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ΙΩΆΝΝΗΣ ΚΑΛΒΐΝΟΣ.

ΧλΡΑΚΤΗΡ τοϋ δέκατου έκτου αίώνος, λέγει ί 

περικλεής Γυζώτος, ίδιάζων ύπήρξεν δτι έφάντ, 
γόνιμος είς μεγάλα γεγονότα, δπως καί είς μεγά
λους άνδρας. Πολλάκις έν τή ιστορία ϊδομεν με
ταβολής ουσιώδεις πολιτικής, έπελθούσας έκ μόνης 
ούτως είπεΐν τής ώθήσεως τών γενικών συμφερόν
των, έκ μόνης τής δυνάμεως τοϋ όχλου καί άνευ 
τής συνδρομής τών έξαιρετικών έκείνων άνδρών, 
οΐτινες τιθέμενοι έπι κεφαλής μιας έποχής ή ένδς 
λαοϋ φαίνονται προωρισμένοι δι’ αποστολήν μεγί
στων- οσάκις δμως πρόκειται περί τής ηθικής με- 
ταρρυθμίσεως ένδς λαοϋ μάλλον ή περί τής υλικής, 
τότε οι μεγάλοι άνδρες ουδέποτε σχεδόν έλειψαν, 
διότι ή έλλειψις αύτών κατά τοιαύτην περίστασιν 
μεγίσττ,ν έπί τής μεταρίυθμίσεως ταύτης ζημίαν 
ωθελεν επιφέρει* Καί συνεσθάνεται μέν συνήθως ό 
όχλος τήν άνάγκην μιας τροποποιήσεως, άλλά τίς 
δώσει είς τήν συναίσθησιν ταύτην δύναμιν πεποι- 
Οήσεως ; Τίς ίσχύσει νά μετατρέψη άρδην ήθη, έ
θιμα, προλήψεις νηπιόθεν έμφυτευθείσας; Τίς με- 
ταβαλεΐ τήν όψιν τοϋ κόσμ.ου έν μόνςο τώ όνόμα- 
τι μόνης τής άληθείας ; Βεβαίως πρδς ταΰτα πάν
τα άπαιτοϋνται πνεύματα έξοχα, χαρακτήρες ά- 
νωτεροι τών συνήθων, καί τοιοΰτος ύπήρξεν ό 

Καλβΐνος. Γεννηθείς ώς καί δ Λούθηρος, ού τον 
βίον έν ένί τών προηγουμένων φυλλαδίων τής Χρυ
σαλλίδας έξεθέσαμεν, είς έποχήν. καθ’ ήν πυρε
τός μέγιστος κατείχε τά πνεύματα, έπενήργησεν 
ούσιωδώς έπί τής έπελθούσης πνευματικής μετα
βολής καί κατέλιπε μνήμην θρησκευτικού μεταό- 
ρυθμιστού καί μεγαλουργού άνθρώπου.

Ο Ιωάννης Καλβΐνος έγεννήθη τή 10 Ιουλίου 
1 509 είς Νούώνην τής Πικαρδίας- ό πατήρ αύτοϋ 
Γεράρδος ήν απλούς βαρελοποιός, καίτοι τινές έ- 
δυσφήμησαν τδν Καλβΐνον ώς νόθον υίδν ίερέως 
τινδς, η δέ όπωςδήποτε γέννησίς του δέν ήτο βε
βαίως φύσεως τοιαύτης, ώστε νά προαγγέλλω τδ 
μέγα αύτοϋ μέλλον. Πράγμα περίεργον, ΐλίγιστοι 
τών μεγάλων άνδρών δύνανται νά καυχηθώσιν έπί 
εύγενεία, ώς εί ή μοίρα άντί τών άλλων δώρων 
τοΐς άπένειμε μόνα τά τής ευφυΐας καί τοϋ πνεύ
ματος χαρίσματα. Εν τούτοις έλαβε τά πρώτα μα
θήματα έν τώ εύτελεϊ τής πατρίδος του σχολείο» 
καί δώδεκα έτών τήν ηλικίαν γενόμενος είσήλθεν 
ώς έκκλησιαστικος ύπηρέτης έν τώ καθεδρικό 
ναό τής Νοϋώνης. Πορισθείς έκεϊθεν ολίγα γνΐτ,- 
ματα καί ύπδ τοϋ πατρός αύτοϋ παροτρυνθείς με
τέβη είς ήλικίαν δεκαοκτώ έτών είς Παρισιους, δ
πως τύχη εΰρυτέρας μαθήσεως παρά τοΐς έκεΐ 
διδακτηρίοις. Εν τοΐς λυκείοις τής Μονταίρης καί 
τής Μάρχης έλαβε τά πρώτα μαθήματα τής Ελ- 
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ληνικής γλώσσης, καί η φιλοσοφία τοΰ Πλάτωνος 
καί τοΰ Άριστοτέλους, καί αί διδαχαί τών Ιερών 
Πατέρων μεγίστην έξήσκησαν επιρροήν είς τδ πνεύ
μα αύτοΰ, έν τώ όποίςο ούτως ειπεϊν είσέδυσαν ά- 

νευ συγχύσεως, άνευ ταραχής. Π τάσις τοΰ νέου 
Καλβίνου ήτο πρδς τήν Θεολογίαν, άλλ ό πατήρ 
του έπεθύμει νά σπουδά^η τήν νομικήν, κα'ι διά 
τοΰτο μετέβη είς όοελλίαν άλληλοδιαδόχως καί 
εις Βούργην. έν τή πρώτη τών δύο τούτων πόλεων 
έγνώρισε τδν περίφημον Πέτρον "Ροβέρτον Ολλιβε- 
τάν, δστις, λέγεται, και τδν κατήχησεν είς τάς 
νέας διδασκαλίας, τάς οποίας ού πρδ πολλών έτών 
ό Λούθηρος είχε διαδώσει’ είς Βούργην επίσης διή- 

κουσε τού περίφημου τότε Ελληνιστοΰ Μελχιόρου 
κα'ι καταρτιστείς ουτω όντως καλός Θεολόγος, 
καλδς νομικός, καλδς ελληνιστής, έξέμαθε τέλος 
και τήν εβραϊκήν καί εύρέθη παρεσκευασμένος διά 
τδ μέγα έργον δπερ προώριστο νά άναδεχθή.

II Ευρώπη κατά τδν καιρόν έκεϊνον, φωτισθεϊ- 
σα άπδ τήν αϊγλην τών Ελλήνων διδασκάλων, οϊ
τινες φυγαδευθέντες μετά τήν πτώσιν τοΰ Βυζαν- 
τινοΰ κράτους έκ Κωνσταντινουπόλεως διεσπάρη- 
σαν είς διάφορα αύτής μέρη, είχεν αίσθανθή τήν 
δριμύτητα τής άπαγορεύσεως, ήν ή Εκκλησία τής 
Ρώμης, Οέλουσα νά παγιώση τήν ίσχυν αύτής έπί 
τού σκότους και τής άμαθείας τών λαών, έπέβα" 
λε, τοΰ νά μή έρευνώσι τίποτε. Διπλήν λοιπδν ά- 
νάγκην είχεν ή Εύρώπη’ πρώτον νά έξετάση μετά 
μακρδν χρόνον άμαθείας, καί δεύτερον νά πιστεύση 
έλευθέρως μετά δέκα κα'ι έπέκεινα αιώνων δουλι
κήν ύπακοήν είς έκκλησίαν, ήτις παραγνωρίσασα 
τήν κυρίαν αύτής έντολήν, έζέπεσε τοΰ σεβασμού, 
θν ώφειλε νά έμπνέη. Πρώτος ό Λούθηρος κατέ- 
δειξε τάς παπικός καταχρήσεις καί άντικατέστη- 
σε τδ δόγμα τής άνθρωπίνης έξουσίας, διά τοΰ 
δόγματος τής θείας έξουσίας, όπως έν ταϊς Γρα- 
φαϊς απαντάται. Η ιερά Βίβλος τεθαμμένη μέχρι 
τούδε είς σκοτεινής γωνίας μοναστηριακών τινων 
βιβλιοθηκών, μεταφρασθεϊσα ύπδ τοΰ Λουθήρου εις 
τήν δημώδη τών Γερμανών γλώσσαν, περιέτρεχεν 
άπδ χεϊρας είς χεϊρας, πολλαπλασιάζουσα τδν 
σπόρον, 8ν ό μεταφραστής αύτής έσπειρεν. II δι
δασκαλία τοϋ Λουθήρου ήρξατο έν Βυρτεμβέργη, 
άλλ’ ακαριαίας διεδόθη εις Ελβετίαν καί Γαλλίαν, 
έν τή τελευταία δέ ταύτη χώρα δύο συνεκροτή- 
θησαν ισχυρά στρατόπεδα, τδ τών επομένων έκ 
συνήθειας μάλλον ή έκ πεποιθήσεως τή άρχαίο: 
καταστάσει τών πραγμάτων, καί τδ τών πολε
μίων αύτής καί αναφανδόν κηρύσσονταν τδ έπά- 

ναγκες καί επωφελές τής μεταρρυθμίσεως. Είς Πα
ρισίους μετά τών οπαδών τοΰ Λουθήρου συγκάτε- 
λέγοντο άνδρες ένεκα τών φώτων αύτών καί 

τής κοινωνικής αύτών θέσεως τά μέγιστα τι
μώμενοι, ώς ό πρόεδρος τοΰ κοινοβουλίου Φραγκί
σκος Δελοάν, ό ιατρός του βασιλέως Γώπ, ή άδελ- 
φή τοΰ βασιλέως Μαργαρίτα ή Ναβαριζή καί άλλοι’ 
καί αύτδς δέ ό Φραγκίσκος α'. δέν έφαίνετο ά- 
παρεσκόμενος είς τήν πυρετώδη ταύτην κατά- 
στασιν τών πραγμάτων.

0 Καλβϊνος περατώσας τάς νομικάς αύτοΰ 
σπουδάς τω 1531, έπανήλθε μετά τδν θάνατον 
τοΰ πατρός αύτοΰ είς τήν σπουδήν τής θεολογίας 
καί διεκρίθη πάραυτα μεταξύ όλων τών συσπου- 
δαστών του είς Παρισίους διά του ζήλου, 8ν 
κατέβαλλε πρδς ύποστήριξιν καί διάδοσιν τών 
νέων θρησκευτικών δοξασιών. Κατά τήν έποχήν 
ταύτην έξέδωκεν ύπόμνημα είς τδν περί αγάπης 
λόγον τοΰ φιλοσόφου Σενέκα, δπερ έδόξασεν αύ
τδν ένεκα τών υψηλών θεωριών περί άρετής καί ά- 
νεξιθρησκείας, άς περιεϊχεν.

Οί μεταέέυθμισται μέχρι τής έποχής έκείνης 
έλαχίστην είχον άπαντήσει άντίστασιν’ άλλά γε
γονός τι, ούπεο ό Καλβϊνος δέν ύπήρξε βεβαίως 
άμέτοχος, έγένετο παραίτιον σπουδαίων καταδιώ - 
ξεων. Ο Νικόλαος Κδπ, πρύτανις του Πανεπι
στημίου καί φίλος αύτοΰ έπιστήθιος, είχεν είς δη
μόσιόν τινα αύτοΰ λ.όγον έκφέρει προτάσεις εύνο’ί- 
κάς ύπέρ τή: μεταέρυθμίσεως’ οί τής Σορβώνης 
καθηγηταί καταγγείλαντες αύτδν τδν ήνάγκασ αν
άναχωρήσαντα έκ Παρισίων νά καταφύγη είς Βά- 
λην, ταύτοχρόνως δέ άπειλήσαντες καί τδν Καλβϊ- 
νον ύπεχρέωσαν αύτδν νά ζητήση άσυλον έν Στρασ
βούργο). ΙΙρξατο λοιπδν ή καταδίωξις, καί πολλοί · 
οπαδοί τής μεταρρυθμίσεως έγένοντο θύματα τοΰ 
πυρος έν ταϊς όδοϊς τών Παρισίων, τής Βούργης, 
τών Βορδιγάλλων, τής Βιέννης, και αύτής τής 
Μώσης, ήτις τέως έθεωρεϊτο ό πυέρήν τής με- 
ταέρυθμίσεως, ό δέ Φραγκίσκος Α’. ένώ έν Γερ
μανία συνέδραμεν αύτήν, τήν καταδίωκεν έν 
Γαλλία τώ λόγω δτι ή νέα αϊρεσις άπέβλεπεν 
είς τήν καταστροφήν τών βασιλειών καί τών 
μοναρχιών μάλλον ή εις τήν ήθικοποίησιν τών 
ψυχών, καί ουτω κατηγορεί τούς διαμαρτυρομέ- 
νους ώς άνδρας ακαθάρτους καί φαύλους, ώς ε
χθρούς πάσης πολιτικής έξουσίας, ώς καί παν
τός θρησκευτικού περιορισμού. Αί κατηγορία', δ
μως αύται, κα! τοι μηδεμίαν ύπόστασιν έχουσαι, 
συνετέλεσαν δπως έξεγείρωσι τδ πνεύμα του Καλ- 

βίνου καί άνυψώσωσι τδν αίρεσιάρχην είς τήν ά- 
ληθή αύτοΰ περιωπήν. Ανευ έτέοας άποστολής ή 
έκείνης, ήν ήσθάνετο έν έαυτώ, άνευ έτέρας δυ- 
νάμεως είμή μόνης τής μαγείας τού δνόματός 
του, έπεχείρησεν άπδ τδ έν Βάλη άναχωρητήριον 
αύτοΰ δπως άναιρέση τάς κατηγορίας έκείνας, 
ούχί διά συνήθους άπολογίας, άλλά δι’ έκτενοϋς 
καί άκριβοΰς έκθέσεως τής θρησκευτικής καί πο
λιτικής διδασκαλίας τής μεταρρυθμίσεως’ τοιούτον 
ήτο τδ άντικείμενον τού συγγράμματος, δπερ τώ 
1 535 έκδούς αφιέρωσε τώ Φραγκίσκφ Α . ύπδ 
τίτλον χρηστιαηκη θισμοθεσία.

Καί ήγγιζε λοιπδν ή μετα^ρύθμισις είς τήν 
δευτέραν αύτής περίοδον, τήν περίοδον έκείνην, 
ήν πάσαι αί μεγάλαι κοινωνικά! επαναστάσεις 
ύφίστανται, καθ’ ήν ήμέραν, περατώσασαι τδ 
πρώτον μ-έρος τής καταστροφής, πειρώνται νά 
παγιώσωσι τδ οίκοδόμ.ημα αύτών κατά τάς άρ
χάς καί τδ σχήμα, δπερ ταϊς ανήκει, ό Μαρτί
νος Λούθηρος ύπήρξεν δ άνθρωπος τής πρώτης 
περιόδου, διότε έργον είχε νά υπόδειξη και κα
ταπολέμηση τάς καταχρήσεις τής Ρωμαϊκής εκ
κλησίας, νά περιστείλη τάς πλάνας καί βιαιοπρα
γίας αύτής, νά στήση τέλος τήν σημαίαν του 
έπί τήν κατ’ έπιφάνειαν πίστιν, ήν δμως έκράτουν 
τεθαμμένην αί πολυάριθμοι προλήψεις καί αί 
τερατώδεις δεισιδαιμονίαν Ποίον δέ ύπήρξε τδ 
έργον τού Καλβίνου ; νά καθιερώση τήν διδα
σκαλίαν τής μεταρρυθμίσεως έν τώ συνόλω αύ
τής, καί νά διοργανώση νέαν πολιτικήν κοινω
νίαν’ τούτο προσεπάθησε διά τού μνησθέντος 
συγράμματος αύτοΰ, καί πλήρης έπιτυχία έστε- 
ρέωσε τάς προσπάθειας του. Εν άλλαις λέξεσιν δ 
Λούθηρος ύπήρξεν δ νοΰς τής αίρέσεως, δ δέ Καλ
βϊνος αί χεϊρες.

Εν τώ μνημείφ έκείνφ, έν τή γριστιαπαί; δη
λονότι θεσμοθεσία, δύναταί τις νά σπουδάση τδν 
καλβινισμόν, ώς είς τήν πηγήν του, καί τούτου δ
σον ένεστι συνοπτιζώτερον θέλομεν πειραθή τήν 
έρευναν.

Δύω μεγάλας άρχάς είχεν δ Χριστιανισμός έν τή 
άρχή αύτοΰ’ τήν μέν, έξωτερικήν καί άναγομένην 
είς αύτήν τήν θρησκευτικήν κοινωνίαν, ήτοι τήν 
άπόλυτον ισότητα τών πιστών άπέναντι άλλή-
λων, τήν δέ, έσωτερικήν και άναγομένην είς τήν 
διδασκαλίαν τήν πηγάζουσαν έκ τής πίστεως, 

ήτις κατά τδ λόγιον τοΰ Αποστόλου Παύλου είνε 
δώρημα θειον. 

Αί δύο αύται άρχαί, μεταβληθείσαι ούσιωδώς

κατά τους χρόνους έκείνους, άπέληξαν είς δύο πάν- 
τη άντίθετα άποτελέσματα, τήν μέν διεδέξατο 
ή απόλυτος κυριαρχία τής παπικής αύλήζ, τήν δέ 
άντικατέστησεν ή έλπις τής σωτηρίας διά έργων, 
ούχί οϊων αίΓραφαί διαγράφουσιν, άλλ’ έργων ά
νευ άρετής, άνευ ζωής, διά χρημάτων καί άλλων 
τοιούτων μέσων. Επειδή δέ δταν άπαξ μετατρα- 
πώσιν έκάστης θρησκείας τά όρια δυσκόλως δύ
ναταί τις νά σταματήση έπειτα είς τδ μέσον τοΰ 
κατάντους, γνωστόν υπάρχει όποιον καί είς τήν 
δυτικήν έκκλησίαν έπήλθε καταχρηστικόν άποτέ
λεσμα τής μετατροπής ταύτης. Κατά τής φαύλου 
ταύτης καταχρήσεως, ήτις άντί νά ήθοποιή τήν 
κοινωνίαν, τούναντίον παρέλυεν αύτήν, ήγέρθη ό 
Λούθηρος, προσπαθών νά έπαναγάγη, τδν χριστια
νισμόν είς τάς ζώσας τής πίστεως πηγάς’ άλλ’ οί 
πολυάριθμοι αγώνες οΰς πρδς έζμηδένισιν τών έχ- 
θρών κατέβαλεν, άπερρόφησαν πάσαν αύτοΰ τήν 
προσοχήν, ώστε δέν τώ έπέτρεψαν καί νά καθι- 
δρύση τδ σύστημα αύτοΰ έπί ώρισμένων βάσεων’ 
ίσως μάλιστα δύναταί τις ν’ άμφιβάλη καί άν έκέ- 
κτητο τήν πρδς τούτο ικανότητα, ό Καλβϊνος 
δμως έλθών είς στιγμήν ούτως ειπεϊν ήσυχωτέραν 
ητο μάλλον προωρισμένος καί ένεκα τού χαρα
κτήρας καί ένεκα τοΰ πνεύματος αύτοΰ είς τδ νά 
παγιώση τήν μεταόρύθμισιν καί διαγράψη τά όρια 
αύτής. II μόνη διαφορά τών δύο τούτων αίρεσιαρ- 
χών ήν δτι δ μέν Λούθηρος έπεθύμει νά ύπάρχη 
είς τήν έκκλησίαν δ,τι δ λόγος τού Θεοΰ δέν κα- 
τεδίκαζεν, δ δέ Καλβϊνος ήθελε νά άποβάλλη άπδ 
τής Εκκλησίας, δ,τι δ λόγος τοΰ Θεοΰ δέν διέγρα- 
φεν. Η Γραφή, πάσα ή Γραφή καί ούδέν πλήν τής 
Γραφής" ίδού ή βάσις τοΰ καλβινισμού κατά τδν 
δέκατον έκτον αιώνα.

Αλλ ό Καλβϊνος δέν περιώρισε μέχρι τούτου 
τοΰ σημείου μόνον τδ έργον αύτοΰ. Τδ περί 
χριστιανικής θεσμυθεσίας σύγγραμμά του δέον 
νά Οεωρηθή ώς εύρετήριον θρησκευτικής φιλοσο
φίας, έν ώ δλα τά μεγάλα θρησκευτικά ζητή
ματα, ή έκπτωσις τού άνθρώπου, ή αμαρτία, ή 
σωτηρία, τδ αύτεξούσιον καΐ ή χάρις, τά σπου
δαία ταΰτα ζητήματα, ατινα έν παντί τόπω καί 

χρόνςο έκλόνησαν τήν άνθρωπίνην βεβαιότητα καί 
βασανισθέντα έπανειλημμένως έμειναν άλυτα, 
κατά σειράν τιθέμενα έρευνώνται, λύονται διά με
θόδου εύλήπτου καί λίαν περιέργου. Εν τούτοις 
όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι ή λογική ώς εί- 
πεϊν έμμονή αύτη, ήτις συνίσταται είς τδ νά βα- 
σανίζηται μία ιδέα μέ συνεπείας έπί συνεπειών
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μέχρις ού έπέλθη τελικόν πόρισμα, η έμμονή λέ
γομεν αυτή άντί να διαλύση τάς δυσκολίας ε
παυξάνει έπί μάλλον αύτάς. Καί όντως πώς εινε 
δυνατόν διά ττ,ς ανθρώπινες λογικής νά έρευνίση τις 
καί άναλύση τά ύπέρ λόγον μυστήρια ττ,ς θείας 
ένανθρωπησεως καί έν γένει τοΰ χριστιανισμού ; 
Αιά τοΰτο ό Καλβΐνος πειραθείς διά τοΰ πε
περασμένου αύτοΰ νοδς νά διασκεδάση τά μυ

στηριώδη ττ,ς χριστιανικής θρησκείας σκότη, ε- 
παθε τδ τοΰ Ικάρου, άντί δηλονότι νά σαφηνίση 
έπήυξησε τδν ζόφον, ώς έκ τών πολυαρίθμ.ων αύ
τοΰ αντιφάσεων δύναται τις νά πεισθή. Εκ πα
ραδείγματος δ Καλβΐνος π”ραδέχεται τδ αύτό- 
γνωμον του άνθρώπου, άλλ’ άφ’ ετέρου λέγει ότι 
όταν άπας ή χάρις τοΰ Θεοΰ είσέλθη είς ττ,ν 
ψυχήν ένδς χριστιανού, ουδέποτε δύναται ν’ άπω- 
λέση αύτήν, καί ούτως εκβιάζεται τρόπον τινα 
όπως βαδίζη κατά τάς έντολάς τοΰ Θεοΰ, άλλά 
τότε πώς συμφωνεί ή έκβίασις αύτη πρδς τήν 
αύτογνωμοσύνην ; Μή δέν εϊδομεν τδν Σολομώντα 
κάτοχον τής θείας χάριτος καί είτα έκπεσόντα 
ταύτης ένεκα τής κακής αύτοΰ διαγωγής;

Τά έκ τής διδασκαλίας ταύτης άπορ^έοντα έ- 
πισφαλή άποτελέσματα δέν εινε δύσκολον νά 
μαντεύσωμεν, ή μ.ή άναγνώρισις τών μυστηρίων, 
έπί τώ λόγω οτι ό Θεδς συγκοινωνεί μετά τών 
άνθρώπων μόνον ηθικώς, καί ή καταστροφή πάσης 
ιεραρχίας, διά τής άπολύτου ίσότητος τών πιστών 
ένώπιον τοΰ Θεοΰ. Βεβαίως άμφότερα ταΰτα η- 
σαν έργα παράτολμα, άλλ’ δμως έξετίθεντο σα
φώς έν τή γριοτιαη») αύτοΰ θισιιοθίσία «Εκ 
φύσεως, γράφει δ Καλβΐνος περί έαυτοΰ, δέν ή
μην γεννημένος διά τδν κόσμον, άγαπήσας πάν
τοτε τήν άνάπαυσιν καί τήν σκιάν, καί μόνην ε
πιθυμίαν είχον νά διέλθω τδν βίον μου εϊς τι έ- 
ρτ,μητήριον παρ’ ούδενδς γνωριζόμενος.» Συνεφώ- 
νουν αί έπιθυμίαι του αυται πρδς τάς πράξεις του;

II μετα^ρύθμισις άρξαμένη νά διδάσκηται έν 
Ελβετία υπδ τοΰ Ζβίγγλου τώ 1517, εύρε πο
λυαρίθμους οπαδούς, ιδίως μ.εταξύ τών Γάλλων 
προσφύγων. Μόλις ό άνήρ έκεϊνος έφάνη είς Γενεύην 
καί σύμπασα ή πόλις ώς δι’ ηλεκτρισμού ήσπά- 
σατο τδ νέον δόγμα, διότι πολλά ειχεν ύποστή 
υπδ τών επισκόπων αύτής, είς οΰς ώς τιμάριον 
πρδ μικρού ύπτ,γετο. 0 Καλβΐνος έκ συμπτώ- 
σεως έτυχε τότε εις Γενεύην έπανερχόμενος έκ 
Φεράρας, έκεΐ συνήντησε τδν Φαοέλ, φίλον αύτοΰ 
πρδ χρόνων, είς δέ τάς προτροπάς αύτοΰ πει- 
σθείς άπεφάσισε νά διαμείνη έν τή πόλει ταύτη

έπί τινας μήνας, δπως ού μόνον ρυθμίση τδ θεο- 
λογικδν μέρος, άλλά καί ποοσπαθήση νά ήθικο- 
ποιήση τήν μεγίστην ήθικής ανάγκην έχουσαν 
κοινωνίαν τής Γενεύης’ άλλ’ δ πρδς τοΰτο αγών 
ύπερέβαινε τάς δυνάμεις του, οί άντίπαλοί του 
κατίσχυσαν, καί αύτδς ήναγκάσθη νά έγκαταλί- 
πη τώ 1 538 τήν πόλιν έκείνην καί άπεσύρθη 
πρώτον είς Βάλην καί είτα είς Στρασβούργον. Ε- 
κεΐθεν παοετήρει μετά θλίψεώς τάς παντοειδείς 
καταχρήσεις αίτινες έπηκολούθησαν τήν έκ Γε
νεύης φυγήν αύτοΰ, τήν παντδς σεβασμού έλλει- 
ψιν πρδς τά θεία, τήν παραλυσίαν τών ήθών, 
τήν κοινωνικήν άποσύνθεσιν. Αλλ’ έπήλθεν ό κό
ρος είς τούς πολίτας τής Γενεύης κα'ι έπέστη αύ
τοϊς ή άνάγκη τής άνακλήσεως τοΰ Καλβίνου’ ε
πανήλθε λοιπδν ούτος είς Γενεύην τώ 1541 δ
πως καθιδρύση έκεϊ τήν διπλήν διδασκαλίαν τής 

εκκλησιαστική; καί πολιτικής μεταρρυθμίσεως.
Καί συνέστησε λοιπδν πολιτείαν ιδίαν, σχη- 

ματίσας τριμελή έπιτροπήν, ήτις ώφειλε νά έπι- 
τηρή τά ήθη, τάς πράξεις, τδν βίον έν γένει έκά- 
στου πιστού· Ητον αύτη άληθής τριανδρία, ήτις 
δέν έτιμώρει μέ πνευματικά; ποινάς, άλλά με- 
τατρέπουσα τά πλημμελήματα είς έγκλήματα 
ένήγεν αύτά ένώπιον τής πολιτικής αρχής. Α
στυνομία αύστηρά συνέστη είς τήν πόλιν, τά μέ
ρη τής φαυλότητος έμποδίσθησαν, τά καπητ 
λεία έκλείσθησαν, οί χοροί άπηγορεύθησαν. Αρ
χηγός δέ τής πολιτείας ταύτης ήν αύτδς ό Καλ- 
βϊνος, δστις ζών βίον λιτόν, έν οικία εύτελεΐ έκ 
μικρού μισθού, δστις τώ έδίδετο, έδίδασκε, συν- 
εβούλευε, έπεσκέπτετο τάς φυλακάς καί τά νο
σοκομεία καί έκράτει άλληλογραφίαν μέ δλας 
τάς πολιτικά; αρχηγία; τών διαμαρτυρομένων 
κρατών, ό βίο; αύτοϋ ούτος, καί τοι Εύαγγελι- 
κώτατος, δέν ήτον δμως καί άνευ πειρασμών’ οί 
είς τήν άρχαίαν τών πραγμάτων κατάστασιν ε?- 
θισμένοι, δέν επαυον παντοιοτρόπως προσπα- 
θούντες νά μετατρέψωσι τήν παρούσαν κατάστα- 
σιν’ άλλ ομω; 5 Καλβΐνος ήτον ισχυρός καί ού 
μόνον έδυνήθη νά καταπολεμήση αύτούς, άλλά 
τώ 1555 επέτυχε καί νά έκδιώξη αύτούς δλο- 
σχερώ; έκ Γενεύης.

Εν τούτοι; αί άπαυστοι αυται φροντίδες, οί 
άδιάληπτοι αγώνες προσέβαλον καιρίως τήν υγείαν 
τοΰ Καλβίνου. Τή 2 Φεβρουάριου 1 564 έδίδαξε 
τδ τελευταϊον μάθημα, διότι άπδ πολλών ένιαυ.- 
τών ήσθάνετο σφοδράς άλγηδόνας, αίτινες συνε
χώς τοΰ άπέσπων τήν πρδς τδν Θεδν μεμψιμοιρία.

ταύτην «Κύριε, έως ποτέ ;·» Οι φίλοι του πάντες 
έσπευδαν περί αυτόν, καί αύτδς δ σγδοηκοντούτης 
■Φαρέλ έσπευσεν έκ Ναυσατέλης νά έπισκεφθή 
τον θνήσκοντα συνάδελφόν του. Τή 19 Μαϊου, 
παραμονήν τής Πεντηκοστής, δ Καλβΐνος παρευ- 
ρέθη διά τελευταίαν φοράν είς τήν έν τω δωμα
τίω αύτοΰ τελεσθεϊσαν λειτουργίαν καί έκοινώ- 
νησε τών μυστηρίων. Εγερθείς τή συνδρομή τοΰ 
υπηρέτου του τής κλίνης» Φίλοι μου, είπε, σάς 
βλέπω διά τελευταίαν φοράν, καί όντως έξέπνευσε 
τή 27 Μαίου 1564 εις ηλικίαν πεντήκοντα πέν

τε έτών.
Ενταύθα λήγει τδ έργον ήμών, άν δ σπόρος, 

8ν έσπειρεν ό Καλβΐνος, έβλάστησε καλώς, και ο
ποία ύπήρξεν ή τύχη τής αίρέσεως αύτοΰ μετά 
τον θάνατόν του, περί τούτων δέν πρόκειται εν
ταύθα νά εϊπωμεν. Περατοΰντες δέ λέγομεν με
τά τοΰ Μινιέτου. «Ο Καλβΐνος παρεσκεύασεν είς 
Γενεύην πίστιν καί κυβέρνησίν πάσι τοΐς έν Εύ- 
ρώπη άποέρίψασι τήν πίστιν και έπαναστατή- 
σασι κατά τής κυβερνήσεως τοΰ τόπου των’ δ 
καλβινισμός υπήρξε θρησκεία τών φίλων τής 
έπαναστάσεως.»

Ε. Σ.

ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ.

(Σναι^ιια Γδε φυλλάδιο» 25).

επαύριον άπδ πρωίας προσεκάλεσε τδν όλι-
βιέρον καί έγχειρίσας αύτώ δσον χρηματικόν πο
σδν ειχεν άνά χεΐρας,διέταξεν αύτδν νά έχη έτοι
μον περί τδ μεσονύκτιον δίφρον ταχυδρομικόν είς 
άπόστασιν τινα έκ τής οικίας’ παραμονεύει καθ’ 
όλην τήν ήμέραν, καί δέν χάνει ούτε στιγμήν έκ 
τής σράσεώς του τδ παράθυρον τής οικίας τήν 
όποιαν, ώς εϊκαζεν, ή έρωμένη του κατώκει. Επί 
τέλος ό Ολιβιέρος τώ άνήγγειλεν δτι οί νέοι γεί
τονες μετεκομίσθησαν είς τήν οικίαν’ αύτδς δέ 
τείνων τδ ους του προσεκτικώς νομίζει δτι άκούε'· 
κτύπον τινα' ελπίζει ότι τδ παράθυρον έμελλε 
ν άνοιξη’ ή άνυπομονησία του είναι εις τδν υπέρ
τατου βαθμόν’ τδ αϊμα άναβράζει εί; τάς φλ.έβας 
του, η κεφαλή του καίει, καί ή καρδία του πάλ
λει. Μετά μιας ώρας υπομονήν, έν τών παραθύρων 
άνοίγει πραγματικώ;, καί έπιστολή’πίπτει είς 
τού; πόδα; τοΰ νέου έραστοΰ. Μετά πόση; απλη
στίας ώρμησεν έπί τοΰ μυστηριώδους τούτου χάρ

του ? μετά πόσης έπιθυμίας τδ σφίγγει εις τά 
χείλη του ! « Ελπίζω, Κύριε, δτι ή δυστυχής 
» θέσις είς ήν εύρίσκομαι θά σάς κάμη νά συγ- 
» χωρήσητε τήν φαινομένην έλαφρότητα τής δια- 
» γωγής μου. Τδ διάβημα τδ όποιον έτόλμησα εί- 
» ναι άναμφιβόλως άξιοκατάκριτον,άλλά μοί ένε- 
» πνεύσθη ύπδ τής νομιμωτέρας άπελπισίας, καί 
» τοΰ τρυφερωτέρου έρωτος. Μάλιστα, Κύριε, σάς 
» άγαπώ άφ’ δτου ή τύχη σάς έφερεν είς τήν 
» έκ τών Ηλυσίων πεδίων διάβασίν μου. Ενόμισα 
» δτι παρετήρησα είς τήν φυσιογνωμίαν σας τήν 
» έκφρασιν ψυχής εύγενοϋς, γενναίας καί πλασμέ- 
» νης διά νά συνταύτισθή μετά τής ιδικής μου. 
» ΐδού δ σωτήρ μου, είπον κατ’ έμαυτήν, ίδοΰσά 
» σας’ έλθετε λοιπδν έλθετε είς βοήθειαν μου. 
» Εξαιτοΰμαι τήν εύγενή εύσπλαγχνίαν σας έάν 
» δέν δύναμαι νά έπικαλεσθώ αίσθημά τι ήδύ- 
» τερον. 0 τύραννός μου είναι ήναγκασμένος άπό- 
» ψε είς τάς ένδεκα νά μάς άφήση μόνας. Εχομεν 
» τήν άδειαν μετά τής θαλαμηπόλου μου νά πε- 
» ριπατήσωμεν είς τδν μικρόν κήπον δστις συνέ- 
» χεται μέ τήν οικίαν μας’ άλλά τά τείχη τοΰ 
» κήπου τούτου είναι υψηλά... II θύρα είναι 
» νομίζω στερεώς κλεισμένη, καί δ τύραννός μου 
» μόνος έχει τδ κλειδίον. Είθε δ θεδς νά σάς έμ- 
» πνεύση τά μέσα δι’ ών νά μ.’ έλευθερώσητε τοΰ 
» τέρατος τούτου καί νά μ ένώσητε μέ τδν μόνον 
» άνθρωπον τδν όποιον μοί είναι δυνατδν ν’ ά- 

» γαπώ !»
— Τί θελκτική έπιστολή ! άνέκραξε δ Φορλάγ

κο; μετ’ ένθουσιασμοΰ άνευ δρίων. Τί ύφος ! τί 
πνεΰμα ! όποία εύγλωττία ! Α ! άγαπητέ μοι 
όλιβιέρε, μόνον τδ αίσθημα τής εύσπλαγχνίας 
ήρκει νά μέ κάμη νά επιχειρήσω τδ πάν. Αγαπώ 
καί άγαπώμαι, ποια έμπόδια δύνανται νά μέ άνα- 
χαιτίσωσιν ; —Ε, έ, είπεν δ όλιβιέρος κινών τήν 
κεφαλήν, τά τείχη ταΰτα είναι πολύ υψηλά . . . 
— Θά τά ύπερπηδήσωμεν φίλε μου — Μάλιστα, 
σεϊς Κύριε, άλλ’ έρωμένη σα; δέν δύναται νά 
έξέλθη ειμή διά τή; θύρας, καί ή κατηραμένη 
αύτή είναι άσφαλώς κεκλεισμένη. — Θά τήν βιά- 
σωμεν.—Ναι άλλά συντρίβοντές την θά κάμωμεν 
πολύν κρότον, καί ό Κ. Φοβερός θά έλθη......... —
Τδν φονεύομεν. ·— Πολύ καλά ! τδν φονεύομεν, 
άλλ’ έάν ευρίσκετο τρόπος ήπιώτερος καί δι’ ή
μάς καί δι’ αύτόν’ έάν έδυνάμεθα νά είσέλθωμεν 
εϊς τδν κήπον τοΰτον άναιμωτι, τοΰτο θά ήτο 
φρονιμώτερον καί άσφαλέστερον. Πρέπει νά προ- 
μηθευθώμεν τήν κλείδα τοΰ κήπου.— Είναι άδύ-
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νατον. — Δέν πιστεύω' δέν απαιτείται πρδς 
τούτο άλλο τι είμή νά είσαχθήτε παρά τώ Κ. Φο- 
βερφ' άλλ’ έπειδή είναι καθ’ υπερβολήν ζηλότυ
πος καί φιλύποπτος, σείς δέ νέος καί ευειδής τήν 
μορφήν, Οά ήναι ανάγκη νά προσποιηθήτε τδν γέ
ροντα. ίδού π. χ. ..... μοί ήλθε μία καλή ιδέα ! 
Ενδυθήτε τά ενδύματα τοϋ πάππου σας Κ. δέ Βερ
μονδ, καλύψατε τήν κεφαλήν σας διά τών μακρών 
εκείνων σφυροειδών φενακών, κυρτώσατε δλίγον 
τήν ωμοπλάτην σας, λυγίσατε τάς κνήμας σας, 
στηριχθήτε έπί μακρας έκ μηλέας ράβδου, βήχε
τε εις κάθε λέζιν, ό Κ. Φοβερός δέν έχει τόσον 
καλήν όρασιν, καί σάς υπόσχομαι τήν κλείδα τοϋ 
κήπου » ό Φορλάγκος διστάζει πρδς στιγμήν- πώς 
νά παρουσιασθί, εις τους δφθαλμούς ωραίας νεάνι
δος υπδ τοιαύτην γελοίαν ενδυμασίαν ; βεβαίως ε
κείνη θά τδν περιγελάση. 0 όλιβιέρος τδν έγκαρ- 
διόνει. — Μή φοβήσθε τίποτε, Κύριε, τώ είπεν, 
ή ερωμένη σας είναι άγχύνους καί σώφρων καί δέν 
αποδίδει τόσην σπουδαιότητα εις τάς παραξενείας 

τοϋ νεωτερισμού. Συχνάκις μάλιστα αύτη ψέγει 
γελώσα τήν ενδυμασίαν τών νέων καί ευρίσκει 
δτι κατά τδν τελευταίου αιώνα ένεδύοντο μέ 
τρόπον ευγενέστερον καί εύσχημότερον παρά σή
μερον. »

ό Φορλάγκος αποφασίζει, καί εκλέγει έκ τής 
ιματιοθήκης τοϋ πάππου του τήν άρχαιοτέραν έν- 
δυμασίαν. 0 όλιβιέρος έπιστατεί εις τδν στολι
σμόν του, τδν έπαινεί διά τήν χάριν μ.έ τήν οποίαν 
φέρει τδ έκ βυσσινοβαφοϋς κεντημένου βελούδου 
ένδυμα, τά μακρά έκ δαντέλλας περιχειρίδια καί 
τήν σφυροειδή φενάκην. « Τή άληθεία, Κύριε, τώ 
έλεγε, θά πιστεύσω οτι βλέπω τήν σκιάν τοϋ πά- 
που σας- είσθε ό ίδιος' καί έάν σάς έβλεπεν ή Κ. 
Βερμδνδ Οά έφοβείτο, στοιχηματίζω. Πολύ καλά ! 
βήχετε μετά χάριτος όλως ιδιαιτέρας, κάί θά νο
μίσουν οτι έχετε κατάγουν τρομερόν τοΰ ς-ήθους.»

Η στιγμή τής έπισκέψεως έν τούτοις έφθασε 
καί ό Φορλάγκος αναγγελθείς προηγουμένως υπό 
τοϋ καλού όλιβιέρου ώδηγήθη παρά τώ Κ. Φο
βεροί. Ουχ ήττον δέν ήτο ήσυχος- έφοβείτο μ.ήπως 
παρά τήν ένδυμασίαν του ή μορφή καί ή φωνή του 
τον προδωσωσιν. Αλλ δ Φοβερός δέν εδωκε τήν 
έλαχίστην προσοχήν, καί έδέχθη τδν αστόχαστου 
μας μ βλον τδ εις όγδοηκοντούτη γέροντα άνήκον 
σέβας.— Εχετε κατάγουν, Κύριε, τώ είπε, μετά 
συμπαθητικού τρόπου.— Μάλιστα, Κύριε, πολύν 
μάλιστα πολύν. Είς τήν ηλικίαν μου δ κατάρ- 

ρυς......... ..  . Αλλά λησμονώ δλα μου τά βάσανα

συλλογιζόμενος τήν εύχαρίστησιν ήν θά έχω βυν
δέων γνωριμίαν μεθ’ υμών. — Η εύχαρίστισις θά 

ήναι αμοιβαία- αγαπώ τούς γείτονας τής ηλικίας 
σας.—Α! μοί κάμνετε μεγάλην τιμήν, Κύριε, καί 
ή κολακευτική δεξίωσις τήν οποίαν απολαμβάνω 
παρ υμών μ ευελπίζει νά σάς κάμω μίαν αίτη- 
σιν......... —Μίαν αϊτησιν ; ομιλήσατε, ούδέν έχω
ν άποποιηθώ είς άνθρωπον τόσον σεβασμίας ήλι- 
*ια’· Efy°v άλλοτε, έξηκολούθησεν δ Φορλάγκος, 
τήν εύκολίαν νά περιπατώ είς τούτον τδν μικρόν 
κήπον, δστις εγγίζει τήν οικίαν σας. Εχω ανάγκην 
ολίγης άσκήσεως καί είς τήν ηλικίαν μου δέν δύ- 
ναταί τις νά ύπάγη πολύ μακράν. Θά μοί άπο- 
ποιηθήτε μίαν εύχαρίστησιν, ήτις μοί κατέστη 
αναπόφευκτος ; » ό Φοβερός σιωπά, διστάζει, καί 
δ Φορλάγκος ανήσυχος έξακολουθεί μέ τδ αύτδ ύ
φος. « Σάς υπόσχομαι, Κύριε, νά μοί πειράζω ού
τε §ν λάχανον.—Ε ! Κύριε,άπεκρίθη δ Φοβερός, έάν 
έχω ανησυχίας αύται δέν είναι διά τά λάχανα 
μου, άλλά.... — Δέν Οά κόψω ούτε Sv άνθος.—

Θεε μου, είναι δλα είς τάς διαταγάς σας, άλ
λά... — Θά κλείω μετ’ έπιμελείας τήν Ούραν 
δσάκις θά είσέρχωμαι είς τδν κήπον.
— Ε! Κύριε, δταν Οά είσέρχεσθε, δέν θά έχω 
κανένα φόβον, άλλά ... — Θά τήν κλείω μέ 
τριπλήν στροφήν δταν Οάέξέρχωμαι. —Φοβούμαι 
μήπως αμελήσετε καί τήν μικράν αύτήν προ- 
φύλαξιν, καί άπδ άπροσεξίαν. ... — Α Κύριε, 
άπεκρίθη δ Φορλάγκος, συλλογισθήτε δτι είμαι 
όγδοηκοντούτης, καί είς τήν ήλικίαν μου δέν δύ
ναται πλέον κανείς νά ήναι άπρόσεκτος. — ’θγ- 
δοηκοντούτης ! έχετε πραγματικώς τήν ήλικίαν 
τής φρονήσεως- ένδίδω λοιπδν εις τήν παράκλησίν 
σας- ίδού, Κύριε, σάς δίδω τήν κλείδα τοϋ κήπου 
μου, έχω πλήρη έμπιστοσύνην είς τήν φρόνησιν 
άνθρώπου ογδοηκονταετούς.» 0 Φορλάγκος λαμ
βάνει τήν κλείδα μετά προθυμίας, λύει τήν πο
λιορκίαν καί ετοιμάζεται νά καταβή τήν κλίμακα 
άνά τέσσαρας βαθμίδας- άλλ’ δ Κ. Φοβερός τώ 
προσφέρει τδν βραχίονα άπδ εύγένειαν καί τώ 
λέγει- «Προσέχετε Κύριε .. . βαδίσατε αργά... . 
παρ δλίγον έπίπτετε ...» δ άπρόσεκτός μας νέος 
έλησμόνησε τά όγδοήκοντα αύτού έτη.

Εύρήκε λοιπόν είς τήν όδδν τδν πιστόν του 
όλιβιέρον, οςτς τδν περιέμενε μετ’άνυπομονησίας' 
«Νίκη! νίκη ! άνέκραξεν δ Φορλάγκος, τήν κλείδα 
τήν έχομεν. Αχ ! αγαπητέ μου όλιβιέρε ! δποία 
εύχαρίστησις ν’ άπατήση τις προστάτην γέροντα 
καί ζηλότυπον! πόσον είναι εύπιστος! είναι δμως

αληθές δτι έκαμα τδ μέρος μου θεία- καί δ πα- 
νουργότερος τών άνθρώπων ήθελεν άπατηθή.»

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν δ Φορλάγκος καί ό 
όλιβιέρος άκούσαντες κρότον έκρύβησαν καί οί 
δύω καί είδον τδν Κ. Φοβερόν δστις έξήρχετο τής 
οικίας καί άφού έρριψε παρατηρητικά βλέμματα 
είς τά πέριξ, « Καλά, είπεν δ όλιβιέρος, ίδού ό 
εχθρός μας έξω, μάς παραδίδει τήν θέσιν. Ενδεκα 
ώραι σημαίνουν καί αύτη είναι ή συμπεφωνημένη 
ώρα Τά πάντα είναι έτοιμα διά τήν άναχώ- 
ρησίν σας, Κύριε, οί ίπποι είναι έζευγμένοι καί ή 
άμαξα μόλις απέχει διακόσια βήματα άπ’ έδώ.— 
Ας δράξωμεν τής ευκαιρίας, είπεν δ Φορλάγκος- 
πήγαινε νά παραμονεύσης, αγαπητέ όλιβιέρε, ένώ 
έγώ μέλλω νά είσέλθω είςτδν κήπον». 0 όλιβιέρος 
ύπήκουσεν, αυτός δ’ έπλησίασεν είς τήν θύραν. 
Μετ’δλίγον νομίζει δτι άκούει βάδισμα εις τδν 
κήπον. «— Σύ είσαι, είπε χαμηλή τή φωνή, σύ, 
αγαπητή ερωμένη; — Μάλιστα έγώ είμαι άγα- 
πητέ Φορλάγκε, άνοιξον τήν θύραν καί σώσόν 
με. » Πρδς τήν φωνήν ταύτην, ήτις τδν έκαμε 
νά σκιρτήση άπδ έρωτα, δ Φορλάγκος έθεσε τήν 
κλείδα είς τδ κλείθρου καί ή Ούρα έμελλε ν άνοί- 
ξη δτε δύο οχληροί άνθρωποι, οϊτινες έφιλονείκουν, 
ήλθον αίφνης καί τδν ές-αμάτησαν- ήσαν δέ δ μέν 
κωμικός ποιητής δ δέ τραγικός, οϊτινες έξερχόμε- 
νοι τοΰ θεάτρου έφιλονείκουν περί τής υπεροχής 
τής τέχνης των. «Είναι πράγμα άνήκουστον, έλε- 
γεν δ κωμικός ποιητής, τδ νά θέλης νά υποστήρι
ξής δτι ή τραγωδία είναι άνωτέρα τής κωμφδίας, 
τής τέχνης ήν υμνησεν δ Μολιέρος 1— Μάλιστα, 
Κύριε, άπεκοίνετο δ τραγικός ποιητής, τολμώ νά 
βεβαιώσω δτι ή τραγωδία είναι ή ωραιότερα ό
λων τών τεχνών.— Η κωμφδία είναι πολύ δυσκο- 
λωτέρα.— Τποστηρίζω τδ εναντίον- καί κάθε άν
θρωπος φρόνιμος θά είναι τής γνώμης μου — Κά
θε άνθρωπος νουνεχής Οά σκεφθή ώς έγώ. — Ας 
λάβωμεν δικαστήν τδν πρώτον άνθρωπον 8ν θ’ ά- 
παντήσωμεν καθ δδόν. — Εστω.— ίδού μικρός 
τις γέρων δστις δύναται νά κρίνη περί τοΰ ζητή
ματος- διότι έάν ήναι τόσον γέρων δσον ή ένδυ- 
μασία του τδ άναγγέλλει, πρέπει νά είδε παρι- 
στανομένας πολλάς κωμωδίας καί τραγωδία: έν
τδς καί έκτος τού Θεάτρου.

Πρδς ταΰτα πλησιάσαντες άμφότεροι τδν Φορ
λάγκον τδν έχαιοέτησαν μετά σεβασμού καί τώ 
εξέθεσαν τδ άντικείμενόν τής φιλονεικίας των. ό 
Φορλάγκος τούς έδέχθη αρκετά ψυχρώς, καί τοϊς 
άπεκρίθη δτι δέν είχε καιρόν νά ένασχοληθή είς

τοιαύτα έπουσιώδη πράγματα. — « Ονομάζετε ε
πουσιώδες, Κύριε, άνέκραξαν οί δύο ποιηταί, τδ 
ωραιότερου φιλολογικόν ζήτημα;— Δέν εννοώ τί
ποτε είς τάς φιλολογίας. » ό Φορλάγκος δέν ήδύ
νατο νά τοϊς έπιβάλη σιωπήν, καί οί δύο ποιη- 
ταί ήρχισαν συγχρόνως τάς συζητήσεις των- αύτός 
ανησυχεί, απειλεί, έκείνοι δέ τώ αποκρίνονται δι 
έμπαικτικοΰ μειδιάματος καί διά τών δύο τούτων 
στίχων τούς δποίους προφέρει ό τραγικός ποιητής:

Σέβομαι τά χρόνια σου καί τ’ άσπρα τά μαλλ’α σου 
Άλλως ή χείο μου ήξευρε νά παύση τήν λαλιάν σου.

0 Φορλάγκος δέν δύναται νά μετριάση τήν οργήν 
του, θυμόνει, καί όρμ? εναντίον τών δύο ποιητών 
ούς ωθεί έκ τών ώμων μετά έώμης, ήτις έφάνη ό
τι τούς έξέπληξεν. «0 μικρός ούτος γέρων είπεν ό 
κωμικός ποιητής άναχωρών, είναι πολύ ζωηρός 
ακόμη. — Α, είπεν ό τραγικός ποιητής. Ας φύ- 
γωμεν :

Χάρις τώ Θεώ ο Φορλάγκος έλευθερώθη έπί τέ
λους τών δύο τούτων οχληρών' άλλά μόλις έθεσε 
τήν χείρα έπί τού κλειδιού καί νέος κρότος τδν 
έσταμάτησε- καί ακούει ψαλλόμενου εις τα ωτα 
του ανδρικόν τινα ήχον ωραιότατου καί λαμπρό
τατου, άλλ’ αναρμόδιον ώς πρδς τάς περιστάσεις, 
ό μουσικός έκτελεί τάς δυσκολωτέρας στροφάς 
καί διατρέχει όλους τούς ήχους μετά θαυμασίας 
ταχύτητος. Δέν διακόπτεται είμή διά νά έπαινέ- 
ση εαυτόν. « τερπνότατος!... θελκτικός !... ε
ξαίσιος ! θείος! . .. . 0 ήχος ούτος δύναται νά 
μέ πλουτίση. Πόσον έπεθύμουν νά ευρισκον φιλό- 
υ.ουσόν τινα είςβν νά τδν ψάλλ.ω. » Μετά ταΰτα 
ίδών τδν Φορλάγκον : « Αχ! ϊδού ακριβώς, άνε- 
φώνησεν ό,τι έπεθύμουν- Κύριε, έχω τήν τιμήν νά 
σάς χαιρετήσω ταπεινότατα. Πρέπει νά τέρψω 
τήν λεπτήν ακοήν σας διά τοΰ νέου μελοδράματος 
τδ όποιον συνέθεσα. . . Θέλετε άκούσει τήν μελω* 
δικωτέραν μουσικήν ! . .. Εφθασα εσχάτως εκ τίς 
Ιταλίας μέ πέντε μελοδράματα είς τδ χαρτοφυ- 
λάκιόν μου, καί έάν τδ πρώτον σας εύχαριστήση 
Οά σάς τραγωδήσω καί τά πέντε. Θέλετε μείνει 
έκστατικός ; Θά επισκιάσω όλους τούς μουσικούς 
παρόντας, παρελθόντος καί μέλλοντας. »—Είμαι 
κωφός, άπεκρίθη δ Φορλάγκος μέ κεραυνοβόλον 
φωνήν.— Κωφός ή όχι, Οά μ’ άκούσητε, έπανέλα- 
βεν ό μουσικός, καί ήρχισε προανάκρουσμά τι, δτε 
ό έραστής μας, άπαυδήσας πλέον, έκαμε χειρονο
μίαν τόσον σημαντικήν, ώστε δ νέος όρφεύς μας, 
ήυαγκάσθη νά φύγη. ό Φορλάγκος άνέπνευσεν έπί 
τέλους μετά τόσους αγώνας. Ουδέποτε εραστής
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ύπήρξεν ατυχέστερος διότι τήν πλησιάζουσαν ευ
τυχίαν έξηγόραζε πολύ άζ.ριβά. Είναι ήδη μεσο
νύκτιον" δ Φοβερός δύναται νά έπανέλθη καί πρέ
πει νά ώφεληθή τής ευνοϊκής περιστάσεως. 0 Φορ
λάγκος στρέφει τδ κλειδίον καί ή θύρα ανοίγει, 
άλλ’ ιδού άθλιός τις μεθυσμένος τδν κτυπά κα'ι 
πίπτει σχεδόν έπ’ αύτοϋ. «—Τί κάμνεις έκεϊσύ» 
τώ λέγει ό μεθυσμένος βλάσφημων καί απειλών 
άποσύρθητι τής όδοΰ μου, μόλις χωρεΐ έμέ. » ό 
Φορλάγκος τδν άπωθεϊ καί τοϋ λέγει: «—Διάβαι
νε, φίλε μου, διάβαινε γρήγορα. — Διάβαινε συ, 
άπεκρίθη δ μεθυσμένος. Δέν βλέπετε έκεϊ δ άχρεΐος 
μοί λέγει νά διαβώ! Εγώ θά μείνω έδώ.— Δέν Οά 
μείνης.— Θά μείνω και έάν είπής λέξιν θά 
κόψω την κεφαλήν σου.·— Δέν δύναμαι κατ’ ουδέ- 
να τρόπον ν’ άπαλλαχθώ τοϋ άνθρώπου τούτου · 
είναι μεθυσμένος. — Σεβάσθητι τήν έξοχότητά 
μου. ·— Τήν έξοχότητά σου ! — Είμαι δ μέγας 
Τοΰρκος. — 0 μέγας Τοΰρκος; — Οί κήποι οΰτο^ 
είναι ίδικοί μου ώς καί τδ άνάκτορον καί θέλω νά 
είσέλθω έντδς αύτοϋ. » Πρδς ταΰτα δ μεθυσμένος 
προσπαθεί νά είσέλθη είς τδν κήπον, άλλ’ δ Φορ
λάγκος τώ έμποδίζει τήν δίοδον. 0 κατά φαντα
σίαν μέγας Τοΰρκος προσκαλεϊ τούς ευνούχους του, 
τούς γΐανιτσάρους του καί τούς διατάττει ν’ άπο- 
κεφαλίσωσιν άμέσως τδν αυθάδη έκεϊνον, δστις 
θέλει νά τώ έμποδίση τήν είσοδον είς τ’ άνάκτο- 
ρά του.

0 όλιβιέρος έτρεξε πρδς τάς έπανειλημμέναί 
ταύτας φωνάς. ίδών δ’ αύτδν δ μεθυσμένος τώ 
λέγει: α—Μεγάλε βεζύρη, διατάξατε νά συλλά- 
βωσι τδν αύθάδη τοΰτον, νά τοϋ δώσουν έκατδν 
ραβδισμούς καί μετά ταΰτα νά τδν άνασκολωπί- 
σωσιν.— Αχ! φίλτατε όλιβιέρε' είπεν δ Φορλάγ
κος, είμαι είς απελπισίαν. Δύο ποιητα’·, είς μουσι
κός καί δ μεθυσμένος ούτος ήλθον νά μέ προσβάλ
λουν. Εδιωξα τούς τρεις, δι δνομα τοϋ Θεοΰ έ’λευ- 
θέρωσόν με τοΰ τετάρτου !» Πρδς ταΰτα δ όλιβιέ- 
ρος πίπτων εις τούς πόδας τοϋ μεθυσμένου: 
«—Πηγαίνω νά έκτελέσω τάς διαταγάς τής ύψη- 
λότητός σας, ειπεν, άλλά συγχρόνως Τήν ειδοποιώ, 
δτι ήτοίμασα δι’ αύτήν έξαίρετον δεϊπνον παρά 
τώ γείτονι ξενοδόχω. Εκεί θέλει εόρει λαμπρότα- 
τον οίνον καί έν άφθονία.— Οίνον ! οίνον' είπεν δ 
μέγας Τοΰρκος" είσαι άξιος βεζύρης. Σύ ήξεύρεις 
θαυμάσια πώς πρέπει νά κυβερναται τδ βασίλ,ειον. 
Οίνον ! ύπάγω. .. Αποθνήσκω άπδ δείψαν.» Εν τώ 
άμα δ μεθυσμένος έχάθη.

Μόλις δ Φαρλάγκος έμεινε μόνος μετά τοϋ πι

στού του όλιβιέρου καί παρευθύς είσήλθε* είς. 
τδν κήπον. Δέν είχε δέ ταύτην τήν φοράγ νά. 
φοβηθή τούς οχληρούς διότι ήτο πλησίον τής έ- 
ρωμένης του, κατεφίλει μετά παραφοράς τήν 
προσφιλή έκείνην χεϊρα . . . Τίς ήδύνατο νά πε
ριγράφω τήν εύτυχίαν του ! έξήλθον τοϋ κήπου, 
είναι είς τήν δδδν, ιδού λοιπδν ό’τι έσώθησαν. 
" — Ελθέ, ωραία άγνωστος, είπεν δ Φορλάγκος. 
χαμηλή τή φωνή, ή άμαξα μου δέν άπέχει ού
δέ δύο βήματα, καί άναχωροΰμεν άμέσως είς. 

Λυόν. — Είς Λυόν ! » είπεν ή άγνωστος υψό- 
νουσα τδ ύφασμα δπερ τήν έκάλυπτε. «Οχι μά 
τήν άλήθειαν δχι" είς τήν ηλικίαν μοι> δέν τα- 
ξειδεύουν τόσω μακράν.» ό Φαρλάγκος έκπλαγείς 
έκ ταύιης τής άπαντήσεως, έρριψε τούς οφθαλ
μούς τού έπί τής νέας ήν ήρπασε, καί είς τήν 
λάμψιν τών άντανακλώντων λύχνων άνεγνώρισε. . 
τήν σεβασμίαν μάμμην του.

Οπισθοχώρησε καί εμεινεν έμβρόντητος κατα
ληφθείς ύπ’ άνεκφράστου έκπλήξεως. Παρευθύς 
γέλωτες ήκούσθησαν πανταχόθεν. 11 Αμαλία ε- 
φθασε μετά πέντε φίλων τής Κ. Βερμόνδ. « — 
Πώς! Κυρία, άνέκραξεν δ Φορλάγκος,είσθε σεϊς ! .. 
Μάλιστα άγαπητέ μοι υίέ' έγώ είμαι έκείνη ήν 
ήρπασας ! Η αρπαγή αΰτη Οά σέ έκόστισε βέ
βαια πολύ, άλλ’ ιδού άντημείφθης άρκούντως.— 
Πώς ή_ είκών αΰτη ! .. — Είναι ή ίδική μου. — 
Η ίδική σας ! — Μάλιστα, ή ϊδική μου καί ιδού, 
νά σοΰ έξηγήσω τδ μυστήριον" είχον στείλει τήν 
εικόνα αύτήν είς ένα χρυσοχόον διά νά τήν βάλη 
είς περιθώριον κατά τδν νέον συρμόν" ήθελον νά 
κάμω έν δώρον τοϋ γάμου είς τήν φιλτάτην μου· 
Αμαλίαν, ό χρυσοχόος μοί τήν είχεν έξαποστεί- 
λει τήν αύτήν ήμέραν τοϋ περιπάτου μας είς τά 
Ηλύσια πε ίία" τήν έθεσα λοιπόν άπροσέκτως εις 
τδν κόλπον μου, καί τδ αύτδ εσπέρας παρετήρησα 
ότι τήν είχα χάσει. Ενόμισα ότι μοί τήν έκλε
ψαν καί ποτέ δέν έφανταζόμην ότι ήθελε πέσει 
είς τόσον καλάς χεΐρας. — Εν τούτοις ή. ενδυμα
σία αΰτη είναι πολύ μεταγενεστέρα. Είναι αρ
χαία καί νέα συγχρόνως, τούτο δέν πρέπει νά 
σέ έκπλήξη φίλε μου" δ συρμός είναι κύκλος ό- 
στις ςρέφεται πάντοτε περί εαυτόν" είναι δΦοϊνιξ 
οστις άναγεννάται έκ τής τέφρας του, καί δλίγην 
οικονομίαν έάν έχη όγδοηκοντούτης γυνή, είναι 
βεβαία, άναδιφώσα τήν παλαιάν ιματιοθήκην της 
ότι θέλει εΰρει πάντοτε πράγμά τι νέον. Αλλως 
έάν δέν μέ πιστεύης διά τοϋ λόγου, ή είκών αΰ
τη ανοίγει διά μυστηρίου γνωστού είς μόνην έμέ

δ Φορλάγκος, μοί άποδίδεις τήν καρδίαν σου; — 
όχι δέν σοί τήν αποδίδω, διότι ποτέ δέν τήν έ
χασες. — Φιλτάτη Αμαλία, δμνύω πρδ τών πο
δών σου ότι ποτέ δέν θά φανώ άπιστος. — Οσα 
συνέβησαν δέν θά έξέλθωσι τής είκογενείας μ.ας, 
διέκοψε χαριέντως ή καλή Κυρία Βερμόνδ. , ’

Τήν έπαύριον δ Φορλάγκος έγένετο σύζυγος 
τής Αμαλίας. Η εικοσαετής φαντασία του βαθμι- * 
δδν κατεπραΐνθη, χωρίς δμως νά ψυχρανθή, καί 
παοουσιάζουσα είς αύτδν τήν Αμ.αλίαν ώς άρι- 
στούργημα χάριτος, πνεύματος καί άρετής" έ- 
καλλώπιζεν είς τούς οφθαλμούς του τήν πραγ
ματικότητα. 11 τερπνή αΰτη δύναμις τής ψυχής 
δταν είναι καλώς ώργανισμένη μας προσκαλεϊ είς 
τά χρέη μας, τά δποΐα στολίζει δι’ όλων τάς 
τών θέλγητρων καί μάς δίδει τήν εύτυχίαν πε- 
ρικοσμοϋσα τήν άρετήν διά τών λ.αμπρών χρω
μάτων τών έντυπώσεών της.

(’Εκ τοϋ Γαλλικού,)
Κ. ΜΠΑΜΠΑΣ-

εύρίσκεται όπισθεν τής μικρογραφίας γεγραμμέ- ί 
νον τδ δνομα τοϋ πρωτοτύπου. Η είκών αΰτη ι 
δέν είναι νέα, ούτε δ ζωγράφος της έπίσης, σοί 

λέγω είλικρινώς. “
Πρδς ταΰτα, ή Κ. Βερμόνδ ανοίγει γελώσα τήν 

εικόνα καί δ Φορλάγκος άναγινώσκει εύδιακρίτως 
τάς κεχαραγμένας ταύτας λέξεις" «Κυρία δε Βερ- 
μδνδ, ζωγραφηθεϊσα κατά τδ 1750 έτος, εικο
σαετής τήν ηλικίαν.» — Θεέ μου ! άνέκραξεν δ 
Φορλάγκος, δέν δύναμαι νά συνέλθω έκ τής έκ- 
πλήξεώς μου !— Είπε μάλλον έκ τής ευτυχίας 
σου! Δέν εϊμεθα πραγματικώς δ είς διά τδν άλ
λον ; Θεώρησόν με, σοί δμνύω ότι μά τήν εύδαι- 
μονίαν αύτήν, δμοιάζεις ώς δύο σταγόνες ΰδατος, 
μετά τοϋ Κ. δε Βερμόνδ, τοϋ πάππου σου" ιδού 

όποιος ήτο κατά τήν ήμέραν τών γάμων του. 
— Αχ! Κυρία, έχετε πολύ δίκαιον νά μέ πε
ριγελάτε" είμαι πολύ τρελλός. Ναι, είμαι 
τής γνώμης σου" άλλά παρηγορήθητι, διότι ή 

μορφή αύτή έσύγχισε πολλάς κεφαλάς εις τον 
καιρόν της, αίτινες ήξιζον περισσότερον τής ιδι- 
κής σου. Ημην ώραία, ώραιοτάτη είς τήν ηλικίαν 
είκοσι έτών. — ΐδέτε λοιπδν είπεν δ καλός όλι- 
βιέρος, πώς εξήκοντα έτη άλλοιόνουσι μίαν νεά- 
νιδα ! — Είσαι λοιπδν άκόμη έρωτευμένος τής 
μάμμης σου Αχ ! Κυρία, συγχωρήσατε μοι!·— 
'Γούτο δέν θά τδ πάθη πλέον, προσέθηκεν δ όλι- 
βιέρος. — Μάλιστα, άπεκρίθη ή Κ δέ Βερμόνδ, 
σοί συγχωρώ έξ όλης μου καρδίας μωρίαν ήτις 
κολακεύει τήν φιλαυτίαν μου καί ήτις μέ διεσκέ- 
δασε πολύ χάρις είς τάς φροντίδας καί τήν κα- 
λωσύνην τών καλών μου φίλων, οΐτινες παρόντες ■ 
ενταύθα ήθελον νά λάβωσι μέρος είς τήν μικράν ι 
ταύτην κωμφδίαν τήν δποίαν συνέταξα έγώ. — 
Πώς ! είπεν δ Φορλάγκος μετά νέας έκπλήξεως, 
οι Κύριοι ούτοι ;.. . — Βέβαια ! ιδού δ τρομε
ρός Φοβερός, οί δύο ποιηταί, ό μουσικός, καί δ 
μέγας Τούρκος! — Τούς βλέπω σχεδόν καθ’ή
μέραν έδώ καί δέν τούς άνεγνώρισα! Πόσον ώραία 
ίκαμαν τδ μέρος των ! — Αχ ! ήμην τρελλδς, ά
ληθώς τρελλός ! . Φιλτάτη Αμαλία, συγχώρησόν 
μίαν παρεκτροπήν, μίαν ιδιοτροπίαν τής φαντασίας 
μου ... — Αοιπδν Αμαλία, είπεν ή Κ. Βερμόνδ, 
«οί παραχωρώ δλα τά δικαιώματα έπί τής καρ
δίας τοϋ ερασμίου τούτου πονηρού. Είναι γενναία 
διότι κατά τά φαινόμενα, σοί έγκαταλείπω τήν 
τελευταίαν μου κατάστασιν.» II Αμαλία δίδει 
τήν χεϊρα πρδς τδν Φαρλάγκον, μειδιφ καί δά
κρυα βρέχουν τά βλέφαρά της. « — Πώς, είπεν

Ar προς απελευθέρωση; τής 'Αγίας 
Γής yzvip.zvff.’. σταυροφορίαν

Σννίχιια Γδε φυλλάβ. 25.)

ΜεΤΑ τήν ήττάν του ταύτην δ Σουλτάνος τής 

Νικαίας, μή τολμών νά έπιτεθή καί δεύτερον κα
τά τών Χριστιανών, περιωρίσθη είς τδ νά κατα
στρέφω έρημώνη τήν χώραν άφ’ ής έμελλον 
νά διαβώσιν ούτοι. Οί σταυροφόροι άπεφάσισαν 
νά δδεύωσιν άπαντες έμοΰ όπως έν άνάγκη άπω- 
θήσωσιν εύκολώτερον τδν έχθρδν, άλλά τούτο ά- 
πεκαθίστανεν αύτοϊς λίαν δυσχερή τήν προμή
θειαν. τροφών. Καί άληθώς μετ’ ού πολύ άπδ τής 
έκ τής κοιλάδος τής Γοργώνης άναχωρήσεώς των, 
είσήλθον είς χώρας ερήμους, όπου κατήντησαν νά 
τρέφωνται μέ μόνας τάς ρίζας άγριων φυτών. Η. 
έλλειψις τοϋ ΰδατος κατέστησεν αύτοϊς όδυνηρο- 
τέοαν έτι τήν πορείαν, οί πλεΐστοι δέ τών ίππων 
των άπέθανον καθ’ δδόν. Αύτόπτης τις ιστορικός 
λέγει ότι δ στρατός τών σταυροφόρων ήτο τότε 
παράδοξόν τι θέαμα, διότι οί μέν ίππόται προη
γούντο τών στρατών των φερόμενοι έπί όνων καί 
βοών, άπαντα δέ τά λοιπά ζώα, οίον αίγες, κύνες, 
χοίροι καί λοιπά έφερον τάς συσκευάς τοϋ στρα- 

. τοϋ. Πριν ή δ άλλόκοτος ούτος στρατός φθάσει 
• είς τήν μικράν Αντιόχειαν, τοσοΰτον ύπέφερεν έκ 

τής δίψης, ώστε έν μια ήμέρα άπέθανον έκ τή;
β
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στερήσεως τοΰ ύδατο; πεντακόσιοι άνδρες. ότε δέ 
εύρον ρύακά τινα 3ν άνεκάλυψαν οί κύνες τοΰ <-ρα- 
τοΰ, έπεσον έντδς αύτοΰ τοσοΰτον άπροφυλάκτως, 
ώστε τριακόσιοι έξ αύτών άπέθανον έν άκαρεϊ, 
πλεΐστοι δέ έμεινον ασθενείς έπί πολλάς ημέρας. 
Τέλος έφθασαν είς την μικράν Αντιόχειαν, ήτις 
άνοίξασα τάς πύλας της, έδέχθη αύτούς φιλοφρό- 
νως. Το εύάερον καΐ εύκαρπον τής χώρας ταύ
της άνεζούφισε πλεϊστον τούς καταπεπονημένους 
σταυροφόρους, καθεκάστην δέ οί κάτοικοι τών πέ- 
ριξ πόλεων ήρχοντο ν’ άσπασθώσιν αύτούς ώς έ- 
λευθερωτάς των.

Κατά τήν ένταΰθα διατριβήν των παρ’ ολίγον 
όμως νά χάσωσι τους δύο» καλλίτερους αύτών ς-ρα- 
τηγούς. ό κόμης Ϊ’αϊμοΰνδος επεσεν βα ρέως άσθε- | 
νης καΐ έσώθη ώς έκ θαύματος, ό δέ Γοδεφρεϊδος, 
πλανηθείς είς τι παρακείμενον δάσος, καΐ ίδων ςρχ 
τιώτην παλαίοντα πρός τινα άρκτον, ώρμ.ησε νά 
τδν βοηθήση, άλλά δηχθεΐς ύπδ τοΰ θηρίου, άπώ- 
λεσε τοσοΰτον αίμα, ώστε έφέρθη ημιθανής είς 
τδ στρατόπεδον. Οι δύω ούτοι στρατηγοί έπί πολ 
λάς εβδομάδας μετά ταΰτα είποντο τοΰ στρατοΰ 
φερόμενοι έπί φορείου. Αλλά τδ χείριστον δυστύ
χημα ήν ή ερις ήτις άνεφύη έν τώ στρατώ τών 
σταυροφόρων, ό άδελφδς τοΰ Γοδεφρείδου Βαδουΐ 
νος καΐ ό Τανκρέδης είχον πεμφθή ώς πρόσκοποι 
μετά τινων λόχων’ έκ τούτων ό Τανκρέδης έφθα- 
σε μέχρι τής πόλεως Ταρσοΰ, ής ή τουρκική φρου
ρά συγκατένευσε νά παραδώση είς αύτδν τήν πό
λιν, άν μέχρι τίνος χρόνου δέν έλάμβανε βοήθειαν. 
0 Βαδουΐνος μετά τών στρατιωτών του, άφοΰ έπί 
πολύ έπλανήθη είς τάς έρημους τοΰ Ταύρου, έ- 
φθασε καΐ ουτος κατά τύχην εις τι όρος πλησίον 
τής Ταρσοΰ, άπδ τοΰ ύψους του όποιου είδε πρδ 
τής πόλεως έστρατοπεδευμένόν τδν Τανκρέδην. Οί 
σταυροφόροι τοΰ Βαδουΐνου κατέβησαν τότε και | 
συνευωχήθησαν μετά τών τοΰ Τανκρέδου, άλλά! 
τήν έπαύριον ίδόντες τήν σημαίαν τοΰ Τανκρέδου 
κυμαινομένην έπί τών επάλξεων τοΰ φρουρίου, έ- 
ξήφθησαν ύπδ ζηλοτυπίας. 0 Βαδουΐνος ίσχυρί- 
ζετο οτι είς αύτδν οφείλει νά παραδοθή η πόλις, 
καθότι ό στρατός του ήτο πολυπληθέστερος 
τοΰ ύπδ τδν Τανκρέδην’ άλλ’ έπειδή ούδεμία 
άκρόασις έδίδετο είς τοιαϋτα επιχειρήματα, ό 
πόλεμος έμελλε νά λύση τδ ζήτημα. Εύτυχώς 
νι ύπδ τδν Τανκρέδην έκ μετριοφροσύνης ύπεχώ- 

ρησαν καί έγκατέλιπον τήν πόλιν είς τούς περί 
τδν Βαδουΐνον, δστις γενόμενος άπαξ κύριος τής 
πόλεως, τοσοΰτον έδυσπίστει πρδς τούς λοιπούς,

ώστε ήρνήθη νά δώση άσυλον έντδς τής πόλεως 
είς τριακοσίους σταυροφόρους ο'ύς ό Βαϊμοΰνδος εί
χε πέμψει είς έπικουρίαν τοΰ Τανκρέδου. Τούς κα- 
ταπεπονημένους τούτους άνδρας κατέσφαξαν τήν 
νύκτα έκείνην οί Τοΰρκοι τής Ταρσοΰ, δτε δέ ή 
φρικώδης εϊδησις έγένετο γνωστή έν τή πόλει, οί 
στρατιώται τοΰ Βαδουΐνου κατελ.ήφθησαν ύπδ μα
νίας, καί έφώρμησαν κατά τών Τούρκων καΐ κατά 
τοΰ ίδίου των άρχηγοΰ, δστις έφυγεν ϊνα σωθή 
άπδ τών κατ’ αύτοΰ ριπτομένων βελών. Μετά τι- 
να: στιγμάς έπανήλθεν έν μέσω τών στρατιωτών 
του καΐ, δικαιολόγησα; τήν διαγωγήν του, ώρμη- 
σεν όμοΰ μέ αύτούς κατά τής Μουσουλμανική; 
φρουράς, ήν καΐ κατέσφαξαν πρδς έξιλέωσιν τών 
δολοφονηθέντων κατά τήν νύκτα έκείνην σταυ
ροφόρων.

Μετά τήν λύσιν τής διαφοράς ταύτης ό Βαδουΐ
νος ένισχυθ.ί; καί ύπδ πιερατών τινων εύρωπαίων, 
οϊτινες παρέπλεον τότε κατά τύχην τά πα
ράλια έκεϊνα, έγκατέστησε φρουράν είς Ταρσόν, 
καί μετά τοΰ λοιπού στρατοΰ ώδευσεν άκολουθών 
τά ίχνη τοΰ Τανκρέδου. Αλλά παρά τήν πόλιν 
Μαλμίστρην συναντηθέντες οί δύο στρατοί, συνε
πλάκησαν πάλιν, καΐ τδ αίμα τών σταυροφόρων 
έχύθη έκ νέου ένταΰθα. Εν τούτοις ό στρατός τοϋ 
Τανκρέδου ήττηθεΐς, έγκατέλιπε τδ πεδίον τής 
μάχης, καί έπανήλθεν έν άταξίρ: είς τήν πόλιν 
άφήσας πολ.λ.ούς αιχμαλώτους είς χεϊρας τοΰ νι- 
κητοΰ. Τή έπαύριον δμως άπεκατέστη άναμέ- 
σον τών δύω στρατών ή αρμονία καί έγένετο πλή
ρη; ή συμφιλίωσις Οι δύω αρχηγοί ένηγκαλίσθη- 
σ/.ν άλ.λήλους έπί παρουσία τών στρατιωτών των, 
καΐ ώρκίσθησαν νά λησμονήσωσιν εντελώς τάς δι- 
χονοίας των.

Εν όλίγω χρόνφ ό Τανκρέδης καθυπέταξεν ά- 
πασαν τήν Κιλικίαν, ή δέ μεγάλη στρατιά τβν 
σταυεοοόοων άπδ τή; μικρά; Αντιόχειας έφθασεν 
εί; ίκόνιον, άκολούθως εις ΙΙράκλειαν, ειτα εί; Κσ- 
ξώνην, όπου εύρον τροφάς έν άφθονία. Από τής 
πόλεως ταύτης μέχρι Μαρασίας ό στρατός διέβη 
άπόκρημνον χώραν, ήν διά τδ δύσβατον ώνόμασεν 
όρος τοϋ Λιχΰό.Ιου.Ο·. έν τή τελευταία ταύτη πόλει 
φρουροΰντε; Τούρκοι έφυγαν άμα άφικομένων τών 
σταυροφόρων, οί δέ Χριστιανοί κάτοικοι έδέχθησαν 
αύτούς φιλοφρόνως. Ενταύθα έφθασε καΐ ό Βαδουΐ
νος μετ’ ού πολ.ύ, ή δέ γυνή αύτοΰ άποθανοΰσα 
έτάφη έν τή χώρα ταύτη. ό φιλόδοξος ούτος ά
νήρ, θέλων νά κατακτήση χώρας καί βασίλεια, 
κατέπεισε τινά; τών σταυροφόρων νά τδν άκολου-

τής τούς φρουροΰντας έχθρούς,καΐ ουτω διέβη άπας 
ό στρατός τδν μόλις τέσσαρας ώρας άπέχοντα τή; 
Αντιόχειας ποταμόν τοΰτον. Οί σταυροφόροι μετ’ 
ού πολύ είδον άπέναντι των είς τριών τετάρτων 
τής ώρας άπόστασιν τήν περίφημον Αντιόχειαν, 
ένθα ό μεγαλείτερος τής έκκλησίας φωστήρ Ιωάν
νης ό Χρυσόστομος είχε διατρίψει κατά τούς 
πρώτου; αιώνας τοΰ χριστιανισμού. Εντδς τής 
πόλεως ταύτης, ήν πρδ δεκατετραετίας είχον κυ
ριεύσει οί μουσουλμάνοι, είχον καταφύγει μετά 
τών οικογενειών καΐ θησαυρών αύτών οί πλεϊ- 
στοι κάτοικοι τών περιχώρων ό δέ Τουρκο- 
μάνος Εμίρης Βαγιασιάμ ή Ακκιάν ένεκλείσθη 
έντδς αύτής μετά έπτά χιλιάδων ιππέων καί εί
κοσι χιλιάδων πεζών. II οχυρά Οέσις τής Αντιό
χειας έθεσεν έπί τινα χρόνον εις δισταγμόν τού; 
σταυροφόρους, άν οφείλωσι νά έπιχειρήσωσιν ά
μέσως τήν πολιορκίαν ή άν είναι συνετώτερον νά 
περιμείνωσι καί τούς λοιπού; κατόπιν έρχομέ- 
νους σταυροφόρους, πρδ πάντων δέ τάς δυνάμεις 
ά; ύπεσχέθη νά πέμψη αύτοϊς ό Αλέξιος, άλλ’έπι 
τέλους αί ένθαόρυντικαι προτροπαΐ τοΰ Α,δεμά- 
ρου καί τοΰ δουκδ; τής Αορραίνης κατέπεισαν 
αύτού; νά έπιχειρήσωσιν άμέσως τήν πολιορκίαν. 
Παρευθύς τότε ό στρατός τών σταυροφόρων προσ- 
επέλασεν είς τά τείχη τής πόλεως έν στρατιω
τική, παρατάξει, ό δέ όρόντης είδε τότε παρά 
τάς δχθας του έξακοσίας χιλιάδας προσκυνητών, 
αί τριακόσιαι τών όποιων έφερον τά όπλα

0 στρατός περιέζωσεν άπανταχόθεν τήν πόλιν 
εξαιρέσει τοΰ μεσημβρινού μέρους, άπδ τοΰ όποιου, 
λίαν κρημνώδους δντος, δέν έδύνατο νά προσ- 
βάλη αύτάν, οί δέ τοΰρκοι έκλέίσθησαν έντδς 
τών τειχών καΐ ούδεΐς έφαίνετο έπί τών έπάλ- 
ξεων. Τήν φ'αινομένην ταύτην απραξίαν τών 
πολιορκουμένων οί σταυροφόροι ύπέλαβαν ώς ά- 
ποθ>^ρυνσιν, διδ διεσπάρησαν άπερισκέπτως είς 
τάς πεδιάδας, δπως συλλέξωσιν καρπούς καΐ στα- 
φυλάς, ών έβριθον αί άμ πελοι καί τά δένδρα. 
Αλλά μετ’ ού πολύ ή εύζωΐα καΐ ή αργία είσή- 
γαγον τήν διαφθοράν έν τώ στρατώ, ένεκα τοΰ 
όποιου οί έντδς τίς Αντιόχειας Τοΰρκοι ήρχισαν 
νά λαμβάνωσι θάρρος. Ημέραν τινά έξελθόντες 
ούτοι έπέπεσαν έξαπινα'ως κατά τών έχθρώντων, 
ο’ύς άλλου; εύρον μόλις φρουροΰντας τδ στρατί- 
πεδον, καΐ άλλ.ους τή δε κακεΐσε διεσπαρμένο·;. 
Πάντες δσοι, λεηλασίας χάριν είτε διασκεδάσεως, 
εύρέθησαν είς τάς κώμα; ή είς τά; παρά τδν 0- 

ρόντην άμπέλου; εύρον τδν θάνατον, ύ Αρχι-

θήσωσιν’ ύπδ τοιούτου σκοπού όρμώμενος νύκτα 
τινά εγκαταλιπών τδν στρατόν άνεχώρησε κρύφα 
μ*τά τών λειποτακτών οπαδών του, έκυριευσε 
τάς έν τή δεξιή όχθη τοΰ Εύφράτου πόλεις Τουρ- 
βεσέλ καί ί’αβενέλ, διέβη τδν ποταμόν τοΰτον, 
καί είσήλασεν είς Εδεσσαν τήν μητρόπολιν τής 
Μεσοποταμίας, ήν έκυβέρνα τότε Θεόδωρός τι; 
υποτελής τοΰ αύτοκράτορος. ό λαός τής πόλεως 
έδέχθη μετ’ ένθουσιασμοΰ τούς ολίγους έκείνους 
σταυροφόρους. 0 δέ δοιηκητής αύτής δπως κολα- 
κεύση έτι μάλλον τδν Βαδουΐνον, καί πείση αύτδν 
νά έκδιώξη τούς Σαρακηνούς είς ούς έπλήρωνεν φό- 
ρον, υίοθέτησεν αύτδν κατά τά άνατολικά έθιμα. 
Διαμένοντος τοΰ Βαδουΐνου έν τή πόλει έκείνη οί 
κάτοικοι τής πόλεως έστασίασαν κατά τοΰ δυ
στυχούς Θεοδώρου, δστις ιδών τδ αδύνατον τοΰ ν 
άντισταθή, άπεσύρθη έντδς τή; άκροπόλεως, άλλά 
καΐ έκεϊ οί στασιασταΐ, άθετήσαντες τδν γενόμε- 
νον συμβιβασμόν, είσώρμησαν καΐ άρπάσαντες τδν 
δυστυχή διοικητήν έκ μέσου τή; θεραπείας του, 
κατεκρήμνισαν αύτδν άπδ τοΰ ύψους τών τειχών 
τοΰ φρουρίου, ό δέ Βαδουΐνος ούχί μόνον δέν ένήρ- 
γησέ τι πρδς λύτρωσιν τοΰ θετού τούτου πατρός 
του, άλλ'" άπ’ έναντίας έδέχθη, μετά τινας προ
σποιητά; άποποιήσεις, καί τήν διοίκησιν τή; πό- 
λεως, ήν ό λαός τής πόλεως έκείνης τώ προσέ- 
φερε. Μετ’ ού πολύ έπέκτεινε τά όρια τοΰ μικρού 
κράτους του, άλ.λας μέν επαρχίας κυριεύων διά 
τών όπλων, άλ.λα; δέ διά τοΰ χρυσού, καί έπί 
τέλους, διά τοΰ συνοικεσίου δ συνήψε, νυμφευθεΐς 
τήν ανεψιάν άρμενίου τινδς ήγεμ.όνος, έπεξέτεινεν 
αύτδ μέχρι τοΰ Ταύρου, καΐ ερριψε τά θεμέλια 
ισχυρά; ηγεμονίας, ήτις άκολούθως προσέφερεν 
πλείστας ύπηρεσία; είς τούς σταυροφόρους καί έ- 
σχημάτισε τδ προπύργιου τής έν τή άνατολή 
φραγκικής δυναστείας.

Μετά τήν διάβασιν τοΰ Ταύρου, ή Συρία άπα- 
«α έμενεν άνοικτή εϊς τδν χριστιανικόν στρατόν, 
καΐ ή κυρίευσις τής Αντιόχειας, τής πρωτευού- 
σης τοΰ άλλοτε Συραϊκοΰ βασιλείου, ήν τδ πρώ
τιστον καθήκον τών στραυροφόρων. Εν τινι πόλει, 
Αρτεσία. καλούμενη, συνηθροίσθη άπας ό στρατός, 
έκτδς τοΰ Βαδουΐνου καί τών άκολούθων του, έν
ταΰθα δέέξεδόθη διάταγμα μή έπιτρέπον είς ούδένα 
τήν άπό τοΰ στρατοΰ άποχώρησιν. Ουτω άπαντες 
συνηνωμένοι έκκινήσαντες άπδ Λρτεσίας, έφθασαν 
μέχρι τοΰ ποταμού Ορόντου, ού τάς δχθας συν- 
ήνουή σιδηρά καλουμ.ένη γέφυρα. Τήν γέφυραν ταύ
την έκυρίευσαν οίς-αυροφόροι άποδιώξαντες άπ’ αύ
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διάκονο; Αλβερώνης κατελήφθη άπροσδοκήτω; 
ύπδ τοϋ έχθροΰ καθ’ ήν στιγμήν, έξηπλωμένο; 
έπί τής πρασιάς, έπαιζεν εις τούς κύβου; μετά 

Συρία; γυναικδς, ώραιοτάτης τήν oitv. Οί περί 
αύτδν προσκυνηταί έδόθησαν είς φυγήν, άρια τή 
εμφανίσει τών Τούρκων, ό δε δυστυχή; Αρχι
διάκονο; άπεκεφαλίσθη πάραυτα ύπδ τών βαρβά

ρων. Π Συρία γυνή, άφοΰ ύπέστη τά αϊσχιστα 
ύπδ τών άρπακτών αύτή;, άπέθανεν έκ τών πλη
γών της, τά; δέ κεφαλάς άμφοτέρων άπεσφεν-- 
δύνισαν οί Τούρκοι μετά ταύτα διά μηχανή; είς 
τδ χριστιανικδν στρατοπέδου.

ίκ τών παθημάτων τούτων έγένοντο τού λοιπού 
προσεκτικότεροι οί σταυροφόροι,καί ωμοσαν νά έκ- 
δικήσ'-’σιτδν θάνατον τών συστρατιωτών των.δθεν 
περιέζωσαν στενώτερον τήν πόλιν και έδιπλασίασαν 
τάς προσπάθεια; των, δπω; έμ.ποδίσωσι πάσαν 
άπδ τή; πόλεω; έξοδον τού έχθροΰ, αίτινε; ώ; 
έκ τούτου έγένοντο έφεξή; σπανιότερα·..

Κατά τά; πρώτα; τή; πολιορκίας ημέρας ό 
χριστιανικό; στρατό; είχε καταναλώσει πολλών 
μηνών τροφάς, επομένως ήρχισεν ήδη νά αίσθά- 
νηται τήν έλλειψίν των. Προσέτι αί συνεχείς βρο- 
χαί καί αί πλυμμήραι ήρχισαν νά καθιστώσι δυ
σχερή τήν έν τώ στρατοπέδου διατριβήν, και καθ’ 
έκάστην ή 0?σις τού στρατού άπέβαινε μάλλον 
οΐκτρά. Εκδρομή τις εϊκοσι χιλιάδων σταυροφό
ρων, γενομένη εί; προνομήν, έθεράπευσεν έπί 
τινα χρόνον τάς άνάγκα; των, άλλ’ ή πείνη 
έπέστη και πάλιν σδυνηροτέρα. Νέαι έκδρομαι 
έγένοντο συνεχώς, άλ.λ ή αποτυχία αύτών άπέ- 
βαινεν αείποτε μεγαλειτέρα, καθότι αί πλησιόχω
ροι έπαρχίαι ζατεστρέφοντο βαθμηδόν ύπδ χρι
στιανών τε και Τούρκων. Δυστυχώς δέ και αύτή 

μετά τής Κωνσταντινουπόλεως συγκοινωνία εί
χε διακοπή, καί ούδέν πλοίου έφαίνετο προσορ- 
μιζόμενον εις τδν επτά ώρα; άπδ τή; Αντιό
χειας άπέχοντα λιμένα. Εν μέσω τοσούτων κα
κουχιών ό Αρχιδιάκονος τής Τούλ.ης, προσβληθείς 
τρία μίλλια μακράν τής Αντιόχεια; ύπδ τών Τούρ
κων, άπέθανεν μετά τών τριακοσίων οπαδών του. 
Συγχρόνως οί σταυροφόροι έμαθαν καί τδν τρα
γικόν θάνατον τού υιού τού βασιλέω; τής Δα
νίας, βν οί Τούρκοι κατέσφαξαν έπιπεσόντες νύ- 
κτωρ κατ αύτού. Εί; τδ πλευρδν τού νέου τού
του ήγεμόνος άπέθανε μαχομένη καί ή Ανθή, Ου- 
γάτηρ τοΰ δουκδς τής Βουργονδίας, ήτις ύπδ α
γνού έρωτος ήκολούθησεν έν τή έκστρατεία τδν 
δυστυχή μνηστήρα της.

Τπδ τών στερήσεων καί τών δυστυχημάτων 
τούτων κατατρυχόμενοι οί δυστυχεί; σταυροφό
ροι, βλέποντε; δέ καθ’έκάςτ.ν δεκατιζομένους εαυ
τούς ύπδ τών επιδημιών καί άλλων ταλαιπωρημά- 
των, ήρχισαν νά βλασφημώσι καί κατ’ αύτού τοΰ 
θεού, υπέρ τοϋ οποίου διϊσχυρίζοντο δτι έμάχον- 
το. 0 στρατδ; άπας είχε καταντήσει έλεεινδν 
θέαμα' ωχροί, ισχνοί, καί μόλις καλυπτόμενοι 
μέ εύτελή τινά ράκη οί δυστυχείς εκείνοι στρα
τιώται διέθεον τάς πεδιάδας ώς φάσματα, δ
πως άρπάσωσιν άπδ τών στομάτων τών θηρίων 
άγρια τινά χόρτα, τά δποϊα έτρωγον ωμά καί 
άνάλατα, ώς λέγει αύτόπτης τις τών δυστυχιών 

των. Εκ τής απελπισία; έγεννήθη έτερον έτι κα- 
κδν, ή λειποταξία" πλεϊστοι δσοι ήρχισαν νά κα- 
ταλίπωσι τάς τάξεις των, μεταξύ τών οποίων 
άριθμοΰνται ό δούξ τής Νοομανδίας, δστις όμως 
τρις προσκληθεί; έν όνόματι τοϋ Χριστού έπα- 
νήλθεν, ό τοϋ Αλεξίου στρατηγδ; Τατίκιος μετά 
τών στρατιωτών του, ό Γουλιέλμος, υποκόμης 
Μελούνης, καί τέλος αύτδ; δ Πέτρος ό Ερημί
της άπήλθε κρύφα άπδ τοϋ στρατοπέδου. Η λει- 
ποταξία τοϋ άνδρδ; τούτου έσκανδάλισε πλεϊ- 
στον τού; σταυροφόρου;’ καταδιώξα; δ’ αύτδν 
καί συλλαβών ό Τανκρέδης, τδν έπανέφερεν έπο- 
νειδίστω; μετά τοΰ Γουλιέλμου εί; τδ στρατό
πεδον.

’Αλλ’ έν μέσω τοσούτων δυστυχημάτων καί 
αύτή ή άρετή είχεν έκλείψει άπδ τοϋ χριστιανι- 

κοϋ εκείνου στρατοΰ. Αν πιστευσωμεν του; συγ
χρόνους ίςορικούς, άπαντα τά αμαρτήματα τή; ά
τιμου Βαβυλώνο; έπεπόλαζον καί παρά τοϊς έ- 
λευθερωταϊς εκείνοι; τή; Σιών. ό επίσκοπος τοϋ 
Πούη καί άλλοι κληρικοί διά τών νουθεσιών των 
έπροσπάθησαυ νά έπαυαφέρωσι τούς στρατιώτας 
εις τήν ηθικήν, συνετάχθησαυ δέ καί νόμοι πρδ; 
τιμωρίαν τών πταιστών, καί ήυαγκάσθησαυ πρδ; 
κατάπαυσιν τών ατοπημάτων νά έγκλείσωσι χωρίς 
τάς γυναίκας, δπερ δμως έγένετο αιτία αισχρό
τερων έτι Εγκλημάτων.

Εν τούτοι; τδ ψύχος ήρχισε νά έκλίπη καί 
άπασαι αί τοΰ χειμώνο; κακουχίαι ν άφανίζων- 
ταΓ αί άσθένειαι όλιγώςευσαν ήδη καί τδ στρα
τόπεδον τών σταυροφόρων έλάμβανεν οψιν δλι— 

| γώτερον κατηφή, άφοΰ μάλιστα παρέλαβε κα!· 

τροφάς έκ τών νήσων Κύπρου,, Ρόδου καί Χίου. 
Εν τώ χρόνω τούτοι οί σταυροφόροι ύπεδέχθησαν 
τούς σταλέντας ύπδ τού Καλίφου τή; Αίγύπτου 
πρέσβεις, οϊτινες ώμολόγησαν τήν αποστροφήν ήν 

ειρήνην ταύτην, ή; άμεσον άποτέλεσμα ύπήρξεν ή 
έν τώ στρατώ διχόνοια.

Μετά τήν συνομολόγησιν τή; ειρήνη; ταύτης οί 
πολιορκούμενοι έλαβον εύκαιρίαν νά προμηθευθώσι 
τάς άναγκαία; τροφάς, καί μετά επτά μηνών πο
λιορκίαν ή πόλις εκείνη ήδύνατο καί ήδη νά δια- 
τηρηθή έπί πολύ είσέτι, έάν ή φιλοδοξία καί ή 
πανουργία δέν έφερον εί; πέρας, δ,τι ή ύπομονή 
καί ή ά»δρ!α δέν κατόρθωσαν μέχρι τοΰδε. ό φι
λόδοξος καί έγωϊστής Βαίμοϋνδος έτριψε τδ κατα
κτητικόν βλέμμα του έπί τής Αντιόχειας, καί ή
θέλησε νά ζητήση άνθρωπον δυνάμενον νά παρα
δότη αύτήν είς χείρά; του. Τοιούτον εύρε άρμε
νών τινα άρνησίθρησκον, Πύέρον καλούμενον,έπι- 
τήδειον καί δοαςήριον. Ούτος έχων ύπδ τήν φρού- 
ρησίν του τρεϊς τών σημαντικωτέρων τοΰ φρουρίου 
πύργων,ύπερήσπισεν αύτούς άνδρείως,άλλ’άμα εϊδεν 
δτι διά τή; προδοσίας ήδύνατο νά ώφεληθή 
πλειότερον ή διά τή; πίστεώ; του πρδ; τδν Κα- 
λίφην, άπεφάσισε νά προτιμήση τδ πρώτον. Λα
βών άφορμήν νά γνωρίση τδν Βαϊμούνδον,έξέθηζε 
πρδς αύτδν έν τινι συνεντεύξει ιά κατά τών Μου
σουλμάνων παράπονά του, τάς ύβρεις δσας παρ’ 
αύτών ύπέστη, καί τώ έξέφρασε τήν μετάνοιάν 
του διότι έγκατέλιπε τήν πίστιν τοΰ Χριστοΰ, 
καί έθρήνησε τάς συμφορά; τών Χριστιανών, ό 
πανούργο; Βαϊυ.οΰνδος, δστις δικαίως ώνομάσθη 
ό όδυσσεύς τών Λατίνων, ένόησεν άμέσως τού; 
κρυφίου; στοχασμού; τού Πύέρου, έπήνεσε τήν με- 
ταμέλειάν του, καί έδωκεν αύτώ πλείστα; δσας 
υποσχέσεις. Τότε ό αρνησίθρησκο; ήνοιξε πρδς αύ
τδν εντελώς τήν καρδίαν του, καί ώμοσαν άμ.φό- 

ι τεροι απαραβίαστου πρδ; άλλήλου; φιλίαν. Εκτοτε 
έξηκολούθουν μετά μεγίστης μυστικότητος τά; 
συνεντεύξεις των έν αις έσυμφώνησαν τά περί τή; 
παραδόσεω; τής πόλεως.λφοΰ τά πάντα ουτω διω- 
μολογήθησαν, ό Βαίμοϋνδος προσεκάλεσεν είς συμ- 
βούλιον τούς σημαντικωτέρου; τών σταυροφόρων 
αρχηγούς, καί έξέθηκεν αύ-οϊς δτι ή σωτηρία τοϋ 
στρατοΰ έξήρτηται άπδ τής πορθήσεως τή; πό
λεω;. Αλλ’ έπειδή αύτη, οχυρά ουσα, ήν άδύνατον 
ν’ άλωθή, ύπέδειξεν αύτοϊς οτι ώφειλον νά δελεά- 
σωσιν έκείνου; οΰ; δέν έδύναντο νά νικήσωσιν. Ο 
Βαίμοϋνδος,εί καί δέν έξεφράσθη καθαρώς,ένοήθη 
όμως ύπδ τοΰ έπίσης φιλοδόξου Ραίμ.ούνδου, δστις 
άπέκρουσε λίαν ίσχυρώ; τά; πονηρά; εισηγήσεις 
τοΰ πρίγζηπος τού Ταράντου, είπών δτι ή δι’ ά
πατη; έκπόρθησις τή; πόλεως, είναι έπινόημα γυ
ναικών άξιον. Μετά τον Ραϊυ.ούνδον άπέρριψαν έμ- 

είχεν δ Καλίφης τοΰ νά συνομολογήση συμμα- 
χίαν μετά τών χριστιανών, άλλ δτι αι νίκαι των 
κατά τών Τούρκων τδν έκαμαν νά πιστεύση οτι 
ο <8εδ; άπέστειλεν αύτούς εις τήν Ασίαν ώς έκ- 
δικητάς καί Εκτελεστά; τής δικαιοσύνης του. Ϋ- 
πέσχοντο δέ τοϊς σταυροφόροι; δτι ό Καλίφης 
των ήτο διατεθειμένος ύπέρ αύτών, καί οτι Ετοι
μάζεται νά είσέλθη μετά τών στρατών του εί; τε 
τήν Παλαιστίνην καί Συρίαν

ό Καλίφης ούτος, ύπολαβών δτι οί σταυροφό
ροι έπεθύμουν νά ϊδωσι μόνον τήν Ιερουσαλήμ, 
ύπέσχετο νά υπεράσπιση τδ θρήσκευμά των, ν 
άνεγείρη τάς έκκλησίας τών Χριστιανών καί ν' 
άνοιξη τά; πύλα; τή; αγίας πόλεως είς πάντας 
τού; προςκυνητάς, έπί τώ δρω νά είσέλθωσιν άνευ 
δπλων καί νά μή μείνωσι πλέον τοΰ ένδς μηνός. 
Αν οί σταυροφόροι έδέχοντο τά; ανωτέρω συνθή- 
κας, δ Καλίφης ύπέσχετο νά ύποστηρίξη αύτούς, 
άλλως τε οί λαοί τή; Αίγύπτου, τή; Αιθιοπίας, 
■χαί πάντε; οί κατοικοΰντες τήν τε Ασίαν καί Α
φρικήν πιστοί θά έδείκνυον τήν ίσχύν τών δπλων 
των είς τούς πολεμιστάς τής δύσεως. Τά; προτά
σεις ταύτας ήκουσαν δυσαρέστω; οί σταυροφόροι, 
άλλ’ ούχ ηττον,θέλοντε; νά περιποιηθώσι κατά τι 
τήν φιλίαν τοΰ Καλίφου έκείνου, έξελέξαντο έ- 
πιτροπήν δπω; συνοδεύση τούς Αιγυπτίους κατά 
τήν εί; Κάϊρον έπιστροφήν των,καί νά κομίση τώ 
Καλίφη τά; τελευταίας περί ειρήνης προτά

σεις των.
Μετά τινα; αιματηρά; μάχας ας συνήψαν οί 

σταυροφόροι μετά τών πολιορκουμένων, καί έν αί; 
αείποτε άνεδείχθησαν νικηταί οί πρώτοι, ή άπελ- 
πησία κατέλαβε τούς έντδς τή; Αντιόχειας, ένώ ί 
ζήλος καί ή άμιλλα τών σταυροφόρων έξήπτοντο 
έτι μάλλον. Λπασα ή πέριξ χώρα εμεινεν έλευθε- 
ρα μετ’ ού πολύ, αί πύλαι τή; πόλεως έκλείσθη- 
σαν καί επομένως μάχαι άναμέσον τών δύω ςρχ- 
τώ·/ δέν έλάμβανον έφεξή; χώραν, άλλά μόνον αί 
γενόμεναι εκατέρωθεν ώμαί καί βάρβαροι πράξεις 
ίιέκοπ τον τήν πρόσκαιρον πολεμικήν έκείνην άρ- 

γίαν. Οί δυστυχεί; αιχμάλωτοι ύπέφερον τά πάν- 
δεινα ύπδ τών Τούρκων, έν μια δέ ήμ.έργ. πάντες 
οι έντδς τής Αντιόχεια; εύρεθέντε; έρρίφθησαν ύπδ 
τών βαρβάρων είς τάς φλόγας, καί ύπέστησαν τδν 
διά τοΰ πυρδς θάνατον.

Εν τούτοις οί πολιοοκούμενοι, στενοχωρηθέντες 
έκ τών στερήσεων, έζήτησαν άνακωχήν καί ύπε- 
«χέθησαν νά παραδοθώσιν έάν μή έφθανεν αύτοϊς 
βοήθεια. Οί σ ταυροφόροι έδέχθησαν άσυνέτως τήν
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παικτικώς καί οί λοιποί αρχηγοί τήν πρότασιν 
τοΰ Βαϊμούνδου, δστις έσιώπησε τότε περιμένων 
3πως ή ανάγκη δώση. έτέραν εις τους συστρατιώ- 
τας του συμβουλήν.

Επανελθών εϊς τήν σκηνήν του έπεμψεν απο
στόλους απανταχού τοΰ στρατοπέδου, διαδίδον
τας έπιφόβους ειδήσεις, έξ ών πτοηθέντες οί χρι
στιανοί έπεμψαν τινάς τών στρατηγών όπως 
πληροφορηθώσι περί τής αλήθειας τών διαφημι- 
ζομένων. ΕπανελΟόντες ούτοι ανήγγειλαν ότι ό 
ηγεμών τής Μοσούλ άληθώς όδεύει πρδς τήν Αντιό
χειαν μετά ς-ρατοΰ συγκειμένου έκ διακοσίων χι
λιάδων άνδρών, καί οτι άπεΐχεν άπδ τής πόλεως 
επτά ήμερών οδόν, ότε διεδόΟη ή εϊδησις αΰτη 
έν τώ στρατώ ό Βοεμοΰνδος περιήρχετο τάς τά
ζεις αύτοΰ έξαίρων επίτηδες τδν κύνδυνον, καί 
προσποιούμενος λύπην καί φόβον πλειότερον τών 
λοιπών, εί καί ένδομύχως έμειδία έπί τή επι
τυχία τοΰ σχεδίου του. Οί στρατηγοί τών σταυ
ροφόρων συνήλθαν τότε καί πάλιν όπως συμβου- 
λευθώσι περί τοΰ πρακτέου. Εν τώ συμβουλίςο 
τούτφ διάφοροι γνωμοδοτήσεις έγένοντο, μεχρι- 
<οϋ άναστας ό Βοεμοΰνδος απέδειξε τδ άτοπον 
πασών τών γνωμών, καί κατέδειξε προδηλοτάτην 
ήδη τήν άνάγκην τοΰ νά δεχθώσι τάς προτάσεις 
τοϋ Πύρρου, δστις ύπέσχετο νά παραδώση τούς 
τρεϊς πύργους ών ϊστατο φρουρός, δτε, τούτου 
γενομένου, άπατα ή πόλις έμελλε νά πέση εις 
χεΐρας τών σταυροφόρων. Αφοΰ κατέληξε τοΰ 
λόγου του έδειξεν ό Βαϊμοΰνδος καί έγγραφα τοΰ 
Μύδρου, δι’ ών ούτος ύπέσχετο τ’ άνωτέρω αϊτών 
ώς μόνην άμοιβήν τών έκδουλεύσεών του τδ να 
μένη δ Βοεμοΰνδος κύριος τής Αντιόχειας. 0 καθ’ 
έκάστην μεγαλυνόμενος κίνδυνος, καί ή βαθμη
δόν προχωρούσα άμηχανία κατέπεισε τέλος τους 
σταυροφόρους νά δεχθώσι τήν γνώμην τοΰ Βοε- 
μούνδου, καί πάντες οί στρατηγοί, έξαιρουμένου 
τοΰ άκάμπτου ί’αϊμούνδου, παρεχώρησαν 
Βοεμούνδω τήν ήγεμονίαν τής Αντιόχειας, 
έξώρκισαν αύτδν νά έπισπεύση τήν έκτέλεσιν 
σχεδίου του.

Τδ ιστορικόν τής άλώσεωςτής Αντιόχειας ύπδ 
τοΰ σταυροφορικοΰ στρατού είναι τοσοΰτον δρα
ματικόν, ώστε ήμεΐς προτιμώμεν νά μεταφράσω- 
μεν ολόκληρον τδ τεμάχιον, έν ω δι’ άμιμήτου 
καλάμου περιγράφει ό ιστορικός Michaud τδ 
περίεργον τούτο γεγονός.

« Εςελθών τοΰ συμβουλίου, λέγει δ συγ- 
γραφεύς ούτος, ό πρίγκηψ τού Ταράντου ανήγγει

λε τώ Πύ^ρφ, ότι τώ στέλει τδν υίδν αύτού ώς 
όμηρον. Η έκτέλεσις τής προδοσίας είχεν όριάθή 
διά τήν αύριον. Οπως δέ οί πολιορκούμενοι μέ- 

νωσιν έντελώς αμέριμνοι, άπεφασίσθη νά έγκα- 
ταλίπη τδ στρατόπεδό·/ του ό σταυροφορικδς ς-ρα- 
τδς, νά διευθυνθή κατ’ άρχάς πρδς τήν οδόν δι 
ής έμελλε νά φθάση ό ηγεμών τής Μοσσούλ Κουρ- 
παγάς, είτα, τής νυκτός έπερχομένης νά έπανέλθη 
καί συνενωθή ύπδ τά τείχη τής ’Αντιόχειας.

Τή επαύριον, περί τήν προιίαν, ό στρατός διε- 
τάχθη νά έτβιμασθή πρδς άναχώρησιν, ολίγος δ’ 
ώρας πρδ τής νυκτός οί σταυροφόροι έξήρχοντο' 
τού στρατοπέδου ήχοΰντες τάς σάλπιγγας καί 
φέροντες άναπεπταμένας τάς σημαίας των. Μετά 
μικράν οδοιπορίαν όπισθοδρομήσαντες έπανήλ- 
θον έν σιγή εϊς τήν Αντιόχειαν, τή διαταγή δέ 
τού πρϊγκηπος τού Ταράντου, έμεινον έν τινι κοι- 
λάδι κείμενη πρδς δυσμάς καί πλησίον τοΰ πύργου

τώ 
καί 
τοΰ

τοΰ καλουμένου z&r. τριώκ άό(.1<ρύ>·, 8ν έφρούρει 
δ ΙΙύέρος. Ενταύθα έκοινοποιήθη τώ χριστιανικό» 
στρατώ τδ μυστήριον τού σχεδίου δι’ ού εμελλον 
ν’ άνοιχθώσιν αί πύλαι τής πόλεως.

Μ όλα ταύτα, τά μηχανήματα τοΰ Πύρρου καί 
Βοεμούνδου παρ’ ολίγον ν’ άνατραπώσιν έξ ολο
κλήρου. Καθ’ ήν φιγμήν δ χρις-ιανικδς στρατός κα- 
τέλειπε τδ ςρατόπεδάν, ή φήμη τεκταινομένης τι- 
νδς προδοσίας διεσπάρη αίφνης έν τή Αντιόχεια, ύ
ποπτοι δέ έθεωροϋντο οί χρκςτανοί καί οί νεήλυδες 
μουσουλμάνοι, τινές μάλιστα έπρόφερον καί τδ 
όνομα τοΰ Πύρρου, κατηγορούντες αύτδν ότι 
συνενοεϊτο κρύφα μετά τών σταυροφόρων. Οθεν 
ήναγκάσθη ούτος νά παρουσιασθή ένώπιον τού 
διοικητού τής πόλεως,όστις έξετάζων αύτδν προ- 
σήλου τδ βλέμμα άτενώς έπ’ αύτοΰ, όπως είσδό- 
ση έν τή διανοία του’ άλλ’ ό Πύργος διά τής 
συμπεριφοράς του διεσκέδασε τάς ύποψίας τοϋ 
διοικητού έπρότεινε μάλιστα ό ίδιος διάφορα κα
τά τών προδοτών μέτρα, καί συνεβούλευσε τδν 
κύριόν του ν’ άντικαταστήση δι’ ετέρων τους 
φρουρούς τών σημαν-ικωτέρων πύργων. Πάντες. 
έπευφήμησαν εϊς τήν συμβουλήν ταύτην, ήν ό δι
οικητής διενοεΐτο νά έκτελέση τήν έπιοΰσαν. 
Συγχρόνως οιαταγαί έδόθησαν νά Οανατωθώσιν 
έν τώ σκότει τής νυκτός πάντες οι έντδς τής πό? 
λεως ευρισκόμενοι χριστιανοί.

ό άδελφδς τοΰ Πύργου έτυχε νά φρουρή πύρ- 
γόν τινα παρακείμενον τώ φρουρουμένςο ύπδ τού 
άδελφούτου, διδ ό Πύδρος ένόμισε συμφέρον νά 

παρασύρη καί εκείνον έν τή συνωμοσία' άπελθών

τώ δώση τεκμήριου τής ειλικρίνειας του, τώ δει
κνύει τδ πτώμα τοΰ πρδ ολίγου ύπ’ αύτοϋ τοΰ 
ϊδίου σφαγιασθέντος άδελφοϋ του. Καθ’ ήν στιγ
μήν συνωμίλουν περί τής συνωμοσίας των, άξιω- 
ματικός τις τής φρουράς, έπισκεπτόμενος τούς 
φύλακας, έπαρουσιάσθη φέρων φανόν πρδ τοϋ 
ύπδ τοϋ Πύδ£ου φυλασσομένου πύργου. Ούτος, 
χωρίς ούδόλως νά ταραχθή, έκρυψε τδν άπεσταλ- 
μένον τοΰ Βοεμούνδου καί παρουσιάζεται ένώπιον 
τοϋ αξιωματικού, παρά τού όποίου λαμβάνει έ- 
παίνους διά τήν άγρυπνον φρούοησίν του, ά
κολούθως άποστέλλει τδν Λομβαρδόν μέ οδη
γίας πρδς τδν πρίγκηπα τοΰ Ταράντου. ό Λομ
βαρδός επανέρχεται εϊς ·δν χριστιανικόν στρατόν 
πρδς θν διηγείται πάνθ’ όσα είδε, καί έξορκίζει 

τδν Βοεμοϋδον, ώς έκ μέρους τοϋ Πύρρου, νά 
μή χάση ούδέ στιγμήν πρδς έκτέλεσιν τοϋ σχε
δίου.

Αίφνης δμως ό φόβος κατέλαβε τούς στρατιώ
τας, οΐτινες κατά τήν στιγμήν τής έκτελ.έσεως 
είδον τδ μέγεθος τοϋ κινδύνου, καί ούδείς προσε- 
φέρετο ν’ άναέριχηθή έπί τής έπάλξεως. Μάτην δ 
Γοδε'φρεΐδος, μάτην ό πρίγκηψ τοϋ Ταράντου, μετε
χειρίζοντο έναλλάξ τάς ύποσχέσεις καί τάς άπει- 
λάς' οί αρχηγοί καί οί μρατιώται έμενεν ακίνητοι. 
0 Βαϊμοΰνδος άναβαίνει τέλος πρώτος διά κλί
ματος έκ σχοινιών, έλπίζων νά μιμηθώσιν οί άν 
δρειότεροι τδ παράδειγμά του, άλλ’ ούδείς κατα
πείθεται νά τδν άκολουθήση, μόνος δέ έφθασεν 
έντδς τοΰ πύργου τοΰ Πύρρου, όστις αύστη- 
ρώς ήλεγξεν αύτώ τήν τοσαύτην του βραδύτη- 

i τα. ύ Βαϊμοΰνδος καταβαίνει έσπευσμένως πρδς 
τούς στρατιώτας, καί έπαναλαμβάνει αύτοί; ότι 
τά πάντα είσίν έτοιμα πρδς υποδοχήν των. Οί λό
γοι του, καί πρδ πάντων τδ παράδειγμά του, έπα. 
ναφερουσι τέλ.ος τδ θάέρος, εξήκοντα δέ σταυρο
φόροι παρουσιάζονται πρδς άνάβασιν τοϋ τείχους, 
έπί τοϋ όποίου άνέβησαν διά δερμάτινων κλιμά
κων, ένθαρρυνόμενοι ύπό τίνος ιππότου, Κόβαλ 
καλουμένου, δν ό βιογράφος τοΰ Τανκρέδου πα
ρομοιάζει πρδς άετδν όδηγοΰντα τούς άετιδεΐς αύ
τοϋ. Μεταξύ τών εξήκοντα τούτων άνδρείων διε- 
κρίνετο δ κόμ.ης τής Φλάνδρης καί πλεΐστοι τών 
σημαντικωτέρων άρχηγών. Πάραυτα έτεροι εξή
κοντα σταυροφόροι άκολουθο'-σι τά ίχνη τών πρώ
των, καί τούτους πολλοί άλλοι, οΐτινες άνέβαινον 
μετά τοσαύτης όρμής καί τοσοϋτοι τδν άριθμδν, 
ώστε ή έπαλξις άφ’ ής άνηρτάτο ή κλίμαξ κατέ
πεσε μετά κρότου έντδς τής τάφρου, καί όσοι

•δέ πρδς αύτδν, « άδελφέ μου, τώ είπε, γινώσκεις 
•τι οί μαυροφόροι έγκατέλιπον τδ μρατόπεδόν των 

καί όδεύουσιν εϊς συνάντησιν τοΰ στρατοΰ τοΰ 
Κουρπαγά. Λναλογιζόμενος τάς δσας έδοκίμασαν 
ταλαιπωρίας καί τδν άπειλοϋντα αύτούς θάνατον, 
δέν δύναμαι νά μή αισθανθώ οίκτον δι’ αύτούς. 

Επίσης γινώσκεις ότι κατά τήν νύκτα ταύτην, 
πάντες οί κατοικοΰντες έν Αντιόχεια χριστιανοί, 
θέλουν σφαγιασθή κατά διαταγήν τοϋ διοικητού, 
άφοϋ ύποστώσι παντός είδους περιφρονήσεις. Τού
το μοί προξενεί άφατον λύπην, ούδέ δύναμαι να 
λησμονήσω ότι ΐγεννήθημεν έν τή αύτή θρησκεία 
καί ότι άλλοτε διετελέσαμεν άδελφοί των. » Οί 
λόγοι ούτοι τοΰ Πύρρου δέν έφερον τδ προσδο 
κώμενον άποτέλεσμα. «Απορώ, άπήντησ·ν αύτώ 
σ άδελφός του, βλέπων ότι θρηνείς άνθρώπους ούς 
δφείλομεν νά Οεωρώμεν μετά φρίκης ώς έχθρούι. 
Πρδ τής άφίξεως τών σταυροφόρων ένταΰθα άπη- 
λαύομεν πάντα τά άγαθά" άφοϋ δέ μάς πολιώρ- 
κισαν, ζώμεν έν μέσφ τοϋ κινδύνου καί τοϋ τρό
μου. Είθε τά κακά όσα έπροξένησαν ήμϊν νά πέ- 
σωσι κατά τής κεφαλής των ! Καθ’ όσον δ’ άφο- 
ρά τους μεθ’ ήμών κατοικοϋντας χριστιανούς, ά- 
γνοεΐς άραγε ότι οί πλεΐστοι αύτών είσί προ- 
δόται καί ότι ούδέν άλλο διανοούνται ε?μ.ί τίνι 
τρόπω νά παραδώσωσιν ήμάς εϊς τδν έχθρόν ;» 
ΙΙε.άνας τους λόγους τούτους, έρδιψεν έπί τού 
Πύρρου απειλητικόν βλέμμα' άλλ’ ούτος ίδών δτι 

έφωράθη, λησμ " κατά τήν στιγμήν έκείνην 
•τι εί -αι άδελφός τ·.υ ό άρνούμενος νά γενή συν- 
εργδς ε’ς τήν προδοσίαν του, καί άντί πάσης ά- 
παντήσεως, έμπήγει τδ ξίφος εϊς τήν καρδίαν του.

Τέλος έφθασεν ή κρίσιμος στιγμή. Η νύξ ήτο 
σκοτεινή, ή δέ ένσκήψασα καταιγίς άπετέλει έτι 
μεγαλείτερον τδ σκότος' ό σαλεύων τάς στέγας 
τών οικιών άνεμος καί αί εκρήξεις τών κεραυ
νών εμπόδιζαν τους φρουρούς ν’ άκούσωσι τδν ε
λάχιστο*» παρά τά τείχη θόρυβον, ό ούρανός έ
φαίνετο διάπυρος πρδς δυσμάς, καί κομ.ήτης τις 
παρουσιασθείς είς τδν δρίζοντα έφαίνετο ε’ς-ούς 
δεισιδαίμονας σταυροφόρους ώς προσημαίνω·» τήν 
προωρισμένην στιγμήν εϊς τήν καταστροφήν τών 
απίστων.

Οι σταυροφόροι περιέμενον άνυπομόνως τδ σύν
θημα. Η φρουρά τής Αντιόχειας ήτο άπασα βυθι
σμένη εις τδν ύπνον, δτε εις Αομβάρδος, σταλείς 
παρά τοΰ Βοεμούνδου, άνέβ’Λ τδν πύργον διά 
δερμάτινης κλίμακος. 0 Πύρρος έδέχθη αύτδν,
τφ είπεν ότι τά πάντα είσίν έτοιμα, καί όπως
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είχον φθάσει ήδη έπί τής άκρας τοϋ τείχους κα
τέπεσαν έπί τών δοράτων καί τών γυμνών ξιφών 
τών συςρατιωτών των. Τότε ή αταξία καί ή σύγ- 
χυσις διεδόθη είς τάς τάξεις τών έφορμώντων, 
άλλ’ οί άρχηγοί 'τίς συνωμοσίας έμεναν θεωροΰν- 
τες τά πάντα μέ δμμα «τάραχον. 0 Πύ^ος ένηγ 
καλίζεται τούς νέους του εταίρους έπί τοΰ αίμάσ- 
σοντος πτώματος τοΰ άδελφοΰ του, παραδίδει τον 

έτερον αδελφόν του είς τά ξίφη των, και καθιστά 
αυτούς κατόχους τών είς τήν φρούρησίν του ά- 
νατεθέντων τριών πύργων, μετά τών όποιων επτά 
έτεροι περιήλθον πάραυτα είς ττ,ν εξουσίαν των. 
Ο Πύ^ος προςεκάλεσε τότε είς βοήθειαν του ά
παντα τον χριστιανικόν στρατόν, προσαρμοσας τί 
έπάλξει έτέραν κλίμακα, δι’ ής άνέβησαν οί προ
θυμότεροι τών σταυροφόρων" ειτα ύπέδειζε τοϊς 
λοιποϊς θύραν τινά, ήν βιάταντες ούτοι είσήλθον 
έν τί πόλει.

0 Γοδεφρεϊδος, ό Βαϊμοΰνδος, ό κόμης τίς Νορ- 
μανδίας, διέτρεχον μετ’ ού πολύ είς τάς οδούς τίς 
Αντιόχειας έπί κεφαλής τών λόχων των. Αί σάλ
πιγγες εκραζον άπασαι, καί άπδ τών τεσσάρων 
λόφων τίς πόλεως άντήχει ή τρομερά κραυγή" «ό 
θεός τό θίΛεε ! ό θεόςτό θέ.Ιει !» Αμα ήκουσαν 
τον πρώτον θόρυβον τίς προςβολίς ταύτης οί κα- 
τοικοΰντες έν Αντιόχεια χριστιανοί ένόμισαν ότι 
ήγγικεν ή τελευταία στιγμή, καί δτι οί μουσουλ
μάνοι ήρχοντο νά κατασφάξωσιν αύτούς. Οί τε
λευταίοι ούτοι ήμικοιμώμενοι έξήλθον τών οι
κιών των δπως μάθωσι τό αίτιον τοΰ θορύβου, 
καί άπέθνησκον άγνοοΰντες ποιοι είσίν οί προδό- 
ται, καί ύπό ποίων χειρών έλάμβανον τόν θάνα
τον. Τινές έξ αύτών, είδοποιηθέντες περί τοΰ κιν
δύνου, κατέφυγον έντός της έπί τοΰ όρους άκροπό- 
λεως" έτεροι έφευγον έξω τών πυλών της πόλεως, 
πάντες δέ ooot δεν ήδύναντο νά φύγωσιν έπιπταν 
ύπό τήν σπάθην τοΰ ν.κητοΰ.

Εν μέσω τής αιματηρής ταύτης νίκης, ό Βαϊ
μοΰνδος δέν έλησμόνησε νά λάβη τήν κατοχήν της 
πόλεως, καί δτε έπίλθεν ή ήμερα, έφαίνετο ήδη ή 
ερυθρά σημαία του έπί τοΰ ύψηλοτέρου πύργου της 
πόλεως. Οί πλεΐστοι τών έν τή πόλει ένοικούντων 
χριστιανών, οϊτινες κατά τό διάστημα της πο
λιορκίας είχον πλεϊστα ύπεφέρει έκ τίς τυραννίας 
τών άπιστων, συνηνώθησαν μετά τών έλευθερω- 
τών των' πλεΐστοι αύτών έδείκνυον τάς άλύσεις 
δι’ ών έδεσμεύθησαν παρά τών Τούρκων, καί ή θέα 
αυτή ήρέθιζεν έτι μάλλον τήν μανίαν τοΰ νικη
φόρου στρατοΰ. Αί πλατέϊαι ήσαν κεκαλυμμέναι 

υπό πτωμάτων, καί τό αϊμα έ^ρεεν ώς χείμαρρος 
είς τάς δδούς. Εντός τών οικιών, δπου είσηρχον- 
το οί στρατιώται, θρησκευτικά έμβλήματα έδεί
κνυον αύτοϊς τάς τών χριστιανών, καί ιεροί ύμνοι 
ψαλλόμενοι άνήγγελλον τούς άδελφούς των. Πάν 
δ,τι δέν έφερε τό σημεϊον τοΰ σταυροΰ έγένετο 
άντικείμενον τίς μανίας των, καί πάντες δσοι δέν 
έπρόφερον τό όνομα τοΰ Χριστοΰ έσφάζοντο ανη
λεώς. »

Ουτω έάλω καί ή πόλις αυτή διά τοΰ δόλου,, 
ώς τό άρχαϊον Ιλιον" δ δέ δοιηκητής Οθω
μανός φεύγων έφονεύθη ύπό τινων άρμενίων έ
ξω τίς πόλεως. Άφοΰ οί χριστιανοί έκορέσθη- 
σαν αίματος, ήοκέσθησαν είς τό νά πέριωρίσωσι 
τούς έν τή ’Ακροπόλα καταφυγόντας τούρκους, 
καί έπανελθόντες εις τήν πόλιν παρεδόθησαν ές 
ολοκλήρου είς τήν μέθην της νίκης των.

(ακολουθεί),

Ο ΓΑΜΟΣ

ΠΑΡΑ

Τ01Σ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΤΕ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙΧ.

Ο ΓΑΜΟΣ, λέγει τις τών σοφών γάλλων, δέν 

είναι τι τών μικροΰ λόγου άξιων, ή τι τών μέ
τριων τοΰ βίου" είναι καθόλου ή μέγα τι άγαθόν, 
ή τ’ άνάπαλιν μέγα κακόν, μεγάλη τις άνεσις τοΰ 
βίου ή μέγας σάλος καί ταραχή, παράδεισος ή 
κόλασις" είναι ήδιστος καί γλυκύτατος βίος έάν 
καλός άποβή, χαλεπή δέ καί δύσκολος έμποιρία 
καί δεσμός άκανθώδης καί φαρμακερός έάν τύχη 
κακός" είναι τέλος σύμβασις τις ή συνθήκη, έν γι 
ακριβέστατα επαληθεύει τό δή λεγόμενον" άνθρω
πος άνθρώπω Θεός ή λύκος, (homo horn ini Deas 
aut lupus).

H σοβαρά αυτή διάκρισις είναι πραγματική 
είκών τοΰ γάμου διά πάσαν κοινωνίαν καί διά 
πάντας τούς αιώνας. Είς τάς άρχαίας κοινωνίας, 
τάς μάλλον πεπολιτισμένας, δπου ή μονογαμία 
ύπίρχεν έν άρχή, ή διά τοΰ γάμου ένωσις τοΰ 
άνδοος μετά τίς γυναικδς άπετέλει, καθώς τήν 
σήμερον, τδ σπουδαιότερον συμβόλαιον τοΰ άν- 
θρωπίνου βίου, ό αύτός σχεδόν κατά τάς συνέ
πειας του έν έλλάδι καί έν ίώμη δ γάμος, προσε- 
λ.άμβανεν δμως διαφοράς τινας κατά τε τούς νό
μους καί τά ήθη τά διέποντα τάς κοινωνίας ταύ- 
τας" διό καί θέλομεν έξετάσει αύτδν ιδία έν ταϊς

οστις δέν ήθελε νυμφευθή πρδ τοΰ τριακοστοΰ έτους 
τής ηλικίας του, και λέγει ρητώς δτι δ πολίτης 
προκειμένου νά έκλέξη γυναίκα, οφείλει νά συμ- 
βουλεύηται πολύ μάλλον τά συμφέροντα τής πο
λιτείας ή τήν ιδίαν αύτοΰ κλίσιν. Αλλ) άνεξαρ- 
τήτως πάσης περί τοΰ δημοσίου συμφέροντος θεω
ρίας οί άρχαΐοι άνεύρισκον κατά τά ήθη αύτών 
ισχυρά αίτια, δπως θεωρώσι τδν γάμον υποχρεω
τικόν" δ Πλάτων συγκαταριθμεί είς τά αίτια ταΰτα 
τδ ιερόν δι’ έκαστον άνθρωπον χρέος τοΰ νά άφήση 
αντιπροσώπους,δπως διαδέχωνται αύτδν ώς ύπουρ- 
γοί αύτής τής θεότητος. Προσθετέον ένταΰθα τήν 
επιθυμίαν ού μόνον τοΰ νά διαιώνιση τις τδ ίδιον 
όνομα, άλλά προσέτι νά έμποδίση τήν διασκόρ- 
πισιν τής κληρονομιάς αύτοΰ καί νά εξασφά
λιση μετά θάνατον τήν έκτέλεσιν τών επισήμων 
εκείνων ιερών τελετών ή νομίμων, άτινα το
σοΰτον σπουδαία παρά τοΐς άρχαίοις έθεωροΰντο. 
Τά αύτά δέ αίτια ύπεχρέουν όσους έμενον άτεκνοι 
νά υίοθετώσι τέκνα.

Σπανίως ή έκλογή τής γυναικδς έστηρίζετο 
έπί τής κλίσεως. Τδ πλεϊστον τοΰ χρόνου κατε- 
γίνετο ό πατήρ είς τήν εκλογήν γυναικδς διά τόν 
υίόν του, τήν οποίαν έκεϊνος ούδέποτε άλλοτε εί
χεν ίδεϊ, καί ήναγκάζετο νά νυμφευθή, δπως θέση 
τέρμα είς τδν άκόλαστον αύτοΰ βίον καί τάς ά- 
φροσύνας τής νεότητος. 0 Τερέντιος καί δ Πλαΰ- 
τος πολλάκις παρέστησαν έπί θεάτρου τοιαύτας 
σκηνάς, ίσως κατά τι ύπερβολικάς, άλλ είλημ- 
μένας βεβαίως έκ τοιούτων περιστατικών τοΰ 
βίου, όμοίως δέ καί διά τάς γυναίκας ούτως είχε 
τδ πράγμα, ούδόλως δηλονότι έθεωρεϊτο άναγ- 
καία ή συναίνεσις αύτών. ί’πεχρεοΰντο νά συμ- 
μορφώνται πρδς τάς επιθυμίας καί τήν θέλησιν 
τών γονέων αύτών καί νά δέχωνται έκ τών πα
τρικών χειρών έκεϊνον, δστις έπρεπε νά γίνη κύ
ριος αύτών καί δεσπότης. 0 τρόπος ούτος το ΰ 
συνάπτεσθαι είς γάμον φυσικόν ήτο νά παρεμ
ποδίζω τήν μεταξύ τών συζύγων εμπιστοσύνην 
καί άμοιβαίαν αγάπην μέχρι τούλάχιστον τής συ- 
νοικήσεως καί έγκαταστάσεως αύτών.

Κατά τούς νόμους τών Αθηναίων δ πολίτης 
δέν ήδύνατο νά νυμφευθή ξένην γυναίκα" ώς πρδς 
δέ τήν συγγένειαν καί τούς δεσμούς τοΰ αίματος 
ούδαμοΰ τής Ελλάδος, εκτός σπανίων τινών εξαι
ρέσεων, υπήρχεν έμπόδιόν τι. Μόνον ή έκ τών αύ
τών γονέων καταγωγή έκώλυεν είς τοΰτο. όθεν καί 
αύτοί οί αδελφοί ήδύναντο νά νυμφευθώσι τάς ά- 

αύται δέν κατήγοντο έκ τής

7

δυσί ταύταις χώραις, καί πρώτον παρά τοϊς 

Χλλησι.

Α'.

‘Ο Γάμος παρά τοϊςόρχαίοες' ΕΜησιτ.

Οί άρχαϊοι τής Ελλάδος νομοθέται έθεώρησαν 
τδν γάμον ώς άντικείμενον ού μόνον ιδιωτικού, 
άλλά καί δημοσίου συμφέροντος. Τοΰτο συνέβαινε 
πρδ πάντων έν Σπάρτη, δπου οί περί γάμου νόμοι 
παρεϊχον έκπληκτικδν παράδειγμα, τεϊνον είς τό 
νά καθυποτάξη τά τε συμφέροντα καί τήν εύδαι- 
μονίαν τών ιδιωτών είς τάς εϊτε πραγματικής, 
εϊτε καί ύποτιθεμένας άνάγκας τοΰ δημοσίου. 
Ουτω κατά τήν νομοθεσίαν τοΰ Λυκούργου κατη
γορία·. έπί έγκλήματι έδύναντο νά άπαγγελθώσι 
κατ’ εκείνων, οίτινες ένυμφεύοντο βραδύτερον τοΰ 
δέοντος, ή έποίουν γάμους κακώς συνηρμοσμένους, 
ώς επίσης καί κατ’ εκείνων οϊτινες έμενον άγαμοι. 
Αί δέ διατάξεις αύται έθεμελιοΰντο έπί τής κοι
νώς παραδεδεγμένης άρχής, δτι χρέος έκαστου 
πολίτου είναι νά δίδη είς τήν πολιτείαν τέκνον 
υγιές καί ρωμαλαϊον. Οθεν οί Σπαρτιάται έθεώρουν 
τήν τεκνογονίαν ώς τδν μόνον σκοπόν τοΰ γάμου» 
καί τήν πολιτείαν ώς τοσοΰτον ένδιαφερομένην 
είς τδ νά παρορμά είς τοΰτο, ώστε ή γυνή, τής 
όποιας ή μετά τοΰ άνδρδς ένωσις έμενεν άγονος, 
ού μόνον είχε τήν άδειαν, άλλά καί έπεβάλλετο 
είς αύτήν ύπδ τών νόμων νά συνοίκηση μετ άλ
λου άνδρός.

Σύμφωνα πρδς τήν άρχήν ταύτην καί μέ τδν 
σκοπόν νά προλάβη τήν έξόντωσιν τοΰ γένους 
αύτοΰ ό Άναξανδρίδης έλαβε τήν άδειαν νά εχη 
δύω γυναίκας, περίπτωσις δλως έξαιρετική, καί 
καθώς παρατηρεί ό Ηρόδοτος, παρά τά ελληνικά 
ήθη καί αύτών τών άπωτάτων χρόνων. Ούτως οί 
ήρωες τοΰ όμηρου φαίνεται δτι ούδέποτε είχον 
πλείονας τής μιας νομίμου γυναικδς, εί καί άπαν- 
τώμεν αύτούς συχνάκις εις σχέσιν μετά παλλα
κίδων.

0 Σόλων επίσης έθεώρησε τδν γάμον ώς πρά- 
'§ιν, είς ήν ή πολιτεία έχει τδ δικαίωμα τής 
έπεμβάσεως. Τιοόντι βλέπομεν δτι οί νόμοι αύτοΰ 
παρεδέχοντο τήν κατά τών αγάμων κατηγορίαν 
(γραφή άγαμίμου), άνκαι ή αύςηρότης αυτή πρω- 
ΐμως έξέπεσεν είς αχρηστίαν. Ωσαύτως ό Πλάτων 
δύναται νά χρησιμεύση είς άπόδειξιν τοΰ πόσον 
γενικόν ύπήρχε τδ αίσθημα τοΰτο. Οί νόμοι αύτοΰ 
άναφέρουσι χρηματικάς ποινάς καθ’ οίουδήποτέ, I δελφάς αύτών, δταν
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αυτής μητρός, καθώς επραξεν 6 Κίμων λαβών είς 
γυναίκα τήν Ελπινίκην. Αλλ όμως μετ άπε- 
χ θείας έθεωρείτο γενικώς ό τοιοΰτος συγγενικός 

γάμ.°ς·.
Εν Αθήναις δταν πατήρ τις άπέθνησκεν αδιά

θετος καί χωρίς νά άφήση άρρενα τέκνα, ή κληρο- 
νόμσς αυτ οϋ δέν είχε τήν άδειαν νά έλθη είς γά
μον μετ’ άνδρός οίουδήποτε, διότι δ νόμος ύπε- 

χρέου αύτήν νά συνέλθη είς γάμον μετά τοΰ πλη - 
σιεστέρου αύτής συγγενούς, οντος αγάμου. Εάν δέ 
ήτο πτωχή ό συγγενής εκείνος είχε τήν άδειαν 
ή νά νυμφευθή αύτήν ή νά προικήση άναλόγως 
τής καταστάσεως αύτοΰ. Εάν δέ είχε θυγατέρας, 
αύται ήσαν έπίσης προωρισμέναι διά τούς έξαδέλ- 
φους αύτών, τοΰ πλησιεστέρου τούτων έχοντος τό 
δικαίωμα τής εκλογής τής πρώτης έξ αύτών. 
Πραγματικώς ήτε κληρονόμ.ος καί ή κληρονομιά 
φαίνονται δτι άνήκον είς τά μέλη τής οίκογενείας, 
άν και κατά τούς πρώτους χρόνους δ πατήρ δέν 
ήδύνατο νά δώση είς γάμον τήν θυγατέρα αύτοΰ 
χωρίς τής συγκαταθέσεώς της. Πλήν τοΰτο δέν 
συνέβαινε κατά τήν νεωτέραν τών Αθηναίων νομο
θεσίαν, ήτις παρείχεν απόλυτον εξουσίαν είς τόν 
πατέρα νά διαθέση τήν θυγατέρα αύτοΰ δπως αύ
τός έβούλ.ετο. Κατ αύτόν τόν τρόπον αί χήραι 
ύπεβάλλοντο εις δεύτερον γάμον κατά τήν θέλη- 
σιν τών προτέρων αύτών άνδρών. οϊτινες έθεω- 
ροΰντο ώς νόμιμοι αύτών φύλακες και κηδεμόνες.

Η αύτή συνήθεια ίσχυε και έν Σπάρτη. Εκεϊ 
δέ προσέτι, έάν πατήρ τις ούδέν προσδιόριζε διά 
τήν τύχην τής θυγατρός του, ό βασιλεύς τότε έ- 
λάμ.βανε πρόνοιαν καί έξέλεγε δι’ αύτήν άνδρα 
έκ τής οικογένεια: της. Εν τή Ιουδαϊκή νομοθεσία 
έπίσης απαντάται μεγάλη τις δμοιότης πρός τούς 
έν Αθήναις ίσχύοντας νόμους ώς πρός τούς κλη
ρονόμους.

ΙΙμέραι τινές καί ώραι τοΰ ένιαυτοΰ έθεωροΰν- 
το ώς μάλλον εύνοϊκαί πρός τέλεσιν τοΰ γάμου. 
0 Αριστοτέλης προβάλλει τόν χειμώνα ώς μίαν 
τών ώρών τούτων, δθεν καί έν Αθήναις ό μήν Γα- 
μηλιών, δστις αντιστοιχεί έν μ.έρει πρός τόν ήμέ
τερον Ιανουάριον, ώνομάσθη ούτως ένεκεν τών 
πολλών γάμων, οϊτινες έτελοΰντο κατά τήν διάρ
κειαν αύτοΰ. ό Ησίοδος συνιστά νά γίνωνται οί 
γάμοι τήν τετάρτην ημέραν τοΰ μηνός, ό δέ Εύ- 
ριπίδης δμιλεϊ περί τοϋ χρόνου καθ’ ον ή σελήνη 
είναι πλησιφαής, ώς περί χρόνου εύνοϊκωτάτου 
είς γαμήλιους τελετάς. Πλήν κατά τόν Πρόκλον 
οί Αθηναίοι προέκρινον τόν χρόνον τής νέας σε

λήνης. Πολύ δέ διαφέρουσιν αί γνώμαι τών συγ
γραφέων περί τής ηλικίας, μεθ’ 8ν οί αρχαίοι συ- 
νήπτοντο είς γάμον. Εν γένει δέ κατ’ αύτόν δύ- 
ναταί τις νά είπη δτι οί μέν άνδρες ϊνα νυμφευ- 
θώσιν έπερόμενον τήν πλήρωσιν τοΰ τριακοστοΰ ή 
τριακοστοΰ πέμπτου έτους, αί δέ γυναίκες έδίδον- 
το εις γάμον κατά τδ εικοστόν ή καί βραδύτερον.

(ακολουθεί)

Έν έτος έπεσε νεκρόν
Κι’ άλλο γενναται νέον 

Ίο παρελθόν φεύγει ωχρόν, 
Καί μέλλον ηρχισε λαμπρόν

Πλήρες ελπίδων νέων.

Ό τής Ελλάδος ουρανός 
Έξήστραψε και πάλιν 

’Ανέφελος καί γαλανός, 
Κι ’ έπαυσεν "Αρης δ δεινός 

Τήν μιαιφόνον πάλην.

Ό Έρως δμως πονηρός
Τά φλογερά του βέλη 

’Αρχίζει πάλιν δ σκληρός 
Νά έκτοζεύη φλογερώς

’Σ τά τρυφερά μας μέλη.

Ίδού ανοίγονται χάροι.
Καί στίλβουν μυροβόλοι 

Ώαοι καλοί και αργυροί, 
Καί πόδες νέοι κι’ έλαφροί

Χορεύουν άνθοβόλοι.

Θά έχαμνα, χαί ’{ τήν ξηράν, 
Ώ, θά ίδητε μέ χαράν
Νά πλέουν τ’ άρμενά μας.

Κι’ άλλο θά έχαμνα χαλόν. 
Τήν λίμνην Κωπαίδα 

Όποϋ δέν δίδει οβολόν, 
Ν ’ αποξηράνω μέ δαυλόν 

Έχω χρηστήν έλπίδα·

Έγχέλει; τότε λιπαροί 
Άθρόοι θ’ άγρευθώσι, 

Καί ’ς τό λεπτόν έν άχαρει 
Οί δανεισταί μας οί σκληροί 

Όλοι θά πληρωθώσι.

Καί τών Κορφών τά οχυρά
Τά κρημνισμένα κάστρα 

Έγώ έπίσης φοβερά 
Θ’ άνέκτιζα μία χαρά,

Καί θάφερνα ώς τ’ άστρα !

Καί δταν πόλεμος βαρύς
Τήν γην κλονίση ίλην 

Στρατιωτών έγώ χωρίς, 
Ώς ό ιέραξ ελαφρύς,

Σας έφερνα ’ς τήν Πόλιν !

Διανομεύς πλήν αφανής
Τής Χρυσαλλίδος είμαι.

Καί τάς δρμάς τάς εϋγενεϊς 
Πνίγει ή Τύχη τυραννίς,

Καί λύχνος σβεστός κείμαι.

Δέομαι δμως ’ς τούς θεούς
Τών ύπουργών μας γνώσιν 

Κι’ υπομονήν εις τούς λαούς, 
Κι’ άνδρίαν ώς εις λαγωού; 

Νά δίδουν άλλην τόσην.

Τό Σύνταγμά μας, τί χαρά
Κι’ αύτό χορεύει δ>ήτε !

Κι ’ αν ’ς τά ταμεϊά μας σκληρά 
Ένέσχηψεν ή συμφορά,

Ώ, μήν άπελπισθήτε.

Είς δέ τάς νέας καλλονήν,
Kt’ είς τούς π>ηρεξουσίους 

Εύχομαι Στέντορος φωνήν, 
Καί τοϋ ’ Ιώβ υπομονήν

’Σ τούς γέροντας νυμφίους.

Άν έγινόμην υπουργός
Κ’ έγώ τό σύνταγμά μα;

Θά έπροσκύνουν έναργώς,
Κ’ “Ελλην δέν θά ’μενεν αργό;, 

Κ ’ έπαυαν τά δεινά μας.

Καί ’ς τήν Ελλάδα τήν καλήν, 
Άν μοί τό συγχωρήσουν,

Νά μή ζητή παρά πολλήν
’Ελευθερίαν, μή τρελλήν

’Σ τήν Αίγινα τήν κλείσουν.

Μισθούς εί; άπαντα; άορους
θά έδιδα ισχύων,

Κ ’ είς τάς Κυρίας μας χορούς, 
Καί ’ς τό ταμεΐον μας σωρούς 

Θά έχυνα χρυσίον.

0 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

Κ’ είς τόν ’Ισθμόν τήν άργυραν 
Νά βέη θάλασσα μος 

μάτων ’Αθηναίους. Αί γυναίκες τών άνωτέρων 
υπαλλήλων, δλοι οί έχοντες ελπίδας νά τοϊς 
σταλή 8ν προσκλητήριον, έχουσιν αύτόν ώς κυ
ρίαν ένασχόλησιν δεκαπέντε ήδη ήμέρας πρό τής 
«ορισμένης. Η έκλογή τής ενδυμασίας έχει μεγί
στην σπουδαιότητα’ είναι διά τήν γυναίκα τοΰ 
κόσμον, δ,τι είναι διά τόν ποιητήν ή τόν καλ
λιτέχνην 8ν ποίημα, μία είκών, μία σύνθεσις μου
σική ! Εν πρώτοις ρεμβάζει είς τό σύνολον τής έ- 
φημέρου αύτής πλάσεως, έπειτα συνδυάζει δλας 
τάς λεπτομέρειας μετ’ επιστήμης υπερβαινούσης 
τούς συνδυασμούς τών στίχων, τών χρωμάτων ή 
τών φθόγγων τής μουσικής. Αλλά καί ποία αρ
μονικά αποτελέσματα ! Πώς αί πτυχαί τοΰ ε
κλεκτού αύτής υφάσματος καταπίπτουσι χαριέν- 
τως έπί τής έσθήτός της ! Πώς τό χρώμα αρμό
ζει θαυμασίως είς τήν λάμψιν ή τήν διαφανή 
λευκότητα τής χροιάς αύτής! Πόσον άβρώς Οω- 
πεύουσι τά τρίχαπτα τούς στρογγύλους ώμους 
καί τό λευκόν στήθος της’ πώς παίζουσιν ώς 
σκιά διαφανής έπί τών τορνευτών βραχιόνων της ! 
Καί ή διακόσμησες τή; κόμης ! έκεϊ, ούτως είπεϊν, 
θριαμβεύει ή εφευρετική τών γυναικών μεγαλο- 
φυια’ ή μία εννοεί δτι οί πολύτιμοι λίθοι διπλα- 
σιάζουσι τήν λάμψιν τών μεγάλων μελανών οφ
θαλμών της’ ή άλλη, καλλονή ξανθή καί αίθε- 
ρία, μαντεύει ότι άνθινον στέμμα τή αρμόζει 
κάλλιον’ η τρίτη ήξεύρει δτι θά έχη τάς μεγα
λοπρεπείς κινήσεις τοΰ κύκνου ύπό τάς μαρμα- 
ρυγάς τών μαργαριτών καί τών πτερών διά τών 
όποιων κοσμεί τόν χιόνιόν της τράχηλον’ δλαι, 
τέλος, έκλέγουσι μετ’ άλανθάστου δφθαλμοΰ καί 
επιμόνου θελήσεως τήν στολήν έκείνην ύπό τήν 
όποιαν ή καλλονή των διαλάμπει μάλλον.

Αλλ’ έκτος τής συνήθους αύτής έπισημότητος 
ό χορός δστις πρό τινων ημερών συνήθροισε τό 
άνθος τής Αθηναϊκής κοινωνίας είς τά ανάκτορα, 
είχε τι ίξαιρετικόν. Από 14 ήδη μηνών ή μεγα
λοπρεπής αίθουσα τοΰ χορού διέμενεν έρημος καί 
βωβή, τήν κλίμακα ίο ής άλλοτε έπέτων μάλλον 
ή έπάτουν αί άερόποδες χορεύτριαι έπλήρουν νυχ
θημερόν τραχείς στρατιώται καί τών θυρίδων τά 
κρύσταλα ήρήμουν αί βέβηλοι σφαίραι τοΰ Ιου
νίου. Μετά τήν ίλευσιν τοΰ νεαρού Βασιλέως ή 
νάρκωσις αύτη τοΰ τεμένους τής Τερψιχόρης έξη- 
κολούθησε πρός καιρόν. — Είναι πλήρης δραστη- 
ριότητος καί νοημοσύνης ό Βασιλεύς’ εργάζεται 
άνενδότως περί τών ύποθέσεών του ελεγον οι υ

πουργοί του. — Ε'ν’ έπιδέξ-.ος ναύτης, έλεγον οί

ΤΗ3 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.
Εις χορός εις τά ανάκτορα είναι μέγα συμβάν 

διά τούς διψώντας έλευθεριών καί συγχρόνως θεα
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ναΰται τοϋ Ατμοδρόμωνος, ους έμάγευσεν ό δε- 
καοκταετής ναυτίλος.— Η τρυφερά χείρ του δύ
ναται έν ανάγκη νά φέρη το δπλον, έψιθύριζον 
πρδς Αλλήλους οί γέροντες απόμαχοι τοϋ 1821, 
βλέποντες τδν ήγεμόνα έν μέσς.> τών τάξεων τοϋ 
στρατοΰ. — Είναι πλήρης αγαθότατος η καρδία 
τοϋ βασιλέως, Ανέκραζον μετ’ ευλογιών οί φυλα
κισμένοι, ών τήν ζοφεράν είρκτήν έφώτισε διά 
τοϋ παρηγόρου βλέμματός του. Μόναι αί κομψά’ 
κυρίαι καί οί νεανίαι τοϋ συρμοϋ δέν ήδύναντο νά 
εΐπωσι πεοί αύτοϋ « Εχει θαυμασίαν φιλοκαλίαν 
ό βασιλεύς,ό βασιλεύς είναι χορευτάς θαυμάσιος.» 
Τδν στέφανον τής τελευταίας ταύτης αρετής 
κατέκτησεν άναφαιρέτως δ Γεώργιος διά τοϋ χο- 
ροϋ τής 20 Ιανουάριου.

Απδ τής 9 ώρας Μ. Μ. τά στίφη τών προσκε
κλημένων συνωθοϋντο περί τά πρόθυρα τών α
νακτόρων καί οί φανοί τών αμαξών διεσταυροΰν- 
το μετά θαυμασίας ταχύτητος έπί τής πλατείας. 
Η αίθουσα τοϋ χοροϋ καί τά παρακείμενα δωμά
τια ήσαν μεγαλοπρεπής άμα καί φιλοκάλως έστο- 
λισμένα καί άπδ τής οροφής τής αιθούσης κα- 
τήρχοντο μυριοκρύσταλλοι πολυέλαιοι χύνοντες 
πλημμύραν φωτδς καί άμιλλώμενοι πρδς τούς έν 
ταίς γωνίαις χρυσοΰς κηροστάτας.

Περί τήν 9 καί 112 ώραν ότε πλέον οί προσ
κεκλημένοι ειχον συ^ρεύσει, δ αυλάρχης Ανήγγει
λε τήν ίλευσιν τοϋ βασιλέως δστις έφάνη φορών 
κομψήν στολήν τοϋ ίππικοϋ μετά δύο του μόνον 
ακολούθων’ άφ’ ού Αντήλλαξε λέξεις τινάς μετά 
τοϋ πρωθυπουργού του καί τοϋ προέδρου τής ’Ε
θνικής Συνελεύσεως, άνεμίχθη μετά τών κυμάτων 
τοϋ πλ.ήθους καί άπδ τής στιγμής έκείνης έγένε
το άπλοϋς χορευτής, καταπατήσας ούτω τάς δια
τάξεις τής ξηράς έθιμοταξίας ήτις έπί τοϋ έκ
πτωτου βασιλέως διεΐπε τά Ανάκτορα. Εάν έρ- 
ριπτέ τις τδ βλέμμα πέριξ, ταχέως ήθελεν ά- 
ναγκασθή νά τδ καταβιβάση θαμβονόμενος ύπδ 
τοσαύτης καλλονής καί τοσαύτης λάμψεως,

Βυσσος, χρυσός, άίάμαντες καί φώτα έωσφόρου 
Έγέαιζον τήν αίθουσαν...............................
Μετάςης Ορους όπόκωφος άρμονικώς έΟρήνες 
‘Υποπτερα φαντάσματα έγύριζαν εμπρός μου, 
Καί μΰρα μέθης ίχυνον τά πορφυρά των χείλη.

Εάν έπρόκειτο έγώ νά δώσω τδ μήλον εϊς τήν 
καλλίστην, ομολογώ οτι ίσως θά τδ έτρωγον έπί 
τέλους μή εχουσα τήν δύναμιν νά εκλέξω. Εδώ 
διέκρινέ τις τήν δεκαεξαετή δεσποσύνην Α λευ- 
χείμονα ώς ό αφρδς τής θαλάσσης εις τάς όχθας

τής οποίας κατοικεί, καί τόσον αιθέριου κάλλους, 
ώστε έφοβεΐτό τις νά τήν πλησιάση μή τήν ίδή 
έξατμιζομένην εις τούς βραχίονάς του. Τδ παρεί- 
σακτον αύτδ παιδίον μετά δύω τρεϊς μόνας έμ- 
φανισεις τολμά ν άμφισβητή τδ σκήπτρον τής 
καλλονής εις τήν λατρευτήν βασίλισσαν τών χο
ρών μας τήν μεγαλόφθαλμον Κυρίαν Β.* Πιστεύω 
οτι έπί τέλους ή έρις θά λυθή είρηνικώς καί θά 
συμμερισθώσιν Αδελφικώς τδν θρόνον. Εάν δέν ή- 
ςευρα δτι είναι αύθάδεια ήθελα ταΐς προτείνει νά 
παραδεχθώσιν ώς τρίτην σύνθρονον τήν μελάχρουν 
δεσποσύνην Φ. Ανεξάλειπτος έχαράχθη έντός μου 
ή εύγενής της μορφή φωτιζομένη απδ τδν πλη
σίον της κηροστάτην. . . . ! ή μαύρη κόμη, ή χροιά 
της ήν έχρύσωσεν ό ήλιος τής μεσημβρίας τή έδι
δαν ύφος Κρεόλης. Είς τήν πλουσίαν αύτήν Ανθο
δέσμην ήδύνατο τις έτι νά διακρίνη τήν ήδυπαθή 
δεσποσύνην Ε.* Μαρκησίαν τής Αύλής τοϋ Λουδο
βίκου ΙΔ', τήν χαρίεσσαν Κ* τήν όποιαν έφωτο- 
γράφησεν ό ποιητής διά δύω μόνον στίχων,

Sons son aimable ti'te un con blanc, delicat
Se plie el de la neige effacerait Γ eclat.

τήν σεμνοπρεπή δεσποσύνην Μ* πλανώσαν πέριξ 
δμμα διαυγές, μειδιώσαν μειδίαμα χάριτος άέρή- 
του καί σβύνουσαν διά τοϋ έρυθύματός της τδ έ- 
ρυθροϋν ρύδον, δπερ έφερεν έπί τοϋ στήθους’ τήν 
ρεμβώδη Α* τήν όποιαν βλέπων τις άνεμιμνήσκετο 
άκων τής όφηλίας τοϋ Σαιξπείαρ. Ωριμωτέρα καλ
λονή, άλλά μηδέν τής πρώτης χάριτος άπωλέ- 
σασα, άπετέλει περίεργον άντίθεσιν πρδς τδν εύ- 
θυμον όμιλον τών νεανίδων ή Κυρία X*, ήτις φέ- 
ρουσα λευκήν διάστερον έσθήτα ώμοίαζεν Αληθή; 
θεά έν μέσςο στερεώματος. Εάν Αμείλικτος ίατρδς 
δέν έκράτει μακράν τοϋ χοροϋ τήν Κυρίαν Π* άν
θος ψυχρών κλιμάτων, θαλ.λον καί ύπδ τδν γλυ
κύν μα; ούρανόν, τότε καί μόνον ίσως ήθελον ορι
στικής Αποφασίσει ποίαν τών δύω προτιμώ, τήν 
άριστοκράτιδα ξένην ή τήν νύμφην τών οχθών τοϋ 
βοσπόρου. Αλλ’ ή Κυρία Π.*

brillait par son absence,
καί έπομένως ή Κυρία X* δέν είχε τίποτε νά φο- 
βηθή.

Καί δλαι αΰταί αί Kupiat περιστοιχούμεναι άπδ 
σμήνη θαυμαστών, μειδιώσαι ύπδ τά ριπίδιάτων, 
τοξεύουσαι βλέμματα δεξιά καί αριστερά, άνέμε
νον έναγωνίως νά δώση ή ορχήστρα τδ ποθητόν 
σύνθημα. Μουσικοί φθόγγοι ώς βροχή άδαμάντων 
διεχύθησαν αίφνης είς τήν αίθουσαν καί ό βασι
λεύς ήνοιξε τδν χορόν περί τήν 10 ώραν χορεό-

μοί αφήκεν ή ώραία νύξ τής χθές καί τών όποιων 
μοί έζητήσατε νά σάς καταστήσω μέτοχον πρδ? 
χάριν έκείνων μόνον τών άναγνωστριών τή; Χζ,υ- 
σαΛΜος, δσαι δέν συνηντήθησαν είς τά Ανάκτο
ρα μετά τής ΑΣΠΑΣΙΑΣ.

21 ϊανουαρίου, πρωία.

σας μετά τής συζύγου τοϋ προέδρου τής Συνελεύ- 
σεως’ έν τώ άμα δέ εκατοντάδες ζευγών μέ πάλ- 
λον στήθος καί πόδα Ανυπόμονου άφέθησαν εις τήν 
μεθυστικήν ηδονήν τοϋ βάλς, τοϋ πτερωτοϋ έκεί
νου χοροϋ, τδν δποΐον μετά λύπης καί φθόνου εξύ- 
μνησεν ό Βύρων μή δυνάμενος νά τδν άπολαύση’ 
καί σημειωτέον δτι δ Στράους τότε δέν ειχεν έτι 
γράψει τά ίδικά του βάλς πλήρη ζωή; καί τα
χύτητος. Μάτην τδ δμμα άνεζήτει έν τώ μέσφ 
τοϋ στροβίλου τήν περικαλλή Κυρίαν Β,* εύθυμον 
νεάνιδα πρδ μικροϋ καί σήμερον σεμνήν νύμφην’ 
έκάθητο μακράν τοϋ θορύβου εϊς παρακείμενον δω- 
μάτιον πλησίον ώραίας πυράς συνδιαλεγομένη 
μετά τοϋ συζύγου της καί βλέπουσα μέ οίκτου 
δμμα τάς φίλας της αί δποΐαι έζήτουν έτι τήν εύ
τυχίαν τήν δποίαν ειχεν εύρή αύτή. Τί καλά θά 
έκαμνε νά έμιμεΐτο τδ παράδειγμα τοΰτο ή φιλά
ρεσκος Κυρία*.,’ χορεύτρια Ακάματος, φυλλολο- 
γοϋσα μικρόν σημειωματάριον δπου είχε γράψει 
τούς χορευτάς της’ καί δμως ήκουσα άπδ γέροντα 
φίλον μου δτι πρδ τριάκοντα έτών, δτε κατά πρώ
τον ένεφανίσθη είς χορούς ή παρουσία της έχαιρε- 
τήθη ένθουσιωδώς’ άλλ’ είπεν ό ποιητής:
On a toujours vingl ans dans qnelque coin du coeiir.

Τδ βάλς διεδέχθη τδ εύθυμον galop, δ προσ
φιλής χορός τοϋ νεαροϋ βασιλέως, καί τοΰτον οί 
τετράζυγες, ους διεύθυνε δεξιώς εϊς τών Δανών 
διαγγελέων. Μετά τινα διακοπήν καθ’ ήν τδ πλή
θος διεσκορπίσθη είς τά παρακείμενα δωμάτια δ
που ήδύνατο τις άνέτως ή νά δειπνήση, ή νά κα
πνίση, ή νά χαρτοπαικτή ή νά σφαιρίση, ή καί νά 
ρεμβάση άκόμη, έπήλθε τδ cotillon τδ όποιον ό 
βασιλεύς έχόρενσε μετά τής δεσποσύνης Ε' ήτις 

Έπίτα ώ< xrz/i'dr, ώς αύρα irjwpiric.
Εν τούτοι; έλησμονοϋντο αί ιοραι καί οί γο

νείς άνυπομόνουν' ένίοτε αί περιδεείς των μορφαί 
ένεφανίζοντο είς τήν θύραν τής αιθούσης καί μετ’ 
απορία; έβλεπον πάντοτε τού; χορευτάς άκαμά- 
τους. Τέλος περί τήν 6 πρωινήν ώραν δ βασιλεύς 
άπεχώρησε, δούς τδ σύνθημα τής διαλύσεως τοϋ 
χοροϋ. Αί Κυρίαι έδιπλώθησαν επιμελής είς τά 
ποιητικά βουρνούζιά των, οί κύριοι έφόρεσαν τούς 
πεζούς έπενδύτας των, καί δ μετ’ ολίγον διαβαί- 
νων ένώπιον τών Ανακτόρων δέν ήδύνατο νά δπο- 
θέση βλέπων σκότος καί σιωπήν, δτι πρδ μικροϋ 
έτι έπληροϋντο τά δώματά του φώτων, γυναι
κών καί Ανθέων.

Μ

— Πειρασμέ! φωνάζει ή μία, ήτις δέν έχει τήν 
μυίαν εις τδ κομψόν — a I imperatrice — σκιά- 
διόν της.

— Σατανά ! ή άλλ.η, ήτις, έχει τοϋ Σατανά τώ 
οντι τδ λαμπιδίζον δμμα μεταξύ τής πεφυρμέ- 
νης κόμης της — a la ΙειηρέΙβ —

— Ηλθες πάλιν, άναφωνοϋσιν δλαι ώς ποικι- 
λόχροα πτηνά, μάς ήλθες τρικέρατε, καί πάλιν 
μέ τά πτωχά κρινολίνα μας καί πάντοτε μέ τά 
μυστικά τών γυναικών έχεις νά κάμης κολασμένε ? 
Πρόσεξε καλά, ή μά τήν τρυφεοάν καρδίαν μας ! 
(φρικτδς ορκος) έξορκισμδν θά ψάλωμεν είς τήν 
παμπόνηρον μορφήν σου, θά συνομόσωμεν κατά 
τοϋ σκανδαλοποιού υποκειμένου σου, διότι τέλος 
πάντων, τδ ώραώχ fv.lor μας σέ θεωρεί άσπον
δον έχθρόν του, καί μάθε το καθαρά, ή Οά σκάσης, 
ή Οά σέ αύτοχ-ειριάσω/(ί·/·! ! !

— Κύριε Είσαγγελεϋ ! τά; ώραίας αύτάς κα
κία; δύνασθε, νομίζω, νά τάς συλλάβετε έπαυτο- 
φώρω, άνάγκην άλλη; μηνύσεως δέν έχετε’ ή απει
λή είναι φοβερά ώ; ή οργή Κυρίου, τδ έγκλημα 
φρικώδες, καί έχετε δέν αμφιβάλλω, ώς έγώ, τήν 
βεβαιότητα, δτι αί καλαί μας Πανδώραι, δταν 
άγαποΰν μόνον ψεύδονται ώς άκακα άρνία, άλλ’ 
δταν μισούν έκδικοϋνται ώς τίγρεις.

Καί ειξεύρω ■— διότι τδ είξεύρετε καί σείς — 
οτι πολύ σάς Απασχολεί έπί τοϋ παρόντος καί ή 
τακτοποίησις τινων επαναστατικών υποθέσεων 
τάς όποία; Αφήκεν έπαναστατημένας καί κατά 
τοϋ ίδιου έαυτοϋ του ό έπαναστάτης σοφδς προ- 
κάτοχός σας, πλήν μεταξύ τών φροντίδων καί 
τής έπαναστάσεως έχει μέρος, χωρεΐ καί ό πτωχός 
διάβολος,λάβετε αύτδν ύπδ τήν σκέπην καί προ
στασίαν σας ώς ένα λ. χ. πολιτικής κατηγορούμενον, 
τδν δποΐον δύο τρεις πονηραί ώρκίσθησαν νά έκ-Ιδού, φίλε συντάκτα, αί εντυπώσεις τάς όποιας
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Καί τέλος πάντων, Κύριε Είσαγγελεύ, δλα; 
ταύτην τήν στιγμήν εύρίσκονται είς τούς θαυμα
τουργούς θαλάμους τής Κυρίας Λιζιέ καί δοκι
μάζουν, δοκιμάζουν τού τελευταίου συρμού τούς 
κεστούς. ϊδέ τας, εξέρχονται, η μία νεύει πρδς τήν 
άλλην καί τηλεγραφικής συνεννοούνται' τάς ακούω' 

— Δέν είναι τής άρεσκείας μας,λέγουν μέ σει- 
ρήνος φωνήν καί μειδίαμα άγγέλου" — οί κεστοί 
σου, κυρία είναι. . . όχι δέν είναι διόλου ελα
στικοί — σφίγγουν, άλλά δέν σφίγγουν καθώς 
πρέπει μίαν Κυρίαν (ένα διάβολον έν παρενθέσει) 
καθώς πρέπει — Καί δίδουν άπδ κοινού παραγ
γελίαν νά κατασκευασθή εις, αυτόχρημα κατα
χθόνιος μηχανή, μέ διπλούς χάλυβας, μέ τριπλά; 
σειράς μπαλαίνης καί ό σκοπός — φρίττω όλος 
— φοίξε καί σύ, άναγνώστά μου, ό σκοπός νά μέ 
αέτο^ειρίάσουκ έντδς αύτού δι’ ένέδρας, νά μέ 
σφίγξουν, νά μέ σκάσουν — πού νά σκάσουν !

Δέν τδ πιστεύετε; έ, μάθετε λοιπόν, δτι τοι
ουτοτρόπως τήν παρελθούσαν έπνίγη είς πολύτι
μος ερως εις τά στήθη μιας τρυφερωτάτης γραίας 
χωρίς ν’ άφήση ούτε έν άχ!. . . ό πτωχός!

Εν τούτοι; έχω τήν συνείδησεν έπαναπαυμέ- 
νην Κύριε Είσαγγελεύ" κατήγγειλα τάς υποψίας 
μ.ου, άν δέν λάβετε ήδη πρόνοιαν ύπερ τού δια
βόλου καί πάθη τι, σάς τδ προλέγω άπδ τούδε, 
όχι ώ; υπουργός, άλλ’ ώ; τίμιος διάβολος, δτι δλον 
τδ ώραϊον φύλον, δλοι σεις, όσοι έχετε ωραίας, καί 
ή ωραία δικαιοσύνη μα; σύσσωμ-ο;, όλοι εισθε υ
πεύθυνοι διά τοΰ διαβόλου τδ πάθημα, καί η κοι
νή γνώμη καθ’,υμών" διότι καί αύτή έκ προλήψεως 
χαρίζει είς τάς άσχημους ωραίαν καρδίαν, άγα- 
θήν προαίρεσιν καί τά; ωραία; τά; θεωρεί κολα
σμένα; — άν προστεθή τώρα καί ή ίδική μου 

γνώμη, σάς βέβαιή ότι είναι χαμέναι, έντελώ; 
χαμέναι. . . .

Εγώ μεταβαίνω άμέριμνος εί; τδ θέατρον, μο
λονότι καί έκει ένέδραι μέ τδν Σατανάν, παγίδες 

μέ τδν έρωτα, άλλ’ είμαι βέβαιο; τούλάχιστον, 
δτι θά τεθώ ύπδ τδ άγρυπνου δμμα τής προλη
πτική; άστυνομίας, τής οποίας τά εύγενή όργανα 
τοσοΰτον έτελειωποίησαν πλέον μετά τήν νέαν 
τάξιν τών πραγμάτων τήν αστυνομικήν υπηρε
σίαν, ώστε προλαμβάνουν καί νά σέ δείρουν πολ
λάκις, προφυλάσσοντά σε ουτω νά σέ δείρη 

άλλος τις.
Είς τδ θέατρον' όποια τάξις ! είς τά πρόθυρα 

κλητήρες σέ σταματούν μέ δλον τδ θά^ος, πλήν 
καί μέ δλον τδ ψύχος, καί σ’ έρωτοΰν τί γίνεται

δικηθώσι, ν’ αύτοχειριάσωσιν. όποια βασανα, ο
ποία μαρτύρια μοί προετοιμάζονται!

— Η μέν χαλούσα ένα γνωστόν ηγούμενον της < 
Φανερομένης νά τής ψάλη έξορκισμόν — Παν- | 
οσιότατε, τδν λέγε·, ροδοκόκκινη άπδ συγκίνησιν, : 
βλέπω κακά όνειρα, έχω πειρασμούς" ψάλλε, κά- < 
πνισε, κάμε δ,τι θέλει;! πλήν νά μέ θάψης . . . 
δίωξέ τους- δέν θέλω νά μ’ ενοχλούν πλέον. |

Η δέ δοκιμάζουσα άν οί πτερνιστήρες τού συ
ζύγου της είναι θανατηφόρα δπλα — Α ! τέλος 
πάντων έπιφωνεϊ όλη μαγεία, ελπίζω, άγγελέ 
μου, ελπίζω μέ τά μικρά σου αύτά πράγματα, 
νά σπάσω τού διαβόλου τά κέρατα καί νά μή με 
φοβίζη είς τδ εξής.

Αλλη άνάπτει επίτηδες πυρκαϊάν εις τήν οικίαν 
της καί κρυφομιλούσα μέ τινα κομψόν πυροσβέ
στην.— Πυροσβέτα τή; καρδίας μου ! τδν λέγει, 
καί δ βαθύς στεναγμός της αποξηραίνει τάς αν
τλίας του, ένας Σατανάς μέ παρενοχλεΐ, δ,τι θέ
λεις . . . καί κρασί διά τούς ανδρείους σου, αρκεί 
δταν τδν ίδούν καί καίεται νά μή, μά νά μή τδν 
σβύση κανείς.

Ολαι σύρτα (ρίρτα άπδ τά εμπορικά είς τά 
ζαχαροπλαστεία καί άπδ τή; μια; φίλη; εϊ; τή; 
άλλης μέ τδν διάβολον έχουν νά κάμουν. — Καί 
πότε έπισκέπονται — άντί νά τάς επισκέπτεται 
— ένα ιατρόν μέ όνομα καί ζητούσαι τδ μυστή
ριον τού οπίου, καί τού χλωροφορμίου τήν εφαρ
μογήν διά τά; άύπνίας καί τά νευρικά των δήθεν 
κατά νούν έχουν πάντοτε τδν διάβολον.

Πότε τρέχουν εί; δύο διακεκριμένου; άιπΛω- 
μάτας ΰ-Ιως άντιθίτων άρχων καί μέ τήν πρό- 
θεσιν δτι θά τού; συμβιβάσουν διά τδ καλόν 
τή; πατρίδο;, πονηρεύονται εί; τήν λύσιν τού 
επτανησιακού ζητήμ,ατος,πώςνάέμπερδευθή ό διά
βολος. Ενα εζυηνον ιιηχανιχόν καλούν άπ’ έδώ 
μ.έ έν πλάνον βλέμμα των, διότι άν δέν εφεύρε τήν 
πυρίτιδα ούχ ήττον έμάντευσαν ότι κατέχει τδ 
ρευστόν πΰρ, τδ δποϊον σκοπεύουν ίσως νά μετα- 
χειρισθούν καί κατ’ εμού—Αλλον πάλιν πεζόκ ίχ- 
χότην τοι’μαγχανίζουν άπ’ έκεϊ αί μάγισσα-, καί 
μέ κάθε τρόπον έρωτότροπον προσπαθούν νά στρέ
ψουν (μέ τδ είπεν ό ίδιος ίπποτικώτατα) κατά τού 
άτόμου μου τήν αίχμ.ήν τής παρθένου σπάθη; του. 
ίΐ; καί ένα δικηγόρον ευγλωττον ώ; παπαγάλον,μία 
παμπόνηρο; τδν έπλάνεσε, τού έδεσε τήν γλώσσαν 
μέ τήν γλυκεϊαν τού υμεναίου της ελπίδα, είξεύ- 
ρουσα δτι είναι ικανός νά ύπερασπισθή καί τδν 
διάβολον.

εί; τήν πόλιν, άν συνέβη πάλιν δηλαδή κάμμία 
κλοπή εί; τού Μαλανδρίνου ή τού Παπαδάκη ή άν 
ήκούσθησαν που κινήματα τινα, καί τούτο διά νά 
ήναι ένήμεροι τών διατρεχόντων, χωρίς νά διατρέ
χουν οί πονηροί τάς οδούς.

Είς τήν θύραν κλητήρες εύγενώ; αμφισβη
τούν τδ γνήσιον τού εισιτηρίου σου διά νά δικαιο
λογούν τήν παρουσίαν των" είς τά κενά θεω
ρεία έπιδεικνυουν τήν σεμνότητα, εί; τήν πλα
τείαν συζητούν τήν τάξιν' δεξιά, άριστερά, 
μέσα, έξω, έπάνω, κάτω, παντού τρέχουν πρόθυ
μοι καί εί; τδ έλάχιστον πτάρνισμά σου τδ δποϊον 
προκαλεϊ ή έκ τή; άενάου κινήσεως αύτών στρο- 
β-.λούσα κόνις.

Καί δλα ταύτα έν τούτοι; έκτελούνται μετά 
πολλή; άβρότητο; καί ολίγων δλιγίτων φωνών, διά 
νά γίνεται μέν ή ύπηρεσία, άλλά καί νά άκούωνται 
οί έπί τή; σκηνή; ύποκοιταί" ώστε τή άληθεία, 
άφ ένδ; μέν ή καθόλου αφελής στολή των καί έξ 
άλλου οί εύγενεϊς τρόποι των σέ κάμ.νουν νά έν- 
τρέπεσαι ....

/
1 Τήν εσπέραν ταύτην δίδεται παράστασι; — 

’) ά.έωσις τοΰ Μισο.Ιογγι'ου — δράμα ελληνικόν. 
Είσήλθον καί έκάθησα τά βλέμματά μου έπί τής 
σκηνή; καί ή καρδία μου εί; έν ή μάλλον εί; δύο 
θεωρεία" καί ίδού διατί:

Ημην πάντοτε καί είμαι σφόδρα θιασώτης τού 
εθνικού ήμών θεάτρου καί φανατικός ενθουσιαστή; 
ύπέρ τών καθαρώ; ελληνικών δραμ.άτων, δσα έλή- 
φθησαν έκ τής μεγάλη; τών ποογόνων ήμών ιστο
ρία;, δσα απεικονίζουν τού ιερού άγώνος τά μαρ
τυρικά έπεισόδια. Διότι πιστεύω καί έγώ δτι ή 
ελληνική σκηνή,τά έΟνικά δράματα είναι και αύτά 
εν μ.έσον άλάνθαςον πρδ; άναμόρφωσιν ένδ; έθνους, 
δραστήριοι; δε καί έπιτυχώ; έφορευόμ.ενα, διαιω- 
νιζουν ές ένο; τδν εθνικόν χαοακτήρα, εκπολιτίζουν 
-.ά ήθη, μορφώνουσι τήν γλώσσαν, τήν καρδίαν, 
τδν νούν, διότι δ,τι εύγενές, δ,τι ώραϊον έκεϊνο 
καί φέρεται έπί τή; σκηνή;' — έξ άλλου ή έπι- 
τυχής κωμωδία, ένώ στηλιτεύη τήν κακίαν, πε
ριστέλλει τά; ύπερβολά; τού κακώς έννοουυ.ένου 
««> · 
εζευγενισμού καί προσφέρει ένίοτε είς τήν κοινω
νίαν πλειοτέρους καρπού; ή δσου; συνήθως ή ξηρά 
παράδοσις τής φιλοσοφία; Φιλίππου τού ϊωάννου. 
Επομένως ή έθνική φιλολογία συμβαδίζουσα μέ 
τήν πρόοδον τής άναμορφώσεως δέν μένει στεί
ρα καί ορφανή' δέν πνίγεται μεταξύ τών άνω- 
μάλων ρημάτων τή; γραμματικής τού Δασκά- 

ρεως καί τών στριφνών σχολιαστών τού όμηρου, 
ούδέ θνήσκει φθισική καί παράλυτος μεταξύ δύ· 
σκληρών, πελεκημένων στίχων κάκιστη; άπαγγε- 
λία;, ή ένδς ποιήματος έπικοιθέντο; μόνον καί 
οχι κριθέντος, άπδ μετριόφρονα; κοιτά; ύπδ πολ
λών πολλάκις αισθημάτων κινούμενους.

Τότε ή ποίησις, ή άληθή; ποίησι; πετά έκεϊ 
δπου ό Θεός άναπνέει" ή φαντασία άνίπταται, 
εισδύει εί; τδ μέγα μυστήριον τής ύπάρξεως, είς 

τδν αισθηματικόν κόσμον, συγκινεϊ καί συγκι- 
νεϊται καί τέρπει ένώ θλίβεται καί φέρει πάντοτε, 
τδν τύπον τής τερπνή; ίδανικότητος. Πόσον μικρός, 
πόσον ταπεινός φαίνεται ό ύλικδ; έν γένει κόσμ.ος 
καί πόσον χαμερπή τά πάθη, αί συγκινήσεις του, 
δταν τής εξαιρετικής ποιήσεως τδ προνομιούχου 
πϋρθερμάνη,φωτίση μίαν καρδίαν'ή θερμ,ότης αύτη 
ώ; διά μαγεία; μεταβαίνει εί; τδν πλησίον, τδ 
φώ; διαδίδεται εί; τήν κοινωνίαν, εΐ; ολόκληρον 
τδ έθνος, διαλάμπει καί μακρόθεν εί; τού 
τρέχοντος αύτοΰ αίώνο; τά μελανά πτερά, αίφνης 
φαε-.νοϊς γράμμασιν, άναγινώσκεται" χο.Ιιτισμόο!

Αλλ ή ατυχής Ελληνική σκηνή ούδέποτε έτυ- 
χεν έθνική; προστασίας, άφ’ δτου διέπρεψεν άλ
λοτε είς όδησσδν, είς Κυδωνιάς, είς Βουκορέστιον 
καί ολίγα δράματα τού προγονικού ήμών μεγα
λείου παρασταθέντα έπιτυχώ;, πολύ συνετέλεσαν 
εί; τήν έξανάστασιν τού Ελληνικού γένους" διότι 
κα) δι αύτών ή φι,Ιχκη ίταιρία προητοίμασε τουο- 
κοφόνα ξίφη καί έξήγειρε τόσα; εύγενεϊς καρδίας.

Πλήν τότε καί ολίγον μετά τήν άποκατάς-ασιν 
άνέβαινον τήν σκηνήν άνθρωποι κοινωνική; δέσεως 
καί τής ηθική; οί διδάσκαλοι έγίνοντο ύποκοιταί, 
οϊτινες άν δέν άπήγγελλον ώς ό Αισχύλος καί ό 
Σοφοκλή; ίδια αυτών έκπονήματα, ούχ ήττον 
μετέφερον έπί τή; σκηνή; κατάλληλα έπεισόδια 
τής δόξη; καΐ τεύ μεγαλείου εκείνων τού; οποίου; 
μετ έγωϊσμού άποκαλούμεν προγόνους ήμ.ών, καί 
λίαν έντέχνως άνεμίμνησκον είς τού; κεχηνότας 
θαυμαστά; των, όποιων τώ οντι προγόνων ήσαν 
άπόγονοι καί όποιαν πίκραν καί άτιμον μοίραν 
έδούλευον. Καί οϋτω τδ εθνικόν θέατρον παρήγε 
τού; ώραίου; καρπούς του.

Εκτο,τε δμως ξένη δυναστεία καί ξένον χαρα
κτήρα ήθελε νά δώση πρδς δλα τά περί αύτήν' είς 
τήν συμπεριφοράν, τδ ένδυμα, τά ήθη, τά έθιμα 
ήμών καί μετά πολύ ξένην δλω; μορφήν καί είς αύ
τδ τδ θέατρον.Τά ιταλικά μελοδράμ.ατα έχειροκρο- 
τούντο μανιωδώς διότι τά συνέτρεχε·/ ή βασιλική 
Κυβέρνησις.Τά εθνικά δράματα δέν έσυρίζοντο,διότι
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σπανίω; είς αύτά έίίδετο άδεια παραστάσεως' 
άνευ προστασίας δέ και συνδρομής ισχνοί ύ-οκρι- 
ταΐ έχειρονόμουν ενίοτε έλληνικας δήθεν παραβά
σεις, ένώ άπηγγελλον έπιέρίνως μεταδράσεις τινας 
καί οχι μεταφράσεις ξένων καί πάλιν δραμάτων, 
με ήθη, έθιμα, κακίας και εγκλήματα ξένα, εντε
λώς ξένα τίς ελληνικής αγωγής, τοΰ εθνικού χα- 
ρακτήρος, κφί τών οποίων συνήθως ή πλοκή καί 
ό ήθικός σκοπός διέφευγον τήν άντίληψιν του κοι
νού, τδ οποίον έγέλα δπου έπρεπε νά δακρύζη, 
βυνεκινεϊτο δταν έπρεπε νά οίκτείρη καί έμενε 
κεχηνός άλλ’ απαθές εις τδν θεατρικόν θάνατον 
τοϋ ήρωος, τοΰ όποιου δέν ένόει τδν ηρωισμόν.

Ενθουσιαστής λοιπόν έγώ καί σφόδρα θιασώτης 
τού ελληνικού θεάτρου ήτο επόμενον δταν εισήλ- 
θον τήν εσπέραν ταύτην καί έκάθησα τά βλέμ
ματά μου νά στηρίξω έπί τής σκηνής, δπως βε
βαιωθώ άν ή ελληνική παράστασις άξίζη τόν 
κόπον, άλλ’ ή καρδία μου έστρέφετο έπί δύο ώς 
είπον θεωρείων ένθα ήμην βέβαιος, δτι δύο καί δύο 
τέσσαρες ωραίοι οφθαλμοί ήξιζον πολλούς κόπους, 
έφώτιζον .. . και ή ελληνική σκηνή-λαμπρά άμ- 
φότερα ωραία θεάματα καί τά δύο .... Πλήν 
διατί νά μή ήσθε καί ύμε'ΐζ, θελκτική άναγνώ- 
βτρια ώστε νά δύναμαι νά έπιφωνήσω — ό, πό
σον ώραϊον τήν εσπέραν ταύτην ήτο τδ Οέατρον ! 

11δη μέ φέρετε εις τήν ανάγκην νά προτιμήσω με
ταξύ τής σκηνής καί τών θεωρείων, μεταξύ τού 
ένδς θεωρείου καί τού άλλου' άλλά φοβούμενος 
μήπως ή προτίμησις αύτη καταστήση Τρωάδα 
τήν φιλτάτην μου Χρυσαλίδα, ώς άλλοτε ή προ- 
τίμησις τού Πάριδος έπί τού μήλου τής έριδος, 
διότι μεταξύ τών χαρίτων άναγνωστριών μου 
και τής ελληνικής σκηνής εύρίσκονται αί ώραιαι 
τών θεωρείων, άποφασίζω νά ρίψω τήν διήγησίν 

μου έν τώ μέσςο αύτών μέ τήν αφελή επιγραφήν 
— ή χα.1η .Ιαβέτω — έγώ δέ, έγώ πάλιν δ πτω
χός διάβολος, νά ταϊς γίνω καθρέπτης. —

ίδού τέλος ή Ελληνική σκηνή, τήν όποιαν ε
πιζητεί ένθουσιωδώς τδ κοινόν, τήν όποιαν θαυ
μάζει συνήθως ή εύαισθησία, άλλ’ δμως απωθεί 
δ κακώς, παρ ήμϊν εννοούμενος έξευγενισμδς, δέν 
ένθα^ρύνει διά τής παρουσίας της ή εύπορος τάξίς 
και περιφρονεϊ διά τοΰ έκφραστικού έκείνου μει
διάματος της ή λεγομένη αριστοκρατία, ήτις μέ 
πολλήν τιμήν δέν απέκτησε βεβαίως τά χρυσό- 
βουλλά της, διά τά όποϊα δέν ευρίσκει παρ’ ήμϊν 

άγοραστάς.
Περί δέ τής Κυβερνήσεως δέν λέγομεν ακόμη

τίποτε, διότι ή πτωχή, μόλις κατορθώνει νά 
σκέπτεται περί τής ιδίας αύτής τροφής, πολλά 
μάλλον περί εύγενοΰς άνατροφής τής κοινωνίας.

Η υπόκρισις τήν εσπέραν ταύτην είναι αξία 
προσοχής καί άν δέν ήναι αμίμητος, διότι έχει 
πολλά άκόμη ψεκτέα, είναι δμως φυσικωτάτηΓ 
αφελής ώς τά ήθη καί τήν ανδρείαν, τά όποϊα 
επιδεικνύει τδ δράμα' είναι επιτυχής, τέλος πάν
των — ή ά.έωσιη τοΰ Μεσολογγίου, ύπδ τήν 
ζωηράν και ένθουσιώδη απαγγελίαν τών πρωτευ
όντων προσώπων, συγκινεϊ, άφαρπάζει δάκρυα.

Τδ κατ’έμέ δλος οφθαλμός, δλος συγκίνησις 
έλησμόνησα τήν καρδίαν μου, ή μάλλον ή καρδία 
μου (λησμόνησε τά θεωρεϊα της καί δέν έπαλλε 
παρά εις τάς περιπέτειας καί τήν ύπόκρισιν του 
δράματος" ένώ δράμα όλόκληρον έπαιζον μέ τάς 
καρδίας τών θεατών, οί έντδς τού πρδς τά άρι- 
στερά θεωρείου τής δευτέρας σειράς, δύο άληθούς 
όδαλίσκης όφθαλμοί, μαύροι ώς ό καρπός τής 
ελαίας, εις ούς άκόμη ή ήδυπάθεια δέν είναι ύπό- 
κρισις — έν στόμα μικρογραφικόν μέ χείλη άρ- 
χέτυπα εις ά έπεχύνετο τών χερουβείμ τό μει
δίαμα, πρόσωπόν τέλος δυνάμ,ενον νά χρησιμεύση 
πρότυπον καλλιτεχνικής γλυφίδος καί χροιά συμ
παθής, ώχρα ώς τού φθινοπώρου έσπέρα διά 
τήν όποιαν τού ί’αφαήλου ή γραφίς έθραύσθη 
άλλά δέν απεικόνισε.

Τδ έτερον θεωρεϊον τής πρώτης δμως σειράς, 
δλίγον πρδ τής σκηνής, πολλάς σκηνάς έδύνατο 
νά προκαλέση · μέ τήν έντδς τών ερυθρών κοσμη
μάτων τουώς είς πλαίσιονπερικεκλεισμένην λευκήν 
ώς τής Πεντέλης τδ μάρμαρον, άλλά χαριεστάτην 
μορφήν — προτομήν ήτις έκτδς τών μεγάλων καί 
μαύρων οφθαλμών της τίποτε άλλο,άπολύτως τίπο
τε κατά μ.έρος δέν είχε κανονικόν—Καί δμως είναι 
άπδ τάς επιβλητικά; έκείνας φυσιογνωμίας, τά 
εύτυχή τής φύσεως παίγνια, τά όποϊα ρίπτει είς 
τδν κόσμον τούτον, διά νά καθιστά πολλούς δυ
στυχείς καί ούδένα ίσως εύτυχή —

Αμφοτέρων αί τρυφεραί χεϊρες—αγνοώ διά τάς 
καρδίας — είναι δεσμευμένα·, μέ τδν άδιάρ^ηκτον 
τής συζυγικής αγάπης δεσμόν, πλήν τούτο δέν 
εμποδίζει,νομίζω, τοΰ νά τάς θαυμάζη ό κόσμος, 
μολονότι καί τούτο προξενεί,καθώς εΐξεύρω,άν δχ·. 
ανησυχίας είς τούς τρισολβίους δέσποτας των, 
άλλά ζηλοτυπίαν δλίγον τυραννικήν έπί τού πα
ρόντος. '

Αλλ’ή σκηνή μέ καλεϊ, ή καταστροφή τοϋ 
δράματος μέ σώζει τής καταστροφής μου, τδ Με- 
σολδγγιον θριαμβεύει καί δ πρός τήν πατρίδα άνα- 
γενόμενος έν τή ψυχή μου έρως μέ έσωσεν ίσως άπδ 
απελπιστικόν έρωτα καί δταν έξήλθον του θεάτρου 
καί τά βλέμματα καί ή καρδία μου ήσαν άκόμη 
έπί τής ελληνικής σκηνής —

Αλλοτε έβλεπα τδ Οέατρον, διότι έσύχναζον αί 
ώραϊαι τώρα θά συχνάζω είς τδ Οέατρον πλήν 
δέν Οά βλέπω τάς ώραίας.

ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ·

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ-
{Συνέχεια, Ιδε φυΙΙάδιον 35).

« ΊΙ βασιλεία διά τών πολέμων καθίστα
ται μισητή, καί οί μονάρχαι οί δι’ αύτών 
άνακτώντες τούς θρόνους των ούδόλως είναι 
αγαπητοί παρά τώ λαώ. Ας άφήσωμεν λοι
πόν τά αιματηρά μέσα καί άς άναθέσωμεν 
τάς ελπίδας ήμών είς τήν κοινήν γνώμην 
τήν όσημέραι θεμελιουμένην είς σωτηριώδεις 
άρχάς. Μετ’ ού πολύ οί Γάλλοι Οά συνέλ- 
θωσι, σύνθημα έχοντες Θεός κ αί Βασι
λεύ ς. Άς έγκαταλείψωμεν λοιπόν είς τήν 
Μμαρμένην τήν άγωνιζομένην Βανδέαν καί 
συγκεντροΰντες είς έν ισχυρόν σώμα τά 
διεσπαρμένα στοιχεία τής βασιλικής φα
τρίας, άς βαδίσωμεν συνετώτερον καί είρηνι- 
κώτερον. Οι κατά τάς δυτικάς επαρχίας βα
σιλικοί έπραξαν τό εαυτών χρέος καί τώρα 
πρέπει νά συνενωθώσι μετά τών έν Παρι- 
σίοις βασιλικών, οϊτινες ταχεΐαν παρασκευά- 
ζουσι τήν άνόρθωσιν τοΰ στέμματος.»

Ό πρόεδρος άνέκυψε τήν κεφαλήν καί έ- 
ξακοντίσας βλέμμα φλογερόν πρός τόν 
Μοργάν,
—Βλέπεις, αδελφέ, είπεν, οτι αΐ εύχαί σου 
είσηκούσθησαν, καί ότι ανταμείβονται γεν- 
ναίως οί έν Βανδέα βασιλικοί.

Είπε καί έξηκολούθησε τήν άνάγνωσιν 
τών τελευταίων δύο γραμμών τής διακηρύ- 
ςεως.

« Οί Ιουδαίοι σταυρώσαντες τόν βασιλέα 
αύτών περιέρχονται εκτοτε τόν κόσμον πλα
νήτες· αλλ’ δμως καί οί Γάλλοι καρατομή- 
σαντες τον ηγεμόνα των θά διασκορπισθώ- 
σιν έφ’ όλης τής γής, τοΰ έγκλήματος αύ
τών δίδοντες δίκην. »

«Έν Βλανκενμβούργη τή 25 Αύγούστου 
1799, ετειέκτωτής βασιλείας ήμών.

Ύπογεγραμ. ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ.»
Οί νέοι έκυττάχθησαν έν έκπλήξει.

—Μωραίνει Κύριος ον βούλεται ά- 
πολέσαι, είπεν ό Μοργάν.
— Ναί, είπεν ό πρόεδρος, άλλ’όφείλομεν, 
όταν έκεΐνοι, ούς Κύριος βούλεται άπολέσαι, 
άντιπροσωπεύωσι πολιτικάς άρχάς, νά τούς 
ύποστηρίζωμεν ού μόνον κατά τών έχθοών, 
άλλά και καθ εαυτών μάλιστα. Ό Αίας είς 
τόν έσχατον περιπεσών κίνδυνον δέν έπτοή- 
θη άπό τάς άστραπάς καί τάς βροντάς, άλ
λά κατορθώσας νά υπερνιχήση τά μαινόμε- 
στοιχεια, ήρπασεν ένα βράχον χαί διά τής

πυγμής απειλών τόνούρανόν, άνέκραξε «Καί. 
παρά τήν βούλησιν τών θεών έγώ θά σω
θώ.» Καί τωόντι έσώθη.

Ταΰτα είπεν ό πρόεδρος, είτα δέ άποταν- 
Οείς πρόςτόν άπεσταλμένον τοΰ Καδουδά). 
προσέθηκε·

« Τί άπεκρίθη έκεΐνος ό όποιος σέ έστει- 
λεν είς τήν διακήρυξιν ταύτην ;»
— Τά αύτά σχεδόν, τά όποϊα είπετε καί σείς. 
Μέ διέταξε νά έλθω καί νά πληροφορηθώ άν 
έχητε άπόφασιν νά βαστάσητε τόν πόλεμον 
δ,τι καί άν συμβή, καί χωρίς τήν θέλησιν 
τοΰ βασιλέως.
— ’Ακούεις έκεϊ! είναι αμφιβολία ; είπεν ό 
Μοργάν.
— Εϊμεθα αποφασισμένοι, είπεν ό πρόεδρος.
— Τώρα υπάγει καλά ή ύπόθεσις, είπεν ό 
χωρικός. Ίδού τά πραγματικά δνόματα τών 
αρχηγών καί τά ψευδώνυμά των. Ό στρατη
γός σάς παρακαλεϊνά μεταχειρίζεσθε είς τήν 
αλληλογραφίαν πρό πάντων τά ψευδώνυμα, 
καθώς κάμνει καί έκεΐνος δταν σάς άναφέρη.
— Έχεις τόν κατάλογον; ήρώτησεν ό πρό
εδρος.
—"Οχι, διότι έάν μέ συνελάμβανον, Οά συ- 
νελαμβάνετο καί ό κατάλογος· γράψατε, σάς 
ύπαγορεύω τά όνόματά των.

Ό πρόεδρος έκάθησε παρά τήν τράπεζαν 
καί λαβών τά πρός γραφήν αναγκαία, έγρα
ψε καθ’ υπάγόρευσιν τοΰ χωρικού τά έξής ο
νόματα.

Γεώργιος Καδουδάλ, Ίηού ή Στρογγύλη 
κεφαλή· Ιωσήφ Καδουδάλ, Ιούδας Μακκα- 
βαΐος· Ααχάϊος Σεντιλέρ, Δαυίδ· Βιρβάν 
Μαλαβρή, ’Αθάνατος· Πουλπικέ, Βασιλο
κτόνος- Βουφίλιος, ’Ακράτητος· Δαμφερνέ- 
της, Ίπποκένταυρος· Δυκάϋλος, Σκηπτρου- 
χος· Δεπάρκ, Φρικώδης· Λαοόχος, Μιθρι- 
δάτης· ΙΙιζάγκης, Εανθογιάννης.
— Τώρα λοιπόν τί θά γίνη; ήρώτησεν ό 
Μοργάν.
— Θά γίνη, άπεκρίθη ό χωρικός, δτι ό ς-ρα- 
τηγός μας, άμα λάβη άπόκρισίν σας θά ση- 
κωθή είς τά δπλα.
— ’Αλλ’ έάν ή άπόκρισίςμας ήτο άρνητική ; 
είπε μία φωνή.
— Κακόν ίδικόν σας, άπεκρίθη ό χωρικός, 
σκεφθήτε διότι τό κίνημα Οά γίνη είς τάς 20 
’Οκτωβρίου.
— Άκουσον, είπεν ό πρόεδρος, ήμεΐς Οά 
προμηθεύσωμεν είς τόν στρατηγόν τά άναγ- 
καιοϋντα χρήματα πρός πληρωμήν τοΰ
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πρώτου μηνιαίου τών στρατιωτών. ΙΙοϋ έ
χεις τήν άπόδειξιν ;
— Έδώ, ειπεν ό χωρικός έξάγων τοϋ κόλ
που του χαρτίον περιέχον τάς έξης λέξεις.

« Έλαβον παρά τών κατά τήν Μεσημβρι
νήν Γαλλίαν συναδέλφων, ίνα χρησιμεύσω- 
σιν εις εύόδωσιν τοΰ κοινού έργου, φράγ
κα..........

« Γε ώργ ιο ς Καδουδάλ, »
« ’Αρχηγός τών έν Βρετανία βασιλικών ■ 

στρατευμάτων.» 1
Έκ τής άποδείξεως έλειπε τό ποσόν τών | 

χρημάτων.
— Ήξεύρεις νά γράφης ; ήρώτησεν ό πρό- : 
εδρος.
— Ήξεύρω αρκετά ώστε νά συμπληρώσω ■ 
τάς δύο ή τρεις λέξεις αί όποϊαι λείπουν.
—Γράψε λοιπόν φράγκα «εκατόνχιλιάδας.»

Ό Βρετανός γράψας έδωσε τό χαρτίον 1 
είς τόν πρόεδρον.
— ’Ιδού ή άπόδειξις, είπεν, άλλά ποΰ είναι 
τά χρήματα ;
— Κύψε καί λάβε τόν σάκκον ό όποιος εί
ναι ένώπιον σου, περιέχει έξήκοντα χιλιάδας 
φράγκα.

Είτα ό πρόεδρος άποτανθείς πρός ένα των 
μοναχών.— Μονσάρ, ήρώτησεν, ποΰ είναι αί 
άλλαι τεσσαράκοντα χιλιάδες;

Ό προσκληθείς μοναχός άνοίξας ιματιο
θήκην έξήγαγε σάκκον, όχι μέν τόσον ογ
κώδη,όσος ήτον ό ύπό τοΰ Μοργάν κομισθείς, 
ούχ ήττον δμως περιέχοντα τό στρογγύλον 
ποσόν τεσσαράκοντα χιλιάδων φράγκων.
— Τώρα, φίλε μου, είπεν ό πρόεδρος πρός 
τόν χωρικόν, φάγε καί άναπαύθητι, αύριον δέ 
αναχωρείς.
— Μέ περιμένουν έκεΐ κάτω, άπεκρίθη εκεί
νος· Οά φάγω καί Οά κοιμηθώ επάνω εις τό 
άλογον. 1Ίο7.λά τά έτη σας Κύριοι· ό θεός νά 
σας εύλογήση! Ταΰτα είπών έβάδισε πρός 
τήν θύραν τής εξόδου.
— Μή φεύγης, είπεν ό Μοργάν, καί ό άπε- 
σταλμένος έστάθη.
— Μάς έφερες μίαν είδησιν, έξηκολούθησε, 
Οά σοΰ οώσωμεν καί ήμεΐς μίαν άλλην. Είπέ 
είς τόν στρατηγόν Καδουδάλ δτι ό στρατη
γός Βοναπάρτης έπέστρεψεν άπό τήν Αίγυ
πτον καί μετά τρεις ημέρας θά ήναι είς Πα- 
ρισίους. Ή είδησίς μου πιστεύω, Κύριοι, δέν 
είναι μικροϋ λόγου άξία.
— ’Απίστευτα λέγεις! ανέκραξαν μια φωνή 
οί μοναχοί.

— Καί δμως, Κύριοι, ούδέν τούτου άληθέ- 
στερον. Τήν είδησιν μοί τήν έδωκεν ό φίλος 
μας ό Καλόγηρος, δστις τόν είδε διαβαίνον - 
τα μίαν ώραν πρό έμοΰ άπό Λυόν καί τόν ά- 
νεγνώρισε.
— Καί τί άράγε σκοπεύει νά πράξη έπανελ- 
Οών είς Γαλλίαν ; ήρώτησαν δύο ή τρεις 
φωναί.
— Μά τήν άλήθειαν, είπεν ό Μοργάν θάτ- 
τον ή βράδιον θά τό μάθωμεν διότι δέν πι
στεύω νά έρχηται είς Παρισιους χάριν πε- 
ριηγήσεως.

Τρέξε, είπεν ό πρόεδρος πρός τόν χωρι
κόν, νά άναγγείλης άμέσως τήν είδησιν είς 
τούς έν Βανδέα αδελφούς μας. Πρό ολίγου σέ 
παρεκίνουν νά άναπαυθής,τώρα δμως σέ προ
τρέπω νά μή βραδύνης.

Ό χωρικός χαιρετήσας άπήλθεν, ό δέ 
πρόεδρος, κλεισθείσης τής θύρας,
— Κύριοι, είπεν, ή άγγελία τοΰ άδελφοϋ 
Μοργάν είναι τόσω σπουδαία ώστε θά σάς 
προτείνω νά λάβωμεν δλως έκτακτα μέτρα.
— Ποια ; · έρώτησαν όμοφώνως οί οπαδοί 
τοΰ Ίηού.
— Νά ρίψωμεν κλήρον καί ό λαχών ν’ ά- 
πέλθη πάραυτα είς Παρισιους, καί διά τών 
συμβολικών γραμμάτων νά μάς άναγγέλλη 
καθ’ έκάστην τά έκεΐ συμβαίνοντα.
— Ή πρότασις γίνεται παραδεκτή, άπεκρί- 
Οησαν έκεΐνοι-
— *Ας γράψωμεν λοιπόν τά δεκατρία δνό- 
μάτά μας, έκαστος τό έαυτοΰ έπί τεμαχίου 
χάρτου, άς τά Οέσωμεν έντός πίλου, καί ού- 
τινος λάχη τό όνομα, πρέπει νά άπέλθη πα- 
ρευθύς.

Οί νέοι μοναχοί έπλησίασαν είς τήν τρά
πεζαν καί γράψαντες τά όνοματά των είς 
τετράγωνα χαρτία, τά έτύλιξαν καί τά έθε
σαν είς ένα πίλον.

Τότε ό νεώτερος έξ αύτών έξαγαγών 
μίαν έκ τών ψήφων, έπαρουσίασεν αύτήν είς 
τόν πρόεδρον, δς-ις τήν άνέπτυξεκαί άνέγνω.

«Μοργάν»
Ποΐαι είναι αί όδηγίαι μου ; ήρώτησεν ό 

. νέος.
— Ένθυμοϋ, άπεκρίθη ό πρόεδρος, μέ ύφος 
επίσημον δτι ονομάζεσαι Βαρώνος δέ Σαίντ 

■ Έρμίν, δτι ό πατήρ σου έκαρατομήθη έπί τής 
ι πλατείας τής έπαναστάσεως, δτι ό άδελφός 

σου έφονεύθη μαχόμενος ύπέρ τής βασι
λείας. "Οθεν έργάσθητε ύπέρ τής εύγενείας· 
ιδού αί όδηγίαι σου.

— Άλλαι όδηγίαι δέν ύπάρχουν ; ήρώτη
σεν ό νέος.
— Είναι περιτταί, είπεν ό πρόεδρος, εΐμεθα 
πεπισμένοι είς τήν χρηστότητα καί είς τήν 
ύπέρ τής βασιλείας άφοσίωσίν σου.
—Έπιτρέψατέ μοι λοιπόν, φίλοι μου, νά σάς 
άποχαιρετήσω άμέσως, διότι πριν τής αύ- 
γής έπιθυμώ νά οδοιπορήσω πρός τούς ΙΙα- 
ρισίους καί πρέπει άφεύκτως πρό τής άναχω- 
ρήσεώς μου κάποιον νά έπισκεφθώ.
— "Υπαγε, είπεν ό πρόεδρος άνοίγων τάς 
άγκάλας του εις τόν Μοργάν σέ άσπάζομαι 
έν όνόματι τών άδελφών μας. Είς άλλον 
θά έλεγον «έσο γενναίος, ς-αθερός, ενεργητι
κός» άλλ’ είς σέ λέγω μόνον «έσο φρόνιμος.»

Ό νεανίας έδέξατο τόν άδελφικόν άσπα- 
<μόν, έχαιρέτησε τούς άλλους φίλους μειδιών 
εσφιγξε τήν χεϊρα δύο ή τριών έξ αύτών 
καί τυλιχθείς είς τόν μανδύαν του καί χα- 
ταβιβάσας μέχρι τών όφθαλμών τόν πίλον, 
έξήλθεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ·
ΡΛΜΛ1ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑ.

Ό ιπποκόμος τοΰ μοναστηριού προβλέπων 
ίσως δτι ό Μοργάν έμελλε καί πάλιν νά ό- 
δοιπορήση, έλουσε τόν ίππον αύτοΰ, τω έ
δωκε διπλάσιάν τροφήν τής συνήθους, καί 
εύθύς ύστερον τόν έπέσαξε.

Ό νέος λοιπόν, εύρών αύτόν καθ’δλα έ
τοιμον, ίππευσε καί άνοιχθείσης ώς διά μα
γίας τής πύλης τής Μονής, έξήλθεν ό δέ 
ίππος άμέσως έχρεμέτισε καί άνετινάχθη 
εύθύμως, λησμονήσας τούς παρελθόντας 
κόπους.

Ό Μοργάν έξελθών τοΰ μοναστηριού , 
άμφεταλαντεύθη περί τήν έκλογήν τής όδοΰ, 
άλλ’ έν τέλει διευθύνθη πρός τά δεξιά, εί
σήλθεν είς τήν άτραπόν τήν άγουσαν άπό 
Βοΰργον είς Σεϊλλώνα, έστράφη πάλιν ύστε
ρον δεξιά καί διαδραμών τήν πρός τά έκεΐ 
γωνίαν τοΰ δάσους, έφθασεν έπί τής όδοΰ 
τής γεφύρας τής Αίνης καί προχωρήσας 
κατ’ εύθεΐαν, έστη μετά ήμισείας ώρας πο
ρείαν άπέναντι σωροΰ οικιών, έκεΐ δπου σή
μερον κεΐται τό φυλακεΐον.

Άνωθεν τής θύρας μιάς τών οικιών τού
των ύπήρχεν άντί άλλης έπιγραφής είκών 
θαλεροΰ πρίνου, δπερ άνήγγελλεν είς τούς 
οδοιπόρους, δτι έν τή οικία έκείνη ήδύναντο 
νά λάβωσιν άναψυχήν πριν άκολουθήσωσι 
τήν πολύμοχθον πορείαν των.

Ό Μοργάν φθάς πρό τοΰ πανδοχείου έξή- 
γαγεν έν τών πιστολίων του καί δι’ αύτοϋ 
ώς έπραξε καί είς τήν Μονήν έκρουσε τήν 
θύραν άντί ρόπτρου· αλλ' οί απλοϊκοί κά
τοικοι τοΰ πενιχρού τούτου πανδοχείου, κα
τά τό φαινόμενον δέν συνωμώτουν, διό καί 
ή άπάντησις έβράδυνεν όχι ολίγον.

Τελευταϊον ήκούσθη κρότος χονδρών σαν- 
δαλίων, ή θύρα έτριξε καί έπαρουσιάσθη μι
κρός τις ύπηρέτης, όστις όμως ίδών ιππέα 
πιστόλιον άνά χεΐρας κρατοΰντα, έφοβήθη 
καί άμέσως έκλεισε πάλιν τήν θύραν.
— Έγώ είμαι, Πατώ, μή φοβήσαι, είπεν ό 
νέος.
— Ά, σεϊς είσθε, κύριε Κάρολε, δέν σας 
έγνώρισα καί έκλεισα διότι, καθώς έλεγεν 
είς τόν καλόν καιρόν ό έφημέριος μας, «ή 
προφύλαξις δέν είναι κακόν πράγμα.»
—■ Ναι, Πατώ, καλά κάμνεις, άντεϊπεν ό 
Μοργάν άφιππεύσας καί θέσας είς τήν χεϊ
ρα τοΰ νέου χωρικοΰ άργυροΰν νόμισμα· άλλ' 
•ησύχασε καί σοΰ ύπόσχομαι δτι ό καλός 
καιρός θά έλθη γρήγορα καί μαζή μέ αύτόν 
καί ό εφημέριός σας.
— Ό κύριε Κάρολε, φαίνεται δτι δέν είναι 
πλέον θεός, άφοΰ άφίνει τά πράγματα καί 
πηγαίνουν δπως πηγαίνουν ποιος ήξεύρει πό
σον άκόμη καιρόν θά ύποφέρωμεν αύτά τά 
βάσανα !
— Θά προσπαθήσω, Πατώ, πρός χάριν σου 
ώστε νά παύση ή άναρχία μίαν ώραν τα- 
χύτερον, διότι καί έγώ ένδιαφέρομαι είς 
τοΰτο δσον καί σύ· άλΆά σέ παρακαλώ, κα
λέ μου Πατώ, νά μή κοιμηθής.
— Μή σάς μέλλει, αύθέντα, δταν έρχεσθε 
έδώ, έγώ, ήξεύρετε, δέν κοιμούμαι- μόνον 
άς πάρω τό άλογο ... Πά ! κάθε ήμέρα καί 
καινούριο άλογο άλλάζετε; τήν άλλην φο
ρά ήτοψαρί, προχθές άσπρο καί τώρα μαύρο.
— Ναι, είμαι πραγματικώς ’ολίγον ιδιότρο
πος είς τά χρώματα· έν τούτοις λάβε τόν 
ίππον καί λύσον μόνον τούς χαλινούς, διότι 
δέν έχει άνάγκην τροφής ή άλλης περιποιή- 
σεως. Βάλε τώρα αύτό τό πιστόλιον είς 
τήν θήκην καί φύλαξόν μοι καί τό άλλο αύτό 
ζεΰγος.

Ταΰτα λέγων ό Μοργάν έξέβαλε τά είς 
τόν ζωστήρά του πιστόλια καί τά παρέδω- 
κεν είς τόν χωρικόν.

’Εξαίρετα ! ιδού καλοί σύντροφοι
— Τί νά γίνη Πατώ! Λέγουν δτι ύπάρχουν 
λησταί καί πρέπει νά προφυλαττώμεθα.
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σω τοΰ σκότους, τά περί αύτόν αντικείμενα.
Ψυχή ζώσα δέν ύπήρχ3 καί άκρα έιϊε- 

κράτει σιγή.
Ό Μοργάν άπετόλμησε τέλος πάντων κα'ι 

έβη έπί τά πρόσω· λέγομεν δέ άπετόλμησε, 
διότι πραγματικώς άφ’ ής ώρας έπλησίασεν 
εις τόν πύργον τής Μαυροκρήνης, τόσω 
δειλός καί αναποφάσιστος έφαίνετο εις δλας 
του τάς πράξεις αύτός ό άλλοτε ατρόμητος, 
ώστε πρόδηλον ήτο δτι δέν άνησύχει πλέον 
μόνον περί έαυτου. Διελθών λοιπόν μετά 
τής αύτής πάντοτε προφυλάξεως τό πρό αύ
τοΰ σύμφυτον δάσος καί φθάσας έπί μικράς 
αύλής έν μέσω τής οποίας έκειτο ό μικρός 
πύργος, έστη καί έξήτασε τήν πρόσοψιν τής 
οικίας.

Εν μόνον παράθυρον έπί τοΰ πρώτου πα
τώματος έφωτίζετο, τό δέ παράθυρον τοΰ
το έκειτο εις τήν γωνίαν τής οικοδομής, καί 
μικρός έξώστης άνΟεσι ποικίλοις κεκοσμημέ- 
νος προεΐχεν αύτοΰ. Τό παράθυρον έχωρί- 
ζετο τοϋ εξώστου διά σανιδωτού καταβλή- 
ματος ευκόλως άνελκομένου διά μικρών 
ταινιών.

Διά τών σανίδων λοιπόν τοΰ καταβλήμα- 
τος τούτου ό νέος ιδών τό φώς, έκινήθη ίνα 
διέλθη κατ’ εύθεΐαν τήν άδενδρον αύλήν, άλ
λά πάλιν άνεχαιτίσθη ύπό τοΰ φόβου καί 
έπροτίμησε νά φθάση είς τόν πρός δν δρον δι' 
ελιγμών, κρυπτόμενος ένταυτώ ύπό τάς έκ 
πυκνοφίλων φυλλιρών δενδροστοιχιας τάς 
περικυκλούσας τήν αύλήν. Τότε έκρότησε 
τρις τάς χεϊρας καί πάραυτα μία σκιά χα- 
ρίεσσα, άβρά καί ελαφρά έπεφάνη όπισθεν 
τού παραθύρου. Έπαναλαβόντος δέ τοΰ 
Μοργάν καί δεύτερον τό σύνθημα, τό παρά
θυρον ήνεώχΟη, τό σανιδωτόν κατάβλημα ά- 
νυψώθη και προέκυψεν έν μέσω τών άνθέων 
τού έξώστου θελκτική νεάνις λελυμένην τήν 
ξανθήν αύτής κόμην έχουσα καί κυματίζου- 
σαν έπί τών ώμων της. Ό νέος άνέτεινε πρός 
αύτήν τάς χεϊρας, καί δύο ονόματα ή μάλλον 
δύο κραυγαί εγκάρδιοι άντήχησαν εκατέ
ρωθεν.

« Κάρολε! — Ά μαλία! »
Μετά ταΰτα ό νέος έοραμε πρός τόν τοϊ- 

■ χον καί δράττων τούς κλονους τών κ)<ημα- 
των, τάς έξοχάς τών λίθων καί τοΰ έξώς-ου 
τάς κιγκλίδας, εύρέθη έν ριπή όφθαλμοΰ 
πλησίον τής Αμαλίας.

Τί είπον τότε οί δύο ώραΐοι έκεϊνοι νέοι 
άγνοοΰμεν, ήξεύρομεν μόνον δτι τά ερωτικά 

— Έγέμισεν ό κόσμος άπό ληστάς, κύριε ι
Κάρολε, άλλοίμονον, τί θά άπογίνωμεν ! ά
κόμη προχθές έπλασαν τό ταχυδρομεϊον κα- : 
θώς ήρχετο άπό τήν Γενέβην καί τό έγύ- 
μνωσαν. . 1
— Καλέ τί μέ λέγεις ; καί ποιοι άρά γε εΐ- <
ναι αύτοί οί κλέπται; 1
— Είναι δυνατόν νά μάθη κάνεις τήν άλή- ■ 
Οειαν; φαντασθήτε, σιμά εις τά άλλα είπον · 
δτι είναι οί οπαδοί τοΰ Ί η σ ο ΰ. Θεέ μου < 
συγχώρησε με, έκαμαν καί τούς άποστό- | 
λους ληστάς. Ποιοι άλλοι ήσαν οπαδοί τού · 
Ίησοΰ παρά οί δώδεκα άπόστολοι;
— Τωόντι, είπεν ό Μοργάν εύθύμως ώς <
πάντοτε μειδιών, οπαδοί τοΰ Ίησοΰ άλλοι ' 
δέν είναι παρά οί άπόστολοι. <
— Βλέπετε, πού έφθασεν ή άχρειότης; έως 
καί τήν θρησκείαν περιπαίζουν. Σάς λέγω, 
κύριε Κάρολε, δτι έχάθη κάθε έντροπή άπό 
τοΰτον τόν τόπον.

Ό Πατώ ταΰτα λέγων καί σείων τήν 
κεφαλήν ώς μισάνθρωπος άηδιάσας, άν όχι 
τήν ζωήν, βεβαίως δμως τούς άνθρώπους, 
άπήγαγε τόν ίππον είς τόν άχυρώνα.

Ό δέ Μοργάν, άπελθόντος τοΰ ύπηρέτου, 
άπεμακρύνθη καί αύτός τοΰ πανδοχείου καί, 
παραδραμών τόν περίβολον τοΰ λαχανοκή- 
που, κατηυθύνθη πρός παρακείμενον άλσος, 
έν μέσω τοΰ οποίου έκειτο μικρά άλλά χα- 
ρίεσσα έπαυλις, ύπό τών παροικούντων πομ- 
πωδώς άποκαλουμένη «Πύργος τής Μαύρο 
κρήνης.»

"Οτε έφθασεν ύπό τόν περίβολον τοΰ 
πύργου, τό ώρολόγιον τής έν τώ χωρίω 
Μοντανιάκ έκκλησίας έσήμανεν ένδεκα ώρας. 
Τότε ό Μοργάν ήρεύνησε τόν τοίχον τού πε
ριβόλου, καί εύρών γνωστόν τι μέρος, πα- 
ρεισήγαγε τό άκρον τοΰ άριστεροΰ αύτοΰ 
ποδός μεταξύ δύο λίθων καί άναρριχθείς ώς 
άν έμελλε νά ίππεύση ήρπασε τόν θριγκόν 
τού τοίχου καί έκάθησεν έπ’ αύτού, ύστερον 
δ’ εύθύς μετ’ άξιοθαυμάστου ταχύτητος, ά- 
φέθη καί κατέπεσεν έκ τοΰ αντιθέτου μέρους.

Μετάτοσαύτηςδ’εύκινησιας καίτόσω ραγ- 
δαίως όλα ταΰτα έξετελέσθησαν ώστε, άν τις 
τήν ώραν έκείνην διέβαινεν έκεϊθεν, ήθελεν 
ύποθέσει δτι έγίνετο παίγνιον οπτικής ά
πατης.

Ό Μοργάν καταβάς ώς είπομεν είς τόν 
περίβολον έστάθηκαί ήκροάσθη προσεκτικώς, 
ένώ ταύτοχρόνως προσεπάθει διά τών οφ
θαλμών νά διακρίνη, δσον ήν εφικτόν έν μέ-

κρυφομιλήματά των έπεσφράγισεν άγγελικός 
καί αγνός άσπασμός.

Μετά δέ τόν ασπασμόν τό χαριτόβρυτον 
ζεύγος μας εϊσήλθεν είς τόν κοιτώνα, άφοΰ 
προηγουμένως έκλείσθη έπιμελώς τό παρά
θυρον καί κατεβιβάσθησαν τά παραπετάσμα
τα, ίνα μή προδοθή ή παρουσία τοΰ νέου έ- 
ραστοΰ.

"Εν τέταρτον ώρας παρήλθεν ουτω καίτά 
πάντα έν τώ πύργω καθώς καί έκτος αύτοΰ 
ήρέμουν άλλ’ αίφνης ήκούσθη κρότος κυλι
σμένης άμάξης έπί τής όδοΰ τής άγούσης 
άπό τής γέφυρας τής Αίνης είς τήν είσοδον 
τοΰ πύργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

II ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΑΝΔΟΥ-

Ή περί ής ό λόγος άμαξα έφερεν, ώς ί
σως έμάντευσαν οί άναγνώσται ημών, τόν 
'Ρολάνδον καί τόν σίρ Ίωάννην· άλλ’ έπειδή 
οί έν τω πύργω ούδεμίαν είχον είόησιν περί 
τής έλεύσεώς των, έκοιμώντο αμέριμνοι, κα
θόσον έφαίνετο έκ τοΰ ζοφερού σκότους τοΰ 
έπικρατοΰντος καθ’ δλην τήν οικίαν.

Καί ό μέν άμαξηλάτης πολύ πριν φθάση 
είς τόν πύργον έκρότει τήν μάστιγά του με 
τά πατάγου· άλλ’άνθρωποι έπαρχιώται είς 
τόν πρώτον μάλιστα εύρισκόμενοι ύπνον,δέν 
άφυπνίζοντο τόσον εύκολα ύπό τοιούτων 
κρότων.

Ό δέ 'Ρολάνδος άμα έστάθη ή άμαξα, 
άνοίξας τό θυρίδιον έπήδησε κατά γής καί 
έδραξε τό ρώπτρον τής Θύρας· πέντε δμως 
ολόκληρα παρήλθον λεπτά καί ούδείς έφά- 
νη· έν τω μεταξύ δέ τούτω ό 'Ρολάνδος έ- 
στρέφετο άνά πάν κροΰσμα κώδωνος καί έ
λεγε-

« Μή άνυπομονήτε, σίρ Ιωάννη. »
Έπί τέλους έν έκ τών παραθύρων τοΰ 

πύργου ήνεώχΟη καί φωνή παιδική μέν άλλ’ 
έντονος ήκούσθη λέγουσα,

« Ποιος κτυπά τόσω δυνατά ;»
— Α, σύ είσαι Έδουάρδε, είπεν ό'Ρολάν
δος, άνοιξον γρήγορα.

Τό παιδίον άφήκε φωνήν χαρμόσυνου καί 
άποσυρθέν τοΰ παραθύρου, έχάθη έντός τοΰ 
σκότους· ταύτοχρόνως όμως ήκούσθη κραυ- 
γάζον έντός τών διαδρόμων « Μητέρα! ’Α
μαλία ! σηκωθήτε άμέσως· ήλθεν ό "Ρολάν
δος ό μεγάλος άδελφός ! »

Επειτα έτρεξεν δπως εύρίσκετο, ήμίγυ- 

μνον σχεδόν καί κατέβη τήν κλίμακα φωνά- 
ζον «Περίμενε, 'Ρολάνδε, έφθασα, έφθασα !»

Μετ’ ολίγον τό κλειθρον έτριξε περιστρε- 
φόμενον, οί μοχλοί έσύρθησαν καί πράγμά 
τι λευκόν έφάνη έπί τής μαρμάρινης κλί
μακας καί εύθύς ύστερον τό πράγμα αύτό, 
ώς άν ΐπτατο, εύρέθη πρό τής κιγκλιδωτής 
θύρας, ήτις τρίξασα καί αύτή έπί τών στρο- 
φέων της ήνεώχΟη.

Τό παιδίον έπήδησεν είς τόν τράχηλον 
τοΰ 'Ρολάνδου καί άνηρτήθη άπ’ αύτοΰ.

« Καλώς ώρισες, άδελφέ μου, καλώς ό
ρισες, έλεγεν είς αύτόν καί γελόν καί κλαιον. 
Ά, τόν καλόν μου τόν'Ρολάνδον, πόσον θά 
χαρή ή μητέρα νά τόν ίδή ! καί την ’Αμα
λίαν τήν έλησμόνησα! Ολοι είμεθα καλά, 
έγώ είμαι ό πλέον άρρωστος· ά, έκτος τοΰ 
Μιχάλη, ήξεύρεις, τοΰ περιβολάρη· αύτός 
προχθές έπεσε καί έκτύπησε. Άλλά διατί 
δέν φορείς τήν στολήν σου ; ώ, πόσον είσαι 
άσχημος μέ τά πολιτικά. . . Τώρα έρχεσαι 
άπό τήν Αίγυπτον, θά μοϋ έφερες λοιπόν 
βέβαια άργυρωμένα πιστόλια καί ένα ώραϊο 
σπαθί; Μήπως μ’ έλησμόνησες; τότε δέν σέ 
φιλώ κ’ έγώ πλέον, δέν είσαι καλός· οχι, 
όχι, σέ γελώ, μή φοβήσαι, έγώ πάντοτε σέ 
άγαπώ. »

Ταΰτα λέγον τό παιδίον έπεσώρευεν έπί 
τοΰ άδελφοΰ του έρώτησιν έπί έρωτήσεως 
καί φίλημα έπί φιλήματος. Ό δέ ’Άγγλος, 
άπό τής άμάξης προκύπτων,έκύτταζε καί έ- 
μειδία. ’Αλλ’ έν μέσω τών αδελφικών τού
των περιπτύξεων φωνή γυναικεία αντήχησε.

Ή φωνή έκείνη ήτο φωνή μητρός.
— Ποΰ είναι ό 'Ρολάνδος μου, ό άγαπητός 
μοι υιός ποΰ είναι; ή ρώτα ή κυρία Δέ Μον
τρεβέλ καί ή φωνή της έπαλλεν ύπό σφοοράς 
συγκινήσεως. Δέν είναι λοιπόν ό'νειρον δτι 
έπέστρεψε; είναι βέβαιον δτι δέν ήχμα)<ω- 
τίσθη, δτι δέν έφονεύθη ; είναι αλήθεια 
ότι ζή ;

Τό παιδίον άκοΰσαν τήν φωνήν τής μη
τρός, ώλίσθησεν άπό τάς άγκάλας τοΰ ά
δελφοΰ καί άναπηδήσαν πρός αύτήν,
— Άπ’ έδώ μητέρα, άπ’ έδώ, είπε λαμβά- 
νον τήν χεϊρα τής μητρός καί οδηγούν αυ
τήν προς τόν 'Ρολάνδον.

Ό δέ 'Ρολάνδος, ιδών τήν μητέρα του, 
δέν άντέσχε πλέον ήσθάνθη δτι διερράγη τό 
πάγος έκεϊνο τό άπολιθώσαν σχεδόν τό 
στήθος του· ήσθάνθη τήν καρδίαν του πάλ- 
λουσαν ώς καί άλλοτε.

Η
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— ’Ά, άνέκραξεν, ήμην τωόντι αχάριστος, 
δέν έξετίμησα έως τώρα τοιαύτην εύδαιμο- 
νίαν.

Είπε καί έπεσεν είς τάς άγκάλας της 
κυρίας δέ Μοντρεβέλ, λησμονήσας τόν σίρ 
Ίωάννην, δστις ήσθάνθη καί αύτός διαλυό- 
μενον τό άγγλικόν του φλέγμα, καί άπέ- 
ματτεν έν σιγή τά δάκρυα τά κυλιόμενα 
άπό τών όφθαλμών του καί άναμιχθέντα 
εϊς τό μειδίαμά του.

Τό παιδίον, ή μήτηρ καί ό 'Ρολάνδος έ- 
σχημάτιζον περικαλλές σύμπλεγμα άπεικο- 
νίζον τήν τρυφερότητα καί τήν συγκίνησιν.

Αίφνης ό Έδουάρδος, ώς φύλλον ύπό τοΰ 
ανέμου άναρπαζόμενον, άπεσπάσθη τοϋ συμ
πλέγματος φωνάζων.

«Καλέ τί έγεινεν ή άδελφή μου ή Αμα
λία!

Έτρεξε δ’ άμέσως πρός τήν οικίαν έπα- 
-ίαλαμβάνον,
— ’Αμαλία ! Αμαλία! ξύπνα, τρέξε!

Μετ’ όλίγον ήκούσθησαν λακτίσματα και 
γρονθοκοπήματα καταφερόμενα ύπό τοΰπαε- 
δός έπί τίνος θύρας.

"Υστερον έπαυσε διά μιας ό κρότος.
’Αλλά ταύτοχρόνως ό μικρός Έδουάρ- 

δος έκραύγασε,
— Βοήθεια ! μητέρα, άδελφέ 'Ρολάνδε τρέ
ματε ! Ή ’Αμαλία κάτι έπαθε!

Ή Κυρία Δέ Μοντρεβέλ καί ό υιός της έ- 
δραμον πρός τήν οικίαν, δ δέ σίρ Ιωάννης, 
δστις, καθό πολύπειρος άνθρωπος, έκόμιζε 
πάντοτε μεθ’ έαυτοΰ φλεβοτόμα νυστήρια 
καί όξέα άλατα, κατέβη έκ τής άμάξης καί 
έκινήθη διά νά άκολουθήση τούς άλλους· 
φθάσας όμως εις τήν μαρμαρίνην κλίμακα 
έστάθη, σκεφθείς δτι ήτο άπρεπές νά προβή 
περαιτέρω, καθότι ό 'Ρολάνδος δέν τόν είχεν 
είσέτι παρουσιάσει είς τήν οϊκογένειάν του· 
διατύπωσις σπουδαιοτάτη παρά τοΐς Άγ- 
γλοις.

Άλλά ταύτοχρόνως έκείνη ήν έπροθυμο 
ποιείτο νά βοηθήση, ήρχετο είς συνάντη- 
σίν του.

Ή ’Αμαλία δηλαδή άκούσασα τόν πάτα
γον, ήνοιξε τέλος πάντων είς τόν Έδουάρ- 
δον άλλά τό αιφνίδιου άκουσμα τής έλεύ- 
σεως τοϋ'Ρολάνδου τήν συνεκίνησε φαίνεται 
τόσον ώστε, μόλις και μετά βίας καταβάσα 
όλίγας βαθμίδας τής κλίμακος, τή έπήλθε 
σκοτοδινίασις καί κατέπεσεν, ώς άνθος άπο- 
κοπέν, έπί τών βαθμιδών.

Τότε τό παιδίον προσεκάλεσεν αύθις βοή
θειαν ή δέ Αμαλία άκούσασα τάς φωνάς. 
του συνήλθεν είς έαυτήν καί υπερνικήσασα 
τήν αδυναμίαν της, άνηγέρθη τραυλίζουσα 
« σιώπα, Έδουάρδε, σιώπα,, πρός Θεοΰ, δέν 
εχω τίποτε, ιδού έσηκώθην. » Ταΰτα λέγου
σα κατήρχετο τήν κλίμακα, στηριζομένη άφ’ 
ένός έπί του δρυφράκτου καί άφ’ ετέρου έπί 
τοϋ άδελφοΰ της.

"Οταν έφθασεν είς τήν κατωτάτην βαθμί
δα συνηντήθη μέ τήν μητέρα καί τόν 'Ρο
λάνδον, καί έρρίφθη έν άπελπισία είς τάς 
άγκάλας τοϋ άδελφοΰ της, λέγουσα· « Ά
δελφέ μου ! άδελφέ μου ! »

Ό δέ 'Ρολάνδος αισθανθείς οτι ή νέα κό
ρη έβάρυνε περισσότερον καί φοβηθείς άνέ- 
κραξεν «Έλειποθύμησε πάλιν ! άέρα, άέρα !» 
ταΰτα δέ λέγων τήν μετεκόμισεν είς τόν ε
ξώστην.

Ή Αμαλία άναπνεύσασα τον καθαρόν ά
έρα άνέλαβε ζωήν καί άνήγειρε τήν κεφαλήν.

'Γήν ώραν έκείνην ή σελήνη άπαλλαγεΐσα 
τών καλυπτόντων αύτήν νεφών, έπεφάνη έν 
δλη αύτής τή λαμπρότητά καί έφώτισε τό 
ώχρόν καί περικαλλές τής Αμαλίας πρόσω- 
πον. Ό δέ σίρ Ιωάννης, δστις καθά είπομεν 
ίστατο κάτωθεν τής μαρμάρινης κλίμακος,. 
ίδών τό νέον τοΰτο σύμπλεγμα τό δλως άν- 
τίθετον τοϋ πρώτου, καί καταληφθείς ύπό 
θάμβους, άφήκε φωνήν, ένώ ταύτοχρόνως έ- 
Οεώρει έκστατικός τό ώραΐον έκεΐνο ζών ά
γαλμα.

Καί τωόντι, άνάγκη νάόμολογήσωμεν δτι 
τό κάλλος τής Αμαλίας, δπως εύρίσκετο τήν 
ώραν έκείνην δέν ήτο κοινόν. Λευκά ένδεδυ 
με'νη, ώχρά τήν δψιν, τήν κεφαλήν προσκλί- 
νουσα έπί τοϋ ώμου τοϋ άδελφοΰ της, ένώ- 
ή ξανθόχρυσος κόμη της έκυμαίνετο λυτή 
έπί τοΰ χιονολεύκου τραχήλου της, ώμοία- 
ζεν έν ένι λόγω θεάν τινα τοΰ Όλύμπου.

'Ο 'Ρολάνδος έν τούτοις άκούσας τό έπι- 
φώνημα τοΰ σίρ Ιωάννη, τόν ένθυμήθη καί 
ή κυρία Δέ Μοντρεβέλ παρετήρησε τότε πρώ
τον δτι δέν ήσαν μόνοι.Έξ άλλου δέ μέρους 
ό μικρός Έδουάρδος, ίδών άγνωστον δλως. 
άνθρωπον εύρισκόμενον έντός τής οικίας καί 
έκπλαγείς, κατέβη ταχέως τήν κλίμακα καί. 
σταθείς είς τήν προτελευταίαν βαθμίδα, όχι. 
διότι έφοβήθη, άλλά διά νά προσβλέπη εύ- 
κολώτερον τόν ξένον,
— Τίς είσθε κύριε; ήρώτησε, καί τί ζητείτε 
έδώ ;

— Είμαι φίλος τοϋ άδελφοΰ σου, μικρέ μου 
Έδουάρδε, καί σοΰ φέρω τά άργυρωμένα πι
στόλια καί τήν σπάθην, τά όποια έκεϊνος σοί 
ύπεσχέθη.
— Ποΰ είναι; ήρώτησε τό παιδίον.
— Πρός τό παρόν εύρίσκονται έν Αγγλία 
καί θά γράψω αύριον νά μοί τά στείλωσι· 
άν δμως άμφιβάλλης, έρώτησε τόν άδελφόν 
σου καί θέλεις μάθει δτι δέν υπόσχομαι έπί 
ματαίω.
—· Ναι, Έδουάρδε, ναι, είπεν ό 'Ρολάνδος. 
’Όταν ό μιλόρδος σοί ύπόσχεται νά σοί δώση 
αύτά τά όπλα, έσο βέβαιος δτι θά τά λάβης.

Είτα άποτεινόμενος προς τήν μητέρα καί 
τήν άδελφήν του, είπε.
— Συγχωρήσατέ με, μήτερ,συγχώρησόν με, 
Αμαλία, ή μάλλον ζητήσατε άμφότεραι 
συγγνώμην άπό τόν μιλόρδον, διότι χάριν ύ
μών, έδειξα πρός αύτόν έλεεινήν αχαριστίαν. 
Ταΰτα είπών έπορεύθη πρός τόν σίρ Ίωάννην 
καί λαβών τήν χεΐρά του,
— Μήτερ, έξηκολούθησεν, ό μιλόρδος εύθύς 
άμα μέ έγνώρισε, τήν αυτήν ήμέραν καθ’ ήν 
μέ πρωτοεΐδεν,ευρεν εύκαιρίαν καί μοί προσέ 
φερε σπουδαίαν έκδούλευσιν έπειδή δέ γνω
ρίζω πόσον έκτιματε τά τοιαϋτα αισθήματα, 
έλπίζω νά μή λησμονήσητε δτι ό σίρ Ιωάν
νης είναι είς τών έπιστηθιωτέρων φίλων σας, 
καί διά νά πεισθήτε έτι μάλλον, Οά έπαναλά- 
βη μετ’ έμοΰ δτι συγκατατίθεται νά θυσιάση 
δεκαπέντε ημέρας ή τρεις εβδομάδας διατρι
βών μεθ’ ήμών.
— Έπιτρέψατέ μοι, τούναντίον, κυρία, είπεν 
ό σίρ Ιωάννης, νά μή έπαναλάβω τούς λό
γους τοϋ φίλου μου 'Ρολάνδου, διότι όχι 
μόνον δεκαπέντε ημέρας ή τρεις εβδομάδας, 
άΛΛ’ ολόκληρον τόν βίον μου έπεθύμουν νά 
οιανύσω έν μέσω τής οίκογενείας σας.

Ή κυρία Δέ Μοντρεβέλ κατήλθε τήν κλί
μακα καί έτεινεν είς τόν Άγγλον τήν χεΐοά 
της, τήν οποίαν έκεϊνος ήσπάσθη μετά γαλ
λικής δ/»ως αβροφροσύνης.
— Μιλόρδε, ειπεν ή μήτηρ τοΰ 'Ρολάνδου, 
ή οικία αύτη άπό τοΰδε είναι ίδική σας· ή η
μέρα καθ’ ήν έπατήσατε το κατώφλιόν μας 
είναι ημέρα χαρμόσυνος, λύπης δέ καί άθυ- 
μίας πρόξενος θέλετε γίνη ήμϊν δταν Οά ά- 
ναχωρήσητε.

Ό σίρ Ιωάννης έστράφη πρός τήν Α
μαλίαν άλλ’ έκείνη Οορυβηθεΐσα διότι έπα|5- 
ρησιάσθη είς τοιαύτην άτημέλητον κατά- 
στασιν ένώπιον άγνώστου νέου, κατεγίνετο 

είς τήν οπωσοΰν τακτοποίησιν τής ένδυμα- 
σίας της· διά τούτο ή κυρία Δέ Μοντρεβέλ 
έσπευσεν είς βοήθειαν τής θυγατρός της λέ
γουσα,
— Τούς λόγους μου θά τούς έπανελάμβανε 
καί ή θυγάτηρ μου, μιλόρδε, άν δέν ήτο 
τόσω συγκεκινημένη έκ τής άπροσδοκήτου 
έλεύσεως τοΰ άδελφοΰ της. Συγχωρήσατέ 
την λοιπόν, σάς παρακαλώ, διά τό άκούσιον 
αύτό σφάλμα της.
— Ή άδε?»φή μου, προσέθηκεν ό 'Ρολάν
δος, θά έπιτρέψη είς τόν φίλον μου σίρ Ί
ωάννην νά άσπασθή τήν χεΐρά της- έλπίζω 
δέ δτι καί ό μιλόρδος Θέλεε παραδεχθή τόν 
τρόπον τοΰτον τής υποδεξιώσεως.

Ή Αμαλία όλίγας λέξεις είποϋσα, άνή- 
γειρε τήν χεΐρά της καί έτεινεν αύτήν είς 
τόν σίρ Ίωάννην, μειδιάσασα σχεδόν λυ- 
πηρώς.

Ό Άγγλος έλαβε τήν όρεγομένην χεϊρα, 
άλλ’ αισθανθείς αύτήν ψυχράν καί φρικιώ- 
σαν, άντί νά τήν φέρη είς τά χείλη του,
— 'Ρολάνδε, είπεν, ή άδελφή σου πάσχει 
σπουδαίως, άς φροντίσωμεν λοιπόν έπί τοϋ 
παρόντος περί τής υγείας της· έπειδή δέ 
γνωρίζω κάτι έκ τής ιατρικής, έάν ή κυρία 
άδελφή σου εύαρεστηθή νά μεταβάλτ] τήν 
χάριν ήν μοί παρεχώρησε, καί μοί έπιτρέψη 
δηλαδή νά ψαύσω τόν σφιγμόν της, Οά μέ 
ύποχρεώση τά μέγιστα.

’Αλλ’ ή Αμαλία ώς άν έφοβήθη μή ά- 
νακαθωφθή ή πραγματική αιτία τής ασθέ
νειας της, άπέσυρεν άμέσως τήν χεϊρα λέ
γουσα·

«Ό μυλόρδος, σάς βεβαιώ, άπατάται, 
διότι ή χαρά ©έν φέρει ασθένειαν. ‘Π έκ τής 
έλεύσεως τοϋ άδελφοΰ μου χαρά μοί έπρο- 
ξένησε στιγμιαίαν άδιαθεσίαν ήτις καί πα
ρήλθε. »
— Μήτερ, προσέθηκε πάραυτα μετά πυρε- 
τώδους σπουδής, λησμονοΰμεν οτι οί κύριοι 
έρχονται άπό μακρυνόν ταξείδιον καί δτι 
ίσως μόνον είς Λυόν έγευμάτισαν ό 'Ρολάν
δος μάλιστα, άν έχη καί τώρα τήν αύτήν 
ορεξιν ήν είχεν άλλοτε, δέν Οά δυσαρεστηθή 
πιστεύω, άν σάς άφίσω καί ύπάγω νά ένα- 
σχοληθώ είς ετοιμασίας όχι μέν τόσον ρω- 
μαντικάς λίαν δμως είς αύτόν άρεστάς.

Μετά τούς λόγους τούτους έγκατέλιπε 
τωόντι τήν μητέρα της καί μετέβη νά έξυ
πνήση τάς υπηρέτριας καί τον μάγειρον, ά- 
φήσασα είς τόν σίρ Ίωάννην έντύπωσιν μα-
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γβυτιχήν καί τοιαύτην, οποίαν αισθάνεται ό 
περιηγητής ό όδοιπορών εις τάς άχτάς τοΰ 
'Ρήνου, όταν αίφνης ΐδή τήν Αορελλίαν όρ- 
Οίαν έπί τοϋ βράχου, έχουσαν εις χειρας 
τήν λύραν, ένώ ή χρυσόθριξ κόμη της κυ
μαίνεται ύπό τής εσπερίας αύρας.

Έν τώ χρόνω τούτω ό Μοργάν έπέστρε- 
®ε καλπάζων εις τήν Μονήν τοΰ Σεϊλλώνος, 
όταν δέ έφθασεν έκεϊ έξήγαγεν έν τοΰ κόλ
που μικρόν λεύκωμα καί άποσπάσας έξ αύ
τοΰ έν φύλλον έγραψεν έσπευσμένως διά μο- 
λίβδου όλίγας λέξεις και διά του κλείθρου 
τής θύρας ρίψας αύτό εις τά έσω, έκέντησε 
πάλιν τόν ίππον του καί άπήλθεν ώς άστρα 
πή διά μέσου τοΰ δάσους.

Αί λέξεις τάς οποίας εγραψεν ήσαν αί 
εξής. —

ιΟ ΛουιΜΐχος de ΜοκτρεβεΛ ύπασπιστής 
τοΰ στρατηγού ϋοναπάρτου, ειρθασε την νύχτα 
ταύτην είς τόν σύ^γον της Μαυροχρήνης.

’Οπαδοί τοΰ Ίηοΰ, γρηγορεΐτε !
Άλλ’ ένώ. ό Μοργάν προέτρεπε τούς φί

λους του νά προφυλαχθώσιυ άπό τοϋ Λου
δοβίκου Δέ Μοντρεβέλ, έγραφε ταυτοχρό- 
νως σταυρόν ύπεράνω τοϋ ονόματος τούτου, 
δπερ έδήλου, δτι έν οίαδήποτε περιπτώσει, 
έπρεπε νά θεωρώσι τόν νέον άξιωματικον ώς 
ιερόν καί άπαραβίαστου.

Οί οπαδοί τοϋ Ίηού έδικαιούντο νά Οέ- 
τωσιν ύπό τήν αιγίδα τής εταιρίας έκαστος 
ένα φίλον, χωρίς νά ύποχρεοΰνται νά δίδω- 
σι λόγον τής πράξεώς των. Ό Μοργάν ε
πομένως, τώ προνομίω τούτω χρώμενος, έ- 
προφύλαττε τόν άδελφόν τής φίλης του.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΚΡΗΝΗΣ.

Ό πύργος τής Μαυροκρήνης, δπου ώδη- 
γήσαμεν δύο έκτών σημαντιχωτέρων ηρώων 
τής παρούσης ιστορίας, έκειτο εις τήν γρα- 
φικωτέραν καί ρωμαντικωτέραν θέσιν έν τή 
κοιλάδι ένθα ύπάρχει ή πόλις Βοϋργον.

Ό κήπος καί τό δάσος τοΰ πύργου σύμ
φυτου έκ γηραιών δένδρων, έξησφαλίζέτο έκ 
τών τριών μέν πλευρών διά τοίχων καί κιγ- 
κλίδων, έμπροσθεν δέ διά τοϋ μικρού ποτα
μού 'Ρεβδούσσου- πέραν δέ τοΰ ποταμοΰ 
τούτου ένθεν καί ένθεν τοϋ πύργου έκειντο 
τά χωρία Μοντανιάκ καί Σαινζιούστ, άντι- 
κρύ δέ καί τούτων ή κωμόπολις Καυσηρία.

’Όπισθεν τής κωμοπόλεως ταύτης έκυ- 
μαίνοντο ούτως είπεϊν οί λοφίσκοι τοΰ Ζου- 

ρά, ύπεράνω δέ τούτων καί μακρόθεν διεφαί- 
νοντο αί ύποκύανοι κορυφαί τοΰ Βουγεύ έ<- 
ξανιστάμευαι ούτως είπεϊν καί διαβλέπουσαι 
περιέργως άνωθεν τών ώμων τών άδελφών 
των τά έν τή κοιλάδι τής Αϊνης συμβαίνοντα.

Τοιοϋτον μαγευτικόν πανόραμα εΐδεν ό 
σίρ Ιωάννης άπό τού παραθύρου του έξυπνί- 
σας τήν έπαύριον τής είς τόν πύργον τής 
Μαυροκρήνης άφίξεώς του.

Τότε πρώτον ίσως έπί ζωής του ό ψυχρός 
καί σκυθρωπός Άγγλος προσεμειδίασεν είς 
τήν φύσιν. Έφαντάσθη δτι εύρίσκετο είς τάς 
ύπό τού Βιργιλίου έξυμνηθείσας Θεσσαλικάς 
κοιλάδας, ή παρά τάς τερπνάς όχθας τού 
Αιγνόου τών οποίων τάς καλλονάς έψαλεν 
ό Γυρφέος. Έθεώρει λοιπόν, λέγομεν, ά- 
πλήστως τήν πρό αύτοΰ διαγελώσαν καί με
γαλοπρεπή φύσιν, ό'τε αίφνης ήκουσε τρία 
έλαφρά κτυπήματα έπί τής θύρας.

Ό κρούσας ήτο ό 'Ρολάνδος καί ήρχετο 
νά πληροφορηθή πώς διήλθε τήν νύκτα· ευ
ρών δέ αύτόν φαιδρόν ώς τόν ήλιον καί τά. 
τήν άνατολήν αύτού χαιρετώντα πτηνά, έ- 
ξέστη·
— ’Ώ, "Ω, σίρ Ίωάνη, είπε, σας συγχαίρο- 
μαι· ήρχόμην προκατειλημμένος υπό τής 
ιδέας δτι θά εύρω άνθρωπον σκυθρωπόν και 
μελαγχολικόν ώς τούς ταλαιπώρους μονα
χούς γείτονάς μας, τών οποίων οί ποδήρεις 
καί λευκοί χιτώνες μέ έκίνουν είς φόβον δ
τε ήμην μικρός,άν καί, τή άληθεία, ό φόβος 
ούδέποτε μέ εύρεν εύάλωτον άλλά πολλοϋ 
γε καί δει! σείς εΐσθε έν μέσω τοΰ κατηφοΰς 
Οκτωβρίου μας χαρίης καί φαιδρός ώς έα- 
ρινή πρωία.
— Άκουσον φίλτατε'Ρολάνδε, άπεκρίθη ό 
σίρ Ιωάννης· είμαι ορφανός· ή μήτηρ μου ά- 
πέθανε τήν αύτήν ήμέραν καθ’ ήν μέ έφερεν 
είς τόν κόσμον καί ό πατήρ μου δτε μόλις 
ήμην δωδεκαετής, ώστε έν τρυφερά είσέτι 
ήλικία έγενόμην κάτοχος περιουσίας φερού- 
σης πρόσοδον έν εκατομμύριου καί πλέον· 
άλλ’ ήμην παντέρημος, ούδέήγαπώμην ούδ’ 
ήγάπων κάνένα καί επομένως δέν έγεύθην 
πώποτετών οικογενειακών ηδονών. Έξ έτη 
έσπούδασα είς τό έν Κανταβρηγία Πανεπι
στήμιου, ένεκεν όμως τοϋ ολίγου ομιλητι
κού ίσως δέ καί ύπερόπτου χαρακτήρός μου 
δέυ προσωκειώθην πρός τούς νέους συμμα- 
θητάς μου. Περατώσας δέ τάς σπουδάς μου 
κατά τό δέκατον όγδοου τής ηλικίας έτος, 
ήρχησα νά περιηγώμαι νέας χώρας.

(άκολουθεϊ)


