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ΑΛΦΟΝΣΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ.
Ε ίχέ ποτέ ή Ευρώπη αγαθούς, μάλιστα άρίστους μονάρχας, οΐ- 

τινες όχι μόνον διεκρίνόντο διά τήν καλοκάγαθίαν, άλλ’ ακόμη διά 
την σοφίαν των. Πιθαν&ν οτι αυτή ήτον ή πηγή ολου τού καλοϋ, 
Ιν αύτοΐς ευρισκομένου.

Δεν έννοοϋμεν νά εϊπωμεν με τοϋτο τύ άνάπαλιν δια τού; παρόντας* 
ϊσως αυτοί οργισμένοι υπέρ πολύ ενεκα τών συνεχών έπανας-άσεων 
των λαών, τινες έξ αυτών κατεστήθησαν σκληροί υπέρ τύ δέον. 
Μόνον εΰαρεστούμεθα νά άνανεώσωμεν την μνήμην ήγεμόνος Ιταλοδ 
μεν, άλλα καταγωγής Ισπανικής, οστις έκοσμεΐτο υπερβολικής δόξης, 
και οστις βεβαίως δεν υπήρξε μόνος εις τον καιρόν του. Ούτος εί
ναι Αλφόνσος ό 1 .ος τής Νεαπόλεως. Τά τοιαΰτα παραδείγματα 
προξενοΰσι παλμβν εις την καρδίαν, καί δΰνανται νά χρησιμεύσωσι 
ώς μεγάλη διδασκαλία, ίδού μέ όποια ζωηρά καί χαρίεντα χρώ
ματα ό ένδοξος Π. Κολενοΰκιος ίστορικος Νεαπολιτανός τον αναφέρει.

Ητον έν τώ  όμιλεϊν βραχύς, σαφής, καθαρός καί αστείος· αί α
παντήσεις του ευχάριστοι καί άγχίνοες' εχων αείποτε άνεξάλειπτον 
φροντίδα δπως οΰδείς έκ τών προσφερθέντων εις αύτύν αναχωρήσει μή ευ
αρεστούμενος’ εις τρόπον ωστε έάν ήθελε τώ  ζητηθεί πραγμά τ ι ,  τ& 
όποιον ένέκρινε άπρεπον οπως τώ  παραχωρήσγ πάραυτα μίαν 
καποιαν αναβολήν, παρετίθετο ϊνα το άναβάλλ^ δημοσίως. Ή τον 
εγκρατής έν τώ ζτ,ν καί κυρίως έν τοΰ οίνου χρήσει, τον όποιον



5) δέν επινε η μετά πλείστου ΰδατο; έμετρίαζε. Η γάπα τήν ωραι
ότητα, ην έλεγε τεκμήριου καλών ήθών, ώς τό άνθος ές-ι άπόοει-
ζις τού καρπού· ούδεμίαν δε έκαμνεν ενεκα τούτου αδικίαν εις τήν
άνω είρημένην σωφροσύνην του.

Τπήρξε τοσούτον εύπροσήγορος, ώστε έπέτρεπε την είσοδον των 
μυστικών δωματίων του, όπου αύτός έκοιματο, έτρωγε, και ήκουε 
τα  ι/.αθήυ.ατα των ένδοξων άνδρών, όχι μόνον εις τού; φίλου; του 
καί 'διαπρεπείς, άλλ’ ί τ ι  εΐ; ανθρώπου; μηδαμινή; αξίας.

Γενναίο; όπήρξεν εί; τό χαρίζειν, κάμνων άφθονου; δαπάνα;, εις
τρόπον ώστε άκούων μίαν των /ίμερων νά κάμνωσι μνείαν περί
Τίτου τού Αύτοκράτορος, όστις έσυνήθει να λεγνι οτι^ εκείνην τ/;ν
ήμέραν εί; fa  δεν είχε χαρίσει τ ι τώ  έφαίνετο ότι ε·χε χάσει τ ι, 
ό Αλφόνσο; εύχαρί7γ1°ε λέγων, οτι κατα τούτο ούτε καν
ήμέοαν ttva  είχε χάσει. Δυσκόλω; κατεδικαζεν ανθρώπου; ει; θ ά 
νατον, καί ών δικαιότατο; πώποτε δι’ ανθρωπίνου α'ίματο; εύφράνθη. 
Κ ατά των ανόμων καί λης-ών φέρων μέγα μίσος, εί; του; υπουρ
γού; τή ; δικαιοσύνη; καί αρμοδίου; άρχά; τού; παρέδιδε, οΐτινε; 
μετά τοσαύτης αύστηρότητος, εί; τον καιρόν του, την δικαιοσύνην 
διετηρουν, ώστε έπί δλόκληρον την βασιλείαν εναντίον τή;^ δ ιά φ ο 
ρά; των παρελθόντων χρόνων άμερίμνω; τά πράγματα και οι άν
θρωποι άπερνούσαν. Ε ί; την μάχην ήτο σκληρό; και τρομερές, άλλα 
τελειωθείση; τή ; μάχης, είτε τή ; νίκης, είτε τής $ττης, πρ^ο; καί 
φιλάνθρωπος, ώς νά μην ήθελε γίνει ούδέν. Ητον εις την ευπρέπειαν 
και ς-ολισμον τή ; οικίας καί τής αύλής του μεγαλοπρεπής, με κοσμήματα, 
καί κωνωπολόγου; κεντισμένη; μετάξη:, καί σκεύη έκ χρυσού, καί 
αργύρια άπιστεύτου ποσότητο;, ών έραστή; των πολυτίμ,ων λίθων τού; 
οποίου; άφ’ όλοκλήρου τού κόσμου άφθονοι; ειχεν συνάςη, 
καί άγκαλά εί; όλα ταύτα υπήρξε πολυτελής σπανίω; η σχεδόν ποτε 
ng πολυτελή καί πολυέξοδα φορέματα ένδύετο, γνωρίζων ότι τά  
εξωτερικά στολίσματα τού σώματο; δεν καταστένουν τόν βασιλέα 
διαφορετικόν τών άλλων. Εξέτεινε την προκυμαίαν τής Νεαπόλεως, 
ίξήρανεν τάς τριγύρον τής πόλεω; λίμνας, αίτινε; Ικαμνον τόν άέρα 
νοσηρόν, κατεσκεύασε πλοία υψηλότατα ατινα εί; την μάλασσαν δέν 
έφαίνοντο ώ ; νήε; άλλά ώ; φρούρια καί πόλει;. II £ηρα μέ τού; 
κύνας, καί περιπλέον τό τοξεύειν τού; Upaxx; καταπολλά του 
ηρεσαν, καί εί; ταύτην την γύμνασιν τό πλεΐστον μέρο; τή ; ζωή; 
του διήγεν.

'Υπήρξε φίλος τή ; παιδείας, καί ελεγεν ότι άναγινώσκων ποτε 
ϊγροοίμιον γεγραμμένον ύφ’ ενος όστι; ε*χε μεταφράσει τό βιολίον

τού Αγιου Αυγουστίνου ή Π ύ.Ιις τοΰ Θεον εις ’Ισπανικήν διάλε
κτον, ηύρε ταυτην την γνώμην’ ότι «ό βασιλεύ; μή πεπαιδευμένο; 
είναι όνος στεμμ.ενος·» τό όποιον τόσον τού ηρεσεν, ώς·ε άπεφάσισε 
νά επασχολήται εις τα γράμματα, άν καί προβεβ/ικός. Ιίαράδοξον 
ές-ι ^τό ς-οχάζεσθαι οτι μετά τοσαύτα; συγχύσει; καί έπασχολήσει; 
πολεμ-ου καί ποικιλία; τυχών, μεταξύ τόσων υποθέσεων, όσαι τούς 
αρχοντας π ε ρ ικ υ κ Λ ω ν ο υ ν , πωποτε δεν διέκοψε τό άναγινώσκειν, τό 
άκουειν δημ.ηγοριας, τό διαμυθολογεισθαι περί γραμ.μ.άτων. Μάλιστα 
εις τους  ̂ τελευταίους χρονους τής ζωής του δεν ήθέλησε νά παραι
τησ/ι γέροντα φιλολόγον |καλουμ.ενον Μάστωρα Μαρτίνον τόν όποιον 
ειχε μαζύ του εις πάσαν γύμνασιν, καί προσέτι έν τω μέσω τών 
έπασχολήσεων του όπως φείποτε περί γραμμάτων συνδιαλέγονται.

Και εις τοιαύτην έντέλειαν έφθασεν, ώστε τάς έπις·ολάς τού Σέ- 
νεκα (έργον ηθικής φιλοσοφίας δύσκολον) εί; ’Ισπανικήν διάλεκτον 
μετέφρασεν, όπως εί; έκεϊνο τό έθνος ή επιστήμη καί αί έντολαί 
ένος τοιουτου συγγραφέως γνως-οποιηθώσι. Γνώσει; αρκετά; περί ό
λων τών ιστοριών κατείχε, προσέτι περί ρητόρων καί ποιητών, ώ ; 
έπιση; και τά συμπεράσματα τή ; φυσική; φιλοσοφία;. Τόσον τοΰ
ηρεσεν ή θεολογία, ώστε συχνάκις έχαίρετο ότι άνέγνωσε την Π α-
λαιάν καί Νέαν Διαθήκην δεκατέσσαρα; φορά; μέ όλα; τη ; τά ; έ- 
ξηγησεις εις τροπον ωστε όχι μόνον τάς έννοία;, άλλά 
συχνάκις και τά ; αύτάς λέξεις τού κειμένου έπαναλάμβανε. Καί έπί 
τών^ δυσκολότερων άντικειμένων ατινα παρά θεολόγων έσυζητοϋντο, έάν 
ποτε ήρωτάτο, παραυτα έμβριθώ; καί ώ; 5εολόγο; άπεκρίνετο, αν 
καί εί; την Λατινικήν γλώσσαν σπανίω; ώμίλει. Καί διά ‘τήν ιδ ια ι
τέραν αγάπην fa  έφερεν εί; τήν μάθησιν καί διά νά άποδεικνύτ) 
σαφώ; ότι αί γνώσει; τών γραμμάτων έξαιρέτω; άρμόζουσιν εις 
του; πριγγιπας, πάντοτε ειχε μαζύ του βιβλίον τι ανοικτόν. 
Esuvr,Οει 61 να λέγ /j δ η  καλλητέρους συμβούλους δέν είχε είίλη 
του; τεθνεώτας, (έννοών τά βιβλία) έπειδή έκεΐνοι *νευ φόβου, α ΐ-
σχυνης, ή ουδενος σεβασμού ό ,τι όίφειλε νά πράξη τω ε>εγον. Καί
άφ όλοιν τών λαφύρων καί λεηλασιών τών πόλεων ούδέν έδε- 
χετο μετα περισσοτέρα; σπουδή; είτε αύτός μετά περισσοτέρα; εΰ- 
χαριστησεως έζήτει, ώς τά  βιβλία. Ενεκα τούτου εις πολλούς τό
πους έκαμε ν άνακαινήσωσι καί κοσμήσωσι τά δημόσια άκροατήρια 
καί σχολεία" και εί; πολλού; φιλομαθείς πτω χού; έ ϊιδε  τά μέσα 
καί συχνάκις εις τούς έκτός τού βασιλείου του όπως δυνηθώσι νά 
σπουδάσωσι.  ̂ Ακούων δέ ποτε βασιλέα τινα τή ; Ισπανία; νά λέγ-j 
οτι ο εν ποοσήκει εί; γενναίου; ηγεμόνας ή παιδεία, άπεκρίθτ ότι αύτή



ητον λέξις μάλλον βοος, ή βασίλέω;. "Οθεν πρεπόντως ό ’ΐάκωβος 
έζ ίσάγης, άνθρωπος όξύνους έσυνήθει νά λέγη ότι ό Αλφόνσο; έάν 
δέν ήθελεν εΐσθαι βασιλεύς, παντοίω τρόπω ήθελε γίνγ αξιότατο;

Είς οίανδήποτε έκστρατείαν του καί οδοιπορίαν πάντοτε εφερε 
μαζύ του τον Τίτον Αίβιον, και τά Οπομνημόνευτα τού Ιουλίου Καί
σαρος, τά  όποια ούτε καν ή .αέρα άπερνοΰσε χωρίς νά άν«γ ινώσκη. 
Συχνάκις δέ ελεγεν περί έαυτοϋ, δτι αυτός έφαίνετο δτι είναι ώς 
πρός τά  στρατιωτικά έργα, καί εις τ6 λαμβάνειν τά  δπλα, απέναντι 
τοΰ Καίσαρος, άνίκανος καί άπειρος. Τόσον δε έσέβετο το δνομα 
τοΰ Καίσαρος, ώστε τά  μετάλλια καί τά  παλαιά νομίσματα εις ά 
ή είκών του ήτον έγκεχαραγμένη έζήτει καθ δλην τήν Ιταλίαν, καί 
αύτά ώς ίερόν και θρησκευτικόν πράγμα εις κεκοσμημένον κιβώτιον 
διετήρει, λέγων δτι μόνον εις τήν ^έαν αυτών τω  έφαίνετο δτι ΰ- 
ψοΰτο εις τόν έρωτα τής άρετής καί δόξης.

Ανθρώπους πεπαιδευμένους καί πάσης γνώσεως εΐχεν εις τ /ν  αύλήν 
του’ δικηγόρους, φιλοσόφους, θεολόγους, τούς όποιους διά μισθών, 
δώρων καί ευεργετημάτων άντήμοιβε, μεταξύ τών όποιων μερικούς 
έκ τών ρητόρων εϊχεν εις οικιακήν συναναστροφήν, ώς 
Βαρθολομαίον τον Φάτσιον, Γεώργιον τον Τραβυζώντα, Λαυ
ρέντιον τον Βάλλα Ρωμαϊον, ίωάνννιν Αύρίππαν Σικελιώτην, ’Αντώ
νιον τον έπονομαζόμενον Πανορμνίτην έκ Βονωνίας, δςις εγραψε μι
κρόν τ ι βιβλίον έπί τών τοΰ ’Αλφόνσου γνωμικών. Εκτος τούτου 
εις τήν αύλήν του ηύοίσκοντο γλύπτα ι, αρχιτέκτονες, ναυτικοί, καί 
όλοι οί άξιώτεροι μηχανικοί, διότι απαντες, ώς είς άσυλον καί ναόν 
τοΰ χρυσοϋ αΐώνος, έτρεχον. Αφ’ δλων τούτων έναργώς φαίνεται δτι 
ύ  βασιλεύς ουτος ΰπήρςεν έκ τών ολίγων, έχων πάντοτε πλησίον του άν
τρας διακεκριμμένους, αγαπών τάς τέχνας καί ^αυμάζων τούς καλλιτέχνας.
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0  Πέτρος υστέρα άπο τά  δσα έσυνέβηκαν, έστεκότουν συλλογι- 
ζόμενος αν έπρεπε νά μείνη περισσότερον εί{ έκεϊνα τα  μερη. Οί 
φευγάτοι Μαυρόποδαις, έπήγαιναν βέβαια νά σμίξουν την φυλήν τους

φιλόσοφος.

καί νά ςαναγυρίσουν μέ άλλους είς το ποτάμ ι Μαλάδ διά νά προ
σπαθήσουν νά έκδικηθοΰνε. ’Από το άλλο μέρος, έστοχαζότουν δτι 
αναχωρώντας έκινδύνευαν νά ευρουν τούς άλλους τόπους τοΰ κυνη
γιού πιασμένους, καί τοιουτοτρόπως νά χάσουν την ώραν τοΰ κυ
νηγιού. 0  Πέτρος καί οί άνθρωποί του δέν ήξευραν τ ί νά κάμουν. 
Τότε ό αρχηγός τών Τρουπομητων, μαθόντας το τ ί τούς έσύγχιζε, 
τούς ύποσχέθη νά τούς όδηγήσιρ είς μίαν λαγκαδιά ποτισμένην άπό 
τον μεσημβρινήν κλάδον τοΰ ποτάμιου Σολμον, δπου ήθελεν είναί 
προφυλαγμένοι άπο τούς έχθρούς τους καί δπου ήτον πλουσιοπάροχο 
κυνήγι.

— Οί άσπροι αδελφοί μου ,3-έλει ευρουν έκεΐ πλήθος άπο άλάφια, 
ε:πε ό Λυκομάτης, έκεΐ ή ράχαις είναι γεμάταις από άγριοζυγούρια, 
καί ήιιποοέσουν χωρίς νά διασκοοπισθοΰν πολύ, νά κυνηγήσουν 
καί τά βουβάλια’ Οσο διά τά  καστόρια, αύτά είναι τόσο πολλά, 
δσα είναι τά  φύλλα τής έτιάς τλν άνοιξιν.

Είς μίαν τέτοιαν περιγραφήν, ό Πέτρος δεν έκαμε καμμίαν άν- 
τίς-ασιν, καί έσυμφώνησε νά πάρη μαζύ μέ τούς Τρουπομήταις τον 
δρόμον έκείνου τοΰ Παράδεισου τών κυνηγών. Επειτα άπό έ'ναν δρό
μον μακρυνον, χωρίς δμως δυσκολιαΐς, έφθασαν είς τον τόπον όποϋ 
ό Αυκομάτης είχε τόσον έπαίνέσει, καί τότες άρχίνησε ς  αληθινά 
το κυνήγι νά γένεται πλουσιοπάροχο.

Καθένας γνωρίζει δτι τά  καστόρια μαζόνονται είς τά  ρεύματα 
τοΰ νεροϋ, τά  όποια τά  κλείουν μέ κομμάτια άπο δένδρα διά νά 
σχηματίζουν λίμναις, ανάμεσα είς ταϊς όποίαις φτιάνουν τά  σπιτά
κια τους. Αύτά φαίνονται ώσάν τόσα χωρία άπάνω είς τά  νερά, τά  
όποια, τά  καστόρια όπου τά  κατοικούν τά υπερασπίζονται εναντίον 
είς ταϊς έπιδρομαϊς τών γειτόνων τους καστόρων. Είς την ώραν ο
πού μαδάει τό μαλλί τους, καί τοΰτο συμβαίνει είς ταϊς άρχαϊς
τής άνοιξες, τό αρσενικό άφίνει τό σπιτάκι του διά νά κάμη ϊνα 
ταξείδι ώσάν διά νά ξεφαντώσ^. Ακολουθάει δσα ρεύματα άπαντή- 
σει στον δρόμον του, κατατρώγει τά νέα βλαστάρια τών λεύκων, 
έπισκέπτεται τά  νησία, καί παραπλέη ξέμακρα την πεδιάδα. Μόνον 
το καλοκαίρι άπαρατάει την μοναχικήν του ζωήν, καί ένθυμούμενο
τά  οικογενειακά του χρέη, γυρίζει είς τό τέρι του καί είς τά  παι·
δία του, διά νά τά  όδηγήσνι δλα όμοΰ είς τήν σύναξιν τών ζωο
τροφιών τοΰ χειμώνος, καί τότε είναι όποϋ αρχίζει τό κυνήγι, ό  
έμπειρος κυνηγός γνωρίζει ποΰ εΰρίσκεται τό καστόρο άπό τό πα
ραμικρό πάτημα, καί άγκαλά τό σπιτάκι του είναι κρυμμένο μέσα 
είς ταϊς έτιαϊς, εύκολα τό ξεσκεπάζει δίνοντας μίαν μοναχήν ματιάν.



Τότε; αυτός βάνει τήν παγίδα του δυω ή τρια δάχτυλά άπανω άπό 
τήν οψι του νεροΰ, καί τήν δεν/) με μιαν αλυσον εί; ενα παλούκι 
δυνατά μπηγμένο εί; τήν λάσπην. Πέρνοντα; έπειτα ένα κλαδί ξε
φλουδισμένο, βουτάει τήν μίαν άκρην του εί; ένα ευωδιας·ικο νερο 
όποΰ το ονομάζουν γιατρικό, καί σκαλόνουν την άλλην άκρην εί; 
τό στόμα τη ; παγίδα ;. Το καστόρο τρεχει κατα την μυρωδιά κο- 
λυμβώντα; προ; την παγίδα καί εί; τήν στιγμήν όποϋ δαγκάζει 
τί) κλαδί, όποϋ άσηκόνεται άπάνου άπό το νερο, τα  ποδιά του πια- 
νονται στην παγίδα ’ Φοβισμένο βουτάει, άλλα ή παγίδα άντις·εκε- 
τα ι δντα; δεμένη εί; τό παλούκι, ξανάρχεται άπανου εί; τί) νερο, 
ξαναβουτάει πάλι, παλεύει διά μερικόν καιρόν, και τελο; πάντων 
πνίγετα ι. 0  Δαβίδ διδαγμένο; άπό τόν Σόχον τόν τρόπον με τόν 
όποιον γνωρίζουν τά  πατήματα, και στένουν ταϊς παγιδαις, έγινε 
εί; ολίγον καιρόν άξιο; καθώ; καί oi σύντροφοι του. Τά νερα σιμα 
εί; τά  όποια ές·ρατοπέδευσαν ηταν γεμάτα άπο φωλιαΐ;, και ή συν* 
τροφί* τοΰ Πέτρου εκαμε ενα έξαίρετο κυνήγι, άλλ ό Κόζα;, του; 
ειδοποίησε δτι έσπούδαζαν παρά πολύ, καί δτι τα καστόρια ήθελε 
πονηρευθοΰν καί εί; τό έξή; £ά άπόφευγαν τό δολομα* 0  λόγο; τοΰ 
Κόζα δέν άργησε νά άληθεύση. Οί κυνηγοί τότε; ^εύχαρις-ηθηκαν νά 
ς·ένουν τα ΐ; παγίδα ι; εί; έκείναι; τα ΐ; μεριαΐ; άφ όπου άπερνοϋσαν 
περισσότερα κας·όρια. 0  Σόχο; ματαίως του; έζανάλεγε ότι έάν ταΐ; 
εστεναν πολλαϊ; φοραϊ; είς τόν ί'διον τόπον ήθελε συμβή ο,τι και 
ποοτ^τερα έσυνέβηκε, άλλ ούτε καί τωρα τον ακόυσαν. Γαΐ; πρώ- 
τα ι; ήμέραι; οί κυνηγοί έπίτυχαν, άλλ άφοΰ κάδε μια άπο τα ΐ; 
οίκογένειαις τών καστόρων έχασε κανένα άπο τα μελη της, τα  έ- 
πίλοιπα έγιναν δύσπΐ7 α, διότι εύρηκαν τα ΐ; παγιδα ι; ς·ημέναι; εί; 
τό ίδιον μέρο; όποΰ έπιάσθησαν οί σύντροφοι του; και δια τοϋτο 
τα ΐ; άπόφευγαν. Τά καστόρια έκαμαν άκομη και περισσότερον περ- 
νοντα; ενα ξύλο, έπίτυχαν νά ξετεντόσουν τά  σχα/όάΜ θρα, καί νά 
τα ΐ; αναποδογυρίσουν, μερικαΐ; άκόμη ταϊς έτραβιξαν άπό τα παλούκια 
διά νά τα ΐ; μεταφέρουν εί; τά  νησάκια τους, όπου τα ΐ; έχαναν μεσα 
εί; τήν λάσπη.

0  Δαβίδ ώστόσον ερμηνευόμενο; άπό τόν Σόχον, έπιτυχε ^περισ- 
βότερο άπ’ δτι έλπιζε, και έμάζοξε τόσα γουνερικά,^ δσα δέν ήμ- 
πόρεσαν νά μαζόξουν κυνηγοί παλαιότεροί του. ΐς α ιτ ια ;  τής στενή; 
φιλία; όποΰ είχε μ ϊ  τόν Κόζαν, ήμπόρεσε νά βεβαιωθή ^δτι οσα 
αύτό; είπε διά τήν Νεχάλα ηταν αληθινά, καί έγνώρισε δτι ή εϋ- 
μορφία τη ; ητον ή μικρότερη τη ; άξία, καί δσο περισσότερον _έ- 
γνώριζε τήν νέαν τόσο έλησμονοΰοε την ωραιότητά της, και δεν ε'-χε

τόν νοΰν του παρά εί; την προκοπήν τη ;, τήν αγαθοσύνην τη ;ί καϊ
την άφο'Τ’.ωσιν ττις. Μαθόντας τά  οαα ό Δαβίδ εκαμε είς τον ά-
δελφόν τη ;, έζητοΰσε μέ δλους τού; τρόπου; νά δείξ/) εί; τόν νέον 
άσπρον τήν ευγνωμοσύνην τη ;, καί διαμοίραζε τα ΐ; φοοντίδαι; τ/ις 
αναμεταξύ τοΰ άδελφοΰ τη ; καί τοΰ Δαβίδ, ό  Δαβίδ άπό τό άλλο 
μέρο; ήτον πάντοτε σιμά τη ; είς τα ΐ; όδοιπορίαι;, φροντίζοντα; διά
τήν ασφάλειαν τη ;. Αύτό; έδοκίμαζε διά τήν Νεχάλα μίαν αγάπην
είς τήν όποιαν ένωνότουν ενα αίσθημα σεβασμοΰ καί πρθ7 ασίας, καί 
το όποιον, αλλο δεν έλλειπε παρά ή περίστασι; διά νά φανερωθ?). 
Η νεα ίνόιανα έδεχότουν ολα έτοΰτα τά  δείγματα τή ; άγάπη; μέ 
χαράν ^ταπεινήν μέν, άλλά φανερήν, καί ό Σόχο; έχαμογέλαε μέ τόν 
έαυτον του, χω ρί; νά δμιλη, ώσάν νά έπήγαιναν ολα κατά τα ΐ; 
έπιθυμίαις του.

Αλλ ή ευμορφαις ήμέραι; ολιγόστευαν, καί ό χειμώνα; ήδη άρ- 
χίνησε. ό  Πέτρο; έστοχάσθη δτι ήτον καιρό; νά δδηγήσν] τόν λό
χον του εί; τόν τόπον όποΰ έσυμφώνησαν νά σμίξουν μέ τόν αρ
χηγόν Σαβλέτα. Αφοΰ λοιπόν έδεσαν καλά τά  γουνερικά καί τά  έ* 
φόρτωσαν ει; τα μουλάρια, άποχαιρέτησαν τόν Αυκομάτην, μέ τόν 
όποιον εις σημεΐον φιλίας ό γέρο κυνηγός άλλαξε τήν καραβίνα του, 
και έπειτα έπήραν τόν δρόμον τή ; πεδιάδα; τή ; άσπρη; γλ ίνα ;, δ
που δλη ή συντροφιά έμελλε νά ένωΟή.

Λλλα φθάσαντε; εί; τά βουνά, δ Πέτρο; ηυρηκε τά  περάσματχ 
γεμάτα άπό χιόνια, ψηλά έω; ε’ίκοσι πόδια, τά  όποια δέν ήθελε ήΐΛ- 
πορέσει νά περάση χωρί; κίνδυνον νά βυθισθοΰν μέσα εί; αυτά. 
Ι^πειτα άπο πολλου; ανώφελους γύρου;, ή συντροφιά ές·αμάτησε α
νήσυχη καί χωρί; νά ήξεύρη τ ί νά κάμτ. Καθένα; έλεγε τήν γνώ
μην του καί έπροτεινε τρόπου; τού; όποίου; παρευθύ; άπαρατοΰσαν 
ώσάν ανάρμοστου;. Μόνο; δ Σόχο; δέν έλεγε τίποτα  φυλάττωντα; 
την συνειθισμένην σιωπήν τών πολεμιστών Ινδιάνων. Τέλο; πάντων 
ό Πέτρο; τόν έρώτησε έάν έγνώριζε κανέναν τρόπον δια νά περά
σουν τά βουνά.

Οί άσπροι αδελφοί μου δέν ήμποροΰν τά χα τε ; περνώντε; πρβτα  
ταϊς χαμηλότεροι; ράχαις, νά φθάσουν εω; εί; τήν κορφήν τών βου
νών; έρώτησε δ Κόζας.

— Τοΰτο δέν είναι διόλου αδύνατον, άποκρίθηκε ό Πέτρος * άλλά 
τ ί 5ά γενοΰμεν άφοΰ φθάσουμεν έκεΐ άπάνου;

— 0  άλλο; κατήφορο; δέν πέφτει εί; τήν π εδ ιά δα ;
Χωρίς άλλο, άλλά μέ τ ί τρόπον νά κατεβοΰμεν μέ τά  σκεύη 

μας καί άλογά μα;;



— 0  αδελφός μου έστοχάσθηκε βέβαια οτΐ έτοΰτο; ό κατή
φορος 5α ήναι γεμάτος άπό παγομένο χιόνι.

— Καί στοχάζεσαι οτι έτοΰτο ήμπορεΐ νά ήναι διά καλό μας;
— Βέβαια, άν ό αδελφός μου ,&έλει νά μεταχειρισθή ένα ξυλο- 

οΰρτην.
— Ενα ξυλοσύρτη! έπανέλαβε μέ θαυμασμόν ό Πέτρος. Εις το 

δνομα τοΰ Θεοϋ. Είδες ποτέ σου ξυλοσύρτη;
— Ναι, σου λέγω, οτι είδα.
— Καί όταν φθάσουμεν εις την κορφήν τών βουνών υπόσχεσαι νά 

μας κατεβάστρς εις τ ’ άλλο μέρος;
— Τό υπόσχομαι.
— Λοιπόν εμπρός! έφώναξεν μέ χαράν ό Πέτρος· ό  Κόζας δέν 

Οπόσχεται άλλο παρά έκ·ΐνο όποΰ μπορεί νά κάμη.
Η συντροφιά λοιπον άρχίνησε νά άνεβαίνη, και τήν αύρινήν ήτον 

στρατοπεδευμένη εις τήν κορφήν.
0  Σόχος έδιάλεξε τότες ενα τόπον όπου ό κατήφορο; έδιακοβό- 

τουν άπό πολλά σκαλιά τά όποια έσχτμάτιζαν εΐ; κάποιον τρόπον 
τόσα πατώ ματα. Ενα είδος ξυλοσύρτη έκατασκευάσθη παρευθύς· έ- 
ζεξαν ενα μουλάρι καί τ ’ άφησαν νά γλυς-ρίσνι διά μέσου σχοινιών 
έως βίς τό πλέον σιμοτινο σκαλί, καί ακολούθως έξαναανεβάσθη καί 
εκατεβάσθη, εως όποΰ ή καραβάνα έφθασε εις το πρώτο πάτω μα, 
καί μέ τόν ίδιον τρόπον έφθασε ε’ις τό δεύτερο, εις το τρίτο, καί 
•τέλος πάντων εί; τήν πεδιάδα. Οί κυνηγοί εύθύ; όπ’ έφθασαν εύ
ρηκαν τούς διάφορους λόχους μαζομένους ολόγυρα εί; τα ΐ; πηγαΐ; 
τη ; Βήρας, επειδή έτσι ονομάζουν οί τυχοδιώκται; τα ΐ; άτμόδεις πη- 
γαΤ; τής πεδιάδας τής γλίνας. Οί κυνηγοί χαραΐ; γεμάτοι έγέμιζαν 
τά  στάγκινα ποτήρια του; άπό τό λαμπηρό πιοτό, καί ακόμη καί 
οί γεροντότεροι μέ όλην τήν δύναμίν του; έτραγουδοΰσαν τού; ΰ- 
μνους τής Βήρας τής ερήμου. Τό φθάσιμο τοΰ Πέτρου καί τής συν
τροφιάς βύξησε τήν χαράν τών κυνηγών, καί έβγαλαν έξω ο,τι τού; 
έμενε άπό ταΐς λιχουδίαις όποΰ είχαν κοντά τους, δηλ. ροΰμι, ζά - 
χαρι καί παξιμάδια διά νά εορτάσουν ετούτην τήν εύτυχισμένην ε
πιστροφήν. Επειτα άπό όλίγαις ήμέραις έφθασαν τά  ζώα τής συν
τροφιάς τά  όποια έφερναν, καθώς ήτον συνειθισμένο, τά σκεύη, τά  
οπλα, ταΐς τροφαΐς, καί ένα πλήθος άπό νέαις πραγματείαις. Μετά 
ταΰτα έφθασαν καί ή φιλικαΐς φυλαϊς όποΰ ερχόντανε νά αλλάζουν 
τά  γουνερικά τους μέ γιαλικά, τουφέκια, μπαροΰτι, ή πανικά. Ε- 
τότες ή πεδιάδα τής γλίνας έμεταμορφόθηκε εις έ'να αληθινό πανη
γύρι. 01 πράκτορες τής συντροφιάς έξανανέοσαν ταίς συμφωνίαις τους

μέ τού; κυνηγού; διά τήν έρχόμενην εκστρατείαν, καί έκλειαν του; 
λογαριασμού; εκείνη; όποΰ έγινε, ό  Σαβλετας αποφάσισε να ς·ε·.λτι 
μέρος τών γουνερικών του μέ ένα πλοιάρι γεναμένο άπό δέρμα βου
βαλιού, διά μέσου τοΰ ποταμοΰ Μισουρί, καί έπροτεινε εν; τον Δα
βίδ, τοΰ οποίου έγνώριζε τήν τιμ ιότητα καί εξυπνάδα, να πάρη ε
πάνω του ετούτην τήν έπιχείρησιν, ύποσχόμενο; νά βάλλη υπό ταΐς 
διαταγαΐ; του ανθρώπου; συνειθισμενους εί; παρόμοια ταξειδια. Ο 
Δαβίδ έδέχθη τήν πρότασιν, όντας έτοΰτο ένα μεσο δια νά γυρίσ·/) 
μέ κέρδος εις τό Φραγκλίν, όπου ή συντροφιά τοΰ είχε προσδιορίσει 
ένα μικρό επάγγελμα.

Ο ταν ό Σόχο; τό έμαθε, κατά πρώτον έδειξε μεγαλον θαυμα
σμόν, έπειτα έγινε σκυθρωπός, καί τέλος πάντων έπήρε κατά μέρος 
τον νέον.

—  0  αδελφό; μου, τον έρώτησε, είναι λοιπόν αποφασισμένο; να 
έπιστρέψη εί; τού; ήμερομένους τόπου;;

— Είναι ανάγκη νά πηγαίνω, άποκρίθηκε ό Δαβίδ’ είναι σχεδόν 
ένας χρόνος όποΰ έχω· νά ίδώ τήν μητέρα μου.

— Καί ό αδελφός μου δέν Άχ λυπ/,θή τίποτες δια ο ,τ ι άφινει 
εις τά λειβάδια ;

— Θά σέ λυπηθώ Σόχο διατί σέ αγαπάω.
0  Ινδιάνος έσήκωσε τά μάτια του καί έκύτταξε καλά τόν Δαβίδ.
*— 0  αδελφός μου άς όμιλήσ/] καθιρά, τάχα  δέν θά ένθυμηδνί ποτέ 

τήν Νεχάλα, όταν θά ήναι εις τούς καλλιεργημένους τόπους;
*0 Δαβίδ έκοκκίνησε,
— Μάλιστα τό ενάντιον, έμουρμούρισε αύτός· ’ Επειτα άπό τήν 

μητέρα μου δέν έχω άλλο τίποτες είς τόν κόσμον όποΰ νά αγαπάω, 
καί νά σέβουμαι καλήτερα. ίί&ελα δώσει τό ήμισυ τής ζωής μου 
διά ν’ άπεράσω τά άλλο μαζύ μέ αυτήν.

— Καί άφοΰ είναι τέτοιας λογής, διατί ό αδελφός μου δεν μέ
νει είς τά  λειβάδια; Στοχάζεσαι ίσως ότι ή Νεχάλα δέν είναι ά
ξια δι’ έναν κυνηγόν ελεύθερον;

— Δεν στοχάζομαι διόλου αυτό, Σόχο, άλλά ΰποσχέθηκα εί; τήν 
μητέρα μου νά γυρίσω εις ταΐς χώραις. Αύτή μέ προσμένει, αυτή 
έχει χρεία άπό εμέ, καί δέν θά έλλειπα άπό τόν λόγον μου άν καί 
ήτον νά λάβω μίαν μεγάλην εύτυχίαν.

— Λοιπόν ό αδελφός μου άς πάρνι τήν Νεχάλα μαζύ του είς 
τάις χώραις.

— Αλλοίμονον, ειπεν ό Δαβίδ, δεν γνωρίζεις Σόχο ποίαις είναι γ  
δυστυχίαις τοΰ πολιτισμού μας; Μέ ό'λο τό μικρό επάγγελμα όποδ



ή συντροφιά έκέϊ κάτου μοΰ δίνει, δεν θα ήμαι αρκετός νά θρέφω 
τήν μητέρα μου καί τήν αδελφή σου. Εδώ ή έρημος σας προσφέρει 
δ ,τι εχετε χρεία, καί ή συνήθειχ σας κάμνει νά μή ς·οχάζεσθε διά 
τά  έπίλοιπα. Εσείς είσθε πάντοτε αρκετά πλούσιοι, ώστε νά ήμπο- 
ρήτε νά έκλε'γετε οποίαν αγαπάτε. Αλλ’ εμείς οί άσπροι τότε μό
νον ήμπορούμεν, όταν αποκτήσομεν εί; τόν κόσμον μίαν θέσιν αρκε
τά  μεγάλην, ώ~ε νά συγχωρέση εί; δύο νά ενωθούν. Γίά πάρω μα
ζύ μου τήν Νεχάλα, διά νά λάβτ) μέρος εΐ; ταΐς δυστυχίαις καί 
τά ΐ; ταπείνωσαι; όποΰ ύποφέρουμεν άπό τήν πτωχείαν εί; τά σπή- 
τια  μας, με αύτό δεν Οά τής δείξω τήν αγάπην μου, άλλά τήν α
σκεψίαν μου και τον εγωισμόν μου. ΓΙρΙν λάβω επάνω μου νε'α χρέη 
είναι άνάγκη νά εκπληρώσω εκείνα όποΰ κατά τό παρόν υπάρχουν.

Πρώτον λοιπόν άπό δλα είναι, τό χρέος όποΰ έχω εις τήν μη
τέρα μου· καί επειδή ό κόπος μου καί ή βιομηχανία μου δέν ήμ- 
ποροΰν νά θρέψουν άλλην παρά αύτήν, διά τούτο κάθε νε'ον βάρος 
όποΰ Οεληματικώ; θά έπερνα ήθελε είναι μία εγκληματική απερισκε
ψία. Ολα αύτά όποΰ σου λέγω Σόχο σου τά λέγω με μεγάλην λύ
πην, επειδή εγώ αναχωρώ άπό έδώ με καρδίαν ραίσμένην, καί θά 
ημαι απαρηγόρητος διά πολΰν καιρόν· Η εικόνα τής αδελφή; σου 
θά με άκολουθάει παντού, καί παραιτώντά; την χάνω κάθε έλπιύα 
ευτυχίας είς τό ερχόμενο. Αλλ’ οί άσπροι έχουν μιαν θρησκείαν, ή 
όποια τοΰ; διδάσκει ότι έτούτη ή ζωή είναι μία δοκιμασία, καί 
δχι ένα πανηγύρι· τοΰ; διδάσκει ακόμη νά κάμνουν ό',τι είναι κα
λόν, μ* δλον οτι πρέπει νά υποφέρουν.

Ο Δαβίδ έποόφερε ετούτα τά υστέρα λόγια με δακρυσμένα μάτια 
καί μέ συγκινητικό» τόνον. 'θ  Κόζα; έμεινε μερικόν καιρόν χωρίς 
νά άποκοιθή, μέ τό κεφάλι γυρμένο, καί μέ τά  χέρια σταυρομένα. Ε- 
φαινότουν οτι έσυλλογιζότουν τους λόγους τού νέου, καί οτι έπρο- 
σπαθούσε νά καταλάβνι τδ νόημά του;· τελο; πάντων έσήκωσε τό 
κεφάλι του.

— Λοιπόν δ αδελφό; μου θά ήτον ευτυχισμένο; νά πάρη τήν Νε- 
χάλα, άν ήτον πλούσιο; αρκετά διά νά ζ·?ί μέ αύτήν χωρί; ύςερη- 
σαι; καί χωρί; καταφρόνεσαι;.

— Καί ήμπορεΐ; νά άμφιβάλλη;; είπεν ό Δαβίδ.
— Καλά, είπεν ό Κόζα;, κάμνοντας ένα άποφασιςΊκό νεύμα. Καί 

ετούτα λέγοντα; άπομακρύνθη. Τό ίδιο βράδυ ό νέο; έμαθε ό'τι ό 
Κόζας άφησε τό στρατόπεδο, καί μονάχο; είχε έμβή μέσα εί; τήν 
έρημον.

’Ερώτησε τήν Νεχάλα, άλλ’ οΰτε αυτή έγνώριζε τήν αιτίαν τής

φυγή; του. ’Απέρασαν οκτώ ήμέραι; χωρί; νά φανή δ Κόζα;. II α
νησυχία τή ; αδελφής του έγινε άπελπησία, καί δ ίδιος δ Δαβίδ έ
λαβε μέρος εί; δλου; τοΰ; φόβους τη ;. Λΐίαν αυγήν ενα; καβαλάρη; 
έφθχσε εί; τδ στρατόπεδον βγάνωντα; τήν κραυγήν τή ; νίκης τών 
Κόζων. Αύτός ήτον ό Σόχο;, δ όποιο; άμα έπλησίασε περισσότερον 
εί; αύτοΰ; τοΰ; έκραξε μέ τά  όνόματά του;.

— ύ  αδελφός μου νά πάρνι τέσσερα μουλάρια καί νά μέ ακο
λουθήσω, είπεν εΐ; τόν νέον κυνηγόν.

— Καί διατί αυτό;
— Διά νά ζητήσουμεν τδ προικιό τή ; Νεχάλας.
— Τι θέλει; νά εϊπής μέ τούτο ; έφώναξεν ή κόρη;
— ©ελω νά είπώ ό'τι ετούτην τήν φοράν δέν είναι δ άνδραί ό

που πλουτίζει τοΰς γονεΤς τής γυναίκας του, καθώς είναι συνήθεια, 
άλλ’ ό γονέος όπού πλουτίζει τόν άνδρα. . .  όγλίγωρα, έπρόσθεσε ε
τούτο;, μία άργητα ήμπορεΐ νά τά  χαλάσνι δλα. Ετοίμασε τά  τεσ- 
σαρα μουλάρια.

— Τί εξεσκέπασες λοιπόν; έρώτησε δ Δαβίδ.
— Εναν άπό τοΰς κρυψιόνας τών γουνερικών τών Μαυροπόδων.

 « β β ο β .   ( Ά χ ο Λ ο υ θ ι ϊ . )

ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ.

Δέν είναι άλλο άξιοθρηνητότερον άπό τόν τρόπον, κατά τδν ό
ποιον άγιάζουν τάς έορτάς πολλοί Χριστιανοί τήν σήμερον. Αι δε- 
σποτικαί έορταί δεν γίνονται πλέον είς άνάμνησιν τών μεγάλων ευ
εργεσιών τού Θεού πρός ήμας. Ημείς προσμένομεν τό Χριστό; γεν- 
νάται, ή τό Χριστό; άνέςη, μέ μεγάλην επιθυμίαν, δχι διά νά δο- 
ξάσωμεν τόν ©εόν, άλλά διά νά λαμπροφορέσωμεν, καί νά περιερ- 
χώμεθα έξ οίκου είς οίκον, διά νά πολυχρονίζωμεν δ εί; τδν έτερον, 
καί νά έρωτώμεν Πώ; έχομεν μέ τήν μεταβολήν τών βρωμάτων, 
άν τδ πασχαλινόν μά; ωφέλησε, κτλ. (5λαι αί Κυριακαί τοΰ έτου;, 
έξαιρέτω; δέ αί πρό τή ; Τεσσαρακοστή; δύο, δαπανώνται είς τό νά 
λατρεύωμεν τήν κοιλίαν ήμών, καί δχι τδν Θεόν. Εί; αύτάς, καί οχι 
εί; τάς εργασίμους ημέρας, συμβαίνουσιν αί έριδες, αί φιλονεικία», οί 
φόνοι, καί αί λοιπαί άνοσιουργίαι, καρποί τής άδδηφαγίας καί τής 
μέθης. Αύτάς τάς δύο Κυριακάς τής άπόκρεω καί τής τυροφάγου, 
φαίνεται νά ήμεθα δλοι Ινεργούμενοι άπό τό δαιμόνιον τής γαστρι
μαργίας. Δέν μένει πλέον διαφορά μεταξΰ πλουσίου καί πτωχού· ό
λοι τρώγουσιν υπέρ τήν χρείαν, καί πολλοί δαπανώσιν υπέρ τήν δύναμιν.

©έλεις, Χριστιανέ, νά καταλάβνις τήν άτοπίαν τοικύτης άντιθέο'4



διαγω γής; έχε πάντοτε κατά νούν τδ παράδειγμα τούτο. Αν ένας
φονεΰ;, διότι άπεφάσισε νά κάμΐ) άποχήν τοΰ φίνου άπό της αΰρι- 
ον, έφόνευε ση'μερον δσους ήδελεν άπαντήσειν, δέν ήδελες τόν κρί
νε ιν δχι μόνον μοχδ/ιρότατον, άλλά καί άφρονέστατον; Τοιούτος γ ί
νεσαι καί συ, Χριστιανέ, ό'ταν τρώγης σήμερον δσα εΰρη,ς, διά νά
άπέχης αΰριον άπό δλα· δταν γεμίζης σήμερον τήν κοιλίαν σου υπέρ
τό μέτρον, διότι δέν έχεις αΰριον τήν άδειαν νά φάγνις κρε'ας· δταν
μεδύσκεσαι σήμερον, διότι δέν καταλύεις αΰριον οίνον. "Εξευρε δμως, 
ο τι, οστις σχολάζει τάς έορτάς διά νά δεραπεύσν) τά  ϊδια πάθη, αυ
τός δέν είναι έορταστής· άλλά χλευαστής τής θείας μεγαλωσύνης, 
και τολμηρός παραβάτης τών εντολών τοΰ Θεοϋ. ΚΟΡΑΙ1Σ.

A N E K J O T O N .
‘Ο ϊβικος, ένδοξος ποιητής τής Ελλάδος, έπληγώδη θανατηφόοως 

άπό τινας ληστάς, οί’τινες τόν κατελνίστευσαν. ΠρΙν η έκπνεύσει ό 
ποιητης, είδεν διασχίζον τόν άέρα στίφος Γερανών, καί πρός αΰτό 
αποτεινόμενος ε ίπεν

— Φίλοι Γερανοί, έστέ μάρτυρες τοΰ σκληρού μου θανάτου.
Μετά τινα έτη, οί κακούργοι οιτίνες τόν έφόνευσαν, εύρίσκοντο 

ίϊς  τινα άγοράν, καί βλέποντες Γερανούς τινας διαβαίνοντας, είς έξ 
αυτών έψιδύρισεν είς τά ούς ενός τών συντρόφων του τ  ακόλουθα’ 

— Παρατηρησον, παρατη'ρησον τους μάρτυρας τοΰ ίβ ίκ ου!!! 
Ανθρωπός τις, δστις τους ήκουσεν, ύποψιασθείς κακούργημά τ ι ,  

ύπήγεν είς τήν Διοίκησιν, καί κατέθεσε τά  πάντα.
Οί κακούργοι συνελήφθ/,σαν, έξετάσδησαν, καί εΰρεδεντες ένοχοι, 

άπηγχονίσθησαν ! 1! (Εκ τού Ιταλικού.)
Αύγουστινος Λιβαθηνόπουλος.

ΓΝΩΜ1ΚΟΝ ΣΒΝΕΚΑ.
(5λοι παραπονούμεδα περί τής βραχύτητος τοΰ καιρού, καί μ ’ 3- 

λον τούτο έ/ομεν πολΰ πλειότερον παρ’ δσον Ιξεύρομεν πώς νά με- 
ταχειρισθώμεν. Τόν βίον μας έξοδεύομεν $ πράττοντες μηδέν, η πράττον- 
τες μηδέ» ώφε'λιμον, η πράττοντες μηδέν άπό τά  πρακτέα. Πάντοτε πα
ραπονούμεδα δτι αί ήμέραι μας είναι όλίγαι, καί πάντοτε διάγομεν ώς νά 
•ήθελαν είσδαι ατελεύτητοι.

ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ.
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