 
βαλον μένεα πνέοντες τήν Νύσσαν, άλλ’ έν ά- 
ταξία πολεμοΰντες διεσπάσθησαν καί έδόθησαν 

εις φυγήν. Η καταστροφή τότε έγένετο τρομερά, 
καί άλλοι μέν έπιπτον ύπό τδν σίδηρον τών 
Βουλγάρων, έτεροι δέ έπνίγοντο είς τά ύπδ τοΰ 
ποταμοΰ σχηματιζόμενα τενάγη. Αί γυναίκες, οί 
παϊδες, οί ίπποι καί τά φορτηγά ζώα έγένοντο ά
παντα λεία τοΰ έχθροΰ. Εκ τής μεγάλης δ’έκείνης 
στρατιάς μόλις τριάκοντα δλαι χιλιάδες εΐσήλθον, 
συνετότεροι έκ τών δυστυχημάτων γενόμενοι, είς 
τήν Θράκην,δπου δ αύτοκράτωρΛλέξιος άνήγγειλεν 
αύτοϊς τδ έλεος του.Κλαίων τότε έκ τής χαράς του 
δ Πέτρος έξηκολούθησε τήν οδόν του, καί μετ’ 
ού πολύ έφθασαν οί σταυροφόροι ούτοι ύπό τά 
τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως φέροντες είς τάς 
χεϊράς των κλάδους φοινίκων.

Καί οί μέν ύπδ τδν Κουκούπετριν σταυρο

φόροι, έμειναν κατά συμβουλήν τοΰ αύτοκρά- 
τορος είς Κωνσταντινούπολην περιμένοντες καί 
τούς λοιπούς στρατηγούς μετά τών στρα
τών των. Εν τούτοις έτερος στρατός, ή μάλ
λον συρφετός οχλος, περί τάς δεκαπέντε είτε εί
κοσι χιλιάδας, ύπδ τήν άρχηγίαν ίερέως τινδς τοΰ 
Παλατινάτου, Gotschalh καλουμένου, άναχωρή- 
σας έκ Γερμανίας, προέβη μέχρι τής Ούγγαρίας' 
άλλά καί ούτος, έπιδοθείς είς τήν λεηλασίαν, κα- 
τεκόπη άκολούθως ύπδ τών Ούγγαρών, οϊτινες 
μετεχειρίσθησαν πρδς άφοπλισμδν αύτών τήν ά- 
πάτην καί τδν δόλον. Αλλ’ δ άπειθέστερος καί 
μάλλον άτακτος τών σταυροφόρων στρατός ήν 
άναντι^ήτως δ συνελθών είς τάς δχθας τοΰ Ρή
νου καί Μοζέλλης" ούτος εμενεν άνευ άρχηγοΰ, 
διότι ούδεΐς έσχε τήν τόλμην νά τεθή έπί κεφα
λής αύτοΰ" έπραττεν δθεν μύρια κακουργήματα, 
καί ύπείκων είς δύο δημαγωγούς, ών δ εις ήν ίε- 
ρεύς τις Βόλκμαρ καλούμενος, καί δ έτερος αίσχρό- 
βιός τις κόμης Εμικών, έπέπεσαν κατά τών δυσ
τυχών Ιουδαίων, καί πολλούς έκ τών είς τάς πα- 
ραρρηνίους πόλεις κατοικούντων άπέσφαζον, πι- 
σνεύοντες δτι ήτο μωρία νά άπέρχωνται είς με- 
μακρυσμένας χώρας δπως τιμωοήσωσι τούς ύβρι— 
στάς τοΰ Χριστοΰ, ένώ άφηναν άτιμωρήτους πλη
σίον αύτών τούς σςαυρώσαντας αύτδν Ιουδαίους. 
0 άνευ πειθαρχίας ούτος στρατός έφθασεν έπί 
τοσούτον δεισιδαιμονίας, ώστε έθεσε ίχ προπο
ρεύονται καθ’ δδδν μία αΐξ καί μία χήν, πιστεύ- 
σας τά ζώα ταύτα ώς θεία όντα. Αλλ είς Μοζερ- 
βούργον έδωκε δίκην τών κακουργημάτων του. 
Επιπεσόντες οί ς-αυροφόροι ούτοι.κατά τής πόλεως 
ταύτης, ήτις ήρνήθη νά τοϊς χορηγήση τροφάς, 
καί άποτυχόντες εις τήν έφοδόν των ήναγκάσθη- 
σαν ν’ άποσυρθώσιν έν άταξία. Οί πολιορκούμενοι 
έξέβησαν τότε, καί εύρόντες αύτούς διεσπασμέ- 
νους, άπετέλεσαν τον έξολοθρευμόν των. 11 προ
φυλακή τού στρατοΰ τούτου τά αύτά έπαθεν έν 
Βουλγαρία, οί δ’ ολίγοι διασωθέντες, άλλοι μέν 
έπανήλθον είς τάς πατρίδας των, δλίγιστοι ύ έ
φθασαν είς Κωνστατινούπολιν, δπου συνηνώθησαν 
με-ά τού στρατοΰ Πέτρου τοϋ Ερημίτου. Ο 
στρατός ούτος προσλαβών καί τούς Πισσαίούς, 
Γενουηνσίους καί ’Ενετούς, πρδς δέ καί τούς ύπδ 
τδν Gauthier, έφθασε μέχρι τών έκατδν χιλιά
δων. Π άνάμνησις τοσούτων δυστυχημάτων έσυ- 
νέτισε τούς σταυροφόρους,καί έπί τινα χρόνον διή- 
γον σωφρόνως σεβόμενοι τούς νόμους τού αύτο- 
κράτορος, είς τήν χώραν τού δποίου έφιλοξενή- 

θησαν" άλλά μένοντες αργοί έπεδόθησαν καί πά
λιν είς τάς άρπαγάς, πλεΐσται δέ οίκίαι καί έκ- 
κλησίαι τών προαστείων τής Κωνσταντινουπό
λεως έλεηλατήθησαν ύπ’ αύτών" δ ’Αλέξιος τότε, 
θεωρήσας έπικίνδυνον τήν περαιτέρω διατριβήν 
τών σταυροφόρων έν τή πρωτευούση, καί έπιθυ- 
μών ν’ άπαλλαχθή άπδ τών οχληρών ξένων του, 
έχορήγησεν είς αύτούς τ* άναγκαϊα πλοία, καί 
οΰτω διέβησαν άπαντες τδν Βόσπορον καί έστη
σαν τδ στρατόπεδόν των είς τδν κόλπον τοΰ 
Μουνδανιά.

Αλλ’ ενταύθα ήτο πεπρωμένου ν’ άφανισθή δ
λόκληρος δ πολυάριθμος ούτος στρατός. Εί καί 
είχον δοθή διαταγαί νά μή συναφθή πόλεμος 
έπ’ ούδεμιά. προφάσει, οί σταυροφόροι έπο'ουν 
συνεχώς έκδρομάς καί έκακόπρίουν άδιακρίτως 
Τούρκους τε καί χριστιανούς. Ημέραν τινά τρεϊς 
χιλιάδες έξ αύτών περίπου, ύπδ τήν δδηγίαν Ρε- 
νώ τινδς, έξεστράτευσαν κατά τοΰ φρουρίου Εξε- 
ρογόργου, τδ όποιον έκυρίευσαν άποδιώξαντες τήν 
έν αύτώ μουσουλμανικήν φρουράν. Αλλ’ άποκλει- 
σθέντες μετ’ ού πολύ ύπδ τουρκικού στρατοΰ έ- 
ξελθόντος έκ τής Νίκαιας, παρεδόθησαν είς τδν ε
χθρόν άφοΰ ύπέφερον τά πάνδεινα έν τή πολιορ
κία. Μόνος δ άρνησίθρησκος ϊ’ενώ εύρε χάριν ενώ
πιον τών βαρβάρων νικητών" οί λοιποί άπεκε- 
φαλίσθησαν ή έπέμφθησαν αιχμάλωτοι είς τδ 
Κοριζάν. Η είδησις τής καταστροφής ταύτης κα- 
τετάραξε τούς έν τώ στρατοπέοω σταυροφόρους, 
διδ δ στρατός άπας συγκείμενος έξ είκοσιπέντε χι
λιάδων πεζών καί πεντακοσίων ιππέων,έξήλθε δι- 
ευθυνόμενος κατά τής Νικαίας. Μόλις είχον διανύ- 
σει οί σταυροφόροι τέσσαρα μίλια τής δδοΰ, προσ- 
εβλήθησαν έξαίφνης ύπδ τοϋ Σουλτάνου τής Νί
καιας, δστις ήρχετο κατ’ αύτών μετά πολυαρίθ
μου στρατοΰ. Οί σταυροφόροι έπολέμησαν ώς ούδέ
ποτε άνδρειότερον, άλλά τέλος, άπολέσαντες τούς 
στρατηγούς των, έτράπησαν είς φυγήν, καί τότε 
ή σφαγή ήν τρομερά. Μετά τδ τέλος τής μάχης 
ταύτης δ Σουλτάνος ώρμησε κατά τοΰ στρατοπέ
δου ένθα είχον μείνει αί γυναίκες καί οί παΐδες 
μετά τών καλογήρων, έκυρίευσεν αύτδ, καί έ- 
φείσθη τής ζωής μόνων τών νεανίδων καί τών 
παίδων. Είς τήν μάχην ταύτην άπέθανε καί δ 
Gauthier διατρυπηθείς ύπδ επτά βελών £ιφθέν- 
των κατ’ αύτοΰ.

« Τοιαύτη έστάθη ή τύχη, λέγει δ ιστορικός 
Michaud, τοΰ πλήθους τούτου τών προσκυνητών, 

οϊτινες ήπείλουν τήν ’Ασίαν καί δέν ήξιώθησαν 

νά ίδωσι τήν χώραν, ήν έπορεύοντο νά κατακτή- 
σωσι. Διά τών παρεκτροπών των προδιέθεσαν τήν 
Ελλάδα κατά τής έπιχειρήσεως τών σταυροφο
ριών, καί διά τοΰ πολεμικού των τρόπου έδίδα- 
ξαν τούς Τούρκους νά περιφρονώσι τά δπλα τών 
χριστιανών τής Δύσεως.»

Αείποτε δμως οί προθυμότερο·, είς πάσαν έπι- 
χείρησιν είναι οί άναρμοδιώτεροι πρδς τήν έπιτυ- 
χίαν της, καί οί πρώτοι άναλαμβάνοντες νά έκ- 
τελέσωσι κινδυνώδές τι έργον είναι οί δλιγώτεροζ 
σκεφθέντες έπ’αύτοΰ. ό Πέτρος ούδέν άλλο ήτο είμή 
έίς καλόγηρος ένθουσιασμένος, οί δέ στρατιώται 
αύτοΰ ήσαν μιγάδες όλων τών χριστιανικών έθνώνΤ 
στρατολογηθέντες είς άπάσας τάς χώρας τής Εύ
ρώπης. 0 πρώτος άπεδείχθη άνίκανος νά δδηγή 
στρατόν, καί έφεξής λαμβάνει δευτερεϋον δλως μέ
ρος εις τδ μέγα δράμα δπερ αύτδς ούτος παρεσκεύ- 
ασεν’οί δεύτεροι άπεδείχθησαν ανίκανοι καί ανεπι
τήδειοι ν’άποτελέσωσι τοιοΰτον. Ούτοι έχρησίμευ- 
σαν μόνον είς τδ νά διδάξωσι,διά τών παθημάτων 

των τούς μετά ταύτα ς-αυροφόρους τίνι τρύπιο όφεί- 
λουσι νά πολιτευθώσι πρδς επιτυχίαν τοΰ με
γάλου τής χριστιανωσύνης σκοποΰ. Διό μετ ού 
πολύ, νέοι στρατοί σταυροφόρων, ισχυρότεροι καί 
τακτικώτεροι τών προγενεστέρων, έσχηματίσθη- 
σαν, ή δέ Εύρώπη, ούδόλως άποθαδ^ήσασα έκ 
τής αγγελίας, ήν μετά φρίκης ήκουσε, τού ολέθρου 
τριακοσίων χιλιάδων σταυροφόρων, πέμπει καί 
πάλιν πρδς άπελευθέρωσιν τού αγίου Τάφου νέ
ους λεγεώνας, άλλά τήν φοράν ταύτην οί μεγα- 
λήτεροι καί συνετώτεροι τών στρατηγών της 
άναλαμβάνουσι νά φέρωσιν αύτούς είς τδ πεδίον
τής μάχης.

Πρώτος πάντων άνεδείχθη δΓοδεφρεϊδος Βουλ- 
λιών

augusto in volto ed in sermon sonoro. 
0 στρατηγός ούτος ήν δούξ τής Κάτω Λορ^αί- 
νης, καί ειλκε τδ γένος πατρόθεν μέν έκ τής 
ένδόξου γενεάς τών κομητών τής Βαυλωνίας, μη
τρόθεν δέ έκ τοΰ Μεγάλου Καρόλου. 0 Τορκουά- 
τος,άπδ τοΰ αθανάτου ποιήματος τοΰ οποίου άνα- 
φέρομεν συνεχώς στίχους έν τή παρούση πραγμα
τεία, έν τώ τρίτω άσματι τής Ιλευθερω^είσης 
'Ιερουσαλήμ, κΚάττε·. τήν Ερμινίαν διατρέχου- 
σαν μετά τοΰ Σουλτάνου τάς έπάλξεις τής Ιερου
σαλήμ. Απδ τοΰ υψους έκείνου διορά τδν Γοδε- 
φρεΐδον καί λοιπούς κατοπτεύοντας τάς πέριξ 
θέσεις, καί ώς άλλοτε ή Ελένη τοΰ όμήρου άπδ 
τών έπάλξεων τοΰ ’ΐλίου έδείκνυεν είς τδν δυστυ
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χή Πρίαμον τδν Αγαμέμνονα καί τούς λοιπούς 
τών Αχαιών στρατηγούς, δεικνύει και ή έρμι- 
νία τοϋ Τάσσου εϊς τδν ασεβή Σουλτάνον τούς 
στρατηγούς τών σταυροφόρων, 
γράφουσα τδν Γοδεφρεϊδον.

Goffredo ό quel che nel purpureo ammauto 
Ila di regio e d’ augusto in s<J cotanto. 
Veramente e costui nato all’ impero 
Si del regnar, del comandar sa Γ arti. 
E non minor che duce, ύ cavaliero ; 
Ma del doppio valor tutte ha le parti.
Νδ fra turba si grande uom piii guerriero 
O piii saggio di lui potrei mostrarti.

Τόν Γοδεφρεΐοον πορφυρόν, ίδέ, τλ,ν χλαΐναν φέρει.
Και μέτωπον βασιλικόν ύπερηφάνω: αίρει
'Ο άνήρ ούτος άληθώς νά άρχη έγεννήθη 
Τήν τέχνην τόσον έμαθε τοϋ κυβερνφν τά πλήθη. 
’Εξίσου δέ καί στρατηγός κ’ ιππότης τολμητίας 
Κατέχει πασαν αρετήν διπλής αύτός άνδρίας. 
Ούδ’ «νδρα ουτω συνετόν καί οΰτι·> βωμαλέον 
Εί; πλήθη τόσα δύναμαι να ευρώ άλλον πλέον-

ό άνήρ ούτος μεταμεληθείς διά τδ μέρος 8 έ
λαβεν εις τδν ύπέρ τοϋ Αντίπαπα Ανακλητού ίερό- 
συλον πόλεμον, έταξε τώ Θεώ νά μεταβή εις τήν 
Ιερουσαλήμ ώς ελευθερωτής αύτής. Αμα έδωκε τδ 
σημεϊον τής σταυροφορίας, πάντες οί εύγενεΐς 
τής Γαλλίας ήκουσανπροθύμως τήν πρόσκλησίν του 
καίπροσέφερον τούς θησαυρούς των διά τήν παρα
σκευήν τής εκστρατείας. Οί μή έχοντες χρήμα
τα έπώλουν τά κτήματά των εις εύτελεστάτας 
τιμάς όπως προμηθευθώσι χρυσόν, καί, ώς λέγει 
ό Αββά Γυιβέρτης, έπι τοσοΰτον έφθασαν αί έκού- 
σιαι αυται συνεισφορά!, ώστε έντδς τών σκηνών 
τών αρχηγών τής σταυροφορίας τδ χρυσίον έφαί
νετο συσσωρευμένον ώς οί κοινότεροι τών καρπών 
εις τάς καλύβας τών χωρικών. Μετ’ ού πολύ έ- 
γδοήκοντα χιλιάδες πεζών καί δέκα χιλιάδες ιπ
πέων έτάχθησαν ύπδ τάς σημαίας του, καί μετά 
οκτώ μήνας άπδ τής έν Κλερμόντφ συνόδου, έξ: - 
κίνησεν έν πλήρει πειθαρχία καί τάξει ό ύπδ τον 
Γοδεφρεϊδον αρειμάνιος ούτος στρατός. Τδν Γο
δεφρεϊδον ήκολούθησαν καί πολλοί εύγενεΐς Γερ
μανοί τε καί Γάλλοι, ώς έπίσης οί αδελφοί του 
Εύστάθιος καί Βαδουίνος, καί ό έξάδελφος αύτοϋ 
Βαδουϊνος δέ Βούργ, όρμώμενοι μάλλον έκ τής 
έλπίδος τοϋ νά εύρωσι λαμπροτέραν έν τή Ασία, 
τύχην, ό στρατός ούτος, διά τής αξιοπρεπούς συμ
περιφοράς του, έφείλκυσε τήν αγάπην τών λαών 
άπδ τής χώρας τών οποίων διέβαινε, καί αύτοί 
δέ οί Οΰγγαροί καί Βούλγαροι έδέχθησαν αύτούς

φιλικώς, λησμονήσαντες τδ κατά τών πρώτον 
σταυροφόρων μισός των.

Εν τούτοις ή Γαλλία, μετά τήν άναχώρησιν 
τών ύπδ τδν Γοδεφρεϊδον σταυροφόρο»'/, 
σκεύαζε νέαν άλλην στρατολογίαν, 
οί μεγιστάνες τοϋ βασιλείου συνήλθον, παρόντος 
καί Φιλίππου τοϋ Α’, δπως σκεφθώσι περί αύ
τής. Οί ιστορικοί άναφέρουσι καί πάλιν διάφορα 
θαύματα γενόμενα καί κατά τήν σύνοδον ταύτην. 
Κατά τήν πρώτην ήμέραν, καθ’ ήν συνηθροίσθη- 
σαν οί βαρώνοι, ή σελήνη, έν τώ μέσςο έκλείψεως, έ
φάνη κεκαλυμμένη καθημαγμένον κάλυμμα. Τδ ά- 
παίσιον τούτο θέαμα παρετάθη μέχρι τής πρωίας. 
Οτε άνέτειλεν ή ημέρα μέγισται κηλίδες α’μ»- 
τος έκάλυπτον έτι τήν Σελήνην, άλλ’ αίφνης έ- 
λαμψε περί αύτήν φως δλως άγνωστον. Μετά τι- 
νας εβδομάδας ό όρίζων έφάνη όλος πεπυρακτω- 
μένος πρδς βο^έάν’ έκ τούτου οί λαοί καταλη- 
φθέντες ύπδ φρίκης έξήλθον άπδ τών οικιών καί 
πόλεων, νομίσαντες ότι ό έχθρδς έχώρει κατ’ αύ
τών φέρων είς χεΐρας τδ πϋρ καί τδν σίδηρον. Ε
καστος δύναται νά έννοήση δτι τά φαινόμενα ταϋ- 
τα, πιστευόμενα τότε παρά πάντων ώς διοση- 
μεϊαι, κατέπεισαν καί τούς μάλλον νωθρούς νά 
λάβωσι τά όπλα πρδς άπελευΟέρωσιν τών αγίων 
τόπων.

ουτω πως περι- ·, παρε- 
καί πάντες

Τέσσαρες έκ τών νέων τούτων μαυροφόρων δια- 
κρίνονταιέπϊ άνδρία καί εύγενεία τώνλοιπών.Ου-οι 
είσίν ό Ούγος, αδελφός τοΰ βασ. Φιλίππου,άνδρεϊος 
μέν κατά τήν μάχην, άλλ’ ασταθής έν τή ά- 
ποτυχίγ’ ό Ροβέρτος, δούξ τής Νορμανδίας, δ- 
στις πένης ών υποθήκευσε τήν Νορμαδίαν εί: 
τδν άδελφόν του Γουλιέλαον, δπως λάβη τά 
αναγκαία πρδς τήν εκστρατείαν χρήματα’ έτε
ρος Ροβέρτος, κόμης τής Φιλανδρίας, καί ό 
κόμ.ης Βλοά καί Σάρτρης Στέφανος, ό πλουσιώ- 
τερος εύγενής τής έποχής του.

Οί τέσσαρες άνω στρατηγοί συνωδεύοντο καί 
ύπδ πολλών άλλων ιπποτών καί αρχόντων, ο ι 
πλεΐστοι τών όποιων έφερον μεθ εαυτών τάς γυναί
κας και τά τέκνα των. Απαντες ούτοι διέβησαν 
τάς Αλπεις, καί διευθύνθησαν εϊς τά παράλια 
τής ’Ιταλίας, όπως έκεϊθεν μεταβώ?ι διά θα
λάσσης εις τήν Ελλάδα. Αλλά κατά τήν άπδ 
Ρώμης διάβασίν των, ίδόντες έκ τοΰ πλησίον 
τά κα κά ύφ ών έβεβηλοϋτο τότε ή αγία έδρα, 
άπεθαρρύνθησαν τινές έξ αύτών, καί έπανήλθον 
είς τάς εστίας των, οί λοιποί περιέμενον εις Βάρι 
τήν έπιστροφήν τοΰ έαρος.

Η άπδ τής ’Ιταλίας διάβασις τών σταυροφό
ρων τούτων έξύπνισε τέλος καί τούς Ιταλούς, 
καί πρώτος αυτών ό ^τρίγκηψ Ταράντου Βαϊ- 
μοϋνδος άπεφάσισε νά τούς άκολουθήση. Ο άνήρ 
ούτος ήν υίδς τοϋ Ροβέρτου Guiscard, τοϋ πο- 
λεμήσαντος άλλοτε κατά τοϋ αύτοκράτορος 
Αλεξίου. Εκ τοϋ μίσους του κατά τών Ελλή
νων ωθούμενος, έλαβε καί ούτος τδν σταυρόν, 
καί έχαιρε πλεΐστον εις τήν ιδέαν τοϋ νά διαβή 
άπδ τής ελληνικής αύτοκρατορίας έπί κεφαλής 
ένδς στρατού. Εύγλωττος δέ ών καί μηχανοδ- 
ράφος κατέπεισε πολλούς νά τδν παρακολουθή
σουν. έκ τών ιπποτών, ους παρέλαβε μεθ’ εαυ
τού ό πονηρός Βαϊμοϋνδος, εις ήν καί ό περίφημος 
Τανκρίδης, περί τοϋ όποίου ό Τάσσοςλέγει, ότι έκ" 
τδξ τοϋ Ρινάλδου ούδείς έτερος ήτο κομψότερος 
τούς τρόπους, ή έπιτηδειότερος κατά τά όπλα καί 
μάλλον άπτόητος τήν καρδίαν.

. . . e non e alcun fra. tanti
Trane llinald o ferritor maggiore,
O piii bel di maniere e di sembianti 
0 piii eccelso ed intrepido di core.
Τά περί έρώτων αύτοΰ μετά τής Κλορίνδης 

καί τών δυσαρεσκειών του μετά τής ’Ερμινίας 
είναι πάντα πλάσματα τοϋ ποιητοΰ.

Οί σταυροφόροι τής μεσημβρινής Γαλλίας έξε— 
στράτευσαν έχοντες έπί κεφαλής των τδν έπί- 
σκοπον Λδεμάρον καί τδν Ραϊμοΰνδον, κόμην 
τής Τολώζης. ό Ραϊμοϋνδος άνδρεϊος, ορμητικός, 
ύψηλόφρων καί άκαμπτος ών, ήθελε τούς πάντας 
νά ύπακούωσιν είς τάς θελήσεις του’ άλλ’ ό λδε- 
μάρος έθεωρεΐτο ώς ό πνευματικός αρχηγός τών 

σταυροφόρων, παρηγορών αύτούς είς τάς δυ
στυχίας των καί ένθαέρύνων αύτούς είς τάς απο
τυχίας . Τρεις έτεροι έπίσκοποι ό τής Απτής, 
Λοδέβης καί Οράνζης- καί δ αρχιεπίσκοπος Το
λέδου ώδήγουν αυτοπροσώπως τούς υπηκόους των 
είς τήν αγίαν γήν.

Ουτω ό στρατός ούτος, συγκείμενος έξ εκατόν 
χιλιάδων περίπου, έπί κεφαλής έχων τδν Ϊ>αϊ- 
μοϋνδον, προέβη μέχρι τής Λυώνης, διέπλεύσε 
τδν ϊ’ήνον, διέβη τάς Αλπεις, τήν Λομβαρδίαν, 
τδ Φριούλ, καί διά τής Σκλαβουνίας διευθύνθη 
είς τάς χώρας τής ελληνικής αύτοκρατορίας.

Αλλ ήδη ό Αλέξιος, οστις είχε προσκαλέσει 
πρώτος τούς Λατίνους είς βοήθειάν του, ήρχισε 
να φοβήται τήν παρουσίαν τών έλευθερωτών του, 
οΐτινες έφερον μεθ εαυτών άπάσας τάς δυνάμεις 

. τής Δύσεως.

Αννα ή Κομνηνή, ήτις δι’ έξοιδημένου καί φι- 
λαρέσκως δμηρίζοντος υφους, πρδς δέ καί μετά 
στοργής υίϊκής έγραψε τήν ’.4.ίι£ιά<ία της, περι
γράφει λίαν διεξοδικώς τά περί τών άπδ Κων
σταντινουπόλεως διαβαινόντων τούτων σταυρο
φόρων. Είναι άληθώς λίαν περίεργον ν’ άκούη 
τις άπδ τοϋ στόματος τής πορφυρογεννήτου κό
ρης δποίαν έντύπωσιν ένεποίουν είς τούς παρακ
μάζοντας βυζαντινούς τά ήθη καί οί τρόποι τών 
βαρβάρων έκείνων Κελτών, καί πώς εκρινον αύτούς 
καί τήν έπιχείρησίν των οί ήμέτεροι πρόγονοι. Τά 
περί τοϋ μεγάλου τούτου γεγονότος ούτω πως 
άρχεται διηγουμένη ή ιστορική Αννα.

« Οΰπω δέ μικρόν (ό αύτοκράτωρ ) έαυτδν 
άναπαύσας λογοποιουμένην ήκηκόει απείρων Φραγ
κικών στρατευμάτων έπέλευσιν’ έδεδίει μέν ουν 
τήν τούτων έφοδον γνωρίσας αύτών τδ άκατά* 
σχετον τής δρμής, τδ τής γνώμης άστατον καί 
εύάγωγον, καί τ’ άλλα δπόσα ή τών Κελτών 
φύσις ώς ίδια ή παρακολουθήματά τινα έχει 
διά παντός’ καί όπως έπιχειρήμασι κεχηνότες 
άεί διά τήν τυχοϋσαν αιτίαν τάς σφών συνθή- 
κας εύκόλως άνατρέποντες φαίνονται. Είχε γάρ 
άεί τούτο αδόμενον, καί πάνυ έπαληθεϋον’ καί 
ούκ άνεπεπτώκει, άλλά παντοίως παρεσκευάζετο, 
ώστε καιρού καλοϋντος έτοιμον πρδς τάς μάχας 
είναι’ καί γάρ καί πλέω καί φοβερώτερα τών 
φημιζοαένων λόγων ήσαν τά πράγματα’ πά
σα γάρ ή εσπέρα καί όπόσον γένος βαρβάρων 
τήν πέραθεν ’Λδρίου μέχρις Ηρακλείων στηλών 
κατώκει γήν απαν άθρόον μεταναστεϋσαν έπί 
τήν Ασίαν διά τής εξής Εύρώπης έβίαζε πα- 
νοικι τήν πορείαν ποιούμενο·/. Εσχε δέ τά κα
τά τήν τοιαύτην συγκίνησιν τήν αιτίαν ένθέν 
δε ποθέν. Κελτός τις, Πέτρος τούνομα τήν επωνυ
μίαν Κουκούπετρος, εις προσκύνησιν τοΰ αγίου τά
φου άπελθών, καί πολλά δεινά πεπονθώς παρά τών 
τήν Ασίαν πάσαν ληϊζομένων Τούρκων τε καί Σαρα
κηνών, μόλις έπανήλθεν εις τά ίδια, καί διαμαρτών 
τού σκοπού ούκ έφερεν, άλλ’αύθις έβούλετο τής αύ
τής αψασθαι όδοϋ, συνιδών δέ ώς ού χρή μό
νον αύθις τής παρά τδν άγιον τάφον οδοιπο
ρίας αψασθαι ΐνα μή χεϊρόν τι γένηται οί βου
λήν βουλεύεται συνετήν’ ήδε ήν διακηρυκεΰσαι 
εις άπάσας τάς τών Λατίνων χώρας ώς ομφή 
θεία παρακελεύεταί με πάσι τοΐς έν Φραγκία 
*όμησι κηρύξαι, απαντας τών ιδίων άπάραι 
καί είς προσκύνησιν τοΰ άγιου τάφου άπελθεΐν, 
καί σπεΰσαι όλη χειρ! καί γνώμη τής τών Α
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γαρηνών τά Ιεροσόλυμα λυτρώσασθαι χειρός. 
καί μέν τοι καί κατώρθωσεν’ ώσπερ γάρ τινα 
θείαν ομφήν ένθέμενος είς τάς απάντων ψυχάς 
τούς οπουδήποτε Κελτούς άλλον άλλαχόθεν 
συν δπλοις καί ΐπποις καί τή λοιπή τοϋ πολέμου 
παρασκευή συναθροίζεσθα·. παρεσκεύαζε’ κάκεϊνοι 
μήν ούτως είχον προθυμίας τε και ορμής, και 
πάσα λεωφόρος τούτους είχε’ συνεπήει δέ τοϊς 
στρατιώταις έκείνοις Κελτοϊς και ψιλόν ύπέρ 
τήν άμμον και τά άστρα πλήθος, φοίνικας φέ- 
ρον και σταυρούς έπ ώμων, γύναιά τε και τέκνα 
τών σφών έξεληλ'υθότα χωρών’ καί ήν δράν αύ
τούς καθάπερ τινας ποταμούς άπανταχόθεν συύ- 
ρέοντας, καί διά τών Λακών ώς έπίπαν πρδς 
τάς πρδς ημάς έπερχομένους πανστρατιά’ προη- 
γήσατο δέ τής τών τοσούτων λαών έπελεύσεως 
άκρίς τών μέν πυρών άπεχομένη τούς δέ αμ
πελώνας δεινώς κατεσθίουσα’ ήν δέ άρα τού
το τδ σύμβολον, ώς οί τότε συμβολομάντεις 
έπεμαντεύοντο, ώς ή έφοδος τοϋ τοσούτου Κελτι
κού στρατεύματος, τών μέν Χριστιανών πραγ
μάτων άπόσχηται, δεινώς δ’ έπιβρύσειε κατά 
τών βαρβάρων Ισμαηλιτών μέθη καί οίνω καί 
τώ Διονύσιο δεδουλευκότων. »

Καί ταΰτα μέν λέγει ή μεγάλη έκείνη γυνή 
τοϋ αίώνός της, ήτις, ανδρικήν έχουσα ψυχήν, 
δέν έδίστασε πρδς ύλίγον νά προβή καί μέχρις 
εγκλήματος δπως λάβη είς χεϊράς της τήν αρ
χήν. ό δε Αλέξιος, τδν όποιον αύτη παριστα 
έν τώ συγγράμματί της 
ήγεμόνων, οι δέ Λατίνοι συγγραφείς ώς άπιστον 
καί σκληρόν, κυρίως δέν ήτο άλλο είμή μονάρ

χης ματαιόδοξος. Ετερος αύτοΰ ήθελε δράξει 
τήν λαμπράν εύκαιρίαν ήτις τώ παρουσιάζετο, 
ήθελε τεθή έπί κεφαλής τών σταυροφόρων, καί 
ούτως ήθελεν επιτύχει νά καταστρέψη ίσως τδ 
μουσουλμανικόν θηρίον τδ όποιον ήπείλει νά κα- 
ταβρ οχθ ίση τά κράτη του' άλλ’ούτος περιώρι- 
σεν άπασαν αυτού τήν ικανότητα καί ευφυΐαν είς 
τδ ν’ άπαλλαχθή τοϋ φόβου τών σταυροφόρων διά 
τεχνασμάτων. Διά τούτο ένώ συνεχαίρετο τούς ή- 
γεμόνας σταυροφόρους πέμπων πρέσβεις πρδς αύ
τούς, συγχρόνως έζήτει νά κατασκοπεύη τά δια- 
βήματά των , καί έτοποθέτει αποσπάσματα 
καθ’ όδδν δπως παρεμποδίση τήν διάβασίν των.

Τδ πρώτον έχθρικδν κίνημα τοϋ Αλεξίου ήν 
ήσύλληψις καί αιχμαλωσία τοϋ κόμητος de Ver- 
mandois. ό αδελφός ούτος τοϋ βασιλέως τής 
Γαλλίας, ναυαγήσας είς τά παράλια τής Ηπεί-

ώς τον τελειότερον τών

ρου, έπέμφθη μετά πολλών τιμών αιχμάλωτος 
εις Κωνσταντινούπολή κατά διαταγήν τοϋ Αλε
ξίου, δστις διενοεΐτο νά βαστάζη αύτδν όμηρον 
δπως μένη ασφαλής έκ μέρους τών Λατίνων. 
Άλλ’ 5 έν Φίλιππου πόλε·. άφιχθείς τδτε Γοδε
φρεϊδος δυσηρεστήθη διά τήν πράξιν ταύτην 
τοϋ ’Αλεξίου, και έπεμψε πρέσβεις πρδς τδν 
αύτοκράτορα αϊτών ίκανοποίησιν" μη λαμβά- 
νων δέ την προσδωκομένην άπάντησιν, ήρχισε 
νά φέρηται ώς εχθρός εις τάς χώρας τοϋ Αλε
ξίου. Τότε δ ασθενής μονάρχης πτοηθείς ίκέ- 
τευσε τδν αίχμάλωτόν του νά μεσιτεύση είς 
τδν Γοδεφρεϊδον, ύποσχεθείς αύτώ νά τδν άφή- 
ση ελεύθερον άμα φθάσωσιν οί Γάλλοι είς Κων- 
σταντινούπολιν. [Τούτο κατεπράϋνε τδν δικαίως 
παροργισθένταΤοδεφρεϊδον.

Εν τούτοις, δ ’Αλέξιος διά τών θωπειών του 
κατέπεισε τδν άλαζόνα κόμητα de Verman- 
dois νά ομόση πίστιν είς αύτδν, δι’ 8 οί 
σταυροφόροι άφικόμενοι εις Κωνσταντινούπολή 
δυσηρεστήθησαν,ό δέ Γοδεφρεϊδος ήρνήθη έπιμόνως 
τοϋνά μ,ιμηθή τδ παράδειγμά του· 0 φιλύποπτος 
Αλέξιος άπεποιήθη τότε νά τοϊς χορηγήση τροφάς, 
έλπίζων νά κατορθώση τδν σκοπόν του διά τής 
πείνης. ’Αλλ’ οί Λατίνοι διεσπάρησαν είς τάς 
πεδιάδας, έλεηλάτησαν τά χωρία καί τά πέριξ 
τής πόλεως μέγαρα, καί έπρομηθεύθησαν τάς 
αναγκαίας διά τδν στρατόν τροφάς. Αί ατα
ξία·. αύται έξηκολούθουν νά συμβαίνωσι μέχρι 
τής εορτής τών Χριστουγέννων, κατά τήν οποίαν 
άμφότερα τά μέρη ένόμισαν άντιχριστιανικδν νά 
διαπληκτίζονται, καί τότε ό αύτοκράτωρ έχορή- 
γησεν είς τούς σταυροφόρους τροφάς, ούτοι δέ 
έπαυσαν τάς έχθροπραξίας.

0 Αλέξιος δμως έπέμενε ζητών δρκον πί
στεως ένώ δ Γοδεφρεϊδος ήρνεϊτο μετ ίσης σχε
δόν έπιμονής. Δίς οί στρατοί τών τε Λατί
νων καί Ελλήνων ήλθον είς χεϊρας, καί ή Κων
σταντινούπολή αύτή έκινδύνευσε παρ’ ολίγον ν’ 
άλωθή. Αί αίματηραί αύται συγκρούσεις ήρεσαν 
είς τδν Βαϊμοϋνδον. Νομίσας ούτος δτι ή στιγμή 
ήτο κατάλληλος δπως έπιπέση κατά τοϋ βυζαντι
νού κράτους, επεμψε πρεσβείαν προσκαλών τδν 
Γοδεφρεϊδον νά κυριεύση τδ Βυζάντιον καί υπο
σχόμενος αύτώ τήν συνδρομήν του" άλλ δ Γοδε
φρεϊδος, αντί πάσης άπαντήσεως ύπέμνησε τώ Βαϊ- 
μούνδφ τδν δρκον 8ν έδωκαν τοϋ νά πολεμή- 
σωσι τούς απίστους. Τδ βήμα τούτο τοϋ 
Βαϊμούνδου έδιπλασίασε τάς υποψίας τοϋ Α

λεξίου, καί ήδη μετεχειρίσθηούτος παν μέσον δπως 
καταπείση τδν Γοδεφρεϊδον, είς τδ νά τώ δώση 
τδν δρκον τής πίστεως μή διστάσας νά πέμψη 
δμηρον πρδς τούς r-αυροφόρους τδν ίδιον αυτού υιόν. 
Εκτοτε πάσα δυσπιστία έξέλιπε, καί οί ηγεμόνες 
τών ς-αυροφόρων ώρκίσθησαν νά σεβασθώσι τούς νό
μους τής φιλοξενίας, καίμετέβησαν είς τά ανάκτορα 
τοϋ Αλεξίου, δπου έν μέσω μεγαλοπρεπούς αύλής 
προσεκύνησαν τδν αύτοκράτορα. Μετά τήν τελε
τήν ταύτην ό Αλέξιος υιοθέτησε τδν Γοδεφρεϊδον 
καί έθεσε τήν έπικράτειάν του υπδ τήν προστα
σίαν τών όπλων του, οί δέ σταυροφόροι υπεσχέθη- 
σαν ν άποδώσωσι τώ αύτοκράτορι άπάσας τάς 
πόλεις, αϊτινες άπετέλουν μέρος τής επικράτειας 
του. Αλλ εί καί ή ειρήνη συνωμολογήθη είλικρι- 
νώς αμφοτέρωθεν, ούδ’ ό Αλέξιος ήδύνατο νά 
καταστρέψ-ij έντελώς τάς κατά τών Λατίνων προ” 
λήψεις τών υπηκόων του, ούδ’ δ Γοδεφρεϊδος ή
δύνατο νά περιστέλλη τδ φιλοτάραχον πνεύμα 

τών στρατιωτών του. Πρδς τούτοις, δ αύτοκρά
τωρ τοϋ Βυζαντίου έβλεπεν είσέτι μέ ύποπτον ία
μα τήν έλευσιν τοΰ Βαϊμούνδου καί τήν συνένω
σή τοσούτων στρατών έν αύτή τή πρωτευούση 
του. Επρότεινεν δθεν τώ Γοδεφρείδω νά μεταφέ- 
ρη τούς στρατούς αύτού είς τήν ασιατικήν τοϋ 
Βοσπόρου όχθην, καί συνάμα κατεγίνετο εις τδ νά 
έπινοή μέσα δι ών νά καταβάλλη τήν άγερωχίαν 
τών είς τήν Κωνσταντινούπολή έρχομένων λοι- 
.πών ήγεμόνων.
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Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ ΓΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΠΡΕΒΩ.

ΙΙΘΙΙ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΩΝ.

(Συνέχεια Ε3ε φυΖία'δ. 22.)

Διά τοϋ τρόπου τούτου ή πριγκηπέσσα ίσως έ- 
νόμιζεν, δτι έκπληροϊ καθήκοντα οίκοδεσποίνης. 
ίσως ένήργει μετά κρύφιας προθέσεως. Καί τίς δύ- 

ναταί ποτέ νά μαντεύση τάς προθέσεις ωραίας 
.γυναικός ;

Τέλος, περί τήν τρίτην ώραν τής νυκτδς, ήλθε 
καί ή σειρά τοϋ φίλου μου νά λάβη ενεργόν μέρος 
είς την τελετήν μετά τής βασιλίσσης τοϋ χορού, 
διότι μέχρι τούδε έμενεν έν άδρανεία.

Η πριγκηπέσσα έτήρησε τήν ύπόσχεσίν της. 
Μετά τδν χορόν ό περίπατός των εις τδν κήπον 
διήρκεσεν έπί πολύν χρόνον. Ποιον ήτο τδ άντι- 

κείμενον τής ομιλίας των ; Εγένετο λόγος μόνον 
περί τής κυρίας Πρεβώ καί τής άνθοδέσμ,ης ; 0- 
πωσδήποτε ή συνέντευξις έφαίνετο ζωηρά καί 
ενδιαφέρουσα, διότι ούδεμίαν προσοχήν εδιδον είς 
τούς άλλους’ μετ’ ολίγον έξελθόντες τών πρώτων 
δενδροστοιχιών εσπευσαν νά ζητήσωσιν είς τδ ά- 
μυδρδν φέγγος τών τεχνητών δασών τήν έρημί- 
αν έκείνην, ήτις προσθέτει είς τήν αξίαν τών 
έμπιστευτικών έξηγήσεων όλα τά θέλγητρα τοϋ 
μυστηρίου.

Μετά τδ δεϊπνον, αξιοπαρατήρητου πρδ πάν
των διά τήν ευδιαθεσίαν καί τδ έπαγωγδν τών 
συνδαιτημόνων καί τήν υπερβάλλουσαν κατανά- 
λωσιν τοϋ μελάφοονος Καμπανίτου, αί κυρίαι είσ- 
ήλθον πρδς στιγμήν είς τά δωμάτια τή^Πριγκη- 
πέσσης, διά νά δώσωσι νέαν ζωήν είς τά θέλγη
τρά των.

<>ί άνδρες άφ’ ετέρου έπανήλθον είς τάς αΐθού- 
σας, έκαστος έτοποθετήθη ένθα ήρέσκετο, καί ήρ- 
χισαν αί συνομιλία·.’ άναμφιβόλως αί βασίλισσαι 
τής τελετής παρεϊχον άφθονον ύλην.

At κυρία·, μετ’ ού πολύ έπανήλθον είς τάς θέ
σεις των φυσικότατα ή δέ είσοδος αύτη εδωκεν 
είς τάς συνεντεύξεις τών κυριών νέαν τροφήν.

Είς τδν όμιλον,.δπου ήτον ό Ερρίκος, ευρίσκετο 
καί τις γραμματεύς τής Πρωσσικής πρεσβείας, δ 
μ.όνος τών φίλων του, οστις μάς ενδιαφέρει. Ω- 
νομάζετο ούτος Γουλιέλμος Στέϊβεργ καί έφερεν 
ύπερηφάνως τδν τίτλον τοϋ Κόμητος’ ήτο άνήρ 
τριακοντούτης σχεδόν, κομψότατος^ άξιόλογος 
χορευτής, ωραίος ιππότης, έμπειρος είς τήν τέ
χνην τών όπλων, χαρτοπαίκτης δεινός, εύφραδέ- 
στατος, καί προσέτι κομπαστής, καθ’ 8 Γασκόνος’ 
τέλος πάντων καλός καί έράσμιος φίλος. Τδ ε
σπέρας έκεϊνο ήξιώθη καί αύτδς καθώς καί πολ
λοί άλλοι μεθ’ ών συγκατελέγετο καί 5 Ερρίκος 
τής τιμής νά συγχορεύση καί συμπεριπατήση μετά 
τής Πριγκηπέσσης. Οταν ή νέα καί ωραία δέσποι
να τής τελετής περιστοιχισμένη υπό τών φίλων 
της έφάνη έπί του ούδοϋ τής αιθούσης διά νά έπα- 
νέλθη είς τήν θέσιν της « ίδού, είπε χαμηλή 
τή φωνή καί μετά περισκέπτου έκπλήξεως είς 
έκ τών νέων τοϋ ομίλου, ή Πριγκηπέσσα δεν 
έχει πλέον τήν ωραίαν της άνθοδέσμην ».
— Αληθώς έπανέλαβον συγχρόνως πολλοί τών 
παρισταμένων. *

Τό γεγονός τούτο μεταβιβασθέν διά ψιθυρι
σμών άπδ τοϋ ένδς είς τδν έτερον, και ταχέως 
παρατηρηθέν υπδ τών άλλων ομίλων, διήγειρεν
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προφήτης
— Τδ κα· 
—Ούδ’έγώ
— Τότε 
σκότισαν 
τδ είπω.
— Είπέ- 
τήν τ

— Λμιλείτε ώς δ Ααροσεφουκόλτ, φίλτατε Γου- 

λιέλμ,ε.
— Δέν απορρίπτω την φιλοφρονητικήν σας αυτήν 
έκφρασιν, σάς προειδοποιώ.
— Ολα ταΰτα, κύριοι, δέν διαφωτίζουσιν αρκε
τά τήν τύχην τής άνθοδέσμης τής πριγκιπέσσης 
Ελένης, έπέφερεν είς έκ τών μελών τοΰ συλλόγου.
— II τύχη της; Βεβαίως δέν πρέπει νά ήναί τις 

διά νά μαντεύση.
τ’ έμέ δέν μαντεύω άπολύτως τίποτε, 
ύ ! ούδ’έγώ! έπανέλαβον δύο τρεϊς άλλοι, 
κύριοι οί καπνοί τοΰ καμπανίτου Οά έ- 
τδ λογικόν σας, συγχωρήσατέ μοι νά

ε δ,τι θέλετε, άλλά μυήσατέ μας εις 
,θανήν ιστορίαν τής ανθοδέσμης.

Ας ίδωμεν Γουλιέλμε, άρχήσατε, ποοσέθηκεν 

κατ’ άρχάς θόρυβόν τινα είς τήν συναναστροφήν’ 
έπειτα παρετηρήθη καί ύπδ τών κυριών, καί ού
τως οί ψιθυρισμοί πανταχόθεν έγενικεύθησαν. Εν 
ένί λόγω ή έλλειψις τής άνθοδέσμης τής Κ. Πρε- 
βώ έκ τών χειρών τής Πριγκηπέσσης Ελένης διή- 
γειρεν πέρισσοτέραν έντύπωσιν, παρ’ οσον ή έμ- 
φάνησίς της’ δευτέραν ήδη φοράν κατά τήν ε
σπέραν εκείνην ή περιζήτητος άνθοδέσμη έκίνει 
τήν γενικήν περιέργειαν. Δυστυχώς τδ πράγμα δέν 
περιωρίσθη έως εδώ’ άν καί προώρισται τά άνθη 
νά ζώσι κατά βραχύ τδ διάστημα μιας πρωίας, 
πολάκις δμως άφίνουσι μακρά ίχνη τής έφημέρου 
διαβάσεως των, σχεδδν πάντοτε ίχνη δακρύων 

καί πολλάκις ίχνη αίματος.

III

Δέν πρέπει νά άστειεύεταί τις μέ τά άνθη. 
0 φθόνος, ή διαβολή καί αύτή ή συκοφαντία | 

διέσπειρον τούς ύποκώφους ήχους των έπί τής , 
έξαφανισθείσης άνθοδέσμης τής πριγκηπέσσης, τά 
σχόλια ήσαν ποικίλα κατά τδν προσωπικόν έκά- 
στου χαρακτήρα. Είς τδν κύκλον δπου ήτον δ Ερ
ρίκος καί δ κόμης Γουλιέλμος Στέϊβεργ, κύκλον 
άποτελούμενον πρδ πάντων ύπδ νέων ζωηρών, 
τά συμπεράσματα ήσαν τά μάλλον προπετή, καί 
οί λόγοι έκτδς τών ορίων τής εύπρεπείας. Εκα

στος έλεγε τά ίδικά του.
Μετά τάς πρώτας άνταλλαχθείσας φράσεις 

έπί τοΰ άντικειμένου τούτου.
«Θεέ μου, τδ πράγμα είναι άπλούς-ατον, ύπο- 

λαβών είπέ τις έκ τοΰ ομίλου, ή πριγκηπέσσα θά 
έλησμόνησε τήν άνθοδέσμην είς τδ δωμάτιόν της. 
— Ελα δά, νά φέρη έκ Παρισίων δι’ άδράς δα
πάνης άνθοδέσμην, τί λέγω ; άνθοδέσμην επα
ναστατικήν καί νά τήν λησμονήση ! Σφάλλετε 

πολύ.
— Καί διά τί νά μήν ύποθέσωμεν δτι τήν έχα
σε ; μήπως δέν βλέπομεν καθ’ έκάστην τάς κυ
ρίας είς τδν χορόν νά χάνωσι τούς άδάμαντάς 
των, τάς φαντασιοπληξίας των καί ποια άλλα α
κόμη ; Διά τί λοιπδν τά άνθη ν’ άποτελώσιν έξ- 

αίρεσιν ;
— Μάθετε, φίλε μου, δτι ή γυνή δέν χάνει ποτέ 
τήν άνθοδέσμην της άνευ συμφέροντος.
— Α ! φίλτατε κόμη, συκοφαντείτε τάς κυρίας. 
— Ούδόλως’ άλλως τε ώς πρδς τά τεχνάσματα, 
ώς πρδς τούς έρωτοτρόπους δόλους αί γυναίκες 
δέν δύνανται νά συκοφαντηθώσι. Τοιαύτη είναι ή 

φύσις των.

έτερος.
— Καί πώς δέν μαντεύετε ;
— ’Αλλά λέγε λοιπόν !
— Ω Θεέ μου, είναι φώς φανερδν δτι ή πριγ- 
κηπέσσα εδωκε τήν άνθοδέσμην της !

— ’Αδύνατον !
— Προχωρεί παρά πολύ !
— Είναι μεθυσμένος !
— Είναι τρελλός !
— Ούδόλως ! την εδωκε καί κατά τοΰτο ϊπρα- 
ξε φρονίμως. Η άνθοδέσμη είς τάς χεϊράς της δέν 

ήτο άλλο παρά μάταιον άντικείμενόν έρωτοτρο- 
πίας’ τήν μετέβαλε λοιπδν είς ένέχειοον προσφι
λές. Αύριον μαρανθεϊσα ήθελε μεταβή είς τήν ά-

■ νυπαρξίαν, ένώ ούτως άπέκτησε τήν άξίαν καί 

μακροβιότητα αγίου λειψάνου.
— Τήν έδωκεν, έστω ! άλλ’ είς ποϊον ;
— Είς τδν φίλον τής καρδίας της- τοΰτο εννοεί

ται οίκοθεν.
— Η πριγκιπέσσα λοιπδν είναι ερωτευμένη ;
— Μήπως αί πριγκιπέσσα·. δέν είναι γυναίκες ;
— Τωόντι, πρδ ένδς σχεδδν έτους, ή πριγκιπέσ- 
σα έμελλε νά νυμφευθή μετά τοΰ έξαδέλφου της 
Αλεξίου Στρόγγοφ- τά προσκλητήρια τοΰ γάμου 
εί-χον διανεμηθή, άλλά δέν έγένετο. Η αιτία έμει- 

νεν άγνωστος.
— Πρώτη ένδειξις.
— Εκτοτε, τρεϊς ή τέσσαρες προτάσεις γάμου,. 

, προδήλως άρμόζουσαι καί είς τήν κοινωνικήν τά
ξιν καί είς τήν περιουσίαν της άλληλοδιαδόχως 
παρ’ αύτής άπε^ρίφθησαν. Υπάρχει μυστήριον έν- 

ταΰθα.

— Είναι άληθές’ έξάπαντος ή πριγκιπέσσα άγα- ί

πά τινα. ί
— Είναι πιθανόν, τούλάχιστον. Αλλά τδν εύ- I 
τυχή αύτδν θνητόν, διά τί δέν τδν νυμφεύεται, 
άφοΰ είναι έλευθέρα; ιδού τδ αίνιγμα.
— Αίνιγμα εύκόλως λυόμενον.
— Δέν τδ μαντεύω.
— Ούτ’ έγώ Ας ίδωμεν είσέτι ύμάς δστις έχε
τε τόσην μεγάλην οξυδέρκειαν.
—- Α ! μή ζητείτε πολλά, ένώ έγώ ήξεύρω τόσον 
ολίγα !
— Τδ λέγεις Γουλιέλμε μέ πολλήν άδιακρισίαν.
— Κατηγόρει λοιπδν τήν άδιακρισίαν μου, συγ
κατανεύω, άλλ’ ούχί έμέ.
— Καί άν είχες τήν άνθοδέσμην βεβαίως τά αύ

τά θά έλεγες.
— Διατί όχι, είμαι ικανός εις δλα.
— Ομολόγησον λοιπδν καί δεϊξον τήν άνθοδέ

σμην.
— όχι, δέν θέλω νά σάς δμολογήσω, ούτε νά 
σάς δείξω τίποτε. Αλλως τε καί άν έπεθύμουν 
καί ήδυνάμην νά τδ πράξω αί μεταδοτικαί δια

θέσεις μου ήθελον παραλύσει άπέναντι τής κα- 
τηφοΰς όψεως τοΰ φίλου μας Ερρίκου, ΐδέτε 
πώς μετεβλήθη τδ πρόσωπόν του’ άν ελεγον 
μίαν άκόμη λέξιν, δυστυχία μου! ήθελε έπιρ- 
ρίψει κατά τής κεφαλής μου δλας τάς γαλλικάς 
προλήψεις περί τών γυναικών, ή μάλλον περί τών 

ωραίων.
0 Ενικός δστις ήκουσε τήν συνδιάλεξή ταύ

την χωρίς νά προφέρη λέξιν, ήτο τφόντι ωχρό
τατος, άναμφιβόλως ένεκα μακράς άγρυπνίας καί 

ίσως μεγάλης λύπης.
— Εάν σέέμποδίζω, θέλεις νά φύγω ; είπεν άφελώς, 
άλλά μετά φανεράς στενοχώριας είς τδν κόμη- 
τα Στεϊμβέργ, μεθ’ ού είχε μεγάλην οικειό

τητα.
— Απαγε! άπήντησεν έκεΐνος 
μένος’ σέ ικετεύω μόνον νά 
τήν σκυθρωπάσασαν ίπποτικήν φυσιογνωμίαν σου, 
διότι άληθώς μέ τρομάζεις.
— Εκ τών λόγων σου δμως δέν άποδεικνύεται 

τοιοΰτόν τι, είπε ψυχρώς ό Ενικός.
— Πραγματικώς είμαι φλύαρος, καί σέ δικαιώ’ 
δπωςδήποτε δμως έπραξα κακόν τι; Δέν είμεθα 
μεταξύ φίλων;

Α, τδ δμολογεΐς λοιπόν έπί τέλους ! Εχεις 
τήν άνθοδέσμην ; ύπέλαβεν άλλος.
— Οχι δέν τδ δμολογώ, άλλά θεωρώ άτιμον τδν

την
ώς

τελετήν, 
ό τελευ-

ώσεί διαμαρτυρό- 
φαιδρύνης ολίγον

διϊσχυριζόμενον ότι τήν έχει. Ας παρουσιασθή, 
άν τολμά! άμέσως θά τδν διαπεράσω διά τοΰ 
ξίφους μου.

Δέν θέλομεν άλλην σαφεστέραν άπόδειξιν, δτι 
είσθε ό κάτοχος τής άνθοδέσμης.
— Καί πάλιν σας λέγω όχι, άλλά καί ούτως άν 
είχε τδ πράγμα λέγετε, κύριοι, ήθελεν ή πριγκι- 
πέσσα κάμει χειροτέραν εκλογήν ; προσέθηκε με
τά θριαμβευτικής έκφράσεως.
— Δυσκόλως ήθελεν εύρει εραστήν πλέον έχέμυ- 
θον σοΰ, άπήντησέ τις τών παρισταμένων είρω- 
νικώς, καί διά τοΰ άστεϊσμοΰ του τούτου έκίνησε 
γενικόν γέλωτα.

Η ορχήστρα έδωκε τδ σημεΐον διά τδν άντί
χορον καί φυσικώ τώ λόγςρ αί συναθροίσεις διε- 
λύθησαν. Καί άλλοι μέν παραχρήμα έσπευσαν 
νά λάβωσι συγχορευτρίας, άλλοι προηγουμένου 
τοΰ Γουλιέλμου Στέϊμβεργ συνέ^ρευσαν είς τήν αί
θουσαν τοΰ παιγνίου, οί δέ τελευταίοι, μεθ’ 
ών καί δ Ερρίκος, έμειναν άπλοι θεαταί τοΰ 
χορού.

Μετά παρέλευσιν μιας ώρας αί τάξεις τών χο
ρευτών ήσαν άραιωμέναι άρκετά. ΙΪ νύξ ήγγι- 
ζεν είς τδ τέλος, καί ή τοιαύτη λειποταξία 
έμελλε νά δώση πέρας είς 
Εκαστος άντίχορος άνηγγέλλετο 
ταίος.

0 Εέρϊκος δέν είχε παραινήσει τήν θέσιν του.
Εστηριγμένος έπί κίονος, καί έχων τούς δφθαλ
μούς προσηλωμένους πρδς τήν είσοδον τής αιθού
σης τοΰ παιγνίου, έφαίνετο βεβυθισμένος είς 
βαθείας σκέψεις. Αίφνης έπί τής φυσιογνωμίας 
αύτοΰ διεφάνη ζωηρά καί ταχεία λάμψις, οποίαν 

, γεννά έπί τών χαρακτήρων τοΰ σκεπτομένου·
— τδ πΰρ αιφνίδιας έμπνεύσεως’ διευθύνθη δέ μέ 

σπασμωδικδν βήμα πρδς τήν αίθουσαν τοΰ 
χαρτοπαιγνίου.

Πολλαί τράπεζαι ήσαν τεθειμέναι είς διάφορα 
τοΰ δωματίου μέρη, καί περί αύτάς οί παίζοντες. 
0 χρυσός καί ποικίλα χαρτονομίσματα, παριστά- 
νοντα τάς άξίας τών καταβολών, έβριθον έπί τών 
τραπεζών, έπαιζον δέ διάφορα είδη χαρτοπαιγ
νίων’ είναι δύσκολον ν άπαντήση τις έν τφ αύ
τώ χρόνιο καί τόπφ άφθονώτερα μέσα τύχης ή 
καταστροφής.

6 Ερρίκος μετά φαινομένης άδιαφορίας διήλ- 
θεν δλας τάς τραπέζας καί έπί τέλους έστάθη 
είς έκείνην, όπου ήσαν οί φίλοι του, παίζον
τες τδ έχαρεέ. ό Γουλιέλμος Στέϊμβεργ ή- 
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τα πολύ τυχηρδς τδ εσπέρας έκεϊνο, πα- 
ρατηρήσας δέ τδν Εδδϊκον μετά τδ τέλος τοΰ 
παιγνιδιού,
— Ποιος καλός άνεμος σ’ έφερεν έδώ; τώ ειπεν 
εύθόμως. Σύ δστις ούδέποτε παίζεις, ή τούλά
χιστον σπανίως, έπιθυμεϊς ήδη νά δοκιμάσης 

ττ,ν τύχην ;
— Ναέ, εχω τήν ιδέαν αύτήν.
— Τότε κάθησον καί προσπάθησον νά μέ 
κερδίσης.
— Πώς ! θέλεις νά χάσης ;
— Ναι, διότι προ μιας ώρας κερδίζω σκανδαλω- 

δώς. Εγύμνωσα πέντε ή εξ έκ τών φίλων μας, 
καί αισθάνομαι έλίγτ,ν έντροπήν διά τήν τοσαύ- 

την εύνοιαν τής τύχης.
— Ταχέως πιστεύω οτι Οά σέ άφήση, ουτω το 
θέλει ή παροιμιακή φρόνησες !
— Και πώς τοΰτο ",
— Σήμερον έφάνης λίαν εύτυχής εις τδν έρωτα 
καί ίσως ακόμη θά ήσαι τυχηρδς καί εϊς το χαρ- 
τοπαίγνιον. Είναι έπισφαλής ή τοιαύτη εύτυχία, 
άπεκρίθη ό Ερρίκος μετά λεπτής ειρωνείας.
— Είναι αληθές, καί δι’ αύτδ βλέπεις παραπο- 
νοΰμαι. Άς ίδωμεν ποία είναι ή καταβολή σου.
— Ορισον σύ αύτήν.
— Δέκα λουδοβίκια είς τά πέντε’ συμφωνείς ;
— Μάλιστα. *’

Μετά βραχεϊαν σιγήν διελθοΰσαν είς προπαρα- 
σκευήν, ήρχισαν νά παίζωσιν. Η τύχη έφαίνετο 
τφόντι θέλουσα νά έγκαταλείψη τον κόμητα Γου- 
λιέλμον’ δ Εδρϊκος είχε τέσσαρας ό δέ άντίπαλος 
αύτοΰ ενα μόνον. Ηλθεν ή σειρά τοΰ Γουλιέλμου 
νά μοιράση τά παιγνιόχαρτα καί έξήγαγε τον 
ρήγαν.

Αίφνης δ Ερρίκος δρμα καί λαμβάνει αύτά έκ 
τής τραπέζης καί μέ φωνήν τρέμουσαν ύπ οργής,
— Κόμη Στέϊμβεργ, τώ είπεν άτενίζων αύτδν 
μετ’ ένδομύχου πεποιθήσεως, μέ ήπάτησας, είσαι 
άτιμος !

Καί έίδιψε τήν δέσμην τών παιγνιόχαρτων 
κατά πρόσωπον αύτοΰ.

Ο Γουλιέλμος άνεσκίρτησεν έπί τής έδρας του 
καί έξέπεμψεν έν εΐδει διαμαρτυρήσεως άγρίαν 
κραυγήν. Λησμονήσας δέ τδ δφειλόμενον είς τδν 
τόπον έν ώ ευρίσκετο σέβας, καί τούς παρισταμέ- 
νους, έμελλεν άφεύκτως νά έφορμήση κατά τοΰ 
προσβαλόντος καί νά συμπλακή μετ’ αύτοΰ, άλ
λά πολλ.οί τών μαρτύρων τής σκηνής ταύτης 
παρ-μβάντες κατόρθωσαν νά τδν έμποδίσωσι. 

—Τοιαύτη ύβρις είς έμέ, τδν κόμητα Στείμβεργ ? 
ανέκραξε μέ φωνήν ήλλοιωμένην έκ τών δα
κρύων, τά όποια μετά κόπου άνέστελλεν ή φιλαυ
τία αύτοΰ.

Καί έφερεν έπανειλημμένως τδ μανδύλιον έπί 
τοΰ μετώπου του, ούχί τόσον διά νά σπογγίση 
τδν άφθόνως έπ’ αύτοΰ ρέοντα ιδρώτα, οσον διά 
νά έξαλείψη τά ίχνη τής έγκολαφθείσης ύβρεως.
— Εγώ νά άπατήσω, έγώ δ κόμης Στέϊμβεργ νά 
κλέψω είς τδ χαρτοπαίγνιον ! έπανελάμ.βανε με
τά πικρίας, πολύ προτιμότερον μοί ήτο νά συκο- 
φαντηθώ ώς έγκληματίας !

Πάραυτα πάντες παραιτήσαντες τδ χαρτοπαί
γνιου έσπευσαν συνωθούμενοι είς τδ κέντρον τής 
έριδος. Εκτος τούτου τδ δωμάτιον έκεϊνο έκειτο 
είς τδ άκρον τοΰ μεγάρου, ώστε δ θόρυβος έλά— 
χιστα ήκούετο είς τάς μεμακρυσμένας αίθουσας 
τής τελετής.

0 χορδς άλλως τε έτελείωνε, διότι είχον α
ναχωρήσει αί πλεϊσται οικογένεια-., καί αύτδς 
δέ ό πρίγκηψ μετά τής ανεψιάς του είχεν α
ποχωρήσει είς τούς θαλάμους του. Σπάνιοι δέ 
τινες χορευτά! διετήρουν μόνον τήν ορχήστραν 
έν τή ζωή.

Αί διάφοροι αύται περιστάσεις συνετέλεσαν 
δπως γίνη τδ σκάνδαλον τρόπον τινά κεκλεισμέ- 
νων τών Ουρών.

ίδού είμαι ήσυχώτερος, είπεν δ Γουλιέλμος 

απευθυνόμενος πρδς τούς κρατούντας αυτόν’ α
φήσατε με, άφήσατέ με νά ομιλήσω. Είμαι ήδη 
κύριος έμαυτοΰ, καί δέν υπάρχει φόβος νά λησ
μονήσω τά καθήκοντα ένδς εύγενοΰς.

Αμέσως ήγέρθη καί δ Ερρίκος καί ϊστατο όρ
θιος παρά τήν τράπεζαν, ήτις έχώριζεν ε-σέτι 
αυτούς, χρησιμεύουσα ώς δροΟετική γραμμή είς 
τά δύω στρατόπεδα’ ήσαν δέ έκάτεροι περιστοι

χισμένοι ύπδ τών φίλων των, οί δέ άλ.λοι θεαταί 
έφαίνοντο προσμένοντες μ.ετά περιεργείας τδ απο
τέλεσμα.

0 Γουλιέλμος προέβη δύω βήματα καί στηρι- 
χθείς έπί τής τραπέζης,
— Είόϊκε, τώ είπε μ.έ φωνήν τρέμουσαν ύπ ορ
γής, έάν δέν παρεφρόνησας, πρέπει νά δμολογή- 
σης άμέσως οτι ήπατήθης, ότι έψεύσθης’ πρέπει 
ν’ άνακαλέσης τούς λόγους σου, καί νά μάς εϊ- 
πης πόθεν ώρμήθης νά μέ συκοφαντήσης. Λέγε.
— Δέν άνακαλώ τίποτε, άπεκρίθη δ Ερρίκος.
— Αλλά δυστυχή, λησμονείς ότι ζητών νά με 
άτιμάσης, ατιμάζεις σαυτόν. Ποιος θά πιστεύση
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θέλω νά μέ ίκανοποιήσης

δτι δ βαθύπλουτος κόμης Στέϊμβεργ, δστις θεω
ρείται παρά πάντων ώς έλευθέριος καί άπολαύει 
γενικής ύπολήψεως, ποιος θά πιστεύση δτι ήθέ- 
λησε νά σοΰ άφαιρέση τινα λουδοβίκια ;
— όσάκις παρουσιασθή ευκαιρία καί έν δσω ζώ 
θέλω διακηρύττει, καί μοί έδώκατε σεϊς τδ δι
καίωμα, δτι δ κόμης Στείμβεργ είναι άτιμος.
— ’Λθλιότης !
— Καί έπειδή ούδέποτε μέχρι τούδε έψεύσθην, 
θέλουν μέ πιστεύσει
— Τί παράδοξος έπιμονή ! άλλ’ έπιμένω άκόμ.η ' 
έάνέχης λόγον τινά κρύφιον καί θέλεις νάάλληλο- 
σφαγώμεν, δέν αποφεύγω παντάπασιν. Εύρέ οίον- 
δήποτε πρόσχημα, τδ δέχομαι εύχαρίστως άπδ 
τοϋδε, έπινόησον οίανδήποτε θέλεις κατ’ έμοΰ 

κατηγορίαν, άλλά πρδς Θεοΰ μή μέ συκοφάντης 
ώς άτιμον.
— Δέν έπανέρχομαι είς δ,τι είπον, είπεν απλώς | 
δ ίέδϊκος.

— Θέλεις λοιπδν μονομαχίαν μέχρι θανάτου ; εί
πεν δ κόμης κτύπων μανιωδώς τήν τράπεζαν.
— Είμαι είς τάς διαταγάς σας, άπήντησεν δ Ερ- 

ρΐκο<· μετά προσποιητής γαλήνης.
— Παρευθύς, άκούεις; 
άμέσως.
— Άμέσως.
— Τέρας άχαριστίας, 
τόσον ?
— Καί έγώ σέ ήγάπων 
περιφρονήσω.
— ’Αρκετά είπον πρδς .............,
σεώς μου. Εκ τών λ,όγων άς Ελθωμεν ήδη εί: 
έργα’ έπήλθεν ή ώρα νά σέ τιμωρήσω διά τά. 
βρεις σου.

— Εστω ! δ Θεδς Εστω κριτής, 
έκλέξωμεν τούς μάρτυρας.

Αδύνατος ήτον δ συμβιβασμός, καί ή π, 
τήςάναβολής άπεδρίφθη παρ’ άμφοτέρι 
ρών. Οί μάρτυρες λοιπδν δέν είχον νά πράςωσιν 
άλλο τι ή νά δρίσωσι τδν τόπον τής μάχης καί 
νά μείνωσι συμπαθείς ή αμερόληπτοι κριταί.

Διευθύνθησαν πρδς τδ άκρον τοΰ δάσους, έντδς 
τοΰ δποίου περ-.ελαμβάνετο καί δ κήπος. Τδ μέ
ρος αύτδ ήτο παραποτάμιον, καί πλεϊσται δπαί 
πρδς Εξοδον ύπάρχουσαι, παρεϊχον ευκολίαν φυ
γής μετά τδ πέρας τής μονομαχίας’ διά τοΰτο 
έξελέχθη ύπδ τών μαρτύρων.

Αλλοι έκ τών παρόντων συμπαθοΰντες καί ύ
πδ περιεργείας κατεχόμενοι, περιεπάτουν έντδς

εγώ δστις σέ ήγάπων

πριν μέ άναγκάσης νά σέ

τών δενδροστοιχ-.ών, περιμένοντες τήν έκβασιν 

τής μονομαχίας μετά μ.εγάλης άνυπομονησίας.
ί’πέφωσκε τδ λυκαυγές καί αί πρώται τής η

μέρας λάμψεις διέλυον τά σκότη τοΰ δρίζοντος, 
άλλά τδ άμυδρδν τούτο φέγγος ήρκει όπως δδη- 
γήση τδν οφθαλμόν καί τήν χεϊρα τών άλληλο- 
κτονουμένων φίλων.

Αμα τή έκλογή τοΰ τόπου, οί άύω αντίπαλοι 
εσυρον τά ξίφη καί έφώρμησαν κατ’ άλλήλων μα
νιωδώς. Η μάχη υπήρξε βραχεία, έντδς λεπτού 
περατωθεϊσα’ ώς αστραπή τδ ξίφος τοΰ Ερρίκου 
είσέδυσεν είς τδν βραχίονα τοΰ κόμητος καί κατε- 
σπάραξεν αύτδν, ταύτοχρόνως δμως ήσθάνθη τδν 
ψυχρόν σίδηρον τοΰ άντιπάλου έντδς τής καρ
δίας του.

0 Κόμης Στείμβεργ άνέσπασεν αίμόφυρτον τδ 
ξϊφός του καί τδ έρριψε μακράν, έπειτα τεταραγ- 
μένος καί αιμοσταγής έσπευσε νά έξέλθη διά τοΰ 
περιτειχίσματος καί άπεμακρύνθη μετά φρίκης 
τής άπαισίας σκηνής.

0 Ερρίκος προσήγγισε μηχανικώς τήν χεϊρα έ
πί τής πληγής καί χωρίς νά προφέρη λέξιν επε
σεν είς τάς άγκάλας τών φίλων, ών ή πρώτη 
σκέψις ήτο νά στείλωσι πρδς άναζήτησιν ιατρού 
καί νά προφυλάξωσι τδν τραυματισθέντα άπδ 
τδ ψύχος. Μετέφερον λοιπόν έν σπουδή αύτδν 
θνήσκοντα είς τδν ηδυπαθή περίπατον τών χο
ρευτών, είς τήν χλοεράν άτμοσφαϊραν τοΰ τεχνη
τού κήπου. Αναμφιβόλως διά τού μέτρου τού
του διετάραττον τήν φιλόξενον οικίαν, καί δ 
πρίγκηψ ήθελεν έπιπλ.ήξει αύτούς διότι δέν προέ- 
λαβον τδ κακόν, άλλ άπέναντι τής φιλανθρωπίας 
καί τοϋ κατεπείγοντος υποχώρησε πάσα ιδέα α
βροφροσύνης.

II πένθιμος αύτη συνοδεία είσελθοΰσα είς τδν 
κήπον διευθύνθη πρδς τήν πρώτην δενδροστοι- 
χίαν. Εθεσαν τδν τραυματίαν έπί τής χλόης, ή- 
τις κυκλοτερώς περιέβαλλε λοφίσκον τινά. Κατά 
παράδοξον δέ σύμπτωσιν δ τόπος τής άναπαύ- 
σεως ήτον έκεϊνος, έν ώ πρδ τριών ώρών δ Ερ
ρίκος διήλθε στιγμάς τινάς, τάς ώραιοτέρας ίσως 
τής ζωής του, μετά τής πριγκιπέσσης Ελένης. Τδ 
περιφερές δέ τοΰτο καί άκαλλιέργητον μέρος έπλη- 
ρώθη μετ’ ολίγον άπδ τδ πλήθος _τών περιπα- 
τούντων, συγκείμενον ώς έπί τδ πολύ άπδ νέους, 
οϊτινες μετά τδ δεϊπνον είχον ομιλήσει καί ακού
σει έν τή συναναστροφή τού Γουλιέλμου τόσους 
σκανδαλώδεις λόγους έπί τής άνθοδέσμ.ης τής 

πριγκιπέσσης. Εκαστος είχεν άποφανθή έπί τού

άνάπαυσιν τής συνειδή

- *»
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άντικειμένου τούτου, διότι έκαστος εϊς τό νου- I 
θίτεϊν σοφός. Οί μάλλον τών άλλων προβλεπτι- > 
κοί εσπευσαν πρός άναζήτησιν ίατροΰ, άλλοι δέ 
ήττον πρόθυμοι έφερον φανούς’ δλοι δμως ανεξαι
ρέτως έπεμελήθησαν τήν πληγήν, καί τινες αύτών 
έπροθυμοποιήθησαν νά έπαναφέρωσι τδ αϊμα, έκ- , 
μυζώντες αύτήν διά τών χειλέων. Οπως δέ σκο- 
πιμώτερον κατορθώσωσι τήν άλλως τε αμφίβο
λον σωτηρίαν τοΰ πληγωθέντος ήρχισαν νά τόν 
έκδύωσιν, άλλ’ είς τήν πρώτην άπόπειραν ό Ε^ϊ- ' 
κος, δστις καί έν τή λειποθυμία του δέν είχεν ά- 1 
πολέσει έντελώς τάς αισθήσεις του, άντέστη έπι- 1 
μόνως και καρτερικώς είς τάς χορηγουμένας ■ 
αύτώ βοήθειας. Αφήσατέ με! άφήσατέ με ! 
έπανελάμβανε μετά βραχνώδους άγωνιώντος 1 
φωνής. Ματαίως δέ προσεπάθησαν νά ύπερνικη- 
σωσι τήν έπίμονον ταύτην τοΰ θανατιώντος άν- | 

τίστασιν.
Καθ’ ήν δέ στιγμήν έπληγώθη ό Ερρίκος είχε ' 

φέρει τήν χεΐρά του έπί τή; καρδίας, έκτοτε δέ 1 
ή χειρ του δέν μετεκινήθη έκεϊθεν. Καθόσον δέ ' 
αί δυνάμεις αύτοΰ έξηντλοΰντο συνέστελλε σπα- ' 
σμωδικώς διά τής χειρός ταύτης τήν πληγήν του, 
ένώ διά τής άριστεράς άνθίστατο εϊς τάς προσπα- ' 
θείας τών φίλων του. « Αφήσατέ με, άφήσατέ 1 
με ! » έπανελάμβανε μέ φωνήν έπιτακτικήν καί ' 
σοβαράν, καίτοι έξησθενημένην.

Τέλος ήλθεν ό ιατρός’ καθώς πάντα δυστυχώς 
τά φάρμακα τών παθών φθάνουσιν άείποτε βρα
δέως, ήλθε καθ’ ήν στιγμήν δ Ερρίκος έξέπνεε 
ψελλίζων τήν ύστάτην λέξιν, έν όνομα! άλλά 
τόσον σιγαλά, ώστε ούδείς τό ήκουσεν’ άλλ δ
μως τό όνομα αύτδ πολλοί τδ έμάντευσαν έκ τής 
κινήσεως τών χειλέων τού θνήσκοντος. Απέθανε 
μή συμπληοώσας ετι τδ εικοστόν δεύτερον τής 
ήλικίας του έτος !

Καί μετά τό οίκτρόν αύτού τέλος ό ιατρός ή
θέλησε νά παρατηρήση τήν πληγήν’ άπεμάκρυνε 
μετά δυσκολίας έκ τοΰ ψυχρού στήθους τήν χεΐ
ρά του, ήτις ήτον είσέτι προσκεκολλημένη έπ’ αύ
τού, ήνέφξε τδν έπενδύτην καί έσχισε τό ύποκά- 
μισον’ τότε παρά πάσαν προσδοκίαν δ παράδοξο; 
τρόπος τού νέου κατά τάν εσπέραν έκείνην, ή έρις 
αύτού, ή μονομαχία καί ή κατά τήν αγωνίαν άν- 
τίστασί; του εντελώς έξηγήθησαν.

Μέ μεγάλην έκπληξιν καί συγκίνησιν εύρον έπί 
τοΰ στήθους τοΰ Ερρίκου, καί μάλιστα έπί τής 
καρδίας του, αίμόφυρτον καί διατρυπημένην ύ
πδ τοϋ ξίφους τοΰ κόμητος Γουλιέλμου τήν άν- 

θοδέσμην τής πριγκιπέσσης Ελένης, τήν άνθοδέ- 
σμην τής κυρίας Πρεβώ.

PAUL FERNEY.

ΜΑΡΤΙΝ02 ΛΟΥΘΗΡΟΝ
Π διδασκαλία τοΰ Εύαγγελίου κύριον σκοπόν 

προέθετο τήν πνευματικήν τή; άνθρωπότητος ά- 
νακαίνισιν έπί τών αρχών τής ίσότητος καί τής 
δικαιοσύνης· άλλά τόν σκοπόν τοΰτον, θελήσα- 
σα νά τρέψη υπέρ έαυτή; τήν εΰπιστίαν τών άν
θρώπων και τάς πολιτικά; περιστάσεις, παρεμόρ- 
φωσεν δλοσχερώς διά σοφισμάτων ή εκκλησία τής 
ί*ώμης. Εάν ή Ρώμη ήναι ή παγκόσμιος βασιλίς, 
διατί καί δ ιεράρχης αύτής νά μή ήνε ό άνώ- 
τατος τών ιεραρχών ; Διατί ή εκκλησία τής Ρώ
μης νά μή ήνε μήτηρ άπαντος τοΰ χριστιανι
σμού ; Διατί οί λαοί νά μή ώσι τέκνα της και 
ή εξουσία αύτής νόμος των κυρίαρχος ; ιδού 
αί ΐδέαι αίτινες κατά πρώτον άνέβησαν έπί τήν 
κεφαλήν φιλοδόξων τινών παπών, αίτινες πρού- 
κάλεσαν τάς τοσαύτας τοΰ άνωτέρου καί κάτω ■ 
τέρου Ρωμαϊκού κλήρου καταχρήσεις καί έπήνεγ- 
κον τέλος τό σχίσμα τοΰ Λουθήρου, ου τόν βίον 
έν συνάψει προτιθέμεθα νά διαγράψωμεν. Πριν 
δμως προβώμεν εϊς τά καθέκαστα τοΰ βίου αύτοΰ, 
καλόν νομίζομεν έν συντόμςο νά περιλάβωμεν περί 
τής έν γένει καταστάσεως τοϋ παπισμού κατά 
τήν ΙΕ. εκατονταετηρίδα.

Πρό πολλοΰ ήδη ειχεν έκλείψει άπό τής έκ
κλησίας ταύτης ή ευαγγελική άπλότης καί 
χρηστότης τών πρώτων Χριστιανικών αιώνων, με
ταρρυθμίσεις δέ άδιάλειπτοι πρδς όφελος τών πα
πών καί τών κληρικών παρεισαχθεϊσαι, μετέβαλον 
παντοιοτρόπως τόν τε χαρακτήρα καί τόν σκοπόν 
τών αιώνων έκείνων. Ανώτερος ιεράρχης τής Λατι
νικής εκκλησία; κατά τού; χρόνου; έκείνου; ήν ό 
Αλέξανδρο; ΣΤ. δστις πρό τοΰ θανάτου ’ΐννοκεν- 
τίου τοΰ Η', άρχιεπίσκοπος καρδινάλιος ών, καί 
σκανδαλωδέστατον βίον ζών μετά τίνος παλλα- 
κίδος, έξ ής εσχεν ικανά τέκνα, δέν παρήτησε 
τόν βίον τοΰτον και άφοΰ έπϊ τόν παπικόν θρό
νον άνήλθε τή αδρά τών ψήφων τών καρδινα
λίων εξαγορά. 0 πάπας ούτος τήν αύτήν τής 
χειροτονίας του ήμέραν προεχειρίσατο τόν υίόν 
του Καίσαρα, νέον λίαν έκλελυμένων ηθών, Αρ
χιεπίσκοπον Βαλεντίας και επίσκοπον Παμπε- 
λούνης, εϊτα δ’ έτέλεσεν εΐ; τό Βατικανόν τούς 

. γάμου; τής θυγατρός αύτοΰ, τής διαβοήτου Λου-

κρητίας Βοργίας, δι' ίορτών, είς άς παρέστη ή 
έρωμένη αύτοΰ Ιουλία Βέλλα καί δπου διεδρα- 
ματίσθησαν τά αισχρότερα πράγματα, όψιαίτε- 
ρον δ Καϊσαρ Βοργίας ένεκολπώθη τήν μερίδα 
τών Γουέλφων καί άφού κατεπολέμησε τούς έναν- 
τίους του Γιβελίνους,’ έστράφη έπειτα και κατ 
αύτών τών συνεταίρων του. 0 πάπας πατήρ του 
έδωρήσατο τώ 4497 εϊς τδν πρωτότοκον υίόν 
του τδ δουκάτον τοΰ Βενεβέντου, άλλά μετ ού 
πολύ δ νέος δούξ έγένετο άφαντος καί μια νυκτί 
έμπορός τις, Γεώργιος Σκιαβούνη; καλούμενος, εί
δε πτώμά τι ^ιπτάμενον είς τδν Τίβεριν’ τούτο 
δέ ήτο τού δουκδς, 8ν δ άρχιεπίσκοπος άδελ- 
φός του είχε φονεύσει. Αλλά ταύτα δέν έξήρ- 
κεσαν. Εϊς τών έπ’ άδελφή γαμβρών του εϊχε 
έλαφρώς πταίσει εϊς αύτδν, δι’ δπερ μνησικακών, 
τδν έπνιξεν ίδίαις χερσίν. ό πάπας είχεν εύνοού- 
μενόν τινα, όνόματι Περότον, δστις διωκόμενος 
ποτέ ύπδ τοΰ Καίσαρος κατέφυγεν ύπ αύτδν 
τδν παπικόν μανδύαν, άλλ’ δ Καίσαρ, ούδόλως 
τοΰτο εύλαβηθείς, τδν έκτύπησε διά λακτίσμα
τος, καί τδ αϊμα έκηλίδωσε τδ πρόσωπόν τοΰ 
ποντίφικος. Εκάστην πρωίαν πολυάριθμοι νεκροί, 
εύρίσκοντο είς την Ρώμην πεφονευμένοι κατά 
διαταγήν τοΰ άρχιεπισκόπου Καίσαρος, καί ό
σους δέν έδύνατο νά έγγίση ή σπάθη, έφόνευον 
τά τοσοΰτον παροιμιώδη καταστάντα τών Βορ- 
γιών δηλητήρια’ άλλά καί ή θεία δίκη δέν έ- 
βράδυνε νά έπέλθη. ό πάπας Αλέξανδρος , 8ν 
οί ιστορικοί κατηγοροΰσιν ώ; καί μετ αύτής τή; 
θυγατρός του Λουκρητίας άσελγήσαντα, Οεις μι^ 
ημέρα δηλητήριον είς έδεσμά τι δπερ προώριζε 
δι’ ισχυρόν τι?α καρδινάλιον έπαθεν δ,τι δι έ- 
κεϊνον έσκόπευεν. ό καρδινάλιος πληροφορηθείς 
τοΰτο έκέρδισε διά χρημάτων τδν θαλαμηπόλον 
τοΰ πάπα, ώστε άντί νά θέση πρδ τοΰ καρδινα
λίου τδ δηλητηριασμένο·? έδεσμα, παρέθηκεν 
αύτδ ένώπιον τοϋ πάπα, καί ούτως έσχε κάκι
στον θάνατον.

Απδ τοΰ άνωτάτου ιεράρχου τδ μίασμα έπρε
πε νά διαδοθή βεβαίως καί είς τά κατώτατα 
στρώματα τοΰ κλήρου. Εντεύθεν έπήγασαν δει
σιδαιμονία-, τερατώδεις, προλήψεις καταπληκτικαί 
καί συλλήβδην πάν δ,τι φαντασία πεπωρωμένη 
δύναται νά γεννήση. ό άνώτερο; κλήρος ήτο 
βεβυθισμένος είς τήν μεγαλειτέραν αμάθειαν, εϊς 
δέ έπίσκοπος τής Δουνφέλδης έθεώρει εαυτόν ευ
τυχή διότι ούδέποτε εμαθεν ούτε τήν Ελλη
νικήν, ούτε τήν Εβραϊκήν, καί οί μοναχοί ίσχυρί- 

ζοντο δτι δλαι αί αιρέσεις προήρχοντο έκ τών 
γλωσσών τούτων καί ίδί-y τής Ελληνικής. « ή 
νέα διαθήκη, ελεγέ τις αύτών, είναι βίβλος 
πλήρης όφεων και άκανθών. Η Ελληνική γλώσ
σα είναι γλώσσα νεωστί έφευρεθεΐσα καί άπδ 
τήν δποίαν πρέπει ν’ άπέχη τις, ή δέ Εβραϊκή 
άμα τήν έκμάθη τις καθίστησιν αύτδν πα- 
ραχρήμα Ιουδαίον καί ένοχον τής είς τούς ’Ιου
δαίους έπιφυλασσομένης ποινής. » Αν δέ τινες 
έκκλησιαστικοί ύπήρχον πεπαιδευμένοι, ούτοι 
περί πάν άλλο μέρος ή περί τήν έκκλησιαστι- 
κήν σοφίαν ήσχολοΰντο, καί οί ίερεΐς τοΰ Χριστού 
μετέφραζον τά θεία λόγια τών πατέρων είς τδ 
ύφος τοΰ Βιργιλίου καί τοϋ όρατίου, οπω; άρέ- 
σκωσι τοΐς πολλοϊς. Ούτως δ καρδινάλιος Βέμ- 
βο; άντί νά είπη Άγιον Πνιΰμα έλεγε 
Ι/γοη τοΰ ουρανίου Ζέφυρου, άντί Χριστού 
υιού τοΰ θεοΰ, Άθηνάς ίζεΛθούσης ά.τό τόν 
εγκέφαλον τοΰ Αιός ν,τΚ. Μια τών ήμερών 
εύρών ούτος τδν Σαδολέτον μεταφράζοντα Ιταλι- 
στί τήν πρδς Ρωμαίους έπιστολήν τοΰ ’Αποστόλου, 
« Αφες, τώ εϊπε, τά παιδαριώδη’ τοιαϋτα έργα 
δέν άρμόζουσιν είς άνδρας σπουδαίους. »

0 κατώτερος κλήρος ήτο πιστόν άπαύγασμα 
τών διαθέσεων τούτων τών άνωτέρων του. Αι 
πόλεις καί τά χωρία ήσαν τοσαΰτα θέατρα α
πείρων ©αυλοτήτων, καί οί τόποι έν οϊς κατώ- 
κουν εκκλησιαστικοί ήσαν τδ κατοικητήριον πά- 
σης άκολασίας. 0 Κορνήλιος ’Αδριανδς είς Βρού- 
γην, δ άββά; Τρίνκλερο; εί; Καπέλην καί άλλοι 
άλλαχοΰ ειχον, ώ; άλλοι σατράπαι, πολυάριθμα 
χαρέμια, οί ίερεΐς έφοίτων άδιαλήπτω; εις τά καπη
λεία, έπαιζον τούς κύβους, είς πολλά δέ μέρη έπλή- 
ρωνον άδρώς εις τδν επίσκοπόν των ίνα συζώσι με
τά μιας ή πολλών γυναικών καί διά τά έξ αύτών 
άποκτώμενα τέκνα, ό Ερασμος άναφέρει δτι 
Γερμανός τις έπίσκοπος ευρισκόμενος μια ημέ
ρα εί; συμπόσιον εϊπε δημοσίως, δτι έντδς ένδς 
έτους ένδεκα χιλιάδες ίερεΐς έπαρουσιάσθησαν έ
νώπιον αύτοΰ δπως ζητήσωσι τοιαύτας άδειας. 
Τδ δημοτικόν συμβούλων τή; Σχαφούζης άπη- 
γόρευσεν εί; τούς ίερεΐς νά χορεύωσι δημοσίως 
έκτδς έν καιρώ γάμων καί νά φέρωσιν έφ εαυτών 
δύω είδη όπλων, είς δέ τήν αρχιεπισκοπήν τή; 
Μαγεντίας συνέβαινον καθ έκάστην νύκτα ά- 
ληθή οργιά.

Τί δέ νά εϊπωμεν καί περί τών τερατολο
γιών δι’ ών προσεπάθουν νά έξαπατήσωσι τδν 
λαόν ; Εϊς δλας τάς έκκλησίας τή; Βυρτεμβέργης
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εύρίσκοντο τεμάχια τής κιβωτού ' τοΰ Νώε, ί- 
δρώς δστις έβρεξε τούς τρεϊς παϊδας έν τή κα- 

μίνςο, τίμιον ξύλον τού σταυρού, τρίχες τού πω- 
γωνος τού άγιου Χριστοφόρου και μυρία άλλα 
τοιαύτα. Είς Σχαφούζην έδείκνυτο] ή ίπνοή τού 
Αγίου Ιωσήφ, ήν δ άγιο; Νικόδημος είχε δεχθή 
εις τδ χειρόκτιόν του, είς δέ Βυρτεμβέργην υ
πήρχε καί §ν μέγα πτερδν έξαχθέν άπδ τάς 
πτέρυγας τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ’ έμποροι δέ 
ιερών δήθεν λειψάνων ένοικίαζον άπδ τούς ίδιο- 
κτήτας αύτά συμφωνούντες νά τοϊς δώσωσι τοσον 
τοϊς έκατδν έπί τών είσπραχθησομένων κερδών, 

καί τά έξέθετον είς τάς άγοράς καί είς τάς πα- 
νηγύρεις. ’Αλλά γελοιωδέστεροι;},σαν οί λεγόμενοι 
Γί .Ιώτες τοΰ Πάσχα. ’Επειδή έφρόνουν δτι ή 
εορτή τής άναστάσεω; τού Σωτήρος έπρεπε νά 
τελήται έν πλείστη όση χαρά καί θυμηδία, οί 

κατά τήν ημέραν εκείνην λαλούντες άπδ τού 
άμβωνος ίερεϊς προσεπάθουν νά προκαλέσωσιν ο- 
σω τδ δυνατόν πλείω γέλωτα παρά τού άκροατη- 
ρίου των, καί εντεύθεν δ μέν έψαλλεν ώς κόκκυξ, 
δ δέ έσύριζεν ώς χήν, άλλος διηγείτο ιστορίας 
άπρεπεστάτας, έτερος ιστορεί τά γελοιώδη κα
τορθώματα τού Αγίου Πέτρου, καί μεταξύ τών 
άλλων, δτι είσελθών ποτέ είς τι καπηλεϊον, 
ήπάτησε τδν κύριον αυτού καί άφού έπιε κατά' 
κόρον, άνεχώρησε χωρίς ούδέ λεπτόν νά δώση. 
Τά τοιαύτα ίσως παρά τών πολλών θεωρηθώσι 
μυθώδη, είσίν δμως άληθέστατα, καί ιδού πώς 
παρίστησι τήν κατάστασιν τής Ρωμαϊκής εκ
κλησία; κατά τού; χρόνους έκείνους άνήρ αυ- 
τόπτης, καί συνέταιρος τού Λουθήρου, ό περι
κλεή; Μυκόνιος.

« Τά πάθη καί αί άρεταί τού Χριστού έθεω- 
ρούντο ώ; ματαία ιστορία ή ώς μύθοι τού όμη
ρου. Δέν έπρόκειτο πλέον περί τή; πίστεως, δι’ ή; 
εξασφαλίζεται ή δικαιοσύνη τού Σωτήρος καί ή 
κληρονομιά τή; αιωνίου ζωή;. 0 Χριστός ήτο 
δικαστής αυστηρός έτοιμο; νά καταδικάση έκεί- 
νου; οϊτινες δέν έτρεχαν εί; τά; πανηγύρει; τών ά
γιων ή εί; τά; ΐνδουλζεντζίας τού πάπα. £ί; με- 
σϊται παρίσταντο κατά πρώτον λόγον ή Παρθέ
νος Μαρία, όμοια πρδς τήν Αρτεμιν τών εθνικών, 
καί είτα οί άγιοι τών όποιων οί πάπαι άδιαλή- 
πτως έπηύξανον τδν κατάλογον, οί δέ μεσϊται 
ούτοι δέν παρενέβαλλαν τήν μεσιτείαν των είμή 
δπόταν έτήρει τις τούς παρ’ αύτών διατεταγμέ
νους κανόνας. Επρεπε δέ νά πράξη τις όχι δ,τι 
δ θεός διέτασσεν, άλλ’ δ,τι οί κληρικοί καί οί μο

ναχοί πρδς άργυρολογίαν έφεύρον/τουτέστιν έπα- 
νειλημμένα χαϊρε Μαρία, δεήσεις τής Αγίάς 
Ούρσούλη;, τή; Αγίας Βριγίττας κτλ. Επρεπε νά 
ψάλλωσι, νά φωνάζωσι νυχθημερόν. Η’πήρχον τό
σα προσκυνήματα, δσα δρη, δάση καί πεδιάδες, 
άλλ άντί νά κοπιάση τις διά νά ύπάγη είς αύτά, 
έδύνατο νά έξαγοράση άντί χρημάτων τδν κόπον. 
Εφερον λοιπδν είς τούς ίερεϊς καί τά μοναστήρια 
χρήματα καί παν δ,τι έδύνατο νά έχη τινά άξίαν 
οίον όρνιθας, χήνας, νήσσας, ώά, κηρίον, βούτυρον, 
τυρόν κτλ. Τότε τά άσματα άντήχουν, οί κώδωνες 
εκρουον, τδ θυμίαμα έπλήρου τδ θυσιαστήριον, 
αί θυσίαι έπροσφέροντο καί αί καλογηρικαί τράπε
ζα·. έγεμον βρωμάτων. Οί επίσκοποι δέν έδίδα- 
σκον τδν λόγον τού ©εού, άλλ’ έχειροτόνουν ιε
ρείς, καθιέρουν κώδωνα;, μοναχούς, εκκλησίας, 
εικόνας, βιβλία, κοιμητήρια, καί ταύτα πάντα έ
φεραν μέγιστα εισοδήματα, ύστά, βραχίονες, πό“ 
δες έφυλάσσοντο είς χρυσός ή άργυρός θή- 
κας, τά προσέφερον είς άσπασμδν έν ταϊς έκκλη- 
σίαις καί έκ τούτων έκέρδιζον πολλά. »

Τοιαύτη ήτον ή κατάστασις τής Ρωμαϊκής έκ
κλησίας έν όλίγοις, δτε δ Λούθηρος ήλθε νά πα- 
τάξη τάς καταχρήσεις καί νά προκαλέση τδ σχί
σμα έκεϊνο, δπερ διήοεσεν είς δύο τήν έκκλησίαν 
τή; Ρώμης καί έγένετο παραίτιον τοσούτων συμ- 
βεβηκότων είς τδν χριστιανικόν κόσμ.ον.

0 Μαρτίνος Λούθηρος έγεννήθη τή 10 Νοεμ
βρίου 1483, περί τδ μεσονύκτιον, παραμονήν 
τής ήμέρας τού Αγίου Μαρτίνου έν Εϊσλέβη, υπο
κείμενη τή κομητεία τής έν Θουριγγία Μασφέλ- 
δης έκ γονέων Ιωάννου Αουθήρου, υιού χωρικού τί
νος τής Μόρας, καί Μαργαρίτης Αινδεμάνης θυγα- 
τρδς αστού τίνος τής έν τή έπισκοπή Βυρξβούρ- 
γη Ναυστάδης. ό Σεκενδόρφιος λέγει δτι ή μή
τηρ τού Αουθήρου μή έλπίζουσα τόσον ταχύν 
τον τοκετόν είχε μεταβή εις τινα πανήγυριν 
τής Σαξωνίας, καί έκεϊ καταληφθεϊσα ύπδ τών 
ώδίνων έτεκεν, άλλά τδ τοιούτο διαψεύδεται ύπ’ 
αύτού τού Λουθήρου δμ.ολογούντος « Ego natus 
sum in Eisleben, baptisatusque apud san
ctum Petrum ibidem. » (L. Epp. I. 390) ό 
πατήρ τού Νέου Μαρτίνου, άνήρ εύθύ; καί φι
λομαθής, όπόταν εύρισκεν εύκαιρίαν έκ τών ερ
γασιών αύτού ήσχολεϊτο είς τήν άνάγνωσιν δσων 
ένετύγχανε βιβλίων, ή δέ μήτηρ αύτού διεκρί- 
νετο έπί εύσεβεία, καί πλείσταις άλλαις άρεταϊς, 
ώστε κατά τήν έκφρασιν τού Μελάγχθονος, έθε- 
ωρεϊτο iutuebanturque in earn caeterae ho- 

nestae mulieres ut exemplar virtutum.
Εξ μηνών μόλις ήτον δ Λούθηρος δτε οί γο

νείς αυτού έγκαταλείψαντες τήν Εϊσλέβην ήλ· 
θον καίμετώκησαν είς Μανσφέλδην, τής όποιας τά 
μεταλλωρυχεία ήσαν τότε διάσημα. Η άρχή τής 
έν Μανσφέλδη διαμονής υπήρξε δυστυχή; είς 
τήν οικογένειαν τού Λουθήρου, διότι έζησεν έκεϊ 
έν μεγίστη στερήσει. « Οί γονείς μου, έγραφεν 
ούτος δψιαίτερον, ήσαν λίαν πτωχοί’ δ πατήρ 
μου ή’-ο πτωχός άνθρακεύ; καί ή μήτηρ μου 
συνεχώς έφερε ξύλα έπι τών ώμων της δπως 
έπαρκέσωσιν είς τάς δαπάνα; τή; οικογένεια; 
των. » Τδ δέ παράδειγμα τών γονέων ένέπνευ- 
σεν είς τδν Μαρτίνον τδν έρωτα τής έργασίας 
καί τής φιλοπονίας. Βραδύτερον δ Ιωάννης 

•Λούθηρος τιμώμενος διά τδν εύθύν αύτού χαρα
κτήρα έγένετο δημοτικός σύμ.βουλος τής Μανσ- 
φέλδης, θέλων δέ νά δώση είς τά τέκνα του 
όσον ήν δυνατόν καλλιτέραν άγωγήν προσεκάλει 
συνεχώς είς τήν τράπεζάν του τούς μάλλον εύ- 
παιδεύτους άνδρας τής πόλεως. Εσπούδασε δέ 
καί δ ίδιος νά έμπνεύση εις τάς άγαθά; καρδιάς 
των τδν φόβον τού θεού καί τά σπέρματα τών 
χριστιανικών άρετών.

Πρώτος διδάσκαλος τού Μαρτίνου μετά τούς 
γονείς αύτού ύπήρξεν δ Νικόλαος Εμλερος, τδν 
χαρακτήρα τού δποίου δυνάμεθα νά κατανοή- 
σωμεν, έάν μάθωμεν δτι δεκαπεντάκις έν μια 
ημέρα έδειρε ποτέ τδν μαθητήν του. Είς τδ 
σχολεϊον τού Εμλέρου, δ Μαρτίνος έμαθε τήν κε
φαλαιώδη Κατήχησιν, τάς δέκα έντολάς, τδ
σύμβολον τών Αποστόλων, τήν Κυριακήν Προσευ
χήν, τήν Λατινικήν γραμματικήν τού Αονάτου 
καί τά τοιαύτα’ άλλ δ πατήρ του θεμελιών 
έπ’ αύτδν μεγάλα; έλπίδα; καί Θέλων νά τδν 
κατας-ήση σοφόν, άπεφάσισε νά τδν στείλη καί 
αλλαχού. Οθεν τώ 1 497 δτε δ Μαρτίνο; έφθα- 
σεν εί; ήλικίαν I 4 έτών τδν έπεμψεν εί; τήν έν 
Μαγδεμβούργη Σχολήν τών Φραγκισκανών’ άλλ’έ- 
πειδή έκεϊ δέν έδύνατο νά έπαρκέση εί; τήν δα
πάνην αύτού καί ώς έκ τούτου έκεϊνο; ύφίστα- 
το πλείστα; στερήσεις, τδν έπεμύε μετά έν έτος 
είς Ισενάκην, ένθα ύπήρχεν άξιόλογόν τι σχο
λεϊον καί είχε πολλούς συγγενείς’ άλλ’ οί συγγε
νείς ούτοι εφάνησαν λίαν σκληροί πρδς τδν νέον 
Μαρτίνον, δστις πολλάκις ϊνα πληρώση τήν κε
νήν κοιλίαν του, ήναγκάσθη μετ’ άλλων πτω
χών παιδιών νά περιέρχηται ψάλλων έξωθεν 
τών οίκων τών πλουσίων' περιττόν δέ νά ζ“-

πωμεν οτι ένίοτε μετά τδ τέλος τού άσματος 
άντί νά λάβη τεμάχιόν τε σκληρού άρτου, έ- 
δέχετο ύβρεις καί λόγους σκληρούς. Μια ημέρα, 
άφού έδιώχθη βαρβάρως άπδ τρεϊς άλληλοδια- 
δόχως οίκους, έμπροσθεν τών δποίων κατά τδ 
σύνηθες έψαλεν, έπανήρχετο είς τήν τρώγλην 
του πεινών καί κλαίων, δτε κατά θείαν πάντως 
έπίπνοιαν έστη έν τή πλατεία τού Αγίου Γεωρ
γίου πρδ οικία; τινδς, σκεπτόμενος έπί τής 
άθλιας καταστάσεώς του. Αίφνης ή θύρα ήνεώ- 
χθη κα· γυνή τις προβάσα τώ προσέφερεν άρτον’ 
ήν δέ αΰτη Ούρσούλη ή σύζυγος τού δημ.άρχου 
Κονοάδου Κότα, ήτις βλέπουσα συνεχώς τδν Μαρ
τίνον είς τήν έκκλησίαν καί άκούσασα τούς πι
κρούς λόγους, δι ών τδν έδιωξαν έκ τών παρα-. 
κειμένων οίκων, τδν έσπλαχνίσθη καί τώ εδωκε 
τδν άρτον δπως καταπαύση τήν πεινάν του. ό 
Κονράδος έπήνεσε τήν πραξιν τής συζύγου του 
καί τοσαύτην συμπάθειαν έλαβε πρδς τδν Λού
θηρον, ώστε μετά τινας ήμέρας τδν παρέλαβεν 
είς τδν οίκόν του, ένθα τδ πειναλέον παιδίον 
εύρε βίον πάντη διάφορον εκείνου, δν τέως δεή— 
γαγεν’ ούτω δ’ έσπούδασε τδν αύλδν καί τήν 
άρπαν καί έσύνθεσε διάφορα άσματα, ών τινα, 
ώς τδ Ein vests Burg ist nuser Gott, διε- 
γείρουσι μέχρι τού νύν τδν θαυμασμόν τών περί 
τήν μουσικήν καί τήν ποίησιν άσχολουμένων.

Ασπαίρων πρδς τελειοτέραν σπουδήν μετέβη 
τώ 1501 είς τδ τή; ΕρΦούρτης πανεπιστήμιου, 
ένθα διήκουσε τού Ζοδόκου, δστις λίαν έπιτυχώς 
έδίδασκε τήν σχολαστικήν φιλοσοφίαν. Είς τδ 
πανεπιστήμιον έπί τοσούτον υπερέβη πάντας τούς 
συμμαθητάς του κατά τήν εύφύίαν καί φιλομά- 
Οειαν, ώστε σύμπασα, ώ; μαρτυρεί ό Κοχλαϊος, 
ή Ακαδημία έθαύμαζεν. αύτόν. Μια ήμέοα δια
τριβών κατά τδ σύνηθες εις τήν βιβλιοθήκην 
έν ή διήρχετο τάς ώρας τών μή παραδόσεων 
διεξερχόμ.ενο; τούς τίτλου"; διαφόρων συγγραμ
μάτων, παρατηρεί αίφνης βιβλίον καινοφανές 
όλως εί; αύτδν, τήν .Γραφήν, περί ής ούδεμίαν 
είχεν ιδέαν, έκτδς τών έν ταϊς Εκκλησίαις άναγι- 
νωσκομένων καθ’ έκάστην Κυριάκόν τεμαχίων, 
άνοίγεί αύτήν, καί τδ μέρος δπερ έτυχε πρδ 
οφθαλμών του ήν ή ιστορία τής Αννης καί ή τού 
Εμμανουήλ. Διέρχεται αύτήν, θέλγεται καί εκτοτε 
έπ’ αύτού τού θείου συγγράμματος προσηλού-, 
ται πόσα ή μελέτη αύτού.

Είκοσιν ήδη έτών δ Μαρτίνος είχεν επιτύχει 
τον βαθμόν προλύτου, οτε άσθένεια κινδτνωδε-
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ην τότε εύπαίδευτός τις άνήρ και γόνος μιάς τών 
εύγενεστέρων οικογενειών τής Μιονίας, δ Ιωάν
νης Στώπιτζ’ ούτος έλθών δπως έπιθεωρή- 
ση τδ μοναστήριον είς δ δ Λούθηρος ευρίσκετο, 
καϊ μαθών τά κατ’ αύτδν, τοσοΰτον έθέλχθη έκ 
τοϋ άνυποκρίτου ήθους του, ώστε τδν άπήλλαξε 
τών κοπιωδών έργασιών τοϋ μοναστηριού κα'ι τδν 
έσύστησεν είς τδν Εκλέκτορα τής Εσσης Φριδε- 
ρΐκον τδν Σοφόν, δστις τώ 1508 τδν προσεκάλε- 
σεν ώς καθηγητήν είς τδ παρ’ αύτοϋ συστηθέν έν 
Βυρτεμβέργη Πανεπιστήμιον. Εκεϊ έδίδαξε τήν 
φυσικήν καί ηθικήν τηρών άείποτε τούς κανόνας 
τοϋ τάγματός του και κατοίκων εις τδ έν τή 
πόλει έκείνη κατάστημα τών Λύγουστίνων. Εν- 
δίδων είςτδ αίτημα τών πολιτών τής Βυρτεμβέρ
γης έδέχθη τήν θέσιν ίεροκήρυκος, και έκτοτε ήρξα
το κηρύσσων τδν λόγον τοϋ Θεοΰ, προσελκύων πο
λυαρίθμους διά τής εύγλωττίας αύτοϋ άκροατάς. 
Τώ 1 509 δ Λούθηρος ήναγκάσθη νά μεταβή είς 
Ρώμην ένεκα υποθέσεων τινων άφορωσών τδ τάγ
μα του, άλλά μόλις διήλθε τάς Αλπεις καί έ- 
γνώρισε κατά βάθος τάς καταχρήσεις τών ιερέων 
τής ϊ’ώμης. ό πτωχός μοναχός καθ’ δδδν έφιλο- 
ξενήθη είς πλούσιόν τι μοναστήριον Βενεδικτίνων, 
έχον τριάκοντα έξ χιλιάδων δουκάτων έτήσιον 
εισόδημα, καί έξεπλάγη έπί τή πολυτελείς καί 
φαυλότητι μεθ’ ής διήγον οί μοναχοί. Εκορυφώθη 
δέ ή άγανάκτησίς του δτε παρασκευήν τινα πα- 
ρέστη είς συβαριτικήν αύτών τράπεζαν κα'ι είδε 
τήν κραιπάλην των’ τότε άναφανδδν ώμίλησε κα
τά τών καταχρήσεων τούτων, άλλά μόλις διέφυ
γε τδν θάνατον, χάρις είς τδν θυρωρόν τοϋ μονα
στηριού, δστις τώ άνήγγειλε τών μοναχών την 
έπιβουλήν. Ανεχώρησε λοιπδν κατεσπευσμένος 
έκ τοϋ Μοναστηριού είς Βολωνίαν, δπου ύπέστη 
δεινήν ασθένειαν, άποτέλεσμα, ώς λέγεται, δηλη
τηρίου τών μοναχών. Τέλος άναρρώσας κατηυ— 
θύνθη εις ί’ώμ.ην, ένθεν άφοϋ έπεράτωσε τάς ύπο- 
θέσεις αύτοϋ, έπανήλθεν είς Βυρτεμβέργην και ά- 
νέλαβε τήν διδασκαλίαν του μέχρι τοϋ 1 51 7 οτε 
ήρξατο τδ μέγα έργον τοΰ βίου του, άφοΰ πέντε 
έτι πρότερον άνηγορεύθη και διδάκτωρ τής θεο

λογίας.
0 τότε πάπας Λέων 1. έχων χρείαν άργυρίου 

δπως άνοικοδομήση τδν Ναόν τοϋ άγιου Πέτρου, 
άνέδραμεν είς μέσον, είς 8 καί άλλοι προκάτοχοι 
αύτοΰ κατέφυγον. Τό έμπόριον τών συγχωροχαρ- 
τίων έφάνη καθ’ δλην αύτοϋ τήν αισχρότητα έν 
Γερμανία, άρξάμενον άπδ Μαγεντίας, ής ό άρχιε— 

«τάτη έφερεν αύτδν είς τδ χείλος τοϋ τάφου. 
Πάντες έλυποϋντο βλέποντες ματαιουμένας τοιαύ
τας ελπίδας, ιδίως δέ πολιός τις ίερευς δστις ηύ- 
νόει τά μέγιστα τδν Μαρτίνον. Πρδς αύτδν ό 
νέος προλύτης αισθανόμενος τήν άκροσφαλή θέσιν 
του, έξέφερε μίαν ήμέραν φόβους θανάτου, άλλ δ 
γέρων ίερευς ένθα^ύνων αύτόν, « Μή φοβοΰ, τώ 
εϊπε, διότι δέν θ’ άποθάνης έκ τής νόσου ταύτης. 
0 θεδς άναστήσει έν σο'ι άνδρα, δστις θέλει πα- 
ραμυθήσει πολλούς, διότι ό θεδς έπιτίθησι τδν 
σταυρδν αύτοΰ έφ’ δν άγαπα καί δ μεθ’ υπομονής 
ένεγκών αύτδν σοφισθήσεται. ” Καί όντως δ Λού
θηρος διέφυγε τδν θάνατον, τώ δέ 1505 έν με
γάλη τελετή άνηγορεύθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας.

Περατώσας τάς σπουδάς αύτοϋ, άπεφάσισε νά 
έπανέλθη είς Μανσφέλδην, δπως έπισκεφθή τούς 
παιδικούς του τόπους και έναγκαλισθή τούς γη
ραιούς γονείς του. ό πατήρ αύτοϋ έπεθύμει νά 
γείνη δικαστικός, κα'ι ίσως μέ τοιαύτην πρόθεσιν 
άνεχώρει έκ Μανσφέλδης όπόταν γεγονός τι συνε- 
τέλεσεν δπως παραιτηθή τοΰ σκοποϋ τούτου. Ενώ 
δλίγας μόλις ώρας άπείχε τής Ερφούρτης, κατε- 
λήφθη ύπδ σφοδροτάτου κλύδοινος, κεραυνοί δέ 
κατέπιπτον άλληλοδιαδόχως’ εϊς δ αύτών το- 
σοϋτον πλησίον του έπεσεν, ώστε δ Λούθηρος είδε 
σχεδδν πρδ οφθαλμών του τδν θάνατον. « Περι
κυκλωθείς άπδ τήν άγωνίαν καί τήν φρίκην, λέγει 
δ ίδιος, ύπεσχέθην άν δ Κύριος μ έξαγάγη τοϋ 
κινδύνου νά έγκαταλείψω τδν κόσμον και αφιε
ρωθώ ές δλοκλήρου είς αύτόν. » 0 Λούθηρος έ
πανήλθεν είς Ερφούρτην έχων άκράδαντον πεποί- 
θησιν νά άσπασθή τδν μοναχικόν βίον’ μή άνα- 
κοινωσάμενος δέ είς ούδένα τδν σκοπόν του, προ- 
σκαλεϊ μίαν εσπέραν δλους τούς φίλους του εϊς 
δεϊπνον λαμπρόν, και άφοϋ πάντες εφαγον και 
επιον, τότε τοΐς αποκαλύπτει τήν πρόθεσιν του. 
Μάτην οί φίλοι του ήθέλησαν νά τδν άποτρέψωσι 
ταύτης’ δ Λούθηρος έμμένει εις τήν άπόφασιν του 
και καταλιπών πάντα τά σκεύη και βιβλία του, 
πλήν τοϋ Βιργιλίου καί Πλαύτου, έγείρεται τήν 
ιδίαν νύκτα, 17 Αύγούστου 1505, καί φεύγει 
εις τι έρημητήριον τοϋ Αγίου Αύγουστίνου, έχων 
ηλικίαν 21 έτους και έννέα μηνών.

Η δλως νέα ζωή τοϋ μοναστηριού, αί άγρυ- 
πνίαι, αί σωματικα'ι άγωνίαι είς άς ύπεβάλετο, 
συνέτειναν δπως έξαντλήσωσι ταχέως τάς δυνά
μεις τοϋ Λουθήρου’ έπεσε λοιπδν μετά τινα χρόνον 
ασθενής βαρέως, άλλ δ Κύριος διέσωσε καϊ πάλιν 
αύτόν. Αρχηγός τοϋ τάγματος τών Λύγουστίνων

πίσκοπος έλαβεν αύτδ μονοπώλιον’ δ δέ άνήρ, δ- 
στις έχρημάτισεν ώς κύριον δργανον ήν δ δομινι
κανός, ίερεύς Ιωάννης Τέζελος, υιός χρυσοχόου 
τίνος έκ Λειψίας, δστις άπδ τοϋ 1 502 ασχολού
μενος περί τήν πώλησιν συγχωροχαρτίων, τοσαύ- 
την ειχεν έπιδεξιότητα, ώστε είς Φριεβέργην έν 
δυσίν ήμέραις μόναις είχε κερδίσει δισχίλια φλω- 
ρίνια. Ητο δέ καί λίαν έκλελυμένων ήθών, ώστε 
καί έπί μοιχείφ κατεδικάσθη ύπδ τοϋ αύτοκρά- 
τορος Μαξιμιλιανοΰ νά fιφθή έντδς σάκκου είς τδν 
ποταμόν καί έσώθη τή μεσολαβήσει τοϋ Εκλέ- 
κτορος τής Σαξωνίας Φριδερείκου, χωρίς όμως έκ
τοτε νά μεταβάλη διαγωγήν.

Ενταϋθα θέλομεν συνοπτικώς περιλάβει περί 
τοϋ αϊσχροϋ έκείνου έμπορίου καί τοϋ τρόπου, 
καθ’ 8ν έγίνετο.

όταν ό Τέζελος ή άλλοι πωληταί συγχωρο
χαρτίων μετέβαινον είς τινα πόλιν, κήρυξ προπο- 
ρευόμενος άνήγγελλεν είς τδν άρχοντα αύτής 
« Οτι ή χάρις τοϋ Θεοΰ καί τοϋ αγίου Πέτρου 
εΐνε πρδ τών θυρών τής πόλεως. » Παραχρήμα 
δ’ έπί τή άγγελία ταύτη κλήρος, άρχοντες, λαδς, 
άνδρες, γυναίκες έξήρχοντο μετά φανών καί λαμ
πάδων πρδς συνάντησιν τΐ\<; χάριτος ταύτης έν 
άσμασι μουσικής καί ήχω πολυαρίθμων κωδώ
νων. Μετά τάς τυπικάς προσλαλιάς, ή συνοδεία 
κατευθύνετο εις τδν μητροπολιτικδν ναόν, προη
γουμένου τοϋ φέροντας έπί προσκεφαλαίου έξ έ- 
πιχρύσου έπικρόκου τήν βούλλαν τήν παρέχουσαν 
τήν χάριν τοϋ άνωτάτου ποντίφηκος, καί επομέ
νων τών πωλητών, κρατούντων είς χεΐρας σταυ
ρδν έξ έρυθροϋ ξύλου’ παρηκολούθει δ’ ό λαός έν 
μέσςο νέφους θυμιάματος καί λιβάνου. όταν έ
φθαναν είς τδν ναόν δ πωλητής έθετε τδν έρυ- 
θρδν σταυρδν πρδ τοϋ θυσιαστηρίου καί έπ’ αύ
τοϋ έπεκρέμα τά έμβλήματα τοΰ πάπα. Τότε δ 
Τέζελος άναβαίνων έπί τοΰ άμβωνας, έξύμνει ένώ
πιον πολυαρίθμου άκροατηρίου τάς άρετάς τών 
συγχωροχαρτίων διά τοσούτων εύγλώττων λόγων, 
ώστε καί αύτοί οί νοημονέστεροι έπείθοντο δτι 
όντως ή χάρις τοϋ Θεοΰ ήλθεν είς τήν πόλιν των. 
ίδού έκ παραδείγματος άποσπάσματα ένδς τών 
λόγων τοϋ Τεζέλου.

* Τα συγχωροχάρτια είσί τδ πολυτιμότερον 
καί ύψηλότερον τών τοϋ Θεοΰ δώρων, δ δέ σταυ
ρός ούτος ( καί έδείκνυε τδν έπί τοϋ θυσιαστη
ρίου έρυθρδν σταυρδν ) έχει τοσαύτην δύναμιν, 
όσην καί ό έφ’ού προσηλώθη δ Κύριος. Ελθετε 
καί δώσω ύμϊν έπιστολάς ένσφραγίστους, δι’ ών 

καί αύτά τά έν τώ μέλλοντι πραχθησόμενα παρ’ 
ύμών έγκλήματα άφεθήσονται ύμϊν. Ούδέποτε συγ
κατανεύσω ν άνταλλάξω τά προνόμια έμοϋ πρδς τά 
τοΰ άγιου Πέτρου έν τώ ούρανώ’ διότι πλείους ψυχάς 
έρυσάμην τής άπωλείας έγώ διά τών συγχωροχαρτί
ων ή ό Απός-ολος διά τών λόγων αύτοΰ. Ούδέν ύπάρ- 
χει αμάρτημα τδ όποιον τδ συγχωροχάρτιον νά 
μή έςαλείφη’ καί άν τις δέ, δπερ δλως άδύνατον, 
ήθελεν εκβιάσει καί αύτήν τήν ’Αειπάρθενον, πλη- 
ρωσάτω, πληρωσάτω, καί συγχωρηθήσεται. Η 
μετάνοια ούδόλως έστίν άναγκαία, διότι τά συγ- 
χωροχάρτια ούχί μόνον ζώντας, άλλά καί τεθνη- 
κότας σώζουσιν. ΐερεϋ, εύγενή, έμ.πορε, γύναι, 
κόρη, νέε, άκουσον τους γονείς σου καί τους άλ
λους θανόντας φίλους σου, τί κράζουσιν έκ τής 
άβύσσου’ « ί’πομένομεν φρικώδες μαρτύρων, μικρόν 
ποσδν δύναται νά μάς άπαλλάξη, καί συ ένώ δύ
νασαι νά μάς σώσης, άδιαφορεϊς; » Καί δμως 
μόλις τδ άργύριον ήχήση είς τδ βάθος τοΰ τα
μείου, ή ψυχή άναχωρεϊ έκ τοϋ καθαρτηρίου καί 
ΐπταται κατ εύθεϊαν πρδς τδν ούρανόν. Ω άνθρω
ποι μωροί καί ζωώδεις, οί μή έννοοΰντες τήν πρδ 
ήμών πλουσίαν κειμένην χάριν. ίδοδ δ ούρανός 
ήνέωκται καί άρνεϊσθε τόρα νά είσέλθητε; άλ
λά πότε λοιπόν θέλετε είσέλθει; Νΰν δύνασθε 
νά έξαγοράσητε τοσαύτας ψυχάς καί δμως, ώ ά
θλιοι, δι εύτελές άργύριον, εϊσθε τόσον άχάριστοι 
ώστε νά παραιτήτε τδν έν τώ κζθαρτηοίω πά- 
σχοντα πατέρα ή μητέρα σας ; Αλλά έγώ μέν 
είπον καί έλάλησα ύμ.ϊν, καί αμαρτίαν ούκ έχω, 
υμείς δμως τιμωρηθήσεσθε αύστηρώς διά τήν ά- 
μέλειαν ύμών ταύτην. Λέγω λοιπόν πάλιν ύμ.ϊν 
καί έν μόνον ίμάτιον άν έχητε, οφείλετε να 
πωλήσητε δπως έπιτύχητε τήν χάριν ταύτην. 
ύ Κύριος ήμών δέν εινε πλέον Θεδς, διότι έδωκε 
πάσαν τήν έξουσίαν είς τδν πάπαν. Γνωρίζετε δέ 
διατί ούτος τοσοΰτον αφειδώς διανέμει τήν χά
ριν ; Πρόκειται ν’ άνοικοδομήση τδν έρείψιμ.ον 
ναόν τοϋ άγιου Πέτρου καί Παύλου, είς τρόπον 
ώστε νά μή ύπάρχη άλλος δμ.οιος αύτοϋ είς τδν 
κόσμον. Η έκκλησία έκείνη περιλαμβάνει τά σώ
ματα τών δυο αποστόλων καί πολυαρίθμων άλ
λων μαρτύρων, τά δέ ιερά ταΰτα σώματα ένεκα 
τής άθλίας καταστάσεως τοϋ ναοΰ, φεΰ ! σή- 
πονται καί άτιμάζονται καθ έκάστην’ έως πότε 
λοιπδν θά μένωσιν είς τήν ύβριν ταύτην; »

Μετά τδ τέλος τοΰ λόγου, τά συγχωροχάρ- 
τια έθεωροϋντο ώς « πανηγυρικώς καθιερωθέντα 
έν τή πόλει έκείνη » Πνευματικοί φέροντες τά 
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εμβλήματα τοΰ πάπα έδέχοντο τούς πιστούς, 
έξομολογούντες αύτούς, καί Sv μόνον μέσον σω
τηρίας δεικνύοντες, την αγοράν τών συγχωρο- 
χαρτίων. Εις δέ μόνος έπεστάτει έπί τής πωλή- 
σεως" ούτος £ίπτων βλέμμα έταστικόν έπ'ι τών 
προσερχομ.ένων καί γνωρίζων έκ τής VOt
διακρίνη όποιοι άνθρωποι ήσαν, έζήτει άναλόγως 
πληρωμ.ήν. Οί βασιλείς, οί πρίγζηπες καί οί αρ
χιεπίσκοποι, ώφειλον νά πληρώνωσι δι’ έκαστον 
συγχωροχάρτιον είκοσι πέντε δουκάτα, οί άβ- 
βκδες, κομήτες καί βαρώνοι έξ, οί δέ λοιποί έν 
ή καί όλιγώτερον, διότι είχον την άδειαν οί πω- 
ληταί νά κάμωσι παζαρ.1ίχιο>· μετά τών αγορα
στών. Διά δέ τά ιδιαίτερα εγκλήματα δ Τέζελος 
εΐχεν ιδίαν διατίμησιν, δηλονότι διά πολυγαμίαν 
έπλήρωνον εξ δουκάτα, δι ιεροσυλίαν καί έπ.ορ- 
κίαν εννέα, διά φόνον οκτώ, διά μαγείαν δύω κλπ. 
0 λαός έτρεχε μετά μεγάλης προθυμίας εις τον 
έμποροκάπηλον εκείνον, διότι πάντοτε δ λαός 
έφάνη ωφέλιμος εις τούς γόητας καί πλάνους, ώ
στε δέν είχεν άδικόν τις τών ήμετέρων ποιη
τών είπών-

Άν ήςεύρη τ'ο τί κάμνει 
νά ίλήν ήν.α·.

ό μωρός αύιός λαός 
εις Θεός.

Οπως συμπλήρώσωμεν δέ καί τάς περί τά συγ- 
χωροχάρτια καταχρήσεις τής παπικής εκκλη
σίας, παραθέτομ.εν άντίγραφον ένός τοιούτου.

« 0 Κύριος ημών ΐησοΰς Χρίστος έλεήσαι τον 
δούλου αύτοΰ . . . καί διά το πάθος αύτοΰ καθα- 
ρίσαι αύτόν άπό παντός ρύπου.

« Δυνάμει τής έμπιστευθείση; μοι άποστολι- 
κής εξουσίας, έγώ απολύω τόν .... πάντων τών 
εκκλησιαστικών επιτιμίων, κανόνων καί ποινών, 
αΐτινες τώ έπεβλήθησαν, πρός δε καί πάσης α
πρέπειας καί παντός άμ.αρτηματος η εγκλήματος 
δπερ διέπραξεν όσον μεγάλον καί δι οίανδήποτε αι
τίαν και άν έγένετο, καί άν ή λόσις αύτοΰ είς 
μόνον τον άγ.ώτατον ήμών Πατέρα τον πάπαν, 
καί τήν Λποστολικήν έδραν έστίν άνατεθειμένη. 
ΙΙλύνω αύτόν παντός ρύπου καί πάσης ακαθαρ
σίας, ήν έχει. Απαλλάσσω αύτόν τών έν τώ κα- 
θαρτηρίω άναμενουσών αύτόν τιμωριών. Τόν κα
θιστώ έκ νέου κοινωνδν τών μυστηρίων τής εκ
κλησίας. Τόν επαναφέρω αύθις εϊς τήν ομάδα τών 
αγίων καί εις τήν αθωότητα, ήν είχεν δτε πε- 
ριεβλήθη τον φωτεινόν χιτώνα τοΰ βαπτίσματος
ώστε έν ώρρι θανάτου, ή μέν πρός τήν κόλασιν 
εΐσάγουσα θύρα νά τώ κλεισθή, ή δέ πρός τόν 
παράδεισον νά τώ άνοιχθή. Και άν δέν άποθάνχ

ταχέως, ή χάρις τής παρούσης μένει απαρασά
λευτος μέχρις ού τώ έπέλθη τό χρεών. '·,

« Εν δνόματι τοΰ Πατρός καί τοΰ υίοΰ καί τοΰ 
αγίου Πνεύματος, Αμήν. »

0 Λούθηρος είχε κατά πρώτον ακούσει περί 
τοΰ Τεζέλου καί τών σκανδαλωδών αύτοΰ πρά
ξεων νά γίνηται λόγος έν Γρίμμ.α τώ 1516, είπε 
δέ ότι θεοΰ θέλοντος “ θά κάμη μίαν οπήν είς 
τό τύυ.πανον τοΰ τυχωδιώκτου έκείνου » καί δέν 
έβράδυνε νά έπελθη εύκαιρία. Μιή ήμερα, ένώ 
έκάθητο είς τήν Βυρτεμβέργην, ήλθον τινές νά 
έξομολογηθώσιν εις αύτόν, δ δέ Λούθηρος ώς μό
νον αέσον σωτηρίας τοϊς έπρότεινε τήν μετάνοιαν’ 
έπειδή δ’ έκεϊνο·. άντέλεγον ότι δ Τέζελος αντί 
εύτελοϋς αργυρίου τοϊς παρέχει αίωνίαν άφεσιν α
μαρτιών, δ Λούθηρος αναφανδόν έξήλεγξε τά 
συγχώροχάρτια, είπών δτι δ Θεός δέν πωλεϊ την 
χάριν αύτοΰ μέ άργύρια, άλλ ότι δ θέλων νά σω- 
θή διά μόνης τής μετάνοιας καί τών αγαθών ’έρ
γων δύναται νά έπιτύχη τοΰτο. Εσπευσανοί εξο
μολογούμενοι, φύσεως μοχθηρά; δντες, νά άναγ- 
γείλωσι τώ Τεζέλφ τούς λόγους τοΰ Λουθήρου, ύι 
οΰς έκεϊνος πλήρης οργής γενόμενος, κατηράσθη 
ιόν αύθάδη Μαρτίνον, ήναψε π-ρ εις τήν πλα
τείαν τής πόλεως κατά διαταγήν δήθεν τοΰ πάπα, 
δπως καύση τούς αιρετικούς τούς μή παοαδεχο- 
μένους τήν αρετήν τών συγχωροχαρτίων καί πα- 
ρέσχεν ούτω τήν πρώτην 
ταρρύθμισιν.

Κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1 
πολυαρίθμων έπ’ άμβωνος ·. 
πλάνην τών συγχωροχαρτ 
βρίου τοΰ αύτοΰ έτους, 1 
τών άγιων Πάντων, καί με 
λαοΰ, έτοιχοκόλλ,ησεν εις 
ναόν τής Βυρτεβμέργη; τάς ·. 
νενήκοντα πέντε θέσεις ύπό 
talioo von der ίί rail des Abla tes, 

άφορμήν εις τήν με-

δ-.ά 
τήν

1517 ό Λούθηρος 
ομιλιών κα-έκρινε 
;ίων, τή δέ 31 όκτω· 
τελουμένης τής εορτής 
εγίστης ούσης συρροής 
; τόν μ.ητροπολι-ικον 

περίφημους αύτοΰ έν- 
τόν τίτλον DlSpB 

έν αϊς έ-
ξήλεγχε τάς καταχρήσεις τοΰ ί’ιομαϊκοΰ κλήρου 
καί έδίδασκεν δρθώς τήν Γραφή··. Λ οημοσιευσις 
τών θέσεων τούτων, διαδοθεϊσα καθ άπασαν την 
Γεοαανίαν καί τήν λοιπήν Ευρώπην ενεποιησατο 
μεγίστην έντύπωσιν, καί άνδρες διάσημοι ως ο 
Prierias έν Ρώμη δ Enis-r έν Δρέσδη δ 1ioo;rst- 
raelen έν Κολωνία προσέβαλον σφοδρώς αύτάς, 
άλλ’ δ Λούθηρος ουδόλως αποθαρρυνθείς άντεπε- 
ξήλθε διά νέων δημοσιεύσεων κατά τών κατη
γοριών τών αντιπάλων του, καί ούτως ήρςατο 
τό σχίσμα.

0 πάπας Λέων Θ', έκλαβών κατ’ άρχάς τό 
πράγμα ώς αντιζηλίαν ταγμάτων, δλίγον έπρό- 
σεξε, καθόσον δ Λούθηρος δι’ έπιστολής του τω 
1518 τώ έβεβαίου περί τής_ μεγίστης πρός αύ
τόν άφοσιώσεώς του' άλλ’ ήναγκάσθη έπί τέλους 
νά έπέμβη καί δίς προσεκάλεσεν αύτόν νά μεταβή 
είς Ρώμην. Βεβαίως ή θέσις τοΰ Λουθήρου έν μέ- 
σω τών τής Ρώμης ιερέων δέν Οά ήτο τόσον ευά
ρεστος, ούδ’ έπεθύμει νά μεταβή έκεϊ, άλλ έπεμ- 
βάς δ Εκλέκτωρ Φριδερϊκος επέτυχε νά πεμφθή εις 
Αύγούστην έκ μέρους τοΰ πάπα είς Καρδινάλιος, 
καί τοιοΰτος έπέμφθη δ Καζετάνος, όπως συνεν
νόησή μετά τοΰ Λουθήρου. Εν Αύγούσ^η τή 12 
όκτωβρίου ένώπιον τοΰ Εκλέκτορας συνήλθαν οί 
δύω ούτοι, άλλ’ εις ούδέν ήλθον άποτέλεσμα, τοΰ 
μ.έν καρδιναλίου προσπαθοΰντος διά κολακειών 
καί απειλών νά πείση τόν Λούθηρον ν’ άνακαλέση 
τάς θέσεις του, αύτοΰ δέ άποκρινομένου « Από- 
δειξόν μοι ότι σφάλλω καί τότε μόνον ανακα
λώ τού; λόγους μου. » ίίστε μετά τριών ημερών 
άγονον συνδιάλεξιν, δ Λούθηρος έννοών τάς πα
γίδας ·άς τώ έσταινον, ήναγκάσθη νά δραπέτευση 
είς Βυρτεμβέργην, δπου διά τών αύτών μέσων είς 
μάτην καί πάλιν προσεπάθησεν δ απεσταλμένο; 
τοΰ πάπα Μίλτιτζ νά τόν έφησυχάση.

Αρχηγός τής έν Γερμανία σχολαστικής θεολο
γίας ήν τότε δ Ιωάννης Eek, δστις λαβών τδ 
μέρος τών κληρικών, έδημοσίευσεν ύπό τίτλον 
'Οβι.ΙΙσκος σύγγραμμα κατά τής διδασκαλίας 

τοΰ Λουθήρου, πρός δ έκεϊνος άνταπήντησε διά τών 
Άιντιρίσχωτ. ό Eck θέλων καί προσωπικοί; νά 
συν-ντευχθή μετά τοΰ Λουθήρου προσεκάλεσεν 
αύτόν είς διαγωνισμόν έν Λειψίρι τή 27 Ιουνίου 
1519. ό Λούθηρος παρέστη,καί ένώπιον πολυα- 
ρίθμ.ου ακροατηρίου · καί τοΰ Δουκός τή; Σαξω- 
νία; Γεωργίου ύπεστήριξαν έκαστος τάς ιδέας του" 
άλλ’ έπειδή μέχρι τής 13 Ιουλίου είς ούδέν ήλ
θον άποτέλεσμα διελύθ'ησαν, καί δ Eek μεταβά; 
είς Ρώμην προύκάλεσε τό έπιον έτος βοΰλλαν 
τοΰ πάπα, δι’ ή; ό Λούθηρος άν έντδς δύο μηνών 
δέν άνεκάλει τάς θέσεις του, παρεδίδετο είς α
νάθεμα. Η βούλλα αύτη έδημοσιεύθη είς πολυάρι
θμα άντίτυπα, άλλ’ ούδέν έφερεν αποτέλεσμα» 
διότι δ Λούθηρος ευρεν ισχυρούς προστάτας, πολ

λοί όέ τών ηγεμόνων καί ιπποτών τώ προσέφερον 
καί τά όπλα των είς ύποστήριξιν. Τότε 5 Λού
θηρο; αποβαλων τό προσωπείου έδηυ.οσίευσε τά 
δύο περίφημα αύτοΰ συγγράμμ.ατα περί /ffrap- 
ρυΛιισεως τοΰ χ.Ιήρου xal τής αίγιια.ΐω- 

αίας τής ίχκΛησΙας.
Εν τούτοι; έπειδή τή προτροπή τών ιερέων είς 

πολλά μέρη ώς είς Αμβέρσην, Λουβαζκην, Μαγεν- 
τίαν κλπ. είχον παραδοθή είς τό πΰρ τά συγγράμ
ματα τοΰ Λουθήρου, ούτος άντεκδικούμ.ενος άνά- 
πτει τη 10 Δεκεμβρίου 1520 μεγάλην πυράν- 
είς την πόλιν τής Βυρτεμβέργης, καί ένώπιον 
πολυαρίθμου λαοΰ καίει δλα τά έγγραφα καί δια
τάγματα τοΰ πάπα καί ιδία χειρί ρίπτει είς τό- 
πΰρ καί αύτήν τήν άναθεματίζουσαν αύτόν βούλ- 
λαν. (J τότε αύτοκράτωρ τής Γερμανία; Κάρολος 
Ε'. βλέπων τδ κακόν προβκϊνον, προσεκάλεσε 
τδν Λούθηρον εΐ; Βόρμην 'ίν’ άπολογηθη’ καί με
τέβη μέν αύτδ; έκεϊ, άλλά τή αιτήσει τοΰ Ληγά- 
του τοΰ πάπα Αλεξάνδρου ή διδασκαλία τοΰ 
Λουθήρου κατεδικάσθη ώς α'ίρεσις, καί οί οπαδοί 
αύτής άπεφασίζετο νά έξορισθώσι τοΰ κράτους. 
Καί ήθελε μέν ύποκύψει καί δ Λούθηρος είς τήν 
ποινήν ταύτην, άλλ’ έσώθη ύπδ τοΰ Εκλέκτορο; 
Φριδερείκου είς τδ έν Βαρτβούργη φρούριον, ένθα 

κρυπτόμενος ύπδ τδ όνομα Ιππότου τοΰ αγίου 
Γεωργίου, ήσχολήθη περί τήν μ.ετάφρασιν τής 
Γραφής είς τήν Γερμανικήν.

Ενώ αύτδς διετέλει κεκρυμμένος, δπαδοί του 
τινές προέβησαν είς διδαχάς λίαν διεγερτικά;, συ
νέπεια τών δποίων καί ταραχαί σπουδαϊαι εϊς 
τινα μέρη έξεέράγησαν. Τότε δ Λούθηρος έξελ- 
Οών τοΰ κρύπτου του, μετέβη είς Βυρτεμβέργην 
κατά Μάρτιον τοΰ 1522 καί έκεϊ έπί πολλάς αλ
ληλοδιαδόχου; ημέρα; διδάξας έπέτυχε νά καθη- 
συχαση τά πνεύματα τοΰ λαοΰ. Εν τούτοις οί ο
παδοί αύτοΰ ηύξανον άλληλοδιαδόχως, ή δέ δίαι
τα τής Σπίρη; συγκειμένη έξ ηγεμόνων Γερμανών, 
συνελθοΰσα τώ i 525 διεμαρτυρήθη κατά τή; έν 
Βόρμη καταδίκης ( έξ ού καί οί του Λουθήρου 
οπαδοί προσέλαβον τον τίτλον διαμαρτυρόμενοι) 
καί ήονήθη νά ύποταχθή εΐ; αύτήν.

Τώ 1525 δ Δούθηρο; άπέβαλε τδ ένδυμα τών 
Αύγουστιανών δπερ τέω; έφερε, τδ δ’ έπιον έτος 
ούύαμοΰ τή; Γραφή; βλέπων απαγορευόμενου τδν 
γάμ.ον εΐ; τού; κληρικούς, ένυμφεύθη τήν Αικα
τερίνην Βόραν, κόρην εϊκοσιν ίς έτών, αύτοΰ τεσ
σαράκοντα δύο δντος κα. έσχεν έξ αύτή; τέκνα 
ικανά. Εποαξε δέ τοΰτο ούχί δι’ άλλο ή διά νά 
δώση δ ίδιος τδ παράδειγμα τοΰ γάμ.ου εΐ; τούς 
ιερείς καί παρεμποδίση ούτως είς τδ μέΰλον τάς 
εκ τή; άγαμία; προερχόμενα; καταχρήσεις.

Θεωρούντο; άλλότριον τή; παρούση; βιογρα
φίας νά διαλάβωμεν περί τών προόδων άς έποί- 
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ησεν ή νέα θρησκεία καί περί τών πρδς έκμηδέ- 
νισιν αυτής ύπδ τών παπών καταβληθεισών ένερ- 
γειών, θέλομεν άρκεσθή είς μόνον τδν βίον τοΰ 
άρχηγοΰ αυτής. Τά τελευταία έτη τοΰ Λουθήρου 
είσίν ολίγον γόνιμα είς έξωτερικά γεγονότα. Διέ
μενε συνήθως είς Βυρτεμβέργην ασχολούμενος 
μετά τοΰ φίλου αύτοΰ Μελάγχθωνος καί άλλων 
περί τήν διοργάνωσιν τής Εύαγγελιζής έκκλησίας, 
ένίοτε δέ μετέβαινε καί άλλαχοΰ όπως κηρύξη τδν 
λόγον τοΰ Θεοΰ. Τώ 1 546 δ Λούθηρος καίτοι πα- 
ρηκμακώς τήν ηλικίαν άπεφάσισε νά μεταβή είς 
Εϊσλέβην, τήν γενέθλιον αύτοΰ πόλιν, όπως πραΰ- 
νη έριδά τινα μεταξύ τών κομήτων τής Μανσ- 
φέλδης’ άλλ* άσθενήσας άπεβίωσεν 
Φεβρουάριου, πλήρης πίστεως,

έκεϊ τή 1 8 
ώς είχε ζήσει’ 

« Πάτερ μου είς σέ παραδίδω τδ πνεΰμα, είς σέ 
τον σωτήρά μου’ » Ούτοι ύπήρξαν οί τελευταίοι 
λόγοι του. ό δόζτωρ Ιωνάς τον ήρώτησεν άν ά- 
ποθνήσκη έν τή πίστει τοΰ Χριστού, οϊαν έδίδαξε 
«Ναι», άπήντησε ζαί άπεβίωσεν έν μέσω τών 
φίλων του. 0 έζλέζτωρ τής Σαξωνίας μεγαλο- 
πρεπώς έτέλεσε την κηδείαν αύτοΰ, καί ό τάφος 
τοΰ άνδρδς έκείνου, δστις τοσοΰτον ζαίριον τραΰμα 
έπηνεγκεν είς τήν παπικήν δύναριιν, υπάρχει είς 
Βυρτεμβέργην, ένθα καί άνδριάς ήγέρθη πρό τινων 
έτών παριστών τδν μέγαν αναμορφωτήν κρατούν
τα Βίβλον.

ΕΠΑΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ.

Ο ΤΕΤΑΡΤΟS.
(Συνέχεια ί'δε φυλλάδ. 22.J

ό γέρων κόμης Φρεσνάης άφησε τήν έπιστο
λήν νά πέση έπί τής τραπέζης, έφερε τάς χεΐ- 
ράς του είςτήν κεφαλήν, καί ρείθρα δακρύων έρρευ- 
σαν άπδ τά όμματά του. Αι τελευταΐαι τής έπι
στολής εκφράσεις τδν ειχον καταταράξει, ύ υίδς 
ούτος, δστις έπέτα πρδς τδν ούρανδν, μ.έ βρα
χίονας έστραμμένους πρδς τήν μητέρα του δέν 
κατέλιπεν όπισθεν αύτοΰ πΰρ φρικώδες, όπερ έ- 
πέπρωτο νά κατακαύση τήν καρδίαν τοΰ πατρός 
του ; ό θάνατος αύτοΰ δέν ήτον άνεξάλειπτος έ
λεγχος συνειδήσεως ; ϊ’πήρξε πατήρ άγαθδς, ε
πιεικής, δίκαιος έτι διά τ -ν άποπλανηθέντα έκ·ϊ- 
νον νέον ; όποιονδήποτε καί άν ήτο τδ άντι- 
κείμενον τής λατρείας τοΰ Ραϋμόνδου, δ πατήρ 
είχε δικαίωμα νά φανή αύστηρότερος τοΰ Θεοΰ, 
δστις δέν ήθέλησε νά διάρρηξη τούς κρίκους τής 
«νώσεως ταύτης ; Δέν ύπήρξεν έξ έναντας σκλη

ρός,βάρβαρος, άκαμπτος, άμ.είλικτος μέχρις άγριό— 
τητος πρδς τδν τελευταίου κληρονόμον του ; Τά 
πρώτα δάκρυα τοΰ κόμητος υπήρξαν δάκρυα συν- 
ειδήσεως, είς έκαστον δέ δάκρυ ύπήρχεν εις έλεγ- 
χος.Εταπείνωσε τήν κεφαλήν ώς άν ή γυνή του τδν 
έθεώρει έκ τών ούρανών, κρατούσα τδν υίόν της 
είς τούς βραχίονας της καί λέγουσα « Τί έκαμες 
τδ τέκνον μας ; »

0 γέρων ύπηρέτης, δστις μετά τοσαύτην χα
ράν δέν ένόει πώς κατέλαβε τδν κύριόν του το- 
σαύτη Θλίψις, τώ είπε’
— Καλέ μου κύριε, τί έχετε ;

0 δέ κόμης δλολύζων άπεκρίθη
— ιδού ή τελευταία έπιστολή τοΰ υίοΰ μου.

Ο ύπηρέτης έκυψε τήν κεφαλήν, καί έθρήνησε 
βαρέως’ έπί τέλους παρεκάλεσεν ύπέρ άναπαύσε- 
ως τής ψυχής τοΰ τελευταίου Φρεσνάη.

Τήν έποχήν έκείνην δ κόμης ήτο χαρακτήρος 
αποφασιστικού, ήγέρθη λοιπόν μετά τινας στιγ- 
μάς άφοΰ άνέγνω τήν φρικώδη έπιστολήν καί 
συνοδευόμενος ύπδ τοΰ ύπηρέτου του, μετέβη είς 
τήν δδδν Τουρνώνος έν τώ οϊκω τοΰ υίοΰ του.

Εδρών τον κύριον καί τήν κυρίαν τοΰ οίκου,είς 
2ν κατώκει έκεϊνος, είς μεγίστη? θλίψιν διαζειμέ- 
νους, δ κόμης έπέτυχε νά ξηράνη τά δάκρυά των 
διά γραμματίου τίνος χιλίων φράγκων, τδ δποΐον 
προσεποιήθησαν μέν δτι δέν ήθελον, άλλά πρέ
πει νά δμολογήσωμεν δτι ή ιδέα τοΰ δτι δέν θά 
πληρωθώσιν ήτον ή μόνη αιτία τής θλίψεώς των.

Εκεί ούδέν άλλο έγνώριζον περί τοΰ θανάτου 
τοΰ Ραϋμόνδου, ειμή έξ έπιστολής, ήν έκεϊνος εί
χε θέσει είς τδ μέρος ένθα συνήθως άφινε τήν 
κλείδα του, δτι άνεχώρει διά μακρυνδν ταξεί- 
διον, χωρίς δμως νά λέγη καί ποΰ κατηυθύνετο. 
0 κόμης διήλθε τήν νύκτα έπισκεφθείς τούς τρεϊς 
ή τέσσαρας φίλους τοΰ υίοΰ του, τούς όποιους 
εύρε κατατεθλιμμένους έπί τώ θανάτω του'ήσθάν- 
θη δέ παρηγοριάν τινά ίδών δτι έκεϊνος είχεν 
αληθείς φίλους.

Ακολούθως έπορεύθη εϊς τήν δδδν τοΰ Σχολείου 
τής Ιατρικής παρά τώ Ούβέρτω, δστις ώφειλε νά 
εξόφληση τά χρέη τοΰ υίοΰ του, ζαί εύρεν αύτδν, 
καί τοι ήτο λίαν πρωί, έν τώ μέσω τοΰ δωμα
τίου του άνευ πυρδς θρηνοΰντα πικρώς τήν απώ
λειαν τοΰ άθλιου φίλου του. 0 δυστυχής κόμ.ης 
συνεκινήθη έκ τής θλίψεώς τοΰ νεανίου τούτου 
καί συνδιελέχθη έπί πολύ μετ’ αύτοΰ περί τοΰ 
υίοΰ του. Τώ άπηύθυνε χιλίας ερωτήσεις περί τών 
τελευταίων ημερών τής ζωής του, καί ό ούβερ- 

τος τώ έδιηγήθη τάς τελευταίας ώρας, άς διήλ- < 
θε παρά τώ Ραϋμόνδω μετά τοσαύτης συγκινήσε- < 
ως, ώστε άμφότεροι διελύθησαν είς δάκρυα. Ως 1 
πρδς τάς τελευταίας στιγμάς αύτοΰ, δ Ούβέρτος [ 
ούδέν έγίνωσκεν’ είχε μόνον λάβει άπδ τάς χεϊ- 
ρας ένδς ύπαλλήλου μίαν έπιστολήν, ήν έπέδειξε 
τώ κόμητι, καί ήτις ταύτας μόνον τάς λέξεις πε

ριείχε,
« Φίλε, σύγγνωθι διότι άποθνήσκω, μή θέλων 

νά ζήσω άτιμος.»
Η λακωνική αύτη έπιστολή έσυνοδεύετο άπδ 

λογαριασμόν χρεών λεπτομερώς γεγραμμένων, 
ών τδ δλον ποσδν, ώς δ Ραϋμάνδος τδ άνήγγει- 
λε πρδς τδν πατέρα του, συνεποσοΰτο είς τριά
κοντα χιλιάδας φράγκων.

0 κόμης έξαγαγών τοΰ χαρτοφυλακίου του 
τριάκοντα γραμμάτια χιλίων φράγκων, τά έδωσεν 
είς τδν Ούβέρτον’ ούτος ήθέλησε νά δώση ενδει
κτικόν παραλαβής, άλλ’ δ κόμης ήρνήθη’ δ νέος, 
υίδς έμπορου ών, δέν ήθέλησε νά δεχθή τοιοΰτον 
ποσδν άνευ ενδεικτικού, δ κόμης έπέμεινε καί δ 
νέος έκ σεβασμού πρδς τδν πατέρα τοΰ φίλου του 
άπεφάσισεν έπί τέλους νά τδ δεχθή.

Επτά ώραι ήχησαν δτε δ κόμης παρήτησε τδν 
φίλον τοΰ υίοΰ του, έκεϊθεν μετέβη είς τήν άστυ- 
νομίαν καί άνήγγειλε τδ δυστύχημα όπερ τώ 
συνέβη είς τδν διευθυντήν αύτής ! Ούτος τώ πα- 
ρέσχεν δλας τάς δυνατάς παρηγοριάς καί εθηκεν 
δλους τοΰς κλητήρας ύπδ τάς διαταγάς του’ έ- 
στάλησαν λοιπόν πανταχοΰ άνθρωποι πρδς έ
ρευναν.

Τδ εσπέρας, περί τήν όγδόην ώραν,άνθρωπός τις 
άχρείου εξωτερικού, είς τδν δποΐον δ γέρων ύπη- 
ρέτης δέν ήθέλησε νά έπιτρέψη δπως είσέλθη, πα- 
ρουσιάσθη είς τδν κόμητα Φρεσνάην φέρων έντδς 
μεγάλου δέματος τά ίμάτια τοΰ Ραΰμόδου. Εύοε 
δ’ αύτά είς τήν νήσον Σαινκόην, παρά τήν όχθην 
τοΰ ϋδατος’ έρευνήσας δέ τά θυλάκιά του, ’εύρε 
είς τδ δεξιόν θυλάκιον τής άναξυρίδος του έπι
στολήν τινα, ήν έδωκε τώ κόμητι’ ούτος δέ ά- 
ναγνωρίσας παραχρήμα τήν γραφήν τοΰ υίοΰ 
του, άνέγνω τά Ιζτ,ζ.

« ’Αποθνήσκω ε' άποστροφής πρδς τήν ζωήν’ 
ούδείς κάτηγορηθήτω ώς αίτιος τοΰ θανάτου 
μου. »

«ΥΠΟΚΟΜΙΙΣ ΦΡΕΣΝΑΗΣ».
’Επί τρεϊς μήνας δ κόμης, ώς διά νά έξιλεώση 

τδν υίόν του, μετέβη καί κατώκησεν είς τήν νή
σον Σαινκόην έκεϊ δπου έπνίγη έκεϊνος εϊς καλό-

βην τινά άθλιεστάτην, ήτις ώμ-οίαζε μάλλον πρδς 
άθλων στέγασμα ή πρδς ένδιαίτημα εύγενοϋς. 
Μετεχειρίσθη δέ έκατδν κολυμβητάς όπως νυχθη
μερόν βυθίζοονται είς τά ύδατα πρδς εΰρεσιν τοΰ 
πτώματος’ άλλ’ είς μάτην.

Μετά τρεϊς μήνας είχε γηράσει κατά δέκα έτη, 
ή ώραία μαύρη κόμη του είχε λευκανθή’ μετά δέ 
έξ μήνας είχε γηράσει κατά δεκαπέντε έτη, καί 
είχε γίνει 
ράσει κατά 
λακρός.

Εν έτος 
ήμέραν καί ώραν πρδς ώρ 
υίοΰ του, έλαβε 
δρομείου τήν εξής έπιστολήν

«Κύριε κόμη. Η δυστυχία ήτις σάς προσέβαλε 
πρδ ένδς έτους, σφοδροτάτην ένεποίησεν έντύπω- 
σιν είς τήν καρδίαν παντός έντιμου ανθρώπου καί 
παντός οικογενειάρχου, ώστε έξίσου ήσθάνθη 
αύτήν καί ό τολμών νά δνομάζηται μετά σεβα
σμού ύμέτερος θεράπων.

» Κατά τδ δικαίωμα δπερ ό νόμος μάς δίδει 
ν’ άνοίγωμεν τάς έν τώ ταχυδρομείς» μενούσας ά- 
καταζητήτους έπί έν έτος καί μίαν ήμέραν έπι
στολάς, ήνοιξα μίαν έπιστολήν άπευθυνομένην 
πρός τινα κυρίαν Ζοσέφαν Φρεσνάη. ’ίδών δέ κά
τω τής έπιγραφής ταύτης, χρονολογουμένης τήν 
ήμέραν τοΰ θανάτου του, τήν ύπογραφήν τοΰ κυ
ρίου υίοΰ σας, τοΰ ύποκόμητος Φρεσνάη, έκρι
να ότι ή έπιστολή αύτη, οίονδήποτε ζαί άν ήτο 
τδ περιεχόμενον της, ήθελε μετριάσει τήν πικρίαν 
τής θλίψεώς σας. 
στέλλω, κύριε κόμη, 
θεωρήτε ώς ένα τών

; πόντων.

κατάλευκος. Μετά έν έτος είχε γη- 
είκοσιν έτη ζαί είχε ζαταστή φα- 

καί μίαν ήμέραν, σχεδόν ήμέραν πρδς 
ώραν άπδ τοΰ θάνατου τοΰ 

αρά τής διευθύνσεως τοΰ ταχυ-

Κατά συνέπειαν σάς τήν άπο- 
, καί σάς παρακαλώ νά μέ 

πιστοτέρων ήμών θερα-

» * 4 »
συγκίνχσις τού κόαζτος, 
υίού του' ήνοιξε λοιπόν

Εύκόλως έννοεϊται ή 
ίδόντος έπιστολήν τοΰ 
αύτήν τρέμων καί άνέγνω τά εξής.

« Κατά τδ έν Α,βρη ταξείδιόν σου μοί έπήλθε, 
Ζοσέφα φιλτάτη, περίφημος τις ιδέα. Μάντευσέ 
την άν δύνασαι’ στοιχηματίζω δέ έν πρδς δέκα, 
άλλ’ οχι έν πρδς έκατδν ότι δέν θά δυνηθής νά 
τήν μαντεύσηε. Εγώ όμως θά σοί ττν είπω, καί 
μή φοβηθής.

» Τδ εσπέρας τοΰτο φονεύομαι.
» Θά γελάσης ίσως διά τοΰτο, Ζοσέφα, άλλά 

θά γελάσω καί έγώ περισσότερον σοΰ, καί θά γε- 
λάση έτι περισσότερον δστις γελάση ό τελευ-

4
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ταίος. Αλλως τε γνωρίζο> ένα, δστις μ’ όλον οτι 
έϊνε ακράδαντος, άμφιβάλλω άν δέν θά γελάση 
ομοίως’ ούτος δέ είνε δ πενθερό; cos χατήρ μου. 
Θά κιστβύση,ς δτι τώέγραψ· χθες τδ εσπέρας ϊνα 
τοΰ ζητήσω χίλια φράγκα «τινα ήθελα νά σο'ζ

πεμψω «πί προφάσει οτι ήσο έπικινδύνως ασθενής, 
καί δτι μή άνοίδας τήν επιστολήν, μοι τήν έπεμ- 
ψεν δπίσω έσφραγισμένην ; Είναι λοιπόν πατήρ ή 
δέν είναι ; τοΰτο ανήκει εί; τδν Ουβέρτον, τοΰ ό

ποιου εκτιμώ τήν άςίζν, νά έκτιμήση. Ιδού δέ 
το σχέδιον δπερ μετεχειρίσθην διά νά δοκιμάσω 
τά πατρικά αισθήματα τοΰ κόμητος,

« Τώ γράφω οτι φονεύομαι’ άν ήνε πατήρ θά
κλαύση’ τώ γράφω ότι οφείλω τριάκοντα χι
λιάδας φράγκων, άν θά λυπηθή, τάς πληρώ- 
νει καί τδ πράγμα υπάγει καλώς, [ίμείς μόλι? 
χρεωστοΰμεν πέντε χιλιάδας, θά ε'ίπη;’ άλλά πε- 
ρίμεινε ν άκούση; τδν λόγον. Τώ έγραψα νά δώ
ση πίστιν εις τδν μάρτυρά μας Ουβέρτον, λό
γων οτι άντέστη εις τδν γάμον μας. Εί; τούτον 
φυσικώ τώ λόγω θά δώση τάς τριάκοντα χιλιά- 
δαςφράγκων. Απδ καλόν εί; καλλίτερου.

» ύ Ουβέρτος μοί δίδει τδ ποσόν, σοι αγορά
ζω έν όχημα καί ζώμεν αξιόλογα διότι μέ τριά
κοντα χιλιάδας φράγκων δυνάμεθα ν’ άπεράσω- 
μεν δύο σχεδδν έτη. Αν λοιπόν ό κόμης δέν ήνε 
κακδς πατήρ, εννοείς οτι δέν θά μάς βασανίση·
’Επάνελθε δθεν, προσφιλέστατη μου Ζοσέφα, νά
μ’ ευρης εις τδ καφενείου τοΰ ίπποδρομείου, 
άλλ’ έρώτησε περί έμ/.ΰ τον υπηρέτην, διότι άλ
λως δέν θά μέ άναγνωρ.ίστ.ς. Ο Ούβέςτο: μοΰ έ
βαψε τήν κόμην καί τά; εφρΰς, καί μοΰ έκοψε 
τδν πώγωνα καί τδν μύστακα.

» Ολ'.ς σδς
» π; :kgmh φρεςχλιις.»

Εϊπομεν ανωτέρω ο τι ·.; κατκιγί; όεν κάμπτει 
τήν δρύν,άλλ’δ κεραυνό; ύύζπται νιι τήν άνατρέψη. | 
Ούτω: άνετράπη ό γέρων έ.σί τή άναγ ζώσει τής 
καταπλ.ηκτικής ταύτ·.:; έτιττελή;. ί.πεσεν ημι
θανή: χαμαί, καί ό εΐ; τδ πζρακ-ώμ.ενον δωμάτι-,ν ' 
μένων υπηρέτη; του, εύ.αμεν εις τον θόρυόον τή; 
καταπτώσεω:, άνήγειρ. τόν κύριόν του, άλλ ίδών ( 
αύτδν δλοπόρφυρον καί τοΰ; έφυαλμούς εκ τοΰ 
αϊυ.ατο: κόκκινους, τδν εςέλαβεζ ό>: προσ'οληθέν- , 
τα έξ αποπληξίας. ’Αφζίμζξί; τις τδν εσωσεν, ’ 
άλλ.’ έμεινε δέκα εβδομάδα; κλινήρη;.

Μετά τινα καιρόν, μ'.αν εσπέραν περί τήν έν- 
νάτην ώραν έζήτησεν από τδν γέροντα Ιωάννην ; 
τδν πίλον, τήν βακτηρίαν καί τά χειρόκτιά του,

καί έναντίον τών παρακλήσεων τοΰ υπηρέτου του, 
έξήλθε τοΰ οίκου, μέ κεφαλήν υψιτενή καί βά
δισμα στερεόν, ΐίθελέ τι; είπεί δτι άνευρε τήν 
πρώτην αύτοΰ νεότητα.

Τπήγεν είς τδ καφενείου τοΰ ίπποδρομείου’ ή
τον όίρα δεκάτη περίπου, νύξ δέ παμμέλαινα, ή 
βροχή κατέπιπτε κρουνηδον, καί δ άνεμος έβόυζε 
φοβερό;. Αλλ. εκείνος μήτε τδν άνεμον ήκουσε, 
μήτε τήν βροχήν ήσθάνθη, μήτε τά μαΰρα νέφη 
τοΰ ούρανοΰ παρετήρησε καί διήλ.θε βραδέως τά 
βουλεοάρικ ώς άν ήτον εύδία, πρδς μεγάλ.ην έκ- 
πληςιν τών διαβατών, οϊτινες όλο; κατέφευγον ύ
πδ τά υποβρύχια. ϊίθελέ τι; είπεί οτι ήτο τδ 
έμψυχον άγαλμα τής αναισθησίας.

Εφθασεν ενώπιον τοΰ καφενείου τοΰ ίππο
δρομείου, καί πάρε τήρησε διά μέσου τής άχνης 
τών ύέλων πρδς τδ βάθος τής αιθούσης, έν τώ 
μεταςύ ομίλου ανθρώπων φρικωδώς καπνιζόντων, 
ενα -ζέον, ον, μέ δλας τάς βεβαμμένας τρίχας του 
άνεγνώοισε διά τών έμμάτων τή; καρδίας του, 
ώς τδν υιόν τσυ. . . Ητον όντως αύτός.

Ο κόμ.η; είσήλθε καί κατηυθύνθη άμέσως πρδς 
τήν τράπεζαν όπου εύρίσκετο δ υιός του’ ούτος δέ 
έκραύγαζε, γυμνήν έχων τήν κεφαλήν καί σείων 
τά δόμινα,
— Ζητείται είς τέταρτο:. Είνε άπίστευτον δτι 
κανείς δέν θέλει νά λαβή τοΰ τετάρτου τδ μέρος. 
Τί; θέλει νά γείνη τέταρτο; ;
— Εγώ, είπεν δ κόμη; προβαίνων βραδέως καί 
καθήσας εγγύς τοΰ υίοΰ του.
— -£’·ώ γίρων μου; είπεν ό υιός, όστις τδ πρώ
τον δέν έγνώτισευ ούτε τδ πρόσωπόν, ούτε τήν 
φωνήν τοΰ πατρός του, τόσον εκείνος είχεν άλ- 
λοιωθή.
— ’Εγώ, άπεκρίθη ό πατήρ προσηλών έπ’ αυ
τού βλ.έμμ ατκ σπινθηροβόλα’ δέν μέ δέχεσθε νά 
παίξω ώ: τέταρτος ;
— Σείς ! άνέκραξεν ό νεανία; αναγνώρισα: αίφνης 
αύτδν καί κλί .α: πρδ: τά όπισθεν μ.έ βλέμματα 
παράφρονας, μέστόμα κεχηνδς, μέ πρόσωπόν πε
λιδνόν καί άποστάζων ίδρωτα,
— Βεβαίως, έγώ, είπεν δ κόμης’ δέν σάς έδίδα- 
ςα αύτδ τό παίγνιον έγώ, υποκόμη ;

ό νέο; ωχρός ώ; κηρίου, έπιοσπάθησε νά ψιθυ- 
ρίση τί, άλλ’ ούδέ συλλαβήν έδυνήθη ν’ άρθρωση.
— Τί έχετε λοιπόν ; είπεν δ κόμης χωρίς οΰδόλ.ως 
νά. φζίνηται ταραχθείς.

— Πραγματι ιώς, είπον οί δύο φίλοι οϊτινες ήσαν 
πρδς τδ άλλο μέρος τής τραπέζης,τί έχεις λοιπόν;

ό Ραϋμόνδος κατόρθωσε νά εϊπη,
— Τίποτε. . .
—^Λοιπδν άςπαίξωμεν, είπεν έϊςτών φίλων, ά- : 
νακατόνων τά δόμινα. Γνωρίζεις τδν κύριον ;
— Ναί, άπήντησεν ή κεφαλή τού Ραϋμόνδου.
— Ώστε, άς ίδώμεν τίς θά παίξη πρώτος, είπεν 

είς τών νέων.·
Καί ήρξαντο νά παίζωσιν, άλλ δταν ήλΟεν ή 

σειρά τοΰ Ραϋμόνδου νά παίξη, οί οφθαλμοί του 
συνήντησαν τού; τοΰ κόμητος. Ετεινε τήν χείρα 
δπως θέση τδ δόμινον, άλλ’ έπειδή τήν έκράτει 
πολύ έπί τής τραπέζης, εί; τών φίλων τώ είπε.
— Σύρε, λοιπδν τήν χείρά σου.

0 ίκΟμόνδος ούδέν άπεκρίθη.
— Σύρε λοιπδν τήν χείρά σου.

Δέν άπεκρίθη δμοίως.
— X I α5τδ είνε άστείον, άπήντησεν δ φίλος λαμ- 
βάνων τήν χεϊοα τοΰ Ραϋμόνδου διά νά τήν ά- 
ποσύρη έκ ·χής τραπέζης’ άλλ’ ώπισθοδρόμησεν 
έκπλαγεί;, λαβόμενος χεφδ; ψυχοάς ώ; τδ μάρ- 
μαρον τής τραπέζης, έφ ής έπαιζον.
— 0 νέος αύτδς δέν αστεΐζεται, είπεν ό κόμης 
σπουδαίως θέτων τήν χείρα έπι τής καρδίας τού

υίοΰ του' άπέθανεν.
Εσπευσαν τότε πάντε; πέριξ τοΰ Ραϋμόνδου, 

έκτος τόΰ κόμητος, όστις έφαίνετο ότι δέν έτα- 

ράχθη, καί - 
ώσεί δεδεμένοι 
τις εύρίσκετο

ών δύο οίλων, οϊτινες έφαίνοντο 
έπί τών εδρών. Είς δέ ίατρδς, δσ- 
έκεί άνήγγειλεν ότι άπέθανεν υπδ 

κεραυνοβόλου αποπληξίας. Μετεκόμισαν έκείθεν 
Ραϋμόνδου καί μετά τινας στιγμάς 
πρδς τού; δύο φίλους τού υίοΰ του.

το παιγνίδιόν μας, κύριοι 
άπεκρίθη εις αύτών.
δ κόμης καί άνακατόνων

τδ σώμα τοΰ 
δ κόμη; είπε
— Ας έξακολουθήσωμεν
— ’Αλλ' είμεθα τρεις, ■
— Τώ οντι, ύπέλαβεν
τά δό'Λίνα μέ γυμνήν κεφαλήν, ήρξατο κραυγά- 
ζων ώς πρδ μικρού δ υίό; -
— Εϊς τέταρτος ζητείται 
λη τίς νά λάβη τδ μέρος τοϋ 
λευταίαν φοράν τί; θέλει νά :

Μετά μίαν ίόραν ήτο φρενοβλαβής.
Μετά έν έτος είχε καταστραφή είς τδ τυχη- 

οδν παιγνιδιού τής ρουλέτας
Μετά δύο έτη ήτο διδάσκαλός μας.

(’Εκ τού Γαλλικού)

ου.
Παράδοξον νά μή θέ- 

> τετάρτου. Διά τε- 
παίξη ώ; τέταρτος;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ’.'. I Εύχαρίστω: · έ ήδη άναγγέλλομεν οτι κατ’
Είς τδ προηγούμενον φυλλάδιον τή; Χρυσκλ- , αύτ'π έξεδόθη έν '.-.νυίνω βιβλίον έπιγραφόμενον 

λίδος άναγγέίλειντε; τήν ύπδ τού κυρίου Μ. ’Λν- ' «Τά ,-τ.'^τα ϊήμπτα πρόζ τάςγιηκάς γνώσεις», 
δρεάδου μετάφριισιν των μύθων τοϋ Λαφονταί- έκ τή: ’ λγγΰ.ική; μεταφρασθέν ύπδ Π. Ί’. δαπάνη 
νου, ζΰχήθημεν όπως καί άλλοι μιμηθώσι τδ πα- φιλομούσου Χυρίκ;.
ράδειγμα τοΰ άνδρδς τούτου καί προσφέρωσιν εί; ϊνα έν συντόμω γίνη γνωστός δ σκοπός δν 
τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τή; ελληνικής νεο- ' προτίθετ-.ι τδ ",λιμώτατον τούτο βιβλίον, ά- 
λαίας βοηθήματα κατάλληλα πρδ; τδν σκοπόν ποσπώμεν τήν εξής περικοπήν έκ τοΰ προλόγου 
τούτον. 1 τού μεταφραστοϋ «’Εκ τών πολλών τή; Φυσιο-
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γραφία; [χερών τδ προσφορώτατον πρδς διδασκα
λίαν τής νεολαίας είναι ή στοιχειώδης ’Αστρονο
μία. 'Γά φαινόμενα άπερ εξετάζει, ού μόνον διά 
τδ ύψος καί τδ μεγαλεϊον είναι επαγωγά, άλλά 
καί διά την πρακτικήν αύτών είς τάς χρείας 
τοΰ ανθρωπίνου βίου εφαρμογήν λυσιτελέστατα’ 
έτι δε ή έν αύτοϊς άνακαλυπτομένη ακρίβεια τών 
φυσικών νόμων έξασκεϊ τήν διάνοιαν εϊς τήν ακρί
βειαν τοΰ σκέπτεσθαι.

» ’Εκ τών αρχών τούτων δρμωμένη εύσύνετος 
επιτροπή περί τής γενικής έκπαιδεύσεως έν Λον- 
δίνω, άνέθηκεν εις διακεκριμένου; επιστήμονα; 
άνδρας τήν σύνταξιν καταλλήλων βιβλιαρίων 
πρδς νοεράν άνάπτυξιν καί ηθικήν διάπλασιν τών 
νέων. Απαντα δέ τά μέχρι τοΰδε ύπ’ αύτής δη- 
μοσιευθέντα έτυχον εύμενεστάτης υποδοχής καί 
είναι ήδη είς κοινοτάτην χρήσιν πανταχοΰ τής 
Αγγλίας.

ι> Εν τούτων είναι καί τδ άνά χεϊρα; εύμεθό- 
δως συντεταγμένο·? και δι’ άφελεστάτων μεταξύ 

πατρδς καί τέκνων διαλόγων ποδηγετούν εις τά 
μυχαίτ^τα τής έπιστήμης καί καθιστών καί τά 
δυσχερέστατα αύτής πρσιτά».

’Εκ τών ανωτέρω πάς τις ήδη βλέπει κατά 
πόσον τδ περί ού δ λόγος βιβλίον είναι άξιοσύ- 
στατον καί πόσον κατά συνέπειαν δφείλομεν, δι
καιοσύνης έπιτελοϋντες καθήκον, νά έπαινέ- 
σωμεν τδν ζήλον τοΰ τε μεταφραστοΰ καί τής 
φιλομούσου κυρίας, ήτις, μεριμνώσα ύπέρ τής 
προόδου τής πατρίδος αύτής προτίθεται, ώς έ- 
πληροφορήθημεν, νά δωρήση εις τά ’Αλληλοδιδα
κτικά σχολεία τή; Ελλάδος ικανά αντίτυπα έκ 
τοΰ ίδίαις αύτής δαπάναις έκδοθέντος τούτου πο- 
νηυ,ατίου.

Τδ εύμέθοδον τοΰ βιβλίου, αί ώραϊαι εικόνες 
δι’ ών κοσμείται, ή κομψότης τοΰ τύπου καί 
πρδ πάντων ή γλαφυρότης τής μεταφράσεως, δέν 
άμφιβάλλομεν ότι Οέλουσι παρακινήσει τού; γο
νείς καί διδασκάλους νά έπιθυμήσωσι τήν άπό- 
κτησιν αναγνωσματαρίου τόσω καταλλήλου εις 
ανατροφήν τών παίόων.

Εύχόμεθα δέ καί οί παρ’ ήμϊν λόγιοι ν’ άνα- 
νίψωσιν” έκ τής νάρκης καί πρδ οφθαλμών έχον- 
τες τήν φιλοπατρίαν καί τδν περί τά καλά ζή
λον τών έν τή αλλοδαπή ομογενών, ένασχολη- 
Οώσι καί αύτοί εϊς έργα σπουδαία καί κοινής ω
φέλειας πρόξενα, ιδίως δέ είς σύνταξιν εύμ,εθό- 
δων παιδαγωγικών βιβλίων, ών δυστυχώς ούκ 
εύμοιροΰμ.εν.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
0 άναμορφωτής Καλβϊνος ού μόνον λόγοις 

άλλά καί έργοις έπιζητών τήν περί τά ήθη βελ- 
τίωσιν τών συμπολιτών του, έθετο νόμους ορίζον
τας τήν έν τώ οϊκω δίαιταν καί αύστηρώς άπα- 
γορεύοντας τήν πολυτέλειαν, ήδυπάθειαν καί τήν 
τρυφήν. Οί νόμοι ούτοι έπεψηφίσθησαν ύπδ ο
λοκλήρου τοΰ λαοΰ έν έκκλησία- κατά πόσον δ’ 
έτηροΰντο καί οποίας ποινάς συνεπήγεν ή παρά- 
βασις αύτών, φαίνεται έκ τών έξής παραδειγ
μάτων.

Νέος τις διότι ήκουσεν δνον όγκώμενον καί 
είπε γελών «πόσον ωραία κανοναρχεί» έξωρίσθη 
ποοσκαίρως έκ τής πατρίδος του,

Κατεδικάσθη δέ εις βαρύ πρόστιμον έργάτης 
είπών έν καπηλείω « Εάν ύπάρχη Θεό; άς πλή
ρωσή αύτδς τδν οινόν μου ».

Καί ού μόνον τοΰτο άλλά καί αύτοί οί ιε
ρωμένοι κατά καιρούς συνερχόμενοι, έπέψεγον 
άλλήλους ένώπιον έπί τούτω συγκροτουμένου δι
καστηρίου, δπερ κατεδίκαζεν αύτούς αύστηρώς 
άναλόγως τών πταισμάτων ένδς έκάστου. Ούτω 
φερ’ ειπεϊν εφημέριό; τις καταγγελθείς ώς δυσ- 
λήπτως κηρύττων τδν λ,όγον τοΰ Θεοΰ, καί πα
ραμελών τήν κατ οίκον έπίσκεψιν πρδς τούς 
ένορίτας αύτοΰ, προπάντων δέ οτι ύποσχεθείς 
εις τινα νεάνιδα νά τήν νυμφευθή, διέλυσε τδν 
αρραβώνα τήν παραμονήν τοΰ γάμου, προφα- 
σιζόμενος τδ ανεπαρκές τής προικδς, κατεδικάσθη 
είς καθαίρεσιν ώς ανάξιος νά άπτηται τή; α
γία; τραπέζης.

Λύαις τον ir τώ ΚΓ". <ρν.1.1αύίω αινίγματος. 
Χϊ — Ων. Χιών.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Είαα: ούγγχ ρονος τοϋ Πλάστου, κ ’ώ; αύτδ; δέν αποθνήσκω* 

I Μ’ όλον τοΰτο εις καθένα της καρδίας σου παλμόν 
Τελευτώ κι’ άναγ/εννώμαε, καί ώς ήμην άπομνήσκω* 
'Αλλα, τί θαυμάζεις, φίλε ; άν μαζή μέ τόν λαιμόν 
Καί τήν κεφαλήν μου άμα ν' αποχόψτ,; κατορθώσης, 
Ώ, καί συ θά μέ ϋβρίσης καί θα μέ ξυλοφόρτωσα,ς·

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Εν τή περί τή; μεταφράσεως τών μύθων τοΰ 
Λαφονταίνου βιβλιογραφία εί; παράγραφο; άρχό- 
μενο; άπδ τών λέξεων «Τοιαύτη είναι ή μετά- 
φζ,ασιο » κλπ., αντί νά τεθή είς τδ τέλος, έτέθη 
κατά παραδρομήν τυπογραφικήν είς τδ μέσον, 
ύ επιεικής αναγνώστης παρακαλεϊται νά επανόρ
θωση τδ λάθος τοΰτο.

Ό νέος μαθηματικός έμάντευσε μέν ούτως 
ειπεϊν τήν παρουσίαν τοΰ παιδδς, δέν άνέκυ- 
ψεν δμως έκ τής μελέτης, άλλ’έξηκολούθη- 
σε τούς μαθηματικούς ύπολογίσμούς έωσοΰ, 
μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτών τής ώρας, 
έλυσεν έντελώς τδ πρόβλημα.

Τότε έστράφη πρδς τδν νέον αύτοΰ συμ- 
' μαθητήν δλως περιχαρής, ώς άνθρωπος πα- 
λαίσας κατά τής έπιστήμης ή κατά τής ύλης 
καί έξελθών τοΰ άγώνος νικητής.

Ίδών δέ τδ παιδίον ωχρόν, άπειλητικδν, 
τούς όδόντας έχον συνεσφιγμένους καί τάς 
χεϊρας έντεταμένας,

”Ω! ώ! ειπεν ό νέος Βοναπάρτης, τί καινόν 
συνέβη;
— Συνέβη οτι ό Βαλεντίνος ό άνεψιδς τοΰ 
διοικητοΰ μέ έρράπισε.
— Ά! είπεν ό Βοναπάρτης γελών, έρχεσαι 
λοιπδν διά νά μέ παρακίνησης νά τδν άντιρ- 
£απίσω;

Τδ παιδίον έσεισε τήν κεφαλήν.
— "Οχι, είπεν, έρχομαι διότι άπεφάσισα νά 
λάβω ίδιοχείρως τήν δφειλομένην ίκανο- 
ποίησιν.
— Άπδ τδν Βαλεντίνον;
— Ναί.
— Δέν συλλογίζεσαι, άδελφέ, δτι ό Βαλεν
τίνος Οά σέ καταβάλη, διότι είναι τετράκις 
ισχυρότερος σου ;
— Τδ γνωρίζω, καί δι’ αύτό καί έγώ δέν 
θά έλθω'μετ’αύτοΰ είς χεϊρας ώς τά παιδάρια, 
άλλά θά πολεμήσω ώς πολεμούν οί άνδρες.
— ’Αληθινά!
— Σοΰ φαίνεται παράξενον ; ήρώτησε τό 
παιδίον.
— ”Οχι, είπεν ό Βοναπάρτης, άλλά μέ τί 
δπλον Οά κτυπηθής;
— Μέ ξίφος.
— Ξίφη μόνοι οί λοχίαι έχουν, καί βεβαίως 
δέν Οά σοί δανείσωσι τά έδικά των.
—Έν έλλείψει ξιφών ύπάρχουσιν άλλα δπλα.
— Ποια;

Ό παΐς έδειξεν είς τόν νέον μαθηματικόν 
τόν διαβήτην διά τοΰ οποίου είργάζετο είς 
τήν λύσιν τών προβλημάτων.
— Ά ! φίλε μου, αί διά τοΰ διαβήτου πλη- 
γαί είναι έπικίνδυνοι.
— Αύτδ θέλω καί έγώ, είπεν ό Λουδοβίκος, 
θά τδν φονεύσω.
— Άλλ’ άν σέ φονεύση έκεϊνος ;
— Προτιμώ τδν θάνατον παρά νά μή άπο- 
πλύνω τδ ράπισμά του.

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ· 
(Συνέχεια, ίδε φυίίάδιον 23).

Ήμεϊς δ' έν τούτοις άς άφήσωμεν αύτούς 
αναπαυόμενους καί άς οώσωμεν είς τούς ά- 
ναγνώστας ήμών σπουδαίας τινας πληροφο
ρίας περί τοΰ 'Ρολάνδου.

Ό Τολάνδος έγεννήθη την 1 Ιουλίου 
1773, τέσσαρα δηλαδή έτη καί τινας ήμέ
ρας μετά τήν γέννησιν τοΰ Βοναπάρτου με
τά τοΰ οποίου ένεφανίσθη έντδς τοΰ βιβλίου 
τούτου. Πατέρα δέ είχε τδν ταγματάρχην 
Κάρολον Δέ Μοντρεβέλ, οστις φρουράρχων 
έν Μαρτινίκη, ένυμφεύθη τήν Κλοτίλδην θυ
γατέρα τοΰ άποίκου Δέ Αακλεμανσιέρ.

Έκ τοΰ γάμου τούτου έγεννήθησαν αύτώ 
τρία τέκνα, έξ ών δύο άρρενα καί μία κόρη, 
τούτέστιν ό Λουδοβίκος, δν έγνωρίσαμεν ύ
πδ τδ έπώνυμον 'Ρολάνδος, ή Αιμιλία, τδ 
κάλλος τής οποίας έξεθείασεν ό αδελφός 
της είς τδν σίρ Ίωάννην, καί ό Έδουάρδος.

Ό Κάρολος Δέ Μοντρεβέλ έπανελθών 
είς Γαλλίαν περί τδ 1782 κατόρθωσε νά 
είσαγάγη τόν υίον αύτοΰ Λουδοβίκον — κα
τωτέρω θέλομεν ίδεΐ πώς άπδ Λουδοβίκος 
μετωνομάσθη 'Ρολάνδος— είς τήν έν Παρι- 
σίοις στρατιωτικήν σχολήν. Έκεϊ καί δ Βο
ναπάρτης έγνώρισε τδ παιδίον.

Ό Λουδοβίκος ήτοό νεότερος τών συμμα
θητών του, καί είς ήλικίαν μόλις δεκατριών 
έτών διεκρίνετο κατά τδ άδάμαστον καί φι- 
λόνεικον τοΰ χαρακτήρος, ούτινος δεϊγμα 
•παρέσχε δεκαεπτά έτη βραδύτερον είς τήν 
τράπεζαν τοΰ έν Άβινιδν ξενοδοχείου.

Ό Βοναπάρτης παΐς έτι ών τότε μετείχε 
κατά πολλά τών ιδιοτήτων έκείνου* ήτο 
δηλαδή καί αύτδς δεσποτικδς, έπίμονος καί 
αδάμαστος. Ένεκεν λοιπδν τής όμοιότητος 
ταύτης τών φύσεων ό Βοναπάρτης παρέ- 
βλεψε τά έλαττωματα τοΰ Λουδοβίκου καί 
ήγάπησεν αύτδν περιπαθώς. Καί τδ παι
δίον δ’ άφ’ ετέρου εύρών έν τώ νέω Κορσι- 
κανώ άσφαλές ύποστήριγμα, άσμένως έδέ- 
ξατο τήν φιλίαν του.

Έν μια τών ήμερών ό παΐς προσέρχεται 
είς τδν έπιστήθιον αύτοΰ φίλον — ούτως ά- 
πεκάλει τδν Ναπολέοντα — άλλ’ εύρών αύ
τόν άσχολούμενον περί τήν λύσιν δυσκόλου 
μαθηματικού προβλήματος καί γινώσκων 
κατά πόσον ό μέλλων άξιωματικός τοΰ πυρο
βολικού έξετίμα τήν έπιστήμην ταύτην, είς 
τήν έκμάθησιν τής όποιας έπρώτευεν, έστη 
παρ’ αύτώ άλαλος καί ακίνητος.
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Ή έπιμονή ένέπνεε εις τό δεκατριετές 
έκεϊνο παιδίον λόγους άνδρός προβεβηκότος 
τήν ηλικίαν.

Ό νέος Ποπίλιος έπέστρεψε πρός τόν Βα
λεντίνον φέρων πολέμου άγγελίαν.

Ό Βαλεντίνος εύρίσκετο εις άμηχανίαν 
έσυλλογίζετο δτι τό νά μονομαχήση μεθ’ 
ενός παιδιού ήτο γελοϊον, διότι καί έάν τδ 
έπ7<ήγωνεν ήτο άποτρόπαιον καί έάν έπλη- 
γώνετο ήθελεν αίσχύνεσθαι δι’ όλου τοϋ 
βίου έπί τή άνικανότητί αύτοΰ.

Έκτής έπιμονήςέντούτοις τοϋ Λουδοβίκου 
τό πράγμα καθίστατο σπουδαΐον, ώς·εέκρίθη 
άναγκαϊον νά συνέλθη εις σύσκεψιν τό συμ
βούλων τών μεγάλων, δπερ συνήρχετο είς 
κρίσιμους περιστάσεις.

Τδ συμβούλων λοιπόν άπεφήνατο δτι έ- 
Οεώρει ανοίκειον τδ νά μονομαχήση οίοσδή- 
ποτε έξ αύτών μετά παιδιού· άλλ’ οτι, έπειδή 
ό Λουδοβϊνος διϊσχυρίζετο οτι ήτο νέος καί 
οχι παιδίον, κατεδίκαζε τον Βαλεντίνον νά 
είπη πρός αύτόν, παρόντων τών συμμαθητών, 
ότι τώ προσεφέρθη ώς είς παιδάρων ένεκεν 
στιγμιαίας παραφοράς, διό καί έλυπεΐτο, καί 
δτι έν τώ μέλλοντι θέλει τδν θεωρεϊ τέλειον 
νέον.

Μετεπέμψαντο τότε τδν Λουδοβίκον, δςτς 
άνέμενεν είς τό δωμάτων τοΰ φίλου του 
καί τον είσηγαγον είς τόν έν τή αύλή ύπδ 
τών μαθητών σχηματισθέντα κύκλον.

Έκεϊ δέ ό Βαλεντίνος διά συντόμου λο- 
γιδρίου συζητηθέντος προηγουμένως ύπότών 
συμμαθητών του, περί πολλοΰ ποωυμένων 
δπως μή προσβληθήή ύπόληψις τών μεγά
λων ύπό τών μικρών , διεκήρυξεν είς τόν 
Λουδοβίκον δτι έθλίβετο καιρίως δι’ ο,τι συ
νέβη, ώμολόγησενδτι τόν μετεχειρίσθη άπρε- 
πώς, άποβλέψας οχι είς τήν πνευματικήν ά- 
νάπτυξιν αύτοΰ, άλλ’είς τήν ηλικίαν του, καί 
τόν παρεκάλεσεν έπί τέλους νά συγχώρηση 
τήν παραφοράν του καί λησμονοΰντες τά πα
ρελθόντα νά τείνωσιν άλλήλοις τήν χεϊρα.

Άλλ’ ό Λουβϊκος έσεισε τήν κεφαλήν, 
— Ήκουσα ποτέ, είπε, τόν πατέρα μου, δςτς 

, είναι ταγματάρχης, λέγοντα ότι ό ραπιζό- 
μενος καί μή μονομαχών είναι άνανδρος· 
άμαλοιπόν τώρα τόν ίδω πάλιν, θά τόν έρω- 

• τήσω άν ό ραπίζων έξαιτούμενος δέ συγγνώ- 
; μης ΐνα άποφύγη τήν μονομαχίαν δέν είναι 
; άνανδρότερος τοΰ ραπιζομένου.

Οί νέοι τούς λόγους τούτους άκούσαντες 
έκυττάχθησαν, άλλ}ή πλειονοψηφία έξεφρά- 

Ό Βοναπάρτης δέν άντέτείνε περισσότε- 
Sov, δ-.ότι φύσει ήγάπα τήν άνδρίαν και έ- ι 
αύμασε τήν γενναωψυχίαν τοΰ νέου συμμα- · 

θητοΰ του.
— Άς ήναι λοιπόν, είπε, Οά ύπάγω νά α
ναγγείλω εις τόν Βαλεντίνον οτι θέλεις νά 
μονομάχησες μετ’ αύτοΰ, άλλ’ αύριον, έν- ; 
νοείται.
— Διατί αύριον ;
— Διά νά σκεφθής κατά τό διάστημα τής 
νυκτός.
— Ά7νλ’ ώς αύριον ό Βαλεντίνος Οά ύποθέ- 
ση ότι είμαι άνανδρος άντεΐπεν ό παϊς- έπει
τα σείσας τήν κεφαλήν, δέν ήμπορώ νά πε
ριμένω ώς αύριον, είπε καί άπεμακρύνθη 
περιλύπως.
— Ποΰ υπάγεις ; ήρώτησεν ό Βοναπάρτης. 
— Υπάγω νά ευρώ κάνένα άλλον φίλον.
— Έγώ λοιπόν δέν είμαι πλέον φίλος σου; 
— Δέν εΐσαι βεβαίως άφοΰ μέ θεωρείς ά- 
νανδρον.
— Άς ήναι λοιπόν, ειπεν ό νεανίας εγει
ρόμενος.
— Άπεφάσισες νά ύπάγης ;
— Ναί, ύπάγω άμέσως.
— Ά! άνέκραξεν ό παϊς, συγχώρησόν μοι, 
είσαι πάντοτε φίλος μου, είπε καί τόν ένηγ- 
καλίσθη κλαιων. "Ήσαν τά πρώτα δάκρυα 
τά όποια έχυσεν άφότου έρραπίσθη.

Ό Βοναπάρτης εύρε τόν Βαλεντίνον καί 
τώ διεκοίνωσε μετά πλείστης σοβαρότατος 
τήν εντολήν του.

Ό Βαλεντίνος ήτο δεχαεπταετής, άλλ’ έ
φαίνετο εικοσαετής διότι είχεν ήδη μύστακα 
καί γένειον. Ήτο δέ ύψηλότερος τοΰ Λουδο
βίκου τούλάχιστον μίαν σπιθαμήν. Ούτος 
λοιπόν άπεκρίθη ότι ό Λουδοβίκος τόν έσυ- 
ρεν έκ τής ούράς τής κόμης άπαράλλακτα 
ώς νά έσήμαινε κώδωνα.—κατά τήν έποχήν 
έκείνην, καί οί άνδρες έφερον κατά τά όπι
σθεν τής κόμης μικρόν πλόκαμον έν εϊδει 
κέρκου—καί ότι δίς τόν έσυμβούλευσε νά 
παύση, άλ7? ότι έκεϊνος τόν έσυρε καί έκ τρί
του καί οτι τότε, βλέπων ότι έφέρετο ώς κα
κοήθες παιδάρων,τόν μετεχειρίσθη δπως τω 
ήρμοζεν.

Ή άπόκοισις τοΰ Βαλεντίνου μετεβιβά- 
σθη πάραυτα εις τόν Λουδοβίκον, δστις άντι- 
παρετήρησεν δτι ή μέν έδική του πραξις 
ήτον άπλοΰς άστεϊσμός συμμαθητοΰ πρός 
συμμαθητήν, άλλ’ δτι τό ράπισμα ήτο κα
θαρά ύβρις.

έπιτηρή τόν Λουδοβίκον καί νά τόν συνο- 
δεύση μέχρι τής ταχυδρομικής άμάξης.

Ό δέ Βοναπάρτης συναντήσας αύτόν, ή
ρώτησε τήν αιτίαν δι’ ήν συνωδεύετο ύπδ 
ύπασπιστοΰ ώς στρατηγός.
— Άν ήσο φίλος μου, άπεκρίθη έκεϊνος, θά 
σοί διηγούμην πώς τδ πράγμα συνέβη· άλλά 
σύ δέν είσαι πλέον φίλος, τί λοιπόν σέ έν- 
δεαφέρει άν έγώ εύτυχώ ή δυστυχώ ;

Ό Βοναπάρτης ένευσε τότε πρδς τδν έπι
στάτην, δστις, ένώ ό Λουδοβίκος ένησχολεΐ- 
το είς τά πρός παρασκευήν τής άναχωρή- 
σεώς του, εύρών εύκαιρίαν τώ διεκοίνωσεν 
δτι άπεβλήθη έκ τής σχολής. Ή ποινή ήτο 
βαρεία καί ολέθρια είχεν έπακόλουθα, διότι 
καί ολόκληρον οικογένειαν ήθελε καταθλίψει 
καί τό στάδιον τοΰ συμμαθητοΰ του ήθελε 
πιθανώς καταστρέψει. Ό Βοναπάρτης λοιπόν 
διά τής χαρακτηριζούσης αύτόν άποφασι- 
στικότητος άπεφάσισε πάραυτα νά παρουσια- 
σθή είς τδν διοικητήν, συστήσας ένταύτώ είς 
τδν έπιστάτην νά μή έπιταχύνη τήν άναχώ- 
ρησιν τοΰ Λουδοβίκου· έπειδή δέ ήτο εις έκ 
τών καλλιτέρων μαθητών καί ήγαπάτο άπδ 
τούς συμμαθητάς του καί έτιμάτο ιδιαζόν
τως ύπό τοΰ μαρκησίου Τιβουρκίου, ή αΐτη- 
σίς του έγένετο έν τώ άμα δεκτή. Διηγήθη 
έπομένως είς τόν δωιηκητήν τά διατρέξαντα 
λεπτομερώς καί προσεπάθησε νά άθωώση τόν 
Λουδοβίκον χωρίς δμως καί νά έπιβαρύνη 
τόν Βαλεντίνον.
— "Οσα μοί διηγείσθε, κύριε, είναι άληθή ; 
ήρώτησεν ό διοικητής.
— Έρωτήσατε αύτόν τόν άνεψιόν σας· έπι- 
καλουμαι τήν μαρτυρίαν του.

Προσεκλήθη δθεν ό Βαλεντίνος, δστις μα
θών τήν άποβολήν τοΰ Λουδοβίκου ήρχετο 
αύτοπροαιρέτως νά έξιστορήση είς τόν Οεϊόν 
του δσα συνέβησαν. Ή διήγησίς του έσυμ- 
φώνει πληρέστατα μέ τήν τοΰ Βοναπάρτου.
— Άρκεΐ, ειπεν ό διοικητής· ό μέν Λουδο
βίκος θά μείνη, σύ δέ Οά άναχωρήσης, έτε- 
λείωσες τά μαθήματά σου, είσαι είς ώριμον 
ηλικίαν καί πρέπει νά καταταχθής είς τόν 
στρατόν.

Λύθημερόν διευθύνθη πρός τό ύπουργειον 
τών στρατιωτικών άναφορά περί διορισμού 
τοΰ Βαλεντίνου ώς άνθυπολοχαγοΰ καί μετ’ 
δλίγαςώρ. :ς ούτος άπήλθεν είς τύ τάγμα του.

Πρίν άναχωρήση άπεχαιρέτησε τόν Λου
δοβίκον καί τόν ήσπάσθη θέλων καί μή θέλων

σθη κατά τοιαύτης μονομαχίας χαρακτηρί- ι 
σασα αύτήν μάλλον δολοφονίαν, καί έπομέ- ' 
νως οι νέοι μαθηταί όμοφώνως, καί τοΰ Βο
ναπάρτου όμοδοξοΰντος, διεκοίνωσαν είς τό | 
παιδίον δτι ώφειλε ν’ άρκεσθή είς τά ύπό 1 
τοΰ Βαλεντίνου λεχθέντα, καθότι οί λό
γοι αύτοΰ διηρμήνευον τήν κοινήν απάντων 
γνώμην.

Ό Λουδοβίκος άπεχώρησε φριάττων έξ 
άγανακτήσεως καί μεμφόμενος τοΰ μεγάλου 
αύτοΰ φίλου, δστις, έλεγε μετά πλείστης 
δσης σοβαρότητος, παρημέλησε τήν άξιο- 
πρέπειάν του.

Τήν έπαύρων ό Λουδοβίκος, καθ’ ήν ώραν 
οι μεγάλοι έδιδάσκοντο τά μαθηματικά, ει
σέρχεται λαθραίως είς τήν παράδοσιν καί 
πλησιάσας πρός τόν Βαλεντίνον, έξεταζό- 
μενον τότε καί ίχνογραφοΰντα έπί τοΰ πίνα- 
κος, άναβαίνει έπί προστυχόντος θρανίου, 
διά νά φθάση τό πρόσωπόν έκείνου καί τω 
ανταποδίδει έξαίφνης τό ράπισμα δπερ έλα
βε τήν προτεραίαν.
— Τώρα ίκανοποιήθην, ειπεν, έχω μάλιστα 
περιπλέον καί τήν συγγνώμην τήν οποίαν 
χθες μοΰ έζήτησας, διότι έγώ, έσο βέβαιος, 
ούδέποτε θά σοΰ ζητήσω τοιαύτην.

Ή πράξις ήτο σκανδαλώδης καθόσον μά
λιστα έγένετο παρόντος καί τοΰ καθηγητοΰ, 
δστις ήναγκάσθη νά τήν διακοίνώση είς τόν 
διοικητήν τής σχολής Τιβούρκων Βαλεν
τίνον.

Ούτος δέ, μή γνωρίζων τά προηγούμενα 
τοΰ ραπίσματος, προσεκάλεσε τόν ένοχον 
ένώπιον του, καί άφοΰ τόν έπέπληξε σφο
δρότατα τώ άνήγγειλεν βτι άπό τής ώρας 
έκείνης διαγράφεται άπό τούς καταλόγους 
τής σχολής καί δτι ώφειλεν αύθημερόν νά 
έτοιμασθή διάνά έπανέλθη είς τήν πατρι
κήν οικίαν.

Ό Λουδοβίκος άπεκρίθη δτι έντός δέκα 
λεπτών θά συνάξη τά ένδύματά του καί δτι 
έπομένως μετά έν τέταρτον ώρας θά άπέλθη 
έκ τής σχολής.

Ταΰτα είπών άπεσιώπησεν έντελώς τά 
περί τοΰ ίδιου βαπίσματος.

Η άπόκρισις έφάνη είς τόν μαρκήσιον 
Τιβούρκων Βαλεντίνον αύθάδης, καί τώ 
ήλθε διάθεσις νά καταδικάση τόν προπετή 
μαθητήν είς όκταήμερον φυλάχισιν, άλλ’ έ- 
κρατηθη, έπειδή ητο άδύνατον καί νά τόν φυ
λάκιση χαί να τόν άποβάλη ταύτοχρόνως. -------------- ·<---------■ ;------ > ■ —-■

Παρήγγειλεν οθεν είς ένα έπιστάτην νά παρόντος καί τοΰ Βοναπάρτου. Τό παιδίον
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έδέξατο τόν ασπασμόν δυσαρέστως.
— “Ας μείνωμεν έως έδώ πρός τό παρόν, 
είπεν, άλλ’ άν ποτέ συναντηθώμεν καί φέρω- 
μεν καί οί δύο ξίφοι...

Νεΰμα απειλητικόν έτελείωσε την φράσιν.
Ό Βαλεντίνος άπήλθε.
Τήν δεκάτην Οκτωβρίου 1785 ό Βοναπάρ- 

της έλάμβανε και αυτός δίπλωμα άνθυπο- 
λοχαγοΰ- συγκατελέγετο είς τούς εκατόν όγ- 
δοήκοντα διορισμούς, τούς όποιους ό Λουδο
βίκος δέκατος έκτος άπένειμεν είς τούς μα- 
Θητάς τούς έξελθόντας τότε τής στρατιωτι
κής σχολής.

Ένδεκα έτη βραδύτερου, τήν 15 δηλαδή 
Νοεμβρίου 1796 ό Βοναπάρτης, ηγούμενος 
τότε τοΰ κατά τήν ’Ιταλίαν στρατοΰ, εύρί
σκετο προ τής γεφύρας τής ’Αρκόλης, τήν 
οποίαν ύπερησπίζοντο δύο τάγματα Κροα- 
τών και δύο τηλεβόλα, βλέπωνδέ τάς τάξεις 
τοΰ στρατοΰ του άραιουμένας ύπό τοΰ φονι
κού τοΰ έχθροΰ πυρός καί τήν νίκην διαφεύ- 
γουσαν τών χειρών του καί αύτούς δέ τούς 
άνδρειοτέρους αποθαρρυνόμενους, ήρπασεν 
άπό τάς χειρας ένός θνήσκοντος τήν ση
μαίαν καί ώρμησεν έπί τής γεφύρας κραυ- 
γάζων « στρατιώται, δέν εΐσΟε πλέον σεις οί 
νικηταί τοΰ Αόδι ? » άλ?? ένώ έλεγε ταΰ
τα παρετήρησεν ότι νέος τις ύπολοχαγός 
είχε προσπεράσει αύτόν καί τόν προήσπιζε 
διά τοΰ σώματός του.

Τοΰτο είς τόν Βοναπάρτην δέν ηρεσε διότι 
ήθελε νά διέλΟη πρώτος καί μάλιστα, άν ήτο 
δυνατόν μόνος αύτός- έδραξεν δθεν τον νέον 
άπό τοΰ ίματίου καί τδν εσυρεν είς τά όπίσω.
— ΙΙόλΐτα, είπεν, είσαι ύπολοχαγός έγώ· δέ 
αρχιστράτηγος, έγώ λοιπόν πρέπει καί νά 
ηγούμαι.
— Δίκαιον έχετε, άπεκρίθη έκεΐνος, καί άντί 
νά προηγήται παρηκολούθησε τόν Βονα
πάρτην.

Τήν αύτήν εσπέραν ό στρατηγός Βονα- 
πάρτης βλέπων οτι δύο συντάγματα Αύ ■ 
στριακά όλοτελώς κατεστράφησαν καί ότι 
έζωγρήΟησαν δισχίλιοι αιχμάλωτοι καί πολ
λά τηλεβόλα καί πολλαί σημαία'. έχθρικαί 
έκυριεύΟησαν, έυεθυμήθη τδν νέον ύπολοχα- 
γόν, τον όποιον συνήντησεν ένώπιόν του 
καθ’ ήν ώραν ένόμιζεν ότι μόνος ό θάνατος 
προηγείται αύτοΰ.
— Βερθιέρε, είπε τότε, .διάταξον. τδν ύπασ- 
πιστήν μου Βαλεντίνον νά μοί παρουσιάση 
τόν νέον ύπολοχαγόν έκ τοΰ τάγματος τών 

έπιλέκπων μετά τοΰ δποίου συνωμίλησα σή
μερον τήν πρωίαν έπί τής γεφύρας τής 
Άρκόλης.
— Στρατηγέ, άνταπεκρίθη ό Βερθιέρος τραυ- 
λίζων, ό Βαλεντίνος έπληγώθη.
—Δέν τόν ειδον τωόντι σήμερον, έπληγώθη 

λέγεις ; που καί πώς; έπί τής συμπλοκής;
— Οχι, στρατηγέ- χθες ήλθεν είς λόγους 
καί έπληγώθη κατά μέσον τοΰ στήθους.

Ό Βοναπάρτης συνωφρυώθη
— Πολλάκις έντούτοις είπον ότι δέν άγαπώ 
τάς μονομαχίας- τό αίμα τοΰ στρατιώτου 
άνήκει είς τήν Γαλλίαν καί είς ούδένα άλ
λον. Διάταξον λοιπόν τόν Μουΐρώνα.
— Έφονεύθη, στρατηγέ.
— Προσκάλεσον τότε τόν Έλλιώτον.
— ΈφονεύΟη καί αύτός.

Ό Βοναπάρτης έξήγαγεν έκ τοΰ κόλπου 
του μανδύλιον καί άπέμαξε τό κάθιδρου μέ- 
τωπόυ του.
— Διάταξον δυτιυα Οέλης, είπε- επιθυμώ υά 
τόν ίοω.

Δέν έτόλμησε ν’ άποκαλέση καί άλλον 
δνομαστί διά τόν φόβον μή άκούση καί πάλιν 
τήν άπαισίαν άπόκρισιν «έφονεύθη».

Μετά έν τέταρτον ώρας εϊσήγαγον εις τήν 
σκηνήν του τόν νέον ύπολοχαγόν.

Τό ύπό τοΰ λαμπτήρος διαχεόμενόν φως 
ήτο άμυδρόν.
— Πλησιάσατε ύπολοχαγέ, είπεν ό Βονα
πάρτης.

Ό νέος αξιωματικός προέβητρία βήματα.
— Σεις λοιπόν εΐσΟε, υπέλαβεν έκεΐνος, δς-ις 
σήμερον τήν πρωίαν ήθέλησε νά προηγηθή 
έμου ;
— Είχον στοιχηματίσει περί τούτου, στρα
τηγέ, άπεκρίθη εύΟύμως ό νέος ύπολοχαγός, 
ουτινος τήν φωνήν άκούσας ό αρχηγός έ- 
σκίρτησε.
— Καί έχάσετε ένεκεν έμοΰ;
— Ισως ναί, ίσως δέ καί όχι.
— Καί όποιον ήτο τό άντικείμενόν του στοι
χήματος σας;
— Ότι σήμερον Οά λάβω τόν βαθμόν λο
χαγού.
— Έκερδίσατε.
— Εύχαριστώ, στρατηγέ- είπεν ό' νέος καί 
έκινήΟη ϊνα σφιγξη τήν χείρα τοϋ Βοναπάρ- 
του- άλλ’ αίφνης άνεχαιτίσθη.

Προχωρήσαντος αύτοΰ, τό πρόσωπόν του 
έφωτισθη ύπό τοΰ λαμπτήρος καί τότε ό άρ- 
■χηγός διέζρινε καθαρώς τό πρόσωπόν, όπως 

στράτηγον, έπανήλθε πάλιν μετ’ αύτοΰ εις 
Παρισίους μετά τήν έν Κάμπω-Φορμίω ύπο- 
γραφεΐσαν ειρήνην, καί έκεΐθεν μετέβη πρός 
τήν μητέρα του ϊνα τήν παρηγορήση διά. 
τόν θάνατον τοΰ στρατηγού Δέ Μοντρεβέλ 
τοΰ πατρός του, δστις έπεσε μαχόμενος περί 
τόν 'Ρήνον ένώ ό υίός έπολέμει είς τόν Μίγ- 
κιου καί τήν Άρκόλην. Άμα δ’ άπεφασίσθη 
ή κατά τής Αίγύπτου έκστρατεία δ Βονα
πάρτης προσεκάλεσεν έν τοϊς πρώτοις τόν 
'Ρολάνδον ϊνα συμμεθέξη είς τήν άνωφελή 
μέν άλλ’ έπικήν ταύτην σταυροφορίαν.

Άφησεν δθεν τήν μητέρα, τήν αδελ
φήν Αιμιλίαν καί τόν νέον αδελφόν του 
Έοουάρδον είς τήν έν Μαυροκρήνη οικίαν 
των, κειμένην ήμισείαν λεύγαν μακράν 
τοΰ Βούργου, δπου έγεννήθη ό στρατηγός 
Δέ Μοντρεβέλ. Ή οικία αύτη μετά τινων 
εκατοντάδων στρεμμάτων γής ήν άπασα ή 
περιουσία των παράγουσα έτήσιον είσόοημα 
'έξ έως οκτώ χιλιάδας φράγκα έν συνόλω.

Ή. είς τήν αινιγματώδη ταύτην έκστρα- 
τείαν άναχώοησις τοΰ 'Ρολάνδου έλύπησε 
σφόορα τήν τάλαιναν χήραν, διότι εθεωρει 
τόν θάνατον τοΰ πατρός κακόν προαγγελον 
καί νέου δυστυχήματος- σημειωτέου οέ οτι 
ή '■ρυοιρά. καί αισθητός αύτη γυνή οέν εί
χε καρδίαν μητρός Σπαρτιάτιδος.

Ό 'Ρολάνδος λοιπόν άπεχαιρέτησε τήν 
μητέρα του ύποσχεθείς πρός παρηγοριάν 
της δτι δέν Οά ριψοκινδυνεύση άνευ θώγου, 
πράγμα τό όποιον άμέσως έλησμόνησε, και 
έλθών είς Τουθ,ώνα έλαβε τήν θέσιν αύτοΰ

• παρά τώ Ναπολέοντι.
ι Ουδόλως προτιθέμεθα νά συγγράψωμεν 
ι τήν ιστορίαν τής εκστρατείας ταύτης, άλλ 

ώς, ποιήσαυτες μνείαν περί του ιταλικού πο
λέμου, ήκιστα εις τά κατ’ αύτόν ένδιετριψα- 
μευ, ούτω καί έδώ Οέλομεν άφθή έν συν- 
τόμω τών συμβάντων εκείνων δσα ούοιωοώς 
συνδέονται μετά τής ιστορίας ταύτης καί 
είναι αναγκαία πρός εύκριν ; διάγνωσιν τοΰ 
χαρακτήρος τοΰ 'Ρολάνδου.

Τήν 19 Ταίου δ Βοναπάρτης καί οί περί 
αύτόν έπιβάντες τοΰ στόλου άνήχΟησαν εις 
’‘νατολάς· τήν 15 ’Ιουνίου οί ίππόται τής 
.Μελίτης παρέδωκαν αύτώ τάς κλεΐς τής 

| πόλεως των. Τήν 2 ’Ιουλίου ό στρατός άπέ- 
ίς Μαραβοΰ καί αύθημερόν έκυρίευσε 

τήν ’ Αλεξάνδρειαν^ τήν δέ 25 τοϋ αύτοΰ 
’ ; τούς

Μαμελούκους είς Χεορε’.ς καί παρά τάς Πυ

είχε διακρίνει προηγουμένως καί τήν φωνήν. < 
Καί ή φωνή καί τό πρόσωπόν τώ ήσαν 

γνωστά, έσκέφθη λοιπόν δλίγον- άλλ’ έπει- 
δή δέν τόν έβοήθει ή μνήμη,

Σας γνωρίζω, είπε.
— Πιθανώς, στρατηγέ.
— Βεβαιότατα μάλιστα, δέν δύναμαι όμως 
νά ένθυμηθώ τό όνομά σας.
— Σείς κατωρθώσατε ώστε νά μή λησμο- 
νώσιν οί άλλοι τό ίδικόν σας.
— Ποιος είσθε ;
— Έρωτήσατε, στρατηγέ, τόν Βαλεντίνον. 

Ό Βοναπάρτης άφήκε φωνήν χαροποιόν.
— Λουδοβίκος Δέ Μοντρεβέλ, είπε καί ή- 
νέωξε τάς άγκάλας του.

Ό νέος άξιωματικός τόν περιεπτύχθη
τότε πλέον άνευ άμφιβολίας.
— Εξαίρετα, είπεν ό Βοναπάρτης, τώρα Οά 
ύπηρετήσης προσωρινώς ώς λοχαγός έπί ο
κτώ ήμέρας είς τό τάγμα σου, ώστε νά 
’προσοικειωθώσιν οί στρατιώται σου είς τό 
θέαμα τών νέων σου έπωμίδων καί ύστερον 
θά άντικαταστήσης τόν ταλαίπωρου μου τόν 
Μουΐρώνα, ώς ύπασπιστής. 'Ύπαγε.
— Έπεθύμουν νά σάς άσπασθώ καί έκ δευ 
τέοου, είπεν ό νέος αξιωματικός άυοίγωυ 
τάς άγκάλας του.
— ’Ακούεις έκεϊ! εύχαρίστως, είπεν ό Βο
ναπάρτης χαίρων. Άφοΰ δέ του ήσπάσθη-
— ’Αληθινά, είπέ μοι, σύ έπλήγωσες τόν 
Βαλεντίνου ; ήρώτησε.
— ’Ενδέχεται Αμφιβολίαν τό πράγμα, στρα
τηγέ ! άπεκρίθη δ νέος λοχαγός καί έπίδο- 
ξος ύπασπιστής- ήσθε παρών όταν ύπεσχέ- 
θην είς αύτόν νά τόν ικανοποιήσω- ώφειλον 
λοιπόν, καθό στρατιώτης, νά τηρήσω τόν 
λόγον μου.

Μετά οκτώ ήμέρας ό "λοχαγός Δέ Μον
τρεβέλ έξεπλήρου χρέη ύπασπιστοΰ παρά 
τώ γενικώ άρχηγώ, δστις καί μετωνόμασεν 
αύτόν άπό Λουδοβίκον, κακώς ήχοΰντος τό
τε τοΰ δνόματος τούτου, είς 'Ρολάνδον ό

— δέ άναβαπτισθείς άξιωματικός,άπολέσας τήν 
άπό του άγιου Λουδοβίκου καταγωγήν του,

-παρηγορήθη δπωσοΰυ διότι 'Ρολάνδος ώνο- 
μάζετο . καί ό ανεψιός τοΰ Καρολομάγνου. 
Εννοείται δέ ότι άφ’ ής ώρας ό Βοναπάρτης 

ιτόν μετωνόμασε Τ’ολάνδον ούδεΐς έτόλμησε ____
ν άποκαλέση Λουδοβίκον τόν λοχαγόν Δέ βη εί 
Μοντρεβέλ,'

— Ο Ρολάνδος λοιπόν παρακολουθήσας μηνός ό Βοναπάρτης κατατροπωσας 
καθ όλον τόν ’Ιταλικόν πόλεμον τόν αρχι
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ραμίδας, είσήλασεν έν θριάμβω εις Κάϊρον.
Ό 'Ρολάνδος διαρκούσης τΤίς άενάου 

ταύτης κινήσεως καί τών άλλεπαλήςήλων 
μαχών, ήτο εύθυμος, ώς καί πρότερον, άν
δρεϊος, άγχίνους, άψηφών και τάς φλογέ
ράς καμίνους της ημέρας και τήν παγετώ
δη δρόσον τής νυκτός, ήρωϊκώς μαχόμενος 
κατά τών τουρκικών ξιφών ή παραβόλως 
έκτιθέμενος είς τάς σφαίρας τών Βεδουινων.

Έκτος τούτου καθ’ όλον τόν διάπλουν, 
έπί τεσσαράκοντα δηλαδή ημέρας συνωμίλει 
άκαταπαύστως μετά τοΰ διερμηνέως Βεν- 
τούρα, ώστε κατώρθωσεν έπί τέλους οχι βε
βαίως νά λαλή έλευθέρως τήν ’Αραβικήν 
άλλά νά έκφράζηται οπωσοΰν δι’ αύτής. Καί 
πολλάκις έπομένως ό άρχηγός, μή εμπι
στευόμενος ή καί άποφεύγων τόν ένορκον 
διερμηνέα, διεβίβαζε διά τοΰ 'Ρολάνδου δια
φόρους κοινοποιήσεις πρός τούς μουφτίδας 
τούς ούλεμάδας καί σεΐκους.

Κατά τήν νύκτα τής 20 πρός τήν 21 ’Ο
κτωβρίου έπανέστη τό Κάϊρον καί πρός 
τήν πέμπτην ώραν τής πρωίας έγένετο γνω
στός ό θάνατος του στρατηγού Δυπουίου, 
μετά τρεις δέ ώρας ένώ οί πλεΐστοι ένόμι
ζον οτι ή έπανάστασις περιεστάλη, έφθασεν 
αίφνης άπό ρυτήρος ό ύπασπιστής τοΟ φονευ- 
Οέντος στρατηγοΰ άναγγέλλων, οτι οί νο
μάδες Βεδουϊνοι έπετέθησαν κατά τής πό
λεως έκ τής πύλης τής καλουμένης Βαβ- 
έλ-ναζάρ ή Νίκης.

Ό Βοναπάρτης έτυχε τήν ώραν έκείνην 
προγευματίζων μετά τοΰ ύπασπιστοΰ αύτοΰ 
Συλκόβσκη πρό τινων ήμερών έπικινδύνως 
τραυματισθέντος καί μόλις τότε όρθοποδί- 
ζοντος. ’Αλλ’ ό Βοναπάρτης παροργισθείς 
ύπό τής άγγελίας έλησμόνησεν έντελώς τήν 
κατάστασιν τοΰ νέου Πολωνού.
— Συλκόβσκη, είπε, λάβε δεκαπέντε ιππείς 
καί ύπαγε νά διώξης αύτούς τούς άχρείους·

Ό Συλκόβσκης ήγέρθη.
— Στρατηγέ, ειπεν ό 'Ρολάνδος, έπιφορτί- 
σατε έμέ διά τής αποστολής, διότι, ώς βλέ
πετε, ό φίλος μου μόλις δύναται νά βαδίση.
— Έχεις δίκαιον, άπεκρίθη ό Βοναπάρτης· 
ύπαγε σύ.

Ό 'Ρολάνδος έξήλθε καί λαβών τούς δε
καπέντε ίππεΐς άπήλθε.

Έπειδή όμως ή διαταγή ειχεν οπωσδή
ποτε δοθή ό Συλκόβσκης έπέμεινε νά τήν 
έκτελέση· εύρών λοιπόν έξ άνδρας έτοιμους 
έδραμε καί ούτος είς Κάϊρον.

Είτε δέτυχαίως, είτε διότι ήτον έμπειρότε- 
ρος ίσως του 'Ρολάνδου τών οδών τοΰ Κάι
ρου, εφθασε πρώτος είς τήν πύλιν τής Νίκης.

"Οτε δέ μετά τινα λεπτά τής ώρας έφθα- 
σε καί 'Ρολάνδος, είδε τούς Άραβας άπά- 
γοντας ένα άξιωματικόν. Οί έξ στρατιώται 
είχον φονευθή.

Οί Άραβες ένίοτε, άνηλεώς φονεύοντες 
τούς στρατιώτας, έφείδοντο τών άξιωματι- 
κών έπ’ έλπίδι πλουσίων λύτρων. Ό 'Ρολάν
δος άνεγνώρισεν ότι ό άπαγόμενος αξιωμα
τικός ήτον ό Συλκόβσκης καί δείξας αύτόν 
πρός τούς άκολουθοΰντας στρατιώτας, έ- 
φώρμησε καλπάζων κατά τών ’Αράβων.

Μετά παρέλευσιν ήμισείας ώρας είς μόνος 
ίππεύς έπανήρχετο είς τό στρατόπεδον ά
ναγγέλλων τόν θάνατον τοΰ Συλκόβσκη, τοϋ 
'Ρολάνδου καίΓ τών είκοσι καί ένός συστρα
τιωτών του.

Ό Βοναπάρτης, καθά είπομεν, ήγάπα τόν 
'Ρολάνδον ώς άδελφόν, ώς υίόν, ώς ήγά
πα καί τόν Εύγένιον, διό ήθέλησε νά μάθγι 
τό θλιβερόν τοΰτο δράμα έν πάση τή λε
πτομέρεια καί ήρώτησε τόν ιππέα.

Ό στρατιώτης διηγήθη ότι είδεν ένα Ά
ραβα άποκεφαλίζοντα τόν Συλκόβσκην καί 
άναρτώντα τήν κεφαλήν αύτοΰ άπό τοΰ έφιπ- 
πίου του, και ότι ό 'Ρολάνδος, φονευθέντος 
τοΰ ίππου του, άφίππευσε καί έμάχετο έ
πί τινα χρόνον πεζώς, άλλ’ ότι τέλος έχάθη 
έν μέσω φοβεροΰ πυροβολισμού έκ τοΰ σύν
εγγυς κατ’ αύτοΰ βληθέντος.

Ό Βοναπάρτης ταΰτα άκούσας έστέναξεν, 
έδάκρυσε καί ψιθυρίσας «έχάθηκαί αύτός!» 
έτεινεν άλλαχοΰ τήν προσοχήν κατά τό φαι- 
νόμενον, ήρώτησε δέ μόνον είς ποίαν φυλήν 
άνήκον οί Άραβες βεδουϊνοι οί φονεύσαν- 
τες δύο τών φιλτέρων αύτοΰ φίλων.

Τώ άπεκρίθησαν οτι άνήκον είς φυλήν 
μηκέτι ύποταχθεϊσαν καί κατοικούσαν δέκα 
σχεδόν λεύγας μακράν του στρατοπέδου.

Ό Βοναπάρτης, παρελθόντος ολοκλήρου 
μηνός έν άπραξία, αίφνης, ένώ οί Άραβες ή
σαν πάντη άμέριμνοι, διατάττει ένα τών ύπα- 
σπιστών του, όνόματι Κρουαζιέρον, νά περι- 
ζώση τό χωρίον, νά καταστρέψη τάς καλύ
βας, ν’ άποκεφαλίση τούς άνδρας καί νά θέ
ση τάς κεφαλάς αύτών έντός σάκου, τά δέ 
γυναικόπαιδα ν’ άπαγάγη είς Κάϊρον.

Ό Κρουαζιέρος, κατά γράμμα έκτελέ- 
σας τήν διαταγήν, μετέφερεν είς Κάϊρον ό- 
σας γυναίκας καί παιδία ήδυνήθη καί έζώ-

γρησε, μεταξύ δέ τοΰ πλήθους τούτου καί ; 
ένα Άραβα ζώντα καί δεδεμένον χεΐρας καί : 
πόδας έπί τοΰ ίππου του.
—■ Διατί αύτός ό άνθρωπος ζή ; ήρώτησεν 1 
ό Βοναπάρτης, έγώ διέταξα νά κόψωσι τάς 
οιεφαλάς δλων τών δυναμένων νά φέρωσιν 
όπλα.
— ^Στρατηγέ, ειπεν ό Κρουαζιέρος, οστις 
έλάλει καί αύτός όλίγας λέξεις άραβικάς, 
ένώ διέταττον ν’ άποκεφαλίσωσι τόν άνθρω
πον τοΰτον μοί έφάνη ότι τόν ήκουσα προ- 
τείνοντα ν’ άνταλλάξη τήν ζωήν του άνθ’ 
ένός αιχμαλώτου· έσκέφθην λοιπόν ότι ό- 
πόταν θελήσωμεν τοΰ κόπτομεν τήν κεφα- 
λήν καί διατοΰτο τόν έφερον. Άν ήπατή- 
θην, ή τελετή άντί έκεΐ θά γίνη έδώ.

Προσεκλήθη τότε ό διερμηνεύς Βεντού- 
ρας καί ήρωτήθη δι’ αύτοΰ ό Βεδουίνος, δ- 
στις άπεκρίθη οτι έσωσεν άλλοτε άπό τοΰ 
θανάτου Γάλλον άξιωματικόν πληγωθέντα 
καιρίως παρά τήν πύλην τής Νίκης, καί δτι 
ό άξιωματικός ούτος, λαλών οπωσοΰν τήν ά- 
ραβικήν, ώμολόγησεν εαυτόν υπασπιστήν τοΰ 
Βοναπάρτου· δτι τότε τόν άπέστειλε πρός τόν 
άδελφόν του έπαγγελόμενον τόν ιατρόν είς 
γειτνιάζον χωρίον,κα’.δτίειςτύ χωρίον τοΰτο 
διετέλει άχρις ώρας αιχμάλωτος ό Αξιωμα
τικός, οτι δέ άντώ έχαρίζετο ή ζωή,ύπέσχε- 
το νά γράψη πρός τόν άδελφόν του ΐνα άπε- 
λευθερώση τόν αιχμάλωτον.

Ίσως οί λόγοι τοΰ Άραβος ήσαν μύθοι, 
σκοπόν έχοντες πρόφασιν Αναβολής καί ού
δέν άλλο, ίσως δμως εΐχοντο καί άληθείας· 
έπομένως κακόν δέν ήτο νά περιμείνωσιν έπί 
τινα χρόνον. Παρέδωκαν λοιπόν τόν Άρα
βα ύπό αύστηράν φύλαξιν, τώ παρεχώρη- 
σαν ένα γραφέα, δστις έγραψε καθ’ ύπαγό- 
ρευσίν του καί τήν έπιστολήν, σφραγισθεΐσαν 
διά τής ιδίας αύτοΰ σφραγίδος, έλαβεν εϊς 
Άραψ έκ τών διαμενόντων έν Καίρω, έπι- 
φορτ’.σθείς τά τής διαπραγματεύσεως. Α
μοιβή δέ ώρίσθη είς μέν τόν διαπραγματευ- 
θησόμενον τήν ύπόθεσιν πεντακόσια γρόσια, 
είς δέ τόν αιχμάλωτον Άραβα άπονομή χά- 
ριτος.

Μετά τρεις ημέρας ό άπεσταλμένος έ- 
πανήλθε φέρων μεθ’ έαυτοΰ καί τόν 'Ρο
λάνδον.

Ό Βοναπάρτης ήλπιζε μέν, δέν έπίστευεν 
όμως δτι θά έπανίδη τόν 'Ρολάνδον.

Ή λιθίνη λοιπόν έκείνη καρδία ή πρός τήν 
λύπην άναισθητοΰσα συνεκινήθη τότε είς τήν

χαράνπεοιεπτύχθη τόν'Ρολάνδον περιπαθώς, 
καί δύο δάκρυα, δύο μαργαρίται—διότι τά δά
κρυα τοΰ Βοναπάρτου ήσαν σπάνια—έκυλί- 
σθησαν άπό τών όφθαλμών του.

Άλλ’ ό 'Ρολάνδος, παρ’ έλπίδα, έφάνη 
σκυθρωπός έν μέσω τής ύπό τής έπανόδου 
του προξενηθείσης χαράς· καί έπεκύρωσε 
μέν τήν διήγησιν τοΰ Άραβος, ήρνήσατο 
όμως νά διηγήθη λεπτομερώς τά καθ’ εαυ
τόν τίνι τρόπω δηλαδή συνελήφθη ύπό τοΰ 
Βεδουίνου καί πώς έδεξιώθη αύτόν ό ιατρός· 
έρωτ-ηθείς δέ περί Συλκόβσκη, άπεκρίθη ότι 
έφονεύθη καί άπεκεφαλίσθη παρόντος αύτοΰ 
καί έπομένως δέν έχώρει άμφιβολία περί 
τοΰ αντικειμένου τούτου.

Ό 'Ρολάνδος άνέλαβε τά χρέη του ώς 
καί πρότερον, παρετηρήθη όμως ότι ό γεν
ναίος αύτός άλλοτε κατήντησε τώρα πα
ράτολμος, έπιζητών όχι πλέον τήν δόξαν 
άλλά τόν θάνατον. Τό δέ παραδοξώτερον ή - 
το ότι, ένώ άφειδώς έρρίπτετο έν μέσω τών 
κινδύνων, καί πτώματα δεξιόθεν αύτοΰ καί 
άριστερόθεν έσωρεύοντο, αύτός μόνος ώς έκ 
θαύματος διέμενεν όρθιος καί άτρωτος, ώς δ 
δαίμων τοΰ πολέμου.

Έπελθόνίος μετά καιρόν τοΰ Συριακοΰ 
-το'Αέμου’ άπεστάλησαν δύο κήρυκες διά νά 
προσκαλέσωσι τόν Τζαιζάρ-πασάν νά παρα- 
δοθή’ οί δύο κήρυκες δέν έπανήλθον πλέον, 
διότι άπεκεφαλίσθησαν, λόγου δέ γενομένου 
περί άποστολής καί τρίτου απεσταλμένου, 
ό 'Ρολάνδος προσέφερεν εαυτόν καί έπιμό- 
νως ίκετεύσας τόν άρχηγόν, έλαβε τήν ά
δειαν, μετέβη είς τόν πασάν καί επανήλθε. 
Συμμετέσχε καί είς τάς δεκαεννέα εφόδους 
τάς οποίας έπεχείρισαν κατά τοΰ ύπό τοΰ πα
σά κατεχομένου φρουρίου· πάντοτε άνέβαινε 
πρώτος έπί τών επάλξεων. Δέκα άνδρες εί- 

1 σεχώρησαν είς τόν πύργον τόν καλούμενον 
Καΐηρα^>·οκ, έκ τών δέκα ήτο εις καί αύ- 

■ τός, καί οί μέν εννέα έκεΐ άπώλεσαν τήν 
ζωήν, αύτός δέ μόνος έπέστρεψεν άνέπαφοζ.

Κατά τήν ύποχώρησιν ό Βοναπάρτης διέ
ταξε τούς έναπολειφθέντας ίππεΐς νά παρα- 
χωρήσωσι τούς ίππους των είς τούς άσθε- 
νεΐς καί πληγωμένους. Έπειδή δέ ύπήρχε 
φόβος μεταδόσεως τοΰ λοιμού πάντες ά- 
πέοευγον νά παραχωρήσωσι τούς ιππούς 
των είς τούς λοιμώττοντας, καί μόνος ό 'Ρο
λάνδος προσέφερε τόν ίδικόν του προθύμως 
είς τούς ύπό τής νόσου ταύτης· ·Κροσβλή- 
θέντας. Άφοΰ δέ διαρκούσης τής πορείας
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τρεις άπέθανον έπί του ίππου του, αύτός ΐπ- 
πευσεν ύστερον χαί έπανήλθεν υγιέστατος 
είς Καιρόν.

Είς τήν έν Άβουκίρ μάχην ώρμησεν έν 
μέσω τών έχθρών, είσεχώρησεν εως τοΰ μέ
ρους ένθα ϊστατο ό πασάς καί, διαρρήξας 
τήν περιβάλλουσαν αυτόν φάλαγγα τών 
μαύρων, τόν ήρπασεν άπό τής γενειάδος· 
εκείνου δέ πυροβολήσαντος δίς κατ’ αύτοΰ 
διά δύο πιστολίων, τό μέν έν δέν εκπυρσο
κρότησε, τοΰ δέ άλλου ή σφαίρα διελθοΰσα 
ύπό τόν βραχίονα του ’Ρολάνδου έφόνευσεν 
ένα ιππέα όπισθεν ιστάμενον.

Ό Βοναπάρτης έπί τέλους όταν άπεφά- 
σισε νά έπανέλθη είς Γαλλίαν, είς πρώτον 
τόν 'Ρολάνδον διεκοίνωσε τήν άπόφασίν του· 
καί άλλος μέν ήθελε χαρή είς τοιοΰτον ά
κουσμα άλλ’ αύτός έσκυθρώπασε καί είπε 
μελαγχολικώς·
— ’Εγώ θά έπροτίμων νά μείνωμεν, διότι 
έδώ έχω μεγαλητέρας έλπίδας ν’ άποθάνω 
Άλλ’ έπειδή θά έφαίνετο αχάριστος άν έγ- 
κατέλειπε τόν στρατηγόν, ήκολούθησε καί 
αύτός τούς άλλους.

Διαρκοΰντος δέ τοΰ διάπλου ούτ’ εύθυμος 
έφάνη ούτε ομιλητικός. 'Όταν έφθασαν είς 
τήν θάλασσαν της Κορσικής, Scixpivav μα- 
κρόθεν τόν άγγλικόν στόλον καί ό Βονα
πάρτης άνεκοίνωσεν είς τόν Γάλλον ναύαρ
χον Γαντόμιον δτι άπεφάσισε νάναυμαχή- 
σωσιν έως θανάτου* τόν διέταξε μάλιστα, 
νά πυρπόληση έν άνάγκη τήν φρεγάδα παρά 
νά παραδώση αύτήν εις τούς εχθρούς. Τότε 
ό 'Ρολάνδος άνέλαβε πάλιν ζωήν.

Διέπλευσαν δμως άπαρατήρητοι διά μέ
σου τοΰ έχθρικοΰ στόλου καί τήν 8 τοΰ 
μηνάς άπεβιβάσθησαν είς Φρεζούην.

Έκει πάλιν άμιλλα ήγέρθη έν τοϊς στρα- 
τιώταις, τίς πρώτος νά πατήση τήν Γαλ
λικήν γήν. ’Έσχατος άπέβη ό 'Ρολάνδος.

Ό άρχηγός άν καί προσεποιεΐτο άδιαφορίαν 
έβλεπεν όμως προσεκτικώς δλας ταύτας τάς 
λεπτομέρειας.

Άποστείλας δέ τούς ύπασπιστάς του Εύ- 
γένιον, Βερθιέρον καί Βουριέννην καί άπαν 
αύτοΰ τό έπιτελεϊον δι’ άλλης όδοΰ, αύτός 
ιδιώτου σχήμα λαβών καί συνοδευόμενος 
ύπό μόνου τοΰ 'Ρολάνδου, ήκολούθησε τήν 
πορείαν του διά τής Αϊσσης,ινα έπιτοπίως καί 
ίδίοις ομμασιν έξετάση τήν κατάστασιν τών 
μεσημβρινών επαρχιών.

Έλπίσας δέ δτι ή θέα τής οικογένειας ή

θελε δώσει ζωήν είς τήν ύπό άγνώστου αί 
τίας μαραινομένην καρδίαν τοΰ 'Ρολάνδου’ 
άμα έφθασαν είς Αϊσσην τώ άνήγγειλεν δτ 
τώ παραχωρεί ώς άμοιβήν είκοσαήμερον ά
δειαν, όπως έπισκεφθή τήν μητέρα καί τήν 
άδελφήν του, καί ότι επομένως Οά χωρισθώ- 
σιν είς Αυόν.

Ό'Ρολάνδος άπεκρίθη’
— Εύχαριστώ, στρατηγέ, μεγίστην άγαλ- 
λίασιν Οά προξενήση είς τήν μητέρα καί τήν 
άδελφήν μου ή επιστροφή μου.

Άλλοτε ό 'Ρολάνδος έν τοιαύτη περιπτώ- 
σεΐ άπεχρίνετο «εύχαριστώ στρατηγέ· πόσον 
θέλω χαρή έπαναβλέπων τήν μητέρα καί 
τήν άδελφήν μου ! ».

Εϊδομεν έξ δσων συνέβησαν είς Άβινιόν 
μετά πόσης άδιαφορίας κατά τοΰ θανάτου, 
καί άηδίας τής ιδίας ζωής προεκάλεσε θα- 
νάσιμον μονομαχίαν, εϊδομεν πρός τούτοις 
τίνι τρόπω έδικαίολόγησε πρός τόν σίρ Ίω
άννην τήν περί ζωής όλιγωρίαν αύτοΰ· καί 
άν μέν ή δικαιολόγησις ήτο παραδεκτέα ή 
οχι, ψευδής ή άληθής, τοΰτο ό λόρδος Στάν- 
λεϋ κάλλιον παντός άλλου γινώσκει, δτι δέ 
ό 'Ρολάνδος δέν προύτίθετο νά έπιφέρη καί 
άλλας επεξηγήσεις, τοατυ δέν επιδέχεται 
άμ.φιβ»λίαν.

Ήδη δέ, ,ώς προείπομεν, άμφότεροι ΰ- 
πνωττον, ή έφαίνοντο ύπνώττοντες, ένώ τα- 
χύποδες ίπποι έφερον αύτούς μακράν τοΰ 
Άβινιόν.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΖ.

ΜΟΡΓΑΝ.

Έπιτραπήτω παρά τών άναγνωστών ήμών 
νά καταλείψωμεν έπί του παρόντος τόν 
'Ρολάνδον καί τόν σίρ Ίωάννην, τών όποιων 
ή ήθική καί σωματική κατάστασις έν η 
τούς εϊδομεν τελευταϊον ούδένα παρείχε κίν
δυνον, καί νά έπιληφθώμεν τής ιστορίας άλ
λου τινός, δστις άν καί άπαξ μόνον καί στιγ- 
μιαίως ένεφανίσθη είς τήν ιστορίαν μας ούχ 
ήττον είναι είς έκ τών πρωτουργών αύτής.

Ταΰτα λέγοντες έννοοΰμεν τόν άνθρωπον 
έκεϊνον τόν μετεμφιεσμένον καί ένοπλον, τόν 
είσελθόντα είς τό έστιατόριον τοΰ έν Άβι- 
νιόν ξενοδοχείου καί άποδόντα είς τόν Ίω
άννην Πικότον τό κατά παραδρομήν ύπε- 
ξαιρεθέν χρηματόδεμά του, δπερ κατά τύ
χην εύρέθη άναμεταξύ τών δημοσίων χρη
μάτων.

(άκολουθεϊ)


