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κών άρ' 5J>; εϊδον ενεργών διχαστιχα χ pet) tv I 
ταλία , περί τάς άρχάς τ ί ;  γαλλιχή; αυ-οκρατορια:, 
διιήρξιν ή τοΰ εύγενβΰ; ΝεαποΛίτυυ Μοντεϊΐόρ. Ητο»
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οΟχε;  άνήρ άνοισχήματο; δδω^Υ,τικοΰ και ®u jιογνω- 
μία: άξ οπρίποΰς. ‘ Η Be κε®*'ή του, roXti ex τής 
ή/txtac, χποκατεσται <εν ίχαραιτικώτερον το σταδε* 
ρόν καί άγίρ<·χον βά^υμά χου.

Μ ό λ t c {πιρουσ.ά^δη είς τό άχροατήριον τοΰ έποίιυ 
ποοέδο»>-ον δ ικα στη ρ ίο υ  τών Συνέδρων, ψυδυρισμός 
^υμπαδεία; ή'ούσθη άρ’ όλα τ ί  μέρη τοΰ άχροα- 
τηοίου, τό δποΐον μάλιστα ήγνόει τά περιστατχά 
:α ίπο ΐι διά τή ; άνακρ σεως Είχον άναχαλυρβή. Κτί 
ένώ δέ δέν ήδυ ήβην νά μήν οΐυθβνθώ θαυμασμόν 
τινα, παοαττ,ρών τόν σεβαστόν αΰτόν γέροντα δ^τις 
μέ βήαα σταθερό» έβιινεν it :  τήν έδραν τών κακούρ
γων. Έφαίνετο δτ! *ίχε* ηλικίαν τουλάχιστον 15- 
δομΉΧίντα έτών. 'Ρίψας έχ νένυ τούς όρθαλμούς μου 
ιΐζ τήν έ π ι γ ρ α ρ ή ν  τοΰ ένώπιό» μου εύρυχομεΌυ 
ρακέλλου, άνέγνωσα τάς λέϋιις ταότας. Ιωάννης 
Φλλχώνη:, μαρχήσιος τοΰ Μοντερίορ, χατηγορούμε- 
νος έπί 99 ω «ατά του μονογενοΰς utsO του, τοΰ χό. 
υητο; ‘ Κρ’ρκου Λεζαμπιέρη.

Υψωσα τοΰ; έρδα/μού;. ’ Ητο δυνατόν ύπό τοιαύτην 
ε νενή μορρήν νσ χτυπά xapcta ρονίω; ! Γίν παρετή· 
ιησα προσεκτικώς χαί διέχρινα οχι χωρίς φρίκην το ά* 
νήίυγον καί τιταραγμένον ίκ«ϊ<ο βλέμμα τό όποιον 
προδίδει τήν αδημονίαν ψυχής κατασπαραττομένη; άπό 
®:ικτίν τι συμβεβη«ό;.

Έπεθύμουν ν' άποσορδώ* άλλ’ εμποδιζόμενο; άπό 
τά χρέη μου, εμαΟον τά έ ; ί ;  Γ.εριστατικά, τά όποια 
δέλω έχθέΐίΐ, ιψ ’ όσον δύναμαι, γυ^νά τών ? t u -  
ίτ ιν ώ ' αύτών διατυπωιεω».

Τ ι ΰχ ■ Κ1.



Είς μίαν άπο τάς ρομα»τικα>τ«ρ*ς των Ά -
βρούζ κεΐται ό πύργος τοΰ Μοντεφιόρ. ‘Ο πιριηγη 
τή ;, διερχόμενος τή ; '/ώρα» ταύτην, βλέπει μετ’ Ιχ* 
πλήξεως κτίριό* τ ι πάλαι μέν μβγαλβτχριπές καί κα
τάλληλο* ν άντισταΟή είς τά ; προσβολάς τοΰ “χρόνου, 
ήοη δέ ήφα»ισμέ»ο», μεμονωμένο», έρημο» καί χρησι 
μιΰον μό'Ον it ; τό νά κρύπτη κατατρεχόμενόν τινα 
ληστήν ή νά προσφίριj καταφύγιον εΐς δυστυγήτι»αά  
ποπλανηδίντα τής όδοΰ τοι». ‘Ο πόρνος ουτος πληροί 
θαμβούς καί περιεργίπς τήν ψυχήν τοΰ ξένου οιτις 
επισκέπτεται τοΰ; ’Λβοοΰ', μόλις δυναμένου ν ι πειοθή 
οτι ή δεισιδαιμονία και ή βλίψις έ'χατέλειψαν οΰτω; 
ε:ς τας πρσσβολάς τών ς-οι-/«ίω» οικοδόμημα, τό όποιον 
προ ολίγου ήτον  ή ύπίίηφάνεια καί ή δόξα του μέ- 
ρους τούτου τής ’Ιταλία;.

Διά νά σαφηνίσωμεν τήν τοιαύτην τ ώ ν  πραγμάτων 
κατάστασιν, ε?/»ι άνίγχη ν’ άιατοίξωμεν είς τά φβι. 
νοπωρο» τοΰ 1809 ετου:. ‘Ο ν ιο ς  ήτο περί τήν £6 
οιν του, ό ουρανό; ητο καθαρός καί λαμποάς, ώ ία 
Οε ωσεί ήμίσεια πριν τή; νυκτάς, καδότι είς τάς 
χωρα; έκιίνχς τά λυκαυγές είναι ά/νωστον. IIλη 
βος δέ φαιδρών χωρικών ήτο συνηγμένον έπί τή; 
πρασιας ητις έξετείνετο ενώπιον τοΰ πύργου. Έφό 
ρουν ουτοι ενδύματα εορτής, καδότι έπιρίμενον μέ ά 
νυπομονησίαν τήν άφιξι< του κόμητος ‘Ερρίκου Δε 
ζαμπιιρη,, μονογενούς υίοϊ τοΰ Μαρκη:ίου τοΰ Μον- 
τεφιάρ, εύγενοΰς καί πολυαγαπητού χυοίου των.

Έ ν τουτοις ο Μαρκήσιος ήτον άρχω» άλαζώ» καί 
αχαμπτος. Επεριφρόνει μεγάλως τήν, ώς αυτός συνεί- 
θιζε νά όνομάζη, νέαναίρεσιν ήτις λέγεται ΐσότης. Κα
ταγόμενος άπά οιχον τοΰ δποίου ή ευγένεια άνέβη- 
νε μέχρι τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ίέν ήδύνατο 
νά υποφίρη τήν άνεξαρτησίαν έκιίνην τοΰ φοονημα- 
τος ήτις καταγέλα τήν ευγένεια» καί τοΰς τίτλους, 
οσάκις ουτοι δέν είναι ή ά » :αμοιβή πολεμικών άν- 
δραγαδημάτων ή έπισήμων πράξεων τοΰ άπολαα 
βάνοντος αυτούς. Ά ν  ό τρόπος ούτος τοΰ σ^έπτε-δαι 
ουνετελει είς τό νά στερή αύτΐν τή; άγάπη; τών χ ω 
ρικών του, άρ’ έτέρου μυρίαι άρεταίτάν άποκατεσται- 
νο» ε ί; αύτοΰ; άχριβόν. ‘ Η δικαιοσύνη ή πλέον άμε 
ρόληπτο;, ή πρό; τοΰς γέροντας γλυχύτης, αί πράς 
τοΰ; ά ^ εν ιΐς  καί νοιοΰντ^ς περιποιήσεις, ή πράς τοΰ; 
άόυνάτο^ς προστυία  ήταν πλεονεκτήματα τά όποΐα 
καδ' έκάστην έξήσχει 5 εύγενής κύριος τοΰ πύργου τοΰ 
Μοντεφιάρ, όστις είς τή» πιρί ής ό λόγος έποχήν 
ένήργει δ ικα ιτ ικ ί χρέη είς τήν επαρχίαν, ή, κτδώς 
κοινότερο» λεγοjs u  οί ’Ιταλοί, εΐς τά βϊσίλειον τώ ν  
Αβρού;.

Οι χωρικοί, καθώς πρό ολίγου ειπον, ήγάπων χαί 
έσεβο»το τά» Μαρκήσιο», συγχρό/ως ομως ή;δ*νθντο 
πράς αύτόν καί <ρόβο» τινά, ένώ αί καρδί*ι των ησαν 
άλοτιλώς άφωσιωμέναι είς εκείνον τάν δποΓον έπι 
ριμενον, εΐς τάν κόμητα ’Ερρίκον, όστις εΐ/ενάνατρα- 
φή εν με3ω αύτών, συνδιεσκέδαζε υιαζή τω» χαί ί· 
μεσίτευε τόσο» συχνά ύπέρ αύτώ» είς τόν πατέρα 
to j .  Τε'τ;αρ* περίπου έτη πριν τής στιγμή; άρ’ ή; 
άρχ!ζ:αε» τ>,ν 5 ήγησίν μας 5 εύγινής νέος είχε» οΐ 
f >rn ϊνχ ,χ ;α , ίΐίε ι τήν πατρικήν στέγη» διά νά κατα-
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γρα^?5 «< σύνταγμα γάλλων λογχιστών. Διακριθείς 
δέ συχνάχις διά τής άνδριίας του, διαρκούντων τώ» 
μέτά τής Αυστρίας πολέμων, είχε λάβει είς τά πε- 
δίον τής μάχης τά παράσημον τής λεγεώνος τής τιμής, 
διάκρισις ί^τις κατά τήν έποχήν έκείνην ητον έπίρθονος. 
‘ Η πιριουοία τοο, ή κοινωνική του θέοις καί οί τρόποι 
του ειχον ελκύοει τήν καρδίαν πολλών κομψών γαλ- 
λίδων· άλλ’ άτρωτος ώ» έξίαου καί είς τό» πόλιμον 
καί είς τάν ε'ρωτα, ήτο» ήδη εγγύς νά ίδή πάλιν τοΰς 
προαριλεις τόπους εΐς τούς άποίους ιίχε διατρέξει τάς 
εύτυχεΐς τής νήπιό ιητός του ήμέρας, ή δέ χαρά του 
ήτον άπίριόριιτος.

Διά νά πανηνυριτβή ή επιστροφή του εΓ/εν έ-rot— 
μασθή τυαπάσιον είς τά όποιον ήι&ν προσκεκλημένοι 
όλοι οί υποτελείς τοΰ πύργου. Νέοι χι/ί γέροντες ήρ- 
χοντο μετά σπουδής νά προσ^έρωσι τάς ύποκλίσεις 
των ιίς τάν μέλλοντα κύριό» των, χαΐ νά τόν πείσωσι 
«ερί τή ; ηδονής τήν όποιαν ήιδάνοντο, βλέποντες 
»ύτάν μετά τόοον μακράν άπουσίαν. Ή  εύΟυαία έ
λαμπε» εΐ; όλων τα πρόσωπα.

Ε:ς τήν αίδουσαν τή ; υποδοχής τοΰ πύργου εύρι- 
σκετο εκ ε ίνη  {ίς τή» δποίαν άπέβλεπον αί μόναι έλ- 
πιδες τοϋ Ιίρρικου' έκείνη ήτις ιίχε συγχρόνως υ 
πάρξει ή αιτία τής αίρνιδίας άναχωρήσεώς του καί 
τής πρά πολλοΰ ποΟουμένης έπι^τροφή; του. ‘Αγνή 
Μοντεοελλου ήτον ή θυγάτηρ ιύγενοΰς τίνος Σικιλια- 
νοΰ, τοϋ όποΐ3υ ή σύζυγος άπεβίωσι δίδουσα είς τό 
φώς τό βρέφος αύτά, τάν μονογενή κληρονόμον των. 
‘Ο πα-ηρ της, έχων άπιιρα πλούτη, τήν ιιχεν ά*α- 
6ρέψει μέ όλας τάς φρον-cί.Βας αί'τινες άνήκον εί; τήν 
κατάστασιν της καί είς τά λαμπρόν μέλλον τό ό
ποιο» ένώπιόν της ήνοίγετο.

Ά λλά  μόλις αυτη έμβή/εν είς τά δέκατο» τέταρ” 
το» ετος τής ηλικίας της, ό θάνατος, έλθώ», ήρπασε 
τό μόνον υποστήριγμα τά όποιον τής εμενεν. ‘Ο πα- 
ίήρ τη ;, ε ί; τάς τελευταίας στιγμάς του, τή» ένεπι* 
στιύΟη είς τάν άρχαιότιρον χαί χαλλίτερον φίλον 
του. τά» Μαρχήσιον τοϋ Μοντε^ιάρ, άπά τάν όποιον 
ή κο;η από τήν στιγμήν ταύτην δέν ΐμαχρύνδη· εχ· 
τοτε δέ ειχον περτσει επτά έτη. ‘Η ‘ Αγνή λοιπό» 
είχεν ιδεΐ είκοσίμια» ςιοράν τά εαρ καδ ήν στιγμήν 
ά?χι^ει ή παροΰ:α ιστορία, έποχή τήν δποίαν έχ βά- 
δους ψ .χής έπόδησε καί ή οποία έμελλε νά ήναι τό 
τέρμι τής έ<ουσ:οκ τοΰ νέου κόμητος έξορίας. Είς 
■αύτήν μόνην ήιο γνωστή ή αιτία τής κατεσπίυσμέ- 
νης τοΰ νέου άναχωρήτεως, είς αύτήν μόνην αύτός 
τή» «ρανέρω-εν. Άνατραρείς μετ’ ούτής δ ΐϊ πολλά 
έτη, ό Ερρΰος δέν ήδυνήβη νά ίδη άκινδύνως τά 
δελγητρα χαί τή» γλυχύτητα τή/ ώραίας Σιχελιανής, 
χαι αύτή δέ έδέλχδη άπά τά 'ιύγενή ποοσόντα τοϋ 
υίοϋ του προστάτου της. Άγνοοΰσα τάς ψευδίΐς καί 
συχνάκις άπατηλάς άρχάς, αί'τινες διαιδείρουν τήν 
αγνότητα καρδίας ήτις άναμίννόεται είς τάς μαται
ότητας τοΰ μεγάλου κόσμου, ήγάπα μέ ολην τήν 5ep- 
μάιητα τοϋ πρώτου πάδου:, ένώ ό κόμης δέν ήδυ- 
νατο ν άχουτη τά όνομα τής ερωμένης του χωρίς 
τά διάπυροι του βλέμμα νά μή προδώί^ ϊα -  
ρίχήν ιή ς χαρδίας του.

‘ Ο άληθής ούτβς ερως δέ» ίτο  δυνατόν νά διαβύγ»; 
τά  βλέμματα πατρός xai χηδιμόνος τόσο» άγρυπνου 
όποιος ητον δ Μαρχήσιος τοΰ Μοντεριόρ.

Μολονότι ή αυμπάθιια αΰτη ήτο σύμβωνος καδ όλα 
μέτάς έλπίδας του,καί μολονότι ηυ^ετο συ/νάκις είς 
τόν θεάν ώστε δ υίός του νά γείνη σύζυγος τής χορη; 
τοΰ άρχοιοτέρου φίλου του,μολαταϋτα αίιδην.ά τι αςι- 
οπρεπείας τάν εμπόδιζε, καδά κη δ εμ ό να ,  νά ύποδάλψζ 
τοιοΰτον πάθος τά όποιο» ήδελε παράξιι τάν γάμον τής 
χηδεμονευομένης του μετά τοΰ μονογενούς υιοΰ του, 
γάμον τάν όποιον ήδελον πιθανώ; έκλαβει οι ανδρωποι 
ώς άποτέλεσμα κερδοσκοπιχοΰ υπολογισμού ενεχα τοΰ 
άπειρου πλούτου τής νέας Σιχελιανής. Είς μόνην τήν 
ιδέα» τής μισηιής ταύτης ύποδεσεως έχεντατο ή 
αλαζονεία του. ‘ Η υπερηφάνεια προσέτι ητις εν
υπάρχει πάντοτε είς άνδρωπον υψηλής καταγωγή;, 
ώς έχ τής όποιας ό υίάς τοΰ Μαρκηιίου έφοβείτο κα! 
τάν ίκ ί/ ιστό* έλεγχον τοΰ κοινοΰ, ιΐχεν άναγκάοει 
αύτόν νά έγκαταλείψη τήν πατρικήν στέγην καί νά 
ζήση είς άλλο κλίμα, μέχρις ότου ή ‘ Αγνή, ήλικιω- 
Οεϊσα, δυνηδή άρ’ έιυτής νά έκπληρώση τήν διακαε- 
σ τ ε ρ α ν  τών εύχών του η »ά μηδένισή τήν προσρι- 
λεστέρα» τών έλπίδων του.

‘ Η ‘Αγνή είχεν ύποοτή τήν δοκιμασίαν ταυτην χω 
ρίς ό Ιρως της νά έλαττωδή, πεπεισμένη ότι ώσαυτως 
άντηγαπατο. Διά τοΰτο ήιδάνδη άρρητον αγαλλίασίν 
οταν είδεν έαυτήν είς τάς άγχάλας έκιίνου όστις δεν 
θά τήν έ·(κατέλειπε πλέον καί τοΰ οποίου έπιριμενε 
τόσον τήν έπιιτροιήν.

Είναι ήδη άνάγχη νά λαλήσωμεν πιρ'. άλλου τινά; 
μέλους τής οικογένειας, κατοικοΰντος καί τούτου εις 
τά» πύργον. Τά πρόσωπον τοΰτο ήτο νεος τις έκ τής 
Γερμανίας, τοΰ όποιου .ή μήτηρ ητο στενή συγγενής 
τοΰ Μαρκησίου. Άνατραφείς μέ τάς άλληγορικάς ίίεας 
τών γερμανικών γυμνασίων, άναγνώαας τούς ένθοο 
σιώδεις χαι προληπτιχοΰς ποιητάς τής αρχτου, πλου 
σιος ο» καί ές εΰγενών καταγόμενος, ό Ιούλιος Μο 
ρΐνος εΐ^ε συνειδίσει ν’ άρινεται είς τας πρωτας 
εντυπώσεις του, χωρίς ποτέ νά άποπιιραδή νά κα 
ταδαμάσο τά σ®οδρά πάδη του. Ήδύνατο λοιπον νά 
ΐδή τήν ώραίαν κληρονόμο» καί να μείνη άπαδης ; οχι' 
έτρώδη βαδέως άπά τά θέλγητρά της. Αγνοών δε 
ότι siycv ά<τεραστήν, άιρέδη έλιυδερως εις τάν έρωτα 
του, έλπίζων ότι όταν τάν έξωμολογειτο ηθ*λ εν ευρει 
άνταπόχρισι».

Τοιαύτη ή το ν  ή χατάστασις τώ» τοΰ πύργου καδ ην 
στιγμήν ήτοιμάζετο τά συμποσ ον δια να πανηγυρισδή 
ή έπάνοδος τοΰ  νέου κόμηχος' άπά τή* περίοδον δέ 
ταύτην αρχίζομε» τήν οιήγησίν μας.

Είς υγείαν τοΰ χόμητος Ερρ'.χου ! έρωναξεν ό 
Μαρχήσιος χαι ολοι οί συνδαιτυμόνες ήγερθη^αν. Αι 
κραυγαί τών χωρικών οίτινες επινον πρά τώ» παρα
θύρων τής αΐδούση;, έπί τής εις τους προποδας του 
πύργου έχτεινομένης πραιιας, άνηγγε/.λον αρκούντως 
πόσην ήχώ ιυρισχεν είς τή» καρδίαν των ή προποϊΐς 
οδτη. ξΆφοΰ βέ έχένωσαν τά ποτήρια, ό πατήρ μέ 
χαρδίαν άγαλλιώσαν έπρόσδεσεν. Ας μή προπίωμεν 
ποτέ πλέον μέ τά ίδια ποτήρια είς υγεία» ηττον άξίαν!

Ταΰτα δ’ αύτοΰ »ίπό»το{, εχβίΐτος βυνδαιτυμών ϊρ* 
Ρ'ψε τό ποτήριόν του είς τά μαρμάρινον έδαφος, κα!
3 κρότος άντήχησεν είς όλας τάς πλησίον αίβο·.'σας.
‘Ο Μαρκήσιος τότε έμΐιδιασε, βλέπων τήν άγαπην μέ 
τήν δποίαν ύπεδέχοντο τόν υιόν του, και χαρας δαχρυ 
έλαμψεν είς τοΰς όρδαλμοΰς τής ‘Αγνής.

Εν τοσουτω έν μέσω τής γενιχής ιύδυυίας ΰπήρχεν 
άνδρωπος τ ις( οστις, μακράν τοΰ νά τήν συμμερίζε
ται, ήσδάνετο ότι διεπέρα ξίφος τήν καρδιάν του όοά- 
κις έβλεπι βλέμμιτα τρυφερότητος άνταλλασσόμενα 
μεταξΰ τοΰ κόμητος καί τής ‘Αγνής. Αγνοώ» αύτάς 
τά διατρέξα»τα πρά τής άναχωρήσεως τοΰ Ερρίκου, 
κατηρατο τήν ιίμαρμενην ήτις, κατ αύτάν, τοϋ άκε- 
δείκνυεν όλονέν οτι έχείνη τή» οποίαν έλάτριυε δέν 
ήχον είμή γυνή φιλάρεσκος. Πώς άλλως ήδύνατο δ 
Ιούλιος νά έςηγήσΐ) τά σημεία ταΰτα τής άνταπο- 
κρίσεως ; Πρόδηλον ήτον δτι ή καρδία έχείνη τής 
όποιας τήν κατάκτησιν αύτάς έδίωριι βϊβαίαν άφίνετο 
ήδη άπροφυ^άχτως είς τήν ήδονήν τήν οποίαν τής 
έπροξένει ό δαυμασμάς τοΰ χόμητος, καί τήν όποιαν 
τά πυριλαμπή της βλέμματα δέν έπροσπάδουν ουοο- 
λως νά κρύψωσιν.

‘Η κατήφεια καί ό άφηρημενος, ούτως είπ ιιν, τρο* 
πος ταυ Ίουλίιυ δέν διέφυγον έπί πολυ του; ουνοαχ* 
τυμόνας. Μ' όλους τοΰς διά τοΰτο άστεϊσμους τοϋ 
Μαρκησίου και τάς παρατηρήσεις τής ‘ Αγνής, ή σιωπή 
του ηΰξησεν έτι περισσότερον. Άκούσας δ έπί τέλους 
λέξεις τουφερόχητος άπά μέρους τών δυο εραστών 
πράς άλλήλους, καί μή δυνάμενος πλέον νά κράτηση 
τάν είς τήν ψ->χήν του συσσωρευδέντα θυμόν, ή^ερδη 
όρμητικώς καί έξήλδε παραχρϊμα άπά τήν αίδουσαν 
τοΰ συμποσίου, άφοΰ προηγουμένως έλάλησε λέξεις 
τινάς είς τά ώτίον τοΰ υπηρέτου του. Έκαστος τώ» 
συνδαιτυμόνων έξεπλάγη μεγάλως, καί πολλο: άπεδω. 
<αν ιίς  έξαφνόν τινα κακοδιαθεσία» τλν αηοτομ,ον του 
Ιουλίου άναχώοησιν. ‘Ο υπηρέτη;, πλησιασας μετ’ 
όλίγον εις τά κάδισμα τοΰ Ερρίκου, τοΰ ωμίλησε μέ 
χαμηλή* φωνή», ουτος δέ, έγερδείς, παρεκάλεσε νά 
συγχωρήιωσι πράς όλίγον τήν άπουσίαν του καί ήχο- 
λούδησε τάν υπηρέτην.

Είς τάν σκοτεινόν διάδρομον φωτιζόμενο» άπό ενα 
μόνον λύχνον, τοΰ οποίου τό φώ : δέ» εφθανεν είς ό>α 
τά άντικείμενα, ό Ζαμπιέρης ευοε τάν συγγενή του 
μεγάλως τεταραγμένον, καί όδεύοντα μέ μεγάλα βή
ματα καδώς τάν πρά μικροΰ διά πρώτην φοράν περι- 
οριδεντα λέοντα. Έχτύπα δέ κατά καιρόν μέ θυμόν 
τάν πόδα του έπί τοΰ μαρμαρίνου έδάφους, καί μέ 
τήν χεϊρά του έσφιγγε δυνατά τά στήδός του. Μόλις 
ένόησε τήν είσοδον τοΰ ’Ερρίκου, όστις, εισελδων, τάν 
ήρώτησεν όποία αιτία τόν ή.άγκασε νά έγκαχαλείψη 
τόσο» έξιίφ»ης τά έστίατήριον.

‘Ο Μορένος, τεθιίς αντίκρυ τοΰ άντιραστοΰ του, 
έρριψεν ιίς αύτά» εν βλέμμα βαδείας πιριφρονήσεως 
καί άπήτησε» αυθωρεί νά μάθη διατί έτό'μησε ν’ άπευ- 
δύνη λέξεις τρυφερότητος · ί; τή» Α γνή» Μοντεβέλ. 
λου. ‘Ο νέος χόμης, όστις δέν ήτο συνειδισμένος εΐς 
τοιαύτας δεσποηκάς απαιτήσεις, καί δέ* έπεθύμει νά 
φιλονεικήσ^ τ ψ  οικία» τοϋ πατρός του, ύπέθετ»



δέ 3υ>χρό»(ι>ί οτι ό οίνσ; είχε ταράξει το* έγκέφα- 
/ον τοΰ νεοο Γερμανού, έπροσααδησε ν’ άποκριθή γρυ 
χ ω ; Νομίζω ότι άστειεύεσαί’ ό ξένο; τοΰ πατοός μου 
δέν ήδελε βέβαια έJtpai·3Qfj σοβορά κατ’ αυτό» τό< 
τρόπο». Αί άναθυμ άσεις τοϋ οί<ου έτάραξαν βέβαια 
τά λο 4'ικόν σου. Αύριον θέλομε* ά»α»άβει τή» συν. 
δ:άλ«.ξ·.ν τούτη». Οχι, όχι, έκραύγασεν 5 Ιούλιο; 
ποράφορο;, οή-ιερο», τώρα θά μ άποκριθ^ς!— Πολλά 
χαλά, έπρόσθεσε» 5 Ερρίκος, άποφασίσας το πανχα 
να υπομείνη, μολονότι του^ο ήτο θυσία' άφοΰ εί» ιι 
τοιαύτη ή δ.άθεσίς οου, πρέπει νά σ’ άφήσω μεχρισο·» 
έξηγηθώμεν εϊ; άλλην παρά τή ' στέγην ταύιη». Ταΰτα 
δ’ είηών, έκίνηη ν’ άφήιη τάν διαδοομον.

Ό  Ιούλιος έμπόδυε* εις αύτον τήν δ άβαην χοί 
είπ ιν έπαιρόμε»ος. Αν αύτά ή·»αι χά 5y εδ.όν οου 
έμά»χευσα δικά ως ότι εΐ7»ι άνα»3ρο,- καί ταυτο 
χρονως εκαμε χειρονομίαν διά νά χ^υπητη δήθεν τό» 
κομητα. Ή  δπομβνή τοϋ τ*/ευιαίου τούτου έξη.τληίη 
πλέον, τά ξίφη έσταυρώθιρον, ύ οέ ύπηοέχης, ά<ού 
σιο; μα^τυ; τη ; συγκρούσεω;, ώρμ»ίσε μ«τά σπουδή, 
χαί κραυγών μεγάλω» είς τή* μεγάλην αίθουσαν ζη 
τών βοήθειαν.

‘ Η συμπΛοκή δέν διήρχεσίν έπί πολύ- οί δύραι 
τοΰ 2ιχ?ρόμου ή»3!χθησχ* όρμητικώς, ή δέ ‘Αγνή, 
ακολουθούμενη απ» πολλούς συνδαιτυμόνα; οΓ:ι 
νε; έκράιουν λαμπάδας, έ^ρίφθη έν μέσω τών δυο 
ά<τιπάλων δ ά νά του; χωρίση. Σφίγξασα σπασμω- 
διχώ; τον Ερρίκον, έβιβαιώθη £ τι δέν είχε πληγωδή, 
θλίβουσα δ αύτόν είς τήν καρδίαν της, έ<λαυσί πικρώ;.

—  Δεν αΐσχύνεσαι, φανερό»ουσ« χατ’ αΰ:όν τον 
τροπο» το πάθος σιυ δΐ έκεΐνον οστις μόλις έφδασε, 
χαΐ τόν όποιον μόλι; γνωρίζεις; ύπέλαβεν ό Ί.ύλιβς 
μ ιτά πικρία;.

—  Νά αίσχυνθύ ! έκραύγασε-» ή 'Αγνή, άφίνουσα 
τον εραστήν της χαί έγείρουσα τήν κεφαλήν άξιοπρε- 
πώς άμα χοί εύγενώς· έγώ μάλιστα σεμνύνομαι, κη- 
ρυττουια πονδήμω; ou ό Ερρΐχος Δεζαμπιέρης είναι 
μιηστήρ μου f

—  Μνηστήρ της ! ά-έλαβεν s Ίοϋλιος, τότε «ϊμαι 
χαμίνος ! ‘Ρίψας δ άμέσως τό ξίφος του, έ^ά-φδη 
μετα σπ^υοής έςω τοΰ διαδρόμου, άφινων πάντας έκ- 
πεπληγμένους διά τοιοΰτον συμβεβηκό;.

‘ 11 έξήγησις τήν οποίαν πρά ολίγου ηχούσε» ό 
Ιούλιος έσύντριψε τή» καρδίαν του, διότι δΐ αύτή; 

ειόε διασχεοαζόμενα ώ ; δνειρον τά έρ^τικά του σχέ
δια· ουσηνεσχέτει δέ καί διά τήν δέ:ιν είς τήν όποιαν 
έτεδη απέναντι τοΰ μαρκησίου καΐ τοΰ υίοΰ του.

Γήν επαύριον λοιπόν μέ πρόσωπόν τεθλιμμένον καί 
μεταμελειαν έμραίνον, ύπήγεν είς τόν νέο» κόμητα, 
παραχαλών αΰτίν νά λησμονήσι; στιγμαίαν παρεκ 
τροπήν, τήν όπίίαν ή άγνοια τώ» πραγμάτων ήδύ* 
νχτα κατά διαφόρους τρόπους νά διχαιολογήσι;. ‘Ο 
Ζαμπιέρης ήσδάνβη συμπάδειαν διά τόν δυστυχή ά»τί 
*ηλο» του χαί, αρπάζω» μετά προθυμίας τήν ‘χεΐρα 
την οποίαν ουιος τοϋ ώρεγεν, ώρκίσδη άόιάφθορον 
φιλίαν εις τόν Ιούλιον Μορε'νον. Ά λ λ ’ ή διαλλαγή αυτη 
δε* itx/sicot ;σε π^σώς τόν Μαρχήσιον,όστις ήγανάχτει 
ίιοτι ο u .j; ;ου άπιφάσιαί νάσύρ^ to ξίφος εναντίον έχεί

νου τον όποιον χοριν φ ιΐο-ενια; ώρειλε νά ϋπεροϊπιτδη. 
Έ χω» δέ τή* ψυχήν ματαιόφρονα καί πλήοη έ3φ ιλμέ- 
νων ιδεών ώ ; πρό; τήν τιμήν, πειδόμενος δέ διά τοΰτο 
ότι τά ιιαράίιιμόν του έη ιγμ ιτίσδη  διά πραξιν τη ; 
όποία; άπίφευγε ν ά'.ούση τά προηγούμενα, δέν συγ* 
κοτετέθη χατ οΰδενα τρόηον νά δεχδη τόν υίό* του 
πράς έξήγησιν.

‘ Η ‘Αγνή άφ' έτέρου δέν ή'ύνατο νά πεισδη οτι ή 
5ιαλλαγη τώ» δυω αντι,ήλων ήιον εί^ιχρίνής· ε·/ 
νεΰμ», ει S/ίμμ* ήδύνατο πάλιν ν’ άνάψη το πΰρ τοΰ 
θυμοΰ των, χοί νά δ:εγείρη μέ νέαν δρμήν πά0η δυς- 
χόλως χατασταλέντα. Παρεχάλει διά τοΰτο εις τό 
προ3κυ»ητη*ιον τη; ένθερμοι; τόν Θεόν ώστε νά ij-δάση 
ή στιγμή τή; άνοχωρησεως τοΰ Ι:υλίου ητις είχε 
πρ33δ.ορι:θή την τρίτην ήμέραν μετά τήν άφ.ξιν τοΰ 
χομητο;, πριν συμβεβηχάς απρόβλεπτον διαταράξη 
π ιλ ιν τήν ειρήνην τοΰ πύργου τοΰ Μοντεφιόρ.

Γοιαΰια οΐίδήματα έτάραττον τςϋς κατοίκου; τοΰ 
ιρουρίου τούτου κατά τήν 6 σεπτεμβρίου 1809, πα. 
οαμονήν τή; άνοχωρησεως τοΰ Μορένου. Ή  θερ- 
μότη; τή; ήμερος είχε παρέχει, ή σκιά τών δένδρων 
*αί τώ ί λόφων βαδμηδάν έπεξπεινετο, δροσερά δέ 
-ύρα, φυσώ3ο ελαφρά εί; τό πρόσωπόν τή; ώοοία; 
1:*ελ:*νής, άνηγγελλε τήν ευώδη έχεί-ην στιγμή/ τής 
έσπερα;, η τ ι; εί; -η» Ιταλίαν μόνον άπα<τάται. 
ΙΙ/ησίον τής ερωμένης του έχοθητο έκεΐνος ο ;τ ΐς  δί 
ούιην μό»ην ε̂ ,η, δ/.ιβων μέ τρυφερότητα εί; τήν 
χεΐρά του τη» χ ε ΐ,ά  τη ;, ήτις πρό μικρού έπληττιν 
άσχόπως τάς χορδάς ίσ.ιανιχής κιθάρας. Το χαδοοάν 
<-ϊί δ;αυγέ; τη ; β/.εμμα ή'.ο προσηλωμένο» εί; τό 
ε ο ι χ ό» του, καΐ ευδαιμονία; δο/ρυ Ιλομπεν ει: τοΰς 
ο?δϊλμους της ηιεα οε διανοούμενη, δέν ήδύνατο, δέν 
ήδίλε ν' άτιοσπαιθή άπά τά ; σ*έψε;; τη; φοβούμενη 
υ.ήπω; ιοή θλιβερόν τ ί ,  οιοτι άνεςηγητος προαίσθησις 
ίήν έοασάνιζεν. ‘ Η κεφαλή ττ,ς ή toy ηδυπαθής κε
κλιμένη επί τοΰ; ώμο^ του Ερρίκου, ο π ις  ηύχήθη τότε 
-ά χοτοβυδισθή ό κόσμος διά νά μήν ίδή τό τέλος 
?ή; μεδυσταή; τούτης ήίύτητο:.

Μη δυ»αμενος έ^ί τέλους νά περιστείλη πλέον εαυ
τόν, την έθλιψε ζωηρώ; είς τήν χοοδίαν του. Ή  Αγνή, 
προσποιούμενη άληδή γυ»α!Χ3ς ίοιοτροπίαν, τον άπώ- 
ίησεν^ έλαφρά, # καί άποφοίίσο-,α νά κατευ^άοη τό 
ίφοορον παδος του, τόν ή'.εγξε διά τή* παραφοράν τοΰ 
ερωτός του, μολονότι δί αύτά έσεμνύνετο κοί δέν ήδε- 
λεν οι α/δρωποι νά βλέπωσι τόν έρωτά του όλιγώτερον 
σφοδρο'.— Δεν πρέπει νά σέ πορασύρη κατ’ αύτόν χάν 
τρόπον ή φορά τών αΐσδημάτω/σου, ειπεν. Ό  πατήρ 
σου εΰρίσκεται άχόμη παροργισμένος έναντίον σου. 
ΛιατΙ διο τοϋ ορμητικού οου τρόπου νά ύποπτεύεται 
-/Χί εσφαλες εις την μετά τοΰ Ιουλίου φιλονεικίαν  ̂
Μοΰ κακοφαίνεται, καί πρεπει νά φέρεσαι t o j  λοιποΰ 
μειριώτερον ταΰχα δέ λέγουσα ή ‘ Αγνή, έ πάσχισε νά 
λαοί) τόνον σοβορόΐητος.

—  Εις τήν ζωήν μου, άπεκρίδη ό Ζομπιερης, δέν 
ήμπόρεσα νά χρατήσω τάν έαυτόν μου. Ή παρου3ΐ'α 
οου, τά βλέμμα σου διήγειοαν ώ :« ΐ τρικυμίαν είς τήν 
καρδίαν μου" ποτέ, όχι ποτέ δέν ήγάπησέ τις χοίώς

σ άγαπώ- ομνύω δέ αίωνίαν πράς σέ πίστίν xat

apoiiojjtv, χαΐ δαολογώ έμαυτάν ένοχον μέ τό μαρ
τύριαν τοΰτο- καΐ ταυτοχρονως ήιπάσθη τήν παρειάν 
τή ; μνηστής του. Ή  ‘ Αγνή άπεμακρύνδη ζωηρώ; μέ 
τόν άέρα έ*»ί»ον τής σχυθρωπότητος χαί δυσιρεσκειος, 
τόν τόσον φυσικόν «ίς τήν φιλαρέσχειαν τών γυναι 
χώ·', -όσο» εις τοΰς άγριους ’Αβρούζ καδώ; χαί εί; 
τούς μάλλον πολιτισμένους κύκλου;.— Πόσο» διαφέρει 
ό έρως τή; γυναιχό;, έφώ»αξεν, άπό τό άχαλί·ωτον 
πάθο; τοΰ άνδρός ! ‘Αρπάιασα δ’ άμέσωι; τή» χαμαί 
εύρισχομένην χιθαραν, ήρχιοε νά ψάλλν) τάς έζή; 
«τροφός.

ϊ Ό ια ν ή γλυ«εΐα ουρα τή ; εσπέρα; διβχέει τήν 
» θελκτικήν της έ/έργιιαν, ήρεμοΰσι τότε τά σφοδρά 
» ιχάθη, κοί ή κορδία δίδεται όλη εί; τήν ευτυχία»
» καί ε ί; τάς ερωτικός έ»χυπώσεις· εις τά ; ηδονικά;
» δέ ταύτας στιγμάς έξασκεΐ ολην αύτοΰ τήν ΐσχΰν ο 
» έρως τής γυναικός.

« Τοΰ δ’ άνδρός δ έρως στιγμοίο μόνον δια- 
» σχέδασις είναι, διότι ίο καλλο; ή ή φιλαρέ
* σκιια δεσπόζουσι τής ψυχή; του. Είς τήν γυναίκα 
» άπεναντίας άγνωστος ε!ναι ή άτταδεια' ό έρως της,
• άγνός ώ< ό ούρανός ώραίας ήμέρας τοΰ μαίου,
» διορκεΐ οίον καί ό βίος. Προορυμάς τής γυναικός 
» είναι ό έρως.» (*)

—  Αδικείς τά φύλον μας, έχραύγασεν ί  ’Ερρί
κος, άφοΰ ή ‘ Αγνή έτελείωσε χό ασμά της Ισως 
φερόμεθα ουχως είς τήν άσταδή νεάνιδα ήτις τάν έρω 
τά μας μεταχειρίζεται πρός δυστυχίαν μα;. Αχ ! 
άν ήμποροΰσες ν’ άναγνώσης εις τή» καρδίαν μου, δέν 
θά έκρινες τόσον αστόχαστα ώς πράς τό έφήμερον τών 
αισθημάτων μας. Λαλών δέ τοιουτοτρόπως, είχε λοβει 
τήν χεΐρα τή ; φίλης του χωρίς άντίστασιν. Ή  ωραία 
Ίταλίς ιιχεν άφεδή, έλκυομένη. άρκετά πληιίον τοΰ 
έραστοΰ χη;, διά ν’ άκούση τά φύσημα τή; ά»απνοή; 
του καί νά αίιθανθή τοΰς παλμούς χής καρδίας του, 
δπόταν υπηρέτης τ ις , έξαίφνης έλθών, τού; έκάλεσεν 
εις εαυτού,' χωρίς δ’ αύτός νά δείξη ότι ένόησε πόσο» 
ήτον άκατάλληλος ή παρουσία του, άνήγγειλεν είς τά» 
χόμητα ότι 5 ’Ιούλιος, ώπλισμένος ών, τον έπερίμενεν.

‘Η ‘ Αγνή έχραύγασε, χαί ^ιφθεΐσα ενώπιον τοΰ 
έραστοΰ της, έζήτησε μετά ζωηρότητος τήν έξήγησι» 
τών λόγων τούτων — Μή ουγχίζεσαι,φιλτάτη μου. ‘Ο 
Ιωσήφ θέλει σοΰ είπεΐ ότι τό πρωί άνειίαλυψαμίν είς 
τά πέριξ τοΰ φρουρίου πολλούς φασ·ανοΰ; καί έν γένει 
κυνήγιον. ‘ Ο έξάδελφός μου καΐ έγώ δέν ήδυ-ήθημεν 
νά τού; κτυπήσωμεν- έπειδή δ’ αύτός καυχαται ότι 
γνωρίζει μίαν μέθοδον τοΰ κυνηγεΐν ιδιαιτέραν είς τήν 
πατρίδα του, έπεθύμουν νά μή μάς άφήση μέ τήν 
ιδέαν ότι ημείς δέν εΐμεθα επιτήδειοι καΐ έπιδέξιοι ώ : 
αύτός.

—  Ό χ ι, 0χι, μέ άπατας, διέκοψεν ή ‘ Αγνή.
—  ’Ομνύω είς τά» Θεάν, ά»έλαβεν 6 Ερρίκος, οτι

(*) ΊΊ  ι ί ς  τ ο  π ι ζ ύ γ  { ΐ ι τ ά φ ρ α α ς  τ ώ ?  ω ρ α ίω ν  τ ο ν  
τ ω ν  σ τ ί χ ω ν  τ ο ΰ  π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ  π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι ,  έκ  π ο ι η τ ι 
κ ή ς  άφυ ί 'ας .

άληθώς έλάλησ», άλλ’ 4ν δπωσδηποτε άνησυχή;, θέλω 
έκουσίω; δυιιάσει τήν εΰχαρίστησιν τή< δποίαν προη* 
τοιμάοαμεν, μολονότι φρονώ οτι θά δυσαρεστηθή ισως 
ό έξάδελφός μου αποδίδω» τήν παρα'τησί» μου είς τήν 
όλίγην πράς αύτόν φιλίαν μου. Ό πως πότ’ ά* ίί, 
προτιμώ νά φανώ κατά τι έλλειπής είς τό» φίλο» μου 
παρά νά προξενήσω ι ί ;  σέ τήν έλαχίστην ανησυχία».

—  Εΐναι περιττόν, ’Ερρίκε μου, ιδού έγώ ήσύχασα1 
άπλοΰς παιδαριώδης φοβο;, συγχωρημένος είς μία» 
νέαν, μ. έκαμε νά σ άποτρέψω άπό τά σχέδιόν σου. 
Ύ παγε, φίλτοτέ μου, άλλά πρόσεχε καλά μήπως φι· 
λο-εικία τις ή λόγος διεγιίρη νέαν σύγκρουσή. *0 
πατήρ σου είναι π ίντο ιε ώργισμέ»ος, οί δέ άνθρωποι 
ήΟελον σέ κρίνει μέ αυστηρότητα Ειιθε άμφότεροι 
ώπλισμε’νοι, ώστε μία μόνη στιγμή δύναται νά φερη 
τρομερά; συνεπείας. ’Αγνοώ διατί, άλλ’ οίσθάνομαι 
δλονέν παραόόξου; προαισδήσε ς· καί, ταΰτα λέγουσα, 
ή ‘ Αγνή προσήλωσε» εν βλέμμα πλήρες τρυφεράς με- 
ρίμνη; έπί τοΰ μνηστήρός τη ;. Βλέπουτα δ έκ τοϋ 
προσώπου τοι) ότι ήρχισε ν αύτός νά σκέπτεται,έσπευσε 
νά προσ'ίέση· άρκεΐ πλέον, έσφαλα· ή πολλή πρός σέ 
τρυφερότης μου φοβίζει μέ ματαί^υς φόβους τήν ψυ
χρήν μου. "Ύπαγε καΐ έ*θυμοΰ ότι αί εΰχ_αί μου οέ 
κο'λοΰν ένταΰθα. X άρ ιν δέ τοΰ έρωτος έκείνης ήτις 
θυσιάζει διά σέ τήν ζωήν τη; έσο έμφρων καί αχα· 
ραχο;.Ό  Ζαμπιέρης ή-csv έγγύ ; νά παρα'τηθή τοΰ κυ
νηγιού «αί ήτοιμοζεχο νά έξηγηθή, άλλ’ ή ‘ Αγνή άπε- 
μακρύνδη άμέτως. Ό  κόμης έ»ευσεν είς τόν Ιωσήφ 
νά τόν άχολουβηση καί μετ’ ολίγον οί δύω έξάδελφοι 
εύρέδησον μακράν τοΰ φρουρίου, έν μέοφ αγροτικής 
πεδιάδος, ήτις τοΰ; περιεκύχλωνε.

— Δέν ήξεύρεις μέ πόσην ορμήν καί βίαν φθάνει εις 
τήν χώραν τούτην ή θύελλα,είπεν ό κόμης πράς τ ό ν  Ι 
ούλιον- ας σπεύσωμεν λοιπόν άπό τοΰδε νά ζητήιωμεν 
σχέπην, διότι πρίν παρέλδη ήμίσεια ώρα δά έκραγή έπί 
τών κεφαλών μας.

—  Καΐ πώς ; ν’ άφήσωμεν τό χυνήγιόν μας χωρίς 
νά φέρωμεν μαζή μας τρόπαιόν χι πρός άπόδειξιν τής 
έπίτηδειότητός μας ; Είς τό πείσμα τής θυέλλης, θέλω 
νά δείξο) εις τό φρούριον οτι δέν έςήλδομεν άπρακτοι. 
Βλέπεις είς αύτόν τάν λόφον έκείνην τήν δορδάχα.

—  Ναι, άλλά πολΰ φοβούμαι ότι είναι μακράν βο
λής. Μολυβδοβόλο» μόνον ήδύνατο νά τήν φδάση. ’Απέ
χει τουλάχιστον διακόσια βήματα,

—  Στοχάζεσαι ότι δέν τήν φθάνει ή συνήθης -βολή;
—  Νομίζω.
  Στοιχηματίζω τόν ίππον μου μέ τό αγγλικόν

τουρέκιόν σου ότι τήν φθάνω.
—  Τό δέχομαι, άφοΰ δεικνύεις τόοην πιποίθησίν 

είς τ ή ν  βολήν οου. ’Ενώ δ έλάλουν τοιουτοτρόπως, δ 
’Ιούλιος εί/εν ήσύ^ως κ£νώ:ει άπό τήν πυρίιιδα τό 
τουφέχιόν του και έβαλε σφαίραν. Πριν δέ ό ’Ερρίκος 
τελειώση τήν τελευταίαν λέξιν του, δ Ιούλιος έση. 
μάίιυσε τήν δορκάδα, κοί μετά μίαν σχιγμήν τό σώμά 
της έπήδα έκ τοΰ υψους τοΰ αποτόμου λόφου έπ ί τών 
άκρων αύτοΰ, μέχρισοΰ έσταμάτησεν είς βάτον τεσ
σαράκοντα περίπου βήματα άνω τών κεφαλών των.



‘Ο Έρ^ίχβς, έχπλαγείς, βπείαΘη oxt ό άρχηχυνηγός 
‘Ροβέρτος εύρίσκετο ένώπιον του.

—  Ποτέ δέν είδα καλλίτερα^ βολήν, «ΐπ*ν τήν 
ένομιζον aSiivaxov. Τό άνδραγάθημα αυτό αξίζει βέ
βαια τόν κόπον τής διηγήσεως· άφοΰ ίπιστρέψωμεν 
είς τόν πύργον, θέλομεν πιει εΐς τήν έπιδεξιότητά σου 
ηοη δέ άς σπιύσωμεν ν’ άποφύγωμεν τήν έπαπειλοΰ· 
oav ήμας ραγδαίαν βροχήν.

—  Καί νομίζεις οτι θά εγχαταλείψω ούτως τήν 
λείαν μου, τήν άποδειξιν τής άληθείας τήςδιη^ηιεώς 
μου ; Δέν θά συγκατατεθώ ν’ άφήιω έχει τήν δορ· 
κάδα ταύτην, τής οποίας τό ή'μισυ μοΰ άνήχιι. Είναι 
πολλά πλησίον χαί ευκόλως θέλω τήν ευρει. ίΐροχώ* 
ρήσον, καί οσον οΰπω σέ φθάνω,

—  Ό χι, δέν συμφωνώ, άπεκρίθί, 5 κόμης· καλέ- 
σας δε χωρικόν τινα οστις κατ’ εκείνην τήν στιγμήν 
διεβαινεν, ύπεχρέωσε τόν έξαδελφόν του ν’ άφήση αϋ 
τόν νά εύρη τό πτώμα τοΰ ζώου καϊ νά τό φέρη εις 
τόν πύργον, αύτοί δέ νά άποφύγωσιν αμελλητί τή ' 
τρικυμίαν. Διά νά τόν ϊύχαριστήστι λοιπόν, έβγαλεν 
ί  Ιούλιος τά βαλάντιόν του, καί προσφέρων ιίς τόν 
χωρικόν χρυσοΰ' τι νόμισμα, τοΰ ειπε νά ζητήση, ά< 
δέλζ, τή/ όορκάδα κ ιί νά τήν φερτ) ιίς  τ ό φοούριον 
του Μοντεφιόρ. ‘Ο χωρικός ήρνή’η τήν ποότασι», λέ· 
γων όη,έπειοή είχε πρό ολίγου συντριβή τό σκέλος του, 
ήτον εις αύτό* άου^αιον ν άναβή λόφον ό ιτις ήτον 
έπιχίνδονο; καί διά τόν τολμηρότερον κυνηγόν. ‘Ο 
Ιίρρίκος ητοιμάζετο ν άνανιώση τάς παραχλήσε.ς του, 
άλλ 5 Ιούλιος, στραφώ; πράς αύτόν, τοΰ εΐ** μει- 
διών. Καθώς σ’ έκαμα άπαξ, θά σέ κάμω πάλιν νά 
ίαυμάση.. Ύ παγε, άχριβέ μου έξάδιλφε, έπίστρεψσν 
€ΐς τον πύργον και στοιχηματίζω άκόμη μίαν φοράν τά* 
ίππον μου με τήν κυνηγετικήν πήραν σου οτι, μ’ όλον 
τό εμπρός όποΰ σου παραχωρώ, θά φθασω πρώτος 
εχων τήν κεφαλήν τής δορκάδος είς τήν χεΐρά μου' 
εμπρός λοιπόν καί οί δύο, άλλως θά πιστεύσω οτι 
είσαι βραδύς ως ρωμαίος. Κ.*! άμεσες b νέος γερ 
μανος εκίνησε ν αναβή τον ιτπον του, μήν ά ίίνω ' 
εις τόν εξαδελιρόν του άλλην εκλογήν είμή νά έπα 
νέλθη εις τά φρουριον οιά ν άποφύγο τήν τρικυμίαν 
ητις ΐρχισε νά μυκαται έν μέσω τώ* πιτύων έκ τών 
οποίων ήταν σκιπασμένα τά πλησίο/ ορη.

‘Η θύίλλα είχεν ή'ίη φθάσει μέ τή* μεγαλειτέραν 
ορμήν. Ανεμοστρόβιλοι, σχηματιζόμινοι εΐς τάς οικίας 
τής περιφερείας τοΰ πυργου, έκτυπων τούς τοίχους 
εις τρόπον ώστε εκαμνον τά θεμέλια νά τρέμωσι*. 
‘ Η νύξ είχε καί αύτή διά μια; έκτυλιξει τόν πέπλον 
της έπί τών πεδιάδων, διά νά καταστήση ένεργητι 
κωτέρας τάς άναριθμήτους άστραπάς α! δποϊαι διέ- 
βχιζο* τά νέφη. Κιραυνάς είχ* πρά δλίγου συντρί
ψει, μέ μεγαν θαυμασμόν τώ* προ/,ηπτικών οΐκετών 
τοΰ πύργου, δρΰν, ήτις ίξε'τεινε τοΰς εκατοντούτει; 
χλάδους της ύπεράνω τής κυρίας εισόδου, προκαλοΰ- 
σα τας προσβολάς τών άνεμων χαί τών τρικυμιών. 
Πολλοί οχληροί άνθρωποι έλάλουν περί τοΰ βασιλέως 
τούτου τών δασών, τοΰ δποίου ή υπαρξις εφαίνετο 
συνδεδιμένη μέ τήν ειμαρμένην τής οίκογενείας τοΰ 
Μοντεφιόρ. Ή βροντή τοΰ κεραυνού εχάλυψ* τάς

κραυγίς τών θεατών οίτινες Ιμιΐνβν Ιμβρόντητο» 
‘Ραγδαία βροχή έκτυπα τάς ύαλους τών γοτθιχώ* 
παραθυρωι, ή δέ άνηιυχία τοΰ Μαρκηιίου ηύξανε διά 
τήν παρατεινομένην άπουσίαν τοΰ υιοί καί τοΰ αν
εψιού του.

Οπισθεν εύμεγέθους τινός παραθύρου τής αιθούσης 
τών τελετών αίτινες έπεκράτουν εις τήν αγροτικήν 
χωράν εστενίεν όρθια ή ‘ Αγνή, τρέμάυσα καί ρίπτου* 
σα κατά καιρόν φοβισμένον βλέμμα είς τόν ούρανόν. 
Μία μονη λυχνία, κρεμαμένη είς τά μέσον τοΰ θόλου, 
έφωτιζεν άμυδρώς τά άκρα τοΰ δώματος, χωρίς πο» 
σώς να επίσκιαζη τάς φλόγας αίτινες έξετοξεύο/το ά 
πό πη'ΐνόν τ ι άγγείον πλήρες έυκαύστου υλης τά ό
ποιον έτα'ραττεν άδιακόπως ή 'Αγνή, διά νά διαχρίνω- 
σι διά τοΰ φανού αύτοΰ τήν διεύθυνσι* τοϋ πύργου οί 
έςωθεν άνθρωποι, καί πρό πάντων δ εραστής της τόν 
όποιον ή υπερβολική αδημονία της τής παρίστανεν 
ως προσβληθέντα άπό απρόβλεπτόν τ ι συμβεβηχός ή 
έγγυ; οντα νά πέσ*ι είς τοΰτον ή έχείνον τόν χ ε ί
μαρρον.

‘Η λαμψις τών αστραπών, είσδύουια διά τών ΐ -  
-,ωγραφημένων ύαλων, έκαμνε ν’ αντανακλώνται έπί
τών τοίχων διάφοροι φανταστικαί μορφαί, καί ή νέα
κόρη δεν ήθελε βέβαια δ./νηθή νά σταθή τόσην πολ
λήν ώραν είς τήν θ*οεν της, άν ελειπεν άπ’ αύτήν ή 
α»ρα έκεινη ανησυχία ήτις διετύπονεν είς ολας τάς 
αισθήσεις της μέγαν ερεθισμόν. Τελευταΐον ομως
άποχα^οΰσα επεσεν εις έδραν τινά, κάμνουσα νεΰμα 
είς τήν πλησίον αύτής Ισταμένην θαλαμηπόλον νά έξ· 
ακολουΟή ταράττουσα τά σπινθηροβολοΰν είς τό ά γ . 
γεϊον πΰρ.

Αφοΰ παρήλθον ολίγαι στιγμαΙ, ή θαλαμηπόλος 
έχραύγασε, διότι εϊς τήν λάμψιν λαμπρας αστραπής 
διέκρινε τόν κόμητα Έρ’ρίκον ή δέ ‘ Αγνή, ριφθεΐσα 
αμέσως είς τά παράθυρον, έπροσπάθησε μέ κάθε τρό
πον νά διακρίν^ διά τοΰ σκότους εκείνον τόν δπίίον 
τόσον άνυπ=μόνως έπρόσμενεν. Δίν ήπατήθη' είδε τόν 
μνηστήρα της είσερχόμενον τήν είσοδον τοΰ φρουρίου. 
Χαρμόσυνος έκφώνησις άνεκούφισε το καταβεβλη- 
μένον στήθος τη;· άλλ' αόριστόν τι αίσθημα τρόμου 
τήν κατέλαβεν άμέσως, καί ε'πεσε πάλιν έπί τής έ
δρας τη ; προφέρουσα διακεκομμένος τάς λέξεις ταύ- 
τας. Δόξα σοι δ θεό ;! έσώθη ! άλλά διατί μό»ος ;

Εΐχε μέ τάς χεΐρά; τηςκεχαλυμμένον τδ πρόσωπον, 
οταν μετ όλ’.γον ήσθάνθη δτι κάποιος σιγά τάς άπέ- 
συρεν. Άνοίγουσα τούς οφθαλμού;, «Ιδεν έμπροσθεν 
της έκεΤνον δστις τής ήτο πϊρά τήν ζωήν προσφιλέ
στερος· λησμονούσα τότε ο,τι πρό ολίγου «r/εν υπο
φέρει, έ^ρίφθη είς τάς άγκάλας ;-ου δ»κρυ^οοϋσα.

‘ΟΖαμτιερης την εθλίψε ζωι/ρώς είς τήν καρδίαν 
του, καί παραμερίζων τήν βοστρυχηδάν πεπλεγμένην 
κομη* της ήτις ικάλυπτε τά ώραϊόν της μέτωπον, 
παρετήρηρε μέ τά φλογερά τοΰ έρωτος βλέμματα τούς 
ωχρούς έκείνους καί ήλλοιωμένους χαρακτήρας οΓτινβς 
τοΰ εδεικνυον ολον τό ερωτικόν πάθος της. Τήν σ τ ιγ 
μήν έχείνην δ βραχιων του εψαυσ» τήν έσθήτα τής 
‘Αγνής, καί διετυπωσεν έκεΐ ίχνος οΐματος. Είς τήν 
την θέαν ταύτην ή 'Αγνή έρ̂ δίφθη διά πηδήματος εις

το’άντίθετβν μέρος τοΰ παραθύρου, θανάσιμον ψΰχος 
διεπέρασε τήν καρδίαν της ώσεί σίδηρος έγχειριδίου, 
καί άνέκρϊξε τρομακτικά. Α ίμ α ; πώς τοΰτο ; ‘Ο 
’Βρρίχος έμειδίασε, διότι δέ* ήνόησε τή* αιτίαν το 
σον ισχυρά; άλλοιώί,εως, καί ύπέθετεν δτι προήρχετο 
άπό τήν ιδέαν μόνον δτι ήτο πληγωμένος.

—  Είναι άπόκνισμα, άπεκρίθη μέ γλυκύτητα, το δ
ποΐον πιθανόν νά μοΰ ίγεινεν ενώ άνέβαινον τήν ό- 
λισθηράν ατραπόν τοΰ λόφου διά νά έλθω άπά τάν 
συντομώτερον δρόμον. Δέ* είναι τίποτε, ι’6ε ! καί τής 
έίείκνυε τόν βραχίο*ά του δστις πραγματικώς ήτον 
ελαφρά πληγωμένος.

—  Θελεις νά με άπατήιης ! έκραύγασεν ή ‘Αγνή μέ 
οωνήν ή-λοιωμενην, δέν έπιθυμώ νά μάθω τά τοιοΰ 
τον I ποΰ εΐναι ό έξαδελφός σου; Λέγε, λέγε, σέ έξ- 
οοχίζω, ποΰ είναι δ έξαδελφός σου; καί τόν παοε- 
τήοησεν άσχαρδαμυκτί, διά ν’ άναγνώση τρόπ3ν τινά 
έπί τοΰ προσώπου του δ,τι έκεΐνος έν διανοία διενοίΐτο.

‘Ο χόμης, έκθαμβος, ιύρέθη {ίς απορίαν, μή έννοών 
τήν ιδέαν τής μνηστής του, ήτις, άπατωμένη καί ίΰτή 
ώς πράς τήν αίτια* τής απορίας, Ιπεσεν εις τού; πόδος 
του, καί, έναγκϊλιζομέ-η τά γόνατά του, είπε μέ ΐ- 

σγυράν κα! έμποιοΰσαν φρίκην φωνήν. "Αχ ! μή μέ 
κρατγ,ς πλέο» είς τήν άμφιβο/ίαν τ ϊύτη ν ήτις κατα
συντρίβει τήν καρδίαν μου ! ‘ Ο κόμης, έγείρων αύ 
τήν, τής έξέθεοεν δτι είχε βάλει στοίχημα μέ τόν 
βαρώνο*, δςτις ήθέλησεν οπωσδήποτε νά διίςη τήν έ- 
πιδεξιότητα καί τή» εύκινησίαν του. —  Θά έζήτησε» 
άναμβιβόλως, έπροσθεσε, καταφύγιον ^κατά τής ορ
μητικής θυέλλης εί; κάνέν σπήλαιον ίκ τών τόσον 
συνεχώς άπαντωμενων εις τα μέρη ταΰτα πλαγιως 
τών όρέων. Ά ρκ ιΐ τόσον, κάμε νά μειδιάσωσι τά 
χείλη σου. Γνωρίζεις ήίη ολην την άλήθίΐαν, καί κα
ταλαμβάνεις ότι δέν έχεις τήν παραμικρά* αφορμήν 
συγχίσεως. Καί ταΰτα λέγων ήσπάσθη τό καταψυ- 
χρον μέτωπον τή ; όρφανή:, ήτις. δώσασα πίστιν εί. 
τούς λόγους του, ήρχισε κατ' όλίγον νά συνέρχεται 
άπό τήν σφοδράν ταραχήν της. Ηίδάνετο την γα 
λή-ην ά»ϊγεννωμένην είς τήν ψυχτν της, ή δέ εύτυ- 
χία οτι έβλεπε τάν Ζαμπιέρην πλησίον της έχαμνε νά 
επανέρχεται ή ροδοχρους χρο;α της. Τήν ίοίαν στιγ 
μή/ ή θύρα τής μεγάλης αιθούσης ήν3ιξε* δρμητι- 
κώς, κ ί! έφάνη εισερχόμενη έν β;α καί άλΛη έξ άλ
λης ή θαλαμηπόλος, ήτις, άμα εφθασεν δ Έ ρίΐχ;;', 
είχε σπιύσει νά ειδοποίηση τόν Μαοχησιον οτι ό υί- 
ός\ου είχεν έπανέλθει ύγιής καί σώος. Διά στιγμάς 
τινας δεν ήδυνήθη νά προφέρη λέξιν. Τελευταΐον έ- 
ψυθίρισε καθϊρά' έδολοφονήθη !

—  Ποιος ;
—  ‘Ο βαρώνος Δεμορένος I
‘Η ώραί* Ιταλίς δέ* ηχούσε περισσότερον, άλλ’ 

Ιπεσεν άναίσθητος είς τά μαρμάρινο* έδαφος ο>σάν 
άπέ^ανεν έξαίφνης. ‘ Ο Έρρινος έμεινεν εχθαμβος ώσει 
κεραυνόπληκτος, βήματα πολλά ηκουΐθήσαν τοτε, 
καί τέτσαρες ύπηρέται, βαττάίοντες φορεΐον καί άχο 
λουθούμενοι άφ’ όλους σχεδόν τούς κατοίκους του 
φρουρίου, έφερον είς τήν αίθουσαν τά λείψαν;ν τοΰ 
Ίου.ν^υ, του δποίου τό αίμα ίρ^ιε* άκόμ.;. “Οπισθεν

τής συνοδίας ταυτης προέβαινε στίχος δικαστικών 
στρατιωτών οΓτινες Ιβεοον λαμπάδας άνημμένας, καί 
τελευταίος πάντων δ Μαρκήτιος. ‘Οποία μεταβολή 
εΐχε γείνει είς αύτόν ! ή ώχρότης του ήτο τρομερω· 
τέρα τής τοΰ νεκροΰ, τά δέ βλέμμα του πελιδνότε- 
ρο* καί θολώτερο* τοΰ προπορευομένου λειψάνου.

‘Η πένθιμος αΰτη συνοδία έσταμάτησε, καί δ Map* 
κήσιος, μέ φωνήν ήτις έφαινετο ότι έξήρ^ετο άπό 
τάφον, έπρόφερε τ ιύ ς  μαύρους τούτους λόγους. Σφα
λίσατε έπιμελώς τάς θύρας ώστε κανείς νά μή* ί -  
ξέλθη ! αξιωματικοί τής δικαιοσύνη; πρί-σέλθετε ! ‘Ο 
νέος κόμης άνετριχίασε, χωρίς νά δύναται νά έξηγή- 
ση τάν τρόμο* του. Έρ^ίφθη πράς τόν πατέρα του 
διά νά έρωτήιη περί παν:ων τούτων, καί ήτοιμάζε- 
!ο νά λαβι; αύτόν άπά τής χειρό;' άλλ’ δ μαρκήσιος 
τάν άπώθησεν άποτόμως, άκοντίϊας κατ’ αΰτοΰ φρι- 
χώδες βλέμμα. Τ ί σημαίνει τοΰτο, πάτερ μου;

—  Μή μέ καλής πλέον με τά δνομα αύτό, υιέ α
νάξιε τοΰ εύγενοΰς γένους σου' μή μέ δνομάζ^ς τοΰ 
λοιποΰ ουτω, ©ονεΰ I Είς τού; λόγους τ&ύτους δ
Ερρίκος έφάνη άπολιθωμένος, καί, μολονότι ή γλώσ

σα του, δεθίίσα είς τάν ουρανίσκον του, δέν άπεκρίθη 
κ»τά τήν θέλησίν του, αί χειρονομία! του έζήτουν 
έςήγησιν μιας τόσον σοβαρας καί άτιμου κατηγορίας. 
‘Ο Μαρκήσιος έλαβε πάλιν τόν λόγον. —  Δέν έξήλθες 
τεΰ πύργου σήμτρον μέ έχείνον τοΰ δποίου τά αίμα' 
τωμ?νον πτώμα κεΐται έμπροσθέν σ:υ ; ‘Ο Ζαμπιέρης 
έχλινε τήν κεφαλήν, καταφάσκων.

—  Φέρετε τό δπλον!
Καί υπηρέτης τις έπαρουσίασεν είς τόν Μαρκήσιον 

έ» άγγλικάν τουφέχιον τοΰ κυνηγίου.
—  Τά τουφέχιον τοΰτο είναι έδικόν σου ;
‘Ο Ερρίκος Ιχλινε πάλιν τήν κεφαλήν.
—  Ί ότε λοιπόν άς συντριβή ή καρδία μου' θέλω 

έκτελεσει τό καθήκον μου Γίνωσκε, άθλιε, ότι τό 
τουφέκιον τοΰτο εύρέθη πληιίον τοΰ πτώματος !

—  Τό ερριψα κινάν, δταν έπήδησα τούς βράχους 
άνέκραξεν ό κόμης, μέ τήν ιδέαν νά στείλω έ'να υ 
πηρέτην νά τά ζητήση, άφοΰ έπιστρέψω είς τόν 
πύργον !

—  Ποταπή πρόφασι; ! άπήντησεν δ Μαρκήσιος, Είς 
τό πτώμα ύπάρχιυν, δλα πρόσβατα, τά σημεία πλη
γής έκ τουφεκιού. Μή προσθετή; λοιπόν είς τήν δο
λοφονίαν τό ψεΰδος. Ά λλά πρός τί νά έζηγώμαι πε
ρισσότερον ; ’Ac πάρουν άπ’ έδώ τον υπόδικον ! ‘Ως 
δικαστής τών Άβρούζ οέ κατηγορώ, Έρ^ΐχε Δίζαμ- 
πιέρη, έπί φόνω χατά τοΰ έξ-ιοέλφου σου !

‘Η ‘Αγνή, τήν όποιαν ή σκηνή αΰτη έκαμε νά 
συ-έλθη άπά τήν λειποθυμίαν της, άκούσασα τούς 
τρομερούς τούτους λόγους, Ιπεσεν εΐς τού; πόδας τοΰ 
Μαρχησίου' όχι, όχι ! άδύνα-.ον· άνακάλεσον τήν κα
τηγορίαν ταύτην. Πλήν ματαία ήτον ή παράκλησή της. 
‘ Η δοκιμασία, εΐς  τήν δποίαν siysv ύποβληθή ή καρ
δία ένό; πατρός, είχεν εξαντλήσει τάς δυνάμεις του, 
καί έχεινος ο σ τ ι ς ,  ό μ ο ι ο ς  μέ τόν Β ρ ο ΰ τ ο ν ,  είχε κατορ
θώσει νά πνίξη εΐς τό» κόλπον του τάς κραυγάς τής 
φ ύ σ ε ο > ς  Ιπιπτεν είς τούς βρσχίονας τών ύπηρετών του 
καθ’ ήν στιγμή* ή ‘Αγνή ιόν καθικέτίυϊν. ’Αμέσως



τότε οί υπηρι'ται τη ; δικαιοσύνη; περιεχυχλωσαν τέ* 
Ερρίκον, xat τόν έχαμα* νά έγχαταλείψΐ) τήν αίθουσαν 
ενθα προ δλίγον ιίχ ε  λάβει χώραν ή σχηνή οδιη τη; 
άδημονία; καί τη ; φρίκη;,

ΚΕΦ. ΔΕΓΓΕΡΟΝ.

'// όίχη.

Ο λιμην τη; Νεαπολεως εν ώρα φθινοπώρου παρου- 
οιάν,ει θεαν γλυ/υτάτην χαΐ γαληνιαίαν άγνωστον εϊ; 
πάντα άλλον τοπον. I ά παράθυρα τοΰ παλατιού τή ; 
οίκαιοσυνης, η διαφανής έπιφά»εια τή; θϊλάσιης, ήτις 
περιορίζεται δα γραρικωτάτων λόφων καί ε ί; τον 
κόλπον τή ; οποί*; άντανακ/αται ό γιγαντιαΐος Βεζού
βιο; καί τά φανταίτίχον φρούριο* Λελίαόβον, άν,ιπτύσ- 
ffBUv μεγαλοπρεπές θίαμα. Τό λαμπρόν xuavoypsu- 
τοΰ ουρανοϋ, αί πράσιναι πεδιάδες έφ’ ώ> χεΐνται σπο 
ράδην /ομψαϊ κώμαι, τά μο»όξυλα μέ τά έλαφρά λα
τινικά ίστια των,^ ή σιωπηλή γαλήνη τή; παραλίας 
ητι; κατά καιρόν διαχό ττεχαι μόνον ατό τή* χοαυ- 
γήν ένυΐρου τινο; ζώου ή άπό ιό  άσμα άλιέοι; τίνός, 
βυμπασα ή σχηνή αυτη είναι πολύ κατάλληλο; να 
σταματήση τον θαλασσοπόρον, όσιι; πρώτον φοράν 
βίσθάνεχαι τήν βαλσαμιχή* επιρροήν τής φύσεως υπό 
τόν ουρανόν τής Νεαπόλεω;.

^ΓοιοΟτον ητο τό Θέαμα τό δ π κ :; πρβσέβϊλλεν ήσ»; 
του, δρθϊλμ-.υ; τή ; Άγ<ή;, καί μολοντούτο δέν ί 
σχυσε νά καταστή-η άραιοτέρου; τού; σφοδρού; παλ 
μου; τής καρδίας τη :, διότι ε ι; τή* πλησίον αίθουσαν 
«γίνετο άπόφασι; περί τής ζωής ένό; άνδρώπου Ηλή 
8ο; άνβρώκων περίεργων xej ασ^μ^νόντων συ·ε9λί- 
βετο ε:ς το άκροατήριον προσμένο* μετ άνυπομο 
νησία; νά μάθη όποία τύχη περιέμενε τό» Έρρΐχον 
Δε,αμπιερην. Εις τή* ‘ Αγνήν, λόγω τοϋ άξιώαατος 
τοϋ πατρό; της, ε;χεν έπι-ραπή ή άδεια νά σταθή 
εις τόν άντ;9άλαμον τοΰ δ κ α »-Yjp-'oj . Έκράτει αί>:η 
τήν αναπνοήν της κ , t έ πάσχιζε μέ καθε τρόπον, πλήν 
ιις ματην, ν άχούση πάσαν λέξι» ήτις άντήχιι εΐ 
τό άκροατήριον τοϋ δικαστηρίου. ’Αλλ’ έ» τοσούιω ει 
χεν άκούσιι άπό στόματος διαφόρων,οίτινες πρό ολίγου 
είχον έςέλθει τοΰ δικαστηρίου, πόσο» ήσαν άσθενιΐς αί 
καταθέσει; τή; κατηγορία;, χαί ή είδησις αΰιη είχε 
πλημμυρησει άγαλλιάσεω; χαί ευδαιμονία; τήν ψυχήν 
τη ;. Τελευταΐον ηκουσθη κρότος άναγγέλλων δτι οί 
δικασταί άπεσύροντο πρό; διάσκεψιν έπί τή, έκδοθη* 
σομίνης ετυμηγορίας. ‘Ο είσαγγελ.ύ; είχ . χαί αύτό; 
αναγκασθή νά συνομολογήση δτι δέν ύπεστηρίζετο 
άρ<ου»τω; ή κατηγορία, ύπηρε'τη; δέ τ ι ;  έδραμε νά 
κοινοποίηση τήν ιι’δησιν ταύ:ην « ΐ; τήν τρέυουσαν 
‘ Αγνήν, προσθέτων ότι δ μνη,τήρ τη; ήθελ.ν δσονού 
πω ικανοπο'.ηθή ίντ ίμ ω ; χαί κηρυχδή ά9ώο; ε ΐ; έπή- 
κοον τοϋ χοΐ'/οδ.

Σ/.ιρτίοσα δλη απο αγαλλιασιν, εγονυπετησεν αυτη, 
χαί μολονότι έκ τού στόματός τη ; ούο.μία λεξις 
ίςήλνε*, όσοι τυχόν τήν εϊδον γονυπιτή, τοΰ; όρθαλ-

μου; «στραμμένου; εχουσαν * p i; - J v ουρανέ. x a? 
τ ί ;  χ ιΐρα ; εσταυρωμένα; μ ετ ’ ένθερμου θρησκευτικού 
^ηλου, θά ή-όησαν ιύχόλω; πόσον θερμή $τον ή ιύ· 
γνωμοσυνη τη ; η τ ι; κατηυθυνετο πρός έχεϊ»ο» ό σ τ ;  
ά.αγινώσκει τά ενδόμυχα τών καρδιώ*, οίδε του; 
χρυριου; διαλογισμού; χαϊ ιΰμε»ώ ; δέχιται τήν σ ιω 
πηλή* κατάνυξίν εύσεβοΰς xai ευαίσθητου ιΐιυχή; Mix’ 
Ολίγον ά?βον* δάχρυα τήν άνε/.ούφισαν καί'ήτοι^άζετο 
ν αφήση τον ά*τιθάλομον χαί νά μεταβή νά περιμείνη 
τόν^ Κρρ κον, δ ποτά* Ιρι; τ ι ;  μεταξύ χωρικού τινο ;, 
πολυ καχα ενίεόυαε’νου, χα! τοΰ σχοποΰ όστις sipoupft 
ct, τήν ίΐ;ο5ον τοϋ δικαστηρίου ηλκυσε τήν προσοχήν 
'η ί. Ό  χωριχός, άροϋ χατ’ άρχάς άπεπ'ΐράθη νά 
πιραβιάση τή* φρουρά», πειτθεί; όχι δέν θά κατώρ- 
όονε τον σκοπον του άνευ τή ; συγχαταθέσεως τοΰ 
σιρατ.ώτου, Ενεχείρι^εν εις αύτόν έπιστολήν πρ ;; τόν 
πριεδρον τοϋ δικαστηρίου, προσθέτων δτι έπρεπε νά έ- 
πιίοθ?, A'.a< κατεπ:ειγο»τως. Ό  σκοπός τήν εδωκεν ε ι; 
*να χ/ητηρα, χαί μέ μεγάλην εκπληξιν άμφοτερων 
τ ο ύ τ ω ν ,  ε'ρθισε μετ’ ολίγον διαταγή ν’ άρήσωσιν έλευ· 
θ & ρ α ν  τ η ν  t  ί  7  ο Β ο y et; τ ο ν  χ ω ρ ι κ ό ν .

II ιιωπη τήν ο ποιαν οί ®υλαχε; έπεβαλον εΐ; τό 
άχροατηριον εΟωχεν εις τή* ‘Αγνή* νά έννοήοη δτι τό 
όιχαστήριον συνήλθε πάλιν. Όρμητιχος τότε έγίο- 
δοΐσα οράμε είχεν είς τήν θαλαμηπόλον χη;, ν’ ά- 
κούοης τήν όλως άθωωτιχήν άπό^ατι* τοΰ Ζ/μπιέρου, 
«αί εί,τ=. του οχι αναμένω εναιΰθα τήν έπιστοορήν του 
με τήν ζωηροτέρα- αδημονία,. Είπε του ο5χε σ τ ιγ 
μήν να μεί*τ διά / άχ^ΰση χά συγχαρητήρια τώ» 
?'·λων του οί δ ποιοι τόν περικυκλοϋσιν- άλλά νά σπεύση 
νά θλίψη είς τήν καρδίαν του έχείνη*, Τής δποία; δ 
έρως ηυ;η-εν, αι τςΰτο ηναι δυνατό*, ώς έχ τών 
«ριχτώ/ στιγμών τάς όποία; αύτή έπέραιιν. Ά ϊοδ  ή 
θαλαμηπόλος τήν ά ?η ιι διά νά έχτελέση τήν διαταγήν 
ταυτην, ή μνηστή ε .εσεν έχ νέου ίπ ί τή; έδρας της, 
οεοαρηυ,ένη άπό τάς διαφόρου; έντυπώσιι; α ίτινε; 
επιεζον τό σιήίός τη ;.

Αλλοιμονον ! πθ73ν ήτο μακράν νά ύποθειη τά ; 
συνεπεία; τή ; νέας άποφάσίως τοϋ δικαστηρίου !

Ολοι έπϊριμ·νο'. Ui δικασταί ειχον σοβαρώ; κ α 
ταλαβει τά ; εϊρας τω». Οί δ^ηγ-ρο; ε'χο< διακόψεΐ 
τάς συνδ:αλέ;ει; χαί τους άστεϊσμοΰς τ ω ν ,  τούς ί -  
ποιου, οι κύριοι νομιχοι ολων τών μερών αυγχωροΰσιν 
εις εαυτούς διαρκούσης τής δίασχέψεως τοΰ διχαστη- 
ριου, ^ωρις να έμΐοδζωνχαι άπο τήν παρουσίαν του 
Ουστυχοΐ'ί, τοΰ οποίου ή ζωή ή ό θάνατος έξαρταται 
συχνάκις από το πλέον ασημαντον πεο στατιχόν. "Ολα 
έν έ*ΐ λόγω άνήγγελλον ότι έπρόκειτο ν’ άναγνωσθξ 
η αποφασις· η βαθύτερα δέ σιω^ή έβασίλευεν έν μέσ» 
τοΰ ακροατηρίου. /

^ ? 3 "'ήί περί ζς ό λόγος στιγμής, οί φίλοι τοϋ 
Ερρίχου τον περιεχΰκλωσαν μετά προθυμίας, μαρτυ" 
ροΰντις δη ιοσια πόσον είχον συμμερισθή τ ή» δυστυ
χίαν του καί συγχαίροντε; α!ιτό* διά τή* αΐσίαν έκ- 
βασιν διχης, χατα τη* όποιαν αι προ/ήψει; ενεδέχετο 
άλλως να επιφερωσι τή* καταδιχην ένός άθώου. 
Σεμνυ>ομενο; δια το δημόσιον συμοέοον τό όποιον 
ένεπνεε, και εχων τήν συναίσθησή τής ά ίωότηιό ; του,

6 κόμης άνέμενε θαρ^αλέως τήν έτυμηγοριαν ητι; 
Ιμιλλε νά τό* άποδώσ^ ε ϊ; τήν κοινωνίαν.

‘Ο είσαγγελεύς ήγέρθη καί ολοι έπρόσμενον ν άχοό- 
αωσιν άπό τοϋ στόματός του ότι ή κατηγορία ήτον 
ανυπόστατο;. Πόσον δμω; έξίπλάγησαν οχαν τόν η
χούσαν παραχαλοΰντα τά δικαστήριον νά ευαρεστηβή 
ν’ άχούση ενα νέον μάρτυρα. Τά βλέμμαχα όλων εστρα 
φησαν τότι πρό; τό θράνιον ε-θα έκάθηντο οί μάρτυ
ρες, χαί όπου ιίχεν ήδη κχθήσει ό χωρικό; τόν όποιον 
πρό ολίγου άνετέρομεν. Τά δικαστήριον εδωκεν εις 
τάν γωριχόν τήν άδεια» νά δώσ») την κατάΟ^σίν του, 
ίδ;ύ δέ ή λεπτομερή; μαρτυρία του. Είμαι κάτυιχος 
τών Αβρού;. Ά πό τήν θύιλλαν η τ ι; ήναγχασε ^τόν 
κόμυτα νά χαταρυγη »ί; τό σπήλαιον τοΰ όρου; όπου 
τό σώμα τοϋ Βζρω*ου εύρέθη νεκρόν, κατελήφθην και 
έ^ώ, χαί ένόμισα προς οτιγμήν ότι ήμην μόνος εις τά 
σπήλαιο*. Ά λ λ ’ αιρνη; θαυμασμός καί φοβος μ έ'.υ- 
ριευσιν,άμα ή<ουσα ά λαλώσι δυω άνθρωποι ολίγα βή 
μα:α  μαχράν έμοΰ. Τό σκότος τοΰσ*η α', υ οεν μ άφινε 
τίιιοχί νά δυχρίνω. Έτρόυαξα μήπως οι λαλοϋντε; ή· 
σα* καχοϋρ,Όΐ τής συμμορία; τοΰ φοβίροΰ 1‘. αίσαρος, 
οστις χατ=ρημόνει τά ; πεδιάδά; μα ;, και τούτου ενεχα 
έπεσα y αμαϊ καί ήρχιοα νά ερπω ώστε νά πλησιάσω 
καί νά ίδώ τά πανχα άχινδύνω;. Εγ*ώρισα μ=τ Ολί
γον έχ τοΰ ήθου; των ότι οί διαλε^μενοι ησαν δυω 
εύγεν:»ς κύριοι, χαί ήτοιμαζόμην σχιδόν νά φινερωθο) 
ε ί;  αυτού;, όπόχαν λεξις τις, έν άχαρεϊ προφερθεΐσα, 
φαίνιται ότι έδωχε χώραν εί; αΐφνιδίαν ερίν. Αμέσως 
τότε έ μεγαλείτιρο; τώ* δύω έπυροβολησε χατα του 
ετέρου με τό /υνηγετιχόν τουφεχίον του (αν δέν άπα- 
τώμαι έΐ-αι έ κείνο τό δποΐον βλέπω έπί τής τραπε-,η;) 
χαί χόν έτριψε κατά γής νεκρόν. Φιπχων οέ μαχράν 
αύτοΰ χό όλεθριον όπλο», δ φονεύς έτραπη είς φυγήν, 
διευθυνόυ.£ό; πρός τά φρούριον το.! Μοντεφιορ. 1 ο 
άκροατήριον παρωργισμινον άφήχεν είς την οιήγησιν 
ταύτη* κραυγήν θιυμασμοΰ καί φρίκη:. ‘ Ο Ζχμπιέ- 
ρης είχε π ε ϊε ι  έπί τής έδρας του χαΐ ειχε κεκα/.υμ· 
μένον τό πρόσωπο* μέ τας δυω χειρας τςυ. Κδείκνυε 
τοΰτο τή* ενοχήν του ή τον με^αν θαυμασμόν του ; 
Κάνεις δέν ήδ,νήθη νά μαντεύση' άλλ ο· οι έπεστησαν 
τήν προσοχήν των ε;; τήν έρωτησίν ταυτην τοϋ είσαγ- 
γελέως.

—  Γ υρ ίζ ε ι; τάν φο-έα ;
—  Ναι, ύπήρξεν ή απάντησή.
—  Μήπως είναι έχεΐνος οστις κάθηται ιίς έχεΐνο 

τό κάθισμα ;
—  Έχεΐνο; είναι.
‘Ο είσαγγελεύς έχάθησε πάλιν1 κατά δυστυχίαν 

«ΐχεν ύποσ-.ηρίξίΐ πολύ χαλά τήν χατηγορίαν. Ό  
συνήγορο; τοΰ κατηγορουμένου έλαβε τότε τόν λόγον.

—  ’Αν ή χατάθεσίς σου ήναι αληθινή, διατί δέν τήν 
έχπμες προτήτερα ;

—  Φοβούμαι τή» έξουσίαν χής οίκογενείας τοΰ χο- 
μητο;, άφοΰ μάλιστα διαμέιω είς τάς γαιας του

—  Μήπως μυστικαί αίτίαι σέ αναγκάζουν νά κα- 
μης μίαν τοιαύτην κατηγορίαν ;

_  Πώς γίνεται ; έγώ είς τό σπήλαιον είδα πρω·

την φοράν τον κομητα. *Α; σα; ειπη δ ίδιος αν οί, 
ίμεθα ά«αμεταξύ μας άγνωστοι.

Μολονότι ό Έρρΐχος είχε συγχεχυμένην τινά ιδέαν 
οτι είδε ποτε τήν ιδία* μορφήν, μολοντούτο μή δυνά" 
μένος νά είπή είς ποιον τόπον τήν ει$εν, ήναγχαοθη 
νά συμφωνήση ώς πρό; την άλή5ίΐαν τής καταθέσιω ; 
τοϋ γο>ριχοΰ. Ό  συ/ήγορό; του έκάθησε, πεισθεί; οτι 
έκεϊνοι οίτινες ε*όμιζον ένοχον τά* πελάτην του ειχον 
δίκαιον. ‘Ο λαός, έτοιμος πάντοτε νά μεταβαίνη άπά 
τό εν άκρον εΐ; τά άλλο, έθίώρει ηίη τόν νέον κομητα 
ώς itovta τοΰ έξαδέλφου του, καί έπεχαλεΐ-ο έπι τή; 
κεφαλή; του ολην τών νόμων τήν ούσχηρότητα.

Καχά τήν ίστορουμένην εποχήν, ή γαλλική κυβέρ- 
νησις ιίχεν εϊσάξει μεγάλας μεταβολά; ώ ; πράς τήν 
διαδικασίαν. Ό  αύτοοάτωρ ή3ελ«ν ώστε οί εύγενεΐ; 
νά δ^χάζωνχαι ε ί;τ ά  δικασχήρια καθώ; ό τελευταίος ύ- 
πή·οο;'. Περιίρ-όνιι τήν άρχαία* συνήθίΐαν, χατά τήν 
όποια*, '/άριν έ άς χίτλου, Sis φεύγε τή» τιμωρίαν ό 
εγκλήματα;, χ*ί άπ]ρτιι άπό τά δικαστήρια χήν αύτήν 
ά-ιεροληύ 2 » διά χάν οίκϊΰντα είς χά παλάτια καθώ; 
επίσης διά τόν οιχοΰντα είς τά άχυρόσπητα.

‘Ο πρόεδρος ήγέρθη, καί μέ φανεράν συγχίνησιν 
άπήγγειλεν, έ» ό-όμαχι του νόμου, ποινήν θανάτου 
έντός τριών ημερών. Ο κόυης, ε ϊ; άπερίγραπτον άθυ- 
μίαν, ώδηγήθϊ) είς τόν ά»τιθαλαμον οπου εύρίσκετο ή 
‘Αγνή, χαί διά τοΰ όποιου έπρεπε να διέλθη άπερχό- 
υ,εΌς τοΰ παλατιού τής οιχαιοσύνη;. ΐ ά  βραδέα καί 
χαχτίχά βήματα τών φυλά<ων τήν ά-ήγειραν άπό τόν 
λήθαργον ί ϊ ;  0 / ή ταρα/ή της τήν ίί/_ε ρίψει

Αγνοούσα αυτη χά διατρέξ-»ντα,ήνέρθη ζωηρώς καί 
= δρίφ9ηπράς έκεΐ/ον τοΰ όποιου ή ζωή ίταυτίζετομέ τήν 
■δικήν της. ‘Οταν το* είδε περιχυχλωμένον άπό φόλα* 
,.ας καί βεβυθισμένον εις θλάερά» άθυμίαν, δέν Ιδωχε 
πιστίν  ποός ζΊγμή» εις του; οφθαλμούς της. io  πλήρες 
θιυμασμοΰ χσΐ φρίκης βλέμμα τής μνηστής δέν ?τ:ή»- 
τησεν εΐμή μειδίαμα τόσον μιστόν μιλαγχολιας ώστε 
μόνον αύτά ήρχει ν ’άνακαλύψι; ολην τήν άλήθειαν. "υθε* 
ώπισθοπόρησεν έντρομος- ριφθείσα δ’ αΐφν«ς έν μέσω 
τοϋ κύκλου- 0 /_ι! ο χ ι! έχραύγασε, μέ άπατατε I 
Αθωώθη, δέν είναι άλήθεια ; ‘Ομιλήσατε όσοι παρευ- 
ρεθητε είς τήν δίχην ! Ό  Ερρίκος μου είναι έ/ιύθιρος, 
stvat άθωο; ! Μοΰ τό είπαν πρά ολίγου! έπαναλαβετέ 
το πάλιν, είπατε μου ότι ψευδή φαινόμενα μέ άπα* 
τώσι και θέλω σας εύλογήσει, Οί θεαταί με τά δά
κρυα είς τούς όφΟαλμούς έσιώπων, μή γνωρίζοντες 
τινας παρηγορητικούς /όγους νά είπωσιν είς τόσον 
βαθεΐαν θλίύιν. Μέ άλλόχοτον τρόπον έλαβι τήν -χεΐρα 
τοϋ κόμητος. Οί σκληροί ! θέλουν νά μέ χάμωσι ν’ 
άποθάνω μέ τήν σιωπήν των ! Σε, φίλτατε μου, ερω
τώ κάμε μέ μία» λέξιν νά παύση ή θανατηφόρος αδη
μονία μου. "Ο,τι καί ά» ήναι ιί-α ι χαλλίτερον άφ ο,τι 
υποφέρω! χάνομαι! μίαν λέξ ιν ! ϊλεο ;, μία» μόνην 
λέξιν,' διαφορετικά τρελλαίνομαι ! Τάς τελ ιυτο ία ; 
ταύτας λεξεις προφέρουσα, επεσεν ε ί; τοΰς πόδας τοΰ 
δεσμώτου.

—  Άχριβή μου Ά γνή ! έστέναξεν ουτο; μέ φωνήν 
πνιγμένην σχεδόν άπο του; λυγμους. ‘Ο ηχο; αυτά;
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τήν άνεκάλεσεν ε ί; έαυτήν, το άγριον βλέμμα της 
ήτένισεν ασκαρδαμυκτί τόν κόμητα.

—  Ακριβή μου ‘ Αγνή, έξηχολουθησεν έκεΐνο;, 
αυριον αποθνήσκω !

Κραυγή τρομερά ήκούσθη,κραυγή αγωνίας, κραυγή 
θανάτου. Καί αυτοί οί στρατιώται τοΰ δικαστηρίου 
μέ το άγριον πρόσωπον των έφάνη οτι προσεβλήθησαν 
άπό μίαν ηλεκτρικήν συγκίνησιν.

—  Αυριον! . . .  ν’ άποθάνης ! . . . άδυνατον I . . . 
ο χ ι ! . . . είσαι άδώβς, ορκίζομαι εϊς τήν ζωήν μου ! 
άλλά διατί ν’ άργοπορώ ; Τρέχω πρός τοΰ; διχαστά; 
σου, δέλω πέσει ε ΐ; τοΰ; πόδας των, καί δέν θά ΐ-  
γερθώ είμή άφοΰ σέ συγχωρήσουν ! ο χ ι! δέν 0’ άπο-

: ,θάνης ! Ά ν  θέλωσιν αιμα, τοΰς δίδω τό έδιχόν μου. 
Ά λ λ ’ άκουσον . . . . Ά ς  σπεύσωμεν, άλλως θ άργή 
σω νά φθάσω ! Καί μέ ορμήν έπαυξηδεϊσαν άπό τήν 
απελπισίαν έχύθη πρός τήν αίθουσαν ένθα ήσαν οί 
διχασταί. Έν τοσούτω ό Epi$i*oc, κατεσπαραγ',λένος 
άπό άπεοιγράπτους εντυπώσει;, είχεν όδηγηθή είς τήν 
ειρκτήν τήν οποίαν δέν θά έγκατέλειπε πλέον είμή δ.ά 
νά όδευση είς τόν τόπον τής χαταδίχης.

ΚΕΦΑΛΜΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

Το ΰεσιιωτήριον.

Α’ έχείνον οστις ζή έν μέσω τών ηδονών, όστι; 
δέν εγείρεται τή ; κλίνη; του είμή διανοούμενος τάς 
ευτυχείς στιγμάί από τάς όποιας θά είναι πλήρης ή 
ήμερα του, ποιον όρμητικώς ραίνεται ότι τρέχει ό 
καιρό;. Αί ώραι φεύγουν καί μόλις δύναται νά τό 
καταλάβη. 13όσον ομως είναι διαφορετική ή ήδ:χή 
κατοίστασίς έ ό; δεομώτου. Τίποτε δέν ταράττει δί 
αύτόν τήν σχληράν μονοτονίαν τοΰ χρόνου, καμμία 
ήλικιαχή άχτίς δέν τοΰ δειχνύει τήν διαφοράν τής 
ημέρας άπο τήν νύχτα. ‘Η έρημία, τό σκότος, 
ιδού ή ίδιοχτηηα του ! οΰδεμία φιλική φωνή, οΰϊεμία 
παρηγορητική λέξις ! Ιΐασα ώρα φαίνεται είς αύτόν 
αιών. Προχριτώτερον είναι ό θάνατος ή τοιαύτη υ- 
παρξις. Έ ξ  οσων έδεώρησάν ποτε μέ βλέμμα πε,ρι- 
φρονήσεως τόν κόσμον oiot εύρέδησαν είς τοιαύτην 
κατάστασιν υπήρξαν πολλά ευτυχείς άν ήδυνήδησαν νά 
ήμερώσωσι σαύραν τι ά ή τήν άηίή αράχνην, ώστε δι» 
τοΰ άσθενοΰ; αύτοΰ κρίχου νά τοΰς Ιφάνη ότι συγχρα- 
τ·ΰ τ« ι καί αύτοί μέ τήν μεγάλην άλυσιν τών ζώντων, 
ώστε νά υπήρξε δί αΰτοΰ; βλέμμα τό όποιον νά ήδυ- 
νήδη νά άντικρύση τό έδικόν των, κρότος οστις νά 
μετέδωκεν είς αύτοΰς τήν πεποίθησιν οτι δέν ήσαν άπό 
κεφαλής μέχρι ποδών είς τόν τάφον.

Τοιαύτη ητον ή δέσις τοΰ-Έρρίχου. Έγκαταλε- 
λειμμένο; άπό δλους, χωρισμένο; τή ς  αίωνιότητος διά 
μιρκας ώρα;, είχε τήν κεφαλή» έστηριγμένην εί; τό 
στήδός του, κα! παρεκάλει ώστε ό θάνατος νά συν- 
τομεύσξ τάς βραχείας στιγμάς τής σκληροί; δοκιμα
σίας του. Ήτο μεσονύκτιον, καί τήν πέμπτην ώραν 
θά ίτελιίοναν τά δεινά του. ‘Ο λύχνος, κριμάμενος

έ» μέσφ τοδ δεσμωτηρίου, ήτον εγγύς νά σβύα>] κα ί 
Ιρ^ιπτε μόνον ασθενείς τινας άκτΐνας είς άνισα δια
στήματα. Έξηπλωμένος εΐς τό άχυρο», έπάσχιζε νά 
κοιμηδή διά νά γλυχόνη 6 δπνος την πικρίαν τής ψυ
χής του, οταν ή δύρα τοΰ δεομωτηρίου ήνοίχθη σιγά' 
άλλ ’ ίπε·.δή τόν δεσμοφύλαχα μόνον βλέπων, ^σθάνιτο 
λύπην εΐς τήν παρουσίαν του, ουτ* τήν κεφαλήν του 
δέν έσήχωσεν.

Γλυχεΐα φωνή έπρόφερε τό όνομά του. Εγείρεται 
παραχρήμα καί έναγκαλίζεται τήν Α γνήν. Άλλά 
μετ όλίγον άπωθών αύτήν ήσύχως,έφα»η οτι ήλεγξεν 
εαυτόν διά τήν όρμήν του ταύτην, καί τήν ήρώτησί 
πώ ; έστεργε ν' άφίνη έαυ.ήν νά θλίβεται είς τήν χαρ
δίαν ενός φονέως.

—  Φονέως! έκραύγασεν ή ‘ Αγνή μετά σφοδρότη- 
τος, οχι ! ολος ό χόσμος άν σέ όνομάση φ ο ν ία , καί 
οί άγιοι άν μαρτυρησωσιν εναντίον σου. ποτέ δέν θά 
σ' έζευτελίσω μέ-/ρι τοιούτου βαθμοΰ ! Καί βλέμμα 
θριάμβου καί ύπερηφανείας έλαμψεν άμέοως είς τοΰς 
όφΟαλμούς της.

—  Μέ νομίζεις λοιπόν άδώον, ‘Αγνή ;
—  N at! μάρτυ; μου ό χύριος οτι ποτέ δέν έστοχά- 

σδην διαφορετικά.
—  Αρχει! άρχει,έχραύγατεν 5 Εόρΐχος είς Ικστασι» 

ευδαιμονίας. Ά ς  έτοιμάση τώρα ό δήμιος τά βασανι 
στήριάτου,ά; μέ πηγαίνουν είς τήν λαιμοτόμον! ή τύ* 
χη μου ού’ τε στεναγμόν δέν δά μέ κάμει νά στενάξω' 
εκείνη τήν όποιαν λατρεύω παρά πασαν εχφρασιν μέ 
θεωρεί άθώον χίλιοι θά'ατοι δέν δύνανται, Ιπειτα 
άπό μίαν τοιαύτην όμολογίαν, νά έλαττώσωσι τό θάρ
ρος μου.

‘Ο Ζαμπιέρης, έξαντληδείς άπό τήν έχστασίν του, 
ήσδάνετο τά  γόνατά του κάμπτοντα. Έπρόσδεσεν έπ ι- 
σήμως. ‘Αγνή, έχυσες βάλσαμον εί; τάς πληγάς τής 
ψυχή; μου, τώρα δέν φοβοΰμαι παντάπασιτόν θάνατον.

—  Μήν όμιλής περί θανάτου,|ερχομαι νά σέ σώσω!
‘Ο δεσμώτης, άνανεύων, ερριψε βλέμμα μελαγχο

λίας έπί τής ερωμένης του.
—  Κατώρδωσα μέ χρήματα ν’ άπομαχρύνω κάθε 

πρόσκομμα δί ήμίσειαν ώραν. Ά ς  φύγωμεν μίαν ώραν 
άρχήτερα, διότι ή ελάχιστη άναβολή δύναται νά μας 
άφανίση !

‘Ο Έρρίχος τήν έχύτταξεν αυστηρά.
—  Κ ιί νομίζεις, ειπε, μετά μικράν σιωπήν, ότι 

θά στέρξω ποτέ ν’ άφήσω όπιαδέν μου έστιγματισμέ- 
νον άτιμωτικόν όνομα ! Ή  δραπέτευσίς μου δά ήτον 
ομολογία τοΰ έγκλήματός μου. Ό χ ι, ποτέ ! Καί 
άπέστρεψε τοΰ; οφθαλμού;.

—  Ά λλ ’ άν με/νης, δ’ άποθά:ης, άπήντησεν ή νέα 
κόρη τρέμουσα. Είμαι πεπεισμένη ο τ ι μετ’ όλίγον θά 
φανερωθή ή άθωότης σου, καί τότε δύνασαι μεθ’ υπερη
φάνειας νά έλθης νά ζητήσης τήν δεξιάν εκείνης ήτις 
σύζυγος άλλου ποτέ δέν θά γείνει. Μή διστάζεις λοι
πόν περισσότερον εν όχημα περιμένει εις τήν θύραν, 
μετ όλίγον θά ε ίσ α ι μακράν τών δημίων σου.

—  ‘Αγνή, πολλά γλυχεΐς είναι οί λόγοι σου. Κάλ* 
λιον νά μ ’ άφινις ν’ άποθάνω χωρίς νά πρόσθεσης τήν 
τελευταία* ταύτην αγωνίαν προς δλας οσας δπέφερα.

Δέν δύναμαι, δέν θέλω νά λάβω μέρος είς τοιαότην 
•υνωμοσίαν.

—  Προτιμάς λοιπό* ν’ άρνήσαι έμέ παρά νά κατα- 
βταδξ» 8ποπτος δί όλίγας ήμέρας. Ά χ ! είμαι πολυ 
ίκ ιτυχ ή ς I έκραύγασεν ή ‘Αγνή μέ τόνον έπιπληξεως!

—  "Ο,τι μοΰ ζητείς είναι άδύνατον, μή μοΰ όμιλής 
«λέβν περί αύτοΰ, Σέ λατρεύω περισσότερον παρά 
τήν ζωήν μου- άλλά προτιμώ τής ζωής μου τήν τιμήν 
Αδύνατον νά μέ υποχρέωση εξουσία να δραπετεύσω 
βίσχρώς, καί νά προξενήσω τοιουτοτρόπως τον θάνα
τον τοΰ πατρό; μου όστις θά μείνει με την πεποί 
θησιν ότι ό υιό; του, άναγνωρίζων εαυτόν εγκληματίαν, 
έπάσχισε δειλώς νά διαφύγη τόν θάνατον. Γνωρίζω 
πο/ύ καλά τά άγέρωχα αισθήματα του. Εν τοιαύτη 
περιπτώσει ήθελε μέ χαταρασδή, καί τότε ποίαν ευ
τυχίαν ήμπορούσαμεν νά περιμένωμεν ; Είμαι στα
θερά άπσφασισμένοί, υποτάσσομαι ει; τό πεπρωμέ
νων μου" άλλά μέ τήν παρήγορον ελπίδα ότι δά ένω- 
θώμεν μίαν ημέραν etc καλλίτερον κόσμον !

?¥7 ’ c~ est *· %—  Lppue, δέν μ αγαπας ;
—  Μ^ρτύρομαι τόν Θεόν οτι δεν αγαπώ πλασμα 

περισσότερον έμμανώς !
—  Έντοσούτω απορρίπτεις τήν μόνην πιθανότη 

τα ητις σοΰ μένει νά ή ια ι έδικο; μου! άποποιείσαι 
τήν δεξιάν τήν όποιαν οοΰ προσφέρω, χαί διά ματαιαν 
πρόληψιν τροςενεΐς τόν θάνατόν μου, διό τ ί αισθάνομαι 
οτι είς τήν τιμωρίαν σου δέν δά ίπιζήσω.

—  Καλά, λοιπόν I έκραύγασεν ό Ζιμπιέρης ανί
κανος πλέον ν’ άντισταδή, ά ; έχπληρωδή τό πεπρω- 
μέ*ον μου ! ’Άς φύγωμεν ! καί μέ τόν βραχίονα του 
περιέβαλε τό άνάστημα τής μνηστής του. Θυσιάζω τό 
παν εΐς τήν έλεοδερίαν &#ι είς τόν έρωτα I Είθε ο 
Θεός καί δ πατήρ μου νά μέ συγχωρήσωσιν ! Επί 
τιμή τή ; τιμής μου είσαι ήδη ολη έδιχή μου! Καί 
ταΰτα λέγων, ήιπάσθη φλογερά τά χείλη τής ‘Αγνής 
καί τήν εσυρε μεδ ’ έιυτοΰ πρό; τήν δύραν τοΰ δεσμω 
τηρίου. Ήνοιςεν αύτήν βιαστικά, καί είσηρ^ετο το» 
στενόν διάδρομον όστις έμελλε νά τόν όδη^ήτη έκτος 
τών τοίχων τής φυλακής, ότα< ή ώχρα και αυστηρά 
μορφή τοΰ Μαρκησίου έπαρουσ;άσδη ένωπ ον του ως 
φάντασμα. ‘ Η ‘Αγνή έρ(5 ψε κραυγήν πνίγηράν καί 
Ιπεσεν άναίσθητος εΐς τά ; πλάκας. ‘Ο Μαρχήσιος 
διέταξε διά ν.ύματο; τοΰ; περικυκλοΰ'τας αύτον να 
σηκώσωσι τήν λειπσδυμημένην νέαν, χαί δεικνυων με 
τόν δάχτυλον είς τόν εκστατικόν υιόν του τήν είσοδον 
ιοΰ δεσμωτηρίου, τόν ήχολϊύδησεν έχεΐ, χωρίς να 
προφέρη λέξιν, έσφάλισεν έπιμελώς τήν θύραν, διά να 
μ ή ν  ίδη κανείς τό γενησόμενον, επειτα δ έξεφράσθη 
ουτω μέ ήχον τρομερόν καί αύστηρόν. Ζαμπιέρη! 
υίέ ανάξιε! δί αύτό σέ άνέθρεψα! σοΰ έδωχα όλην 
τήν άγάπην μου διά νά χαταντήτης ν ’ άποδανης ως  ̂
ί  έ’σχατος καχοΰργο;! Ά λλά πρός τ ί νά ό'ειόιζω 
§ν άτομον, τό όποιον, όμολογοΰ/ εαυτό ένοχον διά 
τής αισχρά; δ^απίτεύσεώς του, άμαυρό-ει εν εύγενές

τόν ότι δ {χων πεποίθησιν περί τή ; άθωότητός του 
στεργει ποτέ νά προτίμηση τοΰ δανάτου τήν αισχύνην.

—  Ορκίζομαι είς τήν εύλάβίΐαν τήν όποιαν οφεί
λω εΐς τήν μητέρα μου, άνέλαβεν ό Ερρΐχο; μέ στα- 
θεράν φωνήν, δρχίζομαι είς τόν Θ.όν, δέν επραξα 
έγχλημ* τό όποιον νά μέ έλεγ-χη.

Στιγμή οιωπής υπήρξε τότε* Ιφαίνετο ότι έγίνετο 
πάλη εΐς τήν χαρδίαν τοΰ Μαρχησίου,άλλ’ άναλαμβάνων 
αμέσως όλην τήν ς-ωιχήν του άπάδιιαν,αύτός έπρόσθεσεν.

—  Φοβείσαι λοιπόν τόν θάνατον ;
—  Είμαι υίός σου, άνέλαβεν ό Ζαμπιέρης, ό έστι,, 

δεσμώτη; ών χα! χατάδικος, συλογιζομαι τόν θάνα
τον χωρίς νά τρομάζω. <

—  Ευχαριστούμαι ν’ ακούω·:οιαύτας λέξεις,καί β λ ί· ^  
πω οτΙ είχα δίκαιον λέγων πάντοτε ότι τό α!μα τών 
Μοντεφιόρ ποτέ δέν ύπήρξίδειλόν! ‘Η γενναιοψυ·/ία σου 
συνηγορεί μάλλον ύπέρ σοΰ όλας τάς διαβεβαιώσεις 
τοΰ κόσμου, καίήδύ'ατο μόνη νά μέ κάμη νά σέ συγ
χωρήσω δ ά τόν άγενή στοχασμόν τής δραπετεύσεως.

Φανερΐ σημεία ταραχής παρετηροΰντο τότε ιίς τοΰς 
χαρακτήρας τοϋ Μαρχησίου. Έπρόσθεσε.

—  Διά ν’ άποφύγη; λοιπόν τήν αισχύνην καί 
οχι τόν θάνατον έπραττες ουτω ; Δέν ήθελες νά 
σέ σύρωσιν είς τ ψ  λαιμοτόμον' δέν ·ή5ελες νά 
χαταοταδής άντικείμενον θεάματος μωροΰ πλή
θους, καί ν’ «χούσης τάς βαΓβάρί.υς κραυγάς χαί 
τάς άράς του. Δέν ήθελες ώστε αύτό ν ’ άχούση τοΰς 
στεναγμού; σου, )ά ΰφαρπάση φρίκην τι/ά είς τοΰς 
χαρακτήρας εΰγενοΰς γε-εα ; γό-ου. Λέγε, Ερρ',κε, 
δέν άναγινώσκω είς τήν ψ ^ ή ν  σου ;

—  Διατί, πάτερ μου, νά έμμένης τόσον είς τάς 
φοιχώδεις λεπτομερείας τής τύχη ; τήν οποίαν δά ύ- 
ποστώ;

—  Διά νά σέ διδάξω τό μέσον νά τήν άποφύγης 
άνευ αίσχους, καί νά εξάλειψης τήν κηλίδα τήν όποιαν 
διετύπωσες εΐς τό παράιημόν μας διά μόνη; τής κα
τηγορίας τοϋ έγχλήαατος διά τό όποιον λέγεις σε- 
αυτόν άθώον' τέλος πάντων διά νά σοΰ δείξω έπί τινι 
τιμή δύνασαι ν’ άξιωθής τής εύλογίας τοΰ πατρός σου.

Οί τελευταίοι ουτοι λόγοι έπροφέρθησαν μέ τό* 
νον σοβαρόν καί επίσημον !

—  Τελείωσε ! τελείωσε! έκραύγασεν ό κόμης μετά 
σφοδρότητο;, καί είς τήν στιγμή' θέλω πράζει ο,τι 
επιθυμείς !

—  Έ λα  εΐς τάς άγκάλας μου,άπεχρίδη ό Μαρκήσι- 
ος, αναγνωρίζω ήδη οτι είσαι άξιος νά ήσαι υι'-όςμου!

Καί ένηγκαλίσδησαν άίλοιβαίως. Μετά τόν έναγ* 
χαλισμόν τοΰτον, ό πατήρ έβγαλε βραδέως μι* 
χράν φιάλην άπό τό στήθος του καί τήν έπαρουσι* 
ασεν είς τόν ’Ερρίκον.

Μετά βιαίαν άντίστασιν εί; εαυτόν, είπε μέ φωνήν 
βραδεΐαν καί σχεδόν νεχριχήν. Τό ποτόν τοΰτο είναι 
δηλητήοιον θανατηφόρον. Ά ν  ζήσης άχόμη δυω ωρας, 
θέλεις ύποστή άτιμον ποινήν, καί τό ονομά μας θέλει 
διά παντός στιγματισδή δ.ά τής λαιμοτόμου. Αν άπο
φύγης τήν έκϊιχηιιχήν χ^ΐρα τής δικαιοσύνη;, ό έσχατος 

έξη*!βλαστός τής γενεδί; μας δέλει τότι δώσε: έκουσίως 
ιίς εαυτόν θάνατον, δ δέ δήμ«ς δέν θέλει βραχύνει τάς

δνομα μέ άτιμιαν.
Χωρίς ν’ έκούση τήν επίσημον οιαβεβαίωσιν τοΰ 

Ερρίκου περί τής άθωότητός του, ό Μαρχησιο; 
χολούθησεν. Είναι άνωφελές νά ζητώ νΛ π»ισω εμαυ-



ήμε'ρας του. ‘Ο Θεός, όσπ ; γίνώσκει τήν καρδίαν μου, 
δ Θεός τό ήξευρε: πόσον ο’ άγαπώ, τι υποφέρω δια 
σε ! αλλά δέν ήαπορώ νά ύπομείνω τήν ϊ 5 e at ν ότι δά 
ερυδριώ διά τόν υιόν μου! Λέγι τώρα, άττοιρασίζεις 
δ ίδιος περί τή ; τύχης σου ;

Καμμια ταραχή δέν έφάνη είς τού; χαρακτήρα, 
τοΰ νέου, καί μέ φωνήν σταδεράν άπήντησεν.

—  Σέ καταλαμβάνω, και μέ μίαν μόνην συμφωνίαν 
θέλω συμμορφωδή μέ τήν θέλησίν σου-

—  lis ts  είναι αΰτη ;
—  Συγχώρησε με, εώΛογησ» με, καί πίνω άμέσως 

το δηλητηριον. Ό  Θεο; δέλει μοΰ συγχωρήσει βέβαια 
μίαν πρά;ΐν τήν όποιαν επραξα, δελιον να σώσω τή/ 
υποληψιν ενός πα-.ρός !

‘Ο Μαρχήσ ος έτεινε άμφοτέρα; τά ; χ «ρ«ς έπί 
τοΰ γονυπετούς οίοΰ τοο, έφάνη προ; στ.γμήν βεβοδι 
σμένο; εΐ; βαδεΐαν ίέι;σιν, επειτα ειπε μέ πνίγηράν 
φωνήν ε;ο ιδλογημενος, πολυαγάπητε υιέ μου ! . . . 
άξιε υιέ μ;υ . . . .  ή δυσα δέλει ε ί:6 ιι πλήρη; . . . 
εντο; ό'.ίγου δέλω ένωθή μαζή σου ε ΐ; τον ουρανόν ! 
άλλ’ άκουσον . . . έρχονται . . . οιψώσι τό αίμά σου. . . 
Ά *  ήμάρτησα, εΐδι έχει έπά*ω νά τόχω συγγνώμης, 
καδώ; έγώ σέ συγχωρώ !

Σφιγγών τότε άλλην μίαν φορά» ιόν ’Ερρίκον ιίς 
τήν καρδίαν τοο μέ κίνησιν σπασμωδιχήν, ερριφδη μέ 
ορμήν έχτό; τοο δεσμωτηρίου.

Ό  κρότο; τών βημάτων έπλησίαζεν.
—  Έχει; δίκαιον, πάτερ μοο, έχραογασεν ό Έρ. 

ρικος. Θεέ, παράλαβε μοο τό πνεύμα xai εόλόγησον 
τήν ‘ Αγνήν. ,

Οταν ή θύρα ή»οίχθη πάλιν, αύτός εΐχε π ίιι μέχρι 
τρογό; τό περιεχόμενο* τή ; μικρά; φιάλη;. Στραφεί; 
πρό; τούς φόλβχα; οιτινε; έπλήροον τό δεσμωτήοιον 
έμπρό;, είπε ψυχρά, έτοιμο; ε ίμ α ι! Καί ή σο/οϊία 
έγκατελειψε τόν τόπον έ/.εινον οπου κανείς δ»3μώτης, 
έξελθών, δέν είιήλδε ζών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Ό  Φοπύς.

Πεντήχοντα βήματα μακράν τή; άπό ‘Ρώμης εΐς 
Νιάπολιν άροση; λεωφόρου υπάρχει εν μικρόν ξενοδο 
χειον, τέταρτον μόνον λ*ύγης άπέχον τής Ν ιαπίλεως. 
Τό ςε/οδοχεΐβν τοοτο ε^ερεν επιγραφήν κδΑύτοκράτωρ» 
καί έσύχναζον είς αότό έπί Γάλλον οί πρώτιστοι Λα- 
ζαρώνοι τών πέριξ μερών, καί οι οδηγοί τών αγωγια
τών ένώ ουτοι μετέβαινον άπό τ£ς Νεαπολεως εί; τήν 
αΐωνιαν πόλιν. Πολλά άτομα, φοροϋντα y ωριχά ενδύ
ματα, έμιγνόοντο μέ τού; καταλύοντα; είς τά ξένο’ 
δοχεϊον, καί υπήρχεν ισχυρά υποψία ότι πολλοί έ* 
τών ανθρώπων εκείνων ειχον περισσότερα; πληροφο
ρίας περί τών λτστών οίτινες κατερήμονον τήν χώραν 
παρ όσα; πε,ί αύτών έδιδον. Σονήρχοντο πρός τού
τοι; έκεΐ ή μονότονος αύτοσχιδιάστρια, ή νέα κόρη' 
ήτις ιίργάζετο «ίς τάς άμπέλοος καί ήτον έτοιμη νά|

χοριυση ή νά τραγφδήσζ χατά τά ; διαθέσεις το3 
ακροατήριου οί περιπλανωμενοι μέ τά παρατηρητικά 
βλέμματά τω*, καί πλήθος άλλων τοιαοτης τάξεως 
όπίχειμένων. Κατά τήν πιρί ή ; δ λόγος στιγμήν ή 
ιόδυμία έοασίλευσεν είς τό ταπιΐνόν χαμόγεων τοΰ 
Χοτβκράτορος. Δοω κομψ;ί οδηγοί αγωγιατών ειχον 
λάοίΐ άπό τής χειρός δόω ωραία: χωρικάς καί ήρχι- 
σαν νά χορευω ιιι ε«α σορτόν, όχι πολύ χαρίεντα, 
άλΛά ^ωηρόν κα; θερμόν, ένώ οί χονδροί δάκτυλοι 
γεωργοΰ τινο; έπαιζον χιδά.ιόντι. Εί; μίαν γωνίαν 
ε*αδητο μερίς τις χαρ.τοιταιχτών, καί είς άλλην γωνίαν 
χωρικός τις τών Ao„so, έπροφίρε, μέ φωνήν στεντο- 

i 'av  xati μ£ 2/#iv τ»,ν ενεργειών τή* όποιαν IjAnvcfii 
^ϋτη η tdvtxq ο/τω; ϊιαιχέοχπ;, tou; αριθμούς τδυ 
παιγ.ίδιου τή; Μόρας. Κατά καιρόν ό γωριχό; έφι- 
λονεικει, καδω; ουνηΟω; γίνεια ι τοΰτο,μέ τον τυχηρόν 
ανταγωνιστήν του, ε.α τώ/ καλλίτερων πορθμέων του 
Λιμένο; τη ; Νεαπολίως.

‘ Η συντρόφι/ τήν όποιαν πρό ό'.ίγου έπεριγράψα- 
οεν ηόςήΟη μ ιτ  όλίγον διά τη; άφιξεως αποσπάσμα
τος τίνος οιχαστικών στρατιο>τών c ι τ ι ν e ς ώ^οιπόροον 
διά νά φθά ίω ϊΐ, καθώ: φέ'ει, εΐς τ»;ν πόλιν, ώστε νά 
παρεορεδώσι, καδώ; διετάχΟησαν, εις τήν έκτέλεσιν 
τής ποινή; τοο κόμητο; ’Ιί^ίκοο Δεζαμπιέρη.

Είχεν ηοη σημάνει η £<δε*άτη ώ^α, καί έντοσοότω 
οί χορευταί έζη/.ολουθουν νά πηδώιιν εύθυμως, είς 
• ου; οίνοποτα; έφαίνετο οτι ι;ΰ ;ανίν ή διψν, xctt  οί 
χαρτοπαικται έθερμαίνοντο πάσαν στιγμήν περισσό
τερον.

Ot στρατιωτικοί διηγούντο είς τίν ζενοδόχον τάς 
ανδραγαθία; των, όστις ή'χίυε μέ πολλήν προσοχήν* 
ή καλή οιάδεσ:; εν £/ί /,ογδ καί ή χαρά έπεκοάτει *(ς 
όλους έντός της αχυροκαλύβας.

Τελευταΐον ό κοπος ήρχισε να καταλαμβάνη έκα
στον. Οί χορευ-αί ε!χον καθίσει, οί στρατιώτα'ι ήτο:. 
μαζο ν̂το ν αναχωρήσω σι, τό κιθάρίον ή τον αρωνον 
καί όλοι έχιός τών χαρτοπαικτών, ήσαν έγγύς νά 
χωρπθώσιν. Έρις τις είχε πρό ολίγου έγερθή μεταξύ 
τοΰ χωρικού και τοΰ πορθμέως ώς πρός τόν άρ-.θ ι̂όν 
τόν όποιον ε’ρριψεν ό πρώτος, Τό λεξικόν δλόκληρον 
τών νεαπολιτικών ύβρεων ειχε τεθή έν χρήσει, Τών 
άπειλώ<, τών συνήθων χειρονομιών t iy i  γείνε: '/ρήσις 
καί, xaOco; συνήδως γίνεται, οι δοω άνταγωνισταί, 
άφοΰ έξήντ^ησαν όλον τόν θυμόν των, επρόχειτο 
ν’ άρχίσωσι πάλιν νά παίξωσιν, όταν ό πορδμεύς, 
πλησιάζων εΐς τάν κάτοικον τώ* Άβρούζ, τοΰ ειπε 
κάτι τ ι είς τά ώτιον. Μία μόνη λέξις ήκ:ύσδη &πό 
τών θεατών, ή λέξις λΐ]σταί,' κ^Τ, μετά ε". δεύτερον 
λεπτόν, δ ανόητος επεσεν έπί τοϋ εδάφους χτυπηδείς 
είς τήν καρδίαν. Έχεΐνος όστις έφόρει ενδύματα -/ω- 
ριχοΰ ε?χε οόρει τήν μάχαιράν τοο άπά τήν ζών»ΐν, 
καί τήν εΐχεν έμπήξει μέχρι λαβής εΐς τά οτήθος τοΰ 
πορδμέως όστις έκλονίσθη, άλλ’ ευρεν άκόμη άρκε' 
τήν δυναμιν νά  ̂ φωνάξ^. Να: ! τό επαναλαμβάνω, 
είσαι ο υπαρχ^,γος τής συμμορίας τοΰ Καίσαρος, τοΰ 
δποίου ή κεφαλή έπρογράφη! σέ γν«ρίζω καλά? Μό. 
,λ(ς οι λογοι ούτοι εξήλθον άπά τά χείλη τοο xaj

επεσε νεκρός, οί δε στρατιώται ειχον αμέσως συλλάβίΐ 
τον φονέι όστις έφαίνετο ήσυχος καί άπαδή;.

Ό  άρχηγό; έβγαλεν άπά τό θολάχιόν τοο γνώρι
σμά τι, χαί μετ’ ολί}β< δέν Ιμε.ινεν ή παραμ κρά άμ* 
φιβολία ότι τά δΰμα είχεν είπει άλήδειαν. ‘Ο ουλλη- 
φθεί; μόνο; έφαίνετο άπαδή,- τε'.εοταιον έμειοίασε 
καί είπε μέ φωνήν ήσοχον. ΙΙαραΐτήσατε πασαν άλλην 
ερευνάν, δ δυ:τυχή ; ουτος είτεν άλήδειαν. Είμαι ο 
ΰπαρχηγός τοο Καίοαρος· άλλ’ αδιάφορο-' γνωρίζω- 
ει μυστικόν τό όποιον θε'ει μοο άποδώσει μετ ολίγον 
τήν έλευ^ερίαν καί τήν αμνηστίαν. 11. λ έ γ ω ! και 
τι^,ά; άκόμη, άν δέλω ! έντοσοότω, πρεπει δ.ά τ^οτο 
νά σπεόοωμεν. ‘Οδηγήσατέ με εί, τόν άρχηγο» σα;.

— Ε ώ είμαι δ αρχηγός τοΰ άποσπάσμαϊος, λ 
πήντησε γηραιός τις λοχιας, τοο ό.τοίοο οι ψαροί μο- 
σταχες καί δ σ*αυρ4ς τή; λεγεώνο; τ ίς  τιμ*);, κρ ι
μάμενος ί ί ;  τό στήδό; τοο, έμαρτόρουν τά ; μα<ραί 
εκδουλεύσεις του, είπέ μοο τί εχει; ν ά-ακαλοψυ; ;

—  Ό χ ΐ ,δ / ι !  είς τόν άνώτερον σοο δύναμαι ν’ 
άνακαλυψω ο,τι γνωρίζω !

—  Τότε λοιπόν ήοπσιεϊς νά περιμε'νης εως -αύριο, 
το πρ κ ί - έ^.δόρισεν ό άπόμαχος, ούτε 6ήμα δέν σα 
λεΰω άπόψε ! έλα Ιωσήφ, καί σή/.ωσε μ ; τόν ξεν3- 
δόνον τό πτώο,α, πή/αινέ το έπάνω, καί πρόσεξε 
ώστε κανείς νά μή το έγγίση' ήμει; οι άλλοι θέ/.ο ιεν 
φυλάξει τόν όπόδικΟ'Λ Καλήν δουλειάν έχάμαμεν άπό̂ /«

—  Ά κού:ατε, διέχοΊιεν ό φονίύ:, προσέξατε εί: 
τού; λόγου; μοο! 'Η ζωή τοο κόμητο; ’Ερρίκου Λε 
ζαμπίϊρη σώζεται άν δονηθώ νά ομιλήσω ε ί; τόν 
υπουργόν έντός μια; ώρα ;- άλλω ; τό αίμα αότοο έφ 
6μδς !

—  *Αν λέγη; άλή ίευν, άπεκρίδη δ στρατιώτην 
θέλω σ ’ έναγκαλισδή μέ όλην μοο τήν καρδία-, διότ1 
δ νέο; έκεΐνο; ήτον tf; τών άνδοίίοτερω» άςιωματι 
χών τοο συντάγματό; μας, κοί ήθελα έχουσίω; προς· 
φερθή νά κόψουν τήν χεΐρά μου διά νά τον οωσω! 
Ό  κακούργος έπεχαλένθη ολου; τού; άγ.ο^ς προς 
βεβαίωσιν τής άληθιίας τών λόγων του. Οί στρατιώ 
ται έσυμβιυλεύθησαν άναυεταξύ των δ! άλίγας στιγ 
μάς, καί ειδοποίησαν μετ’ όλίγον ότι ήταν πρόδομοι 
ν! άναχωοήίωσιν. Άφοΰ ήτοιμάσθησαν ήιχισαν νά 
δδο’.πορώσι, καί τό ώρολόγιον έσήιαινί τήν μιαν κα
θώ; έφδασαν εί; τά περιτειχίσματα τή ; πολεως. 
Έδέησε νά σταματήσωσιν έκεΐ μίαν στιγμήν, μ όλην 
τή» άχραν ανυπομονησίαν τήν όποιαν έδείκνυεν ό σολ 
ληφ“)είς. Μία ολόκληρο; ώρα επέρασεν έο)ς νά φθά- 
σωσιν μέχρι τή; έπαύλεω; τοο ύποοργοΰ, κειο.ενης 
εΐ; άποστασιν ήο,ισεία; ολη, λευγη; ά ·τά τήςπολεω:. 
‘Ω; δ’ ά» ή τυφλή τύχη ειχ ε̂ν άφιερωδή όλοκλήρω; 
νά ματαίωσή τό σχέδιον τοΰ λ/,στοΰ, ό ίίιοκτητη; 
έλειπε καί ελαμπον ήδη αί πρώται ϊχτϊμ;  τή; ήμέρα: 
όταν δ όπιοχηγός το3 Κ ιισιοος έπαρουσιάσθη εί; τον 
πρίγγιπα τή ; Καπρέα;. Άφοο κατά πρώτο* έδοδη 
είς αύτόν ή βιβαίωοις. οτι ήθελε τοΰ δοθή αμνηστία 
άν ή άνά/,άλοψίς του εσωζε τάν κόμητα Ζαμπιέρην 
έξεφράσδη οΰτω μέ φωνήν σταδίρ·'ν καί άποφασι 
στικήν. « ’Εγώ έφόνΐυσα ιόν Βαρώνον Δεμορένον. Τάν

άπήντησα μαζή μ ί τόν καταδι^βοθεντα εις θανατον 
Κόμητα. Μοΰ είπε νά ζητήσω αντ αύτοΰ μίαν δορ* 
κάδα τήν δποίαν πρά ολίγου εΐχε φονεύσει, καί, ένώ 
μοΰ έπρόιφερε διά τοΰτο άνταμοιβήν τινα, είδα Οτι 
τό βαλάντιόν του ήτο πλήρες χρυοιοο. Εγω ομως 
ήονήθην τό τοιοΰτον, διότι ειχα νά έκτ·λεσω 
uixv διαταγήν. Επήλθεν ά<ολβυθως θύελλα, και 
ένώ έγώ έστεκόμην προφυλαττόμενος υποκάτω 
ένάς δολοο τρόπον τινά, έσχηματισμένου δΐ έ»ός βρα.- 
χΟο, είδα ιόν κόμητα νά πέρνα μόνος xai τόν ή<ο- 
λούθησ* πρός στιγμήν μέ τά βλέμματά μοο έπανϊρ- 
χόμε»ον μέ δυ:κολι»ν είς τόν πύργον τοΰ Μοντεφιόρ. 
Λιά ν ι περιπα'.ήσι; μέ περισσότερα·/ ευκολίαν, έρριψε 
τά τοοφέχΐόν τοο. 'Εγώ έτρεξα κα! τό έπήρα, οογ· 
/ρό/ως δέ τά έγέμισα μέ τήν άπόφασίν να προσφέρω 
χάτι τ ι είς ιά< αρχηγόν μοο καί, περίστασεως τυχριλ. 
σης, νά φο-<εύσω άγραν τινά. Εγκατέλίίψα λοιπόν τό 
χαταφύγιόν μοο, καί, ένώ έπροχώρουν, tioa τάν Βα- 
ρώνον ποοσπαθοοντα ν’ άναβή έπί τοο βράχου οπου 
ειχε στα δή πεσμένη ή ά ρ α  τήν όποιαν εΐχε φον:υσει. 
Συ έ'αοα τήν ιδέαν νά γε'νω κύριος τ ΰ χρυσίου οπ^υ 
οοο ειχε διίςει, καί ταότοχρό'ω; τή ; άγρας. ‘ Κπο- 
μέν:ο; έπρί^ώρησα σιγά, καί ιόν έφόνευια με έν 
κτύπημα τουφεκιού. Μη ουίπα; ουτω τήν δρρΰν, πριγ- 
γιψ , ό δάνατο; ενός άνδρώποο τίποτε δέν e i-αι, άφοΰ 
μίαν φοράν συ'ειθίση κάνει; ε ΐ; τοοτο. ‘ Ητοιμαζομην 
νά τόν γυμνώσω, όταν είδα μερικ'.υ; υπηρετας τοΰ 
Μαρκησίου χαταβαί»οντας μέ βήμα ταχύ τήν ένώπιον 
α ου άτραπόν, πρός ζήτησιν ίσως τοο υιοΰ τοΰ αυθεν*· 
του των. Κ?τ εΰτν>γίαν δέν με ειΟαν* ερριψα λοίκ^ν 
τό τουοεκ.ον, διότι δά μοο ήτο βαρο:, κοί ήρχίσα νά 
®εύγω όιεοθονόμενο; άντιδετ&)ς. 11 έκτοε, νομίζεις, 
δ Καΐσαρ, άφοΰ έπεστριψα είς αότό>; Έθύμωσε τρο
μερά, καί ώοοσεν ότι ή πραξις μου έδειεν εΐς κίνδυ
νον τού; ανθρώπου; τοο, δ.ότι άρεόκτω; ή'ελον κά
μει έρευνας πρό; ά^εόρεσίν του φονέως τοΰ Ιίαρώνου. 
Διά νά τόν ήουχάσω λοιπόν, έπήγα εί; τήν πό).ιν, 
πρό τοιών ήμερώ1, άφοο έμαδα τήν συλληψιν τοο κο. 
υητο;, xai ήπατησα τά δικαστήριον διά τή ; καταδέ. 
σεω; τήν οποίαν γνωρ:ζεις, και ήτις κατέσταινε βέ
βαιον τόν δάνατον τοΰ λογιζομένου ώ ; αύτουργοο τοΰ 
έγκληματο;. ‘ Η έξοχότη; σας ήδη δυ<αται εΰιυνειδό- 
τως νά σώσ>] αύτόν τάν κύρισν, νά δωσιρ ι ί ;  έμέ 
αμνηστίαν, καί τοιουτοτρόπως 6ά σομψη^ίσωμεν ολοι, 
ειπε γελών δ κακούργος.

Ο υπουργός, όστις μετά βία; ά·έμεινε τό τέλος 
τής διηγήσεως, διέταξε να επισαξωσιν αμέσως το 
καλλίτερον άλογον. Τρεςε, Αντώνιε, έκραύγασεν εΐς 
ενα τών ανθρώπων του, πεταξε πρός τήν Νεάπ.ολιν, 
ιδού μία διαταγή αναβολής &·Λ την εκτελεσιν της 
άποφάσιω;· ή ζωή ή δ θάνατος άπό τήν ταχύτητά σου 
ίξαρτώνται ! Ιίερί δέ τής έδκής σσο τύχης, χακοΰργε, 
άλλοι άπ’ έμέ δ’ άποφαπσωσιν. νΑγετε είς Νεάπο^ιν ! 
καί σει;, φύλακες ! σννοδιυσατι τον ! εκατόν όουκάτα 
δίδω είς όποιον φδάσει πρώτος καί μέ κάμει ν’ άπο- 

, φύγω τόν ελεγχον ότι έχ ύ̂θη άθώον αίμα. Δεν η*;υ- 
νήθη 'ά  είπή περισσότερον, καί Ιπεσεν έπί καθίσμα
τος καταβεβλημένος άπά τήν συγκίνησιν.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Ή  έκτέΛεσις.

A t  α κ 'ΐνε ; τ?5<ς ήμερα; ι’φαίνιτο o x t διεσχιζον ά*οι>* 
σιως τάς αναθυμιάσιις ο ια ; ιΐχε γεννήσει ή νύξ χαί 
α ίτ ιν ι; ίζβ-feivov-ro εως ι ί ;  τοΰ; πρόποδα; τοδ Βεζου 
βίου, τοΰ δποίου ό χρατήρ έξίρευγετο χατ’ άνισα 
διαστήματα Ουίλλας πυ<νοΰ καπνοί, όοτις προμη»υει 
πάντοτε βεβχιαν προσεχή έκρηξιν. ΚάνιΙς ναύιης δέν 
«τολμά νά ρ ψο κίνΐυ-.ευσΐ] τήν λέμβον του ιίς τόν 
λιμένα. Ό  ά λ ιιυ ; ήτοιμαζε καί αύτό; τά δίκτυα του 
σοβαρός χαΐ σιω,τηλό;, ύψόνων χατά καιρόν τοΰ; 
όφθαλμοΰς πρά; τάν ούρανόν. Ό  σκοπός συνέίπα τήν 
όφρύν, έκλαμβάνων ώ ; ϊημιΐον καχοΰ οίωνοΰ τά ; από 
τήν ομίχλην προελθούτας ρανίδα; τοΰ υίατος αίτινις 
έσίάλαζον άπά τό όπλον του. "Ολη ή φ ύ ϊΐ; τέλος 
πάντων έπαρουσίαζε πέ.διμον φαινόμενον, χαι προ 
άγγελλε θλιβερόν γεγονό;.

Περί, τοΰ βασιλικού κήπου, ι ί ;  άπόστασιν πεν- 
τηχοντα βημάτων, υπήρχε πλατεία τ : ;  ο του, κατά 
τόν ίστορουμενον χρόνον, έτυνείθιζον νά έκτελώσι τάς 
πο;νας. ‘ Η πλατεία αυτη ήτο περικυκλωμένη κ « :ά  
την ωρα» ταύτη» άπό τρίϊς στίχου; στρατιωτών μέ 
τό όπλον έπ ωμού, μεταξύ δέ τών αί^ιιών τώ< όπλων 
όίικρίνετο 'ε* φοβερόν πήγμχ τό όποΐιν δέν έπιρίμενιν 
είμη τό δύμα. Αναρίθμητον πλήθο; άνδρώπων έρραττε 
<ιάς πϊραχειμένα; άγυιάς, καί τ ί  πρόίωπα όλωνέρε 
ρον τά^χαραχτηριστιχά τή; βαρβάρου εκείνης περιερ- 
γίας, η i t ;  ελκύει ι ί ;  όλα τά μ«ρη τό ' λαόν πρό. 
τή/ έ<τελίσι< τών ποι»ώ», κα ίω ; τά σαρκοβόρα σχον- 
τάπτουν έπι τοΰ πτωματο;. Είναι δέ γενική κ ϊί 
μο»αδιχή παρατήρησις οτι ιίς τά πλήθη ταΰτα, τά 
όποια συιαωρίυονται πέριξ χοΰ τόπου οπου πηγαίνου· 
ανδρωποι ν αφαιρέοωσι τήν ζωή» τοΰ άδελφοΰ τω», αί 
γυναίκες άιτοτελοΰν τό μεγαλείχερο» μέρος.

Μετ ολίγον ήχούιθη μαχρόθεν υπόκωφο; χρότο:, 
χαθώ; όταν άρχιζη ν’ ά»αίαλ«υιται ή θάλαισα. Οί 
στίχοι τών στρατιωτών είχον ήθη πολλάκι; άνοιχθή 
όιά νά πίράσωοι στ:χοι διαρόρων εκκλησιαστικών τα γ 
μά ιω ν, τα οποΐα πιριεχυ^λονον έν λιτανεία τό πήγμα 
Γέλος πάντων έράνη βραδέοις π^ησιάζουσα μία μικρά 
άμα,α την o/toia* ηκίλουθίΐ χαι τή; όποία; έπρ3ΐτο· 
ρευ«το πλήθο; στρατιωτών. Ε ί; τήν άχαξαν ταύτη» 
έκάθ()ντο δυω β!»θρωτοι, ό Ερρίκο; Δεζαμπιέρης καί 
ο π-ίυμαπκος του. Τό εΰγενέ; ή3ος έ<εί»ου ό ιτ ς 
έμελλε μ ιτ ολίγον νά προσρέρη τήν κεφαλή'» του πρό: 
ίξιλέωσιν υποδετιχου έγκλήματος κατέπληξι τού; θία 
τας. Ανέοη με βήμα σταθερόν τά ; βαθμίδα; τοΰ πήγ
ματος, μ*γ*λη δ’ ώχρότη; έκαλυψε τού; χαρακτήρά; 
το j  οταν ερριψε^τοΰ; όρθαλμού; ε ϊ; τήν δανατηρόρον 
[χοί (̂χιρχν x.2 jj.u.ict ομωζ gu7to/.tj 8&ν v i τούς
αλλοίωση. Εζήτησε νά τοϋ παραχωρηδώσιν δλίγαι 
στιγμαί δια να συγκεννρω·η τού; στοχατμους του, 
χαί νά κατιυθυνη τιλιυτα ίαν δεητιν ε !; τόν "ΓψιστΟ' 
ενώπιον τοΰ oitstou εμελλε νά παρουοιαοθΐ;. "Οταν 
Ί ί 6? ^ .  πλητίϊστερον υιαμενοι πρός τό πήγμα

έμειναν εκστατικοί, βλεποντες τήν iU ofw jt» ^ τ ι; ι?χ ι 
γ«ίνιι έν διαστηματι τόσων βλίγων στιγμών χαθ’ όλο» 
τό πρόσωπόν του καταδίκου. Κεκαλυμμένον ίχων  τό 
πρ03ωΛον ue μαΰρας χηλίδ»;, τού; όρθαλμούς π«λιδ. 
νους χαί απλα/εϊς, τους χαρακτήρας ώ ; άπό σκλη
ρού; πόιου; τεταραγμένου;, τό σώμα άσθενέ; xai 
κλονουμινον, ώμοίαζεν Ϋ$δη λείψανο», καί δά τόν έ ' ί -  
λ άμβανον ίσως δι άλλο άτομον, <5ν δέν ιιχον τήν έν* 

πεποιθησίν οτι ο νέο; αύτό; χατ άρχάς ιό· 
σον άπαθή; δέν «γκατέλειψι ποσώ; τήν θισ'.ν του.

ίο  τοιοΰτον διεδοθη καί έστιρέωσεν ετι μάλλον 
τήν Ϊ4;αν ότι ό Ερρίκο; ^τον άληδώ; ε*οχο;. Ή  
συμπάδεια την όποιαν ολοι ε?^ον κατ’ apya; αίσθανδή 
διά τήν νεότητα καί καρτερίαν του έξέλειψεν. Ό  
πνευματικό; τοΰ ε?χ_ε σρινξει όια τελιυταΌν φοράν τήν 
χ*ΐρα, ό δήμιο; είχεν ετοιμάσει τήν θανατηρ(ίρον μά- 
Χ*·ραν, οί Esptt; ηρ/ιζον νά ψάλλωσι τόν άμωμον, 
5ταν α?ρνη; τρομιρά καί διαπεραστική κραυγή προσ- 
έβαλε τήν ακοήν τών θεατώ ν.'Ανθρωπό; τ ι ;  έριππος 
εις καταλευ-ον άπό άρρόν Γτπον, Ιδραμε, καλπάζων, 
OTOV ήουνήθη^πλησιέστερα, καί, έγειρόμενο; ίπ ί τών 
ϊναβοΛεον, έκαμε ν’ άντη^ήσωίΐ μέ βροντώδη οωνήν 
αι λέξει;.

—  Σταθήτ» I είναι άθώο; J σταθήτε ! κατά δια*
• ίι'ήν τοΰ πρίγγιπος ! Διατχιζων τό πεπιεσαένον 
ιλήδος, ό απεσταλμένο; έσει,εν εις τόν άέοα ε/®ύλ- 
λον χαρτιού, το όποιον ε'καμε σημεΐον ότι'ωοειλε »ά 
£Υ'/.ε'? ! ι η «ίς τόν αρχηγόν τή ; ένοπλοί δυνάμεως. Οί 
ρΐΑοι τοΰ Ζαμπιέρη έουσσωρεύδησαν πιρί αυτίν , άλλ’ 
ή ανέλπιστος αυτη ε̂ι’δησις δέν έράνη νά έπροξένηϊε 
την^παριμικραν έντυπωσιν ιϊς  τόν δυστυ·/ή οστις έπεσε 
Χιτ άναίσθητος έ ί ί  τοΰ πήΓματος. Τοΰ έπρόϊ-
ρ^ραν^αμέιω; βοηδείας, καί, έ·> μέσω τοϋ θορύβου 
καί τής γενική; ταραχής, ουπ  καν παρετήρησαν όχη- 
μά ft, τό όπ;ϊον ^έσταμάτήσεν έπί τής πλατείας καί 
εκ του οποίου έπηδησιν δο·χητ!κά μία νέα. ’Εν άκαρεΐ 
cjp:6ri αυιη γονυπετή; πληίίον τοΰ σώαατο; τοΰ 
Ε ^ ’.κου τοϋ όποιου ηρπα^ε τά ; παγωμένα; νεΐρα ;, 

κραυγαζουσα.

(< Τέλος πάντων Εσωθη ! » ή ®ωνή αυτη άνε- 
χάλεσε πρός στιγμήν τήν ζωήν «ί; τον κόλπον τοΰ 
θύματος, τό όποΐίν άνοιγο» τά ομματα κατέβαλε πά
σαν προτπάδείϊν νά σρίγξη τε^,ευταίαν φοράν τήν'Αγνήν,

«υ τ ή  ητο) Κ7ΐ τή ς  ε? ι ι ι .

 ̂* Τ γία ιν ι!  ̂Σύ τήν όποιαν τόσο/ ή , άπησα ! 
άποδ-ηΓκω, αλλ ίϊμαι αδώος, έσο ευλογημένη καθώς
ΧΛΙ Ο Itf llTYjp UOD, T l t p l  t o j  o k o i o j  ,

Asv ηϊυνηθη να τελειωτΐ] σ;ίί«τμωδ:κή κίνη-ις έκλό- 
νητε τά μελη του, χαί ή ψυ/ή του έπέταξε πρός τόν 
ούρανον. Ή  ‘Αγνή δέν έγνώριζεν άκόμη ολην της τήν 
δυστυχίαν.^ Ά λλη  έξ άλλη; ίψ  ότι πρό ολίγου είχεν 
άκούσίί καί μή δυ.αμένη να ιννοήιη τούς λόγους τοΰ 
μνηστήρός τη ;, ήτδάνθη έκλειπούσας τάς δυνάμεις τη ;, 
καί η^αγιιάιθησαν νά τήν μεταρέρωοιν ε ί; τό όχημά 
τη;, όπου κατ ευτυχία» λιιποδυμία έδεσι τέρμα π ;ό ; 
στιγμήν ι ί ;  τ ά ; άίημονία; αΓτινε; κατε»π»ραττον 
τήν ψυχήν τη ;.

’Α$>ου δ Μαρχήσιο; απέκτησε τήν τρομερά» πεποί- 
θησιν ότι εϊχε πράξιι άνωφελέ; έγκλημα, έκυριευθη 
άπό τόν σκληρότιρον έλεγχο» τοΰ συνειδότο;. ‘ ϋμο- 
λόγησεν ότι αύτό; είχε φαρμακεΰσει τόν ίδιον υιον του, 
καί τούτο ζτον ή κατηγορία ύπό τό βάρος τής όποιας 
παρεσταθί) ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τών συνέδρων, κα* 
θώ ; ιίδον οί άναγνώσταί μα; ε ί; τήν έναρξιν τής 
παρούιης ίιτορίας. Δέν έζητησι νά καλύψη τήν πρα- 
χθεϊσαν πραξιν, διότι εΰνοϊχήν έθεώρειτήν ώραν χαδη' 
^θελε τόν ιπ>σκερδή ό δάνατος, κοί ε’ς αύτό αχομη τό 
■πήγμα τής χαταδίχης. Μ’ όλα τά έλαρρυντικά περι 
στατικά όσα έπαρουσιάζίντο είς τήν προχεΐ|/ένην δί
κην, οί δικασταί, κληδίντι; νά διχάσωσι χαϊ ολην τήν 
αυστηρότητα τοΰ άρτ:ως δημοσιιυδέντος ποινικοί 
χώοηχο;, καί φοβούμενοι τά ; καχά; συνιπειας οσα; 
ήδύνατο νά έπιφέρη είς τό» προληπτικό» νοΰν νιχη 
μένου λαοΰ ή έλαχίστη Ινδειξι; δισταγμού ώ ; πρό; 
τήν καταδίκην ένό; ιύγενοΰ;, οστι; έπί πασι τούτο ι 
ήτο πραγματικώς ένοχο; έχ3υσίου φόνου, οί διχα^ται, 
λέγω, χατεδίχαταν, παμψηφιί τό» Μίρχήιΐον τοΰ Μον 
τεφιόρ ι ί ;  δεσμά.

Μοΰ διηγήδησαν άκολούθω; οτι δ άτυχή; ούτο; 
πατήρ δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξη είς τήν τρομιράν θεσιν 
του, καί έ’χασεν ΐντ ιλώ ς τό λογικόν. Ήναγκάσθησαν 
νά τόν μβταφέρωσιν ιίς  εν φρενοκομείο» οπου μ«τ 
όλίγον κατεβλήδη όλοτιλώς, χωρί; νά παύτη νά ζητίι 
μ ιτά  κραυγών μεγάλων νά τοΰ άποδώιωσι τόν άχριβον 
του Έρρΐχον, τόν μόνον κληρονόμον τού όνοματο; του.

Π ΕΡ ΙΠ Λ Ο Υ Σ  Τ Η Σ  Γ Η Σ .

1. ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ Μ ΑΓΓΕΛΑΝ 
1 5 2 9 — 1522.

Μέρη τών Παταγότων. —  Μαγγε.Ι.Ιαπχος 
πορθμο ί .  —  M a p i d r r a i  r i jaoi .  —  

Φι.Ιιππίαι νήσοι.

Ό  Χρηιτόφορος Κολόμβο; είναι δ πρώτο; ος·ι; επε 
νόηιεν τό» πιρίπλουν τ ί ;  Γής' έπι σχοπώ δέ νά πραγ- 
ματοποι/ί®η τήν ιδέαν του ταύτην, έπεχιίρησε  ̂ τήν 
πρώτην αύτοΰ έχςρατείαν' άλλ ή αν^καλυψι; νεα; η ιε ι- 
ρου τον έμπόδισ» καδ’ όδόν, καί ή δοξα τή; άπο 
ictpατώσ((ο( τή; Ιπιχιιρήσίω; ταυτης ανήκει ε ι; τον 
Φερδινάνδον Μαγγελάν.

‘Ο Φίρδινάνδος Μαγγιλά», Πορτογάλλο; τήν κα
ταγωγήν, ήτο άπό επίσημον οικογένειαν* έγεννήθη δε 
περί τά τέλη τοϋ 15ου οίώνος. Καθ ολην τουτήν νεο

τητα υπηρέτ/υε» « ί ;  τό ναυτικόν, ιδίως δέ ε’ ;  τά ; θα* 
λάσσα; τή; Ινδ ία ;, ένθα υπήρξε σχιδόν πέντε ετη α 
ρωματικό; ύπό τά ; διαταγά; τοΰ Π·>ρτογ«λλου ναυ
άρχου Άλβουχέρκ. ‘Ο Μ αγγιλάν i t ;  τήν επιστροφήν 
του έζήιησε ά*ταμοιβήν δ.ά τά; έκδοολεύσει; του- άλλ 
άποτυχών παρητησε τήν πατρίδα του καί έν,ηιη** 
δημοσίαν θέσιν ε ί; ξένη» γή ν Σ.ι»ίδευ9μινο; παρά τοΰ 
‘Ρουΰ Φαλέρου, σοφού άστρονόμου, φθάνει είς τήν 1* 
οπανίαν καί θαυμάζεται έχθέτων έμπροσδεν τοΰ βασι
λεύοντος τότι μονάρχου Καρόλου πέμτου, τό σχέοιο» 
ιών άνακαλύψεώ» του είς τάς άπομεμαχρυσμένας θα- 
λάσσας.

Άπεφαοίτθη δέ νά δοθή ιίς τόν Μαγγελλάν χ«ί τού; 
σιτνεταίρους του ό τίτλος τοΰ τοποτηρητοΰ τοΰ βασιλεως, 
καί ιό δωδέκατον τών χερδών, άιινα ηθελον αποκτηθεί 
έκ τών άναχαλυφβεντω» γαιώ».

‘Ο μικρός στόλος τοΰ Μχγγιλάνου συνεχειτο I t 
πέντε καραβελών (1) τήν Τριάδα, ψ ι ;  ι ίχ «  διευθυντή» 
τόν Γομέζ, έμπειρον κυβερνήτην ΙΙορτογάλλον, τή» 
Βιτώριαν, 3:ευ0υνομένην παρα τοΰ Αορένζου Με»οοζα.- 
ιόν a) tor ’Α ντώνιον  παρά τοΰ Ίωάννου δείίαρταγενα· 
τόν άγιον  ’ Ια^ον παρά τοΰ Ιωάννου Σί^ρα»οΰ, και την 
Σύ.Ι.ΙηιΙπν ύπό τά; διαταγό; τοΰ Γασπαρ Κιξίόα. Γαΰ· 
τα χά πλοία έπλτ,ριΰντο έκ 2 ‘2G ανδρών, μεταξύ του* 
των ύπήρχον 30 ΙΙορτογάλλοι, είς την πείραν τών ό
ποιων ό ναύαρχος έδεοεν ολην του τήν έλπίδα τής έ* 
πιτυ’/ίας. Αί ζωοτροφίαι των ήρκουν διά δύο ετη.

Έ ξ  άρχή; συνέλαβον τάς χαλλητέρας έλπίδα; τ :υ - 
ιτου του χλοός, οί [σπανοί έπεβιβάιδτ,σαν μετά με
γίστη; προδυμία; διά τά προσδοκωμενα πλούτη χά 
όποια εμελλον ν’ άποκτή-ωσι. ‘Η μέλλουσα τύχη των 
δί αύτού; ήχο μυστήριον, ό ναύαρχο; του; ειχεν αναγ- 
γ ιίλει δί ένδαρρυντικών λε'ξεων ότι έπήγαινον μόνον 
πρός άνζκάλυψιν αγνώστων γαιών.

Τήν Ιη» Αύγούστου 1519 , xata τήν έκδεοι» τοδ 
Πίγαφέτα, Ίταλοΰ περιηγηχοΰ, όστι; άπεχέλει μέρο; 
τής έχστραχιία;, τ ά ’Ισπανικά πλοΐα άίησα» χήν Σε- 
βίλλην, και τή» 27 τοΰ επομένου μηνό; άνεχώρησαν 
έκ τοΰ Ά γιου Αουκα διά τάς Καναρίας. Πρ;ν έτι δια- 

1 βώσι τάς νήσους ταύτας, ώς καί τάς τοΰ Πρασίνου 
Ακρωτηρίου, έμποδίσθησαν άρχετόν καιρόν ενικά τή; 

Ιέπιχρατούσης γαλήνης, έχοντες ύπ’ οψιν τάς παραλία; 
τή; Γουϊ»ε2;  καΐ τοΰ Συ'ρ^α Αεόνι, ένθα παρετήρη- 

Ισαν πτηνά καί ίχθΰα; ολω; άγνώ3του; δί αύτού;. Έ -  
Ιξηκολούδηια» έπί τέλου; τήν πορείαν των, διαβάντι; 
τήν ίσημερινήν γραμμήν τήν 60ην ημέραν άπό τής α- 

Ιναχωρήιεώ; χων.
Πιρί τά ; άρχά; τοΰ Δεκεμβρίου, ό ναύαρχο; I- 

φθασεν ιίς τοΰτο τό μέρο; Χ®ΰ Βρεζίλ, ονομαζόμινον 
τήν αήμερον κόλπο; τή; Ά '/ '« ; Λουκ α ;, ένταΰδα έ
μεινε μέχρι τής 27" κατά τό διάστημά τοΰτο ελαβε 
συχνάς ογέοεις μετά τών ιντοπίων. Μετ ολίγα; ημέ
ρα; ήγχυροβόλησιν ε ί; τα; έκβολας χοΰ ποταμού Ρίο

( \ )  Είδος π.Ίοίου ΠορτογαΛ.Ιιχυϋ όνοραζόμεϊον 
ΚαραβέΛΛα.



Ίανείρου. Οί κάτοικοι τής χώρας ταύτης ξσαν έλαιό 
χρ oof οιπνες ήλθον σιορ t j S o v  δια νά θεωρήσου» χά πέντε 
Θαλάσσια τέρατα αχινα τοΰς έπλησίαζον. Ότόταν δέ 
έβάλλο -το είς τάξιν αί λε«/.6οι τών καραβέλλων, οί ά 
γριοι έξέβαλον μεγάλα; φωνάς νομίζοντις oti και αΰ 
xat ησαν μιχρά θαλάσσια τέρατα. Μετά τήν άπόβασ·.» 
τών Ισπανών, οί έ-χόπιοι έπλησίασαν έκθαμβοι πα 
ρατηρούντες τάς καραβέλλα; καί τάς λέμβους των 
Τά τρόριμ* είς ταΰτα χά μέρη ^σαν τόσον άφθονα, 
ωστι, δίόο^τις οί Ισπανοί μιχράν τι*α εικονογραφίαν 
έλαμβανον εύ*όλως εξ πτηνά.

Ακολουθοΰ<τες ιχά-τοτε τήν παραλίαν, έίθασαν εΐς 
τας ii6of.it; μεγάλοι* ποιαμου άνααφιβόλως τοΰ Ιίλά 
τα. Ό  άγιος Ιαγος jxayu>t τήν πορείαν xou διά νά 
παρατηρήση έάν ί ι ί  χοΰ ρεύμαχο; χών ύδάχων ή5ύ- 
ναντο νά δισβώσι διά μέιου τή; Ηπείρου· μεχά δε 
χοπίν^ημιρον άπουσίαν δ Σ^ρανός έπανέσχρεψε, 3*ω ; 
ΐΓΛηροφορή^η, όχι εί; άπόφασίν όγδοήχοντα λευγών ί 
ποχαμάς δ;ευθύνεχο πρός Βορρά». ‘Ο στολίσκο; πα- 
ρηχολού3ε; τήν όϊοιπορ.αν του, φθάσας Απρίλιον 1520, 
ιίς  ίο ν όρμον τοΰ ‘Αγίου Ιουλίου, 1<θα το πρώτον τού. 
παρετήρησιν άγριός χις, γςγανtiatsu ά-αστήματο;, δ 
αχις έςέβαλλε τρ»χ-:ίας ιωνάς χαί υποχώφου:, α ίιινε: 
ώμοίαζον μυκηθμόν τούτου. Επροχώρει ούιο; -/ορευω- 
χα: ψάλλων ^θάσα δε παρά τήν ό/θην ερίιψ* χο-ιορτόν 
έπί τής κεφαλής του. Νχυται χινέ; διατεταγμένοι παρα 
ιοΰ ναυάρχου, έξήλθον είς τήν ξηρά ν, μιμούμενοι χά; 
πράξιι; τοο. ‘Ο άγριο; ένθα^ρυνθείς τυΰ; έπλησίασεν 
ανευ δισταγμού. Τοσοΰτον ύψος ιϊ/ε χό άνασχημα 
του, ώστε χά υψηλότερα ά-ασχήμαχα δέ» έφθα-ον υ 
ποκάτω τή; όσίύος to j' τά μέλη του ησαν y ονδροειδή, 
ή χομη χου /ευχή, τό σώμα του ήτον βεβαμμένον 
κίτρινο-, έρ’ έίάσχης παρε:ας είχεν έζωγραφΐ)μένον 
χέρας έλάφου, κύκλοι ήταν έγκεχαραγμένοι υποχάχω 
τών όφθαλμών του. Αντί φορέματος έφόρει δέομα 
ζώου, *άμηλον όμοιαζον, μέ ώτία ήμιό»ου /.a ούοαν 
ίππου. Ητο; ωπλισμεν-.ς μέ τόξον, χοΰ όποιου ή χορδή 
■ητο άπό έ'νχερον ζώου, χά δε βέλη -:/,ηγον εί; όξεΐ; 
λίθου:. Πλησιάσσς προς χόν Μαγγελάν έδειξε δια 
τοΰ δάχτυλου τόν ουρα-ον, Stit νά έρωχήση τούτους 
τούς ξέ-ou; ά» έξ αϋχοΰ καχέβησαν. ‘Ο ναύαρχος τόν 
έδέχθη μετ’ έπιειχεία;· άλλ’ ό άγριο; έμβλεψας εί, 
τινα καθρέπτη», τόν όποιον χώ παρουσίασαν, χοσουτον 
έξεπλάγη είς τό άπεικονισμά του, ώστε τόν έρριψ·. 
μέ ορμήν, ρίψας δύο ναύχας, οιτινε; Ισχεχο» όπι 
σθέν του

Ένθαρ^υνθένχες δέ άπό ταύχηί τήν υποδοχήν καί οί 
λοιποί έντόπίοι, ζλθον μετ’ αΰτοΰ εΐ; τό πλοΐον χοΰ 
Μαγγελάνου. Ό  είς έξ αΰχω/ κατέφαγ.ν ολόκληρο* 
χάνιστρον πλήρες διπύρου άρτου (παξιμαδιού), καί 
επιε μεγάλην φιάλην πλήρη υδατος χαί αλεύρου. Οϋ 
ΤΟΙ οί άνθρωποι, ησαν πολλά μεγαλλήχεροι τών Εύ 
ρωπαιων, τό σώμα των ήχον έζωγραφημένον άπό 
διαφόρους εικόνα;' ωσαύτως έφερον τόξα κα! βέλη χαι 
φορέματα έκ δέρματος ζώων. Αί έμβάδαι τω- ^ α ν  
άπό δέρματα τριχωτά, όπ*ρ έδείκνυε τούς πόδας 
των τοσοΰτον μεγάλου;, ώστε δ Μαγγελάν τοϋ; 
ώνόμασε/ Π αταγ ι ' ια ς ,  έξ Ί ίπανκή ς λέξεως Pata

gon, δστις εχει μεγάλου; πόδας. Οϋτοι οί Παταγο'- 
-ες ποτέ δέ ειχον μόνιμο» κατοικίαν,άλλά περιιπλα<*ντο 
<αί χατισκεύαζον καλύβας. ‘Η κυρία των τροφή ητο» 
όψίρια ξηρά, καί ε< ει:ο ; γλυκείας ρίζης.

Ό  Μαγγελάν απεφασισε νά διαμείν») είς ταΰτα τά 
•UcCi] μέχρι τοΰ έαροί, διότι ό χειμών τοΰ μεσημ- 
cptvoQ Ημισφαιρίου άνταποχρίνεται μέ τό θέρος" του ΐ- 
σιχοΟ μας. Ακολούθως ή'.ατχωσε τά σιτηρέσια, διά τό 
όποισ* δυσηρ?σιή9η τό πλήοωμα.

Οί χυβερνήται τών τριών πλοίων, οίτινες ήλθον εϊς 
λόγους μετά τοΰ ναυάρχου,έπεβουλευθησαν τήν ζ ω ή ν  ίου 
Ο Μαγγε/.ά» όμως έπέμεΐνεν είς τή- άπόφασίν του, ή 

ίρις ίπροξένΓ,σε μεγάλην άγανάκτη^ιν, ή ιι; δέν κ ι-  
χεπραυ-θη είμη δια τής άπίοήχου αΰσιηρόχητος τοΰ 
ναυάρχου, χαταδιχάσα; εί; θάνατον τάν πλοίαρ/ο* Λο- 
ρένζα Μενδόζαν· ό πλοίαρχος Ιωάννης δε Καρχαγένα 
ιταρηχήθη μέ τινας άλλου; εϊς τά μέρη χής Π ιτα- 
γονιας. ‘Ο στόλο; άνε^ώρησεν έκ τοΰ στάθμου τού
του τοποθετηθε ς ε ι; τινα τόπον, δνομαζόμενον ή Ι
σπανία, Ι«θι ένέιτηξαν σταυρόν.

ΙΙ-:»τε μήνες όλόχληροι παρήλθο* είς τόν κόλπον 
τοΰ ‘ Αγίου Ιουλίου. 11 ρ ν ετι άναχωρήσωσιν, ό Μαγ- 
γελάν εφάνη άγνώμω- πράς τούς είρην χοΰς εγ
χωρίου;. Ms δολον ήίΐϊλησε νά φέρνι δύο μεθ’ έ ιυ - 
χοΰ ιίς τήν Ιιπον.αν ώ ; ά-τικείμενχ περιεργειαςί Ιΐρος 
επιχευςιν οε χούχου, έ-επΛηοε χάς χεΐρας των άπό 
μαχαίρας, τεμαχι* υέΛου κοί τινο άλΛα' τοΐς πα
ρουσίαζε οιόηρούς κρίκου; χαί στιΛπνάς ά/ύτου; ε- 
αομενως τοΰ; =.χαμνε νεΰμα νά τάς βάλω^ιν εί; τ ίύς 
ιχοδα; των. Οί άνριοι τα; έλαβον προ; σχολιομόν, έ* 
τ e ρ π ον το μέ τό» ή/ον χώ- άΛυ:εων, χ ϊί χά; απερα- 
,au κνημα; χων άλλ ευθύς έ-νοησαν όχι £·
προδοίησαν χα· ήχμαλωχίσθησα*· 5θε- παρε/.αλουν χά» 
ναύαρχον νά τούς ελευθερώση, άλλ’ «ίς ματη.· τότε 
ίά άντη/ει ό άήρ άπό ανοποφόριυ; μυχηθμου·’ ό 
ει; ές αυιώ- κατόρθωσε νά δραπεχενι·/;. Μετ όλίγον 
διάστημα καιροΰ ή δόλια αΰτη πράξις,ενοχοποιούσα x a - 
τά ιί  τον Μαν·γ«λάν, ηρεδτ;σe πλήθος εγχωρίων οίτινες 
προσεβχλλον Ισιτα-ους τίνος, ευρισκόμενους εΐς τήν ξη
ρά-, φονευσαντες ενα εξ αύτών. Ό  Μαγγελαν τότεάπε- 
βιοαοεν 20 ν α υ υ ; δια »ά έκδ;χηίή χον φυνεα· άλλ’ 
ουτοι μετα οκταήμερον άπουιίαν επα-ήλθον, χωρίς ν' 
άπαντήιωσι χάνενα τών άγριων διότι οΰτοι ειχον χρυ- 
φθει εί; το έ-δότατσ.
ν 1 Ο» Αύγουστου 1520, ό στολίσκος έξεκίνηοε ρέ 

ούριο- άνεμον έξαχολουθών χήν τ:ορε αν του πρό; Μ. 
άλλ αίφνηδιω; έπιπεσα; σφοδρό; ά-αιολικό; άνεμος, 
ε^ριψεν ε"ςω τά υπ ι τοϋ liuavvo j δε Σερ’ρα.ου διευθυ· 
-ομενον πλοΐον, μη δυνηθίνχε; νά διισώ ιωσι- ιίμή τό 
πλήρωμα χαί τό φορτίον. Μίχά τών τεσσάρων δέ πλοί
ων, τά onota τώ έμειναν, είσήλθον εί; τινα ποταμόν 
τριαχοντα λευγών περιφερεία; έκ τοΰ χόλπου τοΰ ‘Α
γίου Ιουλίου, ένθα ειχρομηθευθησαν άφθόνως χουσό- 
ςυλα, νερόν, καί όψάρισ. Ενταύθα έμεινι μέχρι ιή ; 
18 Οκτωμβριου. (Ιρίν έπσναλάβη τήν ποριίαν του, 
διευθυνόμε»ος πάντοτε πρό; Μ. ci Ισπανοί άνεχάλυ'· 
ψαν αχρωτηριον τά όποιον ονομυαν ’Λ χρω ιήρκν τώ ν  
ένδεκα χ ιλ ιά δ ω ν  παρθένων, πρός άνάμνησιν τής ή-

μέρος χ«δ’ V  τ4 άνιχάλυψ*ν. Πλησίον τοΰ ακρωτη
ρίου, ή Β ιτώ ρ ια  άνιγνώρισε πορθμόν Ιχοντα τό ίδιον 
βνομα τοϋ πλοίου. Ό  Μαγγιλάν Ιπεμψι τά τρία πλοία 
πρός άναχάΐυψιν, δποσχόμενος νά τοΰς ά-αμεί-η έπί 
τινας ημέρας. ‘ Ενόκρ τά τρ'α πλοία καχεγί-ο-χο ι ί ;  
ταύτην τήν αποστολήν, b  έκ τούτων τό παρά τοΰ Μι 
σκίτου διευθυνόμινον παρισύρθη άπό τήν παλ’ρροιαν 
τό πλήρωμα έπανέστρεψε ά-αλίβον την πορείαν τή: 
Ευρώπης. ΛΕ< έκ τών δύο άνεχάλυψε ευρύχωρο- χολ- 
πον έχοντα σποράδην σκοπέλους χα! Ειφάλους.  ̂ ίο  τρί
τον έξηχολούθησε τήν πορείαν του σχίδον τρ ίΐ; ημε 
ρα; άδιαχόπω;. Έχ του βάθου; τής θχλάσσης, έχ τοΰ 
ΰψσυς τών βουνών, χαί έχ τ ις  παριχηιησεω; χώ- πα 
λιρ^οιών, δ πλοίαρχος έσυμπέρανί- οτι ό βραχίων ού 
τος τή; θαλάσσης πιθανώ; ?(ιο πορθμο; τι;,τοΰ οποίου 
τά δ^ατχ έ< τοΰ Ατλαντικού Ω/.εα»ο3 συ-εχρι-ω 
νουν μετά τώ·* τοΰ Ίνδιχοΰ Ωκεα-οΰ.

Μ’ όλην τήν χαράν τήν όποιαν τώ έπροξενησεν η 
χαροποιά αυτη άνακάλυψις, ό Μαγγε'.άν περιεμει-εν 
ιίσέχι όλιγα; ημέρας μίτά τήν μεταξύ τω- ποοσδιο 
ρισθεισον προθεσμίαν* τό πλοΐο* τοΰ Μισχίτου επομέ
νως λαβίν χάς γνώμας χώ- ά/λων διευθυ-τών, δ.έβη 
τάν πορθμό» ή τό·- βρσχιονα τής θαλάσση;, οστι; φίρει 
μέχρι τη; σήμερο» τό ό-ομα του. 4Η ασοϊο; τοΰ 
πορθμού κ ΰ ια ι 50° 50 '. Ν. 11 ή περιφέρεια του ε ί 
ναι περίπου 110 λευγών εί; πολλά μέρη εΐ-αι άρ- 
κιτά ευρύχωρος, ινώ είς άλλα ί/ει μονοί 1 1|2 
λεύγας άπόστημα ίκ τή; μια; άχτής εί; τήν άλλην. 
Έ πί τών δύί άχτών ή γή ύψσΰτο άχα-ονίστω;, τσ όρη 
^σαν εστεμμένα άπά χιόνα 50 λευγών περιφερεία:. 
Έν τουτοις είς τινα μέρη ή κατωφέρεια τοΰ όρους 
ίχαμηλοΰτο πλησίον τής θαλάσσης, καί ή γή κατάφυ
το”; ούχ» άαό δένδρα xai χλόην παρουσίιζε θέαν τερ 
πνήν καί γραοκήν. Έ ξ εβδομάδας μετά την είσοδό- 
των είς τάν πορθμόν, xr,ν 28 Νοεμβρίου 1520 , ευρέ 
θησαν είς ά»οικχόν πέλαγος. ‘ Η πιραλ'.α άποπιρα- 
τούτο δί ένίς άκρωχηρίου, χσίήήτειρο ; εχιιτο πρός \
‘ Η θέα τοΰ Μ·:γάλου Ώχεα-οΰ έχαιρετήθη άπό τοΰ; 
‘Ισπανού; μέ φω-σ; έ·θουσιασμοΰ, κα: ένέπλησεν άπό 
ευχαρίστησή τήν ψυχή» τοϋ Μαγγιλάνου,μεμιγμενην μέ 
τινα διχσίαν υπερηφάνεια-* ή άτάραχος χ«ί σιμνοπρε· 
πή; δψις τήν όποια* eιχ_ε τοτε ό νεο; Ωχεα-ο; πάρε 
χίνησε τοΰ; Εύρωπαιου; να τον ό-ομασου- Ε ιρ η ν ι κ ό ν  
Ω κ ε α ν ό ν .  Έπλεον έπί χή; μεγαλοπρεπούς ταύτη; θα
λάσσης δδεύονχε; 70  λεύγας χαθ’ ήμέρσν. Μ’ ολην τήν 
ταμεία» αύτήν χι«ησιν αί ημέραι παρηοχοντο, xaj αί 
ζωοτροφίαι έΕέλιπον, ή τϊλαιπωρεία τώ- ναυτών ητο  ̂
υπερβολική, χαί αύτοΰχου άθλιου δδαχος τήν δόσι* ήλάχ- 
ιωσαν· ό χαθείς έλάμβανε μονον δυο διπύρους άρτους· 
μετ' όλίγον καί αΰχά τά παλαιά δέρματα έμαλάχυνο* 
μέ θερμόν υίωρ. ‘Η στομαχάχη ήνώθη μέ τόν λιμόν 
δώδεκα άνδρε; ό εις μετά χόν άλλο» ΐπέπεσο- κατά 
τοΰ δυστυχούς Παταγόνο-, οστις αίφνιδίως μετέβη ει; 
ΐή* γιννήσασαν οΰτάν γην.

Τέλος πάντων άφοΰ διέτρεξαν άρχετάς μυριάδας 
λιυγών, καί μή ΐδόντις ίκτός τινών μικρών νήσων ξη
ρών χαΐ άθ-ίων. δ Μ αγγελίν διιπέρασε τήν γραμμήν 
τήν 6 Μαρτίου 1521 άνακαλυψας τριΐς νήσους Ίο υ .

βάγαν, Ά ιά κ α ν  xai Σ ε ϊτ ά τ ψ ,  άναμφιβόλως τάς νή- 
σουςΣαϋπάνην Τίνιάνην κα! Ά γο ι ϊγάνην. Ό  ναύαρχος 
ήθελησε ν’ άναβή έπί αή; μεγαλητέρα; διά νά Ααβί) ολ- 
γην άναψυ/ή*' άλλ’ οί εγχώριοι έφάνησαν τοοοΰτον 
ό/ληροί xai έπιτήίειοι κλεπται, ωττε καθιις ε^ρεπε ν 
άπομαχρυνθή άπ έχεΐ. Ουτοι παρηχολούθουν τά πλοία 
μέ χά μο-όξυλά χων, χαί έπροσπάθουν ν άρπάσουν πά?* 
ότι ήόυνανχε' ό Μαγγελά- ήναγχασθη ν ' άποβή μετ’ 
όγδοήκο*ια ναυτών διά νά περιοχείλη χά: ζημίας α τ ί ' 
νας τώ έιχροξένουν, έφό-ευσε μέγαν αριθμόν εγχωρίων, 
ένέπρησι τάς καλύβας των καί έστιγμάχισε τας γαίας 
ταύτσς διά τοΰ όνόματο; νήαοι τών x.ls.truv, εΐ-αι 
τό νδ- έ νωσμένον σύμπλεγμα χώ» Μ αριάννων νήσων.

Οί αυτόχθονε; ητα» έλαιόχροοι, περιεφέρβντο ό>ό- 
νυυ,-οι' τινές μεταςΰ τούτων εφ-ερτν χά'υμμα έκ φύλ
λων φοί-ιχος' αί χόμαι των μελαναί χαί άρχεχά μα- 
χραί1 ε^ριον τό σώμα τω- άπό χαρυέ/αιον χοΰ χοχο- 
φο'ηχος έβαπτον τοΰ: όόοντας των μελανού; η ερυθρούς. 
Αί γυναϊχ<; ε’φερον φόρεμα καιεσχευασμένον έχ τοΰ 
εσωτερικού φλοιού χοΰ φοί*ιχος* ειχον χομα; μελανά; 
καί πυχνάς, αιτι.ες έφθανον μέχρι τών χνηυών των. 
Ε-ησχολοΰντο έντός τώ- καλυβον τω- κατασχευά^ου- 
οαι λ επ τ όν  νήμα χαί ψιάθα; έκ τών ίνών χοΰ φοίνικο;, 
αί κλί-αι των έσύγκ^ιντο εχ χών αύτώ- ψιαίίων,θεμέ-αι 
ή μία έπί τή; άλλη;· τα όπλα τοΰ λαοΰ τουτου συνί- 
σταντο άπό ρόπαλα, λήγοντα ει; οσχοΰν η τροφή του 
ήχον πτηνά, δψάρια. μαχρά σΰ<α τών βα-α α ίω - καί 
κάρυα τοϋ κοκοφοίνικο;" τά ισχία χών μονοξύλων των 
ηοαν καχαιχιυασμένα άπο πλαχέσ φύλλα τοΰ φοινικο; 
συρραμέ»α, χαί τα πλοΐά των έναυπηνουντο χαχά τόν 
αύτόν τρόπον χατά τά αχρα, αιι»α επλεον μετ έςαισίου 
ταχύτητος.

‘Ο Μ αγγιλάν άνιχωρησε τήν 10 Μαρτίου έκ τών 
Μαριάνων νήσων, καί τή έπαύριο* άνεχάλυψε- άχατοί- 
χητόν τινα νήσον, έπί τή ; όποιας εδρεν άφθονους καρ
πούς και υ5ωρ έξαίρετον* ένόηρ διεμενον έπί τής νή- 
του ταύχης, έπεσχέφθησαν τοΰς ‘ Ισπανούς οί χάτοιχοι 
τοΰ πλησίον τόπου, φέροντες πρός αύτοΰ; ίχθυας καί 
ποιόν τ ι έκ τού καρύου τοΊ φοivtxo;- προσχλί;θέντες νά 
υπάγωσιν είς τά πλοΐον τοΰ Ναυάρχου, τοσοΰτον έτα- 
ραχθησαν είς τόν χρόιον τοΰ τηλεβόλου, τό όποιον 
έρριψαν πρός τιμήν των, ώστε μετά μεγάλης δυοκολίας 
ήδυνήθησαν νά τού; καθησυχάσουν.

Σχεδόν δέκα ήμέρας οί ‘ Ιοπανο'ι άνεπαύθησαν έκ 
τών μακρών μό'χθων των, ά-ανεόσαντε; τήν προμή
θειαν τών χαυσοξύ'ων καί τοΰ Ι35ατο;· επομέ»ω; έπα- 
-,έλαβρν τήν πορείαν των, διευθυνομενοι προς Δ. χατά 
τό Μ. Λ. μέρος.

Τήν πέμπτην εβδομάδα τής τεσσαρακοστής όνομα* 
ζομένην τοΰ Λαζάρο· , άνεκάλυψαν σύμπλεγμά τι νή- 
οων, τό ΰποΐον ώνόμασαν Α ρχιπέλαγος ζοΰ Ά γ ιο υ  
Λαζάρου, αί νΰν ΦΓλιππίαι ν/,σοι* πριν έτι έπισχε- 
φθώσι μίαν τών νήσων τούτων όνομαζομένην Βουθκιάν, 
παρεχήρησαν πολλάς άλλας τάς όποιας ώνόμασαν 
Zt'ivor, Μεσσάνην xai Καλαγγάνην· ή Μεσσάνη 
ειχιν άφθονίαν ορνίθων, κυ*ών, γατών, χοίρων,αϊγών, 
πορτοχαλλεών χαί αρωμάτων.



‘Ο αρχηγέ; t ic  Μεσσάνης μετέπιιτ* ίθΰ; συνό 
δύσε μί’χρι τής Ζιμποΰ, Ινθ* έλιμενίσθηιαν τήν 7. 
Απριλίου’ οί κάτοικοι αύτή; ειχον γ»ώσιν νομισμάχων 
χαί μέτρων χά οίκήματά χων ήτϊν  ξύλινα, /.αί 
άρχετά υψωμένα ά*ω χοΰ έδάφους έχονχα βαθμίδας.

Ό  Μ αγγέλαν μ&τ̂ φΕρ<ν ε ί; χήν χριστιανικήν 
θοησχείαν χόν βασιλέα χαί τοΰ; πρωτίστους χώ» υπη
κόων του. ‘ Η ημέρα τή; χελεχή; του βαπχίσματος 
εωρτά:θη μεγαλοπριπώ;, οί νιοφώτιστοι ήκουσαν χήν 
θείαν λειτουργίαν, χαί έγιύθησαν ι ί ;  χό πλοΐον του 
ναυάρχου’ μετ οΰ πολΰ χαί οί επίλοιποι κάτοικοι χή; 
νήσου ταύτης ήίολίύ9«\σαν χό παράδειγμα τώνπρώτων, 
cxto; τών κατοίκων χωρίου χινό; χό δποΐον οί ‘Ισπανοί 
Ινέπρισαν έμπήξαντι; i t ;  τά έρείπια τούτου σταυρόν* 
τά είδωλα ay ’ ολα χά μέρη ή^αι/ίσθησαν, άντικατα 
σταίέντα διά χοΰ σημείου τοϋ χρισχιανίσμοΰ. Εΐ; τά; 
μιτά χοΰ λαοΰ χούχου σχέσει; χων οί ‘Ισπανοί ευρον 
πηγή* πλούτου, εΰχόλως άνχήλαττον τόν σίδηρον μέ 
χόν χρυσόν, και άπιλάμβανον πανχό; ιΐδου; ζωοτρο. 
φιών χά; όποια; ηγόοαζον μέ τά πλέον ευτελή πράγματα.

Έχ τή; Ζίμποΰ δ νιύαρχο; ύπήγεν καθ’ η» εποχήν 
έτελοΰνχο αί παραδοξότεραι χιλιχα!, ι ί ;  χήν Ματτάν 
χή; δπο'.α; οί κάτοικοι έθυσίιζον χοίρου; it ;  χά» ήλιον' 
ή νήσο; αυτη έκυβερνατο έκ δύο βασιλέων έκ τών 
οποίων δ ei; απεποιεΐχο νά δίδτ, φόρο* εί; ξένου; χοΰ; 
όχοιους ποτέ δέν εΐχεν ίδιΐ. Μό?α ταΰια θέλω» νά 
εχ? ειρή-ην μ ιτ αΰτώ», χοΰςέπεμπι δώρα πανχά; »?- 
δου; ζωοχροφιώ». Ό  Μαγγιλάν ήδέλησι νά τόν χαΘυ 
ποτάξ»] καί άπεβιβάσδη έπί κεφαλής 6 0  οπλιτών, οί- 
τ.νις εφερο» έπανωφόρία χαί αλυσωτού; θώρακας, 
έχων ώ ; βοr-,θού; τόν βασιλέα τή; Ζεμποΰ κ ϊί πολλοΰ; 
χών υπηκόων του ο ίΥνι; τόν ήχολούβουν μέ τά πλοιά
ριά χων. Εχων πεποίθησιν ι ί ;  τήν ά'δρίαν του καί εί; 
τήν ΰπιροχήν ιώ ν  όπλων -.ου έπροχώρησιν εί; χά έν 
δόταχα χή; ττόλβω;.

Ά λλ ' αίρ»ι?:Ό; π^οηβλήθη διά μια; έχ τριών μερών 
ύπά τώ» εγχω .ίων οιτινίς ήιαν οπλισμέ.οι μέ τόξα,βέλη 
χϊι ακόντια. ‘ ΪI μάχη μέχρι τινά; ή ον άμφιρόιπή;, 
άλλ’ δ ναύιρχο; ανυπόμονο;, έπροχώρησεν άρχεχά I 
πληγωθεί; et; χόν μηρόν δΐ ένός βέλου;. Τά έπανω.

φόριάν χου χστεξεσχϊσθη έκ τών λίθων· μή δυνη9»ίς δέ 
»ά μεταχιιριαθή τό ξίφο; του ώ* πληγωμένο; /α'ά 
χόν δεξιόν βραχίονα, έφονιύθη διαπερασθεί; μ έ λόγχην, 
χήν 28 ’Απριλίου 1521. δχτώ ‘ Ισπανό1 χαί πέντε 
ίγχωριοι ώσαυτω; έφονεύθησα». Ματαίως έ,ήχουν οί 
Ισπανοί vj λ ά δω σι τά λείψανα χοΰ ένδοξου των δ tot— 

χητοϋ, οί νηηώιαι δέν χοΰ; άφίναν· δ βασιλεύς τή; 
Ζεμποΰ άπέό ί̂ίρε χήν χρις-ιανιχήν θρησχείαν συμμά
χησα; μέ τόν τή ; Μ ιχτάν,όπω; έξολοθριύσουν »οΰ; 
ξένους. Οσοι τούτων ή/μαλωτίσδησαν τοΰ; εφερον ι ί ;  
χινα έορχήν, έ» τώ μετϊξύχή ; δποία; όλ*ι κατεσφά. 
γησαν, έχτό; χοΰ Σερόανοΰ «ό* δκοΐον έφύλαχχον διά 
ν άπο>ουσουν μέγα τι λύιρον- οσοι τών ‘Ισπανών 
εμενον ι{; τά πλοία ή9ελον νά τόν εξαγοράσουν άλλά 
Φοβούμενοι νέαν τινά προδοσίαν παρα τοΰ βασιλέω; 
το; Ζ·:μποΰ, ήτοι«ά£ονχο ν’ άναχωρήσου». ‘Οπότα* δ 
Σίρόϊνΰ; είδίν ότι Ισυρον τήν άγκυραν, γονυχλιχή; 
tou ; παρεχάλει δακρυροών νάμή τόν παραιτήσου ι ί ;  
τήν δ;άχρισινχών άγριων άλλ’ cl συμπολΐτϊί του χών 
όποιων δ άριβμό; ήλαχτοιδη έξ εκατό» δέχα πέντε άν · 
δρών έ>ώρευον ε ί; τά ; παραχ,λήιιις τούτου, μή ®ρον- 
τί,οντε; ποσώ: χή» τύ'/ην ητι; άνέμε»ε τόν δυστυχή 

Σίρρανόν, όστι; άναμριβόλω; διεμιλίοδη ώ ; τόν προ 
αΰτοΰ Μαγγιλοί».

Ανχικατέίτησαν νέου; δ.ευθυντά; έκ τών οσων διε. 
σωδησαν, χα δέ πλοΐά χων εύρισκόμινα ι ί ;  «9λίαν χα- 
ταστασίν, παρητησαν τήν Σύλληψι», xat μιτέ^ερον χά 
πολεμορόόια καί τά ; ζωοτρορίο; τοΰ πλοίου τούτου 
ι ί ;  τά έπίλοιπα δύο. Έπιιδή δέ «ί; τών έξοχωτιρων 
ναυτικών τή; έκστρατεία; χοΰ Μαγγιλανου ιίχεν άνβ- 
ζηχήσει πρό; Δ. τά ; νήσου; χών Μολούχβον, χαΐ δ 
ναύαρχο; τ<ΰ; έβεβαίωνιν οτι δέν ήσαν μακράν χών 
Φιλιππίων, άπεράσισαν ν’ ά»αλάβουν ταύτην χήν άνα- 
ζή χηοιν.

Μ ιχέπ  ιχα οί ‘Ισπανοί άνικαλυψαν τήν νήσον δι· 
ΙΙουλοά», άπ’ έχιι δέ εφθασαν ι ί ;  τήν μεγάλην νήσον 
Βόρνεον τή ; όποια; ή έξο'/ωτέρα πόλι; π ιρ ιέχ ίΐ 20 
χιλιάδα; οικιών. Ό  Μ:νάρχη; οσχι; ήχο μωαμεθα
νό; ιι^ε μιγαλοπρετή ά»άκτορα. ''Οτο'ν ηχουσιν Sit  
τώ έστελλοντο έιερόχθονι; άπισχαλμένοι, επ ιμψ ι Suo 
έλεραντα; χικα/υμ^ιένου; έχ χρυσοΰ καί μιχάξη; διά νά 
τοΰ; φέρουν εί; τά ά»άκτορα· μεχά χήν λαμπροχέραν 
δέ υποδοχήν, χοΰ; άπέπεμψε μέ πΛούσια δώρα.

Εζαχολουβοΰντε; χήν πορεία» χων οίΐΊσπϊνοί πάρε* 
χτίρησαν τήν νήσον Κ μπόμπάν, έπί τή; δποία; ευρον 
στροι.θοχαμήλου; καί κροκοδείλου;, χαί τήν νήσον 
Σαραγγανην, έχ χή; δποία; έλαβον δύο όδηγοΰ; οίχινε; 
έμελλον »ά τοΰ; οδηγήσουν εί; χά; Μολουχία; νήσου; 
χήν 6 Σεπτεμβρίου, άνιχάλυψαν έπί τέλου; -έ ν τ ι νή
σου; εΐπών δ όδηγά; δτι ήσαν αί τοσοΰχον έπιζήχτμοι 
νήσοι τών Μολούχων Είχε παρέλθιι δ είχοσχό; πέμ- 
πχο; μήν άπά τή; άναχωρήσεώ; χων. Τν,ν 8 Νοεμ
βρίου πρό χή; δύσεω; χοΰ ήλίου ήγχυροβόληβαν ε ί; 
χάν λιμένα Τιδόρ Ό  βασιλιΰ; τή; νήσου ήτο μωαμι* 
θανό;, ύπεδέχθη χοΰ; ‘ Ισπανοΰ; φιλοιρόνω; άποχολών 
χούτου; άδιλροΰ; χαί τέκνα, καί παρίυθΰ; συ»ήλθε 
συναναστροφή μέ χόν ®ιλικώ:οχον χρόπον.

Έχ χή; Τιδάρ μεχιβησαν ι ί ;  χήν νήσον Γουΐλόλον

καχοικοϋμένην έξ δθωμανών χαί ιίδολολατρών οΐχινι;
λαχριύουν όχι δήποχ» πράγμα χαΐ άν ίδοΰν χήν πρωέι».
Μεταξύ χών ψυχικών προίόνχων τή; νήσου ταύ 'η ;, 
παριχήρουν κάλαμο'» χινα δύο μέχρι τριών ποδών υ 
ψ ιυ ;,  όσχι; περιείχε μεγάλην ποσότητα έ;α:ρετου 
υδατο;.

“Otav οί ‘ Ισπϊνοί άρησαν χόν λιμένα χή; Γουλιο 
λου, άρχιχό» διάσχημα συ<οδίύ'ησον υπό διαφόρων 
χυριαρχών τών πληϋ’ον νήσων. Ί !  T/uac πρό πολ/.οΰ 
μή δυναμέ-η νά θαλασσοπορή, πιρητή9η οπίσω 5πω; 
έπ σχιυασθί, άλλά φαίνεται ήλωθη από χου; Πορχο
γάλλου;. Δίν έμενι πλέον ιίμή ή Βιτώρια, έχουσα
46  ‘ Ισπανοΰ; καί 13 Ίνδοΰ;, όταν έξεχί.ηια» διά ιήν 
• ί ;  Ευρώπην έπάνοδόν χων. ‘Ο Ξιβατχηνίανός Δελκάνο, 
ο α τι; ε ίχ ι διορισΟή διιυ^υνχή; ε ΐ; χά Βορνεο», διεβη 
πολλά π 'η ;ίο ν χή; Άμβουάνη; και Βάνδη; σχήμα- 
χίζων δδόν πρά; χά άχρα τή ; Σουμάχρα; δπω; άπο. 
φ ;γη χά σύστημα τών Πορχογαλλων. Κπι χέλου; ο 
Σεβαστηνια/ό; διά νά πιριπλιυση ευχολω; το άχρωτή· 
ριον χή; Καλή; Έλπίδο; έπανέβη μέχρι χή; 42° Μ. 
πλάτου:, έ/θα ή<αγκάσθη νά περιμείνη αρμόδιον ά.ε- 
μο» εξ εβδομάδα;. Περιπλέοντε; χοΰχο τά άκρωχΛρίΟ», 
οί ‘ Ισπανοί έ'η^θίνησϊν, ώ ; έκ χή; άσ9ε»εία; καί τή; 
έλλείψεω; τών τροφίμων, πολλοί τούτων έπρότεραν 
νά χοΰ; άναβιβά;ωιιν έπί τή ; παραλία; χη; Αρριχήζ 
δπω; λάβ;υ' άναψυχήν άλ/, ό φο^ο; τών Πορτογάλ 
Χων, τοΰ; εχαμε ν’ άπο^ίψουν τή* πρότα^ιν τσύτη» 
Τήν 1 ’Ιουλίου 1522 εύρίσ*ο/το ε ί; άπόστασιν 12 
λευγών έκ χών νηιων μϊχρι τοΰ ΠραιΐΌΐι ακρωτήριου 
Σχεδά» δύο μήνα; δ.εΛύνοντο Β.Δ. χωρί; νά πλησιά
σουν εΐ; ξηράν ιΐχον άπωλέσει 22  άνδρα;' τά τρό
φιμα ήσαν ά9λιέσταχα κα: περί τά χέλο;.

Ε··; χοιαύτην καχάστασιν εΰ?ι**όμινοι έρθασαν εί. 
ιό» "Ayioy Ία γυν , μίαν τώ» νήσων τοΰ Πρασίνου 
άχρωτορίου, Ινθα χά πρώτον παριχήρηιαν ε ί; τάν ύπο- 
λογισμόν χοΟ χρό/ου, δτι διέρερον χατά μία» ήμερα» 
άπά τοΰ; κατοίχο^ς τή; νήσου ταύτης. (1)

Οΐ Πορτογάλλοι προσιβλή9ησαν έχ χή; επικείμενη; 
στινογωρία; μή δυνάμενοι νά έπαρχέσουν εΐ; χά; ά»άγ ! 
κα; χων χινέ; δέ τών ‘ Ιιπανώ», θελοντε; ν’ αγοράσουν 
μιύρου; καΐ ζωοτροφία; χαί προτιίνοντι; άφοόνω; νά 
χοΰ; αγοράσουν δί άρωμάχων, ήχααλωτίσθησαν.

Ό  Σεβασχηνίανά; έπεμενε νά έλευ9ε:ώσ>) τού; συμ· 
πολίχα; χου, άλΑ,’ αμα ύτοψιάσθη μικ:άν τινα έπ.βου 
Χήν, εσυρε τήν άγκυραν καί άνεχώρη^ε μέ μόνον 22 
άνδρα; χ ιΐ τούτου; άσθινεΐ;. Ό  άνεμο; ήτο αρμόδιο;, 
χήν 4  Σεπτεμβρίου διέχριναν τό άκρωτήριον χοΰ ‘ Αγίου

( Ί  I Πο.Ι.Ιάκις έκαμαν rr/r παραΐήρησίΥ ταύτην 
o f t  71 .leorTit; Xfpt ιή νγήΥ  xai άκοΛονθοϋ) τες τη»· 
πορείαν τοΰ ή.Ιίου, δη.Ιαόη εκ τοΰ ακρωτήριον 
Χόρν η Μαγγε.Ιανικοΰ Πορθμοί, εις διάστημα τρ ι
ών έτών ϊκέρδιζον μ ία ν ημέραν, ένώ l i t  τό ίδιον 
διάστημα τοΰ χρόνου εχανο* μ ίαν ημέραν όδεύον- 
τεν άντιθέτωζ, δη.Ιαδη έκ τοΰ ακρωτηρίου τής Κα- 
Λής Έ.Ιπίδοΐ.

Βικεντίου. Κατά χοΰ; υπολογισμού; των ιΐχον Οδοι
πορήσει 1 4 ,0 0 0  λευγών έξάκι; διαβάντι; χάν ίση· 
μ«ρ:νόν κύκλο» έν διασχημσχι 3 έχών πλήν 14 ήμερών. 
Έ φθισα- εί; χήν Σιβίλλη» έκ χή; δποία; εϊχον άνα- 
χωρήσει διά τήν ριψοκίνδυνο* ταύτην έκστρ»τ.είαν, χαι 
χί πλήρωμα έδόξασε τόν Θεάν διά χήν εύχυχή ΐπά»οδόν 
των. Εί; τήν Βιλλαίολίδην ένθϊ εδρευεν δ Αύχοχρά- 
χωρ καί οί ούλιχοί χου, παρουσιάσθη δ Κάνω» μεχα 
τών διασημοτέρων αξιωματικών.

‘Ο Αύτοκράτωρ διένιιμε μεγάλα; άμοιβά; εΐ; χοΰ; 
λαβόνχα; μέρο; εΐ; τήν έχσχρατειαν χαύχη», διενημήθη 
πρό; τούτοι; καί ολον τά φορχίον ιή ; Βιτωριας  με 
ταξύ χων. Εί; τά» Ιωάννη» Σεβαιχηνιανόν έδόθησαν 
τίτλοι εΰγενιία; κ ϊί ετήσιο; σύνχαξ ς 5 0 0  δουκάτων, 
καί ώ ; σύμβολον οίχογενιία; τό σχήμα τή; γής μέ 
ταύτη; τά; λέξει; Prim us me c ircum dedisti. ‘ Ο 
Σίβασχηνιανό;, Κάνω» xai οί οπαδοί του έχαιρετή- 
θησσν μετ’ ένθουσιααμοΰ παρ ολου τοΰ Ιστ.α.ικοΰ ε 
,<ου;) χαί ή Βιτώρια  διετηρεϊτο μετά σίβαίμοϋ μέ

χρι; ου έφδάρη έκ τή; παλαιότητο;. Ό  νεωστι α- 
-αχαλυρθεί; πορθμό; εί/εν δνομασθή Βαώρ ια ,  αλλ 
ή εθνική άναγνώρησι; αντικατέστησε τό δ»ομα χοΰ 
Μαγγελάνου δστι; άχριβά ήγόρ·χσε χήν χιμήν ταυιην.

(  Εκ τοΰ Γα.ΙΑιχον)
ί Τ π ό  Γ. J .  Φ ι . Ι ο π α τ ρ ί δ ο υ .

Ο Ν Ε Ι ν Ρ Ο Μ Μ Τ Ι Σ

—  Έ  ! έ ! ό γόη; ! ώ ! δ μάγο; ! —  Έ  ! νεχρο- 
αάντί ! ε’χραζον δμοφώνως, χρούοντι; σφοδρώ; θύραν 
τινά σκοτεινή; καί σχόλια; κλίμαχο; πέντε ή ε ;  νέοι 
οΓιινε; έπανήργοντο απο τοΰ ‘Αγιου Διονυσίου οπου 
ειχο» πορευδή οπω; ιδωσι τήν κηδε ί αν Καρόλου 
τοΰ Ζ

—  Έφθασα ! Ιίθασα ! άπεκρίθη άσθενή; καί ΰπο-  
χρίμουϊα Φωνή χι;· χαί βήματα βραδέα και συρόμενα 
ήκοΰοντο πλησιάζοντα· άλλ’ οί νέοι ήμών, οΰτε τή* 
φωνήν, ούτι τά βήματα άκούσαντι;, έξηχολούθουν 
χραυγάζοντε; —  έ !  έ !  δ νικρομάντι;! —  Τέλος 
ή/οιξεν out ο; βραδέως και μέ τρεμουσαν χεΐρα. —  Τ ί 
θέλετε, πσιδία μου ; —  Νά ίδωμεν τήν τύχην μ α ;, 
πάτιρ καί μάγων άρ ισπ ' είπέ μα; την; καί ά ; ηναι 
καλή. —  Μάλιστα, ά ; ήναι χαλή, έπανίλαβεν δ Μαν- 
δαιο; Θιβεργώ, δ πρε»βύτερο; τής συνοδία;, μέ βλέμ
μα έμβριθέ; καί σπουδαΐον πσρχτηρών τά οίκημα ε
κείνο. Μικρά χαί μόνη έφώτιζιν αυτό λυχνία, ή; ή 
άμυδρά λάμψι; μόλι; έπιτρεπι νά ίδ|ΐ τ ι ;  βχελιτόν τι- 
νά ίν τινί γωνία, σωροΰς βιβλίων χεχονιαμένων έν έ- 
τερα, σφσΐρας χαι γεωμετριχα έργαλεια αταχτώ, χα· 
μ α ι'χα ί έπι τοΰ πατώματος Ιρόιμμένα, χαί^ μεταξΰ 
δύο δοκίδων γλαΰχα τεταριχευμένην η ; οΐ όίθαλμι-ί 
άντανέκλων τό ασθενές τή ; λυχνίας φώ ;. Τοϋτ> δέ



έτάραττε τον Μανδβΐον, έττε:δί) δέν ήδΰνατο ν’ από
σπαση τά βλέμματά του άπο τών στρογγυλών έχεί- 
ν ω ν  όφδαλμών, οΓ■ ινες διέλαμπον έν τώ σκότει, οτι 
έξή'/δ>] τών σπουδαίων αΰτοΰ σκέψεων ΰπά γέλωτοβ 
άπλέιου τόν όποιον άφησε χατά πρόσωπον τοΰ νικρο- 
μάντεως ό πρώτος su4u.6o>j).eu0ets αύσόν.

Ή λδ ιν άκολούδως ή σειρά τοΰ δευτέρου, του τρί
το ) κατόπιν, καί πάντοτε τά ; χρησ-μ.οξοσίας τοΰ γόη 
ίο . άσχιιότητες διεδέχοντο κα: σχώψιις χαίχλιυασμο; 
Uotvoi νά άναψωσι τό αίμα χ»! τοΰ πλέον υπομο
νητικού.

Ά λλ ’ ό μάνχι; έμιινε άπαδή;' ότε δέ έφδισι ΐ; σει
ρά τοϋ Μα»δαίου νά διέλδη διά τοΰ δικαστηρίου τοϋ 
μά<τεως, έδίστασε». Οί φίλοι του έχλεύασαν ou τόν 
διά τοΰτο- αίσγυ-δείς τότε έχείΌς έτεινε μεν τ ι - 
χεΐρά του’ άλλά τό ήδός του η- έμβριδές καί προχα 
τειλημμενον. Μεταξύ ιών νέων αύτοΰ φίλων άμιλ· 
λώντο τίς πλειότερον νά γελάσω' άλλ’ ό Μανδαΐος 
Θιβιργώ δλίγου δεΐν κατε/ήφθη ύκά σπασμών, οτε ό 
νε<ρομάντΐς δψοα ν ε πρός αύτόν τήν χεφολι;ν.

—  Μανδαΐε! εχραύγασιν ό γέρων, ένώ δέν τοΰ 
εΐ/εν είπη τ ’ 3<ομα του, Μανδϊίι, έψιδύρισε μεταξΰ 
τών όδόντων του καί τή» χειρα του Ι^λιψι, 0’ άποδά 
νης έπί τής λαιμητόμου !

—  Τί ε ΐαε ; ά'εβόησαν οί φίλοι του, σκιρτώντε: 
ΰπ’ s δυμίας χαί πνιγόμενοι υπό γέλωτος. Ά λλ ' ο 
Μανδαΐος τίπο-,ε δέ είπε, έξήλδε δέ ώχριάσας,

Γή επαύριον τό πρα-ΐ, ό πρώτος στοχασμός τοΰ 
Μανδαίου, ^ου υπνου έςαναστάντος, υπήρξε τοΰ μάν 
τέως ή πρίρ^ησις· διότι μέ αύτήν έκοιμτ,δη, αύτή' 
ώνιιρεύδη έν τω τεταραγμένω αυτοΰ υπνω, καί πολ
λάχις, έν τί) νυχτί, ί) άσδενή; πλήν διαπεραστική τοΰ 
γέροντος φωνή i t /ε ψιδυρισει είς τό ού; του— θ ’ α- 
ποδά/ι;ς έπί τής λαιμητόμου! Κ ϊί όταν άχόμη έπέβα- 
λε τόν άντί ύ’π/ου καταβαρύνοντα αύτόν εφιάλτην, ά 
κόμη, άκόμη ή τελευταία λέξις —  ή λαιμητόμος—  
άντήχει έν τή καρδία του — Ά λλά διά ν ’ άτοθάνω 
ιιτί τής λαιμητόμου πρέπε: νά πράξω κακούργημά τι 
—  Καί έπορηγορεΐτο ό άγαθός νεανίας, καί ή τιμία 
ψυχή του άνίκοοφίζετο διά τής φρικώδου; ταύτη: ί 
δεα;. —  Ά λλω ς τε, άν χατά βάθος έξετάσω τό πράγ
μα, διίσκέφδη τότε. τίς μοί προεΐπε τοΰτο ; πονηρόν τι 
καί άθλιον γερόντιον ζήτησαν νά λάβη δ ά τοΰ φό
βου τό άργυρόν μου. Γή άληΟεία, μωρός είμαι και 
νά τό τ.λλογίζωμαι καν.

Καί έν τή άποφάσει ταύτη ήγέρδη, καί έξήλδε τής 
οικίας τοι» οπως ύπάγη πρός έπίσκεψι» τών φίλων 
αύτοδ έν τή πόλει’ άλλ’ ούδέν Γσχυσε νά διασχεδάοη 
τόν απαίσιο» λογισμόν του1 ούδέν έν τή πόλει π)ή» 
τοΰ γόητος έβλεπε», ούδε»ός πλή* τοΰ δλεδρίου αύτοΰ 
οίωνισμοΰ ή«ουι. Ένώ δέ δίΐλόν καί άσδε»ή ό Θεός 
τό» »?χε πλάσε ι, κατώρβωσε χαί αύτός διά δει. 
ίιδαιμονιών καί προλήψεων παντός είδους νά κατα· 
στήση έιυτόν Ιτι δειλότερον, καί ν’ άποβάλη tire iv 
τ§ ψ υχ ΐ του ύπήρχ: γενναΐον καί ανδρικόν, ώστε 
ά»ίσχυρος κατήντη»* νά δποστή χραχεΐάν τινα προσ
βολήν, καί τραχεία «!ν* ή προσβολή λόγου απειλη
τικού καί άκαμπτου είς δειλήν ψυχήν πίπτοντος. Ά 

φοΰ άρα περιεπ/ανήδη μέχρι μεσημβρίας ίν τή πόλει, 
άσκόπως καί χατά τύχην βαδίζων, ώσ«ί έζήτ:: νά 
ίξαλείψο τά ίχνη αύτοΰ άπό «ροσώπ«υ τής αου^πα- 
δώς χαταδιωκούσης αύτόν ίδέις, ου-ήντησ* ν ΰ ;  φί 
λους του τ ίς  προτεραίας’ άλλ’ υπήρχε μεταξύ αύτοΰ 
καί εκείνων, μ ιταξΰ τών δ αλογισμώ» αύτών κοί 
τών έδικώ* του, διαλογισμό; ετερος επικρατής, ά ; έ- 
ρω^ο,', τυραννικό; . . .

Βλέπων άρα ότι δέν ήίύνατο ν άποτίνάξη αύτόν, 
xai ότι ή συναναστροφή τοΰ ήτο βάρος, τήν ά^ησε 
πιρί τήν τετάρτη» ώραν ίνα μόνος περιπλανηδή ιίς  
τούς άγρους· ιυωδί*ς γλυκεία; ΐπληρουν ουτοι τήν 
άτμοσφαίριν ό ήλιος η< καθαρός, άλλ’ έχει-ος δέν έ
βλεπε παρά ουρανόν ουννεφώδη καί ζοφερό·'. Θερμός 
ήτον ό άήρ, άλλά ρίγος ^ιθανιτο αύτό; διατρίχον 
τό σώμά του· διότι ιδέα ίοφερά, έπαρίστερος καί πα
γερά ιδέα κατείχεν αύτόν καί τό» ήνώχλιι ! Έ πέ- 
στριφε λοιπόν είς τό οίκημά του, έντελώς άπεγνω- 
σμέ»ος, ως όφείλιι νά ή»αι τις δταν πλέον καί αΰτή 
ή φΰιις δέν έχει Θέλγητρο·/ δί αύτόν, και «ίσήρχετο 
ήδη εί, τή» πράς τή» Γρε6η< (f )  άγουσαν όδόν . . . 
»λλ’ έταράχδη πρός το έπί τή: πλαιείας πέρας τής 
λεωφόρου, καί δί άλλης ίδοΰ δρομαίος εφυγε . . . δ 
τ^λα; ! ειχεν ίδεϊ τά ικρίωμα.

Φ -ικωϊη διήλδε τήν νύκτα έκείνη»' ή άναιειλασα δέ 
ημέρα τάν εΰοε οταθεράν έχυντί άπόφϊσιν νά μή κοι- 
μηδ>ί πλέον έπί τή : δ?οΰ έκιίνη:, ης χατάντιχρϋ έχει- 
το ή Γρέβη. Έστρεψε λοιπόν τά βήματά του πρός 
χό άντίδετο» τής πόλεως μέρος, έξήλδε μάλιστα τών 
τειχών, καί άπ’ έχιίνης τής Ημέρας κατώκησεν μονή
ρη τινά μεταξΰ Παρισίων καί Μοντμάρτης οικίαν. Έ - 
χ ίΐ, ούδέν πλέον ήχουε, ούδέ» πλέον έβλιπι, άλλ’ έρη
μου σιγή έπεχράτιι πρό τής εισόδου πόλεως δορυ- 
βώίους. Ισως έχεΐ- ή ειρήνη ηδελεν έπανέλδει είς τήν 
ψυχη» του, ήθελε» ί^ως λησμονήσει τώ» άπιιλητικών 
έχειν^ν λόγων, ά» οι λόγοι ουτοι δέν ήδελον ευριΐ 
ιν αύτώ ηχώ Ιτοίμην ν’ άποκριδή. —  Δύο γέροντες, 
άνήρ πολιοδ.ιξ καί γυνή προβ«βηκυΐα χα;ώ<ουν τήν 
οίκ'α/ έχεινην μετά δίλκτιχής τίνος κόρης, τέκνου 
του γήρατος των, καί ώ ; τοιαύτης λατριυ μέ/ης χαί 
«ύλογουμενης. Κιχε κεφαλήν οιαν όνιιροίίολεϊτις τήν 
τής ΙΙιρδένου ΙΜ^ρίας, κόμην μίλαιναν έστιλβωμένην 
έπι τοΰ λευκοΰ μετώπου της, καί όψιν διαιιανεστέ- 
ρας ωχρότητος τοΰ τιμαλφούς μαρμάρου ή τοϋ άλα· 
βάστρον. Ή  κόρη αυτη μετά τών γονέων τη ; Ιζει, 
ώς ο Μανδαΐος, έ» άπολύτω μοναξία, καί έφαίνον* 
το διλοντες να πεοιχαλύπτοβνταί ύπό μυστηρίου ά· 
διαγνώστου· ούδε’ς έγνώριζε τ ’ ονομα τω ν όίταξ δέ 
και μονο», ό Μανδαΐος ήκουσε τοΰ γέροντος πατρός 
αποκαλοΰντος τήν Θυγατέρα του Νικόλην. Νιχόλη, 
κατέστη λοιπόν δί αυτόν όνομα προσφιλές· διά τοΰ 
όνοματος τούτου έλησμόνει ένίοτε τήν άταισίαν πρόρ. 
^ησι»· ο ερως Ιπήρχετσ, καί ιδέα ζοφερά έξέ-

( \ )  Π .ίατίΐα  τών θα ran. χών ΐκτ(Λέοο(ΰΥ i r  
ΙΙαρισίοις.

λΐ'.πε» απέναντι τών άχτίνων του. Τήν Νιχόλην, τήν 
κίλ/.ήν Νικό/ην έβλίπι καί είς τά 2νιιρά χου, αύτήν 
κα είς τάς μιλέτας του, αύτήν χαί είς τάς προσευ 
χα ;· καί άν πο ( "ατώρδβυ νά. διίοΐ) αύτή» διερχομέ- 
νη» τά» κήπον, ώ ! εύτυχή; καί φαιορά διή.χετο οί 
αύτόν άπασα έκείνη ή ήμερα. Τότε ιρβάνετο εαυτόν 
ά·αχουφισδένχα . . . Καί πώ ; νά μή άγαπα την Νι
κόλην, ή π ; διασκίδαζε τά φάσματα του καί τ :υ ,  
τρόμίυ; του !

Κυριακήν τινα τήν εΐδεν έχ τοΰ πλησίο», πρώχο» 
τότε, μετά τών γηραιών αύ.ής γονέων εις την εκκλη
σίαν του μοναστηριού τής Μοντμαρτρης. Η» γόνυ* 
πιτής χοσίν εύλαβω;, ώστι έννόησεν ότι ώφαΛε »ά ή* 
ναι άξιαγαπητος. Ό ιαν δέ έκείνη άνήγιιρε τή» κε
φαλή», τό άναρρεΰσαν αίμα ίδιδιν ιίς αύτήν λεπτήν 
έρεΰ^ου; χροιά», έσχριψί δέ προ; τάν Μανδαΐον λ?μ · 
μα πλήρες συμπαδείας καί τρυφερότητος, τά όποιον 
εννόησε» ουτος καί χαδ’ έ 3 υ τ ά ν ειπεν έροιτος βλεμμ» 
είναι αύτό.

Κ,αί δέν ήπατατο, διότι ά/ηδώς τόν ήγάπα. Διήλ 
δεν άρα ολην τήν νύχτα άναλογιζομενος τόν εύτυ/ή 
τοΰτον γλαχύν άγαπώ|Αβι β με
«ύχαρίστησι» ώστε τώ έφανη ότι είχεν άπαγγείλιι ορ 
κον, χαί ότι δέν ειχε πλ-ον παρά »ά ζητήσ·{ τή» Ν·- 
χάλην άπό τοΰς γονείς της. Ιναί ΰπέσχετο εί; έα^τό» 
νά κάμη τήν αί'τησιν ταύτην άπ3 πρω ίις. Διότι δί/ 
ήδελον τάν άπωδήσει, ξχο βέβαιος περί τούτου' έπει
τα δέ ήσαν προωρισμένοι ό εις διά τάν s tερον, ιΰ 
τυχεΐς όμοΰ μέχρι τής έσχάτης ήυέρας \ Μέχρι τή; 
έσχατη; ήμέρας \ άνέκραξεν καδ η» στιγμήν ή αύγή 
ήπλοΰτο έπί xtu όρίζοντος ώς λευ«άς πεκλος. με/ρι 
τής έσχάτης ήμέρα; J διελογίσ^η, καί άποτόμω; ά* 
τζείπΛ^θη τώ ν  ΟνειρΰΐΕΟΛΤ,ϊςών τοϋ . . . ·
μέχρι τή ; έσχάτης ήμέρας \ καί ή λαιμητόμο; ; ά- 
νεφώνησε.

* Τότε δή έπα»απίπτει ε ί; τή» άβυσον τή; άνίας καί 
άπογνώσεως, ύπιρανω τής οποίας τό δελγητρο» δΐ' 
μήιου έρωτος τόν εΐχε διακρατησει. ‘Η φρίκη τής 
ιίμαρμένης έκιίνη;, ήτις τώ έφαί»ιτο ύπιρ ποτε 
άναίόφειικτος, ήδιλιν Ιλδιι λοιπό/ ά  τόν εύρη καί 
είς αύτάς τάς άγκάλας τής γυναικός του ! καί ή γυ»ή 
του ήδελε σφίγγει λοιπόν έπί τής καρϊίας τη ; ά·δρω 
πον είς έγκλημα προωρισμένον ; κυί αν τό έγκλημα 
τοΰτο, τά άπαίσιον αύτό έγκλημα, έπέπρωτο νά χό 
Ικπληρώση έπ’ αϋτής . . . .  έπι χινος τών *υγγενών 
της . . .  τίς ο?διν ;

Καί άφαντος έγένετο άπό τής πρωίας ταύτης, ή δε 
Νικόλη τόν ήγάπα, διότι έπί πολΰν τάν έκλαυσι ΧΡ° 
νον, διόχι ώμωσε ποτέ νά μή είσέλδ/ι ιίς γάμον μετ 
άλλου.

ΆλΛ’ άν ό Μα»δαΐος ή3<λι μa6st ότι ό πολιόδριξ 
Ιχιΐνο; άνήρ ήν 5 Μερρΰ Καπελούσιο;, άρχαΐος εκτε
λεστής τών δανατιχώ» αποφάσεων τή ; πόλεως ‘Ρ^υεν, 
ότι ή νεανις, ή αγγελική καί δελκτιχή έκείνη νεα»ις 
ήν ή δυγάτηρ τοϋ δημίου ! άν ί  Μανδαΐος ήδελε μά 
δει τβδτα, ώ ! ήδελι πιστεύσει μετά πλειοτέρας Ιχι 
πεποιδήσεως τήν όλιΟρίαν τοϋ νεκρομάντεω; προρρξσιν.

Οί δέ γείτβνές του ίδόντε; ότι άφανχος αίφνης Ιγε-

νετο, χαί άναπολουντες εί; τά» νοΰν αύχών τήν διη* 
νική αύτοΰ μελαγχολίαν καί κατήφειαν, ύπεδεσαν δτι 
ε ίγ ιν  αύτοχιιριαοβή' καί ή Νικόλη έτρομαξεν ι ί ;  τήν 
ίόεαν ταύτην. Αύτ&χιιρ ! άνβρωπβ; τό» όποιον ηϊελεν 
αγαπήσει, ν’ αύτο^ει.ιασδή, νά κολασδή, να καταρα- 
σδή παρά Θεοΰ! καί δέν ήδέλησε νά τό πιστεύσ·/). Καί 
ομως ό φόβος καί μό»ος τής αιώνιας κολαοεω ς καί 
άράς i^yuoi ν’ άπομακρύνη τά έγχειρίδιον άπά τής 
καρδίας του, καί πρέπει πολύ ίοχυρό; νά ήν ό φόβος 
ουτος, άφοϋ τόν εμπόδισε νά κτυπηϊή, οτε ή έπάνοδος 
τής ίδεα; του, τή ; ολέθριας και άναποφιύκτου, έδει- 
ξεν είς αύτόν ότι ώφειλε να παύση άγαπων τήν Νικά- 
λην. —  Ή  «ύσέβίΐα τόν έσωσε μολοντούτο τή. άπο
γνώσεως, καί προς τάν Θεάν έστράφη ίνα ζητήση 
άνακού*ισΐν ε ί; τά δεινά του, κι»ήσας πράς προσχύνη- 
ιιν  τών ίεοών τοκω».

Καί κατά πρώτον μέν «ξελδών τών Ιίαρισίων, ιπε- 
σχέίδΐ] τήν Παναγίαν τών Αρετών, άκολοΰδως δ έπο* 
ρ.ΰ5η είς Σζρτρας όπως όεηδή τής δαυματουργοΰ 
Ιίαρδίνου. Πρσίκυνήσας δέ πασας τάς εν ΓaAAicy 
έ·κλησία;, βυνανεμίγη συνοδία τινί προσκυνητών πο·- 
ρίυ^μένω» εί; Κομποιτέλλην, έκεϊδεν δέ επανήλδε διά 
τής Λαγκουεδόκης καί τής ΙΙροβιγκία; όπως έπ ιικε- 
φδή τή. Ά ρ α ν  Ιίαραμυδία» (Saint·Baum e). Καί 
ε ΐ/1 μέν ήόη ί3εΐ πολλά ιερά μνημεία, πράς όέ τάν 
ώραΐο» τής Ισπανίας καί Ιίροβιγκίας εύρα-ον είχεν 
άναπνεύσει το άρωμα τών πορτοχαλεών είχ_ι δαυμά- 
σ«ι τήν Μεσόγειον καί τάν Ωκεανόν, πλήν πά»τα ταΰτα 
τά δεάματα δέ» ΐσχυσον νά είσχωρήσωοι» εντελώς είς 
τήν ψυχήν του ίν’ έκδιώξωσιν έκεϊδεν τό» καταβιβρώ- 
σκόντα αύτήν λογισμόν. 1'οτε δη έπείσΟη ότι είς ‘Ρώ
μην ήδελι» εύρεΐ ψυχικήν είρή-η», καί τόν δρόμον 
τής ‘ Ρώμης έλαβι, βραδέως χωρών μολοντούτο- ά'ιότι 
έκαστον πολίχνην ε ίχ ι καί ί-;ρόν τι άντικείμενον τό 
όποιον τάν έριστη1 έδω μέν ει<κυε τή* εύλαβειαν αύτοΰ 
τό volto santO, έ δαυμαοτάς σταυρός τή; Δουκας, 
έφ’ ευ ό Χριστός χοσμίως καί εΰπρεπώς φέρ.ι χιχώνα 
μέ κροσσού; έκ χρυσοΰ καί μαργαρι-.ώ» κεκοσμτ,μενον 
έχεΐ ίέ  ή saa ta  casa τή ; Παναγίας τής Λορέττης· 
παρέκει τό ά 'ΐον σουδάριον αγνοώ έ» τ ίη  ετερα πόλει1 
καί τέ/.ο;, άπό ιερών σταδμώ» είς σταθμού; ιερούς, 
έφδασεν εί; ‘ Ρώμην* έκεΐ δέ έχαμι τα συνήθη είς τούς 
επισκεπτομένου; τή» Up-άν ταύτην πόλιν εύσεβεΐς, 
έλαβε» άπό τών γειρών χοΰ πάπα κ^μβολόγιον εύλο- 
γημένον, χαί ήγόρασε» ικανό» αριθμόν ουγχωροχαρτίων.

Οΰτω λοιπόν εφωδιασμένος διά συγχωρήσεων, καί 
ποοστ*κτευόμινος ύπό τοΰ καδηγιασμέ^ου κομβολογίου 
του, διευθύ»θη ιίς Νίάπολιν, όπου τάν προσεκάλει ήδη 
ή περιέργεια μάλλον τής εύλαβειας’ ήθελε νά ίδή τόν 
Βιζούβιο», καί άνέβη ιίς αύτό»' άλλ’ άντί ν άπολαύσ5 
τής θαυμασία; δέας ήτις τόν περιεκύκλου, άντί νά 
δαυαάση τήν άπειρον άπόσχασιν τοΰ όπερανω αύτοΰ 
ούρανοΰ, ούδέν ή τά» κρατήρα παρετήρησιν, ούδέ» ή 
χό βάθος τής αβύσσου, ένθα φλόξ μελάγγρους αιωνίως 
άναδρώσκει. Άλλά καί είς τό βαδος τής ψυχής αύτοϋ 
κογχλά^ει επίση; λογισμός μαϋρος· καί ή σκέψιςαυτη 
χά πάντα κατέστησεν είς τά ομματά του ζοφώδη 
καί σκοτεινά. Τά πάνχα, καί αί λευκαί τοΰ κόλπβυ



οΐκίαι άντανακλώται τα ; ^λιακάς αχτίνας, χαι το 
κυανοΰν τοΰ δρίζοντος, καί τέ κυανοΰν τοΰ χόλπου, τά 
πάντα i f άνησαν πένθιμα χαϊ μελαγχολικά «ίς αύτόν, 
καί είς τή* άχμήν εύρέθη νά ριρθη εντός τοϋ χ ρ α τ ^ ς  
άν ό όδηγός τβυ δέν τόν έμπόίιζε.

Δ ια φ υγώ ν όε ήδη χαί δεύτερον τήν α υ το χ ε ιρ ία ν , καί 
π α σ α ς  τ α ς  σ υγχώ ρ η σ ε ς tou έ ξα ντλή σ α ς  ό πω ς έπ ιτώ  
σ υ γ γ νώ μ η ς , έπεβη πλοίου τ ίνό ς  φέροντο ί π ρ ο σχυνη τά ς1 
ε ις  Π α λα ισ ε ίνη ν .

Εις την ‘ Ιερευσαλήμ, τον ιερόν τάφο·*, τήν ά γ ί * ν 
πολίν, έχεΐ επορευετο ευρησων τήν δραπέτίδα ευδαι
μονίαν, τήν ε'ρηνην, τήν γαλήνην τή ; ψυχής· έχει 
έσκοπει νά ενδιατριψη τό υπόλοιπον τοϋ θ λ tS«poD βίου 
του, τ.χΐίζν έ> τω κοσμώ ελπίδα άποβ^/ώ', νά χατα 
οκηνωση Ιν μέσω τών μοναχών τών άφιερωσάντων 
τήν ζωήν αύτών πρός φύλαξιν καί λατρείαν τοϋ τάφου 
τοΰ Σωτήρος· εχεΐ δέν ή'ελεν έλθει νά τόν καταλάβη ό 
δυστυχή; τοΰ μάντεως οΐονισμός. ‘Υπό τόν σταυρόν 
τοΰ Ιησοΰ δεν ειχε πλεο* νά φοβηθή τή» άτιμον λαι- 
μητομον. Καί \α ίΰσιβή ταΰτα σχέδ α χαθ στω» 
γλυχείας χαΐ εύφροσύνους τάς ημέρας χκΐ τάς νύκτας 
τοΰ διάπλου, ώστε, ότε πρωίαν τινά —  γή ! γη ! «νέ 
κραξεν δ ναυηγός, έσώθην! άπεκρίθη ό ΜανSal3ς

Καί δή, αμα φθας εις ‘ Ιερουσαλήμ, διεκοινωσε τού:
. οχοτου; αυτοΰ ττοος τον fjyouy-cνον των δυτιχών πα- 

τερών, καί δόκιμος ΐγένιτο . Έ'.ησε δέ ουτω εΐ; διά
στημα τριών ολων μηνών, εύδαίμονα αισθανόμενο; 
έιυτόν χαί επί μαλλο» και μάλλον άναπ^υόμενος, οτι 
εσπέραν τινά, επειδή μετά τά δίΐχνο», ό ηγούμενος 
τώ  εκαμνε παρατηρήσεις τινάς έπί τοΰ χανονισμοΰ καί 
τής τάςεως τής μονής, υπ’ αιφνίδιας χαί ανεξήγητου 
και παραπλήσιας τω πεπρωμενω καταληφθείς οργής, 
ηρπασε μαχαιριάν τι καί τόν ή-ιίλησε. —  Ώ ! τό !λ/- 
•πω προδηλως on είμαι προωρισμένος είς τό έγκλημα ί, 
ειπε μετ άπογνώσεως πάραυτα συνελθών. Καί τό» 
«συγχώρησε μέν ό ηγούμενος, τόν άπεβαλεν ομω: 
«με σως τοΰ μοναστηρίου.

Ή  περ’.στασις δέ αΰτη τόν επεισεν έντελώς ότι 
ωρειλε ν άποθάνη έπί τοΰ ίκριώμαιος. Καί ή ιδέα 
αυτη κατέστη πλέον ή πιστις, ή πεποίθησις, ή ζωή τοι·. 
Τόν κατέίλιοε χαι τόν έστενοχώρει τότ^ν λιταρώ;, 
ωστε ούδέ καν έφϊντάσθη πλέον νά διαφυγή τάς παρ- 
εμπλοκάς της· τό; ή',έκτριζε, τόν είλκυεν άκαταπαύ 
βτως, έλαμβανε πάταν μορφήν ο^ως τον έξαπατήσε, 
χαί τόν παρασύρη, μετεμορφώθη έπί τέλους είς ανίαν 
Ιρωτικην χαί ό Μανδαΐος δέν έσυλλογίσθη πλέον παρά 
να έπανίοη την Νικολην* ιίχεν άνάγκην να έ^ ινίίη  
τήν πατρίδα του, τήν Γαλλίαν του, τήν γενέθλιόν τοϋ 
πόλιν τών Παρισίων, ής ητο τέχνον οϋδ’ ήδυνήθυ ν’ 
αντισταθή είς τήν άνάγκην ταυτην’ έπανήλθε λοιπόν.

Τήν 1 δέ Μαίου 1463 είιήλθεν είς Παρισίοος διά 
•τής οδοΰ τοΰ ‘A jio j Ιάκωβου, μετά πενταετή σχε. 
δον απουσιών. Επειδή δέ ειχε διατηρήσει τό εκτός 
τών Παρισίων έ* Μοντμάρτρη οίκημά του επρεπε 
νά διέλθη τήν συνοικίαν τ ώ ' Αγορών όπως φδάση εις 
«ϋτό. Ά λλ ’ ι»α δέ άποφύγη τήν θέχν τοΰ τροχοΰ 
καί τοΰ ικριώματος, Ιχαμεν έξελιγμόν τινα, χα ί' 
«ίση'ρχετρ ηδη είς τήν όδόν τ « ν  Γαρνέλλω/, οτε

ηκουσε θόρυβόν πολΰν μουσικών οργάνων καΐ φωνών, 
χαί συνοδίαν πολυπληθή είδε πλησιάζουταν. Ή ρώτηίε 
περί τουτου διαβάτην τινά, καί ουτος τώ  άπεκρί9»] ότι 

|προέπεμπον γάμον τινά, καί δή, τόν γάμον του Μι- 
|κροΰ Ιωάννου, υιοΰ τοΰ E^ixsu Κευζίνου, έχτελειτοΰ 
ιτών χεφαλιχών άποφασεων τοΰ κακουργιοδικείου τής 
πόλεως, μετά τής Νικόλης Καπελουτης, θυγατρός 
έτε’ρου έπαρχιαχοϋ δ/ιμίου, εις άπότα^ν ευρισκομένου, 
‘ίίραια καί προ3φ:λεττάτη ενωαις, προ3έθετο ό δια - 
βίτης ίξαχολουβών τήν όδόν του.

Δεν υπ ά ίχ ιι πλέον αμφ.βολία’ δυναμίς τις άχατα- 
μάχητο; ώ9ει τόν Μανδαιον’ χαί τόιο< ενδόμυχος ην 
ή πεποίδητις αυτοΰ περι τούτου, ώ ιτ ε  Εκυψε τ ή ν  χε· 
ραλην χαί μετ έγκαρτερήιεω; περιέμεινε. ‘Ο διαβά- 
της είχε προφέρει τό ονομα τής Νικόλης* έχώρησεν 
αρα βήματά τινα προς τά πρότω ο ί» ς  ι δη τοΰς νυμ- 
φ'ους, οτε δέ άνεγνώριτε τήν Νιχόλην, οί πόίες του 
έκάαφθηταν, χαί νά οτηριχθή λειποθυμών πρός τιν* 
τοίχον υιήγε. Γ ετέλυτα ι ! Έάν έν ύ :α  συλλογι* 
σμών καί λήδ(]ς ή)υνή9η ποτέ ν’ άμφιβάλη περί τοΰ 
πεπρωμένου αυτοϋ, έάν έλπίς τις είχεν είοδύιη είς 
την ψυχήν του, ω ! καί έλπίς καί άμφιβολία διεσκε- 
iouOijjav άπένχιτι ένός μόνου βλέμματος. Διότι είχεν 
άγαπητει, καί τρ^ρερά μάλατα , τήν θυγατέρα τοΰ 
}ημΐ3υ. Κα! μολοντούτο ήίέλησε νά έπανιδξ τόν γά 
μον, xai έτρεξί, όϊον οί τρέμοντ,ς πόδες του τό έπέ- 
τρεπ.ν, ?να Γδη τήν ευΟυμον συνοδίιν, καί είδεν, έβε- 
οαιω9η ότι δέν ητατη5η· οτι ή προπεμπομένη νύμϊη 
η< η ΪΝιχόλη ·>υτη, η πάντοτε άχμαία καί τρυφερά, ή 
πάντίτε θελκτική καί χαρίετια. ‘ Η Νιχόλη ή χαλλι- 
προιωπος, -η μελανόρθαλμος, τής οποίας τά β'.έμμ5ε 
ητον θρόνος τής γλυχύτητος. ‘Η Ν.χόλη τέλος ή 
άγαπη ία ια  αντον, η ό/ωιαοα νά μήν υπανδρευθή, καί 
μολοντούτο πορευομένη ή ίη δεχθή τήν ιΰλο^ίαι» 
Tj'j γάμο j ,  χωρίς νά ρ:ψη Χ(χν έπ’ αύτον εν μόνον 
παραμυθίας βλέμμα’ άλλ’ ήδη ην άλλη Νικόλη δι α υ 
τόν εκείνη ! ή θυγάτηρ τοϋ δημίου ! ή γυνή τοΰ δη. 
μ ίου!  ̂ Α ! άνέχραςε τέΛος χαί ή φωνή του έςήλθεν 
χπό τά οα5η τής τεθλιμμένης καρδίας to j ' ιετέλεστα { 
είμαι χαμένος άνθρωπο; !

Μα; 0ε οττις ntcr εΐ, έαοτόν—  άπώλολ*, ίπώλο- 
λεν ά 'ενδοιάττω ;! πίπτει καί πλέον νά χρατηΟή δέν 
,η τ ίΐ πνίγεται και 8έν τείνει πλέον τήν χεΓρα πρός 
τά SjpXa τή; παραλίας' βλεπει τήν έλιτιδα κ·ζί δέν 
τήν θέλει πλέον. Ά λλ' οχι, 5 Μα-δα-ος δέν ε’βλεπ* 
πλέον έλπίία, καί μέλλον άόριστον, ά/ευ έλπιδος είνε 
τρομερον. Καί διελογίτθη μέν άχόμη ν ά^αλλαχθή 
προλαβών τοιούτου μέλλοντος, άλλ’ ε’σκέφθη ότι δέ/ 
η9ελ« οιαφύγει τό ικρίωμα ούδέ διά τοΰ υέτου τούτου, 
άροΰ αί αυτοχειρΐαι γίνονται ύπό τά όμματα τοΰ 
λαοΰ. ■ Ουτω, δέν ήθελε διαφυγή έ* τούτω μέν τώ 
χό̂ ομω την ατιμίαν, έν δέ τώ άλλω χόλαοιν φρικώδη. 
Ουτω διαοκεφθείς, διάσχεψις τρομερά! ε'λαβε τήνς-χ- 
θιράν πεποιθηίΐν οτι ώρειλε νά πιριμένη τό π«πρ:ο- 
μενον, οτι, τό νά θελήιη νά υπεκφυγή αυτά, ή'θελεν 
s 3 θ α ι παραφροσύνη. Καί Ιχτοτε τελεία πλέον πχρα- 
φροσύνη χατέλαβεν αυτο;' έκτοτε nav μέρος τιμωρία- 
καί βασάνου τόν εσυρεν πρός έχυτό κιτείχετο ύπ^

κλ ’σεως πρός τά αίμ*ττ;ρά θεάματα,’ ΰπό ΐλιγκος »τυ 
γ ε .ά ; ‘Η άγ/ονη τοΰ Μονφωκόν, ή αγχόνη τοΰ Μον- 
τινΐΰ, τό ικρίωμα τής Γρέβης, τό ικρίωμα -ίών άγορών, 
ιδού τά μέρη εις ά'ΐνεοιλοχώρει, είς α έτέρπετο δια
τριβών, καί καθ’ εχάστην έπλανατο άπό τοΰ ένός είς 
τό άλλο τών φοικωίών τούτων θεαμάτων. Έκτοτε 
δεν ύπήγαινε πλέον νά προσευχηθή πα^ έν τή έκκλησια 
τοΰ ‘Αγίου Ιωάννου έν Γρέβη, ένθα οί χατάδικοι παρε- 
σ/ευάζοντο πρός τόν θάνατον, Ινθεν άπεύθυνον πρός 
β ε ά ν  τήν τελευταίαν αύτών προσευχήν. Καί ειχε δί 
xaisv’ ητο» άνθρωπος χαμένος.

Καί ό γάμος εκείνος, ή θέα τοΰ όποιου ώς μάχαιρα 
δίστομος τόν ίπ  ήγωσεν ε ί; τήν καρδίαν, ^το φαιδρός 
καί ευτυχής. Πολλαί δέ ήμέραι εύθυμοι καί γαλη- 
ν ια ϊ* ι  τόν είχον έπαχολουίήτεί· ‘Ο μικρός Ιωάννης 
ή-άπα τήν ώραίαν του Νιχόλην έπί μάλλον καί μαλ 
λον τήν Νιχόλην του, ητις τώ είχε δώσει, ξσνθόν καί 
ώραΐον τέκνον μέ ^οδόχροα χείλη. Έν τώ γάλά- 
κτί τής μητρός του έίχετό βλέμμα τρυφερόν, χαί 
τήν φωνήν θωπευτικήν’ ήτο τέχνον τέλειον χαι 
λατρευόμενον όσου τέκνον δέν έλατρεόθη ποτέ Ιν 
τώ κόσμω. Θωπεΐαι τοΰ πατρός του. θωπεΐαι τής 
μητρός του διεφιλονείκουν αύτό. ‘ Η ζωή του ήν 
άδιίχοπον φίλημα, καί ηυ^ινεν αύτό ουτω Ιν τή «ύ 
τυχία χαί τή άναπαύσει νηπιότητος προσφιλούς, ένώ 
έ Μανδαΐος, έκιϊνος όστις είχε λατρευιει τήν μητέρα 
του, έπάλαιεν άπό πρωίας μέχρι; εσπέρας, άπό εσπέ
ρας μέχρι πρωΐτς, πρός τάς άγωνίας ζωής άφορήτου. 
Τό τέκνον εΐίήρχετο γελών εις τόν βίον, καί τετραε
τές, περιεπάτει ήδη χορεΰον Τέσσαρα επίσης ετη 
ειχον παρέλθει άφ’ ου ό Μανδαΐος είδε τήν Νικόλην 
γονυπετοΰσαν πρό τού θυσιαστηρίου’ καί φρικιών διε 
λογίζετο ότι οφείλε νά έξέλθη τής ζωής ταύτης διά 
θύρας τρομερας.

Ημέραν τινά άνήλιον, ό Μανδαΐος έξήλθε τοΰ οί- 
κήματός του. Είσήρχετο εις Παρισίους διά τής όδοΰ 
τής θύοας Μοντμάρτρης, βαδίζω' βήμασιν άτάκτοις, 
πότε συχνοΐς, πότε βραδέοις, καί διά τή; δεξιάς χ=ι- 
ρός κρατών τό μέτωπον του, Ινθα διήρχοντο τόσα νέφη, 
καί νέφη ζοφερά ώς τά έπί τοΰ ούρανού. Είχε διέλθει 
νύκτα φριχώδη. Ήσθάνετο ότι ώφειλε νά τελαώση 
ότι χειρ ισχυρά, άκαμπτος, τώ εβκλλεν όπλον είς τήν 
γεΐρα καί τόν ώθει, ένώ φωνή τις τώ ελεγε. θ ’ άπο· 
θάνη; έπί τής λαιμητόμου ! —  Άλλά δέν δύναμαι νά 
φθάσω εί; αυτήν παρά δΐ εγκλήματος τίνος ! έκραύ 
γασεν εκείνος τότε μετ’ άπογνώσεως. Ά λ λ ’ ή άόρατος 
•χειρ τάν ώθει άχόμη. "Οτε δέ ή αυγή, ή ζοφερά καί 
κατηφής έφάνη είς τόν όρίζοντα, έξήλθε τοΰ φρίχώ 
δους έοιάλτου τής αϋπνίας του, χαί μέ γαλήνην πα 
γιράν ειπε καθ’ έαυτόν «Σήμερον θέλω εκπληρώσει 
τό πεπρωμένον μου.» Καί ΰπό τοϋ άποφυσιοτικού 
τούτου λογισμού κατεχόμενος, είσήρχετο εις τήν πό· 
λ ιν, συγχεχινημένος μέν, πλήν ύπ' αισθήματος ουνει 
δήσεως. —  Έ άν, ελεγε, θχναχώσω άνδρα τινά, αύτόν 
οστις διαβαίνει τήν στιγμήν ταύτην, δυνατόν νά ήμάρ* 
τησεν Ιν τή ζω/7 του, χαί νά μή τοϋ άφήσω έγώ τάν 
καιρόν νά δεηθ>) τοϋ θεού, νά μετανοήση, παραδίδω 
λοιπόν μίαν ψυχήν ιίς τόν ,όίδην, καΐ ούτως επιφορτί

ζομαι έγώ, πρός τοΐς έμοΐς, Χ*ί τ® έδικα του αμαρ
τήματα έν ημέρα χρίσεως. Ά ν  φονεύσω τήν νεάνιδα 
ταύιην άλλ’ όχι,  άγαπδ άναμφιβόλως τινα άγαπώντα 
έπίσης αύτήν, αύριον ίσως συνέρχονται εις γάμον, χαί 
έγώ εξολοθρεύω δύο υπάρξεις- είνε πολυ τούτο’ ή 
λαιμητόμος δέν θέλει τόσον. Κα: είς τάς δλεθρίας 
ταύτας σχέόεις παραδεδομένος, έφθασεν είς τήν γωνίαν 
τής όδοΰ τών Γαρνέλλων. Πεντήκοντα βήματα πρό 
αύτού υπήρχε συναθροισις παιδιών παιζόντων έν πλή- 
ρει έ)ευθερ:α Α! φωναί τω ν  η:αν πλήρεις γελώτων, 
οί οφθαλμοί των σπινθηροβόλοι, τά σκιρτήματά των 
χαρίεντα' ζτον ή πολυτέλεια τής φαίδρας καί εύθυμου 
ζωής. Ά ν φονεύσω iv τών παιόίων τούτων, εϊπεν ό 
Μανδαΐος καθ’ έαυτόν έφιστάμενος άποτόμως’ τό νεώ- 
τερον, τό ξανθόν καί ροδό’χρουν, είνε ψυχή αθώα, 
λευκή ώ ; αί πτέρυγες τών αγγέλων, εΐνε άγγελος τόν 
όποιον στέλλω ε ί; τόν παράδεισον Πτω-χάν μικρόν 
παιδίον ! τά σώζω ίσως άπά πολλά τών δυστυχημά
των τοΰ κόσμου τούτον, τό σώζω ισως τοΰ βίου τό* 
όποιον διάγω. Ώ  ! πόσον μεγάλη αρετή θελει είιθαι 
το ν’ απαλλάξω τινά τών βασάνων τάς οποίας ύπέ· 
φερα. Καί ταΰτα διαλογιζόμενος χαί μονολογών, 
«ξαχολουθεΐ χωρών πρός τά παιδία, τά όποΐα επαιζον 
μ ιτά  πλειοτέρας έτι ζέσεως, ην διήγειρεν έν αΰτοϊς 
ή παρουσία του, μετά τής άμίλλης, τής ευτυχίας τοΰ 
νά παρατηοηθώσι τής δόξης !

Καί ίδοΰ ετι πληοιάζοντος τού Μανδαιου, δύο ή 
τρία τών μικροτέρων παιδιών έτρεμαν πρό αύτοΰ παι- 
ζοντα καί διαφόρου; παιδιάς ποιοΰντα καί λέγοντα. 
‘Ο Μανδαΐος ήλθεν εις τήν άκμήν τού νά όπισθοδρομήση’ 
άλλ’ έσκέοθη έπί στιγμήν τινα, καί έμεινε χωρί; λέξιν 
νά εΐπη είς τά παιδία έκείνα τά όποια τώ έλάλουν 
όλα συγχρόνως.

—  ΙΙοίας ηλικίας είσαι, μικρόν μου ; είπε τέλος 
είς εν έξ αύτώ ' — "Εξ έτών. —  Σΰ δέ ; —  Πέντε 
έτών. —  Καί σύ ; —  Πέντε έτών επίσης, κύριε.
— Σΰ τέλος, μικρούλικο ;  είπεν είς τό τελευταΐον.
—  Τεσσάρων έτών, άπεκρίδη έκεΐνο μέ φωνήν θω
πευτικήν χαι γλυχεΐαν. —  "Ω ! δέν είναι παρά τεσσά
ρων χρόνων, έφώναζαν έξ ολης καρδίας τά τρία πα ι
δία. —  Δέν εΐνε παρά τεσσάρων ετών’ είνε τό νεώτερον, 
τά άθωότερον, είπεν έν έαυτώ ό Μανδαΐος, καί άμα 
περιέβαλε τό παιδίον διά τού ένός βραχίονος, χαί διά 
τού ετέρου τό εκτύπησε δί έγχειριδίου.

—  Ού«ί ! :δε πόσον ε!νε δυνατός ! ΐδε πώς π ίπ τ ι: 
ώς άγχούρι, έλεγον οί σύντροφοί του γελώντες καί 
ελχβντες αύτό άπό τούς πόδας’ άλλ έν τώ άμα οΐ 
γέλωτές των μετεβλήθησαν είς τρόμου κραυγάς ΐδόν- 
των τό αίμα. Οί γείτονες εδραμον πανταχόθεν, ό δέ 
Μα»δαΐος ούδέ καν έκινήθη όπως διαφυγή· είχεν έκ- 
πληρώσει τό πεπρωμένον του" έχυσεν όμως δάκρυα, 
δάκρυα άφθονα καί πικρά, δχι διότι έτέλεσεν έγκλημα, 
άλλά διότι έπλήγωσε τήν καρδίαν πατρός, τήν καρδίαν 
μητρός. Δέν είχε συλλογισθή ότι έξηφάνιζε τήν εΰτυ · 
χίαν ά'δρός και γυναικός’ τόν ειδοποίησαν όμως 
περί τούτου αί έκ τής άχρας τής όδοΰ έρχόμεναι όξειαι 
χραυγαί γυναικός όλολυζούσης. —  ‘Η γυνή αυτη ^τον 
ή μήτηρ τρέχουσα λυσίκομος, έν παραφροσύνη, κραυ-



γάζουσα χαί νά λαλήση μή δυναμ««η* έκπεμπουσα 
χραυγάς, έχ τών άσυναρτήτων έκείνων δί ών εξατ
μίζεται ψυχή απεγνωσμένη. Τό μέτωπόν τη; ή* τε- 
ταπει*ωμένον, οί βραχίο.νές τη ' γυμνοί, διέσχισε δέ 
τά πλήθος τ ί  περιχυκλοΰ* τό πτώμα χαί τόν δολοφό
νον. —  Ω ! τεκΌ* μου, μχρόν προσφιλές τέκνο» 
μου ! ήδυ ήθη τέλος νά ttn j, καί τήν ώχράν του μι- 
χράν χε®α*ήν εσφιγγεν έπί τοΰ στήθους της, ώ ίε ί 
■ζθελβ νά τό θηλάσ;;' τί σ’ έκαμαν οί συ/τροφοί σου! 
αγαπητόν μου τέχνον ! Καί σΰ, σΰ οστις είσαι έδώ, 
δέν μ ’ έχδ κεισαι χατά τών τεράτων τούτων ! ώ ! 
δέν έχαμές ποτε τέχνον ! Καί τάς τελευταία; ταύτας 
λέξεις είποΰσα, παρετήρηοε τό» Μινδαΐο*.

—  Είται σΰ ] . . . χυριε* ώ !  έιιέπρωτο νά φονεύ- 
σης τό τέκνο ν μου; . . . .  είπε καί διελύθΐ) είς δ«- 
χρυα.

‘Η αρχή Ιφθασεν αύθωρ«ί, καί συνέλαβ« τόν Μαν* 
δαΐον, όσιις μετά τινας Ημέρας χατεδικάσθη ν’ άπο- 
6ά»η επί τοΰ ικριώματος τών ’Αγορών, δΐ άποφάσεως 
τοΰ κακουργιοδίκου τών Ιίαρισίων. Τή έπαύριον se 
ο κατάδκος, φιρω* λαμπάδα άνημμένη/ βϊρου. 
δύο λιτρών διήρ^ετο πρά τής δύρας τ ίς  Παναγίας, 
εν μεσω τών κατακραυγών τών γυναιχών Ουδέποτε 
ή μητρική στοογή δέν έσχεν εκφράσεις εΰγλωττοτέ. 
ρας, xai άρά; ι/ ούτως είπωμε», π ειοτέραν έχ^υ- 
σας άκριαν τρυφερότητα. ΙΙώ, αί μητέρες ένηγχα 
λίζβντο τά τέκνα ιω/ κα! τά έ;φιγγον είς τι)* καρ- 
διαν των τό* δολοφόνον βλέπουσαι ! Φίλησαί με, πα ι
δί μου, δέν 0ά ελδΐ) νά σέ φονεύσιj είς τ ά ; άγκά- 
λας μου !

Τέλος έφθ ισεν πλησίον τοΰ ικριώματος κα! μετά 
γενναιοτητος έπ αΰτοΰ άνέβη' διότι ύπεστηρίζειο ύπό 
τής πεπο>θήσεως οτι ειχεν ύπακούσ«ι εις ά/απόρεj 
χτον νομσν. Έστη λοιπόν περιμένων, έστη έπί σα 
νιδωματος νιου, άπϊναντί νέου τινός δημίου, τό» ό 
ποιον αχομη δέν «!·χ«/ ίδεΐ Καί αυτοί μόνοι οί δύο 
ήσαν ύπεράνω τοΰ απείρου έκεί»ου πλήθους.

—  Ελα λοιπόν, Ιωάννη έδώ πρέπει νά δειξης 
ολην τήν "έχνην σου' S πατήρ δέν πρέπει ν’ άφηση 
άτιμώρητον τόν δολοφόνον τοΰ υίσΰ του ! —  Δύσ δέ 
φωναι ειπον ταυτοχρόνου; τούς λόγους τοΰτους' ή τοΰ 
Ερρίκου KoUwIvoj, πατρός τοΰ άνδρός, καί ή τοΰ Ms 

ρΰ Ιίαπελουσίου πατρός τής γυναικός.
—  Ελα, Ιωάννη, δεΐξο» είς τήν γυναΐ<α σου πό

σον τήν άγαπα, ! —  Καί ή φωνή αυ-.η ή» ή τής ώ - 
ραίας Νιχόλης.

*0 δήμ ος περιέστρεψε τό ξίφος αΰτοΰ, κα! τό τ ε 
λευταΐον βλέμμα τοϋ Μανδαίου διεΐδεν είς τούς πόδας 
τοΰ Ικριώματος τάς πολιάς τοΰ νεκρομάντεως τρί
χας, καί τάς στρογγυλας διόπτρας του άκτινοβολού 
σας εΐς τό» ήλιον, κα! τελευταίαν λέξιν ήχουσεν έξελ- 
©οΰσαν του στόματός του.

—  Γελάτε !
Έκ τοΰ Γα.ί.Ιικοΰ,

Π. Γ.

Ο Τ Ι φ Ι Ι Σ  Τ Β Σ  Ι Ρ Ι Σ Τ Μ Β Σ .

Α’.

Είκοσι λεύγας μαχράν τοΰ ’Αλγεριού, πρός άνατο> 
λάς της Βελίδας, ύψοϋται εύρΰ μαυσωλεΐον πυραμίδι 
παρεμφερές, έπι τοΰ χατάντους τοδ Ά τλαντος, άντι- 
χειμενον τοϋ σεβασμού και τοΰ τρόμου τών περιοίκοιν. 
Ουόείς βέβηλος πλησιάζει έκ τών περι·χώρων τό φοβε
ρόν τοΰτο μέρος· δ;ότι έκεt ει»ε τό ένδ αίτημα τών 
πνευματω*. Προ πολλών έτώ», άλλ ή παράδοσις δέν 
ορίζει τή» χρονολογίαν, *ουμιδός τις ήγεμών ίδρύσατο 
τόν τάφο» Τϊΰτον πρός μνήμην τής γυναικός του.,ήτις 
ην χριστιανη. Οπως δ’ έμποδισΐ) τοΰς άπιστους τοΰ 
»α βέβ^ωσωσιν αυτόν, τόν ά®ιέρωσ«* είς τά πνεύ
ματα τών ζόφων’ άλλ έχτός τουτου, ειχον ληφδή 
μέτρα άπειργοντα τή» εις αυτόν είσοδον. Τό μνημεΐον 
ούοέ» εςωτιριχόν άνοιγμά Ιχει, άντί τοιούτου τινός 
ομω-, υπόνομος λίύγης έχουσα μήκος, ή; παν ίχνος 
ά τώ^λολεν, υποίρχει, λέγεται, ώς μόνη πιθανή εποδος. 
\1ετι ενα από τη; ά.τοπ:ρατώσεως τοϋ μιυσωλείου 
υήνα, j ηγεμων αφαντος έγενετο με6’ δλω» τών 6η- 
σαυρών του, φηJη οε 6’.ε'ο5η κατά τόν τόπον ότ( τό* 
ειχον titi τήν νύχτα εισ^υσαντα ε» τη ΰπονόμω μέ 
τους πιστοτέρου; αυτ;ΰ έούλους έπιφ?ρομένους πλήρη 
•χρυσίου καί τιμαλφών λίθων χιβώτια.

Η περ έργεια χαί ή άπληστία ένησχόλησαν έκί 
πολυν χρό-ον τόν λαό»- αλλ ομως τρομακτιχώταται 
^ηυαι α*.ετρεψα» χ-̂ ι αυτοΰ; τοΰς νενναιοτέοοΰς τοΰ 
ν-i έπιχειρητωσι »ά ειδύσουν είς τό έπάοπον μέρος. 
Οι μέν, ε» ωρα ι,οφ·ων, &ίδον φλόνας έξελδούιας τής 
γής και χαταβρο·χ9ισασας τούς άρρονας αΰτών έτοί- 
ρους οί ίε , έν vjhti τ ι »t, ίγενοντο παίννίον στρατιάς 
πνε^μιτυν πονηρών, τά δτοΐα έτέρποντο άχρωτηριά- 
,οντα αυτου;. Ets ooi  εΐδον άναβάσις είς ουρανό* 
φανταστιχάς χαι τρομερά; σ»ιάς· άλλοι τέλος λέοντας 
καί τίγρεις λιυ.οκτο»οΰ»τας, α ίπ νε ; ήπίίλουν τοΰ; δια- 
βάτας καί τ :ύ ;  εχωλυον νά πλησιάσωσι.

Επι τέλους ομως, κ?ί εχτοτε πεντήκοντα παρήλΟο/ 
ετη, λεοντοίήραι πολΛοί είς εν συ»ελ09»τες χαί tq- 
λυπ/.η'ίη ουτω; αιιοτελε'σαντες συνοδίαν, δπως βά).ωσιν 
ει, πραςιν τον σκοπόν τω», προσήγνισαν είς τόν τά 
φον χαί έπλησία^ον ήίη-νά δ ανοίξωσιν ιισοδον, μέρος 
τοΰ τοίχου κρημνίσαντες, οτε αμήχανος κρότος, άπαι- 
σίοις μεμιγμένος στονοις, ίπελνών έπάγωτε* αΰτούς 
έκ τρομου. ‘ Η γή έχλονίσδη ΰπο τοΰς «όδας των, 
σχιαί φοβεραί καί άπειλιτιχαί διεράνησαν έν τώ  άμυ- 
δρώ τώ/ άσ-ραπώ» φωτί, χαί τΐν«ς μέ·, τής συνοδίας 
έπεσαν απνοες, οί δέ λοιποί εφογον πρός τάς οίχίας 
των διασπείραντες πανταχοΰ τήν φρίΧην χαί τόν 
τρόμον.

Καί αυτη ήν ή τελευταία απόπειρα. Δι^τι, άπό τη; 
ημέρα; εκείνη;, ουδέποτε πλέον διέβαινον πρό τοΰ τά- 
φου τή ; χρ ιστιανί; χωρίς νά έπιχαλισδώσι τήν άρω-

γην τβΰ itfοφήτο«· «1 κληιιέστεραι ιίς αΰτό* φυλαί 
«πεμακρύνδησαν, ίδριΐα δέ έρημος, πλήδουσα λίθων 
άχρωγωνιαίων, βρύουια βάτων χαί άκα»θών, έσχημα- 
τίσδη χΰχλω.

Β'.

Προ δυο καί ηκοσιν έτών, έπί τής βασιλείας τοΰ 
’Αλή-Πασα, έζη «ίς Άλγέριον νέος τις όθωμανος, υίος 
τοΰ Κα*ναδιί Σολιμάνου1 ούδείς ήδυνατο ν’ άρνησή 
οτι ήν οδτος δ ώραιότερος τοΰ στρατοΰ πολεμιστής, 
ίσως δέ καί τών άνδριιοτερων εις· δταν διήρχετο τη; 
πόλεως τάς στενάς δδοΰς, ό φόβος κα! τό σέβα; τώ 
ή»οιγον δίοδον διά τοΰ συρφετώδους 3χλου τών περι- 
νοοτούντων δουλών καί Βεδουίνων πά»τες έκλινον τήν 
κεφαλήν ένώπιον αΰτοΰ, καί τοΰτο έσήααινεν οτι ητον 
ισχυρό; χαί υπερήφανος δ νέος ’Αλής' καί δ άφρων 
δοΰλος όστις δέν ΰπε-χώρει πρόβαίνοντο; αΰτοΰ, αύ 
στηρώς έτιμωρεϊτο, ίσως έθανατοΰτο δΐ άχινάκου. 
"'Ητον άληθώς εύγενής, χαί έπρεπε νά τόν ίδης τήν 
λευκή* αύτοΰ φέροντα χίδαριν, «ίς θαυμάσιον άπολή* 
γουσαν λόφον, τήν κυανήν του χλαμυοα ·χρυσώ πεπο'.- 
Χίλμένην, τήν πλατείαν βηριχήν ζώνη» του, τό έπάρ- 
γυρον καί λιδοκόλΛητον έγχειρίδιόν του, καί ήθελες 
e;ne~t —  άληθώς δ μαργαρίτης τών πολεμιστών είνε 
ουτος.

Οδτω, οσάκις διέβαινε μαυριτανή τις πρεσβύτη; 
έδέετο τοϋ ’Αλλάχ. Ώ  ! υπέρτατε προφήτα, δ ί ; νά 
γίν^ υίός μου ! Ά λ λ ’ ό Άλής είχ«ν ή'ίη δώσει τή* 
χαρδίαν του, όσον δύναται μουσουλμάνος νά τήν δώση. 
Διότι ή Στέλλα Βέν Σουλτάνα ήν τό άντικείμενον τών 
μυστικών λατρειών του. Ά λλά πώς είχον γνωρισδη; 
τοΰτο ποτε δέν ή5υ»ήβην νά έννοήιω. ’Επειδή μάθετε 
ότι «ί; Άλγέριον, αί τίμιαι παρ ήμΐν λεγόμεναι γυ 
ν α ϊ χ ε ς ,  ουδέποτε έςέρχονται; ζώσιν έν τοΐς γυναιχω - 
νίταις των, χρυπτ; μ«ναι ar.o παντός βέβηλου δρθαλ- 
μοΰ' μόνχι δέ αί μητέρες γνωρίζουσι τάς μνηστά; α: 
προορίζουσιν «ίς τοΰς υιούς των, πρίν δ γάμος συμ 
φωνηθή. Αλλ’ δ Άλής καί :01 δέν εΐχε μητέρα, «γνώ. 
ριζ* μολοντούτο τήν Στέλλα», «ύγενοΰς οίκογενείας 
θυγατέρα, καί τήν έλάτρευε.

Έ πί τής 5/θΐ)ς τοΰ Βάβ έλ Οΰέδ, πλησίον τοϋ 
φρουρίου τώ* 'Α γγλω ν, ού μαχράν τής κοιλάδος τών 
τάφων, ή οικογένεια τή ; Στέλλα; έκέκτητο έξοχήν 
τινα Ινθα διήρχετο μέρος τοΰ «τους· ήν τερπνόν τή 
άληθ«ία τό μέρος τοΰτο καί εύχαριστεϊτο νά κατοική 
Ιν αύτφ χατά τροτίμησι* τής έν τή πόλει οικίας της. 
*0 αήρ, δροσιζόμ«νος υπό τή ; θαλασσίας αύρα;, έκεΐ 
^το καθαρώτερος. Έ πειτα  δέ, έχεΐ, άπήλαυον μεγα- 
λητέρας ελευθερίας- διότι, έχεΐ, μή ευσαι έκτεθειμέ/αι, 
ώς έν τοΐς δώμασι τοΰ Άλγερίυυ, «ίς τά βλέμματα 
τών άδιαχρίτων, ή?ύναντο, άπεχδυόμεναι τοΰς μάκρους 
αύτών πέπλους, νά πλανώνται εύθύμως ΐιπό τά έχ 
ϊίορτοχαλεών καί χυτρεών άλση. Καί δή, ήμέραν Ttva, 
{; Στέλλα ή ' μόνη μ«τά τής μητρός αύτής έν τή έξοχή 
τ*ύττΐ' ή έσπέρα ήγγιζε χωρίς νά δυνηθή νά τήν άπο- 
χοιριίσ|) διά τών μακρών ασμάτων τοϋ Σααδί' και 
άίηλπίζετβ ή νέα κόρη, διότι δ Ά λής !μ«λλ« νά έλδΐ)

τήν αύτήν έσκέραν νά τή δμιλήση περί του μέλ/ον:ος 
γάμου τω*. Τότε δή τή έπήλθεν ή ιδέα, ιδέα κατά xt 
βραδεία, νά έμπιστευθή τή μητρί τη.', χαί μετά τάς 
αναγκαίας προφυλάξεις, τή δι«κοίνωσ« τόν έρωτά της.
Ή  Σουλτάνα «το φρόνιμος γυνή, διό, μακράν τοΰ νά 
όργισδή, ένη'/χαλίσθη τήν θυγατέρα της διά τήν εμπι
στοσύνη* τήν δ.τοίαν έδειξεν είς αΰτήν- ή Σουλτάνα ήτο 
γυ/ή έξό-χως έτ.ιτηδίία, διό, μακράν τοϋ νά είπη τή 
θυγατρί τιις οτι τή είχ«ν ·ήίη δώσει ετερον σύζυγον, 
τή έλάλησεν ουτω.

—  Ιί;ς μόνος υπάρχει Θεός, καί Μωάαίθ ό προφή
της αύτοΰ ποτέ δέν μ’ έγκατέλιπεν. Ήςεύρεις, ώ 
Στέλλα, ότι περισσοτέρα» αγάπην τρέφω πάντοτε πρός 
σέ παρά πρός τήν άδελφή» σου. Άκουσον λοιπόν, κόρη 
μου, μέ σέβας xai άγάπην τοΰς λόγους τού; όποιους 
μ’ ένέπνευσεν ό Θ ός. Επαγρυπνώ έπί τή ; ευτυχίας 
σου, διότι είσαι ή ‘/«ρά τοΰ γήρατος μου, κα! δπά- 
κουσό/ μοι. ΤΙ Στέλλα ειχ« πέσει γονυκλινής ένώπιον 
τής μητρό; τη;· ειγεν έπανα^άβει τό ^ητόν τοΰ Κο- 
οανίου κα! έ* θρησκευτική σιωπή ή ροατο,

—  Μοί ώμίλησες περί τοϋ Ά λή, άλλά τόν γνωρί
ζεις κ αλώ ;; Θέλεις νά γίνης γυνή του, άλλ.’ ήςεύρίΐς 
άν σέ καταστήση ευτυχή ; Δυ>τυχές τέκνον ! Ό  
Άλής ει.ε υίός του Κοσναδ-ί, άλλ’ εΐ/ε έκδεδιι-τημίνος, 
άλλά δαπανα έν άσωτίαις μετά γυναικών άκολάστων
τούς καρπούς τών πατρικών π ό νω ν .............Κλαίεις,
Στέλλα, θύγατερ προσφιλής; άλλ’ ά/ έπι·/ναλιβδωμένοι 
οί λόγοι μου σπαράττωσι τή» καρδίαν σου, έχω έπίσης 
νά χύσω επ’ αύτής τό βάλιαμον τής παραμυθίας. Ιδού 
τί σοί προτ«:νω. ‘Ο Ά λής μέλλει νά έ/,θη άχόψ», δέ* 
cyει ουτω τό πραγμα; Προσπαθησαι λοιπον να λοίβης 
τήν δύναμιν νά δοχιμάιης τήν γ«ναιότητα καί τόν έρ«τά 
του- ζήτησον π»(5 αΰτοΰ τόν στέφανον τής χριστια<ής· 
xai άν ύπάγΐ νά τόν ζητήση έν τώ τάφω της, θά σοί 
είπώ ό Άλής «Ιν« γενναίος, σέ άγαπα, έστω νυμφίος 
σου ! Έ νώ δέ ή πρεσβύτις άπήρτιζε τάς λέξεις ταύτας, 
ό Άλής έπεφάνη, δδηγούμενος υπό δούλου ον είχε 
διαφθίίρει. Ά μα δέ εΐδε τή/ μητέρα τής Στέλλας προς- 
έπεσεν αύτή καί, ώ σεβαστή δέσποινα, τής είπεν, ει’η 
ό θεός μετά σοϋ1 ήκουσα τό ό<ομά μου «ίς τό στόμα 
σου, ό θε^ς άς τό εύλογή;»)· γνωρίζεις τόν έρωτά μου, 
οίχτείρησόν μ ε !

—  Έγείρου, νέε, ή θυγάτηρ μου δέλει σοί ειπεΐ 
δ,τι συνεφωνήθη μεταξύ ημών.

Τ ό τ ε  ή Στέλλα ύψωσε τού; ωραίους μέλανας δφ- 
θαλμούς της «ict τόν Άλήν, χαί είς τό βλέμμα της 
έπεκά&ητο ή γλυκύτης.

—  Ά λή, δά γίνης άνήρ μου ! ή μήτηρ μου συγκα
τανεύει εΐς τοΰτο, άλλ’ όταν μοί φέρης τόν στέφανον 
τής χριστιανής.

Ώχρίασ«ν ό νεανίας, καί είς το μέτωπόν του άνέ- 
βησαν θρόμβοι ίδρώτος ψυχροΰ' άλλ' !π«ιτα  ήγέρδη 
καί απεγνωσμένος άπήλδεν —  Είς αυριον ! ώς μόνον 
άποχαιρ«τισμόν είπων.

Γ'.

Ή τον ή τρίτη μετά τδ μεσονύκτιον « ρ ι,  xa! i



Αλής έφθανε πλησίον τοΰ τάφου 'Εκεί, ό πιστός τβυ 
ίρομεύς i s u i  έχπ»εύσας ex τοΰ μό'/θου1 αί δυνάμει; 
tsu  τό* έγχατέλιπον, κβΐ έλειηοθύμησε. Μετ' ολί
γον, τω  έράνη οτι διέχρινε QopuSov συγχιχυμένον <ρω 
νώ ν  αί δυνάμεις του έπίνήλθον, ήκ:υσε προριρόμε* 
νον τ '  ίνομοί του, χαί ήνέωξε τ ιύ ;  οφθαλμούς. Άλλα 
ποΰ να ευρωμεν χρώματα όπως σχεδιάσωμεν τή ν  
εικόνα η τ ι; παρέστη « ΐ; τά βλέμματά του, ποΰ νά 
ευρωμεν έ*ρράσεις όπως έκφράσωμε» τήν εκπληξίν 
το υ ; Λιότι ό Ά λής εΰρίσκετο Γ<τό: τοϋ τάιου.

Εύρεία αίθουσα μαρμάροι; έτ ι στρωμένη' παρου- 
σιασθη ιις του; όρθαλμούς του, κα! στή/,α: ΐάσπιδος 
ηγειροντο πανταχόθεν, ίπιστεφόμεναι ύκό χρισών κο
ρωνίδων άδαμαντοχολλήτων- . εν μέ?ω δέ ήσιν γ*. 
γραμμένα χαρακτήρι πυρός τρία σημεία τά όπ:ία δέν 
ηίυνηθη νά έννοήτϊ;· οί τοίχοι υπό κασιμιρίων χαλυ 
πτόμενοι αιαιχονιζον συμβάντα χαί ύπ^θέσει; άγνώ 
στου;· συχ*ότατ* δ’ έραίνετο άνήρ εντελούς καλ
λονής ρερων σταυρόν. Έ< μέσι; τη αΐ?ίύση ή/είρετο 
θρονος, ου έκεχρέματο σκ:άς έκ π:·ρρόρα:, μαργα* 
ριτα.ς πεποιχιλμέ.η, χαί έπί τοϋ οποίου έκάθητο γυ 
νή λευχιιμονοΰσοι, θεία διά της έκρράσεως τών "χα
ρακτήρων κα! τή* χάριν τοϋ ιματισμού της· στέφανος 
εκ ροδών ερυθρών άνέδιεν ά<τι διαδήματος τά μέ
τωπον αυτί);, πληθυ; δέ φανταστικών καί έπlyapt* 
των πλασμάτων ^ίον πρό ποδών της, καί τά πάν
τα άπηυγαζον είς χρυσόν χαί τιμαλριίς λίθους. Τά 
έχλεκτοτερα αρώματα έπλήρουν τόν αέρα, αί ^.ελωδΐ" 
χ tiS τ ε ρ a : συμρωνίαι έμέθυσκον τάς αΐσθήίεις, τέλος, ή 
γυνι; ηγερθη, καί μεγαλοπρεπής προΰχώρησε πρός τόν 
Αλή».

Μουσουλμάνε, τώ ιΤπε, χαί ή ρωνή της ήτο 
γλυκεία, γνωρίζω τήν αιτίαν της έλεύσεω; σου, καί 
τίποτε μή ροβοΰ- διότι τό πνεΰμα τό άγιον σέ συνέ* 
*τ»>σεν εις έμε" και οτι ταΰτα αληθή λέγω, λαβι, 
λαβι τό» στέφανόν μου. Ό Άλής ήοπασε τόν ά- 
παιΥον στέφανον, καί παραυτίκα τά πάντα ηλλα· 
ξαν οψ ν.̂  ‘Η χρίΤτιανή, διότι αυτή άναμφιβόλως η 
το, ηρανίοθη άτό τών όρθαλμών αΰτοΰ. ‘ Η συνοδ'.α 
τη ; μετιβληθη, και καταχθόνιοι καί φοβεροί δαίμονε; 
άντικατέστηταν τους χαρίεντας αγγέλου;. ‘ Η αίθου 
σα έπληρώθη βαρείας θειώδου; οσμής, καί τά πλού 
τη αύιής έςηρανίϊθησαν, ούδ’ η; πλέον ή ρρικώδις 
σπήλαιο», ρωτιζόμενον υπό κυανών φλογών άρρητων 
είς θεάν. Καί ή πληθύς τών κολασμένων ώρμησεν 
γογγυζουσα έπί τοϋ Ά λή . . .

Μεσημβρία ήτο καί Βιδουΐνος τ ις ώδοιπόρει ρεμβά
ζουν ότε ο ίππος αύτοΰ φρίσσων Ιοτη πρό σώματο; 
ανθρωπίνου εκτάδην κατά τήν όδόν κειμένου, λεύγαν 
άπό τοϋ τάφου της χριστιανός. ‘Η* εύσπλαγχνία 
εμαλαξε τή» καρδίαν του, άπαγαγών δέ τό σώμα, 
όπερ παρείχεν ετι σημιίά τινα ύπάρξεως, ε»ερεν αύτό 
είς Άλγέριον οπου διευθυ»ειο. Έν δέ τη πόλει πάντες 
άνεγνώρισαν τον Α 1ήν ό Βιδουΐνος τόν ίρερεν είς τόν 
οίκον τοΰ ̂ πατρός του, καί πλουσίαν αμοιβή* Ιλαβε.

Μετά εικοσίν ετη τέ Άλγέριον είχεν αλλάξει κυρίους, 
χαι έγώ περιηγον τος βτενάς καί σκολιάς αΰτοΰ όδοϋς’ 
tv* σπουδάσω καί μοίθ» τού; διαφόρους έξελιγμοΰς!

των, πείραθώ δε να εςετασω εκ τοΰ σύνεγγυς τούς 
κατοίκους του τοπου, οτι ειίον μαχιΌθεν έρyό.u.εvov 
η μ ίγυμ νο ν τινα α^ρωπον, μεθ Ορμής y ιιηονοΐΑοΰντα 
καί πο'ΐι οεβα, «ατα τά ραινόμινα έμπνέο»τα είς τό 
πλήθος. Αλή πασας, b τοΰ πρό ιίκοσοετίας ήγιμο- 
νεύονιος έχείνου οέΰ υιος, πα^ έμοί ών, μοί διηγήθη 
τήν ιστορίαν τήν dπο:αν καί έγώ καιά  τό μάλλον χαί 
ηττον ακριβώς οας διηγήθν,ν. ‘Ο Άλή Σολιμα'νης, 
είπε παυομενος τοΰ λίγου, εΐνε παράφρων από τή ; είς 
τον τάφον ιπισκίψεως του' πολλάκις έοίστησι τό πλή. 
θ-νς !»α ιώ  δ:ηγηδή τά συυβεβηκότα αύτώ, χκί πολ- 
λάκι- ή.ουσα αύτοΰ πε :ι τούτων λέγοντος. ‘Ο γέρων 
πατήρ του ετελιύτησεν άκτήμων πρό πολλοΰ ήδη, 
ω :τε  ο δυστυχής υίό; κατήντησε νά ουντηρήται διά 
τοΰ ελέους τών κατοίκων, οίτινες, ώς γνωρίζεις, πολύ 
οέρουσι πρός τούς παρορρονας σέβας. Ή  δέ καλλή 
Στέλλα, χοινολογηθιντος τοΰ συμβεβηκότος, χαί τοΰ 
καδί όμιλήιαντος περί τ:ύτου ιίς τόν βέην, ένεγράρη 
=ις τά βιβλία τ ιΰ  Μεζουρη, ρύλαχος τών ραυλοβίων 
κορών.

^Εγώ οε ουδεμίαν πλέον έρώτησιν ΐποιησάμην πεοί 
τούτων άλλά τή επαύριον, μεταμριεαθεί; είς Άραβα, 
άπνιλθον μετά πολνών κατοίκων τής Β.-λίδας, καί έκ 
τοΰ υψου, τοΰ μιναρέ ήίυνήθην νά ίδω τήν κορυφήν 
τή, πυραμίδος τοΰ τής χρυτιανής τάροι». Τό νά έπ ι- 
χειοήσω νά υπάγω πλέον μ,χράν ήθελεν εισθαι άδύ- 
νατον, διότι συμμορία ληστών προεκάθητο τοΰ Ά τ -  
λαντο; , ώ ϊτε ήθόλον διατρέξκ βέβαια κίνδυνον. Έ παν- 
ήλθον αρα ελπίζω* παντοτι οτι ήθελόν ποτι εΰχαρις·ήιει 
τήν περιέργειαν μου· άλλά ματαία ήν ή ελπίς μου ! 
άπό τοΰ χρόνου τουτου αι προ; τό μέρος εκείνο άγουσαι 
οδοί ούδόλως έκαθαρίσθησαν, άπήλθον δέ τον Αλγεριού
Xwpt; νά έυνηθώ νά ι4ω έκ τοΰ πλησίον τό περίπυςΌν 
εκείνο μνημιίον.

(Ε κ τοΰ Γαλλιχοΰ) Π. Γ.

ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΑΑΗΝΙΚΟΝ.

Μετάγρασις έχ τοϋ Γα.ΙΙιχοϋ , 
'7 π ό  Σ. Π. β .

Πρέπει νά ενχ ? τ ις πιρισσοτέραν γνώσιν τών ελ
ληνικών γραμμάτων παρ’ όση» ενχω έγώ δ:ά νά τολ· 
μηση νά λαληση περι τώ» ‘Ελλήνων. Άρκοΰμαι νά 

'θαυμάζω τά συγράμματά των τά όποία έν τούτοις 
άνεγνωσα μεταρρασμένα. Ή  Ίλιάς καί μάλιοτβ ij
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ρων χό ttpou τώ »  ίππων, καί δστις αποθνήσκει απο 
ναράν βλέπων πάλιν τόν κύριον του !̂ _ ^

Τά διηγήματα τώ* νεωτέρων δέν είναι τοτον καλα, 
καί δυστυχώς τό έπόμενον είναι ίκ  τώ »  το.ούτων 

‘ Ο Σωρρώ*υμσς έγεννήθη εις Θήβας, § ou ο 
ήο το«, καταγόμενος άπό άρχαιαν ο ι«γενειαν 
b , ίνθου, έλδών, άποκατέστη είς τήν πρωτεύουσαν 

τή·1 Βοιωτ ίας . Έ χε ι  ουτος άπέθανεν, ή δέ συζυγος του 
-όν ή<ολούθησε χαί αύτή μετ’ ολίγον εις το» ταρον, 
ώ ττεδ  Σωρρώνυμος, ήλιχίαν ίχω» δωίεκα ετω», εν 
ρέθη όρρα-ός γονέων, έστερημένος περιουσίας και α-

τηρ
Κ

χράν τινα οικίαν, μάρμαρα ακατέργαστα, χαϊ κατε- 
σκιυαζεν αγάλματα διά νά ζήση.

Ή  υπόληόις έ»ίοτε ακολουθεί πολλά βραδέως τή» 
αξίαν, άλλ’ ιίς τόν Σωρρώνυμον δέν συνέβη ^ουτω· 
δ ιότι'  τά έργα του έξιτίμήθησα*, ώστε έντό; ολίγου 
δέν έγίνετο λόγος εΐμή περί τής έξοχου τέχνης του. 
Ο νέος Θηβαίο:, -χωρίς νά άρ.Οή είς τήν μέθ0ν τών 
περι αύτοΰ εγκωμίων, έδιπλασίασε τάς προσπαθειας to'j 
θέλωννά κατασταθη άξιος αύτών. "Ησυχος ώ»και μό
νος αένων είς τό έργαστήριόν του, άοιερο»· τήν ημέραν 
του ‘είς τήν εργασίαν, χαι τό έσπέρας άνεπαυετο α - 
ναγινώσκων τόν Ό μηρον ή δέ ώρέλιμος αυτη ηδονή 
ΰψονε τή» καρδίαν του καί έπ?ομήθιυεν είς τήν γονι-

όποιον ίερεύς τις τής Άθηνάς τοΰ Ιδ.δεν έλεημοσυ-ην.
Μίαν ήαέρα» τό δυστυχές όροανο» εχαθη εις την 

πόλιν', καί ετυχε νά είσέλθη είς τό έργαστηριον του 
πεοΐίήαου Πρ^ξιτέλους. Κυριευεται απο ενθουσιασμόν 
βλέπο» τόσα αριστουργήματα παρατηρεί, θαυμα,ειβλίπο» τόσα αριστούργημα
καί, αποτεινόμενο·/ πρός τό* ΠπιΕιτέλην αε δάροος

ίμ ατάτου  πΰρ, τό έναγκαλίζεται τρυρερως χα. απο- 
κοίνετα;. Ναι, πα:δ! μου' γίνομαι διδασχαλος σου, μει 
νε μαζή μου καί ελπίζω ότι θά μέ πέρασης. _

‘Ο νέο; Σωρρώ*υμος, ιϋτυχών ,α ι  ευγνωμονων, δέν 
έγκατέλειψε πλεο* τόν Π,αςιτελη-, και 
όΐίγου ά ^ υ σ ,ο μ έ ν η »  -  έαυτώ τήν πολλήν ,  ρ. 
τήν τέχνην δεξ.ότν,τ* μέ τήν όποιαν τον ιιχ ε  προ.- 
χισει ή οΰσι:, ώ ττε, δικαοκτιετή: γε-ομενος, κα .ε-

άναγνωοισει ω ; tiia .
Δ υ σ τ υ χ ώ : ,  κατά  τόν χρό.ον τοΰτον, δ Π ραξιτέλη ,

άπέθανε καί ά?ησε διά τ η ;  διαθήκης του « ? * * ; «  ση
μαντικήν ποσότητα χρημάτων ε ίί τόν μαθη.ην η
νάπα ‘Ο Σωρρώ*·*μος ε;αεινιν απαρηγόρητος, * α ., 
Τ3 '"*' .. ζ    i t ;  αυτόν

Ά λ λ ’ ή ευτυχία αυτη δέν διήρκεσεν ΐπ ί πολύ. Ό  
αόνος εχθρός, όστις δύναται νά άραιρέση τήν γαλή- 
‘νην τής αρετής, δέν άρηη τόν Σωρρώνυμον εν ησυ·/ια, 
δ ι ό τ ι  Χ ι ρ ί τ η ,  ή θυγάτηρ τοΰ Άρισταίου, ανώτατου 
άρχοντος τή ; Μιλήτου, υπήγε μετα του ’'«τρος της 
νά έπιτκερθί τό έργαστηριον τοϋ νέου Θηβαίου  ̂ ^

Ή  Χαμίτη ύπερεί-/* κατά τό κάλλος όλων των ω- 
οαί^ν νεανίδων τής Ιω ν ία ς , ή δέ καρδία της ήτο» 
isatOTf’pa τοΰ προσώπου της. ‘Ο πατήρ αυτής Αρι- 
σταϊος, ό πλουσιώτιρος έκ τών Μιλησίων, είχεν άριε- 
ρωθή έξ όλοκλήοου είς τή» ανατροφήν τής κόρης του· 
δέν έκοπίασε δε'πολύ διά νά κα.αστήιη εις αυτήν 
έοασμίαν τήν άρετήν, ένώ οί άρθονοι θησαυροί^ του ε ίω  ■ 
καν εις αύτήν όλας τάς έξαισί»ς χάρ ιτις οιτΐν*ς τη» 
έκο:μου». “Η Χαρίτη, ήλιχίαν εχουσα δεκαεξ έτων,και 
έστο'λισμενη μέ νοϋν όξΰν, καρίία» τρυρεραν χαι μορ
φήν θελκτική», έ:χέπτετο ώ ; ό Πλάτων, και ετρα-
γώδιι ώς ό Ορρεύς. , , .

‘Ο Σ ω ρ ρ ώ ν υ μ ο ς ,  βλέπων ο υ τ η ν ,  η^θανθη ταραχή» 
- * α  τ Ί -  'ή-ον είς αύτόν άγνωστος· έχαμήλωσε τους 
όΐθαλαού;, έψέλλισ.ν. ‘Ο Άρισταίος, έχλαμβά.ων 
:ήν τάοα/ή» του ώς ά π ο τ ε Λ ε σ μ α  σεβασμού, του εΟωχε 
Ι ά ρ ρ ο ς 'ά π ε υ θ ΰ νω ν  πρ4ς αύτό» λογους πληρ«ι; ^αλοκα- 

■ * τό ωραιοτερον αγαλμα

αισητή, εγχατ Λ·ιν«· w,..........  ̂ , ,
κληροδότημα τ .ΰ  εύεργέτου του διατρέχω·» τη» Ελ

λάδα.

λοίαο»ον ! άπήντησεν ό Σωρρωνυμος, ετολμησα να 
κατασκευάσω μίαν Άφροδίτην περι της >ποιας μέχρι

λοΰ, 
τ ι; 
καθ’ 
ποιον 
ετι



Ό ΆριιταΓος, άφοΰ έϊαύμασι τά «ργοτ τοΰ Σωφρω. 
νύμου, έξήλδε τβΰ έργαστηρίου, ύποσχεδείς ιίς αύτόν, 
να έπανιλδη· ή δέ Χαριτη, αναχωρούσα χβί αύτή, 
τάν «χαιρέτισε μέ τρόπον χαρίεντα. ‘ Ο δυστυχής 
Σωφρώ»υμος iv<ίησ* πρώτην ήδη φοράν, ταύτης άπελ- 
βού^ης, ότι Ιμινεν όλομόνιχος βίς τή» οικίαν του,

Τά έσπέρας δέν άνέγνωσι» Όμηρον, διενοεϊτο δί 
την Χαρίτην. Τή< έπιοΰσα», ά*τί νά έργασδή, διή>θεν 
όλην τη» πόλιν μέ τήν ελπίδα νά ίδή πά λ ιν ’ τήν Χ α
ρίτην. Γή» ιίδεν, εκτοτε δέ δέν ευ.ισχεν ήσυγίαν, 
δέν ήδύ/ατο va έναιχοληίή. Τά άτελήάγάλματα Ιμε- 
νον εί; τά βάθος τοΰ έργαστηρ;ου Ό  Απόλλων, ή 
Αρτεμις, ο Ζ ίυς ouScv ήσαν διά τόν Σωφεών^μον, 

Τή» Χαρίτην πά-τοτε διανοούμενος, g ήγ6 τάν βίο» «ίς 
τά ιπποδρόμια, ε ί; τά δημόσια μέρη, ε ί; τοϋ; περί
πατου;. Οσάκις δεν τη» εβλεπεν, έσχέπτετο περί 
αυτή;. Οσάκις δε τη» ε^λεπε», ενησχο/εΐτο επινοώ» 
μέσα νά τήν ίδη πάλιν.

Τέλο; ή ύπόληψίς του, ή σταδερότης του, ή έπιτη- 
δειότης του ή.οιξα» ι ι ;  αΰτά» τη» ε ΐ; τήν οικίαν τοϋ 
Άρισταίου είσοδον. Συνδιελεχδη μετά της Χαρίτη: 
χαί έγεινε πρά; αύτήν έ.ωτικώτερος. Ποΰ τόλμη νά 
τή; το είπή; πώ ; γλυπτή; χωρίς περιουσίαν, χωρί; 
προγονικήν εΐκλειαν, νά εχγ άξιώσει; διά τήν πρώ
τον οικογένειαν τή ; πόλεω; ; Τά πάντα, μέχρι περι* 
φ.λαυτίας, τάν έμπόϊιζον νά λαλήσΐ}. ‘ Η Χαρίτη ήτο 
Τ57θν πλούσια, ω ;τ ε  δέν ητον έπιτετραμμένον εΐ; 
πτωχά» άνδρωπον νά τήν δεωρήση ώραίαν. Ό  Σω- 
φρώ/υμο; τά έγνώριζεν όλα' ήτο βέβαιο; περί τοΟ 
ΚΒίνημοΰ του ε;ηγεΐτο' άλλ ήτον άνάνχη νά άπο- 
δάνϊ, ή νά έξηγηδη. Έγραψεν είς τήν Χαρίτην ή δέ 
«πιστολή αυτη τοσον τρυφερά, τόσον τακεινή, τόσο* 
ευλαβή;, ε^επιστευδη εις δουλον τιν;* του Αρισταίο», 
πράς τάν όποιον δ Σωφρώνυμο; είωκε» ο,τι είχε συν
άξει άπά τήν τιμήν τών άγαλμάτω» του· ά λλ ’ ό άπ ι
στος δούλος, άντί νά φέρη τή» έπιστο'ήν εΐς τήν 
Χαρίτην, δραυων, έ;φερε» αυτήν εις τό» πατέρα της 

‘Ο γέρω* Άρισταΐος, δργισθείς διά τή* αΰδαδίΐα», 
εκαμε κατάχρησή πρώτη» φοράν τοΰ δικαιώματος τό 
όποιον ή δημοσία δέσις του έχορήγει εΐς αυτόν, διότι 
πλασας εγκλήματα χατα ιοΰ Σωφρωνύμου, τόν κατε- 
μήνυσεν δ ίδιο; ι ΐ ;  τό συμβούλιον, καί ένήργησι τήν 
έχ τής πόλιω ; έξορια* του. Τρέμων, έπερίμενεν ό 
δυστυχής ^καδ’ ημέραν τήν άκάντησιν τοΰ ‘δούλου’ 
λαμβάνει δέ τήν διαταγήν νά έγκαταλιίψη τήν Μίλη
τον. Δέν άμφίβχλ,ν ότι ή Χαρίτη, Οεωρήσασα Ιαυτήν 
προσβεβλημένη», έζήτησε* ή ιδία κατεπειγό-τως τή» 
έκδίκησιν ταυτην. Τά ήξ(ζα, άνέκραξεν, άλλά δέν 
μιταμέλομαι δ.ά τοΰτο’ ώ Θεοί! καταστήσατε' τη» 
«ύτυχή, χαί σωριΰσατ* έπί τή ; κεφαλή; μου όλα τά 
δεινά όσα ήδύναντο νά ταράξωσι τόν βίον της. Καί, 
χωρίς ποσώς νά γογγυσ5 διά τήν αύστηρότητα των’ 
δικαστών του, διευΟΰνθη δλιβερώ; πράς τόν λιμένα 
και έπεβιβασδη εΐ; εν -λοίον κρητιχόν.
, Έ * «σούτω  ό πατήρ τής Χαρίτης ένόμισ» πρέπον 

»α χιυψη ίΐς τήν κίρη» του τήν άληδή αιτίαν τής έξ. 
οριας τοΰ Σωφρωνύμου’ άλλ’ αΰτή δέν ίδωχε πίστιν εΐς 
τους λόγους του πατρός της, διότι ειχ ιν άναγνώσει

εις τοϋ; όφδαλμούς τοΰ Θηβαίου ο,τι δέ» ήδ{λ« τολ
μήσει ν' ά.αγνώση εΐς τήν έπιστολήν του έχυσε δέ 
ολίγα δακρυα, ενδυμουμέ»η άνδοα, δυστυχή γβ··ό.»ενον 
διότι τή» ήγάπησε. Ά λλ ' επιιδή ήτο πολ/ά νέα,’ τόν 
έλητμόνηιε^ μ ετ ’ όλίγον, ό δέ Άρισταίος, ηουχος γ ε- 
νόμενος, δέν διενβίΐτο άλλο είμή νά νύμφευση] τήν 
χορην του, οποταν ε<ταχτο» n  συμβεβηχάς διε'/υσε 
τ*!* ίβυμία» είς τήν Μίλητον. ΙΙειραταΐ, έλδόντε; έκ 
τη; Λήμνου, έπέπεσο* αΐφ»ιδιως εϊς συνοικιών τ ι»ά\ής 
πόλεως· πριν δε οί πο/ϊται, δπ/,.σδέντ.ς, δράμωσι πρός 
άποδίο-ζ ν αΰτών, εσύλησαν οί .βαρβαροι τάν ναόν τής 
’Αφροδίτη-, ίφαιρ^έσαντες χαί τό άγαλμα αύτά τής 
ίδίας^Θεας.  ̂ Ιό άγαλμα τοΰ ιθ ήτο τά παλλάδιον τής 
Μιλήτου, χαί μέ -ήν κατοχήν αύτοΰ βυνεδειτβ ή εύ- 
τυχία τών Μΐ/.ησίων.
, ' °  ,λ"όί, μεγάλως τεταραγμένο;, πέμπει πρέσβεις 

εις του; Δελφου; ίιά  νά αυμβ^υλευΟώσι τά μαντείον 
τοΰ ΑποΛλωνο;· τά δέ μαντείον άποκρί»ΐται οτι ή 
Μίλητο; τότε μόνο» δίλει έςαοφαλ-σδή, οταν νέον ά- 
γα/μα τής Αφροδίτης, ως ή ίδια Θίά ώραϊον, άντι* 
καταβτήση τά άπο)εσΟε»
, Μιλησίοι ίημοοιευουν καραχρήμα καδ’ ολην τήν
Ελλάδα ότι ή ωρα·οτέρα πα:6ένο; τής Μιλήτου καί 

τεσιαρα τάλαντα χρυσοί Οέλου» ιπδα ι ή ανταμοιβή 
του^γλυπτου οστις εκπληρώοη τού; όρους τοΰ χρη
σμού. Πολλοί διαση,.οι τ&χ,ϊτα, φδάνοι^ν οέρον-ες 
μ.θ εαυτών τά έργα τ ω ν  δημοσία ταΰτα 'έκτίδεν- 
ται. Α: αρχοί, 5 λαός δαυμαζουν· άλλά τό δαυαα- 
σδέν άγαλμα τεδέν έπί τοΰ βωμοΰ, άνοτρέπεται ύπά 
δυνάμεως ύπερουσιχή;. Οί Μιλήσιοι, άπηλπισμέ,ο, 
ποδουσι τότε τάν Σωφρώ-υμον, καί ζητοΰσι μετά 
κραυγών μεγάλων νά vtivj πιρί αύτοΰ ε’ρευνα.

‘Ο ιόιο; Αρισταίος αναγκάζεται νά λάβη πληρο
φορίας περί τοΰ κρητιχοΰ πλοίου εΐ? τά όποιον ό δυσ
τυχή ; εξόριστος είχεν επιβιβασδή. Φέρουν όλοι εΐς 
την ένδΰμησί» των τόν καιρόν, τάς ήμέρας. Πέμπουν 
ερευ ώντες μέχρι τή; Κρήτης, χ^ΐ μα»6άνουν ότι τό 
πλοΐον έχεΐ/ο έναυάγησεν αύτανδρο» έπί τοΰ παράλ
ληλου τής Νάξου.

Οί̂  Μιλησιοι,^περίλυποι, γογγύζουν χατά τοΰ άρ
χοντος των και διά τή* όλίγην αΰτοΰ έπα^ρύπνησιν.

ΚΡ'5?λδ{ν *1 εισβολή τ* ν  Ραρβάρων, 
και διά τάν Θάνατον τοΰ αδίκως έξορισδέντο; Σω
φρωνυμου. Ό  λαός μετ’ ό/ίγον μεταβαίνει άπό τόν 
γογγυσμόν είς τήν έπανάστασιν τρέχει εΐς τήν οικίαν 
το’;  Αρισταίευ, τήν πολιορκεί, τήν “παραβιάζει. Τά 
αχρυα τή; Χαρίτης, αι κραυγαι της, αί δεήσεις της

ουνανται νά οώσωσι τό; πατέρα της. Ό  Ά ρι- 
σταΐος ουλλαμβανιται, δένεται μέ έλυσες, καί σύρεται 
«ις ειρκτή»· ό δέ λαός «ποφασίζε, ότι τότε μό*ον 
δελει εξελδει τής είρχτης, όταν τό άγαλμα τη ; ’Α
φροδίτης άντικατασταθξ.

Η Χαρίτη, άχηλπισμένη, άποφασίζει νά όπάγη 
η ιδία εΐ; τάς Άδήνας, εΐς τή» Κόρινθον, ή , ΐς  τά ς

^» π ρος ζήτησιν τεχνίτου τινός όστις νά διίνα- 
ται να λύτρωση τάν πατέρα της. Λαμβάνει κατά πρώ
τον ̂  μέτρα ωστε νά καταστήσω ε ι; αύτόν ίλιγώτ^ρο» 
ραρυ το δεσμωτήριον, και πρός τοΰτο διορίζει δούλο»

πυτδ» όστις ώρειλε νά βροντίζη 2ΐ όλας τας άνάγχα; 
του" έλιυδερωδεισα δέ άπό τήν πιρί τούτου μέρι
μναν, παρασκιυάζει ε» πλοΐον, πληροί αύτό μέ δησαυ 
ρά»]χαί ά»αχωρίΐ.

Αί πρώται ήμέραι τβΰ πλοΰ υπήρξαν διά τή* Χ α
ρίτην εΰτυχει;, διότι οί άνεμοι έφαίνετο ότι τήν υ- 
περα;πίζο»ται. ’Αλλ’ αίφνης τρικυμία φοβερά παρεχ- 
τρέιτει τό πλοΐον άπά τήν ποριίαν του, και αναγκα- 
ζει τάν χυβιρνήτην νά καταφυγή είς κόλπον τινα οστι; 
τοΰ ήτον άγνωστος.

Μόλις τά πλοΐον είιήλδεν εις τον κόλπον χαΐ ή 
τρικυμία Ιπαυσιν. ιΟ ήλιος φαίνεται πάλι», ή δέ Χα 
ρίτη, γάριν τή; ώραιότητος τοΰ χαιροΰ, αποφασίζει 
νά χαταβή εΐς τήν ξηράν διά ν’ άναπαυδή όλίγον ά^ο 
τάν κόπο» τής δα/άσσης. Μεταβαίνει λοιπόν έπί τή: 
παραλίας· «κεΐ δέ είς κλίνη» έχ πρασια; γλυ·υ ; υ 
πνος τήν ξεκουράζει, καί τή» κάμνει νά λητμο·η:$ 
πρός στιγμήν όλα τά βάσανά τη;. ‘Ο ύπνος οΰτο. 
δέν δ;ήρχεσε πολύ, ή Χαρίτη έςυπνα βλεπουσα δέ οτι 
οί δοΰλοι της έκοιμώντο άκόμη, δέν δέλει να του: 
ταράξη. Άφιερουμένη τότε είς τήν μιλαγχολίαν της. 
π«ρΐπατεΐ είς τά παράλιον, καί, έπιδυμοΰσα νά γ»ω- 
ρίση τ^ύς άκατοιχήτου; ίχ-:ίνβυ; τόπου;, πηδά έλευ- 
δέοω; τού; βράχους οΐτινε; έπροφύλαττβν άηό τά 
κύματα τό ίσωτιρικάν τή ; νή»ου.

’Ανακαλύπτει ηδονικήν κοιλάδα,τήν όποιαν έχωρι,ον 
διά μέσου δύω μικροί ρύακε;, καί ήτις ήτο σκεπα
σμένη άπό καρποφόρα δένδρα! έκεΐ σταματά διά νά 
παρατηρήίΐ] μέ προσοχή* τά ώραϊον τοΰτο Οεαμα. 
ΤΗοαν τότε αί ώραιόταται ήμέραι τή ; άνοιζιω ;. Ο
λα τά δένδρα «!ναι ανθισμένα· αί σταγόνες τοϋ δδα 
τος τής παρελδοΰσης τρικυμίας κρέμανται ά<ομη εί; 
τάς άκρας τών άνδέων, ό δε ήλιος, προιβάλλ«ν αυ- 
τάς μέ τάς άκτΐνα; του, διασπείρει ιίς  τεύ ; κλονους 
πολυτίμους λίδου;. At ψυχαί, ευτυχείς διότι βλέ
πουν πάλιν τόν όίραΐον καιρό», αρχίζουν να πετώ 
σιν έπί τών άνδίμίδων. Πλήδη μελισσών βομοοΰοιν 
ύπεράνω τών δένδρων, διότι δεν τολμωσιν οικομη νά 
ψαίσωσι τά ά»δη, φοβίυμενα μη βρεξωσι τα διαφανή 
πτερά των. ‘Η άη?ων χαι η υπολαις, αναλαβοΰσαι 
άπά τάν τρόμον των, χάμνουν νά άντηχωσι τά κελα
δήματα των, ένώ τά δηλια τουτω*, ιύαισδητοτερα 
καί τάν ίρωτα μό»ον διανοούμενα, πετώσιν έπα- 
νιρχόμενα έπί τοΰ λιβαδιού, δοκιμάζουν μέ τά ράμ
φος των τό πράς βρώσίν των χόρτον πολλά χλωρόν 
δί αύτά, καί, εύρό/τα βλαστάν χόρτου ξηρόν καί 
εύκαμπτον, πλήρη χα?α ;, τόν φέρουν μιδ’ εαυτών τά 
ταχύτερον είς τήν φωλιάν τήν δποίαν ήρχίϊαν.

‘Η Χαρίτη έδαύμασε τό δέαμα τοΰτο καί έστέ 
ναξε. Ιίατέδη «ίς τήν κοιλάδα, χαί, διερχομένη δ ά 
μέσου τοΰ λιβαδιού, άνικάλυψε μικράν τινα καλύβην 
περικυ/.λωμένη/ άπό πρασίνας καρυάς. Μικρόν δάσος 
ΰπέκρυπ-.εν εϊς αύτήν τήν είσοδον τής χαλυβης. Εΐσ 
δυιι είς τό δάσος τοΰτο, καί άκούει τάν κρότον ρόα- 
χο; έ/ι/οειδώς ρέοντος είς τού; πόδας τη ;. Μετ’ 
όλίγον οί ήχοι μια; λύρα; μιγνυονται μέ τάν γλυκύν 
Ικεΐνον κρότον. ‘Η Χαρίτη άκροαται. Φωνή γλυκΰ* 
χαί μελφδική ι?δει τάς λέξεις ταύιας.

ι  Ακριβά έπλήρωσα τήν βραχεΐαν τοΰ σφάλματός 
» μου στιγμήν, καδ’ ήν ένόμισα ότι ό έρως μόνον ήο- 
» χει διά νά φανώ πρός αύτήν αρεστός. ‘Ομοιάζω τόν 
» τολμηρόν έκεϊνον, τοΰ όποιου τήν καρδίαν έδελέα"
» σεν ή ά»ασσα τοΰ ούρανοΰ. ‘ Η Ηρα, σχλη- 
» ρά μάλλον ή »υνετή, καχήντησε νά προσποιηδή ότι 
• κατέρχεται πρός αύτάν μέ όλα της τά θέλγητρα.
» ‘Ο έρών ένόμπεν ότι τήν οφίγγει εις τάς άγχάλας 
ϊ του' άλλ’ οίμοι! νέφος μόνον έ»ηγκαλιζιτο ό δυστυ- 
» χή ; ! Τοιαύτη είναι ή δλιβερά μου τύχη’ κατα- 
» λαμβάνω δέ ότι ή σκληρά ποινή μου θέλει καί με- 
» τά δάνατον έπιζήιει’ ή μήπω:, άδανάτου οΰση; τής 
» ψυχής, άδάνατος δέ; εί»αι καί ό Ιρως ; (*)

‘Η φωνή δέν ειχεν άκόμη τελειώσει, καί ή Χαρίτη, 
ίναγνωρίζουοα τόν Σωφρώνυμον, πίπτει λειποδυμη* 
μένη. Ε ί; τάν κρότον τοΰτον ό Σ<·>φρώ»υμος τρέχε», 
τήν βλέπει, τή/ λαμβάνει ιίς  τάς άγχά.Ία; του, τήν 
παρατηρεί πάλιν, καί δέν δυνατοιι νά πιστεύσ^ τή» 
εύτυχίαν του. Τήν φέρει είς τήν άκραν τοΰ ρύακος, 
καί βρέχων μέ υδωρ τά ώραΐό* της πρόσωπον, τήν 
κάανει έντός ολίγου νά συνέλδη. ‘Ο Σωφρώνυμος 
έστεκε τότε γονυπετή; Είσαι σύ, Χαρίτη, τή; λέγει, 
ή μήν ήσαι χαμμία Θεά; Είμαι ή δυγάτηρ τοΰ ’Αρι- 
σταίου, αποκρίνεται αυτη μέ γλυκύτητα' ό πατήρ μου 
εύρίσκεται ε ί; κίνδυ<ον καί ου μόνος δύνασαι νά τάν 
σο>σης. ”Α χ, λά>·ει, άνέλαβεν ό Σωφρώνυμος δρμη- 
τ ιχώ ;. Τ ί άπαΐτεΐται νά κάμω ; ή ζωή μου εύρίσκεται 
εΐ; τή» έξουοίαν τοΰ ποτρός σου χαί εΐς τήν έΐικήν σου.

‘ Η Χαρίτη τότε τοΰ διηγήδη τή* υπηρεσίαν τήν 
δποίαν ή$ΰνατο νά προσφέρη εΐς τήν πατρίδα καί τόν 
πατέρα της. Ένώ δέ αύτή έλάλιι, ή χαρά έλαμπεν 
είς τά ίμματα τοΰ Σωφρωνύμου Θ^ρει, τή ; λέγει 
ύπ«ρτ;φάνω; π ω ;- εΐ; τήν καλύβην μου έχω εν άγαλμα 
τά όποιον δ’ άρέσει βέβαια καί εί; τήν Θεάν χαί είς 
τού; συμπολίτας σου. Τό άγαλμα τοντο είναι είς τήν 
διαδισίν σου, Χαρίτη· άλλ’ απαιτώ νά μή τό ίδης 
είμή εις τάν νάάν τής Μι/ήτου.

Ή  θυγάτηρ τοΰ Άρισταίου συγκατέ»ευσεν, ό δέ 
Σωφρώνυμος τής διηγήδη τίνι τρόπω ιίχε σωδή άπό 
τά ναυάγιον μέ τά έργαλεία τής γλυπτικής του. 
Έπρόιδισε» ότι είχεν ευρει είς τή» έρημον ταύτην 
νήσον υδωρ, καρπούς καί μάρμαρα’ καί ότι ήσυχάζων 
εί; τήν ύφ' αύτοΰ κτισδεΐσαν καλυβη», ειχε κατΑ- 
σκευά*ει τό άριστούργημα, τό όποιον έμελλε να έλευ- 
δερώσ^ τόν Άρισταϊον. Έλδέ, έπρόσδεσε τότι, έλδέ 
νά ίδή; τά άσυλον Ιν6α εζων διανοούμενός σε.

‘ Η Χαρίτη άκολουδεΐ τόν Σωφρώνυμον χαί είσέρ* 
-/εται μ ε τ ' αΰτοΰ είς τήν έξ άχυρου καλύβην του. 
Παντοΰ ήτο γεγραμμένον τό ο»ομα τής Χαρίτης. 
Παντοΰ τά άρκτιχά γράμματα τοΰ ό*όματός της καί 
τοΰ Σωφρωνύμου ήσαν συμπεπλεγμενα. Συγγνωδι, 
είπε πρός αυτήν, ό γλύκτης' μόνος ών είς ταυτην

( * )  Όμο.Ιηγονμεν άηχα>ότητa  i k  την εμμε- 
Tpuc μετάγραοσ τοΰ οϋτω αυντεθειμενου i r  ττρω· 
ιοτύκω άσματος.



τήν νήσβν, έτόλμων νά χαράττω τά αισθήματα τής 
χαρδίας μοϋ, διότι δέ* έφοβούμην νά έξορισθώ. ‘Ο 
λόγος ουτος έκαμε νά δαχρύσωσι τά ομματα τής 
ευαίσθητου Χαείτης. Παρετήρησεν αυτί; το ν Σωρρώ" 
νυμον, χαί, θλίβουσα σχεδόν τήν χεΐρά του- Ά χ  ! 
τοϋ είπε, δέν προήλθεν άπ’ έμέ . . .  . Δέν «τελείωσε· 
καί, παρατηρούσα εν άγαλμα κεκαλυμμένον, τό ο
ποίον εύρίσχετο έπί οίονεί καί θυσιαστηρίου· ά ; σπεύ 
σωμεν, επρόοθίσεν, είς τήν εΰοεσίν τών δούλων μου- 
θέλουν ουτοι σηκώσει τό αριστούργημα τοΰτο τό 
όποιον δέν πρέπει νά ίδώ εΐμή ιις τλ,ν Μίλητο*. Σΰ 
θέλεις έλθει μαζή μου, καΐ, ό.τως ποτ' ά< αίσθά- 
νομαί δτι δέ» θά χωρπθώμεν πλέον.

*0 Σωφρώ^υμος, παράφορο;, Ιτόλμη-τε ν’ άταασδ·»· 
τήν χεΐρα τή ; Χαρίτη:, ητις 5έν δυσηρεστήθη δ.ά 
τοΰτο. Μέλλοντες δέ νά διευθυνθώσι πρός τό παρά 
λιον, τοΰ; έπρόφθαιην οί δούλοι καΐ οΐ ναΰιαι, οίτινες, 
τιταραγμένοι διά τήν άποιισία* τής δεσποίνη; των, 
διέτρεχο* τήν νήσον ζητοϋντες αυτήν. ‘ Η Χαρίτη 
τού; διέταζε νά φίρωσιν είς τό πλοΐον μέ προ5ο·/ή» 
τό χεκα/ομμένον άγαλμα, ουτοι δέ ύπήκουσα*. Ο 
Σωροώνυμος δεν έγκατέλειψε τήν χαλύβη* του χωοί; 
νά μήν εύχαριστήιη μέ δάκρυα τοΰς άγροτί*ούς θ -ούς, 
οίτινες τόν είχον προστατευσει εις τά άϊυλον έχεΐνο 
Εθεσεν ιίς τό θυ;ιαστήριον, ένθχ ι ;χ £ σταθή τό 

άγαλμα, όλα τά έργαλεΐά του xai τά άφιέρωσεν εί; 
τόν θεάν Π5ν«. Έ πειτα  δέ, άσπαζόμενος α ετ’ εύ/ΐα 
6*ίας τό κατώφλιο» τής θυρας, θέλω έπιστρέψει, έβό· 
ησε, ν' άποθάνω ένθαδε, άν δέν δύναμαι νά ζησω διά 
τήν Χαρίτην. Μετά τοΰ; χαιρετισμού; τούτου;, 
έφθαναν τά πλοΐο> χαΐ ήρχισαν νά πλέωσι ποός τ* ’ 
Μ'.λητον.

Ό  δ άπ·ους δέν διήρκεσε πολύ κατ’ εύτυ;, ιαν τή ; 
Χαρίτης, η ιις ηθελεν ωττε ο Σωρρωνυμο; νά έλ: υθ; 
ρώση τόν  ̂πατέρα της πριν αύτή δμολογήση εΐ; εκείνον 
τάν ερωτά τη ;. Ά ν  τό ταξείδιο» διήρχει π;ρισσότεοον, 
?σως ό γλύπτης άντημείβετο διά τής ομολογίας ταυ’ 
της, πριν άκόμη /.ατασταθή πρός τοΰτο άξιος. Ά λλ ’ 
ή ηθική τής Χ άρτης, τό σέβας τοΰ Σω,ρρω-,ύμου, χ3! 
πρό πάντων ό ούριος άνεμος εχαμαν ω ιτ ε  ' « ’ δύω 
έρασταί νά φθάσωσιν όπω; άν.χώρησαν άπό τήν έ:η 
μον νήσον. 1 '

Τό όνομα τοΰ Σωφρωνύμου διέχυσε τήν χαράν είς 
τήν Μίλητον. ‘Ο λαός, οστις τό/ήγάπα, συνελθών, 
αποφασίζει οτ. τό άγαλμα δέν Ιχει ανάγκην νά κριθί 
υπο των «ολιτών, χαί 3τι πρέπει αμελλητί νά ύποστή 
την δοκιμασίαν τοΰ θυσιαστηρίου τ ής Ά ϊρο& της' 
‘Υπάγουν λοιπον είς τόν ναό<, τόν όποιο» πλήθο- 
αμετρον πληροί. ‘ Η Χαρίτη ήκολούθει τρέμουσα τόν 
Σωφρωνυμον, όστις έπροπορεύετο βέρων τό άγαλμα 
κεκαλυμμένον. Φ3άσας άποθέτει αύτά έπί του θυσία 
στηριου κοσμίως, άλλ ’ όχι δειλώς- τό άγαλμα μ ί ,„  
όρθιο». 1 οτε αίρει άπ’ αύτοΰ τό κάλυμμα καί αναγνω
ρίσου» ολοι^τούς χαρακτήρας τής Χαρίτης. Ταύτην 
έρωμενην ουσαν τοΰ έρώντος γλύπτου, είχεν αύτο; 
λαβει ως αρχέτυπον της Αφροδίτης του. ·Η εΰών 
τή : Χαρπης ητ5 τόσο» βαθέως ε’ντετυπωμένη εις τήν , 
καρ-ιαν του, ώστε, είς τήν ,ήσόν του χαί μακοά» ού.

τής ευρισκόμενος, ήϊανήθη νά τήν μεταχιΐρισθ? ώς 
πρωτότυπον- κατασχιυάσας δ' αύτή» πιστώς, εςβ- 
πλήρωσε τούς δρβυς τοΰ μαντείου, τό όποιον άπητει 
αγαλμα ως ή ιδία Αφροδίτη ώραΐο*.

Η Θεα, ίκανοποιηθεϊσα χαι ούδόλως ζηλοτυποΰσα, 
δέχεται τήν προσφοράν καί δηλοποιεΐ διά στόματος 
του μεγάλου ίερέως της ότι ό'/ρητμάς έςεπληρώβη. 
‘Ο λα-ις έχπεμπει χαρμοσύνους χραυγάς" περικυχλό· 
νιον δέ τόν Σωρρώνυμον, άπαιτεί παρ αδτοΰ μ ετ ' έν. 
θουσιασμοΰ ά̂ ίκλέξη τή» ά»ταμοιβήν του. Έ λιυθε ' 
οώ:ατε τόν Άρισταϊον, αποκρίνεται αύτός, καί έγώ 
ικανοποιούμαι. ΙΙετώσιν είς τή* φυλακήν τοΰ γερον- 
γο;· η Χαρίτη θελει αυτή πρώτη νά συντρίψη τάς 
ά λυ ι.ις  τοΰ πατρός της. Τόν έναγκαλίζεταί, τοΰ 
χοινοεοιιϊ τήν «ύτυχίαν του κα! χαμηλόνΐι τούς 
όρθαλμούς έσάκις προοέριι τό ί/ομα τοΰ Σωρρωνύ- 
μου. ‘Ο Α ριστιι?;, εύγνωμονών, ζητεί τόν σωτήρά 
του· ρίπτεται είς τάς άγκάλας του, τόν βρέχει μέ τά 
ίάχρυά του. Φίλε μου, τοΰ λέγει, μεγάλως Ισραλα’ 
ίλ λ ’ ή Χαρίτη όριίλει νά έξαλείψι τό έγκλημά μου. 
Γαΰτα δέ λέγων, ενό»ει μέ τάς χείράς του τάς χεΐ- 
j i ;  τών δυω εραστών. ‘ Ο λαός έπιυρημεΐ, πάντες 
λογίζονται εύτυχίϊς διά τήν εύδαιμο-ίαν τών έρα- 
ττώ^ b δε Σορρύνυμο; κ xί ή Χαρίτη ετοιμάζονται 
νά όρκισθώσιν «ιωνίαν, τιίστιν είς τό άγαλμα ίχεΐνο, 
οεβϊίαν άπόδεις;» τοΰ κάλλους τή ; Χαρίτης χαί του 
ίρωτο; τοΰ συζύγου της.

Ο Α Ρ Χ Μ  Θ Ε Ο Ι Ο Σ Ι Ο Σ .

Οί άπιστοι εί*έβαλον εις τήν χώραν ημών διά ν’ 
άρπα:ωσι τάς γυναίκας χαί τά πα,δία μας. Καί τά 
μεν πα:δι* βάλλουν έπί τών έριππίων τω* ποό αύ- 
των, τάς^ίέ γυ/αίκις οτισθεν αύτών eire τών'γλου· 
τών το'^Γππου, xat κρατοΰσι ενα δάχτυλον τών δυ- 
στυχών εκεινοιν μεταξύ τών όίό-των τοψ (1^.

Ο αρχών Ο ε.ί5 ΐιος ύψωσε τήν σημαίαν |του, χαί 
*ερί πυτον ου-η^θητα» si τρίΐς ανεψιοί ^χαΐ cl δε. 
χα.ρεις αύτοΰ έςαδ-ίροι* πάντες· είναι χεχαλυμμένοι 
■J-.o πανοτλιών λαμπρών, καί έ*ί τών ενδυμάτων 
αύτών <ριρουπ τά» άγιον σταυρόν καί ρυλαχτήρια 
3ΐά να τους προρυλάττωσιν από τήν δυστυχίαν.

Αροΰ δέ ό άρχων Οίοδόσιος ΐππευσε, είπεν εις τήν 
γυναΰά του Εΰρημία», ή δποία έκρατει τοΰ Γππου 
του τούς χαλινούς. —  Λα£ε, ώ Εύρημία, τό έξ ή · 
λέκτρου τοΰτο περιδέραιον καί βύλαττέ το' χαί ά*

/ i y  ‘0_ r/wroc t-iroc r&C δ ιίη γ ιή -το ίχ  α ΐ^ ια -  
Ι ώ τ ό ι ς  e l r s  σ ν ν η θ έ σ τ α τ υ ς  π (.ο  π ά ν τ ω ν  π α ρ ά  τ ο ΐ ς  
Zpaxfrt· ι ί ς  u ) r  p i x p o i e p a r  <f u r l }r τ0ν  θ ύ ρ α τ ('ζ τω ν ,  
οΰ  κ ύ π τ ο υ ν  p i  τ ο ν ς  ο ύ  ό ν τ α ς  τ ο ν  ί ά κ ι υ . Ι ο ν .

μέν η^αι πιστή είς «μέ, θά μιίνϊ) άχέραιον· άν δέ 
άπιστή?»;;, άν τού; όρκους, τού; όποιου; μοί έδωχα; 
ενώπιον τοΰ θεοΰ, πάροδος, τά νήμα θά κοπη, ώ 
Εύρημία, χαί οί χόκχοι θά πέσουν.

Καί άνεχώρησι, καί ούδείς έμαθε πλέον περί αύ* 
τοΰ, ή δέ γυνή του έροβήθη μή έφονεύθη, ή μή οί 
Άραβες αιχμάλωτον άπήγαγον αύτό* είς τή» πατρί. 
δα των. Ά λλά μετά τρεΐ; σελήνας ό Σπυρίδων 11έ 
τροβιχ επανήλθε.

Τά ένδύματά του ήιαν κατεσχισμένα καί καθτ;μαγ- 
μένα, καί τό στήθος του ε'τυπτε». Είπε δέ. — ‘0  
έξαδελβός μου έρονεύθη' οί άπιστοι μα; κατέλαβον 
αΐρνη; καί τό» άνδρχ σου έρό^ευσαν. Μέ τά ομμα· 
τα μου εϊδον άραβα κόπτοντα τήν κεφαλήν του' έγώ 
δέ μόλις ήδυνήθη νά σωθώ διαρυγών τούς εχθρούς.

Τότε ή Βύφημία άρηιε μεγάλην φω/ήν, καί κατά 
γής πέσασα έκυλινδεΐτο διαρρηγ»ΰου ία τά ίματιά της. 
Ά λ λ ’ ό Σκϋρίδων εΐπε. —  Διατί νά θλίβεσαι τόσον ; 
δέν μένουν έν τή χώρα καί άλλοι άνδρες καλοί; —  
Καί τήν ά<ήγειρεν ό προδότης ουτω, καί τήν πα· 
ρεμύθι;σε.

Ό  χύων τοΰ Θεοδοσίου ύλάκτει έπί τω θανάτω 
τοϋ χυρίου αύτοΰ, καί ό ίππος του έχρεμέτιζ»*, άλλ’ 
ή γυ*ϊί του Εύ^ημία έπαυσε τά δάκρυά της, καί τή» 
αύτήν έκείνη» νύ<τα κατεκλίθη μετά τοΰ προδότου 
Σπυρίδωνος. Ά λλ ' άς άρήσωμεν τήν αίσχράν τ α ύ 
την καί άιαξίαν γυναίκα Γνα -ψάλωμεν τόν άνδρα 
αύτής.

‘Ο β ϊσ ιλ ιύς ειιτε» τώ άρχοντι θεοδοσίω. « "Γπα' 
γε εί; τόν πύργο/ μου εις Κλίσσα», χαί είπε εί; τή* 
βασίλισσαν νά ελθη νά μέ ευρη εί; τό στρατόπεδόν 
μου. » Ιίαι ό θεοδόσι ος άνεχώρησε, χαί όίδοιπόιησι, 
χωρίς νά σταθή που, τρεΐς ήμέρας κ*! νόιτας τρεΐς

Καί ότε έρθασε* έπί τάς 0χθας τής λίμνης τής 
Κατίνας, ειπεν είς τού; ιπποκόμους αύτοΰ νά στήσω- 
σι τήν σκηνήν του, χαί αύτός κατέβη πρός τήν λ ί
μνην νά πίη. —  Ά λλ ’ ή λίμνη ήν χεχαλυμμένη ύπό 
πυχνοΰ άτμοΰ, κ*ί συγκεχυμένας ιρωνάς ήκουέ τις έ 
ξερχομένας τοϋ άναβραεμοΰ έχείνου.

Τό δδωρ έχινεΐτο καί άνέβραζεν ώ ; ή συστρορή 
τοΰ Ίεμίζα, οταν βυθίζεται ύπό τήν γή». “Οτα» δέ 
ή σελήνη άνέτειλεν, δ κοχλασμός εκείνος κατέπανσε, 
καί ιδού στρατιά ολη νανίσκων εφίππων έκάλπαζεν έπί 
τής έπιφανείας τή ; λίμνης ώσεί είχε παγώσει αυτή.

Καθόσον δέ ηγγιζον πρός τήν όχθη», καί άνθρω
πος καί ίππος έμεγεθύνο*το, μέχρ^ς ου κατέστησαν 
ώς γίγαντες υψηλοί, καί τάγματα συνίστων, καί εύ- 
ρύθμω; έβάδιζον, χωρουντες διά τής πεδιάδος, καί άλ- 
λόμενοι έκ χαράς.

Καί έ»ίοτε μέν καθίσταντο άμαυροί ώ ; ό ζόφος, 
άλλοτε έβλεπες τή» χλόην διά τών σωμάτων των, άλ 
λοτε τά όπλα των ήκτίνοβόλουν καί έφαίνοντο όλοι 
πΰρ. Αίφνης δέ μαχητής τις, άναβαίνων μέλανα ίππον, 
εξέρχεται τών τάξεων τοΰ στρατοΰ.

Καί φθάς ϊμπροσθεν του θιοδοσίου, περιέστρεψε 
τόν ίππον του, καί εδηξεν οτι ήθελε νά πολεμήση 
πρός αΰτόν. Τότε ό Θεοδόσιος εκαμε τ4 οημείον τοΰ 
οταυρβυ τρις, καί χιντήσας τόν ύπερήφανον Γππον του,

έπετέθη κατά τοΰ φάσματος, άφείς τούς χαλινούς καί 
καταβιόάσας τήν λόγχην.

Ό κτάκι; ήπα»τήθη*αν έν μέσω τή ; πορείας αύτών, 
καί όκταχις αί λόγχαι των έλύγισα* έπί τών θωρά
κων των ώ ; ιριδος φύλλα. Ά λλ ’ είς έχάστη» συ>άν- 
τησιν ό ίππος τοϋ Θεοδοσίου έ.πιπτεν είς τά γόνα ' 
τα , διότι ό Γππος τοΰ φάϊματος ή» πολλώ αΰτοΰ ι
σχυρότερος.

« Ά ς  πεζεύσωμεν, είπεν ό Θεοδόσιος, καί άς πο- 
λεμήσωμιν πεζοί άπαξ άκόμη. » Τότε τό φάντασμα 
έπήδησεν άπό τάν Γππον αύτοΰ χαί ώρμησε κατά τοΰ 
γενναίου θίοδοσίου- άλλ’ έχ πρώτη; τροσβολή; επεσε, 
χωρίς νά τά ώφίλησί) ουτε τά υψηλόν οώμα, οΰτε ή 
μεγάλη ισχύ; του.

ο θειδόσ ιε! Θεοδόσιε ! Θεοδόσιε ! μ’ ένίκησες, εί
πε τό φάσμα Ώ ς λύτρα μου θέλω νά σοί δώσω μίαν 
συμβουλήν —  μή έπιστρέψη; εις τήν οικίαν σου, διότι 
έκεΐ σέ περιμένει 6 θάνατος. » ‘ Μ σελήνη έχρύβη όπι. 
σθεν νεφελώ», καί έ* τώ άμα κζί μαχητής καί στρα
τός, τά πάντα διεσκεδάσθησαν ώ ; άτμός, ήλίου έπι - 
φανέντο;.

« Μωρό; ό παλαίων πρός τόν διάβολον, ιιπεν ό 
Θεοδόιιος. Ενίχηια δαίμονα, καί έκ τής ν '.ιη ; ταύ
τη; δέν έχέοδησα άλλο παρ’ ότι κατεπόνησα τόν δυ· 
στυχή Γϊπον μου, χαί ελαβα πρόρ^ησιν έπαρίστερον. 
Άλλά δέν 6ά μ’ έμποδίση αύτή τοΰ νά έπανιόώ τήν 
όίχίαν μου καί τή» φιλτάτην γυναΐχά μου Εύ^ημίαν. »

Καί τήν νύκτα, ύπό τής σελήνης φωτιζόμενος, ε . 
φθασεν είς τό χοιμητήριον τών Μετανοουντων" είοεν 
ιερείς καί θρηνωδούς μεθ’ ένός νεχροθάπτου πληοίον 
τάρου νεωστί ά■/σρuχ θέντος, καί π/ησίον τοΰ τάφου ήν 
νεκρό; τ ις μέ τό ξίφος είς τό πλευρόν του καί κεχα- 
λυμμένος τήν κεφαλή» διά μαύρου υφάσματος.

Καί ό Θεοδόσιος επέστησε τόν ίππον αύτοΰ— «Νε- 
κροθάπτα, είπε, ποιον θάπτετε είς τά μέρο; αυτό ; » 
Καί ό νεκροθάπτης άπεκρίνατο. α Τόν άρχοντα Θεο
δόσιον ό όποιος άπέθανε οήμερον. » Ό  θίοδόσιος ήρ- 
χισε νά γελα διά τή» άπαντησίν του, ά λλ ’ ή σελήνη 
έκρύβη πάλιν, καί τά πάντα διε3κεδάσδηιαν.

"Οταν δέ Ιφθισεν εις τήν οικίαν του, ε»ηγχαλίσθη 
τήν γυναί/.ά του Εύρημίαν. —  Εύ^ημία, δός μοι τό 
περιδέραιον έκεΐ/ο τό όποιον σοΰ ένεπιστεύθην πρί» α 
ναχωρήσω' περισσοτέραν πίστιν δίδω είς τό έξ ήλε
κτρου περιδέραιον έχεΐ<ο παρά εις τού; όρκου; γυναι- 
κός » Καί ή Εύφημία είπε »Σοί τό δίοω»

Αλλά τό μαγικόν έχεΐνο περιδιραιον ειχε κοπή, 
καί ή Εύφημία εΐ'/ε κατασχευάσει ετερον πανομοιό- 
τατον καί δηλητηοιασμένον. « Δέν εϊ»ε τοΰτο τό πε
ριδέραιό* μου » είπεν ό θίοδόσιος. —  Μέτρησε τους 
χόκχους του, εΐπεν ή γυνή του, · γνωρίζεις ότι ειχ̂ ε 
εξήκοντα χαί επτά. »

Καί ό Θεοδόσιος ήρίθμει τούς κόκκους μέ τούς δ*» 
χτύλους του, τούς όποίους^έβρεχε μέ τόν σίελόν του ά* 
πό χαιροΰ εις χαιρόν, καίτό δραστήριον δη/ητήριο» (Ο
λίσθαινε διά τοΰ δέρματός του. "Οτε δέ έφθασεν εις 
τάν εξηκοστόν εκτον χό“/χον, άφησε βαθΰν γογγυσμόν 
καί επεσε νεκρός. (Έ κ του Γ αλλ)



ΙΑΛΕΜΟΣ

Ε ϊς τόγ Στουρνάρι/γ, ενεργέτηγ ιής Έ.Ι.Ιάόος 
άφι^ρωμενος εϊς τηγ χήραγ αύτοΰ ώς 

τεκμήριογ τιμής παρά τοΰ συγ
γραφέας Ερρίκου Βά.Ιη.

Έ υ ΜεΜζτ, 2Φε6ρ. 1853.

Ή  μντίμη χών άγαθών άνδρών, δποΐος υπήρξαν ό 
Στουρνάρι);, αποθανατίζει μέ< βεβαίως χαι αυτού;, τι 
μ « ομω; ο;(ΐ όλιγότερον και τά έ'θνη τά οποία άπο- 
διό^υσιν ιίς τοΰ; εύιργέτας των τόν όρίΐλόμενο* τη; 
ι&γνο^μοσΰνης φόρο».

‘Ο Στουρ>άρης, γενναΐον χαΐ αυτό; τη; ε>§όξοι> 
Ηπείρου τίκνον, δέν κατεδέχθη κατ’ οΰδένα τρόπον 

να φα»ϊ) υποδεΐίτιρο; τών άλλων συμτατριωτών του, cl 
δποιοι έρώτισαν χού; λαού; τη;, κα! π^οετοίμασαν 
μακρόθιν τήν ελευθερίαν τω» επειδή έδϋξεν έμπράκτω; 
Ζτι Ιπνεε τό» αδτό» ζήλον, και έκινεϊτο άπό τά ou. 
*ά φρονήματα των Καπλανών, τών Ζ·.)7ΐμάδων, τών 
‘Ριζάριδων, ΧατζηΚωσϊών και τοιούϊω» άλλων ήοώ 
ο»·* τοΰ Λκτριωτισμου.

Δ'ά τοΰro ολη ή ‘Ε λλίς συνεχι ήθη git’ άκρου εως 
«κρου είς χήν δλιβεράν αγγελίαν τη' τοσοΰτον προ 
ωροιι καί άπρο:δοχήτου άποβ,ώιιώς του' πάντε; δέ 
οί αισθανόμενοι και κρίνοντες Ικλαυσαν τον θάνατόν 
tOu ώ ; κοινό» δυστύχημα καί κατ’ ίδιαν καί δημοσία 
διότι καί εΰχηί άνεπέμφθησαν έντός τών ιερών ναών, 
πρά; ιόν πατέρα τοΰ ελέους, καί ευωδία θυμιά 
ματος άνέβη εί; ουρανόν ύπέρ τής ψυχής τοΰ άπο- 
θ ινοντίς κ ιί πανηγυρικό! έξερωνήδησαν καί έγράφησαν 
πρός τιμήν του καί εΐς τόν περίβολον τών ‘Ελληνικών 
βουλών άνηρτήθη ώ ; ει’ν.ων τό καλόν όνομά του.

Αλλά τό π:κρόν βέλο; διεπέρασβ μάλιστα τήν καο· 
δίαν ιών συγγενών καί τών φίλω* του· αυτοί δικαίως 
αισθάνονται περισσότερον καί τόν πόνον οθεν ε ι; έξ 
ουτών ο Κ . . . . έπεμελήθη καί διά μουσικού άσμα* 
το; νά τόν έκφραση. ‘Ο επικήδειος ουτος ύμνος, τόν 
όποιον ήκούσαμεν ψιλλόμενον διά μουσικών όργάνων, 
αδύνατον νά μή κινήσϊ] είς δάκρυα καί τους άπαθε- 
στάτους άκροατάς.

Ειθί τοιαΰται τιμα! νά παρήγορήσωσιν οπωσουν τήν 
τεθλιμμενη» τοΰ αποθανόντος συζυγο», νά άναδείξωσι 
δέ χα) πολλοΰ; άλλους μιμητάς τοΰ γενναιό^ρονο; 
χαι αγαθού Στουρναρη. Επειδή μόνον άπό τοιούτου; 
πολιτας η δυστυχούσα σήμερον καί παντοιοτρόπως πά 
σχουσα πατρις ελπίζει τήν πολιτικήν καί ηθικήν ευη
μερίαν της.

ΑίωνίαΣου ή μνήμην αοίδιμε συμπατριώια Σιουρ- 
νάρη I

/. Ν. Λεβαδεύς·

—  Κατά τό 1852 ιισε'πλευσαν εις Όδησόν χαί β- 
ξέπλευταν τά έπόμενα πλοϊα.

Εΐσέπλ. τόνων ε’ξέχλ. χόνω»
’Αγγλικά 231 7 1782 231 7 1 8 2 5
Αννοβερικά 7 1490 7 1490
Αυστριακά 208 7 2 4 4 7 207 7 2 4 3 8
Βλαχομολ8.
Βελγικά

2 5 5 15 5 25 5 1 5 5
2 442 2 442

Βρεμκά 10 30 5 0 11 3 3 8 0
Γαλλικά 4 2 7028 42 7028
Δανιμαρκικά 6 760 6 7 6 0
‘ Ελληνικά 167 $8 4 8 6 170 3 91 9 0
Ίονικά 15 3442 15 3 4 1 2
Μεχλεμβουργικά 23 
Νεαπολιχανικά 25

4023 23 4 0 2 3
6 4 2 5 25 6425

’Οθωμανικά 57 72 3 3 55 6 9 2 4
Ολδεμβουργικά 6 760 6 76 0
Ολλανδικά 11 2498 11 2498
Πρωσσικά 18 7 0 2 4 20 7692
‘Ρωσσικά 93 26911 91 26 646
Ρωμαϊκόν 1 301 1 301

Σαμ:κά 6 1240 6 1 2 4 0
Σαρδηνικά 199 4 3 9 6 9 199 4 3 9 6 9
Σοιιηδονορβεγι χά 89 2 7187 89 2 71 8 7
Τοσκανιχά 11 4 2 0 0 11 4 2 0 0

Τό ολον 1252 335 9 8 1 . 12ό3. 337 0 5 1 .
Η άς.α τών εισαχθεντω» εμπορευμάτων υπολογίζε

ται »ι, πλείονα τών 200 εκατομμυρίων γροσίων, καί ή 
των έξαχθέντων είς 400  περίπου'εκατομμύριά γρο·

’ σίων. 1
—  Κατά προξενικήν τινα Ιχδεσιν, χο 1852 είσέ- 

πλευσαν είς Ισμαήλιον τά επόμενα πλοία.

Φορτωμένα τόνων κενά τόνων
’Α γγλ ικά — — 2 41 2
Αύστριαχά — — 4 649
Βλαχικά 10 1382 136 4 1 1 2
Γαλλικά — — 1 192
Δα·ι υαο».ικά — — 1 192
‘Ελληνικά 29 40 6 0 106 16507
Ίονικά 1 161 2 317
Μο^δαΐκά 1 171 2 5 0 4
Νεα.τολιτανικά 3 512 -  n
’Οθωμανικά 15 2013 110 14316
‘Ρωσσικά 7 1050 15 20 3 4
Σαμιχά — _____ 1 112
Σιρδινικά — -  , 4 616
Σουηδικά — — 1 232

Τό όλο» 66 . 9349 . 286 . 3 9 9 9 5 .
(Αμάλθεια.)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Επειδή το μουσικόν διάγραμμα του ε’ πιχηδιι'οο δ- 
μ ’ ου εϊς τόν Αΐδημον Στουρνάρην έξεδόθη σκοτεινόν 
*** "19βν®γνωστον, θέλομεν συμπεριλάβη οδτόν κβθα- 
ρωχερον τυπωμένον eic τό άκόλουθον τ,ΰνος· πρός 
ουμπληρωοίν τοΰ παρόντος.


