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ΤΕΥΧ Μ T O M  Β 1 8 5 4.

ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΚΑΙ 0 Π Ι Α Ε Κ Π .

ΤΟ ΣΤΕΜΜ Α.

Ό χ ι ή άδιλφή Έ ^ικου τοΰ Η*. ij'6sv it ;  Γαλλίαν 
δπως προοφιρη χβϊρα χρυριραν νεάνιδος έκχιδικαιιοΰς 
ιίς  βαϊΐλία  πρυβύτην, δ>τι; ·η 9 ε λ * λογιαδή πάππος 
αΰτή; μάλλον ή σύζυγο;, συνωδιύδη ύπό πολλών via 
νίδων ίκ τών ϊ ίγ ιν ι ίτ ίρ ω »  της Α γγλ ία ;. Μεταξΰ 
αύτών υπήρχε χαί ή Άννα Βολένη, ίκείντ) ήτις 
ί*τοτι έβαϊίλιυοιν ίπ ί τής ’Αγγλίας. ‘Η βιογραφία 
χής νιάηδος ταύχης ένδιαφέρει ένταυτώ και τυγχ ίνεΐ.

Η Ά ννα Βολέ»η ητο δυγάτηρ τοΰ Σίρ θω μ α  Βολέ 
νη, τον δποΐον ό Ερρίκος πολλάκις ιίγεν  έπιφορτίοιι 
μ ί διπλωματικός άποϊίολάς. ’ Ητο ίκ τών ιύγιν ιττέ* 
ρ»ν χοΰ κράτους. ‘ Η μήτηρ της ητο δυγάτηρ του χό- 
μηιος ‘ Αρμό/δου, 6 πάππος αύτης, Σιρ Γιοιρρουά 
Βολένη, *|χ« νυμφεοδή, ών δήμαρχος του Λονδίνου, 
μι«ν χών θυγατέρων τού Λόρδου Άοτιγχος, αΰτή δέ ή 
Λαδί) Βολένη, η μήτηρ τής Ά ννης, ήτο δυγάτηρ τοΰ 
δουκός Νορφόλκου. ‘Η “Αννα ήτο νιαρωτάτης ήλιχίας 
^,g ί  ήγι^ονίς Μϊρία ιγκατέλιπε χήν ’Αγγλίαν ίιά  νά 
οπάγη να βα^ιλιόση ίπ ί χριΐς μήνας ιίς χή* Γαλλίαν. 
Χηριυαα3α ή Μαρία έ<υμφιύδη τέν Δβΰκα του Σου · 
?ολκ· ή $£ Ά ν**, χής δποιάς τό βιλχχιιιόν χάλλος 
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έμ ιλλι νά καταδιίςη χήν ιίς χήν αυλήν Φοαγκίϊχου 
τοΰ Α ά ξ ί α ν  αύίοδ, προιεχολλήδη ιις  τή» βασίλιJ im  
Κλαυδίαν, δυγατέρα Λουδοβίκου xou IB'. χ*ί οΰ^υγο» 
Φ^αγχυκου τοϋ Α . Αλλ η μ»ν Κλαυδία μ ιτ ’ ού r.otu 
άπιβίωτιν, ή ?έ "Αννα, τήν όποιαν χαχη ιίμορμέ-η 
ώδιι πρός τήν πατρίδα της, έπέστριψι» e l ;  τήν Ά γ “ 
γλίαν άροΰ έπί χΐνα; μήνας προιικολλήδη ιίς ήγι 
μονίδα μιγάλης άξίας, τήν δού*:σοαν χοΰ Άλινοώνβς.

‘ Η ακριβός έποχή τής ιίς Αγγλίαν έπιοτροφής 
αΰτή; είναι άβιβαιος χαί κατ’ αΰχοΰς μάλιοτα χούς 
Ιίτορικοΰς, οΐπνες περί αύ^ής λεκτομερώς Ιγραψαν. 
Ά λλ ’ οίαδήποτι χαι ά* ήτο ή «ποχή αδτη, jjT0 ήμέρα 
βλιθρία διά χήν Αί*αχιρίναν χή; Άραγώνος. ‘Η Άννα 
Βολένη, χαταταχδιίβα μιταξΰ τών ύπατπιτχριών χής 
Βα®ιλίσ5ης πρ^τε.λκυσι παραυχα τήν προϊογή* τοϋ 
χυραννου, τεΰ δποίί.υ ό Ιρως Ιφίρι μιδ ’ εαυτού χο at- 
σχος ή τό» δάνϊτον. Άμφότιραι αί γυναΐκις αυται 
ίμιλλο» νά γε»ώ π  δύματα τής έχ μέρους του προτι- 
μήσιως ή έγχαταλιίψιως.

Τότι μονον ό Ερρίκος συνέλαβιν ύπονοίας έπι τής 
νομιμότηιος δειμοΰ ιίκοααιτοΟς. ‘Η Αίκατιρίνα τής 
Άραγώνος ι ι ·/1 νυμιριυδή πρό αύτου χόν Άρδύρο», 
πρίγκιπα τών Γάλλων και άδιλφό* πρυβυτιρον χοΰ’Ερ 
£ίκου.Ό Άρδύρος άπ*6ίωσ* δικαεπταετής τήν ήλικίαν. 
Ά λλ' ή Αίκατιρίνα καί 5 Άρδΰρο; ιιχον γονυπετήτιι 
ένώπιβν τοΰ αύτοΰ ίερέως, χαί προφέριι τή* λέξιν ν α ι  
ίνώπιον χοΰ σταυροΰ· Βραδυτιρον, ό τι λόγοι πολιχιχοΐ 
ίπήνιγκον τό* γάμον μεταξΰ τής γυναικαδέλφης χα-
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χοΰ άνδραδέλφ9ο, 2 νέος πρίγχιψ τών Γάλλων οΰ- 
δόλω; ήνοχλιϊχο ύπο τής τόψιως τοΰ συνιιδόχος.

Άλλά μεχά ταΰχα ή ου>«ί$η?ίς xou έπανέστη καί 
τω παρουσιάιθη ύπό μορφήν νιάνιδος, έχδάμβου καλ
λονής, δϊαλάμποντος πνεύματος, χαί μαγιυτικών χα- 
ρίτων. Οί τρόποι τής Άννης Βολένη ιίχον βέλγητρα 
ίίιάζοντα ώς πρός τάς άλλας άγγλίδας. Τά Si θέλ. 
γητρα ταΰτα είχε προσκτήσει «ίς τήν φιλοφρονι- 
«χέραν καί μιγαλοπριπεσχίραν τής Εύρώπης αυλή*. 
Ό  ’Ερρίκος ήράαδη αΰτής μέχρι παραφοράς. . .  ή δε 
παραφορά αυτη ήτο φρικώδης ώς είναι δ βρυχηδμος 
τοϋ «ίγριος ότε κράζει τήν σύντροφόν του.

‘ Η “Αννα δέν ήδέ/ηιε νά γενή παλλακίς το0# βασι- 
λέω ;, όρδώς σκεπτομένη, ότι όσον ή ατιμία κεϊται «ψη
λά, τόσον καδίσχαται δραχή μακρόδεν.

—  Κατάγομαι έξ εΰγενοΰς οίκογενείας, καί δύναμαι 
νά γενώ σύζυγός «ου, είπε ή Βολένη πρός χόν Ερρίκον. 
Έάν άληδεύει, ώς λέγιις, οτι ό γάμος σου εΐναι άκυρος, 
ζήχησον τήν διάζιυξιν, καί «γώ είμαι ίδιχή σου.

‘Η λέξις ουτη έπεσφράγισε χήν χαταδίχη* τής δυ 
σχυχους γυνβιχός, ητις δέ* ήγαπάχο πλέον. ‘Ο Έ(5- 
£ΐκος διέτοξι χόν Καρδινάλιον Βολσέην, τότε ιΰνοϊ 
χόν αδτοΰ χαί πρωθυπουργόν, νά γραψγ) είς χήν 
αύλήν τής 'Ρώμης χαί νά λάβη παρά τοΰ Πάπα άπό· 
φασιν άκυροΟσαν τόν γάμον αύτοΰ μετά χής Αικατερί
νης χής Άραγώνος. Ποός περαίωσι» δΐ τής δποδέσεως 
ταύχης, έίτάλη είς ‘Ρώμην b Κνίγθης, αρχίγραμμα 
τιΰς xou Ερρίκου.

‘ Η έποχή έφαίνετο ιυνους. Κ λήμης δ Ζ’. έχάδητο 
χότε έπί τοϋ άγίου βρόνου. 'Αναποφάσιστος χαί διιλός, 
έφοβιΐτο πρός πάντων τόν Κάρολον Πιμπτον, χοϋ ό* 
ποίου ητο σχεδόν αίχμάλωτος, καί οστις, ώς ανεψιός 
χής Αικατερίνης, ώφ«ιλι νά τήν προσταχεύση τουλά
χιστον άπό φιλοτιμίαν. Ό  Πάπας άπέφυγε έπί πολΰ 
τοΰ νά δώιη άπάντηιιν οριστικήν. Τέλος, βιααδιίς άπό 
χοΰ βασιλέως τής Γαλλίας, όστις, κατ’ έκιίνην τήν έπο 
χήν, όσον ηΰνόιι τόν βασιλέα χής ’Αγγλίας τόσον 
έμίσει τόν άδελφόν χβυ, βασιλέα χής Ισπανίας, ό πα- 
ναγιώταχος, χαί τοι αιχμάλωτος χοΰ βασιλέως, έχο- 
ρήγησιν εις τόν ’Ερρίκον ο,τι έζήτει, δηλ. άνιγνώρισιν, 
όχι 'Ιούλιος Β’. δέν είχε τήν ΐσχΰν νά έχδώση διά
ταγμα Ιπιχρέπον τόν γάμον μεταξύ τής Αικατερίνης χαί 
τοΰ Έρ’ρίκου. Τό άναμάρτητον τών Παπών προοιβάλ- 
λ«χο καιρίως διά τούχου.Άλλ’ όμως ή δέσις Κλήμενχος 
τβϋ Ζ. ήτο χόχε διίνή, χαί «ίχ ι μ«γίστην επιρροήν έπί 
τής διαγωγής. Τό γεγονός όπιρ b Κ λήμης περιπαδώς 
ίπεθύμει ητο ή άποκατάστασις τοΰ οίκου χου έν Φλω
ρεντία, χαί ετκέπτιτα, οτι μόνβς δ αΰτοκράτωρ έξ όλων 
τών κυρίαρχων τής Εύρώπης ήτο ικανός νά φερη «ίς 
πέρας τό ποθούμινόν του. ‘Η σκέψις αυτη, χήν όποιαν 
ούδέποχε έγκατέλιπιν, δπήρξιν αίχία χοΰ μακροχρο' 
νίου διφορισμβϋ τής διαγωγής του.

‘Η Άννα Βολένη,έν τώ διαστήματι, τούτω tfyiv , ώς 
λέγβυσι, κρυφίως νυμφευίή τόν βασιλέα, κα! χούτου 
άπόίειξις «ίναι ή μενοίλη αύτής ένεργηχικόχης περί τά 
μέσα, δι’ ών παρώτρυνε χήν ενέργειαν του Καρδιναλίου 
Βολσέη χαι χοΰ Στιφάνου Γαρδίνη, γραμματέως χοΰ 
χαρδιναλίοο. Όοΰ έπιστολή κατά γράμμα μετινε-

χδεΐσα, ήν fj Άννα ίγραψι πρός τόν καρδινάλιον καθ' V 
έποχήν λοιμός ένσκήψας εις Λονδϊνον ι ίχ ιν  άναγκά»ει 
τόν βασιλέα νά έγκαταλιίψη μετ’ αΰτής τήν πόλιν καί 
ν αποσυρθη είς τήν έξοχήν,όπου διέμενον άμφόχι ροι. ‘Η 
έπισχολή αδτη καταδεικνύει πρός τοΐς άλλοις τό πνεΰμα 
χαί τόν χαρακτήρα χής Ά ννης. Φέρει ημερομηνίαν 2 2  
Μαίου 1528 .

•Μι.ίόρδε,
»Σας παρακαλώ ταπιινώς νά μο! ίυγχωοήσηχι τήν 

τόλμην, χήν δποίαν λαμβάνω νά διακόψω τάς «πουδαίας 
σας εργασίας δι ιπιστολής ουχι τόσον έσκεμμένως καί 
έντέχνως γιγραμμένης. Αλλά πρέπει νά σας έκφράσω 
την χαράν μου διά τήν καλήν υγείαν τής δποίας μαν- 
δάνω ότι χαίρετε έν χώ μέσω τοσούχων δ«ΐνών. 
Δέν δύναμαι άλλο ή νά δέομαι τοΰ Θεοί νά σας διατη- 
ρη ιίς  αΰχήν τήν κατάστασιν, όπως έκπληρώ«ο> διά τής 
ιΰγνωμοσύνης ο,χι σας χριωστώ, διόχι είμαι πληροφο- 
ρημένη, μιλόρδε, διά χά καλά αίσδήματα χά όποια 
τρέφιτε ύπέρ έμοΰ, κα! διά τήν μεγάλην φροντίδα 
τή< όποια* έλάβιτε ύπέρ τών συμφίρόντω*, Χαί ί]τις δέν 
σας άφίνει ν’ άναπαυδήτι ουτε ήμέραν εδτε νύκτα. Τήν 
καλοσύνην σας, μιλόρδι, δέν δύναμαι άλλως ν’ άνταμιίψω 
ιίμή διά φιλίας ίδιαζοΰσης πρός δμας, χόν δποίον δπέρ 
πάντα άλλον δέλω άγαπήσει etc χόν κόσμον jzera i h r β α -  
σιΛέα... . Ευρίσκομαι έν τούτοις, μιλόρδε, «ίς μεγάλην 
ανησυχίαν δια χήν άφιξιν τβϋ ΐξάρχου, πεπεισμένη ούια 
οτι δέλει είσδαι δπέρ έμοΰ, καδότι υμείς θέλετε τόν 
έξαποστειλιι. Γνωρίζω ως πρός τοΰχο χούς σκοπούς 
σας. Γνωρίζω on καί υμείς ιίσθε έπίσης ανυπόμονος, 
χαί οτι ή ανυπομονησία σα; δέν θέλει παύβ«ι «ΐμή 
άφοΰ τά πράγματα λάβοβσι καλόν πέρας. Ά λλά πρέπει 
νά δπομένωμεν καί νά «λπίζωμιν διηνιχώς «ίς χάν 
Θϊόν.»

«Άναμένουσα, ιιμ ΐ,
©Μιλόρδε

#ύποκλινεσχάτη καί εόπειθεοτάτη δούλη 
“Α ννα  Βο.Ιένν .»

Κάτω δί τής Ιπισχολής ό βασιλεύς είχε προοθέαε 
ίδιοχείρως.

‘Η γράφουσα πρός δμας χ| άνωχέρω έπιμέ- 
ν ιι νά προσθέσω αύτάς χάς όλίγας λέξεις. Ά λ λ ’ 
όσον όλίγαι κα! άν σας φανώσι, έκλάβ«τέ χας ώς ΐχ  
καλής καρδίας και ώς δείγμα τής πρός δμας φιλίας μου 
καί τής εύχαριστήσεως του νά μάθω οτι ή πανώλης σάς 
έσ«βάσθη. . . . Ή μ η ς  εύρισκόμεθα έ ίώ  είς μιγάλην 
ανησυχίαν μή μαθόνχες άκόμ ι οχι δ εξαρχος μέλλιι νά 
Ιλδη Ά λλ  άφο*ιοΰμαι «ίς τήν φροντίδα «ας καί είς 
τήν καλοκάγαθίαν καί τήν ιΰλογίαν τοΰ Ύψίστου. Οΰ. 
δέν άλλο έχω νά σας ειπω πρός τό παρόν. Τό μόνον 
πράγμα os«p θέλω νά προσθέπω «ίναι τό νά σας εΰχηθώ 
πάσαν ευημερίαν, 5jv έπιδυμεΐ δι’ ύμας δ γράφων σας 
ταΰτα, καί όστις είναι β ίΐιλ εύ ς  σας χαί καλός φίλος.»

*’ Ε ρρίκος·
Απομακρυνθείς δ βασιλιΰς ενιχα τής ίπίδημίας 

{,ΰδιμίαν «ίχ ιν έκδόσει διαταγήν όπως ή β«»ίλισ»α 
Αίχακρίνα έγχαταλείψυ τό Λονδίνο/, καί βυτως Ιμεινιν

«8χη εχτιθιιμένη είς τό» τρόμον χης μάςίγος^. Είς τήν 
καταχθόνιβν διάνοιαν τοΰ Έ ^ίκου, βέβαιον είναι οτι η 
πιθανόχης τοΰ θανάτου της ένίοχυσε τά  μεγιατα χην 
θέλησιν χοΰ νά χήν περιορίση ένχός χοΰ Λον
δίνου διά ν* άποίιίξη ότι δ θάνατος δέν έκλέγιι τα 
θύματά του, καί ότι τά άμιρόληπτον αύτοΰ δρεπανον 
κτυπα, καχά τάς εΰφροσυνους αϋχοΰ ήμέρας, τάς άγι 
ρωχοτέρας κεφαλάς καθώς καί τάς ταπιινοχέρας.

Ά λλά  καθ’ ή* στιγμήν έπιριμένεχο χό δέσπισμα, η 
διαπόρθησις τής ‘Ρώμης ελαβε χώραν. . . .  ‘Ο Παπας 
αιχμάλωτος άπό ένός ήδο έτου; έντός τοΰ φρουρίου xoC 
Σα!νχ-Άνζ, καί έλ«υθιρωθείς ήδη ύπό Καρόλου τοΰ Ε. 
δέν ήδύνατο νά δπογράψη χήνδυσφημίαν τής 6&ίας χοϋ 
αύτοχράτορο;, δπέρ ης αί κατακραυγαί ήντήχουν καδ ά 
πα ια» χήν Ευρώπην. Τέλος, διά νά συμβιβάση ολων τά 
συμφέροντα καί ιδίως τά ίδικά του, διωριοιν ώς έξαρχον 
αδτοϋ «ίς Λονδϊνον,όπως ένεργήαη έπι χής ύποθέσεο)ς,χόν 
καρδινάλιον Καμπέγγιον, παραγγείλας αύτώ νά δδευιη 
otov χά δυνατόν βραδέως . . . .  ‘Ο καρδινάλιο; 5)το 
γέρων καί άρδρητίχός, αί δε προοβο^α! της νόσου έ 
χρησιμέυσαν έγκαίρως, καί Ιξϊτέλεσε τοσον καλώς τη· 
όποιαν είχεν διαταγήν, ώστε τώ έχριιασδηιβν δυι 
μήνες διά νά ΰπάγη άπό 'Ρώμης ι ί ;  Λονδϊνον.

‘ Η Ά ννα  μαδοΰσα ότι b εςαρχο; ήτο καδ' δδά 
τής Α γγλ ία ς , έγραψε κα! έτέραν έπιστολήν πρός ιό 
καρδινάλιον Βολσίην διά νά τώ έκφράση τήν χαράν χη;

«Τότε, τώ  έλεγε, τότε μόνον, μιλόρδε, θέλω άνα 
γνωρίσει τ ί πράχχετε υπέρ έμοΰ· άναμένουσα Ιχι 
καλήν διάδεοίν . .  . άλλ’ αυτή είναι μεγάλη . . . "Οδε 
μένω δεόμενη τοϋ θ«οϋ δπέρ τής «ύημίριας σας και 
δπέρ τής οιαχηρήσεώς σας «ίς τόν ύψηλάν αύτόν β« 
θμόν τής δόξης καί τή ; χιμής . . . Αύχή «ίναι, μιλόρδι, 
ή ιύχήτής ταπεινής καί άφωοιωμένης δούλης σας

• “Αννης ΒοΛένη »

Ά λ λ ’ ή Αίκατιρίνα δέν ητο εύγνώμων ώς ή Αννα 
πρός χόν καρδι»αΛΐον διά τάς προσπαθειας α ; κατέ 
βαλε νά συυτήση δικαστήριβν παράνομον καί αύ 
θαίρετον, άπενανχιας τόν άπικάλισεν α ίρεν ικόν ,  σ υ ν -  
ω μ ό ιη ν ,  χαί μ ο ιχ ό ν  . . . .  Ό  Βολσέης εγελα ιις  ολα 
ταϋτα ’ διόχι είχεν ύπέρ έαυτοΰ τόν βασιλέα, τήν ιρω 
μένην χοϋ βασιλέως καί χοΰ; κόλακας, οιχινις άγ* 
ληδόν πιρίκυκλοΰοιν άνθρωπον, οϊος ζτο ο Βολσεης, 
οστις δέν Ιτρωγιν ήδη ή ένχός πινακίων διαχρυσων' διότι 
δ άργυρος δι’ αύτόν ήχο πολΰ κοινός.

Ό  Βολσέης είχε τά μέγιστα συντελέσει είς τή* 
«ύναύιν τοδ γαμικοΰ δισμοϋ μεταξΰ χοΰ βασιλέως και 
τής Άννης . . .  ‘Ο Ερρίκος ζχο άνδρωπος τοϋ δ*οίου 
ο οφδαλμός δέν έβλεπε καί τό ου; δέν ήκουιν. Έρως, 
ερωμένη καί βιος χρυφηλός καί άσωτος άπησχόλουν 
τάς ετιγμάς τυράννου, όστις έπαιζε μέ τας κεφαλας
χα! τών μάλλον εύνοϊκών τ ο υ .................  Ή  βαοι-
λισσα Αίκατιρίνα μέ τό προσευχητήριόν της, τά 
«ομβολόγια της κα! χήν αύσχηράν θρησκείαν της, δέν 
^το γυνή κατάλληλος διά δπουργόν απληστον προς 
Ε»χΰν, κα! φοβούμενο* μή δ χυριος του άφήση αύχήν νί- 
έκφύγ») τών χειρώ» του. ‘Ο δπουργός έζήτει ό,τι ευ 
ρεν είς τήν "Αννα» Βολένη, πλάσμα πλαοθέν ix  ίου

έρωχος χαΐ διά τόν έρωτα . . . ‘Ο *Ερρΐχος ϊχυπτίν 
υπό ζυγόν γλοκΰν, καί τόν ζυγόν χοΰτον άνείχεχο 
χοχιχόμινος δπό μαγγανίας, τήν δποίαν πρέπει νά πα- 
)αδεχθώμιν, διότι πραγμαχικώς δπάρχιι.

Ά λ λ ’ ιίς χάν Βολσέην ήχο άδιάφορον, άν ή διην- 
'ίισμένη άλυ»ις, ητις άπαξ ι ίχ ι  περιτυλίξη τόν κυρίόν 
του, ψ ο  καδηγιασμένη κα! νόμιμος. "Ισως έν τή 
διεφθαρμένη αυτοΰ διανοια, τήν ένόμιζεν διαρκισχέραν 
άλλως πώς. ‘Οποισδήποτι, Ιλαβι τέλος χήν έντολήν 
του παρά τοΰ Πάπα ;0  Καμκέγγιος ίφθαοι, καί οί 
δύο έξαρχοι ή^ξανχο πάραυτα τής διαδικασίας. *Η 
Ά ννα έγχατέ/.ιπε τό Λονδϊνον εΰσχημοσύνης χάριν.

Τό δικαστήριον εονίκροτήδη έν Λονδίνφ" οί δύο του 
Πάπα εςαρχοι πρασικάλεσαν τόν βασιλέα κα! τήν βα* 
σίλισσαν χής ’Αγγλίας ένώπιον αύτών . . . Οί βασιλιϊί 
ένιφανίοδησαν προσωπικώς* οτε δέ τούς έπεφώνησαν, 
δ Έ ^ΐκος άπήνχησιν είς τό όνομά χου . . . ‘Η βασί
λισσα ήτο μιλανιίμων, ή δέ στάσις της ήν γαλή*ιος, 
άν καί ή έσωτιριχή τής ψυχής της ταραχή άπιικονί- 
ζετο έπί τοϋ προσώπου της . . . Ό ια ν δ έξαρχος έ· 
πρόφιρε τάς ακολούθους λέξιις , δι’ ών ήντήχησεν ή 
αίθουσα.

εΚ ΐί ή δψηλοτάτη, κραταιοτάτη χα! ένδοξοχάχη κυ
ρία καί πριγκιπέισα . . . .

Πριν ή τελιιώση τόν λόγον, ή Αίκατιρίνα, χωρίς νά 
προοβλέψΐ) πρός αύτόν, χωρίς νά τώ άπανχήση, άνίσχα- 
ται άπά τής έδρας της καί ρίπτεται είς τοΰ; πόδας 
τοΰ βασιλέως- άσπάζεται τά γόνατά του κα! καταβρέ- 
χ*ΐ αύτά μέ δάκρυα. . . . τάν παρακαλιΐ, τόν έξορκίζιι, 
ιόν κοθικιχευει έν ένόμαχι παντός ο,χι δύναται νά 
προκαλέση παλμού; άνθρωπίνης καρδίαο . . . .  Ζητεί 
λέξιν διά τής όποιας νά μαλάξη χήν σιδηράν έκείνην 
καρδίαν, χήν δποίαν ό έρως μόνον συνεκίνιι, ‘Η βασί
λισσα είς χοιαυτην θέσιν ιΰρισχου.ένη δέν χαπιινοΰχαι, 
διόχι δέεται ύπέρ χής θυγαχρός της, ύπέρ τής δυγατρός 
της,τή* δποίαν άπόφασις βάρβαρος δύναται νά προσ- 
βάλη ώς νόδον, χαί ν’ άχιμάση διά πανχός.

—  Μεγαλειότατε, «ίπε πρός τόν βασιλέα, όποιου 
ιίδου; δικαστήριον συνικροτήσατε ; μήπως δ ιά  γ ά  μ ε  
δ ιχάση  ; άλλά τί έπραξα ; είμαι αθώα, καί μόνον 
ύμάς γνωρίζω έδώ ώς εχοντα έπ’ έμέ ίσ χ ύν  ύμιΐς 
είοθαι τά μόνον υποστήριγμά μου, ό μόνος προστά
της μου' έδώ είμαι δυστυχής γυνή μιμονωμένη, 
άνυπιράσπιστος κα! έχτίδιιμένη ιίς χάς προσβολάς μ υ
ρίων έχθρών- Έγχατέλιπον τήν οικογέ»ιιάν μου κα! 
χήν πατρίδα μου έπί χή πίστει μόνον ην εΤχον είς 
ίιμάς, κα! χόρα άκόμι είς χήν ξένην ταύτην γήν, είμαι 
μόνη, έγκαταλελιιμμένη ύπά πά ντω ν  καί μή Ιχουσα, 
μή θέλουσα νά έχω άλλον προς-άτην παρά ύμάς καί την 
τιμήν σας . . . 'Ε ^ ϊχ ι, θέλεις, λοιπόν ν άπωλεοδή διά 
παντός ή δυγάτηρ «ου ! . . . Σκέφδητί δτι «ι*αι χά 
κρωχότοκον τέκνον οου! . . . Πρέπει τό κοράσιον αύ χό 
ν’ άτιμαοδή ένώ ή μήτηρ του είναι άδώα, δ δέ παχήρ 
του κυριάρχης ! . . .

Είχα άναστάσα προσέβλιψι πιρί έαυχήν μιχ’ άξιο- 
πριπείας' τόχι ή γυνή, ή άπηλπισμένη μήτζρ ύπ ιχώ - 
ρησιν είς χήν βασίλισσαν.



—  Είς τδ διχασνίριβν τ·δτο, τδ δποιβν άξιοι νά 
δικάιη τήν βασίλισσαν τής Α γγλ ίας, είπιν έξακοντί- 
σασα χατ’ αυτών βλέμμα πιριφρονητικάν, St» βλέπω 
πιρά έχθ,-ούς χαί κανένα διχαστήν· δέ* δύνανται αύτοί 
νά έχδώσωσι άπόφασιν άμίρόληπ ιο* χαϊ διχαίαν. Τοί»; 
έξαιρώ.

Καί άποχαιρετήσασα μετά σιβασμου τάν βασιλέα, 
εξήλδι της αιθούσης, δπου δίν «ίσήλθε «Χίον, μήθελή- 
σβσα νά έμφανίσδη έχ νέου. Μ*τά τή* ά»αχώρησίν 
της ό δασιλιύς ί<·ηρυξ*ν, ότι οΰδιμίι* ιίχ ιν  αιτίαν δυσ
αρέσκειας έναντίον τη ;, άλλ’ οτι 5 ελ εγχος  τον σ υ ν .  
ε ιδότος  ητο ή μόνη αίτια, Si η» έζήτει την διάζευξιν.

Οί έξαρχοι προσεκάλισαν κ»ί αυδις τήν βασίλισσαν, 
άλλ ιπιιδή αύτή δέν άπήντησεν, έδι*άσθη έρημη». Είς 
τήν όλως άδικον ταύ;ι;ν διαδικασίαν, έμπιριείχιτό τι 
γι'ο ΐον καθιστώ' αυτήν τρομιράν. Τέλος πάντων ήδ:κη 
προσή ,γισεν ιίς ιό τέρμα της, Ή  “Αννα Βολέ»η έπι 
ατρέψισα ι ί ;  Λονδίνο», έβι^ζε τά* Βολσίην δι’ όλης 
τής ισχύος τών δελγήτρων της, χαί γνωστάν είναι ότι 
β καρδινάλιος ήτο εύαίίδητος ιίς τά είδος τοϋτο τής 
διαβδορα;. ‘Ο ’Ε^ριχος έπερίμινι κβδ’ έχάστην πρωίαν 
τήν άπόφασιν, ητις έμελλι νά έπιτρεψη τήν στέψιν τής 
Άννης. ’Α. λ λ’ αίφνης έ καρδινάλιος Καμπέγγιος ά 
νήγγειλεν, ότι ό Πάπας έπεφύλαξιν είς έαυτάν τής 
ύποθέσεως ταύτης τήν διαδικασίαν, χαί οτι τά μέρη 
Βροσιχαλοΰντο ιί{ ‘Ρώμην, ένώπιον του δικαστηρίου 
τής Αΰτοΰ Παναγιότητος.

‘Ο ’Ερ^ΐχο; έξέφερι τά πρώτον βρυχθμούς καί βλασ
φημίας επικαλούμενος έκδίχησιν κατά τής κιφαλής τοΰ 
ύπερτάτου άοχοντβς τής Εκκλησίας. Δέν πιριιφρόνιι 
σελέσν οΰδ’ αυτούς τούς κεραυνούς του, διότι ήδη αύτάς 
τούς έξισφινδόνιζι. ‘ Η ’’Αννα, ηπ ς ει5εν έαυτήν έχ- 
©ρονιοθίΓσαν επί στιγμήν, άρχισε νά χλαίη· άλλά πόσον 
ισχυρά ^σαν τά δάκρυα της . . .  Τότ* ήγαπατο, χαΐ 
ήγαπατο περι«α9ώς καί παρ’ άνδρώπου, δστις έμελλε 
νά εκδίκηση έκαστον δάκρυ τής ερωμένης του μέ πο 
ταμούς α ίμ ατος!. . . *αί τότε ελαβι χώραν το δρι- 
στίχον σχίσμα μεταξύ τών δύο έχχλησιών καθ' άπασαν 
τήν Ά γ γ λ ίιν . ‘Οποίων καί άπόσων συμφορών δέν ί 
γενιτο αίτιος αυτή ή £ήξις !

‘Η "Αννα η χ ιν  ανάγκην ι’χδιχϊί σιως διά νά καθησυ- 
χάση τήν τιταραγμένην ψυχήν της. Ή  ά»ατροπή 
τών ελπίδων της ΐπέ^ριπτε κάλυμμα ίπιχήδιιον επί τοΰ 
μέλλοντος της... Πράς τοΐς άλλοις ούδεμία όδάς υπήρχε 
8ι’ η; νά έξέλθη έκ τοΰ σκότους, τά όποιον διεδέχβη τά 
λαμπρόν τοδ δρόνου φώς. Ειχεν ανάγκην νά κβταγ- 
γείλη ανθρώπινον δ», διότι τή έχριιάζιτο εν θΰμα, χαί 
τά δΰμα τοΰτο ύπήρξιν ά καρδινάλιος Βολσέης . .  . 
Ί  ή έφαίνετο αδύνατο* πώς αυτός δ άνθρωπος δ τόσον 
ισχυρός είς τάν σύλλογον, αυτός S άνδρωπος τοΰ δποίου 
ή χειρ «ιχεν έγγίσιι τήν τιάραν, δέ» ήδυνατο νά χατορ 
θώση τά παν έ» μια χαΐ μόνη ήμέρα έάν ήθελε' καί 
μή»ες καί αιώνες έπήνιγχο» τή» εξαφάνισιν τώ» ίλπ ί- 
δων της. ‘Ο Ερρΐ<ος ητο έξ έκείνων τών άνδρώπων 
τού; δποιους δέν πρέπει τ ις δίς νά προκαλέση ε’ς τήν 
αποστροφήν. Ό  Βολσέης ήτο ευνοϊκός, καί τοΰτο 
ή?<ει νά προξενήση τή» καταστροφήν του. . . .  ‘Ο έρως 
ή ή φιλία τοΰ ’ Ερρίκου τβΰ Η’, ήτο κατάρα ! . .  .

Ό  Βσλιέης έώρταζιν είς τό πβλάτιόν ιοι» τής 
Υορκης (1 ), ι ι ,  το παλατιον έχεινο πράς το δκεί·* 

οί μεταγενέστεροι *υριάρχαι τής Ευρώπης καί Τής 
Ασίας ήδελον προσβλέψει μ ιτά  φδονιροΰ δαυμασμβΰ... 
Ο Βολοέης διέμινεν αύτόθι, άφροντις, ιυβυμος διά 
γων βιον τρυφηλάν, χαί πίνων τούς οίνους τής |Γαλ· 
λία; καί τής Ιταλίας έ»τάς χρυσών κυλικών κικοσμη-
μένων δι' άδαμάντων καί πολυτίμων μίλτιβν.............
Ά πιιροι θεράποντες, φέροντες τά σήματα τοΰ κυρίου 
των, πιριιφέροντο περί τήν αίθουσαν έκείνη» τήν boau- 
τελώς αμα καί^φανταστικώς χιχοσμημένη»· νιά/ιδες 
ειτεμμέναι μέ α-θη ε«αιον άρώαατα χαί ή;ωαατιζον 
τΐν ατμόσφαιραν, έ»ώ, ιίς ά«ωτάτην τινά στοάν, οί 
πιριφημότιροι μουσικοί τής ’Ιταλίας χαί τής Γερμανίας 
έξιτέλουν συμφωνίας πιριπαδεϊς και δελξιχαρδίους....

Αίφνης δυο άνδρωποι έπαρουτιάσθησαν ένώπιον' τοϋ 
καρδιναλίου . . . Αμφότιροι ισχυροί είς τά Αγ
γλικόν κράτος, ή δέ θέα τω* κατεταραξε κατ’ άρχάς 
τον άλαζώνα υπουργόν ό είς έξ αύτών ήτο ό δούξ 
τοΰ Σουφόλκ, γυναικάδελφος τοΰ βασιλέως, έ έτερος ό 
δούξ τοΰ Νορφόλκ . . .

Ειχον διαταγήν νά τώ ζηιήσωσι τήν μεγάλην σφρα
γίδα.

—  Δέν τήν παραδίδω έπί προφορική αιτήσει, ιιπ ιν  
ό Βολσέης.

Οί δύο δοΰχις άπισύρδησαν, καί μετ’ ού πολύ έπα . 
νή/,δον φέρο*τες έπιστολήν τοΰ βισιλέως, έπί τή όποία 
ό Βολσέης ένεχείρισε τήν σφραγίδα τοϋ κράτευς, ζτις 
πάραυτα Ιδόδη είς τά» Θωμα» Μώρ . . .

Δέ» ερρέδη λοιπόν δικαίως,οτι ά έρως καί ή ιυνοια τοΰ 
βασιλέως τούτου Ιφερον μεδ έαυτών τάν δάνατον ;

Ο Βολσέης άπεσΰρδη είς τινα αΰτοΰ βίκον τής 
εξοχής πλησίον τοΰ Χαμπτιγκούρτου . . . Ήδέλομι» 
βιβαίως τάν βίχτείριι άνιυ τής μεγάλης χαμερπείας 
του έν τΐ] δυστυχία . .  . Έκλαιε* 6 άθλιος ώς παιδίον, 
ή δέ ελάχιστη ύπό»οια έπανόδου είς τήν πρβτε- 
ρα» τοΰ βασιλέω: ιυνοιαν, τάν ί^ριητεν είς παραφβ- 
ραν χαράς . . . ‘Ημέραν ιΐνά, ό ’Ερρίκος τώ ίπ ιμψε 
άγγελον μετά τίνος δακτυλίου, όπως τώ άφαι- 
ρέση πάντα είς τά μέλλον φόβον. Ό  καρδινάλιος 5jto 
έφιππος οτε ί  αγγελιοφόρος τον συνή τησε- άφίππιυσε 
μιτά σπουδής, καί γονυπετήσας έπί τοΰ βορβόρου τής 
όδοΰ ήσπάσδη τά δακτύλιον μ ιτά  δακρύων. . ,

Καί δλα ταΰτα ηααν τεχνάσματα' διότι τίς ήδύ 
νατο νά άγαπήση ’Ερρίκον τάν Η'. ; . .

Άφοΰ δ Βολσέης ύπέπισιν ιίς  τήν δυσμίνιιαν τοϋ 
βασιλέως, μία μόνη λέξις ρηδεΐσα παρά τοΰ Θωμα 
Κραμμερ πράς τούς Ίησουίτας τοΰ Κέμπριτζ, έδιδαξε 
τά* β ασιλέα τί ώφιιλε νά πράξη . . .  ΓΗ δέ λέξις 
αυτη ^το τά άπόρ^ητον τής διαγωγής, η» Ιπρεπι νά 
τηρήοη . . .

( 1)  Το π α λ ά τ ι ο ν  τής Ύ όρ χ η ς ,  το όπο ιο ν  ώχο· 
όόμησεν  ό Βολσέης ,  χ α ι  τό  όποιον} ό Έ ρρ ϊχος  έ ύ ή -  
ξ ΐ ιυ σ εν ,  χα τήντησε  π α λ ά τ ι ο ν  τών 6ασιλεων'?τής Α γ 
γ λ ία ς .  Ε ίν α ι  δε τό χ α λο ύ μ ε ν ο ν  White. Hall, ί δ ι  
Home xai Cavendish,

—  Ώ !  άνέκραξινό ’Ερρίκος μετά θηριώδβυΐ χαρας, 
ό ά»δρωπος αύτβς άληδώς ε π ια σ ε  τήν  γ ά τα  άπο  τ ’ α ν '  
τ ιά  (il a pris la trQie par 1 oreille)

’Επρόχιιτο νά ά*αγκαση δλα τά πανεπιστήμια τής 
Εύρώπη; ν’ άποφανδώσιν ύπέρ, καί νά φθάση τέλος μ 
δλας αύτάς τάς άποφάσιις ιίς τους πόδας τοΰ Πα»α- 
γιωτάτου, όπιρ καί έγέ*ιτο. |Αλλά τίποτε οιν ηΐυ 
*ατο πλέο* νά κράτηση τάν £οΰν, ον τά πραγματα 
ι ι χ ο ν  λαβιι. ‘Ο Πάπας δέ» ένέδωκιν, ό δέ Ερρικσς,Ι 
δστις κατ’ άρχάς ι!χ ε  κηρυχθή προστάτης τής πί I 
ατιως, ήρνήδη τήν ίσχύν τοΰ ύπερτάτου ιερεως τής 
‘Ρώμης, Ιπραξεν ώς ό Αουδήρος . . . καί, ένώσας την 
π/ευματιχή» άρχήν μ ιτά  τής πολιτικής, έγινι Ηαπας 
τής ’Αγγλίας.

Ό  γάμος χαί ή στέψις τής Ά ννης Βολένη έπήλδον| 
άμέσως. Καί ή γυνή αυτη, δ\ά τή ν  &ro:av απατα η 
Ευρώπη εύρίσκετο τεταραγμένη άπά τεσσάρων έτών, 
έχαδισι τέλος έπί θρόνου, ο »νς δι’ αύτή» ήτο δίοδος, 
δΓ η; εμιλλε νά είσέ/θη πρό τίνος άλλης ιίς τάν τάφον.

Β .
Ο ΠΕΑΕΚΥΣ.

Ό τ ι ό ιππότης Έλλιώνος (1) έγκατίλιπε τήν ‘Ρώ* 
μην, άπά τής τελευταίας διαρρήξιως τής ^Αγγλίας 
μιτα τοϋ άγιου θρόνου. Σιξτος δ Ε . ητο είσέτι απλοΰςΙ 
μο»αχάς, άλλά πάντοτε δ αύτάς άνθρωπος, όποιος καί j 
ακολούθως υπήρξε. Μαθών τήν τιλιυταίαν άρνησι» τοΰ 
Πάκα, άνύψωσε τού ώμους, καί είπε προσβλίψας πράς 
τόν ούρανόν.

—  θεέ μου ! Δέν άληθιύιι δτι άδιάφορον σοΰ είναι! 
άν δ ’Ερρίκος δ Η’, εχει ώς σύζυγον τήν Αίκατερίναν 
τή ; Άραγώνος ή τήν ’Άνναν Βολένη ; . . .

Ή  ”Αννα Βολένη ιΐχεν άγοράση πολύ ακριβά τάν 
τίτ)β ν τής βασιλίσσης τής Α γγλ ία ς , χαί διά τοΰτο 
«πελάμβανε τούς χαρπους του μετά μέδης. Ά λ λ ’ έν 
π ρ α γ μ α  έτάραττε τάς νύχτας αιτινες διβδέχοντο τάς 
θριαμβικάς ήμέρας' δ τίτλος β α σ ί λ ι σ σ α  άπεδίδετο χατά 
δυς-υχίανκαί ιίς  έχιίνην τήν έξόριστον, ητις ιίς  τά βάθος 
τής έρημίας της έδιωρείτο ώς βχιά στένουσα. Έ «ρ ι*« 
ν ’ άπεκδυθή αυτή ή ιδία τοΰ τίτλου τής βασι- 
λίσσης τής Α γγλ ία ς, α ύ τ ή !.  . .  ή Αΐκατερίνα τής 
^Αραγώνος ! .  . αΰτή, δυγάτηρ, βύζυγος καί αδελφή 
βασιλέως· ίπριπε νά παραχωρήσβ τήν θέσιν καί τάν 
βαθμόν της είς κόρην έρωτόληπτον καί κοδφον . . . . 
‘Ηττηδιίς ύπό τών δακρύων τής Άννης Βολένη, δ

έ\ ) Ή  'Αννα Β ολένη  τώ ε ΐ χ ι  δώβε ι  μ ε γα λ οπ ρ ε  
πή * ο σ ρ ήμα τα  δ ιά  ν ά  μ ε τ ί χ ε ι ρ ι σ θ ή  αύτά  ώς μ έσο ν  
δ ια γθ ο ρ α ς  παρ ’ έχε ίνο ις , οΰ ς ε π ρ ε π ι  νά χερδίοτ). ι Ο 
ιππότης  Έ λ Ι ιώ ν ο ς  ητο εΐς 'Ρ ώ μ η ν  νπό τό ν  τ ί τ λ ο
ο υ γ χ ω ρ η τ ο ΰ .

’ Ερρίκος (π ιμ ψ ι %δν λόρίον Μοντζουαν είς τήν μονήρη 
κατοικίαν, όπου ώς έξόριστος διιμενεν ή Αίχατιρίνα, διά 
νά τή ιί'πρ, δτι είς τδ μέλλο» έπρεπε νά προσφωνήται ού
χ ί ώ ; βασίλισσα άλλ’ ώς ήγιμονίς έπίκληρος τών Γάλλω» 
καί ν’ άφαιρή κατά κάσαν πιρίπτωει* το* τίτλον τής 
μιγαλιιοτάτης, καδώς καί παν τδ δυνάμενον νά τή άπο· 

Ιδώση τά* βαδμάν ββσιλίσσης.
—  Έξακολουδώ νά ^ααι βασίλισσα τή; Α γγλ ίας, 

άπηντησιν ή Αίκατιρίνα μετ’ άξιοπριπειας πράς 
τδν λόρδον Μουντζουαν. Δύο πράγματα δύνανται μόνον 
ί νά μοΰ άφαιρέσουν αυτάν τάν τίτλον . . .  η αποφα* 
σις τής διαζεύξιώς μου έκδιδομένη πβρά τοΰ Πάπα... 

|/.αί . . . .  ό θάνατος . .  .
Τότε δ Πάπας έχηρυξε χατά τοΰ Ερρίκου τον μ έ 

γ α ν  άψορ ισμον  ( \ ) .  Έθεώρησεν αύτάν έκπεπτωχότα 
του θρόνου, τά δέ τέκνα τά γιννηθέντα καί τά γ ιν· 
νηθησόμινα ίχ  τοΰ γάμου αύτοΰ μετά τής Άννης Bs- 
Ιλένη, έκήρυξι ανίκανα πρδς τήν διαδοχήν τοΰ θρονου' 
ίπι τ οι»ή δέ άφορισμοΰ διέταξε» ώστι κάνεις να μη 
δεωρή αύτάν ώς βασιλέα του, καί έπί τή αύτή ποινή,διι- 

Ιταττι τούς εύγενεΐς ν’ άποστατήεωσι καί νά λάβωσι 
(τά οπλα κατ’ αύτοΰ ώς στασιαστοΰ χατά τής Εκχλη* 
Ισιας τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ. Διέταξι πράς τούτοις πά*τας 
Ιτούς έπισκόπευς, άρχιιπίσκοπους καί ϊεριις τοΰ κράτους 
Iνά τάν άφορίζωσι κατά πασαν έορτάσιμον ημέραν μετά 
Ι τήν άπαγγελίαν τοΰ αγίου Εύαγγιλίου, πβρωτρυνων 
j τόν Αύτοκράτορα, ώς προστάτην τ ίς  Εκκλησίας, να 
έπιβλέπη ένοπλος τήν έχτέλεσιν τών διαταγών το5 
ύπερτάτου Ιερέως.

Ό  βασιλεύς τής Γαλλίας, ώς βασιλεύς χριστιανι* 
κώτατο:, προσ*κλήδη έπίσης νά διάρρηξη πασαν σχέσιν 
μετά τοΰ Η'. ’Ερρίκου. Ό π ω ; δέ ή δβρις καταστή 
,έπαιοδητοτέρα, δ Πάπας διέταξε πάντας τούς ί«- 
Ιριΐς τ ώ ν  πιριχώρων τοΰ Καλα! νά άπαγγειλωσι δη
μοσία έπ’ άμβωνος τδ δέσπισμα τοϋ άφορισμοΰ . . . .  
Βλέπομεν δτι δ ’Ερρίκος, δστις χα! έν τή άγάπη του 
ήτο τίγρις, έτιμωρήθη μέ σκληρότητα σχιτιχωτάτην 
ιτρός τήν ψυχήν του.

I Το συμβούλιον τής Αγγλίας συνελδάν, ένεόυσι δι 
επισήμου πράξεως τάν ββσιλέα μέ τήν ίσχύν τοΰ Παπα 
καθ' δλην τήν Μεγάλην Βριτανίαν. ‘Ο ’Ερρίκος δστις 
πράς μόνον τά υλικόν τοΰ πράγματος άπέβλεπε,έδήμεΐ/σιν 
δλην τήν ίκκλησι*ς-ικήν περιουσίαν, κινητήν τ ι καί ακ ί
νητον . . . Διέταξε κα! άπηγχόνισαν πάντας τούς μή 
βιλήσαντας ν’ άναγνωρίσεοσι τήν νέαν ταυτην δρησκείβ», 
[καί ούτως, ενεκα τοΰ γάμου μιας γυναικάς, ίπενδηφό- 
ρησαν χιλιάδες οίκογινιιών. Ό Ερρίκος, φύσει ορμη
τικός, παρωτρυνετο Ιτι μάλλον προ; τήν σκληρότητα 

I ύπό τής Άννης Βολένη. Τά μίσος τής Αννης συνι- 
χενιροΰΐο δλον κατά τής Αικατερίνης, τής οποίας τά 
έν τή δυστυχία μεγαλιΐσν έχίνει τήν συμπάθιιβν ολο
κλήρου τής Ευρώπης. Ό  Έρ’ρΐκος τή άπηγόριυσιν 

ux νέου ίπ ί τρομεραΐς ποιναΐς, τοΰ να λαμβάνη τό

( 1 )  Λιέφερεν ό άψορ ισμός ουτος τοϋ συνήθους,  
τοΰ χο ινοΰ  άφορ ισμοΰ ,  χαθόσον  ό αφ ιύρ ισμένος δεν  
ήδύνατο  ν ά  λάβγ  τήν άφεσ ίν  του , ( ίμ ή  μ ε τ ά  δ ημ ο 
σ ία  γ ε νομ ένη ν  π ο ιν ή ν  χα ϊ  μ ε γ ά λ α ς  ζημ ίας .



ί»ομα της βααιλίτσης, οί δέ δπηριτοΰνχις αύχή» See. 
τάχθησαν αύστηοώς νά την άποκαλώσι ήγιμονίδα 
τδν Γάλλων. ‘ Η Αίκαχιρί»α ήρ»ήθη τήν ύπηρισία» 
τών αξιωματικών ικείνων, οιτινις ύπήκουσαν εις ιήν 
διαταγήν χοΰ βασιλέως, χαΐ έπί τινας ημέρας ήναγ- 
κάσθη νά υπηρέτη αύτή  έαυτήν .  Τέλος πάντων to 
μέγεθος τής θλίψιως τήν κατέβαλε, και ήσθένησε . .  . 
Τοτε δ βασιλιύς έπεμψι διαταγήν πρός τον φύλακα τή; 
βϊσιλίσσης, τόν δοΰκα τοΰ Σουφόλκ, νά τήν περιποιήχαι 
080ν ενεστί πεφροντισμένως. Κατενεγκών το κτύπημα 
ως έπιοέξιος δολοφόνος, έζήτει νά έπιφέρη ίασιν ! . . .

‘Η Αννα ίταράχθη διά τήν έπάνοδον ταύτην τοΰ 
βασιλέως είς ανθρώπινα δπωσοΰν αισθήματα. Δημόσιαι 
κατακραυγα! διιχάραχτον ατό τίνος χρόνου τήν ησυχίαν 
της. Εφοβεΐτο μή δ ’Ερρίκος ενδώση ιίς  αύτάς. ^Ο0«ν
ιπαρουσιάσθη ενώπιον του δακρυρ^οοΰσα.............. χαί
γονυπετήσασα πρό τών ποδών του τόν καθιχίτευσι νά 
χηρύξη, oet ή ήγεμονίς Έ λιιάβιχ , ή μονογενής δυγάτηρ 
του, ητο ή μόνη νόμιμος, καί οτι ή ήγ«μονίς Μαρία 
δέν ή56»ατο νά λάβ$ διαδοχήν τοϋ θρόνου. ‘Ο Έ ^ ϊκος 
συν^ίΐσι *αί διέταξε νά δημοσιευδϊ; διά σάλπιγγος, ότι 
ή δυγάτηρ του, ή ήγιμονί; Ελισάβετ ήτο, μετά τόν 
δάνατόν τβυ, ή διάδοχο; τοϋ θρόνου τής Αγγλίας.

‘Η Αίκατιρίνα χαταβληδεΐσα υπό τοιούτων χα! το 
σούχων δεινών, άπιβίωσε τήν 3 Ίαννουαρίου 1536 
είς Κυμβσλτόν, ιίς  τήν χομητείαν τοΰ Χουνχιγκχάν, 
πεντηκοντοΰτις τήν ήλικίαν. Πριν ή έκπνιύση έγραψε 
πρός τόν ’Ερρίκον έπιστολήν παθητίχωτάτην, ιίς τή. 
όποιαν τώ ίσύσταιν» τήν θυγατέρα των . . .  ‘Η τιλευ- 
ταία φράσι; τή ; ιπιστολής ταάχη; ιΤναι αξιοσημείωτος, 
καί δέν ήδύνατο νά γραφή ί  υπό γυναιχός.

« . . . Σί βεβαιώ οτι ιις τήν τελευταίαν μου σχι 
γμήν, χαδ ή* οί όφδαλμοί μου είναι εγγύς να κλιι 
σθώσι διά παντός, ή μόνη μου έπιδυμία είναι τό νά 
ήδυνάμην νά τούς προσηλώσω έπί σ έ !»  (1)

‘Ο Ερρίκος κατηνύχδη ι ΐ ;  τάς άιτλας αύτά ;  λέξεις, 
τάς προφιρδεισας εν αγωνία ύπο ψυχής, ήτις έφαί
νετο συντιτριμμένη υπά των τρομερών κτύπων τούς 
όποιους ι ιχ ι χαταφέριι κατ' αυτής . . . “Εκλαυσίν, ώ ; 
λέγουσιν, Ιπί της ίπιστολής ταύτης τή ; γραφείαης 
ύπό χειρός ψυχρά; ή?η . . . έκλαυσε ! . . . άλλά το 
φέρετρο» ειχε /.Λΐισθϊ] έπί τοϋ δύματο;.

‘Η Ά ννα έδειξι χαράν βάρβαρον καί άναίσδητον 
μαδοϋσα τό» θάνατον τή; Αικατερίνης. ‘Ο ιππότης 
Σώδων, οστις τγ  άνήγγειλε τήν ιιδησιν ταύτην, ιυριν 
αύτήν νιπτόμενων τάς χιΐρας ίντός λίκανη; διαχρύσου 
μιγάλη; αξίας, έντός τής όποιας εχειτο πολυτιλή; 
προχοΐς. Τοσοΰτον δέ ή Άν»α έγένετο παράφορος έκ τή; 
χαρας, ώστε λαβοΰσα προσέφιριν άμφότιρα πρός τόν 
ιππότη» Σωθώνα, ιΐπιΰσα. «Αάβε αυτό τό δώρον διά 
τήν καλήν είδησιν, τήν όποιαν μο! έφιριςΒ.

Τήν αύτήν ημέραν ό τ:ατήρ της καί ή μήτηρ της 
^λδον έκ τοΰ White Halle. Ά μ α  ίδοΰσα αύτούς μα- 
κρόδιν ίδραμε σχεδόν παράφρων έκ τής χαρα; καί πρίν 
ή τού; άσπασδή*

( I )  Ί δ ε  Ούμβέρτον κ α ί  Έ ρβερτον .

Χαίρετε, τοΐς ι ΐπ ι ,  σήμιρον αληθώς $ 6υνά- 
τηρ σας είναι βασίλισσα !

|Β αναίσθητος ! . . . ^χόρευε* έπί τάφου ήα ικικλιι- 
σμίνου εισιτι, μή βλέπουσα ότι καί δ ίδικός της έσκά- 
πτιτο  πλησίον αύιου.

Ημέρας τινάς μετά ιό  συμβιβηκός τοϋτο, τό 
ποαγματικώς έπίσημον είς τβ τόν βίον του 'Ερρίκου 
και της νέας βασιλίσση;, ή Ά ννα  άπιβαλι καί διύτι- 
ρον τέκ.ον, άρρεν ώς χαί τό πρώτον. Οί καδολ.κοί, έξ

πληδυ; έιιυπήρχεν έν Αγγλία, άπεδωχαν τό γεγονός
ΐ τ,“ ζ Τ *  τών έν° λ ων ά? ψ ° μ Ι *  « 3  Πάπα. ‘Ο

ρρϊκος tv ηγάπα πλέον τ η ν ’"Ανναν· ή άστασία καί 
ή σκληρότης^ ήιαιι Χύρια β£τοδ χ α ρ β * ^ , , , ^ .  
Η Α/να ητο ίδική του, ήτο κατοχή του, άγορα- 

σθεισα διοτ μιγάλων βυσιών, χα! τόσων μεγάλων τή 
αληθείς, ώστε μόνον μονάρχης ήδύνατο νά τάς 
κάμη ή δέ κατοχή αυτη, ήδη άσφαλισθιΐσα, δέν ι ι χ ι  
πλέον θέλγητρα δι' αύτόν. ‘f l αύιτηρότης των ήθώ* 
Χής Αικατερίνης τόν άπεμάκρυνιν άπ ' αύτής, καί ή 
φαιίρόχης τής Άννης τό αύτό παρήγαγιν αποτέλεσμα- 
αι χαριισσαι αύτής προσπιλάσιις, έφαίδρυνον έπί πολ- 
λα, ωρας το προτωπον τοΰ θηριώδου; έκιίνου κυρίου, 
του οποίου ή ψυχή ε ίχ ι τόσας πτυχάς, ώς-ι τό ήττητόν 
μέρος τής προτιραίας, ητο αηττητον τήν έπιοΰσα». 
Παραυτα οί κάτοικοι τής ολως αύλικής έκιίνη χώρας 
παριτήρησαν ότι ό βασιλ.ύ; ε ίχ ι στρέψιι άλλαχοΰ τάν 
έρωτα του Η Αννα Σιϋμούρ αντικατέστησε τή» 
Αννα» Βολένη, ώ ; ή Άννα ε?χιν άντικαστήσιι τή» 

Αίκατιρίναν, Ά λλ ’ ένταΰθα, όπως ύποπέστ) αδχη ύπό 
όυσμένιιαν άπητεϊτο έγκλημα1 καί χαδώ; ιίς παν κ ρα γ -  

μα υ^άρχιι ά ιίπβτι ποριία βαθμηδόν προϊίΰσα, οΰτως 
καί ι ί ;  τήν περίστασιν ταύτην δ 'Ερρίκος έδυσίασεν 
«ί; τον νέον αυτοΰ έρωτα τήν κιφαλήν γυναικός, καί 
γυναιχός αθώας.

‘Η Ά ννα ιίχεν ιχθρούς. ‘ Η φαιδρότης τ^ς πλήρης 
κακενχρεχεία;, τήν δποίαν ώρειλον μολαταύτα νάδι»»- 
ρωσιν ώ ; παίγνιον εύχάρισχβν καί ιύτράπελον, έφιίλ- 
χυσεν χοιτ αύτή; περισσότερον μίσος ή ή σοβαρωτέρα 
υβρις. Αμα τό μΐσο; είδι χό δυναΐόν τής οποίας ιίχε» 
ανάγκην ίχανοποιήσιως, περιεστοίχισε τόν Έρ’ρΐχον ύπό 
κατηγοριών χατά τής βαοιλίσσης, έξ ώ» ή έλαχίστη 
ηίύνατο νά φέρ^ αύτήν είς τόν δλιθρον.

Η Αννα ίΐχεν αόιλφόν τόν χόμητα τοΰ *Po3ys- 
φορτ, οστις περιε/,ηφθη έν τ^ αύτή προγραφή· ίνα 
καταστήσωσι δέ τά άποτιλέσματα αύτής βιβαιότιρα 
άποδιδοντες είς αύτήν χαρακτήρα άτιμον, ό βαρώνο; τοϋ 
Ν=ρ£ή, πρώτος ιύπατρίδης τοΰ συμβουλίου τοϋ βασι- 
λέως, καί μουσικός τις ίκ  τής μουσικής τή ; αύλής, ό- 
νομ,αι,όμινος Σμίθων, συμπαρελήφθησαν έπίσης έν τώ 
σχεδίω το όποιον ωφιιλενά έπισφραγίσ») χήν νίκην είς 
χούς έχθρους τής Αννης. Τήν δέ πράς τήν νίκην ταυ· 
ιην δδον τοΐς ηνοιξιν αυτή ή Ά ννα διά τή; άπιρισκε- 
ψίας της.

Η Αννα ητο μάλλον κενόδοξος ή υπερήφανος, χαΐ ή 
κενοδοξία αυτη πιριεστρέφιτο πρά πάντων είς το κάλλος 
της. Βτο έρωτοληπτο;, και πρός άπόλαυσιν βλέμματος 
θαυμασμ·ΰ, ίχορήγιι γλυκύτατα μειδιάματα. Ανατρα 
φιΐσα ιίς  τη* αύλήν τής Γαλλίας,είχ ι προσχτήσειιίς χήν

*.·μπιριφοράν, τ«υς τρόπους, και (χι μαλλ·ν «ίς χάς 
«ράξιις της, τούς χαριινχισμούς ίκιίνους, οιτινες ίπ ι-  
χτρατουν κατά τά «ρώχα έτ^ καί άπέ τής βασιλιίας
Φραγκίσχου τοϋ Α'. Τό μίσος καί ό φθόνος άνέλαβον, 
ούτως ιίπ ιϊν , νά έκθέσωσι τά άχοπήμαχα τής Ά»»ης" 
ή δέ ύποκόμησσα χοϋ ‘Ροσχεφάρτ, γυναικαδέλφη τής 
βασιλίσσης, ύπήρξεν ή πρώτη αύτής κατήγορος. Αί 
διαβολαί της τίποτι δέ» ί»εβάοθησαν. Ή  φύσις έμιάνδη 
μέχρι τοΰ θυσιαστηρίου της, υπό τής γυναικός ταύτηί, 
ήτις ι ιχ ι  προσκτήσιι τήν έμπιστοσύνην τβΰ Ερρίκου, 
τοΰ οποίου ή διεφθαρμένη ψυχή ιιχ ι»  ά»άγκη» νά δίδη 
πίστιν ιίς πασαν κακίαν.

Τήν 1 Μαΐου τοϋ 1526, ή αύλή ευρίσκιτο είς Gre 
enwich. Τήν έ:πέραν ΰείνην ίδόθη χορός και συν(ι> 
δία" ή δέ ιύθυμία τής βασιλίσση; ούδίποτι ύπήρξι 
ζωηροτέρα. ‘Ο Ερρίκος παρατηρών ένόμισεν ότι τά 
προς τά» άδιλφόν της βλέμματα χής βασιλίσσης ήσαν 
έκφραστιχά, διά καί έταράχθη· μετά τινας στιγμάς 
ό βαρώνος τοΰ Νορρή, χοριύσας, έπλησίασι πρός τήν 
βασίλισσαν έκ τοΰ χοροϋ καί τοΰ καύσωνος δ tScώ ς 
κατέρραν άπό τοΰ προσώπου του' ή βασίλισσα μειδιά 
σασα πρός αύτόν τώ έρριψι τό ^ινόμακτρόν τη; . . .
‘Ο βασιλιύς έξέφιριν ΰβρι» τρομιρά», καί έν τή στιγμή 
Ιγχαταλείψας τό Greenwich ίπέστριψεν είς Λονδϊνον. 
Δι’ όλης έχείνης χής ήμέρας είχε φανή συννους. ‘ Η 
αίφνήδιος αΰιη άναχώρησις έπεισε »ήν έναντίαν μιρίδα 
τής Ά ννη ;, ότι δ βασιλεύ; ίΐχεν όργισθή κατ’ αύτής. 
‘Η βασίλισσα όμως, ώς ήτο άείποτι απερίσκεπτος, έγέ- 
λασι» δταν τή άνήγγιιλον τήν άναχώρησιν τοΰ 'Ερρίκου, 

θά  έπανέλθ^ι, άπήντησιν.
Άλλά δέν έπανήλθε, καί τήν αύτή* ήμέραν βάντες 

οί καχηγορηθέντες ώς συνεργοί τής μοιχείας τής βασι- 
λίσσης συνελήφθησαν καί άπήχθ/ισαν είς τό» Πύργον

‘Η Ά ννα  μαδοΰσα τό άποτέλισμα τοΰτο τής οργή; 
τοΰ τίγριος, μιθ’ ου συ»εδέετο δι’ άλυσεως, έ»όμισεν 
έαυτήν είς κίνδυνον.

—  'Εχάδην, άνέκραξι κλαίουσα πρός τή» μητέρα 
της καί πρό; τή» κυρία» Μητλέην, μία» τών ύπασπι- 
στριών τη ;, έχάθην διά παντός.

Τώ 2»χι, τή» πρωίαν τής έκίούαη; συνιλήφθη, έτέδη 
είς αμαξαν όλως μόνη καί άπήχθη ιίς  τάν Πύργο», 
όπου ίφυλακίσθη ίντός δωματίου ύπό αύστηροτάτην 
ίπιτήρησιν.

‘Ο Έ^ρΐκβς έσπευδι πάντοτι ν’ άπολαύση τούς καρ
πούς τοΰ ίγκλήματός του· αμα ή σκληρά αύτοΰ ψυχή 
τά συνελάμβανε. Όδεν τήν ιδίαν ημέρα» τής φυλα- 
κίσεως τής βασιλίσσης συνεκρότησε διχαςήριον ίκ  δώδιχα 
δικαςώ», προιδριυόμινον|υπό τοϋ κόμηχο; χοΰ Σουφολχ, 
γυναικαδέλφου τοϋ βασιλέως (1). Τήν 15 Μαίου 
συνήλδον εις τόν ίίιον Πύργον ή δέ βασίλισσα ένι 
φανίσδη ενώπιον των. Διιμαρτυρήδη υπέρ τής άδωό- 
τητός της, καί γονυπιτήσασα ούχ! ενώπιον τών δικα
στών της, άλλ’ ενώπιον τοΰ θ ιοΰ, ώμωσεν ίπ ί πδν 
ο,τι οί χριστιανοί ίχουσίν ίιρώτιρον, οτι ήτο άγνή 
παντός έγκλήμαχος . . .  Τή» άνέχρινον μ ετ ’ αύστηρό-

τάτης άκριίιίας, έξητόσθη ώς ίνοχος έγκλήμαχος 
καδοσιώσιως* ή δέ άτυχής βασίλισσα μόνον δΓ Ιλλ ιι- 
ψιν νοός ή»ο I»oyος, καί διά υπιρβολικήν κουίόχητα..., 
Ώμολόγησε γεγονότα τόσο» άίήμα»τα καθ’ έαυτά, ώς-ι 
ουτι »ιά»ιδος έξομολόγησις δί» ήθιλι προσβληδη δΓ 
αύτώ».

Τέλβς τό δικαστήριο» τή» αθώωσε· άλλ’ ό δούξ τοϋ 
Σουφάλκ ύπεχρίωσε τούς δικβσχάς »ά συσκιφδώσι κα! 
άποφασίσωσιν έκ δευτέρου, όπβρ καί έγένιτο’ άλλ’ ήδη 
ή Ά ννα κατιδικάσδη είς θάνατον.

Ούδιίς ίξ  όλων, όσους αυτή ιίχεν υποχριώσιι, ί -  
ιόλμη*ε νά υψώση τήν φωνήν διά νά τήν ύπιρασπισθή. 
Τό ιίίωλον εκείνο τής τύχης ίγκατελιίφθη παρά πάν
των αμα στραφιντος τοΰ τροχοΰ τής προστάτιδός της. 
Καί αύτός ό θιΐό; της, δ δούξ τοΰ Νορφόλκ, εγινεν 
άσπονδος αύτής έχθρός. Μόνος δ Γράμμερ δέν τή* 
ίγκατίλιπε.

Γό δικαστήριο*, τό δποίον ίδίκασεν αύτήν τ ι  χαί τό* 
αδελφό» τη ;, προιδριύιτο, ώ ; ιίρηται, ύπό τβΰ δουχός 
Νορφόλκ, καίσυνέκιιτο ίκ τοΰ μαρκισίου χου ’Εξετέρου, 
τοΰ κόμητος Άρυνδέλουκαί ύπο είκοσι τριών άλλων πα
τρικίων ό θεϊό;της προέδριυι» αύτοΰ ώ ; μιγιστάν τής_ 
Α γγλ ίας. ‘Η "Αννα ύπερασπίσθη μόνη της. ‘Η από- 
φασις ίμπεριιλάμβανεν ότι κατεδικάζετο ν’ άποχεφα -  
.ίισΰ ϊ)  ή νά xajj κατά τήν αρέσκειαν τοΰ βασιλέως . . . 
‘Ο βασιλιύς ιύηριστήθη, ^αριζόμενος, νά διατάξη χήν 
άποχιφάλισιν.

Αν καί χατά τόν βίον της ή Άννα ύπήρξι κοΰφος 
καί λίαν ασυνεπή; ιίς  τά ; πράξιις τη;, κατά τόν θάνα* 
τόν της όμως έδιιξι μεγαλιιον εύγενές κα! είς βασίλισ
σαν άρμόζον. ‘Υπάρχουσιν είς τάς γυναικιίας ψυχάς 
αισθήματα υψηλά κατά τήν ΐσχΰν καί τήν γενναιότητα- 
οί άνδρις Ιπί πολύν χρόνον ήρνήδησαν ιίς  αύτάς τοι. 
αΰτα αίιθήματα· άλλ’ ύπάρχει άπόδε.ξις ενώπιον τή; 
οποίας πρέπιι τις νά ένδώσι;· ή δε άπόδειξι; αυτη 
καταδεικνύει, οτι ή γυνή δύναται νά ίχη τόσην γινναιό- 
τητα όσον έ'χιι καί έρωτα (1) Σώζιται επιστολή τής 
_Αννης Βολένη πρός τάν ’Ερρίκον, γραφιΐσα ώρα; τινός 
πρό τοΰδανάτου της. Ικανόν μεγαλεΐον έκφράζει ή σκέ- 
ψ ΐ; αυτη· έντός  ο λ ίγου  θ' ά,ποθάνω ! . .  . Ένταΰθα παν 
ψιΰδος έξαφανίζιται ίνώπιον τής άπειρίας τή ; άμοιβής 
ή χής ποινής- ένταΰθα φαίνιται δ άνθρωπος τοιοΰτος 
όποιος ιί-'αι ! τοιαύτη ήμέρα ιιναι σκοτεινή ίσως, άλλ’ 
ιίναι άληδής ήμέρα, φωτίζουσα τόν βίον μας διά χοΰ 
φωτός, τό όποιον διαδίδουσιν αί νεκρικαί λαμπάδις αί 
καιόμεναι περ! τό φερετρόν μας.

Μιταφέρομεν τήν έπιστολήν ταύτην τή; Ά ννη ; Βο ■ 
λενη, μεταφρασθείσαν κατά λέξιν* ή έπιστολή αυτη 
παρέχει αφορμήν είς σχέψιις ιστορικά; Ιπί βιογρα
φίας γυναικός.

»Μ εγα λ ι ιό ζ α τ ε  ! 
σ'Η οργή τής μιγαλειότητός σας καί ή φυλάκισίς 

μ»υ ει»αι πράγματα τόσον ξένα δΓ έμέ, ώστι αγνοώ 
πώς πρέπιι νά γράψω πρός ύμας καί περ! τίνο ; νά 
δικαιολογηθώ· πολύ δέ πιρισσότερον άμηχανώ οτε ή

j' 1J  Σ υ ζύ γ ου  τής α δελφής  τοϋ 'Ερρίκου  Β ’. χ ή  
( α ς  τ ο ί  Λουδοβίκου ΙΕ’.

( \ )  Σημε ιω τέον ,  οτι ό σ υ γ γ ρ α ψ ίυ ς  τοϋ παρόντο ς  
Ιστοριχοϋ δ ιη γήμα τος  ε ίν α ι  γ υ ν ή , ή Κ υ ρ ία  Abrantes.



μεγαλειότης μβί ζιητεΐ νά ίμολογιζσ·* τήν άλήθειαν, 
χαι ότι τοιουτοτρόπως θέλω άπολαυσει ιήν χάριν μου, 
ενώ ό φέρων τήν άγγελία» ταύτην «ιναι έ άσπονδότιρος 
*χθρό; μου' αμα τόν εΐδον ένόηια ιήν πρδς έμέ διά. 
βισιν τής μεγαλειότητός σας. Μολαταύτα, έάν, ώ· 
λέγε-te, αληθές eT oet, οτι ιίλικρινής έχ μέρους μου δμο 
λόγια θ ίλ ιι μοι παράσχη ασφάλειαν, υπακούω ιίς 
τάς διαταγάς σας μέ τόσην μεγάλην χαράν καί 
υποταγήν, καθόσον ή δμολογία μου ούδέποτε θέλει 
έλαττώσει τήν πρός έμέ ΰποληψιν τ ίς  μεγαλειότη
τός σας.

« Επειδή ή Μεγαλειότης σας μέ έξορκί£ει έν δνό· 
ματι της άληθιίας, tv όνόματί αύτής τής άληθείας, έν 
ώρα, ητις σημαίνουσα κηρύττει 5τι διά τόν άνθρωπον ή 
τού ψεύδους παρήλθε, διαμαρτύρομαι έν δνόματι τοΰ 
θ ιο ΰ , ένώπιον τοΰ όποιου μέλλω  νά παρουσιασθώ, δτι 
ποτέ βασιλιύς δέν ιίχ ε  γυναίκα πλέον προσηλωμένην 
ι ί ;  τά καθήκοντα tyjc, πλέον ειλικρινή χαΐ πλέο» άφα> 
σιωμένην ή όσον ή “Αννα Βολένη υπήρξε πρός ύμας' 
ήθελα εύχαριστηθή μέ τό όνομα Ά ννα  Βολένη έάν ή 
μεγαλειότης σας δέν άτ.ήτει τούναντίον. Ουδέποτε έ 
λησμόνησα έμαυτήν τόίον έπί τοΰ θρόνου έφ| ου μέ 
ανυψώσατε, ώστε νά μή ά»αμένω πάντοτε τήν δυσμέ 
νιίαν εΐς ήν ΰπέπεσα ήδη. Ούδέποτε έλησμό»ησα οτι ή 
άνύψωσίς μουέβασίζιτο ίπ ί μιας ιδιοτροπίας καί δ π έτέ 
ρα ιδιοτροπία ήδϋνατο νά άντικαταστήση μίαν άλλην εις 
τήν θέσιν μου. Ή  μεγάλεότης σας μ’ Ιλαβιν άπό σκο
τεινή» τάξι», μέ έθεσε πλησίον της ίπ ί τοϋ θρόνου τής 
‘ Αγγλίας, καί μοι Ιδωκι τόν τίτλον τής βασt/ίσσης. . .  
τόν τίτλον, τό< πολυτιμότιρον δ ι’ έμέ, τής συζύγου 
’ Αμφότιρα ταΰτα ήταν ανώτερα τής χαταστάσεώς μου 
χαΐ τών ελπίδων μου' άλλά, μιγαλειότατί, έπιιδή μέ 
έχρίνατε άξιαν τής τιμής ταύτης, ελαφρά τις φαντα 
αία άς μή μέ στερήση τής καλοκάγαδίας σας . . .  ή 
κηλίς . . .  ή τρομερά χηλίς ότι ιιχον καρδίαν άπιστον, 
ά ;  μή μολύνη τήν βνάμνΓ,πν ·)υ-αι<ός της έχλογή 3α; 
χαί μητρός τή; ηγιμονίδο; θυγατρός σας.

« Ά ς  διχασθώ, χαί τό διχαστήριον ας άπο ραιίση περί 
έμ ιΰ '  άλλά τό διχαιτήριον τ^ΰτο νά ι*ή σύγ/ειται έχ 
τών άσπονδοτέρων εχθρών μσυ . . . Μ εγαλειότατι, χαΐ 
παλιν ίπ*ναλαμβάνω, ό κατήγορος δεν δύναται τ.οχέ νά 
δικάση τόν κατηγορούμενον. 01 8ι*ας·αί μοιί νά ληφθώσιν 
έχ τών πατρικίων χαι τών υεγά/ω» βαίώ 'ων της Α γγλί
ας, άλλά καί ουτοι νά ήναι δίκαιοι χαίάγνοί παίση; προλή ! 
ψιως· τότε, μεγαλειότατι, θέλετε είδη τήν αθωότητα 
μου, ή ησυχία σας καί ή συνείίητίς σα; θέλουσι ικα 
νοποιηθ^, ή διαβολή θέλει σιωπήσει, ή τό έγκλημά 
μου θέλει άποκαλυφθή. τότε, μιγαλειότατε, οίωδή- 
ποτ· τροπω καί άν αποφασίσετε υμείς ή οί βίοι πιρί 
έμοΰ, ή μεγαλειότης σας δίν εχει ούδιμίαν ευθύνην’ 
άφοΰ δέ τό έγκλημά μου άποδιιχθή, θέλετε εχει τό 
δικαίωμα, χαί ενώπιον τοΰ θ ιοΰ καί ένώπιον ιώ ν άν 
θρώπων, νά τιμωρήσητ* γυναίκα ένογον, πρός δέ 
καί ν άχολοοθησητε τήν νεαν σας χλίσιν ‘Η μεγαλει- 
ότη σας άπεράσισιν ήδη νά μέ άντικαταστήση διά 
γυναικός, τής όποιας ά έρως είναι αιτία τής κατα- 
στάσιω ί είς ήν εΰρίσκομαι. Γνωρίζω πρός τοίς άλ 
λοις πρά πολλοΰ τήν πρός αύτήν κλίσι» σας, καί ή

μεγαλειότης σας δέν άγνβιι τάς έπί « δ  άντιχίιμένοι» 
τουτβυ άνησυχίας μου.

Εά̂ ν ή άπόφασίς σας, μεγαλειότατε, ίλήφθ<} πρός 
«μΐ ήδη, καί είναι άνάγεη άριστιχώ;, οΰχί μό· 

, νον τ·ΰ θανάτου μου δπως άσραλισθη είς υμας ή άπό- 
λαυσις έκείνης τήν όποίαν άγατατ^, άλλά χα! δυ3 - 
φήμου διαβολή,-, δπως κηλιδωθη διά παντίς ή πε
ρί έμοΰ υπόληψις, δέομαι τοΰ θεοΰ νά σας συγχώρηση 
καθώς έγώ ήίη σας συγχωρώ έκ βάθους ψυχή(· Φ ι  
ί  πλάστης τήν ήμέραν τή; χρίσεως νά μΑ οας' ζητήοη 
λόγον τής πράς έμέ σχληρότητός »ας ! Έντάς μικβοϋ 
χρόνου άμρόιεροι θέλομιν έμφανίσθή είς τό δίκαστή- 
ριόν του·  ̂ έχει ό χόσμος δέν θέλει άποπνίξει τήν <ρ<ο- 
νήν τής άθωότητός μου’ έκεΐ θέλω διχαιωθή.

Αλλ’ είσέτι ευριιχόμεθα έπί τής γής ταύτης ίο ' 
ής έ'χιτε πασαν ίσχίν. Ώ  χύρ έ μου ! ώ β * , (λεΰ μου» 
είμαι κτήμα σας, κάμετε με ό,τι θέλει» . . . .  Ά λλά  
τοί>; πιστούς έκεινους υπηρέτας, οί ίποιοι πάσχουν 
ιξαιτιας μου ; .« .  ώ !  μή μ ’ άρήσητε ν ’ άποθάνω μέ 
τήν τρομεράν ιδέαν, δτι όλοι ουτοι θέλουσιν άποτε- 
λεσιι τήν έπι^ηδιιον θεραπεία' μου ! είναι άθώοι, με* 
γαλειοτατι I άθωοι ώς έ^ώ ! έάν πρέπει ·/' άποθάνω, 
γινηθήτω τά θέλημά σας, άλλ’ έα ΐνοι διατί ν ’ άπο* 
θάνουν^ διατί νά χυθ? αίμα άθώον ; ώ Έρρΐκε, έά» 
ποτι οι οιθαλμοί σου προτέβλεψαν έπ’ ίμε μεθ’^ήδονή;, 
ιάν ποτε τά όνομά μου υπήρξε γλυκί» είς τάς άχοά; 
σου, χορηγησίν μου τήν χάριν τω ν ! αυτή είναι ή τ ε 
λευταία μου παράχλί,σις, καί πλέον δέν θέλω σέ
έ νο χ λη :ε ι ποτέ . . . .  θά εξακολουθήσω νά δς
ωμαι, άλλά θά δέομαι τοΰ θεοΰ δϋέρ σοΰ . . .  . υ ιέρ 
τοΰ μεγαλείου σου, χα! άκόμη υπέρ τής ευτυχίας σου.

Ή  αιρωσιωμένη καί πιστή σύζυγός σας 'Αννα Βολένη· 
Εκ τοΰ Πύργου 6 Μαΐου

Η κατανυκτιχη αυ*η έπιστολή έπετάχυνι τή» i t -  
τέλ.^σιν τη ; Άννης. ‘Ο Έ^Εχος τήν είχε καταδικάσει 
άρ’ η ; ήμέρας ήγάπησι τήν Ίωάνν*ν Σίϋμούρ. Ό  
α·θρωπος ουτος επληττι διά τοϋ θανάτου πάσαν καρ- 
δίαν, ητις επαλέ ποτε ίπ ί τής ίδιχής του.

tl Avva ητοιμάσθη λοιπόν νά υποστή τήν ποινήν 
της. ΙΙρίν η ά'αχώρητη διά τάν τόπον ιής καταδίχης, 
προίκλινα^α ένώπιον τής γυνα·κός τοΰ φύλαχος 
τοΰ πυργου, τήν π^ρεκάλεσεν ίν δνόματι τοΰ θεοΰ νά 
υπάγη^ νά εδρη τήν ήγεμονίδι Μαρίαν, καί νά τή 
ειπη, δτι έζήτει τήν συγχώρησίν της διά τά; δκσαοε- 
σκείας καί τάς προσοολάς, τάς άποία; τή είχε προξενή
σει, ίκετιυουσα αυτήν νά μή τήν έκδιχηθή έπί τής θυγα- 
τρίς της Ελισάβετ, άλλά νά τήν άγαπα ώς αδελφή,·.

Ενεδύθη ακολούθως μιτά βασιλικής μεγαλοπρέπειας.
—  Πρεπιι νά ®*νώ ώραία, είπεν, διά νά διαπρέψω 

ώ ; βασίλισσα εΐς τελετήν ! . . . Έξαπέστειλ* τελευταίο» 
άγγελον εις τάν βασιλέα πριν ή άποθάνη, ούχί διά νά 
ίπιχαλεσθή χάριν, άλλά διά νά τόν ευχαρίστηση διότι 
ίξηκολούθει αυξάνων τήν άνύψ«σίν της.

_ — Έ ξ άπλής κυρίας τής τιμής, μ ’ έκάμετε μαρκε- 
σίαν, χαί ακολούθως βασίλισσαν . . .  ϊα ι τόρα, μή δυ- 
νάμενος νά μέ ύψώσητε περισσότερον, μοί δίδετε τό 
δνομα αγίας . . . καθότι αποθνήσκω άθώα !

Ό τε δ φύλαξ του Πυργου ίπλησίασε πρό; αύ ' 
τήν διάνα τή άναγγείλη, ότι έπρεπε ν’ άναχωρήση, τόν 
ΰπεδέχθη ούχί μόνον μετ| εύσταθείας, άλλά *αί μ*τ 
ευθυμίας.

—  ‘Ο δήμιος είναι έ*ιτήδειος, είπε πρός αύτον χαί 
έχτάς τίύτου δ λαιμός μου είναι πολλά λεπτός.

Έμέτρησε τά πάχος τοΰ λαιμοΰ της διά τής χειρός 
της, «αί ακολούθως παρεδόθη είς γέλωτα.

Έπορεύθη πρός τήν καταδίκην μετά πολλής γεν- 
ναιότητος. Τά κάλλος της, δπιρ άείποτε υπήρξε άςιο· 
σημείωτον, άπεκαλυπτετο ετι μάλλον κατά τήν τρο- 
μεράν εκείνην στιγμήν, ΰπό τοΰς χρυσοΰς χαΐ διά πο 
λ υ τ ίμ ω ν  λίθβν πεποικιλμένους πέπλου;, οΓτινες τό εκα- 
λυπτον. Κυρίαι τίνές τής αυλής εΐχον τή* σμικροπρέ 
πειαν νά τήν ιδωσι διαβαίνουσαν χαί πορευ3μένην εις 
τόν θάνατο»! ‘ Η Άννα τάς άνεγνώρισε, χα! εταμα 
τήσασα, προσίβλεψεν έπ αύτά. περιρρονητιχώς· ειτα 
ταΐς είπε μετ’ ειρωνικού μειδιάματος.

—  Καί παρά τήν θέληοίν σας, κυρίαι, άποθνήσχω 
βασίλισσα καί ώς βσσίλιεσα.

Φθάσασα ίπ ί τοΰ ικριώματος, άπήγγειλεν ύπέρ τοΰ 
δασιλέως πανηγυριχό/, τά* όποιον πρεπιι βεβαίως ν’ ά 
*οδώσ«*μεν είς τάν φόβον μή ή θυγάτηρ της Ιίλισάβιτ 
πάθη, ίξ  αιτίας της, ό,τι ή ήγιμονίς Μαρία είχε πάθει 
Ινεκα τής έπιμονή; τής Αικατερίνης τής Άρα^ώνος. 
Ή  *Α<να άπεκιφαλίσθη τήν 29 Mai'ju τοΰ 1536, ύπά 
τοΰ δημίου τοΰ Καλαι, τόν όποιον εΐχον μεταφέρει 
ίπ ί τουτβυ, ώ ; τά» έκιτηδειότερϊν δήμιον όλης τής 
Α γγλ ία ς. Τό σώμά της έτέθη άτημιλώς ϊντάς φερέ- 
τρου ίκ ξυλου κοινού, καί έτάφη εΐς τά παρεκκλήσιον τοΰ 
Πύργου.

‘ Η Άννα δικαιούται ίντελώς έν τή διαγωγή Έ ^ ί 
χου τβΰ Η ', όστις τήν έπιοΰσα» τής άποχεφαλί- 
σεώς τη ; 'Αννης ένυμφευθη τήν Ιωάνναν Σιϋμουρ ! 
‘Ο νεκρώσιμος κώδων τής έπικηδείουτελετής η^ειείσέτι, 
ότε ή ευλογία τοΰ ίερέως άπηγγέλλετο ύπέρ τβΰ νέου 
συνοικεσίου τοΰ συζύγου έκεινης, τήν όπβίαν παρέδιδον 
«ίς τήν γήν .  Α. Κ.

ΚΑΙΣΑΡ Ι Γ Κ Ο Ρ Ι Ι Ο Σ .
Ό  Καΐσαρ Δυχοονέτος ίγεννήθη εΐς Αίλλαν, τήν 10 

Ίαννουαρίου τοΰ 1806 , ίκ  γονέων άπορων· ήαΘ(ν εΐς 
τόν χόσμον τοΰτον ώς δλίγιστοι τώ< άνθρώπων έρχ^ν 
ται, πρός μεγάλη» εκπ>ηξιν τών ιατρών, τών καλλι 
τεχνών καί λοιπών άνθρώπων. Ό  Δυκορνέτος έ.γεννήθη 
έετερημένος βραχιόνων καί μηρών, τής κνήμης οΰσης 
προσκεκολλημένης ε ί; τήν λεκάνην, ώςήθελεν εί^θαι τό 
έλλεΐπον ος·οϋν τοΰ μηροΰ. Έν τούτοις τό άνω μέρος 
τής χνήμης'έμοιάζει μέ κεφαλήν μηροΰ,όπερ σχηματίζει 
άρθρωσιν, κ*ί άναπληροι τό γό»υ.

Οί πόδες τοΰ Δυκορ*έτ?υ εχουσι τέσσαρας μόνον 
δακτύλους, ή δ’ ελλειψις τβΰ έ*ός δακτύλου παρέχει 
ί ΐ ς  τούς λοιπούς μεγάλων έλιυθιρίαν χαί (ύχινηείαν.

Ά πό τής <εαρα; αύτβΰ ήλιχίας, πρί* ιιε έ τ ΐ έννοήση 
τάς επαχολούθους πολυτίμου; ώφελιίας, ό Καΐσαρ χα- 
τώρθωσε νά δώση είς τούς πόδας του μεγάλην έπιδ»- 
ξιότητα παίζων τάς σφαίρας, τόν στρόμβον, τούς 
κώνους χαί διάφορα άλλα παίγνια τών παίδων. Τάς 
πρώτας αύτοΰ σπουδάς διήλθε μετά μεγίστης εύχολίας· 
μετα ταΰτα, έπειδή οι γονείς του έσκέφθησαν νά τώ 
δώσωσιν έπάγγελμά κατάλληλον πρός τάς δυνάμιις 
του, δ διδάσκαλος αΰτοΰ, Κ. Δομογχέλλος, έχ τοΰ σχο- 
λιίου τή; Λίλλας, επιτήδειος καλλιγράφος, ίπρότεινε νά 
τάν κάμη διδάσκαλον τής καλλιγραφίας, χαΐ έπελήφθη ά- 
μ*3«ς τ*ΰ έργου. Ά λλ ’ ήδη ή πρός τάς ωραίας τέχνας 
χλίσις του νέου χατεδεικνύειο σαφής· άφ’ ής ετιγμής τό 
πνεΰμα ήδυνήΒη νά έννοήση ο,τι οι οφθαλμοί του εβλε- 
πον, ^αί ή νεαρά του ψυχή ήνοίχθη πράς τά γόητρα 
τής τέχνης, ή ζωγραφική ύπήοξε τό αντικείμενο* τοΰ 
απλοϊκού καί θερμού αύτοΰ δαυμασμοΰ. Τότε άπεχαι- 
ρέτησε τά παίγνια τή ; παιδικής ήλιχίας, καί μό. 
νη» αναψυχήν εδρισχεν είς τά μουειία, οπου ή θέα 
ωραίου έργου ή γείρε» έν αύτφ συγκίνησιν ηδυπαθή με- 
μιγμένην μ«τ’ επιθυμίας, ήτις δέν ίβράδυνε νά πραγμα- 
τ«θή Ό  διδάσκαλος τής καλλιγραφίας τόν κατεδίκαζε 
νά σχεδιάζη δι’ δλης τής ήμέρας μεγάλους άλφαβητι- 
χούς χαρακτήρας διά τής γραφίδος* άλλά τοΰτο τόσον 
όλίγον ήρεσκεν ιίς  τόν μαθητήν, ώστε ήμέραν τινά, άφοΰ 
έπί πολύν χρόνον έθαύμαεεν ιίς  τό μουσιΐον τάν Χ ρ ις ό ν  
\οϋ\ΆΜ Dich, ιίπε καθ’ εαυτόν Ινθους, βτι ήθελε νά 
γίνη ζωγράφος μέ πασά» του θυσίαν. Εΐς τόν Δυκορνε· 
τον, ή έπίμονος θιλησις χαί ή δραστηριότης τοΰ Ενερ
γητικού άνθρώπου άναπληροΰσιν ό,τι ελλείπει άπό τόν 
φυσικόν άνθρωπο», οθεν, άμα λαβών τήν άπόφασιν τοΰ 
ν’ άφιιρωθή είς τήν τέχνην, άπό τήν άποίαν ή τύχη 
έφαίνετο ότι τά μάλιστα τόν είχεν άπομακρυνει, δέν 
άμφίβαλε πλέο» οΰδέ στιγμήν περί τοΰ μέλλοντος του, 
χαί, διά » ’ άρχίση τάς προκαταρχτικάς σπουδάς του, 
έζωγράφιζε βυνεχώς ρακένδυτα;, κατα τό» Καλώιο», 
ίπ ί τώ» μονοτό'ων τετραδίων του τή ; καλλιγραφίας. 
Ά λλ  ό διδάσ/.αλός του, δ Κ. Δομογκιλλος δέν ήιέσκε- 
το ποσώς ιίς  τοΰτο, διό καί παρηπονιθη πράς τάν Κ. 
Β ιτώ , διιυθυντή» τοΰ σχολείου τή ; ίχνογρα*ίας. Ου- 
to; έ;ήιασε μ ιτά  προσοχής ιού; ρακένδυτα; τοΰ νέου 
Καίσαρος, χαί τά αποτέλεσμα ιή? ίξιτάσεως ταύτης 
ύπηρξεν ή παραδοχή τοΰ νέου έντό; τοϋ σχολείου Μετά 
δεκαπέντε μήνας, δ Δυκορνέτος έ'λαβι το πρώιον 
βραβεΐον.

Βραδύτερον, δηλ. πιρι τό 182 3 , δ Δυχορνέ* 
τος άπέχτησε νομισματόεημον άργυροΰν ιίς  τήν 
Ικθεσιν τβΰ Δίυαί. Κϊτ ’ έκεινο τό ετος διέβη άπό τήν 
Αίλλαν δ δούξ τής Άγγουλέμης. Ό  ήρως μας 
τω προσέφερεν ώς δώρον ιχνογράφημά τι κατά τό» 
y an  Dicb. ‘Ο πρίγκιψ τοσοΰτον έξεπλάγη καί εύχα- 
ριστήθη ένταυτω άπαντήσα; προτέρημα τόσον ώραίον 
ύπό κάλυμμα τοσοΰτον παράδοξον, ώ σ - ι ιω  έδώρησε 
ποσότητά τινα χρημάτω», χαί τώ ύπεσχέθη νά τόν 
παραλάβϊ μεθ' έαυτοΰ είς Παρισίους. Ό  Διικβρ»έτος 
ήρνήθη· διότι δέ» ήθελε νά έγκαταλείψη τήν γενέθλιον 
αΰτοϋ γή» πριν ή λάβη τό μέγα βραβιΐον, όπερ χαί 
τω ίχορηγήθη τό επόμενον ίτος. Ούδινάς πλέον «μ»
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*οδ:ου ύπάρχοντος «ίς τή* άναχώρησί» του άπιδήμητε 
διά Παρισίους, okoj έφθασε τήν 15 Αύγουστου 1854 .

Μ«τά τινα έργα αύτβΰ, δ βαρώ»ος Γ«ράρ3ος ί 'ή  
τκ;»· χαί τώ  έχορηγήθη διά τόν Δυκορνέτον σύνταξίς 
τις* ‘ Η πατρίς του, έγκαυχωμένη ή5η έπ’ αΰτώ, τώ 
έχβρηγησ** ύστερον σύ»ταξ.» έπί εξαετία». Έχτοτε δ 
Δυχορνίτος ένησχολήθη άποχλιιστικώς είς £ ρ να σπου
δαία, χαί έχτοτ* έπίσης si έπιτυ^ίβι του ήτα» άλλε 
ιτάλληλοι, Έγιν« δεκτός «Ε; τή» Άχαδημίαν τών ώ 
ραίων τεχνών ώς μαθητής τώ» ΚΚ. Ααθιέρου χαι 
Γ spotpSau* μ«τά παρέλιυτιν εξ μη'ών έλαβε νομισμα- 
τόσηυο» τρίτης χάξεως, χαι List’ οΰ πολύ ετερο/ τής 
ύευτέρα; τέλος περί το 1828, τδν πρώτο» έπαινον 
(m ention )  βΐς τό» μέγα* συναγωνισμόν τής έχθέ- 
σεως. Τώ 1829, εγι»ε δεχτός (ίς τό» συναγων:σι/όν 
τοΰ μιγβίλον βραβείου τής ‘Ρώ^ης, καί έταλά»- 
τευσ« τό δεύτερον βραβείο». Λουδοβιχος δ Φίλιπ
πος, τό «  δούξ τής Αύρηλίας, ίδώ» τή» «ίχόνα του 
τώ Ιπεμψε διορίαν χρηαατική», λόγω έ/δϊρρύ/τιως, 
ή δέ δούχισσα τοΰ Βερόύ παρήγγι λεν είς αύτόν δια 
τοΰ L a b o u r d o n n a q e ,  ύπουργα) τώ» έσωτερικών, «ίχό 
να, ητις έπηνέθη παμψηρί, χαΐ ητις διαπρέπει ηδη είς 
τό μουσείο» -της Λίλλας. ‘ Η εί*ών αδτη παριστα τόν 
ά γ ιο ν  Λ ουδοβ ίκον  άπονε  ( to r  ζα δ ικ α ιο σ ύ νη ν  ύπό δρΰν .

‘Η «ίκών, ην έξειργάσθη διά τόν συναγωνισμόν, χαί 
ητις παρις·2 τόν 'Ιωσήφ άρνο ύμ ενο ν  ν ά  π α ραδώ οη  ιο ν  
ν ίύ ν  του Β ε ν ια μ ίν ,  εξετέδη ακολούθως, είς ώ ϊέλ ίΐαν 
τών πτωχών, είς τή» στοάν τοί Gros Chenet. ^ΰτόθ' 
ή «ί«ώ/ ο3ιη παρ’ δλίγον νά γε-ή ά»τιχιίμενον τρα
γικής σκηνή; μεταξύ τοΟ φύλαχος καί λόρδου τινός, 
έραστοϋ τής .ζωγραφικής. Ό  ά'γγλος έδ;ώρει λίαν 
προιεχτικώς τό» πατριάρχην καί τήν οίκογένειάν του, 
δτε δ φύλαξ, οστις είχε ενα μό»ο» βραχίονα, χαί τό» 
δ .ποιον παράδοξος συμπάθεια εφέλκυε πάντοτε ποός 
τή» ιΐχόνα είχείνην, έπεχείρηιε νά διηγηδϊ) πρός τό» 
αγγλο», ότε δ καλλιτέχνη:, οστις «ί/εν έξειργαιθή τή» 
εικόνα έχείνη/ εΙχ_«·< ε»α βραχίονα δλιγώτερον αύτοΰ| 
‘Ο λόρδος έδυσκολεύθη κατ’ άρχάς νά έννοήτη τό ση 
μαινομενον τόν λέξεων* άχιλούθως όμως, μή δυ»ηθε!ς νά 
πιστεύσΐ), ότι η είχώ» έχείνη ήτο έργον άνθρώπου έστε 
ρημενοι» βραχιόνων, ένόμισιν έαυτάν προσβεβλημένο», 
καί ώργίϊθη- δ φύλαξ έπανέλαβε μιτά διΐσχυρίσμοΰ 
δ,τι προηγουμένως είχε διηγηδή, καί έξηκολούθει ύπο. 
στηοίζων τόν λόγο», μτχ,ρις ου τρομερό; κό»δηλος τώ 
έκραξε τώ ς·όμα’ τότ* δ φύλαξ διά τοΰ μοναδικού αύτοΰ 
6ραχίονος ήδέλησε νά ύπεραοπιοδή, άλλ’ δ λόρδος, ώ» 
εύρωστος, τόν άνέτρεψ* κατά γής, χα! έξήλδεν' ώ :γ ι·  
σ μένος. Είς Παρισίους δ λόρδος μας έγνώριζε καλ* 
λιτέχνας. τινας, τούς δποίους ήρώτησε περί τοΰ Δυκορ- 
νέτίυ, δστις χαί έτυχε φίλος τω ν1 πάντες τώ έπεκύ 
ριοσα» τήν δμολογίαν τοΰ φύλαχος χα! τώ ύπεσχέδησαν 
νά τόν παρουσιάσωσιν ένώπιβν τοΰ καλλιτέχνου. ‘Ο 
’Αγγλος νομίσας εαυτό» εκ συν«»οήσεως παίγνιο» τώ» 
Γάλλων, ε ; χαιέλιπε τούς Παρισίους. Έπιφυλλιδογρά 
®ος τις τής Εφημερίδας τών Σ νζυ τή σεω ν  ιύρέδη είς 
τήν στοάν τοΰ Gros Chenet δταν συ»έέη ή αλλόκοτος 
Ιρις μεταξύ τοΰ Άγγλου χαί τοΰ φύλακος· τό 
συμβάν τοΰτο έξέδετεν ακολούθως «ίς τι^α έαίΦυλλίδα,

χαί δλαι αί ί^»;μ»ρίϊ«ς τής έ π ιχ ίς  «χιί<τ,ς τό έπα*ί- 
λαδο* μετ' επιτυχίας.

Τώ 1832 , δ Δυχουρ»έτ·ς έξιιργάσδη έπί κηρωτοΰ· 
8 ποδών ύψους τήν «ίχόνα τοΰ βαιιλέως διά τή» πό- 
Αΐν Λίλλα*. Έργαζόμ«νος τήν «ίχόνα ταύτην, καί 
μή δυνηθιίς ποτι »ά φδάση τώ ά»ω μέρος τοΰ κηρωτού 
διά τοΰ ποδός του, χατέΑαβι βιαίως τόν γρωοτήροί τοι» 
διά τώ» όίόντω», χαί «ίργάσθη οΰτω, διά πρώτην φο,άν, 
έπισης έηιτηδιίως ώς ειχεν εως τότε «ργασθ/, διά 
ιοΰ «οδος» Βραδΰτερον «χαλλιτέ/>ησι έτέραν «ίχόνα τοϋ 
βασιλέως διά τή» πόλιν Σιστερώα ^τώνχάτω Ά λπεων).

‘Ο ίιά ϊημος χαλλιτέχνης προιαπήλαυσ» καί έτέρας 
άμοιβάς ποικίλας, καί πολλά διίγματα «ΰνοία;, απαντβ 
δικαίως άπον«μηδέ»τα, οιο» μέγα νομισματόσημον 
δρειχάλχινον «ϊς τή» ί<θισιν τών Βρυξίλλώ», ίύο πρώ
τους έπαινους εις τάς έχθέ:εις τώ» Βαλενηιανώ» καί 
τής Διζώ», εν νομισμβτό-ημον άργυροΰν είς τήν εχθ«- 
σιν τοΰ Καμβραί, ε< όριιχάλχινον χαΐ έν άργυροΰν 
παρά τώ» ενθαρρυντικών εταιριών τών Παριοίων. Τέ
λος, μετά τήν ίχθ«σιν τοΰ 1840 , δ καλλιτέχνης κα* 
τώρθωο« νά λάβί; νομι*ματόσημον χρυσοΰ».

Τά χυριώχερα έργα τοΰ Δυχορνέτου «ίσί», ο ί  δοι~
.Ι ί ρ π ο ρ ο ι , «ίς τό μουσ«ΐο* τοΰ Arras, ό Τ άσος  xai ή 
Ε.Ιεονόρα, ό Φ άο ισ τ  xai ή Μ α ρ γ α ρ ίτ α ,  ή νέα  

π ν ρ γ ο δ έ σ π ο ιν α ,  εν  ε π ε ισ ό δ ιο ν  τής ποΛιορχίας τής  
Ανβέρσης, χοιμοΰν τήν στοάν ένός γερουσιαστβΰ βέλ· 
γου, δ ά γ ιο ς  Λουδοβίκος άπονέμω'» δ ικ α ιο σ ύ ν η ν  ύπό 
δρΰν, «ίς τό μου?«ΐον τής Λίλλας. ΈρρΙχος όΒ ' . ,  «ίς τόν 
πύργον τοϋ Εχ τρεις είχό*ις τοϋ βασ ι .Ιέως Φ ι.Ι ίππου,  
ή Με.Ιωδία, ό Σ ιδ ϊ  Χ αμ^έν ,  ύποστράτηγος τώ» Α ρά
βων τής Αλγερίας, ή κυρία  de la Hante, ή Μ α γδ α .  
■Ιηνή είς τους π όδας  τοΰ Ίησυΰ,  άγοραοθ«Ϊ5α ύπό τοΰ 
ίπουργ«ίου τώ» εσωτερικών, ό Ί αχώ β  άρνούμε ι  ος ν ά  
ταραδώση  τον υ ιόν  τον Β ε ν ια μ ίν ,  υπογραφή παρι·» 
ιτώ ια  τά Β ά π τ ισ μ α  τοΰ χόμητος τών Π αρ ισ ίω ν ,  
cor θά να το ν  τής Μ αγδα.Ιηνής ,  «χτ«θέντα «ις τήν 
αίθουσαν τοΰ 1840. τέλος ή ά ν ίπ α υ σ ι^  τής ά γ ια ς  
ο ίκογενε ίας  ίίς τήν  Α ίγυπτον ,  εργον πλήρ«ς τέχνης 
χαί ποιήσεως, δπερ ήρχει μόνον νά «υστήσ^ τόν καλ
λιτέχνην, έά» τά προηγούμενα αύτοΰ Ιργα δέν περ ι- 
ποίουν «ϊς αύτόν ίκανήν ύ*όλη(1)ΐν.

’Ήδη, άναγνώστα, γνωρίζων τά ίργα ζωγράφου 
ίνευ βραχιόνων, δέ» θαυμάζεις μ«θ’ ήμώ» τή»]|ισχ6ν 
τής ά»θρωπί»ης δ«λή3«ως, δι’ ης αύτάς δ άνθρωπος, 
οττις «λδώ» είς τόν κόσμον έραίνετο πρός παν εργον 
άνίχανος, κατώρδωσ« νά ·προσκτήσιι; μέλλον, προτέρη
μα, όνομα, δόξαν, χαΐ όλα ταΰτα μό*ο» διά τής δελή* 
σεως, άλλά θελησιως «ύσταθοΰς καί επιμόνου ;  Δέ» βλέ. 
πεις είς αύτά» τόν θρίαμβον τών πνευματικών δυνάμ«ων ;

Τό κύριον χαρακτηριστικόν τών ίργων τοΰ Δυχο· 
ριέτου «Ιναι ή λαμπρότης τοΰ χρωματισμού, η* κατέχει 
είς τάν άνώτατον βαδμάν, καί δεύτερον ή ποίησις, 
ήτις έπικρατεΐ εις όλας αΰτοΰ τάς »υνθέσεις τάς «λήρεις 
ψυχής καί φανταοίας.

‘Ο Δυ*βρνέτος εχει ά»άστημα ούχί ύψηλότερον τών 
τριών κα! ήμ'σεως ποδ. ή χ«ρ«λή του «ι»αι δλίγον 
μ«γάλη άλλά ωραία, ή φωνή του βρο*τώδης, ή δέ 
συναναστροφή του ζωηρά καί πνευματώδης.

‘Υπάγω» τις »ά έπισχεφθή κατά πρώιον τόν Δυχορ 
νέτον, νομίζει, άναλογιζόμ«νος τήν παράδοξον τού σώ
ματός του διάπλασιν, ότι θέλει ίδζ ο ι δυσ«ιδές τήν οψιν" 
άλλά πάραυτα έξέρχ«ται τής άπατης αμα τό» ίδ») κρα- 
τοΰ»τα μέ ,τολλήν χάριν διά μέ» τοΰ έ*ός ποδός τό 
πυξίδιον, διά τοΰ έτέρου τόν χρωστήρα.

Άπό τή; γ«ν»η5«ώς του ό Δυχορ»έτος, ούδε στιγμήν 
*γκατελ«ίφθη ύπό τοΰ πατρό, του- αί δύο αύτώ/ υ 
«άρξεις συ»εχωνεύθη3α» «ίς μί·/» καί μό»η». Διά »ά 
μή «λαττώσ^ τήν «ύπάθεια» τής άφής τών ποδών του, 

6 «αλλιτέχνης μας δε» πιριπα;εΐ, έχτός μόνο/ πολλά 
όλίγον έ»τάς τοΰ έργαστηρίου του' αλλαχού φέρεται 
ύπό του πατρός του, os τις ά»α*ληροΐ τό είς τόν υίον 
του έλλιϊπο» Αδύνατον »ά ίδΐ) τις τόν ε»» άνευ τοΰ 
άλλου' άμφότεροι δέ έλυπήθησαν, καί ϊθεώρηιαν ω ; 
μέγα δυστύχημα τό» άποχωρισμόν τω», όταν ό Κχΐ 
σαρ Λυχορ»έτο,, θίλω» νά ίυναγωηαθή είς τό μεγα 
βραβιΐον τής ‘ Ρώμη;, ή/αγχάιθη νά μείνη μόνος έ/τός 
τοΰ δωματίου του έπί τρεις δλοχλήρου; μήνας Είς τού
τους αρμόζει κάλλιστα το « μ ία  ψ υχή  είς δύο σώματα .

Τήν 5 Ίαννουαρίου τοΰ έτου; 1811, τό ψίχος η- 
δριμύτατον’ τό θερμόμετον «δ?ίχ»υε δ»*ιπέντ« βϊθμού: 
κάτω τοΰ μηδε»ιχοΰ. *0 Σηχοι^ά»ας «·χ« παγώσει- ή 
δέ πόλις τώ» Παρίϊίω» μόλις ΐξεγ«ίρειο περί τή» έν 
νάτην καί ήαίίειαν ώραν, στίλβουια όλη έχ τής πά 
χνης ύπό ήλιον, euτίνος αί άχτϊ'ΐς ματαίας, οΰ’.ω ; 
*(π«ΐν, κατέβαλλον προιπαθίίας όπως ιρανώτι λαμποαί. 
Έπρεπε νά ειχέ τις υποθέσεις λίαν κατεπειγουσας 
κα! έπανωβόριβν ερμετ;κώς έμπεπορπημέν^ν διά νά 
ριψοκινδυνεύση έν τοιαύτη ώρα εις τάς ερήμους άγυιάς, 
τάς δποίας παγετώδη; βορράς έίά5ω»ε κχτά πα* 
σαν δι«ύ9υνσιν. Καθ’ απασα» τήν αριστερά» ό/δην 
τής όδοΰ τβΰ Άγίοι* Ιακώβου εις τούς ’Απομάχους, 
μόλις ήδύνατό τις ν’ άπαιτήστ) έδώ καί «κ«ΐ, κατά 
μακρά διαστήματα, μ α γ ε :ρ ΐ5 ίά ν  τινα ίδ ιώτιν, τά χαλά- 
θιον χρατοΰια» έπί τοΰ βραχίονος καί διευδυνομενη» 
«ράς τήν άγορά» τής Vallee, ή μ«σίτας τινά ; 
τώ» νεωτερισμών, διερχομέ<;υς έπί τής γεβύρας, 
εχοντ«ς δέμα ύπά μάλην καί τάς ίύο χείρας έντός 
τών θηλαχίων. Οί ρωποπώλαι χαί οί μεταπρί·'ται λαγη 
δέρμων άποτιλοΰσιν έξαίρ«σι», π«ρί ής δεν έπιχειροΰ 
μεν νά λαλήσωμεν, διότι δι’ αύτούς διαφορά δερμ* 
κρασίας δέν ύπάρχει.

Ό  παγετός ?(το δριμύτατος, κ ι ί  τόιο* ώ»τ«, κατά 
τήν παροιμίαν, εσχα ί,εν  ή π έ τρ α ,  καί όμως νέος τ ί ; ,  
σπουδαστής τή ; ιατρικής, είχε τήν γενναιότητα νά εγ- 
παταλείψΐ) τό πι»ιγρόν δωμάτιόν του χαί τήν ίτ ι  πενι 
χράν εστίαν του, έφ’ ης ίχαιε βραδέως καί μέ μιχρά< 
ολ^όγα κόσσουρο», ύπό την τέφρα» ι*θαμμέ*ον χαδ ό
λους τούς χανόνας τής οικονομίας, καί νά έξέλδπ είς 
τάς δδούς περιρρ«νώ» *ν«υμβνία» ή λαρυγγίτιδα. Έ . 
*ούμδωσε μέχρι πώγωνος τά μβναδιχάν καί άκλιτο/

φόρεμά του, χα!, τήν fi»a ίχω » ερυθρά, καί τας πα
ρειάς κυανας ύπά τοΰ ψύχους, διέτρ«χ« -ή* ίχθην τοΰ 
ποταμού, ρίπτων ένθεν χαί ίνθιν βλέμματα έτοστιχά, 
*αί στιμματών άνά παν βήμα όπως κεριεργασθξ μ ιτ ’ 
άπλήττου προσοχής τάς υέλους τών υπεδειγμάτων, 
ώ^εΐ καί αΰτός είχ«ν έξέλθει διά σπουϊαίαν κα! χατ«- 
α«ίγουϊαν ύπό9«σιν, ή δι’ άναζήτησιν τι»ά δύσκολο», 
ή δι’ έπιχείρησι» έξ ής εκρέματο ή τύχη τής «ίς τήν 
σχολήν έγγραφης του.

Δέν έπρόχεπο πβρί ίατριχής* πολλοϋ γε και δει ! 
‘ !J χλινίχή καί ή «ΐδι*ή παθολογία η^αν όλως ξέναι 
«ίς τήν ένασχόλησι» τοδ έπιδόςου ίατροΰ μας. ΤΗτβ 
προσβεβ.νημένος ό άθλιο; ύπό χρον;ας βιβλιομανίας, άφ’ 
η ; ούδέποτε ν» ίαθ^, καί ητις βιβιίως τώ έπή-
νιγ^ε/ άκολούδως ολέθρια αποτελέσματα. . . . Τήν 
αύτή» πρωίαν τής περί ής δ λόγος ήμέρας είχεν ύπο- 
στϊ) μία» έκ τώ» σφοίροτέρω» καταβολών τής ά/ιάτοι» 
νόσου του* τήν νύκτα «|χ« διέλδει «ίς κα-ιήν κατάστα- 
σιν* ό ΰπνος του ήν διαχ«χομμένος, ώνειρεύετο δ 
δυϊχκχή; άδιαχόπως πα.ΙαΛς  ίχδόιεις, ούτως ώστ«, 
χατά τήν εγερσίν του, κατ«χόμ«ν»ς « ΐη 'τ ι ύπό τοΰ τυπο
γραφικού πυρ«τοΰ του, έδραμεν «ίς άνίχνευσιν βιβλίων 
παλαιών, μάλλον ή ή τ τον κατακ«ρματΐσμένω/ύπό τής 
χρήσ«<βς,μάλλον ή ήτεον τετριμμέ ων ύπό τοΰ χρόνου.

Δέ» άρνούμεδα οτι δ ήρως μας οέν !τρ«φι» I» τξ ψυχη 
του διακαή έρ ota πρός τή«εΐ5;ς*ήμη' ήν ει^ε» έχλέξει, εξ 
ε»α»τίας έλάτρ«υε τήν τέχνη» τοΰ ία», καί^ι,» έλάιρ«υεν 
είς τοιοΰτ»ν βαθμόν,ώς-ι «ίχε συνδέσει ολόκληρον ποίημα 
λατινιστί, τοΰ δϊοίου ήρως ήτο δ δεΐος ‘ Ιπποκράτης. 
Ά λλά τί τά δε'λετι; τό πράς τά παλαιί β.βλία πάθος του, 
τοΰ «ΐχ* φλογίσει τάα!μα είς τ ί ς  φλέβας,τόν κατικυ- 
ρίευεν όλον καί έπ’ αύτών τών θρανίων τοΰ παν«πι~ 
στημίου |χαθήμενο».

Άν:χ»εύων λοιπόν άπό εργαστηρίου «ίς έργαστή· 
pic» χαί άπό παραπήγματος είς πσράπηγμα, δ- 
σρραι*όμενος τά περικαλύματα τών βιβλίων χαΐ άποφυ* 
σώ» τήν κόνιν άπό τά φύλλα, δ ήρως μας είχε φθάιει 
έμπροσθιν τής γερύρας τώ» Τεχνώ». Ενταΰδα έπα- 
ρουσιάοδη έ ώπ.όν του θέαμα ίκα»όν νά διαταράξι τό 
β.βλιομανιακό» του νευρικόν σύστημα.

Αχριβώς κατέναντι τοΰ πανεπιστημίου, παρά τήν 
σκοπιά» τοΰ ίιαπορίου καί έπ’ αύτοΰ τοΰ ίιιφράγματος 
τής δχθης,ήσαν άναρίθμητοι τόμοι βιβλίων, έχτεθειμένβι 
εις τήν δριμύιητα τοΰ ψύχους ώσεπιιοπλεϊστον νυμνοί 
χα: άν«υ «ύδενός π«ρικαλύμματος, έχοντ«ς άνοιχτά 
χαι κυμαινόμενα τά φύλλα τω», χαί προστατευόμ«»οι 
κατά τής οχληράς πνοής του ά»έμου ύιτό μόνης «ΰερ· 
γετικής δώμι^κίς. Ενώπιον τοΰ φιλολογίχοΰ τούτου 
καπηλ«ίοι> περιεπάτει, ώς σκοπός, γέρων τ ις  υ 
ψηλός χαί ισχνός, τοΰ οποίου ή ένδυμασία συν«- 
φώνει δαυμασίως ορός τήν έλεεινήν στολή» τών βιβλίων 
του. Ό  δυστυ'/ής γέρων δέν είχεν άλλην αιγίδα κατά 
τής πνοής τ»ΰ βορρά ή λεπτόν καί πεπαλαιωμένον 
τριβώνιο», τοΰ όποιοι» τό χρώμα δέν «ΐχεν δ»ομα- 
σίαν «ίς οΰδεμίαν γλώσσαν, χαί τοΰ δποίβυ τό ύφασμα 
τοίοΰτον ήτο τ«τριμμένον ύπο τοΰ πανδαμάτορος χρόνου, 
ώστε είχ* καταντήσει διαφανές. Τό στενόν αύτό πε
ρικάλυμμα προσεχολλατο ακριβώς πανταχόθιν ίπ ί ιώ ν



ισχνών καί πολυγώνων μιλών tou, ώς τά χατάβρε 
χτα Ιμάτια Λή; a y ολης τοΰ Δαβίδ, ευρισκομένου τότε 
ιίς  τάν άνώτατον βαθμά» τής δόξης τοι». Έν τούτοις 
ό κάτοχος τοΰ αθλίου εκείνου βίκους ώρελείτ» έξ βώ- 
τοδ όσον οίον τ ι ' ε ίχ ι κατορδώσει νά περιμαζευδή 
έντάς αύτοΰ οδτως, ώττε τά ύπέρ τά ώτά tsu περιλαί. 
μιο* πιριήπτετο άμίσως σκιαδιού κεκυρτωμένου καί 
ρυποροΰ, φέροντος «ρομετώιτον τά δέ έ* τών ϊιβστη  
μάτων τοΰ προμετωπίου τουτου χαί τή; άκρας τοϋ 
περιλαίμιου δρώμενο», ώμοίαζε μάλλον πράς πενταχρω 
μον τομήν Ναπολεοντειου Κώδηχος,παρά πράς άνθρωπί 
ιΐ) / μορφήν, τοσοΰτο» παραδόξως Είχε συσταλή καί έπι- 
χροιασθί) ύπά τοΰ ψύχους τά πρόσ<*πον τοΰ δυστυχούς 
άνθρώπου.

Ά λ λ ’ οποίαν έντύπωσιν ίχαμον ιίς τάν βιβλιόφιλόν 
μας ό άνθρωπος ουτος καί τά ^άκοςτευ; ούδιμίαν* 
διότι ουτε τά εν ουτε τά άλλο είχε παρατηρήσει- όλαι 
αύτοΰ αί διανοητίκαί δυνάμεις ήταν συνκεντρωμέναι έπί 
τοΰ «ωροΰ έ»ε{νου τών βιβλίων, έκτεθειμένων φύρδην 
μύρδην, και άποζόντων μακρόθεν οτμήν δέρματος εύρω- 
τιώντος. Ήσθάνθη τότε 5.τ ι αίοδανεται ά κυνηγάς ιύ 
ρίσχόμενος ένώπιον πεδιάδος έχ τριφυλλιοιι, οπου ελπί
ζει ν' άπαντήτ») λαγωάν βυτπειρωμένον,

Κ»κ/ιμένος έπί ιής μακρα; σειράς τ ώ ν  τόμων, άφω- 
βιωμένος όλως είς τήν σιωπηρά» του έρευναν, άνεγίνωσκε 
προσεκτικώς τάς έπιγραφάς των τήν μέν μετά τήν δέ, 
διερευνών ιδίως τά ονόματα τών συγγραφέων καί τήν 
εποχήν τής έκδόσεως. Α ίφ νη ς  εμεινεν άκίνητος καί τεύς 
ίρθαλμοΰς ήτενισμένους ένώπιον βιβλίου τινάς είς βγδοον, 
κατά τά μάλλον καί ήττον μεταχιιρισμένου, φέροντος 
επιγραφήν Juvenalis et Persius, cum notis vario 
rum Schrerelius, Leqde. 1671. Είς τήν θέαν τοΰ 
βιβλίου τούτου, μαχρά καί έλευθέρα αναπνοή έξώγκωσε 
το ίιήθός του, σημαίνουσα, τό ευρον ιέ^ος πάγ ιω ν. . .  
οιότι πρά πολλοΰ ήδη ή ελλειψις τοΰ βιβλίου τούτου 
^ιετάραττε τήν εύτυ·/ίαντου. Ά λλά μή θέλων νά 
προδώσ») τήν δποίαν ή-ίδάνετο εύχαρίστησιν διά τήν 
•πολύτιμον εδρεσιν, έκραξε μέ ύφος άφιλές καί άδιά 
φορον τάν φύλακα τοΰ νομαδικού έχείνου βιβλιοπωλείου

—  Έ ! καλέ άνθρωπε, τ ί ζητείς δι’ αύτό τά 
βιβλίον;

Ο γέρων έπλησίασεν εύσεβάτως, έτεινε τά ου;, καί 
έκαμε νεΰμα ότι ?έν ήκουε.

—  «Φαίνεται δτι εί/αι κωφός,» είπε καθ’ έαυτόν ό 
σπουδαστής, καί άνυψών τήν διαπασών, έπανέλαβε 
στεντόρεια τή φωνή*

—  Πόσον ζητείς δι’ «ύτά τά βιβλίον;
—  Πέντε φράγκα, κύριε.
—  Πέντε φράγκα! τ ί λέγεις αδελφέI μέ τά σωστά 

σοι» ’μ^είς ; Νά σοΰ δώσω τριάντα σολδία δι’ αύτήν 
τή* παλιοΰρα, καί νά μοΰ εΐπής κ’ ευχαριστώ.

—  ΠαλιοΰραΙ ύπετραυλισεν έ γέρων, καί δικαία 
άγανάχτησις έζωγρ*φ!σθη έπί τοΰ προσώπου του' πα 
λιοΰρα ! δέν «πατατδε βέβαια, κύριέ μου- καί γνωρί 
ζετε κάλλιστα τήν άξίαν τοΰ β;βλιου’ ή έχδοσις αίίτη, 
άν κ ϊί ούχί τόσον έιιζήτητος δίον t  τοΰ Άμστερδάμ 
τοΰ 1684, δέν είναι όμως, κατ’ έμέ, άξια τής περι- 
3 ρο»ήί«ως τή* οποίαν ύποκρίνίσδε π^άς αύτήν Α λ η 

θινά δέν ήμπορώ νά τή» συγκρίνω μέ τάς άλδινάς 
εκδόσεις τής Ένετίας τοϋ 1501 , εξ ών ή πρώτη 
δέν φέρει τήν a.ld iri/r ά γ*νραγ ,  στμεΐον τοσοΰτον 
περίδοξα* τοΰ περίφημου έχείνου τυπογράφου' άλλ’ οία 
δήποτε καί άν ^«αι ή φήμη τών έχδόσεω» «κείνων, πρέπιι 
■;ί λάβητε ΰπ όψι», οτι χαί αύτάς ό Αλδας, διά τοΰ 
moaitum αύτοΰ τβΰ 1503 , σημειοί έν αύταϊ; πολλά 
σφαλματα σημαντικά, καδώς π. χ . ungues quai 
άντί unguesque, tenet uxorem άντί tener uxorem.

Ο σπουδαοτής μας έμεινε κεχηνώ? τά στόμα ενώ
πιον τβΰ άθλιου βιβλιοχαπήλου, άμτιχανών πώς νά ·υμ- 
βιβάσ/ι τά ράκη του μέ τήν γλώσσαν του.

Ο γέρων ίδών τήν ι:ωπήν κα; τό χαϊνον ΰφος τοΰ 
θαμένου του, έφοβήθη μήπως προέβη πλέον τοΰ δέοντος, 
καί έπανέλαβε με τι<α δειλίαν.

—  Ίίξιύρετε καλ/Ιτερα άπο έμέ, κύριε, οτι έκ τών 
έχ,δόσίων του Ιουβεναλίου αί σπανιώτερα: δέν είναι 
ίνταυτώ ζαί αί πλέον έπιζήιητοι* τοίμώ  νά σας ανα
φέρω έπι τ·υτου τάς έκδόσεις τών Ίούντων έν Φλω
ρεντία έν ίτε ι 1513  χαί 1519 . Αύταί ιΤναι νο'/υ 
δυσεύρετοι, καί μολαταύτα δέν ιϊναι προτιμότιρβι τών 
έχδόσεων τοΰ Ροβέρτου Στεφάνου τοϋ 1544 καί 1549" 
άναντι^ρητον ιίναι, ότι αύταί αί τελευτοίαι συνοδιύο-ται, 
ώς δέν αγνοείτε, καί άπά άποσπάσματά τινα ένάς χιιρο- 
γράφου άγνωστου εως τότε. Έ πί πλέον, κύριε, ίσως τάς 
παρεβάλετε πράς τήν έκδοσιν τοϋ Πλαντίνου, τυπωθεί, 
σαν είς Άνβέρσην τώ 1566 , καί έπηυξηθεΐσαν μέ τάς 
σημειώσεις τοΰ θεοδώρου Πουλμάννου. Ότον δέ διά 
τάς άγγλ ιχ »; έχδόσεις, χάρις είς τόν άκοκλεισμάν,. 
αύταί είναι σπανιαι είς xci; Παρισίους, καί πρό πάντων 
έκεϊναι τοΰ Μαιταίρου *αί τοϋ Βρίνδλέζου, τυπωθεΐσαι 
ιίς Αονδΐνον τώ 1716  καί 17 4 0 , *αί άχόμη περισσό- 
τ«ρον ή τοΰ Χαβκέη, τυπωθιϊσα έν Δουβλίνω. Έ χ ω  είς 
χήν οίκίανμου ενάντίτυπον τής εκδόσεως τοΰ 'Ρούπερτ, 
ή άποία έτυπώ5η είς Γοτίγγη* τώ 1 8 0 3 ,καί τήν οποίαν 
θά πωλήτω βραδυτερον, διότι θέλω νά ωφεληθώ άπό 
τήν εύκαιρίαν τβΰ νά πεισθώ έγώ ό I!ιος περί το ί άν 
πραγματικώς ή έχδοσις αδιη είναι άξια τής υπολϊί- 
ψ ιως, τήν όποιαν τή απέδωσαν έν Γερμανία.

Ω ! τότε δά . . . δ σπουδαστής μας δέν «'βλεκβ 
πλέον ένώπιόν του ουτε παλαιά βιβλία, ουτε Ιιβλιο- 
κάπηλον ! ένόμισε πράς στιγμήν OTt «υρίσκετο έντός 
βασιλικής βιβλιοθήκης, φιλονικών μέ φιλολόγον βαδυ · 
τατον καί, θέλων ν' απόδειξη είς τόν σοφόν γέροντα 
ότι έν τή βιβλιογραφική του ίπαγγελ ία  είχε πα- 
ραλ«ίψ>ι τ ι, τώ έκαμε τήν παρατήρησιν, ότι είς τήν 
μακρά» του ά«αρί9μησιν τών έκδόσεων τοΰ Ίουβε- 
ναλίου έλησμόνησε τήν ίχδοσιν τοδ Κουστελιέρου, έν 
Παρισίοις 1746,κοί τήν τοϋ Χενενίου, *ν Lei|de, 1695-

—  [Ω ! έλησμόνησα πολλάς ίλ λ α ς , άπεκρίδη ό 
γέρων, αί δποΐαι ^ταν μολαταύτα άξιαι άναμνήσεως. 
Καί είπών ταΰτα ήρξατο ν’ άπβριδμή επτά ή όκτώ 
έτέρας έχδόσεις τοΰ ΙΕ . αίωνος. Τέλος, είπε, δέν σας 
άνέφερον πολλά περί τής σπανιωτάτης έχδόσεως τβΰ 
Ίουβεναλίου του 1474 , τυπωδείσης έν Νεαπόλει ύπά 
τοΰ Άρνόλδου έκ Βρυξελλών* ή έκδοσις αυτη «ιναι 
μάλλον έπιζήτητος εκείνης τοΰ 1470 , ητις μολον
τούτο τιμάίται πλέον τώ» διακοσίων φράγκων

Ό  σπουδαστής άχουσίως πως έφερε τήν χ*Γρα *ρός 
τήν χεφαλήν δια ν’ άφαιρέσ^ τόν πϊλόν του ένώπιον 
τοΰ ρακένδυτου γέροντος, καί συνοδεύσας τάν ήχον 
τής φωνής μέ συστολήν xat σεβασμόν, ειπε,

—  θέλετε τά μέγιστα μέ υποχρεώσει, κύριε, έάν 
εύαρεστηθήτε ν« μοί είπήτε τ ί σκέπτεσθε περί τής νέας 
αύτής έκδόσεως τοΰ Ιουβεναλίου, τήν δποίαν έξέδωκεν 
ό Κ. Άρκαίντρος (Archaintre) δ πρώτος λατινιστής 
τής έπο·/ής μας, έκδοσις, ήτις εχαμε τόσον χρότο» 
κατά τήν έμφάνιτί» της, χαί τήν όποία» af έφημερίο^ς 
καί λοιπά περιοδικά συγγράμματα υπερεξεθειασαν 
μετ’ ένδουσιασμοΰ.

Ηδη δ γέρων βιβλιοπώλης έφάνη τεταοαγμένος.
—  Λ ο ι π ό ν ,  χάριε, άρνείσθε νά μοί είπήτ* τήν 

γνώμηνσας ;
—  Ό / ι, ά λ λ ά  ά λλά  τί νά σας είπώ,

ύπετραυλισε» ό γέρων, έγώ ιιμαι δ Αρχαιντρος . . ■
Τότε έπέστη έπί τινας στιγμάς σιγή άκρα, καδ ην> 

μ’ ίλην τήν δριμύτητα τοΰ βορρά, δστις έιινεε ψυχρό
τατος, ά σπουδαστής εμεινεν ένώπιον τοΰ γεροντος 
τήν κεφαλήν ασκεπής και κεκλιμένην. Τέλος, συνε/.θών 
έκ τής έχπλήξεώς τοο, άνέχραξε.

—  Πώς I υμείς, κύριε Άρχαίντρε, ύμιίς κατά τά» 
’Ιανουάριον τοΰ 1811 πωλεϊτε παλαιά βιβλία «ίί τάς 
άγυιάς τών Παρισιων, καί μαλιστα έμπροσθεν αύτοΰ 
τοΰ καταστήματος, έμκροσδεν τοΰ πανεπιστημίου, όπου 
ή καλητέρι θέσις έπρεπε νά δοθή είς υμας !

—  νΩ ! κύοιέ μου, τό πραγμα εΤναι άπλούστατον· 
ό R. Fontanes επιθυμεί νά μοί δώση μίαν δίσιν δι
δασκαλικήν, άλλ’ έγ4> είμαι γέρων χ ιί κωφός. Πράς 
τούτοις εύρον έντιμον εργασίαν είς τον Κ. Διδώτον' 
είμαι διορθωτής τών λατινιχών, κατα δέ τάς ωρας 
τής ά*αψι>χής μσυ, πωλώ είς τάς άγυιάς β.βλία, τά 
δποία μοΰ εμπιστεύονται καλοί τινες άνθρωποι . . . . 
Λοιπόν, κύριέ μρυ, διά νά μή »ομίσητε, ότι σας ζητώ 
χιρισσότερον τή ; αξίας, σας διδω τον Schrevelius 
cum notis variorum διά τέσσαρα φράγκα καί πεν- 
τήκοντα σολδία, αύτή είναι ή τελευταία τιμκί.

Ό  σπουδασ-.ής έπεθύμει νά πληρώιη τάν Ίοοβενά- 
λιον μέ όσα χρήματα *ίχ*ν εις το βαλαντιον του, αλλα 
δέ» έτόλμησι . . . .

Φ Γ Σ Ι Κ Η  ΙΣΤΟΡΙΑ.
Ο ΑΙΛΟΥΡΟΠΑΡΔΟΣ (Jaguar).

'0  αίλουρόπαρδος (felis onca) άνήχει είς τή* βί- 
κογένειαν τών γαλών, ώς δ λέων, ή τίγρις καί δ πάν- 
δν,ρ. Πρός τόν πάνθηρα έχει μεγάλη* δμοιότνιτα, άλλ’ 
είναι μεγαλήτερος τά βώμα, εύρωστότερος, καί πολ- 
λάκις κινδυνωδέστερος. Τά δέρμα του είναι όκό- 
ξα> δον, έστιγματισμένον κατά τά πλευρά ύπό εξ 
σειρώ* ex κηλίδιβν μιλαινώ/, σχηματιζουσώ» δα- 
κτυλιβν.

Διαχρίνιται ευχερέστατα τοΰ πάνδηρος έχ του ώτάς, 
τοΰ δπβίου τά άνω μέρος είναι μέλαν μέ τινα μεγάλην 
λ.υχήν κηλίδα μηνοειδή τά σχήμα, ένώ είς τάν πάν- 
δηρα τά ανω μέρος τοΰ ώτός είναι λευκόν μέ τινα κη
λίδα μέλαιναν. Αγνοοΰμεν άν πρέπει νά δίωρηθώσιν ώς 
είδος ή ως ποικιλία οί αίλουρόπαρδοι τώ» έποίω» οί 
μέλανες δακτύλιος τών πλευρών είσίν ανοικτοί, καί 
έκεΐνοι ών οί δακτύλιοι είσί κεκλεισμενοι.

Γά ζώον τοΰτο διαίταται είς τήν Άμεριχήν, χαί 
είναι περίεργον, ότι είς τά συγκ:ρατμ«να μέρη τής 
άπεράντου ταυτης χώρας είναι θηρίιβ&ϊστιρον χα! έπι- 
κι*δυνώτερον ή είς τά δερμά κλίματα.—  Άποχλει- 
στιχώς άπό τού ΜιΡικοΰ μέχρι τοΰ μεσημβρινού μέ* 
ρους τοΰ Παμπα τοΰ Βουένος Άϋρες (Buenos Atjres) 
άπανταται συνηδέστερα καί είναι έπιφ^βώτερον ή άλ- 
λαχοΰ. Επολλαπλασιάτδη δέ τιραστίως είς τά έλώϊη 
δάση τοΰ Παρανά, τοΰ Παραγούαϊ καί τών πλησιο* 
χώρων μερών. Όθεν αύτόδι συνήθως ή αυνάντησίς 
του έπιφέρει τά πολυαριθμότιρα καί φριχωδέστιοα 
συμβάντα. Οΰχ’ ήττον απαντάται συχνά καί είς τή* 
Γουιάναν καί τή* Βρασιλίαν, άλλ’ αύτόθι είναι ηττον 
θηριώδες, ή μάλλον είπεΐν ήττον θαρραλέιν. Είς τά 
μέρη ταΰτα δέν επιπίπτει κατά τών άνθρώπων, έκτάς 
όταν ή πείνα τό βιάζ^,ή προκαλεσδή ΰπό τοΰ άνδρώπου.

Επί τής κατακτήσεως τής Αμερικής, βί ’Ισπανοί 
άπατηθέντες ύτά τής θηριωδίας του,έξελαβον τό* αίλο». 
ρόπαρδιν άντί τής τΐγριος, τής oitatas έπί μακράν χρόνον 
διετή ησετο όνομα έν τώ Μεξικώ' είς τά άρκτώα μέρη 
τάν έσύγχισαν μετά τοΰ πάνδηρος· αί πλεΐσται αμερικα
νικοί άποιχίαι χαί τήν σήμερον δέν τάν διαχρίνουσι 
δι άλλο·-» όνο'ματος. Οί αρχαίοι Μεξικανοί τάν έ©ο- 
βοϋντο είς τοιοϋτον βαθμόν, ώστε ουτε κάν άνθίστα»· 
το έ»ώπιόν του. Οί Ινδοί, έ» συνοδία όδοιποροΰντες, 
όσάχις ήχουον μακρόδεν τούς βρυχηθμούς τοΰ αίλουρο· 
πάριίου άντηχοΟντας είς τ ι παρακείμενον δάτος, άντί 
νά προειοιμασθώσι* είς άμυναν, έσταμάτου» περίφοβοι, 
συ ήρχοντο όλοι έν κύκλω,έν τω μέσω τοϋ δποίου έθετον 
τάς γυναίκας καί τά τέκνα τω ν, καί άνέμενον τρέμοντες 
καί ακίνητοι τήν έλευσιν τοΰ θηρίου, τό όποιον έπέπι- 
*τε κατ’ αύτών, ήρπαζεν ενα έκ τής συνοδίας καί τάν 
παρέσιιρεν εις τά δάσος, όπου τάν χατεβρόγχθιζε. Μετά 
ταΰτα άνελάμβανον σιωπηρώς τήν πορείαν των, σπογ- 
γίζοντες άπό τών οφθαλμών των δάκρυ χυδέν έπί τής 
τύχης φίλου ή δυστυχούς συγγενούς,τοΰ οποίου αί σπα
ραξικάρδιοι οίμωγαι ήσαν είσετι ένηχοι εις τά ώτά των.

Εν τοιαύτ») περιπτώσει παρετηρήθη ότι, άν μεταξύ 
τών Ινδών εύρίοκοντο Εύρωπαίοι, ό αίλουρόπαρδος 
πάντοτε έκ τών Ινδών εξέλεγε τό δΰμά του.

Αλλ’ ότε οί αΰτόχδονες ΐδιδάχθησαν τήν χρήσιν 
του πυροβόλου, τό πράγμα δέν συνέβαινε πλέον ούτως· 
φαίνεται οτι ή εξις τοΰ νά νικώσι έχθρόν έπιφοβόν 
ποτε, τοΐς ένέπνεβσε τόλμην, ήτις προβαίνει μέχρι ρι
ψοκίνδυνου απερισκεψίας’ τή» σήμερον ουδόλως είνατ 
σπάνιον τό νά ίδΐ) τις άτρόμητον γαχονν.ον  όρμώντα 
έφιππον κατά αίλουροπάρϊου, καί ρίπτοντα τάν θανα- 
τηφόρον του βρόχον, δι’ ού τάν άπαγχονίζει αύθωρεί, 
τρέχων δι’ όλης τής ταχύτητβς τοΰ ίππου του καί 
αύρων αύτόν κατόπιν.



Γ0  αίλουρόκαρδος χοΰ Μ«ξικοΰ προσβάλλει σχεϊό* 
πάντοτε τον ανθρωπον, έχιό; μόνον ό τα ν  το» συνάν
τηση ιίς  πεδιάδα, χήν Ημέραν έν χοιαύχη περιπτώσει 
α.τ#συ:εχ»: βραδείας μέχρις ο ύ ευρη βάτον χινά, ή όψη* 
λά χόρια, ί»πό τά όποια κρύπτεται xat στένει ένέδρας. 
Αυτόθι ά>αμένιι χαί καραδοκεί τήν λείαν t o o ,  έφ' ης 
επιπίπτει αίφνης, χωρίς νά τή δώση καιρόν νά προφυ 
λαχθή. Έάν κατά δυστυχίαν άπαντηαη τις αύχον 
κοιμώμε*ον παρά χήν ρίζαν δένδρου τινός ή μεταξύ 
πυκνών δενδρυρίων, δέν πρέπει va φύγη, ή »ά ίχφέρτ; 
χραυγάς, ή νά χάμ$ άλλην τινά έκτακτον του σώματος 
χίνησιν, έάν θίλη ν' άποφύγη βέβαιον θάνατον. Τό μό 
νον μέσον είς τό όποιο» δυνατοί τις νά καταφυγή έν 
xotauxg π ιρ ιπ τώ ΐϊί, 5ΐ*αι τό ν’ άποσυρθή παλινδρομώ* 
ήτύχως, βραδέως κα! εχων αείποτε τ«ύς οφθαλμού; 
ήτενισμενους Ιπί τών τοϋ θηρίου, *αί νά σταματήσω 
έάν τό θηρίον διιυθυιθή τιρός αυτόν διότι τότε στα 
μα^α χαί αύχό, χαί αναλαμβάνει τήν κσταδίωξιν ότα» 
/.αί ό άνδρωπος ζητήση * άπομιχρυνθή. Ά πό σταθ-, 
μοΰ είς σταδμόν, δύναταί τις νά κατορθώοη *ά φθάίτ, 
εΐς χατωκημένον μέρος, «άν τοιοϋτον εύρίσκεται είς 
τά πλησιόχωρα. Εάν τι; «ύρεθή ένοπλος χαί 6ε- 
λ ή ϊ9 νά πυριδολή^η χβτ! βΰχοΰ, όφείλει νά προσπβ· 
θήσΐ) νά χόν φονεύση δι' έ*ός πυροβολήματος, . σκοπών 
οΰχάν κατά τοΰ μετώπου ή έπί τοΰ ώμου, διότι άν 
μόνον πληγωθή χαΐ δέν πέση διά μιας, «φόρμα χατά 
χοϋ πυροβο/.ήσαντος.

Είς χά δάση τής Γουιάνας καί τής Βρασιλίας οί 
βρυχηθμοί χου ακούονται σχεδόν τακτικώς τήν npu>(av 
περί τήν ανατολήν χοΰ ήλιου, καί τό εσπέρας περί 
λύχνων άρ άς. Αί κραυγαί xou έκφέρονχαι δι' ισχυρών 
τοΰ στέρνου εισπνοών, καί ακούονται άπό μακρας δια 
στάσεως. Α πα ιτείτα ι μεγάλη έξις όπως διακρί»η τ:ς 
αύτάς άπό Χης τών άλλ»ν αγρίων ζώων, ών τά δάση 
εκείνα δρίθουσιν. Ό  αίλουρόπαρδος έχ=ι καί βρυχη*) 
μόν ίδιαζονχα, ο* έκφέρει όσάκις «ιναι ήρεθισμένο; ί  
επιπίπτει χαχά τή.ς λείας χου. 'Ομοιάζει δέ ουτος πρός 
ρόγχον βαθύ», λήγοντα ιίς κραυγήν τρομεράν χαί ίκα 
νήν ν άποθαρρύνη xai τόν μάλλον άτρόμητον άνθρωπον 

Ε ς ζήτησιν τή; άγρας του περιφέρεται μόνον χήν 
νύκτα* άλλ’ αν τώ σταθή άδύνατον ν' άπανχήση χοιαύ- 
την διαρκβΰνχος χοΰ σκότους, άντί περί τό λυκαυγές 
χής ήμέρας νά έπανέλθη ιΐς χά άπώ ϊατα  χών δαοώ*, 
ενεδρεύει εΐς συνηφερέ; μέρος, μεταξύ τών βράχων, ή 
xai έπί τών μεγάλων κλάδων δένδρου χαμηλού χαΐ 
τανεφύλλοο, καί αυτόθι, μάλλον έγρηγορώ* ή χοιμώ- 
μένος, περιμένει χή» δίοδον θύμαχός τίνος

Οιαδήποχε καί άν ήνβι ή δύνβμις ή τό μέγεθος χοΰ 
ζώου, ο αίλουρόπαρδος έφορμα κατ* αύτοΰ δίκην χ*. 
ραυνοΰ, έχφερω* βρυχηθμόν φριχώδη. Πολλάκις, μά
λιστα είς τάάρκτώα μέρη χής Άμιριχής,επιπίπτει κατά 
χοΰ Βονάσσου, οστις είνα» μεγαλήτερος καί άδαμαϊτό 
τερος τοϋ ταύρου. Περιτυλίσσεχαι «ιρ ί τόν λαιμόν καί 
τήν £άχιν χου βοήθεια τών συσταλτικών α!ιτοΰ ονύχων, 
τού; όποιους χώ βυθίζει ι ί ς  χά πλευρά είς βάθος πλέον 
χοΰ δαχχύλου, 3ιά δέ τών οξέων σιαγόνων του τώ 
χάμνει τρομερά; πληγάς, καί προτπαθεϊ νά τοΰ συ»- 
-τρίψ5 χό κρανίον. Ο Βόνασσος χατασπαραττό-

μενος έκφέρει βρυχηθμούς άντηχοΰνιας ιΐς  τά δάση. 
ΓΡ*χ**» 8*άπχει χήν γήν διά τών χεράχω» χου, συν- 
τρίοει  ̂ *αί άνατρεπει παν χό προστυχό*· χυλίεχαι cic 
τήν άμμον άλλ ολαι αΰτοΰ αί προσπαθειαι χαθί- 
στανται μάταιαι, διόχι δέν δυνβται *’ άπαλλαχβϊ) τοΰ 
χρομεροΰ έχθροΰ χου, οστις τέλος τώ  συ*τριβιΐ χό 
κρανίο», τρώγιι χόν μυελόν, καί άχολούθως χόν σύρει 
εΐς τινα βατόν, όπου τόν **ταβρογχ6ίζει όλον.

Εν τούτοις τοιαύτη παλη είναι σπανία, διότι χά 
δύο χαΰτα ζώα χατά μίαν μόνον εποχήν χοΰ Ιχους δύ· 
νβνται να βυνα»τΐ]6ώσιν. Ο βόνασσος «ιναι θηριώδης 
χαι άίαμαστος· διαιτάτβι τό θέρος είς χήν άρχτώβν 
Αμεριχήν, χ«ΐ συχνάζει είς τά έρημότεοα δάση. R a ia  
.ον χειμώνα, χά ζώ^ι ταΰτα άπαντώνται είς άγέλην 
έκ ποαώ ν έχατοντάϊω*, πολλάκις δέ καί έχ πολλών 
χιλιάδων, χαί κατέρχονται είς τά μεσηαβρινά μέρη ζη- 
τού.τα βοσκήνχλοεραν. Συμβαδίζουσι τότε εις φάλαγγας 
λιαν σ^μ*εκυχνωμένας, καί χαταπατοΰσι» ύπό τούς 
πόίας χων κα< τό προστυχόν. Έ» τοιαύτη μό»ον *ε- 
ρΐιΐιώ3ει οι χυνηγοί του; παραχολουθοΰσι χαί χούς στε- 
νοχωροΰσιν όπως ρ^νεύσωτι τού; έχ της άγέλης άπο* 
μοχρυνομένους. 4£κ τοΰ βονατσου λααβάνουαι μόνον 
το ίερμα χαί τόν ύβον, δ» φέρει έπι τής ώμοπλάχης* 
ιθ οέ έκίλοΐκον άφίνουιι* είς τήν διάθεσιν χών σαρκο
βόρων πτηνών. 09εν μόνον ίταν ό βόνασσος έγκατα· 
λείπη του; πάγου; της άρκτου δ ά νά χαταβη είς τάς 
ελώδεις κεδιαδας τής Μεσημβρινής Άμεριχή;, συνα- 
παντάται μετά χοΰ αίλουροκάρδου· χό δέ σημείον 
τοΰτο τής συνανχησεως ei»ac δριον, χόν όποιον χά δυο 
ταΰτα ζώα  ουδέποτε ίιπερδαίνουσΓ διόχι τό μέν πρώτο» 
ί ίν  καχαβαίνει χατωτερον πρός μεσημβρία», τό δέ 
οευτερον δέ» άναοιί»ιι άνώτιρον πρός άρχτο*.

ΠοΛλάκις ο αιλουροπβρδο;, ζητών νά προσβάλ») το» 
Αροκόίειλον καχαλβμβάιεχαι άπό τι τοΰ σώμαχος μέ· 
Λος υπά χοΰ τρομεροΰ χάσματος χοΰ άμφιβιου χούτου. 
Ό  κροκόδειλος δέν άφίνει τό χραχούμενον, καί πλη
σιάζει πράς χά δί'ωρ οπως σύρει αύτόθι καί πνίξη τόν 
έχθρο» χου. Εν μόνον μέσον σωτηρίας μένει τότε είς 
χά χερσαΐον θηρίον, καί τό μέσον χοΰτο τ<5 παρέχει 
το θηριώδες αΰτοΰ Ινστιχτον. Έάν Ιχη τινά χών 
ποδών χου ελεύθερον κάμνει αΰχοΰ χρήϊΐν όπως έξορύ$5 
χούς οφθαλμούς χοΰ αντιπάλου χου, όστις έχ τής άλ- 
γηδόνος ανοίγει χά χάσμα χαί άφίνει έλεύθιρον χάν 
αιλουρόπαρϊον. Ελ«υθερωθείς ουχος, καταλαμβάνει χάν 
χροκοδιιλον άπο χό» λάρυγγα καί τόν πνίγει.

Υπάρχου ι ι  ν έν χούχοις ζώ* άτινα υπερασπίζονται 
χαχά τοΰ αίλουροκάρδου.

Οί βόες σχηαατίζουσι χυχλον συστέλλονχες τούς 
γλουτούς των χαί πϊρουσιάζονχες πρός χάν έχθρά» τά 
κεραχά των, καί πολλάχις χατορθώνουσι νά τάν φονεύ- 
σωσι έάν εφόρμηση χατ αότών μετά μεγάλης ορμής. 
Καί οί Γππβι έπίσης υπερασπίζονται ταττόμενοι εΐς 
χόχλον, άλλά κεφαλή» πράς χεφαλήν, χαί χτυπώνχες 
τόν αΐλουρόπαρίον διά τών οπισθίων ποδών. Είς τά 
θερμά χλίμαχα, §που ό αίλουρόπαρδος δέν ιΐναι χόσον 
τολμηρός, οί ίπποι,οΰ μόνον δέν φεύγουσι τήν παρουσίαν 
του, .άλλά πολλάχις καί τόν καχαδιώκουσι μ ετ ’ έπι- 
χυχίας. Είς τά ; «ύτά ; χώρας, καί ιδίως είς τήν

Γουιάναν, όπου ή Κυβέρνησις χ°Ρ*!γ*ΐ αμοιβήν έκ πεν 
τήχοντα φράγκω» διά πασαν κεφαλήν αΐλουροπέρδου, 
τάν θηριύοοσι δ«ά χυνών γεγυμναβμένων πρός τοΰχο, 
λαί αναστήματος μετρίβυ. Α ί  ύλακαί των χάν φο ■ 
βίζουιι χαί τάν τρέπουσιν ε ί; φυγήν έπι χινα λεπτά 
τής ώρας1 άλλά πάραυτα οργίζεται, σταματα παρά 
τόν κορμόν δένδρου χινός, καί ύπεραοπίζεται διά χών 
£απροσθίων «οδών χα-.ά τών χυνών, βιτίνες εισίν το 
οοΰτον χολμηροί, ώττε πλησιάζουσιν άφόβως' δσους δέ 
έξ αύιών χαταλσβ/] διά χών ονύχων κατασπαράττει 
αυθωρεί. Ό  κυνηγάς οφείλει τότε νά μή δειχθή, διότι 
άν δ αίλουρόπαρδος τάν παρατηρήση, έγχαταλείπει τ«ύ ; 
χύνας καί εφορμά κατ’ αύτοΰ. Όφε'.λει λοιπόν ό κυνη
γός νά περίαείνη μεχρισοΰ τό θηρίον, καταβίηθεν ύπά 
τών ύλακών τών κυνών, οΐτινει χάν πιριχϋχλοϋ·^ και 
τά/ σχενοχωροΰσι τά μέγιστα, άποφασίση ν’ άναρριχθϊ, 
έπί τοΰ δένδρου* τότε εύ*όλ«ς τάν καταβάλλει^ διά 
σραίρας πυροβόλου* οί δέ χυνες επιπιπχο*χες χατ αυ 
τοΰ χαΐ ωφελούμενοι έχ τής πτώσεως του, τάν φονεύ- 
ουσιν εντελώς.

Π Ε Η  Β 4 4 ΣΦ Η Μ Ι1 Σ.
Είς παιαν εποχήν, οί άνθρώκινοι νόμοι έτιμώρησαν 

τάς κατά τής θεότ^τος ϋβρεις . . . .  ώεάν^ νά ά.ήχεν 
ί ί ;  πλάσμα εφήμερο* και ευτελές νά έκδιχήσ»; τον 
θεόν, κα! νά προηγηθ* τής τιμωρίας τήν όποια* υ
πέρτατη δικαιοσύνη έπιφυλάττει διά χούς ενόχους.

‘Η β/ασφημία έτιμωρεΐτο μέ θάνατον ύπά τοΰ 
Μωσαϊκού νόμου «Άνθρωπος άνθρωπος ο; έάν χα τ ι  
ρατηταιΐ θεάν αΰτοΰ, αμαρτίαν αύτοΰ λήψεται. ’Ονο 
μάζων δέ τά όνομα Κυρίου, θανάτω θανατούσθω' λίθοι; 
Αιθοβολείτω αύτάν πάτα ή συναγωγή ( Ισρίήλ)· έαν τε 
τ ροσόλητο',εάν τι αύτίχθων, έν τώ όνομάσαι τά 5-ομα 

τ̂ λιοτοιΧ&>· · ^
Πβρ’ Άθη-αίοις ή βλασφημία έτιμωρεΐτο μέ θάνατον 

ό βλασφημήϊας χαχά τής Λήμητρος έδικάζετο ύπά τής 
βουλής, έχτάς ότε έκελαμβά/οϊτο τή ; δίκης οί
Εύ’αολπίδαι. < ,

Μέχρις Ίβυιχιανοΰ ούδείς νόμος ύπήρχεν έν ‘Ρώμ ϊ 
κατά τών βλάσφημων, ό νομοθέτης όμως ουτος,^ διά 
χής Νεαρας 77ης, ήν παραθέτομεν κατωτέρω, άπη 
γόρευσε ρηχώς τήν βλασφημίαν έπί ποίνρ θανάτου.

Δ1ΑΤΑ21Σ οζ\

Η δ ιά τ α ϋ ΐζ  π ερ ί  τον  toyc όμνύο>·τας κα τά  τοϋ 
θ ε ο ϋ  χα ι Tobc. β - ία σφ η μ ο ϋ π ο ί ΐ  ΐψ ω ρ ε ΐβ θ α ι .

(Auts const lx x v ii i.  Coll. y l  l it  5 )
Ο αύτός βασιλεύς Κ ωνσταντινουπολίτα 'ις.

Προοίμ ιον.
Ιΐασιν άνθρώποις τοΐς ιυ φρονοΰσι πρόδηλον είναι 

νομίζομεν, ότι πατα ήμί* έβτι σπουδή, καί ευχή τά 
τού; πιστευθέντας ήμΐν παρά τοΰ δεσπότου θεοΰ κα 
λώ ; βιοΰν, χαί τ ή ν  αΰτοΰ εύρεΐν εύμένεςαν, έπειδή καί 
ή τοΰ θιοΰ φιλανθρωπία ού χή* απώλειαν, άλλά τήν

έπιστροφήν χαί χήν σωτηρίαν βούλεται καί τοί»; «τα ι·  
σαντβς κβί ϊιορθουμένους δέχετβι ό θεός* διό πάντας 
προχρέπομεν χόν τοΰ θεοΰ φόβον χατά νοΰν λαμβά" 
νειν, καί τή* σύτοΰ εύμέ»«ιαν έηιχαλεισθαι, χαί ίσμεν, 
όχι πάνχες οί τών θεάν άγαπώντες χαί τάν βύτοΰ I- 
λεον περιμένονχες τβΰτο ποιοΰσιν.

Κεφ. ά.

Επειδή δέ τινες 4πό τής διαδολιχή·; ενίρνείας συνε 
χόμενοι xai ταΐς βαρυτέραις άσελγείοις έ»υτού; έ. 
ένέδαλον, χα! αύτής τής φύσεως τάναντία πράττουσι, 
χαί τούτοι; παρεγγυώμεν λαδεΐν χβτά νοΰν τάν τοΰ 
θεοΰ φόβον χαί τήν μέλλουσαν χρίσιν, χα! άπέχειθαι 
τ ώ ν  τοιούτων διαβολικών χα! άτοπων άσελγιιών, Γ*α 
μή διά τώ* τοιούτων άσεβών πράξεων ύπό τής θεοϋ 
δικαίας οργής εύρεθώσι, χαί αί πόλεις μετά χών οί* 
κούντων έ* αύταίς άπολλύμεναι' διδαοχόμεθα γάρ διά 
τών άγιων γραφών, ότι έχ τών τοιούτων άσιβών πρά
ξεων καί πόλεις τοΐς άνθρώποις συναπώλοντο. 1. 
Επειδή δέ τινες προς τοΐς είρημένοις κα! βλάσφημα 
ρήματα χα! όρχους περί θ ιοΰ όμνύουσι, τάν θ«ά» πα- 
ροργίζοντε^, κα! τούτοις ομοίως πορεγγυώμεν ά«οσ- 
χέσθβι χών τοιούτων βλάσφημων ρημάτων, χα! χοΰ 
όμνύναι χατά χριχός τε καί κεφαλής, χαί των τούτοις 
παραπληοίων ρημάτων* εί γάρ αί χατ’ ανθρώπων γινό 
μίναι βλοσφημίαι άνεχδίχητοι ού κβτβλιμπάνονται, 
πολλώ μάλλον ό είς αύτά τό θειον βλασ?ημών άξιός 
έοτι τιμωρίας ύποστήναι* διά χοΰτο ουν πάντας τούς 
τοιούτους προτρέπομεν έκ τών «ίρημένων πλημμελη- 
υιάτων άποσχέσθαι, κα! τό» τοΰ θεοδ φόβον κατα νοΰν 
λαμβάνει* , καί άκολουθεΐν τοΐς καλώς βιοΰσ:* διά γάρ 
τά χοιαΰχα πλημμελήματα χαΐ λιμοί καί σεισμοί καί 
λοιμοί γίνονται, χαί διά τοϋτο παραινοΰμεν τοί; το;- 
ούτοις άποσχέσθαι τώ» είρημένων ατοπημάτων, ώσχε 
μή τάς αύτών άπολέσθαι ψυχάς' εί γάρ κα! μετά τήν 
τοιαύτην νομοθεσίαν εύρεθώσί τινες τοΐς αύτοϊς ?πι- 
μένονχε; πληυιμμελήμασι, πρότερο* μέν άναξίους 
εαυτού; ποιοΰσι χής τοΰ θεοϋ φιλανθρωπίας, έπειτα 
δέ καί χάς «χ τών νόμων ύποστήσο*ται τιμωρίας.
2. Επετρέψαμεν γάρ τώ ενδοξοτάτω έπάρχω τής 
3ασιλίδος πόλεως τού; έπιμένοντας ταΐς είρημεναις 
άτόποις καί άσεβέσι πράξεσι καί μετά ταύτην ήμών 
τήν νομοθεσίαν συνέχειν καί ια ϊς έσχάταις υποβάλ
λει* χιμωρίαις, ΐνα μή έκ χοΰ παραβλέπειν τάς τοιαύ- 
τας άμαρχίας εύρεθή καί ή πόλις χαί ή πολιτεία διά 
τών τοιούτων άσεβών πράξεων άδικουμένη' «ί γάρ 
καί μετά ταύτην ήμών τήν παραίνεσίν τινες τους 
τοιούτους εύρίσ«οντες συγχρύψουσιν αύτού;, όμοί- 
ως παρά τοΰ δεσπότου θεοΰ καταχριθήσονται* καί 
αυτός γάρ ό ένδοξόχαχος έπαρχος, έάν ευρη τινβς 
χοιοΰτό τι πλημμελοΰντας, χαί τήν έχδίκησιν είς αύ- 
χούς μή έπαγάγη χατά χού; ήμετέρους νόμους, πρό
τερο* μέ* Ivoyo; Ισται τή τοΰ θεοϋ χρίσει, επεπα 
δέ καί τήν έξ ήμών άγανάχτήσι* ύποστήσεται »

Έ ν 'Ρωσσία, ® Τσάρος ’Ιωάννης έξέδιίχεν ούχάζιον 
δι ού οί βλάσφημοι έτιμωροΰντο μέ θσνατον.

Έ» Κορσική, ποινικοί νόμοι άπά 7 Δεκεμβρίου 1561 
τΐμωροΰ?ι χά* μίν βλασφημοΰντα χατά τοΰ θ ιοΰ ή



τής Παναγίας μέ πρόίτιμον 6 λιβρών, τόν δέ κατά τώ* 
άγιων, μέ προστιμον 3  λιβρών. Έν ύποτροπή δέ μέ 
πρόστιμο* 20 λιβρών, μέ μαβτίγωσιν χαΐ πληγάς
«λ! τί}; γλωσσης.

ϋ » Γονρκία  ό ύβριζων τόν Προφήτη» άνασκολοπί 
ζεχβι.

Ο Κωδηξ Σαβοΐας, δημοσιιυθιί; τφ  1770 
υπό τοΰ βασιλέως της Σαρδηνίας Καρόλου Εμμανουήλ, 
χαταδίχάζει ιίς  θάνατον τού; ‘ Εβραίους (άνευ διαχρί- 
σεω; ήλιχίις xaj γένους) ο ΐτινι; ήίιλον ύβρίσιι τβ αγια 
μυσχήρια τοΰ καθολικισμού.

Ως πρές δέ τού; χριστιανού; βλβσφήμους, «τιμω
ρούντο oC*ιοί μέ ρυλάκιαιν χαί δεσμα.

Έ ν ’Αγγλία, ή τρίτη διάταξις τοΰ Ίαχώβου A', επι
βάλλει πρόστιμο» δίχα λιβρών κατ’ ίχιίνω» οίχινε;, 
είτε «ν τώ θεάχρω, ιίτ ι έν άλλω δημοσίω μέριι, ή9ι 
λον ύβρίϊΐι τήν ‘Αγίαν Τριάδα, ή ή0ελον μ ιίν ιι άπα- 
δ ιίς άχροαταί τοιαύτη; υβριως.

‘Ο δέκατος ενναχος νόμος γεωρνίου Β'. καχαδιχάζει 
τού; μέν έχ τής ταπιινής τάξεως βλάσφημους, δηλαδν 
τβύ; γεωργούς, τού; στρατϊώτας χαί τού; ναύτας, «ί; 
πρόστιμον ένές σολο;οι», τούς δέ εύγενει; εις πρόττιμον 
τριών σο^δίων, προορίζων δλα ταΰτα τά ποσά ε ί ;  

όφελος τή; επαρχίας. Έ ν υποτροπή τέ -ρόστιμο* 
ιίναι τριπλάσιον, ιλλείψ ιι δέ χρημάτων, δ χαταδι 
κασθιις τιμωρείται μέ δεκβήμιρο* φυλάκισιν.

Εν Γαλλία, βαιιλιχαί διατάξει; έπέβαλλον τήν 
ίσχάτην ποινήν, τόσον χατά τών αύτοοργών τή ; βλασ 
ρηχίας όσον χαΐ χατά τών μαρτύρων οίχινες δέν τούς 
κατήγγιιλον. α‘0  χατά θεοΰ όοιωόήποτε τρόπω βλασ 
ρημήσας τιμωρείται μέ τήν έσχάτην ποινήν διαταγή 
του πολιάρχου- πρές δέ καί ό μάρτυς τοιαυτης 5βρει«κ 
μή καταγγείλλας τον αυτουργόν τιμωρείται μέ τήν 
αύτήν ποινή.» (Si quis, quolibet modo, blasphemi 
um in  Deum jac tav e rit , a  prefecto urb is ultim o 
sub jic ia tu r suppiicio. Qui vero autem  cognos
c e s  non m onifestaverit s im ilite r corceatur )

Κάρβλος b Φαλακρός κηρύσσιι τού; βλάσφημου; 
άτιμους, χαΐ επιβάλλει αυτοί; τήν ποινν,γ ζης χ,Ιίμα· 
χος (τήν εχθισιν.)

Φίλιππο; δ Αύγουστος χαταδιχάζει τού; βλασοή 
μου; είς πρόστιμον, ελλείψει δέ τούτου, ε ί; κατα 
«οντισμόν έντός τοΰ ποταμού. Ό  οέ Λουδοβίκος ό θ ',  
ηθέλησε νά ψηρίσ^ θάνατον χατά τών βλάσφημων, 
ένστάσιι όμως του Πάπα Ίνοκεντίου τοΰ Δ'. κατιδίκασι» 
«ύτούς ιίς άχροχηριασμόν. Διάχαξίς τις τοΰ 1254 
ίμπιριλαμβανιι, οτι οΐ βλάστημοι το πρώτον θέλουσι 
σχιγμαχι,,ισθαι έπι του μιχωπου δια νιδήρου πιπυρα- 
χτωμίνου, τό διύχιρο* δί θέλιι τοΐς άποκόπχισθαι ή 
γλώσσα ή τά χείλη, (Frontem  ac deinde lin  
guam  fero candenti in a r i et confodi jubebat.)

Διεταςι δέ xai κατισκεύασαν διά τήν χιυ,ωρίαν 
ταΰτην εργαλιΐον σιδηρουν, στρογγύλον τό σχήμα, ρέρον 
ίν τω μέσω ράβδον έπίση<: σιδηράν. Το ίργαλιίον τοΰτο 
πιπυρακτωμίνον έπίθετον έπί τά χ ιίλη  τοΰ καχαδίκοο, 
προσηλωμένου ο/τος επί τήν χλίμαχα, xa! yi'porzOc 
π ι ρ ί  t o r  ιρ α χη .Ιο γ  ε^τερα {ωωγ π . ίήρη  κόπρου.

Μ \ Μ  ΟΡΜΚΟΓ.

Ητο  ̂εσπέρα τοΰ Νοιμβρίου, σχοτιινή, ψυχρά καί 
τρικυμιώδης· ο άνεμος μυχώμινο; συνεπιιζετο έντός 
τών^χόλπων τή ; παραλίας· ή βάλασσα μανιώδ/ς , uv.  
ισπατο κατά τών βράχων μ ιτά  θορύβου μακροϋ καί 
δυσηχου, δ δέ άφρό; τών κυμάτων άνυψοΰτο μέχρι 
του εξώστου, ίπ ί τοΰ όποιου προ πολλών ωρών 
ιστατο ή Βανίνα Όρνάνου μ ιτά τών θεραπαινίδων της, 
προσηλωμένη ιίς τήν δύσιν τοΰ ήλιου, ό*τις έσβίννυτο 
?χυ9:ωπός χαΐ άχρους έπί τοΰ μαύρου όρίζοντις, έπί 
τοΰ οποίου ούδέν ίστίον πλοίου έφαίνετο.

—  Οίτε άχόψε ! άνίχραξεν ή Βανίνα βαθέως στε· 
να’ξασα.

—■ Ουιε ά πέψ ι! έπανέλαβον αί θιράπαινα{ μετ’ ά . 
νυπομονησί*; καί λυπ»;ς.

Γάς λακωνιχάς ταύτας ρράϊΐις διεδίγθη μαχρά 
σιωπή. ‘Η Βανίνα ιγερθεϊσα π ιρ ιιπάτιι χατά «.ήχος 
χαι πλάτος έπί τοΰ έξώστου, άνυψοΰτα χατά καιρού; 
πρός τόν ουρανόν τού; πλήριις έσωτεριχής θλίψ ιω ; 
δρ95λμού; της. Καί Ιπιιδή ή νύξ ήρχιζε ν* έκτιίν»; 
τόν νεκρώσιμον αυτη; πέπλον ιπ ί τής θαλάσσης,

—  Ας εΐσέλδιομεν, ειπιν, αυριον ρ ω ς θά ιιμ ιθα 
ιυτυχέστιραι.

—  Αυριον, αυριον! έψιθΰρισαν αί γυναΐκις μεταξύ 
των, χλιίσασαι τάς θύρας τοΰ ίξώστου· ή δέ Β ί-  
viva χατέπεσεν έπί μεγάλου ανακλίντρου ωχρά, 
σιωπηρά χαί εις κατάστασιν γμναΐχός άπτ,λπισμε^ης 
καί καταβεβλημένης.

—  Διχαπι'ντι ήμέρβι ι!νβι σήμερον, ά»έχραξιν ή 
Μαρία, ή άρχβιοτέρβ καί εΰνοϊχωτέρα τής Βανίνης 
διραπαινίς, διχαπέντι ήμίραι ιίναι σήμίρον άίότου άνα- 
μένομεν τήν αυριον, χαί ή αυριον αΰτή, ώς καί ή σήμε
ρον, ψιύδιι πάντοτε τάς έλπίδας μας. Διατί νά έλπ ί. 
ζωμεν άπό τήν θάλασσαν ένώ ίχομεν τήν ξηράν ένώ- 
τ:όν μας ; Ή  ό δδος άπά Μ*σαλία< είς Γινουην ?έν 
ιίναι ουτε μαχρά ουτε ΐπικί»δ^ν*ς ώς-e νά σας προξινή 
τέν φόβον υπό τοΰ όποιου φαίνε$θι οκ κατέ^εσθι.

—  H Βανίνα έστέναξιν, άλλά δέν άπήντησε τίποτε* 
διότι άλλο τι τήν έμπόδιζε τοΰ *’ άπανχήίη, * αρά δ 
φόβος χαί τό αίτιον, τά δποία είχεν άναιριριι ή θιοα- 
Βαινίς. ‘ ‘

. Ιυγχωρήσατί μοι, Κυρία, ι ί* ιν  ή Μαρία, διότι 
τολμώ νά οα;^ δώσω συμβουλάς ιίς  ύπόθεσιν τόσον 
σπουδαίαν άλλ όσο» βραδόνομεν, τόσον ή θέίΐς σας 
καταντά δύσκολος- όσον οί ίχθροί του συζύγου σας 
σταίνουσι  ̂παγίδας έναντίον του, τόσον λησμονοΰσι» 
τήν πρός ύμας χαλή* ίιάθεσιν τής γερουσίας Δέν σας 
τό ίγροψι «ιολλάχις ό εκλαμπρότατος κύριος Βιβσλδης ;

Άκί,ύσβσβ τό όνομα τοΰτο ή Βανίνα έρρικίασεν’ . 
έλα9ρόν πορρύρας χρώμα έχάλυψι πρός στιγμήν τήν 
ωχρότητα του μεγαλοπρεπούς προσώπου της· οί δέ 
μελάνες όρθαλμοί της προ»ηλώθησαν έπι σωρού 
έγγραφων κειμένων έπί τής τραπιζης, καί έραίνοντο 
ι,ητίΰντις τάς έπιστολάς περί ών ιίχε λαλήσει ή Μαρία.

Διά μιριχά «υμρερονχα, έξηκολούθηιεν ή Μαρία 
ένθαρ^νθεΐσα ύπό τής σιωπής τής Βανι.ης, δ,ά μ ψ .

κού; λόγους πολιτικούς . . . .  τούς δποίους δέν ζητώ 
ν ΐ μαντεύσω . . άπιθαρ^ύ'θητι, κυα' ΐ ,  άπά έ κείνον 
τό/ σχολαστικόν Ναπόνον τοΰ Βαστίλιχα έξάδελρβν τοΰ 
κυρίου Σαμπιιτρου, καί τ·ν έαιροοτίσαχι να ύπάγ^ 
νά παρακαλίση τόν ύψηλότατο* Δόγην, ώ ; νά μή έ?ί 
διτε πίστίν εις τάς υποσχέσεις τοΰ κυρίου Β:6άλδη ή 
ν' άμριβάλλετε πιρί τής έπ ρροή; του είς τά πράγματα 
τής δημοκρατίας. Καί ιδού τί συμβιίνιι. Τριις μή 
νε; παρήλθον «ρότου τηκόμεθι είς τήν γήν τής Γαλ 
λ ί ϊς ,  ή δποία μά; δίδει ξηράν μόνον ριλοξενείαν, κα 
"Γϊρύγιον, οΰτω; εΐπείν, άπό εΰσπλαγχνίβν, κατα 
ρύγιον αΐσχρότερίν παντός άλλο«, διότι μα; χορη 
γ ιΐτα ι άπά δύ*αμιν ρίλην. Δεκακέντι ήμίραι σήμιρο- 
πιριμένομιν τήν έπις-ρορήν τοΰ Ναιό/ου άμριβάλλουσαι 
παρακοτέ πιρί τής τύχης μας. Άρότου άνιχώρηιε< 
έχείνβςό δύς-ροπος ά·θρωιχος,έλάβιτε καμμίαν έπις-σλή- 
έκ μίρσ'-ις του; δύνασθι νά ιίπήτι ότι ένησχολήθι; 
μετά ζήλου είς -<ήν ΰκόβεσίν σα;, ίχιΐνος έ ρύσιι ψ« 
χρός, «κυίρωπός χαί πάντοιι ίΐωπηλός ; Δέν ρ ιίνιτα ι 
ότι έχει έπί τβΰ στόματός του σροαγίδα τήν όποιαν 
άραιρεΐ μόνον όχα» θίλη ν’ ά ντ ιλ ίξη ; Τή άληθείβ 
κυρία, έάν ήμην εί; τήν θέσιν σα;, ήθ·λα βεβαίως 
άπομαχρύνιι άπό Ιμέ έχείνο» τόν άνθρωπον τάν τόσον 
ίπικίνδυνον . . .

Είς τάς λέξιΐί ταύτας ή Βανίνα κβτιλήρθη ύπέ 
σπασμών, καί στηρίξασα τό μεχωπόν της Ιπί τώ·. 
•χιιρών, έβυθίσθη είς σκέψεις· ιίτα ήρώτησι μέ διαχι- 
κομμένην φωνήν.

—  ’Επικίνδυνος ι ίπ ε ς ; καί διατί έπικίνδυνος, 
Μαρία ;

—  Δίν ήςεύρω, κυρία, άπεχρίθη δ στάζουσα ή θιρα 
παινίς . . . .  Μ’ δλας τάς προσπαθιία; μου, δέν ήαπο 
ρώ νά πιισθώ ότι ηλθι νά μά; ιΰρη ιίς  Μασαλία> 
γωρίς κανένα καταχθόνιον σκοπόν. Δέν ι ίχ ι ρύγιι άπΐ 
τήν Κορσικήν μβζί μέ τόν σύζυγόν σα; ; Τέ χρέος του 
δέ/ ητο νά μείνη μβζί του, μέ τόν σύζυγόν σας, ojxic 
όχι μόνον είναι αρχηγό; του, άλλ άχόμη χαι ς-ενός συγ 
γινής του ; καίτότον πιριτσότερον καθόσον ενας πιστό, 
ούντρορσς ήτο πολύ αναγκαίος είς τόν ένϊοξο* προσρ/γα 
κιχά τού; Sucoy εις έκιίνους χρόνου;, δ ότι τό χρυσίον 
τήςΓενούη; ήμπορεΐ νά δισρΉίρη καί αυτούς τού; σ ψ ρ α  
τριαστά; του διά τή; ποσότητος τήν όποίβν ύπόσχιται 
ι ί ;  έκτίνον όστι; χή/ παραδώση Ποΰ άρησε τόν Σαμ- 
«ιέτρον; Εις Παρισιού;, μα; ιίιτ ι, καί ιιολαχβΰτβ 
οΐ άδιλροί σας γράφουν ότι έχιί δέν υπήγε ποσώς" 
ακολούθως μά; ιβιβαίωσιν ότι ιύρίσκεται ι ί ;  Κω 
στβντινούπολιν, χαί όμω: ό πρέσβυ; τής Α Μιγα- 
λειότητος μα; απήντησιν, ότι είς Κ»νσταντΐνουπσλιν 
δίν ίγνώριζον τίποτε περί αΰτοΰ.

—  Καί τί εξάγεις ίξ  όλων τούτων, Μαρία; ήρώ 
τησεν ή Βανίνα μέ φωνήν έτι δ ακεχομμίνη». Μήπω; 
ύποθίτεις οτι ίπρόδωσε τόν σύζυγόν μου ;

—  θ ιέ ς  φυλάξοι, xupia ϊ Οί δυο αύτοί κύριοι είναι 
«Μν&ς συνδεδεμένοι διά διιμών συμφέροντος, καί 
διά τ·ΰ θηριώδους καί άχάμπτου χαρακτήρό; τω». 
Ά λλά φοβίΰμαι μήπως όκύριος έκεΐνο; έπρόδωσι* ύμάς, 
3ιότι ιίτθαι πολύ άγαθή, πολύ ιυπισχος «αί πολύ γι* 
?αί«. ΙΙοίο; δ α ίμ ω ν ,. .  ϊ;β π  * * » « ;  άπό ήμας, καί

τόνθάνατον αύτόν ά/ έβλέ «ομεν, δέν ή ίιλ ιν  δμολογή- 
σιι ιΰδέ λέξιν είς ό,τι σά; άρορά . . .  ποιος δαίμων, 
λέγω, τοΰ ιίπ ιν  ότι ό ίκλαμπρότα»ος Βιβάλδη; σας έ- 
συμββΰλικσι νά καταφύγητι ιίς τήν δημοκρβτίαν διά 
ϊ  άχυρωθή ή άπόρασ.ς ή έποία δημιυιι τά; ιίς τήν 

Κορσικήν τάς άπιρά·/του;γαιοχτησίας σας ; Τά κτήματα 
αΰτα ά·ή*ουι ι ί ;  ύμα; ή όποία κατάγεσθε έκ τοϋ 

βασι ικοΰ οίκου τοΰ ’Ορνά-ου, ει, ύμά., ή όποία ιίσθε 
π:ο<κ:σμέ·η μ’ όλα; τάς «ριτάς, καί όχι ιίς αύτόν, b ό
ποιος ιιναι άσημος όριινό; τ»ΰ Βις-έλικ /, ς·ρατιώτης τυ- 
χο5ιώ<τη; χ ιί ιΰ τυχ ή ;α ; μόνο/ άφότβυ οί άδιλ- 
ρ ιι σα; τώ έχβρή/ησαν χή» προστασίαν τής Γαλ
λία; χ ιΐ σα; ή·άγχ*σαν νά χοΰ προσφέρητι τή* χιίρά 
σα;. Δί/ ήιοΰσα'ΐ τόν χακάν Ιχιΐνον οιωνόν, βστις 
σά άπίτρεπι τοΰ /·> ιπι^ειρήσητι τό προσχιδισσθέν 
ταςίίδισν τή; Γe*c6*;ς, e-ώ τό ταξιιδιον τ·ΰτο ήθιλε 
πιίσ ιι τήν γιρο .σίαν eρΐ τή; χρτ,ς-ότητός σα; xai 
πιρ τώ< δικαίωμάτω > σας, χα ήθιλε τήν άποτρέψιι 
τοΰ νά χαταστήση δυστυχή, ενικά τοΰ πατρός, τά 
9:οα Tsx«a »α ; ; Δέν τόν ήκούοατι καταρώμινον τήν 

άπ-.στ^ν τοΰ Β.δά δη χαι τή ; Γιρουσίας, χαί άποδο* 
χιμαζονχα τό β-χέ?ιόν σας ώ προσάπτον δυβρημίαν 
ιίς τέ όνομα τοΰ 'Ορνάνου, αίσχος ιϊς τό τοΰ Σ«μ· 
πιέτρου, καί προ?οσία» εί; τήν tvορϊΐκήν ; Καί μολα
ταύτα πώ ; άπίτυφ/ώδι-,χε χόσον, ώστι νά «υνβίνίσητε 
νά ύπάγη αΰτός εί; τή. θεσιν σα; νά διαπραγματευθη 
περί τώ< ΐ«ρών αΰτώ* συμφερόντων μεχά τοϋ ίϊίοιί 
Βιβά<δη ; Πώς ϋπή ,ξατε τόσον άπιρίσκιπχος ώστε νά 
έμπισχίΐ^ήτε χήν τύ/ην σας χαί τήν τύχην τών τέκνων 
σας ι ί ;  ίκιινον τον χακοΟργον ;

Ή Βχνίνα έσιώπα, άλλά παρατηρών τις αυτή» 
μετά προσοχής, σιωπηλήν ουτω κα: άχίνητον ίστα- 
μένην, ήθελι ίέΐ) άποπλάνησιν Στακτόν άπεικο· 
νιζομένην έπί τών όίθαλμώ/ ιη ί,  καί ωχρότητα 
βα9υτέραν, ίπικτειν^μενη* καί καλύπτουσαν άπά σχόχος 
τό συνήθως ωχρόν πρόσωπόν τη ;.

‘Η Μαρία, έπί μάλλον ίνδαρρυνθίίια ύπό τή; Βανί
νης κ·»ί τής έπιδοκιμασίας τών λόγων της, ητις ίφαί- 
νετο Ιπί τώ» όφθαλμών των συ<αδελφών της, ήτοιμά- 
ζετο νά έςαιολουθήση τίν πιιστικά» λόγον της. Αλλά 
τήν στιγμήν εκείνην ή βροχή £πιπτι £*γδαία καί, ώθου- 
4,ί»η υπό τής έρμητικής πνοής τοΰ ανέμου, προσέβαλλε 
β^ίως τάς υέλους τώ» παραθύρων τώ» κιχλιισμένων 
*α! υπό τή ; χαλάζος μαστιζομίνων. Αστραπή αίρνή- 
διος xai ζ<»ηρά έρώτησι τό οίκημα, καί χοι ρωχιζό- 
«,ινον ύπό πολύφωτων λυχνιών καί λαμπάδων, έ δέ 
κρότος τοΰ κεραυ»οΰ ήντήχησιν ύποχώρως ίπ ί τής 
παραλία; χαΐ ίξηρανίσθ», μακράν ιίς τήν θαλαισαν.

Ή  Βινίνα ήγίρθη έντρομος καί έστη άχροαζομέ«η 
τή* καταιγίδα, ωσάν νά ήθιλι *ά χή* ίρωτήο^ τι.

rr- Τρομερά *ύξ I είιχιν ώσεΙ πχοηθιίσα υπό όλε- 
θρί·υ προσισθήματ?ς.

Αί 8έ θεράπαιναι ίκαμον τό σημιϊον τοδ σταυρού 
καί έψιθΰρισαν ταπεινή τή ρωνή

Ο θ<ός νά μάς φυλάξζ άπό κινέν δυστύχημα !



Β'.

Απο»υρθϊίte εις τούς κοιτώνας σας, *οράσια, ιΐπ ιν  
ή Βινίνα· ή <ύξ αυτη δέν είναι *ύξ δια μαχράν άγρυ 
πνία*.

Kai εΐποΰσα ε τ ιιν ι πρός αιΰτάί τήν χεΐρά της, τήν 
όποιαν άπασαι ή-ιπάτθοταν σιβασμίως

Η Μαρία μείνασα τελευταία^ έσταμάτησιν Isi χΐή 
top ας.

—  Ω Μαρία ! ε !π ι, σιγαλή τή φωνή ή Βα»ίνα, καί 
e τ * J ν e προς αύτήν τού; βραχίονας, ώς νά έφ οβ»ιτο νά 
μ·ί*η μόνη. Η πιστή Μαρία έδραμε πρός αύτήν μιτά 
προθυμίας χαί <*5*λφ',κης στοργής.

Ω Μαρία ! έπανέλαοε μετά λυγμών ή Βα»ίνα, οί 
λόγο: του ινέπνευσαν φόβον είς τήν ψυχήν μου, και 
το* φόβον αύτάν Sev δύ<αμαι *ά τον κρύψω άπο σέ, ή 
οποία συνεμ=ρί·>θης μετ’ έμοΰ τό γάλα της μητρός 
σου, άπό σέ, ή όπο'α ΐδυσίασες ύπέρ έμοΰ χήν νεότη 
τα καί αύτόν τόν έ;ωτά του. . . Λέν έλησμόνησα την 
δυσίκν του, Μαρία . . .  κ ιί ένθ,»μοΰμαι ιόν δυστυχή 
Γουάτιο-,πράς τόν όποιον ήονήθης τή*χιΐράβου οτε έγώ 
ή'αγκάσθην νά προιφέρω τή» $  χην μου είς τον χύριό» 
του. . . Λιά ν’ άχολουδήσης τή* ειμαρμένην μου ήρ- 
νήθη; τά; ελπίδας του, τάς κλίσεις σου, τό μέλλον του.

—  Ω ! κυρία. μή μοϋ λαλητέ nepi θυσιών, άνέκρα 
ξε ζωηρώς ή Μαρία, παρατηρήσασα τή* υπερβολικήν 
συγχίνησι* τή: Βα*ίνας, ί;ω ς υμείς υπήρξατε, άναμ- 
φιβόλως υμείς υπήρξατε δυστυχεττέρα άπό εμέ* ύμεϊς 
έχάνετε τόν Βιβάλδην καί έ»υμφεύεσθε άλλον, έγώ 
τουλάχιστον έμενον έλευδέρα χαϊ χυρία τών Θλίψεων 
καί τών στεναγμών μου, έγώ τούλάχιστον περί ολων 
τούτων δέν είχα νά δώτω λόγον «ί; κάνένα. Η δλί 
ψΐς σας, τή* οποίαν μ ί  πολλή* γενναιότητα κατεπνίγε- 
τ« καί ή χαρτερία σας μοΰ έχρησίμευιαν ώς παρηγορία 
καί παράδειγμα . . .  Αμφότεραι ίδαμε», χωρίς νά χλαύ 
σωμε*, τάς γενουϊνσίας γαλέας ά*αχ<»'ρούσας άπό τήν 
Βαστίαν, καί φιρούτας μαχράν τάς ιύδυμίας τοΰ βίου 
μ α ; . . . χωρίς νά χυτωμεν δάκρυα προσεδλέψαμεν άμ- 
φότιοαι πράς τον όρίζο*τα . . . .  Ω ! βλιβερά ήτο έ' 
κείνη ή ήμ»ρ», η ίμέρα εκείνη αιωνίου άποχαιρετιτ 
μοΰ, καλή μου κυρία ! Καί μολαταύτα ουτε ίιμ»Κ 
ουτε έγώ τή* έθρηνήσαμεν ποτε, εκτός τήν νύκτα 
ταύτην τήν ολιθρίαν, νύχτα στεναγμών, καδ ην συμ
μερίζομαι όλου; τοΰς φόβους σας, όλα τά προαισδή 
ματα τά όποια σας έμπνέουν είς τήν ψυχήν ή χαται 
γίς καί δ μηκυθμάς τοΰ χεραυνοΰ.

Ας ήναι τελευταία αύτή ή νύξ καδ η/ τοΰς θρήνου 
μεν, Μαρία ! .  . . . τουλάχιστον δι’ έμέ, δι’ εμέ μόνην . 
. . διότι δι εσέ τά δάκρυα δέν είναι αμάρτημα. ιΟ
θ ;ά ς  θέλει μοΰ ζητήσει λόγον διά τά δάκρυα τά όποια 
ί  κράτησα χεκλιισμενα είς τήν καρδία* μου,καί θέλει μοί 
συγχώρησή ίσως τήν απερισκεψίαν εις τήν όποιαν με 
τ ί  δέκα έτη ύπέπισα, ζητήσασα. είς τάς θλίψεις μου 
άρρωγή» χαί προττασίαν άπο τό» Βιβάλδη* Μο*
λαταϊτα συ γνωρίζεις τήν ιερότητα τοΰ σκοπού μου 
χ ιι τήν αγνότητα τοϋ ίδιχοΰ του, τήν προστασίαν τοι· 
έζήτησα μόνον χάριν τών τέκνων μου, τά όποια *ατε-

διχάιθησαν ίσως, ε»ικα τώ* σφαλμάτων τβΰ πατρός των, 
ν' άποθά>ωσι πιριπλανώμινα και πτωχά1 κάμμία άλλη 
σκέψις δέν τον παρεκίνησε νά μοΰ προιφέρη τήν άρρω- 
γήν του παρά ή άνάμνησις τών ευεργεσιών τάς δ not* 
ας έχρεωστιι πρός τάν πατέρα μου και ή εύσπλαγ- 
χνία τήν άποία» τώ ένέπνίων ά δυστυχής βίος μου καί 
ή έγκατάλιιψις τοϋ οίκου μου.

—  ‘Ο θεάς είναι δίκαιος, καλή μου κυρία, καί όλα 
«ά δεινά σας το] ε ίναι  γνωστά' όθεν θα έστάθμισε» εί- 
τή* πλάστιγγ* τ ΐ λά* χαί τά κακόν τών πλασμάτων 
του. Αύτάς γνωρίζει άποϊα τεχνάσματα καί όποια 
άπάτας μετεχειρίσθησαν οί αδελφοί σας ξιά νά σας1* 
σύρουν ώς δΰμα είς τά θυσιαστήριον, διά νά σας πα
ραχώσουν εΐς τά» Σαμπιέρον, είς εκείνο* τόν θηριώδη 
ά»θρωπον, τάν εκδικητικό», τάν αλαζόνα, είς έκΰ»ον 
οστις έπέπεσε καθ’ ύμών καθώς ό ιέραξ επιπίπτει κατά 
τής δειλής περιστεράς, ίΐαναγιά μου ! τί τυ-οικέσιον !

‘ Η Bjviva ίρρικίασεν ώσαν ά Σαμπι.ίρος ^το πα- 
ρώ<, ώ ιάν εύρισκετο μετ’ αύτοΰ ένώπιον τοΰ θυτια- 
σιηριου, ώ ιάν ήίελον νά τήν όδηγήτουν εϊς τήν οικίαν, 
μαρτυρα τοσούτων στεναγμών καί τοσούτω* πανν^ ίω ν 
αγωνιών . . . Μολαταύτα κατέστεΰε τά» φόβον της, 
και είτε μετά γλυκείας καί πλήρης έγκατερίας φωνής.

—  Είναι σύζυγός μου, Μαρία ! . . ιί*αι ό πατήρ 
τών τέκνων μου.

Καί έδείκνυε διά τής χιιρο'ς της, εις τά βάθος τοΰ 
κοιτωνίσκου, τά μέρος οπου άνιπαύοντο τά προσφιλή 
τέκνα της.

—  ‘Εάν άγαπατε τά τέχνα σα.-, άπικρίθη ή Μαρία 
μ ιτ  ά*ητύχου σπουδής, διατί !χά :ετε  έδώ τόσας ή- 
μερας καί τότας νύκτας άναμέ*ουτα ; Διατί νά πια- 
σδήτε ιίς τάς παγίδας τοΰ ί«καριώτου εκείνου τοΰ 
Ναπόνου, όττίς, άγνοώ, πώς γνωρίζει όλα τά μυστικά 
τας, ^ωρίς αύτάς νά σάς ίμπιστιυθή ουτε εν έκ τών 
ίδιχών του; Αιατί ήμιΐς εύρισκόμεθα άχόμι είς τή» 
μονήρη αύτήν χώραν τής Μασαλίας ;  i i a i i  τά τέκνα 
σας είναι άκόμι έδώ ά»ευ τώ* προστατών τούς όποιους 
σας ΰπεσχίθη είς Γενούην ό γενναίος Β.βάλδη:. Ώ  
Κυρία μου, ώ φίλη μου, ώ άδελφή μου, έπειδή η αύτή 
χειρ μάς έβαυκάλισε και τάς δύο, έπειδή «βυζάξαμϊν 
τά αυτά γά/.α,σέ έξορκίζω νά δώσης τέλος είς δλοος αΰ· 
τους τού; 8ις·αγμούς σου, καί νά λάβης άπ<5φασιν αξίαν 
γυνα.κάς τοΰ βαθμοΰ σου ή έπαύριον άς μή μας ευρ$ 
πλέον έδώ . . .

Εν τή παραφορά τοΰ λόγου της, εσυρι τά μετά
ξινα παραπετάσματα τοΰ κοιτω*ίσκου καί έδείκνυε 
προς τήν Βι»ίναν τήν μικράν χλί»ην |φ’ ^ς έκοιμώντο 
τά δυο παιδία, άγνοοΰντα τήν θλίψι* η* έπροξένουν 
ε’ς τήν μητέρά των.

Τά φώς τών λαμπάδων μόλις έφθανε είς τά βάθος 
τοϋ κοιτωνίσκου, καί μολαταύτα το διαπεραστικόν 
βλέμμα τής μητρός είτέδυσε ζωηρότερον ή τά φώς 
διά τή ; άμυδρα; έκείνης λάμψεως,καί ιιδεν έπι τών 
λιυχών προσκεφαλαίων τήν ξανθήν κόμην τών τέκνων 
της . καί το οϋ; της ήκουσε . τήν γλυκιϊαν αναπνοήν, 
ήτις ίςήρχετο έκ τών τρυφερών χειλέω» των. ‘Η Βα- 
*ίνα ήγέρδη ώτεί δύ*αμις αόρατος τήν ώθει’ »τιγμΐαϊ»ν 
έρΰδημα διεχύθη έπί τών ωχρών παριιών της, όμοιον

«ρά> άβτραπήν ητις χρυσώνει πράς στιγμήν τά νυ 
χτερινά νέφη καί ίξαφανιζεται ά«ολούδως- καί Κροχω 
ρήτασα b  βήμα πράς τάν χοιτωνίσκον, ανέκραξε μετά 
φωνής, ήν άδυνατοΰμε* νά περιγράψωμεν.

—  Ά ς  άναχωρήτωμεν, τέκνα μ ο υ !.  . , καί ή 
μήτηρ σας ας πάθη ό ,τι θέλη δ θεός.

Τήν αύτήν στιγμήν ήκούσδησαν έπί τών έξωτεριχώ» 
δυρών τής οίχία; βαρέα κρούσματα άντηχήταντα μέ
χρι τών εσωτερικών διαδρόμων καί μέχρι τών στοών, 
αΓπνε; ώδήγουν ε;ς τά οίκημα τής Βα*ί*ας . . . Ες-α- 
μάτησε τρεμουτα ίπ ! τής φλια; τής θύρας τοΰ κοιτώ* 
νίσκου1 ε’πλητίασε έντρομος πράς τήν Μαρίαν, καί έτει 
νε τά ούς πράς τάν κρότον, δστις έξεν.ίνιτο έξωθεν.

—  Ποιος κτυπα αύτή* τήν ώραν ; ήρώττ,σαν άλ 
λήλας « ί δύο γυναίκες ταυτοχρόν«ς.

’Ηχούσαν τάν κρότον τών θυρών κβί τών κιγκλί- 
δων . .  .’Εκ τοΰ κρότου τούτου ήννόησα/ ότι ό θυρωρός 
είχεν είσάξει τινά ιίς τή* αύλήν μετ’ ού πολύ ί  μ ι- 
γάλη κλίμαξ ηχησε* άπά τάν χρότβν τών βηαάτω».

—  *0 Ναπό»ος θά εΐ*αι ! άνέκραξίν ή Βανίνα 
π«πιιτμένη ΰτά αίφνηδιας έλπίδος· καί έδραμεν είς 
τήν είσοδον τοΰ οίκήμβτος . . .  Ό  Ναπόνος έπαρου 
σιάοθη ένώπιον της ώς φάντασμα, πιριβιβ'ημένος έντάς 
πλατυτάτου επανωφοριού χαταβρέκτου ύ^ά τή; βροχής.

—  Μέ ίκολουθεΐ καί έ Βιος, είπε μέ βραγχώδη 
φωνήν πρός τήν Βανίναν,ητις ίπροχώρει πράς αύτόν.

—  'Ο ίδιος ! άνέκραξί πλήρης χαράς ή Βανίνα, ό 
ίδιος ! δ Βιβάλδη; !

— Ό  σύζυγός σας, άπήντησεν άταράχω; ό Ναπόνος
Κα! ό Σαμπιέτρος έπαρουσιάσθη έπί τής φλιας τοΰ 

«ιζήματος δεικνύων τά υψηλόν του άνάστημα κικαλυμ 
μένον υπό τής τρομερας πανοπλίας -ου.

Γ ,
Είς τήν άπροτδό/.ητον Ιμφάνιιιν τοΰ Σαμπιέτρου, ή 

Μαρία έξέφερε κραΐ"·ή* κτ: τερ·«μαζεύθη πλησίον τής 
κυρίας της, ώς νά έζήτιι νά|τήν προφύλαξη άπά μέγαν 
κίνδυνον ‘ Η Βα*ίνα ειχε μιί*ιι ά«ί*ητος καί σταμα
τήσει ακριβώς έμπροσθεν τοΰ συζύγου της . . .  δέν 
ύπήγεν εΐς συνάκτηιίν τοί, ώτάν νά ψ ο  άδιασπάσ-τως 
ποοσχεκολλημένη έπί τοΰ ΐδάφους. Ώχοάν ύπέρ ποτε 
καί δμοίαν πράς φάντασμα δλέπων τις αύτήν ήθελιν 
• ’πει, οτι τά πρόσωπον τοΰ συζύγου τη ; είχεν έπινιρ- 
γήσει έπ' αύτής, ό,τι έπενήργει ή φρικώδης θέα τής 
μυθβλογβυμένης κεφαλή; τής Μεδούσης. ‘Ο Σαμπιέ
τρος είτήλδι βοαδυπορών έντάς τοΰ οικήματος, περιέ. 
fspt περί εαυτόν βλέμαα θηριώδες, όμοιο* πράς τά τοϋ 
λεοντος ότα* καταμετρεί τά άντρο* του, είτα εκαμε 
νεΰμα πράς τήν Μαρία» ν’ άπομακρυνθή, καί πρός τάν 
Ναπόνον *ά τήν συνοδεύση. Ούδείς ήχος φωνής ήκού- 
βθη, παρ* υπόκωφος τ ις στεναγμός τής θεραπαινίδος, 

« α ί  5 κρότος τής δυρας κλιιτθείσης μετά τήν Ιξοδό* 
της. Ή  Βανίνα μή ύποστηρίζβμένη πλέο* μπά τής

Μαρίας κατέπισεν επί τοΰ ανακλίντρου καί έφρικίασίν 
έκ τοΰ τρόμου ίδοϋσα έαυτήν μόνη* μετά τοδ Σαμ- 
πιέτρου.

Μιτά τινας φρικώδιις στιγμάς σιωπής, δ πολεμάρ 
χης Ιπλητίασι ψυχρώί πράς τήν Βα*ίναν, και τή ειπι*’

‘Η έλευσίς μου σας έθορύβητε πολύ, κυρία, βλέπω 
οτι δέν τή» έπεριμένετε . . . ο ύ 'ϊ σας εύχαρίστητε. 
Ή  φήμη, ^τις άρέτχιται νά διαδίδι; τά δυστυχήματά 
μου και τάς αδικίας μου σας παρέστησβν ίσως ώς 
άδυ*ατον τήν επάνοδό» μου, κα! ίσως ουτω »ας έπεισαν 
»ά «ιστεύητε καί of Γινουΐ*»ιοι. Ά λλ ’ έξέλθετ* τής 
απάτης σας ! ‘Ο Σαμπιέτρος έπιστρέφει άπροσδοκήτως 
φερομενος έπί τών πτερύγων τής τρικυμίας.

Κα! εΐίιών ταΰτα άφ^ρεσε το έπανωφόριόν του δι’ 
ου ήιο περιβιβΛημένο; καί έπαρουσιάσθη μέ την πολε
μικήν στολήν του χρώματος κυανοΰ, μέ τάν επενδυτήν 
του έκ δέρματος βουβάλου, μέ τά πιστόλια του εΐ; τή* 
ζώ-ην,καί τήν διξιάν.χιΐρα ές-ηριγμένην έπί τής λαβίδος 
τοϋ εγχειριδίου του. ’Επλησίασε καθ’ εν βήμα πρός τήν 
B *v(»jv , καί έξηκολουθησε τά* λόγο» μέ δφος ά . 
γιρωχον.

—  Ουτε δλοι οί Γενουίνσιοι, ουτε δλαι αί τρικυμίαι, 
ουτε όλαι αί θαλασσαι δέν ήμποροΰ* >άν πράς στιγμή* 
*ά κρατήσουν τά» Σαμπιέτρο* I "Ολαι αί χαρδίαι τών 
άληθών Κόρσων προητθάνθησαν ηδη τήν έλευσίν μου’ 
άπό μιας άκρας μέχρι τής άλλης τής νήσου, εΐς τά 
βουνά καί είς τάς κοιλάδάς, είς τούς πύργους καί είς 
τάς πόλεις, ή σαλπιγξ τοΰ Βαστέλικα ήχησε* ιίς  τά* 
άέρα τά άσμα τής εκδικήσεως . . . Μόνον ή καρδία 
τής Βανινας αμφίβαλε πιρί τής επιτυχίας τοΰ Σαμ- 
πιέτρου, διότι ή καρδία τής Βανίνας Όρνάνου είναι 
καρδία Γενουι'νσίας.

—‘Η καρδία τής Βανίνας Όρνάνου ποτέ δέν έξετι* 
μήδη όσον έπριπεν ύπά τής χαρδίας τού Βαστέλικα' 
ή καρδ'.α τής Βανίνας έστέναξε σιωπηρώς διά τάν κα
ταστρεπτικόν πόλεαον, οστις άπό πολλών έτών έπικοα» 
τεΐ είς τή* δυττυχή πατρίδα της- κα! ή μόνη εύ-/ή τή* 
οποίαν ποτέ έξέφρασε ητ· τό νά ίδη νά παυσουν αί 
αίματηραί έκεΐναι διενέξεις καί ν’ άποχατασταδη ή 
ι ί ρ ή ν η  μεταξύ δύο εθνών τοσοΰτο* στενώ; συνδεδεμένων 
διά συμφερόντων κοινών χαί διά δεεμών οίκογενιιακών.

Καί μολαταύτα όταν τό ξίφος έσύρδη έκ τής θήκη:, 
ό πρός τή* πατρίδα έρως τη; ουτε έσιώπησιν, ούτε έ- 
χ«λαρώθη είς τή* καρδία* της . . .  Όσον διά τόν 
πρός τάν σύζυγόν της έρωτα, ή Βα»ίνα τοΰ ίθυσίασε 
τάςγα ΐάς της, τάς προσόδους της, τούς θησαυρούς τη ;.

—  Καί διά τά δποία μετημελήθη ά*ολούθως ! άνε. 
κράξε* ό Σαμπιέτρος μ ιτά σαρκασμού, *αί μετημελήθη 
ή γεν*αία Βανίνα, μετημεληθη καί ήδέλητ* νά τ’ άνα* 
κ τ ή σ η ! . . .  Έταπιινώδη άνά*δρως ενώπιον τών έ- 
χθρώ* τοΰ Σαμπιέτρου ζητούσα παρ’ αυτών τή ; περιου
σία* της, ώς νά ήθιλ| *ά άποσπάση τήν τύχην της 
άπά τήν τοΰ άνδρός της, y* έπιδείξη πολυτέλεια» 
είς αύτά τά ίδια μέρη όπου ό σύζυγός της υπήρξε 
πρόσφυξ, καί νά εύθυμή είς τάν πύργον τάν βαμμέ- 
νον δ«ο τοΰ αίματός του χαί ιίσέτι άντηχοΰντα h  
τών στεναγμών τών σφαγέντων συντρόφων του.



Τότ* {j Βανίνα ήγέρβ·η δρμητιχώς κβί διίξασα τδν 
κοιτιινίσκον, όχου έκοιμώντο τά τ*κν« τη;, άπεκρίθη 
θαρραλέας.

—  ‘ Η μήτηρ εΐχ* πρό; αύτά τ ί  τέ**α τήν *ΰ·
• ελαγχνίαν,τή* δποίαν δ πατήρ των ποτέ δέ* ήιθά'θη, 
δι' αύτά χαΐ μόνον έφοδήθη τήν πτωχείαν xat τή* έγ 
κατάλιιψιν του συζύγου της.

—  Άθλια ! διέχοψεν αύτήν δ Σαμπιέτρος, τολμά; 
να λαλής περί τώ* τέκνων σου δτε σΰ ήτίμασβς καί 
αύτά χαΐ τδν πατέρα των ! Τά τέκνα τοΰ Σαμπιέ
τρου νά καταντήσουν να ζώσι* ά«δ τδ έλεος τώ< Γ* 
νουϊνσίων! νά χαταδικασθώη νά λαμβάνουν τεμάχιον 
άρτου άπδ τήν χεΐρα ήδ*οία προσφέρ«ι αμοιβήν διά τήν 
χιφαλήν μου! νά καταχρατηθώσιν ώς όμηροι υπό τής χα- 
ταχθενίου δημοκρατίας, *ά άνατραφώσι* μέ τή* μαλ 
θακία* έκείνην τών «ατρ{χ.ί«»ν, μέ τήν πιριφρόνησιν ιών 
αρρενωπών άρετών τή; Κορσική;. χαί ίσως χαί μέ τό 
πράς τδν πατέρα τω* μ ισό ;! Ά μα  μ’ έδειξες τά 
τέκνα σου, μου άπ*χαλοψες δλιιν τήν χαμέρπεια* τής 
ψυχή; σου.

— Σαμπιέτρε,, ά*έκραξ= τότ* μετά γενναίας άγα 
νακτήσεως ή Βανίνα, λησμονιΐς ότΐ έ^εις ένώπιόν 
σου μίαν απόγονον τών Οργάνων, γυναίκα βασιλικής 
καταγωγής, ενώπιον τής δποίας έκλιναν αί εΰγενέστε 
pat χιφαλαί τής Κορσικής, χαί τήν δπο;αν σύ ό ίδιος 
παρά πάντα άλλον ώφειλ«ς να σέβεσαι χαί νά τιμάς, 
ο ίχ ί ώς δ άνή^τήν σύζυγον, άλλ’ ώς δ υποτελής τό* 
χνριάρχην του ;

—  Είναι πολύς καιρός ήδη, άπεχρίθη δ Σαμπιέ 
τρος, πολύ; καιρδς άφότου δέν αναγνωρίζω κυριάρχας 
Κόρσους. 0  εύγένειά μου είναι γεγραμμένη μέ.χαρα
κτήρας άνεξαλείπτους,μέ τό α?μά μου, χαί ή ισχύς μου 
μέ τδ ξίφος μου. Η ίδική σου ίΰγένιια  έξηλιίφθη μέ 
τήν δυσφημίαν τών πράξεων σου, ή ίσχύ; σου έξηφχ- 
νίσδη δμοΰ μέ τήν αρετήν σου.

Λέγων ταΰτα δ Σαμπιέτρος ιίχ* βαθμηδόν xupt 
«υθή ύπό οργής ητις δέν «γνώριζε πλέον ούδένα χα 
λινόν’ οί οφθαλμοί του «σπινθηροβολούν ύπό τά μέλα- 
να βλέφαρά του ώς δύο πεπυρακτωμένοι άνθρα#ες ερε
θιζόμενοι ύπό επιμόνου πνοής- τδ μέτωπόν του συνω 
φρυατο, οί μ«ών«ς τοΰ προσώπου του συνις-έλλοντο ώ :* 
ΰτό ίυνάμεω ; σπαιμωδιχή,ς, ή δέ χειρ του ί*τηρίζ«το 
έπί τής >.αβίδος τοϋ έγχιιριδίου του, σφίγγουσα αΰ 
τήν βιαίως ώς δ χαταπον;ισθ*ίς άνθρωπος, βλέπων 
τό* θάνατόν του, προσχολλαται *ΐς τήν σανίδα άφ’ ή; 
ελπίζει τήν σωτη -ίαν του. Η Βανίνα δ·' ενός χαί μό 
νου βλέμματος έ/νόησ* τδ φριχώδις τής θέσεώς της, 
χαί κα :απε«3*α  πάλιν έπί τοΰ ανακλίντρου, ήρχι»« 
νά χόνη δάκρυα χρουνηδόν,

—  Καί ελπίζεις άχόμη, ανέκραξε* δ Σαμπιέτρος, 
μιτά φωνής πιπ*ιγμένης έχ τής λυσσης, κα! έλπίζεις 
άχόμη ότι θέλω άνιχθή τό αίσχος μέ τδ δποίον ήθέλη- 
σ»ς νά μέ χαλύψης ; Δέ» ήξιύριις ότι ή τιμή τοΰ Βα - 
στέλικα δε* δύναται νά συντριβή είς τάς χείρας ίου 
ώ ; τό ιυθραστο* παίγνον είς τάς χείρας ενός κορασιού ; 
Δέ* «σκιφθης όιι^τά τέχνα τοϋ Σαμπιέτρου δέν έγ*ννή 
θησαν διά νά χρησιμεύσουν ώς άνοβάθρα είς τούς 
ιυράννους;

Καί £ίψις 1st τών γονάτων τή ; Βανίνας δέσμην 
«πιστολών, έξηκολούθηί* τέν λόγον παρά ποτ* 
ώργι*μ*»ος.

Είς τάς έΐϊιστολάς ταύτας τάς γραφείσας υπδ τής 
χιιρός σου καί απευθυνθιίοας πρές τδν Βιβάλδην σου, 
βύ ή ίδια υπέγραψες τή* καταδ'κην σου. Τάς άναγνωρί 
ζ«ις αύτάς τάς ίπ ιστολβς ; ένθυμίΐσαι τάς άτιμωτι- 
χάς έκφρασεις τάς δποίας έμπ ιρ ιίχουνι;

Αί έκφραοιις αύτών τών {πιστολών, άπ«χρίθη ή 
Βανινα, «ίναι τοιαΰται δποίας γυνή χρηστή δύνατα: ν' 
άπιυθύνη πρός χρηστδν «ΰπατρίδην,τίποτ* άλλοδένιμ . 
περιέχου* παρά δ*ίγματα ευγνωμοσύνης, διά τάς 
προσφοράς τάς δποίας μοί έ>.αμ«ν ύπέρ τών τέκνων 
μου, τίποτι άλλο παρά δείγματα στοργής, τυφλής προς 
ολα έκτός πρός δ,ιι άφορά τή* ιύδαιμονίαν των. Μή 
διαβάλλ»;ς τούς σκοπούς μου, Σαμπιίτρι, καί σ«βάσθη* 
τι αυτούς διά τήν.τιμήν τής συζύγου σου.

Ο Σαμπιέτρος έμιιδίαο* πιχρώς, καί σύρας έχ τοΰ 
κόλπου του έπιστολήν, τήν έ;*τυλιξ« ένώπιον τής Βα
νίνας χαΐ ακολούθως άνέκραξ».

—  Αχουσον πώς δ Βιβάλδης σέβεται τήν τιμήν τής 
γυναικός τοΰ Σαμπιέτρου. Καί έχαθησιν έμπροσθεν τής 
Βανίνας κρατών είς τήν χεΐρα τήν έπιστολήν ανοι
χτήν, γόνυ πρός γόνυ, πρόσωπόν πρός πρόσωπόν, ά*α· 
πνοήν πρές άναπνοήν, ώς δφις άτενίζων π»ρ ΐϊτ«- 
ράν. Β Βανίνα έπληροφορήθη ότι ή αλληλογραφία της 
είχε προδοθή ΰπδ τοϋ Ν«πονίου καί οτι τά προαισθή
ματα της καδώς καί τά της Μαρίας, δυστυχώς, «ΐχον 
έπαληθεύσιι. Οΰδ«μία ανθρώπινη γλώσσα δύναται 
νά πιριγράψ») τή* κατά τή* ςιγμήν έχιίνην αγωνίαν τής 
καρδίας του.

Ο Σαμπιέτρος άναγινώσκων έσταμάτίΐ είς παοαν 
φραβιν ίχουστ*  έννοιαν διαφορουμένην, χβί ήτένιζε τούς 
οφθαλμούς έπί τής δυ3τυχοΰς γυναιχός, διά νά χατα· 
σκόπευση τάς έντυπώ ΐίΐς , ας ή λυπηρά έκ·ίνη άνάγνω· 
σις τή £καμν«».

« Η άποστολή σας, Βανίνα, μ* «νέπλησ* χαράς, 
διότι μοί έφιρ«ν τήν συγκατάθισίν σας εις τε τάς 
προτάσεις μου χαί τά εχέ ίια  τής σεβαστής Γερου
σίας . . . χάρις πλήρης άπ«δόθη είς ύμάς καί είς 
τά τέκνα σας, χαί όλη ή πιριουσία τοΰ οικου τοΰ 
Όρνάν^υ, ή δποία «!χ* παραχωρηθή ιίς  τήν δημο
κρατίαν θέλιι σας άποδοθή άμα δρχισθήτε είς τήν 
γερουσίαν χαί συνεναισητ* ώστε τά τέχνα σας νά χη- 
ρυχδώσι έπιτροπευόμενα τοΰ Σάν Γεωργίου, ν ’ άνα* 
τραφώοιν είς τό σχ·λεΐον τών ιύγενών τοΰ Δάμα, 
μιτά| τών υίών τώ* πατρικίων μας, xai νά φέρωσι είς 
τδ Ιξής τδ ό<ομα τοϋ Ορνάνου, ώστε τό ί-ομα τοΰ 
Βαστέλικα νά μή διαιωνισθή δοθέν είς αύτά άπό τδν 
άποκ*χηρυγμένον Σαμπιέτρον... φέρετε είς πέρας παν τδ 
δυνάμετον να βραδύνη τήν άναχώρησιν οας, χαί αμα τη 
εκτροφή τοϋ έπιφέροντος τήν παρούσαν άναχωρήσατ* 
αύθωριί. Εγώ θέλω έλθιι (ίς συνάντησίν σας εις τά 
σύνορα τής δημοκρατίας, είς τινα πόλιν δλίγον άπέ· 
χουσαν τής Βεντιμιλίας. Σά; συμβουλιύω νά κάμητε 
τήν δδηπορίαν σας διά ξηρας, ώς άσφαλεστέραν δι’ 
ύμας ενεκα τής ώρας τοΰ έτους «ίς ήν ιΐσιρχόμ^· 
θα ήδη Αμα βθάσητε ιίς  Γενούην, θέλω »δς δδηγήι«

είς Βόληρ·*, ιίς θ*λχτι*ή» χαί χαρίεσσαν «ξοχή*, μα-] 
χράν τής τύρβης τοϋ κόσμου, όπου κατοικεί ή ησυχία I 
Χβί ή ειρήνη . . , Βκεΐ, ώ Βανίνα, θά δύναμαι νά οέ 
βλέπω ένίοτε, ν απολαμβάνω τήν άνέχψραστον ευδαι
μονίαν τοϋ νά προσβλέπω είς τδ πρόσωπόν σου χαί 
ν’ άχούω τδν ειχον τής φωνής σου, μετά τόσων έτών 
άποχωρισμέν* έχιΐ θέλω σπογγίσει τά δάχρυα σου καί 
έπιχύσιι έπί τών πληγών σου τδ βάλσαμον τής 
παρηγορίας καί τής φιλίας- έχει ίσως ή τύχη δια- 
σπείρη καί τινα άνθη έπί τής ακανθώδους άτραποΰ 
τοϋ βιου σου . . . »

—  Ο ιμοι! όλαι αί έλπίδες τής νιότητος έξη^α- 
νίσθησαν !

—  Καί αί έλπίδες τής ώριμου ήλικίβς, άνέχραξεν 
β Σαμπιέτροο, έξηφανίοθησαν έπίσης, καδώς καί οί τής 
νιότητός σου . . . Εγώ τά; έματαίωσα.

—  Υ μ ιΐς , άνεβόησιν ή Βανίνα μετά πεπνιγμένης 
κραυγής . . .  Πώς ; εξηγηθείτε !

—  Εγώ, άπεχρίθη άταράχως δ Σαμπιέτρος έρχ ο 
μαι άπό τήν πόλιν τή; Βεντιμιλίας.

Καί σύρας παρευδύς τό έγχιιρίδιόν του τό έπαρου- 
σίασε πρό τών οφθαλμών τής  Βανίνας. Τδ έγχειριδιον 
ήτο χαθν,μαγμένον μέχρι τής λαβιδος.

—  Ιδού, έξηκολούβησεν δ Σαμπιέτρος, ιδού τί σοΰ 
φέρω άπό τόν Βιβάλδην,

Η Βανίνα έφρικίαοεν έκ τοϋ τρόμου1 αί μέλαιναι 
τρίχες τής χεφα/ής τη; άνω:θώθησαν, χαί ώχρόιης 
θανάτου διεχύθη ίπ ί του πιφοβισμένου προσώπου της. 
Δι’ άχουσίου δέ ηνήσεως /προσπάθησε νά <γερθή άπο 
τοϋ ανακλίντρου έφ’ ου έχάθητο, άλλ" δ Σαμπιέτρος 
τήν εμπόδισε διά του -ιίηροΰ βραχίο«ός του, τήν έ 
χράτησιν άκίνητον «ίς τήν θέσιν της, xat τή ειπε μί 
ταπεινήν φω^ή* όμοιαζου»αν πρός ρόγχον θηρίου 
ι^ριάτιοντος ύπό τά δεσμα-

—  Τό αίμά σου ά ; ένωθή μέ τό αίμα τοϋ Βιβάλδη
—  Καί ά*ύψωίε τό έγχειρίδιον διά νά τήν κτυ- 

πήοη, άλλ’ αίφνηξία σκέψις τοΰ έχράτησ» τέν Spay ίο 
να . . .  Οχι, τό αίμα εύγ«νοΰς Κόρσης δέν πρέπει νά 
ένωθή με τδ αίμα ένός πατρικίου Γ«νουίν3ίου.·. 0/ι,ουι« 
δι’ αύτοϋ τοΰ θανάτου, ού τ* διά τή; χειρός τοΰ δημίου 
Σέ σέβομαι άχόμη, άπιστε γϋν«·.! μό*ον καί μόνον διότι 
θέλω νά σοισω άπά αύτό τό αίσχος τήν σύζυγον τοΰ 
Σσμπιέτρου-

Ανέθεσε τό έγχειρίδιον έντός της θήκης, καί έσυρε 
μεθ’ δρμής άπά τή ; ζώνης του πιστόλιο*.

Η Βανίνα ώφιλτθεΐσα άπό τόν στιγμιαίο* δισταγ 
μόν τοΰ Σαμπιέτρου είχ« ριφθή είς τούς πόδας του, 
Τό περί τήν κεφαλήν της κάλυμμα είχε λυθή, καί ή 
κόμη της έπιπτεν άτημιλώς έπί τοΰ άλαβάστρινου λαι
μοί της, οί δέ βραχίονες της έξετείνοντο τρέμοντες 
ώς διά ν' άπωθήσωσι τόν θάνατον δστις τούς ήπ«ίλ«ι 
Η Βανίνα έμενεν άφωνος, διότι δ τρόμος τή «ιχεν άφαι- 
ρέσιι τήν φωνήν. ‘Ο Σαμπιέτρος ίδών αύτήν «ίς ταύ
την τήν θέσιν, δέν ήδυνήθη νά κράτηση δάκρυ καταρ- 
ρεον από τώ* μακρώ* βλεφάρων τον.

Ω ! μή μοΰ ζητής συγχώρησιν, ά*έχραξε μι ήχον 
.φωνής συγχεκινημένης, μή μοΰ ζητής χάριν, διότι δέν 
όυναμαι yg J e 5 τήν £ώτω. Ώμωσα νά έκδικηθώ,

καί δ τής έχδιχήσιως όρκος τών Κόρσων είναι απαρα
βίαστος Τήν τρομεράν ταύτην ώραν ήθελε; χατορθώσ«ι 
ν’ άναστήοης τδν Βιβάλδην, δχι όμως καί ν’ απόλαυσης 
τήν χάριν σου. Δεήίητι ύπέρ τής ψυχή; σ ίυ, ζήτησον 
συγχώρησιν παρά τοϋ θ ιοΰ διά τδ έγχλν,μά σου.

Είς τάς τελιυταίας ταύτας λέξ«ιο, ή ψυχή τής Βα· 
νίνας χατενΰχθη, χαί ή π«ποιθησις τής άθωόιη-.ός της 
τή έδωχ* πράς στιγμήν φωνήν.

Ο θεάς ιίναι μάρτυς τής άγνότητος τής ζωής μου, 
αυτός γνωρίζ«ι τήν ευθύτητα τών διανοημάτων μου. 
Δέομαι νά οου συγχώρηση τδ οιμα τδ όποιον χύνεις, 
χαΐ νά μή σοΰ ζηιήση λόγον τοΰ θανάτου μου ! Κτύπα.

Είποΰσα ταϋτα διί^ρηξ» τήν έσθήτα της χαί «πα- 
ρουσίαοεν είς τόν Σαμπιέτρον τδ στήθος της. Ο πολ*- 
μάρχης χατ/ινύχθη, *αί ή χειρ του, ήτις έσφιγγε τή* 
άχτερίδα τοϋ πιστολιού, χαλαρωθιίοα, παρ’ όλίγον νά 
έγχαταλείψη τδ οπλον. Αλλ’ όταν οί οφθαλμοί του 
«ροσηλώδησαν επί τής ταινίας, ήτις προοεδεν» τόν έ· 
πενδύτην τής Βανίνας χαί τή έχρησίμευιν ένταυτώ 
χαί ώς ζώ>η, τό μέτωπον τοΰ θηριώδους Κόρσου συ- 
νωφρυάοθη έχ νέου, μάλλον ώργισμένου ή?η χαί ώχρο· 
τέρου τήν δψιν παραποτέ. Μ τβινία ήτο έρυθρόλιυκος, 
χρώματα μισητά, διότι ταΰτα έφερον καί αί σημαίαι 
τών Γενουϊνσίων. Έσυρε τήν ταινίαν πρός έαυτόν, 
άποσπάσας αυτήν μέ τρόπο* άπόιομον. . . Τήν έλαβε* 
άπό τών δύο άκρων . . . Ήθελησε νά λαλήση, άλλ’ ή 
φωνή του ίξήλθε βραγχώδης ώς βρυχηθμός· οί δδόντες 
του Ιτριζον ώς μέταλλον σιδήρου, οί μυώνες τοϋ σώ
ματός του συνεστάλησαν άπό κεφαλής μέχρι ποδών 
ώς οί τοΰ λέοντος δπότε μέλλει νά έπιπέση κατά τής 
άγρας του . . . Έ ^ ιψ ι δι’ άμφοτέρων τών γιιρών, 
περί τόν λαιμόν τής Bavtvae, τήν μεταξίνην ταινίαν χαί 
τήν έτά^υσιν. Αλλά δέν ήκούσθη ούτε κραυγή|ουιε « τ ι 
ναγμός ‘ Η Βανίνα ήτο ήδη νιχρά έ* τής θλίψ«ως 
καί τοΰ τρόμου.

Π ! ! ϊ  Ι Ι Ι Ι ΙΤΕ Ι  Η 1 Ρ Π  Τ Ο Τ  ΛΙΒΑΝΟΓ.
Ήντήχουν αί σάλπιγγες είς τά δάση τοΰ Γραφάμ 

διαδίδουσαι τούς εΰθύμους θηριυτικού; σκοπούς, οΓτινες 
καθίσταντο άπά στιγμής είς στιγμήν μάλλον ιύδιά*ρι- 
τοι άναγγέλλοντ«ς τήν προσέλευσιν τώ* θηρευτών. 
Μετ ολίγον διεκρίνοντο αί ύλακαί τών θηρευτικών χυ- 
νώ*, τά ποδοκτυπήματα τών ίππων καί αί κραυγαί τών 
κυνηγών, τέλος σπ«ίρα Ιππέων ώρμησεν είς τήν αδλήν 
του πύργου, ήτις ήντήχησεν άπά θόρυβον.

Ά πασαι αί θυρίδες τοΰ γηραιοΰ πύργου ή»αν πλήρεις 
περιέργων έλθόντων νά ίδωσι τ ’ άποτ·λέσματα τής 
Θήρας καί νά συγχαρώσι τούς θηρ«υτάς. Οί ύπηρέταί 
εκυπτον ύπά τό βάρος τών άγρ«υδέντων ζώων, τά δποία 
μετέφερον ιίς  τό ένδότιρβν τής κατοικίας, ένω οί 
ιπποκόμοι ώδήγουν «ίς τούς σταυλους τούς ίππους 
διαβρόχους άπό τδν ιδρώτα, μετ’ ού πολύ τδν θόρυβον 
δι«δέχθη βαθμηδόν βαθιΐα ησυχία- καί ούίείς άπέμιι- 
νεν έκτός τοΰ πύργου· ή κίνησις καί τό πλήθος μετέ- 
βησαν έντός.



Ύπήρχβν έκιί ύπηρέται μή δυνάμινβι νά ireatpxe- 
ffioitv «ίς τάς διαταγάς τών κυρίων των κιχοπιακό* 
των άπο της 9ήρ*ς χαί σ*ιυδόντ«ν ν’ άπαϊυδώσιν τά ; 
ΰλ\ο*ότο·>; δηρ«υχιχάς ς·ολάς των* βί μέ' έξέπιμκον τάς 
διαταγάς των διά τώ ' χρυτών συριχτρών, άλλοι 
έκάλουν tiv  «kiuos'jλαχα, ετιροι δέ «άλιν άν*}ϊύχουν 
πιρί τοΰ γιύματος, τό διχοιον ένόμιζβν ύπέρ τό δίον 
δρα5υ«ον. Ε» σ u»»τ ό l» cp, υπήρχον έκατόν πρότωπα, 
το ιαΰια ι διαταγαΐ, τόσαι ρωναί, ίιάριδμοι έπιδυμίαι 
τιλος μύριαι Siapapot άπχιτήτιις.

Μόνος ό Γενάρχη; απάντων τούτων τών δηριυτών, 
έ γέρων Λόρδος Γραχάμ εμενιν άχί'ητος έπ/ τη; χλι 
νοχχδιδρας, ήν πρό δέχα ετών δέν ιιχεν έγχαταλείψει. 
Βιβιρυμένος ΰπό τής ήλιχίας, ωχρό; χαί ούδέν πλέον 
δι>*άμενο; νά fijj διά τοΰ άμριβόλου ριοχό; τοΰ λογι 
χοΰ του, ούδόλω; πλέον ένιψυ^οΰτο άπό τη; περί αίι 
τόν χΐνήτιως χαί τοΰ θορύβου, άπνα άπεχέλουν άλλοτε 
τήν εύαριττίτέραν τών τέρψεω< τή; νιότητό; του 
θεωρώ ' τ ι; αότόν έχιΐ, μέ xcp-κλήν χικλιμένην επ' 
τοΰ υτήδου;, τά ; τριμούτας χείρας χριμαμένα; κατά 
μη<ο; τοϋ σχήΉυς χαί ρωτιζόμινον άπό τή> άνα 
λαμπήν τής Ιττίας, ήτις ε(5ίιπχεν ίνίοτε άχτΐ'ας πυρώ 
διις έπ! τοΰ άοχ/ιχοΰ προσώπου του, ήδΰ«αχο νά ιόν 
έχλάδη ώς εν τών άρχαίω* άγαλμάτων πρό τοΰ Ski'.bj 
τό σέδας καί»! ενίοτε μίαν λαμπάδα ύπό τόν δόλον 
καθολικής τίνος έχχλησίας.

Όπόταν οί δηριυταί άπαλλαγένχες τών θηρευτικών 
ετολώ» έξώρμηταν μετά τό δίϊπ»ον ε ΐ; τήν αιδουια/, 
δ λόρδος Γράχαμ δεν συνιχινήδη πλειόχερον ήχατάτήι 
επις·ρορην των, οί όρδχλμοί του οϋδόλω; άνισηχώδησαν 
νά ίίωσι τοΰ; έγγόχους του ιίσιρχομένου;, oiSi Ι 
άτρεψε τήν χεραλήν του διά νά γα ιρ ιτή ιο  τάς νέα; 
λαιδΰ, αιώνες ώραΐαι χαί μέ καλλωπισμόν διλχτιχώ* 
τατον ^ρχοντο συνωδιυμέναι ΰπό ιαή ους λατριυτών. 
"Εμενιν αείποτε αδιάφορος, σιωπηλός, χαχαδίδληαένος

Οί έγγονοι χ«ί οί ρίλοι τοΰ ·}έρο'ΐος οί τυνα9?οι- 
σδέντες έν τή αίθούϊΐρ, ήρξαντο i i  λητχονώτ', οδτως 
ι ίπ ι ϊ ' ,  τήν παρουσίαν τοΰ έβ3ομη*οντούτου γέροντας, 
ευοιρεττεος λαλοΰντες διά τ ις  τυχας τοϋ χυνηγίου χαϊ 
τάς ήδονάς μέλλοντος, ου τίνος τότ* διέγραρον τό 
σχέδιον.

’Εμπρός, έμπρός ! άνίκραξιν «?ς τ ο ύ τ ω ν ,  δέν πρέπιι 
νά τό συζητώμίν επί πολύ, διότι ή συζήτησις χατα 
στρέριι τήν ηδονήν, ώ; λέγιι δ βχτιλιΰς Ιάχωδος. 
"Εστω, ά ; δρίσωμεν τήν ημέραν τοΰ χυνηγίου μας, δί- 
λετε νά λάβη χώραν μιτά οχτώ ήμερα;, τήν τρίτην 
’ Απριλίου.

—  Ναι, ναι ανέκραξαν ηάντις, τήν 3 ’Απριλίου.
Ά λλά φωνή ισχυρότερα τή; τών λοιπών, ρωνή μή. 

*ω  ιίσ έπ  άκουσδιϊσα, ίτχυρά χαί ροβερά ααα ίπανέ·· 
λαβε», άλλά μετ’ έχρράσιως άλ^οχότου τοΰ; λόγους 
ζην  τ ρ ίτ η ν  Α πρ ιλ ίου .

— Τίς λαλιΐ ένταΰδα πιρί τής όλιθρίας ταύτης ήμέ
ρας; Τ ίς έπιχαλεΐται τήν μνήμην ιχ ιίνης ητις δέν 
υπάρχει πλέον . . .  ή βασίλισσα άπέθανιν ! ή βα»ί- 
λιβ ια άπέδανεν!

Αάχρυα Ιρριον |πΐ τών έρρυτιϊωμίνων παριιών τοϋ 
λαλοΰντος, έπί τώ* γηραιών παριιών τοΰ λόρδου Γρα-

χάμ· δρδιος (ς'άμινος, τήν μίαν τ ώ ' χ*!ρ^ν αιηρίζων 
ίπ ί τήςχιιρός τής χλινοχαδίδρας, τ»β τήν δ’ ετέραν έχ- 
τιίνων πρός ιοΰ; μ ιτ ’ έχπλή?ιως άχροωμίνους αύτόν,

»Σ:«>πή ! Λεν β λ ίπ ιτ ι 5 ιι ή δα ίίλ ιιοα  ιιω πα , ιΐπ ι 
μ ιτ ’ υρου; μυττηριώδους α ί α  χαΐ πανηγυρικού. Σ ίω*ή! 
ή χόμητιβ Νοτίγχάμ παριχάλισεν τήν Α. Μ ιγαλιιό- 
τητα νά τη έπιτριψη νά δπάγη νά λάδ/j παρ’ αΰιής 
διαταγήν πιρί τίνος ι’πιδυμίας της, ην βέλιι νά ίδρ 
πληρωμένων «ρ!ν τής έαυτής τιλιτής . . . Ίδ ίτ ι πώς 
ή β α ϊίλ υ ια  άναγινώιχιι χαί πάλιν άν*γι»ώ ίκ ιι ΰψη- 
ρώ*ω; τήν επ ιτολήν τής χομήτιη;. τής όποιας εχα. 
ατος λόγο; ά-τη^ίΐ ε ίσ ίτι ιίς τά ωτά μου! ·Πρό* 
χιιχαι πιρι τής οωτηρίας χής ψυ·/_ής μου, χαΐ έά' ή 
»Υ  Μεγαλιιότης δέν μοί άπονε·μη τή' χάριν, ήν
• ζηχώ, έάν δέ' έπιχυτη τήν τυγγ'ώιχην τη ; έπί τή ;
• ειχιχηδιίου χλί'ης μου, δέλω παραδώαιι ιίς  τον υψι· 
Bfxov ψα/ήν άπηλπιιμένην χαί διά παντό; άπολιοδεΐ.
• σαν ! Χάρις λοιπό* και εΰιπλαγ^νία, ιύγενής δα* 
ο ιιλ ισ ϊα , δι’ έχιίνηνηπς δίν ειταυϊΐν, είμή έράπαξ μό- 
»νο* χαδ’ ολον τό μαχρόν τοΰ δ:ου της διάιχημα, νά 
»ήναι ή]ιχιττοχέρα τώ ' σών ΰπηριτριώ '.»

‘ H δ υ ίλ υ ια  μέ προ^εχάλε^ι πάραυτα.
» — Έ\θέ, άγαπητέ μου Γρα-^άμ, έλδέ νά οτηρι- 

χδώ έπι τοΰ ώμίυ του· συνόδιυϊό* μ ι, υ*οϊτηριςόν με 
κάλλιον, τέχνον μου ιίς τά δωμάχιι τή; χομήΐϊης 
Νοτίγχάμ διαμίνουτη; ιίς τήν διυτέραν πτέρυγα τοΰ 
ppouptsu, έλδί τέχνον. Κ αιήρχίιαμεν νά δαδιζω^ιν, 
έχιίνη χλονιζομένη χ ϊί άίδινής, έγώ υπερήφανος χαι 
ευτυχής oTt χρηιιμιυω ώς υποστήριγμα ιίς  τήν μ ιγά- 
λην διοίλ'.τσχν τής ένδοξου Α γγλ ία ς .

Ε<ταϋδα δ γι^ων έιιώπητίν χαχεχλίδη έχ νέου έ ι ί  
τής έδρας του χαΐ έχάλνψε διά τών χιιρών του τό 
πρόϊωπόν του «μψυχοΰμινον υπό ζωηρας συγχίνήσιως. 
Όλοι οί νέοι ιΰ γ ιν ιίς , α ια »α ι αί νέαι χυρίαι, οΐχινίς 
ευρίαχοντο ιίς τήν αίδουταν ι?^ον ιυναδροΐϊδή πιρί 
αύχό» έμδλικο«χε; μ ^ά  δλιδιρα; πιριιργιιας."Ηχούσα' 
ού^ί ά 'ΐυ  τιρα·/ή;, τήν ρω;ήν ταυτην, ην πρό 10 έτών 
δέ' ιΐχαν άκουτει, τοΰς όρμητιχοΰ; λόγους, τ ά ; ίσ* 
χαράς ίνδυμήιιις α?τι»ες ιΤχον έξιγείρει τήν άνάανη. 
σιν τ ις  Έλιοάδιτ, μί«ον όνομα ιό όποιον ποτέ δέν 
διέλαδι τήν μνήιιην τοΰ γέροντος χαί πιστοΰ λόρδου.

—  Καί ή λαιδΰ Ν οτίγχάμ; έχόλμησε νά ψιδ>ρ·tq 
νέα τις γυνή.

‘Ο λόρδος Γραχάμ ΐρρ ιχ ίαπ .
— « Ιυιχυχής λαδΰ Νοχιγχάμ ! ω !  δπότα δάκρυα 

Ιχυ»ιν όταν ε ίί ι τήν δαοίλυσαν είιιρχομε'νην, ή9ε'· 
ληοι νά έγιρδή, ήΟέληιι νά ^ δ ή  ιίς τοΰς πόδας της 
χαί νά ίναγχαλιοδη τά γόνατά της.

» — Ό χι, μιινον, τή; ιιπ ιν  ή Έ λιτάδ ιτ, μιΓνον* 
ΰιχήρξις πιιτοτάτη ΰπηρέτρίά μου, ύ ιτ *  δέν δύναμαι 
νά »οϋ άρνηδώ τήν δποίαν μοΰ ίη τ ι ΐ ι  ίυγγνώμην. Σέ 
συγχωρώ χ«ί «ρί» ίτ ι γνωρίσω τό άμάριημά *ου. 
Άναπαόδητί εν ιίρήνη . . .  εάν δ θ ιό ς σέ χαλιΐ παρ’ 
αυτώ λαδΰ Νοτίγχάμ, άς σέ διχδή είς τοΰ; κόλπους 
του περιδεδλημένην άπό τήν συγχώρησίν μου.

» — ’Ω ! όταν γνώρισες τό αμάρτημα δίλ»ις, άπο- 
ουριι τήν »υγχώρηϊΐν, ίπανίλαδι μετ’ άπ ιλπ ιιία ς ή

ά^ωνιώσα. Αχουσόν μου Κυρία. Ό  Κόμης δ’ Εσ- 
β έξ. . . .

’  “ηήρζ*ς συ»έ*&χό; του, σέ »υγχωρώ. Διατί 
ίέν έσυγχώρβυν κβί έκιινον ; δέν ήδιλβν τόν δλίπ ιι ά 
Ι ια λ ιιπ τω ; χαδ υπνους έξι/ιγχβνχα τήν οχληρόιητά 
μου Καί έντοοουχω ό θ ιό ς ιΐνβι μάρτυς μου, οτι 
έάν η έπιείχεια μου δέν τοΰ ίδωσι τήν ζ<«ήν ή τήν έ 
λιυδερίιν τοΰτο προήλδιν διότι έχιϊνος δέν έζήτηοι 
ταΰχην. Γοΰ fScuooc ιίς χαιρ«υς ιΰχεχιστέρους εν 8α· 
χχυΑίδιο» ειηοΰσβ! Επιοχρι'ψόν μοι τό δαχτυλίδιον χοΰ 
τ ο ,  χαι τή» χάριν ήν ήδ^.ις μοΰ ζηχήσιι δελω σοι δώ 
σιι, ά^ιάρορν δέ τίς ό αίχήσων χβυτη/ παρ’ έμοΰ' 
6 υπε(·ήρα>ος χαί χαταρρονητής λόρδος έπροχίμησ» 
χάλλιον ν άποδανη παρά να ζητήση χάριν ιπ ιο τρ έρ ω ν  
μ ιι τό δα^τυλυδιον.

« Ή  ψυχοραγοΰσα, ένώ ίλάλιι ιίσετι ή δαίίλισσα, 
έξήγαγι ^ατωδεν τών καλυμμάτων τής χλίνης της 
τάς ίσχ»«; καί μαραμένα; χεΐράς της. Εΐς τά ; χ ιϊ 
ρας χαΰχας Ιλαμπιν εν δαχτυλίδιον.

■ Είς τήν δέα» τουτου ή δασίλυσα έξίρερι κραυ
γήν έκπλήξιως χαί λύπης.

» Τό δαχτυλίδιον κΰτο , I . , . τίς σοΰ τώ Ιδω σ ι; 
πόχε ; xcu ; πώς ; . . .

* —  ‘Ο Κόμης δ Ε-ιοες, τρεΐ; ήμέρας πρά τοί 
βανάχου του, είς χήν ρυλαχήν χου, χαί διά νά ίπις·ρα· 
β? . . . . .  Ο σύζυγος μου ίχδρός τοΰ >όμητος μ’ έμπό· 
ξ ’.7ί να οας δώιω τό δαχτυλίδιον τοΰχο.

» —  Καί μοΰ ζητίϊς συγγνώμην, άδλία ! ζητ«ις 
χ^άριν ου ή αίτιος τοΰ δανάτου τοΰ ιΰ γ ίν ισ τ ίρ ^  χαι 
τοΰ μάΛΛον άγαπητοϋ των εύγινών μου Είσέξ, αγα
πητέ μου Δ Εοσίς, σ’ Ιχτύπησιν ό πέλιχυς τίϋ δη 
μίου, μέ προϊ*α/.ιΐς ή5η, μέ κράζεις, σ’ ιΰχυρισχώ ! 
κράζεις έμέ, ήχις έστέναζον διά τήν άδάμαοχον υ τ ι- 
ρηράνιιαν οου, έμέ, έχοίμην πολλάκις νά *οΰ στεί/ω 
τήν χάριν ην έ»όμιζον ότι καχερρόνιις, ώ ! ό διός ά; 
*έ συγχωρήιη, καχηραμένη ! άλλ’ ουδέποτε πιρίοενε 
άπ έμοδ τήν συγχώρησιν. Σέ μισώ, σέ άποστρε'βομαι, 
χαί έάν ό δάνατος δϊν ι ί  άραρπάιη ήίη, δίλιις έξι 
λιω^ή έπί τής λαιμηχόμου διά τό» δάνατον τοΰ όποιου 
ιγένισο παροίτιος.

» Η Βασίλισβα καχαδιδλτμένη, έκτος έαυχής, έ- 
πανήλδεν ιίς  χά δωμάτιά της· ^ιρδείοα δέ έπί τής 
χλίνης της ήρνήδη πασαν τρορην ίξορίζου·α άπό πλη 
σι'ον της τους έπιδυμοΰντας νά χή. παρηγορήσωιιν, ή νά 
τήν συμδουλεύσωσι τάς δοηίείας τής ΐαχριχής. Ω ! 
οποίον λυπ η ρόν  δέαμα νά δλέιιη τις τήν μιγαλητέραν 
βαϊίλισσαν του χόσμου δραυσδιΐσαν υπό τής ά 
π ιλπ ίϊία ς , άναχαδημένην(έπ1 προσχιραλαιων ενα δάκτυ
λον έπι τβυ στόμαχος'εχουσα τοΰς δέ όρδαλμοΰ; προοη 
λωμίνους έπί τής γής. Διέμεινιν oGtw δέκα ημέρας, 
προσέχουσα μόνον ιίς χάς δεήσιις τάς όποίβς άπήγγιι 
λιν παρ’ αύχή ό άρχιιπίσχοπος ιής Κανταδριγίας.

» Τήν ίικάτην ήμέραν πριοδιία τοϋ συμβουλίου 
τη; έπιχραχείας ήλδι παρά τή δασιλίσυη ήτιςήρ· 
''^δη χ α τ ’ άρχάς νά τήν διχβή, άλλ’ ότι τής ιϊηον 
οχι σχοπος τής πρεσδιίας ητο νά τήν συμδουλιυδώσίν 
π !ρί τής εκλογής ‘τοΰ διαδόχου της,

Ά !  ιΐκ ιν , Ιπ ιιίή  ή πρίίδιία πρόκιιιαι νβ λ ί λ ^ π ιρ ί  
χοΰ δανάτου μου, περί του δανάτου S* άναμένω μιτά 
τοσαυχης ανυπομονησίας, χβί οστις μόνος δύναται νά 
βέσνι πέρας ιϊς τά διινά τά όποια δοκιμάζω,άς ιίσέλδη.

» Γότι ιίσηγαγον τόν λόρδο» Σρραγιδορυλαχα, 
τόν λόρδον Ναύαρχον καί τόν γραμματέα τςΰ Κράτους 
Κιχίλίον ό αρχιεπίσκοπος Κανταδριγίας ήθέληοε ν’ ά- 
ποιυρδή μ ιτ ’ έμοΰ, άλλ’ ή ββίίλισσα διά νιυματός 
της διέταξι νά μιίνωμιν.

• Μιγάλη δασίλισσα, ιΐπ ιν  ό λόρδος σρραγιδοφΰ- 
λαξ, έν ιώ μέοω χής άνη*υχίας τήν όποιαν οοκιμάζιι 
η Αγγλία διά τήν βασίλισσαν, της καί ιών ιόχών τάς 
όποιας τό έθνος άπευδυνει ύπέρ τής υγείας της, έρ^ό* 
μιδα vc ζητή^ωμεν παρά τής Υ Μ ιγαλιιότηχίς νέον 
διΐγμα τής μεγάλης μιρίμνης τήν οποίαν δέν έπαύσατι 
ιπιόιίκνύουσα ιίς τόν λαόν σας.

, —  Γνωρίζω περί τίνος πρόκειται, μυλόρδε, λαλή- 
3ατι μ’ όλον τοΰχο.

» —  Περί τοΰ διαδόχου του θρόνου Σας ήλδομεν 
ζητίΰντες ταπεινώς τάς ύμιτέρας διαχαγά^

»—  Κρατήσασα ιό ιχήπτρον βασιλέων, θέλω βασι- 
Αίΰ; νά μέ διαδιχδή.

s —  Εν δνόματι του θ ιο ΰ , άνέχραξίν δ Κεχίλιος 
ή Υ. Μι^αλιιόχης άς έχρρασθή σαρέστιρον, διότι πρό· 
χειχ,αι πιρί τής ησυχίας, ίσως τής σωτηρίας τής Αγ* 
γλίας.

s — Εΐς βα3ιλεύς θέλιι μέ διαδιχδή, Σοι Χίδ ιϊπον 
θά  ίΐ«αι λοιπόν έχ τών στίνωχιρων συγγινώνμου, δηλ. 
ό βασιλεΰς Ιάχωβος τής Σχωτίας . . . .  δ υίός τής Μα* 
ρίας Στυάρχης, ύπαγε I

• Ο υίός τής Μαρίας Σχυάρτης ; .  . .  Τό ιΤπιν, 
έπρόριρον τό βνομά του. Τώ κληροδοτώ τό στέμμα 
μου όπως έξιλεώσω τό χυδέν αίμα ;

» Παρατηρών τήν συγνί'ηΊΐν ταυτην χής δασιλίσοης 
δ Αρχιιπίίχοπος τής Κανταβριγίας ίχλινε πρός αυτήν 
λέγω ν:

» — Επιλάδου τών γηένων όπως προσηλώο^ς τόν 
νοΰν έπί τών έπουρανιων.

» — Τοΰτο πράττω, χαί ή ψ«χή μ*υ ζητ , ϊ  ν® ε* 
νωδή διά παντός μιτ* εκιίνου.

» Ολίγον καχ’ ό*ίγον ή ρωνή της έξηοδένησεν, αί 
σπασμώδιις κινήσιις της καχιοιγάοδηοαν, καί καχελή- 
ρθη ΰπό βαδιίας νάρκης' δύω ώρας μ ιτά  χαΰχα, ένώ δ 
Αρχιεπίσκοπος καί έγώ έδρηνοΰμεν ετι, είς τό άνάχτο- 
ρον άνήγγιιλαν , βασιλέα Ιάκωβον τόν χής Σχωχίας, 
οίόν χής Μαρίες Σχυάρτης.'·

Ενώ ούτως Ιλάλιι δ λόρδος Γραχάμ έρρίρδη πάλιν 
έπί τής κλινοχαδέδρας του. Ε ιχ ι κακώς ! ώχρία ! οί 
πιρί αύτόν έκραξαν, δοήθιια! βοήδιια! δδωρ! ’Αλλ’ η
τον αργά- ό πιστός λόρδος Γραχάμ ΰ π ή γ ι ν  νά συναν·» 
χήση τήν εύγενή ΚυρίανΓτου. Έ ν φύσημα ήρχεσι ν ’ ά- 
ποξηράνΐ) τόν χισοόν όστις ι ΐχ ι  θραυοθή πιπτων μεχά 
τής· δ^υός τοΰ Λιδάνου.

(Εχ τοΰ Γαλλιχοΰ )
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ΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Τ Ο Γ  ΡΕΜΙΡΕΜΟϋΤ.
Είς τβΰς πίόποδας τών Βόγων δκάρχ»ι πόλις ώραιο 

τάτη 5'.»5pe/j3as*r] όιτό τή; Μοτελλης, χαλουμένη 
*Ρ»μ ·ρεμί»τ. Ό  νΰ» τοιοΰιον ζωηρός «ότή; πιρίδολο; 
δέ·* $59 πιρί τόν δγδοον αιώνα ή ξηρά έρημος, ε ι; ην 
Ιδωχε ψυχή* 5 άγιος ‘ Ρωμεριχο;, 9ΐ ι ι τ η ϊα ;  αύτοΰ μο 
νήν γοναιχών, a in v i;, χαχά μίμηιι* τών μοναχώ* τοϋ 
i ' i s j  Βρούνου, έϊυντηροΰντο διάτώ» ίργω» t<o< χ«ι 
ρών των. ‘ Β μί^ή αίκη χαί τοι τιμηθίΕία δια τής υψη 
λή; προιταιίας -ών πχπώ ', χα: ιοι ΐδίΰτα "« περι 
χωρά τη; χατοιχηδεντα οπό τινων έργ»τιχών οΐχογινιών, 
βιιέρμ«τα μελλούτης πόλίω;, εμιΐνεν όμως ιπ ί πολυ< 
χρόνον άιημος ιίς ιοΰ; ιΰπατρίδας τή; Λωρά»η;,

«αΐχες άπλαΐ, άλλα xat μο*»χ*ί «ροιχυμίνα μέ *»- 
ίρεία* στρατιωτιχήν χαί ούνειιν πολεμιχήν.

Το Ιτος 1638 , ί  μαρχέϊίος \ ι  Ζονσιέρ «μφβνίζεται 
Ι*ιτ« 7 χ . άνδρών έ»ώπιον τοΰ'Ρ»μιρ«μόντ. Πβρβδοςον 
8ε*μα^«ο νά 6λέ*5 τ ι ;  τήν μονήν ΐχιίνην, άλλοτε τόίον 
•ίρηνιχή», μετα*χηματισβιΐια* ι ί ;  ϊτρατώνα, ιίς άχρό· 
πολιν, ι ί ;  ξίνών«· τά ; γυ»αϊχα; έχ ιίνα ;, αίτινε; χ*8 
όλον α υ ιώ ν  τών βίον δέν ε?£θν έγγίξει πβρβ τό χομ- 
βολόγιον xai τόν άτραχτον, μετίβληβείοβς διά μια; εις 
επιτηδείους ΐργάτας, εις ά*$ριίους στρατιώτας, ΐ ν ώ  at 
νιώχίρβι ένητχολοΰντο είς χβταοχιυήν χοφ ιν ίων χαι 
ό^υρωμάτω» δι* τήν in ipa τπιτιν, βί δέ ηττον ιυρωιτοι 
χχτετχεύτζο» τά περίβχτα νοτοχομιϊβ xai προητοίμβζο* 
η5η ίπ ιϊό μ ο υ ; διά τά; πληγά;. Εν τούτοις tj τάφρος Μ*

Χπιρασπισις τοϋ V»/nps{ibrz ύπό τών xaroyix&r.
χεν άνβίχδ? ^ τ1 P1̂ ;  π*?' Τ̂ ν · °ϊών« ήρξατο ν« 
λβμδάνΐ) έπισηΐίότητά τινα άπολαύσβϊβ είς τοΰς χόλπους 
της υπίρμα δαιιλιχή; οίχογενείβς, λέγομεν τήν Αιχατερ. 
■τής Λωρϊίνης, ητις περί τό 1537  ελβδε τόν τίτλον τής 
ήγουμένη; τή; μονή; τοΰ ‘Ρ*!*ιρ*μόντ. Ά πό τβΰιης 
τή ; ττίγμή ; ελιβε X»pa* ή διαίρετις τών μοναχών 
τούτων εϊ; άξιούχουζ,,είς κανον ικά  ζ χαί s i c  δ οχ ίμ ου  c.

Δέν έπί'/ιιρ^ΰμεν »ά περιγράψωμεν οδτε τόν ίμ ατι- 
βμόν έχάττη; τούτην τών τάξεων, οδτε τό* ετωτιριχόν 
όργανιτμόν τή ; μονή;, ατινβ ώ ; προϊόντα τοΰνοός τή; 
ήγουμενης άποίειχ*ύου*ι τήν «π1 πολλών γυναιχώ* όπε· 
ροχη< τή; Αικατερίνη;, άρχούμεΟα μό»ον ε ί: τά ιυμ* 
δάνττ ή xcp·»ς τι-ό; τοϋ /638,]όπο»ς χαταδιίξοψεν ότι 
ίίς  -.όν <ό:μο/ έρά«ηιαν χατά xaipoi; ρΰχϊ μβνβν γι>■

προ δε’<β ήμερων τά γβλλιχά τηλιδόΑβ Ιχοφενίονί- 
ζουιΐ πΰρ ζωηρόν, εί; τό ίϋοΐον ά π ιν τώ ιι δραίτηρίως 
βί έπάλξει; τοΰ φρουρίοι;- μάτην b Aa Ζονβιέρ, χρη· 
μνΐϊθε'ντο; τοΰ τείχους, ίιβτβττει τή* εροδον' παντ3χοΰ 
άποχρούιται γεννβίω ;, χάρις ιίς τήν ανδρεία» τή; A ua- 
«ρ ίνη ;, πληιίο* τή ; όποιας μα'χοντα! ®6ρδην μΰρδην 
μονβ^αί xai πολΐται. . . Ή  πολιορκία αίριται. xai ή 
λβμπρά αύτη ύπερά ιπ ικ ; (τιιγχαταριθμεΐτβι μέ ιχείνας 
τή; Αόρηλίας χαΐ τοΰ Βχβαί. Ό  λόγος δέ δι’ οΐ οί 
Γάλλοι Ιστοριογράφοι δέ» Ιλάλ^ίαν πιρί Αίχατερίνη; 
ώ ; Ιπραξβν περί τής Ιωάννας τής Χαοέτ χαι τής ’Ιω
άννας τή ; Άρκης, »ι<βι δτι τό 'Ρ ιμιριμόντ δέν ά*«- 
τέλει μέρος τής Γαλλίας χ ιτά  τό 163S .


