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Η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ.
διήγημα ϊμμετρον,

’ Υπ ό
Γ. Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ.

ΑΣΜΑ Α'.

Το άρμα του ό ήλιος 
Οπόταν άνυώώνη,
Και μέ μεγαλοπρέπειαν

. , ’ . ,- τους ουρανούς απ?.ωνη
ολόχρυσα πτερά,

Τότε το μαύρο φάντασμα
Τής νύκτας φοβισαένο
Σάν πεθαμμένου σκέλεθρο
Στο μνήμα του κρυμμένο, 

προσμένει καί σιγά.

Α ! σάν σ; είδα όλόφωτον, 
Αστρον γλυκύ, νά έκβαίνης, 
Καί μόνον τόν ορίζοντα 
-Μέ θάρρος ν’ άναβαίνης,

Δέν είμαι, είπα, θνητός.’

Και λησμονών τήν δύσιν σου, 
Αμφίβαλλα πώς μόνος 
Θνητός έπλάσθη ό άνθρωπος, 
Κ έσκέφθην πώς ό Χρόνο;

Δέν είναι πτερωτός.

Πλήν άν, είπα, τοϋ βίου μου
Κοπή ποτέ τό νήμα,
Οπου ανατέλλει ό Ηλιος
* ,·»
Ας μοϋ χαραςουν μνήμα

’Στ’ άντικρυνά βουνά.

Και τότε ίσως τά μ.άτία μου
Θ άνοίξωσ. κι εκείνα,
Καθώς τοϋ ρόδου άνοίγουσι
‘Στην πρώτη του άκ.τΐνα

Τα φύλλα τά κλειστά.
Τ
Π λογισμοί πλήν μάταιοι !
Σ τύ μνήμα τής Φεοσύνης
Θλολαμπτς άνέτειλεν,
Λ’λλ είς τά μάτίζ εκείνης

Δέν έχυσε ζωήν ’

Αιώνες πολλοί ; τά μ.νήματζ
Θ ένα; νικά τόν άλλον,
Αλλ οί νεκροί ατάραχοι
Σ τής μάχης :ων τον σάλον

Κοιμούνται ύπνον βαθύν.

Μόνον τής λήθη; ΰδζτα
Οι χρόνοι επάνω χύνουν,
Κ άπ το γραμμΐνον όνομα 
Τ ρέχουν μέ βίαν καί σβύνουν

Ενα στοιχεϊον καθείς.
1

I
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Καλότυχος ποϋ έδύνατο
’Σ τδ πείσμα τών αιώνων, 
Λνεξαλείπτως τ’ όνομα
Τής Ευφροσύνης μόνον

Νά γράψη έπί τής γής...

’Σ τήν δύσι ό ήλιος έτρεχε
Τά ρόδα του νά χύση,
Κ’ ή νύκτα μαύρη έγύριζε
Κάθε σκιάν νά σβύση

Μέ οψεν μανιακήν,

Οταν κ’ εκείνη ημίγυμνος
Μέ τδ άκάτιόν της 
έ^ίπτετο άπ’ τά κύματα 
Μαζή μέ τδν νεκρόν -της

’Σ τής Χίου τήν άκτήν.

Καί περπατεϊ ’ς τοϋ Εύνομου
Τήν ποθεινή πατρίδα,
Τής Χίου πλήν έγιν άφαντος
Μαζή μέ τήν ελπίδα

Και δ χρυσός καιρός.

Τής Χίου άλλοτ’ η Δήμητρα
Εστόλιζε τάς γαίας’
’Σ τους κήπους της έφύτευε
Χρυσάς πορτοκαλλέας

Εργάτης κηπουρός !

Μέ μύρτους τής επέστεφε
Τους βράχους ή Αφροδίτη,
Και εκεί τδν έρωτα έκρυπτε
Τδν δολερδν τεχνίτη

Σαΐτας ν άκονα,

Κι’ δτε ούρανδς γαλήνιος
Και άνθομυρισμένος
Μέ τδ χλωμόν αστέρι του
Προβαίνει στολισμένος,

Τάς νέας νά κτυπά !

Που είναι τώρα αί νύμφαι σου, 
Ω βασιλίς τοϋ Αιγαίου;
Εις τήν άκτήν άς τρέξωσι
Νά ψάλλουν τοϋ Υμεναίου

Τήν γλυκεράν ωδήν.

Ω, στείλε τας έγρήγορα!
Εκεϊ πού κλαίει τδ κϋμα
11 Ευφροσύνη έν άσυλ.ον
Μέ τρέμον ζητεί βήμα,

’Σ τήν πατρικήν της γήν.

Πλήν φεϋ ! έκεϊ ακούεται
Βοής καταχθόνιας
0 θόρυβος, καί φάσματα 
Τής νέας αύτής Τροίας

*Σ τάς άγυιάς περνούν, 

ίΐ ναί, 'ς τους τάφους σήμερον 
Κεϊται τή; Χίου τδ κάλλος, 
Kt έκεϊ τριγύρω ακούεται 
Πολλών άλύσεων σάλος

όποϋ συνθορυβοϋν.

Η Σάμος πρδς τδν νότον της 
Μέ θρήνους καταράται 
'Γήν Μοίραν ποϋ τήν έρριψε 
’Σ τους κόλπους νά κοιμάται 

Τυραννοτοόφου άκτής.

Φεϋ ! κεϊται σιδηρόπληκτος 
Καί αλυσωμένος λέων, 
Οστις νά δάκνη άπηύδησε 
Τά σιδηρά του πλέον,

Καί πίπτει κατά γής.

Είς τδ πλευρό της κλαίουσαν 
Ακούει τήν Ιωνίαν!
Η Τύχη τάς έπότισε 
Μ’ ί’σην σκλαβιάς πικρίαν,

Μ’ ίσην σοφίας τιμήν.

Κ.’ ή Λέσβος έκεϊ αντίκρυ της 
Σιωπήν φυλάττει άγρίαν, 
Χαπφοϋς τινδς οί δάκτυλοι 
Δέν ήγγισαν καμμίαν

Τής λύρας της χορδήν ?

Καί ή γή, ό αήρ καί ή θάλασσα, 
Τδ πάν έκεϊ έθρηνοϋσε, 
Καί ’ς τήν Φροσύνην έκρυπτε 
Τήν γήν όποϋ έζητοϋσε,

Τήν γήν όποϋ πατεϊ.

Ωσάν θαλάσσιος Αγγελος 
Απδ τδ κϋμα έκβαίνει, 
Μές τά βρεγμένα ροϋχά της 
Εφαίνετο κρυμμένη

Μορφή κρυσταλλωτή.

Ερριπτ’ δ αήρ τήν κόμην της 
Λυτήν ολόγυρά της, 
Οπίσω, έμπρδς, ’ς τους ώμους της, 
’Σ τά στήθη τά λευκά της,

Μέ τόσην συστροφή,

ΙΙοϋ έφαίνετο σάν χείμαρρος
Νά στρέψη τά νερά του,
Οπότε λευκόν μάρμ.αρον
’Σ τδ κατακρήμνισμά του

Με πείσμα άντισταθή.

Σ τδ έρημον παράλιον
Πολυν πλανάται χρόνον, 
Νά τρέχη πλήν άπηύδησε 
Καί στααατα μέ πόνον

Σ τά χείλη ένδς κρημνού.

Παρόμοια μέ τήν έλαφον
Ποϋ αμφίβολη καθίζει, 
Αν τ αρπαγμένα τέκνα της 
Σ τά ίχνη δέν ελπίζει

Νά εύρή τοϋ θηρευτού.

Μαύρα ς τδ σκότος φάσματα
'Γής δείχνει ή φαντασία, 
Αντιλαλεί τά κρώσματα
Φρικώδη; έρημία

Νυκτερινών πτηνών,

Καί δύο μεγάλα εγκλήματα 
Μαζή τήν ώρα εκείνην
Ξεσχίζουσι ’ς το στήθός της 
Μέ τρομεράν οδύνην

Τδν μαϋρον λογισμόν.

Τό-ε μετρά τήν άβυσσον, 
Καί τ’ άχανές τη; βάθος, 
Κ έκεϊ νά σβύση ήθέλησε
Τοϋ έρωτος τδ πάθος

Μαζή μέ τήν ζωήν.

Πλήν μέ φωνήν σωτήριον 
Τρισεύσπλαγχνη θρησκεία, 
— Σταμάτισε, τής έκραξε, 
Θά κολασθής, άθλια!

Κ’ έστάθη πρδς στιγμ.ήν.

0 νοϋς της ήτο θάλασσα
Λιμένος ταραγμένη
Ποϋ ς το θολό της πρόσωπο
Καμμίκ σκιά δέν μένε·.,

Καμμίκ κτιστού μορφή’

Πλήν μόλις έγαλήνευσε,
Κάθε σκιά γυρίζει
Σ το λεϊόν της πάλιν πρόσωπο 
Τά κάλλη του άντικρύζει,

0 ούρανδς καί ή γή.

Παρόμ.οια κ’ αί ίδέαι της
Σ τδν πρά.όν της νοϋν γυρίζουν

Μόλις φωναί τής πίστεω;
Σ τδν νοϋν τη; ενθυμίζουν 

Τον δίκαιον ούρανόν.

Τδ μέγα της τότ’ έγκλημα 
Μετρά ό λογισμός της, 
Καί μ’ εύσεβή μετάνοιαν 
Εκύτταξεν εμπρός της

Τον τρομερόν κρημνόν.

— κ Πσός τί ζητώ τδν θάνατον ; 
Τί θέλω, λέγει, μνήμα ;
6 θάνατο; μ άκούραστον
Δέν τρέχει τάχα βήμα

Νά μ εύρη έπί τής γής ;

Ακόμη ολίγα βήματα !
Καί σάν χορτάρι μένω
Ποϋ φέρνει άπδ τήν έρημο
Ξερό καί λιθωμένο

Σεπτός προσκυνητής.. .

Άλλ’ ίσως πριν ό λύχνος μου 
Τήν στερνή λάμψι χύση, 
Πριν μέ τήν μαύρη πτέρυγα 
Τό φως του ό Χάρος σβύση

Μ’ εύσπλαγχνισθή δ θεός.

Κ.’ ίσως μέ τ άγια δώρα του 
Τδν ούρανόν μοϋ άνοιξη, 
Καί μέ φρονήσεω; δάκτυλο 
Τδν δρόμον του μοϋ δείξη

Αγνός πνευματικός. ”

Είπεν αύτά’ τά δάκρυα
Σ τού; οφθαλμούς σφογγίζει 
Καί τοϋ κρηανοϋ τήν άβυσσον
Νά καταβή, πασχίζει

Σιγά ’; τά σκοτεινά.

Πότε ξηρό χαμόκλαδ · 
Τδ βήμ.ά τη; στηρίζει’ 
Πότε τό πίπτον έυαφος 
Τήν γέρνει, τήν κλ'.νίζει

- τοϋ βράχου τά υψηλά.

Καί προ; τον τάφον σύρεται
Μέ καθ’ ένα τη; βήμα’
Η υ/.ϊρα τή; ατράκτου της
Ακόμη όμως τδ νήμα

Δέν θέλει νά κοπή·

I
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Η άσπλαγχνη! τδν θάνατον 
Τή; αναβάλλει άκόμη, 
Διότι ς το ποτήρι του 
Καί ά/.λη έπήρε γνώμη 

Χολή ν άναμιχθ?,.

Εί; θάμνων βαθύ σύμπλεγμα, 
Σ τοϋ βράχου τδν πυθμένα 

Οπου πολλά φθινόπωρα 
Τά φύλλα είχον συρμένα 

Τής γηραιάς δρυος,

Εκεϊ σέ μαύρο σπήλαιο, 
’ε τά σπλάγχνα γή; πλατεία;
Τή; γή; αύτής άπέφευγε
Τά; αιματοχυσία;

Αλήτη; γηραιός.

Τήν ώρα έκείνη έπρόβαινε
Μέ φωτεινή λαμπάδα
Εί; τής νυκτό; τήν έρημη
Κι’ άγρίαν σκοτεινάδα

Διά νά προσευχηθή,

Κ’ υπήγαινε θυμίαμα
Σ τά μνήματα νά κάψη
Εκεί πού πολλών τέκνων του 
Τά κόκκαλα είχε θάψει,

Πριν ή αυγή φανή.

’Σ τδ πρόσοιπό του έχύνετο
Γαλήνης ησυχία,
Πλήν άλλοτε έφαίνετο
Πώ; είχε ή τρικυμία 

Περάσει λυσσωδώς-

Καί σέ χειμάρρου σκέλεθρο 
Κ.’ έκεϊ £έει μ’ f.cjyJ.M 
Λίγο νερό, πλήν άλλοτε 
θολό; άπδ μανίαν

Δέν έέρεε ποταμός ;

Αλλ* άν ή μοίρα ή άδικο; 
Τήν μαύρην λάγηνόν τη;
’Στήν κεφαλήν του έκένωσε, 
Τδν άγριον πόλεμόν τη;

Αύτδς καταφρονεί.

Δέν ήτο καπνού σύννεφο
Ποϋ δταν γελά ή γαλήνη 
’Στον ουρανόν υψώνεται 
Πλήν τον αύχένα κλίνει 

Βοριάς δταν μανή.

Αλλά καθώς ό πλάτανος
Ατάραχος κυττάζει 
Τοϋ φθινοπώρου στρόβιλον
Τά φύλλα του ν’ άρπάζη

Μέ δρέπανου γυμνόν.

Ούτω κ’ έκεϊνο; εστεκεν 
Αφού σφοδρού χειμώνας 
Η θύελλα τδν έμάρανε 
’Σ τήν έρημόν του μόνος

Δοξάζουν τδν Θεόν.

Καμμία φωνή ’ς τήν άβυσσον 
Εκείνην δέν γροικάται,
Μνήμα μεγάλο φαίνεται
Ανέυ.ων ποϋ κοιμάται

Πάσα ελαφρά πνοή.

Μόν’ ή λαμπά; τοϋ γέροντος 
Γλυκά κ’ ήσυχα καίει,
Κ’ ίσκιοι γιγάντων τρέμουσι 
Τδ φώ; τη; καθώς ρέει

’Σ τοϋ βράχου τήν κορφή.

Το φως ώς είδε άνέλαβεν 
Ελπίδας ή Ευφροσύνη, 
Ποτέ είς έρωτόληπτον 
Συνθήματος σελήνη

Δέν φέγγει ούτω γλυκά.

Αλησμονεί τδν θάνατον,
Ευθύς ιδέα; αλλάζει, 
Καί τής ζωής πάλ’ άρχισε 
Μ’ ελπίδας νά κυττάζη

Τά φάσματα τ’ άχνά ..

ίϊ! η ζωή κι’ ό θάνατος 
Δυο ειν’ αντίκρυ πόλεις’ 
Ανάμεσα τους τρέχομεν 
Καί σταματοΰμεν μόλις

σ’ εκείνην τής ζωής.

Θολή ’ναι ή άτμοσφοΰρά της, 
Ιν’ ευθύς όπου σταθώμεν 
Η πόλις ή αντίκρυ μας 
’Σάν ίσκιο; άν στραφώμεν

Μάς φαίνεται ψευδής.

Η μοϊοα πλήν ακούραστα 
Νά τρέχωμεν μάς σπεύδει
Κι’ δταν κοντά ς τά τείχη της 
Καθαρισθοϋν τά ψεύδη

Κ.’ ή άληθεία μάς φανή,

ϊ

ϊί, τότε, τότε όπίσω μα; 
Μέ βλέμμα δακρυσμένο 
Κυττάζουμε νά χάνεται 
’Σάν νέφος θολωμένο

Τού βίου ή εορτή.

Ούτω κι’ αύτή ώς συνέλαβεν 
Ζωής μικράν ελπίδα,
Είς τής ζωής τά πρόσκαιρα 
Καί χρυσά νέφη έπήδα

Μ» τδν άθώόν της νουν.

Μέ φωνήν τότε τρέμουσαν 
Τοΰ γέροντος φωνάζει' 
—Βοήθειαν δδς, πατέρα μου, 
Νέα δυστυχής σέ κράζει

Ποϋ αί θλίψει; κυνηγούν».

Καί τήν φωνήν τη; έτοιμος 
0 βράχος άντηχάει,
Δέκα φοραϊς τοϋ γέροντος 
Τήν ακοήν κτυπάει

Τή; νέας ό στεναγμός.

—Εάν δέν ήσαι άγγελος, 
ΙΙοία δυστυχία σέ φέρει 
’Σ τοϋ σκοτεινού σπηλαίου μου 
Τά ερημωμένα μέρη;

Αντείπε ό γηραιός.

—Μέ φέρουσι τά κύυ,ατα 
Ποΰ ή άνανδρος μου μοίρα 
Εφούσκωσε, καί μ’ έρριψε
Σ έρημη γη και στείρα

Ασπλάγχνα νά χαθώ.

«Βρεγμένη καί άνυπόδυτη, 
Πατέρα μ.ου, γυρίζω'
Δέκα φοραϊς τδν θάνατον 
Σ τά μάτια μου άντικρύζω

Καί όμως άκόμη ζώ.

»Ω, δό; μοι, γέρων, άσυλον 
Σ τδ ταπεινόν σου δώμα" 

Τοΰ μαύρου τούτου τάφου σου 
Μήν άρνηθής τδ χώμα

Σέ κόρη δυστυχή·

«όπόταν άτςαυδήσωσι
Σ τήν μακρυνήν πορεία 
Δέν φέρουν είς του; ωμούς των 
Τ αδύνατα στρουθιά

Μεγάλοι αετοί; »

Ειπεν αυτά μ.’ έκλείπουσαν
Φωνήν ή Ευφροσύνη'
Κύκνος γλυκύ; ήκούετο
Ποϋ τοΰ θανάτου χύνει

Τδ άσμα τδ γλυκύ.

Κ εκεί επάνω ακίνητο;
Τδν γέροντα προσμένει 
Ποϋ μέ τδ φως τοΰ λύχνου του 
Γυρεύει πόθεν βγαίνει

Η λυπηρά φωνή.

Μέ θάμβος τήν έξάνοιξεν !
Α,ντανακλοΰσ εμπρός του
Η παγωμένη οψι; τη; 
Τδ χρώμα τού φωτός του

Αδύνατο κι’ άχνδ,

Καθώς τδ φώ; τδ πύρινον 
Χειμερινή σελήνη
Αντανακλάει κάτωχρη 
Καί παγωμένο χύνει

Απδ τδν ούοανό.

Μόλις τήν ειδεν έδραμεν 
Αμέσως νά τή; δείξη 
Ενα κρυφό κατέβασμα 
Πού είχεν ή φύσις κρύψε·.

Μ’ αειθαλείς κισσούς,

Καί μέ τδ φώ; το αδύνατο
Τοΰ νεκρικού κηρίου 
Τή; εφεξε κι’ άπέρασε
Χαράδρα; υπογείου

Τά; μαύρα; στενωπούς.

Πλήν, μόλι; έπλησίασε
Την νεαν αυτήν σελήνή, 
Κ ειδ έντρομο; τόν θάνατον
’Σ τήν δψιν τη; νά χύνη,

Νεκρόχρωμη σκιά.

Κ’ είδε τδ άχνό της πρόσωπο 
Σ τούς ώμους τη; νά γέρνη, 
Σάν άνθος εί; τούς κλώνου; του 

Ποΰ θεριστή; τοΰ φέρνει
Θανάσιμη κτυπίά,

Τδ τρέμον τότε βήμα του 
ώ γηραιό; ταχύνει
Καί ’ς τήν ψύχραν αγκάλην του 
Στηρίζει τήν Φροσύνη

Αναίσθητη, χλωμή.
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Φεΰ ! έπεσεν έπάνω του
Νεκρό καί άψυχο πτώμα, 
Σ τά στήθη τη: υπόκωφοι
Κτυποΰν μόνον ακόμα

Ot καρδιακοί παλμοί !

" Αλλαίμ,ονον τότ’ έκραξε’
Λοιπόν ή ειμαρμένη
Σ τοΰ τάφου σου τά πρόθυρα
Ηλθ’ έξιλεωμένη

Τάχα ν άναφανή.

Καί μ έφερε τΰ μνήμα σου
Μόνον λοιπόν νά σκάψω,
Καί μόνον έπικήδειον
’Σ τον τάφον σου ν’ ανάψω 

Λαμπάδα ταπεινή ! ”

Είπε, κ ευθύ; ς τδ σπήλαιο-/ 
Εμ.βαίνει' ; τδ ένα χέρι
Κρατεί άμυδρδν τδν λύχνον του 
Καί την ρίγωσαν φέρε1.

Μέ την αριστερά.

Οι θρήνοι τότ’ έσίγησαν,
Η έρηυ.ος μένει μόνη, 
Καί ολόγυρα εις τήν άβυσσον
Η νύκτα πάλι απλώνει ·>

Τά μαϋρά της πτερά.

ΓΗΡΛΖ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΤΑ.

Η ευθυμία τών γερόντων είναι ό έπ"ΐνος τής 
νεότητάς των, έξ αυτής τεκμαίρεται άμ.εμπτον 
παρελθόν καί μέλλον ατάραχου Παρά τοϊς νέοι; 
ή εύθυυ.ία πηγάζει συνήθως έκ τής ελαφρότητα; 
τής ηλικίας των. ύ νέο; γελά δι’ ολα, διότι είς 
κανέν δέν αποδίδει σπουδαιότατα. Αλλ ό χρόνος 
φέρει τά πάθη, τά δέ πάθη τήν σκέψιν, συνήθως 
τήν λύπην καί έ ίοτε τδν έλεγχον τή; συνειδή- 
σεως. Οταν βλέπωμεν γέροντα, διατηρήσαντα τήν 
ευθυμίαν τής νεότητας λέγομε·/' «Ιδού τίμιος άν
θρωπος, όστις πάντοτε υπήρξε τοιοϋτος, διέτρε- 
ξε διά βήματος “σου τδ στάδιον τής ζωής του, 
ή άνάμνησι; τών σφαλμάτων του, έάν έπραξέ τινα, 
τδν καθιστά επιεική πρδς τά τών άλλων. Τα 
πάντα του ήσαν ελαφρά, διότι τά ίχνη τε όποια 
άφήκαν εις τήν καρδίαν του ούδόλως ταράττουσι 
τήν ήσυχίαν του. Ποτέ βλέμμα φθόνου δέν έέρι- 
ψεν έπί τής ευτυχίας τών άλλων, διότι άν καί 

ί εχασε τδ πρώτιστον τών άγαθών, τήν νεότητα, 
ίούχ ήτταν ευχαρίστως ανέχεται τήν θέαν άλλων 
νέων

Τοιαύτα; χαρακτήρ, όστις είς μίαν γυναίκα έχει 
ίσως πϊρισσο θέλγητρα, ήτο ό τής Κ. Βεο- 
μόνδ. Νυμφευθεϊσα εις άκμαίαν ηλικίαν μετά συ
ζύγου τής εκλογής της, ζαί κάτοχος ούσα καλής 
περιουσίας καί ωραίοτάτης μορφής, έγίνωσκε ν’ ά- 
ρέσκη άνευ φιλάρεσκείας, άπέκτα φίλους χωρίς νά 
πκρεκκλίνη τών καθηκόντων της, καί έχαίρε- 
το μετριοφρόνώς, διά τάς επιτυχίας τοΰ πνεύ- 

I ματός της, αρεστού δντος, φυσικού καί άνευ άξι- 
ώσεως. Αστατος εις τάς ορέξεις της, άλλά σταθερά 
εις τάς διαθέσεις της, ήξευρε νά ποικίλη τάς 

1 . , , . , ,' , ι οιασκεοασεις της χωρίς να ταραττη την ευτυχίαν 
| της. Ούτως είχε γηράσει χωρίς σχεδδν νά τδ έν- 
νοήση καί χωρίς νά έννοηθί, διότι άνεμποδίστως 
καί βαθμηδόν συνεμόρφωνε τάς έρέξεις αυτής 
πρδς τήν προβαίναυσαν ηλικίαν της. Εάν έγινώ- 
σκαμεν νά παραιτούμεθα τών αξιώσεων μας καθ’ 
όσον χάνομε·/ τάς εντυπώσεις τών ήδονών, θά έ- 
λυπούμεθα διά πολλά ολίγα πράγματα.

Ούτως λοιπόν ή Κ. Βερμονδ είχε διανύσει τά 
όγδοήκοντά της έτη. Είχε συγκεντρώσει έν τώ 
μέσω τής οικογένειας της καί εις μικρόν τινα ά- 

τήν ζωηράν εκείνην ευθυμίαν, 
άπετέλει τδ θέλγητρον τής πο
ζωηρά; κοινωνίας της. Πρδ πολ- 

ν χηρεύσασα είχεν αφιερώσει ολην της τήν 
.ος τον νέον Φορλάγκον έγγονόν της, καί 

Αμαλίαν δε Βελλαρσέ, οϊτινες έζων 

σγοοηκοντα της 
μέσω τής οικογένειας τ- 
ριθμδν αληθών φίλων 
ήτις επί πολύ 
λυαρίθμου καί 
λ.-.ν έτών χηρ· ’ 
άγάπη/ πρ 
πρδς τήν νέαν
πλησίον της.

II Αμαλία ήτο ορφανή κόρη άνευ περιουσίας. 
Η Κ. Βελλκρσέ θνήσκαυσα τήν είχεν έμπιστευθή 
εις τήν φροντίδα τή; Κ. Βερμονδ ήτις τήν είχεν 
αναθρέψει μ’ όλην τήν μέριμναν φιλοστόργου μή
τρες. Μ Κ. Βερμονδ ήγάπα τήν Αμαλίαν ώς θυ
γατέρα της και τή έδιδε·/ ήδη αυτό τδ όνομα, 
διότι πρδ πολλοΰ είχε κατά νοϋν νά τήν ένωση 
μετά τοΰ έγγονοΰ της. Οί δύο νέοι άνατρεφόμενοι 
δμοϋ ΰπδ τήν γλυκεία·/ ταύτην εποψιν παρεδί- 
δοντο άνευ στενοχώρια; είς αισθήματα, τά όποια 
προεμήνυον τήν ευτυχίαν των. ό Φορλάγκος ή
τον εικοσαετής, ή δέ Αμαλία δεκαεξαετής. Ούδέν 
μέχρι ταύτης τή; ήμέ-α; είχε ταράξει τήν ει
ρήνην τή; αμοιβαίας των αγάπης’ άλλ δ έρως 
τδν όποιον ούδέν ανησυχεί, καταντά συνήθεια 
καί ομοιάζει πρδς τήν φιλίαν, άγαπώνται χωρίς 
νά τδ συλλογίζωνται, χωρίς νά τδ λέγωσιν’ 

είναι αίσθημα πληρούν τήν ψυχήν χωρίς ν’ άπα- 
σχολή τήν φαντασίαν, καί δυστυχώς ή φαντα
σία τού Φορλάγκου είχεν ανάγκην άπασχολή- 
σεως, διότι ήτο ζωηρά, διάπυρος καί ρωμαν- 
τική καθ’ υπερβολήν. Απιχτεΐτο έμπόδιόν τι 
μέγα καί άπροσδόκητον νά τδν διαχωρίση τής 

Αμαλίας, διά νά τδν κάμη νά έννοήση πόσον τήν 
ήγάπα. Τοιαύτη ήτον ή κατάστασις τής συμπα
θητικής ταύτης οικογένειας δτε αίφνης ό Φορλάγ
κος έφάνη ανήσυχος καί ρεμβώδης, απούσιαζε συ
χνά, καί έπέστρεφε πολύ αργά μετά λύπης τήν 
οποίαν δέν προσεπάθει ποσώς νά καταπαύση’ ώ- 

μίλει δλίγον πρδς τήν Αμαλίαν καί δέν τή έδεί
κνυε πλέον τήν εμπιστοσύνην έκείνην, πρδς τήν 
όποιαν ή καρδία συνειθίζει τόσον γρήγορα, καί ή- 
τις δέν δύναται πλέον νά διέλθη άφοΰ απαξ 
τήν άπήλαυσεν. Η Αμαλία έκλαιε κρυφίως’ « ό 
Φαρλάγκος δέν μ’ αγαπά πλέον, έλεγε, διότι μ.οί 
κρύπτει κάτι τι. » Η δέ Κ. Βερμονδ ήτον είς 
ανησυχίαν καί είς άκατάπαυστον Ολίψιν. « Τί κά- 
μνει; ποϋ είναι; πού υπάγει; τούτο είναι πε
ρίεργον, δέν τδν βλέπομεν πλέον. Διατί δέν μοι 
όμιλε! ώς πρίν περί τής Αμαλίας; δέν θέλει 
πλέον νά τήν νυμφευθή ; πρέπει νά τδν υπανδρεύ- 
σω, καί μάλιστα δσςο τδ δυνατόν ταχύτερον' έάν 
άναβάλω τήν έκπλήρωσιν τοϋ σχεδίου μου, φι- 
λάρεσκός τις θά κυριεύση τήν καρδίαν τού τρελ- 
λού τούτου νέου, θά γυρίση τήν άνευ έγκεφάλου 
κεφαλήν του, θά τδν αποχωρίσει τής φιλτάτης 
μου Αμαλίας, καί τότε έχάθησαν δλαι αί έλπί- 
δες τάς όποιας έσχημάτιζον διά τήν ευτυχίαν 
των! ».

Πρωίαν τινα καθ ήν ό Φορλάγκος ήτοιμάζετο 
νά έξέλθη τδν έκάλεσε πλησίον της καί τοΰ είπεν’ 
«Επιθυμώ φίλτατε μου νά σοί ομιλήσω ταύτην 
τήν στιγμήν κατ’ ιδίαν.—Α Κυρία μ.ου ! άπεκρί
θη ό Φορλάγκος μέ ύφος άνυπομονησίας, πρέπει 
-νά έξέλθω’ σπουδαία τις ύπόθεσις .... — Σπου
δαία, είπεν ή Κ. Βερμδνδ γελώσα, δέν Οά είναι 
ίσως σπουδαιοτέρα έκείνης περί ής θά σοί ομιλήσω, 
καί ήτις φαίνεται ότι έξήλθε τής μ.νήμης σου. Η 
μήπως, άγαπητέ μοι έγγονέ, δέν θέλεις πλέον νά 
νυμφευθής ; Αχ! Κυρία μου, μή μοί όμιλής πλέον 
περί αύτού’ μόλις είμαι εικοσαετής. — Τόσον 
καλλίτερα ! πρέπει τάχα νά γείνης πεντηκοντού
της ; Η έκφρασι; αύτη είναι δλω; νέα εις τδ 
στόμα σου, έάν σέ ήκουον έπρεπε νά σέ είχον ύ- 
πανδρευμένον δεκαπέντε έτών. Αλλά σήμερον 
ό κύριος έχει υποθέσεις σοβαρωτέρας.................Εν 

τούτοις ή Αμαλία είναι τόσον γλυκεία, τόσον κα
λή τόσον συμπαθητική.» .... — Εχετε δίκαιον 
Κυρία μου, αναγνωρίζω τά εξαίρετα αύτά προ
τερήματα, άλλά . . .—Η Αμαλία δέν έχει ποσώς 
τήν μανίαν αύτήν τής πολυτελείας, καί τών δια
σκεδάσεων, ήτις στρέφει τήν κεφαλήν όλων τών 
νεανίδων. Είναι μετριόφρων, δπερ σπανιώτατον, 
θά φροντίζη περί τής οικιακής οικονομίας, δπερ 
σπονδαϊον, Οά άναθρέψη καλώς τά τέκνα της, 
δπερ είναι κάτι τι, δέν θ’ άγαπά είμή τδν σύ
ζυγόν της, πράγμα τδ όποιον δέν βλέπομεν σχε
δδν πλέον. Τί έχεις λοιπδν σπουδαιότερον είμή 
ν άσφαλίσης είς εαυτόν μίαν τοιαύτην σύντροφον;
— Είμαι τής γνώμης σας, Κυρία μου, ή ’Αμαλία 
περιλαμβάνει δλας τάς άρετάς αΐτινες άποτελού- 
σι τήν εύτυχίαν, άλλά .... — Δέν ακούω έγώ 
ά.λ/ά, πρέπει νά ύπανδρευθής. Είμαι σγδοηκοντού- 
της πλέον καί μεγάλως έπιθυμώ νά ιδω πέριξ μου 
μικρά παιδία, τά όποια θά μέ διασκεδάζουν διά 
τών φλυαριών των, Οά μέ περιγελούν, Οά σπά
ζουν τά ματοϋάλιά μου, Οά μέ κάμνουν νά γελώ 
καί νά θυμόνω συγχρόνως. Θά ύπανδρευθής καί θά 
λάβης διά σύζυγον τήν ’Αμαλίαν — Πόσον εί- 
σθε ανυπόμονος ! — ό, ή ύπομονή δυστυχώς δέν 
είναι έκ τών άρετών τών γερόντων, ούδόλως έ
χουσι καιρόν διά νά περιμένωσι. ” Τδ τελευταΐον 
τούτο δικαιολόγημα συνεκίνησεν ώς φαίνεται τδν 
Φορλάγκον. « έπεθύμουν, είπεν, έπεθύμουν πολύ 
νά έκπληρώσω καί σήμερον τήν επιθυμίαν σας’ 
άλλά πρέπει νά σάς τδ ομολογήσω , είμαι 
μανιωδώς έρωτευμένος μετ’ άλλης νεάνιδος. — 
Μετ’ άλλης νεάνιδος ! ωραίας; πώς ονομάζεται;
— Δέν ήξεύρω. — Ποϋ κατοικεί ; — Αγνοώ.— 
Ποία είναι ή οίκογένειά της, ή περιουσία της ;— 
Τίποτε δέν γνωρίζω.—Πού τήν είδες ;—Πουθενά.
— Βεβαίως θά ήκουσες νά όμιλώσι περί αύτής ; 
—Ποτέ.—Σά; έκαμαν ίσως τόσω πομ.πώδη έπαι
νον περί τού πνεύματος, περί τής μορφής της ; .... 
—Ποτέ σάς λέγω δέν μοί ώμίλησαν περί αύτής.— 
Εγγονέ μου, έγγονέ μου, δέν σέ βιάζω πλέον νά 
ύπανδρευθής' διότι δέν σου πρέπει σύζυγος, άλλά 
μάλλον μία Οέσις εις τδ φρενοκομείον. Χαΐρε, σ 
άφίνω, διότι είμαι τόσον ώργισμένη ! . . . »

Ταΰτα είποΰσα έξήλθεν, ό δέ Φορλάγκος δέν 
ήδυνήθη νά ύποκριθή ότι ή οργή αύτη δέν ήτον 
εύλογος. « Φεϋ ! είπε καθ’ εαυτόν, ούδέν άληθέ- 
στερον, είμαι τρελλός. Ενώ εύρίσκομαι είς τήν άκ- 
μήν νά νυμφευθώ νεάνιδη έστολισμένην μέ ποι
κίλα; άρετάς, τήν όποιαν ήγάπων έκ νεότητός μου
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καί παρά τής οπαία; άντηγαπώμην, τ-'r.'i θυσιάζω, 
είς γυναίκα ήν δεν γνωρίζω ποσώς, καί ττ,ς οποίας 
η ΰπαρξι; δύναται νά ήναι προβληματική ! Ναι, 
άλλ’ έάν ύπάρχη το θελκτικόν τούτο ον, πό
σα θέλγητρα άρα γε Οά κατέχη !... Οποία φυ
σιογνωμία προσέθηκε, θεωρών μετ απληστία; 
εικόνα την οποίαν σφίγγει μυριάκις ε!; τά χείλη
του’ όποιον πνεΰμα, τί λεπτόττ.ς και τί ευαισθη
σία είς τοΰτο το βλέμμα! Ιίόσονεΐναι χαρίεντα καί 
λεπτά τά χαρακτηριστικά τής μορφή; ταύτης ! 
όποια αξιέραστο; εύΟυμία εις τοΰτο τό μειδίαμα · 
Αχ ! δίδω όλην μου την περιουσίαν, το ημισυ τής 
ύπάρξεώ; μου διά νά ευρώ τό πρωτότυπον της ει
κόνας ταύτης. » ί! ομιλία αΰτη τοΰ Φορλάγκου 
διεκόπη έκ τής άφίξεω; τοΰ Ολιβιέρου (θαλαμη
πόλου του.) ύ όλιβιέρος ήτο φρόνιμός τις άνθρω
πος τον όποιον ή Κ. Βερμόνδ είχε παρά τώ έγγο- 
νώ της. Υπηρέτη; πλήρη; ζήλου καί πίστεω; ών, 
«όμίλει έλευθέρω; έντος της οικίας, καί έδιδεν ένίοτε 
συμβουλάς ούχί άπορριπτέας. ό όλιβιέρος παρετή- 
ρησε τήν ανησυχίαν καί θλίψιν τοΰ νέου κυρίου
του, είδε μετά λύπη; τήν ψυχρότητά του προ; τήν 
Αμαλίαν καί έσυλλογίζετο όποιαν Ολίψιν Οά έδο- 
κίμαζεν ή Κ. Βερμόνδ έάν τύ συνοικέσιον τοΰτο 
άπετύγχανεν. 00εν έπεθύμει ν άποσκάση παρά τοΰ

τήν θεωρώ, τόσον ανακαλύπτω περισσότερα θέλ
γητρα. Καθ’ έκάστην κάμ.νω τόν περίπατόν· μου 
πρός τό μέρος όπου τήν εύρον' συχνάζω είς όλα 
τά θέατρα, εί; όλου; τού; δημοσίου; περιπάτους 
με τήν ελπίδα νά συναντήσω τήν αξιολάτρευτου 
ταύτην κυρίαν, ήν ή είκών παρουσιάζει, άλλά μέ
χρι σήμερον όλα·. αί ελπίδες μου άπέβησαν μά
ταια1. καί είμαι ό δυστυχέστρο; τών ανθρώπων. »

0 καλό; όλιβιέρος γνωρίζων καλώς τόν κύρι
όν του, δέν έτόλμησε νά τον άντικρούση κατά 
πρόσωπόν. ’Εφάνη λοιπόν ότι τον έλυπεϊτο' καί 
•άφοΰ έΟαύμ.ασε τήν ωραιότητα τής μυστικής 
εικόνας, ύπεσχέθη εί; τόν Φορλάγκου νά μετα- 
χειρισθή όλον τον ζήλον του καί τήν τέχνην του 
εί; τήν άνακάλυψιν τοϋ πρωτοτύπου.

Το πρώτον του βήμα ήτο νά έκμυστηρευθή 
όλα εί; τήν Κυρίαν Βερμόνδ. Εκρινεν ούτω διότι 
ένόμιζεν ότι δέν έπρ έδιδε τον κύριόν του άλλ.’ ύπηρέ 
τει τ’ αληθή του συμ.φέροντα, διότι τί; καλλίτερου 
τή; Κυρία; Βερμόνδ ήδύνατο ν ανακούφιση τήν 
καρδίαν καί νά Οεραπεύση τήν κεφαλήν τοΰ 
Φορλάγκαυ ; Οσον δυσάρεστο; καί άν ήτο ή

ροντο; υπηρέτου τοΰ έπρου,ήθευσε τά μέσα. 
Τήν επαύριον τό 

δωμάτιόν τοΰ κυρίου 
κινήσεως.
χαρήτε,
νά είπη;;

Φορλάγκου το μυστικόν έξ ού έξήρτητο ή ευτυχία
όλης τή; οίκογενείας άλλά πώς ν άπολαύση τήν
εμπιστοσύνην του; Νά τήν άπαιτήση, ΐσω; Οά τήν 
άπεμάκρυνε διά πάντα. Αλλά κατά τήν εικοσαετή
ηλικίαν μας, το μυστικόν τών παθών μα; είναι
εί; τήν άκραν τών χειλέων μα;, καί ό Φορλάγ- 
κος είχεν ανάγκην ένδς εμπιστευμένου. Οθεν άπό 
τινων ήμερών έσκέπτετο νά έμπιστευθή εί; τόν 
Ολιβιέρον τό μυστήριόν του. Τοΰ έδιτ.γήθη λοι- 

\ ~ tr r /μετά τίνος Ο’.σταγμ,ου, οτι ήξεραν τινα 
περίπατων εΐ; τά Ιίλύσια πεδία μετά τή; Κ. 
Βερμόνδ, τή; Αμαλία; καί τινων φίλων, παρε
τήρησεν έπί τή; χλόης πράγμα τι τό όποιον έ- 
λαμπεν έκ τών άκτίνων τοΰ ήλίου' « έπλησία- 
σα, ειπεν, εΐ; τό αντικείμενου τοΰτο δπερ ζωη- 
ρώς προσέβαλε τήν περιέργειαν μου καί εύ
ρον ώραιοτάτην μικρογραφικήν εικόνα. Δέν δύ
ναμαι, όλιβιέρε, νά σοί έκφράσω τήν έντύπωσιν 
ήν έπροξένησεν είς τήν καρδίαν μου η αγγε
λική αύτη μορφή. Εκρυψα ταχέως τον θησαυ
ρόν μου, καί έπιΟυμών νά τόν παρατηρήσω μό
νος άνευ μαρτύρων, έλησμόχησα τό παν. Εξ 
έκείνης τής στιγμής ή φαντασία μου είναι κα
τειλημμένη έκ τοΰ θείου τούτου πλάσματος, όσον

τοιαύτη άνακάλυψις, τό πρώτον κίνημά της ήτο 
νά γελάση άπλήστως. « Πώς ! άνέκραξεν, ό έγ- 
γονός μου ερωτευμένος μέ μίαν εικόνα; ϊδέτε 
έάν ήμεΐς οί γέροντες δέν έχωμεν δίκαιον νά γε- 
λώμεν διά τά; ανοησία; τή; νεότητας. Αλλ εί- 
πέ μου, όλιβιέρε, ή είκών αΰτη είναι τούλά
χιστον 6>ραία ;—ΙΙραία, Κυρία ; φεΰ ! είναι πολύ 
ωραία! '

Ποτέ δέν άπήντησα θελκτικωτέραν φυσιογνω
μίαν. II δεσποσύνη Αμαλία πλησιάζει ΐσω; άλλ’ 
εντούτοις.......... » Ενώ έλεγε ταΰτα διεκόπη διό
τι ή Αμαλία, ήτις είχεν είσέλΟει άπό τινων στιγ
μών είς τήν αίθουσαν χωρίς νά παρατηρητή καί 
είχεν ακούσει όλα χωρίς νά είπη τίποτε, δέν ήδυ
νήθη νά κρατήσ-ΐ) έπί πλέον τά δάκρυά της. II 
Κ. Βερμόνδ δέν είχε πλέον καί αύτή επιθυμίαν 
νά γελάση καί προσεπάθησε κατ’ άρχάς νά πα
ρηγόρηση τήν αξιέραστου ορφανήν δι’ όλων τών 
έπιχηρημάτων τά όποια εύκόλως δύναται τι; νά 
μαντεύσγ,' μετά ταΰτα δ’ έσκέφθη νά πολεμήση 
σπουδαίως τό αλλόκοτου πάθος τό όποιον έτά- 
ραττε τήν κεφαλήν τοΰ έγγονοΰ της, καί πρώ
τον έργον εί; τοΰτο ένόμισε, τό νά κατορθώση 
νά ίδη τήν όλεθρίαν ταύτην εικόνα. Επεφόρτισε 
λοιπόν τόν όλιβιέρον νά τήν άποσπάση διά τι- 
να; στιγμάς έκ -ών χειρών τοΰ Φορλάγκου. Η 
έπιχείρησι; ήτο δύσκολος άλλ’ ό ζήλος τοΰ γέ-

πρωί άπήλθεν ούτος εί; τό 
του μέ ύφος ζωηρά; συγ- 

. « Αχ! Κύριε, τί καλά νέα σάς φέρω .' 
κύριε, χαρήτε.— Τί λοιπόν; τί θέλει; 
άνεκάλυψε; τό πρωτότυπόν ;.............—

Μάλιστα κύριε γνωρίζω.............. το πρωτότυπον.
ΕγέρΟητε, ταχέως έγέρθητε.» Ο Φορλάγκος έπή- 
δησε τή; κλίνη; του.— « Λέγε, είπε, λέγε αγα
πητέ όλιβιέρε, άποθνήσκω άπό ανυπομονησί
αν.— Περιμένετε μίαν στιγμήν. Επιάσθηκε ή 
αναπνοή αου..........— Αέν δύναμαι πλέον............
—Ετρεχαν δρομαίω; άπό......... ·—Θά μέ κάμη; ν’
άποθάνω..........— Τήν είδον έπί· μεγαλοπρεπούς
άμάξης συρομένη; υπό τεσσάρων ίππων' ήκολού- 
θησα τήν άμαξαν μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν 
είσήλθεν εί; μεγαλοπρεπές μέγαρον. Αχ! Κύριε, 
τί ώραίαν νέαν αγαπάτε ! τί άνάστημα ! τί μορ
φή ! άκόμη είμαι θαμβωμένος. Είναι ξανθή, έχει 
δέ οφθαλμούς.......... τού; ώραιοτέρους τοΰ κό-
σαου.— όποιαν εύχαρίστησιν μοί προξενείς ! ά
νέκραξεν ό Φορλάγκος, εί; τήν παραφοράν τή; 
χαρά; του. Πώς ονομάζεται ;— ύνομάζεται δε
σποσύνη ..........δεσποσύνη ... . δέ........... δέ .....
ί’ομανβίλλη. Μάλι στα, είμαι σχεδόν βέβαιο; . .. 
— Πώς ! δέν έχεις έντελή βεβαιότητα ; — όχι, 
Κύριε, καί τοΰτο είναι ίδικόν σα; λάθος.—Πώς ;— 
Εάν μοί ένεπιστεύεσθε τήν εικόνα, θά -ήν παοέ- 
βαλον μέ το πρωτότυπον. — Εγώ νά σοί έμπι- 
στευθώ τοΰτον τον θησαυρόν! — Ε ! οχι, οχι, 
κρατήσατέ την, Κύριε, έάν φοβήσθε μήπως χαθή 
εί; τά; χεΐρά; μου.—Εξέτασέ την πολύ ποοσεκτι- 
κώς, τοΰτο σοί αρκεί, καί Οά ένθυμηθή,ς.......... —
Εγώ, νά ένθυμηθώ! Λ ! Κύριε ποτέ δέν είχον 
μνημονικόν' λησμονώ συχνάκ·.; καί αύτό το Ο
νομά μου.— Ε καλά ! μάθε λοιπόν έκ στήθους 

υπαγορεύσω.— Αδύνατον.— Α; δο- 
Τότε ό Φορλάγκο; εκθέτει λεπτο- 

, καί ό κα- 
τρό; λέξιν 

ωπον υψηλόν, 
•έπτης'

ρα 
πληρης 

καί εύαισθησίας' ωραία μικρά μύτη 
ανασηκωμένη' χείλη χρώματος ρόδου' μικρό; τι; 
λακκίσκο; εί; έκάστην παρειάν' σιαγών στρογγυ
λότατη μί λακκίσκον εις τό μέσον.— ΐδού λοιπόν 

έκ θαύματος, είπεν ό Φορλάγκος, επαναλαμ

βάνει; πολύ καλά τό μάθημά σου.— Μάλιστα, 
Κύριε, άπεκρίθη ό όλιβιέρο;' έχω περισσοτέραν 
μνήμην άφ ό,τι ένόμιζον. Α; ίδωμεν, θέλω νά έ- 
παναλάβω μόνος, ότι έπανελάμβανον μεθ’ ύ
μών. Πραγματικώ;, ό Ολιβιέρος ήρχισε νά έπα- 
ναλαμβάνη, άλλ’ είτε άπό διαβολιάν είτε άπό 
απροσεξίαν έσύγχισε όλα τά χαρακτηριστικά' οί 
έφθαλμοί έγειναν κυανοί, 
τό μέτωπον υψηλόν ώς 
ώς καθρέπτης.
μέ λακκίσκον πλήρη;
0

θίΐ
λάθο
Γ2·

I

ά μαλλίά καστανά, 
αλάβαστρον καί λευκόν 

Π σιαγών κυρτή πρό; τά άνω 
πνεύματος καί εύαισθησίας. 

Φορλάγκο; έγεινε μανιώδη,' άλλ’ ό όλιβιέρος
παρετήρτ.σε πολύ φρονίμω; ότι δέν τόν βοη- 

ή μνήμη. « Ανευ τής εικόνας, είπε, θά κάμω 
ι, καί δέν Οά έχητε είς τί νά στηριχθή- 

» ό Φορλάγκος ένδίδει έπί τέλους, άν καί με
τά λύπης είς δικαιολογήματα απερ δέν δύναται
ν’ άποδοκιμάση. Παραδίδει λοιπόν τήν προσφιλή 
του εικόνα εΐ; τά; χεΐρας τοΰ όλιβιέρου, δστις 
τώ ύπεσχέθη νά τήν έπαναφέρη μετ’ ολίγον μέ 
ευχάριστα νέα.

Τό αύτό εσπέρας, ό όλιβιέρος πιστός εις τήν ύ- 
πόσχεσίν του, άνήγγειλευ είς τον κύριόν του, ότι 
άντ ιπλων τήν εικόνα τκ; τό πρωτότυπον 

ότι δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία. Τώ έδιη- 
πώ; )ΐά τού μέσου μιας θεραπαινίδας, ήν 

f-ii άλλοτε, κατόρθωσε νά φθά 
._σπο·τΰντ.ς ϊ*ομα· βίλλη;· 

εικόνα

ο,τι Οά σοί 
κιμάσωμεν. 
μερώς όλα τά θέλγητρα τή; εικόνας, 
λός Ολιβιέρος επαναλαμβάνει λέξιν π 
τό μάθημά του ώς μαθητής. Μ 
λευκόν ώς αλάβαστρον καί λείαν ώς καΟρέπ 
οφρΰς μελαναί καί λίαν κυρτά? τά ώραιό 
μαλλιά τοΰ κόσμου' οφθαλμοί μέλανες, 
πνεύματος

εύρεν 
γήθη 
είχε γνωρίτ;·. άλλοτε, κατόρθωσε νά φθά-πλη
σίον τής ..σποτόνη; ί’ομα-βίλλη;' περιεγραψε 
τήν ωραιοτά-ην εικόνα τή; όσον συμπαθητική;, 
τόσον δυστυχούς καί ωραία; συγχρόνως -άνιδος 
ταύτη;' προσέθηκεν ότι έξ-.ρτάται ύφ’ έ»ός επι
τρόπου ανθρώπου λίαν σκληρού, άπανθρώπου, 
λοτύπου, 
το; όνομά:
λώς είκουίζει τόν χαρακτήρά του. Θέλει δέ νά υυμ- 
φευθή τήν προστατευομένην του, καί διά νά τό 
επιτυχή τήν κρατεί πάντοτε είς έντελή μοναξίαν 
κα1. τήν μεταχειρίζεται μέ τόσην βαρβαρότητα, 
ώστε βεβαίως θ’ άπυθάνη άπό τήν λύπην της. Ενώ 
διηγείτο ταΰτα, ό Φορλάγκο; έκλαιευ, έχαίρετο 
έθύμωνεν ; ό όλιβιέρος έξηκολούθησε καί διηγήθη 
πώς διά τή; έπιδεξιότητο; τή; νέα; θεραπαινίδα; 
εφθασε πλησίον τοΰ βρωμερού τούτου Φοβερού, 
πώς κατόρθωσε νά κερδίση τήν έμπιστοσύνην τοΰ 
άσπλάγχυου τούτου ανθρώπου, κολακεύων το κύ
ριον πάθο; του, τήν ζηλοτυπίαν. « Τώ έδωκα νά 
έννοήσγ., προσέθηκεν ό όλιβιέρος, ότι ή συνοικία 
τών Παρισίων εις ήν κατοικεί είναι πολύ θορυβώ
δης καί διαβατική, καί θά ήτο συμφερώτερον εΐ;

2

ζη- 
καί καθ όλα φρικτοΰ. ό επίτροπο; ού- 

•ίζεται Φοβερός, όνομα τό όποιον έντε-
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«ύτδν νά μετοικήση είς ττ,ν οδόν μας ήτις δύνα
ται νά όνομασθή αληθώς έρημία. 0 ζηλότυπος μας 
επεσεν είς τά δίχτυα εύκολώτερα άφ’ δσον έφαν- 
ταζόμην, καί πράγμα άπίστευτον, μ.’ άφήκε πα
ρευθύς καί ήλθε να ένοικιάση ττ,ν οικίαν ταύττ,ν 
τής όποιας τά παράθυρα βλέπουν είς ττ,ν αύλήν 
μας καί ήτις χάρις τω θεώ ευρίσκετο κενή.— Τί 
άκούω ! άνέκραςεν δ Φορλάγκο: μετά μεγάλης χα
ράς. Θεέ μου Οά έλθη νά κατοίκηση πλησίον μου ! 

Οά δύναμαι νά τήν βλέπω, νά τήν ακούω, νά 
τής ομιλώ, νά τής δμ-νύω αιώνιον έρωτα;— Μά
λιστα, Κύριε, βλέπετε δτι δέν σάς υπηρετώ ημι- 
τελώς. » ό Φορλάγκος τον ένηγκαλίσΟη και τοϋ 
είπε μετά παραφοράς. « Δέν σέ θεωρώ πλέον ώς 
υπηρέτην, Ολιβιέρε. Απδ ταύτης τής στιγμής 
είσαι φίλος μου.—Μάλιστα, Κύριε, φίλος σας, εί
πεν δ Ολιβιέρος, άλλά συγχωρήσατε μοι νά εξα
κολουθήσω τήν διήγησίν μου’ δέν γνωρίζετε α
κόμη όλην τήν ευτυχίαν σας. Η ερωμένη σας σας 
αγαπά πλέον ίσως άφ δσον σεϊς τήν άγαπάτε.— 
Λ1' αγαπά ! πώς γίνεται! έκείνη δέν μέ είδε πο
τέ.— Συγχωρήσατέ μοι, σάς είδε ημέραν τινα είς 
τά Ηλύσια πεδία, καί έκ τής πρώτης στιγμής 
ήσθάνθη διά σάς πάθος τδ όποιον δέν θά έξαλει- 
φθή ποτέ.—Είναι δυνατόν ;— Λύτη άπεσύρθη μέ 
καρδίαν άπηλπισμένην, διότι σεϊς ούτε καν τήν 
παρετηρήσατε. —ό άθλιος έγώ ! ποΰ λοιπδν εί
χον τούς οφθαλμούς μ.ου.— Αλλ’ έκείνη περιπα
τούσα και διαβαίνουσα μάλις-α πολύ πλησίον σας 
άφησεν επίτηδες νά πέση ή είκών της.. . .— Επί
τηδες '— Μέ τήν ελπίδα δτι ήθελε παραττ.ρηθή 
υφ’ υμών καί οτι ήθέλατε προσπαθήσει νά τήν 
έλευθερώσητε έκ τοΰ ζυγού δστις τήν καταδυνα
στεύει, έάν τώ όν’-ι τά κάλλη της έκαμνον έντύ- 
πωσίν τινα είς τήν καρδίαν σας.— Εντύπωσίν 
τινα! είναι χαραγμένα διά τρόπου ανεξάλειπτου.— 
Κπί τέλους, Κύριε, μετά δύο ώρών απουσίαν έ- 
πανήλθεν δ προστάτης' ένοικίασεν όριστικώς τήν 
οικίαν, καί άνήγγειλεν ένώπιον μ.ου είς τήν ερω
μένην σας δτι τήν έπαύριον θ’ άλλάξη κατοικίαν. 
Ούτω λοιπδν έχετε υπομονήν μέχρι τής αΰριον καί 
βεβαιωθήτε δτι δέν θά άμελήσω τίποτε διά ν ασ
φαλίσω τήν επιτυχίαν όλων τών σχεδίων σας.» 
Νέος εικοσαετής νά μετριάση τήν ανυπομονησίαν 
του, δτε παρασυρόμενος ύπδ μεγάλου πάθους, 
νομίζει πλησιάζουσαν τήν στιγμήν τής ευτυχίας 
του ! « —Καλέ ’ολιβιέρε, η συμβουλή αΰτη είναι 
εέκολωτέρα νά τήν δώση τις ή νά τήν άκολουθή- 
στ. φαίνεσαι δτι δέν είσαι ερωτευμένος, ‘θ Φορ

λάγκος περιέρχεται έκατοντάκις έξωθεν τής οι
κίας ήτις θά περίκλειση τδ άντικείμενον τών ε
πιθυμιών του’ έξετάζει μετ’ άκριβοϋς προσοχής 
τά παράθυρα καί σκέπτεται διά τίνων μέσων ν’ 
άπατήση τήν έπαγρύπνησιν τοΰ άποτροπαίου 
τούτου κερβέρου. Διέρχεται τήν νύκτα, έν ζωη- 
ροτάτη άνησυχία, καί παραδίδεται είς τά ονειρο
πολήματα φαντασίας εξημμένης ύπδ τής έλπί- 
δος τής επιτυχίας καί τών εμποδίων τά όποια 
προβλέπει' άλλοτε κλαίει διά τήν τύχην τής δυ
στυχούς ταύτης νεάνιδος, ήτις 'στολισμένη μ’ ο- 
λας τάς χάριτας καί κατά συνέπειαν μ.’ βλτ.ς 
τάς άρετάς ε'ναι παραδεδομένη είς τάς καταδρο
μής βαρβάρου έπιτρόπου’ άλλοτε μειδιά στοχα- 
ζόμενο; δτι αύτδς Οά ήναι δ έλευθερωτής της 
διότι ή μόνη πρόθεσί-, του είναι νά τήν έλευθε- 
ρώση. Εσύναξε λοιπόν δ,τι κατεϊχεν εις μετρητά, 
δηλ. εκατόν περίπου λουδοβίκια, τά όποια ή Κ. 
Βερμδν τω είχε δώσει τήν προτεραίαν. Μέ τδ 
ποσδν τοΰτο τά πάντα ένόμιζεν δτι ήδύνατο νά 
κατορθώση. (άκολουθεϊ)

Α< ~£ος τή: Άγιας

Γής 7:y;.7.£>a! σταυεσοοίίαι.

(Σννΐχιια ί'δΐ φυλίάδ. 24.)

ό Βαϊμ.οΰνδος προύχώρει διά τής Μακεδονίας 
πολέμων τούς άνθισταμένους είς τήν πορείαν του 
καί άκροώμενος εναλλάξ τούς πρέσβεις τού Λλεςί- 
ου.’Γέλος έλαβε τήν πρόσκλησιν τοϋ αύτοκράτορος 
τοΰ νά όδηγήστ, τον στρατόν του είς τήνΚωνς-αν- 
τινούπολιν,καίοΰτω μετ ού πολύ ό Αλέξιος έδέχε- 
το τδν Βαϊμοϋνδον έν τή πρωτευούση τής βυζαν
τινής αυτοκρατορίας μετά μεγάλης πομπής. Ο; 
δύω ούτοι ήγεμόνες συνέχαρησαν άλλήλους διά 
τάς κατ’ άλλήλων νικάς των, διότι άμφότεροι ή
σαν έπ’ ίσης επιτήδειοι εις τήν τέχνην τοϋ άπα- 
τάν. 11 Κομνηνη Αννα περιγράφει Λεπτομερώς 
τδν άνδρα τοΰτον τδν όποιον ό Λλέειος εφοβεϊτο 
πλειότερον πάντων τών λοιπών σταυροφόρων, ίδού 
τίνι τρόπω διαγράφει ή θυγάτηρ τοΰ αύτοκράτορος 
έκείνου τήν εικόνα τού Βαϊαούνδου.» ΙΙν δέ τοιοΰτος 
ό άνήρ, οιος, ώς βραχεί μέν ειπεϊν, ούδείς κατ’ έ
κεϊνον ώφθη έν τή τών Ρωμαίων γή, ούτε βάρβα
ρός ούτε Ελλ.ην. Θάμβος γάρ ήν οφθαλμών δρώ
μενος καί φημιζόμενος έκπληξις. Κατά μέρος 
δέ ύπογράύαι τδ τοΰ βαρβάρου είδος, τοιώς δε.

ΑΙακοδς ήν τήν άναδρομήν τοΰ σώματος, ώστε 
είς πήχυν ενα μικρού τούς μακροτάτους υπερε- 
λαύνειν" τήν γαστέρα συνεσταλμένος καί τούς 
λαγόνας, καί τούς ώμους εύρύς, καί τά στέρνα 
πλατύς, καί τούς βραχίονας κρατερδς, καί τήν ό
λην εξιν τοϋ σώματος ούτε περιεπτυσμένος, ούτε 
περιβριθόμενος ταΐς σαρξίν, άλλ’ ώς άριστα κε- 
κραμένος, καί οίον ειπεϊν κατά τον Πολυκλε'τειον 
κανόνα ένηρμοσμένος’ τάς χεϊρας αδρός, καί τών 
ποδών τάς βάσεις στερρδς, καί τον αυχένα καί τά 
μετάφρενα εύπαγής. ϊ’ποκεκυφώς δέ μετρίως τώ 
ακριβώς αύτδν περιεργαζομένω έφαίνετο, ού τών 
νωτιαίων σπονδύλων τι πεπονθότων τής ράχεως, 
άλλ’ ούτω μετρίως έκ γενετής ώς έοικε τήν διά- 
πλασιν έσχηκε. Τδ χρώμα καί τδ άλλο μέν σώμα 
λευκότατου, τδ δέ πρόσωπον μετά τοϋ λευκού 
έπυρσοϋτο’ καί ή κόμ.η υπόξανθος, άλλ θύμε 
νοΰν μέχρι τών μεταφρένων αίωρουμένη κατά 
τούς άλλους βαρβάρους- ού γάρ έτριχομάνει ο 
άνήρ, άλλά κουρίας ήν μέχρι τών ώτων. Τδ δέ 
γένειον είτε πυρσόν, είτε άλλο τι χρώμα είχεν, 
ούκ εχω λέγειν’ δ ξυρδς γάρ επεξήλθεν αύτδ καί 
τιτάνου παντός ακριβέστερου. Εδόκει δ ούν είναι 
καί τούτο πυρσόν. Τδ βλέμμα γλαυκόν καί άμα 
θυμόν καί έμβρίθειαν υποσημαϊνον’ καί η ρίς αύ
τώ καί ό μυκτήρ ελεύθερον έπνει τδν αέρα, συνη
γορεί δέ τώ μυκτήρ; διά τών στέρνων, καί διά 
τοϋ μ.υκτήρος τή τών στέρνων εύρύτη.τι’ ή γάρ 
φύσις διεξόδους έδεδώκει διά τών ρινών τοϋ άπδ 
τής καρδίας παφλάζοντος πνεύματος. 11δύ δέ τ. 
καί ένεφαίνετο τώ άνδρί τούτω, ά'λά τοϊς άπαν- 
ταχόθεν φοβεροϊς υπεθραύετο. Ολος γάρ δι όλου 
τοϋ σώματος αμείλικτος ήν καί θηριώδης ό άν
θρωπος, άπδ τοϋ μεγέθους, άπδ τοϋ βλέμματος. 
Δοκεϊ μοι καί ό γέλως αύτοΰ τοϊς άλλοις έμ- 
βρίμημα ήν. Ούτως είχε ψυχής τε καί σώματος, 
ώς καί τδν θυμόν έν τούτω κορύσσεσθαι καί τδν 
έρωτα, καί άμφοτέρους όράν πρδς πόλεμον. Τδ 
όέ φρόνημα αύτώ παντοδαπδν καί πανοΰργον, 
καί πρδς άπαντα λαβήν διαδιδράσκον’ αί γάρ 
όμιλίαι τούτω ακριβείς, καί τάς αποκρίσεις έδί- 
δου πανταχόθεν άπεριδράκτους ».

Μετά τήν περιγραφήν τής είκόνος ταύτης, ήν 
χάριν τής φιλολογικής περιεργείας τοϋ άγνώστου 
παρεθέσαμεν ένταΰθα, καί ήτις είναι αριστοτέ
χνου χειρδς έργον,ή Κομνηνή Αννα επιλέγει" «καί 
τοιοΰτος ών και τοσούτος, μόνω τώ αύτοκράτορι 
άλώσιμος ήν, καί τύχη καί λόγοις καί τοϊς άλ- 
λοις τοϊς άπδ φύσεως πλεονεκτήμασιν. »

Ακολούθως ό Αλέξιος ύπεσχέθη τώ Βαϊυ.όν- 
δω άπεράντους γαίας, ό δέ πρίγκηψ τού Ταράν- 
του όιρκίσθη νά διαμένη ό πιστότερος τών υπη
κόων τού αύτοκράτορος. Επίσης ό κόμης <1>λαν- 
δρίας, Ροβέρτος, ό δούξ Δ'ορμανδίας, καί ό Στέ
φανος κόμης Βλοά, προσέφερον, άμα έφθανον εις 
Κωνσταντινούπολιν, τδν σεβασμόν των τώ αύ- 
τοκράτορι, καί έλάμβανον, ώς οί λοιποί, τήν αν
τιμισθίαν τής υποταγής τωλ. Μόνος ό Ραϊμοΰνδος, 
κόμης τής Τολώζης, οστις εεθασε καί τελευ
ταίος, άπήντησε κατά πρώτον είς τούς πρέσβεις 
τοϋ Αλεςίου, ότι δέν ήλθεν εΐ; τήν Ανατολ.ήν νά 
ζητήση κύριον, καί ήπείλησε μάλιστα νά κα- 
ταστρεψη καί αύτήν τήν Κων σταντινούπολιν. ό 
αύτοκράτωρ ήναγκάσθη όθεν νά ταπεινωθή άπέ“ 
ναντι τής άλαζονίας τοϋ Ραϊμούνδου καί τών Προ- 
βενσανών του, ή δέ πολιτική αΰτη, ήν άείποτε 
σταθερώς ήκολούθησε, δέν “έμεινεν άτελεσφόρητος.

Εν μιγ. τών τελετών, καθ’ήν ό Αλέξιος άπεξε- 
δέχετο τά σεβάσματα πλειστών Γάλλων ήγεμ.ό- 
νων, είς κόμη; Ροβέρτος τών Παρισίων έκάθισεν 
υπερηφάνως είς τδν σκίμποδα τού βασιλέως. Τού. 
το έθεωρεϊτο ώς προ σβολή κατά τής αύτοκρατο- 
ρικής έςουσίας, διό καί ή Κομνηνή Αννα ένόμισεν 
άναγκαϊον νά μεταδώση είς τούς μεταγενεστέ
ρους τδν γινόμενον διάλογον κατά τήν περίπτωσιν 
ταύτην.«0 δέ βασιλεύς,λέγει ή προμνησθεϊσαΑννα, 
ήνείχετο τούτου μηδέν τι φθεγξάμενος, πάλαι τήν 
άγέροιχον τώνΛατίνων φύσιν είδώς.Προσελθών δέί 
κόμης Βαλδουΐνος καί άψάμενος αύτού τής χειρδς 
ήγειρεν έκεϊθεν, καί πολλά καταμεμψάμενος, έφη. 
— Ούκ έξήν σοι τοιοϋτον ένταΰθα ποιήσαι, δου
λείαν τώ βασιλεϊ καί ταύτα υποσχομένςο. Ούδ; 
γάρ έθιμ.ον τοϊς βασιλεΰσι Ρωμαίων συνέδρους έ- 
χειν τούς ύπ αύτδν, δούλους δέ δμότας τής αύ
τοΰ βασιλείας γεγονότα;, χρή καί τά εθη τή: 
χώρας τηρεϊν'—ό δέ πρδς μέν τον Βαλδουϊνον έ- 
φθέγξατο ούδέν, δριμύτερον δέ ένατενίσας τώ 
βασιλεϊ πρδς έαυτδν τή οικεία διαλέκτω λόγους 
τινά; άπεφθέγξατο λέγων’ — ΐδέ ποιος χωρίτη: 
κάθηται μόνος! παρισταμένων αύτώ τών τοιού- 
των ήγεμόνων.—Ούδ ή κίνησι; τών χειλέων τοΰ 
Λατίνου τον βασιλέα διέλαθε' καλέσας δέ ένα 
τών τήν χριστιανικήν διάλεκτον μεθερμηνευόν- 
των, ήρώτα περί τών λεχθέντων. Ακούσας δέ τά 
παρ’ αύτοΰ ρηθέντα, ούδέν μέν τέως πρδς τδν Λα
τίνον είρήκει έτήρει δέ όμως τδν λόγον παρ’ έ- 
αυτώ. Συντασσομένων δέ τώ βασιλεϊ πάντων, με- 
τεκαλεϊτο τόν ύψηλόφρονα Λατίνον έκεϊνον καί
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άναιδή, καί έπυνθάνετο τίς τε έστι καί δθεν ώρμη- , 
ται καί έκ ποίου γένους.—ό δέ, Φράγκο; μέν ειμι 
καθαρός, έφη, τών ευγενιών' Sv δέ έπίσταμαι οτι 
έν τριόδω τής χώρας δθεν αύτός ώρμημαι, τέμε
νος έστι πάλαι οίκοδομηθέν, έν ώ πά; ο προθυ- 
μούμενος μόνος πρδς μόνην μάχην άνζδύσζσθαι 

είς μονομάχου τάξιν έαυτδν καταστήσα; προσερ- 
χόμενος βοήθειαν μέν τήν τοΰ θείου έκείθεν αι- 
τείται, βραδύνει δέ τδν κατ’αύτοΰ τολμήσαντα 
άπεκδεχόμενος’ καθ’ ήν τρίοδον έχρόνισα και αύ
τός σχολάζων καί ζητών τδν μ 
σόμενον, ό δέ τοΰτο τολμήσω·/, ο 
τα ό βασιλεύς άκηκοώς, έφη'—Εί

,ετ έμοΰ μαχη- 
,ύδαμοΰ.—Ταΰ- 

ιόλεμον τότε 

ζητών ούχ εύρες, πάρεστί σοι καιρό; ο πολλών 
σε πολέμων έμπλήσων. Παρεγγυώμαι δέ σοι, 

μ,ήτε προς ούραγίαν μήτε προς λοχαγιαν ίστα- 
σθαι φάλαγγας, άλλά τδ μέσον έχει·/ τών ήμιλο- 
χιτών" επιστήμην γάρ τής μεθόδου τών πολέμων 
Τούρκων έκ μακροΰ έσχηκα. » Εκ τών ολίγων 
τούτων βλέπει έκζστος μεθ’ όπόσης έπιττ.δειό- 
τητος άπέφευγεν ό Αλέξιο; τάς προκλήσεις τών 
«γερώχων εκείνων ιπποτών, οϊτινες επι τέλους 

ί, τάς θωπείας 
αυτός δέ ό Βαίμοΰνδο; συνεκινήθη πλεί- 
τής έλευθεριότητος τοϋ Αλεξίου, ίδών 
τ.νά τών ανακτόρων πεπληρωμένην χρυ- 

ίκ τής πληθύοςτών οποίων/εηδέ /5α-

τας 
ποτών, οΐτν/ες 

δέν ήδυνήθησαν ν’ άντιστώσιν εί: 

του. Καί : 
στον έκ ι 
αίθουσαν ■ 
σών σκευί 
tiifar Mran9a! rim τώ π.Ιθι·. τυι'τω·· σομηο- 
Λ(ζο/ΐ’>·';/, ί/.τ^χ,νχ.'^ άνέκρα εν. I ι τοσζΰτζ 
μοι προσήν χρήματα, πολλών άν χωρών κύριος 
πάλαι έγεγόνειν αυτός.—0 Αλέξιος μ- θών τοΰτο, 
άπέ^ειλί πρδς αύτδν τδ χρυσίου,άλλ ού - .- ζτ άρ- 
χά; μέν η ινήθη νάύεχθή τδ ύώρον,επει' ·; ό. ο βα
σιλεύς έπέμενε λέγων τδ κοινόν' « Κακόν πράγμα 
πέος τον ίδιον έπζνέρχεσθαι αύθέντην », έδέχθη 
μετά χαρά; αυτό. Ακολούθως 
και τήν θέσιν τοΰ μεγάλου 
Χλέξιος έτόλμησε νά τώ τήν άρνηθή.

Π δεξιότης δ’ αύτη τοΰ Αλεξίου ούχί μόνον 
μάλαξε τους σταυροφόρους ήγεμόνας, 
τώρθωσε νά έγειρη μεταξύ αύτών 
πωοελ,ή είς τά σχέδιά του. Διό ή 
τιιβή έν τή πρωτευούση εκείνη 
ποβή έπι'ζημία εί; τδν στρατόν, 
πζντες σχεδδν ήρχισαν νά διαφθείρωντζι εκ 
κακών τής παρακμαζούση; 
νά λησμονώσι πάντε 
μόνος δέ ό Τανκοέδη- 
τοΰ Βυζαντίου θέλγητρα, ό στρατηγός ούτος ώ-

ό δώρον,έπε·
•·ων τδ κοινόν' « Κακόν τ* 

”,
έζήτησε μαλιστα

Δον.εστίκου, άλλ " 
’ ?■·

άλλά κχ 
ζηλοτυ 

περαιτέρ· 
έκινδύνευε ν
Οί ίππόται

κτειρε τήν ασθένειαν τών 
διδ παραλαβών τους ίδιους στρα 
γους τινάς ίππότας, άνεχώρησε πρ· 
σταντινουπόλεω; χωρίς νά δώση όρκον 
τδν αύτοκράτορα. Τέλος ό Γοδεφρεϊδο 
τών 
τοΰ 
βασιν τοΰ Βοσπόρου, καί ούτω, άκολουθησάντων 
και τών λοιπών το "νσ-ζδ»,ν«ίά — n,> ,ι?—έβν ■/■—ύ- 
ό στρατός τών στ 
Ασίας.

Καθ’ ·?,ν στιγμήν οί σταυροφόροι έθεταν τον 
πόδζ εί; τά παράλια τής· μικρά; Ασία:, οι Τούρ
κοι Σΐλτζουκίδαι, οί βαρβαρώτεροι καί θηριωδέ
στεροι τών λοιπών, κατείχαν τδ εσωτερικόν τοΰ 
μέρους τούτου τής γής, 5 δέ αρχηγός αύτών Δα
βίδ, ό έπικαλούμενος Κιλίτζ Αρσλάν (σπάθη τοΰ 
λέοντος), έδέσποζεν είς τήν άπδ τοΰ Εύφράτου καί 
όρόντου μέχρι Νίκαια; έκτεινομένην χώραν. Εις 
τήν φωνήν τοΰ άρχηγοΰ τούτου οί τολμηρότεροι 
καί φανατικώτεροι τοΰ Κορανίου οπαδοί προσέ- 
δραμ.ον όπως άντιστώσιν εις τάς χριστιανικά; έκεί
νας στρατιάς- ή Εύρώπη δ έμελλε καί πάλιν νά 
μετρήση τάς δυνάμεις τη; πρδς τάς δυνάμεις τής 
Ασίας, ώ; άλλοτε έπί Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος. 
Ως κονίστρα τής πρώτης ταύτης πάλης τών Χρι
στιανών καί Μουσουλμάνων έξελέχθη ή Νίκαια, 
πόλις τεραστίως οχυρά, έντδς τής οποίας ό Σουλ
τάνος είχεν έγκλείσει τήν οικογένειαν καί άπαν- 
τας τούς θησαυρούς του. Οί σταυροφόροι άναχω- 
ρήσαντες άπδ τής Καογηδόνος έφθασαν μετ’ ο ύ 

πολύ είς 
ψζνα έκ

— —- 
καί απόκρημνων οδών έφθασαν μετά τινας ήμε
ρα; εις τάς πρδ τή; Νίκαια; πεδιάδας. Επί τών 
πεδιάδων εκείνων τή; Βιθυνία; ό λαμπρό; καί εύ
τακτος στρατός τών σταυροφόρων συγκείμενος ές 
εκατόν χιλιάδων ιππέων καί πολυαρίθμων πεζών, 
περ’έχων τδ άνθεσμον τών πολεμιστών δεκαεννεα 
εύρωπαϊκών έθνών, έστησε τάς σκηνάς του, καί έν 
έλλείύει λίθων, ποίησες περίφραγμά του τά οστά, 
τών άνευ ταφή; μεινάντων πριότων σταυροφόρων, 
ήτοιν.άζετο εί; τακτικήν τή; Νικαία; πολιορκίαν.

Τελευταίο; είχε φθάσει ό κόμη; τή; Τολωζη; 
καί τελευταίος έστηνε τάς σκηνάς του. Οπισθεν 
αύτοΰ δέκα χιλιάδες μουσουλμάνοι ιππείς, έκχυ- 
θέντες άπδ τών ορέων, διεσπάρησαν είς τήν πε
διάδα αί προύχώρησαν μέχρι τών σκηνών του.

συστρατιωτών του, 
.ώτας και σλί- 

'H πρώτος έκ Κων- 
πίστεω; είς 
■; καί τινες 

συνετότερων στρατηγών, έζήτησχν παρά 
αύτοκρζτο;ο; τά αναγκαία πλοία πρδς διά-

παράδειγμά του, μετέβη απας 
αυροφόρων εις τά παράλια τής

άπδ τής Καρχηδόνος έφθασαν με- 
ίς Ελενούπολιν, δπου εύραν ελεεινά τινα λ:

•οΰ στρατοΰ τοΰ Ερημίτου. Μετά ταΰτα 
διέβησαν τδν ποταμόν Δράκοντα καί διά σκαλιών 

> ' L
•ZSTCt ‘“'ΜΎ' 7*1/.-.”

Τ.'.ΙΊ 
.ω διχ- 

’ α
χ
ών 

έκείνης κοινωνία: καί 
,ς τδν σκοπόν τής ςχ'^Ό'ίαίν.;, 

>·,ς έν.ενεν αναίσθητος είς τά

Τότε συνήφθη μάχη μεταξύ τών στρατιωτών τοΰ 
-κόμ.ητος καί τή; προφυλακή; τοΰ έχθροΰ, άλλά 
μετ’ ού πολύ έτεροι πεντήκοντα χιλιάδες ιππείς 
μουσουλμάνοι, έχοντες έπί κεφαλή; τδν Σουλτά- 
νον τή; Νικαία;, ήλθαν εις έπικουρίαν τής προφυ
λακής των. Οί δύο στρατοί τότε 
μανιωδώ;' απανταχού αι περικεφαλαία·, και τά 
ξίφη καί αί λόγχαι άπέπεμπον τάς φρικώδει; μαρ- 
μαρυγά; των, καί δ κτύπος τών συγκρουομ.ένων 
όπλων άντ/,χει βαρύς είς μεγάλην άπόστασιν. Οι 
Τούρκοι έδειξαν μεγίστην άνδρίαν καί έπιτηδεί' - 
τητα περί τδ πολεμείν. Επιπτον ώς δαίμονες είς 
τά; τάξεις τών σταυροφόρων καί έφόνευον, είτα 
άπεσύροντο ώ; δαίμονες φονεύοντες καί 
πάλιν έφορμώντες. ’Αλλ’ δ Γοδεφρείδο 
φδς αύτοΰ Βαδουίνος, δ Ροβέρτος κόμη: 
δρίας, δ δούξ τή; Νορμανδίας, 3 Βοεμ.οΰνδ 
δ άνδρείος Τάνκρέδη; είσώρμων ά· 

σω τοΰ έχθροΰ φέροντες

ει:

συνεπλάκησαν χωρών πρδς τήν Παλαιστίνην.

άλιν, καί 
,, ό άδελ- 
τής Φλαν- 

καί 
■όητοι έν μέ- 

άπανταχοΰ τδν θάνατον 
Τέλος δ εχθρός προ: τδ εσπέρας ηττηθείς έφυγεν 
εις τά όρη, έγκαταλείύζς τέσσαρας χιλιάδα; νε
κρού; εί; τό πεδίον τής μάχης. Οϊ σταυροφόροι ά- 
πώλεσαν δύο χιλιάδα; άνδρα;, άλλ’ ή νίκη έμεινεν 
είς αύτούς. Μεθυσθέντες τότε έκ τής χαράς των 
άπέταμον δισχιλίων νεκρών τάς ζ.εφαλάς, καί τ - 
μ.έν χιλίας έξεσφενδόνισαν έντδς τής πόλεως π: ; 
έκδειμάτωσιν τοΰ έχθροΰ, τάς δέ έτέρας χιλί; 
άπέστειλαν δώρον τώ αύτοκράτορι.

Μετά τήν μάχην ταύτην ή πολιορκία ·, έ :το 
στενωτερα, καί οί πολιορκούμενοι ήρχισι.ν ,άά- 
ποθαρρυνωντζι ότε μ.αλιστα είδον σκεπασμένη·; 
την λίμνην, άπδ τή; οποία; έλάμβανον τά; τρο· ά; 
των, με πολεμικά πλοία, τά όποια λκβόντε; οί 
σταυροφόροι παρά τοΰ αύτοκράτορο; μετέφερον εί; 
τήν λίμνην έκείνην διά ξηρά; έπί αμαξών,άπώλεσαν 
άπάσζ; τάς έλπίδα; των. Αλλ ένώ οί πολιορκοΰν- 
τες είχον αρχίσει τήν έφοδον καί διά τής έλεπό- 
λεως είχον κάμει ήδη μέγα ρήγμα εις τά τείχη 
καί έθεώρουν βεβαΐαν τήν εί; αύτού; παράδοσιν 
τή; πόλεως, οί πολιορκούμενοι, ένδόσζντες εί; τάς 
προτροπάς και υποσχέσεις τοΰ άπεσταλμένου τοΰ 
αύτοκράτορο; Βουτουμίτου, παρέδωκαν είς εκείνον 
το φρούριον. Οί σταυρ φόροι ίδόντες παρ’ έλπίδα 
τήν αύτοκρατορικήν σημαίαν κυμαινομένην έπί 
τών έπάλξεων τής Νικαία;, (δργίσθησαν καθ’ υ
περβολήν, ή ελευθεριότη; όμως τοΰ αύτοκράτορο: 
κατεπράΰνε τήν οργήν των. Η δεξιότης μάλιστα 
τοΰ Αλεςίου έπεισε καί αύτόν τόν άγέρωχον 
Τανκρέδην νά δώση τον αείποτε ζητούμενο·/ ορ-

μένει

έξε-

κον, όστις όμως δίδουν αύτδν ύπεσχέθη νά μείνη 
πιστός εις τον αύτοκράτορα ένόσω καί ούτος 
πιστός είς τούς σταυροφόρου:.

Μετά τινα άνάπαυλκν παρά τήν Νίκαιαν 
κίνησεν ό σταυροφορικδς στρατός τήν 25 Ιουνίου

0 τόπος άφ ού έ
μελλαν νά διαβώσιν ήτον έρημος καί άνυδρος' οθεν 
όπως πορίζωνται εύχερέστερον τά έπιτήδεια, διή- 
,ρεσαν τδν στρατόν είς δύο σώματα, ών τδ ση- 
μαντικωτερον άνέλαβον νά οδηγήσωσιν ό Γοδε- 
φρεϊύος, έ Ρα'ίμ.οΰ/δος, ό Αδεμάρος, ό Ούγος καί ό 
κόμη; Φλάνδρα;' τδ έτερον ό Βαίμοΰνδος, Ταν- 
κρεόη; καί 6 δούξ τής Νορμανδίας. Τχ δύο αύτά 
σώματα όόφειλον νά βαδίζωσι παραλλήλω; καί εί: 
μικράν όσω τδ δυνατόν άπ’ άλλήλων άπόστασιν, 
όπω; δύνανται νά συμβοηθώντζι έν ανάγκη. Οί 
σταυροφόροι έβάδιζον άμέριμνοι καί ήγνόουν εντε

λώς τά μεγάλα προσκόμματα άτινα έμελλον νά 
άπαντήσωσιν, ούδ υπώπτευον ότι τού; έν Νικαία 
κατζβληθέντας Τούρκου; έμελλον νά υπαντήσω- 
σι καί πάλιν τρομερωτέρους ένώπιόν των.

Περί τήν προΑιιν τής 1 Ιουλίου, φθάσας ό ύπδ 
τδν Βαίμ.οΰνδον στρατός είς τήν πεδιάδα Γοργό- 
νην, τανΰν Σπήλαια, ειδεν έκθαμβος είς τδν ορί
ζοντα άπειρα μουσουλμάνων στίφη, τά όποια ύπδ 
τήν οδηγίαν τοΰ Σουλτ νου τή; Νικαία; ήρχοντο 
νά έμποδ σωσι τήν δίοδον είς τούς σταυροφόρους. 
Τώ οντι, ό άτίθασσος ούτος Σουλτάνος, 2; δικαίως 
εκλήθη Σχάθη Atwro ·. έπί κεφαλής τριακοσίων 
χΩ .άδ, πιστών Μουσο.' πίνων, παρηκολούθει έκ 

τοΰ πλησ'ον τόν χριστια ι.'ά.ν στ τδν, καί έκαι- 
'.τει αρμόδια·/ περίστασιν δπως έπιπέση 
τοΰ. Καί έν όσω .π ’πήρχε σ·. ηνωμένο: 
στρατός εις Sv .....  σώμα, ό μουσουλ-
έκείνο; δέν έτόλμ.. νά έπιχειρήση τι κατ 
άμα ίδών όμως τήν γενομένην διαίρεσιν, 
κατάλληλον τήν περίστασιν νά έπιπέση 

μεθ όλων αύτοΰ τών δυνάμεων πρώτον κατά τοΰ 
ενός τών σωμάτων, είτα κατά τοΰ ετέρου, καί 
ούτω νά καταστρέύη άμφότερζ’ έξελέξατο δέ ώ; 
πρώτον θΰμα τής μανίας του τό άσθενέστεενν 
τών σωμάτων, δπερ ήν τδ τοΰ Βάϊμού/δου. Οτε 
επί τών λόφων τής Γοργόνης είδον οί σταυρο
φόροι εκείνοι τήν απειλητικήν τών μουσουλμάνων 
στρατιάν έκχυνομένην χείμ.άρρων δίκην είς τήν 
πεδιάδα, άμφετζλαντεύθησαν έπί τινας στιγμά;’ 
άλλ ό Βαίμοΰνδος καί ό δούξ τή; Νοίν.ανδίας 
διέταξαν άμέσως τούς ιππείς ν’ άφιππεύσωσι καί 
νά πήξωσι τά; σκηνάς των. Μετά τινα; στι-'ν.άς

ροφν/.ακ 
κατ αύ· 
άπας ό 
μάνος 
αύτοΰ' 
ένόμισε
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ολόκληρον τδ στηθέν στρατόπεδον έκειτο παρά | 
τήν όχθην τοΰ διαβρέχοντος τήν πεδιάδα έκείνην : 
μικρού ρύαζ.ος, και έκ μέν τοΰ μέρους τούτου ύ- 
περησπίζετο ύπδ τοΰ ποταμού, έκ δέ τοΰ ετέρου 
ύπερησπίζετο ύπδ τενάγους t ly.i.A'J-zs πυ/.νδ; 
καλαμών. Εν τώ κέντρω διέταξε νά είσελθωσιν 
αί γυναίκες, οί παίδες καί οί ασθενείς, συνάμα δέ 
ώρισε καί τά; θέσει; ά; όύφειλεν έκαστο; τών ■ 
στρατηγών νά υπεράσπιση. Τδ ιππικόν διαιρεθέν 
εΐ; τρία σώματα, έξήλθε τοΰ στρατοπέδου και 
ήτοιμάσΟη νά έμποδίση εί; τδν έχθρδν τήν διά- 
βασιν τοΰ ποταμού, ό δέ Βαϊμοΰνδο;, έπί κεφαλή; 
τοΰ έπικουρικοΰ σώματος, έλαβε θέσιν έπί τινο; 
ύφώματος, όπόθεν έδύνατο νά κατοπτεύη τήν 
πορείαν τή; μάχης. Αλλά πριν έτι πηχθώσιν ά- 
πασαι αί σκηναί, σώμα τι μουσουλμάνων κατερ- 
χόμενον άπδ τών λόφων ήρξατο τής μάχης ρίφαν 
κατά τών σταυροφόρων χάλαζαν βελών. Τήν πρώ
την ταύτην προσβολήν ύπέστήσαν άνδρείως οί 
σταυροφόροι, καί μετ ού πολύ τδ σώμα εκείνο ε- 
τράπη είς Φυγήν. Οί χριστιανοί ίππεϊ; κατεύίωςαν 
τού; προσβαλόντα; μουσουλμάνους, καί πολλούς 
έξ αύτών έφόνευσαν. Αλλ ένώ κατεστρέφετο το 
τουρκικόν τοΰτο σώμα, έτερεν πλήθος εχθρικόν 
κατήρχετο άλαλάζον έπίσης άπδ τών όρέων καί 
έφώρμα μεθ’ ορμή; άκαταδαμάστου εί; τδ χρι
στιανικόν στρατόπεδον. ύ χείμαρρο; ούτος τοΰ 
έχθροΰ έστάθη αδύνατον ν’ άναχαιτισθή, συμπα- 
ρασύρα; δέ ή καταστρέψα; πάν ό,τι συνήντα άν- 
-θιστάμενον, διέβη τδν ποταμόν, καί προχώρησαν 
μέχρι; αύτοΰ τοΰ κέντρου τοΰ στρατοπέδου, έφερε 
τδν όλεθρόν καί τήν φρίκην. Αί γυναίκες, οί παΐ
δες, οί γέροντες καί οί ασθενείς έπεσαν τότε άνευ 
άντιστάσεως είς τά; χεϊρας τών βαρβάρων, έν δέ τή 
τρομερά ταύτη συγχύσει, αί φωναί και οί έδυρμοί 
τών προσκυνητών έμίγνυντο μετά τών αλαλαγ
μών τών βαρβάρων. Ο: Τούρκοι έσφαζαν τούς 
πκντας, έφείδοντο δέ μόνον τών νέων καί ωραίων 
γυναικών, άς άπδ τούδε ώριζον διά τδ Σεράγιον. Αι 
εύγενεϊς τότε θυγατέρες καί γυναίκες τών Βαρόνων 
καί ιπποτών τήςΕύρώπζς έν μέσω τοΰ φονικού τού
του θορύβου έτρεχον είς τάς σκηνάς των, ένεδύοντο 
τά (ωραιότερα τών φορεμάτων καί τά πολυτιμό
τερα τών κοσμημάτων των, όπως διά τή; καλ
λονής των έξημερώσωσι τάς άγριας εκείνα; όρδάς, 
καί διά τών θέλγητρων των, μαλακύνουσαι τάς 
καρδία; των, έξαγοράσωσιν άντί τοΰ θανάτου 
άτιμον δουλείαν. Εί; τού; καθ’ ημάς χρόνους, δτε 
τδ ελληνικόν έθνος έμάχετο κατά τών αύτών

μουσουλμανικών ορδών, εϊδομεν συμβαϊνόν τι όλως. 
αντίθετον. Αί έλληνίδες γυναίκες πολλάκις προ»- 
τίμησαν τον θάνατον άντί τοΰ γυναικωνίτιδο; α
κολάστου τινδς Πασά.

Εν τούτοι; ό έποπτεύων Βαϊμοΰνδο; ίδιον τδν 
κίνδυνον τοΰ στρατοπέδου, έδραμε πρδς βοήθειαν 
του καί ήνάγκασε τδν Σουλτάνου ν’ άποσυρθή' 
άφησα; είτα φρουσάν ικανήν νά τηρή αύτδν εις άπό- 
στασίν τινα, έδραμεν εί; έτερον τή; μάχη; μέρος,, 
οπού οι πολεμοΰντε; κατά τών μουσουλμάνων 
χριστιανοί είχον άρχίσει νά κλονίζωνται. Τοΰ σώ
ματο; τοΰ Βαϊμούνδου προηγούμενο; ό δούξ τή; 
Νορμανδία;, ήρπασεν άπό τών χειρώυ τοΰ ση
μαιοφόρου τήν χρυσοί; γράμμασι πεποικιλμένην 
λευκήν σημαίαν, καί όρμήσας έν μέσω τών Μου
σουλμάνων, ανέκραζε τδ «Dieu le veut ! a moi 
Normandie’ » j| xx[ αί -αοτροπαί τοΰ
άνδρείου δουκ:; ένεθάρρυνον τού; Λατίνους, άλλ' 

η τακτική τών Τούρζ.ων, οϊτινες άπέφευγον τήν έκ 
τοΰ συστάδαν μάχην, έφερεν αύτού; είς αμηχανίαν, 
καθότι δέν έδύναντο νά ποιήσωσι χρήσιν ούτε τή; 
σπάθης των ούτε τή; λόγχη; των.

Εν τή μάχη ταύτη, καθ’ ήν ή άνισότη; τών 
δυνάμεων ήτο μεγάλη, ή άνδρία τών στρατιωτών 
τοΰ Βαϊμούνδου άνεδείχθη θαυμασία. Λναγκα- 
σθέντε;, άμα μετά τήν έναρξιν τή; πάλη;, νά έγ- 
καταλίπωσι τδ προσχεδίασμα τής μάχης, έκα
στο; αρχηγό; συνεβουλεύετο έαυτδν καί μόνον. 
Αι ελευθερωθεϊσαι άπδ τών χειρών τών Μουσουλ
μάνων γυναίκες, λαβοΰσαι ήδη θί'έρος, περιέθεον 
τά; τάςει; τών χριστιανών, έφερον καταφυκτικά 
ποτά είς τού; ύπδ τοΰ καύσωνας καταπνιγομένου; 
στρατιώτης καί έξώρκιζον αύτού; νά διπλασιά- 
σωσι τδ θάρρος των οπω: σώσωσιν αύτάς άπδ 
τής αιχμαλωσίας. « Κατά τήν περίφημου ταύτην 
μάχην, λέγει είς χρονογράφο; τή; εποχής έκείνης, 
ούδείς έμενεν αργός’ οί ίππόται καί πάντες οί 
ικανοί εί; πόλεμον έμάχοντο’ οί ίερεϊς καί οί κλη
ρικοί έκλαιον καί προσηύχοντο’ αί γυναίκες, όσαι 
δέν έφερον ύδωρ είς τού; πολεμούντας, θρηνούσα·, 
έσυρον ύπδ τά; σκηνάς τού; νεκρούς καί τού; πλη
γωμένους». Αλλά τά πάντα άπέβαινον μάταια 
καί ή απώλεια τών σταυροφόρων έφαίνετο βεβαία, 
διότι τό άπειρον πλήθος τών Μουσουλμάνων είχε 
κυκλώσει τδν χριστιανικόν στρατόν καί ούδεμία 
διέξοδο; έφαίνετο έλευθέρα πρδς φυγήν. Οι σταυ
ροφόροι ηύρίσκοντο άπανταχόθεν στενοχωρημένοι, 
καί έμενον έγκεκλεισμένοι ώς έν μάνδρα τινί φο- 
νεύοντες καί φονευόμενοι. 0 Ροβέρτος κόμης τών

Παρισίων, ό αύτδς έκεϊνος 5 καθίσα; έπί τοΰ 
σζ.ίμποδο; παρά τδν θρόνον τοΰ αύτοκράτορος, 
τπληγώθη Οανασίμως, άφοΰ έπεσον περί αύτδν 
τεσσαράκοντα έκ τών οπαδών του. Επίσης Γου
λιέλμος ό αδελφό; τοΰ Τανκρέδου, νέος εύειδής 
καί ανδρείος, έπεσε διάτρητο; ύπδ τών βελών τοΰ 
έχθροΰ, καί αύτδ; δέ 5 Τανκρέδη;, θραυσθείση; 
τότε τής λόγχη; του, Οά έπιπτε νεκρό; έάν μή 
έπήρχετο 5 σώσα; αύτδν Βαϊμοΰνδο;.

Ενώ διέζ.ειντο εί; τοιαύτην κατάστασιν τά τή; 
μ.άχης, καί οί έξηντλημένοι ύπδ καμάτου σταυ
ροφόροι έμελλον μετ ού πολύ νά ύποκύύωσιν εί; 
τάς άδιαλείπτω; άνανεουμ’νας δυνάμει; τοΰ έχ
θροΰ, αίφνης μυριάδες φωναί άνήγγείλαν τήν ά- 
οιξιν τοΰ Γοδεφοείδου, οστις έφαίνετο ήδη ερχό
μενο; μετά τοΰ ετέρου σώματο; τών σταυροφό
ρων. (') στρατηγό; ούτος είχεν εΐδοποιηθή'φπαρά 
τοΰ Βαϊμούνδου, οστις άμα άρξαμένη; τή; μάχη; 
άπέστειλε προ; αύτδν ιππέα ΐνα τώ άναγγείλη τήν 
προσβολήν τοΰ έχθροΰ. Οτε ί Γοδεφρεϊδος, ό κό
μη; Βερμανδοά καί ό κόμη; Φλάνδρα; έπί κεφα
λής τοΰ στρατού των έφάνησαν έπί τών όρέων, ό 
ήλιο; είχε διανύσει τδ ήμισυ τή; ίδού του, καί αί 
άκτϊνές του άντανεκλώντο ύπδ τών ασπίδων, τών 
κορύθων καί τών γυμνών ξιφών’ α! σημαϊαί των 
έκυμαίνοντο ύπδ τοΰ ανέμου, ί κρότο; τών τυμ
πάνων καί ό ήχο; τών σαλπίγγων ήκούετο μα- 
κρόθεν, τεσσαράκοντα δέ χιλιάδες πολεμιστών ένο
πλο ν έβάδιζον έν μεγίστη τάξει. II Ijzx τοΰ στρα
τού τούτου ένεφύχωσε τού; σταυροφόρου; τοΰ 
Βαϊμούνδου καί έρριύε τον τρόμον έν μέσω τών 
άπιστων. Ποδ πέντε ήδη ώρών οί πολεμισταί τοΰ 
πρίγκηπο; τοΰ Ταράντου έφερον άπαν τδ βάρος 
τή; άνίσου ταύτη; μάχης.

ύ Γοδεφρεϊδος, Ούγος, ό Βαδουΐνο; καί Εύ- 
στάθ'.ο;, αδελφοί τοΰ δουκδ; τή; Αορραίνης, φέ- 
ρ-.ντε; τά; τεσσαράκοντα χιλιάδα; έπιλέκτου; ίπ' 
πει; των, έίρ'.φθησαν πρδς τδ μέρος τοΰ ύπδ τών 
έχθρών κυκλουμένου στρατοπέδου. Τοσαύτη δ’ήτο 
ή ορμή τοΰ δουκδ: τή; Αορραίνης ώστε οί μου
σουλμανικοί λόχοι θά υπέθεσαν κεραυνόν ένσκή- 
πτοντα έν τώ μέσιο των’ τά πτώματα έπιπτον 
σωρηδόν ύπδ τήν σπάθην τών Γάΰ.λων, ή κοιλάς 
δέ καί τά πέριξ όρη αντηχούν τού; θρήνου; τών 
θνησκόντων καί τούς παιάνας τών \ ατίνων. Ενώ 
δε ο στρατό; τοΰ Γοδεφρείδου, συνηνωμένο; μετά 
τοΰ στρατού τοΰ Βαϊμούνδου, έίειπτε τδν θάνα
τον καί τήν σύγχυσιν εις τάς τάξεις τών Μου
σουλμάνων, ούτοι κατελήφθησαν ύπδ νέου τρόμου, 

ότε είδον τάς δέκα χιλιάδας οπλιτών τή; ούρα- 
γίας καταβαινούσα;, άπδ τοΰ όρους, ύπδ τήν οδη
γίαν τοΰ Ραϊμούνδου καί τοΰ έπισκόπου Α,δεμά- 
ρου. 0 Σουλτάνο; είχεν άποσυρθή μετά τοΰ στρα
τού του εις τά ύψώματα, έλπισα; ότι οί σταυ
ροφόροι δέν θά έτόλμων νά τδν καταδιώξωσιν' 
άλλ αί έλπίδες του έματαιώθησαν ! ό Γοδεφρεϊ- 
δος, ο Τανκρέδη;, ό Βαϊμοΰνδο; καί άλλοι τινές 
περιέζωσαν τά; θέσει; έκείνας, καί τότε τδ αίμα 
τών απίστων έάρευσε καί ,άπδ τών δειράδων τών 
λόφων έκείνων, απανταχού δέ τά πτώματα έκά- 
λυπτον τδ έδαφος.

li μάχη διάρκεσε μέχρι τή; νυκτδς, αί δέ τε
λευταία1. σκηναί τοΰ δράματος τούτου υπήρξαν 
φονικώταται. όμοΰ μέ τδ στρατόπεδον τοΰ έχθροΰ, 
οί σταυροφόροι έζ.υρίευσαν πλείστα; ζωοτροφίας, 
μεγαλοπρεπείς σκηνάς, πλήθος ζώων καί ιδίως 
καμήλους, άς πρώτην φοράν ήδη εβλεπον Οαυμά- 
ζοντες οί εύρωπαϊοι.

όί’.τίΓίΐί uvriyeia)

ΒΙΒΠΟΓΜΦΙΑ.
Ί'πόμνημα τής νήσου Ψαρών συνταχθέν υπό 

Κωνσταντ. Νικοδήμου, ύχοι αυάργου, τόμ,οι δύω, 
Αθήνησι, Τυπογραφεϊον Δ. Α. Λίαυρομμ,άτη, 186?.

Πρό τινο; άπεστάλη εις τδ γραφεϊον μας τδ 
ύπδ τον άνωτέρω τίτλον . άξιόλογον τοΰτο σύγ
γραμμα, ύπδ τοΰ παντός επαίνου άνωτέρου'Κυ
ρίου Κ. Νικοδήμου συνταχθέν, καί πραγματευό
μενου ιδία, μέν περί τών άγώνων τής ηρωική; 
αύτοΰ πα.τρίδος, γενικώς όμως έξεταζόμ.ενον απο
τελούν μέρος, καί μέγα μάλιστα, τής καθόλου, 
ιστορίας τή; ένδοξου ήμών έπαναστάσεως. Τί; δέν 
συνεκινήθη άναγινώσκων ή άκούων διηγουμένην 
τήν καταστροφήν τών Ψαρών, τά; αριστεία: τών 
γενναίων αυτών κατοίκων καί τού: κα-ά τήν έν
δοξον τή; Ελλάδος πάλην πρδ; άπολευθέρωσϊν 
τη; άγώνά; των .' Τήν ιστορίαν τή; έπαναστάσ^ιω; 
εκείνης, άλλ’ ιστορίαν ακριβή καί άμερόληπτον, 

I δέν άναμένομεν τόσω ταχέως’ ή αναβολή τή; συγ
γραφής της ί’σω; ωφελήσει τού; καταγινομένου; 
ήδη εΐ; αυτήν, όπως μή περιπέσωσιν εΐ; τά σφάλ
ματα, εΐ; ά περιέπεσαν οί μέχρι τούδε περί αύτή; 
γράύαντε:, διότι ώς παρατηρούμε·/ διάφοροι κατέ- 
γιναν καί καταγίνονται εΐ; τήν έξιστόρησιν τών 
κατά μέρος γεγονότων τής ηρωική; έκείνη; καί 
ενδόξου έπανα^άσεως, ή συναρμολογή τών όποιων 
θέλει άποτελέσει τό πλεϊστον τή; ίλη; ιστορίας.
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Καί έν μέν τώ· προοιμίφ τοϋ συγγράμματός 
■του προσπαθεί ό Κ. Νικόδημος ν’ άνασκευάση τά 
εσφαλμένα τής ιστορίας τοϋ Κ. Τριζούπη καί τών 
απομνημονευμάτων τοϋ Κ. Σπηλιάδου μέρη, δσον 
αφορά τούς αγώνας τών συμπατριωτών του, εις 
ους ό Κ. Νικόδημος ή παρευρέθη, ή άμέσως τότε 
εααθεν. Τά προς ανασκευή” φερόμενα όμολογοΰμεν 
ότι μάς έπεισαν, ώς θά πείσωσι και πάντα καλώς 
έξετάζοντα τά. πράγματα και άπο πνεΰμα άμερό- 
ληπτον ζατεχόμενον. Ούόείς βεβαίως- πιστεύομε·? 
'.τι θά προσπαθήση ποτέ έκ προθέσεως νά σμι- 
κρύντ, νά μεγάλα κατορθώματα ή ν άφαιρέση τήν 
δόξαν έκ τών άνδραγαθησάντων έν αύτοϊς" άλλ ή 
έσφαλμίνη άντίλτ,ψιί Λυτών ή αι μεροληπτικά·, 
πληροφορίαι δυνατόν νά τον παρασύρωσιν ιδού 
οί σκόπελοι εις τούς όποιους ό Ιστορικός άνάγκη 
νά αή προσκρούση, καίει; τοΰτο τά μέχρι τοΰδε 
εκδοθέντα καί τά πιθανώς έκδοθησόμενα υπομνή
ματα θά τον βοηθήσωσιν.

Τοϋ συγγράμματος τούτου προτάσσει ό συγ
γραφείς άξιολόγους πληροφορίας περί τής ίς-ορίας 
καί τών παραδόσεων τής νήσου Ψαρών περί κα- 
τοικισμοΰ αύτών και περί τών πρώτων κατοίκων, 
έξ ών κατάγεται ή ύπάρχουσα γενεά- εϊτα πραγ
ματεύεται περί ττ,ς π;· -.-ν ; τών Ψαριανών έπανα- 
στάσεως τής κατά . 17'0, περί τής τοτικής 
τής νήσου διοικήσεως και περί τών ή ϋν. ζ', μων, 
έμπορίου, βιομηχανίας, ναυπηγίας, έκπιπδεύσεως 
καί δημοσίων έργων" έ 7ε τιϋ όευτέοω μέ .ειπε- 
οιγ,άφει τήν δευτέραν τών Γαριανών έπανα ασιν, 
τά καταδρομικά πλοία καί κλείει τον πρώτον 
τόμον μέ τήν έξιστόρτ,σιν τοϋ αποκλεισμού, τής 
καταστροφής τών Ψαρών καί τών μετ’ αύτήν 
συμβάντων.

’Εν τώ δευτέρφ τόμφ περιγράφεται η άλλαγή 
τής επιτροπής, ή συνδρομή, ήν έδωκαν οί Ψαρια
νοί εις το στρατόπεδον τής ’Αττικής διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τών ’Αθηνών, τά καταδρομικά πλοία 
μετά τήν καταστροφήν τών Ψαρών, τά ήθη κα5. 
έθιμα τών Ψαριανών μετά τήν καταστροφήν των, 
ή οικονομική διαχείρισις, ή άφιξ’.ς τοϋ Κυβερνή
του καί ή διάρκεια τών διοικήσεων" έν ίδίω δέ ζαί 
χωριστώ μέρει, ά.το/ου/μοΓίνμαία έκστρατειών 
και ναυμαχιών τοΰ ί.Ι,Ιηκικοΰ ατό.Ιου έπιγραφο- 
μένω, περιγράφει ό Κ. Νικόδημος τάς εκστρατείας 
ζαί ναυμαχίας εις άς έλαβε μέρος. Αυται δέ είσίν 
ή εκστρατεία τής ’Ερρισσοΰ, ή εκστρατεία τής 
Σάμου, ή εκστρατεία τής Χίου, ή έζπλευσις τών 
Ψαριανών πλοίων δι’ Υδραν καί Σ-έτσας, ή είς

Ψαρά έζστρατεία, ή είς Σάμον, η εί; Μεσολόγγι ον,, 
ή δεύτερα εις Σάμον καί ή πολιορκία τή; Ναύπα
κτου τοΰ· Λντιρόίου ζαί Μεσολογγίου καί ή παρά- 
δοσις αύτών Κλείει δέ το μέρος τοΰτο καί τό όλον 
σύγγραμμα δι’ ένός υπομνήματος περί τής κατα
σκευής τώνπυρπολικών. Αί τό πρώτον ήδη διδό
μενα'. πληροφορία’, περί τών περιέργων τούτων 
πλοίων, τών τοσούτω συντελεσάντων είς τήν δόξαν 
τών ηρωικών ναυμάχων μας, είναι πολλοΰ λόγου 
άςιαι καί πάνυ· περίεργοι Εξ-αύτών μανθάνει ό 
αναγνώστης τήν μετασκευήν πλοίου είς πυρπολι
κόν, τάς έκ τής πείρα: έπενεχθείσα; βελτιώσεις 
έπί τής κατασκευής αύτών, τήν ύλην, τήν σύνθεσιν 
τών πληρωμάτων καί τόν εφοδιασμόν αύτών" τήν 
κατασκευήν τοϋ οθωμανικού πυρπολικού ζαί τά: 
κινήσεις αύτοϋ είς τάς μεταξύ οθωμανικού ζαί ελ
ληνικού πόλου ναυμαχίας,τήν κατασκευήν τοϋ πυρ
πολικού τού λόρδου Κόχραν καί τόν εφοδιασμόν 
του. Εν τελεί δέ φέρει καί άναγκαίας σημειώσεις 
επί τοΰ μέρους τούτου.

Τό σύγγραμμα τούτο έφρόντισε νά κόσμηση ό 
φιλόκαλλος συγγραφεύς δι’ έξ εικόνων πρός ζατά- 
ληψιν τών διαφόρων μερών αύτοϋ.

Τοιαύτην ύλην περιέχει τό άξιόλογον τούτο 
υπόμνημα, ύ Κ. Νικόδημος άπό τόν πρός τήν 
πατρίδα του, ζαί έν γένει άπό τόν πρό: τήν έν- 
δοςον καί ηρωικήν έπάνάστασιν θρησκευτικόν έρω
τά του, ζατέγινεν άνενδότως άμα τών πραγμά
των ιπ.·.,'.'ζτσ·7«θέντων, είς τήν συγγραφήν αύτοϋ 
ζαί μετά π·. , ών έτών κόπους έφερεν αύτό είς τήν 
δτ/"·σιό-.· Ανήρ τοσοΰτον λαβών μέρος είς τάς 
ναυ; :; ζαί τούς ζοινούς κινδύνους, δέν ήδύνα
το βεβαίως νά βλέπη τά πράγματα παραμορφού- 
μεν , καί τήν δόξαν άφαιρουμένη ? ή σμιζρινομέ- 
ντ,ν άπό τών άληθώς διαπρεψάντων. II βαρυθυ- 
μία του αύτη έφερε τον γενναίο·? τούτον καρπόν, 
ζαί ή νέα γενεά, εύρε τροφήν, όπως Οαυμά- 
ση έζ νέου τά ναυτικά κατορθώματα, τά τοσούτω 
συντελεσαντα είς τήν ελευθερίαν τής πατρίδος.

Τό κοινόν πολ,λάς οφείλει χαριτας εις τόν άξιό- 
τιμον υποναύαρχον τοϋ Ελληνικού ναυτικού Κ. Κ.
Νικόδημον διά τό άξιόλογον 
του, προπάντων δέ διότι δέν 

τούτο υπόμνημά 
ήθέλησε μετά το-

σούτους άγώνας ζαί Ουσίας νά άπολαύση καί αύ
τός, ώς οί λοιποί, βίον ήσυχον καί αναπαυτικόν, 
άλλ’ έπεδόθη έκ νέου είς τόν διανοητικόν τούτον 
αγώνα, δπως έξιστορήση δσα είδεν ή ήκουσε παρ’ 
αξιόπιστων. Προπάντων δέ οί' Ψαριανοί δφείλουσιν 
ευγνωμοσύνην πρός αύτόν, διότι διά τής συγγρα

φής του ταύτης έξιστόρισε πολλά πράγματα, κιν- 
δυνεύοντα νά λησμονηθώσιν ή νά παραμορφωθώσι 
παρά τών μεταγενεστέρων, ώς λέγει ό ϊόιος εν 

τώ προοιμίφ του.
«’Εκ τών άνωτέρω εί: διαφόρους περί Ψαρών 

γνώμας γίνεται δήλον πόσον προσεπαθησαν νά 
έξευτελίσωσι τά Ψαρά οί ιστορικοί καί μάλιστα 
όσοι δέν είδον τά πράγματα" δέν πταίουσιν, έλα
βον εσφαλμένα; πληροφορίας και άνευ έξετάσεως 
τά; κατεχώρισαν είς τά; ιστορίας των. ύλίγοι εί
ναι εκείνοι, οΐτινες έκ προαιρέσεως έξηυτίλισαν τά 
Ψαρά, καί οί ολίγοι ουτοι άν πρός στιγμήν ικα
νοποίησαν τά προσωπικά αύτών πάθη, έγένοντο 
•μως άφορμή νά φανή ή αλήθεια, ήτις πάντοτε 
είναι υπέρ τών πασχόντων κατά τών μικρών καί 

φθονερών άνθρώπων.»
Πρός εύχαρίστησιν δέ τών αναγνωστών μα:, 

καί διά ?ά δώσωμεν ιδέαν τινά αύτοϊς τού καλού 
τούτου συγγράμματος, καταχωρούμε·? έν τών πε- 
ριεργωτέρων μερών αύτού, τό περί τής μετασζευής 
πλοίου είς πυρπολικόν καί περί τών ύλών αύτοΰ, 
έπιφυλασσόμενοι έν άλλω τινι τεύχει να πραγμα- 
τευθίϋυ.εν περί τής άξιομνημονεύτου ύπερασπίσεως 
τών Ψαρών καί τής καταστροφή: αύτών.

«.Περίρεταοκευής π.Ιοίον εις etvpzto.hxdr.

Κάθε πλοίον διά νά μετασκευασθή εί; πυρπο
λικόν έπρεπε νά έχη ύπόσ-ρωμα (κοραδοΰρον). 
’Εάν δέ δέν είχεν, έκαμνον τοιοΰτον πρόσκαιρου, 
δσον ήτο άναγκαϊον διά τήν χρήσιν τής μετα
σζευής τοϋ πυρπολικού.

Κάθε πλοίου λοιπόν μετασκευαζόμενου ε 
πολικόν ήνοιγον όπά; (ρούμπους) έπί 
στρώματος, πλησίον τών παραπέτων, 
τήν μίαν τή; άλλη; τρεϊς ή τέσσαρας 
πήχεις" όσον δέ τόπον κατεϊχεν ή κάμαρα, όεν η- 
νοιγον οπάς.

Προσέτι όπισθεν τού πρωραίου ίστοϋ, άπό τή; 
μέστς τοϋ καταστρώματος μέχρι τής Ούρα; τοΰ 
αμπαριού ήνοιγον δύω.ή τρεϊς δπάς, ό αριθμό; δέ 
αύτών έξηρτάτο έκ τοΰ μήκους τοϋ πλοίου. Οπι
σθεν τού μεγίστου ίστοϋ μέχρι τοΰ έργάτου, ήνοι- 
γον καί ένταΰθα μίαν ή δύω όπάς, τό άνοιγμα δέ 
τών οπών τούτων ολ.ων κατά μήκος καί πλάτος 
ήτο δύω ποδών γαλλικών.

Τποκάτωθεν τών δπών τούτων, έφ έκάστης 
γωνίας έκάρφωνον άνά Sv ξύλον είς τάς τέσσαρας 
γωνίας καί τά συνέδεον μέ τά καμάρια τοϋ κα
ταστρώματος καί μέ τό υπόστρωμα, έν τώ κενώ

ς πυρ- 
τού κατα- 
άπεχούσας 
γαλλικούς

δέ διαστήματι τών τεσσάρων τούτων ξύλων έθε- 
τον ωσαύτως ετερα ξύλα, άπέχοντα ολίγον τό Sv 
τοϋ άλλου καί καρφωμένα καί αύτά είς τά καμά
ρια τοϋ καταστρώματος καί είς το υπόστρωμα, 
έσωθεν δέ τών ξύλων τούτων, διεπέρων όριζοντίως 
Sv ξύλον έφ’ έκαστη; πλευράς, έπ’ αύτοϋ δέ ζαί 
άλλα, καί έσχημάτιζον έσχάραν" ζαί άνωθεν μέν 
τή; έσχάρας ταύτης έθετον δαδία, κάτωθεν δε 
τούς έχινόποδας" τόν σχηματισμόν τών ξύλων 
τούτων τόν ελεγον, ρίνες τής φωτιάς.

Προσέτι ήνοιγον έπί τοϋ καταστρώματος έτέ
ρας οπάς, δύω είς έκαστον μέρος τοϋ πρωραίου 
ιστού, ζαί όπισθεν τού ίστοϋ τούτου μέχρι τής 
θύρα; τοϋ αμπαριού μίαν ή δύω κατά τό μήζο; 
τοΰ πλοίου, πλαγίως δέ πάλιν τοϋ μεσαίου ιστού 
έτέραν μίαν καί όπισθεν πάλιν αύτοϋ μέχρι τού 
έργάτου μίαν.

ϊφ έκάστην τών έν τώ μέσω τού καταστρώμα
τος οπών έπί τοΰ υποστρώματος έθετον πίθους 
μίσους (βουτσιά μισά) καλώς τερεωμένους διά ή
λων είς τό υπόστρωμα. Οί μισοί ούτοι πίθοι είχον 
θέσιν κάθετον" ύποκάτωθεν δ’ έκάστου τούτων είς 
τό φούντι, ήνοιγον άνά μίαν οπήν πάχος έχουσαν 
μικρού δακτύλου· θ! μισόπιθοι ούτοι έλέγοντο pi- 
re; τής πυριτιδος.

Πρός τούτοι:, άπό τά θυρίδια (πορτέλα) τή; 
κάμαρα; τή; πρύμνη: (έ. ν δέ πλοίον δέν είχε τοι 
αΰτα, ήνοιγον έπί τούτω δύω) έσύρετο άπό τό έν 
τούτων εί; οχετός (λοϋκι, έπί τοΰ υποστρώματος 
μέχρι τής πρώρας, έκεϊ δέ διαβαίνω·? έμπροσθι 
τού πρωραίου ιστού, έφέρετο 
άλλο Ουρίδιον 
κάστη πλευρά είχεν ύψος δύω δακτύλων καί 
χος ενός, τό δέ ;----- ξ’·
στημα. ήτο δακτύλων δ' 
’ V ουτος

r...r^Kv 
πάλιν όπισθεν είς τό 

ής πρύμνης. Τού οχετού τούτου έ- 
πά- 

ό δέ μεταξύ τών πλευρών κενόν διά- 
ύω ζαί ήμϊσεως ό οχετός 

ήτο καρφωμένος έπί. τοϋ υποστρώματος. 
Εκ τοϋ οχετού τούτου έσύρετο εί; όμοιο; κατά τό 
πάχος κκί τό δψος προ; έκάστην μίνα φωτιάς· 
Εις τάς άκρα; δέ τών μικρών τούτων οχετών έ- 
σχημάτιζον τρίγωνα.

Επομένως έκ τοϋ μεγάλου οχετού έσύρετο έτε
ρος όμοιος κατά τό ύψος καί τό πάχος εί; έκά
στην μίναν τή; πυρίτιδας, έχων έκαστο; τήν ά
κρα·? του εί; τήν οπήν τοϋ φουντίου τού μισοπί- 
θου. Οί οχετοί όλοι έγίνοντο άπό σανίδα; έπί τού- 
τφ έσχισμένα:, δλα δέ τά τεμάχια τών σανίδων 
έσχίζοντο όμοια κατά τό ύψος ζαί τό πάχος.

Η κατασκευή αύτη έγένετο είς πλοία μεγάλα, 
έάν δέ πλοία μικρότερου μεγέθους οίον σακολεΰαι,

3
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μαρτήγοι κλπ. μετεσκευάζοντο είς πυρπολικά, ή 
κατασκευή έγίνετο μέν ή αύτή, ήλαττοϋντο δέ 
μόνον αί μίνες τής φωτιά; καί τή; πυρίτιδας κατά 
λόγον τής μικρότητας τοϋ πλοίου. ’Εάν δέ ή μι- 
κρότη; τοϋ πλοίου δέν έπέτρέπε ν’ ά'Όίχθώσι δύω 
εις κάθε μ-?ρος τοϋ πρωραίου ιστού μίνες τής πυ- 
ρίτιδος, επρεπεν άφεύκτως ν άνοιχθή μία

ΙΙε.Ιτ ιώσεις ε.τι τής κατασκευής τοΰ πυρ.το.Ζικοΰ 
εαερεχ^εΐσαι έχ τής πείρας.

Τάς δπάς (ρούμ-πους) τάς όποιας ήνοιγον έπί τοϋ 
καταστρώματος, ώς έρρέθη, διά τάς μίνας τής φω- ι 
τιάς καί τής πυρίτιδας, είς τά πρώτα πυρπολικά 
τάς έσκέπαζον μέ μαδέρια δμοια τοϋ καταστρώ- 
ματος, τά όποια, έκαλαφάτιζον διά νά μή διέρχων- 
ται τά ΰδατα και βρέχωσι τά εφόδια. Είς τήν ε
ποχήν δ’ έκείνην, δταν δηλαδή το πυρπολικόν ήτο 
απέναντι τοϋ έχθροΰ, τά σκεπάσματα ταΰτα διά 
ν’ άνοιχθώσιν έπρεπε νά έβγάλωσι τά στυπία τοϋ 
καλαφατίσματος καί έπειτα νά τά κτυπήσωσι 
δυνατά ύποκάτωθεν τοϋ καταστρώματος διά νά 
άνοιχθώσι. Συνέβαινε δέ καί βλάβη είς τά εφόδια 
έν καιρώ βροχής ή κυμάτων, δταν ήσαν τά πυρ
πολικά άπέναντι τών εχθρικών πλοίων. Απομα- 
κρινόμενα. δέ τά πυρπολικά άπδ τών εχθρικών 
πλοίων, έπρεπε νά θέσωσι πάλιν τά σκεπάσματα 
είς τάς δπάς καί νά τά καλαφατίσωσι·»

Ευρισκόμενος είς τδ πλήρωμα τοϋ Δ. Παπανι- 
κολ.ή, και οδηγηθείς έκ τής περιστάσεως. τή; βρο 
χής έκαμα τά σκεπάσματα εις τάς δπάς (ρούμ
πους)’ τά έλεγον δέ τά σκεπάσματα //.τοι·»απο'μ· 

καί εις πάσαν περίστασιν τά σκεπάσματα 
ήνοιγον μέ ευκολίαν καί έπροφύλατταν τά εφόδια 
άπδ τά ύδατα τή; θαλάσσης καί τής βροχής.

Εί; τά; ναυμαχίας, επειδή δέν ήδύνα.το οί πυρ- 
πολισταί νά προφυλάξωσι τήν λέμβον άπδ τάς 
εχθρικά; σφαίρας εί; τήν πρύμνην τού πυρπολι
κού, διά τάς πολυειδεϊς άτάκτου; κινήσεις τών 
πυρπολικών κατά τών εχθρικών πλοίων, έπροφύ- 
λαττον αυτήν είς τήν πλευράν τού πυρπολικού, 
τήν όποιαν δέν έκτυπων αί εχθρικά1, σφαίρα·,. Εάν 
λοιπδν είς τοιαύτην περίστασιν έγίνετο ανάγκη 
νά θέσουν τό πϋρ εί; τδ πυρπολικόν καί να φέρουν 
τήν λέμβον εί; τδ θυρίδιον διά νά θέση τδ πύρ, 
ήτο πολύ; ό κίνδυνο;. Είς τήν ναυμ.α/ ίαν τών Τρι- 
κέρων έδιδάχθην έκ τής ανάγκης καί έκαμα τδ 
θυρίδιον είς έκάστην πλευράν τοϋ πυρπολικού έντδς 
τής κάμαρας. Εξ αυτού τοϋ Ουριδίου έφέρετο εί; 
οχετός εί; τού; μεγάλου; οχετούς.

Διά νά άνάπτη δέ ταχύτερον τδ πυρπολικόν 
καί νά διαδίδεται καί είς τά έξω μέρη ταχύτερου 
το πϋρ, ήνοιξα είς τάς πλευράς τοϋ πυρπολικού έ- 
τερα θυρίδια, διά νά προφυλάττωνται δέ τά έφό - 
δια είχον καί θύρας, τάς οποίας ήνοιγον μόνον είς 
τάς ναυμαχίας.

Πρδς τούτοις έπί τεμαχίου βουβού ξύλου, μή
κος εχοντος πηχών δύο», ήνοιγον οπήν, ής ή διά
μετρος ήτο ώς άντλίας μεγάλου πλοίου καί τδ 
περιεζώννυον μέ τέσσαρας ή πέντε σιδηράς στε- 
φανας’ ώνόμαζον δέ ταύτας τροΰμπες. Αυται έ- 
πενοήθησαν υπδ τοΰ Παττατούκου, τάς έβαλα δέ 
ε-’ Ζ?ήσ'·ν μετά τδν θάνατόν του.

ίίερί τών. ύ.Ιών.

Λ; διά τήν χρήσιν τοΰ πυρπολικού υλ-αι ήσαν 
ήπυρίτις, πνεύμα ρακή: (σπίρτο) βαθμών 36—42, 
νεύτι, θειον, κάρβουνου κλίματος, κατράμη, ριτί- 
νη, δαδίον καί έχινόποδες.

Απδ τήν πυρίτιδα, τδ πνεύμα τής ρακή;, τδ 
νεύτι, τδ θειον καί τδ κάρβουνου κατεσκεύαζον 
σφαίρας, μέ τδ κατράμι δέ, τδ πνεύμα τή; ρακή; 
καί τδ θειον ήλειφου τδ εσωτερικόν τού πυρπολι
κού, δηλαδή τδ υπόστρωμα, τά; πλευράς καί τδ 
ύποκάτωθεν τού καταστρώματος, άφού προηγου
μένως τά έβραζον εις λέβητα.1»

Π ΠΡΟΤΟΥ ΕΤΟΠ 1864.
« Salve laeta dies, meliorque 

revertere semper. »

Οτε πρό τινο; χρόνου γαλλική τι; έφημερίς, ή 
Συνταγματική %■/ δέν «πατώμεθα, ίσχυρισθεΐτα 
παραδόξω; ότι ο· σημερινοί Ελληνες άνήκουσιν 
είς τήν Λατινικήν φυλ.ήν, ήκουσε τάς περί τής 
τοιαύτη; δοξασίας της είρωνίας τής Εφημερίδος 
τών Συζητήσεων, έπελάθετο ν άναφέρη, πρός 
τοϊς άλλο·.; έπιχειρήμασιν δι ών ακολούθως έ- 
νόμισεν άναγκαΐον νά ύποστηρίξη τήν ιδέαν της, 
καί τήν εορτήν τών Καλανδών τού ϊανουαρίου, ήν 
καί ήμεϊς τηριΰμεν θρησκευτικά»; ώς καί οί α
πόγονοι τοϋ Ρωμύλου. Τούτο θά ήτο βεβαίως ι
κανόν νά πείση τήν αμετάπειστου /τμημερίΰα 
τών Συζητήσεων, ήτις μετά τοιαύτης άλαζόνο; 
είρωνίας άνέτρεψ: τού; ισχυρισμού; τή; συναδέλ

φου της. Τή άληθεί?, καί ημείς κατά τήν ήμέραν 
ταύτην άσπαζόμεθα άλλήλους, καί ανταλλάσ- 
σομεν εύχάς καί άνταλλάσσομεν δώρα, και τέ
λος μετά τήν δύσιν τή; χαομοσύνου ταύτης 
ήμέρας παρηγορούμεθα ώς εκείνοι, λέγοντες με
τά τοΰ ποιητοΰ τδ « Salve laeta dies, melior- 
t;ue revertere semper » χαϊρε ήμερα εύφροσύ- 
νης’ είθε νά έπανέρχηται αείποτε φαιδρότερα.» 
Κατά τούτο μόνον διαφέρει ή ήμετέρα εορτή, ότι 
τότε οί μεγάλοι εκείνοι αΰτοκράτορες, ίστάμενοι 
έν τώ περιδόξω Καπιτωλίς·», έδέχοντο είς τδ 

λ; έπάϊται, ούχί 
>πτον οί γεν- 
τήν Στρηνίαν 
έγένετο κατά 
αληθή χρυσά 

εί καί μή ιερά, 
ιερών εκείνων 

ένώ σήμερον τήν θέσιν τών αύτοκρατό- 
τούλάχιστον, οί κα

■ωλίφ, 
κοϊλον τής χειρός των, ώς άληθ: 
πλέόν κλάδους δένδρων, ο’ύς άπέκο· 
ναΐοι 
<-)εάν 
τούς 
στρογγυλά νομίσματα τά όποια, 
έτιμώντο όμως πλειότερον τών 
κλάδοιν, 
ρων κατέλαβον, έν Αθήναις 
Οαρισταί τών δρόμων, οί διανομείς τών έφημερί
δων, οί γραμματοκομισταί, οί ύπηρέται τών κα- 1 διανομείς 
φενείων καί -ών ξενοδοχείων, καί τέλος πάντες 
οι εύτελή πλήν κοινήν τινα υπηρεσίαν έκτελοϋν- 
τες. ί'ϊς βλέπει έκαστος, ή εορτή έχασε μόνον 
τήν επισημότητα της καί κατεβιβάσθη αρκετά 
άπδ τή; υψηλής περιωπής της.

11 ήμέρα τής 1ης Ϊανουαρίου 
προσοδοφόρος διά τούς πτωχού; 
λου;, οϊτινες δπως άνοίξωσιν εύκολώτερον τά βα
λάντια τών πλουσίων ή τών νομιζυμένων πλου
σίων, προστρέχουσιν είς τήν Μούσαν, 
ποιητής εϊτε στιχουργδς έκ τών παρά τδν ϊλισ- 
σδν διαιτωμένων, οφείλει ν’ άποτίση τδν έρα
νόν του καλά κακά κατά τήν ήμέραν ταύτην, καί 
είτε έχει εϊτε δέν έχει τήν δρεξιν, οφείλει, τουλά
χιστον ώς δώρον τοΰ έτους, νά χαρίση ολίγου; 
στίχους εϊς τινα διανομέα εφημερίδος, ή καθαρι- 
στήν τών δρόμων, ή άλλον τοιοϋτον. όθεν εν
νοεί πάς τις δτι κατά τήν ήμέραν ταύτην οί ς[- 
/'ω. πίπτουσιν ώς νιφάδες χιόνων θαμ.ειαί. Οι 
πτερόεντες ούτοι στίχοι, ούς ύπερόπτω; ήμ.εΐς οί 
σύγχρονοι παρορώμεν, θ άπετέλουν ίσως πολύ
τιμον συλλογήν δι’ άρχαιολόγον τινά τοΰ πεν- 
τηκοστοΰ αίώνος λόγου χάριν, δστις θά έζήτει νά 
μάθη τά ήθη καί έθιμα τοΰ ήμετέρου. Πολλάκις 
ευρίσκει τις είς αύτούς ικανήν δόσιν ποιήσεως, 
καί ποτέ αληθές αττικόν άλας άρτύνει τά; εύ
χάς αύτάς τοΰ νέου έτους, αείποτε δέ είσί κα-

ύπήκοοί των άπδ τοϋ 
αφιερωμένου δάσους, 
χρόνους τοϋ Τατίου,

είναι ή μάλλον 
τούτου; διαβό-

Εκαστος

ταλλήλως συνθεμένοι πρδς το εργον 8 ό προσ
φέρω·; αύτού; μετέρχεται. 0 καθαριστής τών 
οδών, ώ; έπί παραδείγματι, υπενθυμίζει οτι’

‘I! κιθαριστή; είναι, δέν τδ αγνοεί κανείς 
Μητηρτης καλής υγεία; κ’ έμβλημα τής καλλονής.

Εξαίρων ειτα τήν προθυμίαν μεθ’ ή; έκτελεϊ τήν 

συντελούσαν είς τήν υγείαν υπηρεσίαν του ταύτην, 
προσθέτει.

" Αν είς τήν αύλήν σας τύχη τήν αύγήν όπου περνώ 
Π μικρόν τι σκουπιδάκι, ή νεράκι χθεσινό,

Με τό σάρομά μου τρέχω καθαρίζω τήν αύλή,
"Καί λαμποκοπούν οί δρόμοι κ’όλα φαίνονται γυαλί “» 

Κατά τδν αύτδν τρόπον οί διανομείς τών ε
πιστολών υπομιμνήσκουν τήν επιμέλειαν μεθ’ής 
κομίζουσι τά; εύχαρίστους καί ποθεινά; έπιστο- 
λά; τών συζύγων εί; τά; συζύγους, τών πατέρων 
εις τά τέκνα, τών απάντων μνηστήρων είς τά; 
καρό ιοκτυπούσα; μνηστάς’ ό καμινοκαθαριστή; 
του; κυνόύνους τοΰ έργου του καί τήν καταδίκην 
τοΰ νά μένει ολόκληρον έτος ώς δ Λ'θίοψ μέ- 
λας, χαριν ήμών, καί τά τοιαΰτα. Αφ’ ετέρου οί 

τών εφημερίδων δφείλουσι κατά τήν 
ς ήμέραν ταύτην ν άνακεφαλαιώσωσιν δλα τά ά

θλα τής εφημερίδος των, νά καταδείξωσι τάς 
πρδ; τήν ελευθερίαν καί τήν πατρίδα έκδου- 

θ’ όπόσης καρτερίας και ά- 
φοσιω.σεως οί πάτρωνές των έπολέμησαν έν τώ 
όιαστηματι τοΰ έτους τήν τυραννίαν. Οί διανο
μείς τών υπουργικών εφημερίδων ψάλλουσι διά 

.νδαρικάς ώδάς πρδς έπαινον 
σώσοντος τήν πατρίδα υπουργείου, οί δέ

λεύσει; των, καί μεθ

ι 
τών στίχων των 
τοΰ 
τών αντιπολιτευόμενων έκκενοΰσι κατ' αύτοΰ τά 
πλήρη σαρκασμ.ού καί χολής όμοιοκατάλικτα βέ- 
λητων, καί έπιχέουσι κατά τής κεφαλής των υ
πουργών έφιπποι οσα πεζοί παρέλειψαν κατά 
τδ διάστημα τού έτους νά εϊπωσι πρδς αύτούς.

Καί ταΰτα μέν επαναλαμβάνονται στερεοτύ- 
πως σχεδόν κατά πάσαν πρώτην τοϋ έτους ημέ
ραν’ άλλά το έτος 1864, ώς έκ τής γενομένης 
έπαναστάσεως, κατέστησεν αναγκαίας μεταρρυθ
μίσεις τινά; εί; τά περί ών ό λόγος άσματα, 
επομένως έγένετο μικρά τις αψιμαχία μεταξύ 
επαναστατών διανομέων καί μή τοιούτων. Ουτω 
ό διανομεύ; τού ΦωΙοιτάτριδος 'Ε2.1ηνος είχε 
πολλάς καλάς εύχάς καί συμ.βουλά; νά δώση ε
φέτος είς τούς συνδρομητής αύτοΰ, άλλ.’ ό φόβος 
τών Ιουδαίων τον άπέτρεψεν άπό τοΰ τοιούτου. 
ίδού πώ; εκφράζεται εϊς τινας τών καλών στρο
φών του.
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»'Eiv σας ηύχόμην, χάριν παραδείγματος ευθύς,
-Xi έπέλθη ησυχία κ' ευνομία είς τόν τόπον,
Να τεθή είς τήν οίκείαν αύτοΰ θέσιν δ καθείς, 
Οί καλοί να προκριθώσι τέλος τών κακών ανθρώπων, 
Να περιφρονήτ’ ό φαύλο:, ό χρηστός πλήν να τιμδται. 
Θά έθύμωνον βεβαίως οί θερμοί έπαναστάται.

»*Αν προσέθεταν να λείψουν άπδ τήν πτωχήν πατρίδα 
Αρχολίπαρο: κηοήνες. στίφη κοιλιών κενών, 

Νά μήν ίδιά πλέον ίσα έπί ίτρς όλον είδα, 
Κ’ ισχυρόν νά σύργ, ,ρεΰμα είς Βαθύ·/ ωκεανόν 
ΤήςΈλλάδος μ.α; τά; βδέλλας! τότε ίο.πλήν μέ γελ.δτε. 
Θα μ’ έςύλιζον Βεβαίω; οί θερμοί έπαναστάται.»

Αλλοτε πάλιν ό κενός κόμπος τοϋ επαναστά
του συντάκτου διαφαίνεται άπας έν τώ άσματίω 
τοΰ διανομέως. Ανάγνωτε τούς επομένους στί
χους τοϋ διανομέως τοΰ Έθην.οΰ Φρο)'ή;·ατος 
διά νάπεισθήτε.

»Μέ τήν εύγενή σημαίαν εκτοτε τοϋ δκτωβοίου
‘Ο συντάκτης μου τοΰ έθνους τδ κειμήλιο·/ φρουρεί, 
Τάς έπα·.ςει: έγκολποϋτα·. τοϋ άντε/οντος φρουρίου 
Κ είς τά σκότη μ’ άναμμένην θρυαλλίδα γρηγορεϊ-

Τώρα τίς δεν μένει ήσυχος καί αμέριμνος όταν 
έχη τοιούτους φρουρούς ; τίς φοβείται πλέον ότι 
τό φρούριο·/ τής ελευθερίας Οά έκπορθηθή όταν 
επί τών έτάλξεών του γρηγοροΰσι τοιοΰτοι στρα
τιώται ; Επίσης, τ'ς δύναται νά διαφιλονεικίση 
εις τόν 'EOroyi.lavM τάς υπηρεσίας ά; προσέφε- 
ρεν εις τε τήν ελευθερίαν καί τήν πατρίδα, χω
ρίς ούδόλως νά μεταβληθή κατά τό διάστημα 
τοΰ βίου του ; ϊδού τίνι τρόπω εκθέτει ό ίδιος 
τήν αρετήν του ταύτην.

«Οόδζποτβ τδν πρώτο/
’ Εξέλεγξα τά σφάλματα έκαστου μετά βάρδους. 
Καί άφθονο·/ έπέρμψα τό μίσος καί τήν χλεύην 
|·.ί;ολου; τού; άο/ομα/εΐς κι'ι τού; αρχολιπάρου;. 
ΙΙολλακι; προσεπάθησα νά κάμω καν άνθρώπου;
“Οσου; ανθρώπων εαυτού; καλούν άντιπροσιόπους.

μου προορισμόν πα.ρέβην,

Τό τελευταίο·/ δίστιχου είναι αρκετά ευφυές επί
γραμμα, καί τή άληθεία. άξιο·/ τοΰ Βοαλώ.

Ο διανομεύς όμως τοΰ Ευαγγε.Ιισμοΰ, εκθέτων 
καί ούτος τάς υπηρεσίας τής έφημερίδος του, ώ- 
μολόγησε πράγμα έν μιγ. τών στροφών του, διά 
τό όποιον πάς άλ.λο; ήθελε, νομίζομε·/, πολύ δι
στάσει νά έγκαυχηθή. ' ϊδού αύτή.

» Έπαρηγόρει τόν λαόν κ’ ηΰλόγει τά; θυσία; 
Κ’ έστόλιζε τά μνήματα μέ άνθη τών μαρτύρων, 
Έθρήνει όσου; έπεσαν ύπέο ελευθερίας 
Καί ήναπτε τόν πόλεμον τό μίσος διεγείρων.

Ο τελευταίος ούτος στίχος δέν προξενεί αληθώς 
αποστροφήν εις πάντα αναγνώστην ! Καί όμως

περιγράφει εξαίρετα τήν πορείαν πινών έκ τών 
εφημερίδων μας. ,

0 διανομεύς τοΰΛΖέ./.forroc ώς τοιοΰτος «οφεί
λε νά φανή σκοτεινός, ώς είναι καί τό μέλλον 
σκοτεινόν, καί δμολογοΰμεν δτι έπέτυχε θαυμα* 
σίως’ αγύμναστος δέ ών καί περί τό στιχουργεϊ·/’ 
κατέστησεν ετι μάλλον σκοτεινοτέοας τάς ι
δέας του συγκαλύψας αύτάς μέ γλώσσαν βεβια
σμένη·/, τοΰ μέτρου καί τής ομοιοκαταληξίας έ
νεκα. Αν δέν πείθηται ό ήμέτερος αναγνώστης, άς 
αναγνώση τήν έπομένην φιλοσοφικήν στροφήν.

“ Μέλλον ! Ιίλήν ταχα άδυτα τοϋ μέλλοντος τα Βάθη, 
Πεπερασμένη ή ΰπαρςις, υψιτενή τά πάθη, 
Ο νοΰ; χαμαιζηλο: μικρός έν τώ παρόντι κεϊται 
Έάν τήνύλην ή φθορά δεσμεύη νυν θαρρείτε.»

Η Πυθία όταν Οέλη νά καλύψη έτι μάλλον τό 
μέλλον είναι δυνατόν νά έκφρασθή ασαφέστερου; 
μ’ όλα ταΰ-α ένιαχοΰ άμυδρά τις άκτίς φωτός 
έπιλάμπει, καί τότε βλέπομεν τάς άγαθάς τώ όντι 
προθέσεις τής έφημερίδος ταύτης καί τάς δημο- 
κρατικωτάτας τάσεις της. ϊδού τί εύαγγελίζεται 
τοϊς λαοϊς.

«“Οταν τό μΐσος σαρωθή, βίαν ή κοινωνία
Δεν όεΐται θρόνων καί στρατών, τότ’ ή εύημεοία 
Μέ τήν ειρήνην θρόνον τη., μέ στέμμα τήν έλπίδα 
.Με τήν αγάπην σκήπτρόν τη; δόρυ τε καί ασπίδα 
Θά άρχη έπί εθνών τής όλης ϋφηλίου.»

Οι στίχοι ούτοι τοΰ Μί.Ι.ΙοΓτος χωλαίνουσιν 
άρειμανίως" καί δέν είναι ανάγκη νά τό ύποδεί- 
ξωμεν ήμεΐς. Πρδς αποφυγήν παντός σκανδάλου 
ή πρεσβυτέρα αδελφή τής X ρυοα.ΙΛίάος 11 ar- 
«ϊοφα άπέσεισεν έντελώς τδν βαρύν ζυγόν τής 
ομοιοκαταληξίας άπδ τών δεκαπεντασυλλάβων 
στίχων της. Ω; δείγμα τών άνομ-οιοκαταλήκτωυ 
τούτων στίχων τοΰ διανομέως αυτής παραθέτομε·/ 
τήν έπομένην πρώτην στροφήν.

«Μόνο; έγώ, Κυοίαι μου. καί φίλοι άναγνώσται, 
Μόνο έγώ δέ/ έ χομκι πολιτικός κεκράκτης 
Νά έκκωφεύιω άπηνώ; τ άβρότατά σα: ώ:α. 
Μόνο; έγω καταλιπών καί Ορη καί πεδία 
ΙΙρσερχομαι φιλοκειδή; άγγελος ευτυχίας.

Αληθώς ή πολιτική εύρίσκεται έν τώ άσματίω 
τούτςο κατ άρσιν ούχί δέ καί κατά θέσιν, άλλ’ έ- 
πειδή όμο/.ογεΐται οτι οί άναγνώσται καί αί άνα- 
γνώστριάι τής Ι/αιΑώρας έχουσι τά ώτα άβρό- 
τατα, δέν ώφειλεν άρα δ διανομεύς αύτής νά έν- 
θυμηθή ότι καί τδ άνομοιοκατάληκτον τοΰ ςήχου 
πλήττει τάς άβράς άκοάς εξίσου άλγεινώς ώς καί 
ή άηδής πολιτική ;

0 διανομεύς τών Παναθηναίων, είτε ό συντά
κτης αύτών, φαίνεται έκ τών στίχων του ότι είναι 
εις τών έπαναστατών έκείνων, οϊτινες, ψευσθέντες 
τών έλπίδων των, θρηνοΰσι καί ήδη τήν πατρίδα, 
ώς έθοήνουν τήν καχεξίαν αύτής και πρδ τής 
ένδοξου μεταπολιτεύσεως’ άς άφήσωμεν αύτδν τδν 
ίδιον νά Ορηνήση τήν άποτυχίαν τής έπαναστά- 

σεως.
ιι'.Ιλήνάφόϋ τή·/ πλάνην ά'.Ί τον χρνσοϋ μου ένυπνώυ. 
Ni ϊιαβε/θή μικρότης τόσα Ιργα εϋγεντ.
Καί ψυχρόν ν’ άφήση τέφραν δ κρατήρ τοϋ Οκτωβρίου, 
ΊΙ ψυχή μου κοι·.:ασμένη τήν απάτην τη: θρηνεί. 
Κατ' αύτόν λοιπόν τόν τρόπον ποιο; ήλπιζε να ζήαν, ; 
Τί; έπίστευε να πνεύστ, αύραν πάλιν φθισικήν, 
Καί ό πατριώτη; Τύπο; ενα οάκρυ του αν χύαη 
Να μαραίνεται δεσμώτης, να ατενάζ εις φυλακήν;» 

ϋπως μάθη τις τάςάρχάς καί τήν πορείαν άλλο·? 
είδους έφημερίδος, τής μετριόφρονος καί «συντη
ρητικής Πη.ΙιγγενεσΙαε., άρκεϊ ν’ άναγνώση τούς 

επομένους στίχους της.
“Λύχνος μικρό; άλλ' άσβεστος ή 11 α λ ιγγ ενεσια, 

"Οπου ό κί/ΐυνο; δζύ:, τό Βάραθρο·/ έτοιμον, 
Γήν άμυϊραν άκτΐ/ά τη; έπέχυνε ταχεία. 

” ϊνα έκφύγη ή πατρίς τόν όλεθρον ή τλήμων. 
Δίν 'πτόήθη ισχυρού:, δέ·/ έκλινε ·τό γόνυ
Εκεί όπου » όμιλος ό ώνιος έρπύζει.

Των δημοκόπιον τα; κραυγας δενέφοδήθη μόνη, 
Άλλ' άρητε τόν συρφετόν τόν φαϋλον να υορίζη . .

, ’Επίσης ή ’Αθήνα, ή
νά, ιδού υ.ετά ποιου νεανικού ένθουσιασμοΰ άνα- 
μιμνήσκεται τήν μετά τοΰ ξένου πολυετή πά
λην της.
• "Οτε ό ξένο; ήρχισό vi *λήττη τήν πατρίδα,

ΙΙρώτη έρρίφθη προπετώς εις τήν παλαίστραν κάτω,
Κ' είς τον Δυνάστην «έρουσα τήν πρώτην καταιγίδα 

Τριάντα χσόνους μετ’αύτοΰ έκτυπα κ έκτυπατο.
’.'εϋ ! ό'ταν ήνοιξε χόρον πολέμου ήτο νέα, 

Αί μάχα: τήν έγήρασαν καί τώρα είναι γραία.

‘Π ΆθηηΙ διά τών άνωτέρω στίχων της
γει άπασαν τήν άλήθειαν' 
ότι, καί τοι γυνή ούσα, έπί τοσούτον ή φιλαλή- 
θειά της έκορυφώθη, ώστε δέν άπεδειλίασε νά 
προχωρήση καί μέχρι τή; άλγείνή; δικ 
γυναίκα ομολογίας, τοΰ ν’ άποκαλέση 
γραϊαε·.

Ελεπτολ.ογήσαμεν ίσως υπέρ τδ δέον 
στίχων τών διανομέων τών εφημερίδων, 
πιστεύοαεν, ότι οί 
Χρυσα,.1.1ΐδο<; δέν θά 
σκοπός ήμών ήτο νά 
—εριέργειάν των, καί

»

γηραιέ καί σώφρων Αθη-

λέ- 
τδ θαυυ.αστδν δέ είναι

πάσαν 
έαυτήν

επι των 
τών διανομέων τών εφημερίδων, άλλά 

εύαενεϊς άναγνώσται τής 
κακίσωσιν ημάς διά τοΰτο' 
εύχαριστήσωμεν ολίγον τήν 
’.ύ'.ως την ιγειάν τών

μ.ακράν τών Αθηνών καί τής Ελλάδος διαβιούν- 
των. Αλλως τέ, έκ τών ολίγων. στροφών άς άνε- 
φέραμεν εξάγεται τδ πνεύμα καί ή τάσις έκά- 
στης έφημερίδος. Ως ήδη παοετήρησεν ό άνα- 
γνώστη;, διαφέρουσι κατά πολύ άπ άλλήλων 
τά άσμάτια ταΰτα, υπάρχει όμως μεταξύ αύτών 
κοινός τις σύνδεσμος, καί ούτος είναι ή περί τά 
δώρα τών συνδρομητών μέριμ.να, ήτις άναφαίνε- 
ται sans faron είς τδν τελευΐαΐον στίχον τοΰ 
ποιηματίου, ή καί πολλά’·'-'.; εί; τδν πρώτον, δπερ 
καί αύθαδέστερον τή άληθεία.

Περί τών δώρων τών παίδων ούδέν εΐπομεν 
διότι ταΰτα είσίν οία καί έν πάση άλλη εύρωπαϊκή 
χώρα, ούδέ περί τών δώρων καί τών στίχων 
τών προσφερομένων είς τάς κυρίας, διότι καί άν 
ε'δομεν ή άνέγνωμεν τινά έξ αύτών,θά ήτο με
γίστη άδιακρισία έάν έξεθέτομεν τά τρυφερά αι
σθήματα τών τρυφερών καρδιών ενώπιον όλου 
τοΰ κόσμου. Δυστυχώς όσχος ένώ οί έμποροι τώ»ν 
’Αθηνών διέθεταν έν ζωγραφικοί; συμπλέγμ.ασι 
τά προσφιλή είς τά μικρά κοράσια ανδρείκελα καί 
τά είς τά άρρενα έπιθυμητά παιγνίδια'ένώ,λέγομ.εν, 
έξέθετον είς τάς οδού; Αΐύ.Ιου καί Ερμου πάν
τα τά μάταια καί ανωφελή αθύρματα όσα οί έρ- 
γατικοί Παρίσιοι άπέστειλαν ήμϊν, καί . άνεπό- 
λουν μετά χαράς τά έκ τής πωλήσεώς των κέρ
δη, αίφνης άπδ τής παραμονής ή ένσκήψασα κα- 
ταιγϊς άνέτρεψε κατά τδ πλεΐστον τάς έλπίδα; 
των. Εί; τάς δύω αύτάς οδούς ούδένα έβλεπέ τις 
διαβάτην.μόνος δέ ό μανιώδης βοέ^άς έφέρετο μετά 
συριγμοΰ φρικώδου; εις
λίως. Ιίθελ.εν υποθέσει τις 
όπισθεν τοΰ Λυκαβητοΰ, 
σκοΰ του όλα; τοΰ έτους 
προσέφερεν αύτάς ώς δώρον εις 
ώνόμασε μίαν τ·;·ν όδίόν τη; μέ
Τή έπαύριον ή χιών έπιπτεν άφθονος καί συνεχής, 
μεγίστη δέ λευκά σινδόνη κατεκάλυψε καί Ιΐάρ- 
νην καί Υμηττόν καί αύτήν τήν Ακρόπολιν έπί 
τής οποίας υψώνει τδ προαιώνιον μέτωπό·/ του ό 
καλλιμάρμαρος Παρθενών. Τά πάντα λοιπόν άνε- 
τράπησαν, καί χοροί καί έπισκέψεις καί όσα άλ
λα παοομαρτοΰσι τή μεγάλη ταύτη έροτή. Το 
ούσιωδέστερον δμως πάντων έγένετο, διότι πάν- 
τες ήμεϊ; προέβημεν έν έτι βήμα εις τήν προς 
τόν θάνατον άγουσαν. Χαιρε λοιπόν, ω Ζαί:μΓ·'- 
συνος ημέρα' εΐθε νά έπανέρχησαι φαιδροτέρα 

αείποτε!

τάς λεωφόρους τής πό- 
ότι ό Αίολος, κρύβεις 
απέλυε·/ άπδ τοΰ ά- 
τάς καταιγίδας, καί 

τήν πόλιν, ήτις 
τδ όνομά του.
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Άξωτία<ί τίς

Χ^υσα/ βζζ.

ί >, πόσο; καιρός παρήλθε! και πώς —
» Στον χρόνον τά λενκά φτιρα ή νοιύτη μα; διαβαίνει »

Χ1, χ'ι, φίλοι μ.ου ! Χί, χί! ανοίξατε, ώ, ανοί
ξατε είς την πρωτοχρονιά. — είναι χρυσή, μολο
νότι χιονίζει, ώς ή πρώτη άκτί; τοϋ Ηλίου έν τή 
ϊίδέμ, ώς τοϋ Στεφάνου καί τοϋ Κανά τά πολύ
τιμα, ώ; το βαρύ τοϋ βαλαντίου σα; μετάλλου, 
τδ όποιον, έν παρενθέσει, έλάφρυνεν όχι ολίγον, 
τής πολλά οικονόμου συζύγου σας ί άνοικονόυ.η- 
τος φιλοκαλία, ελαφρύνατε ίσως διά τήν πολυ
θέλγητρου φίλην τίς καρδίας σας ή απλώς διά 
τήν καρδίαν τής φίλη; σας.

Ανοίξατε είς τήν πρωτοχρονιά’ —είναι λαμπρά, I 
άν καί νεφελώδης, ώς τοϋ Μαλανδρίνου καί τοϋ 
Μίλ-βϊλ τά μεταξωτά, ώς τοϋ μακαρίτου Ι’κι- 
νάκα τδ πλούσιον βελλοϋδον μέ τά δποΐα ο γλυ
κύς άγγελος τής ψυχής σας ένδύεται, ένώ έφορεύη 
τής Κυρίας Λιζιέ τδ Παρισινόν.— Χού·—... Α
νοίξατε, είναι τερπνή ώς τής παρθένου τδ πρώ
τον δνειροπώλημα, ώς τά εκλεκτά άνθη τοϋ κή
που σας, ή άν δέν έχετε, ώς δ κήπος τής φίλης 
σας... . Είναι χαρμόσυνος τέλο; πάντων, καί ά; 
χιονίζει καί άς είναι νεφελώδης ή ροδόχρου; αυγή 
τής πρωτοχρονιάς, άνοίξάτέ της, διότι τόσαι ελ
πίδες τήν άναμένουσι καί τόσα άσματα μ.έ τοϋ 
τρελλοϋ βο^έως τδ σύριγμα τήν έςυπνοΰσιν....

£1, καί τοϋ χρόνου, καί τοϋ χρόνου ! έν τώ 
μέσω ταινιών κκί άνθέων, κοσμημάτων καί μύρων 
δσα χαρίζει δ πλούτος καί σκορπίζει ή πολυτέ
λεια, ένώ ψωυ.οζητή δ πτωχός καί τά δρφανά γυ 
μνητεύουν, ανοίξατε καί είς έμέ άντί ένός ακριβού 
μποναμα σάς προσφέρομαι χάρισμα, διά νά μέ 
/ χρίσετε όπου θέλετε’ καί άν δέν είμαι τδ περίερ
γον τής Πανδώρα; κιβώτιον, τδ όποιον έλαβε 
χάρισμα τήν πρώτην τοϋ έτους άπδ τδν φίλτα- 
τόν τη; τδν Προμηθέα, ή δ γλυκύς καρπός τής 
Εύας μ.έ τδν δποΐον έπλάνεσε τήν πιώτην τοϋ 
’έτους, βέβαια, τδν προσφιλή της Λδάμ καί έκ
τοτε χρονολογούνται τής πρωτοχρονιάς τά χαρί
σματα, ούχ ήττον είμαι.. . .

Είμαι δ μικρός απελεύθερος αιχμάλωτος τού 
γέροντας Αβδηρίτου, τδ τρικέρατόν σας δαιμόνιου 
καί μ.έ τήν πρώτην τού έτους έρχομαι — μή τα- 
ραχθήτε — ολίγον έπαναστατικώς νά φατριάσω 
μαζή σας, νά άναμιχθώ ώς όλος δ κόσμος εί; τά

| πολιτικά ή τδν έρωτα καί έγώ εί; τής κομψής 
φιλολογία; σας τόν πλάνον κόσμον, εί; τής αβρά;

. Χρυσαλίδος σας τά μαγικά πτερά’ νά πετάξω, νά 
πηδήσω μ.αζή της καί μεθυσμένο άπδ γοητείαν 
τρελλδ άπδ χαράν, ώς έν προεόρεΐον, διότι κερ

ί δίζει έξ εφόδου υπουργικά ζητήματα, νά τήν άρ- 
. πάσω είς τά; άγκάλας μ.ου, ώς τήν ψυχήν δ έρως, 
νά μή άρπάση, άν θέλη, ώ; οί μετερνΐχοι πολι
τικοί μα; τά χαρτοφυλάκια καί άπδ άνθους εΐ;

1 άνθο; εύοσμον, άπδ φύλλου εί; φύλλον θαλερόν 
νά φατριάσωμεν, νά πλανηθώμεν έστω καί εφ’άπαξ 
ύιαπαντδς — εί; τού; μυστηριώδεις κήπου; τών 
Εσπερίδων άναγνωστριών σα;, όπου άν δέν φέ- 
ρωμεν κλεμμένα τά χρυσά αύτών μήλα, διότι δέν 
θά έχουν, άφεύκτως Οά ύποκλέψωμεν τά μυστικά 
των, διότι πάντοτε έχουν. .. .

Ελάτε δεχθήτέ με είς τάς άγκάλας σας, άσ- 
πασθήτε με ή — Οά σάς άσπασθώ.— Είναι γλυ
κύς κκί τοϋ διαβόλου δ άσπασμδς όταν δίδεται 
έν όνόματι τής φιλίας, έν όνόματι τής συζυγικής 
αγαπης,όταν προσφέρεται δωρεάν είς τδν έρωτα.. · 
<ί, πόσος καιρός παρήλθε, πόσα συμβάντα .' Εϊς 

θρόνος κατέπεσεν, ώς σΰκαν ώριμον, είς μ.εγαλει- 
ότατος, άλλά καθώς λέγουν, βλάξ, έφυγε, διότι 
— ήθελε νά φύγη — καί έν γεγονός έσημειώθη 
είς τήν ιστορίαν τής Πατρίδος, όπως καί τόσοι 
έντιμοι πατριώται έσημειώθησαν καί μόνον δ ά- 

ι νόητος πατριωτισμός καί ή τρελλή αύταπάρνησις 
έφυγαδεύθησαν φοβηθέντα φαίνεται τήν έπανάς-α- 
σιν" ένώ άνευ αύτών τά πάντα πάλιν καί υπουργοί 
τοϋ αίματος, καί συνωμοσίαι καί στάσεις καί 
Μούντζουρίδαι μετημφιεσμένοι, καί Σπετσαρόπου- 
λοι έπαναστάται καί συνταγματικά υπουργεία 
μέ τάς πλειοψηφίας των, άλλά πλήν και μ.έ τδν 
Μενδρεσέ καί τδν Γκαρπολά άνοικτδν πρδς εφαρ
μογήν τού αγαπητού μας Συντάγματος, τά πάν
τα τέλος πάντων επανήλθαν, δόξα σοι ό Θεός-.' είς 
τήν φυσικήν των κατάστασιν, έκτος τινων ύπογε- 
νείων, τά όποια καί μ.όνα Οά μένωσι καί μετά 
θάνατον άλυτα ώς ή ούρα τοϋ όνου τοϋ Βα- 
λαάμ. είς μνήμην τής οκτωβριανής έπανας-άσεως.

Καί οποία έπανάστασις .' έν ήμισυ έκατομμύ- 
ριον πήχεις ταινίας ερυθρά;, ώς τδ αίμα, τδ ό
ποιον δέν έχύθη, διεσκορπίσθη αλύπητα καθ' ό
λον τδ κράτος, κατεκερμ.ατίσθη, έστρεβλώθη, ώ, 
φρίκη ! άπδ τρυφερά; μάλιστα χεΐρας είς τόσας 
έκφραστικάς κοκκάρόας όπως διαδηλωθή ή μεγά
λη εθνική μεταβολή — ή έπανάστασις, ήτις εί- 
σήλθε καί μέχρι τοϋ οικογενειακού βίου, διότι

τε·— Τάς σιδηράς κιγκλίδας τού Μενδρεσέ αντι
κατέστησαν γοητευτικά μαλακώφ καί θερμαί α

τά διά βίου δεσμά—τοϋ καταδίκου ή χά
ρις έκρέματο εις τά υγρά χείλη μιας παρθένου 
καί τήν λαιμητόμον παρφδησε τδ αρνητικόν 
βλέμμα της.— όποία έπανάστασις ερώτων ! ! ! 
δποΐα ευδαίμων έποχή....

Ούδείς έσκέφθη ούτε νά καταρασθή καν τοϋ 
Οθωνος καί τή; Αμαλίας τούς τυραννικού; χρό
νου;, τού; ηύλόγουν μάλιστα στρατηγοί τινες 
θρασύδειλοι, γερουσιασταί παμπόνηροι καί αί Κυ- 
ρίαι δσαι δέν ήσαν τή; τιμή;. Η βασιλεία ομω; 
τού αθώου αύτού ζεύγους είχεν δμολογουμένως καί 
ϊν προτέρημα,τήν άκακον περιέργειαν, δηλαδή τήν 
κατασκοπείαν, ήτις είσήρχετο καί μέχρι τοΰ μα
γειρείου σου, άν ήσο έξ εκείνων, οΐτινες δέν είχον 
τήν είσοδον είς τά μαγειρεία αύτοΰ’ πλήν καί άν 
εΐσήρχεσο, ώς άνήρ δέν σοί έπετρέπετο νά έχη; 
καρδίαν, ούτε είς τδ βαλάντιόν σου, καί τού ια
τρού σου αί συνταγαί έσχολιάζοντο πολλάκις πριν 
ή φθάσωσιν είς τδ φαρμακεϊον. Αν δέ πάλιν ώς 
γυνή, ή ώχρότη; καί τδ χαϋνον τών δφθαλμών 
ήτο ύποπτον, τδ ερύθημα εγκληματικόν, τδ λά
λον απρεπές, ή σιωπή ύπόκρισις, άλλοίμονον δέ 
είς τήν εύμορφον έκείνην τής όποία; τδ ολίγον 
Λοο-τετες κοινολΐνον έπρόδιδέ τι—πολλά φυσικόν 
—ή κατηγγέλετο ώ: διατηρούσα ιστορικόν ήμερο- 
λ.όγιον, καί ποιητικόν λεύκωμα. .. ή ιστορία καί ή 
ποίησι; κατέστρεφε ταΐ; εύμορφα·.; καί μόνη ή 
καταλαλιά έσωζε ταΐ; άσχημα·.;. .. .

Πλήν ίνΖήτω! ήκούσθη, κάτω δ Τύραννο;! 
κα! καθ:'.; πλέον καί καθεμία είχε τδ ελεύθερον 

! ον·, μόνον προφ· ρικώ; καί εγγράφω; νά έκφράζη 

τά; ιστορικά; ή τά; ποιήτικά; ιδέα; τη;, άλλά 
! καί μέ κάθε είδους όπλα εις χεΐρας νά ύποστηρί- 
ζη αύτάς, αρκεί νά έφερε κονκάρδαν επαναστατι
κήν πρδς τδ μέρος τής καρδίας πάντοτε, εννοώ 
διά τά; σεμ.νοπρεπεΐ; Ελληνίδα; μας, καθόσον αί 
χάριτες αείποτε είχον ολόκληρον
σημαίαν άναπεπταμένήν καί ζρεκο.Ιόρε μάλιστα...

Μόνον έγώ τδ ταλαίπωρο, απροστάτευτο ώ; 
τδ Σύνταγμα καί ορφανό ώς τδ Εθνος μα; πριν ή 
ελθη Βασιλεύ; έπλανώμην εΐ; τήν κοινωνίαν, εί; 
τά; οδού; καί μή έχον τί καλήτερον νά πράξω, 
έρριπτα ένίοτε άπδ καμμιά τουφέκια, πότε μέν 
διά νά έκφοβίσοι κανένα έρωτα σοόδρα επαναστά
την, πότε νά εκδιώξω πεπλανημένην τινά περιστε
ράν’άλλοτε άποτυφλόνον τοϋ τυχόντα; τδν πονηρόν 
οφθαλμόν, κατασκοπεύοντα ύπδ τού; έξώστα; ΐ-

άτυχε, βλέπετε, δ μέν άνόητος σύζυγο; νά ηνα1 
όθωνιστή;, ή δέ «αριίή του νά έχη πολλήν κλίσιν 
ποδ; τήνέλευθεοίαν, καί τ’ άνάπαλιν. Καθ’ όσον 
μάλιστα είξεύρω— καί τοΰτο μεταξύ μα; — μίαν 
πολλά εύμορφον καί πνευματώδη Κυρίαν, ήτις 
ήτο τυφλώς άφωσιωμένη, κατά τήν έκφρασιν, είς 
τδν βλάκα — 'Όθωκα, ό. δέ σύζυγό; της συνώ- ί 
μοτεν ό πονηρός, κατ’ αύτού χάριν τής Έ.Ιευθε- 
ζ,ίας. Μία δέ πάλιν, τής οποίας δέν σάς λέγω τδ 
όνομα, διότι τήν είδατε πολλάκις νά περιπατή 
ταπεινά, ταπεινά ώ; ιέρεια καί νά ένδύεται ώ; 
βακχίς, άπεπλάνησε, διά πολιτικού; λόγους πάν
τοτε, τδν άπειρον μνηστήρα τή; θυγατρός της, 
ήτις άν δέν άπελπίσθη, διότι τδν αντικατέστησε 
πάραυτα, ούχ ήττον έμαθε νά συνομότη . . . καί 
τόσα άλλα τραγικά επεισόδια συνωμοσίας καί 
έπαναστάσεως ώς λόγου χάριν, δ διά δηλητη - 
ριασμ.ένης καρφοβελώνης θάνατος μιας — μυίας 
— άνηκούση; όμως είς τδ άντιπολιτευομενον 
φύλλον αί νυκτερινά·, αποπλανήσεις μιας Αφρο
δίτης, ήτις παρ ολίγον νά διακινδυνεΰση τδ | 
ελαστικόν τού κρινολίνου της περιπεσδν ώς ύ
ποπτον έσχάτης προδοσίας εις χεΐρας τή; Εΐσαγ- ! 

γελίας. . . ή ό τρομερός θάνατος, όχι τής Εισαγ
γελίας, άλλ’ ένδς σκύλακος, όστις θέλων νά εξα
φάνιση τδ πειστήριον τοϋ έγκλήματος ύπέρ τής 
αγαπητή; του Κυρία; συλληφθείση; έπαυτοφώρω, 
έφαγε τδ ψιμμίθιον μέ τδ όποιον έμελλεν αΰτη 
νά άλειφθή διά νά δηλητηρίαση τδν τύραννον, — 
σύζυγόν τη;.. . περιπλέον τού δημοκράτου Τιμο- 
λέοντος τά γοερά συμβάντα μετά τής .. . καί 
άλλα πολλά πάμπολλα, οσα τέλος ήθελα ίσως 
σάς διηγήθη σήμερον καί μ.έ γελοιογραφίας μά
λιστα, άν δέν έβλεπα μίαν γελοιογραφίαν εΐ; 
όλην τήν επίσημον κοινωνίαν μα; τον μικρόν 
καί τον μεγάλον κόσμον, μέ τήν ώραίαν συνή
θειαν καί τήν σκανδαλώδη κίνησιν τή; πρω
τοχρονιά;. . .,. Πλήν, δόξα σοι ό θεός, εΐ; τά; 
πολιτικά; αύτά; δοξασίας, διά νά μή νομίση 
τ·.;, ότι υπαινίττομαι πρόσωπα, καί τά; συνωμο
σία; έδωκε πέρας, κατά τδ δημώδες ήδη λόγιαν, 
ή έ’Γ'οίοη ri'f n/c .τμδη tr.ffz.irz/r
ozroitf'.toy, ότε \αδς xal στρατός στρατός καί 
.lade έκραξαν ώ; μία φωνή, ώ; ε’ς στρατύ.Ιαος. 
Ζήτω τό έθνος! Ζήτο> ή έπανάστασις.— Ζι'ι-αι 
καί τοΰ άρχηγοΰ σας παιόιά !

Τά επάνω ήλθαν κάτω τότε καί τά κάτω προ
πάντων επάνω, διότι τοΰτο κυριολεκτικές θά 
ε:πή έπανάστασις.— Ελευθερία ακόλαστο; έκτο
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θωνιζ.ά κρινολίνα ή άσεμνα μαλαζώφ, ζαί ζατα- 
συντρίβον τού; αντεθνικούς φανού; τοϋ—gaz— 
έκραζα ώ; οί έπαναστάται και οί άσπασθίντε;, οί 
συνομόται και οί κατάσκοποι, ώ; όλος ό ζόσμο; 
άνδρες καί γυναίκες — Ζήτω, Ζήτω ή έπανάστα- 
σις ! Ζήτω χαί τοϋ αρχηγού μας παιδιά !.........
Εω; ού ήλθε καιρός καί έφώναξαν — δήλαδή έ- 
φωνάξαμεν— καί κάτω. —ύχι βέβαια ή έπα- 
νά.στασις, διότι αύτήν τήν ήθελε τό Εθνος, τήν 
ήθελε καί ή Κυρία............ήτις έθυσιάσθη — ε:ς
ταινίας καί διάφορα άλλα πράγματα, τά όποια 
δεν λέγονται—άλλά κάτω οί' κακοί έπαναστάται, 
οϊτινες έφατρίαζον ελεεινά, πλήν άνευ αύτής καί έ- 
ν,οϋ. ..— ίΐ, φαντασθήτε, άν είμεθα καί ήμεϊς οί 
δύο ! Μία Κυρία, ώς τήν Κυρίαν, ζαάώς .τρέ.τίί, 
καί είς διάβολος επαναστάτες, πιστεύω, δτι άν 
δέν κτίζουν, χαλούν όμως ένα κόσμον άφευκτα, 

αρκεί νά φατριάσουν εϊλικρινώς. . ..
Βλέπετε, είμαι ολίγον φλύαρο, πλήν όμως είμαι 

αθώο XI, Χί! ώς έν υπουργικόν πρόγραμμα καί ά- 
κακο ώς τό πρώτον συνταγματικόν ύπουργεΐόν 
μας ! αγαπώ μόνον, δέν τό άρνοϋμαι, νά φατριά
ζω ώς έκεϊνο οχι ολίγον, άλλά πολύ — διότι ή 
μάγισσα φατρία μέ γοητεύει, ώς κάτι τι άναπό- 
φευκτον εις τήν ύπαρξιν καί πλέον τής υπάρξεως, 
ως ή ζωή, ή χάρις τής ζωής ώς τδ πέπερι εϊς τά 
λάχανα. Ερως άνευ φατρίας καταντά άτ,δής ασθέ
νεια, ή πολιτική είναι συνάγχη, ή κοινωνία μ'έγα 
κοιμητήριον καί ήμεϊς άταφοι νεκροί,δταν τής φα
τρίας το πνεύμα δέν φυσά δσω σφοδρότερου έπ’ 
αύτής. Λογομαχίαι, έριδες, συγκρούσεις, εμφύλιοι 
πόλεμοι, ταραχαί, ό κόσμος άνω κάτω γίνεται, 
φατρία ! λέγεις, καί παρηγοριά, βάλσαμον έπιχύ- 
νεται’ τδ όνομά τη; είναι αρμονία τοϋ σύμπκντος, 
τδν διάβολον βλέπετε μέ τήν Χρυσαλίδα κατορθώ
νει νά συμβιβάζη καί μόνην τήν εθνικήν μας Συ- 
νέλευσιν διαιρεϊ, πλήν είναι διά νά διόρθωση τδ 
Εθνος........... άν δέν ήμην διάβολος ήθελα νά ήμαι
φατρία, τόρα αναγκάζομαι νά ήμαι καί τά δυό.. .

Πώς σάς τρομάζει ή έμφάνισίς μου μετά μίαν 
έπανάστασιν, καθ’ ήν πολλοί έφάνησαν φοβερό
τεροι καί τοϋ διαβόλουάλλ’ είμαι άοπλο τό 

ώς δεκαεξαετής παρθένος έξελθοϋσα μά
λιστα τοϋ παιδαγωγείου μέ μόνην τήν καρφοβε- 
λονην της καί δέν άνήκω ποσώς είς τδ χομητά- 
ror, μολονότι έφώναξα καί έγώ ώς οί θρασύτεροι, 
Ζήτω ! μέχρι κόρακος.— Επομένως είξεύρετε, νο
μίζω τήν Ρομαντικήν ιστορίαν μου καί τδ έλα- 
φρόν μου αύτδ X ί, X ΐ, δέν σάς είναι άγνωστον’

τούλάχιστον εις τά; ωραία; καί εύσεβεϊς άναγνω·- 
στρίας σας δέν είμαι ζέν»;’ έπί πολύ ύπήρξά.τής 
Κυριακής των ή αθώα άπασχόλησις, όταν ή α
πλοϊκή φλυαρία μου συνήθως τάς άπεκοίμιζεν εις 
όνειρα τερπνά, ένώ τδ νήμα τής μυθώδους ούρα; 
μου τά; ώδήγει έδώ, τά; μετέφερεν έκεϊ, καί πολ- 
λάκι;·άν δέν ταϊ; άνεκάλυπτε τδν Μινώταυρον 
είς τδ βάθος τοϋ κοινωνικού μας λαβυρίνθου, 
ούχ ήττον άπεκάλυπτε πολλά μυστικά, διά τά 
όποια είμαι βέβαιος ότι καί τώρα ή άριστοκράτι; 
περιέργεια δίδει. . . δίδει καί φίλημα, ένώ πολλαί 
εύγενεϊς συναναστροφαί μέ δέχονται εί; τά; λίαν 
φιλόξενου; άγκάλας των, άρκεϊ νά φέρω μαζί, μου 
τδ μα,'δυ.ΐάχι τής χατα.ία.Ιιΰς. Τδ βλέπω, και 
θά το ιόήτε καί σεϊς, έδώ ή ζηλοτυπία νά μέπρο- 
καλή, έκεϊ ή αντιζηλία νά μέ θωπεύη, ό ένοχο; νά 
με παρακαλή καί ή ωραία τέλος πάντων νά αέ 
καθικετεύη έχει νά μέ είπή κάτι τι, έπιθυυ.εϊ νά 
τήν είπω δύο λέξεις, διότι βλέπει ότι ό μικρός 
έρως μέ θέλει σύμμαχον καί οί πονηροί συνδρο- 
μηταί τής φιλτάτης Χρυσαλίδος, οϊτινες πλη- 
ρώνουσιν, ώς φαντάζομαι, όχι τόσον τακτικός, 
— ά, πώς μαντεύω ! — δέν βλέπουν τήν στιγ
μήν νά φανή δ διανομε ύς σας. ή, πόσον ό κόσμο; 
είναι περίεργο; καί μάλιστα τήν πρωτοχρονιά!

βρατςανος·

ΜΩΛΑΪΚΟΝ

* θταν άπολεσωμεν 'ίππον ή κύνα προσφιλή, 
παρηγοροϋμεν εαυτού; ένθυμούμενοι όσα; τυχόν 
ελλείψει; ή ελαττώματα είχον’ τά αύτά δ' ώ; 
έγγιστα πράττομεν μετά τδν θάνατον τών συγ
γενών εκείνων όσοι μάς λησμονούσε κατά τήν 
σύνταξιν τών διαθηκών αύτών.

* χί αναγνωσις των συγγραμμάτων τών νεω- 
τέρων συγγραφέων μά; διασκεδάζει μετρίως. ένώ 
ή τών αρχαίων παρέχει ήμϊν τροφήν ύγιά, καί 
κάθε σελίς τών πολυτίμων τούτων συγγραμμά
των μά; προικίζει διά γνώσεων όλως νέων καί 
ώφελιμωτάτων.

%’ Η άδολο; φιλία καί ή ακμαία υγεία τότε 
μόνον έκτιμώνται, όταν άπολεσθώσι.

V Τ«ί μέν κακά; τών πράξεών μα; αείποτε 
δικαιολογούμε-/, προθύμω; δ’ έπικρίνομεν καί σχο- 
λιάζομεν τά καλά έργα τών άλλων, όταν άκούω- 
μεν αύτά εκθειαζόμενα.

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ-
(Σννίχίΐα, ϊόί Ji],

Είοομεν δτι ό τολμητίας ληστής, ί cvo- 
μ<Μτας έαυτδν Μοργάν-, έφθασεν είς Άβινιόν 
έν μέση μεσημβρία έφιππος καί προσωπείου 
φέρων. Πριν όμως είσέλθη είς τδ ξενοδο
χείο-? τοΰ Πα.Ιατίου τής Ιαότητος άφησε τδν 
ίππον του πρδ τής θύρας, δταν δέ πάλιν έ- 
ξήλθεν εύρευ αύτδν είς τόν αχυρώνα, ώς 
άν «αί ό ίππος άπήλαυεν ίσα προνόμια ατι
μωρησίας μετά τοΰ κυρίου του είς τήν πα
πικήν καί βασιλικήν ταύτην πόλιν. Εκβαλώυ 
λοιπόν αύτδν έκεϊθεν, ΐππευσεν, έξήλθε διά 
τής ΟύΛ.Ιϊας θύρας καί παραδραμώ-? καλπά
ζω-? τά τείχη τής πόλεως, έξηφανίσΟη μετ’ 
ού πολύ πρδς τήν άγουσαν είς Λυόυ.

Όταν δέ άπεμακρύνΟη ώς έν τέταρτον 
τής ώοας άπό τοΰ Άβινιόν, έκά’λυψε διά τοΰ 
μανδύου δλα αύτοΰ τά δπλα, ώστε νά μή 
βλέπω νται ύπό τών διαβατών καί έκβαλών 
τό προσωπείου έκρυψεν αύτό είς μίαν τών 
πιστολοθηκών.

Έάν τότε εύρίσκοντο έκεϊ πλησίον όσοι 
ίοόντες αύτόν είς Άβινιόν ήρώτησαν άλ 
λήλους τί πράγμα νά ήτο ό τρομερός αύτδς 
Μοργάν, τό φόβητρου τής μεσημβρινής 
Γαλλίας, έάν, λέγομε-?, εύρίσκοντο έκει, εύ
κολο-? ήτο νά βεβαιωΟώσιν ίδίοις όμμασιν 
άν τό πρόσωπον τοΰ ληστοΰ ήτο, δσον καί 
ή φήμη αύτοΰ, φοβερόν.

Ήμεϊς άδιστάκτως ομολογούμε-? δτι, δσω 
προκατειλημμένη καί άν ή-ο ή φαντασία 
των, άμα έβλεπαν το πρό'σωπον έκεϊνο ήθε
λαν είς άκρον καταπλαγή.

Άφαιρεθέντος τωόντι του προσωπείου διά 
χειρδς λευκοτάτης καί λεπτοφυεστάτηςάπε- 
καλύφΟη πρόσωπον νεανίου είκοσιπενταε- 
τοΰς ώς έγγιστα, τό δέ πρόσωπο-? έκεϊνο εί
χε γυναικεία-? όλως κανονικότητα καίγλυκύ- 
τητα καί έκοσμεϊτο ύπό ώραίας ξανθής κόμης 
καί έκφραςτκωτάτων μελαγχρόων οφθαλμών.

Το ανάστημα τοΰ αγνώστου, καθόσον έ- 
φάνη κατά τήν είς τό ξενοδοχείου έμφάνι- 
σίν του ήτον ύψηλόν, σύμμετρου καί εύ- 
7ώγιστον· ή δέ έπί τοΰ ίππου στάσις αύ
τοΰ άπεδείκνυεν έμπειρου ιππέα.

Ό νεανίας άναχαιτίσας έπ’όλίγου τήν ορ
μήν τοΰ ίππου του, έκέντησε πάλιν αύτόν 
καί έφίασε καλπάζω-? είς Όράγκην καί εί- 
σήλθεν είς μεγάλην τινα θύραν, ήτις έκλείβθη 
εύθύς δπισθέν του· θεράπων δέ τις άναμέ- 
νων έδραξε'τούς χαλινούς τοΰ ίππου. Ό ίπ-

π·ύς τότε άφίππευσε καί ήρώτησεν
« Έδώ είναι ό κύριός σου -,

— X’“*PU βαΡώ’/ε> άπεκρίθη ό 'υπηρέ
της, τήν παρβλθοΰσαν νύκτα ήναγκάσθη νά 
άναχωοήση καί παρήγγειλε νά σάς είπωμεν, 
έάν έλθητε και τόν ζητήσητε, δτι ταξιδεύει 
δι’ ύποθέβεις τής εταιρίας.
—Καλά, Βαίϊτιστά.Έν τούτοις έγώ έπαναφέ- 
ρω τόν ίππον του σώου καί άβλαβή άν καί 
ολίγον κεκοπιακότα· ανάγκη τώρα νά τδν 
λούσης μέ οίνον καί δύο ή τρεις ήμέρας κα
τά συνέχειαν νά τώ δίδης άντίάχύρου κρι - 
θήυ, διότι άπό χθές διήνυσε τεσσαράκοντα ο
λοκλήρους λεύγας.
— Εύχαριστήθητε λοιπόν, κύριε Βαρώνε, έκ 
τοΰ ίππου ;
— Πολύ μάλιστα· ά/.λ’ ή άμαξα είναι έ
τοιμη; ■
'— Περιμένει καθ’ δλα έτοιμη είς τδ άμα- 
ξοστάσιον κ,αί ό άμαξηλάτης πίνει έδώ πλη
σίον μέ τόν ’Ιούλιον, διότι ό αύθέντης πα- 
ρήγγειλε νά τδν κρατούν έξω τής οικίας 
διά νά μή παρατηρηθή ύπ’αύτοΰ έπιστρέφων.
— Νομίζεις λοιπόν δτι ό κύριός σου θά τα- 
ξειδεύση;
— Ναι, κύριε βαρώνε· ίδού τδ διαβατήριο-? 
τοΰ αύθέντου μου, δι’ου ένοικιάσθη ή άμαξα- 
ώστε έκεϊνος μέν διά τοΰ διαβατηρίου σας 
διηυθύνθη πρδς τήν Βορδιγαθ,λίαυ, σεϊς δέ 
διά τόΰ ιδικοΰ του Οά ύπάγητε πρδς τήν Γε- 
νέβην· καί έπομένως δέν πιστεύω νά εύρη διέ
ξοδον ή άστυνομία άπδ τδν λαβύρινθον αύ
τδν, δσω έπιδεξία καί άν ήναι.
— Δός μοι, Βαπτιστά, τδν μάρσυπον δστις 
κρέμαται άπό τοΰ έφιππίου.
' Ό Βαπτιστής έξετέ/.εσε τήν διαταγήν, 

άλλά παρ’ ολίγον ό μάρσυπος διέφυγε τών
χειρών του.
— Ά, κύριε βαρώνε, είπε γελώ-?, δέν μοί 
παρήγγείλατε νά προσέχω.' Διάβολε! βλέπω 
δτι δέν έματαιοπονήσατε.
— Άπατάσαι, Βαπτιστά, διότι ναι μέν δέν 
έματαιοπόνησα, άλλ’ ούχ ήττον δέν έπραξα 
δ,τι έπρεπε καί δι’ αύτδ Οά άναχωρήσω πά
ραυτα.
— Δέν Οά προγευματίσητε ;
— Κάτι ολίγον, άλ??δσου ένεστι ταχύτερου.
— Δέν Οά βραδύνητε παντάπασι, διότι τδ 
πρόγευμα είναι έτοιμον άπδ τής δεκάτης, δη
λαδή πρδ τεσσάρων ώρών.

Ό Βαπτιστής ήθέλησε νά όδηγήση τον 
ξένον είς τδ έστιατόοιον, άίλ’ έκεϊνος τδν
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εμπόδισε λέγων·
— Είναι περιττόν νά μέ όδηγήσης,έγώ γνω
ρίζω τόν δρόμον, άλλά φρόντισαν τώρα, περί 
τής άμάξης, ώστε νάτήν ευρώ έτοίμην καίτό 
θυρίδων ανοικτόν έχουσαν, διά νά μή μέ δια

-χρίνη ό αμαξηλάτης δταν είσέλθω. Λάβε δέ 
καί αύτά τά χρήματα μέ τά όποια νά τόν 
πληρώσης διά τόν δρόμον μέχρι τοΰ πρώ
του στάθμου.
— Όσα μή δίδετε, κύριε, άρκοΰσι νά τόν 
πληρώσω διά νά ύπάγη μέχρι τοΰ Λυόν !
— Ναί, άλλά σύ πλήρωσε τον μέχρι τής 
Βαλάνς τά δ’ επίλοιπα χρήματα κράτησέ 
τα διά σέ, ώς άντιμισθίαν τοΰ κόπου σου.
— Αγαπάτε νά καταβιβάσω καί τόν μάρ
συπον εις τό όχημα ;
— Οχι, έγώ θά φροντίσω περί τούτου.

Ταΰτα είπών ελαβεν άπο τών χειρών τοΰ 
ύπηρέτου τόν μάρσυπον καί μή προσεχών εις 
τό βάρος κατηυΟύνΟη πρός τό εστιατορίου, 
ένώ ό Βαπτιστής μετέβαινεν εις τό καπη
λείαν ύπολογίζων τά άνά χειρας αύτοΰ χρή
ματα.

Ό ξένος δέν έψεύσθη τωόντι είπών ότι 
γνωρίζει τήν οικίαν, διότι διελθών ένα πρό- 
δωμον καί άνοίξας μίαν Ούραν καί μετ’ 
αύτήν μίαν άλλην εύρέθη, ενώπιον τραπέ
ζης γεμούσης παντός δ,τι δύναται νά κί
νηση καί νά εύχαριστήση τήν ό'ρεξιν πρίν 
ό'μως καΟήση διευθύνθη πρός τινα καθρέ- j 
πτην καί έκβαλών τόν πίλον διευθέτησε 
τήν κόμην, ύστερον ένιψε τάς χειρας καί γίου του καί 
τό πρόσωπόν καί άφοΰ έξετέλεσε τά έργα ' :ια ώρας· 
ταΰτα τής ζαθαρώτητος, δι’ ών άπέδειξεν ’ μηθή .................. , . ........
δτι ήτο φύσει καθάριος καί φιλόκαλος, έκά- | Λυόν άγώγιον καί ήτοίι 
θισε προ τής τραπέζης.

"Αν δέ καί είχεν ό'χι εύκαταφρόνητον δρε- 
ςιν μετά τόσους μάλιστα κόπους, έφαγεν 
όμως έν τάχει καί μετά τινα λεπτά τής ώ
ρας, δτε είσήλθεν ό Βαπτιστής καί τώ άνήγ- 
γει'Λεν δτι τά πάντα είναι έτοιμα, αύτός ή
τον όρθιος καί περιέμενε.

Έβύθισε λοιπόν τόν πίλον μέχρι τών οφ
θαλμών, περιετυλίχθη διά τοΰ μανδύου του 
καί λαβών ύπό μάλης τόν μάρσυπον κατέβη, 
καί έπειδή ή άμαξα διά φροντίδες τοΰ Βα- 
πτιστουήτο ήνεωγμένη καί εγγύς τής θύρας, 
εχώθη έντός αύτής ούδόλως παρατηρηθείς 
ύπό τοΰ αμαξηλάτου.

Ο ύπηρετης έκλεισε τότε τό θυρίδων καί 
άποτανθείς πρός τόν ηνίοχον,
— Είσαι καλά πληρωμένος, μοί φαίνεται,

έως εις Βαλάνς, είπε.
— Ναι, Οελεις νά σοί δώσω έγγραφον ά- 
πόδειξιν; άπεκρίθη έκεΐνος άστεϊζόμενος.
— 'Οχ1, πρόσεξον όμως νά μή ένοχλήσης 
τόν αύθέντην μου τόν μαρκήσιον Ί’ιβιέρον, 
διότι επιθυμεί νά μείνη ήσυχος έως εις 
Βαλάνς.
— Ησύχασε, άπεκρίθη ό αμαξηλάτης, διά 
τοΰ αύτοΰ άστείου τρόπου- κάνεις δέν Οά 
ταράξη τόν μαρκήσιον. ’Εμπρός, βάρδα .'

, Είπε καί παρώρμησε τούς ίππους τουκρο- 
τήσας τήν μάστιγα διά τής εκφραστικής έ- 
κείνης διαλέκτου ήτις δηλοΐ παοά τοΐς δια - 
βάταις «ΠροφυλαχΟήτε διότι οδηγώ ένα 
κύριον γενναίως πληρώνοντα καί έχοντα επο
μένως τό δικαίωμα νά καταπατή τούς ά- 
προσέκτους.»

Ό ψευδομαρκήσως Τιβ-έρος είσελθών 
είς τήν άμαξαν κατεβίβασε τά παραπετάσ
ματα, έκρυψεν ύπδ τό κάθισμα τόν μάρσυ
πον, περιετυλίχθη εις τδν μανδύαν του ‘καί, 
πεποιθώς οτι δέν θά ένοχληθή ύπ’ ούδενός 
μέχρι τής Βαλάνς, άπεκοιμήθη μέ την αύ
τήν νεανικήν όρεξιν με την οποίαν καί προ- 
εγευμάτισε.

Μετά οχτάωρον δρόμον ή άμαξα έφθασεν 
εις τά πρόθυρα τής Βαλάνς, πριν δμως εί- 
σελθη εις τήν πόλιν, ό οδοιπόρος μας έξύ- 
πνησε καί ήμιανασύρας έν τών παραπετασ
μάτων ένόησε ποΰ εύρίσκετο· έπειδή δέ ήτο 
νύς βαθεια εθλιψε το ελατήριου τοΰ ώρολο- 

ί πάραυτα εκείνο έσήμανεν ένδε- 
κρινας δε περιττόν τό ν’ άποκοι- 

■; και πάλιν, ύπελόγισε τό μέχρι τοΰ 
. . . 'οίμασε τό πρδς τοΰτο

άπαιτούμενον άργύριον
Οτε έφθασεν ή ώρα πρός άντιζατάστα- 

σιν τών ίππων καί ηνιόχων, ήζουσετον πρώ
τον αμαξηλάτην λέγοντα πρόςτόν μέλλοντα 
νάτον άντιζαταστήση. « Είναι οαίνεται καί 
αύτόςέκτων πρώην εύγενών, άλλ’έπειδή εί
ναι συστημένος καί έπειδή προπάντων καλο
πληρώνει πρέπει νά τόν τρέχωμεν καθώς έ
να καλόν πατριώτην
— Ησύχασε καί θά 
κρίθη ό άλλος.

Ό οδοιπόρος νομίσας τότε κατά/.ληλον 
τήν εύκαιρίαν δπως έπέμβη εις τόν διάλογον, 
άνεσυρε τό πρδς τό μέρος έκεϊνο παραπέτα
σμα τής άμάξης καί είπε·
— Θά κάμης σέ βεβαιώ χρυσή δουλειά.

»
:ό') εύχαριστήσω, άπε-

— να καμης σε ρεοαιω χουση ΰουλεια, αν 
[ζέ εύχαριστήσης, διότι είμαι ό καλλίτερος

έδώ ίππους καί μέ όδηγήσης κατ’ εύθεΐαν 
είς τό ήμισυ τοΰ άπ’ έδώ είς Σούην δρόμου 
άνέκραξε πρός τόν αμαξηλάτην ό νεανίας 
άπό τοΰ Ουριδίου τής άμάξης προκύψας.
— Άς ήναι, άπεκρίθη έκεΐνος καί ή άμαξα 
οιήλθεν άστραπηδόν άπό τοΰ σταθμού.

"Εν τέταρτον λεύγας μακράν τής Σέρβης 
ό Μοργάν διέταξε τόν αμαξηλάτην νά στή- 
ση τούς ίππους, αύτός δέ συνάψας τάς χεΐ- 
ρας προ τοΰ στόματος έμιμήθη φωνήν αίγω- 
λιοΰ. Τόσω δ’ ή μίμησις έπέτυχεν ώστε αί- 
γωλιός τις έκ τών π’Λησιοχώρων δασών άν- 
ταπεκρίθη πάραυτα είς τήν πρόσκλησιν.
— ’Εδώ είναι, έφώνησεν ό Μοργάν.

'() αμαξηλάτης έστησε τούς ίππους καί 
είπε-
— Άφοΰ είναι έδώ, περιττόν νά προχω- 
ρήσωμεν

'Ο νεανίας τότε λαβών τόν μάρσυπον, ή- 
νέωξε το θυρίδων τής άμάξης, κατέβη καί 
πλησιάσας τόν άμαξηλάτην, 
—Αάβε, τώ είπε, τήν ύποσχεθεΐσαν άμοιβήν.

Ό αμαξηλάτης λαβών τό νόμισμα έθετο 
αύτό είς τήν κοιλότητα τοΰ ένός τών ό- 
φθαλμών του, ώς οίπαρ’ήμΐν κομψευόμενοι 
Οέτουσι σήμερον τό μονόοπτρον.

Ό Μοργάν ένόησεν δτι ή πράξις αύτη εί
χε σημασίαν.
— Τοΰτο πάλιν τί δηλοΐ; ήρώτησε,
— Δηλοΐ δτι βλέπω μέ τόν ένα οφθαλμόν.
— ’Εννοώ τώρα, άντέϊπεν ό νέος γε?.ών, άν 
σοΰ κλείσω λοιπόν καί τόν άλλον όφθαλμόν;
— Δέν θά βλέπω τότε διόλου.
— ’Ακούεις τόν ζατεργάρην ! προτιμά νά 
ήναι τυφλός παρά μονόφθαλμος. Ά7.λ’ έπει- 
δή περί όρέξεως ούδεΐς λόγος, λάβε καί 
τοΰτο.

'Ο αμαξηλάτης λαβών τό προσφερθέν νό
μισμα καί Οέσας αύτό έπί τοΰ έτερου τών 
οφθαλμών του, έστρεψε τήν άμαξαν καί έπα- 
/.ινδρόμησε πρός τήν Σέρβην.

Ό οπαδός τοΰ Ίηού, έξαφανισθείσης έν 
τώ σκότει τής άμάξης, έπλησίασεν είς τά. 
χείλη ζλειδίον ζαί έσύριξε διά τής οπής 
συριγμόν όξύν καί παρατεταμένον.

Όμοιος συριγμός ήκούσθη πλησίον ζαί 
πάραυτα ίππεύς έξήλθε του δάσους καλ
πάζω ν καί έπλησίασε.

Ό δέ Μοργάν τούτον ίδών έζαλύφθη τό 
πρόσωπόν διά τής προσωπίοος.
— Έν όνόματι τίνος έρχεσθε; ήρώτησεν ό 
κατ’ εύθεΐαν πρός αύτόν χωρών ίππεύς, ού-

πατριώτης καί πρός άπόδειξιν τούτου λάβε ] 
διά νάπίνης εις υγείαν τής Δημοκρατίας!

Ταΰτα είπών έδωζεν είς τόν αμαξηλά
την τόν συστήσαντα αύτόν είς τον σύντρο
φόν του έκατοντάφραγκον γραμμάτων, επει
δή δέ ό έτερος έζύτταζεν άπλήστως το 
χαρτών,
— Αάβε, είπε τότε, καί σύ άλλα τόσα, διά 
νά μέ συστήσης είς τούς συντρόφους σου, κα
θώς μέ έσύστησεν είς σέ ό φίλος σου.
— Μή άμ'φιβάλλητε, πολΐτα, είπεν ό αμα
ξηλάτης. ’ \π’ έδώ έως είς τό Λυόν σύνθη
μά μας θά ηναιτό είς «rd γΑη.ύ<γ·'(.» Είπε, καί 
οί ίπποι κεντηθέντες άπήλθον ώς πτερωτοί.

Τήν τετάρτην μετά μεσημβρίαν ή άμαξα 
έφθασεν είς Λυόν ένώ δέ ήλλαζον τούς ίπ
πους άνθρωπός τις αχθοφόρου φέρων ένδυ
μα καί έπι τίνος παρακειμένου εδωλίου κα- 
θήμενος, ήγέρθη καί πλησιάσας εις τό Ου
ρίδιον τοΰ οχήματος είπε χαμηλή τή φωνή 
είς τόν οπαδόν τοΰ' Ίηού λόγους τινας, 
τούς οποίους έκεΐνος άκούσας έδειξε μεγί
στην έκπληξιν.
— Είσαι βέβαιος; ήρώτησε τόν άχθοφόρον.
— Σοί λέγω δτι ίδιοι; δμμασι τόν είδον.
— Νά αναγγείλω λοιπόν είς τούς φίλους 
μας τήν είδησιν ώς βεβαίαν ;
— ’Εννοείται, άλλά σπεΰσον.
— Οί έν Σέρβη έχουσιν είδησιν περί τής 
άφίξεώς μου ;
•—Ναί· θά εύρης ίππον καθ’δλα έτοιμον 
μεταξύ Σέρβης καί Σούης.

Π/.ησιάσαντος τοΰ αμαξηλάτου, ό νέος 
άντήλλαξε καί τελευταΐον βλέμμα συνεννοή- 
σεως μετά τοΰ άχθοφόρου, δστις άπήλθε 
δρομαίως ώς άν έκόμιζε κατεπείγουσαν έ- 
πιστο/.ήν.
— Ιίοΰ θά ύπάγωμεν τώρα, πολΐτα; ήρώ
τησεν ό αμαξηλάτης.
— Είς Βοΰργον πρέπει νά φθάσω είς Σέρ- 
βην κατά τήν έννάτην τής εσπέρας. "Αν τα- 
χχύνης θά /.άβης κα'Λήν άμοιβήν
— Δεκατέσσαρας λεύγας έντός πέντε ωρών! 
είναι άνήκουστον, άλ/? όπωςδήποτε θά τό 
κατορθώσω.
— Ύπό 'χ_εσαι περί τούτου;
— Θά προσπαθήσω.

Είπε καί έκρότησε τήν. μάστιγα, οί δέ ίπ
ποι άπήλθον καλπάζοντες.

Σημαινούσης δέ τής έννάτης είσήρχοντο 
είς Σέρβην.
— Διπλασιάζω τήν άμοιβήν άν δέν άλλάξης
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τίνος δμως τό πρόσωπόν έκρύπτετο έντελώς 
ύπό τούς πέτασους πλατυγύρου πίλου.
— Έν όνόματι τοΰ προφήτου Έλισσάιέ, ά- 
πεκρίθη ό Μοργάν.
— Βλέπω δτι είσθε έκεϊνος τόν όποϊΛ ά
νέμενον.

Είπε καί άφίππευσεν.
— Είσαι προφήτης ή μαθητής; ήρώτησεν ό 
Μοργάν.
— Είμαι μαθητής, άπεκρίθη ό νεοελθών.
— Και ό διδάσκαλός σου ποΰ εύρίσχεται;
— Είς τό μοναστήριον τοΰ Σείλλώνος
— Ήξεύρεις πόσοι οπαδοί είναι τώρα συ- 
νηγμένοι έκεϊ;
— Δέκα.
— Καλώς- άν συναντήσης καί άλλους στείλε 
αύτούς είς τόν τόπον τής συνεντεύξεως.

Ό μαθητήν εαυτόν όνομάσας προσέκλινε 
τότε ύποταγήν έμφαίνων, έβοήθησετόν Μορ
γάν προσπαΟοΰντα νά ανάρτηση τον σάκ- 
κον του έπί τοϋ έφιππίου, καί έκοάτησεν εύ- ‘ 
σεβάστως τούς χαλινούς τοΰ ίππου ένώ έκεϊ
νος ϊππευεν.

Ό Μοργάν μή περιμείνας νά τοποθετηθή 
ζαή.ώς έπί τών αναβολέων, έκέντησε τόν ίππον 
καί άπεμακρύνθη τοΰ ύπηρέτου τροχάδην.

Δεξιόθεν τής όδοΰ έκειτο ώς έρεβώδης 
θάλασσα τό δάσος τοΰ Σείλλώνος, ύπό τοΰ 
άνεμου περιδονούμενον. Έκεϊ λοιπόν ό ίπ
πεύς είσεχώρησε καί καΟό έμπειρος τών ά- 
τραπών μετά δέκα λεπτά τής ώρας έξήλθε 
έκ τοΰ άντικρύ μέρους.

Εκατόν βήματα μακράν τοΰ δάσους έκειτο 
ογκώδες καί άχαρι κτίριον σκιαζόμενον 
ύπό προαιώνιων δένδρων. Πρό τής θύρας 
τής οικοδομής ταύτης, ήτις ήτο ή Μονή τοΰ 
Σείλλώνος, ό μυστηριώδης ίππεύς έστάθη.

ΚΕΦΑΛ: Β'.

Η ΜΟΝΗ ΤΟΎ ΣΕ1ΛΛΆΝΟΣ.

ΊΙ μονή αύτη συνέστη τώ 1178, αλλά 
τά μέχρι σήμερον σωζόμενα έρείπια είναι 
έκ τής κοιτά τό 1672 γενομένης έπισκευής 
Τάδε σωζόμενα έρείπια είναι έξωθεν μέν ή 
μεγάλη πύλη, χοσμουμένη ύπό τριών άγαλ 
μάτων τοΰ Ίησοΰ Χριστού, τής Θεοτόκο- 
καί τοΰ Άγιου Ίωάννου, ένδοθεν δέ μικρού 
παρεκκλήσιονβείμενον είς τά δεξιά τοΰ είν 
σερχομένου. Σημειωτέου ότι άπό μοναστη
ριού ή περί ής ό λόγος οικοδομή μετεμορ- 
φώθη είςάγροκήπιον, κατοικούμενον ύπόχω

ρικής οίκογενείας συγκειμένης έκ δύω συ
ζύγων καί δύω τέκνων.

Κατά τό 1791 ή Μονή, έκδιωχθέντων 
τών έν αύτή μοναχών, έδημεύθη χαθό έκ- 
κλησιαστικόν κτήμα καί έτέθη είς πλειστη- 
ριασμόν μετά τών εξαρτημάτων της, δηλα
δή τοΰσυνορεύοντος κήπου καί του ώραίου 
δάσουςτοΰάχρ,ις ώρας άποκαλουμένου «δά
σους τοΰ Σείλλώνος».

Άλλ’ έπειδή οί κάτοικοι τοΰ Βούργου, 
καθό είς άκρον βασιλικοί καί ιδίως θρήσκοι, 
έθεώρουν ώς ιεροσυλίαν καί ούδείς αύτών έ- 
τόλμα. ν’ άγοράση κτήμα άνήκον είς άξιοτί- 
μους καί εύσεβεϊς μοναχούς, συνέβη ώστε ή 
Μονή, ό κήπος καί τό δάσος μετέβησαν ύπό 
τόν τίτλον έθνικαί γαϊαΐ είς τήν κυριό
τητα τής Δημοκρατίας, κατήντησαν τουτέ- 
στι κτήματα άδέσποτα.

Καιτωόντιή δημοκρατίαύπότοσούτων κυ
μαινόμενη τρικυμιών καί ύπό ά.7.λεπαλλήλων 
περιδονουμένη καταιγίδων, πεοί παντός άλ
λου έσκέπτετο ή περί έπισκευής αύλοτοίχων, 
καλλιέργειας κήπων καί κανονικής αποκοπής 
τών δασών. Έπομένως πρό έπταετίας ή Μο
νή είχεν έντελώς έρημωθή, καί άν τις χάριν 
περιέργειας έπλησίαζεν είς ηήν πύλην καίέρ- 
ριπτε τό βλέμμα είς τά έσω διά τής όπής τοΰ 
κλείθρου, έβλεπε τόν χόρτον άνέτως άνα- 
φυόμενον είς τάς αύλάς καί τόν κήπον βρύ- 
Οοντα άκανθων καί τριβόλιον τό δάσος έκ
τος μιας όδοΰ καί δύω ή τριών ατραπών είχε 
καταντήσει άδιάβατον έκ τών συμπυκνωθέν- 
των βάτων καί τών άλλων χαμοδένδρων.

Έκ τών παραρτημάτων τής .Μονής ήτο 
καί είδός τι σκιάδος άποκαλουμένης «ήΚορ- 
ρερία», έπειδή δέ άπεϊχεν ολίγον τής Μονής 
καί έγειτνίαζε πρός τό δάσος, τά δένδρα ά- 
φεθέντα έλεύθερα, ηύξησαν, περιέζωσαν μετ’ 
άλλων φυτών καί περιεκάλυψαν αύτήν είς 
τοιοΰτον τρόπον ώστε κατήντησεν αόρατος.

Ού μόνον όέτοΰτο,άλλάκαί φήμαι άπαίσιαι 
διέτρεχονπρός τοΐς άλλοις περί τών δύω τού
των οικοδομών έλεγον δτιδνταάόραταμένέν 
καιρώ ήμέοας, τρομακτικά δ’ έν ώρα νυκτός 
έσύχναζον έκεϊ, και ξυλοκόποι καί άλλοι 
χωρικοί νυκτωθέντες έν τώ δάσει δπου έ- 
πήρχοντο χάριν ξυλεύσεως, διηγούντο δτι 
έβλεπον διά τών κεκλεισμένων παραθυροφύλ- 
λων τής Μονής καί τής σκιάδος φλόγας έν
δοθεν περιφερομένας καί δτι ήκουον εύδια- 
κρίτως κρότους άλύσεων συρόμενων έπί τών 

I έκ σανίδων πατωμάτων ή έπί τοΰ λιθοστρώ-

του τών αύλών. Καί οί μέν νουνεχέστεροι 
διέψευδον καί ήρνοΰντο τό πράγμα, άλλά 
τούς άπιστοΰντας άντέκρουον δύο έτεροι 
σπεϊραι άνθρώπων, οί πατριώται και οι 
βασιλικοί, υποστηρίζοντας τήν φήμην καί 
αποδίδοντας τά γεγονότα έκαστος κατά τήν 
έαυτοΰ δοξασίαν εις δύο διάφορα αίτια. Καί 
οί μέν πρώτοι δίίσχυρΐζοντο δτι τά φαινό
μενα φαντάσματα ήσαν αί ψυχαί τών μονα
χών, οΐτινες ύπό τής ίερο δικαστικής τυραν
νίας ένταφιασθέντες ζώντες είς τάς σκοτει- 
νάς είρκτάς τοΰ μοναστηριού καί έκεϊ άπο- 
θανόντες, ήρχοντο σύροντες τάς βαρείας ά- 
λύσεις των καί έπεκαλοΰντο τήν έξ δψους 

κατά τών διωκτών αύτών οί όέ 
•τίον διετείνοντο δτι ό διά- 

τό μοναστήριον κενόν καί μή 
τούς έξορκισμούς τών 

τιμωρίαν 
βασιλικοί τούναντί· 
βολος εύρών τ' 
φοβούμενος πλέον 
έναοέτων μοναχών ήρχετο άνέτως καί δια
βολικός συνεκρότει συναγωγάς έκεϊ, δπου < 
ά7.λοτε ούδέ τήν ουράν του δέν έτόλμα νά : 
φέρη. Έξ δλων δμως τούτων τών συζητη- ■ 
σεων ούδέν βέβαιον προέκυψε, διότι σύδείς 
ούτε έκ τών άρνουμένων, ούτε έκ τών ύπο- 
στηριζόντων τά περί φαντασμάτων άδόμενα 
ούδέποτε έτόλμησε νά ύπάγη έν τώ σκότεί 
τής νυκτός είς τήν Μονήν τοΰ Σε'ι/Λώνος νά 
έξετάση κατά πόσον ειχοντο άληθειας τά 
περί μοναχών μαρτύρων καί Βεελζεβού7>. 
διαθρυλ’λούμενα καί νά φανέρωση έπομένως 
καί είς τούς συμπολίτας του τήν έπαύριον, 
έάν ή Μονή τοΰ Σείλλώνος έκατοικεϊτο ή 
όχι, καί έάν το πρώτον όποιοι ήσαν οί υπό 
τήν στέγην αύτής φιλοξενούμενοι.

Άλ7? ό μυστηριώδης ίππεύς ούδό’Λβις έ- 
πτοεϊτο ύπό τοιούτων φημών, διότι καθ’ ά εί- 
πομεν άν καί είχε παρέλθη ή έννάτη ώρα τής 
νυκτός καί έπομένως ή νύξ ήτο προκεχωρη- 
μένη, αύτός ούχ ήττον έστη πρό τής θύρας 
του άκατοικήτου μοναστηριού και έφιππος 
ών έξήγαγεν έκ τής θήκης έν τών πιστολίων 
καί διά τής άκτιρίδος αύτοΰ έκοουσε τρις 
τήν θύραν, ώς έσυνείθιζον οί φραγκομασόνοι.

Καί έπί τινα μέν χρόνον άνωφε'λώς ήκροά- 
σθη, καί ήρχισε ν’ άμφιβάλη άν ύπήοχε τώ 
δντι τήν έσπέραν έκείνην συνεδρίασις είς τήν I 
Μονήν τοΰ Σεϊ7<λώνος, διότι ούδέ φώς έφάνη 
ούδέ κρότος ήκούσίΤη ό ελάχιστος. Είτα ά- 
νατείνας προσεκτικώτερον τό ους ϊιέκρί'η 
μετ’ ού πολύ έλαφρόν κρότον βήματος άν- 
θρώπου έσκεμμένως προσερχομένου ένδοθεν 
εκρουσε λοιπόν καί πάλιν τήν θύραν διά τής

αυτής μεθόδου.
— Τις εί ό κρούων ; ήρώτησε μία φωνή.
— Ό έρχόμενος έν όνόματι τοϋ Έλισσάιέ, 
άπεκρίθη ό οδοιπόρος.
— Είς τίνα βασιλέα οί υιοί τοΰ ’Ισαάκ όφεί- 
λουσιν ύπακοήν;
— Εις τόν Ίηού.
— Καί ποία είναι ή εντολή των ;
— Ήέξόντωσις τοΰ οίκου Άχαάβ.
— Προφήτης είσαι ή μαθητής ;
— Προφήτης.
— Είσελθε λοιπόν έν ειρήνη είς τόν οίκον 
τοϋ Κυρίου.

Είπεν ή φωνή καί πάραυτα οί σίδηροι μο
χλοί καί τά διπλά κλείθρα έτριξαν περιστρα- 
οέντα, τό έν φύ’λλον τής θύρας ήνεωχθη καί 
ό ίππος μετά τοΰ ίππέως είσέδυσαν ύπό τόν 
ζοφερόν θόλον.

Ό τήν θύραν μετά τόσης προφυλάξεως 
άνοίξας καί πάλιν αύτήν άμέσως ύστερον 
κλείσας, έφερε ποδήρη καί λευκόν μοναχικόν 
χιτώνα καί έκρυπτε ολόκληρον τό πρόσω- 
πον υπό τήν κουκούλαν αύτοΰ.

Φαίνεται δέ δτι καί ούτος καθώς καί ό 
ύπό τοΰ ίππέως παρά τό δάσος συναντηθείς 
ήτο έκ τών ύποδεεστέρων μελών τής εται
ρίας, διότι ‘Λαβών τόν ίππον άπό τοΰ χαλι
νού, έκράτει αύτόν ένώ ό νεοελθών αφίππευε- 
έξεπλήρου δηλαδή χρέη ταπεινού ιπποκόμου.

Ό Μοργάν άφιππεύσας έλαβεν άνά χεΐρας 
τόν μάρσυπον, έθεσεν εις τήν ζώνην καί τό 
έπί τοΰ έφιππίου ζεΰγος τών πιστολίων καί 
άποτανθείς ύστερον είς τόν μοναχόν έπιτα- 
κτικω τω τρόπω·
— Ήλπιζον, είπε, νά εύρω τούς φίλους συ- 
νηγμένους πρός σύσκεψιν.

; — Είναι τωόντι συνηγμένοι, άπεκρίθη ό μο-
• ναχός.

—
— Είς τήν Κορρερίαν, άλλ’ έπειοή παρετη- 
ρήθησαν πρό ήμερών άνθρωποι ύπο 
ρισκοποΰντες' 
έδόθησαν ί ..............
σιασθή ή έπαγρύπνησις καί αί προφυλάξεις. 

Ό νεανίας δμως, φαίνεται, έθεώρει πε- 
ριττάς τάς προφυλάξεις ταύτας, διότι ανύ
ψωσε περιφρονητικούς τούς ώμους καί είπε 
μέ τό ίδιον πάντοτε ύφος-
— Φρόντισον περί τοΰ ίππου μου καί όοη- 
γησόν μ· είς τό συμβούλων.

Ό μοναχός τότε ποοσεχάλεσεν ένα έκτών 
συναδέλφων του καί παραδούς αύτώ τόν ίπ-

·
ί* )πτοι πε-

Ι τήν Μονήν, διαταγαί αύστηραί 
υπό τών άρχηγών, δπως δίπλα-
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•πον, ήναψε δάδα έχ τοΰ λαμπτήρος τοΰ πα
ρεκκλησίου καί προηγήθη τοΰ νεοελθόντος.

Διελθών δέ τδ μοναστηριού χαί προχωρή- 
σας είς τδν κήπον ήνέωξε τήν Ούραυ μικράς 
αποθήκης ζαί είσαγαγών τδν Μοργάν έζλει- 
σε πάλιν άσφαλώς ώς είχε κλείσει προηγου
μένως καί τήν έξω Ούοαν μετά τοΰτο, άπω-; 
θήσαντος αύτοΰ λίθου τινα τυχαίως δήθεν | 
έχει παραπεσόντα, άπεκαλύφθη κρίκος έπί [ 
πλακδς προσηλωμένος, άνασηκωΟείσης δέ1 
καί τής πλακδς, έφάνη δπή διά βαθμιδών κα- 
τάγουσα είς βαθύ ύπόγειον, δπερ πάλιν είχεν 
έξοδον είς θολωτόν διάδρομον στενώτατον, 
δπου μόλις έχώρουν δύο άνδρες κατά μέ 
τωπον.

Έβάδτσαν ούτω έπί πέντε λεπτά τής ώρας 
καί πλέον, μετά ταΰτα έφθασαν έμπροσθεν 
κιγκλιδωτής Ούρας. 'Ο μοναχός ήνέωξευ αύ
τήν διά κλειδιού καί πάλιν έζλεισεν άμα εί- 
σήλθον, τότε δέ στραφείς πρός τον νεοελ- 
Οόντα,
— Ύπδ ποιου όνομα επιθυμείτε νά σάς αναγ
γείλω ; ήρώτησεν.
— Είπέ δτι ήλΟεν ό αδελφός Μοργάν.
— Περιμένετε έδώ· μετά πέντε λεπτά έπι- 
στρέφω.

Ό νεανίας ένευσε διά τής κεφαλής, δηλών 
eta τούτου δτι ήτο άπδ πολλοΰ προσωκειω- 
μένος είς τοιαύτας δυσπιστίας καί προφυλά
ξεις ζαί ύστερον έκάθησεν έπί ένδς τάφου.

Τδ μέρος ένθα εύρίσκετο ήν τδ ύπόγειον 
νεζροταφεϊον τής Μονής.

Δέν άνέμεινε δέ πολύ, διότι ό μοναχός 
πρίν παρέλθωσι τά πέντε λεπτά έπανήλΟε.
— Άκολουθήσατέ μοι, είπεν ή έλευσίς σας 
ένέπλησε χαράς τούς άδελφούς, διότι έφο- 
βοΰντο μήπως σάς συνέβη τι άπευζταΐον.

Μετ’ ού πολύ ό αδελφός .Μοργάν είσήρ- 
χετο είς τήν αίθουσαν τοΰ συμβουλίου, δπου 
εύρε δώδεκα μοναχούς τήν κορδύληυ έπί τού 
προσώπου έχοντας καταβιβασμένην.

Μόλις όμως ή Ούρα έκλείσΟη ό δέ αδελ
φός ό έζπληρών χρέη ύπηρέτου άπεσύρθη, 
πάραυτα, τοΰ Μοργάν έκβαλόντος τδ προσω
πείου, αί δώδεκα χορούλαι ώς έκ συνθήματος 
άνεσύρθησαν καί δώδεκα έφάνησαν νεανικά 
καί φαιδρά πρόσωπα. Έκ τών κομψών τού
των ζαί ευειδών μοναχών μόλις δύο ή τρεις 
είχον φθάσει τδ τεσσαοαζοστδν τής ηλικίας 
έτος.

"Ολοι έτειναν τάς χειρας πρδς τδν Μορ
γάν ζαί ήσπάσθησαν αύτόν.

— Ά, μά τήν πίστιν μου, είπεν είς έζ τών 
νέων, ό περιπαθέστερον αύτδν άσπασθείς, 
μέγα βάρος άφήρεσας έκ τοΰ στήθους μας, 
διότι ύπεΟέσαμεν δτι έφονεύθης ή συνελήφθης 
αιχμάλωτος.
— Τδ νά φονευθώ, Άμιέτ®, ήτο πιθανόν, οχι 
ό'μως καί νά συλληφΟώ, οχι, πο λίτα, ώς 
λέγουσιν ένίοτε μέχρις ώρας καί ώς δέν Οά 
λέγωσιν, έλπίζω, πλέον μετ’ ού πολύ. Ή ύ- 
πόΟεσις μάλιστα διεξήχΟη μετά πολλής αμ
φοτέρωθεν φιλοφροσύνης μόλις δηλαδή ό ο
δηγός' τής ταχυδρομικής άμάξης μάς είδε 
μαζρόΟεν, διέταξεν άμέσως τόν αμαξηλάτην 
νά στηστ) τούς ίππους έπειπών μάλιστα, μοί 
φαίνεται, «Ήξεύρω τί τρέχει».
— «Άφοΰ ήξεύρεις τί τρέχει, άγαπητέ μοι 
φίλε, είπον τότε, τά πολλά λόγια είναι πε
ριττά. — Θέλετε τά χρήματα τής Κυβερνή- 
σεως;» 'ήρώτησεν.
— « Αύτάζαίμόνα,» άπεκρίθην. Έπειδή δέ έ- 
Οοούβουν καί έταράττοντο έντδς τής άμάξης, 
προσέθηζα «Άκουσον, φίλε μου, προ παντός 
άλλου κατάβηθι καί είπέ είς τούς κυρίους 
ταξειδιώτας καί πρδπάντων είςτάςζυρίας δτι 
δέν είμεΟα άνθρωποι τυχαίοι καί δτι δέν Οά 
έγγίσωμεντάς κυρίας, εννοείται, ούδέ καν Οά 
τάς κυττάξωμεν, έκτδς άν προκύψωσι τήν κε
φαλήν έζ τών θυριδίωυ τής άμάξης». Μία 
προέζυψε τωόντι· άλλ’ ήτο ώράιοτάτη, σέ 
βεβαιώ, καί τή άπέστειλα έν φίλημα διά τής 
χειρός, έχείνη δ’άμέσως έρρηξε μικράν κραυ
γήν καί έκρύβη, καθώς ή Γαλάτεια,άλλ’έπει- 
δή δέν ύπήρχον έζεΐδρύς ζαί ελατοί δέν τήν 
κατεδίωξα. Έν τώ μεταξύ τούτω ό οδηγός 
έκένωσεν έν μεγίστη βία τό χρηματοφυλά- 
ζιόν του καί άπδ τήν πολλήν του βίαν μοί 
παρέδωκε μαζί μέ τά δημόσια χρήματα καί 
διακόσια λουδοβίκια άνήκοντα είς οίνοπώλην 
τινά τοΰ Βορδώ.

; —’Ανάθεμάτον’ άντέκοψενό άποκληθείςΆ- 
μιέτος,ίούτινος τδ όνομα ώςκαί τότοΰ Μορ
γάν Οά ήτο πιθανώς πλας'δν'’, δυσάρεστου ά
κουσμα! διότι τδ πολυμήχανου Διευθυντηρίου, 
διωργάνισεν, ώς γνωρίζεις, ένοπλα άπο- 
σπάσματα ληστεύοντα έν όνόματί μας καί 
έντολήν έχοντα νά πείσωσι τδν λαόν δτι θη- 
ρεύομεν τά βαλάντια τών ιδιωτών καί είμεΟα 
έν ένί λόγ,ω καθαροί λησταί.
— Περίμενε δά, μή τρέχε, άπεκρίθη ό Μορ
γάν, αύτό ίσια ίσια μέ έβράδυνεν είς τδν 
δρόμον. Είχον άκούσει είς Λυόν να γίνηται 
λόγος περί τούτου, ένώ λοιπόν έπλησίαζον

δι’ αύτδ μετέβην αύτοποοσώπως.
— Άλλ’ ό φίλος αύτός, άν, δ μή γένοιτο, 
έμπέσητέποτε είς χειρας τού Διευθυντηρίου, 
θέλει προΟυμοποιηθή χάριν εύγνωμοσύνης νά 
σάς προδώση· συνέπεια δέ τής προδοσίας του 
είναι ή άποκεφάλισίς σας !
—’Ώ.’δσω δίαύτδ, άν δύναται άς μέ προδώση!
— Ποιος Οάτδν έμποδίση;
— Φρονείτε λοιπόν δτι έχστρατεύω άνευ 
προσωπείου; Τή άληθεία, φίλτατε ταγμα- 
τάρχα, άλλου άντ’ άλλου μέ έζλαμβάνετε .’ 
δταν εύρίσκωμαι έν μέσω φίλων εκβάλλω τό 
προσωπείον άνευ τινδς δυσκολίας, ά/jC έν 
μέσω ξένων άνθρώπων ούδέποτε. Έκτος τού
του δέν είμεΟα "άχα έν καιρώ άποκρέω; ζαί 
διατί έγώ νά μή μεταμφιεσΟώ είς Άβελλϊνου

είς Βαλάνς παρετήρησα τδ λάθος έχ τής έξής 
έπιγραφής τοΰ χρηματοδέματος « Ιωάννης 
Πικότος οίνοπώλης είς Φρονσάκ».
— Τώ άπέστείλες, δέν άμφιβάλλω, τδ άο- 
γύριόν του ;
— Έποαξα κάτι καλλήτερον άκόμη, τδ πα- 
ρέδωχα ίδίαις χερσίν.
— Είς Φρονσάκ ;
— ’’Οχι είς Φρονσάκ, άλλ’είς Άβινιδν, διότι 
έσκέφθην δτι άνθρωπος μετά τοσαύτης φρον
τίδας έξασφαλίζων τήν περιουσίαν του, ώς 
έφάνη έκ τής μακροσκελούς έπιγραφής τοΰ 
χρηματοδέματος του, Οά έστάθη άναμφιβό- 
λως είς τήν πρώτην σημαντικήν όπωσούυ 
πόλιν ϊνα λάβη πληροφορίας περί τών διακο- 
σίωυ λουδοβικίων του. Ήρώτησα τωόντι είς 
τδ ξενοδοχείου έάν γνωρίζωσι τδν πολίτην 
Ίωάννην Πικότον καί μοί άπεκρίθησαν ότι 
οχι μόνου του γνωρίζουσιυ άλλ’ δτι καί γευ
ματίζει τήν ώραν έκείνην είς τήν κοινήν τρά
πεζαν. Ταΰτα άκούσας εισέρχομαι. Εννοείται 
δτι θέμα τής ομιλίας τών έστιωμένων ήτο 
ή σύλληψις τής ταχυδρομικής άμάξης· φαν- 
τασΟήτε λοιπόν οποίαν έντύπωσιν έπροξένη- 
σεν ή έμφάυησίς μου! δλοι έμειναν κεχηυό- 
τες, έγώ δ’έρωτήσαςτίς έξ αύτών ονομάζεται 
Ιωάννης Πικότος καί γνωρίσας τδν κτήτορα 
τοΰ έναομονίου καί μεγαλοπρεπούς τούτου 
ονόματος, καταθέτω πρδ αύτού τά διακόσια, 
λουδοβίκια, καί έξαιτούμαι έν δνόματι τής1 
εταιρίας συγγνώμης διά τήν άνησυχίαν ής 
έγένοντο αύτώ πρόξενοι οί οπαδοί τοΰ Ίηού. 
Άνταλλάξας δ’ ύστερον φιλικόν νεύμα μετά 
τού Βαρζώλ καί χαιρετησας του Άββάν Δέ 
'Ριάν, άμφοτέρους έκεϊ ευρισκομένους, άπήλ- 
0ου. Καί μικρού μέν λόγου άξια όλα ταύτα, 
ούχ ηττον δμως κατέτριψα δεκαπέντε ολο
κλήρους ώρας, τούτου δ’ένεκα καί έβράδυνα. 
Έσκέφθην δμως δτι προτιμητέα ήτο ή βρα- 
ούτης παρά νά άφήσωμεν δπίσω ήμών ίχνος 
δυσφημίας. Έπραξα καλώς, κύριοί μου ;

Ή όμήγυοις συμπασα άυευφήμισευ ένΟου- 
σιωδώς.
— Σας παρατηρώ δμως, είπέ τις τών περιε- 
στώτων, δτι δέν έπράξατε έργον φρονήσεως, 
άποδόντες ίδιοχείρως τό άργύριου είς τον 
Ίωάννην Πικότον.
— ’Ιταλικόν τι άπόφθεγμα, φίλτατε ταγ- 
ματάρχα, άπεκρίθη ό νέος, λέγει «δστις έπι- 
Ουμεϊ πραγμά τι ύπάγει ό ίδιος πρδς εΰρεσίν 
του, δστις δέ δέν τδ έπιθυμεΐ, στέλλει άλλον 
άντ’ αύτού », έγώ λοιπόν τδ έπεθύμησα καί

ή Έρνάνην, ένώ οί κύριοι Γοχιέοος, Σιεγής, 
Βαρρας καί λοιποί μετεμφιέσθησαυ είς ισα
ρίθμους βασιλείς τής Γαλλίας;
— Είσήλθες λοιπόν είς τήν πόλιν προσωπι
δοφορίαν ;
— Καί είς τήν πόλιν καί είς τδ ξενοδοχείου 
καί είς αύτδ μάλιστα τδ εστιατορίου τοΰ ξε
νοδοχείου, μέ τήν διαφοράν ότι, ναί μέν τό 
πρόσωπόν είχον ζεζαλυμμένον όχι δμως καί 
τδν ζωστήρα, δστις καθώς βλέπετε, ήν άρ- 
κούντως έφωδιασμένος.

Ό νεανίας ταΰτα είπών οιήνοιξε τδν μαν
δύαν καί έδειξε τδν ζωστήρά του δπου ύπήρ
χον παρατεθειμένα τέσσαρα πιστόλια καί είς 
τήν πλευράν άνηοτημένη κυνηγετική μά-

ην πο.

χαιρα.
.Μετά ταύτα ύπολαβώυ είπε δι’ ήθους εύ · 

θύμου, δπερ ήν τδ κύριου γνώρισμα τοΰ ά- 
φρόντιδος έκείνου χαρακτήρος.
— Θά όμολογή-ητε, πιστεύω, δτι είχον τήν 
όψιυ άγρίαν, έ ; Οά μέ έξέλαβον άντί τού μα
καρίτου Μα δρονίκου κατερχομένου άπό τά 
όρη τής Σαβοΐας. Αληθινά, ιδού αί εξήκον
τα χιλιάδες τής V. Ύψηλότητος τού Διευ
θυντηρίου.

Είπε καί διά τού ποδδς άπώΟησε περιφρο- 
νητικώς τόν σάκκον δν είχεν άποΟέσει κατά 
γής· διά δέ τοΰ κινήματος τούτου ό σάκκος 
ήχισε προδόσας ούτω τήν υπαρξιν χρυσίου.

Είτα ό νέος μας άνεμίχΟη μετά τών φί
λων άπό τών οποίων έως τότε άπεΐχευ ολί
γον, ώς συνήθως συμβαίνει είςτόν διηγούμε
νου καί τούς άκούοντας.

Είς έζ τών μοναχών κύψας άνέλαβε τόν 
σάκκον.
—ΙΙεριφρόνει, είπε, δσω θέλεις τδ άργύριου,
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άρκεΐ δτι φροτίζεις και τδ συνάζεις- μάθε 
δμως δτι ύπάρχ··<ι γενναίοι άνδρες άναμέ- 
νοντες τάς ίξήκβντβ αύτάς χιλιάδας, τάς 
οποίας σύ λακτίζεις, όπως συνοδεία άπο- 
πλανηθεϊσα είς τήν έρημον καραδοκεί ένα- 
γωνίως σταγόνα ύδατος ίνα μή άποθάνη τής 
δίψης.
— Τούς έν Βανδέα φίλους μας, εννοείς ; 
Είναι τωόντι αξιολύπητοι! ’Ακούεις έκεΐ αύ
τούς Οά λυπηθώ τούς έγωϊστάς! ’Εξέλεξαν 
οί φίλοι δι’ εαυτούς τά ρόδα κα'ι εις ήμάς 
άπέλιπ.ον τάς άκάνθας- έκεϊνοι μάχονται έπί 
τοϋ πεδίου τής τιμής ένώ ήμεϊς ... ’Αλη
θινά άπεστάλη τίποτε έξ ’Αγγλίας;
— Ώ, έννοείται, ειπεν εύΟύμως εις τών μο
ναχών, εις Γυβερόνην άπεστάλησαν αύτοΐς 
βόμβαι καί μισδράλια.
— Δέν είπον άν άπεστάλη. έκ τών ’Άγγλων 
άλλ’ έξ ’ Αγγλίας.
— Δέν εστάλη ούδ’ οβολός.
— ΐΧομίζω έν τούτοις, είπεν είς τών περιε- 
στώτων όκατά τό φαινόμενον συνετότερος, 
οτι οί πρίγκηπες πρέπον ήτο ν’ άποστείλωσιν 
δλίγον καν χρυσίον πρός τούς θυσιαζομέ- 
νους ύπέρ τής μοναρχίας. Δέν συ/Λογίζον- 
ται άραγε δτι Οά έλθη ήμερα καθ’ ήν ή άφο- 
σίωσις τής Βανδέας Οά έξαντληθή, καθόσον 
μάλιστα ούδ’ έν εύχαριστήριον έλαβε μέχρι 
τοΰδε παρ’ αύτών, απέναντι τόσων καί τοι- 
ούτων Ουσιών.
— Ίί Βανδέα, φίλτατέ μοι, ύπέλαβεν ό 
Μοργάν, είναι γενναίων άνδρών γεννήτωρ, 
οϊτινες ούδέποτε, πίστευσόν μοι, 0’ άποκά- 
μωσιν έκτος τούτου όποιαν αξίαν έχει ή 
άφοσίωσις δταν δέν αντισταθμίζεται πρός 
τήν αχαριστίαν; Ή άφοσίωσις άνταμειβο- 
μένη έξουδενοΰται, δέν είναι πλέον άφοσίω- 
σις άλλ’ ανταλλαγή πληρωνομένη. "Ας μέ- 
νωμεν λοιπόν μέχρις εσχάτων πιστοί καί 
άφωσιωμένοι καί άς δεώμεΟα εις τόν Ά’ψι- 
στον νά κατάδειξη άχαρίστους έκείνους ύπέρ 
ών άγωνιζόμεθα, έστε δέ βέβαιοι δτι ή 
ιστορία τών εμφυλίων ήμών πολέμων θέλει 
άποδώσκ έκάστω τό δίκαιον.

Μόλις ό Μοργάν έξέθηκε τό ίπποτικόν 
τοΰτο άξιωμα καί έξέφερεν εύχήν, ής ή έκ- 
πλήρωσις ήν λίαν ένδεχομένη καί ίδού τρία 
συνθηματικά κρούσματα Αντήχησαν έπί τής 
θύρας δι’ ής αύτός είχεν είσέλθει προηγου
μένως.
— Κύριοι, ειπεν ό προεδρεύων έκ τών μο
ναχών, καλυφθήτε έν τάχει διά τών καρ-

δυλών καί τών προσωπίδων διότι κάποιος 
άγνωστος έρχεται.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΑ Γ'.

ΠΟΥ ΕΑΑΠΑΝΑΤΟ ΤΟΑΡΓΥΡ1ΟΝ

TOY JIEYOYNTHPJOY-

Πάντες προθύμως ύπήκουσανεΐς τό πρόσ
ταγμα και οί μέν μοναχοί κατεβίβασαν τάς 
κορουλας, ό δέ Μοργάν έθεσε τδ προσω- 
πεϊόν του.
— Εισελθε ! είπεν ό πρόεδρος, καί άνοι- 
χθείσης τής θύρας ένεφανίσΟη ό θεράπων 
άοελφός.
— Άγγελιαφόρος τοϋ ς-ρατηγοϋ Γεωργίου 
Καδουδάλ έλθών ζητεί νά εΐσέλθη, είπεν.
— Άπεκρίθη εις τό σύνθημα ;
— ’Ακριβέστατα.
— "Ας έλθη λοιπόν.

Ό μοναχός έξήλθε καί μετ’ ού πολύ έπα- 
νήλθεν άγων άνθρωπον, δστις έκ τής ενδυ
μασίας καί έκ τής τετραγώνου καί πυρρο- 
τρίχου κεφαλής του έφαίνετο ότι ήν χωρι
κός Βρετανός. 'Ο άνθρωπος ουτος είσελ- 
0ών προέβη εύτόλμως πρός τούς μοναχούς 
καί έστη έν μέσω αύτών, άτενίζων τά δώδε
κα έκεϊνα λευκά Αγάλματα καί άναμένων νά 
τώ άποτανθή ό λόγος.

Πρώτος έλάλησεν ό πρόεδρος.
— ’Εν δνόματι τίνος έρχεσαι; ήρώτησεν.
— Έκεϊνος όπου μέ έστειλε, μέ διέταξε 
ν’ άποκριθώ δταν μέ έρωτήσωσιν, δτι έρχο
μαι έν όνόματι τοϋ Ίηού.
— Μας φέρεις έπιστολάς ή Οά μας όμιλήσης 
έκ στόματος;
— Θ’ άποκριθώ εις δ,τι μ’έρωτησητε, καί 
Οά πάρω χρήματα μέ ένα χαρτί τό όποιον 
Οά σας δώσω.
— Καλά, άς άρχίσωμεν άπό τάς έρωτήσεΐς. 
Τί κάμνουσιν οί έν Βανδέα άδελφοί μας;
—Κατέθεσαν τά όπλα καί σναμένουσι διατα
γήν σας διά νά τά άναλάβωσι πάλιν.
— Καί διατί κατέθεσαν τά δπλα;
— Διότι διετάχθησαν ύπό τής Α. Μ. τοΰ 
Αουδοβίκου IH'.
— Έδώ έγεινε λόγος περί ιδιοχείρου δια- 
«ρυξεως τοϋ βασιλέως.
— Ίδού άντίγραφον τής δικηρύξεως.

Ό πρόεδρος λαβών άπό τήν χεϊρα τοΰ 
χωρικού τό χαρτίον, άνέγνω τά εξής- 

(ακολουθεί).


