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Κυρίαι και Κύριοι.

Κατά τόν παρελθόντα ’Ιούλιον έπεσκέφθην 
τήν Σκοιτίαν. ΙΙαρεκτό; τών παλαιών εκεί γνω
ριμιών, δέν μού ε"λειψχν καί νέαι. Εννοείται δέ 
ότι είς τοιαύτας περιστάσεις, ή συνομιλία ύπο - 
τρέφεται έκ τής άμοιβαίχ; περιεργεία;. Ό  ξένος 
θέλει νά μάθη τά τής χώρας τήν όποιαν επι
σκέπτεται, οί δέ εγχώριοι ζητούν πληροφορίας 
περί τής πατρίδος τοϋ ξένου. Μέ άλλους λόγους, 
είχα μέν νά έρωτώ, άλλ' είχα καί νά άποκρί · 
νωμαι. Αί ερωτήσεις, είς τάς όποια; άπεκρινό- 
μην, έμαρτύρουν συχνάκις πόσον άγνωστα είναι 
τά καθ’ ήμας είς τόν εζω κόσμον. Είς τών πε - 
ριέργων μέ ήρώτησε, μεταξύ άλλων, εάν είς τήν 
βουλήν τών έλλήνων οί άντιπρόσωποι τοϋ έθνους 
αγορεύουν είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν! 'Ομο
λογώ οτι το ερώτημα μ.ού έπροςένησεν άγικνά 
κτησιν τινα.’Λλλά τήν άγανακτησιν κατηύνασεν 
άμέσω; ή σκέψις, ότι πολλοί Έλληνες ήδύναντο 
ϊσω; νά φωρχθώσιν άγνοοϋντι; είς βαθμόν περί
που ίσον τά κατά τήν Σκωτίαν

Δέν γνωρίζω πώς καί διατί, οτε έτιμήθην 
όιά τής προσκλήσεως της εφορείας τού ΙΙαρνασ- 
σού, μ.ου ήλθον εί; τόν νοϋν ή ερώτησι; καί ή 
σκέψι; μου έκεϊναι. Λέν ήξευρα περί τίνο; νά 
όμώ.ήσω, άλλά καί δέν ήθελα νά στερηθώ τήν 
εϋχχρίστησιν τού νά συνδιαλεχθώ μεθ' ύμών. 
Διατί νά μή χρησιμοποιήσω τά; σημειώσει; μου,

ί'| Άνεγνωββη έν τώ Συλλόγω ί ία ρ η ισ σ ω .
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λαμβάνων τήν Σκωτίαν ώ; θέμα τής διαλέξεώς 
μου; Ό χ ι βεβαίως ότι υπάρχει φόβος μή μού 
ϋποβληθώσιν έκ τοιούτου ακροατηρίου ερωτή
σεις, όποια ή τού φίλου εκείνου, άλλ’ όπωςδή- 
ποτε, ίσως δυνηθώ νά έλκύσω κάπως τήν περιέρ
γειαν σας όμιλών περί τής ώραίας εκείνης άπο- 
μεμακρυσμένη; χώρας.

Τήν Σκωτίαν έπεσκέφθην δίς άλλοτε, άλλά 
προ έτών πολλ.ών. Αί αναμνήσεις τών πρώτων 
μου εκείνων περιηγήσεων ¿χρησιμέυσαν ώς ση- 
μείον συγκρίσεως μεταξύ τής πρό είκοσιπέντε 
περίπου έτών καί τής παρούσης καταστάσεω; 
τή; χώρας. Έκτοτε έπολλαπλασιάσθησαν αί 
γραμμαί τών σιδηροδρόμων, καθώς καί τά α
τμόπλοια εί; τού; ποταμού;, επί τών λιμ.νών καί 
μεταξύ τών παραλίων, έπολλαπλασιάσθη δέ καί 
ό άριθμό; τών έπισκεπτομένων τήν χώραν, χάριν 
περιηγήσεως, — ό πλούτος, ό πληθυσμός καί ό 
καθωραίσμό; τών μεγαλοπόλεών της ηϋξησαν 
αναλογώ;· έν συνόλφ, ή πρόοδος μεγάλη καί 
γενική, ή δέ έξ αυτής προξενουμένη έντύπωσις 
μετριάζει πως, εκεί καθώς καί αλλαχού τής 
Ευρώπης, τήν δικαίαν άλλως ΰπερηφάνειάν μα; 
δΓ όσα; ποοόδους δυνάμεθα καί ήμεϊς νά έπι- 
δείξωμεν.

Κατά την τελευταίαν μου ταύτην έπίσκεψιν 
δέν ήκολούθησα τήν συνήθη τών ξένων περιη- 
γητών τροχιάν. Έξενιζόμην ύπό εύγενούς φίλου, 
ύπό τά; φιλόξενου; τοϋ όποιου στενάς μού έδό- 
θησαν άφορμαί νά ίδω καί ν’ ακούσω περί τή; 
πατρίδος του πολλά, τά όποια δέν δύναταί τις 
νά ΐδη καί ν’ άκούση εί; τά ξενοδοχεία. Είπα 
«φιλόξενου; στέγας» εί; τόν πληθυντικόν, διότι 
ό ξενιζων μ; ευπατρίδης, έξασκών μετ’ άπειρου 
εΰγενειας τήν παροιμιώδη Σκωτικήν φιλοξενίαν, 
δέν ήρκέσθη νά μέ ύποδεχθή είς τήν ε'παυλιν 
όπου τότε κατώκει άλλά καί ι/.έ συνώδευσεν 
εί; διαφόρου; τών έν Σκωτία ιδιοκτησιών του, 
κειμένων εί; αντίθετα τής χώρα; άκρα Τό όνο
μα τού εύγενούς τούτου Σκώτου δεν εινε άγνω
στον ενταύθα. Πρό τινων έτών διήλθεν εί; ’Α 
θήνας ολόκληρον χειμώνα, ε'δειξε δέ πολλαχώ; 
τό πρό; τήν Ελλάδα ενδιαφέρον του. Ά ναχω - 
ρήσας. έδώρησεν ώ; ενθύμημα τά χαλκινα άγάλ-
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ματα τά κοσμοϋντα ήδη την ώραιοτέραν τών 
πλατειών μας. Ά λλά καί μ.ακρόθεν δέν λησμο
νεί την Ελλάδα. Γνωρίζει τήν γλώσσαν, τήν 
ιστορίαν της. ένδιαφέρεται ίδί.ω; είς τάς ποικί
λας φάσεις τού χριστιανικού Ελληνισμού, μή 
άρκούμ.ενος δέ είς παθητικήν, ούτως είπεΐν, συμ
πάθειαν, συντελεί διά τοϋ καλάμου του πρός 
διάδοσιν μεταξύ των συμπατριωτών του ειδή
σεων περί τής μεσαιωνικής καί τής νεωτέοας 
ημών ιστορίας.Άφοϋ δε είναι τόσον εντριβή; περί 
τά καθ' ημάς, συμπεραίνετε πόσον γνωρίζει τά 
τής πατρίδος του καί πόσας ευκαιρίας είχα νά 
ωφεληθώ έκ τών γνώσεων τοιούτου οδηγού.

Η  έπαυλις οπού διέτριβε ότε κατά ποώτον 
τόν έπεσκέφθην, φέρει τό όνομα Dumfries house, 
καίτοι αρκούντως άπεχουσα τής ομωνύμου πό- 
λεως· τούτο δέ διότι ό κατά τήν παρελθοϋσαν 
εκατονταετηρίδα οίκοδομήσας τήν ε“παυλιν, έκ 
μητρός θείο; τού πατρός του, έφερε τόν τίτλον 
κομητος τοϋ Dumfries· τόν τίτλον τούτον φέρει 
την σήμερον ό επταετής πρωτότοκος υιός τού 
νύν ιδιοκτήτου. Ώ ; γνωστόν, οϊ επίδοξοι διάδο
χοι τών εΰγενών τή; Μεγάλης Βρεττανίας φέ
ρουν ένα τών άνηκόντων είς τήν οικογένειαν 
τίτλων, τούς όποιους θά κληρονομήσωσιν ('). Οϊ 
δευτερότοκοι στερούνται παντός δικαιώματος 
καί επί τών οικογενειακών τίτλων καί επί τή; 
πατρικής περιουσίας. Ό πρωτότοκο; μόνο; από

('ι Κατπ την επικρατούσαν εν Α γγλ ία  καί Σκωτία φεον- 
οα> ικην εΟυμοτυπίαν, οί πρωτότοκο[ υιοί τών εΰγενών όμο- 
τϊμων έ/ουν κοινω—.κώ; βαθμολογίαν κατά ένα βαθμόν 
κατωτέρω τοϋ πατρός των. Οϋτω ό πρωτότοκο; υιό; οουκό; 
έχει βαθμόν μαρκηαίον- προηγούνται αύτον οί καθ' εαυτό 
μαρκησιοι, αλλ' αυτό; προηγεΓται τών κομητών. Δί θυγα
τέρες πάσαι έχουν τοϋ πρωτοτόκου υίοϋ τήι κοινωνικήν 
βαθμολογίαν Οί νεώτεροι υιοί τών βουκών έρχονται μετά 
του: κόμητας καί του; πρωτοτόκου; υιού; τών μαρκ.ησίων. 
προηγούνται 8έ τών ΰποκομήτων. Οί βοϋκε;, οί μαρκήσιοι 
και οί κόμητε; απονέμουν, κατά συνήθειαν άπαράδατον. 
ει; του; πρωτοτόκου; υιού; των τό δικαίωμα τοϋ νά φέ 
ρωσιν ένα των οικογενειακών τίτλων εύγενείο;. κατ εκλογήν 
του πατρό;. Ο τΓτλο; ουτο; μή άνήκων βικαιωματικώ; εΐ; 
του; υιού:, επικαλείται τΓτλο; b y  c ou r t e s y  αναγνωρίζεται 
δε υπό τοϋ νόμου εί; δημόσια έγγραφα διά τής έξη; περι- 
φρασεω;: ό δεΓνα ι τό Ονομα καί τό οικογενειακόν έπώνυμον 
κοινώς επικαλούμενο; μαρκήσιο; ή κόμη; κλπ δεΐ·-α. Συ
νήθως ό τοιοϋτο; τΓτλο; είναι κατά ένα βαθμόν κατώτερο; 
τού πατρικού τίτλου, αλλά oèv επιδρά ό τΓτλο; επί τής 
κοινωνική: βαθμολογίας. Ουτω λ. χ' ό δού; Xorthuui- 
ber'nliil μεταξύ τών πολλών καί διαεόρων τίτλων του δεν 
εχει τον του μαρκησίου. ώστε ό πρωτότοκο; υιό; του τιτλο
φορείται κόμπ; Ι*0ΙΊ·ν, βαθμολογείται δμω. μεταςυ τών 
μαρκησίων. καθό υιό; δουκάς- Αί θυγατέρες δουκών, μαρ- 
κησίων καΐ^κομήτων έχουν πάσαι τλ, δικαίωμα τοϋ νά προ- 
ταττωσι τοϋ ονόματος καί τοϋ οικογενειακού επωνύμου των 
τόν τίτλον Lafl j ,  οί δέ νεώτεροι υιοί τών δουκών καί τών 
υαρκησιων φέρουν τόν τΓτλον Luril πρό τού ονόματος καί τοϋ 
επωνύμου των άνευ άλλου τίτλου εϋγενεία; Αί θυγατέρες καί 
οί νεώτεροι υιοί τών εΰγενών τών έχόντων τΓτλον κατώτεοον 
τού κόιητο;, προτάσσουν άπλώ; τό έπίθετον έντιμος, Λο- 
i ioutaUe  προ τού ονόματος καί τοϋ επωνύμου των. Έξαι- 
ρετ-.κω; οί πρωτότοκοι υιοί τών Σκώτων ύποκομήτων καί 
βαρόνων |δσων ό τΓτλο; ανέρχεται πρό τή; Ένώσεω; Σκω- 
τ π; καί 'Αγγλία; κατά τό 1707|. ονομάζονται the Mus
ter o f . . . μετά τοϋ τίτλου τοϋ πατρό; των.

πατρό; εί; υιόν παριστα τήν οικογένειαν. Αυτός 
μόνος είναι ό κύριο; καί τών τίτλων εύγενείας 
καί τής 'ιδιοκτησίας. Διά τής τοιαύτης συγκεν- 
τρώσεως τής έπί γενεάς έπισωρευθείσης περιου
σίας έσχηματίσθησαν οί μεγάλοι καί ισχυροί τής 
χώρας έκείνης οίκοι. Τά απέραντα κτήματα, 
τά μεγάλα εισοδήματα, τά φεουδαλικά προνό
μια, αί ίστορικαί παραδόσεις καί ή προγονική 
εύκλεια τών τοιούτων αρχόντων τούς άποκαθι- 
στούν ίσους ηγεμόνων, εΰτυχεστέρους δέ αυτών 
καθόσον τά μεγαλεϊά των είνε άπηλλαγμ.ένα 
τής ευθυνής τού κυβερνάν καί τού ένδεχομένου 
κινδύνου έκθρονίσεως, τούτο τουλάχιστον ένόσω 
διέπουν τήν Μεγάλην Βρεττανίαν οί θεσμοί είς 
τούς οποίους οφείλει τήν παρούσαν ευημερίαν της.

Ή  Ιδιοκτησία ή άνή/.ουσα είς τόν τίτλον τών 
κομητών τού Dumfries, μέ τό αρχοντικόν μέγα- 
ρον έν τώ μέσω ανθώνων περιβαλλόμενων ύπό 
δασών πυκνών, μ.έ τόν ποταμόν τόν διαβρέχοντα 
τους πέραν τού δάσους λειμώνας, μέ τά προσο
δοφόρα τη; αγροκήπια καί τά ούχ ήττον προσο- 
δοφόρα μεταλλεία, ήρκει αυτή καί μόνη όπως 
έςασφαλίση τήν ευπορίαν παντός πανταχού εύ- 
γενούς οίκου. Τήν έν ειρήνη έπί γενεάς άπόλαυσιν 
τών αγαθών της μαρτυρούν καί τό ύψος τών 
αρχαίων δένδρων περι τήν οικίαν, καί έντό: αυτής 
τά πολύτιμα προγονικά κειμήλια. Ιίόσοι κατά 
διαδοχήν έκεϊ έφύτευσαν δένδρα ή έστόλισαν 
την οικίαν, συναισθανόμενοι ότι πάσα προσθή- 
κη θά μεταβιβασθή ανέπαφος άπό γενεάς ε'ις 
γενεάν. Ό φέρων τόν τίτλον αποθνήσκει, αλλά 
ζή ό τίτλος, ό δέ οίκος συνεχίζεται άνευ δια
κοπή:. Έάν ή κατ’ ευθείαν γραμμή έκλειψη, τό 
άςίωμα, τό όνομα, αί παραδόσεις καί ό πλούτος 
τοϋ οίκου μεταβιβάζονται εί; συγγενείς έκ πλα
γίου, διαιωνίζοντας τήν όπαρξίν του καί τηρούν- 
τας τήν μνημην του. Ό  τελευταίος κόμ.ης τού 
Dumfries άπέθανεν άκληρος, άλλ’ ό τίτλος του 
διατηρείται καί ή οικία του φέρει τά όνομ.ά του. 
Τους τοίχους τής αιθούσης της κοσμούν είσέτι 
οί βαρύτιμοι κεντητοί τάπητες τους όποιους έ- 
δώρησεν είς ένα τών συγγενών του ό ΙΔ «  Λο- 
δοβΐκος τής Γαλλίας. τΙΙτο πρεσβευτής ούτο; 
τή; Α γγλία ; είς Παρισιού;, εί; αυτόν δέ ανά
γεται τό ανέκδοτον τό όποιον ένθυμέϊσθε ίσως. 
Ό έπί μ-εγαλοπρεπεία καί εύγενεία διαπφέπων 
Λοδοβίκος, ενώ ήτοιμαζετο νά έξελθη είς περί
πατον, στραφείς πρός τον συνοδεύοντα αυτόν λόρ- 
δον τον προσεκαλεσε διά νεύματος ν’ άναβή 
πρώτος είς τήν άμαξαν. Ό λόρδος, μετά τήν 
προσήκουσαν ύπόκλισιν. άνέβη πρώτο; είς τήν 
βασιλικήν άμαξαν, πρό; έκπληξιν άκραν καί τα
ραχήν τών αυλικών. Ά λ λ ’ ό βασιλεύ; τού; κα
θησύχασε καί τού; έδωκεν έν μαθημα, παρατή
ρησα; οτι ή αληθής πρός άνωτέρους ευγένεια είναι 
ή ύπακοή.
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Ή  σκιά τών μεγάλων δένδρων, οί τερπνοί 
π.-οίπατοι ύπό τάς δενδροστοιχίας τού δάσους 
ή είς τούς χλοερούς λειμώνας παρά τάς όχθας 
τού ποταμ.ού, ή άπόλαυσις τής έςοχικής ησυ
χίας μακράν τής βοής τών πόλεων, αί ευχάρι
στοι συνομιλίαι τό έσπέρας περί τήν εστίαν, τής 
όποιας ή πυρά δεν ήτο διόλου δυσάρεστο; εις 
τά μέσα τοϋ ’Ιουλίου, τά πάντα συνετέλουν εις 
τό ν’ άποκαθιστώσιν εύάρεστον τήν διαμονήν μ.ου 
εις τήν έ’παυλιν έκείνην Ά λ λ ’ ό ξενίζων με ήθε- 
λ: νά μ.οϋ δείξη πώς ε“ζων οί άρχοντες τής πα 
τρίδος του τόν παλαιόν καιρόν, άφού είδα τάς 
ανέσεις καί τάς απολαύσεις τού σημερινού των 
βίου. Εΰγνωμόνως άπεδέχθην τήν πρότασιν του 
καί μετέβημεν διά τού σιδηροδρόμου είς άλλην 
ιδιοκτησίαν του κειμένην εις τήν δυτικυμεσημ- 
βρινήν άκραν τής Σκωτίας. Ή  άπόστασις δέν 
ήτο μεγάλη κα· θά τήν διετρέχυμ.εν έντός δύο 
ή τριών ώρών άντί ές, έάν ή σιδηροδρομική πα- 
χύτης ήτο οση ή μεταξύ Γλασκώβης καί Λον
δίνου. Ά λ λ ’ είς τήν Σκωτίαν, καθώς εις τήν 
Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν, ή ταχύτης καί ή 
άκρίβεια περιορίζονται είς μόνην τήν μεταςύ 
τών μεγάλων κέντρων συγκοινωνίαν. Πολλάκις 
περιμ.ένων είς τούς σταθμ,ού; τήν άμαζ,οστοιχίαν, 
ή όποια δέν ήρχετο, έθαύμασα τήν υπομονήν 
τών Σκώτων. Άνελογιζόμην μέ πόσην ζωηρό
τητα ήμεις, οί άπαιτητικοιτεροι τών ανθρώπων, 
διαμαρτυρόμ-εθα κατά τή; έλαχίστης αταξία; 
τών μ.ικρών σιδηροδρόμων, τού; όποιου; μόλις ά 
πεκτήσαμεν. Καίό Σκώτο:,υποθέτω,άνυπομονεϊ, 
άλλά δέν τό άποδεικνύει. Δέν άρέσκεται καθώς 
ημείς είς περιττά; εκδηλώσεις. Έν γίνει σιω 
πηλός, άποφεύγει τόν θόρυβον. Καί τά παιδί·/ 
έκεϊ παίζουν άνευ βοή;.Ενθυμούμαι, είς ένα τών 
σταθμών οπού είχα νά περιμ.ένω, διεσκίδαζαπα 
ρατηρών έπί ώραν πολλήν νεανίσκον παί,οντα 
μέ τόν σκύλον του. Ό  σκύλος έπήδα, ε'φευγε, 
ήρχετο, έγαύγιζε. Ό  νέο; έτρεχε κατόπιν του, 
τόν έπειραζε, έμ.ειδία, άλλά δέν ήκουσα τήν 
φω/ήν του. Έφανταζόμην τούς γέλωτας, τά; 
κραυγάς καί τά έπιφωνήμ.ατά του έάν ητο συμ- 
πατριώτης μου.

Ή  ιδιοκτησία είς τήν όποιαν μετέβημεν 
περιήλθε καί αϋτη εις τόν νύν κάτοχόν της έν. 
κληρονομιάς. Κείται εί; τήν επαρχίαν τοϋ Gal
loway, ή Γαλβιδίας κατά τήν έκλατινισθεϊσαν 
ονομασίαν της. Κόλπο; εύρύς τήν χωρίζει άπο 
τήν αντίκρυ παραλίαν τής 'Αγγλία;, άπο δέ 
τόν μυχόν τού κόλπου σειρά λόφων, τών Cheviots, 
διευθυνομένη βορειανατολικώ; συναποτελεϊ το 
υ.εταξύ τών δύο χωρών συνορον. Η  Γαλβιόια 
αΰτη έφημίζετο άλ,λοτε διά τούς μικρούς ’ίππου; 
τη;. Σήμερον τρέφει μαύρου; βόα; καί πρόβατα, 
δηλαδή οί κάτοικοί της καταγίνονται είς κτη -

νοτροφίαν, διότι ή γή, πτωχή έν γένει, δέν 
έπιτρέπει τήν άνάπτυξιν τής γεωργίας. Ίδίω; 
έκει όπου κείται ή έπαυλις τού Mochruin, ή χέρ
σος γή φαίνεται άνεπίδεκτος καλλιέργειας. 
"Αλλοτε δάση έκ/λυπτον τήν έκτασιν έκείνην 
ήδη τά δάση έξηφανίσθησαν, άλλ’ άφήκαν είς 
τό έδαφος θησαυρόν κεκρυμμ.ένον, την ίλύν 
(tourbe) ήτις ξηραΐνομένη χρησιμοποιείται ώ; 
καύσιμο; όλη.

Ή  γυμ.νή πεδιά; περικυκλοϋται άπό βουνά 
τών όποιων ή άπόστασις φαίνεται μεγαλειτέρα 
διά μέσου τής έπικρατούση; συνήθως ομίχλης. 
Ή  σιωπή καί ή ησυχία τή; χέρσου καί άκατοι- 
κήτου πεδιάδος τήν όποιαν διήλθομεν άπό τόν 
σταθμόν έως εις τήν έπαυλιν, ή διάφορά μεταξύ 
τής ενταύθα φύσεως καί τής ημέρου, ευφόρου 
καί πλούσιας γής όπόθεν ήρχόμεθα, τα παντα 
έποοξένουν βαθεΐαν έντύπωσιν Τόν χειμ.ώνα, 
0τε ό παγετώδης άνεμος συρίζει άνεμπόδιστος 
έπί τών θάμ.νων, οπότε τά νέφη μαυρίζουν τόν 
ορίζοντα, ή δέ βροχή καί ή χιών έπιτείνουν 
τόν συνήθη όμ.ίχλην, ή έρημ.ος εκείνη θά είναι 
αληθώς άγρια. Ά λλά τήν θερινήν έσπίραν οτε 
τήν διηρχόμην, ό δύων ήλιος έφώτιζε του; πρα
σίνους θάμνους, ύπό δέ τήν πνοήν ελαφρού ά
νεμου έκυμαίνετο όα: άφρός ό βάμβαξ άπειρων 
άγριων άνθών. (βάμ.βαξ όμως τον όποιον ή επι
στήμη δεν κατώρθωσεν είσέτι νά ύποβάλη εί; 
κλιόσιμον), και αί μικραι λίμ.ναι. αί ποικίλλουσαι 
τήν άπούιν τής πεδιαδος έπεδείκνυον έπί τών 
γαλανών νερών των τού; μεγάλους λευκούς δί 
σκους τών άνθών των

II οικία όπου περί τήν δειλήν έφθασαμεν 
συναρμόζεται πρό; τήν γενικήν τής χώρας ά - 
ποψιν. Ούδεμίαν έχει σχέσιν πρό: τήν μεγαλο
πρέπειαν τού μεγάρου υποθεν τό πρωί άνεχω- 
ρήσαμεν. Είναι οίκοδόμημ.α άλλη; έποχή;, τής 
εποχής οπότε αί κατοικίαι ήσαν αληθή φρού
ρια, ή δέ ζωή δεν ήτο άπόλαυσις άλλά διαρ
κής πάλη.

Μέχρι τού 16ον αίώνος καί έως εις τά τέλη 
αυτού, ήτο προβληματική εις Σκωτίαν ή ά - 
σφάλεια τής ζωή; και τή; ιδιοκτησίας. Χαριν 
αμοιβαίας ύπερασπίσεως, οί εύγενεί; συνεμάχοον 
άναμεταξύ των κατά οικογένειας ή περιφερείας. 
Οί ισχυρότεροι ϋπεχρεοϋντο νά ύπερασπίζωνται 
τούς ασθενέστερους, ούτοι δε συσπειρουμενοι ϋπό 
τόν αρχηγόν άπετέλουν τήν δυναμιν του. Ή  
χώρα όλη διενέμετο εί; τοιαύτας σπείρας, ευρι
σκόμενα; είς διηνεκή άλληλομαχίαν. Έν ελ
λείψει ισχυρά; κεντρικής άρχής, ούδεμία έγγύη- 
σι; υπήρχε περί άμερολήπτου απονομής τής 
δικαιοσύνης. Κατά τό 1593 ό τότε άρχων του 
Mochrum, προσκληθείς όπως δώση λογον διά 
φόνον διαπραχθεντα υπο εφαόελφου του, μετα
βαίνει είς Έδιμβούργον συνοδευόμενος υπο δυ-
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νάμεως ίσχυράς έκ συγγενών καί γειτόνων του, I 
δυνάμεως ικανής όπως κλίνη ϋπέρ αΰτού ή πλα- | 
στιγξ τής δικαιοσύνης. Εννοείται ότι έπρόκειτο 
περί του φόνου εύγενούς.’Απέναντι των ¡/ . - η εύγε- 
νών,τήν δικαιοσύνην έξήσκουν οί άρχοντες αύτοί 
Έκαστος βαρώνο; είχε τό δικαίωμα του νά 
καταδικάση {/.έγρι καί τής ποινής θανάτου τούς 
ύπό τήν δικαιοδοσίαν του εγκληματίας. Μεταξύ 
δέ των εγκλημάτων σπουδαίαν κατείχε θεσιν 
καί ή μαγεία. Τούς μάγους καί γόητας κατε- 
δίωκον άπηνώς καί ή πολιτεία καί ή εκκλησία. 
Τάς περί τούτου παραδόσεις τής Καθολικής Ε κ 
κλησίας παρίλαβον οί Διαμαρτυρόμενοι. Μία 
των πρώτων γνωστών πράξεων τής άναμορφω- 
θείσης Σκωτικής Εκκλησίας ήτο κατά το 1563 
ό διωγμός τεσσάρων γυναικών κατηγορουμένων 
επί μαγεία.Ή πίστις εις τήν δύναμιν τής μαγείας 
δεν έξέλιπεν είσέτι όλοσχερώς εις τήν Σκωτίαν 
Δέν καταδιώκονται πλέον οί μάγοι οΰτε καίον- 
ται, άλλα μεταξύ του λαοϋ διασώζεται είσέτι ό 
φόβος των καί πιστεύεται ή ΰπαρξίς των.

Το όνομα τής οικίας εκείνη: μαρτυρεί αυτό 
καί μόνον τήν αρχαιότητα της- ονομάζεται «ή 
παλαιά κατοικία τού Μόχρωμ» (The old place of 
Mochrum). Συνίσταται έκ δύο χωριστών οικο
δομών συνενουμένων διά στενής θολωτής στοα;.
Ή  μικρότερα καί αρχαιότερα τών δυο έκτίσθη 
κατά τόν 13ον ή τόν 14ον αιώνα. Είνε αληθές 
φρούριον, οχυρόν, τετράγωνον καί μικρόν, όποϊαι 
ήσαν κατ' εκείνην τήν εποχήν αί κατοικία: τών 
Σκώτων άρχόντων. Εις έκαστον πάτωμα άνά 
εν δωματιον,χωριζόμενον εις δύο διαμερίσαατα. 
Διά τών στενών θυρών κύπτων μόνον δυναταί 
τις νά διέλθη. Ή  έλικοειδής κλίμαξ είναι ώς 
κλίμαξ κωδωνοστασίου. Τ ά  παράθυρα είναι μ ι- 
κραί όπαί έντός τοϋ παχύτατου τοίχου. Εις τό 
δεύτερον πατωμα έπαλξις άπολήγουσα εκατέ
ρωθεν εις κυκλοτερείς έςώστας περιζώνει τόν 
πύργον. *0 βίο: έντός αύτού δεν θά ήτο βεβαίως 
άνετος. Ύπό τήν σκιάν του ύπήρχον ίσως τα
πεινότερα: καλύβαι, τών όποιων οί κάτοικοι κα 
τέφευγον έντός τού πύργου εις ώραν κινδύνου. 
Βραδύτερου, κατά τόν 16ον αιώνα, άνηγέρθη ή 
δευτέρα εύρυχωροτέρα οικία. ’Αλλά καί έκ τών 
διαστάσεων αύτής φαίνεται οτι οί εύγενεϊς Σκώ- 
τοι έξηκολούθουν καί τότε διαπρέποντες επί άν- 
δρεια μάλλον ή έπί πλούτω. Άμφότεραι αί 
οίκοδομαί ήσαν ήρειπωμέναι ότε περιήλθον εις 
τήν κατοχήν τού νύν ιδιοκτήτου. Έπί δυο σχε
δόν έκατονταετηρίδας έμειναν ακατοίκητοι. Λ έ
γεται οτι ό τελευταίος κάτοικός των, άποθανών 
τό 17 16 , ήτο τόσον μεγαλόσωμος, ώστε δέν 
ήτο δυνατόν νά έφέλθη τό φίρετρόν του έκ τών . 
στενών θυρών, οΰτε έκ τών στενωτίρων παρα
θύρων τής διπλής οικίας του, ώστε έδέησε νά 
κρημνισθή ό τοίχος όπως γείνη ή εκφορά. Ό

παρών ιδιοκτήτης άνεκαίνισε καί τάς δύο οικο
δομάς. Δέν μετεβλήθη ούτε ή έξωτερική άπο- 
ψι; ούτε ή εσωτερικά διαίρεσές των. άλλ’ έντός 
τού αρχαίου πύργου τού 13ου αίώνος, τού όποιου 
μόνου συνεπληρώθη ήδη ή άνακαίνισις, είσή- 
χθησαν αί ανέσεις πάσαι τού 19ου αίώνος. 
Καί όμως τήν νύκτα, ότε έξηπλώθην έπί τής 
μαλακής κλίνη; έντό; τού θολωτού δωματίου, 
έκυριεύθην ύπό τών αναμνήσεων τού παρελθόντος. 
Άνελογιζόμην ότι εις τό δωμάτιόν μου ε'κοι- 
μώντο οί σύγχρονοι τών Κομνηνών καί τών ΙΙα - 
λαιολόγων. Διά τής φαντασίας μετεφερόμην 
όπίσω είςτόν μεσαιώνα. καί ύπό τήν λάμψιν τής 
καιούσης αρχαίας έστίας, τά φορέματα τά όποια 
έξεδύθην διά νά κοιμηθώ μ.ετεβαλλοντο εις σι
δηράν πανοπλίαν. Τό πρωί, οτε διά τού στενού 
παραθύρου, τόσον στενού, ώστε αμφιβάλλω άν 
ό μεγαλόσωμος άρχων τού 1716  ήδύνατο καί 
ζωντανός νά διέλθη έκεϊθεν, ότε διά τού στενού 
παραθύρου έξήλθα εις τήν στενήν έ’παλξιν, ή 
θέα έκεϊθεν δέν ήτο τοιαύτη ώστε νά μέ μετα- 
φέρη άμέσω: έκ τών μεσαιωνικών ονείρων εις την 
σύγχρονον εποχήν. Ούτε καλλιεργημένοι αγροί, 
ούτε στοϊβαι ξηρού χόρτου, ούτε έπαύλει; ά - 
γροτικαί, ή καπνοδόχοι έργοστασίων, ή στόμια 
μεταλλείων. Μόνον ό περί τήν οικίαν κήπος καί 
αί νέαι φυτεϊαι έμαρτύρουν τήν παρουσίαν τού 
ανθρώπου καί τού πολιτισμού τήν έπίδρασιν 
Πέραν αυτών ή έλώδη; έρημος πεδιάς καί οί 
άκαλλιέργητοι λόφοι. Ένώπιόν μου ήπλούτο γα- 
ληνιαία ή ώραία λίμνηΤτού Μόχρωμ. Μικρά 
δενδρόφυτα νησίδια ποικίλλουν μέ τό βαθύ πρά
σινον χρώμα 'των τά γαλανά νερα, έντός τών 
όποιων κατοπτρίζονται. Τά· μικρότερα τών νη
σιδίων ίδιοποιήθησαν άποικίαι θαλασσίων πτη
νών. Ή  θάλασσα δέν απέχει πολύ, άλλά^κρύ
πτουν τήν θέαν της οί μεσολαβούντες "λόφοι. Έπί 
τής λίμνης ευρίσκουν άσυλον τά θαλάσσια πτηνά, 
καί φέρουν τήνώχαριν τής ζωής εις τήν επικρα
τούσαν έκεϊ έρημίαν. «Έκαστον γ̂ένος πτηνών 
έχει τό νησίδιόν του’ έδώ γλάροι, παρέκει χε
λιδόνες θαλασσιαι. Ά μ α  ή-παρουσία άνθρώπων 
εις τήν άκτήν διαταραξη τήν ησυχίαν των, 
πτοούνται'αί χελιδόνες,καί πετούν περί τάς φω- 
λεας των οί δέ γλάροι, σχίζοντες κυκλοτερώς 
τόν άερα.ύπεράνω τού έχθρού, μεταδίδουν διά 
τών κρωγμών των τά; δεούσα; πληροφορίας εις 
τήν νήσον των, μέχρι; ού,ϊπεισθεντες ότι δέν 
έπίκειται κίνύυνος 'έπιστρέψωσι καί αύτοί εις 
τήν φωλεαν.- Ά λ λ α  δέ^πτηνά μεγαλείτερα, 
κατοικούντα εις παρακειμένην λίμνην, διατρέ- 

, χουν μ.έ τάς βαρεία; των πτέρυγας τό^μ.εταξύ 
τών λιμνών καί τής θαλάσσης διάστημα.

Χάρις εις τό άγωνον τού εδάφους διετηρή- 
θησαν εί; τήν πεδιάδα καί τού; περιξ λόφους 
ίχνη τών άρχαίων τής χώρας κατοίκων. Τό ά -
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ροτρον δέν ισοπέδωσε τούς τάφους, ούτε νέαι 
οίκοδομαί έξηφανισαν τά προϊστορικά οχυρώμα
τα Πολλαχού σωροί λίθων ογκωδών μένουν είσ
έτι, <υς μνημόσυνα ήρώων ανωνύμων ύπ’αύτούς 
τούς σωρού; ταφέντων. "Οτι δέν έστήθησαν τυ- 
χαίως καί άνευ σκοπού άποδεικνύεται έξ αύτής 
τής τοποθεσίας των. Είδα τοιούτον τάφον έπί 
τής κορυφής τού ύψηλοτέρου καί άποτομωτέρου 
έκεί λόφου, όπου οί ‘λίθοι -μετά κόπου έκεϊθεν 
μετεφέρθησαν. Έ κ τής κορυφής έκείνης φαίνον
ται τή; απέναντι 'Αγγλίας τά όρη, καί τά άπέ- 
χοντα βουνά τής ’Ιρλανδίας, έν τώ μέσω δέ 
τού πελάγους, εις ϊσην άπόστασιν έκ τής Α γ 
γλία;, τής Σκωτίας καί τής Ιρλανδίας, ή πε
ρίεργος νήσος τού Μαη, ή όποια διατηρεί τήν 
Κελτικήν της γλώσσαν καί τήν τοπικήν αύτοδι- 
οίκησίν της ύπό τήν έπικυριαρχίαν τής’Αγγλίας.

Έπί τής κορυφή; άλ,λου λόφου σώζονται τά 
ίχνη κυκλοτερούς οχυρώματος. Έκεϊθεν οί ιθα
γενείς κατώπτευον τήν πέριξ χώραν καί τήν 
θάλασσαν πρός πρόληψιν αιφνίδιων εχθρικών επι
θέσεων, καί κατέφευγον έκεϊ εις ώραν κινδύνου 
έκ τών ύπό τά δάση ή έπί τών λιμνών συνοικι
σμών των. Ύπάρχουσι τεκμήρια ρ.αρτυρούντα 
ότι αί μικραί νήσοι τή; λίμνης ί τού Μόχρωμ 
κατοικούντο ύπο τών προϊστορικών κατοίκων 
τής Γαλβιδίας. Μία τών νήσων συνείχετο μ.έ 
τήν Οχθην τής λίμνης διά πόρου καλυπτόμενου 
άπό τά νερά, σωζωμένου δέ είσέτι. Ή  ύποβρύ- 
χιος αύτη όδος δέν συνδέει δι’ ευθείας γραμμής 
τήν όχθην καί τήν νήσον. Ε ί; το μέσον περίπου 
τής λίμ.νης στρέφεται διά μιας πρός τά δεξιά, 
μ.ετά τινα δέ βήματα έπαναλαμβάνει τήν πρός 
τήν λίμνην διεύθυνσιν. Ώστε ό μ.ή γνωρίζων τό 
μυστικόν, προχωρών έβυθίζετο έντός τής λ.ίμνη;. 
Ή  προφύλαξις όμως δέν ήτο ώς φαίνεται έπαρ- 
κής, όθεν τά έπί τών λόφων οχυρώματα (ι) 
"Οτι δέ ήσαν τά τοιαύτα οχυρώματα κατα
σκευάσματα τών ιθαγενών, φαίνεται έκ τού κυ
κλοτερούς σχήματός των Τά 'Ρωμαϊκά στρατό
πεδα ήσαν τετράγωνα ε'κειντο δε συνήθως εις 
πεδινά μ.έρη, όχι έπί τών ύψωμ.άτων. Εις ούδε- 
μ.ίαν δέ χώραν σώζονται τόσα σχετικώ; ίχνη 
'Ρωμαϊκών οχυρωμάτων. όσα έν Σκωτία.

Οί 'Ρωμαίοι, άφού κατέκτησαν τόΆεσημ- 
βρινόν τής Μεγάλης Βρεττανίας, είσέβαλον εις 
τό βόρειον αύτής, τήν Καληδονίαν, κατά τό 
έτος 80 μ. X  Τά πολλά στρατόπεδά των καί

'  Τ ο ϋ  ό χ υ ρ ώ μ α ιο ;  τ ο ύ τ ο υ  ο : λ ίθ ο ι σ υ ν έ χ ο ν τ α ι ο υ χ ι ο ι ' 
ά σ β εσ τ ο υ  ά λ λ α  δ :α  τον» π υ ρ ά ς . Ο ί χ ω ρ ικ ό : ο νο μ ά ζο υν  τά  
σω ζό μ ενο  Γχνη τ ο ιο υ τ ω ν  ο χ υ ρ ω μ ά τ ω ν  « χ α μ μ έ ν α ;  π έ τ ρ α ; · ,  
Ι ϊιιγ ιιΙ  $ Ιυη ι·* · λ έ γ ο ν τ α ι δέ κ α ι  ύ α λ ω μ έ ν α  φ ο ο ύ ρ ια . νΙΗ Π οιΙ 
Ι’υ ΐΊ * ,  ώ ;  έ κ  τ η ;  ά>λοιΰ>αεω; τ ω ν  λ ίί ΐω ν  ε ί ;  υ α λ ώ δ η  σχεδάν 
υ λ η ν  *Π τ ι  II  ή  τ ο ια ύ τ η  δ ια  το υ  π υ ρ ό ; σ υ γ κ ά λ λ η α ι ;  δεν 
ε ί ν α ι  α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ υ χ α ί α ;  π ν ρ κ α ΐα ; .  μ α ρ τ υ ρ ε Γ τ α ι, έ κ τ ά ;  
ϊ ' / ω ν ,  κ α ι  ί κ  τ ο ύ  μ ε γ ά )ο υ  σ χ ε τ ικ ώ ; ά ο ιδ μ ο ΰ  τ ω ν  τ ο ιο ύ τ ω ν  
λ ε ιψ ά ν ω ν  το υ  π α ρ ελ θ ό ν τ ο ;.

τό τείχος τό όποιον βραδύτερον ήγειρεν ό Ά -  
δριανός, εις τά σημερινά περίπου σύνορα Σκω
τία; καί ’Αγγλίας, μαρτυρούν τήν μακράν καί 
πεισμ.ατώδη τών ιθαγενών άντίστασιν. ΙΙαρε- 
κτος τής άντιστάσεως τών κατοίκων, άπησχό- 
λησαν ενίοτε τήν 'Ρώμην έκεί άνταρσίαι στρα
τιωτικά);. Μία έξ αύτών προεκάλεσε τήν εις 
Σκωτίαν άποστολ.ην τού πατρος τού Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, Κωνσταντίου τού Χλωρού. Ή  
νεωτέ.α κριτική άνεσκεύασε τήν ιστορικήν δο
ξασίαν καθ’ ήν ό Μέγας Κωνσταντίνος έγεννήθη 
εις Έβόρακον, όχι μακράν τών Σκωτικών συνό
ρων. Ά λλ' όπωςδήποτε, αί λεγεώνες τής Με
γάλη; Βρεττανίας ϋπεστήριξαν αύτόν πρώται, 
οτε άνηγορεύθη αύτοκράτωρ, τό δέ όνομά του 
έμεινε πάντοτε προσφιλές εις Σκωτίαν. Περί τό 
407 μ. X. εις στρατηγός 'Ρωμ.αϊος, φέρων τό 
ονομ.α τούτο, άνεκηρύχθη έκεί Καϊσαρ, ή δέ 
έπιτυχία του άπεδίδετο εις τό ότι ώνομάζετο 
Κωνσταντϊν-ς 'Αλλά θελήσας νά καθυποτάξη 
όλόκληρον τό 'Ρωμαϊκόν κράτος ένικήθη καί 
κατεστράφη "Εκτοτε δέ, έπί Όνωρίου, διακό
πτεται ή σχέσι; μεταξύ Μεγάλης Βρεττανίας 
καί 'Ρώμης.

Μετά τήν άναχώρησιν τών 'Ρωμαίων έκ τής 
Μ. Βρεττανίας περί τό 407 μ. X. επέρχεται 
σκότος βαθύ. Ή  ιστορία σιωπά, ή ποίησι: δέ 
μόνη τολμά νά τήν άναπληρώση, χωρίς όμως 
νά βασίζεται έπί σπουδαίων ύποστάσεων. Υ 
πάρχουν δύο πηγαί τοιούτων ποιητικών παρα
δόσεων. Έν πρώτοις, ό κύκλος τών λεγομένων 
Άρθουρικών ποιημάτο>ν Καί αν όμως παρα- 
δεχθώμεν ώς γεγονός ιστορικόν τήν ΰπαρξιν τού 
βασιλέως Αρθούρου, τά μεσαιωνικά ποιήματα 
τά όποια ανάγονται εις αύτον καί εις τούς περί 
αύτόν ήρωας, παριστούν εποχήν ίπποτισμού 
φεουδαλικού, όποιο; δέν ύπήρχεν είσέτι όπότε 
ύποτίθεται ότι ενζη ό ’Αρθούρος. Ώστε, άνεξ- 
αρτήτως τού μυθικού χαρακτήρος τών προσώ
πων καί τών συμβάντων, τά. παριστανόμενα 
εί: τά ποιήματα έκεϊνα ήθη καί ε'θιμα εινκι 
προφανής αναχρονισμός. Άλλως δέ, έκαστον 
τών Κελτικών φύλων ιδιοποιείται τάς Άρθουρι- 
κάς παραδόσεις. Δύσκολον νά περιορισθγ, εις 
Σκωτίαν ή σκηνή των.

Ά λ λ η  πηγή, άποκλ.ειστικώς αΰτη Σκωτική 
άλλά κύρους όχι άσφαλεστέρου, είναι τά Όσ- 
σιανικά ποιήματα. Τινά έξ αύτών έγειναν γνω
στά ενταύθα δι’ επιτυχών εμμέτρων μεταφρά
σεων. Ή  ιστορία τών ποιημάτων τούτων είναι 
όπωςούν περίεργος. Περί τό 1770 ό Σκώτος 
ΜαορΙίΡΓβοη έδημοσίευσεν β άποσπασματά τινα 
άρχαίας ποιήσεως συλ/.εγεντα εις τήν Βόρειον 
Σκωτίαν. » Τά άποσπάσματα ταύτα έπροξένη- 
σαν ε’ντύπωσιν εις Σκωτίαν, καί οί θαυμασταί 
των παρεκίνησαν τόν μεταφραστήν νά συλλ.έςη
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καί άλλα. Τότε έπηκολούθησιν ή δημοσίευσες 
τη ; εις τό πεζόν 'Αγγλικής μεταφράσεω; ολο
κλήρου του κύκλου των Όσσιανικών ποιημα- 
των. Το πρωτότυπον όμως ουρείς ποτε είδε, 
καί τοϋτο ένίσχυσε τήν κατακραυγήν των θεω
ρούντο^ τά αρχαία δήθεν εκείνα Σκωτικά ποι
ήματα ώς πλαστά. Αληθώς μετά τόν θάνατον 
του Macpherson εύρέθη μεταξύ των εγγράφων 
του κείμενόν τ ι ε ί; τήν Κελτικήν, εις Κελτικήν 
όμως σύγχρονον, όχι τήν άρχαίαν Γαελικήν. 
Τήν σήμερον ή επικρατούσα γνώμη είναι ότι τά 
λεγάμενα Όσσιανικά ποιήματα βασίζονται έν 
μέρει επί αρχαίων τυπικών παραδόσεων, άλλ' 
είναι πράγμ.ατι προϊόν τής φαντασίας τού Mac- 
pherson. Ό  γενόμενος ομω; περί αύτά κρότο; έ- 
πέσυρε τήν προσοχήν τού επιστημονικού κόσμου 
εί; τήν άγνωστον ε"τι εποχήν εκείνην τής Σκω- 
τικής ιστορίας. Όπωςδήποτε, τά ποιήματα τά 
αναγόμενα εις τού; μυθικούς εκείνους βασιλείς, 
τόν Όσσιανικόν Φίγγαλ έξ ενός καί τόν 'Αρθού
ρον ές άλλου, επιρρίπτουν άμυδρόν τι φώς εις τό 
χάος το όποιον έπηκολούθησε τήν 'Ρωμ.αϊκήν 
κατάκτησιν καί εί; τήν ζύμωσιν τών διαφόρων 
στοιχείων, έκ τών όποιων ε'πήλθε βαθμηδόν ό 
σχηματισμ-ός τής Σκωτίας καί τής ’Αγγλίας 
τών μεταγενεστέρων χρόνων.

Καθώς γνωρίζετε, τήν Ευρωπαϊκήν ήπειρον 
κα-.εκλυσαν διαδοχικώς διάφορά φύλα τής με
γάλης ’Ασιατικής οικογένεια;, εις τήν όποιαν 
έδόθη νάριν ευκολίας ή συνοπτική επωνυμία τών 
Άρίων. Έκ τής οικογένειας ταύτης οί πρώτοι 
είσβαλόντες μέχρι τών δυτικών παραλίων τής 
Ευρώπης ήσαν οί Κελτοί. Δέν είναι ακριβώς 
γνωστόν τίνες ήσαν οί ύπό τών Κελτών διω- 
χθέντες ή άπορροφηθέντες κάτοικοι· άλλ ' ώς 
έσχατον λείψανόν των δύνανται μετ’ ασφαλείας 
νά θεωρηθώσιν έξ ενός μέν οί περισωθίντες εις 
τά άκρα τής Βαλτικής Φίνοι, καί έ ; άλλου οί 
Βασκαι τών Πυρηναίων.'Επί Ρωμαίων, τό πλεί- 
στον τής βορειοδυτικής Ευρώπης κατειχον οί 
Κελτοί. Ή  Γαλλία, ή Μεγάλη βρεττανία καί 
ή 'Ιρλανδία ήσαν κατ' εξοχήν χώραι Κελτικαί. 
Ά λλα , μετά τήν εςασθενισιν τής Ροιμ.αίκής 
παντοκρατορίας, οί Κελτοί επαθον ό,τι καί οί 
ποο αυτών κάτοικοι τών υ.ε;ών εκείνων. Α ί’Γευ- 
τονικαί είσβολαί του; περιώρισαν εις τά δυτι- 
κώτερα άκρα τής Γαλλίας καί τής Μεγάλης 
Βρεττανίας. Εί; τήν νήσον ταύτην ή ύποχώρη- 
σις τών Κελτών ε'γεινε βαθμιαία Έ πί Θεοδω- 
ρικου, περί τά 50ϋ μ. X., μόνη ή άνατολικομε- 
σημβρινή άκρα της κατείχετο ύπό Σαξώνων. 
Μετά δυο αιώνας, μόνη ή προς δυσυ.άς ’Αγγλία, 
καί τό πλείστον τής βορειοδυτικής Σκωτίας 
κατείχοντο ύπό Κελτών. Τό ε'πίλοιπον τής χώ- 
ρας κατεκτήθη ύπό Σαξώνων πεός νότον, καί

ύπό Σκανδιναυών πρός βορράν. Εις τήν Ίολαν 
δίαν τό Κελτικόν στοιχείου έπεκράτησεν. Άξιον 
δέ σημειώσεως ότι Σ/ώτοι τότε ε'λέγοντο οί 
’Ιρλανδοί. ’Αποικία αύτών μεταναστεύσασα ες 
'Ιρλανδίας εις τήν άντικρυ παραλίαν εδωκε τό 
όνομα της εις όλόκληρον το αρκτικόν μέρος τής 
Μεγάλης Βρεττανίας, καί τό όνομα τών Σκώτων 
διηωνίσθη εις τήν νέαν πατρίδα των ένώ έλη- 
σμονήθη εις τήν γην όπόθεν ήλθον.

Έκ τού κυκεώνος εκείνου Τευτονικών καί 
Κελτικών στοιχείων συνεκροτήθη βαθμηδόν 
κράτος Σκωτικόν, τό όποιον δυνάμεθα ν' άπο- 
καλέσωμεν βασιλείου, καθόσον οί χρονογράφοι 
μνημ.ονεύουν σειράς καί ονόματα βασιλέων. Με- 
ταςύ αυτών συγκαταριθμούνται ό Δώγκαν, ό 
φονευθείς ύπό τού Μακβεθ. καί ο υιός τού Δώγ
καν Μαλκολμ., ό εκθρόνισα; τόν Μακβεθ. Ή φαν
τασία τού Σαικσπείρου ε'δωκεν εί; αύτούς άθα- 
νασίαν, τήν όποιαν δέν ώνειοεύοντο οί χρονογρά
φοι τής δεκάτης έκατονταετηρίδο;. Περί τής 
τότε κοινωνικής καταστάσεως τής Σκωτία; δέν 
μα; διδάσκουν πολλά οί χρονογράφοι. Γνωρίζο- 
μεν όμως οτι έπί αιώνας ή κυριαρχία τών βα
σιλέων ήμφισβητείτο ύπό τών ηγεμονίσκων τής 
χώρας καί τών αλλοφύλων κατοίκων. Τήν δέ 
αγριότητα τής εποχής έπετεινον α ί φυλετικαί 
διαιρέσεις.

Κατά τόν ενδέκατον αιώνα νέα τών πραγ- 
μ.ατων μεταβολή Οί Νορμανδοί κατακτούν τήν 
’Αγγλίαν. Οί Νορμ-ανδοί ήσαν Σκανδιναυοί 
καί ούτοι ες εκείνων οί όποιοι πρό τινων αίώ·/ων 
είχον διασπείρει τόν τρόμον εί; τά  παράλια τή; 
άρκτώας Εύρώπης καί κατακτήσει τά βόρεια τής 
Σκωτία; καί τάς περί τήν Σκωτίαν νήσους. Ά λλ ' 
έγκατασταντες εί; τήν βόρειον Γαλλίαν εμαθον 
τήν γλώσσαν καί προσέλαβον τά ήθη καί τούς 
φεουδαλικούς θεσμούς της, ώστε ώ; Γάλλους τού; 
έθεώρουν οί Σαξωνες τή; Α γγλίας, ώς Γάλλους 
δέ τούς έγνωρίσαμεν καί ήμεϊς καί οί ’Ιταλοί οτε, 
κατά τήν ένδεκατην επίσης εκατονταετηρίδα 
έξέτεινον μέχρι τής Μεσογείου τάς έκδρομάς καί 
τάς κατακτήσεις των Εί; τήν 'Αγγλίαν ή κα- 
τακτησί; των υπήρξε μόνιμος καί στερεά. 'Εκεί, 
συγχωνευθέντες μετά τών κατακτηθέντων, έλη- 
σμόνησαν βαθμηδόν καί τήν γλώσσαν καί τά ; 
παραδόσεις τή ; Γ α/.λίας Γενόμενοι Ά γγλο ι 
ίδρυσαν κράτος, τού όποιου δέν έφανταζοντο 
τήν μέλλουσαν δόξαν.

Ά λλά  οί Νορμανδοί κατακτήσαντες τήν Α γ 
γλίαν δέν καθυπέταξαν καί τήν Σκωτίαν Περιέ
κοψαν μ.όνον τά σύνορά της, ίδιοποιηθέντες χώ
ρα; αί όποίαι έω; τότε διημφισβητούντο μεταξύ 
τών δύο όμορων κρατών. Ή άντίστασις τών 
Σκώτων εις τό Άγγλονορμανδικόν κράτος συνετέ- 
λεσεν εις τό ν’ αύξήσν) τήν μεταξύ τών δύο έπι- 
κρατειών διάκρισιν. Ναι μέν. ή Νορμανδική κα-
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τάκτησιςτής ’Αγγλίας έπέφερενεις τού; θεσμούς, 
εις τά ήθ ο καί εις τήν ιστορίαν τής Σκωτίας 
άποτελέσμ.ατα πολύ σημαντικώτερα ή πάσαι αί 
προγενέστεραι είσβολαί καί κατακτήσεις τή; 
Μεγάλης Βρεττανίας,άλλ’ ή Σκωτία μή καθυπο- 
βληθείσα εις τούς Νορμ.ανδούς διετήρησε άμι- 
γεστερον τόν Σαξωνικόν χαρακτήρα της. Εις 
τούτο δέ συνετέλεσεν ή κατάκτησες αύτή τής 
Α γγλίας, καθόσον οί Σάξωνες.οί μή ανεχόμενοι 
τήν έπικρατησιν τών Νορμανδών, μετηνάστευον 
έξ ’Αγγλίας εις τήν μεσημ.βρινήν Σκωτίαν. Καί 
σήμερον ετι, μετά δύο αιώνων πολιτικήν ένω- 
σιν, οί δύο λαοί δέν συνεταυτίσθησαν ή Σκω
τία μένει Σαξωνικωτέρα τής ’Αγγλίας. Τούτο 
δέ πρό πάντων φαίνεται έκ τής λαλουμένης εις 
τάς δύο χώρας γλώσσης- ή γλώσσα κατ’ ουσίαν 
είναι μία καί ή αύτή, άλλ ’ αί δύο διάλεκτοι 
διαφέρουν ούσιωδώς καί κατά τό λεκτικόν καί 
κατά τήν προφοράν. Οί Νορμανδοί, μετά τού 
πολιτισμ.ού τόν οποίον προσέλαβον εις τήν λατι
νικήν Γαλλίαν, μετέφερον εις τήν Α γγλίαν καί 
τά ; λατινικά ; παραδόσεις. Εις αύτούς όφεί/.ονται 
αί πολλαί λατινικαί λέξεις αί είσαχθεΐσαι εις 
τήν Α γγλικήν γλώσσαν. Εις αύτούς επίσης οφεί
λεται καί ή βαθμιαία τής προφοράς μαλάκυν- 
σις κατά συνέπειαν τής όποιας έπήλθεν ή με
ταξύ τής προφοράς καί τής γραφής διαφορά, ή 
πα.ρέχουσα τοσαύτας δυσκολίας εις τούς ξένους 
τ^υς έκμανθάνοντας τήν Α γγλικήν. Ή λογία 
καί έπίσημος τής Σκωτίας γλώσσα είναι ή Α γ 
γλική. Ά λ λ ’ ή κοινώς λαλουμένη. ή δημώδης 
Σκωτική διάλεκτος δέν έχει τάς λατινικά ; τής 
Α γγλικής λέξεις, διεφύλαξε δέ τούς Σαξωνι- 
κούς ίδιωτισμ.ού; καί τήν Σαξωνικήν προφοράν 
της· τά αριθμητικά sax. sayven, aucht. καί έν 
γένει αί λέξεις οπού επικρατούν τά λαρυγγο- 
πρόφερτα, προφέρονται ώς γράφονται. Ό Γερμα
νός, ό Σκανδιναυός, ή ό 'Ολλανδός μάλιστα τή ; 
Φριζίας, άναγνωρίζουν τήν κοινήν προγονικήν, 
τήν Τευτονικήν γλώσσαν, εις Σκωτίαν πολύ πε
ρισσότερον ή εις τήν ’Αγγλίαν.

Ταύτα περί τών Σαςώνων, οί όποιοι άποτε- 
λούν τό μέγιστον τής Σκωτίας· οί Κελτοί πε- 
ριωρίσθησαν πολύ πλέον ή όσον είχον ήδη πε- 
ριωρισθή κατά τήν δεκάτην έκατονταετηρίδα.(>) 
Κατοικούντες τά βορειοδυτικώτερα τής χώ
ρας, λαλούν τήν καλ.ουμένην Γαελικήν, ή όποια 
διαφέρει τών άλλων Κελτικών διαλέκτων τής

Ί  Έ χ τ ό ; τ ή ; Ίρ λ β ν δ !» ;, δπον το Κελτικόν ατοιχίϊον 
ά '.ίϊε ιό ε  μεγκλειτερχν ¡¡ωτιχόττ,τκ. ε ί ;  μεν τήν Α γ γ λ ία ν  
μένει ϊ τ ι  Κ ελ τ ική  ή πρό. όν -μ ά ; ό ιε ινή  χώρα. ή λεγομεντ, 
Ο υ α λ ία , W a 'e s , p . i j s  de U a P i's . ε ί ;  δε τήν Γα λλ ία ν ή 
Βρεττανία , έν μ έρει. Ή  αντίκρυ τ ή ; Γ α λ λ ικ ή ; Βρεττανία ; 
Α γ γ λ ικ ή  επαρχία τή ; Κορνουαλη; έξηγγλισβη όλοτχερώ ;.'Η  
τελευταία ίχ ε Γ  γραία ή λαλοϋσα τήν Κελτ ικήν  διάλεκτον 
ι!ι; μητρικήν τη ; γλώοσαν, α—εβίωσε ρό αιωνο; καί ε
πέκεινα.

'Ιρλανδία;,τής Ουαλίας καί τής Γαλλικής Βρετ
τανίας. Οί Κελτοί αποτελούν σήμερον τό δέκα
του έ’κτον μ.όλις τού όλου πληθυσμού τής Σκω
τίας. Έπί 3 ,735,000 κατοίκων μόνον 231,600
λαλούν τήν Κελτικήν^). Διά ν’ άκούσχι τις τήν 
γλώσσαν των άνάγκη ν’ άναβή εις τά  ορεινά 
τής χώρας. Ερχόμενος έξ Α γγλίας θ' άκούση 
μόνην τήν επικρατούσαν Σαξωνικήν διάλεκτον. 
Έκ τής προφοράς δέ καί μόνη; έννοεί ό περιη
γητής πότε μ.ετέβη έκ τών συνόρων τής 'Α γ
γλίας ε ί; τήν Σκωτίαν.

ΙΙαρεκτό; όμως τής γλώσσης ό περιηγητής 
παρατηρεί καί άλλο τι διακριτικόν τής Σκω
τίας. Ά μ α  εις σταθμόν σιδηοοδρόμου, έπί το ί
χου προσιτού.ίδήτε παϊδα ; καθημένους καί επ ι
δεικνύοντας μακράν σειράν γυμνών ποδών, έστέ 
βέβαιοι οτι εύρίσκεσθε έντός τής Σκωτίας. Λέ
γεται καί τό πιστεύω,ότι τό έθιμον συντελεί εις 
τήν ευκρασίαν καί τήν ευκινησίαν.Άλλως δέ οί 
ορεινοί τής Κελτικής Σκωτίας δέν έχουν μόνους 
τούς πόδας γυμνούς ύπό τήν ποικιλόχρουν φου
στανέλαν των. Τό πράγμ.α προκαλεΐ απλώς τήν 
προσοχήν τού ξένου ένεκα τού ψυχρού κλίματος, 
καί διότι δέν συνειθίζεται εις τήν ’Αγγλίαν. 
Δέν περιορίζεται δέ εις μόνου; τούς παϊδας. Εις 
ένα τών περιπάτων μου συνήντησα γυναίκα με
σόκοπου, όχι έκ τών κατωτέρων τάςεων, καθό
σον ήδυνάμην νά κρίνω έκ τή ; ευπρεπούς ένδυ- 
μασίας της. Εις τήν μίαν χεΐρα έκράτει τό άλε- 
ξιβρόχιον,είς τήν άλλην τά υποδήματά της, καί 
έβαδιζε όωμαλέως μέ τούς γυμνούς πόδα; της.

Ή  παρέκβασις αΰτη μ.άς άπεμακρυνεν άπό τό 
Μόχρωμ καί άπό τήν περιοδείαν μου Δέν σάς 
βαρύνω περιγραφών τήν χώραν μέχρι τής οικίας 
Dumfries όπου έπανήλθομεν, άλλ’ όχι διά τής 
Ιδίας όδού. Ό  σιδηρόδρομος, διατοίχων όλην 
τήν παραλίαν τής δυτικομεσημβρινή; έκείνης 
άκρα; τής Σκωτία;, έπέτρεπε νά έπιστρέψωμεν 
εις τήν πρώτην μας άφετηρίαν στρεφόμενοι, ού
τως είπεϊν. κυκλοειδώς. Διέρχεται δέ ό σιδηρό
δρομο; χώρα; πολύ διαφόρου; ή  τήν περί τό 
Μόχρωμ έρημον Πανταχού άγροί καλλιεργημέ
νοι. καί σημεία ευημερίας, καί σταθμοί συνεχείς 
εις χωρία καί κωμοπόλεις καί εις πόλεις άκμα- 
ζούσας, όποίαι ή μεσόγειος Dumfries καί ή πα- 
;άλιος Ayr.

(* Έ « ι  ίου  όλου πληθυσμού τον ’ Ηνωμένου Βασιλείου 
της Μεγάλη; Βρεττανία ; χα ι 'Ιρλανδίας, συμποσουμένου
κ α τά  τό  1881, ε ί ;  3 5 ,2 4 1 .4 8 2  ψ υχάς. ο ί λ α λ ο ύ ν » ;  τη ν  
Κ ε λ τ ικ ή *  υ π ο λο γ ίζο ν τα ι ε ί ;  2 .0 6 7 ,3 5 9 . ή το ι ε ί ;  ο λ ιγώ τερ ον  
τ ω ν  ϊ ΐ  τ ο : ;  έχατό/. Έ ξ  α υ τω χ  8 85 .765  τ,το ι 1 8 ,? |0 τοΓ ; 
%  του δ),ου  π ληθυσμ όν τ η ;  'Ιρ λ α ν δ ία ;  λα λοΰν τή/ Γ α εΑ ιχ ή ν  
δ ια λ εχ τό ν  τ ή :  ’ Ιρ λα νδ ία ς  95 0 .(»0 0  ή  70 τοΓ ; V -  πλη 
θυσμ όν τή ; Ο υ α λ ία ς  λαλουν τη ν  λε^ομένην Κ υμ Ο ριχήν δ ια 
λ ε χ τό ν , χα ι ο ί ώ ζ  α νω  231,594 κ ά το ικ ο ι τή ; Σ κ ω τ ία ς ,  ή 
6 . τοΓ ; του  δ ου εχ εΓ  πληθυσαου  ο ί λ α λ ο ΰ ν τε ; τήν 
Σ χ ω τ ιχ ή ν  Γ α ελ ικ ή ν .



31 a Ε Σ Ί  1 A

Καθ’ ολην τήν περιφέρειαν εκείνην δ ια τη 
ρείται μετά στοργή: ή μνήμη καί ή φήμη του 
ποιητού Burns . Γεννηθεί; πλησίον του Ayr ά- 
πέθανεν εις την πόλιν Dumfries, παρεκτος δέ του 
ολίγου χρόνου τον όποιον διήλθεν είς Έδιμ.βούρ- 
γον, διεβίωσεν εις τάς δύο εκείνα; πόλεις ή εις 
τά αγροκήπια όπου μετήλθε τό γεωργικόν του 
στάδιον. Εις ολα τά σημεία τά συνεχόμενα μέ 
την σύντομ.ον ΰπαρξίν του, οί συμπατριώταί του 
σεμνϋνονται διά τό όνομά του, οί δέ ξένοι έρ
χονται πρός έπίσκεψιν των μερών τά όποια έδό- 
ξασεν ή διάβασί; του, ή των μνημείων οσα εις 
τιμ.ήν του έστήΟησαν.

Ό  Burns είναι ό κατ' εξοχήν εθνικός ποιητή; 
τής Σκωτίας. Τίος πτωχών έναοέτων γονέων, 
άνηκόντο^ν εις την γεωργικήν τάξιν, έγεννήθη 
τό 1759 καί άπέθανε, νέο; ε”τι τό 1796. Έ - 
ζησε βίον άτακτον καί τρικυαιώδη. Δούλος τών 
παθών του, δεν ήδυνήθη πάντοτε νά τά καθυ- 
ποτάξη εις τόν χαλινόν τής φρονήσεως. Ά λ λ ’ 
εντός αυτού ένυπήρχον δύο άνθρωποι. Ό ευτε
λέστερος παρήλθε καί θά λησ, ονηΟή, διεσώθη 
δέ ό εμπνευσμένος ποιητής, δ έμφορούμ,ενος γεν
ναίων αισθημάτων, ό δοξάσας την πατρίδα διά 
τών έργων του. Άτυχώς. οί ζηλούντε: τήν δό
ξαν τών τοιούτων άνδρών, νομίζουν ενίοτε οτι 
τό άχαλίνωτον τής ζωής ήτο συμπλήρωμα άνα- 
πόφευκτον τής μεγαλοφυία; των, καί θέλοντες 
νά γίνωσιν εφάμιλλοι εκείνων, μιμούνται τό εΰ- 
κολώτερον καί χειρότερον, καί μόνον εις εκείνο 
επιτυγχάνουν. Διά τούτο, καθώς επίσης καί 
διά τήν μνήμην αυτήν τού Burns, θά ήτο καλ- 
λίτερον άν έμενον άγνωστοι αί λεπτομέρειαι 
πάσαι τού βίου του.

Ό  Burns ήτο έξοχος λυρικός ποιητής. Δέν 
ένεωτέρισε. Παρεδέχθη τό μέτρον, τό σχήμα, 
τό ύφος καί τήν γλώσσαν τών πρό αυτού λυρι
κών ποιητών τής Σκωτίας, άλλά τούς ύπερή- 
κόντισε πάντας. ΊΙσθάνθη βαθέως καί περιέγρα
ψε πιστώς τά αισθήματα, τόν βίον, τήν γήν 
τών συμπατριωτών του. Τά πάντα γνήσια καί 
άληθή εί; τήν έκδήλωσιν τής έμπνεύσεώς του. 
Ούδεμία έπιτήδευσις, ούδεμία προσπάθεια όπως 
συναρπάση διά τεχνασμάτων τόν θαυμασμόν 
τών συγχρόνων του. Έκ τής ταπεινής περιωπής 
του έ'βλεπε τήν κοινωνίαν όλόκληρον, ε"βλεπε τήν 
φύσιν μέ βλέμμα διαπεραστικόν, μέ διάνοιαν 
διαυγή, μέ καρδίαν πλήρη θέρμης. "Ο,τι δέ 
έ’βλεπε τό έξέφραζεν, όχι διά ψυχρών τοπικών 
εκφράσεων, άλλ’ εί; τήν ίδικήν του γλώσσαν, 
τήν ζώσαν τής πατρίδος του διάλεκτον. Τό εξέ
φραζε δέ μέ δύναμιν, μέ ζωηρότητα καί μέ ευ
στοχίαν τόσην, ώστε άνύψωσε διά μιας εις φι
λολογικήν τήν χωρικήν του διάλεκτον καί τήν 
άποκατέστησε κλασικήν.

Οί Σκώτοι δέν θεωρούν τόν Burns ώς εθνικόν |

ποιητήν μόνον διότι ε"ψαλε τόν βίον τω ν  οφεί
λουν εις αυτόν μεγάλειτέραν ευγνωμοσύνην. Ό 
ποιητής ούτος άνεφάνη εις περίοδον εθνικής κα- 
ταπτώσεως Μετά έκατονταετή θρησκευτικήν 
πάλην,μετά τήν άποτυχίαν μακρών άγώνων ύπέρ 
τής παλινορθώσεω; τών Στουάρδων. ή έξηντλη- 
μένη Σκωτία υπεβλήθη εις τήν πολιτικήν ένω- 
σίν της μετά τής ’Αγγλίας. Ή  Σκωτία έμεινεν 
άνευ βασιλείας χωριστής, άνευ’συνελεύσεω; ίδιας 
τών άντιποοσώπων της, ¿κινδύνευε δέ ν ’ άπορ- 
ροφηθή έξ ολοκλήρου ϋπό τής ’Αγγλίας. Ί1 άρ- 
χαία υπερηφάνεια τών Σκώτων διά τόν εθνι
σμόν των έφαίνετο κλονιζομένη. Οί συγγραφείς 
καί οί ποιηταί της γράφοντες Α γγλ ισ τί, έφο- 
βούντο πρό παντός άλλου μή φωραθώσιν άσχη- 
μίζοντες τό ϋφος των διά Σκωτικών ιδιωτισμών. 
Αίφνης, έν τφ  μέσω τής άχρόου εκείνης φιλολο
γίας, άνεφάνη ό Burns έκλέγων ώς άντικείμενον 
τής έμπνεύσεώς του τόν βίον τής πατρίδος του, 
βίον άγνωστον είς τούς ξενίζοντας λογίους, ώς
ν λ» < / » « γ -οργκνον ό ί  τχν ττεριφ-ονουμΕντ,ν κοινήν και ξ,ω- 
σαν γλώσσαν τών ομογενών του. Οϋτω,συγκινών 
τούς συγχ ρόνους του διά συγκινήσεων τάς όποιας 
είχον άπομάθει, άφύπνισεν εις τάς καρδίας των 
τό κινδυνεύον ν’ άποκοιμηθή εθνικόν φρόνημα('). 
Μή νομισητέ ότι επωφελούμαι τής ευκαιρίας 
όπως, έκ πλαγίου, πλέξω στεφάνους διά τούς 
ύπερμάχους τής καθομιλουμένης μας γλώσσης. 
"Οσα είπα τά έσταχυολόγησα έκ προσφάτου βιο 
γραφίας τού Burns. « ’Εάν. επιλέγει ό Σκώτος 
βιογράφος, εάν τήν σήμερον οί Σκώτοι τρέφουν 
πρός τήν πατρίδα των αίσθημα άγάπης ί^χυ- 
ρότερον ή οί πατέρες των τής παρελθούσης εκα
τονταετηρίδας, εάν ύπερηφανεύωνται δι’ αύτήν, 
έάν οί ξένοι θεωρούν τήν Σκωτίαν ώς χώραν 
ποιητικήν, τούτο οφείλεται κατά πρώτον εις τον 
Burns καί κατά δεύτερον εις τόν Walter Scott». 
Κατά δεύτερον, χρονολογικώς· διότι ό Scott ήτο 
είκοσιπενταετής οτε άπέθανεν ό Burns, μόνον 
δέ κατά τό 1814 ήρχισε δημοσιεύων τήν σειράν 
τών ώραίων Σκωτικών μυθιστοριών του. Αί μυ- 
θιστορίαι έκεΐναι τόν έδόξασαν άσυγκρίτως πε
ρισσότερον ή τά ποιήματα διά τών όποιων, πα- 
ραιτήσας τό δικηγορικόν επάγγελμα, ήρχισε τό 
φιλολογικόν του στάδιον. Τά διηγήματά του, 
βασιζόμενα πάντοτε- εί; τήν ιστορίαν τής πα
τρίδος του, άνεγνώσθησαν πανταχού τού πο
λιτισμένου κόσμου καί έςήγειραν το ύπέρ τής 
Σκωτίας ένδιαφέρον πανταχού οπού δύναται νά 
φθάση τών καλών βιβλίων ή έπίδρασις

I * "Ο B u rn s  γρκιων ε ί ;  ίο  πεζόν μετεχειρίζετο τήν Ά γ -  
γ ϊιχ ή ν , όχι ίε  τήν Σκω τιχήν 8ιά).εχτον τών ποιημάτων 
του, άπαρχλλχκτα χχ9ώ ; ό Βχλχω ρ ίτη ;, τέο’ ε ίπείν . έγρχφε 
τ χ ; έπιστολχ; χαι τού; προλόγου; του ε ί ; τήν λεγομίνην 
λόγιαν γλώσσαν. "Έγραψε κ χ ΐ στίχου; ε ί ;  τήν ’ Α γγλικήν, 
άλλα τά οϋτω γραρίντα ποιήματα του ίέ ν  συγκαταλέγονται 
μεταξύ τών καλλιτέρων του.
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“Ανευ τού Burns καί τού Scott, τά παρελ
θόντα κατορθώματα καί δεινοπαθήματα τών 
Σκώτων, αί περιπέτειαι τής δραματικής ιστο
ρίας των, ή ώραιότης τού τόπου των, τά π ά ν
τα ήθελον ‘ καλυφθή ύπό τού ρεύματος τής 
σχολαστικότητος καί ύπό τής πλημμύρας τής 
κοινοτοπίας.

’Από τόν Burns καί τόν Scott τό πήδημα 
είναι μέγα μέχρι τού Boswell. Ό Boswell ήτο 
θαυμαστής καί λάτρη; τού Ά γγλου συγγραφέω; 
Johnston,'Ιάκμάσαντος περί τά τέλη τής πα
ρελθούσης έκατονταετηρίδος. I Ιοοσκολληθείς εί: 
αύτόν ώς σκιά του, έσημείωνε τάς λέξεις, τάς 
σκέψεις καί τάς πράξεις τού πολυμαθούς άλλά 
καί χονδροειδούς φίλου του. Ή  βιογραφία τού 
Johnston άπετέλεσε τήν φιλολογικήν δόΐαν 
τού Boswell. Τόν αναφέρω διότι ή ιδιοκτησία 
του άνήκουσα είσέτι εις τήν οίκογένειάν του, 
ήτο τό τέρμα ένός τών γοητευτικωτίρων περι
πάτων μ.ου, μετά τήν επιστροφήν ε’ις τήν οικίαν 
Dumfries.

Ό ποταμός, ό διαβρέχων τούς λειμώνας τού 
κτήματος τούτου, εξακολουθεί πρός δυσμάς τόν 
δρόμον του πρό; τήν Οαλασιαν Ά λ λ ’ ένώ ό 
ποταμό; καταβαίνει, τό ε'δαφος άνυψούται, 
ώστε άνοίγων τήν δίοδόν του τρέχει έντός φά- 
ραγγος στενής καί άποτόμου 'Η φάραγξ γ ί
νεται βαθυτέρα-καί εύρυτέρα σ,,γχρόνως-έκεί 
όπου κεϊται, έν τώ μέσω κήπων ώραίων, ή 
οικία τού Boswell. Τό μέρος ονομάζεται Auchenl- 
leck, ο έστι «πεδίον λίθου·» ή λέξις είναι Κελ
τική, σημειωτέου δέ έν παρόδιο οτι καθ’ όλην 
τήν Σκωτίαν διατηρούνται αί Κελτικαί όνομα- 
σίαι τών τόπων καί όπου έξέλιπεν έντελώς ό 
Κελτικός πληθυσμός. ’Εν τώ μέσω τής φάοαγ- 
γος. ό ποταμός διχαζόμενος περιβάλλει βράχο- 
υπερμεγέθη ’Επί τού βράχου είχε κατά τόν 
μεσαιώνα άνεγερθή πύργος όχυρος κα· άπρόσι- 
τος, ή κατοικία τού τότε δεσπόζοντος τά μέ
ρη εκείνα άρχοντος. Τά έρείπιά του, φαινόμενα 
άναμέσον τών πυκνών εκεί δένδρων, άποκαθι- 
στούν γραφι/.ωτέραν ε”τι τήν άποψιν τού κολοσ
σιαίου βράχου. Άντικρύ του άπολήγει εις κρη
μνόν κάθετον ό κήπος τού Boswell. Εις το βά
θος τού χάσματος τρέχει ό είς τών βραχιόνων 
τού ποταμού ό άλλος βραχίων χωρίζει τόν 
βράχον άπό τους άπέναντι κρημνού; τής φά- 
ραγγος. Οί δύο βραχίονες ένούμενοι κυλίουν 
μέ παταγον τά άφρίζοντα νερά των, καί διά 
τής στενουμένης φάραγγος εξακολουθεί ό ποτα
μός τόν δρόμον του. Τό μέρος είναι άληθώς 
ρωμαντικόν ό ρόχθος τού ποταμού κάτω εί: 
τό βάθος τού χάσματος, τά  πυκνά δένδρα έπί 
τών άποκρήμνων πλευρών τής φάραγγος, το 
κόκκινου χρώμα τών βράχων—,όπου προβάλλουν

άναμέσον τών πρασίνων δένδρων—,ό ώχρός ήλιο: 
ό φωτίζων δένδρα, βράχου; καί νερά, τά πάντα 
έκεϊ ένθυμίζουν τόν Burns μάλλον γράφοντα στί
χους, ή σκηνήν τινα έκ μυθιστορίας τού Walter 
Scott, παρά τόν Boswell καί τόν Johnston. 
Άηδόνες ρ.όνον λείπουν έκεΐ. Ά λ λ ' είς τήν Σκω
τίαν ή άηδών δέν έρχεται. Λέγεται ότι σύνο- 
ρόν τη ; είναι ό ποταμός Trent είς τά βόρεια 
τής Α γγλίας Πέραν αυτού δέν κτίζει τήν φω- 
λεάν της. Οί Σκώτοι άπεπειράθησαν νά την 
έγκληματίσουν είς τήν άρκτώαν πατρίδα των. 
Έφερον αύγά έκ τών όποιων έγεννήθησαν άη
δόνες καί έψαλλον μίαν άνοιξιν. Ά λ λ ’ άνεχώ- 
οησαν καί δέν έπανήλθον. Τό σύντομον θέρος 
είναι τερπνόν έκεϊ, άλλ’ ό χειμών βαρύς καί 
μακρός. Ή άηδών προτιμά τά κλίματά μας.

Ά λ λ ’ οί περίπατο· εκεί, καίτοι είς άκρον 
τερπνοί καί ποικίλοι, δέν συνεπλήρουν όμως τό 
πρόγραμμά μας. Ό εΰγενής Σκώτος ήθελε μετά 
τό μεσαιωνικόν Μόχρωμ, νά δείξη είς τόν ξέ
νον του άλλην ιδιοκτησίαν του κειμένην πρός 
βορραν τού κόλπου τού 'Εδιμβούργου. Ά νεχω - 
ρήσαμεν λοιπον καί πάλιν διά τού σιδηροδρό
μου. διευθυνόμ.ενοι πρός άρκτον. Πρώτος στα
θμό; μ.ας ήτο ή Γλασκώβη. Ή  μεγαλόπολις 
αΰτη είναι, μ.ετά το Λονδίνου, ή πολυπληθέ
στερα τού ηνωμένου Βασιλείου. Περιέχει ύπέρ 
τάς 671,000 ψυχάς(') Ό  πληθυσμό; της έδι- 
πλασιάσθη έντός τής παρούση; έκατονταετηρί- 
δος, πρό διακοσίων δέ έτών μόλις είχε 13,000 
κατοίκους. Παρεκτος τής γενική: προόδου τής 
Μεγάλης Βρεττανίας, πολλά καί διάφορα τοπι
κά αίτια συνετέλεσαν είς τήν τεραστίαν άνα- 
πτυξίν της. Ό  ποταμός Clyde, παρά τά ; έκβο- 
λάς τού όποιου κείται, χρησιμεύει ώς λιμην 
ασφαλής καί άπέραντος. διευκολύνει δέ τήν δ·ά 
θαλάσσης συγκοινωνίαν υ.έ ολον τόν κόσμον 
καί κατ’ εξοχήν μέ τήν 'Αμερικήν. Τό άνεςαν- 
τλητον στρώμα γαιανθράκων καί σιδηρούχων 
μεταλλείων, είς τό κέντρου τού όποιου ή πόλις 
έκσίσθη, παρέχει άφθονου καί τήν καύσιμον 
καί τήν πρώτην ύλην εί; τά μεγάλα σιδηρουρ
γεία καί τά άλλα της εργοστάσιά. Χάρις δε 
εί; τά ; εφευρέσεις τών διασήμων μηχανικών 
τού; όποιους έγέννησεν, ή βιομηχανία της έλα
βε·/ έξ αρχής ώθησιν καί διαστάσεις τοιαύτας. 
ώστε δέν ήδυνήθησαν νά τήν ύπερβάλωσι τά 
άλλα βιομηχανικά κέντρα τής Μεγάλης Βρετ
τανίας. Είς Γλασκώβην, κατά τό 1763, ό Watt 
έφεύρε τήν εφαρμογή·/ τού άτμού, διά τής

(Β  Τ ο ύ  Λον3ίνου ο -λ/ ,'/ υτνό ; ν π ε ίο γ ίζ ε τ ο  κ α τ ά  ίο  18S . 
ε ί ;  4 ,2 8 2 ,9 2 1  κ α το ίκ ο υ ;. Ή  Λ .6 ιρ π ο ύ ).η . ή  μ εγχ '/ ειτ ίρα  
έν 'Α γγλ ία  μ ετά  τό Λ ονίΓνον π· /·.;. ι ιγ ε  π λτ ,ίνσ μ ό ν . χ χ τχ  
τό 1S88 , έκ  5 9 5 ,7 2 8  ψ υ χ ώ ν . Τό Έ ίιμ β ο ΰ ρ γ ο ν , ή π ρ ω τεύ 
ο υσα  τή ; Σ κ ω τ ία ; ,  ί / ι ι  2 3 6 ,0 0 0  χ χ το ίχ ο υ ;, τό δέ Δου6).Γ- 
νον, τ, π ρ ω τεύ ο ντ α  τ ή ;  Ί ρ λ α ν ο ίχ ; ,  2 1 9 . 6 0 2 .
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όμοιας όπέπρωτο ν' άλλάξη, του κόσμ.ου ή φά- 
σις. Έχει, κατά το 1812. ό Bell κκτεσκεύασε 
το πρώτον έν Ευρώπη ατμόπλοιου. Αί δέ εφευ
ρέσεις καί αί τελειοποιήσεις των μηχανών δέν 
έπαυσαν εκτοτε. Ή Γλασκώβη είναι φωλεά 
ατελεύτητος εργασίας καί πηγή ανεξάντλητος 
πλούτου, ή δέ πρόοδός της είναι άκατάπαυ- 
στος. Μετά είκοσιπέντε ετών άπουσίαν δέν 
την άνεγνώρισα. Ή  προέκτασις καί άνακαί- 
νισις τών όδών Γης, αϊ μεγαλοπρεπείς οίκο- 
δομαί, δημόσιαι και ίδιωτικαί, αί όποίαι εις 
αύτο τό διάστημα άνηγ-έρθησαν, οί διάφοροι 
σταθμοί σιδηροδρόμων καί τά μέγιστα ξενοδο
χεία της, μετέβαλον την οψιν τής πόλεο/ς. 
Ά λ λ ’ ούτε ό αύξήσας πληθυσμός, οΰτε ή με- 
γαλοπρέπεια τών οικοδομών, οΰτε ή έπίδοσις 
τών κατοίκων εις τό πλουτίζειν δ ύνχ να ι νά 
μετχβαλωσι τό κλίμα της. Ή  Γλασκώβη είναι 
ονομαστή ώς ή βροχεοωτέρα πόλις τής βροχε
ρά; Σκωτίας. Καί όταν δεν βρέχει, την περι
βάλλουν μέ ά.τμ.οσφκίρκν ζοφώδη αί μυρίαι 
καπνοδόχοι τών εργοστασίων της. Τά περίχω
ρα της είναι άξιοθέατα καθώς καί ή  μητρόπο- 
λίς της, μία τών λαμπρότερων ε’κκλησιών τής 
μεσαιωνικής εποχής τής Σκωτίας, θαυμαστή 
Ιδίως διά τόν κρύπτην της* άλλ’ όπως δήποτε, 
ομολογώ οτι ήσθάνθην τό στήθος έλαφρώτερον 
ότε ό σιδηρόδρομος μέ έφεοε μακράν αύτής, 
μεταξύ λόφων έκ νέου καί άγοών χλοερών.

Ή διεύθυνσίς μας ήδη είναι πρό; άνατολάς. 
Αί άποστάσεις κατά πλάτος δέν είναι μεγα- 
λαι εις Σκωτίαν, άλλά τό στενότερον μέρος 
της άπο θαλασσαν εις θάλασσαν, καί τό πεδι- 
νώτερον συγχρόνως, είναι τό μεταξύ Γλασκώ- 
βης εις τάς έκβολάς τού Clyde, καί τού Slirhig, 
παρά τάς έκβολάς τού Forth, εις τόν μ-υχόν 
του κόλπου τού Εδιμβούργου. Ό  κόλπος ούτος, 
καθώς καί όλοι οί στενοί κόλποι τής Σκωτίας 
ονομάζονται Firth. Ή  λέξις είναι Σκανδιναυική, 
ίχνος τών Σκανδιναυίκών εκεί κατακτήσεων. 
Τής Νορβηγίας οί κόλποι ονομάζονται, ώς γνω- 
ρίζετε, Fiord, καί του ποταμού δέ Forth τό 
ονομ.α είναι παραλλαγή τής αυτής λέξεως.

Χάρις εις τούς πολλούς τοιούτους στενούς 
κόλπους, τούς είσδύοντας εις τά ενδότερα τής 
χώρας, ούδέν τής Σκωτίας σημεΐον άπέχει πολύ 
τής θαλασσής. 'Ενεκα δέ τού ορεινού τής χώ 
ρας, τό αύτό συμβαίνει καί διά τά βουνά. "Ο- 
θεν, λέγεται οτι οπού τής Σκωτίας εύρεθή τις, 
δέν είναι είς άπόστασιν μεγαλειτέραν τών πεν- 
τήκοντα μιλ.ίων άπό θάλασσαν ή βουνόν. Τά 
βουνά της μ.έ τάς φάραγγας καί τάς κοιλάδας 
των, μέ τάς μικράς κα ί μεγάλας λίμνας οπού 
συνέρχονται τά δροσερά ρυάκια τά καταβαίνοντα 
έκ τών βουνών άναμέσον πυκνών δασών, οί πο
ταμοί οι φεροντες έντό; τών γραφικών όχθών

των τά περισσεύμ.ατα τών λιμνών εις τάς δύο 
εκατέρωθεν θαλάσσας, ή μεγάλη σχετικώς ε'κτα- 
σις τών παραλίων, ποτέ μέν άποκρήμνων ή γυ 
μνών, άλλοτε άμμ.οιδών ή συδένδρων, ταύτα 
πάντα όμού συναποτελούν τήν ποικίλην ώραι- 
ότητα τής χώρας. Ιΐροσθίσατε είς ταύτα τόν 
πλούτον της, τά κτήνη είς τάς νομάς, τούς 
καλλιεργημένους αγρούς, τάς άνέτους έπαύλεις, 
τάς χαριέσσας κωμοπόλεις· προσθέσατε καί τά 
είς έκάστην γωνίαν της σωζόμενα ιστορικά μνη
μεία, είτε ακέραια είτε ήρειπωμένα, καί θά 
έννοήσετε ευκόλως διατί, άφότου διηυκολύνθη 
ή συγκοινωνία, ή  Σκωτία ελκύει έπί μάλλον 
καί μάλλον τό ρεύμα τών περιηγητών. Τό ^εϋ- 
μα τούτο θά τό έλκύση πολύ πορισσότερον ή 
Ελλάς, όταν τελειωθή τό σύμπλεγμα τών σι
δηροδρόμων καί άποκτήσωμεν πανταχού ξενο
δοχεία παρέχοντα είς τούς ξένους τάς άναγ- 
καίας άνέσεις, διότι έχομεν όσας φυσικάς 
καλλονάς δύναται ή Σκωτία νά έπιδείξΥ), έχο- 
μεν δέ προσέτι τόν ήλιον καί τόν ουρανόν μας, 
καί διότι, πρό πάντων, μάς μένουν αί ίεραί άνα- 
μνήσεις καί τά σεβαστά έρείπια, πρός τά  όποια 
ούδέν μνημεΐον καί ούδεμία ιστορική άναμνησις 
δύναται νά παοαβληθή.

Ερχόμενός τις άπό τήν Γλασκώβην είς Stirling, 
μεταβαίνει άπό μίαν έποχήν είς άλλην. Ή  
πρώτη είκονίζει κατ’ εξοχήν τόν δέκατον ε'ννα- 
τον αιώνα, μέ τόν ατμόν καί τόν καπνόν του 
καί μέ τόν πυρετώδη άγώνα περί ύπάρξεως καί 
πρός άπόκτησιν πλούτου Τό Stirling ενθυμίζει 
τό παρελθόν. Έπί τού υψώματος οπού άπλού- 
τα ι ή ήσυχος πόλις, έκατέρωθεν τής μεγάλης 
οδού της, αί άρχαΐαι οίκίαι διατηρούν τάς 
προεχούσας -έγας,τούς μεσαιωνικούς πυργίσκους, 
τά στενά παοαθυρα, ένίοτε δέ καί τάς έπιγρα- 
φάς τού παλαιού καιρού. Ύπεράνω τής πόλεως, 
έπί τής άποτόμου κορυφής τού ύψηλού λόφου, 
κεΐται τό ιστορικόν φρούριον, διά τήν άπόκτησιν 
τού οποίου ποταμοί αιμάτων έχύθησαν είς τούς 
μακρούς καί άπαύστους μεταξύ Ά γγλω ν καί 
Σκώτων πολέμους, Έ πί Στουάρδων τό φρούριον 
μετεβλήθη έν μέρει είς βασιλικόν άνάκτορον.

Έντος αύ-.ού έγεννήθησαν ή άπέθανον διά
φοροι τής Σκωτία; βασιλείς. Εκεί καί βασιλείς 
καί άλλα έπίσημα. πρόσωπα έφυλακίσθησαν, 
έβκσανίσθησαν ή καί έδολοφονήθησχν. Άπό 
τάς έπάλξεις τού φρουρίου φαίνονται αί σκηναί 
όπου διεδραματίσθησαν τά ένδοξώτερα συμ
βάντα τής Σκωτικής ιστορίας. ΙΙαρά τούς πρό- 
ποδας τού Stirling καί έπί πού άπέναντι λόφου 
ήγωνίσθησαν ύπέο τής Σκωτικής άνεξαρτησίας 
οί δύο ήρωες, τών όποιων τά ονόματα προφέ
ρουν πάντοτε οί Σκώτοι μετά σεβασμού καί 
μετ’ έθνικής υπερηφάνειας, ό Wallace καί ό 
Bruce
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Ό Wallace υιό: άσήμου ιππότου, αναφαίνεται 
κατά τό 1296, ώς σωτήρ τής πατρίδος. Κατ’ 
εκείνην τήν έποχήν ή ύποδούλωσις τής Σκω
τίας είς τήν ’Αγγλίαν έφκίνετο έπικειμένη. 
'Ανέκαθεν οί βασιλείς τής ’Αγγλίας έθεώρουν 
τό βασίλειον τής Σκωτίας ώς υποτελές είς τό 
στέμμ.α των, ούτε παρεδέχοντο δέ ώς βασιλείς ι 
τούς ηγεμόνας της, άλ.λά τούς άπεκάλουν κυ- | 
βερνήτας ή άρχοντας, απαράλλακτα καθώς οί 
αΰτοκράτορες τής Κωνσταντινουπόλεως ώνόμ.α- 
ζον τό πολύ (> ή γα ι; τούς ηγεμόνας τών κρατών, 
οσα έσχηματίσθησαν έκ τών τεμαχίων τής 'Ρω
μαϊκής αύτοκρατοοίας.Τά δικαιώματα τής το ί 
α ύ της επικυριαρχίας έστηρίζοντο έπί βάσεων 
μυθικών. Κατά τον μεσαιώνα τά νεώτερα τών 
εθνών έπεζήτουν καί έ’πλαττον εύκλειαν προ
γονικήν, καθώς οί νεόπλουτοι θέλουν περγαμη
νής εύγενείας, οί δέ χρονογράφοι έφιλοτιμούντο 
νά ίκανοποιήσωσι τήν έθνικην ματαιότητα διά 
γενεαλογιών φαντασιωδών Ά λλά  μ ή καί κατά 
τόν 19-ν αιώνα δέν είδομ.εν έθνη νέα ίδιοποι- 
ούμ.ενα πρός παρόμοια τέλη τό/ Μέγαν ’Αλέ
ξανδρον καί αύτόν έ’τι τόν Όρφέα ; Ούτω καί 
οί Σκώτοι χρονογράφοι μάς λέγουν Οτι κατά τήν 
έποχήν τού Μωϋσίως, ό τότε βασιλεύς τής Ε λ
λάδος Νικόλαος είχε υιόν ό-όματι Γαθέλον, τον 
όποιον όργισθείς άπεδίωξεν. Ό  Γαθέλος μετέβη 
είς Αίγυπτον όπου ένυμφεύθη τήν Σκούπαν, θυ 
γατέρα τού Φαραώ, τού καταπονπσθέντος είς 
τή ν ’Ερυθράν θάλασσαν. Ό Γαθέλος καί ή Σκώ- 
τα φυγόντες έξ Αίγύπτου περιεπλανήθησαν έπί 
πολύ, μέχρις ού διεσώθησαν είς τήν Σκωτίαν, 
έπονομασθείσαν ούτω είς τιμήν τής Σκώτας, 
πρώτης βασιλίσσης έκεί. Οί "Αγγλοι όμως χρο
νογράφοι έχουν άλλου είδους πληροφορίας, έκ 
πηγών έπίσης άσφαλών. Κατ’ αυτούς ό Βρού
τος. εγγονος τού Αίνείου πε.ιπλανώμενος μετά 
τήν άλωσιν τού Ίλίου, ήλθε μετά τών τεσσά
ρων υιών του είς την άρκτώαν νήσον,την όποιαν 
κυριεύσας έπωνόμασεν έκ τού ονόματος του Με- 
γάλην Βρεττανίαν Είς ένα δέ τών υιών του, 
τόν ’Αλβανόν άπένειμε τό βόρειον τής νήσου 
μέρος, τήν ’Αλβανίαν, ώς ώνομαζετο τότε ή

Ά λλά καί άνευ τών μ.υθων τούτων εξηγείται 
ή υ.ακρα παλη μεταξύ Ά γγλω ν καί Σκώτων.Ή 
ύπχρξις δύο κρατών χωριστών καί ανεξαρτήτων 
δεν ήτο δυνατή έπί τής αυτής νήσου. Τό ευρυ- 
τερον, τό πολυπληθέστερο·/, το εύπορώτερον καί 
ισχυρότερο·/ έπέπρωτο έπί τέλους νά έπ.βληθή 
είς τό άλλο. Ά λ λ ’ οί Σκώτοι δέν ήσαν έκ τών 
λαών οίτινες καθυποτάσσονται ευκόλως. ΙΙολ- 
λακις ήττηθέντες εξανέστησαν καί παλιν. Καί 
ότε, κατόπιν έπιμιξίας τών δύο δυναστειών, τό 
στέμμα τής Α γγλίας περιήλθεν είς τόν υιόν τής 
Μαρίας Στουαρδης. τά δύο έθνη δέν συναπετέ-

λεσχν εν κράτος. Ή  πολιτική των έ’νωσις έπήλ- 
θεν έπί τέλους έξ άμοιβαίχς συναινέσεως, τό 
1707. ’Έκτοτε ή Σκωτία άποτελεΐ υ.έρος τού 
ηνωμένου βασιλείου τής Μενάλης βρεττανίας, 
χωρίς όμως νά καθυποταχθή, είς τήν Α γγλίαν.

Ά λλά  περί τά τέλη τής δεκάτης τρίτης έ- 
κατονταετηρίδος ό κίνδυνος ήτο μέγας Λιακο- 
πείσης τής αμέσου διαδοχής τού στέμματος, οί 
μνηστήρες τού Σκωτικού θρόνου ύπέβαλον τάς 
άπχιτήσεις των είς τήν άπόφχσιν τού βασιλέο/ς 
τής Α γγλίας. Τούτο ητο άναγνώρισις τής Α γ 
γλικής επικυριαρχίας. Ό δυνάμει τής Α γγλ ι
κή; προστασίας άναγορευθείς βασιλεύς, ’Ιωάννης 
ό Baliol, λησμονών μετ’ού πολύ τούς όρκους ύπο- 
τελείας, έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τού βασι- 
λέως τής Α γγλίας, άλλ’ ένικήθη καί ήχυ.αλω- 
τίσθη,ή δέ Σκωτία έμεινεν έρμαιον τών νικητών 
Τότε ό Wallace, μετά τινων γενναίων οπαδών, 
άρχισε δΓ αιφνίδιων έπιδρομών καί έφόδων, εν
σπείρω·/ τό θάρρος είς τούς συμπατριώτας του 
καί τόν τρόμον είς τούς διεσπαρμένους έντός τής 
Σκοιτίας εχθρούς. Οί Σκώτοι συνέρρευσαν ύπο 
τήν σημαίαν του καί έντός ολίγου στρατός έκ 
τεσσαράκοντα χιλιάδων άνδρών άντε—αρατάσ- 
σετο κατά τών “Αγγλων. Ό Wallace ειχεν 
όχυρωθή άπέναντι τού Stirling έπί τού άποτόμου 
λόφου, τού όποιου τήν κορυφήν στέφανοί στήλη 
ύψηλή, πρό τινων ετών άνεγερθεΐσα είς μνήμην 
του. Οί Ά γγλο ι διέβχινον τόν ποταμόν Forth 
διά νά τόν ποοσβάλωσιν, άλλ’ ό WTallace έπέ- 
πεσε κατ’ αυτών και τούς κατετρόπωσεν. ΊΙ νίκη 
του όμ.ως δέν έπέφερε τήν όριστικήν χπολύτρω- 
σιν τής πατρίδος. Τό έπόμενον έτος ήττήθη 
κατά κράτος ύπό τού βασιλέως τής ’Αγγλίας, 
ό στρατός του διεσκορπίσθη, ή Σκωτία έκυριεύ- 
θη, ό δέ Wallace πλανώμενος έπί τινα έτη καί 
κρυπτόμενος, συνελήφθη έπί τέλους καί πχρε- 
δόθη είς τούς Ά γγλους ( 1 305 μ.Χ.) Οί Ά γγλο ι 
τον μετέφερο·/ είς Λονδϊνον, οπου δικασθείς έπί 
άνταρσία καί προδοσία κατεδικασθη είς θάνα
τον φρικώδη Ή  κεφαλή του έξετεθη είς Λον
δίνο ν, τά δε μέλη του διαιρεθέντα έστάλησαν 
είς διαφόρους πόλεις τής Σκωτία; πρός έκφοβι- 
συ,όν καί παραδειγματισμ.όν. Ά λλά  διά τοιου- 
των ικέσων δέν καταβαλλονται λαοί άνδρεϊοι. 
Α π ’ έναντίας. Οί Σκώτοι, βλέποντες τά μέλη 
τού ήρωός των, άνελογίζοντο μόνον ότι είχε·/ 
ούτος δείξει πώς δύναται ό εχθρό; νά νικηθή. 
Ό Wallace ειχεν άνυψώσει διά παντός τά φρό
νημά των. Οί άπαξ ήττηθέντες Ά γγλο ι ή ίύ -  
νχντο καί παλιν νά ήττηθώσιν!

Τό έπόμενον έτος ό ’Ροβέρτος Bruce έδραπέ- 
τευσεν αίφνης έκ τής αυλής τού βασιλέως τής 
Άγγλ.ίας Ή  ιστορία τού Bruce όμ.οιάζει προς 
τήν ιστορίαν τού Σκεντέρμπεη. Καθώς τόν Σκεν- 
τέρμπεη ό Σουλτάνος, ουτω καί ό βασιλεύς τής
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’Αγγλίας έκράτει πλησίον του τον Bruce, ώς 
φίλον μάλλ.ον καί εύνοούμενον η  ώς αίχμάλω- 
τον καί ο^ηρον. Ό  προπάππος τού Bruce, νεώ- 
τεοος υιός Νορμανδικού οίκου έκ των ίσχυόντων 
εις τά βόρεια της Α γγλίας, είχε μεταβ? εις 
Σκωτίαν πρός εΰρεσιν τύχης. Έ κεί ένυμφεϋθη 
την ανεψιάν τού τότε βασιλέως ’ Αλεξάνδρου 
Ούτος άπέθανεν άτεκνος, 6 δέ υιός της ανεψιάς 
του ήτο εις έκ τών διεκδικούντων την διαδοχήν 
τοϋ θρόνου. Ά λ λ ’ άνηγορεύθη τότε ώς εϊδομεν 
ό Baliol. Ή  οικογένεια όμως τοϋ Bruce δεν έ- 
0εώρησεν ώς παραγραφέντα τά δικαιώματά της.

Ά μ α  διεσπάρη ή ειδησις ότι ό 'Ροβέρτο: 
Bruce εύρίσκετο ε’ις την Σκωτίαν ώς άντίπαλος 
τών Ά γγλω ν , ή χώρα όλη έ’γεινεν ανάστατος. 
Οί κατέχοντες τά φρούρια "Αγγλοι, μ.ή θεω- 
ροϋντες έαυτους άσφαλείς ενώπιον της γενική: 
εξεγέρσεως τών Σκώτων, τά  παρήτησαν καί 
διέβησαν τά σύνορα. Ή  Σκωτία ήλευθερώθη έκ 
νέου, ό δέ Bruce έστέφθη βασιλεύς. Νέα κατά 
συνέπειαν πάλη  μεταξύ ’Αγγλίας καί Σκωτίας. 
Ό πόλεμος διεξήγετο έπι έτη άνευ οριστικού 
αποτελέσματος, μέχρις ού κατά τό 1314 ό βα
σιλεύς της ’Αγγλίας, επί κεφαλής εκατόν χ ιλ ιά 
δων άνδοών, έξεστράτευσε κατά τής Σκωτίας. 
Ό  Bruce μέ τριάκοντα χιλιάδας τον έπερίμενε 
ύπό τά  τείχη τοϋ Stirling. ’Εκεί, πλησίον τοϋ 
μικρού ποταμού Bannock-bum, έδόθη ή μάχη. 
Πρό τής συμπλοκής ó Bruce, φέρων πρός διάκρι- 
σιν κύκλον χρυσούν περί την περικεφαλαίαν του, 
παρήλαυνεν έφιππος ενώπιον τών στρατού του. 
ότε Ά γγλος ιππότης έξελθών μόνος τών εχθρι
κών τάΐεων ποοσεκάλεσεν εις μονομαχίαν τον 
Σκώτον βασιλέα. Ούτος, λησμονών καί τό ά- 
ξίωμα καί τάς εύθύνας του. ώρμησε κατά τού 
τολμηρού Ά γγλου. Διαφυγών την πρώτην έφο
δον τού άντιπάλου του, έπετέθη κατ’ αύτοϋ 
καί μέ τόν πέλεκυν διέσχισε την κεφαλήν του. 
Τό άποτέλεσμα τής μονομαχίας ένέπλησε θάρ
ρους τούς Σκώτους καί έπτόησε τούς Άγγλους. 
Ή το  κακός δι’ αυτούς οιωνός, διότι νικηθέντες 
εις την μάχην έτράπησαν εις φυγήν. Διά τής 
νίκης εκείνης ó Bruce άνεδείχθη ό θεμελιωτής 
τής Σκωτικής άνεξαρτησίας. Τό όνομά του καί 
το όνομ.α τού W a l l a c e  μένουν διά τούτο αθάνα
τα εις τήν Σκωτικήν ιστορίαν.

Ό  βαθύς κόλπος τού Forth χωρίζει πρός άνα- 
τολας, επί ικανήν εκτασιν τήν μεσημβρινήν άπό 
την βόρειον Σκωτίαν. Δεςιόθεν, πρός μ.εσηυ.- 
βρίαν κεΐται τό Εδιμβούργο·/, αί Άθήναι τού 
Βορρά, καθώς άρέσκονται νά όνομάζωσιν οί Σκώ- 
τοι την πρωτεύουσαν των, άνευρίσκοντες ομοιό
τητα τινα μεταςύ τών περί αυτήν ύψωυ.άτων 
και τών λόφων οί όποιοι περιστεφουν τάς ’Αθή
νας. ’Αριστερόθεν κεϊται ή επαρχία τού Fife,

καί έν τώ μέσω αυτής ό πρός ον όρος μας. Με
ταςύ τού Leith, επινείου τού Έδιμ.βούργου, καί 
τής άπέναντι παραλίας κτίζεται ήδη γέφυρα 
σιδηρά μεγίστη, εν ε’κ τών θαυμάτων τής μη
χανικής. Δύο πύργοι Eifel, κείμενοι δριζοντίως 
καί συνδεόμενοι εις τά άκρα των, ήθελον μόλις 
άποτελέσει εν τών τόξων τής γεφύρας ταύτης. 
’Εννοείται δέ ότι τό πρόβλημα τής άντιστάσεως 
είναι πολύ δυσκολώτερον προκειμ,ένου περί γεφύ- 
ρας. η περί πύργου καθέτου βαστάζοντος τό βά
ρος του. Ά λ λ ’ ή γέφυρα δεν έκτίσθη είσέτι, 
όίστε διελθόντες τόν ποταμόν πλησίον τού 
Stirling ’έξηκολουθήσαμεν διά τού σιδηοοδρό- 
μ,ου τήν βορειανατολικήν διεύθυνσίν μας. Ή 
χώρα είναι εύφορος καί πυκνώς κατοικημένη. 
Χωρία καί πόλεις, τών όποιων τά  ονόματα διε
γείρουν συχνά.κις ίστορικάς αναμνήσεις, διαδέ
χονται άλλήλας. Λόφοι χαρίεντες περιβάλλουν 
τάς πεδιάδας. Καθόσον πλησιάζομεν εις τό 
τέρμα τού δρόμου, δύο προπάντων λόφοι ύψη- 
λοί ελκύουν τήν προσοχήν. Ώς έκ τού σχήμα
τός των έδόθη ποοσφυώς εις τό ζεύγος τών κο
ρυφών των ή ονομασία «Μαστοί τού Falkland.» 
Όπισθεν αυτών κρύπτεται ή λίμνη Lochleven 
καί τό επί τής λίμνης νησίδιον όπου έπί έτος 
περίπου έκρατήθη φυλακισμένη ή Μαρία Στουάρ- 
δη, καί όπόθεν έδραπέτευσε διά νά περιπέση, 
κακή της μοίρα, εις τάς χεϊρας τής έξαδέλφης 
της Ελισάβετ, τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας. 
Εις τούς πρόποδας τού μεσημβρινωτέρου τών 
δύο λόφων κεϊται ή έπαυλις εις τήν όποιαν διηυ- 
θυνόμεθα. ή οικία τού Falkland, ώς ονομάζε
τα ι έκ τής παρακειμένης κωμοπόλεως.

Τήν ώραίαν καί πλουσίαν ταύτην ιδιοκτη
σίαν ό παρών κάτοχος δέν έκληρονόμησεν έκ 
προγόνων του άπ’ ευθείας, ούτε έκ πλαγίου. Τήν 
ήγόρασε πρό τινων έτών. Άνήκεν εις Σκώτον 
πλουτίσαντα εις τάς ’Ινδίας, ότε τούτο ήτο εύ- 
κολώτερον ή τήν σήμερον Ό άνθρωπος δέν είχε 
μόνον πλούτη καί νούν πρακτικόν, άλλά καί τό 
αίσθημα τού καλού. Εξέλεξε τοποθεσίαν γοη
τευτικήν, έκτισε δέ έν τώ μέσω αυτής μέγαρον 
έπιβλητικόν καί ώραίον, κατά τόν χαρίεντα 
’Αγγλικόν δυθμόν τού 17ου αίώνος. Ή  οικία 
αΰτη, άνεγερθεϊσα πρό πεντήκοντα περίπου έτών, 
δέν ανακαλεί τό παρελθόν, δέν περικλείει μνη
μόσυνα παρελθουσών γενεών, άλλ’ έντος τών εύ- 
ρέ<·>ν καί φωτερών αιθουσών καί δωματίων της 
περιέχει όλας τάς τελειοποιήσεις καί όλας τάς 
άνέσεις τού 19ου αίώνος Περιβάλλεται ύπό 
κήπων, τών όποιο»·/ φημίζεται ή καλλονή καί 
ή ποικιλία. Τήν τοιαύτην φήμην δικαιούν πλη
ρέστατα οί λαμπροί ανθώνες, αϊ σκιεραί δεν- 
δροστοιχίαι, τά  έκ δένδρων εκλεκτών καί σπα
νίων άλση, τά διαβρέχοντα τούς πρασίνους λει
μώνας δροσερά ^υάκια. Έκ τής οικίας καί έκ
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τού πρό αύτής άνθώνος φαίνεται ή καλλιεργη
μένη πεδιας, καί άναμέσον τών δένδρων τά. κω
δωνοστάσια άπεχόντων χωρίων καί ή  κυκλοτε
ρής σειρά τών λόφων, οί οποίοι περικλείουν τόν 
φαιδρόν όρίζοντα. Ά λλά  τό ώραιότερον έκεΐ καί 
τό χαρακτηριστικώτερον συναμ.α, τό ένθυμίζον 
ότι εύρίσκεταί τις εις τήν Σκωτίαν, είναι τό 
συνεχόμ.ενον μέ τούς κήπους δάσος. Εΐπομ.εν 
ότι ή ιδιοκτησία κεϊται εις τούς πρόποδας ένός 
τών μαστών τού Falkland. Ή  στρογγύλη ^κο- 
ρυφή τού υψηλού λόφου είναι γυμνή, άλλά^τήν 
κλιτύν του ολόκληρον καλύπτουν δάση πυκνά, 
καταβαίνοντα μέχρι τών κήπων. Ύπό τήν σκιάν 
τών δένδρων έκεί, διασχίζουν τήν ύψηλήν πτέ- 
ριν ρύακες κυλίοντες έπί βραχώδους κοίτης τά 
διαυγή νερά των. Ατραποί έντέχνως διασταυ- 
ρούμεναι παρακολουθούν τό ρεύμ-α ή εισδύουν 
εις τά ένδότερα τού δάσους, όπου βράχοι ύπερ- 
κείμενοι φαίνονται ένίοτε ώς ερείπια φρουρίων 
μεσαιωνικών, ή άλλοτε παρουσιάζουν εις τό 
σκιόφως σχήματα φαντασιώδη, έν τώ μέσω τής 
βαθειας τού δάσους σιγής. Καί μετ’ ολίγον δ ια
κόπτει παλιν τήν σιωπήν ό ροχ_θος άλλου ρυα
κιού, καταβαίνοντος διά καταρρακτών άδιακό- 
πων άπό τό ύψος τού λόφου. Καί πέραν τού 
δάσους, εις τήν πεδιάδά, βοσκουν άγελαδες πα- 
χειαι εις λειμώνας δροσερούς, ή κυματίζουν εις 
τους άγρούς, ώς άπέραντα πέλαγη, οί πράσινοι 
έτι σταχεις.

Αγροί καί λειμώνες καί άγροκήπια είναι καί 
ενταύθα τά προσοδοφόρα τής ιδιοκτησίας παραρ- 
σήματα, καθώς έπισης καί μέγα μέρος τής πα
ρακείμενης κωμοπόλεως Falkland. Εις τόν κάτο
χον της ανήκει προσέτι τό προνομ-ιον τής φυλα- 
ςεως καί τό βάρος τής συντηρήσεως τού έν τφ 
μέσω τής κωμοπόλεως ήμιερει.πωμένου ιστορι
κού παλατιού τών Στουάρδων.

Τό μεσαιωνικόν τούτο άνακτορον κατεστράφη 
έκ πυρκαίας περί τά τέλη τής 17ης έκατονταε- 
τηρίδ'ος. Σώζεται άνακαινισθείσα ή έμ-προσθία 
πτέρυς του, μένει δέ είσέτι όρθιος ό εσωτερικός 
τοίχος τής άριστερας πτέρυγος. “Εχει τι το σε
μνόν καί μεγαλοπρεπές ή πρόσοψις, μέ τούς δύο 
ύψηλους πύργους εκατέρωθεν, καί τήν συνενού- 
σαν τους πύργους έπαλςιν. Εις τους τοίχους ε"δω- 
κεν ό χρόνος τό σεβάσμιον χρώμα του, όπου δέν 
τους σκεπάζει ό κισσός. Τής πρός τόν κήπον 
πλευράς ή διακόσμησις μ.αρτυρεί τήν έπίδ'ρασιν 
τής τότε Γαλλικής άρχιτεκτονικής. Τά μεταςυ 
τών παραθύρων διαστήματα στολίζουν είσέτι 
προτομαί άνάγλυφοι. Κάτωθι αύτών ύπήρχον 
άγάλματα τών όποιων ίχνη όλίγιστα σώζονται. 
Έν συνόλω έκ τών μενόντων έρειπίων, φαίνεται 
είσέτι ή παρελθούσα μεγαλοπρέπεια τού ιστο
ρικού τούτου άνακτόρου. Εντός τών τοιχίων του 
διεδραματίσθησαν πολλά έπεισόδια τής ίστο-

ρίας τών Στουάρδων. Έκεί έδολοφονήθη ύπό τού 
θείου του (1402 μ -χ .) ό υιός καί διάδοχος τού 
θεμελιωτού τής δυναστείας Ροβέρτου. Έκεί έκρα- 
τεϊτο (1523) αιχμάλωτος ό δεκαεςαετής 'Ιά
κωβος Ε', μέχρις οϋ δ'ραπετεύσας μίαν νύκτα 
έσώθη άπό τους όνυχας τών κηδεμόνων του, έκεί 
δέ καί άπεθανεν άπηλπισμένος, άφού ένικήθη 
ύπό των Ά γγλω ν, ένφ έγεννατο ή Ουγάτηρ του, 
ή περιβόητος Μαρία. Ή ώραιότης, αί έρωτικαί 
περιπέτειαι, ό πολυκύμ,αντος βίος τής Μαρίας 
Στουαρδης ε'δωκαν καί δίδουν είσετι ύλην άφθο- 
νον εις ιστοριογράφους, εις ποιητάς καί εις καλ- 
λιτέχνας. Βασίλισσα τής Σκιοτίας έξ αύτής 
τής γενετής της, βασίλισσα τής Γαλλίας έκ τού 
πρώτου γάμου της μέ τόν βασιλέα Φραγκίσκον 
τον Β’ τού όποιου έμεινε χήρα εις ηλικίαν δέκα 
έπτά έτών, παρ’ ολίγον βασίλισσα τής ’Αγ
γλίας, καθά νόμ.ιμ.ος άνεψιά τού 'Ερρίκου 11’, 
διήλθε τό ήμισυ σχεδόν τού βίου της αιχμάλω
τος τής έζαδέλφης της Ελισάβετ, τής θυγατοός 
Ά ννης τής Βολένης, καί ί’φερεν έπί τέλους εις 
τήν λαιμητόμον τήν μέ τριπλού·/ διάδημα ¿στεμ
μένη·/ ώραίαν κεφαλήν της. Αί συμ,φοραί τής 
Μαρίας έρχονται προπάντων εις τόν νούν ότε 
προφέρεται τό όνομα τών Στουάρδων, άλλά όλσ
κληρός ή ιστορία τού βασιλικού ¿κείνου γένους 
είναι, έπί τέσσαρας αιώνας, σειρά δυστυχιό»ν καί 
δραματικών σκηνών καί τραγικών θανατων. Έκ 
τών προκατόχων της ούδείς σχεδόν ¿πλήρωσε 
φυσικώς τόν φόρον τού θανατου. Οί μ.έν έπεσαν 
μαχόμενοι και ήττώμενοι, οί δέ έδολοφονήθησαν 
ύπο τών υπηκόων των ή άπέθανον προώρως έκ 
τής κακοδαιμονίας καί τής λύπης. Έκ τών άπο- 
γόνων της ό μέν υιός της Ιάκωβος, διαδεχθείς 
την ’Ελισάβετ,|άπέθανε βασιλεύς καί τής 'Αγ
γλίας καί τής Σκωτίας, άλλ ’ ό ε'γγονός της 
Κάρολος άπεκεφαλισθη, ό τρισέγγονος της 'Ιά
κωβος Β’ έκθρονισθείς άπέθανεν έόόριστος έπί 
γής ςένης. Έπί ξένης γής άπέθανον καί ¿κείνου 
οί άμ.εσοι άπόγονοι, άφού εις μάτην διεςεδίκη- 
σαν ένόπλως τά έπί τού θρόνου δικαιώματά των. 
Ευτυχέστερος πάντων, ό τελευταίος τών Στουαρ- 
δων άπέθανε Καρδινάλιος εις Ρώμην κατά 
τό 1807.

Ό χ ι μακράν τής κωμοπόλεως Falkland, εις 
αιας περίπου ώρας άπόστασιν διά του σιδηρο
δρόμου, κεϊται έπί τής θαλασσής ή άρχαία 
πόλις τού Άγιου Άνόρέου. Τήν σήμερον ή 
πόλις αΰτη φημίζεται διά τά παρά τήν θά
λασσαν πεδία όπου παίζεται διά σφαιρών τό 
κατ' εξοχήν Σκωτικόν τίαίγνιον τού Golf. Αί 
κακαί γλώσσαι λέγουν ότι οί ειρηνικοί ούτοι 
άγώνες άποτελούν τό άποκλειστικόν, ή τούλά- 
χ ιστόν τό κυριώτερον θέμα όμιλίας τών ήσυ
χων κατοίκων της. “Αλλοτε ομ.ως, κατά τόν
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με'αιώνα κραυγαΐ πολέμου αντήχησαν πολ/.ά- 
κ ι; περί τά τείχη της καί τό αίμα έχύθη είς 
τά ; όόούς της. Ο; αρχιεπίσκοποί τη ; ήσαν ήγε- 
μ.όνες αληθείς. Τά ερείπια του οχυρού των 
φρουρίου, επί βράχου δεσπόζοντος τής θαλάσ
σης, μαρτυρούν είσέτι μετά πόσης επιτυχίας 
συνεδύαζον νήν φεουδαλικήν εξουσίαν μέ τό εκ
κλησιαστικόν αξίωμα. Χάρις είς αυτούς, καί 
χάρις ιδίως είς τήν τοποθεσίαν της, ή  πόλις 
τού Άγιου Άνδρέου ήτο έκ τών σημ,αντικω- 
τερων τής Σκωτίας. 'Γό πανεπιστήμιου της 
ίδρυθέν κατά τό 1411 μ.. X. είναι τό αρχαιό
τερου τής χώρας. Ή  μητρόπολίς της, ή όποια 
ώκοδομεϊτο επί εκατόν εξήκοντα έτη (1 159 — 
1318) ητο ή ωραιότερα καί μεγαλοπρεπέστερα 

των εκκλησιών τής Σκωτίας. Άτυχώς μόνα 
τά ερείπιά της σώζονται σήμερον. Έκ τούτων 
φαίνονται αί μεγαλαι διαστάσεις, τό ύψος καί 
ό γοτθικός ρυθμός τού ώραίου τούτου ναού.

Είς τήν εξαψιν τής θρησκευτικής άναμορ- 
φώσεως τόν άνέτρεψαν έκ βάθρων οί διαμαρ- 
τυρόμενοι. Κατέστρεφον τότε τά ; καθολικά; εκ
κλησίας διά νά έξαλείψωσι τά ίχνη τής είδω- 
λολα"·ρείας, ώς άπεκάλουν τήν θρησκείαν των 
πατέρων των. Ά λλω ς δέ τό Σκωτικον ιερα
τείου δέν ήτο άπηλλαγμένον τής διαφθοράς ή 
όποια καί άλλαχού προεκάλεσε καί έδικαίωνε 
τήν καταφοράν των αναμορφωτών. Τά πλουτη 
του δημευθέντα διενεμήθησαν μεταξύ τών αρ
χόντων τής χώρας καί τής νέας έ/κλησίας. 
Τούτο δέ ύπεβοήθησε καί έν Σκωτία τόν θρίαμ- 
βον τής άναμορφώσεως Δέν έσύμφερε είς τούς 
νέους ίδιοκτήτας ή άναστήλωσις τού καθολι
κισμού καί ή επιστροφή τών δημευθέντων κτη
μάτων είς τόν κλήρον καί τήν εκκλησίαν.

ΤΙ άναμόρφωσις έπίφερε μεταβολήν ριζικήν 
καί είς τήν πολιτικήν τής Σκωτίας Λιεσπασε 
τήν άρχαίαν μετά τής Γαλλίας συμμαχίαντης 
Ό προαιώνιος εχθρό; τών Σκώτων ήτο όΆγγλος. 
Ό  "Αγγλος ήτο καί τής Γαλλίας ό άντίπαλος. 
Ή  κοινή εχθρα συνήνωσε τά δύο κράτη, καί 
καθ’ ολον τόν μεσαιώνα ή Σκωτία ήτο καί 
¿θεωρείτο αναπόσπαστος σύμμαχος τής Γαλ
λίας. Ή  θρησκευτική διαίρεσις, συντελεσθείσα 
έπί Μαρίας Στουάρδης, συνεπέφερε καί τό πολι
τικόν διαζύγιον. Α λλά τήν άποκήρ„ξιν τού 
καθολικισμού καί τήν διαστασιν προς την 
Γαλλίαν δέν παρηκολουθησεν ή συνδιαλλαγή 
μετά τής Α γγλίας. Ή θρησκευτική άναμόρ- 
φωσις εγεινεν είς τάς δύο συνορευούσα; χώρας 
ύπο όρους όλως διαφόρους Είς τήν μέν έπήλ- 
θεν άνωθεν.εί: τήν δέ κάτωθεν. Είς τή ν ’Αγγλίαν 
ό βασιλεύς 'Ερρίκος, χάριν τών συνοικεσίων του 
άπεσπασθη τού πάπα καί ίδρυσε τήν διαμαρ- 
τυρομένην Ά γγλικανήν εκκλησίαν, διατηρή- 
σασαν περισσότερον παντός άλλου διαμαρτυ-

ρομένου θρησκεύματος τον άρχαΐον οργανισμόν 
/.αί τάς άρχαίας παραδόσεις Είς τήν Σκωτίαν 
ή άναμόρφωσις ήοχισεν έπί τής καθολικής βα- 
σιλίσσης Μαρίας Στουάρδης, ήτο δέ ε'ργον 
τού λαού διευθυνομένου υπό τού άφοβου, φλο- 
γερού, έναρέτου καί φανατικού Ίωαννου Knox. 
Ό φίλος ούτος καί οπαδός τού Καλβίνου 
έδωκι άπ’ άρχής είς τήν Σκωτικήν άναμόρφω- 
σιν τόν δημοκρατικόν χαρακτήρα, άναλόγως 
τού όποιου έμορφώθη βαθμ.ηδόν ή πρεσβυτε
ριανή εκκλησία, άνευ επισκόπων, άνευ κεντρι
κής άρχής, άνευ τής ελάχιστης προσεγγίσεως 
είς τά  δόγματα καί τήν πομπήν καί τήν λ.α- 
τρείαν καί τά ; παραδόσεις τού αρχαίου θρη
σκεύματος. "Ωστε, άντί τού νά έπιφέρη την 
σύμπνοιαν ή κοινή πάλη κατά τού καθολι
κισμού. άπ’ εναντίας έπηύξησε τήν μ.εταξύ 
Σκώτων καί “Αγγλων διαστασιν ή διάφορος 
διεύθυνσις τού θρησκευτικού κινήματος. Έπέ- 
τεινε δέ τήν διαστασιν ή προσπάθεια τών 
Ά γγλω ν τού νά έπιβαλωσι διά τής βίας είς 
τούς Σκώτους τήν ίδικήν των εκκλησίαν. Οί 
Σκώτοι άντέστησαν διά καρτερική: επιμονής 
είς τήν πίεσιν, τήν καταδρομήν καί τούς διω
γμούς Μάρτυρες καί όμολογηταί τής πίστεώς 
των έδιώχθησαν, ε’βασανίσθησαν καί έθανατώ- 
θησαν. Είς τά πέριξ τής οικίας Dumfries δια
τηρούνται μετά σεβασμού, ;πί τών λόφων, μνη
μεία τών μ.αρτυρησαντων πρεσβυτεριανών. Εί; 
Μόχρωμ, έκ τής κορυφής τού ύψηλοτέρου τών 
έκεϊ λόφων, ό οδηγό; μας, απλούς χωρικός, μού 
ε’διιξε τείνων τήν χεΐρα πρός τήν άπεχουσαν 
παραλίαν, το μέ.ος όπου δύο γυναίκες ¿μαρτύ
ρησαν φρικωδώς δεθεϊσαι εί; τήν ακτήν, μέχρι: 
ού τάς έκαλυψεν ή άναβαίνουσα πλημμύρα Οί 
Σκώτοι επί τέλους ¿νίκησαν Ή άνεγνωρισμένη 
ήδη εθνική εκκλησία των εινα·. ή πρεσβυτε
ριανή Ένίκησαν, άλλα ύ λαός διατηρεί τήν 
μνήμην τού παρελθόντος Δέν λησμονεί ούτε 
τού; θρησκευτικού: διωγμούς ούτε έν γένει τήν 
προγενεστέραν ιστορίαν τής πατρίδος του. Ποό 
δύο σχεδόν αιώνων ή ’Αγγλία καί ή Σκωτία 
άποτελούν εν κράτος. “Εκτοτε, έν τώ μέσω τή: 
αμοιβαίας εί.ήνης, έπήλθεν ή τεραστια πρόο
δος τού ηνωμένου Βασιλείου. Ί1 πολιτική συ
ζυγία ¿πέτυχεν ή ένωθεϊσα Μεγάλη Βρεττανία 
άνήλθεν είς τον κολοφώνα τής δόξης. Καί 
όμως ή ένωσι; έθεωρήθη άνέκαθεν ύπό τών 
Σκώτων ώ ; εθνική καταπτωσις. Τήν κοινήν 
δόξαν εκπροσωπεί ή ’Αγγλία καί τό Αγγλικόν 
ονομα. 'Γό ύπερήφανον τών Σκώτων έΌνος φέρει 
βαρέω; την δευτερεύουσαν Οέοιν του ί 1) Βλέ
πε» καί απολαμβάνει τά άγαθά τή ; ένώσεως,

Ί Εί; ενδειξιν τή; ετιχρατούση; είσέτι άντιπαόεία; 
κχτα της Ένώσεω;, και τοΰτο oy_t μ-ταςΰ αμαθών Σκώτων, 
αρκουμίι ανα?£ρων τόν συγγραφέα βιβλίου ί'ττορικοΰ
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άλλά πρό παντός εμμένει σταθερόν είς τήν 
άτομικότητά του. Ό  Σκώτος είς τά  βάθη τής 
καρδίας του δέν πολυαγαπά τόν Ά γ γ λ ο ν  δέν 
τόν θεωρεί πλέον ώ; εχθρόν, άλ.λ.ά τόν θεωρεί 
πάντοτε ώς ξένον. Ενθυμείται οτι όσα; δάφνας 
ε'δρεψεν ή ιδιαιτέρα πατρίς του τάς έ'δρεψε μα- 
χομένη κατά τών Ά γγλω ν. Τό ενθυμείται καί 
σεμνύνεται διά τούτο καί ανεγείρει μνημεία 
καί άνδριάντας είς μνήμην τού Wallace καί 
τού Bruce. Κατά τήν τελευταίαν μου έκεί 
περιοδείαν, είς ολους τού; σταθμούς έ'βλεπα 
άγγελόμ.ενον τό είς Γλασκώβην στηθέν πανό
ραμα τής μάχης τού Bannockburn, όπου πρό 
τεσσάρων αιώνων κατετροπώθησαν οί Ά γγλοι 
Ά λ λ ’ οί Ά γγλο ι τήν ήτταν ¿κείνην την ¿λη
σμόνησαν, τιμούν δέ καί ούτοι τήν μνήμην τού 
Wallace καί τού Bruce. Ένίκησαν τοσάκις είς 
τόσους άλλους πολέμους, καί ¿νίκησαν συμ- 
πολεμούντε; μετά τών Σκώτων. Καί οϊ Σκώτοι 
συναισθάνονται ότι ικανόν μέρος τής κοινής δό
ξης ανήκει είς αυτούς. Ά λ λ ’ ουδεμιάς τών 
κοινών νικών εκείνων ή  άνάμνησις συγκινεϊ τάς 
καρδίας των τόσον, όσον ή άνάμνησις τής μά
χης τού Bannockburn.

Φοβούμαι, Κυρίαι καί Κύριοι, ότι σας μετα
φέρω τόσον βιαίως άπό μ.ίαν άκραν τ/ς Σκω- 
σίας είς άλλην, καί άπό εποχήν εί: έποχήν, 
ώστε θά είνε δύσκολον νά μ.έ παρακολουθήτε 
άνευ ζάλης. Καί όμως θά σάς παρακαλέσω νά 
μέ συνοδεύσητε είς νέον καί τελευταΐον σταθμόν, 
επανερχόμενοι πρό; δυσμάς. Μέχρι τούδε έβλέ - 
πομεν ιδιοκτησία; περιελθούσας είς τήν κατοχήν 
τού ξενίζοντός μ.ε εύπατρίδου είτε έκ κληρονουίας 
είτε έξ άγορας. Έμενε νά ίδω τήν καθ’ έαυτό 
κατοικίαν του, τήν οέρουσαν τό οικογενειακόν 
έπώνυμόντου, καί τήν νήσον τής όποια; τό όνομα 
άποτελεϊ τόν κύριον τίτλον του. Τό όνομα τής 
νήσου δυσκόλως εξελληνίζεται. Οί γεωγράφοι 
τού Μεσαιώνος τό έξελ.ατίνισαν διαφοροτρόπως, 
έκ δέ τών διαφόρων τούτων λατινικών όνομασιών 
ό μ.αλ/.ον ενδιαφερόμενο; εί; τό ζήτημα έπλασε 
τήν Ελληνικήν λέξιν H u i l l a .  Ά ς  άποκαλέσωμεν 
καί ήμείς Βώθαν τήν νήσόν του

Καθώς ένθυμ.είσθε, ό ποταμ.ός Clyde χύνεται 
είς τόν όμώνυμον κόλπον. ’() στενός καί μάκρος 
κόλπος, είδος Βοσπόρου, σχηματίζεται ύπό σει
ρά; εκατέρωθεν πρασίνων λόφων, τους πρόποδας 
τών όποιων στολίζουν είς πυκνά διαστήμ.ατα 
έπαύλεις άγροτικαί καί κωμοπόλεις χαρίεσσαι.

- History of ιΐιι- lands a n d  theirmvners i n  ( i a l l o r v a y · ,  
δημοσιευδέντο; /.ατά τό 1870. Ό Σκώτο; ιστορικό; οΰτο; 
άνοφέρων είς τά προλεγόμενά τ.υ τήν μετά τή; Αγγλία; 
ένωσιν λέγει ότι ■ ουδει; αμερόληπτο; παρατηρητή; δύ .αται 
ν’ άρνηθή ότι ή Σκωτία ιχτοτε προωδευσε χαΐ έπίουτισδη. 
όχι χατα συνέπειαν τ ή ;  Ένώσεω;. άλλ1 εί; τό πει'σμα αΰ 
τή;, — i n  deliancc of the u n i o n .

Ή νήσο; Βώθα, χωριζομένη πρό; βορραν άπό 
τήν Σκωτίαν διά πορθμού στενοτάτου, συνεχίζει 
τήν δυτικήν όχθην τού κόλπου. ΙΙέραν αύτής, έν 
μέσω τού πέλαγους, ύψούνται τά άπόκρημνα όρη 
τής μ.εγαλειτέρας νήσου Arran· ή Βώθα εχει 
ήπιοτέραν τήν κποψιν. Οί κατάφυτοι λόφοι τη ; 
είναι ταπεινότεροι, τά παράλια της ήμερώτερα. 
Ή  άκμάζουσα μικρά πόλις Rothesay πρό; βορ
ραν, καί άλλοι μικρότεροι συνοικισμοί πρός με
σημβρίαν,ποικίλλουν διά τών οικοδομών το ν τήν 
έκ τής θαλάσσης θέαν τής χλοερά; νήσου. Αί 
όμαλαί κλιτύες της, όπου δέν καλύπτονται άπό 
δαση, είναι καλλιεργημένα» Λυο λίμναι ώραίαι 
κρύπτονται είς τάς κοιλάδα; τη;. Έν συνόλω 
νομίζει τις ότι ή νήσος άπεσπασθη έκμεσημβρι- 
νωτέοας θαλάσσης καίπλεύσασα έκολλήθη κατά 
λάθος εί; τά βόρεια εκείνα πέλαγη. Τό δέ κλίμα 
της επιτείνει τήν απάτην. Χάρις είς τά βουνά τής 
Σκωτίας, τά όποια τήν προφυλάττουν άπό του; 
άνωθεν ψυχρού; ανέμους, καί χάρις είς τό θερμόν 
ρεύμα τού ’Ατλαντικού, το περιλούον τάς άκτας 
της, ή νήσος έπέχει τόπον μεσημβρινού ένδιαι 
τήματος διά τούς Σκώτους. Οί μόνιμοι κάτοικοί 
της ύπεοβαίνουν τάς δέκα χιλιάδα;. Τό μεγα- 
λείτερον τής νήσου μήκος είναι 15 περίπου ’Αγ
γλικών μιλιών, τό δέ μεγαλείτερον πλάτος της 
πέντε μιλιών. Τά έξ έβδομα περίπου τής Βώθας, 
μετά δύο άλλων παρακειμένων μικροτέρων νή
σων, είναι ιδιοκτησία τού φέροντος τό όνομά της 
λόρδου Ή δέ άπόκτησις δέν είναι πρόσφατος. 
Πρό πέντε αιώνων ό βασιλεύς τής Σκωτίας 
’Ροβέρτος, ο πρώτο; τών Στουάρδων, ¿προίκισε 
δΓ αύτής τόν μή νόμιμον υιόν του .Έξ εκείνου 
κατ’ εύθείαν γραμμήν κατάγεται ό νύν Λόρδος, 
ή δέ οικογένεια φέρει είσέτι τό έπώνυμον τής 
εκλιπεύσης βασιλικής δυναστείας^) Η οικογέ
νεια αύτη ε'μεινεν έπί δύο εκατονταετηρίδας καί 
επέκεινα ήσυχος, ή τούλάχιστον άσημος εί; τήν 
νήσόν της. Κατά τό 1627 ό βασιλεύς Κάρολος 
ό Λ’ εδωκεν είς τόν τοτε άρχηγόν της τόν τίτλον 
βαρονέτου. Πιστός εί; τόν βασιλέα, ούτος ύπέστη 
μυρίους διωγμούς, διαρκούση; τή ; έπαναστασεω; 
καί ιδίως μετά τήν άποκεφάλισιν τού Καρόλου. 
Ή κάθοδος τών Στουάρδων ήνώρθωσε καί πά
λιν τόν οίκον. Κατά τό 1703 ή βασίλισσα

|'| ΟΙ Στουάρδοι. ή άχριβέστερον Στουάρτοι, ήσαν άο- 
χ«Γι Σχωτιχή οίχογέ.ειχ, λαβοΰσα τό έπώνυμον τούτο ίχ 
τού ρεουδαλιχού ά;ιώματο; τό όποΓον οί αρχηγοί τη; χατα 
διαδοχήν έξήσχουν εί; τή. αυλήν τή; Σχωτ »;. Sterunrt 
είναι ταυτόσημον τού ίδι χού μα; Οίχονόμο;. Τό αξίωμα 
τούτο διχτηρεΓτϊ: είσέτι χαί εί; τήν ουλήν τή; Άγγλίχ;, 
άλλ» μόνον χατ» τ»; στέψει; βασιλέων ή εί; δίχας εύγενών 
με/ώ< τή; συνελεΰσεω; των Ομότιμων. *0 l i r u t ' C  δ ελευθε
ρωτή; τή: Σχωτια;, έδωχε τήν όυγατέρ» του ει; γάμον ει; 
τόν τότε αρχηγόν τή; οίχογενεί»; τών Στουάρδων χαί ουτω 
περιήλόε τό στέμμα εί; τόν ίγγονόν του Ροβέρτο., τόν 
πρώτο. Στουάρδον β»σιλέ» τή; Σχωτί»;. Κ*ί δλλαι Σχω- 
τιχ»ί οίχογένειιι φέρουσιν ίτ ι τό έπώνυμον τούτο, έ χ  πλβ- 
γί»; συγγενεί», μετα του εχλιπόντο; βασιλικού οιχου.
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"Αννα έδωκεν εις τόν τότε αντιπρόσωπόν του 
τον τίτλον Κομητος Σκώτου Ό τρίτος κόμης 
άνεδείχθη ε'ιοχος μεταξύ των συγχρόνων του, 
¿χρημάτισε δέ καί πρωθυπουργός τής Μεγάλης 
Βρεττανίας, κατά τό 1762, έπί Γεωργίου τού Γ'. 
"Οδέ υιός καί διάδοχος εκείνου, γενόμενος κατά 
πρώτον κόμης του 'Ηνωμένου Βασιλείου, άνυ- 
ψώθη κατόπιν 1796 εις μαρκήσιον,— μαρκή- 
σιον παρεκτο; των άλλων τίτλων του, των ο
ποίων ή καταγραφή ήθελε πληρώσει σελίδα ο
λόκληρον.

Αί διάφοραι κατοικίαι, τάς όποιας άλληλο- 
διαδόχως μετήλλαξεν ή οικογένεια κατά τό 
μακρον διάστημά τούτο, είναι αΰταί καθ’ έαυ- 
τάς ενδείξεις των μεταβολών οσαι βαθμηδόν 
έπήλΟον καί εις τής Σκωτίας έν γίνει τήν κοι
νωνικήν κατάστασιν καί εις τοϋ οϊκου τούτου 
τήν ιδιαιτέραν ιστορίαν. Οί πρώτοι πρόγονοι 
τοϋ νύν μαρκησίου κατώκουν εντός τοϋ φρουρίου, 
τού οποίου τά  ερείπια σώζονται είσετι έν τώ 
μέσω τής πόλεως Ηοίθβεαχ. Τό φρούριον τούτο 
κατώκησαν συχνακις, χαριν άναψυχής, βασιλείς 
τής Σκωτίας, είναι δέ είσετι τά ερείπια του 
ιδιοκτησία τού στέμματος. Τήν φύλαξίν του ά- 
νεθεσεν ό βασιλεύς 'Ροβέρτος εις τον υιόν του 
καί τους διαδόχους του. ώστε δικαιώματι κλη- 
ρονομικώ ό παρών αντιπρόσωπος τής οικογέ
νειας φροντίζει περί τής διατηρήσεως των όρ
θιων έτι τειχών καί περι τοϋ καλλωπισμού τών 
οχθών τής τάφρου, διά τής όποιας πε.ιβάλλεται 
τό φρούριον. Αί όχθαι αϋται μετεβλήΟησαν εις 
κήπον, ή τάφρος είναι πλήρης ΰδατος. νήσσαι 
δέ καί κύκνοι τήν διασχίζουν ήσυχως, καί τό 
άρχαισν φρούριον τό όποιον ήτο άλλοτε ό πυ- 
ρήν. Ισως δε καί τό φόβητρον τής κωμοπόλεως, 
χρησιμεύει σήμερον ιός πε Απατος καί στολισμός 
της. Ιίερί τά  μ.έσα τοϋ 17ου αίώνος, διαρ- 
κούντων τών μετά τήν καρατόμησιν τού Κα
ρόλου εμφυλίων πολέμων, έπυρπολήΟη παν δ,τι 
ήδύνατο νά καί, εντός τού φρουρίου.

Έκτοτε οί άρχοντες τής ΒώΟας κατώκησαν 
έντος τής πόλεως, άπέναντι τών -ει/ών τοϋ 
πυρποληΟεντος φρουρίου, οικίαν σωζομένην είσ- 
έτι. Ή  οικοδομή ούδέν ε'χει έξωθεν τό επι
βλητικόν ή άρχοντικόν. Ή  πόλις ΙϊοΐΙιβίβν 
περιέχει σήμερον πολλάς οικίας ίδιωτικάς ά- 
συγκρίτως μεγαλοπρεπεστέρας. Καθ' ήν όμως 
εποχήν έκτίσΟη, θα ήτο βεβαίως άντικειμενον 
τού θαυμασμού τών έγχωρίων νησιωτών Ό τε 
αί περιστάσεις έβελτιώθησαν, ή δέ δημοσία α
σφάλεια έπέτρεπε τήν διαβίωσιν εί: τήν έξοχήν, 
άνηγέρθη έν τω μέσω δάσους ώραίου. έπί λόφου 
όποθεν φαίνεται ή θαλασσα καί τά βουνά τής 
Σκωτίας, έπαυλις εύρεια καί άναπαυτική, οπού 
διεβίωσαν οί άμεσοι προγονοί τοϋ νύν λόρδου 
’Αλλά πρό δεκαπέντε περίπου ¿τών, πυρκαίά

έκ τύχης, δχι έξ έχθρικής έπιθέσεως ώς άλλοτε, 
άπετέφροεσε την έπαυλιν. Εις την αύτήν τοπο
θεσίαν άνηγέρθη έν τών ώραιοτέρων καί μ.εγα- 
λοπρεπεστέρων αρχοντικών μεγάρων τού ηνω
μένου Βασιλείου. Ή προς την θάλασσαν γοτθική 
πρόσοψίς του συνίσταται έκ κεντρικού οικοδο
μήματος συνεχομ.ένο ..¿εκατέρωθεν μέ δύο άνί- 
σους πτέρυγας. Έκ τού κέντρου ύψοϋται μέγας 
πύργος τετράγωνος. Αί Οολωταί όπαί* καί τά 
ποοέχοντα μεγάλα παράθυρα τών πτερύγων 
ποικίλλουν την άποψιν. Ή  ¿κ πέτρας κοκκινω
πής μακρά οικοδομή, εντός τών δασών^τά ό
ποια τήν περιζώνουν ώς διά πρασίνου πλαισίου, 
φαίνεται μακρόθεν έκ τής θαλασσής καί έκ τών 
άντικρυ βουνών ώς στολισμός τής νήσου. ’Αλλά 
τό εσωτερικόν τοϋ μεγάρου είναι πρό ^πάντων 
ώραιον καί μεγαλοπρεπές. Όσοινέπεσκέφθητε 
τήν Βενετίαν ή τήν Γένοβαν, φαντασθήτε'ίν έκ 
τών μεγαλειτέρων έκεΓπαλατίων, τών άνεγερθεν- 
των οτε ήκμ.αζον αί πόλεις έκείναι, κατά τόν 
λεγόμενον γοτθικόν ρυθμόν^τής ’Ιταλίας.-Ή  
μόνη διάφορά ότι ή έσωτερική αύλή είναι ύπαι
θρος εις Ιταλ ία ν, ένώ έδώμσκεπασθη ύπό ξυλί- 
νης στέγης ελαφρά: καί υψηλής. ’Αλλά φαν- 

| τασθήτε τό παλάτιον έκεϊνο μ.όλις έξελθόν άπό 
τάς χειρας τών κτιστών, μέ τά πολύχροα του 
μάρμαρα στιλπνά καί άνέπαφα, μέ νωπούς τούς 
χρωματισμούς τών κοσμημάτων του, μέ νέαν 
όλοις τήν πλουσίαν του διακόσμησιν. Ιδού τό 
μέγαρον τοϋ άρχοντος τής Βώθας. Εισερχόμενος 
τις εύρίσκεται έντος εύρυτάτης τετραγώνου αυ
λής. Κίονες έκ πολυτίμων μαρμάρων βαστάζουν 
διπλήν σειράν άψίδων, τριών άνά έκάστην τών 
τεσσάρων πλευρών. Τήν στοάν τού δευτέρου πα
τώματος περιβάλλει, άνωθι τών άψίδων, σειρά 
κιόνων μικρότερων καί έλαφροτέρων. Τά δωμά
τια τά περιστοιχί,οντα την άνο> καί τήν 'κατω  
στοάν είναι άνάλογα τής κεντρικής αυλής. 
Μάρμαρα πολύχροα πανταχού, καί στέγαι έν - 
τέχνως έζωγραφισμέναι, καί διακόσμησις συνε- 
νούσα τήν πολυτέλειαν μετά τής καλαισθησίας. 
Περί; δέ τής οικίας κήποι ώραιοι καί δάσος ά- 
πέραντον έκ δένδρων πρό αιώνων φυτευθέντων. 
Τό δάσος καταβαίνει μέχρι τής θαλασσής, καί 
ϋπό την σκιάν τών τελευταίων δένδρων άτρα- 
πόςύόμαλή παρακολουθεί τήν άκτήν

Έκεί ενίοτε καθήμενος, είς’τήν άκτήν, μετε- 
φερόμην νοερώς εις άλλα παράλια, εις θαλασ- 
σκ.ν άλλην. Έφανταζόμην όποια θά ήτο ή Ε λ
λάς, έάν δέν έπήρχοντο αί καταστρεπτικαί 
συμφοραί τοσουτων αιώνων, καί όποια θά γείνη 
άφού παρέλθωσι γενεαί τινες ¿τι, τανταλιζό- 
μεναι καθώς ημείς έκ τοϋ θεάματος τών άλ
λων έθνών τής Εύρώπης καί έκ τής άγωνίας 
όπως έξισωθώμεν‘πρός αύτα. Λέν έφανταζόμην 
βεβαίως έπί τής γής τής Ελλάδος τήν συγκέν-
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τρωσιν τής ιδιοκτησίας εις τούς πρωτοτόκους ι 
καί μέγαρα προγονικά ή λόρδους "Ελληνας. 
Ό χ ι. Δυνάμεθα ίσως νά ζηλεύσωμεν τήν ’Αγ
γλίαν καί τήν Σκωτίαν διά τήν άριστοκρα- 
τίαν των, όταν μάλιστα αντιπροσωπεύεται 
ύπό άνδρών όποιος ό ξενισας μ.ε Σκώτος, χρη
στών, έντιμων, εύπαιδεύτων. άφωσιωμένων εις 
τήν πατρίδα των, διδόντων τό παράδειγμα 
βίου οικογενειακού σώφρονος καί έναρέτου, φε- 
ρόντων τό μεγαλεΐόν των μετά μετριοφροσύνης 
τήν οποίαν μόνον ή  μακρά έ’ςις καί ή έπιμε- 
λημένη ανατροφή γενεών άλληλοδιαδόχων δύ- 
νανται νά γεννήσωσι, τέλος δέ συναισθανόμε
νων οτι δ πλούτος είνε δύναμις ότε μόνον γνω
ρίζει τις πώς νά τόν μεταχειρισθή. Ά λλά  πα- 
ραλείποντες παν ό,τι λέγεται ή έλέχθη υπέρ 
ή κατά τοϋ φεουδαλικοϋ θεσμού τής άριστο- 
κρατίας. ήμ.εϊς ούτε ήδυνάμ.εθα νά τόν έχωμεν, 
ουτε είνε δυνατόν νά τόν άποκτήσωμεν. Ό 
φεουδαλισμ.ός έπεφάνη διαβατικός εις τήν γήν 
μας άλλά.'δέν έρριζοβόλησεν. Ή  κοινωνική μας 
διαπλασις ε”γεινε καί γίνεται ύπό άλλοίους ιστο
ρικούς όρους ή εις τήν βορειοδυτικήν Ευρώπην. 
Ό χι. Δέν έφανταζόμην τοιοϋτό τι, άλλ ’έφαντα
ζόμην τή ν ’Ελλάδα,τήν 'Ελλάδα τοϋ μέλλοντος 
όποιαν τήν όνειρευόμεθα, ευπορούσαν, καθώς ή 
τήν σήμερον Σκωτία διά τής άοκνου καί πε
φωτισμένης έργασίας τών κατοίκων της, εύνο- 
υ.ουμ.ένην όχι χάρις εις κώδικας καί συντάγμα- 
τα. άλ.λά χάρις εις τήν άγωγήν τών πολιτών 
της, χάρις εις τό σέβας τού νόμου καί τό πρός 
έαυτόν σέβας, ά.πολαμ.βάνουσαν έν ειρήνη τά 
άγαθά πολιτισμού ¿ντελοστέρου έτι τού σημε- 
ρινοϋ, καί ένθυμουμένην μετά τίνος ευγνωμοσύ
νης καί ολίγου οίκτου τής Ιδικής μας γενεάς 
τούς άγώνας καί τάς ελπίδας . »

Δ .  Β ι κ ε λ λ ε .

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟ Υ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΓΗρνα, σαίτα μου γοργή, μέ τό ψιλό μετάξι.
Ν ίρ β η  ό  χαΧός μου τή  Χχμπφή, να  βρή /ρυτά  ν ' άλλάξφ.

Τ ά χ ο υ , τάκου 6 αργαλειό; μου. 
Τά κου  χ ' ϊρ / ιτ '  ό καλός μου.

Μαντίλι άκό τά δάκρυα δεν τούμεινε στα ξένα. 
Άρ/οντοττοΰλις τόν ζητούν, χ ι ' αύτό; πονεΓ γιά μένα.

Τά χο υ , τάχου στην αυλή μου, 
ώ ; κου νάρβη τό πουλί μου.

'Ε γ ώ  τό φάδι όά γενώ. κ’  έχεΓνο; τό στημόνι.
Ιΐοϋ  νά π λ ι/ τ ί , μεσ’ ’ ;  τό πανί, χαί πειό νά μή γλυτόντ,.

Τά χο υ . κα ι σε λίγο φθάνει 
1'ιά φιλί κα ι γ ιά  στεφάνι.

Π έτα , σαίτα μου γοργή, χ τύ κ α . χρυσό μου χτένι,
Ή  άτέλειωτη Σαρακοστή μερόνυχτο νά γένη.

Τά κο υ , τάκου ό αργαλειό; μου 
Τ ά κ ο υ , κ ι ’ έρχεται ό καλό; μου

ΑΡΓΥΡΗΣ Ε φ τ α λ ιο τ η ς .

ΦΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΛΕΡ
Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α ΑΔΦ Ο ΝΣΟ Τ £Ω 1Ε

Ι Ι ε τ ά φ ρ α α ι ς  X .  ’ Λ ν ν ό ν ο υ .

( Σ ν γ ε χ ε ι α '  Γάε Λροηγού/ιεγογ φύΑΛον/.
’Από ένός μηνός ήδη ή Σιδωνία άνέμενε τήν 

επιστολήν ταύτην, καθ’ άπαν δέ αύτό τό διά
στημα είχε θέσει εις ενέργειαν όλ.ας αύτής τάς 
θωπείας καί τούς δό'/.ους όπως έζωθήση τόν 
άνδ ράδελφόν της εις τήν τοιαύτην έγγραφον έκ— 
κρηςιν τού πάθους του. Έκοπίασεν έως οτου το 
κατορθώση. Δέν ήτο εϋκολον νά διαφθείρη μέ- 
χρις έγκ/.ήματος ε"ντιμον καί νεαράν καρδίαν 
ο'ία ή τοϋ Φράντζ, κατά τόν παράδοξον δ’ έκεί
νον άγώνα καθ’ ον ό αληθώς αγαπών έμάχετο 
εναντίον τοϋ συμφέροντος του, ήσθάνθη πολ- 
λακις έαυτήν κεκμηκυιαν καί άπεθαρρύνθη. 
Ένώ τόν ένόμιζεν εντελώς τιθασσευθέντα, αίφνης 
ή εΰθϋτης του έξανίστατο διά μιας και ήτο 
έτοιμος ν’ άποσυρθή, νά τήν διαφύγη πάλιν.

Διά τούτο ό θρίαμβος ύπήρςε μέγας δΓ αύ
τήν οτε ή άνωτέρω επιστολή έπεδόθη αυτή 
μ.ίαν προιίαν. Κατά σύμπτωσιν ήτο παρούσα 
έκεί καί ή κυρία Δόβσων Είχε φθασει διαβι- 
βαζουσα πολλά παράπονα έκ μ.έρους τού Γεωρ
γίου, οστις έπληττε διατελών μακράν τής ερω
μένης του καί ήρχιζε ν’ άνησυχή διά τόν άνδρά- 
δελφον εκείνον τόν διαρκώς μένοντα πλησίον 
της, μάλλον ζηλότυπον καί απαιτητικόν ή ό
σύζυγος.

—  “Α, τον καϋμένον, τόν καϋμένον ! ε”λεγεν 
ή ευαίσθητος Άμερικανίς, αν έβλεπες πόσον 
λυπείται !

Καί σειούσα τούς οϋλους βοστρύχους της έλυε 
τόν κύλινδρον τών μουσικών συνθέσεων έξάγου- 
σα τάς έπιστολάς τοϋ «καϋμένου», άς έκρυπτεν 
έπιμελώς μεταξύ τών φύλλων τών μονφδιών, 
χαίρουσα διότι εύρίσκετο άναμεμιγμένη εις τήν 
έρωτικήν εκείνην ιστορίαν, διότι έξήπτετο σφο- 
δρώς έν τή άτμοσφαίρα έκείνη τών μυστηριωδών 
ερωτικών σχέσεων ήτις καθίστα μάλλον ευαί
σθητους τούς παγερούς οφθαλμούς της καί τήν 
ξανθήν χροιάν της.

Τό παραδ οξότερον εινε ότι ένώ λίαν προθύ- 
μως προσεφέρετο διά τήν έρωτικήν άνταπόκρι- 
σιν ή νέα καί ευειδής Δόβσων ουδέποτε είχε 
γράψει ή λάβει μίαν καί μόνην έρωτικήν έπι- 
στολήν διά λογαριασμόν της.

Διαρκώς διανύουσα γτήν μεταξύ ’Ανίερης καί 
Ιίαρισίων όδόν, φέρουσα έ’ν έρυ>τικόν άγγελμα 
ύπό τήν πτέρυγά της ή παράδοξος αότη ταχυ
δρόμο: περιστερά έμενε πιστή πρός τόν περιστε- 
ρεώνά της καί ούδέν είχον τό έπιλήψιμον οί έρω- 
τικοί τρυγμ.οί της.
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Ό τε ή Σιδωνία τή έδειξε τήν επ ιτο λή ν τοϋ 
Φράντζ, ή κυρία Δόβσων τήν ήρώτησε:

— Τί θ' άτ:αντήσης ;
— Άπήντησα ήδη ναι.
— ΙΙώς! θά φύγη; ¡α’ εκείνον τον τρελλόν ;
Ή  Σ ιφ ώ ν ια  έγέλασεν.
— Τί λέγεις ! .. Είπα ναι διά νά ύπάγη νά 

μέ περιμένη εις τον σταθμόν, δι' αυτό μόνον. 
Τό όλιγώτερον τό οποίον δύναμαι νά πράξω είνε 
νά τόν κάμω νά ύποφίρη επί εν τέταρτον τής 
ώρας. Αρκετά με κατέστησε δυστυχή τώρα επί 
ένα μήνα. Συλλογίσου οτι ήναγκάσθην νά με
ταβάλω τόν( βίον μου χάριν αύτού τοϋ κυρίου. 
Ήναγκάσθην νά μη δέχωμαι πλέον επισκέψεις, 
νά κλείσω τήν θύραν, εις πάντας τούς νέους καί 
άξιεραστου; φίλους όσους έγνώριζα, άρχίζουσκ 
άπό τόν Γεώργιον καί τελειώνουσα εις σέ. Διότι 
πρέπει νά είξεύρης, φ ιλτάτη μου, ότι καί συ 
επίσης τοϋ άπήρεσκες καί ήθελε νά σέ άπο- 
πέμψη μαζί με τούς άλλους.

Ή  Σιδωνία όμως δέν ώμολόγειότιό κυριώτε- 
ρο: λόγος τής μνησικακίας τη ; κατά τοϋ Φράντζ 
ήτο διότι τήν έφόβισεν ύπερβολικώ; άπειλών 
αυτήν διά τού συζύγου της Άπό τής στιγμής 
εκείνης ήσθάνθη στενοχώριαν καί ό τόσον θέλ- 
γων αυτήν τρόπος τοϋ ζην έφάνη αυτή σο- 
βαρώς εκτεθειμένος. Οί άνδρες οϊ λίαν ξανθοί 
καί ψυχροί τό ήθος ώς ό Ρίσλερ έ'χουσι φοβεράν 
τήν όργήν, οργήν άπαθή ούτως είπείν, ή ; ούδείς 
δύναται νά ύπολογίση τάς συνέπειας, ώς αί 
έκρηκτικαί έκεΐναι κόνεις αί άνευ χρώματος 
κα ί γεϋσεως, άς φοβούνται νά μεταχειρισθώσι 
διότι άγνοούσι τό μέτρον τής ισχύος των.

Έκ τού άλλοτε βίου της, τοϋ πενιχρού βίου 
της εντός συνοικίας πολυανθρώπου έπήρχοντο εις 
τόν νούν της άναμνήσει; οικογενειών κατα - 
στραφεισών, συζύγων ίκδικηθέντων, αίματος 
άναπηδήσαντος έκ τής αισχύνης τής μοιχείας. 
Ό πτασίαι θανάτου κατεδίωκον αυτήν. Ό θά
νατος, ή  αιώνιο; άνάπαυσις, ή άκρα σιγή φυ- 
σικώ τώ λόγω έπτόει τήν μικράν εκείνην ψυχήν 
τήν διψώσαν τήν ηδονήν, τήν άπληστο»; πο
θούσαν τόν θόρυβον καί τήν κίνησιν μέχρι πα
ραφροσύνης.

Ή ευλογητή αυτή επιστολή άπεδίωκε παντα; 
τούς φόβους της. Ή το άδύνατον εις τό έζής ό 
Φράντζ νά τήν καταγγείλη καί έν αυτή προσέτι 
τή  μανία τής άποτυχίας του, άφοϋ έγίνωσκεν 
οτι είχεν ε’ιςχειράς της παρόμοιον οπλον. "Αλλως 
άν ώμίλει, θά έδείκνυεν εκείνην τήν επιστολήν, 
πασαι δ έ  αί κατηγορία·, του θά έφαίνοντο εις 
τόν Ρίσλερ απλαΐ συκοφαντίαι. "Α, κύριε τ ι-  
μωρέ ! σάς κρατούμεν τώρα εις τό χέρι!

Αίφνης κατελήφθη ύπο παραφόρου χαρας.
— Άναγεννώμαι !.. άναγεννώμαι ! ε'λεγε

προς τήν κυρίαν Δόβσων. ΙΙεριέτρεχεν εις τάς

δενδροστοιχίας τοϋ κήπου, συνέλεξεν άνθη καί 
κατήρτισεν άγκώδεις άνθοδέσμας διά τήν αίθου
σαν της, ήνοιξε τά  παράθυρα όρθάνοικτα διά 
νά είσέλθη ό ήλιος, έδωσε διαταγάς εις τήν μά
γειρον. εις τόν ηνίοχον, εις τόν κηπουρόν. Έπρε
πε νά έςωραίσθή ή οικία, ό Γεώργιος έμελλε νά. 
έπανέλθη καί όπως άρχίση, διωργανωσε μέγα 
γεύμα διά τό τέλος τής έβδομαδος εκείνης. Τώ 
όντι ένόμιζέ τις ότι ήτο άποϋσα έπί ένα μήνα 
καί οτι έπανήρχετο έκ ταξειδίου οχληρού καί 
κοπιώδους, μετά τόσης σπουδή; κατεγινετο ν’ 
άναζωπυρήση περί αυτήν τήν κίνησιν καί τήν 
ζωήν

Τήν επαύριον κατά τήν εσπέραν ή Σιδωνία, 
ό 'Ρίσλερ καί ή κυρία Δόβσων εύρίσκοντο καί οί 
τρεις εις τήν αίθουσαν, Ένώ ό άγαθός Ρίσλερ 
άνεδιφει παλαιόν βιβλίον μηχανικής, ή κυρία 
Δόβσων έκρουε τό κλειδοκύμβαλο·» συνοδεύουσα 
διά. τοϋ ήχου τό ασμα τής Σιδωνίας. Αίφνης 
αότη διέκοψε τό άσμα της εις τό μέσον καί 
έξέφερεν ηχηρόν γέλωτα. Έσήμαινεν ή δεκάτη 
ώρα.

'<) Ρίσλερ άνυψωσεν έν τάχει τήν κεφαλήν.
—  Τί έχεις καί γελάς : ήοώτησεν.
— Τίποτε... μία ιδέα μοϋ ήλθεν, άπήντη- 

σεν ή  Σιδωνία δεικνύουσα τό εκκρεμές πρός τήν 
κυρίαν Δόβσων δι’ ελαφρού νεύματος καί καμ 
μϋουσα τόν ένα οφθαλμόν.

Ή το ή προσδιωρισμένη διά τήν συνέντευξιν 
ώρα. άνελογίζετο δέ τάς βασάνου; τοϋ άναμέ- 
νοντος αύτην έραστοϋ.

Άπό τής επανόδου τοϋ άγγελιαφόρου τού 
κομίσαντο; εις τόν Φράντζ τό τόσον πυρετω- 
δώ; αναμενόμενον «να ι» τής Σιδωνίας, μεγάλη 
έπήλθε γαλήνη εις τό τεταραγμένον πνεϋμά του. 
αιφνίδια τις χαλαρωσις Ούδείς πλέον τόν ήνώ- 
χλει ένδοιασμός, ούδεμία ταλαντευσις μεταξύ 
τοϋ πάθους καί τού έρωτος. Διά μιας ήσθάνθη 
εαυτόν έλαφρυνόμενον, ώς νά μη είχε πλέον συν- 
είδησιν. Μετά τής μεγαλειτέοα; άταραξία; έν- 
ήργησε τάς προετοιμασίας τής άναχωρήσεως, 
έσυρε χαμαί τάς άποσκευά; του, έξεκένωσε τήν 
ιματιοθήκην, καί τά ερμάρια, πολυ δέ πρό τής 
ώρας ήν είχε προσδιορίσει όπιυς ε'λθωσι καί πα- 
ραλαβωσι τά  πράγματά του έκάθητο έπί έδρας 
έν τώ μέσω τοϋ θαλάμου, βλέπων τον έμπροσθεν 
του καρφωμένον εις τόν τοίχον γεωγραφικόν 
χάρτην, ώς έμβλημα τής νομάδος αύτοϋ ζωής, 
άκολουθών διά τού βλέμματος τήν εύθεϊαν γραμ
μήν τών όδών καί τήν κυματόεσσαν σειράν τήν 
παριστώσαν τούς ώκεανούς.

Οΰδ' έφ’ άπα ; έπήλθεν εις τόν νούν του ή 
ιδέα ότι εις τό έκείθεν μέρος τού μεσανκβάθρου 
εϋρίσκετό τις θρηνών καί στένων έξ αίτιας του. 
Οΰδ έφαπαξ έσκέφθη τήν άπελπισίαν τοϋ άδελ- 
φοϋ του, τό φοβερόν δράμα όπερ έμελλον νά
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καταλίπωσιν όπισθεν των. Διετέλει ήδη μακράν 
όλων αυτών. Ειχεν άναχωρήσει νοεοώ; έκ τών 
προτέρων καί ήδη εϋρίσκετό παρά τήν άποβα- 
θραν τοϋ σταθμού μετά τή ; Σιδωνίας φερούσης 
ενδυμασίαν άμαυροϋ χρώματος, ένδυμασίαν τα- 
ξειδίου καί φυγής. Έ τ ι άπωτέρω εϋρίσκετό παρά 
τήν όχθην τής γλαυκή; θαλάσσης όπου θά 
παρέμενον έπί τινα χρόνον όπως άποπλανήσωσι 
τάς περί άνευρέσεώς των έρεύνας καί πάντοτε 
άπωτέρω ένόμιζεν οτι εφθανεν εις άγνωστον 
χώραν ε'νθα ούδείς ήδύνατο νά τήν ζητήση καί 
νά τοϋ τήν άφκιοέση. Ά λλοτε έσυλλογίζετο τό 
ό'ιά νυκτός ταξείδιον εντός τοϋ βαγονιού διά. τών 
έρήμων πεδιάδων. Έβλεπε κεφαλήν μακροσκο
πικήν καί ώχςά.ν στηριζομένην έπί τών προσ- 
κεφαλαίων παρά τήν ίδικήν του. ζεύγος χειλέων 
άνθηρών παρά τά ίδικα του χείλη καί δύο ό- 
φθαλμούς μ.έ βαθύ βλέμμα θεωροϋντας αύτόν ύπο 
τό ήρεμον φώ; τή ; λυχνίας έν τή ταλαντεύσει 
τών τροχών καί τοϋ άτμού.

Καί τώρα φύσα καί ώρύου. ώ μηχανή ! Σείε 
τήν γήν, έρύθραινε τόν ουρανόν, πτύε καπνόν 
καί φλόγα! Βυθίζου εις τά; σήραγγας, ύπέρ- 
βαινε τά όρη καί τού; ποταμούς, πήδα. λάμπε, 
άστραπτε άλλά παράφερέ μας, παράφερέ μ.ας 
μακράν τού κατωκηαένου κόσμου, μακράν τών | 
νόμων του, μακράν τών παθών του, έκτός τοϋ 
βίου. έκτός ημών αυτών !

Δύο ώρας προτού ν' άνοιξη ή θυρίς τών είσι - 
τηρίων διά τήν αμαξοστοιχίαν έφ’ ής έμελλε 
νά έπιβιβασθή ό Φράντζ εϋρίσκετό ήδη εις τόν 
σταθμόν τής Αυώνος, τόν μελαγχολικον σταθ
μόν οστις κείμ.ενος εις τό άπόκεντρον εκείνο 
τών ΙΙαρισίων μέρος άποτελεΐ οίονεί τόν πρώ
τον σταθμ.όν τής έπαρχίας. Έκάθησεν εις τήν 
ζοφερωτέραν γωνίαν καί έμεινεν εκεί άκίνητο; 
ώς ζαλισμένος. Τό πνεϋμ.α του κατά τήν ώραν 
έκείνην ήτο έπίση; τεταραγμένον καί θορυβώδες 
ώς ό σταθμός. Έπλημμύρει αύτό πληθυς σκέ
ψεων άσυναρτήτων, άναμνήσεων άορίστων, πα
ραβολών άλλοκότων Τοιαύτα; έπεχείρει περι
πλανήσει; ό λογισμός του, ώστε πρός στιγμήν 
δίς ή τρις έσυλλογίσθη απορών διατί εϋρίσκετό 
έκεί καί τί άνέμενεν. Ά λλ ' ή ιδέα τής Σιδω- 
ν ία ; άνεπήδα αίφνης έκ τών άσυναρτήτων εκεί
νων σκέψεών του καί τά ; έφώτιζε διά λάμψεως 
δ α ψ ι λ ο ύ ς .

Έυ.ελλε νά έλθη έκείνη.
Μηχανικώς δέ, καίτοι ή ώρα τής συνεντεύ- 

ξεως άπείχε πολ.ύ άκόμη, παρετήρει μεταξύ τών 
έπιβκ.τών ο’ίτινες συνωθοϋντο κράζοντες άλλή- 
λους, μ.ήπως ϊδη αύτήν μέ τό χάριεν ανάστημά 
της έξερχομένην αίφνης έκ τού μέσου τού πλή
θους, παραμερίζουσκν αύτό άνά παν βήμα διά 
τής άκτινοβόλου καλλονής της.

Μετά πολλάς άναχωρήσει; καί άφίςει; καί 1

συριγμούς ών ή δέσμια ύπά τούς θόλους κραυγή 
παρωμοίαζε μέ σπαραγμόν, μέγα κενόν έγένετο 
ε'ις τόν σταθμ,ον αίφνιδίως έρημωθέντα, ώς ναός 
κατά τάς έργασίμ.ου; ημέρας. Προσήγγιζεν ήδη 
ή αμαξοστοιχία τής δικάτης. Ά λ λ η  πρό αυτής 
δέν ύπήρχεν Ό Φράντζ ήγέρθη.

Δέν ητο πλέον όνειρον. δέν ήτο χίμαιρα έξ- 
αφανιζομένη έντός τών εύρέων καί άβεβκίων 
όρίων τού χρόνου.

Μετά εν τέταρτον τής ώρας, μετά ήμίσειαν 
ώραν τό πολύ. θά ήτο καί αύτή έκει

Τότε ήρχισε δι’ αύτόν τό φοβερόν μαρτύριον 
τής προσδοκίας, ό μετεωρισμός έκεϊνος τοϋ οντος 
όλοκλήρου, κχτάστασις παράδοξο; του σώμα
τος καί τού πνεύματος καθ' ήν ή καρδία δέν 
πάλλει πλέον καθ' ήν ή άναπνοή άσθμαίνει ώς 
ό λογισμός, καθ’ ήν τά νεύματα καί αί φράσεις 
μένουσιν ημιτελή, καθ’ ήν τά πάντα προσδοκώ- 
σιν Μυριάκις οί ποιηταί περιέγραψαν τήν οδυ
νηρά·/ άγωνίαν τοϋ έραστοϋ άκροωμένου τόν 
κρότον άμάξη; έπί τής έρημης οδού ή βήμα λα- 
θραϊον άνερχόμενον τήν κλίμακα.

Ά λ λ ' είνε πολύ πλέον πένθιμον τό άναμένειν 
τινά τήν ερωμένην του έν τώ σταθμφ, έν τή 
αιθούση τών έπιβατών. Λί λυχνίαι έκεΐναι αί 
άλαμπεις αί άμυδρώς φωτίζουσαι τό κονιορτώ- 
δες δάπεδον, τά εύρύχωρα ύαλόφρακτα κοι
λώματα τών παραθύρων, ό άντηχών εις τό 
άνήσυχον οΰς άκατάπαυστος θόρυβο; τών βη
μάτων καί τών θυρών. τό κενόν ϋψος τών τοί
χων, αί έπι-'εικτικαί έκεΐναι άγγελίκι αί έπ'

| αύτών άνηρτημέναι, ή άτμόσφαιρα έκείνη τού 
ταξειδίου, τής μεταβολής, τής άδιαφορίας. τής 
άσταθείας, παντα ταύτα είνε ίκανώτατα νά κα- 
ταθλίβωσι τήν καρδίαν καί νά έπαυξάνωσι τήν 
άγωνίαν.

Ό  Φράντζ έπήγαινεν,ήρχετο ένεδρεύων τάς κα- 
ταφθανούσας άμαξας. Έσταμάτων αύται παρά 
τάς μακράς λιθίνας βαθμίδας· αί θυρίδες των 
ήνοίγοντο καί έκλείοντο μετά. κρότου, άπό τοϋ 
ε’ξωθενδέ σκότους διεκρίνοντο αί μορφαί έμφανι- 
ζόμεναι εις τό φώς παρά τήν είσοδον, μορφαί 
ήρεμοι ή  τεταραγμέναι, άγαλλιώσαι ή τεθλιμ- 
υ.έναι, πτεεοστόλιστοι πίλοι σκεπόυ.ενοι διά‘ ν '  , .πέπλων ζωηρού χρώματος, κεκρυφαλοι χωοι- 

| κών, παιδία νυσταλέα συρόμενα έκ τής χει- 
ρός. Εις πάσαν νέαν έμφάνισιν άνεοκίοτα. Ένό- 
ριζεν οτι τήν έβλεπε διστάζουσαν, μέ τό πρό
σωπο·/ κεκαλυμμένον ύπο τοϋ πέπλου, όπωσούν 
άυ.ηχ ανούσαν. Πώς θά έτρεχ ε·/ άμέσως πλησίον 
τη ; διά νά τήν καθησυχάση, διά νά τήν προ- 
στατεύση !

Γ Ε π ιτ α ι  συνέχεια

Λν.-· ί:ί:φ>|!#·ΛννΛ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

KOLIHTAI ΚΑΤΑΤΕΜΝΟΜΕΝΟΙ

Τήν 6 του παρελθόντος ΐουλίου «νβχαλύφθη ύχό 
τού αστρονόμου Brooks νέος κομήτης, τον δέ αϋγουστον 
άντί έν'ος παρετηρήθησαν τρεις κομήτα·.· ό πρώτος 
είχε διαιρεδή εις τρία τεμάχια. Νύν δε οί αστρονό
μο! άχολουθοϋσι μετά πβλλοϋ ενδιαφέροντος τήν τριά
δα ταύτην των τεμαχίων, άτινα συμόαδιζουσιν εν τω 
άχείρφ, κάποτε δε φαίνονται καί συναντώμενα. Το 
φαινόμενον τούτο εινε μεν παράδοξον, άλλ’ όχι καί 
πρωτοφανές. Αύτ'ος ό Σενέκας αναφέρει τήν διχοτό
μηση κομήτου έν Ιτει 871 π. X., τω δέ 1618 ό 
αστρονόμος Κέπλερος χαρετήρησεν έτερον κομήτην 
χατατμηθεντα εις χολλά τεμάχια. Ά λλα τ'ο κυριώ- 
τατον φαινόμενον εινε τ'ο τού κομήτου Βιέλα διχοτο- 
μηΟεντος εν Ιτει 1815 καί 1846. Τήν πορείαν αυτού 
είχον παρακολούθηση οί αστρονόμοι άπό τού 1772, 
οτε ήτο ακέραιος. Τω 1845 ενεφανίσθη Ιχων μορφήν 
κυκλοτερούς νεφελώματος, τήν δε 17)29 όκτωδρίου 
τού αυτού έτους έμηχύνθη βαθμηδόν λεπτυνόμενος εν 
ε'ιδει ταινίας, μεχριςοϋ διερράγηεις δύο. Ί’α δύο τεμά
χια συμδαδίζοντα τό έν κατόπιν τού άλλου ήσαν όρα- 
τα επί τρεις μήνας. Έν Ιτει 1852 έχανευρέθη το 
κύριον σώμα εις μεγάλην άχόστασίν άχό τής ου
ράς. Ένώ κατά τό 1815 δεν αχειχον χλέον των 
200,0(10 χιλιομέτρων, τό χωρίζον τά δύο τεμάχια 
διάστημα κατα τό 1852 ήτο 2 έκατομμύρια χιλιο
μέτρων. Έχτοτε ό κομήτης εκείνος έχάδη. Τι άχέ- 
γεινε; Διελύθη εις μικρότερα τεμάχια, εις αστέρας 
διάττοντας καί έσκορπισδη εις τας αχανείς εκτάσεις 
τού άπειρου; Ούδείς γνωρίζει.

ΠΕΡΙ_ΤΗΝ_ΓΗΝ
11 πρός νότον τής Αυστραλίας νήσος Τασμανία, 

έχει έν εκ των ύγιεινοτερω» κλιμάτων τής ύφηλίου. 
Ή έν αυτή εγκατεστημένη αγγλική αποικία αριθμεί 
100 χιλ. κατοίκων. Μεταξύ τούτων ϋχάρχουσιν ίξα- 
κόσιοι όγδοηκοντούτα: καί εξ — επτά ϋχερεκατοντούται.

— Τ\έον εργον τού διασήμου γερμανού συγγρα- 
φέως Γεωργίου Έόβρς εκδίδεται προσεχώς. Το εργον 
τούτο εινε διήγημα άναφερόμενον εις τήν έκ τής Αί
γυπτου έξοδον των Εδραίων και φέρει τόν τίτλον Ίι/σονι:.

— Έν Βιρμιγχάμη τής αμερικανικής πολιτείας 
Άλαδάμας, γ'έρων μαύρος εφαντασθη ότι εινε ό προ
φήτης Δανιήλ καί έπεισε πολλούς των φίλων του 
περί τούτου. Άλλ" ή πεποίΟησις τριών έκ των φίλων 
του εφθασεν εις τοιούτο σημεΤον, ώστε έτόλμησαν νά 
μιμηϋώσι τό παραδειγμα των τριών χαίδων τής Βί- 
δλου. Κατα διαταγήν τού νέου τούτου Δανιήλ είσήλ- 
Οον εις διάπυρον κάμινον οι δυστυχείς αυτοί πιστοί 
καί.... έψήβησαν.

— Κατα τό έτος 1888 ή έν Καμπανία παραγωγή 
αφρώδους οίνου άνήλΟεν εις 374,538 έκατόλιτρα. 
Διά νά περ.ληφθή όλη αυτή ή ποσότης τού οίνου

εντός μιας μόνης φιάλης, εχρεπεν αυτη νά εχη ύψος 
147,60 μέτρων καί διάμετρον 41,32 μέτρων κατά 
τήν βάσιν, θά ήτο δηλαδή είδος μικρού πύργου 
" Αϊφφελ.

— Νέον παιγνίδιον το όποιον Ιγεινε τού συρμού έν 
ταίς Ήνωμέναις πολιτείαις τής Αμερικής παίζουσιν 
α: Ιφημερίδες. Ιΐρός πάσαν γυναίκα κατέχουσαν δια- 
κεκριμένην κοινωνικήν θέσιν άποστελ’Λουσιν έν ειδει 
εγκυκλίου επιστολής τό έξής έρώτημα: « ’Εάν ήσδε 
άνήρ τί δά ήθέλατε νά κάμνετε καί τι δ- άπεφεΰ- 
γ$τε;»Α ί πλείσται τών έρωτωμένων γυναικών απο
κρίνονται ότι δά ήσαν άνδρε; ήμεροι τόν χαρακτήρα, 
γενναίοι, πλήρεις σεβασμού πρός πάσας τά;γυναίκας, 
πλήρεις δέ άγάπης προς τας συζύγους των. Μόνον 
μία, ή κυρία Σπάφφορδ άπέστειλε τήν εξής πρωτό
τυπον άπάντησιν : «Επειδή ήμην καί είμαι πάντοτε 
πολύ ευχαριστημένη άπό τήν τύχην μου, καί επειδή 
έχω τήν πεποίθηση ότι ύπό πολλάς επόψεις ή βέσις 
τής γοναικός εν τώ κόσμω εινε προτιμότερα τής τοΰ 
άνδρός, ποτέ δεν έσυλλογίσδην τί δά εχαμνα άν ήμην 
άνήρ. Ά λλω ς πιστεύω οτι μερικαί εξ ήμών άν ήσαν 
άνορες, δα Ισκίχτοντο καί δά ένήργουν απαράλλα
κτα ώς οί άνδρες. Φρονώ δ’ ετι ότι εινε αδύνατον εις 
μίαν γυναίκα καί εις ένα άνδρα νά εί'πουν τι βά Ικα- 
μναν άν ήσαν διάφοροι παρ’ ό,τι εινε.

— ‘Ο γνωστός γάλλος ηθοποιός Κοκλέν προς 
καιρόν άποχωρήσας τής Γαλλικής Κωμωδία; επα
νέρχεται πάλιν καί δά έμφανισΟή τό πρώτον επί 
σκηνής εις νέον Ιργον τού ΣαρδοΟ.

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Κ Α Ι Γ Ν Ω Μ Α Ι
Διά νά βαίιζη τις ήσύχως εις τήν οδόν τής ζωής 

δεν πρέπει νά εχη πολύ ¿ξείαν ττιν δρασιν.
*

Ή Ζηλοτυπία εινε τέχνη διά. τής όποιας κάμνει τις 
περισσότερον χαχόν εις τόν εαυτόν του παρά. εις τούς 
άλλους.

ΕΔΩ Κ’ ΕΚΕΙ
ν .ν .νΔ ίΙ νΧ ννΛ Λ

* Α π ο τ υ χ υ ν σ χ  έ γ χ ε ί ρ - η σ ι ς .

’Οφθαλμίατρός τόσον έξοχος όσον καί δυσειδής ά- 
πέδωχε τήν ορασιν δια δεξιωτάτης έγχειρίσεως εις ή- 
λικιωμένην γυναίκα άπό χρόνων τυφλωθείσαν. "Οιαν 
ημέρας πολλάς μετά τήν έγχείρησιν άφήρεσε τόν επί
δεσμον, πρώτος λόγος αυτής ήτο.

—Ώ  ! βλέπω λαμπρά. Τί ωραίος άνδρας πού ει- 
σθε γιατρέ μου !

Καί ή κόρη της ιδιαιτέρως πρός παρισταμένην φίλην:
—βυρρώ πώς δεν επέτυχε καθόλου ή έγχείρησις 

τής μητέρας μσυ.

ΓΤΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝ Ω Σ Ε ΙΣ

Λι4 νά μην χαπνίζη’ ή λάμπα
άρχει νά βρέξετε |τό φυτίλι μέ δυνατόν ξύδι πριν το 
μεταχειρισθήτε καί νά τό άφήσετε νά στεγνώση καλά 
πριν τό βαπτίσετε εις τό πετρέλαιον.

ΕΝ ΛΘΙΙΝΛΙΣ ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓ TON KATAETHMATQN Α Ν Ε 1 Τ Η  Κ Ω Ν Σ Τ Α  Ν Τ I Ν  Ι Δ Ο Υ  1 8 8 9 -  I S I S .


