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έ«ν διά τον κοινότερον τών άνθρώπων λέγωμέν 

τινα περί του βίου αυτού, πόσον πλειότερα ¿φείλο- 
μεν νά εϊπωμεν περί τών ανθρώπων ¿κείνων, οί δ· 

ποϊοι είτε ούτως είτε άλλο»; ωφέλησαν ή καί εύηρ- 
γέτησαν τήν ανθρωπότητα; Περί τών μεγαλεπηβό- 
λων καί ανδρείων στρατηγών, ου; άπας ό κόσμο; 
θαυμάζει καί εύφημεΧ- περί τών φιλοσόφων, τους ό
ποιους μέγα μέρος του ανθρωπίνου γένους μελετ£ 
καί σπουδάζει καί ών τά ; άρχάς αεί άνά στόμα φέ
ρει- περί τών ποιητών, οϊτινες άπεθανάτισαν τά 
κλέα τοσούτων ενδόξων ί,ρώων" περί τών καλλιτε
χνών, οϊτινες κατ’ άλλον τρόπον εΰηργέτησαν τύ άν- 
θρώπινον γένος ;  0  Φειδίας, δ Πραξιτέλης, ό Απελ- 
ήή; μεταξύ τών καλλιτεχνών- δ θειος όμηρος, δ 
4 *νττ,ς, δ Σαιξπήρος μεταξύ τών ποιητών- δ Πλά
των, 5 Αριστοτέλης, δ Βίκτωρ Κουζίνας μεταξύ 
τών φιλοσόφων- δ Οΰάσιγκτων, δ Ναπολέων Βονα- 

πάρτης μεταξύ τών στρατηγών, άπαντες οί άνθρο»- 
*οι αυτοί δεν είναι αιώνιοι εύεργέται τής άνθρωπό- 
τητος, δεν πρέπει το όνομα αυτών νά μέντι άνεξά-

λειπτον έν τή  μνήμη ήμών ; Δεν πρέπει δ βίος αυ
τών νά γίνη γνωστός εις πάντας; Καθήκον ημείς 
μάλιστα νομίζομεν το νά μελετά τις τύν βίον το ι- 

ούτων άνδρών, οπως καθ’ υπέρτερόν τινα λόγον κα 
θήκον έχομεν νά μελετώμεν καί νά σπουδάζωμεν 

τους ιερούς καί θείους λόγους τού Σωτϊ,ρος ήμών 
ίησοΰ Χριστού- διότι δπως δ Χρίστος έδίδαξεν εις 
τύν άνθρωπον τήν αλήθειαν, τη,ν άρετήν, τύ δίκαιον, 
ουτω καί οί μ,εγάλοι εκείνοι άνδρες έδίδαξαν εις ή- 
μάς ποΧος δ προορισμός τού ανθρώπου, πώς ώφελι- 
μώτερον δυνάμεθα νά καταναλίσκωμεν τ ά ; διαφό
ρους ήμών δυνάμεις, πόσον ή διανοητική άνάπτυξις 
συμβάλλει εις τελειοποίησιν τού ανθρώπου. Οΰδείς 
έγένετο μέγας ευθύ; ώ ; ήλθεν εις τύν κόσμον αυτόν" 
δ χρόνος, ή μελέτη καί τά παραδείγματα τών πα
ρωχημένων γενεών υπήρξαν οί διδάσκαλοι αυτού. 
Πρόκειται ήδη νά εΐπωμεν ολίγα περί τού περικλε
ούς φιλοσόφου καί έξόχου φιλέλληνος Οΰίλλεμαίνου.

0  πρύ ¿λίγων μηνών συμβάς θάνατος τού Οΰϊλ- 
λεμαίνου υπήρξε μέγιστον εις τήν Γαλλίαν τραύμα" 
ή Γαλλική Ακαδημία άπωρφανίσθη τού άιδίου αυ
τή ; γραμματέως- ή γαλλική φιλολογία άπώλεσε τύν 
πρότανιν τών σοφών της- ή δέ Ελλάς έστερήθη ένύς 
τών ενθερμοτέρων συνηγόρων της. 0  ΟΰϊλλεμαΧνος 

άπέθανε μόλις άγων τύ ¿γδοηκοστύν τής ήλικία; του 
έτος. Εγεννήθη τήν 1 0  Ιουνίου τού 1 7 9 0 .  Ε π τ» -
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καιδεκαέτης μ ίλ ι;, ευρισκόμενος έτι έν τοΐς θρανίοι; 
τοΰ Λυκείου, άνεπλήρου τους καθτ.γητάς του Castel 
καί Luce de Lancivai. Δύο κατόπιν έτη, ό κ· Fon
tanes ώνόμασεν αύτον επίτιμον καθηγητήν τής ρη
τορικής έν τώ  λυκείω τού Charlemagne καί ειση
γητήν τών φιλολογικών διαλέξεων èv τώ  Διδασκα
λείο), το όποϊον προ ολίγου χρόνου είχεν ίδρυθή. Δύο 
καί είκοσι έτών γενόμενος, ό νέος Ούϊλλεμαΐνος ά- 
νέλαβε ν’ απαγγείλω èv τώ  γενικώ διαγωνισμώ 
τον εις τήν λατινικήν γλώσσαν έπαινον’ κατά το 

αυτό έτος συνηγωνίζετο £ν τή Γαλλική Ακαδημία 
επί τώ  τής ευγλωττίας βραβείω, καί ό του M on
taigne έπαινος έλάμβανε το βραβεΣον, κρινομένου 
του έργου τούτου άνωτέρου απάντων τών άλλων. 
Μ ετ’ ου πολύ, άναγορευθείς καθηγητής άναπλη- 
ρωτικύς τής νεωτέρας ιστορίας έν τή  σχολή τών 
γραμμάτων, προκατήοξατο τής διδαχής του διά 
λαμπράς είκόνος έξηγμένης έκ τής γενική; ιστορίας 
κατά τον ΙΕ* αιώνα· Μετ’ ου πολύ, εκ δευτέρου, τήν 
21  Δεκεμβρίου 1 8 1 4 ,  η γαλλική Ακαδημία άπέ- 
νειμεν εις αύτύν το βραβεΣον τής ευγλωττίας διά το 

Σ οχΙιιιον  π ερ ί τώ ν  πΛ εονεχτι/μάτων χα ΐ τώ ν  έΛ- 
Λεΐψεων τής κριτικής, καί, έξαιρετικώς, παρεϊχεν 
εις αύτύν τύ δικαίωμα ν’ άναγνώση αυτός ούτος 
τον λόγον του ενώπιον τών παρευρισκομένων έν τή 
συνεδριάσει ξένων μοναρχών. Αφοΰ έλαβε καί τρίτον 

βραβεΣον ευγλωττίας, άπαγγέλλων τον Ε π α ιν ον  
τοΰ  Montesquieu, έξέδωκε τύ 1 8 1 9  τήν του Κ ρόμ- 
6ε.Ι Ιστορίαν , ητις ήνοιξεν εις αύτύν τάς πύλας τής 

γαλλική; Ακαδημίας, έν ή κατέλαβε, τύ 1 8 2 1 ,  τήν 
θέσιν τοΰ προστάτου του Fontanes,

Επίτηδες συνελέξαμεν μετά  πάσης ξηρότητο; 
τάς πρώτας αύτάς άρχάς τοΰ βίου τοΰ Οδΐλλεμαί- 

νου, διότι αί άρχαί αύται πλειότερον πάσης άλλης 
σκέψεως μαρτυροΰσι περί τής εύούτητο; τών δια

νοητικών του δυνάμεων καί τών σπουδών του, περί 
τής πρωίμου ώριμάνσεοις τοΰ πνεύματός του, περί 
τής εύσταθεία; καί τής ακρίβειας τής κρίσεώς του., 
Ó *Ε π α ιν ος  τοΰ  Montaigne, 8ν συνέθεσεν έν δια- 
στήματι είκοσιν ημερών έν ηλικία: δύο καί είκοσιν 

έτών παρέμεινεν, ώς παρατηρεί ό Σαίντ-Μπέβ, έογον 
πολύτιμον καί χαριέστατον, μή έμπεριέχον μηδέν 

ίχνος τύχη; καί απειρίας' έν αύτώ άπασαι αί φυσι- 
καί καί ζώσαι χάριτες τοΰ δαιμονίου πνεύματός του 
ήθροίσθησαν παρευθύ;' τύ έργον τοΰτο είναι δημι
ούργημα κριτικοΰ άσφαλοΰ; περί τοΰ καλάμου του 
καί πλήρους συνειδήσεως περί τ ή ; ίκανότητός του.

Èv ετει 1 8 1 5  έκλήθη ίνα διευθυνη τήν τυπογρα
φίαν καί τήν βιβλιοθήκην' παρ^τήθη δέ τών θέ

σεων αυτών μόνον δπόταν είσήλθεν έν τή  Ακαδημία 
καί δεν διετήοησεν έκ τών μισθοφόρων θέσεων του 

είμή τήν τοΰ Είσηγητοΰ έν τώ  Συμβουλίφ τής È -

πικρατείας καί τήν τοΰ καθηγητοΰ έν τή φιλοσοφική 
Σχολή, όποιαν τέρψιν έπέφερεν ή διδαχή του, ¿πό
σον πλήθος ένθουσιών παρευρίσκετο περί τήν καθέ- 

δραν αύτοΰ καί περί τήν τών συναδέλφων του 

Γκιζώ  καί Κονζίνου, έρωτήσατε πάντας τούς πα- 
ρευρεθέντα; εϊ; τάς όμηγύρεις έκείνας. Η επομένη 
εικών, -?,ν ό Σαίντ-Μπέβ έχάραξε περί τοΰ ρήτοοος 

αύτοΰ, θέλει αποδείξει εις ημάς τοΰτο ευκρινέστατα.
ο Επί τής καθέδρας αύτής εις ήν άναβαίνει μ ε τ ’ 

αφροντισιάς ήτις, όσον μεγάλη καί άν ήναι, δεν ε ί
ναι έστερημένη χάριστος, έπί τή ; καθέδρας αύτής 
έφ ή ; κλίνει, έφ ή ; κτυπφ μετά φαινομένης. έλλεί- 
ψεως σοβαρότητος διαψευδούσης τάς άρχάς τοΰ Κ ι- 
κέρωνος καί καταφρονούσης τήν άμ ορφ ίαν τοΰ  Λό
γου  τήν άπηγορευμένην εί; τύν ρήτορα, ακούσατε 

αυτόν ! τήν ήχηράν καί έναρμόνιον καί πλήρη χάρι- 
τος φωνήν του, μελωδικήν καί γινώσκουσαν τύν ά -  
ριθμύν τοΰ πλήθους' ή φωνή αδτη τά πάντα κα τ’ 
άρχάς έπανώρθωσε.. .  Κλίνων πρύς τά έξω , λαμπρύς 
πρύς πάντας, άναζητών, έπιζητών εϊ; τά κύκλω το 

στήριγμα καί τύ κέντρον, συζητών καί, ούτως εί- 
πεΣν, θέλγων σύναμα άπάσας τάς διανοίας, προχω- 

ρών, δπισθοχωοών, περιπλανώμενος έπί τών πλευτ 
ρών καί οίονεί έπί τών δύο πτερύγων τής διανοίας 
του . . . κέκτηται δ ,τι οί αρχαίοι έκάλουν παίγνια 
τοΰ ρήτορος, άπ οφ θ ίγμ ατα , αστειότητας'  κέκτηται 
τύ διεγερτικύν ανέκδοτον, τήν απρόοπτον έςοδον,, τά 
¿ποια συνοδεύει ή έκφραστική καί ευφυής ύπόκρισις, 
καί έάν ή φορά τοΰ λόγου του ήναι λίαν ισχυρά, 
λίαν τολμηρά (ούδέποτε πρύς τήν χάριν !), έάν πα- 
ρεξετράπη πολύ, περιορίζεται λαλών, συστέλλει τύν 
λόγον καί έξακολουθεΐ λαλών' τό τε  δέ συνάπτεται 
πάλη ζωηρότητας καί σωφροσύνης, θαΰμα εύκαμ- 
ψίας καί περιστροφών τοΰ λόγου, καί όρμαί εκούσιοι, 
έπαναλαμβανόμεναι , άναιρούμ,εναι , έξηγούμεναι, 

πάντοτε θριαμβευούσης τής τε  αίσθήσεως καί τής 

χάριτος.η
Τοΰτο όπερ δέν υπάρχει έν τή  είκόνι ταύτη, καί 

τύ ¿ποΣον δ εύφημισμύς τής «έκφραστική; καί ευ
φυούς ύποκρίσεως» μόλις κατά τύ ήμισυ έκφράζει, 

είναι ή πιθήκω προσόμοιος έκείνη μορφή, οίονεί συν- 
δεδεμένη άνευ διατομής έντύς ώμων ΰποκύρτων, τά  
ακανόνιστα έκεΣνα καί μορφάζοντα χαρακτηριστικά,, 
πανταχόθεν σπινθηροβολοΰντα σκώμμα βολταιρικύν, 
τύ κατεσκληκύς έκείνο καί ώχρύν δέρμα εις 3 έύιδε 
ζωήν, έν έλλείψει χρώματος, ή τών μυώνων διαρκής 
κίνησι; καί, ίνα συντομώτερον εϊπω, ή πρωτότυπος 
έκείνη δυσμορφία ήτις, ένεκα τοΰ πνεύματος καί 
τής έκφράσεως, έφθανεν ε ϊ; τήν μαγείαν καί τήν 

τέρψιι.
Μή περιμείνωμεν έκ  τής συντόμου τα ύτη; καί έ -  

. πιτροχάδην γραφθείσης περιγραφής ακριβή έκτίμη*
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ffiv τών έργων τοΰ Ούΐλλεμαίνου καί τ ή ; έπιρροής 
αύτών έπί τήν σύγχρονον κριτικήν, ό ς  πρύς τήν ε
πιρροήν τών έργων αύτοΰ έπί τήν σύγχρονον κριτι
κήν θέλομεν περιορισθή νά παραθέσωμεν χο)ρία τινά 
¿κ τοΰ Σαιντ-Ππέσβ, έξετάζοντα τύν Ούϊλλεμαΐνον 

υπό τε τήν εποψιν τοΰ φιλολόγου καί ύπύ τήν τοΰ 
ίστορικοΰ.

«Τύ έκτακτον τοΰ κ. Ούΐλλεμαίνου εϊ; τήν διδα- 
σκομένην κριτικήν του, τοΰτο τύ δποΐον καθίστησιν 

ρδτφ μεγάλην τινή θέσιν άγνωστον πρύ αύτοΰ καί 
δυσχερεστάτην κατόπιν εις πάντα άλλον, είναι ότι 
δέν λεπτολογεί εις τάς κρίσεις του, έφαρμόζων κεί
μενον τεσσάρων ή πέντε άρχών κεκαλλιεπημένων 
πρύς έξέτασιν αριστουργημάτων, ώς δ L a  Harpe έ- 
πραξε τοΰτο θαυμασίως εις τά ωραία τής διδαχής 
του θέματα' ότι δέν ύπήρξεν ¿στοριχός φιλολόγος, 
ίνα κυριολεκτικώς είπωμεν, καί, έν τή  εύρυχώρω 
ταύτφ θέσει τή  κακώς ανεπτυγμένη, δέν έξέλεξεν 
αντικείμενου περιωρισμένον .  . . Εκπαιδευθείς υπύ 

τή; ιστορίας, υπύ τής άρχαιότητος καί υπύ τών 
ν,εωτέρων φιλολογιών, έπί μάλλον καί μάλλον προσ

εκτικός νά υποστηρίξω τήν έπί τών έργων κρίσιν 

σου έπί βαθείας μελέτης τ ή ; έποχής καί τοΰ βίου 
τοΰ συγγραφέως, καί ό)ς πρύς τοΰτο τόσον διαφέρων 
τών προηγουμένων κριτικών, οίτινες στηρίζονται έπί 

είκόνος γενικής μάλλον ή έπί κρίσεων άρεσκείας καί 
απαγγελίας, δ κ. Ούϊλλεμαΐνος δέν διαφέρει ούχ 
ήττον τών λοιπών πρακτικών καί εύφυών σοφών' δ 

τρόπο; του είναι έλεύθερος τωόντι, φιλολογικός, ρη
τορικός, μή υποκείμενος εϊς τήν λεπτολόγον έξέτα- 
σιν καί εις τήν αλληλουχίαν τών γεγονότων, άλλα 
μάλλον εις τήν συγκίνησιν καί εις τήν ευγλω τ
τίαν.. .»

Εις άλλον συγγραφέα ην προωρισμένον νή είσδύση 
έτι πλέον, καί έν τή  νέα δδφ τή χαραχθείσί) παρά 
τοΰ Ούΐλλεμαίνου ν’ άνεύρη ακόμη τρίβους άνεξι- 

χνεύτου; καί εικόνας αγνώστους' τοΰτο έπραξεν δ 
Σαίντ-Μπέβ, δηλαδή δ δημιουργός τής έσωτάτης 
καί ψυχολογικής κριτικής' ούχ ήττον όμως καί εις 
τύν ΟύίλλεμαΣνον οφείλεται εύγνωμοσύνη, ότι πρώ
τος άνεκίνησε τήν τριβήν, ανύψωσε τήν θέαν καί 

καθιέρωσεν εις τήν έξηγητικήν μέθοδον τρόπους έκτι- 
μήσεως μάλλον εύρεΐ; καί εύφυείς.

Εις τάς διδαχας του, αίτινες ήθροιζον περί τήν 
Χαθέδραν του τήν φιλελεύθερον τής έποχής νεότητα, 
ό Ούϊλλεμαΐνος ύπήρξεν αείποτε δ άπόστολος απα
θών τών γενναίων ιδεών, είτε λαλών υπέρ τής κα- 
ταδυναστευομένης Ελλάδος, είτε διαμαοτυρόμενο; 
κατα τής λογοκρισίας καί τών προβαλλομένων κατά 

1 έλευθερίας τών ιδεών κωλυμάτων. Η δημοτι- 
κότης του τό τε  μόνον ήρξατο κάμπτουσα δπόταν, 
άνυψωθείς εις τύ άξίωμχ τοΰ γερουσιαστοΰ ύπύ τής

κυβερνήσεως τοΰ ίουλίου, άνεμίχθη ένεργητικώτερον 
εις τά  δημόσια. Τότε άποκατέστη, ώ ; καί οί λοιποί 
τής Σορβόννης συνάδελφοί του, είς τών προσφιλών 
σκοπών τή ; άντιπολιτεύσεως, ήτις, ίνα πικρώ; τύν 
έπικρίνη, άνευρε τάς άπονεμηθείσας έν τή  Γαλλική 
Ακαδημία πρύ; τού; συμμάχους βασιλείς κολακείας, 
á ;  ούτος άνέγνωσεν έν τώ  ¿Ιοχιμίω  π ερ ί τώ ν  π λ ε ο 
νεκτημάτω ν χ α ί τώ ν έ.Ι.Ιείψεων τής κριτικής. Τότε 
δ Βαρθελεμής έγραφεν ε ί; φήν Ν έμ εσ ιν ’

E l  le la id V illem a in , courtisan  néopbyle,

Q u i b ro ssa  de baiser· la boue  moscovite.

Βραδύτερου άναγορευθείς πρύτανις τοΰ Πανεπιστη
μίου, δ Ούϊλλεμαΐνος έδέησε νά υποστήριξή πάλην 
κατά τοΰ άνωτέρου κλήρου, έκ τών κόπων ή ;  τενος 
έκλονήθη δ νοΰς του. Εύτυχώς δ κλόνο; ούτος υπήρξε 
στιγμιαίος, καί δ θάνατος εύρεν αύτύν έν πλήρει έ -  
νεργείςε τής άκμαίας διανοίας του.

Γνωστόν είναι ότι άμα τή έλεύσει τής Αυτοκρα

τορίας ήρνήθη τύν όρκον, περιόρισα; τήν φιλοδοξίαν 
του νά μείνη τύ μαντεϊον τ ή ; Ακαδημίας, καί, ώς δ 
Charles-Q uinl έν τή  μονή τοΰ S a in t-Ju st, νά διευ- 

θύνη τάς υποψηφιότητας καί νά γνωμοδοτή περί 

τών διορισμών. Αφοσιωθείς έκτοτε είς τήν φιλολο
γίαν, άνεθεώρει τά  παλαιά του έργα, έπαυξάνων τήν 
αποσκευήν του διά νέων μελετών, φερουσών τύν τύ 

πον τής αείποτε νεαρά; καί οίονεί ύπύ τής άναπαύ- 
σεως άναζωπυρουμένης φαντασίας του. Κ ατά τήν 
δευτέραν ταύτην τοΰ βίου του περίοδον, έν έτει 
1 8 5 8 ,  έξέδωκε β.βλίον τ ι ύπύ τύν έξής τίτλον' Ό  
Κ . Σ ατω μ π ρ ιάν , ό  β ίο ς  αύτοΰ, α ί  ουγγραψ αί του , 
ή φ ιλολογική  χ α ί πολιτική  έπιρροή  αύτοΰ έπ ί τής  
έποχής του. Èv τούτοις, καί τοι καταγινόμενος ά - 
νενδότως περί τά φιλολογικά, δ Ούϊλλεμαΐνος έπε- 
θεώρει ένίοτε τήν κυβέρνησιν τοΰ αύτοκράτορος καί 
συνήπτε μ ετ  αύτή; μικρόν τινα πόλεμον ύπαινιγ- 
μ.ών πολιτικών, οίτινες ούκ δλίγον ήρέθιζον τους 
πρύ; οδς ούτοι άπετείνοντο' άλλά ταΰτα πρύς αύτύν 
ήσαν ώραι σχολή;· Τύ πάθος του, ή ψυχή του, δ 
βίος του ήτο ή Ακαδημία, ήν πώποτε δέν έπαυσε 
θεωρών ώ ; τύ κέντρον τών μεγάλων κλασσικών πα
ραδόσεων, τύ παλλάδιον τής γλώσσης, τήν εστίαν 
τών άγίων καί άγνών φιλολογικών παραδόσεων.

έκ τύ ς τών ώραίων συγγραφών αίτινε; θά έπιζή- 
σωσιν αύτώ, κληροδοτεί είς τού; μεταγενεστέρους 
φήμην πνεύματος λεπτοτάτου τών τ ή ; έποχής του, 
άληθοΰς έραστοΰ τοΰ ώραίου έν τή  τέχνη, πεφω
τισμένου φύλακος τής τοσοΰτον έξόχως γαλλική; ί- 
διότητος, ήν καλοΰμεν Κ α.ΙΑ αιοθησΙαν.

( Έ χ  τοΰ ΓαΛ Λιχοΰ).
rn i ΔΙΕ.



Β60 Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΩΝ.
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

(Ευνιχ. ίδβ «ρυΧΧ. 434.)

Π ολιορκία  π ρ ώ τη  π . X .  5 2 .

Ô Ιούλιο; ΚαΧσαρ είχε κατακτήσει μέρος τής Γα 
λατίας, δτε 5 Λαβίενος, ε ΐ; τών στρατηγών αύτοϋ, 
έλθών εις τ ά ; δχθα; τού Σηκουάνα άπεφάσισε να 
κυριεύση την Λουκοτεκίαν, ήτοι του; σημερινού; 
Παρισίους. Τώ καιρό) έκείνω η πόλις αδτη δεν ήτο 
αύτή την όποιαν θχυμάζομεν σήμερον διά την 
έκτασιν, την πληθύν τών κατοίκων, τον πλού
τον, τήν πολυτέλειαν καί τάς ήδονά;' έξ εναντία; 
συνέκειτο εκ πτωχικών τινων οικιών, αίτινες μ,όλις 
άπετέλουν Ϊ ι  τμήμα τών καθ’ ήμάς Παρισίων, τό 
ονομαζόμενου L ’Ile du palais ou la Cité. Αλλά ή 

Οέσι; αυτή; έν μέσιρ ποταμού, τά φυσικά όχυρώ- 
ματα τά  όποια δεν ήδύνατο νά πληοιάση στρατός 

εύκόλω; καί άκινδύνως, καθώ; καί ή γνωστή άν- 
δρία τών κατοίκων προτιμώντων τον θάνατον τής 
δουλείας, καθίστων τήν κατάκτησιν αυτής αξίαν 

τών αγώνων τών Ρωμαίων. ό τ ε  έγνώσθη δτι έ- 
πλησίαζαν πρδς τήν πόλιν, σύμπας δ λαός τών π ε 
ριχώρων έλαβε τά  δπλα υπό τάς διαταγάς διακε
κριμένου τινός Γαλάτου ονόματι Καμηλογένους, 
δστις εί καί λίαν προβεβηκώς τήν ήλικίαν άνέπτυ- 
ζεν ικανότητα μεγάλου στρατηγού. Καί κατ άρχάς 
μεν άπέφυγε τακτικήν μάχην δπως δώση εις τδν 
σΐρατόν, μάλλον γενναϊον ή γεγυμνασμένον, καιρόν 

νά μορφωθή' επειδή δε έγίνωσκε καλώς τόν τόπον 
έτοποθετήθη οδτω π ω ;, ώ στε νά ώφελήται άπό πά- 

ση; εύνοϊκής περιστάσεως. ίπεράνω τής Λουκοτε- 
κ.ίας, πρός τήν άριστεράν όχθην τού Σηκουάνα, ύ- 
ΐιήρχέ ποτε εύρεΧα λίμνη, τής όποιας τά υδχτα έρ- 
ρεον έντός τού ποταμού' εκεί κατεσκεύασαν χαρα
κώματα. ό  Λαβίενος προσεπάθησε ν άποδιώξη τούς 
Γαλάτας, άλλ’ άπεκρούσθη' καί βεβαίως άν δεν ύ- 
πεχώρει ταχέως ήθελεν άπολεσθή άπας ό στρατός 
άύτοϋ. όργισθείς διά τήν αποτυχίαν ταύτην ό Ρω
μαίος στρατηγός έστράφη πρός Μελόδουνον (Melun), 

ου τίνος ο; κάτοικοι εύρίσκοντο εις τόν στρατόν τού 
Καμηλογένους, λεηλατήσας δέ τήν κωμόπολιν ταύ
την διέβη τόν Σηκουάναν καί κάμψας τήν δεξιάν 
όχθην παρουσιάσθη εκ νέου πρό τής Λουκοτεκίας. 
0  Γαλάτη; στρατηγός, θέλων νά προλάβη τήν ά - 
λωσιν τ ή ; πόλεως καί νά οχυοωθή έντό; αυτής, έ- 
πυρπόλησεν αύτήν καταστρέψας καί τάς γεφύρας, 
καί προστατευόμενος υπό τής λίμνης έμεινεν εις τό 
στρατόπεδον αυτού άπέναντι τών Ρωμαίων, άπό 
τών όποιων έχωρίζετο υπό τού ποταμού. Συγχρόνως

οί λαοί οί κατοικούσες κατά τά σόνοοα τών Π α' 
ρισίων έλαβον καί αύτοί τά  δπλα θέλοντες νά έπι- 
πέσωσι διά μιας κατά τών Ρωμαίων. 0  Ααβίενος 
είχε φέρει μεθ’ εαυτού άπό Μελοδούνου «εντέίεοντα 
μεγάλα πλοία, νύκτα δέ τινα άπέστειλεν αυτά δια* 
τάξας νά καταβώσι τόν ποταμόν δσον τό δυνατόν 

άταράχως, καί άφοΰ πλησιάσωσιν εις τήν Αουκοτε- 
κίαν νά περιμείνωσι χωρίς νά έπιχειρήσωσι τό έλά- 
χιστον κίνημα" είχε δέ σκοπόν νά διαβή έκεΣ τόν 
ποταμόν. Θέλων δέ έν ταυτώ ν άπατήση τούς Γα 
λάτας έστειλε πρός τό άπέναντι μέρος πέντε τά γ
ματα, &τινα έφύλαττον τά φορτία, καί λέμβους πλή

ρεις ναυτών. Καί οί μέν στρατιώται έπορεύοντο 
ποιοϋντες μέγαν θόρυβον, οί δέ κωπηλάται έτυπτον 
τό υδωρ μέ δλην αυτών τήν δύναμιν, θέλοντες νά 
προσελκύσωσι τήν προσοχήν τού έχθρού. Τό στρα
τήγημα τούτο επέτυχε, καί οί Γαλάται ούδέ καν 
ύπώπτευσαν τήν κίνησιν τού Λαβιένου, είμή δτε τήν 
πρωίαν είδον αυτόν πλησιάζοντα καί ευρισκόμενον 
έπί τής αυτής δχθης. Παρευθύς ώρμησαν κατά τών 
Ρωμαίων, καί μάχη συνήφθη πεισματω δϊστάτη καί 
ζωηρά έντός πεδίου κειμένου μεταξύ τών χωρίων 
ϊσσί καί Βωζιράρ. Οί Γαλάται έμάχοντο μέ άνδρείαν 
άξίαν μεγαλητέρας έπιτυχίας. ό  Καμηλογένης έδι- 
δεν αύτοΧς λαμπρόν παράδειγμα' εί δέ καί ήτο πρε* 
σβύτης έφαίνετο άναλαμβάνων, μεταξύ τής μάχη;, 

δλην τήν δύναμιν τής νεότητος' ήτο παρών πάντοτε 
εις τό έπικυνδυνωδέστερον μέρος καί άκάθεκτος ώρμα 
εκεί δπου ήκμαζεν ή μάχη. Αλλ ό ήρως οΰτος, 3 

πρώτος υπερασπιστής τής τών Παρισίων έλευθερίας, 
εϋρε τόν θάνατον, τόν όποιον πάντες οί μεγάλοι αν- 
δρες έπιθυμδΰσιν, έξέπνευσε δηλαδή μαχόμενος υπέρ 
πατρίδος μεταξύ σωρού έχθρών ΰπ αύτοΰ τούτου θυ- 
σιασθέντων. Η νίκη τών Ρωμαίων υπήρξε τελεία καί 
ό Λαβίενος έδοξάσθη διά τά ανδραγαθήματα αύτοΰ;

Π ολιορκία  οευτέρα . μ . X .  8 8 5 .

Από τών χρόνων εκείνων ή Λουκοτεκία ή οί Πα- 

ρίσιοι έγένοντο περίφημος πόλις. Η Ρώμη μετέφε- 
ρεν έκεΐ τήν ευφυΐαν καί τά  σφάλματα, τήν φρόνη- 
σιν καί τήν διαφθοράν, τόν πλούτον καί τήν πολυ
τέλειαν, τούς νόμους καί τάς καταχρήσεις αύτή;; 
Οί δέ κάτοικοι, οΐτινες ήσαν πρότερον τόσον άπλοΧ 
καί γενναίοι, μετεβλήθησαν πάντε; διά μιας, καί γε- 
νόμενοι σοφοί άπώλεσαν τήν άθώαν άρετήν καί τόν 
πρός τήν έλευθερίαν έρωτα, δστις έως τό τε  άνέφλε- 
γεν αυτούς. Επί έννέα σχεδόν εκατονταετηρίδας αεν 
ήσαν γνωστοί είμή ένεκα τών διαφόρων δεσποτών 
τών καθυποταξάντων αυτούς καί ένεκα τ ή ; ύπολη- 
ψεως ή ; άπέλαυον μεταξύ τών λαών τή ; Γαλατίας. 
Οί Παρίσιοι ήσαν ή κεφαλή αυτή, ήσαν τό κέντρον 
τών ρωμαϊκών κατακτήσεων κατ’ εκείνα τά  μέρη
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-ής αυτοκρατορίας, καί έκεϊ έδρευον οί διοικηται. 
Καί οί αύτοκράτορες αυτοί έπροτίμων τήν Λουκο
τεκίαν ώς ώραιοτέραν πασών τών άλλων πόλεων, 5 δέ 
Ιουλιανός δ Παραβάτης, δς-ις καί μέ μνημεία έκαλλώ- 
πισε τήν πόλιν, ούνόμαζεν αύτήν πάντοτε «φιλτάτην 
Λουκοτεκίαν.» Οτε ό Κλόβις έθεμελίωσε τήν γα λ
λικήν μοναρχίαν, οί Παρίσιοι έγένοντο πρωτεύουσα 
τού κράτους, καί υπό τήν βασιλείαν τούτου καί τών 
διαδόχων αυτού τόσον έξετάθησαν, ώ στε συμπεριέ- 

λαβον δλον τό διάστημα τό μεταξύ τών δύο βρα
χιόνων τού Σηκουάνα. Αι είσβολκί τών βαρβάρων ή- 
νάγκασαν αυτούς νά δχυρώσωσι τήν πόλιν, ουδέ ήδύ- 

νατό τ ι ; νά είσέλθη ε ί; αύτήν είμή διά δύο γεφυρών, 
έκάστη τών δποίων έφυλάσσετο υπό ισχυρών πύργων. 
Τό 8 8 5  έτος ένόησαν πόσον άναγκαϊαι ήσαν αύ- 
ται αί προφυλάξεις, διότι σμ,ήνη Νορμανών διψών- 

των λάφυρα καί αίμα έπολιόρκησαν τού; Παρισίους, 
τούς δποίους πολλάκις πρότερον είχον προσβάλει 

ματαίως. Ô στρατός αύτών συνέκειτο έκ τεσσαρά
κοντα χιλιάδων άνδρών, καί πλείονα τών επτακο
σίων πλοίων έκάλυπτον τόν Σηκουάναν' οί βάρβα

ροι κομίσαντες μεθ’ εαυτών μετεχειρίσθησαν πάσα; 
τά; μηχανάς, δσαι είχον άνακαλυφθή πρός καταστρο
φήν τών πόλεων, έπεχείρησαν δέ έξ έφόδους, εις ά ; 
άντέστησαν οί Παρίσιοι μετά μέγιστον θάρρος, έν- 
θαρρυνόμενοι ύπό τού παραδείγματος τού κόμητος 
Eudes, ouTtvo; αί μεγάλαι άρεταί άνεβίβασαν αύτόν 
μετά τινα χρόνον εις τόν θρόνον τών Φράγγων, τή 
προτροπή καί τού έπισκόπου Gauzlin. Ô άρχιερεύς 

ούτος φέρων περικεφαλαίαν, φαρέτραν καί εις τήν 
ζώνην πέλεκυν, έμάχετο εις τά τείχη έχων έμπρο
σθεν αυτού σταυρόν τόν δποΐον είχε στήσει έπί τού 
χαρακώματος, έφονεύθη δέ άφού κατέσφαξε σωρόν 
¥ ρ ών. 0  Ανσχερϊκος, δστις διεδέχθη τήν έπισκο - 
πικήν έδραν, έκληρονόμησε καί τήν άνδρείαν καί τόν 
πρό; τήν πατρίδα έρωτα τού προκατόχου αυτού, 
έςηκολούθησε δέ νά άρχη τών πολιορκουμένων, βοη- 
θούμενος καί ύπό τού Εβόλου τού ανεψιού τού G auz
lin. ό  ατρόμητος ούτος ίερεύς διέσπειρεν απορίαν καί 
δρόμον εις δποιονδήποτε μέρος καί αν έστρεφε τά 
όπλα, διότι ή φύσι; είχε προικίσει αύτόν μέ δύ- 
ναμιν τεραστίαν. Κατά τήν δευτέραν έφοδον ώρμησε 
προς τό τεϊχ ο ; φέρων άκόντιον, τό όποϊον ώμοίαζε 
πρός μέγιστον όβελόν, διατρυπήσας δέ τινας Νορ
μανούς έφώναξε πρός τούς περιστοιχίζοντας αύτόν' 

“Λάβετε τους εις τό μαγειρείον' είναι καλά σουβλι
σμένοι. a

Τέλος μετά δέκα οκτώ μηνών άτυχεϊς προσπα- 
θείας οί βάρβαροι ένήργησαν καί τελευταίαν από
πειραν, καί μέγα πλήθος ήλθε παρά τούς πόδας I 
Τών τειχών' έπειδή δέ δέν τούς περιέμενον πολλοί, 
*«τώρθωσαν ν’ άποβώσιν ε ί; τάς έπάλξεις καί

έκραζον νίκην. Κατά τήν στιγμήν εκείνην στρα
τιώ της μικρού μέν άναστήματος αλλά μεγίστης 
ανδρείας, δνόματι Γερβώ τ, ακολουθούμενος μόνον 
υπό πέντε ανδρείων ώς καί αύτός ώρμησαν, καί 

φονεύσαντε; τόν πρώτον, έκύλισαν τού ; άλλους εις 

τήν τάφρον, ήρπασαν τάς άναβάθρας καί έσωσαν 
τήν πόλιν. Κάρολος δ έπονομαζόμενος Παχύς, δστις 
σχεδόν διόλου δέν είχε βοηθήσει τού; πιστού; αύτοϋ 
ύπηκόους, έσυνθηκολόγησε μέ τούς Νορμανούς καί 
κατώρθωσε ν άπομακρύνη αύτούς ύποσχεθείς νά 
πληρώσή έντός ολίγων μηνών μέγα ποσόν χρημάτων. 

Η άνανδρος αυτη συνθήκη,γενομένη ύπό βασιλέως έπί 
κεφαλή; τού ς-ρατοΰ αύτοϋ, διήγειρε τήν γενικήν άγα· 
νάκτησιν. Επέτρεψε δέ εις τούς Νορμανούς νάλεηλα- 
τήσωσι τάς ώραιοτέρας έπαρχίας. Κ ατά τό 8 8 8  καθ- 
ηοέθη εις τήν δίαιταν τών Τιβούρων, καί άπέθανε τό 
αύτό έτος πένης καί έγκαταλελειμμένος ύπό πάντων.

Π ολιορκία  τρ ίτη  μ . X .  1 4 1 1 .

Οί Παρίσιοι έγένοντο κατά τούς μεταγενεστέρους 
χρόνους αιματηρόν θέατρον έμφυλίων πολέμων, οΐ- 
τινες έπί τή ; βασιλείας άδυνάτων ήγεμόνων έξηφά- 
νισαν τό κράτος. Οί δυστυχείς ουτοι χρόνοι ήρξαντο 
έπί τ ή ; δειλήμονος διοικήσεως Καρόλου τού Τ '.  Τά 
μεταξύ τών εύγενών μίση έξερ^άγησαν διά μιας" ή 

Γαλλία διηρέθη εις δύο φατρίας, σχεδόν έξ ίσου 

ίσχυράς, τήν τού δουκός τής Αύρηλίας, όνομαζομέ- 
νην τών Αρμανιάκ, καί τήν τού δουκός τής Βουρ-, 
γουνδίας έπικαλουμένης τών Βουργουνδιών. Σχεδόν 
όλοι οί Παρίσιοι άνήκον εις τήν τελευταίαν ταύτην. 
Καί οί μέν πρώτοι εφερον διακριτικόν σημεϊον λευ

κόν σταυρόν, οί δέ δεύτεροι έρυθρόν, ονομαζόμενου 
τού Αγίου Ανδρέου. Τά δύο αύτά κόματα έκήρυξαν 
άνηλεή πόλεμον κατ’ άλλήλων. Οί Αρμανιάκ έπο- 
ρεύθησαν πρός τούς Παρισίους αναφλεγόμενοι ύπό 
τής έπιθυμίας νά λαφυραγωγήσωσι τήν μεγάλην ταυ* 
την πόλιν. Καί κατ άρχάς μέν τά  πάντα ένέδιδον 
εις τούς άγώνας αύτών, καθόσον μάλιστα, ένόσω ί -  
πλησίαζον, αί φρουραί έσώζοντο φεύγουσαι. Ó Αγιος 
Διονύσιος ήτο ή μόνη πόλις ήτις άντέστη έπ’ όλίγον. 
Ó Ιωάννης de Cbálons, ήγεμονόπαις τής Αραυσίωνος 
διώκει τό φρούριον' φοβηθείς δμως μή κυριευθή έξ 
εφόδου έσυνθηκολόγησε, καί έξήλθε μετά τού στρα
τού ύπό τόν δρον νά μή φέρσχ δπλα έπί τέσσαρα έτη. 
Αλλ ή προδοσία τού συνταγματάρχου de Paysieux 
κατές-ησε τούςΑύρηλιανούς κυρίους τού S ‘ -Cloud καί 
τής διόδου τού Σηκουάνα άνωθεν τών Παρισίων. Η  
πόλις αυτη, εντελώς κεκλεισμένη πρό; τό βόρειον μ έ 
ρος, ’έπασχε σπάνιν τροφίμων' οί στρατιώται διασπα- 
ρέντε; εις τά περίχωρα διέπραττον τρομερωτάτας 
θηριωδίας' άγροτικάς οικίας, χωρία, άγρούς έσπαρ- 
μένους, τά  πάντα παρέδιδον τφ  πυρί' σφαγαί, τ υ -

3 6 f



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

ραννίαι παντός είδους, δεινόταται ίεροσυλίαι καί 
φρικωδέστατα έγκλήματα ήσαν διχσκέδασις πρός 
τους ¿σπλάγχνους τούτους φονεϊ;. Μεταξύ των λη

στών τούτων εύρίσκετο καί 5 Μονταγνύ, αρχιεπί

σκοπος Σενόνων (Sens), δστις αντί μίτρας έφερε π ε
ρικεφαλαίαν, αντί δαλματικής θώρακα, αντί φελο

νίου σιδηρούν περιδέραιον καί άντί ποιμαντικής ρά
βδου άξίνην.

Εν τούτοις, δ μέγας κίνδυνος τον δποΐον διέτρε- 
χον, έξήψεν έτι μάλλον τήν μανίαν των εν Παρι 

σίοις, καί προ πάντων τήν ένθεομανίαν των ιερέων τής 
ποωτευούσης. Πάντες οι άμβωνες άντήχουν άπό τάς 
ρητορείας αυτών εναντίον τών Αρμανιάκ. Οι πο- 

λιορκούντες άφωρίσθησαν. Οί δέ Αύρηλιανοί, θέλον- 
τες ν’ άνταπαντήσωσιν εις τον άφορισμόν, προσέβα- 
λον τον δούκα τής Βουργουνδίας καί τους όπαδούς 
αύτού, διά του αώτου εκκλησιαστικού έπιτιμχίου. 
0  αρχιεπίσκοπος τών Σενόνων, οι επίσκοποι τών 

Παρισίων, ΑΟρηλίας καί Αώτρίκου (Chartres), καί 
διάφοροι σοφοί τού αμαθούς εκείνου αΐώνος, είχον 

προ/.αλέσει το φοβερόν τούτο ψήφισμα' ουτω πως 
έπαιζον μέ τήν θρησκείαν ΐνα δικαιολογήσο>σι τάς 

τρομεράς πράξεις τάς γενομένας εκατέρωθεν. Εις πά
σαν ¿ορτήν, οί εφημέριοι τών Παρισίων διέκοπτον 

τήν θυσίαν τής ίεράς λειτουργίας, ΐνα άνανεώσωσι 
τούς εξακοντιζόμενους κατά τών Αρμανιάκ κεραυνούς. 

Παρενέβαλον μάλιστα καί μεγάλας δυσκολίας εις 
το βάπτισμα τών τέκνων έκείνων, οώς ΰπώπτευον ευ 

νοϊκους προς το κόμμα. Οί άνθρωποι δεν έτόλ- 
μων να έξέλθωσιν είς τάς οδούς άνευ τού ερυθρού 

σταυρού τού Αγίου Ανδρέου. Οί ιερείς εφερον τού
τον έντός τού άγιου βήματος, αί εικόνες ήσαν κατ- 

εστολισμέναι με αύτούς καί αυτά ετι τα νεογνά 
παιδία εφερον το διακριτικόν σημεϊον τού έπικρα 
τούντος κόμματος. Επί τοσούτον §έ έξέτεινον τήν 
μανίαν αυτήν, ώ στε καί τό σημεϊον τού σταυρού 
έκαμνον κατά τον τρόπον τής σταυρώσεως τού Αγίου 
Ανδρέου. ό  λαός ¿γόγγυζε διότι εόρίσκετο άποκε- 
κλεισμένος εντός τών τειχών, ενώ ό εχθρός έθριάμ- 
βευε πρό τών οφθαλμών αυτών. Επειδή δε στασια
στικοί κραυγαί άνήγγειλον 8τι έπεθύμουν μάχην, 
ήναγκάσθησαν νά ώπακούσωσιν εις τόν τετυφλωμέ 
νον όχλον. 0  κόμης τού Σαίντ-Πόλ καί δ des 
E ssarts  έπί κεφαλής Παρισιού αποσπάσματος κα
κώς ώπλισμένου καί στερουμένου πειθαρχίας, ένήρ- 
γησαν έξοδον διά τής πύλης τού Αγίου Διονυσίου, 
άπεκροόσθησαν όμως, άν καί ήσαν πολυαριθμότεροι 
τών εχθρών, καί έπέστρεψαν κατεσπευσμένως εις 
τήν πόλιν διά τής πόλης τού Αγίου όνωρίου, άπο- 

λέσαντες τετρακοσίους άνδρας. Η ταπεινωτική αυτη 
αποτυχία ηύξησε τήν απελπισίαν τών ήττηθέντων, 
οΐτινες καταληφθέντες υπό μεγίστης παραφοράς έξ -
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ήλθον διά τού άλλου μέρους τής πόλεως. Γουά, 

είς τών αξιωματικών τού στρατού ώδήγησεν αύτους 
είς τόν πύργον τής Βισέτρ, έπαυλιν τού δουκός τού 

Βερρύ, έπαιρομένου επί τώ  σπανιωτάτι·) ώραϊσμφ 
αύτής. Επειδή δε ούδείς στρατός έφάνη ΐνα άντι- 

παραταχθή είς τους άξιομέμπτους τούτους στρα- 
τιώτας, έπεδόθησαν άκωλύτως είς πράξεις αληθώς 
μάνικάς' συνέτριψαν τάς πύλας τοΰ παλατιού, ¿λεη
λάτησαν τά  πολύτιμα σκεύη καί άφήρεσαν καί αύτά 
τά παράθυρα, καθόσον οί υελοι τούς χρόνους εκεί
νους ησαν πολυτελείας άντικείμενον, εφικτόν είς 
μόνους τούς πλουσίους. Επέστεψαν δέ τήν κτηνώδη 
ταύτην εκστρατείαν πυρπολήσαντες καί τό κτίριον. 
Μεταξύ τών άνεκτιμήτων πραγμάτων άτινα άπω- 
λέσθησαν κατά τήν διαρπαγήν ταύτην, δ φιλόκαλος 

κόσμος έλυπήθη πρό πάντων διά χρονολογικήν τίνος 
σειράν εικόνων τών βασιλέων τής Γαλλίας τής τρίτης 

γενεάς, αί πλείσται τών δποίων ήσαν πρωτότυποι.
Ενώ δέ τά δυο μέρη κατεγίνοντο είς τάς τρομε

ράς αύτάς καταχρήσεις, δ δούξ τής Βουργουνδίας 
εσκέπτετο πώς νά ελευθερώσω τήν πρωτεύουσαν, 

όδηγών τόν στρατόν καί βοηθούμενος υπό άγγλι- 
κών επικουριών διοικουμένων υπό τού κόμητος τομ 

Αρουνδέλ, διέβη τόν Σηκουάναν, έπί τής γέφυρας τού 
Μελοδούνου, όπου έπερίμενον αυτόν τρεϊς χιλιάδες 

εκ Παρισίων, καί είσήλθεν εντός αυτών περικυκλού- 
μενος υπό δεκαπέντε χιλιάδων ιππέων. Αί δδοί έ -  
βριθον πλήθους έπευφημούντοςκαί έπιθυμούντος ν ά - 

ποδε διά παντός τρόπου ευγνωμοσύνην. Μεταξή 

όμως τής χαράς μετά λύπης παρετήρησαν ΐλας 
άγγλιποΰ ιππικού άναμεμιγμένας μετά τών γ α λ 
λικών στρατευμάτων. Καί άγανακτήσαντες ένδομυ- 
χως ότε ειδον ότι ή σωτηρία τής πρωτευούσης τού 

βασιλέως καί τού έθνους άνετέθη είς τήν ύποπτον 
προστασίαν έθνους αντιζήλου, δέν ήθέλησαν νά δε- 
χθώσιν είς τάς κατοικίας αυτών τούς ξένους τού
τους, οΐτινες ήναγκάσθησάν νά διανυκτερεύσωσιν έπί 
τών ΐππων. Τήν ακόλουθον ημέραν διεμοιράσθησαν 
μεταξύ τών πολιτών καί πρό πάντων μεταξύ ¿κεί
νων τών δποίων ή άφοσίωσις ήτο άμφίβολος. Τά 
πάντα δέ ήλλαξαν μετά τήν άφιξιν τού Βουργουν- 
διανού ήγεμόνος. 0  αριθμός τών όρλεανιστών ή - 
λαττούτο καθ’ ήμέραν κατά τάς συνεχείς έξόδους, 
δέν υπήρχαν άρκετοί ΐνα φυλάττωσι τάς οικείας θε- 
σεις, εως ότου καί τό Σαίν-Κλού, ή σημαντικωτέρα 
τών θέσεων τούτων έκυριεύθη έξ εφόδου. Κατά την 
μάχην ταύτην άπώλεσαν έννεακοσίους έκ τών έμπει- 
ροτέρων στρατιωτών, ένερ μόνον εΐκοσιν ¿κ τών ε 
ναντίων έφονεύθησαν. 0  δούξ τής Αύρηλίας άπώλεσε 
πάσαν έλπίδα τού νά είσέλθη είς Παρισίους, δ στρα
τός αυτού έψυχράνθη, χειμών ¿πέστη, καί μία μονη 
σωτηρία ύπελείπετο αύτώ, ή άτιμος υποχώρησι?·
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Συνεκάλεσε λοιπόν στρατιωτικόν συμβούλιον, καθ’ 3 
ή ανάγκη τής διαλύσεως τού αποκλεισμού άνεγνω- 
ρίσθη παρά πάντων. Τήν αύτήν εσπέραν καθ' ήν τό 
Σαίν-Κλού είχε κυριευθή, οί όρλεανισταί παραλα- 
βόντες όσα λάφυρα έδυνήθησαν καί διαρπάσαντες 
τούς θησαυρούς τής βασιλίσσης άποτεθέντας πρός 
ασφάλειαν είς τόν ναόν τού Αγίου Διονυσίου, τόν 

όποιον είχον σεβασθή εως τό τε , διέβησαν τόν Ση
κουάναν καί έπορεόθησαν βήματε τα χεί μέχρις Είβιη- 
ρ€5. Οτε δέ έγνώσθη είς Παρισίους ή νυκτερινή αυτών 

φυγή δέν ητο πλέον καιρός καταδιοδξεως.

(" Ε π ετα ι σ υ γ έχ ιια .)

ΤΟ Π Ι 'ί !Τ 0 \  Μ Ο Γ ΔΡΑΜΑ.
( ’ Ε κ  το ΰ  Α γ γ λ ικ ο ύ ,)

Δεκαεπτά ¿τών ήλικίαν έχο>ν οτε ¿τελείωσα τά 
μαθήματα τού γυμνασίου, έν,γράφην φοιτητής τής 
νομικής, διότι τοιαύτη ήτο ή άξίωσις τής άγαθής 

, μητρός μου, ήτις μ  έβλεπεν ήδη καί πρόεδρον τού 
Κοινοβουλίου. Μόλις όμως τρις ή τετράκις κατά τρι- 

| μηνίαν ¿πάτουν τό κατώφλιον τής σχολής, καί τόσω 
μόνον δσω νά γράψω τό όνομά μου είς τά βιβλία. 
Με τά τινα δέ χρόνον, έπιθυμών πάντοτε νά ευχα
ριστήσω τήν μητέρα μου, προσεκολλήθην είς τό γρα- 
φεΧον γέροντός τίνος δικηγόρου, είς §ν εδιδον τρια- 

I κοσια; λίρας κατ’ έτος όπως έχω  τό δικαίωμα ν’άν- 
| τιγράφω ελεεινά τινα χειρόγραφα’ ένεκα τούτου έ- 

λησμόνησα καί τήν σχολήν. Είχον δέ καί συνάδελ

φον όστις, όπως καί έγώ, δέν ήρέσκετο είς τό είδος 
τούτο τού βίου. Συνεπεριπατοΰμεν καί συνδιελεγό- 
μεθα καθ έκάστην, καί δ εύφραδής αυτού λόγος τ ο - 
σούτον μέ είχε μαγεύσει, ώ στε καί αργότερα μ ετέ- 
βαινον εις τό γραφεΐον, καί ταχύτερα τοΰ δέοντος 
ίνεχώ ρουν’ κατήντησα δέ ¿πί τέλους καί νά έργά- 
ζωμαι άτάκτως, τοσούτον ¿μίσησα τό επάγγελμα 
'Ού δικηγόρου.

0  συνάδελφός μου Ερρίκος ήτο πανδαήμων, ώς 
οί πλεΐστοι τών νέων τού καιρού τούτου, καί ποίη
σης, και τεχνίτης, καί μουσικός, δι 3 καί όπερηγά- 
Κων αυτόν. Εγνώοιζε πολλούς ¿κ τών δνομαστο- 

•ερων υποκριτών τού θεάτρου, οΐτινες συνήρχοντο 
είί τήν οικίαν τού πατρός αύτού, είς ήν προσεκλή- 

| 0ην ποτέ καί έγώ. Εκεί είδον τόν Κάρολον Κέμπλ 
Και τον Ματθαίον, οΐτινες δέν ήσαν αρκετά γνωστοί 
·*ίϊ Αονδϊνον, διότι δέν είχον έτι τήν δύναμιν τής 
*ράζεως καί τήν ετοιμότητα δι’ών διεκρίθησαν μετά 
**υτα. ό  μέν Κέμπλ είχε τό ήθος σοβαρόν καί τήν 

| * τ ιν ωραιαν, δ δέ Ματθαίος ήτο φαιδρός ώς κορυ-

δαλος. Τοσουτω δε εθαυμασα τούς τρόπους καί τήν 
άπαγγελιαν αυτών, ώστε άπό τής ώρας ¿κείνης ά- 

πεφάσισα ποιον δρόμον έπρεπε νά τρέξω. ίδού δέ 
ποιος ήτο δ σκοπός μου, τόν δποΤον καί είχον δια- 
κοινώσει συγχρόνως είς τόν Ερρίκον. Ηγόρασα δρά

ματά τινα γαλλικά, καί δανεισθείς παρά τούτου καί 
παρ’ ¿κείνου σκηνάς τινας, συνέρραψα ένα κέντρωνα 
αςιον κατ εμε τού Σεςπήρ. 1£κ πείρας έγίνωσκον ότι 

τό άκροατήριον τών άγγλικών θεάτρων δέν άρκείται 
είς μίαν μόνον πλοκήν. Καί ένώ οί Γάλλοι έρχόμενοι 

είς τό θέατρον προπαρεσκευασμένοι ΐνα ΐδωσι τά 
πράγματα υπό τήν δραμ-ατικήν αύτών όψιν, κατα- 

νοούσι καί τάς λεπτοτέρας έννοιας καί τό πνεύμα 
αυτό τού ποιητοΰ, οί Αγγλοι άξιούσι νά δακτυλο- 
δεικτής πάν ό ,τι έχεις κατά νοΰν, καί νά καθ στάς 
τά πάντα ψηλαφητά είς τήν διάνοιαν αυτών’ όρ- 
μάθισε τάς περιπετείας μίαν κατόπιν τής άλλης 
δέκα ή δώδεκα τουλάχιστον, καί έσο βέβαιος ότι 
θέλεις μαγεύσει τό άκροατήριον. Εκ τούτων τών αρ
χών δρμώμενος κατήρτισα τό δράμά μου, άλλά πώς 
νά έπιγράψω α υ τό ;  ίδού ή μεγαλητέρα μου δυσκο
λία, διότι ήθελον όνομα καινοφανές. Επί τέλους ώ - 
νόμασα αύτύ S ir  Jerem y Buotjack νομίσας διά 
τούτο ότι δέν ήμην κατώτερος τών πεοιφημοτέρων 

δραματικών τής αρχαίας Ελλάδος. Ενθυμούμαι μέ 
πόσην έπιμέλειαν καί μέ πόσην αγωνίαν αντέγραψα 

το πρωτότυπον, καί πόσον ¿φρόντισα νά καταδείξω 
διά πλαγίων στοιχείων τά μέρη ¿κείνα, ατινα έμελ- 
λον νά γοητεύσωσι τύ δημόσιον.

Μόλις ένεπιστεύθην είς τόν φίλον μου τό πρώτον 
τούτο προϊόν τής μούσης μου όπως υποβάλη αυτό 
είς τόν διευθυντήν τού θεάτρου, καί έλαββν έπιστο- 
λην παρά τής μητρός μου, ήτις μαθούσα τήν νέαν 
ενασχόλησιν τού υίού αυτής, άνεθεμάτιζε καί ποιη- 
τάς, καί υποκριτάς καί δποκριτρίας’ ή έπιστολή ήτο 
κεραυνοβόλος. Μέ κατέθλιψε δέ πρό πάντων ή ιδέα 
τής μητρός μου, ότι τό έπάγγελμα τού νομικού καί 
τό τού δραματουργού είναι ασυμβίβαστα. Απεφά- 
σισα λοιπόν νά μεταπείσω αύτήν, φέρων είς υπο- 
στήριξιν τού λόγου μου παραδείγματα ¿κ τής ιστο
ρίας' οτε όμως έφυλλολόγησα αύτήν ειδον ότι τό 
πράγμα δέν ήτο εύκολον. Ενθυμήθην κατά πρώτον 
τόν Sheridan, άλλ’ άνοίξας τήν βιογραφίαν αύτού 
ανεγνων τα εζής' « Διά τού δαιμονίου αύτού νοός 
άνυψώθη είς τάς άνωτάτας βαθμίδας τής κοινωνίας, 
ουδέποτε όμως έδυνήθη νά προσηλωθή είς έν επάγ
γελμα.* Ας ίδωμεν, είπον καί τόν Murphy, a Ó Mur- 
phy ήτο δικηγόρος άμα δέ καί δραματικός, δι’ 8 
ούδέποτε έπέτυχεν ώς νομικός.» Ας έλθωμεν είς τόν 
Colman, ο ό  Γεώργιος Colman, ού τίνος ό νοϋς ήτο 
έπιτήδειος πρός πάντα, ¿σπούδασε κατά πρώτον νο
μικά' καί έγένετο μέν άριστος δραματικός, ούχί δέ
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και καλό; δικηγόρος.» Μετέβην τότε εις τδν Addi
son, υπουργόν άμα δε καί ποιητήν τοϋ Κ ύτω νος. 
Πλήν οΐμοι! ίδοΰ τί έγραφε περί αΰτοϋ τδ βιογρα- 
φικόν λεξικόν" «Τής πολιτική; περιωπή; του Addi
son αιτία ΰπήρξεν ό μετά τ ή ; Lady W arw ick  γά
μο; αΰτοϋ, πάντε; δμως έδόξαζον δτι δεν ήτο ά 
ξ ιο ;. Επειδή δέ δεν είχε ρητορικήν εμπειρίαν ΰπήρξεν 
άχρηστο; καί ε ϊ; τήν κυβέρνησιν καί εί; την βουλήν. 
Ούδ’ 8ν διάταγμα ήτο ίκανό; νά συντάξ^, άλλα 
κατέτριβε τδν καιρόν ε ϊ; άναζήτησιν ωραίων φρά
σεων. Πεισθεί; δ’ επί τέλου; εκ τ ή ; πείρα; περί τή ; 

ανικανότητα; αΰτοϋ, έζητησεν επί προφάσει κακή; 
υγεία; την παραίτησίν του καί συνέθετα τραγωδίαν 

περί του θανάτου τοϋ Σωκράτους.»
Ταϋτα άναγνού; άπέρριψα τδ λεξικόν μου- μετ 

ολίγον δμω; άνέλαβον αΰτό δπω; άναζητήσω καί 
TÖvCongrAvp. « 0  Congreve έτελειοποιήθη εϊ; πάν
τ α ;  τούς κλάδου; τ ή ; φιλολογία;. Μετά τήν έπα- 
νάστασιν τοϋ 1 6 8 8  έστάλη εί; τδ Αονδίνον δπω; 
σπουδάση τήν νομικήν" «επειδή δμω ;, λέγει δ βιο
γράφο;, ή σπουδή των νόμων έφάνη αΰτώ ξηρά, πα· 
ρημέλησεν αΰτήν καί έπεδόθη ε ί; τδ άγαπητόν του 
θέατρον· Μόλι; δμω; έγένετο είκοσι πέντε έτών, καί 
έβαρύνθη καί αΰτό. Αναχώρησα; ε ί; τήν έξοχήν έλυ- 
πεϊτο δτι έθεωρεΐτο ΰπδ τ ή ; κοινωνία; ώ ; συγγρα- 
φεύ;* καί δτε δ Βολταίρο; έλθών συνεχάρη αΰτόν, άντί 
νά δεχθή τ ά ; περί των συγγραμμάτων αΰτοϋ φιλό- 
φρονα; προσρήσεις τοϋ Γάλλου, « Κύριε, άπεκριθη, 
είμαι άπλοΰ; πολίτη; καταγινόμενο; μάλλον ε ί; τήν 

καλλιέργειαν τών κτημάτων μου ή εί; τήν φιλολο
γίαν.» Ταϋτα ίδών ανέκραξα" « Πώς ;  δ Congrbve 

νά ¿ντρέπεται δτι είναι δραματικό; ποιητή;, ενώ τά 
δράματα έδωκαν αΰτώ καί δόξαν καί πλοΰτον! Α
πελπισία λοιπόν ! Καί δμω; δεν άπηύδησα, άλλ εξ- 
ηκολούθησα τήν ερευνάν μου, άναδραμέυν μέχρι τοϋ 
Ben-Jonson. « ό  ποιητή; οΰτο; τοϋ Volpoup ΰπήρ- 
ξεν άλληλοδιαδόχω; κτίσ τη ; καί στρατιώτη;" πλήν 
ούτε κτίρια κατεσκεύασεν, ούτε δάφνα; έδρεψεν εί; 
τά  πεδία τ ή ; μάχη;. —  0  Beauraont, υιό; δικα- 
στοϋ, ¿σπούδασε μεν νομικά, οΰδέποτε δμω ; εό- 
δοκίμησε, διότι έπνεεν δλο; ποίησιν. —  ό  Foot έ- 
οπούδασεν ώσαύτω; νομικά' άλλ’ έπειδή το έμβρι- 
θ έ ; τ ή ; επιστήμη; ούδόλω; συνηρμολογείτο προ; τδ 
ζωηρόν καί εΰπερίστροφον τοϋ πνεύματό; του, ά- 
φοϋ κατέφαγεν δλην αΰτοϋ τήν περιουσίαν έγεινε 

δραματοποιό;.
Ενταύθα έπαυσαν αί έρευναί μου" άλλ επειδή έ 

πρεπε νά έκλέξω μεταξύ δύο έπαγγελμάτων, άνάγ- 
κη ήτο νά εκλέξω τδ καλήτερον" άπεφάσισα δέ νά 
αναβάλω τήν έκλογήν, νά τελειώσω τδ δράμά μου, 
καί νά κρίνω έκ τ ή ; έκβάσεω; αν τωόντι έπρεπε νά 

φρέξω τδ δραματικόν στάδιον, εί; 8 , ώ ; πάντα τά
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παιδάρια τά μουνζουρόγοντα  χαρτία, ¿νόμιζα έμαυ· 
τδν προωρισμένον ΰπδ τοϋ ποιητικού μου άστέρο;. 
Οθεν έγραφα πρδ; τήν μητέρα μου δτι ημην δλο; 
ευγνώμων διά τήν άγάπην αύτή; καί τήν περί έμοϋ 
μέριμναν, καί δτι οΰδέποτε θά έπραττον άνάξιόν τι 
τοϋ ονόματο; τοϋ πατρό; μου . . . .  Τοιαύτα; ¿πι
στολά; γράφομεν εύκολώτερον καί σκηνή; κωμική;.

Ε ί; τ ά ; σκέψης τα ύτα ; περιεπλανώμην δτε η τύχη 
μου μέ έ^ριψεν εί; θέσιν λίαν έπικίνδυνον. Μή δυνη- 
θεί; νά κατοικήσω δπου ¿πεθύμουν ¿νοίκιασα δωμά- 
τιον εις τήν δδόν Su ffo lk , Charing-Cross, η τ ι ; τότε 

συνέκειτο έξ οικιών κατοικουμένων ΰπδ ραπτών έν· 
οικιαζόντων τά  άνωτέρω πατώματα εί; άγάμους, 
ε ί; ταξειδιώ τα; καί ε ί; συνταξιούχου; στρατιωτι
κού;, τού; πλείστου; Σκώτους" διό καί σχωζιχός  
στρατών' έπεκαλείτο εΐρωνικώ;.

Μίαν τών ήμερών ένώ ίστάμην παρά τδ παράθυ- 
ρόν μου είδον ΰπόπτερον βαδιζούσα; πολλά; κυρία;, 
κρατούσα; κύλινδρον χάρτου καί σκιαδίσκην, η τι; 
¿προφύλαττεν αΰτά; άπδ τοϋ ηλίου καί τών περιέρ
γων όφθαλμών" μ ετ’αΰτάς δέ κυρίου;, έπικαμπή φέ- 
ροντα; πίλον, άλύσει; χρυσά; ε ί; τδ στήθο; καί μη

λωτήν περί τδν τράχηλον άν καί ητο Μάιο;. Πάντε; 
δέ ouTot oí φαιδροπρόσωποι ΰπετονθόρυζον μουσικόν 
τινα ήχον. Επειδή δέ ητο φανερόν όποιοι ήσαν οϊ 
διαβάται ούτοι παρετήρησα καλώ ; ποϋ διευθύνοντο. 

Φαντάσθητι τήν χαράν μου δτε έμαθον δτι εΰρισκό- 
μην άνά μέσον τών Αθηνών ε ί; τήν πατρίδα τοϋ 
Θέσπιδο;. Καλέσα; παρευθύ; τήν ΰπηρέτιδα τ ή ; οι
κία ; ήρώτησα ποία ητο ή άπέναντι οικία, δείςας 
τήν πύλην δι' ή ; είδον διερχομένου; τά ; θεά; ¿κεί
να; καί τού; ήμιθέου;"

—  Π ώ;, κύριε, άπεκριθη, δέν τδ ήξεύρετε;  είναι 
τδ μικρόν θέατρον.

Εκαθήμην λοιπόν πλησίον τοϋ μαγικοϋ παλατιού! 
Ε ί; αΰτδ θά ήνάπτοντο χίλια κηρία ένα φωτίσωσι 
τού; θεατά; καί άκροατά; τοϋ δράματός μου ! Εκε; 
θά συνήρχετο πλήθο; λαοϋ ινα ΐδη τδ δράμά μου, 
καί νά μέ χειροκροτήση ¿μμανώ; ! Εκείνη ή πύλη 

θά εφερεν ε ί; τήν άθανααίαν τδ όνομά μου ! Δι αΰ- 
τ ή ; θ ά  είσηρχόμην εί; τά  παρασκήνια, εί; τά ηλύσια 
ταϋτα πεδία, δπου βλέπει τις κατά πρόσωπον τού$ 
θεού; χωρίς νά καταφλεχθή άπδ τήν δόξαν αΰτών, 
δπου προσφέρει μήλον ε ί; τήν Ιουλιέτταν χωρίς νά 
φοβήται τά  ξίφη τών Καπελέτων" δπου ¿σπάζεται 
τήν χεΐρα τ ή ; Δεσδεμόνη; χωρί; νά φοβηθή μή πνί* 

ξη αΰτήν δ ό τέλλ ο ;.
Χαίρων διά τήν άνακάλυψιν κατέβην ε ί; τδν δρό

μον καί περιειρχόμην, δτε μ’ ¿κτύπησέ τις ε ί; τδν 
ώμον- ήτο δέ δ έρρϊκος, δ ;τ ι ; προσηλώσα; δπω; καί 
εγώ τού; οφθαλμού; εί; τήν πύλην καί μαντεύσα; 

τούς στοχασμού; μου" «Θάρρος, μοί είπεν, άς
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λιεργησωμεν τήν φιλίαν τοϋ Ματθαίου, καί ά ; προσ- 
παθήσωμεν νά παρασταθή τδ δράμά μα;.

Κ ατ’ εΰτυχίαν μετ ολίγον άπηντήσαμεν καθ δ
δδν τδν νέον Αριστοφάνην. Οί τρόποι, τδ ήθος αΰτοϋ 
ήσαν τοσοϋτον ειλικρινείς, ώ στε μέ κατέθελξαν. Ε ί- 
πον αΰτώ διά τδ δράμά μου, καί μοί άπεκριθη δτι 
ού μόνον συγκατένευε νή άναγνώση αΰτδ, άλλά καί, 
άν ηθελον, ήτο πρόθυμος νά τδ έγχειρίση μόνο; πρδ; 
τδν οίκειότατον φίλον του Κ. Colman Ju n ior. Εν
νοείτε τήν χαράν μου! Μέ προσεκάλεσε δέ ε ί; τδ 
γεϋμα τήν προσεχή Κυριακήν. Ητο τό τε  Παρασκευή· 
Τδ έπίλοιπον τ ή ; ήμέρα; καθώ; καί δλον τδ Σαβ- 
βατον επιθεώρησα έκ νέου τδ χειρόγραφόν μου, τδ 
όποιον δέν ηθελον νά παραδώσο> χωρί; νά βασα
νίσω καί εξονυχίσου, κατά τήν συμβουλήν ταύτην 
τοϋ όρατίου, praesectum dec ¡es, castigatum ad un- 

goem. Επί τέλου; άνέτειλεν δ ήλιος δπω; φωτίση 
τήν ημέραν, καθ ήν άνεπαύθη δ δημιουργό; τοϋ παν

τός είπών δτι καλά είναι τά  ποιηθέντα. Καί εγώ 

δμοίως, τελειώσα; τδ δράμά μου δέν τδ ηΰρα κα
κόν. Καί άφοΰ ήκουσα τήν λειτουργίαν, πράγμα τδ 
δποίον δέν δύναταί τις ν’ άποφύγη εί; τήν Αγγλίαν 
καί δταν είναι προσκεκλημένο; εί; γεϋμα ποιητών, 
άναβα; εί; όχημα έφθασα ε ί; τήν οικίαν τοϋ Μαι
κήνα μου, δςτις άφοϋ μέ παρουσίασεν ε ί; τήν γυ
ναίκα του μέ μετέφερεν ε ί; ώραϊον δωμάτιον, δπου 

ήρχισα νά άναγινώσκω τδ ποίημά μου.
Ó ακροατή; μου ποτέ μέν έμειδία, ποτέ δέ ¿κάγ

χαζε' μοί έφάνη δέ δτι προσείχεν ιδίως εί; τδ μέρος 
τδ οποίον έμελλε νά διαδραματίση αΰτό;. Μετά μι
κρόν τινα δισταγμόν μέ προέτρεψε νά προσθέσω 
τρείς ή τέσσαρα; εΰφυεί; φράσεις, καί μέ έβεβαίουσεν 
δτι εΰθύ; τήν επιούσαν θά έδιδε τδ δράμά μου εί; 
τδν Κ. Κόλμ αν·

Καί πώ ; νά περιγράφω τήν εΰτυχίαν μου ! δλην 
την ήμέραν ημην έξω φρενών" έφαγον, έπιον καί 
συνωμίλησα μέ άκραν ζωηρότητα. Οθεν δτε τδ εσπέ
ρα; άναβά; εί; τδ όχημα έκραξα πρδ; τδν αμαξη
λάτην" Suffolk-Street, Charing-Cross, ή κεφαλή 
μου περιελάμβανε νέον τινά κόσμον, εί; 8ν δέν εΰ- 
ρίσκετο οΰδέ λέξι; τή ; νομική; επιστήμης. Εκοιμή- 
θην τδν νοϋν έχων ε ί; τδ θέατρον, ε ί; τδν Ματθαίον, 
εί; τα παρασκήνια, εί; τδν Κόλμαν, ε ί; τ ά ; ύποκρι- 
τρία; καί εί; τού; κυλίνδρου; των. Καί είδον κατ’ 
όναρ στεφάνου; καταπίπτοντα; έκ τών θεωρείων, 
καί άλλου; άναβαίνοντα; έκ τ ή ; π λατεία ;, πάντα; 
^  πετώντα; περί τήν κεφαλήν μου. Ε ί; μάλιστα 
τούτων πέσουν εΰστόχω; περιέστεψεν αΰτήν, έγώ δέ 
μετριοφρονούν έςεσφενδόνισα αΰτδν τόσον μακράν, 
ουστε δτε τδ πρωί ¿ξύπνησα εύρον τδν νυκτικόν μου 
οχοΰρογ  κρεμάμενον εί; τδ κλειδίον τή ; θύρα; μου.

Εσηκώθην τεταραγμένο; καί ανήσυχος, καί οΰδέ

νά προγευθώ είχον όρεξιν. Ελησμόνησα νά ζεματίσω 
το τέΐον, καί άντ αΰτοϋ ερριψα τδ γάλα μου. Είγον 

παραθέσει εί; τδ δράμά μου μικρόν ασμα. τδ δποίον 
εμελλε νά τραγωδήση δ Ματθαίο;" άλλ’ έπειδή ουτο; 
παρετήρησεν οτι καί διά τδν Κ. Λίστον έπρεπε νά 

γραφή τ ι άσμάτιον, έσπασα τήν κεφαλήν μου άνα- 
ζητών άντικείμενον διά τδ δεύτερον τούτο ασμα, 
έχον σχέσιν πρδ; τήν κυρίαν ΰπόθεσιν. Τέλο; πάν
των έπεισα έμαυτόν δτι περιττή ήτο η σχέσις, καί 
δτι άρκετοί ήσαν ολίγοι στίχοι δποιοιδήποτε ή καί 
πεζογραφία" τοιαύτα παραδείγματα είχον καί άλλα 
πρδ οφθαλμών, ατινα δέν έβράδυνα νά μιμηθώ, κα
θόσον μάλιστα η χ α ζ ά  π ΐόη χ ας  (ριΛοΑογΙα είναι τήν 
σήμερον τοϋ συρμού. Ειργάσθην λοιπόν τρεϊ; έυρας, 
καί μετά ταϋτα άντιγράψα; τδ νεογνδν έπέστειλα 
αΰτδ εί; τδν προστάτην μου.

Ε κτοτε παρήλθον δύο ημέραι, ήλθε καί ή τρίτη, 
καί ν,ρχισε καί ή τετάρτη. Αί ώραι μοί έφαίνοντο 
αίώνε; καί τά  λεπ τά  χρόνοι" καί άν ΰποθέσωμεν οτι 
αί άλλεπάλληλοι συγκινήσεις καί ίδέαι άποτελοϋσι 
μόναι τήν διάρκειαν, βεβαίως θά έζησα πλειότερον 
καί τοϋ Ενέυχ καί τοϋ Μαθουσάλα. . .  . Οΰδεμία ά - 

πάντησι; ! Δέν μοί ήλθε κατά νοϋν δτι δ Κ . Κόλ

μαν είχε πεντήκοντα άλλα; υποθέσει; σημαντικω- 
τέρα; τ ή ; ¿μή;. Ηκουον έναγωνίω; τδν κρότον τών 
βημάτων επί τών πεζοδρομίων, καί προσείχον μή 

σημάνη δ κώδων ή μή άναβή τ ι ;  τήν κλίμακα. Ε -  
καιόμην άπδ πυρετόν" ΐσω ; δ Κόλμαν ούτε ήνοιξε 
τδ χειρόγραφόν μου. Εάν μοί ήτο γνωστόν τδ άνέκ- 
δοτον τού Κ. Sheridan θά έκρινον ορθότερον περί 

τή ; θέσεώ ; μου καί θά συνελάμβανον ¿λιγωτέρα; ελ
πίδα;. Εν τοσούτω ηκούσθη κρότος, η θύρα ηνοίγη, 
ί  κλίμαξ έτριξε, καί εστάθη τις πλησίον εί; τδ δω- 
μάτιόν μου" είσελθοϋσα δέ η ΰπηρέτι; μοί ¿νεχείρισε 
γραμματίδιον εν ψ  έλέγετο, δτι δ προστάτη; μου έ 

μελλε νά μ  επισκεφθή τήν έπιοϋσαν, h a  μέ παρου- 
σιάση εί; τδν Κ . Κόλμαν καί γευθώμεν μ ετ’ αΰτοϋ. 
Απεκρίθην άμέσω; γοάψα; τήν άπάντησίν μου έπί 
χάρτου κεχρωματισμένου,καί σφραγίσα; τήν έπιστο- 
λήν μέ σφραγίδα φέρουσαν τά άρκτικά στοιχεία τοϋ 
όνόματό; μου.

Ευκολον νά έννοήσετε δπόσον σφοδρό; πυρετό; μέ 
κατέτηκεν έω ; δτου φθάση ή ώρα. Τέλο; πάντων 
ήλθεν δ Κ. Ματθαίος, δ ;τ ι ; μέ έυδή,γησεν ε ί; τού Κ. 
Κόλμαν, ΰποδεχθέντο; με μετά πολλή; φιλοφροσύ
νης. Καί άναγνού; τδ δράμα έπέφερα, κατά παρά- 
κλησιν τού Κ . Κόλμαν, μίαν ή δύο μεταβολάς. Μετά 
δέ τδ γεϋμα τοσοϋτον εΰχάριστο; ήτο η συνομιλία, 
ώ στε δτε έπέστρεψα εί; τήν οικίαν μου ήτο πέμπτη 
ώρα τ ή ; πρωίας.

Η το λοιπόν ε ί; καλόν δρόμον ή ΰπόθεσί; μου.

( ’ )  ϊ δ ε  σ ε λ .  3 5 6  Π α ν δ ώ ρ α ; έν  τ ώ  π ρ ο η γ η θ έ ν τ ι  φ ο λ λ α δ ί ω .
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Απεφασίσθη ν’ άναγνωσθή τύ άριστούργημά μου τήν 

προσεχή εβδομάδα" άλλ’ οΐμοι! ή όρισθεΐσα ημέρα 
ήτο Παρασκευή, καί ώς γνωστόν ή Παρασκευή είναι 
ΐμέρα άποφράς, τήν οποίαν έφοβούμην, ώ ; μέ έδί- 
δαξεν ή καλή μου μήτηρ, όσον καί τον άριθμόν δε

κατρία. Επροσπάθησα όμως νά λησμονήσω τήν πρό- 
ληψιν ταύτην, όπως αφιερωθώ όλος εκ προκαταβο
λής εις τήν ηδονήν τής επιτυχίας' τήν δ επιούσαν 
άνέγνων ειδοποιήσεις λεγοΰσας ότι νέον δράμα προε
τοιμάζεται ίνα παρασταθή.

Εφθασεν ή Παρασκευή, καί πρώτον επί ζω ή; μου 
εόρέθην είς παρασκήνιου. Μ ε- ολίγον συνήλθον καί 
οί όποκριταί, άνδρε; τ ε  καί γυναίκες, καί επειδή δέν 
ήθέλησα νά άναγνώσω εγώ το δράμα, άνέλαβεν αυ
τ ό ; ό διευθυντή; τήν άνάγνωσιν. Η σιωπή ήτο βα- 

θεΐχ. 0  αναγνώστης έβηξε δίς, ά«ήγγειλε μονοτό- 
νως ή μάλλον κατέπιε διά μιας όλον τό αττικόν 

ά λα ; τού διαλόγου τής πρώτης σκηνής, δι’ 8 είχον 
κατατρίψει τόσα; νύκτας εν άγρυπνία, καί οΰτε λέ- 
ξιν ήκουσα οΰτε νεύμα είδον επιδοκιμασίας' πάντε; 
έμενον ακίνητοι καί βωβοί. Ο τε δε ό αναγνώστης I -  

φθασεν είς μέρος τό όποιον εγώ ένόμιζον αριστούρ
γημα, τό ήθος του Λίστου έγεινε τόσψ κωμικόν, ώςζ 
ή Κ. Gibbs έςεκαρδίσθη ε ί; τρόπον όςτις παρ’ ολί
γον θά μετέδιδεν είς πάντας ώς άλλος ηλεκτρικός 
σπινθήρ τόν γέλω τα, έάν ό Ματθαίος, τό κυριώτε- 
ρον τούτο πρόσωπον τού δράματος, δέν άνεχαίτιζεν 

αυτούς διά βλέμματος σημαίνοντος' φεισθήτε τής 
ευαισθησία; τού νέου ποιητοΟ.

Η βάσανο; αότη διήρκεσε μίαν ώραν καί τέταρ
τον, καθ ί,ν φρικωδώς έπασχεν ή φιλοτιμία μου' ήλ- 
ίτιζον όμοις ότι ή λύσις, τήν οποίαν έθεώρουν έπιτη- 
δείαν νά φέρη είς έκστασιν τού ; άκροατάς μου, θά 

εϊλκυεν έπί τέλους τ ά ; έπευφημίας αυτών' φαντά- 
σθητε όμο>ς τήν απελπισίαν μου ότε παρετήρησα τήν 
Κ . Davenport βαθέω; κοιμωμένην, και τόν Λίστον 
γαογαλίζοντα τόν πώγωνά τ η ; μέ τό ραβδίου του. 
Τότε μ,όνον έσκέφθην ότι προτιμότερου ήτο νά μή 
παρευρισκόμην είς τήν άνάγνωσιν, διότι άπόντος 
μου καί αί κυρίαι καί οί κύριοι θά συνεζήτουν του
λάχιστον τό δράμα, καί άν θά έψεγον πολλά θά 
ευρισκον καί μικρόν τ ι  νά έπαινέσωσιν, ένώ παρόντος 

μου έσιώπων καί έπροσποιοΰντο άδιαφορίαν. Μετά 
τήν άνάγνωσιν δέν ήκουσα οΰτε εύγε, οΰτε κάν αρ
κετά  καλά. Ερωτήσαντος δέ τίνος πότε θά ήρχιζεν 
ή μελέτη τού δράματος, άπεκρίθη άλλος, αΰριον καί 
ότι έννέα ημέρας θά έγίνοντο αί επαναλήψεις.

—  Μέ φαίνεται καλήτερα, είπεν ή Κ .Davenport 
νά μή λάβω μέρος ε ί; τούτο τό δράμα. Η Κ. Ken- 
sail καί η Κ. W a l Οά παίξουν κάλλιστα.

—  Καί όποιο; τύχη καλήτερα από έμέ, έψιθύρι- 
σιν ό Δίστον.
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Εβλεπον τήν ώραν εκείνην τήν Κ. Gibbs, καί το  

ώραΐον καί φαιδρόν πρόσωπόν τη ς μοί έφάνη άπο- 

τρόπαιον οτε παρετήρησα ότι εκαμνβ νεύμα είς τόν 
Liston.

Επειδή τά  σχόλια ταΰτα μ ’ έφώτισαν, έπήρα τόν 

πΐλόν μου καί ώς κλέπτης άνεχώρησα. Ô Ματθαίος 
όμως παρατηιρήσας με, « φίλε μου, μοί είπε, πρέ
πει νά συναινέσης είς τό νά στερηθής δύο τών κα- 
λητέρων υποκριτών. Τό φρονιμώτερον είναι πάντοτε 

νά μή άυαθέτωμεν είς τους τοιούτους τά πρόσωπα 
είς τά όποια δέν άρέσκονται' διότι άφού άπαξ φα- 

νερώσωσι τήν γνώμην αυτών καί δέν είσακουσθώσι, 
θά τήν κάμωσι γνωστήν είς τήν σκηνήν διά τού τρό

που τ ή ; παραστάσεως.
Ενταύθα ήρξαντο αί δυσκολίαι καί αί άλλαι δυσ

αρέσκεια! αί καθιστώσαι τόσον άκανθώδες τό δρα
ματικόν 7 άδιον, αί μικραί ζηλοτυπίαι καί α ί  μεγάλαι 
ματαιότητες τάς οποίας μόνοι οί περί ταύτα κατα- 

γινόμενοι έννοούσιν, αί συνοιμοσίαι κατά τούτου ή 

έκείνου, οί άγώνες όπως άποτύχη τό δράμα, ενί 
λόγω δ λαβύρινθος εκείνος τών αντιπαθειών, τού 
φθόνου, τής φιλοδοξίας, τής αδιαφορίας, τών δποίων 
τήν πλοκήν αγνοεί μέν τό δημόσιον, γινώσκει όμως 

κατά δυστυχίαν εκείνος, 8ν δ απαίσιος αυτού άστήρ 
έρριψεν εις τήν δραματικήν φιλολογίαν.

Π πρώτη δοκιμή έγένετο τήν επιούσαν, καθ ήν 
ή υγρά άτμοσφαΐρα τού θεάτρου μοί έφάνη άναψυ- 
κτικωτάτη δρόσος' καί επειδή ήτο θερμότατος δ και
ρός, οτε έμβήκα είς τό θέατρου ήσθάνθην τήνεϋχαρί- 
στησιν έκείνην, τήν δποίαν αίσθανόμεθα όταν έν 
καιρώ θέρους βυθιζώμεθα εί; τό ΰδωρ. Οτε δέ οί ό* 
ποκριταί πλησιάσαντές με μέ ήρώτων πώς νά είπωσι 
τούτο καί πώς έκεϊνο, ήρχισα νά άνακουφίζωμαι άπό 
τήν λύπην ήτις άπό τ ή ; χθές μέ κατέτηκεν, ότι θά 
έστερούμην τους δύο φαεινότατους άστέρας έφ οδς 
ήλπιζον, όπως θριαμβεύσει η σεξπήρειός μου μεγα* 
λοφυία. Καί αί μέν δοκιμαί διήρκεσαν ημέρας πέν
τε , τό δέ δράμά μ,ου έκλαδεύθη άσπλάγχνως. Πρώ
τον θύμ,α έγένετο τό άσμάτιόν μου, διότι δ άναπλη- 
ρών τόν Δίστον δέν είχε φωνήν. Παρηγορήθην όμως 
διότι καί δ Λίστον είχεν είπεΐ ότι δέν ένέκρινεν αυτό. 
Πλήν όταν σ έλθη 8ν δυστύχημα περίμενε καί δεύ
τερον' ήναγκάσθην ν’ άφαιρέσω καί τό δεύτερόν μου 

άσμα. Καί ναι μέν έστέναξα έκ βάθους ψυχής ότβ 
είδον καί αυτό άπορριπτόμενον, άλλά τ ί ποιητέον ; 

Η νέα υποκρίτρια ήτις έμελλε νά παραστήση τό 
πρόσωπον τής ήρωΐδος μου, οΰτε αυτή έτραγώδει" 
πλήν τούτου ένομίσθη έναντίον τών κανόνων τής 
δραματικής καί τή ; μουσικής νά όπάρχή 8ν μόνον 
άσμα είς όλον τό δράμα. Εκυψα λοιπόν τήν κεφα
λήν είς τήν άπόφασιν τών δικαστών, οΐτινες φυσικώ 

τώ  λόγφ ήσαν ώς πρός τούτο σοφώτεροί μου.
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¿πλησίαζε λοιπόν δ καιρό; καθ’  8ν θ’ άπεφασί- 

ζετο ή τύχη μου. Οπως έννοήσ») τις τήν αγωνίαν 
τή; πρώτης παραστάσεως, πρέπει νά ύπήρξεν δ ίδιος 
δραματικός ποιητής. Μόλις έξυπνήσας παρετήρησα 
τόν ουρανόν καί είδον πυκνά νέφη' τόσο,ι καλήτερα, 

άυέκραξ«' τό θέατρου θά είναι γεμάτου. Στρέψας δέ 
τό βλέμμα πρός τάς τοιχοκολλημένας ειδοποιήσεις 
δέν ήμπόρεσα ν’ άναγνώσω αότάς' δπέθεσα όμως 
ότι τά γιγάντια εκείνα γράμματα θά άνήγγελλον 
τό δράμά μου. Η είδοποίησις έλεγεν ότι έμελλε νά 
παρασταθώσι κατά πρώτον δύο δράματα, καί μετά 
ταύτα δ ίβΓβσιγ Βοοίζβοΐί, ποίημα καινοφανές. Ητο 
ϊοιπόν τό δράμά μου, τό ίδικόν μου δράμα, ου τινο; 
μόνος δ τίτλ ο ; τόσον μ. έμάγευσεν, ώ στε άνέγνων 
οΰτόν τετράκις, ε ί ; τέσσαρα διάφορα μέρη. Μόνη ή 
άγγελία μοί έφάνη μεγίστης σημασίας έγγραφον. 
Ιδού λοιπόν εγώ τοιχοκόλλητος! πάντε; οί οφθαλ
μοί έδύναντο ν’ άναγνώσωσι τόν τίτλον τού δράμα
τός μου, καί πάσαι αί χεΐρε; νά κρατήσωσιν αυτό 
τό έσπέρα;. Αλλ όμως ότε τό σκότο; έσκέπασε τό 
Αονδίνον, τήν εμπορικήν ταύτην πόλιν ήτις μοί έφαί- 
νετο νέαι Αθήναι άφ ότου έλαμψεν είς αυτήν δ νέος 
Σοφοκλής (έγώ δηλαδή)' ότε είδον τό γ ά ζ  ακτινο

βολούν καί τάς άμάξας κυλιομένας πρός τό θέατρου, 
τότε ήσθάνθην μικρά τινα άνατριχιάσματα καί βοήν 
εί; τάς άκοά; μου, οί παλμοί μου έκτύπουν τα 
χύτερου. Καιρός λοιπόν νά ετοιμασθώ, καιρός νά 
ίνδυθώ ώ ; άνθρωπος προβλέπων τόν θρίαμβον αότού 
καί τάς ευφημίας. Περιέχυσα διά μύρο>ν τήν κεφα
λήν μου, έδεσα μέ πολλήν προσοχήν τόν λαιμοδέ
την μου, εί; τρόπον όμως ώ στε νά φαίνεται άμελώ; 
δεθείς έπί τό ποιητικώτεοον, έβαλον μαύρον βρα- 
κίο», μαύρην βελάδαν καί μ.αύ?αν έσωκάρδιον, έκρέ- 
μασα εί; τό στήθος μου τά  όμμ.ατοϋάλιά μου, ένφ 
συγχρόνως έλαβον άνά χείρα; καί μικρόν τηλεσκό
πιου, καί κατέβην ίνα αγοράσω λευκά χειρόκτια- ίΐ 
έμπορος γνωρίσασά με ώ ; κατοικοΰντα έκεί π λη 
σίον, μ,έ ήτένισεν άπό κεφαλής μέχρι ποδών. « βά 
ήςεύρνι, είπον κατ’ έμ.αυτόν, ότι είμαι δ ποιητής τού 
δράματος, » καί έφύσκωσα όλο;, φοβηθεί; όμως έν- 
ταυτώ μή κοινοποίηση ότι ήγόρασα χειρόκτια ίνα 
παρευρεθώ εί; τήν παράστασιν τού ποιήματος μου- 
®εε μου! άν μέ συρίξωσιν !

Είσελθών εί; τό θέατρου διά τή ; ίερά; πύλης, έ -  
φθασα είς τά παρασκήνια, όπου είδον δύο ή τρεις υ
ποκριτής καί ΰποκριτοία;' καί προσχγορεύσας αυ
τού; μετά πολλή; χάριτος, άνέβην είς τό θεωρείου 
τού διευθυντού καί έκάθησα είς τήν τιμητικήν θέσιν 
πλησίον δύο ωραιότατων κυριών, αίτινες έφέρθησαν 
φιλοφρονέστατα προ; έμέ. Μετά τήν παράστασιν 
τών όύο πρώτων δραμάτων, ήλθε καί τού έμού ή 
σειρά. II αΰ ΐχ ίχ  άνταπετάννυται, ακούω τάς ιδίας

μου λέξεις . . .  όχι όμως 8λως διόλου τάς αότάς. 
όποίοι δήμιοι! είς τόν πνευματωδέστατόν μου διά
λογον όποκατέστησαν ανούσια τερετίσματα, καί λη - 

σμονούντες τό  έξαίσιόν μου κείμενον άνεπλήρωσαν 
αυτό διά γελοίων έφευρέσεων. Ελεεινός ύποβολεύ; ! 
μόνον αυτός άκούεται! Από τής σκηνής τό βλέμμα 

μου μεταφέρεται ε ί; τό άκροατήριον . . . άκίνητον 
ώς κουάκεροι! Καλά κακά προχωρεί έν τοσούτερ τό 
δράμα, περιέμενα όμως άλλοΐον αποτέλεσμα. Η αυ
λαία καταβιβάζεται μετά τήν πρώτην πράξιν' άλλά 
παντού ή αϋτή ψυχρότης, ώς στήλαι νιοβικού άλα
τος κάθηνται πάντες' θά έλεγε; OTt ήτο συνέδριου 
διπλωματών. Αίφνης άκούω ρογχασμόν καί στρα
φείς βλέπω είς τό παρακείμενον θεωρείου γραίαν 
κοιμωμένην έπιμενίδειον υπνον,γελώσαν δρ διά τούτο 
τήν ώραιοτέραν τών δύο μου συντρόφων.

Αρχεται καί ή δευτέρα πράξις' άλλ' άπό τής δευ- 

τέρα; σκηνής οί μανδύαι καί οί πίλοι περιδιαβάζου- 
σιν είς τά  θεωρεία* η λειποταξία είναι καταφανή;" 

πάντες ψιθυρίζουσι, γελώσι καί τό ήθος τών άκροα- 
τών καθίσταται παράδοξον" νομίζω ότι βλέπω 
πολλούς ώμους κινουμένους άποτόμως. Η -κεφαλή 
μου ταράττεται, δέν βλέπω καθαρά, ή πλατεία φαί
νεται χορεύουσα. Κλείω τού; οφθαλμούς καί άκούω 
τόν S ir  Jerem v Bootzack φθάσαντα ε ί; τό ώραιό- 
τερον μέρος τού δράμ.ατος. Πλήν τ ί άκούω ; φρά
σεις καί λέξεις διαφορετικά;. Τό έτερον πρόσωπον 

τού διαλόγου ψελλίζει, σιωπά καί ανοίγει χάσκον 
τό στόμα. Οΐμοι! τό άκροατήριον άπήντησε γεγω * 
νυία τή φωνή άντί τού σιωπήσαντος' «Ελεεινόν, ά
θλιον! » Συριγμοί καί ποδοκροτήσεις άντήχουν παν- 
ταχού. Καί έκ τών πολλών ποδοκροτήσεων μαύρου 

νέφος κονιορτοϋ άνυψώθη μέχρι τής στέγης. Καλή 
σου ώρα, δράμά μου !

Ηρπασα τόν πΐλόν μου, ήνοιξα τήν θύραν καί 
χωρίς ν’ άποχαιρετίσω τάς δύο κυρίας αίτινες φερ- 
θεΐσαι πολλά εύγενώ; δέν έγέλασαν, κατέβην τέσσα- 
ρας τέσσαρας τάς βαθμίδας. Ταλαίπωρος έγώ ! έλη
σμόνησα ότι έπρεπε νά διαβώ διά τών παρασκηνίων. 
Ο τε έπλησίασα καί ύποκρίτριαι καί όποκριταί κχ- 

ταστήσαντες τό πρόσωπον έλαβον τό άνερμήνευτον 
έκεΐνο ήθος, τό όποιον λαμβάνουσιν οί έν τοΐς γρα* 
φείοις όταν πέσή δ υπουργός.—  Πού υπ ά γεις;  μέ 
ήρώτησε παρατηρήσα; με δ Ματθαίος. Είν έτοιμον 
δείπνου διά σέ-—-Αδύνατον, άγαπητέ μου, άδύνα- 

τον! άπεκρίθην. Καί έντό; ¿λίγων λεπτών εόρέθην 
κουκουλωμένος  είς τήν κλίνην μου, καί ευχόμενος 
πρός θεόν νά μή έξυπνήσω πλέον. 0  Αλέξανδρος, 
δ Κάρολος IB ', δ Βοναπάρτη; έκοιμώντο πρό τών 
μεγάλων μαχών" έγώ δέ έκοιμήθην μετά  τήν ήττάν 
μου, μετά  τήν Πουλταύαν καί τό Ούατερλώ μου. 
Καί λοιπόν τετέλ εσ τα ι! είπον κατ έμαυτόν. Αλλ
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ούχί. Τό *άθο; μου θά ¿ξυπνήσει καί πάλιν' άκούω 

τούς φίλους μου καταποντίζοντάς με διά συλλυπη- 
ρίων, καί άλλους δακτυλοδεικτούντάς με καθ’ όδόν. 
Ω  μάνα μου ! το  προεϊδες !

Η τοίμασ* μικρόν δισάκκιον, είπον είς τήν ξενο- 
δόχον νά μή με περιμένη έπί ένα μήνα, καί ν’άποκρί- 
νεται εις τους ζητούντάς με δτι δι υποθέσεις οίκιακάς 
ήναγκάσθην ν αναχωρήσω πρός καιρόν, καί άνέβην 
είς άμαξαν. Κατά παράδοξον σΰμπτωσιν άνέβην είς 
•ίο αυτό όχημα τό όποιον με είχε μεταφέρει καί είς 
τό θέατρον. Καί διερχόμενος διά τών οδών του 
Λονδίνου άνεγίνωσκον τάς πρό μικρού τοιχοκολληθεί- 
σας ειδοποιήσεις, αΐτινε; άνήγγελλον τήν καταστρο
φήν μου. Ô S ir Jerem y D uotzjcb, ελεγον, άπέθανε 

καί έτάφηί

3 6 8

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ
Τ Ω Ν

Ε Ν  Τ Ο Ι Σ  Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο Ι Ϊ

Τ Ο Υ  κ. Α Ο .  ί Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ι Ο Υ .

Π Α Ρ Ο ΙΜ ΙΩ Ν
Π Ρ Ο Σ  Τ ΙΝ Α Σ  Τ Ω Ν  Ρ Ο Λ ΙΑ Κ Ω Ν .

(ϊδε φ υ λ λ . 4 4 1 . )

Κυπριακά?.

1· Οταν διψφ τό έσσοισου, δξο> νερόν μήν κέ
νωσης.

2 .  Ελίμπησεν ή ρκά ς τά  σύκα, καί έννά φάη 
καί τά  συκόφυλλα.

3 . 0  ποντικός τρόπαν εν είχε, καί ’τράβα καί 
κολόχαν.

4 . Τού καλορροίζικου γεννφ κή ό πετεινός του.
5 . Τό γαούριν τό μιτζίν πάντα πουλάριν ενι.

6 .  Ράφτης άκατά^ραφτος, τζαγκάρης άνυπό- 
λυτος.

7 . Γλήορη καί καματερή τό  σάββατον τό 
δείλις.

8 .  Ψεύτην έχεις, καί προφήτην γυρέβκεις;
9 .  Τοΰτ ή π ίττα  κή κανάτα μ δ ; έκαμαν χωρίς 

βράκα.
4 0 . Τού κόσμου τ  άναέλαστον τού κόσμου ά- 

ναελατου.

4 1. Ιντα σού λείπει, κ έ λ η ; Μαρκαριταρένη 
σκουφί*.

4 2 . Παιλλός ό ράφτης, μακρυά ή κλωστή του.
1 3 .  Ελα παππού μου, νά σου δείξω τ ’ αμπέ

λια σου.
4 4. Τά δικά μας, τού γειτόνου μας.

1 5 . Τά έξοδα τού γάμου μας, ή νύφφη εν τ ’ α 

ξίζει.

■16. Μ1ά τού φίλου, δυο τού φίλου, τρις εν ή 
κακή του ’μέρα.

4 7 .  Είς τό  στόμα τού παιλλού περισσέβκει τό 
γέλοιον.

1 8 . Λόϊα άσκημα, γρόσία κάλπικα, τού νοικοκυ- 
ρού μεινίσκουν.

1 9 . Τού κλέφτη κλέφτεις του ;
2 0 .  Ιίρταν τάρκα νά διώξουν τά ήμερα.
2 4 .  Εκάλεσαν τήν καμήλαν, γιά ξύλα, γΐ* 

νερόν.

2 2 .  Ράβκε καί ’ξηπόραβκε, δουλειά νά μέ σού· 
λείβκη.

2 3 .  Ó φτωχός θαρρεί κερδαίνει, κή άστοχα καί 
’¿ν τό ξέρει.

2 4 . Τό σκυλλίν σου, τό καττίν σου, όπως τό 
μάθη; έχεις το-

2 5 - Τού παιλλού κοιλιά ίσάκιν, καί πελλός ’πού 
τήν γεμώνει.

2 6 .  Καί ’κείνος 'πού πλυνίσκεται μητάμας έννά 
φάη ;

2 7 . Η άζούλα νατουν πουζα, έθενά πουζίάση 5 
κόσμος ούλος.

2 8 .  Αλλον τόν λάμνουν έκατόν, κή άλλον τόν 
λάμν δ  νούς του.

2 9 . Τό μάθημα, καί τό ξημάθημα κοντά κοντά
ένι.

3 0 .  Αί Γεώρκη βούθαμε. Καί σύ τόν πόδα σά- 
λεβκε.

3  4. Θωρεϊς τά  θερκά, καί γυρέβκεις τήν κωλο- 
συρματ3άν ;

3 2 . Τό μέν σέ μέλλη μέν ρωτφς, ποττέ κακόν 
νά μέν εχης.

3 3 . Αππέξω σου γυρεύτου, κή άππέσου σου δευ* 
λεύτου.

3 4 .  Γονέοι κάμετε, καί τέκνα πλερώστε.

3 5 . Εμεάλωσε τό γαούριν, καί ’κόντηνε τό στρα- 
τούριν.

3 6 .  Εγώ προστάζω τήν κάτταν μου, κή κάττα 
τά καττούδία της.

3 7 .  Αναγύωσ’ τόν κολοιόν, γιά νά ’βκάλη τό 
μμάτιν σου.

'Ροοια κα ί.

1. Οταν ή αύλή σου διψξί, νερόν έξω  μή χόνηί·
2 . Εκαλόμαθεν ή γρηά ς τά σύκα, καί δλ’ η

μέρα τ  άνεζήτα.

3 . Ποντικός ςτήν τρύπαν δέν έχώρει, κ’ έσυρνε 
καί κολοκύνθαν.

4 . όποΰ ’ναι καλορίζικος, γεννά καί δ πε
τεινός του.

5 . Κοντό γαδούρι, πάντα πουλάρι.
6 . Τού τζαγκάρη τήν γυναίκα, έξυπόλυΐήν 

τήν είδα.
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7 . Κάθε σάββατον βράδυ η νύμφη μας κα

ματερή.
8 . όκνόν υιόν έχεις, καί προφήτην γυρεύεις;
9 . Τούτ’ ή κούπα, καί άλλη κούπα, μ ’ έκαμε 

μέ τέτο5α ρούχα.
10 . Τού κόσμου τό περίγελον άναγελδ τόν κό

σμον.
4 4. Εννοια πού φαγε τόν κέλην, άν εχάθηκε τό 

κτένι.
4 2. όκνός δ ράφτης, μακρυά ή κλωστή του.
1 3 . Ελα, πάππου μου, νάσε δείξω τά γονικά σου.
1 4. Τό ’δικόν μου τ ’ όνομα νά κυρά γειτόνισσα.
1 5. Πλείότερα ’ναι τά  έξοδα τού γάμου, παρά 

τά προυκίά τής νύμφης.
4 6. ΜΙά τοΰ φίλου, δυό τού φίλου, τρεις του, 

χαί κακή του μέρα.
4 7. Είς τό στόμα τού λωλού έπερίσσευσε τό 

γέλιον.
48. Τά λόγια τ  άσχημα είς τόν οίκοκύρην ά- 

πομένουν.
49. Από τόν κλέφτην κλέφ τεις;

2 0 . Ηλθαν τ ’ άγρια, νά διώξουν τά  ήμερα.
24 . Εκάλεσαν τόν γάδαρον ’ς τόν γάμον, ή γΐά 

ξύλα, ή γΙά νερόν.
2 2 . Ράβγε, ξέραβγε, δουύείά νά μή σέ λείπη.

(Αλλως)
6  ’λωλός δουλειάν δέν είχε, κ’ έλυε, κ’ έδενε 

τόν κόμβον.
2 3 . Ακριβός, θαρρεί, κερδαίνει, καί φυρνδ, καί 

δέν τό νείόνει.
2 4 . Τό σκυλλί σου, τό παιδί σου, δπως τό μάθης.
2ο . Τού μωρού (παιδίου) κοιλίά δισάκι, καί ’λω 

λός πού τού τό δίδει.
, 2 6 . Δεσπότη μου κ’ αυτός 'πού πλύνεται μαζή 

μας θέ νά φάγη ! Οχι, είπε, ούδ αυτός, ουδέ σύ.
2 7 . Νάτον ή ζήλΙα κασίδα, δ κόσμος δλος εκα- 

σίδιαζε.
2 8 . Αλλοι ς τόν δέρνουν δεκοκτώ, καί δέν τόν 

δέρν’ δ νούς του.
(Αλλαι παροιμίαι γνωμοδοτούσι τό εναντίον οίον')

9 2 . Μία τών Ροδίων — Τόμαθες καί τό κάμνεις, 
'καί τό κακοξεχάνεις·— Καί έτέρα τών Κρητών.—  
Οποΰναι γέρος κουζουλός, άπό τά  νείάτα τόχει.

3 0 . Αί Γεώργη βώθαμε ! Σείε καί συ τόν πό- 
δ* βου.

3 4 . Τ  όφείδι Οωρεΐς, καί τόν συρμόν γυρεύεις ) 
(ϊό· Κωλοσυρματιά).

3 2 . Τό δένσε μέλει μή ’ρωτ^ς, ποτέ κακόν νά 
μή Εχης.

3 3 . Εβγα έξω  καί πομπεύσου, έμβα μέσα καί 
Κορεύσου.

3 4 . Γονέοι φάν, παιδιά μουδιάσουν.

3 5 .  Εμεγάλωσε το  γαδούρι, κ’ έκόντανε τό 
σαμάρι.

3 6 .  Εγώ ρίζω τήν κάτανμου, χ’ ή χάτα τήν 
ουράν της,

(Παράλληλος άλλη).

3 7 .  Θρέψε λύκον νά σε φάγη.

(ώς ή τοΰ ©εοκρίτου)
Θρέψαι κύνας, θρέψαι καί λυκ . . .
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Τά πρώτα έτη τής ΙΕ ’ Ικατονταετηρίδος δ βασι
λεύς τής Καστιλλίας Ερρίκος Γ ’, καθυποτάξας τήν 

Πορτογαλλίαν καί καταστείλας έσωτερικάς τινας 
στάσεις, ού μόνον έοασίλευεν άτάραχος είς τά  ίδια 
κράτη, άλλα καί είς τά  λοιπά τής Ευρώπης βασί
λεια, οίον τήν Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν, σπαρατ- 
τόμενα υπό Εμφυλίων διχονοιών, είχε μεγίστην Ε
πιρροήν. 0  βασιλεύς τής Αγγλίας Ερρίκο; δ ’, δ δια
δεχθείς τόν καθαιρεθέντα Ριχάρδον Β ', βλέπων άπει- 
λούμενον καθ’ έκάστην τόν θρόνον αύτού ώς άοπά
γος καί τυράννου, καί θέλων νά μεταφέρη είς άλλο τ ι 
τήν άνησυχίαν τών ιδίων υπηκόων, άπεφάσισε νά κη- 
ρύξη πόλεμον πρός τήν Γαλλίαν, σπαραττομένην 
καί αύτήν ύπό εμφυλίων ταραχών μετά τήν παρα
φροσύνην Καρόλου τού Τ  . Καί παρευθύς Αγγλοι 
καταδρομείς Επεδόθησαν είς διαρπαγήν τής Νορ- 
μανδίας καί Βρετανίας. Τό γαλλικόν ναυτικόν ήτο 
τό τε  (4 4 0 5 )  όλως άσήμαντον' διό καί ή γαλλική 
κυβέρνησις εζήτησε τήν συνδρομήν τής Ισπανίας, τής 

όποιας οί στόλοι πρό μικρού έτι είχον θριαμβεύσει 
κατά τών πειρατών τής Βαρβαρίας. 0  βασιλεύς τής 
Καστιλλίας προσέταξεν εύθύς νά Εμφοπλισθώσι με
τά πολλής μάλιστα πολυτελείας τεσσαράκοντα πλοία 
καί τρεις γαλέραι, δπως άποδείξη πρός τόν βασιλέα 
τής Γαλλίας τήν γενναιότητα καί μεγαλοπρέπειαν 
αύτού. Οί εμπειρότεροι ναυτικοί καί στρατιωτικοί 
τής Ισπανίας Επέβησαν είς τόν στόλον, καί άφθονα

( * )  ό  ά ν α γ ν ιύ ς  τή ν  Ισ το ρ ία ν  τ ή ς  Μ . Β ρ ετα ν ία ς  0 ά  έν δ υ μ ή τα ί 

τον μ έ γ α ν  κίνδυνον ον δ ύ τ ρ ε ξ ε  τό  κ ρ ά το ς  το ύ το  έ π ί  Ε λ ισ ά β ε τ ,  

έν εκ α  τ ή ς  κ α τ ’ α υ τ ή ς  ν α υ τ ικ ή ς  έκ σ τ ρ α τ ε ία ς  τ ω ν  ίσ π α ν ώ ν , κ α ί 
ά ο ’ ου ίσ ω ς  έσ ώ θτ, δ ια σκορπ ιοθείσνις υ π ό  τ ή ς  τρ ικ υ μ ία ς  τ ή ς  

χ ιλ ια ρ μ έν ο υ  α ρ μ ά δ α ς .  ’Α λ λ ά  μ ε τ ά  π λείο ν ο ς ίσ ω ς  Ι ι α φ έ -  

ροντος 0 '  ά ν α γ ν ώ σ η  κ α ί  τή ν| ά νω τέρ ω  έκ α τρ α τε ία ν , τ ή ν  α π ε ι λ ή -  

σ α σα ν τή ν  Μ . Β ρ ετα ν ία ν  έκ α τό ν  έδ δ ο μ ή κ ο ν τα  έ τ η  π ρό τ ή ς  ά ρ - 

μ  ά  δ α ς  τα ύ τ τ .ς . Γ ν ω σ τό ν  5 τ ι  οΐ χρονογ ρά φ οι το ΰ  μ ε σ α ίω ν ο ς  ο 

λ ί γ α  άνέγ ρα φ ον π ε ρ ί  τώ ν  κ α τ ά  θ ά λ α σσ α ν  σ υ μ β α ιν ό ν τω ν , δ ιό τ ι 

κ α ί σ υ μ π ά θ εια ν  π ο λ λ ή ν  δέν  ε ίχ ο ν  π ρ ό ς τ ά  ν α υ τικ ά  ε π ιχ ε ιρ ή 

μ α τ α ,  κ α ι  μ ε τ α ξ ύ  τώ ν  γ εν ν α ίω ν  ν α υ τώ ν  ή σ α ν  κ α ί  οϋκ ο λ ίγ ο ι 

π ε ιρ α τ α ί . Δ ιά  το ΰ το  ή  δ ιή γ η σ ις  τ ώ ν  τ ό τ ε  ν α υ τικ ώ ν  κ α τ ο ρ θ ω 

μ ά τ ω ν , ώ ς  εχ ο υ σ α  κ α ί τ ι  μ υ θ ισ το ρ ικ ό ν , κ α θ ίσ τ α τ α ι  δ ιπ λ α σ ίω ς  

ε π α γ ω γ ό ς .
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πολεμεφόδια καί τρόφιμα έδόθησαν εις αυτόν, άν καί 
είχεν ΰποσχεθή η Γαλλία νά χορηγήση τοιαύτα. Καί 

τών μέν τεσσαράκοντα πλοίων αρχηγό; διωρίσθη ό 
δον Μαρτίνο; ί*υιζ δέ Αβενδάνος, τών δέ τριών γα- 
λερών δ δόν Πέρο Νίνο, δ μετά ταϋτα κόμη; δέ 
Βουέλνα, γόνο; άρχαιοτάτη; οίκογενεία;, επιστήθιο; 
τού βασιλέω; τή ; Κ αστιλλία;, διακριθεί; έπί πολε
μική αρετή κατά τε  τήν Μεσόγειον, καί τήν Βαρβα- 
ρίαν, καί τήν Μασσαλίαν, καί τήν Τουλώνα. Διετά- 
χθησαν δέ οί δύο αρχηγοί νάσυνεννοώνται καί νά ένερ- 
γώσιν έκ συμφώνου, άν καί δέν ητο δυνατόν νά συμ- 
πλέωσι νήε; μεγάλαι (naos) μετά  γαλερών" διότι αυ· 

ται ήσαν ήναγκασμέναι νά προσορμίζωνται τό εσπέ

ρα;, ενώ έκείναι έπλεον καί ημέραν καί νόκτα.
Αλλ’ είτε ένεκα τών ανέμων, είτε εξ επιθυμία; 

νά ένεργήσωσιν ιδιαιτέρως οί δυο αρχηγοί χωρί; νά 
ύπόκειται δ μέν ε ί; τόν έλεγχον τοϋ αγαπητού τοϋ 
βασιλέω;, δ δέ εί; περιορισμόν τών ιδίων αΰτοϋ κι 
νημάτων, αί δύο μοίραι άπεχωρίσθησαν. Ó Πέρο 
Νίνο ώρμίσθη ε ί; La Rochelle, δθεν μετέβη άνευ τοϋ 
συναδέλφου αΰτοϋ εί; Γιρόνδην κατά τών Αγγλων. 
Συνάντησα; δέ τόν κοντόσταυλον Κάρολον δ’ Αλβρέ, 

ελαβε παρ' αΰτοϋ δύο πλοία ελαφρά μετά γάλλων 
τοξοτών. Καί δέν άπήντησε μέν εχθρικά πλοία εί; 
τόν ποταμόν, ήρπασεν όμως κτήνη οΰκ δλίγα, ’ηχ- 
μαλώτισε πολλούς, κατέκαυσεν οικία; καί αγρού; 
κατέναντι τών Βορδιγάλλων καί έπανήλθεν ε ί; τόν 
πρώτον όρμον. Εθεωρήθη δέ ώ ; μέγα κατόρθωμα 
ότι οί Ισπανοί είσεχώρησαν εί; μέρος ε ί; 8  οΰδέποτε 
¿τόλμησαν νά προβώσι τά  εχθρικά πλοία, καί ότι 
¿λεηλάτησαν τό πλέον εκτεταμένου καί πολυπληθές 

μέρος τ ή ; Γασκωνίας.
Ó στολίσκο; τοϋ Πέρο Νίνο εΰρίσκετο έτι ε ί; La 

Rochelle, ότε γάλλο; τ ι ;  ιππότη ; ήλθε μετά  δύο 
γαλερών α ; είχε κατασκευάσει καί εφοπλίσει ίδίφ 
δαπάνη έν Μασσαλία. Ó ιπ πότη; ούτος ώνομάζετο 
de Seignelay Charles de Savoisy, καί ήτο πρώτος 
θαλαμηπόλος καί οΐνοχόο; Καρόλου τοϋ "Γ. Εξέπεσε 
δέ τοϋ αξιώματος αΰτοϋ διά τήν εξής αιτίαν. Αν
θρωπό; τ ις  τοϋ βασιλέω; άπελθών ε ί; τήν οικίαν 
τού Seignelay ïya κράτηση έν* τών ΰπηρετών κα
τηγορούμενον έπί κλοπή καί φόνιρ, έτυχε κάκιστη; 
δεξιώσεως" διό καί έδικάσθη καί κατεδικάσθη δ οι
κοδεσπότη;' άλλα δοθείση; χάοιτο; παρά τοϋ βα- 
σιλέως, έξωρίσθη έκ Παρισίων ¿πί δύο ήμέρα;· Μετά 

£ν έτος όμως ΰπέπεσε καί ε ί; άλλο αμάρτημα, πολύ 
βαρύτερον τοϋ πρώτου. Μίαν τών ημερών οί ιππο
κόμοι αΰτοϋ, ενώ μετέβαινον ε ί; τόν Σηκουάναν ϊνα 
ποτίσωσιν ίππους, άπαντήσαντε; καθ’ δδόν συνο- 
δίαν μαθητών τοϋ Πανεπιστημίου, άφήκαν τά ύ- 
ποζύγια κατ’ αυτών" έπειδή δέ οί νέοι άπαντώντε; 
εί; τήν όβριν ερριψαν λίθου; κατά τών αΰθαδών ίπ-

370
ποκόμων, οΰτοι (οπισθοδρόμησαν προ; τόν οίκον τοδ 

ιππότου, καί προσλαβόντε; καί άλλου;, ώρμησαν 

φέροντε; τόξα καί βέλη κατά τών φοιτητών, ¿τραυ
μάτισαν πολλούς καί κατεδίωξαν μέχρι τινό; έκ- 
κλησίας. Εν τφ  μεταξύ τούτω ήλθον έπικουρίαι πρός 

τού ; νέους, οϊτινε; ΰπερισχύσαντες κατεδίωξαν τούς 
ιπποκόμους. Μετά δέ τήν συμπλοκήν τό Πανεπιατή· 
μιον ¿ζήτησε παρά τοϋ βασιλέω; διά τού πρύτανεως 
άμεσον καί ταχεϊαν ίκανοποίησιν, διαδηλώσαν δτι 
¿άν δέν λάβη αΰτήν θέλει καταλείψη τού; Παρι
σιού;. Τοσαύτη δέ ήτο τό τε  ή ισχύ; τοϋ ανεξαρτήτου 

τούτου σώματο; ώ στε δ ιππότη; οΰτο; έξωρίσθη διά 
βασιλικού ψηφίσματος, δ οίκο; αΰτοϋ κατηδαφίσθη, 
καθηρέθη άφ όλων αΰτοϋ τών άξιωμάτων, καί κ α τ
εδικάσθη νά ίδρύση προ; όφελος τοϋ Πανεπιστημίου 
δυο καταστήματα παρέχοντα άξιόλογον ετήσιον ει
σόδημα. Φαίνεται δέ ότι ένεκα τ ή ; καταδίκης ταύ- 
τ η ; άπεφάσισε νά μετέλθη βίον ναυτικού διαρκούσης 

τ ή ; έξορία;, οΰχί ώ ; πειρατής, διότι ήτο πλουσιώ- 
τα τος, άλλά χάριν διασκεδάσεω;· Επειδή δέ ήγάπ* 
ίσχυοάν τινα εΰγενή κυρίαν, άφιέρωσεν αύτή τά ; δύο 

γαλέρας, παρασκευάσα; μετά τοσαύτη; πολυτελείας, 
ώστε έλέγετο ότι μόναι αί σημαίαι είχον άξίαν ΐσην 

πρό; δλον τόν άλλον έφοπλισμόν. Ó ιππότη; οΰτο; 
καί δ Νίνο ήσαν γνωστοί πρό; άλλήλου; έκ τ ή ; 

φήμη;" οτε δέ έγνωρίσθησαν καί προσωπικώ; συνε- 
δέθησαν διά στενωτάτων δεσμών φιλίας. Ó Γάλλο; 

ΰπετάγη ε ί; τόν Ισπανόν καί συναπεφάσισαν νά 6ο* 
μήσωσι κατά τών παραλίων τής Αγγλίας.

Απέπλευσαν λοιπόν πρό; αΰτά, όπου άνέμεινον 
επί τινα; ήμέρα; τόν μέγαν στόλον. Αιέβησαν δέ καί 
παρά τήν Belle lie, τ ή ; δποία; οί κάτοικοι, κατά 
τόν Ισπανόν χρονογράφον, δέν φέρουσιν όπλα οΰτε 
καί προσβαλλόμενοι άμύνονται, διότι δ Πάπα; έχει 
αυτού; έζησφα.Ιισμέγους  (el papa los tiene asegu

rados), καί εάν τ ι ;  τολμήση νά κακοποίησή αΰτού;, 
ελκύει κατά τ ή ; ίδια; κεφαλή; σωρού; αναθεμάτων 
καί άρών. Ελθόντε; εί; Βρέστ εΰρον τόν στόλον, οί 
δύο δμω; αρχηγοί οΰδέποτε κατώρθωσαν νά σϋνεννοη- 
θώσι, διότι οί εν τφ  στόλιρ κατεγίνοντο μάλλον εί; 
τό έαπορεύεσθαι ή ε ί; τό  πολεμείν. Τοιαύτη δέ ήτο 
η συνήθεια τών χρόνων ¿κείνων, ώ στε δσάκι; δ βα* 
σιλεύ; δέν ένεπιστεύετο τήν διοίκησιν τών στόλων 
εί; τού; Εδίου; αΰτοϋ αξιωματικούς, δ έρω ; τοϋ κέρ
δους καί ή πλεονεξία κατεκυρίευον καί άρχηγον« 
καί πάντα; τού ; λοιπούς. Εάν δ στόλο; έστέλλετο 

πρό; βοήθειαν άλλου, οί διοικοϋντε; αΰτόν έλάμβα* 
νον καί παρά τών δύο μισθού;, προσέχοντες πάν
τοτε νά μή άπαντήσωσι τόν εχθρόν, καί λεηλατοϋν- 
τες έπί προφάσει άπορία; τών άναγκαίων τήν φιλι
κήν χώραν. Εάν δέ άπήντων εμπόρου; άνήκοντ*4 

εί; τό ίδιον αΰτών έθνος, έλάμβανον παν ό ,τι ηθε*
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λον, λέγοντε; ότι οί ΰπηρετοϋντε; τόν βασιλέα δέν 
έπρεπε ν άποθάνωσι τή ; πείνη;, καί παραπέμποντε; 
βΰτού; πρό; τον Μεγαλειότατον ιν άποζημιωθώσιν.

Év τώ  μεταξύ τούτω κρικυμία δεινή κατέλαβε τά 
ισπανικά πλοία εί; τόάναμέσον Γαλλία; καί Αγγλία; 
στενόν. Ó Πέρο Νίνο δέν έμιμήθη τόν εΰσεβή Αίνίαν 
ύψώσαντα άπλώ; πρό; οΰρανόν τ ά ; χεΐρας, άλλ’ ώ ; 
επιτήδειο; ναύτη; κατέβαλε τά τρομερά στοιχεία. 
Ô χρονογράφο; ευρισκόμενο; τότε άπέναντι τ ή ; Αγ
γλίας, περιγράφει τού; έν αΰτή οΰχί πολλά εΰνοϊκώς. 
εΠ ώ; οι Αγγλοι, επιγράφει τό  περί αΰτών κεφά- 
λαιον, είναι διαφορετικοί καί άντίθετοι πρό; πάντα 
τά λοιπά έθνη τών χριστιανών.» (Come son los 
Ingleses diversos y contrarios de todas las otras 
naciones de chrisliauos.) Τόν ίδιότροπον χαρακτήρα 

τών Αγγλων άποδίδει 6 ίσπανό; χρονογράφο; εί; 
τήν φύσιν τών διαφόρων φύλων έξ ών σύγκειται δ 
βρετανικό; λα ό;, εί; τήν τή ; γ ή ; άφθόνως προα- 
γοόση; οΰσιώδη τροφήν καί μέταλλα, εί; τόν μέγαν 
άριθμόν τών κατοίκων, κατοικούντων έν μικρ$ 
χώρα (que son muchas gentes in poca tierra ), καί 
εϊ; τήν γεωγραφικήν θέσιν έπιτρέπουσαν αύτοί; νά 
θραούνωνται πρό; πάντα; τού; λοιπού; λαού;. «Τό 
έθνο; τούτο, προστίθησιν, είναι εχθρόν τ ή ; ειρήνης, 
διότι μόνο; δ πόλεμο; συμφέρει αΰτώ' διό καί τη 
ρεϊ πολλά κακώ ; τ ά ; μετά τών συμμάχων συνθή- 
κα; τών ηγεμόνων αΰτού. Ó Ριχάρδος β ' καθηρέθη 

διότι ΰπέγοαψε διαρκή ειρήνην μετά τ ή ; Γαλλίας.» 
όθεν όταν οί ίσπανοί ναϋται άπορούντε; έλεγαν δτι 
«! τρικυμίαι έμάχοντο ΰπέρ τοϋ κατηραμένου αΰτοϋ 
έθνους, ό Πέρο Νίνο άπεκρίνετο ότι δέν προεστά- 
τευεν δ Θεό; τού; Αγγλου;, άλλ’ ότι έτιμώρει τού; 

‘Ισπανού; διά τ ά ; αμαρτία; αΰτών, καί ότι έπί τ έ 
λους θά παρέδιδεν ¿κείνου; εί; τά ; ισπανικά; γα- 
λέρα; διότι ήσαν πλέον αμαρτωλοί.

Τέλο; πάντων οί άνεμοι ¿κόπασαν, καί δ γα λ- 
λισπανικός στόλο; ίδών τήν παραλίαν τ ή ;  Κορνουάλ- 
λη; καί κατασχών τινα; αλιάδα; παρ’ών έλαβε τά ; 
“νκγκαία; πληροφορίας, προσέβαλε πόλιν μή ώχυ- 

ρωμένην, Chita τό όνομα, κατά τόν χρονογράφον.
Η πόλις αδτη, κειμένη εί; τά  πλευρά όρου; καί πε- 
ριέχουσ* τριακόσια; οικία; κατοικουμένα; ύπό ¿μ
αύρων καί άλιέων, είχε λιμένα δυσπρόσιτον, διότι 
ή θάλασσα άπεσύρετο μετά τοσαύτη; δρμή;, ώστε 
** ι αι κώπαι καί τό πηδάλιον τών γαλερών έμενον 
άχρηστα. Κατώρθωσαν δμω; νά φθάσωσιν εϊ; τινα 
όρμον οπου ήγκυροβόλησαν άκινδύνω;" καί άποβάν- 
,Ε« ει’ί τήν ξηράν Γάλλοι καί Ισπανοί άπέκτειναν

?'ΧμοΛώτισαν πάντα; τού ; άντιστάντας, διήρ- 
πισαν καί έκαυσαν τήν πόλιν, καί ¿κυρίευσαν δύο 
«λοϊα, « TlVK ¿ - ¿ στε;χ9ν ^  χ ε(β? Ej {

Harfleur.

Εκείθεν μετέβησαν ε ί; Φαλμούθ, δπου σώμα έν
οπλον Αγγλων ήτοιμάσθη πρό; άντίστασιν. Καί δ 
μέν Γάλλο; είπεν άδύνατον τήν άπόβασιν, δ δέ ‘Ι 
σπανό; έπέμενε, καί τοσοϋτον, ώ στε παρ’ ¿λίγο» νά 
έλθωσιν ε ί; διάστασιν. Τό κοινόν όμως συμφέρον καί 
ή πρό; άλλήλου; συμπάθεια συνδιήλλαξαν ταχέως 
τού ; εΰγενεΐ; τούτου; ίππότα;, άποπλεύσαντα; εϊ; 
Πλυμούθ· Αλλ έπειδή ή άπόβασι; ήτο πολλά επι
κίνδυνο;, καθόσον μάλιστα οί Αγγλο; έκαννονοβό- 
λησαν σφοδρώ; τ ά ; γαλέρας, έβιάσθησαν νά ύπο- 
χωρήσωσι καί νά διευθυνθώσι πρό; Πόρτλανδ" οί 
νησιώται όμως κατέφυγον, ώ ; έθος αύτοί;, ε ί ; τά 

σπήλαια. Κ αί κα τ άρχά; μέν άπεβίβασαν ¿λίγου; 
άνδρα; ϊνα κατασκευάσωσι τήν χώραν' άλλά μ ετ’, 
ολίγον άνεκλήθησαν διά τήν παλίρροιαν. Επειδή δέ 
οί μέν Γάλλοι δέν ΰπήκουσαν, πολλοί δέ εγχώριοι 
τοξόται καί άλλοι ένοπλοι έτρεξαν πρδ; βοήθειαν 
τών κατοίκων τής νήσου, άπεβιβάσθησαν καί οί 
λοιποί Γάλλοι καί Ισπανοί καί πολεμήσαντε; γεν
ναίοι; άπέκρουσαν τδν εχθρόν.

Εκείθεν μετέβησαν ε ί; άλλα μέρη τής Α γγλία ;, 
καί μαθόντε; ότι δέν ήσαν μακράν τόπου κάλουμέ- 
νου Pool διευθύνθησαν έκεΖ, διότι δ ίσπανό; άρχη- 

γδ ; ένθυμήθη οτι κατώκει ε ί; Pool ¿ περιώνυμο; 

καταδρομεύ; Ερρίκο; P ay e, όςτι; είχε κυριεύσει 
πολλά πλοία ισπανικά, κατακαύσει τήν Gijon καί 
τήν F in isterra , άρπάσει τδν σταυρόν τής Αγία; Μα
ρίας, όστι; έλατρεύετο ώ ; τδ Οαυματουργώτερον κ ε ι- 
μήλιον τών μερών ¿κείνων, καί Ινί λόγω προξενή
σει μεγάλα; ζημία ; ε ί; τά  ισπανικά παράλια. 1Ϊ 
πόλις δέν ήτο ώχυρωμένη' είχε μόνον ένα πύργον 
χοησιμεύοντα μ-άλλον ώ ; σκοπευτήοιον. Κατά τήν 
συνήθειαν αΰτοϋ δ Pero Nino άπεβίβασε ¿λίγου; μό
νον εκ τοϋ πληρώμ,ατο;, οϊτινε; έπεδόθησαν ε ί ;  διαρ- 
παγήν. Καί κατά πρώτον μέν έφυγον οί κάτοικοι", 

μ ετ  ¿λίγον όμως, βοηθούμενοι ΰπδ ενόπλων καί το 
ξοτών Αγγλων έπανήλθον, καί άποσπάσαντε; τάς 
θύρα; τών οικιών, εθεντο αυτά; ώς προμαχώνα; ό
πισθεν τών δποίων έξηκόντιζον σωρού; βελών κατά 

τών Ισπανών. Ó δέ Πέρο Νίνο παρατήρησα; ότι έ -  
κινδύνευον οί ‘Ισπανοί, άπεβιβάσθη μόνο; μ ετά  τοϋ 
λοιποϋ στρατοϋ καί τ ή ; σημαία; κράζων Santiago ! 
Santiago! Ελθόντε; δέ καί οί Γάλλοι άπέκρουσαν 
τού ; Αγγλους, άπολέσαντε; μεταξύ άλλων φονευτ 
θέντων καί ένα τών άδελφών τοϋ Ερρίκου P aye.

Μαθών δ Πέρο Νίνο έκ τών αίχμαλωτισθέντων 
ότι οί κάτοικοι τής Καμβρία; (W a lle s ) ¿πανεστά- 
τησαν κατά τοϋ Βασιλέω; τ ή ; Αγγλίας, καί ότι τοϋ 
άρχηγοϋ αΰτών ϊβάν κερδήσαντο; έσ χά τω ; νίκην δ 
Βασιλεύ; τή ; Αγγλία; έμελλε νά συγκέντρωση τά ; 
δυνάμει; αΰτοϋ πρδ; τήν Κάμβριαν, ελυπήθη διά 
τήν μεταξύ αΰτοϋ καί τοϋ Μαρτίνου R u iï διαφωνίαν.
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διότι αν ήσαν σύμφωνοι ήθελεν, ώ ; έλεγε, προχωρή
σει πορρωτέρω καί αποκτήσει πολλήν δόξαν άμα δέ 
καί πλούτη. Απεφάσισεν όμω ; νά μεταβή μέχρι 
Λονδίνου διά του Ταμέσα, καί, αν είναι συγκεχωρη 
μένον νά διορθώσωμεν τήν δπωσοϋν έσφαλμένην 
γεωγραφίαν του ίσπανοϋ γεωγράφου, ήλθε μέχρι 
Γρίνουϊτς. Καί λαβών τήν ευχαρίστησή νά θαυμάσει 
μακρόΟεν τό Λονδΐνον, τήν μ-εγάλην ταύτην πόλιν 
(una gran cibdad) άπέπλευσεν εις την νήσον Οΰάΐτ, 

όπου άποβάς συνήψε μικρά; τινας μά χα ;, καί μετά 

ταϋτα έπανήλθεν εί; τήν Γαλλίαν.
Μόλις δε ήγκυροβόλησεν ε ί; Ilarfleu r καί ιδού 

εφθασε καί ό Μαρτίνο; Ruiz· η έρι; μεταξύ τών 
δύο αρχηγών ‘Ισπανών έξήφθη έκ νέου δεινοτά- 
τη , καί άν δεν παρενέβαινεν ό Γάλλος ήθελον μο

νομαχήσει. Επειδή δε ένεκα τών εναντίων άνέ 
μ.ων πάσα έπιχείρησι; κατά θάλασσαν ήτο αδύ
νατος, δ Πέρο Νίνο διασχίσας τον Σηκουάναν έ 

φερε τά ; γαλέρας «υτοϋ ένώπιον τ ή ; Ρατομάγου 
(Rouen).

Η ί ’ατόμαγος, λέγει δ χρονογράφος, είναι ευγε- 
νεστάτη πόλις, πάντα τά άναγκαϊζ του βίου παρέ- 
χουσα άφθονα. Εκεί αί δχΟαι τού Σηκουάνα είναι 
μεγαλοπρεπέσταταΓ ώραϊαι οίκίαι ευγενών, ωραία 
δάση, ωραίοι κήποι, καί μοναστήριον Βενεδικτίνων 
πλουσιώτκτον καί πολλής τιμής άπολαΰον. Οί 

ποώτοι τής πόλεω ; έλθόντες έπεσκέφθησαν τον αρ

χηγόν καί έφιλοφρόνησαν αυτόν· «Ο ί Γά ,Ι.Ιοι, προσ- 
τίΟησιν δ χρονογράφος, ¿Irai εύγενές έθνος, (no
ble nation (le gente), eùçpveîc, νοήμονες, è r  π α ν ιί  
δόκιμοι, έχοντες καΑήν άγοιγήν, προσηνείς τ ρ ό 
πους xa l χ άρ ιν ' ένδύοντα ι φι.ΙοχάΛως, ε ίν α ι εύ- 
π α ρρη σ ίαστο ι, γ εννα ίο ι, άγ απ ώ σ ι ν  άρέσχω σι πρός  
τους ιί.ί.Ιους, τ ιμ ώ σι τούς ζένους χα ί έπαινοϋσι rdc 
ά γ α θ ά ς  πράζεκ ,' είνα ι δ έ  χα ί άζ ιέραστο ι, x a l ψαι 
δ ρ ο ί , x al φ ιλήδονοι,χαί ύμι.Ιοΰσι μ εζά  χ άρ ιτος- Κ α ί  
ίίνδρες  χα ί γυναίκες ε ίν α ι έζ ίσ ο υ  έρωτά.Ιηπτοι, χαί 
δ εν  κρύπ τοντα ι* ό ερως άρμύι,ει εις αυτούς , διότ ι ι) 
χ ώ ρ α  αύτώ ν χ ε ΐτα ι εις το  χ .Ιίμ α τοΰ  άστέρος τοΰ  
χα.Ιουμένου Λ ψ ροδίτη . (Que es en el clim a de una 
estrella que dicen Venus.)» Καί ταϋτα λέγων δ χρο
νογράφο; προπαρασκευάζει ημάς εις τήν διήγησιν 

τών ερωτικών άνδραγαΟημάτων τοϋ ήρωο; αότοϋ. 
Ó αναγνώστης δέν θέλει δυσαρεστηθή, βεβαίως νά 
μάθχΐ πώς το 1 4 0 5  ίσπανός τις ναυτικός κατέτριψε 
τάς ημέρας αυτοϋ εις τόν ώραίον εκείνον τόπον τής 
Γαλλίας, τόν κείμενον τόσον ευτυχώ ; υπό τόν π λα 
νήτην τ ή ; Αφροδίτης.

οΕζη πλησίον τής ί>ατομάγου εΰγενήςτις ιππότης 
ονομαζόμενος llegnault de T rie , άλλοτε στόλαρχος 

τής Γαλλίας, δστι; προσεκάλεσεν ε ί; τήν οικίαν αό· 
•5.QÛ τόν Πέρο Νίνο' οϋτος δέ δεχθείς τήν πρόσκλίΓ
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σιν καί μεταβάςε ί; Fontenay, όπου κατώκει δ στό
λαρχος, παρεκλήθη υπό τούτου νά διατρίψη παρ αΰτφ 
ημέρα; τινά; δπω; άναλάβη άπό τών κόπο>ν τή ; θα
λάσσης. 0  στόλαρχο; ήτο καί γέρων, καί φιλάσθε
νος, ώ ; πολλά παθών κατά τάς εκστρατεία; αυτού. 
Εζη δέ ε ί; τήν εξοχήν, άπολαύων παντός ό,τι 
ήτο δυνατόν νά καταστήση τόν βίον 2®ον ένεστιν 
εΰχάριστον’ ή οικία ήτο ωραία καί είχεν έπιπλα 
ώ ; άλλος ξενο>ν τών Παρισίων. Ε ίχε δέ καί υπα- 
σπιστάς, καί όπηρέτας, καί εφημέριον καθ ημέ
ραν λειτουργοϋντα. Εμπροσθεν τή ; οικία; ερρεε ρύαξ 
ποτίζον τού; έξαισίους κήπους, δπισθεν δέ έξετείτ 

νετο λίμ.νη ε ί; ήν εδύναντο ν’ άλιεόωσι καθ εκά- 
στην πρωίαν ίχθεϊ; ίκανοό; νά θρέψωσι τριακοσίονς 
ανθρώπους. Εγίνετο δέ ή αλιεία έκβαλλομένου τοϋ 
υδατο; διά τίνος δπή; άνοιγομένης καί κλεισμένης 
κατά θέλησιν, καί μετά ταϋτα ρύαξ άνωθεν τής 
λίμνης κείμενος έγέμιζεν εκ νέου τήν λεκάνην εντός 

τινων ωρών. 0  στόλαρχος είχε καί τεσσαράκοντα 
έως πεντήκοντα θηρευτικούς κύνα;, καί όπηρέτας 

δι’ αυτούς, καί εΐκοσιν άναβάτα; ίππους κλ. Αγρε- 
μίων δέ, οίον έλάφων, δορκάδων, κάπρων, έπλού- 
τουν τά δάση αυτού. Αλλά καί ίερχκοτροφεΐον είχε 
πλήρες εύγενών ίεράκων. Τό έπιφθονοηατον δέ πάν

των ών είχεν δ γέρων ουτος ιππότη; ήτο ή σύζυγος 
αυτού, ώραιοτέρα πασών τών έν Γαλλία, γυναικών, 

έξ εΰγενεστάτου οίκου τής Νορμανδίας, περί ήν ε -  
βλεπες πάντα κόσμον καί πάσαν πολυτέλειαν αρ- 

μόζουσαν εις μεγάλην δέσποιναν. U οικία έν 7) κα- 
τώ κει, έκειτο μέν έν τή αυτή περιοχή, ήτο όμως 

χωριστή τ ή ; τοϋ στολάρχου’ συνεκοινώνουν δέ αί όύο 
οίκίαι διά κινητή; γεφύρα; άναβιβαζομένη; καί κα- 
ταβιβαζομένη; κατά θέλησιν. Διεξοδική θά ήτο η 
διήγησι; τοΰ μεγαλοπρεπούς βίου τή ; κυρία; αυτή; 
έξ νέαι εΰγενείς, κομψώ; ένδεδυμέναι, δύο μόνα 
έργα έχουσαι νά στολίζωνται έπιμελώ; καί νά συν- 
οδεύωσι τήν κυρίαν ήτις είχε καί πολλά; άλλας θα
λαμηπόλου;, ΰπηρέτουν αυτήν. Θέλω, λέγει, δ χρο
νογράφος, νά διηγηθώ κατά τάξιν τά τ ή ; οικία; τή ; 
δεσποίνη; αυτή;' τό πρωί παραλαμβάνουοα τ ά ; δε
σποινίδα; μετέβαινεν εί; παρακείμενον μικρόν δάσος, 
όπου σιωπηλαί άναγίνωσκον, έκάστη κατ ίδιαν, τήν 
προσευχήν αυτών, κρατοϋσαι Σύνοψιν καί κομβολό- 
γιον. Μετά τήν προσευχήν έπέστρεφον εις τήν οικίαν 
δρέπουσαι καθ’ δδόν άνθη, καί είσεοχόμεναι ε ί; την 
έκκλησίαν ήκουον τήν λειτουργίαν. Μετά ταϋτα ή?* 
χετο τό πρόγευμα συγκείμενον έξ ορνίθων καί κ.Ο' 
ρυδαλών, καί έξ άλλων πτηνών έπί αργυρού δίσκου 
μ ετ’ οίνου. Αί έχουσαι δρεξιν έτρωγον ό ,τι ήθελονι 
ή δέ δέσποινα προεγεύετο σπανίως, μικρόν τι μονον 
δοκιμάζουσα δσάκις είχε ξένον προσκεκλημένο*· 

Μετά τό πρόγευμα ή δέσποινα καί αί ‘¿op*1 *·
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«υνοδευόμεναι υπό τών ιπποτών καί τών ξένων, ά- 

νέβαινον τού; ώραιοτέρους ίππους τού στολάρχου, 
καί υπήγαινον εις άπόλαυσιν τή ; δρόσου τή ; έξοχή;, 

όπου έπλεκον στεφάνου; έξ άνθέων, ένώ ραψωδό; τ ι; 
έψαλλε la is , délais, virelais, rondeaux, complain

tes, ballades καί παντοειδεΐ chansons, διότι οί 

Γάλλοι έξέχουσιν εις τήν τέχνην τοϋ ψάλλειν. »
Ενόσω διέτριβεν δ Πέρο Νίνο εί; τήν οικίαν τοϋ 

στολάρχου, συνώδευε μετά τών περί αυτόν, τάς 

κυρίας άπερχομένας ε ί; περίπατον, καί έπανερχό- 
μενος ευρισκεν έτοιμον τό γεύμα. 0  δέ γέρων ιπ 
πότης, μή δυνάμενο; πλέον νά ίππεύη, έφιλοφρόνει 
τού; ξένους μετά μεγίστη; χάριτος. Ητο φιλοπροσή- 
γορο; εί; άκρον εί καί φιλάσθενος. Ε ί; τήν κυρίαν 
τράπεζαν έκάθητο δ στόλαρχος, ή δέσποινα καί δ 
Πέρο Νίνο- δ δέ άρχιτρίκλινος διέτασσε τάς θέσει; 
τών λοιπών, καθίζων πλησίον έκάστης κυρίας ένα 
κύριον' τό γεύμα ήτο πλουσιώτατον καί ποικίλον' 
είχε κρέας, ιχθύς, οπώρας, κατά τήν ήμέραν. Διαρ- 
χοϋντο; δέ τοϋ γεύματος δ δμιλών μετά χάριτος καί 

εόλαβείας περί πολέμου καί έρωτο; ήκούετο ευχα
ρίστως, καί έν τώ  μεταξύ έσήμαινον μ,ουσικά όργα
να' μετά δέ τήν Ευχαριστίαν, άφαιρεθείση; τής τρα- 

*έζης, ήρχοντο οί μουσικοί' ή δέσποινα έχόρευε μ ε
τά τού Πέρο Νίνο, καί οί λοιποί μετά  τών δεσποι
νίδων. Μετά τόν χορόν, διαρκούντα ώραν μίαν, δ μέν 

Πέρο Νίνο έδιδε φίλημα (daba paz) εί; τήν δέσποι
ναν, οί δέ άλλοι εις έκείνας μεθ’ ών έχόρευσαν, έπι- 

νον αναψυκτικά, καί έκαστος άπεχώρει εις τόν ίδιον 
θάλαμον ίνα άναπαυθή. 0  Πέρο Νίνο κατώκει εις 
μέρος ώραιότατον έν τή  οίκίςι τή ; κυρίας.

Μετά τήν άνάπαυσιν άνέβαινον έκ νέου εις τούς 
ίππου; καί έπεδίδοντο ε ί; Θήραν δι’ ίεράκων. Η 
δέσποινα έκράτει μόνη τόν ίδιον ίέρακα, καί εδιδε 
πό σημεΐον άπολύουσα αυτόν μετά χάριτος έξαισίας. 

Καί ευθύς άνδρες καί γυναίκες ήμιλλώντο τις νά 
Χυνηγήση καλήτερα' τά πτηνά έπέτων, οί ίέρακες 
ηρπαζον αυτά, οί κϋνες επιπτον εί; τήν λίμνην κλ. 
Αφού δέ ευθύμουν κατά τούτον τόε τρόπον άοκετά, 
ή δέσποινα ώδήγει αυτούς εί; εόρύ λειβάδιον, όπου 
ευρισκον έξαίσιον δειλινόν άριστον έκ κρεάτων κρυ
φών καί οίνου" μ ετ’ αυτό αί κυρίαι κατεσκεύαζον 
τραγορδοϋσαι άνθοδέσμας. Τήν νύκτα έπανερχόμενοι 
πάντε; εις τήν οικίαν έδείπνουν, περιεπάτουν όπό 

λαμψιν τή ; σελήνη;, έχόρευον φωτιζόμενοι όπό 
λαμπάόων, έκαληνυκτίζοντο καί μετέβαινον εις τού; 
κοιτώνα; αυτών.

Ταϋτα έγίνοντο δσάκι; δ Ισπανό; έπεσκέπτετο 
τόν στόλαρχον. Τά πάντα διετάσσοντο υπό τή ; με- 
|ϊ“λης δεσπο.νη;, ήτις διεύθυνε τάς υποθέσεις τού 
οοζυγου αυτή;, μή φροντίζοντο; πλέον περί ουδε- 

πράγματος. Ô Πέρο Νίνο δέν εμεινεν άναίσθη-

το ; εις τήν τόσην ευγένειαν' ή δέ δέσποινα έστειλεν 

αύτόν καί πρός τόν πατέρα αυτής κατοικοΰντα ω
σαύτως ε ί; Νορμανδίαν.

Αλλά μεταξύ τού ηδυπαθούς τούτου βίου δ ίσπα- 
νό; άρχηγός δέν έλησμόνησε τά συμφέροντα τού 
στολίσκου. Καί έπειδή πάν τό έκ Καστιλλίας άρ- 
γύριον είχεν άναλωθή, άπήλθεν εις Παρισίους όπως 
ζητήση τά κατά τήν μεταξύ Γαλλίας καί 'Ισπα
νίας συνθήκην χορηγήματα. Η Γαλλία τό τε  ένε
κα τής παραφροσύνης Καρόλου τοϋ ΣΤ', κατεσπα- 
ράσσετο όπό διχοστασιών, καί δ Ισπανός ιππότης 
ήναγκάσθη νά δείξη χαρακτήρα σταθερόν όπως τύ 
χη  δικαιοσύνη;. Επανελθών δέ εί; ί’ατόμαγον έμα- 
θεν ότι έν τώ  διαστήματι τ ή ; άπουσίχ; αυτού δ 
αγαθό; στόλαρχο; Regnault de T rie  «είχε μεταβή 
άπό τ ή ; ζω ή ; εί; τόν θάνατον». II χήρα αυτού έ -  
μήνυσε τόν 'Ισπανόν, καί ένώ εψαλλον τά  εγκώμια 
τού άποθανόντο; χάριν παρηγοριάς, ήράσθησαν άλ- 

λήλων. Καί άνταλλάξαντε; δώρα καί έχέγγυα έρω
τος ώς άληθεϊς έρασταί, άπεφάσισαν νά γίνωσι σύ
ζυγοι’ δ γάμος όμω ; ητο αδύνατον νά τελεσθή διά 
δύο λόγους· πρώτον μέν διότι δ Πέρο Νίνο άπήρχε- 
το εις πόλεμον καί είχεν άνάγκην τ ή ; άδειας τοϋ 
βασιλέως καί κυρίου αυτοϋ, δεύτερον δε διότι ή Κ . 
τοΰ Fontenay, ώ ; προ μικρού χηρεόσασα, ήσχόνετο 
νά υπανδρευθή τότε. Συναπεφασίσθη λοιπόν νά άν- 

ταγαπώνται μεθ’ ύπομονής ετη δύο, άπομακρύνοντες 
έν τοσούτιρ εί χρεία πάν τό έμποδών.

0  Πέρο Νίνο αποχαιρέτισα; τήν ώραίαν χήραν, 

έπανήλθεν εις Ρατόμαγον καί έκείθεν εις Harfleur 
οδηγών τάς γαλέρας- άλλά κατά τόν διάπλουν, ιδού 
αίφνης σκοτίζεται δ ήλιος. Οί ναϋται άγνοοϋντε; τήν 
έκλειψιν δειλιώσι, κράζουσιν ότι δ Θεός ώργίσθη 
κατ αύτών, καί ότι συνετόν είναι ή νά καταλείπω- 
σι τόν πόλεμον, ή τουλάχιστον νά μ.ή πλεύσωσιν 
έ'να μήνα. Οί μέν άξιοΰσιν ότι δ ήλιος είναι τραυ
ματίας ή ασθενής, εί; σημεΐον πανωλεθρίας, οί δέ 
OTt προμ,ηνύεται τρομερά τρικυμία, έκαστος δέ ερ
μηνεύει τούς ίδιους φόβους κατά τήν φαντασίαν αυ
τού. Τότε δ Πέρου Νίνο λαβών τόν λόγον ώμίλησε 
περί τοϋ φόβου τοϋ Θεοϋ, προοιμιασθείς χριστιανι- 
κώς όπως έξηγήση τήν έκλειψιν ώς φαινόμενου όλως 

φυσικόν. Οί ναϋται καί οί στρατιώται κατανυγέντες 
καί πεισθέντε; ότι δεισιδαίμων ήτο δ φόβος αυτών, 
άνέλαβον θάρρος, ότε μάλιστα είδον άναφανέντα τόν 
ήλιον, ώ ; προεΐπεν δ άρχηγός. Ελθόντε; εί; H arfleur 
εύρον τόν άρχαιον σύντροφον Charles de Savoisy, καί 

άπέπλευσαν καί οί δύο εί; άναζήτησιν αγγλικών 
πλοίων. Ελθόντε; δέ εί; Calais, πό.Ιιν  αγγλικήν  
χειμένην έπ ί τής ΓαΑ Λίας, άπήντησαν τόν αγγλι
κόν στόλον έν ώρα βαθυτάτης γαλήνης. Καί δ μέν 

Γάλλος, φρονιμώτερος τοϋ 'ίσπανοϋ ήτο γνώμης ν’.

4 8



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

άναχωρήσωσι, διότι προέβλεπεν ότι και συνηνωμέναι 

« ί δύο μοϊραι δεν ήσαν ίκαναΐ ν’ άντιπαλαίσωσι 
προς τόν πολυαριθμότερον στόλον τών εχθρών' δ 
ηέρο Νίνο δμως έπέμενεν' ή μάχη ίρχισε, καί επει
δή έπνευσεν άνεμος, οί Γάλλοι ήναγκάσθησαν νά 
στραφώσιν. Ó Πέρο Νϊνο ύποθέσας προδοσίαν, ή του
λάχιστον έλλειψιν άνδρίας, σ θ ά  πολεμήσω, άνέκρα- 
ζε , μόνος, » αλλά δεν είδεν ότι εναντίον τών δια
ταγών αότοΰ καί αί ίσπανικαί γαλέοαι ήκολούθοον 

τάς γαλλικά;. Τό πλήρωμα τής ναυαρχίδος ένθοο- 

σιασθέν, κατά το παράδειγμα του αρχηγού, έπλη- 
σίασεν εις τό μεγαλείτερον πλοϊον τών Α γγλων τρο
μερά υπήρξεν η μάχη' άλλ’ αίφνης ό ναυαγωγός, 

παρά τάς διαταγάς τού άρχηγοΰ, ήλλαξε τον δρό
μον. Δέκα έκ τών έλαφροτέρων πλοίων τού έχθρού 
ήγωνίοθησαν ίνα κατάσχωσι τήν γαλέοαν τού ίσπα- 
νού άρχηγού, καί θά επετύγχανον άν δ Κάρολος de 
Savoisy δεν ηρχετο είς βοήθειαν αυτού, καί δέν διε- 
σκορπιζε δι’ επιτηδείου τρόπου τά  δέκα εχθρικά 
πλοία. Ευτυχώς έπεσε καί πάλιν δ άνεμος, καί αί 
γαλέραι προφθάσασαι είσήλθον εις Gravelines. Τό- 
.τε δ Πέρο Νϊνο έβλασφήμησεν εναντίον τής άστα- 

σίας τού καιρού, έμποδίσαντος, ώς έφρόνει, αυτόν 
νά νικήση κατά κράτος τόν εχθρόν. «Μίαν ώραν, 
άνεφώνει, âv διήρκει ή γαλήνη θά έκυριεύομεν όλον 
τόν στόλον.» Καί αξιόλογος θά ήτο ή λεία, διότι 

ναύαρχος αυτού ήτο δ Ερρίκος Paye, δστις έφερε 
τήν θυγατέρα τού βασιλέως τής Αγγλίας καί τήν 
προίκα αύίής πρός τόν δούκα τής Ολλανδίας, τόν 

μέλλοντα αυτής σύζυγον.
Èv τοσούτω ή πεϊρα άπέδειξεν εις τόν ίσπανόν 

άοχηγόν δτι αί γαλέραι αυτού ήσαν τόσον έπιτή- 

δειαι νά πλεύσωσιν εις τό μεταξύ τής Γαλλίας καί 
Αγγλίας στενόν, δσον καί αί κάμηλοι νά άναβώσιν εις 
έρεινά μέρη. Είς μάτην άνέμενεν ολόκληρον μήνα 
όπως δ καιρός διευκολύνη νέαν εκστρατείαν κατά 
τών παραλίων τής Αγγλίας' ήναγκάσθη δέ καί νά 
χωριαθή άπό τού φίλου αυτού de Savoisy, δςτις δέν 
είχε πλέον πώς νά πληρώση τους μισθούς τών πλη- 
ρο>μάτων καί νά έπισκευάση τά  πλοία. Ευτυχώς έξ 

νορμανδικά πλοία, καλώς έφωπλισμένα, ήνώθησαν 
μ ετ’ αυτού, δπως λε/ιλατήσωσι τά βρετανικά παρά
λια. Συναντήσας δέ καί άριθμόν τινα γαλλικών 
πλοίων, προέτεινεν είς αυτά νά μ.ετακομίσωσι στρα
τόν είς τήν νήσον Ιερσέύ, δπου έμελλε νά πλουτή- 
σωσι διαρπάζοντε; τήν χώραν. Τά πλοϊα έδέχθησαν, 
καί ουτω οδηγών άξιόμαχον στόλον δ Πέρο Νϊνο έφθα· 
σεν εντός δύο ωρών είς τήν νήσον ταύτην. Απόσπα
σμα είκοσι περίπου ναυτών άποβάν τότε άιευ άδειας 
δπο>ς συνάξη όστρακα, περιέπεσεν είς τάς χεϊρας τών 

νικητών. Ευθύ; λοιπόν δ άρχηγός διεκήρυξεν δτι 
δςτις άποβή άνιυ άδειας θέλει τιμωρηθή διά θανάτου.

s η
Πλησίον τή ς Ιερσέύ υπήρχε νησίδιον έχον ναό» 

τής Παναγίας, μέρος κατάλληλον διά τους Ισ π α 
νούς καί τους Γάλλους, διότι έδύναντο νά άποβαί- 
νωαι πατοΰντες επί σανίδος καί νά άμύνωνται εναν
τίον πολυαρίθμων στρατευμάτων, αν καί τό διά
στημα τό δποΐον έχώριζεν αύτους άπό τής ίεροέύ 
έγίνετο βατόν εν ώρ? παλίρροιας. Απέβησαν λοιπόν, 
καί κατά συμβουλήν τών άξιωματικών δ Πέρο Νϊνο 
άπεμάκρυνε τά  πλοϊα, δπως μή έχη τις τήν έλπίδα 
νά έπανέλθη είς αυτά. Διαταγαί δέ έδάθησαν νά ώσι 
πάντες έτοιμοι δύο ώρας πρό τής ήμέρας. Ο ήλιος 
δέν είχεν άνατείλει είσέτι δτε πάντες ήσαν ώπλι- 

σμένοι' αί σάλπιγγες έσήμανον τόν έμβατήριον καί 
όλος δ στρατός εκινήθη. 0  Πέρο Νϊνο διατάξας τά 

τού στρατού δέν έλησμόνησε καί τήν συνήθη δημη
γορίαν. «Φίλοι, είπε, πρός τάγμα φέρον τό έμφαν- 
τικόν όνομα Pillartes (ληϊστήρων), προσέχετε, εΰ* 
ρίσκεσθε είς τόπον εχθρικόν. Προσέχετε τούς Αγ

γλους* ιδού αυτοί καλώς ώπλισμένοι, παρατεταγμέ- 
νοι είς μάχην, έτοιμοι καί είς άμυναν καί είς έπίθε- 

σιν' καί είναι μέν πολυάριθμοι, δέν ώφελεϊ όμως αυ
τούς δ αριθμός, διότι δέν είναι άνδρεϊοι. Ενθυμήθητε 
ότι έχετε όπισθεν υμών τήν θάλασσαν, καί 2τι πλοϊα 
ίνα καταφύγετε είς αυτά δέν έχετε. Μεταξύ εχθρού 
καί θαλάσσης, μεταξύ τού κινδύνου ν άποθάνετε 
αιχμάλωτοι ή νά πνιγήτε, ή φυγή είναι άδύνατος. 
Ηξεύρετε πώς οί Αγγλοι μεταχειρίζονται τούς Ισπα
νούς* άς μή μείνη λοιπόν είς τάς χεϊρας αυτών μη- 
δείς αιχμάλωτος. Εάν δέ άντισταθήτε γενναίως, θ 
αποκτήσετε δόξαν καί πλούσια λάφυρα. Επικαλέ- 
σθητε τόν άγιον ίάγον, τόν προστάτην τής Ισπανίας, 
οςτις θά σάς βοηθήση.» Πλέον τών χιλίων Ισπανών, 
Νορμανδών καί Βρετανών ήσαν υπό τάς οδηγίας 

τού Νίνο Πέρο' τούτους έπιθεωρήσας δ άρχηγός ει- 
πεν έκάστω πώς έπρεπε νά φερθή.

Οί νησιώται περί τάς τρεϊς χιλιάδας πεζών μετά 
διακοσίων ιππέων άντιπαρετάχθησαν γενναίως, καί 

τρομερά υπήρξεν ή συμπλοκή' έμάχετο άνθρωπος 
πρός άνθρωπον' μετά δέ τήν πρώτην προσβολήν ά- 
φέντες τάς λόγχας άνέσπασαν τά ξίφη, τάς μαχαί' 
ρας καί τούς πελέκεις· ΙΪ μάχη ήτο άμφί^ροπος, δ 
δέ Πέρο Νϊνο, όςτις κατά τόν χρονογράφον παρόντα 
καί μαχόμενον έπέφερε τήν κρίσιν, ίδών έτι δρθήν 
λευκήν σημαίαν φέρουσαν τόν σταυρόν τού Αγίου 

Γεωργίου, ένφ τόσαι άλλαι είχον άνατραπή, έκά* 
λεσε τόν βρετανικόν ιππότην Εκτωρα de Pom- 
brianes, ώς καί τούς περί αυτόν άνδρειοτέρους Νορ* 
μανδούς στρατιώτας καί είπε' «Φίλοι, ένόσω εκείνη 
ή σημαία ΐσταται δρθή, οί Αγγλοι δέν θά νικηθώ- 
σιν' άς ύπάγωμεν πρός αυτήν καί άς πασχίσωμεν 
νά τήν χυριεύσωμεν. » 0  Εκτωρ, εφάμιλλος τού 
τρφου στρατηγού, λαβών ευθύ; πεντήχοντα άν-
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Ιρείους Ιδραμ* μετά τού Πέρο Νίνο κατά τής ση

μαίας, τήν δποίαν ύπερήσπισε γενναίως δ φέρων αυ

τήν οικονομικός έφορος τής νήσου, δςτις δμως έπεσε 
καί κατεπατήθη. Τότε οί Αγγλοι έστρεψαν τά  νώτα 

ρίψαντες καί θώρακας καί περικεφαλαίας δπως φύ- 
γωσι ταχύτερον. Οί δέ ‘Ισπανοί καί οί Γάλλοι ησαν 

τόσω κεκοπιακότες, ώστε δέν έδυνήθησαν νά κατα- 
διώξωσι τούς φεύγοντας. Οί ληϊατήρες μόνοι ήσθάν- 
θησαν άναγεννώμενον δλον αυτών τό  θάρρος κατά 
τήν κρίσιμον εκείνην ώραν, δικαιώσαντε; κατά 
πάντα τό ίδιον όνομα άνευ φόβου καί άνευ τύψεως 
συνειδήσεως·

0  δέ Πέρο Νϊνο συλλαβών πολλούς ίππους έχ - 
θρικού; έστειλεν έπ αύτών πεντήκοντα άνδρας ίνα 
άνακαλέσωσι τούς έσκορπισμένους στρατιώτας, καί 
μετά ταΰτα επανήλθεν είς τήν νήσον Αγ· Μαρίαν 
δπως διανυχτερεόση. Ερωτήσχς δέ τούς αιχμαλώ
του; π.-ρί τών έν Ιερσέύ δυνάμεων, περί τού αριθ
μού τών κατοίκων καί περί τού άγγλικοΰ στόλου, 
εμαθεν δτι δπήρχον πέντε άκροπόλει; καλώς έφω- 
διασμέναι καί φρουρούμεναι υπό Αγγλων δτι οί κά

τοικοι έδύναντο νά δώσωσι τέσσαρας ή πέντε χ ι
λιάδας άνδρών ικανών νά πολεμήσωσιν' δτι οί πο- 
λίται, οί χωρικοί καί οί άλιεϊς κατωκουν μεγάλην 
πόλιν περιεζωσμένην υπό χαρακωμάτων καί τά 
φρων* δτι έκεϊ είχον τάς γυναίκας, τά  τέκνα καί 
τά κτήματα αυτών' δτι πάντες οί σωθέντες έκ τής 
μάχης ήσαν άποφασισμένοι ν’ άποθάνωσι μάλλον 
ή ν άφήσωσι τόν εχθρόν νά είσέλθη είς αύτήν, καί 
δτι δ άγγλικός στόλος, συγκείμενος εκ διακοσίων 
καλώ; ώπλισμένων πλοίων ήτο είς Πλυμούθ άνα- 
μένων καιρόν έπιτήδειον ίνα έξελθη.

Ταύτα άχούσας δ ‘Ισπανός συνεκάλεσεν είς συμ
βούλων τούς ίππότας, καί πάντες άνεφώνησαν νά 

κυοιεόαωβιν έξ έφόδου καί νά παοαδώσωσι τώ  πυρί 
τήν πόλιν' άλλ' εκείνος είπεν δτι προτιμότερον ήτο 
νά χατακτήσωσι παρά νά καύσωσι τήν πόλιν' οί 
δ έκ Γαλλίας είπον δτι αδύνατο; ήτο ή κατάκτησις 
άν δεν έκυρίευον τά πέντε φρούρια, καί δτι εύκολώ- 
τερον καί άσφαλέστερον ήτο νά λεηλατήσωσι τήν νή- 
«ον καί ν’άπέλθωσιν. «Ας υπάγωμεν κατά πρώτον, 

έπανέλαβεν δ άρχηγός είς τήν πόλιν, καί ά ; ίδωμεν 
άν ο! καλοί αυτοί άνθρωποι θελήσωσι νά δεχθώσι 
Την μάχην, ειδεμή τότε σκεπτόμεθα τί μέλει γενέ- 
σθαι.» Είπε καί διέταξε νά ώσι πάντες έτοιμοι ώς 

τήν πρώτην φοράν, καί τήν επιούσαν άπό πρω
ί» ; έσήμανον αί σάλπιγγες. 0  στρατός έξήλθε τότε 
τοιν χαρακωμάτων έν τάξει έχων έμπροσθοφυλακίαν 
*» ί  δπισθοφυλακίαν, βοηθουμένην υπό έκατόν πεν- 

τηκοντα ιππέων. Εστειλε δέ δ άρχηγός πρός τήν 
*όλιν δύο λεύγα; άπέχουσαν, προσκόπους έντολήν 
*/ί5ντας »ά κατακαύσωσι πάν τό ποοστυχόν, τής

χώρας ούσης πλήρους οικιών, κήπων, άγρών κ τλ . 
Αυπηρότατον δέ ήτο νά βλέπη τις καιόμενον δλον 
εκείνον τόν υπό χριστιανών κατοικούμενον τόπον.» 

Μετ’ όλίγον παρουσιάσθη καθ’ οδόν Αγγλος τ ι ;  κή- 

ρυκος ένδυμα φέρων, δστις, κατ αίτησιν αυτού, ώ- 
δηγήθη πρός τόν άρχηγόν' έστέλλετο δέ παρά τών 

κατοίκων ίνα ζητήση έλεος. «Ενίκησες αυτούς, είπε, 
κατά τήν μάχην, ¿τραυμάτισες καί έφόνευσε; αυτούς 
ήχμαλώ τισε; δέ καί πολλούς, τώρα δέ φαίνεται δτι 
θέλεις καί νά καταστρέψης κατά κράτος αδτούς' σέ 

παρακαλοΟσι λοιπόν νά παύσής πλέον, πρώτον διά 
τόν θεόν, διότι είναι καθολικοί χριστιανοί καί όχι 
εχθροί τής πίστεως τού Ιησού Χριστού, καί δεύτε
ρον διά τήν βασίλισσαν τής Καστιλλίας, ήτις είναι 
γέννημα τού Βασιλείου τής Αγγλίας, καί βασίλισ
σα σου, καί, ώς ήξεύρεις, δέν θά εύχαριστηθή διά 
ταύτην τήν καταστροφήν. Εύσπλαγχνίσθητι λοι
πόν αδτούς. » —  « Επίστρεψον, άπεκρίθη δ Πέρο 
Νϊνο, πρός τούς άποστείλαντάς σε καί είπέ νά με 
στείλωσι τέσσαρας ή πέντε άνθρώπους έκ τώ νκαλη- 
τέοων ίνα συνομιλήσω μ ετ  αδτών' υπόσχομαι δέ δτι 
θέλουσιν έλθει καί άναχωοήσει χωρίς νά πάθωσί τι 
κακόν.» Απελθόντος δέ τού Αγγλου ή πόλις έξα - 
πέστειλε πρός τόν ‘Ισπανόν πέντε έντιμους άνδρας, 
οΐτινες ήσπάσθησαν τήν χεΐρα αδτού. «Εμαθα, εί
π ε, τά  κατ εμού παράπονα τής πόλεως' ηξεύρετε 
δμως δτι δτχν ό στόλος τή ς Αγγλίας όπάγη νά 

πολεμήση πρός τήν ‘ Ισπανίαν, προσορμίζεται έδώ, 
καί προμηθεύεται άνθρώπους καί τροφάς. Είσθε 

λοιπόν δλοι έχθροί μου. Πλήν τούτου αί νήσοι αύται 
είναι κτήμα τής Βρετανίας, καί ύμεΐς είσθε υπήκοοι 
Βρετανοί πρίν ή, έρεθισθέντες υπό τής κακίας εκείνων 

παρ’ ών εστάλητε, επαναστατήσετε καί γίνετε Α γ
γλοι. Διά ταύτα δέχθητέ με κύριον, καί υποτάχθητε 

είς έμέ έν όνόματι τού βασιλέως τής Καστιλλίας* 
ειδεμή καί ύμεϊ; καί δ τόπο; υμών θέλετε παραδοθη 
είς πύρ καί είς σίδηρον.» Οί δέ πέντε απεσταλμένοι 

άπεκρίθησαν' «Είναι άληθινόν, κύριε, δτι αί τέσσα- 
ρε; αύται νήσοι άνήκον άλλοτε είς τήν Βρετανίαν 
καί δτι καταγόμεθα άπό τών Βρετανών' άλλά πρό 
πολλού καθυπέταξαν αδτάς οί Αγγλοι, καί είμεθα 
ήναγκασμένοι, ώς καί άλλοι λαοί, νά υποτασσώ- 
μεθα είς τούς υμετέρους έχθρούς, καί νά υπηρετώ- 

μεν δντινα δέν άρέσκομεν, όχι άπό άγάπην άλλ’ 
άπό φόβον, βιαζόμενοι καί όχι εδχαρίστως. Οί πα
τέρες ήμών άφήκαν ημάς είς δουλείαν, δέν δυνά- 
μεθα ν’ άπαλλαχθώμεν αδτής, έάν άλλοι ισχυρότε

ροι δέν άπαλλάξωσιν ήμας, ένόσω τά φρούρια εύρί- 
σκωνται είς χεϊρας τών Αγγλων. Οθεν, κύριε, έάν 
κυριεύσετε τάς άκροπόλεις, ύποτασσόμεθα είς υμάς' 
διαφορετικά, δ ,τι καί &ν κάμωμεν δέν θά ώφελήση* 
δέν θά ήμπορέσετε νά μάς δπερασπισθήτε καί θά
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μβς έγκαταλείψετε εϊς ιτ,ν οργήν τών Αγγλων. 

Ζητήσατε δ ,τι θέλετε, καί θά το δεχθώμεν.»— «Τά 

μέν φρούρια, άπεκρίθη δ ‘Ισπανός, θά τά  κυριεύσοι 
μετ’ ολίγον Θεού θέλοντο;, έν τοσούτω όμως ανοί
ξα τε με τήν πόλιν.» Καί οί άπεσταλμένοΓ «Κύριε, 

νά ύπάγωμεν εις του; συμπολίτας ήμών, καί θέλο- 
μεν έπιστρέψει να φέρωμεν άπάντησιν.»

Καί έπανήλθον οί πρέσβεις ε ί; τήν πόλιν. Οί ‘Ι 
σπανοί βντες τότε ήμίσειαν λεύγαν μακράν αύτή;, 
¿σταμάτησαν μέχρι τής επανόδου εκείνων. «Κ ύ
ριε, είπον έπιστρέψαντες, οί κάτοικοι τής πόλεως 
προσπίπτουσιν εις τα Ιλεός cou, καί σέ λέγουσιν ÓTt 
παν δ ,τι Ιχουσιν είναι ή πόλις αδτη καί τδ φρού- 
ριον, εις τδ όποιον ποτέ ούτε Γάλλοι ούτε Αγγλοι 
είσήλθον. Τοιοΰτο είναι τδ προνόμιον αύτών χάριν 
ασφαλείας. Εχουοι λοιπδν νόμον να μή παραδώ- 

σωσι ποτέ αΰτδ μ ήτε εις φίλους μήτε εις εχθρούς, 
καί V άποθάνωσι μάλλον παρά νά επιτρέψωσιν εις 
τινα νά έμβή, διότι εις αΰτδ έχουσι καί τάς γυ
ναίκας, και τά  τέκνα καί τάς περιουσίας αυτών. Ζή
τησε χρυσδν, άργυρον, υφάσματα καί πάν άλλο, θά 

οέ δώσωσιν δ,τι δύνανται ΐνα μ ή κακοποίησης καί 
ζημιώσης αυτούς. Εΰαρεστήθητι λοιπδν νά μή πλη- 
οιάσης εϊς τήν πόλιν, διότι ενδέχεται μέν νά κυ- 
ριεύσης αυτήν, άλλ’ όσο βέβαιος δτι θά στεοηθή; 
καί συ εκείνους τούς οποίους αγαπάς, καί τότε θά 

λάβης αφορμήν νά φονεύσης άνδρας, γυναίκας καί 
άλλα πλάσματα ζώντα, δσα ευρίσκονται έντδί τής 

πόλεως, πράγμα τδ όποιον δέν θά συγχωρήση ό 

θεός.»
Ó Οέοο Νίνο συνεκάλεσε τδ Συμβούλιου δπως 

μάθη τ ί έπρεπε νά γείνη. Σκεφθέντες δέ δτι καιρδν 
ίκανδν δέν είχον όπως κυριεύσωσι τήν πόλιν, καθό
σον ήτο πιθανδν νά φθάση ό άγγλικδς στόλος, ένέ- 
δωκαν εϊς του ; λόγου; των κατοίκων καί έζήτησαν 
δέκα χιλιάδας χρυσά νομίσματα' δτε δέ ό Πέρο 
Νίνο διεκοίνωσε προς τους πρέσβεις τήν άπόφασιν 

ταύτην, προσέθετο" «Θά μοί δίδετε δέ πρδς τούτοι; 
εν διαστήματι δέκα ετών δώδεκα ακόντια, δώδεκα 

πελέκεις, δώδεκα τόξα μετά βελών καί δώδεκα σάλ

πιγγα;. » Ηναγκασμένη ή πόλις έδέχθη καί τδν φό- 
ρον ν’ άποτίση καί τά  λοιπά νά ύποσχεθή. Επειδή 
δμω ; δέν συνεπλήρωσεν δλον τδ ζητηθέν ποσδν, έ- 

δοικε τέσσαρα; ομήρους έκ των πλουσιωτέρων πο
λιτών πρδ; τδν Νίνον.

Τότε έσήμανον καί αί σάλπιγγες, καί πάντες,Γάλ
λοι καί ‘Ισπανοί, έπανήλθον εϊς τά πλοία. Εν τώ  
μεταξύ δμω; τούτω τά πληρώματα τών γαλλικών 
εμπορικών πλοίων, άτινα είχε προσλάβει ό άρχηγδς, 
διήρπασαν δσα κτήνη έδυνήθησαν, οί δέ Βρετανοί 
καί Νορμανδοί επανελθόντες εϊς Βρέστ έμοίρασαντά 
λάφυρα μετά τών ‘Ισπανών, καί τινες τών έμπορων
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προεξόφλησαν τδ υπόλοιπον τών δέκα χιλιάδων 
χρυσών. Τού; δέ Ιππους έπώλησαν εϊς εύτελεστά- 
την τιμήν. Οί νικηταί έγένοντο δεκτοί μετά μεγά
λων τιμών' εκεί δέ μαθών δ Πέρο Νίνο δτι έζήτει 
αύτδν ό βασιλεύς τ ή ; ‘Ισπανίας, έστειλεν αξιωμα
τικόν ΐνα εΰχαριστήση τδν βασιλέα τής Γαλλίας 
καί τούς ήγεμονόπαιδας, κφί άνεχώρησεν. Ουτω πως 
έτελείωσεν ή εκστρατεία.

Πώ; δέ ό γενναίος ναύαρχος τή ; ‘Ισπανίας ¿ξε
πλήρωσε τάς πρδς τήν ώραίαν χήραν του στολάρ
χου Regnault de T r ie  υποσχέσεις, τάς όποιας ή εύ- 
γενής κυρία είχε δεχθή μετά τόση; πίστεως ; Ó γά 
μο; έτελέσθη μετά δύο ετη, κατά τά συμπεφωνη- 

μένα ; Τδ διάστημα τοϋτο δέν είχε παρέλθει έτι* 

δτε υπασπιστής του ίσπανοΟ αρχηγού παρουσιάσθη 
εϊς Fontenay, τδν δποϊον άμα ϊδοΰσα ή δέσποινα 
άνεφώνησεν' «ϊδου τέλος πάντοκν τά δώρα του γά 

μου' δέν θ’ άργήση νά φανή καί ό Πέρο Νίνο.» Ó 
υπασπιστής προσκυνήσας έδαφιαίως ένεχείρισεν αυ

τή , οΰχί δώρα γάμου, άλλα τά ενέχυρα τής αιώ
νιας πίστεως άτινα είχε δώσει τώ  Ισπανώ. Μετά 
δέ ταύτα παρεκάλεσεν αυτήν ν άποδώση εϊς τδν αρ
χηγόν τδν λόγον αύτού. όποια ισπανική σταθερότης!

ϊδού δέ τί είχε συμβή’ τελουμένων δημοσίων ά- 
γώνων ό Πέρο Νίνο είδε καί ήγάπησε τήν δόναν 
Βεατρίκην, θυγατέρα του Ινφάντου δόν Ζουάν, μνη
στήν γέροντος, δντινα δμως αύτή, «μα ϊδοΰσα 
τδν γενναϊον ναύαρχον, δέν ήθέλησε πλέον νά λάβη 

εις άνδρα. Εις μάτην 6 πατήρ δέν ένέδιδεν' οί δύο 
έρασταί, προστατευόμενοι καί υπό τής βασιλίσσης, 
ήλθον ιεροκρυφίως εις γάμου κοινωνίαν, καί τινα 
τών ήμερών παρουσιάσθησαν νυμφευμένοι. Ó ινφάν

της άνάψας καί κορώσας υπό δργής,έκλεισεν εϊς φρού- 
ριον τήν κόρην, καί ήθέλησε νά συλλάβη καί τδν 
Πέρο Νίνο' άλλ επί τέλους συνεχώρησεν ως καλός 
πατήρ καί τήν νέαν καί τδν άνδρα αυτής. Τοιαύτη 

υπήρξεν ή άμοιβή τής φιλοξενίας, τοΰ έρωτος καί 
τής διετούς άδαμάστου σταθερότητος τής εύγενους 
χήρας τ ή ; Νορμανδίας.

E x  το υ  ’ Α γ γ λ ιχ ο ύ .

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α .

Ν β ρ .!ο μ * Τ *  τ ή ς  νήσου Α μοργού κ α ί τώ ν  τρ ιώ ν  α υ τ ή ς  -πόλίω® 

Α ίγ ιά λ η ς ,  Μ ιν ώ α ς χ α ί  Δ ρ χ εσ ίν η ς  ϋ π ί  Π . Λ ά μ π ρ ο υ . Α βήν 1 8 7 9 .

Εν τή μικρά ταύτη πραγματεία περιέχονται τά 
έκτυπα τριακονταδύο έκδεδομένων καί άνεκδότων 
νομισμάτων τ ή ; Αμοργού, μετά περιγραφή; ιστορι
κής τε  καί τεχνικής, ώς συνήθως πράττει δ συγγρ«* 
φεδ; οσάκις έκδίδη τ ά ; νομισματικά; αυτού έρε«-

ν4ί. Περί δέ τής άςία; τοΰ έργου προτιμώμεν πρδ 
*άση; άλλης κρίσεως νά παραθέσωμεν τήν τού εν 
Βιέννη έπιφανοΰς νομισματολόγου Κ. G. W .H u ber, 

ήν διά μακρών έδημοσίευσεν εν τφ  φυλλαδ. I . καί II 
τής Numismatische Zeitschrift τδν Ιανουάριον τού 

λήγοντο; έτους.
«Εν Αθήναις καλλιεργείται νΰν ή νομισματική 

τή; αρχαίας Ελλάδος μετά μεγάλου ζήλου καί 
άρίστηο επιτυχίας. Πολλά μέχρι τούδε, δλως ά 
γνωστα ή απροσδιόριστα μένοντα νομίσματα, περι- 
γράφονται καί δρίζονται, ήμαρτημέναι δέ άποδό- 

βεις άνορθούνται· Εις ταύτας δέ τάς μετά πόθου 
έξαδ'Αουμένα; νομισματικά; μ ελέτα ; καταφαίνεται 

κριτική σπουδαιότη;.
»Μεταξύ τών άθηναίων νομισματολόγων ό Κ. Π. 

Λάμπρος, ένεκα τής διά μακράς γυμνάσεω; άποκτη- 
Οείση; έμπειρίας περί τήν νομισματικήν τώνάρχαίων, 
κατέχει τήν πρώτην θέσιν. Κατά τήν ταχύτητα καί 

τήν ασφάλειαν περί τά ς νομισματικά; άποδόσεις,ώς 
καί κατά τήν μ ετ ' δξυνοία; κατάληψιν τών κριτη

ρίων είναι μοναδικός. Πιστεύω δτι δύναμαι νά έκ- 

φρασθώ μετά παρρησίας περί τού νομισματολόγου 
τούτου κατά τήν πεποίθησίνμου, διότι ή μετ’ αυ
τού προσωπική γνωριμία μου χρονολογείται άπδ 
περίπου 2 0  έτών. Κατά τήν προτέραν αύτοϋ δια
μονήν ¿ν Κερκύρα δ Κ. Λάμπρος ένησχολήθη μετά 
ζήλου περί τήν νομισματικήν τών ’ίονίων νήσων καί 
τών παραλίων τής άπέναντι κειμένης ΙΙπείρου, καί 
συνήθροισεν 4 0 5 4  έκλεκτά καί κατά μέγα μέρος 
ανέκδοτα νομίσματα, άποτελούντα συλλογήν, ήτις 
κατά τήν τελειότητα καί καλλονήν τών άντιτύπων 
είναι ΰπερτέρα πάοης άλλη; ευρωπαϊκής· Η περί
φημος αδτη συλλογή εύρίσκεται σήμερον εν τώ  Ε- 
θνικώ Μουσείω Αθηνών,καί περιεγράφη ακριβώς όπδ 
τού Κ. Αχιλλέως Ποστολάκα (ϊδε Numism, Z eits
chrift, τόμ· I , σελ. 1 8 2 ) .  Εν έτει 18ÜÖ δ κ. Λάμ
προς ¿δημοσίευσε σπουδαίαν βραχεΐαν μονογραφίαν 
έ ; άνεκδότων χρυσών στατήρων τών Φιλίππων. Απδ

τή ; μεταβάσεως αυτού εϊς Αθήνα; αί νομισματι- 
καί αυτού έρευναι εύρον διά τή ; συσχετίσεω; μετά 
τών αυτόθι διαμενόντων νομισματοφίλων καί άρ- 

χαιολόγων νέαν τροφήν, διό καί έδημοσίευσεν ¿ν το ϊ; 
άΟηναίοις περιοδικοί; συγγράμμασιν, ώς καί ¿ν τή 
Παρισινή R evue Numismatique διάφορα ευσυνεί
δητα άρθρα, άναγόμενα εϊς τά  νομίσματα τού μ ε- 
σαίωνος. Αία τή ; προκειμένη; μονογραφίας δ συγ- 
Υραφεύς δημοσιεύει τελείαν νομισματικήν τή ; νήσου 
■τών Κυκλάδων Αμοργού, καί τών τριών αυτής πό
λεων Αίγιάλης, Μινώα; καί Αρκεσίντ.ς, παρέχων ή- 
Κίν τήν μέχρι τούδε έγνο>σμένην καί δι άνεκδότων 

**ρ  αυτού διπλασιασθεΐσαν ύλην τών νομισματικών 
7ή{ νήσου τύπων· Πραγματεύεται δέ ταύτα μετά

πειστικής ακρίβειας, ¿ξαντλών τδ .θέμ α  χωρίς νά 
πλανάται εϊς μακρηγορίας. 0 ,τ ι  λέγει είναι σαφές 
καί άναγκαίον κ τλ . » C . W .  Huber.»

Μ*τά τήν κρίσιν ταύτην τού γερμανού άνδρός,κα- 
ταχωρίζομεν ένταύθα δανειζόμενοι παρά τής πραγ
ματείας τήν τής σικύας ερμηνείαν, πρώτον σήμερον 
διδομένην υπό τού ήμετέρου σοφού νομισματολόγου.

« Περί δέ τής ηκύας, ή τις ώς κύριον σύμβολον 
παρίσταται εν τοϊς πλείστοις τών νομισμάτων τή ; 
Αίγιάλης, δ Cadalvene λέγει δτι είναι δύσκολον 
νά άποφανθή τις δποίον είναι τδ άγνωστον τούτο 
δργανον καί εις δποίας θρησκευτικά; τελετάς έχρη- 
σίμευεν' εικάζει όμως ώς έκ τοΰ παρακειμένου δ - 
φεως, δτι έχει άναφοράντινα πρδ; τήν λατρείαν του 
Ασκληπιού. Επειδή δέ τδ αύτό σύμβολον ευρίσκε- 
ται καί εις τά νομίσματα τής Επίδαυρου, θεωρεί 
τήν εικασίαν του έπιβεβαιωμένην καί υποθέτει δτι 
άνηρτάτο έκ τού πρδς τά  άνω κρίκου έν τώ  ναφ 
τού Θεού τ ή ; υγείας, εις 8ν ητο άφιερωμένον f). Ó 
Boreil περιγράφων τδ έν λόγω άντικείμενον ώς ά

γνωστόν τι σύμβολον παρεμφερές άγγείω άνευ λ α 
βών καί άνεστραμμένιρ, έχοντι δέ άντί βάσεως κρί
κον πρδς άνάρτησιν, άπέχει τού προσδιορίσαι αύτό.2) 
'Γελος πάντων δ Birch 3) γράψα; έπί τού προκειμέ- 
νου έκτεταμένην πραγματείαν φρονεί δτι άνεκά- 
λυψεν εϊς τίνα χρήσιν ήτο προσδιωρισμένον. Λέγει 
ότι έν τινι μνημείφ τού ’Ιατρού ’ΐάσωνος δημοσι- 
ευθέντι έν ταϊς A ntiquités du Cabinet de Pourtalés 
G orgier (F o l. Paris, 1 8 3 4 .p l .  X X X Y .)  φαίνεται 
άπεικονιομένον τδ περί ού δ λόγος έργαλεΐον, πλη
σίον τού υπό τ ΐύ  ιατρού τούτου Οεραπευομένου 
άσθενούς" συμπεραίνει λοιπόν δτι είναι δ δπδ του 
Βιτρουβίου ονομαζόμενος aencus clypaeus καί υπό 
τού Τιμάρχου παρ’ Αθηναίω (ΙΑ. 5 0 1  f.) jçoJ koûç 
ομψαΛος, όστις έκρέματο διά σχοινιού εϊς τά λα 

κωνικά βαλανεϊα 'ίνα δι’ αύτοϋ κανονίζηται ή θερ- 
μότης τού δώματος.

É  άνακάλυψις δτι τδ άγνωστον τοϋτο σύμβολον 
είναι σικύα δφείλεται εις τδν υίόν μου Ιωάννην 
Λάμπρον, δστις κατά τήν έν τώ  παρελθόντι έτει 
περιήγησιν ήμών εϊς Ιταλίαν, ερευνών μετ’ επιστη
μονικού ζήλου τού ; έν τώ  Μουσείω τής Νεαπόλεω; 
άκενώτους τής άοχαιότητος θησαυρούς, είδεν έν τή 
αιθούση τών χάλκινων άντικειμένων έξ ή οκτό» 

σκεύη δμοιότατα πρδς τδ έν τοϊς νομίσμασι τή ; 
Αίγιάλης σύμβολον. Μαθών δέ δτι ταύτα είναι σι- 
κύαι ευρεθείσαι έν Πομπηία, άσμενος διεκοίνωοέ 
μοι τήν άνακάλυψιν. Ô θέλων νά πεισθή περί τής

>) R e c u e i l .  Σ £λ .  2 2 6 .

* j  N u m is m a tic  C h r o n ic le .  1 8 4 3 .  ο ε λ .  1 7 4 .
3) Numismatic Gbrooicle 1843. οελ. 193.
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έντελούς ομοιότητες τού σχήματος τού έν τοϊς νό
μισμα βι τής Αίγιάλης συμβόλου πρός τό τών έν 
τώ  Μουσείο» τής Νεαπόλεως χάλκινων σικυών, άς 
παραβάλη τό έν τώ  συγγράμματς τού Ceci άπει- 

χόνισμα '*). Αζιοπερίεργον δέ εϊναι δτι καί αί μέχρι 
του νυν έν χρήσει όέλινοι σικΰαι φέρουσι σχεδόν τό 

αυτό σχήμα έκτός, τού δτι εχουσι πλατύτερον τό 
στόμιον.

Η σικύα λατινιστί cucúrbita καί cucurbitula 
ήτο πρό πάντων όέλινο; καί όστέ'ίνος. Ó Νίκανδρος2) 
καί δ Κέλσος 5)  άναφέρουσι χαλκήοη, δ δέ Λουκια
νός4) άργυράν. ή  σικΰα ήτο έν μεγίστη χρήσει παρά 
τοϊς άρχαίας ίατροϊς' διό καί δ Γαληνός πολλαχού 
τών συγγραμμάτων αυτού μνημονεύει διά μακρών 
τής σικύας, λέγων συν τοϊς άλλοις τά  Ιςής* «Σικύα 
»δύναται τήν δλην κενώσαι, δδύνην λύσαι, φλεγ- 

» μονήν μειώσαι, έμπνευμάτωσιν διαφορήσαι, δρέ- 
»ξεις άνακτήσασΟαι, άτονον στόμαχον τονώδη ποι- 

»ήσασθαι, μεταφέρειν ρεύματα καί ξηράναι καί αί- 
»μορραγίας έπισχείν καί εμμήνων φθοροποιούς δυ

ν ά μ εις  έλκύσαι καί έμμηνα κουφίσαι.» Αφού λοι
πόν ή σικύα έποίει τοσαΰτα θαυμάσια εΰκολον ε ί

ναι νά έζηγήση τις διατί ευρίσκεται ώς σύμβολον 
έν τοϊς νομίσμασι τών πόλεων έκείνων έν αίς έλα- 
τρεύετο δ Ασκληπιός. ’Ε κ τών νομισμάτων έπομέ- 
νως μανθάνομεν δτι έν Αιγιάλη πρέπει νά υπήρχεν 
έπίσημός τις ναός τού Ασκληπιού.»

Επιτραπήτω δ’ ενταύθα ή κατά παρέκβασιν πα- 
ρατήρησις δτι, καί νομισμάτων χαραγή, καί τύπος 
καί χάρτης καταδεικνύουσι τήν φιλόκαλον έπιμέ- 
λειαν, μεθ’ ή ; δ συγγραφεός έφρόντισε καί περί τού 
υλικού μέρους τή ς πραγματείας.
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ΗτοΓ
Α γ α θ ή  τύ χ η .

Εδοζε τή  βουλή καί τώ  δήμιρ, επί δημ- 
ιουργών Θεαινέτου καί Μίμαντος, έπαινέσ- 
αι Στράτωνα Φρασικλέους Νωρανόν νεοποί- 

ην, εύνοία; ένεκεν καί προθυμίας, $ν έχων 
διατελεϊ, εις τ ε  τάς τού [δήμου χρείας?] καί 

• · · - » · · · « · · * · * · ·  
» · ( · · ·  ΤΐββΙ > · · » · · ·

έκμαγεϊον πανομοιότυπον έκ Μιλήτου σταλέν 

μοι παρά τίνος φίλου, περιέχει τό ψήφισμα τούτο, 
έγκεχαραγμένον επί πλακός λίθου λευκού, μ . 4 ,2 5  
π λ. 0 ,  7 8  γαλλικού μέτρου, ευρεθείσης έν άγρφ 

τουρκικώ παρ’ αύτά τά  έρείπια τής Πριήνης (Σαμ- 

ψούν). Τά γράμματα είσί καλής έποχής, καί άνευ 

κεραιών. 0  έν αύτξ» άναφερόμενος νεοποίης  (επ ι
στάτης δηλονότι οικοδομής καί διατηρήσεως ναού 
τίνος) Στράτων Φρασικλέους Νωρανός, έπεστάτησεν 
άναμφιβόλως είς δημοσίαν τινά οίκοδομήν, ή δέ βου
λή έκτιμώσα τήν πιστήν τού άνδρός υπηρεσίαν, 
έψήφισε τήν πρός έπαινον αυτού άναστήλωσιν τοΰ 
ψηφίσματος τούτου. Ν ω ρανόζ  ονομάζεται δ Στρά
τω ν, ίσως διότι κατήγετο έκ τής δχυράς τής Κ α π
παδοκίας κώμης Ν ώ ρ α  (τά ), τής μετά ταύτα Ν η-  
,3οασσόσ  μετονομασθείσης. Οί δέ δημιουργοί Θεαί- 
νετος καί Μίμας ήσαν άναμφιβόλως οί έμπεπιστευ* 
μένοι τάς πρός οφ&Χος τού δήμου δημοσίους λειτουρ-
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[Δραχμάς] .  .  .
Διόδωρος . . . .  νεύς.
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Καί αυτη ευρέθη ένθα καί ή προηγηθεϊσα. Φέρε

ται δ’ επί πλευράς κύβου μαρμάρινου, καί είναι κ * - 
τάλογος συνδρομών. Οί άριθμοί δηλούσι πιθανώς 
δραχμάς. Δυστυχώς, σφύρα έργάτου κατεκερμάτισβ 

καί τούτον, ώς καί τόσας άλλα; έπιγραφάς.
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ΡΑΤΡΑΙΛΝΟΝΑΔΡΙΑΝΟΤ 

ΣΕΒΑΣΤΟΝ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΟΣΚΑΙΕΠΙ 

ΤΟΤΚΟΙΤΩΝΟΣ

ϋ τ ο ι :
«Αΰτοκράτορα Καίσα- 
ρα Τραϊανόν Αδριανοΰ 
Σεβαστόν, Αλκιβιάδης 
άπελεύθερος καί έπί 

τού κοιτώνος.»

Αδτη φέρεται έπί μ ιά ; τών πλευρών τετραγώνου 

κιονοκράνου, ^ωμαϊκής κατασκευής, χρησιμεύοντος 
νϋν άντί στομίου φρέατος έν τινι τουρκικώ χωρίο» 
ΔάΛζα. καλουμέναρ, ήμίσειαν δέ ώραν ώς έγγιστα 
άπέχοντι τού Ν αϊ,.ΙΙου. Ó ίπ\ τοΰ  χοιτώ νος  Αλ

κιβιάδης θά ήτο βεβαίως θαλαμηπόλος τις.

Δ' .

ΦΤΛΗ 

ΚΑΙΣΑΡΗΟΣ ΠΑΙΛΙΟΝ 
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ΗτοΓ

«Φυλή
Καισαρήος (ή Καισάρειος) Οαίλιον 

Αλκιβιάδην έπί κοι
τώνας, σεβ. (= Σ εβ α σ τόν ), φιλόπα- 

τριν καί ευεργέτην 
τής πόλεως, ψηφι- 
σαμένου καί έπιμε- 

ληθέντος Τιβ. (= Τ ιβ ερ ίου  καί 
Ζω[σίμου ή Ζωίλου] Ούαλεριανού 

γραμματέως τής πόλεως.»

Λύτη, ώς έπληροφορήθην, ευρέθη πρό χρόνων 
πολλών έν Μ ασταύροις . Εκεΐθεν δέ μετενεχθεϊσα 
ένταύθα έχρησίμευσεν άντί πλακός έπιταφίου έν νε- 

«ροταφείω τινί Εβραϊκά»' ήδη δέ ευρίσκεται έν τώ 
στασίφ τών κκ. Forbes.

'Ε ν  Ν α ζλίφ , τή 6  ΔΕχε;ι6ρίου 1 8 7 0 .

( ’Α μ  «  λ  8 (  ι « . )  Α. Φ . Π.

ΑΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

Η  Π ρ υ τα ν ε ία  το ΰ  έθν ιχοΰ  Π α ν ε π ισ τη μ ίο υ

Γνωστοποιεί ότι δ έν Τεργέστη φιλόμουσος ομο
γενής κύριος Δ. Α .  Οικονόμου ευαρεστηθείς νά συ* 
στήση φιλολογικόν αγώνισμα χιλιόδραχμον κατά 
διετίαν τελούμενον έν Αθτ,ναες, καί υπόθεσιν έχον 
μεταφράσεις άμέσως άπό τών πρωτοτύπων δοκίμων 
Ελλήνων καί άλλογλώασων ποιητών είς τήν καθ’ή- 
μάς έμμετρον ή πεζήν γλώσσαν, προεκάλεσε σύστα- 
σιν έπιτροπείας έκ καθηγητών τού Πανεπιστημίου, 
Ινα δρίζη έκάστοτε τό τού άγώνος ποιητικόν θέμα 
καί κρίνη τάς τούτου μεταφράσεις.

ΐΐ έπιτροπεία αυτη, κατασταθεϊσα υπό τού υ
πουργείου τής παιδείας, συνέταζε διά τήν πρώτην 
τού άγωνίσματος περίοδον τό επόμενον πρόγραμμα, 
οπερ γνωστοποιοϋμεν τοϊς θέλουσι ν’ άποδυθώσιν είς 
τόν άγώνα τούτον.

1 ) Προτείνεται διά τήν πρώτην περίοδον είς μ ε -  
τάφρασιν έν πεζφ ή έμμέτρςο λόγω τό ά μέρος τής 
τού Δάντου Θείας κωμωδίας, ΓΐηίβΠίο.

2 )  Η μετάφρασις τής τραγωδίας ταύτης πρέ
πει νά σταλή άνωνύμως είς τήν Πρυτανείαν τοΰ 
Πανεπιστημίου μέχρι τών 31 Μαΐου τού 4 8 7 2  με
τά έσφραγισμένου δελτίου, φέροντος έσω μέν τό τού 
μεταφραστού όνομα, έξω  δέ £ητόν τ ι , γεγραμμένον 
καί έπί τής κεφαλίδος τής μεταφράσεως έκαστου.

3 )  Η κοίσις τών μεταφράσεων άναγνωσθήσεται 
δημόσιό: κατά τήν εορτήν τού άγιου Δημητρίου τό 
4 8 7 2  έν τώ  Πανεπιστήμια», δτε δοθήσεται παρά τής 

επιτροπής καί τό χιλιόδραχμον άθλον τ $  δοκιμω-, 
τέρφ μεταφράσει.

4 )  Εν ίσότητι πασών τών λοιπών άρετών προ- 
τιμηθήσεται ή έν έμμέτρω λόγω γινομένη μετά- 
φρασις.

5) Αί μεταφράσεις πρέπει νά ήναι γεγραμμέναι 
καθαρώ; καί εύαναγνώστως καί νά πεμφθώσιν έμ - 
προθέσμως' άλλως είναι άπαράδεκτοι.

6 )  Τά πρωτότυπα τών μεταφράσεων μένουσι καί 
μετά  τήν κρίσιν είς τό γραφεϊον τής Επιτροπής.

’Ε ν  'Δ β ήνχ ις , τή 1 4  Δεκεμβρίου 1870 .

0  Π ρ ύ τ α ν ι ς  

Κ . Β Ο Γ Ϊ Α Κ Η Σ .

379

ΘΑΝΑΤΟΣ 1ΝΔΟΤ. Ó έκ Καλαπούρης τών Ιν
διών ί ’αγιάς Μυραγιάς, έτών είκοσι, περιηγούμενος 

είς τήν Ευρώπην χάριν μαθήσεως, άπέθανεν εσχά
τως έν Φλωρεντίφ' ήτο δέ ήγεμών κράτους περιέ-
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χοντος έξακοσίας χιλιάδα; κατοίκων. Είδε καί είχε 
τήν χροιάν σχεδόν μέλαιναν, όμως ητο ωραίος, ευ
ρύστερνος, μέσος τό ανάστημα καί μεγαλόφθαλμος· 
Διατριβών έν Ινσπρούκ καί διατρέχων χάριν παιδιά; 

τον πάγον έκρύωσεν, ή δέ νόσο; αυτού έδεινώθη τ α 

χέως ενεκα του μεγάλου ψύχους. έπανελθόντα δέ 
εις Φλωρεντίαν έπεσκέπτοντο αυτόν δύο ιατροί Αγ
γλον καί δύο Ιταλοί. Καί έπληρούντο μεν αί πα- 
ραγγελίαι των ιατρών, συγχρόνως βμβς έγίνετο χοή- 
σις καί τών έν ίνδίαις συνεθιζομένων θεραπευτικών 
τρόπων" εθετον παραδείγματος χάριν πλησίον του 
ασθενούς κατοικίδια ζώα, άτινα υποτίθεται ότι ά- 
πορροφώσι τήν νόσον, ή ότι τουλάχιστον προφυλάτ- 
τουσιν άπ αύτήςς τους περί τόν πάσχοντα. Τά ζώα 
ταύτα επρεπε, κατά τό έθος, να ^ιφθώσιν άπό τού 
παραθύρου είς τόν δρόμον* άλλ’ επειδή δεν είναι 
συγκεχωρημένον είς τήν Ιταλίαν, ήναγκάσθησαν νά 
ρίψωσιν αυτά εΐς τινα αυλήν.

Εν τοσούτψ τό κακόν άνεπτύσσετο. Επειδή δέ δ 
ασθενής δεν ύπέφερε πλέον τήν κλίνην, Ιζήτησε νά 
ίξαπλώσωσιν αύτόν επί τού τάπητος τού κοιτώνας, 
τους πόδας εχοντα σταυρωτούς. Οΰτω δέ κείμενος 
παρέδωκε τό πνεύμα.

0  υπασπιστής τού άποθανόντος καί 5 Αγγλος 
πρεσβευτής έζήτησαν παρά τής άρχής νά έπιτρέψη 
νά τελεσθή ή κηδεία κατά τά  ινδικά έθιμα. Σημειω 
Οέντος δέ τού θανάτου είς τά  ληξιαρχικά βιβλία, 
έδόθη ή άδεια, καί ή τελετή άπεφασίσθη νά γίνΐ} 
τήν μίαν ώραν μετά  τό μεσονύκτιον έπΐ τής όχθης 
τού ποταμού κατά τάς έντολά; τού Βισνου, παρόν
τω ν καί τών δύο Ιταλών ιατρών, ενός δημοτικού υ
παλλήλου καί τού διευθυντού τής άστυνομίας. Πα· 
ρευρέθησαν δέ καί χωροφύλακες καί άλλοι κλητήρες.

Τό έσπέρας δ νεκρός περιεβλήθη λαμπρά ίμάτια. 
Καί είς μέν τήν κεφαλήν εβαλον κίδαριν, φέρουσαν 
τά  σύμβολα τού άποθανόντος, τό δέ σώμα έκάλυ- 
ψαν διά μεγάλης άλουργίδος, πεποικιλμένης πλου- 
σίως διά χρυσού, περιβαλόντες τόν λαιμόν διά π ε
ριδέραιου έκ μαργαριτών καί τους βραχίονας διά 
ψελλίων.

Τήν πρώτην ώραν δ νεκρός άπετέθη εντός λεω 
φορείου, έν φ  έκάθησαν καί οί άκόλουθοι τού ηγε

μόνας' ήκολούθησαν δέ καί άλλαι άμαξαι φέρουσαι 
τοός προμνησθέντας, καθώς καί πολλούς περιέργους.

έλθόντες δέ είς τό ώρισμένον μ.έρο; εόρον καί 
πλήθος άλλο πολύ περιέργων, καί μάλιστα κυριών. 
Πυρά ήτο έτοιμη, ΰψος μέν καί πλάτους ενός, μή
κος δέ ένός καί ήμίσεως μέτρου έχουσα.

Εξαπλωθέντος τού νεκρού κατά γής, είσήγαγον 
μολόβαθρον (bétel, φυτόν ινδικόν) είς τό στόμα αυ
τού, ένώ βραχμάνος, φέρων μέγαν λευκόν μανδύαν 
καλύπτοντα καί τήν κεφαλήν, άνεγίνωσκε τήν νε-

κρώσιμον ακολουθίαν, ζυμόνων φύραμά τ ι έζ αλεύ
ρου, ένώ οί ακόλουθοι έχεον είς τήν πυράν κάφου- 
ραν καί άλλα αρωματικά·

Βεβαιωθέντες δέ καί δεύτερον περί τού θανάτου, 

έθεντο τόν νεκρόν έπί τής πυράς, καί άπέσυρον τήν 
σανίδα έφ' ής εκειτο. Εχεον δέ καί αύθις μΰρα καί 

αρώματα έπί τού σώματος, τό δέ έξ αλεύρου φύ
ραμα κερματισθέν άπετέθη παρ’ αύτώ. Συγχρόνως 
περιεκύκλωσαν τό σώμα διά ξύλων οΰτω πως, ώστε 
έφαίνετο ότι εκειτο έντός θήκης,* τήν δποίαν έσκέ- 
πασαν δι άλλων ξύλων, έξηκολούθουν δέ χέοντε; 
είς τήν πυράν κάφουραν καί άλλα αρώματα.

Μετά μίαν ώραν βαλόντες φρύγανα πανταχοΰ 
πέριξ τής πυράς ήναψαν αυτά, καί ευθύς φλόγε; 
ζωηρόταται διευθύνθησαν περί τόν ποταμόν Αρνον, 
είς 8ν έρριψαν τήν σανίδα έφ ή ; ϊκειτο δ νεκρός, 

έξηκολούθουν δέ ρίπτοντες είς τό πΰρ άρώματα ΐν« 

μή διαδοθή ή δσμή τού καιωμήνου σώματος.
Τήν έννάτην ώραν τής πρωίας έρριψαν ΰδωρ έπί 

τής πυράς, καί σβέσαντες αύτήν συνήγορον τά λεί
ψανα τού καέντος σώματος, ατινα άπέθεντο μετ 
εΰλαβείας έντός πολυτίμου αγγείου. Πάντα δέ τά 
συγκοοτήσαντα τήν πυράν έρρίφθησαν είς τόν ποτα
μόν υπό τών Ινδών, οΐτινες προέβησαν μ ετ’ αύτών 
μέχρι τών μέσων τού ποταμού. Μετά δέ ταύτα έ- 

καθάρισαν τό  μέρος τής πυράς, καί ^ίψαντες έπ αύ- 
τού χώμα έχάραξαν καρδίαν, περί τήν δποίαν εβα

λον μικρά άγγεΐα περιέχοντα όρύζιον. Οί δέ Ινδοί 
κλίναντε; γόνυ καί τήν κεφαλήν νεύοντες πρός τήν 

γήν προσηυχήθησαν, καί έγερθέντες παρέλαοον τήν 
κάλπην καί άνεχώρησαν.

Καί έτελείωσεν ή τελετή.

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α  Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Ε Α .

(Φιιλλ&δ. 495.)
Σ ελ. στήλ. στίχ.

3 3 3 β \ 2 0 — 21 δαψιλεύσας, γ ρ . δαψιλευσάμενος.

3 3 4 ά. 16 Μετά τό «νά σημειώνται» πρόβ-

θες ® κα ί σήμερον.

3 4 2 β '. 3 5 ά ν τ ί ,  γ ρ . άντί.

« 9 3 8 εΐς, γρ. είς.
9 9 4 0 προθετέρν γ ρ . προσθετέον.
9 9 4 5  λεπτοκαμωμένου γρ. λεπτοκα-

μωμένον.

3 4 4
r

α. 5 3  στόματος γρ. σώματος.


