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ΠΕΡΙΚΛΗΣ.
ΦΕΙΔΙΑΣ, 63 έτών.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ,
ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ, ΑΛΚΑΜΕΝΗΣ, ΠΑΙ- 
ΩΝΙΟΣ, ΠΡΛΕ1ΑΣ, γλύπται.
Ο ΜΕΓΑΣ 1ΕΡΕΤΣ τού Έρεχθείου Πο- 
σειδώνος.
ΚΛΕΩΝ, ΣΙΜΜΙΑΣ,
ΜΕΝΩΝ, δούλος τοϋ Φειδίαυ. 
ΒΟΔΑΣΓΟΡΕΘ, έμπορος φαΐνιξ.

ΜαθηταΙ του Φειδίου καί άλλοι πολίται.

("Ετη £ζ μετά τήν άποηεράτωσιγ 
τοϋ Παρθενάγοΐ)* ( ΐ)

Σ Κ Η Ν Η  Α'.
(Στοά χεκοσμημέντ) δ«.’ εικόνων.)

Ο ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΕΪΣ, ΚΛΕΩΝ, ΣΙΜΜΙΑΣ, 
διάφοροι πολίτα ι, στηριζόμενοι έπ ’ιτώ ν  

στηλών, η καθήμενοι επ ί των βα
θμιδών τής στοάς.

ΚΛΕΩΝ. Είπε ήμϊν, Σιμμία, είναι τ ω 
όντι άλγιθή, όσα περί του Διός τοϋ Φειδίαν 
λέγονται ς Συ επιστρέφεις έκ τής Ολυμπί
ας, ώστε δύνασαι νά μας πληροφόρησής. 
Τδ κατ’ έμέ μέχρι τής χθες ακόμη ένόμι- 
ζον οτι αί ’Αθήναι περιέχουν παν ο ,τι ώραις 
ώτερον δϋναται ή τέχνη νά πλάσγι* ά λλ ’ ώ -

(1)Ό  Παρθένων έπερατώΟη το 437 Π.Χ.
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φαίνεται οί 'ΙΙλεϊοι κατά την τελευταίαν 
αΰτών έορτήν έπέδειξαν εις- τόν συναθροι- 
σθέντα λαόν των ‘Ελλήνων έργον ύπέρτε- 
ρον τών ήμετέρων.

ΣΙΜΜΙαΣ.'Η φήμη είναι άληθής, ώ Κλέον.
Ο ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΕΪΣ. Καί λοιπόν μάτην 

έξήντλησεν ό Περικλής του;θησαυρούς ; Ου
δέ την δόξαν, ην διά δαπάνης άδράς ήγό 
ραζε, έκερδίσαμεν ;

ΚΛΕΩΝ. Καί είναι ’Αθηναίος ό άφαιρών 
ταύτην !

ΣΙΜΜΙΑΣ. Όταν ή τιμωρία έπίκηται, 
ή μομφή δέν είναι πλέον επίκαιρος. Ό Φει- 
δείας παρεδόθη εις τάς χείρας ημών ώς 
βορά. *

ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ. Είσαι λοιπόν βέβαιος δτι 
εόρίσκεται εις τό δεσμωτν'ριον ;

ΣΙΜΜΙΑΣ. Πρό δύο ήμερων άνηγγέλλετο 
ήμίν ή επιγραφή του’ χθες κατηγόρουν αυ
τού ενώπιον του λαού' την δ’ αυτήν έσπέ- 
ραν οί Σκύθαι τοξόται ώδήγουν αύτόν εις 
τάς φυλακάς.

ΚΛΕΩΝ. Ναι, φίλοι συμπολϊται" προκει- 
μένου περί τής ΰπερασπίσεως ή τής έκδι- 
κήσεως ημών, ουδέ στιγμήν χάνομεν. Σύ 
δέ, Σιμμία, μή άρνήσαι ήμΐν πληροφορίας, 
άλλά διήγησαι παν ότι είδες. ‘Ομοιάζει τον 
Παρθενώνα ό ναός τής Ολυμπίας ;

ΣΙΜΜΙΑΣ. Ό ναός είναι ήττον ωραίος, 
άλλά μεγαλήτερος. Τρεις άνδρες έκτείναντες 
τούς βραχίονας αδυνατούν νά περιλάβουν 
μίαν μόνον στήλην.

ΚΛΕΩΝ.Ό Ζευς παρίσταται καθήμενος;
ΣΙΜΜΙΑΣ. Ναί' διά τής αριστερά; κρα

τεί Νίκην, εις δέ τήν δεξιάν φέρει σκήπτρον, 
ούτινος ύπέρκειται άετός.

ΚΛΕΩΝ. "Ωστε τό άγαλμα δέν έχει τό 
αύτό υψος μέ τήν ήμετέραν ’Αθήναν.

ΣΙΜΜΙΑΣ. ’Απ’ εναντίας είναι υψηλότε
ρου, διότι ή κεφαλή του έγγίζει σχεδόν τήν 
κοφυφήν τού ναού άν έγερθή, οί ιερείς αυ
τού ώμοι θ’ άποτινάξουν τήν στέγην.

ΚΛΕΩΝ. Μόνον χρυσόν καί ελέφαντα με 
τεχειρίσθη δ Φειδίας ;

ΣΙΜΜΙΑΣ. Χρυσελεφάντινου είναι τό ά
γαλμα άλλ’ ό θρόνος έφ’ ού κάθηται πε- 
ριεβλήθη μέ εβενον, ύστρακα, διάφορα άλλα 
μέταλλα καί λίθους πολυτίμους* άναρίθμη· 
τα πρόσωπα θαυμαστά ανάγλυφα κοσμούσι

τάς έπιφανείας, ώστε ούδέν τό ίσοδοναμούν 
τώ πλούτω τής ύλη; ή μόνη ή εντέλεια τής 
εργασίας.

ΚΛΕΩΝ. Βεβαίως οθόνη περικαλύπτει τόν 
Θεόν, διότι οί ελέφαντες όλοι τής Άσίας 
δέν έξαρκούν δπως καλυφθή δι’ έλεφαντό- 
δοντος τοιοΰτος κολοσσός.

ΣΙΜΜΙΑΣ. ’Απατάσαι, φίλε Κλέον, ό 
θεός είναι γυμνός, τουλάχιστον ή χλαμύς 
αυτού ώλίσθησε μέχρι τής όσφύος. Επί τού 
χρυσού υφάσματος έζωγραφήθησαν τά ζώα, 
κρίνα άνθη ποικίλωςκεχρωματισμένα, είκών 
τής πλάσεως* τοσούτον δ’ έντέχνως τά δι
άφορα τεμάχια συνηρμόσθησαν, ώστε δ 
κορμός δλος φαίνεται έν καί μόνον τεμά- 
χιον έλέφαντος, πάσα συναρμογή διαφεύγει 
τήν δρασιν. ‘Η στερεότης καί ή στιλπνότης 
τού έλέφαντος παρέχει εις τήν σάρκα λαμ
πρότητα καί ωραιότητα θείαν.

ΚΛΕΩΝ. Μά τόν ‘ Ηρακλέα, καί τί δέν 
δύναται νά πλάση ό Φειρίας ·,

ΣΙΜΜΙΑΣ. Τό πρόσωπον πρό πάντων θά 
σοί επέβαλλε θαυμασμόν, διότι τοιούτον με- 
γαλειον κεχάρακται έπ αυτού, ώστε καί 
άκωντις κλίνει τήν κεφαλήν πρό τού παν* 
τοδυνάμου κυρίου τού παντός* νομίζεις δτι 
ή κίνησις τών όφρύων του θά σείση τόν Ό 
λυμπον* άλλά συνάμα οί χαρακτήρες του 
αποπνέουν γαλήνην καί εύσπλαγχνίαν’ αισ
θάνεται τις άκτινοβολοΰν έκ τής μορφής ε
κείνης πνεύμα τά πάντα προνοοΰν καί ανε
ξάντλητου αγαθότητα, άρμόζουσαν εις τόν 
πατέρα άνδρών τε θεών. Αί ψυχαί ήμών 
έπληρώθησαν φόβου άμα δέ καί άγάπης'οΰ- 
δέποτε ούδείς άπεκάλυψεν ήμϊν τό μεγα
λείου τής θεότητο; καί τών αγαθών αύτής 
υπό τοιαύτην σεβασμίαν μορφήν.

Ο ΜΒΓΑΣ ΙΕΡΕΪΣ. Ναί, ό Φειδίας εξα
κολουθεί βαίνων πρός τόν άσεβή αυτού σκο
πόν. "Οσον ωραιότεροι παριστώνται οί θεοί, 
τόσον άσθενεστέρα καθίσταται ή θρησκεία.

ΣΙΜΜΙΑΣ. Δέν μέ ένόησας, ή δέν δύνα
μαι καλώς νά έκφρασθώ πλέον* εΓπον δτι 
τό άγαλμα τής 'Ολυμπίας εμπνέει ζωηρο- 
τέραν τήν ευσέβειαν εις τούς θνητούς.

Ο Μ. ΙΕΡΕΪΣ. Μή συγχέωμεν τήν εύ- 
λάβειαν μετά τής παροδικής συγκινήσεως 
απέναντι τού ωραίου.

ΚΛΕΩΝ. Μη φοβήσαι, υιέ τού Μεγασθέ-

Άος* δ Φειδίας δέν θά μάς διαφύγη’ ονομά
ζεις αύτόν εχθρόν τών θεών* έγώ διϊσχυρί- 
ζομαι οτι έπρόδωκε τήν πατρίδα του, ό δέ 
εύγλωττος Σιμμίας κατηγορεί αύτόν έπί 
κλοπή. ’Αλλά δέν είναι ούτος ό Περικλής 
διερχόμενος τό άλλο άκρον τής πλατείας ; 

ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ. Είναι αυτός.
Ο Μ. ΙΕΡΕΪΣ. ‘ ϊπάγει νά έπισκεφθή τόν 

Φειδίαν έν ταίς φυλακαίς καί νά συγκλαύση 
μετ’ αύτού.

ΚΛΕΩΝ. Γηράσκει ό μέγας Περικλής* 
έχει βραδύ τό βάδισμα* τό φορτίου τής ε
ξουσίας βαρύνει αύτόν έπί μάλλον* τούτο 
έντός ολίγου θά άποδείξωμεν* δέν άπέχει 
πολύ ή ήμέρα καθ’ ήν δέν θ’ άνακράζωσι 
διερχομένου τού Περικλέους: βΛαμπραί, ι
οστεφείς Άθήναι, δείξου ήμίν τόν άρχοντα 
σοΰ καί τής ‘ Ελλάδος άπάσης ! »

ΣΙΜΜΙΑΣ. "Δ ! ιδού καί άλλοι Όλεϊοι !

I Α I :

ΣΚΗΝΗ Β'.

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ, ΜΕΝΩΝ, 
σταματώντες πρό τής στοάς.

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. Ποιους ονομάζεις Ή- 
λείους;

ΣΙΜΜΙΑΣ. Πιθανώς τούς κατοικοΰντας 
τήν ’’Ηλιδα ή έπανερχομένους έκείθεν.

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. ΤΩ σύ, δστις νέος έτι 
επαγγέλλεσαι τόν συκοφάντην, έχεις δίκαι
ον νά μοί άφαιρής τόν τίτλον ’Αθηναίου, 
διότι βλέπων υμάς έρυθριών φέρω τό όνομα 
τής πατρίδος μου.

ΚΑΕΩΝ. Οί θεοί μεθ’ ήμών ! Ό Αγορά - 
κριτος δμοιάζει ταύρον άποδυόμενον εις συμ
πλοκήν.

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. Διατί δέν μέ παρομοιά
ζεις μάλλον μέ όδοιπόρον άπολακτίζοντα 
λίθον καί άποκαλύπτοντα σκορπίον έτοιμον 
νά κεντήση *,

ΚΛΕΩΝ. Μή λοιπόν έκτίθησαι εις τά 
δήγματα ήμών. Ό Φειδίας θέλει σοί εΐπει 
δτι έχουσιν αύτά πολλάκις φοβεράς συνε- 
πείας.

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. Πιστεύεις έν πεποιθήσει 
δτιό  Φειδίας ΰπεξηρεσε μέρος τού προωρι- 
σμένου διά τά ενδύματα τής Άθηνάςχρυσοΰ-,

ΣΙΜΜΙΑΣ. Έν πεποιθήσει άναμένω νά 
μάς άποδείξη τήν άθωότητά του.

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. Ήσύχεϊ θά τήν από
δειξη.

ΣΙΜΜίΑΣ. Θά πράξη καλώς, άν αγαπά 
τόν βίον, διότι πρόκειται περί ιερού θησαυ
ρού.

ΑΛΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. Πάντες γνωρίζουν ότι 
είναι πτωχός καί ÓTt ζή λιτώς.

ΣΙΜΜΙΑΣ. Γνωρίζουν πάντες δτι έφυγα- 
δεύθη άμα έγκαινιάσθη ό Παρθένων.

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. Πρόσεχε μή κινήσης τόν 
γέλωτα τήν ημέραν τής δίκης.

ΣΙΜΜΙΑΣ. Φοβούμαι μάλλον* θά κλαύ- 
σητε τότε.

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. Τίς θά πληρώση διά σέ 
χιλίας δραχμάς πρόστιμου, άν δέν έχης τό 
πέμπτον τών ψήφων κατά τού Φειδίου; Μή 
ά πλούσιος Σιμμίας, ό έν κραιπάλη έταίρός 
σου;

ΣΙΜΜΙΑΣ. Δεικνύεις σεαυτδν αλαζόνα, 
άλλ’ άμφιβάλλω άν τό θάρρος σου τούτο ύφί- 
σταται έτι δτε θά είσαι απέναντι τών δ ι
καστών σου.

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. Φρονιμώτερον θά κάμης 
νά σκεφθής περί σού, Σιμμία, διότι σοί έπι- 
φυλάττομεν τρομερόν τι δπερ θά σέ έκπλήξη. 
Έρχεσαι μετ’ έμού Μένων;

ΜΕΝΩΝ* (ποιων νεύμα, εις τόν  Μ. ‘Ι ε 
ρ έα ). Όχι* μένω έδώ.

ΚΛΕΩΝ. ‘Ημείς άς άκολουθήσωμεν τόν 
Αγοράκριτον, διότι έφθασεν ή ώρα τής£συ- 
νελεύσεως.

ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ. Ναί, μά τόν ‘Ερμήν, τόν 
θεόν τής εϋγλωτίας* ήδη οί Σκύθαι έκτεί- 
νοντες τό έρυθρούν σχοινίον ώθούν ήμάς πρός 
τήν Πνύκα ώ; αγέλην προβάτων’ (Π άντες  
άπομαχρύνοντα ι, εκτός το0 Μ ένωνος χα ΐ 
του Μ. ' Ιερέω ο).
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ΣΚΗΝΗ Γ.

Ο Μ. ΙΕΡΕΪΣ, ΜΕΝΩΝ.

Ο Μ. ΙΕΡΕΪΣ. Τί μέ θέλεις, Μένων; 
ΜΕΝΩΝ. Θά αθωώσουν τόν Φειδίαν.
Ο Μ. ΙΕΡΕΪΣ. Τό υποπτεύομαι, άφ’ δτοο 

ό Άγοράκριτος Οριαμβευτικώς έπεφάνη ήμϊν»
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άλλά τί, μήπως έχουν οκοπόν νά θραύσουν 
τό άγαλμα τής Αθήνας, ϊνα ζυγιαθή δ χρυ
σός;

ΜΕΝΩΝ. Αγνοώ τί μελετούν' άλλ’ είναι 
βέβαιοι βτι θά νικήσουν.

Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. Αδιάφορου' άρκεϊ σύ νά 
μέ ΰπακούσνις.

ΜΕΝΩΝ. Είμαι έτοιμος πρδς παν.
Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. “Αμα ή άθώωσίς του ά- 

παγγελθή, θά προσφυγής ικέτη; εις τόν ύ- 
περκείμενον τής Πνυκδς βωμόν.

ΜΕΝΩΝ. Οί φίλοι τού Φειδίου θά μέ λι- 
θυβολήσωσιν' δ φόνος δούλου δέν είναι με 
γάλη στέρησις τής πολιτείας.

Ο Μ. 1ΕΥΕΥΣ. Μη φοβού' δ λαός θά σοί 
δώαϊΐ φύλακας και θά σέ θέσωμεν ύπδ τήν 
έγγύησιν τών Πρύτανεων.

ΜΕΝΩΝ. ‘Ορκίζεσαι;
Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. ‘Ορκίζομαι. Θά κατηγό

ρησες λοιπόν τόν Φειδίαν επί άσεβεία;
ΜΕΝΩΝ. Θά τόν κατηγορήσω προθύμως.
Ο Μ· ΙΕΡΕΥΣ. Θά άναφέρνις ότι έβεβή- 

λωοε τό άγαλμα τής Παρθένου, χαράττων έπί 
τής άσπίδος της τήν εικόνα του καί τήν τού 
Περικλεούς;

ΜΕΝΩΝ· ‘Η πόλις όλη είδε τήν βεβή 
λωσιν.

Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. Ναι, άλλά μόλις πρό μι
κρού αύστηρώς εφαρμόζεται ό νόμος τού 
Διοπείθουςό τιμωρών διά θανάτου τούς ασε
βείς.

ΜΕΝΩΝ. Θά έκτελέσω τάς διαταγάς σου'
Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. Μά τόν Ποσειδώνα, ήδη 

βεβαίως άπόλλυται δ κύριός σου.
ΜΕΝΩΝ. ‘Ο λαός δέν θά τολμήσνι νά 

καταδικάση τόν κοσμήσαντα διά τόσων άρι 
στουργημάτων τάς ’Αθήνας.

Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. Ολίγον γνωρίζεις τούς 
’Αθηναίους' διά δύο τινά ουτοι εξίσου καυ- 
χώνται’ διά τήν άγνωμοσύνην αύτών πρός 
τούς άνδρας καί διά τήν εύλάβειάν των πρός 
τούς θεούς. Ούδαμοϋ σκληρότερον άνταμεί 
βονται οί μεγάλοι άνδρες και ούδαμοΰ αύ- 
στηρότερον τιμωρούνται αί κατά τη; θρη 
σκείας προσβολαί· Κίνδυνον θανάτου διατρέ
χει δ θραύσας κλάδον εις ιερόν δάσος ή ό 
πληγώσας ζώον διαμένον συνήθως παρά τούς 
βωμούς τών ναών. Παιδίον τι παρεδόθη εις 
τά βασανιστήρια, διότι συνέλεξε φύλλου.

χρυσούν πεσόνέκ τού στέμματος τής ’Αρτέ- 
μιδος. ’Εναντίον τών προσπαθειών τών φι
λοσόφων οί ’Αθηναίοι διατελούν πιστοί εις 
τά τής θρησκείας αύτών καί εν άνάγκη) ισχυ
ροποιούν τό θρήσκευμα έμπνέοντες τρόμον 
σωτήριον.

ΜΕΝΩΝ. Είθε νά λέγης αληθή' άλλ’ 
αν ούτως έχ·£ ό Περικλής θά φυγαδεύσ·ρ τόν 
Φειδίαν.

Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. ‘θ  φύλαξ τού δεσμωτη
ρίου είναι άνήρ εμπιστοσύνης.

ΜΕΝΩΝ. Μόνος ό τάφος είναι ασφαλής* 
‘Ο Καπανεύς καί δ Αίας προκαλέσαντες 
τούς θεούς έκεραυνοβολήθησαν. Μήπως εί
ναι ήττον ένοχος ό Φειδίας,καταστρέφων τήν 
θρησκείαν αυτήν ;

Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. Πολλάκις δ Ζεύ; λαμβά
νει τόν κεραυνόν, ίνα συντρίψη τούς θνητούς, 
άλλά θεός ών καί πολλάκις μεταμελείται. 

ΜΕΝΩΝ. Οί δ’ άσεβείς εύημερούν.
Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. ‘ Η θεία έκδίκησις βρα

δέως προβαίνει, διότι είναι αναπόφευκτος.
ΜΕΝΩΝ. Αέν είναι άρά γε ή πράξις κα

λή . ι .
Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. Τί εννοείς;
ΜΕΝΩΝ. . . Τά νά γίντρ τις δργανον τής 

θείας έκδικήσεως;
Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. Δεν σέ εννοώ πλέον. 
ΜΕΝΩΝ. Μέ έννόησας, σεβαστέ ’Αρχι- 

ερεύ! Μαντεύεις ποία σκέψις λάμπει λάθρα 
έν τή ψυχή μου, ώσεί δας έν τω μέσω τής 
σκοτίας.

Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. Φαίνεσαι μαστιζόμενος 
ύπό τών έριννύων.

ΜΕΝΩΝ. ‘Ομολογείς άρα δτι τό θειον μέ 
εμπνέει;

Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. Σιωπώ, διότι ελευθέριος 
εξηγείς τούς λόγους μου.

ΜΕΝΩΝ. “Ακουσόν μου τούλάχιστον.
Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. Δούλε, πολύ σού ήκουσα.
ΜΕΝΩΝ. Βοήθησον τό τεταραγμένον μου 

πνεύμα.
Ο Μ. ΙΕΡΕΥΣ. Τά ώτα ίερέως πρέπει νά 

μένουν καθαρά.
ΜΕΝΩΝ. Τι'ς θέλει μέ φωτίσει, άφοΰ σύ 

δέν μέ συμβουλεύεις;
(Ό  Μέγας Ίερευς δεικνύει τόν ουρανόν).

ΣΚΗΝΗ Δ'.
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(Ο’κία τού ΒοδαστορέΟ).

ΜΕΝΩΝ, ΒΟΔΑΣΤΟΡΕΘ.

ΜΕΝΩΝ. Μοί έγγυάσαι οτι τό δηλητή
ριου τούτο δέν «φίνει ίχνη ; . . .

ΒΟΔΑΣΤ. Ούδ' δσον σταγών υδατος έν 
τή θαλάσσφ.

ΜΕΝΩΝ. Δεν φονεύει αμέσως;
ΒΟΔΑΣΤ. ‘Ο πιών αύτό φθίνει έπί τινας 

ημέρας, ούδόλως πάσχων καί σβέννυται ωσάν 
έστείρευε φυσικώς ή πηγή τής ζωής του.

ΜΕΝΩΝ. Κρατώ τήν φιάλην ταύτην' 
ιδού τό άντίτιμον.

ΒΟΔΑΣΤ. Οί Φοίνικες ύπερτερούν τών 
άλλων λαών κατά τήν βιομηχανίαν- έφεύρον 
παν τό συντείνον εις τό καλώς ζήν κα! κα
λώς άποθνήσκειν.

ΜΕΝΩΝ. Είναι αληθές οτι παρ’ ύμϊν 
τελούνται άνθρώπινοι θυσίαι πρός τιμ,ην τού 
Κρόνου;

ΒΟΔΑΣΤ. ‘ο Βάας-Μολόχ, 8ν υμείς άπο- 
καλείτε Κρόνον μας διαττάσσει ενίοτε νά 
άποθέτωμεν εις χείράς του τά νεογνά ήμών. 
‘Υπό τό άγαλμά του καίει δ βωμός' οί βρα
χίονες τού θεού κατέρχονται, τό δέ παιδίον 
κυλιέται έν μέσω τών φλογών.

ΜΕΝΩΝ. Δίκαιοι θεοί' οί άπαιτούντες 
θύματα άθώα. Πώς, δέν εύχαριστείσθε, οταν 
θυσιάζη τις εις ύμάς τούς ενόχους; Σέ ευ
χαριστώ, ξένε.

ΒΟΔΑΣΤ. Ειρήνη μετά σού.

ΣΚΗΝΗ Ε'.
(Ή φυλακή.)

ΦΕΙΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ. ΤΩ φίλτατε Φειδία, έδώ 
έπέπρωτο νά συναντηθώμεν ; Αέν έλαβες 
λοιπόν τό μήνυμά μου ;

ΦΕΙΔΙΑΣ. Όποιον μήνυμα αναφέρεις ;
ΠΕΡΙΚΛΗΣ. “Αμα εμαθον δτι κατέλι- 

πες τήν Ήλιδα, άπέστειλα ένα τών δούλων 
μου περιμένοντά σε εις τόν ισθμόν τής Κο- 
ρίνθου μετ’ επιστολής, διότι προβλέπων

τήν υποδοχήν, ήν σοί έπεφύλαττον οί ε
χθροί ήμών, σέ ίκέτευον νά μή έπανακάμ- 
ψϊΐς εις ’Αθήνας.

ΦΕΙΔΙΑΣ. Αποφεύγων τούς κόπους τής 
όδοιπορίας, έπέβην πλοίου τινός.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ. Εγώ δέ, πεποιθώς δ'τι θά 
ένδώστ,ς εις τάς παρακλήσεις μου, άνεπαυό- 
μην πρό τριών ήμερών έν τώ έξοχικώ μου 
οίκιρ, διότι ούδέν σπουδαίου έπραγμα- 
τεύοντο έν τή συνελεύσει. Ώς βλέπεις έπω- 
φελήθησαν τής απουσίας μου.

ΦΕΙΔΙΑΣ. Οί ’Αθηναίοι έφοβοΰντο μή 
μέ χάσωσιν έκ νέου, καί ιδού διατί εξέ
λεξαν άσφαλές μέσον δπως μέ κατακρα- 
τήσωσι.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ. Οί Αθηναίοι καταισχύνον
ται, έγώ δέ στενάζω έπί τή άγνωμοσύνή 
αύτών.

ΦΕΙΔΙΑΣ. Μή πιστεύωμεν πλέον, Περί- 
κλεις, εις τήν ευγνωμοσύνην τών άνδρών' 
έγηράσαμεν αρκούντως άμφότεροι.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ. Κατανοώ τήν οργήν τού 
λαού κατά τών έν τέλει, κατανοώ τούς 
λόγους δι’ ους ό λαός ποιεί έκπτωτους τούς 
άρχοντας αύτού, όποιαν δμως δικαιολογίαν 
προβάλλουσι βλάπτοντες σέ, δστις έμενες 
ξένος τών πολιτικών ; Ούδέ τήν ελευθερίαν 
σύ έπαπειλείς, ούδέ επισκιάζεις τινά* άπ’ 
εναντίας κοσμών διά τών έργων σου τήν 
πόλιν, έδόξασας τούς ’Αθηναίους πάντας 
δικαίως έπί τούτω καυχωμένους.

ΦΕΙΔΙΑΣ. Μή δέν άνήκνι εις ημάς μέγα 
μέρος τής δύξης ταύτης, ήν σκοπόν ήμών 
προεθέμεθα καί ήτις μάς είναι ανταμοιβή;

Ώ  δέν δύναται νά άφαιρέσφ άπό ήμάς 
ταύτην ό λαός' άς συγχωρήσωμεν αυτόν 

ι άγνωμονούντα.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ. Θαυμάζω τήν πραότητα, 

μ.εθ' ής ύφίστασαι τήν αδικίαν' αγνοείς φαί
νεται οτι άλλον αποβλέπουν αί κατά σού 
προσβολαί τού λαού.

ΦΕΙΔΙΑΣ. Δέν συνειθίζω ν’ άγνοώ τά έν- 
διαφέροντά σε.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ. Πώς! ¿γνώριζες δτι κατα
διώκουν ένα μετά τόν άλλον τούς προσφι
λείς μοι, οίτινες μεγάλους διατρέχουν κιν
δύνους φίλοι διατελούντες εμού ;

ΦΕΙΔΙΑΣ. Τό έγνώριζον.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ. Καί δέν έπροτίμησας νά

1 4 1



144 Ι Λ Ι Ϊ Ϊ Ο  ϊ

νήν, πάσαν, έκτος τής εξορία;, ήτις είναι 
βάσανο; φοβερά. Αέν λυπούμαι άπολέσας 
ούδέ τά σύσκια δάση τη; ’Ολυμπίας, ούδε 
του Αλφειού τά διαυγή ΰδατα, ούδέ τά; 
έορτάς έν αί; ένετρύφων, ούδε τά άσματα, 
άπερ άντήχει καθ έκάστην ή κοίλάς, ούδέ 
τήν ελευθερίαν ής άπήλαυον άναισθήτως. 
Έκπληοώσας τό χρέος μου, ή,θέλησα άπαξ 
ετι διά τελευταίαν φοράν νά έπανίδω την 
πόλιν ής?ούδέν ¿προτίμησα, οΰδέν η την 
δόξαν. Καί δεσμώτη; αναπνέω τον άέρα, 
0ν πρώτον άνέπνευσα’ ή γή ήν πατώ είναι 
γή τής πατρίδο; . . . αισθάνομαι ήδη κό- 
πωσιν μεγάλην καί ώσεί λειποθυμίαν' είναι 
αράγε τ ’ αποτελέσματα τού δηλητηρίου, ή 
ό κόπο; μέ καταβάλλει ·, Η δεσμεύουσα 
τούς πόδα; μου άλυσο; μ’ έκράτησεν άγρυ
πνου δε* όλης τής νυκτός' άρα βεβαίως έχω 
ανάγκην άναπαύσεως. Σ' επικαλούμαι, ώ 
τού ΰπνου γλυκύ γόητρον, ώλήθη των δει
νών καί εί.κών τού προσμειδιώντός μοι θα
νάτου. ( Αποκοιμάται).

ΣΚΗΝΗ Η .

(Μετά τρεις ήμερα;· Όόός τις των ’Αθηνών).

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Πού τρέμεις την λύπην 
επί τού προσώπου φέρων ;

ΑΓΟΡΑΚΡ1ΤΟΣ. Μή μέ σταματφς, υιέ 
τού Σωφρονίσκου, πρέπει νά σπεύσω.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Προθύμω; μέ μέμφοντα. 
ώ; φορτικόν, φοβού λοιπόν μή ακολουθώ τά 
βήματά σου έω; ού μάθω, άν ή διαδοθεϊσα 
έν τή πόλει φήμη είναι ψευδής ή αληθής.

ΑΓΟΡΑΚΡ1ΤΟΣ. Είναι αληθής, ώ Σώ- 
κρατες.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Ό Φειδία; άσθενεΐ σπου- 
δαίως ;

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. Ό Φειδία; καταβάλ
λεται υπό αγνώστου άσθενείας.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Ά λλ ’ εϊδομεν αύτόν έπι- 
στρέψαντα ΰγια.

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. ΤΗσο χθες εις τήν συ 
νέλευσιν καί ήκουσας βεβαίως τήν έ'κθε'σιν 
τών θησαυροφυλάκων τή; Θεάς, τήν άθωώ -

σασαν τόν Φειδίαν, πρός δέ καί τήν απρόο
πτον καταγγελίαν τού δούλου του, οστις 
έρριψεν αύτόν έκ νέου εις τάς φυλακάς. 
Ήμεί; συρίξαντε; τόν Σιμμίαν τόν πρώτον 
κατήγορον, ήθέλαμεν βεβαίως κατακερμα
τίσει τόν προδότην Μένωνα, άν δεν προσ- 
έφευγεν ούτος εί; τόν βωμόν. Αλλ’ ήδη δ 
Φειδίας έφθινε' προσεπάθησε νά μεταβή 
εις τήν Πνύκα' ματαία ή προσπάθεια ! Αι
σθάνεται ότι τό τέλος του πλησιάζει καί μέ 
άπέστειλε πρός άναζήτησιν τού Περικλέους. 
Πώς λοιπόν θέλεις νά κρατήσω τά δάκρυα ;

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Moi ^άναγγέλλεις δκοινόν 
τοΐς πάσι δυστύχημα, διότι αί Άθήναι 
άπόλλυσιν ού μόνον μέγαν τεχνίτην, άλλά 
καί ένα τών αρίστων πολιτών, έχοντα σω
τηρίαν επιρροήν έπί τού Περικλεούς.

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. Καλώς τωόντι άντα- 
μείβουν οί ’Αθηναίοι τάς υπηρεσίας !

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Μήπως αίτιον τής άσθε- 
νεία; του είναι ή λύπη έπί άναξιοπαθεία τοι- 
αύτη ; Τό γήρας είναι οπώρα ώρίμη, ήν ό 
ελάχιστος άνεμος άποκόπτει. Λέν είναι έ· 
|ξήκοντα πέντε ετών.

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. ΙΝαί' άλλ’ οί συζώντες 
μετ’ αΰτού θά σοΙ εΐπωσιν ότι ούδέποτε 
έμεθύσθη ύπό τής εύδαιμονίας, ούδ’ έκλο- 
¡νίσθη ύπό τή; ατυχίας. Αιατελεΐ γαλήνιος, 
ώσει εργαζόμενος έπί άγάλματος ωραίου. 
Καθ' ήν στιγμήν ό Μένων κατηγόρει αυτού 
ώ; ασεβούς, ένφ τό πλήθος συνεταράσσετο 
ύπό άλληλομ.αγούντων παθών, παρετήρησα 
ότι ό Φειδίας συνέστειλε μειδίαμα ώσεί 
σοφός, γνωοίζων τού; ανθρώπους καί βλέπων 
πραγματοποιημένα; τάς προρρήσεις του. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Εκαλέσατε ιατρόν;
ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. ‘Ο διδάσκαλος άντέστη' 

νομίζει τις ότι θέλει νά κρατήσφ κρυφίαν τήν 
ασθένειαν του, ή ότι φοβείται μήπως ίαθή.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Αέν είναι δυνατόν νά τόν 
έπισκεφθώ έν τώ δεσμωτηρίω ;

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ. Ευχαρίστως θά σέ ^δε- 
χθή, διότι σ’ εκτιμά ιδιαζόντως.

(Τό τέλος εις τό επόμενον φυλλαδιον).
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ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, (*)
Ποσάκις τό εξωτερικόν τών ανθρώπων 

μάς εξαπατά καί προθύμως άποκαλούμεν 
πεπολιτισμένον τόν πόρρω τού πολιτισμού 
άπέχοντα.! Βλέπομεν άνθρωπον κόσμιον, έ- 
χοντα εξωτερικόν, φιλοφρονεστάτους τρόπους, 
τηροΰντα μετ’ ακρίβειας άπαντας τούς κα
νόνα; τής έςωτερικής συμπεριφοράς, πεπροι- 
κισμένον δι απάντων τών επιπόλαιων εκεί
νων πλεονεκτημάτων, άτινα θέλγουσιν έκ 
πρώτης όψεως, τό πνεύμα του είναι ήσκη- 
μένον εις τάς όξυνόους μέν καί ταχείας, εί 
καί πλήρεις κουφότητος παρατηρήσεις καί 
απαντήσεις' λαλεϊ ξένας γλώσσας, είναι κά
τοχος τής μουσικής ή άλλης τινός καλλι
τεχνίας ή επιστήμης, μεταχειριζόμενος όμως 
άπάσας τάς επιπόλαιους γνώσεις του εϊς έξω 
τερικήν μόνον έπίδειξιν- έν συντόμω, θέλ
γει όλους τούς περί αύτόν, καί άπαντες όμο 
φώνως τόν άποκαλούσι πεπολιτισμένον, άλ 
λ ούδέ τήν έλαχίστην έχουσι γνώσιν τών 
κ*τ αύτόν καί πολύ όλιγώτερον τών κατά 
τόν εσωτερικόν του βίον, όστις ώς έπί τό 
πλεϊστον ούδόλως συνάδει πρός τόν έξω. 
Είναι λοιπόν ούτος αληθώς πεπολιτισμένος ; 
Βεβαιότατα όχι·

Παρ’ αύτόν βλέπομεν άλλον βαθύπλου- 
τον* τό μεγαλοπρεπές μέγαρόν του βρίθει 
θησαυρών, έπιπλα κεχρυσωμένα, καλλιτε
χνήματα παντός είδους, άνθη εκλεκτά ξέ
νων κλιμάτων πληρούσι τάς λαμπρά; αίθου
σας του. Τάγμα υπηρετών προθυμεϊται νά 
έκτελή τάς διαταγάς του' έπί τής τραπέ 
ζης του συμφορεΐται πλήθος έκλεκτοτάτων 
έδεσμ.άτων' δέν εξέρχεται είμή έπί πολυτε- 
λεστάτου σχήματος ή έπί ίππων τών εύγε- 
νεστάτων. Τών δέ αγαθών τούτων προθύ
μως καθιστά μετόχους πολυαρίθμους λεγο
μένους φίλους καί χαίρει βλέπων αύτούς εύ- 
φραινομένους διά τού πλούτου αυτού. Πρός 
τούτοι; συχνότατα πέμπει έπισήμως με
γάλα; συνεισφοράς εϊς διάφορα ευεργετικά

(·!) ‘Ο περί Πολιτισμού ούτος λόγος τής ί -  
ζιοτίμου καί εύπαιδεύτου Κυρίας Αικατερίνης 
Χρηστομάνου, 8ν εύχαρίστως έν τφ ήμετέρω 
περιοδικφ δημοσιεύομε*, άπηγγέλΟη κατά τάς 
έξετάσεις τής δπ’ αύτής εύδοκίμως καί μετά 
ζήλου διευθυνομένης Ιδιωτικής τών κορασίων 
Σχολής. Σημ. Συντάκτ,

καταστήματα, καί έμψυχόνει διά τών πα
ραγγελιών του τάς καλλιτεχνίας καί τάς 
βιομηχανίας, σκοπόν όμως πάντοτε έχων 
τήν ατομικήν απόλαυσή τών θησαυρών αυ
τού. « Ούτος άληθώ; εννοεί τόν πολιτι
σμόν !» λέγουσιν άπαύστως οί περί αύτόν. 
άλλ’ είναι άληθέ; τούτο; ούχί βεβαίως. 
’Αλλος τις παρίσταται ήμϊν ενεργότατος 
καί ίκανώτατος" έκ μικρών προέβη είς περί
βλεπτον θέσιν, άλλά μή εύχαριστούμενος ζη
τεί ¿νά γείν·/ι υπουργός ή μέγάς τις τής πο
λιτείας άρχων' ανησυχεί, αγρυπνεί' ω πρέ
πει νά έπιτύχφ τού σκοπού δι’ όποιων δή
ποτε μέσων ! Άοκνος τρέχει άπό φίλου 
είς φίλον, εξαγοράζει ψήφους, δωροδοκεί, 
ραδιουργεί, άδικεϊ άλλους έχοντας πλειότερα 
καί αρχαιότερα δικαιώματα καί μάλιστα 
μεγαλητέραν άνάγκην τής θέσεως. Ά λ λ ’ αύ
τόν ούδέν τοιούτον κωλύει, επιμένει καί τέ
λος αποκτά τό ποθούμενον. Τά έργα του 
έν τή θέσει εκείνη) είναι συμφωνότατα πρός 
τόν όλον αύτού χαρακτήρα, διότι μετά ζή
λου καί προθυμίας έκτελεϊ πάντα τά δυ- 
νάμενα νά περιποιήσωσιν αύτώ φήμην, όλως 
όλιγωρών περί τών όντως ωφελίμων τή πα- 
τρίδι. Στηρίζει καί προβιβάζει έκ τών φίλων 
μόνον τούς δυναμένους νά συντελέσωσιν είς 
τινα τών σκοπών του' έγείρει διά τών δη
μοσίων χρημάτων πλούσιας οικοδομάς, κα
τασκευάζει κήπους είς καλλωπισμόν τής 
πόλεως κτλ. Τό όνομά τΟυ κατά τήν επι
θυμίαν του κλεΐζεται ού μόνον έν τή εαυ
τού πατρίδι, άλλά καί μακράν αύτής. 
Ά ράγε ούτος έφθασε τόν σκοπόν τού πολι
τισμού ; Ούχί.

Πόσον σπουδαίος είναι ό έπιστήμων ¿κεί
νος, τις αμφιβάλλει, ότι είναι πεπολιτισμέ- 
νος ! παρακολουθεί τήν πρόοδον τών νεω- 
τέρων επιστημών, σπουδάζει άδιακόπως καί 
πολλά έκδίδει άξιόλογα συγγράμματα' άλ
λ' όποΐαι αί άρχάί του ό νοΰς του ανέρ
χεται μέχρι μόνης τής κτίσεως, ήν εύρίσκει 
έρημον δημιουργού*. Σπουδάζων διά τήςέπι- 
στήμης του τά θαυμάσια φαινόμενα τής 
ύλης, αντί δι’ αύτών ν’ άναχθή είς τόν δη
μιουργόν, έβυθίσθη είς τήν ύλην καί πλάσμα 
αύτός άπαρνεϊται τόν πλάστην ! Προ; αύτόν 
ούδέν υπάρχει ιερόν καί όσιον, περιφρονεΐ 
δημοσία τήν αρχήν καί τής θρησκείας καί 
τής άρετής, άν δέ φέρηται κοσμίως, πράτ-
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τει τούτο φοβούμενος τήν ποινήν τών αν
θρωπίνων νόμων ή μάλιστα ϊνα μή έφελκύση, 
τήν καταφρόνησιν καί τόν ψόγον τών όμοιων 
του. Πόσον ομως άπέχει του πολιτισμού!

Άλλ' ϊσως παριστα τόν τύπον τού πε- 
πολιτισμένου ανθρώπου ό φαινόμενο; ούτος 
φιλόθεος, διότι ούτος ούχί μόνον κατ άντί 
θεσιν τοΰ άλλου ολιγωρεί τής τών άνθρώ 
πων δόξης καί τόν θεόν μόνον ώς κριτήν 
τών πράξεων του επικαλείται, άλλ άκρι 
βέστατα μάλιστα έκπληροϊ άπαντα τά θρη
σκευτικά του καθήκοντα. Δυστυχώς ομως 
ένέπεσεν εις θεοβλάβειαν (φανατισμόν), ήτις 
είναι κώλυμα τής αληθούς τελειοποιησεω; 
του* επειδή, νομίζων, οτι άρκεί να έπικα- 
λήται τήν βοήθειαν του Σωτήρος διά να 
απαλλαγή παντός κακοϋ, αμελεί τού νά 
έπιβλέπ»] τά έν αύτώ συμβαίνοντα'οθεν έν ώ 
άφ ένό; φαίνεται, ότι παριστα τόν τύπον 
του Χριστιανού, μετ’ απορίας βλέπει ό πα- 
ρατηρών αύτόν, ότι κατέχεται υπό φθόνου, 
μίσους, χαιρεκακίας καί πάσης άλλης μο- 
χθηρίας.

’Αλλά μήπως προσεγγίζει μάλλον πρός 
τό ζητούμενου ό οικογενειάρχης εκείνος, οστις; 
μετ’ ακαμάτου ζήλου μεριμνά περί τής βέλ
τιστη; μορφώσεως τών τέκνων του ·, φρον
τίζει διά πάσης θυσίας νά χορηγή εις αύτά 
τά άριστα μέσα τή; άναπτύξεώ; των' έχει 
του; άρίστου; διδασκάλους, έπαγρυπνεϊ μό
νος εις τάς σπουδάς των καί διεγείρει τήν 
έν αύτοϊς φιλοτιμίαν διά παντός μέσου χρη
σίμου εις έπίτευξιν τή; προόδου. Καί ομως 
εις τί αποβλέπει; δυστυχώς ούχί εις τήν 
άληθή ευδαιμονίαν τών τέκνων του, ούχί 
εις τήν έν ©εώ μόρφωσιν δντων άξίων τής 
θεόθεν εντολής, άλλ' εις τήν ιδίαν εαυτού 
εύχαρίστησιν καί κενοδοξίαν οθεν καί εις 
τήν άγωγήν τών τέκνων του έπιζητεί μόνον 
τά δυνάμενα νά καταστήσωσιν αύτά κα
τάλληλα νά λάμψωσί ποτε διά τών έξωτερι- 
κών αυτών προτερημάτων.

Εύκολου είναι τό έκ τών παραδειγμάτων 
τούτων συμπέρασμα' διά τί δεν δυνάμεθα 
ν’ άποκαλέσωμεν πεπολιτισμένον τόν εις τήν 
εξωτερικήν μόνον εύπρέπειαν καί έπίδειξιν 
άποβλέποντα ή τόν τάς ύλικάς απολαύσεις 
θηρεύοντα, ή τόν πρός τήν κοσμικήν δόξαν 
φερόμενον ή τέλος τόν υλιστήν ή τόν φανα
τικόν ; διότι όμολογουμένως παρ’ άπασι

τούτοι; έλλείπει ή θρησκεία' ούχί ή κατά 
τόπον θρησκεία, ή άρκουμένη «ϊς τήν έξά- 
σκησιν τών έξωτερικών μόνον καθηκόντων, 
άλλά τό ενδόμυχον έκεϊνο καί ένεργόν θρη
σκευτικόν αίσθημα, τά προ πάντων εις τήν 
ήθικήντού ανθρώπου τελειοποίησιν συντελούν. 
Διά τούτου μόνου καθίσταται ικανός νά ένερ- 
γή έπ’ άγαθω εαυτού τε καί τών περί αύτόν.

"Οθεν πεπολιτισμένος άληθώς δεν δύνα- 
ται νά όνομασθή είμή ό τελειοποιών έν εύ- 
σεβεία πάσας τάς ψυχικά; αύτού δυνάμεις, 
όπως οσον βέλτιον έκτελή τά πρός εαυτόν, 
τά πρός τόν πλησίον καί τά πρός τόν θεόν 
καθήκοντα, καί επομένως μόνον ό τά πάντα 
καί αύτά τά ελάχιστα εις δόξαν τού θεού 
πράττων. Πεπολιτισμένος λοιπόν δέν είναι 
είμή ό άληθής χριστιανός, ούχί δ συνήθως 
σήμερον λεγόμενος χριστιανός, άλλ ό άλη
θής μιμητής τού βίου τού 'Ιησού, οϊος ήτο 
πρό πάντων δ χριστιανός τών πρώτων χρό
νων τού χριστιανισμού, δτε ούτος άπετέλει 
εισέτι έφανή μόνον άδελφότητα, ής τά μέ
λη, συνδεόμενα δι' άρρηκτων δεσμών άγά- 
πης, έν τώ κρύπτω διέδιδον τόν θειον λό
γον. 'Εκείνοι ήσαν μετριόφρονες καί ταπει
νοί, έν ώ κατεϊχον άληθείας παντάπασι καί 
εις αυτούς τούς σοφούς τής έποχής των α 
γνώστους' ήσαν πραεϊ; καί έγκρατείς καί 
πάσαν ύπέρ τού θεού έξήσκον αρετήν, έθεώ- 
ρουν δε τούς πλησίον αύτών ώς άληθώς 
αδελφούς, ύπέρ ών ήσαν κατά πάσαν στιγ
μήν έτοιμοι νά θυσιασθώσιν' ούδέν δέ γήί- 
νον ήδύνατο νά έκτρέψη αύτούς τής ηθικής 
αύτών πορείας, διότι έθεώρουν πάντα τά έν 
τώ κόσμω τούτω ώς μέσα μόνον καί έφόδια 
τού ενταύθα προσκαίρου βίου, δν ώς άγώνα 
ύπελάμβανον, εις τό τέρμα τού οποίου έκα
στος μέλλει νά τύχη τού στεφάνου τής νί
κης ή τής καταισχύνης.

’Αλλ’ οί ενάρετοι έκείνοι πρόγονοι ημών 
κατείχοντο ύπά θείου ενθουσιασμού, έξ ού 
ήρύοντο τήν ηθικήν των δύναμιν καί τήν 
σταθερότητα εις τήν πάλην κατά τού κακού.

"Οταν ομως έξετάθη δ χριστιανισμός καί 
ήσθένησε τό πρώτον αύτού κύρος διά μι- 
κρολόγων συζητήσεων, τότε κατέπεσε καί δ 
θείο; εκείνος ένθουσιασμός, ώστε άντί ενερ
γού, ή θρησκεία έξετράπη πολλάκις εις λε
πτολόγους θεωρίας ή εις εξωτερικούς τύ 
πους, δθεν τά ήθη καί αί έξεις αί βιωτικαί
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έστερήθησαν τής έδραιοτάτης αύτών βάσεως 
καί τούτο έπ’ όλέθρω τής προόδου τού αλη
θούς πολιτισμού, δστις έμεινε στάσιμος. 
"Οθεν κατά τάς βουλάς τού ύψίστου ήμών 
πατρός οί Ευρωπαίοι άπό τής έποχής έκείνη; 
προώδευσαν μέν κατά πολλά καί μάλιστα 
κατά τούς νεωτάτους χρόνους, ώς μαρτυ- 
ρούσιν αί πολλαί άνακαλύψεις καί έν γένει 
ή πρόοδος τών έπιστημών, έμειναν δμως έν 
πολλοί; έστερημένοι τοΰ αληθούς πολιτι
σμού, έπειδή καί έν αύταίς ταϊς έπιστήμαις 
αύτών έλλείπει δ σύνδεσμος έκεϊνος τή; 
άνωτάτης άληθείας, δστις συναπτών τάς 
μερικά; γνώσεις άγει τόν νούν τού άνθρώπου 
εις τήν πηγήν τής άληθείας, ήτοι τόν θεόν' 
καί έν αύτή δέ τή πράξει, ήτοι τώ καθη- 
μερινώ βίω, έλλείπει ή ένεργός γνώσις τού 
προορισμού τού άνθρώπου, δι’ ή; μόνον καθ- 
οράται σαφώς ό σκοπός τού βίου. Ούδόλως 
λοιπόν πρέπει ν άπορώμεν, δτι τών δύο 
τούτων όδηγών, τών προωρισμένων νά χει- 
ραγωγώσι τόν άνθρωπον, έλλειπόντων, ούτος 
πλανάται ενταύθα καί έρμαιον τών παθών 
άποβαίνει, άποδίδων δέ τά πάντα εις τυ 
φλήν τινα τύχην κακοδαιμονεϊ βλασφημών 
τόν δοτήρα παντός άγαθού καί τήν θείαν 
αύτού φύσιν εϊς τήν τάξιν τών αλόγων ζώων 
ύποβιβάζων !

Πλήν τής θείας έμπνεύσεως σπουδαίως 
έκραταιοΰντο οί πρώτοι χριστιανοί εις τόν 
έν άρετή βίον δι’ αύτού τοΰ καταδιωγμού 
των καί τών πολυειδών παθημάτων των' 
έπειδή δυστυχώς ό άνθωπος έν δυστυχίαις 
μόνον, αισθανόμενος τήν άσθένειάν του, κατα
φεύγει εί; τόν θεόν, δν λησμονεί καί άπαρ- 
νεϊται άμα παύσνι ή άνάγκη τής συνδρομής. 
Τούτο ζωηρότατα μάλιστα επικυρώνει ή 
ίστσρία τού ελληνικού έθνους. Αφ’ ού ή 
Κωνσταντινούπολή καί βραδύτερου ή ‘Ελλάς 
δλη έκυριεύθη ύπό Μωάμεθ τοΰ Β\ 1 453  
Μ. X., ή χώρα κατωκεϊτο ύπό Βυζαντινών 
έξησθενημένων καί άπό μακρού χρόνου διε
φθαρμένων, οΐτινες τότε ύπέκυψαν εις τόν 
ζυγόν τών Τούρκων, άλλά τά κατά τήν 
διάρκειαν τών τετρακοσίων έτών δεινά αύ-' 
τών παθήματα ήγνισαν καί άναγέννησαν αύ
τούς έπί τοσούτον, ώστε, έν ώ έκοιμήθησαν 
ούτως είπείν Βυζαντινοί, άνηγέρθησαν έπί 
τής έλληνικής έπαναστάσεως ώς έκ χωνευ

τηρίου ήγνισμένον νέον ελληνικόν έθνος, προ- 
τιθέμενου έν πάσι νά κατασταθή αντάξιον 
τών προπατόρων, ους άνεύρε τό έθνος άτε- 
νίσαν εις τό τηλαυγές τής άρχαιότητος ά- 
στρον' ούτω όιεπλάσθη δ νεώτερος ελληνι
σμός, διασωθείς, έν τώ μέσω τής καταπιέ- 
σεως τών βαρβάρων διά τής γλώσσης καί
τής ΘΡ'Οβκείας.

Ούτω δέ οί "Ελληνες τής έποχής εκείνης, 
ώς καί οί πρώτοι Χριστιανοί ίν τώ μέσω τών 
εΐδωλολατρών, ήσθάνθησαν τήν ασθένειαν 
αύτών καί κατέφυγον ζητούντες βοήθειαν 
καί παραμυθίαν παρά τού θεού εί; τόν οίκον 
αύτού' βλέποντες δέ τήν έκλλησίαν άπει- 
λουμένην διά τής θηριωδίας τών Μωαμε
θανών ένισχύθησαν έτι μάλλον εις ύπερά- 
σπισιν αύτής, καί ώ; οί πρώτοι Χριστιανοί 
ήνώθησαν διά τών ιερών δεσμών τής άγά- 
στνίς, τής θρησκείας καί τής πατρίδος, τοΰτο 
δέ έξηγεϊ τά άχώριστον τού έλληνισμού άπό 
τής 'Ορθοδοξίας, δι δ πάς Έλλην έξομ-νύων 
τήν ’Ορθοδοξίαν συνεξομνύει καί τόν 'Ελλη- 
εισμόν, δπερ εις ούδέν έθνος συμβαίνει, διότι 
οί 'Αγγλοι π. χ. ή οί Βάλλοι ούδόλως χά- 
νΟυσι τήν εθνότητά των ή διαμαρτυρόμενοι 
ή δυτικοί οντες.

Οί πρόγονοι λοιπόν ημών έπί τής θλι
βερά; έποχής τής Τουρκοκρατίας παριστώσι 
βίον κατά τι άνάλογον τοΰ τών πρώτων 
Χριστιανών, ώς πρός τάς άρετάς, τήν άπλό- 
τητα τών ηθών καί τήν έπενέργειαν τής θρη
σκείας εις τήν μόρφωσιν αύτών' διότι δ μέν 
οίκος βάσιν είχε τόν φόβον τού θεού, τά δέ 
μέλη αύτού συνειργάζοντο μετ’ άληθούς 
άγάπης καί άφοσιώσεως' τά τέκνα τέλος 
άνετρέφοντο ύπ αύτής τής μητρός εις τήν 
άγάπην τή; θρησκείας καί τής πατρίδος' 
είναι λοιπόνάξιον άπορίας πώς έκ τών τοιού- 
των θεαρέστων καί έναρέτων έστιών έξήλ- 
θον άνδρες φιλόθεοι καί φιλοπάτριδες ώς δ 
Κοραής, ό Καποδίστριας, ό Βενιαμίν, ό ‘Τψηε 
λάντης, ό Μαυροκορδάτος, ό Βάμβας καί 
άλλοι πολλοί, εις ου; οφείλεται ή άνέγερσις
τού έθνους ;

’Αλλ’ άμα τό έθνος άποκατεστάθη ελεύ
θερον καί ηρχισε νά προβαίνσρ, έλειψαν οί 
φόβοι τή; καταπιέσεως, έλειψεν ό κίνδυνος 
τής έκκλησίας καί μετ αύτών δυστυχώς 
ολίγον κατ’ ολίγον συνιςέλιπε καί τό ύψος
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τής θρησκείας χαί ή άπλό-ης ιών ηθών, 
επειδή δέν ύπήρχον βαθείαι αί ρίζαι των 
αγαθών εκείνων' δθεν ή Ελλάς προέβη μέν 
σπουδαίως καί προβαίνει καθ' έχάστην κατά 
πολλά, ούχί όμως καί κατά τόν αληθή πο
λιτισμόν, δν δύναται ν’ άνακτήσν) διά μόνης 
τής «ληθους άνυψώσεως τού θρησκευτικού 
αισθήματος.

Ή ελλειψις λοιπόν πεφωτισμένων καί 
σταθερών εςεων βίου βάσιν έχοντος το θρη
σκευτικόν αίσθημα, ανεξαρτήτων τών έξω 
τερικών περιστάσεων έπήνεγκον χαλάρωσιν 
ήθους καί δυνάμεως είς τε τούς πρώτους 
Χριστιανούς καί τους καθ’ ήμάς "Ελληνας' 
Διότι ούτως άπό τού καταρτισμού τοιούτων 
έζεων έξαρτάται κατά τό μέγιστον ό άλη 
θής πολιτισμός. Ο δέ αληθώς πεπολιτι- 
σμένος πρέπει έν πάση περιστάσει νά δια
τηρώ ακλόνητους τάς άρχάς αότού καί αμε
τάβλητον τό ηθικόν αύτού ύψος' τότε μόνον 
δύναται ώς βράχος ασάλευτος νά διαμένη 
εν τώ μέσω τής τρικυμίας στερεός είς σω
τηρίαν εαυτού καί τών περί αύτόν" επειδή 
δέ ή ανθρώπινη δύναμις καί ίκανότης αΰ 
ζάνετ διά τής έξεως ταΰτης ό επ’ άγαθώ 
καταρησμός είναι όρος άφευκτος τού άν- 
θρωπίνσυ βίου.

Καθήκον έκ τούτου έπιγίνεται είς πάντα 
άνθρωπον νά καταρτίση εγκαίρως τάς έζεις 
ταύτας τού ηθικού του βίου. 'Εκ δέ τών κυ 
ριωτάτων τούτων είναι ή αγάπη τής έργα 
σίας, διότι ή εργασία είναι άφευκτος όρος τής 
ύπάρξεως τού άνθρώπου, οθεν ό μή εργα
ζόμενος άποχαυνούται κατά τε τό σώμα καί 
την ψυχήν, όπερ ζωηρότατα μαρτυρεί ή κα- 
τάστασις τών Ασιανών γυναικών έτι καί 
νΰν, δυστυχώς δέ καί ή κατάστασις μεγά 
λου αριθμού τών νύν Έλληνίδων καί ίσως 
μάλιστα τών μάλλον δοκουσών πεπολιτι- 
σμένων. Πρό πάντων δέ σπουδαϊαι είναι αΐ 
έξεις τής έκπλήρώσεως τών θρησκευτικών 
καθηκόντων, ούχί τής κατά τύπον φοιτή- 
σεως είς τόν ναόν, τής μηχανικής τηρήσεως 
τών νηστειών κτλ., άνευ τής ελαχίστης 
«υναισθήσεως τής ίερότητος τού τελουμένου 
έργου ή τέλος τής απαγγελίας σχοινοτενών 
προσευχών, άνευ τής ελάχιστης προσοχής 
είς την έννοιαν τών λεγομένων" άλλ’ αί έξεις 
τής τηρήσεως τών εσωτερικών θρησχευτικών

καθηκόντων, δηλ. τής ενδελεχούς καί άγρυ
πνου σπουδής εαυτού, δι’ ής μόνης δύναται 
ό άνθρωπος, περιατέλλων τά πάθη καί μά
λιστα την φιλαυτίαν, κατασταθή όντως κύ
ριος τών δυνάμεων του, καί αδελφός καί 
βοηθός τών πλησίων αύτού. ’ Ετι δέ καί αί 

τής έκ τής σπουδής ταύτης- πηγα- 
ζούσης δραστήριου έπενεργείας τής θρησκείας 
έν γένει έπί πάσαν άνθρωπίνην πράξιν καί 
ιδίως διά τής άληθούς λατρείας, δι’ ής μορ- 
φούται ό ευσεβής χαρακτήρ.

Σπουδαία μεταξύ τών έξεων τούτων εί
ναι καί ή τής τηρήσεως τής Κυριακής. 'Η 
έξις αυτη είναι μία τών παλαιών καί ψυχω
φελών έξεων τών πρώτων Χριστιανών καί 
ουδόλως νέον έπινόημα τών διαμαρτυρο- 
μένων καί μάλιστα τών "Αγγλων, ώς πολ
λοί νύν πιστεύουσιν’ οί "Αγγλοι, όμως καί 
οί ’Αμερικανοί έτήρησαν οπωσδήποτε τήν 
έξιν ταύτην μέχρι τούδε καίάπέδειξαν ούτω 
τήν μεγίστην αύτής ωφέλειαν, διότι προφα
νώς τά έθνη ταύτα είναι ηθικώς πολύ ανώ
τερα τών δυτικών, παρ’ οϊς συνήθως ή Κυ
ριακή κατεστάθη μάλλον ήμέοα διαφθοράς, 
ώς κινδυνεύει νά συμβή καί παρ’ ήμΐν, έν ώ 
οί πατέρες ήμών έπί Τουρκοκρατίας μετ έν- 
δομύχου εύλαβείας έτήρουν τήν Κυριακήν. 
’Αλλ’ είναι άοά γε τόσον δύσκολον, άφ’ ού 
διάθεση τις £ξ ήμέρας είς έργασίας παντός 
είδους καί δύναται νά προσδιορίση έτέραν 
π. χ. πάσαν δευτέραν, πέμπτην είς ήμέραν 
καθαράς διασκεδάσεως, τήν έβδόμην νά 
χαθιερώση είς τόν θεόν, χάρηι ηθικής άνυ
ψώσεως εαυτού;

Επειδή τούτο είναι άνάγκη. τής ηθικής 
ύπάρξεως τού άνθρώπου τό νά διέρχηται 
μίαν ήμέραν άμόλυντον, καθαρώς κατά θεόν, 
άσχολούμενος είς σπουδαιοτέραν καί μακρο
τέραν έπιθεώρησιν τών καθ' έαυτόν, είς 
μάλλον ένδόμυχον λατρείαν τού ύψίστου 
διά τής φοιτήσεως είς τόν ναόν, δι’ ειδικω- 
τέρων τινών προσευχών, διά θρησχευτικών 
μελετών, αναγνωσμάτων καί ασμάτων, δι’ 
έκτάκτου τινός ευεργεσίας είς πάσχοντα 
αδελφόν καί τέλος είς πλησιεστέραν καί 
πληρεστέραν κοινωνίαν μετά τού πλάστου 
διά τών θαυμασίων τής φύσεως.

Άλλ’ όπως πάντα ταύτα καρποφορήσω- 
σε, πρέπει νά γίνωνται μέ τήν πλήρη συναί-
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βθησιν τής έκπλήρώσεως τού καθήκοντος καί 
μέ τήν ενεργόν επιθυμίαν καί προσπάθειαν 
τής έκπλήρώσεως τού προορισμού, νά συνο
δεύονται δέ ύπό βίου άγνού, γαληναίου καί 
ένεργού, κατά πάντα σκοπούντος είς τήν 
αληθή μόρφωσιν τής ψυχής.

"Οταν λοιπόν οί πεφωτισμένοι Εύρωπαϊοι 
κατορθώσωσι νά προσθέσωσιν είς τήν λοιπήν 
άνάπτυξίν των τά είδος τού βίου τούτου 
καί ν’ άποχτήσωσι τήν σταθεράν αύτού έξιν, 
τότε άληθώς θέλουσι προβαίνει γιγαντιαίοις 
βήμασι καί κατασταθή άξιοι ν όνομασθώσι 
πεπολιτισμένοι. Πόσον δέ σπουδαιοτέρα κα
θίσταται ή άνάγκη αύτη παρ’ ήμίν τοίς 
"Ελλησι, καί έπομένως πόσον ιερόν καί χα- 
τεπειγον παρίσταται ήμίν τό χαθήκον τού 
νά συντελώμεν όλαις δυνάμεσι είς τό νά 
άνακαλέσωμεν όσον οίόν τε τά άπλά και 
χρηστά ήθη τών πατέρων ήμών, τάς άρετάς 
αυτών, τήν θρησκείαν καί τήν φιλοπατρίαν 
των ! 'Η πατρίς ήμών πάσχει, πάσχει δέ 
πρό πάντων διά τήν έλλειψιν αγωγής καί 
παιδεύσεως, συμφώνου πρός τάς εΐρημένας 
άρχάς. ’Οφείλομεν λοιπόν νά θυσιάσωμεν τά 
πάντα είς τήν άνύψωσιν τής πατρίδος ήμών, 
ώς οί πατέρες ήμών έθυσιάσθησαν διά την 
άπελευθέρωσιν αύτής. Τά δέ αποτελέσματα 
καί τών ελάχιστων, άλλ’ ειλικρινών προσ
παθειών ήμών θέλουσιν είσθαι θαυμάσια καί 
συντελέσει είς τήν ευημερίαν ήμών αύτών 
καί τών τέκνων ήμών.

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ.
ΑΓΓΛΟΪ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΛΟΥ.

Συγγγωσταά μεταμφιέσεις.
Σεβάσμιός πράκτωρ μεγάλης εμπορικής 

οικίας άνηκούσης είς Γάλλον είσήλθε πρωίαν 
τινά λίαν τεταραγμένος είς τό γραφείον τού 
προϊσταμένου μου καί τώ άνήγγειλεν ότι 
έγένετο θύμα κλοπής, ήτις έβύθιζεν αύτόν 
είς τήν μεγαλειτέραν αμηχανίαν καί ήδύνατο 
νά τόν καταστρέψϊ). Είχε ταξειδεύσει είς 
Παρισίους καί κατά τήν επιστροφήν του 
εΰρε τό ταμείόν του κενόν. Διά νά πράξωσι 
τήν αρπαγήν ταύτην, μετεχειρίσθησαν άντι-

κλείδιον’ τό κιβώτιον ήτο έπιμελώς κεκλει- 
σμένον. ώστε οϋδέν ίχνος ρήξεως διεκρίνετο.

‘Ο πράκτωρ ονομαζόμενος Βρέττων, άφού 
έκαμε τήν άποκάλυψιν ταύτην είς τόν άρ- 
χηγόν μου, τώ ένεχείρισε τόν αριθμόν τών 
τραπεζικών γραμματίων καί τών. εμπορικών 
συναλλαγματικών, αϊτινες τώ άφηρέθησαν. 
Ό προϊστάμενός μου ήρχισε νά εξετάζη άν 
αί διάφοροι αύται ποσότητες ήσαν πληρω- 
μέναι άπό τήν τράπεζαν, άλλ ούδεμία είχε 
παρουσιασθή είσέτι’ κατόπιν άπηγόρευσε 
τήν πληρωμήν των, σημειών είς πρωϊνάς 
καί έσπερινάς εφημερίδας τούς άριθμούς των. 
Μετά ταύτα δέ αμοιβή προσεφέρθη είς τόν 
δυνάμενον νά όδηγήση τήν δικαιοσύνην είς 
τά ίχνη τών κλεπτών.

Ά λ λ ’ ούδ’ ή έλαχίσπη άναχάλυψις έγέ
νετο' άπασαι αί έρευναι τής αστυνομίας άπέ- 
βησαν άγονοι' μετά τινας ήμέρας συνέται
ρός τις τής οικίας Βελλεβών έφθασεν είς τήν 
’Αγγλίαν διά νά ένεργήση τήν καταδίωξιν* 
άλλ’ ή ύπόθεσις ήτο κεκαλυμμένη διά τού 
πυκνοτέρου πέπλου.

Τέλος ό πράκτωρ ό καταγγείλας τήν 
πράξιν είς τόν προϊστάμενόν μου έλαβεν 
έπιστολήν φέρουσαν τήν σφραγίδα τού τα
χυδρομείου τού Αγίου Μαρτίνου τού Με
γάλου, καθ’ ήν τώ έπρότειναν νά τώ άπο- 
δώσωσι άντί χιλίων λιρών στερλινών (25, 
ΟΠΟ φρ.) άπαν τό κλαπέν ποσόν, εκτός έν 
τούτοις τών κιλύνδρων τού χρυσού τών εύ- 
ρεθέντων είς τό κιβώτιον μετά τών τραπε
ζικών γραμματίων. Αί ποσότητες τών οποίων 
τήν άπόδοσιν έπρότεινον, ύπερέβαινον τάς 
δτακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας φράγκων, 
προωρισμένων ύπό τής γαλλικής έμπορικής 
οικίας είς έξόφλησιν τών είς Λονδϊνον συναλ
λαγματικών, αϊτινες έμελλον προσεχώς νά 
λήξωσι. Ό Βρέττων είχε διαταχθή νά πα- 
ρακαταθέσρ, άμα έλάμβανε τήν ποσότητα 
ταύτην είς τήν τράπεζαν καί ζωηρώς έπε- 
πλήχθη διότι δέν τό έπραξε. Έγκαταλείπων 
δέ τού; Παρισίους ύπεσχέθη νά επανόρθωση 
τό ταχύτερον τήν άμέλειάν του, άλλ’ είς τήν 
επιστροφήν του εύρεν, ώς εϊπομεν, τό τα- 
μεΐον του κενόν.

Είς τήν άπευθυνθεΐσαν πρός αύτόν μυ
στηριώδη έπιστολήν τώ έσημείουν, είδος κα- 
βαλλιστικού σημείου, διά τού όποιου έμελλε
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ν’ άναγγείλτι εις τον «Χρόνον» τήν παραδο
χήν του καί τάς προφυλάξεις, άς οί ένοχοι 
έμέλλον να λάβωσι <5“ιά νά μη δυνηθώσι νά 
του; άνακαλύψωσιν.

'Ο Βελλεβών, λίαν άνήσυχος διά την 
πληρωμήν, ήν έμελλε νά κάμνι εντός δέκα 
πέντε ήμερων, ήτο διατεθειμένος νά δεχθή 
την πρότασιν, άλλ’ δ προϊστάμενός μου τόν 
εΐδοποίησεν δτι έάν είχε τοιαύτην άδυναμίαν 
ήθελε τόν καταδιώξει, διότι έσυμβιβάσθη 
μέ κλέπτας.

την Γαλλικήν καί ό δυστυχής ουτός έμπα* 
ρος μόλις εννοεί τήν ’Αγγλικήν.»

Μετά μακράν συνομιλίαν, εις ήν μοϊ διη- 
γήθη παν δ,τι είχον ενεργήσει πρός άνακά- 
λυψιν των ένόχων, άπεφάσισα νά ϊδω ιδιαι
τέρως τόν Βελλεβών’ τόν παρεκάλεσα νά 
εύαρεστηθή νά έλθϊ) εις συνέντευξίν μου εις 
γειτονικόν τι καπηλειού τής κατοικίας του. 
Μετά τινας στιγμάς τόν είδον είσερχόμενον. 
Συνομιλών μετ' αΰτοΰ εΰχερώς διέκρινα τό 
φύσει άμέριμνον καί εΰθυμον του χαρακτή-

Τό γεγραμμένον εις τήν έπιστολήν ση-|ρος του' κατά συνέπειαν απερισκεψία ήτο νά
μεΐον κατεχωρίσθη εις τόν «Χρόνον» και τήν 
αυτήν ημέραν ό Βρέττων έλαβεν έπιστολήν, 
ήτις τόν προσεκάλει νά παρουσιασθή μόνος 
του τήν επαύριον κατά τήν 4ην μ. μ. ώραν 
εις "Ολδ-Μάνορ-Χάουζ καί νά φέρη τήν 
ποσότητα είκοσι πέντε χιλιάδων φράγκων 
εις χρυσόν. ΠροσέΟετον δτι διά νά προλάβιρ 
πάσαν προδοσίαν θά εΰρισκεν εις τό καπη
λειού τήν διεύθυνσιν μέρους μονήρους, όπου 
ώφειλε νά ΰπάγνι πεζός καί μόνος διά νά 
συμφωνήσουν.

Τό σχέδιον τούτο ήτο λίαν έπιτηδείως 
έξυφασμένον καί έφαίνετο δύσκολον νά συλ- 
λάβη τις τόσον πανούργους κακούργους. Έν 
τούτοις άπεφασίσαμεν νά δοκιμάσωμεν. 'Ο 
Βρέττων μετέβη κατά τήν προσδιορισθεΐσαν 
ώραν εις τό Όλδ-Μάνορ-Χάουζ πλήν δεν 
εύρεν ούτε οδηγίαν, ούτε άπεσταλμένον" τήν 
επαύριον δμως νέα έπιστολή ήλθεν, εις ήν 
έλεγον δτι έγνώριζον τήν στηθείσαν υπό τής 
’Αστυνομίας παγίδα' δτι ή οικία Βελλεβών 
έξετίθετο διά των άνωφελών τούτων μηχα
νορραφιών εις σπουδαϊον κίνδυνον’ δτι άν δέν 
ήθελε νά δεχθή εϊλικρινώς τόν προταθέντα 
εις αυτήν συμβιβασμόν, δλα τά τραπεζικά 
γραμμάτια καί αί συναλλαγματικαί θά 
έκαίοντο, καϊ δτι ενεκα τούτου δέν θά ήτο 
εις κατάσταση) νά έκπληρώσφ τάς υπο
χρεώσεις της.

Κατά τήν εποχήν ταύτην έφθασα άπό 
Πλυμμούθ,δπου ήμην επιφορτισμένος μέάπο- 
στολήν, ής κατόπιν θά διηγηθώ τά καθέ
καστα. 'θ  προϊστάμενός μου μοϊ ώμίλησε 
παρευθύς περί τής ύποθέσεως τού Βελλεβών 
καί μοϊ εϊπεν δτι έχάρη διά τήν έπιστρο- 
φήν μου, διότι θά δύναται νά μοί τήν έμ- 
πιστεοθϊί, καθόσον, προσέθηκε, όμιλεϊς καί

έπιστευθή τις εις τούς τοιούτους. Είχον ύπό- 
νοιάν τινα καί τόν ήρώτησα μετ’ αδιαφο
ρίας, άν ό Βρέττων εύρίσκετο τήν στιγμήν 
ταύτην εις τό γραφεΐον δπου έπράχθη ή 
κλοπή.
* “ μοί άπεκρίθη’ υπόθεσές πς τόν

προσεκάλεσεν εις Γρανβίχ, άλλ’ άν θέλετε νά 
έξετάσητε τό γραφεΐον τούτο, δύναμαι νά 
σάς οδηγήσω.

—  Ευχαρίστως’ συγχωρήσατέ μοι μόνον 
νά σάς δώσω τόν βραχίονά μου καθ’ όδόν, 
διά νά μή λάβωσιν ύπονοίας περί τού χα- 
ρακτήρος τού επαγγέλματος μου.»

Έμειδίασε καί έφθάσαμεν εις τό γρα- 
φείόν του. Γραϊά τις μάς ήνοιξε τήν θύραν. 
Νέος δέ τις υπάλληλος έκάθητο έμπροσθεν 
τού αναλογίου του’ έρριψε έπ’ έμέ πλάγιον 
βλέμμα, άλλά δέν τώ έδωκα καιρόν νά πα
ρατηρήσει τήν μορφήν μου’ ένευσα εις τόν 
Βελλεβών νά τόν άποπέμψνι καθώς καί τήν 
γραίαν’ τούτο άμέσως έγένετο ύπό προφά
σεις αρκετά εύλογοφανεϊς.

Ήρχισα τότε νά ερευνώ πανταχού, συνέ- 
λεξα καί παρετήρησα προσεκτικώς έ'καστον 
τεμάχιον χαρτιού, εις ούδέν ούδεμίαν εύ- 
ρον άπόδειξιν.

«Είσθε βέβαιος, ειπον τότε εις τόν Βελ
λεβών, δτι ό πράκτωρ σας, ώς τό είχετε 
διαβεβαιώσει εις τόν διευθυντήν, δέν έχει 
μήτε ερωμένην, μητε άλλην τηιά σχέσιν ;

—  Εντελώς’ έχω πεποίθησιν εις τάς 
πληροφορίας τάς οποίας έλαβον έκ τής γυ- 
ναικός, τήν οποίαν είδατε, καί τού Δουβάρλ 
τού νέου υπαλλήλου μου.»

Την στιγμήν έκείνην έπανήλθεν ό νέος 
υπάλληλος λίαν έσπευσμένως, ζητών έκ
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νέου, καθώς μοί έφάνη, νά ίδφ τήν μορ
φήν μου.

« Δέν έχεε ερωμένην ! έλεγον έπανερχό- 
μενος εις δωμάτιόν τι τού καπηλειού. ’Αλλά 
πόθεν λοιπόν τά λείψανα τού εύώδους τού
του χάρτου, δν εύρον εις τό γραφείόν του; 
Έκάθησα καί προσεπάθουν νά ενώσω τά τε
μάχια ταύτα" άλλά μετά πολλάς δοκιμάς 
παρετήρησα δτι προήρχοντο άπό διαφόρους 
έπιστολάς, καί δτι πλησιάζων τό έν εις τό 
άλλο δέν θά κατώρθουν νά συναρμολογήσω 
καμμίαν φράσιν τελείαν’ τό μόνον βέβαιον 
ήτο, δτι ή γραφή ήτο γυναικεία.

Μετά δύο ώρας διευθυνόμενος εις Στόκ- 
Νεβιγκτών, ένθα είχον άλλην τινα άποστο- 
λήν νά εκπληρώσω, παρετήρησα εις τάς ύέ- 
λους εμπόρου σιδηρών εργαλείων κεχρωμα- 
τισμένην σανίδα, ήτις έφείλκυσε τήν προ
σοχήν μου" έπί τής σανίδος ταύτης ήσαν 
γεγραμμέναι αί έξη; λέξεις’ «ΆπΐύΑέοθη 
χνων τής ΊταΑίας, εχων την ουράν χε- 
χομμόνην και ονομαζόμενος Πιστός" ό ευ
ρά»· αϋιόκ θά Λάθη άνΤαμοιβήν δύο 
γυϊνέας.ΐ)

«Πιστός, ειπον’ εϊδον τό δνομα τούτο 
εις τά τεμάχια τών πρός τών Κ. Βρέττωνα 
επιστολών’ έπλησίασα εις φανόν τινα’ έλα
βον πάλιν τινα τών τεμαχίων καί εις έν έξ 
αυτών άνέγνων’ «Ό χανμένος ό η ιστός μου 
εχάθ . . . »

*Γ1 εΐδοποίησις, τήν οποίαν είδον, ¿χρονο
λογείτο πρό τριών έβδομάδων’ εΐσήλθον εις 
τό κατάστημα καί ειπον δτι έγνώριζον κύνα 
τινά, οστις πιθανώς ήτο ό άπολεσθείς.

Γυνή καθημένη εις τό λογιστήριον μοί 
εΐπεν δτι χαίρεται έπί τή άγγελία ταύτνι, 
καθότι ή κυρία τού κυνόςήτο πελάτις αύτής.

«Καί πώς ονομάζεται;
—  Δέν δύναμαι νά προφέρω ευκόλως τό 

ονομά της, τό όποιον είναι Γαλλικόν, νομί
ζω’ άλλά τό έγραψεν ή ιδία εις τούτο τό 
βεβλίον μέ τήν διεύθυνσιν της.»

Άνέγνων Κ. Λεβασσάρ, Βάκ-Κοτάζ* έν 
μίλιον περίπου άπό τής όδού Έθμοντών εις 
Σουθγάτ’ » ή γραφή αδτη ώμοίαζε μέ τήν 
τών τεμαχίων, τών εύοεθέντων εις τό γρα
φείου τού Βρέττωνος, πολύτιμοι ήσαν αί 
αποδείξεις αύται καί έπρεπεν απολύτως νά 
ωφεληθώ έξ αυτών.

Άφού άντήλλαξα καί τινας έτι λέξεις 
μετά τής γυναικός τού εμπόρου, καί τή 
ύπεσχέθην νά στείλω τόν πιστόν εις τήν πε- 
λάτιδά της, τρέχω εις έμπορον ζώων, άγο- 
ράζω εις τιμήν μετρίαν άσχημόν τινα Ιτα
λικόν κύνα, τού κόπτουν τό άκρον τής ού
ρα; καί επούλωσαν διά φαρμάκων τήν πλη
γήν άμέσως.

Την επαύριον τό πρωΐ ένεδύθην ώς τυχο
διώκτη; έπαγγελόμενος τήν πώλησιν’κλο- 
πιμαίων κυνών' μετημφιέσθην δέ τοσούτον 
καλώς, ώστε ούδ' ή σύζυγός μου μέ άνε- 
γνώρισε, έκβαλοΰσα φωνήν τρόμου, ότε 
παρ’ αυτή είσηρχόμην. Τήν μεσημβρίαν ήμην 
εις Βάκ Κοτάζ’ έταράχθην δέ πρός στιγμήν 
έκ τής θέας τών μερών, εις ά εΰρισκόμην. 
άντί ιδιωτικής εξοχής, ήν περιέμενον ν’ ά- 
παντήσω, είχον πρό τών οφθαλμών μου ά- 
ληθή έπαυλιν’ ύπηρέτριά τις ένησχολεϊτο 
άμέλγουσα άγελάδας’ άλλη δέ φέρουσα δέ
μα έπί κεφαλής έκράτει έκ τής χειρός μι- 
μρόν παιδιού’ παρ’ ολίγον νά έπιστρέψω εις 
Λονδίνου. Εντούτοις ή ιδέα τού νά μή 
έμπιστεύωμαι πολύ εις τήν έπιφάνειαν τών 
πραγμάτων ύπερενίκησε καί έζήτησα τήν Κ. 
Λεβασσάρ. Ή  Κ. Λεβασσάρ ήτο αδιάθετος.

«Κατοικεί εις τήν έπαυλιν ;
—  Μάλιστα’ » έψιθύρισεν ή υπηρέτρια 

μειδιώσα.
Έρριψα τούς οφθαλμούς μου έπί τής οι

κίας καί είδον, δτι αϋτη έφαίνετο μέν ώς 
καλύβη έξωθεν, πράγματι δμως ήτο οικία 
έπιτηδείως έκτισμένη. 'Εξέθηκα τόν σκοπόν 
τής έλεύσεώ; μου, άλλ’ ή υπηρέτρια δέν 
έφαίνετο διατεθειμένη νά μέ όδηγήσν) μέχρι 
τής Κ. Λεβασσάρ. ’Εζήτει αυτή νά φέρνι τόν 
κυνα, ίνα ϊδτι ή κυρία άν τωόντι ήτο δ Πι
στό;' άπήντησα δτι ούδένα έμπιστευόμην, 
καί δτι έπεθύμουν ό ίδιος νά τόν παρου
σιάσω εις αύτήν’ διό ήναγκάσθη νά λάβνι 
τάς διαταγάς τής Κυρίας τη;’ έπανελθούσα 
δέ λέγει δτι ήδυνάμην ν’ άναβώ* καί ήρχισε 
νά κλείνι τάς θύρας, διότι τό εξωτερικόν μου 
δέν ήτο παντάπασιν άξιον έμπιστοσύνης* 
μέ ύπεχρέωσε δέ καί νά σπογγίσω τούςπό- 
δας εις τό πρό τής θύρας άχυρόπλεγμα.

Ή  Κυρία Λεβασσάρ ήτο έξηπλωμένη έπί 
τίνος ανακλίντρου, ανυπόμονος νά έναγκα- 
λισθή τόν αγαπητόν της Πιστόν. ΤΗτο γυνή
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θελκτικής φυσιογνωμίας, τής οποίας δμως 
τό δφος καί οί τρόποι προέδιδον τήν χυ
δαιότητα. Τό ένδυμα, όπερ έφεραν καί ή φυ
σιογνωμία, την οποίαν προσεποωύμην ¿τρό
μαζαν αϋτην, έκραξε τόν σύζυγόν της, οστις 
ξυραφιζόμενος κατ εκείνην την στιγμήν 
έτρεξε μέ τό ξυράφιον άνά χεϊρας' ήτο άν
θρωπος λεπτού αναστήματος, φέρων ζεύγος 
άφθονων μυστάκων καί γενειάδα.

«Τί τρέχει λοιπόν ; ήρώτησεν.
—  ’Αλλ’ ιδήτε τόν άνθρωπον τούτον ! » 

είπεν ή χαρίεσσα γυνή δεικνύουσά με τώ 
δακτύλω.

'Ο Κ. Λεβασσέρ ήρχισε τότε νά γελά, ή 
δέ σύζυγός του άσφαλισθεϊσα τότε διά τής 
παρουσίας του, παρετήρησε τέλος τόν κύνα.

«Θεέ μου ! ανέκραξε δέν είναι ό Πιστός.
—  Πώς! ανέκραξα μετά προσποιητής 

έκπλήξεως' άλλά, κυρία, ίδέτε :ήν ούράν 
του λοιπόν!»

’Αλλ’επειδή ή ήκρωτηριασμένη αυτη ούρά 
δεν ήρκεσε νά πείση τήν Κ.. Λεβασσάρ, καί 
επειδή ά σύζυγός της δυσανασχετών διά 
τήν έπιμονήν του, ήπείλει νά μέ ρίψη κά
τωθεν τής κλίμακος, έπανέθηκα τόν κύνα 
εις τό κάνιστρόν μου καί άπεσύρθην.

« *Α! ά !, ελεγον μέ αίσθημά τι θριάμ
βου, βαδίζων έπί τής μεγάλης οδού. “Α ! α
ληθώς ό Κ. Βρέττων δέν έχει σχέσιν ιδιαι
τέραν μετά γυναικός! Έ ! καλά! άν δέν 
άνεγνώριζον τήν εικόνα του μεταξύ των ει
κόνων τού Κ. καί τής Κ. Λεβασσάρ θά ήμην 
τυφλός καί ανόητος!”

'Η άνακάλυψις αυτη μ’ ηύχαρίστησε, διό 
καί ήσθάνθην περισσοτέραν παρ’ άλλοτε επι
θυμίαν ν’ άνιχνεύσω τούς δράστας τής πρά- 
ξεως ταύτης, καθόσον ό Κ. Βελλεβών διά 
τής ειλικρίνειας, τής ηλικίας του καί τής 
ευθυμίας τού χαρακτήρός του, μοί άπεκά- 
λυψε τά σχέδια τής καρδίας του" ήγάπα 
καί ήθελε νά νυμφευθή' άν επομένως δέν 
κατώρθωνε νά σώση τήν πίστιν τής οικίας 
του, ήθελον ματακοθή αί προσφιλέστερα! 
των ελπίδων του.

Τήν νύκτα τής αυτής ήμέοας περί τήν 9 
ώραν, ό κύριος Λεβασσάρ ένδεδυμένος μετά 
κομψότητος έπιτετηδευμένης, έξήλθε τού 
Βάκ-Κοτάζ, έβάδισε πρός τό μέρος τού 
Έβεντώ« καί διευθύνθη ταχέως πρός τήν

πόλιν. 'Οπισθεν αύτού επίσης ταχέως έτε
ρόν τι ύποκείμενον μετά τής αύτής κομψό
τητος ένδεδυμένον καί φέρον ύπερμεγέθη 
γενειάδα, μύστακας καί ώραίαν φενάκην. 
Τό ύποκείμενον τούτο ήμην έγώ οστις έκ 
νέου ήλλαξα ένδυμασίαν.

Μετ’ ολίγον ό Κ. Λεβασσάρ κατέρχεται 
τής άμάξης του εις τό άκρον τού 'Ρεζάν- 
Στρίτ, διέρχεται πεζή μακράν οδόν καί εισέρ
χεται εις καφφενεϊον, ένθα συνηθροίζοντο οί 
ξένοι ύπηρέται, οί άνευ θέσεως θαλαμηπό
λοι, υπάλληλοι, μάγειροι, άνθρωποι παντός 
είδους καί παντός έθνους, καπνίζοντες, πί- 
νοντες, παίζοντες τυχηρά παιγνίδια, καί 
κραυγάζοντες θορυβωδώς. Έκεΐ ήκολούθησα 
τόν Λεβασσάρ.

Οί παϊκται ήσαν λίαν ένησχολημένοι, 
ώστε δέν έπρόσεξαν εις ήμάς' ό Κ., Λεβασ
σάρ έκάθησε καίέζήτησεν οινόπνευμα. Έφαί- 
νετο ότι ήτο εις των θαμώνων, διότι έ/νώ- 
ριζε τούς περισσοτέρους τών παρευρισκομέ- 
νων έκεϊ ανθρώπων. Εκεί άνεκάλυψα οτι ήτο 
Ελβετικής καταγωγής, άν καί ώμοίλει κα- 
θαρώτατα τήν Γαλλικήν. Τήν έσπέραν ταύ- 
την ούδεμίαν άλλην άνακάλυψιν έκαμα' 
έπείσθην μόνον οτι ό Λεβασσάρ ήλθεν εις τό 
καφφενεϊον διά νά συνάντησή τινά, μή 
έλθόντα όμως' διότι δέν έλαβε μέρος εις τό 
παιγνίδιον καί άπεσύοθη ένωρίτατα περί τήν 
ένδεκάτην καί ήμίσειαν ώργισμένος.

Τήν έπαύριον τό έσπέρας εύρον τήν αύτήν 
συνεδρίασιν εις τό αύτό μ,έρος. Τήν ακόλου
θον όμως έσπέραν περί τήν 1 0 ώραν άνθρω
πός τις εϊσήλθε λάθρα, παρατηοών πέριξ 
αύτού μετά φόβου' ήτο ά Κ. Βρέττων' πά- 
οαυτα ό Λεβασσάρ ήγέρθη, τόν συνήντησε 
καί έξήλθον άμφότεροι. Λέν έτόλμησα νά 
τούς ακολουθήσω, φοβούμενος μή διεγείρω 
τάς ύπονοίας των, καί έπευφήμησ« τήν φρό- 
νησίν μου, διότι μετά μίαν στιγμήν επα
νήλθαν καί έκάθησαν πλησίον μου. ιΟ Βρέτ
των είχε τήν φυσιογνωμίαν άνήσυχον καί 
πλήρη τρόμου, ενώ ή τού Λεβασσάρ είχε 
Ικφρασίν τινα κακίας καί σκληρού θριάμβου 
μεμιγμένου μετά τινο; διαβατικού ΰφους 
αποτυχίας. ιΟ Βρέττων εμεινεν όλίγιστον εις 
τό καφφενεϊον'αί δέ μόναι λέξεις, τάς οποίας 
ήκουσα έκ τής συνομιλίας, ήν είχε μετά τού
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έμπεπιβτευμένου αύτού, ήσαν αί εξής' «Φο
βούμαι μήπως ύπάρχει υποψία τις.»

Έν τούτοις ό Κ. Βελλεβών εύρίσκετο εις 
κατάστασιν έσχάτης ανυπομονησίας καί 
αγωνίας. Τώ είπον οτι πρός περισσοτέραν 
ασφάλειαν δέν έπρεπε νά συναντώμεθα' ού- 
τω δ άκαταπαύτως μοί έπεμπεν ¿πιστο
λάς, εις άς μοί έξέθετε μέ πόσην αγωνίαν 
έβλεπεν έγγίζουσαν τήν στιγμήν, καθ' ήνί 
έπρεπε νά πληρώση τάς συναλαγματικάς. 
Πολύ έλυπούμ,ην αύτόν καί σκεφθείς άπεφά- 
σισα νά δοκιμάσω άποφασιστικόν τι κίνημα. 
Αγαπών νά πίνω καί νά παίζω μανιωδώς, 
προσεπάθησα νά κερδίσω τήν έμ,πιστοσύνην 
τού Λεβασσάρ, άλλ’ ούτος τώρα έπροφυλάσ 
σετο. ’Εν έσπέρας όμως οδήγησα εις το καφ 
φενεϊον ένα τών ανθρώπων τών ύπό τήν 
διοίκησίν μου, οστις εύκόλως ήδύνατο νά 
λάβη τά έξωτερικόν κακούργου' εις κατάλ
ληλον δέ στιγμήν ¿ψιθύρισα εις τά ούς του 
αρκετά μεγαλοφώνως όμως, ώστε ν’ άκου- 
σθώ ύπό τού Λεβασσάρ, ότι έγνώριζον μέσο· 
διά νά πωλήσω τραπεζικά γραμμάτια, τών 
οποίων ή πληρωμή είναι άπηγορευμένη. Εις 
τούς λόγους τούτους ό Λεβασσάρ έκαμεν 
έλαφράν τινα κίνησιν, άλλ’ αμέσως άνέλαβε 
τήν συνήθη περίσκεψιν αύτού. Προφανώς 
λοιπόν δέν μέ έπίστευε. Έπρεπε λοιπόν 
διά παντός μέσου νά τόν υποδουλώσω, καί 
ίδού τί έφαντάσθην.

Έσπέραν τινά άνθρωπος φέρων ένδυμα έν 
αταξία καί φαινόμενος μάλλον μεθυσμένος, 
έκάθησεν απέναντι ήμών, έφώναζεν οτι ώνο- 
μάζετο Τρελαβνύ άπό τό Κ,οντουΐ-ΣτρΙτ, 
έκαυχάτο περί τής περιουσίας του καί διά 
νά μάς δώση καταπληκτικήν ιδέαν τής κα- 
ταστάσεώς του, παρουσίασεν ίμ ΐν χαρΐοφυ- 
λάκιον πλήρες τραπεζικών γραμματίων. 
Κατά τήν στιγμήν εκείνην ύπήρχον συμ- 
πόται τινές ήνωμένοι εις τό άκρον τού δω
ματίου, άλλ’ ά Λεβασσάρ μόνος παρετήρησε 
τό πλήρες επιθυμίας βλέμμα, δπερ προσ- 
σήλωσα έπί τού Χαρτοφυλακίου.

Μετά τινα λεπτά ό ύποτιθέμενος Τρελα
βνύ έξήλθεν' ώλίσθησα δπισθεν αύτού' άλλ 
ό Λεβασσέρ με ήκολούθει. Εις είκοσι βημά
των άπόστασιν άφήρεσα άπό τόν Τρελαβνύ 
τό χαρτοφυλάκων, δπερ ένώπιον ήμών είχε 
έθσει εις η  πλάγιον θυλάκιον τού έπανω-

φορίου του, καί έφυγα έσπευσμένως. Έγνώ- 
ριζα δμως δτι ό Λεβασσάρ έτρεχε κατόπιν 
μου. Είσήλθον εις άλλο καφφενεϊον, έζήτησα 
ιδιαίτερον δωμάτων κρατών μεταξύ τών 
χειρών μου τήν άθώαν λείαν ήν έκαμα, δτε 
ό Κ. Λεβασσάρ ένεφανίσθη ένώπιόν μου. Είχε 
τήν φυσιογνωμίαν θριαμβευτικήν καί μοί είπε 
τύπτων με έπί τού ώμου: « 'Α ! ά ! αγα
πητέ, υπήρξα μάρτυς τής κλοπής σου καί 
διά τής μαρτυρίας μου θά καταδικασθής 
εις έςορίαν.»

Ελαβα πάραυτα ήθος φοβουμένου .καί 
γελών τόν έβλεπα μετά τρόμου.

«'Ησύχασε, μοί είπεκτυπών τόν κώδωνα, 
δέν θά σέ προδώσω». Έζήτησε φιάλην οί
νου καί έκάθησε πλησίον μου' α Αΰρων, έπα- 
έλαβεν, ή πληρωμή τών τραπεζικών γραμ- 
ιατίων, τά όποια τόσον έπιτηδείως άφήοε- 

σας, θά άπαγορευθή,άλλά μοί φαίνεται νά 
σέ ήκουσα λέγοντα δτι γνωρίζεις μ,έσον, ένθα 
δύνανται νά πωληθώσι τοιαύτης φύσεως πο
σότητες.»

’Απεκρίθην δμως δτι δέν έτόλμων νά τό
Λ*ειςω.

«Μή δά, τόσα άκκίσματα, έπανέλαβε χα· 
μηλοφώνως καί μέ απειλητικόν τόνον, σέ 
έχω εις τήν εξουσίαν μου. Έσο ειλικρινής 
καί έσώθης' πού εύρίσκεται δ άνθρωπος ού* 
τος, οστις άγοράζει τάς ποσότητας, ά ί ή 
τράπεζα άρνεϊται νά έξαργυρώση ;

— Λέν εύρίσκεται ήδη εις τήν πόλιν, 
απεκρίθην μέ τρέμουσαν φωνήν.

—  Μωρολογείς, φίλτατε' δέν σέ πιστεύω" 
σοί όμολογώ δέ δτι έχω καί έγώ μερικά 
γραμμάτια νάτοποθετήσω. Ποία είναι ή τ ι
μή του καί πώς κατορθόνει νά διαθέτη δ,τι 
ήγόρασε;

— Λίδει συνήθως τό τρίτον τ ής άζίας 
τών άπηγορευμένων τούτων γραμματίων καί 
τά στέλλει εις τό έξωτερικόν, δπου πίπτουν 
είς χεϊρας ανθρώπων καλής πίστεως, ώστε ή 
τράπεζα είναι υποχρεωμένη νά τά έξαργυ
ρώση.

— Μήπως ό νόμος είναι τοιούτος;
—  Ναι, βεβαίως.
—  Σύστησέ με είς τόν φίλον σου.
—  Είναι άδύνατον' δέν θέλει νά εχη 

ύποθέσείς μέ ξένους.
—  Πρέπει! σέ λέγω νά μέ ύπακούσης'

19
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άλλως θά προσκαλέσω την αστυνομίαν.»
Έφάνην ταραχθείς έκ τής απειλής ταύ- 

της, καί τφ  είπον ψελλίζων δτι ό τίμιος 
ούτος προεξοφλητής έλέγετο Σαμουήλ Λευί.

« Καί που κατοικεί ; μέ ήρώτησεν ό Αε 
βασσάρ.

—  Δεν δύναμαι νά σάς δείξω τήν κα
τοικίαν του, άλλ’ άφού τό απαιτείτε θά σάς 
σχετίσω μετ’ αυτού.»

Έπί τέλους άπεφασίσθη νά δειπνήσω τήν 
επαύριον είς Βάκ-Κοτάζ μέ τον Λεβασσάρ 
και ό Σαμουήλ θά ήρχετο νά μάς συνάντηση 
τό εσπέρας. Έμελλον ν' αναγγείλω είς τόν 
’Ιουδαίον δτι ή ποσότης των γραμματίων, 
άτινα θά τού έδίδοντο άνήρχετο είς δώδεκα 
χιλιάδας λιρών στερλινών, ό δέ Λεβασσάρ 
ήθελε μέ ανταμείψει διά γραμματίου 500  
λιρών, αν άπεφάσιζον έγώ τήν τιμήν.

«Πεντακοσίας λίρας, είπεν έγκαταλεί 
πων με" ιδού τ ι σοϋ υπόσχομαι, άν τπρήσ-ρς 
τήν Οπόσχεσϊν σου ! άλλως ενθυμήθητι τήν 
εξορίαν ! »

Τήν έπαύριον συνωμίλησα καί συνεβου- 
λεύθην έπί αρκετήν ώραν μετά του προϊ
σταμένου μου. ’Επειδή ομως ή οικία Βάκ- 
Κοτάζ ήτο οικοδόμημα μεμονωμένου έπί 
γηπέδου άδένδρου, ήτο αδύνατον νά θέσουν 
ένεδραν. Έπρεπε» άπασα ή εργασία νά γίντ, 
υπό του υποτιθεμένου Σαμουήλ καί εμού* 
διότι οΐ έπιτήδειοι κακούργοι, οΰς μετά 
τόσους κόπους άνεκαλύψαμεν, ήδύναντο είς 
τό έλάχιστον στ.μεϊον κινδύνου νά έξαφα- 
νίσωσι τά τραπεζικά γραμμάτια καί άρπά- 
ζοντες βιαίως τόν Λεβασσάρ νά έξαλείψωσι 
πάν ίχνος τής πράξεώς των.

« Αλλά, μοί είπεν ό Διευθυντής τή ς 'Α 

στυνομίας, είναι έν τούτοις κινδυνώδης έπι- 
χείρησις. Ό Λεβασσάρ δέν θά ήναι μόνος, 
καί δταν ϊδγι δτι έπροδόθη, θά ένεργήσγι 
μετά μανίας καί άπελπισίας.

—  Γνωρίζω, έπανέλαβον, δτι μετ αύτοΰ 
θά έχνι μόνον τόν Βρέττωνα. Ό Ίάκσων, 
δστις θά προσποιηθή τόν Ιουδαίον, καί έγώ 
θά κατορθώσωμεν νά ύπερισχύσωμεν των δύο 
τούτων αθλίων ή διά τής έκπλήξεως, ή διά 
των δπλων μας.»

Ό διευθυντής έν τούτοις μ ’ ηύχήθη κα
λήν έκβασιν καί έκραξε τόν Ίάκσωνα διά 
νά δώσνι τάς οδηγίας του.

Εξομολογούμαι δτι τήν έπαύριον, βτί 
είδον έγγίζουσαν τήν ώραν, καθ' ήν έμελ- 
λον νά έκπληρώσω τήν δυσχερή άποστολήν 
μου, δέν έθεώρουν έμαυτόν αρκετά έξησφα- 
λισμ-ένον. Δέν ήτο δυνατόν δ Λεβασσάρ ν’ ά* 
νεκάλυψε τό αληθές έπάγγελμά μου καί νά 
μοί έστησε παγίδα διά νά μέ άπολέσν); 
Αλλ οποιοσδήποτε καί άν ήτο ό κίνδυνος 
έπρεπε νά τόν άψηφίσω. Έκαθάρισα καί 

|έπλήρωσα έπιμελώς τά δπλα μου, άπεχαι- 
ρέτησα τήν σύζυγόν μου μετά σοβαρωτέρου 
ή συνήθως τρόπου καί άνεχώρησα.

”Ητο Κυριακή καί διηρχόμην τήν όδάν, 
ήν διήρχετο καί τό πλήθος τού πλησίον χω
ρίου τό πορευόμενον είς τήν διδαχήν. Προεί- 
όον δτι ή οικία τού φιλοξενήσαντός με θά 
ήτο έρημος καί δτι θά εύρισκόμην μόνος 
μετ έκείνων, των όποιων είς συνάντησιν έπο- 
ρευόμην. "Οθεν καμμίαν έλπίδα νά επιτύχω 
διά τής βίας δέν ειχον, διότι ήμην ασθε
νέστερος. ΤΗτο δυνατώτατον νά δολοφο
νηθώ είς τήν λησμονημένην ταύτην γωνίαν 
τής γης. Έξηκολούθουν έν τούτοις τήν όδον 
συρίζων, αλλά τά πέριξ μου μέρη μοί έφαί- 
νοντο τρομερά!

Φθάσας είς Βάκ-Κοτάζ εύρον τόν ξενί- 
ζοντά με είς τήν εύθυμοτέραν διανοητικήν 
κατάστασιν. Τό δείπνον ήτο έτοιμον εις τήν 
τράπεζαν, άνέμενε δέ μόνον τούς δύο φ ί
λους, οΰς είχε προσκαλεσει.

«Διάβολε! ανέκραξε, μ.έ εϊπετε χθές δτι 
θά έχετε μόνον τόν Βρέττωνα !

— Είναι αληθές, έπανέλαβεν, άλλ είχον 
λησμονήσει άλλον τίνά συνάδελφον, ωσαύ
τως ένδιαφερόμενον είς τήν ύπόθεσιν ταύτην. 
Μή άνησυχής, προσεθεοε γελών, θά ήναι 
αρκετόν τό δείπνον, καθόσον ή Κ. Λεβασ
σάρ δέν θά λάβη μέρος.»

Τήν στιγμήν ταύτην δυνατός ήχος τού 
ρόπτρου άντήχησεν είς τήν θύραν.

« ΐδού αύτοί!» ανέκραξε.
Παρετήρησα έκ τού παραθύρου καί είδον 

μετά τρόμου δτι ό Βρέττών συνωδεύετο ύπό 
τού Δουβάρλ. Τό πρώτον μου κίνημα ητο 
νά λάβω τά δπλα μου καί νά ριφθώ έξω 
τής οικίας. Ή ιδέα δτι μου έστησαν πα
γίδα έπανήρχετο ζωηροτέραείς τόννούνμου. 
Έν τούτοις έκρατήθην καί έμεινα. "Αν βμως 
ό Δουβάρλ μέ άνεγνώριζεν, είς ποιον κίνδυνον

έξετιθέμην; Έν τούτοις ζωηρά συζήτησις 
καταντώσα είς έριδα συνεβαινε είς τόν πα
ρακείμενον θάλαμον μεταξύ τού Λεβασσάρ 
καί τών δύο συνενοχήν του. Επλ,ησίασα είς 
τόν τοίχον καί ήκουσα. 'Ο Βρέττων ήτο 
ένοχος μόνον κατά τό ήμισυ. Εζήτει νά μή 
διατεθή ή ποσότης άνευ νέας απόπειρας τού 
ν’ άποδοθρ είς τόν νόμιμον κύριόν της. Οί 
δύο σύντροφοί του ήθελον άπ έναντίας νά 
τάς πωλήσωσιν δσον τό δυνατόν ταχύτερον 
και ν’ άναχωρήσωσι. Ήκουον δέ μετά πολ
λή; περιφρονήσεως τάς ύπό τού Βρέττωνος 
άπευθυνομένας παρακλήσεις, διά νά μή κα
ταστροφή ή οικία τήν όποιαν είχε προδώσει. 
Τέλος ένεκα τών απειλών των ήναγκάοθη 
νά σιωπήσρ.

’Αργότερα έμαθα δτι ό Βρέττων παρε- 
σύρθη ύπό τού Λεβασσάρ είς τό χαρτοπαί- 
γνιον, είς τήν κραιπάλην καί τελευταϊον 
είς τά έγκλημα.

Μετά τινα λεπτά οί τρεις συνένοχοι εί- 
σήλθον είς τόν θάλαμον βπου έμενον. Ό 
Λεβασσάρ μ ’ έσύστησε δι δλης τής εθιμο
τυπίας είς τόν Δουβάρλ,δστις ίδώνμε έκαμεν 
έλαφρόν κίνημα έκπλήξεως καί ήσθάνθην 
τήν καρδίαν μ.ου θλιβομένην ύπό βάρους. Αί 
αόριστοι ομως ύπόνοιαί του έφάνησαν δια- 
σκεδασθείσαι, δτε ό Λεβασσάρ τω διηγήθη 
γελών διά τίνος τρόπου έκλεψα τόν δυστυ
χή Τρελαβνύ καί έκαθήσαμεν είς τήν τρά
πεζαν.

’Αλλά καθ δλην μου τήν ζωήν δέν έδεί- 
πνησα μετά όλιγωτέρας διαθέσεως. Ό Δου 
βάρλ, ούτινος αί ύπόνοιαί έντελώ; δέν διε- 
σκεδάσθησαν, προσήλου έπ έμέ καθ’ έκά- 
στην στιγμήν βλέμμα έταστικόν. Ευτυχώς 
ό Λεβασσάρ ήτο ιλαρός καί δέν προσεϊχεν 
είς τήν ανησυχίαν τού νέου συνδαιτυμόνος 
του. 'Ο Βρέττων ήτο λίαν προαπησχολη- 
μένος, έγώ δέ έπινον περισσότερον τού συ
νήθους, έν μέρει μέν διά νά ύπερνικήσω τήν 
νευρικήν ταραχήν μου, έν μέρει δέ διά 
ν άποτρέψω τήν ενοχλητικήν έρευναν τού 
Δουβάρλ. Ή στιγμή, καθ’ ήν ό Ίάκσων 
έμελλε νά φανή, έπλησίαζε, δτε αίφνης ό 
Δουβάρλ, αφού μέ παρετήρησεν έκ νέου ποο 
σεκτικώς, μοί είπε.

«Νομίζω, φίλε μου, δτι σέ είδον καί 
άλλοτε.

I Λ I Σ

—  Τούτο είναι πιθανόν, άπήντησα ύπο- 
κρινόμενος δσον τό δυνατόν ύφος άδιάφορον. 
Πολλοί μέ είδον εις τόν κόσμον τούτον καί 
τινε; δίς καί τρις καί περισσότερον.

—  Τούτο είναι αληθές, άνέκραξεν ό Λε
βασσάρ, ιδίως ό δυστυχής Τρελαβνύ.

—  Έπεθύμουν νά ίδω τόν κύριον άνευ 
τής φενάκη; του, έπανέλαβεν ό υπάλληλος 
αύθαδώς.

—  Έλα, Δουβάρλ, άνέκραξεν ό Λεβασσάρ, 
είσαι τρελλός, καί δέν θ’ ανεχθώ νά ύβρί- 
ζωσι τόν φίλον μου Ούΐλλιαμ.»

Ό Δουβάρλ έσιώπησεν, άλλ’ ήτο προφα
νές δτι διετήρησε περί τής μορφής μου άμυ- 
δράν τινα άνάμνησιν, ήτις τόν έτάραττε.

Τέλος προς μεγάλην μου εύχαρίστησιν 
ήκουσα νά κτυπώσι τήν θύραν* ήτο ό Ιάκ- 
σων* έτρέξαμεν είς τό παράθυρον* ήτο αλη
θώς αυτός μετασχηματισμένος είς άληθή 
’Ιουδαίον. *0 Λεβασσάρ έσπευσεν, ήνοιξε τήν 
θύραν καί τόν έφερε πλησίον ήμών. Ο Ζάκ- 
σων δέν ήδυνήθη νά καταστείλν) τήν έκ- 
πληξίν του, βλέπων τόν νέον ύπάλληλον μέ 
τούς μακρούς μύστακάς του καί είπεν εις 
τόν Λεβασσάρ.

—  «Έχετε περισσοτέρους κεκλημ,ένους 
τών δσων ό φίλος μου Ούΐλλιαμ μοί άνήγ- 
γειλεν.

—  Είς φίλος, ούδέν πλέον τού ένός φί
λου, έπανέλαβεν δ Λεβασσέρ· *Ας ίδωμεν, 
άξιότιμε Κ. Σαμουήλ, καθήσατε καί λά
βετε ποτήριον οίνου* είσθε ’Ιουδαίος Ά γ 
γλος, μοί φαίνεται;

—  Μάλιστα.
—  Καί διατεθειμένος νά τελειώσητε 

ύπόθεσίν τινα μεθ’ ήμών ;
—- Μάλιστα, άν ήσθε λογικοί.
—  Οί λογικώτεροι τού κόσμου. Αλλ’ 

είπέ μοι, πού είναι ό χρυσός, διά τού όποιου 
θά μάς πληοώσητε ς

— ’Εάν συμφωνήσωμεν, δύναμαι νά τόν 
έχω έντός ήμισείας ώρας. Δέν φέρω μετ’έμοϋ, 
έξηκολούθησεν έπιτηδείως, τούς κυλίνδρους 
τών γουινεών μου είς τοιαύτας συνελεύσεις.

—  Πολύ καλά ! καί πόσον θά μάς δώ- 
σητε ς

•— Θά σάς τό είπω, δταν ίδω τάς πο
σότητας.»

'θ  Λεβασσάρ έξήλθε καί επανήλθε μετά
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Six.» λεπτά, κρατών δέάμην τραπεζικών 
γραμμάτιών, τά όποια έΟεσεν έπί τής τρα- 
πέζής. Ό Ίάκσών άνηγέρθη διά νά τά έξε· 
τάσν) έκ τόΰ πλησίον καί νά σημειώσνι τό 
σύνολον εις το χαρτοφυλάκιόν του. Εγώ 
έσηκώθην έπίσης υπό την πρόφασιν νά πα
ρατηρήσω εικόνα τινά, άνήρτημένήν άνωθεν 
τής καπνοδόχης. Ή μην συνεννοημένος μετά 
τού Ιάκσωνος περί του συνθήμα τος τής έκ- 
τελέσεως, καί έπλησιάζαμεν εις τήν κρίσι- 
μον στιγμήν. *0 άπιστων Δουβάρλ άνηγέρ- 
θη έπίσης καί προσήλου επί τού ’Ιάκσωνος 
άστραπηβόλον βλέμμα.

Άφοΰ ô Ίάκσων έξήτασε τάς συναλλαγ- 
ματικάς, ήρχισε νά μετρά τά τραπεζικά 
γραμμάτια μεγαλοφώνως.

«‘ Εν, δύο, τρία, τέσσαρα, πέντε!»
*Αμα τή εκφωνήσει τοΰ αριθμού τούτου, 

δστις ήτό τό σύνθημά μας, έρρίφθη κατά 
τοΰ Βρέττωνος, δστις έκάθητο πλησίον του. 
Τήν άύτήν στιγμήν έγώ έκύλισα τόν Δου
βάρλ εις τό έδαφος, Si αιφνίδιου ΰποσκε- 
λίσματος καί άρπάζων τόν Λεβασσάρ έκ 
τοΰ λαιμού, εθηκα τό δπλον μου εις τό 
ους του.

«Ζήτω! άνέκραξεν ό Ιάκσων,
—  Ζήτω!» άπεκρίθην.
Πριν οΐ κακούργοι συνέλθουν έκ τής έκ- 

πλήξεώς των, ό Λεβασσάρ καί ό Βρέττων 
ίσαν στερεώς δεδεμένοι καί δεσμευμένοι, 
άλλ’ δ Δουβάρλ μάς έδωκε περισσότερον 
κόπον.

‘Ο Λεβασσάρ έφώναζε, ήφριζε καί ήπείλει 
νά θραύσνι τήν κεφαλήν του έπί τοΰ τοί
χου. 01 δύο άλλοι ήσαν γαληνιώτεροι. ’α - 
φοΰ συνεσφίγξαμεν καλώς τά δεσμά των 
καί συνηθροίσαμεν τόν καρπόν τής κλοπής 
των, έγκατελείψαμεν τό Βάκ-Κοτάζ θριαμ
βευτικούς. ‘Η υπηρέτρια τής οικίας έξήλθε 
πιθανώς διά νά προειδοποιήση τήν κυρίαν 
της περί τής καταστροφής.

Μετά μίαν ώραν οί τρεις άνθρωποί μου 
ήταν φυλακισμένοι, καί έτρεξα εις τόν Κ°ν 
Βελλεβών, διά νά τώ άναγγείλω τήν επι
τυχή έκβασιν τής έπιχειρήσεώς μας. Δεν θά 
προσπαθήσω νά περιγράφω τήν χαράν του. 
5 Η τιμή του ώς εμπόρου έσώθη καί έμελλε 
νά νυμφευθή.

Οί τρεις συνένοχοι κατεδικάσθησαν εις

δεκαετή εξορίαν. ‘θ  Βρέττων δστις ήτα μάλ
λον ένοχος, έμελλε νά ΰποβληθή εις μεγα- 
λητέραν τιμωρίαν" ή μαρτυρία όμως ήν έ
καμα διά τήν μετάνοιαν του έμετρίασε τήν 
καταδίκην του.

’Επιβιβαζόμενος έπί τοΰ πλοίου, τό ό
ποιον εμελλε νά φέρη αύτόν εις Αυστρα
λίαν, ο Λεβασσάρ μοί έφώναζε γαλλιστί ώς 
λυσσών:

«Θα σ’ έπανεύρω κατά τήν επιστροφήν 
μου και θά σ' εκδικηθώ».

Είμαι πολύ συνειθισμένος εις τάς άπει- 
λας ταύτας, ώστε άντί νά συγκινηθώ τώ 
άπήντησα μειδιών.

«*Ε ! λοιπόν! καλήν έντάμωσιν!»
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΤ. 

(Έκ του Γαλλικού).

ΕΠ4ΜΣΤ1ΣΙΣ ΜΚΟΤΣΙΡ,Ι 
R4I BA4UBA-
( 1 8 0 6 — 1 8 0 7 ) .

δ π ό
ΚΩΝΣΤ. ΣΛΘΛ.

Σημ. Κατ’ αύτάς έκδίδεται έκ τών κα
ταστημάτων 'Ανδρέου Κορομηλά όγκω- 
δέστατον σύγγραμμα τοΰ κυρίου Κωνσταν
τίνου Σάθα, έπιγραφόμενον « ‘Η Τουρκο- 
κρατουμένη ‘Ελλάς». Άδεια δέ τού συγ- 
γραφέως άποσπώντες, μεταφέρομεν εις 
τάς στήλας τού Ίλισσοΰ τήν έξιστόρησιν 
τής περί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος 
έκραγείσης ‘ Ελληνικής έπαναστάσεως, ήν 
αίσχρώς καί πάλιν έγκατέλιπον οί ύποκινή- 
σαντες αυτήν όμόθρησκοι ‘Ρώσσοι.

«’Ολίγον πρό τής έλεύσεως τοΰ ‘Ρωσ- 
σου Ναυάρχου Σινιαβιν ( ), ό άγριος τών

Σημ. Ίλισσοΰ. Αί σημειώσει« καί τά επίσημα 
έγγραφα παραλείπονται.

(*) Κηρυ^θΙντος τοΰ κατά τής Τουρκίας πο
λέμου ύπό τών κατά τοΰ Ναπολέοντος συμμα- 
χουσών δυνάμεων ’Αγγλίας καί ‘Ρωσσίας, οί 
στόλοι αυτών κατήλθον εις τό Αίγαΐον Πέλαγος 
καί άπέκλεισαν τον ‘Ελλήσποντον, ώς λεπτομε
ρώς εξιστορεί ό Κ· Σάθας.

’ΐωαννίνων σατράπης, κύριο; ήδη ων τής ’Η
πείρου, Στερεά; ‘Ελλάδος, Πελοποννήσου 
καί Θεσσαλίας, παντοιοτρόπως προσεπάθησεν 
ϊνα καταστρέψη καί τήν έν Όλύμπω φωλεάν 
τοΰ έλληνισμοΰ, παραλύοντο; διά τής καρ
τερικής αΰτοΰ άντιστάσεω; τά σχέδια τοΰ 
νέου εκείνου Φαλάριδος. Τήν Θεσσαλίαν εί- 
χον κατακλύσει στίφη άγρίων Αλβανών, 
οίτινες μετά τής συνήθους βαρβαρότητος 
διήρπαζον καί κατέφθειρον παν τό έλληνι- 
κόν. Ά λλ ’ οί φιλοπόλεμοι τοΰ Ολύμπου 
άρματωλοί διά τοΰ πυρός καί τοΰ σιδήρου 
άντέκρουσαν τούς ληστάς τούτους, καί τήν 
έπτ,ρμένην τοΰ Ά λή όφρύν κατέρριψαν. Έπί 
τέλους δέ ουτος αδυνατών, ϊνα δι<ά τής δυ- 
νάμεως κατορθώση τ ι συντελούν εις παγίω- 
σιν τής έν Θεσσαλία αϋτεξουσιότητός του, 
προσέφυγεν εί; τήν εφαρμογήν τοΰ άτίμοο 
τής δολοφονίας καί τής άλληλοκτονίας μέ
σου. Όθεν διαφθείρας τινάς τών εντοπίων 
παρά τά είθισμένα ώνόμασεν αυτούς άρμα- 
τωλούς, έπί τή υποχρεώσει τοΰ νά κατα- 
στρέψωσι τούς Οπό τής Πύλης άνεγνωρισμέ- 
νους. Πρώτος δέ τοιοΰτος διωρίσθη ύπό τοΰ 
Ά λή άρματωλό; Έλασσώνος ό έκ Βλάχο - 
λειβάδου Βλαχοθόδωρος, άντί τοΰ Νίκου 
Τσάρα.

‘Ο τελευταίος μετά τών ύπ’ αύτόν άρ- 
ματωλών τόν κλεπτικόν άσπασθείς βίον 
ήρχισε νά διατρέ/η τήν Θεσσαλίαν, τά 
πάντα φθείρων καί άπολύων. Επί τέλους 
δέ συγκροτήσας έν τώ έπί τοΰ ’Ολύμπου 
μονιδρίω τής Παναγίας ούνοϋοιτ. άπεφάσι- 
σεν ϊνα έκδικηθή τόν Άλήν διά πρωτακού- 
στου ϊσως πραξικοπήματος. "Οθεν καταρ- 
τίσας έν Πλαταμώνι στολίσκον, καί άπό 
τρομερού άρματωλοΰ εις τόν τρομερώτερον 
τών καταδρομέων μετασχηματισθείς, διά 
συνεχών άποβάσεων παρηνό/λει τά παρά
λια τής Θεσσαλίας, έξαναγκάζων τού; κα
τοίκους χριστιανούς καί Τούρκους, ϊνα στεί 
λωσιν επιτροπήν εις Κωνσταντινούπολιν καί 
προσχ.ίαυθώαιγ είς τόν Σουλτάνον κατά 
τοΰ ’Αλή πασά, ώς ανικάνου νά διατηρή
σει τήν ήσυχίαν τών ύπό τήν κυβέρνησίν του 
τόπων. Ναύλοχον δ’ έχων ό Νικοτσάρας 
τάς νήσους Σκίαθον καί Σκόπελον ήρξατο ϊνα 
συλλαμβάνει καί παν διερχόμενον πλοϊον, 
μέχρι τοΰ ‘Ελλησπόντου έκτείνων τάς πει

ρατικά; αΰτοΰ έκδρομάς, καί έπί τής κεφα
λής τοΰ Ά λή έπιρρίπτων πάσαν τήνεύθύνην.

Έν έτει 18 0 6  ό Νικοτσάρας καταδιωχ- 
θείς ύπό τοΰ οθωμανικού στόλου, ήλθεν είς 
"Γδραν, καί λαβών πιστοποίησιν Ίονικής ύ- 
πηκοότητος παρά τοΰ ενταύθα ΰποπροξένου 
τής Πολιτείας, μετέβη είς 'Επτάνησον πρός 
παοαχείμασιν. Κατά δέ τό έαρ τοΰ έπομέ- 
νου έτους έπανελθών είς 'ϊδραν, έλαβεν ε
πίσημον διαβατήριον τής κοινότητος, δτι 
μεταβαίνει είς τάς Σποράδας πρός στρατο- 
λόγησιν εθελοντών. 'Ο Σινιάβιν γνωρίζων καί 
έκ συστάσεων επισήμων καί έκ φήμης τά 
κατορθώματα καί τήν ανδρείαν τοΰ τολ
μηρού καταδρομέως, παντί σθένει προσεπά
θησεν tva προσοικειούμενος αύτόν μετά- 
χειρισθή πρός άποτελεσματικώτερον τής 
Τουρκίας άντιπερισπασμόν. ‘ Οθεν κατά πρώ
το ν μέν διά τοΰ ύπασπιστοΰ του Παλατί- 
νου, ακολούθως δέ ό ίδιος έγραφεν αύτώ 
διαφόρους έπιστολάς, προσκαλών αύτόν, πέμ- 
ψας καί πολεμικόν πλοϊον πρός παραλα
βήν του.

Έλθών είς Τένεδον ό Νικοτσάρας συνω- 
μίλησε μετά τοΰ ‘ρώσσου ναυάρχου, καί 
προέτεινεν εκστρατείαν παρατολμωτάτην* 
ύπεσχέθη δηλονότι ϊνα συγκεντρώσει πολυά
ριθμον άρματωλών σώμα, καί διασχίζων 
τήν Μακεδονίαν καί Βουλγαρίαν ένωθήμετά 
τοΰ έν Μολδοβλαχία ρωσσικοΰ στρατού, 
καί ύστερον ριπτόμενος είς τήν Σερβίαν βοη- 
Οήσνι τόν Καραγεώργην, ‘Ο Σινιάβιν γνω
ρίζων τόν ήρωΐσμόν τοΰ ριψοκινδύνου άρμα
τωλοΰ, διαφοροτρόπως ένεθάρρυνεν αύτόν, ΰ- 
ποσχεθείς, οτι θέλει παραπλέει τά παράλια 
τής Μακεδονίας πρός διευκόλυνσιν τής εκ
στρατείας, ή παραλαβήν αύτοΰ έν αποτυχία.

Μετά τούτο δ Τσάρας περάσας αμέσως 
είς τήν Στερεάν ‘Ελλάδα διεκοίνωσεν είς 
τούς άρματωλούς τό ηρωικόν αύτοΰ σχέ- 
διον, παριστών εύχολον τήν έκτέλεσιν αυ
τού, καί πολλά έν όνόματι τής ‘Ρωσσίας 
έγγυώμενος αύτοΐς. Διακόσιοι πεντήκοντα 
Στερεοελλαδϊται προθύμως δεχθέντες, ϊνα 
συνεκστρατεύσωσιν αύτώ μυστικώς συνεκεν- 
τρώθησαν είς τά παράλια τής Φθιώτϊδος, 
καί διά πλοιαρίων μεταβάντες εις Σκόπελον 
ήνώθησαν μετά τών έκεϊ συνελθάντων ισα
ρίθμων Θεσσαλών, Μακεδόνων, καί τινιυν
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Α,ίγαιοπελαγιτών. Αφού δέ τά πάντα έξω- 
μαλύνθησαν, δ Νικοτσάρας ώρκισεν άπαντα? 
επί τοΰ ευαγγελίου, καί άφοΰ άνεπέτασε 
τάς δπδ τοΰ Σινιάβιν σταλείσας τρεις ση 
μαίας ήτοιμ.άσθη προ; άπόπλουν.

Τήν 23  Ιουλίου δ στρατός τοΰ Νικοτσά 
ραρ άποτελούμενο; έκ πεντακοσίων πεντή- 
κοντα λογάδων, άναχωρήσας έκ Σκοπέλου 
άπεβιβάσθη εις Κατερίναν τοΰ Ολυμπου, 
καί δδεύσας διά τής κορυφοσειράς τοΰ Πιερίου 
ορούς διήλθε τάς γέφυρας τοΰ ‘Αλιάκμωνος, 
Καρασμάκ, καί Άξιοΰ. ‘θ  Νικοτσάρας Ενα 
έξαπατήσφ τους Τούρκους είχεν άναπετάσει 
τουρκικάς σημαίας διακηρύττων, δτι κατά 
διαταγήν Σουλτανικήν έστέλλετο υπό τοΰ 
Αλή πασά πρός ένίσχυσιν των έν Σερβία 

στρατευμάτων. Καί οί μέν άλλοι Οθωμα 
νοί έπίστευσαν έπί τοϊς κνιρυττομένοις, άλλ 
δ πασάς τής Θεσσαλονίκης ΰποπτευθείς, ε- 
στειλε τόν σερδάρην μέ την έντολήν Ενα ζη- 
τήσγι τά διαβατήρια. Οότος ευρών τόν Νι- 
κοτσάραν διαμένοντα έν τώ σταθμφ τοΰ 
Κουϊμεντσέ, ώς βασΐ-hxbr άνθρωπον, ές 
ονόματος τοΰ πασά τόν παρεκάλεσεν Ενα 
ελθϊ) εις Θεσσαλονίκην πρός έπιθεώρησιν των 
διαβατηρίων, καί μετά τοΰτο ελευθέριος 
έξακολουθήση τήν πορείαν του. ‘Ο Νικοτσά· 
ρας ίδών τό σχέδιόν του άνακαλυπτόμενον 
κατεβίβασεν αμέσως τάς τουρκικάς σημαίας, 
καί άναπετάσας τάς χριστιανικάς άπεδίωξε 
τδν σερδάρην’ ούτος όμως συγκεντρώσας 
καί άλλα στρατεύματα ήλθε διά νυκτός καί 
¿πολιόρκησε τούς άρματωλούς, οΕτινες περί 
τά χαράγματα ξιφήρεις έφορμήσαντες κατ 
έφθειραν τους πολεμίους, και μετά τοΰτο 
πυρπολήσαντες τά έν Κουϊμετσέ χάνια, ά- 
νήλθον τό Κερκίνιον όρος καί ¿προχώρησαν 
μέχρι τοΰ Κονιαροχωρίου, τό δποιον διά 
της βίας καταλαβόντες διενυκτέρευσαν. 'Εν 
τεΰθεν δέ άπελθόντες ώδευσαν διά της κο 
ρύφοσειράς μέχρι της κωμοπόλεως Βέτερ 
νας και διελθόντες τόν Στρυμόνα κατέλυ 
σαν εις τό Δεμίρ Χισσάρ. Οί έν Μελενίκω 
Τούρκοι ένισχυθέντες καί υπό πολλών Γιου- 
ρούκων καί Βουλγάρων, κατέλαβον την άνω 
τοΰ Δμίρ Χισσάρ κλεισούραν καί όχυρω 
θέντες άνέμενον τόν Νικοτσάραν" άλλ' ούτος 
διά μόνης της παρουσίας του τρέψας αυτούς 
εις φυγήν, είσήλθεν εις τό Κερκίνιον δάσος

καί διηυθύνθη εις Νευροκόπον. Πλήν οί Τοΰρ- 
κοι καταλαβόντες ολας τάς διόδους, παρε- 
κώλυσαν τήν παραιτέοω πορείαν του. ‘θ  
Νικοτσάρας όπισθοχωρήσα; εις Τσέρνοβαν, 
καί άφοΰ έπ’ ολίγον έπανεπαύθη, νύκτωρ 
διήλθε τόν ποταμόν Νευιοκόπη, καί έν σπου
δή διηυθύνθη πρός τόν Αίμον. ’Εν τούτοις 
οί Τούρκοι πανταχόθεν συγκεντρωθέντες εί- 
χον πολιορκήσει τόν Νικοτσάραν, όστις βλέ- 
πων, ότι αδύνατος καθίστατο ή περαιτέρω 
πορεία του, ήναγκάσθη ινα ύποχωρήσν). Έπί 
τοΰ όρου; Μενοικέως πολιορκηθείς υπό τεσ
σάρων χιλιάδων Τούρκων, 'Αλβανών καί 
Γιουρούκων, υπό τάς διαταγάς τών διοικη
τών τοΰ Νευροκόπου καί τών Σερρών, έπί 
τρία ημερονύκτια ήγωνίσθη καρτερικώτατα, 
καί έπί τέλους ξιφήρης διασχίσας τούς έχ- 
θρού; διηυθύνθη πρός τήν Ζίχναν. Έν τού- 
τοις έφθασε καί δ ναζίρης τής Δράμας έπί 
κεφαλή; πέντε χιλιάδων Τούρκων καί Γιου
ρούκων, ώς καί έτεραι τρεις χΛεάδες ΰπδ 
τόν Ισμαήλ βέην τών Σερρών, ‘θ  δέ Νικοτ- 
σάρας οχυρωθείς εις τάς κλεισούρας τής 
Ζίχνας, συνεκρότησε πολύωρον κατ’ αύτών 
μάχην, καί πολλούς καταφθείρας είσήλθεν 
εις τήν Ζίχναν, καί έπί άπειλή πυρός καί 
σιδήρου έξουδετέρωσε τού; κατοίκους. Αλλ’ 
ήδη όλος δ λεγόμενος καζάς τής Ζίχνας, έξ 
έβδομ,ήκοντα πέντε χωρίων άποτελούμενος, 
είχε λάβει τά όπλα, καί ύπό τήν αρχη
γίαν τοΰ δερβέναγα Γιουσούφ Βέη έπήλθε 
κατ’ αύτοΰ. Έπί τρεις ημέρας οί περί τόν 
Νικοτσάραν καρτερικώτατα αγωνίζονται πρός 
δεκαπέντε χιλιάδας εχθρών, καί διά συνε
χών έξόδων άποδιώκουσι καί καταφθείρου- 
σιν αότούς. Κατά τόν έν Ζίχνα πόλεμον 
λέγεται, ότι ό αρχηγός βλέπων τήν Ιλλει- 
ψιν πολεμεφοδίων διέταξε τού; εταίρους Ενα 
μόνον κατ’ έπισήμων Τούρκων πυροβολώσΐ, 
καί διά συνεχών έξόδων μέ τά ξίφη κα- 
τακόπτωσιν αύτούς. Τήν νύκτα δ Νικοτσά- 
ρας έξαναγκασθείς ύπό τών άποδεκατισθέν- 
των συντρόφων του, εξέρχεται τής Ζίχνας 
κατευθυνόμενος πρός τόν Στρυμονικόν κόλ
πον, ένθα ήλπιζεν, ότι θέλει εδρει τά ρωσ- 
σικά πλοία. Κατευθυνόμενος όμως εις Πράου- 
σταν (Πράβι) ευρίσκει τήν έπί τοΰ ’Αγγίστα 
ποταμού γέφυραν πεφραγμένην δι’ άλυσσο- 
δέτου πυλώνος καί φρουρουμένην ύπό πολ-
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λών ΤούρκιΛ. 'Αμέσως έφορμήσας κόπτε' δ 
Εδιος τήν άλυσον, θραύει τήν πύλην, καί α
κολουθούμενος ίιπό τών έταίρων άποδιώ- 
κει τούς έχθρούς καί κατευθύνεται εις Πράου- 
σταν. 'Ενταύθα δέ οχυρωθεί; καί διανυκτε- 
ρεύσας, περί τά χαράγματα έξερχεται καί 
διά τής κορυφοσειοάς τοΰ Παγγαίου όρους 
καταβαίνει εις 'Ορφανόν, πλήν μή εύρών οΰτε 
"Ρώσσους οΰτε πλοία, διά τής παραθαλασ
σίου όδοΰ εισέρχεται εις τήν Χαλκιδικήν 
Χερσόνησον καί σώζεται έν ταϊς Μοναϊς τοΰ 
Άθωνος, οθεν διά πλοίων επανέρχεται μετά 
δίμηναν απουσίαν εις Σκόπελον Í20 Σεπτεμ
βρίου). Κατά τήν περίφημου ταύτην έκ- 
στρατεαν του καί τήν έτι περιφημοτεραν 
κάθοδον ό Νικοτσάρας άπώλεσε τριακοσίους 
εβδομήκοντα άνδρας, πολλά; δ’ έφερον πλη- 
γάς αύτός τε καί οί πλείονες τών έπιζησάν- 
των ετέρων.

Εν τω μεταξύ τούτω συνωμολογήθη ή έν 
Τιλσίτ ειρήνη (λ Ιουλίου 1807), καθ ήν 
δ Ναπολέων έπιθυμών τήν μετά τοΰ Α
λεξάνδρου κατά τής 'Αγγλίας συμμα- 
χίαν, έθυσίασε τά συμφέροντα τής Πύ 
λης, ήτις χάριν αύτοΰ τοσούτους είχεν ϋπο- 
στή κινδύνους. Μετ’ ολίγον δέ συνομολο- 
γηθείσης καί άνακωχής μεταξύ ‘Ρωσσίας 
καί Τουρκίας (12/24 Αύγούστου), ό έν Τε* 
νέδω ναύλοχών Σινιάβιν διετάχθη Ενα λύσηι 
τήν πολιορκίαν τοΰ ‘Ελλησπόντου, καί έν- 
τελώς παύσνι τάς κατά τών 'Οθωμανών εχ
θροπραξίας.

Ουτω λοιπόν καί πάλιν οί πολυτλήμο- 
νες "Ελληνες ύπό τής όμοδόξου ‘Ρωσσίας 
έγκατελείφθησαν εις τήν άγρίαν τών Μου 
σουλμάνων έκδίκησιν.

"Αμα τή φυγή τοΰ ρωσσικοΰ στόλου, τό 
Αίγαϊον πέλαγος έπλημμύρησε πειρατών' 
ο'ιότι πολλοί τών παρακολουθησάντοιν τόν 
Σινιάβιν άρματωλών τής Στερεάς, ώ; ό έκ 
Βάλτου Γιάννης Σταθάς, ό Καζαβέρνη; καί 
άλλοι, μή θελήσαντες νά έπανέλθωσεν εις 
τάς εαυτών εστίας ήνώθησαν μετά τινων 
νησιωτών καί τών μετ ολίγον έκπατρισθέν- 
των καπεταναίων τοΰ ’Ολύμπου, καί ανυ
πολογίστους ζημίας εις τού; Τούρκους έ- 
προξένησαν.

‘θ  Άλής πασάς τών Ιωαννίνων, άμα 
μαθών τήν εκστρατείαν τοΰ Νικοτσάρα έ·

φρύαξεν έκ λύσσης, καί έν τή λυσσώδεί ορ
γή του ήπείλησεν, ότι θά πνίζη τύν Ό -  
Λυρποτ εις τά αίμα. "Οθεν αμέσως αλλε
πάλληλα στίφη ’Αλβανών είσέβαλλον εις 
τήν Θεσσαλίαν, καί εις τό πΰρ καί τόν σί
δηρον παραδώσαντες τήν άτυχή ταύτην χώ
ραν, ανεξαιρέτως προσέβαλλον τού; χριστια
νούς άρματωλούς. Ούτοι δέ ήρωΐκώτατα 
διεκδικήσαντες τήν γήν των σπιθαμήν πρός 
σπιθαμήν έπί τέλους ένέδωκαν εις τά πλήθη 
τών πολεμίων. Φεύγοντες λοιπόν τήν λύσ
σαν τοΰ Ά λή οί άρματωλοί τοΰ Ολύμπου, 
έν οίς διέπρεπον οί Βλαχάβας, ΛαζαΐΜ, 
Τσαχίλας, Μπιζώτης καί Σύρος, κατέφυγον 
εις Σκιάθον, καί ενταύθα ένωθέντες μετά 
τοΰ Σταθά έξώπλισαν πειρατικόν στολίσκον, 
καί διέτρεχον άπά τοΰ Στρυμονικοΰ κόλπου 
μέχρι τοΰ ‘Ελλησπόντου, καταφθείροντες τά 
παράλια, καί αίχμαλωτίζοντες τά τουρκικά 
πλοία, τών δποίων τά πληρώματα άπαν- 
θρώπω; κατέσφαζον. Μετ’ ολίγον προσετέ- 
θησαν αύτοίς καί άλλοι Έλληνες, έν οίς 
καί ό Κολοκοτρώνης, δ άρματωλός τής Νιά» 
ουστας ‘Ρομφέης, καί έπί τέλους ό Νικοττ 
σάρας.

"Αμα έλθόντος καί τοΰ τελευταίου ό ά* 
ριθμός καί τών πλοίων καί τών καταδρα^ 
μέων έδιπλασιάσθη. ‘Οριστικός ναύλοχος 
ώρίσθη ή Σκ,ίαθος, καί ό καταδρομικό; στό
λος, έξ εβδομήκοντα περίπου πλοιαρίων ά 
ποτελούμενος, διφρέθη άνά δέκα εις ταϊ<ρά· 
όις (σώματα), ών έκαστος έφερε τό όνομα 
τής πατρίδος τοΰ άρχηγοΰ, ώ; ΒάΛΐος, 
"Ολυμπος, Ά σπρη Θάλασσα (Αίγαϊον) 
Σκιάθο, Κασάντρα, καί τά έξης. Γενικός 
τοΰ στόλου διοικητής (πρώτος καπετάνιος) 
δμοθύμως ώνομάσθη δ Σταθάς, καί ύπο- 
στόλαρχος δ Νικοτσάρας, άμφότεροι άν- 
δρες δεδοκιμασμένου ηρωισμού, καί όδηγοί 
συνετώτατοι ’Αναλαβύν τήν άρχηγίαν δ 
Σταθάς άμέσως διέταξε νά άπορριφθή ή 
ρωσσική σημαία, καί άντ αύτή; κατασκευά- 
σας άνεπέτασεν έπί τής ναυαρχίδος του 
τήν σημαίαν τοΰ έλληνισμοΰ, φέρουσαν έπί 
κυανού πεδίου σταυρόν κατάλευκον. ‘ 11 πα- 
ράδοσις καί τά δημοτικά άσματα παριστώσι 
τόν Σταθάν άνδρα πελωρίου άναστήματος, 
τεσσαρακοντούτη περίπου, μέ μαύρην γε
νειάδα μέχρι τοΰ στήθους κατερχομένην



1 6 0 I Λ I Σ Σ Ο Σ

μέ μακράν καί πυκνήν κόμην έπί των ώ
μων του άφειμένην, ένδεδυμένον μέλαν πο
δήρες φόρεμα, και έπιβαίνοντα πλοίου κα- 
ταμέλανα έχοντος και τά ιστία και το 
σκάφος. Έκτος τοΰ Σταθά μέλαν είχε 
χρωματίσει τό πλοίόν του καί ό ύπαρχη - 
γός Νικοτσάρας, μη φέρων όμως ώς εκείνος 
καί τύ μέλαν φόρεμα.

08τω διοργανισθέν,τος τοΰ καταδρομι
κού στόλου, περί τάς άρχάς ’Οκτωβρίου οί 
ταϊφάδες έλαβον διαφόρους διευθύνσεις, ό 
δε Σταθάς κατάμονος έπλευσε προς τον 
κόλπον τής Θεσσαλονίκης. Άποβάς δέ καί 
πορθήσας διαφόρους παραλίους κώμας, συ· 
νήντησε τουρκικόν κορβέτον, καθ’ ού ναυμα- 
χήσας νικητής έγένετο.

Άφόβως οϊ ατρόμητοι καταδρομείς ληϊ- 
ζόμενοι τά παράλια τής Εύβοιας, Θεσσα
λίας καί Μακεδονίας, έξέτειναν καί μέχρι 
τοΰ 'Ελλησπόντου καί τής Μικράς ’Ασίας 
τάς έκδρομάς των, προσβάλλοντες καί τά 
συναντώμενα τουρκικά πλοία, εμπορικά ή 
πολεμικά, θέλοντές δε ϊνα έμπνεύσωσι τόν 
τρόμον εις τούς πολεμίους, προέβησαν εις 
άνηκούστους ωμότητας, καί έπυρπόλησαν 
κώμας, έσφαξαν τούς κατοίκους καί έξην- 
δραπόδισαν τά γυναικόπαιδα. Έπί τέλους 
ot κλαυθμοί καί οι όδυρμοί των θυμάτων, 
καί αί άπελπιστικαί άναφοραί τών έκτεθει- 
μένων εις την λύσσαν αύτών, έφθασαν καί εις 
τάς άκοάς τοΰ διβανίου, καί έπί απειλή, 
κεφαλικής ποινής διετώχθη ό καπετάν πα
σάς νά καταστρέψη την φωλεάν αύτών. Περί 
τά μέσα Νοεμβρίου δύο κορβέτα, καί μία 
φρεγάτα προσέβαλλον τούς έν Σκιάθω κα
ταδρομείς’ ούτοι δέ ήρωϊκώς άντιστάντες 
προσεκάλεσαν εις βοήθειαν καί μίαν έκεΐ 
παραπλέουσαν ’Αγγλικήν φρεγάταν, ήτις τά 
μέν κορβέτα κατεβύθισε, τήν δέ φρεγάταν 
έζώγρησε.

Έκ τούτου οί μέν "Έλληνες θρασύτεροι 
κατέστησαν, τό δέ διβάνιον ήναγκάσθη νά 
διατάξη άπειλητικώς τόν Άλήν, ϊνα παύση 
τήν κατά των άρματωλών καταδίωξιν, καί 
άποσύρη αμέσως τούς ’Αλβανούς έξ Ο
λυμπου.

Οί καταδρομείς προπαρέντες καί ύπό τής 
έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης εκκλησίας, 
άφιεμένης αύτοίς τά παρελθόντα εγκλήματα, 
καί έν άπειθεία άπειλούσης κατά τής κεφα

λής των τούς κεραυνούς τοΰ αναθέματος, ή- 
ναγκάσθησαν νά διαλυθώσι, καί περί τάς 
άρχάς Δεκεμβρίου έπανήλθον εις τάς έστίας 
των, συνωμόσαντες, οτι αμα τις κινδυνεύση 
όλοι νά σπεύσωσιν εις βοήθειαν.

"Όλοι τοΰ Ολυμπου οί άρματωλοί κατέ - 
λαβον τάς οικείας έπαρχίας, έκτος τοΰ Νι- 
κοτσάρα παραγειμάσαντος έν Σκοπέλω. Μετ 
ολίγον όμως ούτοι έννοήσαντες τά κατ αύ
τών ύπό τοΰ πανούργου ’Αλή τεκταινόμενα, 
συνάμα δέ καί ύπό μυστηριωδών αποστόλων 
δ ¡εγειρόμενοι, ήρξαντο περί νέας ανταρσίας 
διαβουλευόμενοι. Τωόντι περί τάς άρχάς τοΰ 
έτους 18 0 8  'Ρώσσοι απεσταλμένοι έλθόν- 
τες έκ Σερβίας είς τόν Όλυμπον έφερον έπι- 
στολάς τοΰ Καοαγεώργη καί τοΰ παρ’ αύτώ 
διατρίβοντος συμβούλου τοΰ ‘Ρωσσικοΰ κρά
τους 'Ροδοφοινίκη, Έλληνος τό γένος, δ^ών 
οί Έλληνες προετρέποντο ϊνα λάβωσι διά 
τεΛ ιυταίαν φοράν τά  δ  π. Λα υπέρ τής ά π ε·  
Λευθερώσεως τοΰ γένους, μιμούμενοι τό 
π α ρ ά δ ειγ μ α  τής υπό ιοΰ  Καιραγεώργη 
άπεΛευθερωθείσης τότε Σ ερβ ίας .

Οί 1 Ρώσσοι πράκτορες τοσοΰτον έντέχνως 
είχον έξυφάνει τάς δολοπλοκίας, καί ό έν 
Θεσσαλία έπαναστατικός όργασμ,ός έπί το
σοΰτον είχεν έπιταθή, ώστε ό άρματωλός 
τών Χασίων Παπά Ευθύμιος Βλαχάβας περί 
τά μέσα Φεβρουάριου τοΰ 18 0 8  έτους συγ- 
καλέσας σύνοδον τών καπιταναίων, καί 
παρ’ όλων αρχηγός άναγορευθείς ήοξατο 
σπουδαίως έργαζόμενος καί πρός προσηλυ
τισμόν τών άλλων τής Στερεάς Έλλαδος 
άρματωλών, έπί τέλους δέ καί τών έν Τρικ- 
κάλοις καί Λαρίσση Τούρκων, ομοίως μυ- 
σαττομένων τήν τυραννικήν τοΰ ’Αλή πασά 
κατάθλιψιν. Ό αριθμός τών συνωμοτών ό- 
σημέραι ηΰξανεν, άφ ότου μάλιστα καί ό 
τέως δυσπιστών πρός τάς ¿ωσσικάς υποσχέ
σεις Νικοτσάρας καταπεισθείς ένζήλως συνέ- 
πραττε. Επί τέλους νέα σύνοδος συνελ- 
θοΰσα έν Ολύμπω, ώρισεν ώς ήμέραν έκρή- 
ξεως τής έπαναστάσεως τήν 29 Μαΐου, ε
πέτειον ήμέραν τής προ τριακοσίων πεντή- 
κοντα πέντε έτών άλωθείσης πρωτευούσης 
τής ελληνικής αύτοκρατορίας. ’Αλλ’ ενώ τά 
πάντα κατ’ εύχήν πρός τόν ποθητόν σκοπόν 
έβάδιζον, κατάπτυστος Έλλην, ό άρματω
λός τοΰ Μετσόβου Δεληγιάννης, έπρόδωκεν 
είς τόν Άλήν τό τε σχέδιον καί τάς δια
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κλαδώσεις τής έπαναστάσεως, (1 Μαίου) 
μεθ’ ής καί ούτος ενόρκως συνεδέετο.

Οί έν ’Ππείρω συνωμόται ειδοποίησαν ά- 
μέσως τόν Βλαχάβαν περί τοΰ κινδύνου* ού 
τος δέ ακράτητος υψωσεν έν Χασίοις τήν 
σημαίαν τής έπαναστάσεως (5 Μαΐου) καί 
μετά έξακοσίων συνωμοτών καταλαβών τήν 
Καλαμπάκαν (Καστράκι) άπέκοψε πάσαν 
μετά τής ’Ηπείρου συγκοινωνίαν, καί δι έκ- 
τάκτων πεζοδρόμων άναγγείλας τά γενο- 
μενα προσεκάλει καί τούς επίλοιπους άρμα- 
τωλούς είς βοήθειαν. Συγχρόνως δ ’ έζήτησε 
καί τήν σύμπραξιν τών έν Τρικκάλοις Τούρ
κων, γραφών αύτοίς,

νά κάμωμε τύ ένα μας καί Τούρκοι καί
[βαγιάδες,

τον τόπον να παστρέψωμε άπ’ τούς Άρ-
[βανιτάόες.

Δυστυχώς όμως οί συνωμόται Τούρκοι πα 
λιμβουλήσαντες,

εύρηκαν τύ καλλίτερο ολοι να σκοτωθούνε, 
’ς τύν παπά θύμιο σήμερον να μή παρα-

φδοθοΰνε.
Απομονωθείς ό Βλαχάβας έγκατέλιπεν 

έν Καλαμπάκα αρχηγόν τόν άδελφόν του 
Θεόδωρον, καί έδραμεν είς τόν Όλυμπον ϊνα 
έπιταχύνη τήν έλευσιν τής ζητηθείσης συν 
δρομής.

Ό έτερος τών αδελφών τοΰ Παπά Εύθυ- 
μίου Δημήτριος Βλαχάβας καταλ,αβών άμέ- 
σως μετά τριακοσίων επαναστατών τήν γέ
φυραν τοΰ Μπαμπά, άπεδίωξε τόν έν τώ 
Χανίω τής Κρύας Βρύσης σταθμεύοντα δερ 
βέναγαν Γιουσούφ άγάν. Μετ ολίγον όμως 
ένωθέντες μετά τούτου καί οί έν Τρικκάλοις 
σταθμεύοντες Αλβανοί Βελή-μπεης ‘Ρούσης 
ό έκ Πρεμετής, καί ό Μπεκήρ αγάς έφώρμη 
σαν κατά τών έπαναστατών καί λυσσωδώς 
έπολέμησαν.

Έν τούτοις ό Άλής έξω φρενών γενόμενος 
πέμπει άμέσως τόν υιόν αύτοΰ Μουχτάρ 
πασάν έπί κεφαλής πέντε χιλιάδων Τουρ- 
καλβανών μέ τήν εντολήν ϊνα τά πάντα πα- 
ραδοθώσιν είς τό πΰρ καί τόν σίδηρον. Όθεν 
άναχωρήσας έξ Ίωαννίνων ό Μουχτάρ ήλθεν 
εις Μέτσοβον (7 Μαΐου), καί παραλαβών 
καί τόν Δεληγιάννην αμέσως ώδευσε κατά 
τών έν Καλαμπάκα συγκεντρωμένων άνταρ-

τών. ’Από πρωίας τής όγδοης Μαίου ήρξατο 
λυσσώδης αγών τών έξακοσίων Ελλήνων 
κατά εχθρών δεκαπλασίων. Αί πρωτο- 
φυλακαί τών Αλβανών κατεκόπησαν, καί ό 
Μουχτάρ ξιφήρης εμπόδιζε τήν ύποχώρησιν 
τών άποδεκατιζομένων στρατευμάτων του. 
Μετά δεκάωρον συνεχή καί λυσσώδη άγώνα 
οί έπαναστάται στερούμενοι πολεμοφοδίων 
καί διά μόνον τής σπάθης άγωνιζόμενοι, ά- 
πέλπιδες περί έλεύσεως βοήθειας, καί βλε- 
ποντες τούς έχθρούς ένισχυομένους διά νεων 
στρατευμάτων, έξήλθον τών προμαχωνών 
των, καί διά μέσου τών έχθρικών φαλαγ- 
κων έζήτησαν διέξοδον. Πάντες ήρωϊκώς 
άπέθανον. Μετά δύο ώρας επαρουσιάσθη και 
ό Παπαθύμιος φέρων βοήθειαν πεντακοσίων 
περίπου ’Ολυμπίων* πλήν μαθύν τήν κα
ταστροφήν, δέν ήθέλησεν ινα πολεμηση 
κατά τών έχθρών, ήδη είς δέκα χιλιάδάς 
συμποσουμένων. Όθεν έν τάζει υποχωοη- 
σας άνήλθε τόν "Ολυμπον, θρηνών έπί τή 
άπωλεία τοσούτων συγγενών, καί καταρώ- 
μένος τούς προδότας.

Μετά τήν Καδμείαν ταύτην νίκην ό 
Μουχτάρ πασάς ήλθεν είς Τρίκκαλα, πυρ- 
πολών τά χριστιανικά χωρία καί κατασφά- 
ζων τούς άθώους.

Χριστιανικών δέ αιμάτων κορεσθεις, διε- 
ταξεν ϊνα φέρωσι' καί έκδάρωσι τάς κεφα- 
λάς τών πεσόντων έπαναστατών, καί τά 
μέν δέρματα άλατίσας εστειλεν έπί καρα
βανιού ήμιόνων είς Ιωάννινα, τα δε αιμα- 
τόφυρτα αύτών λείψανα μετ άσβεστου έν 
ε’ίδει πυραμίδος έκτισε.

cO Βλαχάβας έλθών είς Κασάνδραν, καί 
άμέσως περάσας είς Σκόπελον αποφασίζει 
ϊνα κατά θάλασσαν πράξη ό,τι η προδοσία 
έναυάγησεν έν τή ξηρά. "Οθεν στείλας εγ
κυκλίους πρός τούς "Ελληνας,

καοάβια να μου δώσετε να κλεισω το
[μπογάζι

νά γκεζερώ ’ς τή θάλασσα, ο κοσμος να
[τρομάζη,

ένοΰται μετά τοΰ Νικοτσάρα, τών Ααζαίων 
καί άλλων έξ ’Ολυμπου φυγόντων άρματω
λών, καί συγκροτήσας άξιόλογον καταδρο- 
μικόν στολίσκον, μετά τής μανίας άπηλπι- 
σμένου ήρξατο προσβάλλων τά τουρκικά 
πλοία, καί ενεργών είς τά παράλια, ιδίως



τής Θεσσαλίας, τολμηροτάτας 
καί άπανθρωποτάτας σφαγάς.

’Αφ’ έτέρου όμως καί ό Άλής έπί τή ε
πιμονή τού διαβο.Ιύ.Ίαπα λυσσωδέστερο; 
καταστάς, ήγαγεν εις Ιωάννινα πλήθος Θεσ- 
σαλών αιχμαλώτων, καί έπί στιγμήν άπο- 
κοιμ-ίσας τήν κατά των άλλων καπιταναίων 
έκδίκησιν, έδημοσίευσε τελείαν ά μ. νηστείαν 
καί προσεκάλεσε τους πάντας, Σνα συγκεν- 
τρώσωσι τάς προσπαθείς των πρός σύλλη 
ψιν του τρομερού αντάρτου.

Εν τούτοις|καθ έκαστον ηύξανεν δ α
ριθμός των περί τόν Βλαχάβαν καταδρο 
μέων, μυρίας όιαπραττόντων βιαιοπραγίας 
καί κακώσεις, καί αΰτήν τήν έμφάνισιν τού 
σουλτανικού στόλου άψηφούντων. Τούτου 
ένεκα ή Πύλη ήναγκάσθη, συνεργόν ένθερ 
μον λαβούσα καί τήν Μεγάλην εκκλησίαν, 
ίνα παντί τρύπιο περιποιηθή αύτόν καί άντί 
πάσης θυσίας, έπαναφέρ») εις τήν προτέραν 
υποταγήν. *Οθεν σουλτανικδν φιρμάνιον χο
ρηγούν ¿μνηστείαν τώ τε Παπά Εύθυμίω 
καί πάσι τοίς μετ' αύτού έπαναστήσασιν, έ- 
δημοσιεύθη μετά πάσης επισημότητας έν 
Θεσσαλία, σταλέν καί έν Σκοπέλω πρός 
γνώσιν των ενδιαφερομένων' συνάμα δέ ό 
’Αλής διετάσσετο Σνα παύση) πάσαν έν Θεσ
σαλία έχθρικήν έπίδειξιν, καί εις έπισφρά- 
γισιν δλων τούτων αυτός ό πατριάρχης μετά 
τής περί αύτόν συνόδου γράφει τω Βλαχάβα 
παραινετικά γράμματα, καί λύων αύτόν άπό 
πάσης προηγουμένης αμαρτίας, έξορκίζει 
πρός έγκατάλειψιν σταδίου μώμον μέγιστον 
προστοίβοντος εις αύτόν, καί ώ; χριστιανόν, 
καί ώς ιερέα τού ‘Τψίστου.

Έκ τοιούτων καί τηλικούτων προτροπών 
καί έξορκισμών δελεασθείς ό Βλαχάβας έ
παυσε τάς καταδρομάς, καί διαλύσας τόν 
πειρατικόν στολίσκον άπολύει τούς μετ’ αυ
τού συναγωνιζομένους, έπί τή ύποσχέσει, 
δτι ούτοι άναλαμβάνοντες τα άρματωλίκια 
έν περιπτώσει καταδιωγμού θέλουσι τώ πα
ράσχει ένθερμον βοήθειαν. ‘Ο Αλής άφήσας 
αύτούς να έπανέλθωσιν άνενοχλήτως εις τάς 
πατρικάς εστίας, ύστερον τοΐς έπρόβαλλεν, 
δτι άν τωόντι έπιθυμώσι να ζήσωσι μετ αύ
τού εϊρηνικώς, πρέπει νά τω παραδώσωσι 
τόν Βλαχάβαν.
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]Τόν Πατταθύμιον άβόλβτο δπου χ»1 ν4 ντύσουν 

μουτλάκ να μου τόν πίάσουνι αυτοί καί να τόν δέαουν 

Τό βέβαιον, δτι οϊ άρματωλοί δεν ήθέ- 
λησαν νά έκπληρώσωσι τήν προδοτικήν έν- 
τολήν τού αίμοβόρου σατράπου' π*Χήν ούτος 
προλαβών είχε συλλάβει τήν μεταξύ τού
των καί τού Βλαχάβα αλληλογραφίαν, καί 
πλαστογραφήσας έπιστολήν των Ααζαίων, 
έν ή προσεκαλεΐτο άνω τής Κατερίνης έν ώ· 
ρισμένγι ήμερα και ώρα, συνέλαβεν αύτόν α- 
μα άποβάντα διά των εκεί ένεδρευόντων πο
λυαρίθμων ’Αλβανών.

Εν τάχει καί έν πομπή οδηγηθείς εις 
'Ιωάννινα ό Βλαχάβας έ0έθη έπί πασσάλου, 
έν τή αύλή τού σεραγίου, καί έπί δύο ημέ
ρα; έμεινεν έκεί έκτεθειμένος εις τάς ύβρεις, 
τούς προπηλακισμούς καί τού; κολαφισμούς 
τού φανατικού όχλου.

‘θ  Πουκβίλλ, πρόξενος τότε τής Γαλ
λίας παρά τώ Άλή, έξιστορεΐ ούτω τάς τε
λευταίας στιγμάς τού έθνομάρτυρος. «Προσ- 
δεδεμένον έπί πασσάλου έν τή αύλή τού 
σεραγίου έπανεϊδον τόν Εύθύμιον Βλαχάβαν, 
τόν όποιον άλλοτε συνήντησα μετά τών 
στρατιωτών του έν τώ Πίνδω. Αί ακτίνες 
φλογερού ήλιου προσέβαλλον τήν άγέρωχον 
έκείνην κεφαλήν, ήτις τού θανάτου κατε- 
ιρρόνει, καί άφθονος ίδρώς έρρεεν άπό τής 
πυκνής αύτού γενειάδος. Εγνώριζε τήν τύ
χην του, καί μάλλον ατάραχος τού μελε
τώντας τήν σφαγήν του τυράννου, ύψωσε 
πρός εμέ τούς πλήρεις γαλήνης οφθαλμούς 
του, ώς νά μ’ έλάμβανε μάρτυρα τού κατά 
τήν έσχάτην έκείνην ώραν θριάμβου του. 
Μετά τής γαλήνης τού δικαίου είδε τήν τό
σον τρομεράν διά τόν κακούργον ώραν έκεί
νην έγγίζουσαν* ήσθάνθη, άνευ τρόμου καί 
παραπόνου, τά κτυπήματα τών δημίων' τά 
δε μέλη αύτού συρθέντα διά μ,έσου τών ό- 
δών τών Ίωαννίνων, έδειξαν εις τούς έν
τρομους Έλληνας τά λείψανα τού τελευ
ταίου τών αρχηγών τής Θεσσαλίας. Φεύ ! 
τόσον ένδοξος τελευτή έφερε τήν κηλίδα 
εγκλήματος ανταρσίας, παρασυράσης τοσού- 
του; αθώους εις τόν τάφον-, "Άδυτοι τής 
προνοίας βουλαί, πάντοτε έραηνευεσθε διά 
θαυμάσιων συγχεόντων τούς συνήθεις υπο
λογισμούς τής ανθρώπινης διανοίας!»
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αποβάσεις 0  ΑΟΡΛΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ.
( ( 3 0 7 — 1 3 1 4 )

'Εκ τών τον ΒάΛτερ Σχάιτ.

(Μετάφρασις θ . Άντωνιάδου).

XXXI.

Δυσκολώτερον έργ»ν ύπελείπετο τώ όρ- 
μητικώ Έδουάρδω. Μέ τήν συνήθη αύ
τού απερισκεψίαν προσέβαλεν ουτος μα 
νκαδώ; τήν θύραν τού πύργου πριν ή δοθή 
είσέτς τό σημείον τής προσβολής' πολλάκις 
ουτω διά τε τής έκτάκτου άνδρίας του καί 
διά τόλμη; θρασείας έπέτυχεν εις κινδυνώ
δες; επιχειρήσεις, καθ’ άς ή φρόνησις ίσως 
ήθελεν άποτύχει. Γ&ρμησεν έπί τής γεφύ 
ρας καί έθραυσε μεθ όρμή; τήν χρησιμεύου- 
σαν πρός άνέγερσιν αυτής άλυσσον, άκο 
λούθως δέ έξήπλωσε νεκρόν έπί τού κατω
φλοίου τόν φρουρόν, διασχίσα; τό κρανίον 
του, ούτω δ’ έθετε πρόσκομμα εις τό κλεί 
σιμόν τής θύρας, όπως καί μάτην τό τοιού 
τον έδοκίμασαν οί πολιορκούμενος. Οί 
Αγγλοι όπερησπίσθοσαν γενναίως. Ο Κλίφ 
φορδ καί ό Λόρν έδειξαν τήν ήμέραν έκεί 
νην θαυμαστήν άνδρίαν, άλλ’ ό επίμονος 
Εδουάρδος διέσχισεν έκατοστύα άνδρών. Η 
φωνή αΒρούκης! Βρούκης!» άντήχησεν 
ΐσχυρώς. 0  έχθρό; δέν έχει πλέον έλπίδα;' 
καί άλλοι πολεμισταί είσε'ρχονται εις τό 
φρούριον" παράφοροι δ’ έκ τής επιτυχίας 
καί αίμα διψώντες στενοχωρούσς παντα- 
χόθεν τού; έχθρού; καί καταλαμβάνουσι 
τάς θέσεις πάσας τήν μίαν μετά τήν άλ 
λην. Ούδενύς φείδεται ή σπάθη τής έκδι 
κήσεω;' μέλη πτωμάτων σρενδονίζονται 
μακράν εις έκαστον κτύπημα τής σπάθης' 
τό αίμα ρέει ποταμηδόν,φωναί θνησκόντων, 
φωναί κτυπόντων αναμιγνύονται. Οί ίπποι 
έντρομοι χρεμετίζουν καί άνορθούνται, οί 
κΰνες έκβάλλουσιν ύλακάς αντηχούσα; έν 
τός τών «υργιδίων καί τότε μόνον παύει 
ό φοβερός οότος κρότος, ότε ούδέ εί; τών 
εχθρών άπέμεινε ζών έκτος εκείνων, οιτε-
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νες εκτάδην κείμενοι γογγύζουν σπαραξι- 
καρδίως, έν τήέσχάτη, ευρισκόμενοι αγω
νία τού θανάτου.

XXXII.
Ο γενναίος Κλιφρόρδ δέν υπάρχει πλέον' 

τό αίμά του έβαψε τήν σπάθην τού ΐ*ο- 
νάλδου. ‘Ο Λόρν ευτυχέστερος έτι κατώρ- 
θωσε νά φθάση μετά μικρού αριθμού στρα
τιωτών εις τήν παραλίαν, όπου ίστατο 
προσδεδιμένη ή λέμβος, καί ταχέως άπο- 
κόψας τό σχοινίον, ¿δραπέτευσε. Φωναί νί
κης άντηχούσιν άπό τού ύψους τών πύρ
γων' οί κάτοικοι τού Καρρίκ βλέπουσι κυ- 
ματίζουσαν έπί τού υπερώου τήν σημαίαν 
τής Σκωττίας, φέρουσαν τόν άργυρούν τού 
άγίου Ανδρέου σταυρόν, ‘θ  Βρούκης ανέ
κτησε τήν κατοικίαν τών προγόνων αύ
τού! . . «Καλώς ώρίσατε, άνέκραξεν,εϊς τόν 
οίκον αύτόν, όπου ή χ*ρά καί ή εύθυμία 
σας αναμένει. Πάντες οί φίλοι ημών πά- 
ση; τάξεω; είναι δεκτοί ενταύθα' άπό τού 
λόρδου, άπό τού πρίγκιπος, άπό τού γε- 
ρουσιαστού με'χρι τού δυστυχούς τούτου 
βωβού παιδίου. Θεέ μου, μοί άπεδόθη λο ι
πόν άληθώ; ή πατρική μου έστία ; . . . . 
ίδού ή γή, όπου παιδίον έτι έγύμνασα τά 
ασταθή βήματά μου! ϊδού οί θόλοι όπου 
αντήχησαν οί γέλωτες τής παιδικής μου 
εύθυμίας! ή  Θεέ, δέχθητι πρώτος βύ τάς 
ευχαριστήσει; μου καί είτα άς δεχθώσιν 
αύτάς οί φίλοι μου !» Σιγά έπί τινα ώραν, 
είτα κάμνει τό σημειον τού σταυρού . . . .  
καί είτα κτυπά έπί τής τραπέζης διά τού 
καπνίζοντας καί αίματωμένου ξίφους άπό 
τής αιχμή; μέχρι τής λαβής,

Χ Χ Χ ίΙΙ.
«Φε'̂ ετε, έκραξε, τά; προσφιλείς τό πά

λαι εις τούς εύγενεϊς μου προγόνους κύλι
κας' άς κυκλοφορήσωσι τρις περί τήν τρά
πεζαν' άς πίωμεν ύπέρ τής ωραίας Σκωττίας' 
όστι; φέρει εις τά χείλη τόν οίνον, χωρίς 
νά όοκισθή ότι καί περιουσίαν καί ζωήν θυ
σιάζει ύπέρ τής έλευθερίας τής πατρίδος 
του, έκείνος ά; δακτυλοδειχθή ώς άνάξιον 
τέκνον τής Σκωττίας' ή ατιμία έστω αιώ
νιον αύτού στίγμα! Καθίσατε, εύγενεϊς 
μου φίλοΓ ολίγον έχομιν καιρόν πρός δια-
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σκέδασιν' θά τον διέλθωμεν εν ευθυμία' 
ή άκτί; του ήλίου, 4 λάμπουσα μεταξύ 
δύο νεφώ*, μα; κάμνει νά αίσθανθώμεν έπί 
μάλλον τον ευεργετικότητα τοΰ ζωοδότου 
άστέρο;' καλήν έθέσαμεν άρχήν του προς 
την πατρίδα χρέους ημών, άλλά καί άλλα 
μάς μένουν ακόμη καί άλ.λα πλειότερα ! . . 
Σπεύσατε παντού αγγελιοφόροι' προσκα 
λέσατε τούς παλαιούς ημών φίλους, προσλά 
βετε καί νέους' ειδοποιήσατε τούς ίππό- 
τας τού Αανάρκ νά ζώσωσι τό ξίφος, κα- 
λέσατε είς τά όπλα τά γενναία τέκνα τής 
κοιλάδος τού Τέβιτ' οι τοξύται τού Ετρίκ 
άς άκονίσωσι τά βέλη αυτών' πιστή καρ- 
δία πάλλει εις τά ρωμαλέα αύτών στήθη ! 
Καλέσατε πάντας εις τά όπλα άπό τού 
στενού τού Reedswair μέχρι τών σκοπέλων 
τού ακρωτηρίου Wrath' α; άντιλαληθή 
μακράν ή ειδησις' ό αετός τού βορρά ή- 
πλωσε τά πτερά του . . . »

ΑΣΜΑ ERTON.

I.

ή !  τίς ποτε θά λησμονήσηι την εποχήν 
εκείνην τών συγκινήσεων καί τού ενθου
σιασμού, ότε οί ταχυδρόμοι άσθμαίνοντες 
διεστα υρούντο άνά πάν βτ,μα καί πάσαν 
στιγμήν! ότε ό ήχος τού τηλεβόλου καί 
αί κωδονοκρουσίαι ήκούοντο άναγγέλλοντα 
νέα τρόπαια, νέαν νίκην άφιπταμένην άπό 
πεδίου είς πεδίον μάχη; ! ότε ή έπί πολύ 
άβεβαία ημών ελπίς ανεπτερώθη τέλος και 
εΐδομεν τάς τού θριάμβου ήμών σημ»ί*4 
έκτυλισσομένας είς τάς πρώτας τού ήλίου 
άκτΐνας !

Ω! αί ευτυχείς έκείναι στιγμαί παρέ- 
σχον ήμϊν άνάπαυσιν μετά μακράν σειράν 
θλίψεων, αμφιβολιών καί φόβων ! Αί κα 
ταστροφαί, αί σφαγαί, τά δάκρυα εΐκοσιν 
ολων ετών έλησμονήθηοαν, έπελθούσης της 
τερψιθύμου εκείνης εποχής. Η ώχρά αύτή 
θλίψις ανύψωσε τά βεβαρημένα αυτής 
βλέμματα, ΐν’ άπονείμτι χάριτας έν μέσω 
τής γενικής ευθυμίας, μεθ ής έωρτάζετο ή 
πτώσις τού δεσπότου καί ή επιστροφή τής 
ειρήνη; κ*ί τής ελευθερίας.
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Οϋτως ή φήμη διέδοσεν έπί τών όρέων 
τή; Σ-.ωττίας τά; χαροποιός ειδήσεις τής νί
κης καί τή; άπελευθερώσεως, ότε ή τύχη 
τού πολέμου έφάνη δυσμενής πρός τούς άρ· 
παγας κατακτητάς. Η σημαία τού Βρούκη 
έκύμάτιζεν έν θριάμβω έπί τού όρους Λου- 
δούν καί έν τή κοιλάδι τού Ούριά ' τό αγ
γλικόν αίμα έπλημμύρει τήν πεδιάδα τού 
Δουγλάς' ό Εδουάρδος έπολέμει τόν άγέ- 
ρώχον Σαίν Τζών' τέλος, τό άντήχει πρός 
νότον ή πολεμική κλαγγή τού ‘Ρανδόλφ. 
Καθ’ έκάστην ημέραν νέαι διηγήσεις πό
λ ε ω ν ,  φρουρίων κατακτηθέντων' καθ' έκά
στην ή φήμη νέα κατωρθώματα έξύμνει.

II.
Αί καλαί αύται ειδήσεις ϊπτανται άπό 

τού υψηλού πύργου τού βαρώνου μέχρι τής 
ταπεινής καλύβης τού χωρικού, διασχίζουν 
δάση καί φθάνουν διαταράττουσαι τήν ήσυ- 
χίαν τών έν τή μονή τής ‘Αγίας Βριγίττης 
κεκλεισμένων γυναικών, σύ, ήτις υπήρ
ξε; άλλοτε εύγενής πριγκίπισσα, προσφιλής 
’Ισαβέλλα, ήδη δέ άπλή άδελφή εν αΰστη- 
ρότητι διάγουσα, εϊπέ ήμϊν, ό διατάασων 
σε κανών νά φέρ ς̂ τό μελανόν κάλυμμα καί 
τή* έξ ερίου έπωμίδα, ή ύπόσχεσις αυτή ή 
αυστηρά ή άποστερήσασά σε τών ώραίων 
σου μελανών πλοκάμων, είπε μοι, σέ κα
ταδικάζει άρά γε, âv χαρά διαλάμπνι είς 
τό υγρόν σου όμμα, ότε ό ραψωδός καί ό 
οδοιπόρο; σοί διηγούνται πάν νέον τρόπαιον 
τού άτρομήτου Βρουκη; Καί ποιον τό προ
σφιλές ον τό συμμετέχον τώ» άνησύχων 
σου έλπίδων, τών προσευχών σου ;

Δεν ε ϊν ε , όχι, παρθένος άνήκουσα εΐ; τό 
σκότος τής Μονής, καί τούτο άποδεικνύει ή 
μακρά αυτής κόμη καί ή συγκίνησις, 
ήτις παρά τήν θέλη,σίν της δεικνύεται, ότε 
ή δόξα τού γενναίου Ρονάλδου άναμιγνύεται 
είς τάς αφηγήσεις τών κατορθωμάτων τού
Βρούκη·

III.
‘Ο άναγνάστης έμάντευσε βεβαίως ότι 

μετά τήν άνάκτησιν τού πύργου τών προ
γόνων του, πρώτη φροντίς τού Βρούκη όπήρ- 
|ξε ν’ άποστείλτι είς τά παράλια τού Αρρεν 
τόν βωβόν άκόλουθον. Εκεί ή μετεμφίεσις 
, τής ’Εδίθ δεν ήπάτησε πλέον τήν Ίσαβέλ-

Σ Ο Ι
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V.λαν καί ούτως αί δύο παρθένοι αδελφικώς] 
άγαπώμενα.,διήρχοντο όμού τάς ήμέρα; έν I Μ„χωμίνΜ Λεοχωρ6ί * χ ,Λ βψ τού πο

- *  « .  ^ ----------------------------------- , ------------------------- . a ..
— Λ -,. ε - ...
τός ήσύχου κελλίου τή; μονή;. Συναινέσαν 
τος μετά πολλά τού Βρούκη, ή ’Ισαβέλλα 
έφόρεσε τό μοναχικόν ένδυμα, καθιερωίεϊσα 
μοναχή, ή δέ καλή Εδίθ άναλαβούσα τή*' ϋ __ ...

λέμου έπαπειλούσα τή,ν Καλϊ,δονίαν’ ουτω 
τά συμπυκνούμενα νέφη άναστέλλουσιν έπί 
μικρόν τόν μέλλοντα ν άπορρεύση χείμαρ
ρον τών ύδα'των, έως ού καταστή αφανήςμονάχη, η *»■*·»·ι — — ----------- j,..» . . . . --------- , — ,

ενδυμασίαν τού γυναικείου φύλου εμεινεν ξ,,,ή μ6λανάς αύτών σπείρας, άνω τής 
» .w.. ¿., ¿.η, 4 ν.ΐίί,ιττία άντε· ‘.««..Is,. . ΛΓι ·/ηη~ι ήδοιπόοου. ή κοουε,ή
_   Γ_
άγνωστος έν τή μονή, ένφ ή Σκωττία άντε- 
λάλει τόν κρότον τών όπλων. Ημέραι, νύ
κτες ταχέως παρήλθον έν τψ  εϊρην.κώ τού 
τω άναχωρητηρίερ.

IV.
Αί ήμέραι αύται, οί μήνες οδτοι άπετέ* 

λεσαν έτη, ότε σπουδαϊαι ειδήσεις έφθασαν 
εις τά παράλια τής μονήρους νή,σου . . . .  
Έξ όλων τών εν Σκωττία κατακτήσεων υπό 
τής άπηνούς τού Έδουάρδου Α'. σπάθης, 
μόνος ό πρός Βορράν τού Tweed πύργος τού 
Στερλίγγ έμενεν είς τόν υίόν τού Έδουάρ
δου, καί τούτον οί στρατοί τού Βρούκη έ-ο 
λιόρκουν' συνωμολογήθη δέ συνθήκη, διά 
τής οποίας ύπεχρεούντο νά παραδώσωσι τό 
φρούριον οί πολιορκούμενοι είς τόν Βρούκην,

..... .„ , ,—  . > .

κεφαλής τού ώχρού οδοιπόρου, ή κορυφή 
τού όρους. Ά λλ  ό βασιλεύ; ‘Ροβέρτο; δέν 
είδε με πεφοβισμένον όμμα δειλού οδοιπό
ρου τήν έπερχομένη,ν τρικυμίαν ! Απόφα- 
σιν έχων ν’ παλαίσν) κατά μέτωπον πρός 
τήν θύελλαν, διατάσσει πάντας τούς άνα- 
γνωρίζοντας τήν ϊσχύν αύτού νά δράξωσίν 
άμέσως τήν λόγχην καί τό ξίφος, παρα- 
τασσόμενοι πρός μάχην εις τά πλευρά τού 
βασίλέως αύτών. Ω ! τίς δύναται νά άνα- 
ιφέρτί τούς υιούς πάντας τής δόξης, όσοι είς 
τήν πρώτην αυτού πρόσκλησιν προσήλθον 
ύπερασπισταί τού δικαίου ; Πάντες διετέ- 
θηααν πρός πόλεμον, άπό τών άμμωδών 
πεδίων τής Σολουαίου μέχρι τών πεδιάδων 
τού Μαρσγιάλ. Είς τών βασιλικών άγγε- 
λ ι α φ ό ρ ω ν  έλθών νά καλέσιρ εϊ; τά όπλα τάς

άν δεν ήογετο προς βοήθειαν προ τη; πα „ Τ  ̂ . _ , · -· ο ο.- ι,οφερας κοιλαόας του Αρραν, εφερεν εκει
ραμονης του άγιου Ιωαννου ο βασιλεύς τη; ,Τ Γ,*, , , .Γ. , ,  λ  : > ¿, τας ειοησεις ταυτας. Αλλ ητο επίσης καεΑγγλίας. Η Αγγλία εξωπλίζετο, ταχυόρό , _ . , , ,11 11 .  κομιστής μυστικου τίνος οια τη,ν Ισαβέλ

λαν, ήτις τήν επαύριον έκοινοποίησε τό μυ
στικόν τούτο είς τήν κόρην τού Λόρν, μεθ’ 
|ή; συνεπεριπάτει ύπό τάς αψίδας τής μονής.

“ II    . .
μοι καί άγγελιαφόροι έτρεχον απανταχού 
ςξαναγκάζοντες πρίγκιπας καί λόρδους νά 
μεταβώσι φέροντες ασπίδα, ξίφος καί λόγ
χην παρά τόν Κύριον αύτών ύπό τά τείχη 
τού Bersich πρός διάλυσιν τή; πολιορκίας 
τού Στερλίγγ. Η προθεσμία έπλησίαξεν. Οί 
άγγλικοί στρατοί ¿πλησίασαν έν σπουδή καί 
παρετάχθησαν πρός πόλεμον. Εις τάς τά 
ζεις αύτών εύρίσκοντο πάντες οί πεφημισμέ- 
νοι ίππόται καί πάντες οί ανδρείοι τής Αγ
γλίας τοξόταΓ ή χώρα πάσα άντηύγαζέ τήν 
λάμψιν τών σημαιών, τών ξιφών καί τών 
άσπίδων. Αέν ύπή,κουσαν δ' είς τήν πρόσ 
κλησιν μόνον οί πολεμισταί τής Βρεταννίας, 
άλλά καί οί ίππόται τής Neustrie ήκουσαν 
αύτήν καί ή Γασκωνία προσέφερε τό περί· 
φημον αΰτής ιππικόν, καί ή Ούαλλία ά 
πέστειλε τούς ορφανούς αύτής κα! ή Con
naught έξήμεσεν έκ τού βάθους τών δα- 
βών καί τών ερήμων αύτής πλήθος φυ
λών, έφ* ¿ ν  ¿βασίλευε ό τρομερό; Eth Ο’ 
Connor.

VI.
«Γνωρίζεις, φιλτάτη μου Εδίθ, πόσον 

χαίρω βλέπουσα τη,ν συνάντησιν τών καρ
διών ήμών; Κρίνε λοιπόν σύ όπόσην λύ
πην αισθάνομαι άναγκαζομέ*η νά σοί α
ναγγείλω τόν προσεχή αποχωρισμόν ήμών. 
Δέν άρμόζει σοι τό κελλίον μονής, άλλ’υπαγε 
Iνά δοκιμάσης τήν τύχην, δι’ ήν προωρίσθης. 
Μή θεωρής σεαυτήν προδοθείσαν, επειδή 
Ιγνωρίζει ό ‘Ροβέρτος, ότι έν καί τό αύτό 
,πρόσωπον ή κόρη τού Λόρν καί ό βωβός του 
¡ακόλουθος. ‘Ο αδελφός μου γνωρίζων τό 
φύσει άστατον τού άνθρώπου, προσεπάθησεν 
έπιμελώς νά μαντεύσιρ πώς ήθελεν άπο- 
δεχθή δ ‘Ρονάλδος τόν τελευταϊον άποχαι- 
ρετισμόν τής ’Ισαβέλλας, καθώς καί τήν 
πρόταβιν αΰτοΰ, όπως σεβαβθή τά δικαιώ
ματα τής Εδίθ. Δι" άγάπην μου συγχώ-
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ρήσον τδν ‘Ρονάλδον άν έπρόφερε καί τινα 
παράπονα δυσαρέσκεια; . . . .  Πρό πολλοΰ 
κατέλιπε τά; ιδέα; ταύτας" ήδη ήσπάσθη 
έκ νέου όλοτελώ; τά; πρώτα; αύτοϋ θρέ
ψεις, θρηνεί διότι έφάνη άπιστο; . . , συγ- 
χώρησον αυτόν δι’ αγάπην σούαυτής . . . .

VII.
—  Οχι! ποτέ δέν θά πέσω κατά τη; 

κεφαλή; τού Λόρδοι» ‘Ρονάλδου εΐ; τον 
πύργον του καί . . . .  —  Αλλά περίμενε 
λοιπόν νά τελειώσω ο,τι εχω νά σοι είπω.. 
‘Ο καλό; βασιλεύ; ‘Ροβέρτο; επιθυμεί νά 
κρίνγ ΐδίοις ομμασιν ή Εδιθ περί τής μετά
νοιας τοΰ εραστοϋ αυτή;, μεταμφιεζομένη 
έκ νέου εϊ; άκολουθον. . . . Ελευθέρα καί 
ασφαλής υπό τήν βασιλικήν του προστασίαν, 
δν επί τέλους παραδεχθής τήν γνώμην 
ταύτην, δύνασαι μετά ταΰτα νά έπιστοέ- 
ψτ,ς εΐ; την μονήν χωρί; ν’ άναγνωρισθής 
καί νά ζήσϊΐ; έδώ καί ν’ άποθάνγις μετά τη; 
Ισαβέλλα;. Ούτως έλάλησεν ή πριγκίπισσα.. 
‘Ο βασιλεύ; ‘Ροβέρτο; δυνατόν νά ειχε καί 
πολιτικόν τινα σκοπόν' ό αδελφό; τής έδιθ, 
δραπέτευσα; εί; την ’Αγγλίαν άπέθανεν έ 
κεί, κατά συνέπειαν δέ ό πύργο; σύν ταί; 
γαίαις αύτοϋ μετεβιβάζοντο εϊ; τήν έδιθ, 
ή; τά πολυάριθμα κτήματα εις χειρας έρ 
χόμενα τού ‘Ρονάλδου ήδύναντο νά άνακου 
φίσωσι πολύ τό κόμμα τοΰ βασιλέως τη; 
Σκωττίας.

VIII.

Τό συγχυσμένου βλέμμα τη; Κδίθ καί 
τό ερύθημα αυτής έπρόδιδον ήδονήν, αιδώ 
καί δειλίαν. Αέν ένέδωκεν όμως άνευ άν- 
τιλογίας. ο Εν πρώτοι; ή αδελφή αύτή; έ 
φάνη απερίσκεπτος κοινοποιήσασα τοιοϋτον 
μυστικόν καί εις τρίτον πρόσωπον' εκτός 
τούτου πώς ήδύνατο νά εγκατάλειψη, τήν 
ήσυχίαν τού κελλίου ; . . Πώς ν’ άποχωρι- 
σθή τής ’Ισαβέλλας ς . . . . Πώς πάλιν έκ 
νέου νά μεταμφιεσθή ·, .·. . Πώς νά διακιν
δυνεύσω έν μέσω πολεμιστών ; .  . . Τίς τ έ 
λος θά προστατεύσϊΐ αυτήν οδοιπορούσαν μέ
χρι τοΰ στρατοπέδου ·., . . . τουλάχιστον 
έπρεπε νά παραχωρήσωσιν αυτή μικράν α 
ναβολήν ..................  Η ’Ισαβέλλα ύπομει-
διώσα κρυφίωςεϊδε καί έσυγχώρησε τήν πα

νουργίαν τή; συντρόφου αυτής φοβουμένης 
μή φωραθή, ένδίδουσα εις τήν πρώτην πρόσ- 
κλησιν τοϋ παραβλέψαντο; αυτήν έραστοϋ.

!Χ.

¿2 ! μή την μέμφεσθε ! όταν Ζέφυρος 
πνέ·ρ, τά φύλλα τής κερκίδος ταράσσονται" 
όταν ό ήλιος δεικνύεται μετά βροχήν τού 
άπριλίου τό ϊον άφεύκτω; λειποθυμεΐ’ ουτω 
καί ό έρως, μεθ’ όλα τά δεινά καρδίας πα- 
σχούσης, άναζή μετά τής έλπίδος τής άνα- 
ζωογονούση; αύτόν! Μυρίαι γλυκεϊαι δ ι
καιολογήσει; ύπερησπίσθησαν τόν ‘Ρονάλ- 
δον απέναντι τής παρθενική; αϊδοΰς τής 
μνηστής αύτοϋ. Ενωθείσα μετ' αυτού υπό 
τών γονέων της άπό τής παιδικής της ηλι
κία;, ώρκίσθη πίστιν . . . Προσέτι ή θέ- 
λησι; τοϋ κυριάρχου αύτή; έζεδηλώθη" αύτή 
τε καί ή περιουσία της ήσαν υπό τήν βα
σιλική» προστασίαν . . . .  Τέλος άπόφασιν 
είχεν όλίγιστον χρόνον νά μείνω . . . μίαν 
μόνην ήμέραν . . . φροντίζουσα καλώς νά 
κρύπτηται ύπό τήν μεταμφίεσιν αύτής, πρό 
πάντων άπό τοϋ ‘Ρονάλδου . .  . Μίαν έτι 
φοράν νά τόν ϊδνι επόθει" ούδέν άλλο . . . 
Ω ! μή μέμφεσθε τήν επιθυμίαν της! ήθελε 
μόνον ν άκούσ-ρ αύτόν προφέοοντα τό 3- 
νομα Εδιθ ! καί είτα θά έπέσ τρεφεν έν τή 
μον-ρ τήν γλυκεΐαν φέοουσα μεθ’ έαυτής ά- 
νάμνησιν, ότι δ ‘Ρονάλδος μετενόησεν απί
στησα; ! Αλλ’ ή ’Ισαβέλλα βλέπουσα τήν 
ώχρότητα τών παρειών τής έδιθ, γνωρί- 
ζουσα δέ καλώς ότι αύτή ύπήρζεν άκουσίως 
ή αιτία τής δυστυχίας τής Εδιθ, εχαιρε 
κρύφα, ότι ό χρόνος έμελλε νά παράσχω 
αύτή τρόπον άποτίσεως τοϋ άκουσίου άμαρ- 
τήματος, Η ώρα τοΰ άποχωρισμοϋ έφθασε... 
πολεμισταί τών όρέων τοϋ Αρράν άνεχώ- 
ρουν" δ αρχηγός αύτών Φίτσ-Αεβίτς έπε- 
φορτίσθη νά όδηγήσρ πρός τόν Βρούκην 
τόν βωβόν Αμαδίναν, λαμβάνων ολας τάς 
προσηκούσας φροντίδας εις ακόλουθον τρυ- 
φερώς υπό τοΰ μονάρχου άγαπώμενον.

X.
0  Βασιλεύς ένόμισεν ότι ή ωραία Εδΐθ 

θά έπρόφθανε πρό τής συμπλοκής, άλλά 
θύελλαι καί κακή μοίρα ήργοπόρησαν τό 
ταξείδιον αύτής καί μόλις τήν παραμονήν

πόΐί πολέμου έφθασεν η Εδιθ εις τα υψη 
«Τ'οϋ GiUieS. ‘Ο όριζων ί,το φλογισμένος ώ; 
κάμινος καί μακράν πολύ, εις ήν άπόστασιν 
δύναται τό βλέμμα να φθασνι* δάσος λογ
χών έκυμαίνετο πολυαρίθμων, ώς οί στά- 
χεις τοϋ φθινοπώρου. Οί στρατιώται του 
Βρούκη ήσαν διτ,ρημένοι εις τέσσαρα σώμα 
τ«" τό μέν Ιν ήτο τοποθετημένον εις τούς 
πρόποδας τοϋ όρους, έπιφυλαττόμενον νά 
εύκολύν/i ή νά βοηθήσω τά αλλα τρια, 
άτινα άνώτερον τοποθετημένα έσχημάτιζον 
γραμμήν έκτεινομένην άπό τοΰ ρυακιου τοϋ 
Βαννόκ μέχρι τοϋ παρεκκλησίου τοΰ άγίου 
Νινιάνου. ήσαν μέν πράγματι άποχωρι 
σμένα τά σώματα, άλλά συγχεόνως δέν 
άπεΐχον πολύ, ώστε τό έν νά δύναται νά 
βοηθή τό έτερον. Πέραν διεκρίνετο ό Αγ 
γλικός στρατός, δεικνόων πλήθος συμπε 
πλεγμένων λογχών, ών αδύνατον ήτο νά 
διακρίνη τις τά άκρα ή τάς βάσεις. Τά 
ξίφη, οί πελέκεις, αί σημαϊαι συνεσφιγμέ- 
ναι στενώ; έλαμπον εις τάς ακτίνας τού 
δύοντο; ήλίου, εις δέ τό σημείον όπου ό 
ούρανός συνέπιπτε μετά τής κορυφής τού 
λόφου παρεττρείτο ή άντανάκλασις τοσουτων 
πανοπλιών, ώστε έφαίνοντο αυται ωσει 
χανόμεναι έν τώ γλαυκώ όριζοντι.

XI.
‘ Η νέα κόρη κατέβη τό όρος, πτοηθεϊσα 

έκ τών πολεμικών τούτων προπαρασκευών' 
διέσχισεν έν πρώτοι; τό τής όπισθοφυλα 
κής σώμα" έκεί εύρίσκοντο οί πολεμισταί 
τοϋ Κ,αρρήν καί τοϋ Αϋρ μετά τοϋ Λεν 
νύζ καί τοϋ Λανάρη καί τών λοιπών Δυτι
κών οπλαρχηγών" έκεί καί οί αρχηγοί τών 
νησιωτών παρεταζαν τάς πολυαρίθμους αυ
τών μανδυοφορούσα; συμμορίας. Έν τώ 
κέντρφ ΰψούτο άγερώχω; ή βασιλική τού 
Βρούκη σημαία" επίσης διεκρίνετο καί ή 
τού ‘Ρονάλδου φέρουσα ώ; σήματα τριή- 
ρη μέ κώπας καί ιστία. Περίεργον άντίθε- 
σιν έσχημάτιζον αί πινοπλίαι καί οί άλυσ- 
σιδωτοί θώρακες τών πολεμιστών μετά 
τών σπαθών, τών σκιαδίων καί τών πτε- 
ροθυσσάνων τών πολεμιστών τών νήσων ‘Ε- 
βρίδων. Από τριών ετών ή Εδίθ δέν εϊ 
χεν ϊδει τήν στόλήν τών ορεινών, τήν πε- 
φιλημένην αύτή, κ«1 όμως έν μέσω τής
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πληθύος ένα μόνον πολεμ.ιστήν αναζητεί... 
άλλ’ ούτος ήτο μακράν καταγινόμενο ς 
εις τά; προπαρασκευά;. . . .  Εν τούτοι; 
τό τεθολωμένον αύτή; όυμα ύπό ερωτι
κών σκέψεων παρετήρησε τήν αλαζόνα 
κυματίζουσαν εϊ; τόν άέρα σημαίαν" έρρι- 
ψε βλέμμα έπί τών απειραρίθμων λόχων 
τοϋ εχθρού καί άνελογίσθη τάς φοβερά; 
περιπετείας τού πολέμου.

XII.
Ó Φίτς-Αεβίς ώδήγησε τόν ’Αμαδίναν 

εις τό κέντρον τή; στρατιωτική; γραμμής. 
Τό σώμα τούτο συγκείμενον καθ όλοκλη- 
ρίαν ύπό πεζικού έφαίνετο σωρός συμπεπυ* 
κνωμένος λαμπουσών λογχών, ‘η Έδιθ 
καί ό οδηγός αύτής διευθύνονται πρός τό 
μέτωπον τής πρώτης γραμμής. Έκεί κατ’ 
άνάγκην σταματώσι, διότι ό μονάρχη; προ- 
χωρήσας εις άπόστασιν βολής βέλους διήρ* 
χετο κατά μέτωπον πρό τού στρατού αύ- 
τού έζετάζων τήν δύναμιν τού εχθρού καί 
τακτοποιών τάς ϊδικάς του γραμμάς. Ητο 
μόνο; κεκαλυμμένος άπό κεφαλής μέχρι 
ποδών ύπό λαμπρά; σιδηρά; πανοπλία;" 
δέν έπέβαινεν ετι τοϋ πολεμικού ίππου 
αυτού, άλλ’ έχράτο ήπιωτέρω τινί ίππω 
μέχρι τή; στιγμή; τή; μάχη;. Διάδημα 
χρυσοϋν περιεκόσμει τό σιδηρούν κράνος 
ιύτού, φέρον έπί τού κορύμβου τήν χειρίδα 
τού δ Άργεντίνης ράβδον άρχηγίας δέν έ- 
κράτει, άλλ’ άντ’ αύτής πέλεκυν φονικόν. 
Οί Αγγλοι έστησαν κατά μέτωπον εΐ; βο
λήν τριών βελών άπόστασιν, καί άνεπαύ- 
θησαν έπί μικρόν ένοπλοι πρός συμπύκνω- 
σιν καί τακτοποίησιν τών γραμμών αύτών. 
Έφαίνοντο συνδιασκεπτόμενοι áv έπρεπε 
νά προσβάλωσι τήν αύτήν έσπέραν, ή νά 
περιμένωσι τήν αύγήν τής επαύριον.

XIII.
Λαμπρόν, άλλά καί τρομερόν ήν τό θέα

μα τοϋ στρατού τούτου, ουτινος ό σίδη
ρος έλαμπε καί χρυσούς ήκτινοβόλει, τά 
ξίφη καί οί πελέκεις πιριεπλέκοντο, άνω
θεν δέ έκυαάτιζον κόρυμβοι καί σημαϊαι ! 
διότι έκεί παρευρίσκετο ό βασιλεύς τής 
’Αγγλίας μετά τών λόρδων. Τίς ήδύνατο 
νά προμαντεύσιρ τήν μέλλουσαν ατυχίαν
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τοϋ μονάργου τούτου, βλέπων ήδη αΰτόν τον πέλεκυν καί τούτο υπήρξε . · τό πρώ
περιζωννύμενον ύπό πασών τών δυνάμεων 
του βασιλείου αυτούς. . . Ιστατο ¿«1 του 
ίππου αύτοϋ ώς αληθής ιππότης, καί εις 
τούς όφθαλμούς του έλαμπε φλόξ εύγενής 
τών Πλανταγενέτων. Τό βλέμμα αύτοϋ 
αόριστον καί απλανές έζωογονείτο είς τήν 
θέαν τ ις  άσπίδος καί τής λόγχης- «Γνω
ρίζεις, είπεν εις τον δ' 'Αργεντινήν, τόν 
τακτοπαιοΰντα τάς έχθρικάς γραμμάς ιπ 
πότην;— ‘Η έπΐ τού κορύμβου αύτοϋ χει 
ρίς δεικνύει δτι ό Βρούκης είνε ούτος, Με 1 
γαλειότατε.— Καί θά τολμήση ό προδό 
της ν' άψηφήση άτιμωρητί τίιν παρουσίαν 
καί τάς σημαίας ήμών ;— Μη σας κακό- 
φανή Μεγαλειότατε, εϊπεν ό δ' Άργεντί- 
νης, αν ό Βρούκη; Ίππευσεν ίππον, ώς τόν 
ΐδικόν μου, ώστε ή πάλη νά ήνε ΐση, ό
πως Οπό τών κανόνων τών καλών ιπποτών 
απαιτείται, μόνη έπιθυμ,ία μου θά ήτο νά 
διασταυρώση μετ αύτοϋ την λόγχην.-— 
Οί κανόνες τών ιπποδρομίων, άπήντησεν 
ό βασιλεύς, δεν άρμόζουν εις ημέραν πο 
λέμου . . . .  πώς; θ’ άψηφήση ατιμωρητί 
ό αντάρτης τήν οργήν μου; Εμπρός, εμ
πρός! καθαρίσατε τό έδαφος άπά τού αν
τάρτου». Είς τό σημεϊον τού βασιλέως Ε 
δουάρδου 6 σΐρ ’Ερρίκο; Βούν άρμά έκ τών 
γραμμών.

XIV.

τον καί τελευταΐον κτύπημα τής άστρβπίΐ 
όμοίας ταότης πάλης. . . Τό κτύπημα ην 
τόσω ισχυρόν, ώστε τό κράνος εσπασεν 
ώ; λεπτοκάρυον, ή δέ χείρ τοϋ πελέκεος 
έσχίσθη μέχρι λαβής. ‘Ο Ιππος πτοηθείς 
άνεπήδησε, καί τό σώμα τοϋ ιππέως κα· 
τέπεσεν άπνουν. Ούτως έχάθη τό πρώτον 
θύμα τής αιματηρά; ταύτης ήμέρας.

‘Ο ’Ερρίκος ήτο έκ τοϋ εύγενοϋς τού 
Χερεφόρτου αίματος, κατήγετο άπό γενεάς 
πεφημισμένης έπΐ ίπποτική άνδρεία. Έν 
άκαρεί κέντα τόν Ιππον αύτοϋ, προτείνει 
την λόγχην και ταχύς ώς βέλος ρίπτεται 
κατά τοϋ Βρούκη. . . 'Ως βράχος ακίνητο;, 
ίφ ’ οδ τό έξηγριωμε'νον κύμα σπα, ό Βρού- 
κης στερρφ τώ βηματι τόν άναμένει . . . 
Αί καρδίαι πάντων έπαλλον, οί οφθαλμοί 
πάντων έθαμβώθησαν* ό Ιππος όρμήσας ώ; 
αστραπή έπέπεσε κατά τοϋ Βρούκη, πρίν 
$ ή καρδία λάβη τόν καιρόν νά άποτείνη 
εύχήν τινα, πριν ή τό δμμα ρίψη έν βλέμ 
μα. Ά λλ ’ εύθέως ό Βρούκης παραμεριζων 
άπέφυγε την λόγχην τού ιππότου' ό Σίρ 
’Ερρίκος έζηκολούθησε τρέχων άλλ' ούχί 
επί πολύ! . . .  0  βασιλεύς εγειρόμενο; έπί 
τών αναβολέων κατέφερε κατά τοϋ Βούν

XV.

Ó μονάρχης είδε μετ' ελέους τήν γην 
όπου εκειτο ό έχθρός' έστρεψεν εϊτα τούς 
χαλινού; τοϋ Ιππου καί έπανήλθεν είς τόν 
στρατόν αύτοϋ. Οί αρχηγοί περικυκλοϋσιν 
ιύτάν, μεμφόμενοι τήν απερισκεψίαν, μεθ’ 
ής ό Βασιλεύς έζέθετε ζωήν τοσοϋτον πο
λύτιμον είς τήν λόγχην τυχοδιώκτου. ‘Ο 
Βασιλεύ; έξετάζει τήν λαβίδα τοϋ όπλου 
αύτοϋ καί άπαντα άμελώς: «Τήν άνοησίαν 
μου έπλήρωσα διά τής προσγενομένης μοι 
άπωλείας' έθραυσα τόν καλόν μου πέλε- 
κυν . .» Τήν αύτήν στιγμήν ό Φίτσ-Λεβίς 
κλίνων βαθέως έξεπλήρωσε τήν εντολήν τής 
Ισαβέλλας* ή έδίθ ύπό τόν μετασχηματι
σμόν αύτής έμενεν είς αρκετήν άπόστασιν, 
καλύπτουσα διά τών χειρών τήν μορφήν της 
έρυθριώσαν. Τό μέτωπον τοϋ μονάρχου ήλ- 
λαξεν έκφρασιν’ άπέρριψε μ,ακράν τόν αί- 
ματοβαφή πέλεκυν καί «προχώρησε πρός 
τόν υποτιθέμενον ακόλουθον. Τό δμμα δέν 
έλαμπε πλέον τρομερόν, όπως κατά τήν 
στιγμήν τής πάλης' έλαβε μετ’ άγαθό- 
τητος καί μεθ’ υφους εύμενοϋς τήν χεϊρα τοϋ 
ασθενούς καί δειλού παιδίου.

XVI.
«Μή φοβοϋ ούδέν, Αμαδίνα!» είπεν ό 

μονάρχης καί έψιθύρισε σιγαλά,: «Εξακο- 
λούθει φέρουσα τό δνομα αύτό. Η τύχη 
είναι κατά τό σύνηθες δυσμενής καί είς άμ- 
φοτέρους ήμάς, ήλθες δέ ένταύθα είς στιγ
μή» έπικινδύνου άβεβαιότητος' άλλ’ έντός 
ολίγου θά δοθή πέρας, διότι νικηθείς ή νι
κητής θά μένω έπί τού πεδίου τής μάχης. 
Επίστρεψον έκεϊ εΐ; τό δρος, όπου πάντες 
οί άοπλος εύρίσκονται . . . Φίτσ-Λεβίς, τόν 
εμπιστεύομαι εις σέ . . .  . 'Αν έπιτύχωμεν, 
έχει καλώ;' θά συναντηθώμεν καί πάλιν
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άλλως, πρέπει νά έπιστρέψης παρά τή ίσα 
βέλλα είς τήν μονήν τοϋ Αρράν’ διότι καί 
ό Λόρδος ‘Ρονάλδος ώρκίσθη νά μή έπανίδη 
ποτέ τήν άξιέραστον κόρην τού Λόρν (τό 
θησαυρόν, 8ν υπέρ παν έπί τής γης ποθιϊ) 
άν πρά τοϋ τέλους τής μάχη; παύση βοη 
θών τόν Βρούκην καί τήν Σκωτίαν . .  . ίδού, 
αί σάλπιγγες ήχοΰσΓ συγχώρει άν ταχέως 
σέ εγκαταλείπω . . . .  χαίρε . . . .  χαΐρε.» 
Προσέθεσε δέ μέ άσθενεστέραν φωνήν: «Θάρ- 
ρ ΐ ι ! . . χαΐρε, καλή κόρη !»

XVII.
«Ποιον τό νέφος εκείνο έν μέσω τού ο

ποίου λάμπουσιν αί λόγχαι καί άντηχοϋσιν 
αί σάλπιγγες,. . . εκείνο δπερ προχωρεί νά 
προσβάλη τήν άριστεράν ημών πλευράν ; 
έκραξεν ό μονάρχη; πρός τόν κόμητα Moray 
διερχόμενον έφιππον. ‘Ο εχθρός σέ κατα
λαμβάνει. ‘Ρανδόλφ, ό στέφανός σου θά ά- 
πολέση τό λαμπρότερου άνθος αύτοϋ.» ‘Ο 
κόμης καταβιβάζων τήν προσωπίδα τής 
περικεφαλαίας του άπήντησεν: «*0 στέφα
νός μου θά άνθήση, άλλως ό βίος μου θά 
μαρανθή . . . Προσέλθετε, πιστοί τοϋ ‘Ραν- 
δόλφου ! . . . »  Κ,αί όρμώσιν ώς αστραπή 
κατά τοϋ προχωροϋντος εχθρού. «Βασιλεΰ, 
είπε τότε ό εύγενής Δουγλάς, Ό ‘Ρανδόλφος 
καί οί στρατιώται αύτοϋ είνε είς κατά 
δ,έκα' έπίτρεψόν μοι νά τρέξω είς βοήθειαν ! 
— Μή κινήσαΓ άς έπανορθώση όπως δύνα- 
ται τό λάθος αύτοϋ' δέν θέλω νά έξαδυνα 
τίσω τήν γραμμήν μου . . .» Τήν στιγμήν 
ταύτην άντηχοϋσιν αί φωναί τής συμπλο
κή; καί ή καρδία τοϋ γενναίου Δουγλάς 
πάλλει. «Βασιλεύ, λέγει, δέν δύναμαι, νά 
υπομένω, άκούων σημαίνουσαν τήν τελευ- 
ταίαν στιγμήν τοϋ γενναίου Moray ! —  Υ
παγε λοιπόν . . . άλλα σπεϋσον τήν επι
στροφήν σου . . . »  *0 Δουγλάς μετά τών
στρατιωτών του ώρμησεν, άλλ’άμα έφθασεν 
είς τήν κορυφήν λόφου τίνος ό James τόν 
έσταμάτησεν: « . .  ϊδέ, άνέκραξεν, οί Αγ
γλοι τρέπονται είς φυγήν, ό κο'μης υπήρξε 
νικητής, ίδέ, ή σημαία του ύψούται έκεϊ, 
άνω τής συμπλοκής, έν μέσιμ τών άναπη- 
δώντων Ιππων, έστερημένων τών κυρίων αύ 
τών. 'Ας σταθώμεν' ή παρουσία μας θά 
έλαττώση τήν δόξαν, ήν αργά είνε πλέον

όπως συμμερισθώμεν . .» *0 Δουγλάς έπ£- 
στρεψεν, έντός δέ μικρού διεδόθη ή είδη- 
σις, οτι φονευθέντας τοϋ Δαϋνκούρτ ύπό τοϋ 
‘Ρανδόλφου, οί Ά γγλοι ιππείς έτράπησαν 
είς φυγήν έν σπουδή. Μετά τής αψιμαχίας 
ταύτης έτελεότησε καί ή ήμέρα, οί δέ δύο 
στρατοί διατηρούντες τήν έμπόλεμον τάξιν, 
διήλθον έκατέρωθεν τήν νύκτα ένοπλοι.

XVIII.
Ητο ώραία νύξ τοϋ Ιουνίου’ ή σελήνη 

όιέτρεχε τόν άνέφελυν ουρανόν, ρίπτουσα 
τάς παιζούσας άκτίνάς της έπί τών φαι
δρών κλιτύων τοϋ Demayet, οί πύργοι τοϋ 
Στερλίγγ έφωτίζοντο, εις τούς πρόποδας δ’ 
αϋτών τά κύματα τοϋ ποταμού έκυλίοντο 
έλικοειδώς ώ; τόσα νήματα αργυρά. Άστρον 
γαλήνιον τής νυκτός, θλιβερόν σέ άνέμενε 
θέαμα κατά τήν προσεχή σου περιοδεία»’ 
δπλα τεθραυσμένα, σημαϊαι ώς ράκη έσχι- 
σμέναι, πεδιάς έρυθρά έκ τοϋ αίματος, μέλη 
άνθρώπων καί Ιππων σφαγιασθέντων, πτώ 
ματα πολλά κυλιόμενα έπί τών κυμάτων 
καί δυστυχείς τετραυματισμένοι ματαίω; 
γογγύζοντες, ιδού τί θά έφαίνοντο είς τό 
ώχρόν σου φώς ! . . Αλλ’ ακούσατε τά; άν- 
τηχούσας ταότας φωνάς είς τό στρατόπεδον 
τών Άγγλων' όποϊος θόρυβος μετά τά τέ
λος εύθύμου συμποσίου, ένώ δ τών Σκώτων 
στρατός ψιθυρίζει εύχάς, προδιατιθέμενο; 
διά τήν πρωινήν λειτουργίαν ! Οί μέν πο
λυάριθμοι πεποιθότες είς τάς δυνάμεις αυ
τών άλαζόν έγείρουσι μέτωπον, οί δέ έξ 
ούρανοϋ αναμένουν βοήθειαν, τό μικρόν τού 
αριθμού αύτών θεωροϋντες ! . . .

X IX.
Τό ορος τοϋ Gillie ΰπέρκειται τοϋ πεδίου 

τής μάχης' έκεϊ ή έδίθ μένει μετά τών 
δούλων καί τών ακολούθων τών ανικάνω ν 
πρός πόλεμον, δν βλέπουν μακρόθεν. Ω ! 
μετά πόσης άγωνίας βλέπει ή Εδιθ ύποφω- 
σκούσας τάς πρώτα; ακτίνας τής αύγής ! 
‘θ  ήλιος ήδη φωτίζει τόν Ocllils καί τά 
υψη τοϋ Demayet. Τί τούτο, δπερ ήδη α
κούεται ; μή είνε τό εωθινόν άσμα τού κο- 
ρυδαλοϋ ; μή τοϋ έρωίιοϋ ή υπόκωφος φωνή; 
Ο/ι! ό μεμακρυσμένος άλλ έπί μάλλον 
οξύς ήχος τής σάλπιγγος μετά τής βροντή;
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«ñ τυμπάνου προσβάλλουσι τόν λόφον. 
Η /οι άλλοι κερατίνη; σάλπιγγο; άπαντώ- 
ctv εκ, μέρους τού στρατού τών Σκώτων. 
Εκαστος στρατιώτης άνεγείρεται καί κά 
μνει το σημείον τοΰ σταυρού' ό τοξότη; 
και ό λογχοφόρο;, ό ιπποκόμο; καί ό ιπ
πότη; εγείρονται ένοπλοι καί έτοιμοι προ; 
πόλεμον, τό δέ μέτωπον τού στρατού δει
κνύεται έν πάσφ αυτού τί) στρατιωτική 
λαμπρότητι.

X X .

Προβαίνουν τότε απροκάλυπτοι αί άμε 
τρητοι φάλαγγες τη; 'Αγγλία;, ώ; κύμα
τα τού Ωκεανού ωθούμενα βιαίως υπό τών 
άνεμων καί μυκώμενα, ώσεί άπειλούντα 
παν τό προστυχόν πρόσκομμα. Εί; την 
πρώτην γραμμήν υπάρχουν οί γενναίοι το- 
ξόται, άκολούΟως έρχονται οί ένοπλοι αν 
δρες πολυάριθμοι καί συμπεπυκνωμένοι. μέ
σω δ’ αύτών διακρίνεται ό μονάρχη;. Παρ’ 
αύτόν άφρίζει πλήθος πολεμικών ίππων, 
•πέριξ αύτού κυματίζει δάσος πτεροθυσσά 
■νων' έκεϊ εύρίσκονται οί ίππόται οί πεφη- 
μισμε'νοι ήδη διά τά κατορθώματα αϋτών 
καί οί νεωστί ϋποδέσαντες τού; πτερ
νιστήρας καί μέλλοντες νά άπολαύσωσιν Ο
νομα εις τό στάδιον τού πολέμου. ‘Ο δ 
’Αργεντινής μένει παρά τό πλευρόν τού 
’¿δουάρδου μετά τού άνδρείου de Valence, 
τού ενδόξου άπογόνου των Πεμβρόκ. έξε 
λέχθησαν οί»τοι, όπως μένωσι παρά τά; 
ήνίας τού βασιλικού ίππου. ‘Ο Εδουάρδο; 
βαδίζει, τού; οφθαλμούς προσηλωμένους επί 
τού Σκωτικού στρατού. . . Εξαίφνης πρό; 
μεγάλην του έκπληξιν βλέπει καταβιβαζο 
μένα; τάς σημαίας, τάς λόγχα; καί τά; ά 
σπίδας’ όλα τά όπλα έχουσι την αιχμήν 
έστραμμένην πράς την γην' έκαστος πολε
μιστή; ύπεκρίθη μετά σεβασμού. «Οί έπα 
νασταται μετενόησαν, Αργεντινή, άνέκραξεν 
ό βασιλεύς τη; Αγγλία;, έγονυπετησαν διά 
νά ζητήσωσι συγγνώμην . .  ¿— Μάλιστα . . 
άλλ’ έγονυπέτησαν καί ζητούσι χάρ.ν ενώ
πιον άλλης δυνάμεως, Μεγαλειότατε ! ίδέτε 
τόν ιερέα τούτον, οστις τού; εύλογεΐ, γυ
μνούς έχων τού; πόδας καί τά; χειρας ύψω 
μένα; πρός τόν ουρανόν. Τοιούτοι πολεμισναί 
ή θά νικήσωσιν ή θά άποθάνωσιν επί τού.

άφους, ένθα έγονυπέτησαν ! —  *Α; ίδω
μεν άν θά ευρωσι τόν θάνατον ή τήν νίκην! 
‘Ο κόμη; Γλότσεατερ ά; άρχίση τήν προσ
βολήν ! ο

X X I.
Καθ’ ήν στιγμήν αί σκωτικαί τάξεις ά· 

νηγείροντο, 6 κόμης Γιλβέρτ ύψωσε τήν ρά· 
ν τής άρχηγίας' ήτο τό σύνθημα, δι’ ού 

διετάττοντο οί "Αγγλοι τοξόται νά στα- 
αατήσωσι καί νά έντείνωσι τά τόξα των. 
Ιστανται, μετρούσι διά τού όφθαλιιού τό 
χωρ'ζον αυτούς άπό τόν εχθρόν διάστημα, 

σι τά τόξα των διά τής άριστεράς χει- 
ρός, έντείνοντες μέχρι τού δεξιού ώτός τήν 
νευράν.. . Δέκα χιλιάδες τόξων χαλαρούν- 
ται, δέκα χιλιάδες βελών συρίζουν ε’ς τόν 
άέρα, ούδ’ άναπαύσεως στιγμήν παρέχοντα 
είς τούς στρατιώτα; τής Σκωτίας, πίπτον
τας πυκνούς ώ; ή χάλαζα έν Αεκεμβρίω. 
Οΰδέ τό χονδρόν δέρμα τής άσπίδο; τών 
ορεινών, ούδ' οί αλυσιδωτοί θώρακες τών 
άλλων πολεμιστών θ’ άνθέξουν εις τήν θύελ
λαν ταύτην. Ούαί εις τάς σημαίας τοΰ Αλ- 
βίνου, αν ή έπαπειλούσα αδτη συμφορά 
διαρκέσφ! Πρός τά δεξιά όπισθεν τού δά
σους μένει τό ιππικόν τών Σκώτων' οί στρα- 
τιώταϊ φέροντες τόν ένα πόδα έπί τής γής 
πατούν διά τού ετέρου τόν άναβολέα’ τήν 
δέ χεϊρα έχουσι είς τό έμπροσθεν μέρος τού 
έφιππίου* ό άρχηγός δυσκόλως άναχαιτίζει 
αύτού τε καί τού στρατού τήν άνυπομονη- 
σίαν, μέχρι; ού ο! τοξόται καταλάβωσι τήν 
πεδιάδα. Αμα ή κατάλληλος στιγμή ήγ- 
γικε: «Επί τών ίππων τήν λόγχην προτε-
ταμένην, γενναίοι ιππείς,# άνέκραξε' συγ
χρόνως μέ τήν διαταγήν ταύτην έκαστος 
ίππεύς δι’ άλματος επιβαίνει τού ίππον 
λάμπουσι οί κόρυμβοι αύτών ώς αί φωσφό- 
ροι άτμίδες είς τά έλη' αί ασπίδες είναι 
προσκεκολλημέναι έπί τού στήθους' αί λόγ- 
χαι προτεταμένοι' ό δ’ ¿δουάρδος Βρούκη; 
ανακράζει διά κεραυνώδους φωνής' « Εμ
πρός, στρατηγέ, ριφθήτε κατά τών άθλιων 
αύτών ! θά κόψωμεν τάς νευράς τών τόξωνί»

XXII.
‘Ο πτερνιστήρ θλίβει τά πλευρά τών 

ίππων, ώρμώντων έν μέστι τφ γραμμή τών 
τοξοτών. Δέν υπάρχουν λόγχαι δυνάμεναι
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ν ί  ύποστώσι σφοδράν τοίαΰτην σύγκρουσιν. 
δέν υπάρχουν οχυρώματα πρός άναχαίτισιν 
της όρμή; τού ιππικού. Πώς δέ θ άντιπα- 
ραταχθώσιν εί; μακ;.ά; λόγχας καί βαρείας 
πανοπλίας όπλα ελαφρά; Τί ώρελούσιν αί 
μάχαιραι άπέναντι ίππων καταφρασσομένων 
ύπό σιδηρά; σκευή;; Οί ίπποι σκιρτώσιν 
εί; τάς τάξεις τών τοξοτώ*, τυπτομένων 
άδιακόπω;' φωναί, όλολυγμοί, επιφωνήσεις 
έκδικήσεω;, σημαίνουν θρίαμβον άφ’ ένός, 
καταστροφήν δ' άφ’ ετέρου.» Καρδίαι Αγ
γλων άληθών άντέχουσιν έπί στιγμήν άτρό 
μητοι πεισματωθώ;' άλλά τέλο; διασπεί- 
ρονται έν άταξία, πανταχόθιν περικυκλω- 
θέντε; καί καταναγκασθέντες είς τήν φυ
γήν . . .  "Ας άγάλλωνται οί έλαφοι τού 
Σήρ-Βούδ καί οί δόρκωνε; τού Δάλλομ-Λή' 
τά τεθραυσμένα τόξα έπί τών οχθών τού 
Βανόκ δέν θά πάλλωσι πλέον εντός τών δα
σών’ αί παρθένοι ά; έορτάζωσι τόν χαρίεντα 
Μάϊον μέ στεφάνου; άνθέων! Αλλά μάτην 
θά ρίπτωσιν ανυπόμονα βλέμματα πρός 
βορράν ! Μάτην θά άναμένωσι τούς ωραίου; 
τοξότας, τήν ψυχήν τού χορού. Κεΐνται 
ούτοι κατά σωρού; εί; τήν αίματηράν πε
διάδα τού Βανόκ-Βούρν, κατά χιλιάδας ύπό 
τών ίππων πατούμενοι καί διατρυπώμενοι 
ύπό τής λόγχης έν τή άτάκτιρ φυγή αύτών.

XXIII.

‘θ  βασιλεύ; Βρούκης περιφρονητικού; βλέ
πει τήν φυγήν των* «ίδού λοιπόν άνακρά- 
ζει οί τρομεροί τοξόται* έκαστος τών θρα
σύδειλων τούτων βαρβάρων έκαυχάτο ότι 
Ιφερεν έν τώ ζωστήρι αύτού τήν ζωήν δώ
δεκα Σκώτων' άληθώ; καταλληλότεροι ε ί
ναι εις τό κλέπτειν κυνήγιον έν ξέντι ιδιο
κτησία, παρά είς τό βάλλειν εχθρόν γεν 
ναϊον ! Εμπρός εύγενεϊ; αρχηγοί, δείξατε 
δτε αίμα εύγενέ; κυκλοφορεί είς τάς φλέ
βας υμών ! Αναζωογονήσατε τήν μάχην 
διά τού ιππικού!» Αεξιόθεν τής αιματηρά; 
συμπλοκή; έξετείνετο μακράν πεδίον άνοι- 
κτόν, έν μέσω τού όποιου ό Βρούκης διέταξε 
καί έσκαψαν διαφόρου; όπά; έν τή γη' κα
λύπτουν δέ ταύτας διά θάμνων καί χλόη; 
έμηχανεύθη παγίδα φοβεράν κατά τού έχ- 
θρού. Δέκα χιλιάδες ιπποτών άναχωροϋσι, 
τήν λόγχην έχοντε; προτεταμένην καί θερ-

μώ; ένθουσιώντε;! 0  πεδιάς ϋαλυφθείσατ 
ύπό τών άστραπηβόλων λόφων αύτών καί 
ύπό τών σημαιών στενάζει ύπό τά βήματα 
τών ίππων' ό δέ ίχος ούτος άναμεμιγμένος 
με τά; φω«»; τού πολέμου καί τού; ήχους 
τών σαλπίγγων άντηχεί έπί τών βράχων 
τού Στίρλιγκ. Αλλ’ εντός μικρού τά έδα
φος ελλείπει υπό τούς πόδας των, ίπποι 
καί ίππόται τής πρώτης γραμμής πίπτουν 
κυλιόμενοι είς τό πρός απώλειαν αύτών ά- 
νορυχθέν βάραθρον. Οί άκολουθοϋντες αυ
τούς κατακρημνίζονται επίσης έπί τών πρώ
των' περικεφαλαία τε καί άσπίς, θώραξ 
καί λόγχνι, βραχίονες νευρώδεις καί άήττη- 
τος γενναιότης, τά πάντα μάταια καθί
στανται. Συγκεχυμέναι φωναί εξέρχονται 
τού σωρού τών θνησκόντων οπλιτών καί 
τών έκπνεόντων ίππων' έκρημνίσθησαν ώσεί 
χείμαρρος θορυβωδώς πίπτων άπό τής κο
ρυφής τοΰ όρους' άφανίζονται ώ; ό αύτός 
χείμαρρος βυθιζόμενος εντός ζοφερού σπη
λαίου, όπου τά κύματά του άμοιβαίως 
σπώσιν. Ούτω; έν μέσω τή; ταραχή; καί 
τών όλολυγμών έκαστον καταπίπτον άπό- 
σπασμα προσθέτει πόνους είς τό προκληθέν.

XXIV.
Ά λλ  ή Α γγλ ία  ούδ' άνθρώπων στερεί

ται, ούδέ γενναιότητος, ώστε νά ένδώσγ) 
τόσον ταχέως" διότι έκεί υπήρχον συνη- 
θροισμένα τά εύγενε'στερα αύτή; τέκνα, τά 
φέροντα όνομα ουδέποτε μετά τού φόβου 
συνδυασθέν" ό άτρόμητο; Νορφάλκ, κόμη; 
τού Βρόθερτων, ό περικλεή; Βέρ, ό Δόξ- 
Φάρδ, ό Γλότσεστερ, ό Βέρκλεϋ, δ Γρέύ, ό 
Χερεφόρδ, ό Βοτετούρτ καί ό Σανζαβέρ, 6 
‘Ρός, 6 Μοντάς καί ό Μώλαιύ, συνηνώθησαν 
μετά τού βασιλικού στρατού, όμού μέ τόν 
ένδοξον Κουρτεναίϋ καίτόν περίφημον Περσύ, 
ονόματα γνωστά εί; τά; μάχα; τή; Σκω
τίας είς Φαλκίρκ, είς Μεθβεν, εί; Δουνβάρ 
καί δοξασθέντα έτι εις Κρεσύ καί εις ΓΙοα- 
τιέρ. Ό Πενβρύκ καί ό Αργεντινής όδη- 
γούσι τήν οπισθοφυλακήν’ προβαίνουσι προ- 
φυλαττόμενοι επί τή; πεδιάδος, όπου ολι
σθαίνει τ ι; έπί τού αίματος καί προοπταίει 
έπί μελών τών θανάντων καί τέλος τά δύο 
στρατόπεδα συναντηθε’ντα διασταυρούσι τάς 
λόγχας καί τού; πελέκεις, μανιώδης δέ
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μάχη συνάπτεται. Τότε ή δόναμίς τοϋ 
Δουγλάς τίθεται εις δοκιμασίαν' τότε κα 
ταφαίνεται ή λαμπρά άξία τού ‘Ρανδόλφ' 
τού έδουάρδου Βρούκη ή ίκαιότης άναδεί 
κνυται άνταξία του βασιλικοί) αίματος τής 
Σκωτίας. Οί Σκώτυι άνθίστανται απαθώς' 
αί Αγγλοι προσβάλλουσι μανιωδώ;' Ή! πό- 
σαι περικεφαλαϊαι πίπτουσι κατά τήν φοβε
ρόν ταύτγιν συμπλοκήν! Πόσων ιπποτών 
αίμα ποτίζει την γήν !

X X V .
01 μαχόμενη επάλαιον σώμα προς σώμα 

έκ τοϋ συστάδην' κτυπήματα διαδε'χονται 
άλλα κτυπήματα' αί οΐμοιγαΐ τών πιπτόν- 
των άπεπνίγοντο υπό τής κλαγγής τών 
οπλών ή υπό τών πολεμικών φωνών. Ουτω 
δ’ άπέθνησκον αδιακρίτως λησμονημένοι οί 
ήρωες του Νότου καί οί πολεμισταί τής 
Σκωτίας. Φευ ! Πόσοι διάφοροι λόγοι έξή 
ναπτον τό θάρρος κατά τήν ορομεράν τού
την συμπλοκήν ! ‘Ο μέν απόγονος λαμ 
πρας οικογένειας απέθνησκεν υπέρ τής δό- 
ξης, 6 δέ πατριώτης υπέρ του δικαίου τής 
«ατρίδος του' ό ιππότης, ΐνα δείξν) τήν μή 
φημισθεΐσαν έτι γενναιότητα αύτοΰ, άλλος 
ΐνα κερδήση τόν έρωτα τής ερωμένης του, 
τινές τέλος έπολέμουν ένεκα φοβέρας δίψης 
αίματος, διότι οΰτως έσυνείθισαν, ή διά νά 
Ιπιδείξωσιν άνδρίαν. Πάντες όμως, φονεϊς 
άγριοι ή γενναίοι στρατιώται, εΰγενεϊς ή 
υπήκοοι, πάντες ήκολούΰουν τήν πρωίαν 
εκείνην τρομεράν όδόν, τήν πρός τόν τάφον 
άγουσαν.

XXVI.
Η όρμή τών μαχαμένων έξασθενεί κατά 

μικρόν, μολονότι τά αποτέλεσμα τής μά
χης είναι εκκρεμές εΐσέτι. Ο -ήλιος ήδη με
σουρανεί σχεδόν' πυκνά νέφη κόνεως πε- 
ριδινοΰνται πανταγόθεν' τά δε κτυπήματα 
καθίστανται ασθενέστερα, όλιγώτερα. ‘Ο 
Δουγλάς στηρίζεται έπί του ξίφους του' ό 
‘Ρανδόλφ σπογγίζει τέ αίμοσταζον μέτω 
πον αΰτοϋ' ούχ ήττον κεκοπιακότες είναι 
καί οί πολεμισταί του Νότου, διότι από 
τής αύγής δςαρκεί ή Ρ·άχη* ό ρωμαλέος 
Εγρεμόντ αναγκάζεται νά σταματήσγ όπως 
άναλάβη πνοήν' ό Βωσάν ανεγείρει τό προ- 
σωπεϊον τής περικεφαλαίας του' ό Μοντάγ

άφίνει τήν λόχην - καί σοΰ, ώ γενναίε Βίρ 
τό ξίφος φεύγει άπό τών χειρών’ τά κτυ
πήματα του Βέρκλεϋ είναι ήττον συχνά,' 
τό δέ κέρας τοϋ Πενβρώκ δέν ήχεϊ ζωηρώς 
ώ; έν άρχή/ Άργεντίνη, ή σπάθη σου έπα- 
νέρχεται εις τό πλευράν' μόλις δ' άκούεται 
ό Περσϋ, έξακολουθών νά κράζη—  έμπρός 
γενναίοι μου.—

X X V II.
ι0  Βρούκης ώ; άγρυπνος πρωρεΰς παρετή- 

ρησε τήν καταπράϋνσιν, ενώ μικρός In  ά
γων ΰπελείπετο διά νά έλευθερωθή ή Σκω
τία - «Πρίγκηψ, είπεν ό ‘Ρονάλδος, έχω έν 
σοί πεποίθησιν σταθεράν ώς ό βράχος τοϋ 
Άϋλσά, ρίφθητι κατά τών εχθρών μετά τών 
όρεενών, ένώ έγώ θά τεθώ επί κεφαλής 
τών οπλιτών μου, τών στρατιωτών τοϋ 
Καρρίκ' τρεξωμεν άμφότεροι πρός μάχην !» 
Καί ευθέως αί λόγγαι προτείνονται. τά ξίφη 
αστράπτουν εις τόν ήλιον, ή σάλπιγξ ήχεί, 
φλέγουσα Οπό ενθουσιασμού τάς καρδίας, ή 
δέ βροντώδης φωνή τοϋ βασιλέως ‘Ροβέρ
του διακρίνεται λέγουσα a ’Εμπρός,' λόγχαι 
τοϋ Καρρίκ, άπόλλυνται οί''Αγγλοι' ΐπτα- 
σθε, γενναία τέκνα τοϋ Ινισγάϊλ ! ‘Ο έχ- 
θρός οπισθοχωρεί ! άς πολεμήση έκαστος 
υπέρ τοϋ πατρός του, υπέρ τοϋ τέκνου, υπέρ 
τής συζύγου, υπέρ τής Σκωτίας, υπέρ έλευ- 
θερίας ! Η μάχη δέν θά διαρκέση πολύ!»

XXVIII.

ιΗ νέα αΰτη προσβολή αναγκάζει τούς 
έχθροΰς νά όπισθοχωρήσωσι τριάκοντα βή
ματα, καταλείποντας έντός λίμνης αίμα
τος τούς εύγενείς αύτών στρατιώτας* μόνος 
ό ’Αργεντίνης άνυψοϊ ακόμη τήν άσπίδα 
έφ’ ής διακρίνεται ό έρ̂ θροϋς σταυρός' συ
ναθροίζει τά λείψανα τού στρατού, σχημα
τίζει έκ νέου τάς άραιωθείσας φάλαγγας, 
καί αντιτάσσει μέτωπον στρατού οΰκ ευκα
ταφρόνητου. Συνέπεια τών προσπαθειών 
του υπήρξε βραχεία πάλη, άλλά τρομερά, 
λάμψις ζωηρά, άλλά μικράς διάρκειας. Ή 
ώραία Εδίθ ήκουσε τάς χαρμοσύνους κραυγάς 
τών άνδρών τοϋ Νότου, εϊδεν αυτούς έπα- 
νορθοϋντας τήν καταστροφήν των, άκούει 
τάς σάλπιτγας αύτών ήχούσας θριαμβευτι- 
κώς, άμα δέ καί θλιβερώς. Οί έκ νέου συ- 
ναθροισθέντες στρατιώται φαίνονται εις τά
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θολάύμενα αυτής" ομματα ώσεί μέλλοντες 
νά περικυκλώσουν τούς νησιωτας' «Θεέ μου! 
ανακράζει' ή πάλη έπαναλαμβάνεται καί 
μένουν αβοήθητοι έκεϊ οί στρατιώται! Ή 
σείς ! οί θεώμενοι μετ' αδιαφορίας τήν κρε- 
ουργίαν, σείς οί βλέποντες τούς συμπατριώ- 
τας ήμών έν τοιούτω κινδύνω, έχετε λοιπόν 
έκ λίθου τάς καρδίας ; . . . . »

XXIX.
Τό πλήθος, τό θεωρούν μακρόθεν τήν πά

λην, μή δυνηθεν νά ταχθή μεταξύ τών πα- 
λαιόντων, μ,ετά συγκινήσεως παρετήρει α
γώνα, ον ό Βρούκης ήγωνίζετο ύπέρ τών δι- 
καιωμάτων τής Σκωτίας. Αίσθημα πατριω
τισμού άνεφλόγιζε τάς καρδίας πάντων, 
γερόντων καί παιδιών, ιερέων καί λαϊκών, 
ελευθέρων καί υπηκόων' καί αί γυναίκες 
αύταί έξέτειναν χείρα πρός πέλεκυν η πρός 
ξίφος, άλλ’ οτε ήκουσαν τόν άλαλον ’Αμα* 
δινον, άναλαμβάνοντα τόν λόγον καί ζω- 
πυροϋντα τό θάρρος τών περί αυτόν, φρενήτις 
αληθής κατέλαβε τό πλήθος' (¡Έκτακτα 
θαύματα καταδεικνύουσι τήν δειλίαν ήμών, 
ανακράζουν πανταχόθεν* βωβός άνακαλεί 
ήμΐν τά χρέη* ό άποδίδων τήν φωνήν εις 
άλαλον, βεβαίως δύναται νά δώση δυνά
μεις εις τοός ασθενείς. Δι’ ήμας, καθώς καί 
διά τούς κυρίους ήμών, ή Σκωτία είναι ή 
πάτριος γή, ή γή τής έπαγγελίας' εις ήμας 
καθώς καί εις τούς κυρίους ήμών εναπόκει
τα ι ή έκδίκησις τής έξυβρισθείσης ήμώνπα- 
τρίδος' όπως οί κύριοι ήμών, έλευθερί αν ή 
θάνατον μόνον ποθοϋμεν. Εις τά όπλα * Εις 
τά όπλα !» Καί έν τώ άμα δράττουσε πε- 
λέκείς, λόγχας, ράβδους καί νέον συγκροτη- 
σαντες στρατόν δρμώσι κατά τών έξηντλη- 
μένων στρατών τών ’Αγγλίας.

X X X
Διεσκορπισμένοι ήδη έν τώ πεδίφ έναν- 

τίον τών διαταγών καί τών παρακλήσεων 
τών αρχηγών των οί ιππείς τής έχθρικής 
οπισθοφυλακής έκυμαίνοντο έν αταξία, άοθε- 
νώς πλέον άνθιστάμιενοι. 'ΐδόντες δέ καί 
νέον στρατόν πλήρη ζωής καί θάρρους έπερ- 
γόμενον, διέρρηξαν τάς γραμμάς καί οί 
τολμηρώτεροι αυτοί. ΤΩ ! άποδώσωμεν τά 
δίκαια τώ δυστυχεί πρίγκηπι. Μάτην ό 
έδουάοδος ριπτόμενος έν μέσω τών λογ

χών, άνέκραξεν* «Αισχύνη, άπέλπιδες δει
λοί!» Μάτην ήπείλησε, μάτην έκλαυσε, 
τίλλων τήν κόμην αΰτοϋ, καί καταρώμενος 
τήν ανανδρίαν τών στρατιωτών του. Ό 
Πεμβρώκ τόν έσυρε μ-ακράν τής ολέθριας 
πεδιάδος, άρπάσας έκ τοϋ χαλινού τόν 
ίππον του. Ό Αργεντίνης άνέβη μετ’ αύ
τών μ.έχρι τής κορυφής τοϋ λόφου, πέραν 
ταύτης ομως δέν τούς ήκολούθηίε. «‘ Γπε- 
σχέθην έν πίστει νά μείνω εΐ; τό πεδίον 
τής μάχης, είπε' δέν θέλω νά ζήσω έν α τι
μία, διό πρέπει νά έπιστρέψω εις τήν μά
χην. Σπεϋσον, φύγε, ώ βασιλεύ μου, διότι 
ιδού ό αγέρωχος Δουγλάς σε καταδιώκει' 
αναγνωρίζω τήν σημαίαν του' ό θεός εύλό- 
γήσΰι καί πέμποι σοι χαράν. Ε’ϊθε νά σύ
ναψης μ.άχας εύτυχεστέρας ταύτης/ καί 
πάλιν, χαίρε, βασιλεύ!»

XXXI.
Επιστρέφει εις τήν αίματηράν σκηνήν όπου 

εύρε τούς 'Αγγλους φεύγοντας εν άταζία  
φονευομένους δέ ή συλλαμβανομένους. . . . 
«Ήδη, είπε πρότείνων τήν λόγχην του, ι
δού τό τέλος τόύ σταδ ίου μου, πλησιάζω 
τόν σκοπόν μου' μίαν έτι προσπάθειαν καί 
γενναίως πίπτει ό τελευταίος γόνος τής γε
νεάς μου». Καί, ίστάμενος όρθιος έπί τών α 
ναβολέων, έρρηξε φωνήν πολέμου. «Ό άγιος 
Ιάκωβος ύπέρ τοϋ ’Αργεντινή». ‘Ο γεν
ναίος ιππότης έρριψεν άπό τοϋ έφιππίου 
του των τέσσαρας Λολεμιιτάς έκ τών κα- 
ταδιωκόντων τούς φυγάδας, άλλ.ά δέν άφώ- 
πλισεν αύτούς' δ σίδηρος μιας λόγχης εύ
ρε τό ανοικτόν μέρος τοϋ θώρακός του, 
άλλη δέ λόγχη κατέθραυσε τήν περικεφα
λαίαν. Καί τοι πληγωθείς όρμα έκ νέου, 
τρέχει τήν λόγχην έχων προτεταμένην 
κατά τοϋ γενναίου λόρδου Κολονσάϋ, όσης 
έφερεν εις αμηχανίαν τού; φυγάδας τούς 
φεύγοντας διά τοϋ αίματοφύρτου ξίφους του' 
ό σίδηρος τοϋ 'Αγγλου ιππότου διατρυπά 
τό στήθος του, καί τοι προφυλαττόμενον 
ύπό πτυχών ταρτάνης. Καρφωθείς έπί τής 
γής ό ορεινός, παλαίει ακόμη κατά τού φο
νικού σιδήρου καί πάλλει τήν σπάθην του, 
φέρει δέ κατά τού αντιπάλου του κτύπημα 
βαρύ τοσοϋτον, ώστε άπέκοψε τούς αναβο
λείς καί τού; θώρακας τών μηρών' τό αιμα
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άνκβλύζει εκ της πληγής τού δυστυχούς 
’Αργεντινή, ό δε λόρδος ΚολονσάΟ βλέπων 
εκτάδην τόν εχθρόν του, μειδιά καί τοι 
φρικωδώς πονών, διότι ή σπάθη του έξε 
δικήθη τό βαρύ κτύπημα τού θανάτου, ό' 
περ έδέχθη.

XXXII.

Τής μάχης κερδισθείση; ό Βρούκης κα
τέγινε εις τό νά δρέπη τούς καρπού; τής 
δυσχερούς ταύτης νίκης' διέταττεν εις 
τούς ιππότας του νά καταδιώξωσι τήν ο
πισθοφυλακήν των Ά γγλων, ένω δέ συνή- 
θροιζε τούς ιππείς του, ήκουσεν ασθενώ; ή 
χοΰσαν εις τά ώτα αύτού τήν πολεμικήν 
φωνήν τού ’Αργεντινή. «Σώσατε τήν ζωήν 
του, άνέκραξε, <5! σώσατε τόν καλόν, τόν 
εΰγενή, τόν γενναίον τούτον πολεμι
στήν!» Αί φάλαγγες παραμερίζονται ά- 
φίνουν αύτψ δίοδον, ώστε ήδυνήθη νά 
πλησιάση τόν πληγωθέντα ιππότην, άλλ' 
ούτος δεν Οψονε πλέον τήν άσπίδα τήν 
φέρουσαν τόν ερυθρόν σταυρόν. Περικεφα 
λαίχι, θώρακες, τά πάντα έπλεον έν τω αΐ- 
μ-ατι' οϋχ ήττον, άμα εΐδε προχωρούντα 
τόν βασιλέα, προσεπάθησε νά προτείνρ τήν 
λόγχην, άλλ’ αι δυνάμεις του εκλείπουν. 
‘Ο πτεονιστήρ αύτού δεν ήδυνήθη νά άναγ- 
κάση τόν ϊππον του ν’ άνενερθή' καί αυ
τός δέ καταβεβλημένος άπολέσας τό αί 
μά του έπανέπεσεν, ένω τελευταίαν κατέ
βαλλε προσπάθειαν. Πρώτος ό Βρούκης ά· 
νήγειρεν αύτόν, λύσας τήν περικεφαλαίαν 
<*Κύριε Κόμη, είπεν ό ’Αργεντινής, ή ημέ
ρα σοΐ ήτο ευνοϊκή! άργά δυστυχώς ή μοίρα 
μας συνήνωσεν, άλλά δύναμαι νά ζητήσω 
μίαν χάριν παρ αρχαίου συμμάχου . . . , 
μίαν εύχήν ύπέρ χριστιανού θνήσκοντο; 
ένα τάφον δι’ ένα ιππότην».

XXXIII.
‘θ  Βρούκης έθλιψε τήν έξασθενούσαν χεί 

ρά του, ή δέ χειρ τού θνήσκοντος, θέλουσα 
ν’ άποδώση τήν θλίψιν ταύτην, άπέμεινεν 
άκαμπτος, ψυχρά έν ταίς χερσί τού Βρού 
κη. «Χαίρε, άνέκραξεν ό νικητής' χαίρε 
σύ, τό άνθος καί ή δόξα των ιπποτών, ή 
ρω πεφημισμένε έπϊ άνδρία, έπί εϋγενεία 
και έπϊ καλή καταγωγή, έπί άκηλιδώσω 
πίστέι καί έπί αρρενωπή ώραιότητι! . . .

"Ας ανάψουν τάς λαμπάδας τού ναού οί 
μοναχοί τού άγιου Νινιάνου διά τήν κη
δείαν τού ’Αργεντινή. Ουδέποτε λαμπάδες 
άνήφθησαν, ουδέποτε άπηγγέλθησαν προ· 
σευχαίέπίτοΰφερέτρου καλλιτέρου ιππότου».

X X X IV .
’Αλλ’ αί λαμπάδες τού ναού τού άγιου 

Βίινιάνου δέν άνήφθησαν μόνον διά τόν ’Αρ
γεντινήν' ούδέ νεκρώσιμοι προσευχαί θλι- 
βερως έψάλησαν μόνον δι' αύτόν. Πλήθος 
τεθραυσμένων θωράκων και ασπίδων αίμα- 
τοφύρτων καί περικεφαλαιών θραυσθεισών 
καί στεμμάτων βαρώνων, κομήτων, στεμ
μάτων κατά τεμάχια διαλυθέντων έφώτι- 
σεν ή ώχρά λάμψις τών κίτρινων κηρίων. 
Τά ένδοξότερα τέκνα τής 'Αγγλίας άπήτη* 
σαν μέρος νεκρώσιμων ευχών. ’Κν τούταις 
μή κλαίε, γενναία πατρίς τής δόξης ! μολα- 
νότι ουδέποτε οί λέοντες κατέλειψαν ουτω 
τό πεδίον τής μάχης άπό τής εισβολής Γου- 
λιέλμου τού Νορμαρδού, υπάρχουν έν τοΐς 
άρχείοις σου σημειωμέναι παμπληθείς νίκαι 
κατά τών Σκώτων. Μή ζηλεύης τήν νίκην 
αύτών. άφού έμάχοντο ύπέρ ανεξαρτησίας, 
φιλτάτη; εις πάντας τού; ποθούντας τήν ε
λευθερίαν, φιλτάτη; δέ έπίση; εις σέ ύπέρ 
πάσαν άλλην χώραν !

XXXVI.
Ας έπανέλθωμεν παρά τί» Βρούκη, εις 

ί ν ό Φίτσ-Αεβίς ανήγγειλε τό Θαύμα. Πέ - 
ριξ αύτού μυρίαι φωναί έπανέλαβον «6 ά
λαλος άκόλουθος ώμίλησεν.»—  ‘Ο ακόλου
θος! άνέκραξεν ό ΦΙτς-Αεβίς' είπέτε μάλ- 
λ.ον, άγγελος κατελθών ούρανόθεν !ν’ από
σειση τόν ζυγόν τών Άγγλων. Κίδον πε- 
σόν τό πτερόν καί τόν πίλον αύτού, δτε 
κατερχόμεθα άπό τού όρους* ώραϊον είδον 
μέτωπον, κόμην μελανήν βοστρυχοειδή, 
προσθέτουσαν λάμψιν εις τού; οφθαλμούς 
αύτού' τά βήματά του ήσαν έλαφρά, ώσεί 
ίστατο φερόμενο; έπί πτερύγων αοράτων. 
— Καί δέν ώμίλησε; εις κανένα; ήρώτησεν 
ό βασιλεύς.— Εί; ούδένα . . . μία μόνη λέ- 
ζις διέφυγε τών χειλέων του, οτε είδε τόν 
λόρδον τών νήσων έπιστρέφοντα νικητήν έκ 
τής μάχης. —  Καί τί άπήντησεν αύτώ ό 
άρχηγός;— Έγονυπέτησε μή τολμών νά ύ- 
ψώση τούς οφθαλμούς, καί ψιθυρίζων λό-
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γους άκαταλήπτους εις πάντας. Έφαίνετο 
χαίρων μέν κατά τι, άλλά καί φοβούμενος 
ώσεί εύρίσκετο απέναντι κατοίκου άνωτέρας 
οφαίρας».

X X X V  Ιν’
Έν μέσω τής ύπό πτωμάτων κεκαλυμμέ- 

νης πεδιάδας τού Βαννόκ, έν μέσω εύγενών 
διαλογισμών νικητού εί/ρισκόμενος ό ‘Ροβέρ 
τος έμειδίασεν άκων σχεδόν. « ‘θ  ωραίος 
ούτος άκόλουθος, ήρώτησε, είχε λοιπόν υ 
φος αγγέλου, εύγενές μέτωπον καί κόμην 
κυματούσαν ; ό ‘Ροναλδος έγονυπέτησε 
πρό αύτού; . . . Πρέπει λοιπόν νά έπικα- 
λεσθώμεν τήν έκκλησίαν, καί πριν ή δια- 
δοθή τό άλλόκοτον τούτο συμβάν, ή θέλη- 
οί; μας νά διακοινωθή εις τόν έφημέριον 
τού φρουρίου. *Ας ύπάγη αμέσως εις Καμ- 
βουσκενέθ, άς προετοιμα'ση τήν έκκλησίαν 
διά τελετήν πανηγυρικήν, ώστε δλόκληρον 
έθνος νά ευχαρίστηση τόν θεόν, τόν βοηθή- 
σαντα ίμίν πρός άνάκτησιν τής ανεξαρ
τησίας. "Ας διατάξη τήν συνήθη δι’ υμε
ναίου βασιλέων πομπήν. Κατά τάς δυστυ
χείς ήμών ήμέρας διεκόψαμεν γαμήλιον τε 
λετήν’ αΰριον άμα τή αύγή θά παριστά- 
μεθα εί; τού; γάμους τής θυγατρός τού 
Λόρν.

Τ Β Λ Ο Σ.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ.
Τό- ονειρον απείρους γράφει 
μορφάς έντός τής φαντασίας’ 
πλήν το ¿ζήτησες; έτάφη 
υπό τήν τέφραν τής καρδία«,

Κατόπιν του ένώ μας σύρει 
άνά το άπειρον όδεύον 
καί άναμνήσεις έξεγείρει, 
το μέλλον, τό παρόν θωπεΰον,

Έζσ’φνης ώχρια και οδύνει 
καθώς τό άστρον τής πρωίας 
καί τήν κσρδίαν μας άφίνει 
κατάμογον έντός σκοτία.-.

Καί εΤν’ έκε'νη ή σκοτία 
πολύ τού Αδου χειρότερα' 
έκεί πλαναται ή άν̂ α 
καί τής άψίνθρυ πι-κροτέρ.α.

Πλήν πάλιν τδνειρον προδάλλει 
κουφότιρον καί τού ίέρος' 
δυάς άνθέων άναθάλλει 
έντός αύτού έλπίς καί έρως.

Έρως, Ιλπίς. Θνητέ, τό μόνα 
μάταια δώρα τ?ς ζωής σου' 
κδν πρός στιγμήν τερπνήν εικόνα 
μας δίδουσι τού παραδείσου.

Χάριν αύτών πήν ηρεμίαν, 
ήν πρώην ϊτρεφοντά στήθη, 
ήλλάξαμεν μέ τρικυμίαν.
Είπέτε με, τίς ήπατήθη;

‘Ο ερως πρός στιγμήν θωπεύει, 
άκτΐνας άρμονίας ραίνει' 
άλλά τό στήθος μας στειρεύει* 
αιώνιος ό πόνος μένει.

Καί ή έλπίς μάς πιριπτύσσει 
πραβάλλουσα μετά στεφάνου' 
πλήν καί αυτήν περιτυλίασει 
τό άγνωστον Ιντός σαβανου.

"Ώ ! ευτυχής, ού ή καρδία 
τό πάν μέ λήθην Ιπιπάσσει* 
καί νέον έν τή έρημία 
ονειρον φ'λον διαπλάσσει.

Τούλάχιστον μ’ αύτό πλαναται 
καί τήν ζωήν δέν αίγί·. μόνος 
καί ή αλήθεια κοιμάται 
κα1, μέ αύτήν έμού ό πόνος.

II.
Ναι, ίγασεώ τά όνειρα, διότι είναι πλάνη, 
απατηλόν βαυκάλημα, μυστηριώδες μέλος' 
διότι δν τόν β'ον μας τό δάκρυ έκμυζάνη, 
γελώσι κδν τά έ'νειρα, κ’ είναι γλυκύς ό γίλευς.



Π οσάκις δεν μ’ έκο'μισαν μέ το μειδήχμά των, 
έν ω γλυκέ* Χερουβείμ, χρυσαί άποκαλόψεις 
ορίζοντα διήνοιγον φαιδρόν προ των όμμάτων' 
φευ, ολα ήσαν μάταια καί άληθές ή θλίψις.

1 7 è  Ϊ Λ ί Σ Σ  Ο

ΤΩ χρόνε! πόσα έθαψες σβεσθέντα όνειρά μου 
κ α ί ήτο κάθε ονειρον, σκιά ευδαιμονίας 
διερχομένη άμυδρώς ύπδ τα όμματά μου, 
ήν μάτην πάλιν ή ψυχή ζητεί μετά πικρίας.

Χύνε, ψυχή, τά όνειρα, τον θησαυρόν σου χΰνε 
καί πλάττε φάσματα χαράς καί τέρψεις πα-

(δε’σου"
άλλ’ όταν φύγωσι μακράν αί ήδοναί έκεΐναι, 
διπλώσου είς τδν θάνατον καί πέσε καί κοιμήσου.

'Ό ταν,ώ ; βόδον τήν πνοήν μυρόνον τών ζέφυρων, 
άνοίγη ή καρδία μας, καί πυρ άντλοΰσα θειον 
ευαισθησίας, έρωτος, στοργής έκχίη μύρον, 
δέν σ'ε πλανά εν ονειρον, τον έρωτα Ιγκλεΐον;

Λαμπρός άδάμας τής ζωής με θέλγητρα μυρία 
αντανακλά τα φάσματα δια λαμπρών χρωμάτων 
καί διαλάμπει άγνωστος, παρήγορος μαγεία, 
όπου τό βλέμμα σκελετούς διέκρινε φρυάττον.

Είπέ μοι δίαν τδνειρον εκείνο καταδότη, 
ό έρως πώς θα κοιμηθή είς ταγονά μας στήθη; 
κ’ είς ποιους κήπους ή έλπίς τδν νοΰν μας θά

πλανήση,
όπόταν έρημο; παντού καί σιωπή καί λήθη ;

Χ ΰ ν ε ,  ψυχη, τά όνειρα, τδν θησαυρόν σου χΰνε 
καί πλάττε φάσματα χαρας καί τέρψεις π* -

(δεΓσ°υ·
άλλ δταν φόγωσι μακράν αί ήδοναί έκεΐναι, 
διπλώσου είς τδν θάνατον καί πέσε καί κοιμήσου.

Έ ν Ίσμαηλίφ.

ΔΗΜ. Α Λ Ε Ε Α Ν Δ Ρ 1 Δ Η Σ .

2.

Μουσικός χαΐ θεατρικός κόσμος.—·ΛΓετά 
τόν θάνατον τοϋ.'Ροσσίνη ό Βέρδη; προσε- 
κάλεσε δι’ επιστολή; του δημοσιευθείσης έν 
ταΐς έφημερίσι πάντα; τούς Ίτριλού; μου
σικοδιδάσκαλους, οπως όμοΰ πάντε; συνι- 
θέσωσιν έν Requiem ψαλησόμενον εί; τ ι
μήν τοΰ μεγάλου διδασκάλου. 13  μουσι
κοδιδάσκαλοι παρουσιάσθησαν, ών έκαστος 
θά σύνθεση έν τεμάχιον' είσί δ ’ οί έξης: 
Βέρδης, Ricci, Paciui, Petrel.la, Gaspari, 
Platania, Matellini, Apolloni.Pedroti, Buz- 
zola, Nini, Boucheron καί Cagooni. ’Ε
πειδή τό Requiem θά διαρκέση οϋχί πλέον 
τής 1 ι |2 ώρας, έκαστον τεμάχιον θά διαρ- 
κέση 7 περίπου λεπτά, καί ούτως έκαστος 
τών 1 3 τούτων μουσικών 7 λεπτών σύν- 
θεσιν άναλαμβάνει. Αί συνθέσεις άπασαι θά 
άποσταλώσι μέχρι τής 15 Σεπτεμβρίου είς 
τήν έν Μεδιολάνοις επιτροπήν, ήτις θέλει 
άναλάβει τήν συνένωσιν τών τεμαχίων.

—  Εν τώ θεάτρω Opera-Comique, τών 
Παρισίων παρεστάθη εσχάτως μελόδραμά 
τ ι Fontaine de Berny έπιγραφόμενον τοΰ 
μουσικοδιδασκάλου Adolphe Nibelle, ό'περ 
επαινείται πολύ ύπό τών έφημερίδων.

—  Έν τή Γαλλική πόλει Reims ελαβε 
χώραν περί τά τέλη τού παρελθόντος Μαιου 
μουσικός όιαγωυισμός, εις 8ν συνήχθησαν 
220  μουσικαί έταιρίαι Γαλλικαί καί Βελ- 
γικαί. ‘Η société chorale τής Gand έλαβε 
τό ά. βραβεΐον.

— ‘Η μουσική ίορΤη τής Βοστώνος, ήν 
άνηγγείλαμεν έν τινι τών προλαβόντων 
φύλλων, έτελέσθη κατ’ αύτάς. Διήρκεσεν 6 
ημέρας, είσεπράχθησαν δέ 360 ,000  δόλαρ. 
Ιδίως διεκρίθη ό τής β ’. πράξεως τού 1 Ρα- 
ψωόϋΰ τοΰ Βέρδη χορός τών Αθιγγάνων, 
καθ’ 8ν διακόσιαι σφύραι έκτύπων 100* 
βαρυτάτους άκμονας. ‘Η έορτή ήιχισε μέ 
τό άσμα Hail Colombia ψαλέν ύπό 10 ,000  
φωνών συνοδευομένων ύπό 9500  οργάνων 
καί 6 διαφόρου διαμέτρου κανονιών άνα- 
πληρούντων τά μεγάλα τύμπανα.


