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©έλομεν σκιαγραφήσει τήν εικόνα ένδς τών ευ
τυχών έκείνων ανθρώπων, οΐτινες διέρχονται πα
ρά τήν πεζήν ήμών έποχήν, χωρίς νά προσθίξω- 
σιν αυτήν, χωρίς νά τήν ΐδωσι, πρδς τδ ιδανικόν 
πάντοτε έστραμμένοι καί οίονεί έλκόμενοι πρδς 
τάς φωτοβόλους έκείνας χώρας τής ποιήσεως και 
τοΰ έρωτος, έν αίς ή μεν θλιβερά θετικότης τής 
ζωής εξαλείφεται, άρχεται δέ τδ γλυκύ ψεύδος 
τών ονείρων.

Εάν ίδη ίνα τούτων ό κακδ; ά.θρωπος βεβαίως 
θέλει κραυγάσει.

— Είναι παράφρων !
Οχι, άποκρίνομαι, δχι, κύριοι, είναι σοφός.
Εάν τδ πνεύμα έχη πτέρυγας καί έάν ού άδυ- 

νατής «υχνάκις νά τδ άκολουθήσης έν τή πτήσει 
του, μή φρόνει δτι έπλανήθη. ’Αγνοείς και τήν
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δδδν καί τδν πρδς 8ν δρον. Οταν νεφέλη καλύ
πτει τδν ήλιον, μή λέγε, δτι δ ήλιος είναι άφεγγης. 
Σύ μέν είσαι ύπδ τδ νέφος καί σκιάζεσαι, άνω
θεν δέ ό ήλιος λάμπει έν δλη τή δόξη αυτού.

0 Γεράρδος Νερβάλ έγεννήθη τδ 1808, τήν 21 
Μαΐου εις Παρισίους. 0 πατήρ αύτού, αρχαίος Α
ξιωματικός τής Αυτοκρατορίας ζή είσέτι.

0 Γεράρδος, παεδίον, μόλις έγνώρισε τήν μη
τέρα του, τήν όποιαν δ πατήρ του έσυρε μεθ έαυ- 
τοϋ εις τάς έκστρατείας. Ανατρεφόμενος υπό τί
νος θείου του είς τά περίχωρα τών Παρισίων, 
εις τάς τερπνάς πεδιάδας τή; Ερμινομβίλλης, κα
ταφυγίου άλλοτε τού Ρουσώ, ό παίς έστερήθη μέν 
τών μητρικών θωπειών, άλλ’ άπέκτησεν εύρωστίαν 
και υγείαν.

’’Ετρεχεν άκωλύτως είς τά χλοερά λειβάδια, έ- 
σκίρτα ως έρίψιον είς τά δάση, παρά τούς ρύα- 
κας, καί έν με’σω τής έλευθερίας ταύτης καί τών 
καλλονών τής φύσεως ήλικιούτο.

’Επιστρέφων ποτέ εκ τίνος τών Εκδρομών τού
των, τήν εσπέραν ώραίας έαρινής ημέρας, εϊσήρ- 
χετο ήδη είς τήν οικίαν τού θείου του, δτε ειδεν αϊ-
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φνης άνθρωπον, ήλιοκαυμένην έχοντα τήν δψιν, 
στάντα ένώπιόν του, ρίψαντα τδν μανδύαν του, 
ύ<ρ’ βν έκάλυπτε τήν στρατιωτικήν στολήν του καί 
έρωτήσαντα αυτόν, ένφ έρρίπτετο νά τδν έναγ- 

καλισθή.
— Με γνωρίζεις;
·— Ναι, είσαι δ πατήρ μου, άπεκρίθη τδ τέκνον 

άνευ δισταγμού.
— Η φύσις δίδει ήμΐν αιφνίδιους αποκαλύ

ψεις. 01 παλμοί τής καρδίας δμιλοϋσι πριν τών 
λόγων, ό Γεράρδος ήτο δεκαοκτώ μηνών, δτε άνε- 
χώρησαν οί γονείς του, και δέν ήδύνατο νά δια- 
τηρήση είς τήν μνήμην του είμή αόριστόν τι άπει- 
κόνεισμα τών γεννησάντων αύτδν, καί έπί τής κοι- 
τίδος του παριστάντων.

— Καί ή μήτηρ μου; υπετραύλισιν δ παϊς, 
που είναι ή μήτηρ μου;

Ο άξιωματικδς δέν άπεκρίθη" έθλιψε περιπαθέ- 
στερον τδ τέκνον είς τάς άγκάλας του, καί δυο 
δάκρυα έρρευσαν είς τά; παρειάς του. Εδειξε τδν 
ούρανδν είς τδν Γεράρδον δστις ένόησε καί έ- 
κλαυσεν.

Η μήτηρ του άπέθανεν είς Σελεσίαν άπδ κα
κοήθους πυρετού.

Ο πατήρ, μένων ήδη έν ήσυχία διά τήν έξο- 
ρίαν τούν Ναπολέοντος εις Αγίαν Ελένην, ένησχο- 
λήθη περί τήν έκπαίδευσιν τοϋ υιού του.

Διατρίψας έπί πολλά έτη είς τήν Γερμανίαν 
καί τάς παραδουνάβιους ηγεμονίας, προσωκειώ- 
θη τήν γερμανικήν διάλεκτον καί έγίνωσκεν δ- 
πωσοϋν καί τινας άνατολικά; γλώσσας. 0 Γεράρδος, 
διδασκόμενος παρά τοΰ πατρός του, δυο έτη μό
λις, μετά τήν επάνοδον τοϋ πατρός του, έγεινε 
πολύγλωττος διά μακρά; σπουδής.

Τότε εστάλη είς Παρισίους είς τδ τοΰ Καρολου- 
μάνου Γυμνάσιο* Ενταύθα ητο πρώτος πάντο
τε είς τάς συνθέσεις, καί δ έσχατος είς τάς θε
ματογραφίας, σημείου διακριτικόν τοΰ έξόχου 
πνεύματος.

Η μέν σύνθεσις άπαιτεϊ μεγαλοφυΐχν, τδ δέ 
θέμα μόνον υπομονήν. Ενφ ή σύντροφός του χω- 
ρεΐ μετά τόλμη; είς τά πρόσω, τδ θέμα βαΐνον 
ψηλαφητί, όπισθοδρομεΐ. Καί εκείνη μέν είναι ή 
είκών τής προόδου, αί νίκαι παρακολουθούν τά 
βήματά της, τούτο δέποτέ δέν εξέρχεται τής τρο
χιά; του. Η μέν σύνθεσις είναι ή γεννέτειρα τών 
μεγάλων άνδρών, τδ δέ θέμα παράγει τού; βα
σιλείς πολίτας.

0 Γεράρδο; διετέλει πάντοτε κατά τάς διακο- 
πάς είς τοΰ θείου του. Κατά τάς έορτάς τής έομι- 
νομβίλλη; έχόρευε μέ τάς νέας χωρικάς έπί εύρυ- 
χώρου καί χλοερού λειμώνος, περιστεφομένου ύπδ 
πτελεών καί πλατάνων (1).

(1) ’ΐδέ τάς σκηνάς ταύτας έκτεθειμένας είς τήν 
Συλβίαν. Συνεξεδόθη εσχάτως μετά τών άλλων 
διηγημάτων τοΰ συγγραφέως, ή ΆγγτΛιχτ,, ή

Ας διηγηθή μόνος του μόνος του τάς σκηνάς 
ταύτας.

« Η μην, λέγει, τδ μόνον άγόρι είς τδν κύκλον 
τούτον τών κορασίων, όπου έφερον τήν χορεύτριάν 
μου, τήν Συλβίαν, μικράν κόρην τοΰ γειτονικού 
χωρίου. Αύτήν μόνον ήγάπων, αύτήν μόνον έβλε
παν τότε.

» Αίφνης, κατά τούς κανόνας τοΰ χορού, υψηλή 
τις ξανθή καί λιγηρά κόρη, όνόματι ’Αδριανή, ευ- 
ρέθη απέναντι μου μόνη έν τώ μέσω τοΰ κύκλου, 
είχομεν τδ αύτδ ανάστημα, μάς είπον'νά φιλη- 
θώμεν, ένώ ό χορδς καί τδ τραγούδι έστρέφοντο 
ζωηρότιρον τοΰ πρώτου.

» Δίδων αυτή τδν ασπασμόν τούτον, άκων σχε
δόν έθλιψα καί τήν χεΐρά της. 01 λαμπροί βόστρι- 
χοι τών μαλΓων τη; έθιγον τάς παρειάς μου. ’Εξ 
εκείνου, ταραχή τις άγνωστος μ έκυρίευσεν. Η 
ωραία έχρεώστει νά τραγωδήση καί τώ δικαιώ* 
μάτι τούτω να έπανέλθη είς τόν χορόν. Εκαθή- 
σαμεν όλοι κύκλω της, καί πάραυτα, μέ φωνήν 
ανθήραν και γλυκεΐαν καί υψηλήν έτραγώδησε άρ- 
χαίαν τινα μυθωδίαν, πλήρη μελαγχολίας καί έ
ρωτος, έξ εκείνων, αΐτίνες διηγούνται τά δυστυχή
ματα βασιλοπούλας καθειργμένης κατά θέλησιν τοΰ 
πατρός της.

» Ενώ δέ έψαλλεν, ή σκιά κατήρχετο βαθμη
δόν έκ τών πυκνών καί υψηλών δένδρων, καί τδ 
άνατέλλον φώς τής σελήνης έπιπ τεν έπ αυτής μό
νης, ούσης χωρισμένης τού κύκλου ήμών.

» Εσιώπησε. Κανείς δέν έτίλμησε νά διακόψη 

τήν σιωπήν.
» Τδν λειμώνα διεκάλυπτεν ; έλαφοά δμίχλη, 

ένομίζομεν ότι μετεφέρθημεν είς τδν παράδεισον.
» Τέλος ήγέρθην πρώτος έγώ, κ’ έτρεξα εις 

τδν κήπον τού πύργου, όπου ήσαν δάφναι φυ- 
τευμέναι έντδς μεγάλων σινουργών δοχείοιν, έ
κοψα δύο κλώνας καί φέρων αυτούς είς τδν κύ
κλον μας έπλεξα στέφανον έξ αύτών καί έθεσα 
εί; τήν κεφαλήν τής 'Αδριανής. Τά στίλβοντα φύλ
λα τοΰ στέμματος έλαμπον έπί τών ξανθών βο
στρύχων τής κόρης, [άμυδρώς φωτιζόμενα ύπδ 
τής σελήνης.

» ήμοίαζεν ούτως τήν Μακαρίαν ^Beatura) 
τού Δάντου, μειδιώσαν τώ ποιητή πλανωμένω πε
ρί τήν είσοδον τοΰ Παραδείσου.

* Η Αδριανή ήγίρθη,
» *Α»απτύσσουσα τδ υψιτενές άνάστημά της, 

μάς προσηγόρευσε διά χαρίεντος σημείου καί υπέ· 
στρεψεν είς τδν πύργον.

» Μάς είπον ότι ήτον ή έγγονή άπογόνου τί
νος έκ τών συγγενευόν των πρδς τούς αρχαίους βα
σιλείς τής Γαλλίας. Είς τάς φλέβας αύτής έρρεε

‘Ιίμμι, ή Όχταβία, ή “ίσιο, ή /ίίμνίία, ή ΚύριΛ- 
Λα. Η έπιγραφή τού βιβλίου είναι αί Κόραι τοϋ 

τδ αίμα τοΰ Βαλουά, χάριν τής εορτή; έκείνης 
τή έσυγχώρησχν ν’ άναμιχθή είς τά παίγνιά μας, 
τήν επαύριον δέ έπέστρεψε πάλιν εις τήν μονήν, 
έν ή έξεπαιδεύετο »·

Τό έπεισόδιον τούτο τής νεότητας τοΰ ήρωος 
μας είναι πραγματικόν, έξ ούτοΰ δέ άπεφασίσθη 
τδ μέλλον τοΰ Γεράρδου Νερβάλη.

’Επανέλαβε τήν δδδν τού Γυμνασίου του, φέρων 
έν τή καρδία του τήν γλυκεΐαν καί φωτοβόλον 
εικόνα τής νέας, τήν δποίαν θέλομεν ονομάζει 
Αδριαάήν,

Ακροόμενος τάς παραδόσεις τής φιλοσοφίας, 
έστιχούργησε πρό; έπαιναν τής ξανθοκόμου δπτα- 
σίας τών λειμόνων τής Ερμινομβίλλης. Η φιλοσο
φία καί ή επιστήμη του άπασα συνεκεφαλαιοϋτο 
είς τδ αίσθημα τούτο.

« Πλησιάζουσιν αί διακοπαί, άρα θά έπανέλ- 
6η είς τδ αγροπύργιον, λοιπόν θέλω δυνηθή να τήν 
έπανίδω ».

Αλλά φεΰ! Τδ έτος έκεϊνο ή Αδριανή δέν είχε 
διακοπάς. 0 Γεράρδος έυαθεν ότι τήν προσδιώ- 
ριζον είς τδν μοναχικόν βίον, καί τδ κάλυμμα 
τής δοκίμου έμελλε νά ένδυθή έν τή μονή της. 
Ούτως δ νεανίας έβλεπε καταστρεφομένους όλους 
τούς όνείρους του.

Κατεφυγε τότε είς τήν μελέτην δπως απαλλα
γή τής απελπισίας. Η μόνη σχεδόν άνάγνωσίς του 
ήσαν τότε "αί γερμανικά! ποιήσεις. Τώ ήλθε κατά 
νουν να μεταφράση τδν Φαϋ στον τού Γαίτη 
(Gsenlhe) έν μέρει είς πεζόν λόγον καί έν μέ- 
ρει διά στίχων. Είναι δέ καί μέχρι τοΰ νΰν ή 
άριστη μετάφρασις τοΰ αριστουργήματος τούτου 
τής γερμανικής ποιήσεως.

Πολλάκις καί αύτός ό μέγας ποιητής έπήνεσε 
τήν μετάφρασιν.

Εσπέραν τινά περί τά μέσα τοΰ έτους 4 827 
δ Γαίτης συντρώγων μετά τοΰ Εκερμάνου, έφυλ- 
λολόγει βιβλίον τι κείμενον ένώπιόν του, περιτρέ- 
χων τήδε κακεΐσε σελίδας τινάς καί έδαψίλευε 
συνεχώς δείγματα έπιδοκιμασίας ζωηροτάτης.

— ΤΙ άναγενώσκεις αύτοϋ διδάσκαλε; τδν ήρώ- 
τησεν δ ξένος του.

— Μετάφρασιν τού Φαύστουμου εις τήν 
γαλλικήν, ύπδ ^Γεράρδου Νερβάλ, άπήντησεν δ 
Γαίτης.

— 6, ναι" τήν γνωρίζω, είπεν δ Εκερμάνης 
μέ ύφος έλαφράς περιφρονήσεως, δ μεταφραστής 
είναι νεανίας δεκαοκταετής. Η μετάφρασις πρέ
πει νά δζη γυμνασίου.

— Δεκαοκταετής, έκραόγασεν δ'Γαίτης, λέγεις, 
ότι δ μεταφραστής μου είναι δεκαοκταετής;

— Μάλιστα, διδάσκαλε. Εξέτασα καί τδ πράγ
μα είναι θετικόν.

— Ε, λοιπόν, σημείωσον δ,τι θά σέ είπώ. Τ- 
πολαβών είπεν δ ποιητής. Η μετάφρασις αυτή 
είναι άριστούργημα ύφους. 0 γράψας αύτήν θά 
γείνη είς τών κομψοτέρων καί άριστων συγγρα
φέων τής Γαλλίας.

— Τδ πιστεύεις ; είπεν δ έκερμάνος έν αμηχα
νία.

— ’Ακούεις τδ πιστεύω! καί δέν άνέγνωσας 
λοιπόν τδ βιβλίον τοϋτο.

— όμολογώ, διδάσκαλε, ότι ή ήλικία τοΰ με- 
ταφραστοΰ δέν μ ένέπνεε πολύ θάρρος.

— Είχες άδικον τότε. Δέν άγαπώ πλέο’ τδν 
Φ αύ στον είς τδ γερμανικόν. ’Αλλ’ είς τήν γαλ
λικήν ταύτην μετάφρασιν τά πάντα λαμβάνουν 
νέαν ζωήν καί άνθηρότητα ! . . . ’Αναβαίνουν είς 
τήν κεφαλήν μου καπνοί φιλοδοξίας, όταν συλλο- 
γισθώ ότι τδ βιβλίον μου λαμβάνει καλλονάς με
ταφραζόμενου είς γλώσσαν έφ ής έβασίλευεν δ 
Βολταΐρος πρδ πεντήκοντα έτών. Τδ έπαναλαμ- 
βάνω, δ νέος αυτός έχει λαμπρόν μέλλον.

0 λαμπρότερος έπαινος δέν άξίζει τδ άνέκδο- 
τον τούτο, καί δ Νερβάλη; δικαίως πρέπει νά 
καυχάται έπ αύτψ. Αλλ όμως κανείς τών γνω- 
ριζόντων αύτδν δέν ένθυμεΐται νά τδν ήκουσέ 
ποτέ διηγούμενου τδ άνέκδοτον.

0 μεταφραστής τού Φαύστου καί τοσούτων 
άλλων έξοχων συγγραμμάτων, δι’ ών πλουτίζε
ται καθεκάστην ή υγιής φιλολογία, είναι δ'άπλού- 
στερος, δ μετριοφρονέστερος άνθρωπος.

Ούδόλως μιμείται τδ παράδειγμα τών πλεί- 
στων συγγραφέων μας, οΐτινες καθεκάστην σαλπί- 
ζουσι μεγαλοφώνως τδν ίδιον έπαινον.

Γλυκύς ώς άρνίον, δειλός ώς νέα κόρη δ Γε
ράρδος ποτέ δέν περιαυτολογεί. Ερυθριδί, οσάκις 
άποφαίνονται μετ έπαίνου περί τών συγγραμμά
των του (*) φρονεί εαυτόν τόν ταπεινότερου καί 
τδν τελευταίου στρατιώτην είς τάς τάξεις έκείνας 
τών γραμμάτων, ένθα τοσοΰτοι φρονούσιν έαυτούς 
ήρωας καί υψούσιν υπερηφάνως τήν κεφαλήν των. 
Συλλελεγμένο; άπαύστως έν τω έαυτού λογισμω 
ευρίσκων πάντοτε έν τή γλυκεία αύτού φιλοσο
φία παρηγοριάν είς τάς άδικίας καί τά; θλίψεις, 
κατ’ ούδενός παραπονούμενος ούδένα φθονεί.

0 Νερβάλης γινώσκει ότι ύπάρχουσι δύο είδη 
φιλολόγων, οί μέν τρέχουσι τοΐς ποσί οι δέ σκέ
πτονται.

’Εκείνοι μέν πολλάκις έν μόνον άρθρου,'μίαν ποί- 
ησιν, έν βιβλίον έδημοσίευσεν, ύπδ μυρίας έπα- 
ναληφθέν μορφάς. Η μελέτη δέν άσχολεΐ αύτούς, 
φέρουσιν αντί παντός έφοδίου άσκύν πεφυσιωμένου 
ύπδ τής ύπερηφανίας καί άναγκαίως|τρέχουσι ταχύ
τερου τών άλλων καί άρπάζουσιν άβρόχοες ποσί 
σταυρούς καί συντάξεις.

Ούτοι δέ, *άπ’ έναντίας, ώχριώσιν έν ταΐς ά- 
γρυπνίαις, δέν κινούσι τούς πόδας των, άλλ ερ
γάζονται διά τής κεφαλής των, προάγουσι πολλά 
καί δέν άπολαμβάνουσι τίποτε. Τδ πράγμα εί
ναι λογικόν^

Οί μέν είσίν οί κηφήνες, οί δέ αι μέλισσαι.

ψ (*) Κατά τούτο, ώς καί κατά τά* άλλα, ήκι
στα έμοιάζουσιν αύτώ, καί παρ' ήμΐν, μεγάλοι 
τινές συγγραφίσκοι μας !
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0 Γεράρδος καλλιεργεί μόνους τούς λειμώνας 
τή; φαντασίας, ποτέ δέν μίγνυται είς τά τής 
πολιτικής ών δ καρπός είναι πικρός.

’Αλλ’ έπανέλθωμεν είς τήν βιογραφίαν τοϋ ποιη- 
τοϋ μας. c

ό Βερλιόζ ευρε τού; χορού; τοϋ Φ α ύ σ τ Ο υ 
τοσοΰτον λαμπρού;, ώστε έζήτησε τήν άδειαν παρά 
τοϋ συγγραφέα»; νά τούς μελοποιήσιρ. 0 δέ έκδό- 
της τοϋ έρμου φιλολογικού συγγράμματος, έζή- 
τηπε παρ’ αΰτοΰ άρθρα. Εδημοσίευσε λοιπόν έν 
τώ έ ρ μ ή καί άλλα; γερμανικά; μεταφράσεις, 
και ώραίας ποιήσεις (1828), ήτο δέ τότε εικο
σαετής.

Περί τάς άρχάς τοϋ 1830 έδημοσίευσε πλήρη 
συλλογήν τών γερμανών ποιητών. Εγένετο δέ 
τότε ένήλιξ καί κύριος τής περιουσίας τή; μη- 
τρός του. Αλλά τί προ; αύτόν τά πλούτη, δταν 
δέν δύναται νά τά προσφέρη εί; τήν νέαν τήν 
δποίαν άγαπρί; Η Αδριανή έλαβε τό μοναχικόν 
σχήμα. ’Απώλετο αύτώ διά παντός.

Εσπέραν τινα, είς τό Μελόδραμα, καθήμενος 
πλησίον τής δρχήστρα; δ νέο; έθεώρει τήν πα- 
ράστασιν μετ’ αδιαφορίας, δταν αίφνης κυριεύε
ται άπό βίαιον κλονισμόν.

Απέναντι αύτοϋ είς τήν σκηνήν παρίσταται τρα- 
γωδίστριά τις.

Η μορφή τής τραγωδιστρίας ταύτης, τό άνά- 
στημά της, ή μακρά χρυσή κόμη της, τά πάντα 
τοϋ ένθυμίζουσι τήν Αδριανήν. Ψάλλει καί ή φω
νή εκείνης είναι ή τής νέας τοϋ λειμώνος.

— όίδχι, οχι! είπε καθ’εαυτόν δ Γεράρδος, 
δέν είναι αϋτή! μ’ άπατα ή φαντασία !

Καί όρμρί έξω τοϋ θεάτρου παράφρων, πυρέσ- 
σων.

Μετά παρέλευσιν τετάρτου τής ώρας επανέρχε
ται, άλλά τό αυτό παθαίνει καί ήδη. ή μορφή 
τή; ’Αδριανή; είναι ένώπιόν του. Εί; τό μεταξύ 
τών δύω πράξεων, υπάγει εί; τά προσκήνια, ζητεί 
τήν γυναίκα, ήτις άτάραχο; συνδιαλέγεται μετά 
τών περιστοιχιζόντων αύτήν θεραπευτών καί λά- 
τρεων.

ό Γεράρδος πλησιάζει. καρδιοπάλλων. ’Εκείνη 
τον βλέπει άδιάφορος. ’Αλλά καθ δσον πλησιά
ζει, εκπλήσσεται έπί μάλλον διά τήν δμοιότητα. 
Ούδεμία πλέον άμφιβολία. Η γυνή ^εκείνη είναι 
ή ’Αδριανή I

Βλέπων αύτήν μειδιώσαν πρός τάς θωπείας καί 
τάς τετριμμένα; φιλοφρονήσεις, αίτινε; τή δαψι- 
λεύονται παρ’ δλων, περιρρέεται ψυχρω ίδρώτι, δέν 
τή δμιλεΐ καί άπομακρύνεται.

Τό πρωί άμφιβάλλει πάλιν.
Η ’Αδριανή θεατρίστρια ! πώς είναι δυνατόν ! 

Μία άπόγονος τών Βαλουά, μία εύγενής κόρη, ά- 
νατραφεϊσα ύπό τήν σκιάν τοϋ βωμοΰ, νά μεταθή 
διά μιας άπό τοϋ μοναστηριού εις τήν σκηνήν !

— Θά μάθω τήν αλήθειαν ! κραυγάζει.
Καί τρέχων εί; τ' αμαξοστάσια, μετά τρεις ή 

τέσσαρας ώρας εδρίσκεται είς τό χωρίον, τό ίδόν τά 
παίγνια τής παιδικής ηλικίας του.

0 γηραιός θείος του άπεβίωσε. Δέν γνωρίζει 
κάνένα σχεδόν. ’Αλλ’ άδιάφορον, έρωτρί πάντα;. 
Πλήν τίποτε δέν πληροφορείται. Τέλο;, χωρική 
τι; τοϋ μέρους, ή ,ΣΔβία, βύτή έκείνη ή κόρη, 
τήν δποίαν άλλοτε είχεν ,δδηγήσει εί; τόν χορόν 
τοϋ πύργου, καί παρήιησε χάριν τής Αδριανή;, 
βαρυνθεϊσα ν άκούή έπαναλαμβονομένην τήν αυ
τή/ έρώτησιν.

— Ποϋ είναι, ποΰ είναι ή μοναχή; Είπεν. Α ! 
έτελείωσε κάκιστα !

Εις μάτην έζήτησεν δ Γεράρδος νά μάθή πλειό- 
τερα" τίποτε δέν κατώρθωσεν, άλλά καί τοΰτο 
ήρκει εί; τόν νέον, ινα συμπεράνή, δτι ή τραγω- 
δίστρια καί ή Αδριανή ήτο έν καί τό αύτό πρό
σωπον.

Τήν αύτήν ήμέραν έπιστρέφ ει εί; Παρισιού; καί 
εύρίσκεται τήν δγδόην ώραν, καθήμενος πάλιν είς 
τήν θέσιν του, έν τω θεάτρω.

— Θά υπάγω εϊς τήν εστίαν (foyer ) τών τρα- 
γωδιστών, θά τής δμΟ-ήσω, είπεν ό Γεράρδος.

’Αλλ’ έπανεΰρε τήν ώραίαν τραγωδίστριαν έν 
μέσω τοΰ αύτοϋ κύκλου τών λάτρεων. Τότε δή 
τότε ήσθάνθη τήν καρδίαν σπαραχθεϊσαν, οί οφθαλ
μοί του έπληρώθησαν δακρύων, καί άπήλθε τοϋ 
θεάτρου, δπως καί τήν προτεραίαν.

Σκέπτεται, καί αποφασίζει νά προτείνή είς τόν 
Α. Δουμά νά γράψωσιν δμού έν μελόδραμα !

— Μελόδραμα ! κραυγάζει δ ποιητή; Ερρίκου 
τοΰ Γ’. έπρο-ίμων δράμα τι.

— θΧι» ^Χ1^ άπαντα δ νεανίας, μ άναγκαιοϊ 
μελόδραμα, ’ΐδού ή ύπόθεσις, ή έπιγραφή καί τό 
σχέδιον.

Η έπιγραφή ήτο ήΒασίλισσα τοΰ Σα- 
β ά . . . καί τό μελόδραμα άνεδέχθη νά μελο- 
ποιήση ό Μεϋρβεΐρ.

’ΐδού εύρον τό μέσον ν ά τής δμιλήσω κατά τά; 
επαναλήψεις.

Μή νομίσν) ό άναγνώστη; δτι γράφομεν μυθιστό
ρημα.

Χαράττομεν τήν εικόνα τοΰ Νερβάλη, χωρίς νά 
προσθέσωμεν τό έλάχιστον είς τήν παράστασιν 
τή; τρυφερά;, τή; δειλής, τής μελαγχολική; καί 
ρεμβώδου; ταύτη; ψυχή; . .. Αδύνατον να γρά- 
ψωμεν τόν βίον αύτοϋ, χωρίς νά παρεμβάλλωμεν 
τόν έρωτα τούτον, δστις συνυφάνθη, ουτω; εΐ- 
πεϊν, μετά τής ύπάρξεώς του, καί δν ούδ αύτό; 
ό θάνατος ίσχυσε ν’ άποδιώξρ τή; καρδία; του.

’Αλλ’ έψεύσθη ό δυστυχή; καί πάλιν εί; τού; 
δνείρου; του !

ύ Μεϋερβέερ, δυσαρεστηθεί; μετά τοϋ Δουμά, 
τοϋ έπέστρεψεν άτελέ; τό μελόδραμα. Τότε δ ποιη
τή; μα; άπεφάσισε νά γράψγ) διεξοδικήν φλογε- 
ρωτάτην έπιστολήν πρό; τήν τραγωδίστριαν, πε- 
ριέκλεισεν αύτήν εί; άνθοδέσμην, τήν δποίαν άπέ- 
στειλεν εί; τήν ’Αδριανήν διά τινο; υπηρέτου τοϋ 

θεάτρου, καί ένοικιάσα; αυθημερόν ταχυδρομικήν 
άμαξαν^ ήλασεν άπό ρυτήρο; εί; Νεάπολιν.

— Τρέλλα ! τρέλλα, θά κραυγάσωσιν οί πεζοί 
τών άνθρώπων. Μίαν θεατρίστριαν δέν έτόλμα νά 
όμιλήση !

— Ναι βεβαίως ! αύτό τοΰτο είναι τό μυστήριον 
τών ποιητών. Η πραγματικότης τού; φοβίζει. 
Δέν θέλουν νά πλησιάσωσιν εί; αύτήν. ’Απαύστω; 
ζητούν πρόφασιν ϊνα μένωσιν εί; τά; χώρα; τή; 
απάτης, καί τούτο δρμεμφύτως, έκουσίω; μετά 
■τής σκεπτικωτέρα; άθωότητος, καί νομίζοντε; ε
αυτού; δυστυχεί; έκ τών χιμαιρικών προσκομμά
των, τά όποια αύτοί έαυτοϊ; ύπεγείρουσιν.

Ελέγχετε έν τούτοι; αύτόν έπί παραφροσύνη, 
άχάριστοι| ! ’Αλλά εί; τί άλλο χρεωστεΐτε τά θελ
κτικά αύτοϋ διηγήματα,, ών τινα έδημοσιεύθησαν 
εί; τήν επιθεώξίησιν των δύο κόσμων·,

’Ανεγνώσατε άλλοτε θαυμασιώτερον τό αίσθημα, 
λεπτοτέραν τήν ιδέαν, έντελέστερον τό ύφος;

0 Γεράρδος Νερβάλη; ύπαγορεύει καί γράφει 
ή παρθένο; τών αγνών έρώτων.

’Εξ δλου τοϋ σωρού τούτου τών βιβλίων, δσα 
άπό είκοσι πέντε ετών πληροϋσι τά άναγνωστή- 
ριά μας, δέν θά μένουν εί; τό τέλο; τής εκατον
ταετηρίδα; ταύτης (καί σημειώσετε καλώ; τούτο) 
είμή τά έκκαθαρισθέντα μυθ.στορήματα τού Βαλ- 
ζάκ, τρεις ή τέσσαρε; τόμοι τή; Γεωργία; Σάν- 
δης καί τά συγγράμματα τοΰ Νερβάλ.

Ναι μέν, τά συγγράμματα ταϋτα δέν διακρίνον- 
ται κατά τήν ευρεσιν" άλλ είσί γεγραμμένα διά 
τή; εντελούς έκείνη; παλλαισθησίας, τής θελκτι
κή; έκείνη; οικονομία; τή; φράσεως καίτή; θαυμα- 
σία; γλυφής τής ιδέας, άτινα διακρίνουσι τά βιώ
σιμα έργα.

ίϊ; μυθιστοριβγράφος αβρός, εικονικός καί κομ
ψός, ώς συγγραφεύ; διακρινόμενο; έπί καλλαισθη- 
<jicsi καί άμεμπτο; τό ύφος, δ Νερβάλ είναι ανώ
τερος τοϋ Δουμά καί τοϋ Εύγενίου Σιοΰ.

0 Γεράρδος μετεχειρίσθη μέσον άριστον πρό; 
ίασιν τή; καρδία; του, τήν φυγήν μακράν τής ά- 
ναισθήτου γυναικός, άλλά καί τοΰτο δέν ώφέλη- 
σεν αύτόν.

Παραμείνα; εί; Μασσαλίαν καί λουόμενό; πο
τέ εί; τήν. θάλασσαν, άπαντόί αίφνης εντός τών 
κυμάτων λουομένην ωσαύτως ’Αγγλίδα τινά, πλέ- 
ουσαν ώ; σειρήνα. Σπεύδει νά βυθίστ) δπω; άπο- 
φύγη τήν οπτασίαν ταύτην, άλλ’ ή σειρήν βυθί
ζει καί αύτή καί εύρίσκεται πλησίον του, δτε δ Γε
ράρδο; άνέδυσεν.

‘Ο Γεράρδο; ήθελε νά μείνρ πιστό; εί; τά; ά- 
ναμνήσεις του. Υποδέχεται ψυχρώς τήν θεότητα, 
σείει τήν ύδατι περιρρεομένην κεφαλήν του καί 
φεύγει σχίζων τά κύματα, ώ; τι;. . Τρίτών ύπερο
πτικό;.

Γινώσκων, δτι ή ’Αγγλί; έμελλε νά ταξειδεύ- 
στ> διευθύνθη διά τή; Νίκαιας καί τή; Φλωρεντίας, 
ενα μή συναντηθή μετ’ αύτής.

Λλλ’ οί περιηγούμενοι τ$£ν ’Ιταλίαν, χάριν τέρ
ψεως, άδύνατον νά μή συναντηθώσιν. Ό ποιητή; 
μα; άπήντησε τρις τήν ώραίαν Αγγλίδα, κατά 
τά; έκδρομά; του, καί άν δέν τόν έκράτει δ έρω; 
τή; Αδριανή;, δ Γεράρδος ήθελεν είνας τώρα βα- 
θύπλουτό; τι; λόρδο; καί μέλος τής Βουλή; τών 
κοινοτήτων, έν Αγγλίερ.

Ες Ιταλία; ό Γεράρδος έγραψε δύο νέα; πυ
ριφλεγείς έπιστολάς τή Αδριανή καί μετ’ ού πο
λύ έπέστρεψεν έν Γαλλίρι διά νά λάβρ τήν άπάν- 
τησιν.

Στερούμενο; ήδη παντός μέσου ύπάρξεω; έδέ- 
χθη νά γράφη τάς θεατρικά; έπιφυλλίδα; είς 
τήν έφημερίδα Τύπον, καθ δσον έν αύταί; ήδύ- 
νατο διηνεκώ; νά ψάλλή τού; έπαίνους τή; Θεά— 
τητό; του.

Παραλείπομεν τάς λοιπάς λεπτομερεία; τοϋ 
γάλλου συγγραφέως περί τών ^φαντασιοπληξιών 
τοϋ παραδόξου τούτου άνθρώπου, καί άναφέρομεν 
τήν έξής.

Ηγόρασβ ποτέ κλίνην άντί 8,000 φράγκων.
Αλλ ή κλίνη αύτη είναι δλόκληρο; ιστορία 

ποιήσεως καί έρωτος.
‘Η κλίνη άνήκεν εί; τήν Μαργαρίτην Βαλουά, 

έπί τή; δποίας ηύνάζετο τό 4 519 εί; Τούρ. Εκα
στο; έννοεΐ, δτι ή Βαλουά αυτή ήτο μία τών προ
γόνων τή; Αδριανή;.

Τοποθετήσα; τήν κλίνην ταύτην εί; τήν οικίαν 
του, εί; ήν ήναγκάσθη νά τήν έμβάση, χαλών θύ- 
ρα; καί εισόδους, δ ποιητή; κατακλίνεται παρ 
αύτήν, φερόμενο; ύπό αισθήματος σεβασμού καί 
έρωτικής, ουτω; είπεΐν, προλήψεως.

Τό στοιχειον τού άνθρώπου τούτου είναι τό 
αίφνίδιον.

’Εσθίει δπου δύναται, κοιμάται δπου εύρεθή, 
έργάζεται πανταχοϋ, εί; τά; δδούς, εις τάς λίθο— 
στρώτους, είς ούδένα βλέπει, μεμονωμένος έν μέ
σω τοϋ μεγαλειτέρου} πλήθους, χαράττει διά μο- 
λυβδίδος μίαν φράσιν, έπειτα άλλην, καί περαί
νει ούτως Sv βιβλίον.

Αλλά φθάνομεν εί; έποχήν δλεθρίαν, είς ήν τό 
πένθος έκάλυψε τόν ποιητήν καί τούς έρωτά; του.

‘Η ’Αδριανή άπέθανε σχεδόν αίφνιδίως έν μέ
σω τών θριάμβων της καί έν δλή τή λάμψει τή; 
καλλονής της.

Συμφορά κατά τής δποίας ούδεμίςε ίσχυσε παρη
γοριά έν τή καρδί^ τοϋ Γεράρδου. Οί Παρίσιοι εί
ναι τοϋ λοιπού δι’ αύτόν διαμονή ά’υπόφορος, 
ούδέ δύναται νά μείνή είς τόν αύτόν τόπον" τόν 
βλέπεις κυριευμένον ύπό τοϋ δαίμονο; τών περιη
γήσεων. Τρέχει άπό δύσεως είς ανατολάς καί 
άπό μεσημβρία; είς άρκτον, μεταβαίνων άπό Ρώ
μης είς Βενετίαν, άπό Βιέννης εϊς Βερολΐνον, άπό 
Κωνσταντινουπόλεως εί; Αίγυπτον, δντα σήμερον 
εί; τήν Εύρώπην, αύριον εί; Αφρικήν ή Ασίαν, ά- 
παράλλακτα ώ; τόν ήμέτερον Αλέξανδρον Σοϋ- 
τσον.
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Το βαλάντιόυ του είναι κενόν, άλλα τώ είναι 
άδιάφορον' έπαφίεται ώ; τδ παροδικόν πτηνόν, 
είς τδν άνεμον τής προνοίας. Είς ίατρείαν δέ τής 
μελαγχολίας του, ό ιατρός του· τδν συνεβούλευσεν 
δντα είς Βίενναν τφ 1839 και 1840ν άγαπα βσας 
δυνατόν περισσοτέρας γυναίκας, τδ όποιον καί πα- 
ρεδέχθη ό Γεράρδος, σεβασμφ φερόμενος πρδς τούς 
χρησμούς τών ’Ασκληπιών, άλλα χωρίς νά ίαθχί 
ή ψυχή του:

Επέστρεψεν είς Παοισίους διά νά κλαύση τούς 
ίν Bieiry έ'ρωτάς του έπί ένδς τάφου του κοιμη
τηρίου τής γαλλικής πρωτευούσης, συνεργαζόμενος 
είς τδν Ka.U.izd%nir (Artiste), και τδν ϊ’άπΟκ.

Μετ’ ολίγον αναχωρεί πάλιν, συνοδοιπόρον έχων 
κατ άρχάς τδν Α. Δουμά. 'Αλλά μετά πολλάς πε
ριπέτειας κατά τδ νέον τούτο ταξείδιόν του είς 3 
έμεινεν άνευ οβολού, ήσθένησε τέλος βαρέως και 
ή άσθένειά του έχαρακτηρίσθη ώ; παραφροσύνη.

Εν τφ μεταξύ τούτω, ό Γεράρδος επιχειρεί τήν 
είς Ανατολήν περιοδείαν του και συγγράφει τήν 
περιήγησή του (Voyage, en orient) έκ τών ώ- 
ραιοτέρων συγγραμμάτων τής νεωτέοας φιλολο
γίας. Εδημοσίευσεν έπίσης τήν ίκ ^ΕΛΛάδι πε- 
ριήγησίν του έν τφ ΚαΙ.Ι^τέχνη, καθ’ δν χρόνον 
(τφ 1845) ή Επιθεώρησα; εώκ δύο χόσριωκ έδημο- 
σίευε τήν είς ΛνατοΛηι' περιήγησίτ του.

Εσχάτως δ Γεράρδος Νερβάλ ίπροτίθετο νά 
έπιχειρήστρ νέαν είς τήν Ανατολήν περιήγησιν πε
ρίεργον είςτάς παρούσας μάλιστα περιστάσεις. Αύ- 
τδ τούτο προτίθεται καί ό Μεού, ό επιστήθιος φί
λος του καί συνεργάτης. Θελει συναντηθή μετ 
αυτού είς τδν Ελλήσποντον.

0 Νερβάλ, ό έχων τδ βαλάυτιον δμοιον τώ πίθω 
τών Δαναΐδων, σήμερον είναι δλιγώτερον πλού
σιος εϊποτε άλλοτε. Αλλά τω είναι άδιάφορον.

Είναι ό ένοχος καί ποιητικός Πλάνης ’Ιουδαίος 
τής συγχρόνου φιλολογίας. Θέλομεν τόν ίδεΐ δι- 
ευθινομενον εις Κωνσταντινούπολιν μέ μόνας πέν
τε δραχμά; έν τφ βαλαντίφ καί μέ πολλήν πί- 
στιν είς τήν Πρόνοιαν τού ©εοϋ.

Κ. Π.
--------------- rr-mBBartirr·» ■ 

ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
•Α 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΤ ΜΑΖΔΝΙΕΛΛΟΐ.
^Επεισόθιον έκ τώχ Revolutions d'autrefois 

τοΰ Κ. Pitre Chevalier). 

(Συνέχεια ίδε φυλ. 53).

Η 12 Ιουλίου καί έκτη ήμέρα τής ίπανα- 
στάσιως έμεινεν έρυθρά είς τήν μνήμην τών Νεα-

πολιτών, ή δέ Ιστορία αυτής πατροπαραδότως 
μεταδίδεται μέχρι τής σήμερον έτι.

Οτε δέ καταβεβλημένος ό αλιεύς έπέστρεψε 
πλέον εις τήν οικίαν του, ή νύξ ίπλησίαζεν.

II δέ Πουζολιανή, περιεκυκλουμένη ύπδ τών οι
κείων της οϊτινες έσπευσαν παρ αυτή, είς εναγώ- 
νιον εΐχεν ύποπέσει ύπνον κεκλιμένη έπί τών γο
νάτων τοΰ άδελφοϋ της.

Διεγερθείσα δέ έκ τών κραυγών τοΰ λόχου τοΰ 
θανάτου, καί ίΰοΰσα τδν σύζυγόν της άποκαμω- 
μένον, κλονούμενον, αίματόφυρτον και κεκονεαμέ- 
νον, μέ όμμα άποπεπλανημενον καί γέλωτα πα- 
ράφορον γελώντα, μή άναγνωρίζοντα καν εκείνην 
ήτις τοσοΰτο τδν είχεν αγαπήσει, ή δυστυχής γυνή 
ένόησεν άπασαν τή? δυστυχίαν αυτής καί άφεϊσα 
κραυγήν όζεϊπν έρρίφθη είς τδν τράχηλόν του.

Αλλ είς μάτην τδν σφίγγει είς τάς άγκάλας 
ι της καί επιδαψιλεύει τούς γλυκυτέρους λόγους' 
είς μάτην τφ υπενθυμίζει παν δ,τι δυνατόν νά 
φώτιση τήν μνήμην αύτοΰ καί νά συγκινήση τήν 
καρδιάν του. 0 παράφρων έπανέρχεται εις τήν αρ
χικήν αιτίαν τής παραφροσύνης του καί ίκλαμ- 
βάνων τήν σύζυγόν του ώς τήν θυγατέρα τοΰ άν- 
τιβασιλέως, μετά φρίκης απομακρύνεται αυτής, 
επειτα, συρόμενος κατά γής καί άποσπών τάς τρί
χας τής κεφαλής του, τήν ζητεί συγχώρησιν 
κλαίων καί όδυρόμενος καί θέλει νά διάσχιση τδ 
στήθός του διά του ξίφους του.

Αλλ ό γυναικάδελφός του, συντέμων τδ μαρ- 
τύριον τούτο, τόν αφοπλίζει καί τόν φέρει είς τδ 
δώμάτιόν του, όπου πίπτει άποκαμωμένος είς ύ
πνον ληθαργικόν.

Επειτα όλοι οί συγγενείς, θέλοντες να σώσωσι 
τουλάχιστον τήν Πουζολιανήν, τήν σύρουν άπδ 
τής άπαισίου οικίας, τήν έμβιβάζουσιν είς λέμβον 
καί τήν συναποφέρουσι μεθ’ εαυτών είς Αμάλ- 
φιον ... Η δυστυχής γυνή άνθίσταται καί θέλει 
νά μείνη παρά τφ άλιεΐ . .. άλλ’ ό αδελφός της 
τήν καταπείθει νά φύγη δρκ-.ζόμενος ότι θέλει 
τή φέρει καί αύτδν τήν έπαόοιον, άφοΰ πρότε- 
ρον προπαρασκευάσει τδν λαόν.

Η νύξ ήν έξαισία, δ ουρανός άστεροφεγγής, δι
αυγής ό κόλπος καί γαλήνιος, ώς ήν κατά τδν 
πρώτον ίκεΐνον τής αυτής οικογένειας πλοϋν, δτε 
έπορεόετο εις άνευρεσιν τήν ευτυχίας, ήν δ άγγε
λος τού Καρμήλου τή παρέσχε. Αλλ’ ήδη οί δυ
στυχείς ούτοι έφαίνοντο ώσεί συνοδεύοντες έπ·- 
κηδειον πομπήν, διότι τφοντι είς τόν τάφον ώδή- 
γουν τήν έκλείψασαν αύτών εύτυχίαν.

Εάν δέ ύπήρχέ τι ικανόν νά παραμυθήσφ τήν 
ταλαίπωρον γυναίκα, τούτο ήν ή άπδ τοΰ αδου 
τής Νεαπόλεως μετάβασις είς τδν άπολεσθέντα 
παράδεισον τού οίκίσκου της, είς 8ν καί έφθασε 
περί τήν πρωίαν.

Μόλας δέ τάς σκληράς άναμνήσεις άς είς τήν 
ψυχήν της διήγειοε τό άσυλον τούτο, έναγκαλι- 
σθείσα όμως τήν γηραίαν αύτής μητέρα, ή Μαρία 
ήσθάνθη άνακούφισίν τινα ψυχικήν. Ανέπνευσεν ίν 

τή δάσει ταύτη τής γαλήνης, τή ώραϊσμένη υπό 
τών έργατικών χειρών της. Κατέβρεξε με δακρυα 
γλυκέα τά παλαιά έκείνα οικογενειακά έπιπλα, 
τούς μάρτυρας τούτους χαράς έκλιπουσης, τήν 
νυμφικήν της κλίνην, τάς σεβαστας έκεινας εικό
νας, τδ λεΐκνον έκεΐνο τδ περιμένον τό τέκνον 
της. — Καί έκοιμήθη ουτω, νανουριζομένη ώς 
παιδίον υπό τών αδελφών της, οίτινες τή έλε- 
γον — Ελπιζε, και τή ύπέσχοντο τήν έπάνοδον 
τοΰ Μαζανιέλλου κατά τήν έγερσίν της . ..

δτε δέ ήγέρθη, ζωογονηθείσα έκ μακρού υπνου, 
ένόμισεν έαυτήν εύτυχή έτι καί έτρεξεν εί; τδ 
παράθυρου, δπερ έφώτιζεν ήλιος ημέρας λαμπρά;.

Αλλ’ είδε, φεΰ ! διερχόμενα τήν όδόν, τά φά
σματα τών ώδίνων της, τά θύματα τού συζύγου 
της, τούς προγιγραμμένους τούς φυγαδευθέντας 
άπδ τοΰ ήφαιστείου τής Νεαπόλεως, καί έρρίφθη 
πάλιν ίντός τού δωματίου της καί δέν έτόλμησε 
πλέον νά ϊδη έξω.

Μετά δέ έξ έναγωνίους προσδοκίας ώρας, ό 
Μαζανιέλλος έφθασε τέλος, οδηγούμενος, ή μάλ
λον φερόμενο; ύπδ τού γυναικαδέλφου του.

— Είναι ελεύθερος ; είναι έδικό; μου ; άνέκρα
ξεν ή δύστηνος γυνή ριφθεϊσα πρδς αύτόν.

— Ελεύθερος; είθε νά ήναι ! Τόν ύπέκλεψα ά
πδ τδν λαόν δστις τόν ζητεί πανταχού, άπεκρίθη 
δ νεανίας. Εδικός σου; ναι, έάν ή άγάπη σου δύ- 
ναται νά κάμη θαύμα.

0 δικτάτωρ δέν ήτο πλέον τίγρις παράφορος, 
ήτο γέρων παλίμπαις. Ελάλει χωρίς νά σκέπτεται, 
ήκουε χωρίς νά έννοή, παρετήρει χωρίς νά βλέπη.

Η δέ Μαρία περίλυπο; μέν ώς την προτεραίαν, 
άλλ’ [ήττον τρομάζουσα περί τής καταστάσεώς 
του, έπελάβετο τοΰ φάσματος τούτου καί έπειρά- 
θη νά τφ δώση ζωήν. Θεΐσα τάς χεΐράς της είς 
τάς χεΐρας τού άλιέως, τούς δφθαλμούς της είς 
τούς οφθαλμούς αύτοΰ, τήν καρδίαν της είς τήν 
καρδίαν του, όρθια ή γονυπετής ενώπιον αύτοΰ, 
πληρούσα αύτδν μέ τάς θωπείας της, χαλούσα αύ
τδν διά τών γλυκυτέρων ονομάτων, γελώσα, κλαί- 
ουσα είς τάς έλαχίστας κινήσεις του, ποοσφερο- 
μένη συγχρόνως ώς σύζυγος, ώ; μήτηρ, ώς θυ- 
γάτηρ, ώ; υπηρέτρια, ώς πνευματικός, ώς άγγε
λός του, άλληλοδιαδόχως τόν φέρει έν μέσφ τής 
οικογένειας του, ή τώ άναμιμνήσκη τάς εύφροσύ- 
νας τοΰ παρελθόντος καί τάς ελπίδας τοΰ μέλ
λοντος. Τφ δεικνύει πάντα τά δωμάτια τής οι
κίας των, πάντα τά έπιπλα τών προγόνων του, 
πάν ό,τι δυνατόν νά τόν έπαναγάγη είς έαυτόν.

Αλλ είς μάτην πάντες οίιτοι οί αγώνες ! Ξένος 
έν τή οικία του, ούδέν, ούδένα άναγνωρίζων, δ 
Μαζανιέλλος δέν άποκρίνεται είς πάντα ταΰτα ή 
διά λέξεων συγκεκομμένων. — ό όρκος . . καί ή 
προδοσία ! . . . Καύσατε τούτο, φονεύσατε εκεί
νον !... Ελα, Μαρία, έλα σύζυγέ μου ... . Ελα 
πιστέ μου λαέ . . . άς άσπασθώμεν τούς πόδας 
τής Μαρίας Αρκου ! . . .

Επειδή δέ ή ιδέα αυτή άκαταπαύστως ίξέρχε- 

ται τοΰ στόματός του, ή Πουζολιανή, άντ'ι νά τδν 
άπομακρύνει άπ’ αύτής, τφ τήν άναμιμνήσκει μά
λιστα μετά γλυκύτητος . . . Περιβάλλει είς τάς 
άγκάλας της τδν παράφρονα καί διηγείται είς αύ
τόν, ώς εις παιδίον, τήν ιστορίαν δλην τής άγνω
στου, τών ένωτίων, τής έννεαημέρου προσευχής, 
καί τφ λαλεΐ περί τής άνέσεως· καί τής χαράς ήν 
θά άπολαύσωσι καθ δλην αύτών τήν ζωήν.

Καί, ώ έπιτυχία άπροσδόκητο; ! σπινθήρ άνα- 
λάμπει αίφνης είς τούς οφθαλμούς τού άλιέως, τδ 
μέτωπόν του συστέλλεται καί άνορθοΰται, τά 
χείλη του μειδιώσι, ρέουσι τά δάκρυά του . .. 
ίδού αύτός, κεκμηκώς μέν καί ωχρός, άλλά νου
νεχής καί ώραιος ώς άλλοτε .. . Φέρει τήν χείρα 
είς τό μέτωπόν του, παρατηρεί τήν κατοικίαν, 
τόν κήπον του, τόν κόλπον, τήν όδόν, τούς οι
κιακούς θησαυρούς του, . . τήν μητέρα, τούς ά- 
δελφούς, τούς συγγενείς, τήν γυναίκά του, . . . 
καί ταύτην αναγνώρισα;, άφίνει κραυγήν καί τήν 
σφίγγει είς τάς άγκάλας του.

— Μαρία, σύ είσαι; ώ εύχαριστώ σε, Θεέ μου! 
εύχαριστώ σε, Μαρία Αρκου !

Καί τώ δντι ή Μαρία Αρκου τφ παρείχε καί 
ταύτην τήν εύτυχίαν, τήν άνάκτησιν τού λογι
κού του ! . ..

Εννοείτε ήδη τήν ύπέρμετρον χαράν τής δυ
στυχούς χωρικής καί πάσης τής οικογένειας. Πα
ρόμοιοι εικόνες δέν περιγράφονται, μαντεύονται 
μόνον υπό τής ψυχής.

/Θ'. — ’Εζάφνησις καί επανάπτωσις.'

Η χαρά δέ αΰτη διήρκεσε μέχρι τής έσπέρας. 
Η δέ Πουζολιανή καθίσασα παρά τφ συζύγω της 
εί; τό πρδς τδν κόλπον παράθυρον τής οικίας 
των, ήρχιζε νά πιστεύιρ είς τήν αιωνιότητα τής 
εύτυχίας της, δτε άμφότεροι άνατιναχθεντες πε
ρίτρομοι ύπδ μυριοκτύπου κανονοβολισμοΰ, βλέ— 
πούσι παρατασσόμενα έν τφ κόλπω πέντε, δέκα, 
είκοσι, τεσσαράκοντα, πεντήκοντα γαλέρας καί 
άλλα μεγαλείτερα πλοία, έφ ών κυματεί ή ση
μαία τή; Κασταλίας ! · ..

Η γυνή ώχρια, ώς βληθείσα είς τήν καρδίαν, 
δ δέ άλιεύς ανεγείρεται φωνήσα; 0 στόλος καί 
δ στρατός τού βασιλέως τή; Ισπανίας ! Τετέλε- 
σται διά τήν Νεάπολιν καί τούς Νεαπολίτας !

Καί μέ βλέμμα παράφοραν έμέτρα τήν άπό- 
στασιν, ήρίθμει τάς νήας, ίσκίρτα είς τούς κανο- 
νοβολισμούς, ώρμα είς τό παράθυρου, ίζήτει τδ 
ξίφος του, πυλαίων, ώς δ ’Ιακώβ, κατά φάσμα
τος άοράτου, ή μάλλον καθ έαυτοΰ καί όλοκλήρου 
λαού ζητοΰντος αύτδν βροντωδέστερον τών ισπα
νικών τηλεβόλων.

Καί δμω^ ή οικιακή εύδαιμονία άφήρεσεν άπδ 
τήν μνήμη·/ αύτοΰ καί Νεάπολιν καί Νεαπολίτας. 
Διότι κλεισθείς είς τό δώμάτιόν του, — άς σωθή 
ή άς παραδοθή άνευ εμού ή Νεάπολης ! είπε. Ο- 
λαι της αί έλευθερίαι δέν άξίζουσι μίαν σταγόνα 
αίματος !
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’Αλλ’ δμως τή αυτή στιγμή διακόσιαι λέμβοι 
Εφάνησαν προ τοΰ οίκου του, καί διακόσιοι Νε®- 
πολΐται οδηγούμενοι ύπδ τοϋ Λουζάρου καί τοϋ 
Αννέζου είσβάλλουσιν ώ; χείμαρρος είς τό οίκη
μά του. Είς μάτην ή Μαρία καί οί Αδελφοί της 
καί δλη ή οικογένεια, τοΐς αποκλείουν τήν είσο
δον ... ‘Ο αλιεύς αναγκάζεται νά ριφθή προ αύ
τών δπως καταστείλη τήν ορμήν των, καί δι έ- 
νδς νεύματος Αναχαιτίσας αύτοϋ, τούς έρωτα 
μετ’ αύστηοότητος. — Τί μέ θέλετε;
* / ‘ ι r t ’— Θελομεν την σωτηρίαν της πατρώος ! απο
κρίνεται δ Αούζαρος, καί ήλθαμεν ζητοΰντες τδν 
Ελευθερωτήν μας . ..

— Αύτοί θέλουν τδν θάνατόν μου, . . άλλά σύ 
δέν θά μοϋ γίνη; δήμιος I κραυγάζει ή Πουζολια- 
νή έκτείνασα τάς χεϊρας.

‘Ο Μαζανιέλλος σφίγγει μέ τάς δυο του χεΐ- 
ρας τήν φλέγουσαν κεφαλήν του καί αποκρίνεται 
μετά φρίκης.

— ’Εκλέξατε άλλον στρατηγόν* έγώ τίποτε 
πλέον δέν είμαι! τδ έργον μου έτελείωσε!

— Τδ εργον σου έτελείωσε; Δέν βλέπεις λοιπόν 
τόν στόλον αϊτόν; αγνοείς λοιπόν .. .

— Τά πάντα γνωρίζω! άλλά θέλω νά λησμο
νήσω τά πάντα . ..

0 Αούζαρος μανιώδης έκ τής οργής θέλει νά 
Εξυέρίση τόν χθες έτι θεόν του, άλλ ό Αννέζος, 
φρονιμότερος καί έπιτηδειότερος, δ Αννέζος, δ 
σήμερον τοποτηρητής και αύριον ίσως διάδοχος 
τοΰ άλιέως, δ ίδών τόν λαόν άπολωλότα, άνευ 
τοΰ Μαζανιέλλου, ώς ποίμ»ιον άνευ ποιμένος, καί 
ρστις αισθάνεται πάσαν αύτοϋ τήν δύναμιν καταρ 
ψέουσαν έάν έπέστρεφε πρός τον λαόν άνευ τοϋ ή- 
ρωός του, δ Αννέίος λαμβάνει τόν λόγον καί λέ
γει μετά σεβασμού πρός τόν άρχηγόν ταυ.

— Διστάζεις, αύθέντα, και δίκαιον έχεις, διότι 
δέν γνωρίζεις τά σοβαρά νέα. Αλλά θά μάς ακο- 
λουθήσης μανθάνων δτι έπί τοΰ στόλου τούτου υ
πάρχουν έςάκις χίλιοι άνδρες και δ πρίγκηψ Δόν 
Ζουάν.
—Καί δ βασιλεύς αύτός άν ήναι δέν θά σας άκο- 

λουθήσω ! αποκρίνεται δ αλιεύς άποστρέφων τήν 
κεφαλήν.

— Θά μάς άκολουθήσσς μανθάνων δτι δλόκλη- 
ρος ή| Νεάπολις σέ προσκαλεί και θά σκεπασθή 
άπό τά έρείπια της καταρωμένη σε, άν δέν έλθης 
είς βοήθειάν της.

— Ας παραδοθή χωρίς νά χύση αίμα ! έγώ δέν 
σάς άκολουθώ.

— Θα μάς άκολουθήσης μανθάνων δτι οί Γάλ
λοι είσήλθον εϊς τήν πόλιν, ενώ οί Ισπανοί είσήρ- 
χοντο είς τον κόλπον.·

‘Ο Μαζανιέλλος θορυβείται ήδη καί προσέχει 
τήν άκοήν.
— Μανθάνων, έξακολουθιϊ δ Αννέζος, δτι δ μαρ- 

κησιος Σιατιλιών χαί δ δούξ Γυΐζης έφθασεν είς 
Νεάπολιν σήμερον τό πρ&ϊί, διά του στόλου του 
δέν Ζουάν. Οτι άνεπέτασαν τήν γαλλικήν σημαίαν 

είς τό φρουρών τοΰ αγίου Λαυρέντιου καί είς τήν 
άγοράν, καί δτι άν μίαν μόνην ημέραν άφήστρς εϊς 
τήν ραδιουργίαν των, δ λαός δστις θά τούς έδίω- 
κεν ύπό τάς οδηγίας σου, θέλει κατασταθή μετά 
σου καί ένεκα σοϋ, δοΰλος τής Γαλλίας. . . .

— ’Αδύνατον, χραυγάζει δ Μαζανιέλλος έν τρο- 
μερφ δισταγμό). . . . Αλλ ίδών τήν γυνάϊκά του 
δαχουροοΰσαν προσθέτει. — Δέν θά σάς Ακολου
θήσω ...

— Θά μάς άχολουθήσφς, Θωμά, Εξακολουθεί 
δ Ανέζος δστις έγνώριζεν άπό τής χθες δποίαν 
δύναμιν είχεν έπί τοΰ άλιέως δ λόγος ούτος, θά 
μάς άκολουθήσης μανθάνων δτι Σιατιλιών έκυρί- 
ευσεν ήδη tv μέρος τοΰ Νέου Φρουρίου καί ήρπα- 
σε τήν Μαρίαν Αρκου, τόν άγγελον τοΰτον τόν 
οποίον μά; συνίστη; χθές καί δτι υπάγει νά βιάση 
τδν Αρχιεπίσκοπον νά τδν συζεόξη μετ’ αύτής αυ- 
ριον καί νά στέψη τδν έξάδελφόν του Γυ ΐζην βα
σιλέα τής Νεαπόλεως καί τής Σικελίας.

Καί τώ δντι έπί τοΐς λόγοις τούτοις δ Μαζα
νιέλλος άφίησι κραυγήν τοομεράν ή δέ σύζυγός 
του φαίνεται και αύτή έγκαταλείπουσά τον.

— ‘Η Μαρία Αρκου αιχμάλωτος ! καί πάλιν 
θΰμα; λέγει δ αλιεύς βλέπων τήν οικίαν του πλή
ρη τών εύεργετημάτων της. ‘Η Μαρία Αρκου αι
χμάλωτος, σύζυγος τοϋ Σιατιλιών τοΰ δποίου τήν 
προδοσίαν έγνώρισε τώρα βεβαίως ! Ω ψεύδεσαι, 
’Ανέζε εϊπέ μου δτε δέν λέγεις Αλήθειαν.

— Ιδού ή άπόδειξις τών λόγων μου, διευθυ- 
νομένη πρός σέ, έπέφερεν δ τοποτηρητής. Ερχο
μαι πρέσβυς τύς Μαρίας Αρκου ή τις Επικαλείται 
τήν βοήθειάν σου ώς καί ή Νεάπολις δλη.

Καί παρουσιάζει τώ Μαζανιέλλω τήν επιστο
λήν ταύτην τής θυγατρδς τοΰ Αντιβασιλέως τήν 
διαβιβασθεΐσαν είς τδ στρατοπέδου έκ συμπάθειας 
τών φυλάκων της.

«Συνείργησα είς τήν εύτυχίαν σου χωρίς νάτδ γνω
ρίζω, συνεφγησας είς τήν δυστυχίαν μου χωρίς νά 
τδ θέλης. . . . Είδα τήν μετάνοιαν σου και σοί συγ
χωρώ, ίδέ τήν δδυνην μου καί σώσόν με ... . 
Διά τήν αγάπην ήν έχεις πρός τήν Μαρίαν, διά τό 
δώμα τής Παναγίας έλευθέρωσόν με άπό τδν προ
δότην, 8ν ύπερασπιζόμην δτε σύ κατηγόρεις. . . . 
’Απάλλαξόν με νεκράν ή ζώσαν, τοΰ αίσχους τοΰ 
νά ύπανϊρευθώ τδν μαρκήσιον Σιατιλιών. Βοήθη- 
σον, βοήθησόν με ! καί θά σέ ευλογώ άπείράκι- πε
ρισσότερον άφ o,Tt ·έ κατηράσ&ην. . .

προσκυι ΐτρια τον Καρμί.Ιου ».
Κατανοεί έκαστος τήν έντύπωσιν ήν έπέφερεν 

είς τδ πνεύμα τοΰ άλιέως τοιαύτη επιστολή . . . 
Εκαστον στίχον αυτής ασπαζεται, εκαστην λεζιν 
βρέχει μέ τά δάκρυάτου. « Σοί συγχωρώ ! Σώ
σόν με 7 έν όκίμα,τι της Μαρίας ! 0ά σέ εΰΛογώ.

Τετέλεσται ! ό Αλιεύς δέν βλέπει πλέον, δέ·» 
ακούει, δέν γνωρίζει παρά τήν Μαρίαν νΑρκο» . . . 
Μεταίωρον σύρει τδ ξίφος του, χαί λέγει πρδς τήν 

σύζυγόν του. — Πρός εμέ, Μαρία! ’Ακόμη μίαν 
μάχην! 0 Θεός τδ θέλει, δ ίδιος λαλεΐ ! Τπάγω- 
μεν νά έξαλείψωμεν τδ έγκλημά μας και νά γί· 
νωμεν άξιοι τής ευτυχίας ήμών.

Καί φέρων μεθ έαυτοϋ τήν Μαρίαν, ήν ή ιδία 
εύγενής χαρδία ώθεϊ είςτάέμπρδς, ρίπτεται έντδς 
λέμβου χραυγάζων — Εϊς Νεάπολιν ! εις τδ Νέον 
Φρούριον ! Κατά τοΰ Σιατιλιών !

— Κατά τών Γάλλων καί θάνατος είς τού; προ- 
δότας ! προσθέτουσιν οί στρατιώται τοΰ Θανάτου 
σύραντες τά Εγχειρίδιά των.

Τδ σχόλιον τοΰτο εξηγεί τά λοιπά.
— Ης*ευρα ότι θα τδν χαταπείσω, είπε καθ’ έ- 

αυτδν δ Αννέζος.
— Αγαθή τύχη ! είπε καθ εαυτόν δ Αούζαρος, 

θά κερδήσωμεν τήν ώραίαν !
Δυστυχή χαί γενναίε Μαζανιέλλε! χαλητέρας 

τύχης ήσο βεβαίως άξιος. ’Αλλά γέγραπται έν 
τή άπαισία τών Επαναστάσεων δέλτω, τά εύγενέ- 
στερα αισθήματα ν άπολήγωσιν είς παραφροσύ
νην ! . . .

Α". ‘Ο ύονζ Γνίζης.
At ειδήσεις τοΰ Αννέζου χαί ή επιστολή τής 

Μαρίας τόσον εγκαίρως έφθανον, ώστε ό άναγνώ- 
στης ίσως τά Εκλάβη ώς πλαστά. Καί όμως ήσαν 
Αληθέστατα δυστυχώς !

Τδν δοΰκα Γυΐζην άφήσαμεν περιμένοντα τδν 
Σιατιλιών πρδς άρκτον τή; ΐσχίας μέ τάς ό- 
κτώ λέμβους του, τδν εϊκοσαμελή στρατόν του και 
τδ χιμαιρικόν δνειρόν του, έάν υπήρχε χιμαιρι
κόν τι διά τδν δοΰκα Γυΐζην.

Τδν δε άξιον αύτοϋ έξάδελφόν είδομεν δρα- 
πετεύσαντα έκ τοΰ Αγίου Λαυρέντιου, πετώντα 
πρδς υπάντησιν καί σωτηρίαν του, ένφ ή Μαρία 
Αρκου ένόμιζεν δτι τδν στέλλει εις τούς ’Ισπα
νούς, καί ριπτόμενον έν ώρα νυκτδς εϊς τά στό
ματα τών τηλεβόλων τοΰ Δδν Ζουάν, προειδοποιη- 
θέντος ύπδ τοΰ μυοθήρα.

Ποτέ άνθρωπος άλλος δέν έτρεξε πρδς μάλ
λον άμεσον και βεβαίαν καταστροφήν.

Τά πάντα συνώμνυον δπως ρίψωσι τδν δοΰκα 
και τδν μαρκήσιον είς τάς χεϊρας τών έχθρών αύ
τών· Καί δμως Αμφότεροι έσώθησαν έκεΐ δπου έ
πρεπε να άπολεσθώσι. Τδ άπίθανον τής έπιχει- 
ρήσεως των παρήγαγε τήν Επιτυχίαν, καί δ θάνα
τος ώπισθοδρόμησεν Απέναντι τής θρασύτητός των. 
01 υπηρέται τοΰ μυοθήρα έσωσαν αυτόν χωρίς νά 
τδ θέλωσι όια τοΰ μέσου δπερ μετεχειρίσθησαν δ
πως τον Απολεσωσι. Η λέμβος αύτών, φέρουσα τά 
σημεία καί τά χρώματα τής ’Ισπανίας, Αντί νά 
προσβληθή, έχαιρετήθη ύπδ τών Ισπανικών προ
σκόπων, καί οδτω διήλθεν άθικτος διά μέσου δλου 
τοϋ στόλου ! Ωφελούμενοι δέ έκ τοΰ Ανέλπιστου 
τούτου περις-ατικοϋ διά τήν είς Νεάπολιν Επάνοδόν 
των, οι δύο έξάδελφοι ένωθέντες ύψόνουν τήν 
καστιλανικήν σημαίαν καί φθάνουσι περί τδ με
σονύκτιον προσήνεμοι τοϋ στόλου τοΰ δδν Ζουάν.
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— Τίς εί ; φωνοΰσι πρδς αυτούς οί «υροβολι- 
σταί έτοιμοι νά πυροβολήσωσι.

— Πρόσκοποι τοΰ άντιβασιλέως, Αποκρίνεται 
εύτόλμω; δ δούξ Γυΐζης, καί πρδς τελείωσιν τής 
Απάτης, δ γραμματεύς αΰτοΰ Αποστέλλεται ΰπδ 
τοϋ Σιατιλιών καί τοϊς διηγείται δτι ήσαν έκτε- 
λεσταί φαντασιώδους τινδς έντολής τοϋ άντιβα- 
σιλέως . . . Εν τούτοις δ Δδν Ζουάν εννοεί τήν Α
πάτην, καί στέλλει τάς λέμβους πρδς καταδίωξίν 
των, Αλλά πολύ αργά. Σφοδρά καταιγίς έκρήγνυ- 
ται, αί κανονιοφόροι τοϋ Γυΐζη διασκορπίζονται 
καί αυτός μόλις διασώζεται έκ τοΰ ναυαγίου . . 

■Μόλις δέ μετά δύω ώρας Αποπλανήσεως Ανευρίσκει 
τδν έξάδελφόν του καί αποπειρώνται νά διέλθωσι 
διά τών ισπανικών λέμβων, Αδιακόπως πυροβολου- 
σών. Τέλος, νικήσαντες τούς Εχθρούς των κατά τήν 
ταχύτητα, καί γελώντες διά τοσούτους ήττηθέν- 
τας θανάτους, προσορμίζονται περί ήλιου Ανατο- 
λάς είς τήν προκυμαίαν τής Νεαπόλεως, κεκαλυμ- 
μένην ύπδ τών φίλων των, έπευφημούντων έπί 
τώ θαύματι, καί ύπδ δεκακισχιλίων άλλων ανδρών 
παρ αύτών έλκυσθέντων.

Η Απουσία τοϋ Μαζανιέλλου παραδίδει τήν 
Νεάπολιν εις τδν νέον Ελευθερωτήν. Πανταχόθεν 
τδν ύποδέχονται καί τδν θεωροΰσιν ώ; άγγελον 
τοΰ Θεού. Καί τώ δντι άνθρωπος φθάσας τοιου
τοτρόπως δέν είναι Εκλεκτός τοΰ Θεοΰ ;

Καί ένσυντόμφ, ώς ό Αννέζος τδ προεϊπεν, έν
τδς ολίγων ώρών δ Γυΐζης λαμβάνει τήν κυριό
τητα τών δύο τρίτων τής πόλεως. 0 δέ Σιατιλιών 
μη λησμονών τδν Ατομικόν του σκοπόν, κατα
λαμβάνει μετ δλίγων τινών Ανδρείων τόν κυριώ- 
τερον προμαχώνα τοϋ Νέου Φρουρίου, αρπάζει καί 
φέρει εϊς τδν Αγιον Λαυρέντιον τήν Μαρίαν Αργ
κού, ήτις αναγνωρίζει τέλος τδν εχθρόν τοΰ πα
τρός της και καταρωμένη τδν χθές εύλογούμενον 
τοΰτον μνηστήρα, Επικαλείται ώς είδομεν τδν Μα- 
ζανιέλλον είς βοήθειαν.

Τοιοΰτος ήτον μύθος ό ύπδ τοΰ Ερρίκου Γυΐζη 
πραγματοποιηθείς . . . Δέν είχεν άρα δίκαιον ή 
ιστορία έπονομάσασα αύτόν ήρωα τού μύθου ;

Δέν θέλομεν δέ βραδύνει νά γνωρίσωμεν καί 
τδ έπιμύθιον.

Κδ'. "Οχίον μεταβοΛή.
Οτε δ Μαζανιέλλος έπανήλθεν είς τήν Νεάποτ 

λιν μετά τής γυναικός του, τοΰ ’Αννέζου καί τοϋ 
Λόχου τοϋ θανάτου, πάν δ,τι ή μεγαλόπολις αυτή 
είχεν ίδεϊ Από έπτά ήδη ήμερών, έξηλείφθη διά 
τής παραδοξοτίρας καί άνηκουστοτέρας τών Αντί·? 
φάσεων.

Εξ ένδς μέρους, εϊς Αγιον Λαυρέντιον, τδ ή- 
μισυ τής πόλεως Ανακηρύττουσι τδν Γυΐζην δοΰκα 
τής Νεαπο^ιτιτής δημοκρατίας καί υπερασπι
στήν τής πατ^ίύος, καί έν μέσω τοϋ ένθουσιών- 
τος τούτου πλήθους, δ νέος ήγεμών διαλάμπων 
έν πολυτελείς, έφιππος, περικυκλωμέΐος ύπδ τής 
αύτοσχεδίου αύλής του, χαιρετών πάντα; καί ύ·»δ 
πάντων λατρευόμενος καθίστ-ι-ο ειδ..>λ·' -
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I των τών κατά τδ μάλλον ή ήττον παραφρόνων 
Επαναστατών. Προστίθησι λοιπόν είς τάς φρικω- 
δώς κοσμούσας ήδη τήν πλατείαν τριακοσίας καί 
έτέρας εκατόν κεφαλάς* διατάσσει γενικήν σιω
πήν καί μέχρι γόνατος αποκοπήν τών ένδυμάτων, 
σφαγιάζει πάντα άνδρα ύψοΰντα φωνήν, πάσαν 
γυναίκα φέρουσαν έσθήτα καλύπτουσαν τάς κνή- 
μας αύτής" καταβιβάζει κατά τά τρία τέταρτα 
τήν τιμήν τοΰ άρτου, καί καίει ζώντας είς τούς ί
διους αύτών κλιβάνους τούς παρακούοντας άρτο- 
ποιούς" μεταβαλών δέ αίφνης γνώμην περί τής 
οικίας του αποφασίζει νά τήν μεταποιήση είς πα- 
λάτιον" προσκαλεί άρχιτέκτο»ας, έργάτας, καί κα
τεδαφίζει πάς πέριξ οικοδομάς. Μετασχηματί
ζεται αμέσως είς μεγιστάνα καί ένδύεται στολήν 
λαμπροτέραν τής τοΰ δουκδς Γυΐζη. όταν δέ διέρ
χεται τήν πόλιν διατάττει να καθαρίζωνται αί δδοί, 
νά κρούοισι τούς κώδωνας, ώσεί έγίνετο λιτανεία 
τις Εκκλησιαστική. Αύτδς δέ δ άπαλλάξας τούς 
Νεαπολίτας τών φόρων, έπιβάλλει είς έκαστον πο
λίτην φόρον ύπέρογκον, πύηρωτέον έπί τή Εμφα- 
νήσει . . . τής αγχόνης ή τοΰ πελέκεως . . . Απει- 
λήσας αΰτδν τδν γυναικάδελφόν του τδν αναγκάζει 
νά καταφυγή είς τδ Νέον Φρούριον. Δίδει μέγα 
συμπάσιον είς τούς κήπους τοΰ Παυσίλυπου όπου 
προσκαλεί τδν δοΰκα τοΰ Αρκου δστις άρνεϊται 
νά ύπάγη, καί φθάνει έκεϊ δ ίδιος έπί τής βα
σιλικής λέμβου παραπεμπομένης ύπδ μουσι
κών, ρίπτων δραχμάς χρυσίου είς τήν θάλασσαν 
προτρέπων τούς φίλους του νά πέσωσιν δπως 
λάβωσι τά ριφθέντα καί δέρων τούς άρνουμένους. 
Πληροί τήν κοιλίαν του φαγητών καί ποτών, Ε- 
πανέρχεται τήν νύκτα είς τήν λέμβον του, (ευρί
σκει τούς κωπηλάτας βραδείς, καί ρίπτεται είς 
τήν θάλασσαν δπως φθάση ταχύτερον κολυμβών. 
Μετά μίαν δέ ωοαν υποπεσών είς έμέτους, φυσικούς 
άλλως έκ τών προτέρων, κατηγορεί τδν δοΰκα τοΰ 
Αρκου δτι τδν έδηλητηρίασε. Κατηγορίαν ύπο- 
στηριχθεϊσαν μέν υπό τινων Ιστορικών, διαψευ- 
σθεϊσαν δέ ύπδ τοΰ δρθοϋ λόγου. Διότε όχι τδ 
σώμα, άλλά τδ πνεΰμα τοΰ άλιέως είχε δηλητη- 
ριασθή, καί τοϋτο ένεκα αύτοϋ τοΰ ίδιου. Εάν δ 
άντιβασιλεύς ήθε>ε νά περιπέση είς τοιοΰτον έγ
κλημα, δέν ήθελε περιμένη τήν στιγμήν καθ ήν 
τοϋτο άπέβαινεν ανωφελές , . .

Καί τφ δντι δ Μαζανιέλλος έχάνετο άπδ ώρας 
είς ώραν έκ τών συνεπειών τής παράφρονος δυ- 
νάμεώς του, ό δέ δούξ Αρκος καί δ Γυΐζης δέν 
εΐχον παρά νά τδν άφήσωσιν Ελεύθερον δπως τα
χύτερον άπαλλαχθώσιν άπ’ αύτοϋ . . . καί τοϋτο 
τδ λογικόν καί εύκολον μέτρον έλαβεν έκάτερος 
τφ δντι πρδς τδν σκοπόν του.

0 δέ δχλος δ βλέπων τδν άρχηγδν, 8ν δ ίδιος 
έδημεούργησε πρδς ύπεράσπισιν τοΰ άρτου καί τής 
ζωής του, κόπτοντα τήν κεφαλήν καί άρπάζοντα 
άναφανδδν τδ βαλάντιόν του, δ δχλος, λέγομεν, 
ήνοιξε τέλος τούς οφθαλμούς καί παραιτήσας τδν 

ί Μαζανιέλλον Ενεκολπώθη τού; Γάλλου; καί τού;

«Τδωλον δσω νεώτερον τοσούτιρ καί προσφιλέστερον.
Εξ άλλου κατά τά* μεγάλην άγοράν-, άπας 

Ε δήμος των Νεαπολιτών, συναθροισθείς πάλιν 
περί τδν άλιέα, ΰποκινούμενος ύπδ τοΰ Αουζάρου 
καί τών ληστών του, άνακηρύττει, μετά μεγα- 
λειτέρου ή ποτέ Ενθουσιασμοΰ, τδν Μαζανιέλλον ύ- 
πέρτατον άρχηγδν αύτοϋ και Ελεοθερωτήν. Εν 
μέσω δέ τής έμψυχου ταύτης καί τρικυμιώδους 
θαλάσσης, έν μέσω πυροβόλων, άκοντίων, έγχειρι- 
δίων, ό αλιεύς, μέ τδ πιστόλιον είς τήν μίαν χεΐρα 
καί τδ ξίφος είς τήν άλλην, θεωρεί τδ μεγαλεϊόν 
του καταρρέον μετά τοΰ έργου του, τδν αντίπαλό» 
του θριαμβευοντα ένώπιον αΰτοϋ, τδ Νέον Φρού- 
ριον στρόφον τά τηλεβόλα του κατ αύτοϋ, τδν Α
γιον Λαυρέντιον ένθα Εστέναζεν ή Μαρία Αρκου, 
τρία ταΰτα στοιχεία έτοιμα νά κατασπαραχθώσι 
μεταξύ των, καί τδν ισπανικόν στόλον έτοιμον νά 
τούς συντρίψη δλους.

Μία ακόμη σταγών, μία μόνη καί ή παραφρο
σύνη τοΰ άλιέως αποπτύει καί πάλιν τδν χαλινόν.

Ηζσταγών δέ αυτή είναι τδ τελιυταίον νέον δπερ 
έβρόντησεν είς τήν πόλιν ώ; έκρηξις υπονόμου.

« όταν πλέον άρπάσωμεν τδν πλακούντα, δ 
Μαζαρϊνος θά άξιοι νά τδν φάγη μεθ ήμών » εϊχε 
γράψει ό Γυΐζης πρδς τδν Σιατιλιών. Καί τφ δντι 
τοιαύτη ήν ή διαταγή τοΰ καρδιναλίου υπουργού 
πρδς τδν ναύαρχον Ρισχελιέ και πρδς τδν δοΰκα 
Λουδοβίκον τδν τής Βενδόμης, τδν διοικοΰντα τδν 
έν Πόνζηο στόλον καί τδν στρατόν Λουδοβίκου τού 
ΙΛ. . . . Ούτοι λοιπόν εέδοποιηθέντες δι άπεσταλ- 
μένου περί τής άνελπίστου έπιτυχίας τοΰ Γυΐζη, 
πλησίστιοι έστρεψαν πρώραν πρδς τήν Νεάπολιν καί 
έφθασαν τή αύτη στιγμή εις τδ άκρωτήριον τοΰ 
Παυσίλυπου μέ τά πεντήκοντα πλοία καί πυρπο
λικά των και τούς τετρακισχιλίους άνδρας τής ά 
ποβιβάσεως.

Εις τήν θέαν τής Γαλλικής σημαίας τής άναο- 
τηθείσης είς τδν ίστδν τής ναυαρχίδος κατάντικρυ 
τής άγοράς, δ Μαζανιέλλος μένει ώς κεραυνόπλη
κτος, κτυπίρ τδ μέτωπον, δάκνει τάς χεϊρας καί 
παρασυρθείς έκ τών κραυγών τών συνεταίρων του, 
λησμονεί τδν γενναίον σκοπόν δι 8ν ήλθεν εις 
Νεάπολιν καί εμπίπτει πάλιν είς τας παραφοράς 
τής παραφροσύνης του.

Καί κατά πρώτον κρημνίζει τδν θρόνον έφ ού 
έκάθητο τήν προτεραίαν, άναλαμβάνει τδν έρυθρδν 
πίλόν του και τά ράκη τά λαζαρονικά, έπειτα 
καθίζει έπί τοΰ παραθύρου τής οικίας του, δθεν 
δημηγορεί, διατάττει καί κρίνει κρατών πυροβό- 
λον έτοιμον είς έκπυρσοκρότησιν, Ενφ τφ πα
ρουσιάζουν άναφοράς διά τοΰ άκρου τοΰ ακοντίου, 
ένφ δ λόχος τοΰ θανάτου τυφλώς έκτελεϊ πάντα 
τά φαντασιοκοπήματά του, και ένφ ή σύζυγός του, 
φεΰ! τρέχει είς τήν έκκλησίαν τοΰ Καρμήλου δ
πως εύρη παραμυθίαν τινά είς τήν άπόγνωσίν της.

Είς δέ τοΰ άλιέως τούς λόγους καί τάς πράξεις 
μία μόνη ιδέα Επικρατεί" τδ νά προλάβη τήν πτώ- 

«ίν του διά γενικού τρόμου, ιδέα άκλόνητο; πάν-

’ϊ σπανούς . έ . *Η δέ Ισχύς Τοΰ ήρωος ώς καπνός 
διελύθη καί περί τδν παράφρονα δέν έμειναν άλ
λοι Εκτός τών έξ Επαγγέλματος ληστών είς οΰς 
ή ειρήνη δέν ύπέσχετο άλλο είμή τήν άγχόνην. 
Καί μετ’ δλίγον αί κραυγαί. — Θάνατος είς τδν 
τύραννον I διεδέχθησαν τάς πρώτας άνευφημίας. 
ότε δέ αύτδς ήρχισε περιτρέχων πάλιν τήν πό
λιν δπως φονεύη τούς διαβάτας, ούτοι τφ άντα- 
πεκρίθησαν διά λιθοβολισμού, είς δέ λίθος τδν έ- 
πλήγωσεν είς τό μέτωπον καί ή τελευταία άκτίς 
τοΰ στεφάνου του έπεσε μετά τής πρώτης σταγό- 
νος τοΰ αίματός του.

Πτώσις Ελεεινή, ήτις λαμβάνει χαρακτήρα πά
θους ! Αισθανόμενος τήν πτώσιν αύτοϋ, δ Μαζα
νιέλλος προσκαλεί τούς τελευταίους φίλους του είς 
Καρμήλιον. Εκεί άναβαίνει είς τδν χορόν καί τδν 
σταυρόν άνά χεϊρας έχων, άφίνει έλεύθερον τδν 
χείμαρρον τής φρενητικής εύγλωτίας του. — Λαέ 
προσφιλέστατο, σύ λησμονείς τάς Εκδουλεύσεις μου 
καί τούς αγώνας, καί μέ πληρόνεις διά τής αί- 
σχροτέρας άγνωμοσύνης . .. Μάθε καί πάλιν δτι 
ή καταστροφή μου θά γίνη σύνθζ/μα κα.1 τής έδι- 
κής σου! Σέ συγχωρώ καί σέ εύλογώ I Είθε ή βά- 
σανός σου νά ήναι δλιγωτέρα τής έδικής μου ! 
Πΰρ καταφλέγει τά σπλάγχνα μου ! Δύο κάδους 
ύδατος έπια καί δέν ήδυνήθην νά δροσισθώ ί Μά
θε δτι δέν θά σωθής άλλως ή μεταβάλλων τήν 
μέν άγοράν είς λιμένα, τήν δέΝεάπολιν[ε!ς γέφυραν 
συγκοινωνούσαν μετά τής Ισπανίας καί τοΰ βα- 
σιλέως αύτής . . . Τγίαινε, λαέ άπιστε καί αγα
πητέ, έπειδή σύ αύριον θά μέ δολοφονήσης ,

01 συγκινητικοί ούτοι λόγοι έξάπτουσι μέν 
πάλιν τδν Ενθουσιασμόν, άλλ αύτδς 6 άλιεύς τον 
σβύνει μετ ολίγον είς τά αίματα τά όποία χύ
νει .. . Περί δέ τδ μεσονύκτιον ώς φάντασμα Ε- 
πιφαίνεται είς τδ παράθυρόν του, άνάπτει τΈσ- 
σαρα φώτα δπως προσκαλέση τόν λαόν καί διά 
φωνής έναγωνίου Επαναλαμβάνει — Τγίαινε, λαέ 
προσφιλέστατε ! ήδη πλέον είμαι είκών μόνον άν- 
θρώπου καί όχι άνθρωπος . . . Ακόμη όλίγαι ωραι 
καί μέ δολοφονείς ! . . .

Τήν δέ έπομένην ήμέραν, δ άνατέλλων ήλιος 
φωτίζει τά οχυρώματα τοΰ άντιβασιλέως πλή- 
θοντα στρατιωτών καί τηλεβόλων, τδν μικρόν 
στρατόν τοΰ Γυΐζη έτοιμον νά άνοιξη τήν μάχην, 
τόν Σιατιλλιών προσκαλοΰντα τόν αρχιεπίσκοπον 
καί καλοΰντα τούς φίλους του είς τούς μετά τής 
Μαρίας Αρκου γάμους του" τόν ισπανικόν καί 
γαλλικόν στόλον προπαρεσκευασμένους είς μάχην 
εκατέρωθεν τοΰ κόλπου, καί Επί τής πλατείας τής 
Αγοράς τούς λοχίτας τοΰ Θανάτου, παρά πάντων 
Εγκαταλελειμένους ώς λεπρούς, καί όρκιζομένους 
νά Ενταφιασθώσιν εις τάς φλόγας καί είς τδ αίμα, 
Επάνω τοΰ πτώματος τοΰ γραμματέως τοΰ Μα- 
ζανιέλλου.

Προσθέσατε είς τάς εικόνας ταύτας τήν Μα
ρίαν Αρκου κλαίουσαν καί περιμένουσαν είς τδν

Αγιον Λαυρέντιον, τήν Πουζολιανήν κλαίουσαν 
καί περιμένουσαν είς τδν ναόν τοΰ Καρμήλου, 
τδν μυοθήραν καί τδν Γενοβίνην άχολουθούντας 
τας υποχθονίους οδούς των, καί θά λάβετε άμυ- 
δράν Ιδέαν τής άγωνίας τής Νεαπόλεως.

0 δέ άλιεύς, μή ων πλέον ή άπλή σημαία διά 
τδν Λούζαρον καί τδν Αννέζον, είχε δεσμευθή ύπ’ 
αύτών. Αλλά τήν αύγήν θραύει τάς άλύσσεις του 
καί σπεύδει νά πέση είς τούς πόδας τοΰ άρχιε- 
ρέως, ίερουγοϋντος είς τδ Κάρμηλον. Εκεί άνα- 
βαίνει πάλιν Επί τοΰ χοροΰ καί Επαναλαμβάνει 
τάς σκηνάς τής προτεραίας, όμιλεϊ Επί δλόκλη- 
ρον ώραν άνευ διακοπής, έπειτα άρθείς κατά δια
ταγήν τοΰ άρχιερέως, καταβεβλημένος δπδ τού 
κόπου, διάβροχος έξ ίδρΑτος, φέρεται είς κελ- 
λίον τι μοναχού, όπου άποκοιμίζεται .έκ τοΰ κα
μάτου, ύπδ τήν φύλαξιν τής συζύγου του.

Περαιωθείσης δέ τής λειτουργίας, δ ναός πλη- 
ροΰται ύπδ σπείρας όχλου φωνούσης ώς δι' ένδς 
στόματος — Κάτω ό Μαζανιέλλος δ παράφρων, 
δ τύραννος ! ειρήνη είς τήν Νεάπολιν ! καί οΐ έκ- 
δικηταί ούτοι άναστατώσαντες τδν ναόν καί τά 
πέριξ πρσσκαλούτι τδν άρχιερέα νά τοΐς παρα- 
δώση τδν άλιέα.

0 Μαζανιέλλος άφυπνισθείς καί καταβεβλημέ
νος, όρθιος παρά τή γονυπετούση ένώπιόν του συ- 
ζύγω του, Εθεώρει τότε άπδ τού παραθύρου τοΰ 
κελλίου του τήν θάλασσαν έκείνην ής δ φλοίσβος 
τδν άπεκοίμιζε νήπιον είς τδ ευτελές λεϊκνόν του, 
τήν θάλασσαν έκείνην ήτις τδν είχε θρέψει έφηβον 
καί νέον, τήν θάλασσαν έκείνην, θέατρον τών ά- 
θώων παιδιών του καί τών τιμίων έργων του, καί 
όδδν ανοικτήν πάντοτε πρδς τδν τερπνόν οίκίσκον 
τοΰ Αμαλφίου. Ελησμόνει καί πάλιν τά Εγκλήμα
τα, τάς όδύνας καί τήν ίσχύν του. . . Η καρδία 
του τακτικώς έπαλλε, Ιλαμπεν ή ψυχική του ή
συχία είς τούς δφθαλμούς του τούς χύνοντας γλυκά 
δάκρυα, τδ δέ λογικόν του, ζωογονηθέν ύπδ τών 
δακ ύων καί τών θωπειών τής Μαρίας έστερεοΰτο 
ίσως διά παντός ήδη, δτε κλαγγή οπλών άκούεταε 
φοβερά καί τδ όνομά του ύπδ μυρίων στομάτων, 
προφερόμενον . . . Ο παράφρων νομίζει ότι δ λαός 
τδν ζητεί διά νέους θριάμβους, καί άποσπασθείς 
τών κόλπων τής συζύγου του, δρμά έξω μέ α
νοικτάς τάς άγκάλας καί κραυγάζει περιχαρώς. 
— Μέ ζητείς, λαέ πιστέ ! Ιδού Εγώ ! ιδού Εγώ ! 
Ecco mi, ecco mi! $

Αλλ αντί πάσης άπαντήσεως δέχεται τέσσα- 
ρας σφαίρας |πί τοΰ στήθους καί πίπτει νεκρός 
είς τούς πόδας τής Πουζολιανής.

— Αχάριστοι, προδόται ! λαέ προσφιλέστατο ? 
Μαρία’Ανιέλλου ! Μαρία’'Αρκου ! Αμάλφιον, τοι- 
αΰται εΐναι αί τελευταίαι λέξεις καί οί τελευταίοι 
στεναγμοί ’άου^

Ένφ δέ οί φονείς άποδίδουσι τδν σταυρόν τοΰ 
Καρμήλου είς τήν σύζυγόν του, καί τήν όδηγοΰν 
ή μάλλον τήν φέρουν είς τδ μρναστήριον, κρεο
πώλης τις (καί οί κρεοπώλαι είς πάσας τάς έπα-
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ναβτάσεις αναφαίνονται μέ τον πέλεκυν βίς τάς 
χεΐρας) άποκόπτει την κεφαλήν τοΰ νεκρού, 
ίστις φαίνεται ώς διατηρών έτι μέρος ζωής. Είς 
Μ αύτών λαβών αυτήν άπδ τής κόμης τήν 
φέρει αίμορροοΰσαν διά μέσου τοΰ άφωνου και 
ίπτοημένου πλήθους . . . Καί ούδεμία φωνή, ούδέν 
ξίφος έγείρεται υπέρ τού άνθρώπου εκείνου δστις 
τήν προτεραίαν ακόμη ήτο τδ είδωλον καί ό βα- 
σιλεύς τής πόλεως καί τοΰ βασιλείου ! « Πάθημα 
τρομερόν, προστίθησιν δ δούξ Ρίβας, διά τούς πι
στεύοντας εις τούς λόγους και τούς ενθουσιασμούς 
τών όχλων! »

Οπως δέ τδ μάθημα τούτο γίνη τέλειον, πρέπει 
τά πάντα νά είπωμεν I όχι μόνον αί στασιασταϊ 
τής προτεραίας άρνοΰνται τδν ήρωά των, καί αΰ- 
τομολοϋν οί μέν πρδς τδν δούκα τοΰ Αρκου, οί 
δέ πρδς τδν Γυί’ζην, άλλα εξαιρέσει, μόνων τοΰ 
’Αννέζου καί τών φίλων του, ών ή φιλοδοξία με
λετά τήν νίκην, οί τελευταίοι στρατιώται τοΰ πα- 
ράφρονος, όπως πωλήσωσιν έκδούλευσιν είς τούς 
δολοφόνους του, ρίπτονται μετ’ αύτών έπί τοΰ ή- 
κρωτηριασμένου του σώματος, τδ σύρουν ωρυόμε
νοι είς τας ύπονόμους τής πόλεως, και άφοΰ πλέον 
αύτδ δέν δύναται νά άναγνωρισθή ώς σώμα αν
θρώπινον, τδ ρίπτουσιν είς τάς τάφρους τοΰ Πόρτα 
Νολάνου. Αλλοι τρέχουν έπί ακοντίου φέροντες 
τήν κεφαλήν του, πρδς τδν ’Ερρίκον Γυίζην, πρδς 
τδν Σιατιλλιών καί πρδς τδν δούκα τοΰ ^Αρκου, 
δπως λάβωσιν αμοιβήν, έπειτα ρίπτουσιν είς τούς 
οχετούς τών ακαθαρσιών τής πόλεως τδ τελευ
ταίου λείψανον τοΰ άρχηγοΰ των! έπειτα παρα- 
δίδουσι εις τάς φλόγας τδν οίκίσκον αύτοΰ, σχη- 
ματίζουσι χορδν περί αύτδν καιόμενον, έπειτα 
περιάγουσιν έν λιτανεία τδν Αγιον Ιαννουάριον, ά- 
νάπτουν πυράς χαρμόσυνους καθ δλην τήν προκυ
μαίαν, καί φέρουσιν έν θριάμβφ τδν νέον δοΰκα 
τής ΝεαποΛιτιχής ζίημοχρζτίας .

Τοιοΰτοί είσιν οί όχλοι παντοΰ καί πάντοτε, 
συμπεραίνει δ Ιστορικός, τοεοΰτοι θά ήναι μέχρι 
συντέλειας τών αίώνων. I

Μή νομίσητε δέ δτι έτελείωσεν ενταύθα ή ιστο
ρία τών μεγαλείων τού Μαζανιέλλου καί τής αί- 
σχρότητος τεΰ όχλου . . . Περιμείνατε ολίγον καί 
ακολουθήσατε ήμ&ς μέχρι τέλους. . .

(Επεται τδ τέλος)

------------ ι.!·Μ η·α*" -ι —
ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΕΑ ΛΗΝΩΝ.

( Συνέχεια ίδε φυλ. 55. )

Τοιαΰτην ανατροφήν έλάμβανον οί παΐδες τής 
Λακεδαίμονος, οίτινες όσον έφθανον εις μεγαλη- 
τέραν ήλικίαν, τόσον έμεγαλύνετο καί ή αύστηρό- 
της τών κανόνων τής ζωής αύτών, διότι δ Λυκούρ

γος βρθώς ένόμισεν δτι ή πρόοδος τής ήλικία; αυ
ξάνει τάς δυνάμεις τοΰ λογικού καί τά πάθη, δ θεν 
διά τής αΰστηρότητος καί τής μεγαλητέρας προσο
χής διέταξεν, δτι, άμα ήρχοντο τά πάθη νά βλα- 
στάνωσιν, ή νά τά καταδαμάζωσι διά τοΰ πολ
λαπλασιασμού τών ασκήσεων, ή νά τά διευθύνω- 
σιν έπιτηδείως πρδς έπωφελή τής πολιτείας συμ
φέροντα, ούδέποτε δμως νά τά άμελώσι, διό βλέ- 
πομεν έκ τής ιστορίας δτι οί παιδοτρίβαι προσεϊ- 
χον τότε πολύ περισσότερον είς τήν διαγωγήν καί 
τάς άσκήσεις τών παίδων, ού; διέταττον νά ξυρί- 
ζωσι τήν κεφαλήν των, νά περιπατώσι άνυπόδη- 
τοι, νομίζοντες κατά Ξενοφώντα. « Εί τοΰτ ά- 
σκήσειεν, πολύ μέν ράον άν βρθιάδε βαίνειν, ά- 
σφαλέστεριν δέ πρανή καταβαίνειν καί πηδήσαι δέ 
καί άναθορεϊν καί δραμεϊν θάττον άνυπόδητον, εί 
ήσκηκώς εΐη τούς πόδας ή ύποδεδεμένος. » νά έκ- 
τίθωνται άπροφυλάκτως είς τδ ψύχος ή τήν καΰ- 
σιν, καί νά υποφέρωσιν ασμένως πάσαν ποινήν διά 
τά λάθη των, τά όποια είθιζοντο να δμολογώσι πάν
τοτε καί μόνοι των. Είς τδ δωδέκατον αύτών έ
τος έξεδύοντο τών χιτώνων καί ένεδύοντοάπλουν 
έπανωφόριον, δπερ καθ’ δλας τάς έποχάς τού έ
τους ήτο τδ αύτδ, νομίζοντες τούτο, ώς ιστορεί 
Ξενοφών καί πρδς ψύχη καί πρδς θάλπη άμεινον 
άν παρασκευάσασθαι, καί έδιδάσκοντο τήν σιωπήν 
δταν έδει, ε διά τούτων τών θυρών έξω λόγος ούκ 
εκπορεύεται » τήν αιδώ, τήν ταπείνωσιν τών ο
φθαλμών ενώπιον τών άνωτέρων αυτών, την κα- 
τάκρυψιν τών χειρών υπδ τά έπανωφόρια αύτών 
καί μέ τροφή* νοδς ύγειεστέραν, έμάνθανον γράμ
ματα δλίγα, περιεκτικά καί σύντομα μέν, αλλά 
καθαρά καί εύληπτα, διότι δ Λυκούργος ένόμιζεν 
δτι ή φιλοσοφία, ή ρητορική καί ή πολλή μάθη- 
σις ποιεί τού; ανθρώπους εριστικούς, υπερηφά- 
νους, ύβριστά; καί φιλότιμους, ήναγκάζοντο νά έ- 
ξηγώσι διάφορα σπουδαία ηθικά άποφθέγματα 
νά έπιδίδωσιν είς τήν δρχησίν, τήν άπλήν Μουσι
κήν, ήν δ Λυκούργος έθεώρει Ιν τών άναγκαιοτέ· 
ρων μαθημάτων, ώς μεγαλύνουσαν τδν νοΰν καί διε- 
γείρουσαν τδν ένθουσιασμδν διά τήν πατρίδα καί 
τήν άρετήν, διό καί δ ’Αθήναιος λέγει.

« Διετήρησαν δέ μάλιστα τών Ελλήνων Λακε
δαιμόνιοι τήν Μουσικήν, πλείστρ αυτή χρώμενοι 
καί συχνοί παρ αύτοΐ; έγένοντο μελών ποιηταί. 
Τηρούσι δέ καί νύν τάς άρχαίας ώδάς έπιμελώς 
πολυμαθείς τε είς ταύτας είσί καί ακριβείς. Οθε» 
καί Πρατίνος φησί.

«Αάκων ύ τέττιξ, εΰτυκος είς χορόν. »
Ν άποστηθίζωσι τούς στίχους τών ποιητών τούς 

περιγράφοντας τούς υπέρ πατρίδος πεσόντας καί 
τούς καταισχύνοντας αύτήν, νά σκώπτωνται μετα
ξύ των άνευ δυσχερείας τινδς ή βωμολοχίας, νά 
μανθάνωσι παιδιάν τινα περίεργον περί ής δ 
Σωσίβιος, ώ; λέγει δ Αθήναιος, αναφέρει τάδε. 
* Παρά δέ Λακεδαιμονίοις κωμ’κώς παιδιάς ήν 
τις τρόπος παλαιός, ούκ άγαν σπουδαίος, άτε 
δη κάν τούτοι; τδ λιτόν τής Σπάρτης μεταδιωκού- 

άνευ δούλων πρδς υπηρεσίαν καί άνευ σκεπασμά
των, διά νά προφυλάττωνται έκ τής δρόσου καί 
τοΰ ψύχους τής νυκτδς, έπί σκοπφ άλλοτε μέν νά 
παρατηρώσι τδν τόπον διά νά τον γνωρίζωσι κα
λώς καί τδν ύπερασπίζωνται όπως δει έν ανάγκη, 
άλλοτε δέ να κυνηγώσι τούς άγριοχοίρους, τάς 
δορκαδας καί τάς ελάφους, διά νά μανθάνωσι τήν 
ταχύτητα καί νά γυμνάίώνται τήν άληθή χρήσιν 
τών δπλων καί άλλοτε νά δοκιμάζωσι τά διάφο
ρα τής πολεμικής τέχνης μαθήματα, ένεδρεύοντες, 
σκάπτοντες τάφρους, κόπτοντες δένδρα καί φο- 
νεύοντες ενίοτε *αί δυστυχεί; είλωτας έάν κατά 
κακήν των τύχην άπηντώντο πού είς τάς στρα- 
τιωτικάς των ταύτας άσκήσεις, πάντοτε όμως διά 
νά έθίζωσιν είς τήν σκληρότητα τού σώματος 
καί μάλιστα τής ψυχή; καί διά τούτο πώποτε δέν 
έγνώρισαν οί Λακεδαιμόνιοι τήν συγχώρησιν καί 

ιτήν φιλανθρωπίαν διά τούς εχθρούς αύτών, άλκά 
τούς έπολέμουν καί τού; έβασάνιζον έως οτου 
τούς υπεδούλονον, ώ; τούτο έπραξαν προηγουμέ
νως είς τούς κατοίκους τοΰ έλους καί άκολούθως 
είς τούς Μεσσηνίους, Θηβαίους καί ’Αθηναίους.·* 
Διά νά έξάπτωσι δέ οί παιδονόμοι τήν φιλοτιμίαν 
αύτών καί νά τού; καθιστώσιν έτι μάλλον κρείσ- 
σονας, οί διδάσκαλοι ήσαν υπόχρεοι νά διασπεί- 
ρωσι μεταξύ τών μαθητών, τήν άμιλλαν τής προ- 
τιμήσεως καί υπεροχής, ήτις, άπεδείχθη δτι είς 
Λακεδαίμονα άνηγγέλλετο προύρότερον, καί έγέν- 
να ού μικρά άποτελέσματα εύγενοΰς αντιζηλίας, 
δθεν δ ώριζον τρεις άρχοντας τών παίδων, ίππο- 
γράτας λεγομένους, καί χειροτονουμένους ύπδ 
τών εφόρων, οίτινες έκλεγον τριακοσίους τών νέων 
τούτων, δοκίμους διά τήν άξιότητα αύτών είς 
τάς άσκήσεις καί τούς έσχημάτιζον είς ιδίαν τά- 
ξιν, δηλοποιοΰντες εις τήν συνέλευσιν τδ αίτιον 
τής εκλογής, δπερ ώς είρηται άφαιροΰσε τήν προ- 
τίμησιν τούτων διά τήν άξιότητά των.

ή τοιαύτη προτίμησις έπήνεγκεν αγαθά αποτε
λέσματα, διότι έγέννα τήν άντιζηλίαν είς τούς μή 
έκλεχθέντας καί τήν φιλοτιμίαν καί είς τούτους 
καί είς εκείνους δια ν άποδείξωσιν δτι οί έκλε- 
χθέντες ήσαν άξιοι τής εκλογής, οί δέ μή έκλε- 
χθέντες δτι αδίκως δέν έπροτιμήθησαν, δθεν ευ
θύς τά στρατόπεδα αύτών έτοιμάζοντο ε?ς μά
χην φανεράν πλέον. ’Αμφότερα τά μέρη έσυμφώ- 
νουν μεταξύ των, πώ- νά καταβάλωσι τούς έναν- 
τίους αύτών καί άρχόμενοι άπδ τάς παρατηρήσεις 
τάς οποίας έκαμνον ιδίως είς έκαστον μέλος καί 
γενικώς είς δλους δμοϋ, είς πάντα αύτών τά κινή
ματα, καί σχτ^ματίζοντες πρωτόκολλα τής δια
γωγής των, τά όποια προσέφερον είς τούς έφόρους, 
καί είς τά όποια ύπεδείκνυον τά σφάλματα τών 
εναντίων, έσυγκρότουν δημοσίορ άγώνας περί τι
μών καί έπ^οσπάθουν νά υπερβώσιν έαυτούς εαν 
ήτον δυνατόν, ^δοί μέν έφρόντιζον νά υψωθώσιν 
είς τδν βαθμόν τής τιμής βν υστερήθησαν, οί δέ 
ούχί μόνον νά μήν έκπέσωσιν άπδ αυτήν άλλά νά 
άξιωθώσι καί άνωτέραν, τούτου δ’ ενεκα τοϊς ή-

βή. ’Εμιμεϊτο γάρ τις έν εύτελεϊ τή λέξει κλέ- 
πτοντάς τινας οπώρας ή ξενικόν ιατρόν τοιουτί 
λέγοντα, ώς Αλεξις έν Μανδραγοριζομένρ διά τού
των παρίστησιν.

έάν επιχώριος
Ιατρός είπτ), τριβλίον τουτω δότε, 

Πτισάνης εωθεν, καταφρονοΰσιν ευθέως· 
Αν δέ πτισάναν καί τρυβλίον θαυμάζομεν.

Καί πάλιν έάν μέν σευτλίον, παρείδομεν. 

Εάν δέ τευτλίον, ασμένως ήκούσαμεν. 
ί}ς ού *τδ σεύτλον ταυ τδν δν τώ τευτλίω.

’Εκαλούντο δ’ οί μετιόντες τήν τοιαύτην παι- 
διάν παρά τοίς Λάκωσι-δικηλισταί, ώς άντις σκευο- 
ποιούς είπγι καί μιμητάς. »

Να φροντίζωσι καί μόνοι δπως έκτείνωσιν έπί 
πλέον τάς σωματικά; άσκήσεις, διό πολλάκις φι- 
λοτιμούμενοι έγυμνάζοντο, διαιρούμενοι κατά μέ
θοδον Ιδίαν αύτοΐς, εις δύω τάγματα, έξ ών το 
μέν έλάμβανε τ’ όνομα τοΰ Ηρακλέους, τδ δέ τδ 
τού Λυκούργου, είς τήν πάλην, τήν πυγμήν, τδν 
δίσκον, τδν δρόμον, ό δε νικών τον ετερον δεν 
ειχεν ούδέν δικαίωμα νά τδν περιφρονήση ούτε νά 
μεταχειρισθή άλλα ή τά νενομισμένα μέσα είς 
τήν μονομαχίαν του ταύτην, διότι έγίνωσκον ήδη 
προ πολλοΰ, δτι ή ίσότης, ή αγάπη καί ή δικαιο
σύνη έπρεπε νά όδηγή δλας αύτών τάς πράξεις, 
δτι ή τιμή έπρεπε νά διαφυλάττηται ομοίως καί 
είς τήν ήτταν καί εις τήν νίκην, δτι οί διδάσκα
λοί των έτιμώρουν τδν βάρβαρον νικητήν, δτι οί 
άρχοντες ούδέποτε έτιμώρουν τδν ήττηθέντα, άλλ 
απεναντίας τον ένουθέτουν καί έδίδασκον ίνα γίνη 
καί αύτδ; νικητής. Συνεκρότουν δέ πολλάκις καί 
μάχας άνευ δπλων ουτωσί. Περί τήν μεσημβρίαν 
τής διοριζομένης πρδς τήν μάχην ημέρας, οί νέοι 
πολεμισταί προέβαινον εύτάκτως είς τδ πεδίον 
τής μάχης άπδ διαφόρους όδούς ώρισμένας δια 
κλήρου καί άφοΰ έδίδετο τδ σημεΐον τής μάχης, 
όρμοΰσαν κατ’ άλλήλων, ώθούντες ^καί ωθούμενοι 
άλληλοδιαδόχως. Ευθύς ή ζέσις αύτών ηυςανε 
κα-.ά τδ μέτρον τού ένθουσιασμού έκάστου, ετρε- 
χον λοιπόν έμπαθέστερον, έλακτίζοντο, έπυκτευ- 
οντο, κατεξεσχίζοντο διά τών δδόντων καί τών 
όνύχων καί δέν διελύοντο, ή άφοΰ τδ Ιν μέρος 
έκέρδιζεν έντελώς τδ πεδίον τής μάχης, τδ δέ έ
τερον άπεχώρει διαπερδν τδν Εύρώταν περί τδ 
Πλατανειδν λεγόμενον μέρος, δπερ ήτον κατάφυ- 
τον άπδ βαθυσκιάστους πλατάνους καί ώς κήπος 
κατασταθείς έκ τέχνης καί είς 8 έγυμνάζοντο 
συνήθως οί έφηβοι δλας τάς σωματικάς άσκήσεις, 
τ6ρδ τών δποίων έθυον έ* τώ έφηβείω παρά τω 
Θεράπνη, έκατέρα μοίρα τών έφήβων σκύλακα τι- 
νά θεωροϋντες αύτδν έξ δλων τών ημέρων ζώων 
τδ άλκιμώτατον. Μετεχειρίζοντο δέ πολλάκις καί 
άλλο είδος βιαιοτέρων άγώνων, διότι έπροσ- 
τάζοντο τότε νά διασκορπίζωνται είς δλα τά μέ
ρη τής έπικρατείας μέ τά όπλα είς τάς χεΐρας, ά- 
νυπόδητοι, άπροφύλακτοι είς τήν κακοκαιρίαν,
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τον έπιτετραμένον νά συμπλέκωνταχ Χαί βΐς μά- 
χβτς καί νά δοκιμάζωσι τάς δυνάμεις αύτών ‘σχε
δόν είς πάσαν συνάντησιν. Σημειωτέου δμως δνι 
αί συμπλοκαί αύται δέν ειχον δλεθρίαν τινά συνέ
πειαν, ώς έμποδιζομένων τών θανατηφόρων όπλων’ 
αν δμως ή άμιλλα των παρ’ έλπίδα ύπερέβαινε τά 
έσκαμμένα, αί άρχαί δι’ ένδς νεύματος μόνου την 
έμπόδιζον, και πας πολίτης, έάν ή συμπλοκή έγέ- 
νετο ιδιαιτέρως ένώπιόν του τυχαίως ή έκ προ- 
θέσεως, είχε νδ δικαίωμα δι’ ένδςμόνου λόγου (το- 
σαότη ήτον ή δόναμις τών πολιτών) να τήν έμ- 
ποδίζη, έάν ήπθάνετο δτι ήθελεν έξει έπονειδίστους 
συνέπειας και άν δέν είσηκούετο είχε τδ δικαίωμα 
νά έγκαλέση ενώπιον τών εφόρων τούς άπειθή- 
σαντας, οίτινες έτιμωροΰντο παρευθύς ώς παρα- 
βάται τών νόμων άπηνέστατα διά μαστιγώσεως, 
κρατήτεως κα'ι ύστερήσεως καί αύτοϋ τοΰ τών πο
λιτών δικαιώματος. Απαξ δέ τοΰ έτους κατά Πο
λύβιόν είς εορτήν τινα γ ινομένην πρδς τιμήν τής 
Άθηνάς τής Χαλκιούχου, οί έφοροι ήσαν υπόχρεοι 
νά δδήγώσιν οί ίδιοι τήν νεολαίαν είς τήν έορτήν 
ταύτήν, διά ν άγωνισθώσι καί ένώπιόν των τήν 
φ·.λότιμδν ταύτην μάχην.

(Λτω λοιπδν δ Λυκούργος ένσπείρας τήν φρο
νίμων ταύτην διχόνοιαν εϊς τούς νέους Λακεδαι
μονίους και διατάξας νά διορίζωσιν οί έφοροι τάγ
ματα κατασκόπτων διά νά έποπτεύωσι κρυφά τά 
κινήματα τών έφήβων τούτων καί νά τά καταγ- 
γέλλωσιν είς τούς άρχηγούς, ήθέλησε ν’ άποδείξη 
«ίς αύτούς δτι διά τδν πόλεμον καί μόνον προσδιω- 
ρίσθησαν, διά τοΰτο παν δ,τι κατέστρεφε τδ άντι- 
κείμενον τοΰτο, κατήργησε, διά νά έξάψρ δέ τήν 
πολεμικήν αύτών κλίσιν, διέταξεν ώστε οί μέν κα
λώς άγωνισάμενοι καί άποθανόντες νά στέφανό- 
νωνται μέ θαλλούς καί άλλους κλάδους καί νά Ιν- 
ταφιάζωνται δι’ έπαίνων, οί δέ τελείως άριστεύ- 
σαντες νά στεφανόνωνται μέ φοινίκιδας καί νά θά- 
πτωνται ένδόξως. Διά τοΰτο δέν έσυγχώρει εί; τούς 
Λακεδαιμονίους νά φροντίζωσι διά υπάρχοντα, κα
θότι ή κτήσις αύτών έκτδς τοΰ δτι ήνάγκαζε τούς 
πολίτας ν άμελώσι τ άλλα αύτών αναγκαία έρ
γα απαιτούσε καί περισσοτέρας θλίψεις παρ’ δ- 
σας έπρομήθευεν ή χρήσις αύτών ήδονάς, ούτε ά- 
φησεν αύτούς νά καταγίνωνται είς τέχνας ή τδ 
έμπόριον, ή νά έζέρχωνται πρδ τών τριάκοντα έ- 
τών βπως άγοράσωσι ψώνιά τινα, ή άλλο τών ό
σων έβούλοντο διά νά γίνωνται καί είς τήν τρά
πεζαν σώφρονες ώς καί είς τάς λοιπάς αύτών πρά
ξεις, άλλά καί είς αύτούς τούς γέροντας τδ δρά- 
βθαι συνεχώς διατρίβειν είς τήν αγοράν αίσχρδν 
ην, διότι ταϋτα έθέσπισεν δτι είναι έργα τών Αρ
γυρωνήτων δούλων καί τών ειλώτων, οίτινες συνί- 
σταντο είς πλήθος πολύ περισσότερον ή τούς πο- 
λιτας και οιτινες ανενδότως είς μόνα ταϋτα τά 
άντικείμενα κατεγίνοντο καί έπέδιδον άρκούν- 
τως, καθότι ή ιστορία διέσωσεν δτι τά κλείθρα, 
αί κλϊναι, αί τράπεζαι, αί καθέδραι καί άλλα

διάφορα έπιπλα, έργα τών δούλων της Αακεδαέ- 
μονος ήσαν παντού περιζήτητα. Διά τδν φόβον δέ 
τής διαφθοράς δέν έσυγχώρησεν ούτε πλούτον νά 
έχωσιν, ούτε τούς ξένους νά συναναστρέφωντοκ, 
οδς διά νόμων έμπόδισι τής είς Λακεδαίμονα εί- 
σόδού, έκτδς ρητών τινων ημερών, έάν δέ είσήρ- 
χοντο παρονόμως είχον χρέος οί πολϊται ν άπο- 
βάλωσιν αύτούς βιαίως, ώς τοΰτο έπραξαν είς 
πολλούς καί μάλιστα εις τδν μουσικόν Τιμόθεον, 
είς τδν ποιητήν Αρχίλοχον, καί είς ρήτορα τινά 
αύτοσχεδιαστήν, δστις είπεν είς τούς εφόρους δτι 
δύναται νά δμιλή δλην ήμέραν περί όποιουδήποτε 

! άντικειμένου δπερ ^ήδύναντο νά τφ προτείνωσιν, 
είς δέ συμπολίτην των τινά διδαχθέντα μακράν 
τής πατρίδας του τήν ρητορικήν, έπέβαλον τιμω
ρίας διότι έλαβε σκοπόν δι αύτής έπανελθών νά 
άπατήση τούς συμπολίτας του καί διαφθείρη 
τούς νόμους, ού :ε δέ τάς έπιστήμας έθέσπισε νά 
καταζητώσιν, διά τούτο ή Λακεδαίμων ούδένα ι
στορικόν, ρήτορα, φιλόσοφον ή ποιητήν έγέννησε 
καί δταν ή Πυθία τοϊς προεμάντευσεν δτι τότε θέ
λουν νικήσει τούς Μεσσηνίους έπαναστατήσαν- 
τας δταν φέρωσιν είς τδν στρατόν σοφόν τινά 
ποιητήν συγχρόνως καί μουσικόν, ήναγκάσθησαν 
νά ζητήσωσι τοιοΰτον άπό τάς Αθήνας, αίτινες 
τοϊς έστειλαν τδν Τυρταίον δστις πραγματικώς 
έφερεν οίον προσεδόκουν αποτέλεσμα, έκτοτε δέ 
είς τάς έπιστήμας έθεσαν προσοχήν τιιά άλλά 
δέν τήν έσυγχώρησαν, διά τοΰτο βλέπομεν δτι 
δσοι σοφοί άνδρες έγεννήθησαν είς Σπάρτην, έκ
τοτε, ώς οί Γιτιάδης, Κιναίθων, Σπένδων, Αλ- 
νεμών, Χίλων, Μύσων καί άλλαχοΰ έσπούδα- 
σαν καί άλλαχοΰ κατώκουν.

Αφοΰ οί έφηβοι έφθανον τδ εικοστό» έτος τής 
ηλικίας των, άφινον τάς τρίχας τής κεφαλής καί 
τδ γένειον αύτών ν αύξήσωσι, καθότι κατά τήν ή
λικίαν ταύτην αί μακραί τής κεφαλής τρίχες ηυ- 
ξανον τδ κάλλος καί ήρμοζον καί είς τδν πολε
μιστήν καί είς πάντα έλεύθερον πολίτην, διδ καί 
δ Λυκούργος ένομοθέτησε « τούς μέν καλούς εϋ- 
πρεπεστέρους ποιεί, τούςδέ αισχρούς φοβεροτέρους» 
έγυμνάζοντο δέ έπί μάλλον τήν υποταγήν καί είς 
τάς παραμικράς προσταγάς τών Αρχόντων’ ένε- 
δύοντο άπλούστατα, φορούντες χιτώνα βραχύτα- 
τον ΰφασμένον οίκαδε άπό εύτελή έρια, καί 
έπ αύτοϋ έπανωφόριον ή εύτελές τριβώνιον. 
Τούς πόδας αύτών περιέβαλλον δι’ υποδημάτων 
τά κοινότερα τών οποίων ήσαν ίρυθρά, τήν κε
φαλήν αύτών μέ πίλον είς σχήμα ώοΰ, περι- 
σφιγγόμενον μέ ιμάντας περί τά ώτία. Είσήγον- 
το είς τά κοινά συμπόσια τών γερόντων, καί μά
λιστα εϊς τάφιδίτια, οπού δέν ήδύναντο νά με- 
θέξωσι κατ άρχάς άλλά διά ν άκούωσι τάς σο
φάς, ακριβείς καί φρονίμους δμιλίας τών πολι
τών περί τών χαρακτήρων τής ηθικής, περί πα
ραδειγμάτων τής άρετής, περί μαχών καί πολέ
μων, μουσικής, όρχήσεως καί ποιήσεως. Είσήγον- 

το εις τάς Λέσχας, τόπους έν εϊδει προδρόμων, 
είς ούς συνηθοοίζοντο οί πολϊται πασης ηλικίας, 
περί πατρίδος καί θεών καί πολιτειών διαλεγό- 
μενοι, φροντίζοντες πάντοτε νά ίστανται Ασκε
πείς καί όρθιοι ένώπιόν τών Ανδρών καί μάλις-α 
τών γερόντων, καί μολονότι έκτοτε έθεωροΰντο 
πολϊται άλλά κυρίως άπδ τδ τριακοστδν αύτών έ
τος, έθεωροΰντο τέλειοι, ύπόχρεοι νά ύπηρετώσι 
τήν πατρίδα έξωτερικώς μόνον άπδ τού εικοστού 
μέχρι τοΰ εξηκοστού έτους τής ήλικίας των, είς 
-ήν ηλιαίαν, έάν έδείκνυον πάντοτε χαρακτήρα 
φρόνιμον καί Αρετάς ύψηλάς, ήδύναντο νά φθά- 
σωσιν είς τδν βαθμόν τοΰ βουλευτοΰ, τής ύψηλο- 
τέρας πολιτικής θεσεως παρά τοϊς Λακεδαιμο
νίου, καί ήναγκασμένοι νά συμμετέχωσιν είς τάς 
δημοσίας τραπέζας προσέφερον κατ έτος δώδεκα 
σχεδόν μεδίμνους κρίθινου άλεύρου καί νά φρον- 
τίζωσι διά τή» υπανδρείαν των, ήτις ήδύνατο καί 
πριν τού είκοστοΰ έτους νά γίνηται και τήν δποίαν 
δέν ήσαν μέν υπόχρεοι νά ποιήσωσιν, άλλ’ δλοι 
σχεδόν τήν ήθελον, διότι γηράσκοντες δέν ε’χον 
δικαίωμα ν’ άπαιτώσι σέβας άπδ τούς μικρότερους 
αύτών καί πρωτοκαθεδρίας καί τιμάς, διότι υ
πήρχε νόμος καθ §ν δ παρασχόμενος υιούς τρεις 
είχεν άτέλειαν φρουράς, δ δέ πέντε άφίετο πα
σών τών λειτουργιών, διότι κατ’ Αρίστωνα « Σπαρ
τιατών νόμος τάττει ζημίας, τήν μέν πρώτην Α- 
γαμίου, τήν δευτέραν όψιγαμίου, τήν τρίτην καί 
μεγίστην κακογαμίου.» Είσήγοντο είς τάς συνε
λεύσεις δπου ήδύναντο ν άγορεύωσι παί ψηφο- 
φορώσιν, άλλά πρός τούτο άπητεϊτο νά ήναι ά
μεμπτοι τά ήθη, δσον δέ ώφέλιμος καί έάν ήτον 
ή πρότασις αύτών, δέν ήδύναντο νά τήν εϊπωσι 
μόνοι είς τήν Συνέλευσιν, έάν υστερούντο τών 
προσόντων τούτων, άλλ ώφειλον νά τήν άνακοι- 
νώσωσιν είς άλλον ίκανδν, δστις ώς ιδίαν πλέον 
τή*ν καθυπέβαλεν εϊς τήν κρίσιν τής Συνελεύσεως, 
διότι οί Λακεδαιμόνιοι, « άνδρδς άγαθού φθεγξα- 
μένου ψηφίσονται, τάς δέ τών ΰποδεδειλιακότων 
καί πονηρών άνθρώπων φωνάς μηδέ τοϊς ώσί 
προσδέχωνται. »

Είς ούδένα τών τελείων πολιτών δ Λυκούργος 
έσυγχώρησε τήν ραθυμίαν καί τήν άσωτίαν τού 
χρόνου, άλλ ένετείλατο ϊνα πάντοτε ώσιν είς κί- 
νησιν διδ καί ό Αίλιανός λέγει. « Λακεδαιμόνιοι 
δεινήν έποιοΰντο τοΰ χρόνου τήν φειδώ, ταμιευό- 
μενοι πανταχόθεν αύτόν είς τά έπειγόμενα, καί 
μηδενί τών πολιτών έπιτρέποντες, μήτε ρας-ω- 
νεύειν, μήτε ραθυμεϊν είς αύτόν ώς άν μή πρδς 
τά έξω τής άρετής Αναλισκόμενοι εϊτα μάτην 
διαφθείρονται. Μαρτύρων τούτου πρδς τοϊς άλλοις 
καί τούτο. Ακούσαντας οί έφοροι Λακεδαιμονίων 
τούς Δεκέλειαν καταλαβόντας περιπάτω χρήσθαι 
δειλινφ έπέστειλαν αύτοϊς, μή περιπατεϊτε, ώς τρυ- 
φώντων αύτών μάλλον, ή τό σώμα εύποιούντων. 
Δεϊν γάρ Λακεδαιμονίους ού διά τοΰ περιπάτου, 
άλλά διά τών Γυμνασίων τήν υγείαν πορίζεσθαι».

Εξ άπχλώγ ονύχων οί γονείς καί οί παιδοκό

μοι έφρόντιζον νά ένστάξωσιν εϊς τούς παίδας άρ
χάς τής θρησκείας αύτών, ούχί έλλιπεϊς δμως 
πολλών δεισ’δαιμονιών, ώς τούτο πανταχοΰ τής 
Ελλάόος έγίνετο. ’Εδίδασκον ουν αύτούς νά λα- 
τρεύωσι μέ σέβας βαθύ καί άνεξετάστως τους 
θεούς, νά τιμώσι δέ τούς ήρωας, παρουσιαζόμε- 
νοι ένώπιόν αύτών μέ προσφοράς έλαχίστης τι
μής, άλλά μέ τήν πρέπουσαν είς τούς ίκέτας κο
σμιότητα, νά ζητώσιν Απ’ αύτούς τήν χάριν, νά 
ζώσιν διά νά έργάζωνται έργα ένάρετα καί νάύ- 
ποφέρωσι τήν αδικίαν καί δυστυχίαν, διά νά τούς 
έθίσωσι δέ είς τά μυστήρια τών θεών, είς τήν 
έορτήν τοΰ Τακίνθου, οί έφοροι έξελέγοντο έκ τών 
νέων τών μάλλον άξιωτίροιν, πολλάκις δέ καί 
άπδ βασιλόπαιδας, ε’ίκοσιν οίτινες ένώπιόν τού 
θυσιαστηρίου καί όλων τών πολιτών δμοΰ μέ είκοσι 
νεάνιδας έκλελεγμένας έκ τών σωφοονεστέρων καί 
στεφανωμένοι άπό καλάμους φυομένας εϊς τόν Εύ- 
ρώταν, έψαλλον έν αρμονία μουσική τδν πρός τδν 
Τάκινθον έρωτα τοΰ ’Απόλλωνος καί τδν θάνατον 
αύτοϋ καί έχόρευον πέριξ τοΰ άγάλματος αύτοϋ. 
Περί ταύτης τής έορ'τής λέγει τά δε ό Πολυκρά
της κατ Αθήναιον. α Τήν μέν τών ύακινθίων θυ
σίαν οί Λάκωνες έπί τρεις ήμέρας συντελοϋσι καί 
διά τδ πένθος τδ γενόμενον περί τδν υάκινθον, ούτε 
στεφανοΰνται έπί τοϊς δείπνοις ούτε άρτον είσ- 
φέρουσιν, άλλά πέμματα καί τά τούτοις ακόλουθα 
διδόασι, καί τδν είς τδν Θεόν παιάνα ούκ αδου- 
σιν, ούδ άλλο τι τοιοΰτον είσάγουσιν οΰδέν, κα- 
θάπερ έν ταϊς άλλαις θυσίαις ποιοΟσιν’ άλλά μετ’ 
ευταξίας πολλής δειπνήσαντες απέρχονται. Τή δέ 
μέση τών τριών ημερών γίνεται θέα ποικίλη καί 
πανήγυρις Αξιόλογος καί μεγάλη. Παϊδές τε γάρ 
κιθαρίζουσιν έν χιτώσιν άνεζωσμένοι καί πρδς 
αύλδν άδοντες, πάσας άμα τώ πλήκτρω τάς χορ- 
δάς έπιτρέχοντες έν ρυθμώ μέν άναπαίστω μετ 
όξέως δέ τόνου τδν θεόν άδουσιν Αλλοι δ έφ 
ίππον κεκοσμημένον τδ θέατρον διεξέρχονται, χο
ροί τε νεανίσκων παμπληθείς εισέρχονται καί τών 
έπιχωρίων τινά ποιημάτων ρίδουσίν’ όρχησταί τε 
έν τούτοις Αναμεμιγμένοι, τήν κίνησιν αρχαϊκήν 
ύπδ τδν αύλδν και τήν φδήν ποιούντες. Τών δέ 
παρθένων, αί μέν έπί κανόθρων, καμαρωτών ζυ- 
λίνων αρμάτων, φέρονται πολυτελώς κατεσκευα- 
σμένων, αί δ έφ άμίλλαις αρμάτων έζευγμένων 
πομπεύουσιν, άπασα δ’ έν κινήσει καί χαρ^ τής 
θεωρίας ή πόλις καθέστηκεν. ίερεϊάτε παμπληθή 
θύουσι τήν ήμέραν ταύτην καί δειπνίζουσιν οϊ πο
λϊται πάντας .τούς γνωρίμους καί τούς δούλους 
τούς ίδιους, ούόείς δ’ Απολείπει τήν θυσίαν, άλ
λά κενούσθαι συμβαίνει τήν πόλιν πρδς τήν θέαν». 
Είς τήν έορτήν δέ τήν γενομένην έν τώ έφηβείφ 
παρά τή θεράπνρ έγένοντο διάφοροι γυμνάσεις 
καί μάχαι θύχί
φήβων, άλλά καί μεταξύ καί Κάπρων, καί δστις 
ένίκα έλάμβανε στέφανον φοίνικος δνπερ προσέ- 
φερε πρδς τήν ’Αθήναν.

0 Λυκούργος συναισθανόμενος ότι ή Δακεδαί-

μόνον μεταξύ τών πακ)ων καϊ έ-
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μων συνίστατο καί άπδ γυναίκας καί εΐδώ; δτι 
ή μητρική έπιρροή μεγάλην σημασίαν έχη διά 
νά καταστήση τούς πολίτας ο’ους προύτίθετο, ένο- 
μοθέτησβ πολλά και διά την ανατροφήν τών γυ
ναικών, διδ κατά Πλούταρχον. « Αφελών θρΰψιν 
καί συνατροφίαν καί θηλύτητα πάσαν ούδέν ήττον 
εΐθισε τών κόρων τάς κόρας γυμνάς τε πομπεύειν 
καί πρδς Ιεροί; τισιν όρχείσθαι καί άδειν τών νέων 
παρόντων καί θεωμένων.»

Οταν έγεννάτό θυγάτριον, οί γονείς έδηλοποίουν 
τοϋτο είς τά; άρχάς καί ακολούθως άνέτρεφον αύ- 
τδ μόνοι οί γονείς αυστηρότατα ύπδ την έπιτήρη- 
σιν δμως τών λεγομένων άρμοσύνων, αρχόντων οΐ
τινες είς δλα αύτών τά γυμνάσια ήσαν παρόντες 
καί έβράβευον τήν πρόοδον είς τάς γυμνάσεις καί 
τάς άρετάς καί έτιμώρουν τήν αβελτηρίαν καί α
μέλειαν. Μετεχειρίζοντο δέ καί δι αυτά είς τήν 
νηπιότητά των ο,τι καί εις τά άρμενα, άμα δέ έ
φθανον εις κατάστασιν τοϋ νά έννοώσι τά περί 
αύτά γινόμενα, τά έδίδασκον ασκεπή καί ήμίγυ- 
μνα καί δημοσία πάντοτε, καθότι ό Λυκούργος 
δέν έπεθυμει τούς γυναικωνίτας ώς περιθάλπον
τας την διαφθοράν, καί πολλάκις ένώπιον τών βα
σιλέων, τών έφορων καί τών άρχηγών, καί τών 
μειράκιων αυτών διά νά έγείρωσιν αύτά είς φιλο
τιμίαν διά τών προόδων τών κορασίων καί τών 
χαρίτων αύτών καί νά τά έθίζωσιν είς τδν i- 
ληθή έρωτα, δστις έγεννάτο άπδ αύτήν πολλάκις 
την παιδικήν ήλικίαν είς άμφότερα τά γένη κατ’ 
έκλογην, άλλά δέν έπραγματοποιεϊτο ή δταν άμ- 
φοτερα έλάμβανον τήν άνήκουσαν σωματικήν καί 
ψυχικήν άναπτυξιν, τοσούτον δέ καλόν ό νόμος 
ούτος έπηνεγκεν είς τού; νέους ώστε κατά Πλού
ταρχον α α έγκωμιασθείς έπ άνδραγαθίαις καί 
κλεινός έν ταϊς παρθέναις γεγονώ; άπήιι μεγα- 
λυνόμενος υπο τών επαίνων.» τα έδίδασκον λέγω, 
τον χορόν, τήν Μουσικήν, τήν πάλην μετά τών ό
μοιων των κορασίων, τδ τρέζιμον έπί τής άμμου, 
εις ο ετιματο ή ολιγώτερα ίχνη έπ αυτής άφίνου- 
σα, το ριψίμον τοΰ δίσκου καί τοΰ δόρατος, τήν 
θρησκείαν, τήν σκληραγωγίαν, τήν χρηστότητα τών 
ήθών και διάφορους άλλας γυμνάσεις διά νά κα- 
ταστώσι το σώμα υγιές καί τήν ψυχήν γενναίαν 
καί μεταδώσωσι ταΰτα πάντα καί είς τά τέκνα 
αυτών, τούτου δ ένεκα πραγματικώς τά κοράσια 
ταΰτα ήλικιουμενα έγένοντο γυναίκες μεγαλόσω- 
μοι, ίσχυραι, άκμάζουσαι τήν υγείαν καί δλαι ώ- 
ραιοταται με κάλλος δμως σοβαρόν καί αίδέσιμον 
όυνάμενον νά δώση είς μέν τδν Φειδίαν διά τδ ά
γαλμα της Αθηνά; καί ’Αρτέμιδος πολλά πρω
τότυπα, μόλις δμως μικρά τινά καί όλίγα διά τδ 
αγαλμα τής Αφροδίτης είς τδν Πραξιτέλην.

( Ακολουθεί )

Β 1Γ1Ρ Εϊ ΤΒ ΕΡΠΜ2·
ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΣΤΝΤΕΘΕΤΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1806.

Πρόσωπα.— Αγαρ, Ισμαήλ, δ άγγελος.

(Ύ/ σχην^παρίσταταιίντ^ Έρήμ,ω τψ' Βηρσα6ιε).

ή Αγαρ καί ό ’Ισμαήλ.

Αγα ρ.

Ισμαήλ, προσφιλές τέκνον, άφησόν με νά σέ 
φέρω έπί τών βραχιόνων μου, σέ παρακαλώ περί 
τούτου' ή άμμος είναι τοσούτον καυστική, καί οί 
κεκμηκότες πόδε; σου δύνανται μόλις νά σέ στη- 
ρίζωσιν.

Ισμαήλ.

θύχϊ, ούχί, μήτέρ μου, δύναμαι άκόμη νά βα
δίζω- έντούτοις άς άναπαυθώμεν άμφότιροι στιγ- 
μάς τινας, έάν έπιτρέπη; τοϋτο.

Αγαρ.
Φεΰ ! υίέ μου, έάν περιμένομεν ενταύθα τήν νύ

κτα, μόνοι, άνευ βοήθειας, πεπλανημένοι έν τή ξη
ρά ερήμω, τί θέλομεν γένη αύριον ;

Ισμαήλ.
Θέλομεν έξακολουθήσει τήν πορείαν ήμών, άφοϋ 

λάβωμεν τήν έσπέραν ταύτην τροφήν τινα.
Αγαρ. (κατά μέρος.)

Τροφήν τινα ! φεΰ ! τδ δυστυχές τ έκνον αγνοεί 
οτι ή προμήθεια ήμών έξηντλήθη. ’Εντοσούτω πώς 
νά εΐπω τοϋτο είς αύτό ; καί τί νά πράξω, έάν 
δέν έδύνατο πλέον νά βαδίση ;

’Ισμαήλ.
Μήτέρ μου, έλθέ, κάθησον πλησίον έμοΰ, τοϋτο 

θελει μοι δώσει δυνάμεις. (Η Αγαρ κάθηται έπί 
βράχου τινδς παρά τδ τέκνον αύτής.) είπέ μοι μή
τέρ μου, διατί έγκατελείψαμεν τήν οικίαν ήμών 
καί τδν πατέρα μου; έν αύτη ήτο τόσον καλά, δ 
άηρ εκεί ητο τοσοΰτον δροσερός ύπδ τούς φοίνικας.

'Αγαρ.
Ισμαήλ, ή μήτηρ σου δέν ήτο είμή πτωχή τις 

δούλη, ήν δ^πατήο σου Αβραάμ ώδήγησεν άπδ τής 
Αίγύπτου. Οταν ή ύπερήφανος Σάρα, ή σύζυγος αυ
τού, άπεκτησεν έξ οΰρανοΰ υίδν, ή παρουσία ήμών 
αμφοτέρων κατέστη αύτη οχληρά- ή Σάρα τότε ά- 
πητησε τήν έξορίαν ήμών, καί δ πατήρ σου συνή- 
νεσεν είς τοϋτο.

Ισμαήλ.
Πώς, δ πατήρ ! καί έγνώριζε πόσον ή έρημος 

είναι καυστική, καί δτι έν αύτη είναι τις μόνος, 
καί δτι ύποφέρει;

’'ΑΥβΡ·
Ένόμιζε, τέκνον μου, δτι ήθέλαμεν δυνηθή νά 

διέλθωμεν αύτήν ταχύτερον, διότι είναι Αγαθός ό

'Αγαρ.
Καί δέν μέ έλεγες τοϋτο ! 

’Ισμαήλ.
’Επεθύμουν, μήτέρ μου, ΐνα δλον τδ ύδωρ χρη- 

σιμεύση διά σέ.
'Αγαρ.

Προσφιλές τέκνον; λάβε, (δίδει αύτψ νά πίη.) 

’Ισμαήλ.
'ω! σέ εύχαριστώ. Είμαι πολύ καλήτερα ήδηί 

άς Αναχωρήσωμεν. — ’Εάν ήδυνάμην ΐνα σέ δια- 
σκεδάζωκαθ’όδδν διά τών διηγημάτων, άπερ σοί 
έλεγον τδ έσπέρας είς τήν κατοικίαν τοϋ πατρός 
μου, καί άπερ σέ εύχαρίστουν έπί τοσοΰτον ! 0- 
μέραν τινά, ενθυμούμαι, σοί διηγήθην τίνι τρόπω 
πρόβατόν τι, τδ πρόβατον τοϋ 'Αβελ, έζήτει παν- 
τοΰ τδν κύριον αύτοϋ, δστις είχε γίνει άφαντος, 
καί ήγνόει πλέον ποΰ νά εύρη τροφήν, ποϋ ύ
δωρ .... (στενάζει)- τδ πρόβατον έκείνο, ώς ή- 
μείς ήδη, έστερεΐτο υδατος. Τότε, μήτέρ μου, η- 
μην τόσον μικρός, ώστε ή ιστορία τοϋ δυστυχούς 
εκείνου προβάτου δέν μοί προύξένει πολλήν λύπην' 
Αλλ’ ήδη έννοώ πόσον αύτό ύπέφερε' κλαίω μήτέρ 
μου, διά τοϋτο, καί ή φωνή μ εγκαταλείπει.

Αγαρ.
I 0 χρόνος, τέκνον μου, τών ήδονών ήμών παρήλ- 
I θεν* άς προσπαθήσωμεν ήδη μόνον νά έξακολου- 
I θήίωμεν τήν πορείαν ήμών.

I σ μ α ηλ.
| Καί τδ δργανον έκείνο, τδ σεΐστρον έκείνο έπί 
I τοΰ οποίου ήρχισα νά παίζω τόσον καλώς, φέρεις 
I αυτό μετά σοϋ ;
* * 4Αγαρ.

Δέν έδυνάμην, υίέ μου, νά φέρω μετ’έμαυτής εί
μή άρτον καί ύδωρ' (κατά μέρος) φεΰ ! καί έξ αύ
τοϋ έχω μόνον όλίγιστον.

Ισμαήλ.
Εχεις δίκαιον, μήτέρ μου' συγχώρησόν μοι* άλλ 

όσον τεθλιμμένος καί άν είμαι, ύπάρχουσι στιγ- 
μαί, καθ’ άς έπεθύμουν νά έπαναλάβω τήν ζωη
ρότητά μου, ώς άλλοτε περί 'τούτου προσπαθώ, 
άλλά δέν δύναμαι, ΐπάγωμεν, αναχωρώ, (προχω
ρεί πρώτος) Ακολουθεί με.

'Αγαρ.
Ω Θεέ μου! διαφύλαξον τδν ’Ισμαήλ! Εάν ήμην 

πολλά ύπερήφανος διά τά Αγαθά, άπερ μ’ άπέ- 
στειλες κατά τάς ήμέρα; τής εύημερία; μου, έάν 

I κατεφρόνουν γην προβεβηκυϊαν ήλικίαν τής Σάρας, 
I έάν ήμην άγέρωχος έπί τή δυνάμει καί τή νεό- 
| τητί μου τιμώρησαν έμέ' άλλά φείσθητι τοΰ δυσ- 
1 τυχοϋς τούτου παιδδς, τού άπλουστάτου, γλυκυ- 
| τάτου καί άθωοτάτου τούτου οντο;' εμπνευ- 
I σον αύτω» τδεήδύπνουν εκείνο καί εύεργετικδν ύ- 
I φος, δπερ Απένειμες έν Αίγύπτω είς τούς συμπο- 
I λίτας μου. 0 φλογώδης οΰτος ο&ρανδς, τδ άπδ χαλ
ί κοΰ τούτο στερέωμα δέν παριστφ τήν εικόνα τής 
I πατρικής σου άγαθότητος.

’Αβραάμ' δέν γογγύζω ποσώς έναντίον αύτοϋ' άλλ | 
ή Σάρα, ή βάρβαρος Σάρα' ώ, πόσας ύβρεις δέν 

ύπέφερα παρ αυτής!
’ί σ μ αήλ.

ό υίδς αύτής ’Ισαάκ προσεφέρετΟ καί είς έμέ 
έπίσης σκληρώς' καί έντοσούτφ έγώ ήγάπων αύ- | 
τδν άπό αυτής άκόμη τής γεννήσεώς του- έπαιζον | 
μετ’ αύτοϋ, μολονότι ήτο μικρός καί προσεπά-1 
θουν πάντοτε ΐνα εύρίσκω δ,τι αύτδς ήρέσκετο, 
όπως εύχαριστήται, καί δ σκληρός, δσάκις έκά- 
λουν αύ+δν άδελφόν μου, έκεΐνος μ’ έκάλει δοΰλον. 
Μήτέρ μου, διατί ή Σάρα καί υιός αύτής δέν ή- 
γάπων ήμάς ; Σέ πρδ πάντων, μήτέρ μου, σέ, τίς 
ϊύναται να μισή ; Πόθεν λοιπον προήλθε, και ημείς 
εΐμεθα ένταΰθα ;

1γ α ρ.
Τέκνον μου, σέ είπον παν δ,τι γινώσκω' άς ύ" 

πομένωμεν δέ τδ πεπρωμένον μεθ’ υπομονής, (αυτή 
Ανίσταται) Προσπάθησον ΐνα προχωρήσωμεν έτι 
βήματά τινα- ϊσως εύρομεν περαιτέρω σκιάν, ή 
καρπούς ή πηγήν τινα υδατος ίνα δροσιαθώμεν.

’Ισμαήλ.
Δεν βλέπω ούδέν άλλο είμή άμμον, καί δ ήλιος 

ούτος είναι τοσοΰτον φλογερός! ω! ϊά< έπεκαλού- 
μην αύτδν ΐνα κρυφθή χάριν ήμών. (γονυπετεί) 
Ηλιε !. ..

Αγαρ.
Τί πράττεις, τέκνον μου; τδν ©εδν μόνον πρέ

πει μόνον νά έπικαλήσαΓ δ Θεός έδημιούργησε τδν 
Ηλιον καί αύτδς μόνος είναι δ πατήρ ήμών.

’Ισμαήλ.
Πατήρ ήμών ! καί αύτδς θέλει προσφερθή εις ή- 

μάς κάλλιον τοΰ Αβραάμ ;
Αγαρ.

Ναι, τέκνον μου, αύτδς δέν έχει μήτε Αδυνα
μίας, μήτε φόβον* είναι Απολύτως Αγαθός, διότι 
είναι παντοδύναμος. Εύσπλαγχνίζεται τδν άνθρω
πον, ένώ δ άνθρωπις5δέν εύσπλαγχνίζεταιτδν δμοιον 
αύτοϋ. Η θεότης κινείται είς οίκτον, τδ δέ πλα- ί 
στούργημα μένει άκαμπτον. Ο Θεός, δστις είναι 
έκεΐ εις τά ύψη βλέπει καί Ακούει ήμάς.

I σ μ αή λ.
Δέν εΐμεθα λοιπόν μόνοι ένταΰθα, μήτέρ μου ; 

ώ ! τόσον καλήτερα. Ακουσον* έάν θέλης ΐνα περι
πατήσω Ακόμη, δός μοι ρανίδας τινάς υδατος.

Αγαρ.
ϊδωρ, τέκνον μου, μένει πολλά δλίγον άκόμη, 

καί έγώ φυλάττω αύτό ΐνα πίης τδ εσπέρας.
’Ισμαήλ.

Καί σύ μήτέρ μου !
'Αγαρ.

Δέν έχω άνάγκην υδατος. 
’Ισμαήλ.

Ω! έάν ούτως έχει, δός μοι έξ αύτυϋ δλίγας ςα· 
λαγματίας- ή δίψα μέ καταβιβρώσκει.

Εύτέρπ. τόμ. Η', φυλλάδ. 56 24
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Ί σ μ α. ή λ. (Επανερχόμενος ).
Αχ ! μήτέρ μου, τί είδον ;

Α γ α ρ.
Τί λοιπού έχεις, τέκνου μου; ώ ουρανέ ! διατί 

είσαι τοσοΰτον ώχρός;
I σ μ α ή λ.

A ! δέν δύναμαι νά στηριχθώ είς τούς πόδας 
μου, φοβούμαι.

Α γ α ρ.
όμίλει λοιπόν, τέκνον μου. Πώς δύναμαι νά 

σε έγκαρδιώσω, έν φ αγνοώ την αιτίαν τοΰ τρό
μου σου;

Ισμαήλ.
Είδον άνθρωπον έξαπλωμένον έπί τής άμμου' 

έκρατει εισέτι είς τους θύοντας την χειρα κατα- 
φαγωμένην υπό αύτοΰ τοΰ ίδίου' δέν ίκινεϊτο πλέον, 
καί έν τούτοις δέν έκοιμάτο' ήτο ώς ό γέρων ε
κείνος, 8ν ειδον φερομενον είς τον τάφον τδ πα
ρελθόν έτος, ήτο . . .

, Αγ«Ρ·
Νεκρός, υίέ μου, αί καλά !

Ισμαήλ.
Αλλα τούτο, Μήτέρ μου, δέν είναι δυνατόν' 

αύτός δέν είναι γέρων, έλθέ νά ϊδης ?
Α γ α ρ.

Και διατί νά ϊδω, υιε μου, άφοΰ δέν δύναμαι 
νά δωσω είς αύτδν ούδεμίαν βοήθειαν ;

τ Ισμαήλ.
Ητο τής ήλικίας σου, μήτέρ μου, Πώς λοιπόν 

ήδυνήθη ν’ άποθάνη ;
Α γ α ρ.

Είς τάς μακράς οδοιπορίας δύναταί τις, υιέ μου, 
να ύποκύψη εις τοϋτο κατά παν βήμα.

Ισμαήλ,
Ούτω λοιπόν, έάν, ώς ό άτυχης ούτος στερη- 

θώμεν τροφής, σύ . . . . έγώ.............
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Α γ α ρ.
Ναι, υίέ μου.

’Ισμαήλ.
( Και κλαίεις, νομίζεις λοιπόν .. . μήτέρ μου, 

έαν μέλλω ν άποθάνω, άσπασόν με, καί άφησόν 
με ινα κοιμηθώ εις τάς άγκάλας σου.

Α- γ α ρ.
Προςφιλες τέκνον, δέν δύνασαι λοιπόν νά βα- 

δίζης πλέον;
’Ισμαήλ.

Μοί είναι άδύνατον τοϋτο, έάν δέν κοιμηθώ 
στιγμας τινας, διότι τά βλέφαρά μου είναι βε- 
βαρυμένα είς τήν άφύπνισίν μου, θέλεις μοί δώ
σει ακόμη έκτου ύδατος τούτου’ θέλομεν διαμοι
ράσει αύτδ έξίσου.

Α γ α ρ.
Οποίος ύπνος, όποια ώχρότης ! ώ θεέ μου, φεί- 

σθητι αύτοΰ, καί μη έπιτρέψρς ίνα παραμορφωθώ 
το θελκτικόν αύτοΰ πρόσωπον ! ήθελον άναγνωρί- 
σιι αυτό εις τον ουρανόν, έάν δέν είχε πλέον τήν 
γοητευτικήν ταύτην φυσιογνωμίαν,ήν έθεώρουν πάν

τοτε άχορτάστως ; — Ενεπιστεύθη όλοκλήρως είς
* άνεχωρησε μετά τοσαύτης φαιδρότητος έκ 

τοΰ οίκου τοΰ πατρός αύτοΰ! Μήτέρ μου, έλεγεν, 
υπάγωμεν ίνα συλλέξομεν καρπούς είς τά δάση; 
υπάγωμεν ίνα παγιδεύσωμεν τό πτηνόν έκεϊνο, 
δπερ έχει μυρία καί ποικίλα χρώματα, και δπερ 
μ υπεσχέθης τήν προτεραίαν ;.............. έγώ δ’ ώ-
δηγουν αυτό είς τήν έρημον. Προσφιλές τέκνον ! 
συγχώρησαν με, έάν σοί έκρυψα τό μέλλον ήμών. 
δεν έπραξα τούτο ίνα σέ άπατήσω, άλλ’ ίνα βρα
δύνω τήν στιγμήν τής έκ τούτου θλίψεως" φεΰ ! 
ουτω λοιπόν ο δυστυχής άνθρωπος σύρεται άφ’ 
έαυτοΰ προς τήν ειμαρμένην ; Προβαίνει άνευ φό
βου, νομίζει δ οτι βλέπει ένώπιον αύτοΰ τόν ά- 
πέραντον καί τερπνόν όρίζοντα τοΰ βίου, καί 
παρ’ έλπίδα τά νέφη περικυκλοΰν αύτόν, ή έλπίς 
έγκαταλειπει αυτόν, και οτε ό θάνατος προφθάνει 
είναι σχεδόν ευπρόσδεκτος υπό τοΰ άνθρώπου δ- 
στις τοσαϋτα όπέφερεν ήδη έν τή ζωή. Αλλά σύ, 
τέκνον μου, εμελλες τάχα ν’ άπωλέσης τόσον 
ταχέως τας ήμέρας σου ! Ούχί, θέλω σέ κρατήσει 
έν τή ζωή' ούχί, θέλω διαβιβάσει τήν έμήν ζωήν 
εις τας φλέβας σου. Αχ τί λέγω ; άδύνατον πλα
στούργησα δύναμαι μόνον ν’ άποθάνω είς τούς 
ποδας σου' ιδού παν δ,τι μοί μένει νά πράξω ! 
Αμμε άνυδρε, ήτις μέ περικυκλοϊς, έρημε σιωπη
λή, φρίκη τής έρημίας, διαπερατέ τήν καρδίαν 
μου μέχρι τών βαθυτάτων πτυχών αύτής ! >ώ 
υιε μου ! κοιμάσαι πλησίον μου άνευ φόβου, νο
μίζεις Γ.δτι δύναμαι νά σέ προφυλάττω πάντοτε, 
και αγνοείς δτι άπέναντι τής φύσεως ούδέν μέσον 
ύπερασπίσεως μοί μένει. Ενώπιον αύτής είμαι, 
ώς σύ, νήπιον, καί ήττο» ικανή ίνα έζιλεώσω 
αυτήν.

Ισμαήλ ονειρώττων.
. Ω ! Πορτοκαλλέα, καρποί δυνάμενοι νά κατα- 

παύσωσι τήν μεγαλητέραν δίψαν, ύδωρ, μήτέρ 
μου . . . ό ήλιος ούτος . . .

Α γ α ρ.
’Ονειρεύεται, καί έν τφ υπνω αύτοΰ αί φλο- 

γεραί ακτίνες τοΰ ήλιου καταφθείρουσι τήν υπαρ- 
ζίν του' θέλω προσπαθήσω ίνα προφυλάξω αύτδ 
άπό τών άκτίνων διά τοΰ καλύματός μου. (άπο- 
σπφ τό κάλυμμά αύτής.) Κόσμημα τών έορτασί- 
μων ήμερων, δώρον δοθέν μοι υπό τοΰ ’Αβραάμ, 
δτε μέ ήγάπα, δτε μ έκάλει ’’Αγαρ του’ άς χρη- 
σιμεύση προσέτι είς τόν υιόν αύτοΰ! (θέλουσα 
δε να άπλώση τδ κάλυμμα αύτής έπί τής κεφα
λής τοΰ Ισμαήλ κλονεΐται εις τό βήμα της καί 
άνατρέπει τό άγγεϊον δπερ περιείχε τήν προμή
θειαν τοΰ ύδατος). Θεέ παντοδύναμε ! ώ ! τδ ύ
δωρ, τδ ύδωρ, δπερ έμελλε νά σώση τδν υιόν μου* 
άνετράπη ήδη καί δέν μένει ούτε ρανίς' έγώ έφό- 
νευσα τδν υιόν μου' ώ ανεξιλέωτε γή, άνοίχθητι 
ένώπιόν μου.

’Ισμαήλ.
Μήτέρ μου. . . . ακούω τάς φωνάς αύτής, ποΰ 

είναι αδτη ; ά ! μήτέρ μου είσαι έρριμμένη κατά 
γής ώς ό άτυχης έκεινος, δν προ ολίγου είδον.

’’Α γα ρ.
’Ισμαήλ, Ισμαήλ.

I σ μ α ή λ.
ά σέ άκούω, σύ όμιλείς' έλθέ πρός με δέν έχω 

πλέον δυναμιν ίνα βαδίσω, μέχρις ατού μοί δώ
σεις ολίγον άπδ τοΰ ύδατος εκείνου.

*Αγ αρ.
ίδορ', ύδωρ, δέν έχω πεον !

’Ισμαήλ.
Σύ λοιπόν έπιες δλον αύτδ, μήτέρ μου ; αί 

καλά ! . . .
*Α γ α ρ.

Σκληρέ, έγώ, ούτε ρανίδα έπιον ?· δεν θέλεις 
νά πιστευσρ τοϋτο; ’’Ακόυσαν, ήθέλησα νά προσ- 
αρμώσω τδ κάλυμμα τοϋτο, ίνα προφυλάςω την 
κεφαλήν σου άπδ τών άκτίνων τοΰ ήλιου, καί κα
τά- τήν στιγμήν έκείνην τδ δαιμόνων τής απίστου 
Σάρρας, δπερ παρακολουθεί ήμάς έν τή ίρήμω, ε- 
θραυσε καί αύτδ τό τελευταΐον καταφύγιόν σου' 
τόύδωρ δέν ύπάρχιι πλέον. —’Ισμαήλ, έάν μέ 
νομίζης ένοχον, μή αναχαιτίζεσαι ύπδ τοϋ υίϊκοΰ 
σεβασμού' καταράσθητι την μητέρα σου, ητις εί
ναι παρά τούς πόδας σου' καταράσθητι αυτήν 
διότι ή ανωφελής «Γοργή αύτής δέν έδυνήθη ούτε 
σέ νά προστατεύσει, ούτε τήν ζωήν σου νά διατη- 
ρήση. ϊσως τοιουτοτρόπως θέλεις μέ άνακουφίσει 
άπδ τοΰ καταβιβρώσκοντος τα στηθη μου οίκτου, 
ον συναισθάνομαι διά σέ.

’Ισμαήλ.
Τί λέγεις, μήτέρ μου; έγώ, σέ αγαπώ .... 

άλλά μία σταλαγματία ύδατος δύναται μόνη νά 
μ’ έπαναφέρη έν τή ζωή. — τί βλέπω είς τδν ό- 
ρίζοντα ! είμεθα πλησίον τής θαλάσσης !

Αγ αρ.
Φεΰ! τέκνον μου, αί άναθυμιασεις της πεπυ1 

ρωμένης γής ύψοΰνται είς τήν άτμοσφαϊραν, και 
αύται μακρόθεν παρίστανται είς του; κεκμηκό- 
τας οφθαλμούς σου ώς θάλασσα.

Ισμαήλ.
6 ! άπατάσαι, είμαι βέβαιος περί τούτου' υ

πάρχει ύδωρ εκεί κάτω, εκεί κάτω' οδηγησόν με 
πρδς τήν έλκύουσάν με έκείνην εικόνα' αύτή θε- 
λει μέ δροσίσει.

Α γ α ρ.
Εοημοι άμμώδεις διαχωρίζουσιν ήμάς άπδ ε

κείνης' καί οί πόδες ήμών θέλουτι βυθισθή είς 
τήν ζηοάν κόνιν.

’Ισμαήλ.
Μήτέρ μου, πόθεν προέρχεται δτι δέν σέ βλέ

πω πλέον; μήπως διότι ό ούρανδς καλύπτεται 
ύπδ συννέφων ! μήπως προμηνυεται βροχή, ητις 
θέλει καταπαύσει τήν φλέγουσαν ήμας δίψαν ;

Α γ α ρ.
Ούχί, τέκνον μου, δ ούρανδς είναι πυρώδης.

’Ισμαήλ.
Εν τούτοις έγώ αισθάνομαι τοσοΰτον ψΰχος....

Α γ α ρ.
Αισθάνεσαι ψΰχος; ώ τέκνον μου, τέκνον μθ'4

’1 σ μ α ή λ.
ίδωρ, ύδωρ, μήτέρ μου . . . υγίαινε. ( Πίπτει 

άνευ αισθήσεως.;
"Αγαρ.

Ελειποθύμησε, μέλλει ν’ άποθάνη, καί έγώ δέ» 
δύναμαι νά δώσω αύτώ ουδεμίαν βοήθειαν' καί 
δ ούρανδς καί ή γή μοί άρνοϋνται τοϋτο. 0 δ- 
δοιπόρος τής ερήμου δέν θέλει ποσώς φέρει τά 
βήματα αύτοΰ είς τούς τόπους τούτους ; — ού
χί,ούχί, ούδέν ον ζών δύναται νά ύπάρχη ένταϋ- 
θα' τά πτηνά, καί αύτά άκόμη τά έντομα έγκα- 
τέλειπον τήν τρομεράν ταύτην ε’ρημίαν' δέν υ
πάρχει έν αύτή είμή υίός τις καί ή μήτηρ αύτοΰ, 
οΰς έγκατέλειψε καί αύτδς δ παντοδύναμος. Ω 
Θεέ ! ήμην άξία νά ύποκύψω είς τοιαύτην θλίψιν; 
όποιον είναι το έγκλημα οπερ δεν έδυναντο ν ά- 
ποπλύνωσι τά βάσανα ά ήδη οοκιμαζω ; Αναλο- 
γίζομαι ήδη τής ζωής μου' αναμφιβόλως υπήρ- 
ξεν αύτη πλήρης αδυναμιών. 0 έρως μ ετυφλω- 
σε καί η ματαιοφροσύνη μ εδειλίασεν επεθυμουν 
ν’ άρέσκω καί νά βασιλεύω αλλ απο τοΰ βάθους 
τής καρδίας μου, ή είκων σου, ώ Θεε μ.ου ! δεν 
έξηλείφθη ούδέποτε. 2ε έλατρευα εις παν ο,τι ω- 
ραϊον έπί τής γής, εις πάν δ,τι άγνωστον έν τώ 
ούρανώ. Ποτέ ή δυστυχία δεν μ ευρεν άναισθητον, 
είς ούδένα ούδέποτε ήρνήθην τήν εύσπλαγχνίαν 
ήν επικαλούμαι κατά τήν στιγμήν ταύτην, Θεέ 
Παντοδύναμε, τοιαυτη όποια τέλος ημην συ μ εύ
ρες αξίαν ίνα γίνω μήτηρ' σύ μοι έχορήγησας τήν 
δόξαν ταύτην καί τήν εύτυχίαν. Γο φίλτρον, ο
περ αισθάνομαι διά τδ τέκνον τούτο δέν ομοιάζει 
τής προςτδ πλαστούργημα άγαπης σου καί α'. γο- 
εραί κραυγαί μιας μητρός δέν άντηχόΰσιν είς τδν 
ούρανόν; ’Επανάφερε τδν υίΟν μου έν τή ζωή, 
ίνα άκούσω αύθις τήν φωνήν αύτοΰ, ίνα οί αθώοι 
αύτοΰ βραχίονες μ εναγ,καλισθώσι και παλιν, ινα 
τά τοσοΰτον γλυκά βλέματά του πρ°σηλωθώσιν 
άκόμη έπ’ έμοΰ ! Ω Θεέ, άπχν τδ ισχυρόν αίσθη
μα τούτο τή; μητρδς άπδ σοΰ πηγάζει. Ω ! είθε ό 
άνεμος τοΰ τάφου μή πνεύση ταχέως έπί τοΰ , Ι
σμαήλ, είθε μή άρπασθή ταχέως άπδ τής αγ
κάλης μου ! Θεέ μου ! διατήρησαν τήν ζωήν αύτοΰ 
μέχρις δτου. εγώ άποθάνω. "Ω ! ό υίδς δέν 
πρέπει νά προλαμβάνη τήν μητέρα είς τδ φέ
ρετρου τοΰ θανάτου . . ■ Βράχε, ^οστις πρδ ολίγου 
ϊσως άνέβρυες σωτήριον πηγήν ύδατος, πόσον ή θέα 
σου είναι άγρια ! ’Ακίνητος φύσις, είμαι μόνη μετά 
σοΰ . . . Λκο^α άρα φωνήν τινα ; ούχί. ούχί, 
ούχί, ούδείς μοί άπεκρίθη. Πρό τίνος στιγμή; ή- 
κούετο φωνή παιδδς, ητις μοί έλεγε. Μήτέρ μου, 
άλλά τήν φωνήν έκείνην δέν θέλω άκουσει 
πλέον. Δέν είμαι πλέον μήτηρ. Τίέ μου, υοναδικί 
μου φίλε ! τουλάχιστον θέλω σέ άκολουθήσει μετ



— 188 — — 189 —

δλίγην* τήκομαι έπίσης ώς σύ* ή δίψα, ή τις σέ 
χατέφθβίρε, καταβιβρώσκει καί έμέ έπίσης δ θά
νατος, δστις πλανάτ«ι έπί τής κεφαλής σου, έκ- 
τείνει καί έπ* έμοί έπίσης τάς μελανάς αυτού πτέ
ρυγας. Ευεργετικέ θάνατε, συ μόνον γινώσκεις, 
δτι δέν δύναταί τις νά έπιζήσν) έκείνου 8ν άγζπχ. 
Ω γή, μοναδικόν μου άσυλον, κόνις των νεκρών, 

δέν φρικιάς αίσθανομένη οίκτον διά τούς ζώντας. 
Αλλ’ άδιάφορον όφείλεις ίνα μέ δεχθ^ς. Ναί, Θεέ 
μου* είσήκουσες τήν δέησίν μου και δέν μο'ι απο
δίδεις μέν τδν υίόν μου, μέ καλεΐς δμως πρός σέ* 
ύποκύπτω, τδ τέρμα τών ήμερών μου προσεγγί 
ζει . .. ή πατρίς μου ! Αίγυπτος, γόνιμος Αίγυ
πτος?? μήπως μέλλω νά σέ έπανίδω; αί άναμνήσεις 
τής παιδικής μου ήλικίας μόναι άνανεοΰνται έν 
έμοί, αί ^δέ δυσχέρειαι τοϋ βίου εξαλείφονται. 
Παρατηρώ τάς δχθας τοϋ Νείλου* δ άνεμος δρο- 
σίζεται ύπδ τών κυμάτων έκείνου* δέν υπάρχει 
πλέον θερμότης. Πόθεν προέρχεται καί έγώ φο- 
βοϋμαι* τδ ψύχος μόνον είναι θανατηφόρου* αύτό 
έπάγωσε τάς φλέβας μου* Φρικιώ ύπδ τοϋ ψύ
χους, τρέμω, τετέλεσται. (λειποθυμεϊ.)

(Μουσική τις ούράνιος ακούεται μακρόθεν).
'Α γ α ρ.

Ω! οποίοι γοητευτικοί ήχοι! Μήπως μετέβην 
ήδη είς άλλην ζωήν; μήπως έν-αύθα είναι δ πα
ράδεισος ; οΰχ'ι δέν βλέπω ποσώς έν αύτφ τδν 
υιόν μου, ( ήμουσική έξακολουθεϊ* είς άγγελος δια
φαίνεται δπισθεν νέφους,)

0 ’'Αγγελος
'Αγαρ. 'Αγαρ!

Ά γ α ρ. 
όποιοι τόνοι ! δποία φωνή !

0 *Α γ γ ε λ ο ς.
'Αγαρ, διατί λυπεϊσαι; δ Θεδς είδε τά δά

κρυα τοϋ τέκνου σου.
"Αγαρ.

Είναι ήδη είς τδν ούρανδν τδ τέκνον μου ; αύτδ 
λοιπδν μέ κράζει* τδ τέκνον μου άνεζήτησε τήν 
μητέρα αύτοϋ, καί δ Παντοδύναμος μοί ανοίγει 
χάριν αυτού, τάς ούρανίους πύλας ;

0 Αγγελος.
( Κτύποι βράχον τινα διά τίνος κλάδου φοί

νικος, δν έχη έν τή χειρ’ καί πηγή ΰδατος άνα- 
βρύει πάραυτα) ’'Αγαρ, ίδέ.

'Αγαρ.
ί’δωρ, ύδωρ ! καί δ υίός μου δέν θέλει ώφελη- 

θή έκ τούτου* ούχί, δέν θέλω ποσώς ύδωρ* ούχί, 
προτιμώ κάλλιον ν άποθάνω!

0 ’Αγγελος
’'Αγαρ, τά εύεργετήματα τοϋ Θεού δέν εχουσιν 

όρια* διατάττει καί γεννάται πηγή ύδατος είς 
τάς, έρήμους, ώς ή έλπίς είς τδ βάθος τών ύπδ 
τής ατυχίας μαραινομένων καρδιών. Γέμισον τδ 
ποτήριόν σου, ’'Αγαρ, καί φέρε αύτδ πρδς τδν 
υίόν του.

'Αγαρ.
Θεέ, είναι δυνατόν ;

ό'Αγγβλος
Ισμαήλ, Ισμαήλ I δ Παντοδύναμος σέ άνα κα- 

λεϊ έν τή ζωή.
, ’Ισμαήλ.
*Αχ ! μήτέρ μου.
, <Α Τ « Ρ*
Αχ. τέκνον μου.

’Ισμαήλ.
Πόσον μέ άγαθοποιεϊς ; μήτέρ μου? άνευ σοϋ 

ήθελον άποθάνει, καί δέν ήθελον σέ έπανίδει 
πλέον.

/f ϊ « Ρ* ,
Τέκνον μου, ούχί έγώ, άλλ δ άπεσταλμένος 

ούτος τού ούρανοϋ, δστις άνέδειξε τήν άπδ τοϋ 
βράχου άναβρύσασαν πηγήν τοϋ ύδατος* αύτδς 
ένεψύχωσε τήν λειποθυμοϋσαν ζωήν σου* ώ θειε 
μεσίτα ! συγχώρησόν με* συνέσφιγξα έν πρώτοις 
έπί τοϋ στήθους μου τδν υίόν μου, άπήλαυσα τών 
εύερτημάτων σου, πριν ή σοί αποδώσω τάς περί 
τούτων εύχαριστίας μου. (Γονυπετεϊ μετά τού τέ
κνου αύτής).

0 'α γ γ ε λ ο ς.
'Αγαρ, έγέρθητι, λάβε τδν υίόν σου άπδ τής 

χειρδς καί άκολούθει με* θέλω γίνει δ δδηγός 
σου. 'Αγαρ, δ ’Ισμαήλ έσεται δ άρχηγδς μεγάλου 
λαού καί ήγεμών τών έοήμων τούτων τής ’Αρα
βίας έν αϊς άπώλλυσο μετ έκείνου. 0 λαδς ούτος 
δέν θέλει κατοικήσει τάς πόλεις, καί δέν θέλει κέ- 
κτηται είμή τδ τόξον καί τά βέλη αύτοϋ, δι’ ών 
θέλει ύπερασπίζεσθαι κατά τι τών ανθρώπων καί 
τών σαρκοβόρων θηρίων, καί δέν θέλει υπακούει 
είμή είς τδν ούρανδν, έξ ού κατέβην ίνα σέ σώσω. 
Δέχθητι, ώ γύναι, τδ μάθημα τής ευτυχίας άφοΰ 
τήν έδοκίμασες τήν άτυχίαν ταύτην* ανάθρεψον 
τδν υίόν σου είς τδν φοβον καί τήν άγάπην τοΰ 
ύψίστου* καί δταν τδ γήρας έξαντλήση τάς δυνά
μεις σου, δ Ισμαήλ δέν θέλει λησμονήσει ότι ο
φείλει τήν ζωήν εϊς τά δάκρυά σου* ή δέ πολεμική 
αύτοϋ χειρ θέλει υποστηρίζει τά κλονιζόμενα βή
ματά σου.

(έκ τοϋ Γαλλικού τής Κυρίας Στάελ).
ύπδ τής

ΠΟΔΠΙΜΗΣ ΚΟΤΣΚΟΪΡΗ.

Η Θήρα έξ άμνημονεύτων χρόνων είναι έν ’Α
σία, ώς καί έν Εύρώπη κάτά τδν Μεσαιώνο^, ή 
προσφιλής τών ήγεμόνων διασκέδασις. ’Αλλά διά 
τούς Ασιανούς ηγεμόνας είναι άνώτερόν τι τής α
πλής διασκεδάσεως, διότι τοϊς παρέχει τήν εύκαι- 
ρίαν νά έπιδεικνύωσιν είς τδν λαδν τών ανακτόρων 
των. τήν πολυτέλειαν καί ν άποκαλύπτωσιν έν tl~ 
ρήνη τδ κράτος καί τδ μεγαλεϊον αύτών* καί ή- 
θελέ τις νομίσει δτ» πρόκειται περί έκστρατείας

τινδς μάλλον ή περί απλής διασκεδαστικής έκ- 
Αρομής, βλέπων τήν πολυάριθμον καί θορυβώ δη 
συνοδίαν, καί δταν άκόμη συνιστώσι ταύτην μό
νον άκόλουθοι καί κυνηγοί.

ή κυνηγετική άποσκευή ’Ασιανού ήγεμόνος δύ
ναται τή άληθεία έν Ευρώπη νά δ'Ομασθή παν δ,τι 
άλλο ή μέσον διασκεδάσεως, ώς έν μεγάλη του 
λύπη έγνώρισε τούτο δ Δούξ τής Βουργονδίας (καί 
οί Δοϋκες οϋτοι καί αύτούς τούς βασιλείς τής Γαλ
λίας ΰπερέβαινον κατά τήν πολυτέλειαν) δτε, πο· 
λεμών έν Ούγγαρία κατά τοΰ Βαγίαζήτου ήχμα- 
λωτίσθη* ίδών δέ τήν αύλήν του λέγει δτι ύπήρχον 
δκτακισχίλιοι μόνον ίερακοκόμοι καί δχι δλιγώ- 
τεροι κυνηγοί.

0 δέ Βερνιέρος διατρίψας είς τήν αύλήν τοϋ 
Μεγάλου Μογγόλου περιγράφει κυνήγιό» τι, είς δ 
μεταχειρίζονται τήν Χαιτοφόρον Γαλήν. Η Χαιτο- 
φόρος Γαλή άνήκει εϊς τήν οικογένειαν τής Γαλής, 
δπου οί φυσιολόγοι έδίσταζαν έπί τινα χρόνον νά 
τήν κατατάξωσιν, ώς στερουμένην τοΰ κοινού πλεο
νεκτήματος είς τδ γένος τοΰτο, τοΰ άποσύρειν δη
λαδή τούς όνυχας, οίτινες μετά τοΰτο καθίσταν
ται χνοώδεις ώς μεταξόπτιλον. Οί δέ δνυχες αύτής 
έξεναντίας τριβόμενοι ώς οί τοΰ κυνδς, αμβλύνον
ται καί ώς έκ τούτου στερείται τών φοβερών έ- 
κείνων δπλων τά δποϊα κέκτηνται τά ομογενή 
αύτής* άλλά καί διά τούτο είναι ήττον αίμοβό- 
ρος. Είναι δέ τδ μόνον έκ τόΰ γένους τής Γαλής, 
δπερ δ άνθρωπος τιθασσεύων δύναται νά ύποβάλ- 

λη καί τάς θελήσεις του.
Είναι άγνωστον πότε ήρξαντο νά γυμνάζωσι τήν 

ΓλΑΒ II ΧδΙΓΟΦΟΡΟΣ

ΓΑΛΗ Η ΧΑΙΓΟΦΟΡΟΣ.

Χαιτοφόρον Γαλήν είς τήν θήραν. Καί αύτοί δέ οί 
'Αραβες συγγραφείς οί άκμάσαντες περί τά τέλη 
τής έννάτης καί άρχάς τής δεκάτης έκατονταετη- 
ρίδος άμφιβάλλουσι περί τούτου, ώς π. χ. οί συγ
γραφείς τής Ράζης, ένθα τδ ζώον τοΰτο καλείται 
άλφεΐλ* δ άνώνυμος συγγραφεύς βίβλου πολλάκις 
κατά τδν Μεσαίωνα αναφερομένης ύπδ τδν τίτλον 
de nature rerum δμίλεϊ αρκετά διεξοδικώς περί 
αύτής όνομάζων αύτήν Αεόπαρδον. Δίδει δ’ είς 
αύτήν τδ άνομα τούτο υπόθετων μετά τών συγ
γραφέων τής ί*αζης δτι τδ θηρίον τοΰτο, κηλιδω- 
τδν ώς πάνθηρ, χαιτοφόρον ώς λέων έχει σχέσιν 
πρδς τά δύο ταϋτα θηρία ώς ή ήμίονος πρδς τδν 
όνον καί ίππον.

α 0 Αεόπαρδος, λέγει δ συγγραφεύς, συγκατα
λέγεται είς τά γυμναζόμενα διά τδ κυνήγιον θη
ρία πρδς διασκέδασιν τών ήγεμόνων* άλλ άν και 
κατώρθωσαν νά τδν έξημερώσωσι, δέν ήδυνήθη- 
σαν δμως νά μεταβάλωσι τήν θηριώδη αύτοϋ φύ- 
σιν, διότι δταν στερηθώ τροφής δέν διστάζει καί 
κατ αύτών τών κυρίων του νά στραφή, καί άν με
τά τέσσαρα ή πέντε άλματα δέν φθάσνι τήν λείαν 
του, ϊσταται μανιώδης καί μόνον δι αίματος κα- 
ταπραόνεται. Οθεν έξερχόμενοι είς Θήραν φέρου- 
σιν άρνίον ή έτερον ζώον δπως έν άνάγκη πραΰ- 
νωσε δι’ αύτοϋ τήν αίμοβόρον αύτοϋ δίψαν.

Η διά τής χαιτοφόρου Γαλής θήρα σχεδδν άγνω
στος έν Εΰρώπρ, έγίνετο μολοντούτο έν Γαλλία 
έπί Φραγκίσκου τού α'. καί ιδού τί λέγει περί τού - 
του δ σοφδς Γωσυέρος έκ διηγήσεως μάρτυρος αύ- 
τόπτου μεταδώσας ήμϊν τοΰτο.
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« ό βασιλεύ;, λέγει, έχει εις το θηριοτροφείων 
του δύο είδη πανθήρων, οι μέν έχουσι τδ μέγεθος 
τοϋ μόσχου άλλά βραχύτερους πόδας, οί δέ όμοιά- 
ζουσι δοομικού; κΰνας, και ούτοι ενίοτε χρησιμεύ- 
ουσιν είς τά; θηρευτικά; διασκεδάσεις τοϋ βασι- 
λέως. 0 πάνθηρ τδν όποιον θέλουσι νά μεταχειρι- 
σθώσι πρδς τοϋτο φέρεται ύπδ ίππέω; έπί. τών ο
πισθίων τοϋ ίππου του, δ ίππεύ; κρατεί αΰτδν 
δι άλύσου καί όταν ϊδή λαγωδν τότε απολύει αΰ
τδν, δστις δρμα μέ τεράστια πηδήματα, καί έν 
ροπή οφθαλμού φθάνων τδν λαγωδν τδν πνίγει. 
0 δέ φύλαξ του πλησιάζει δπισθεν, τοϋ^δίδει τε- 
μάχιον κρέατος είσάγων αύτδ μεταξύ τών ποδών 
του’ δι* αΰτοϋ δε τοϋ τρόπου έπιτυγχάνει νά τδν 
δεσμεύση. Ισχυρίζονται δέ ότι άν έμπροσθεν πα
ρουσιάσει τδ κρέας είς αΰτδν θέλει δρμήση κατά 
τοϋ φύλακος. Δεσμευθεΐς δέ καθίσταται ευπειθής 
και πηδά κατόπιν τοϋ φύλακός του έπί τοϋ προσκε- 
φαλαίου τούιϋρισκομένου εϊς τά οπίσθια τοϋ'μππου.»

Απδ τών κυνηγίων Φραγκίσκου τοϋ Α. μετα- 
βαίνομεν, τρεις ΰπερπηδόντες αιώνας είς τά κυνή
για έτέρου ήγεμόνος, προωρισμένου τήν αύτήν 
νά ύποστή τύχην ώς δ Φραγκίσκος καί δστις δέν 
ήδυνήθη νά διαφύγη αυτήν άλλως είμή δολοφο
νούμενος έπ’ι τών τειχών τής πρωτευούσης του.

Ενόησεν ϊσως ό άναγνώστης ότι λέγομεν περί 
τοϋ άνδρείου, άλλά δυστυχούς Ινδού ήγεμόνος 
Τίπου Σαίβ.

Καταστάντε; οΐ 'Αγγλοι κύριοι δλων τών κτη
μάτων τοϋ Σουλτάνου, μετά τήν άλωσιν τής Σε- 
ριγκαπατάμης, εύρον εις τήν θηρευτικήν άπο 
σκόυήν αύτοϋ δέκα έξ χαιτοφόρους γαλάς, αϊτινες, 
σχεδόν άπασαι, ήσαν γεγυμνασμέναι. Κατά δέ 
τήν γενομέ'ην άπογραφήν τών λαφύρων συγκατε- 
λέγησαν καί αύται μεθ’ όλων τών συνιστώντων 
τήν ύπηρεσίαν αύτών. Δι έκάστην αύτών ύπήρχεν 
άμαξα ελαφρά ύπδ δύο συρόμενη βοών, κα'ι έτε
ρον ζεΰγος παρασυρων, εϊς αμαξηλάτης, δύο φύ
λακες καί είς κυνηγός’ όλος δέ οΰτος ό δχλος ώ 
δηγεΐτο ύπδ έτέρου άρχικυνηγοϋ δστις είχε καί 
αρκετούς άκόμη ύπηρέτας ύπδ τάς διαταγάς του.

0 Τίπου Σάίβ άν καί φιλόδοξος, ουδόλως δμως 
ύπεδουλοϋτο είς τήν έθιμοταξίαν καί μολονότι κα
τά τά τελευταία έτη τής βασιλείας του ή διά τών 
χαςτοφόρων γαλών θήρα ήτο έκ τών προσφιλεστέ- 
ρων του διασκεδάσεων εϊχε μολοντούτο άφαιρέ* 
σει άπ αύτής πάσαν έπίδειξιν πολυτελείας. ’Αντί 
λοιπόν νά φέρη μεθ εαυτού απασαν τήν αύλήν 
του καί μέρος τού στρατού του κατά τδ εθιμον 
τών Ινδών ηγεμόνων, συνωδεύετο μόνονυπδ είκοσι 
έως τριάκοντα στρατιωτών ύπδ μικρού άτεσπά- 
σματος ιππέων καί δύο ή τριών αξιωματικών τών 
έπΐ’ελών του, οΐτινες τώ έχοησίμευον ώς φρουρά.

Είς τά κυνήγια τοϋ Μεγάλου Μογγόλου περιε- 
κύκλουν τήν θέσιν είς ήν ένόμιζον ότι υπάρχει ά
γρα διά χιλιάδων ραβδοφόρων, είς τρόπον ώστε τά 
καταδιωκομενα ζώα έξηγριωμένα έφθανον είς τδ 
μέσον τοϋ κύκλου, καί αύταί δέ αί χαιτοφόροι 

γαλαί έτρόμαζον ύπδ του θορύβου καί τής θέας 
τόσων ανθρώπων καί ίππων ταραττόμεναι. Έξ 
έναντίας δέ είς τά κυνήγια τσϋ Τίπου ΣαΊβ άπέ- 
φευγον μετά μεγίστης φροντίδος πάντα θόρυβον 
δυνάμενον νά έκφοβίση τάς δορκάδας ά νά διατα- 
ράξη τάς χαιτοφόρους Γαλάς. Αί κινήσεις λοιπόν 
καί τά άλματα αύτών ολίγον διέφερον τών έν 
πλήρει έλευθερία γινομένων. Περί τού είδους τοδ 
κυνηγίου τούτου έδωκε λεπτομέρειας τινάς εϊς τι- 
να ιατρόν τοϋ Αγγλικού στρατού εϊς τών κυνη
γών τοϋ Σουλτάνου μικρόν ποδ τής πτώ σεως 
αύτοϋ.

« Οταν δ ήγεμών έπιθυμή νά έξέλθη είς θήραν 
γνωστοποιεί τοϋτο άπδ τής παραμονής εϊς τδν 
άρχικυνηγδν όπως έτοιμασθέντες εύρεθώσι λίαν 
πρωί είς τδν τόπον τοΰ κυνηγίου. ΑΙ φέρουσαι τάς 
χαιτοφόρους γαλάς άμαξαι πορεύονται κατά στί
χον καί παρ’ αύτάς ο βασιλεύς καί ή συνοδία του 
βλέποντες καί άκούοντες, δ,τι συμβαίνει. Αφιχ- 
θέντες δέ εις θέσεις ένθα νομίζουσιν ότι ύπάρχου- 
σ: δορκάδες, διπλασιάζουσι τάς προφυλάξεις, καί 
δ δδηγών τδν στίχον τών άμαξών άρχικυνηγδς το
ποθετείται ουτω πως ώστε μία μόνη έξοδος νά 
μείνη είς τήν άγεληντών δορκάδων καί αύτή ανωφε
ρής ούχί δέ εύθεΐα άλλ ανώμαλος καί τραχεία.| Εάν 
λοιπόν έπιτύχωσι τοϋτο τότε όλαι. τής επιτυχίας 
αί πιθανότητες είσίν ΰπέρ τοΰ καταδιώκτου αύτών.

Αμα λοιπόν ϊδωσι δορκάδας έξάγουσι μίαν χαι- 
τοφόρον γαλήν έκ του κλωβού της, καί άφοΰ τής 
άφαιρέσωσι τδ κάλυμμα δι ού έως τότε τής εΐχον 
κεκλεισμένους τούς οφθαλμούς άπολύουσιν αύτήν, 
ήτις όρμοι κατα τής μάλλον άπομεμακρυσμένης 
δορκάδος, έάν δέ είναι συνεσφιγμέναι όλαι δμοΰ 
ρίπτεται κατά τοϋ ισχυρότερου άρρενος. Εκλέξασα 
δέ τδ θϋμά της τδ πλησιάζει λαθραίως, σχεδόν 
έρπουσα (ώ; παριστα αύτήν ή όπισθεν^ εικονογρα
φία.) ’Εκλέγει δέ πάντοτε ούχί τήν εύθυτέραν ο
δόν άλλ έκείνην δι’ ής δύναται νά φθάση τήν 
λείαν τη; χωρίς νά έννοηθη, πλησιάσασα δέ άλ- 
λάσσει βάδισμα καί ώς βέλος ρίπτεται κατ αύ
τής. Τρέχει δρμητικώς άλλ ούχί έπί πολύ. Αν 
μετά 200 ή 300 βήματα δέν φθαση τήν λείαν 
αύτής παραιτεΐται τής καταδιώξεως. Τότε φαίνε
ται κατησχυμένη, βαδίζει βραδέως καί άφίνει 
πλησιάζοντας τους φύλακάς της, οΐτινες έπιθέτουσι 
πάλιν τδν όμμαδέτην καί τήν είσάγουσιν εις τδν 
κλωβόν της. Εάν δμως φθάση τήν δορκάδα τήν 
άνατρίπει καί τήν σφίγγει είς τδν λαιμόν, χωρίς 
δμως ν’ άποπνίξη αύτήν έως δτου φθάση δ κυνη
γός, δστις περιδέσας τους δφθαλμού; καί σφά- 
ξας τήν δορκάδα δίδει τεμάχιον αύτής είς τδ θη- 
ρίον δπερ δέν δύνανται νά βιάσωσι νά είσέλθη είς 
τδν κλωβόν του πριν φάγη.

Ενίοτε λαμβάνουσι ζώσαν τήν δορκάδα, άλλά 
τούτο άπαιτεΐ έπιτηδειότητα καί πνεύματος ετοι
μότητα, κα’ πολλάκις τοϋτο κατορθοϋται μέ μέ
γαν κίνδυνον τοΰ κυνηγού, δταν ή άγέλη τών δορ
κάδων είναι πολυάριθμος τότε άφίνουσι δύο, τρεις

θύλακός της δν ήδη έδακνε. Η δ’ έτέρα δέν έδει* 
ξεν ούδεμίαν άντίστασιν.

(έκ τοΰ Γαλλ. A. Β. Μ.)

καί πολλάκις τέσσαρας χαιτοφόρους γαλάς καί τό
τε ή θήρα είναι λίαν τερπνή. Οί θεαταί φοονίμως 
ποιοΰντες ΐστανται άπομεμακρυσμένοι έως δτου ταΐ; 
καλύψωσι τους οφθαλμούς, καί παρετηρήθη ότι οί 
έφιπποι είναι μάλλον έκτεθειμένοι εις τάς προσ- 
βολάς τοϋ θηρίου όταν ταύτα έπιστρέψωσιν έξη- 
γριωμένα διά τήν αποτυχίαν των »

ό Τίπου Σχ'ί'β έπεμψε τρεις χαιτοφόρους Γαλάς 
δώρον καί τδν βασιλέα τή; ’Αγγλίας, άλλά αί δύο 
μόνον έφθασαν εις τδ Ούϊνδσόρ. Ταύτας δέ συνώ- 
δευσαν οί φύλακες αύτών, εϊς τού; δπνίους έπεί- 
θοντο καί οΐ μάλλον γεγυμνασμένοι κΰνες' άλλως 
τε ήσαν ήσυχοι καί θωπευτικά! είς πάντα προσερ- 
χόμενον. Οί ’Ινδοί άπήτησαν έπιμόνως νά μή τάς 
έγκλείσωσιν είς κλωβού; καί νά μεταχειρίζωνται 
αύτάς] πράωςώς τάς είχον ούτοι συνειθίσει, άλλά 
ούδέν έξ αύτών έξετέλεσαν. 0 βασιλεύς διέταξε 
νά έπιστρέψωσιν οί δυο φύλακες είς τήν Βεγγάλην, 
τά δέ ζώα νά παραλάβωσιν οί συνήθεις τοΰ θηριο
τροφείου φύλακες.

’Ενοχλούμεναι έντδς τοΰ οίκιδίου όπου τάς εί
χον έγκλείσει καί ύπδ τής τραχύτητος τών φυλά
κων παροξυνόμενα!, κατέστησαν μετ ολίγον τόσω 
αγριαι ώστε δέν έτόλμα ούδείς νά πλησιάση. Ημέ
ραν δέ τινα εύροϋσαι κακώς κεκλεισμένην τήν θύ- 
ραν του κλωβοΰ των έξήλθον καί τόσον άτίθασσοι 
έδεικνύοντο δτε άπεπειράθησαν νά τάς έπανακλει- 
σωσίν, ώς·ε ούδείς έτόλμα νά τάς πλησιάση. 0 βα
σιλεύς διέταξε νά πυροβολήσωσι κατ αύτών άλ
λά μαθόντες κατά τύχην τοϋτο οί έτοιμοι πρδς 
άπόπλουν ’Ινδοί, τοσαύτην έδειξαν άπελπισίαν καί 
τόσο» έπιμόνως έζήτησαν νά τοΐς έπιτραπή νά 
συλλάβωσιν αύτάς μεταχειριζόμενοι θωπευτικά 
μέσα ώς τά; είχον συνειθίσει, ώστε άνέβαλον ή. 
είχον συλλάβει άπόφασιν τοΰ νά τάς φονεύσωσιν 
καί έσυγχώρησαν είς τούς άρχαίους τών ζώων γνω
ρίμους νά έπανέλθωσιν έπί τινα χρόνον είς Ού- 
ινδσόρ.

0] εϊς τών ’Ινδών είσήλθε διά τή; ήμιανεωγ- 
μένης θύρας, καί έκάλεσεν δνομαστί τήν πλησιε- 
στέραν χαιτοφόρον Γαλήν, άλλά τδ ζώον δέν ή - 
θέλησε ν' άναγνωρίση αύτδν γρύζον διά φωνή; 
παρωξυμένης. 0 ’ίνδδ; ταραχείς έξήλθε, άλλ άμέ- 
σως έπέστρεψεν άφοϋ έπιε ποτήριον άοκευθίδος 
(genievre) άκολουθούμενος και ύπδ τοϋ συντρόφου 
'° σ 7 » ν Γ Λ.» <του. Εκαστος εκρατει τον ομ|Λατοόετην όι ου τας 
έκάλυπτον δμοιάζοντα έκεϊνον δι οϋ κλείουσι τού; 
οφθαλμούς τοϋ ίέρακας μεχρισότου δείξωσιν είς αύ
τδν τήν λείαν του. Τδ πρώτον έκ τών δύο θηρίοιν 
τδ όποιον εδειξεν δτι οργίζεται, έγρυσε πάλιν δτε 
τούς είδε πλησιάζοντας καί ρ.φθεΐσα έπί τοϋ 
πρώτου Ίνδοϋ τόν άνέτρεψε καί έξέσχισε τδν βρα
χίονα του, άλλά καθ’ ήν στιγμήν άνύψου τήν κε
φαλήν δ έτερο; ’ίνδδς τή; έπέρασε τδ κάλυμμα, 
καί τδ θηρίον Ιπανερχόμενον είς τάς αρχαίας του 
έξεις ένώκλασεν έγκαταλεϊπον τδν βραχίονα τοΰ

ΠΟΙΚΙΛΑ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 

ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.
Κατά τδ? Μεσαίωνα.

ότε Ριχάρδος ό Λεοντόκαρδος άνέβη έπί τοΰ 
αγγλικού θρόνου, έν ήχω σάλπιγγος άπηγόρευσεν 
είς πάντας τούς έν Λονδίνω παροικοϋντας ϊσραη- 
λίτας νά παρευρεθώσιν εϊς τήν στέψιν αύτοϋ, ή- 
τις έμελλε να γίνη είς Ούεστμινστέρ, τή 3 Σε
πτεμβρίου 1 1 57. Τήν άπόφασιν ταύτην τώ ένέ- 
πνευσεν αίσθημα δαισιδαιμονίας, έφοβειτο δηλα
δή τήν μαγείαν, ήτις άπεδίδετο εις αύτούς.

Αλλά κατά τά έθιμα τών Ασιανών τοΰ νά 
προσφέροισι δώρα είς πάντα νέον βασιλέα, κατ’ 
αύτήν τήν ημέραν τής στέψεώς του, Ιουδαίοι τι- 
νες άγνοοϋντε; ίσως τήν ρηθεισαν διάταξιν, πα- 
ρουσιάσθησαν εϊς τδν τόπον ένθα έγίνετο ή τελε
τή, καί κατέθεσαν είς τού; πόδας τοΰ βασιλέως 
τά δώρά των, ίκετεύοντες αύτδν νά τούς άφήση 
νά διαμένωσιν εΐ; τά; χώρας του, ώ; τούς άφησαν 
καί οί προκάτοχοί του. — 01 άθλιοι ίκέτας διε— 
κρίνοντο δι ίδιου Ιματισμού καί κυρίως διά τοϋ 
πρασίνου πίλου, 8ν έφερον ύποχρεωτικώς. — Εϊς 
λοιπόν έξ αύτών κτυπάται ύπό τίνος χριστιανοΰ, 
καί μετ ολίγον οί αύλικοί, έπιπεσόντες όμοθυ- 
μαδόν κατά τών Ισραηλιτών, τούς σύρουσιν έξω 
τών άνακτόρων καί τού; ύποβάλλουσιν είς τούς 
σκληροτέρους προπηλακισμούς.

Ουτω διαδίδεται τδ παράδειγμα, καί δ οχλος 
τοϋ Λονδίνου καί πλεϊστοι άλλοι άνθρωποι, οΐτι- 
νε; είχον συρόεύσει μακρόθεν δπω; παρευρεθώσιν 
είς τήν τελετήν, νομίσαντες δτι αύτδ; 6 βασι
λεύς είχε διατάξει τήν έξόντωσιν τών ’Ιουδαίων, 
ίπιπίπτουσι κατά τών δυστυχών τούτων, ούτε 
γερόντων, ούτε παιδιών, ούτε γυναικών φειδόμε- 
νοι· Τινές δέ οίκογένειαι όχυροϋνται εϊς τά; οι
κία; των νομίζσντε; δτι θά σωθώσιν ούτως, άλλ 
εί; μάτην. 0 μανιώδη; δχλος πυρπολεί αύτάς 
καί ουτω χάνονται εϊς τάς φλόγας.

Τδ παράδειγμα δέ τής μητροπόλεω; μιμούνται 
αί κυριώτεραι τού βασιλείου πόλεις, καί τδ Ισ- 
ραηλιτικδν αίμα ρέει ποταμηδόν εί; δλα σχεδόν 
τά μέρη τοΰ κράτους. — Εϊς ίόρκην, προγεγραμ- 
μένοι τινές, ίδόντε; πάντας τού; άρνηθέντας τδ 
βάπτισμά* ά^ελφούς των σκληρώς σφαγιασθέν- 
τας, κατέφυγον εϊς τινα πύργον καί έκεϊ αντε- 
στησαν άπεγνωσμένως. Αλλ ή έφοδος τών χρι
στιανών ήν έπικειμένη καί φανερά’ δθεν προσκα- 
λέσας αύτούς δ ραοϊνος αύτών τοΐς έλάλησεν ου-



— 192 -

τώ, —- « Ανδρες άδελφοί καί τέκνα τοϋ Ισραήλ, ; 
δ Θεδ; τών πατέρων ήμών μάς προστάττεε νά ά- 
ποθάνωμεν υπέρ τοΰ νόμου αύτοϋ, ώς άπέθανόν 
ποτέ και οί πρόγονοί μας. Εάν έμπέσωμεν είς τάς 
χεΐρας τών έχθρών ήμών, θά βασανισθώμεν άνη- 
λεώς καί θ άποθάνομεν. Ας άποδώσωμεν λοιπόν 
εύσεβώ; καί έκουσίως είς τδν πλάστην ημών τήν 
ζωήν τήν δποίαν μάς έδωκε». — Καί πάντες 
σχεδόν οί δυστυχείς έπευφήμησαν τού; λόγους 
τούτους. Τότε οί ’Ισραηλίται διέδοσαν οί ίδιοι 
τό πύρ είς τόν πύργον, και έρριψαν είς τάς φλό
γας τά πλούσια ένόύματά των, τούς πολυτίμους 
των λίθους, καί δ,τι πολύτιμον εϊχον, εις δέ αύ
τών, δ Ιωκείμ, δ πλουσιώτατος μεταξύ των, 
πρώτος έκοψε τήν κεφαλήν τής γυναικός του ίδιο- 
χείρως. Τότε καί οί άλλοι έμιμήθησαν τδ παρά
δειγμά του καί δτε πάσαι αί γυναίκες έθυσιάσθη- 
σαν, πρώτος πάλιν αύτός ηύτοχειρίσθη, καί τδν 
έμιμήθησαν δε καί οί λοιποί, πλήν ολίγων τινών 
δυστυχών, είς ού; άπέλεπεν ή γενναιότης, καί οϊ- 
τινες, συλληφθέντες τήν έπιοϋσαν ήμέραν ύπδ 
τών πολιορκητών άπέθανον οΐκτρότατον θάνατον.

Τά δέ χρεωστικά ομόλογα πάντα τών Χρι
στιανών πρδς τούς Ιουδαίους, ληφθέντα έκ τών 
μερών είς ά ούτοι τά είχον καταθέσει παρεδό- 
θησαν εί; τάς φλόγας. *Ωστε έκ τής πράζεω; ταύ- 
της καταφαίνεται δτι τδ κινήσαν είς τήν άπάν- 
θρωπον ταύτην πραξιν τούς καταδιώκτας δέν ήτον 
αίσθημα φαντασμοϋ, ή τουλάχιστον δτι έγνώρι- 
ζαν νά συμβιβάζωσι τά ατομικά συμφέροντα μετά 
τών θρησκευτικών.

Είς μάτην δ Ριχάρδος προσεπάθησε νά συλλάβη 
τούς ένόχους. Τδ μίσος καί ή περιφρόνησις άπερ 
πάντες είχον πρδς τά θύματα έμπόδισαν τάς έ
ρευνας τής άνακρίσεως. Καί μόνον τρεϊς χριστια
νοί κατεδικάσθησαν, τοΰτο δέ δχι, διά τάς κατά 
τών Ιουδαίων άπανθρωπίας των, άλλά διά τήν 
ζημίαν ήν έφερον εϊς τινας ”Αγγλους.

Η τρομερά δέ αύτη σφαγή δέν ήτο παρά συμ- 
βεβηκός σύνηθες καί κοινότατον είς τούς ’ΐσραη- 
λίτας κατά τδν μεσαιώνα. Τεθείς έκτδς τοϋ νό
μου καί άποχωρισθείς, ούτως είπεΐν, τής ανθρω
πότητας δ δυστυχής ούτος λαός περιεπλανάτο καθ’ 
ολην την γήν, χωρίς νά εύρη που θέσιν είς ήν 
να κλίνη τήν κεφαλήν του μετ’ άσφαλείας. ’Απο
τροπιαζόμενος ύπδ τών χριστιανών, άπέδωκεν αύ- 
τοίς μίσος άντί μίσους, καί περιορίσας είς μόνην 
τήν οικίαν του δσας τώ έμενον άρετάς, δέν έφα- 
νέρωσεν είς τούς έχθρούς του ή τήν πλεονεξίαν 
του.

ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΟΣ
Κνωκ άπαγχονισθεις

0 Γουσχτασβ, εϊς τών άρχαίων τής Περσίας βα
σιλέων, ον τά μυθώδη χρονικά τής έποχής του λέ- 
γουσι βασιλεύσαντα έπί εκατόν δέκα έτη, ήν ήγε
μών ασθενούς χαρακτήοος καί εντελώς αγόμενος

καί φερόμινος δπδ των υπουργών καί τών εύνοΐ- 
κών του, οϊτινες έκαστο; ϊόία, κατέθλιβον τδν 
λαόν. Ημέραν λοιπόν τινα καθ’ ήν περιήρχετο τήν 
καθέδραν του, είδε κϋνα άπηγχονισμένον έν μέσω 
δημοσίας πλατείας. 6 λαός περιεκύκλου τδν κϋνα 
τούτον, καί δ βασιλεύς έπλησίασεν, δπως μάθη 
τήν αιτίαν τής συναθροίσεως ταύτης. Ποεμήν τις 
ποοχωοεΐ πρδς αΰτδν, καί ήτον δ κύριος τοϋ κο- 
νός. — « Επραξα, Δέσποτα, έργον δικαιοσύνης,
εΐπεν είς τδν μονάρχην. Τδν κΰνα τοΰτον έτρε
φα δπως φυλάττη τδ ποίμνιόν μου άλλ ούτος τδ 
μετεχειρίζετο ώ; έχθρόν. ΣυνενοεΧτο μετά τών 
λύκων καί κατέστρεφε τδ ποίμνιον. Τόν έτιμώρησα 
λοιπόν διά τάς προδοσίας του, καί είς τήν θέσιν 
του διώρισα άλλον πιστότερον φύλακα.— ό βα
σιλεύς έθαύμασε τδν πραγματικόν τούτον άπόλο- 
γον, έξήτασε τήν διαγωγήν τών ύπουργών του, 
καί όσους αύτών έγνώρισε παραβαίνοντας τά κα- 
θήκοντά των, κατεβίβασεν άπδ τά άξιώματα *αι 
αύστηρώς έτιμώρησε.

0 Πίνδαρος δέν άπηξίου νά συμβουλεύεται τήν 
Κόρινναν ήτες έδιδάχθη μετ αύτοϋ τήν ποιητικήν 
υπό τοϋ όσιόδου. ’Επειδή λοιπόν ήμέραν τινά δ 
ποιητής ούτος έπεδαψίλευσεν άφειδώς τά έπίθετα 
έν μιφ φΐη του, ή Κόριννα τώ εΐπεν — « Ελαβες
σάκκον σπόρου δπως σπείρης άγρδν, καί αντί νά 
σπείρη; διά τή; χειρδς έκένωσας τδν σάκκον διά 
μιάς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

λπδ τοΰ προσεχούς φυλλαδίου τής Ευτέρπης 
άρχόμεθα τής δημοσιεύσεως του Ερυθρού Πειρα- 
τοϋ, μυθιστορίας τοΰ περιωνύμου μυθιστοριογρά- 
φου τής Αμερικής Κούπερ. — Μόνον τδ όνομα 
τοΰ συγγραφέως αρκεί πρδς σύστασιν τοΰ συγ
γράμματος. 0 Βάλτε ρ Σκώτ είναι δ έξοχος τής 
Εύρώπης μυθιστοριογράφος, 5 Αμερικανός Κούπερ 
είναι δ μόνος άξιος ανταγωνιστής του, δ καταβάς 
πολλάκις μετ’ αυτού εις τδ στάδιον καί πολλά- 
κις νικήσας αύτόν μάλιστα. — Περί τοΰ βίου αύ- 
τοϋ ώς καί περί τών συγγραμμάτων του, δρ* τό 8 
φυλλάδιον τής Ευτέρπη; τού 1853.

ΠΕΡΙ ΛΗΨΙΣ

Γεράρδος Νερβάλ — Βιογραφία. — ‘Ιστορία 
τοΰ Μαζανέλλου, συνέχεια, —Περί άνατροφής τών 
άρχαίων έλλήνων, συνέχεια. — *Αγαρ καί ’Ισμαήλ 
δράμα. — Φυσική ιστορία, Γαλή, ή Χαιτοφόρος. 
— Ποικίλα. — Εΐδοποίησις.
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