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II ΛΑΠΩΝΙΑ.

Έκείθεν τοΰ βορείου πολικοΰ κύ
κλου, χαί έντεΰθεν προσέτι, όπου ή 
^ουηδο-Νορβεγική χερσόνησος τε
λευτή έν τ^ πεπηγυία θαλάσση, 
σχηματίζουσα πολλούς κόλπους, ά- 
κρωτηρια καί υφάλους, έκτείνεται ή 
εκτεταμένη επαρχία τών ορίων τής 
'’’Αρκτου, τής Φινλάνδης καί τής 
Λαπωνίας. Κατέχει εκτασιν 1 0 ,0 0 0  
τετραγωνικών μιλιών, καί έπομένως 
δέν είναι μικρότερα τής Γερμανίας 
ή τή» Γαλλίας* άλλά μικρός πλη 
θυσμός, τέσσαρες κάτοικοι κατά χ ί
λια τετραγωνικά μ ιλιά, ζωογονεί 
τάς χώ ρας ταύτας, τάς όποίας ή 
φύσις σπανιώτατα προσβλέπει {λα- 
ρώς. Καί πώ ς νά ζήσωσιν εκεί! έπί 
?1άοους άγονου, άνευ πόλεων καί 
άνευ βιομηχανίας. Ή  μ,αχρά διάρ
κεια καί ή δριμυτις τοΰ ψύχους συγ- 
χω ρεί σπανιώτατα είς τά  σιτηρά νά 
άκμάσωσι, καί τούς καρπούς τών 
δένδρων ουδόλως νά βλβστήσωσι καί 
νά ώριμάσωσιν έκεΐ.

Κ ατά την καρδίαν τοΰ χειμώνος, 
*!ς τάς άΐϊωτάτω άρκτικάς βπαρχίας 
Ιΐϊί έπτά Εβδομάδας δέν ύτίόφέγγ^ι ή- 
p p a ,  καί μόνον *ερί τήν μεσημβρίαν

επί μίαν καί ήμίσειαν ή δύο ώρας 
ασθενές σκιόφως διακόπτει τήν μα
κράν ταύτην καί θλιβεράν νύκτα. 
Κατά δέ τά  μέσα τοΰ θέρους, αί κο- 
ρυφαι τών όρέων καλύπτονται ύπό 
χιόνων, αΐτινες διατηρούνται έκεΐ 
αιωνίως, είς ύψος 3 ,0 0 0  ποδών ύ- 
περάνω τής έπιφανείας τής θαλάσ
σης. Ε π ίσ η ς έφ’ όσον τό βλέμμα 
δύναται νά έκτα0$, παρατηρεί πε
διάδας έκτεταμένας καί γυμνάς, i -  
νίοτε καλυπτομένας άπό πράσινον 
χλόην, ά λλ ’ αιτινες τό πλείστον κα
λύπτονται άπό τέλματα περικνκλού- 
μενα έκ πεδιάδων ξηρών καί άμμω- 
δών, μετ’ ίσχνής βλαστήσεως. Δάση 
δέ σκιερών έλατών ερυθρών καί λευ
κών φύονται εναλλάξ μετά μεμονω
μένων συστάδων πιτύων, σημυδών 
και κληθρών, τά όποία έκλείπουσι 
καθ’ όσον άναβαίνει τις είς τά Οψη 
ή προχωρεί πρός άρκτον, όπον φαί-, 
νονται μόνον θάμνοι τινές άραιώς 
φυόμεναι καί ίσχναί σημύδας |π |  
μδλλον σειριώσαι, μέχρις ου Ιτ<αι 
σπάνιαι έπί τοΟ έδάφους συρόμενοκ 
καί νανοφυείς σημύδαι άγγίλου<Η 
τό τέρμα πάσης βλαστήσεως.

Ε κ ε ί ή άλυσις τών Kjofos η , 
χω ν τής Ά ρκτου εγείρει, tig Οψος 
5 ,0 0 0  μέχρις 8 ,0 0 0  ποδών ύπίρά- 
νω τής θαλάσσης, άποτόμου^ » Ι



πωνες καί οί νΦ^νγο-^ΐ0ΐηρν*ς« - I I  
μεγίστη καί έλ ιγμ α τώ ίη ς  αλυσις 
τών υψηλών Kjolcs χωρίζει τής λοι
π ή ; τήν Νορβεγικήν Λαπωνίαν, τής 
όποιας 6 πτω χός καί άπολίτβυτος 
λαός ζή διεσπαρμένος καί ουδέ περί 
τήν ποιμαντικήν καταγίνεται. Οί μεν 
κατοικοΰσιν*. έκεί . οπού κατάλληλα 
δι’ αλιείαν μέρη τούς άναγκάζουσι 
νά έγκατασταθώσι μονίμως, έντός 
άθλιων καλυβών κατεσκευασμένων 
έκ χορτοπλίν0ων· οί δέ, ύπό κυκλο
τερείς σκηνάς, διάγουσι βίον νομά
δα, ποτέ μέν έπί τών όρέων, ποτέ δέ 
έπί τών πεδίων, όπου εύρίσκουσι βο- 
σ/.άς διά τάς έκ Φέννων άγέ'λας αύ
τών καί ξύλα ινα θερμαίνωνται έν 
καιρώ τών παγετών.

Ό  Τέννος παρέχει αύτοίς γάλα  
θρεπτικόν καί τυρόν, καί τοίς χρησι
μεύει ώς ζώον φορτηγόν άλλά καί 
μικροΰ είδους θηράματα δέν έλλεί- 
πουσι, τών όποιων τό κρέας μετα
χειρίζονται είς τροφήν τό δέ δέρμα 
είς κατασκευήν δ’.φθερών. Ό  Αάπων 
μιγνύει είς τόν άρτον αύτοΟ, μετα- 
βεολημένον είς κο'νιν, τόν φλοιόν τής 
πίτυος καί μεταχειρίζεται ώς τροφήν 
αύτοΰ καί τοΰ 'Ρέννου τόν θρεπτικόν 
ισλανδικόν λειχήνα, τόν καλύπτοντα 
πάντας τούς βράχους τών μερών 
αύτών. Ό  δέ πλήρης γυμοΰ καί 
γλυκύτητος καρπός τής ^άτου τοΟ 
popj55, ήτις φύεται καί είς τάς ψυ
χροτέρας επαρχίας παραμυθεΐ αύτόν 
διά τήν Ιλλειψιν άλλων καρπών. Συ
νήθως οικογένεια συγκειμένη έκ δέ- 

• κα είκοσιν ή τριάκοντα ανθρώπων 
κατέχει τμήμά τι τής χώ ρας, τό ό
ποιον σέβονται πάντες οί γείτονες, 
καί κατ’ έτος επιστρέφει είς αυτό ή 
νομαδική οικογένεια.

ήμέρας. .
'Οσον 8έ καί άν ήναι φειδωλή ή 

φύσις τής χώρας δι’ αυτούς, οί άν
θρωποι ουτοι ζωσιν ευτυχείς· διδτι 
είναι έλεόθεροι, ίχουσι τά  πρός τρο
φήν αύτών καί άοκοΰνται είς τά ό- 
λ ίγα . Δέν τελοΰσι σχεδόν ούδένα 
φόρον, κ<?( τά τέκνα δεν αναγκάζον
ται νά ύπηρετήσωσιν έν τφ  στρατψ. 
Είναι εύρωστοι καί υγιείς ουδέποτε 
υψηλότεροι τών 5 ποδών· είναι επι
δέξιοι, καλοί τοξόται καί ένεκα τής 
απλοϊκής διαίτης αύτών φθάνουσιν 
είς μακρόν γήρας. *Ακακοι, γλ υ 
κείς, καί φιλόξενοι είναι όλίγον δει
λοί καί ύποπτοι ένώπιον τών ξένων, 
άλλ’ άφοΰ οίκειωθώσι μετ’ αύτοΟ δέν 
είναι ουδέποτε άπροσήγοροι* έμένου- 
σι δέ, ώς όλοι οί νομάδες λαοί, είς 
τάς άρχαίας έξεις καί ιδέας αύτών.

ΛΕ* rod Γβρμαηχοΰ  Zschokke.^

Α. ΒΑΜΠΛ2.

Φ Γ Σ ΙΚ Η  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ -

Ο ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟ! TU2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
ι· . ι * ■.

*0 φυσιοδίφης Βερτράμ λέγει ότι 
ό κροκόδειλος τής Α μερικής, λαβών 
τελείαν άνάΛτυςιν, γίνεται πλάσμα 
φοβερόν ασυνήθους ισχύος, Ιχω ν μή
κος είκοσιτριών ποδών καί πάχος 
Γσον . τώ  σώματι ίππου· νήχεται 
δέ, είς τό στοιχείόν. του, έν τοίς ΰ- 
δασι, τα χύς ώ ς βέλος. Ε κ τό ς  ολί
γων με^ών μετφ$§ τών εμπρό
σθιων ποοών, τό iv Q p ι^ον σώμά του 
καλύπτεται άπό Φωρακα φολιδωτόν

τρομακτικάς κορυφάς έκ γρανίτου 
καί παγετοΰ, ώς όϊστούς πρός τόν 
ούράνόν*^εΙ| t # 'ύποίρ^ί^ 
αύτών- « Λ  τ&# ίίνΜ ν 
καί τί ^ 8i^ lp p iv ,‘ #αραJ φΐγ·
τούς κόλπους κατοικοΟσιν οί Αά-

Κατά τό βραχύ, άλλά καίον θέρος, 
τά Φυτά άναδλαστάνουσιν είς δέ. -- -L·** Μ ·ν *\ λ ■ ***?£
JMSNte! 'f

i m i  τ ο
ς κ α ίτ α  βόρεια

σέλα δίδουσι σχεοόν τήν αιθρίαν τής

Ε Θ Ν Ι Κ Α

προσόμοιον κέρασι καί άοιαπέραστον 
έκ σφαίρας πυροδόλου. Οί έπιδαλέοι 
μυκτήρες αύτοΰ και μάλιστα δύο 
χαυλιόδοντες, όμοιοι πρός έλεφάν- 
τινον, έξερχόμενοι τών χειλών του, 
διδουσιν είς τήν τριών ποδών τό μήκος

/ ϋ

την τριών 
κεφαλήν του ίψιν καταπληκτικήν. 
"Οταν τό ζώον τούτο κλείη τάς σια- 
γώνας του, άκούεται δοϋπος όμοιος 
προς τόν συμβαίνοντα όταν πίπτη 
τεμάχιο ν ξύλου έπί του εδάφους. 
ΙΙολ) *άκις όρμων έκ τών καλάμων 
μέχρι το0 μέσου του ποταμού, έξογ- 
κοΰται είσπνέων άέρα και υδωρ διά 
τών ύπερμεγέθων μυκτήρων του, 
κάμπτε: τήν φολιδώοη ούράν του, 
καί μυκώμενος φρικωδώς άναρρίπτει 
είς μέγιστον υψος ύδατώδεις άτμούς.

fO Iίερτράμ ευρε τήν διώρυγα τήν 
ένουσαν τόν ποταμόν "Αγιον Ίω άν- 
νην μετά τής θαλάσσης τών Ά ν- 
τιλλών κεκαλλυμένην έκ τών τερά
των αύτών ώς έκ γέφυρας. Συνεσω- 
ρεύοντο δέ είς τό μέρος τούτο ινα 
τρέφωνται άπό τήν απειρίαν τών 
εκεί ευρισκομένων αγελών τρωκτών, 
είδος άττακοειδών ίνθύων. Είναι ©αι-

-  <\ Λ /  ,  ν  .  Α · ,  * Γκωοες Οεαμα η οψις των τεράτων αύ
τών έξεμούντων χενχάρρους αίματος 
καί καπνού, άφοΰ έρροκάνισαν έντός 
τών χαινο'ντων ρυγχών αύτών έκατο- 
μύρια τών μεγίστων αύτών ιχθύων, 
οίτινες έν τή άγωνία των, έκτυπων 
διά τής ίσχυράς ούρας των τούς 
οφθαλμούς καί τάς χειλάς τών δη
μίων αύτών.

Είς τάς χώρας ταύτας επίσης έ- 
γένοντο αί περιεργότεραι ερευναι έπί 
τών φωλεών τών κροκοδείλων, καί 
έπί τοΰ τρόπου μεθ1 ου καλύπτουσι 
τά ώά αύτών καί άνατρέφουσι τά 
νεογνά των. Αί φωλεαί τών κροκο
δείλων τής Αμερικής, όμοιαι πρός 
θωμούς χόρτου, καί διατεθειμέναι ώς 
αί σκηναί στρατοπέδου, έγείρονται 
δεκαέξ βήματα μακράν τής όχθης, 
χαί Ιχουσι σχήμα κολούρου κώνου 
τεσσάρων ποδών ύψηλοΟ καί πέντε

ποδών διαμέτρου κα'.ά 'ίήν βκσιν. Τό 
θήλυ καλύπτει τό έδαφος μί. μ ίγμα 
έξ ίλύος, χλόης καί χόρτων καί έπ1 
αύτών θέτει ώά, τά όποια καλύπτει 
οι’ άμμοκονίας οκτώ δακτύλων πά
χους καί εξακολουθεί ουτω οικοδο
μούσα διά έπιστρώσεων άλληλοδια- 
δόχων, μέχρι τής κορυφής τής πυ-

.ογως ποΛυ μι 
κροτερον του έξερχομένου έξ αύτοΰ 
ζώου, διότι μόλις ζυγίζει τρεις δα
κτύλους είς τό μέγιστον αύτοΰ μέ
γεθος. Τό κέλυφος τών ώών είναι 
παχύ καί λευκόχρουν. "Αμα ώς τά 
νεογνά έκκολαφθώσι τά οδηγεί ή 
μήτηρ έπί τής παραλίας, ώς ή όρνις 
τούς νεοττούς, φροντίζει δραστηριως 
πρός ευρεσιν τροφής δι’ αυτά καί έ- 
ξαπλοΰται μετ’ αύτών ύπό τόν ή
λιον. Μετ’ ού πολύ δέ άρχονται νά 
ούρλιάζουσιν ώς τά κυνίδια.

Έ π ί τών παραλίων αύτών τοΰ 
'Αγίου Ίωάννου καί τών γειτονικών 
θαλασσών συνέλεξεν ό Βερτράμ τάς 
πρώην άγνώστους πληροφορίας ταύ
τας. Πολλάκις τά ισχυρότερα καί 
τά τολμηρότερα τών θηρίων περι- 
κυκλοΰντα έπί τής θαλάσσης τό ά- 
κάτιόν του προσεπάθουν νά τό άνα- 
τρέψωσι, καί μολονότι έμπόδιζεν αύ- 
τά διά τοΰ όπλου του καί δι1 ίσχυροΰ 
ροπάλου έκινδύνευσε ν’ άποθάνη τόν 
φρικωδέστερον θάνατον. Καί έπ’ αύ 
τής τής στερεδς άκόμη έτόλμησαν 
νά τώ ύποκλέψωσι τούς ίχθΟς ους 
συνέλαβεν.

(Έ χ  τοϋ Γερμανικόν τον Ziftimeimann.)

Α . ΒΑΜΠΑΣ.

V f.



Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ .

ΛΒΜΛΤΛ · 1*»ΛΤα*Π Κ Λ. <*)
Vi*··

ΤΟ fczOKPlNON ΠΡΟΙΚΛΗίΗΓίΟΝ. 

£χο«%ς του «δ  ΧιγυρΙν χαί χβπτίρίν σχαΐίμου.*

ι .

Ϊ 4  τύμ*ανα  χτυπούν, συστρατιωται, 
Χαιρετισμόν \  τή* ·ρθ*μίαν Ι4 τ·!  ·»  

Τρέμουν, Hitouv, χ ·ρ Ις  ν ' 4ργοΰν, 
θαρρείς lr&€ εχθρούς x u v tp u v , 

οίς τοίις στρατώνας φΙΑνουν 
* I Χ «ρι;ναΑ νασ4*ουν.

9;
6t«V  τ ιμ ή  iv r i t  του στίβους π4λλιρ,
Κίναι τοδ χρέους ή f  »νή μ*γ4λη"

Tb προσκλητήριο ν ή χ · ϊ ,
ΜΙ βημα τρέξατι ταχ?»*

*» 10  νέος στρατιώτη*
I Ε ϊν £λος έτοιμ&της.

3.
Tb δ ιΐκ ν ίν  του *υθί»ς αύτδς Αφίνει*
Τ 4  ψΑρια «οϋ *c τήν σχέραν άλλος ty m ' 

Κρασί 6 τρίτος χερισσί,
Κ αί τ ΐ  ποτήρι του μισδ,

A\e ί Κ*1 ΤΡ^Μ *PlV τ> *?{®ϊ 
ς I Χωρίς ν4 βλασφημήο}.

4.
XftU βρ4$υ μ ) τήν έλβνιώ  ’μιλούσα 
Τ* χέρι τ ιμ  β’ ένφ γλυχοφιλοΰσα·

Τ6 τύμπανον μ ! προσχαλεΐ! · ·
Τ ης χΑ μν» μ ι4  μεταβολή,

Ale {£«* **, Ψ“ Χΐ«
I Πβτώ «Ις τδν στρατώνα.

5.
1λλ* «Τς tvrubf m u τ& τσούζε πληαίον,
Κ* ΐ6ο4ίυνεν «Ις τ ί  χρασοπωλιιον 

Για μ ίαν ποτηρι4 £αχης 
Τώρα μετρεϊ τ ι ς  ©υλαχης

Alt I c *** τβ^  9τάλου|
ι Καί πολεμφ τοίις ψύλλους.

(*) Τά δσματα ταυτα έποιι(6ησαν χ*τ4 προτρ*- 
*ήν τοΐΐποώην ύπουργοϋ τών ίτρατιωτιχών Δ. Β&- 
τζβρη, συλλαβόντος τήν Ι&έαν ν* Αποσκορακίσει έχ 
του στόματος του στρατιώτου τ& βαρβαρόφωνον
* Αμ 4 ν !  ά μ  Αν!» ό  σ χ ο π ί ς  τοΰ Κ. Γ. Παρά
σχου χα\ τ4 δύο ταυτα τοΰ Κυρίου όρφανίδου {σαν 
•υτυχής Απαρχή διά τήν πραγματοποίηοιν τ ίς  ώ -  
ηνουςταυτης Ιδέας. ΕΓναι λυπηρήν »έ ίι4 τι διε- 
χδ π η ή  συνβεσις αυτών. ΰμεΐς ερανιζόμιβα ταυτα

ν ^ Λ̂ 1*,*ίβ̂ βΤ̂ βϋ tou Κ. Μαρίνου Βριτου τοδ ίι4  
π  I860 έχτυπνβέντος ιΐς Παρισίους»

' > β# β
Λοχίαι x it  4ξι«ματα^{ μου, - 
Ομνύ* *ς τήν τιμήν χ ' οίς τ ί  »πα·ί μαο , 

Πώς «U έ^θοος χατ εχθρών 
όλοι 04 *ο4ξι·μ«ν ■‘παρών!*

Α, I Καί aicitf«vti( τήν φρίκην ;
5 I 04 δράξωμεν τήν νίχ^ν. 4 .

ΘΕΟΑΩΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΑΗΣ.

10 Αυγοίστου Ι 8β2·
fj.· ι'

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Τ Ο Ϊ ΝΕΟΣΤΓΛΛΕΚΤΟν.

'(Α χ·« του · Μαύρ* ·Γν' ή νύχτα *ς τα βουν4· »)

1.
Χ αίριτι, 5ρη, χαί δρυμοί,
Κρύα νιρ4 χαι ίάση*
Αλλου μ ΐ χρ4ζιι ή τιμή ,

Δις Και ή ψυχι{ μου ή θ«ρμή
Δις | ° Ρ ^  ^Ρβν ·«« Χ»®7>*

< θά  σας χ 4σ^.

2.
Tfcv φόρβν της τίν  «θνιχίν 
Πλη^όν«ι % νιότης·
ΜΙ σάλπισμα ^puVxbv 

Δ\ς Είς τ^ν στρατόν τ^ν τα χτ ικ ά  
(Καλούμαι στρατιώτης 
* Στρατιώτης·

Μή σχυθρ«·τ4ζιτι γονιίς,
Καί μή λυπησθι φίλοι,
*£ τ^ν χήσμον αν^ρβιΐΜς jiivcU 

Αίς Αέν γίνβται «ιριφαν^ς 
Α, & Αν άπραχτη ώς στ^λη
Λΐς i ΰναν στήλη.

4
—  · Πρ*»νί i ίρως της 4νμης 
Α|ν 4σουν τοΰ άγώνος; -» ·
Af ις να δρέψββμιν χ* ήμιις 

Δις £τ>|4νους ϊόξης χαί τιμής,
^  j Καί μή τοϊίς βέλιρς μόνος, 

ι βέλ^ς μ^νος*

5*
ΜΙ τ^ς ιιατρίΒος χ\ α%Μ

• Ν4 6«λισ0^ 4Φ«ίλ·ι . ■/ · 
όοτις ζητιι να τιμηθ^,

Δ\ς όστις μέλλον της n o ttf
Δ ίς j ¥ « T ^ f * y  * ν « · ί λ 9 ,

I Ν «ν*Τ((λ).

β .

Tbv {xouet ΟΙΜ«]λ^
Kel (iipstMfuouivii 
Α β«βκοΐι·&λα % καλή,

At; Κ·1 tk  Ι«ιλί του 
Alt j O efiw i *·# »μί*ιι5
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7.

“  ·  Μ ΐν  χ λ * ΐ<  τ . ί η τ ί  u .c j ! ( ύ  ί8ώ , 
κ *1 πάλιν Θά γυρίαω!

.. 1585 ’̂ « « μ ιν , ιδώ,
A lt Πάλι» μ» β)  0 i  T fiy o u J,;,

Ale ί Π*λιν <Τ» θά ζήβω
* β ΐ  νά ζιί®*>.

8.
* Θ4 ιπιστρέψω ja* ί·!ιν£νη 
Σχζ στ^θη μου σημιϊα.
Οταν αϊ 0λέπτρ, Η  φΟονη

Α\ς Πασα φιλότιμος γυνή
Δίς j ?^®νοϋ σοι> 4ξία,

' Αξία.

9.
« Καί £ν τοΰ βθνους ή φωνή 
Εΐς^θ4νατον μ ΐ στιίλτ,,
T i ιθνος ^ου ΘΑ μ 2 Ορην  ̂!

Δις Κι £ς ^ν αυτή ΰστβρινή 
Δ. ί Ιυνέντιυξις μας φίλη,

' Ω φίλη.»

ίο .
Κιπβ χαί φβυγβι ζωηρΰς*
Και ό στρατός χίρδίζςι 

 ̂ Τ6ν «νδρα £στις Ιλαράς,
Αις Αλλ* αίς τα χρέη αυστηρές,
A\e ( ^ * 5 ΐβξβις του στολίζει

5 ί Στολίζει.

11.
Κ’ ή βο?χο<οΰλα ή χαλή 
Προσμένει να τ^ν i i i j ! . .
Χρόνοι «κέρασαν πολλοί |

Δ\ς Αλλ9 ό'στις «υχλκιαν φ ιλιι
Αΐί f Τ^ν *?ωτα προδίδει 

ί Οροδίδιι.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΦΛΝΙΔΙΙΣ.
Λυγουστος 1802.

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ
ΤΟΓ

Α ΙΜ Ο Σ Τ Α Γ Ο Υ Σ  Β Ρ Α Χ Ο Γ .

(Συνέχ*ια.)

—  Aiv «ΐιράζβι, ίέν  πειράζει' ρ,άλι- 
<ττ« θέλω άναβ$ έπί τοΰ ίώματος τοΰ 
φρουρίου δταν 0ά [/.ιίνω (tdv/ij δπϊρ i r . t -  
®ψουν wpi πολλοΰ* άλλά παρχτ^ρνιαε, 
Γάστων, «τήν μαρμαρυγήν τής «λι5νϊΐ;, ή 
Οέκ θά 'h m  θαυμκοία έχ τοΰ δώματος· 

* — άναββμ*ν λοιπόν άλλά πρό«ζ«
νά μ·)ΐ πέηι; »(ς τάς άναβάθρας αυτής, 
tfrfn tlvai χαταχρτ,ρινισμένη" δάς μ0ς 
•dt* χι?ρά «ου Χ«1 οτνιρίχθνιτς in ’ έμοΰ.

0  Γ ά σ ~Μ  κ -/ί $ Σ τεφ ά ν ια  ανέβτ,'ταν 
έ- l  τοΰ  δ ώ μ α το ς  χχι  έκάθ·/ΐίαν έ π ί  τ ίνος

ανταναΛλων.ένγ,ν έπί του ποταμού, καί 
ήκουον τόν ψίθυρον τών σκιερών κλν,Ορών 

I υπό ττ,ν πνοήν του ανέμου, ό[Αθΐάζοντα
πρός γλώσσαν άγνωστον και (Αυστνιρι-

I ώιίνϊ · . ·
—  Πόσον ώραΐα είναι ή φύσις κύκλω 

I ή[λών, 1 άστων, έν τώ {/.έσω τγ,ς ^κτός* 
I αίσθανορ.αι έμαυτόν συγκεκινταέν^ν, καί

^έν S ύναρ,αι νά όρλν'σω.

I Δέν ειν’ αληθές, άιϊελ'ρ*/) μου, δτι
•fl ψυχή Οψοΰται καθ’ δσον άπομακρύνε- 

I ται τοΰ κοσρ.ου και μαλιστα τήν νύκτα 
I ότε πας θόρυβός παύει* είς έμέ φαίνεται 

δτι δέν υπάρχει τι μεταξύ ψ ώ ν  καί τοΰ 
ούρανοϋ καί ό'τι ^υνάμεθα νά όμιλϊ,σω- 
μεν πρός τόν θεόν.

—  ΓΙόσον ευχαριστούμαι νά σέ άκούω 
I O'JTto όμιλοΰντα, να έννοώ τάς όρ'/,άς τνίς

ψυχ-ίς σου.
—  όλοι οί στοχασμοί σου Στεφανία, 

είναι πάντοτε μελαγχολικοΐ, έπιθυμεΐς 
νά θαυμάσης τήν φύσιν, καί ή θε* αύτ/,ς 
σέ θλίέει.

—  Εϊν’ άλ’/,θές διότι έκαστη /ορδή 
τ·7ϊς καρδίας μου πάλλει καί φρίσσει’ θλι- 
βερώς έγειρομένη υπό τινο; άναμν*/ίσεως.

Αλλά τά παντα είναι άνάμν/,σις
δι* έσε;

—  Καί’ δυστυχώς, αδελφέ μου.
—  Εσκέφθ/ϊν πολλάκις ότι διά  τήν 

θέσιν εις $ν εΰρισκόμεθ* ήαεΐς, μοί έδί- 
δαζες περισσότερα πράγματα καί κρύ
πτεις πολλά άκόμη, τά  δποΐα δέν θέλεις 
νά φανερωθωσιν, κ α ί . . .

—  Τί θέλεις νά σέ ιϊπω, Τάστων, 
έορόνουν πάντοτε δτι είναι καλλίτερον 
νά εύρίσκεται τις διά τής αγωγής του ύπε- 
ράνω τής κοινωνικής θέσεως αύτοΰ ή κα
τωτέρω* τό τελευταΐον μοί φαίνεται έπο- 
νιίδιστον καί άζιον οίκτου! δέν tivai 
καλλίτερον νά ηναν ανώτερος παρ’ 
δσον τόν ένόμιζον ή όλιγώτερον ·, δ ,τι 
γνωρίζομεν είναι κατά πρώτον πολύτ 
«τιμον δι’ ήμδς αύτοΰς xal κατόπιν tva 
μ ΐς  έζισοί μετά των άλλων πρός ο&ς | -  
χομ*ν σχέσεις. , | ;

—· &^εις δίκαιον, •πάντοτ* Ιχκ^ δί- 
ΧΚΙΟV, αδελφή μον* άλλ’ ούδέΐίοη θέλ«<ι



μέ πείσει δτι έγενν/,θτ,; ϊνα γίνγις άπλή 
τ*χνήτις, τοΰτο *ΐναι αδύνατον . . .

—  ’Απατάσαι, Γάστων* κχΐ έάν τό 
σύστημα κατά τό όποιον βέ' άνέθρεψα, έ- 
χρησίμευσι διά νά σοί ένσπείρη ΐίς τόν 
νοΰν ί&έας παρελθόντος μεγαλείου, ήτο 
άφρον’ είμαι έπιδέξιο;, μέ έδίδαζαν κ α 
λώ;, άνέγνωσα, έμελέτ^®* πολΰ, καί 
ίδοϋ τό μυστήριον.

—  Επειδή γνωρίζεις τόβχ πολλά 
πράγματα αδελφή μου, είπέ μοι τίς οί- 
κοδόμηβε τά φρούριον τοΰτο έπί τών έρει- 
πίων τοΰ όποίου καθήμεθα ήδη.

—  Διατί ή έρώτησις αυτη καί δχι 
αλλ» τι;$

—  Πρώτον γνωρίζει; τά  πάντα, καί 
έγώ δέν ή;εύρω τίποτε, καί διότι πα^ά- 
δοζοι φήμαι διατρέχουσι περί αύτοΰ.

—  Περί τίνος-,
—  Αί! κάμνει; δτι δέν μ* έννοιΐς.
—  Ο/ i  δτι δέν σ’ εννοώ" άλλά τ ΐ *ι· 

δον»; φήμαι διαδίδονται uspi τοΰ φρου
ρίου τούτου·,

—  Αέν Οά σέ εϊπω τίποτε έάν δέν 
μοί διηγηθγ.; πρώτον δ ,τι γνωρίζει; έπί 
τ·?,; αρχή; αύτοΰ.

—  Καί κατόπιν-,
—  Κατόπιν, θέλω σοί διηγηθή, έγώ, 

κάτι τ ι  τό όποιον όμως προξενεί όλίγο,ν 
φόβον και άν φοβήσαι τά  δνειρα! άλλά 
λησμονώ οτι συ δέν φοβείσαι* λοιπόν, 
σέ ακούω, άρχισε.

—  Διατείνονται δτι τοΰ φρουρίου τού
του ή πρώτ/ι οίκοδόμησις άναβαίνει εί; 
άρχαιοτάτην έποχήν, ίκτοτε δέ ΰπέστη 
πολλά; επιδιορθώσει; και μεταβολάς, ώ
στε δέν πιστεύω νά εύρίσκωνται πλέον 
ϊχνη τοΰ αρχαίου φρουρίου* άλλά λέγε 
μοι, Γάστων, τ ί ένδιαφέρον ευρίσκει; εί; 
τήν διήγητιν ταύτην ·,

—  Περισσότερον παρ’ δσον^'νομίζεις* 
διά νά συσχετίσω είς τήν Ιστορίαν δ,τι 
μοί διηγήθησαν οΐ κάτοικοι* λοιπόν τό 
αρχικόν οικοδόμημα έκτίσθη. . .  Μήπως 
πρό τοΰ κατακλυσμού-,

—  Γνωρίζεις, Γάστων, δτι ή έπαρχία 
αυτή καλείται Μάρχη καί Ιπεσεν έκ τής 
έζουσίας τών Βισιγότθων εί; τήν τών 
ψράγγων, βαρβάρων Ιτ ι άκόμη* τότ» Βύ- 
ζον ό γέρων κόμη; Περιγόρτ δέν ήθέλησε 
νά άναγνωρίτ/ι τ/ιν υπογραφήν ένός τίνος 
δεσπότου άνευ τίτλου, Τοπάρχου καλού*

μένου, δστις προσίθηκεν εί; τό δνομά το·> 
καί τό τής Μάρχης. Εντούτοις ό Ά λ τε -  
βέρτ ό υιό; τοΰ Βεζόν II Ιλαβε τόν τ ί 
τλον τοΰ κόμητος τής Μάρχης, άν χαί 
οί βασιλείς Ουγος Κ απέτο; κ χ ί Φοβέρτο; 
δυσηρεστήθησαν μ ίγά λω ; καί τόν Απεί
λησαν έρωτώντε; αύτόν: τίς τbr ώγόμα- 
at χόμητα. —  Κί; τόΰς όποίους ουτος ά 
πεκρίθη: ric  trdc ώ*-όμασβ β α σ ιΧ ΰς;

—  Διατείνονται λοιπόν, φίλε μου, ή 
μάλλον άνέγνωσα είς τινα παλαιάν περ
γαμηνήν, τήν όποίαν εύρον Οπό τά  ερεί
π ια , χαί τών όποιων, έγένετο πάλιν βορά, 
δτι ή οΐκοδόμησις τοΰ φρουρίου τούτου 
ήρξατο έπί τοΰ πρώτου, δστις Ιλαβε τόν 
τίτλον τοΰ κόμητος τή ; Μάρχη;. ή  θέ- 
σις ήτο καταλληλοτάτη δ ι’ ένδιαίτημα 
όχυρόν* ηύξήθη κατόπιν έν φ  καιρώ ό 
Γύη; Λουζινάκ έγένετο χόμη; τή ; Μάρ- 
χης. Μετ’ αύτόν, άποθανόντα άτεκνον, 
περιήλθεν εί; χ ιΐρ χ ; Φιλίππου τοΰ (Ιραίου, 
καί πάλιν έπανήλθεν εί; τήν οικογένειαν 
τών ’Αρμανάκ. Διηγοΰνται ότι εί; τών 
φερόντων τό δνομα τοΰτο δεσποτών, έζε- 
λέςατο αύτό ώ; τόπον διαμονή; καί δτι 
έκλεισεν έντό; αύτοΰ γυναίκά τινα τήν 
όποίαν ήρπασε, καί τήν όποίαν «ί; μάτην 
προσεπάθησεν ή οίκογένειά τη ; νά έπα - 
ναλάβιρ* τόσον όχυρόν ητο τό φρούριον 
τοΰτο, άλλ’ ή πρώτη παρακμή αύτοΰ ήρ- 
ζατο συγ/ρόνω; μετά τοΰ τραγικοΰ θα
νάτου τοΰ Ιακώβου Άρμανάκ, τοΰ όποιου 
ό Λουδοβίκο; XI άπίτεμε τ)ιν κεφαλήν 
καί Ϋίνω« τήν Μάρχην μετά τή ; Γαλλία;.. 
Ενταΰθ* μεσολαβεί μακρόν χα ί σκοτεινόν 
διάστημα. ’Αλλ’ ή μακρά σειρά τών α λ 
λεπαλλήλων δεσποτών έΐναι όχληρά, αρ
κεί λοιπόν νά μάθη; μόνον ό'τι περί τό 
τέλο; τής βασιλείας τοΰ Λουδοβίκου 1Δ'. 
ή εύγενής αυτή οικογένεια δέν είχε πλέον 
διάδοχον άρρενα άλλά κόρην νεαράν τήν 
όποίαν θνήσκων ό πατήρ της ήνάγκασ ε 
διά  τή ; διαθήκης του, καθώ; καί ή θέ- 
λησις άλλων, τινών ισχυρών νά λάβιρ τόν 
τίτλον τής κομήσσης τοΰ Παροχβίου Βρά
χου, καί νά τόν δώστρ είς τόν δστις ήθε
λε τήν νυμφευθιϊ, ήτο δέ τοΰτο sine quA 
non έκ τών ούχ άνευ, χ α ΐ 'τ ό  όποίον ΚΦ* - 
Οίστα τό συνρικέσιον αύτή; δύσκολον άν 
καί ήτο έξόχου καλλονής. - 

—  Καί Ανο(ΐιέζηο j -. - 
- 7  ίλό ΐζα  το^Β«ροχ4ί*ν- · ·

ΤΙ σκέπτεσαι, Γάστων* δέν προσέχει; 
πλέον.

—  Τούναντίον, αδελφή μου* προσέχω 
παρά ποτε* έξηκολούθησε σέ παρακαλώ.

—  Παρουσιάςθησαν πολλοί νυμφίοι, 
άλλά πάντε; άνεχώρουν ώ; διωκόμενοι 
υπό τινο; έπι^ημία;, δταν ό γέρων τρο
φό; τής έλοΐζας, άνεγίνωσκεν αύτοϊ; τήν 
διαθήκην, δπου σαφώς ήτο γεγραμμένον 
δτι ό γαμβρό; επρεπε νά άφήση τό ονο- 
μά του καί νά λάβν) τό τή ; συζύγου του.

ΑΙ ήμέραι τής δεσποινίδο; Ελοίζη; 
διέρρεον έν έλπίσι ψευδομέναι; πάντοτε, 
έ'ω; ού άπηλπίσθη εντελώ;. Αέγεται οτι 
εί; τών πύργων αύτών ητο ή προσφιλε- 
στέρα αύτή; διαμονή καί ανέβαινε πολ
λάκι; τά ; νύκτα; έδώ ϊνα έζετάζη έλευ- 
Οέρω; τήν πορείαν τών άστρων καί πα 
ρατηρώ τόν αστέρα αύτή; έπί τοΰ ούρα
νοΰ, μήπω; ίδεΐ αύτόν έξερχόμενον τής 
άμαυρούσης αύτόν άτμοσφαίρα;.

Νύζ τ ι ; ,  κατά τήν όποίαν διενυκτέ- 
ρευεν, άτενίζουσα τοΰ; πλανήτας, λέ
γετα ι δτι εσχε μεγάλην έπ’ αυτή; επή
ρειαν. Τήν έπαύριον έγραψεν έπιστολά; 
καί πολλοί κομισταί άνεχώρησαν τοΰ 
φρουρίου . . .  Αλλά ποΰ έπλανήθην . . . .  
έν τνί Ιστορία τη ; Ελοίζη;·, αρκετά εϊπον, 
ά ; καταβώμεν, Γάστων.

—  Α ! δχι, δχ ι, άδελφέ μου* μείνε, 
c l  παρακαλώ άκόμη όλίγον . .  . μή μέ 
άφίν$; ουτω έν τ$  αμφιβολία δέν θά κοι
μηθώ, σέ βεβαιώ.

—  Αϊ! ά; εΐναι λοιπόν* επειδή βλέπω 
δτι είναι ανάγκη νά ύποχω,ήσω ώ ; εί; 
παιδίον είς τό όποιον ήρχισαν τήν διήγη- 
σιν παραμυθιού.. . ή  πεπαλαιωμένη λοι
πόν περγαμηνή αναφέρει δτι μετά όκτώ 
ήμέρας, αί έπι^ρακταί θύραι ΰψώθησαν, 
αί κινηταί γέφυραι κατεβιβάσθησαν, ϊνα 
διέλθιρ εύγενής χήρα συνοδευομένη ύπό 
τοΰ υίοΰ της καί εύαρίθμων υπηρετών.

ό  νεανία;, όνόματι £αούλ, υστερότο
κος μεγάλης οίκογενείας, είχε προορισθή 
νά λάβνι τό μοναχικόν σχήμα* άλλά το
σοΰτον άπεστρέφετο τοΰτο ώστε όλίγον 
ίλειψε νά άποθάννι* ή δυστυχής μήτηρ 
δέν ήζευρε τ ί  νά κάμη* οΐ πρωτότοκοι ή- 
σαν ό μέν κόμης ό δέ βαρών. . .  οδτος δέ 
προωρισμένο; νά θυσιασθ$ εί; τήν Υπερη
φάνειαν αύτών.

Ουτω διίχ ιιντο  τά  ρράγμχτα δτε, ά-

γνώστω; πώ ;, ηλθον πρό; αύτόν άγγε” 
λοι έκ μέρου; τή ; ΐίλοιζη;* ή δέ μήτηρ 
καί ό υιό; εσπευσαν v i ελθωσιν.

0  τροφό; τή ; Έ λοίζη;, κατά τήν συ- 
vr'Oiiav του, ώ ; οί ζωοτρόφοι, οίτινες 
καθ' έκάστην έπχνχλ»μβάνουσιν εί; τοΰ; 
θεατά; τήν ιστορίαν τών ζώων, έπανέλα- 
βε δ ιχ  τών αύτών λέςεων τά ; ύποχρεο»- 
σει; τοΰ μνηστήρο; κατά τά ; δ ιατάςει; 
τή ; όλεθρία; διαθήκη;.

II χήρα άπεσύρθη μ.ετά τοΰ υίοΰ της 
ϊνα συσκευασθώσιν.

—  Λοιπόν, ί*αοΰλ, συγχ,ατατίθεσαι ν’ 
άφήσ·/ι; τό εύγενε; ονομα. τό όποιον οί 
πρόγονοί σου σοί παρεδωκαν.

—  Προτιμώ χιλιάκι; ν’ άπολέσω τό 
ονομα τοΰτο νυμφευόμενο;, κυρία, παρά 
νά τό άπολέσω θαπτόμενο; έντό; κοινο
βίου, δπω; μέ χατεδίκασαν οι αδελφοί 
μου . . . .  οϊτινε; . . .  .4παύω, κυρία, άπό 
σεβασμ-όν πρό; ύμά;.

—  0μ.ολογώ έν τούτοι;, υιέ μου, δτι 
ή υπερηφάνεια μου προσβάλλεται σκληρά.

—  Τό πιστεύω, κυρία, διότι έν τί, οί- 
κογενεία σα; (δέν τολμώ νά εϊπω έν τνί 
ιδικνί μου) ή υπερηφάνεια είναι ίσχυροτέρχ 
τών λοιπών αισθημάτων, άφοΰ προτιμάτε 
νά άποθάνω εικοσαετή;, τεθααμένο; έντός 
τών πεπηγότων τειχών μοναστηρίου ή νά 
μέ βλέπετε ζώντα ύπό άλλο δνομα.

—  £σο λοιπόν εύτυχή;, υιέ μου, συγ- 
κατατίθεμαι εί; τό συνοικέσιον τοΰτο, εϊ- 
πεν ή εύγενή; χήρα £ιπτομένη εί; τ ά ;  
άγκάλα; τοΰ υίοΰ τη ;, ή  μητρική στοργή 
συνέτριψε τήν περιβάλλουσαν αΰτήν σι
δηράν υπερηφάνειαν.

0  Ραούλ τήν εύχαρίστησ: ψυχρώς, διό
τ ι δέν υπήρχον πλέον έν τή καρδία του 
όρμαί αγάπη;, άφοΰ έπί τοσοΰτον εΐχεν 
υποφέρει άφ' ου χρόνου έγεννήθη.

—- Τί σκέπτεσαι, τέκνον μου, περί 
τής Έ λοΐζης; σοί άρέσχει-,

—  ά  γυνή αυτη εΐναι τό μόνον ριέσον 
διά τοΰ όποίου δύναμαι νά μείνω έν τώ  
χόσμφ μεταζΰ τών ζώντων.

—  Δέν σοί φαίνεται ωραία*,
—  Πιθανόν . . . .  άλλά τ ί μέ μέλλη* 

είμαι βέβαιο; δτι είναι φιλάρεσκο;, δ τ ι 
δέν έχει πλέον καρδίαν δπως έγώ* ή δια
θήκη τοΰ πατρό* της τήν έδυστύχησε το
σοΰτον, ώστε εκείνη μέν βλέπει είς έμέ 
τόν μέλλοντα νά άπαλλάξιρ αυτήν' τής
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φυλκίςής τνις, έγώ δέ «ύτήν ώ; τή* άπο- 
στϊΛίάν με ά  τών όνύχων τ©0 θανάτου* 
έκ τών προτέρ*»* * λοιπδν έννοΑ δτ ι τ^· 
συνοικέσιο* τοΟτο δέν θέλει < είβθχι ctftu* 
χες, άλλ’ έπιθυμώ (*άνον ν* άφήσω κλή* 
ρονόμους καί προπάντων νά τήν κατα- 
στήσω εύτυχή, προσέθηχεν προσβλέ- 
πων άτενώς τήν μητέρα του.

—  Πρέπει νά όμολογήσιις, υΙέ μου, 
δτι σκέπτεσαι ψυχρότερα παρ’ δσον πρέ* 
πει νέος είκοσαβτής.

—  ΤΙ θέλετε; κυρία, ύπάρχουσιν άν
θη μαραινόμενα πρίν ή άνοίξωσι τούς χά - 
λυχά; των.

— Αοιπόν άς ύπάγωμεν εί; τάν Δόν Παύ
λον νά εϊπωμεν αύτφ τήν άπόφχσίν σου.

Έν τφ  μεταξύ τούτφ ή ’Κλοίζα εΟρί- 
σκετο εί; μεγίστην ανησυχίαν, έπήγχινε, 
ήρχβτο, έπεθύμει νά άχούστι δπισθεν τών 
θυρών, οτε τέλος ' ήχουσε λέξεις τινας 
χαί ίτρεξεν είς τά δωμάτιά,τη; πλήρης

Χ«Ρ*«·. ,
Ο Δόν Πχΰλο; προσεχαλεσε μ*τ όλί

γον αυτήν καί είσήλθε χαρωπή xal έχαι- 
ρέτησε μετά διακεκριμένη; χάριτος τήν 
εύγενή χήρα.

Αυτη δέ ή τι; έγνώριζε χαλώ; τά  χα- 
θ/.χοντα τή ; έθιμοταξίχ; έζήτησε τήν 
χεΐρχ της διά τόν ίαούλ.

II Έ λοϊζα έδέχθη μ ετά  μετριοφροσύ
νη; λέγουσα δτι έπειίή ό τροφός τη; έ- 
δέχετο τήν αίτησιν ταύτην έ νόμιζε με
γίστην τιμήν δι’ αύτήν τήν πρχγματο- 
ποίησιν ταύτη;.

Μετά όκτώ ήμέρχ; έτελίσθη ό γάμο; 
εί; τά παρεκχλήσιον τοΰ φρουρίου.

6  Δόν Πχϋλο; xxl ή μήτηρ του $αούλ 
άνεχώρησαν μετά τοδτο xal οί νέοι Ιμει- 
ναν έντελώ; μόνοι χαί όλίγον περιχαρείς 
άν καί εύρίσχοντο είς τόν πρώτον μήνα 
τοΰ γάμου των.

ή  Έλοΐζα ήτις δέν ήγάπησ* ούδέποτε 
οΰδένα'έφάνη διατεθειμένη νά άγαπήση 
τόν Ραούλ, δστις ήτο καί ώραΤος' άλλ’ 
ευρεν αύτόν ψυχρόν ώς τεΕχον έχ πάγον 
έπί τοΰ όποιου συνετρίβη ή πρώτη αβτη 
όρμή τή; κχρδία; τη ;) ώς άνθος ζωογο- 
ν/ίθέν μικρόν Οπό τών άκτίνων τοΟ ήλίου, 
άλλά τοΰ όποίου τά πέταλα έπανακλείον- 
Οπό παγετώδη άτμοσφχίραν, συνεστάλη, 
Οπέφερε πολΰ χχΐ όλίγον κατ’ όλίγον ά» 
πέβη, ψυχρά καί έγωϊστής.

έτος παρήλθεν Ικ τ ή | έποχής τάύτη$ 
δτι ή έλοίζα Ιτεκ* ώραΐα δίδυμά ή 
μ^τ*ρ toO Ί&θύλέπάνήλθ*ν φρού
ριον τότ* έγέ*Μ0 άνάδβχος άύτών, 
τών δποίων *41» έ κ λ # ι  καί τό
2τ·ρον Ιούλιος. 1

λ  ί έπωνομάσθη ώς έγώ, διέκοψε 
τήν αδελφήν είπών Α Γάστ«*ν.

—  Τό δνομα τοδτο είναι σύνηθες εί; 
τού; *ύγ*ν*ίς, *αί ott Ιλαβις αύτό κατά 
τήν βάκτιβνν τοΟ τέχνου μ«γάλου τινός 
δισκότου, δστις έγένετο χα ί ίδ^χός σου 
άνάδο^ο;. Αλλ' At άφήσωμ«ν, αδελφέ μου, 
τήν έζκχολούθησιν tfif δι<ηγήσιως ταύτης 
είς άλλκνν έσπέραν, έπειδή ήδη σημαίνει 
μεσονύκτιον ·ίς τό πρεσβυτέριον τοΰ Μαιλ- 
λέ* είναι έξώρας, &( χαταβώμεν.

—  Λί άδελφή μου, σέ παρακαλώ έξα- 
κολούθησε* δταν έγώ θέλω σέ διηγηθή 
δ,τι Ιμαθον δέν θέλω σέ κάμει νά άνυπο- 
μον^ς παντελώς» . .  λοιπόν, {λεγες, δτι 
ή μήτηρ τοδ ^αοΰλ έγένετο άνάδοχο; τών 
διδύμων)

*'— Ναί* καί ένφ 6 ίαοΟλ ένησχολεΐτο 
έντελώ; εί; τά τέκνα του, ή Έλοίζα ήρ- 
χισε νά αίσθάνεται τήν άνάγκην νά άνα- 
μιγ? εί; τήν κοινωνίαν καί νά διαπρέψιρ έν 
αύτίί, καί μολονότι άνετράφη ώ; μοναχή 
δέν έπέτυχεν όλιγώτερον’ αί γυναίκες οέν 
Ιχουσίν άνάγκην σΐίουόής δπως άποβώσι 
φιλάρεσκοι»

Μετ* ού πολύ πανταχοΰ είς τά πέριξ 
ώμίλουν περί τής ώρχίας κομήσσης τοΟ 
Παροχθίου Βράχου* . περιεκυκλοΟτο Οπό 
είδό; τ ι  μυστηριώδις καί ευρισκον παρά
δοξον πάντες δτ» 6 σύζυγος .της τ$ άφήκ* 
τοσαύτην έλευθερΐαν.

^ ίφ θ η  τ ά | τέρψεις τού κόσμου 
έκ τών 4mlm. τ<σον περισσότερον έμεθύ- 
σχετο επειδή κατά πρώτον ^σθάνετο τήν 
γλυκύτβτ» τ ίς  κινδυνώδους τούτης, κύ- 
λικος.' ( ϊκ ο λ ο υ θ ^ )

Α ί ν ι γ μ α ,
yywvvvyy

Τό 8δι»ρ «V ή μ ί̂τηρ μου,
Τό δδωρ ή  Τροφός μου*

Πλήν καί έκ τούτου πάντοτε 
Συμβαίνει 4 θάνατός μου, *

• Π. Γ . Β.
(ή λύσις έν ίπομέν^ φ ^λλ«δ(^


