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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΕΡΓΑ.

ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.
^^ΙΙΟΙΑ ήσαν τά πλαστικά έργα τής Ελληνι

κή; ήρωϊκή; εποχή; σαφώς δέν γνωρίζομεν, διότι 
ναΐ μέν ό Ομηρο; περιγράφει πολλά καί περικαλ
λή τεχνουργήματα εί; τά έπη του, δέν δυνάμεθα 
δμως νά βεβαιώσωμεν δτι έγραφε ταΰτα έχων 
πρδ οφθαλμών αληθώς υπάρχοντα έργα τέχνη; 
καί OTt δέν τά έπλασεν ή ίσως τά έξώγκωσεν ή 
γόνιμο; φαντασία του. Επειδή δέ ούδ’ ο Ομηρος 
ουδέ ό ήσίοδο; μνημονεύουσιν εικονικού; αν
δριάντα; θνητών ανθρώπων, δυνάμεθα εύλόγως 
νά συμπεράνωμεν δτι τά πλείστα άν όχι δλα τά 
έργα τής εποχή; εκείνης άνήγοντο εις τήν θρη
σκείαν, καί μόνον ιερά αγάλματα ύπήρχον είς τά 
τεμένη τών θεών.

έπί τής Πελασγικής εποχή; τής γλυπτικής καί 
τής άγαλματοποιίας τά έργα περιωρίζοντο εις 
συμβολικά; παραστάσεις τών Θεών διά λίθων άρ- 
γών, κώνων, κιόνων, πυραμίδων καί άλλων τοιού- 
των άμόρφων όντων. Εστηνον δηλαδή τεμάχια 
λίθου άμορφα καί δίδοντες είς αύτά δνόματα 
διάφορα θεών, τά έλάτρευον ώς ν’ άπεικόνιζον τφ- 
όντι θεοϋ πρόσωπον (1). Κατόπιν δέ οί έξ Αίγύ-

Η) ·Τ4 παλαιέ τών Διοσχούρων άφιδρύματα οί Σπαρτιί- 

πτου έλθόντε; έποικοι έπήνεγκον βελτίωσίν τινα 
περί τήν συμβολικήν ταύτην παράστασιν τών 
θεών και έκτοτε ήρχισαν νά κατασκευάζωσι ζή
λους τετραγώνους έχοντας άνθρωπίνην κεφαλήν 
καί τδ σημεϊον τοϋ φαλλού. Τδ σχήμα τοϋτο ήν 
κοινότατου έν ’Αρκαδία, τή πατρίδι τοΰ Ερμου; 
διδ καί Ερμα! ώνομάσθησαν, καί έν Αθήναις’ 
ό Θουκυδίδης μάλιστα λέγει" «’Αθηναίων τδ σχή
μα τδ τετράγωνον επί τοϊς Ερμαϊς, καί παρά τού
των μεμαθήκασιν οί άλλοι. » ’Απδ δέ τών έρ- 
μών έκαλοϋντο και οί λιθοξόοι πολλάκις Ερμογλύ- 
φοι καί τά εργοστάσιά των έρμογλυφεϊα. Οχι δέ 
μόνον τοΰ Ερμου,άλλά και τοΰ Διονύσου καί άλλων 
θεών αγάλματα έποιοϋντο συχνά τώ αύτώ τρόπω.

Οί τετράγωνοι Ερμαϊ ήσαν ώς έπί τδ πλεϊφον 
γυμνοί, ένίοτε δμως έφερον καί ίμάτιον, άνηγεί- 
ροντο δέ έν ταΐς άγυιαϊς καί τριόδοις πρδς δέ 
καί είς τού; άγρού; καί τότε έχρησίμευον ώς δδό- 
μετροι καί όδοδεϊκται, ή ώ; δροι τών γειτνιαζόν- 
των άγρών.

ίσως τδ δυσκατέργαστου τοϋ λίθου έν τγί έπο- 
χή ταύτη τής άμαθείας περιώριζε τούς παλαιούς 
Ερμογλύφους είς τδ σχήμα τών τετραγώνων έρ- 

ται δόκανα καλοΰσΓ ίστι δέ δύω ξύλα παοάλληλα 
δυσΐ πλαγίοις έπεζευγμένα, καί δοχεΐ τω φιλαδέλφω τών 
Θεών οίκεϊον είναι του αναθήματος τδ χοινδν και αδιαίρετον. · 

Πλουτάρχου περί φιλαδελφίας.
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μών, διότι οί ξυλογλύφοι ή ξοανουργοί μαλακω- 
πέραν ύλην κατεργαζόμενοι κατεσκεύαζον τελειό
τερα καί δλόσχημα αγάλματα ξύλινα Θεών. Τά δέ 
παλαιότατα τοιαϋτα ξόανα διετήρουν ετι τον αρ
χαιότατου Αιγυπτιακόν τής τέχνης ρΟθμδν, είχον 
δηλαδή τού; μέν οφθαλμού; συμμεμυκότας, τά δέ 
σκέλη σύμποδα και όχι διεστώτα, και τάς χεϊ- 
ρας, όταν δέν έβάς-αζόν τι, παρά τά; πλευράς πα- 
ρα τεταμένα;, ώστε τδ τόσον άμορφου καί παρά
δοξον πολλάκις σχήμά των έκίνει τούς μεταγε
νεστέρου; εις γέλωτα, Οί συγγραφείς ύποστηρί- 
ζουσιν δτι δ Δαίδαλο: πρώτο; ήνοιξε τούς όφθαλ 
μού; καί διεχώρισε τά σκέλη τών τοιούτων ξοά- 
νων καί έτελειοποίησε τήν εργασίαν αύτών. Ού
τος κατεσκεύασε και τδν έν Κρήτη λαβύρινθον καί 
τδν έν Κύμη τής Ιταλίας ναόν τοΰ Απόλλωνος, 
άλλά πρδ πάντων έφημίζοντο τά πλαστικά αύ
τοΰ έργα ών πολλά διεσώθησαν μέχρι τή; έ- 
ποχή; τοΰ Παυσανίου έν Θήβα·.;, έν Λεβαδεία, έν 

Κνωσσώ τή; Κρήτης καΐ αλλαχού.
Απδ δέ τή; 50 όλυμπιάδος ή πλαστική τέ

χνη ηρχισε νά τελειοποιήται, άλλά πάλιν περιω- 
ρίζετο ώ; έπί τδ πλεϊς-ον εις άπεικονίσματα Θεών. 
Εποίουν μέν ένίοτε και ανδριάντας έξόχων άνδρών, 
άλλά σπανίω; άνετίθεντο δημοσία άνευ σπουδαίας 
αιτίας. Τδ δέ στήσαί τινι ψήφω τή; πόλεω; αν
δριάντα ένομίζετο κατ άρχά; ήρώίκή ούτως εΐ- 
πεϊν καί ισόθεο; τιμή. Εις καθαυτό δ' ακμήν ή 
τέχνη προήχθη έπί Περικλέους ύπό τοΰ Φειδίου 
πρδ πάντων, έκτοτε δέ κατήντησε σύνηθες τδ 
ποιείν ανδριάντα; άνδρών, καί εΐ; τού; μετά ταΰτα 
μάλιστα χρόνους μεγάλη τούτου έγένετο κατά- 
χρησι; καί τα έργα τής άγαλματοποιΐας κατάν
τησαν απειράριθμα. Εις μέν τάς Ελληνίδα; πόλεις 
ύπήρχον άνά έκοτοστύας, ώς φερ’ ειπεϊν εις Δελ
φούς καί εις Ολυμπίαν, διότι οί Ελληνες εις τό ά- 
ποδίδειν τοιαύτας τιμάς εις άνδρας καΐ μικρόν 
εύεργετήσαντας αύτού; ήσαν προθυμότατοι, καί 
άναφέρουσιν δτι οί Εύβοεΐς έπρο τίμησαν νάέγεί- 
ρωσιν εις τδν Δη.μοσθένην ανδριάντα παρά νά τώ 
άποτίσωσι τδ όφειλόμενον τάλαντον αντί· τοΰ ο
ποίου συνηγόρησεν ύπέρ αύτών έν τώ δικαστη- 
ρίω- (1) Εν ΐ’ώμη δέ ύπήρχε .Ιαύς δ.ίος άγα.Ιμά- 
των. ό Μάρκος Φούλβιο; νικήσα; τούς Αιτώ- 
7.ούς διεκόσμησε τήν θριαμβευτικήν είσοδόν του

ιΤ) Διογένης δ Λαέρτιος ιστορεί ίπ οί'Αθηναίοι έντδς
300 ήμερων άνήγειραν εις τδν Δημήτριον τδν Φαληοέΐ
360 εικόνα ς χ α λ κ ί ς.

διά 287 χάλκινων και 230 μαρμάρινων αγαλ
μάτων, καί δ Πτολεμαίος ό Ευεργέτη; κατα-ίρο - 
πώσα; τδν βασιλέα τής Συρίας, έλαβε μεθ’ έαυτοΰ 
2,500 αγάλματα, ό Νέρων μετεκόμισεν έκ Δελφών 
εϊ; Ρώμην 500 περίπου χαλκίνου; ανδριάντας, έ- 
κτδς τούτων άφησε πολλούς άθικτους' σημειωτέου 
δέ ότι οί Δελφοί είχον προηγουμένως λεηλατηθή κα:_ 
παρ άλλων εχθρών. Ανασκάψαντες τήν αγροτι
κήν οικίαν τοΰ Αδριανοϋ πρδ 250 έτών εύρον 
πλήθος αγαλμάτων έξ ού έπλ.ουτίσθησαν τά πλεϊ- 
στα τών ευρωπαϊκών μουσείων, ό Δίων εγρα&εν 
δτι έπί τή; έποχής του δέν ύπελογίζοντο πλέον 
τά έν Ρώμη αγάλματα, καί άλλοι ιστορικοί άνα- 
φέρουσιν δτι τδ πλήθος τών αγαλμάτων τών ιδρυ
μένων εις τάς πλατείας πολλών πόλεων διευκό
λυνε τούς κακούργου; εϊς τά; βιαιοπραγία; των, 
διότι κρυπτόμενοι όπισθεν αύτών έπέπιπτον αι- 
φν ιδίως κατά τών διαβατών καί διέφευγον τήν 
καταδίωξιν τή; εξουσίας. Εν Ρόδιο ύπήρχον 
30,000 αγάλματα, άν δέ καί ύπέστη πολλά; 
καταστροφής ή νήσο; αύτη, ούχ ήττον ό Κασ- 
σιόδωρο; έγραφεν εις τοι Θεοδωρίχον δτι τδ πλή
θος τών αύτόσε αγαλμάτων έξισοΰτο πρδς τδ πλή
θος τών κατοίκων.

Γνωστόν είναι πόση κατάχρησις έγίνετο κατά 
τον μεσαιώνα εις κατασκευάς αγαλμάτων, προς 
διακόσμ.ησιν ιδίως εκκλησιών καί τάφων. Εϊ; τδν 
μητροπολιτικδν ναόν του Μιλάνου, φερ’ ειπεϊν, ύ- 
πάρχουσι 3,500 αγάλματα καί εϊ; τδν έν ΓΙαβία 
τάφον τοΰ Αγίου Αυγουστίνου 4-80 ανάγλυφα.

Καί παρά τοΐ; Ινδοί; ωσαύτως καί τοϊ; Σίιαις 
φαίνεται μεγάλη αφθονία τοΰ είδους τής καλλι
τεχνίας. ύ ναός τοΰ ΙΙοκασάρ έν Κίνα;, ό αφιερω
μένος εί; τιμήν τοϋ Τωχιναρέτ περιέχει 1,200 
αγάλματα, έκτο; δέ τούτων 24 τρισμεγίστου; 
χαλκίνου; όφεις, ών έκαστο; υποβαστάζει άγαλμα 
γυναικός. Ε··τδς τοΰ ναοΰ τούτου ύπήρχε σκή
νωμα ύπδ δώδεκα στηριζόμενον στύλων έκ ξύλου 
καφουρας, καί ύπδ τδ σκήνωμα θρόνος καί κλίνη 
έπί τή; οποία; έκειτο έξηπλωμένον άγαλμα μέγα 
άργυροϋν, άποκαλούμενον ’Αβικώ Νιλάνεο, δπερ 
μ εθερμηνευόμενον σημαίνει ύγεία βασι.1έω>·, τ.ϊ- 
οιξ δέ τοΰ σκηνώματος τούτου ύπήρχον 34 εί
δωλα παριστώντα παιδία πέντε έω; έξ έτών, 
παρατεταγμένκ ε'ς δύω σειρά; καί γονυπετή ώ; 
έν ικεσία.

Εποίουν δέ αγάλακτα οί αρχαίοι έκ παντοίας 
ύλης, κατ’ άρχάς ιδίως έκ ξύλου, οπτής γής 
καί πηλού. Αρχαιότατος δέ καί περιφημότατος 

εΐ; τδ είδος τοΰτο τής πλαστικής ήτο,ώς ανωτέ
ρω έ^έθη Δαίδαλος ό ’Αθηναίος, δστις φυγών έξ 
Αττικής κατέφυγεν εί; Αίγυπτον καί άσκήσα; 
έκεϊ τήν τέχνην ήλθεν ύστερον εις Κρήτην παρά 
Νίνω, άπήλθε δέ καί εϊς Σικελίαν καί Σαοδώ καί 
άφήκε παντού ανημεϊα τής τέχνης του, οίον οι
κοδομήματα διάφορα, αγάλματα, ανδριάντας κα’· 
πρόστυπα έργα έκ ξύλων καί λίθων πρδ; δέ και 
ζωγραφιάς. Επί Παυσανίου έτι ύπήρχον εί; τινα; 
ναούς μεγάλοι έξ οπτής γή; τύποι καΐ ανδριάντες 
καί τοιούτΟυς είδεν δ ίδιο; Παυσαν:α; έν Αθήναις 
έπί τής στέγης τή; στοά; Βασιλείου. Μικρά δέ 
αγάλματα ή πήλινου; θεού;, έξ έκείνων τού; ο
ποίους μετεχειρίζοντο διά τήν κατ’οίκον λατρείαν 
ή καί διά νά συνθάπτωσι μ.ετά τών νεκρών μνη
μονεύει δ Αριστοφάνης εϊ; τά; Ορνιθας' πρδ; 
τούτοι; πολλά τοιαϋτα άνεϋρον εί; τά; έν Πομ
πηία γενομένα; άνασκαφάς.

Τά συνηθέστερα δμως πάντων ήσαν τά ξύλινα 
αγάλματα τά καί ξόανα καλούμενα. Επειδή δέ 
τά τοιαϋτα άπήτουν πρδς συντήρησιν συχνήν πε· 
ριποίησιν, κατ’ ολίγον καθιερώθη καί διά τή; 
θρησκείας ή πεοιποίησις αύτη ώς ιεροπραξία καΐ 
έν ώρισμένη ημέρα τά ξύλινα αγάλματα έπλύνον- 
το, έλούοντο, ήλείφοντο έλαίω καί μύροι; (1) καί 
ένεδύοντο' έστολίζοντο προσέτι διά στεφάνων, 
διαδημάτων, ψελλίων καί ενωτίων, τά δέ διάφορα 
αύτών ένδύματα καί δ περιαιρετός ούτος έκ χρυ
σού κόσμος έφυλάσσετο εϊ; τούς σηκού; ή οπισθο- 
δόμους τών ναών.

έκτο; τούτου καί έχρωμάτιζον τδ πάλαι ή έ- 
γάνωνον τά αγάλματα συνήθως δι’ έρυθροΰ χρώ
ματος καί έχρύσουν αύτά. ό Πλίνιος αναφέρει τδν 
Καπιτωλϊνον Δία οςτς ήν μίλτω κεχρισμένος, καΐ ό 
Παυσανία; τδν Διόνυσον έχοντα τδ σώμα κατά- 
χρυσό ν καί μ,όνον τδ πρόσωπον έρυθροΰν.

Μετά ταΰτα δ’ έπενόησαν νά προσθέτωσιν εις 
τά ξύλινα αγάλματα άκρα έξ άλλης ύλης, οίον 
κεφαλάς, χεΐρα; ή πόδα; έκ λίθου λευκού, καί 
ταΰτα έκαλοΰντο άκρόλιθα.

ό Βιτρούβιος καί δ Πλίνιος λέγουσιν δτι 
έγίνετο χρήσις πήλινων άναγλύφων εις τάς 
ζωοφόρους τών ναών καί τοιαϋτα άνεϋρεν δ 
Καϊσκρ άνασκάψας τά ερείπια τής Κορίνθου. 
Εξ αργίλου καί γύψου κατεσκεύαζον πρδ; τού
τοι; έν Ρώμη καί θεατρικά προσωπεία καί

(1) Ό Παυσανίας λέγει 3τι τά ξύλινα αγάλματα έχρίον · 
τβμύρω ρόδων ίναντίον τής σήψεως. 

τοιαϋτα εύρέθησαν έν ΐϊρακλείω μετά τών τύ
πων έν οι; κατεσκευάζοντο. ’Επί τής έποχής 
δ’ είσέτι τοϋ Παυσανίου ύπήρχον ξύλινα αγάλμα
τα εϊς πολλάς διάσημους πόλεις τή; Ελλάδος' έν 
Μεγαλοπόλει καί Αρκαδία, παραδείγματος χάριν, 
έσώζοντο αγάλματα έκ ξύ/.ου ποιηθέντα ύπδ τοΰ 
Δαιδάλου, τοΰ αρχαιότερου τών καλλιτεχνών, ή 
Ηρα, δ Απόλλων, αί Μοΰσαι, ή ’Αφροδίτη καί ό 
Ερμής, ό έν Δελφοί;’Απόλλων, δ ανατεθείς παρά 
τών Κρητών ήν ωσαύτως έκ ξύλου καί μάλιστα 
κατεσκευάσθη έκ τοΰ κορμ.οϋ ένδς μόνου δένδρου, 
ό δέ Παυσανίας διηγείται δτι εις Αργος έν τώ 
ναώ τοϋ Κάστορο; καί Πολυδεύκου; τά αγάλμα
τα τών δύω τούτων ήυ.ιθέων καθώς καί τά τών 
συζύγων αύτών ίλαείρας καί Φοίβης καί τών παί- 
δων των, ήσαν έξ έβένου καί έλέφαντος.

ό Ηρόδοτο; αναφέρει οτι έν Δίγύπτω ύπήρχον 
αγάλματα ξύλινα κολοσσιαία, πρίν δέ άποσκορα- 
κισθή εντελώς ύπδ τή; πολυτελεία; τδ ξύλ.ον άπδ 
τή; γλυπτικής, έχρύσονον τά ξύλινα αγάλματα 
καί τοιαϋτα εύρέθησαν έν Λιγύπτω, δ δέ Παυσα
νία; ειδεν έν Κορίνθω δύω Βάκχου; ξυλίνου; κε-
χουσωμένους, έκτος τοΰ προσώπου δντος μεμιλ- 
τωμένου. Κατεσκεύαζον δέ, ώ; λέγει δ Παυσανία;, 
αγάλματα έκ ξύλου, πύξου, κέδρου, (Ι)δρυδς, κί
τρου, κυπαρίσσου, έβένου, (2) σφενδάμνου, συκής, 
φηγού, σμίλακος, φελλού, (3) λ,ωτοϋ, μύρτου, (4) 
έλάίας, ιτέα;, λύγου, (5) φοίνικος, ροδακινέας, 
λεύκη;, πίτυο;, άγριαπίου, (6,1 έλάτης, φιλλίρα; 
καί ιδίως έκ κλήματος άμπέλου καί πρδ πάντων 
άγριαμπέλου Κύπριας (7). (ακολουθεί)

(I) Εκ τοΰ ξύλου τούτου κατεσκευάζοντο συνήθως οι 
σκελετοί τών χρυσών καί ελεφάντινων αγαλμάτων.

(21 Τά αρχαία αιγηνιτικά αγάλματα έξ έέένου έποιονντο.
(3) Έκ φελλού κατά τδν μεσαιώνα κατεσκευάσδησαν 

Εσταυρωμένοι.
(4) Τδ έν 'Αθήναις άγαλμα πής πολιάοος ’Αθήνας ήτο 

έκ μύρτου.
(5) Έκ κλάδων λύγου κα! ιτέας έπλέκοντο τα κολοσσιαία 

εκείνα αγάλματα, έντδς τών δποίων οί Γερμανοί ςιβάζοντες 
εν.αιον τοδ; αιχμαλώτους των, ολοκαύτωμα προσφέροντ:,- 
αΰτοΰς εϊς τούς θεούς των.

(6) Ή ένΜυκήναις "Ηρα καθώς καί ή έν ίάμω κατε- 
σκευάσΟησαν έκ τοϋ ξύλου τούτου.

(7) Σώζεται εις 'Ραβένναν Εσταυρωμένος ξύλινος άρ - 
χαιότατος περιτετυλιγμένος τεχνηέντως οιά λεπτού ΰφά 
σματος δέρματι άνθρωπίνω περ,εμφέροντος. ΕίςΒϋργονίε 
υπάρχει έτερος εσταυρωμένος περιβεβλημένος τωόντι άν 
Ορώπινον οερμα.
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θ Π Β Π
ΤΡΑΓΩΔΙΑ.

• Τώ» αίβ9ημάτων πάντων ιΰγινίβτατον 
' Ο Ερως είναι τή; πατρίδος ·

Τοϊς κριταΐς.

Η ΤΠΟΘΕΣΙΣ τής παρούσης τραγωδίας έλήφθτ, 
ίκ τινων κεφαλαίων τοΰ ύπδ Πλουτάρχου συγ- 
γραφέντος βίου τοΰ Πελοπιόου. Ιο συμβάν είναι 
ιστορικόν' ιστορικά έπίση; είναι καί τά πλεϊστα 
τών τοΰ δράματος προσώπων.

Οσον οίόν τε άκριβέστερον έτηρήθησαν αί τρεις 
Ασριστοτέλειοι λεγόμεναι ένότητες' τοΰ χρόνου, 
τοΰ τόπου καί τή; πράξεω;.

Χορός γερόντων άντιπροσωπεύων τούς πολίτας 
τών Φερών καί έν γένει τούς θεσσαλού; άπαντα;, 
εκφράζει έν τοϊς άσμασιν αύτοΰ ττ,ν κοινήν 
γνώμην' έν δέ τώ διαλόγω ό χορό; συνδιαλέγεται 

διά τοΰ Κορυφαίου.
Διά το τραγικώτερον τή; πράξεως παρίστα- 

ται ό Επαμεινώνδας, φίλος παιδιόθεν, συμπολί
τη; καί συναγωνιστής τοΰ Πελοπίδου, ως λαμβά- 
νων μέρος εΐς τήν μάχην, καθ ήν πίπτει ήρωϊκώ; 
ό ένδοξος φίλος του (ό,περ ιστορικής δέν έχεται 
άληθείας), καί ώς έκφωνών τόν επιτάφιον έπί 
τοΰ νεκροΰ λόγον.

Διά τόν αύτόν ωσαύτως λόγον δ τύρανος τών 
Φερών φονεύεται μετά τήν μάχην καί τήν ήτταν 
υπό τή; γυναικός αύτοΰ θήβης, δ,περ καί τοΰτο 
δέν ε/εται ακρίβειας ιστορικής (Πλουτάρχου βίος 
Πελοπίδου 35. «Επειτα δέ, φοβούμενη (ή Θήβη) 
τήν απιστίαν αύτοΰ (τοΰ Αλεξάνδρου) καί μισού
σα τήν ωμότητα, συνδεμένη μετά τών αδελφών, 
τβιών δντων, Τισιφόνου, Πυθολάου, Λυκόφρονος, 
βπεχείρει τόν δε τόν τρόπον.») διότι ή όλη πρά- 
ξι; ήθελε πολύ χαλαρωθή έάν ήκολούθουν κατά 
πόδας τήν ιστορίαν.

Δημοσιεύσανε έν τώ προλαδόντι ήμων φύλλω τό £ν 
τών δύο ποιημάτων (Έρως Σουλτάνας), τά όποια έθεω- 
ρήΟησαν ύπό τών κοιτών τοϋ έφετεινοϋ ποιητικού διάγω 
νισμοϋ καλλίτερα τών λοιπών, καλόν νομίζομεν νά παρα- 
βίσωμεν ένταϋόα καί τό έτερον (θήβη)

ΔΙΕΤΗ. ΧΡΤΣΑΑΑΙΔΟΣ.

ΥΙΙΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ.

Πελοπίδας ό Θηβαίος, προσκληθείς παρά τών 
πόλεων τής Θεσσαλίας, όπως έλευθερώση αύτάς 
άπό τοΰ έπιβουλευομένου αυτά; Φεραίου Αλεξάν
δρου, αιχμαλωτίζεται ύπό τοΰ τυράννου καί ά- 
πάγεται εΐς Φεράς. Ενταύθα δέ, μή ύπομένων τήν 
αιχμαλωσίαν καί βλέπων καί τούς Φεραίους έχ- 
θρικώς πρό; τόν Αλέξανδρον διακειμένους, δια
νοείται τίνι τρόπω νά διάρρηξη τά αφόρητα αύ
τώ δεσμά. Εν τοσούτω, μαθόντες οί Θτ,βαϊοι, δτι 
ό ένδοξος αυτών σ τρατηγός, ό τάς Θήβας ποτέ 
έλευθερώσας άπό τής τών αγέρωχων Λακεδαιμο
νίων δυναστείας, κρατείται έν Φεραϊς αιχμάλω
τος, πέμ.πουσι τόν Επαμεινώνδαν μετά στρατού, 
ινα διά τής βίας άπαιτήση παρά τού τυράννου 
τόν δέσμιον συμπολίτην. ΑρνηΟέντος δέ τού Αλε
ξάνδρου νά ένδώση ό Επαμεινώνδας πολιορκεί 
τάς Φεράς. Παρασκευάζεται δ’ έν τοσούτφ καί ό 
τύραννος είς πόλεμον κατά τών πολιορκούντων 
αύτόν Θηβαίων. Αλλ’ οί Φεραϊοι, ποθούντες ήδη 
πρό πολλού νά άποτινάξωσι τόν μισητόν ζυγόν, 
έπαναστατούσιν άμα μαθόντες τήν άφιξιν τών 
συμμάχων Θηβαίων, καί τόν Πελοπίδαν αρχη
γόν αύτών άναγορεύσαντες εξέρχονται ένοπλοι 
είς τάς οδούς, ίνα γενναίως άποκρούσωσι τούς 
όπλίτας τού τυράννου" ώστε δ Αλέξανδρος, άνί- 
σχυρος πλέον ν’ άνθέξη είς τήν ορμήν τών πολε
μίων, ήττάται έν τή πρώτη συμπλοκή καί αί- 
σχρώς εγκαταλείπει τό πλήρες πτωμάτων πε- 
δίον τή; μάχης.

Λαμπράν νικά ή έλευθερία νίκην' άλλά τόν
θρίαμβον αμαυροί ό θάνατος τού κλεινού Πελο
πίδου, όστις έκθέσας εαυτόν κατά τήν μάχην είς 
τούς μεγαλειτέρους κινδύνους, έφονεύθη. Μεγα
λοπρεπής δέ τελείται ύπό τών θρηνούντων Θη
βαίων καί Φεραίων ή νεκρική πομπή τού ήρωος. 
καί ό Επαμεινώνδας, τών φίλων αύτοΰ ό ειλι
κρινέστατος, έκφωνεΐ τόν έπικήδειον λόγον.

ύ δέ τύρανος, έν ω ίσως διενοεϊτο νά έκδικηθή 

τρομερώτερον κατά τών έπαναστατησάντων Φε
ραίων, φονεύεται ύπ' αύτής τής γυναικός αυτού 
θήβης, μή άνεχομένης πρό πολλού τήν τοΰ τυ
ράννου ωμότητα καί μοχθηρίαν.

Τά το5 δράματος πρόσωπα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τύραννος τών Φερών.
ΘΗΒΗ, θυγάτηρ τού ’ΐάσονος, γυνή τού Α

λεξάνδρου.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ, δ Θηβαίος,αιχμάλωτος έν Φεραϊς.
ΕΠΑΜΙΝΩΝΔΑΣ, στρατηγός τών Θηβαίων.

Αγγελιαφόρος.
ύ Κορυφαίος τοΰ Χορού.
Δορυφόροι.
Χορός Φεραίωτ πρεσβυτών.

Σκηνή, ύ πρόδομος τών έν Φεραϊς άνακτόρων τού 
Αλεξάνδρου. Χρόνος, όλυμπ. 103, 3. (367 π. X.)

Πρωία.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ (κάθηται θ-βυθισμένος ε’ς τάς σκέψειςτου). 
ό μέλας πέπλος διελύθη τής νυκτός, 
Καί νέα πάλιν άνατέλλει ή αυγή, 
Φωσφόρος πάσι καί φαιδρά, έμοί δέ φεύ ! 
θλιβερωτάτων παθημάτων άγγελος, 
Αφετηρία μαύρων λογισμών' ταχύς 
0 χρόνος φεύγει, καί μακράν ό δύστηνος 
Εγώ καί τέκνων καί πατρίδος βίον ζώ 
Αφόρητου έν ξένη γή καί έρημον, 
Ανδρος κακούργου καί ώμαΰ αιχμάλωτος.

(εγειρόμενος) 
Αλλά ύπό τήν άσημον αύτήν στολήν, 
Αν, αίμοβόρε τύραννε, μ’ ένέδυσας, 
Καρδία πάλλει έλευθέρα' δέν νικά 
Τήν τόλμην μου τό πλήθος τών βασάνων 
Ούδέ αί ταπεινώσεις μετατρέπουσι 
Τού Πελοπίδου τό άρχαϊον φρόνημα. 
Θηβαίος είμαι καί Θηβαίος έσομαι, 
Τυράννων φύσει άδιάλλακτος έχθρός.— 
Τόν όρκον, δν έν ώρα ώμοσα δεινή, 
Καθ’ ήν ή φίλη έκινδύνευε πατρίς 
Κακούργων έρμαιου νά γείνη καί βορά, 
Τόν ίερόν έκεϊνον όρκον έν νυκτί 
Καί έν ημέρα έπαναλαμβάνουσι 
Τά χείλη μου' μηνύει ούτος θάνατον 
Είς πάντας τούς τυράννους καί καταστροφήν !

(περίπατε' σκετιτο'μενης) 
ύμ.έρα δίκης προσεγγίζει τρομερά;. 
Γυμνούνται πάλιν ξίφη αδυσώπητα. 

Η κραταιά καί πάλιν άντηχεΐ φωνή 
Τής μάχη;' πάλιν γίνεται ή πεδιάς 
Σκηνή αγώνων και σφαγών αιματηρά. 
Τής βίας τότε τό αισχρόν όχύρωμα 

σου,

Κλονεϊται, ώς κλονεϊται κάλαμος ισχνός. 
Η χειρ, ή ύούλην άλυσιν χαλκεύσασα, 
Ζητεί είς μάτην έρεισμα. Πλήν τοΰτο ποϋ ; 
Το ξίφος έν αύτή ειν’ δπλον άχρηστον, 
ής μάχαιρα ξύλινη έν χερσί παιδός. — 
0 τύραννος φρυάσσει — Οί πιστοί του πού ; 
Εγκατελείφθη ύφ’ απάντων. Τών πιστών 
Τό πλήθος, δ κολάκων φαύλων συρφετός 
Λ; κόνι; έσκορπίσθη έν θυέλλη. — Πού 
Οί οπαδοί μου ; πού οί στρατιώται μου ; 
Απελπισμένος κράζει και περιδεής. — 
Απάντησες καμμία — πανταχοΰ σιγή, 
Καί βλέμματα άγριων μόνον οφθαλμών 
Θολά. — 0 αρχών σάς καλεϊ ! Εγέρθητε! ·— 
Σιγή — σιγή βαθεϊα πανταχοΰ. — Δεινός 
Ο κίνδυνο; προβαίνει! Δράμετε ! — Ούδεΐς 
Κινείται. — Τότε, τότε μόλις έννοεϊ 
ό τών ανθρώπων δολερώς τά δίκαια 
Καταπατήσας, ότι δέν άπέμεινεν 
Αύτώ ή τοΰ θανάτου ή πικρά στιγμή, 
Καί ώς θηρίου άγριον τήν μοχθηρήν 
Εν βήγμασιν αιμάτων έξεμεϊ ψυχή».

(αίφνης ϊσταται καί μετ’ ολίγον λέγει μετ’ ενθουσιασμόν

Καί ώς έκ τάφου δ λαός άνίσταταε, 
Καί τής ελευθερία; πνέων τόν αγνόν 
Καί καθαρόν άέοα, κατορθώματα 
Περαίνει νέα, νέαις δάφναις στέφεται. — 
H προσφορά τών αθανάτων ποθητή, 
Ελευθερία, τί; δέν σέ ένόησεν 
Εν ταϊς καρδίαις ένοικοΰσαν άφθαρτου; 
Η τίς τήν δυναμίυ σου παρεγνώρισεν ; 
Αδάμαστο; υπάρχεις καί άήττητος 
Τυραννουμένων υπερασπιστής λαών!

(βραδέιι βη'μασιν είσέρχεταιό χορό )
ΠΕΑ. Φεραϊοι. φίλοι, χαίρετε ! — Πλήν σκοτεινόν 

Τό μέτωπόν σας στέφει νέφος, καί δεινήν 
Αποδεικνύει ταραχήν τό βλέμμα σας. 
Οί στεναγμοί σα; τί δηλούσιν οί συχνοί; 
Τά ίχνη τών δακρύων ύπεμφαίνουσςν 
Αγώνα τής καρδίας πολυκύμαντου.

ΚΟΡ. (προσερχόμενος)
Π Πελοπίδα, θεαταί έγείνομεν 
Μεγάλου κακουργήματος. Ανήκουστου 
Επράχθη δράμα έν τή πόλει τών Φερών ’ 
Πρεσβύται, πράξιν ειδομεν απάνθρωπου, 
Κ’ αί λευκανθεϊσαι ημών τρίχες έφριξαν ! — 
Θά φρίξή; όταν τήν άκούσης. ·— ί> θεοί, 
0 θάνατος δέν είναι προτιμότερος 
Τοιούτου βίου συμφορών καί έδυρμών ;
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ΙΙΕΛ. Ot λόγοι σου, Φεραίε, είναι οιωνοί 
Δυστυχημάτων τρομερών. Είς τήν έμήν 
Εκκένωσον καρδίαν τής καρδίας σου 
Τήν άφατον οδύνην, καί παρήγορον 
Τόν φίλον δέξου.

ΚΟΡ. Ακουσον, ώ ! άκουσον,
Καί φρϊξον ! Φεΰ ! οί οφθαλμοί ήμών ίδέ, 
Δακρύων πικρότατων εγειναν πηγή. 
Πατέρας βλέπεις έμπροσθεν σου δυστυχείς, 
Εστερημένους, οΐμ'.ι ! τέκνων προσφιλών, 
Εν έαρι άκμαίων χθες νεότητος, 
Βοράς αώρου, μαύρου τάφου σήμερον!

ΠΕΛ. Τής τυραννίας νέον προαισθάνομαι 
Κακούργημα.

ΚΟΡ. Και πάντων τρομερώτατον,
Σφραγίδα φέρον μοχθηρίας προφανούς. — 
Ο τών Φεραίων τύραννος, μή άρκεσθεί; 
Είς όσα μέχρι τούδε έπραξε κακά, 
Καταλαμβάνων πόλεις καί λεηλατών, 
Παρθένους, παϊδας άτιμάζων άποινί, 
Καί πλούτον πολιτών σφετεριζόμενος — 
Δι’ 8 κατέστη ή πλούσια αΰτη κ’ εύφορος 
Τής Θεσσαλία; χώρα χέρσος άκαρπος — 
Είς τόσην περιήλθε σήμερον ορμήν 
Καί άδικον μανίαν, ώστε ήρξατο 
Καί τών Φεραίων νά έπιβουλεύηται 
Τήν ΰπαρξιν, καί χθες τών παίδων μας τινά; 
Ανευ τίνος αιτίας άνευ αφορμής, 
Μέ προδοσίαν στυγεράν συνέλαβε 
Καί βασανίσας έσφαξεν ανηλεώς.
Καί είς τούς θρήνους μας κωφόν καί άσπλαγχνον 
Καί είς τάς παρακλήσεις μας άκλόνητον, 
ΙΙνάγκασεν ημάς τό τέρας, θεαταί 
Τών σφαζομένων τέκνων μας νά γείνωμεν. 
S1 βδελυροΰ τυράννου προσταγή σλκηρά ! 
Π θέα φρίκης ’ οίκτου πλήρης ! ώ αγών 
Στιγμής τρομερωτάτη; ! — Τά καθ’ έκαστα 
Νά παραλείψω άφες" δέν αισθάνομαι 
Τήν δύναμιν. — ώ Πελοπίδα, οϊκτειρον 

Τούς ταλαίπωρους, πολυτλήμονας γονείς!
ΠΕΛ. Οίκτείρων, ώ πρεσβύται, τά παθήματα, 

Τμών τήν θλίψιν τήν δικαίαν σέβομαι. 
Φεϋ τίς νά μείνη άναλγής ενώπιον 
Δεινών τοιούτων καί τοσαύτης συμφοράς; 
Τής τυραννίας τά αθώα θύματα 
Κ έγώ θρηνώ. — 0 χρόνος όμως ήγγικε, 
Καθ 8ν τά ξίφη δέον νά θερίσωσιν 
Επί αίματοφύρτου χώρας θέρισμα 
Καλόν, ό χρόνος έφθασε τής πράξεως.

Εκορυφώθη ήδ’ ή τυραννίς" ήχεϊ 
Η τελευταία ώρα της ! ·— Λνάστειλον 
Τόν ροΰν σου, δάκρυ θαλλερόν ! Γυμνώθητε, 
ίϊ ξίφη πολυδίψου έκδικήσεως !
Εγγύς τό τέρμα είναι καί ό θρίαμβος!

ΚΟΡ. Ω! διατί ό χρόνος τόν βραχίονα, 
Τόν κραταιόν μου πρώην, νΰν παρέλυσεν ; 
Αντί άνανδρου ράβδου τίνος ένεκα 
Δέν δύναμαι νά φέρω ξίφος έν χερσ’, 
Τών άφορήτων ύβρεων έκδικητής; 
Τό γήρας φεϋ ! είν’ ώρα βίου περιττή, 
Νύξ είναι μαύρη, πένθιμος, αφώτιστος !

ά. ?)γζιγόριο>· αι!ει.

« Φεϋ ! τό γήρας τοϋ βίου ζοφώδης 
Τοϋ πρόσκαιρου μα; είναι χειμών, 
Δρόμος είναι τραχύς, ακανθώδης, 
Ξηρός, άφυλλος είναι δρυμών.

β Μέλλον πλέον δέν έχει τό γήρας, 
Βλέπει πρόσκομμα δπου στραφή, 
Επειδή τό πολύ καί τή; πείρας 
Γεννά σκέψιν νοός ασαφή.

« Τήν ορμήν διεδέχθη βραδύτης’ 
Αντί ξίφους τήν ράβδον £ιγών 
Αναγκαίου κρατεί ό πρεσβύτης 
Τοϋ άτόνου ποδσς οδηγόν. »

ί*. ήμιχόζΛΟΓ Met.

ν Ω νεότης, ώ δώρημα θειον, 
Εαρ θάλλον, γλυκύ, ανθηρόν, 
Σύ κοσμείς τοϋ ανθρώπου τόν βίον 
ής τό άνθος κοσμεί τόν αγρόν.

« Τά προσκόμματα σύ δέν γνωρίζεις, 
Τά αδύνατα σοί δυνατά, 
Είς τό μέλλον γελώσα έλπίζεις, 
Αν κ’ ένίοτ έλπίς άπατά.

« Τήν άνδρείαν σου έχεις ασπίδα,. 

Καί τήν τόλμην σου έχεις πνοήν, 
Καί τό ξίφος σου έχεις έλπίδα, 
Καί τόν πόλεμον έχεις ζωήν. ’

ΠΕΑ. Τί δειλιάτε, ώ πρεσβύται; Των Φερών 
Τά τείχη στίφη περικλείουσιν άνδρών, 

Βριθόντων τόλμ.η άνθηράς νεότητος" 
Γεγυμνασμένους έχουσι βραχίονας 
Είς τήν τών οπλών χρήσιν" έκαστος ποθεί 

Κλεινών προγόνων να φανή άντάξιος’ 
Καί μή υμείς τόν δρόμον δέν έδείξατε 
Τοϊς τέκνοις σας, 8ν πρέπει νά πορεύωνται, 
Εν ταΐς ήμέραις δταν τοΰ ’ΐάσονος 
Τοϋ κραταιοϋ σας ήγεμόνος ένδοξοι 
Εν τοϊ; άγώσι νικηταί έφάνητε ;
Η μήπως τά γενναία κατορθώματα 
Εκείνα λησμονούνται; Εξηντλήθησαν 
At νίκαι σας; οί θρίαμβοι τών Θεσσαλών ; 
Καί δειλιάτε νϋν καί άπελπίζεσθε ; — 

Έάν ή χείρ σας τρέμη καί τήν μάχαιραν 
Αδύνατή νά σύρη, ένεκρώθησαν 
Καί αί δυνάμεις ίσως τοϋ νοός ημών, 
Η κατεπνίγη πάν γενναίου αίσθημα ; 
ό λόγος έστω ώ Φεραίοι, τοϋ λοιπού 
Τό δπλον σας. ό λόγος είναι βλάστημα 
Τή; πράξεως, καί δπλον τρομερώτερον 
Τοϋ οξυτέρου ξίφους καί πελέκεω;" 
Αήττητον 5 λόγος καί τόν ασθενή 
Συχνά άναδεικνύει. Δέν έμάθετε, 
0 γαύρος Πέρσης, ό τή βία σύμπασαν 
Στρατολόγησα; τήν Ασίαν μέ σκοπόν 
Νά καταβάλη τήν Ελλάδα τήν μικράν, 
Αίσχρώς πώς ένικήθη ; Τί ωφέλησαν 
Αύτώ τά σμήνη τών ιππέων κ οπλιτών, 
Δι’ ών τήν χώραν πάσαν έπλημμύρησε ; 
Τί τών νηών 5 στόλος ό πολύκωπος ; 
Καί Μαοαθών καί ϊαλαμίς τής ήττης του 
Τό αίσχος μαρτυρούσι καί τό όνειδος 
Στρατού αλόγου έκ βαρβάρων δουλικών, 
Καί τής Ελλάδος είς άεί κηρύττουσι 
Τήν δόξαν, λόγου καί ανδρείας θρίαμβον, 
Κ* ελευθερίας τών λαών συνέπειαν ’ 

ΚΟΡ. Ω Πελοπίδα, τό ορθόν τών λόγων σου 
Αισθάνομαι, καί η καρδία μου σκιρτά, 
Καθώς έσκίρτα άλλοτε όρμητικώς 
Εις τάς Χλεινάς ημέρας τής νεότητος. 
Σύ τό έκπνέον θάρρος έπανώρθωσας, 
Κν οφθαλμού ροπή έν ταΐς ψυχαί; ήμών 
Μεταβολήν σύ ^ίζηθεν έπήνεγκας, 
Καί τών άπολλυμένων έγεινας σωτήο.— 
Ναι ή στιγμή έπήλθεν ! ή ώμή σφαγή 
Αθώων παίδων τόν καρπόν ωρίμασε. —· 
Τούς θρήνους τή; πατρίδος νϋν άκούου.εν — 
Ω! πόσον είναι γοεροί καί πένθιμοι !

ά ήμιχύριον αόει.

« Σκιρτών αισθάνομαι, ώ Πελοπίδα, 
Ελευθερίας γλυκεϊαν πνοήν.

Εις νεκρωθεϊσαν πρό χρόνων ελπίδα
Σύ ένεφύσησας νέαν ζωήν.

« Βλέπω νϋν, βλέπω ώ; μάντις τό μέλλον, 
Ον έπαυγάζει ό θείος σπινθήρ. — 
Λάμπει, ώ; λάμπει λαμπρώς άνατέλθων 
0 τής ήμέρα; αύγήεις άστήρ.

“ Ηγέρθη δλ’ ή κλεινή Θεσσαλία — 
Μέγα; λύσσα: καί φρικώδης άγων — 
Σπεύδει βοώσα ή ’Ελευθερία, 
Ν αποτίναξη τόν δοϋλον ζυγόν.

« Ουτω βρυχάται αγρίως ό λέων, 
ύν ή άτίθασσος λύσσα κεντά.
Ούτως ό αδης πυρφόρων ορέων

Εν μυκηθμώ πολυστόνφ βροντά.

« Πίπτει ό τύραννος. Τίς καταβάλλει
Λαόν μαινόμενον δταν όρμά ;
Την έλευθέραν καρδίαν νά πάλλη
Δέν εμποδίζουν τυράννου δεσμ,ά.

« Βία δεσμεύει μέν χεϊρα γενναίαν
Καί άλγηδόνες βασάνων φρικτών" 
Πλήν τού μεγάλου νο'.ς τήν ιδέαν 
Δέν καταβάλλει ή νύξ τών ειρκτών.

« Δέν έπαρκεί άργυρώνητον ξίφος,
Δέν έπαρκεϊ άγενής απειλή
Νά περιστείλη τό εύτολμον στϊφο;, 
όταν τή; δίκη; ή ώρα καλή. ”

. ήι/ιχ·^ιΐοκ wti.

« Οτε τάς Θήβας, σεπτήν σου πατρίδα. 
Ζυγός έμάστιζε ξένων δεινός, 
Σύ τότ’ άνέστης, κλεινέ Πελοπίδα. 
Ελευθερία; άστήρ φαεινό;·

ί Μελαν έκάλυπτε σκότος τήν χώραν. 
Αγριο; έπνεε πέριξ βοέράς — 
Ταύτην έξέλεξας, ήρω;, τήν ώραν, 
ϊνα έκπλύνη; αρχαίας άοάς.

« Εστη; ατρόμητος Δαίμων τή; Δίκη;.- 
Γενναίαν ώρμησας πνέωά σργήν, 
Κ’ έν τώ θριάμβω μιας μόνης νίκη; 
Τήν τών πατέρων σου έσωσας γήν.

α Εκθαμβος έμεινεν ή οικουμένη. 
Εστεψαν σέ νικητήν οίλαοί,.
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ΠΕΛ. Τήν ειρωνείαν δπλον έχεις, τύραννε' 
Αν μ’ έφερες νά μέ χλευάσης, γίνωσκε, 
Είς μάτην ότι κοπιάς. Τών λόγων σου 
Τά ίοφόρα βέλη δέν μέ φθάνουσιν.

ΑΑΕ. Προσποίησιν, νομίζεις, τήν ειλικρινή, 
ίί Πελοπίδα, πρόσρησιν, καί σαρκασμόν 
Τόν ασπασμόν τού φίλου. Πώς ; νά θερμανθώ 
Ζητώ υπό τής δόξης σου τον ήλιον, 
Καί τών αχτίνων σύ φειδόμενος αύτού 
Ζητεί; νά μέ στερήση;, ώ απάνθρωπε ;

ΠΕΛ. Αρκεί! προβλέπω τόν σκοπόν τών λόγων σο·υ 
0 χλευασμ.ος εΐ; ύβριν νύν έςώκειλεν.

(θέλει ν' άπέλθη)

ΑΑΕ. Μή φεύγη;, Πελοπίδα. Τίνος ένεκα 
Τό πρόσωπον σου άποστρέφεις άπ εμού ; 
Καλό; δέν είμαι φίλος, φίλος παλαιός; 
Πρό; τί σε έχω παρ’ έμοί έν ταϊ; Φεραί;; 
Πρός τί σε περιθάλπω; Σύ αιχμάλωτος 
Τοϋ Αλεξάνδρου είσαι ή συγκάτοικο; ; 
1Ϊ φυλακή σου πού ; ποϋ αί άλύσεις σου ;—♦ 
Καί σύ, άγνωμων, τόν ποθούντά σε μισεί; 
Καί άποστρέφεσαι ;

ΠΕΛ. ή ! δέν μ’ εξαπατά;,
Αν καί τεχνίτη; ήσαι εί; τό τυραννείν, 
Καί γλυκύ έχη; χείλος, νούν δέ μοχθηρόν. 
Τών λόγων σου τό μέλι δηλητήριον 
όξύ καί σαρκοφθόρον είναι. Οί Ελληνες 
Γνωρίξουν τού τυράννου τδ μειδίαμα, 
Και ποίαν υποκρύπτει έννοιαν φρικτήν. 
11 Μοίρα, δταν άοπλον μέ έφερεν 
Τπό τούς δνυχά; σου, ώ Αλέξανδρε, 
Στιγμάς δεινά; μοί προανήγγειλε' κακός 
Μ’ έφθόνει δαίμων, καί ύπό τών Θεσσαλών, 
Οδς έδραμον νά σώσω, έγκαταλειφθείς 
Απεμονώθην, καί τό ξίφος μου θραυσθέν 
Αιχμάλωτον ενταύθα μέ παρέδωκε. — 
Νά μέ φονεύσης έφοβήθης, επειδή 
Καλώς γνωρίζεις, ότι έχει ή Ελλάς 
Καί άλλους Πελοπίδας.— Τότε τύραννε, 
ΜετεχειρίσΟης θεμιτά κ άθέμιτα 
Νά μέ εξαφάνισης μέσα' μή δεσμών 
Εφείσθης ή βασάνων ; 6,τι βδελυρού 

Επινοεί τυράννου νού; φρικτότερον 
Μετεχειρίσθη; κατ’ έμοΰ σύ, μέχρι; ού, 
Εξαντληθείσης τής πηγής, άπηύδησας" 
Νύν δέ τής ειρωνείας μάχαιραν κρατών 
Γυμνήν ενώπιόν μου καί παμμίαρον 
Προτείνων μοι φιλίαν, άβλαβή ζητείς 
Νά καταστήσης τόν εχθρόν σου. ό πιστός

Καί τδ σδν ovojxoc σύνθημα μένει 
Τών έλευθέοων έθνών είς άεί! *

ΚΟΡ. Ας ίράμωμεν, Φεραίοι, τώρα, καί τδ πύρ, 
Γπϋ τήν τέφραν καϊον, άς άνάψωμεν, 
Εκ νέου νά φωτίση τήν άνέγερσιν 
Τή; ελεύθερα; Θεσσαλία;! Μάχαιραν 
Δεινήν τδν λόγον έχομεν. Ας δράμωμ.εν! 

Τοΰ γήρατος τά έργα ήμών έστωσαν 
Λαμπρόν τών νέων χρόνων μας απαύγασμα !

(ό χορός απέρχεται) 
ΠΕΑ. Τήν πόλιν λέγω άλπθώς τρισόλβιον 

Τοιούτου; πάντας τού; πολιτα; τρέφουσαν. 
(ανέρχεται βραδέως) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
(Έρχεται μετ’ οπαδών τινιον έχ τοΰ αντιθέτου μέρους) 

Ποΰ είναι δ Θηβαίο;, δ αιχμάλωτος; 
Αναζητήσατε αύτδν και παρευθύς 
Ενώπιόν μ.ου φέρετε. ϊόου, έκεΐ 
Βραδεί προβαίνει βήματι. —

(απέρχονται οί οπαδοί) 
Αφ’ ού κχιροϋ

Είς τών Φερών τήν πόλιν τδν έχθρδν κρατώ 
Τή; δυναστείας τή; έμής αιχμάλωτον, 
Ανεξήγητου ταραχή; τδ στήθό; μ.ου 
Επλήσθη' ή καρδία μου ώ; έν δεινώ 
Και αίφνιδίφ πάλλει φόβω' έντρομος 
Πειρώμαι, άλλά μάτην, τού αισθήματος 
Αύτού ν’ απαλλαχθώ. Εγώ, δ άλλοτε 
Και τ’ όνομα αύτδ τού φόβου άγνοών, 
λνεπαισθήτως, άκων τδν αισθάνομαι. 
Τύ σκότος τώρα μέ ταράττει τής νυκτός, 
Καί μέ πτοεί τού κρότου τδ αιφνίδιου 
Πρδς τήν καρδίαν δλον μου αισθάνομαι 
Τδ αίμα καταορέον, κ’ εις τήν όψιν μου 
ίίχρότης χύνει τήν χροιάν τήν αηδή, 
Και τί; Παιδίον είμαι ίσως άνανδρον; 
Δέν είμαι πλέον δ αύτδς Αλέξανδρος, 
0 άρχων τών Φεραίων ; Βλέμμα δέν άρκεΐ 
Τού οφθαλμού μου εις χιλίους θάνατον 
Νά φέρη ; Μή δέν είμαι παντοδύναμος ; 
ΪΙ παρουσία τού Θηβαίου διατί 
Νά μή ταράττη ; — Αληθώς παράδοξον ! 
Πικρός τής τύχης χλευασμός !—Πλήν έρχεται !

ΠΕΑ. (εισερχόμενος) Τί θέλεις πάλιν ; 
ΛΑΕ. ό Θηβαίε, πρδ πολλού

Τής θέας σου στερούμαι. Πόθος ισχυρός, 
Γενναίε Πελοπίδα, μέ κατέλαβε, 
Τδ πρόσωπον νά ιδω τού κλεινού άνδρός, 
δν ή πατρίς σωτήρα άπεκάλεσε.

3

Σέ κυριεύει τών τυράννων όπαδός, 
ό φόβος. Μάτην τδν ακόλουθον ζητείς 
Ν’ άπομακρύνη; τούτον' μάτην προσπαθείς 
Τήν έπικρεμαμένην σοί καταστροφήν 
Ν’ αναχαίτισης' βαίνει αύτη βήματι 
Γοργώ !

ΑΛΕΞ. ©ρασεϊαν γλώσσαν έχεις. Αποινει 
Ούδείς ποτέ τοιαύτά μοι έλάλησεν 
όποια σύ λαλείς.

ΠΕΛ. Εάν τήν γλώσσάν μου
θρασείαν εύρες, ένθυμού, Αλέξανδρε, 
0 Πελοπίδας ότι τόν βραχίονα 
θρασύτερον τής γλώσσης έχει' 
ΑΛΕΞ. Απειλείς ;
Τίς τίνα ; τόν δεσπότην ό αιχμάλωτος; 
Εμέ τόν νικητήν σου σύ δ ήττηθείς ;

ΠΕΛ. Αί! μή ελπίζει; ότι μόνον απειλώ.
Εχθρός ματαίων άπειλών καί σαρκασμών 
Είμί" προσόντα χαμερπή τά θεωρώ 
Δειλών άνθρώπων. Πίστευσόν μοι, οιωνός 
Τής πτώσεώς σου είν έπί τοΰ χείλους μ.ου 
ό λόγος ούτος.

ΑΛΕΞ. -ίγα, μή μ' ερέθιζε.
Εάν έφείσθην τή; τή; ζωή; σου, άσκοπον 
Δέν ήτο τούτο τού νοό; μου βούλευμα. 
Τή; ασφαλεία; μου σέ εΐχον όμηρον.

ΠΕΛ. Εφανερώθη ή δειλή καρδία σου !
ΑΛΕΞ. Αλλ’ δ,τι μέχρι σήμερον δέν έπραξα

Τίς με κωλύει νά τό πράξω σήμερον ; 
Νομίζεις ίσως ότι τδν αιχμάλωτον 
Νά καταστήσω άβλαβή άδυνατώ';
Πρός τούτο 2ν καί μόνον νεΰμά μου άρκεΐ.

ΠΕΛ. Παρεξετράπης εις τδ κομπορρημονεϊν. 
Τόν θάνατον φοβούμαι μήπως ; Φόβητρον 
Αύτός ψυχών άνάνδρων είναι' άλλ’ άνήρ 
Καρδίαν έν τοϊς στέρνοις έχων εύτολμου, 
Καί παιδιόθεν μετ’ αύτού οίκειωθείς 
Εν τοϊς σφαγείοις τών μαχών τοΐ; τρομεροί; 
Δέν τόν φοβείται.

ΑΛΕΞ. Πώς λοιπόν, άτρόμητε,
Λεν τόν έζήτει; πρις ή αίχμαλωτισθής ; 
Καί πώς τοιοΰτον βίον τώρ’ άνέχεσαι; 
Μέ ξίφους χρήζει; ώ Θηβαίε τολμηρέ ; 
Δέν σοι άρνούμαι ξίφος' λ.άβε τό έμόν 
Καί δείξόν μοι πώς άφοβος τόν θάνατον 
Τολμάς νά άντικρούσης'

ΠΕΛ. Ξίφος κραταιδν
Ελπίζω πάλιν νά κρατήσω έν χερσίν, 
Ούχί τυράννου ξίφος, αιματι βαφέν

Αθώων σου θυμάτων, άλλ’ ελεύθερον, 
Τυραννοκτόνον δπλον. Αν τόν θάνατον 
Εκών δέν άναζήτουν, τούτο έπραξα 
Ποθών τήν σήν νά ϊδω κατα^δέουσαν 
Αρχήν πρίν άποθάνω. όρκον ώμοσα 
Είς τούς Θεούς. Τόν όρκον τούτον, πίστευσόν, 
θ άνακαλέσης είς τήν μνήμην τάχιστα.

ΑΛΕΞ. Θηβαίε άφρων ! ή έλπίς σέ άπατα,
Κ έγώ άποδεικνύω σέ έπίορκον, 
Τπό τούς πόδας τούς έμού; τά σχέδια 
Καταπατών τά μαύρά σου ώς σκώληκα; 
Φθοροποιούς.

ΠΕΑ. Σύ τούτο λέγεις, τύραννε ;
Σύ ό μέ προδοσίαν παίδας άσθενεϊς,
Αθώους σφάζων ; Πώς τολμάς; Παράδοξον 
Τής τυραννίας θάρσος κι’ άνεξήγητον !
©εοίς κι’ άνθρωποι; μισητό; γενόμενος 
Ζητείς νά εύρη; σωτηρίαν ; — Σφάξόν με ! 
Τό έργον τού τυράννου είναι άξιον.
Πλήν γίνωσκε, ή ώρα τού θανάτου μου 
Τής σής δλίγον προηγείται πτώσεως' 
Κ’ δ τελευταίος Θεσσαλδς έκδίκησιν 
Φρικώδη πνέει κατά σού, τδν άδελφόν 
ό είς, δ άλλος τόν υιόν αυτού θρηνεί, 
Οΰς σύ αθώους έσφαξας. Αί μάχαιραι 
Αν γυμνωσθώσιν δλαι άπειλητικαί 
Τίς εσται τότε, τίς, είπέ, δ σώζων σέ 
Από τής λύσσης τών αγρίων σου έχθρών; 
0 τύραννος, τού κόσμου όλου κ’ άν κράτη 
Ούδένα έχει φίλον άφ’ ού έπεσεν.

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ (εισερχόμενος πρδς τδν ’Αλέξανδρον) 
Κήρυξ δρομαίος έκ Θηβών άφίκετο, 
Καί σέ τόν ηγεμόνα τών Φερών ζητεί, 
Σπουδαίαν φέρει εϊδησιν καί έφιππος 
Σέ περιμένει πρό τής πύλης. (απέρχεται)

ΑΑΕ. (τεταραγμένος) Εκ θηβών ;
Σπουδαίαν φέρων άγγελίαν ;

ΠΕΛ. Τύραννε.?
Πυθία βλέπεις είμαι τών Δελφών ;

ΑΛΕ. (πρδς τούς δορυφόρου;) Αρκεί!
Τάς χεΐρας τού αύθάδους τούτου σιδηρά 
Δεσμεύσατε άλύσει' ζοφερά; ειρκτής 
Τά σκότη άς δεχθώσι τόν αιχμάλωτον.

(απέρχεται)
(Έν ώ οί στρατιωται δεσμευσαντες τδν Πελοπίδαν ετοι

μάζονται νά τδν άπαγάγωσιν, εμφανίζεται ή ©ήδη) · 

ΘΠΒΗ (καθ’ έαυτήν)

Φήμην άκούω πρό πολλοΰ άπίθανον, 
ό Πελοπίδας ότι έν Φεραίς έδώ
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Αιχμάλωτος κρατείται.
βλέπουσα αίφνης τδν Πελ. έν μέσω τών φυλάκων) 

Πλήν ό άνθρωπος

Αύτδς τίς είναι και ενταύθα τί ζητεί ; — 
ό Πελοπίδας είσαι σύ !

ΠΕΛ. έγώ αυτός.
ΘΗΒΗ ό πενιχράν ήσθήτα κι’ άσημον φορών

Και χεϊρας έχων έν άλύσεσι σφιγκτάς; 
Σύ είσαι! Εκ τοΰ βλέμματός σου σ’ εννοώ. 
Ενώπιον μου πρώτον ήδη ίστασαι, 

Αλλά δέν άπατώμαι. Πώς ν’ άπατηθώ ; 
Καί έν χιλίοις κεκρυμμένον σ’ εύρισκον, 
(πρδς τούς στρατιώτας) ’Αποσυρθήτε !

Εις τών δορυφόρων. ’Εντολήν έλ,άβομεν
Δεσμεύσαντες τδν άνδρα ν’ άπαγάγωμεν.

ΘΙΙΒ. Τολμάς νά [Λ* άντιτείνης, δούλε ; Βλέπομεν! 
Άποσυρθήτε ! (οί στρατιώται άπέρχονται)

ΠΕΛ. Καί τοι άγνωστος έμοί,
Ω γύναι, τδ έμδν γνωρίζεις όνομα ;
Πλουσίαν σέ Υποδεικνύει ή έσθής
Καί ίσχυράν δ λόγος. Πώς τδ όνομα 
Τοΰ αιχμαλώτου έμαθες ; Τίς είσαι συ ;

ΘΗΒ. Καί τίς τδ μέγα δέν γνωρίζει όνομα, 
Τδ άπδ τής Ελλάδος είς τά πέρατα 
Τής οικουμένης αντηχούν ·, Τών άθλων σου 
Ταχύπτερος ή φήμη πού δέν εφθασεν ; 
Οί Θεσσαλοί ή μήπως σ’ έλησμόνησαν, 
Κ’ ή Θήβη θέλεις ν’ άγνοή ....

ΠΕΛ. Η Θήβη σύ ;
ΘΗΒ. Θυγάτηρ τού οικείου σου ίάσονος 

Εγώ είμί.
ΠΕΛ. Καί τοΰ τυράννου σύνευνος.

Πατρΐ ένδόξω κόρη φεύ ! ανόμοιος !
ΘΗΒ. Καί διά τοΰτο μέ καταδικάζεις; Φεύ ! 

Αθώαν ούσαν μέ νομίζεις ένοχον.
Αιχμάλωτος δτ είσαι άμα έμαθον 
Δέν έλ.υπήθην μήπως, καί μέ δέχεσαι 
Ί’υχρώς τοσούτον ; Μ καρδία μου πενθεί 
Επί τή συμφορά σου και συ μέ μισείς ;

ΠΕΛ. Μή μέ οικτείρεις, γύναι’ οίκτον δέν ζητώ. 
Αύτήν σέ μάλλον οΐκτειρον, συνδέσασαν 
Μετά τοιούτου τέρατος τδν βίον σου.

ΘΗΒ. Πικρά, Θηβαίε, μοί λαλεϊς, άλλ’ άληθή. 
Εγώ τού οίκτου χρήζο) ή ταλαίπωρος, 
Εγώ, ήν Μοίρα δυσμενής ζατέρώ.ψεν 
’Επί τής κλίνης τοΰ αισχίστου τών άνδρών ! 
Στιγμή οδύνης, δυστυχίας πρόδραμε
Μακράς ! Ω κλίνη, κοίτη τρομερών δεινών ! — 
’Εν τή οικία τοΰ πατρδς «τάραχον

Διήγον βίον καί εύδαίμονα. Εκεί 
Τούς οφθαλμούς μου δάκρυα δέν έβρεχόν’ 
Εκεί τών στεναγμών τήν μαύρην έννοιαν 

Τής κόρης ή καρδία δήν έγνώοιζε’ 
Πατρδς τδ ομμα φίλου μ’ έπροστάτευε 
Καί ή φροντίς γλυκείας, τρυφερας μητρός’ 
’Εκεί τοϋ βίου τήν πίκραν μεταβολήν 
Δέν προησθάνθην. Οίμοι ! χρόνοι ευτυχείς. 
Ταχέως πόσον διελύθη τδ λαμπρόν, 
ί'ίραϊον δνειρόν σας ! Καθώς χείμαρρος 
Ορμητικός, τά όρη κατερχόμενος 
Κ έπισωρεύων ύδατα μελάγχροα, ?
Γαληνιαίου ρύακος τδ καθαρόν 
Καί λεϊον συνταράσσει κύμα καί θολοί’ 
Τών παθημάτων ούτως αχαλίνωτος 
Καί μέλας κλύδων τήν τοσούτον ήρεμον 
Τής ευτυχίας κατεθόλωσε πηγήν’ 
Αιώνες μ’ είναι αί ήμέραι στεναγμών, 
Αί νύκτες δέ ονείρων άγγελοι κακών 
ύδυρομένη καί δακρύουσα ζητώ 
Μακροχρονίων οδυνών άπαλλαγήν 
Παρά τών Ούρανίων’ πλήν οί άσπλαγχιοι 
Τής ταλαίπωρου γυναικός τήν δέησιν 
Δεν εισακούουν καί ό θάνατος σκληρώς 
Μέχρι τής ώρας ταύτης μ’ άποστρέφεται. 
Είς τίνα νά προστρέξω ; τίνος συνδρομήν 
Νά έπικαλεσθώ ; Φεύ ! — Οταν σήμερον 
Ω Πελοπίδα, έν Φεραϊς σέ ήκουσα 
Πλησίον μου τοσούτον ευρισκόμενον, 
Ελπίδας ένεπλήσθην καί προσέδραμον 
ής προς σωτήρα. — Τοΰ δυφήνου μου πατρός 
Τήν άδολον φιλίαν πρός σε καί στοργήν 
Αμέσως ένθυμήθην. Πρδς τδν άγνωστον 
Εγώ προσήλθον ώς πρδς άδελφδν, πλήν φεύ ! 
Καί ή έσχάτη καταπίπτει μου έλπίς ! 
Τδν Ιίελ.οπίδαν εύραν άδιάφορον.

ΠΕΛ. Ναι τού πατρός σου φίλος είμην άκραιφνής, 
Καί ώς υιόν του μέ ήγάπα καί αύτός.

ΘΗΒ. Κ ένωπιόν σου τοΰ ίάσονος έγώ 
Η κόρη είμαι ή πενθούσα, καί σκλ.ηρδς 
Παρηγοριάς δέν ευρίσκεις εκφρασιν, 
Διότι είμαι μισητού άνδρδς γυνή; 
Διττώς δέν είμαι φεύ ! αξιοδάκρυτος; 
Διττώς δέν χρήζω αρωγή; ή τάλαινα ; 
Ω ! τά δεινά μου πάντα άν έγνώριζες, 
Ω Πελοπίδα, έφριττες’ άνθρώπινον 
Δέν τά προφέρει χείλος, καί ανθρώπινος 
Νά τά συλλαβή νους δέν δύναται’ φρικτά 
Τοσούτον είναι όσον κ’ ανεκλάλητα !

Η υποθέτεις σύ, ότι μετέχουσα 
Τού λέχους τοΰ τυράννου, τοΰ φρονήματος 
Αυτού μετέχω άμα ; Αν έγίνωσκε; 
Εν τή καρδία μου έκαστη τών πληγών 
Τών δυστνχών θυμάτων του πώς άντηχεϊ ! — 
Γονυπετής ποσάκις, δακρυχέουσα 
Ενώπιον έκείμην τοΰ αιμοχαρούς 
Θηρίου, χάριν αίτουμένη παρ’ αύτοΰ 
Αδικημένων καί πασχόντων Θεσσαλών! 
Πλήν τί ισχύει μόνη άσθενής γυνή ; 
0 θρήνός της νά κάμψη δύναται ποτέ 
Καρδίαν σκληρυνθείσαν έν έγκλήμασι ;

ΠΕΛ. Τά δάκρυα, ώ Θήβη, δέν μαλάσσουσιν 
Ωμού τυράννου σπλάγχνα’ δέν ίσχύουσι 
Δεήσεις μ.ο'νον τήν ψυχήν νά ψαύσωσι,
Τήν τή κακία φύσει έπι^ρέπουσαν’ 
Φαρμάκου άλλου χρεία είναι ισχυρού.

ΘΗΒ. Η Μοίρα, τήν γυναίκα τρομερώτερον 
Δέν καταράται ή δπόταν άγονον 
Τδν κόλπον της άφίνη, καί εις ύπαρξιν 
Καταδικάζη άσκοπον αύτήν. Ιί’ έγώ 
Κατεδικάσθην είς τοιαύτην άτεκνος ! 
Τίδν άν ειχον παρ’ έμοί συνήγορον, 
Προστάτην άγρυπνον καί σύμβουλον πιστόν 
Εν ταϊς δειναίς τοϋ βίου περιπτώσεσιν, 
Εΐς ταύτην δέν Οά ήμην τήν άφόρητον 
Κατάστασιν’ άν ειχον χεϊρα παρ’ έμοί 
Επισταμένην ν’ απειλή, τδ θάρρος μου 
Δέν ήθελε μ’ άφήσει άπροστάτευτον . 
Καί άνανδρον γυναίκα’ έκ τοΰ βλέμ.ματος 
Εμψυχωμένη τοΰ υίοΰ μου μέτωπον 
Ταϊς δυστυχίαις τολμηρόν θ’ άντέτεινον, 
Κ έν ώ ώς σκώληξ έρπω τώρα ταπεινός,. 
Δειλώς όδυρομένη, ίκετεύουσα, 
Φρικτή ώς τίγρις καί άκαταμάχητος 
Τήν Οέλησίν μου πάσι θά έπέβαλλον. —■ 
Τίς με ακούει τώρα ; τίς με σέβεται; 
Τπέρ έμοΰ τίς τείνει χεϊρα βοηθόν ; 
Τίς ασθενή γυναίκα άφιλοκερδώς 
Συντρέχει; όπου καί άν κρούσω λίθινα 
Ευρίσκω στήθη καί άγάλματα ψυχρά.

ΠΕΛ. Ενίκησας, ώ Θήβη, τήν ψυχρότητα, 
Αν έν άρχή ήσθάνθην. ένοχον έγώ 
Σ’ ένόμιζον τδ πρώτον καί έδίστασα, 
Πλήν νΰν σέ βλέπω τηκομένην, δυστυχή, 
Κ.αί αίσθημα ελέους τήν καρδίαν μου 
Σφοδρόν καταλαμβάνει. Αν τάς χείράς μου 
Δέν έθλιβον άλύσεις, άν ελεύθερον 
Εκρατουν ξίφος, μάτην δέν προσήρχεσο !

ΘΗΒ. Ω Πελοπίδα, ίασιν ο ί λόγοι σου 
Εις τήν τραυματισθεϊσαν μ’ ένεστάλαξαν 
Καρδίαν’ Μ* είδες, μ’ ήκουσας, μ’ ένόησας !— 
’Ελεύθερος όπόταν τήν έπτάπυλον 
ίδής πατρίδα σου, καί νέα στέφανα 
’Ανεπίληπτου δόξης δρέψης τολμηρώς’ 
όπόταν πάλιν ή Ελλάς σέ νικητήν 
Αγαλλομένη άσπασθή — τότ’ ένθυμοϋ 
Τήν τεθλιμμένων Θήβην, καί δραμών έλθέ 
Νά σώσης τήν γυναίκα τήν πολύδακρυν’ 
Η Θεσσαλία τδν τυραννικόν ζυγόν 
Δέν υπομένει πλέον, καί τών θεσσαλών 
Αί άνδρικαί καρδίαι καταφλέγονται 
ί’πδ ελευθερίας δλαι. Τολμηρών 
Εάν Θηβαίων οδηγός ποοσέρχησαι,
Τών Θεσσαλών τούς πλείστους έχεις υπέρ σού, 
Καί τοΰ τυράννου καταπίπτει ή άρχή 
Ως οίκος έπί άμμ.ου οίκοδομ.ηθείς. ·— 
Ω ! τότε, Πελοπίδα, όταν φαεινή 
Επί τήν χώραν ταύτην λάμψη τήν πτωχήν 
Εκείνη ή ήμερα, τότε εύτυχή 
Προσερχομένην θά μέ ίδεις καί φαιδράν, 
Σέ τδν σωτήρα τοΰ λαοΰ μου ν’ άσπασθώ. 
Τά δάκρυά μου τότε δάκρυα τερπνά 
Ευγνωμοσύνης θέλουν είσθαι καί χαράς. 
Καρδίας γηθομένης άνακούφισις!

ΠΕΑ. Φεϋ ! πώς τοιαΰτα τρέφουσα αισθήματα 
Τπέμεινας, ώ Θήβη, αισχιστον ζυγόν ; 
Πώς κραταιάν ό νους σου δέν συνέλαβεν 
Λπόφασιν ; Καί γυναικί ή τολμηρά 
Αείποτε αρμόζει πραξις. Η ή χειρ 
Δέν κραταιοΰται καί τής γυναικός αύτής 
Αν υπέρ τοΰ δικαίου άγωνίζηται ; 
Σύ τέκνων είσαι ορφανή, άλλ’ άνασσα 
Τδ έθνος σόμπαν έχεις τέκνον. Οί θεοί, 
Οι κατατάξαντές σε έπί κεφαλής 
Λαοΰ, καθήκον μέγα σοί έπέβαλον. 
Καί δύσκολον εύθύνην, πάσης μείζονα. 
Τάς ύβρεις τοΰ τυράννου, τοϋ αιμοχαρούς, 
Ανεχομένην, γίνωσκε, συνένοχον 
Αύτοΰ καί σέ τδ πλήθος ότι θεωρεί. 
Ανθρώπου θέσιν εχουσα τήν θέσιν σου 
Λύτήν οφείλεις νά τηρήσης έντιμον, 
Καί συγχωρούσα πταίσματα άκούσια 
Τάς εκουσίους τούναντίον καί αίσχράς 
Οφείλεις ύβρεις ν’ άντικρούσης ίσχυρώς. 
0 τύραννος πώς ήλθεν εΐς τόν έσχατον 
Βαθμόν τής άναιδείας καί ώμότητος;

ί Εκ τών μικρών άρχίσας ατιμωρητί



364 ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ ΧΡΤΣΑΑΛΙΣ. 365

Ανεπαισθήτως εις μεγάλα έφθασεν. 
Τοιαύτη είναι τοϋ κακού ή ώθησις! 
Εξ αρχής δμως άν τώ κατεδείκνυεν 
Ανάγκη, άλλην νά τραπή, διάφορον 
όδόν—άνάγκη, μέγιστος τών χαλινών — 
Δέν έφθανεν εις τούτον τδν βαθμόν. Αύτδν 
Τδν χαλινόν εις χεΐρας ό λαδς κρατεί.·— 
Κραταιωθέντος όμως τώρα τοΰ κακού 
Καί χρεία μέτρου ισχυρού έπίκειται, 
Η τίγρις, νέα έτι ούσα καί μικρά, 
Και διά λίθου μόνον είναι δυνατδν 
Νά φονευθή' μεγαλυνθεΐσαν δμως τίς 
Τήν αίμοβόρον καταβάλλει εύχερώς.

WHB. Σύ μέν τδν λόγον έπαυσα;, προσεκτικώς 
Εγώ δέ τής ήχους του ακροάζομαι. 
Ω ευγλωττίας θέλγητρον ανέκφραστου ’ 
Ω αισθημάτων έξουσία άνδρικών ! 
Οποίους άνδρας έχεις, ώ κλεινή Ελλάς !

(Φωναι συγχεχυμε'ναι όπισθεν της σκηνής). 

Πλήν τί ακούω ;—Ποια αντηχεί βοή ; 
Ω Πελοπίδα, ήκουσας ;·—Αλαλαγμών 
Η πόλις έπληρώθη αίφνης καί κραυγών.

ί'Ο χορός εισέρχεται αόων)

« όποια απροσδόκητος 
Ηκούσθη αγγελία, 
Διερχομένη βία 
Πλατείας κ’ άγυιάς !

g " Ηγριωμένη, φοβερά
Η στάσις άνορθοΰται, 
Καί μαχητών πληρούται 
Η πέριξ πεδιάς.

« Αί Θήβαι τδν αιχμάλωτον 
Αίτοΰσι στρατηγόν των' 
Κλονεΐτ ένώπιον των 
0 τύραννος δειλός,

« Καί άσβεστον πυρκαϊάν, 
Ητις μακράν αστράπτει, 
Εν άκαρεϊ άνάπτει 
Τής μάχης ό δαυλός'

< Ελευθερίας προμάχων 
Τδ στίφος τών Θηβαίων 

ί Προσέρχεται γενναίου,
Καί πρόθυμον έρμα,

« Νά θραύση ανεπιστρεπτί , 
Διά γενναίας βίας 
Τής μισητής δουλείας 
Τ’ άφόρητα δεσμά ! »

(Ή θήβη εισέρχεται εϊς τό μέγαρον) 
ΠΕΑΟΠ. όποια διασχίζει φαεινή άκτις 

Τήν νύκτα τής ειρκτής μου τήν μελάμπεπλον; 
όποία αγγελία τήν καρδίαν μου 
Χαράς πληροί άφατου; Δέν εϊν’ δνειρον 
Τής φαντασίας πλάνου ; όντως ή πατρίς 
Ποθεί τδν Πελοπίδαν' τδν αιχμάλωτον 
Προσέρχεται νά σο>ση :—Συμπολΐταί μου, 
Σάς περιμένω, έλθετε ! Τδ ξίφος μου 
’Απόδοτέ μοι, ού ό φαύλος τύραννος 
Μ έστέρησεν!

(προς τδν χορδν στρεφόμενο;).

Η στάσις, λέγεις, κεφαλήν
Γενναίαν ηρε καί χωρεΐ ; οί θεσσαλοί 
’Εκ τού λ.ηθάργου τέλος έξηγέρθησαν ;

ΚΟΡΤΦ. ’Ενθαρρυνθέντες τή δεινή σου προτροπή, 
Ω Πελοπίδα, κ έν τή συμφορά ήμών 
Παρηγοριάς μόνην άνακούφισιν
Εκ τή; μεγάλης σου άντλήσαντες ψυχής, 
Διήλθομεν τήν πόλιν, ένθα ευρομεν 
Τδ κατά τού τυράνου μίσος τρομερώς 
Παντού κορυφωμένον, κ’ έκδικήσεως 
Ακράτητου τδν πόθον. Ούτε προτροπής 
Ανάγκην πλέον είχον οί μεγάθυμοι 
Φεραΐοι, επειδή, ώς κεραυνός ταχύς, 

Εις τάς οδούς ή φήμη διεδίδετο, ” r 
Θηβαίων ατρόμητων ότι στράτευμα 
Τήν πόλιν περιζόνεΓ έν μια στιγμή 
Τά ξίφη πανταχόθεν ήστραπτον γυμνά, 
Καί οί πολΐται πάντες τάς εστίας των, 
Καΐ παΐδας καΐ γυναίκας έγκατέλειπον, 
Οπω; έπιτεθώσι κατά τών αισχρών 
Τού μισητού τυράννου οπαδών.

ΠΕΑΟΠ. (μετ’ ενθουσιασμού). ίδού, 
Επήλθε τέλος ή στιγμή, ώ Θεσσαλοί !— 
Ως τάς αισχρά; άλύσεις ταύτα; διασπώ, 
Θεών έπιτρεπόντων θέλω μοχθηρού 
Τυράννου ούτω καταβάλλει τήν αρχήν !

(Διασπά τάς άλύσεις του).
ΚΟΡΤΦ. Εάν ό Πελοπίδα; ήναι μεθ’ ήμών 

Η νίκη μα; βεβαία.—Πλήν τίς έρχεται; 
Ποιμένα βλέπω λάθρα πλησιάζοντα.

(Πρδς τδν ποιμένα).

ι Αφόβως, φίλε, πρόσελθε' τίνα ζητείς ;

ΈΠΑΜ· (Φορών ένουμασίαν θεσσαλοϋ ποιμε’νος). 

Πού δ Θηβαίος Πελοπίδας δεΐξόν μοι.
ΚΟΡ. (δεικνύων τδν Πελοπ·) Ενώπιον σου ό άν 

δρεΐος ϊσταται.
ΠΕΑΟΠ. (άναγνωρίζων τδν Έπαμ.)

’Επαμεινώνδα, σύ ; 
Χορός. Τίς; ουτος ό ποιμήν ;
(άδων.) » Τού Πελοπίδου τοϋ κλεινού 

Ατρόμητε έταΐρε, 
Ανδρείου τέκνον τών θηβών, 
Επαμινώνδα χαΐρε ! "

ΠΕΑΟΠ. ’Επαμινώνδα, σύ ; τοιοΰτον ένδυμα 
Ημφιεσμένος καί ενταύθα παρ’ έμοί:

ΕΠΑΜ. Φυλάκων φιλυπόπτων τδ ακοίμητου 
Εξαπατήσας δμμα ήλθον έν νυκτί 
Εί; τά; Φεράς. 0 πόθος μέ έκέντησε 
Σφοδρός, ώ Πελοπίδα, νά βεβαιωθώ, 
Αν τού τυράννου τήν ώμήν διέφυγας 
Μανίαν' ή καρδία μου μοί έλεγεν' 
ό Πεδοπίδας ζή ! Καί ζής, ώ φίλε, ζής!

(άσπάζεται τδν Πελοπ.)

ΙΙΕΑ. Έτόλμησας φεύ ! έργον επικίνδυνον ’ 

Εάν τις τήν απάτην ύπωπτεύετο ;
ΕΠΑΜ. Καί μυριάκις τούτου μεγαλείτερος 

0 κίνδυνος άν ήτο δέν μ. άπέτρεπεν.
ΠΕΑ. Ω αριστε τών φίλων, σού αντάξιος, 

ό λόγος ούτο;' γενναιότερα ποτέ 
Αισθήματα τίς είχε ; Πώς ; δέν ήρκεσεν 
Εν Μαντινεία οτι μ.’ έσωσα;, σχεδόν 

Τπδ τάς χεΐρας του εχθρού έκπνέοντα, 
Αύταπαρνήτως κινδυνεύων μετ’ εμού 
Καί λέγων, οτι προτιμάς τδν θάνατον 
Η νά εγκατάλειψης φίλον κείμενον, 
Καί τώρα πάλιν μ.οί προσέρχεσαι σωτήρ ; 
Ν άνταποδώσω δέ έγώ τί δύναμαι 
Φιλίας τηλικαύτης εις ανταμοιβήν ;

ΕΠΑΜ. Ειλικρινούς φιλίας ή άνταμοιβή 
’Εν ταύτη ήδη τή φιλία έγκειται. — 
Πλήν ό καιρός προβαίνει ακατάσχετος, 
Καί όχι λόγων, έργων χρείαν έχομεν. — 
Εν μέσω φίλων σέ ευρίσκω πολιτών ■ 

•ΠΕΛ. Οϋδένα έν τή πόλει έχω πλήν ένδς 
Εχθρόν. Απροκαλύπτως λέγε.

ΕΠΑΜ. Στράτευμα.
Ελλήνων άηττήτων φέρω έκ θηβών' 
Εστρατοπεδευμένον ϊστατ’ έν σκηναΐς 
1 πδ τά τείχη, περιμένον τήν στιγμήν 
λνυπομόνως τής έφόδου. Ηδη δέ 
Καί τώ τυοάννω διά κήρυκος ήμεϊ;

Τδν σταθερόν σκοπόν μας άν γγήλομεν, 
Δι’ αίματος τήν ύβριν ν’ άποπλύνωμεν, 
Ην, σέ αιχμαλώτισα;, εις τήν πόλιν μας 
Προσήψεν" άλαζόνω; δέ καΐ αύθαδώς 
Μάς άπεκρίθη ό θρασύς ’Αλέξανδρος, 
Καί τρομερά νΰν μάχη έπικρέμαται' 
Δέν έχει άλλην έξοδον ό τύραννο;' 
Εμπρός του χαΐνον ήνεώχθη βάοαθρον, 
0 τάφος τής βιαία; εξουσίας του.

ΠΕΑ. ’Εγώ τών ώπλισμένων άναδέχομαι 
Τήν οδηγίαν θεσσαλών' σύ τών θηβών 
όδήγει τού; όπλίτας εις τδν θρίαμβον·

ΕΠΑΜ. Λοιπόν πρδς τού; Θηβαίου; σπεύδω τούς
[έμούς' 

Εν τώ πεδίω δέ τή; μάχης τώ κλείνω 
Τήν άνδρικήν σου θέλω σφίγξει δεξιάν.

(άπέρχεται)
ΠΕΑ. ώ αίσθημα φιλία; ίερώτατον !

’Εξ ουρανού έπέμφθης, δώρον άγλαόν, 
Νά τέρψη; τού ανθρώπου τήν καρδίαν.—Πλήν 
Τί περιμένω ; τδ καθήκον μέ καλεϊ !

(πρός τόν Xcpiv)
Σείς, ώ πρεσβύται, έν τή πόλει μείνατε, 
Τοϊ; νικηταΐ; στεφάνους πλέκοντε; καλούς. 
(Έν ω σπεύδει ν’ άπέλΟη (εμφανίζεται ένώπιον του ή 

θήβη πολύτιμον Ιι χερσί κρατούσα ξίφος.) 

ΘΠΒ. Τδ ξίφος τούτο τοΰ κλεινού Ιάσονος,
ύ άλλοτε σύ δώρον τώ άπέστειλας, 
Τής άκραιφνούς φιλία; σου τεκμήριου, 
Ω Πελοπίδα, λάβε, όπλον ισχυρόν 
’Εν ταϊς χερσίν υπήρξε τού ίάσονο; 
Εις τάς ημέρα; τοϋ θριάμβου τού πατρός.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ (λαμβ. τό ξίφος) 
Τδ ξίφος παρά σοΰ, ώ θήβη, δέχομαι, 
Ω; οιωνόν τής νίκη; ήμών άριστον. — 
Σέ σφίγγω τέλος πάντων εις τάς χεΐ?®; μου, 
Ω ξίφος, οπαδέ μου φίλε καί πιστέ ! 
Πώς λάμπει;; Ω ! ή λάμψι; αύτη ό άστήο 
Τού βίου μ.ου υπάρχει καί ή ήδονή! 
’Εν τώ ζοφώδει σκότει τή; ειρκτή; μου φευ ! 
Ποσάκις τήν ακτίνα δέν έπόθησα 
Τήν φαεινήν σου ; Στίλβει; τέλος, ώ χαρά ! 
Σέ περιμένω, αίμοβόρε τύραννε, 
Εν τή φρικτή παλαίστρα! Σύ, ό έμπειρος 
’Αόπλους νά φονεύης, δεΐξον σήμερον 
Αν ώπλ'.σμένονς ν’ άντικρούση; έμαθες !

(απέρχεται).
ΘΙΙΒ. ’Απήλθε, κάΐ ή νίκη τώ προσμειδιά' 

Εις τδν ναόν δέ νΰν έγώ πορεύομαι

Ί
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θυσίαν νά προσφέρω τώ δεινώ θεώ 
Τή; μάχης, δπως χορηγήση θρίαμβον 
Εί; τήν ελευθερίαν καί τδ δίκαιον.
(‘Η θήβη απέρχεται πρδς τδ έτερον ιχέρος. Ό χορδς 

μένει μόνος έπί της σκηνής, χαΐ έν ω υποτίθεται συγκρο
τούμενη ή μάχη της ελευθερίας πρδς τήν τυραννίαν, αοει 
θούριον άσμα).

« Τή; χαλκοστόμου σάλπιγγος 
Βαθύ; ήκούσθη ήχος. 
Στιλπνόν ύψαϋται τείχος 
Διστόμων μαχαιρών.

» Καί άπαντώνται βλέμματα 
’Οργή; άνυπομόνου, 
’Αγγέλλοντα*τοϋ φόνου 
’Αγώνα φοβερόν.

» Καί ϊπποΓχρεμετίζοντες 
Τήν γήν χτυπούν μέ βίαν, 
Τή; μάχη; τήν άγρίαν 
’Ακούοντες κλαγγήν.

’> Καθώ; νεφέλη σκοτεινή- 
Εξ ούρανοϋ προπίπτει 
Καί ζοφερά καλύπτει 
Τήν σιωπώσαν γήν,

» Πριν τά πυρφόρα σπλάγχνα τη; 
Τά τρομερά άνοιξη 
Καί μαινομένη πλήξη 
Καί πόλεις καί αγρούς'

» Ούτω καί νϋν έπικρατεϊ 
Μαύρη σιγή μνημάτων, 
’Αγγέλλουσα πτωμάτων 
Αιμοσταγείς σωρούς.

» Η σάλπιγξ πάλιν αντηχεί — 
Μέχρι περάτων τώρα 
Κλονειται δλ’ ή χώρα 
Ως έν καιρώ σεισμοϋ.

« Αί γυμνωθεϊσαι μάχαιραι
Ως άστραπαί κινούνται, 
Καί οργιά τελούνται 
Φρικώδους θερισμού'

« Πίπτει ώχρδν καί άφωνον 
’Επί τδ πτώμα πτώμα, 
Καί χρίεται με χρώμα 
Απαίσιον ή γή.

« ’Εχθρός εχθρού δεν φείδεται, , 

Ωθεί τδν φόνον φόνος, 
Η λύσσα τοϋ άγώνος 
Βρυχάται έν οργή.

α Τίς τών τραυμάτων δύναται 
Τδ πλήθος ν’ άριθμήση;

Τίς πλέον· νά κρατήση 
Τήν φονικήν ορμήν ;

« Εν τέρμα έχει' προχωρεί' 
Κάθε στιγμή καί θύμα !
Η θρίαμβον ή μνήμα 
Μοιράζει μέ τιμήν ! (Έκλειψις ήλίβυJ

« Πλήν ό ήλιος θολοϋται, 
Καί εκλείπει κατ’ δλίγον' 
Νύξ ζοφώδης έξαπλοϋται 
Μετά μελαινών πτερύγων.

« Συμφορών μήηναι νέον 
Τρομερόν αύτδ σημεϊον ;
Η τήν ήτταν τών Φεραίων 
Προαγγέλλει ό Κρονίων ; ”

ΚΟΡ. Αλλά τί βλέπω ; . . . 6 Αλέξανδρος; . ., 
Καί πώς ;

Ηττήθη ; . . . Βλέμμα στρέφει πέριξ έντρομον. 
Καί τρέχει ώς παράφρων . .. Τοϋτο τί δηλοϊ 

(Ό χορδς απομακρύνεται καί ίσταται δρατδς μεν τοΐς 
θεαταϊς, αόρατος δε τω 'Αλεςάνδρω. Εϊσέρχετοι δ Άλξέ. 
ώς παράφορος, τήν μέν έσθήτα εχων έσχισμένην καί κα- 
θγμαγμένην, τήν δέ κόμην λελυμμένην-J

ΑΛΕΞ. Τί μέ κρατείς.έκ τού κρασπέδου; · · · 
Αφες με ! . .

Τδ ξίφος τίς μοΰ ήρπασε ; . . . Πού εμεινεν 
0 ίππος μου ;.. . Νά φύγω θέλω ! .. Αφε; με. 
Φεύ ! μέ διώκεις .. . μέ διώκεις . .. Τρομερόν ! 
Πού κρύπτομαι;... Τίς μέ καλεϊ ;.. Δ ! άφες με ! 
0 Πελοπίδας είσαι ή τδ φάσμα του ; ..
Νά πολεμήσω θέλεις, φάσμα, κατά σοϋ; . . . 
Δέν έχω ξίφος ! . . Ω ! πρδ; σέ δέν μάχομαι. . 
Δέν μάχομαι. .. Φοβούμαι! ... Πάλιν μέ κα- 

λεΐς:; . . .
Είς τήν πατρίδα άπελθε έλεύθερος . . · 
Αιχμάλωτος δέν είσαι πλέον ... Αφε; με ! — 
Σοί λέγω, άφε; με. . . .—

Πλήν πού ευρίσκομαι ς 
Τδ μέγαρόν μου τοϋτο ;—Τδ γνωρίζω ναί / 
Λοιπόν έσώθην;... Οντως /....Αλλ’ ο άλογος 

Πώς μοι επήλθε τρόμος ;. .. Πού δ κίνδυνος ; 
’Ενταύθα δέ πώς ήλθον; . . . Τίς με ώθησεν ; 
0 φόβος 1... Καί φοβείται ό ’Αλέξανδρος ; . 
όνειρον είναι τρομερόν ! ... Αλλά άγων 
Συνεκροτήθη' στίφος είδον αίχμητών 
Φριχτών, λυσσώντων, καί ό Πελοπίδας — ώ. 
Ο Πελοπίδα; τδ ώδήγει ένοπλος.— 
Μέ είδεν ούτος—σείων μάχαιραν γυμνήν 
Νά πολεμήσω πρδς αύτδν μ επέβαλε— ...
Ναί ! ενθυμούμαι" Φεϋ! δέν ήτο όνειρον ! . . · 
’Εγώ δέν άπεκρίθην, άλλά έφυγον . . . 
’.Ασπλάγχνω; ουτο; ήοχετο κατόπιν μου . . . 
Και έφυγον έγώ . . . αύτδς κατόπιν μου . . . 
Πλήν αίφνης βλέπω τους πιστού; μου όπαδούς 
ύρμώντα; ... ό Θηβαίο; στρέφεται, λύσσα . . . 
Πώς ; νά παλαίση κατά τόσων !. .. συμπλοκή 
Συνεκροτήθη' αίφνης κλονιζόμενον
Τδν βλέπω ... έπληγώθη ! Πλήν άπέθανε ; ... 
Δέν εΐδον τοϋτο ... ίσως, ίσως έπεσε !. .
Καί τότε—τότ’ έσώθην ! Ω χαρά I ... ’Αλλά 
Γελώ καί τρέμω όλος ..'. Είδον τδ φρικτδν 
Εκ τοϋ πλησίον τοϋ θανάτου !. . . θάνατος ! 

Η λέξις μ.όνη έντρομον μέ καθιστά .. .
Παρά πολλά ό βίος έχει θέλγητρα.— 
Αφθονος τώρ’ άς £εύση οίνος. Οπαδοί, 
Κρατήρας, οίνον φέρετε !—ΐϊττήθημεν ;
Καί τί πρδ; τοϋτο; Τύχη μόνον είν’ αυτή 
Τών όπλων—τύχη πλάνο;, ευμετάβλητος' 
Τδ μέλλον νίκας πλείστα; έχει δι ημάς' 
Αλλ’ άλλην νίκην δέν νικά δ τεθνηκώς— 

Αν δ Θηβαίο; έπεσεν—έγώ πλήν ζώ 

(Εισέρχεται εις τδ μέγαρον).

Ο ΧΟΡΟΣ (προσέρχεται χαί ίόει).

« Ω ελπίδων μου απάτη ’. 
Τίς φριχτή όδύνη άλλη 
Τήν καρδίαν μου ταράττει 
Καί τδν νοϋν μου καταβάλλει;

« Ένεκρώθη ό γενναίο;
Τής ανδρείας πεσών θύμα,
0 μεγάθυμος Θηβαίο;
Νίκην δρέπων εύρε μνήμα.

« Φεϋ ! μέ πόσην σου θυσίαν
’Αποκτάς, γη τών προγόνων, 
Τήν κλεινήν ελευθερίαν,

, Προσδοκίαν τόσων χρόνων!»

(άδοτος Ιτι τοϋ χορού είσχομίζεται έπι λαμπρώς κε κο
σμημένου φερέτρουτδ πτώμα τοϋ Πελοπίδου, παρακολου- 
θούμενον ύπδ τοΰ ’ Επαμινώνδου, Θηβαίων και Φεραίων
δπλιτών καί πλήθος λαοϋ. Μεγαλοπρεπής νεκρική τελετή. 
Μουσική )

ΘΙ1ΒΙΙ (έςερχομένη τοϋ ναο').

Ακούω θρηνωδίας, πένθιμον ήχώ, 
Βαρείς ακούω τής καρδίας στεναγμούς, 
Κ έπί προσώπων θλίψιν βλέπω ανδρικών 
Βαθέως έγκεχαραγμένην. Ω θεοί ! 
Δέν άπατδμαι; Σώμα έκκομίζεται 
Ανδρό; πεσόντος έν τή μάχη.— 

Άλλ’ αύτδ; 
ό Πελοπίδας είναι! Ω ούράνιοι ? 
0 Πελοπίδας πλήρη; πρδ μικρού ζωή; ! 
Ω αιφνίδια, θλιβερά μεταβολή ! 
Φεϋ ! τών Φερών πεδίον, τίνι αίματι 
έβάφη; πολυτίμςο ! — Συμφορά δεινή !

ΕΠΑΜ. Θρηνείτε, ώ Θηβαίοι, θρήνον γοερόν ! 
Φεραίοι, φίλοι, κλαύσατε ! Καί σύ, πατρίς, 
Μακρόθεν πενθηφόρει ! Αψυχος, νεκρός 
0 ευκλεέστατος τών σών κατέπεσεν 
Υιών. Τών κοσμημάτων τδ λαμπρότατου 
’Απώλεσας, γλυκεία, δύστηνε πατρίς 
0 Πελοπίδας έτελεύτησε ! — Κλεινός 
’Εν βί<ο καί θανάτου έτυχε κλεινού. 
0 τών δεδουλωμένων υπερασπιστής, 
0 καί τήν τόλμην Ελλην καί τδ όνομα, 
Τδν κόσμον τούτον άφησε, καί νικητή; 
Λαμπρών θριάμβων βίον έπεσφράγισε ! — 
Νεκρά ή χείρ σου κεϊται, φίλων βέλτιστε, 
II τοϊ; τυράννοις πάσι τρομερά σου χείρ ! 
Ψυχρόν τδ ευγλωττόν σου χείλος έγεινε, 
Τδ τοϊς Θηβαίοι; νίκα; τόσας προειπόν ! 
Εσβέσθη πλέον τδ πυρφόρον ομμα σου, 
Τδ θάρρος μέν τοϊ; φίλοι;, τρόμον δέ έχθροϊς 
Τοσάκις έμποιήσαν ! Πτώμα πελιδνόν 
’Ενώπιόν μου κεϊσαι κ’ αίματόφυρτον ! — 
Τί; τών θεών φθονήσας σέ κατέβαλεν ; 
Ω κραταιάς, αδίκου Μοίρας βούλευμα 
Πικρόν ! Ω συμφορά τών συμφορών πασών 
Τρομερωτάτη ! Ω ημέρα οίμωγής, 
Ημέρα τοϊ; Θηβαίοι; πάσιν άποφράς !

ΘΗΒΗ (πρδς τους Φεραίους)

0 ήττημένο; τύραννο; πού εμεινεν ;
ΚΟΡ. Αίσχρώ; τού; μαχομένους έ^καταλιπών,

Κ’ έκ’ τοϋ δεινού τοϋ φόβου ώ; παράφορος
’Εντδς έκρύβη τοΰ μεγάρου του αύτού. 

ΘΙΙΒ. Λοιπόν ηττήθη δ παμμίαρος καί ζτ.;
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Ω αίσχος ! Καί έκρύβη, λέγεις, ό δειλός ; 
Τοιοΰτος τών τυράννων ειν’ δ χαρακτήρ ! — 
’Αλλά τά ξίφη τών εχθρών αποφυγών 
Τής δίκης δεν φοβείται τδν βραχίονα ;
Διά τής ήττης εαυτόν έδίκασεν ! (απέρχεται) 

ΕΙ1ΑΜ. Καί νυν τδ πτώμα, ώ Θηβαίοι, άραντες 
Είς Θήβας τδν πεσόντα άς προπέμψωμεν, 
Καθώς τδ επιβάλλει χρέος θλιβερόν.

ΚΟΡ. Ως χάριν, φίλοι, σάς ζητοΰμεν άπαντες, 
Νά θάψωμεν τδν μέγαν συμπολίτην σας 
’Ενταύθα, έν τή χώρα ταύτη, δπερ ής 
Και τήν γενναίαν εθυσεν αύτοΰ ζωήν. 
Μή δυνηθέντες οί ταλαίπωροι ήμεϊς. 
Τδν Πελοπίδαν ζώντα νά τιμήσωμεν, 
Ως τδν σωτήρα άξιόν έστι τιμά,ν,. 
Νεκρώ αύτώ άς άποδώσωμεν τιμάς, 
ϊνα μή ειπη τών εχθρών μας τίς ποτεΧ 
Μεγαλειτέρα ότι τοϊς Θηβαίοις ήν 
Η ατυχία αυτή ή τοϊς Θεσσαλοϊς. 
0 τάφος τοΰ γενναίου τούτου φόβημα 
Τή τυραννία έσεται αιώνιον, 
Πολύτιμον τή χώρα δέ κειμήλιον. 
Κα'ι παρά τούτω οί απόγονοι ημών 
ίστάμενοι άς ένθυμώνται, πώς νικά 
’Ατρόμητος καρδία τής τυραννικής 
Υπεροψίας τήν κατάπτυστον αρχήν.

ΕΠΑΜ. Φεραϊοι, έστω ! Τοΰ κλεινού αύτοΰ άνδρδς 
Λί Θήβαι τδν νεκρόν σάς παραδίδουσιν, 
Ελευθερίας διαρκούς ένέχειρον- 
Ημϊν δέ τούς υιούς του κληροδότημα 
Πεσών δ Πελοπίδας έγκατέλιπε, 
Και τήν σκιάν του, έπιβλεπουσαν ήμϊν, 
Πρδς νέας νίκας δδηγδν άήττητον !

("Λπαντες απέρχονται. Ό νεκρός έκκομίζεται· Έπ 
τινα; στιγμάς μένει ή σκηνή κενή, και μόνον ακούεται ή 
νεκρώσιμο; μουσική. Έν τω μεταξύ επέρχεται ή νύς 
Μετ’, ολίγον εμφανίζεται ή Θήβη, ξίφος έν τή δεξιά κα 
λύχνον έν τή αριστερά κρατούσα χειρί·)

ΘΙΙΒ. (μόνη) Τδν είδον. Φεύ!’όποιον θέαμα, θεοί, 
Μετέχον φρίκης κι’ αηδίας απεχθούς ! 
Τής κεφαλής αί τρίχες μ.οί ώρθώθησαν 
Καί τήν καρδίαν δλην μ.ου κατέλαβε 
Θανάτου ρίγος. — Οϊμοι ! πώς δ άνθρωπος, 
Τής φύσεως τδ μέγα άριστούργημα, 
Καθίσταται καί ζώου ευτελέστερος ! 
Τδν είδον, ναι ! τδν ήττηθέντα τύραννον,- 
Ημφιεσμένον ένδυμα αιμοσταγές, 
Κ έν μέσφ τετραυσμένων κατακείμενον 
Κρατήρων, μέθης βροτοφθόρου φάντασμα. —

Εν μέθη καί κραιπάλη αγενείς ψυχαί 
Πειρώνται ήττης βδελυράς νά πνίξωσι 
Τδ αίσχος. — Πώς; καί τούτω τώ άνδρί έγώ,. 
Τής Θεσσαλίας γόνος, τοΰ ίάσονος 
Θυγάτηρ, παρεδόθην; Τοΰτον τδν αίσχοδν 
Επί τοσούτον χρόνον έγώ άνδρα μου, 
Δεσπότην ήνειχόμην ; — Φεύ ! δέν έβλεπον, 
Εις τίνα είχον περιπέσει βόρβορον; — 
Si! νΰν, ώ Πελοπίδα, νΰν τών λόγων σου 

Αισθάνομαι τδ άληθ ές- σύ τήν άχλύν 
Απδ τών δφθαλμών- μου άπομ.άκρυνας, 
Σύ τήν μεγάλην έντολήν μοι έδειξας, 
Ην έπιβάλλ’ ή Μοίρα είς βασίλισσαν. — 
Και- σύ μέν, ώ Θηβαίε, έτελεύτησας, 
Αύτδς δέ ζή, κ’ έκ μέθης, οίνου άναστάς 
Είς άλλην μέθην, μέθην κακουργήματος 
Καί μοχθηρίας θέλει αύριον τραπή. 
Καί τότε---- τότε φεύ! ’Εν τή καρδία μου
Συνεκροτεϊτο γυναικείας άλλοτε 
Αγών δειλίας κατά θάρρους ανδρικού. 
Τδ θάρρος όμως τώρα ύπερίσχυσε, 
Κ’ έκ τής καρδίας τήν δειλίαν έξωθεϊ. 
Γυνή δέν είμαι πλέον, άλλ’ εϊμί άνήρ, 
Τυραννοκτόνον ξίφος έν χερσί κρατών. 
Είμί θανάτου δαίμων σοί; Αλέξανδρε, 
Καί άσπασμόν σοι φέρω σήμερον φρικτδν, 
’Απόζοντα αιμάτων ! Ετοιμάσθητι 
Η κλίνη, ήν τοσάκις σύ έμίανας, 
Τδ νεκρικόν σου θέλει γείνει φέρετρον ! — 

Τών αισθημάτων πάντων εύγενέστατον 
0 ερως είναι τής πατρίδος. — Ω θεοί, 
Κρατύνατε τής δίκης τδν βραχίονα ! 
(απέρχεται εΐς τδ με'γαρον. Εισέρχεται δ Χορός)

ΚΟΡ. (πρδς τδν χορόν)

Λαμπράν ημέραν καί συγχρόνως πένθιμου 
Τής άσελήνου διαδέχονται νυκτδς 
Τά σκότη.— Ω Φεραϊοι, τέλος έλαβεν 
’Ανέλπιστου ή μάχη, άλλ’ δ θρίαμβος 
Τπδ μεγίστης ήμαυρώθη συμφοράς- 
Νικήσας δ Θηβαίος νίκην κραταιάν 
Απέθανεν, ώς νά έπόθει χάριτος 
Τήν δόξαν ν’άποφύγη.—’Αλλ’οί θεσσαλοί 
Δέν λησμονοΰσι τί αύτώ οφείλ.ουσι, 
Καί ή σκιά τοΰ εύεργέτου είς αεί 
Τής χώρας ταύτης έσεται Παλλάδιο·/ 
Εν ταϊς καρδίαις ζωηρώς τών Θεσσαλών 
Οι λόγοι τοΰ κλεινού ένετυπώθησαν 
Ανδρδς, ώς χαρακτήρες άνεξάλειπτοι, 

Καί είς τδ μέλλον άθραυστος καί Γέρος

Πρδς τούς Θηβαίους μάς συνδέει σύνδεσμος- 
Και άν ποτέ έν περιστάσεσι δειναϊς 
At Θήβαι βοήθειας χρείαν λάβωσι,
Τότ’ οι Φεραϊοι, τδ κλεινόν παράδειγμα 

Τοΰ μεγαθύμου ήρωος μιμούμενοι, 
ϊπδ τά τείχη τών Θηβών θά πέσωσι 
Γενναίως μέχρι τοΰ έσχάτου μαχητοΰ.

ΘΗΒΗ (Εισέρχεται μέ καΟημαγμένονξίφος ■) 
Θαρσεϊτε ! Θεσσαλία, έλευθέρα νΰν 
Τήν κεφαλήν σου τήν άνδρείαν ύψωσον, 
Καί σύ, τοΰ Πελοπίδου ώ σεπτή σκιά, 
’Αγάλλου! Δίκην εδωκεν δ τύραννος !

ΚΟΡΤΦ. Τί λέγεις, Θήβη ;
ΘΗΒΗ. Ω Φεραϊε, άκουσον !

ΚΟΡΤΦ. Πλήν τί δηλοϊ τδ ξίφος τδ αιμοσταγές
Αύτό ;

ΘΗΒΗ. Τών λόγων μου ζητείς τήν 'έννοιαν; 
Είς τδν κοιτώνα τοΰ τυράννου είσελθών
Τούς λόγους θέλεις έννοήσει τούς έμούς. 

(Προχωρούσα πρός τδν Κορυφαϊον.)
Τδ αίμα βλέπεις τοΰτο; Αίμα μιαρού 
Τυράννου είναι- άβλαβής ή μ.άχαιρα
Κατέστησε τδ τέρας- τδ αιμοχαρές
Θηρίον έσφαξεν ή χειρ μου, γυναικδς
Χειρ Θεσσαλίδος ! — Τί μέ βλέπεις άπορών;

ΚΟΡ. Ω ! σ’ έννοώ. Τδν νοΰν μου δμως έκθαμβοι 

Η πράξίς σου.
ΘΗΒΗ. Η τόλμη μήπως άρετή

Ανδρών καί μόνων είναι;
ΚΟΡΤΦ. Σύ, ώ Θήβη, συ ; .

Απέθανεν δ τύραννος ;
ΘΗΒΗ. ’Απέθανεν.

’Αργεί τήν χεϊρα νά κινήση ή γυνή. 
Ητις έπλάσθη δι’ άγάπην καί στοργήν- 
Αλλ’ δταν άνδρωθεϊσα δπλισθή αύτή 
Καί τοΰ άνδρδς πολλάκις άσφαλέστερον 
Τότε κτυπά. Καιρίαν έπληξα πληγήν. 
Δέν έτρεμεν ή χειρ μου, οχι- έν δεινοίς 
Αφάτοις θάρρος έγώ εύρον. Η πατρίς 

Μ’ ένέτειλε τήν δίκην, κ’ έγώ έσπευσα 
ϊ Νάσώσω φίλην χώραν, κινδυνεύουσαν

Νά ύποκύψη πάλιν είς ζυγδν, πολύ 
Τοΰ άποτιναχθέντος τρομερώτερον.
Τίς έπραττε τήν πράξιν κάλλιον έμοΰ ;
Τίς ; ή γυνή, ή ύποστάσα τάς δρμάς 
Τοΰ μοχθηρού τυράννου, καί γινώσκουσα 
Τού ήττηθέντος τήν φιλέκδικον οργήν! — 
Εμνήσθην τών βασάνων τών άδίκων μου, 
Εμνήσθην τής πατρίδος τής πενθούσης χθές, 

’Εμνήσθην τού Θηβαίου, τοΰ υπέρ αύτής 
’Αποθανόντος εύκλεώς—καί έπληξα.— 
Αιμοχαρής μανία δέν μέ ώθησε, 
Τήν χεϊρά μου άγρια δέν έξώπλισε 
Καί θηριώδης πρδς τά αίματα ορμή, 
’Αλλά γενναίας πράξεως πεποίθησις, 
Καί τής έλευθερίας έρως άμετρος !

ΚΟΡΤΦ. Ω Ελληνίδων εύγενές παράδειγμα ! 
Ω πράξις κόρης, έπαξίας τοΰ πατρός !

ΧΟΡΟΣ (φδει) ά. ήμιχόριον.
« Πολυώδυνον ύπέστης, 
Ω έλευθερία, πάλην
Καί ή πριν νεκρά άνέστης ,j
Καί άκμαία θάλλεις πάλιν.

β'. ήμιχόριον
« Ενθους αΐρουσα τδ δόρυ, 
Τδ άήττητον τής δίκης, 
Τοϊς λαοϊς σου, θεία Κόρη, 
Στέφανον προσφέρεις νίκης.

“Ολο; δ χορό;.

« Λάμ.πε ώς πύρινη σφαίρα 
Διασχίζουσα τά σκότη, 
Κ’ έστω αύτη ή ημέρα 
Ημερών ένδοξων πρώτη. »

I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ.

AAESANAPOS Π0Υ2ΚΙΝ0Χ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ τής Ρωσσικής φιλολογίας, καί τοι 

άρκούντως εύρεϊα, υπήρχε μέχρι πρδ μικρού τοΐ; 
πολλοϊς άγνωστος. Είθισμένοι έν Ευρώπη νά θεω- 
ρώσι τήν Ρωσσίαν ώς έθνος ήμιπολίτιστον, όλιγί- 
στην παρέσχον προσοχήν είς τήν διανοητικήν κα- 
τάστασιν αύτής, ένώ τής μελέτης αύτών δέν ά- 
πηξίωσαν καί αύτά τά άπώτατα καί βάρβαρα τής 
Ασίας έθνη- καί όμως ή Ρωσσική φιλολογία ούχί 
μόνον ένεκα τών πολλών συγγραφέων καί λογιών 
της, άλλά καί διά τδν ίδιόρυθμον ούτως είπεϊν τύ
πον, δστις περιβάλλει αύτήν, ύπάρχει άρκούντως 
περίεργος.

0 Αλέξανδρος Πουσκϊνος, είς τών ένδοξωτέρων 
Ρώσσων ποιητών, έγεννήθη έν Μόσχα τή 26 Μαΐου 
1799, άπόγονος αρχαίας οικογένειας, ής ό αρχη
γέτης, Τεύτων ιππότης Ράμτζας καλούμενος, κα - 
ταλιπών τήν άνήσυχον αυτού πατρίδα περί τά 
μέσα τοΰ ΙΓ. αιώνος, μετώκησεν εις Ρωσσίαν. 
ής προπάτορα ό Πουσκϊνος είχεν αΐθίοπά τινα, 
Αννίβαν ονομαζόμενον, δστις προσληφθείς παϊ; 
έτι ύπδ Πέτρου τοΰ μεγάλου καί έπιμελώς ύπ 
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φρέδος ήσαν αντικείμενα γενικού θαυμασμού. JTati· 
τα πάντα έπηρέασαν σφοδρώς τό πνεύμα τοϋ 
Πουσκίνου καΐ έδημοσίευσε τόν Αεσμύτην τοΰ 
Καυχύσου, ποίημα πλήρες άφελείας, χάριτοε 
καΐ πάθους. Αντικείμενον τοϋ πονήματος τούτου 
είναι ‘Ρώσσόςτις αίχμαλωτισθεΐ; έν τώ Καυκάσςο, 
δστις έσιτυχών νά εμπνεύση έρωτα εϊς την θυγα
τέρα τοϋ αρχηγού τής φυλής έκείνης, έλευθεροϋ- 
ται ύπ’ αύτής, γενομένης δμως θύμα οίκτρόν τοϋ 
έρωτός της. Το ποίημα τούτο έσχε μεγίστη* επι
τυχίαν, καί τετράκις έν διαστήματι τεσσάρων έ
τών έδημοσιεόθη.

Εν έτει 1824 ό Πουσκίνος έδημοσίευσε την 
Κρήνην τοΰ Βαζεσεράΐ, ποίημα δπερ ένεπνεύσθη 
έκ τών αναμνήσεων τής έν Κριμαία διαμονής του. 
Εν αΰτώ παρίστησι τάς διαφοράς τοϋ χαοακτήρος 
δύω γυναικών, της μέν Κιρζ.ασσίας όνόματι Ζαρεμά 
τής ο’ έτέρα; Πολωνίδος καλουμένης Μαρίας, ζω- 
σών άμφοτερων εντός τών άρχαίων ανακτόρων 
τών χανών τής Ταυρίδος. Αμίμητος είναι η χάρις 
κζΐ η λεπτότης τοϋ ποιήματος τούτου, τό όποιον 
έπίσης έτυχεν ένθουσιωδεστάτης υποδοχής.

Τρίτον έργον τοϋ Πουσκίνου υπήρξεν οι Βοημο), 
διαλογικόν ποίημα μεταξύ τεσσάρων Βοημών, αν
τικείμενο·. έχον τά ήθη καΐ έθιμα τοϋ παραδόξου 
τούτου λαοϋ, μετ’ αύτό δ’ έδημοσίευσε* αλληλο
διάδοχος τόν Ευγένιον Όνεγϊνον, ποίημα έχον 
ομοιότητά τινα πρό; τόν δον Ζουάν τοϋ Βύρω
νος, καίτοι κλίνον ολίγον πρός την μονοτονίαν, κζΐ 
τόν Βόριν Γούσνώρ, τραγωδίαν 
την καΐ αντικείμενον έχουσαν τήν 
νου άνάβασιν τοϋ Βόριδος, · 
φόνου τοϋ Δημ.ητρίου, υιού 
δέ, τούς Άάε.έιρούς .Ιηστάς 
NouJivov, ποιημάτια, έξ ών 
τον έλαφρόν ανάγνωσμα πρός τέρψιν, διά δέ τοϋ 
δευτέρου έσατυρίξετο εύγενή; τις ‘Ρώσσος.

Κατά τό έτος 1827 ό Πουσκίνος έδημοσίευσε 
τήν !1 ου.έτάβαν, έν ή ψάλλει τόν πρός Κάρολον 

| τόν Βασιλέα τή; Σουηδίας πόλεμον Πέτρου τοϋ 
Μεγάλου, καΐ επειδή μετά δύω έτη ήρξατο ό με
ταξύ ‘Ρωσσίας καΐ Τουρκίας πόλεμο;, ό Πουσκΐ- 
νος ευρών ευκαιρίαν νά έπισκεφθή διάφορα μέρη 
τής Ανατολής, μετέβη εις Γεωργίαν καΐ ταχθείς 
ώς εθελοντής εί; τόν στρατόν τοϋ Πασκέβιτζ, πα- 
ρέστη εΐ; πολλά; μάχας, ώς καΐ εις τήν άειμνη- 
μόνευτον αλωσιν τοϋ Ερζερούμ. ύ νέος ούτος βίος, 
η στρατιωτική δόξα, η κλαγγή τών οπλών τώ 
ένέπνευσε νέα αισθήματα, άτινα διέγραψεν εις πε-

αύτοΰ άνατραφείς, περιήλθεν ακολούθως εις τά < 
ανώτατα τοϋ ϊ»ωσσιζοΰ ναυτικού αξιώματα, ένε- · 
κα τής ίκανότητος αυτού καΐ έγένετο αρχηγέτης 1 
τής μέχρι καΐ τού νϋν σωζομένης εϋγενούς ofeto- ' 
γενείας Αννιβώφ. ότι δέ αίμα αίθιοπικόν έόρεεν : 
εί; τάς φλέβας τοϋ Πουσκίνου έμαρτύρει ητε φυ· ι 
σιογνωμία καΐ ή δρμητικότης τού χαοακτήρος του. 1 

Είσαχθεις τώ <814 ό Πουσκίνος εις το υπό ' 
τού αύτοκράτορο; Αλεξάνδρου ίδρυθέν υπέρ τών ' 
ευγενών Λύκειον τοϋ Τζαρκοε-σέλο, διέτριψεν έν 
αΰτώ έπί έξ έτη, καθ’ ά διεζρίθη έπί ευφυΐα καΐ 
εύμαθεία. Σπουδαστής έτι ων ό Πουσκίνος, ένη- 
σχολεϊτο περί ποιητικά; μελέτα; ζαΐ συνέταξεν 
ει μή τό δλον, αλλά τούλάχιστον τόν σκελετόν 
διαφόρων ποιημάτων του, οίον τών Αναμνήσεων 
τον 7\ίαρχ(ίε- οέ.ίο, τής επιστολής .πρός· Αιχίνιον, 
τά χατι Έουσ.Ιάνον χα). ΑουθμίΛαν χ.Ιπ. Μία 
δέ τών ποιήσεών του έπιγραφομένη ’Αστάθεια 
ζαΐ άπζγγελθεϊσα ένώπιον τοϋ αύτοκράτορο; Α
λεξάνδρου καΐ τοϋ περικλεούς λυρικού Δερζαβίνου 
έν τώ Λυκείφ, έθεσε τά πρώτα θεμέλια τή; μελ- 
λούσης ποιητικής δόξης του.

Περατώσας τάς σπουδής αύτοΰ ό Πουσκίνος. 
εΐσήλθεν εις τήν δημοσίαν υπηρεσίαν ζαΐ προσε- 
κολλήθη παρά τώ Υπουργείς» τών Εξωτερικών, 
έν τώ όποίω καίτοι άπασχολών τά; πλείστας ώ
ρας του, δέν παρέλειπεν όμως καΐ τήν ποίησιν. 
Υπάλληλος ων, έπεράτωσε τό ώραιότερον τών 
ποιημάτων αύτού τά κατά‘Ρουσλάνον και Αουδ- 
μίλαν, έν ώ, κατά μίμησιν τού Αριόστου καΐ τοϋ 
Βιελάνδου, άνέμιξε τό κωμικόν μετά τού μεγα
λοπρεπούς, παρενείρων συνάμα καΐ πολλά; μυθο- 
λο·; ικά; παραδόσεις τών σλαυϊκών λαών. Τό ποίη
μα τούτο παραλλάσσον μεγάλως τό σύστημα τών 
άρχαίων ‘Ρώσσων ποιητών, προύκάλεσε πεισμα
τώδεις έπικρίσεις, καί μ δλον δτι τό ποίημα έπί 
τέλους έτυχε τής κοινής επιδοκιμασίας, ούχ ήτ
τον δμως ήναγκάσθη δ Πουσκίνος νά κόψη ύπό 
τήν δυσμένειαν τών εχθρών, ου; δέν λείπει πάν
τοτε ό φθόνος νά παρασκευάζη, καΐ καταλιπών 
τήν Πετρούπολιν, μετέβη εϊ; τήν έν Βασαραβία 
Κισσνόβην, ένθα διονρίσθη υπάλληλος παρά τή Νο
μαρχία τής επαρχίας έκείνης.

II θέα τών μεγαλοπρεπών χωρών τής μεσημ
βρινή; ‘Ρωσσίας, αί ρωμαντικαΐ άκταΐ τής Ταυρί
δος καΐ αί άγριαι τοϋ Καύκασού καλλοναΐ τώ 
ένεποίησαν ισχυρά; εντυπώσεις. Κατά τόν χρόνον 
προσέτι έκεΐνον δ Βύρων ήκμαζεν έν πάση αύτού 
τή λαμπρότητι καΐ ό Πειρατής, ό Γιασύρ, ό Μαν- 

περικαλλεστά- 
έπΐ τόν θ?ό- 

γενομ-ένην διά τοΰ 
ι ίβάν τοϋ ά’. Πρός 

καΐ τόν χόμητα 
ό μέν πρώτον i-

ζην τινα Περνήγησιν, ητις θεωρείται έν τών α
ρίστων αύτοΰ έργων.

Μετά τό τέλος τοϋ'Ρωσσικοΰ πολέμου μεταβάς 
εις Μόσχαν, ένησχολήθη περί πλείς-ας άλλας ποιή 
σεις, άς καΐ έδημοσίευσεν, ώς τόν Οίχίσχον τής 
Κο.ϊόμνας (συνοικίας έν Πετρόυπόλει) τόν φι.Ιάρ- 
γυρον ‘Ιππότην, τόν Μοζαρτην χαί Σα.έιέρην 
χαί τό χατά τήν πανώ.Ιην συμπάσιον' πρός δέ 
καΐ τά πέντε πρώτα άσματα τού IGav Βε.ΙχΙνου..

Περί τά; άρχάς τοΰ 1831 άπεβίωσεν ό προσ
φιλής αύ τοΰ φίλος ίβάν Δελβΐγ, καΐ δ θάνατος αύ
τοΰ τόν έλύπησε καιρίως, άλλά τήν θλίψιν αύτοΰ 
περιέστειλεν δ μετ ού πολύ γενόμενος γάμος του 
μετά πλούσιας τίνος ‘Ρωσσίδος, ήν ήγάπα περιπα- 
θώς. « Ιδού τέλος, έγραφε πρό; τινα φίλον του, 
καΐ έγώ ένυμφεύθην. Καίτοι μικρόν έξησκημένος 
ών εις τήν ευτυχίαν, νομίζω ήδη δτι εισέρχομαι 
εί; νέαν ζωήν, καΐ έν μόνον παρακαλώ, νά μή με- 
ταβληθή τού λοιπού ή τύχη μου, διότι άνευ τής 
άναμνήσεως τού Δελβΐγ, ήθελον απολαύει πλήρους 
ευδαιμονίας. »

Τά τελευταία αυτού έτη διήνυσεν ό Πουσκϊ- 
νος κατά μέγα μέρος εις Πετρούπολιν, έπισκε- 
πτόμενος δμως ένίοτε καΐ τήν Μόσχαν, ούδέ λη- 
σμονών τό Ί’ζερκόε-σέλο, έν τώ δποίφ διήλθε τά 
πρώτα τής νεότητάς του έτη καΐ δπου έζη ό πε
ρικλεής ποιητή; Γιουκόβσκης. Εν τή τελευταία 
ταύτη πόλει διατρίψας έν έτος δ Πουσκίνος ήλθεν 
εις άμιλλαν ούτως ειπεϊν πρός τόν Γιουκόβσκην, 
διότι δτε έκεϊνος έδημοσίευσε τήν ωδήν του εις 
τήν ύόζαν τής πατρίόος, ό Πουσκίνος άπηντησβ 
δι’ έτέρας ωδής εις τούς προμάχους τής ίΡο>σσίας, 
καΐ διά ποιηματίου δπερ έπέγραφεν ή επέτειος 
τοΰ Bopadlrov' καΐ όταν πάλιν ό πρώτος έδημο- 
σίευσε τά Απομνημονεύματα τοΰ Τζάρου Βορεν- 
άέϊ, δ Πουσκίνος τώ άπεκρίθη διά τών 'Απομνη
μονευμάτων τοΰ Τζάρον Σα.Ιτάνου·

Μή άρκούμενος εϊ; τάς ποιήσει; δ Πουσκίνος 
ένησχολήθη και περί τήν συλλογήν ύλης πρός συγ
γραφήν ιστορίας Πέτρου τοΰ Μεγάλου, δπερ όμως 
δέν έφερεν εϊς τέλος καΐ δπερ καί αύτή η κυβέρ- 
νησις τώ άνέθηκε. ΙΙρός τούτο έπεσκέφθη διαφόρου; 
βιβλιοθήκες, και θέλων νά έμπνευσθή έκ τής θέας 
αύτών τών τόπων, μετέβη εις όρεμβοΰργον ένθα 
έμεινεν έπί ικανόν. Αλλ’ ούδέ τότε ημέλησε τήν 
ποίησιν, διότι πλεϊστα τεύχη τού κατά τήν έπο
χήν έκείνην έκδιδομένου περιοδικού συγγράμμα- 
"0; «Ταμεΐον άναγνώσεως» φέρουσιν ούκ όλίγας 
αύτοΰ ποιήσεις.

Τό τέλος τοϋ Πουσκίνου ύπήρξεν οίκτρόν, διότι 
έλθών έ'νεκα λόγων οικογενειακών εϊς έριδα πρός 
τινα εϋγενϊ, καΐ προκαλέσας αύτόν εϊς μονομα
χίαν, έπληγώθη καιρίως ύπ’ έκείνου καΐ άπεβίωσε 
τή 27 ϊανουαρίου 1 837 πλήρης δόξης καΐ τιμών. 
Πολλοί συγγραφείς μαρτυρουσιν δτι ό διάσημος 
έκεϊνος ποιητής είχε προΐδει τον θάνατόν του, καΐ 
ότι είχε καί τόν τάφον του προετοιμάσει εϊς τό 
μονας-ηρεον τοϋ Σβιατογόρσκης όπου κεϊται πλη
σίον τής μητρός αύτοΰ, δόξα εθνική τής Ρωσσίας 
δικαίως λογιζόμενος. Ε. Σ.

αναΜιΧήζεις: ιταλιας.
At προρρήσεις τής θείας 'Αναστασίας χα\ τήι. 

άνεψιάς Βέρθας.

ΙΠ
ΒΟΠ1Φ.4Τ1ΟΣ ΣΛΝΤΕΛΛΙΝΗΣ.

Εκ ΓΕΝΕΤΗΣ έκέκτητο δικαιώματα πρωτοκα

θεδρία; εις τήν άρις-οκρατικωτέραν τών αύλών, τή» 
αύλ.ήν τού ί'ψίστου' ήτο κάτοχος τοϋ κοινοτέρου 
τών ύπό τοΰ ουρανίου συντάγματος άπαιτουμένων 
προσόντων.0 πατήρ του, βιομηχανος εύπορος, βλέ 
πων δτι ήτον άδύνατον νά μάθη οίανδηποτε τέ
χνην, άπηλπίσθη, τώ έβαλεν εις τάς χεϊοα; τό 
ιερόν εύαγγέλιον, τό μόνον ίσως βιβλίον, δπερ 
έκόσμει τήν πλουσίαν αυτού Βιβλιοθήκην, τώ έδω- 
κε τήν πατρικήν του ευχήν, ήτις ώμοίαζε μάλλον 
κατάραν, καΐ τδν έστειλε νά μάθη γράμματα, ό 
καλός έκεϊνος άνθρωπος ένόμιζε καί δικαίως δτι 
τά βιβλία είναι πλέον εύμάλακτα παρά αί σφύρα-, 
καΐ τά σκέπαρνα, καΐ οτι όσοι δέν δύνανται να 
γένωσι ξυλουργοί, ή τέκτονες πρέπει άφεύκτως 
νά γένωσι λόγιοι. Αλλά πριν ή λάβη τό έκτα
κτον τούτο μέτρον, πρωτοφανές εί; τά χρονικά 
τοΰ οίκου του, ένθα έζ πατρός εις υίόν πάντες 
έξήσκησαν τέχνην, συνεκάλεσε μέγα οικογενειακόν 
συμ,βούλιον, οϋτινος σιωπηλώς έκηρυξεν εαυτόν 
πρόεδρον. Εκθέσας, μέ δλην τήν πικρίαν πατρικής 
καρδίας πληγωμένης, δσα είχε παράπονα κατά 
τού χαριτοβρύτου υιού του, έπέρανε τήν άγόρευ- 
σίν του ώς εξής. « Καθώς βλέπω ό προκομμένος 
αύτός ποτέ δέν θά κατορθώση νά γένη ενα; ό- 
πωσοϋν καλός τεχνίτης’ είπέτε μοι, παρακαλώ, 
τί νά τόν κάμωμεν; »

Τό ιερατικόν στάδιον, τό όποιον ούδέν άλλο 
σχεδόν απαιτεί ειμ.ή έν μαΰρον ράσον δπως ο 
φέρων αύτό είσδύη πανταχού, άνοίγη πάσαν θύ-
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ραν καί πάσαν καρδίαν, ένί λόγω λύη καί δεσμεύη, 
προσέβαλεν άμέσως έξ άρχής τδν νοΰν τών δια- 
σκεπτομένων. « Τί; οιδεν, έλεγον, άν ό σήμερον 
άσημος καί άγνωστος ίερεύς δέν καταστή μίαν 
ημέραν, μέ ολίγα μέσα και δλίγας συστάσεις, 
άρχιεοεύς, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος καί άν όχι 
IIάπας, τούλάχιστον καρδινάλιος!... Εχομεν 
τόσα καί τόσα τοιαΰτα παραδείγματα ! . . . » 
Λλλά μόλις ήρζαντο νά οίκοδομώσι τδν έπί τής 
άμμου ουρανομήκη εκείνον πύργον,καί αί γλώσσαι 
τών ανθρώπων . . .
— « Πάλιν έσυγχύσθησαν ; » 
•— « Οχι! έσύγχυσαν απλώς τδ πράγμα. *>'

(·) Ιίολίχνη τής Τοσκάνης, ολίγον άπέχουσα τοΰ 
Πράςου:

Λ: κατηραμέναι κακαί γλώσσαι, — υπάρχουσι 
πανταχοΰ,καί ω; πρ’ς τοϋτο ή μικροσκοπική Βιέν- 
τινα (Ί), πατρίς τοΰ περικλεούς Βονιφατίου, δέν 
εχει τίποτε νά ζηλεύση τάς κλεινάς Αθήνας, γενέ- 
θλιον γήν τοϋ ενδόξου Ω — Ω ... —, αί κακαί 
γλώσσαι, έκ φθόνου βεβαίως κινούμενα·., εΐχον δια
δώσει, πρδ ολίγων έτι ήμερών, μυρία όσα κατά 
τοΰ άγαθοΰ νεανίου. Ούτως, οί μέν έλεγον ότι 
προνοητικός τις σύζυγος ήναγκάσθη νά καταφύγη 
είς τό ξΰλον τής γνώσεως, όπως φωτίση τδν απε
ρίσκεπτου νέον, καί προληφθή μέγα τι δυστύχη
μα, άπειλοΰν τον ένα έκ τών δύο, τίνα όμως δέν 
έλεγον. Αλλοι έβεβαίουν ότι πονηρά τις χωρική 
τδν έκαμε νά διέλθη ολόκληρον νύκτα χειμώνος 
έντδς πενιχρής καλύβης, έπί ύγράς ψάθης, υποσχό
μενη αργότερα άναπαυτικωτέραν κλίνην’ καί άλ
λος πάλιν ότι οΰχ ήττον ευφυής άστή έδωκεν 
αυτώ λαμπρόν πλήν ανωφελές μάθημα φρονή- 
σεως. Προσποιείται ή πανούργος οτι δέν δύναται 
νά τδν είσαγάγη είς τήν οικίαν διά τής θύρας, καί 
πείθει αύτδν νά είσπηδήση διά τοΰ παραθύρου' 
δθεν ύετώδη τινά νύκτα στερεόν αερόστατου, κά- 
νιστρον δηλαδή, διά σχοινιού δεδεμένον κατέρ
χεται έκ τοΰ παραθύρου, όλος χαρά ό καλός μας 
Βονιφάτιος είσπηδά είς αύτό, ώς Λραψ έπί τοΰ 
γαύρου ίππου του. ό κάλαθος σείεται .. . πε
ριστρέφεται .... ύψοΰται ολίγον κατ’ ολίγον 
. . . ολίγον ακόμη καί ιδού τδ χείλος τοΰ παρα
θύρου . . . άλλ αίφνης τδ αερόστατου σταματά, 
δέν κινείται πλέον ... ό ατρόμητος αεροναύτης 
μένει έκπληκτος . . . υψώνει τούς οφθαλμούς, άλλ’ 
ό λευχείμων άγγελος, δστις έμελλε νά τδν είσα
γάγη είς τόν παράδεισον, εϊχεν άναληφθή .. . σκό-

τος καί σιωπή περιβάλλει τήν οικίαν... Μία ώρα 
^ρέρχεται . . . ί'ψώνε·. πάλιν τούς όφθαλμούς 
καί αμέσως τούς καταβιβάζει — βρέχει —!... 
ψιθυρίζει ίν όνομα, άλλ’ ή κατηοαμένη βροχή 
πνίγει τδ όνομα μέ τδν κρότον της .. . προσπαθεί 
νά άναρριχηθή διά τοΰ σχοινιού, πλήν είς μάτην . 
.. τδ κάθυγρον σχοινίον δέν παρέχει λαβήν, καί 
αί χεΐρες του όλισθαίνουσιν έπ’ αύτοϋ ... Εν τού
τοι; δέν απελπίζεται είσέτι, καί δικαίως ... Τδ 
κάνιστρον σείεται έκ νέου ... δ λευχείμων άγ
γελος έπανήλθεν είς τήν θέσιν του ... ό Βονιφά- 
τιος αναπνέει . .. ζητεί νά όμιλήση . .. άλλ’ έξ- 
αίφνης όλα τά παράθυρα καί τής οικίας άφ’ ής 
έκρέματο καί τών πέριξ οικιών άνοίγονται μέ πά
ταγον ... πληροΰνται φώτων καί θεατών . .. ό 
κάλαθος, σφοδρώς ωθούμενος, διαγράφει περιστρο
φής φανταστικές, άπειλούσας σκοτοδινίασιν, ώς 
τάς τών κολασμένων τοΰ Δάντου__ ό άγγελος
γελά ώς ή γυνή τοΰ Διαβόλου (I), οσάκις κατορ- 
θώνη νά άπατήση τδν απατεώνα σύζυγόν της . . 
.. οί Οεαταί καγχάζουσιν. ώς δαίμονες, έπί τή θέα 
φρικώδους άνομήματος.. . καί ό περιμενόμενος 
παράδεισος μετατρέπεται είς αδην, γέενναν, κόλα- 
σιν !...

Τοιαΰτα πράγματα διέδιδον οί κακοί εκείνοι 
άνθρωποι κατά τοΰ άγαθοΰ Βονιφατίου, άτινα, 
κατά τήν έμφρονα γνώμην τών διασκεπτομένων, 
καθίστων τήν ίερωσύνην, άν ούχί ολως απρόσιτον, 
τουλάχιστον λίαν άκανθώδες στάδιον είς νέον, 
δστις ένόει τδ εύαγγέλιον τόσιο κακά, ώστε ήγά- 
πα μάλλον τήν πλησίον ή τδν πλ.ησίον. Καί όμως 
άν τδ σοφόν εκείνο συνέδριου δέν έζη μέ τά βι
βλία, δπως ζή άνήρ και γυνή μετά τδν /η/να τον 
[ΐί.Ιιτοο, δέν ήθελε βεβαίως άγνοεϊ ότι ύπήρξέ 
ποτέ μέγας τις λαός, εί καί μικρός κατά τδν άριθ- 
μδν, λίαν άνδρεΐος, καί περ πάντοτε ήττώμενος, 
έκ τών μάλλον ρωμαλέων, καί τοι ύπό ύυσειδε- 
στάτων νόσων έμαστίζετο, ότι □ μέγας έκείνος

(Γ) Ή άγίχ θηρεσία έχφράζιι εστιν οπού τήν εςης ώ- 
ραίαν ιοί αν. ■ Ό Διάβολ.ο; πρέπει μεγάλως va ϋπορέρν, 
μή δυνάμενο; να αγαπά. » Είναι λοιπόν δυνατόν νά έχη 
σύζυγον, τοΰ γάμου προύποβέτοντος αγάπην ; Εν τούτοι; 
πρέπει νά ή-αι έγγαμο; (πιθανόν δέ νά εχαμε till mana
ge de conveyance. ώ; λίγουσιν οί Γάλλοι), άλλως απο
βαίνει αδύνατο; ή έςή-,ησις τής, παρ’ήμϊν τε χαί παρ' Ευ
ρωπαίοι;, χοινοτάτης λέςεως Διαβόλισσα. Ίο δαιμό
νων τοΰ ’Αβδηρίτου Οά ήδύνατο βεβαίως νά μας λύση τήν 
απορίαν, άν δέν είχε φωτισθή αποτασσόμενος τω 
Σατανά.

λαός έλαβε μέγαν ηγεμόνα (τά πάντα μεγάλα 
παρά τοϊς μεγάλοις), ότι ό μέγας εκείνος ήγεμών 
είχε μέγα χαρέμιον, ότι τδ μέγα εκείνο χαρέμιον 
περιείχε μέγαν άριθμδν σουλτάνων, έπτακοσίας 
πρώτης τάξεως καί τριακοσίας δευτέρας, τδ όλον 
χιλίας σουλτάνας, καί ότι, τέλος, ή ερωτική αύτη 
πολυτέλεια ούδόλως εμπόδισε τδν μέγαν εκεί
νον ηγεμόνα νά ήναι άγαπητδς τώ Κυρίςο, καί 
νά θεωρήται ώς δ σοφότερος, ό περινούστερος, c 
δικαιότερος τών παρελθόντων, παρόντων καί έλευ- 
σομένων Παδισάχ. Δυστυχώς διά τδν Βονιφάτιον, 
ή σεβαστή έκείνη συνέλευσις ούδεμίαν είχε γνώσιν 
τών σπουδαίων τούτων γεγονότων, άτινα πάς σε
βόμενος εαυτόν άνθρωπος οφείλει νά γινώσκη, 
έκτιμά καί, εί δυνατόν, μιμήται, έπί ποινή άφο- 
ρισμοΰ έν τώ κόσμφ τούτω καί ψυχικής άπωλείας 
έν τώ έτέρω’ καί ούτω παμ.ψηφεί έκήρυξε τδν 
άτυχή νεανίαν άνάξιον νά καταστή ύπηρέτης τοΰ 

Τψίστου.
— « Αφ*  ού λοιπόν, έπανέλαβεν έκ δευτέρου ό 

πρόεδρος, τδν χαμένο ν αύτδν δέν ήμποροΰμεν νά 
τδν κάμ.ωμ.εν ούτε τεχνίτην, ούτε ιερέα, τί διά

βολο θά τδν κάμωμεν ; °
—« Εύρον ! ... . άνέκραξεν η δεσποινίς Ανα

στασία, έκ πατρδς θεία τοΰ νεανίου, άφ ού προη
γουμένως εκαμε τδ σημεϊον τοΰ σταυροΰ, ώς καλή 
χριστιανή, άκούουσα τδ όνομα τοΰ Διαβόλου, εύ
ρον, ό Βονιφάτιος γνωρίζει τά βότανα, πολλάκις 
μοί συνέλεξε χαμόμηλον διά ... τήν κεφαλαλγίαν 
μου καί κατασκευάζει τδ μ η λ ά π ι ο ν(Ι) καθ’ δ
λην τήν έντέλειαν'άν σπουδάση ολίγον,Οά γένη ά- 
ξ ιόλογος ιατρός.0 ιατρός,έξηκολούθησεν δ εύγλωτ
τος κρινολινοφόρος ρήτωρ, είναι ή πρόνοια τής 
οικογένειας του, τώ πληρόνουσι τάς επισκέψεις του 
(ούχί παντοΰ, φιλτάτη Αναστασία), καί τώ στέλ- 
λουσι δώρα τά Χριστούγεννα καί τδ Πάσχα' όταν 
έχη τις ιατρόν εις τήν οικίαν του, εχει τά πάν
τα' ύγείαν, βούτυρον, χρήματα, ελαιον, ύπόλη- 
ψιν, οίνον, τιμάς, ίχθΰς, όρνιθα:, δλα τοϋ, κόσμου 
τά καλά' καί άφίνω ότι κάθε οίκοκύρης άνθρωπος 
τδ εχει διά τιμήν του νά τδν ονομάση υιόν του 
(ενταύθα ή σεμνή κόρη έσκυψε τούς οφθαλμούς,καί 
-παρθενικόν έρύθημα διεχύθη έπί τών παρειών της) 
Μή βραδύνωμεν λοιπόν, άδελφέ μου, ας τδν κά
μωμεν όγλίγωρα ιατρόν. ”

— « ϊατροοδν, » έπανέλαβεν ώς ήχώ ή 
συνέλευσις.

(I) Μ e 1 a ρ i Ο, πτισσάνη ίχ μήλων χατεσχευασμενη, 
έ» ή προστίθεται συνήθως καί γάλα, ιατρικόν κοινή; χρή
σεως εν Τοσκάνη χατά τοΰ βηχο';.

Αλλ’ ό γέρων Σαντελλίνης ήγάπα παρά πολύ 
τά χρήματα, τά όποια ώνόμαζε τ δ ά λ η 0 έ ς 
αίμα τοΰ άνθρωπο υ, καί πολύ ολίγον τήν 
ιατρικήν, ώστε νά άποφασίση νά ύποστή αφαι
μάξεις χάριν τοΰ Ιπποκράτους, διότι εϊχεν άκού- 
σει ότι οί πρώτοι ασθενείς έφ ών οί νέοι ιατροί 
μανθάνουσι τήν τέχνην τών αφαιμάξεων είναι πάν
τοτε οί γονείς των. Αί προφάσεις λοιπόν δέν τώ έ- 
λειψαν όπως άποφανθή κατά τοΰ ιατρικού στα
δίου,άπαγγέλλων συγχρόνως τδν λαμπρότερου τής 
ιατρικής πανηγυρικόν, πρδς χάριν βεβαίως τής 
φιλοτιμίας τοΰ προαγορεύσαντος.Εις μάτην όμως' 
ή φιλτάτη Αναστασία ήτο κόρη τής Εύας, καί έν 
μόνον πράγμα είδεν ότι ή πρότασίς της άπερρίφθη 
καί οπι το φιλότιμόν της καιρίαν έλαβε προσβο
λήν,τδ φιλότιμο·; γυναικός, είκοσιπενταέτιδος μά
λιστα καί είσέτι άνυπάνδρου! . . φαντασθήτε ! 
. . ούδέν τούτου τρομερώτερον ! . . Η Αναστα
σία έσίγησεν, ευκαιρίαν περιμένουσα.

Τήν ιατρικήν διεδέχθη ή μικρά της άδελφή 
φαρμακοποιία, τόν φαρμακοποιόν ό δικηγόρος, 
τδν δικηγόρον δ συμβολαιογράφος, τδν συμβολαιο
γράφον ό έμπορος, ένί λ.όγεο δλα τοΰ κόσμου τά 
έπαγγέλματα διήλθον ώς λιτανεία καί τίποτε 
δέν άπεφασίσθη. Τά πάντα εύρισκεν ό πρόεδρος 
«καλά, λαμπρά, θεία, ουράνια, άλ.λά δυστυχώς 5 
εύλογημένος υίός του δέν ήτο καμωμένος διά τί
ποτε άπ’ αύτά, ήτο κοότζουροΓ, ξύλον άπελέκη- 
τον, » καί ταΰτα λέγων ό γέρων Σαντελλίνης βα
ρύθυμους υψωνεν οφθαλμ.ούς’πρδς τόν ουρανόν, τήν 
Οροφήν δηλαδή τοΰ δωματίου.

— « Ποΰ, έξηκολούθει άναστενάζων, ή εις 
φαρμακοποιόν άπαραίτητος προσοχή καί φρόνη- 
σις ; ποΰ ή τοΰ δικηγόρου έμβρίθεια καί ευφυΐα ; 
ποΰ τδ τοΰ συμβολαιογράφου σοβαρόν καί έχέμυ- 
θον ; ποΰ τά εις έμπορον άπαιτούμενα χρηματικά 
καί διανοητικά κεφάλαια ; ποΰ ό . . ; "θΰ ή. . ; 
ποΰ τά .. . ; Ό Βονιφάτιος δέν έχει ούδε έν άπο 

αύτά τά προσόντα (καί rf'oc ίτταϋθα άνασ-ιναγ· 
jiocY τδ ήξεύρετε . . . (rai ■’ ναι !), ήμπορώ 

νά κρΰψ<·> είς ύμάς συγγενείς 
τήν έντροπήν μου ; . . . (οχι
σωμ.εν λοιπόν τά έπαγγέλματα αύτά, είναι δι 

αύτδν εντελώς αδύνατα ■ . . »
— ί\·ίόΰυν>·ατα,» έπανέλαβεν ή συνήθης ήχώ.
— « Ας τώ εΰρωμεν κάτι τι εύκολώτερον .. . 

νά μ.ή άπαιτή τόσας σπουδάς ...”
— « Καί τόσας δαπάνας ” (γί.Ιας), τ.ζοτί- 

. θηκε μειδιώσα ή Αναστασία.

μου, την λύπην και 
/ όχι / Ας άφή-
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Τδ συμβούλιον έσίγησεν έπί τινα χρόνον- κέ
νωσαν τδν σάκκον τών επαγγελμάτων έσκέπτετο 
τινι τρόπφ νά άπανΐήση προσφυώς είς τήν πρότα
σήν τοϋ τόσον άποητητικού προέδρου. Τέλος, £ήτωρ 
τις,οότινος τά χείλη δέν είχον εισέτι δώσει σημεία 
λαλιάς, ήγέρθη ίνα λάβη τδν λόγον, ί'ΐνομάζετο 
Πέτρος καί ήτον έξάδελφος τής Αναστασίας, άν
θρωπος απλοϊκός άλλά φρόνιμος, μή χαίρων δμως 
παρά τή έξαδέλφη τήν εύνοιαν, ήν έχουσι τά εν
νέα δέκατα τών έξαδέλφων καί έν Αθήναις καί αλ
λαχού. II χαριτόβρυτος δεσποινίς τδν ευρισκεν 
άγροϊκον, άχαριν, άκομψον, ευήθη, καί έλεγεν δτι 
οσάκις τδν βλέπει ή τδν ακούει τήζ πιάζουζ τά 
πυρά της. Τδ άληθές είναι οτι οί άνθρωποι δέν 
έσταμάτων είς τούς δρόμους δτε τδν άπήντων 
ϊνα τον θαυμάσωσι, καί οτι ούδεμία νεάνις εί/εν 
εως τότε £ιφθή είς τήν λίμνην (1) έξ έρωτος πρδς 
αύτόν. Αλλά καί αύτδς ό εύλογημένος διατί νά 
μή περιποιήται ολίγον τήν έξαδέλφην του; διατί 
νά μή τή εϊπη ποτέ, έστω καί ψευδόμενος, είσαι 
εύμορφη, ωραία, χαρίεσσα, μοί άρέσν.εις . . . σι 
άγα.ιω \ . . Ισως τότε ή εύαίσθητος Αναστασία 
δέν θά επασχε τόσον συνεχώς ά.τύ τά ζείμά της- 
καί δέν θά ήνωχλεϊτο τόσω πολύ έκ τής θέας τοϋ 
έπί τής κεφαλής του λάμποντος φανού, ώς σκώ- 
πτουσα ώνόμαζε τήν φαλάκραν του. At γυναίκες 
είναι πανταχού αί αύταί, είναι γριφώδη αινίγμα
τα, πλασθέντα πρδς αιώνιον τού ανδρικού νοδ: 
μαρτύριον- σχεδόν πάντοτε κακολογοΰσιν ή περι- 
παίζουσι τούς άνδρας, δτέ μέν άπο πείσμα, διότι 
ούτοι δείχνονται όλως άναίσθητοι είς τά κάλλη 
καί τάς προκλήσεις των, δτέ δέ έξ ύπερηφανίας, 
διότι υπέρ παν άλλο είς αΰτάς ένδιαφέρονται. ό- 
ποία τις λοιπδν ή όδδς, ήν οφείλει τις νά βαδίση ; 
τούτο ούδέ αύτδς δ άγχινούστατος Διάβολ.ος ή- 
ξεύρει, διότι καί αύτδς ό τάλας δέν είναι εύτυχέ- 
στερος έν τώ συζυγικώ του βίφ παρ’ ο τι οί άλ
λοι άνδρες, άν πρέπη νά πιστεύσωμεν τούς ζω
γράφους, οΐτινες τόν παρέστησαν βεβαίως &ς τδν 
είδον.

Εν τούτοις ό ρήτωρ, έλλείψει βήματος, είχεν 
άναβή έπί τού θρανίου έφ ού έκάθητο" ήτο μι
κρόσωμος, ώς δ Θιέρσος, καί είχε φωνήν λεπτο- 
τάτην, γυναικείαν, νηπιακήν ώς τήν τοϋ κυρίου 
" * *, δεινού ρήτορος επίσης, ώστε άνάγκη πάσα 
βοηθήματος, ϊνα μή πνιγή ή μεγάλη του εύγλωτ- 
τία καί διέλθη άπαοατήρητος ή λαμπρά αύτοΰ 
ΰπόκρισις.

— «Η ταπεινή μου γνώμη, έντιμοι κύριοι, 
είπε προοιμιαζόμενος καί αέρων έκ τής κεφαλής 
τδ μέγα κωνοειδές κάλυμμά του, είναι μέ τήν 
άδειάν σας . . .

— « Δυνατώτερα ! έξάδελφε, άνέκραξεν ή σαρ
καστική 'Ανας-ασία, σέ βλέπομεν (καί κατ Mar. 
« ό φανός φέγγει » ), άλλά δέν σέ άκούομεν, 

καί δέν θέλομεν νά χάσωμεν τά χρυσά σου λό
για . . . Οά ήτο τώ δντι αμαρτία ! . . » ι

0 γενναίος έξάδελφος ταράττεται . . έρυθριά 
• ■ ■ τά χάνει . . . , — ώς έν τή Συνελεύσει ό 
εύγλωττος πληρεξούσιος κύριος . . . , δστις κα
κώς ποιών δέν αγορεύει συνεχώς ϊνα συνειθίση—, 
και, pour se donner une conlenaoce, ώς 
λέγουσιν οί Γάλλοι, ψιθυρίζει άσμά τι καί θέτει 
έπί τής κεφαλής του τδν άπόρθητον πυργοειδή 
σκοΰφόν του (ό ΐταλδς ρήτωρ, εννοείται, ό ήμέ
τερος ούδέποτε εκβάλλει τδν {δικόν του), δπερ 
δίδει αύτώ μορφήν Αρεως τών Αποκρέω, 
φέροντος περικεφαλαίαν βαμβακερόν καί άνα- 
βαίνοντος ξύλι-Όν θρανίον άντί φρυάττοντος ίπ
που. Επί τή θέα ταύτη ή φιλέκδικος Αναστα
σία δίδει τδ σύνθημα, καί γέλως άσβες-ος, ολύμ
πιος, οίον μόνον οί έντουφώντες μάκαρες έγί- 
νωσκον, καταλαμβάνει τά χείλη τών διασκεπτο- 
μένων- γελώσιν όλοι, γελά καί δ οϊκοκύρης, κατά 
τό δημώδες.

— ο Εξακολούθει! ΓΙέτρε, λέγει τότε δ πρόε
δρος μέ ύφος κωμικώς σοβαρόν, άποτεινόμενος 
πρδς τδν ρήτορα, δστις έταλαντεύετο άν επρεπεν 
ή όχι νά άφήση τδ αύτοσχέδιον έκεΐνο βήμα, 
έξακολούθει ! σοί τδ έπιβάλλω έν δνόματι τής 
συγγένειας μας, » προσέθκκε ρίπτων έπί τής ά- 
δελφής του βλέμμα όργίλον.

0 ρήτωρ άναλαμβάνει θάρρος ολίγον κατ ολί
γον, καί, δπως μή άφήση καιρόν είς νέας δια- 
κοπάς, λέγει έσπευσμένως, διά μιας, ώς άν είχεν 
άνθρακας έπί γλώττης.

— « II ταπεινή μου γνώμη, έντιμοι κύριοι, - 
είναι, μέ τήν άδειάν σας, ότι πριν ή σκεφθώμεν 
νά κάμωμεν τδν Βονιφάτιον παππάν, έξοχώτα-ςον, 
δικηγόρον ή δσα άλλα εϊπετε, ή ταπεινή μου 
γνώμη είναι νά τδν στείλωμεν πρώτον είς τδ 
σχολεϊον νά μάθη γράμματα, καί ύστερον βλέπο
μεν διά τά άλλα.»

Η γνώμη αυτή σφοδρώς κατεπσλεμήθη υπό 
τοΰ συμβουλίου, καί δικαίως- είχε δύο ελλείμματα 
επίσης μεγάλα, πρώτον ήτον ορθή, καί τούτο ήρ- 
κει δπως εύρη εναντίους καί ύποστή πόλεμον, 
κατά τήν ανέκαθεν υπό τών συνελεύσεων, μή ε
ξαιρούμενης καί τής ήμετέρας, παρεδεδεγμένην 
τακτικήν- δεύτερον κάπως έφάνη τή ’Αναστασία 
δτι ήοεσεν είς τδν γέοοντα Σαντελλίνην, καί ιδού 
λόγος άποχρών ϊνα μή άρέση είς αύτήν, καί 
δράξη τήν εύκαιρίαν νά έκδικηθή τδν προσβα- 
λόντα τήν φιλοτιμίαν της άδελφδν, καί · τόν 
άδιαφοροϋντα είς τά κάλλη της έζάδελφον. Οθεν 
λαύρως έπέπεσεν ή χρυσή της γλώσσα—ή γλώσ
σα τών γυναικών είναι πάντοτε χρυσή—κατά τής 
εύηθείας τινών άνθρώπων προτεινόντων πράγμα
τα γελοία, καί τής φιλαργυρίας άλλων παρα- 
δεχομένων αύτά, μόνον καί μόνον χάριν οικονο
μίας.

— α Εφωτίσθημεν », άνέκραξεν ή συνέλευσις,

διακόπτουσα διά τών άνευφημιών της τδν ρήτορα.
— <t Καλή ή .γνώμη τοϋ Πέτρου, καί ας φο- ; 

ρή καί έκεϊνον τδν σκούφον,» άπήντησεν δ πρόε
δρος δστις, ώς φαίνεται, δέν ειχεν εισέτι φωτισθή.

Η γλώσσα τοϋ ρήτορος έξηκολούθει κεραυνο
βολούσα δεξιά καί άριστερά τήν εύά,Οειαν καί τήν 
φιλαργυρίαν- είπεν, είπεν καί τί δέν είπεν! Ού- 
όέποτε κρινολινοφόρος ρήτωρ περιήλθεν είς τοιού- 
τον ύψος -λόγου, όσον ή Ανας·ασία κα-ά τήν άγό- 
ρευσιν έκείνην- καί έπειτα λέγουσιν ότι αί γυναί
κες δέν είναι είς όλα έπιδεικτικαί, θέλω νά εϊπω 
έπιδεκτικαί, δποία τρομερά συκοφαντία !... Ουδέ
ποτε οί βραχίονες καί αί χεϊρες της διέγραψαν εις 
τδν άέρα τοσαότας καθέτους, δριζοντίους καί 
καμπύλας γοαμμάς, δσας κατά τήν ημέραν εκεί
νην- ώμοίαζε τηλέγραφον τοϋ αρχαίου συστήμα
τος. Επεκαλέσθη τόν ούρανδν, άτενίζουσα πρδς 
τήν γήν, κατηράσθη τήν γήν, πέμπουσα βλέμμα
τα άπειλητικά πρός τδν ούρανδν, ώς διάσημος 
τις ηθοποιός, δέν ένθυμούμαι τίνος θεάτρου, οΰχί 
βεβαίως τοϋ . έν Αθήναις. Ενί λόγω υπήρζεν εϋ- 
φραδής, εύγλωττος, μεγαλοπρεπής, πειστική ως 
ή θεά Πειθώ, καί άν δέν έπεισε τδν γέροντα 
Σαντελλίνην τί πρδς τούτο; Πόσοι καί πόσοι 
Εβραίοι (άπαντες σχεδδν) δέν έμειναν άπιστοι 
καί τυφλοί άπέναντι τόσων μεγάλων θαυμάτων ’ 
ειχον άρά γε δίκαιον οί Εβραίοι, καί τά θαύματα 
δέν ήσαν θαύματα;

Τέλος δ πρόεδρος, ούδεμίαν άλλην βλέπων διέ
ξοδον, ήναγκάσθη νά καταφύγη είς πολιτικόν τόλ
μημα, καί, διαλύσας τήν συνέλΐ'υσιν,έκήρυξεν εαυ
τόν δικτάτορα, ώς είχεν άναγορεύσει έαυτδν πρόε
δρον. Η νίκη τώ έμεινε βεβαίως, άλλ’ δποία νί
κη!. . ήδύνατο καί αύτός νά εϊπη ώς δ Πύρρος- 
« Αν έτι μίαν μάχην τη Α ναστασία νικήσωμεν, 
άπολούμεθα εντελώς- ’ εύτυχώς, σεβόμενος έαυτδν 
καί τούς συναδέλφους του, δέν ήξευρε γράμματα.

Τήν έπιοΰσαν, λίαν πρωί, δ Βονιφάτιος έξήλθε 
τής πατρικής οικίας, φέρων πρώτην φοράν βιβλίον 
υπό μάλης, καί κρατών έν τή δεξφ μικρόν κά
νιστρο», έντδς τού οποίου ή προνοητική θεία του 
Αναστασία είχε θέσει καφέν, ζάκχαριν καί ζεύγος 
παχειών δρνίθων, άναγκαϊον διαβατήριον ϊνα δ 
νέος τύχη όσον ένεστι καλής δεξιώσεως εΐς τδ 
κράτος τοΰ διδασκάλου, ένθα, κατά τάς συνταγ
ματικά; θεωρίας τής έποχής έκείνη;, ή μόνη μά- 
στιξ έβασίλευε καί έκυβέρνα. ό Βονιφάτιος έπί 
πολύ έφοίτησεν είς τδ σχολεϊον, άναμένων πάν
τοτε τήν πρδς 0 προώριστο κλήσίν του, ή- 
τις έβράδυνε νά τδν έπισκεφθή, ώς συμβαίνει είς 
πά»τας τούς μεγάλους άνδρας· Φύσει ταπεινόφρων, 
περιεφρόνει πάντα προβιβασμόν, ώστε έγήρασεν, 
ούτως είπεϊν, έ» τή αύτή τάξει.

Πολλά καί διάφορα έκεΐ έδιδάχθη καί είς όλα 
ήθελε βεβαίως προκόψει, άν δέν τον έμπόδιζεν ή 
ευαγγελική του ταπεινοφροσύνη. Τήν λατινι
κήν γλώσσαν έκάλει γΛύβεην της ανομίας καί 
της βαρβαρότητος, διότι ή τοϋ διδασκάλου

μάστιξ ζαθίστα αυτήν ζυγόν άφόρητον. όσά- 
κις παρουσιάζετο νά έπαναλάβη τδ κατηοαμέ- 
νον έκεΐνο μάθημα, ίρχιζε πάντοτε τείνων τήν 
χεϊρα πρός τδν διδάσκαλον- άλλ’ είς· τδ πεϊσμα 
καί τοϋ διδασκάλου καί τής μάστιγος ώρζίσθη νά 
μή μάθη ποτέ τήν γΑ&σσαν της άνομίας, καί έ- 
κράτησε τδν όρκον του- ό Βονιφάτιος είχε χαρα
κτήρα, καίτοι νέος, ότε έοιδάσκετο τδ συν
τακτικόν τών βαρβάρα ν, δ διδάσκαλος μετεχει- 
ρίζετο ώς παράδειγμα άπλής προτάσεως τάς δύο 
εξής, έν κοινότατη χρήσει έ» τοϊς σχολείοις τής 
έποχής εκείνης- « Btmifalius est as.iMis» τού- 
τέστιν «'6* Βονιφάτιός έστιν δέος,” καί “ Ego 
sum asinus η ήτοι «'Εγώ είμι ονος ». Αλλ 
δ μαθητής, συγχέων τό cst μέ τδ sum, δηλαδή 
τό έστιν μέ τδ είμί, έλεγε «Boniiatius sum 
asinus» ή «Ego est asinus,» ήτον «‘θ Βονι- 
φάτιός είμι ονος » ή «Έγώ έστιν oret..» Παν 
αμάρτημα έτιμωρεϊτο διά μιας μαστιγώσεως- 
τοιοϋτος δ οργανισμός τοϋ καταστήματος, μόνον 
το ονομα τού εύγενοΰς ζώου έςηρεϊτο- όρθώς ή 
έσφαλμένως προφεςόμενον asinus ή asinum, 
ονος ή ο”. ον, παρηκολουθεϊτο πάντοτε υπό μαστι
γώσεων, ών δ άριθμδς έμενε» είς τήν διάκρισιν 
του διδασκάλου. Πράγμα τώ οντι περίεργον- τδ 
όνομα τοϋ είρηνικωτέρου τών ζώων είχε το- 
σαύτην ίσχύν έπί τών ώτων τού διδασκάλου, 
ώστε άμέσως έκίνει τδν θυμόν καί τήν οργήν του. 
Αμα ήκουε τό όνομα τούτο, ευθύς όλος ήλεκτρί- 
ζετο, τδ αίμά του έβραζε», οί οφθαλμοί του έ- 
ξέπεμπον σπινθήρας καί φλόγα:, ώς οί οφθαλμοί 
γαλής έξηγριωμένης, τά δίοπτρά του σπασμωδι- 
κώς ώρχούντο έπί τής βουβωνικής ρινός του, — 
οθεν καί nasone, μυτάν οί μαθηταί προσηγόρευον 
αύτδν—,ήτις προσελάμβανεν όλα τής ϊριδος τά 
χρώματα, ενί λόγ§» έγίνετο έξαλλος, έκμανής 
καί ή μάστιξ ανηλεώς ύψοϋτο καί κατήοχετο 
έπί τής άτυχούς παλάμης τοΰ Βονιφατίου. Si ! βε
βαίως δ διδάσκαλος ευρίσκετο τότε υπό τήν έπίρ- 
potav βαθέως έρριζωμένης παιδικής άναμνήσεως

Βεβαρυμένος δ νεανίας νά έτκιναλαμβάνη καθ 
: έκάστην- « Ό Βονιφάτιός είμι όνον0, νά άκούη 
' « έστιν ονος, δνε! » καί νά αίσθανηταν τήν 
' γλυκύτητα τής μάςτγος, πρωίαν τινά άφήκε λάθρα 

τδ σχολεϊον, έπήρε δν άπήντησε πρώτον δρό
μον, είσήλθεν είς τδ έργαστήριον ενός τών πολυ
τρόπων έκείνων τεχνιτών, ων το έπάγγελμα δ 
Βωμαρκαϊος άπηθανάτισεν εν τώ προσωπω τοΰ 
Figaro,παρήγγειλε νά κάμη αύτώ έπί τής κεφα
λής μικράν χουράν (lonsura) σχήματος καί με
γέθους ταλλήρου, καί έξήλθεν έπιφορ-τίσας τδ Α
γιον Πνεύμα διά τά περαιτέρω.

Τήν ημέραν έκείνην δ Βονιφάτιος είχεν εΰρει τήν 
πρδς’δ προώριςο κλήσιν του’ιάληθώς ήργησεν αΰτη 
νά έλθη, ήτο τότε είκοσιπενταέτης, άλλ ω; λέγει 
ή τών εθνών σοφία- «Κάλλιον αργά παρά ποτέ. » 

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΣΆΠΙΟΣ.
(Επεται συνέχεια).

(.1) Τήν Βιέντιναν κοσμεί μεγάλη χαί ωραία λίμνη.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ·
ΛΙεΤΑΞΤ δλων τών άπδ τής μεταπολιτεύ- 
σεω; βλασττσάντων κοινών καΐ άνουσίων πολι
τικών ποιημάτων διακρίνεται βεβαίως τδ υπδ 
τοΰ Κ. Μαρκοράν εν Κέρκυρα δχμοσιευθεν ύπδ τήν 
επιγραφήν «ό ερχομό;1’· Φαντασία ζωηρά, ίδέαι 
πρωτότυποι, και πρδ πάντων άγνδς και συνετός 
πατριωτισμός διαλάμπουσιν έν τώ έκ πέντε καί 
τριάκοντα οροφών συγκειμένω τούτω ποιηματίφ, 
έν ω όμολογητέον ή αηδής καΐ τετριμμένη κολα- 
κία ελλείπει παντάπασι σχεδόν.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ. Είς τδ έν τω προηγούμενοι τευχε: 
έκύοβέν ποίημα « τδ ο.σμα του πυρπολικού » σελ. 335, 
στήλ. ά. στίχ. 2 άντΐ ·> λόΟροι » άνάγνωΟι « λύθρον ».

Έν τώ παρο'ντι φυλλαδίω σελ. 360 στήλ. ά. στίχ. 42. 
άντΐ « Να μή ταράττη · άνάγνωΟι « Να με ταράτττ;

Αλλά πρέπει νά τδ έπαναλάβωμεν καΐ ημείς 
χιλιοστήν ίσως φοράν ένταΰθα; τδ ποιημάτων εί
ναι γεγραμμένον εις καΟαρώς επτανησιακήν γλώσ
σαν, διά τοΰτο ό μή ών προσφκειωμένος μετά 
της διαλέκτου έκείνης αναγκάζεται, δπως τδ έν- 
νοήση καλώς, νά προστρέχη εις τήν γαλλικήν 
μετάφρασιν. Εν αύτή ευρίσκει δ αναγνώστης τά 
ανωτέρω πλεονεκτήματα, τά όποϊα συσκοτίζον
ται έν τή πενιχρά εκείνη επαρχιακή διαλέκτςο. 
Πιστεύομεν δέ οτι και αύτοΐ οί εξοικειωμένοι 
δυσκόλως δύνανται νά έννοήσωσι φρασεολογίαν 
ήν δημιουργεί δ ποιητής έν τή αγωνία, έν ή πί
πτει, θέλων νά έκφράση υψηλήν τινα ιδέαν διά 
γλώσσης πτωχής καΐ άκατεργάστου.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, μυθιστόρημα 
Βίκτορος Ούγου. Τοΰ ωραίου τούτου μυθιστο- 

, ρήματος τήν μετάφρασιν άνήγγειλεν έσχάτως δ 
έν Κωνσταντινουπόλει Κ. I. Μ. ‘Ραπτάρχης.

Μ Ω 2ΑΙΚΟΝ.

’,' 0 Θεό; εΐναι εις καΐ μόνος, αμετάβλητος, 
άπειρος, κέντρον δλων τών τελειοτήτων, πηγή 
ανεξάντλητος τής νοήσεως καΐ τής υπάρξεως. Πρδ 
τών άλλων δντων αύτδς ύπήρχεν ώς άναρχος" 
ύπήρχεν εις έαυτδν, εις τά βάθη τής αϊωνιότητος. 
Οχι! αί έκφράσεις μου δέν άναλογοΰσι καθόλου 
πρδς τδ μέγεθος τών ιδεών μου, ουδέ αί ίδέαι 
μου πρδς τδ μέγεθος τοιούτου αντικειμένου!

Πλάτων.
’. ί'άώ-ος. Τπάρχουσι ψυχαΐ τόσω διεφθαρ

μένα·. ώστε τολμώσι νά έκπομπεύωσι καΐ τά 
μάλλον επονείδιστα πάθη των" τδν tpffiror δμως 
κάνεις δέν τολμά νά θεατρίση, διότι ή ομολογία 
τοΰ φθόνου, εΐναι δγολογία τής ιδίας τοϋ έχον- 
τος εύτελείας καΐ ταπεινότητος.

Πλούταρχος.
. Ολα τής ζωής τά είδη, δλαι τών ανθρώ

πων αι πράξεις προτίθενται έν ιδιαίτερον τέλος 
καΐ δλα ταΰτα τά τέλη τείνουν είς ένα γενικόν

σκοπόν, δστις εΐναι ή ευδαιμονία. Δέν είναι λοα- 
πδν τδ τέλος άλλ’ ή έκλογή τών μέσων, ήτις μάς 
άπατά. Ποσάκις τωόντι ή τιμή, τά πλούτη, 
ή δύναμις, ή ώραιότης μάς έβλαψαν άντΐ νά μάς 
ώφελήσωσιν. Ποσάκις ή πείρα μάς άπέδειξεν δτι 
ή ασθένεια καί ή πενία δέν εΐναι αύταΐ καθ’ έαυ- 
ταΐ βλαβεραί.! Ουτω ψευδή καΐ λανθασμένην ι
δέαν έχοντες περί τοΰ καλοΰ ή τοΰ κακού, ένερ- 
γοΰμεν άκαταπαύστως σχεδόν χωρίς νά γνωρί- 
ζωμεν άκριβώς τί πρέπει νά έπιθυμώμεν, ουδέ τΐ 
ν άποφεύγωμεν. — Θέλεις νά φωτίσης τδ κρι
τικόν σου ; Εϊσελθε εις σεαυτόν καΐ λάβε γνώσιν 
ακριβή τών παθών, τών άρετών καΐ τών ελαττω
μάτων σου. Αριστοτέλης.

Η λογική καΐ φρόνιμος γυνή αείποτε προ
τιμά τήν καλήν φήμην άπό τήν εύκλειαν.

*„* Τπάρχουσιν άνθρωποι οΐτινες ποσώς δέν 
δυσαρεστοϋνται άν άμφιβάλλωσι περί τής ειλι
κρίνειας αύτών, έπειδή πιστεύουσιν δτι τους φαν
τάζονται πανουργοτέρους καΐ έπεδεξιωτέρους.

',* Τπάρχουσιν άνθρωποι τοσαύττ.ν έχοντες 
εφεσιν πρός ,τάς σκευωρίας, ώστε σύσσωμοι χώ
νονται εί; αύτάς χωρίς νά μερ·.μ.νώσι πολλάκις 
περί τίνος πρόκειται.

Οταν δυςυχήση τις ύπερβαλόντως, ή άνά- 
μνησις τών θλίψεων διαρκεϊ, τδ άλγος γίνεται ή
χος κατά τής χαράς καΐ έπί μακρόν αύτη δέν δύ
ναται νά είσδύση είς τήν έκτραχυνθεϊσαν καρ
δίαν του, ΐνα τήν άπαλύνη καΐ καταστήση εύαί- 
σθκτον.

Η στοργή εΐναι εύαισθησία τής καρδίας, 
ήτις ουδέποτε σχεδόν εύρίσκεται είς τδν άνώτα- 
τον βαθμόν, εΐμή εϊς τους έχοντας ψυχήν εύγενή 
καΐ κλίσεις έναρέτους.

Τδ πλείστον μέρος τοΰ κόσμου πιστεύει, 
κάλλιον τήν άλήθειαν έκφερομένην άπδ τής πο- 
λιάς γενειάδος τών άρχαίων αιώνων καΐ ύπό τίνος 
ονόματος άρχαίας καΐ πομπώδους φήμης.

Είναι άληθές δτι πολλάκις θέλγεται τις 
περί τής καλής ιδέας ήν έχει περί αύτοΰ ή κοι
νωνία καΐ σπανίως αποφασίζει νά τήν άπωλέση.

Η γυνή πείθεται, οτι έράται. μάλλον έκ 
τών όσων εικάζει, ή έκ τών δσων τή λέγουσιν.

Μάλλον αξίζει νά έπαινή τις τάς άρετάς 
έχθροΰ ή νά κολακεύη τά ελαττώματα φίλου.

’ Γυνή αγαθή εΐναι πτηνδν μυθώδες, άνεύ- 
ρετος φοϊνιξ. Αγ. Ιερώνυμος.

Λύσις τοΰ έν τώ 34 φυλλαδίω αινίγματος, 

ή ΔΑΣΕΙΑ (').

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ.
(Συνίχιια ίδε φνλίαδ. 35).

— ’Ακούω τοσοΰτον μάλλον εύχαρίστως 
δσον είμαι πλησίον εις αύτδ τδ πΰρ, τδ 
όποιον φαίνεται δτι μέ έπερίμενε.
— Και δμως δέν ήτο τδ πΰρ μόνον τδ ό
ποιον σάς έπεύχεται την καλήν έλευσίν σας.
— Ναι, άλλά ούδέ σεις ούδ’ αύτό τδ πΰρ 
μοί λέγε', τό αντικείμενον τής αποστο
λής μου.
— Ή αποστολή σας, ήν μοί κάμετε τήν τι
μήν νά έκτείνητε μέχρις έμοΰ, συνταγμα- 
τάρχα, ήτο κατά πρώτον προωρισμένη διά 
τόν άββάν Βερνιέ μόνον. Δυστυχώς ό άββάς 
Βερνιέ, έν τή επιστολή, ήν διεβίβασε πρός 
τδν φίλον του Δουβοά πολύ ύπερεφρόνησεν 
εϊς τάς δυνάμεις του καί οι’ αύτό προσέ- 
φερε τήν μεσολάβησίν του εις τόν πρώτον 
ύπατον.
— Συγγνώμην, διέκοψεν ό ‘Ρολάνδος, άλ
λά μέ μανθάνετε έν πράγμα, δπερ ήγνόουν, 
δτι ό άββάς Βερνιέ έγραψε πρός τόν στρα
τηγόν Βοναπάρτην.
— Λέγω δτι έγραψε πρός τόν φίλον του 
Μαρτίνον Δουβοά, τό όποιον πολύ διαφέρει· 
οί άνθρωποί μου κατέσχον τήν έπιστολήν 
του καί μοί τήν έφερον, έγώ δέ άντιγράψας 
αύτήν τήν άπέστειλα είς τδν πρός ον δρον 
της, καί τοΰτο έπιμαρτυρεϊ ή είς τόν στρα
τηγόν Έδουβίλ έπίσκεψίς σας.
— Άλλ’ ό στρατηγός ‘Εδουβίλ δέν διοικεί 
πλέον εις Νάντην, τώρα εΐναι ό στρατηγός 
Βροΰνος.
— Δύνασθε ακόμη νά είπητε ποιος διοικεί 
καί εϊς 'Ροζβερνάνδον, διότι τήν εσπέραν 
ταύτην, περί την έκτην ώραν, είσήλθον είς 
τήν πόλιν έκείνην έως χίλιοι δημοκρατικοί 
στρατιώται, συνοδευόμενοι μέ τήν λαιμητό
μον καί τόν πολίτην γενικόν επίτροπον Θω- 
μάν Μιλλιέρον υπαρχούσης τής μηχανής, 
άπητεΐτο καί ό δήμιος.
— Λέγετε λοιπόν, στρατηγέ, δτι ήλθον 
διά τόν άββάν Βερνιέ;
— Ναι, ό άββάς Βερνιέ προσέφερε τήν με
σολάβησίν του, άλλ’ έλησμόνησεν δτι σή · 
μερον ύπάρχουσι δύο Βανδέαι, ή Βανδέα τής 
δεξιάς όχθης καί ή Βανδέα τής άριστεράς, 
καί ότι άν δύναται τις νά συνθηκολογήση 
μετά τοΰ Άντισάμ, Σατιλλών καί Σουζανέτ 
είς ΙΙουανσέ, μένει δμως άκόμη ό Φροττέ, 
ό Βουρμόντ, ό Καδουδάλ, άλλά ποΰ; ιδού 
ο,τι ούδείς δύναται νά είπη.

— Πλήν ύμών, στρατηγέ.
— Τότε μέ τόν ίπποτισμόν, οστις σάς χα
ρακτηρίζει άνεδέχθητε νά έλθητε καί μοί 
φέρητε τήν κατά τήν 25 ύπογραφεΐσαν συν
θήκην. Ό άββάς Βερνιέ, ό Άντισάμ, ό Σα- 
τιλλών καί ό Σουζανέτ, σάς υπέγραψαν έν 
διαβατήριον, δυνάμει τοΰ οποίου ήλθετε.
— Μά τήν πίστιν μου στρατηγέ, δφείλω νά 
σάς είπω δτι έχετε καλλίστας περί πάντων 
πληροφορίας· ό πρώτος ύπατος επιθυμεί 
σφόδρα τήν ειρήνην, γνωρίζει οτι έχε: ώς 
αντίπαλον ύμάς, άνδρα γενναϊον καί έντιμον, 
καί μή δυνάμενος νά σάς ίδη, έπειδή πιθα
νώς δέν έρχεσθε είς ΙΙαρισίους, μ.’ έξαπέ- 
στειλε πρός υμάς.
— Δηλαδή πρός τόν άββάν Βερνιέ.
— Στρατηγέ, ολίγον σάς ενδιαφέρει πώς 
έγώ Οά έπιτύχω νά έγκρίνη ό πρώτος ύπα
τος τάς μεταξύ ήμών γενησομένας συμφω
νίας. Όποίαι εινε αί διά τήν ειρήνην προτά
σεις σας;
— Ώ ! αύται εΐναι άπλούσταται· νά παρα- 
δώση ό πρώτος ύπατος τόν θρόνον είς τόν 
Λουδοβίκον 1Η'. νά γείνη ύπασπιστής, ς-ρα- 
τηγές, στρατάρχης του, καί έγώ κηρύττο
μαι πρώτος στρατιώτης του.
— Ό πρώτος ύπατος άπεκρίθη είς τήν πρό- 
τασιν ταύτην.
— Καί ιδού διατί καί έγώ άπεφάσισα νά ά- 
ποκριθώ αύτοπροσώπως.
— Πότε;
— Άπόψε, εί δυνατόν.
— Διά τίνος τρόπου;
— Άνανεών τάς έχθροπραξίας.
— Άλλά γνωρίζετε δτι ό Σατιλλών, ό ’U- 
τισάμ καί ό Σουζανέτ κατέθεσαν τά όπλα.
— Είναι άρχηγοί τών Βανδαίων, καί έν ό- 
νόματι τών Βανδαίων δύνανται νά κάμωσιν 
ό,τι Οέλουσιν. · ’Εγώ δμως είμαι αρχηγός 
τών άντεπαναστατών, καί έν όνόματι αύτών 
Οά κάμω καί έγώ δ,τι μοί προσήκει.
— Τότε, καταδικάζετε, στρατηγέ, τόν δυ
στυχή αύτόν τόπον είς πόλεμον καταστρε
πτικόν.
— Εινε μαρτύρων, είς ο προκαλώ τούς βα- 
σιλόφρονας καί τούς χριστιανούς.
— Ό στρατηγός Βροΰνος εινε είς Νάντην 
μέ τούς όκτακισχιλίους αιχμαλώτους, τούς 
όποιους οί άγγλοι μάς άπέδωσαν, άφοΰ ήτ- 
τήθησαν είς Βέργην καί Καστρικόν.
— Εΐναι ή τελευταία φορά, καθ’ ήν θά έχουν 
τήν επιτυχίαν ταύτην, άλλ’ ημείς έχομεν τή»
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ζαχήν συνήθειαν νά μή συλλαμβάνωμεν 
αιχμαλώτους- ώς πρός τόν αριθμόν δέ τών 
εχθρών μας, ολίγον φροντίζομεν.
__ *Αν ό στρατηγός Βροΰνος χαί αί οχτώ 
χιλιάδες του ήνωμέναι μέ τούς είχοσακι- 
σχιλίους στρατιώτας, τών οποίων λαμβάνει 
την αρχηγίαν παρά τού στρατηγού Εοου- 
βίλ, δέν έξαρχοΰσιν, ό πρώτος ύπατος έχει 
άπόφασιν νά βαδίση καθ’ ήμών προσωπιζώς 
καί μέ εκατόν χιλιάδας άνδρών.
— Θά προσπαθήσωμεν, άπεκρίθη ό Καδου
δάλ μειδιών, νά τω άποδείξωμεν ότι εϊμεθα 
άξιοι νά τόν πολεμήσωμεν.
— Θά καύση τάς πόλεις σας.
— Θ’ άποσυρθώμεν εις τάς χαλύβας μας.
— Θ’ άποτεφρώση καί τάς καλύβας σας.
— Τότε ζώμεν εις τά δάση μας.
— Σκέφθητε, στρατηγέ.
— Κάμετέ μοι τήν τιμήν, συνταγματάρχα, 
νά μείνητε μετ’ έμοΰ τεσσαράκοντα όκτώ 
ώρας, καί Οά ίδήτε, ότι αί σκέψεις μου έγέ - 
νοντο.
— Ευχαρίστως μένω.
— Μόνον, συνταγματάρχα, μή μοΰ ζητή- 
σητε πλέον άφ’ δ,τι δύναμαι νά σας οωσω- 
τον ύπνον ύπό καλύβην ή έπί μανδύου ή ύπο 
χλάδον δένδρων, ένα ίππον διά νά μας ακό
λουθή, καί φαγητά στιγμιαία, ιδού δ,τι έχω.
— Δέχομαι.
— Μοί δίδετε τόν λόγον σας δτι δέν 0’ άν- 
τιστήτε κατ’ ούδέν εις τάς διαταγάς, τάς ο
ποίας Οά δώσω, ή έν γένει εις δ,τι πράξω ;
— Είμαι πολύ περίεργος νά ίδω ύμάς δια- 
τάττοντα- έχετε τόν λόγον μου, στρατηγέ.
— Εις ο,τι συμβή ένώπιόν σας;
— Εις δ,τι συμβή ένώπιόν μου- άπεκδύομα 
τό πρόσωπον τοϋ παραστάτου διά νά περι- 
βληθώ τό τοϋ Οεατοΰ, διότι επιθυμώ νά δύ
ναμαι νά είπω είς τόν πρώτον ύπατον:·— 
Εΐδον.
— Καί Οά ΐδήτε ! ύπέλαβεν ό Καδουδάλ 
μειδιών.

Τήν στιγμήν έκείνην Ούρα τις ήνοίχθη καί 
δύο χωρικοί εφερον τράπεζαν, έπί τής ό
ποιας έκάπνίζον διάφορα έδέσματα, άπλα 
μέν πάντη τήν κατασκευήν καί εις άνδρας 
χωρικούς έμπρέποντα, ούχ ήττον δμως κι- 
νοϋντα τόν στόμαχον είς καταβρόχθισιν αυ
τών’ ή δέ τράπεζα ήν ήτοιμασμένη διά δύο 
συνδαιτυμόνας.
— Βλέπετε, κύριε δέ Μοντρεβέλ, εΐπεν ό 
Καδουδάλ, οί άνθρωποί μου έλπίζουσιν δτι

θά μοί κάμητε την τιμήν νά συνδειπνήσητε 
μετ’ έμοΰ.
— Καί, μά τήν πίστιν μου, δέν έσφαλον, 
δώτι καί άν σείς δέν μ’ έπροσκαλεΐτε, έγώ 
θά τό έζήτουν, καί θά σας ήρπαζον τό μέ
ρος μου διά τής βίας, άν ήθέλετε μοΰ άρ- 
νηθή.
— Τότε λοιπόν άς καθήσωμεν είς τήν τρά
πεζαν.

Ό νέος συνταγματάρχης έκάθησε παρα- 
ΧΡ^«· , ,
— Σας ζητώ συγγνώμην δια το γεΰμα το 
όποιον σάς προσφέρω, είπεν ό Καδουδάλ, 
διότι δέν έχω ώς οί στρατηγοί σας τά έπι- 
μίσθια καί τάς έπιχορηγήσείς, τουναντίον οί 
στρατιώταί μου μέ τρέφουσι. Τί έχεις νά 
μάς δώσης μετά ταΰτα, Έχθροφάγε;
— Όρνιθα ψητήν, στρατηγέ.
— Ιδού δλον τό γεΰμά μας, κύριε δέ Μον
τρεβέλ.
— Είνε πολυτελέστατον- ένα δμως φόβον 
έχω τώρα, στρατηγέ.
— Όποιον ;
— ’Ενόσω τρώγομεν, τό πράγμα υπάρχει 
καλώς, άλλ’ όταν θά πρόκειται νά πίωμεν ;
— Δέν αγαπάτε τόν μηλίτην οίνον, ά ! διά
βολε μοΰ κακοφαίνεται. Μηλίτης οίνος ή 
ύοωρ, αύτά μόνον έχω.
— Όχι δά, άλλ’ είς τίνοςύγείαν θά πίωμεν;
— Αύτός ήτον ό φόβος σας ; είπεν ό Κα
δουδάλ μετά μεγίστης άξιοπρεπείας- Οά πίω
μεν είς εύδαιμονίαν τής κοινής μητρός μας, 
τής Γαλλίας, τήν οποίαν ύπηρετοΰμεν έκα
στος μέ διάφορον πνεύμα, άλλ’ ελπίζω μέ 
τήν αύτήν καρδίαν. 'Υπέρ τής Γαλλίας! 
είπεν ό Καδουδάλ, πληρών δύο ποτήρια.
— 'Υπέρ τής Γαλλίας, στρατηγέ! άπεκρίθη 
δ ‘Ρολάνδος, κρούων τό ποτήριον του 
πρός τό τοΰ Καδουδάλ. Καί άμφότεροι κα- 
Οήσαντες έκ νέου παρά την τράπεζαν έπανέ- 
λαβον έν πάση ήσυχία καί άναπαύσειτήν κα
τά τών έδεσμάτων προσβολήν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.
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— Τώρα, στρατηγέ, εΐπεν 0‘Ρολάνδος, δταν 
έκόρεσαν τήν πεινάν των καί άμφότεροι μέ 
άγκώνας έρεισμένους έπί τής τραπέζης καί 
εγγύς μεγάλου πυρός, ήρξαντο άπολαμβά- 
νοντες τήν εύδαιμονίαν έκείνην, ήτις έπεται 

γεύματος καταπαύσαντος δεινήν πείναν, τώ
ρα μοί ύπεσχέθητε νά μοί δείξητε πράγμα
τα, τά όποια νά άναφέρω είς τόν πρώτον ύ
πατον.
— Καί σεις ύπεσχέθητε είς ούδέν ν’ άντι- 
στητε.
— Ναι, άλλ’ έπιφυλάσσομαι ν’ άποσυρθώ 
άν δ,τι μοί δείξητε προσκρούη είς τήν συ- 
νείδησίν μου.
— Δέν έχουν είμή νά έπισάξουν τόν ίππον 
σας ή τόν ίππον μου, άν ό ύμέτερος ήνε κεκ- 
μηκώς, καί εΐσθε ελεύθερος.
— Πολύ καλά
—Ίσα, ίσα, εΐπεν ό Καδουδάλ, τά συμβάν 
τα έρχονται κατ’ εύχήν σας, διότι έδώ δέν 
είμαι μόνον στρατηγός, άλλά καί ανώτερος 
οικαστής, καί έχω άπό πολλοΰ ήδη χρόνου 
νά δικάσω μίαν ύπόθεσιν. Μοί είπατε, συν
ταγματάρχα, ότι ό στρατηγός Βροΰνος ήτον 
είς Νάντην, καί τό έγνώριζον μοί είπατε 
ότι ή εμπροσθοφυλακή του άπεϊχε τέσσαρας 
ώρας άπ’ έδώ, είς ‘Ρ ζβερνάνδον, καί τό 
έγνώριζον έπίσης, άλλ’ δ,τι σείς δέν γνω
ρίζετε ίσως είναι δτι ή έμπροσθοφυλακή 
αύτη δέν διοικεΐται ύπό ενός στρατιώτου, 
ώς σάς καί εμέ, άλλ’ ύπό τοΰ πολίτου Θωμά 
Μιλλιέρου, έπιτρόπου τής έκτελεστικής δυ- 
νάμεως. Άλλο τί τό όποιον άγνοεΐτε ίσως 
είναι δτι ό Θωμάς Μιλλιέρος δέν πολεμεΐ ώς 
ή|Λεΐς μέ τηλεβόλα, πυροβόλα, λόγχας, πι
στόλια καί ξίφη, άλλά μέ μίαν μηχανήν 
την οποίαν εις τών φιλελευθέρων δημοκρα
τικών σας έφεύρε, μέ τήν όνομαζομένην 
λαιμητόμον.
— Εΐνε άδύνατον, κύριε, άνέκραξεν, ό ‘Ρο- 
λανοος, ύπό τόν πρώτον ύπατον νά κάμωσι 
τοιοΰτο είδος πολέμου.
— Α άς συνεννοώμεθα καλώς, συνταγμα- 
”®ρχα, οέν λέγω δτι ό πρώτος ύπατος τόν 
κάμνει, άλλ’ δτι έπ’ όνόματί του γίνεται.
— Καί τίς είναι ό άθλιος εκείνος, δστις κα 
ταχρώμενος τής εξουσίας, ήτις τώ ένεπι- 
στεύθη, κάμνει τόν πόλεμον μέ έπιτελεΐον 
δημίων.
— Σάς εΐπον δτι ονομάζεται πολίτης Θω
μάς Μιλλιέρος, εξετάσατε δέ περί αύτοϋ, καί 
καθ' δλην τήν Βανδέαν, καθ’ δλην τήν Βρε- 
τάνην, μίαν μόνην φωνήν Οά άκούσητε. Άπό 
τής πρώτης ήμέρας τής έπαναστάσεως τής 
Βανδέας καί τής Βρετάνης, τουτέστιν έπί έξ 
ήδη έτη, ό Μιλλιέρος ούτος ύπήρξε παντοΰ 
καί πάντοτε έν τών πρωτίστων όργάνων τής 

Τρομοκρατίας- δι’ αύτόν ή Τρομοκρατία δέν 
έξηφανίσθη μετά τοΰ 'Ροβεσπιέρρου. Καταγ- 
γέλλων είς τάς άνωτέρας άρχάς ή έπιτυγ- 
χάνων νά καταγγέλλονται δι’άλλων είς αύ
τόν οί Βρέτονες καί Βανδαϊοι στρατιώταί, 
οί γονείς, οί φίλοι, οί άδελφοί, αί άδελφαί, 
αί γυναίκες, αί θυγατέρες, αύτοΐ οί τραυ
ματίας αύτοΐ οί Ονήσκοντές των, διέταττε 
νά τουφεκίσωσι, νά λαιμητομήσωσι πάντας 
άνευ δίκης. Είς Δωμεράη, έκ παραδείγματος, 
άφήκεν ίχνη αίματος, τά όποια άκόμη δέν 
έξηφανίσθησαν, ούδέ Θά έξαφανισθώσι ποτέ- 
περισσότεροι τών όγδοήκοντα κατοίκων έ- 
σφάγησαν πρό τών οφθαλμών των, παΐδες 
έθανατώθήσαν είς τάς άγκάλας τών μητέ
ρων των, αΐτινες ματαίως μέχρι τοΰδε ύψω
σαν τάς χεΐράς των πρός τόν Θεόν ζητούσαι 
έκδίκησιν. Αί άλληλοδιάδοχοι είρηνοποιήσεις 
τής Βανδέας καί τής Βρετάνης ούδόλως έ- 
πραΰναν τήν άκόρεστον είς αίματα καρδίαν 
του. Τω 1800 είναι ό αύτός, ώς καί τώ 
1793. Λοιπόν τόν άνθρωπον τούτον ..

'0‘Ρολάνδος ήτένισενάσκαρδαμυκτεί πρός 
τόν στρατηγόν.
— Τόν άνθρωπον τούτον, έξηκολούθησεν ό 
Γεώργιος μετά μεγίστης άπαθείας, βλέπων 
ότι ή κοινωνία δέν κατεδίκαζε, κατεδίκασα 
έγώ. Ό άνθρωπος ούτος Γά άποθάνη.
— Πώς, 0’ άποθάνη, είς ‘Ροζβερνάρδον, έν 
μέσω τών δημοκρατικών, καίτοι περιφρου- 
ρούμενος ύπό δολοφόνων, καίτοι συνοδευό- 
μενος ύπό δημίων;
— ίΗ ώρα του ήγγικε, Θά άποθάνη.

Ό Καδουδάλ έπρόφερε τούς λόγους τού
τους μετά τοιαύτης έμφάσεως, ώστε ούδ’ ή 
έλαχίστη άμφιβολία έμεινεν είς τό πνεύμα 
τοΰ ‘Ρολάνδου, ούχί μόνον περί τής άπαγ- 
γελθείσης άποφάσεως, άλλά καί περί τής 
έκτελέσεως ταύτης.
— Καί νομίζετε, είπε μετά τινων στιγμών 
σιωπήν, δτι έχετε τό δικαίωμα νά καταδι- 
κάσητε καί φονεύσητε αύτόν τόν άνθρωπον, 
καί έπί τή ύποθέσει δτι είνε ένοχος ;
— Ναι, διότι ό άνθρωπος ούτος κατεδίκασε 
καί έθανάτωσεν όχι ένοχους, άλλ’ άθώους.
— Άν σάς έλεγον δτι κατά τήν είς Παρι
σίους έπιστροφήν μου θά ζητήσω τήν είς δί
κην εισαγωγήν καί κατηγορίαν τοΰ άνθρώ- 
που τούτου, θά έδίδετε πίστιν είς τους λό
γους μου ;
— Μάλιστα, άλλά θά σάς άπεκρινόμην, 
πάν θηρίον λυσσώδες φεύγει άπό τόν κλω-
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βόν του, πας κακούργος δραπετεύει έκ τής 
φυλακής, και οί άνθρωποι ώς τοιούτοι ύπα- 
γονται εΐς άπατας. Καθώς πολλάκις κατε- 
δίκασαν αθώους, οΰτω δύνανται νά φεισθώσιν 
ένός ένοχου. Ή δικαιοσύνη μου είναι άσφα- 
λεστέρα τής ύμετέρας, διότι είναι οικαιοσύνη 
τοΰ Θεού. 'Ο άνθρωπος ούτος 0’ άποθάνη.
— Καί έν τινι διζαιώματι λέγετε δτι ή 
δικαιοσύνη υμών, ανθρώπων ύπαγομένων ώς 
καί οί λοιποί είς πλάνην, εινε δικαιοσύνη τοΰ 
θεού;
— Διότι άνέμιξα τόν Θεόν έξ ήμισείας είς 
τήν άπόφασίν μου. ’Ώ ! δέν ζατεδικάσθη άπό 
^ςχθές;

Πώς τούτο;
— Έν τώ μέσω τρικυμίας, καθ’ ήν ό κε
ραυνός έμυκάτο άδιακόπως, καί ή αστραπή 
ελ«μ-πεν άπό στιγμής είς στιγμήν, ύψωσα 
τάς’ χεϊράς μου πρός τά άνω και είπον πρός 
τόνΘεόν «Θεέμου! σύ τοΰ οποίου ή αστραπή 
αύτη είναι τό βλέμμα, σύ τοΰ οποίου ή βρον
τή αύτη είναι ή φωνή, άν ό άνθρωπος ούτος 
όφείλη νά άποθάνη, περίστειλον έπί πέντε 
στιγμάς τάς βροντάς ζαί τάς άστραπάς σου. 
‘Η σιγή τών αέρων, ζαί τό σκότος τοΰ ού
ρανοΰ έσονται ή άπάντησίς σου.» Καί με τό 
ώρολόγιον είς τήν χεϊρα ήρίθμησα ένδεκα 
στιγμάς άνευ αστραπών ζαί βροντών. Είδον 
είς τό άκρου τοΰ μεγάλου ορούς έν καιρώ 
©οικώδους καταιγίδος λέμβον υφ’ ένός όδη 
νουυ,ένην ανθρώπου ζαί άπειλουμένην έν πά- 
ση στιγμή νά καταποντισθή. Ααΐλαψ άνήρ- 
πασεν αύτήν ώς ή πνοή ένός παιδιού άναρ- 
πάζει τό πτερόν, καί τήν άφήκε πάλιν νά πέ- 
ση έπί ένός βράχου. ‘H λέμβος έγένετο μύ
ρια συντρίμματα ζαί ό άνθρωπος έδράξατοτοΰ 
βράχου. Πάντες ανέκραξαν «ό άνθρωπος 
αύτός έχάθη !» ‘Ο πατήρ του ήτον έκεΐ, οί 
δύο αδελφοί του έπίσης, άλλ’ ούτε πατήρ, 
ούτε αδελφός έδύναντο νά τόν βοηθήσωσιν. 
Ύψωσα τούς βραχίονας πρός τόν Θεόν καί 
τώ" είπον «Άν ό Μιλλιέρος ζατεδικάσθη, 
Θεέ μου, ύπό σοϋ,ώς και ύπ έμοΰ, Οά σωσω 
τόν άνθρωπον τούτον ζαι ανευ έτερας βοή
θειας, πλήν τής σής, θά σωθώ δέ καί έγώ.» 
Έξεδύθην τότε, έδεσα τήν άζοαν ένός σχοι
νιού περί τον βραχίονα μου ζαί έκολύμβησα 
μέχρι τοΰ βράχου. "Ηθελε τις είπεΐ ότι ή θά
λασσα ώμαλύνετο ύπ’ έμοΰ τόσον εύκολως 
έφθασα τον άνθρωπον έκεϊνον. ‘Ο πατήρ ζαι 
οί άδελφοί του έζράτουν τήν άλλην άκραν 
τού σχοινιού. Τόν έσυοον είς τήν όχθην, καί

ένώ έδυνάμην ζάγώ διά τοϋ σχοινιού νά 
συρθώ ώς αύτός, τό έρριψα μακράν έμοΰ, 
ζαί ένεπιστεύθην είς τόν Θεόν καί είς τά κύ
ματα. Ταύτα δέ μέ έφερον πρός τήν παρα
λίαν τοσούτον σιγαλά, τοσούτον ασφαλή, 
όσον ζαί τά ΰδατα τοΰ Νείλου έφερον τήν 
κοιτίδα τού Μωΰσέως πρός τήν θυγατέρα 
τοΰ Φαραώ. Είς έχθρικός φρουρός ΐστατο 
έμπροσθεν τοΰ χωρίου τής Σαιντνόλφης, 
έγώ δέ έζρυπτόμην μετά πεντήκοντα άν
δρών είς τό δάσος τού 1 ραντσάμ. Έξήλθον 
μόνος τοΰ δάσους συνιστών τήν ψυχήν μου 
είς τον Θεόν καί λέγων « Κύριε, άν άπεφα ■ 
σισες τον θάνατον τοϋ Μιλλιέρου, ό φρου
ρός ούτος Οά πυροβόληση κατ’ έμοΰ ζαί Οά 
άποτυχη, καί έγώ Οά έπανελΟω εις τούς 
συντρόφους μου χωρίς νά κακοποιήσω τόν 
φρουρόν τούτον, διότι ησο μετ αύτοΰ επι 
μιαν στιγμήν ». Ώδευσα πρός τόν δημο
κράτην ζαί είς άπόστασιν είκοσι βημάτων 
έπυροβόλησεν, άλλ’ άπετυχεν. Ιοού ή όπή 
τής σφαίρας έπί τοϋ πίλου μου, ένα δάκτυ
λον μακράν τής κεφαλής μου, διότι η χειρ 
τοΰ Θεού ύψωσε τό δπλον. Χθες συνέβη τό 
πράγμα. Ένόμιζον ότι ό Μιλλιέρος ήτον είς 
Νάντην, άλλά τήν έσπέραν ταύτην μοί 
ανήγγειλαν ότι ό Μιλλιέρος και ή λαιμητό
μος του ήσαν είς 'Ροσβερνάρδου. Ιότε λοι
πόν είπον « ό Θεός μοί τόν φέρει, πρέπει 
νά άποθάνη. »

Ό 'Ρολάνδος ήζροάσθη μετά τίνος σε
βασμού τ-ήν δεισιδαίμονα διήγησιν τοΰ βρέ- 
τονος αρχηγού· διότι έννόει τήν πίστιν ταύ
την καί ποίησιν ένός άνθρωπου συνειθισμε- 
νου νά ζή άπέναντι τής τρικυμιώδους θα
λάσσης, έν τώ μέσω τών αγριωπών όρέων. 
Έννόησεν ότι ό Μιλλιέρος ήτον αληθώς κα- 
ταοεδικασμένος, ζαί ότι ό Θεός, δστις εφαι- 
νετο τρις "έπιδοκιμάσας τήν καταδίκην του, 
ήδύνατο μόνος νά τόν σώση. Εν μόνον τε- 
λευταΐον ερώτημα τώ ύπελειπετο πλέον ν 
άπευθύνη.
— Πώς θά τόν φονεύσητε ; ειπεν.
— Ώ ! ειπεν ό Γεώργιος, περί τούτου άοια- 
φορον, Οά φονευθή.

Είς τών παρασκευασάντων τήν τράπεζαν 
ανθρώπων είσήλθε τότε.
— Έχθροφάγε, τώ είπεν ό Καδουδά'λ, είπέ 
είς τόν Βασιλόκαρδον ότι έχω δύο λεξεις 
νά τώ ομιλήσω.

Καί μετά δύο στιγμάς έκεΐνος ήτο πλη
σίον τοϋ στρατηγού του.

— Βασιλόζαρδε, τόν ήρώτησεν ό Καδουδάλ, 
δέν μοί είπες σύ ότι ό δολοφόνος Θωμάς 
Μιλλιέρος ήτον είς 'Ροζβερνάρδον ;
— Τόν είδον εισερχόμενου είς τήν πλευράν 
τοϋ δημοκράτου συνταγματάρχου, δστις 
έφαίνετο κολακευόμενος έζ τής συνάφειας 
αύτοΰ.
— Δέν προσέθηζες οτι συνωδεύετο ύπό τής 
λαιμητόμου του ;
— Σάς είπον ότι ή λαιμητόμος του ήχολού- 
θει έν μέσω δύο τηλεβόλων, ζαί νομίζω ότι 
άν τά τηλεβόλα έδύναντο νά μαζρυνθώσιν 
αύτής, θά τήν άφινον νά κυλίη μόνη της.
— 'Οποίας προφυλάξεις λαμβάνει ό Μιλ- 
Λιέρος είς τάς πόλεις, έν ταϊς όποίαις 
τοιζεϊ;
— Τ
τει οδοφράγματα έγγύς τοΰ οίκου τι 
πάντοτε έν ζεύγος πιστολίων πλησίον
— ’Επιφορτίζεσαι σύ μέ δλην τήν φρουράν, 
τά/οδοφράγματα καί τά πιστόλιά του νά 
/toy πλησιάσης ;
— ’Επιφορτίζομαι, στρατηγέ.

Ενεκα τών έγχλημάτων του χατεδίχασα 
τόν άνθρωπον τούτον καί πρέπει νά άπο
θάνη.
— Α ! άνέκραξεν ό Βασιλόκαρδος, ή ήμέρα 
τής έκδικήσεως ήλθε λοιπόν ;
— Άναδέχεσαι νά έκτελέσης τήν άπόφα- 
σίν μου;
— Άναδέχομαι, στρατηγέ.
— Υπαγε, Βασιλόζαρδε, λάβε μεθ’ εαυτού 
όσους άνθρωπους θελήσης, άλλά πλησίασε 
ζαί φόνευσέ τον.
— Αν άποθάνω, στρατηγέ ;
— Έσο ήσυχος, ό έφημέριος τού Κουένου 
ϋά ψάλη τάς αναγκαίας λειτουργίας ύπέρ 
άναπαυσεως τής ψυχής σου, άλλά δέν θ’ 
άποθάνης, Βασιλόζαρδε.
—-- Καλά, καλά, στρατηγέ, άφ’ ού θά μοί 
ψαλώσι λειτουργία-, δέν θέλω άλλο τίποτε. 
Έχω τό σχέδιόν μου.
— Καί πότε αναχωρείς;
— Απόψε.
— Πότε Οά άποθάνη ;
— Αύριον.
— 1 πάγε καί τριακόσιοι άνδρες, άς ηνε 
έτοιμοι νά μέ άζολουθήσωσιν έντός ήμισείας 
ώρας.

Καί ό Βασιλόκαρδος έξήλθε μετά τής 
αύτής άπλότητος, μεθ’ ής καί είσήλθε.

Βλέπετε, είπεν ό Καδουδάλ, όποιοι

κα-

Εχει πέριξ αύτοΰ ειδικήν φρουράν, Οέ- 
όδοφράγματα έγγύς τοΰ οίκου του, έχει ! 
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οι άνθρωποι τούς οποίους διοικώ, ό πρώτος 
ύπατός σας άκούεται τόσον καλώς, δπως 
έγώ, κύριε δέ Μοντρεβέ?,;
— Άπό τινας, ναι.
— Έγώ δμως όχι άπό τινας, άλλ’ άπό 
όλους.

Ο Βενέδιζτος είσήλθε τότε ζαί ήρώτησε 
τόν I εώργιον διά τοΰ βλέμματος.
— Ναι, άπεκρίθη ό Γεώργιος διά τε τής 
φωνής καί διά τής κεφαλής. Καί ό Βενέδι
ζτος έξήλθε.
— Δέν είδετε κανένα άνθρωπον ερχόμενος 
έδώ ; ήρώτησεν ό Καδουδάλ.
— Μήτε ένα.
— Έζήτησα τριαζοσίους άνδρας είς ήμί- 
σειαν ώραν, ζαί έντός ήμισείας ώρας Οά ηνε 
έκεΐ. Αν έζήτουν πεντακοσίους, χιλίους, 
δισχιλίους Οά ήσαν έπίσης ταχέως έτοιμοι.
— Άλλά, είπεν ό 'Ρολάνδος έχετε ώς αριθ
μόν όρια τά όποια δέν δύνασθε νά ύπερβήτε.
— Θέλετε νά μάΟητε τόν αριθμόν τών δυ 
νάμεών μου ; εινε άπλούστατον. Δέν θά σας 
τό είπω έγώ, διότι δέν Οά μέ πιστεύσητε, 
άλλά περιμείνετε καί Οά μάΟητε. Καί άνοί- 
ξας τήν θύραν,
— Χρυσοχέρη! έφώνησεν

Έντός δέ δύο στιγμών ό Χρυσοχέρης έ
φάνη.
— Είνε ό άρχηγός τοϋ έπ-.τελείου μου, είπε 
μειδιών ό Καδουδάλ, ζαί έζπληροΐ παρ’ έμοί 
τά καθήκοντα άτινα ό στρατηγός Βερθιέ έζ-

• ι
$

a

τ·

είνε

πληροί παρά τώ πρώτω ύπάτω, Χρυσοχέρη !
— Στρατηγέ μου !
— Πόσοι άνδρες σταθμεύουσιν άπ’έδώ μέχρι 
τοΰ 'Ροζβερνάρδου, τουτέστι καθ’ δλην 
οδόν, τήν όποιαν ό Κύριος ήκολούθησε 
νά έλθη νά μέ εύρη ;
— Εξακόσιοι είς Άρζάλην, εξακόσιοι 
τούς θάμνους τοΰ Μαρζάν, τριακόσιοι 
Πεάλην, τριακόσιοι είς Βιλλιέρην.
— Τό δλον χίλιοι οκτακόσιοι· πόσοι δέ 
ταξύ Νογάλης ζαί Μουζιλλάκ ;
— Τετρακόσιοι.
— Δύο χιλιάδες καί διακόσιοι. Πόσοι έντεύ- 
θεν μέχρι Βάννης ;
— Πεντήκοντα είς Θέην, τριακόσιοι είς Τρι- 
νίτην, εξακόσιοι μεταξύ Τρινίτης καί Μου- 
ζιλλάκ.
— Τρεις διακόσιοι, καί έξ Άμβώνος μέχρι 
Λεγουέρνου ;
— Χίλιοι διακόσιοι.
— Τέσσαρες χιλιάδες τετρακόσιοι- καί είς

τήν 
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τό πολίχνιον άκόμη πέριξ έμοΰ, είς τούς 
βίκους, είς τβύς κήπους, είς τά ύπόγεια;
— Πεντακόσιοι έως εξακόσιοι στρατηγέ.
— Εύχαριστώ, Βενέδιχτε. Καί δι’ ενός νεύ
ματος αύτοϋ, ό Βενέδιχτος έξήλθε.
— Βλέπετε, εΐπεν ό Καδουδάλ πέντε χιλιά
δες σχεδόν- μέ τάς πέντε λοιπόν αύτάς χι
λιάδας ανθρώπων τοϋ τόπου, οΐτινες γνωρί- 
ζουσιν έκαστον δένδρον, έκάστην πέτραν, έ
καστον θάμνον, δύναμαι νά άντιπαραταχθώ 
κατά εκατόν χιλιάδων άνδρών, τούς όποιους 
ό πρώτος ύπατος απειλεί νά στείλη κατ’ 
έμοΰ.
Ό 'Ρολάνδος έμειοίασε.
— Ναι, είμαι ισχυρός, δέν εΐνε αληθές ;
— Νομίζω οτι μεγαλοποιείτε ολίγον, ςφα- 
τηγέ, εαυτόν ή μάλλον τούς ανθρώπους σας.
— "Οχι, διότι έχω ώς σύμμαχον δλον τόν 
λαόν. Ούδείς τών στρατηγών σας δύναται 
νά κάμη τό έλάχιστον κίνημα, χωρίς νά τό 
γνωρίζω, ούδέ δύναται νά εύρη καταφύγιον 
είς τό όποιον νά μή τόν καταδιώξω. Ή γή 
αύτή εΐνε βασιλόφρων καί χριστιανική καί 
ήθελε μοί είπει έν ελλείψει κατοίκων ο Οί 
εχθροί διήλθον έντεϋθεν, οί φονεΐς έκρύφθη- 
σαν έκεΐ. » Άλλως τε Θά κρίνητε ύμεΐς ό 
έδιος.
— Πώς;
— Θά ύπάγωμεν νά κάμωμεν μιαν έκστρα- 
τείαν είς άπόστασιν έξ λευγών άπ’ έδώ. Τί 
ώρα εΐνε ;

Καί οί δύο φίλοι έξήγαγον ταύτοχρόνως 
τά ωρολόγιά των.
— Παρά τέταρτον μεσάνυκτα, εΐπον.
— Καλά, ύπέλαβεν ό Γεώργιος, τά ώρο- 
λόγιά μας δεικνύουσι τήν αύτήν ώραν. Κα
λόν σημεϊον, καί ίσως μίαν ημέραν καί αί 
καρδίαι μας συμωνήσωσιν ώς καί τά ώρο- 
λόγιά μας.
— Λέγετε, στρατηγέ;
— Λέγω δτι έχομεν παρά τέταρτον μεσο
νύκτιον, καί δτι τήν έκτην ώραν, πρό τής 
ημέρας όφείλομεν νά εύρεθώμεν επτά λεύγας 
μακράν άπ’ έδώ. Έχετε άνάγκην άνάπαύ-

_ Πανταχοϋ.
__"ΗΟελον νά τούς ίδω.
__Θά τούς ίδητε.
— Πότε ;
— Όταν θελήσητε. Ώ ! οί άνθρωποί μου 
εΐνε πολύ διακριτικοί, καί δέν φαίνονται παρ’ 
δταν τοΐς κάμω σημεϊον νά φανούν.
— Ώςτε δταν θελήσω νά τούς ίδω ;.. . 
—Θά μοί τό είπητε, Οά κάμω σημεϊον καί 
θά φανούν.
— ‘Ας ύπάγωμεν, στρατηγέ.
— ‘Ας ύπάγωμεν.

Καί οί δύο νέοι περικαλυφθέντες ύπό τών 
μανδυών των έξήλθον είς δέ τήν θύραν ό 
'Ρολάνδος παρετήρησε πέντε άν ρώπους φέ
ροντας στολήν δημοκρατικήν, καί τόν ένα 
αύτών έπί τοΰ βραχίονος τά διακριτικά ση 
μεϊα τοϋ λοχίου.
— Τί εΐνε αύτοΐ; ήρώτησεν ό 'Ρολάνδος
— Τίποτε, άπεκρίθη ό Κουδουδάλ μειδιών
— Άλλά οί άνθρωποι ούτοι τί εΐνε ;
— Ό Βασιλόκαρδος καί οί άνθρωποί του, 
οΐτινες άναχωροϋσι διά τήν έκστρατείαν, τήν 
οποίαν γνωρίζετε.
— Τότε διά τής στολής ταύτης φρονοϋσι...
— Ω ! Οά μάθητε τά πάντα, δέν φυλάττω 
μυστικά άπό σας.

Καί στραφείς πρός τούς πέντε έκείνους
— Βασιλόκαρδε, έφώνησεν ό Καδουδάλ. Καί 
πάραυτα ό φέρων έπί τοΰ βραχίονος τά ση
μεία τοΰ λοχίου, προβάς,
__Μ’ έφωνάξατε στρατηγέ ·, ήρώτησε. 
__Ναι, θέλω νά μάθω τό σχέδιόν σου
__Ω ! στρατηγέ, εΐνε άπλούστατον.
— Άς ίδωμεν καί τότε θά κοίνω.
— θέτω τό χαρτίον τοϋτο είς τήν ράβδον 
τοΰ πυροβόλου μου (καί ό Καδουδάλ έδει
ξε/ εύρύν φάκελλον έσφοαγισμένον μέ έρυ- 
Ορα/ σφραγίδα και δστις άναμφιβόλως πε
ριείχε δημοκρατικήν τινα διαταγήν κατα- 
σχεθεϊσαν ύπό τών έπαναστατών) καί παρου
σιάζομαι λέγων «■ Διαταγή τοϋ ύποστρα 
τήγου ». Εισέρχομαι είς τόν πρώτον σταθ
μόν, ζητώ νά μοί δείξωσι τήν οικίαν τοΰ 
πολίτου έπιτρόπου, μοί τήν δεικνύουσιν, έκ- 
φέρω διά τούτο τάς εύχαριστίας μου, διότι 
πάντοτε πρέπει νά ηνέ τις εύγενής, φθάνω 
είς τήν οικίαν, έκεϊ εύρίσκω δεύτερον φρου
ρόν τώ διηγούμαι τούς αύτούς μύθους ώς 
καί είς τόν πρώτον, άναβαίνω ή καταβαίνω 
παρά τώ πολίτη Μιλλιέοω, δπου χατοιχεϊ 
είτε είς άνώγεον, είτε είς ύπόγειον, είσέρ- 

σεως ;
— Έγώ;
— Ναι, δύνασθε νά κοιμηθήτε μίαν ώραν. 
__Εύχαριστώ.
— Τότε άναχωροϋμεν όπόταν θέλετε.
— Καί οι άνθρωποί σας ;
—Ώ ! οι άνθρωποί μου εΐνε έτοιμοί.
— Ποΰ ;

χομαι άνευ ελάχιστης δυσκολίας, έννοεϊται 
Διαταγή τοϋ ύποστρατήγου, τόν 
εύρίσκω είς τό γραφεΐον του ή άλλοΰ, τώ 
παοουσιάζω τό χαρτίον μου, καί ένώ τό άπο- 
σφραγίζει, έγώ τόν φονεύω μέ τό μαχαιρί- 
διον τοϋτο τό όποιον Οά έχω κεκρυμμένον 
εις τάς χειρίδας μου.
— Ναι, άλλά σύ καί οί άνθρωποί σου ;
— Ά μά τήν πίστιν μου, άφιεοούμεθα είς 
τήν θείαν Πρόνοιαν ήμεϊς ύπερασπιζόμεθα 
τό δίκαιον τοΰ θεοΰ καί αύτός άς φροντίση 
δι’ ή μας.
— Λοιπόν, βλέπετε, συνταγματάρχα, εΐπεν 
ό Καδουδάλ, πόσον ευκοΛα γίνονται τά 
πάντα.

Ίππεύσωμεν, συνταγματάρχα, καί καλήν 
επιτυχίαν, Βασιλόκαρδε.
— Όποιον τών δύο ίππων νά ιππεύσω ; ήρώ
τησεν ό 'Ρολάνδος.
— Όποιον θέλετε καί οί δύο εΐνε καλοί, καί 
οί δύο φέρουσι παρά τό έφίππιον έν ζεϋγος 
αρίστων πιστολίων άγγλικής κατασκευής-
— Καί εΐνε γεμάτα ;
— Καί καλά μάλιστα- αύτό εΐνε μία έργα- 
σία, συνταγματάρχα, τήν όποιαν δέν έμπι- 
στεύομαι είς κανένα
— Τότε άς ίππεύσωμεν.

Καί ίππεύσαντες έλαβον τήν όδόν τήν φέ- 
ρουσαν είς Βάννην, τοϋ μέν Καδουδάλ χρη- 
σιμεύοντος ώς όδηγοϋ είς τόν 'Ρολάνδον, 
τοϋ δέ Χρυσοχέρη, τοϋ αρχηγού τοϋ έπι- 
τελείου, ώς εΐπεν ό Γεώργιος, βαδίζοντας 
περί τά είκοσι βήματα, όπισθεν. "Οτε δέ έ- 
φθασαν είς τήν έσχατιάν τής πολίχνης, ό 
'Ρολάνδος έβύθισε τό βλέμμα του έπί τής 
όδοϋ τής έκτεινομένης άπό Μουζιλλάκ μέχρι 
Τρινίττης.

Άλλ’ ή οδός δλως ομαλή, έφαίνετο πάν- 
τη έρημος. Ήμίσειαν λεύγαν έπροχώρησαν 
ούτω- ό δέ 'Ρολάνδος στραφείς προς τόν 
Καδουδάλ, τώ εΐπεν.
— Άλλά ποΰ διάβολον εΐνε οί άνθρωποί σας;
— Δεξιά, άριστερά, έμπροσθεν, όπισθεν.
— Γελοϊον, εΐπεν ό 'Ρολάνδος.
— Δέν εΐνε γελοϊον, συνταγματάρχα- έστέ 
βέβαιος ότι δέν διακινδυνεύω τόσον εαυτόν 
χωρίς προηγούμενης βεβαιότητος.
— Μοί είπατε, νομίζω, ότι άν έπεθύμουν νά 
ίδω τούς άνθρώπους σας, δέν εΐχον ή νά τό 
είπω μόνον.
— Σας εΐπον, ναι.
— Λοιπόν επιθυμώ νά τούς ίδω.

— Όλους όμοϋ ή κατά μέρος ;
— Πόσους είπατε νά σας συνοδεύσωσΐ;
— Τριακόσιοι.
— Λοιπόν επιθυμώ νά ίδω εκατόν πεντή- 
χοντα.
— Σταθήτε ! εΐπεν ό Καδουδάλ, καί πλη- 
σιάσας τάς χεϊρας πρός τό στόμα έξέφερε 
κραυγήν νυκτικόρακος καί μετ’ αύτήν κραυ
γήν αίγωλιοϋ, μόνον τήν μέν μίαν κραυγήν 
έκραύγασε πρός τά δεξιά, τήν δ’ έτέραν 
πρός τά άριστερά.

Σχεδόν έν άκαρεϊ είς τά δύο άκρα τής 
όδοΰ έφάνησαν ταρασσόμεναι μορφαί άνθρώ- 
πίναι αΐτινες διελθοΰσαι τήν τάφρον, ήτις 
έ-^ώριζε τήν όδόν άπό τούς άγρούς, ήλθον 
καί έστάθησαν εκατέρωθεν τών ίππων 
— Τίς διοικεί πρός τά δεξιά; ήρώτησεν ό 
Καδουδάλ.
— Έγώ, ό Μουστάκας, άπεκρίθη εις χωρι
κοί πλησιάζων
— Τίς δέ πρδς άριστερά ;
— Έγώ, ό Χειμονοψάλτης, άπεκρίθη έτερος 
χωρικός πλησιάζων.
— IIόσους άνδρας έχεις μετά σοϋ, Μου
στάκα ;
— Εκατόν.
— Πόσους δέ σύ, Χειμονοψάλτα ;
— Πεντήκοντα
— Τό δλον έκατόν πεντήκοντα; ήρώτησεν 
ό Καδουδαλ
— Ναι, άπεκρίθησαν οί δύο άρχηγοί.
— Εΐνε ό λογαριασμός σας, συνταγματάρ
χα ; ήρώτησε ό Καδουδάλ μειδιών.
— Εΐσθε μάγος, στρατηγέ.
— Όχι, είμαι εις πτωχός χωρικός ώς 
αύτούς, μόνον διοικώ άνδρας τώυ όποιων ό 
έγκέφαλος δίδει λόγον τών δσων πράττει, 
καί ή καρδία πάλλει διά τάς μεγάλας άρ
χάς του κόσμου τούτου, τήν θρήσκε αν καί 
τήν βασιλείαν.
Ειτα στραφείς πρός τούς άνθρώπους του, ή
ρώτησε.
__Τίς διοικεί τήν έμπροσθοφυλακήν ;
— Ό Άεροσχίστης.
— Καί την οπισθοφυλακήν ;
— Ό Παλάσκας.
— Λοιπόν δυνάμεθα νά έξακολουθήσωμεν 
ήσύχως τόν δρόμον μας
— *Α! στρατηγέ, ώς άν ύπηγαίνετε ν’ άκού- 
σητε τήν λειτουργίαν εις τήν έκκλησίαν τοϋ 
χωρίου σας.

I — Άς έξακολουθήσωμεν λοιπόν τόν δρό-
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Καί στραφείς πρός τόν Τολάνδον,
— ’Εντός ενός τετάρτου, είπε, θά συμβή 
πραγμά τι σπουδαΐον είς τό χωρίον τής Τρι
νίτης, τό όποιον θά ιδητε. Άς σπεύσωμεν.

Καί δούς αυτός τό παράδειγμα, έπληξε 
τόν ίππον του, δστις ήρξατο καλπάζων, ό 
δέ Τολάνδος έμιμήθη αύτόν. Ότε δέ έφθα- 
σαν είς τό χωρίον, διέκρινον μακρόθεν πλή
θος κινούμενον είς τήν πλατείαν, έν μέσω 
λαμπάδων ρητινωδών ήναμμένων αί δέ 
κραυγαί καί αί κινήσεις τοΰ π/.ήθους έκείνου 
έδείκνυον τω δντι δτι σπουδαΐον τι γεγονός 
συνέβαινε.
— Άς σπεύσωμεν ! άς σπεύσωμεν! εΐπεν ό 
Καδουδάλ, καί έπειδή όΤολάνδος ύπέρ πάν
τα άλλον έπεθύμει τοΰτο, ένέπηξε τούς 
πτερνιστήρας εις τά πλευρά τοΰ ίππου 
του.

Είς τον κρότον τών καλπαζόντων ίππων 
οί χωρικοί, πεντακόσιοι ή εξακόσιοι τούλά
χιστον δντες, πάντες ώπλισμένοι, διεχωρί- 
σθησαν, καί ό Καδουδάλ μετά τοΰ Τολάν 
δου εύρέθησαν έν τώ μέσω του φωτός, τών 
κραυγών καί τής ταραχής.

Έν τούτοις ό θόρυβος έπηύξανεν ιδίως 
είς τήν άρχήν τής όδοΰ τής άγούσης πρός 
τήν Τριδώνα. Μία οδοιπορική άμαξα ήρχε- 
το έκ τής όδοΰ εκείνης συνοδευομένη ύπό 
δώδεκα βασιλοφρόνων, ών οί μέν δέκα ήσαν 
τεταγμένοι εκατέρωθεν παρά τάς θυρίδας, 
δύο δέ έκάθηντο παρά τόν αμαξηλάτην

Έν τώ μέσω τής πλατείας, ή άμαξα έστά 
θη, καί πάντες ήσαν τοσοΰτον προσηλωμένοι 
έπ’ αύτής, ώστε μόλις έπρόσεχον εις τόν 
Καδουδάλ.
— Έ ! άνέκραξεν ό Γεώργιος τί συμβαίνει 
έκεΐ;

Είς τήν φωνήν ταύτην τήν τοϊς πασι 
γνωστήν, έκαστος έστράφη καί άπεχάλυώε 
τήν κεφαλήν
— Ό ϊτρογγυλοκέφαλος! έψιθύρισαν πάν
τες ! , .
— Ναι! άπεκρίθη ό Καδουδάλ· είς δέ άν
θρωπος πλησιάσας αύτόν,
— Δέν σας ειδοποίησαν, εΐπεν, ό Βενέδικτος 
καί ό Έφοδοποιός ;
— Μάλιστα, άλ’λ’ εινε ή οδοιπορική άμαξα 
τής Πλερμέλης, ήν φέρετε έδώ ;
— Ναι, στρατηγέ μου, συνελήφθη μεταξύ 
Τρεφλεώνος καί Σαινόλφης-
— Εϊνε μέσα ;
— Νομίζω.

μον, εΐπεν ό Καδουδάλ πρός τόν Τολάνδον, 
χαίρετε, παιδία μου.
Και έν μια στιγμή έκαστος αύτών έπή- 
δησε τήν τάφρον καί έγένετο άφαντος· μό
νον έπί τινα δευτερόλεπτα ήκούετο τρυγμός 
τών σειομένων θάμνων εϊτα δέ ούδέν ήκού-
ετο·
— Λοιπόν ’ ήρώτησεν ό Καδουδάλ, νομίζε
τε δτι μέ τοιούτους άνδρας δύναμαι νά φο
βηθώ τι άπό τούς στρατιώτας σας, όσον αν
δρείοι και άν ήνε ;

■ Ό Τολάνδος έξέφερε ς-εναγμόν διότι ήτο 
σύμφωνος πρός τήν γνώμην τοΰ Καδουδάλ.

Έν τούτοις έξηκολούθησαν τόν δρόμον 
των μίαν δέ σχεδόν λεύγαν μακράν τής 
Τρινίτης είδον έπί τής όδοΰ φαινόμενον 
πραγμά τι μαΰρον, τό όποιον μέ ταχύτητα 
εμεγαλύνετο. Κατασταθέν έπί τέλος ορατόν, 
£στάθη καί έφαίνετο διστάζον. 
__ Τί εϊνε αύτό ; ήρώτησεν ό Τολάνδος
— Άλλά εϊνε εις άνθρωπος.
— Βέβαια, άλλ’ ό άνθρωπος ούτος τίς εϊνε ;
— Θά έμαντεύσατε έκ τής ταχύτητάς του 
οτΐ εινε ταχυδρόμος.
— Τότε διατί Ϊσταται ,·
— Διότι μας είδε καί δέν γνωρίζει άν πρέ
πει νά προβή ή νά οπισθοχώρηση
__Καί τί κάμνει;
— Περιμένει διά ν’ άποφασίση.
— Τί;
__ "Εν σημεΐον
— Καί είς αύτό τό σημεΐον θ’ άποκριθή ;
— Όχι μόνον θ’ άποκριθή, άλλά καί θά 
ύπακούση. Θέλετε νά προχωρήση ; θέλετε 
νά οπισθοδρόμηση, θέλετε νά χαθή έν τώ 
μέσω τών αγρών;
— Έπιθυμώ νά προχωρήση διά νά μάθωμεν 
τί νέα φέρει.

Ό Καδουδάλ έμιμήθη τότε τήν φωνήν 
τοΰ κόκκυγες μετά τοσαύτης έντελείας, ώς-ε 
ό Τολάνδος παρετήρησε πέριξ αύτοΰ.
— Εΐμ’ έγώ, είπε, μ.ή βλέπητε άλλου.

Τώ δντι ό ταχυδρόμος άνέλαβε τήν πο
ρείαν του καί προύχώρει έν τελεί· μετά τινας 
δέ στιγμάς εύρέθη πλησίον τοΰ στρατη
γού του.
— Ά ’ άνέκραξεν έκεϊνος, Έφοδοποιέ, σύ 
είσαι ;

Καί κλίναντος τοΰ στρατηγού, ό Έφοδο- 
ποιός είπε λόγους τινάς εις τό ούς του.
— Τό είχον μάθει παρά τοΰ Βενεδίκτου, 
εΐπεν ό Γεώργιος

(ακολουθεί'


