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ΑΝΑΒΑΣ1Σ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΕΡΚΟΝ-
Ι^ΙΑ τών διακαεστέρων έπιθυμιών μου έπισκε- 

φθέντος την νήσον τοϋ Πολυκράτους και Πυθαγόρου 
ήν νά άναβώ καί έπί τοΰ όρους Κέρκου ή Κερκε- 
τέως κατά τδν Πλίνιον, εχοντος ύψος κατά τάς 
γενομένας καταμετρήσεις 1570 μέτρων ύπέρ τήν 
επιφάνειαν τής θαλάσσης. Η καταπληκτική αύτοϋ 
άποψις τώ έκ τής Χίου καταπλέοντι, ό ποικίλος 
αύτοϋ σχηματισμός, έχων ομοιότητα όρέων έπι- 
τεθειμένων άλλήλοις, αί διάφοροι καί πολλαί αύ
τοϋ εξογκώσεις καί κατωφέρειαι ούχί όμαλώς έπι- 
κλίνουσαι,άλλ ώσεί κρημνιζόμεναι εις τά κύματα, 
διεγείρουσι τήν περιέργειαν καί τδν θαυμασμόν 
συνάμα τοΰ περιηγητοΰ και κινοϋσιν αύτδν νά τδ 
άναβή. ’ϋδίκουν άν λοιπδν έμαυτδν καί κατελίμ- 
πανον άνεκπλήρωτον τήν επιθυμίαν μου ταύτην, 
εί περιεργασθείς καί σπουδάσας τά λείψανα τής 
αρχαίας Σαμιακής τέχνης δέν έθαύμαζον έκ τοϋ 
πλησίον καί τδ έξαίσιον καί κολοσσικδν τοΰτο 
τοΰ δημιουργού έργον, ένθα όβεδς έ^ησε τήν δό
ξαν του, όπως έκπλήσση καί διεγείρη τδν θαυμα
σμόν τών χαμαιζήλων καί τοΐς ταπεινούς προσ
κειμένων άνθρώπων·

Τήν δύσκολον δέ ταύτην έπί τδ όρος τοΰτο ά- 

νάβασίν μου καί τάς έκ τοΰ ύψους έκείνου έντυ- 
πώσεις μου εύρήσεις έν τοΐς εξής έκτεθειμένας, 
ώ περίεργε άναγνώστα, αίτινες είθε γένοιντο αφορ
μή μικρά νά σέ διεγείρωσιν είςτδ περιεργάζεσθαι 
ούχί μόνον τά έργα τών άνθρώπων έν ταΐς πόλε- 
σιν, άλλά και τά τοΰ πανσόφου Θεοΰ έν ταΐς δά- 
σεσι, τοΐς ποταμοΐς, τοΐς δρεσι, διότι καί δι αύτών 
ή ζωηρά φαντασία άναπτερουμένη ένοΰται μετά 
τοΰ δημιουργικού έκείνου πνεύματος τής φύσεως, 
καί έξαίρουσά σε είς θαυμασμόν, σέ κινεί νά έπι- 
φωνής μετά τοϋ ψαλμωδοϋ, «ώς έμ-εγαλύνθη τά 
έργα σου Κύριε, πάντα έν σοφία έποίησας!»

Δύο είσίν αί πρδς τδν Κέρκην άγουσαι άτραποί, 
άμφότεραι δύσβατοι λίαν καί έπικίνδυνοι, ή μία 
έκ τοΰ Μαραθοκάμπου, ή δ’ άλλη έκ τοϋ πρδς 
βο^άν κειμένου Καλαμβακτασίου, μικροϋ πολι- 
σματίου, ολίγον τής θαλάσσης άπέχοντος καί πρός 
τήν Χίον άποβλέποντος, άλλ άμφότεραι είσί τής 
φύσεως έργα καταπληκτικά, σκαφθεΐσαι είς βάθος 
μέγα ύπδ τών συνήθως γινομένων ραγδαιοτάτων 
ύετών καί όμοιαι μάλλον χαράδραις, τήν φρίκην 
έμποιούσαις' έν αύ’αΐς κατά άποστήματα άπαντα 
τις κεκομμένους άκαταλογίστους όγκους βράχων, 
έτοιμους νά κυλήσωσιν ύπδ τής βίας τών κατα- 
φερομένων ύδάτων ή ύπδ άσθενοΰς καί άσημάν- 
του σεισμοϋ νά όρμήσωσιν παταγωδώς είς τήν 
θάλασσαν πάν τδ προστυχδν συμπαρασύροντες.
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Εκτδς δέ τούτων τών έπί τδ όρος άγουσών ατρα
πών είσί καί έτεραι δεικνυόμενα·. ύπδ τών ποι
μένων, άνακαλυψάντων αύτάς έν τή ποιμενική αύ
τών περιπλανήσει. Αλλ’ ή ήττον δύσβατος έστίν 
ή άπδ τοϋ Μαραθοκάμπου, πόλεως μικράς πρδς 
νότον κειμένης καί χιλίας άριθμούσης οικίας, και 
ταύτην κάγώ διήνυσα είς τήν άνάβασίν μου.

Κατελίπομεν τήν κωμόπολιν ταύτην καί επό
μενοι τώ οδηγώ είσήλθομεν είς στενωπόν τραχυ- 
τάτην, διαφόρους έχουσαν λοξοδρομίας, άλλά μίαν 
κα'ι μόνην διεύθυνσιν και κλίσιν, πρδς τά άνω. 
Οί κόποι δ’ ήμών, βαινόντων έπί τοιαύτης πετρώ 
δους καί ξηράς στενωπού, έμετριάζοντο ύπδ τών 
τερπνών καί άστείων ήμών οδοιπορικών ομιλιών, 
διότι ή συνοδία μου συνέκειτο ύπδ οκτώ φίλων 
συμφωνησάντων πρδς τοΰτο καί επτά χωρικών, 
τών μέν ώς οδηγών χρησιμευόντων τών δέ κομι- 
ζόντων τά πρδς τροφήν καί άνάπαυσιν επιτήδεια. 
Είχομεν προετοιμάσει άπδ τής προλαβούσης δύο 
καλά καί εκλεκτά έρ:φια, έκομίζετο δέ καί οίνος 
άνθοσμίας καί Θήρα άνταξία καί Αουκουλίω τρα
πέζι) καί τ’ άλλα άφθονα. Ητο, δέ ή τής οδοιπο
ρίας ή.εέρα ή δεκάτη καί πέμπτη τοΰ Ιουλίου,γλυ
κύς δ’ ούρανδς, ώς είναι πάντοτε τής Ιωνίας καί 
ζεφυρϊτις αύρα άρωματώδης έπέχεεν εϊς τά πρόσ
ωπα ήμών τήν εύθυμίαν καί άγαλλίασιν. II εύ- 
θυμία δ’ ήμών αύτη ηύξησε μάλλον, οτε μετά 
ήμισίας ώρας δδδν είσήλθομεν είς δάσος άραιόφυ- 
τον νέων πιτυών, ών τδ ψιθύρισμα κατά τδν 
βουκολικόν ποιητήν, τδ προερχόμενου έκ τής έπι- 
πνεούσης έπί τών φύλλων αύρας καί τδ έξ αύτών 
έκπεμπόμενον άρωμα νέαν ήμϊν έδιδε ζωήν καί 
είς χρόνου; νεότητος άνήγεν εύδαίμονας.*Ασματα, 
φωναί, άλλαλαγμοί ζωηροί καί συνεχείς ήκούοντο 
μέχρις ού διήλθομεν τδ δάσος τοΰτο, δάσος θαυ
μαστόν άλλοτε, ώς μαοτυρεϊται έκ τών άπειρων 
κορμών δένδρων άποκοπέντων ύπδ τοΰ πελέκεως 
τοΰ ξυλοκόπου πρδς χρείαν τών κατοίκων τής 
μικράς ταύτης πόλεως. Ηδη δενδρύλια δλως νέα 
άνεφύησαν, σποράδην δέ ίστανται έτι κορμοί κε- 
καυμένοι καί κβκομμένοε μαρτυοούντες καί ύπο- 
δηλοΰντες, δτι ή αύτή τύχη περιμένει καί τήν νέαν 
ταύτην γενεάν τών φυτών. Μετ ού πολύ έφθά- 
σαμεν είς έκκλησίδιον καθιερωμένου τω Εύαγγε- 
λιβττ, καί έπιστηθίςο τοΰ Σωτήρος μαθητή, άλλ 
έαπεύσαμεν, δπως ίδωμεν έκεϊ έγγύς, ύπεράνω 
ΰψώματό; τίνος «οχυρωμένου έκ τμημάτων βρά
χων, άβυσσον ύπερμεγέθη, ής τδ βτόμιον 1 3 πε
ρίπου μέτρων περιφερείας, ομοιάζει πρδς φρέαρ.

Καί τοι δέ τά πλάγια τής αβύσσου φαίνονται ώ«εί 
ύπδ ψαλίδος κεκομμένα, ούδεμία δμως ύφίσταται 
άμφιβολϊα. δτι εΐνε έργον παράδοξον τής φύσεως, 
ήτις καί διά τών τοιούτων εκπλήσσει καί διεγεί
ρει τδν θαυμασμόν καί τδν φόβον τοΰ άσθενεστέ- 
ρου καί ίσχυροτέρου της δημιουργήματος, τοΰ άν
θρώπου. Η άβυσσος αύτη φέρει τδ δνομα τοΰ Πα
ναρέτου, κατοίκου τίνος τοΰ ορεινού χωρίου τοΰ 
Πλατάνου. Διατί δ’έκλήθη τώ όνόματι έκείνου, 
τοιοΰτον τι λέγει ή ζώσα τών.κατοίκων παράδο- 
σις, ήν καί έξιστοροΰμεν πρίν ή λεπτομερώς πε- 
ριγράψωμεν αύτήν.. Πρδ έκανονταετίας ό περίερ
γος καί ατρόμητος ούτος κάτοικος τοΰ Πλατάνου 
άπεπειράθη μετά τινων φίλων του νά έξετάση τδ 
μυστυριώδες βάθος τής άβύσσου ταύτης, καί έπί 
τώ σκοπώ τούτςο εδέθη διά σχοινιού μακρού καί 
δυνατού καί κατήρχέτο κατά μικρόν φέρων είς 
τάς χεϊράς του καί δάδας πρδς φωτισμόν. Μετά 
τινας δέ στιγμάς σκοτοδινίασις όλεθρία κατασ- 
χοΰσα αύτδν αίφνιδίως, ήνάγκασεν αύτδν νά συλ- 
λάβη τδ σχοινίον διά τών χειρών του, χωρίς δ
μως νά σκεφθή δτι ώφειλε νά ρίψη τάς δάδας. 
Μετ ού πολύ οί σύντροφοί του ήκουσαν έκ τού 
ύψους ς-εναγμδν έπιθανάτιον, καί αίφνης, άποσύ- 
ραντες τήν χορδήν, άνεγνφρισαν πάραυτα τήν αι
τίαν τήν προξενήσασαν τδν θάνατον τού άτυχοΰς 
Παναρέτου’ ό δυστυχής ούτος έκαυσε διά τών ιδίων 
αύτοΰ χειρών τδ κρατούν αύτδν σχοινίον, γενόμε- 
νος θύμα τής μεγάλης αύτού περιεργείας. Επέ
τυχε δέ νά άφίσσ) τδ όνομά του είς τδ καταπιδν 
τδ σώμα του βάραθρον, ασθενές τεκμήριου παρη
γοριάς τοΐς συγγενέσι καί φίλοις αύτού !

Εί'πομεν, δτι τδ στόμιον τού βαράθρου τούτου 
τού Παναρέτου, έχει 13 μέτρων περιφέρειαν, άλλά 
τδ βάθος αύτού είναι άπειρον καί ακαταλόγιστου. 
Τδ βλέμμα άποπειρώμενον νά είσδύση είς αύτδ 
καταθορυβοΰται και τρομάζει, ό δέ δειλός παρα
τηρητής άποσύρεται μακράν άμέσως, ώς ό οδοι
πόρος έκεϊνος, οστις όδεύων άπαντήσει αίφνης ύπδ 
τούς πόδας αύτοΰ τρομερόν όφιν. Εις τδ χαϊνον δ 
έκεΐνο βάραθρον, τδ όποιον ούδένα έχει φραγμόν, 
ούδεμίαν άσφαλή καί βεβαίαν ύποστήριξιν, αι
σθάνεται τις τδ δυσπερίγραπτον έκεΐνο είδος τής 
σκοτοδινιάσεως, δπερ οί περιηγηταί διηγούνται 
ήμϊν δτι πάσχουσι καθορώντες τδν καταρράκτην 
τοϋ Νιαγάρα, ή διαβαίνοντες τδν ποταμόν αύτδν 
καί έκ τής υψηλής αύτοΰ γέφυρας κατοπτεύοντες 
τδ σφοδρόν αύτοΰ ρεύμα. ‘Ρίπτων τις πέτρας ογ
κώδεις έπί τού βαράθρου έκείνου ακούει αύτάς 

κοπέραστα, άπέχουσαν δέκα λεπτά τής ώρας. Αλλ’ 
δπως φθάσωμεν έκεϊσε ύπεμείναμεν τοσαύτας δυ
σκολίας, δσας δέν ύπέστημεν καθ’ δλην τήν δια- 
νυθεΐσαν άπδ Μαραθοκάμπου οδόν. Ητο άνάγκη 
νά παραπορευώμεθα πρδς τά άριστερά τών οχθών 
τού αύτού χειμάρρου άκολουθούντες στενωπόν στε- 
νοτάτην έν ταΐς πλευραΐς τού ορούς. Η στενωπός 
αύτη έ<—ί. κατά τοσοΰτον έστενευμένη, ή δέ προε- 
ξελαυνομένη φάραγξ τοσούτω β αθεΐα καί κρημνώ
δης, ώστε έδωκαν τή διαβάσει ταύτη τδ επώνυ
μου 8 φέρει. Οτε ό άνεμος φυσά σφοδρός καί δυ
νατός, αδύνατόν έστι νά ριψοκινδυνεύσης έκεϊ ατι
μωρητί’ βεβαίως ήθελες ύποστή τδν κίνδυνον σχε
δόν τδν άναπόφευκτον, νά παρασυρθής είς τούς 
κρημνούς.

Είς τήν εσχατιάν τής επικινδύνου ταύτης οδού, 
άνέβημεν κλίμακα έκ 22 βαθμιδών, καί εύρέθη- 
μεν έπί τού βηλοΰ σπηλαίου εχοντος πλάτος 8 
μέτρων, ύψος δέ πρώτον μέν 10, εϊτα 30. Εν τή 
είσόδςο ύπάρχει ναΐσκος καθιερωμένος τή κακοπε- 
ράστςο Παναγία’ εϊτα κατελθόντες τριάκοντα βή
ματα, παρετηρήσαμεν έν τώ βάθει τού σπηλαίου 
δεξαμενήν τεχνικήν, έν ή συνάγεται τδ ύδωρ, δπερ 
πίπτει κατά σταγόνας έκ τών πλαγίων τού βρά
χου. Απειράριθμοι σταλακτϊται ήρτηνται έν είδε·, 
στεφάνων ή άνθέων πανταχόθεν, σχηματισθέντες 
διά μικρών ρανίδων άπολελιθωμενων, αίτινες απ 
αίώνος εϊς αιώνα πίπτουσιν άεί άπδ τού ύψους 
τών θόλων. Απδ τής Παναγίας τής Κακοπεράστου 
έπανήλθομεν πάλιν είς τήν τοΰ Χατζή-Μανώλη 
καί διηυθύνθημεν πρδς δυσμάς. Εντεύθεν άρχέται 
κυρίως ή άνάβασις άποβαίνουσα έπί μάλλον και 
μάλλον έπίμοχθος. Διηνύσαμεν δίωρον πλήρη τα
λαιπωριών καί μόχθων πορείαν ύπερπηδώντες η 
άνα^ιχώμενοι έπί τών πλευρών γεμόντων απδ 
άκρας βράχων κινουμένων είς τήν δύναμιν τών 
χειρών μας, αύλακωθέντων άπδ τάς φάραγγας 
καί κατεσχισμένων διά χιλίων σχισμάδων. Εν 
τούτοις μετά δίωρον τέλος ταλαίπωρου άνάβασίν 
ήγγίσαμεν, έχοντες τάς χεΐρπς έκδεδαρμένας και 
τά ενδύματα κατεσχισμενα, είς τδ τοσοΰτον έπι- 
θυμητδν όροπέδιον τής σειράς ταύτης.

Φθάσαντες έκεϊσε, άπελείπετο ήμϊν νά άναβω- 
μεν τήν ύψηλοτέραν κορυφήν, πορευόμενοι κατά 
μήκος ράχεως, ήτις προχωρεί ύψόυμένη πάντοτε 
άπδ τού Βορειανατολικού πρδς τδ Νοτιοδυτικόν 
τού δρίζοντος καί σχηματίζουσα ώς διαφόρους 
βαθμίδας γιγαντιαίας μέχρις έκείνης, ήτις υπέρ 
κεΐται πασών καί ήτις φθάνει εϊς ύψος 1570μέ-

χυλιομένας καί άναπηδώσας έπ’ άπειρον κατά μή
κος τών πλαγίων τού βράχου, τδ δέ ούς εκπλήτ
τεται έπί μακρδν προσβαλλόμενον έκ τοΰ θορύβου 
τούτου τού ύποδεικνύοντος τρομερόν τι βάθος. 
Οί κάτοικοι άξιοΰσιν, ότι τδ παράδοξον τούτο 
φρέαρ συγκοινωνεί τή θαλάσση έξ ής άπέχει μίαν 
λεύγαν, καί ότι, ταραττομένη; αύτής, υπόκωφος 
τις μυκηθμός ανέρχεται άπδ τοΰ βάθους τούτου 
ώς ό τών κυμάτων τών κυλιομένων κατά τών 

βράχων.
Καταλιπόντες τό δυστυχές, άλλ ένδοξον μνή

μα τοϋ Παναρέτου κατηυθύνθημεν είς έκκλησίδιον 

καθιερωθέν τή Παρθένιρ, καί φέρον τδ δνομα Πα
ναγία τού Χατζή-Μανώλη,ώς ίδρυθένπαρ’ ομωνύ

μου προσκυνητού τής Ιερουσαλήμ, τής Αγίας έκεί
νης γής, ίν έπάτησαν οί πόδες τοϋ Σωτήρος, καί 
ήτις τοσαύτας ίεράς κατέχει αναμνήσεις. Τδ έκ
κλησίδιον τούτο απέχει όλίγας στιγμάς άπό τού 
βαράθρου, γραΐα δέ τις μετά παιδδς κατοικούντες 
είς μικρόν κελλίον συνεχόμενον τώ ναΐδίρ έχουσι 
τδ ίερδν καθήκον νά διατηρώσι τήν κανδύλαν 
τής Παναγίας καί φροντίζωσι περί τής καθαριό- 
τητος αύτοΰ. ό ναΐσκος ούτος έκτισμένος έπί τών 
οχθών χειμάρρου τινδς, έχει θέσιν καταλληλοτά- 
την πρδς μελέτην καί προσευχήν’ μακράν τών άν
θρώπων καί τών βιωτικών μεριμνών, μακράν τής 
τύρβης καί τών παθών, καθίσταται έξαίρετον έν- 
διαίτημα παντός κορεσθέντος ύπδ τών ήδονών 
τοϋ κόσμου καί έπιποθούντος τήν ησυχίαν καί μο- 
ναξίαν. Πλάτανοι ώραϊοι καί μεγαλοπρεπείς, άνα- 
δενδράδες έκ κλημάτων, καί παχεϊς κισσοί κομ- 
βώδεις, έπικοσμούντες μεγάλα τμήματα βράχων, 
ό διηνεκής φλοίσβος χειμάρρου ρέοντος ήρέμα εις 
τους πρόποδας τού έκκλησιδίου, τδ αρμονικόν ψι
θύρισμα τό διαφεύγον έκ κοιλάδος πιτυών ύπό άνέ- 
μου ταραττομένων, τό πάν τέλος συντείνει εις τδ 
κατας-ήσαι τδ μέρος τούτο γραφικόν, θρησκευτι
κόν καί παθητικόν. Είναι ερημητήριου, οιον δΰνα- 
ταί τις νά ένειροπολήση έν στιγμαϊς λύπης καί 
άθυμίας, οπότε άπαυδήσας τών άνθρώπων καί τών 
άδικιών αύτών, ήθελε ποθήσει άσυλον χρησιμεύσον 
αύτώ είς σκέπην καί καταφυγήν έκ τώνσυκοφαντιών, 
καί δπου μόνος ό περί Θεού στοχασμός δύναται 
νά άποτρέπη τήν ψυχήν άπδ τών μεριμνών τής 
παρούσας ζωής, βυθίζων αύτήν εις τήν συνεχή καί 
ειρηνικήν τού νοδς μελέτην.

Παραιτήσαντες, ήν άνωτέρω έδέησε νά περιγρά- 
ψωμεν θελκτικήν τοποθεσίαν τής Παναγίας Χα
τζή-Μανώλη, έπορεύθημεν είς τήν λεγομένην Κα-
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τρων. Εκεϊ πάσα βλάστησις εκλείπει καί μόνον 
αρωματικά τινα καί άκανθώδη φυλλώματα κα
τέχωσαν τάς ρίζας των έν μέσω τών βράχων, κα
λυπτόμενων κατά διάστημα έξ ώχρας χλωρότα
τος. Επί τοϋ άπογειοτάτου άκρου τής ράχεως 
ταύτας οι Σάμιοι κατά τδν τελευταϊον τάς άνε- 
ξαοτησίας πόλεμον κατεσκεύασαν μικράν τινα θέ' 
σιν χρησιμεύουσαν ώς σκοπιάν, έξ ής ήδύναν- 
το νά έπιδείξωσ: μακρόθεν διά τοϋ πυρδς τών θά
μνων, τήν προσέγγισιν τοϋ έχθροΰ. Η οικοδομά 
αυτή γενομένα έσπευσμένως, ήμικρημνισμένη δέ 
τά νϋν, μοί έπέτρεψε καταφυγήν έπ’ δλίγον κατά 

τάς σφοδρότατος τοϋ άνέμου, πνέοντος τότε, καί 
άπειλοΰντος νά μέ μεταφέρη τοϋ μά θεαθάναι έν 
άνέσει τδν ασύγκριτου ορίζοντα άνελισσόμενον μα" 
γευτικώτατα ένώπιόν μου. Ποτέ θέαμα μεγα- 
λοπρεπέπτερον, ποτέ πανόραμα ευρύτερου καί 
ποικιλώτερον δέν παρεστάθη ύπδ τά βλέματά 
μου !

Εμεινα έπί χρόνον μακρδν ώσεί προσηλωθείς 
καί ώς κυριευθείς ύπδ θαυμασμού, πρίν ά συλλο- 
γισθώ, ϊνα σπουδάσω τδ άπειρον και θαυμάσιον 
τοΰτο είδος τοϋ άληθοϋς γεωγραφικού χάρτου, 
„ , , Μ » y <οστις ανεπτυσσετο ούτως επ άπειρον πέραν του 
όρους, έφ’ ού τάς κορυφής ήμην τοποθεταμένος. 
Ούρανδς καθαρός και διαφανής, πεφωτισμένος, ώς 
άν ύπδ ζωηρωτάτου αρκτικού άνέμου, ούδέν παρε
νέβαλλε πρόσκομμα είς τάν όρασίν μου, καί ό 
σπτήρ μου διηρεύνα εύχερώς τάς μάλλον μεμα- 
κρυσμένας αποστάσεις. Εκεϊθεν τώ ό'ντι άνεφαί- 
νετο ή θάλασσα τού Αιγαίου μετά τών πλειοτέ- 
ρων νήσων, αϊτινες τάν διασπείρουσιν άπδ τάς 
Ρόδου πρδς νότον, μέχρι τάς Λήμνου πρδς άρ
κτον. Βορειοδυτικές δέ το όρος Αθω άνορθοϊ τδν 
υπερμεγέθη όγκον του, φαινόμενου, ότι επισκιάζει 
μέρος τοϋ Αρχιπελάγους. Πρδς Ανατολάς τά διά

φορα όρη τής Ελάσσονος Ασίας, μέχρι τάς χιο- 
1 νώδους σειράς τού Ταύρου, βχεδιογραφοΰσιν 0ν 

σύμπλεγμα άπειρον πεδιάδων καί κοιλάδων, κόλ
πων και ακρωτηρίων. Παρατηρουμένων τών πραγ
μάτων άπδ τοσούτου ύψους, αί άποστάσεις εξα
λείφονται, αί νήσοι προσεγγίζουσι καί φαίνονται 
ώσεί τάν χεΐρα δρεγόμεναι άλλήλαις ! Αί Κυκλά
δες φαίνονται ήνωμέναι ταϊς Σποράδαις, ή Ευρω
παϊκά καί Ασιατικά Ελλάς άντασπάζονται άμο·.- 
βαίως, καί ό θεατής έναγκαλίζεται δι’ ένδς βλέμ
ματος τούς δύο τούτους κόσμους, ούς ή ιστορία 
και η ποίησις κατώκισαν ύπδ τοσούτων άναμνή- 
σεων, καί ούς ή φύσις έτι καί νΰν «σπάζεται έρω- 

τικώς ! Τοσοϋτόν έστι ώραΐον τδ φωτίζον αΰτόδς 
φώς καί θαυμάσιος ό κόσμων αύτούς ουρανός !

Διακρίνων τις έκ τάς κορυφάς τού άερίου, ού
τως είπεϊν, δροπεδίου τούτου γαίας τοσούτον με- 
μακουσμένας, κατανοεί δτι ή νήσος Σάμος ολό
κληρος δείκνυτ-»ι μετ’ έντελοΰς καθαρότατος καί 
ότι τδ δμμα δράττεται πάντων τών χαρακτή
ρων αύτάς, καί δίδει λόγον άκριβή καί πιστόν τάς 
φυσιογνωμίας, άν παρίστησι. Αί κοιλάδες, αί σει- 
ραί τών όρέων μετά τών διακλαδώσεων τών δια
φόρων, ό σχηματισμός τών παραλίων, αί κατοι- 
κούμεναι καί καλλιεργούμεναι άκραι αύτάς καί 
όσαι δ άνθρωπος καί ή καλλιέργεια δέν έπεσκέ- 
φθησαν, πάντα ταΰτα αποκαλύπτονται, ώς διά
φοροι λεπτομέρειαι μεγάλης τινδς εικόνος, άλλ’ 
είκόνος ζώσης καί έμψύχου, άν αύτά ή φύσις ίδίαις 
χερσίν έζωγράφησε, καί έφ’ ής β^ιψε τολμηρά 

καί μεγαλοπρεπή χαρακτηριστικά, ώς έπίσης 
γραμμάς κομψάς και περιγραφάς χαριέσσας.

Καθ ήν στιγμήν περιειργαζόμην τδ όρος τοϋ 
Προφήτου Ηλιού, κείμενον κατοιτέρω έκείνου έν ω 
ίστάμην κατά πρώτον, καί τδ όποιον καλείται Λι- 
βαδάκια, παρετηρησα άετδν, δστις ϊπτατο έχων 
άνατεταμένας τάς πτέρυγας άνωθεν τοϋ ιερού τοϋ 
καθιερωμένου τώ άγίω τούτω. Ούτος έφαίνετο ό 
άληθάς βασιλεύς τών όρέοιν τούτων’ τόσον ή πτή- 
σις αύτού ήρεμος καί τολμηρά ώσαύτως ! Εγώ δέ 
ηκολούθουν έπί μακρδν διά τών οφθαλμών μου 
τούς κύκλους, ούς περιέγραφεν εις τούς αιθέρας 
ζητών τάν λείαν του !

Κατερχόμενος καί αύθις τάς κορυφάς τών Αιβα- 
δακίων διήλθον διά μέσου νέφους έρποντος κατά 
μήκος τών πλευρών τού όρους καί τδ όποιον έξέ- 
λαβον κατά πρώτον ώς καπνόν. Τότε άνεμνήσθην 
τάς ώραίας ταύτης ρήσεως τής Γραφής τόσω άλη- 
θοΰς όσιο καί ποιητικής

t Σκορπίζων τα νέφη ώ; τέφραν ιι.
Κατά τον Guerin.

Μ I. ΒΡΑΤΣΑΣΟΣ'

ΤΟ ΕΜΦΥΤΟΝ ΤΗ3 TIMH3.

(Σννιχιια ΐ'δι φνΙΙάδ· 27.)
ΤΐΙΝ λύπην του έπηύξανε πρδς τούτοις η δυ

σκολία της εύρέσεως μάρτυρος’ δέν ήξευρε ποϋ 
ν άποτανθά, καί παρά τίνος νά ζητηση τοιαύ- 
την χάριν. Παρά τών συστρατιωτών του ; άλλά 
ποιος άξιωματικός τού τάγματος θά θέληση νά 
τοϋ προσφέρη τοιαύτην έκδούλευσιν ; Είναι άκόμη

προσέθηκεν αύτδς μέ έξαψιν μανίας, έάν πρέπει νά 
κτυπηθώ ή μέ σάς, κύριε, ή μέ τδν γενναιότερο·/ 
άξιωματικδν τού τάγματος, ή μέ όλου; υμάς, θέ
λετε ιδεϊ άν στερούμαι γενναιότητός’ άλλά μετά 
τοϋ ιππότου δε Μοντλούκ.... ’Εάν έξεύρετε 
ποιοι δεσμοί μέ συνδέουν μετ’ αυτού.» Ταΰτα 
είπών εχυσε χείμαό^ον δακρύων. .

0 υποδιοικητής όστις έως τότε ϊστατο απαθής, 
συνεκινήθη ζωηρώς βλέπων τήν κατάστασιν και 
τήν λύπην τοϋ εύγενοΰς τούτου νέου. Ητο γνως-δς 
έπί γενναιότητι καί έβλεπε καλώς ότι δέν ήτο 
ποσώς ό φόβος τοϋ θανάτου ή αιτία τής λύπης 
καί τών δακρύων’ έλαβεν δθεν τήν χεΐρα τοϋ Βερ
σέλ καί είπε’ « Κύριε Βερσέλ, ή θέσις σου μέ συ- 
νεκίνησεν, ήσύχασον, θέλο> προσπαθήσει νά εξομα
λύνω τήν δυσχερή ταύτην ΰπόθεσιν’ δέν δύναμαι 
όμως νά σοί έγγυηθώ περί τοΰ αποτελέσματος τών 
προσπαθειών μου. 0 ιππότης δέ Μοντλούκ είναι δ 
καλλίτερος τών άνθρώπων άλλ’ είς ο,τι άφοοά τήν 
τιμήν είναι άνθρωπος πολύ παράξενος’ ή ήλικία 
του μάλιστα τδν καθιστά πλέον απαιτητικόν έπί 
τοϋ λεπτού τούτου άντικειμένου. όσον γεροντό- 
τερος είμαι, λέγει, τόσον περισσότερον πρέπει νά 
μέ σέβωνται. Υπάγετε είς τήν οικίαν σας, κύριε 
Βερσέλ, άναπαυθήτε δλίγον, καί έγώ παρευθύς 
θέλω ’έλθει.» 0 υποδιοικητής δέν μένει ούτε ςιγ- 
μήν, ευρίσκει τδν διοικητήν, συγκαλεϊ τούς άξιω- 
ματικούς τοϋ τάγματος καί συγκροτείται σύμ- 
βούλιον. Μετά ζωηροτάτας δέ συζητήσεις άπεφα- 
σίσθη ότι, ό νέος Βερσέλ πρέπει νά δώση ίκανο- 
ποίησιν επίσημον είς τδν σεβάσμιον ιππότην δέ 
Μοντλούκ, καί νά τώ ζητηση "δημοσίως σ'/γχιίιρη- 
σιν διά τούς παραλόγους άστεϊσμούς τούς όπόίους 
έκαμε πρδς τδν γενναϊον άξιωματικόν. Προσεκά- 
λεσαν λοιπδν πρδς τούτο τδν ιππότην δε Μον
τλούκ. 0 διοικητής λαβών τδν λόγον έν δνό;Λ«τ· 
όλου τοΰ τάγματος έξέθεσεν είς τδν ίππότ-ην τήν 
νεότητα, τήν απειρίαν τοΰ Βερσέλ, τήν κατάστα- 
σιν τής μέθης εις τήν όποιαν οί συνάδελφοί του 
τδν έρριψαν, τήν μετάνοιαν τοϋ νέου τούτου, δςις 
υπόσχεται νά επανόρθωση τά σφάλματά του διά 
διαγωγής άμέμπτου’ τέλος πήν σκληρότητα τών 
όρων οϊτινες τώ έπροτάνθησαν, μονομαχία δηλ. 
καθ’[ήν είς τών δύω όόφειλε νά χαθή, δι’ ένα άτεϊ- 
σμδν, διά μίαν άφροσ·ΰνην τού νέου’ έτελείωσε δέ 
τδν λόγον παρακαλών έν δνόματι όλου τού τάγ
ματος τδν ιππότην δέ Μοντλούκ'νά δεχθή τήν συγ- 

ι γνώμην τοΰ Βερσέλ καί νά’μή άπαιπήση ίκανοποίη- 
| σιν τόσον σκληράν διά προσβολήν τόσον έλάφράν.

άγνωστος ό δέ ιππότης δέ Μοντλούκ απολαμ
βάνει τάς γενικής υπολήψεως.

Απεφάσισεν έν τούτοις νά υπάγη πρδς τδν υπο
διοικητήν τοϋ τάγματος’ * Είναι φρόνιμος άνθρω
πος, είπε καθ’ εαυτόν, ίσως μέ φωτίση διά τών 
συμβουλών του είς τάν δυσχερή μ.ου ταύτην υπό- 
θεσιν ». 0 υποδιοικητής τδν έδέχθη μετά ψυχρού 
καί συνες-αλμένου ύφους,ό δέ νέος Βερσέλ λαμβάνει 
παρευθύς τδν λόγον καί τώ λέγει’ « Είμαι κύριε 
3 δυστυχέστερος τών άνθρώπων’ ξένος ών είς τδ 
σώμα είς τδ δποϊον είσάλθον, έκαμα άρχήν γνωρι
μίας διά μιας άνοησίας, ήτις δύναται νά σάς δώση 

κακήν ιδέαν περί τοϋ χαρακτήρας μου χθές τδ 
έσπέρας παρεσύρθην έπί τοσούτον ώστε μετεχει- 
ρίσθην μετ’ άσυγγνώς-ου έλαφρότητος τδν άρχαιό- 
τερον άξιωματικδν τού τάγματος’ παρέλειψα ό,τι 
έχρεώστουν είς τάν ήλικίαν του, είς τάν αρετήν του, 
είς τάν ύπόληψιν την δποίαν παρ’ υμών άπολαμ- 
βάνει, αναγνωρίζω σήμερον όλα μου τά σφάλματα 
καί δίδω καί τάν τελευταίαν ρανίδα τοϋ αίματός 
μου πρδς έπανόρθωσίν των’» τότε διηγήθη την 
έπίσκεψιν τοϋ ιππότου δέ Μοντλούκ καί τήν κατά 
συνέπειαν μονομαχίαν, μετά δέ ταΰτα έπροσθεσε 
« Δέν έγνώριζον ποσώς τδν ιππότην δε Μοντλούκ, 
δέν ήξευρον οτι είναι ό άνθρωπος έκεΐνος τδν 
όποιον ώφειλον νά άγαπώ καί νά σέβωμαι, καί 
τώρα δτε τδν γνωρίζω πρέπει η νά τδν θυσιάσω 
η νά μέ φονεύση διά τής χειρός του. — Τί νά 
γίνη ; άπεκρίθη δ υποδιοικητής, προσεβάλετε τδν 
ιππότην δε Μοντλούκ, έκεΐνος ζητεί, άπαιτεΐ ίκα- 
νοποίησιν, δπερ είναι φυσικώτατον’ συγχωρή
σεις δέν τδν ικανοποιούν καί θά σάς βλάψουν κατά 
την γνώμην μου, διότι παρ’ ήμϊν αί συγγνώμαι 
δέν έπιτρέπονται εΐμι είς άνθρωπον όστις εδωκε 
δείγματα τής γενναιότητός του’ άλλως δέν σάς 
τδ κρύπτω, ή ύπόθεσις αύτη είναι πολύ επισφαλής, 
έάν άποποιηθήτε την μονομαχίαν, πρέπει νά άφή- 
σητε τδ τάγμα’ καί έάν φονεύσητε τδν ιππότην δε 
Μοντλούκ, τδν όποιον άγαπώμεν όλοι ώς πατέρα, 
πρέπει έπίσης νά άφήσητε τδ τάγμα. — Πώς! 
άνέκοαξεν ό νέος Βερσέλ, δέν έχετε άλλας συμ
βουλής νά μοί δώόήτε; ί! ουρανέ ! ήρχόμην είς 
Μέτζ μέ τάς γλυκυτέρας καί εύχαριοτοτέρας ελ
πίδας’ έστοχαζόμην ότι μίαν ήμέραν θά κατα
σταθώ αγαπητός παρά τών συναδέλφων μου, τ- 

σθανόμην κατ’ έμαυτδν ότι ήμην άξιος της ύπο
ληψεως καί τάς άγάπης των, καί δυστυχώς έκ τάς 
πρώτης ήμέρας έγκατελείφθην, διεγράφην. . . . 
Εάν άπαιτεΐται αίμα διά νά σάς ικανοποιήσω,
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0 γέρων Μοντλούκ ηχούσε τδν λόγον τούτον 
χωρίς νά ταραχθή καϊ άπεκρίθη μετά πολλής 
ησυχίας. « Εάν ήμην πλούσιος καϊ νέος ήδυνάμην 
νά τδν συγχωρήσω,κύριε διοικητά’ άλλ’ειμαι γέρων 
καϊ πτωχός καϊ κατά συνέπειαν εκτεθειμένος πε
ρισσότερον είς τάς περιφρονήσεις τών νέων, υπερή
φανων συγχρόνως διά τήν νεότητα καί περιουσίαν 
των. Ούδέν άλλο έχω διά νά υποστηρίξω τδ όνομά 
μου είμή τήν γενναιότητα καί τήν τιμήν θέλω 
λοιπδν μεταχειρισθή όλας μου τάς δυνάμεις διά 
νά διατηρήσω ο,τι ό Θεός δέν μοϊ άφήρεσε καϊ 
τού όποιου οί άνθρωποι ουδέποτε θά μέ στερήσωσι 
έν οσω ρανϊς αίματος ρέει είς τάς φλέβας μου. Η 
νεότης τού κυρίου δε Βερσέλ δέν δύναται νά τώ 
χρησιμεύση ώς δικαιολόγημα" έάν ήτο συνομήλικός 
μου δέν θά άπήτουν ποσώς παρ’ αυτού σέβας τδ 
όποιον δέν μοϊ ώφειλεν. 11 απειρία έχει ανάγκην 
μαθήματος' και τοΰτο τδ οποίον τοΰ δίδω θά τδν 
ώφελήστ, ίσως κατά τι έάν δέν πέση θύμα τής 
αφροσύνης του. Ως πρδς τήν μονομαχίαν τήν 
οποίαν τού προτείνω δμολογώ δτι οί όροι είναι 
ολίγον σκληροί’ άλλ’ ήδυνάμην νά τοΰ προτείνω 
έλαφροτέρους καί δικαιοτέρους; ούτοι είναι οί 
μόνοι καθ’ οδς τά δπλα είναι ίσα μεταξύ τών 
τρεμ.ουσών χειρών ένδς γέροντος καϊ τών Ρωμα
λέων νέου ανθρώπου. Αλλως τε περί τίνος πρόκει
ται, κύριε διοικητά, περί τοΰ θανάτου τοΰ κυ
ρίου δε Βερσέλ ή τού {δικού μου; Διά νά σώσω 
τήν τιμήν μου δέν ψηφώ διά τίποτε τήν ζωήν ένδς 
ανθρώπου ώς δέν ψηφώ καί τήν ίδικήν μου'λοιπδν, 
κύριοι, μή μέ βιάζετε πλέον νά δεχθώ τήν συγ
γνώμην τού κυρίου δε Βερσέλ, ή τιμή δέν τδ 
θέλει ποσώς, καί άπόψε ή τύχη θά άποφασίση, 
τίς έκ τών δύο μας μέλλει νά χ αθή. . . »

ό λόγος οϋτος προφερθεϊς μετά πολλής ζωηρό- 
τητος καϊ άνευ οΰδεμιάς κινήσεως ύποκρυπτούσης 
πάθος έκαμε τούς αξιωματικούς νά χάσωσι πα- 
σαν ελπίδα τοΰ νά φέρωσι τδν κύριόν δέ Μοντλούκ 
είς αισθήματα πραότερα. 0 υποδιοικητής κατα- 
βεβαρυμένος υπδ λύπης Υπήγεν είς άντάμωσιν τοΰ 
δυστυχούς Βερσέλ, δςτς τδν Επερίμενε μετά πολ
λής ταραχής, ίδών τδν Υποδιοικητήν δ Βερσέλ 
έμάντευσεν δτι δ γέρων έπέμενεν είς τήν ολεθρίαν 
άπόφασίν του. «Βλέπω, κύριε, δυςτυχώς, εΐπεν, δτι 
δέν υπάρχει ελπίς συμβιβασμού.— όχι άπεκρίθη 
δ υποδιοικητής, όχι νέε μου φίλε’ πρέπει νά έτοι- 
μασθής νά ίκανοποιήσης τδν ιππότην δε Μοντλούκ’ 
σέ λυπούμαι, διότι σοί τδ έπαναλαμβάνω, έάν τδν 
φονεύσης πρέπει νά άφήσης τδ τάγμα. — Θά τδ 

ίδωμεν τούτο άπεκρίθη ό Βερσέλ' άλλά σίς πα
ρακαλώ κύριε νά μέ άκούσητε. Εϊσθε τίμιος άνθρω
πος καί νομίζω δτι δύναμαι νά σας Εμπιστευθώ 
μυστικόν τι σπουδαιότατον, καθόσον δέν είναι καί 
ίδικόν μου. Η σύζυγος καί ή θυγάτηρ τού ιππότου 
δέ Μοντλούκ κατοικούσιν είς Χαλών, δπου ζώσιν 
είς έντελή άφάνειαν υπδ τδ πλαστδν όνομα Κυ
ρία καί δεσποσύνη δε Βαρβίλ" άγαπώ υπερβολικά 
τήν νέαν Ερνεστίνην καί άνταγαπώμαι δπ’ αυτής. 
Η κυρία δε Μοντλούκ Επιδοκιμάζει τδν άμοιβαϊον 
έρωτά μας’ ή Ερνεστίνη, μετά τήν έποπεράτωσιν 
ταύτης τής έκστρατείας, καθ’ ήν ήλπιζον νά δρέ- 
ψω δάφνας τινάς, έμελλε νά λάβη τδ όνομά μου, 
τήν περιουσίαν μου καί νά μοϊ προσφέρη τήν χεΧ- 
ρά της. ό Κύριος δε Μοντλούκ άγνοεί τδν έρωτά 
μου και τά σχέδιά μου’ ούτε μέ γνωρίζει μάλιστα, 
καϊ, κατά παράδοξον πολύ ειμαρμένην,μέλλει ίσως 
άπόψε νά θυσιάση άνθρωπον οστις δέν έζη είμή 
διότι είχε τήν έλπίδα νά τώ δώση τδ γλυκύ όνο
μα τού πατρός. ιδού, κύριε, ιδού τί καθιστεί τήν 
θέσιν μου τόσον σκληράν, ιδού ποία είναι ή αιτία 
τής ταραχής μου καϊ τών δακρύων μου, τά οποία 
μέ είδατε χύνοντα. Εάν ή τύχη θελήση τδν θάνα
τόν μ.ου, ποία ή άπελπισία τής Ερνεστίνης ; τί θά 
υποθέση περί τού έραστού της, φονευθέντος έν μο
νομαχία παρά τού πατρός της ; Σάς παρακαλώ 
θερμώς, Κύριε, νά λάβητε τήν καλοσύνην νά τής 
γράψητε ευθύς άμα παύσω τού ζήν’ περιγράψετέ 
της τάς λεπτομέρειας ταύτας τής καταστροφής, 
είκονίσατέ με προπάντων μάλλον δυστυχή παρά 
ένοχον’ έπί τέλους είπέτε της ότι ποτέ δέν έπαυ
σα νά τήν άγαπώ. » Είπών ταΰτα έσυρε έκ τ·ύ 
κόλπου του τήν διαθήκην διά τής οποίας άφινεν 
όλην του τήν περιουσίαν είς τήν κυρίαν καϊ δε
σποσύνην δε Μοντλούκ καϊ τήν ένεχείρισεν είς τδν 
υποδιοικητήν ώς ίεράν παρακαταθήκην, ό υπο
διοικητής συγκινηθεϊς έσφιγξεν έπί τής καρδίας του 
τδν Βερσέλ καϊ τού υπεσχέθη ότι θέλει Εκπληρώ
σει τάς τελευταίας του θελήσεις, δτε παρευθύς τδ 
ώρολόγιον έσήμανεν οκτώ, ώραν τής ολέθριας συ- 
νεντεύξεως. 0 Βερσέλ τήν άκούει άνευ ανησυχίας’ 
έπαναπαύεται είς τήν ύπόσχεσιν τοΰ υποδιοικητού’ 
ή Ερνεστίνη θά τά μάθη όλα. Η ιδέα ότι ό θάνα
τός του θά δώση είς τήν Ερνεστίνην όλα τά άγα- 
θά τά όποια ή τύχη τήν έστέρησεν’ ή ιδέα ότι τήν 
πλουτεΐ θνήσκων ώς ήθελε τήν πλουτίσει ζών, τδν 
ένέπλησεν εΰχαριστήσεως.

Παρευθύς έφθασε μετά τού νέου του φίλου είς 
τδν τόπον τής συνετεύξεως’ όλοι οί αξιωματικοί

γνίδιον έφεραν Επιστολήν πρδς τδν ιππότην- δε 
Μοντλούκ. Ουτος έάέιψε τούς οφθαλμούς του έπϊ 
τής Επιγραφής καϊ ζωηρά συγκίνησή Εζωγράφίσθη 
έπί τού προσώπου του' ήτον δέ γράψιμον τής συ
ζύγου του’ έζήτησε παρά τού Κυρίου Βερσέλ τήν 
άδειαν νά άναγνώση τήν τόσον προσφιλή του Επι
στολήν. Μετά τήν άνάγνωσιν έπλησίασε πάλιν πρδς 
τδν Βερσέλ καϊ ρίψας επ’ αυτού όμμα αυστηρόν : 
« Εμπρός Κύριε Βερσέλ τώ είπεν, άς άρχίσωμεν, 
Εκ νέου. »

ό μάρτυς τού Κυρίου δέ Μοντλούκ λαμβάνει 
έκ νέου τούς κύβους καϊ τούς κινεί έπϊ πολύ, τούς 
ρίπτει έπϊ τής άμμου καϊ ιδού παρουσιάζουσιν είς 
τούς θεατάς τδν αριθμόν επτά. Νέα άνησυχία δι’ 
όλους τούς άξιωματικούς, πολλοί Επεθύμουν νά 
διακόψωσι τδν μικρόν τούτον άγώνα τδν τόσον 
Επίπονον καϊ ό όποιος τούς έκαμε νά δοκιμάσουν 
τόσον σκληράς θλίψεις, άλλά δέν ήτο πλέον και
ρός. 0 Μάρτυς τού Βερσέλ λαμβάνει είς τήν σει
ράν του τούς κύβους καϊ ιδού Εξάγεται δ αριθμός 
Εννέα’ είς τήν θέαν τούτου βαθεΐα σιωπή έκυρίευ- 
σεν δλων τάς ψυχάς. ό Μάρτυς τού Βερσέλ τώ 
Εγχειρίζει πιστόλιον γεμισμένου καϊ δ ιππότης δέ 
Μοντλούκ πλησιάσας τδν αντίπαλόν του, τώ είπε 
ψυχρώς, «Κύριε Βερσέλ, κάμετε χρήσιν τών δικαι
ωμάτων σας.» Μάλιτα, άνέκραξεν ό Βερσέλ, ρί
ψας τδ πιστόλιον του υπεράνω τού προτειχίσμα- 
τος, μάλιστα, Κύριε δέ Μοντλούκ, θέλω κάμει 
χρήσιν αύτού. Ελθετε, Κύριοι, έλθετε σείς οίτινες 
εϊσθε μάρτυρες τοΰ άκουσίου χλευασμού τδν όποιον 
έκαμα πρδς τδν σεβάσμιον τούτον άνθρωπον είς 
στιγμήν καθ’ ήν είχα σχεδόν χάσει πάσαν χρήσιν 
τού λογικού μ.ου" έστέ Επίσης μάρτυρες τής Επισή
μου ταύτης ίζανοποιήσεως τήν δποίαν ή δικαιο
σύνη, ή τιμή, καϊ ολα τά αισθήματα τής καθαράς 
καρδίας μου μέ βιάζουν νά δώσω. Κύριε δέ Μον
τλούκ, εΐπεν, αποτεινόμενος πρδς τδν γέροντα, ή 

’ νίκη τήν δποίαν οφείλω είς τάν τύχην, μοϊ δίδει 
• τδ δικαίωμα νά σάς δμολογήσω δλαμου τά σφάλ

ματα’ τά δμολογώ λοιπόν δημοσία, καϊ σάς πα- 
ρακαλώ νά μοϊ τά συγχωρήσετε.»

0 γέρων άξιωματικδς δέν ήδυνήθη ν’ άνθϊξη 
είς τόσην γενναιότητα’ συγκινήσεως δάκρυ έρρεεν 
είς τά βλέφαρά του’ δ δέ Βερσέλ μετά παραφοράς 
άπεριγράπτου εόρίφθη είς τάς άγκάλας του, κρά- 
ζων «ώ πάτερ μου !» Τήν άναφώνησιν ταύτην 
διεδέχθη πρδς στιγμήν σιωπή' μετά ταΰτα δ έ- 
πρόσθεσε μ’ έκφρασιν ζωηροτάτου καϊ Εμπαθέ
στατου αισθήματος. «Ναι θά μοϊ συγχωρήσετε

τοΰ τάγματος ήσαν συνηθροισμένοι Εκεί καϊ προ- ■ 
σεπάθουν ματαίως νά κατεπείσωσι τδν ιππότην 
δε Μοντλούκ’ είς όλα δε τά δικαιολογήματα τών 
συναδέλφων του δ γέρων στρατιωτικός μίαν μόνην ι 
άπάντησιν άντέταττεν « η τιμή τδ άπαιτεί ».

Είς τήν θέαν τοΰ Βερσέλ βαθεΐα σιωπή έπεκρά- 
τησε μεταξύ τών μαρτύρων, όλων τά δμματα 
εστράφησαν πρδς τόν νέον τούτον, τού οποίου ή 
φυσιογνωμία πλήρης γλυκύτητος καϊ εύγενείας 
άνήγγελλεν ώραίαν ψυχήν, τδ δέ στερεόν βάδισμά 
του καοδίαν άνεπίδεκτον φόβου, ό Βερσέλ προχω- 
οεϊ πρδς τον ιππότην δε Μοντλούκ καϊ τώ λέγει 
μειίιών: «Κύριε ίππότα, ιδού πρώτη φορά καθ 
ήν παίζω παιγνιδιού τυχηρδν. — Τούτο ίσως σάς 
δυσαρεστεϊ, άπεκρίθη, ψυχρώς δ ιππότης, διότι 
παίζεται μέγα παιγνιδιού. »

Οί δύο μάρτυρες γεμίζουσι τά πκ-όλια’ δ μάρ
τυς τού ιππότου δε Μοντλούκ κρατεί τδ κιβώτιου 
ένθα ήσαν κεκλεισμένοι οί κύβοι’ οφείλει έκαστος 
νά σύρη είς τήν τύχην, καϊ δστις έκ τών δύω μα
ραμένων λάβει άριθμδν μεγαλήτερον δικαιούται 

νά πυροβολήση κατά τοΰ αντιπάλου του.
Ηδη δ μάρτυς τού ιππότου κινεί τήν δλεθρίαν 

κάλπην, τήν κινεί έπϊ πολύ πριν ή δώση είς τούς 
κύβους τήν Ελευθερίαν των’ άλλ Επϊ τέλους τούς 
άφίνε.ι νά έξέλθωσι καϊ νά κυλίσωσι κατά γης. 
Οί δύο μάρτυρες, καϊ όλοι οί άξιωματικοϊ ετρεξαν 
αμέσως διά νά ίδωσι τδν άριθμδν τού ιππότου δε 
Μοντλούκ, ήτο δέ ό άριθμ.δς δέκα’ όλοι εκυτά- 
χθησαν μετ’ αισθήματος βαθείας λύπης, όλων δέ 
τά δμματα Εστράφησαν μετά ταΰτα προς τον νεον 
Βερσέλ, οστις δέν έφαίνετο ποσώς τεταραγμένος, 
άν καϊ ήτο δύω πρδς δέκα, ότι έμελλε νά άπο- 
θάνη.

0 Υποδιοικητής, μάρτυς τού Βερσέλ, λαμβάνει 
καϊ αυτός μετά τρεμούσης χειρος τήν κάλπην καϊ 
τούς κύβους τούς κινεί μετά κινήσεως σχεδόν σπα
σμωδικής’ οί κύβοι εξέρχονται παρευθύς έκ τής 
φυλακής των, τούς παρατηρούν μετ’ άνησυχίαζ 
καϊ μόλις άναπνέουν’ δ Βερσέλ έλαβεν επίσης τδν 
άριθμδν δέκα. Επρεπε ν’ άρχίσουν πάλιν καϊ νά 

• παρακαλέσωσιν έκ νέου τήν τύχην ήτις Εφαίνετο 
διστάζουσα νά άποφασίση έπϊ τής τύχης δύω δντων 
Εξίσου άγαπητών, ό μέν διά τδ γήρας καϊ τάς άρε- 
τάς του, δ δέ άλλος διά τήν νεότητα, τάς χάρε— 
τας,τήν ώραιότητά του καϊ τάς έλπίδας τάς όποιας 
παρεϊχεν.

Τήν στιγμήν καθ’ ήν δ πρώτος μάρτυς έπανέ- 
λαβε τούς κύβους, διά νά άρχίση τδ τρομερόν παι-
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νά σάς δώσω τδ προσφιλές καί ιερόν τοΰτο όνομα. 
Αγνοείτε,Κύριε δέ Μοντλούκ,ποίοι δεσμοί μέ συν
δέουν μέ σάς, καί ούτοι δέν δύνανται νά κατατρα- 
φώσιν ειμή μετά τής ζωής μου. Είς Χαλών έχετε 
θυγατέρα ... Α ! μή έρυθριάτε ! έξεναντίας μεθ’ 
υπερηφάνειας πρέπει ν’ ακούετε προφερόμενον τ’ 
όνομα τής Ερνεστίνης’ ούδείς δύναται νά σεμνύ- 
νεται περισσότερον ύμών διά τδν τίτλον τοΰ συ
ζύγου καί πατρός. Ας συγχωρηθή λοιπδν είς τδν 
τρυφερώτερον έρωτα νά έπανορθώση τάς καταδρο- 
μάς τής τύχης ώς πρδς τήν φιλτάτην Ερνεστίνην. 
Τήν αγαπώ’ άγαπώμεθα έξίσου' στεφανώσετε τήν 
άμ.οιβαίαν μας ταύτην κλίσιν. Είμαι ελεύθερος’ δύ
ναμαι νά διαθέσω τήν περιουσίαν μου διά νά τήν 
προσφέρω είς τήν ωραιότητα καί αρετήν δυ
στυχούσαν. »

Ολοι οί αξιωματικοί συνεκινήθησαν ζωηρώς έκ 
τής άπροσδοκήτου ταύτης σκηνής’ συνωθοΰνται 
πλησίον τοΰ γέροντος. Μοντλούκ, δστις διστάζει 
καί φαίνεται βαθέως σκεπτόμενος είς τήν πρότα- 
σιν τοΰ Βερσέλ, έπί τέλους ό γενναίος καί σεβά
σμιος αξιωματικός λαμβάνωντήν χεϊρα τοΰ Βερσέλ 
τώ λέγει: «Κύριε δέ Βερσέλ, ή διαγωγή σας εμ
φαίνει νέον ειλικρινή, άδολον γενναίον καί πλήρη 
τιμής. Τώρα εννοώ καλώς ποία ήτο ή θέσις 
σας, ό έρως σάς άπέτρεπε νά μέ στερήσητε 
τής ζωής, ή δέ γαλήνη μεθ’ ής ήλθετε είς τδν 
τόπον τής συνεντεύξεως μοί δεικνύει δτι εύγενώς 
έθυσιάζετε τήν ίδικήν σας. Μετανοώ διότι σάς 
έκαμα νά υποφέρετε, άλλ’ ή τιμή τδ άπήτει. Τώρα 
δέ δφείλω ν’ αναγνωρίσω τδ τόσον μεγαλείον τής 
ψυχής σας καί τήν εύαισθησίαν σας. Πρό τινων 
ήμερών ήτο αδύνατον νά σάς δώσω τήν χεϊρα τής 
θυγατρός μου’ ήμην πτωχός καί ή συγχώρησις 
αύτη τήν οποίαν τώρα σάς δίδω έξ δλης μου καρ
δίας ήθελε φανή ώς προερχόμενη ίσως έκ συμφέ
ροντος.’Αλλά, χάρις τώ ©εώ ή θέσις μου ήλλαξε. 
Τήν στιγμήν καθ’ ήν παρέδιδον τήν ζωήν μου καί 
τήν ίδικήν σας είς τήν διάκρισιν τής τύχης, μέ 
είδετε λαβόντα έπιστολήν,ταραχθέντα καί ώχριά- 
σαντα. II έπιστολή αυτή ήτο παρά τής γυναικός. 
μου, ήτις έφθασεν ένταΰθα μετά τής θυγατρός 
μου . 
σβύτερος αδελφός μου.

Αί προς άπείευθερασιν τής Άγιας 
Γής γ=νόυ.ζνα!. σταυροφορία'..

(Σννίχιια lie φνλλάδ. 2ΰ.)
ΑφΟΤ οί σταυροφόροι είσήλθον είς τήν Αντιόχειαν 

καί εόρτασαν τήν νίκην των, έμαθον μετ’ ού πολύ 
οτισ Κουρπαγάν έπι κεφαλής τρομερού καί πολυα
ρίθμου στρατού έρχεται κατ’ αύτών. Καί άληθώς 
μετά τρεις ημέρας ό φοβερός ούτος στρατό; έφάνη 
είς τάς πέριξ τής Αντιόχειας πεδιάδας, οί δέ 
σταυροφόροι, οΐτινες πρδ μικρού ήσαν οί πολιορ- 
κούντες, δέν εβράδυνον νά λάβωσι θέσιν πολιορ- 
κουμένων. Μετά τινας ατυχείς έςόδους, ήρχισαν 

Θεέ μου ' ή Ερνεστίνη ! . — Ο πρε- ί νά έννοώσι τήν θέσιν των, έντδς δέ τής πόλεως 
ι, έξηκολούθησεν δ Κ. δέ έκείνης ήρχιζον καί πάλιν νά δοκιμάζωσι τάς 

Μοντλούκ δστις ών κ,άτοχος μεγάλης περιουσίας, ι στερήσεις άς καί έκτδς αύτής ύπέστησαν πρδ όλί- 
μέ μετεχειρίσθη πάντοτε μέ μεγάλην αδιαφορίαν, 
άπέθανεν άνευ τέκνων, καί κατά συνέπειαν έγω 
είμαι ό μόνος κληρονόμος του. Η θυγάτηρ μου ρίσθησαν οί δυστυχείς στρατιώται τοΰ Χριστού 
λοιπδν είναι πλούσια, όθεν Κ. Βερσέλ, δέν διστά- δπως καταδαμάσωσι τήν έντδς τής Αντιοχείας

ζω νά σάς τήν δώσω. Αλλως ή Ερνεστίνη ποτέ 
δεν θά έγίνετο σύζυγός σας’ ούτω ή τιμ.ή τδ ά·- 
πήτει. Ας τρέξωμεν λοιπδν πλησίον τής συζύγου 
μου καί τής θυγατρός μου,άς σπεύσωμεν νά έναγ- 
καλισθώμεν ό,τι έχομεν προσφιλέστερο·/. “Είπών 
ταΰτα ό γέρων δέ Μοντλούκ έλαβεν έκ τοΰ βρα- 
χίονος τδν Βερσέλ, τδν οποίον άπεκάλεσεν υιόν 
του, καί οί δύο έτοεξαν είς συνάντησιν τής Κυρίας 
καί δεσποσύνης δε Μοντλούκ. Μετά τάς πρώτας 

εκφράσεις τής πατρικής τρυφερότατος, ό Μοντλούκ 
διηγήθη είς τήν σύζυγον καί θυγατέραν του τήν 
ιστορίαν τής μονομαχίας του μετά τοϋ Βερσέλ. Η 
διήγησις αύτη τάς έκαμε ν’άνατριχιάσουν’ ό δέ 

Βερσέλ περιέγραψεν δλας τάς συγκινήσεις τής ψυ
χής του, καί ή διήγη,σίς του τάς έκίνησεν είς 
δάκρυα.

Μετά τινα καιρδν τδ τάγμα τοΰ Βερσέλ άπε- 
στάλη είς Γερμανίαν, καί ό νέος ένεπλήσθη δό- 
ξης· δταν δέ ή έκστρατεία έτελείωσεν, ένυμφεύθη 
τήν νέαν Ερνεστίνην. II εύτυχία των διήρκεσεν 
δσον καί ή αρετή των, δηλαδή καθόλην των τήν 
ζωήν, καί ή γλυκύτερα ειρήνη έστόλιζε μέχρι 
τών τελευταίων των στιγμών έ'νωσιν ήτις έγέ
νετο, ούτως είπεΐν, είς τδ πεδίον τής μάχης.

(’Εκ τοϋ Γαλλικού·)

Κ. Μ.

γου. Είναι απίστευτα τά μέσα οσα, ώς άναφέρου- 
σιν οι χρονογράφοι τής έποχής έκείνης, μετεχει-

καταμαστίσασαν αύτούς πείναν. Αφού κατανά
λωσαν πάν δ,τι συνήθως καλοΰμεν φαγώσιμοι, 
ήρχισαν νά τρώγωσι καί τά μή τοιαϋτα, διότι 
μαλακύνοντες έν θερμώ ύδατι τά δέρματα τών 
ασπίδων των καί τών υποδημάτων των, έλάμβα- · 
νον αύτά άντί τροφής. Οθεν καί ήδη ή λειποτα- 
ξία έγένετο συνεχής, διότι καί αύτοί οί άνδρειό- 
τεροι, οί άπτοήτως άντιταττόμενοι είς τδν έχθρόν 
δυσκόλως ήδύναντο νά όποφέρωσι τήν πείναν. Η 
φήμη τών νέων τούτων δυστυχημάτων τών σταυ
ροφόρων διεδόθη απανταχού, ό δέΚόμης Βλοά, δςις 
έπανήρχετο είς τήν Εύρώπην, έξέθηκε τώ Αύτο- 
κοάτορι Αλεξίςο τήν οδυνηράν θέσιν τών έν Αντιό
χεια. 0 Αύτοκράτωρ ούτος είχε συναθροίσει ικα
νόν στρατόν καί ώδευε πρδς βοήθειαν τών σταυ
ροφόρων, άλλά προχωρήσας μέχρι Φιλομηλίου, 
καί φοβηθείς τάς πολεμικά; παρασκευάς τών μου
σουλμάνων, έπέστρεψεν είς Κωνσταντινούπολή, 
ακολουθούμενος ύπδ πάντων σχεδόν τών κατε- 
πτοημένων χριστιανών κατοίκων τών μερών εκεί
νων. Οί έν τώ στρατώ τού ’Αλεξίου ευρισκόμενοι 
Λατίνοι, μαθόντες τά δεινά τών ςαυροφόρ-εν, κα 
τελήφθησαν ύπδ τοσαύτης απελπισίας, ώςε εβλα- 
σφήμουν κατ’ αύτοΰ τοϋ Θεού, έπί πολ.λάς δ ημέ
ρα; ούδείς έκ τών Λατίνων ιερέων έπρόφερε τδ 
δνομα τοΰ Χριστού, πάσα δέ θρησκευτική τελετή 
είχε διακοπή.

Εν τούτοις ούδεμία σωτηρία έφαίνετο δυνατή είς 
τούς έν τή Αντιόχεια έγκεκλεισμένους. Η πείνα 
προδχώρει τρομερά ετι μάλλον, καί ή απελπισία 
έκορυφοϋτο. Ούδείς ήθελε τοΰ λοιπού νά πολε
μήσω, καί αύτδς δέ ό έρως τή; ζωή; είχε σβεσθή 
άπ’ αύτών. Τήν κατάστασιν ταύτην γινώσκων ό 
Κουρπαγάν περιέμενεν ύπερηφάνως τήν ώραν τής 
καταστροφής των, καί περί τούτου ούδεμίαν είχεν 
αμφιβολίαν. Αλλ’ ό.τι δέν ήδύνατο νά κατορθώση 
ή λογική, ό,τι αύτή ή φύσις αδυνατούσε νά πρά
ξη, τούτο έφερεν εί; πέρα; ή δεισιδαιμονία. Εν 
μέσω τοϋ άπηλπισμένου έκείνου πλήθους ήρχισαν 
ν άναφαίνωνται προφήταί, ών αί ύποσχέσεις ήρ- 
χισαν νά έμπνέωσι θάρρος εις τούς στρατιώτας. 
Πρδς έπισφράγισιν όλων τών προφητειών τούτων 
ίερεύς τις έβεβαίου ότι τώ άπεκαλύφθη καθ'ύπνους 
ή θέσις ένθα ύπάρχει κεχωσμένη ή λόγχη, δι’ ή; 
έξεκέντησαν τήν πλευράν τοΰ Χριστού. Εννοείται 
δε ότι οί δυνάμενοι νά έχωσι τοιοΰτον όπλον θά 
καθίσταντο αήττητοι. Οθεν έπί τρεϊς ημέρας ένή- 
στευσεν άπας ί στρατός, δπως παρασκευασθή είς 
τήν προχναγγελθεΐσαν άνακάλυψιν. Πορευθέντες

δέ έν τώ ύποδειχθέντι τόπο, έσκαψαν καί μετά 
τινα χρόνον εύρέθη τέλος τδ ποθούμενον. ό ένθου- 
σιασμδς τών σταυροφόρων ήτο τότε απερίγρα
πτος’ ούδείς πλέον έσυλλογίζετο άλλο τι ειμή τήν 
μάχην καί τήν νίκην, ό άπελπις ούτος καί άναλ- 
κις στρατός έλαβε διά μιας τήν έλπίδα καί το 
θάρρος, ών οί ς-ρατηγοί ένόμισαν άναγκαϊον άμέ
σως νά ποιήσωσι χρήσιν. Διό έπεμψαν τδν Πέτρον 
πρδς τδν έχθρόν προτείνοντε; ή τήν μονομαχίαν 
άναμέσον δύω μαχητών ή γενικήν τινα μάχην. 
0 Κουρπαγάν έδέχθη μετά περιφρονήσεως τδν ερη
μίτην, καί έκπληκτος όλος διά τήν γλώσσαν τών 
σταυροφόρων’ «άπελθε, τώ είπε, είς τούς άποςτί- 
λαντάς σε, καί είπέ αύτοϊς ότι οί νικημένοι δέν έπι- 
βάλλουσιν άλλά δέχονται όρους.» ί’ΐς όρον δέ συγ- 
χωρήσεως έθηκεν ό φανατικός μ.ουσουλμάνος τήν 
ύπδ τών σταυροφόριον παραδοχήν τοϋ Μωαμεθα
νισμού. Βεβαίως τοιαύτη πρότασις, ήτις καί άλ
λως ήθελεν άπορριφθή, πολύ δέ μάλλον καθ’ ήν 
στιγμήν τδ θρησκευτικόν αίσθημα τών σταυροφό
ρων είχε τά μάλιστα κορυφωθή, ήτο ήκιστα πα- 
ραδεκτέα’ διό μετά τήν επιστροφήν τού ερη
μίτου οί πάντες ήτοιμάσθησαν είς πόλεμον. Απας 
ό χιιστιανικδς στρατός τήν πρδ τής έξόδου νύκτα 
διήλθε προσευχόμενος, άμα δέ άνέτειλεν ή ημέρα 
διαιρεθείς είς δώδεκα σώματα (διότι κατά τήν 
ήμέραν εκείνην συνέπεσεν ή εορτή τών δώδεκα 
αποστόλων) έξήλθεν έν παρατάξει, προπορευομέ- 
νων τών ιερέων, οΐτινες έφερον τήν αγίαν λόγχην 
καί έψαλλον τδν ψαλμόν’ «άναστήτω ό Θεδς καί 
διασκορπισθήτωσαν οίέχθροί αύτοϋ.»

Οτε άνηγγέλθη τώ Κουρπαγά ή έξοδος τών 
σταυροφόρων, ένόμισεν ούτος οτι έρχονται νάέπι- 
καλεσθώσι τδ έλεος του, έπί τοσοΰτον ήτο βέβαιος 
περί τής άδυναμίας των’ άλλά μετ’ ού πολύ ένόη- 
σε τήν αλήθειαν τοϋ πράγματος, καί ό πρώην αγέ
ρωχος σατράπης κατελήφθη άμέσως ύπδ δέους καί 
έζήτει αύτδς ήδη τήν μονομαχίαν, άλλά καί οι 
σταυροφόροι τήν φοράν ταύτην, πεποιθότες είς 
τήν τοΰ στρατού των ευθαρσίαν, άπέ^ίιψαν τήν 
πρότασιν του. ότε ό χριστιανικός στρατός έφθα
σεν άπέναντι τοϋ έχθροϋ, έπέπεσε κατ’ αύτοϋ 
μ.ετά τοσαύτης ορμής, ώστε οί μουσουλμάνοι δέν 
ήδυνήθησαν ν άντιστώσιν έπί πολύ. Μόλις μία 
ώρα είχε παρέλθει άφ’δτου ήρξατο ή μάχη,καί ήδη 
οί μουσουλμάνοι ύπεχώρουν παντού. Μόνον ή ού- 
ραγία τών σταυροφόρων, ήτις έμενε παρά τδν 
Ορόντην, πιεζομένη έκ τών δεκαπέντε χιλιάδων 
ιππέων, ούς ώδήγουν οί Εμϊραι τής Δαμασκού καί

Η *
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Αλεπίου, ήρχ-.ζε νά ένδί^τ.’ “Λ^’ είδοποιηθέντες εγ
καίρως δ τε Γοδεφρεϊδος καί όΤανκρέδης, ώρμησαν 
είς βοήθειαν αύτής, ή δέ έν τώ τόποι τούτω πα
ρουσία των μετέτρεψεν την οψιν τής μάχης, καί 
ούτω απανταχού οί σταυροφόροι άνεφάνησαν νικη- 
ταί. 0 τρόμος τότε διεχύθη είς άπαντα τδν μου
σουλμανικόν στρατόν, καί πάντες έφευγον έν με
γίστη αταξία, οί δέ σταυροφόροι κατεδίωκον καί 
έφόνευον αυτούς μέχρι τής νυκτός. Εν τή περιδόξω 
ταύτη μάχη έκατδν χιλιάδες μουσουλμάνοι έμεινον 
νεκροί, τέσσαρες δέ χιλιάδες έκ τών σταυροφόρων 
πεσόντες, απέκτησαν τδν ς-έφανον τοϋ μαρτυρίου, 
ό πρίν αγέρωχος Κουρπαγάς έφυγεν αίσχρώς πρδς 
τδν Ευφράτην μετά ολίγων τινών έκ τής μεγάλης 
του στρατιάς,οί δέ χριστιανοί έκυρίευσαν τδ στρα- 
τόπεδον τών Τούρκων, ένθα εύρον αφθονίαν τρο
φών καί απείρους θησαυρούς. Οί σταυροφόροι ά- 
πέδωκαν τήν νίκην των ταύτην εις την παρουσίαν 
τής αγίας λόγχης, τοσούτον δέ είχεν έξαφθή 
παρ’ αύτοϊς τδ θρησκευτικόν αίσθημα, ώστε πολ
λοί έβεβαίωνον ότι έν καιρώ τής μάχης εΐδον τούς 
αγίους Γεώργιον, Δημητριον, καί Θεόδωρον πολε- 
μοϋντας υπέρ αυτών έπί κεφαλής λευχειμονοϋν- 
τος στρατού.

Μετά την μάχην ταύτην έγένετο συμβούλιου 
έάν πρέπει νά βαδίσωσι πρδς τήν Ιερουσαλήμ, 
άλλά φοβηθέντες οί αρχηγοί τδν ύπερβολικδν καύ
σωνα, άπεφάσισαν νά μείνωσιν έν Αντιόχεια μέ
χρι τοϋ φθινοπώρου. Ούτως, άντί νά ώοεληθώσιν 
έκ τής άποθαρρύνσεως τοϋ έχθοοϋ καί έκ τοϋ θάρ
ρους τοϋ ΐδίου των στρατού, άφησαν νά παοέλθη 
ή εύκαιρία αύτη, καί κλεισθέντες αδθις έντδς τής 
πόλεως έκείνης, υπόφερον μεγάλην ζημίαν έκ τής 
ένσκηψάση; επιδημίας. Πεντήκοντα χιλιάδες έκ 
τών σταυροφόρων άπέθανον έν διαστήματι ένδς 
μ.ηνος, καί αυτός δέ ό επίσκοπος Αδεμάοος άπέ- 
θανε θρηνηθείς εϊλικρινώς ύπδ πάντων, ώς ό Μωϋ- 
σής, λέγει ό ιστορικός Michaud, πρ'·ν ϊδη τήν γήν 
τής επαγγελίας. Εν -ούτοις διάφοροι έκδρομαί έ
γένοντο είς τάς πέριξ χώρας, άς καθ’ έκάστην 
ύπέτασσον είς τήν έξουσίαν των οί σταυροφόροι, 
πολλά δέ διηγήματα έσώθησαν άποδεικνόοντα 
τήν ανδρείαν τών Κομητών καί Βαρόνων έκείνων. 
Ούτω διηγούνται περί τοϋ Ζεφροά Δελατούρ, δτι 
ευρών ποτέ έντδς δάσους λέοντα περισφιγγόμενον 
ύπό μεγίστου δφεως καί πληροΰντα τδν αέρα μέ 
τούς βρυχηθμούς αύτού, έσπευσε νά σώση τδ θη
ρίου, 8 έφαίνετο έπικαλούμενον τδ έλεός του, καί 
διά τής σπάθης του κατέκοψε τδν λυσσώντα έπί 

τοϋ θύματός του ό'φιν. ό ούτω διασωθείς λέων, 
καθά αναφέρει πεπαλαιωμένου τι χρονικόν, Ακο
λούθησε τδν σωτήρά του εκτοτε, καί συνώδευσεν 
αύτδν μέχρι τέλους τοϋ πολέμου. Μετά τήν έ- 
λευθέρωσιν δέ τής Ιερουσαλήμ, δτε οί σταυροφό
ροι έπέβησαν είς τά πλοία δπως έπανέλθωσιν εις 
την Εύρώπην, τδ πιστόν τούτο θηρίον έπνίγη έν 
τή θαλάσση ακολουθών τό πλοϊον είς 8 έπέβη ό 
κύριός του.

Αλλ ό χρόνος παρήρχετο είς ανωφελείς καί άσκο
πους έπιχειρήσεις καταναλισκόμενος' τοϋ χειμώνος 
δ έπελθόντος έζήτουν οί σταυροφόροι ν’ άναβάλ- 
λωσι τήν κατά τής Ιερουσαλήμ εκστρατείαν των 
προφασιζόμενοι ήδη τδ ψύχος αύτού, ώς πρίν τδν 
καύσωνα τού θέρους. Εν τούτοις, διαρκούσης τής 
αμφ-.^ρεπείας των ταύτης, έκυρίευσαν μετά τινων 
ημερών πολιορκίαν τήν Μαρίας, καί κατέσφαξαν 
άπαντας τούς έν τοϊς Τζαμίοις καταφυγόντας 
μουσουλμάνους, έρεθισθέντες έκ τής πεισματώδους 
άντιστάσεως αύτών. Μετ’ ού πολύ όμως τοσούτον 
έστενοχωρήθησαν έκ τή; πείνης έντδς τής Μαρ
ίας ώστε ηναγκάσθησαν νά τρέφωνταϊ μέ τά 
πτώματα τών έχθρών των. Κατά δυστυχίαν ό 
σταυροφορικδς στρατός δέν είχε νά παλαίση πρδς 
μόνην τήν πείναν, άλλά προσέτι καί πρδς τήν δι
χόνοιαν καί φιλοπρωτίαν τών στρατηγών του, οϊ
τινες ήριζον καί ένταϋθα περί τής αρχής. Ενώ ούτω 
διέκειντο τά πράγματα, έμαθον παρ’ έλπίδα δτι ή 
Ιερουσαλήμ έπεσεν είς χεϊρας τών Αιγυπτίων, οϊ
τινες ώφεληθέντες τήν βραδύτητα τών σταυρο
φόρων καί τήν ήτταν τών μουσουλμάνων, έπέ- 
πεσ.αν καί έκυρίευσαν άπασαν τήν Παλαιστίνην. 
II είδησις αύτη έξύπνισε τέλος τδν στρατόν, δστις 
φλέγόμενος εκ τής επιθυμίας τοϋ νά έλευθερώση 
τήν αγίαν γήν, κατέπεισεν ή μάλλον είπεϊν έβίασε 
τούς στρατηγούς νά τδν όδηγήσωσιν είς τδ μέρος 
έκεϊνο. Καθ όδδν ο: σταυροφόροι άπήντησαν καί 
έκυρίευσαν έτέρας πόλεις, καί ιδίως τήν Αρκάς 
πρδ τής οποίας οί σταυροφόροι διηρέθησαν είς 
δύο μεγάλα κόμματα, ών τδ μέν διημφισβήτει 
τδ θαύμα τής άγιας λόγχης, τδ δέ έτερον ύπε-γή- 
ριζεν αύτό. Πρδς κατάπαυσιν τών θρησκευτικών 
τούτοιν έρίδων ό αρχηγός τών πιστευόντων είς 
τδ θαύμα, δστις ήν ίερεύς τι: έκ Μασσαλίας, προέ- 
τεινε τήν διά πυρδς δοκιμασίαν. Ενώπιον τοϋ ςρα- 
τοΰ όλου, μέ γυμνούς τούς πόδας, καί μόνον έν
δυμα φέρων άπλοϋν άμφιον, έέρίφθη ό φανατικός 
ουτος έντδς μεγάλης πυρά; βαστάζων τήν αγίαν 

I ^γχην, ής τδν σίδηρον περιεκάλυπτε λεπτόν ση-

πεδιάδων πορεία τών σταυροφόρων έγένετο εύτυ- 
χεστάτη' δτε μάλιστα έφθασαν απέναντι τού πε- 
ριδόξου έν τή αγία γραφή Λιβάνου όρους, ό κατα- 
λαβών τάς ψυχάς των ένθουσιασμδς έζήφθη είς τδ 
επακρον. Τότε κατά πρώτην φοράν εΐδον οί Ευρω
παίοι φυόμενον τδ σακχαροκάλαμον είς τά παρά
λια έκεϊνα τής Φοινίκης, 8 μετέφερον ακολούθως 
είς τήν Εύρώπην.

0 στρατός άπας λαβών τήν παραλίαν όδδν 
προύχώοει έν μεγίστες τάξει, ουδαμού άπαντών 
τδν έχθρόν. Διαβάς τήν Πτολεμάιδα καί ακολού
θως τήν Λύδδαν, έφθασεν είς Ραμλά, πόλιν άπέ- 
χουσαν δέκα λεύγας τή; Ιερουσαλήμ, καί έκυρίευ- 
σεν αύτήν. Ενταύθα οί σταυροφόρος εδίστασαν έπί 
μικρόν άν πρέπει νά προσβάλλωσιν αμέσως την 
Ιερουσαλήμ, άλλ’ έπί τέλους άναλαβόντες τδ θάρ
ρος των άπεφάσισαν νά όδεύσωσι ευθύ κατ’ αύτής.

Ενώ δ χριστιανικός στρατός προύχώοει έν πα
ρατάξει. οί παρά τάς όχθας τοϋ ϊορδάνου κατοι- 
κοϋντες μουσουλμάνοι, καί οί τής Αραβίας καί 
Συχέμ λαοί έτρεχον δπως σωθώσιν έν τή πρω- 
τευούση τής Παλαιστίνης, καταστρέφοντες πάν 
τδ καθ’ οδόν. Πρδς τδ εσπέρας οί σταυροφόροι ά- 
φίχθησαν είς τδ εν τινι κοιλάδι κείμενον χωρίον 
Αναθώθ, ένθα διενυκτέρευσαν άγρυπνοι' άμα δέ 
πρωίας γενομένης, ό στρατός ολόκληρος ήρξατο 
τής πορείας, διαβάς δέ τήν κοιλάδα τής Τερε
βίνθου καί τδν χείμαρρον άπδ τοϋ οποίου ό Δαβίδ 
έλαβε τούς λίθους δι’ ών άπέκτεινε τδν Γολιάθ, 
έφθασε τελευταϊον εις τινα λόφον, 8ν διελθόντες 
οί σταυροφόροι εΐδον αίφνης πρδ τών οφθαλμών 
το>ν τήν πόλιν τών εύχών και ονείρων των, τήν 
αγίαν Ιερουσαλήμ. Απαραδειγμάτιστος ύπήρξε τό
τε ή χαρά τών χριστιανών. Οί μέν αύτών άφιπ- 
πευον καί έπιπτον έπί τοϋ έδάφους, έτεροι ήσπά- 
ζοντο μετά θρήνων τήν γήν ήν έπάτησαν οί πό- 
δες τού Σωτήρος, πάντες δ’ άμα εΐδον τήν αγίαν 
πόλιν έδείκνυον καί προσεκύνουν αύτήν. Τήν χαράν 
ταύτην τών σταυροφόρων ουτω πως εκφραςει ο 
ποιητής έν μιά τών αθανάτων στροφών των.

Ό καθείς εις τήν καρδίαν κ’ εις τους πόδας πτερά έχει. 
Καί οίδει; εις τήν πορείαν τήν β-αίαν καν προσέχει, 
Άλλά 3ταν αί ακτίνες τοΰ άνίάχοντος ήλιου 
Έπί τοΰ ξηροΰ πυρώδεις διεχΰΟησαν πεδίου 
Τότε πάνδημος έφάνη Ιερουσαλήμ ή πόλις 
Ιερουσαλήμ ! κραυγάζει πας τις ϋπομένων μόλις, 
Καί πολλαί συνηνωμεναι φωναί τότε άντηχοΰσι, 
Χαΐρε, Ιερουσαλήμ, οί πάντες, χαϊρε, άμα έκφωνοΰσι.

Οτε έπλησίασαν οί σταυροφόροι, δ τοποτηρη-

οικδν ύφασμα. 0 ίερεύς ούτος διέβη τάν μακράν 
έκείνην πυράν καί έξήλθεν, ώς λέγουσιν, τών φλο
γών αβλαβής, φέρων άνέπαφον έπίσης τδ λεπτό- 
τατον τής λόγχης έπικάλυμμα. Αλλ εί καί έσώ- 
θη έκ τών φλογών, παρ’ δλίγον δμως νά εύρη τδν 
θάνατον είς τδν ενθουσιασμόν 8ν διήγειρεν ή <ος 
έκ θαύματος διάσωσίς του' διότι ό λαδς τών προσ
κυνητών έπί τοσούτον ένθουσιάσθη, ώστε άπαντες 
συνωθοϋντο δπως έγγίσωσιν τδν ίερέα έκεϊνον μέ 
τδν δάκτυλόν των, καί βεβαίως θά κατεσπαράσ- 
σετο, άν μέ κίνδυνον τής 'ιδίας ζωής δέν εσωζεν 
αύτδν ό ‘Ραϊμοϋνδος Πελέτος. Μετά τινας ήμέρας 
σ Μασσαλιώτης ίερεύς άπέθανε καταρώμενος έν 
τή αγωνία του τούς άναγκάσαντας αύτδν ν από
δειξη τήν άλήθειαν τοϋ θαύματος διά τοϋ επι
κινδύνου έκείνου έπιχίιρήματος, δπερ ούδέ καν κα- 
τέπεισε τούς'πάντας.

Πρδ τής πόλεως ταύτης καταυλιζόμενοι οί ς-αυ- 
ροφόροι, έδέχθησαν τούς πρέσβεις τοϋ Αλεξίου, οϊ
τινες έξέφρασαν πλεϊ-γα παράπονα κατά τής δια
γωγή; τών Φράγκων, άλλά καί ούτοι έξήλεγχον 
τήν αισχρών ύποχώρησιν τοΰ Αύτοκράτορο;. Ταύ- 
τοχρόνως είχον φθάσει καί οί πρέσβεις τοϋ Σουλ
τάνου τοϋ Κάιρου, είς ού τήν έξουσίαν είχε περι
πέσει, ώς άνωτέρω έόρέθη, ή Ιερουσαλήμ- Παρου- 
σιασθέντες ούτοι έν τώ συμβουλίω τών ς-αυροφόρων 
άρχηγών διεβεβαίουν αύτούς περί τών εύνοϊκών 
τοΰ κυρίου των διαθέσεων, καί τέλος διεκήρυξαν 
τοϊς σταυροφόροις δτι αί πύλαι τής Ιερουσαλήμ 
τότε θέλουσιν άνοιχθή είς τούς χριστιανούς, δτε 
ούτοι συναινέσωσι νά είσέλθωσιν άοπλοι. Μετ’ άγα- 
νακτήσεως άπέ^ριψαν τήν πρότασιν ταύτην οί 
σταυροφόροι' καύσαντες δέ τδ στρατόπεδόν των 
καί λύσαντες τήν πολιορκίαν έξεκίνησαν ποοευό- 
μ.ενοι πρδς τήν Ιερουσαλήμ.

Εκ τών τριακοσίων χιλιάδων σαυροφόροιν, τών 
ύπδ τά τείχη τής Αντιόχειας παραταχθέντων 
άλλοτε, διακόσια-, χιλιάδες είχον Οερισθή ύπό τε 

τοϋ πολέμου, τής κακουχίας καί τών ασθενειών. 
Τινές είχον έπανέλθει εί; τήν Εύρώπην, ή είχον 
άποκατασταθή εις τάς άπδ τοϋ ζυγού τών απί
στων έλευθερωθείσας πόλεις, διδ ό πρδς κατά- 
κτησιν τής αγία; χώρας έναπομείνας στρατός συνέ- 
κειτο μ.όλις έκ πεντήκοντα χιλιάδων πολεμιστών. 
Ούχ’ ήττον ό στρατός ούτος αφού ένίκησε τδν 
Εμίρην τής Τοιπόλεως, έξεκίνησε πλήρη; πίστεως 
είς τδ δίκαιον τοΰ άγώνός του περί τά τέλη μάίου 
διά τήν αγίαν πόλιν. Η διά τών μεταξύ τή; Φοι

νικικής θαλάσσης καί τοϋ Λιβάνου ορούς εύθαλών 
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τή; τοΰ Καλίφου ϊφτιχάρ Εδσουλέ, κατέχωσεν ή 
έδηλητηρίασε τά φρέατα τών περιχώρων, και με- 
τέφερεν άπαντα τά τρόφιμα εντός τή; πόλεως, 
όπου μέγα; αριθμός εργατών ένήσχολείτο νΰκτωρ 
και μεθ’ ημέραν προς άνώρυξιν τάφρων και επι
σκευήν πύργων καί προμαχώνων. 11 αιγυπτιακή 
φρουρά τής πόλεως ήρίθμει 40 χιλιάδας άνδρών. 
Οί ΐμάμαι διέτρεχον άόκνως τάς οδούς παροτρύ 
νον-ες τδν λαδν είς ύπεράσπισιν τής πόλεως, οί 
φύλακες τ,γρύπνουν άδιακόπω; έπϊ τών μιναρέδων, 
έπϊ τών τειχών, και έπϊ τοΰ όρους τών Ελαίων. Τή 
επαύριον τής άφίςεώςτων οί σταυροφόροι ήρχι- 
σαν τήν πολιορκίαν, πήξαντέ; τδ στρατόπεδον 
αύτών άρκτικώς τής πόλεως, καϊ περικυκλώσαν- 
τες κατά τδ ήμισυ αύτήν’ έπι τοΰ όρους τών έ- 
λαιών έθεσαν μόνον έπιτηρητικά τινά αποσπά
σματα. Εΐ και ό ζήλος τών σταυροφόρων πρδς 
τήν έφοδον ύπήρχεν ακμαίος, μολοντούτο έξεκαύ- 
θη έτι μάλλον υπότινο; άναχωρητοΰ καί ύπδ 
τών έξελθόντων άπό τής Ιερουσαλήμ χριστιανών, 
οίτινες διηγούντο τά κακά δσα ύπέφερον ύπδ τών 
απίστων. Ανευ λοιπόν τών αναγκαίων μέσων και 
μηχανών, καϊ πεποιθότες μάλλον είς τήν έξ ύψους 
βοήθειαν καϊ εις τήν ιδίαν αύτών τόλμην άπε.φά- 
σισαν παραχρήμα τήν έφοδον.

Αμα δοθέντος τοΰ σημείου,ό χριστιανικός στρα
τός προέβη έν τάξει και έπλησίασεν είς τούς προ- 
μ.αχώνας. Οι μέν κατά πυκνήν φάλαγγα βαδίζον 
τες έκαλύπτοντο μέ τάς άσπίδα; των, άίτινε; 
άπετέλουν άνω τών κεφαλών των στερεόν τινα 
θόλον. Ουτοι ειργάζοντο διά τής άξίνης καί τής 
σούρας όπως κλονίσωσι τά τείχη, ένώ οί λοιποί, 
ταχθέντε; έν μακρά γραμμή, έμενον εΐς τινα ά- 
πόστασιν καϊ έβαλλον διά τής σφενδόνης καϊ τών 
βαλλις-ρίδων. Ζέον έλαιον καϊ καιομένη πίσση έχύ- 
νέτο ύπδ τοΰ έχθροΰ έπ1 τών πρώτων τάξεων τών 
χριστιανών, άλλ εις μάτην* ούτοι έμενον απτόη
τοι καϊ ήδη τδ προτείχισμα είχε καταπέσει, 
άλλά τό εσωτερικόν τείχος παρείχεν ακατάβλητα 
προσκόμματα. Μία μόνη κλίμάξ εΰρέθη ικανή νά 
φθάση μέχρι τής κορυφής τοΰ τείχους, πολλοί δέ 
ανδρείοι διεφιλθ’·είκουν άνάμεσόν των τίς ν’ άναρ- 

ριχηθή πρώτος. Τινές τών άναβάντων έπάλαιον 
στήθος πρδς στήθος μέ τόν έχθρδν οστις, κατα- 
πτοηθεϊ; έκ τής τόλμης τών μαυροφόρων τούτων, 
έμενε μέχρι τινδς άνεργος. Αναμφιβόλως οί σταυ
ροφόροι θά έγίνοντο τότε κύριοι τής πόλεως, έάν 
εϊχον τάς χρειώδεις μηχανάς. Αλλά τέλος, συνελ- 
Οόντες έκ τοΰ φόβου των οί πολιορκούμενοι έφώρ- 

μησαν κατά τών έντδς τών τειχών ριφθέντων ολί
γων σταυροφόρων, καϊ κατέσφαξαν αυτούς μαχο- 
μένους ήρωϊκώς. Οί χριστιανοί τότε έπανήλθον 
είς τάς σκηνάς των θρηνοΰντες τήν άφροσύνην των, 
δλιγωτέραν δέ έ/οντες πεποίθησιν τοΰ λοιπού είς 
τά θαυμάσια, έσκέπτοντο τίνι τρόπω νά κατα- 
σκευάσωσι τάς αναγκαίας διά τήν έφοδον μηχα
νάς. Εν τούτοι; ό καύσων τ,ΰξάνετο καθ’ έκάστην, 
καϊ τδ χείριστον άπασαι αί πηγαϊ έξηράνθησαν, 
δίψα δέ τρομερά ήρχισε νά καταπιέζη τδν πο- 

λιορκοΰντα στρατόν. Τήν τρομεράν έκείνην θεο
μηνίαν θέλων νά παραστήση ό Τάσσος συνέθεσε 
τά; έπομένας ωραίας στροφάς, εις τήν μετάφρα- 
σιν τών οποίων ματαίως ημείς προσεπαθήσαμεν 
νά φυλάς·· μεν τήν άρχικήν καλλονήν.

Οίαδήποτε γλυκεία λαμπά; ·αει·.ε σβεσμενη. 
Σκληροί μόνον κυριεύουν είε τόν ουρανόν αστέρες, 
Και ατμοί τήν ατμόσφαιραν πλημμυροΰν κατηραμένοι, 
Κάι δηλητήριων γέμουν οί απέραντοι αιθέρες.

Μιγαλύνεται ό καύσων κι’ ίτι μάλλον αποβαίνει 
ΙΙανταχοϋ θανατηφόρο;, και πυροϋται και πυροϋται. 
Γήν κακοΰργον δέ ημέραν νυ; κακούργο; περιμένει, 
Κ«ϊ ήμερα χειρότερα μετ' αύτήν διατυποΰται.

Ποίποτε δεν ανατέλλει ό άστήρ ό τοΰ ήλιου 
Χωρίς όλος να κυκλοΰται υπό μαύρης άτμοσφαϊρα;, 
Καί χωρίς έπι μετώπου να μή φέρη απαίσιου 
Γά έπίοοβα σημεία κακοδαίμονο; ήμάσας.

Ουδέ δύει είμή όλος ερυθρών μεστό; στιγμάτων 
Απειλών καϊ νε'αν Ορανσιν μετά τήν επάνοδόν του, 
Καί τό άλγος i-ιτείνων παρελθόντων παθημάτων 
Ata τών καί εις τό μέλλον τοομερών αγγελιών του.

'Ενώ δέ άπό τοΰ υψου: φλογιράς ακτίνας χάνει.
’Οπου ό θνητός τό βλέμμα, οπού γύρω περιστριψη 
Τάςηρα εΰείσκει άνθη, ώχρα φύλλα διακρίνει, 
Και καιόμενα τα χόρτα εκεί οπού άναβ/,έψη.

Καί τήν γήν κατεσχισμένην ζαί ςίιρεϋον φευ τό κύμα, 
Κ' υποκύπτοντα τα πάντα είς σκληραν θεομηνίαν, 
Καίνεφέλαε άνω μαύρας μέ φλογών άψινχαϊ σχήμα 
Στοϋ κενού να συναντιόνται τήν μεγάλην ερημιάν.

Μαύρην κάμινον, ή 0ψ·ς τ' ουρανού εςϊ'κονίζει, 
Ούδέ φαίνεται τι Οέλγον τό άπηυδημένον όμμα. 
Εντελώς ή αύρα ήδη έπαυσε να πτερυγίζη 
Καϊ ό Ζέφυρο; υπνώττει εί; τό σκοτεινόν του δώ μα.

Μόνον πνέει, καϊ λαμπάδο; πνοή είναι καιομένης. 
Άνεμος άπό έρημων φθόνων της Αιθιοπίας, 
Διά τής πνοή; του οστις τής σκληρά; καϊ πνιγομίνης 
Παρειά; καϊ στήθη ρίπτει εΐ; δονήσεις απαίσιας.

Ούδ’ ή νυ; καν μετά ταΰτα σκιάς ρίπτει τερπνοτέσας,

παρά τών πολιορκοομένων προσεκλήθη καν ή 
φρουρά νά παραδοθή. Ηθελεν υποθέσει τις δτι άμ
φότερα τά μ^ρη έφοβοΰντο μή συμβιβασμό; τι; 
έπιτυγχάνων ήθελεν έμποδίσει αυτά νά σβέσω- 
σιν έντδς τοΰ αίματος τήν μανίαν ύφ’ ή; κατεί- 

χοντο.
Τέλος πάντων ή έφοδο; άπεφασίσθη, καί τότε 

ό Γοδεφοείδος έστησε τδ στρατόπεδον του άπέ- 
ναντι τής άνατολική; γωνία; τής πόλεως. Η θέσι; 
αύτη ήν επιτήδεια πρδς έφοδον, διότι τδ εξωτε
ρικόν τείχος ήν χαμηλώτερον πρδς τδ μέρος τοΰτο, 
καϊ ή είς αυτό προσέγγισις τών μηχανών καθί
στατο εύχερή; διά τήν όμαλότητα τοΰ εδάφους. 

Εν μιγ καϊ μόνη νυκτϊ έγένοντο απασαι αί προ- 
παρασκευαϊ πρδς τοποθέτησιν τών μηχανών, ό 
Τανκρέδης είχε μείνει μετά τών μηχανών του καϊ 
τοΰ ύψηλοΰ πύργου του πρό; τό άρκτικοδυτικδν 
τή; πόλεως μέρος* ό δ ύξ τής Νορμανδίας καϊ ό 
κόμης Φλάνδρας ήσαν πρδς τδ αέρος τοΰ στρατο
πέδου τοΰ Γοδεφρείδου, απέναντι τοΰ. βορείου 
μέρους τή; πόλεω;. ό κόμη; Σαν Γίλλης, είς 8ν 
άνετέθη ή τοΰ μεσημβρινού μέρους προσβολή, ηύ- 
ρίσκετο χωρισμένο; άπδ τοΰ τείχου; διά μικρά; 
τίνος φάρυγγος, ή; ή πλήριυσι; καθίστατο άναγ- 
καία. Προ; τον σκοπόν τοΰτον προεκήρυξεν ότι 
θέλει πληρώσει έν δηνάριον εί; πάντα ρίψαντα 
τρεϊ; τουλάχιστον λίθου; εί; τδ μέρος εκείνο, καί 
ούτως έν έλαχί^ςο χρόνω έχώσθη ή φάρυγξ έκείνη.

Μετά τρεί; ήμέρα; τά πάντα ήτοιμάσθησαν, 
και τήν 14 Ιουνίου 1099, ημέραν πέμπτην, περί 
τήν προϊίαν, ήχησαν αί σάλπιγγες έν τώ χριστια
νικό» στρατοπέδς·». ΙΙάντες τότε οί σταυροφόροι 
έλαβαν τά όπλα, καί πάσα·, αί μηχαναϊ έτέθησαν 
συνάμα είς ενέργειαν. Τά λιθοβόλα έρριπτον χά- 
λαζαν πετρών, έ·Λΰ τή βοήθεια τών χελωνΐϋν καί 
τών έ-γεγασμένων παρόδων, οί κριοί έφέροντο πλη
σίον τών τειχών. Οί τοξόται καϊ οί βαλ.λιστριύο - 
φόροι έρδιπτον τά βέλη αύτών κατά τών φρουρούν · 
των έπι τών τειχών και τών πύργων Αιγυπτίων, 
πολεμί’γαϊ δέ άπτίητοι, καλυπτόμενοι ύπό τάς ά- 
σπίδα; των, άνήρτων κλίμακα; εί; τά άσθειέστερα 
τών τειχ ;·ν μέρη. Πρό; τό μεσημβρινοανατολικδν 
καϊ τό άοκτικδν τή; πόλεως μέρος οί κινητοί πύργοι 
προέβαινον πρό; τά τείχη έν μέσω τοΰ θορύβου 
καϊ τών κραυγών τών τε έργατών καί στρατιω
τών. ό Γοδεφρείδο; παρευρίσκετο έπϊ τοΰ άνω- 
τάτου κατας-ρώματο; τοΰ ξυλίνουτου φρουρίου,καί 
συνωδεύετο παρά τοΰ άδελφοΰ του Ευσταθίου και 
τοΰ Βαδουίνου δέ Βούργου, καϊ έκείθεν ένεθάρρυνε

Ηέρμην καϊ αύται λαμβάνουν φαίνεται έκ τού ήλιου, .
Καιομένους δέ κομήτας να» πυρος άλλου; αστέρας ,
Έφερε συνυφασμένους έπϊ πέπλου απαίσιου. <

Δυστυχής πλανήτα ! -ούτε είς τήν δίψαν σου τήν τόσην ί 
II σελήνη καν μέ δρόσον ερχετε νά σε ποτίση, (

Καί τά χόρτα σου εΐς μάτην καϊ τά άνθη νά γευόώσιν 
Ευχ ονται σταγόνα μίαν όπως τά ζωογόνηση. '

Ενώ είς τοικύτην ελεεινήν θέσιν ηύρί^κοντο οί '· 
σταυροφόροι, μικρά τις βοήθεια ώς έξ ούρχνοΰ ’ 
τοϊς άπεστάλη. ό τών Γενουηνσίων στόλος είχε ! 
φθάσει είς ΐόππην, φέρων τρόφιμα καί πολεμικά; : 
μηχανάς, άτινα διά πολλών άγώνων κατόρθωσαν ' 
τέλος νά μετκφί'.ωσιν είς τδ στρατόπεδον. Οί ' 
σταυροφόροι κατεγίνοντο εκτοτε άνενδότως είς τήν I 
κατασκευήν μηχανών,έξ ών διεκρίνοντο ιδίως τρεις ' 

-.ριόροφοι ξύλινοι πύργοι. Είς τδν πρόσγειον όρο
φον ειργάζοντο οί κινοΰντε; τδν πύργον, ε'ς δέ ' 
τούς δύο άνωτέρου; οί πολήζούντες κατά τοΰ έχ- ' 
θροϋ. Οί τρεις ούτοι πύργοι ησαν υψηλότεροι τών : 
τειχών τής πόλεως, μία δέ γέφυρα έπϊ τή; κορυ- ■ 
φής έκάστου αύτών ήτο έτοιμη νά πέση έν στιγμή ι 
καταλλήλω έπϊ τοΰ τείχου;, και νά παρασκευάση 
ουτω διάβασιν είς τούς έφορμώντχς,Εκτδς τών πο- ι 
λεμικςόν τούτων μέσων οί σταυροφόροι δέν ήμέλη- ' 
σαν νά προσδράμ.ωσι καϊ είς τά θρησκευτικά, διό ! 

οί ιερείς χπαντες προέτρεπον τούς στρατιώτας είς 
μετάνοιαν καϊ ομόνοιαν* ιδίως δέ έκ τοΰ όρους 
τών Ελαιιϋν ό έρημίτης συνεβούλευσεν αύτοίς ίεράν 
τινα περϊ τήν πόλιν λιτανείαν. Χη^εύσαντες πρώ
τον έπϊ τρεις ήυ.έρας, έξήλθον ένοπλοι άπό τοΰ τρ«' 
τοπέδου οί σταυροφόροι, καί ώδε·υσαν μέ γυμνού; 
τού; πόδας καί άσκεπή τήν κεφαλήν πρδς τά τεί
χη τής άγιας πόλεως. Οί ιερείς λεύκάς στολάς έν- 
δεδυμένοι προεπορεύοντο φέροντες τάς εικόνας τών 
αγίων καϊ ίδοντες ψαλμούς καί άσματα ιερά, ώς 
άλ./.οτε οί ιερείς τών έβραίων περί τήν Ιεριχώ. Ενώ 
τών -γκυροφόρων ή λιτανεία διήρχετο πέριξ τής πό
λεως, οί πολιορκούμενοι έχλεύαζον καϊ. έμηκτύρι- 
ζον τού; χριστιανούς’ τοΰτο ήρέθισεν έτι μάλλον 
τού; σταυροφόρου;, οίτινες έπνεον έκδίκησιν κκτά 
τών άπιστων. Πρδς τδ εσπέρα; έπανήλθον είς τά; 
σκηνάς των δπου έμειναν άπασαν την νύκτα προ
σευχόμενοι, εξομολογούμενοι και κοινωνοΰντες τών I 

άχοάντων μ.υστηρίων. Επ ίσης οί άπιστοι έτρε- 
χον σωρηδόν εί; τού; ναού; των όπως έπικαλεσθώσι 
τήν άρωγήν τοΰ προφήτου των. Τοσοΰτον δέ υπήρ
ξε τδ αναμεταξύ τών δύο στρατών μίσος, ώστε 
καθ ϋλ,ον τδ διάστημα τής πολιορκία; ούτε πρε
σβεία έπέμφθη παρά τών έσω πρδς τούς έξω, ούτε
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τούς στρατιώτας του διά τοϋ παραδείγματος του. 
«Τίποτε δέν δύναται νά έξομ.οιωθή, λέγει ό Εχθρι
κός Michaud, πρδς την μανίαν τής πρώτης τδν 
χριστιανών προσβολής, οΐτινες δμως εύρον απαν
ταχού πεισματώδη άντίστασιν. Τά ^ιπτάμενα 
βέλη καί ακόντια, τδ χυνόμενον βραστδν έλαιον 
ζαί τδ γραικικδν πΰρ, πρδ; δέ καί δεκατέσσαρες 
μηχαναί ά; οί πολιορκούμενοι άντέταττον πρδς 
τά; τών πολιορκητών, άπέκρουσαν απανταχού τήν 
προςβολήν καί έματαίωσαν τά; προσπάθεια; τών 
σταυροφόρων. Οί άπιστοι μάλιστα έξελθόντες άπό 
τίνος έν τώ τείχει γενομένου ρήγματος, έπεχεί- 
ρησαν νά καύσωσι τάς μηχανάς τών σταυροφόρων, 
και έφερον εί; αταξίαν τδν στρατδν αυτών. Περί 
τδ τέλος τής ημέρα; οί πύργοι τού Γοδεφρείδου 
καί τοΰ Τανκρέδου ειχον καταντήσει σχεδδν ά
χρηστοι, ό δέ πύργο; τού Ράϊμούνδου κατέπιπτεν 
ήδη εί; έρείπια. Η μάχη διάρκεσε δώδεκα δλα; 
ωοας καί ή νίκη ουδόλως έκλινεν υπέρ τών σταυ
ροφόρων' μετά ταύτα ή έπελθοΰσα νύξ διεχώρισε 
τούς μαχομένους. Οί χριστιανοί έπανήλθον είς τδ 
στρατόπεδόν των φρυάσσοντες καί λυσσώντε; ύπδ 
τής λύπη;" οί στρατηγοί, καί πρδ πάντων οί δύω 
‘Ροβέρτοι, εμενον απαρηγόρητοι δτι ύ Θεός ύεν 
εχς,ιτετ αύτούς αγίους rd είοΜθωσι είς zr/r 
άγια»· Πd.hr xal rd προσχυτήσωσντ τό>· άγιον 
τοΰ υίοΰ του τάφον.

Τή επαύριον έπανελήφθη ή έφοδος, άλλά πρδ 
τής μάχη; οί ίερεΐς καί έπίσκοποι διέθεον τάς τά
ξεις άναόριπίζοντες τδ θάρρος τών στρατιωτών. 
Λαβών ό χριστιανικός στρατό; τά δπλα, έβάδιζεν 

ήσυχή καί προύχώρησε μέχρι τού τόπου τή; προς- 
βολής, δ δέ κλήρος περιήρχετο έν πομπή την πό

λιν. Η πρώτη σύγκοουσι; υπήρξε τρομερά, διότι 
01 χριστιανοί έρεθισθέντες έκ τής άντιστάσεως ήν 
ύπήντησαν τήν προτεραίαν, έμάχοντο ώ; μανια
κοί, οι δε πολιορκούμενοι, μαθόντες τήν προσέγ- 

γισιν τού είς βοήθειάν των ερχομένου αιγυπτια
κού στρατοΰ έμ.άχοντο μετά θάρρους καί έλπίδος. 
Πανταχοϋ ήκούοντο συρίζοντα τά Νιπτόμενα 
άκόντια' οί λίθοι καί αί δοκοί, αί ριπτόμ.εναι ο
πότε χριστιανών καί μουσουλμάνων συνεκρούοντο 
είς τδν αιθέρα μετά πατάγου τρομερού καί έπα- 
νέπιπτον έπί τών μαχομένων. Απδ τής κορυφή; 
τών πύργων των οί μουσουλμάνοι έρόιπτον άδια- 
κόπως δάδας καιομένας καί άλλα; έμπρηστικάς 
ύλας, καί δμως τά ξύλινα τών χριστιανών φρού
ρια προσήγγιζον εί; τά τείχη έν μέσω τή; γενι
κής ταύτη; πυρκαϊάς. Οί άπιστοι έφώρμων πρδ 

πάντων κατά τοϋ πύργου τού Γοδεφρείδου, έπί τοϋ 
όποίου ό διαυγάζων χρυσού; σταυρδ; προυκάλει 
τά; μανιώδεις ύβρεις των. ό δούξ τής Λο^ραίνη; 
είδε πίπτοντας περί αύτδν ένα τών ύπασπιστών 

αυτού καί πλείστου; τών στρατιωτών του. δλως 
δέ έκτεθειμένο; εί; τά εχθρικά βέλη, έμάχετο έν 
μέσω νεκρών καί πληγωμένων, άείποτε παροτρύ- 
νων τούς^συστρατιώτα; του δπως διπλασιάσω σι 
τόλμην καί ζήλον. 0 κόμης τής Τολώζης, δστις 
προσέβαλλε τδ μεσημβρινόν τή; πόλεως μέρος, 
άντέτασσεν άπάσας τάς μηχανάς του πρδ; τά; 
τών μουσουλμ-άνων, έμάχετο δέ κατά τού Εμίρη 
τής ‘Ιερουσαλήμ, δστις ένεψύχωνε τού: ίδιου; διά 
τών λόγων του, καί έδεικνύετο έπί τών τειχών 
εν μέσω τού άνθέσμου τών αίγυπτίων ςφατιωτών. 
Πρδς άρκτον όΤανκρέδης καί οί δύω ‘Ροβέρτοι 
ϊς-αντο έπί κεφαλή; τών ταγμάτων των,καί έφαί
νοντο ανυπόμονοι νά κάμωσι χρήσιν τή; λόγχη; 
καί τή; σπάθης, Ηδη οί κριοί είχον κλονίσει εί; 
πολλά μέρη τά τείχη, όπίσω τών οποίων πυκνού- 
μενοι οί πολιορκούμενοι έσχημάτιζον είδό; τι τε
λευταίου προτειχίσματος κατά τών σταυροφόρων.

Ενώ έκορυφούτο μάχη, δύο μάγισσαι άνέβησαν 
έπί τών έπάλξεων τής πόλεως,έξορκίζουσαι, ώ; λέ- 
γουσιν οί Ιστορικοί, τά τοιχεΐα καί τάς τού Λδου 
δυνάμεις, άλλά δέν ήδυνήθησαν έπί τέλους ν’ άπο- 
φύγωσ; τδν θάνατον 8ν προεκάλουν κατά τών 
χριστιανών καί έπεσαν νεκραί ύπδ χάλαζαν βελών 
καί λίθων. Επίσης δύο αίγύπτιοι πρέσβεις άφιχ- 
θέντε; έξ Ασκάλανος οπω; προτρέψωσι τούς πολιορ- 
κουμένου; νά έπαμύνωνται, συνελήφθησαν ύπδ τών 
σταυροφόρων καθ ήν στιγμήν έπροσπάθουν νά εί- 
σέλθωσιν είς τήν πόλιν' ό εις έξ αυτών έπεσε δια- 
τρυπηθείς, ό έτερος, άφοϋ έφανέρωσε τήν μυστικήν 
αποστολήν του, άπεσφενδονίσθη διά μηχανή; έπί 
τών έπάλξεων ένθα έμάχοντο οί μουσουλμάνοι.

Εν τούτοι; ή μάχη παρετείνετο μέχρι μεσημ
βρίας, καί οί σταυροφόροι είσέτι δέν ήλπιζον νά 
είσχωρήσωσιν έν τή πόλει. Απασαι αί μηχαναί 
αύτών κατεκαίοντο ήδη, καί ύδωρ δέν είχον, καί 
μάλιστα οξείδιον δι’ οΰ μόνου έδύνατο νά σβεσθή 
τδ ύπδ τών πολιορκουμένων ^ιπτάμενον πύρ. 
Μάτην οί τολμηρότεροι έξετίθεντο είς τδν έσχα
τον κίνδυνον δπως προλάβωσι τήν καταστροφήν 
τών ξύλινων πύργων καί τών κριών, διότι έπιπτον 
θαπτόμενοι ύπδ τά έρείπια, αί φλόγες δέ κατεβί- 
βρωσκον καί αύτά; τά; άσπίδα; των καί τά ένδύ- 
ματά των. Οί πλεΐστοι τών μάλλον άπτοήτων 
πολεμιστών είχον άποθάνει ύπδ τά; επάλξεις, μέ-

γιστος δέ άριθμδ; τών έν τοΐς κινητοί; πύργοι; 
είχον καταστή άνίκανοι εί; μάχην. Οί λοιποί κε- 
καλυμμένοι ύπδ ίδοώτος καί κόνεως, καί βεβαρυ- 
μίνοι ύπδ τδ βάρος τών όπλων καί τού καύσωνος, 
ήρχιζον νά χάνωσι τδ θάρρος των. ’Εννοήσαντε; 
τούτο οί πολιορκούμενοι ήλάλαξαν έκ τής χαράς 

των, καί 
νούς ότι 
βοηθήση.

:ί βλασφημοϋντε; ώνείδιζον τού; χριστια- ; 
, λατρεύουσι θεδν άδυνατοΰντκ νά τοι; · 

Καί αύτοί δέ οί έφορμώντε; έθρήνουν . 
τήν τύχην των, καί νομϊζοντες εαυτού; έγκατα- ί 
λελειμένους ύπδ τού Χριστού, εμενον διστάζοντες · 

έπί τοϋ πεδίου τή; μάχη;
Αλλ’αίφνης ή μάχη ήλλαξεν όψιν, δτε είδον ; 

οί σταυροφόροι έπί τοΰ όρους τών Ελαίων ιπ
πέα τινά σείοντα τήν άσπίδα του καί δίδοντα 
εί; τδν χριστιανικόν στρατδν τδ σημεΐον νά 
είσέλθη έν τή πόλει. 0 Γοδεφρεΐδος καί ό 
‘Ραΐμούνδος, οΐτινες πρώτοι είδον ταύτοχρόνως 
αύτδν, έκραζον ότι ό άγιος Γεώργιο; παρέστη 
αρωγό; τών χριστιανών. Η σύγχυσι; τής μάχη: 
δέν έπέτρεπεν έρεύνα; ή σκέψεις πλειοτέρας, οθεν 
ή θέα τοΰ ουρανίου ίππέως ένέπνευσεν νέον εί; 
τού; πολιορκητά; ζήλον, καί έπανέλαβον τήν έφο
δον. Καί αυται δέ αί γυναίκες, οί παϊδες καί οί άρ
ρωστοι, ώρμησαν έν τή συμπλοκή, φέροντε; ύδωρ, 
τροφάς, δπλα, 'καί συνενούντε; τάς προσπάθεια; 
αύτών πρδς τά; τών στρατιωτών όπως προσπελά- 
σωσιν εϊς τά τε'χη τού; τρόμον έμποιοΰντας εί; 
τδν έχθρόν κινητούς πύργου:. () τού Γοδεφρεί
δου προύχώρει έν μέσω τρομ.ερά; έκρήξεω; λί
θων, βελών, καί γραικικοΰ πυρδς, οτε δέ εφθασε 
πλησίον, ή κινητή αύτοΰ γέφυρα έρρίφθη έπί τοΰ 
τείχους. Ταύτοχρόνως πύρινα βέλη έξηκοντίσθησαν 
κατά τών μηχανών τών άπίστοιν, καί κατά τών 
άχυρινων σάκων καί τών μάλλινων δεμάτων, τών 
καλυπτόντων τά τελευταία τείχη τή; πόλεως. ό 
άνεμο; ήναψε τότε τήν πυρκαΐάν σπρώχνων τά; 
φλόγας έπί τών μουσουλμάνων, οΐτινες κυκλού- 
μενοι ύπδ τών φλογών καί τοΰ καπνού, ύπεχώ- 
ρουν βλέποντες τά; λόγχας καί τά ξίφη τών χρι - 
στιανών. ό Γοδεφρεΐδος, ποοπορευομένων τών δύο 
αδελφών Λεθάνδον καί Εύγελβάρτου, άκολουθούν- 
των δέ τοΰ Βαδοϋίνου, Εύ^αθίου καί άλλων, διαρ
ρηγνύει τάς τάξει; τοϋ εχθρού, καί καταδιώκω·? 
αυτόν ρίπτεται έντδς τή; Ιερουσαλήμ. Πάντες 
τότε όσοι έμάχοντο άπδ τή; στέγη; τού πύργου, 
άκολουθούντε; τδν άπτόητον στρατηγόν των, είσ- 
χωροΰσιν όμοΰ μέ αύτδν είς τάς οδούς, καί σφά- 
ζουσι πάντα 8ν άπήντων εις τήν διάβασίν των.

Κατά τδν αύτδν χρόνον διεδόθη φήμη έν τώ 
χριστιανικοί στρατώ ότι ό άγιος έπίσκοπος λδε- 
μάρο; και πλεΐστοι ς-αυροφόροι άποθανόντες διαρ- 
κούσης τής πολιορκίας, άνεφάνησαν έπί κεφαλής 
τών έφορμώντων στήνοντες τήν σημαίαν τοΰ 
σταυρού έπί τών τειχών τής Ιερουσαλήμ, ό Ταν- 
κρέδη; καί οί δύω ‘Ροβέρτοι έμψυχωθέντες ύπδ 
τού θαύματος, διπλασιάζουσι τάς προσπάθειας 
των, καί ρίπτονται τέλος έντδς τή; πόλεως, συνο- 
δευόμενοι καί ύπδ άλλων ιπποτών. Τού; άνδρα: 
τούτου; ήκολούθησε πλήθος άλλων άνδρείων, ών 
άλλοι εισέρχονται δι’ άτελοΰ; τινδς ρήγματος, 
έτεροι άναβαίνουσι τά τείχη διά κλιμάκων, πλεΐ- 
στοι δέ πηδώσιν άπδ τού υψους τών ξύλινων πύρ
γων. Οι μουσουλμάνοι φεύγουσι πανταχοϋ, καί ή 
Ιερουσαλήμ αντηχεί έκ τή; επινικίου τών σταυ- 
φροφόρων κραυγή;. «'Θ θιός το θέ.Ιει ! ό θεός 
ιό Θέ.Ιει ! Οί συστρατιώται τού Γοδεφρείδου καί 
Τανκρέδου έδραμον νά συντρίψωσι διά τών πελέ- 
κεων τήν πύλην τού Αγίου Στεφάνου, κα'ι ούτω ή 
πόλις ήνοίχθη εί; τά πλήθη τών σταυροφόρων, 
οΐτινες συνωθοϋντο παρά τήν είσοδον, καί ημιλ- 
λώντο τί; πρώτος νά φέρη τήν τελευταίαν κατά 
τών απίστων πληγήν.

0 Ραΐμοΰνδος μόνο; ύπήντα έτι άντίστασιν 
τινα. Ειδοποιηθείς έκ τών κραυγών τών μουσουλ
μάνων περί τή; κατακτήσεως τών χριστιανών καί 
έκ τού θορύβου τού γενομενου έν τή πόλει, ανα- 
ζωπυρεΐ τδ θάέρος τών στρατιωτών αύτού, οΐτι- 
νες, έκ τή; άνυπομονησία; τού νά ένταμωθώσι 
μετά τών συστρατιωτών των, καταλειπουσι τους 
πύργους καί τάς άχρηστους ήδη καταστάσα; μη
χανάς των. Αναρριχηθέντες δ’ έπί τών κλιμάκων 
καί άμοιβαδδν βονθούμενοι, έφθασαν εί; τήν κορυ
φήν τή; έπάλξεως, προηγουμένου τοΰ κόμητος τή; 
Τολώζης, τοΰ^’αϊμούνδου Παλέ, καί άλλων τινών. 
Τότε ούδέν ήδύνατο νά άναχαιτίση τήν ορμητικήν 
αύτών έπίθεσιν' οί μουσουλμάνοι διεσκορπίσθησαν 
έν άκαρεΐ, καί έτρεχον νά καταφύγωσι μετά τοΰ 
Εμίρη των έντδς τοΰ φρουρίου τού Δαβίδ, καί 
μετ’ ού πολύ άπαντες οί σταυροφόροι, κλαίοντες 
ύπδ ηαράς, περιέπτυσσον άλλήλους καί περί ού- 
δενδ; άλλου έσκέπτοντο, ειμή περί τού τέλου; τής 
νίκης των.

Εν τούτοι; ή απελπισία συνεκέντρωσεν έπί τινα; 
στιγμάς τού; άνδρειοτέρους τών αίγυπτίων, ο’ίτι- 
νε; έπέπεσον κατά τών άτάκτω; λεηλατούντων 

• τήν πόλιν χριστιανών. Ούτοι ειχον άρχισε·, νά 
' ύποχωρώσιν απέναντι τοϋ εχθρού' 8ν είχον νική-
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σει, δτε ό Εβράρδ, ού τήν άνδρείαν έξύμνησεν δ 
ί’αούλ δέ Κάεν, ενισχύει τδ θάόρος τών συστρα
τιωτών του, τίθεται έπί κεφαλής των, καί ρίπτει 
έκ νέου τδν τρόμον έν μέσω τών άπιστων.

Οί ιστορικοί παρετήρησαν ότι οί χριστιανοί εί- 
σήλασαν είς τήν Ιερουσαλήμ ημέραν παρασκευήν, 
•περί τήν τρίτην τής εσπέρας ήραν, καθ’ ήν δη
λαδή ημέραν καί ώραν έξέπνευσεν ό Χριστό; διά 
τήν σωτηρίαν τοϋ άνθρωπίνου γένους. II αξιομνη
μόνευτος έκείνη.εποχή δμω; ούδόλως ένέπνευσεν 
είς τ’ς ψυχάς των τό αίσθημα τή; φιλανθρωπίας’ 
άπ’ έναντία; έρεθισθέντες έκ τών απειλών καί 
μ.ηκτυρισμών τών μουσουλμάνων, χολωθέντε; δέ 
καί έκ τών κακουχιών ά; ύπέφερον διαρκούση; 
τής πολιορκίας καί έκ τή; άντιστάσεω; ήν ύπήν- 
τησαν μέχρι τή; πόλεως, έπλήρωσαν αίματος καί 
•πένθους τήν Ιερουσαλήμ ταύτην ήν ήρχοντο νά έ- 
λευθερώσωσι, καί ήν έθεώρουν ώ; μέλλουσαν αύτών 
πατρίδα. Παραχρήμα ή σφαγή έγένετο γενική’ οί 
σωζόμενοι άπδ του σιδήρου τώνς-ρατιωτών τοϋ Γ6- 
δεφρείδου καί τοϋ Τανκρέδου,έπιπτον ύπότό ζίφος 
τών έπίσης διψώντων τδ αίμά των Προβιγκιανών. 
Εφονεύοντο δ’ οί Μουσουλμάνοι καί είς τάς οδού; 
καί εί; τά; οικίας, η δέ Ιερουσαλήμ ούδένα παρει- 
χεν άσυλον τοϊς ήττωμένοι;’ τινέ; αύτών άπέφυ- 
γον τδν θάνατον κρημνιζόμενοι άπδ τών έπάλζεων 
έτεροι ετρεχον σωρηδόν δπως καταφύγωσιν εί; 
τά άνάκτορα καί είς τούς πύργους, πρό πάντων 
δέ είς τούς ναούς των, ένθα δμως δέν άπέφευγον 
τήν καταδίωξιν τών χριστιανών.

Οί μαυροφόροι, κυριεύσαντε; τέλος τό τζαμίον 
τοϋ Ομάρ, έντό; τοϋ οποίου είχον ύπερασπισθή 
έπί τινα χρόνον οί μουσουλμάνοι, άνενέωσαν εν
ταύθα τάς σπαραξικάρδιου; σκηνάς δι’ ών έκηλι- 
δώθη άλλοτε ή κατάκτησις τοϋ Τίτου. Πεζοί τε καί 
ίππεϊς είσήλθον φύρδην μίγδην μετά τών νικημέ- 
νων.Εν μέσω δέ τοΰ φρικωδε-έρου θορύβου-, ούδέν 
άλλο διέκρινέ τι;, είμή στεναγμούς καί κραυγάς 
θανάτου’ οί νικηταί ώδευον έπί καταμελισαένων 
πτωμάτων δπως καταφθάσωσι τού; ματαίως ζη- 
τοϋντα; έν τή φυγή τήν σωτηρίαν των. ό Ραϊ- 
μοϋνδος Αγίλης, μάρτυ; αύτόπτης, λέγει ότι έντδς 

τοϋ ναοϋ καί ύπδ τάς στοάς τοϋ τζαμιού τδ αίμα 
ύψώθη μέχρι τών γονάτων καί μέχρι; αύτών τών 
χαλινών τών 'ίππων. Πρδ; περιέργειαν τοΰ τρο- 
μεροϋ θεάματος, τοϋ δίς ύπό τοϋ πολέμου πα- 
ρουσιασθέντο; έν τώ αύτώ τόπια, αρκεί νά εϊπω- 
μεν, δανειζόμενοι τά; λέξεις τοϋ ίστορικοϋ ίωσή- 
που, ότι ό άριθμός τών διά τοϋ ξίφους φονευθέν- 

των ύπερέβαινε πολύ τών άπανταχόθεν, σφαγή; 
ένεκα, συέρευσάντων νικητών, καί δτι τά πλησιό
χωρα όρη τοϋ ϊορδάνου έπανέλαβον στενάζοντα 
τδν έντδς τοϋ ναοϋ άκουόμενον θρήνον-

Ούτώ·πω; περιγράφει ό ί-Όρικδς Michaud την 
άλωσιν τή; Ιερουσαλήμ ύπδ τών σταυροφόρων. 
Μετά τήν κατάπαυσιν τή; σφαγής, ό εύσεβής Γο
δεφρεϊδος, δστις όμως μετά τήν νίκην άπέσχε τής 
αιματοχυσίας,ακολουθούμενο; ύπό τριών υπηρετών 
το», μετέβη άοπλος καί γυμνόπου; εί; τήν έκκλη- 
σίαντοϋ άγιου Τάφου. Μετ’αυτόν δέ καί πάντες αί 
λοιποί σταυροφόροι, άπεκδυθέντε; τά αίμοβαφή 
αύτών ένδυμ.ατα, έπορεύθησαν και ούτοι ανυπό
δητοι καί έν μετανοία εί; τδν ίερδν έκεϊνον τόπον, 
δστι; ήν τό άντικείμενόν τής λατρεία; των. Δυ
στυχώ; ή σφαγή διεκόπη πρδς καιρόν, δπω; έπα- 
ναληφθή μετά πλειοτέρα; σκληρότητο;. Αρχηγοί 
τινε; σταυροφόροι ένόμισαν άναγκαϊον νά έμπνεύ- 
σωσι τον τρόμον εί; τού; μουσουλμάνου;, καί πρδ; 
τδν σκοπόν τούτον άπεφάσισαν νά έξολοθρεύσωσιν 
άπαντα; τούς είς χείρά; των μείναντας αιχμαλώ
τους. ’Επί μίαν εβδομάδα έσφ αζον, έκαιον, κατε- 
μέλιζον, καί ούδεΐς άπέστρεφε τδ βλέμμα άπο 
τοΰ άπεχθοϋ; έκείνου θεάματος. Κατά τού; ιστο
ρικού; έβδομήκοντα περίπου χιλιάδες μουσουλ
μάνοι άπέθανον έν Ιερουσαλήμ, καί αύτοί δέ οί 
Ιουδαίοι έκάησαν έντδς τή; συναγωγή; των, δπου 
έζήτησαν άσυλον·

Ενταύθα νομίζομεν δέον νά καταπαύσωμεν' τόν 
λόγον, καθότι ή περαιτέρω έξιστόρησι; τών τυχών 
τής άγιας πόλεως Οά ύπερέβαινε τδν σκοπόν δν 
έζ αρχής προεΟέμεΟα. Τά περί τοϋ νεοσυστάτου 
βασιλείου τή; Ιερουσαλήμ καί τών μετά ταΰτα 
γενομένων σταυροφοριών άνήκουσιν εί; τήν κυρίως 
ιστορίαν, δπου ό φιλίστωρ αναγνώστης δύναται 
νά εύχαριστήση τήν φιλομάΟειάν του.

MAPINOS ΧΑΡΒΟΥΡΗ X (1)

ISN μέσφ τής σκοτίας ήτις έπί τέσσαρας όλους 

αιώνας έκάλυπτε πάσαν τήν Ελλάδα, εύχάριστον 
είναι νά ειπωμεν δτι άνεφάνησαν καί τινες αστέρες 
φαεινοί, οϊτινες άν καί δέν προσέφερον τάς υπη
ρεσίας τοϋ πνεύματος ή τίς παιδείας αύτών είς 
τή,ν ιδίαν αύτών πατρίδα, άλλ’ είς έτερα κράτη,

τηγορήσασα τδν Μαρίνον έπί άποδράσει, άπεκή- 
ρυξεν αύτδν, έκ τούτου δέ ήναγκάσθη, είς ‘Ρωσ- 
σίαν μεταβάς, νά κρύψη πρδς καιρόν τδ οικογε
νειακόν αύτού όνομα Χαρβούρης και νά άναλάβη 
τδ συγγενικόν Λάσκαρη, γνωριζόμενος έν ‘Ρωσσία 

ύπδ τδ όνομα ιππότη; Λάσκαρης.
Καθ’ 0ν χρόνον ό Χαρβούρης έτιμήθη παρά τή; 

αύτοκράτειρα; διά τοϋ βαθμού τοϋ άντισυνταγμα- 
τάρχου, ή Αικατερίνη συνέλαβε τήν ιδέαν ν’ άνε- 
γείρη πρδ; τιμήν τοϋ Πέτρου ένα μεγάλον ανδριάν
τα, όπως ούτω διαιώνιση τήν μνήμην του’ έπρό- 
τεινε δέ περί τούτου είς τδν περίφημ.ον τότε 
Γάλλον άγαλματοποιδν Φαλκουέτιον, δστις θέλων 
νά παραστήση τά; μεγάλα; δυσχερείας, άς άπαν- 
τήσας ύπερενίκησεν ό μέγας έκεΐνος αύτοκράτωρ, 
έσχεδίασε τδν μέγαν Πέτρον έφιππον καί κατα- 
πατοϋντα διά τοϋ 'ίππου του όφιν, δστις έπειράτο 
νά παρεμβάλλη προσκόμματα εί; τήν πρόοδόν του. 
Τδ σχεδίασμα τοΰτο παρουσιασθέν είς τήν αυλήν 
ετυχε γενικού έπαίνου, καί τδ σώμα τοϋ μηχανι
κόν διετάχθη ύπδ τοϋ ύπουργοϋ Βέτζηκ νά προ- 
τείνη τδ σχέδιον τής μεγάλη; οικοδομής, έφ’ ή; 
έμελλε νά τεθή ό άνδριάς έκεΐνος. Πολλά καί διά
φορα σχέδια έπαρουσιάσθησαν είς τδν υπουργόν, 
άλλά είς ούδέν έπεφαίνετο ή άπαιτουμένη χάρις 
καί μεγαλοπρέπεια, καί οί μέν ούτως, οί δέ άλλως 
ύπεδείκνυον’ έπί τέλους ό Φαλκονέτιος μή εύρ£— 
σκων τάς προτεινομένας βάσει; συμφώνου; πρδ; 
τήν έπιθυμίαν του, άπεφάσισε νά κατασκευάση 
ύποστήλιον έκ διαφόρων μεγάλων πετρών τοΰ 
αύτού χρώματος συνδεδεμένων δέ πρδς άλλήλας 
διά σιδήρου καί ορειχάλκου. Τδ σχέδιον τούτο 
κατέκρινεν έντόνως ό Μαρϊνος,ίσχυριζόμενοςότι μό
νον έπί μιάςπέτράς ώφειλενά ς-ηθή ό άνδριάς, διά 
νά μν ύπόκειταιή βάσις είς τήνδιάλυσιν τήν οποίαν 
προξενεί ή διαδοχή τών αιώνων έπί τών πολυσυν
θέτων σωμάτων, ένώ άφ’ ετέρου τδ ύγρδν κλίμα 
τής ‘Ρωσσίας, ήθελε φέρει ταχέϊαν τήν όξείδωσιν 
τών σιδηρών καί έξ ορειχάλκου δεμάτων. 1ϊ πρδ- 
τασι; αύτη, θεμελιουμένη έπί ίρθοτάτων παρατη
ρήσεων, έτυχε τή; έπιδοκιμασία; πάντων, πλήν 
εκείνων οδ; ή φιλαυτία καί ή ύπερηφάνεια έπε- 
σκότιζε’ καί αύτδ; δέ ό Φαλκονέτιος ήναγκάσθη 
νά παραδεχθή τδ σχέδιον τοϋ Μαρίνου, μίαν μό
νον έκφέρων δυσκολίαν, είς τήν εύρεσιν καί μετα
φοράν τοιούτου κολοσσιαίου σώματος. Απεφασίσθη 
δθεν ή έκ πολλών λίθων κατασκευή τή; βάσεω; 
καί διετάχθη ό υπουργός Βέτζηκ, νά διευθύνη τά 
τή; οικοδομής.

ούχ ήττον όμως συνετέλεσαν πρδς δόξαν τής πο- 
λυτλήμονος μητρός Ελλάδος, ήν καί ύπδ ζυγόν έτι 
δικτελοϋσαν απέδειξαν ώ; μή στεΐραν τέκνων πο- 
λυδόξων. Εν δέ τοιοϋτον ύπήρξε καί ό Μαρίνος 

Χαρβούρης.
Η οικογένεια τοΰ Μαρίνου Χαρβούρη, έλκουσα 

τήν αρχήν έκ Κρήτης καί Πελοποννήσου καί συγ- 
γενεύουσα πρδ; τήν λαμπράν γενεάν Λάσκαρη, είχε 
καταφύγει εί; Κεφαλληνίαν, όπως άπαλλαχθή 
τών άδιαλήπτων καταπιέσεων άγριων δεσποτών. 

Εκεί δέ, έν τή πόλει Λργοστολίςο, έγεννήθη περί 
τάς άρχάς τοΰ ΙΗ\ αίώνο; ό Μαρίνος, πρωτότο
κος υίδ; τοϋ Δημητρίου Χαρβούρη. Οι γονείς αύ
τοΰ, φλέγόμενοι ύπδ τή; έπιθυμία; τοΰ νά ίδωσι 

τδν υιόν αύτών παιδεία κεκοσμημένον, άφοΰ τόν 
έξεπαίδευσαν εί; τά τή; Κεφαλληνίας έκπαιδευ- 

τήρια, τδν έπεμψαν έψιαίτερσν είς τδ Πανεπι- 
στήυ-ιον τής Βονωνία; μετά τοΰ νεωτέρου άδελφοΰ 
αύτοΰ ίωάννου. Εί; ’Ιταλίαν ό μέν Μαρίνο;, κλίσιν 
έχων πρός τάς φυσικομαθηματικά; έπιστήμας, 
ήκολούθησε μάλλον τήν κλίσιν αύτοΰ ή τοϋ πατρός 
τήν έπιθυμίαν, όστις τδν προέτρεπε νά σπουδάση 
τήν νομικήν, ό δέ άδελφό; του Ιωάννης έτράπη 
έπί τήν ιατρικήν. Εκ τούτων άποδείκνυται πόσον 
άναισχύντως ψεύδεται ό Κ. Σαινσωβέρος έν τή 
είς Επτάνησον περιηγήσει αύτοΰ, πλάσας τδν πα
τέρα τοϋ Μαρίνου λαχανοπώλην, μ.όλι; έκ τοΰ 
έπαγγέλματο; αύτοΰ άποζώντα’ διότι πώς έδύ
νατο είς πένη; νά στείλη άμφοτέρους τους υιούς 
αύτοΰ είς Ιταλίαν χάριν έκπαιδεύσεως, κατά τήν 
έποχήν μάλιστα έκείνην ότε πρδς τοΰτο άπητοϋντο 
δαπάναι μέγισται;

Περατώσας ό Μαρίνος τάς έν Ιταλία σπουδάς 
του, έπιστρέφει είς Κεφαλληνίαν’ άλλ’ έκεϊ ύπο- 
πεσών εί; παρεκτροπήν τινα νεότητο; καί μετα- 
νοών έπί ταύτη, άπεφάσισεν, όπως Ικανοποίηση 
τήν παθοϋσαν οικογένειαν, νά έκπατρισθή, καί 
έπειδή τότε ή ‘Ρωσσία έχρησίμευε τδ γενικόν ά
συλον τών φυγάδων Ελλήνων, κατέφυγεν αύτόσε 
καί τή συνδρομή τοϋ τά μέγιστα τότε ίσχύοντος 
Επτανησίου στρατηγού Μελισσηνοϋ, καί διά τή; 
ιδία; αυτού εύφυΐας, έπέτυχεν έντδς μικρού ν’ άνέλ 
θη έπί τά; μεγαλειτέρα; θέσεις, λαβών παρά τή; 
γενναιόφρονος Αικατερίνη; τδν βαθμόν άντισυν- 
ταγματάρχου τοΰ μηχανικού. Ουτω καί αύται αί 
παρεκτροπαί συντείνουσιν ένίοτεεί; τήν άνύψωσιν 
τοϋ διαπράττοντο; αύτάς, δπόταν τδν προσμειδιά 

ί τύχη.
ή ίν Κεφαλληνία: Ενετική τότε διοίκησις, κα-
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Ούδόλως άποθα^υνθείς έκ τής άπο^ρίψχως τής 
προτάσεώς του, ό Χαρβούρης, άλλ’ είς Sv (χόνον 
άφορών, πώς νά ύπερισχύση αύτη, έπέμενε παρά 
τώ Βέτζηκ, δσ εις χαί σύμβουλον τδν προσέλαβεν, 
όπως μή επίσπευση τήν έναρξιν τής οικοδομής. 
Εν έαρ παρήλθεν ούτως είς ανωφελείς έρευνας πρδς 
ευρεσιν τών λίθων’ είς δέ μόνος εύρέθη ήμίσειαν 
λεύγαν μακράν τής Πετρουπόλεως, τδν οποίον, 
καί τοι πολύ μιζρότερον όντα εκείνου, θν όψιαί- 
τερον δ Χαρβούρης μετέφερεν, ούτε ό ναύαρχος είς 
ο διετάχθη ή μετακόμισις, ούτε έτερός τις τών 
μηχανικών άνεδέχθη νά μετακόμιση. Εν τούτοις δ 
Χαρβούρης πληροφορηθείς δτι έντδς μιας λίμνης, 
εγγύς τοΰ Φιλανδικού κόλπου εύρίσζετο μέγας μο
νόλιθος,και έπισκεφθείς αύτδν, εϊδεν δτι ήτο γρα
νίτης κατά πολύ ύπερβαίνων τδ μέγεθος τοΰ ζη- 
τουμένου ύποστηλίου και επομένως άρμοδιώτατος 
πρδς τδν σκοπόν. Ανεκοίνωσε λοιπδν τήν ευρεσιν 
ταύτην, καί ό μέν Φαλκονέτιος εύρε τδν μονόλι
θον άξιόλογον, ό δέ ύπουργδς τήν μεταφοράν α
δύνατον, οί πολλοί τδ πράγμα γελοϊον, μόνη δέ 
ή αύτοκράτειρα Αικατερίνη εξέφερε τήν θέλησιν 
όπως δ λίθος μετακομισθή είς Πετρούπολιν, καί 
επτακίσχίλια προσέφερε ^ούβλια δώρον εις τδν 
έπιχειροΰντα τήν μεταφοράν.

ό 7οερί ού δ λόγος μονόλιθος ήν παραλληλεπί
πεδος, καί εϊχεν ύψος μέν είκοσιν ένδς ποδών, 

μήκος δέ τεσσαράκοντα δύο, πλάτος είκοσι επτά 
καί τδ δλον βάρος του ήν τριών εκατομμυρίων 
καί διακοσίων χιλιάδων λιτρών. Είς δέ τάς δυ- 
σχερείας τής κινήσεως τοιούτο·· σώματος προσε- 
τίθεντο καί αί μεγαλείτεραι τής θέσεως καί τών 
δδών, διότι έπρεπε νά έξαχθή έκ λίμνης δπου 
ήτο δεκαπέντε πόδας κεχωσμένος και νά μεταφερ- 
θή έξ άποστάσεως δεκατεσσάρων μιλλίων ών τά 
μέν ήμίση διά ξηράς, τά δέ έτερα διά θαλάσσης. 
Εννοείται λοιπδν πόσον το έργον έφάνη παρά- 
τολμον καί τούτου ένεκα πολλοί τών μηχανικών 
έπρότειναν νά μεταφερθή κατά τμήματα.

Καταφρονών δ Χαρβούρης πάσας τάς δυσχε- 
ρείας, δσας εκτός τής αλήθειας τοΰ πράγματος 
τω επηύξανε καί δ φθόνος, άνεδέχθη τήν μεταφο
ράν δλοκλήρου τοΰ μονολίθου καί πρδς τοΰτο 
εθεωρησε κατάλληλον τήν ώραν έκείνην τοΰ έτους, 
καθ ήν οί πάγοι έν ‘Ρωσσία εύρίσκονται είς τήν 
μεγαλειτέραν αυτών σκληρότητα. Δύο λοιπδν ει
δών μηχανών ανάγκην είχε’ πρώτον πώς νά έξα- 

Υ“Υή τδν λίθον έκ τής λίμνης, καί δεύτερον πώς 
άν μεταφέρη αύτδν είς Πετρούπολιν.

Αί μηχαναΐ, άς δ Χαρβούρης έφεΰοεν, έγένοντο 
αντικείμενου διαφόρων πραγματειών, ώστε αδύ
νατον αποβαίνει νά δώσωμεν είς τούς άναγνώς-ας 
ημών έντελή έξήγησιν αύτών’ θέλομεν λοιπδν άρ- 
κεσθή εις συντομωτάτην περιγραφήν τής μεταφο
ράς ιδίως διότι διά τήν έκ τής λίμνης εξαγωγήν, 

μετεχειρίσθη τούς γνωστούς στρόφιγγας (viti) οΐ- 
τινες καί μέχρι τοΰ νϋν άποτελοΰσι τδν θαυμα
σμόν τών περί τήν μηχανικήν άσχολουμένων. Διά 
την μεταφοράν κατεσκεύασε περίεργον μηχανήν, 
ής τδ άνω μέρος, ή κράββατος, συνέζειτο έκ δύο 
χονδροτάτων δοκών παραλλήλως πρδς άλλήλας 
τεθειμένων, καί έχουσών έκάστη μήκος μέν τεσ
σαράκοντα δύο ποδών, πλάτος δέ δεκαοκτώ δα
κτύλων καί ύψος δεκαέζ. Ενώσας τάς δύο ταύτας 
δοκούς μέ άλλας χονδροτάτας καί μήκος έχούσας 
δεκατέσσαρας πόδας, καί συναρμόσας πάλιν αύτάς 

μεταξύ των καί μέ τάς δύο παραλλήλους, διά μέ
σου χονδρών καί δυνατών σιδήρων κατεσκεύασεν 
ούτω κράββατον δυνίμενον νά άνθέξη είς τδ βά
ρος. Τδ κάτω μέρος τής μηχανής έσχημάτισεν έκ 
δύο ομοΰ παραλλήλων δοκών, έχουσών μήκος μέν 
τριάκοντα πόδας, πλάτος δέ δεκατέσσαρας δα
κτύλους καί ύψος δώδεκα. Είς τήν άνω επιφάνειαν 
τών δύο τούτων δοκών, αΐτινος επίσης συνηνοΰντο 
πρδς άλλήλας διά χονδροτάτων σιδήρων, κατε
σκεύασεν αύλάκια, ένδον τών όποιων έθεσεν ώς 
ένδυμα έτερα μετάλλινα αύλακώματα έχοντα 
τάς πλευράς καμπύλους, πάχος δέ δύο δακτύλων 
καί έκ μίγματος ίδιου δπερ αύτδς κατεσκεύασεν 
έκ κασσιτέρου, Ορειχάλκου κυί άλλων, μετάλλων. 
Εις τάς δοκούς ταύτας τοΰ κά-ω μέρους τής 
μηχανής έθεσεν άγζίνια σιδηρά, εις ά προσηρμό- 
ζοντο έτεροι δοκοί κατεσκευασμένοι διά τοΰ αυ
τού τρόπου καί έδέχοντο τδν κράββατον ή τδ 
άνω μέρος τής μηχανής μέ τδν βράχον, καί ού
τως έζινεϊτο πάντοτε τδ βάρος έπί τών μεταλ
λικών αύλακωμάτων άντί δέ τροχών, έθεσεν έπί 
τών αύλακωμάτων τριάκοντα σφαίρας, απεχού- 
σας άλλήλων δύο πόδας, έπί δέ τών σφαιρών 
άπέθεσε τδ άνω μέρος τής μηχανής ή τδν κράβ
βατον, τοΰ δποίου αί δύο παράλληλοι δοκοί ειχον 
πρδς τήν κάτω επιφάνειαν τά αύτά αύλακώματα.

Τελειώσας ούτω τήν θαυμασίαν ταύτην μη
χανήν, ήρξατο ετοιμαζόμενος δπω: έξαγάγη τδν 
λίθον, ούδεμίαν προσοχήν δίδων είς τούς λόγους 
τών φθονερών εκείνων, οίτινες έμπαικτικώς έλεγόν 
δτι ό Χαρβούρης προτίθεται νά θέση όρος έπί ώών. 
Διατάσσει καθ’έκάστην νά σαρώνωσ; τήν παρά 

τήν όχθην όδδν τετρακόσιοι έργάται, ϊνα τδ έδα

φος μένη στερεδν έκ τής καταπιπτούσης χιόνος, 
πήγνυσιν έπί τοΰ πάγου πολυαρίθμους ς-ρόφιγγας 
καί δι’ ανενδότου έργασίας έξάγει τδν λίθον έκ 
τής λίμνης, καί πλήρης χαράς βλέπει αύτδν έπί 
τής μηχανής ήν κατεσκεύασεν.

Η διά τοΰ όλισθηροΰ πάγου μεταφορά δέν ά- 
πήντα μεγάλα; δυσχερείας, διότι δύο ή τρεις 
στρόφιγγες ύπδ τριάκοντα δύο εργατών έκαστος 
κινούμενος, έσυρον τήν μηχανήν ήτις διέτρεχεν 
έκάστην ώραν έξήκοντα πόδας’ άλλά τδ τερατώ
δες μεγαλεΐον τοΰ γρανίτου κινουμένου έπί μι 
κρών σφαιρών, ών ή διάμετρος ήτο πέντε δακτύ 
λων, τδ πλίθος τών έργαζομένων ανθρώπων, οί 
δύο τυμπανισταί, οίτινες κατ’ επιταγήν τοΰ μη
χανικού ϊσταντο έπί τής κορυφής τοΰ λίθου, ϊνα 
δίδωσι τά προστάγματα, οί τ·:σσαρες λιθοκόποι, 
οίτινες έπελέκουν τδν γρανίτην όπως τώ δώσωσι 

τδ ώρισμένον σχήμα,ή κάμινος τών χαλκέων, ήτις 
ήτο πάντοτε ήναμμένη είς τδ μέσον τοΰ λίθου, 
όπως έν αύτή κατασκευάζωνται ή διορθώνται 
τά διάφορα έργαλεϊα, παρίστων ταΰτα πάντα 
θέαμα έξαίσιον ώστε πάσα ή αύτοχρατορική αύλή 
μετά τοΰ πρίγγιπος τής Ποωσσίας Ερρίκου μετε- 
βη όπως ϊδη αύτό’ δ δέ Χαρβούρης, καί τοι ασθε
νών ένεκα τοΰ κόπου καί τοΰ βαλτώδους τής χώ
ρας, έξηκολούθει όμως διευθύνων τήν έργασίαν.

Εντδς έξ εβδομάδων ό όγκος μετεφέρθη είς τδ 
παράλιον τοΰ Νέβα, εκεί δέ υπήρχε πλοϊον βυ- 
θισμένον έκατδν δγδοήκοντα ποδών μήκους, έξή
κοντα έξ πλάτους καί δεκαεπτά ύψους, έφ’ ού έπε- 
βίβασαν τδν γρανίτην’ άλλά τδ πλοΐον ένεκα τοΰ 
μεγάλου όγκου, ήνοιξεν, ώστε δ Χαρβούρης, ή- 
ναγκάσθη νά έπιζεύξη μεταξύ των δύο δρόμωνας 
καί έπ αύτών μετέφερε τή 30 Σεπτέμβριον 1769 
τδ όγκώδες εκείνο σώμα είς Πετρούπολιν,έν μέσοι 
τής έκπλήξεως καί τοΰ φρενητιώδους ενθουσιασμού 
τών κατοίκων. Η δέ πράξις αύτη τοΰ Χαρβούρη 
έθεωρήθη ώς μεγίστη, διότι ούδείς μεχρες αύτοΰ 
μετέφερεν έτερον έπίσης όγκώδες σώμα. Δι δπερ 
εύλόγως ή Αικατερίνη άνταμείβουσα τήν ικανότη
τά του, τδν κατέστησεν υπασπιστήν αυτής, σύμ
βουλον τοΰ Συμβουλίου τής έπικρατείας, ύπουργδν 
τών δημοσίων οικοδομών, καί τέλος διευθυντήν 
τοΰ σώματος τών εύγενών τής ξηράς.

Εν μέσω τής δόξης καί ύπολήψεως ήν άπε- 
λάμβανεν, δ Χαρβούρης, δέν έλησμόνει τήν ιδίαν 
αέτοΰ πατρίδα, υπδ μιάς δέ έπιθυμίας κατείχετο 
πώς νά φανή καί είς ταύτην ωφέλιμος. Ού μα

κράν τής κωμοπόλεως Ληξουρίου υπάρχει βαλ- 
τώδης τις καί άκαρπος κοΑάς καλουμένη Αχιβά
δων’ ταύτην δ φιλόπατρης Χαρβούρης διενοήθη 
νά καταστήση πηγήν εύδαιμονίας διά τούς συμ- 
πατριώτας του, μεταφυτεύων αύτόσε διάφορα 
φυτά καί δένδρα τής Αμερικής. Αλλά γνωρίζων 
ότι τοιαύτη έπιχείρησις ύπερέβαινε τάς χρηματι
κός αύτοΰ δυνάμεις άπηυθύνθη πρδς τήν αύτοκρά' 
τειραν Αικατερίνην, ήτις τώ ύπεσχέθη πάσαν αυ
τής τήν συνδρομήν. Πειθόμενος δέ είς τάς προτρο
πής πολλών ϊνα δημοσιεύση τδν μηχανισμόν τή; 
μετακομίσεως τοΰ ογκώδους έκείνου γρανίτου, 
μεταβαίνει άδεια τής αύτοκρατείρας είς Παρι*- 
σίους, καί έκεϊ έκδίδωσιν αύτδν Γαλλιστί.

Εν Παρισίοις διαμένων δ Χαρβούρης ένυμφεύθη 
νέαν τινά Γαλλίδα, έξ ής έσχεν ένα υιόν’ παραλα
βών δέ τήν τε σύζυγον καί τδν υίόν του έπα- 
νήλθε μετά τινα έτη είς Πετρούπολιν, καί έκεϊ, 
επιτυχών διά τοΰ Ενετοΰ πρέσβεως τήν άνάκλη- 
σιν πάσηε κατ' αύτοΰ καταδιώξεως, άνεχώρησεν 
είς Κεφαλληνίαν, ένθα ή Ενετική κυβέρνησις. 
έκτιμώσα τήν μεγίστην αύτοΰ εύφυΐαν τώ έδωρή- 
σατο όλ.ην τήν περιοχήν, έν ή διενοεϊτο νά μετα- 
φυτεύση τά Αμερικανικά προϊόντα.

ϊίρξατο λοιπδν έν πρώτοι; διά πολυαρίθμων 
εργατών τήν διοχέτευσιν τών λιμναζόντων αύτόσε 
υδάτων, εύτυχών καί τινα Γαλλαμερικανδν έμ
πειρον περί τήν γεωργικήν όπως διευθύνη τά τής 
φυτείας, όπως δέ έπιστατή άλλ’ αύτοπροσώπως 
δ Μαρίνος είς τάς έργασίας, έκτισεν αύτόσε καί έν 
οίκημα, έν τώ δποίω προσέλαβε καί ώς φύλακα: 
παρά τής Κυβερνήσεως πέντε στρατιώτας.

Αλλά μόλις ήρξατο βλέπων τδ έργον αύτοΰ 
εύοδούμενον, καί βάσκανος δαίμων έπιβουλευθεί; 
τδν άνδρα, συνώμοσε κατ’ αύτοΰ. Μεταξύ τών 
πολυαρίθμων έργατών του ύπήρχον καί περί τού; 
έκατδν Λάκωνας, οΰς ό πρδς τούς Τούρκους πόλε
μος τής ‘Ρωσσίας είχε τότε καταστήσει άτιθά- 
σους καί άρπακτικούς. Ούτοι βλέποντες τάς με
γάλας δαπάνας, άς ύφίστατο δ Χαρβούρης καί 
πιστεύοντες ότι πλεΐστα παρ αύτώ εύρίσκονται 
χρήματα, άπεφάσισαν νά τδν δολοφονήσωσι καί 
άρπάσωσι πάσαν αύτοΰ τήν περιουσίαν. Καί δή 
εύρόντες εύκαιρίαν μίαν νύκτα, καθ ήν οί πρδς 
φύλαξίν του στρατιώται είχον άνακληθή ένεκα 
υπηρεσίας, είσήλθον είς τδν οίκόν του, καί αύτδν 
μέν μετά τινων υπηρετών καί τοΰ Γαλλαμερικα- 
νοΰ έπιστάτου τής φυτείας φονεύουσι, την δέ γυ
ναίκα κατετραυμάτισαν καί υπολαβόντες αύτήν
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νέκραν, έδόθησαν είς τήν αρπαγήν καί λαβόντες 
ό,τι πολύτιμον εύρον, άνεχώρησαν διά νυκτός διά 
τίνος πλοίου, τδ όποιον ένεκα τής νηνεμία; συ- 
νελήφθη την έπομένην ημέραν, οτε έγνώσθη τδ 
κακούργημα, μεταξύ Ιθάκης καί Κεφαλληνίας. 
Kat η μέν σύζυγος τοϋ Μαρίνου άνέλαβεν έκ τών 
πληγών αυτής, οί δέ ένοχοι κατεδικάσθησαν είς 
θάνατον, καί διά τοιούτου οίκτροϋ τέλου; ή Ελλάς 
έστερήθη τώ 1 782 ένδς τών ένδοξωτέρων τέ
κνων της. Ε. Σ.

■ Άποκρέαι ! άποκρέαι ! μαγική ονομασία ! 
’Επιδημική είς όλου: επισε παραλυσία.

Τήν σεμνότητα πρός ώραν ό περίφανος άφίνει
Κι’ ό φιλάργυρος ό γέρων τό χομπόόημάτου λύνει ".

.... Ποΰ χυύέρνησις ; ποΰ νόμοι ;
Καί αύτοί οί νομοΟέται έλωλάΟησαν άκόμη.

(ΊΛΝΤΛΛΙΛΗΣ.}
Ω ΦΙΛΟΙ τής ψυχής μου, εύγενεΐς τών πεζοδρο

μίων Κύριοι !
ήραϊαι τοΰ εξώστου καί τών παραθύρων τρυ

φερά·. Δεσποινίδες — αί Αποκρέω έφθασαν, αί μα- 
γικαί Αποκρέω ήλθον.

Εύοϊ Σαΰοϊ ! δέν ομιλούν λατινικά’ σάς χαι
ρετούν, τρελλοί, μέ τδ τρελλδν επιφώνημα δύο 
έπισήμοον παραλυμένων τής αρχαιότητας τοΰ Λλ- 
κιβιάδου καί τοΰ Πεοικλέους—δεχθήτε τας μέ 
τδ σεμνόν μειδίαμα τής Ασπασίας καί τής Ααί- 
δος — μή φοβήσθε — ή καθαρά Λεύτερα όλα τά 
καθαρίζει.

Χθές έφώναζα ω; αρχιστράτηγος, ώ; Γαριβάλ- 
δης τών καρδιών, έμπρδς καί Σεΐ; ! εμπρός κι’ 
εκείνοι ! δλος ό κόσμος έμπρδς είς περιήγησιν !

Σήμερον’ Δ’ύοΐ Βάκχε ! σταθήτε ολίγον’ αί Απο
κρέω είσέβαλον καί πάλιν, ώς πρδ δύο χιλιάδων 
χρόνων, είς τήν πόλιν τών μαινάδων καί πλημ- 
μυροΰσι τάς οδούς καί τρελ,λαίνουν και τρελλαί- 
νονται καί μάς χαρίζουν τέλος πάντων τούς με
ταμφιεσμένους των’— ένώ ταύτοχρόνως σπουδαία 
μεταμφίεσις λαμβάνει χώραν είς τά Κυβερνητικά 
τοΰ κράτους.
- Κύριοι με τά κουδούνια! και τοΰ χρόνου! καί τοΰ χρόνου! >>

Οχι’ αί Αποκρέω δέν είναι πλέον τών Διονυ
σίων ή χαριτωμένη Βακχίς, παρακολουθούσα ένα 
Σιληνδν, ένα Σάτυρον, μέ τοΰ κισσού τδν θύρ
σον καί τήν λαμπάδα τήν άνημμένην, ένώ έφόρει 
τής τίγρεως τήν δοράν καί είχε τήν κώμην χυ
τήν έπί τάς ώμοπλάτας.

όχι δέν βαδίζει, έστεμμένη άνθ·.;, έν τώ μέσφ I 
τής νυκτδς μεταξύ νέων καί νεανίδων, α'ίτινες φέ· 
ρουσι τάς Ζβμάς· κοφίκους τού Θεού τών άρχαίων 
Αποκρέω Αλλ είναι ένδεδυμένη τή; ακολασίας τά 

έκτραχηλισμένα ένδύματα καί φορεΐ προσωπίδα, έν 
προνόμιον τοΰ μεσαιώνος, διά νά μή έρυθριά εί; 
ο,τι λέγει, ό,τι ακούει, ένώ τολμ? τά πάντα.

Ο'ίκτρά παρωδία τών προσωπιδοφόρων τής Βενε
τίας. Δυφυχής πόλις, ένδοξος όπλΐτις’ έτελεύτησεν 
άπδ πτώσεως είς πτώσιν, πλήν θαυμάζεται είσέτι 
διά τούς προσωπιδοφόρου; καί τάς Αποκρέω της.

— il Carnavale di Venezia.—Τπήρξέ ποτέ 
έφάμιλλον τοΰ Corso τής Ρώμη; αί—gondole— 
άντεκαθίστων θαυμάσια τά δίτροχα καί τά τε
τράτροχα, τάς πτερωτά; άμ.άξας καί τούς κομ
ψού; φαέθοντας. Καί ήτο μαγεία πλήρη; έκστά- 
σεων τών μετημφιεσμένων αί έρωτικαί ναυμαχία·., 
αί μυστηοιώδει; καταδιώξεις, τά άπηλπισμένα 
τών καρδιών ναυάγια.

Εύτολμός τι; ίππότης, μεταμφιεσμένος εί; άρ- 
χαΐον μαρμάρινου άγαλμα, ισταται έπί τή; πρύ
μνη; άερώδου; γοκόό.Ιαι, τήν δποίαν ώ; πτΐλον 
περιστρέφει τού κωπηλάτου ό ισχυρός βραχίων 
καί διασχίζει ολόκληρον στόλον φύρδην μίγδην 
πλέοντα επί υγρού αργύρου, άποστίλβοντο; μέ 
χιλίας μαρμαρυγάς καί αντανακλάσεις, χωρίς νά 
προσκρούση που.

Μετ ολίγον είς εν νεύμα τοϋ αγάλματος ό κω
πηλάτης διπλασιάζει τάς ηρακλείους δυνάμεις του’ 
ή γόνδολα πέτα ώς αίφνίδιον πνεΰμα βορρέως, 
καί φαίνεται δτι Οά ΰπερπηδή'η σημαιοστόλι
στου άλλην, ήτις νωχελέστερα τής προσωπιδο- 
φόρου διάδος ήν φέρει υπερήφανος, μόλις πτερυγί
ζει παράπλευρος μιας άλλης άφ’ δπου δύο μεταμ
φιεσμένοι τερατωδώς, παρακαλούν καί διαθρύ
πτονται απέναντι τού έπιδεικνυομένου ρόδου καί 
μιάςάνθοδέσμης, άτινα άποσύοονται πάραυτα έρω· 
τοτρόπω; διά νά κρυβώσιν είς στήθη βαθύκολπκ 
καί νά ένώσωσι τδ γλυκύ αυτών μΰρον μέ τδ 
άρωμα παοθένου καρπού, ετοίμου ίσως νά ώριμά- 
ση εί; τού; παλμού; καί τήν θερμότητα τοΰ 
πρώτου έρωτος.

Α ! ακούεται Sv σειρήνος άπα,λπισμένον επιφώ
νημα καί πριν παρέλθη ό ήχο; τή; γλυκείας αυτή; 
φωνής, ή φέρουσα τδν ιππότην μα; γόνδολα διήλ- 
θεν ήδη μακράν καί τά λευκά χείλη τοΰ αγάλ
ματος έχρωματίζοντο είς τήν προσέγγισιν τού 
ρόδου, το όποιον άφήρπασεν ύπδ τήν στηθοκρύ- 
πτην τή; ώραία; προσωπιδοφόρου, ώς λάρο; τήν 
μικράν λείαν του ύπδ τήν έπιφάνειαντής θαλάσση;.

Πείσμα τότε καί καταδίωξι;’ συμμαχίαι καί 
έπιμαχίαι προκαλοΰνται, συνδέονται’ έκδίκησις ! 
είναι τδ σύνθημα τή; έρωτικής ναυμαχίας πρδ; 
άνάκτησιν τού ρόδου.

— Σέ γνωοίζω, καλέ μου φίλε, λέγει ύπδ τδ 
μυστηριώδες domino φωνή ύποτρέμουσα, φωνή 
συγκεκινημένη, άλλά διαπερώσα τά άδυτα τής 
καρδίας τοΰ διαβάτου τδ/ όποιον σταματά χα- 
ρίεσσα προσωπιδοφόρο; έπι τής πλατεία; τοΰ 
Sant-Marco.

— Μέ γνωρίζει; ; άλλ’ είμαι εύτυχής.... λέγει ό 
άγνωστος καί ερύθημα προδίδει τήν ταραχήν του.

Μετερνΐχοι πολιτικοί! αί άκόλαςοι αποκρέω μας 
όμοιάζουσι κατά πολύ βέβαια μέ τήν σεμνήν πολι
τικήν σας καίμόνον δέν διαρκούν ώς αύτήν μολονότι 
καί αύτάς, καί ύμάς, ή πλειοψηφία τάς ύποστη- 
ρίζει.— πλήν όλίγας άκόμη μετεμφιέσεις, παρα
καλώ, πρδς τιμήν τής άνοήτου φυγάδος μας καί 
θά γελάσωμεν πλειότερον μέ αύτάς ή μέ έκείνην.

Δημοσιογράφοι συνάδελφοι, όσων τά θηλάκεια 
αιωνίως είναι πλήρη άπδ τάς τρεις εύλογημίναςπρο- 
Οέσεις —άνά—παρά—διά— έν μειδίαμα σατυ
ρικόν έπί πλέον, μίαν άκόμη τρέλλαν ύπέρ τή; 
άποκρέω, ύπέρ τής πολιτικής’ καί άν σάς ψάλλωσι 
τά έξ άμάξης οί μεταμφιεσμένοι, άν σας ύβρίσωσι 
τά έντιμα όργανα τής πολιτική; — γελάσατε 
άπό καρδίας, είναι αί τελευταία·, ήμέραι τής Απο
κρέω των, ήτις:

» Oncriea la ville, a la com··
All! qu’il est court! ah ! qu’il est court! >

__ Οχι δά τόσον ! αποκρίνεται ή προσωπίδα- ι 
οόρος,διότι ονομάζεσαι ΙΙαϋ.Ιεκ απλούς καίάκόμη, < 
ϊνώ είσαι τεσσαρακοντούτης,άκόμη δέν απέκτησες · 

— δδν—, μίαν γόνδολαν καί μίαν ερωμένην, ι 
Αλλ’ ώραΐον μου δομικό! άπαντα καί έξίστα- [ 

-α· ό μυσταγωγούμενες ούτω, είμαι είκοσιπεν- : 
-αετής μόλ« εύπατρίδης τής μεγάλης δημοκρα- I 
τίας καί τδ όνομά μου άν δέν φέρη έν άριστσκρα- 

—Don— ή γόκδο.Ιάμου όμως.... ή γόν- < 
δολά μου είναι έτοίμη νά δεχθή τήν άριστοκρά 1 
τιδα καλλονήν τής μαγίσσης προσωπιδοφόρου μου.

__ Εγώ νά πατήσω δπου έκαθησε πρδ ολίγου 
η Πε.τίτώ oybo! χά, χά, χά! ώς άν έλεγε —//ωμέ 
άε’ αίτόΐ κα' ή πονηρά άγνωστος έέρίπτετο γε- 
λώσα μεταξύ τού πλήθους, τδ όποιον έπανελάμ- 
■βανεν oybo, oybo ! άπέναντ·. τοϋ μυσταγωγη- 
θέντος διαβάτου όστις κατέστη όλοπόρφυρος. 
Αλλ’'δ ΰοκα-ΐάρτης ήλευθέρωσε καί αύτδν τδν 
πτωχόν καί πολλούς άλλους άκόμη άπδ τάς χ_εΐ- 
οα' τών ενοχλητικών domino καί τών σκανδα
λωδών άποκρέω, παραδώσας τήν Βενετίαν δλόκλη- 
ρον εί; χεΐρας τής Αύστριας.

'Άκδια ! φωνασκεΐ είς τός οδούς η Αποκρέω;, 
τή; πρωτευούσης τοϋ Ελληνικού κ.άτους, ένώ 
κρατή διάφορα χορταρικά καί άφίνει όπ-.σθέν τη; 
ύσμήν δριμείαν — <riple exlrail— σκόρδου καί 
κρομίου, καί μάς καταλαμβάνει πάντοτε ή παρά
λυτος έν κραιπάλη καί μέθη, έν κυ;.·.οάλω καί άλ- 
ύ.άλλαγμώ μέ τδ στερεότυπον έκεΐνο τραγούδι 
πής θριαμβευτική; έμφανίσεώ; της. ,

. Κατηγορούν τή γάτα μ*< κ« ελ«ν< γραία' 
Γιατ’ έχε·, μάτια γαλανά καί τήν ουρά μα-ρεα ! 
Καί τότε οί περίφημοι φαγη^όεαι, οι σεμνοί 

τών άρχαίων χρόνων φίλοι μου, χαιρετούν και 
•σήμερον άκόμη μέ τήν αύτήν αύτόχθονα ιδώτητα 
τάς Ελληνικάς Αποκρέω, καί έν άκολασία διέρ
χονται τάς τελευταίας Κυριακάς, έντρυφώντες εί; 
τού; κούρκου; καί τά πυρωμένα τη; πλακούντια, 
διότι ή r-ιγμή τή; μετανοία; έγγίζει, αύριον είναι 
μεγάλη τεσσαρακοστή , εχε υγείαν κρεα; ! 
car ο-ν ale, adieu chair!

Εμπρός λοιπόν, διότι αί άποκρέω ήλθον, άλλ’ 
αί άποκρέω παρέρχονται, ώ; παρέρχεται πάσα 
άπόλαυσ·.; μόλις τήν γευθώμεν, ώ; ή εςαψις τού 
πυρετού πριν μάς καταστήση παοαφρονας : 
- Νά ή τυρινή μ»;, νάτην . . . αί ήμέραι λιγοστεύουν. 
Κ οί καλοί Καλόγηροί μας σαν τρελλοί κι’αύτοί χορεύουν. -

Τρελλαθήτε καί σεις άναγνώσταί μου, χορεύ- 
σατε, πηδήσατε άναγνώστριαι τού αριστοκρά
του συου-ού’ σεμνότυφοι καλ.λοναί μιας υψηλής 
τάξεω; άναμιχθήτε, παρακαλώ, εί; τδν^ συρφετόν 
τών μετημφιεσμένων, φορέσατε Sv ψευδές προσω- 
πεΐον, διά νά καλύψετε άν θέλετε, τδ άληθές ψεύ
δος καί κολασθήτε καί σεϊς, κολασθήτε, άκόμη 
ολίγον μ.έ τών άποκρέω τάς φρενήρεις απολαύσεις 
αύριον θά είσέλθετεείς τήν έγκ?άτε·.αν—υποχ ρεώ
σατε τούς ύπηρέτας σας νά νηστεύουν καί τούς ιε
ρείς τή; ένωρία; σα; νά προσεύχωνται ύπέρύμών...

Αλλ’ αί Αποκρέω, καί όχι ή πολιτική, είναι 
γέννημα, είναι τέκνον τής είδωλολατρείας’ τούς 
μεταμφιεσμένους άκόμη καί σήμερον τούς όνομά- 
ζουσιν έίΰω.Ια.

Πλήν μή σταυροκοπήσθε, χριστιανοί, ό αγαθός 
χριστιανισμός τάς υίοθέτησεν ήδη καί βλέπετε 
ότι κατέγραψεν αύτάς μάλιστα μεταξύ τών τρια- 
κοσίων εξήκοντα οσίων καί άγιων τοϋ καλεν- 
δαρίου του.

Καί αί άποκρέω δέν είναι άχρηστόν τι είς τήν 
κοινωνίαν, έκεΐ όπου οί άνθρωποι περιπατούν πάν
τοτε μέ τούς δύ·. πόδας, προγευματίζουν είς τάς 
ένδεκα τακτικώς καί δειπνούν είς τάς πέντε — 
Δηλαδή εί; τον εύρωπαΐκδν, τδν πολιτισμένου 
κόσμον, έκεΐ όπου ή τυπική έφαρμογή τοΰ νόμου 
καί ή τάξις κάμνει τόν άνθρωπον νά λησμονά 
τήν ΰπαρξιν αύτών, ό νομοθέτης έγκαθίδρυσε τάς 
άποκρέω ώ; μέσον προσφυλακτικόν τοΰ νόμου’ 
διότι παραλύων δι’ αύτών ολίγον τι τάς έξεις καί 
τήν είθισμένην τάξιν, καθιστά σεβαστότερον τήν 
έπαύριον τδ/ νόμον καί εύκολωτέραν τήν έκτε- 
λεσιν αύτοΰ.

Τώρα έξηγεΐται, βλέπετε καί διατί άπδ πολ
λοΰ χρόνου έχομεν παρ’ ήμϊν Αποκρέω. Είναι 
μία ώραία καί αύτή άπομίμησις τού πολιτισμού, 
μέ ολίγην πολυτέλειαν εννοείται πάντοτε, άλλ ή 
κατάχρησις καί ή πολυτέλεια είναι συγγενής με 
τού; ζωηρού; λαού; τή; Ανατολής.

Είς τήν Ρώυ,ην τήν άρχαίαν, δτε έτελοϋν- 
το καί έκεΐ τά Κρόνια, είς τήν χρυσήν έκεί
νην έποχήν μιας φυγάδος ίσότητος, ό δεσπότης 
έφόρει τά ένδύματα τοΰ δούλου του καί ό δούλο; 
ένεδύετο τήν πορφύραν καί τήν τύβενον τοΰ δε
σπότου' έλάμβανε τήν θέσιν αύτοΰ έν τή τρα- 
πέζη, διέταττε, έκτύπα, ύβριζε τδν Κύριόν του’ 
είχεν άποκρέω, ό πτωχός μέ τά έξοδα έκείνου 

■ πλήν διά μίαν ήμέραν. Τήν έπαύριον τά έπλήρωνε 
πολύ άκριβά’ ή δουλεία τώ έφαίνετο σκληροτέρα.

’Εκ τούτου πάλιν όμως τοΰ ώραίου εθίμου άρ-
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χαίας άποκρέω έπωφελήθη καί δ νεότερος ρωμιός 
si; ύπηρέτης, αμα καθ ίση άπαξ είς τήν θέσιν τοΰ 
κυρίου του τάς άποκρέω, δέν ττ,ν άφίνει ούτε τήν 
τεσσαρακοστήν’ προτιμά κάλλιον ν άποθάνη έπ 
αύτής ώς Σπαρτιάτης έπί τής άσπίδος του.

Πλήν και άν ποτέ τδν έκδιώξωσιν έκείθεν,πράγ
μα πολύ δύσκολου, γίνεται σοβαρός, περιπατεϊ 
βραδέως, λαμβάνει τώ όντι ΰφος εκπτώτου άρ- 
χοντος,ψοφα τής πείνης, δέν εργάζεται’ είναι γνή
σιον τέκνον τής Ανατολής, πιστεύει εις τήν τύχην 
καί αναμένει τήν «τροφήν τυφλού τροχού της.

• Ίδού αί Άποκρέω ! ίδού Μέντωρ της άνβοωπότητος! 
Ίδού δ Αύτοκράτωρ τοΰ κο'σμου !
Ίδού δ θεός τοϋ χειμωνος ! ·

Είπε ποτέ ή έγραψε,δέν ενθυμούμαι τώρα ποιος, 
άλλ’ ένθυμοϋμαι δτι ήτο επίσημός τις τού Βοέ^ά 
ποιητής, τού οποίου τδ ώραΐον όνομα λήγει είς 
ένα —βίτζ— ή ένα —ωφ— καί τούτο αρκεί 
νομίζω’ θύστε νά τδ λησμονήσω, ποιος διάβολος 
θέλετε νά ένθυμήται τόσα καί τόσα/Sirf! αρκεί 
δτι ό ποιητής είχε μέγα δίκαιον.

Αί άποκρέω, έάν ήναι τέρψις είς τούς έσπερίους 
λαούς, είς τά βόρεια κλίματα εϊναι ευεργεσία’ 
όσω δ χειμών είναι δρυμύτερος, τόσον αί άποκρέω 
αναγκαιότερα:.

Και τή άληθεία έπέρχεται δ βαρύς έκεΐνος τίς 
Αρκτου χειμών, ή χιών πίπτει κατά στιβάδας καί 
καλύπτει τήν γήν μέ τδν μανδύαν της τδν άμό- 
λυντον είς στρώμματα υπέρμετρα. Η φύσις άπασα 
τότε είναι τεθλιμμένη καί νεκρά είς τά παγωμένα 
της σάβανα καί μόνον τήν γλυκεΐαν πνοήν τής 
θεάς άνοίξεως άναμένει νά τήν άφυπνήση, νά τής 
άποδώση τδ μειδίαμα καί τά άνθη της, τήν θερ
μήν ζωήν καί τδν έρωτα.

Αλλ’ ένώ δ άτυχής θνητός άπομεμονωμένος είς 
υπαρξιν Αμφίβολον, μέ παγωμένην καρδίαν άνευ 
τινδς ευγενούς αισθήματος, άπηλπισμένος σχεδδν 
νά ιδη μίαν καν ημέραν τδν ήλιον, άνασκαλίζει 
πολλάκις τήν ιματιοθήκην του καί έν απελπισία 
πνίγεται είς τδν καπνδν τής άγνώμονος εστίας 
— Ιόοί) αί Αποχρίω ! Ίδού ή άνοχή τών πολι
τικών καί θρησκευτικών νόμων, ή πτωχή Ανθρω- 
πότης, καί όχι οί Λύριοι, έσώθη, αί άποκρέω 
γίνονται δ νεκροθάπτης τού χειμώνος.

£σώθη εις τών Διονυσίων καί τών Κρονίων τάς 
άκολάστους άγκάλας, τά Φαγηπόσια καί τά Ελευ- 
σίνια τήν άνέστησαν, ζή είς τών Καρναβαλίων καί 
τής άποκρέω τήν κραιπάλην καί τήν μέθην’ δ δέ 
χειμών, δ παγωμένος αύτός θάνατος τών καρδιών, 
ένταφιάζεται μέ τρελλούς επιταφίους, μέ φιλιπ
πικούς όζονταςοίνου,δύο ώρας μακράν’ καταβαίνει 
είς τδν τάφον μέ λουκούλια γεύματα, θρήνους καί 
γέλωτας φρενήρεις, χορούς καί τρέλλας μυθώδεις.

, όπως δήποτε αί άποκρέω είναι ή Βασιλίς, ή 
Αΰτοκράτειρα τών εορτών. Ούτε τά Παναθήναια 
τών άρχαίων, ούτε αί είκοοιπενταετηρίδες τού 

'Οθωϊος δύνανται νά έξομοιωθώσι πρδς αύτάς 
είναι ή ζωή μετεμφιεσμένη είς Απόκρεω, ήτις έρ
χεται νά παίξη, νά γελάση άπαξ τοΰ έτους έν 
άνέσει, άνευ δεισιδαιμονίας, έλευθέρα πάσης μερί- 
μνης, πάσης ύποχρεώσεως πρδς τήν κοινωνίαν, 
πρδς τούς νόμους, έμπαίζουσα καί γελοιογραφούσα 
τά πάντα,τούς πάντας,τδν ίδιον εαυτόν της, χάριν 
διασκεδάσεως πλήν καί μέ χάριν καί πνεύμα χωρίς 
προπάντων ή ευθυμία αυτής νά λύπηση τδνπλησίον.

Τδ μυστήριον όμκος τής μετεμφιεσμένης αύτής 
ζωής αδύνατον νά τδ άνεύρηι τις σήμερον είς τήν 
καθέδραν τής πολιούχου Αθήνας, πρέπει νά τδ 
άναζητήση έκεϊ όπου ή ζωή καλείται άηύΛαννις 
καί όχι έΛ-uc- Αλλ’ όσοι έμυήθησαν τά νέα ταύτα 
Ά.έευσώ ια,έπί ποινή έξωντώσεως δέν δύνανται νά 
διηγηθώσιν ό,τι ήκουσαν ό,τι είπον. At μαινάδες 
καί πάλιν είναι έτοιμα: fouriose νά ξεσχίσω·: 
τδν νέον έκεϊνον όρφέα έπιφυλλιδογράφον, όστις 
ήθελε τολμήσει νά έπαναλάβη μίαν καν στροφήν 
ένδς μαγικού βά.Ις, νά ψάλη έν έπεισόδιόν μιας 
ααμπαη'εου φιάλης.

ό,τι γίνεται, βλέπετε, γίνεται, όπισθεν μιας 
ψευδούς προσωπίδος καί ή προσωπίς αύτή είναι 
ίερά, είναι ή-αραβίαστος ώς τής Πυθίας τδ άσυ
λον, ώς τού ίεροφάντου ή λευκή καί δασεία γε- 
νειάς . . . Τί λέγει ο φίλος μου ΑΛΘΩΤΛΣ ; βε
βαίως τίποτε πλειότερον, παρ’ ό,τι έγραψεν είς τά 
— .τρό τής τεσσαραχοστής —

Εν βλέμμα λοιπόν έπί τών ειδώλων άτινα διέρ
χονται ένώπιόν ήμών, διά νά καταλήξωμεν εις ένα 
χορδν’ ούχί τών προσωπιδοφόρων ένδς ξενοδοχείου, 
άλλά μετεμφιεσμένων μετά χάριτος όχι τόσης, 
όσης κομψότητος καί έρωτοτροπίας και όστις χο
ρός άπέληξεν a des tablaux vivaots* είς ζώντα 
τούτέστιν άπεικονίσματα’ άπομίμησις όχι τόσον 
Απηρχαιωμένης έποχής, όσον ήσαν τινα έξ αύτών.

— Πλήθος, φίλοι μου, πλήθος άπειρον, συρφε
τός μετεμφιεσμένων τιμώσιν έφέτος τάς σεμνάς 
άποκρέω, πλημμυρούσι τάς οδούς καί διέρχονται 
έφιπποι, έπονοι, έφ’ άμάξης, πεζή, άναλόγως τών 
περιστάσεων καί τής πολιτικής’ διότι ή πολιτική 
είναι άναπόφευκτος είς τάς μετεμφιέσεις, είναι τδ 
άλας τών Αποκρέω.

Ανευ αύτής καί έκτδς αύτής ό μετεμφεεσμδς 
είναι συνήθως άχαρις, προξενεί άηδείαν καί ούχί 
γέλωτα — ίδέτε τους :

Αί! όλοι σείς σοβαροί προσωπιδοφόροι, οϊτινες 
χωρίς φωνήν καί χωρίς χειρονομίαν, σύρεσθε έντδς 
τής αύτής άμάξης’ φωνάζετε τούλάχιστον όλοι, 
τόπον ! τόπον ! ώς ό άμαξηλάτης σας’ Οά σάς 
έκλάβωσιν ώς υπουργούς καί τότε,φίλοι μου, τιμω
ρούνται τά συρίγματα.

Μεταξωτά domino! διατί Ακίνητα ώς ώ- 
ραϊαι κούκλα:; είναι καιρός, νομίζω, νά ψάλλετε 
πρδς τούς διαβάτας τά εύφυή σας έξ άμάξης, έκτδς 
άν ήσθε οί άναγνώσται τού άγίου Νικολάου τοϋ 
Ραγκαβά καί περιμένετε νά μάς ψάλλητε αύριον 
τδ —Κύριε τών όννάμκωκ. ■

πεινών ίσως πολύ,άλλ’ ούχί καί νηστεύων τά πάν
τα. Ενώ ό κακόζηλος ήλιος, είς μίαν αφελή του 
ακτίνα προδίδει καί τήν μικράν αύτού σκιάν, χω
ρίς κάν νά θερμαίνη τήν καρδίαν, ήν άμφότεροι, 
αύτός καί έκεΐνος τοξεύουν.

Πλήν ίδού ή μαγία, ίδού τδ θέλγητρον τού χο
ρού τής Αποκρέω ύπό τάς μυστηριώδεις διαλάμ- 
ψεις τών πολυφώτων καί τήν γοητείαν τών με
ταμφιέσεων.

Τήν προχθές,είς αίθουσαν πλουσίως έπιπλωμένην, 
διάφωτον ώς αίθουσαν γάμου,τρεις μόνον παρευρί- 
σκοντο Αξιοπρεπείς φυσιογνωμία: μέχρι τήςέννάτη: 
ώρας τής νυκτός. Μία γυνή, τούλάχιστον πεντηκον
τούτης,πλήν διατηρούσα άκόμη τρυυεράν έπιδερμί 
δα καί τέσσαρας,νομίζω, όχι τρεϊς όδόντας—διότι 
τδν τελευταίον τδν είχεν άπωλέσει τήν προτεραίαν 
έντδς ένδς ζυμαρικού, τδ όποιον ήθέλησε νά δοκι- 
μάση. — Αλλ’ δ λίαν περιπεποιημένος καλλωπι
σμός της υπερβαίνει κατά πολύ τδν τής δεκαε- 
ξαετούς θυγατρός της, ήτις Αφελής πλήν καί ζωη
ρά ώς παρθένος τής μεσημβρίας, Αγανακτεί είς τήν 
βραδεΐαν προσέγγισιν προσφιλούς τίνος.. παίζει μέ 
τήν άκραν τοΰ κεντητού μανδυλίου της καί σχεδδν 
τδ σχίζει ύπδ άνυπομονησίας’δέν είξεύρο» δέ άν δα- 
κρύζη’ άλλ’ οί ώραίοι ύπόγλαυκοι όφθαλμοί της 
είναι κάθυγροι ώς έλαφρδν τής νότου νέφος πρίν 
ή άναλυθή είς δρόσον τής αύγής.

— Καλέ απεκοιμήθης έπί τής έδρας! ...
— Οχι δά’ σκέπτομαι, άπεκρίθη άφυπνιζόμε- 

νος καί ς^νάζων διά νά κρύψη. τδ χασμήρισμά του, 
ό τρίτος, δστις είναι, ό ακριβός γέρων σύζυγος 
τής μιας καί ό σεβαστός Παπάχης τής άλλης.

— Νά σέ πώ δά, ώραϊα τ<·> όντι, διασκεδά- 
ζομεν — ήθελεν ίσως νά προσθέση, άλλ’ ή αιφνί
διος φωνή τής θυγατρός : — Νά ή μουσιχή ’. — 
τής έπήρε τήν φράσιν καί παρ δλίγον νά τής έπά- 
ρη καί τήν άκοήν άν πρδ πολλού δέν ήτο κωφή.

Τώ όντι άπδ τής κλίμακος άκόμη, ήκούετο 
τών Μ e s n a d i e r i τό έμβατήριον καί ό ήχος 
αύτού γλυκύς καί τολμηρός άνήρχετο όλονέν μετά 
τών μουσικών, καταλαβόντων πάραυτα θέσιν έν 
τώ προθαλάμω — κατόπισθεν αύτών :

fl, μαγία ! είκοσιτέσσαοα ζεύγη τών κομψο- 
τέρων domino Παρισινής τελειότητος, διήρ- 
χοντο πρδ τής καί τοΰ οικοδεσπότου, άπέδιδον 
μίαν τών Αριστοκρατικωτέρων έκείνων μακρών 
υποκλίσεων, τών όσων ποτέ ή μεγάλη Κυρία 
^.ΖουσΛτώ είχεν έπινοήσει πρδ τοΰ καθρέπτου της 
έπ1. τής Βασιλείας Οθωνος τού Α. — διά τάς έ- 
πισημοτέρας, βέβαια, παρουσιάσεις καί όχι τάς 
άποκρέω — καί άπήρχοντο σιωπηλά, τασσόμενα 
κύκλω τής αιθούσης.. ..

Ας r-αματήσωμεν έπ ολίγον ένόσιο προσέρχονται 
χορευταί, προσκεκλημένοι θεαταί,ποικίλα: μετεμ- 
φιέσεις καί προσωπεία κοινά, είς ά άπασχολείται 
μόνον τδ άξιότιμον ζεύγος τών οικοδεσποτών,διότι 
ή κόρη άνεγνώρησε ό,τι. . · ό,τι ανεγνώρισε ..

Αναπνέω τήν θερμήν αύραν τής Βενετίας, έπα-

Ω, πονηροί σείς αλευρωμένοι’ έλίγην φειδώ, πα
ρακαλώ, είς τά φασόλια καί τάς πνευματώδεις £ε- 
βύνθους σας δέν είναι κομ$>έτα—μέ πλειοτέραν προ
σοχήν ραίνετε τούς θαυμασ-άς σας — διότι όχι 
μόνον λαιμονίαϊς, άλλά καί κάτι πλειότερον είναι 
έτοιμον νά σάς φιλοδωρήση τδ πλήθος τών θεατών, 
άν ένα μόνον οφθαλμόν έπιτύχητε.

Είναι επιτυχής, είναι μέ πνεύμα ή παρωδία 
τοϋ μετεμφιεσμένου έκείνου εις τούρκον, δστις οί- 
νοπίνων άφθονα, κρατεί άνά χειρας τδ Αλκοράνιον 
καί τδ Κάτ-Χουμαγιοΰχ' δοκιμάζει τό μέν ώς 
όρεκτικδν καί τρώγει τδ άλλο ώς προσφάγιον.

— Ακούσατε αύτάς τάς φωνάς, — ύ ! Χά ! 
Αί ! Ού ! 0 ! ύ ! 0 !— αύτοί δά πάλιν, οί Κύριοι 
προσωπιδοφόροι τώχαιιαν θαρρώ ΣυνέΛευσι.

ίδού καί μία τετράς μέ πολλήν χάριν. Ε, κύριοι 
χωρίς κουδούνια" θαυμάζει τις τώ όντι τήν έπιτυ- 
χή μετεμφίεσίν σας είς ώραϊα πτηνά’ μία χελει- 
ό'ών, άλλη νήσσα, είς κόραξ, άλλη γλαύξ πιστή Α- 
πομίμησις ! πλήν γελά ό κόσμος μαζή σας, διότι 
αφού σάς λείπουν τά πτερά καί χάρις είναι είς 
τήν φωνήν, σείς όλοι, όλοι κρώζετε ώς κόρακες.

Αρκεί νομίζω’ άφίνω νά διέρχωνται Ανενόχλητοι 
αί λοιπαί ομάδες, κατά στίχους ώς έθνοφύλακες έν 
άδεια, κατά τετράδας ώς ύπαξιωματικοί άπωλυ- 
θέντες, φύρδην μίγδην ώς ή φάλαγξ τού Πανεπι
στημίου’ καί ούδ’ έν έπιφώνημα, ούδ’ έν σχόλιον δι 
αύτούς. Καί διατί νά τούς ενοχλήσω, άφού έχουν 
έπαναπαυμένην ττν συνείδησιν, μέ τήν εύφυή 
ιδέαν ήτις τοϊς έπήλθε νά γίνουν μασκαράτες καί 
έγιναν.. ..

Ακολουθήσατέ με ήδη, άν δέν βαρύνεσθε, είς 
τδν υποσχεθέντα χορόν.

Ω, ήλιε ! δύνασαι νά κάμης ό,τι θέλεις, καϋσε 
τρέλλανε, πυρπόλησε είσαι ό κυριάρχης Απόλλων, 
άλλά μή, μή φωτίσης ποτέ ένα χορόν οίονδήποτε, 
χορδν τών Αποκρέο» προπάντων, χορδν μετεμφιε- 
σμένων τδ λάμπον φώς σου δέν θέλει χαρίσει ποτέ 
είς τήν συγκεκινημένην χορεύτριαν τήν ώχράν έκεί
νην καί συμπαθή φυσιογνωμίαν, ήτις προκαλεΐ μα- 
κρόθεν τδν ιππότην χορευτήν είς άναζήτησίν της 
καί όστις δάκνει τά χείλη άπδ Απελπισίαν εις τήν 
προσέγγισιν αύτής — γενικός κανών είς τούς χο
ρούς αναζητεί πάντοτε μικρόν καί έλαφρδν πόδα...

Ουδέ θέλεις καλύψη, ώ Φοίβε, τόσον έρωτοτρό- 
πως τό ζωηρόν έρύθημα δύο ευτραφών παρειών τδ 
διαφεύγον όμως τήν έπίκρισιν καί έμού τού ίδ ου 
—δμιλεί πάντοτε τδ δαιμόνων είς τδ ύποτρέμον 
φέγγος τών κηροπηγείων —

Σύ, είσαι ικανός νά προδώση,ς ίσως καί δύο μόλις 
αργυράς τρίχας υπό τήν βασανισμένην κώμην 
μιας χάριτος, ένώ ύπδ τάς ήμισκιάσεις πολυφώτου 
λυχνίας, συγχέονται πολλάκις καί αύται αί Απάν
θρωποι ριτίδες,μέ τούς συνεχείς παλμούς άσθμαί- 
νοντος στήθους καί όχι καρδίας.

Είς φωτόχυτον αίθουσαν διαφεύγει πολλάκις 
τήν απηνή περιέργειαν ό διώκτης έρως καί ευρί
σκει καταφυγήν, ό πτωχός έκεϊ είς μίαν γωνίαν
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ναβλέπω τάς αβρά; προσωπιδοφόρους, τών όποιων 
■η έρωτότροπος μεταμφίεσις έφθανε μέχρι καί τή; 
άκρα; τοΰ μικρού κροσσού, τοΰ κοσμούντο; τήν 
μαύρην κουκούλαν τοΰ μαύρου έπίση; καί μυστη
ριώδους έπανοφορείου των.

Αλλ’ ίδέτε καί θαυμάσετε τήν άντίθεσιν τοΰ 
μειδιώντο; εκείνου, προπετοΰς χείλους, τοΰ ύπο- 
φεύγοντος τήν ήμιπροσωπίδα, μέ τδ σκυθρωπόν 
τή; στολής — όποιαν μέθην δεν εμπνέει δ μαρ
μάρινος εκείνος λαιμός χανόμενος εις χιωνώδε; 
στήθος, έφ’ού διαθλάται τδ κτ.ρόφω; καί σβύνε- 
ται εΐς τδ βαθύ τοΰ μανδύου σκότος. Εχει θέλ- 
γητρον άφατον δ ύπδ τδν ποδήρη τοΰτον χειτώνα 
διαφεύγων μικρογραφικδς πο· ς εις ύποδημάτιον 
μετάξινον περιεσφιγμένο; — Γεννά τέλος μυστη
ριώδεις παλμούς πάντοτε τδ άγνωστον, άλλ’ή α
βρά καί ήμίγυμνος χειρ ή κυμβαλίζουσα δήθεν 
ύπδ τοΰ ερμητικού domino τήν πλατείαν χει
ρίδα, τρελλαίνει I — ή μουσική είχε παυσει·

Τπέθεσα τότε ότι εύρίσκομαι τώ δντι έπί τής 
ιστορικής πλατείας τοΰ Sant — Marco — καί 
άνέμενα μετά παλμών νά ακούσω άπδ στιγμής 
εί; 7 ιγμήν τδ μελαγχολικδν εκείνο επιφώνημα— 
iljva! it va! il va! μέ τδ όποιον πίπτουσιν όλαιδιά 
μιας αί προσωπίδες καί αί άποκρέω έκπνέουν — 
άλλ άντί τούτου.—’Εμπρός,εμπρός! ήκούσθηφωνή.

II μουσική έκρότησεν, τά προσωπεία καί οί 
έπενδύται έπεσαν, ή άποκρέω άνεγεννάτο" νύμφαι 
καί άγγελοι μετεμφιεσμένοι έξήλθον ώς διά μα
γείας τοΰ σκότους τών domino- καί τά είκοσι- 
τέσσαρα ζεύγη έγένοντο άνάρπαστα είς τδν μα
γικόν ήχον τής μουσικής καί τοΰ παραφόρου στρο
βίλου, δστις τά παρέφερεν. Σεις οί άληθεΐς χο- 
ρευταί ήξεύρετε τήν μανίαν ήτις καταλαμβάνει 
τούς πόδας καί τάς καρδίας είς τήν μέθην ένδς 
χορού, είς 8ν άναπνέει τις σπάνια μΰρα λησμονεί 
τήν πάθησιν τής ζωηρά; χορεύτριας του, λησμο
νεί τδ πάν καί πιστεύει, ότι αυτός είναι πνεύμα 
καί εκείνη Χρυσαλλίς τήν δποίαν αρπάζει, φέρει 
καί φέρεται μετ’ αύτής, μέχρι; ού ή σκοτοδινίασις 
τδν καταλάβει καί τίποτε, τίποτε πλέον δέν βλέ
πει ένώπιόν του ή ελαφρά; σκιάς διαφευγούσας έν 
νεφέλαις.

Αλλοίμ,ονον είς τήν πτωχήν έκείνην τής όποιας 
ό χορευτής χάσει πρδς στιγμήν τδ ίσοζύγιον —ένώ 
ή άναπνοή της πνίγεται είς τδ άσθμαϊνον ς-ήθο; της 
καί τάάβρί αυτή; χείλη μόλις προφέρουν—άρκεϊ — 
πολλάκις είδε τις . . . Πλήν ή ιστορία τών θεαμά
των αύτών, κύριοι καί κυρίαι μου, είναι μακρά, 
άλλ ό,τι εχω νά σάς είπω άκόμ.η είναι σύντομον, 
συντομώτατον μάλιστα ώς αί άποκρέω. ...

ό άνεμοστρόβιλος χορός έκώπασεν ήδη καί 
μόνον άσθμαίνοντά τινα στήθη έπρόδιδον άτυχώς 
τής ηλικίας τήν πάθησιν, ένώ σφοδροί παλμοί 
άλλων καρδιών έμαρτύρουν ζωηρά* νεότητα.

Πλήν άλλος άνεμοστρόβιλος, άλλη τρικυμία 
παφ δλίγον ίσως νά έγερθή είς σκάνδάλόν τών 
Αποκρέω, διότι μεταξύ τών μετεμφιεσμένων τοΰ

χορού τούτου είσεχώρησε καί άγνωστός τις, οστις. 
άφοΰ έπί πολύ έχαριεντίσθη ώς οικείος, άπεσύρθτ 
είς τινα γωνίαν κατά τήν διάρκειαν τοΰ χορού 
—πιστεύω δέ όχι μόνος — καί έγένετο άφαντος 
καθ’ ήν στιγμήν προσεκλήθη νά άφαιοέση τήν 
προσωπίδα του.

Ηξεύρετε, ότι ό Καϊσαο άπέβαλε τήν ώραίάν 
του Πομπηίαν" πλήν δέν είξεύρετε ίσως διατί.

Είς τήν ί*ώμην τήν άρχαίαν, δτε έωρτάζοντ» 
αί Αποκρέω, υπήρχε καί τις ιδιαιτέρα εορτή τών 
γυναικών είς τιμών τής θεάς Λγάθης, όμοια; τή; 
τών Ελληνικών χρόνων καλουμένη; Γνταιχζίαι: 
καί τής όποιας μικρόν άπεικόνισμα σήμερον άκο- 
μη κατά τά; Αποκρέω, βλέπει τις παρ’ ήμΐν έν 
Μεγάροίς.Κατά τήν ιδιαιτέραν ταύτην εορτήν γώ- 
ναΐκες πολλαί έκλείοντο μόναι, κατάμοναι είς μίαν 
οικίαν, άφής έδιώκετο, πάν άρρεν καί έτέλουν μυ
στήρια τινα. .. . έν τώ μέσω τής νυκτός. . .

Πόπλιο; τις Κλαύδιος ευπατρίδη;, πλούσιος 
πολύ καί εύγλωττος είχε καταστή είς Ρώμην δ 
Ναπολέων τών καρδιών, άν καί ολίγον φαϋ.ίος 
— mauvais sujel·—έτυχε δέ νά αγαπά καί 
τήν Πομπηίαν, εννοείται μέ τήν θέλησίν της. Κατά 
τάς Αποκρέω λοιπόν, άνυπομονών είς τήν φέρησιν 
τοΰ έρωτός του, συνενοήθη μετ αύτοΰ καί μεταμ- 
φινσθείς είς παρθένον, έλαβεν άποσκευήν ψαλτοίας 
καί είσήλθεν είς τδν άδυτον έκεΐνον τής μυστα
γωγίας ναόν- καθόσον αγένειο; ώς ήτο ζ.αί νεό
τατος, έπίστευσεν ότι έδύνατο νά άπατήση- άλλά 
προδοθεΐς ύπδ τής φωνής του, κατελήφθη έπ’ 
αύτοφόρω ύπδ τών μαινάδων έκείνων γυναικών 
καί έξεδιώχθη κακήν κακώς. Εν τούτοις έγένετο 
τδ σκάνδαλον τής Ρώμης, διότι ού μόνου ήσέβησε 
πρδς τά θεία, άλλά καί αίτιος έγένετο τής άπομ- 
πής τής Πομπηίας άπδ τά παλάτια τοΰ Καίσα- 
ρος. Επρόκειτο λοιπδν νά δκασθή καί καταδικα- 
σθή- ό Λήρος, οστις ήγάπα τδν ώραΐον καί εύ
γλωττου Κλαύδιον, ήπείλησε τούς δικαστάς όχλα- 

' γωγών" τότε ό Καίσαρ διά νά άποφύγη σπουδαίας 
ίσως συνεπείας, προσκληθείς ώς μάρτυς, ήρνήθη νά 
καταθέση δ,τι έμαθε παρά τής σώφρονος Αύρηλίας 
τής μητρός του καί κακής πενθεοάς τής Πομ
πηίας, παρούση; είς τδ γεγονός. Επερωτηθεΐς δέ, 
διατί λοιπόν άπέπεμψε τήν άγαπητήν του σύζυ·- 
γον’ είπε τδ εξής άξιομνημόνευτον

iTiyriuqr ήί.ΐΛν) ύπο>οη0ΐι>'αι »
— Δηλαδή διά τήν γυναίκα μου ούτε ύποψία 

δέν θέλω νά ύπάρχη —
— Αναγνώσται κύριοι, χαρίεσσαι άναγνώστριαι 

τής Αποκρέω, ούτε Πομπηίας έχομεν βέβαια, άλλ’ 
ούτε Καίσαρα; πολλούς, πλήν αί μεταμφιέσεις, 
οπωσδήποτε είναι κινδυνώδεις.

λλλ’ό ποινήτωρ τυπογράφος, δνόματι Σαράντης 
Οικονόμου, μοΰ ψάλλει έπψέήνω; τήν ςτγμήν ταύ
την — « Τδ φύλλον, κύριε πειρασμέ, δέν χωρεϊ 
πλέον » — καί άναγκάζομαι νά σάς άφήσω μετά 
πολλής θλίψεως καί καλήν τεσσαρακοστήν πλέον..

ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ.

ριζομένην άπό τήν τών φυλακισμένων διά 
τοίχου όμοιου εκείνου δν περιεγράψαμεν, άλλ’ 
έχοντος τρεις θύρας· είς τό τέλος αύτής τής 
αύλής δίοδός τις έφερεν είς τό δωμάτων τού 
δεσμοφύλακος, άπό τό όποιον, δν είς τό αύτό 
ισόπεδου, έφθανον, διά δευτέρας διόδου, είς 
είρκτάς ζωγραφικώς όνομαζομένας κλωβούς.

Ό δεσμοφύλαξ έστη είς τόν πρώτον τών 
κλωβών έκείνων, καί κρούσας τήν θύραν :
— ’Εδώ, είπε- εδώ έβαλα τήν κυρίαν μη
τέρα σας καί τήν δεσποσύνην αδελφήν σας, 
ώς·εαί άγαπηταί έκεΐναι κυρίαι δταν είχαν α
νάγκην άπό εμέ ή άπό τήν Καρλόταν, έχρουον 
μόνον τάς χεΐρας καί αμέσως ήκούαμεν.
— Είναι κάνεις είς τήν ειρκτήν ;
— Ούδείς.
— Κάμε μου λοιπόν τήν χάριν νά μοΰ άνοι
ξης τήν θύραν αύτής. ’Εδώ είναι ό φίλος μου, 
ό λόρδος Τάνλεΰ, φιλάνθρωπος ’Άγγλος, 
οστις περιοδεύει διά νά μάθη έάν οί φυλακι
σμένοι διαιτώνται καλήτερα είς τάς φυλακάς 
τής Γαλλίας ή είς τάς τής ’Αγγλίας. Εΐσέλ- 
Οετε μιλόρδε, είσέλθετε.

Καί ό μέν παπά Ευγένιος ήνέωξε τήν θύ
ραν, ό δέ 'Ρολάνδος ώθησε τόν σίρ Ίωάννην 
είς ειρκτήν έχουσαν σχήμα κανονικού τετρα
γώνου, δέκα ή δώδεκα ποδών άνά πάσαν 
πλευράν.
— Ώ ! ώ ! εΐπεν ό σίρ ’Ιωάννης τί πένθι
μου μέρος!
— Καλά τό είπατε. ’Ιδού λοιπόν, φίλτατέ 
μου λόρδε, τό μέρος όπου ή μήτηρ μου, ή 
καλλίστη γυνή του κόσμου, καί ή αδελφή 
μου, έζησαν έξ εβδομάδας, άναμένουσαι τήν 
ώραν νά έξέλθωσι διά νά περιδιαβάσωσιν έπί 
τής πλατείας του Προμαχώνος! σημειώσατε 
ότι παρήλθον έκτοτε πέντε έτη, ώστε ή άδελ- 
φή μου ήτο τότε μόλις δωδεκαετής.
— ’ Αλλά τί έγκλημα έπραξαν ;
— ’ Ω ! μεγίστου έγκλημα· κατά τήν έπέ - 
τειον έορτήν τήν οποίαν ή πόλις τοΰ Βούρ- 
γου ένόμισε καθήκον νά καθιερώση είς τόν

: θάνατον του Φίλου τοΰ λαού, ή μήτηρ μου 
δέν έδέχθη ν’ άφήση τήν αδελφήν μου νά συ- 

' νοδεύσητάς άλλας παρθένους, αΐτινες έφερον 
■ τάς κάλπας τάς περιεχούσας τά δάκρυα τής 

Γαλλίας. Τί νά σάς είπω ! ή πτωχή ένόμι- 
σεν οτι έπραξεν όχι ολίγα ύπέρ τής Πατρί- 
δος προσενεγκοΰσα είς αύτήν τό αίμα τοΰ 
υίου της καί τό τοΰ. συζύγου της, τό όποιον 
έρρεε του μέν είς ’Ιταλίαν, τοΰ δέ είς Γερ
μανίαν· άλλ’ ήπατάτο. Ή πατρίς, φαίνεται,
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— Ά πά! εΐπεν ό νέος άξιωματικός, μέ τρό- ■
πον έκφράζοντα άμφιβολίαν, καί έχοντα καί ι 
τι χλευαστικόν. ί

Άλλ’ ό παπά Ευγένιος έσεισε τήν κεφα- ι 
λήν ώς άν έλεγεν ότι ήτο βέβαιος περί τής 
αλήθειας τών λόγων του.
— ΙΙιθανόν καί τοΰτο, εΐπεν ό νεανίας, πλήν 
αύτή δέν είναι δευτέρα εϊδησις, άλλά πρώτη· 
τώρα δέ επειδή μέ γνωρίζεις, θέλεις νά μοΰ 
άνοιξης;
— Νά σάς ανοίξω ; άκούεις έκεΐ! τί διάβο
λο κάμνω λοιπόν ;

Καί ό δεσμοφύλαξ ήνοιξε τήν Θύραν μετά 
τοσαύτης προθυμίας όσην κατ’ άρχάς έδειξε 
δυσκολίαν.

Ό νεανίας είσήλθεν, ό δέ σίρ Ιωάννης τόν 
ήκολούθησε.

Ό δεσμοφύλαξ έκλεισε πάλιν τήν κιγκλί- 
δα έπιμελώς καί έκίνησε πρώτος· ό 'Ρολάυ 
δος τόν ήκολούθησε, καί ό Άγγλος ήκολού
θησε τόν 'Ρολάνδον.

''Πρχιζε νά συνειθίζη μέ τόν άλλόκο- 
τον χαρακτήρα του νέου φίλου του διότι 
τό σπλήν, είναι ή μισανθρωπία έκτος τής 
χολής τοΰ Τίμονος καί τοΰ πνεύματος τής 
Άλκήστιδος.

Ό δεσμοφύλαξ διήλθεν δλον τό προαύ
λιου τό όποιον διεχώριζεν άπό τό δικαστή- 
ριον τοίχος δεκαπέντε ποδών ύψους, οστις 
πρδς τό μέσον έκαμπτεν όπίσω πόδας τινάς. 
Είς τό έμπροσθεν μέρος αύτοΰ ύπήρχε στε
ρεά έκ δρυός Ούρα δι’ ής διέβαινον οί φυ
λακισμένοι διάνά μή άναγκάζωνται νά κά- 
μνωσι γύρον καί νά είσέρχωνται διά τοΰ 
δρόμου.'» > δεσμοφύλαξ,λέγομεν,δίελθών δλον 
τό προαύλιον έφθασε προς τήν άριστεράν 
γωνίαν τής αύλής δθεν κλίμαξ έλικτή ήγεν 
είς τό δεσμωτήριον.

Έκτεινόμεθα είς τάς λεπτομέρειας ταύ
τας, διότι θά έπανέλθωμεν μίαν ημέραν είς 
αύτούς τούς τόπους καί, κατά συνέπειαν, έπι- 
θυμοΰμεν δταν κάμωμεν περί τούτων λόγον 
νά ήναι όπωσουν έν γνώσει οί ήμέτεροι άνα- 
γνώσται.

Ή κλίμαξ έφερε πρώτον είς τόν άντιθά- 
λαμον τής φυλακής, ήτοι είς τό δωμάτιον 
τοΰ θυρωρού τοΰ ΙΙρωτοδικείου· έπειτα άπό 
αύτό τό δωμάτιον, διά κλίμακας δέκα 
βαθμιδών, κατέβαινον είς αύλήν διαχω-

Λ »
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άπήτεί προσέτι χαί τά δάκρυα της θυγατρός 
της· έκείνη λοιπόν δέν ένέοωχε χαθόσον μά
λιστα έγίνωσζεν δτι αύτά τά δάκρυα έρρεαν 
χάριν τοΰ πολίτου Μαράτου. Τί συνέβη δμως 
έκ τούτου ; τό εσπέρας αύτό τής πανηγύ- 
ρεως, έν τώ μέσω τοΰ ένθουσιασμοΰ τόν 
όποιον ή εορτή διήγειρε, κατηγόρησαν τήν 
μητέρα μου· άλλά κατ’ εύτυχίαν τό Βοϋργον 
δέν ήτο έφάμιλλον τών Παρισίων ώς πρός 
τήν ταχύτητα. Είχομεν ενα φίλον είς τό 
γραφεΐον τοΰ δικαστηρίου, αύτός λοιπόν κα
τόρθωσε νά άναβληθή ή δίκη, και μίαν ήμέ
ραν έμαθαν συγχρόνως και τήν πτώσιν καί 
τόν θάνατον τοΰ Ί’οβεσπιέρου. Τοΰτο διέκοψε 
πολλά πράγματα καί μεταξύ τών άλλων 
τούς αποκεφαλισμούς. Έν τούτοις ό φίλος 
μας ό υπάλληλος τοΰ δικαστηρίου έπεισε 
τούς δικαστάς δτι ό άνεμος δστις έπνεεν έκ 
Παρισίων ήτο ύπέρ τής έπιεικείας. Ιίαρήλ- 
θον ούτως όχτώ ήμέραι, παρήλθον δεκαπέντε 
ήμέραι, τήν δέ δεκάτην έκτην ήλθον καί εί
παν είς τήν μητέρα καί είς τήν αδελφήν μου 
δτι ήσαν έλεύθεραι.

'Ώστε εννοείτε, φίλτατέ μου, δτι έάν —καί 
τοΰτο παρέχει αφορμήν είς βαΟυτάτας φιλο- 
σοφιζάς σκέψεις — έάν ή δεσποσύνη Τερέζα 
Καβαρούς δέν ήρχετο άπό τήν Ισπανίαν 
είς τήν Γαλλίαν, έάν δέν ένυμφεύετο τον Κ. 
Φοντεναί, σύμβουλον είς τό ζοινοβούλιον, 
έάν δέν τήν συνελάμβανον ζαί τήν ώδήγουν 
ένώπιον τοΰ ανθυπάτου Ταλλιέν. υίοΰ τοΰ 
επιστάτου τοΰ μαρκησίου δε Βερσή, πρώην 
έργάτου τυπογραφείου, πρώην γραφέως δι- 
εκπεραιωτοΰ, πρώην γραμματέως τής δη- 
μαρχίας τών Παρισίων, κατά τό παρόν δέ 
έκτακτου απεσταλμένου εις Βορδώ, έάν ό 
πρώην άνθύπατος δέν συνελάμβανεν έρωτα 
δΓ αύτήν, έάν δέν τήν έφυλάκιζον, ζαί τήν 9 
Θερμοδότου αύτή δέν τώ έστελλενένξιφίδιον 
μέ αύτάς τάς λέξεις : «Έάν ό τύραννος δέν 
άποθάνη σήμερον, έγώ άποθνήσζω αύριον. » 
έάν δέν συνελάμβανον τόν Σαινζοΰστον έν 
τώ μέσω τής άγορεύσεώς του, έάν ό "Ροβε- 
σπιέρος έκείνην τήν ήμέραν δέν είχε τήν 
φωνήν βραγχώδη, καί έάν ό Γαρνΐέρ Δελαώ- 
βης δέν. τώ έφώναζε: « Τδ αίμα τοΰ Δαν- 
τόν σέ πνίγει.» Έάν ό Αουσέ δέν έζήτει νά 
-όν συλλάβουν, έάν δέν τόν συνελάμβανον, 
έάν δέν τόν ήλευθέρονεν ή Δημαρχία, έάν 
δέν τόν έλάμβανον πάλιν άπό αύτήν, έάν δέν 
τοΰ έσύντριβαν τήν σιαγόνα, και έάν δέν τόν 
έκαρατόμουν τήν έπαύριον, έάν έν ένί λόγω 

δέν συνέπιπτον δλα ταΰτα, ήθελον πιθανό
τατα κόψει τήν κεφαλήν τής μητρός μου, 
διότι δέν έπέτρεψεν είς τήν θυγατέρα της νά 
κλαύση τόν πολίτην Μαράτον εις μίαν έχτών 
δώδεκα δακρυδόχων καλπών, ας ή πόλις τοΰ 
Βούογου ώφειλε νά γέμιση μέ τά δάκρυά 
της. Χαΐρε, Εύγένιε, είσαι καλός άνθρωπος, 
σύ έδωσες είς τήν μητέρα καί είς τήν αδελ
φήν μου ολίγον νερόν καί έβαλαν είς τό 
κρασί των, ολίγον κρέας καί έφαγαν μέ τό 
ψωμί των, όλίγην έλπίδα χαί έθεσαν είς τήν 
καρδίαν των, σύ παρεχώρησες είς αύτάς τήν 
θυγατέρα σου διά νά μή σαρόνουν αύται τήν 
φυλακήν των τοιαύτη πράξις άξίζει μεγά
λην άμοιβήν, δυστυχώς δμως δέν είμαι πλού
σιος, έχω πεντήκοντα λουδοβίκια, λάβε τα. 
’Ας ύπάγωμεν μιλόρδε.

Καί ό νέος έσυρε τόν σίρ Ίωάννην πριν 
συνέλθη ό θυρωρός άπό τήν έκπληξίν του 
καί πριν λάβη καιρόν νά" εύχαριστήση τόν 
'Ρολάνδον ή νά μή δεχθή τά πεντήκοντα 
λουδοβίκια, τό όποιον, πρέπει νά.τό είπωμεν, 
θά ήτο μέγιστον δείγμα άφιλοκερδείας δι’ 
ένα δεσμοφύλακα, άντιφρονοΰντα μάλιστα 
πρός τήν κυβέρνησίν τήν όποιαν ύπηρέτει.

Ό 'Ρολάνδος καί ό σίρ Ιωάννης έξελθόν- 
τες άπό τήν φυλακήν εύρον έπί τής Πλατείας 
τοΰ Σταδίου πλήθος άνθρώπων, οΐτινες 
έμαθον τήν επάνοδον τοΰ στρατηγοΰ Βονα
πάρτου είς Γαλλίαν καί έφώναζαν δυνατά 
Ζ ή τ ω ό Βοναπάρτης! οί μέν διότι ήσαν 
ποαγματικώς Οαυμασταί του νικητοΰ τής 
Άρκόλης, τοΰ 'Ρίβολι καί τών Πυραμίδων, 
οί δέ διότι παρεπείσθησαν ώς και ό παπά 
Εύγένιος, δτι αύτός ό ίδιος νικητής ένίκησε 
μόνον καί μόνον πρός όφελος τής Α. Μ. τοΰ 
Λουδοβίκου 1Η'.

Ό δέ 'Ρολάνδος καί ό σίρ Ίωά/νης άφοΰ 
έπεσκέφθησαν δ,τι περίεργον είχεν ή πόλις 
Βοϋργον, έκίνησαν διά τον πύργον τήςΜαυ- 
ροκρήνης, δπου καί έφθασαν χωρίς νά στα- 
θώσι πουθενά.

Ή Κ. δέ Μοντρεβέλ ζαί ή ’Αμαλία δέν 
ήσαν είς τήν οικίαν. Ό δέ'Ρολάνδος, άφοΰ ό 
σίρ Ιωάννης έκάθισεν έπί σζίμποδος τόν πα- 
ρεκάλεσε νά περιμένη πέντε λεπτά.

Μετά πέντε λεπτά έπανήλθε κρατών εί- 
οός τι φυλλαδίου έκ χάρτου λευκόφαιου 
πολύ κακώς τυπωμένου.
— Άγαπητέ μου ξένε, είπε, μου έφάνη ότι 
έχετε αμφιβολίας τινάς περί τής εορτής καθ’ 
ήν, ώς σας έλεγον, έκινδύνευσεν ή ζωή τής 

μητρός μου καί τής άδελφής μου· σας φέρω 
λοιπόν τό πρόγραμμα αύτής τής εορτής- 
άναγνώσατε, παρακαλώ, αύτό ένώ έγώ ύπά
γω νά ιδωτί έγειναν οί θηρευτικοί κύνες μου, 
διότι νομίζοί δτι δέν άπαιτεΐτε πλέον άπό 
έμέ τήν διασκέδασιν τής αλιείας, άλλά θά 
ύπάγωμεν εύθύς είς τό χυνήγιον. »

Είπε καί έξήλθεν άφήσας είς τόν .σίρ Ίω
άννην τό πρόγραμμα τής δημαρχίας τοΰ 
Βούργου περί τής έπιχηοείου έορτής πρός 
τιμήν τοΰ Μαράτου, κατά τήν έπέτειον ήμέ
ραν τοΰ θανάτου του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

ΑΙ

Ένώ 
τέλος τής άναγνώσεως του σπουδαίου τού
του έγγράφου, είσήλΟον ή κυρία δέ Μοντρε
βέλ καί ή θυγάτηρ αύτής, ήτις άγνοοΰσα τήν 
περί αύτής συνομιλίαν τοΰ 'Ρολάνδου ζαί τοΰ 
σίρ Ίωάννου, έξεπλάγη μεγάλως έκ τοΰ 
τρόπου μέ τόν όποιον ό τελευταίος ούτος 
τήν έκύτταξε.

Τήν ώραν έκείνην ή ’Αμαλία τώ έφάνη 
πολύ ώραιοτέρα, καί έδικαίου τήν μητέρα 
της ήτις προτιμήσασα τής καταισχύνης τόν 
Θάνατον δέν άφησε τό ώραΐον έκεΐνο πλάσμα 
νά μιάνη τήν νεότητα καί τό κάλλος της 
διά τής παραστάσεων είς εορτήν καθ’ ήν έθε- 
οποιήθη τό δυσώδες*έκεΐνο κάθαρμα τό ζα- 
λούμενον Μαράτος. Άνετριχίαζε δ’ ύπό φρί
κης άναλογιζόμενος δτι είς τήν ύγράν καί 
σκοτεινήν έκείνην ειρκτήν τήν οποίαν πρό 
μιας ώρας έπεσκέφθη, έμεινε κατάκλειστος 
έξ ολοκλήρους εβδομάδας ή άβρά καί χιο- 
νόλευκος έκείνη κόρη, μήτε σέρα άναπνέου- 
σα μήτε ήλιον βλέπουσα.

Έθεώρει τόν κατά τι μέν μακρόν, άλλ’ 
ώς τοΰ κύκνου ώραΐον καί απαλόν έν τή 
άσυμμετρία λαιμόν της καί ένεθυμεΐτο 
τήν ταλαίπωρον ποιγκηπέσσαν Δε Ααμβάλ 
εΐπούσανπεριλύπως, ένώ έΟώπευε τόν λαιμόν 
της « Δέν Οά παρέξη κόπον είς τόν δήμιον !»

Τοιαϋτα καί άλλα σκεπτόμενος ό λόρδος 
Τάνλεϋ τόσον ήλλοιώθη τήν οψιν, ώστε ή 
κυρία δε Μοντρεβέλ άπεφάσισε νά τόν ερώ
τηση άν έπασχε.

Εκείνος δέ τότε διηγήθη πώς έπεσκέφθη 
τήν φυλακήν καί πώς ό 'Ρολάνδος έζήτησεν 
άπό εύσέβειαν κινούμενος νά ίδη τήν ειρκτήν < 
όπου έκλείσθησαν ή μήτηρ καί ή άδελφήτου.' μικράς του χεΐρας.

ΕΠΑΡΧ ΙΑΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ.

ό σίρ ’Ιωάννης εύρίσκετο περί τό

Μόλις δ’έτελείωσε τήν διήγησιν του ήκού 
σθη κυνηγετήριον σάλπισμα καί παρευθύς 
είσήλθεν ό 'Ρολάνδος κρατών κερατίνην σάλ
πιγγα.
— Μιλόρδε, είπεν, οφείλετε χάριτας είςτήν 
μητέρα μου, διότι έξ αιτίας αύτής, θά κυνη
γήσωμεν αύριον θαυμάσια.
— Έξ αιτίας μου ; ήρώτησεν ή κυρία Δέ 
Μοντρεβέλ.
— Πώς τοΰτο συνέβη ; άνέκραξεν ό σίρ 
Ιωάννης.
— Σάς άφησα πρό όλίγου καί ύπήγον νά 
ιδω τί άπέγειναν τά λαγωνικά μου, άν ένθυ- 
μεΐσθε.
— Ναι ένθυμοΰμαι λοιπόν τί άπέγειναν;
— Είχον έν ζευγάρι λαγωνικά τόν Μπαρ- 
μπίκον καί τήν Ί’αβώ, έξαίρετα πραγματι
κούς ζώα.
— Μήπως έψόφησαν : είπεν ό σίρ Ιωάννης.
— Άπαγε ! φαντασθήτε τούναντίον δτι αύ
τή ή καλή μητέρα, είπεν ό 'Ρολάνδος πιά
νων τήν κεφαλήν τής κυρίας Δέ Μοντρεβέλ 
καί άσπαζόμενος τάς δύο της παρειάς, δέν 
άφησε νά πνίξουν ούδέ έν άπό τά σκυλάκια 
τά όποια έγεννήθησαν ένώ έγώ έλειπον, έπει- 
δή δήθεν ήσαν ίδικά μου· ώστε σήμερον φίλ- 
τατε λόρδε, τά τέκνα τά έγγόνια καί τά 
δυσέγγονα τοΰ Μπαρμπίκου καί τής 'Ραβώ 
είναι πολυάριθμα ώς οί άπόγονοι τοΰΊσμαήλ, 
καί τώρα έχω οχι πλέον έν ζεΰγος, άλλ’ ένα 
κοπάδιον, είζοσιπέντε δηλαδή λαγωνικά έξ 
ίσου κυνηγετικά. Σημειώσατε δέ ότι δλα εί
ναι κατάμαυρα ζαί έχουν λευκούς μόνον τούς 
πόδας. Θά εύχαριστηθήτε, σας βεβαιώ νά 
τά ϊδήτε συσσωματωμένα ζαί μέ τάς ούράς 
των σηκωμένας ώς σημαίας.

Ταΰτα είπών ό 'Ρολάνδος ένεφύσησε 
ζαί πάλιν είς τό χέρας· άκούσας δέ τό σάλπι
σμα ό μικρός Έδουάρδος προσέτρεξεν ά
μέσως.
— Τί καλά ! άνέκραξεν εισερχόμενος, αύ
ριον 'Ρολάνδε θά ύπάγης είς τό χυνήγιον ζαί 
θά έλθω καί έγώ μαζή σου, Θά έλθω ζαί έγώ, 
Θά έλθω καί έγώ!
— Καλά, είπεν ό'Ρολάνδος, ήξεύρεις δμως 
τί θά κυνηγήσωμεν;
— Δέν ήξεύρω, ήξεύρω μόνον ότι Οά έλθω 
μαζή σου.
— Θά κυνηγήσωμεν αγριόχοιρους.
— Τόσω καλήτερα ! τόσω καλήτερα ! είπε 
τό παιδίον συγκροτούν χαρμοσύνως τάς δύο
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— Πρδς θεού έτρελλάθης! είπεν ή κυρία 
Δε Μοντρεβέλ ώχριώσα.
— Διατί σάς παραχαλώ, χυρία μητέρα, λέ
γετε ότι έτρελλάθηκα;
— Διότι τδ κυνήγιον τοΰ άγριοχοίρου είναι 
έπικινδυνώτατον.
— Δέν εϊναι όμως έπικινδυνώτερον άπδ 
τδ κυνήγιον τών άνθρώπων, εις τδ όποιον 
ύπήγεν ό αδελφός μου καί έπέστρεψε μο
λοντούτο γερός· θά ύπάγω λοιπόν καί έγώ 
εις τδ κυνήγιον τοϋ άγριοχοίρου καί Οά επι
στρέφω, είμαι βέβαιος, χωρίς νά πάΟω τί
ποτε
— 'Ρολάνδε, είπε πάλιν ή κυρία Δέ Μοντρε
βέλ, διότι ή ’Αμαλία είχεν άλλου τδν νοϋν 
της καί δέν προσεϊχεν εις τήν φιλονεικίαν, 
Ρολάνδε, είπέ καί σύ εις τόν Έδουάρδου νά 

μή έχη τοιαύτας παραλόγους απαιτήσεις.
Άλλ’ ό 'Ρολάνδος βλέπων και άχούων τδν 

αδελφόν του ένεθυμεΐτο τούς παιδικούς του 
χρόνους, δτε καί αύτός ήτο απαράλλακτος 
εκείνου, αντί λοιπόν νά τδν έπιπλήξη διά τήν 
τόλμην του, έμειδίασε και τώ είπε·
— Άς ήναι λοιπόν Οά σέ πάρω μαζή μου, 
άλλ’ δστις θέλει νά ύπάγη είς τδ κυνήγιον 
πρέπει καν νά ήξεύρη τί έστΐν όπλου.
— Ώ κύριε 'Ρολάνδε, είπεν ό Έδουάρδος, 
εϋαρεστηθήτε νά ύπάγωμεν μίαν στιγμήν 
είς τδ περιβόλι· βάλετε έκεϊ τό σχιάδιόν σας 
εκατό βήματα μακράν και σάς δείχνω τί ές-ίν 
όπλου.
— Ω δυστυχία ! ένέχραξε τρέμουσα ή Κ. 
Μοντρεβέλ· ποιος σέ έοίδαξε νά σκοπεύης ;
— Ό οπλοποιός τοΰ Μοντανιάκ, ό όποιος 
έχει τά τουφέκια τοΰ πατέρα και τοΰ αδελ
φού 'Ρολάνδου. Μέ έρωτας κάποτε ποϋ έξο- 
οζ'μ τά χρήματά μου, αλήθεια ; νά λοιπόν 
πού τά έξοδεύω· αγοράζω φουσέκια χαί σφαί
ρας και μανθάνω νά σκοτώνω τούς Αύστρια- 
χούς και τούς Μαμελούκους, καθώς και ό 
αδελφός μου 'Ρολάνδος.

Ή κυρία Δέ Μοντρεβέλ άνέτεινε τάς χεΐ- 
ρας πρός τόν ουρανόν.
— Δέν ήξεύρετε μήτέρ μου τήν παροιμίαν ; 
είπεν ό 'Ρολάνδος « κατά τδν κύρη καί ό 
υιός » δέν γίνεται, βλέπετε, υιός τοϋ Μον
τρεβέλ νά φοβήται τήν πυρίτιδα- αύριον θά 
έ’λθης μαζή μας, Έδουάρδε.

Γό παιδίον έπηδη σε και ένηγκαλίσθη τόν 
λαιμόν τοΰ άδελφοϋτου.
— Και έγώ, είπεν ό σίρ ’Ιωάννης, άναδέ- 
χομαι νά σέ οπλίσω καί νά σέ αναγορεύσω 

κυνηγόν ώς ακλοτε άνηγόρευον τούς ίππό- 
τας. θά σοι χαρίσιο μίαν ώραίαν μικράν κα- 
ραβίναν προς τδ παρόν έωσοΰ ελθωσι τά πι
στόλια και τδ ξίφος σου.
— Τί λέγεις Έδουάρδε, ήρώτησεν ό 'Ρολάν
δος, είσαι ευχαριστημένος;
— Ναί, άλλά πότε θά μοί τήν δώσετε ; Άν 
Οά γράύητε πάλιν είς τήν Αγγλίαν χαί ποέ- 
πη νά περιμένω νά τήν φέρουν, σάς ειδοποιώ 
δτι δέν πιστεύω πλέον τίποτε.
— θχι, δχι, μιχρέ μου φίλε, δέν Οά πεσ
μένης παρ’ όσον νά άναβώ είς τδ δωμάτιό·? 
μου καί νά ανοίξω τήν οπλοθήκην μου· ώστε 
δέν Οά παρέλθη, βλέπεις, πολύς καιρός.
— Άς ύπάγωμεν λοιπόν άμέσως είς τό δω- 
μάτιόν σας.
— Έλθέ, είπεν ό σίρ ’Ιωάννης καί έξήλΟε 
παρακολουΟούμενος ύπό τοΰ Έδουάρδου.

Μετά μικρόν έσηχώθη και ή Αμαλία, πε- 
ρίσχεπτος ούσα πάντοτε καί ώσαύτως έξήλθεν. 
Άλλ’ ούδ’ ή μήτηρ της ουδέ ό 'Ρολάνδος 
τήν παρετήρησαν, διότι άμφότεροι είχον αρ
χίσει σφοδράν συζήτησιν, καθ’ήν ή μέν μή
τηρ προσεπάθει νά καταπείση τόν 'Ρολάν
δου νά μή συμπαραλάβη τόν μικρόν του 
αδελφόν είς τδ μελετώμενον κυνήγιον, έκεΐ
νος δ' άντέλεγεν ύπενθυμίζωυ εις αύτήν δτι 
ό Έδουάρδος θά κατκταχθή μίαν ημέραν είς 
τόν στρατόν ώς ό πατήρ του καί ό αδελφός 
του καί δτι επομένως ήτο μάλλον ωφέλιμον 
ή βλαβερόν τδ νά γυμνασθή εγκαίρως είς 
τά όπλα καί νά προσοικειωθή μέ τόν καπνόν 
τής πυρίτιδος.

Ούτω λοιπόν ή φιλονεικία έξηκολούθει έω- 
σοϋ έπέστρεψεν ό Έδουάρδος έχων άπδ τών 
ώμων άυηρτημένηυ τήν νέαυ αύτοΰ καρα- 
βίναν.
— Κύτταξε άδελφέ τί ώραΐον οώρον μοΰ 
έχάρισεν ό μιλόρδος, είπε στραφείς πρός τον 
'Ρολάνδου καί εύχαριστών ένταυτώ διά νεύ
ματος τδν σίρ Ίωάννην έπί τοΰ κατωφλοίου 
τής θύρας ίστάμενον καί ζητοΰντα, πλήν είς 
μάτην τήν Αμαλίαν.

Ή καραβίνα έκείνη ήτο τωόντι δώρου με
γαλοπρεπές διά τε τήν λεπτότητα τής εργα
σίας χαί τήν απλότητα τήν ίδιάζουσαυ είς τά 
Αγγλικά δπλα. Ήτο οέ προϊόν τοΰ όπλο- 
στασίου τοΰ Μεντόνου, ώς χαί τά πιστόλια 
τών όποιων τήν αξίαν έξετίμησεν αρκούν
τως ό 'Ρολάνδος είς Άβινιόν φαίνεται μάλι
στα δτι ήτο κατεσκευασμέυη διά νά χρησι- 
μεύση εις γυναίκα, καθόσον ή άκτηρίς αύτής 

ήτο βραχεία καί περί τήν άριστεράν πλευ
ράν είχεν έπίστρωμα έκ βελούδου. Έν ένί 
λόγω ήτο καραβίνα έξαίρετος καί καταλλη- 
λοτάτη είς χειρας δωδεκαετούς παιδιού.

Ό 'Ρολάνδος έλαβε καί αύτός τό δπλον 
άπό τοΰ ώμου τοΰ μιχροΰ Έδουάρδου καί τό 
έξήτασεν ώς είδήμων περί τά τοιαύτα, άφοΰ 
δέ ανύψωσε τήν σφύραν καί έδοχίμασε τήν 
εύθυσκοπίαν καί τδ βάρος του, τδ άπέδωχεν 
είς τδν Έδουάρδου λέγων:
— Εύχαοίστησον καί πάλιν τόν μιλόρδον, 
διότι έχεις μίαν καραβίναν καθαυτό βασιλι
κήν άγωμεν νά τήν δοκιμάσωμεν.

Έξήλθον τότε καί οί τρεις έκ τής αιθού
σης, άφήσαυτες τήν Κ. Δέ Μοντρεβέλ περί
λυπου ώς τήυ θέτιδα όταν είδε του Άχιλλέα, 
τόν όποιον είχεν ένδύσει γυναικεία, άρπάζον- 
τα τό ξίφος τοΰ Όδυσσέως.

Μετά έν τέταρτον ό Έδουάρδος είσήρχετο 
έν Οριάμβω παρουσιάζων είς τήν μητέρα 
του τεμάχιον χαρτονιού ίσομέγεθες πρόςπί
λον, τό όποιον άπδ πεντήκοντα βήματα μα
κράν έτρύπησε διά δέκα σφαιρών, δωδεκάκις 
πυρσβολήσας.

Ό Άγγλος καί ό 'Ρολάνδος έμειναν είς 
τόν κήπον καί συνωμίλουν περιπατοΰντες.

Ή κ. Δέ Μοντρεβέλ ήκουσε τόν Έδουάρ
δου διηγούμενου μετ’ έμφάσεως τά ανδραγα
θήματα του, ύστερον δέ τόν έκύτταξε μετά 
τής βαθείας έκείνης καί φιλοστόργου λύπης 
τών μητέρων, αϊτινες ούδεμίαυ αξίαν άποδί- 
δουσιν είς τήν δόξαν, αναλογιζόμενάι διά 
πόσου αίματος αύτη εξαγοράζεται.

Πόσου όχάριστος είναι ό νέος τδν όποιον 
ή μήτηρ κυττάζει τοιουτοτρόπως καί όμως 
αύτός λησμονήσει ποτέ τό βλέμμα τής μη
τρός του !

Αφού δέ 'ικανήν ώραν τόν έθεώρησε περι- 
Αυπως τδν έσφιγξεν έπί τής καρδίαςτης.
— Καί σύ λοιπόν, έψιΟύρισεν δλολύζουσα, 
καί σύ μίαν ημέραν Οά έγκαταλείψης τήν 
μητέρα σου ;
— Ναί, μητέρα, Οά σέ άφήσω, άλλά Οά γί
νω στρατηγός όπως έγεινευ ό πατέρας ή υπα
σπιστής καθώς ό άοελφός μου.
— Νά γίνης στρατηγός καί νά φουευθής 
ώς έφονεύθη ό πατήρ σου καί ώς ίσως Οάφο- 
νευθή καί ό αδελφός σου !

'Έλεγε δέ ταΰτα διότι δέν διέφυγε τήν 
προσοχήν της ή αλλόκοτος άλλοίωσις τοΰ 
χαρακτήρος τοϋ ’Ρολάνδου καί ή άνακάλυψις 
αύτη έπηύξησε τάς άλλας ανησυχίας της.

Μία έκ τών περί ών ό λόγος άνησυχιών 
της προήρχετο έκ τής μελαγχολίας καί τής 
ώχρότητος τής Αμαλίας.

Ή Αμαλία συυεπλήρου τότε τό δέκατου 
έβδομον της ήλικίας της έτος· άπό μικράς 
δ’ ήλικίας ήτο πάντοτε φαιδρά, περιχαρής 
καί έν ακμή ύγείας. Και ναί μεν ό θάνατος 
τοΰ πατρός της έπεσκότισε τήν χαράν καί 
τήν άνθηρότητά της· άλλ’ αί καταιγίδες τοΰ 
έαρος είναι παροδιχαί χαί έπομένως τδ μει
δίαμα, ό λαμπρός ούτος ήλιος τοΰ λυκαυ
γούς τοΰ ανθρωπίνου βίου, έφημέρως φυ- 
γαοευΟέν επανήλθε, καί ώς έκεΐνος έπέλαμψε 
διά μέσου τής δρόσου τής καρδίας,διά μέσου 
δηλαδή τών δακρύων.

Πρδ έξ όμως πάλιν μηνών διά μιας τό 
μέτωπον τής Αμαλίας έσκυθρώπασε, αί πα- 
ρειαί αύτής ώχρίασαν καί καθώς τά άποδη- 
μητικά πτηνά άπομαχρύνονται όταν προμη- 
νύηται θύελλα, ούτω καί ό παιδικός καί εύ
θυμος εκείνης γέλως περιπλανώμενος έως 
τότε άπαύστως έπί τών χειλέων της, άπέ- 
πτη καί άπέπτη μάλιστα άνεπιστρεπτεί.

Ή κυρία Δε Μοντρεβέλ έξήτασε πολλάκις 
τήν θυγατέρα της καί ήθέλησε νά μάθη ποιου 
ήν τδ αίτιον τής άλλοιώσεώς της, άλλ’ έκεί
νη διϊσχυρίσθη ότι δέν μετεβλήθη καί ότι ήτο 
πάντοτε ή αύτή, κατώρΟωσε μάλιστα καί νά 
μειοιάση- τό μειδίαμα όμως έκεϊνο έξηφα- 
νίσΟη εύθύς άμα έπαυσαν αί ερωτήσεις. Ή 
μήτηρ της τότε ύπωπτεύθη μήπως ή Ουγά- 
τηρ της κατετήκετο ύπδ κρυφίου έρωτος· 
άλλά ποιος άρα γε ήγάπησε τήν ’Αμαλίαν, 
ένώ ούδεΐς ξένος έσύχναζεν είς τόν πύργον 
τής Μαυροκρήνης, διακοπείσης τής συγκοι
νωνίας συυεπεία τών πολιτικών ταραχών, 
καί ένώ ή Αμαλία ούδέποτε έξήρχετο μόνη ;

Ήναγκάσθη λοιπόν ή κυρία Δέ Μοντρε
βέλ νά περιορισΟή είς άπ/.άς ύπόθεσεις. Έν 
τούτοις ή άφιξις τοΰ 'Ρολάνδου τήν ένέπλη- 
σε χρηστών ελπίδων, ά/.λά και ή έλπις αυτή 
διελυΟη ώς ονειρον όταν ειδεν όποιαν έντύ- 
πωσιν έπροξένησεν είς τήν ’Αμαλίαν ή άφι- 
ξις τοΰ αδελφού της, όταν ειδεν αύτήν οχι 
ώς άδελοήυ άλλ’ ώς φάσμα ψυχρόν ύποδε- 
χομένην αύτον.

Άπδ τής άφίξεως τοΰ υίοΰ της ή κυρία 
Δέ Μοντρεβέλ δέν έπαυσεν έποπτεύουσα τήν 
θυγατέρα της· ειδεν 00εν έν μεγίστη θλίψει 
ότι ή θέα τοΰ νέου αξιωματικού έπροξένει είς 
αύτήν σχεδόν φόβον, καί παοετήρησεν ότι 
ένώ ά/.λοτε οί οφθαλμοί της έ/.αμπον ύπό
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φρόνησιν τοΰ παιδός. Καθόσον δ’ άφορά τήν 
δωρηθεΐσαν παρά τοΰ σίρ Ίωάννου καραβί- 
ναν, έπί τοΰ παρόντος ήτο άχρηστος διότι 
ήτο ραβδωτή καί κατάλληλος μόνον είς βο
λήν σφαίρας όχι δέ είς σφαιριδίων, διό καί 
παρεδόθη είς τόν Μιχαήλ παραγγελθέντανά 
τήν άποδώση είς τό παιδίον κατά τήν μετά 
μεσημβρίαν Θήραν, έάν ένεφανίζετό που ά' 
γριόχοιρος. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ό 'Ρο
λάνδος καί ό σίρ ’Ιωάννης έ'μελλον καί αυ
τοί νά άλλάξωσιν όπλα καί νά λάβωσιν έκ 
τής οπλοθήκης τοΰ λόρδου Τάνλεΰ καραβί- 
νας δικάνους καί μαχαίρας οξείας καί κο- 
πτεράς ώς ξυράφια άναρτωμένας είς τήν 
πλευράν, ή προσαρμοζομένας κατά τό δοκοΰν 
είς τήν άκραν τοΰ όπλου άντί λόγχης.

Ήρχισαν λοιπόν Οηρεύοντες καί μετά 
πολλής μάλιστα επιτυχίας, διότι έντός βρα- 
χέως χρόνου έφόνευσαν έν δορκάδων καί δύο 
λαγωούς, μέχρι δέ μεσημβρίας τρεις έλά- 
φους, επτά δορκάδας καί δύο άλώπεκας· συ- 
νήντησαν δέ καί δύο κάπρους καί τούς έπυ- 
ροβόλησαν άλλ’ έζεΐνοι άνετινάχθησαν μόνον 

' καί έου-'ον.• *
‘Ο Έδουάρδος ήτο όλος χαρά διότι έκτύ- 

] πησεν έν οοοκάδιον.
Μετά ταΰτα άπέστειλαν,κατά τά προσυμ · 

! φωνηθέντα, τήν άγραν είς τόν πύργον διά 
τών άνιχνευτών, άφοΰ γενναίως τούς άντή- 
μειύαν αυτοί δέ μετέβησαν είς άναζήτησιν 
τοΰ Μιχαήλ, σαλπίζοντες. Ό Μιχαήλ άντα- 
πεκρίθη είς τό σάλπισμα καί μετά παρέλευ- 

; σιν δέκα λεπτών τής ώρας οί τρεις κυνηγοί 
ήνώθησα,ν μετά τού κηπουρού φυλάττοντος 

| τά λαγωνικά καί τούς ίππους. Έμαθον δέ 
παρ’ αύτοΰ ότι ύπήρχεν έκεΐ πλησίον τοΰ πε
ριβόλου είς άγριόχοιρος, παρατηρηθείς ύπ’ 
αύτοΰ καί καταδιωχθείς ύπό τοΰ υιού του.

"Ιππέυσαν λοιπόν τότε, ήλλαξαν τά όπλα 
των καί μετέβησαν είς τό ύποδειχθέν μέρος 
όπου- περιέμενεν ό ’Ιάκωβος ό πρωτότοκος 
υιός τοΰ κηπουροΰ μετά τών άρχηγών τών 
λαγωνικών, τοΰ Μπαρπίζου δηλαδή καί τής 
‘Ράβω.

Είς τό μέρος ένθα εύρίσκετο ό άγριόχοι- 
ρος ήτο εύζολώτατον νά τόν προσβάλωσι 
καί νά τόν κρατήσωσι μάλιστα, άλλά προτι- 
μήσαντες νά διασκεδάσωσι περισσοτέραν ώ
ραν, άφήκαν κατ’ αύτοΰ όλους τούς κύνας, 

; τό δέ ζώον βλέπον τήν σπείραν αύτήν όλην 
τών πυγμαίων ϊφορμώσαν κατ’αύτοΰ άπε- 

1 χώρησε τρέχον.

αγάπης οσάκις έπροσηλοΰντο έπί τοΰ 'Ρο- 
λάνδου, τώρα έξέφραζον στενοχώριαν καί 
τρόμον.

Έκτος τούτου είδομεν πρό ολίγου μάλι
στα, δτι άμα εύρουσα εύκαιρίαν έξέφυγε καί 
σ.νέβη εΐς τό δωμάτιον της. Έκεΐ εύρισκε, 
οαίνεται, άνάπαυσιν καί οί αύτό έκεΐ πρό εξ 
μηνών ένδιέτριβε τόν πλεϊστον χρόνον, καί 
μόνον δταν ήκουε τόν κώδωνα σημαίνοντα 
τό γεΰμα άπεφάσιζε νά καταβή, καί τότε πά
λιν μετά δυσκολίας.

Ό ‘Ρολάνδος έντούτοις καί ό σίρ Ιωάν
νης διήλθον τήν ημέραν έπισκεπτόμενοι τά 
περίεργα του Βούργου καί παρασκευάζοντες 
τά του κυνηγίου τής έπαύριον.

ΙΙροσδιώρισαν δέ τήν μέν πρωίαν μέχρι 
μεσημβρίας εΐς έλαφράν Οήραν έλάφων δη
λαδή, δορκάδων πετηνών καί άλλων τοιού- 
των, τήν δέ μεσημβρίαν μέχρις εσπέρας εΐς 
μέγα κυνήγιον αγριόχοιρων. Συνεπεία λοι
πόν τής άποφάσεως ταύτης άπεστάλη ό Μι
χαήλ εΐς Σαινζοΰστον καί είς Μοντανιάκ ό
πως μισθώση ανθρώπους διά νά έκδιώξωσι 
ααί συνάξωσι τά άγρια ζώα τού δάσους 
πρός εύκολίαν τών θηρευτών. ‘Ο Μιχαήλ 
ούτος. ήτο φοβερός λαθροθήρας καί έμάθα- 
μεν παρά τοΰ Έδουάρδου δτι ένεκα πτωσεως 
ήναγκάσθη νά περιορισθή είς τό δωμάτιον 
του, άλλ’ δταν ήκουσε τήν λέξιν κυνήγιον 
έλησμόνησε τούς πόνους του καί αμέσως ίπ- 
πεύσας τόν μικρόν ίππον του, έδραμε προθύ- 
μως πρός έκτέλεσιν τής δοθείσης διαταγής.

Τήν έπαύριον άπό τής έκτης πρωινής ώ
ρας οί παρά του Μιχαήλ έκμισθωθέντες ά- 
νιχνευταί άνέμενον έξω τοΰ πύργου. Είχε δέ 
προσυμφωνηθή νά παραλάβη ό Μιχαήλ τούς 
κύνας, καί τούς ίππους τοΰ. σίρ Ίωάννου καί 
του ‘Ρολάνδου καθώς καί τό ίππάριον τοΰ 
Έδουάρδού καί νά ύπάγη περί τήν μεσημ
βρίαν νάπεριμένη είς τό κέντρου τοΰ δάσους, 
καθότι αύτός ώς έκ τοΰ έξαρΟρώματός του δέν 
ήδύνατο ούτε νά κυνηγήση ούτε νά τρέξη.

‘Ο πύργος τής Μαυροκρήνης συνείχετο 
σχεδόν μετά τοΰ δάσους τοΰ Σείλλώνος, 
ώστε άμα έξερχόμενοι τής αύλής τοΰ πύρ
γου ήδύναντο νά άρχίσωσι πάραυτα τήν κυ- 
νηγεσίαν.

Ό 'Ρολάνδος έδωκεν είς τόν Έδουάρδον 
έν μονόκανον δπλον τό όποιον μετεχειρίζετο 
καί αύτός δτε ήτο παιδίον καί δί ου έξ άοχής 
έγυμνάσθη- δέν τώ εδωκε δέ δίκανον διότι 
οέν εΐχεν εΐσέτι άρκετήν πεποίθησιν είς τήν

Ό δέ 'Ρολάνδος ίδών αύτόν ζατευθυνόμε- 
νον πρός τήν Μονήν τοΰ Σείλλώνος, έσήμα- 
νε διά τοΰ ζέρατος τήν έφοδον, καί ούτως οί 
τρεις ιππείς ώρμησαν είς καταδίωξιν αύτοΰ 
διά τής άτραποΰ τής διατεμνούβης τό δάσος.

Ή δίωξις παρετάθη μέχρι τής πέμπτης 
ώρας, διότι τό θηρίον έφευγε καί πάλιν έπέ- 
στρεφε μή άποφασίζον νά εγκατάλειψη- τήν 
σκιεράν ταί δασύφυλλου κατοικίαν του· άλλά 
περί τήν πέμπτην τέλος ώραν οί κυνηγοί 
ένόησαν έκ τών άκουομένων άγριων καί σφο
δρών ύλακών ότι τό ζώον συνεπλάκη μετά 
τών κυνών είς θέσιν άπέχουσαν έκεΐθεν εκα
τόν σχεδόν βήματα· έπειδή δέ ή Οέσις εκείνη 
ήτο λίαν δύσβατος καί έπικίνδυνος ήναγκά- 
σθησαν ν’ άφιππεύσωσΐ, καί οδηγούμενοι άπό 
τάς ύλακάς τών κυνών προέβησαν κατ’.εύ 
θεΐαν,μή λοξοδρομοΰντες παρά οσάκις έβιά- 
ζοντο ύπό τής κακοτοπιάς.

Έκ διαλειμμάτων ήκούοντο κραυγαί όδυ- 
νηραί έξ ού είκάζετο ότι έκ τών έφορμώντων 
κατά τοΰ κάπρου κυνών έτόλμησέ τις νά τον 
προσβάλη έκ τοΰ συστάδην, άλλ’ έλαβε πά
ραυτα τά έπίχειρα τής τόλμης του.

Εντούτοις οί τρεις κυνηγοί έφΟασαν άρ- 
κετά πλησίον ώστε διέκρινον εύκρινώς τούς 
αύτουργούς τοΰ κυνηγετικού έκείνου δράμα
τος. Ό άγριόχοιρος σταθείς ενώπιον ύψηλοΰ 
βράχου καί άσφαλίσας οΰτω τά νώτα, ήμεί- 
νετο διά τής κεφαλής, φοβερίζω·/ τούς κύνας 
διά τών πυριφλεγών οφθαλμών του καί τοΰ 
ρύγχους αύτοΰ ('οπλισμένου διά δύο τερα
στίων όοόντων. Οί δέ κύνες έκυμαίνοντο πέ- 
ριξ αύτοΰ συσσωματωμένοι ώς τάπης κι
νητός.

Έξ αύτών πέντε ή έξ πληγωθέντες μάλ
λον ή ήττον έπικινδύνως, έβαφον τό πεδίον 
τής μάχης διά τοΰ αίματός των, δέν όπισθοχώ- 
ρουν όμως, άλλ’ έφορμώντες κατά τοΰ κά
πρου παρεΐχον παράδειγμα γενναιότητας 
επανίως άπαντωμένης είς άνθρώπους.

Οί τρεις κυνηγοί έπλησίασαν εντούτοις ό 
εΐς κατόπιν τοΰ άλλου άναλόγως τής ηλι
κίας τοΰ χαρακτήρος καί τών έξεών των. Καί 
πρώτος μέν πάντων έφθασεν ό Έδουάρδος 
ζαθό μικρότερος καί άφρονέστερος μάλιστα 
δ’ εύκινητότερος διά τήν μικρότητα του· τού
τον δ’ αμέσως παρηζολούθησευ ό 'Ρολάνδος 
άψηφών τούς κινδύνους καί έπιζητών μαΛλον 
ή άποφεύγων αυτούς· τρίτος δέ τέλος έφθα
σεν όσίρ ’Ιωάννης, βραδύτερος ών καίσκεπτι- , 
κώτερος καί σοβαρώτερος.

Ό άγριόχοιρος άμα είδε τούς κυνηγούς 
άδιαφόρησε πλέον περί τών λαγωνικών καί 
στηλώσας έπ’ αύτούς δύο οφθαλμούς άγριους 
και φλογερούς ώς άνθρακας, έμεινεν άκίνη- 
τος καί μόνον τάς σιαγόνας συνέκρουε μετ’ 
απειλητικού πατάγου.

Ό 'Ρολάνδος ίδών τό θέαμα τοΰτο ήσθάν- 
θη σφοδράν επιθυμίαν νά όρμήση κατά τοΰ 
κάπρου καί νά σφάξη αύτόν διά τής κυνηγε
τικής μαχαίρας του, όπως όκρεοπώλης σφά
ζει τον βοΰν ή τόν ήμερον χοίρον. Τόσω δέ 
προφανής ήτο ή έπιθυμία του αύτη, ώστε ά 
σίρ ’Ιωάννης τόν άνεχαίτησεν άπό του βρα
χίονας, ένώ ταυτοχρόνως ό μικρός Έδουάρ
δος έλεγε-
— "Αφησέ με, 'Ρολάνδε μου, νά πυροβολήσω 
έγώ τόν άγριόχοιρον.

Ό 'Ρολάνδος έστάθη.
—"Ας ήναι, είπε καταθέτων, τό πυροβόλου 
έπί τοΰ κορμού παρακειμένου δένδρου καί γυ- 
μνώνων τήν μάχαιράν του, άς ήναι, πυροβό
λησαν, άλλά προσοχή!
— "Ω ! μή σέ μέλλη, είπε τό παιδίον συ- 
σφίγγον τούς όδόντας καί ώχριών 'χωρίς 
όμως νά δειλιάση,καί πάραυτα έσκόπευσε διά 
τής καραβίνας του τό θηρίον.
— Ήξεύρετε βεβαίως, εΐπεν ό σίρ ’Ιωάννης, 
ότι έάν δέν τό έπιτύχη ή καί άπλώς τό πλη- 
γώση, τό ζώον θά όρμήση καθ’ ημών πριν 
προφθάσωμεν νά τό ίδωμεν.
— Τό ήξεύρω, μιλόρδε, άλλ’ είμαι συνετι
σμένος είς τά τοιαΰτα άπεκρίθη ό 'Ρολάνδος 
φλογερώς άτενίζων τό θηρίον καί άσθμαίυων 
ύπό άνυπομονησίας· πΰρ, Έδουάρδε !

"Αμα τώ προστάγματι ή καραβίνα έβρόν- 
τησεν, άλλ’ εύθύς μετά τον πυροβολισμόν ή 
καί συγχρόνως ίσως δέ καί πρό αύτοΰ, τό 
θηρίου ταχύ ώς αστραπή, έφώρμησε κατά 
ταΰ παιδός.

Καί δευτέρα έκπυρσοκρότησις ήκούσθη, 
μετά ταΰτα δ’ έν μέσω τοΰ καπνού έλαμψαν 
αί δύο αίματόεντες οφθαλμοί τοΰ θηρίου, τό 
όποιον όμως έν τή διαβάσει του συνήντησε 
τόν 'Ροί.άνδον γονυπετοΰντα καί πάλλοντα 
τήν κυνηγετικήν του μάχαιραν.

Τότε έν σύμπλεγμα άμορφαν καί άδιαχώ- 
' οιστον έκυλίσθη κατά γής, άνθρωπος καί κά- 
• προς ήσαν συγκεκολλημένοι είς έν.

Ύστερον καί τρίτη έκπυρσοκρότησις ήζού- 
σθη καί μετ’ αύτήν ό 'Ρολάνδος καγχάζω·/.
— ”Α, μιλόρδε, εΐπεν ό νέος άξιωματικός, 
ύπήγεν εΐς .μάτην ή σφαίρα καί ή πυρίτις-
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άλλ’ είχε γίνει κατόπιν εορτής, ώς είπεν ό 
'Ρολάνδος, οτε δηλαδή τό ζώον ήτο πλέον 
νεκρόν.

ΚΕΦΑΑΧΙΟΑ Γ.

ΕΠΧΡΧίκΟ/ -ΠΑΣΚΕΜΣΕΙΣ.

Ούτως έτελείωσε τό χυνήγιον, και έπειδή· 
έπλησίαζεν ή νύξ άπεφάσισαν νά έπιστρέψωσιν 
είς τόν πύργον.

Οί ίπποι έβοσκον έκεΐ πλησίον καί ήκούετο 
μάλιστα ό χρεμετισμός των, ώς έάν παρεπο- 
νιυντο ότι τά άφησαν μακράν καί άμέτοχα 
τής συμπλοκής, μή πεποιθότες δήθεν είς 
τήν γενναιότητά των.

Ό Έδουάρδος ήθελεν έπιμόνως νά σύρωσι 
τόν κάπρον μέχρι τών ίππων, νά τδν θέσωσι 
όπισθεν τοΰ έφιππίου καί νά τόνμετακομίσωσι 
μεθ’εαυτών εϊς τόν πύργο ν.Άλλ’ ό 'Ρολάνδος 
τώ παρετήρησεν ότι άπλούστερον καί εύκολώ- 
τερον ήτο νά στείλωσι μετά ταΰτα δύο χω
ρικούς καί νά τόν μετακομίσωσιν έπί φορείου- 
έπειδή δέ τήν γνώμην ταύτην ύπεστήριξε 
καί ό σίρ Ιωάννης, ό Έδουάρδος ήναγκάσθη 
τέλος νά ένδώση είς τήν πλειονοψηφίαν, έπα- 
ναλαμβάνων άδιακόπως ένώ έδείκνυε τήν έπί 
τής κεφαλής τοΰ ζώου πληγήν. «’Ιδού, έχει 
έγώ έσημάδευσα καί έκτύπησα.»

Οί τρεις λοιπόν’κυνηγοί, φθάσαντες είς 
τό μέρος, δπου ειχον προηγουμένως δέσει 
τούς ίππους των, τούς έλυσαν, ιππέυσαν καί 
μετά παρέλευσιν μόλις δέκα λεπτών τής 
ώρας έπανήλθον είς τόν πύργον τής Μαυ- 
ροκρήνης. ΊΙ κυρία Δέ Μοντρεβέλ κατεσκό- 
πευε τήν επιστροφήν των, έπί τοΰ εξώστου 
ίσταμένη προ μιάς καί έπέκεινα ώρας καί 
τρέμουσα μήπως συμβή τι άπευκταΐον είςτόν 
ένα ή είς τόν έτερον τών υιών της.

Ό δέ Έδουάρδος άμα τήν είδε μακρόθεν, 
έκέντησε τό ιππάριόν του καί ήρξατο φω
νάζω·;.
— Μητέρα! μητέρα! έσκοτώσαμεν ένα άγρι- 
όχοιρον μεγάλον. Έγώ τόν έσημάδευσα είς 
τό κεφάλι- φαίνεται τό μέρος. Ό 'Ρολάνδος 
του έμπηξε τό μαχαίρι είς τήν κοιλίαν έως 
είς τό μανίκιον καί ό μιλόρδος τόν έπυροβό- 
λησε δύο φοράς. Γρήγορα, γρήγορα! στεί
λατε άνθρώπους νάτόν φέρουν. Μή φοβηθής, 
μητέρα, όταν ίδής τόν 'Ρολάνδον αίματωμέ 
νον τό αίμα έτρεξεν άπό τό ζώον, άλλ’ ό 
Έολάνδος δέν έπληγώθη διόλου.

δέν βλέπετε τήν κοιλίαν τοΰ ζώου είς ποίαν 
κατάστασιν εύρίσκεται; ώραία τήν άνέτεμον ! 
Αυτρώσατέ με τώρα άπό τόν όγκον του διότι 
ό διάβολος έχει βάρος τετρακοσίων χιλιο- 
γράμμων, καί Οά πάΟω ασφυξίαν.

Ό σίρ Ιωάννης έκυψε διά νά τόν βοηθή- 
ση, άλλ’ ό 'Ρολάνδος προλαβών άπώθησε 
ρωμαλέως διά του ώμου τό πτώμα τοΰ ζώου 
καί τότε άνεσηκώθη. Ήτο δέ καταιματωμέ- 
νος, άλλ’ ούδέ τήν έλαχίστην είχεν άμυχήν.

Ό δέ μικρός Έδουάρδος είτε διότι δέν 
έπρόλαβεν, είτε ένεκα γενναιότητος δέν υπο
χώρησε, οιαρκούσης τής πάλης, ούδέ βήμα. 
Είναι δμως άληθές ότι ό άδελφός του προ- 
δραμών τόν προήσπιζε διά τοΰ σώματος 
αύτοΰ.

Ό σίρ Ιωάννης έκύτταζε τον 'Ρο/.άνδον 
μετά τής αύτής έκπλήξεως μεθ’ ής τόν έκύτ- 
ταξε καί κατά τήν πρώτην του εϊς Άβινιον 
μονομαχίαν.

Έν τούτοις οί διασωθέντες κύνες,περί τούς 
είκοσι σχεδόν όντες, παρακολούθησαν τόν 
κάπρον καί έρρίφθησαν έπί τοΰ πτώματός του 
προσπαθοΰντες πλήν ματαίως νά διασχισωσι 
τό άδιάσχιστον δέρμα του.
— Θά ϊδήτε, είπεν ό 'Ρολάνδος άπομάττων 
τό αϊμα άπό τοΰ προσώπου καί τών χειρών 
του διά λεπτότατου λινοΰ μανδυλίου, ότι Οά 
τον φάγουν τά λαγωνικά καί θά φάγωσι 
μάλιστα, μιλόρδε, μαζή καί τήν μάχαιραν.
— Τί έγεινε τωόντι ή μάχαιρα ; είπεν ό σίρ 
Ιωάννης.
— Είναι είς τήν θήκην της, άπεκρίθη ό 'Ρο
λάνδος.
— Ά ! είπε τό παιδίον μόλις ή λαβή εξέχει.

Ταΰτα δ’ είπον έτρεξε καί άπέσπασεν άπό 
τόν ώμον τοΰ ζώου τήν μάχαιραν ήτις ήτο 
πραγματικώς έμπηγμένη ολόκληρος είς τό 
σώμα. Έπειδή δέ είχε τήν αιχμήν όξεϊαν καί 
έπειδή πρό πάντων έκράτει αύτήν χειρ στι- 
βαρά καί τήν διεύθυνεν οφθαλμός ατάραχος, 
είσέδυσε κατ’ εύθεΐαν είς τήν καρδίαν.

"Αλλαι τρεις πληγαί έφαίνοντο έπί τοΰ 
σώματος τοΰ ζώου καί ή μέν πρώτη έγένετο 
διά τής βολής τοΰ παιδός άνωθεν τοΰ δεξιοΰ 
οφθαλμού, άλλ’ ή σφαίρα δέν ίσχυσε νά θλά
ση τό μετωπιαΐον όστοΰν. Ή δέ δεύτερα 
προήλθεν έκ τής πρώτης βολής τοΰ σίρ Ίω- 
άννου καί δέν έφερεν αποτέλεσμα διότι ή 
σφαίρα ώλίσθησεν έπί τοΰ δέρματος τοΰ θη
ρίου' ή τρίτη τέλος ήτο ή σημαντικωτέρα 
διότι διετρύπησε κατά πλάτος τό σώμα,


