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Β ΚΑΛΓΒΗ ΤΟΤ ΘΩΜΑ-
( Συνέχεια ίδε φυλ. 54. )

Τή» ίφιζής Κυριακή» ή Εύα μανθάνει, δτι ή μι
κρά μαύρη Τόψυ, δ δαίμων τοΰ οικήματος Απήρε 
καί κατέκοψε έν στόλισμα τής μις Οφελίας διά 
νά ένδυση μίαν κούκλαν . . ■ *Αττϊ> ενός έτους ή 
Τόψη τοιαΰτα θαυματουργεί, καί ούτε τό βούνευ
ρο», ούτε ή φυλακή, ούτε άλλη παιδεία ισχύουν νά 
τον σωφρονήσουν. . . . Αρχίζει πάλιν τά αυτά, 
λέγουσα · Είμαι κακή, έγώ, ίχω δλα τά έλατ- 
τώματα τής μαύρης.

Η Εύα λαμβάνει κατά μέρος τήν άτίθασσον, τήν 
κλείει ε'.ς δωμάτιον, καί κάθηται κατά γής πλη- 
•ίθ·ν της.

— Τόψυ, διατί φέρεσαι τόσον κακά; τής λέγει. 
Τίποτε δέν άγαπ3ς είς αύτδν τδν κόσμον ;

— Αγαπώ τά γλυκά καί τήν ζάχαρη.
— Καί τήν μητέρα σου ; τδν πατέρα σου ;

— Δέν είχα ποτά μητέρα καί πατέρα.
— Τάς άδελφάς σου ; τούς αδελφούς σου ;
— Δέν είχα.
Η Εύα στενάζει και σκέπτεται . . .
—— Αλλ έάν θέλης νά ήσαι καλή ε μπορείς . . .
— Αν ήμποροϋσαν νά μέ κάμουν λευκήν θά 

έδοκίμαζα . . .
— θά σ’ άγαπήσου» ώς’νά ησο λευκή, εάν έγί- 

νεσο καλή. . . .
ή Τόψυ μορφάζει μετ απιστίας.
— Δέν μέ πιστεύεις ; . . .
— Τούς μαύρους δέν τούς άγαπα κανείς' άλλά 

τοϋτο μέ είναι άδιάψορον !
Καί ή Τόψυ άρχίζει τά συρίγματά της.
— Ε, λοιπόν’ έγώ σ’ άγαπώ, άποκρίνεταΐ ή Εύα 

περιβάλλουσα διά τοΰ λευκοΰ βραχίονός της τδν 
μαΰρον "(ράχ/ηλον τής αίθίοπος' σ άγα®ώ, άς ήσαι 
καί κακή, σ άγαπώ, διότι είσαι μαύρη, διότι εί
σαι δύστηνος καί άτυχες τέκνον. ^Είμαι πολύ α
σθενής, Τόψυ, θ άποθάνω γρήγορα . . . Οί τρόπος 
σου θλίβουν τάς τελευταίας ημέρας μου. ΐποσχέ- 
σου με δτι θά μεταβάλης διαγωγήν προς χάριν
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μου. Τόσου όλίγον καιρόν θά ήμαι μαζή σας ! .. 
Οί άπλοί ούτοι καί τρυφεροί λόγο», προξενούσι μεί- 

ζονα έντύπωσιν επί της μαύρης παρά οί ρίυρίοι έ
λεγχοι και αί μυρίαι μαστιγώσεις δσας άπδ γενε
τής της ελαβε. Τά στρογγυλά καί διαπεραστικά 
δμματά της πληοοΰνται δακρύων, τά όποια ρεουσι 
ποταμηδδν έπί τής λευκής χειρδς τής Εΰαγγελίνης. 
Ακτίς θεία διέλαμψεν επί τά σκότη τής πεπλα- 
νημένης ψυχής της.

— Ω Φιλτάτη μις Εύα ! φωνεϊ αυτή, θά πα
σχίσω νά γίνω καλή ώς σύ ! θα πασχίσω, σέ τδ 
όμνύω ! . . .

0 Σαίν Κλάο, δστις όπισθεν αύλαίας τινδς πα- 
ρεμόνευε τήν σκηνήν ταύτην, λέγει απερχόμενος.

— ‘II κόρη μου μ’ ενθυμίζει τή> μα.καρίτιδα 
-----ϊ._ ----- ι ω.ι ---- ·■- .. r-------- .. ~ι αΰτήν

ή Εύα 
καθέ- 
αΰτής

μητέρα μου ! Θεέ μου, μή μ άφαιρεϊς καί 
ώς τήν άλλην !

Αλλά ματαία εύχή. Μετά τινας ήμέρας, 
έςησθενημένη δλοτελώς έκειτο έπί μακρά; 
δρας είς τδν ώραϊον θάλαμον δν ό πατήρ 
μετεποίησεν είς φωλεάν τερπνοτάτην. — Τδν θά
λαμον τούτον έκόσμουν έπισκηνώματα έκ λευκής 
καί ροδοχοόου μουσουλήνης, τάπητες ποικίλμα
τα έχοντες άνθέων, άνάκλιντρον έκ βαμβακοδέν- 
δρου δι υφάσματος δαμασκηνού ένδεδυμένον, μαρ
μάρινα δοχεία γεγλυμμένα είς σχήμα κρίνων καί 
πάντοτε πεπληρωμένα άνθέων, διά τής φοοντίδος 
τοϋ Θωμά" τού; τοίχους έκάλυπτον εικόνες καί ά- 
γάλματα παριστώντα άγγέλους καί παιδία διατε- 
λοΰντα είς τάς χαριεστέρας των στάσεις, εικόνες 
χαρίεις ειρήνης καί ευτυχίας. Τοιοΰτον ήτο τδ ίερδν 
τής Εΰαγγελίνης' είς τδ προσκεφάλαιον τής κλίνης 
έπί άλαβαστρίνου βάθρου ϊστατο Χερουβίμ, έχον 
συνεσταλμένας τάς πτέρυγας καί έκτεΐνον έπί τής 
κλίνης στέμμα έκ μύρτων δθεν έπιπταν τά πα-
οαπετάσματα τά έκ λεπτού πορφυρού υφάσματος 
έχοντα ραβδώσεις αργυρά;, άφίνοντα δέ δίοδον 
εί; τδν αέρα, χωρίς νά είσδύωσιν οι κώνωπες.

Επί τής κλίνης ταύτης άνεπαύετο ή παϊς 
καθ εσπέραν τινά δτε αίφνης ήκουσε τάς φωνά; 
τής μητρός της καί κρότον ραπίσματος.

— Αχ ! Θεέ μου ! κυρία, έλεγεν άλλη φωνή, 
τήν δποίαν ή Εύα έγνώρισεν αμέσως’ ήτο τής Τό- 
ψυς. Δεν έκοψα δι έμέ αυτά τά λούλουδα, τά έ
κοψα διά τήν μις Εΰαγγελίνην.

— Δι έμέ, εΐπεν ή ασθενή; έγειρομένη, ώ ! μή 
τήν έπιπλήττετε, μήτερ ! καί δότε με αύτά τά 
άνθη. Φίρετα μόνη σου, Τόψυ.

Η μαύρη έμβαίνει δειλή και γλνκεϊα δσον ήν 
άλλοτε τολμηρά καί αυθάδης.

— Λαμπρά ανθοδέσμη, εΐπεν ή Εύαγγελίνη.
Ητο μάλλον αλλόκοτος-, τά ζωηρότερα χρώμα

τα έκειντο τδ έν παρά τδ άλλο. Ητο λαμπρά τω
όντι, άλλά κατά τήν ιδέαν τής μαύρης.

— Φέρε με τοιαύτην καθημίραν, Τόψυ, εΐπεν 
ή Εία καί τοι τής μητρός της έναντιουμένης. ’,Αφη- 
βέ την, μήτερ, νά πράττη καί δι’ έμέ τι, προσέ- 
ϊηκε, πασχίζει νά φέρετα; καλήτερα καί πρέπει

νά τήν άνταμείβωμεΨ.
Τά νεύρα τής Κ. Σαίν Κλάρ καθησυχάζουν και 

ή Τόψυ άπέρχεται ποιούσα ύπόκλισιν, πράγμα 
έμφαϊνον έντελή μεταβολήν παρ’ αύτή, δάκρυ δέ 
χαρά; διαλάμπει είς τούς οφθαλμούς της.

— Μαμμά, λέγει μετά ταϋτα ή Εύαγγελίνη, 
μόνη ήδη ουσα μετά τής μητρός της, θέλω νά μέ 
κόψουν τά μαλλιά μου.

— Διατί, κόρη μου ;
— Διά νά δώσω πλεξίδας είς τούς φίλους μου, 

ενόσω είσέτι δύναμαι νά τδ κάμω · . .
Καλοΰσι,τήν μις Οφελίαν, καί ή ασθενή; κυμα- 

τοΰσα τήν χρυσόξανθου κόμην της.
— Ελα, ίζαδέλφη, λέγει, κεΐρον τδ πρόβατον!
— ΤΙ εΐναι τοΰτο ; λέγει δ Σαίν Κλάρ, δστις, 

δτι είσήρχετο.
Τώ διηγούνται τήν επιθυμίαν τής Εΰαγγελίνης 

καί αύτδς κατακρύπτει τδν πόνον του.
— Κόψε κάτωθεν, λέγει εί; τήν ’θφελί«ν, διά 

νά μή χαλάσρς τή, ώραίαν αύτήν κόμην διά τήν 
όποίαν είμαι υπερήφανος, καί τήν όποίαν θέλω δεί
ξει, Εύα, είς τδν θίϊόν σου, διότι έντδς όλίγου θά 
σέ υπάγω είς τού Ερρίκου.

— Ω ! δέν θά ύπάγω ώς έκεΐ, πάτερ μου, 4- 
πάγω είς καλήτερον τόπον.

ό Σαίν Κλάρ σιωπά καί βλέπει σκυθρωπώ τώ 
βλέμματι, νά πίπτωσιν εϊ; κατόπιν τού άλλου οι 
ωραίοι πλόκαμοι τής φιλτάτης κεφαλής. . . .

Η Εύα στέλλει νά κράξωσιν δλους τούς ανθρώ
πους τή; οικίας. Φθάνουσιν ύπηρέται καί δούλοι,άν
δρες καί γυναίκες, αύται κούπτουσαι είς τάς πο
διάς των τά δάκρυά των . . . Σιωπή πένθιμος έπι» 
κρατεί τής θρησκευτικής ταύτης σκηνής. . .

— Αγαπητοί φίλοι μου, λέγει ή Εύα, ύπεγει- 
ρομένη έπί τών προσκεφαλαίων της, Ζ σάς άγαπώ 
δλους, μετ’ όλίγον σάς άφίνω’ θά σάς δμιλήσω καί 
θά σάς άφήσω μίαν ένθύμησίν μου.

Εκρηξις κλαυθμών τήν διέκοψε. Παύει πρδς ς-ιγ- 
μήν καί επαναλαμβάνει μετά σταθερότητος.

— Παραμελείτε συνεχώς τά πρδς τδν Θεόν 
χρέη σας . . . Φροντίζετε μόνον περί τού κόσμο» 
τούτου . . . ’Ε.θυμηθήτε δτι υπάρχει καί άλλος 
. . . δπου έγώ θέλω προηγηθή υμών καί θέλω σάς 
άναμίνει. Εχετε δικαίωμα νά είσέλθετε μίαν ήμί- 
ραν είς αύτόν καί σείς καθώς κ έγώ. Διά τοΰτο 
διάγετε ώς Χριστιανοί. Προσεύχεσθε, άναγινώσκε- 
τε τήν ίεράν Γραφήν. . . .

Εφίσταται, προσβλέπει τούς μαύρους καί προσ
θέτει άναπίπτουσα.

— Ούαί ! λησμονώ δτι δέν γνωρίζετε ν άνα- 
γινώσκετε ... άλλά δέν σημαίνει, επιφέρει μειδιώαα. 
Πράττετε καλώς. ’Εστέ αγαθοί, καί θά μ έπα- 
νεύρετε εκεί έπάνω.

— Αμήν! ψιθυρίζουσιν ό Θωμάς καί ή Μάμμο.
— Γνωρίζω, δτι μέ αγαπάτε δλοι σας. Εκαστος 

ύμών μ’ έδωκε δείγματα τής αγάπης του. Δι’ αύτδ 
κ’ έγώ σάς δίδω πλεξίδας τών μαλλίων μου . . . 
όταν τά βλέπετε ένθυμηθήτε οτι σάς αγαπούσα,

• w έπήγα είς τοέ; ουρανού; καί ότι πρέπει καί 
σ«*ς ν’ άξ ιωθήτε νά έλθετε έκιϊ.

‘Π έπετκολευθήσασα σκηνή διαφεύγει τήν πε
ριγραφήν. Οί δούλοι κλαίοντες καί όδυρόχενοι 
«λησιάζουσι τήν Εδαν, γονατίζονσι περί τήν κλί
νην, άσπάζονται τδ κράσπεδον τής έσθήτός της 
καί ψελλίζουσι δεήσεις καί ευλογίας άφελεϊ; . . . 
Επειτα εξέρχονται δλοι είς νεύματα τής Θφελίας 
καί μίνουσι μόνον, ό Θωμάς καί ή Μάμμο.

— θείε Θωμά, λέγει ή Εύα, ίδού μίαν άπδ τάς 
ώραιοτέρας μου πλεξ δας δι’ εσέ. Α* είμαι βέ
βαια δτι θ’ άνταμωθώμεν, καί μετά σοΰ, αγαπητή 
Μάμμω, προσέθετα άσπαζομένη τήν γραίαν τρο
φόν της.

Εξήλθον τέλος καί αύτοί καί ή ασθενής νομί
ζει δτι δεν είναι άλλος, δτε βλέπει τήν Τόψην είς 
μίαν γωνίαν σπογγίζουσαν τά δμματά της.

— Πού ήσο Τόψυ ; τήν έρωτά.

Ο ΘΩΜΑΣ KAI II ΕΤΑΓΓΕΛΙΝΑ

Ο Θωμά; μάλιστα έκπληοοϊ τήν υπηρεσίαν ταύ
την καί θέλγει τδ τέκνον διά τών ήγαπημένων ύ
μνων του, τάς δέ νύκτας διατελεϊ. κατακείιχενος 
ώς κύων πιστός, έπί τοΰ οΰϊοϋ τής Εύας, έτοιμος 
νά έγερθή καί νά τρέξη είς τδ ποώτον σύνθημα . .

Εσπέραν τινά, ή φωνή τής μις Οφελίας τώ λέγει.
— Σήκω και τρίξε νά ευρης τδν ιατρόν !
0 μαύρος τρέχει έξω εαυτού, ή δέ Οψελία επα

ναλαμβάνει λίγουσα είς τδν Σαίν Κλάρ.
— Έξάδελφε, έλθέ πλησίον τής Εύας.

— Ημουν έδώ, μις, καί δέν ’τολμούσα νά προ
χωρήσω έγώ ή κακή ... δέν θά μέ δώσης κ έμέ 
ολίγα μαλλιά ;

— Ιδού, εΐπεν ή Εύα, τείνουσα αύτή ένα βό
στρυχον. Ενθυμού δτι σέ ήγάπων, καί ότι ήθελη■ 
σα να σέ κάμω καλήν,

— Ναί, μις, προσπαθώ! άλλ’ είναι δύσκο
λου . . .

— ό Θεός θά σέ βοηθήση.
Καί ή Τόψυ άπέρχεται έν σιωπή, κρύπτουσα έπί τοΰ 
στήθους της τδ έγκόλπιον τής άναγεννήσεώς της.

Παρέρχονται είσέτι ήμέραι τινές. ή Εύα μαραί
νεται καί φθείρεται άπδ ώρα; είς ώραν. 0 ©ωμάς 
καί δ πατήρ αύτής τήν φέρουσιν αλληλλοδιαδόχως 
είς τά; άγκάλας των διά τών δωματίων, εί; τήν 
στοάν τών βαμβακοδένδρων, ύπδ τού; πορτοκαλ- 
λώνας τοΰ κήπου, εϊς τάς ζουογόνον; αύρας τής θα
λάσση; · . .

Αί λέξεις αύται <t πίπτουσιν έπί τής καρδ.ας 
τοΰ πατρός καί αντηχοΰσιν ώς πτυοβολαί χώματος 
επί τοΰ νεκρικού κιβωτίου. » Σπεύδει είς τδ δωμά
τιο» τής θιγατρό; του. U Εύαγγελίνη, έν τή ύστα
τη αύτή; ώρα, εΐναι έτι πλέον ουράνιος. II υπερ
φυσική έκφρασις j-οΰ προσώπου τη;, ή πνευματι
κή μεταμόρφωσίς τη; είναι ώ; ή αύγή τής ανατο
λής της ψυχή; αύτής πρδς τάνάθανασίαν| όθωμδς 
καί ό ιατρό; φθάνουσιν. ‘II ίοθι,νς δέν πάσχει 
πλέον . . . καί μειδιμ είσέτι · Ή λάμψ ; αυτής
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ώδήγησεν, έμέ, άθλιον καί κακότυχον, πρδς ·έ, 
διά τήν σωτηρίαν σου.

Καί δ Θωμάς κλαίει, καί δ Σαίν Κλάρ συγκι- 
νηθείς κλίνει έπί τοΰ ωμού του.

— θωμά, μέ αγαπά; ;
— Δίδω τήν ζωήν μου νά σέ ίδώ, αύθέντη, 

χριςπανόν.
—/i ! ανακράζει δ πατήρ τής Εύας, ώ ! νά 

ήμποροΰσα νά πιστεύω δ,τι μ έδίδαξεν ή μήτηρ 
μου ! ώ ί νά ήμποροΰσα νά προσηυχόμην, ώς δτε 
ήμην παϊς, νά προσεύχωμαι ’ώς ή Εΰαγγελίνα ! 
Ελα, θωμά, σύ δστις προσεύχεσαι, δεϊξέ μου πώς

I πράττεις !
> Ή καρδία τοΰ Θωμά ήτο έμπλεος . . 0 πτω- 
ι χδς αίθίοψ έπαναπίπτει είς τά γόνατα, καί αί 
συγκινήσεις του υπερχειλουσιν, ώς τά ΰδατα τά 
θραύοντα τδν φραγμόν των ... Ή δέησις ή έξερ- 
χομένη τών χειλέων του τοσοΰτον είναι θερμή, 
τοσοΰτον ακαταμάχητος, ώστε άναρπαζει τδν κύ
ριον καί τδν σύρει είς άγνωστόν τι ρεύμα, καί δ 
Σαίν Κλάρ κλονισθεις ήδη, αισθάνεται τέλος εαυ
τόν πλησιάσαντα είς τήν Εύαν του. . .

— Ευχαριστώ, ώ ! εύχαριστώ, λέγει είς τδν 
δοΰλόν του . . . Έλθέ καί αυριον.

Αί συνεντεύξεις αϋται καθιστώσιν άγαθώτερον 
τδν Σαίν Κλάρ. ’Αποφασίζει ν άπελευθερώση τούς 
δούλους του . · . Δίδει τήν Τόψυ είς τήν Όφελίαν, 
ήτις τήν μετεμόρφωσεν ήδη, ένθυμίζουσα αύτή 
τήν μακαρίτιδα, τής δποίας τδν θησαυρόν ή μαύρη 
φέρει έντδς παλαιού καλτίου δηλ. μίαν βίβλον, 
τήν πλεξίδα τών μαλλιών, καί τεμάχιον πένθιμου 
υφάσματος, τδ δποϊον άπέσπασεν άπδ τδ ένδυμα 
τοΰ νεκροκραββάτου . . .

— Θωμά, λέγει μια ήμέρα δ Σαίν Κλάρ είς τδν 
αίθίοπα, τδν ήγαπημένον τής θυγατρός του. Θά σέ 
κάμω άνθρωπον ελεύθερον ! Θά μεταϊδής τήν γυ- 
ναϊκά σου καί τά τέκνα σου είς τήν Κεντυκίαν.

0 Θωμάς σκιρτρί άπδ χαράν . , . άλλά δέν έγ- 
καταλείπει τδν κύριόν του .... δστις άναγινώ- 
σκει τήν βίβλον τής Εύας . . . Μιρί εσπέρα παρα
τηρεί καί έπαναλέγει είς τδν θωμάν, έν τή βίβλφ 
τοΰ γηραιού μαύρου, τδ μέρος τούτο, τδ οποίον 
έχει σημειωμένου ό δούλος. « όταν δ’ έλθη δ υίδς 
» τού άνθρώπου έν τή δόξη αύτοΰ . .. Καί συναχ- 
» θήσεται έμπροσθεν αύτοΰ πάντα τά έθνη’ καί ά- 
» φοριεϊ αύτούς άπ άλλήλων, ώσπερ δ ποιμήν 
» άφορίζει τά πρόβατα άπδ τών έρίφων . . Τότε 
» έρεϊ καί τοϊς έξ εύωνύμων. Πορεύεσθε άπ έμού 
» οί κατηραμένοι είς τδ πΰρ τδ αιώνιον . , . Επεί- 
» νησα γαρ καί ούκ έδώκατέ μοι φαγείν έδίψησα 
» καί ούκ έποτίσατέ με, ξένος ήμην καί ού συνη- 
» γάγετέ με, γυμνδς καί ού περιεβάλετέ με, άσθε- 
» νής καί έν φυλακή καί ούκ έπεσκέψασθέ με . . . 
» Αμήν λέγω υμϊν, ίφ’ όσον ούκ έποιήσατε ένί τού- 
» των τών έλαχίστων, ούδέ έμοί. έποιήσατε. »

— Τετέλεσται, επιφέρει ό Σαίν Κλάρ, θέλω ά- 
πελευθερώσει πρώτον τούς δούλους μου’ έπειτα 
θέλω προσπαθήσει τοΰτο καί διά τούς δούλους τών

είναι τοσοΰτον άκτινοβόλος, &βτε άπετέγγει τά 
δάκρυα . . . Ψίθυρος εξέρχεται τών χειλέων της — 
Ω! ή ειρήνη! ή χαρά ! ή αγάπη ?

Καί εί; στεναγμός έπαίρει αύτήν είς την αιω
νιότητα, δπως ή αύρα άναρπάζει ψύλλον ρόδου είς 

τούς ουρανούς.
0 πατήρ μένει πρδ τής νεκρά; θυγατρός του, 

ακίνητος, αυος, άφωνος. Οί δούλοι στολίζουσι τδν 
θάλαμον διά νέων άνθέων, σκορπίζουσι τά φύλλα 
αύτών έπί τής κλίνης καί τοΰ σώματος τής νέκρας 
καί θέτουσιν είς τάς χεϊράς της ίάσμας τοΰ ’Ακρω

τηρίου.Αίφνης ή θύρα άνοίγει καί ή Τόψυ εισέρχεται 
φέοουσά τι έντδς τής ποδιάς .. . Θέλουν να τήν 

διώξωσι, άλλ άνθισταται. ?
— Ω ! άς,ήσετέ με, λέγει, ηύρα έν άνθος ώραιό- 

τατον ! έν ρόδον τής άνοίξεως. Θέλω νά τδ δώσω 

είς τήν κυράν μου.
ό Σαίν Κλάρ διατάττει νά μείνη ή Τόψυ.
Καταθέτει τδ άνθος της είς τούς πόδας τής 

Εύας κα'ι ρίπτεται έπί τού σανιδώματος κλαίουσα 

καί όλολύζουσα.
—■ Δεν θά τήν ίδώ ποτέ πλέον ! έγώ, ητις δέν 

θά υπάγω είς τούς ούρανούς, έπειδή κάνεις δέν 

μ’ αγαπά εις τήν γήν . . .
*Η Όφελία, ή μεθοδική ’Οφελία, καί αύτή αι

σθάνεται σπαρασσομένην τήν καρδίαν της. Εγείρει 
τήν Τόψυ κα'ι τή λέγει

— ’Εγώ θά σ’ άγαπώ ! Δέν είμαι άξια τοΰ αγ
γέλου τούτου, άλλά μοί μετέδωκέ τι έξ αύτής, χαί 
τοΰτο θά ήναι δι έσέ, Τόψυ !

Από τής ήμέρας ταύτης, δ Σαίν Κλάρ μετα
πίπτει άπδ τής στυγνοτέρας άπογνώσεως είς τδν 
πλέον ταραχώδη βίον. ‘Η καρδία του σκοτεινή καί 
κατάψυχρος, ώς τάφος, δέν γινώσκει πρδς τί νά 
πεοσηλωθή έν τώ κόσμιρ. Τά ξηρά δμματά του ζη- 
τοΰσι τά δάκρυα, άναγινώσκοντα τήν βίβλον τής 
Εύαγγελίνης... δ Θωμάς παρακολουθεί τδν κύριόν 
του μετά μερίμνης καί άγωνίας.

— Αύθέντη, τώ λέγει ποτέ, ίδέ είς τδν ουρα
νόν, όπου είναι ή θυγατέρα σου ...

— Βλέπω, Θωμά, καί δέν άνακαλύπτω τί
ποτε’ έχω θλίψιν, κενόν, καί πίστιν δέν έχω !

— α Εκρύβεις άπδ τούς σοφούς καί άπεκαλύ- 
φθης είς τά παιδία. » Ψιθυρίζει δ μαΰρος. Πρα- 
σεύχου, αύθέντη, έπιφέρει, καί ά Θεός θέλει σέ 

κάμει νά πιστεύσης.
— Αδύνατον ! ΐπάρχει άλλη Εύα ; Υπάρχει 

Ουρανός ; Ι'πάρχει Σωτήρ; Είς δλα ταΰτα δέν 
βλέπω παρά νέφος καί σκιάν !

— ΐπάρχει Σωτήρ ! αύθέντη, φωνεϊ δ Θωμάς 
γονυπετών, τδ έξεύρω, είμαι βέβαιος ! μήν άμφι- 
βάλλης πλέον !

Θωμά, δέν τδν είδες ποτέ ;
— Τδν αισθάνομαι έντδς τής καρδίας μου .. . 

δταν μ’ έχώρισαν άπδ τήν ,γυναΐκά μου καί τά 
πβιδίά μου, αύτδς μέ παρηγόρη^εν .. . αΰτδς μ’
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άλλων και θέλω Απαλλάξει τήν πατρίδα μου 
άπδ έγκλήματος καί άπδ αίσχους άφορήτων ! . . .

Αλλά τήν έπαύριον, δ θωμάς, καθήμενος είς 
τήν αΰλήν, |έσκέ*τετο περί τής μελλούσης έλευ- 
θερίας του, καί έπίστευεν, δτι βλέπει τήν ξανθήν 
μορφήν τής Εύας προσμειδιώσαν αύτώ έκ τών 
ουρανών, δτε φέρουσιν έπί φορείου άνθρωπον λα- 
βόντα θανάσιμου πληγήν . . .

Είναι, δ Σα ν Κλάρ, πληγείς υπδ μαχαίρας είς 
έν καφφενεϊον, δαου έζήτει νά χωρήση δύο μετοί- 
κους λυσσώδεις καί οίνολήπτους . . .

Εκπνέει, έχων τήν χεϊρά του εϊς τήν τοΰ Θω- ι

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΓ ΣΑΙΝ— ΚΛΑΡ.
Μετά τδν θάνατον τοΰ Σαίν Κλάρ ή γυνή αύτοΰ 

ύπεφερε^πολλά άπδ τά νεΰρά της, έπενθιφόρησε 
καί διέταξε νά πωληθώσι οί δούλοι πρδς ους δ 
μακαρίτης υπεσχέθη τήν έλευθερίαν. Η πώλησις 
αυτή είναι tv τών τρομερών, τών χαρα*τηριστι- 
κών καί δριστικών τ°ΰ διηγήματος κεφαλαίων. . . 
Ο βάρβαρος νόμος έκφαίνεται έν αύτώ ένδλιρ αύ
τοΰ τή άσχημία.

Τδν Θωμάν ήγόρασεν δ σκληρότερος τών έμπό- 
ρων τής μαύρη; σαρκδς, ό Σίμων Λεγρής Εδώ άρ- 
χεται τδ μαρτύριον τοΰ δυστυχούς Αιθίοπος.

0 Λεγρής βλέπων αυτόν νά έχει την ‘Ιεράν Γρα
φήν, τώ λέγει’

—Α, σύ είσαι εύλαβής; Γνώρισε λ°ιπδν δτι 
τού λοιποΰ έγώ είμαι ή εκκλησία σου. Καί τοΰ 
καταφέρει μίαν‘διά τοΰ βαρέως γρόνθου του, προει- 
δοποιών, ότι μόνος του ραπίζει τούς δούλους του

μά, αισθανόμενος καί πιστεύων τέλος και ύπο- 
λέγων : Μνήσθητί μου, Κύριε, οτατ ε-ίθης ir τχ 
βασιΛεία σου. Αποκρίνεται εις τδν Ιατρόν δστις 
έφρόνει αύτδν παραληροΰντα ...» Οχι, βλέπω, 
Αναγνωρίζω, υπάγω είς τήν πατρίδα μου, τήν πα
τρίδα τής μητρός μου ®·*ί τής Εύας μου .. ! τέλος 
πάντων! Μήτερ μου! έπανέλαβεν πάλιν... καί 
ή ιΰχρότης τοΰ θανάτου καόλπτει τήν ώραίαν κε
φαλήν του, τήν γαληνιαίαν κα'ι ήσυχον, ώς το6 
κεκοπιακότο; καί άποκαμοιμένου παιδίοβ . ..

άρ^νεϊται . . . ό Λεγρής τδν δέρνει ά-

Εκτιμοί τήν άνδρίαν τοΰ Θωμά καί τού γνω
στοποιεί, δτι τδν προβιβάζει.

— Θά ήσαι επιστάτης, καί διά νά άρχίσης τά 
νέα χρέη σου πιάσε μου αυτήν τήν μαύρην μαστί
γωσή την!

0 Θωμάς 
νηλεώς.

— Αρνεϊσαι ακόμη:
— Ναί, αύθέντη ! λέγει .δ σκλάβος σπογγίζων 

τδ καθημαγμένον πρόσωπόν του. Βάλλε με νά δου
λεύω ήμέρας κ|ί νύκτα δσω έχω μίαν πνοήν. . . 
Αλλά νά δέρνω τούς αδελφούς καί τας άδελφάς 
μου ποτέ δέν-θάτδ κάμω ! θά μέ σκοτώσης άρχή- 
τέρα . . . σέ τδ προλέγω !

—Ληστά, άντάρτα, φωνάζει ό Λεγρής έξαλλος 
άπδθυμόν, σύ δστις άναγινώσκεις τήν ’βίβλον δέν 
άπήντησας καί τούτο’, Δούλοι ύπακούετε είς τούς 
κυρίους σας! Ε λοιπόν ίδέν είμαι έγώ δ κύριός
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σου δέν μέ άνήκεις και τδ σώμα καί τήν ψυχήν ; ,
Καί τρομερόν λάκτισμα τοΰ ποδδς ακολουθεί 

τούς λόγους τούτους.
Ο Θωμάς άνεγείρεται άκτινοβόλος έκ τής ύβρεως 

ταύτη; καί άτενίζων είς τδν ούρανδν μετά γα
ληνές.

— Οχι, όχι, όχι, κραυγάζει, ή ψυχή μου δέν 
είναι κτήμά σου! δέν ήγόρασες την ψυχήν μου ! 
έξηγοράσθη παρά τοΰ Θεοΰ, εϊς τδν όποιον ανή
κει διά παντός . . . Δέν σέ φοβούμαι, δέν ήμπο- 
ρεϊς νά μέ κακοποίησης . . .

— Α.! δέν ήμπορώ νά σέ κακοποιήσω ! Θά 
τδ ίδοϋμεν ! . . Εδώ Σάμπω και Κέμπω. Φορτώ- 
σετέ ταις καλά αύτοΰ τοΰ σκύλου νά κοίτετε ενα 
μήνα.

Μετά μίαν ώραν δ Θωμάς ήμιθανής κεϊται εν
τός ήρειπωμένου θαλάμου . . .

Η ωραία μελαψή Κάσσο έρχεται νά έπιδέση ΐ 
τάς πληγάς του, καί τοΰ διηγείται τήν Ιστορίαν 
της, συμπλήρωμα τής τοΰ Θωμά.

Η Κάσσο άνετράφη έν ευτυχία καί πολυτελείς 
ώς κόρη άρχοντος .. . Ολοι τήν ένόμιζον έλευθέ- 
ραν και ούτε αυτή ήδύνατο νά άμφιβάλλη .... 
Αλλ’ ή μήτηρ της ήτο δούλη καί δ πατήρ της έ- 
λησμόνησε νά έκτελέση υπέρ αυτής τάς διατυπώ
σεις τής χειραφετήσεως . . . Τότε δέ κατασχε- 
θεϊσα παρά τών πιστωτών έ-πωλήθη έπί δημοπρα- ί 
σίας, καί μεταπίπτουσα άπό άθλιότητος είς άθλιό- j 
τητα, κατήντησε και ύπό τήν μάστιγα τοΰ Λεγρή. 1

Μετά ταΰτα έρχονται τά συμβάντα τής Δου- 
κίας καί τής Εμμελίνης κα'ι συμπληροΰσι τδ μαρ- 
τυρολόγιον τοΰτο τών μαύρων.

Εν τούτοις, δ Λεγρή, πιστεύων δτι καθυπόταξε 
τδν Θωμά, τόν διατάττει νά τώ ζητήσσι συγχώ- 
ρησιν γονυπετής ! . .

— Τδέκαμνα, αύθέντη, άν ήμουν ένοχος, άλλ’ έ- 
ποαξα κατά τδ καθήκόν μου, καί θέλω πράξει πάν
τοτε τδ αύτό !

— Κα'ι δέν είςεόρεις λοιπόν, δτι ήμπορώ νά σέ 
δέσω είς ένα δένδρον και νά σέ καύσω ζωντανόν ;

— Τδ είξιύρω, αύθέντη, δτι εϊμπορεϊς δλα, μό
νον δέν εϊμπορεΐς νά μέ κάμϊΐς ν’ αμαρτάνω . . . 
όταν φονεύσγ,ς τδ σώμά μου, ή ψυχή μου θά σέ 
διαφύγη . . . δταν μ’ άφαιρέσης τδν βίον τοΰτον 
τής ταλαιπωρίας, θά μέ μείνη ή μακαρία αίω- 
νιότης !

Καί είπόντος ταΰτα τδ πρόσωπον τοΰ δούλου 
πληροΰται λάμψεως, δ δέ Δεγρής τρέμει, ώς δει- 
χθείς ύπό δρεως. Διώκει άπ έμποός του τδν Θωμά 
διά φοβερού λακτίσματος, καί άναβάλλει τήν έκδί- 
κησίν του, ϊνα τήν σκεφθή ώριμώτερον.

Η Κάσσο καί ή Εμελίνη έδραπέτευσαν . . . 0 
Θωμάς υπέδειξε φανερά τήν χαράν του καί δέν τάς 
κατεδίωξεν. Αρκεί τόσον είς τδν Λεγρή. ‘Ο όλεθρος 
τοΰ Θωμά άπεφασίσθη.

Διαταχθείς νά παρουσιασθή εϊς τδν κύριόν του, 
δ δούλος φωνεΐ. Θεέ καί Κύριε, εις τάς χεϊρά; σου 
άνατίθημι τήν ψυχήν μου !

Τδν έκδύουσι, τδν δένουσι σφιγκτά, τδν μαστι- 
γό*αυσιν αλύπητα έρωτώντες άπό στιγμήν είς ςτγ* 
μην ποΰ είναι αί μαυραι. Τδ γνωρίζει κάλλίστα 
άλλ άπεφάσίσε ν άποθάνη μάλλον ή νά τάς προ- 
δώση.

Τα τεμάχια τής σαρκός του πετοΰν δεξιά καί 
αριστερά καί ό Δεγρής φωνάζει πάντοτε είς τδν 
τιμωρόν.

— Εμπρός, κτύπα έωσοΰ ένδώσγ! θά έχω ή 
τδ αΐμά του ή τήν αλήθειαν ?

‘Ο Θωμάς αίφνης άνασκιρτοί, ανοίγει τούς οφθαλ
μούς, καί στρεφόμενος προς τδν κύριόν του.

— Δυστυχή και άθλιε άνθρωπε! λέγει, ίίού τδ 
τέρμα τής έξουσίας σου.

Καί λυποθυμεί εντελώς.
— Α! λέγει δ Δεγρής, νομίζω, δτι τωόντι 

έτελείωσε, ναι, είς τήν ψυχήν μου. Ας είναι, τοδ έ
κλεισα τούλάχιστ ον τδ στόμα ί Τοΰτο θά ήναι ή 
παρηγορία μου !

Παρέρχονται δύο ημέραι καί νεανίας τις είσέρ- 
Z‘T αι είς τήν κατοικίαν ζητών τδν ιδιοκτήτην.

‘Ο νεανίας οΰτος είναι ό Γεώργιος Σέλβης, ό υίδς 
του πρώτου κυρίου τοΰ Θωμά. Ερχεται να έκπλη- 
ρώση τήν ύπόσχεσίν του καί νά έξαγοράση τδν πι
στόν θεράποντα τής οικογένειας του. Τδν ζητεϊ 
άπδ πολλοΰ χρόνου, καί μόλις τδν ευρίσκει μετά 
πολλά ταξείδια.

Καί τοι μή θέλοντος τοΰ Λεγρή δ Γεώργιος είς- 
δυει εϊς τδ υπόγειον, δπου τδ θύμα πνέει τά λοί
σθια.

Ευκολον νά κρίνρ τις περί τής απελπισίας τοΰ 
άγαθοΰ νέου ϊδόντος τδν αγαπητόν Θωμάν του.

— Ω φίλε μου ! τδν λέγει κλαίων, έγέρθητι. 
‘Ομίλησον ακόμη μίαν φΟράν. Γνώρισαν τδν μικρόν 
Γεώργιόν σου !

— ‘Ο αϋθέντης Γεώργιος, ό υίδς τού αύθέντη 
Σέλβη ! ψελλίζει δ Θωμά; διά θνησκούσης φωνής. 
Α! έχεις εύγενή καρδίαν, καλέ αύθέντα μου ! Αλλά 
φθάνει, άργα ! ‘Ο κύριος μέ έξηγόρασε προτήτερά 
σου. Εκείνος θά μέ όδηγήση είς τήν αίωνίαν καλύ- 
βην του ! Ω, ύπέφερα πολύ, καί βιάζομαι ν’ α
ναχωρήσω. Τά ουράνια είναι καλήτερα άπδ τήν 
Κεντυκίαν ! Εκέρδησα νίκην, αύθέντη Γεώργιε . . 
•Ο Σωτήρ μέ ένίσχυσε ! δόξα τώ Σωτήρι !

‘Ο νεανίας μένει αυος έκ τοΰ θαυμασμού.
— Αύθέντη, έπαναλαμβάνει δ μαύρος τείνων

■ αύτώ τήν χείρά του, νά μήν εΐπής τά βασανιστή- 
I ριά μου εϊς τήν Χλόην, ή πτωχή ! Θά ήναι φρι-
■ κτον δι αύτήν. Νά τής εΐπής μόνον, δτι (μέ εί

δες πορευόμενον εϊς τήν δόξαν τών ούρανών, καί 
δτι δέν έδυνάμην πλέον νά περιμένω κανένα, ούτε 
αύτήν. θέλεις προσθέσει δτι δ Κύριος ποτέ δέν 
μ έγκατέλειψε.

Επειτα ό Θωμάς καταπίπτει . . . τδ στήθός του 
όπεγείρεται . . . τδ πρόσωπόν του άκτινοβολεΐ καί 
έκπ.έει ... ή μάλλον άποκοιμάται, μειδιών καί 

’ ψιθυρίζων ταΰτα. — Τις θά μάς χωρίσει άπδ τής 
ί αγάπης τοΰ ’ΐησοϋ ;

ρίσδησαν νά ήναι ανδρείοι και τολμηροί εϊς τόν 
πόλεμον, ίζεδοσαν νόμους δι ών, ώ; πρωτίσττν 
τροφήν τών νέων καί τών δύο γενών προσδιώρι- 
σαν τήν γύμνασιν τού σώματος καί τής ψυχής, οί 
δέ νόμοι ούτοι μεγάλην επίταβεν έλαβον μετ ού 
πολύ, καθότι καί μετ αύτούς οϊ έπιτροπευόμενοι 
λχβό ντες τήν διοίκησιν τής πολιτείας καί μερζ- 
σθέντε; έξ ίσου τήν διοίκησιν αύτής δι ώρισμέ- 
νον χρόνον, (καθ 3ν ό μέν έφρόντιζε τά τοΰ πολέ
μου καί τής Δ οικήσεως, ό δέ τά περί ανατροφής, 
διό καί έκτοτε καθιερώθη είς Λακεδαίμονα ή συ
νήθεια τοΰ νά ΰπάρχωσι δύω βασιλείς,) καί οί διά
δοχοι αύτών μέχρι Λυκούργου, ώς Δωριείς, δηλα
δή ώς εύγενεϊς οΐτινες δια τής σταθερότητος καί 
άφοσιώσεώς των εις τά παλαιά αύτών ήθη καί έ
θιμα, τά οποία έφερον οϊ προπάτορές των καί πρδ 
πάντων ό πρώτος τής Σπάρτης Βασιλεύς Λέλες 
εί; τήν γήν τής Αίγιαλείας καί τά όποια έπί το- 
σοΰτον ύμνεί δ θείος όμηρος, έφρόντισαν νά τούς 
έπεκτείνωσιν δσον ήδύναντο περισσότερον, δθεν 
άμα έγεννάτο δ παϊς ή ή παιδίσκη έφρόντιζεν δ 
βασιλεύς νά τδν παραλαμβάνη καί τδν παρ αδίδγ, 
εί; τούς έπί τούτω διορισθέντας διδασκάλους, οΐ
τινες ήσαν υπόχρεοι ευθύς νά τδν ^ίπτωσιν είς 
τδν Εόρώταν διά νά καθαρισθή, εΐτα νά τδν πα- 
ραδίδωσιν είς τροφόν διά νά τδν τρέφη καί έθίση 
είς τάς πρώτας άρχάς τής ηθικής αύτών καί θρη
σκείας καί άμα έφθανεν εϊς ηλικίαν καθ’ ήν ήδύ
νατο νά έννοήση δ,τι τώ ελέγετο, τόν έιέδυ°ν μέ 
εύτελές τι τριβώνιον, τόν έκάλυπτον κατά την 
κεφαλήν μέ πίλον, όστις συναπτόμενος κάτωθι, 
έξωαοιοΰτο μέ σχήμα ώοΰ, διά νά παραστήσωσιν 
δτι πρέπει νά γίνη άξιος άπογονος τών Κάστορος 
*αί Πολυδεύκους, οΐτινες άπό ώδν παρήχθησαν εϊς 
φώς, καί μέ γυμνούς τούς πόδας παρουσιαζον αύ
τόν i-ώπιον τών διοικητών, οΐτινες πάραυτα δια 
τής ίερείας τής θεάς Αρτέμιδος, ήτις έφιρεν έπί 
τής χειρδς κεκρυμμένον τι άγνωστον ήδη όργα- 
νον, έααστίγουν αύτόν άσπλάγχνως μέχρι; αίμα
τος, ενώπιον ιερών καθ.ερωμέεων εϊς τήν θεάν 
Αοτεμιν τήν Ορθίαν, ώς τήν πολιτείαν άνορθοΰ- 
σαν, ή Λυγοδέσμην ώς εϋρεθεϊσαν εις θάμνον 
Λόγων, καί έάν μέν έφαίνετο γενναίος καί καρτε
ρικός τδν παρελάμβανον καί τδν παρέδιδον εϊς 
τούς παιδοτρίβας, εϊ δέ δειλός καί σπασματώδης 
ένεκα τών πληγώσεων ή φυσικών ελλείψεων, 
τδν εθυσίαζον σκληρώς ένώπιον θεοτητος τί
νος τής διίοίας τδ άγαλμα δ Ορέστης έκ τής Ταυ- 
ρίδος έφερεν άλλοτε εϊς Λακεδαίμονα. Αμα πα
ρελάμβανον τδ παιδίον οί παιδοτρίβαι έξέταζον 
αύτδ κατά τδν όγκον τού σώματος, καί εαν μεν τδ 
εύρισκο# παχύτερον τοΰ νενομισμένου ή μέ προσω- 
«ον θηλυπρεπές, έάν ήτον άρρεν τδ άπέδιδον εις 
σκληραγωγίας διά νά καταστήσωσιν αύτό λεπτόν 
τδ σώμα καί αρρενωπόν τδ ήθος Ικαί ώραϊον, κα
θότι καθ’ ήρακλείδην. « Εν Σπάρτη θαυμάζεται 
μάλλον δ κάλλιστος καί γυνή ή καλλίστη, καλ- 
λίστας γεννώσας τή; Σπάρτη; τά; γυναίκα; » καί

Ούτω ΐελ’ευτφ δ ήιως τή; Κ Στόβής, ή ίύα- 
νικότης αυτή τών αρετών τοΰ μαύρου δούλου.

Η Εμμελίνη και ή Κάσιω γενόμεναι έλεύθε- 
ραι μετλβχίνουσιν είς Καναδά, δπου συναντώσι τδν 
Γεώργιον καί τήν Ελίζαν επίσης ελευθέρους καί 
πλουσίους πολίτας. Η Κάσσο άνευρίσκει τήν θυ
γατέρα της είς τήν Ελίζαν, καί ά Γεώργιος τήν 
αδελφήν του είς μίαν άρχαίαν δούλην τής νέας 
’Οολεάνης ήδη δέ πλουσίαν επίκληρον’

0 δέ Τωμλόκαρ, ό συνεταίρος τού Χαλέη, γί
νεται οπαδός τής άπελε υθερώσεως τών μαύρων καί 
εξαγοράζει τδν παρελθόντα βίον του δι δλων τών 
αρετών ένδς ν ε γρο φ ί λου. Διώκει εϊς τάς γαίας 
του, όχι πλέον μαύρους, άλλά άρκτους, λύκους καί 
αγριόχοιρους.

Τέλος ό Γεώργιος άφίνει τδ Καναδά μετά τής 
γυναικό; του, τών τέκνων του, τής αδελφής του, 
τής πενθερά; του κα'ι αεταβαίνει εϊς την Αφρικήν 
διά νά κατοίκηση, χώραν ελιυθέραν τήν δποίαν ο
νομάζει t.livtiep'.ar. Ούτω δέ τελειόνει τδ εκπλη
κτικόν διήγημα.

(κατά τδ Γαλλικόν) Κ. Π.

----------- - ■ --------

ΙΙΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Htpl cirarpoyic τών Σπαρτιατώ?.
Εκ τής ιστορίας μανθάνομεν δτι, δταν οι Ηρα- 

κλεϊδαι, Τήμενος, Κρεσφόντης καί Προκλής καί Εύ- 
ρυσθένης,υϊοί τού ’Αριστοδήμου, διένειμον τήν παρ 
αύτών κατακτηθεϊσαν Πελοπόννησον, έθυσαν εϊς 
τούς θεού; καί έπί τών θυσιαστηρίων εύρον ση
μεία τινα προμαντευτικά, καί εϊς μέν τδν βωμόν 
τών Αργε'ων, οΐτινες έκληρώθησαν τώ Τημίνει, 
εύρον φρΰνον, εις δέ τδν τών Μεσσηνίων οΐτινες 
έκληρώθησαν τφ Κρεσφόντει, Αλώπεκα καί εϊς τδν 
τών Λακεδαιμονίων οΐτινες έκληρώθησαν τοϊς υίοϊ; 
τοΰ Αριστοδήμου, δράκοντα, οί δέ Μάντεις οΐτι
νες ποοσεκλήθησαν ΐνα έξηγήσωσι ■ τά φαινόμε
να ταΰτα, είπον, ώς λέγει ό Απολλόδωρος, « τοϊς 
μέν τδν φρΰνον καταλαβοΰσιν έπί τήςπόλεως μένειν 
άμεινον’ μή γάρ έχειν άλκήν πορευόμενον τδ θη- 
ρίον. Τούς δέ δράκοντος καταλαβόντας δεινού; έ- 
πιόντας έσεσθαι.Τούς δέ τήν αλώπεκα δολίους» καί 
όντως μαντεία άληθεστέρα διά τούς Λακεδαιμονίους 
δέν ήδύνατο νά μαντευθή, διότι ή Λακεδαίμων έ- 
γένετο τδ ίσχυρώτατον βασίλειον τής έλλάδος. θί 
παϊδες τού Αριστοδήμου νέοι έτι δντες καί μή δυ- 
νάμενοι νά βασιλεύσωσιν έσχον έπιτρόπους αύ
τών τήν μητέρα των Αργείαν καί τδν αδελφόν 
αύτής Θήραν τδν Θηβαίον, οΐτινες συναισθανθέντες 
οτι οί νέοι υπήκοοί των άπδ τούς θεού; προσδιω /
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πολλά λαφόρους και Ανάλογους μέ έκείνους τούς 
έποίους Μίνως δ τών Κρητών μέγας Βασιλεύς καί 
πρωτοκάθεδρος τών Κριτών τοΰ Αδου έθεσεν εϊ 
τήν Κρήτην. Ολα τά εναντία τής παραδοχής τώ 
νέων αύτοϋ νόμων προείδεν, άλλά δέν έψοβεϊτ» 
διότι τδν υπερασπίζοντο τδ γένος του καί αί ά- 
ρεταί του καί δ γενικός σχεδόν τών συμπολιτών 
αύτοϋ θαυμασμός, ούτε δέ έσυστάλη νά παρουσι- 
άση καί συζητήση αύτούς προηγουμένως μετά 
τών φίλων του καί τών διασημοτέρων πολιτών, 
ούτε ήμέλησε ν’ άποδείξ-ρ καί διά παραδείγματος 
ότι ή καλή Ανατροφή δύναται νά καταστήση τδν 
άνθρωπον πολύ κρείττονα παρ’ ό,τι υπάρχει, διότι 
λαβών δύω σκύλακας τών αύτών γονέων, Ανέθρε- 
ψεν αύτούς διαφόρως, τδν μέν είς τήν λαιμαργίαν 
καί τήν κακίαν, τόν δέ είς τδ έξιχνεύειν καί Θή
ραν τά ζώα, είς συνάθροισιν δέ τινα γενομένην, 
παρουσιάσας Αμφοτέρους εΐπεν ι ότι πρδς κύησιν 
τής άρετής είναι Ανάγκη να ένωθώσι τέσσαρα τινά, 
τά έθη, ή παιδεία, ή διδασκαλία καί αί βίων ά- 
γωγαί, ταϋτα δέ θέλω σας Αποδείξει διά τών δύω 
τούτων σκυλάκων » δθεν κατέθεσεν Απέναντι τών 
σκυλάκων έν τώ μέσω τής ομηγύρεως λοπάδα καί 
λαγωδν, καί ό μέν έρρίφθη έπί τοϋ λαγωοϋ, δ δέ 
ώρμησεν έπί τήν λοπαδα, επειδή δέ μέ τοΰτο οί 
παρεστώτες δέν ήδυνήθησαν νά έννοήσώσι τί βου- 
λόμενος τιύς σκύλακας έπεδείκνυε, τοϊς είπεν 
« ότι ούτοι είναι γόνοι τών αύτών μέν γονέων, έ- 
λαβον δμως διάφορον αγωγήν καί άπέβησαν ώς 
βλέπετε δ μέν λαίμαργος, δ δέ θηρευτής. » Καί 
ναί μέν άπήντησε κατ άρχάς πολλάς αντιστάσεις, 
πολλάς δυσκολίας, καθότι πολλοί δέν ένασμενί- 
ζοντο τούς νόμους αύτοϋ, .άλλ ή μεγάλη αύτοϋ 
ψυχή κατεπάτησε τά πάντα καί καθιέρωσε παν- 
δήμως τούς νόμους αύτοϋ, οίτινες έπικυρωθέντες 
καί απδ τδ μαντεϊον τών Δελφών, δπερ άπεφάνθη 
ότι ή Λακεδαίμων ήθελεν εΐσθαι ή μάλλον άκμά- 
ζουσα τών Έλληνίδων πόλεων ενόσω ώς χρέος 
αύτής άπαοαίτητον τούς διατηρή, άπήλθεν, άφοΰ 
έλαβεν όρκους τών γερόντων καί βασιλέων καί πο
λιτών έμμενεϊν και χρήσεσθαι τή καθεστώσγ) πο
λιτεία μέχρις ού έπανέλθη, μακράν τής πατρίδος 
αύτοϋ, φοβούμενος μήπως ή παρουσία του επιφέ
ρει προσθαφαιρέσεις καί άπέθανεν ώς εξόριστος, 
άλλά μέ πεποίθησιν ότι οί νόμοι του ήσαν οί κα
ταλληλότεροι διά τήν Λακεδαίμονα.

0 Αυκοϋργος διεϊδεν ότι ή πρώτιστη τών νό
μων του φροντίς έπρεπε νά περιορισθή είς τη. α
νατροφήν τών συμπολιτών του, καθότι έδόξαζον 
ότι σώμα εύοωστον καί ψυχή έλευθέρα άπδ θλί
ψεις καί ανάγκας είναι συστατικά, τά όποια δύ- 
νανται νά καταστήσωσι τδν άνθρωπον εύδαίμονα 
καί τά όποια άνευ ανατροφής δέν δύνανται ν’ ά- 
ποκτηθώσι, καί αληθώς ύπό τήν τοιούτην όιασή- 
μανσιν έποιήθησαν καί έπραγματοποιήθτ,σαν καί 
έπί αιώνας τινάς, μ δλην τήν διορισθεΐσαν προ
σοχήν καί αύστηοότητα, καθ ούς οί Λακεδαιμό
νιοι ήσαν, ώς καί ή Πυθία διεσήμανεν καί ώς ο’ 

καθότι τήν εύκαμψίαν καί την δύναμιν τοΰ σώ
ματος σύμφωνον μέ τήν δικαίαν αναλογίαν έθεώ- 
ρουν τδ μέγιστον συστατικόν τοΰ άνδρός, Ακολού
θως τδ έδίδασκον διάφορα της δπλασκίας καί τής 
γυμνικής μαθήματα, είς τήν αγοράν έπί τόπου 
τινδς λεγομένου χορός, ένθα έγίνοντο και αλη
θείς χοροί πρδς τιμήν τοϋ ’Απόλλωνος, καί δια
φόρους άρετάς αΐτινες κατά τούς Λάκωνας δέν ή
δύναντο νά καρποφορήσωσιν άνευ τών φύσει α
γαθών, είς δέ τδ εικοστόν έτος παρέδιδον αύτδ 
εις τούς βασιλείς, ώς πολίτην χρήσιμον τή πα- 
τρίδι, δστις τόσην περισσοτέραν τιμήν άπελάμβα- 
νεν, όσην άξιότητα έδείκνυεν εις τά έργα δι ά 
προςδιωρίσθη" άλλ’ επειδή τά σκληρά ταϋτα καί 
αδάμαστα ήθη δέν ήρεσκον πάντοτε εϊς τδν λαδν, 
δστις συχνάκις έποίει επαναστάσεις, και επειδή 
οί βασιλείς ευρίσκοντο πάντοτε εις διαφωνίαν, προ- 
κρίνοντες άλλος μέν τήν ίσχύν τών παλαιών ήθών, 
άλλος δέ τήν θέλησιν τοϋ λαοΰ, οστις ήγανάκτει 
καθ’ έκάστην διά τά θηριώδη ήθη τά όποια έστελ- 
λον καθ’ έκάστην πλήθος νηπίων εις τδν άδην, 
έφθασεν ή Αακεδαίμων είς αναρχίαν μεγάλην ήτις 
πασημεραν ηύξανε σοβαροτέρα. Τοιαύτη ήτον ή 
κατάστασις τής Λακεδαίμονος δταν δ θάνατος τοΰ 
Πολυδέκτου πέμπτου άπδ Ποοκλήν βασιλέως, έθε
σε τδ στέμμα εϊς τήν κεφαλήν τοϋ άδελφοϋ αύ
τοϋ Λυκούργου, δστις κηρύξας είς τδν λαδν ότι λαμ
βάνει τήν βασιλείαν διά τδν νόμιμον αύτών βα
σιλέα, τδν ευρισκόμενο'; έτι έν γαστρί τής μητρδς 
αύτοϋ, συζύγου τοϋ άδελφοϋ του Πολυδέκτου, ύπε- 
σχέθη νά εύχαριστήσρ καί τούς βασιλείς καί τδν 
λαδν μέ νόμους σοφούς, επικυρωμένους καί άπδ 
αύτούς τούς θεούς και ή υπόσχεσίς του έπραγμα- 
τοποιήθη, διότι οί νόμοι ους έθεσεν ήσαν καταλ
ληλότατοι διά τούς Λακεδαιμονίους καί τήν ανα
τροφήν αύτών, άπεδείχθη δέ έξ αύτών ότι έγένετο 
μέγας Νομοθέτης, άριστος πολιτικός, ή δέ Πυθία 
έλεζε τάδε.

Ηκεις, ώ Λυκόοργε, έμδν ποτ'ι πίονα νηόν. 
Ζηνί φίλος καί πασιν Ολύμπια δώματ’ έχουσι. 
Δίζω ή σε θεόν μαντεύομαι, ή άνθρωπον.
Αλλ έτι καί μάλλον θεόν ελκομαι, ώ Λυκόοργε.

Απδ τήν Αίγυπτον; τήν Λυβίαν, τήν Κρήτην 
καί άπδ άλλα μέρη, είς τά όποια ό Λυκούργος έ- 
σπούύασε τήν νομοθεσίαν καί τούς λαούς, έφερεν 
είς τήν πατρίδα αύτοϋ τά διάφορα τής εύδαιμο 
νιας σπέρματα, τά οποία είς διαφόρους τόπους 
διεσκορπίσθησαν καί β'ηθηθείς ύπδ τοϋ φίλου του 
Θαλή τοϋ Κρητός, δστις, κατοικήσας είς Σπάρτην, 
έψαλλε τά μέλη άπερ προσεκάλουν καί προπαοε- 
σκεύνζον τά πνεύματα τοϋ λαοϋ είς εύπείθειαν 
καί συμφωνίαν, έγνώρισεν δτι δέν ήτον ανάγκη ν’ 
ανακαίνιση τήν οικοδομήν τών νόμων τών προ
πατόρων του, άλλ ανάγκη να καταστρέψη αύτήν 
καί άνεγείρη άλλην νέαν καί άκμαίαν έπ’ αύτής 
κατα νέας καί αληθείς αναλογίας, μή άπαδούσας 
μέν εντελώς με τά παλαιά ήθη, άλλά καί κατά

μάντεις εις τού; ήρακλείδας προεμάντευσαν τδ 
σημαντικώτερον τής Ελλάδος έθνος.

Κατά τούς νόμους τοϋ Λυκούργου,! οίτινες ήσαν 
άϋπνοι μέ άκραν προσοχήν είς τήν Ανατροφήν τών 
παίδων καί οίτινες διέταττον νά γίνηται αυτή 
δημοσίως καί κοινώς εϊς πτωχούς τε καί πλου
σίους πλήν τών Βασιλοπαίδων, οίτινες δέν άνε- 
τρέφοντο συν τοϊς λοιποϊς παισί των πολιτών, ε
πειδή έφοβοϋντο μήπως ή μεγάλη οίκειότης δέν 
δυνηθή νά τούς ποοφυλάξη άπδ τ όφειλόμενον είς 
αύτούς σέβαί, άλλ ιδιαιτέρως υπό καλητέρων 
διδασκάλων, οίτινες, ένώ τούς έδίδασκον τά λοι
πά μαθήματα είς ά ήσαν υπόχρεοι καί οί λοιποί 
παϊδες, πλήν έξαιρέσεών τινων, έφρόντιζον συγ
χρόνως νά ένστάξωσιν είς-ήν άπαλήν αύτών ψυ
χήν δικαίαν ιδέα» τής αξίας των καί δικαιοτέ- 
ραν έτι τών καθηκόντων των, άτινα φυσικώς έ
πρεπε νά ήσαν πολύ Ανώτερα έκείνοιν τών λοι
πών παίδων. Αμα ή γυνή έμε;εν έγκυος, ώφειλε 
ν Ανακοινώτη τοΰτο εϊς τδν σύζυγόν της καί ού
τος εϊς τούς εφόρους, οίτινες πάραυτα όιέταττον 
νά έξαρτώσιν είς τδν κοιτώνα αύτής εικόνας τοϋ 
Απόλλωνος, τοΰ Ναρκίσσου, τοϋ Τακίνθου καί 
τοΰ Κάστορας καί Πολυδεύκους καί τών λοιπών, 
τήν νεότητα *αί τδ κάλλος παριστανόντων θεών, 
δπως ή φαντασία αυτής, προσβαλλομένη πάντοτε 
Απδ τά τοιαϋτα Αντικείμενα, μεταδώστρ ίχνη τι- 
νά είς τδ κυοφορούμενον τέκνον αύτής, καθότι ό 
σοφός Νομοθέτης έγνώριζεν ότι είς τάς έγκύους 
ή συχνή θεωρία προσώπου τινδς είς ο λαμβάνομεν 
συμπάθειάν τινα ή σέβας, έχει μεγάλην έπιρροήν, 
δύναται νά μεταποιήση τδ έμβρυον δμοιότυπον 
αύτοϋ, ώς τοΰτο συνέβη έσχάτως, ώ; ειπον αί έ- 
φημερίδες, είς Αγγλίδα τινά εγκυμονούσαν, ήτις 
Αναγνώσασα τδ σύγγραμμα τής Κυρίας έρρικέτας 
Στόββη, Αγγλαμερικανίδος, περί τών Μαύρων τής 
Αμερικής, έλαβε τοιαύτην έντύπωσιν έκ τών δυ
στυχιών είς τάς δποίας κατεδικάσθησαν οί δυ
στυχείς Μαϋροι, ώστε καί τοι Καυκασίου φυλής 
γένος καί αύτή καί ό σύζυγός της καί οί προπά- 
τορές των, έτεξε τέκνον μέλαν.

Μετά τήν γέννησιν τοϋ παιδδς δ πατήρ ήτον 
ύπόχρεως νά παρουσιάσρ αύτδν είς τήν συνέλευσιν 
τών πρεσβυτέρων φυλετών αύτοϋ προηγουμένως, 
έπί τόπου τινδς, Λέσχη όνομαζομένου, όπου έπί 
τουτω προσκαλούμενοι άπδ τούς γονεϊς συνηθοοί- 
ζοντο οί φυλέται ούτοι, καί έπομένως είς τούς ε
φόρους, τούς Αστυνομικούς τούτους έπιτηρητάς 
τής ά.ατροφής, οίτινες, αφοΰ έποίουν έπ’ αύτοϋ 
τάς παρατηρήσεις των, τδν παρέδιδον είς τάς Δη
μοσίους τροφούς, αίτινες, ώφειλον νά καθαρίσωσιν 
αύτδν δι οίνου, καί έάν μέν έμενεν υγιής έφαί
νετο δέ καί ρωμαλαϊος καί εύπαγής (διότι έλέ— 
γετο ότι δ άκρατος οίνος έπροξένει δλεθρίας συνέ
πειας είς τάς καχεκτικάς κράσεις καί αύτδν πολ- 
λακις τδν θάνατον, είς δέ τάς ύγιεινάς ρώμην καί 
ωφέλειαν) κατέγραφον αύτδν ώς πολίτην είς τού; 
καταλόγους τής φυλής του καί τώ παρεχώρουν 
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κλήρον έκ τών ίννεακισχιλίων, έάν δέ έβλεπον, δ
περ σπάνιον, ότι πάσχει, ήτο δέ Αγενής καί ά
μορφος, άπέπεμπον αύτδν είς τάς λεγομένας Απο- 
θέτας παρά τδν Ταΰγετον, τόπον βαραθρώδη, δπ·υ 
βεβαίως άπέθνησκε, λέγοντες ότι ή ζωή του, έάν 
ζη®ή> είναι Ανωφελής καί δυστυχίας πρόξενος 
καί είς τήν πατρίδα καί είς έαυτόν. Μετά τήν κα
ταγραφήν έθετον αύτδν έπί Ασπίδας τινδς θεω- 
ρουμένης ώ; λεϊκνον καί τώ έχάριζον λόγχην, ση* 
μεϊον ότι διά τήν όπεράσπισιν τής πατρίδος του 
προώρισται καί τδν άπέπεμπον οΐκαδε. ’Ενταύθα 
πλέον, ή μήτηρ αύτοϋ ή ή τροφός, έάν είχε τοι
αύτην, ώφειλον νά περιποιώνται τδν παϊδα συμφώ
νους μέ τούς κειμένους νόμους, δηλαδή νά μή πε- 
ρισφίγγωσι τά μέλη του μέ δεσμούς οίτινες έμπο- 
διζουσι τάς έλευθέρας κινήσεις, νά τδν λούωσι συ
χνάκις εϊς τά ύδατα τοϋ Εύρώτα νά τδν έθίζωσιν 
είς τδ σκότος, τδ ψύχος καί τήν σκληρότητα, νά 
μη έμποδ.ζωσι τα δάκρυα αύτοϋ, δταν αύθορ- 
μη-ως έρριον, άλλ ούτε νά διεγείρωσιν αύτά διά 
τής αμελείας καί άμεοιμνίας των, άμα δέ ήρχιζε 
να εννοή τά περί αύτδν γινόμενα νά τώ έξηγώσιν 
αυτα ευκόσμω,, μ δλην τήν δυνατήν σαφήνειαν καί 
Αλήθειαν, νά τδν έθίζωσιν είς τήν μοναξίαν καί είς 
την μεγαλητέραν περί τής ίκλογής τών φαγητών 
Αδιαφορίαν, νά μή τδν φοβίσωσι ποτέ ούτε νά τδν 
στενοχωρώσιν άνωφελώς καί ποτέ Αδίκως ή καί δι
καίως νά τόν υβρ ζωσιν, άλλ’ όταν σφάλη δι’ ορ
θών παραινέσεων νά καταδεικνύωσιν αύτφ τά 
λάθη του καί ν Απαιτούν τήν θεραπείαν αύτών 
τοϋ έξης, νά τδν διδάσκωσι τάς πρώτας Αρχάς 
τής ήθικής, τής θρησκείας καί τής πρδς τήν πατρί
δα άγαπης. Ουτω λοιπόν έδίδασκον τδν παϊδα μέ
χρι τής έπταετοϋς ήλικίας, δτε δ πατήρ έπί ποινή 
ύστερήσεως τοϋ τών πολιτών δικαιώματος, ήτον 
ύπόχρεως νά τδν παρουσιάζη είς τού; εφόρους διά 
ν άνατραφή τοΰ έξης κατά τούς νόμους τής πο
λιτείας εϊς τά έπί τοότω διωρισμένα Γυμνάσια, ύπδ 
τήν έπιτήρησιν τών γονέων, τών νόμων, τών Αρ- 
χόντων καί δλων έν γένει τών πολιτών, οίτινες 
ήσαν υπόχρεοι, καθείς ιδίως καί δλοι δμοϋ, νά θεω- 
ρώσι παντας τούς τής πολιτείας νεοσσούς, ώς ίδια 
αύτών τέκνα, δθεν παντοΰ καί πάντοτε είχον τδ 
δικαίωμα νά τού; ίρωτώσιν είς δ,τι ένέκρινον, νά 
τού; συμβουλεόωσι πάντοτε καί νά τού; παιδεόω- 
σιν άνευ φόβου, διά νά μή σκληρύνωνται διά τάς 
αταξίας των, χωρίς νά τού; συγχωρώσι ποτέ, δ
ταν μάλιστα ήτάκτουν ένώπιόν Των, καθότι τότε 
έτιμωροϋντο ούτοι οί λαβόντες τήν συμπάθειαν ή 
τήν Αδυναμίαν 4-οΰ συγχωρήσαι αύτούς. Πρδς πε- 
ριοσσοτέραν δμως έπίδοσιν είς τήν ανατροφήν αύ
τών, διώριζον οϊ νόμοι δι αριθμόν τινα παίδων, 
άρχοντα έκ τών φρονιμωτέρων καί Ανδρειοτέρων 
ελευθέρων πολιτών, παιδονόυ,ον όνομαζόμενον, δ- 
στις παραλαμβανων αύτούς τούς ένέδυεν εΰθύς 
χιτώ ά τινα νενομισμένον διά τού; μαθητεύοντας, 
τού; έκοίμιζεν είς τδ σκότος έπί τών 'Ανθών τών 
καλαμών τών φυομένων παρά τόν Εύρώταν ποτα-
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θμόν ώ; τέταρτον μάλιστα καί παεά τοΰτο έτε
ρον ούδέν πλήν δγε άπδ τούτων ζωμός, ικανός 
ων παρά παν τδ δεΐπνον άπαντα; αύτούς παρα- 
πέμπειν, κάν άοα ελαία τις ή τυρός ή σϋκον. Αλ
λά καν τι λάβωσιν έπιδόσίμον, ίχθύν ή λαγών, 
ή φάτταν ή τι τοιοΰτον. Είτ’ όξέως ήδη δεδει- 
πνηκόσιν, δστερα περιφέρεται ταΰτα τά έπάϊκλα 
καλούμενα. Συμφέρει δ’ έκαστος εις τδ φειδίτιον, 
αλφίτων μέν ώς τρία μάλιστα ήμιμέδιμνα Αττι
κά, οίνου δέ χόας ένδεκά Ttva; ή δώδεκα, παρά 
δέ ταΰτα τυροΰ σταθμόν τινα καί σύκων, έτι δέ 
είς όψωνίαν περί δέκα τινας Αίγιναίους οβολούς». 
Περί δέ τών έπαίκλων ό ΓΙερσαϊος έν τή Λακωνι
κή πολιτεία κατά Αθήναιον τάδε λέγει. » Καί 
ευθύς τούς μέν εΰπόρους ζημιοϊ είς έπάϊκλα’ ταΰ
τα δ’ έστί μετά δεΐπνον τραγήματα’ τοϊς δ ά
ποροι; έπιττάτει κάλαμον ή στιβάδα ή φύλλα δά
φνης φέρειν,, δπως έχωσι τά έπάϊκλα κάπτειν 
μετά δεϊπ-ον. Γίνεται γάρ άλφιτα έλαίω έρραμέ- 
να. Τδ δ δλον ώσπερ πολίτευμά τι τοΰτο δή συ- 
νίσταται μικρόν. Κχί γάρ δντινα δει πρώτον κα- 
τακεΐσθχι ή δεύτερον, ή Ιπί τοΰ σκιμποδίου κα- 
θήσθαι, πάντα τοιαΰτα ποιοΰσιν εϊς έπάϊκλα ». 
Φέρουσι δέ, ώς λέγει ό Σφαϊρος, κατά τδν αύτόν 
καί έπάϊκλα αύτοϊς οί φειδϊται, καί τών μέν ά- 
γρευομένων υφ αύτών ένίοτε οι πολλοί ου μην 
άλλ’ θίγε πλούσιοι καί άρτον, καί ών άν ώρα έκ 
τών αγρών, όσον είς αύτήν τήν νυσουσίαν, νομί- 
ζοντες καί τδ πλείονα τών ίκανών παρασκευά
ζει» περιττόν είναι, μή μέλλοντά γε προσφέρε- 
σθαι ». 0 δέ Μόλπις κατά τόν αύτόν Αθήναιον 
γράφει ». Μετά δέ τδ δεΐπνον εϊωθεν άεί τι πα
ρά τίνος κομίζεσθαι ένίοτε δέ καί παρά πλειόνων 
παρ’ αύτοϊς κατ οίκον ήρτυμένη ματτύη, δ κα- 
λοΰσιν έπάϊκλον. Τών δέ *ομιζομένων ούδεις ού
δέν άγοράσας εϊωθε φέρειν. Ούτε γάρ’ήδονής, ούτ 
άκρασίας γαστρός ούνεκεν κομίζουσιν, άλλα τής 
αύτών αρετής άπόδειξιν τής κατά τήν θηραν 
ποιούμενοι. Πολλοί δέ καί ποίμνια αύτών τρέ
φοντας άφθόνως μεταδιδόασι τών έκγόνων. Εστι 
δ’ ή ματτύη φάτται, χήνες, τρυγόνες, κίχλαι, 
κόσσυφοι, λαγοί, άρνες, έριφοΓ οί δέ μάγειροι ση- 
μαίνουσι τούς άεί τι κομίζοντας εις μέσον, ϊνα 
πάντε; ίδωσι τήν τής Θήρας φιλοπονίαν καί τήν 
εις αύτούς έκτένειαν ». Ολα τά παρατιθέμενα 
ταΰτα φαγητά έτοιμάζοντο άπδ τούς παϊδας τού
τους, έξ ών άλλοι μέν έφερον ξύλα, άλλοι χόρτα, 
καί άλλοι τάς άλλας τροφάς, τάς οποίας έάν δέν 
ήδύνα»το άλλως νά τάς προμηθευθώσι, ήρπαζον 
κρυφίως δμως, είτε εντός τών πόλεων, μή έξαι- 
ρουμένων καί αύτών τών συσσιτίων, είτε έκτός 
αύτών είς τούς αγρούς, καθότι ύπήρχε κατά δυ
στυχίαν νόμος τοΰ Λυκούργου, έπί καλώ δμως 
κατ’ αύτόν, δστις παρήγγελλε τήν κλοπήν, τήν 
κρυφίαν, διά νά έθίζη τούς μέν νέους είς τήν έπι- 
τηδειότητα καί τήν δραστηριότητα «ώς μηχανι- 
κωτέρους τών έπιτηδείων βουλόμενος τούς παϊδας 
ποιεΐν καί πολεμικωτέρου; ούτως έπαίδευσεν ».

μδν, τους ήνάγκαζεν erel ποινή, έν άρνήσει, νά 
έκλέξφ έκαστος έτερον συμμαθητήν του, <Jv ώφει- 
λε να θεωρή ώς άδελφδν, διά νά πχραατήσωσι 
φαίνεται δτι πρέπει ν άγαπώνται μεταξύ των, 
ώς ό Κάστωρ καί Πολυδεύκης καί δτι έκ της 
παιδικής αύτών ήλικίας ώφειλον νά συναισθάνων- 
ται τήν μέγάλην ανάγκην τής φιλίας, ή; παρά’ 
δείγμα τοϊς έΜγον πάντοτε τδν όρέστην καί 
Πηλλάδην, άλλά προ πάντων διά νά ένσπείρωσιν 
είς τάς ψυχάς αυτών άπδ τής παιδικής έτι ηλι
κία; τήν τής πατρίδος αγάπην, με δλην αυτής τήν 
ένέργειαν, μέ δλον αύτής τδ πλήρωμα καί τδν 
ένθουσιασμον, άλλά καί μέ δλην τήν παραφροσύ
νην, διά νά ΰπάρχη πάντοτε μία θέλησις καί μία 
ψυχή' τους υποχρέουν τά διδάσκωνται γυμνοί 
τάς διαφόρους ασκήσεις, παρουσία πάντοτε καί 
ποτέ κρυφίως, οϋχί μόνον τοΰ πχιδονόμου, άλλά 
καί όλων τήν άνδρικήν ηλικίαν έχόντων, καί προ 
πάντων μετά νέων εικοσαετών Είρώνω, ονομα
ζόμενων καί μελλειρόνων, οΐτινες έξελέγοντο με
ταξύ τών έναρετωτέρων καί άνδρειοτέρων καί οί- 
τινες μετά τοΰ παιδονόμου είχον δικαίωμα, νά 
διδάσκωσι τους παϊδας τας διαφόρους σωματικάς 
άρετάς, ήτοι τδ κολύμβημα έν τώ Ευρώτα, τήν 
θύραν τών ζώων, τήν παλαίβτραν, τδν δρόμον 
καί τάς λοιπά; ασκήσει; τοΰ σώματος, αϊτινες έ
πρεπε νά γίνωνται καθ έκάστην. Μετά τάς α
σκήσεις, διαρκουσας μέχρι δύσεως ήλιου, έπέστοε- 
φον εις τά Γυμνάσιά των, δπου καθήμενοι έπί ψα
θών, έκ τών καλαμών τοΰ Ευρώτα κατασκευα- 
ζομένων έτρέφοντο, πάντοτε δημοσία είς τά συσ
σίτια, άνά δέκα ή καί πλείονες με τδν περίφημον 
μέλανα ζωμόν καί μέ άλλην τροφήν υγιεινήν καί 
λιτήν, συνισταμένην άπδ μάζαν στίατος ήν έθε- 
τον είς αγγος τι καί τήν έπχρατήρουν οι πχιδο- 
νόμοι καί οι λοιποί άρχοντες τών δικαστηρίων 
πριν ή τήν γιυθώσι καί έάν μέν ευυισκον αύτήν 
αρεστήν, παρεδέχοντο, άλλω; άπεβαλον αύτήν τε 
καί τδν φέροντα προς τιμωρίαν’ έκαστος δμως έ
φερε κατά μήνα αλφίτων μέδιμνο», οίνον χόχς 
οκτώ, τυροΰ πέντε μνας, σύκων ήμίμνανα πέντε, 
προς δέ τούτοις εϊς δψώνιον μικρόν τι κομιδή νο
μίσματος, έν δε τοϊς δείπ-οις τοϊς καλουμένοις 
κοπίσι μετεχιιρίζοντο τραγήμ,ατα, σύκα τε ξηρά 
καί κυάμους καί φασήλους χλωρούς, περί ών ό 
Επίχαρμος έλεγε « φασήλους φώγε θάσσον, αί χ 
δ Διόνυσος φιλή » δ δέ Δημήτριος.

« ή συκον, ή φάσηλον ή τοιοϋτό τι ».

Καί ο Δικαίαρχος ποιών λόγον περί τών συσ
σιτίων τούτων λέγει.

« Τδ δεΐπνον πρώτον μέν έκάστω χωρίς πα
ρατιθέμενου καί προς έτερον κοινωνίαν ούδε- 
μίαν έχον’ ειτα μάζαν μέν όσην άν έκαστος ή 
βουλόμενος καί πιεϊν πάλιν δταν ή θυμός, έκά- 
στφ κώθων παρακείμενός έστιν. Οψον. δέ τούτον 
φιίποτε πάσίν έστιν, ΰειον κρέας έφθδν, ενίοτε 
δ’ ούδ δτι μένουν πλήν δψον τι μικρόν έχον, στα

τούς δέ κυρίους τών άφαιρουμένων είς τήν προ
σοχήν καί είς τήν πρόβλεψιν διά τής τοιαύτης π’ί- 
ρας τών κινημάτων τοΰ έχθροΰ καί διά νά I- 
γείρη τό άύπνον τών καθευδόντων ή τών ραθύ- 
μως φυλαττόν των τά πράγματα αύτών. Εαν έ- 
σολλαμβάνοντο δέ έπ αυτοφώρω, άλλοτε μεν έ- 
μαστιγοδντο, άλλοτε δέ, υστερούντο τής τροφής 
καί άλλοτε έτιμωροΰντο, έλκυόμενοι πέριξ θυσια
στηρίου τινός, είς δ έκαμνον κύκλον ψάλλοντες 
στίχους καθ’ έαυτών ΰβρίζοντες τήν διαγωγήν 
των, τοσουτον δέ φόβον ήσθάνοντο μήπως φωρα- 
θώσι καί τιμωοηθώσιν ώς ανάξιοι, ώστε λέγεται 
δτι παϊς τις κλέψας σκύμνον άλώπεκος δν περιέ- 
στειλεν εϊς τόν τριβώνών του, διά νά μή φαίνε
ται, έπροτίμησε μάλλον νά σπαραχθή τήν γα
στέρα άπό τΟύς όνυχας αύτοΰ καί τούς όδόντας 
καί ν άποθάνη ή ν’ άνακαλαφθή άπολύων αύτόν ή 
μή περιστέλλων. Μετά τόν δεΐπνον τούτον τούς 
είθιζον νά ψάλλωσι, νά χορεύωσι καί νά έξηγώσι 
διάφορα αποφθέγματα μέ οσον ένεστι μεγαλητέ- 
ραν συντομίαν, τά όποια πρός τροφήν τοΰ πνεύ
ματος καί τών φρονημάτων αύτών τοϊς έπέτατ- 
τον, ώς, τις έστιν ό τιμιότερος, τις έστιν ή τοιά- 
δε ή ή τοιάδε πράξις. Τίνα άποτελέσματα φέρει 
ή δείνα αρετή ή ή δείνα κακία, καί διάφορα Ιστο
ρικά γεγονότα, ώ; τόν θάνατον τοΰ Λεωνίδα καί 
τών τριακοσίων, ών τά ονόματα έμάνθανον έκ 
στήθους, τόν θάνατον τών πεσόντων διά τό Θού- 
ριον, διά τήν Μεσσηνίαν, τδν πόλεμον τής Τρωά- 
δος καί τών Θηβών, τδν βιον τοΰ Λυκούργου καί 
τών πρό αύτοΰ βασιλέων τής Λακιδαίμονος μέχρζ 
τοΰ Εύοώτα τοΰ Βασιλέως τών Ικτευκρατών, ή 
παλαιών Λακωνων τής Ογκας, άκμασαντος τρεϊς 
αιώνας πριν τών Τρωικών, δστις δέ κατά τδ μάλ
λον κίί ήττον έδιδεν άπάντησιν κατάλληλον τδν 
έτίμουν καί έβράβευον, δσοι όμως άπήντων απε
ρίσκεπτοι; καί ^καταλλήλως έτιμωροΰντο είτε διά 
δήγματος εις τον άντίχειρα ύπό τοΰ ήρωνος, είτε 
μέ έλαφράς ποινάς παρά τών ιδίων, ενώπιον τών 
άρχηγών καί γερόντων, οΐτινες πολλάκις έτιμώ- 
ρουν δι ολιγωρίαν καί άναξίαν διδασκαλίαν καί 
αδτούς τούς διδασκάλους, δέν ήδύναντο δέ οί τι
μωρούμενοι νά παραπονεθώσιν εί; τούς γονείς' 
των δτι ήδικήθησα» ή δτι κακώς έτιμωρήθησαν, 
καθότι έάν έγίνετο τοΰτο, οί γονεϊ; ήσαν υπό
χρεοι νά κρίνωσιν δτι, δ,τι έπαθον δικαίως τδ 
επαθον, ώς ένοχοι, καί δτι πρέπει έκ νέου νά τι- 
μωρηθώσι, διότι έπανέστησαν κατά τής γενικής 
εξουσίας τών νόμων καί άληθώ; τούς έτιμώρουν

( Ακολουθεί )

Τήν 8 Σεπτεμβρίου 1774, ή ηγεμονις τής Σαυα- 
δίας Καρινιάν,καθ ήν στιγμήν ένεδύετο ϊνα μετα- 
βή είς τ ανάκτορα τοΰ βασιλέως τής Σαρδηνίας, 
είς έορτήν τελουμένηνέν αύτοϊς έτησίως, είς άνάμνη- 
otv τής απαλλαγής τοΰ Τουρίνου έκ τής πολιορκίας 
τών Γάλλων κατά τδ έτος 1706, έλαβε παρά Θεοΰ 
θυγατέρα προσφιλεστάτην καί εύλογουμένην άμ« 
τή γεννήσει της.

Ή ήγεμονίς αυτή, όνομασθεϊσα Μαρία Θηρεσία 
Λουΐζα, έγεννήθη έν μέσω τών άνευφημιών καί τής 
πανδήμου χαράς.

Από τών νεαρωτέρων αύτής έτών, ή Λου'ίζα 
διεκρίνετο διά τήν σπανίαν καλλονήν της καί τδ 

' χαρίεν τοΰ χαρακτήρός της. Τά έρασμιώτερα προ
τερήματα έφείλκυσαν προς αύτήν μετ ολίγον πά
σας τάς καρδίας’

Τις χαρά καί εΰχαρίστησις είς τήν μητέρα ? 
όρώσα τά θέλγητρα και τάς χάριτχς τής θυγα- 
τρό; της μετ άλαζονίας έλεγε πολλάκις είς τόν 
συς^γον αυτής.

— Η Λου'ίζα έχει δλην τήν κομψότητα Γαλλί- 
δος. Θέλει διαπρέψει είς τήν αύλήν τοΰ συμμαχι
κού καί φίλου μας βασιλέως τής Γαλλίας, καί έπει- 
δη πρέπει νά βλέπωμεν τά τέκνα μας απομα
κρυνόμενα υμών, δταν υπαδρεύωνται, εϊς τήν αυ
λήν τή; Γαλλίας, τδ ομολογώ, ήθελα νά τήν ϊδώ 
μεταβαίνουσαν.

Καί πραγματικώς, ή αύλή τής Γαλλίας διέπρε- 
πε τότε έπί κομψότητι καί εύγενεία, άλλ ή δυσ
τυχής μήτηρ δέν προέβλεπε τδ μέλλον !

Εν τούτοις αί εύχαί τοΰ πρίγκηπος Καρινιάν 
καί τής συζύγου του εμελλον ταχέως νά πραγμα- 
τοποιηθώσιν. 0 δούξ τής Πενθιέβρη; εϊχεν υιόν 
νεον καί ώραϊον, αίτιον τή; ύπερηφανίας άμα καί 
τής ανησυχίας του πατρός του. 0 δούξ, αγαθότα
τος καί εύσεβέστατος άνθρωπος, έτρόμαζε δικαίως, 
βλέπων τάς σχέσεις τοΰ πρίγκηπος Δαμβάλου 
μετ’ άνθυώπων διεφθαρμένων καί φαυλοβίων. 
Εσκέφθη, δτι γυνή εύμορφος, έρασμία καί φρόνι

μος, θά έγίνετο αίτιος νά μεταβάλη δ υίό; του δια
γωγήν. 0 βασιλεύς συνεμερίσθη, διά τής τρυφερω- 
τέρας μερίμνης, τά σχέδια τοΰ δουκός. Καί τοι 
διάγων αύτός βίον άσωτον, δμως ό Λουδοβίκος ό 
ΙΕ. ό εραστής τής^ Δουβαρή, έξετίμα τάς άρετάς

(1) Οί άναγνώσται τής ΕΤΤΕΡΒΙΙΣ έγνωρίσθη- 
σαν ήδη μετά τής αξιολάτρευτου ταύτη; καί ενά
ρετου γυναικδς εί; τδ Πτήζ BaciJia- 
σης. Πλ^οεστέρα τις βιογραφία αύτής, έξεικονίζου- 
σα τήν καρ^ίαν καί διηγουμένη τδ οίκτρδν αύ
τής τέλος, θέλει ευχαριστήσει, πιστεύομεν, τά; εύ- 
αισθήτους Ελληνίδας, δι άς κάί μετεφράσθη. 
Ορα καί τδ ΠαΙγηοΊ τής ^ίσποΐη/ς.
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τοΰ έξαδελφου του. Τδν παρεκίνησε νά £ίψ·ρ τους 
δφθαλμούς έπί τής Αου'ίζης τής Σαυαδίας καί έπε- 
φόρτισε τδν πρέσβυν του, Κ.. Σουαζίλ-Γκουφιέ, νά 
ζιοτιάσρ την χεϊρά της παρά τοΰ βασιλέως τής 
Σαρδηνίας. Η αϊτησις, έννοεϊ έκαστος, έγένετο δε
κτή μετά χαράς, διότι τδ δνειρον τής μητρός κα'ι 
τής θυγατρός έξεπληροϋτο. Η δέ νεάνις γινώσκου- 
σα δτι πρδς τοϊς άλλοις δέν θέλει είσθαι πάντη 
ξένη μεταξύ τών νέων συγγενών της, καθότι τδν 
οίκον τής Σαρδηνίας συνέδεον πρδς τόν τής Γαλ
λίας δεσμοί κηδεστείας, έλεγεν είς τήν μητέρα της 
θεωροΰσα μετά χαράς τήν ώραίαν εικόνα τοΰ 
πρίγκηπος Λαμβάλου.

— 0 ! θά τδν άγαπώ, θά τδν άγαπώ πολύ !
Αλλ δμως δτε έφθασεν ή ήγεμονΐς εις τήν Γαλ

λίαν έπί τής γεφύρας Μπωβουαζέν, τής χωριζού- 
σης τά δύο κράτη, ήσθάνθη πίεσιν καρδίας άκού- 
σιον, τά δμματά της ύπεδάκρυσαν, τότε έστρεψεν 
αύτά πρδς τά υψηλά έκεϊνα δρη, .άτινα έφαίνοντο 
ώς φράγμα τι τεθειμένον έν μέσφ αύτής κα'ι τών 
παιδικών αναμνήσεων της.

Είς Μοντρεόλιον, θελκτικός τις περισπασμός 
διεσκέδασε ιτην έντύπωσιν ταύτην. Τήν στιγμήν 
καθ ήν ή ήγεμονΐς έμελλε νά καθήσρ εϊς τήν' 
τράπεζαν, ήκούσθη τό κάλπασμα τοΰ ίππου, fip- 
χετο θαλαμηπόλος (page) κομίζων ανθοδέσμην έκ 
μέρους τοΰ μνηστοΰ της. Η περιποίησις αυτή εΰη- 
ρέστησεν αύτή, έδέχθη τά άνθη άπδ τών χειρών 
τοΰ κομιστοΰ μετά τίνος ταραχής καί ένέβλεψεν 
είς αύτόν έν ζωηροί συγκινήσει. Η μορφή αύτοΰ 
τή έπροξένησε παράδοξον έντύπωσιν.

— Πόσον ό θαλαμηπόλος ..ούτος δμοιάζει τοΰ 
Κ. Λαμβάλου ! είπε σιγαλά εις τήν Κ. Γκεβριάν.

— Τωόντι, άπήντησεν αυτή, οΰδεμίαν φανεΐσα 
δτι απέδιδε σπουδαιότητα είς τήν παρατήρησιν, 
δι’ αυτό ό Κ. δούξ τής Πενθιέρης τώ αποδίδει δ
λω: ίδιαζουσαν φιλίαν.

Εν τούτοις, έπειδη ή Αουί'ζα είχεν έπάνω της 
τήν μικρογραφίαν τοΰ πρίγκηπος, έξήγαγεν αύτήν 
κρυφίως έκ τοΰ κόλπόυ της, καί άνεγνώρισε, τφ· 
όντι, τοσαύτην δμοιότητα πρός τόν νέον, δστις 
ήτο παρών, ώττε δεν αμφίβαλλε πλέον δτι ήτο άλ
λος ή αΰτδς ό πρίγκηψ.

‘Η σπουδή αύτη, καί τδ άξιον τών ίπποτικών 
χρόνων κίνημα, έκολάκευσαν αύτήν καί έχαροποίη- 
σαν είς άκρον. Τπέκρυψεν δμως τήν συγκίνησίν 
της καί σκεφθεϊσα έτι δ πρίγκηψ έπεθύμει νά μεί- 
νη αγνώριστο;, προσεπαθησε νά μήν άποδεί- 
ξγΐ δτι τόν ένόησεν’ άλλ’ είδε μετ’ εύχαριστήσεως, 
δτι ί ,ωγράφος δέν τδν έκολάκευσε.

0 Πρίγκηψ, διότι ήτο αύτός, έμεινεν όρθιος καθ’ 
δλην την διάρκειαν τοΰ γεύματος, δέν έκορεννυτο, 
θεωρών αύτήν. Μετά τδ τέλος, δ θαλαμηπόλος ά- 
πεχαιρέτησε τήν ήγεμονίδα, καί ίππευσεν ϊνα έπι- 
στρέψη είς Νανζή, δπου έμελλε νά γίνη, τήν ε
παύριον ή συνάντησις. ‘Η συγκίνησις τής ήγεμονί- 
Οος δεν ήτο πλέον σύμπτωμα τρόμου. ‘Η γλυκεία 
έντΰπωσις ή προελθοΰσα k»x τή» παρουσίας τού

θαλαμηπόλου τή ένέπνεεν Απεναντίας διαλογισμούς 
τούς πλέον θελξικάρδιους.

Τήν έπαύριον, ή ήγεμονΐς ίφθασεν είς Νανζή. 
0 δούξ τής Πενθιέβρης καί δ Κ. Ααμβάλης τήν πε- 
ριέμενον ένταύθα, δπου τελεσθέντος τοϋ γάμου 
μετά πολλής απλότητας, άνεχώρησαν είς Παρι- 
σίους. ‘Η Κ.. Λαμβαλη εγραψεν ευθύς είς τήν μη
τέρα της, ϊνα τή διακοινώσιρ τήν ευτυχίαν της.

« ‘Η θυγάτηρ σου θέλ είσθαι ευτυχής, έλεγεν 
έν τή χαρά τής καρδίας της, ό Κ. Ααμβάλης είναι 
πολύ καλήτερος άφ δτι τόν έφανταζόμην. Εχει 
χαρακτήρα έρασμιώτατον καί μέ δεικνύει πολλήν 
αγάπην καί τρυφερότητα. Πόσον είναι γλυκύ, τδ 
νά εύρίσκη τις έντδς τών καθηκόντων του, τάς ήδυ- 
τέρας ^αράς ! .

Αλλ εφήμερος χαρά! ‘II αύτή χειρ έγραφε μετά 
παρέλευσιν βραχέως χρόνου.

— Ω I μήπέρ μου ! ποΰ είναι ό καιρός εκεί
νος, δτε σ έγραφον περί τής ευτυχίας μου ; Πρέ
πει άρα νά έχω τοΰ λοιποΰ άναμνήσεις μόνον καί 
δάκρυα ; Διατί δ Κ.. Ααμβάλης νά πληρώσή τήν 
καρδίαν μου δι όλης τής άγάπης, ήν μοί άφω- 
σίωσε, καί έπειτα νά μεταβληθή τόσον ταχέως ; 
Είς μάτην άνερευνώ τήν διαγωγήν μου, ζητούσα 
νά^υρω τδ αίτιον τής ψυχρότητάς του. Αύξάνει δέ 
τήν λύπην μου και ή άτακτος ζωή του, ητις κατα
στρέφει έπαισθητώς τήν ύγείαν τυυ. Μύρια θλιβε
ρά προαισθήματα μέ κατατρύχουσι ! Θεέ μου ! 
καί τόσον νέαν ! Μήτερ μου, συμμερίσου τήν θλί- 
ψιν μου, θά μ είναι όλιγώτερον σκληρά !

Και πραγματικώς, ή κατάστασις τής υγείας τοΰ 
πρίγκηπος έχειροτέρευε ημέρα τή ήμέρα. Οί ια
τροί συνεβούλευσαν νά μεταβή είς πόλιν ύγιεστέ- 
ραν, δπου συνώδευσεν αύτδν ό πατήρ του, συνα- 
πήλθε δέ καί ή σύζυγός του, ητις βλέπουσα αύ
τόν πάσχοντα σκληρώς, έλησμόνησε τδ παρελθόν, 
τόν έλυπήθη καί δέν έλειψεν άπό πλησίον του.

Αλλ’ ούτε αί τρυφεραί αύτής περιποιήσεις, ούτε 
αί ένθερμοι προσευχαί τοΰ πατρός του έμελλον νά 
σταματήσωσι τήν πρόοδον τοΰ κακού.

— ‘H τρυφερά σου προσοχή μ είναι προσφι- 
λεστάτη, έλεγεν δ πρίγκηψ πρός τήν σύζυγόν του 
έν τή ύστάτη ώρα του, γλυκάνει τάς [τελευταίας 
στιγμάς μου. Ευλογώ τήν ραπίζουσάν με χεΐρα, 
διότι μέ άνακαλεϊ είς έμαυτόν, καί διότι άποθνή- 
σκο> άγαπώμενος παρά σοΰ καί τοΰ πατρός μου. 
Τπεσχέθητί μοι, δτι δέν θέλεις τδν έγκαταλείψει.

— θχι · έφώνησεν ή Κ. Λαμβάλου, ποτέ δέν 
θέλω μακρυνθή άπό τόπον, δπου διήλθα ευτυχείς 
ήμέρας, ποτέ δέν θά χωρισθώ άπό τδν πατέρα τοΰ 
συζύγου μου, θά ήναι καί έμός πατήρ !

Αί ευτυχείς ήμέραι έπανήλθον διά τήν ,θλιβε- 
ράν καί νεαράν χήραν, μόνον δτε ήξιώθη τής φι
λίας τής Μαρίας ’Αντωνέττας. Αμα έλθοΰσα είς 
Γαλλίαν ή ώραία Δελφί.η έθέλχθη τοσοΰτον άπδ 
τήν φυσικήν χάριν, άπό τήν άφελή φαιδρότητα 
τής Κ. Ααμβάλης, ώστε εύθύς τήν ήζίωσε ζωηρο- 
τάτην καί ειλικρινή φιλίαν.

Πνομέ,η βχσιλίς, ή Μαρία Άντωνιέτη ένεκολ- 
πώθη αΰτήν έτι πλέον, καί τής έόωκε πληρη την 
εύνοιά, της. Παντοδύναμος παρά τή βασιλίσσγι,έάν 
ήτο Ραδιούργος, ήδύνατο νά κατορθοΐ δ,τι ήθε- 
λεν, άλλ’ ή μόνη αΰτής φιλοτιμία ητο νά μεσιτευη 
ύπερ των δυστυχών δσοι έπεκαλοΰντο αΰτήν. Η 
βασίλισσα βλέπουσα αύτήν έρχομέ,ην πριν τής 
ώρας τοΰ παιγνίου, ήτο τοσοΰτον συνηθισμένη είς 
τάς αιτήσεις της, ώστε τή έλεγε γελώσα.

’—Ε, λοιπόν, φιλτάτη Λαμβάλη, είς καμμίαν 
χήραν άπαρηγόρητόν, εϊς κανένα άσθενή γέροντα, 
είς καμμίαν δυστυχή δρφανήν πάλιν χρεωστώ σή
μερον τήν εΰχαρίστησιν δτι σέ βλέπω τόσον ε
νωρίς ; Πράττουν άριστα άποτεινόμενοι προς σέ, 
προσέθετε, διότι γνωρίζουν, δτι τίποτε δέν ε'.μ- 
πορώ νά σοί άρνηθώ.

‘Η Μαρία’Λντωνιέττη τήν παρέλαβε τέλος πλη
σίον της καθιδρύουσα έκ νέου προς χαριν της, τήν 
θέσιν τής εφόρου τοΰ οίκου της.

Καί έν τούτοις ή αυλή διεσκε'ιαζε τοιουτοτρό
πως, ένφ ή έπανάστασις προπαρεσκευάζετο υπο- 
κώφως. ‘Η βασίλισσα έζήτει έν μέσω τών τέρ
ψεων καί διασκεδάσεων άντίρροπον τι κατα τών 
απαίσιων προγνώσεων, προορατικών τινων πνεύ
μα .ων. ϊίγαπα ιδίως τήν άνάπαυσιν τών χλοερών 
σκιών τοΰ Τριανόν, ειρηνικού αναχωρήματος άπό 
τής τύρβης τών Βερσαλλ.ών. Περιεπάτει όέ αυτού, 
μόνη σχεδόν, ένδεδυμένη απλήν εκ μουσουλίνης έ- 
σθήτα καί σχεδόν άναμεμιγμένη μετά τοΰ λαού, 
είς τόν όποιον κατά διαταγήν της συνεχωρεϊτο ή 
είσοδος άκωλύτως.

Ημέραν τινά ή βασίλισσα έκάθητο μονή μετά 
τής Κ. Λχμβάλου έπί εδωλίου χλόης, παρά τάς 
κιγκλίδα; τής ιδιαιτέρας περιοχής, δτε άνήρ τις, 
καταγινόμενος είς συλλογήν βοτάνων, ήλθε καί ε- 
σταμάτησε προς τής θύρας. ίόών αύτήν άνεωγ- 
μένην έμβήκε καί διήλθε τόσον πλησίον τών δυο 
ήγεμονίδων, ώστε ήναγκάσθη νά τας χαιρετήσει. 
‘Η βασίλισσα, βεβαία δτι δέν έγνωριζε.ο, άπε- 
φάσισε νά τοΰ δμιλήση

— Ζητεί.ε, κύριε, τώ είπε, νά κάμετε ωφέλι
μον τόν περίπατόν σας, τό μέρος τούτο αν και 
έργον τής τέχνης, σάς παρέχει τωόντι άπεικονι- 
σμά τι τών αγρών.

— Μάλιστα, Κυρία, άπεκρίνατο εκείνος, προ
τιμώ τό είδος τούτο τών άγροτικών κήπων άπο 
τάς απέραντους δενδροστοιχίας' οί εκτεταμένοι 
λειμώνες, τά δεσμευμένα έντός μαρμάρων ύδατα, 
δλαι αί οιά τούς μεγάλους έξειργασμέναι καλλο- 
ναί μ’ ένθυμίζουσιν, δτι μόλις συγχωρεϊται είς 
έμέ ή θέα των. Είμαι έντός αύτών ώ; ξένος τις 
τόν όποιον θχ διώξωσιν, άμα πλησιάζει Αΰλή πο
λυτελής, ενώ είς τούς φυσικούς τούτους παραδεί
σους μοί επιτρέπεται νά πλάσω διά τής φαντα
σίας μου δτι δύναμαι κ έγώ νά έχω τοιούτους 
καί παραδίδομαι ήδέως είς δνειροπολήματα.

— Φαίνεσθε, κύριε, δτι δέν αγαπάτε του; με
γάλους, δμως καί αυτοί είναι άνθρωποι ώς ο', λοι

ποί, καί ένεκα τούτου, είναι άξιοι τής συγκατα- 
βάσεως κάν.

— Φοβείται τις πάντοτε, κυρία, τούς βασιλείς, 
ή άγάπη καί ό φόβος δέν είναι συνοδοιπόροι.

— Ααλεΐτε ώς δημοκράτης, άπήντησε ζωηρώς 
ή βασίλισσα, τδΰτο μ’ εξηγεί διατί δέν άγαπάτε 
τούς βασιλείς.

— Οΰδένα μισώ, κυρία, έξ έναντίας μάλιστα 
άγαπώ τούς όμοιους μου, άν καί μ έκακοποίησαν 
σιληρώς.

— Σάς, κύριε ; σάς λυπούμαι διότι δέν μέ φαί- 
νεσθε κακός άνθρωπος.

— Ναί, κυρία, μέ κατεδίωξαν, μ έκακοποίη- 
σαν οί άθλιοι, έμέ, δστις δέν έζήτουν άλλο παρά 
τά μέσα δι ώ/ νά τούς καταοτήσω εΰδαίμονας.

‘Η περιέργεια τής βασιλίσσης έφαίνετο έξαπτο- 
μένη ύπό τοΰ παραδόξου τούτου ανθρώπου, τόν έ- 
ρώτησα τό όνομά του.

— Τό όνομά μου ! άπεκρίθη οίονεί θαυμάζων, 
ότι δεν ήτο γνωστός είς τάς γυναίκας έκείνας. ϊσως 
ήκούσατε ενίοτε νά τό προφέρουν' ονομάζομαι Ιωάν
νης Ιάκωβος Ρουσσώ, ό έκ Γενεύας.

Ακούσασα τό όνομα τούτο ή Μαρία Αντωνετ- 
τα διεκινήθη.

— Ρουσσώ δ παγκόσμιος είπατε μάλλον, έπα
νέλαβεν αύτη μειδιώσα.

0 φιλόσοφος έφάνη είς άκρον κολακευθείς έκ 
τής φιλοφρονήσεως ταύτης, έξελθούσης τών χει- 
λέων νέας καί ώραίας γυναικός-

— Εϊσθε καλλίστη, κυρία μου, τής είπεν, είμαι 
πτωχός τις καί αφανέστατος άνθρωπος.

— Οχι, άλλά άδικος ολίγον πρός τούς βασι
λείς.

Αί τελευταϊαΐ αύται λέξεις, μετά ζωηρότητος 
άπαγγελθεϊσαι ώ; νά έφώτισαν τόν Ρουσσώ' συνε- 
ταράχθη καί προσήλωσεν έπί τής Βασιλίσσης βλέμ
μα σκυθρωπόν.

— ’Επίστευον, δτι δ περίπατος ούτος είναι ε
λεύθερος, μέ είπον δτι δεν είναι έδώ ή βασίλισσα.

— Δέν θέλει νά ήναι.
— Δέν είναι το αύτό. Αλλά δέν σημαίνει, μέ 

φαίνεται δτι ποτέ μου δέν θ άπολεσω την ένθυ- 
μησιν αΰτής τής ήμερα;' με ιατρεύει άπό τινας 
ποολήψεις. Αισθάνομαι τώρα δτι είναι δυνατόν 
ν’ άγαπα τις τουλάχιστον τάς βασίλισσας.

•— Κύριε Ρουσσώ, τούτο δμοιάζει κολακείαν.
— Α ! κυρία μου, ή είλικρίνειά μου είναι η 

μόνη άρετή μου Μή μέ τήν άφαιρεϊτε' Αλλ η ει
λικρίνεια πλησιάζει τόσον σπανίως τα άνακτορα, 
ώστε πρέπει νά δυσπιστήτε.·

Είτα προσκλίνας άπήλθεν ϊνα έπχναλάβη τόν 
περίπατόν του. Η βασίλισσα τόν άφησε νχ μα
κρυνθή χωρίς νά τόν κρατήση έπί πλέον. II συναν- 
τησις αυτή4 τής έπροξένησε βαθειχν έντύπωσιν. 
Οταν δ’ ήτο μακράν.

— Αυτοί οι φιλόσοφοι φέρουβιν άληθώς είς 
απελπισίαν. Τοιουτοτρόπως διδάσκουσα εις τού»
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δρευομένη; ύπδ τοΰ Σαΰράκ. Αμέσως ίρχεται ή ά- 
νακρισις.

— Πώς ονομάζεσαι ;
— Μαρία Θηρεσία, Λουΐζα τής Σαυαδίας, ήγεμο- 

νίς Λαμβάλη.
— Τδ επάγγελμά σου ;
— Εφορος τής οικίας τής Βασιλίσσης.
— Είχες γνώσιν τής συνωμοσίας τής 10 Αύγου

στου ;
— Αγνοώ άν ύπήρξε συνωμοσία, ούδέ έγνώ- 

ρισα τί περί ταύτης.
— Ωμοσον τήν ελευθερίαν, τήν ισότητα, τδ μϊ 

σος κατά του Βασιλέως, τής βασιλίσσης, τής βασι
λείας.

— Εύχαοίστως δμνύω τά δύο πρώτα, άλλά τά 
λοιπά δέν δύναμαι νά δμώσω’ δέν εΐναι τδ αίσθη
μα τής καρδίας μου.

Ενώ έτελείωσε τδν λόγον της φωνή τις τή; εί
πεν είς τδ ώτίον.

— Ομωσον λοιπόν, άν δέν θέλης ν άποθάνης. 
Στρέφεται καί βλέπει υπό τδ ένδυμα ληστοΰ 

πρόσωπον τδ δποϊον δέν εΐναι άγνωστον. Η ελπίς 
άναγεννάται εϊς τήν καρδίαν της. Αλλά τδ νά έ- 
ξαγοράση τήν ζωήν της διά βλασφημίας, τής φαί
νεται κακούργημα. Φέρει τήν χεϊρα έπί τά δμμα- 
τά τη; και μένει ίν σιωπή.

— Ν’ άποΛύσωσι τήν- Κυρίαν, κραυγάζει πά
ραυτα ό δικαστής.

Αΰτη ήτο ή όλεθρία λέξις, τδ σύνθημα τής κατα

δίκης.
Εν τούτοις ό μυστηριώδης άνθρωπος ό προστα- 

τεύων αύτήν τήν άκολουθιϊ καί ή φωνή επανα

λαμβάνει.
— Φώνησον ή έχάθη; !
— ’Ακούει καί ταράττεται. Τί ποίητέον; διστά

ζει, άγνοεϊ τί ν’ άποφασίση. Κατ δλεθρίαν σύμ
πτωσή, ένώ έξήοχετο τής αιθούσης, βλέπει τά σπαί- 
ροντα μέλη τών θυμάτων, τά όποια, προ ολίγου 
έσφαγίασαν’ τδ πρώτον βήμά τη; γίνεται έντδς 

τοΰ αίματος.
— Φώνησον ! τής λέγει πάλιν ή φωνή.
’Αλλ’ έκπληκτος, συνταραχθεϊσα άπδ τδ φρικώ- 

δε; θέαμα δέν ακούει πλέον τήν φωνήν. Η έκ- 
φρασις τή; άγανακτήσεώς της υπερισχύει καί ά- 
άκούσης της, καί,

— Τί φρίκη ! κραυγάζει ή εύγενή; γυνή.
0 όχλο; ήκουσε τήν λεξιν ταύτην, καί άποδί- 

δων αύτήν είς έκφρασιν περιφρονήσεως δρμα μα
νιώδη; κατ αύτής.
— ’Απωλέσθην, έπρόφθασε νά είπή, καί οι δήμιοι 
άρπάζουσιν αύτήν καί τήν σύρουσιν εϊς την σφα
γήν. άλλ’ ή φύσις τούς προέλαβεν’ είχον είς τήν έ- 
ξουσίαν των άψυχον σώμα . . .

Είναι γνωστά τά λοιπά. ‘Ο θάνατος, αί ακρωτη
ριάσεις, δ αισχρό; περίπτατο; ... ή καθημαγμένη 
κεφαλή τής ήγεμονίδο; φερομένη προ τών παραθύ
ρων τοΰ ναού καί τοΰ Παλαί Ροΰάλ. . . . Τδ ώραϊον 
σώμα τής γυναικός έσύρθη είς τον ρύακα δεδομέ- 

υπηκόους μα; νάμη.μα; αγαπούν, καί δμως ίχο- 
μεν τοσαύτην ανάγκην τής αγάπης των I

— Συναντήσεις τινέ; ώς τήν παρούσαν θέλουν 
μεταβάλει ,τ.δ φρόνημά των, άπεκρίθη ,ή ηγεμόνες, 
ή εύγλωττία σας δέν θά ήναι ΰποδεεστέρα τής ί- 
δικής των.

’Εν τούτοις ή έπανάστασις έβαινε γιγαντιαίοις 
βήμασιν, Επήλθο'ν αί ήμέραι τής 5 ζαί 6 Οκτώ
βριοί!, καθ ά; ή βασιλική οικογένεια ήλθεν εϊς 
Παρισιού;·

11 Κ, Ααμβάλη, τήν δποίαν ή φατρία τοϋ Πο- 
λινίάκ κατόρθωσε ν άπομακρυνθή τής βασιλίσσης, 
έζη είς Παρισίους είς τοϋ πενθεροϋ. της. Πληρο- 
φορηθε’σα τήν άφιξιν τής βασιλίσσης ευρέθη είς 

> Τουίλερίας,' δτε είσήλθεν. Αμα εΐδεν αύτήν ή Μα
ρία Αντωνιέττη, έτρεξε καί τήν ένηγζαλίσθη.

— Τά πάντα άπώλετο, φίλη μου, τή εΐπεν, το 
παλάτι τοΰτο είναι φυλακή δθεν θέλομεν έξέλθει 
ύιά νά βαδίσωμεν είς τδν θάνατον.

Εκ τής στιγμής εκείνης ή Κ. Λαμβάλ δέν ήθέ- 
λησε πλέον ν’ αφήση τήν βασίλισσαν’ προσηλοΰτο 
δέ αυτή δσω πλέον έμεγαλύνετο δ κίνδυνος. Απδ 
τών Τουίλεριών τήν συνώδιυσεν είς τήν εθνικήν 
συνέλευσιν, έκεϊθεν τήν ήκολούθησεν είς τδν ναδν 
(Temple) καταποαόνουσα τάς θλίψεις της καί με- 
τέχουσα αύτών ώς άδελφή.

— Ηθέλησα; νά συνδεθής πρδς τήν τύχην μου, 
τή εΐπεν ή βασιλις, τείνουσα αύτή τήν χεϊρα, 
δτε είσήλθεν είς τήν ειρκτήν, βλέπεις τί μέ μένει 
άπδ τδ παρελθόν μεγαλεϊόν μου’ άλύσσεις, καί 
ϊσως δ θάνατος !

— Α, εκείνο το όποιον ετρομαζον ητο μήπως 
μάς χωρίσουν, άπήντησεν ή ήγεμονίς, τώρα δτε 
είμαι βεβαία δτι δέν θέλω σάς αφήσει πλέον, εί
μαι ευτυχής.

Αλλά τάς1 έχώρισαν τά θηρία. Η πρδς τήν βα
σίλισσαν φιλία της καθωσίωσε καί αύτήν είς τδν 
θάνατον.

Είναι γνωστόν πώς συνέβησαν αί σφαγαί τής 
2 καί 3 Σεπτεμβρίου είς τδ Μοναστήριον ζαί τάς 
άλλας «ρυλακάς. Αλλ’ δ δούξ τής Πενθιέβρα; έδι- 
δεν δλην τήν περιουσίαν του διά νά σώση τήν αγα
πητήν του νύμφην οΰιαν ήδη καθειργμένην. Τπήρ- 
χε μέλος τι τής τότε ζυβερνήσεως, δπερ άντί πολ
λών χρημάτων κατώρθου νά σώση τά θύματα. Ε- 
δόθησαν λοιπόν είς τήν Ααμβάλην έλπίδες.

Αλλα τήν νύκτα τής 2 πρδς τάς 3 Σεπτεμβρίου 
ήζούσθησαν εϊς τήν φυλακήν κραυγαί, «ή Λαμβάλη! 
ή Λαμβάλη!·.

— Τψιστε θεέ μου ! εΐπεν ή δεσμώτις πίπτουσα 
εϊς τά γόνατα, ιδού λοιπόν ή τελευταία ώρα μου. 
Σώσον, Θεέ μου, τδν βασιλέα καί τήν βασιλικήν 
οικογένειαν.

Μετά στιγμιαίαν σιωπήν δ κρότος τής θύρας 
άνοιγομένη; έξήγαγεν αύτήν τής ίκπλήξεώ; της. 
Ανθρωπος ρακενδύτης, καί γυμνούς έχων τούς 
βραχίονας, είσήλθεν εις τδ δωμάτιον καί άπήγογεν 
αύτήν ένώπιόν τής επιτροπής τής Σωτηρίας προε-

νον εί; αρπαγήν ευτελή, Χατέκοψαν αύτδ καί έψή- 
σαντες τεμάχια πολλά τά κατέφαγον! . . . Σύρω- 
μεν κάλυμμα έπί τοΰ αιωνίου τούτου αίσχους τής 

Γαλλίας.Τδ δνειρον τής ήγεμονίδο; έξεπληιώθη. ’Αποθα- 
νοΰσα πρίν τής Μαρία; ’Αντωνιέττης άπηλλάγη 
τούλάχιστον τής θλίψεω; τοΰ νά γενή μάρτυς τή; 
καταδίκης τής πολυαγαπήτου βασιλίσσης της.

(έκ τοΰ Γαλλικοΰ) * * *

ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΜΑΖΑΝΙΕΑΑΟΤ. 
(fExeioHSior έκ των Revolutions d'autrefois 

τοϋ Κ. Pitre Chevalierf 

(Συνέχεια ίδε φυλ. 52).

Id', — Τά προνόμια ΚαρόΛου τοϋ Ε'.

Τής περιφήμου ταύτης παραχωρήσεως τήν ά- 
νάμνησιν, λέγει δ δούξ τής ΐ’ιδας, κατώρθωσε νά 
διεγείρη ό επιδέξιο; καί έπιφυλαζτικδς Ιούλιος 
Γενοβίνη;, συν^στών αύτήν εί; μέν τδν αντιβασι
λέα ώ; κατάπαυσιν καί τέλο- τών έπαναστάσεων, 
είς δέ τδν λαδν ώς φάρμακον τών δυστυχιών του.

Ενφ, πράγματι, τά προνόμια Καρόλου του Ε. 
δέν ήσαν είμή δέλεαρ ριφθέν πρδς τού; διαμαχο- 
μένου; υπό τοΰ νομικοΰ' πρδς μέν τ°ύ; στασια- 
στάς δπως λαθών άφαρπάση αύτούς τής μερίδος 
τοΰ Μαζανιέλλου, πρδς δέ τδν δοΰκα τοΰ ”Αρκου ό
πως λάβη παρ’ αύτοϋ τήν προεδρείαν τής Σου- 
μαρία; — τήν τιμήν τής προδοσίας τής προσυμ- 
φωνηθείσης μεταξύ Γενοβίνου καί Άντιβασιλέως 
διά τής έντιμου μεσολαβήσεως τοΰ μυοθήρα.

Καί άπόδειξις τδ ότι τά προνόμια ταϋτα δέν 
υπϊρχον είμή έν μόνη τής φαντασίμ τοΰ λαοΰ. Διό
τι, άληθές μέν εΐναι ότι Κάρολος δ Ε. κατήργησεν, 
ώ; είπομεν, πάντα φόρον έπί τών τροφίμων, άλλ 
ούδείς είχεν ίδεϊ ή ήδύνατο νά δείξη τδ έπίση- 
μον τοΰτο καί πολύτιμον έγγραφον, όπερ κατά μέν 
τούτους ούδέποτε έγράφη, κατ’ εκείνους δέ κατε- 
στράφη υπδ τών τελωνών, ή έζρύβη υπό τών αν
τιβασιλέων καί τών εΰγενών, ή έκάη ύπδ τών ’Ι
σπανών ή έκειτο παρερριμένον έν τοϊς άρχείοις 
τής ισπανική; πρωτευούαής.

όπως δήποτε, ούδαμώ; ή ήκιστα έμερίμνα πε
ρί τούτου δ Γενοβίνη;. Άλλ ότε παρουσιάσθη είς 
τδν Αντιβασιλέα, ώ; πρέσβυς τοΰ άλιέως, δπως 
διαπραγματευθή τήν ειρήνην έπί τών βάσεων τής 
Προνομίας καί διά τής άνταλλαγής τών αίχμα 
λωτων γυναικών, οί διαπραγματευόμενοι εόρέθη- 
σαν σύμφωνοι μετ’ όλίγον περί τών άρχών τής 
ειρήνης.

Νά άφοπλίσωσι τδν &αζανιέλλον άποδίδοντε; 
αύτω τήν γυναίκα, καί νά φενακίσωσι τδν λαδν 
ζωγραφίζοντες αύτφ έπί τοΰ χάρτου προνόμια, 
νά έπιστέψωσι δέ ταϋτα διά πομπής μεγαλοπρε
πούς καί όρκου επισήμου έν τή έκκλησή τή μη- 
τροπολική. . . τί εύτυχέστερον ώς πρδς δύο γεγη- 
ρακότας πολιτικού; ;

Γραμματείς έπιδέξιοι διανυκτερεύουσι γράφον- 
τε; έπί χάρτου έπικύρωσιν τοϋ Προνομίου, διά 
χρυσών ωραίων γραμμάτων. Επειτα δ δούξ Μα- 
δαλόννη; έφιππος τήν φέρει είς τήν κατά τήν α
γοράν πλατείαν . . . Αλλ’ ο λαός, παροξυνόμενος 
ύπδ τοΰ Βασίλου, μαίνεται διά τήν προδοσίαν καί 
άπαιτεϊ τδν άρχαϊον καί αληθή χάρτην τοΰ αύ- 
τοκράτορος. Και αύτδ; δ ό Μαζανιέλλος, λησμο- 
νήσας τήν χθεσινήν μετριοφροσύνην αύτοϋ, δια- 
τάττει τήν σύλληψιν τοΰ δουκδς, τδν όποϊον μό- 
λι; διά τή; μεσιτεία; τοΰ Γενοβίνη σώζει τοΰ 
θανάτου.

Τή δ υστεραία φήμη κυκλοφορεί, υπδ τοΰ νο
μικού διαδοθεϊσα, ότι οι μοναχοί εΰρον τδν περί
φημου χάρτην . . . Καί τωόντι, ίδού τδν φέρει δ 
καρδινάλιος άρχιεπίσκοπο; ( είτε αύτδς είναι δ ί
διος, είτε τδν άρχιεπίσκοπον υποκρίνεται όπως 
ή ειρήνη έπισπευθή ). Ιδού αύτδς, δστις δήποτε 
καί άν ή, διευθύνεται είς .Καρμήλιον, τδ άρχαϊον 
σύνταγμα έν χερσίν έχων, επομένης μέν πρεσβεία; 
Γερουσιαστών, ξιφήρους δέ ηγουμένου τοΰ Μα
ζανιέλλου, δν περιφρουρεϊ πλήθος άπειρον έπανα- 
στατών. Αφιχθείση; δέ τή; θορυβώδου; ταύτης 
συνοδεία; εις τδν ναδν, δ άρχιεοεύ; άναβαίνει είς 
τδν χορόν καί διά φωνή; ήχηοάς άναγινώσκει τδ 
έγγραφον. Επειτα άποδεικνύεε εί; τού; περιεστω- 
τας τήν άρχαιότητα τοΰ χάρτου, τών γραμμά
των, καί πάντες πείθονται περί τής ταυτότητος. 
Εγείρονται μέν καί τινες φωναί δισταγμού καί 
διαμαρτυρήσεω;, άλλ άποκρούονται άποτόμω; ύ
πδ τοϋ άλιέως ώ; ΰβρις. ’Αλλ’ δ καρδινάλιο; δπως 
μηδεί; άμφιβάλλη, ζητεί άνθρωπόν τινα τή; εκ
λογή; τοΰ λαού δπω; έρευνήση μετ έπιστασίας 
τδ έγγραφον. 0 Γενοβίνη; παρήν . . . όμοφώνως 
τδν προσκαλοϋσιν ( ώς τδ είχε προίδει ) λαβών δ
θεν τδ χάρτην, άποσύρεται είς τινα γωνίαν καί έ- 
κεϊ βυθίζεται εί; βαθιϊαν μελέτην. Μετά παρέ- 
λευσιν δέ ό\οκλήρου ώρας, καθ ήν δ αρχιεπίσκο
πος, διά λόγου παθητικωτάτου, ζατέδειξεν είς τδν 
λαδν τά άγαθά τής ειρήνης, τδ μαντείου τής Νεα
πόλεως ήγέρθη τοΰ τρίποδός του καί ήλθεν έν μέ
σω τοΰ δχλ^υ φέρων τδ σύνθημα τής ειρήνης η 
τοΰ πολέμου. Βαθείας δέ σιωπή; παραχρήμα γε- 
νομένης, άποφαίνεται ότι τδ έγγραφον έκεϊνο ην 
αύτδ τδ πρωτότυπον τοΰ συντάγματος καί ούχί 
άλλο. Εξηγεί έπειτα τού; λόγου; καί τά τεζμή- 
pta δι’ οΛ τ^ άνχγνωρίζει καί έπιδεζίως επικα
λείται τήν έγκρισιν τών μάλλον πεπαιδευμένων 
τή; συνελεύσεως. Εν ένί λόγω τδ έγγραφον άνευ- 
φημεϊται παρά πάντων ώ; γνήσιον καί αύθεντι- 
κδν καί πάντες τδ παραδέχονται ώς βάσιν των 
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τής φοβερά; απειλής τής έξεκκλησιάσεως δ ίρχιε- 
πίσκοπος έπειθανάγκασεν αύτδν ν Αποβάλη τά 
p άκη ά μέχρι τοϋδε έφερε καί νά ένδυθή στολήν 
Αργυρόστικτον. ’Επειδή δέ ένεδύθη έπι τής πλα
τείας καί έπί παρουσία πάντων, έξεπλάγησαν οί 
ίδόντες τήν κατάστασιν τής ίσχνότητος, ήν Απέ- 
κρυπτεν ή κατ έπιφάνειαν Ισχύς του καί είς ήν τδν 
εϊχε φέρει ή έντελής σχεδδν άποχή πάσης τροφής, 
καί ή στέρησις ύπνου καί ηθικής ησυχίας έπί πέν
τε όλα; ήμέρας. Τδ πρότυπον τοΰτο τή; ανδρι
κής δραστηριότητος μόλις ήδύνατο νά κινηθή καί 
νά κρατηθή δρθιος, τοσοΰτον μεγάλη ήτον ή Ατο
νία του ! 0 γέρων Γενοβίνη; είπετο τής συνοδίας 
έφ’ άμάξης. Αί όδοί πάσαι ήσαν άνθόστρωτοι, αί 
οίκίαι κεκοσμημέναι λαμπρώς, πανταχόθεν δέ Αν- 
τήχουν χαρμοσύνως οί κώδωνες. Σαλπιγκτής δέ 
προηγείτο τού δημοτικού βασιλέως, φωνών άπδ 
όδοΰ εϊς οδόν—Ζήτωσαν δ βασιλεύ; Φίλιππος 
καί ό ένδοξότατος Μαζανιέλλος ! Ζήτωσαν δ Κά
ρολος Ε . καί δ πιστότατος λαός ί

Η δέ Μαρία Αρκου, απελευθερωθεϊσα τόσον Α- 
προσδοκήτω; καί χωρίς νά γνωρίζει διά τίνος 
ή διατί; ένόμιζεν ότι ώνειρεύετο έν μέσω τής πό- 
λεως ταύτης, τής χθές μέν πυρπολουμένη; καί αί- 
μοφύρτου, σήμερον δέ έορταζούσης καί αγαλ·.ώσης, 
καί άνεμιμνήσκετο τής τόσον διαφερούσης τέως 
έλεύσεώς της, εί; τδν αύτδν ναδν τού Καρμήλου, 
χωρί; να λάβη σύντροφον ή έμπιστον άλλον ή τήν 
ταπεινήν καί δειλήν άγνωστον, εί; ήν είχε δώσει 
τά ένώτιά τη; όπως έπανακτήση τδ άσυλον τής 
εύτυχία; αύτής ! . . .

— ’Αναμφιβόλως, διελογίζετο, ή Παναγία μέ 
Ανταμείβει σήμερον διά τδ Αγαθόν έκεΐνο έργον, 
δίδουσά με εί; τδν πατέρα μου . . . πριν μέ δώση 
εϊ; τδν μνηστήρά μου.

Καί ή εϋγενής καί τρυφερά ψυχή της άνέπεμ- 
πεν εί; Θεόν προσευχάς υπέρ τού πκτρό; της, υπέρ 
τού μαρκησίου Σιατιλ’ών, υπέρ τή; Αγνώστου 
προσκυνητρίας καί υπέρ αύτού έτι τού άλιέως, ού ή 
Απροσδόκητος Αγαθότης καί αί περιποιήσεις τήν 
έκαμνον νά λησμονήση τήν προτέραν του σκληρό
τητα.

— Πτωχέ Αποπλανημένε άνθρωπε ! έλεγεν έν 
έαυτϊ) παρατηρούσα αύτδν μετά συμπάθειας . . . 
Μετανοήσα; θέλει νά έξαλείψη την καταισχύνην 
μου διά τού θριάμβου μου !

Καί τώ δντι ό Μαζανιέλλος, ευπειθέστατο; είς 
τά; ίεράς τή; συζύγου του προσταγά;, μετεβίβα- 
ζεν εί; τήν Μαρίαν Αρκου τδ σέβα; δπερ δ λαδς 
έδιδεν είς αύτδν και δέν ήδύνατο τδ βλέμαα του ά- 
δακρυ νά συνάντηση τδ γλυκύ καί ιΰσπλαγχνον 
βλέμμα τοΰ θύματός του.

Μόνοι δέ εϊ; τδν γενικόν ένθουσιασμδν άνθίσταντο 
ό άγριος Λούζαρο; καί ό λόχος τοΰ Θανάτου, καί 
υποβλέποντες ώ; προδότην τδν άλιέα ώς καί τδν 
νομικόν παρεμόνευον δι ήθους σκαεοΰ καί Αγρίου 
τήν διέγερσιν τοΰ πολέμου έν ταϊς Αγκάλαι; αύ- 
ταΐ; τή; ειρήνης ...

διαπραγματεύσεων, ό δέ Μαζανιέλλος, δ Γενοβί- 
νης, δ καρδινάλιος καί τινε; άλλοι πεπαιδευμένοι 
Αναθέτουσιν αΰτδ είς την αγίαν Τράπεζαν. . . Πα- 
ρατείνεται δέ μέχρι νυκτδ; βαθεία; ή συνεδρία- 
σις, καί έκαστον άρθρον συζητεΐται έν μέσω τοΰ 
όρυομένου ό'χλου, 8ν έκάστοτε καθησυχάζει ό α
λιεύ; ή δ Αρχιεπίσκοπος. — Τέλος τδ σύνταγμα 
περατοΰται Ανατέλλοντος τοΰ ήλιου, και ο αδελ
φές τοΰ καρδιναλίου μετά τίνος γραμματέω; φέ- 
ρουσιν αύτδ εϊς τδν Αντιβασιλέα πρδς υπογραφήν.

Τοΰ συντάγματος δέ τούτου οϊ κυριωτεοοι οροί 
ήσαν τής Πο ,ζολιανής, τής Μαρίας Αρκου και τής 
μητρδς αύτής ή άπελευθέρωσις, ή άναγνώρισις καϊ 
άτοκατάστασις τών προνομίων τοΰ Καρόλου Ε. 
παντδς φόρου δηλονότι ή κατάργησις και ή γενι
κή και άνευ άλλου τινδς όρου, έκτδς τής άφοπλί- 
σεω;, Αμνηστεία.

Μετά μεγάλης τιμή: υποδέχεται τού; πρεσβευ- 
τάς τού-ους τοδ λαοΰ δ δούξ Αρκο; καί του; εισά
γει είς τδ διοικητικόν του Συμβούλων .... Εκεί 
δ γραμματεύς διασκεδάζει πάντας διά τής γελοίας 
υπεοοψία; καί τής έμφάσεώς του. ίΐ; ό Καϊσαρ υ
παγορεύει συγχρόνως τήν συνθήκην είς τέσσαρας 
γραμματείς καί διαμφισβητεΐ αυτήν πρδς τδν δού
κα άρθρον πρδς άρθρον, σημασίαν πρδ; σημασίαν, 
λέξιν πρδς λέξιν, είς ίκάστην δέ τοΰ Συμβουλίου 
παρατήρησιν, άπειλητικώς κραυγάζει— Τοιαύτη 
είναι τοΰ Signor Μαζανιέλλου ή θέλησις— 0 δέ 
δούξ τοΰ Αρκου, κατά σκοπού βάλλων, ταπες- 
νώς Αποκρίνεται — Γεννηθήτω τδ θέλημα τού 
Signor Μαζανιέλλου ! καί ουτω πάσα δυσκολία 
αίρεται έκ τού μέσου, δ δέ δούξ υπογράφει τήν 
συνθήκην, καί καλεΐ τδν άλιέα διά τήν έπιοΰσαν 
είς συνέντευξιν έν τώ ναφ τού Καρμήλου, δπως 
παραλαβή μέν τήν θυγατέρα του, παραδώση δέ 
είς εκείνον τήν σύζυγον καί καθιερώση δι όρκου 
τήν εϊρηνοποίησιν τής Νεαπόλεως.

Τοιοΰτο ήν τδ θαύμα τδ τελεσθέν διά μιας μό
νη; λέξεως τής Πουζολιανής! Τελεσθέν, εϊπομεν ; 
— ”θχι Ακόμη! ΕΪ; μόνο; σπινθήρ. και τδ ήφαί- 
στειον έκρήγνυται αυθΐς.

ΙΕ. Καί πά-Ιιτ αί δύο Μαρίαι.

Τέλος, λέγει ό δούξ τής Ρίβ ας, αί προπαρα- 
σκευαΐ έπεραιώθησαν καί προέβησαν είς τήν επί
σημον τοΰ Συντάγματος δημοσίευσιν, τήν'τοσοϋτον 
άνυπομόνως παραδοκουμένην. ‘Ο καρδινάλιος προί- 
στατο τής τελετής περικυκλούμενος ύπδ τών αρ
χηγών καί έκλεκτών τού λαοΰ, έξαιρουμένου τού 
Μαζανιέλλου Μεγίστη δέ ήν ή συρρ.ή τού πλή
θους καί άλλο δέν περιέμενον πλέον ή τδν άλιέα 
καί τδν δούκα, οΐτινες προσήρχοντο ήγούμενοι τής 
συνοδίας αύτοΰ έκάτερος.

‘Ο αλιεύς έξελθών τοΰ Αγίου Λαυρέντιου καί 
λευκόν ίππον άναβαίνων, μετά τής Μαρίας Αρκου 
υπδ μέλανος ίππου φερομένης και παρά τώ πλευ- 
ρώ αύτοΰ ΐούσης, προύχώρει έν μέσω πλήθους ά
πειρου καί άλαλάζοντος. Μόνον δέ τότε καί διά

0 δέ δούξ τοΰ Αρκου έξελθών τοΰ Νέου Φρου
ρίου, μετά τής Πουζολιανής λαμπρώς κατ άπαί- 
τησιν τοΰ λαοΰ εστολισμένης, προύχώρει ήγού- 
μενο; τών εύγενών καί τών λογάδων τής σωμα
τοφυλακής του. Φθά; δέ εί; -τήν πλατείαν τοΰ 
Καρμήλου, άπέστειλεν ένα τών ύπασπιστών του 
έφιππον καί άοπλον είς ύπάντησιν τοΰ άλιέως, 
δσον έκατδν βήματα Απ’ αύτοΰ δντα, όπως έκφρά- 
ση πρδς αύτδν τήν εύχαρίστησιν ήν δ Αντιβασι- 
λεΰς προσεδόκει έκ τής συνεντεύξεώ; των . . . 0- 
σω δέ τεταραγμένος καί άν ήτον ώ; ίκ τή; προ
σεγγιστώ; του πρδς τήν μετά τοσούτους φόβου; 
Ανευρεθεΐσαν γυναίκα του, δ Μαζανιέλλος μετά 
γενναιότητος καί σχεδδν μεθ υπεροψίας υπεδέχθη 
τδν πρέσβυν τοΰ άντιβασιλέως. — Διότι ένίοτε καί 
όλίγαι μόνον εξουσία; ήμέραι Αρκοΰν νά έξυψώ- 
σωσι, καί τδν ταπεινότερου χαρακτήρα καί μεγι- 
στάνο; συμπεριφοράν νά παράσχωσιν εί; τδν μάλ
λον βάναυσου τών Ανθρώπων. Πρέπει μάλιστα νά 
προσθέσωμεν, ότι τδ Ακαλλιέργητου πνεύμα, ώ; ήν 
τδ τοΰ Νεαπολίτου, τήν μεγαλειτέραν αύτοΰ λάμ- 
ψιν διαχέει καθ’ ήν κυρίως στιγμήν μέλλει νά 
έκλειψη . . .

Επιστάς λοιπόν δ Μαζχνιέλλος καί δι ένδς μό
νου νεύματος έπιβαλών ήσυχίαν καί σιωπήν εί; 
τδ κυμϊινόμενον καί περιβομ.βοΰν πλήθος τδ κά
λυπταν τήν πλατείαν, Ανηγέρθη έπί τών Αναβο
λέων τοΰ ίππου του καί διά φωνής στεντόρειου 
καί ένθουσιώσης, έξεφώνησε τδν λόγον τούτον.

—- Λαέ προσφιλέστατε, Αυαπέμψωμεν πρδς τδν 
υψιστον αιωνίου; εύλογίας εύγνωμοσύνη; διά τήν 
άνακτηθεϊσαν Αρχαίαν ήμών ελευθερίαν. Τις με
ταξύ ύμών έπίστευε κατορθωτόν τδ τοιοϋτον; 
Φαίνεται ώ; δνειρον, ώς μύθος, καί δμως βλέπετε 
ότι είναι πραγματικώτατον. — έπειτα άσπασθεΐς 
τδν σταυρόν τοΰ Καρμήλου δν έφερευ έπί τοΰ 
στήθους, έπεϊπεν. — ’Αποδώσωμεν άρα τά; εύ
λογίας ήμών πρώτον μέν εί; τήν Παρθένον Μα
ρίαν, τήν προστάτιδα καί πολιούχον ήμών, έπειτα 
δέ εί; τδν πανιεοώτατον καρδινάλιον τδν ποιμενάρ
χην μας! — Α; ίδωμεν λοιπόν, λαέ προσφ.λέ- 
στατε, τίνες είσΐν οί κύριοι ήμών καί δέσποτα:; 
’Αποκρίθητε μετ’ έμοΰ. 0 ©εδς καί ή Παναγία 
τοΰ Καρμήλου !

Καί δ λαός επανέλα βεν δμοφώνως — ό Θεός 
καί ή Παναγία τού Καρμήλου !

— Επειτα δ βασιλεύ; τή;’Ισπανίας Φίλιππος! 
έπέφερεν δ δικτάτωρ, δ καρδινάλιο; Φιλομαρΐνο; 
καί τέλος δ δούξ τοΰ Αρκου δ θραύσας τδν ζυ
γόν ήμών!

Καί δ λαδς, ώ; πιστή ήχώ, έπανέλαβε τά Απαγ- 
γελθέντα υπό τοΰ ειδώλου καί τού Αρχηγού του 
δνόματα.

Ούτος δέ κατέπεσεν έπί τοΰ έφιππίου καί έ- 
σιώπησεν έπί μικρόν. Εσυρε τότε άπδ τοΰ άργυ- 
ρούφάντου ένδύματός του τδν χάρτην τών προ
νομίων τοΰ βασιλέως Φνρδινάνδου καί τού αύτο- 
κράτορος Καρόλου, τοΰ Ε' καί έπειτα τδ έπικυ- 
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ρωτικδν του άντιβασιλέω; καί τοΰ συμβουλίου, καί 
Ανορθωθεί; πάλιν έπί τοΰ ίππου του καί ύψώσας 
τήν φωνήν, ίδού λοιπόν ήμιϊ; ήδη άποβαλόντες 
τδν βαρύτατου ζυγόν τδν καταθλίβοντα τδν τρά
χηλόν μα;. Ιδού Ανευρίσκομεν τάς ελευθερία; ο?; 
παρεχώρησαν ήμϊν δ Αείμνηστο; βασιλεύ; Φερδι- 
νάνδο; καί δ μέγα; αύτοκράτωρ Κάρολος Ε'. ύσ 
πρδς εμε, οστις έγενόμην πρόξενο; τούτων τίποτε 
δεν έπιθυμώ, ουδεμίαν άλλην φιλοδοξίαν έχω ή τδ 
νά βλέπω πάντα; ύμάς εύτυχεϊς! Τήν εύθύτητα 
καί τήν ειλικρίνειαν τών σκοπών μου καλώ; γνω
ρίζει δ πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος, διότι χιλιά- 
κις ώρκίσθην αύτά; ενώπιον του ! Γινώσκει έπϊ- 
σης τήν αφιλοκέρδειάν μου, καθότι Απ’ αύτής τής 

τή; δικαίας έπαναστάσεώ; μας, έν τή με
γάλη έπιθυμίοι του πρδ; κατάπαυσιν τών ταραχών, 
βασιλοπρεπώ; μοί προσέφερε διακόσια σκούδα κατά 
μήνα έκ τοΰ ταμείου του, έφ όρου ζωής, άν ήθελα 
νά άπαρνηθώ καί νά καταπείσω καί σά; νά άπαρ- 
νηθήτε τά; δικαίας σας απαιτήσεις. . . . ’Αλλά τήν 
προσφοράν ταύτην έπιμόνω; Απέκρουσα, ευχαρί
στησα; τήν πανιερότητα του έκ βάθους καρδίας. 
Εάν δέ ό ποιμενάρχης ήμών δέν μ ήνάγκαζε πρδ 
μια; ώρας, έπί τή φοβεροί απειλή τής έξεκκλησιά- 
σεως, νά άποβάλω τδ παλαιόν ένδυμά μου βεβαίως 
δεν ήθελα ένδυθή τοΰτο τδ όποιον μέ στενοχωρεϊ 
ούδέ ήθελα άποθέσει τά ράκη μου καί τδν αλιευτι
κόν μου πίλον. . . Διότι, γνωρίσετέ το καλώς, τοι- 
οΰτο; έγεννήθην, τοιοΰτο; έζησα, τοιοΰτο; Αξιώ νά 
ίήσω καί ν Αποθάνω ! Μετά τήν άλίευσιν τών έ- 
λευθεριών ήμών έν τή τρικιμιώδει θαλάσση τής 
σκληρώς τυραννηθείση; ταύτη; πόλεως, έγώ θά «- 
ναλάβω έν μέσω ύμών τήν Αρχαίαν μου αλιείαν 
και θά έπιστρέψω πωλών τούς ΐχθΰ; μου, χωρίς νά 
πλουτήσω ούδέ κατά μίαν βελόνην. . . .

Οί εύγενεϊ; ούτοι λόγοι τοσαύτην ένδόμυχον πε- 
ποίθησιν τοΰ λαλοΰντος άπέπνεον, ώστε άπας δ 
λαδς έκλαιεν άκούων αύτδν, καί ώστε ό,τε ό δούξ 
Αρκον αύτδ; καί ή συνοδία του καί ή δούκισσα καί 
ή θυγάτηρ τη; δέν ήδυνήθησαν νά καταστείλωσι 
τήν συγκίνησίν των.

Μόνου δέ τοΰ Γενοβίνη τά χείλη διέστειλε μει
δίαμα Αδιόρατου, ένώ δ Λούζαρο; έδακνε τδν μέ- 
λανα μυστακά του.

—— ’ Εχω έν τούτοι;, έπρόσθεσεν δ Μαζανιέλος, 
νά σέ ζητήσω χάριυ τινά, λαέ πιστέ, μίαν καί 
μόνην χάριν, ήν σέ έξορκίζω νά μοί ύποσχεθής . .

— Αάλει ! λάλει ! έφώνησε τδ πλήθος ήλεκτρι- 
σθέν ώς εϊς μόδο; άνθρωπος.

— Η χάρις ήν σά; ζητώ, υπέφερεν δ άλιεύ; 
διά φωνή; έπιϊήμου, είναι τδ νά ένθυμήσθε τδν 
πτωχόν Μαζανιέλλον εί; τά; προσευχάς σας, δταν 
δέν θά ήμαι^ πλέον μεταξύ υμών, καί νά μέ έν- 
ταφιάσητεμέ τύν σταυρόν τοΰ Καρμήλου, τδ σύμ
βολου τοΰτο τής δόξη; μου καί τδ εχέγγυον τής 
σωτηρίας μου ! ’ίδού δλη ή ανταμοιβή ήν ζητώ ! 
’ίδού ή διαθήκη τοΰ πενθημέρου βασιλέως σας ! 

18.
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Moi ορκίζεσαι δτι θέλεις τήν έκτελέσει, ώ λαέ 

αδελφέ ;
— Ναι, ναί ! τδ όμνύομεν ! άπεκρίθη διά λυγ

μών ή άπειρος φωνή τοΰ πλήθους ... Θά προσευ- ί 
χώμεθα υπέρ τής ζωής σου καί οχι υπέρ τής ψυ
χής σου, έπί έκατόν ίτη !

— Ευχαριστώ, λαέπροσφιλέστατε, είμεθα έξω- 
φλημένοι, ειπεν δ Μαζανιέλλος θέσας και τάς δυο 
χεϊρας εις τήν χαρδίαν του.

Καί είσήλθεν είς τήν εκκλησίαν ήχούντων τών · 
κωδώνων χαΐ άνευφημοϋντο; τοϋ πλήθους.

0 μεταξύ τοΰ δικτάτορο; χαΐ τοϋ άντιβασιλέως 
ανταλλαγή τών αιχμαλώτων είχε προσδιορισθή 
νά γίνη είς τδν νάρθηκα τοϋ ναοϋ πρδ τής είκόνο; 
τή; πολιούχου τών Νεαπολιτών . . .

Η)η δέ έπέζευσε μέν δ Μαζανιέλλος μετά τής 
δουκίσσν; καί τής Μαρίας, έφθασε δέ καί 6 δούξ 
χειραγωγών τήν Πουζολιανήν . . ·

Πλην τής σχηνής ταύτης τήν συγκίνησιν χα'ι τοϋ 
δράματος τούτου τήν λύσιν, πώς νά περιγράψωμεν; 1 

’Αναγνώσατε ή ένθυμήθητε τής ιστορίας ταύτης 
τήν άρχήν. Έν τή αύτή εκκλησία είμεθα, πρό τής 
αύτής είκόνος τής Παναγίας, είς ήν αί δύο Μα- 
ρίαι ειχον άλλοτε φέρει τάς προσφοράς των. Πλήν 
πόσα εχτοτε συνέβησαν καί όποία διαφορά με
ταξύ ταύτης τής συνεντεύξεως καί έκείνη; !

Μόναι ήσαν τότε αί δύο προσκυνήτριαι έν τφ 
ναφ, τώ έρήμφ, τώ σκοτεινό) καί σιωπηλώ. Η μέν 
προσηύχετο υπέρ τοΰ μνηστήρος φέρουσα ά.θο; 
έν τώ μανδύα της, ή δέ υπέρ τοϋ άνδρδς, φέρουσα 
δπώρχς έν τή ποδιφ της. Αί δέ θερμαί καρδίαι 
αύτών, μαντεύσασκι άλλήλας έκ πρώτου βλέμ
ματος ένεπιστεύθησαν συναλλήλως τά άπόκρυφά 
των . . . Αμφότεραι έθλίβοντο ύπδ λύπης, έκυ- 
ριεύοντο ύπό φόβων . . . Καί ή πλούσια άγνωστος 
παρείχε πρδς τήν ταπεινήν χωρικήν ευτυχίαν ά- 
πειλουμένην, άντί ευτυχίας προσδοκωμένης, χει-

■ μήλιον πολύτιμον έν τούτω τώ κόσμω, άντί προ
σευχής πολυτίμου έν ούρανω . . . Απεχωρίσθησαν 
χωρίς νά έρωτήσωσιν άλλήλας τά παρά τοϊς άν
θρωποι; όνόματά των, διότι ήον.έσθησαν μαθοϋσαι 
δτι όνιμάζονται Μχρίαι παρά τφ Θ:φ — Καί ή 
μέν Μαρία Αρκου έλαβε παρα τής Μαρίας Ανιέλ- 
λου τήν ελπίδα εύτυχοΰς μέλλοντος διά προσευ
χής εγκαρδίου, ή δέ Μαρία Ανιέλλου έλαβε παρά ! 
τή', Μαρίας Αρκου τήν χαράν δλης αύτής τής ζωής ί 
διά τοϋ τιμήματος τή; έν ’Αμαλφ'φ οικίας της.

Σήμερον άπαντώνται ισότιμοι, ή μάλλον ή χω- > 
ρική υπερτερεί τήν θυγατέρα τοϋ δουκδς, αμφότεραι 
έν βασιλική στολή, ενώπιον τών εύγενών καί τοϋ 
κλήρου καί τοΰ λαοΰ. Είσιν ή έγγύησις τής ειρήνης 
ολοκλήρου βασιλείου καί τής ήσυχίας πέντε εκα
τομμυρίων ανθρώπων. Η μέν βλέπει χρυσοστό
λιστου και βασιλέα τής Νεαπόλεω; τδν άνδρα δι ί
8ν έπεκαλεϊτο τδν άρτον καί τήν ζωήν, ή δέ βλέ- I 
πει τδν βασιλέα πατέρα της έκπεσόντα είς βαθ- . 
μόν δευτερεύοντα, ένώπιον εκείνων είς οδς έδωκεν ! 
ελεημοσύνην . . . Πλήν καί πάλιν πόση ςύτυχϊα

καί πόση δόξα δι’ άμφοτέρας, άν ή μέν πρώτη 
δέν είχε νά φοβηθή τίποτε άπδ τήν δευτέραν, ή 
δέ δευτέρα δέν είχε νά κατηγορήση είς τίποτε τήν 
πρώτην ! Αλλ’ δμως, έκείνη ήτις έλαβεν άπδ τήν 
άλλην, άντί απλής προσευχής, τήν εύτυχίαν, τήν 
σωτηρίαν καί τήν ζωήν, τή άπέδωκε, χωρίς νά τδ 
ήξεύρη, τήν βάσανον, τδ αίσχος καί σχεδόν τδν 
θάνατον ! καί δέν έγνώρισε τήν εύεργέτιδά της, 
παρά άναγνωρίσασα τδ θύμα τοϋ συζύγου της ! 
Καί ή εύεργέτις αυτή μέλλει νά τήν αναγνώριση 
άναγνωρίζουσα τήν γυναίκα τοϋ δημίου της ! Ολα 
δέ ταΰτα ένώπιον τοϋ Μαζανιέλλου, ένώπιον τοϋ 
δουκδς Αρκου, ένώπιον τοϋ αρχιεπισκόπου, ένώ
πιον όλων τών άρχηγών καί όλου τοϋ λαοϋ τής 
Νεαπόλεω;.

Κρίνετε ήδη περί τής ιοχρότητος, τών ψυχι
κών σπαραγμών καί τής φρίκης τής χωρικής ή- 
τις προχωρεί, δεξιουμένη ύπό τοϋ άντιβασιλέως, 
πρδς τήν Μαρίαν Αρκου δεξιουμένην ύπδ τοΰ ά- 

λιέως.
Φαντάσθητε τήν έκπληξιν, τήν φρίκην τής Μα

ρίας Αρκου άναγνωρισάση; ώ; αντίπαλον τήν προσ- 
κυνήτριαν, ή; ή είκών έζη τοσοϋτον γλυκεία έν τή 
καρδία της, καί ώ; σύζυγον τής γυναικδς ταύτης, 
τδν Αποστάτην τδν κατασπαράξαντα τήν Νεάπο- 
λιν, τδν κλονίσαντα τδν θρόνον τοϋ πατρός της, 
τδν προπηλακίσαντα αύτήν καί περιϋορίσαντα τδν 
μνηστήρα της.

Φαντάσθητε πρδ πάντων τδν κεραυνόν τδν έν- 
σκήψαντα έπί τε τοϋ σώματος καί τής ψυχής καί 
παραλόσαντα πάσας τάς δυνάμεις καί πάντα τ» 
αισθήματα τοϋ Μαζανιέλλου, βτε έκ τών κραυγών 
τής γυναϊκός του, άναμιμνήσκεται τέλος ό δυσ
τυχής τοϋ περιστατικού τοϋ Καρμηλίου, άναγνω- 
ρίζει τήν άγνωστον εύεργέτριαν, έννοεϊ τήν μυ
στηριώδη καί Απελπιστικήν έπιστολήν τής συζύ
γου του, καί άναλογίζεται, έν τή φρίκη καί τή ί- 
τιμία του τδ άπαίσιον έγκλημα τής αγνωμοσύνης 
και τής σκληρότητός του !

Μετά τινας λέξεις διακεκομμένα; έξ ών άπε- 
καλύφθη ή τρομερά άλήθεια είς τούς οφθαλμούς 
τής Μαρίας Αρκου καί τοϋ Μαζανιέλλου, αί δύο 
γυναίκες πίπτουσι λειποθυμημέναι . . . Οί μέν φί
λοι τοϋ άντιβασιλέως άπαγάγουσι τήν κόρην αύ- 
τοϋ έκ τοϋ ένδς, οί δέ τοΰ Μαζανιέλλου τήν Που- 
ζολιανήν έκ τοϋ άλλου, τδ πλήθος συνταράσσεται 
καί σύγχυσις καί κυκεών έπικρατεΐ πανταχοΰ . · 
Αλλ’ δ δούξ καί δ Γενοδίνης, άποφασίσαντες νά 
βάλωσι πρδς τδν σκοπόν πρδς 8ν τέλος έγγίζουν, 
διεξηγοΰσιν ότι τό περιστατικδν είναι τυχαϊον, 
καί άσήμαντον, δτι αιτία αΰτοϋ είναι δ κόπος 
καί ή θερμότης, δτι αί αίχμάλωτοί είσιν 1ίλεύθε- 
ραι καί δτι πρέπει νά καθησυχάσωσι πάντες δ- 
πως δοθή ο όρκος τής έκπληρώσεως τοΰ συντάγ

ματος . ..

ΙΧΤ'. Ό παράφρων βασιΛιύς.
Τότε δε αόνον καθησύχασετό πλήθος’διακηρύσ

σουν δτι αί δύο γυναϊκέ; είσιν έν άσφαλεία, η μέν 
έν Νεοφρουρίφ, ή δέ έν τή οικία τοϋ άνδρός της, 
καί δ Μαζανιέλλος, δστις έμενε καθ’ δλην τήν τα
ραχήν ώς κωφάλαλος, ήγειρεν ήδη τήν κεφαλήν, 
φέρει περί εαυτόν βλέμμα έπτοημένον, ώς άγω- 
νιζόμενος νά ένθυμηθή δνειρόν τι, καί άφίνει έαυ- 
τδν, ώς ευπειθές παιδίον, είς τήν διάκρισιν τοΰ 
αρχιεπισκόπου, δστις τδν φέρει εις τδν ναόν καί 
τόν τοποθετεί είς τά δεξιά του, Απέναντι τής σκι- 
άδος ύφ ήν ΐσταντο ό άντιβασιλεύ; καί οί αύλι- 
κοί του . . .

— Τά αδαμάντινα ενώτια ! ή άγνωστος εύερ- 
γέτρια ! ή έν Αμαλφίω οικία ! . . ιδού οι υ,όνοι 
λόγοι οΐτινες ίςέρχονται τοϋ στόματος τοϋ άλιέως, 
χωρίς νά δύναται νά τούς έννοήση.

— Σπεύσατε, Πανιερώτατε, λέγει είς τδ ου; 
τοΰ καρδιναλίου δ Γενοβίνη;, jtplr παρέ.Ιθρ μία, 
ωρα ό Μαζανιέ.ίΛος θά ή·αι παράφρω?.

— Δίκαιε Θεέ ! τί λέγεις; Αποκρίνεται ό άρ
χιεπίσκοπος.

Καί έπιστραφείς ζωηρώς παρατηρεί τόν άλιέα, 
καί φρίττει είς τήν θέαν τοΰ προσώπου του.

Πάραυτα (δέ, νεύσαντος αύτοΰ, δ σύμβουλο; 
Καπόλας, γενικός γραμματεύς τοϋ βασιλείου, άνα- 
γννώσκει μεγάλη τή φωνή τά άρθρα τοϋ συντάγ
ματος . . . Εκαστον προνομίαν άπαγγελλόμενον, δ 
λαός ύπεδέχετο δι αλαλαγμών.

Περαιωθείση; δέ τής άναγνώσεως, δ έκλεκτός του 
δστις είχεν έπανέλθει εί; έχυτδν μικρόν κατά μι
κρόν, πλησιάζει πρδς τόν άντιβασιλέα και τδν εύ- 
^αριστεϊ, έξ όνόματο; τών πολιτών τής Νεαπό
λεως, καί τόν παρακαλεΐ νά καθιερώση τό νέον 
σύνταγμα δι’ επισήμου όρκου ... 0 ίέ δούξ, άνα- 
στάς καί θείς τήν χείρα έπί τοϋ Ευαγγελίου, δπερ 
έκράτει δ άρχιερεύς, ομνύει νά τηρήση τά ύπο- 
σχεθέντα καί νά προκαλέση τήν έπικΰρωσιν τοϋ 
βασιλέως τής Ισπανίας. Τδν ορκον τοϋτον ορκί
ζονται άκολούθως καί πάντες οί σύμβουλοι καί 
οί αξιωματικοί, μετά δέ τοΰτο δ Καρδινάλιο; δια- 
ταττει τήν έναρξιν τή; δοξολογίας, ήν δ λαός δ- 
μοφώνω; έπαναλαμβάνει έσω καί έξωθεν τοϋ 
ναοϋ.

Κατανυκτικόν θέαμα δπερ έμελλε νά διαταράξη 
άπαίσιος κωμωδία ! . . .

Διεγερθει; ώς έξ ύπνου βαθέως υπό τών ψαλμών, 
τοΰ θορύβου καί τών κωδώνων, ό Μαζανιέλλος α
νατινάζεται αί'φνη; ξιφήρης καί παρατηρεί, έ- 
πτοημένος, τήν μαγικήν εικόνα τήν πέρ ξ αύτοΰ

Αί άνευφημίαι, ά; άπευθύνει πρδς αύτόν δ λαός 
καί ή τιμή ήν αί άρχαΐ άποδίδουσιν αύτφ άνιστά- 
μεναι συγχρόνως μ’ αύτόν, φαίνονται έπενεγκοϋ- 
σαι τήν τελευταίαν πληγήν εϊς τήν σκοτοδινιώσαν 
αύτοΰ κεφαλήν . . .

— Ούτιδανή αγέλη ! κραυγάζει, ρίψα; σαρδώ- 
νιον γέλοιον είς τό πρόσωπον τών αύλικών τοΰ 
άντιβασιλέως .. .

0 δέ λόχος τοΰ θανάτου, δστις μόνο; τδν ήκου- 
σε, τφ άνταποκρίνεται διά χειμάρρου χειροκρο
τήσεων ...

Αλλ δ δικτάτωρ, άπό του ένδ; άκρου πηδών 
πρδ; τδ έτερον, έπαναλαμβάνει δργίλως — Σέ
βας εις τόν άγιον οικον, αχρείοι !

Καί έάν ό άρχιερεύς δέν έμπόδιζε τδ ξίφος αύ- 
τοϋ, ήθελε φονεύσει τόν πλησίον του στρατιώτην.

Πίπτει τότε φρίττων εϊς τούς πόδας τοϋ αρ
χιεπισκόπου, καί μετά δακρύων έναγκαλίζεται τά 
γόνατά του έπικαλούμενος τήν συγχώρησίν του.

Τά δέ αλλόκοτα ταΰτα περιστατικά διαφεύ- 
γουσι μέν τήν άντίληψιν τοΰ λαοΰ, ούχί δμως καί 
τήν τών δημοσίων άξιωματικών οΐτινες πεπαγω- 
μένοι έκ τοϋ τρόμου λέγουσι πρδς άλλήλους, ό 
αλιεύς παραφρονεί.

Πάραυτα δέ σχεδόν ο&τος έγείρεται καί καλέσας 
ένα τών μετά τοΰ άρχιεπισκόπου εύπατριδών, Απο
στέλλει αύτόν πρδς τδν αντιβασιλέα μηνύων, δτι 
— « θέλει νά διατηοήση τήν διοίκησιν τή; πόλεως 
δτι χρειάζεται εί; αύτόν φρουρά πρδ τή;.θόρας του, 
δτι απαιτεί τήν άπονομήν βαθμών είς τού; στρχ- 
τιώτας του, τήν εξορίαν όλων τών εύγενών άπδ τά 
παλάτια καί τού; πύργους των », και πολλά; άλ
λα; τοιούτου είδους απαιτήσει; εί; ά; ό άντιβασι- 
λεύς κρύψχς τόν τρόμον του, άποκρίνεται πάραυτα 
καί χωρί; νά άκούση μέχρι τέλους. — Μάλιστα, 
Signor Μαζανεέλλε, δ,τι άγαπατε. . . .

Τέλος τό τελευταίον ασμα τή; δοξολογία; έκ- 
λε'πει εί; τού; εύήχους δόλου; τοϋ ναοϋ καί πάν
τε; έτοιμάζονται νά έξέλθωσιν, δτε ό Αλιεύ; όρ- 
μήσας άπδ τοϋ θρόνου του καί άνοίξας διά του ξί
φους του δίοδον ρίπτεται έπί τοΰ άμβωνο; καί διά 
φωνής μεγάλης κραγάζει — Στήτε, λαέ άγαπητέ, 
καί δεχθήτε τοΰ άρχηγοΰ σας τδν άποχαιρετισμόν.

Επειτα έν τή μακρφ αύτοΰ δμελίοε, τή άπερι- 
γράπτω; άσυναρτήσω, έν ή περίοδοι αληθούς ευ
γλωττίας άναμίγνυνται μετά παραλογισμών ανή
κουστων, καί έν η ο δικτάτωρ πήδα άπδ αγγελικής 
μετριοφροσύνης καί αΰταπαρνήσεως είς άλαζονίαν 
σατανικήν, φύρδην μίγδην λαλιΐ περί τοϋ λαοΰ, 
περί τών εύγενών, περί τοΰ βασιλέως, περί τών 
ληστών, περί τών έκόουλεύσεών του, περί τών φο- 
ρολόγων, περί συναντήσεω; δύο γυναικών, περί 
τή; λειποθυμία; τής Πουζολιανής, περί τή; Μαρία; 
Αρκου, ήτι; τδν περιμένει, περί τή; μελλούσης εύ- 
τυχίας του έν τή εϊς Αμάλφιον ο?κ'α; του, περί τής 
ανάγκη; τοϋ νά μεί»ωσιν ένοπλοι κτλ. κτλ.

— Ναι, λαέ προσφιλέστατο, προστίθησι διά τό
νου προφητικίϋ καί νεύματος σοβαρού, άκούσατε 
τήν τελευταίαν συμβουλήν τοϋ αδελφού σα; καί 
τηρήσατε τά δπλα σας μέχρι; ού τδ σύνταγμα έ- 
πιστραφή ύπογεγραμμένον ύπδ Φιλίππου τοϋ βα- 
σιλέως. . ..,0 πομπώδης αυτή τελετή καί ό έπί τοϋ 
Ευαγγελίου όρθιος δέν είναι παρά τέχνασμα προ
δοσίας' δυσπιστήτε είς τούς συμβούλους, είς τούς 
φορολόγους, εις τούς εύγενεΐς πρδ ιέάντων, τούς 
Ασπόνδους έχθρούς σας ! — Βλέπετε είς ποιαν κα-
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τόσον πικρώς ώστε ίσπάραττε καί αύτών τών 
σκληροτέρων τάς καρδίας.

Η μεταβολή δέ αΰτη καθησυχάζει τδν τέως 
μαινόμενον λαδν καί σώζεε τούς εϋγενεις και α
ξιωματικούς.

Τέλος δ Μαζανιέλλος δρμήσας κάτω τοΰ χοροϋ 
καί ριφθείς είς τούς πόδας τοϋ αρχιεπισκόπου.

— Πάτερ μου, τω λέγει έκτδς έαυτοϋ καί όδυ- 
ρόριενος, συγχώρ7)<τόν ρ.οι δσα xtxxa εχαρ.α είζ ttjv 
Μαρίαν Αρκου ή μάλλον διάταξον νά μέ άπαγ- 
χονίσωσιν, ή νά άποθανω εϊς τον τροχδν, όπως, 
διά τής τιμωρίας ταύτης αξιωθώ τής χάριτος τοϋ 
Θεού καί τής σωτηρίας τής ψυχής μου ! . . .

0 καρδινάλιος αδυνατών νά κράτηση τά δά
κρυα του άποστρέφει τδ πρόσωπον. . . ή δέ 
συγκίνησις διαδέχεται τδν τρόμον έν ταϊς ψυχαϊς 
τών πέριξ τοϋ άλιέως’ άνεγείρουσιν αύτδν καί 
τδν ραντίζουν δι’ αγιασμού, ενφ τδ άπωτερω ιστα- 
μενον πλήθος, αγνοούν τήν αιτίαν, επευφημεί νο- 
μίζον δτι τιμώσιν ουτω τδν βασιλέά του·

0 δέ δύστηνος ούτος φαίνεται μετ όλίγον ώς 
άναλαβών τάς αισθήσεις του' βλέπων δέ τδν δοΰκα 
σπεόδοντα νά απέλθη μετά τής συνοδιας του, προσ
φέρει αΰτφ εϋσεβάστως την χεϊρα του καί τδν δ- 
δηγεϊ διά μέσου τοϋ πλήθους.

— Αφετέ μας, κύριε Μαζανιέλλε, τφ λέγει 6 
δούξ’ τδ έργον σας έτελείωσεν' ύπάγετε νά άνα- 
παυθήτε. . . .

—— Νά άναπαυθώ ! Καί δ λαός μου ς δεν είμαι 
λοιπδν πάντοτε αρχηγός του ;

— ’Αναμφιβόλως, άποκρινεται ο δουξ Αρκος, 
καί σάς διορίζω μάλιστα στρατιωτικόν διοικητήν 
τής πρωτευούσης, καί σάς δίδω έν όνόματι του 
βασιλέως, τδν τίτλον δουκδς τού Αγίου Γεωργίου.

Καί τφ έγχειρίζει τώ δντι τδ προηγουμένως έ- 
τοιμασθέν δίπλωμα, τοϋ κρεμά δέ περί τδν τρά
χηλον βαρύτιμον χρυσήν άλυσσεν.

0 δέ λαδς χειροκροτεί έτι, άλλ δ Μαζανιέλλος 
άπορρίψας τήν άλυσσιν καί κερματισας τδ δί
πλωμα. , t

__ Μακράν, κραυγάζει, άπ’ έμοΰ οί μάταιοι ου- 
τοι στολισμοί ! θά ρυπάνωσι τδν σταυρόν μου ! 
’Εγώ έγεννήθην αλιεύς καί τοιοϋτος θέλω καί ν ά- 
ποθάνω. Καί δ λαδς υπέρ ποτέ χειροκροτεί εϊς 
τούς λόγους τούτους, δ δέ παράφρων εξακολουθεί.

— Η μήπως νομίζετε οτι έχω τίτλου άνάγ- 
κην όπως άρχω τής Νεαπόλεως ; Ιϋετε καί κρί
νετε περί τής Ισχύος μου ! . . .

—· Σιωπή καί τόπον είς τδν αντιβασιλέα! κραυ
γάζει τότε είς τδ θορυβούν καί συνωθουμενον 

πλήθος.
Καί πάς θόρυβος έκλείπει παραχρήμα έν τή 

εκκλησία, αί δέ πεπυκνωμέναι τάξεις τοΰ λαοϋ 
ανοίγονται μέχρι τής θύρας.

Φθάντες έκεΐ, ό δούξ καί δ αλιεύς ευρίσκονται 
απέναντι νέας συστάσεως πολυαριθμοτέρας καί θο- 
ρυβφδεστέρας έτ«· \

ό αλιεύς Ιππεύει καί χωρίς λέξιν νά είπη θ^τΒΙ

τάστασιν έφεραν ίμέ, τί κατήντησα έξ αιτίας αύ
τών καί υπέρ ύμών . . . άσαρκος σκελετός μη εχων 
πλέον παρά δέρμα καί δστά ·. .

Καί έπί τούτοις διασχίσας την λαμπράν του 
•πόλην και δείξα; τδ άσαρκου στήθος καί τους ΐ- 
•χνοτάτους βραχίονά; του. ,

— 'ΐίού ό :&■ θρωήος, ζΧτϊζ παρφδών τδ εδαγ- 
γέλιον, κατηνάΛωται ί Ω λαέ αδελφέ μου και τέκνον 
μου I συγχωρώ είς τους δημίους μου, καί σε ευ
λογώ. . . Αλλά μάθε δτι ό θάνατός μου θά γίνη 
«ύνθημα της καταστροφής σου’ έάν αύριον,οι ,προ- 
δόται μέ αποτελειώσουν, έπανάπεσον επ αυτούς 
ώς ό κεραυνός, καί παράδος πάλιν τά παντα είς 
πΰρ καί είς σίδηρον. Μεταβάλετε είς τέφραν 
τά αποτρόπαια ταϋτα παλάτια καί εις επαιτας 
τους φορολόγους αυτούς, τούς παχυνομένους έκ τοϋ 
αίματός σας . . . Μοί τδ ομνύεις, λαέ πιστέ ;

Τίς δύναται νά περιγράψη τοΰ λόγου τουτου τδ 
άποτέλεσμα; 0 λαός δστις κατ άρχάς τδν εύρε 
παράδοξον ακολούθως τδν εύρε θαυμάσιου. Είς τους 
λόγους είς ού; οί «ύγενεΐς έβλεπον τήν^ παραφρο
σύνην καί την παραλήρησιν, ό λαδς εολεπε την 
θείαν έμπνευσιν καί έσφάδαζεν έξ ενθουσιασμού, 
*αί έκλαιεν έκ τής συγκινήσεως. 0 δέ λόχος τοϋ 
θανάτου, καί πάντες οί δολοφόνοι και οι κακούρ
γοι, δραξάμενοι τοϋ καιρού, ώρόοντο έν μια φωνή 
λέγοντες. — Ναί, τδ όμνύομεν ! θάνατος εις τούς 
προδότας καί τούς φορολόγους! 0 δέ άντιβασιλεύ;, 
οί άρχοντες καί οί εϋγενεις, βλέποντε; έαυτους έμ- 
πεσόντας μεταξύ λυσσώδους παραφρονος και στρα 
τοϋ τίγρεων, ώχρίων καί ετρεμον υπδ ψυχρού ί
δρωτας περιρρεόμενοι, καί περιέμενον άπδ στιγμής 
«ί; στιγμήν τδν θάνατον έν αύτή τή εκκλησία καί 
έπί τφ πρώτφ νεύματι τοϋ παραφρονοϋντος άλιέως.

’Αλλ’ ευτυχώς δ άνεμος μεταβάλλεται καί δ 
Μαζανιέλλος έπιφέρει ταύτα. *

— Σιωπή καί σέβας είς τδν άγιον οίκον · · · · 
Σάς συνιστώ έν τούτοις μίαν γυναίκα, ήν οφεί
λετε νά τιμάτε ώ; τήν Παρθένον, ενα άγγελον τδν 
όποιον πρέπει νά εΰλογήτε καί νά έπικαλεϊσθε 
γονυπετείς — Λέγω τήν Μαρίαν Αρκου, τήν θυ
γατέρα τού άντιβασιλέως, την προσκυνητριαν τού 
Καρμήλου ήτις δίδει εις τους άλιείς του, άδά- 
μαντάς της άντί μιάς προσευχής! Ζητήσατε τον 
συγχώρησίν της διότι τήν περιυβρίσατε, αυτήν ή
τες είναι πλήρης χάριτος καί εύσπλαγχνιας. · · ■1 
Τείχος κάμετε τά σώματά σας υπέρ αυτής καί α
σπίδα τά δπλα σας, δταν κινδυνευη,, και ταπητα 
τούς μανδύας σας δταν περιπατή ...· άσπάζεσθε 
τά ίχνη αύτής, ώς άσπάζομαι τήν εικόνα ταύτην 
τής Παναγίας τήν δποίαν αντιπροσωπεύει . · · έ
καστον δάκρυ της άς εξαγοράζεται δι’ ένδς μειδιά
ματος τών αγνών χειλέων της . . . Χαριν αύτής 
•έβεσθε τδν πατέρα της, τήν μητέρα, τδν μνηστή
ρα, δλην τήν οικογένειαν της, δλους οσους αυτή α
γαπά έν τούτω τώ κόσμω. . .

Καί ταύτα λέγων έγονυπέτει έπί τοϋ χορού, 
συνήπτε τάς χείρας, έτυπτ® το στήθος και εκλαιε 

τδν δάκτυλον έπί τά χείλη καί νεύει νά άνοίξωσι 
δίοδον.

Καί τή αύτή στιγμή ή έμψυχος αυτή θάλασσα 
γαληνι^, δ δέ άντιβασιλεύ: έκπεπληγμένος καί 
παρασυρθείς ύπδ τής ήλεκριτής έκείνη; γοητείας 
έναγκαλίζεται τδν παντοδύναμον παράφρονα, ενώ
πιον τού δποίου αισθάνεται εαυτόν τεταπεινωμένον.

— ’Επί ποινή θανάτου, επαναλαμβάνει ό δι 
κτάτωρ, σάς διατάττω νά άποσυρθήτε έκαστος 
εϊς τά ίδια καί νά μή μείνη ούδείς έπί τής πλα
τείας ταύτης.

Καί αί εκατόν χιλιάδες τών άνθρώπων άποσύ- 
ρονται ώς γαλήνιος ποταμός, καί ή πλατεία μέ
νει διαμιάς έρημος καί έλευθέρα.

— ϊπάγετε ήδη, λέγει δ αλιεύς άποχαιρετών 
μεγαλοπρεπώς τδν δοΰκα . . .

ι Καί ή βασιλική συνοδία έκκινεϊ πρδς τδ Νέον 
Φρούριον διά τής μεγάλης πλατείας τής Αγοράς. . 
έκεΐ δέ έπί τή αιτήσει τοΰ λαοΰ, έφίσταται πρό 
τής καλύβης τοΰ άλιέως. όδηγουμένη ύπδ τών 
κυριών της, ή Πουζολιανή έπιφαίνεται είς τδ πα- 
ράθυρον, ώς τδ θύμα τδ ώθούμενον πρδς τδν βω
μόν, καί δ δούξ καί ή ακολουθία του τήν χαιρε- 
τώσι μετά τοΰ αύτοϋ σεβασμοΰ, ώς εί έχαιρέτων 
αύτήν τής Νεαπόλεως τήν άντιβασίλισσαν.

Εί; δέ μόνος άκόλουθος λησμόνησα; νά άποκα- 
λύψη τήν κεφαλήν, πίπτει πάραυτα υπδ ξίφους 
διαπερασθείς.

0 δέ φονεύς ήν αυτός δ Μαζανιέλλος, φθάσας 
κατ έκείνην τήν στιγμήν έπί τοΰ καλπάζοντας 
ίππου του, κεκαλυμμένος ύπδ τών λωρίδων τής 
άργυροϋφάντου στολής του καί ύπέρποτε μανιώ
δης καί τρομερός.

Τοιαϋτα ύπήρξαν τά άποτελέσματα τοϋ περί
φημου τούτου συντάγματος. — Δι’ αύτοϋ, ή μέν 
Μαρία Αρκου καί ή Πουζολιανή προσεβλήθησαν τήν 
καρδίαν, δ δέ αλιεύς καί τήν καρδίαν καί τδν 
νουν’ ή ώραία κωμφδία τών Προνομίων Καρόλου 
τού Ε. μετετράπη εϊς φοβεράν τραγωδίαν' ο δούξ 
καί οι φίλοι του μόλις περιεσώθησαν άπδ μυρίους 
θανάτους" ή σφαγή καί ή λεηλασία υπέρ ποτέ έπε- 
τάθησαν, καί ή τύχη τού βασιλείου έγκατελείφθη 
εις τδ πεπρωμένου, ή δέ τής μητροπόλεως εϊς τήν 
διοίκησιν παράφρονος — τοσοΰτον μάλλον έπιφό- 
βου, καθόσον ή επιρροή αύτοϋ άνεγεννάτο έκ τής 
παραφροσύνης του αύτής, ήν δ μέν οχλος πολλοΰ 
άπεϊχε τοΰ να υποψιασθη κ^ν, οί δέ κακοΰργοι 
έθεώρουν ώς μέσον τής εύτυχίας των.

Ούτως δ άλιεύς εΰρεν είς τήν θύραν του τδν 
Λούζαρον καί τδν λόχον τοΰ θανάτου, πλήρεις 
χαράς διότι είχον καταστή πάλιν σύμβουλοι καί 
δήμιοί του. έπιτηδείως ούτοι έξώθησαν μέν είς τδ 
έπακρον τοΰ δικτάτορος τήν μανίαν, έξήψαν δέ 
τοΰ όχλου τά παράφορα πάθη καί καταχθονίως 
έτεκταίνοντο ουτω τήν άκύρωσιν τής συμβά- 
«εως . . .

ΙΖΛ. ‘Ο τελευταίος Νυμφίος.
’Αλλά καί δύο έτεροι άνθρωποι τδν αυτόν σκο

πόν έπεδίωκον ολίγα τινά βήματα έκεϊθεν. Ησαν 
δέ ούτοι ό Γενοβίνη; καί ό μυοθήρα;, εί; έκτα
κτον συνεδρίασιν συνελθόντε; έν τη οικία τοϋ 
πρώτου.

— Α ! ίδού, έλεγεν δ μυοθήρα;, ίδού μύς ίά- 
προσδόκητος ! 0 Μαζανιέλλο; παράφρων ! Ω! αύ
τδ μόνον έλειπεν εις τούς Νεαπολίτας!

— Quos vult perdere Jupiter dementat ? 
άπεκρίνατο δ νομικός' τού; έμώρανεν δ Θεός καί 
θα τούς απολέση, ούαί δέ εί; τδν δστις συναναμι- 
χθή μετ αύτών. Τδ κατ έμέ, τδ έργον μου έτε
λείωσε, νίπτομαι τάς χεϊρα; καί ύπάγω νά προσ
κυνήσω τδν συμπέθερόν μου τδν δοΰκα εί; τδ 
Νέον - Φρούριον. Τίποτε άλλο δέν έχει πλέον νά 
κάμη παρά νά άφήση τήν έπανάστασιν νά τρέχη 
τδν δρόμον τη; . . . Οταν δέ πλέον δ όχλο; δέν έ
χη νά καύση ή νά φονεύση εϋγενεις, τότε δ μέν 
άντιβασιλεύ; νά καθήση πάλιν ήσύχω; έπί τοΰ 
θρόνου του, έγώ δέ έπί τή; βελούδινης έδρας τής 
Σουμαρίας.

— 0 μέν άντιβασιλεύ; θά πέση, υμείς δέ θά 
γίνετε πρόεδρος δχι τής Σουμαρίας, άλλ’ άκόμη 
καλλίτερου — τών Σεδιλώ<ν, κύριε Γενοβίνη, άπε
κρίθη δ Ιωσήφ καταθέσα; τδ τελευταΐόν του προ
σωπείου καί λαβώυ άπδ τδν κόλπον του έγγραφα.

— Τί θέλει; νά είπης; κραυγάζει έκπληκτος 
δ φιλόδοξος.

— Οτι νικητής ή νικηθείς, δ δούξ Αρκο; άπώ- 
λετο έκ τών προτέρων, καί ότι είσθε άξιο; τή; 
εμπιστοσύνης μου, έπειδή είσθε καί άξιος συνέ
νοχός μου, ώς τδ άπεφάσισαν καί ή A. Β. Τ. |Δδν 
Ζουάν δ Αυστριακός, και ή Α. Εξ. δ κόμης ’Οννά- 
τος, ό μέλλων θριαμβευτής καί δ μέλλων νυμφίος
τή; χηρευσούση; πορφύρας τής Νεαπόλεως.

Καί δίδει τφ Γενοβίνη τάς έπιστολάς ’τάς διε- 
ξηγούσας άπασαν τήν καταχθόνιον συνομωσίαν, 
ής έγένετο ταπεινόν δργανον — κατά τοΰ νομικού 
αύτοϋ καθόσον συνέδραμε τδν δοΰκα ή τδν άλιέα, 
κατά τούτων καί κατά τοΰ δουκδς τής Γυΐζης, 
καί τέλος «.ατά τοΰ άντιβασιλέως, δστις μέλλει νά 
ύποχωρήση ένώπιόν τοΰ αντιπάλου αΰτοΰ.

— Θελετε νά γίνετε πρόεδρος τών Σεδιλών ; 
προστίθησι γελών δ μυοθήρα;, ένφ δ νομικός θαυ
μάζει τήν βαθείαν διπλωματικήν τών νέων συμ
μάχων του.

— ©έλω νά σ’ έναγκαλισθώ, mio caro, απο
κρίνεται πετών έκ χαράς δ γέρων ... Per dio ! 
ποτέ δέν θά λησμονήσω τοιαύτην έκδούλεοσιν .. . 
Εγώ δπήγ^αινα νά κρατηθώ άπδ κλάδον σεσηπότα. 

Ζήτωσαν λοιπόν ό δδν Ζουάν καί δ κόμης Οννά- 
το; καί κάτω δ δούξ τοΰ Αρκου ! . · Εγώ επιφορ
τίζομαι ώς φίλος τήν κατακρήμνισιν του, ήμπορεϊς 
νά πληροφορήσης περί τούτου τδν διάδοχόν του.

— ’ίδο^ ίσα, ισα, τδ έργον δπερ άνατίθεται είς 
υμάς. ’Εκείνος δστις τδ προμαντεύει καί θά τδ «κ- 
πληρώση κάλλιον έτι. Θά σάς πληροφορήσω περί 
τής έγγίσεως τής ΐψηλότητό; του καί τοΰ στόλου. 
Ηδη βεβαίως δ Σιατιλιών καί δ Γυΐζης ή έφονεύ-
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γράψαμεν. — Επί πολλών έκ τών λαφύρων τού
των τοΰ πολέμου, ή δύστηνος γυνή, μετά φρίκης 
διερευνώσα αύτά, Αναγινώσκει τά ονόματα σεβα- 
στοτάτων οικογενειών, αναγνωρίζει τά οικόσημα 
πολλών κυρίων καί ευεργετών της" παρατηρήσασα 
δέ έπί τινων κηλίδας αίματος, όρμα είς τδ πα- 
οάθυρον Αφεΐσα κραυγήν. . . . Αλλά καί έκεϊ νέα 
φρίκη τήν περιέμενε ! . . . Αντικρύ αύτής καί περί 
τδν θρόνον τοΰ Μαζανιέλλου, βλεπει κα,ηλωμε- 
μένα; έτι έπι τών ακοντίων, κεκαλυμμένας ΰπδ 
αίματος μελανού, πελιδνά;, μορφαζούσα;, βλέπει 
τα; κεφαλά; τών συνενόχων τής προδοσίας τοΰ 
Περόνου καί τοΰ δδν Καράφα. . · . Καί παρεφρόνει 
βεβαίως καί αύτή έκ θέας τοιαύτης, έάν δεν εύ- 
ρισκε καταφύγιο* είς δωμάτιόν τι ένθα πίπτει γο
νυπετής πρδ εικόνας τινδ; τή; Θεοτόκου τής έ- 
φεστείου, φεΰ ! δι’ ή; δ αλιεύς είχε κοσμήσει τδν 
νυμφικόν θάλαμόν τη; κατα τήν ήμέραν τοΰ γά
μου των, καί ή* Αμφότεροι έπί εννέα ημέρα; ει- 
χον έπικαλεσθή υπέρ τής άλλη; εκείνης Μαρίας, του 
προστάτου αύτών Αγγέλου καί τοΰ θύματος! .. .

Καί όαω; άρχαί ώδίνων ήσαν έτι ταΰτα πάντα. 
Μετά μίαν ώραν ακούει κραυγάς. Ζητώ ο Μα- 
ζανιέλλο; ! δόξα είς τήν άντιβασίκισσαν τοΰ λαοΰ! 
και ευρίσκεται αίφνης έν μέσω λης·ών, στρατιω
τών τοΰ συζύγου τη; ! Καταφορτίζεται από τας 
επαχθείς καί Αγριας τιμά; των, εκτίθεται παρ αυ
τών είς τάς υποκλίσεις τοΰ άντιβασιλέως καί τής 
συνοδίας του, καί άνευφημιϊται δι’ φσμάτων στα
σιαστικών καί κραυγών δολοφόνων ! Γέλος Ανα
πνέει ίδοΰσα τδν σύζυγόν της. ■ · · άλλ ουαι! εις 
όποιαν κατάστασιν ! Καταβεβλημενον, παράφορον, 
έκτετραχηλισμένον, έν θριάμβφ φερομενον υπδ τοΰ 
Λόχου τοΰΘανάτου καί προσενεγκόντα εί; τήν σύζυ
γόν του διά τδ χα2ώς η.ίθε—τίπ δι ίδια; του χει- 
οδ; κατασπαραχθέντα Ακόλουθον τοΰ άντιβασιλέως.

Η τάλαινα, ήτι; ένόμιζε τουλάχιστον^ δτι ή ει
ρήνη Αποκατέστη είς Νεάπολιν, ούδέν εκ τών αι
ματηρών τούτων πράξεων εννοούσα, πίπτει καί 
αΰθις λειποψυχοΰσα καί άφωνο; — τεινουσα τα; 
χεΐρα; πρδς τδν άλιέα, δςπ; ούδέ τήνβλεπεικάν καί 
τδν όποιον δ Λούζαρο; καί οί αισχροί δορυφόροι 
του σύρουσιν εις τδν φόνον καί τήν λεηλασίαν !

’Ακολουθήσωμεν αύτδν εί; τάς παραφορά; του. 
Η ήμερα καθ’ ήν δ όρκο; τής ειρήνη; έδόθη, λέ

γει δ δούξ τής Ριβας, υπήρξε ή αιματηρότερα τή; 
έπαναστάσεως.

ό άθλιος παράφρων δεν είναι πλέον άλλο τι % 
τυφλόν δργανον του Λουζάρου χαί τών οπαδών 
του, οΐτινες παριστώσιν αύτώ την Νεάπολιν ω; τά
φον αύτοΰ καί έταιρία; προδοτών έπιβουλευο- 
μένων τήν ζωήν του. Γδν πείθουσι να στησφ κα
τέναντι τών Ανακτόρων του άντιβασιλέοι; κολοσ- 
σιαίαν Αγχόνην, έφωδιασμένην δι δλων τών βασα
νιστικών έργαλείων, καί j φρουρουμένην ύπδ δυο 
δημίων, ών επιτηρητή; είναι αΰτδ; δ ίδιο;. Τρέ
χει έπειτα είς τδν οίκον τοΰ δουκο; Μαδαλόνη και 
λεηλατεί αύτδν, έκ δέ τών φυλαττόντων αύτδν

ή συνελήφθησαν αιχμάλωτοι είς Ισχίαν, 
καί αυριον ϊσως ϊδομεν τήν σημαίαν τή; Καστ1- 
λίας πρδ τών τειχών τούτων! Τότε είναι ή στιγμή 
τοΰ Αποφασιστικού κτυπήματος . . . Αλλ ήδη, 
υπάγετε είς τδ Νέον - Φρούριον, και ζάλην έντά- 
μωσιν, κύριε πρόεδρε . ■ .

Καίό μένΓενοβίνη; έδραμεν είς τοΰ άντιοασιλέως, 
ό δέ μυοθήρα; ... είς τάς ύπογείους πυριτοθήκας... 

III’. — ’ν/κτίς θεία έν Αδη.
Μετά του; σκληρούς κλονισμούς, οΐτινες συνε- 

τάραξαν μέν τδν νοΰν, έτραυμάτισαν δέ την καρ
δίαν τοΰ Μαζανιέλλου, έννοεϊ έκαστος πόσον έ- I 
πηύξησε τδ ζαζδν, ή οδυνηρά τοΰ Καρμήλου πε
ριπέτεια. Καί τφ βντι, πόσαι πλάναι άπδ ές ή- 
μερών δέν κατεσπάραξαν τήν απλήν ταύτην καί 
γενναίαν ψυχήν ! Νομίσας δτι άνύψου και έσωζε 
τήν πατρίδα του, ήτίμασεν αύτήν χαί τήν έφερε 
μεθ’ εαυτού εις τήν Απώλειαν ! Νομίσας δτι έξε- 
δικεϊτο τήν οικογένειαν καί τήν σύζυγόν του, ούαί! 
δι όποίου κακουργήματος βδελυροΰ καί αποτρό
παιου ηύχαρίστησε τήν έκδίκησίν του ! Νομίσας δτι 
ίκέρδαινεν έντιμον νίκην δι’ εΰγενοΰς μάχης κα'ι 
Απηθανατίζετο ώς ελευθερωτής τής πατρίδος, κα
τέστη άρχηγδς πυρπολητών και δολοφόνων, κατέ
στη δργανον Αγενών αντιζηλιών καϊ ραδιουργιών 
ξένων ! . . . Νομίσας δτι παρείχε τοϊς συμπολί- 
ταις του τήν ευπορίαν καί τήν Ασφάλειαν, κατέ
στησε τήν Νεάπολιν σωρδν τέφρας καί σφαγεϊον 
ελεεινόν, Θυσιάσα; τήν ησυχίαν, τήν ευδαιμονίαν 
τευ, τδν έν Αμαλφίφ οίκίσκον του άντί τής ελ
πίδας τοΰ νά έπανέλθη είς αύτδν, ένδοξος καί Α
κηλίδωτος ώς δ Κιγκινάτος, καί νά εύλογή μέχρι 
θανάτου τδν άγνωστον άγγελον, δστις τώ παρέ- 
σχε τοσαύτην χαράν, όχι μόνον έβλεπε καί τήν 
ήσυχίαν ταύτην, καί τήν εύδαεμονίαν και τήν 
δόξαν έξαφανιζομένας, Αλλά χαί τδν άγγελον αύ
τδν τής σωτηρίας του ανεύρισκε κατεσπαραγμένον 
ύπδ τούς σατανικούς πόδας του, έντδς αύτής τής 
ιεράς τών πατέρων του κατοικίας, ήν αΰτδς μετέ- 
βαλεν είς δαίμονας καταγώγιου ! . . .

Α ! έάν Ακτίς φωτδς διεισέδυεν έτι είς τδν ζο
φερόν εγκέφαλόν του, πόσον πικρώς ήθελε κλαύ- 
σει δτι ένηγκαλίσθη τδν άποτρόπαιον τροχδν τών 
επαναστάσεων, τδν συμπαρασόροντα και κατα- 
βροχθίζοντα ά-ηλεώς καί αύτούς έτι τού; άκρφ 
τφ δακτύλφ έγγίζοντας αυτόν ! . . .

Η δέ Πουζολιανή, μετενεχθεΐσα, ώς εΐπομεν, 
άπδ τής εκκλησίας είς τήν κατά τήν αγοράν οι
κίαν της, άμα συνήλθεν είς έαυτήν, έπειράθη νά 
παραμυθηθή διά τής άναμνήσεως τοΰ συζύγου της. 
’Αλλά τδ αίσχος καί τήν οδύνην της δέν ήσαν κα
τάλληλα νά καταστείλωσι τά Αντικείμενα άπιρ 
τδ βλέμμα της Απήντησεν άμ Ανοιχθέν. Η αύτή 
άθλιότης, οϊα καί πριν τής Αναχωρήσεώς της, έ- 
πεκράτει έν τφ οίκήματι τούτφ, φρικωδεστέρα 
μάλιστα καθισταμένη ώς έκ τής τρομερά; ατα
ξίας καί τής Αντιπαραθέσεως τών πολυτίμων σκεών, 
έπίπλων καί υφασμάτων, άτινα ανωτέρω πβριε- 

~δίο υαόρων, τδν μέν διατάττει καί θανατόνουν 
εί; τδν τροχδν, τδν δέ βαπτίζει καί καθιστά άρ- 
χηγδν τών πραι-ωριανών του. Παραδίδει είς θά
νατον πάντα; τού; υπηρέτας και προστατευομέ- 
νους τοΰ δουκδς, περιφέρεται εί; τα μεγαλοπρε
πή οικήματα του, κερματίζει διά πελέκεω; τάς 
εικόνας αύτοΰ καί τοΰ πατρός του, βυθίζει τδ έγ- 
^ειρίϊιόν του εί; τήν καρδίαν τοΰ γεροντος, -?πο- 
κόπτει καί λαμβάνει μεθ έαυτοΰ τήν κεφαλήν τοΰ 
υίοΰ, καί διασκεδάζει έξορύξα; τούς οφθαλμού; 
του, επειτα παραδίδει εί; τδ πϋρ τήν οικοδομήν 
καί τήν βλέπει άγρίως γελών καιομένην.

0 καρδινάλιο; έρχεται δπω; τδν καταπραό.τ;, 
τδν φέρει εϊς εκκλησίαν τινά καί εύλογεϊ τδ ξίφος 
καί του; στρατιώτας του, αλλ ό παράφρων διαφεύ
γει καί ρίπτεται πάλιν εϊ; τήν μανίαν του. Εισ
βάλλει εί; μοναστηριού Ιησουιτών καί φονεύει ένα 
έξ αύτών ζητών πρόσφυγά τινα ύποπτον, ί’πδ τήν 
αυτήν προφασιν λεηλατεί τδ μοναστήριον τοΰ Τί
μιου Σταυρού, καί παραδίδει τούς μοναχού; εϊς 
τού; δπαδού; τυυ. Ελθόντος δέ τινο; ίερέως καί 
έπιπλήζαντο; αύτδν διά τδ έγκλημά του, ρίπτε
ται εί; τα γόνατά του κβι τδν ζητεί τήν άφεσιν 
τών αμαρτιών του, συγχρόνως δέ διατάττει τήν 
Αποκεφαλισιν τών ύπακουσάντων είς τά; προστα- 
γά; του. Καί ουτω μιγνύει τδ έγκλημα μετά τή; 
μετάνοια;, την θηριωδίαν μετά τής αγαθοεργίας. 
Αρχιεπίσκοπό; τι; τδν ζητεί διαβατήριον δπω; 
ύπάγη είς τήν επαρχίαν του, έκεΐνο; δέ τφ δίδει 
περιπλέον φρουράν έκ τετρακοσίων Ανδρών, στο
λίσκον εκ τεσσαράκοντα πλοιαρίων καί βαλάντιον 
πεντακόσια δουβλόνια περιέχον. Κόμη; τι; τής 
Αβερσας τον ζητεί χάριν τινα κατεπείγουσαν, 

την όποιαν τφ παρεχει άξιοπρεπώς καί περιπλέον 
δου; εις αυτόν λάκτισμά έπί τή; ράχεως τδν Απο
χαιρετά λέγων— Ύπαγε εί; τδ έλεος του Θεοΰ ! 
σέ δνομαζω πρίγκηπα τή; ’Αβέρσας !

Ανανεοΐ συγχρόνως τδ έπιτελεϊόν του. ’Εκλέγει 
δε ως στρατοπεδάρχην Πολίτον τινά, δστις έκέρ- 
δησε τδ ξ φο; του διά τή; χρήσεω; τοΰ πελέκεώς 
του. Υποστράτηγον του δέ εκλέγει τδν οπλοποιόν 
Ιαννουάριον Αννέζον, χυδαΐον φιλόδοξον, θρασύ- 
δειλον καί ραδιουργον, καί προδίδοντα τδν δικτά
τορα, ου επεδιωκε τήν διαδοχήν.

Τέλος έφιππο; τρέχει καί ξιφήρη; διά τή; πό- 
λεω;, Ανατροπών, καταβάλλων παν τδ προστυχδν 
διακηρυσσων οσου; Απήντα συνενόχου; τοΰ Μαδα
λόνη, παραδίδων αΰτούς εί; τά βασανιστήρια, εί; 
τήν άγχόνην, ή εί; τδν πέλεκυν τοΰ δημίου.

Τή; παράφορου ταύτη; ήμέρα; τά θύματα ύπο- 
λογίζουσιν οί ιστορικοί είς χίλια πεντακόσ1α . . 
Αι δέ τετρακόσιαι χιλιάδες τών κατοίκων τή; πό- 
λεως, πεπαγωμενοι εκ του τρόμου κατεκλείσθη- 
σαν ει; τας οικία; των, η έφυγαδεύθησαν ή ί,πε- 
τάγησαν είς όλα; τά; ιδιοτροπία; τοΰ παραφρο- 
νοΰντο; τυράννου.

(Ακολουθεί.)

ΠΟΙΗΣΙΣ
ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΤΟΓ ΜΑΡΤΤΡΟΣ.

Ε*εΐ πέραν είς τού δού2ου Πηνειού τήν δού2ην 

χώραν.
Αμαζών π2ανα,ται, 2έγουν, εϊς μεσονυκτίαν ώραν 
Καί ταδού2α τών λγράφων περιέρχεται βουνά 

Μέ τοΰ σκέτους τά πτηνά,
Οσα τρεχΟυσιν, Ε22άς μου, μέ τόν θρήνον ζίς τό 

στόμα
Και τών νέων σου μαρτύρων άγιάζουσι τό χώμα.

Me στέφανους εις τήν μίαν, μέ ρομφαίαν είς τήν 
α22ην

7’^r θεάν τον Μαραθώνας ομοιάζει τήν μεγά2ην, 
Οτε ηργετο αγίαν νά κοσμήσει κεφα2ήν

1 Μέ τήν δάφνην τήν κα2ήν.
Οτε ηργετο τους άθ2οις των μαρτύρων ν άν- 

ταμείψΊμ
Καί μ έν φύ22ον δάφνηςμόνον π.Ιηγήν μίαν νά 

κα2ύψη

Οταν όπισθεν των βράχων άνυψοΰται ή βε2ήνη,' 
Λυπηρούς τοιούιους 2όγ<Ός πρός έκείνην άποτείνη. 
« Ω σε2ήνη, καιρός είναι φως νάχύσης φως πιχρόγ 

Είς τούς τάφους των νεκρών.
Συ φωτίζεις καθ εσπέρανγήν κ αιθέρας άνεφέ2ους, 
Συ να μνήματα γνωρίζεις καί γνωρίζεις τούς άγ- 

γέ,Ιους.

«.εΐεν μέ 2εγεις ποϋ νά είναι τοΰ άγγέ.Ιου μου τό 

>Γε~ « , ,■ Ιίυω επεσε, μέ εΐπον, εύγενές τής θόςης θϋμα. 
Και με εΐπον, οτι πίπτων όίς άνέκραζε χαί τρις 

— Ερωμένη καί Πατ(ίς ! —
Είς τούς ουρανούς άπέπτη πενθηφόρος ή ψυχή του, 
Κ εν τή Θ2νιίτει του άφήχεν εί; γήν θοζ.Ιην τδ 

σπαθί τον

Τάς μακράς όάι ύς όπόταν θιατρέχης τών αιθέρων, 
Αν ιθής τον άγγεΛόνμου είςκανένα τών άσιέρων, 
Μονον έμεινεν, είπίτσν, τό σπαθί του «ί; τήν γήν 

Κα\ όέν φέρει τήν σφαγήν.
Π2ην τοΰμάρτυρος τό ζΐφος είς τόν ουρανόν φρου- 

ρειται,
Καί είς ά22ους ΰόζης χρόνους τόν πεσόντα εκδι

κείται.

ιιΜάτην πτέρυγας άνέμων μάτην έτρεζα ζητούσα, 
Νά πετάζω καί τάς χώρας τών αστέρων όιι2θοΰσα 
Είς τήν γώραν του νά φέρω τό γενναίαν του σπαθί, 

■ϊΠρ^ν ένταύθα μιανθή.
Λύτά 2έγουσα, είπέ τον, // πιστή του ερωμένη
Είς τά όρη τών Λγράφων νά τόΐξ ΐ'όη αναμένει.

Μύρων.
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ΠΟΙΚΙΛΑ
Μαργαρίται όνομαστοί.

Μή ούσης γνωστής κατά τούς άρχαίους χρόνους 
τής τέχνης τοϋ τέμνειν τούς άδάμαντας, ,δ μαρ
γαρίτης ήν τότε δ πολυτιμότερος κόσμος.

ής έξαίσιοι δέ μνημονεύονται παρά τοϊς άρ- 
χαίοις οί δύο μαργαρίται τής Κλεοπάτρας’ καί τον 
μέν ένα αύτών η βασίλισσα αυτή έζ ιδιοτροπίας 
διαλύσασα είς δξος τδν έπιε, τδν δέ έτερον δια- 
σώσαντες δμοίας τύχης, έκοψαν εις δύο και έκρέ- 
μασαν είς τά ώτα τοΰ έν Καπιτωλίω αγάλματος 
τής Αφροδίτης.

ό ’Ιούλιος Καίσαρ προσέφερε τή Σέβιλία μαρ
γαρίτην έκτιμηθέντα είς έν έκατομμύριον σεστερ- 
βίω'ν (περίπου έν καί ήμισυ έκατομμύριον δραχ
μών,

Είς Φίλιππον τδν Β. βασιλέα τής Ισπανίας 
προσεφέρθη τφ 1579 μαργαρίτης τοΰ Παναμά, 
σχήμα μέν ίχων άπίου, δγχον δέ ώς ώδν περι
στεράς, έκτιμηθείς εϊς 100,000 δραχμών.

ό μαργαρίτης τοϋ σάχ τής Περσίας έξετιμάτο 
•h 8ν καί ήμίσυ έκατομμύριον.

Ετερος μαργαρίτης δωρηθείς υπδ τής Ενετικής 
δημοκρατίας τώ σουλτάνω τών Τούρκων Σολ.μά- 
νη έξετιμήθη εϊς 440,000 δραχμών.

ό δέ πάπας Δέων δ I. ήγόρασε παρά τίνος Ε
νετού άδαμαντοπώλου μαργαρίτην άντί 350,000 
φράγκων.

Έν Μχδρ£ δέ πρό τινων χρόνων έδείκνυον 
μαργαρίτην ογκώδη, ώοειδή καί θαυμασίας γα
λακτώδους λευκότητος. Ητο σχηματισμένος είς 
σειρήνα, έχουσαν τούς μέν βραχίονας έκ μίλτου 
λευκής, τήν δέ ουράν έκ μίλτου πρασίνης, περί 
δέ τήν όσφήν έφερε κεχαραγμίνας τάς λέξεις ταύ- 
τας — Fallunt aspectus cantusque syrenis 
ήτοι, και τδ κάλλος καί τδ άσμα τών σειρήνων 
απατηλά.

’Εκ τών γνωστών μαργαριτών δ ώραιότερος υ
πάρχει έν Μόσχα εις τδ μουσεϊον τοϋ Ζωσιμά, ζυ- 
γίζων 28 κεοάτια καί σχήμα έχων ακριβώς σφαι
ρικόν, τοσαύτην δέ λαμπρότητα έχει, ώστε κατά 
πρώτον τδν νομίζει τις διαφανή. Ηγοράσθη δέ 
παρά τίνος πλοιάρχου Ινδού.

Εθιμον ρωσσικόν κατά την πρώτη? διάΛυσιν 
τώ? -πάγων τοΰ ποταμού Νέβα εν ΠετρουπόΛει.

Καθ’ δλον τδ ήμισυ τοϋ έτους, ή νύμφη τοΰ 
Νέβα διαμένει διά τοϋ παγετώδους αυτής μαν- 
δύου κεκαλυμμένη, καί μόνον περί τδν Απρίλιον 
μήνα μεσαΰντα τά υδατα λαμβάνουσι τήν άπαι- 
τουμένην, όπως θραόσωσι τά τείχη τής χειμερι* 
νής φυλακής των, θερμότητα καί ίσχύν. Τήν στιγ
μήν δέ ταύτην καραδοκούσε πάντες διά τής με- 
γαλητέρας ανυπομονησίας, και άμα οί πάγοι δια- 
χωρισθέντες άρχίζουν νά κατέρχωνται πρδς τήν 
θάλασσαν καί έπιτρέπωσιν ούτω είς μικρδν άκά- 

τιον νά πλεύση έπί τής έπιφανείας τοΰ ποταμοί, 
κανονοβολισμοί ριπτόμενοι άπδ τοΰ φρουρίου ά- 
ναγγέλλουσι τδ εύτυχές τοΰτο συμβάν εϊς άπαντας 
τούς κατοίκους τής μητροπόλεως.

Πάραυτα δέ οίαδήποτε ώρα καί άν τύχη, τής 
ημέρας ή τής νυκτδς, δ φρούραρχος έν μεγάλη στο
λή καί υπδ τών έπιτελών του συνωδευμένος, έπιβαί- 
νει λέμβου λαμπροστολίστου καί πορεύεται είς 
τά άνάκτορα φέρων πρδς τδν αυτοκράτορα, έξ 
δνόματος τοΰ έαρος καί τής ποταμίου θεότητος, 
θαυμάσιου έκ κρυστάλλου ποτήριον πλήρες δδατος 
τοΰ Νέβα. Εΐσαχθεις δέ είς τοΰ έγεμόνος του, τφ 
αναγγέλλει ότι ίξέλιπε μέν ο χειμών, πλεύσιμος 
δέ κατέστη δ ποταμός. Είτα δέ δείξας διά τοΰ 
δακτύλου τήν παρά τή προκυμαία ώρμημένην λέμ
βον παρουσιάζει τδ κρυστάλλινον ποτήριον, καί δ 
αυτοκράτωρ τδ κενόνει εις υγείαν και εύτυχίαν τής 
μητροπόλεώς του. Τδ ύδωρ δέ τοΰτο είναι τδ πο- 
λιτιμότερον δπερ πίνεται καθάπαΟαντήν γήν-διότι 
κατ άρχαϊον έθος, ό αυτοκράτωρ έπιστρέφεε πλήρες 
χρυσίου τδ ποτήριον οπερ τφ προσέφερον πλήρες υ- 
δατος. Καί άλλοτε μέν τδ έπλήρουν μέχρι στεφάνης 
έκ χρυσών νομισμάτων, άλλ έπειδή τά ποτήρια 
καθ’ έκαστον έτος ηύξανον διαστάσεις, δ αύτοκρά- 
τωρ βλέπων δτι είχε πάντοτε νά πίνη μεγαλειτέ- 
ραν ποσότητα υδατος, καί νά πληρόνρ μεγαλειτέ- 
ραν ποσότητα χρυσίου, άπεφάσισεν δτι είς τδ έξης 
δέν θέλει δίδει είμή διακόσια δουκάτα, πληρωμήν 
άλλως αΰτοκρατορικήν δι έν ποτήριον υδατος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Παρακαλοϋνται οι συνδρομηταί όσοι εΐσέτι κα- 

θυστεροΰσι τήν συνδρομήν των τοΰ παρελθόντος 
έτους, νά έμβάσωσιν είς τούς Επιστάτας τών Τα
χυδρομείων ή είς ήμά; τούς ίδιους τδ άντίτιμον 
αυτής ανυπερθέτως. Ειδοποιούνται προσέτι δτι οί 
έξοφλήσαντες τήν συνδρομήν των τοϋ παρελθόντος 
έτους λαμβάνουσι μετά τοΰ παρόντος φυλλαδίου τά 
τελευταία φύλλα τοΰ ΙΑ. τόμου τοϋ ‘ϊποκόμητος 
τής Βραζελόννης. ίίς πρδς τδν IB . τόμον τοΰ ίδίου 
μυθιστορήματος, τδν καί τελευταΐον, ώς έκ τής 
ένσκήψεως τής χολέρας δέν έξετυπώθη εΐσέτι, θέλει 
δέ διανεμηθή περί τά τέλη Φεβρουάριου άνυπερ- 
θέτως είς μόνους τού; ίξοφλήσαντας|τήν συνδρομήν 
τοΰ τρέχοντος έτους.

Οσοι δέ δέν έλαβον εΐσέτι τούς δύο πρώτους 
τόμους τοΰ αύτοΰ μυθιστορήματος παρακαλοΰνται 
νά ζητήσωσιν αυτούς μέχρι τέλους Μαρτίου, διότι 
έκτοτε δέν έχουσι πλέον δικαίωμα.

Η Διεύθυνσις.

ΠΕΡΙ ΑΗΨΙΣ

ό Καλύβη τού Θωμά, τέλος. —— Περί άνατρο- 
φής τών αρχαίων Ελλήνων. ·— 0 ήγεμονίς Λαμ- 
βάλη. — Ιστορία Μαζανιέλλου, συνέχεια. — Ποί
ησες. — Ποικίλα.

Είκονογρ. έκ τής καλύβης τοΰ Θωμά.


