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Οί αρχαίοι. "Ελληνες ούχί ψυχροί παρα- 
τηρηταί της φύσεως καθώς ημείς σήμερον, 
άλλ ένθερμοι αύτής θαυμασταί καί έξετα- 
σταί ευρισκον υπό μέν τά άψυχα ζωήν, τά 
δ’ έμψυχα ¿θεοποιούν καί πλείστους περί 
αυτών έπλασσον μύθους. Λεν έβλεπον εις 
τό ζώον σκελετόν μετά μυών καί νεύρων, 
άλλ’ άνεκάλυπτον εις αύτό άν όχι την 
μεταμόρφωσιν θνητού τίνος, αλλά πα
ράδοξα συμβεβηκότα, αλλά ώραιοτάτας πα
ραδόσεις. ιΟ λύκος δέν είναι τό δεινόν θηρίον 
τό έκ τής οικογένειας τών κυνοειδών, άλλ’ό 
Λυκάων 8ν ό Ζευς ένεκα τήί αγριότητας με-

τεμόρφωσεν εις λύκον' ό εποψ δέν είναι ό 
τσαλαπετεινός άλλ’ ό απηνής Τηρεύς’ ή α
ράχνη 8εν είναι τό έντομον έκείνο τό συλ- 
λαμβάνον μυίας, άλλ’ ή φιλόδοξος παρθέ
νος ήν τής ’Αθήνας ό φθόνος μετεμόρφωσεν 
εις αράχνην. —  ‘Ομολογουμένως έν τών ο
λίγων ζώων δι’ ά πάμπολλα έγραψαν καί 
είπον οί αρχαίοι "Ελληνες είναι καί ό τέττιζ, 
οΰκ άσκοπον δ’ έθεωρήσαμεν τήν έν τφ  
Μσσω παράθεσιν τών ηεριεργοτέρων έκ 
πάντων τούτων.

Οί Έλληνες ώς έπ'ι τό πολύ έδόξαζον οτι 
ό τέττιξ παράγεται αυτομάτως έκ τών 
κόλπων τής γής (1)· *Η ιδέα αυτή ήτις εί
ναι ή παλαιά περί τής αύτομάτου πάντων 
τών όντων γενέσεως δοξασία, έδωκεν αφορ
μήν εις τό νά θεωρήται ό τέττιξ σύμβολον

(1) Πλούταρχος. Συμπόσιον Β'. ΐ .
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τού αυτοχθονισμοί) καί Τ·7,ς εύγενείας. Τού
του ένεκα οί Αθηναίοι, οιτινες είναι γνωστόν 
οτι έκαυχώντο έπΐ τφ αύτοχθονισμώ αύτών, 
ίφερον ως κόσμημα τής κεφαλής τέττιγας 
τεχνητούς, άναδένοντες τάς τρίχας εις κό- 
ρυμβον (1). Εδόξαζον δέ συγχρόνως ότι ό 
τέττιξ ούδεν τρώγει, τρέφεται δέ μόνον δι' 
ύπατος χαί δρόσου (2).

Ήγάπων δέ καί έλάτρευον οί Έλληνες 
τον τέττιγα κυρίως ένεκα τής γεύσεως αυ
τού καί τής φωνής. ιίϊς εξάγεται έχ πλεί- 
στων χωρίων οί αρχαίοι Ιτρωγον τόν τέτ- 
τιγα θεωρούντες αΰτδν ώς ήδιστον έδε- 
σμα (3) καί ώς ορεκτικόν, ώς λέγει ό 'Αθή-1 
ναιο; (4). ‘ο Αριστοφάνης έν ’Αναγύρο) (5) 
παρεισάγει τινά λέγοντα

π̂ρός θεών, έραμαι τέττιγα φαγεϊν 
ό δ Αριστοτέλης (6) προστίθησιν οτι κατά 
την γεΰσιν είναι νοστιμότεραι αί θήλειαι ό
ταν γιναι έγκυοι και πρό πάντων τά λευκά 
αύτών ώά.

Την φωνήν δέ τού τέττιγος έθαύμαζον οί 
ετρελλαίνοντο—αύτό δη τούτο-- 

άκουοντες αυτήν. Διά νά άκούωσι δέ τήν 
φωνήν ταύτην ώς τό δυνατόν συχνότερα δέν 
ήρκούντο πορευόμενοι άνά τάς έξοχάς καί 
τερπόμενοι έξ αύτής, άλλά λαμβάνοντες 
τούς τέττιγας ένέκλειον εις σιδηρά κλωβία 
όπως περίπου σήμερον οί ήμέτεροι παίδες 
ποιοΰσιν επί των γρύλλων. Τούτου δ’ ένεκα 
καί την μουσικήν τνχνην ενίοτε παρίστων 
ύπό τό σύμβολον τέττιγος καθημένου έπΐ 
των χορδών κιθάρας, καί τούτο άποδίδου- 
οιν εις τήν έξής παράδοσιν, ‘Αγομένων Πυ
θίων οί κιθαρισταί Ιίυνομος ό Λοκρός καί ’Α
ριστων ό ‘Ρηγϊνος προσήλθον όπως διαγω- 
νισθώσιν έπΐ τής κιθάρας. ΤΗσαν καί οί δύο 
εςοχοι εις τήν τέχνην καί ή νίκη μένει άμ- 
φφρεπης’ αίφνης μία τών χορδών τής κιθά-

(1) ’Αθηναίος ¡3ιβλ. ΙΒ'. σελ. 5 )2 . <·.
Αοτ. Β . 46. ρ. Αίλιανός περί ζώων Α '. 

20 . Θεόκριτός. Εΐί. Δ'. 16.
σ ^984^ ^  Α?ιΙΪ0<?ί' νιΐί  Νεφέλαι

(4) Δ . 433. 1>.
(5) ΆΟήν αιος αυτόθι.
(6) Περι ζώων ιστορίας. V. ιο\ 4.

ρας τού Εύνομου θραύεται* ή νίκη είναι βε* 
οαία καί τό πλήθος άρχεται νά άνευφημϊί 
τόν Αριστωνα" πλην κατέχει τών κραυγών 
τβυ καθότι ώραιαν άναπέμπει μελιρδίαν ή 
τού Εύνομου κιθάοα* τέττιξ καταβάς άπό 
τών παρακειμένων δένδρων αντικαθιστά τήν 
θραυσθεϊσαν χορδήν’ οίδει τόσον ήδέως, τό
σον παθητικώς ώστε ό Είίνομος αίρει τελείαν 
την νίκην (1). —  ‘Υπήρχε καί ή έξής πα- 
ραδοσις έπι τής μουσικής τών τεττίγων δυ- 
νάμεως. Οί τέττιγες ήσαν τό κατ’ άρχάς 
άνδρες γεννηθέντες έκ τής γής’ ήσαν άριστοι 
μουσικοί καί αύτοί πρώτοι έδίδαξαν είς τάς 
Μούσας τήν μουσικήν τέχνην’ άλλ’ εμπα
θείς και άφωσιωμένοιείς αυτήν, παρελκόμε
νοι δ έκ τής άρμονοίας έλησμόνουν αδοντες 
καί νά φάγωσι καί νά πίωσιν δπερ πρού- 
καλεσε τόν θάνατον αύτών* αί Μούσαι εύ* 
γνώμονες μετεμόρφωσαν αυτούς είς τέττιγας 
άφεϊσαι μεν τήν δύναμιν τού αδειν έπιπρο- 
σθεισαι δέ καί τήν δύναμιν τού νά δύνανται 
νά ζώσιν άνευ τροφής (2). ‘Η παράδοσις 
αυτό επεξηγούσα καί τάς δύο τών τεττίγων 
ιδιότητας τήν τε τού αδειν καί τήν τού μή 
τρωγειν, όπως τούλάχιστον έδόξαζον οί αρ
χαίοι, είναι ωραία άλληγορία τών τεχνιτών 
καί επιστημόνων έν γένει, οιτινες είς τήν 
τέχνην καί μονον είς τήν τέχνην κ α τα γ ό 
μενοι καί πρός αύτήν αγάπην άκατάσχετον 
άποκτώντες λησμονούσι πάσας τάς βιοτικάς 
άνάγκας.

Ιναί ταύτα μεν αί παραδόσεις καί οί μύ
θοι περί τής μουσικής δεινότητος τού τέτ- 
τιγος, άλλα και οι πλείστοι τών αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων έπαινούσι τήντού τέτ-  

τιγος ώδήν καί διάφορα εις αύτήν άποδί- 
δουσι τιμητικά επίθετα.

πρώτοις ό 'Ομηρος (3) παρομοι
άζει τους παρά τάς Σκαιάς πύλας καθημέ- 
νους δημογέροντας της Τροίας ένεκα τής ή- 
δύτητος τής φωνής αύτών πρός τέττιγας, 
λέγων

τεττίγεσιν έοικότες, οί'τε καθ’ ύλην 
Ρενίρε’ιμ έφεζόμενοι όπα λειριόεσσαν ιείσιν.

(1) Στράβων • στ". 9.
(2 ) Πλάτων. Φαίορος 259 , I).
(3) Ιλιάίος Γ. 151.
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Όπα λειριόεσσάν ! φωνήν τρυφεράν.
*0 δέ ‘Ηοίοδοςέν τοΐς Έργοις και ταις 

?Ημέραις (1) λέγει
ΤΗμος δε σκδλυμδς τ’άνθεί, και ήχίτα τέττιξ 
όενίρέφ έφιζόμενος λιγυρήν καταχιύετ άοιδην 
πυκνόν ύπό πτερύγων, θέρεος καματώδεος ώρή,

καί έν Άσπίδι (2)
ήμος δε χλοερφ κυανόπτερος ήχετα τέττιξ 
όζφ έφεζόμενος θέρος άνθρώποιοιν άείδειν 
άρχεται, φτε πόίις καί βρώσις θήλυς έέρση 
καί τε πανημέριδς τε, καί ηώος χέει αυδήν 
Ίδει έν αίνοαάτψ

*0 Πλάτων έν τή ωραία περιγραφή τού 
Ίλισσού τή έν τω Φαίδρφ (Β) αύτού δέν 
λησμονεί τού; τέττιγας. Παρατιθέμεθα την 
περιγραφήν ταύτην διότι είναι κάτι τι ώραίον 

«Νή τήν Ήραν, καλήγε ή καιαγωγή. 
Ή τε γάρ πλάτανο; αύτη μάλ’ άμφιλαφής 
τε καί ύψηλή, τού τε άγνου τό ύψος καί τό 
σύσκιον πάγκαλον, καί ώ; άκμην έχει τη; 
άνθης, ώς άν εύωδέστατον παρέχοι τόν τό
πον" ήτε αυ πηγή χαριεστάτη ύπό τής πλα
τάνου ρεϊ μάλα ψυχρού υδατος, ωστε γε τώ 
ποδί τεκμήρασθαι. Νυμφών τετίνων και Α
χελώου ιερόν άπό τώνκορώντε και αγαλμά
των έοικεν είναι. Εϊ δ αυ βουλει, το ευ 
πνουν τυϋ τόπου ώς αγαπητόν καί σφοδρά 
ήδύ’ θερινόν τε καί λιγυρόν ΰπηχεΐ τώ τών
τεττίγων χορφ.»

‘Ο Θεόκριτο; έν τφ  ά. αύτού είδυλλίω 
έπαινεϊ την τού τέττιγος ώδην. ‘Ο Θυρσι; 
δστις αδει άριστα, τόσον άριστα ωστε αν 
μέν αί Μούσαι λάβωσιν ώς δώρον της ώδή; 
των αρνάδα ούτος Οά λάβτ, αμνόν, άν ό έ 
κείναι άμνόν ούτος θά λάβνι άρναδα, λαμ
βάνει παρά τού αίπόλου ώς αθλον αφού ε·| 
ψαλε πεποικιλμένον δέπας’ τοιούτος: όμως 
ων παραβάλλεται έν τέλει κατά τήν ώδήν 
πρός τούς τέττιγας (4).

‘ Υπήρχε δέ κοινή παρά τοίς παλαιοί; ϊδεα 
οτι οί τέττιγες συγχαίρουσι μετά τών άν 
θρώπων χαιρόντων καί συνευθυμ.ούσι μετ 
αύτών εύθυμούντων, έκδηλούντες άμφοτερα

(4) Στ. 580.
(2) Στ. 393.
(3) 230. θ.
(4) Θεόκριτος ά. ς. 128.

ταύτα διά τής ωδή?· Πρό{ τούτοις ότι 
τήν μεσημβρίαν τέρπουσι τους θεριστας κάι 
πάντας τούς έργάτας έπαναπαυομένους,δταν 
δ’ έπέλθη ή τής έργασίας ώρα δι όξυτέρων 
ήχων έξεγείρουσι καί πάροτρύνουσιν αύ- 
τούς ( 1 ).

Πώς δέ παράγουσιν οί τέττιγες τήν ώσην 
καί ότι έξ αύτών μόνον ό άρρην άόει ούχί 
δέ καί τό θήλυ ήτο γνωστόν παρα τοις αρ- 
χαίοις. Ό Αριστοτέλης (2)λέγει οτι οί τέτ- 
τιγες γίγνονται όπου ύπάρχουσι δένδρα και 
μάλιστα έλαϊαι, ούχί δ' είς άδενδρα μέρη 
φέρει δέ τό παράδειγμα τής πολεως Κυρ/.- 
νης, τής όποιας τό μέν ψιλόν πεδίον έςερεϊτο 
τεττίγων, έβριθον δετά περί τήν πόλιν δέν
δρα.

‘Ο Αίλιανός (3) λέγει οτι ή θήλεια είναι 
άφωνος όμοιάζουοα τρόπον τινα εντροπαλ./ν 
νύμφην, ό δ’άρρηνάπό μέν της πρωίας με/,ρ1· 
της μεσημέρι«! σιωπά, όταν δ ό ήλιος με- 
σουρανήση, άρχεται νά τέρπφ τους οδοιπόρους 
τού; έργάτας καί τούς θεριστάς. Ο δέ Θε- 
όφραστος λέγει ότι οί τέττιγες οντες ψυχροί 
τήν ιδιοσυγκρασίαν άδουσιν οταν ο ήλιος άο- 
χίζνι νά πυροί αυτούς (4). Ό τι δέ τών τεττ ί
γων μόνοι οί άρρενες άδουσιν αποδίδει ό 
Αίλιανός είς τό ότι ύπό τής φύσεως προτι- 
μάται πάντοτε τό άρρεν καί δια ^τουτο 
βλέπομεν πάντοτε ώραιότερα και κομψότερα 
τά άρρενα τών ζώων (5). ‘Ο δέ κωμικός 
Ξέναρχος έν τφ  Ύπνιρ (6) χαλεπαίνων επί 
τή τών γυναικών φλυαρία επικροτεί διότι αι 
θήλειαι τών τεττίγων δέν έχουσι φωνήν καί
ανακράζει

εΤτ’ είσιν οί τέττιγες ούκ εδδαΐμονες, 
ών ταΐς γυναιξίν ού5’ ότιοΰν φωνής ’ενι ; 

‘Υπήρχον τόποι άνά τήν άρχαίαν ‘Ελλάδα 
όπου κατά παράδοξον συγκυρίαν οί τέττιγες 
δέν ή δ ον. Τοιούτον παράδοξον άνεφέρετο 
πρό πάντων έν ταίς πόλεσι της Βρεττιας 
χώρας 'Ρηγίω **ΐ Λοκροϊς τοίς Έπιζεφυρίο'ς. 
Τάς δύο ταύτας πόλεις έχώριζε ποταμός ό
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(1) Αίλιανός Α. 20. Θεόκριτος ί .  " 0 .
(2) Ε’. 24.
(3) Α'. 20.
(4) Αίλιανός Γ . 28.
(5) Αύτ. ΙΑ'. 26.
(6) Αθήναιος 1Γ'. σ· 359
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'Αληξ, καί έν μεν τή χώρα των Λοκρών οι 
τέττιγες έφθέγγοντο έν δέ τνί τών ‘Ρηγί- 
νων ήσαν άφωνοι’ αιτία δέ τούτου κατά μέν 
τόν Στράβωνα (1) καί τόν Αίλιανόν (2) ήν 
ή φύσις διότι οι ‘Ρηγίνοι είχον χώραν πα- 
λίνσκιον καί δροσεράν ένώ οί Λοκροί ήλιά- 
ζοντο καθ’ άπασαν την Ημέραν, άλλα κατ' 
άρχαίαν τινά παράδοσιν άλλη τις είναι τής 
αφωνίας ταύτης ή αιτία’ ό ‘Ηρακλής θέ- 
λωννά κοιμηθήμεσημβρίαν τινά έν τή έπί τού 
τού ‘Ρηγίου όχθγ| τού ποταμού έθορυβείτο 
ϋπό τών κραυγών τών τεττίγων’ μάτην προ 
σεπάθει’ έστρεφε δεξιά, έστρεφεν αριστερά, 
αδύνατον’ όργιοθείς λοιπόν παρεκάλεσε τόν 
Δία ούδέποτε πλέον έν τφ  ‘Ρηγίιυ νά ψάλω- 
σιν οί τέττιγες’ οπερ καί παρευθύς έγένετο 
καί έκτοτε έξηκολούθησε γιγνύμενον. ’Αλλά 
καί έν Κεφαλληνία καί έν Μακεδονία (3) ά- 
ναφέρεται οτι εϊδύς τ ι τεττίγων είναι 
άφωνον.

Καί ταύτα μέν καί περί τής φωνής’ οί 
δέ Σερίφιοι κατά τήν μαρτυρίαν τού Αίλια- 
νού (4) έθεώρουν αυτούς ιερούς καί τούτου 
ένεκα ού μύνον τούς άπαντωμένους νεκρούς 
εθαπτον αλλά καί έθρήνουν τούς άποθανόν- 
τας λέγοντες ότι είναι άθυρμα τού υιού τού 
Διός Περσέως.

‘Η μυθολογία κατέταξε τόν τέττιγα με
ταξύ τών μεταμορφώσεων αύτής. Γνωστό; 
είναι 6 περί Τιθωνού μύθος, δν έκ τών αρ
χαίων έκτενώς άναφέρουσιν ό 'Ομηρος καί 
δ ’Απολλόδωρος (5). ‘Ο Τιθωνός ήν υιός τού 
Λαομέδοντος καί τής Στρυμούς’ τούτον έ- 
ρασθεΐσα ή’Ηώς ήρπασεν έκ τής γής καί μετή- 
νεγκεν εις οόρανάν γεννήσασα έξ αύτού τόν 
Ημαθίωνα καί Μέμ,νονα. Πλήν φοβουμένη 

μή τυχόν άποθάνρ παρεκάλεσε τόν Δία νά 
παραχωρήσ-ρ πρός αϋτόν τήν αθανασίαν. ‘Ο 
Ζεύς συγκατένευσε, καί ούτως ή Ήύς άφρον- 
τις πλέον, διήρχετο εύθυμος μετά τού φιλ- 
τάτου Τιθωνού τάς ήμέρας παρά τάς δχθας

(4) Στ. 9.
(2) Ε\ 9.
(3) Αίλιανός Ε\ 9. Γ’. 35.
(4) 1Γ\ 26.
(5) ‘Ομηρ. ύμνος εις Άφροόίτην ς . 219. 

Απολλόδ. 5, 12, 4.

τού Ωκεανού εις τά πέρατα τής γής. Ήμέ- 
ραι διεδέχοντο τάς ημέρα; καί ό καιρός πα- 
ρήρχετο’ άλλ’ ιδού αίφνης έπί τε τής κε
φαλής καί τού γενείου τού Τιθωνού ήρχισαν 
νά άναφαίνωνται λευκαί τρίχες' δ πώγων 
έλευκάνθη ή κεφαλή έφαλακρώθη, καί τό 
γήρας έπήλθεν άδυσώπητον μέ τάς άπηνεϊς 
αύτού ρυτίδας. ‘Ο Τιθωνός δεν έκινείτο, 
δέν έτρωγε, δέν έπινε’ προσκλαιομένη σπεύ
δει ή Ήώς πρύς τόν Δία. Έ  ! άρκεϊ άνα- 
φωνεί δ βασιλεύς τού Όλύμπου, σοί παρε* 
χώρησα τήν αθανασίαν δέν δύναμαι νά σοί 
παραχωρήσω καί τήν αΐωνίαν νεότητα. "Αν 
θέλρς τουλάχιστον νά τέρπησαι άκούουσα 
τήν φωνήν του δύναμαι νά τόν μεταμορ
φώσω εις τέττιγα. —  ‘Η Ήώς μή δυνα- 
μένη άλλο τι νά κατορθώσει ήρκέσθη εις 
τούτο καί έκτοτε ό Τιθωνός μετεμορφώθη 
εις τέττιγα,οστις διά τούτο πολλάκις λαμ- 
βάνεται καί ώς σύμβολον τού γήρατος.

Πολλαχού δ’ δ τέττιξ έγένετο άντικεί- 
μενον τής τέχνης' ούτως άναφέρει δ Στρά
βων (1) οτι έν τοίς Επιζεφυρίοις Αοκροΐς 
ύπήρχεν άνδριάς Εύνόμου τού κιθαρφδοΰ, 
έχων τέττιγα καθήμενον έπί κιθάρας δι ήν 
αιτίαν άνωτέρω άνεφέραμεν. Καί οί ’Αθη
ναίοι δέ κατεσ/.εύαζον έκ παντοίας ύλης (2) 
τέττιγα; οδς έθετον έπί τής κεφαλής πρός 
κόσμον, άνέθετον δέ καί εις τόν Παρθενώνα 
τή Άθηνά ώς τούτο βλέπομεν έν ταϊς πε- 
ρισωθείσαις τού Παρθενώνος άναγραφαις (3)' 
τοιούτους έτυχε νά ίδωμεν καί ημείς καί 
παραπέμπομεν τού; περιέργους εις τό Εθνι
κόν Νομισματικόν Μουσείον καί τό τής Αρ
χαιολογικής ‘Εταιρίας.Καί πόλεις δ’ άπεικό- 
νισαν έν τοίς εαυτών νομίσμασι τόν τέττιγα' 
τών Αθηνών έχομεν διάφορα νομίσματα μέ 
τέττιγα καί ώς πάοεργον καί ώς κύριον σύμ
βολον' ούτως άπαντάται εις τι μέ μονόγραμ
μα τετράδραχμον, εις τετράδραχμον τών 
αρχόντων Λυσάνδρου καί Γλαύκου καί εις
δραχμήν τών αύτών’ εΐς τι δέ χαλκούν 
νόμισμα απαντάται παρά τόν ’Απόλλωνα, 
και ύποσημαίνει σαφώς τήν μουσικήν αύτού

(Ο  ΣΤ'. 9.
(2 ) θουκυόίοης Α ’. 6.
(3) Boeckh Corpus Inscr. Gtaes. i f .  153.
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ιδιότητα ( ΐ) . —  Καί αί πόλεις δέ Μετα- 
πόντιον τής Λευκανίας καί Τούδερ τής Όμ- 
βρικής έχουσιν άπεικονίσει έν τοίς εαυτών 
νομίσμασι τόν τέττιγα έκείνη μέν έν πα- 
ρέργω, αύτη δ έν κυρίφ συμβόλω (2).

Οί δέ ποίΥΐταί ύμνησαν έν τοίς εαυτών 
συγγράμμασι τόν τέττιγα’ καί άνωτέρω μέν 
όμιλούντες περί τής τού τέττιγο; φωνής 
παρεθεσαμεν ικανά χωρία, ιδιαιτέρα δ' εί; 
αύτόν φδή είναι ή χαρίεσσα έκείνη ή ύπ’ ά- 
ριθμόν 32  (43) έν τοίς ’Ανακρεοντείοις φε- 
ρομένη, ή ήν καί παραθέτομεν ενταύθα. 

Μακαρίζομέν σε, τέττιξ, 
οτε δενδρέων επ' άκρων 
όλίγην δρόσον πεπωκώς 
βασιλεύ; όπως άεΐδεις' 
σά γάρ έστι κείνα πάντα 
όπόσα βλέπεις έν άγροϊς, 
χώπόσα φέρουσιν ώραι.
Σύ δέ φιλία γεωργών, 
άπό μηδενός τι βλάπτων' 
σύ δέ τίμιος βροτοίσιν, 
θέρεος γλυκύς προφήτη;’ 
φιλέουσι μέν σε Μοΰσαι, 
φιλέει δέ Φοίβος αύτός 
λιγυρήν δ ’ έδωκεν οΐμην’ 
τό δέ γήρας οΰσε τείρει 
σοφέ, γηγενής, φίλυμνε, 
απαθής, άναιμόσαρκε' 
σχεδόν εί Θεοί; όμοιος.

Καί έν τοίς Αίσωπείοι; μύθοις φέρονται 
πολλοί μύθοι ένέχοντες τέττιγα μετ’ άλ
λων ζώων, έν οίς άπασιν 6 τέττιξ διακρίνε- 
ται ώ; εύφυέστατον καί ήσυχότατον ζώον' 
άλλ’ όμως δεινήν κατ’ αύτού έπιφέρει πλη
γήν ό γνωστός εκείνος μύθος καθ' δν ήτησε 
χειμώνας ώρα τροφήν άπό τού μύρμηκος, 
ύφ' ού έξεδιώχθη μέ τήν φράσιν, «αν τό θέ
ρος ήδες τώρα χόρευε». Τόν μύθον τούτον 
έλαβε καί ό Γάλλος ίβίοοίαίηβ καί οί παρ’ 
ήμίν μυθογράφοι παριστώντες διά τούτου 
τόν τέττιγα ώς σύμβολον τής οκνηρίας, τής 
αργίας, τής απρονοησίας. Τόν δυστυχή! Ά λλ ’ 
ό μύθος ούτος έπιστημονικώς είναι λαν

(Ο  Παρβλ. Beulé Monnaies d· Athènes ο .476
328 . 329 . 367.

(2) Παρβλ. Mionnet descriplian des mtdailles
1. o ,  138. καί Sup. I. a.  213.

θασμένος καί πρέπει άπαξ διά παντός νά ά- 
ποδώσωμεν δικαιοσύνην εις τόν φίλον τών 
γεωργών. Ό τέττιξ όταν έλθη ή ώρα τού 
χειμώνος τούτέστιν ό Νοέμβριος δέν υπάρχει’ 
αύτός ήδη άπό τού Σεπτεμβρίου έξεμέτρησε 
τό ζήν, ώστε ώ; τεθνεώς δέν είχεν άνάγκην 
νά ζητήση τροφάς άπό τού μύρμηκος’ 
άλλά καί άν ύποθέσωμεν ότι ό τέττιξ ζή 
τόν χειμώνα ούδέποτε θά προσφύγγι εις τόν 
μύρμηκα ϊνα ζητήσει τροφάς, καθότι 6 μέν 
μύρμηξ ώς σαρκοφάγος τρέφεται μέ μυίας 
καί σκώληκας, ό δέ τέττιξ ροφα τόν χυμόν 
τών δένδρων.

Περαίνοντες τήν μακράν καταστάσαν ταύ- 
την μονογραφίαν προστιθέμεθα οτι ύπάρχουσι 
παρά τοίς άρχαίοις καί παροιμίαι έκ τού 
τέττιγος είλημμέναι. Παραθέτομεν ενταύθα 
δύο, αϊτινες κυρίως είναι στίχοι τού ’Αρχι
λόχου καί Σιμωνίδου περιπεσόντες εις πα- 
ροιμιώδη έννοιαν. *0 τού Αρχιλόχου (1) 
είναι ούτος

τέττιγα τοΰ πτερού συνείληφας 
λεγόμενος έπί υβριστών οϊτινες γίνονται επι
θετικότεροι πειραζόμενοι καθώ^ό τέττιξ άδει 
σφοδρότερου όταν συλληφθή άπό τών πτε
ρών. ‘Ο δέ τού Σιμωνίδου (2) στίχος είναι 
ούτος

τόν οΰκ έθέλοντα φέρειν τέττιγος άίθλον 
καί έλέγετο κατ’ άρχάς μέν έπί τών μή θε- 
λόντων νά άσωσι, είτα δέ καί επί τών μή 
όμιλούντων έν γένει διά τό φοβεϊσθαι.

* ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

(Συνέχεια καί τέλος).

"Οτε τό φέρον τόν Κάμοενς πλοϊον έ- 
φθασεν έξωθεν τής Λισαβώνο; περί τό τέλος 
τού 4 569 , δεινός λοιμός έλυμαίνετο τήν 
Πορτογαλλίαν. Τό στόμιον τού ποταμού 
Τάγου ήτο άποκεκλεισμένον καί ή είσοδος

(1) ’Απόοπ. 420. 
"(2) Ά π . 103.



τών ηλοίων εμποδισμένη' μόλις δέ μετά 
μεσιτείας πολλάς και πάροδον χρόνον ικα
νού κατωρθούθη νά δοθή τοϊς έπιβάταις τής 
Santa— Ρέ ή άδεια τής άποβάσεως.

Ήτο Μάίος ότε έθηκεν 6 ποιητής τόν 
έτι κλονούμενον πόδα μετά τοσούτων ετών 
απουσίαν έπί τού ιερού έδάφους τής πατρί- 
δο; καί ό'μως τά πάντα είχον τήν δψιν σκο 
τεινή; ήμέρας Δεκεμβρίου.'Ομιχλώδεις ανα
θυμιάσεις ήμαύρουν τού ουρανού τά σαπ- 
ψείρινα δώματα καί δ ήλιος έρριπτε τό φώς 
αΰτού ασθενές καί ώχρδν, ώσπερ ύπδ φλα- 
νέλλας κεκαλυμμένος, ώ; παραπονείται περί 
τού ήλίου τών βορείων χωρών ό Γερμανός 
Heine. Τά άνθη έφαίνοντο αδύνατα καί με- 
μαραμμένα' ήσαν ώς νεκρώσιμοι λίθοι δπέρ 
τους τάφους τών ύπ’αϋτά τεθαμμένων πτω
μάτων. Πολλαί οίκίαι ήσαν πάντη έρημοι 
καί εις τάς κεκλεισμένας θυρίδας καί τάς 
θύρας αύτών υφαινε τόν ιστόν ήσόχως ή ά- 
ράχνη. Πέριξ σιγή καί έρημία. Μιάσματα 
πάντοθεν, λείψανα τής απαίσιας επιδημίας. 
Εις μίαν καί μόνην ήμέραν ή Αισαβών I- 
κλαυσεν έξ έκατοστύας νεκρών. Ήρώτησεν, 
ό Κάμοενς περί εκείνης' έδειξαν αύτώ έν 
τινι εκκλησία έντετοιχισμένον τάφον' ή χρο
νολογία ήτο παλαιά, καί εκείνος οΰδέν είχε 
μάθει εις τάς άξένους χώρας δπου τοσαΰτα 
έτη έπλανήθη· Ήρώτησε περί τινων φίλων 
τών παιδικών χρόνων' δλοι νεκροί. Ήδη 
κατά τάς άνιαράς ήμέρας τής καθάρσεως 
έξω τής Λισαβώνος είχεν άποθάνει ό τε
λευταίος αύτοΰ φίλος, Heitor de Sylveira. 
"Εμενε μόνος δ ’Αντώνιος.

’Επί πλέον δεινή καχεξία διείπε τά τής 
πολιτείας. ‘Ο αγαθός ήγεμών ’Ιωάννης δ Γ . 
άπήλαυεν ηδη τής ήσυχίας τού τάφου καί 
έπί τού θρόνου έκάθητο ό Δόν Σεβαστιανός,! 
παιδίον ύποκύπτον εις τάς θελήσεις ιερέων 
φανατικών, άλλ’ άμα παράτολμον, διανο
ούμενον και παρασκευάζον νέαν εις 'Αφρικήν 
εκστρατείαν' διετάσσοντο οΐ Πορτογάλλοι 
νά παύσωσι τά δάκρυα άτινα άπέσπων τά 
έτι αδιάλυτα πτώματα τών οικείων, τών 
συμπολιτών καί νά λάβωσιν εις χεϊρας τό 
δόρυ— πικρά ειρωνεία !

Εϊς τήν θέαν τής τοιαύτης τών πραγμά
των καταστάσεως ό ποιητής έμεινεν εμβρόν
τητος. Τίς ήθελε, τίς έδύνατο τότε νά πα- 
ράσχη τά ώτα ευμενή εις άκρόασιν ποιή-
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σεων, όσον αυται εύγενεϊς, όσον ΰψηλαί καί 
άν ήσαν, έν <ψ ό λοιμός είχε συναρπάσει 
τόσα φύλλα τών οικογενειακών δένδρων, έν 
ώ ό βασιλεύς παρεσκεύαζε τής πατρίδος 
τόν όλεθρον και έβλεπε δάφνας μ.όνον και 

Ιρόδα, έν ω ΰπ’ αυτά έχαινε βαθεία ή ά
βυσσος ;

’ΐδοΰ μετά πόση; πικρίας ψέγει έν τέλει 
του πέμπτου άσματος τής Λυσιτανιάδος τήν 
περί τάς Μούσας αδιαφορίαν τών συμπολι
τών αύτού. ’Αφ’ οΰ εξύμνησε τήν ποίησιν, 
δι’ ης άναδείκνυται ή δόξα τών περιφανών 
έργων καί τών μεγάλων κατορθωμάτων, 
πρόστίθησί τάδε.

« ‘Ρωμαίοι, "Ελληνες καί βάρβαροι, δλοι 
soi μεγάλοι στρατηγοί έγνώρισαν τών Μου- 
»σών τήν λατρείαν μόνοι τής Λυσιτανίας οί 
»πολεμισταί παραμελούσιν αύτάς. Λέγω 
»τούτο μετά θλίψεως, άν αϊ σοφαί άδελ- 
»φαί είνε βωβαί πρό; αυτούς, τούτο συμ· 
»βαίνει, διότι ουτοι είνε κωφοί πρό; τάς 
»σοφάς άδελφάς, καί τούτο διότι άγνοούσι 
»τά θειον τή; τέχνης ήν περιφρονούσΓ μό- 
»νων τών μεμορφωμένων πνευμάτων ίδιον 
»είνε ή συναίσθησις τού θέλγητρου τών ώ - 
» ραίων στίχων.

«Μή μεμφώμεθα τήν φύσιν" μόνη η όλι- 
»γωρία τών γραμμάτων πνίγει παρ' ήμίν 
»τήν μεγαλοφυίαν τών Β.ργιλίων καί τών 
»‘Ομήρων,καί άν ή καταφρόνησις αυτή, έξα- 
»κολουθήση, μετά χρόνον όλίγον ουτε εύ- 
»σεβείς Αινείας θά έχοιμεν ουδέ γενναίους 
»Άχιλλείς. Ή άλαζονία τής εύπορία; άπο· 
»σκληρύνει τούς ήμετέρους Λυσιτανούς.
» Εξ δλων τών θεών τή; μειδιώσης άρ- 
»χαιότητος μόνον τόν Πλούτον γνωρίζουσι 
»καί πρός κορύφωσιν τής αισχύνης οϋδέ 
»νά έρυθριώσι κάν διά τούτο ειξεύρουσιν».

’Εν μέσω τοιαύτης Αβδηριτικής κοινω
νίας, ύπό τοςούτους άπαισίου; οιωνού; έξε- 
δόθη η Αυοιτανιάς τω 1572.

‘θ  Κάμοενς έζήτει δόξαν καί δόξαν ά- 
^πήλαυσε. Τί σημαίνει άν ζών ούδέν άντη- 
μείφθη, άν έβίου πένης καί γυμνητεύων, 
άν—φρικτόν είπείν—έτρωγε τόν άρτον τής 
έπαιτείας.

’Ελησμονήσαμεν' δ βασιλεύς, εις δν είχεν 
αφιερώσει τό έπος, προσδιώρισεν αύτώ σύν
ταξιν 100 περίπου φράγκων!

Τινές όσων ήλέουν τόν ποιητήν άπέθανον,
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άλλοι έβαρύνθτ,σαν δίδοντες. Ευτυχώς είχε 
παρ’ έαυτώ τόν ’Αντώνιον, ινα έπαιτή τόν 
οβολόν τών παροδιτών υπέρ τού Κάμοενς, 
τού στρατιώτου τού πηρωθέντο; τόν έτερον .βίκος χωρίς τού πατρός καί τής μ1 
τών οφθαλμών, τού ποιητού τού θελήσαν- ,έρών χωρίς τής έρωμένης, ό στρατιώ 
τος νά δοξάσ/. διά τής λύρας τήν Αυσιτα- φις τών συμπολεμιστών, δ φυγάςλύρας
νίαν' άλλως ήθελεν έπαιτήσει ό ίδιος.

Φεΰ L έπέπρωτο νά έπαιτήσνι, νά ζητήση 
τών ισχυρών τήν προστασίαν, νά προκαλέση 
τό έλεος τών άναλγήτων διαβατών, ινα 
εύρη έν τεμάχιον άρτου, απλού άρτου, ινα 
μή εύρωσιν αυτόν πρωίαν ττνά εκτάδην 
πτώμα πελιδνόν καί κατεσκληκός.

‘Υστεροφημία ! άθανασία όψιγενής. "Ο
ταν έν τώ θεάτρω διαρκούση! μέν τής δ ι
δαχής δράματός τίνος ποιητικού ή μουσικού 
τά πλήθος μένιρ ψυχρόν, άναισθητούν, άδιά- 
φορον, χωρίς νά ρίψη πρός τούς ^ύποκρινο- 
μένους έν άνθος, χωρίς νά χύση έν δάκρυ, 
χωρίς νά φαιδρυνθή ύπό ένός μειδιάματος, 
έπειτα δέ, δταν τελειώση ή παράστασις 
καί καταπέση ή αυλαία καί παρέλθωσι τά  
πάντα, κροτή τάς χείρας καί έπευφημή, δεν 
είνε τούτο ειρωνεία, οίκτρά ειρωνεία ; Τοι- 
οΰτό τι είνε καί ή υστεροφημία. Ζώσα ή 
μεγαλοφυία περιτίθεται στέφανον έξ άκαν 
θών, χλωρός όμως ύπό δαφνών καλύπτεται ό 
τύμβος όπου άνεπαύθη τό κεκμηκός, τό 
βεβαρυμένον σαρκίον.

ηνοίγετο. Ούδείς νοσοκόμος ήγρύπνει παρά 
τω άρρώστφ.

‘Ο νοσών ήτο ό Κάμοενς. Ήτο δ Λουδο-
μητρός, δ 
«¿της χω- 

καί πε-
φυλακισμένος χωρίς τού δεσμοφύλακος, δ 
ποιητής άμοιρος ελπίδων καί παρηγορίας, ό 
πολίτης ίδών πίπτουσαν τήν πατρίδα, 6 ε
παίτης έστερημένος τού συνεπαιτούντος.

Πόσον γλυκεία, πόσον λευκή καί ουρα
νία θά ήτο δι’ έκείνον ή μέλαινα όψις τού 
Αντωνίου άγρυπνοΰντος παρά τήν κλίνην 

αύτού τήν ύστάτην, σπογγίζοντος τήν άλ
μην τών τελευταίων αύτού δακρύων. Ά λλ  

' 'δ Αντώνιος δέν έζη πλέον.
Πόσην παρηγοριάν ηθελεν αντλήσει έν τή 

πεπρωμένη ώρα τού θανάτου άν άπένεμε 
πρός τήν άχάριστον πατρίδα ύπέρ ής τά  
πάντα έθυσίασε τό ύστατον χα ϊρ ι έγκα- 
ταλείπων αυτήν μακαρίαν καί εΰόαίμονα.

Αρχομένου τού 1579  έντό; πενιχρού 
οίκίσκου τής Λισαβώνος, έπί κλίνη; άσχή- 
μονος μάλλον η λιτής, έκεΐτο άνήρ πεντε- 
καιπεντηκοντούτης. Βαρεία άσθένεια, άλλ’ 
έτι πλέον συνεχής συμφορά είχον καταβά
λει καί ρικνώσει αύτόν' τό πρόσωπον αύτού 
ήτο ισχνόν καί έρρυτιδωμένον, ή κόμη πο 
λιά, κατάλευκος ή γενειάς, άλλ’ έκ τού 
οφθαλμού τού έτι λάμποντος, έκ τού εύ- 
ρέος μετώπου, έκ τής έτι σωζομένης εύγε- 
νείας τών χαρακτήρων άνεγνωρίζετο εύκό- 
λως ή μεγαλοφυία. Τό δν εκείνο τό δυσκό 
λως επί τού κραβάτου έκείνου κυλιόμενον, 
σκελετός μάλλον ή άνθρωπος, έκρύονε' τό 
καλύπτον αύτόν σκέπασμα— ελέους ευτελές 
δώρημα — μόλις προεφύλαττεν αύτόν 
άπό του ψύχους' τής καρδίά; τό ρίγος είνε ,νιάδα. ιδού ό τάφος τού Κάμοενς. 
ανίατον. "Ητο μόνος. ‘11 θύρα σπανιώτατα I Μάλιστα είνέ τι πλειότερον. ‘Ο

Ά λλ ’ ή γή τών πατέρων αύτού είχε δύσει 
ήδη καί τή 4 Αύγούστου 1578 ,  κατά τήν 
κακοδαίμονα έν Alcacer Québir μάχην, ή 
Πορτογαλλία είχε λάβει τό θανάσιμον κτύ
πημα.

Καί άπέθανε. Νεκρόν δέν έκλαυσεν αύ- 
τάν ψυχή, κανείς, καμμία. Είχεν ή κλίνη 
οφθαλμούς έν δάκρυαν νά χύση ; "Ω ! άν 
δέν ήτο πέτρα, χούς καί ξύλα ή οικία, ε
κείνη ϊσως έμελλεν, έκείνη νά θρηνήση.

Ετάφη έν τώ ναϊδρίω τής ‘ Αγίας "Αν
νας. Πλούσιος Γερμανός ζητήσας μετά τινα 
έτη τά όστά τού ποιητού, ΐνα άνεγείρη αύ- 
τοίς εις τήν ξένην πολυτελές μαυσωλείου, 
άνέμνησεν εις τούς Πορτογάλλους ότι έπρεπε 
νά θέσωσιν έπί τής κόνεως καί τών κοκκά- 
λων τού μεγάλου άνδρός έν μάρμαρον.

Ούδέν σήμερον σώζεται ίχνος τού τά 
φου τού Κάμοενς' δ γνωστός οιισρίς τής 
Λισαβώνος άρδην τώ 1 7 5 5  τήν έκκλη- 
σίαν καταστρέψας ήφάνισε καί τόν τάφον.

Καί δέν υπάρχει τώρα έν μνημείον, έν 
μάρμαρον, μία πέτρα λέγουσα: ενταύθα κεϊ-
ται ό Κάμοενς.

’Αλλ’ άν δ τάφος ήνε ή αίωνιότης, ό τά 
φος αύτού .σώζεται. Έχομεν τήν Λυσιτα-

ταφος
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εγκλείει σποδόν εύσχόρπιστον, όστά άνευ 
μυελού. ‘Η Λυσιτανιάς εγκλείει τόν ποιη
τήν ζώντα, ψάλλοντα, παθαινάμενον Οπό 
Ίων δεινών τής πατρίδες, ύμνούντα τούς 
άθλου; αυτής καί τους θριάμβους.

ιΟ Λουδοβίκος Χάμοενς έγραψεν είς'πάντα 
σχεδόν τά είδη τής στιχουργίας. Μόνον εις 
τήν δραματικήν ποίησιν ολίγον ήσχολήθη 
καί σώζονται τρία αύτού δραματικά προϊ
όντα, δύο κωμωδίας, ο ί' Αμφιτρύωιις κατά 
μίμητιν των έργων του Πλαύτου καί ό Σ ί-  
•έευκοο, πρός δέ καί ρωμαντςκόν τι δράμα, 
ο Ψι.Ιόδημοι* Έκτος τούτων έγραψε πλή
θος λυρικών ποιημάτων, περί τά τριακόσια 
σοννέτα, πρός δέ candaos, redondilhas, vol- 
tos, motes, motes glosados, ώδάς, έκλογάς, 
ελεγεία,σατύρας Πολλά των λυρικών τούτων 
έργων άναφερόμενα εις τά δεινά τού έρωτος, 
τον εκπατρισμόν του ποιητού, τάς μακράς 
αύτού πλανήσεις είνε πλήρνι αισθήματος, 
πάθους, δυνάμεως καί χάριτος. Τών σοννέ- 
των μάλιστα τά πλείστα διεγείρουσι συν
αίσθημα θλίψεως βαθύ καί κινούσιν είς έ- 
λ,εος τόν αναγνώστην τάν γνωρίζοντα τάς 
περιπετείας τοΰ βίου τού ποιητοΰ, τόν άνα- 
λογιζόμενον δτι τούς στίχους εκείνους έγρα
ψεν άνήρ ταχθείς αντιμέτωπος κατά τής 
συμφοράς, περιδραμών τόν κόσμον δλον μα- 
ταίως πρός άπόκτησιν δόξης ή κάν ευτυχίας. 
Και έκεί δέ ακόμη δπου ό ποιητής θέλει να 
φανή πως φαιδρότερος και ν άνακρούσνι ά 
σματα Ιλαρώτερα δυσκόλως κατορθοι νά 
άποκρύψη υπό φύλλα χλωρά τήν λύραν τήν 
ύπό δακρύων κατάβροχον.

Τό κάλλιστον δμως τών ποιημάτων τού 
Κα’μοενς, εκείνο διά τό οποίον τοσαύτης ά- 
πήλαυσε δόξης, ώστε κατά τόν Sismonde 
de Sismoodi «αποτελεί αυτός μόνος όλό- 
»κληρον σχεδόν τήν ;αν τού Πορτογαλ- 
ιιλικού έθνους ϊ , τό έργον τούτο είνε ή Δυ- 
σιτανιάς. Εινε δ’ αύτη έπος είς δέκα ά- 
σματα ύπό τού ποιητού διαιρεθέν καί συγ
κείμενον έκ 1 1 0 2  στροφών, ήτοι 8 816  στί
χων, έχόντων μέτρον τό τού ΟρΛάνδον 
τού Αριόστου, ήτοι τόν τρίμετρον κατα
ληκτικόν (ένδεκασύλλαβον) ίαμβον.

Ή ποικιλία τών συμβάντων, .ή αλήθεια 
καί ακρίβεια τών περιγραφών, τών εικόνων ή 
ευγένεια καί τό άξιοπρεπές, φαντασία ζω

ηρά καί αίσθημα βαθύ κοσμοϋσι τό έπος 
τούτο.

'θ Πορτογάλλος ποιητής διά τού έργου 
τούτου διενοήθη νά μορφώον] νέον τ ι είδος 
ποιήσεως, ένούν —  καθ' ά λέγει ό Λίββηϊιι —  
μετά τής άρχαίας έποποιΐας τό νεώτερον 
πνεύμα. 'Ελαβε λοιπόν ώς ΰπόθεσιν τών 
συμπολιτών αύτού τά σύγχρονα κατορθώ
ματα, τόν πλούν τού Πορτογάλλου Βάσκου 
Γάμα πρός άνακάλυψιν τής είς’Ινδικήν διόδου 
καί τήν σύστασιν τής συγκοινωνίας μεταξύ 
τών χωρών όπόθεν ηρξατο ό πολιτισμός καί 
έκείνων όπόθεν σήμερον έκπορεύεται. Καί δεν 
περιορίζεται είς ταύτα μόνα, άλλα διηγείται 
τήν ιστορίαν τού έθνους ολόκληρον έν παρ- 
εντιθεμένοις έπεισοδίοις, οΰχί μόνην τήν πρά 
τών κατορθωμάτων τού Γάμα άλλά καί τήν 
μεταγενεστέραν συμπλήρωσιν έκείνων όσα 
ούτος καί οί περί αύτόν διενοήθησαν καί 
ήρχισαν νά θέτωσιν είς πράξιν. Πάς τις ά- 
κούων ταύτα δύναται νά ϋποθέση δτι ή Λυ- 
σιτανιάς καθίσταται ουτω ψυχρά τις διήγη- 
σις, έμμετρος ιστορία, χρονικόν άπλούν διιρ- 
ρημένον είς στίχους, στροφάς καί άσματα. 
Αλλά τούτο ούδαμώς συμβαίνει. ‘Ο ποιη

τής είχε τήν τέχνην νά ίιποτάξϊΐ τήν ιστο
ρίαν μάλλον είς τήν ποίηοιν ή τήν Μελ- 
πομένην είς τήν Κλειώ. Δέν περιενέδυε τούς 
στίχους αύτού τόν μανδύαν τής άφηγήσε- 
ως, άλλά πού καί πού μόνον προσεκόλλα 
ιστορικά τινα λέπια, άτινα έπειτα έφώτιζε 
μέ τήν δάδα τής ποιήσεως καί άπέδιδεν 
αύτοϊς λάμψςν καί φώς.

‘Ο Εάμοενς φαίνεται σπουδάζων νά γίννι 
μιμητής τών αρχαίων. ‘Ο Βιργίλιος καί Ο
βίδιος συχνότατα είνε υποδείγματα αύτού, 
οΰχί δέ σπανίως καί οί ’ Ελληνες ποιηταί’ 
μή λησμονώμεν δτι ό ποιητής έζη κατά 
τόν αιώνα τής έν τνί δύσει άναγεννήσεως 
τών γραμμάτων. 'Αλλά δέν περιωρίζετο 
ό Κάμοενς είς άπλά μόνον δανείσματα έκ 
τών αρχαίων ποιητών καί άπομιμήσεις αυ
τών, άλλ’ έμπνέεται ύφ’δλου τού πνεύματος 
τής άρχαιότητος καί ό «ναγινώσκων τήν 
Αυσιτανίαδα νομίζει δτι άναγινώσκει ‘Ελ
ληνικόν τ ι ή ‘Ρωμαϊκόν ποίημα' τοσούτω 
γλυκεία φέρεται άπ αύτής ή αύρα τής άρ
χαιότητος. Οί θελκτικοί μύθοι τής ωραίας 
τών αρχαίων μυθολογίας συνεχώς έμπνέουσ,
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τόν ποιητήν* ό Ζεύς, ή Ήρα, ή Αφροδί
τη, η ’Αθ/,νά καί κυρίως ό Βάκχος λαμ,βά- 
νουσι σπουδαίου μέρος έν τω Πορτογαλλι- 
κώ ποιηματι. Καί τούτο καταλογίζουσί 
τινες έν τοίς άμαρτήμα?* τού ποιήματος’ 
άλλοι δμως— οί κριτικώτεροι—  δικαιολο- 
γούσι τόν ποιητήν καί άποδεικνύουσιν δτι 
καλώς έποίησε μεταχειρισάμενος τήν άρ- 
χαίαν μυθολογίαν πρός ζωογόνησιν τών περι
γραφών, εικόνων καί διηγήσεων αύτού. Ό 
Κάμοενς ΐνα δώση ζωήν είς τό ποίημα καί 
έςαρτι τούς έν αύτώ δρώντας ηρωας είχεν 
άνάγκην νά παρεμβάλη άντίδρασίν τινα, 
δύναμίν τινα ένεργούσαν κατά τών ήρώων, 
οϊτινες διά τούτο γίνονται ήρωε; διότι χα- 
ταβάλλουσιν αυτήν' ήρως μή άγωνιζόμενος 
είνέ τι δυσνόητου. Τήν δέ δύναμινταύτηντήν 
άντιδρώσαν τετραχώς έδύνατο νά παρα 
στήστ], ή παραδεχόμενος τήν νεωτέραν μα- 
γίαν, ώς ό Τάσσος, ή τάς άλληγορικάς παρα
στάσεις, ώς έν τή Ερρικιάδι ό Βολταί- 
ρος, η τόν Χριστιανικόν θεόν καί τούς α 
γίους, η τέλος τούς άρχαίους μύθους, οδς 
είχεν ή άναγέννησις έπαναγάγει εις νέαν 
ζωήν. Καί τής μέν μαγίας δέν ήδύνατο 
νά γίνη χρήσις διά τής ίεράς έξετάσεως τόν 
φανατισμόν, τάς δέ άλληγορίας εδρισκεν 
εκείνος ψυχράς καί λίαν άορίστους, τόν δέ1 
©εόν καί τούς αγίους έδειλία νά μεταχει- 
ρισθή είς ποίημα, παίγνιον τού πνεύματος, 
καθώς όρθώς παρατηρεί ή κυρία Στάελ, διά 
τήν ιερότητα αύτών' έμενον λοιπόν έξ άνάγ- 
κης μόνοι τής άρχαιότητος οί μύθοι. Εύ- 
βάστακτος άλλως ανάγκη! Τό ποίημα ού 
τω— δι’ ήμάς τουλάχιστον οθς θέλγει η 
άρχαία φιλολογία καί μετ’ αύτης ή ποιη
τική μυθολογία— αναλαμβάνει νέαν ζώήν' 
καί άρέακει ήμΐν άντί τού λυκαυγούς τής 
φυσικής ή Ήώς ή ροδοδάκτυλος, άντί τού 
ηλεκτρικού μεταξύ δύο νεφών σπινθήρας ό 
Ζεύς ό τερπικέραυνος, άντί τής δειλή; καλ
λονής ή ’Αφροδίτη ή φιλομμειδής, καί προ- 
τιμώμεν τό καθ’ ήμάς τού στερεοτύπου, 
κακομόρφου καί κερασφόρου τών Χριστια
νικών μύθων Σατανά τόν έν τγ Λυσιτα- 
νίαδι τήν θέσιν τούτου άναπληρούντα Βάκ
χον, τόν κισσοστεφή τής αμπέλου θεόν.'

"Ενεκα τού μεγαλεπιβόλου σκοπού, δν 
προετίθετο ό Κάμοενς ποιών τήν Λυσιτανιά-

δα, τής έξυμνήσεως δήλον δτι τής Πορτο- 
γαλλίας καθ' ολας τάς έποχάς, φυσικόν 
είνε δτι τό ποίημα αύτού ώς έπος εξετα
ζόμενου καί ύπό τής κριτικής εξονυχιζό
μενου στερείται τής άναγκαίας τω έπει έ- 
νότητος καί περιέχει πλείονα τού δέοντος 
λυρικά στοιχεία. ’Αλλ’ ό ποιητής είνε το
σούτω μάλλον συγγνωστός, βσω ή Αυσιτα- 
νιάς είνε τό πρώτον τών νεωτέρων έπών. 
Τά πρό τού έργου τούτου γραφέντα μακρό- 
τερα ποιήματα είνε ρωμαντιχά καί ίππο- 
τικά διηγήματα, ό δέ Άριόστος ποιών τόν 
p a ir ip o o r  'O pJdrôor δέν είχε τήν άξίω- 
σιν δτι ποιεί έπος,άλλά τό έργον τού ’Ιταλού 
ποιητού εκείνο δύναται μάλλον νά θεω- 
ρηθή ώς τό περιφανέστατου πάντων τών 
άλλων συγχρόνων μυθιστορημάτων.

Καί ώς έπος μέν, ώ; εΐπομεν, εξεταζό
μενη ή Λυσιτανιάς ίσως παρέχει λαβήν είς 
τάς μομφάς τής κριτικής, πλήν άλλ’ δμως 
ώς ποίημα έχει καλλονάς άναντιρρήτους. 
Τά πλείστα τών έπεισοδίων ιδίως καί τά 
τέλη τών ασμάτων, άτινα κλείονται σχε
δόν πάντα δι’ εύγλώττων ηθικών άξιωμά- 
των έκ τής ύποθέσεως τού άσματος έξαγο- 
μένων, διακρίνονται διά τόν πλούτον τών 
εικόνων, τό ζωηρόν καί ευφάνταστον τών 
περιγραφών, άλλά τό πλείστον διά τήν έπ- 
ανθούσαν πάντοτε χάριν, ήτις ούδ’έν αύταίς 
ταίς είς ξένας γλώσσας καταλογάδην γε- 
γραμμέναις μεταφράσεσιν ά-όλλυται. ’Αλλ’ 
υπέρ πάντα ανώτερα είνε δύο έπεισόδια, 
ό θάνατος τής Ίνές da Castro, διακρινόμε- 
νος διά τό πάθος καί τό βάθος τού αισθή
ματος, καί ή πρό τών πλεόντων Λυσιτανών 
έξω τού άκρωτηρίου της Καλής ’Ελπιδος 
παράστασις τού Αδαμάστσρος, τού φάσμα
τος τών τρικυμιών, θέλοντες νά παράσχω- 
μεν τοίς άναγνώσταις τού Ίλισσού δείγμα 
τής χάριτος καί τής φαντασίας, ού μήν 
άλλά καί τής δυνάμεως τού ποιητού μετε- 
φράσαμεν έμμέτρως τό πρώτον τών έπει- 
σοδίων τούτων, όμολογούντες τήν ήμετέ- 
ραν άδυναμίαν καί φοβούμενοι μή έφαρμό- 
σιρ τις εις ήμάς τό ’Ιταλικόν ρητόν tradut- 
tore traditore. Τόσω δέ μάλλον άπιστού- 
μεν είς τήν ήμετέραν μετάφρασιν βσω αύτη 
έγένετο έκ της Γαλλικής, καίτοι τρεις μετα
φράσεις, εις τινας δέ στροφάς καί τέσσα-

13
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ρας έλάβομεν ύπ' οψιν' άλλ' έπε/ειρήσαμεν Τήν νύκτα σε άνεύρισκιν εις ρεμβασμόν ονείρου
αύτήν βλέποντες μετά θλίψεως δη ή Λυσι- **1 τ/'ν ^ έΡαν ^  ™Ρ ^ί,ώιγ'·* *«·^·«'

> . / * η» - ' ι  ' π*ν °)τι τωμμα η το ους η την φυνην Ιπληρουτανιας, εις πασας τας Βυρωπαικας γλω σσάς;^  xa¡ S(\ J  & , χΐΛς?
αριθμούσα όιπλάς καί τριπλά; μεταφράσεις] __
έμμούσους και άμουσους, παρ’ ήμίν μένει
πάντη άγνωστος, ώς πλεΐστοι άγνοοϋσι καί
αυτού τού ποΓ/ιτοΰ αυτής τήν υπαρξιν’ ΐ ί Μ  *! > Λ . "

Δέν εθελγεν αΰτδν πλήν σού καμμία κόρη άλλη, 
χ’ήρνήθη γάμου; εΰγενών παρθένων ή ψυχή του, 
διότι άν το στήθος μας παλμούς έρώτων πάλληο ν  ι  I I ,  i r  | V  υ τ τ α ρ ί , ΐ ν .  j  ^

Αλλά δέν είνε ίσως δίκαιον νά παραπονώ-.εν Ρ·ονον βλέμμα μας πληροί χαρά; άνεκλα-
μεθα περί έλλείψεως μεταφράσεως τής Λυ- 
σιτανιάδος, έν ώ στερούμεθα μεταφράσεων1 
τού Αλφιέρη, Σαικσπήρου, Γκαίτη, Σχιλ- 
λέρου, οϋ μήν άλλά καί αύτού τού Αΐσχύ-ι 
λου καί Πινδάρου καί τού Θεόκριτου έτι 
Καί δέν ίσχυριζόμεθα μεν οτι ή ποίησις 
πρέπει πάντως νά ή τδ μόνον τού ατόμου 
μέλημα και ή μόνη έθνους τινός ένασχόλη 
σις, άλλ οΰχ ήττον είνε άναμφίλεκτον, 
οτι άνθρωπος μη τερπόμενοςέκ τήςποιήοεως 
καί έθνος ολιγωρούν περί τήν λατρείαν των 
Μουσών παρομοιάζουσι προ; τήν έρημον 
ήτις μόνον καυστικήν άμμον καί πετρώδεις 
βράχους παρουσιάζει, χωρίς νά φαίνηταί 
που χλοηρά καί άναψυκτική δασις οϋδέ δρο
σερά καί κελαρύζουσα κρήνη,

Οΰτω περιχαρακωθέντες, ούχί πάλιν 
άνευ δειλίας παρατίθεμεν ενταύθα τήν μετά· 
φρασιν τού επεισοδίου τής ’ΐνές.
Έρως, σύ δστις τυραννεί; μαινόμενος άγρίως 
καί τούς πιστούς ών έφλεξες άνηλεώς τα στήθη, 
έργον σου ήτο καί αυτής ό θάνατος ομοίως' 
διότι σέ ύπήκουσε πικρώς Ιτιμωρήθη.
Λοιπον, αμείλικτε θεέ, δέν έπαρκεΐ, δεν φθάνει 
τήν δίψαν σου τών έραστών το δάκρυ νά κορέση, 
άλλά ποθείς τούς σούς βωμούς τύ αίμά των

(νά ράνη
καί θέλεις θύμα τρυφερόν έμπρύ; αυτών νά

(πέση ;

Έζης, χαρ'εσσα Ίνές, μονήρης καί ήρεμα 
καί ή ζωή σου ά’φροντις, τυφλή, ένθουσιώσα 
μέ τής χρυσής νεότητος Ιστέφετο το στέμμα 
καί τήν χαράν άπήλαυεν ήτις περδ πετώσα. 
Παρά τάς ό’χθαςτοΰ γλαυκού Μονδέγου πλανω-

(μένητά κύματά τσυ έβρεχες μέ δάκρυα έρώτων 
κ’ εδίδασκες εις τούς βουνούς καί τάνθη έμπνευ-

(σμένη
τδ όνομα τύ έγγραφέν εις τήν καρδίαν πρώτον.

- } ■ ι .JΌ πρίγκηψ σοί απέδιδε λατρείαν θερμοτάτην"
εκείνον άνεπόλεις σύ, σύ ήσο τώνειρόν του,
καί άν εύρίσκετο μακράν, εις χώραν άπωτάτην]
σύ πάντοτε παρίστασο έμπρος τών όφθαλμώντου.1

(λήτου.
Έκ τών πολλών άρνήσεων άγανακτεί, φρυάσσει 
ό γηραώς αυτού πατήρ κ’ ό οχλος ψιθυρίζει' 
εις μάτην γάμους προς αύτον βασιλικού; προσ-

(τάσσει,
τέλο; νά πράξη έγκλημα δεινόν άποφασίζει.

’Αποφασίζει τήν Ίνε; τήν νεαράν νά θύση, 
παρ’ ή έκάθητο άργο; ό άγαπών υιό; του, 
καί το άθώον αίμά τη; ήθέλησε νά χύση, 
ΐνα σβεσθή έντο; αυτού ή φλοξ τού έρωτό; του. 
Ά λλ ’ δμω; ποια έρινύ; τύν άνα'κτα τον γαΰρον 
παρώξυνεν, ί’να αιχμήν ξίφου; δεδοξασμένου, 
δπερ κατέβαλε ποτέ τήν δύναμιν τών Μαύρων 
σύρη κατά τινο; δειλή; καί άσθενού; παρθένου;

Τήν φέρουν άγριοι φρουροί έμπρύ; τού βασιλέως 
καί ό Άλφόνσο; συμπαθώ; εί; έλεο; κινείται* 
άλλά ό ό’χλο; μ οίνεται, άγανακτεί βιαίω; 
καί έπιμόνω; θάνατο; άπάνθρωπο; ζητείται.
Ή δέ ταλαίπωρο; Ίνε; βαδίζει θρηνωδούσα 
διά τον νέον πρίγκηπα, 8ν έμμανώ; λατρεύει, 
τον χωρισμόν τών τέκνων τη; θρηνεί άναπο-

(λούσα,
οστι; κ’ ύπέρ τον θάνατον άκόμη τήν φονεύει.

Γψούσα προ; τών ουρανών το κρυσταλλώδες
(δώμα

τούς δακρυβρέκτους οφθαλμούς—έδέσμευον τάς
(χεφ»5άλύσεις σιδηρότευκτοι — καί στρέφουσα τύ όμμα 

προς τά τεκνία, έρμαια άποτροπαίου μοίρας, 
ατιν’ άφρόντιδα έχεί έμπρός της έμειδίων, 
έσκέφθη δτι ορφανά έν μέσω τών λαιλάπων 
θά διαβώσιν άχαριν χωρίς μητρύς τύν βίον 
καί ταΰτα προσεφώνησε πρύς τον σκληρόν των

(πάππον.

«Ά ν  τά θηρία τά’γρια οσα πλανώντ’ εις όρη, 
»εί; ών τά στέρνα ένοικεί σκληρά άπανθρωπία, 
»τά όρνεα, οσα σκοποί κινοΰσιν αίμοβόροι, 
»πολλάκις συνεκίνησε παιδύς άδυναμία,
»άν αληθώς έθήλασε τύν 'Ρώμον καί 'Ρωμύλον 
»ή λύκαινα μετά στοργής πρύς μητρικήν ό-

(μοίας
»καί ορνεον άνέθρεψε ποτέ, κατά τύν θρύλον, 
»Σεμίραμιν τήν ά’νασσαν τής πάλαι ’Ασσυρίας,
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»ΤΩ σύ ο έχων καί μορφήν άνθρώπου καί καρ-
(δίαν,

*άν καί δεν εινε ίδιον καρδίας άνθρωπίνης 
•γυναΐκ’ άδύνατον, δειλήν νά σφάζη μ’ άσπλα-

(χνίαν,
»διότι φλοξ την πυρπολεί έρωτικής όδύνης,
»ώ ναι ! τά πλάσματα αύτά τά άσθενή λυπήσου 
»μή τά στερής τής μόνης των, Άλφόνσε, προ

(στασία;,
»άς κινηθή εις έλεος πρύς ταύτα ή ψυχή σου 
»άφ’ ού σοί φαίνομ’ ένοχος έγώ κ’ εγκληματίας.

» Όπως ποτέ κατέβαλεςτήν δύναμιν τών Μαύρων 
»ιών πολεμίων τού Χριστού κ’ εχθρών τού

(βασιλείου
»κ’ είξευρες πύρ καί σίδηρον νά έπιφέρης λάβρον 
»ούτως άποδος μ’ εύμενής τήν δπαρξιν τού βίου. 
»Έάν άθώα εύρεθώ κ’ εις οίκτον σέ κινήσω,
»εις εξορίαν στεϊλέ με δεινήν καί αίωνίαν,
»εις τήν άμμώδη ’Αφρικήν, εί; τήν ψυχράν

(Σκυθ'αν,
»ΐνα ημέρας άπεχθούς ταλαιπωρίας ζήσω.

»Εις ερημιάς στείλέ με γυμνάς νά διαμείνω 
»οπου αί τίγρεις σχίζουσι κ’ οί λέοντες τά στήθη 
»καί ίσως εύρω έν αυτοί; τύ αίσθημα εκεί-ο 
»δπερ ό άνθρωπο; ψυχρώ;, άνηλεώ; μ’ ήρνήθη" 
»Έκεΐ μέ τήν άνάμνησιν χρόνων καλών βιούσα 
»τού έρωτό; μου τού; γλυκεί; καρπού; θά άνα-

(θρέψω
*κ’ Ικείνον ον ήγάπησα πιστώ; άναπολούσα 
»παρηγορίαν θυμηδή έν τοίς δεινοί; θά δρέψω.»

‘Ο θρήνο; ουτο; συγκινεί τύν άνακτα βαθέως 
καί κινηθεί; εί; έλεο; νά συγχωρήση μέλλει, 
άλλ’ δμω; ή καρδία του ευαίσθητε? ματαίω;'
■η ειμαρμένη κ’ ό λαύ; τήν τιμωρίαν θέλει.
"Ηδη τά ξίφη έπαλλε τών εΰγενών το στίφο; 
δσοι παρώρμων προ; σκληράν σφαγήν τον βα

(σιλέα.
•Ίππόται μ’ αίμα γυναικο; θά βάψετε το ξίφο;, 
κ’ άντίπρομάχωνσά; σφαγεΐ; θά Ιχη ή ώραία ;

'Όπω; ό Πύρροςεαυρεν εί; τά; άκτά; τή; Τροία; 
το ξ φος κατά τή; κομψή;, ώραία; Πολυξένη;, 
ύστατη; τή; λευκότριχο; μητρύ; παρηγοριά;, 
άλλ’ ύπο άπηνού; oxta; καταδεδικασμένη;, 
τού; δ’οφθαλμούς'τού; ιλαρόν ποιούντα; τύν αιθέρα 
πρύς πρόβατον περιδεές καί ήπιον όμοία, ι 
στρέφουσα πρύς τήν δύστηνον καί κλαίουσαν μη-

(τέρα
πηγαίνει, δπου τήν καλεΐ αιματηρά θυσία,

Ούτω παρέχει ή Ίνές είς τούς σκληρούς φο
ρείς της .

τύ στήθος τάλαβάστρινον, τύν θρόνον τής μαγείας 
ήτις γεννώσα έρωτα έπί τής κεφαλής της 
νά θέση στέμμα έμελλεν ένδόξου βασιλείας.

Αιμάτων θρόμβοι ραίνουσι τα ξίφη των, τούς
(κρίνους

έφ’ ών τοσάκις έπεσαν θερμά τά δάκρυά τη;. 
Άλλά θά φθίση ώρα τις ποινής κσί δι’ έκείνους 
¡δσοι ύπήρξαν αυτουργοί σφαγής μυσαρωτάτης.

νΩ ! διά τί δέν έστρεψες, ώ Φοίβε, τάς άκτϊνας 
μακράν τοσούτον άπεχθούς, άποτροπαίου θέας. 
ό έκ τών δείπνων τών φριχτών αύτάς άπομα-

(κρύνας,
δτ’ ό Θυέστης έτρωγε τών τέκνων του τύ κρέας! 
Καί σείς, βαθείαι φάραγγες, δεχθείσαε τήν ύ-

(στατην
πνοήν τών παγωμένων τη; καί πελιδνών χειλέων 
τήν λέξιν ήκροάσθητε έκείνη; τήν έσχάτην, 
καί τώνομ’ άντηχήσατε τού Πέτρου το ώραίον.

Ώ ; το λευκόν ήράνθεμον το έκκοπέν άώρω; 
τήν κόμην κόρη; νεαρα; στέφει στιγμύ; βραχεία; 
καί δταν ει; τά; χείρα; τη; τό τρ?ψη παραφόρω; 
μαραίνετ’, άχρουν γίνεται, στερείται εύωδία;, 
όμο'ω; ώχριφ δειλ.ή ή θνήσκουσα καί πίπτει, 
τά ρόδα τού προσώπου τη; ό θάνατο; μολύνει, 
τά χρώματ’ άμαυρόνονται, ή χάρι; ύποκύπτει 
καί φεύγει μετά τή; ζωή; παν δτι τήν καλ-

(λύνει

Χρόνον μακρον έθρήνησαν τήν καλλονήν Ικείνην 
αί κόραι αί Μονδέγιοι διά πικρών δακρύων, 
ατινα εί; καλίρροον μεταβληθέντα κρήνην 
τή; λύπη; των παρέχουσιν α’ώνιον μνημεΐον.
Μέ τή; Ίνε; το δνομα—δπερ καί τώρα έχει— 
τήν βρύαιν άπεκάλεσαν τήν διαυγή έγκαίρω;, 
έτι καί τώρα τών άγρών τά άνθη διαβρέχει" 
τά νάματά τη; δάκρυα, καί τώνομά τη; ”Ερω;.

Τοιούτο τό έπεισό ι̂ον τής Ίνές, τοιοΰτος 
ό Κάμοενς καί ή Λυσιταντάς αυτού.

'Οτε ή Πορτογαλλία ήκμαζε και έζη 
ζωήν ένδοξον ό Κάμοενς έβίου αγνοούμενος 
καί λησμονούμενος. Τώρα άνεοτράφησαν τά 
πράγμ.ατα καί ή μέν Πορτογαλλία ολίγον 
¡ακούεται, ό Κάμοενς όμως ζή καί σώζει 
άπό τής λήθης τήν λησμονήσασαν αύτόν 
πατρίδα.

ΣΠΪΡΙΛΩΝ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ

m  Ρ Ϊ Α Κ Ε Μ .
(Συνεχεία καί τέλος' Γδε φυλλ. Β’.)

III
Κατά τους Κουακέρους αρχηγέτης αΰτών 

λογίζεται αύτός ό Χριστός. Ή θρησκεία 
ευθύς μετά τόν θάνατον αύτού, λέγουσι, 
διεφθάρη καί διετέλεσεν έν τή διαφθορά δε- 
καεξ αιώνα; περίπου' άλλ’ ύπήρχον πάν
τοτε Κουάκεροί τινες κεκρυμμένοι μεταξύ 
των χριστιανών διατηροΰντες άσβεστον τό 
πυρ τής αληθινής θρησκείας, μέχρις οΰ τό 
1 6 4 2  έξέλαμψε τούτο έν 'Αγγλία.

Καθ’ ήν εποχήν τρεις ή τέσσαρες αιρέ
σεις συνεκύκων την Βρεττανίαν εις δεινού; 
εμφυλίους πολέμους Γεώργιός τις Φώξ, υιός 
μεταξουργού έπεχείρησε νά διδάξρ ώς αλη
θής απόστολος, άγνοών καί άνάγνωσιν καί 
γραφήν* ήτον ηλικίας 25  ετών, άγνός τά 
ήθη καί παράφρων έν άγιότητι. Ένεδύετο 
δέρμασι, περιερχόμενος άπό κώμης εις κώ
μην' έκραύγαζε κατά τού πολέμου καί τού 
κλήρου, ώστε δεν έβράδυνέ νά έλκύσφ την 
άγανάκτησιν τών ιερέων. Ο Φώξ ώδηγήθη 
ένώπιον τού Είρηνοδίκου' άλλ’ έπειδή δέν 
έξέβαλε τόν δερμάτινου πϊλόν τΟυ, ό κλη- 
τήρ τω δίδει σφοδρόν ράπισμα λέγων—'Α
θλιε, αγνοείς ότι πρέπει V άποκαλύπτωνται 
ένώπιον τού δικαστοΰ',—τ ’Ο Φώξ έτεινε καί 
τήν έτέραν παρειάν παρακαλών διά την ά 
γάπην τού Θεού νά λάβη καί δεύτερον ρά 
πισμα. “Οτε δέ ό Εΐρηνοδίκης ήθέλησε νά 
τόν όρκίση πρίν τής άνακρίσεως, άπήντησε. 
— Φίλε μου, μάθε ότι ουδέποτε ματαίω; 
έπικαλούμαι τό όνομα τού Θεού. 'θ  δικα
στής όργισθείς έπί τή ένική ταύτη προσφω
νήσει τόν άπέστειλεν εις τό φρενοκομείου, 
όπου ό Φώξ δοξαζων τόν Θεόν εϊσήλθεν 
όπως μαστιγωθή. Οί μαστιγούντες έξ&- 
πλήττοντο βλέποντες αυτόν παρακαλοΰντα 
όπως σκληρότερου τόν βασανίσωσε διά τό 
καλόν τής ψυχής του, άλλ’ ευχαρίστως έ 
πείθοντο καί μετά τό τέλος τής ποινή; 
πρώτον έδέχοντο τάς ευχαριστήσεις του

έπειτα ήκουον τάς διδαχάς του. Κατ’ άρ-
χάς έγέλων, άλλά ταχέως ό γέλως έτράπη 
είς ένθουσιασμόν, οστις ώς ασθένεια μετα
δοτική κατέλαβε πλείονας, καί ώ τού θαύ
ματος ! οί μαστιγώσαντες έκείνον έγένον- 
ΐό  οί πρώτοι έκείνου μαθηταί.

Έξελθών τού φρενοκομείου διήρχετο τούς 
άγρούς μετά δωδεκάδος τινός προσηλύτων 
διδάσκων πάντοτε κατά τού Ιερατείου καί 
μαστιγούμενος έκ διαλειμμάτων. Έμέοαν 
τινά διά τών εύσεβών φροντίδων άγγλικα- 
νού ίερέως έξετέθη ώς έγκληματία; προσ- 
δεδεμένος εις μέγαν πάσσαλον ένώπιον 
ικανού πλήθους' άλλ’ούτως εύγλώττως έδη· 
μηγόρησεν ώστε προσηλύτευσε πεντήκοντα 
περίπου άκροατάς συγκινήσας άπαντα; καί 
κατώρθωσε νά άπαλλαχθή τού πασσάλου, 
όπου μετά μικρόν προσέδεσεν ό λαός τον 
άγγλικανόν ιερέα.

Προσηλύτευσε καί τινας στρατιώτας τού 
Κρομβέλλου, οίτινες άπηρνήθησαν τό έπάγ- 
γελμα τού φονεύειν καί ήρνήθησαν νά δώ- 
σωσιν όρκον. 'Ο Κρομβέλλο; ήκιστα αγα
πών αϊρεαιν τοιαύτας άρχάς έχουσαν κα- 
τεδίωξεν αυτήν' άλλ ή καταδίωξις καί 
αί φυλακίσεις ώφέλουν τήν αίρεσιν' οί φυ- 
λακιζόμενοι έξήρχοντο συνηθέστατα ακο
λουθούμενοι υπό τών προσηλυτευθέντων δε
σμοφυλάκων. ΐδίως είς τήν έκτασιν τής 
αίρέσεως ταύτης συνετέλεσε τό εξής. Ό 
Φώξ έπιστευεν ότι ένεπνέετο άνιοθεν' επο
μένως ένόμιζεν 0Tt πρέπει νά όμιλή άλλως 
ή ώς οί λοιποί άνθρωποι' ήρξατο λοιπόν 
τρέμων, μορφάζων, συσπών τά μέλη, κρα
τών τήν πνοήν ή φυσών όρμητικώς, ώς ό 
βορράς. Εν βραχεί χρόνω ούτως έξωκειώθη 
είς τάς ασκήσεις ταύτας, ώστε δέν ήδύ- 
νατο πλέον νά όμιλή άλλως πως. Τό δώ
ρου τούτο προσεπάθει νά μεταδίδη κατά 
πρώτον είς τούς μαθητάς του, οίτινες έν 
καλή πίστει εμιμοΰντο τούς σπασμούς 
εκείνου" έκ τούτου έκλήθι,σαν Quakers 
ήτοι χρίρονχις.

Πρός στερέωσιν τής αίρέσεως ίιπελείπετο 
πλέον Ιν θαύμα, καί τούτο έγένετο. Ό πα
τριάρχης Φώφ ειπέ ποτε ένώπιον πολυπλη
θούς όμηγύρεως πρός rtva Είρηνοδίκην.

— Φίλε, πρόσεχε' ό Θεός ένΐός ολίγου 
θά σέ τιμωρήση ώ; καταδιώκοντα τούςά-
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γίους. Ό δικαστής ούτος εμέθυε καθ' έ* 
καστην πίνων άφθονα οινοπνεύματα’ μετά 
δύο ημέρας αποθνήσκει έξ αποπληξίας ά- 
κριβώς τήν στιγμήν καθ’ ήν είχεν ύπογρά 
ψει ένταλμα φυλακίσεως κατά τινων Κουα 
κέρων. Ή πρόρρησις λοιπόν τού άγίου έξε- 
πληρώθη,καί τό θαύμα τούτο έκαμε πλείο
νας Κουακέρους ή όσους ήθελον κάμει χί 
λιοι λόγοι καί άλλοι τόσοι σπασμοί. Ό 
Κρομβέλλος βλέπ-ων τόν αριθμόν αύτών 
αύξάνοντα ήθέλησε νά τούς έλκύση είς τήν 
μερίδα αυτού διά τών χρημάτων, άλλ’ έ- 
κεϊνοι ήσαν αδιάφοροι, τούθ όπερ ήνάγκα- 
σε τόν μέγαν τούτον άνδρα νά εΐπη ότι 
μόνον κατ’ αύτής τής θρησκείας ούδέν ίσχυ- 
σαν αί γουϊνέαι. ’Επί Καρόλου II. ένίοτε 
κατεδιώκοντο ώς μή πληρόνοντες τά ei0t- 
σμένα τοίς ϊερεύσιν, ώς όμιλούντες ένικώς 
τοϊς δικασταϊς καί ώς μή θέλοντες νά ό- 
μνύωσιν οϋδαμΟύ·.

Τό 1 6 7 5  ό 'Ροβέρτο; Βάρκλεϋ άφιέρω- 
σεν είς τόν βασιλέα Κάρολύν II. τήν 
ΑποΛογΙαϊ τών Kcvaxsfur βιβλίον κάλ- 

λιστα συνταχθέν. Η άφιερωτική επιστολή 
ήτο γεγραμμένη μετά πολλής παρρησίας 
καί έσχεν ώς αποτέλεσμα τήν παίΟιν τών 
διωγμών.

IV
Τότε περίπου άνεφάνη καί δ ένδοξος 

Γουλιέλμος Πέν ό θεμελιωτής τής έν ’Αμε
ρική ίσχόος τών Κουακέρων, όστις θά κα- 
θίστα αυτούς σεβαστούς καί έν Ευρώπη, 
έάν οί άνθρωποι ήδύναντο νά σεβασθώσι 
τήν αρετήν ύπό γελοίαν περιβολήν. ΤΗτο υιός 
μονογενής τού αντιναυάρχου Πέν φίλου στε
νού τού ’Ιακώβου II.

Ό Γουλιέλμος Πέν δεκαπενταετής ά
πήντησε Κουάκερόν τινα έν ’οξφόρτη, όπου 
έσπούδαζεν, έπείσθη ταχέως εις τάς δι- 
δαχάς αύτού καί ών φύσει εύγλωττος καί 
χαρακτήρος επιβλητικού έπεισε μετ’ ολί
γον τούς φίλους του' ούτω δεκαεξαετής έτι 
ών κατέστη αρχηγός τού συλλόγου νέων; 
Κουακέρων συνερχομένων τακτικώς παρ’ 
αύτώ. Μετά τό πέρας τών γυμνασιακών 
του σπουδών έπιστρέψας παρά τώ πατρί 
αντί νά γονυπετήση, κατά τά Αγγλικά 
έθιμα, πρό αύτού καί ζητήβη τήν εόλο- 
γίαν του τόν πλησιάζει φέρων τόν πίλόν.

του καί λέγει.—■« Χαίρω πολύ, φίλε, βλέ- 
πων σε όγιαίνοντα.ι> Γ0  αντιναύαρχος κατ’ 
άρχάς ΰπέθεσεν ότι δ υιός του παρεφρόνησε 
άλλά μετ’ ολίγον έπείσθη ότι ήτο Κουά- 
χέρος' τά πάντα τότε μετεχειρίσθη όπως 
μεταπείση τόν νεανίαν, άλλ’ έκείνος άπήντα 
έξορκίζων τόν πατέρα του νά γίνη καί αυ
τός Κουάκερος. Ό πατήρ τελευταίον άπή- 
τησε παρά τού υίοΰ, όπως έπισκεφθή τόν 
βασιλέα και τόν δούκα τής 'Τόρκης άσκε· 
πής καί όμιλήση μετά τρόπου αρμοδίου 
πρός τοιαΰτα υψηλά πρόσωπα. Ο Γουλιέλ
μος άπήντησεν ότι ή συνείδησίς τΟυ δέν 
Ιέπέτρεπε τούτο, ό Se πατήρ άπελπισθείς 
τόν άπέβαλε τού οϊκου. Ό νέος Πέν ευχα
ριστεί τόν Θεόν ότι ήρξατο ήδη ύποφέρων 
δι' αϋτόν, καί διευθύνθη πρός διδαχήν είς 
τό άστυ, όπου πολλούς προσηλύτευσε. Ε
πειδή δέ ήτο νεανίας κάλλιστος τήν όψιν 
καί τό σώμα, πολλαί γυναίκες καί αύλι- 
καί ούκ όλίγαι συνέτρεχον, όπως άκούσωσι 
τούς λόγου; τού άποστόλου τούτου. Ό πα
τριάρχης Γεώργιος Φώξ άκούσας τήν φήμην 
αύτού Ιτρεξεν εις τό Αονδϊνον έκ τών ε
σχατιών τής Αγγλίας" συναπεφάσισαν νά 
καταστήοωσι γνωστά; τάς δοξασίας των 
καί παρά τοίς λοιποί; έθνεσιν, άφ’ ού ή έν 
Αονδίνω άμπελος εύδοκίμει.’Εσπευσαν λοιπόν 
είς Αμστελόδαμον,όπου ταχέως « ί προσπά- 
θειαι αύτών παρήγαγβν καλούς καρπούς' 
ή πριγκηπέσσα 'Ελισάβετ θεία Γεωργίου Α '. 
βασιλέοις τής Α γγλ ία ς ύπεδέξατο έύμενώς 
καί έβοήθησε πολύ τούς ftdovc, διότι ούτως 
έκάλουν τότε τούς Κουακέρους. Έάν ούτοι 
δέν κάτώρθωσαν νά καταστήσωβι τελείαν 
κουάκερον τήν ευμαθή καί εύφυά ταύτην 
γυναίκα, διισχυρίζόντο όμως ότι τήν ώδή- 
γησαν αρκετά πλησίον τής βασιλείας τών 
ουρανών.

Καί έν Γερμανία έσπειραν οί φίλοι άλλ’ 
ολίγα έθέρισαν, διότι δέν εδρισκον οί Γερ
μανοί εύγενές τό όμ.ιλείν ένικώς είθισμένοι 
όντες Ικπαλάι εις τούς τίτλους τής ύψη- 
λότητο; καί έξοχότητος. Ο Πέν μετ’ ολίγον 
έπανήλθεν είς Αγγλίαν όπως δώση τόν 
τελευταίον ασπασμόν εις τόν θνήσκοντα 
πατέρα του' βυνεφιλιώθησαν αμέσως, καίτοι 
τ(Λ μέν υιού πορακαλούντος τόν πατέρα 

. νάμή δε/_θή τήν μετάληψιν καί ν’ άπο-
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θάντρ ώς κουάκερος του δέ πατρός έξορκί- 
ζοντος τόν υιόν νά ένδύητας τουλάχιστον καί 
νά όμιλή ώς οί λοιποί 'Αγγλοι.

'Ο Γουλιέλμος έγένετο λοιπόν κληρονό
μο; μεγάλης περιουσίας, εις ήν περιείχοντο 
καί χοέη του Κράτους ένεκα προπληρωμών 
ένεργηθεισών υπό του αντιναυάρχου κατά 
διαφόρους θαλασσίας εκστρατείας. "Οπως 
πληρωθή, έπεσκέφθη πολλάκις τόν Κάρολον 
11 καί τούς υπουργούς, άλλ’ άντί χρημάτων 
έλαβε τό 16 8 0  παρά τής Κυβερνήσεως 
την κυριότητα επαρχίας τινός πρός νότον 
τής Μαρυλάνδης. ‘Ο κουάκερος λοιπόν έγέ- 
νετο ήγεμών' άναχωρών δέ εις τό κράτος 
έφερε μεθ’ έαυτού καί δύο πλοϊα πλήρη 
κουακέρων. Έκτοτε ή επαρχία εκείνη έκ 
τού ονόματος τού Πέν έκλήθη Πενσυλβανία, 
έκεϊ έκτισαν την πόλιν Φιλαδέλφειαν τοσοΰ- 
τον άκμάζουσαν σήμερον. Συνήψαν συνθή 
κην ομοσπονδίας μετά τών γειτόνων ’Αμε
ρικανών" ή δέ συνθήκη αύτη είναι ή μόνη 
μή παραβιασθείσα καίπερ γενομένη άνευ 
όρκου. Ο νέος ήγεμών έγένετο καί νομοθέ- 
της τής Πενσυλβανίας, οΰδείς δέ τών νό
μων αΰτοΰ μετεβλήθη μέχρι τής σήμερον" 
τό πρώτον άρθρον τής νομοθεσίας διέταττε 
τό μηδένα κακοποιεΐν ενεκα θρησκείας καί 
τό θεωρείν αδελφούς πάντας τούς εις ένα 
θεόν πιστεύοντας.

Μετά τήν κυβερνητικήν διοργάνωσιν τού 
τόπου, συνέρρεον έκεί έμποροι πανταχόθεν. 
Οί αυτόχθονε; άντί νά φεύγωσιν εις τά δά
ση έξωκειούντΟ μετά τών φιλησύχων τού
των Κουακέρων, οθς ήγάπων τοσοϋτον, όσον 
έμίσουν τούς λοιπούς κατακτητάς καίδηω- 
τάς τής Αμερικής. Ήγεμών, εις 8ν έκα
στος ώμίλει ώς εις δμοιόν του, λαός άνευ 
ιερέων, άνευ όπλων, πολΐτας ίσοι άπαντες, 
γείτονες μή φθονοϋντες άλλήλους, τ ί  ώραίον 
θέαμα ! 'Ο Γουλιέλμος Πέν δύναται νάκαυ 
χηθή ότι έφερε επί γής τόν χρυσούν 
αιώνα περί ού τοσούτον έλάλησαν καί ότι 
πιθανώτατα έν μόννι τή Πενσυλβανία υ
πήρξε.

Μετά τόν θάνατον τού Καρόλου II έ- 
πέστρεψεν εις Αγγλίαν χάριν υποθέσεων 
τού κράτους του. Ό βασιλεύς ’Ιάκωβος, 
οστις είχε πολύ «γαπήσει τόν πατέρα τού 
Πέν, ήγάπα επίσης τόν υιόν, 8ν έθεώρει

οΰχί ώς άσημο» αίρεσιάρχην άλλ’ ώς μέγαν 
άνδρα" ταχέως όμως άπώλεσε τόν θρόνον 
θελήσας νά ύποστηρίξτρ τόν καθολικισμόν έν 
Αγγλία. Ό διάδοχος τούτου Γουλιέλμος 
Γ\ έδωκεν εις ολας τάς αιρέσεις έλευθερίαν 
ίσην, καί τότε πρώτον Κουάκεροι ήρξαντο 
έννόμως άπολαύοντες έν ’Αγγλία πάντων 
τών προνομίων όσων καί σήμερον άπολαύου- 
σιν. Ό Πέν ίδών τέλος πάντων τήν έν τή 
πατρίδι αυτού στερέωσιν τής αίρέσεως ταύ- 
της, έπέστρεψεν εις Πενσυλβανίαν, όπου 
πάντες τόν έδέχθησαν ώς τέκνα τόν πατέ
ρα. Πάντες οί νόμοι του είχον άκριβώς 
τηρηθή, πράγμα οπερ εις ούδένα σχεδόν 
νομοθέτην πρό αύτοΰ συνέβη. Μετά δια
μονήν ικανών έτών έν Φιλαδέλφεια ήναγ- 
κάσθη νά άπέλθιρ εις Λονδίνον πρός έπί- 
τευξιν νέων προνομίων ύπέρ τού εμπορίου 
τών Πενσυλβανών, άλλα δέν ηύτύχησε νά 
έπανίδνι τήν φοράν ταύτην τούς άγαθούς 
φίλους του" άπέθανεν έν Λονδίνφ τό 174 8. 
Οί Κουάκεροι έπί Καρόλου II απέκτησαν 
τό εύγενές προνόμιον τό μηδέποτε όμνύειν" 
ή άπλή αύτών βεβαίωσις ϊσοδυναμεί τώ 
όρκοι έν τοϊς δικαστηρίοις.

Αδυνατώ νά ματεύσω τίς έσται ή τύχη 
τής αίρέσεως τών Κουακέρων έν ’Αμερική, 
άλλά βλέπω ότι έξασθενεϊ καθ έκάστην 
έν Αονδίνιμ. Πανταχού όπου ή επικρατούσα 
θρησκεία δέν καταδιώκει, συγχωνεύει σχε
δόν έν έαυτή πάσας τάς λοιπάς. Οί Κουά- 
κεροι δέν δύνανται νά έκλεχθώσι μέλη τού 
κοινοβουλίου ούτε νά καθέξωσι δημοσίαν 
τινά θέσιν, διότι ένταύθα ό όρκος είνε α
ναγκαίος, ώστε έπιδίδονται σχεδόν πάντες 
εις τό έμπόριον. Ά λλά  τά τέκνα τωνπλου- 
τούντα έκ τής έργασίας τών πατέρων ζη- 
τούσι φυσικώτατα νά καταστώσι νέοι τού 
συρμού, αίσχύνονται δέ πολλάκις καλού
μενα κουάκεροι" διό γίνονται διαμαρτυ- 
ρόμενοι.

Γ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΜΕΛ.
Έν τή όδώ 'Ριβολί, άντικρύ τού πύργου 

"Αγιος-Ιάκωβος —  τό Κοεωπωλεΐον, άνοί-
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γεται όδός όνομαζομένη τού Ν ικολάουΙώς δέκα χιλιάδες φράγκων κατά τό ήμέτε- 
Φ λαμϊλ, άνδρός τού ΙΑ', αίώνος, ού τίνος ρον νόμισμα" πλήν ή περιουσία αυτη ήν ά-
ό βίος έγένετο αφορμή διηγήσεων παραδο-| 
ξοτάτων εις άς έπί πολλούς αιώνας ή δη
μοσία εϋπιστία έπίστευε. Περί τού Νικολάου 
Φλαμέλ ταύτα είσί περίπου βέοαια.

Γεννηθείς έν Ποντουάζ περί τά μέσα τού 
ΙΑ', αίώνος, έξήσκει έν Παρισίοις τό έπάγ- 
γελμα τού συγγραφέως, έπικερδέστα^ον έν 
τή έποχή έκείνη, καθ’ ήν ή τυπογραφία ήν 
είσέτι άγνωστος. ΤΗν συγρόνως καί βιβλιο
πώλης* έτι πλέον, έμπειρος τών οικονομι
κών, ήγόραζεν έπί εύτελεϊ τιμή δάνεια, δυ- 
σκόλως μέλλοντα νά είσπραχθώσι, καί κυ
ρίως παρά τών Ιουδαίων, συχνάκις κατά' 
τόν μεσαίωνα διωκομένων έκ Παρισίων 
καί τάς τών οφειλετών αύτών καταδιώ- 

νά έγκαταλιμπάνωσιν άναγκαζομέξεις

ξιόλογος έν τή έποχή του.
Πολλά συγγράμματα αλχημείας αποδί

δονται τώ Νικολάφ Φλαμέλ, άλλ’ ούδέν 
φαίνεται αυθεντικόν. Τοιαύτα λοιπόν εϊσίν ή 
Φιλοσοφική επ ιτομή, ποίημα έξ 656 στί- 
(χων γαλλικών" δ Ποθητός πόθος, ή Χ η μ ι
κή μουσική  κλπ. Άλλά τό περιεργότερον 
τών έργων τούτων είναι τό Β ιβλίον  τών  
ιερογλυφικώ ν μορφών του Ν ικολάου Φ λα - 
μ ελ , δημοσιευθέν ύπό τόΰ Άρνώλ, άνδρός 
I τής ίπποτικής τάξεως, έν έτει 1682.  Έν 
τφ  συγγράμματι τούτω ό Φλαμέλ, ή ό 
συγγραφεύς ό τό όνομα εκείνου λαβών, διη
γείται ούτω περίπου, πώς παρεκινήθη νά 
,άνακαλύψη τόν φιλοσοφικόν λίθον.
| Εν έτει δηλαδή 1899  ό Φλαμέλ ήγό-

νων. ‘Ο Φλαμέλ κατώρθωσε νά σχηματίσηφασεν άντί δύο φλωρίων βιβλίον έπίχρυσον 
ταχέως τήν περιουσίαν του διά μέσων όλί·|παλαιότατον καί άλληγορικών μορφών πλή- 
γον έντιμων καί διά τής τοκογλυφίας" 6θεν|ρες, άς λεπτομερέστατα περιγράφει καί 
φοβούμενος μήπως καταδιωχθή ένεκα τής'α'ίτινες πράξεις τής αλχημείας παριστώσι.

< *» I γμ > ί* * » ~ / * » >- ν ------  — *'·· -.»«ΜΛ/οί/Λ/« ν.υ ρννβνοαιι.-I I .
ύπόπτου καταγωγής τού πλούτου του, έ-] 
πείσε πάντας ότι δ πλούτος ούτος παρή- 
χθη έκ τής άνακαλύψεως τού φιλοσοφικού  
λίθον καί ήγειρεν ευσεβή τινα οικοδομή 
ματα μεθ’ όσης ήδύνατο έπιδείξεως. Ούτως1

ϊό  δ όνομα τού συγγραφέως ήν έγγεγραμ- 
,μένον έπί τής πρώτης σελίδος διά μεγά- 
|λων χρυσών ψηφίων" Α βραάμ  ό 'Ιο υ δ α ίο ς , 
ήγεμών, ιερεός, λενΐζης, άστρολόγος καί 
φιλόσοφος. Τό βιβλίον συνέκειτο έκ τρις[AGCT0C |/ι£7 0 0 7 JÇ  ϊ / ν κ τ υ  ΐ τ ε ν ε υ o i ^ e w f ·  ^     —  ^  . ι

ή έπί τής όδού Montmorency οίκοδομηθείσα επτά φύλλων (αριθμός άλληγορικός.) Ό 
οικία έφερεν έπιγραφήν λέγουσαν, ότι ό Φλα-¡Φλαμέλ αντέγραψε πολλάς άλληγορικάς 
μέλ δέν ήθελε δεχθή ούδένα ώς οίκήτορα μορφάς τού συγγράματος τούτου καί έξή- 
έάν δέν ύπισχνείτο νά λέγη καθ’ έκάστην τασεν ίνα μάθη τήν έξήγησιν πολλούς πε- 
§ν Π ά τ ιρ  ημών xal êv χ α ιρ ε  χ εχ αρ ιτω  παιδευμένους άνδρας, σκώψαντας αυτόν. 
μόνη Μ αρία  ύπέρ τής σωτηρίας τών κεκοι- Έπί τέλους ό κύριος Άνσεώλμ, τελειόφοι- 
μημένων. ‘Ο Νικόλαος Φλαμέλ ήγειρεν ίδία τος τής ιατρικής, έδωκεν αύτώ ψευδείς έρ- 
δαπάνη τόν μικρόν πυλώνα τής έκκλησίας μηνείας, αΐτινες έπί τρις επ τά  έτη ώθησαν 
'Άγιος-Ιάκωβος— τό Κρεωπωλείον καί διέ-αύτόν εις μυρίας έριδας. Μή έλπίζων δέ 
ταξεν επίσης νά κατασκευασθώσιν έογα νά έννοήση πλέον τό βιβλίον του ό Φλαμέλ 
τινα έν τή Άγία-Γενοβέφα— τών Πυριφλε- άπηύθηνε δέησιν πρός τε τόν Θεόν καί τόν 
γών καί έν τώ νεκροταφείω τών Νηπίων" "Αγιον— Ιάκωβον τής Γαλίς καί λαβών 
εις πάσας δέ τάς οικοδομάς ταύτας έφρόν- τήν ράβδον καί τόν μανδύαν τού προσκυ- 
τισε νά τοποθέτηση τήν εικόνα αΰτοΰ καί νητοΰ, άνεχώρησε διά τήν Ισπανίαν μετά 
τής συζύγου του Περρενέλλης ή Περρέττης, συλλογή; τών άλληγορικών μορφών του. 
μετ έπιγραφών, τάς ευσεβείς έλευθεριότη- Κν τή έπαρχία Léon συνωμολόγησε φιλίαν 
τας τού δωρητού έγκωμιαζουσών. Καί ή μετά τίνος ιατρού, ’Ιουδαίου τήν πατρίδα 
μέν Περρενέλλη άπεβίωσε τή 11  Σεπτεμβρίου καί προσηλύτου, Γάνς όνομαζομένου, σοφω- 
13 9 7 , ό δέ Φλαμέλ τή 2 2  Μαρτίου 1418" τάτου κατά τάς μεταρσίους έπιστήμας. Έ- 
έτάφησαν δ άμφότεροι έν τώ νεκροταφείω ξεπλάγη ούτος καί ύπερεχάρη βλέπων τάς 
τών Νηπίων. Αί πρόσοδοι τού Φλαμέλ κατά άλληγορικάς μορφάς, έξήγησεν αύτάς τφ  
τόν θάνατόν του δύνανται νά διατιμηθώσιν Φύαμέλ, έπληροφορήθη μετά σπουδής περί
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του βιβλίου έξ ου τάς έπορίσθη καί ά- 
πεφάσισε νά μεταβη, μετά τού Φλαμέλ εις 
Παρισίους, ϊνα ί'δγ) τό πολύτιμον τούτο σύγ- 
γραμμα. Πλήν δυστυχώς ό κύριος Γάνς ά- 
πεβίωσε κατά τήν πορείαν έν ’Ορλεάνς. 
«Έφράντισα δσψ ήδυνάμην, λέγει ό Φλα- 
*μέλ, ϊνα τόν ενταφιάσω έν τφ  ναφ τού 
sΆγ(ου Σταυρού, ένθα είσέτι αναπαύεται. 
ϊ  Ο Θεός έχέτω τήν ψυχήν αύτού’ διότι 
»άπέθανεν ώς αγαθός χριστιανός. Καί βε- 
»βαίως, εάν θάνατος δεν μέ κωλύσφ, θέλω 
»δώσει τφ  ναω τύύτω πρόσοδόν τινα, ϊνα 
ϊλέγωσιν υπέρ τής ψυχής αύτού καθ' ίμέ- 
»ρχν εύ/άς τινας.» Έπανελθών ό Φλαμέλ 
εις Παρισίους, είργάοθη έπί τρία έτη καί 
εύρεν έπί τέλους τον φιλοσοφικόν λίθον, §ν 
άνεγνώρισε, λέγει, ενεκα τής ϊσχυράς όσμής 
του.^Ιετέβαλεν ήμίσειαν λίτραν υδραργύρου 
εις καθαρόν άργυρον, τού φυσικού αργύρου 
καλλίτερου, έπειδή έδοκίμασευ αύτόν αύτό; 
τε καίάλλοι πολλάκις. Ή< ό' ήμέρα Λεύ
τερα τής 17  ’ίανουαρίου 13 8 2  καί μεσημ
βρία περίπου, οτε ή πράξις αυτη αισίως 
έπερατώθη- Ιίαρατηρητέον δτι ή χρονολο
γία αυτη 13 8 2  είναι άρχαιοτέρα τής 1399  
καθ’ θ έτος ό Φλαμέλ ήγόρασε τό βιβλίον 
του. Έ τι δέ πλέον κατά τήν τέχνην  roe 
παραλληλίζει* τάς χρονολογίας ή 1 7  
Ίανουαρίου 1 3 8 2  ήν Παρασκευή καί οΰχί 
Δευτέρα. ’Αλλά, κατ’ άλχημικόν τ ι συνα- 
ξάριον, πάσα έργασία έπί τού αργύρου η 
τ>)ς σελήνης πρέπει νά γίγνη,ται την ήρέ 
p a r  τής σελήνης η τήν δευτέραν. Τή 25  
’Απριλίου τού αύτού έτους ό Φλαμέλ με 
τέβαλεν ήμίσειαν λίτραν υδραργύρου εις 
χρυσόν καί έπανέλαβε τρις τήν εργασίαν 
ταύτην, βαηθούσης Περρενέλλης, τής συζύ
γου του, τής πασών τών εργασιών συμμε 
τεχούσης, άλλά καί μηδέποτε τά άπόρρη 
τα αύτού δημοσιευούσης, «διότι ήν, λέγει, 
»γυνή ού μόνον λογικφ πεπροικισμένη, 
»άλλά καί έπιτηδεία νά πράττη, τά άρμό 
»δια, έτι δέ σώφρων καί εχέμυθος καί 
»ούχί ώς αί πολλαί τών γυναικών.» Ό 
άλχημιστής, άποκτήσας πλούτον, έφρόντισε 
νά διαθέσνι αύτόν ώς έδει, ήγειρε λοιπόν 
καί έπροίκισε τεσσαρακαίδεκα νοσοκομεία, 
άνεκαίνισε τρία ναίδια, έκόσμησε μεγάλαις 
δωρεαίς καί προσόδοις άξιολόγοις έπτά

ναούς μετά πολλών επισκευών τών νεκρο
ταφείων αύτών κλπ. Διέταξε νά κατα- 
σκευάσωσιν έπί τού τετάρτου θόλου τού 
νεκροταφείου τών νηπίων, δεξιά τώ εϊσεόντι 
διά τής πύλης τής όδού Αγίου Διονυ
σίου, Εν ήμιανάγλυφον κεχρωματισμένον, 
δι’ ού άλληγορικώς νά παρίατανται αί έπι- 
τελεσθεϊσαι έργασίαι πρός ευρεσιν τού φι- 
λοσοφικού λίθου. Έκτύπωμα κατεσκευα- 
σμένον κατά τό ήμιανάγλυφον τούτο εύρί- 
σκεται έν τώ συγγράμματι τού Φλαμέλ.

Τά κύρια πρόσωπα τού είδους 
τούτου τής εικονογραφίας είσίν ό κύ
ριος ήμών Ίησοΰς Χ ριστός  έν τφ  μέσιυ' 
ό άγ ιος  Π έτρος  «αί ό άγ ιος Π αύλος έκ 
δεξιών καί έξ εύωνύμων’ ό παρά τούς πό- 
δας τού άγίου Παύλου γονυπετής είναι ό 
Νικόλαος Φλαμέλ έν τή νεότητί του, f¡ Περ- 
ρενέλλη, ή σύζυγός του, είναι παρά τούς 
πόδας τού άγίου Πέτοου. Άμφότεροι δ’ οί 
σύζυγοι παρίστανται πάλιν κατωτέρω, ύπό 
τού εξής έπιγράμματος περικυκλωμένονι : 
Homo veniet ad judicium Dei ; vere ilia 
dies terribilis erit. (’Ο άνθρωπος εις τό 
κριτήριον τού Θεού έλεύσεται- φοβερά αλη
θώς ή ήμέρα έκείνη έσεται.)

Ούδέν σπουδαιότερον καί άλογώτερον 
τής άλχημικής ερμηνείας τών μορφών εκεί
νων, έν αί; δέν δυνάμεθα νά ίδωμεν, φρο- 
νίμως φερόμενοι, εϊμή έπεισόδια τής δευ- 
τέρας παρουσίας καί τής σφαγή; τών 
Νηπίων. ’Αλλ’ δμως οί άλχημισταί δέν 
άμφέβαλλον περί τής άνακαλύψεως τού 
Φλαμέλ καί υιοθέτησαν πάντας τούς μύ
θους, τού; διαδαθέντας περί τού περίφημου 
τούτου άνδρός. Πολλοί δ’ έξ αύτών δέν 
έφοβήθησαν νά βεβαιώσωσιν, οτι ό Φλαμέλ 
ιίχεν εύρεϊ τό μυστήριον, δι’ ου παρεξέ- 
τεινε τήν ζωήν του έπί εξακόσια έτη’ καί 
ό Παύλο; Λουκάς έν τή δευτέρα αύτού απο
δημία εις τήν Ελλάδα, Άσίαν, κλπ. έν 
έτει 1 7 1 4  δημοσιευθεισαν, λέγει, οτι συ- 
νή,ντησε τόν Νικόλαον Φλαμέλ καί την σύ
ζυγόν του Περρενέλλην έν ταίς ’Ανατολικαίς 
Ινδίαις.

( Εκ το» Γαλλικού).
Ν. Δ. ΑΕΒΙΔΗΣ.
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(Έ κ  των tov  Ju les Géi'ürdJ.

Μόλις έφθασα εις Guelma, εύρον νέα πα
ράπονα' μέγας τις λέων χρώματος ύποπύρ 
ρου έγκατέστη παρά τοίς φίλοι; μου τής 
Μακούνα; καί άνη,σύχει αύτούς σφόδρα.

”Αν και κατειχόμην είσέτι υπό τού πυ
ρετού, άνεχώρησα κατά τάς πρώτας τού 
Αύγούστου ημέρας, καθότι άλλως τε έγί- 
νωσκον όπόσην μοί παρειχον ώφέλειαν ό 
άήρ καί τό υδωρ τών όρέων τούτων.

Έκ πάντων τών αυτοχθόνων τής Guel
ma ό μάλλον παθών έκ τής τού λέοντος 
παρουσίας ήν κτηματίας τις Αακδάρ κα
λούμενος, οστις άπώλεσεν έν βραχεί δια- 
στήματι χρόνου είκοσιεννέα βούς, τεσσαρά
κοντα πέντε πρόβατα καί πλείστας φορ- 
βάδας καί ήμιόνους.

Ά φ ’ έτέρου όμως είναι αληθές οτι ούτος 
είχεν έκλέξει ώς κατοικίαν τό άπροσιτό- 
τερον τού τόπου μέρος, δπερ φαίνεται 
πλασθέν υπό της φύσεως μάλλον διά λέον
τας ή δι’ ανθρώπους.

Φαντάσθητι, άναγνώστα, έπί τού κατω
φερούς τού όρους, τό δενδροφυτότερον, ά 
ποτομώτερον καί άγριώτερον μέρος, μέρος 
γής άγνωστον, δπερ ουδέποτε έπεσκέφθη 
ό ήλιος, καί θά λάβ*ς άμυδράν ιδέαν τού 
ερημητηρίου έν ώ καθίδρυσε τού; έφε- 
στίους αύτού ό Αακδάρ.

Πρέπει δμως κατά καθήκον νά προσθέ 
σω οτι έκεί ένώπιον τής σκηνής του υπήρ
χε κήπος κατάφυτος έκ δένδρων καρπο
φόρων, πεδίον ήροτριωμένον καί πηγή άνα- 
βλύζουσα ύδωρ λαμπρότατον, τρεις φυσι- 
καί καλλοναί, αιτινε; άντί άπαντος τού 
χρυσίου τού κόσμου δέν ήδύναντο νά εύ- 
ρεθώσιν έν τοίς περιχώροις.

Ιδού δεατί ό Αακδάρ ΰπέφερε μετά 
θάρρους οΰτω στωϊκού τάς άπωλείας, à ; ύ- 
φίστατο άπό τόν λέοντα. Μόλις έφθασα 
παρ’ αύτφ καί μέ ύπεδέχθη μέ άγκάλας 
ανοικτάς ώς σωτήοα.

Εύρον τό δάσος περικυκλωμ.ένον από 
αιμασιάν Εξ ποδών, χονδρήν Εν μέτρον, ήν

ό λέων καθ’ έκάστην σχεδόν νύκτα ύπερέ- 
βαινεν δπως έλθ-ρ καί δειπνή,σνι.

Διήλθον άρκετάς κατά συνέχειαν νύκτας 
έν αύτφ τφ  μέσω τού δάσους, άλλά δέν 
είδον τόν πειναλέον φοιτητήν.

Τήν ημέραν άνίχνευον μετ’ έπιμελείας 
πάντα τά πλησιόχωρα καταφύγια* άλλ’ εις 
μάτην' ούδέν κατώρθωσα.

—  Βλέπεις, μοί έλεγεν ό Αακδάρ, αρ
κεί δτι ήλθες καί ό εχθρός έξηφανίσθη' 
μόλις δμως άναχωρήσιρς, θά έπανέλθρ, καί 
τότε θά πάγονν στύ καλό καί τά τελευ- 
ταϊά μου ζώα, καί τό τέκνον μου καί ό 
αδελφός μου καί ή σύζυγός μου καί έπί 
τέλους καί έγώ χωρίς αμφιβολίαν.

—  Νά νυμφευθής κάμμίαν έντοπίαν, καί 
νά μείντις μαζύ μας, μοί έλεγεν ή σύζυ
γο; τού Αακδάρ. Θά σού δείξωμεν τάς 
ώραιοτέρας τού δρους νεάνιδας’ θά έκλέξφ; 
δύο ή τρεις'ή φυλή θά σοί δώση ώραίαν σκη
νήν, ποίμνιον, καί τοιουτοτρόπως θά έχω- 
μεν τήν ειρήνην μεταξύ ημών.

Τό παράδειγμα τούτο τής έπιθέσεω; 
τού λέοντος κατά μιας καί μόνης σκηνής, 
κατά μιας καί μόνης κατοικίας ουδόλως
είναι σπάνιον.

Τήν εσπέραν τής 26 Αύγούστου, ένφ 
έκαθή,μην εις τόν κήπον παρατηρών γη
ραιόν αγριόχοιρον, κυλιόμενον παρέκει έν 
τφ  βορβόρω, ό Αακδάρ έλθών μέ είδο- 
ποίησεν ότι δ μελανός αύτού ταύρος δέν 
έπέστρεψε μετά τού ποιμνίου, δτι βεβαίως 
εγένετο λεία τού λέοντος καί δτι, άμα τίί 
έω, θά έξήρχετο ϊνα ανεύρρ τά λείψανα 
αύτού.

Τήν έπαύριον μόλις έξύπνησα, εύρον τόν 
ξένον μου καθήμενον πλησίον μου καί πε- 
ριμένοντα τήν έξέγερσίν μου. Τό πρόσωπόν 
του ήκτινοβόλει άπό χαράν.

—  Έλθέ, μοί είπε, τόν εύρον.
] Μετά Εν τέταρτον έφθασα διά μέσου 
δάσους άδιεξόδου έμπροσθεν τών λειψάνων 
τού ταύρου. Οί μηροί καί τό στέρνον είχον 
κατασπαραχθή.Τά λοιπά μέλη.διέμενον σώα.

Μόλις ό Αακδάρ μοί έφερε γαλέτταν 
καί σταμνίον ϋδατο; τόν άπέπεμψα' έκά- 
θησα ϋπό έλαίαν κειμένη,ν τρία βήματα 
μακράν τών λειψάνων τού ταύρου καί πε- 
ριέμενον. 1 4
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Τό δάσος εν τώ μέσω του όποίου εύρι-| 
σκόμην ήτο τόσ«υ πυκνόν, ώστε μοί ήτο α
δύνατον νά βλέπω πέντε ή εξ μέτρα μα
κράν.

Έφρόντισα νά βεβαιωθώ έκ των ιχνών 
περί τής διευθύνσεως ήν έλαβε φεύγων δ 
λέων, οπως προσέξω πλειότερον έκ τού 
μέρους τούτου.

Ακολούθως άπέβαλον τήν κίδαρίν μου 
διά νά άκούω εύκρινέστερον καί τον παρα- 
μικρότερον θόρυβον.

Μετά τήν δύσιν τού ήλιου παν τό περί 
έμέ ήρχιαε νά κινήται καί έπρεπε νά ίστα
μαι άγρυπνος καί έτοιμος, ότέμέν διά λύγ- 
κα, άλλοτε διά θώα, καί συχνότερον διά 
μικρύτερόν τι.

"Οσω πλείονες θόρυβοι, τόσω πλείονες 
συγκινήσεις’ δύναμαι δέ νά εϊπω δτι εσχον 
τοσαύτας έν διαστήματι ήμισείας ώρας, 
ώστε νά ευχαριστήσω καί τόν περιεργότε- 
ρον τών ακροατών.

Περί τήν όγδόνιν τής εσπέρας ώραν, καθ 
ήν στιγμήν ή νέασελήννι ήμιεφώτιζε τό ση- 
μεϊον έν ώ εύρισκόμην, ήκουσα μακράν 
κλάδον θραυόμενον.

Λέν ΰπτρχε πλέον αμφιβολία’ μόνον τό 
βάρος τού λέοντος ήδύνατο νά προξενήση 
τόν θόρυβον τούτον.

Μετ’ ολίγον μυκηθμός υπόκωφος, στε
νοχωρημένος, άντήχησεν υπό τό δάσος.

Τέλος ήδυνήθην νά διακρίνω τόν βραδυν 
καί ύπόκωφον βηματισμόν, τόν συνήθη εις 
αυτόν, δτανκαταλείπη τό κρησφύγετόν του.

Περιέμίνον μέ τό τουφέκιον έπί τής ω
μοπλάτης, τόν αγκώνα έπί τού γόνατος 
καί τόν δάκτυλον έν τώ σκανδάλω, τήν 
στιγμήν καθ’ ήν ήθελεν έμφανισθή ή κεφα
λή αύτού.

Δεν τόν παρετήρησα είμή οταν έφθασε 
παρά τόν ταύρον, έφ’ ού έπέθηκεν άπλη- 
στον τήν γλώσσάν του, χωρίς ούδέ στιγ
μήν νά μέ χάση έκ τών οφθαλμών του.

Καλά ή κακά, έσκόσπευσα έπί τού με
τώπου του καί έπυροβόλησα.

Ό λέων έπεσε μυκώμενος, καί σχεδόν 
εύθύς άνυψώθη έπί τών οπισθίων ποδών ώς 
ίππος άνορθούμενος.

Ηγέρθην καί έγώ έν βήμα πρός τά 
εμπρός καί έπυροβόλησα σχεδόν έν χρώ.

Έπεσεν ώς κεραυνόπληκτος.
Απεσύρθην τινά βήματα δπως πληρώ

σω έκ νέου τό δπλον μου’ έπειτα βλέπων 
δτι τό ζώον έκινεϊτο ακόμη, έπροχώρησα 
μέ τό έγχειρίδιον άνά χείρας.

’Αφού καλώς άνεζήτησα τήν θέσιν τής 
καρδίας, ανύψωσα τήν χεϊρα καί έκτύπησα.

Αλλά ταύτοχρόνως ό εμπρόσθιος τού 
λέοντος βραχίων έκινήθη πρός τά δπισθεν 
καί τό έγχειρίδιον έθραύσθη έπί μιας πλευ
ράς.

"Οπως άνύψου τήν υπερμεγέθη αύτού κε
φαλήν, «οπισθοδρόμησα δύο βήματα καί τόν 
έπυροβόλησα τό τελευταΐον.

'Η πρώτη μου σφαίρα είσελθούσα ένα 
δάκτυλον άνωθεν τού άριστερού όφθαλμοϋ 
καί έξελθούσα δπισθεν τού ΐνίου δέν έξήρ- 
κεσεν οπως τόν φονεύση.

Ένφ παρετήρουν τάς βολάς μου, σκεπτό- 
μενος πόσον δύσκολον είναι νά φονεύση τις 
τόν λέοντα 'ςτότ τόπο, ήκουσα μέγαν θόρυ
βον οπισθέν μου.

ΤΗτο ό Λακδάρ δστις διέσχιζε τούς 
βάτους καί τούς θάμνους οπως φθάση τα 
χύτερου.

—  Είμαι έγώ, έφώναξεν άσθμαίνων, προ- 
Ισπαθών νά διασχίση λόχμην τινα. "Ημην 
έκεϊ, πλησίον, είδον καί ήκουσα τά πάντα. 
’Απέθανεν ό άπιστος! άπέθανεν ή λάμια,

, άπέθανε τό τέρας, ή μάστιξ!
Έπειτα έγέλα καί ώμίλει μόνος.
—  Ιδού ευτυχής ήμερα ! έλεγεν άπο- 

σπών τήν άκραν τού βουρνουζίου του έκ τών 
περί αυτόν άκανθών.

Καί έκραξε τόν αδελφόν του, τόν υιόν 
του, τήν σύζυγόν του ώσάν ήτο δυνατόν 
νά τόν άκούσωσιν.

— Έλθετε πρός έμέ, άνέκραξεν, έλθετε! 
φέρετε τούς κύνας! άπέθανεν ! άπέθανεν ! 
άπέθανεν! ! !

Τέλος ήλθε παρά τό πτώμα, έκάθησε 
καί μοί εϊπεν.

—  Εύχαριστώ, άδελφέ, δε* ο,τι έκαμες 
σήμερον δι’ έμέ.’Από σήμερον σοί άνήκω ψυ
χή καί σιόματι’ τά  υπάρχοντά μου είναι 
ίδικά σου’ διάθεσον αυτά. 'Ολα είναι ίδι- 
κά σου.

—  Παρατήρησε, τφ  εΐπον, αύτό< είναι 
ό φίλος σου ;
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Σιωπηλώς τόν έζήτάσε πανταχόθεν, έ
πειτα δέ άποπειρώμενος ν’ άνεγείρη τήν 
κεφαλήν του,

—  'Ο,τι μοΰ ήρπασες, κακούργε, τφ  
εϊπεν, δ,τι κακόν καί άν μού έπροξένησες δέν 
eívat τίποτε πλέον, διότι εύρες τόν κύριόν 
σου, διότι εϊσαι νεκρός, ληστά, δολοφόνε, 
κλέπτα! καί διότι δύναμαι νά σέ κτυπώ 
μέ τήν πυγμήν μου.

Καί άμ’ έπος άμ’ έργον.
Μετ’ où πολύ ήλθον ό υιός καί ό αδελφός 

τού Λακδάρ προσελκυσθέντες έκ τών πυρο
βολισμών καί μόλις καί μετά βίας ήδυνή- 
θην νά τούς πείσω νά έπανέλθωμεν εις τήν 
σκηνήν’ ήθελον νά διανυκτερεύσωσι.

Τήν επαύριον βλοι οί άνδρες, αί γυναίκες, 
τά παιδία καί οί κύνες τού δρους έβάδιζον 
εις τήν κατοικίαν τού Λακδάρ.

Ά ν  καί τοσαύται χείρες προσήλθον έπί- 
κουροι, ή πυκνότης δμως τού δάσους καί 
τό βάρος τού λέοντος ήσαν τοσαΰτα, ώστε 
έστάθη αδύνατον νά τόν μετακινήσωμεν έκ 
τής θέσεως έν η έπεσεν καί έχρειάσθη νά 
τόν άπογυμνώσωμεν έπί τόπου.

Ό Λακδάρ μοί έζήτησεν ώς χάριν νά μέ 
συνοδεύση εις Guelma διά νά είσέλθη έν 
αυτή μετ’ έμοΰ, φέρων αϋτός ό ίδιος τά 
αίματόεντα λάφυρα. Συνήνεσα διά νά άπο- 
λαύση έτι μάλλον έν όλη αύτών τή λαμπρό- 
τητι τάς ήδύτητας τού θριάμβου’ έξήπλω- 
σε τό δέρμα τού ζώου έπί τού ήμιόνου ού 
έπέβαινε, φροντίζων ώστε ή κεφαλή νά ήναι 
έμπρός διά νά τήν έχη ύπό τούς οφθαλ
μούς.

Είναι περιττόν νά εΐπωμεν δτι τό ζώον 
οΰτω πεφορτωμένον ύπέφερε πλείστον, καί 
δτι ό κύριός του πλέον ή άπαξ ήναγκά- 
σθη νά καταβή άπ αύτού.

Διά νά δώσω ιδέαν τινά τού μεγέθους 
τού λέοντος τούτου, αναφέρω τό εξής.

Ό στρατηγός Bedeau, διαβαίνων έκ 
Guelma καθ’ ήν στιγμήν έγώ είσηρχόμην, 
έδήλωσε τήν έπιθυμίαν νά ίόη τά λείψανα 
αύτού.

Έσπευσα νά έκλέξω Ινα τών ρωμαλαιο- 
τέρων Γάλλων στρατιωτών διά νά φέρη τό 
δέρμα τού ζώου μετά τής κεφαλής, ήν ού- 
δέποτε συνειθίζω νά αποχωρίζω.

Μόλις τό δέρμα τούτο έτέθη έπί τού

ώμου τού στρατιώτου καί ούτος ύπέκυψεν 
ύπό τό βάρος, ώστε έχρειάσθη νά τό μετα- 
φέρη διά χειραμάξης. Καί δμως πάλιν έδυ- 
σκολεύετο.

Ό Λακδάρ έπανήλθε νά τό ίδη τήν ε
σπέραν καί τήν έπαύριον ήτον έκεϊ άκόμη 
μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν τδ μετέφερον 
παρά τφ  ταριχευτή.

'θ λέων ούτος ήτο ώραιότατος' τόσ«υ 
ωραιότερος άπό έκείνους οΰς βλέπομεν συ
νήθως έν τοίς Μουσείοις, δσω ώραιότερος 
είναι ό ίππος τού δνου.

Η Ν Α Ϊ Π Α Ι Α .

Είς τόν μυχόν τού ’Αργολικοΰ κόλπου, 
έπί ταινίας γης διά στενωτάτου λαιμού 
ένουμένης,είναι έκτισμένη ή πόλις Ναυπλία, 
ώς ώραία ναός άληθώς πΛόουσα εντός τής 
θαλάσσης. Άνωθεν αύτής καί έπί τής αύ- 
τής ταινίας ύπέρκειται ή 'Ακροναυπλία, 
όχυρωθείσα ύπό τών Ενετών καί ύπό τών 
Τούρκων καλουμένη ν1τς·χαΛίς (έσω φρού- 
ριον). Αμέσως δέ μετά τόν ισθμόν άρχεται 
άποτόμως ύψούμενον τό ύπερήφανον ΠαΛα- 
μήδι, βράχος άποτομώτατος, βατός έκ 
τών δπισθεν μόνον καί ύψηλός περί τά 300  
μέτρα άνωθεν τής έπιφανείας τής θαλάσσης, 
’ολίγω δέ άπώτερον καί πλαγίως κείνται 
οί λόφοι Προφήτης *ΗΛΙας χαϊ "Αρεια, 
γνωστοί έκ τής Ναυπλιακής λεγομένης έπα- 
ναστάσεως. ’Εντός δέ τής θαλάσσης πάλιν 
καί έμπροσθεν τής πόλεως, είς άπόστασιν 
βολής πυροβόλου καί πλέον, ύπήρχε βράχος 
μικρός, δν μετέβαλον οί Ενετοί είς έπι- 
θαλάσσιον φρούριον (μπούρτζι),μέχρι τής σή
μερον σωζόμενον.

Ή πόλις Ναύπλιον πάντοτε ύπήρξε μία 
τών έπικαιροτάτων θέσεων διά τήν 'Ελλά
δα, διό καί δύναταί τις νά εϊπη αύτήν 
κατ’ έξοχήν ιστορικήν, διότι είς έκαστον 
βήμα έν αύτή καί έν τοίς πέριξ αύτής 6 
περιηγητής δύναται νά άκούση, ή μάλλον 
νά ίδη τά ίχνη μάχης, τά ίχνη πολιορ-
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κίας, ούχΐ ασήμαντου, άλλά τών οποίων ή 
περιγραφή δύναται νά πληρώσ-ρ τάς σελί
δας ογκώδους τόμου.

’Επί ‘Ενετών, ή πόλις περιβαλλομένη 
όπό τειχών ισχυρών, (έντός τών όποιων πε- 
ριεκλείετο καί ή ’Ακροναυπλία), τό Παλα 
μήδι, καί τό έπιθαλάσσιον φροόριον ώχυ-, 
ρώθησαν τοσούτον καλώς, ώστε άπετέλουν 
τό μάλλον άπόρθητον φροόριον της Πελο
πόννησου. Ύπό των Τούρκων κατακτηθείσα 
διετήρησε τό επίκαιρον της θέσεώς της, 
άλλ’ έκτοτε ήρχισαν να καταρρέωσι τείχη 
καί φρούρια, ώ; καταρρέει έκνευοιζομένη ό- 
σημέραι καί ή ’Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
ΈπΙ της άναγεννήσεως της Ελλάδος, της 
έπαναστάσεως του 1 8 2 1 , περιελθοΰσα εις 
την κατοχήν τών ‘Ελλήνων, διότι ή άνα- 
καίνισις τών φρουρίων έχρηζε δαπάνην ούχί 
μικράν, καί «ϊιότε άχρηστος καί άσκοπος 
έμελλε ν’ άποβή ή τοιαύτη άνακαίνισις, ου
δέποτε έπεσκευάσθησαν’ καί μόλα ταύτα 
κατά τήν Ναυπλιακήν έπανάστασιν, ό έκεΐ 
στρατός έκ τών ένόντων καί ταχέως κα- 
τώρθωσε νά όχυρωθή καί νά ύποστή πο
λιορκίαν τρίμηνον’ άπόδειξις τρανό του ο
χυρού της θέσεως φυσικώς άφ’ ένός, καί 
της ύπό τών Ενετών καλής τειχίσεως καί 
επιτηδείου δπλίσεως άφ ετέρου.

Σήμερον έπισκεπτόμενός τις τήν πόλιν 
ταύτην, νομίζει αύτήν τουρκικήν’ άπασαι 
σχεδόν αί οίκοδομαί είναι παλαιαί καί ε
τοιμόρροποι, κείμεναι ή μία έπί της άλλης 
διά τό στενόν τού μέρους, όλίγαι δέ νεόδ
μητοι’ αί όδοί εΐσί στεναί, άν καί τινες 
τούτων είσίν εϋθείαι. Τό περιβάλλον τήν 
πόλιν τείχος είναι αρκετά ισχυρόν μέ επάλ
ξεις καταλλήλους. ‘Η συγκοινωνία έγίνετο 
διά πολλών πυλών, έξ ών ή προς την ξη- 
ράν φέρουσα άνωθεν αύτής λέοντα κρατούν
τα τό Εϋαγγέλιον, ήτοι τό σύμβολον της 
Ένετικής δημοκρατίας, άγει εντός μικρού 
εις τό προάστειον Πρόνοιαν, ώραίαν κωμό- 
πολιν, έχουσαν οικοδομάς νέας καί όδους 
ευθείας, ένωθησομένην ίσως έντός βραχέος 
χρονικού διαστήματος μετά τής πόλεως 
Πλαγίως δέ τής όδού ταότης έτέρα ώραία 
άμαξιτή όδός άγει εις "Αργος έντός μιάς 
ώρας περίπου. Τόν πληθυσμόν τού Ναυ
πλίου μετά τού προαστείου Προνοίας εϊ·

κάζομεν ΰπερβαίνοντα τάς έπτά χιλιάδας
ψυχών.

‘Η Ακροναυπλία ΰπερκειμένη τής πό
λεως καί πρός τήν έτέραν τών πλευρών 
αύτής κείμενη δεσπόζει τής πόλεως. Έχει 
έπ’ αύτής έκτεταμένους στρατώνας ένε- 
τικούς, έν οίς καί σήμερον διαιτάταε ό έκεϊ 
σταθμεΰων ολιγάριθμος ελληνικός στρατός, 
καίτοι όντας έτοιμορρόπους. Πρός τό έτερον 
τών άκρων αύτής καί εις χαμηλοτέραν θέσιν 
υπάρχει περίβολος περιέχων πέντε πυροβόλα 
χάλκινα,γνωστά Οπό τό όνομα— τά π έ η ε  
άόίρφια,δ ι ά μυθολογείται ότι πέντεάδελφοί 
τοποθετηθέντες έπί τών τηλεβόλων τούτων 
άπέθανον έπ’ αυτών κατά τήν μεγάλην έ- 
πανάστασιν. Η Ακροναυπλία έχει οΰκ ολί
γους προμαχώνας.

Τό Παλαμήδι, ό υψηλός καί απότομος 
βράχος είναι τό αληθές φροόριον’ ή εις αύτό 
άνοδος έγίνετο από τής πόλεως διά κλίμα
κας σωζομένης ετι, καί προφυλαττομένης 
διά τείχους, άριθμούση; δέ έπέκεινα τών 
χιλίων βαθμιδών. Απαρτίζεται υπό έπτά 
προμαχώνων, έκάστου ίδιον φροόριον άπο- 
τελούντος, κοινωνούντων δέ πρός άλλήλους 
δι* όπογείων διόδων’ έκαστος τών προμα
χώνων τούτων φέρει ίδιον όνομα, δοθέν 
αύτώ κατά τήν έπανάστασιν διά διαφόρους 
λόγους’ ώς, προμάχων τού 'Ρόμπερ, προμά
χων τού Θεμιστοκλέους, τού ιΜιλτιάδου, 
τού αγίου ’Ανδρέου, τού Φωκίωνος, τής έ- 
φόδου (τουρκιστί Γιουρούσι τάμπία) κτλ. 
Τηλεβόλα είς άπαντας τούτους εΐσί διε- 
σκορπισμένα διαφόρου όλκής καί μεγέθους’ 
όόρίζων αύτού είναι μοναδικόςδεσπόζειολου 
τού Άργολικοϋ κόλπου. “Από τής άποκα- 
ταστάσεως τού Βασιλείου τής Ελλάδος έ- 
χρησίμευσεν ώς δεσμωτηρίου τών κακούρ
γων καί τών έγκληματιών στρατιωτών, 
τών μελλόντων μετά τήν άπότισιν τής 
ποινής των νά ΰπηρετήσωσιν είς τόν στρα
τόν πάλιν.

Τό έπιθαλάσσιον φρούριον ώς κολυμβώσα 
νύμφη φαίνεται προστατεύον τόν λιμένα, έ- 
νώπιον αύτού κείμενον, καί χρησιμεΰον ώς 
δεσμωτήριον τών δημίων, οίτινες κακούρ
γοι όντες έλαβον χάριν έπί τώ βριρ νά φο- 
νεύωσι διά τής λαιμητόμου τούς κακούρ
γους έπί τινα χρόνον ώρισμένον.
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Πρός συμπλήρωσιν τής μικράς ταύτης 
περιγραφής παράθέτομεν απόσπασμα έκ τ ί 
νος ημερολογίου πεοιηγητού, έσχάτως έπι· 
σκεφθέντος τό Ναύπλιον.

« Αφικόμην έκεί, λέγει, τήν16|28 Ιου 
νίου διά τίνος άτμοπλοίου τής ‘ Ελληνικής 
άτμοπλοϊκής εταιρίας' ή πρώτη έντύπωσις, 
ήν μ’ έπροξενησεν ή θέα τής πόλεως, δέν 
ήτο ευάρεστος' εΰρον πόλιν αυτόχρημα τουρ-' 
κικήν καί εις άκρον πληκτικήν. Έξελθών 
τού ατμοκίνητου ήναγκάσθην νά διανυκτε- 
ρεύσω είς τ ι τών έπί τής παραλίας ξενο
δοχείων, διότι τό άτμόπλοιον έφ οό έμελ- 
λον νά έπιβιβασθώ καθυστέρει. Είς τό ξε
νοδοχείου μ' έπεριποιήθησαν, μέ τήν διαφο 
ράν μόνον ότι ένεκα τής συρροής τών ξένων 
ήναγκάσθην νά έχω δωμάτιον μετ’ άλλου, 
Έλληνος, διδασκάλου τό έπάγγελμα, ο- 
στις εύχερώς μετ’ έμού συνεσχετίσθη' ό λό
γος του μέ κατέθελξε. Τήν αύτήν έκείνην 
έσπέραν περιήλθον τήν πόλιν’ είχον συνοδόν 
νέον τινά, δν μ’έσύστησαν οτε άπεβιβαζόμην] 
τού άτμοπλοίου’ είδον τό όπλοστάσιον καί 
τόν τύπον τής βολής τής φονευσάσης τόν 
Καποδίστριαν έπί τής θύρας έκκλησίας τινός’ 
κατόπιν έξήλθον τών τειχών τού φρουρίου' 
πρός τό προάστειον Πρόνοιαν’ έξωθεν τής 
Πύλης ταύτης άπήντησα δύο τυφλούς έ- 
παίτας παίζοντας λύραν καί άδοντας χΛέ 
ψΐ ίχα  άσματα’ τόν θάνατον τού Καρα’ί- 
σκάκη, τού Μάρκου Βότσαρη ή τού Διά
κου* πέριξ έκατέρου τών έπαιτών τούτων' 
ήτο κύκλος παίδων καί φιλομούσων άλλων 
'Ελλήνων μετά συγκινήσεως άκροωμένων' 
Δέν ήθέλησα νά φύγω τής πόλεως, χωρίς 
νά μάθω καί τι τών τοπικών πολιτικών' 
τό πρώτον όπερ μέ είπον ήτο ότι ή πόλις 
άπασα ήν δινιρημένη είς δύο αντίπαλα πο-] 
λιτικά στρατόπεδα" τό έν τούτων άπετε 
λεϊτο από τούς οίκοκυραίους (bourgeois) 
τό δ ’ άλλο έκ τών ’Αρειμάνιων ή φιλελευ
θέρων λεγομένων (libereaux) (1). Έκατέρα 
τών φατριών τούτων έφιλοδώρει τήν άλλην 
δι’ έπιθέτων ούχί λίαν κολακευτικών. Μία 
τάξις όμως, έμαθον ότι ύπέφερε περισσό
τερον όλων, τρίτη τις τάξις, ή τών υπαλ
λήλων’ διότι ουτε νά όμιλήση πρός οΰδένα

(1) Ό περιηγητής είναι Γάλλος.

τών πολιτών ήδύνατο, έπειδή ή αντίπαλος 
φατρία ήρχιζεν άμέσως νά διαβάλη τόν 
ύπάλληλον ώς χαριζόμενον. ’Ελυπήθην ύ- 
περβαλλόντοις τού; δυστυχείς τούτους, τούς 
ήναγκασμένους νά μένωσι μακράν τών συγ
γενών των καί τής πατρίδος καί μή δυνα- 
μένους είς τήν ξένην μετ’ ούδενός νά έχωσι 
συνάφειαν.»

«Τήν άκόλουθον πρωίαν ό νέο; φίλος μου 
μοί έφερεν άδειαν του Φρουραρχείου, ινα έ- 
πισκεφθώ τά φρούρια' καί πρώτον, ένφ ό 
ήλιος άνέτειλε άνέβην είς τό Παλαμήδιον’ 
ή θέα του μ’ έξέπληξεν' εύρον έκεϊ άνθυπα- 
σπιστήν τινα Παναγιώτην Σουγλάκην όνό- 
ματι, πρό δέκα καί έπέκεινα έτών έκεϊ ύ- 
πηρετούντα’ ήτο έκ τών ήδικημένων, ώς 
έλεγε’ ή εύγενής συμπεριφορά του με πα- 
ρεκίνησε καί ήλθον είς συνομιλίαν μετ’ 
αύτού. Παρ’ αύτού έμαθον ότι ύπήρχον 
έντός τού φρουρίου είς θάνατον καταδικα
σμένοι τριάκοντα έπτά καί τεσσαράκοντα 
πέντε είς διά βίου καί πρόσκαιρα δεσμά’ 
ολίγοι δέ, καί είς πενταετή ειρκτήν, έκεϊνοι 
δηλ. οίτινες διαμένοντες έν ταϊς φυλακαϊς 
τής πόλεως έδειξαν διαγωγήν άτακτον. ’Β- 
πεσκέφθην πρώτον τούς καταδίκους, οδς 
εύρον συναγελαζομένους έντός δωματίων 
καθύγρων, άγριους τήν όψιν καί προξενούν- 
τας φρίκην' κατόπιν είδον τούς προμαχώ
νας τόν ένα μετά τόν άλλον, τόν μέν ύψη- 
λότερον τού δέ' εις τινα διάβασιν άπό ένός 
είς άλλον μ' έδειξαν γέφυραν ένόνουσαν 
τήν διάβασιν’ έπί τής γεφύρας αύτής μ’ 
είπον ότι έφονεύθησαν άρκεταί χιλιάδες 
Αλβανών μισθοφόρων, οίτινες μετά τήν 
άλωσιν τού τελευταίου προμαχώνος έτρε- 
ξαν νά διαβώσι πρός τόν έτερον’ ή γέφυρα 
|ήτο διαλελυμένη’ τρέχοντες δέ καί μή γνω- 
ρίζοντες τούτο, έπιπτον είς τό κάτωθεν τής 
γεφύρας χαϊνον βάραθρον, κυλιόμενοι έπί 
τών βράχων καί συντριβόμενοι' τοσούτοι 
δ’ έφονεύθησαν, ώστε τό βάραθρον έκεϊνο 
έπληρώθη' έκτοτε, άπό τής έπαναστάσεως, 
τό μέρος έκεϊνο έκλήθη ’Αρβανιτιά. Παρά 
τού άιθυπασπιστού Σουγλάκη ήκουσα θεω
ρίας περί πειθαρχίας καί τάξεω; τού στρα
τού' αί ίδέαι του μ έφαίνοντο όρθαί καί 
τάς ήσπάσθην' έπικρατούσα δ’ αύτών ήτο 
ότι ή μεταπολίτευσις παρέλυσε τόν στρατόν.
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’fini τοϋ Παλαμηδίου, μ’ έλεγε, πρό τής 
μεταπολιτεύσεως οί κατ άδικοι καί άλλοι 
βτρατιώται εϊργάζοντο εις τήν κατασκευήν 
καλυμμάτων τών κλινών τών στρατιω
τών (Couvertures), βελεντζών κοινώς λε
γομένων* εκτοτε καί ταΰτα έξέλιπον* ήδη 
δ'έ αναγκάζεται ό στρατός να προμηθεύηται 
ταύτα έκ τής αλλοδαπής επί αδρά αμοιβή 
καί νά μή διατηρώνται. Έν γένει δέ πολ
λούς λόγους πρός ένίσχυσιν τής ιδέας του 
μοί άνέφερε». —

«Μετά μεσημβρίαν εϊδον καί τό έπιθα- 
λάσσιον φρούριον* οί διαιτώμενοι καί φυλατ- 
τόμενοι υπό φρουράς δήμιοι ήσαν δύο* εζων 
έκαστος χωριστά, διότι πολλάκις συνέβη ν’ 
άλληλοκτονηθώσι* τούτων ό εις πρό δύο 
ετών έφόνευσε τόν σύντροφόν του, δστις άν- 
τικατεστάθη δι’ άλλου* παρ’ αύτών πολ
λάκις έγένετο άπόπειρα πρός δραπέτευσιν* 
άλλοτέ ποτε δύο τοιοϋτοι κατώρΟωσαν νά 
κατασκευάσωσι λέμβον, ήν κατά την έπι- 
θεώρησιν έκρυπτον κάτωθεν τής κλίνη; των, 
άλλα τό σχέδιόν των άνεκαλύφθηο.

«Την εσπέραν διέμεινα είς τήν προκυ
μαίαν, ένθα ¿παιάνιζε μουσική* ή προκυμαία 
αυτη ήτο νεόδμητος* πρό τίνος είχον κατε-' 
δαφίσει οί Ναυπλιεΐς τό πρός τήν θάλασ
σαν μέρος του τείχους, έκ τών λίθων τοϋ 
όποιου άρκετόν μέρος τής θαλάσσης με-
τέβαλον είς γήν. Τήν πρωίαν άνεχώ- 
ρησα».

Τοϋ άποσπάσματος τούτου μετεφέραμεν 
ένταϋθα τά ουσιωδέστερα μέρη’ ίσως εις 
πολλά ό γράφων άπατάται, διότι είναι δύ- 
σκολον ν’ άντιληφθή τις έντός μιας ήμέρας 
καί μελετήσνι πολλά πράγματα, ούχ ήττον 
όμως δύναται νά χρησιμεύση πρός συμ· 
πλήρωσιν τής άτελοϋς ήμών περιγραφής.

θ. καί Β.

Ο AO PAO SM  Μ ΣΩ Ί.
(1307— 1 3 U )

'Εκ tG>r του Βά.Ιτιρ Σχ6ζτ. 

(Μετάφρασις θ . Άνιωνιάδου).

IV
Ό Βρούκης διέμεινε γαλήνιος* τό άπαθές 

πρόσωπόν του δεν ήτο σχεδόν συνηθισμένον 
νά φαιδρύνηται είς τήν χαράν, άλλά τό 
χρώμά του ένεψυχώθη. «Τώρα, Σκωτία, είπε 
θά ΐδνις έντός ολίγου διά τής παντοδυνάμου 
βοήθειας τοϋ θεοϋ τά τέκνα σου έλεύθερα 
καί έκδικούμενα τούς έχθρούς των. Καί έν 
τούτοις ό Ουρανός έστω μοι μάρτυς, κανέν 
αίσθημα, έμπνεόμενον άπό προσωπικάς άδι- 
κίας, τάς όποιας έκαμε πρός έμέ, δέν προ
ξενεί τήν χαράν, ήν δοκιμάζω διά τόν θάνα
τον τοϋ Έδουάρδου. Παρ’ αύτοϋ ώπλίσθην 
καί άνεκηρύχθην ιππότης, έκράτησα δι αύ
τοϋ τήν έξουσίαν καί τά  κτήματά μου καί 
δύναμαι νά φέρω αυτήν τήν άπόδειξιν, OTt 
έξαλείφων τις έκ τής ιστορίας του τήν κηλι- 
δωμένην σελίδα τών παθών, δι’ ών κατέ
στρεψε την Σκωτίαν, ευρίσκει είς αύτόν μο
νάρχην άγρυπνον καί φρόνιμον βασιλέα, δ ι
καίως αγαπητόν είς τόν λαόν. . .  —  "Ας 
πενθήσουν τήν άπώλειαν τοϋ κυρίου των 
οί άστοί τοϋ Λονδίνου καί οί μοναχοί τοϋ 
Κρόϋδον, άς γοάψωσι τού; έπαίνους του, έ- 
πανέλαβεν ό ορμητικό; αδελφό; τοϋ βασί
λειο; τής Σκωτίας* αιώνιον, καθώς τό ίδικόν 
του, τό μισός μου δέν σταματά είς τάς πύ- 
λας τοϋ τάφου καί δέν αποθνήσκει μετ’αύ- 
τοϋ! τοιοϋτον υπήρξε τό μίσος τό όποιον 
τόν ένεψύχωσεν έπί τής παραλίας τού Σολ- 
βάϋ, οτε είς τήν μανίαν του ό θνήσκων βρα · 
χίων του ήπείλει άκόμη διά τής πυγμής 
τήν χώραν τής Σκωτίας, ένώ οί τελευ
ταίοι φθόγγοι του προσεκάλουν τήν άράν 
τού ούρανοϋ έπί τοϋ κληρονόμου τών χωρών 
του. Τοσούτον ύπήρξεν ακόμη τό μανιώδες 
μισός του, ότε άποδίδων τόν τελευταίον 
στεναγμόν κατετάχθη έπισήμως είς τήν ειρη
νικήν κατοικίαν τών νεκρών, ώς-ε ήθέλησεν
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• αδιάλλακτος στρατός του νά μεταφέργ 
μετ’ αύτοϋ τό όστά του έπί τής παραλίας 
τής Σκωτίας, ώς εάν τό σβεσθέν όμμα του 
ήθελε δυνηθή καί μετά τήν καταστροφήν του 
νά άπολαύσνι άκόμη τάς δυστυχίας τοϋ έχ- 
θροΰ του! Τοιοϋτον υπήρξε τό μισός του . .. 
άγριον, θανασίμως έρριζωμένον* τό ίδικόν 
μου έσεται εξίσου σταθερόν καί εξίσου 
βαθύ.

V
—  Αί γυναίκες, ’Εδουάρδε, δύνανται νά 

πολεμώσι μέ λόγους, οί μοναχοί μέ άράς, 
άλλ’οί άνδρες πρέπει νά μάχωνται μέ τά ξίφη 
των* δέν θά σού λείψουν ζώντες έχθροί διά νά 
κορέσνις τάς εκδικήσεις καί τά θανάσιμα μίση 
σου. Πρός τό παρόν άγωμεν είς τήν θάλασ
σαν! ‘Ρίψε τού; οφθαλμούς σου έπί τής πα
ραλίας καί ίδέ πώς κυματίζουν αί σημαϊαι 
τών γαλερών ήμών, κινούμεναι ύπό ευνοϊκού 
άνεμου. Είςτήν παραλίαν! είς τήν παραλίαν! 
καί άς ΰψώσωμεν τά ιστία. "Ας διευθυνθώ- 
μεν κατά πρώτον έπί τού Άρράν, ένθα είναι 
συνηθροισμένοι όπλοφοροϋντες οί διεσκορπι- 
σμένοι φίλοι ήμών, ό πιστός Λενόξ καί ό 
γενναίος Δελαχαίύ καί ό Βουδ, ό τόσον ατρό
μητος κατά τάς συμπλοκάς. ’Ανυπομ,ονώ νά 
εΰρεθώ έπί κεφαλής τοϋ στρατεύματος τού
του τών ανδρείων καί νά ΐδω έτι άπαξ άνα- 
πτυσσομένην τήν σημαίαν μου. *0 εύγενής 
'Ρονάλδος μάς συνοδεύει είς τήν πορείαν μας, 
ή μένει διά νά συναθροίσνι τά στρατεύματα 
τών νήσων του; —  Είτε ή τύχη άποφασί· 
ζει υπέρ τοϋ Βρούκη, είτε στρέφει κατ’ αύ
τοϋ, έπανέλαβεν ό αρχηγός, ό 'Ρονάλδος θά 
μέννι πάντοτε πλησίον του* καί έπειδή έχο- 
μεν έδώ δύο γαλέρας, ή ίδική μου, άν ό ή- 
γεμών μου τό έγκρίνγ, άς σταλϊί διά νά 
προσκαλέσιρ είς τά όπλα τάς φυλάς τοϋ 
Ούΐστ, καί πάντας όσου; άκούωσι νά μυκών- 
ται τά κύματα τοϋ Μίγχου έπί τής μεμο
νωμένης παραλίας τή; νήσου Λόγγης. ‘Ημείς 
μάλιστα δυνάμεθα, χωρίς ν’ άργοπορήσωμεν 
πολύ, νά προσκαλέσωμεν είς τά όπλα τούς 
κατοίκους τών πλησιεστέρων νήσων’ καί 
μετ’ ολίγον τή βοηθιία τού Τορκουΐλ στό
λος καλώς ώπλισμένος θά συναθροισθή έπί 
τής παραλίας τοϋ ’Αρράν,άνόμως οί Νησιώται 
τής δύσεως εχωσς σέβας τι πρός τάς δια- 
ταγάς τού ήγεμόνος των».

VI
’Εσταμάτησαν εί; αύτό τό σχέδιον. ’Αλλά 
πριν αί γαλέραι ύψώσωσι τά ιστία τοιν, ό 
μελαγχολικό; Κορίσκιν καί αί ύψηλαί κορυφαί 
τοϋ Κόλιν αντήχησαν τού; θλιβερού; τό
νου; τοϋ άσματος τοϋ θανάτου. Τό μήκος 
τών μελανών όχθών τής λίμνης. .  . άπο- 
ψις λίαν άρμονική πρός τήν σκηνήν ταύτην 
τοϋ πένθους, είδε τούς νησιώτας δίδοντας 
όλα; τάς ένδείξει; ζωηράς αγάπης, διότι 
έφερον βραδέως πρός τήν παραλίαν τό σώμα 
τού δυστυχούς’Αλλάν. Είς εκάςην παύσιν αί 
γοεραί φωναί τών κεράτων των έπανελάμ- 
βανον τήν λύπην των είς τάς ήχους τών πέ- 
ριξ* καί όταν άρχωνται έκ νέου τήν πορείαν 
των, οί μουσικοί άσκοί, έπαναλαμβάνοντες 
τούς θορυβώδεις ήχους τοϋ πένθιμου κέρα
το;, έκλαιον τήν άπώλειαν τού νέου κληρονό
μου τού Δονάγελ. Οί βράχοι καί τά σπή
λαια τοϋ γηραιού Εόλιν άντελάλουν κατά 
σειράν τούς λυπηρούς τόνους, οίτινες έξη- 
φανίζοντο καί έξέλειπον είς άρκετόν υψος 
έπί τών ομιχλωδών πλευρών του. Ποτέ 
πρότερον ήχοι ανθρώπινοι δέν ήκούσθησαν 
είς τάς άγερώχους ταύτας κορυφάς, τών ό
ποιων ή ήχώ έπανελάμβανε μόνον τού; μυ
κηθμού; τής καταιγίδος ή τού; ήχους τής 
3ροντής.

VII
Ή λέμβος ώθουμένη ύπό τού ανέμου άνε- 

πήδησεν εύθύμω; έπί τών κυμάτων, ή αΰρα 
τών όρέων τού Βεν-να-Δάρχ παίζει έπί τοϋ 
Ιστίου της’ τό ίστίον καί τά σχοινία μι
μούνται διά τοϋ τριγμού τούς εύθύμους 
γέλωτας* τό κύμα, όπερ διασχίζεται ύπό 
τοϋ πλοίου, άπαντα θραυόμενον ύπό τών 
πλευρών του* ό ταχύς λάρος θίγων τήν έ- 
πιφάνειαν τοϋ υδατος δέν ολισθαίνει έλα- 
φρότερον έπί τών πτερύγων τής αΰρας’ αί 
κορυφαί τοϋ Κόλιν ήφανίσθησαν όπισθεν τής 
έλαφράς λέμβου. Μετ’ ολίγον όμως συνθή
ματα πολεμικά προκαλοΰν είς τά όπλα 
άπό τών μελαγχολικών πύργων τοϋ Δουν- 
σκάϊθ μέχρι τής λίμνης Είσόρδ, καί πυκνά 
νέφη καπνού κυματίζουσιν ύπεράνω τής κο
ρυφής τοϋ Καλβιγάρριχ, άναγγέλλοντα τό 
σημεΐον τών μαχών είς τάς ανδρείας φυλάς 
τοϋ Σλεάτ καί τοϋ Στράθ. Πρόθυμος νά 
ύπακούστι, άνυπόμονος νά ίδτι τόν έχθρόν



έκαστος πολεμιστή; ρίπτει έπί τών ώμων 
τήν ασπίδα του' ό άρχηγό; τής φυλής του 
Μάκ-Κινών, γνιρασας έν ταΐς μάχαις, είναι 
επιφορτισμένος νά τους διοικήσφ όλους και 
νά όδηγήσιρ τάς νήάς των εις τόν λιμένα 
του Βροδίκ.

VIII
Μεταδίδοντα τάς διαταγάς του 'Ρο- 

νάλδου τά συνθηματικά πυρά λάμπουν μα- 
κρόθεν έπί τής θαλάσσης καί έπί των νή
σων- είναι φανός άνημμένος επί τού Κάννα 
του όποιου τά λευκόφαια τείχη κρέμανται 
επί τού λιμένος, ως ή φωλεά του ίέρακος. 
Μή ζητή; ποσώς ν’ άναρριχθής επί τής 
υψωμένης κορυφής του βράχου διά νά έξε- 
τάσης έκ του πλησίον τόν έρειπιωμένον υπό 
τοϋ χρόνου πυργίσκον- είναι κινδυνώδης καί 
τρομακτική έπιχείρησις διά παν έτερον 
όν έκτος τής αίγός ή τής έλάφου των ό- 
ρέων* άλλ άναπαύθητι επί τής παραλίας 
καί άκουσον την άρχαίαν διήγησιν τοϋ γη
ραιού βοσκού- θά καταπαυσφ τάς ανήσυ
χους υλακάς τοϋ κυνός του καί έκδιπλόνων 
τόν ποικιλόχρουν έπενδύτην του, διά νά 
σάς έτοΐμάσΥΐ κάθισμα επί τοϋ χείλους τοϋ 
κενού, θά σάς διηγηθή πώς ξένη τις δέ
σποινα ήλθε τά πάλαι μετά τοϋ αρχηγού 
τής φυλής της εις τόν άρχαΐον τούτον πυρ
γίσκον. ΤΗτο πεπροικισμένος μέ άγρίαν 
ψυχήν ό κύριος, ζηλότυπος, περιορίσας εις 
τόσον τραχεϊαν φυλακήν αιχμάλωτον τοσού- 
τω γλυκείαν καί ώραίαν καί συνεχώς δτε 
ή σελήνη ερριπτε τάς σιγώσας άκτΐνάς της 
έπί τού ώκεανοϋ, ή αξιαγάπητος δέσποινα 
έκλαιε καθημένη έπί των τειχών τού φρου
ρίου καί έστρεφε τούς ωραίου; οφθαλμούς 
της πρός τά κλίματα τής μεσηβρίας, ονει
ροπολούσα ίσως εύτυχεστέρους καιρούς καί 
προσάδουσα έπί τής βαρβίτου τά λυπηρά 
άσματα τής γενεθλίου αυτής γής. Καί σή ■ 
μερον ακόμη, δτε αί ώχραί καί ήσυχοι ακτί
νες τοϋ λύχνου τής νυκτός παίζουσιν έπί 
τού βράχου καί έπί τοϋ λιμένος, δτε ούδε- 
μία πνοή έρχεται νά ταράξνι τήν ατμόσφαι
ραν, παράδοξος εΰχαρίστησις μετά φόβου 
άναμεμιγμένη κάμνει τήν καρδίαν τού κα
τοίκου τών Έβρίδων νά πάλλφ, διότι νο
μίζει δτι ακούει έπί τής κορυφής τοϋ βρά
χου τόν ψιθυρισμόν τής βαρβίτου καί τούς

στόνους αιχμαλώτου, ήτις κλαίει τάς δυσ
τυχίας της εις άγνωστον γλώσσαν ... ’Αλλά 
έπί πολύν χρόνον άνεβάλλομεν τήν δι- 
ήγησίν μας . . . Κ,αί έν τούτοι; τίς δύνα- 
ται νά διέλθφ πλησίον τοϋ βράχου καί τοϋ 
πύργου τούτου καί νά μή πληρώσνι φόρον 
δι ένάς στεναγμού εις τήν άτυχή, τής ο
ποίας ή ψυχή φαίνεται κατοικούσα εϊσέτι 
τά μέρη τα ϋτα ;

IX

‘Η λέμβος άνεπήδησεν εύθύμω; έπί τών 
κυμάτων- ή χειρ τού πηδαλιούχου τήν διευ
θύνει πρός τά μελαγχολικά όρη τού ‘Ρόνιν’ 
πάραυτα έγκαταλείποντες τά δάση, άτινα 
καλύπτουν τάς πλευρά; τών βράχων τού ■ 
των, οί κυνηγοί καταβαίνουσιν εις τήν πα
ραλίαν- έκαστος αύτών έξέτεινε τό έκ με
λιάς τόξον του καί ευπειθής εις τάς διατα- 
γάς τοϋ Λόρδου τών Νήσων έλαβε τό ξ ί
φος τού πολεμιστοϋ άντί τής λόγχης τοϋ 
κυνηγού. Σύνθημα άναφθέν έπί τοϋ όρους 
Σκόριγγ προσκαλεί μετά ταϋτα εις μάχην 
τούς κατοίκους τής νήσου ταύτη;, γενεάν 
τά πάλαι πολυάριθμον, πριν ό άγριο; Μα- 
κλεόδ, έπιδιώκων τήν έκδίκησίν του, κα- 
ταβή έπί τής παγωμένης ταύτης παραλίας, 
οτε τό παρωκεάνειον σπήλαιον ματαίως προ- 
σέφερε καταφύγιου εις τά θύματά του. ‘Ο 
εκδικητικός αρχηγός, αδιάλλακτος εις τήν 
μανίαν έκλεισε τήν είσοδον διά σωρού θά
μνων άνημμένων- πυκνά δέ νέφη καπνού πνι
γηρά έπλήρωσαν τό εις τοϋ; βράχους κεχω- 
σμένον φρούριον. Αί άπειλαί τών πολεμιστών, 
οί γογγυσμοί τών παιδιών, αί φωναί τών 
γυναικών ματαίως άντήχησαν- ό αδυσώπητο; 
αρχηγός έξηκολούθησε νά διατηρή τό πΰρ 
μέχρις ού ολόκληρο; φ«λή έξέπνευσεν ύπό 
τοϋ; θόλου; τούτους. Τά καλύπτοντα τό με
λαγχολικόν τούτο σπήλαιον όστά ίκανώς 
μαρτυροϋσι τήν όλεθρίαν τύχην τών κατοί
κων τού Σκόριγγ.

X *

‘Η λέμβο; άνεπήδησεν εύθύμω; τή βοη- 
θεία βορείου αύρας- Ουτω; ό κορυδαλός σχί
ζει τόν ουρανόν όταν έξημερόνρ- ούτως ό 
κύκνο;, διαρκοόσης τής θερμότητος τοϋ θέ
ρους, ρίπτεται έστί τών θαλασσών. Πρός ά- 
νατολάς έφαίνοντο τά παράλια τοϋ Μοϋλλ
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καί ή μελαγχολική Οϋλβα καί Κολονσάί 
καί δλον τό σύμπλεγμα τών χαριέντων νη- 
σιδρίων, άτινα περικυκλοΰσι τήν περίφημου 
Στάφαν. ‘Υπό τό καταφύγιου τών υψηλών 
στηλών τού άντρου τής Στάφας δ φαλακρό-, 
τάνταλος εϋβρίσκει εις τό σκότος άνάπαυσιν, 
ήν ούδέν διαταράττει, ώς καί ή δειλή φώκη 
εις τήν ειρηνικήν της κατοικίαν ύπό τούς 
θόλους του θαυμασίου τούτου ανακτόρου. 
Έκεΐ, ώς διά νά άμαυρώσιρ τούς ύπ’ ανθρώ
πινης χειρός κτισθέντας βωμούς, έλεγε τις 
δτι ή φύσις ήγειρεν ένα είς τό ύψος τής δό- 
ξης της ! Ούχί! τούτο δέν έγένετο διά 
σκοπόν ήττον υψηλόν, ήττον επίσημον’ τφ  
όντι μεγαλοπρεπώς ή φύσις έστησε τάς χ ι
λιάδας ταύτας τών στηλών καί έρριψε 
τούς θρασείς τούτους θόλους, ύπό τούς οποί
ους τά κύματα επισωρεύονται καί κρη
μνίζονται μετά κρότου, είς τρόπον & 
στε είς έκαστον διάστημα ή ηχώ τών ύψη- 
λών θόλων αντηχεί εκτεταμένων καί! 
θορυβωδών τόνων άρμονίαν, ύπερτεροϋσαν 
τό όργανον τών έκκλησιών. Καί ούχί είς 
μάτην ή προμετωπίς τού φυσικού τούτου 
ναού εύρίσκεται τοποθετημένη απέναντι τού 
αρχαίου καθεδρικού τής Ιόνας ναού- ή φωνή 
τής φύσεως φαίνεται λέγουσα- «ένήργησας 
κατά δύναμιν, αδύνατον πλάσμα έξελθόν, 
έκ τού κονιορτοϋ- άνήγειρα; μετά πολλής 
φροντίδος καί κόπου τό οικοδόμημα τούτο, 
τό όποιον σοί φαίνεται καταπληκτικόν . . .  
άλλά, παρατήρησον τό ίδικόνμου ! .  . .»

XI
‘Η λέμβος άνεπήδησεν ελαφρώς πρό τής 

αύρας’ ούτως άναπηδά ό δελφίν καταδιωκό 
μενο; ύπό τοϋ τυράννου τών θαλασσών, ή ή 
δορκάς έμπροσθεν τών κυνών. Αφήκαν τήν 
λίμνην τού Τούα ύπό τόν άνεμον καί ειδο
ποίησαν τούς κατοίκους τής άγριας νήσου 
Τιρέ, καί τόν αρχηγόν τών άμμωδών άκτών 
τοϋ Κόλλ’ δέν έσταμάτησαν διόλου εις τήν 
νήσον Κολούμβαν, άν καί οί κώδωνες τοϋ 
άγίου ναού έσείοντο μακρόθεν είς τόν άέρα- 
δέν εϊχον καιρόν νά παρευρεθώσιν είς τάς ευ
σεβείς ακολουθίας- ή μακρά άντήχησις 
τοϋ ιερού σημείου έχάθη είς τόν θόρυβον 
τών κυμάτων’ ό ατρόμητος καί πολεμι
κός κύριος τοϋ Λόχ-Βουι παρετήρησε τό 
σύνθημά των καί έλαβε τό ξίφος’ καί ή 
χλοερά νήσος Ίλάη προσεκάλεσε τούς πο-

¡λεμιστάς της είς τά δπλα. Αί φυλαί τής 
άποκρήμνου παραλίας τοϋ Ιούρα ύπήκουσαν 
είς τάς διαταγάς τού λόρδου ’Ρονάλδου’
Ιτό αύτό προσέτι έγένετο καί είς τήν με- 
μονωμένην νήσον τοϋ Κολονσάί . .  . μέρη, 
τά όποια έψαλεν έκείνος τοϋ όποιου ή 
φωνή δέν θ’ άκουσθή πλέον ! Τό λαμπρόν 
καί βραχύ στάδιόν του παρήλθε καί ή αρ
μονική μοϋσά του είναι βωβή- ή λάμψις 
τή; ποικίλης ταύτης φλογός έσβέσθη διά 
παντός’ άκτή άπομεμακρυσμένη, άκτή θα
νατηφόρος είς τά  τέκνα τής Ευρώπης, έδέ- 
χθη τά λείψανα τού ΛΕΥΑΕΝ.

1 XII
'Η αύρα έξακολουθεί πνέουσα εύφροσύ- 

νως, άλλ’ ή γαλέρα δέν σχίζει πλέον τά 
κύματα' οΐ μαχηταί τής Σκωτίας κάμ- 
πτοντες τήν άγρίαν άκτήν τής Καντίρης, 
ήκολούθησαν πορείαν άσυνήθη, έκ φόβου 
μή συναντήσωσι τόν έχθρικόν στόκον τών 
Νοτείων. Διαβαίνουν τήν πρός δυσμάς λ ί
μνην Ταρβάτ, είτα δέ σύρουν τό πλοϊον * 
αύτών έπί τοϋ ισθμού μέχρι τής άκτής 
τού Κιλμακόννελ, πρός τόν ανατολικόν 
όρμον. Τό θέαμα ήτο θαυμάσιον’ 6 ιστός 
καί ή σημαία έλαμπον άνω τών κορυφών 
τών δένδρων, ένώ τό πλοϊον έπροχώρει έπί 
τής γής, διασχίζον βράχους, δάση καί δεν- 
δροφυτίας κλήθρων. Τό έκτατον τούτο φαι- 
Ινόμενον παρέσχεν είς τούς μάντεις τοϋ όρους 
σπουδαίους οιωνούς, καθότι κατ’ άρχαίας 
Κελτικάς παραδόσεις, ή γραία Σκωτία έ- 
αελλε νά θριαμβεύσνι είς τάς μάχας, καί 
νά ϊδιρ τούς εχθρούς της άπαντας πίπτον
τας ωχρούς πρό τοϋ αργυρού αύτής σταυρού, 
όταν λέμβος βασιλική πλεύσγι πανίστιος έπί 
τής χλόης τοϋ Κιλμακόννελ.

XIII
Οί μαχηταί ρίψαντες έκ νέου είς τά 

κύματα τό πλοϊον αύτών διαπλέόυν ύπό 
αισίους οιωνούς τήν έσωτερικήν θάλασσαν καί 
διευθύνονται πρός τήν νήσον Άρράν. Ό 
ήλιος, πριν ή κλίνη όπισθεν τού Βέν-γόϊλ, 
[ρίπτει έπί τής τραχείας κορυφής τού «όρους 
τούτου τών άνεμων® γλυκείαν αποχαιρε
τισμού ά’κτϊνα, λάμπουσαν ταυτοχρόνως καί 
έν τή λίμντι 'Ράνζα, πρός ήν οί μαχηταί 
διευθύνονται. Ένόμιζέ τις ότι ή νήσος ά- 
,νεγνώριζε τόν κυρίαρχον αύτής’ τόσον ή γή 
ήτο ώραία, τόσον γαλήνιος ήτο 6 Ωκεανό; !Λ -
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Κύματα μόλις έπαισθητά έκάλυπτον 
διά τών άργυροειδών ρυτίδων αυτών τήν 
ηρεμούσαν έκτασιν τής θαλάσσης, ήτις έ- 
λάμβανεν άλληλοδιαδόχως χρυσήν, κυανή, 
o[j.αραγδίνην χροιάν. Οί λόφοι, αί κοιλάδες, 
τά δένδρα, οί πύργοι ελαμπον δεχόμενοι 
τάς τελευταίας άκτΐνας τοϋ ήλίου. Ό φη
γός ανέπτυσσε άργυρόχρουν πλούσιον φύλ
λωμα*. ή πνοή τής αύρας, γλυκεία ώσεί 
εραστών, έφαίνετο ώσεί σπεύδουσα καί 
διακεκομμένη.*Ώ!διατί πέπρωται φιόναίπο- 
λέμ,ου καί καταστροφής νά διαταράξωσι 
τήν γαλήνην τοϋ μαγευτικού τούτου θεά
ματος ; . . .

XIV
Περί πολέμου άρά γε όμιλεΐ δ λόρδος 

'Ρονάλδος ; Ή έρυθρότης ή καλύπτουσα 
τήν αρρενωπήν αύτοϋ μορφήν, τό δειλόν 
τούτο φλέμμα, οί χαμαί νεύοντες ούτοι ο
φθαλμοί καί ή τρέμ.ουσα φωνή του, παν 

•  άλλο ή πολεμικάς σκέψεις έκδηλοϋσι. Τό 
σκεπτικόν ύφος τοϋ καλού 'Ροβέρτου Βρού- 
κη άφ’ ετέρου δεικνύει ότι σταθμίζει ού- 
τος ένδιαφέρουσάν τινα αΐτησιν, άμ.φίβολος 
άν πρέπει νά τήν παραδεχθή* καί δμως 
δύναταί τις ν άναγνώσ»ι είς τούς όφθαλ, 
μούς αύτοϋ καί έπί τών χειλέων τήν γλυ- 
κείαν έκείνην συμπάθειαν τήν άφαιρού- 
σαν τάς ρυτίδας άπό τοϋ σοβαρού με
τώπου άνδρός, ωρίμου τήν ήλικίαν, όταν 
έοασταί έξομολ.ογοϋνται αύτω τό πά
θος των. Ό λ.όρδος 'Ρονάλδος ύπερασπί- 
σθη .μετ’ αγωνίας. . . .  8 Καθ’ όσον ά-
φορά τήν μνηστήν μ,ου, είπεν, ό άρχων μου 
ήκουσε τά διαδοθέντα έπί τή φυγγ τής! 
Έδίθ μακράν τών τειχών τοϋ Άρτόρνιχ. Ή 
μοΐρά της είνε κακή . . . δέν ίδιοποιοϋμ.αι 
τό δικαίωμα τοϋ νά κατακρίνω τήν έσπευ- 
σμένην ταύτην άναχώρησιν : είθε νά χαίρτρ 
καί νά εύτυχή ! . . Ά λ λ ’ έφυγε τούς δε
σμούς τοϋ υμεναίου, ό δέ Λόρν άπέσυρε τόν 
λόγον του ενώπιον τών συγκαλεσθέντων αρ
χηγών. Πρός έκπλήρωσιν τής ύπό τών πα
τέρων μας δοθεισης ύποσχέσεως, προσέφε- 
ρα παν δ,τι ήδυνάμην νά προσφέρω . . 
τήν χεΐρά μου δηλαδή . . . καί δμως έπερι- 
φρονήθην, μέ άπώθησαν! "Π ! άν καί πάλιν 
ύποκριθώ τόν μνηστήρα ΐνα κερδίσω έκ 
νέου τήν εύνοιαν τοϋ ύπερηφάνου βαρώνου
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Λόρν, προδίδω βεβαίως τήν τιμήν μου καί 
τούς προσφιλεστέρους μ.ου όρκους.

X V
—  Νέε, άπήντησεν ό Βασιλεύς Βρούκης, 

εις τήν Εκκλησίαν έναπόκειται ή λύσις 
τού ζητήματος τούτου' άλλ! οπωσδήποτε 
σκληρόν μοί φαίνεται, μόνον σέ νά δεσμεύη 
ό ύπό τής Έδίθ διαρόηχθείς δεσμός, άφοϋ 
αυτη ώς λέγεται έζέλεξε τόν Κλιφφόρδ 
διά σύζυγον. "Οσον άφορά τήν αδελφήν 
μου ’Ισαβέλλαν . . .  τίς δύναται νά έξη- 
γήσνι τάς ιδιοτροπίας γυναικός ; ‘Υπο
πτεύομαι πως ότι ό μαχητής τοϋ ‘Ρόχερ, ό 
ιππότης έκεΐνος 6 νικήσας είς τόν αγώνα 
είς 8ν άύτη ιδία χειρί άπένειμε τό βρα- 
βεϊον, ένετυπώθη έν τή καρδία της' άλλ’ 
άφ’ ής ό αδελφός ήμών Νίγελ άπέθανεν, άφ’ 
ής κατεστράφη ό οϊκός μ.ας αποξενωθείς 
πάσης χαράς καί έλπίδος έν τώ κόσμ.ω, ή 
δυστυχής ’Ισαβέλλα τεθλιμ.μένη καί πεν
θούσα εΐνε δλως άλλη. "Ισως (ένταύθα 
ό εύγενής βασιλεύς ύπεμειδίασεν), ΐσως ή 
πρότασίς σου μεταβάλνι τόν ροϋν τών σκέ
ψεων αύτής' θά ίδωμεν έντός μικρού . . . 
τά όρη έκεΐνα έκεΐ κάτω περικλείουν τήν 
Μονήν τής ‘Αγίας Βριγίττης’ έκεΐ ό Έδου- 
άρδος τήν άπέστειλε καί έκει θά μένη αϋτη, 
έως ού άπολαύσωμεν εύτυχεστέρων ημε
ρών· μ.εταβαίνων έκεΐ θά κοινοποιήσω είς 
αύτήν τήν πρότασίν σου, ήν έσο βέβαιος 
θά ύποστηρίξη ό φίλος σου.

XVI.
Ένώ έπραγματεύοντο περί τής σπου

δαίας ταύτης ύποθέσεως, ό μικρός άλαλος 
ακόλουθος ΐστατο παρ’αύτοΐς* αίφνης έκλινε 
τήν κεφαλήν τΟυ έπί τοϋ ίστοϋ πικρώς 
θρηνών, ώσεί έσπάρασσε τήν καρδίαν αύ
τοϋ ακατάβλητος λύπη, καί διά τών χει- 
ρών θλίβων τό μέτωπον αύτοϋ προσεπάθει 
νά κατακρατήση τά δάκρυα' άλλ’ έρρεον 
ταϋτα κρουνηδόν διά τών δακτύλων του. 
'Ο Έδουάρδος περιπατών μόνος έπί τοϋ 
καταστρώμ.ατος παρετήρησε πρώτος τήν 
πάλην, ήν ή νεαρά αυτη καρδία ύφίστατο' 
απερίσκεπτος δέ, ώς ήτο, όσον καί γενναίος, 
άπεπειράθη άποτόμως μέν άλλ’ εύμενώς 
νά χαροποιήσω) τόν τεθλίμμένον νέον' άπέ- 
σπασε διά τής βίας άπό τών δακρυβρέκτων 
αύτοϋ οφθαλμών τάς άσθενεΐς του χεϊρας,

άλλ' επειδή ό νέος προσεπάθει ν’άπομακρυν- 
θή τοϋ πολεμιστοϋ, όστις τοϋ έθλιβε βα- 
ναύσως τάς χεϊρας έπί φίλικώ σκοπώ, δ 
Έδουάρδος τώ άπέμαξε τά δάκρυα λέγων, 
ότι είνε έντροπή νά κλαίη. α Είθε, προσέ
θεσε, νά ήδύνατο ή γλώσσά σου νά προ- 
φέρη τό όνομα τοϋ ύβρίσαντός σε’ θά άπέ- 
πλυνον τήν δβριν, έστω καί ύπό τοϋ πρώ
του τοϋ πληρώματος ήμών γενομένην. Λοι
πόν, παρηγοροϋ* ήδη είσαι έν ηλικία νά 
άκολουθήσης πολεμιστήν’ θά σέ προσλάβω 
σωματοφύλακα* φερόμενος έπί ώραίου ίπ
που διά τών κοιλάδων καί τών όρέων, 
θά κρατής τό τόξον μου δταν θηρεύω, ή θά 
κομίζης τάς έπιστολάς μου είς τήν κυρίαν 
τής ψυχής μου* είμαι δέ βέβαιος δτι δέν 
θά ποοδώσης τούς μυστικούς μου παλμούς.»

XVII
‘Ο Βρούκης παρενέβη . . . «Έδουάρδε, 

είπε, δέν είναι ούτος νέος κατάλληλος ό
πως φέρνι τό τόξον ιππότου εύθύμου οίος 
σύ, όπως πληροί τόν κύλικά σου, ή όπως 
κομίζν! τάς έπιπολαίους σου έπιστολάς είς| 
ώραίαν έπιπολαιοτέραν έτι. Είσαι σύ ύ- 
περβαλλόντως ζιοηρός καί δέν αρμόζει νά! 
ήσαι κύριος τοϋ ορφανού τούτου* δέν βλέ
πεις πώς μένει πάντοτε μακράν ήμών, κοι
μάται μόνος, μ,όνος τρώγει ; Καταλληλό- 
τερον δύναται νά υπηρέτηση τήν αδελφήν, 
μας ’Ισαβέλλαν έν τώ είρηνικώ αύτής κελ- 
λίω, καί νά άπαγγέλή μετά τοϋ ίερέως 
Αύγουστίνου τάς προσευχάς έν τή Μονή* 
δεν δύναται νά έπιζητή περιπετείας μετά 
κυρίου άκουράστου, οίος σύ. — Ευχαριστώ] 
μεγάλως, άδελφέ μου, άπήντησεν εύθύμως 
ό Έδουάρδος, διά τόν ύπέρ έμοϋ πανηγυ
ρικόν σου* άλλά θά "δωμέν ποτε τίς έξ ή
μών τών δύο δύναται καλλίτερον νά προ-| 
στατεύσφ καί νά δώση έργον είς τό δυ-1 
στύχές τοϋτο παιδίον. ‘Εν τούτοις τό πλοϊ- 
όν μας έφθασε παρά τήν όχθην* άς ρίψω- 
μεν τήν λέμβον έν τή θαλάσση καί άς ά- 
ποβιβασθώμεν.»

XVIII
‘Ο βασιλεύς ‘Ροβέρτος έπήδησεν έλα- 

φρώς έπί τής παραλίας, τρις δ’ άντελάλη- 
σαν οί διαρκείς καί ποικίλοι τής σάλπιγγος 
ήχοι . . . Τέλος τό Βέν-γόϊλ άπήντησε. 
Κατά τήν αύτήν στιγμήν, καθ’ ήν οί ήχοι
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τής σάλπιγγος διεχύθησαν έντός τών δα
σών, ό γενναίος Αουγλάς καί ό εύγενής 
Αελαχαίϋ περιώριζον είς κοιλάδα τινά έλα- 
φον περιπεσοϋσαν είς αμηχανίαν, δ δέ Λε- 
νόξ διηρέθιζε τούς κύνας. « ‘Ο έχθρός ! άνέ- 
κραζεν 6 Βούδ προστρέχων έν σπουδή μέ 
όμματα σπινθηροβόλα, ό έχθρός ! . . . » 
Τότε οί γενναίοι ίππόται έρριπτον πέραν 
τόξα καί βέλη, διά νά δράξωσι τά ξίφη... 
«"Οχι, άπήντησεν ό άνδρεϊος Λόρδος Ίάμ, 
δέν είνε ούτος ήχος άγγλικής σάλπιγγος.
Τόν ήκουσα πολλάκις έμψυχοϋντα έν ταΐς 
|μάχαις, παρορμώντα πρός καταδίωξιν ή 
άναστέλλοντα τήν όπισθοχώρησιν. "Επρεπε 
νά παύση πάλλουσα ή καρδία μου, έ’πρεπε 
νά έχω τά ώτα κωφά, άν προσκαλοϋντος 
τοϋ Βρούκη, ό Δουγλάς δέν ήκουεν ! Ύπά- 
γωμεν πάντες είς τάς ό'χθας τής λίμνης 
‘Ράνζα* ό ήχήσας τήν σάλπιγγα είνε ό βα
σιλεύς αύτός* όχι άλλος.»

XIX
‘ Η ε’ίδησις εύθύς διαδίδεται έν τώ στρα- 

τώ, πάντες δέ οί πολεμισταί σπεύδουσι 
πρός τήν παραλίαν. Φωναί χαράς εξέρχον
ται άπό τών κοιλάδων καί τών δασών 
πιστοί πολλοί ύπηρέται περικυκλόνουν τόν 
Βρούκην, καί θλίβουν τάς χεΐράς του, κα- 
ταβρέχοντες αύτάς μέ δάκρυα. Έκει ύπήρ- 
χον πρεσβύται πολεμισταί, διασωθέντες έκ 
τών αρχαίων μαχ ών τής Σκωτίας* τό κρά
νος αύτών έκάλυπτε κόμην λευκήν* τά ξίφη 
καί οί πελέκεις αύτών εφερον κηλίδας αί
ματος τών Δανών. Παρά τούς γηραιούς τού
τους στρατιώτας έβλεπέ τις παιδία, ών 
ή χειρ μετά κόπου εφερε τήνβαρεϊαν άσπίδα 
καί τήν μακράν σπάθην. ‘Υπήρχον έκεΐ πο- 
λεμισταί, πλήθος έ'χοντες ούλών, είς άνά- 
μνησιν τών καταστροφών τοϋ Άλβύνου, τής 
φοβεράς καί μοιραίας μάχης τοϋ Φαλκίρη, 
τής έν Τεϋνδρούμ. θραύσεως, τής έν Μεθβάν 
φυγής. Διεκρίνοντο έκεΐ τό ύψηλόν τοϋ 
Δουγλάς άνάστημα, ή χαρίεσσα μορφή τού 
Αενόξ, ό Κίρκ-πατρίκ, ό τρομερός ιππότης 
τοϋ Κλοσεβούρν, ό ορμητικός, ό ύπερήφανος, 
ό εύκίνητος Λινδσέϋ, ό υιός τοϋ εύγενοϋς 
Δελαχαίϋ, τοϋ πεσόντος τούτου ιππότου 

¡ύπό τήν αιχμήν δολοφόνου έγχειριδίου, καί 
ό γενναίος Βούδ καί ό εύθυμος Σέτων. 
Συνωθοϋνται πέριξ τοϋ βασιλέως αύτών, §ν
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έχ νέου άπέλαυον' χύνουν δάκρυα, έκβάλ- 
λουσι φωνάς χαράς, έναγ/.αλίζον τ α ι αυτόν 
νέοι καί γέροντες, δούλοι καί άρχοντες, οϊ τε 
μη σύραντες ποτέ τό ξίφος και οί γεννη- 
θέντες διά τούς κυνδύνους τού πολέμου, 
πάντες έχουν άπόφασιν σταθεράν, άψηφούν- 
τες τούς κινδύνους, νά ζήσωσιν η ν' άποθά- 
νωσι παρά τό πλευρόν τού Βρούκνι.

X X
?Ω πόλεμε! έχεις έπίσης ήδονάς θρα

σείας ! αί θορυβώδεις χαραί σου άκτινοβο- 
λοΰσιν, ώς ή λεία της άσπίδος επιφάνεια 
έπί τού πεδίου της μάχης ! "Εχεις παρα
φοράς έπι τη νίκη καί κραυγάς έπί τή ά- 
λώσει ! έχεις έπίσης ούχ ήττον εύγενεΐς 
φωνάς καί παραφοράς έκδικήσεως, δτε με
τά την ήτταν επαναλαμβάνεται έν φρίκτ, 
κατά την άρίθμησιν τό όνομα των ένδόξως 
πεσόντων ! ’Ώ πόλεμε ! τά τέκνα τής Βρε
τανίας καλώς εννοούν την βροντώδη φωνήν 
σου' έκεΐ τό ξίφος τού στρατιώτου συμπλέ
κεται μέ την λύραν τού ποαιτού· έκεΐ, έκεΐ 
γνωρίζουν τήν γαληνιαίαν και σοβαράν εκεί
νην χαράν, ήτις θίγουσα τάς εύγενεΐς τής 
καρδίας χορδάς αποσπά τά δάκρυα άπό 
των οφθαλμών ! . . . Ούδεις λοιπόν τών 
άναγινωσκόντων τούς στίχους τούτους μη 
έκπλαγή, αν ειπω δτι τά  δάκρυα έπλημμύ- 
ρησαν τό εύγενές τού Βρούκη πρόσωπον, 
βλέποντος περί αύτόν τά ολιγάριθμα λεί 
ψανα τών χαιρετησάντων εντός τών τειχών 
τού Σκόν τήν αυγήν τής βασιλείας του, 
βλέποντος έαυτόν κυκλούμενον ύπό τών 
ενδόξων τούτων πατριωτών, τών περιβαλ
λόντων αύτόν εις τάς άγκάλας των καί 
έναγκαλιζομένων τούς πόδας του ! Ούδείς, 
δέν θά τολμήσν] νά μεμφθή τόν Βρούκην!... 
ό αδελφός του μόνος ένόμισεν επί στιγμήν, 
δτι ήδύνατο νά κατειρωνευθή τής αδυνα
μίας ταύτης, ήν εντός μικρού καί αύτός 
ήσθάνθη επίσης· αίσχυνόμενος δ’ επί τή 
τρυφερά συγκινήσει του, άνεκάγχασε βε- 
βιασμένως καί άπέστρεψε τό πρόσωπον, δ 
πως άπομάξη δάκρυ, δι* δπερ ήρυθρία.

X X I
‘Ο ήλιος άνέλαμψε καί πρό πολλού έ- 

παυσεν άντηχών ό τής Μονής τής ‘Αγίας 
Βοινίττης κώδων. Σεβασμία χαλογραϊα με·
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τέβη εις τό κελλίον τής λαίδυ ’Ισαβέλ
λας καί έκραξεν έν σπουδή μεγάλή. «Σπεύ- 
σον, ωραία δέσποινα, σπεύσον . . . εύ~ 
γενής ξένος αναμένει πρό τών θυρών τής 
Μονής- ούδέποτε καλογραία τής ‘Αγίας Βρι- 
γίττης είδεν ιππότην τήν όψιν μεγαλοπρε
πέστερου . . , μ’ έπεφόρτισε νά εΐπω δτι 
έπιθυμεΐ νά όμιλήση πρός τήν λαίδυ Ισα
βέλλαν. . » ‘Η πριγγηπέσσα προσηύχετο 
μέ τό κομβολόγιον άνά χεΐρας γονυκλινής 
καί έσκυμμένη· έγερθεΐσα δ’ άπήντησεν. 
α *Ας μοί γνωστοποίηση τόν σκοπόν τής 
έπισκέψεώς του, διότι δέν δύναμαι νά συ
νομιλήσω μετά ξένου. -— ‘Αγία μου Βρι- 
γίττη, βοήθει! είπε σταυροκοπουμένη ή ύ- 
πηρέτις καλογραία . .  . δέν θά συγκατέ- 
νευον ποτέ ν' άντισταθώ εις τήν θέλησίν 
του καίνά άπορρίψω τήν αΐτησίν του, ούδ’ 
αν μ’ ύπέσχοντο τόν τίτλον τής ήγουμέ- 
νης. —  Τοσαύτην έχουσν λοιπόν έπιρροήν 
έπί άδελφής τής τάξεώς σου, αί πομπαί 
τών θνητών ; ύπεδουλώθης λοιπόν, πτωχή 
καί άπλή γραία σύ, είς τάς ματαίας λαμ
πρότητας, δσαι τάς γυναίκας έν τή κοι
νωνία σαγηνεύουν ;

XXII
—  "Οχι βεβαίως, εύγενής Κυρία ! διά 

τούς γηράσαντας οφθαλμούς μου ή τών έν- 
δυμάτων έπίδειξις ούδεμίαν εχει γοητείαν, 
οί δέ πολύτιμοι λίθοι άπώλεσαν τήν λαμ
πρότητα αύτών ! ‘Ο ξένος δμως ούτος 
φαίνεται δτι περιηγείται άνευ πολυτελείας 
καί άνευ ακολούθων ς μόνον νέον τινά α 
κόλουθον έχει μεθ’ εαυτού- μ’ έξέπληξαν 
τό βλέμμα, ή φωνή, ό τρόπος τού Κυρίου 
αύτοΰ' μ’ έξέπληξε τό αρρενωπόν, τό υ
ψηλόν καί γενναΐον αύτού ανάστημα, τό 
σώμα τό στερεόν, ώς τά τείχη φρουρίου, 
άνάλογον δέ πρός τούτοις τοσούτον, ώστε 
ή γιγαντιαία δύναμίς του φαίνεται μάλ
λον εύκινησία καί λεπτότης. Οί πλόκαμοι 
τής κόμης αύτού, μελανής ώς ή ίασπις, 
έκτος είς τννα μέρη δπου δεικνύεται άρ- 
γυροειδής τις χροιά, περιπλέκονται έπί τού 
μετώπου αύτού, ώς οί έλικες καί οί στέ
φανοι τής αμπέλου. Αί άκρασίαι πολλών 
κλιμάτων καί αί κακουχίαι τών πολέμων 
ένετύπωσαν τά ίχνη αύτών έπί τής με
γαλοπρεπούς μορφής του . . .  Ά λλά  πρό
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πάντων άξιον θαυμασμού εινε το αξιοπρε
πές του βλέμμα ! "Ω ! άν επρόκειτο να ε- 
Ξ * λεσθώ  στήρ^γμ« διά τούς κίνδυνους, 
διά τάς ποοσβολάς, διά τους κόπους, εκει,

μ * »  84 γ »  τ τ

=™ίγ°ρ»! *“1 * ή “ Χβ<· , 1  ? ,
™  Ενοχο, -άλ.ν, -4
κείνο θά αοί έφαίνετο ή φοβερωτέρα^κα.α 
δίκη εις θάνατον !— Άρκεΐ, αρκεί, ανεκρα- 
ξεν ή πριγγηπέσσα, εΐνε ή έλπις, ή χαρα, 
ή δόξα τ £  Σκωτίας! ποτέ «  μ έ ™  
θνητού δέν έδόθη τοιούτον κράτος επί των 
συνήθων ανθρώπων . . .  ’ Ο θεέ μου, πόσον 
έπερίμενε χρόνον ή δυστυχής -ημών πατρίς, 
τ ό ν  άπεσταλμένον σου τούτον, προς υπο
στήριξή τών γενναίων σου σκοπών . .  . 
Σπεύσον, Μόννα, σπεύσον να εισαΥ ° ^  
τόν φίλτατόν μου αδελφόν, τόν βασιλέα

ΒΡ°ύ™ ! 8 XXIII
Ειδον άλλήλους, ώς φίλοι έν θλίψει α-

ποχωρισθέντες καί συναντώμενοι μετα και
ρόν πλήρεις θάρρους καί άμφιβόλων ελπί
δων. "Αμα δμως παρήλθεν ή πρώτη αυτη 
ταραχή, ό Βρούκης έζήτησε το πενιχρόν] 
Λελλίον . .  «Ιδού λοιπόν που κατήντησας 
δυστυχής Ισαβέλλα" ή άθλία κοίτη και οι 
γυμνοί ούτοι τοίχοι σοί εινε αιθουσα νπο 
δονής καί κλίνη έπιδείξεως· αντι πλου 
σίων ένδυμάτων καί σπανίων πολυτίμων 
λίθων, φέρεις τώρα κιλίκιον καί κομδο 
λόγιον άντί τής προσκαλούσης σε εις γ̂ -> 
μα ή είς Θήραν εύθύμου σάλπιρ-ος, οι θλι
βεροί τού κώδωνος ήχοι δ ι χ ά ^  τας η-
, έ(«  « ι χ χ *  “ > χ Η ' - 1
τανοίας καί κανόνων . . . .   ̂ , ι
λέθρια υπήρξαν διά σέ, δυστυχής αδελφή,
τά έπί τού στέμματος δικαιώματα μου.] 
Λιατί νά ήνε ασθενέστερος πάντων του α
δελφού σου ό βραχίων ; Π  · ·

XXIV
   "Αφες, άπόρριψον μ ακράν, τά μα^

ταια ταύτα παράπονα καί έσο αείποτε ο 
αήττητος Βρούκης ! άνέκραζεν ή γενναία 
Ισαβέλλα· διότι μάλλον ένδοξον θεωρωι 
έμαυτήν διανειμαμένην μετά σού τας όυ-| 
σ-υγίας, &ς ή ριψοκίνδυνός σου γενγαιότης| 
έπέφερεν δτε ήγέρθτ,ς πρός άπελευθέρωσιν

τής πατρίδος σου, ή συμμετασχουσαν δι 
εύμενούς τύχης τής λάμψεως του στέμμα
τ ά  Μή δέ λυπήσαι άν δέν παρασυρωμαι 
πλέον ύπό τού λάβρου καί βαρυκρότου ρεύ
ματος τών ήδονών- ό Θεος ριψας βλέμμα 
συμπαθές παρετήρησε ?ήν του πρώρες α
νικανότητα καί έσωσε τό πλοιον από του_ 
χείλους τής άβύσσου. ‘Υπεβληθην υπό του 
©εού είς σκληράς καί αύστηρας δοκιμασία , 
είδον τήν καταστροφήν του οικου ημων, 
τήν ήττάν σου, τόν θάνατον τού δυστυχους 
Νίνελ άλλ’ ύπέστην ταυτα .αντα
i Ä . « ,  ' Λ — *
θείαν βούλησιν, αναγνωρίσω οτι αι
ιιου πασαι είς τόν θεόν πρέπει ν αν«τε 
θώσιν. "Οχι, ποτέ γήινος δεσμός 
δουλώσφ τήν ψυχήν μου. · ·

_  ϊ,ά«ο», 1*»”·

 ̂ . , ,σω των yprr
Σκέφθητι καλώς αρα γ̂  μ _
σκευτικών φροντίδων τήσ Μονής, Ρσκευτικω σου και
σκουσι μικραν θεσ ν εν τ?[ Ρ · ^
^τρυφερώτεραι σκεψεις, . · μ Υ 
έδοκίμασες ήδη τάς τοιαυτας σκέψει γ 
Ινηθείσας έπί τή θέα του «γνωστού εκείνου 
ιππότου, τού νικήσαντος κατα τ  ν̂  γ  ̂
τού Βοδστόκ . . . Είπέ μοι, τό ερύθημα 
σου τούτο δέν δεικνύει άρά γε οτι υπηρξεν 
Γ τος έπίσης νικητής μάλλον αξιέραστου 
έ θού . ·  ' ‘Ο διορατικός οφθαλμός του
αονάρχου άντελήφθη αληθώς τής στιγμαίας 
C S  δειλής έρυθρότητος, όμοιας με τας 
τελευταίας ακτίνας ήλιου άντανακλωμένου 
πΓΓγυοοχοόουνέφους..^όλις φανείσα ομως -

Ιέσβέσθη. Ϊ ε τ ’ ο Λ ο λ ύ  άτάραχος τήν μορ
φήν καί τήν γαλήνην έχουσα εν τω βλέμ 
ίυατι ή πριγγηπέσσα απηντησε. « Κ-«λ ς

Llx·. ή σ ιγ ΐ . í t  H o w S i.m í/ P " ” ' ™  
βαθεΐα, ώστε νά άγνοούμεν οτι εις τη πρ̂  
S  φωνήν τού ‘ρϊνάλδου οί νησιωται πα - 
τες δράττουν τά δπλ« προς 
σου· ούδ' άγνοώ δτι έν ^
σωπον εΐνε δ τε άγνωστος εκείνος ιππότη 
ώαί δ λόρδος τών Νήσων . . . Οθεν α 
θάττον έκοινοποίει αΐτησιν εν ονόματι αυ
τού μέ τήν ύ π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ν  σ ο ύ ,  ή άν ή καρδια
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αύτοΰ ήτο ελεύθερα. ; '. άγνοώ, ίσως. . . 
Ά λ λ ’ δ άκόλουθός σου εινε πολύ πλησίον 
ήμών. . . οΐ δέ τοιοΰτοι λόγοι δέν πρέπει 
νά λέγωνται εϊς έπήκοον των κατωτέρων 
ήαών . . . »

XXVI
‘Ο νεαρός ακόλουθος ϊστατο ακίνητος 

μακράν των δύο συνδιαλεγομένων, καθ' ό
σον έπέτρεπε τούτο ή μικρά χωρητικότης 
του κελλίου* έστηρίζετο έπί του ξίφους του 
Βρούκη, έχων απλανές τό βλέμμα καί αλ
γών την καρδίαν' έπίσης έκράτει τόν τοΰ 
βασιλέως επενδυτήν, έκάλυπτε δέ τήν 
μορφήν του διά των πτυχών. « Μηδόλως 
φοβοϋ περί τοΰ τοιούτου, άπηντησεν ό 
Βρούκης" ό νέος οΰτος μοί έσωσε την ζωήν 
εις ένεδράν τινα, ήν μοί έστησαν, σπανίως 
ΰθεν απομακρύνεται εμού’ πέποιθα δ’ εις 
την μυστικότητα αύτοΰ, διότι ή φύσις τόν 
κατεδίκασεν εις αΐωνίαν σιγήν. Εινε καλής 
φύσεως παιδίον, επιθυμώ νά συγκατοίκηση 
μετά τοΰ εφημερίου Αυγουστίνου καί νά 
σέ υπηρέτη, ’Ισαβέλλα μου . . .  Μή προσέ- 
χης εις τα δάκρυα αύτοΰ' εϊδον αύτά ρέον 
τα ώς ή διαλυομένη χιών έπί της κορυφής 
των όρέων. Εινε καλός νέος, άλλ’ ιδιότρο
πος, ήκιστα ισχυρός ώστε ν’ άντισταθή εις 
τήν όρμην τών κυμάτων' οί δέ μετά τοΰ 
Βρούκη πελαγοδρομοΰντες πρέπει νά λά
βουν ύπ' οψιν την διαρκή κατά τών ρευ
μάτων καί τών άνέμων πάλην . . . Ά λ λ ’ 
άς άναλάβωμεν τό νήμα τής πρώτης ήμών 
συνομιλίας, φιλτάτη ’Ισαβέλλα. . .  ‘Οποίαν 
πρέπει νά φέρω άπάντησιν εις τόν λόρδαν 
‘Ρονάλδον ;

XXVII
—  ΐδού ή άπάντησίς μου . . .  ‘Η καρ- 

δία ήν ζητεί, άφιερώθη εις τόν Θεόν. ‘Ο 
ερως μου ύπήρξεν ώς άνθος άνοίξεως μαραι 
νόμενον κατά την πρώτην πνοήν του χει- 
μώνος' γεννηθείς ούτος έκ ματαιότητος καί 
υπερηφάνειας έσβέσθη, καί συν αύτώ έσβέ- 
σθησαν αί ονειροπολήσεις . . . Ά.ν δ’ έπι- 
μένη έτι ό ιππότης . . . είπε αύτώ ότι 
χρεωστεϊ νά μένη πιστός εις τόν δεσμόν 
του συζυγικού δακτυλίου, πιστός εις τόν 
όρκον του έπί τοΰ εσταυρωμένου καί έπί 
τοΰ ξίφους. ~Ω ‘Ροβέρτε, ειδόν σε εις στιγ
μήν κινδύνου προστατεύοντα γυναίκα τινα,
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δτε οΐ τοΰ Νότου στρατιώται σέ κατεδίωκον 
έκ του σύνεγγυς, ή δέ σωτήρια, κατά τήν 
γνώμην πάντων, έκρέματο έκ τής ταχυτά- 
της φυγής' σΰ τότε άκούσας τους στεναγ
μούς γυναικός έν τοκετό» πονούσης, ευθέως 
άνεχαίτισας τόν στρατόν, προτιμήσας μάλ
λον νά μένγς εκτεθειμένος εις την λύσσαν 
τοΰ έχθροΰ, ή νά δείξης διαγωγήν άτιμου 
ιππότου. Καί ήδη λοιπόν θά άρνηθής τήν 
προστασίαν σου εϊς άτυχή νεάνιδα, έξυβρι- 
ζομένην καί πάσχουσαν ς υπέρ τής προδο
σίας τοΰ ‘Ρονάλδου θά ύψώσης φωνήν ; θά 
άποδείξιρς εις έμέ πολύτιμον τήν άσταθή 
του τρυφερότητα ; . . . Μάρτυς μου ό 
Θεός' ενόσω ούτος δέν καταθέσ/ι προ τών 
ποδών μου τόν δακτύλιον καί τό τοΰ γά
μου συμβόλαιον, πρός άπόδειξιν τών πε- 
ρατωθέντων δεινών τής προδοθείσης καί 
περιφρονηθείσης Έδίθ, ένόσω δέν μ.οί από
δειξη ότι τόν άπέλυσεν αυτή τών όρκων 
του, ουδέποτε θά άπεδεχόμην τάς προσφο
ράς αύτοΰ, ούδ' άν διετήρουν είσέτι τά 
εγκόσμια εκείνα αισθήματα, όσα έκίνουν 
τούς παλμούς τής καρδίας μου, μήπω πρός 
τά υψηλότερα άποθεσάσης τάς ελπίδας 
της ! . . . ' »

XXVIII
Ένδίδων εις αίφνιδίαν ώθησιν ό ακό

λουθος όρμά όπως ριφθή εις τάς άγκάλας 
τής πριγγιπέσσης" συνελθών όμως κλίνει 
τήν κεφαλήν, κάμπτει τό γόνυ, άσπάζεται 
δίς τήν δεξιάν τής ’Ισαβέλλας, άνεγείρεται 
καί φεύγει δρομαίος . . .  ‘ Η πριγγηπέσσα 
άποσύρασα τάς χεΐρας άπ’ αύτοΰ, έρυθρια 
όργιζομένη διά τήν παράτολμον διαγωγήν 
του' άλλ’ ό ‘Ροβέρτος ανακράζει. « Μή ε
ρεθίζεσαι, αδελφή μου" τήν γνώμην του 
διά νευμάτων μόνον δύναται νά έκφράση. 
Άκούσας λοιπόν όσα περί αύτοΰ σοί έ- 
πρότεινα, δέν ήδυνήθη νά κατάσχγ έαυ- 
τάν παραφερόμενον έξ ευγνωμοσύνης. "Ο
σον άφορα σέ, αδελφή μου,σκέφθητι καλώς, 
δέν πρέπει τις άνευ προηγουμένης ώριμου 
σκέψεως νά έκλέγη έπιπολαίως ώς διαμο
νήν του κελλίον Μοναστηρίου’ βεβαιώσου 
ότι δέν θά διαθέσω τήν χείρά καί τήν καρ- 
δίαν σου καταναγκαστικώς ώσεί τύραννος' 
εσο βέβαια έπίσης ότι ούδαμώς θ' ανεχθώ
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νά περιφρονήση ή  νά έξυβρίσγ ό λόρδος 
νάλδος τήν Έδίθ τόΰ Λόρν. Ά λλά  
λησμονής ότι δέν παρήλθε πολύς 
νος άφ’ ότου άποφεύγουσα τά ξένα 
ματα έστέναζες κατά μόνας έπευφη- 
μ.οΰσα κατά προτίμ,ησιν τοΐς ψάλλου- 
σιν έρωτας ατυχείς. Άπό σοΰ ήδη έξαρ- 
τάται νά πραγματοποιήσης τούς πόθους 
σου- άλλ’ ήδη, λέγεις, σκέπτεσαι νά έγ-

λόγους, έχθρός τών μερίμνων, τής 
τοΰ φόβου, παρασύρεται τυφλώς 

ιδιοτροπιών του' άλλ’ ό χ «ρά
σου είναι άλλοΐος. Είπε λοιπόν εις 

τόν 'Ρονάλδον όσα σοί ειπον: ότι, άν δέν 
καταθέση, πρό τών ποδών μου τόν εχέγ
γυον τής πίστεώς του δακτύλιον, ελευθέ
ριος αύτώ παραδοθέντα ύπό τής Έδίθ, 
άς παύση σκεπτόμενος περί έμ,οΰ' πάλιν

κλεισθής εις Μονήν ; ”Ω! άν ό αδελφός 
ήμών Έδουάρδος έμάνθανε τήν σπουδαίαν 
μεταλλαγήν τών φρονημάτων σου, πόσας 
ειρωνείας έπί τής ίΉοπροπιας τών γυναι
κών. θά έπρόφερε, φύσει σάτυρος ών.

XXIV
—  Αδελφέ μου, ειπε, γνωρίζω καλώς' 

ότι θά μοΰ κατειρωνεύετο ό Έδουάρδος, 
οστις καλήν έχων ψυχήν, άλλά τραχείς

όμως δέν υπόσχομαι ότι, καθ’ ήν περίπτω- 
σιν ήθελεν άπολυθή τών πρός τήν μνηστήν 
αύτοΰ όρκων, θ’ αλλάξω τήν έσχηματι- 
σμένην ιδέαν μ.ου τοΰ νά έγκλεισθώ εις 
ίεράν Μονήν. Χαϊρε, αδελφέ μου, χαϊρε δΥ 
ολίγον' ό κώδων μέ καλεί εϊς άλλα χρέη.

X X X
Αέν υπάρχει διά τόν κόσμον, ειπε καθ' 

εαυτόν ό 'Ροβέρτος καταλείπων τήν άδελ-



φήν το«* πολύτιμος λίθος ένταφιάσθη έν- 
ταΰθα ! ‘Ως οΐ νέοι κάλυκες καταστρέφον- 
τα ι υπό των πάγων, οδτω άπεπνίγησαν 
υπό τής χειρός τής αύστηράς δυστυχίας 
οί πρώτοι αύτής παλμοί ! Ά λλα  διατί 
σκέπτομαι περί ματαίων τοιούτω ι ερώτων; 
Καλούμαι Οπό τής τύχης πρός ασχολίας 
σπουδαιοτέρας . . .  Αδύνατον να μένωμεν 
περιωρισμένοι έπί τής νήσου, δέν θά έπαρ- 
κέση αύτη έπί πολύ εις τάς άνάγκας ήμών. 
Απέναντι έκεΐ, έπί τής στερεάς, τά  τείχη 
του πύργου τού Τουρνβερρύ επικαλούνται 
τήν ίσχύν ήμών. ‘Ο γέρων Ιερεύς τού πα- 
τρύς μου Κουθβέρτος, κατοίκων παρά τήν 
όχθην, δέν θά δυνηθή αράγε ν’άνάψη φώτα, 
σημεία δηλ. δεικνύοντα την κατάλληλον ς ιγ -  
μήν διά τήν παράτολμον ταύτην έπιχεί- 
ρησιν ; . .  . ναΐ . . θά φέριρ τις έκ των φί
λων μας εις αύτόν διαταγάς. ι0  Έδου- 
άρδος θά εύρη κομιστήν . . . "Απαξ κατα- 
λειφθέντος τού φρουρίου τούτου, δ στόλος 
τών νήσων δύναται νά συμπυκνωθή εις τήν 
πλευράν τού Καρρίκ . . .  ΤΩ γή τής Σκω
τίας ! έπιφυλάττεται αράγε δι’ έμέ ή ήδο- 
νή τού νά εκδικηθώ τήν προσγενομένην σοι 
βλάβην, νά υψώσω νικηφόρον τήν κεφαλήν 
καί νά ΐδω τά όρη σου, τάς κοιλάδας, τούς 
λαούς σου ελευθέρους; Τό εύτυχές τούτο 
θέαμα, τούτο μόνον επικαλούμαι έν τφ  
μέσω ευρισκόμενος προσπαθειών καί τά
φου ! » Κατέβη τότε βραδέως τόν λόφον, 
συχνά σταματών έπί τών ολισθηρών κατω- 
φερειών, καί έφθασε εις τήν κοιλάδα όπου 
έστησε σκηνάς ό ατρόμητος αύτού στρατός.
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ΑΣΜ Α ΠΕΜΠΤΟΝ.

I
Αί πρώται ακτίνες τού ήλίου λάμπουν 

επί τής λίμνης ‘Ράνζα’ έλαφραί δίναι κα
πνού εξέρχονται τών καπνοδόχων, άνα- 
πτυσσόμεναι άνω τού χωρίου τό όποιον ό 
βαθύς όρμος καί ή ζώνη τών όρέων χωρίζου- 
σιν άπό τού λοιπού κόσμου. ‘Ο αλιεύς άνα- 
πετάννυσι τό ίστίον, δ αιγοβοσκός οδηγεί τό

ποίμνιόν του έπί τής αποτόμου κορυφής τού 
Βέν-γοΐλ, ή καλή σύζυγος στρέφει τήν ά- 
δρακτον πρό τής θύρας τής καλύβης της 
υπό τάς εύεργετικάς άκτΐνας τού ήλίου" —  
ό άνθρωπος έγείρεται τού ύπνου, ΐνα έπα- 
νεύρη τάς φροντίδας καί τούς κόπους τής 
προτεραίας.

Εις άλλα εκαλούντο αί άγιαι κόραι τής 
Μονής, άφυπνισθεΐσαι υπό τής άντηχήσεως 
τού γοτθικού κώδωνος’ ό ό’ρθρος έψάλη, 
ή λειτουργία έτελέσθη, έκάστη δέ τών ά- 
δελφών έπέστρεφεν εις τό κελλίον της ΐνα 
κατά μόνας προσευχηθή’ τοιαύτη ήτο ή 
τάξις έν τή ιερά Μονή. ‘Η ’Ισαβέλλα έγο- 
νυπέτησε προσευχομένη" άκτίς ήλίου δι- 
ερχομένη διά τών πυκνών κιγκλίδων τού 
παραθύρου της έπιπτεν έπί τού αλαβάστρι
νου λαιμού καί τής έβενόχρου κόμης της, 
ένφ ή άγγελική αύτής κεφαλή εκλινεν ά- 
φελή έκφράζουσα εύσέβειαν.

II
Περατωθέντος τού ευσεβούς τούτου κα

θήκοντος, ;ή Ισαβέλλα παρατηρεί έπί τού 
έδάφους χρυσοΰν δακτύλιον λιθοκόλλητον, 
προσδεδεμένον μεταξίνω νήματι εις χάρτην 
φέροντα έξωθεν τήν έπιγραφήν" « διά τήν 
λαίδυ ’Ισαβέλλαν. » Εντός τού χάρτου ύ- 
πήρχον γεγραμμένα τά έξης: « Αιά τού δα
κτυλίου τούτου μέ υπεσχέθη πίστιν" παρα- 
δίδουσα αύτόν, διαλύω τούς όρκους. Παρα
χωρώ τήν χεΐρα ήν μοί υπεσχέθη εις τήν 
κυριεύσασαν τήν καρδίαν αύτού κόρην. Φεύ! 
εύτυχεστέρα έμού, άγαπητή ’Ισαβέλλα, μή 
άρνηθής έν δάκρυ συμπάθειας διά τήν ύ- 
πάρξασαν άλλοτε Έδίθ τού Αόρν. » Μία 
μόνη λάμψις χαρωπής έκπλήξεως έφάνη εις 
τό μελανόν ομμα τής ’Ισαβέλλας, άλλ’ έ- 
χάθη άμέσως υπό τού έπελθόντος πρός έξι- 
λασμόν τοιούτου αμαρτήματος ερυθήματος 
τής αισχύνης, α Ά παγε, σκέψις άναξία 
τής γενεάς ήμών ! Είνε δυνατόν ; υπήρξα 
έγωϊσμού παίγνιον έπί μίαν έστω στιγμήν 
χαράς, έπί τή άνατροπή τών έλπίδων αν
τιπάλου γυναικός εις έρωτα ; ΤΩ σύ! έχέγ- 
γυον όρκων εις Ους παρά πολύ ένεπιστεύθη 
ή Έδίθ, ώ σύ, δεσμέ άνδρός άχαρίστου 
μετ’ έρωμένης άπελπισθείσης, ώ ! μή νομί- 
ζης ότι θά δυνηθής καί άλλην νά βαυκαλί- 
Ισης καρδίαν μ’ έλπίδας επίσης άπατηλάς!..
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Ιδού σέ τοποθετώ είς μέρος όπου πασα έγ* 
κόσμιος σκέψις παύει είσερχομένη εις τό ά 
πειρον . . . »  Είπε καί άπέθεσε τόν δακτύ
λιον είς τούς πόδας τού ’Εσταυρωμένου.

111
Ά λλη  σκέψις έπήλθεν αύτή μετ’ όλί

μερών τού δάσους, άμα δέ τή ανατολή τού 
ήλίου, αί γραμμαί αύτών έσχηματίσθη- 
σαν, διδούσης τδ σημειον τής οάλπιγγος 
τού άπτοήτου αύτών Κυρίου’ αί λόγχαι 
ήκτινοβόλησαν διά τών δένδρων καί τών 
άκανθωδών θάμνων’ δέν έσχον καιρόν ούδέ. . ι · -···_- - - “Λ.-' ""'δ

γον . . .  ‘Η κατέχουσα τόν δακτύλιον εϊνε προσευχήν ν’ άναμέλψουν, όμοιοι φεύ! μέ 
μακράν’ πώς άρα έφθασεν οΰτος έν τώ κελ-ίτάς έλάφους τών δασών,αΐτινες όρμώσιν έξωμακράν" πώς άρα έφΰασεν ούτος έν τφ  κελ 
λίιρ διελθών κιγκλίδας καί κλείθρα ; 
’Αλλ’ δ κιγκλιδωτός φεγγίτης είνε ήμίκλει-

τής κοίτης αύτών, άποτινάσσουσι τήν καλύ- 
πτουσαν αύτάς δρόσον καί άναπνέουν τήν αύ- 

στος. ‘11 Ισαβέλλα παρατηρεί έξω . . . βή- ραν τής πρωίας...— Καλή μήτερ, άρκεϊ... πρός 
ματα έλαφρά έφαίνοντο καταπατήσαντα ποϊονυ.έηοίδίΡΐιθιίΜΕτ«ιΑ»δΕΐΐΛΐδ?ιιοΜ·- — Κ«θ’ματα έλαφρά έφαίνοντο καταπατήσαντα ποίον μέρος διευθύνεται όάδελφός μου;— Καθ’ 
πρό μικρού τήν έπί τής χλόης δρόσον τής όσον ήκουσα θά φθάση είς τόν όρμον τού 
πρωίας, τά δ' ίχνη έσώζοντο έπί τών άνα-!Βροδικ πρός τήν άλλην τής νήσου πλευράν’ 
γλύφων τών αντηρίδων καί έπί τού χείλους είκοσι σχεδόν λέμβοι τόν άναμένουν έκεΐ, ώς 
τού παραθύρου, κεκαλυμμένου ύπό πρασίνου ¡λέγουν, ίνα, τού πρώτου συνθήματος δοθέν-
βρύου. Οί κλάδοι τού περικοσμούντος τόν 
τοίχον κισσού ήσαν τεθραυσμένοι καί λο
γισμένοι, ώσεί έκρατήθη τις έξ αύτών πρός 
άνάβασιν . . . Άλλά τίς ούτος ό τολμητίας 
κομιστής, ούτινος τήν ριψοκίνδυνον πορείαν 
σαφώς άπεδείκνυον τά ίχνη ταΰτα; «Έχω 
άλλοκότους ύπονοίας ! . . Μόννα, πλησία- 
σον . . » ‘Η ’Ισαβέλλα καλώς γνωρίζει 
ότι ούδέν διαφεύγει τά φιλοπερίεργον δμμα

τος, μεταφέρωσιν αύτόν είς τάς δχθας τού 
Καρρίκ·— Ά ν  ούτος είναι ό σκοπός αύτού,εί- 
πεν ή ανήσυχος Ισαβέλλα, πρέπει νά σπεύ- 
σωμεν! Κράξον τόν γέροντα Αύγουστϊνον, 
καλή μου άδελφή.» ‘Η καλογραία ύπή- 
κουσε, καί ό ιερεύς έφθασε.

V
»Πάτερ μου, σπεΰσον ύπαγε διά τών ό

ρέων εις τόν όρμον τών Βροδίκ. Είπέ εις τόν
*  « " * · ·  .* *  f H ç c  ζ ' τLLOli ItO ΑΥ1. τγ r c u n r  c ι ire I 1 *μου καλή, ποιος ξένος είσεχώρησε σήμερον 
είς τόν περίβολον τούτον ; —  Ούδείς, εύ- 
γενής κυρία, ούδείς διακεκρεμμένος ξένος’ 
μόνον ό ακόλουθος τού αδελφού ύμών ήλθε' 
μόνος λίαν πρωΐ . . . Τόν παρεκάλεσα νά 
είσέλθη είς τό παρεκκλήσιον, άλλ’ αφανής 
έγένετο αμέσως* νομίζω δέ ότι δάκρυα έ 
φευγον άπό τών όμμάτυιν αύτού. »

IV
*11 αλήθεια έφανερώθη άμέσως εις τήν 

’Ισαβέλλαν . . . »  Είνε ή Έδίθ αύτή! . . .  
ή λύπη της, οί χαρακτήρές της, τά  βλέμ
ματά της μοί αποκαλύπτουν τό μυστήριον !
Σπεΰσον, Μόννα ! τρέξον είς τόν όρμον καί 
είπέ είς τόν αδελφόν μου, ότι τόν ικετεύω 
νά έλθϊΐ είς τό δωμάτιόν μου μετά τού βω 
βού του ακολούθου, δν ύπεραγαπά. — Καί 
πώς ; άγνοείτε ότι ό στρατός του κατέλι- 
πεν άμα τή αύγή τά παράλια ήμών ; Τό 
ασθενές έκ τών πολλών έτών βλέμμα μου 
ήκολούθησεν άπό τού ύψους τού πύργου πά
σαν τών πολεμιστών κίνησιν' άφ’ έσπέρας , Λ ,   , .  ,
κατεκλίθησαν έπί τής χλόης τών άδένδρων|διήλθεν παρά τινα καταρράκτην κρημνιζό-

16

εις το Ονομα 
τού Θεού, νά άναβάλη τήν άναχώρησίν του 
μέχρις ότου μοί όμιλήση! ή, αν ήνε αδύ
νατος ή αναβολή, νά έμπιστευθή είς τήν 
φροντίδα σου τόν νέον αύτού ακόλουθον, τόν 
βωβόν. 'Η άδελφή του ’Ισαβέλλα τόν ικε
τεύει διά λόγους, τούς οποίους δέν δύναται 
νά είπη. . .  ύπαγε, καλέ πάτερ, καί σκέ- 
φθητι ότι πρόκειται περί ζωής ή θανάτου ! » 
Ό καλός γέρων ιερεύς έκαλύφθη διά τής 
κοκκούλλας (capuchon) αύτού, ελαβε τήν 

ήραν αύτού ράβδον, έβαλε τά σανδά- 
λιά του, καί οδοιπόρος κεκυφώς ύπό τό 
βάρος τών έτών ώδευσεν οδόν βρύων καί 
θάμνων.

ΥΙ
Ή όδός ήτο τραχεία, τά βήματα τού 

γέροντος ήσαν βραδέα καί βεβαρυμένα. άλλ ’ 
ούδείς άλλος έν τή Μονή έκτός αύτού ήδύ- 
νατο νά φέρη άγγελίαν σπουδαιότητος τοι- 
αύτης. Αιέβη βραδέως δάσος σημύδων νά - 
νων,ισχνών καί »στερημένων πάσης ίκμάδος,
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μενον μετά θορύβου άπό τής κορυφής τών 
βράχων καί ούτινος τά κύματα θραυόμενα 
έξερρήγνυντο αφρώδη καί έσπινθηροβόλουν 
εις τάς ακτίνας τού ήλίου. Άφοβον Επτατο 
περί τήν λευκανθείσαν αύτού κεφαλήν τό 
πτηνόν τών όρέων» Ύπερεπήδησεν βάραθρα, 
διά τα όποια άπητεϊτο ευκίνητος κνήμη 
καί όμμα .δόκιμον’ διερχόμενος παρά τόν 
λίθον όπου τό πάλαι ό ίερευς τών αρχαίων 
Κελτών (druides) ένετρΰφα επί τοϊς τελευ- 
ταίοις στεναγμοί; τών θυμάτων αύτού, έ- 
καμε τό σημείον του σταυρού* είτα δέ εις 
την θέαν τών πολυαρίθμων μνημείων, τών 
έγκλειόντων τήν κόνιν τών ήρώων Κελτών, 
έψιθύρισε δειλώς προσευχήν υπέρ τών θα 
νόντων πριν ή άνατείλτι ό ήλιος τού Σιλόχ. 
'Εστη παρά τόν σταυρόν τού Μακφαρλάν’ 
έκεϊ υπό τήν σκιάν τών δένδρων απήγ
γειλε τάς ώρας καί έσβεσε τήν δίψαν αυ
τού είς τό παρακείμενον ρυάκιον. Έξαχο- 
λουθών τήν πορείαν αύτού εφθασε περί τήν 
δύσιν τού ήλίου τό όρος, έφ' ου οί παλαιοί 
πύργοι τού Βροδίκ ΰψούνται έν τω μέσω 
τών δασών. Τό ξίφος τών Αουγλάς άπέ- 
σπασεν αυτούς άπό τής κυριαρχίας τού 
Άγγλου διοικητού Άστυγγος. 'Ο κλίνων 
τήν στιγμήν έκείνην ήλιο; όπισθεν τής νή
σου έπεμπεν αϋτοίς μειδίαμα αποχαιρετι
σμού.

ΥΙΙ
Αλλά μολονότι τό τελευταίον φως τής 

ημέρας έσβέννυτο,έν τοΰτοις τό π«ν έν 
όρμφ τού Βροδίκ εύρίσκεται έν κινήσει 
Οι στραχίώται τού Βρούκη έν, πλήθει συνω 
θούνται' άλλοι μέν λύουσι τά σχοινιά τών 
πλοίων, άλλοι δέ άναπεταννύσι τά ιστία 
καί άλλοι λαμβάνουν τάς κώπας. Τά βλέμ
ματά των στρέφονται επανειλημμένοι; πρός 
φώς τι, όπερ αν δεν ήτο ζωηρόν πολύ καί 
αν δεν έκλονεΐτο, ήδύνατό τις νά έκλάβη 
δι αστέρα πρόδρομον τής νυκτός. Τό με 
μακρυσμένον τούτο φώς λάμπει πρός νότον 
επί τής όχθης τού Καφρίκ* αί άχτϊνές του 
εν πρώτοι; φαίνονται ώχραί, άποσβεννύμενεμ 
»πό τής λύκης, αλλά καθ’ όσον ή σκιά 
τής νυκτός επισκοτίζει τό κυανούν τού ού-

σκηνής ήκιστα συνήθους τοϊς βλέμμασι« αύ- 
τού. Οί πολεμισταί περιβάλλουν έαυτοϊς 
και θηλυκόνουσι τάς έλαφράς πανοπλίας’ 
αί λόγχαι, τά κράύη, οί πελέκεις σπινθη
ροβολούσα' εκφράσεις τολμηραί καί ασυνή
θεις προσβάλλουσιν άνά πάσαν στιγμήν τά 
ώτα τού καλού ίερέως’ διότι οί αρχηγοί 
επισπεύδουν τήν επιβίβασή καί, όπως έπι- 
πλήξωσι τού; στρατιώτας βραδύνοντας, 
προφέρουσι λόγους ζωηρούς, έν άρμονία 
άλλως τε μετά τών μυχωμένων κυμάτων.

VIII
Ό  σεβαστός ίερευς διέσχισε τό τεταραγ- 

μένον πλήθος καί προσήλθεν έπί τέλους 
είς τόν, βασιλέα Βρούκην. Έστηρίζετο οδτος 
έπί έξοκείλαντος πλοίου, όπερ ή πλησιά- 
ζουσα παλίρροια έμ-ελλε νά φέοη έπί τών 
κυμάτων, έμέτρα δε τά προσκρούοντα κύ
ματα ολίγον κατ’ ολίγον υψηλότερα είς 
τάς πλευράς τού πλοίου’ συχνά επίσης 
έστρεφε τό βλέμμα έπί τής μεμακρυσμένης 
φλογός, συνέσφιγγε τόν άλυσσιδωτόν αϋτού 
θώρακα καί περιέστρεφε τό ξίφος έν τή θή
κη* Ό Εδουάρδος καί ό Αενόξ Εσταντο 
παρ αύτώ . Ο Αουγλάς καί δ 'Ρονάλδος 
έπεφορτίσθησαν τήν έν ταϊς λέμβοις δια
νομήν τών στρατιωτών . . .  Ό καλόγηρος 
έπλησίασε χαιρετών τόν Πρίγκηπα. «Τι 
λοιπόν! άξιοσέβαστε πάτερ, ήλθε; μακρό- 
θεν τοσούτον, είπεν ό βασιλεύς 'Ροβέρτος, 
Ενα μας εΰλογήστ,ς προ τής άναχωρήσεως ;

Μεγαλειότατε, ή ευλογία αυτη χρεω- 
στεϊται άπαραιτήτως καί θά δοθή έκ καο- 
δίας άδόλου έξερχομένη ! . . Άλλά καί άλ
λην αγγελίαν μ’ έπεφόρτισαν νά κομίσω 
ύμΐν .* .» Ταύτα δ’ είπών ¿ξεπλήρωσε τήν 
παραγγελίαν τής ’Ισαβέλλας. «Τή άλη- 
θεία ! άνέχραξεν 6 Μονάρχης, εκπλήττομαι 
¡μεγάλως ! . . Σήμερον τό πρωί άπέστειλα 
τόν ακόλουθόν μου είς τήν 'Αγίαν Βριγίτ— 
την, διατάξαςαϋτώ νά διαμείνη έκεϊ.— Καί 
ήλθε τωόντι' ή θυρωρός τόν είσήγαγεν, άλλά 
πολύ όλίγον διέμεινε.

XI
—  Εγώ, διακόψας τήν όμιλίαν είπεν ό 

Εδουάρδος, υπέδειξα αύτώ εύγενεστέραν
ρανού, ή λάμψις αυξάνει έπί μάλλον. Ό υπηρεσίαν. Μη δυνάμενο; νά ευρω κατάλ- 
καλόγηρος πατεϊ τήν άμμον τής παραλίας ληλον απόστολον ινα κομίση έπί τής πα· 
καί μετ’ όλίγον εύρίσκεται έν τώ μέσ«ρ ραλίας τού Καρρίκ τήν πρός τόν Κουθβέρ
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τον διαταγήν σου, είσήλθον είς τό παρεκ- 
κλήσιον, όπως καλώς σκεφθείς περί τής δυ- 
σκόλου ταότης όποθέσεως, άκοότω. ταϋτο- 
χρόνως καί τήν λειτουργίαν. Ευρον έκεϊ τόν 
δυστυχή ακόλουθον καθήμενον επί τάφου 
καί κλαίοντα τήν καταδικάζουσαν αυτόν 
τύχην νά θάψη τήν νεότητά του εντός Μο
νής. Έχοινοποίησα αύτώ τήν .επιθυμίαν μου 
καί οί οφθαλμοί του άνέλαμψαν έκ χαράς· 
Έπήδησεν έπί τού άκατίου, πνέοντος ού
ριου τού άνέμου έπί τού ιστίου, καί οΰτως 
έξεπλήρωσε τήν αποστολήν του’ ιδού τό 
φώς τού συνθήματος άγγέλλον ήμΐν,, ότι 
ό Κλιφόρδ καί οί ακόλουθοι αύτού. μένουν' 
άπροφύλακτοι καί άμέριμνοι είς τόν πύργον 
τών πατέρων ήμών.

X
Ώ  ! έπιπόλαιε καί σκληροκάρδιε ! άπήν- 

τησεν ό Μονάρχης.μετεχειρίσθης διά τοσού- 
τον κινδυνώδη έπιχείρησιν παιδίον βωβό 
καί ορφανόν, ανίκανον νά φόγη ή νά όπερα 
σπισθή καί στερούμενον, τού λόγου, όπως 
τουλάχιστον δικαιολογούμενου σώση τόν

^ * Λ * * - τ ____  ο _ / „.

έπήλθε τό απροσδόκητου τούτο πρόσκομμα, 
άν ή νίκη μάς ύποδεχθή είς τήν αντίπεραν 
όχθην, θά άποστείλω είς τήν Μονήν τό παι
δίον . . . Χαιρέτα την έκ μέρους ήμών, καί 
μ  ή μ.άς λησμονήτε όταν ευχεσθε.

XI
—  ΤΩ βασιλεύ μου, είπεν ό ίερευς, ενό

σω σώζονται δυνάμεις είς τάς άσθενεΐς ταύ- 
|Τας χεϊρας, όπως ύψώ τό άγιον πότήριον, ή 
κάμνω τόν σταυρόν μου, ένόσφ ή φωνή γέ- 
ροντος δόναται ν’ άκουσθή, ό Αυγουστίνος 
είνε δυνατόν νά λησμονήση τόν ‘Ροβέρτον 
Βρούκην ; » *0 λόρδος ‘Ρονάλδος έπλησία- 
σεν ακολούθως τόν, ιερέα καί είπεν αύτώ 
χαμηλή τή φωνή. « Ενφ θά μάχωμαι είς 
τό πλευρόν τού Βρούκη υπέρ τού στέμματος 
τής Σκωτίας καί υπέρ τής ελευθερίας, πα- 
ρακάλεσον τήν πριγκηπέσσαν νά έπιτρέψη 
νά φέρω δείγμά τι τής πρός έμέ εύνοιας τη;' 
θά τό δεικνύω είς τόπους όπου οί γενναιό
τεροι τής Αγγλίας πολεμισταί θά τρέμουν 
βλέποντες αύτό έπί τής περικεφαλαίας μου’ 
ώς πρός τόν νέον ακόλουθον . . . επειδή άλ-

- - . _ i..-■ - ..... -· ι  ̂ ι ν . « ν  "γν> — —
βιον αύτού ! Αν άπεδίδοντό μοι έκ θείας λαι φροντίδες αναμένουν τόν Βρούκην, έγώ
προνοίας τά δικαιώματά μου, θά έπροτίμων θά λάβω υπό τήν προστασίαν μου τό άπρο- 
νά δωσω τό στέμμα μου παρά νά εκθέσω στάτευτον τούτο παιδίον’ έπί τού επενδύ
εις τοιοΰτον κίνδυνον τό δυστυχές τούτο του μου θά κοιμάται, ή άσπίς μου θά τό 
καί άνυπερασπιστον πλάσμα!» Μεθ’ υφους προφυλάττη.» Δέν είπεν άλλα, διότι βρα- 
προσοεβλημένου άνδρός ού μην άλλά καί χίονες πολλοί έρριψαν είς τήν θάλασσαν τάς 
υποτασσομένου ό Εδουάρδος άπήντησεν: λέμβους* ήσαν αύται τριάκοντα καί έφερον 
“Αοελφέ μου καί άρχων,, δέν έπεοίμενον έκατόν όγδοήκοντα άνδρας έκλεκτούς. ‘Ο 
τοιαυτας έπιπλήςεις. Ένόμισ* ότι εύκο- Βρούκη; με τάς ασθενείς του δυνάμεις ερρι- 
λωτερον θά ήτο νά εισχώρηση μέχρι τού πτε τόν κύβον παίζων τήν αυτοκρατορίαν ή 
χελλίου τού ίερέως τό παιδίον τούτο, ή πας τόν θάνατον ! .  . . 
άλλος, είς τόπον όπου πάντες οί ύπασπι-

XII

σταί σου είναι γνωστοί. ’Απαρατήρητος ή- Τά πλοία πάντα ταλαντεύονται έπί τού 
δυνατό νά εΐσέλθη, είναι δέ πρός τούτοι; ύγροΰ πεδίου’ τό κύμα τυπτόμενου ύπό τής 
ευφυέστατος νέο;, ασπίδα δέ σωτηρίας, έχει κώπης ρήγνυται φωσφορίζον. ‘Η λάμψις τών 
τό φυσικόν του έλλάττωμα. 'Αν παρατη- όπλων άντ-ανάκλάται επί μάλλον άσθενώς καί 
ρηθήν ούδείς δόναται νά μαντεόση τόν ό ψίθυρος τών φωνών μεμιγμένο; τή βοή τών 
σκοπον τής αποστολής του, άν δέ συλ- κυμάτων θνήσκει μακράν . . . « ‘Ο Θεός 
ληφθή οί λόγοι του δέν θά τόν προδώ- βοηθός ! είπεν ό ίερευς βλέπων τάς λέμ- 
σωσι . . . Νομινω τελο; ότι, τό φαινόμενου βρυς φερομένας χούφως έπί τών μεμακρυσμέ- 
έχει πέραν σόνθημκ δόναται νά άποδώση νων κυμάτων. ΤΩ ©εέ, αείποτε δίχαιε, όταν 
συγγνώμην είς πλειότερον καί εμού σφάΧ- '' ” * - 1 * '
λοντα στρατιώτην.—Ή διαγωγή σου ΰπίρ- 
ζεν άκριτος, είπεν ό βασιλεύς, άλλ' ότι έγέ- 
νετο, έγένετο. . .  Επιβιβασθώμεν τά/ιστα!.

VCOV f c W Y .

τά. ξίφη λάμπουσιν υπέρ έλεύθερίας, τό θέ
λημά σου έχπληρούν .! Λιπλασίάσον τάς δυ
νάμεις τών πατριωτών, ρίψον κατά γή; έπί 
τής χόνεως τάς σημαίας τών εχθρών, ϊνα 

ιιάθωσιν οτι ή νίκη άπό Θεού ύ-
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«άρχει μόνον '. . . . » Άναβαίνων τό μο- 
νοπάτιον τοΰ όρους έστράφη πάλιν πρός τά 
ό«(σω, ίνα εύλογήση έκ νέου τους ύπερασπι- 
στάς τής Σκωτίας’ «ολλάκις οΰτω έστράφνι, 
έως οδ τό σκότος άπέσβεσε τά ίχνη τής 
πελαγοδρομίας αύτών’ είσήλθε τότε εις τόν 
πύργον τοΰ Βροδίκ, ίνα ζητήσ-ρ άσυλον πρός 
δ ιανυκτέρευσιν.

XIII
*Η νύξ επέρχεται καλύπτουσα τό μα

γευτικόν θέαμα των νήσων τοΰ Κουμραίΰ, 
αΐτινες περικλείουν ώσεί διά χλοεράς άλύσ- 
σου τάς έκβολάς τοΰ Κλύδη, τά δάση τοΰ 
Βούτ καθίστανται αφανή, οί δέ κωπηλάται 
έξακολουθοΰν τό εργον αύτών, βοηθούμενοι 
υπό χειρών ιπποτών είθισμένων είς τό πάλ- 
λειν τό δόρυ, και άνυπομονοΰντων πρός πό
λεμον. Αί ώχραί καί άργυροειδεΤς ακτίνες 
τής σελήνης πίπτουσιν έπί τών ιστίων. "Ε
καστος πηδαλιούχος διεύθυνε τό πηδάλιον 
κατ’ ευθείαν γραμμήν πρός την φλόγα τοΰ 
συνθήματος’ καί επειδή ό βασιλεύς έπεθύμει 
εϊ δυνατόν πάντες όμοΰ νά προσπελάσωσιν 
είς την αντίπεραν όχθην, συχνά μετεδίδετο 
άπό πλοίου εις πλοίον ή διαταγή νά ταχύ- 
νωσιν ή νά βραδύνωσι τήν πορείαν. *0 στο
λίσκος διηυθύνετο νοτιοδυτικως καί έπλη- 
σίασε τέλος τήν παραλίαν τοΰ Καρρίκ. Καθ 
όσον σμικρύνεται ή άπόστασις, τό σημεϊον 
ύψοΰται* ή λάμψις του, όμοία κατ’ άρχάς 
τή τρεμούσνι λάμψει άστέρος, αυξάνει ήδη 
καί άπεκτείνει μακράν τό ζωηρόν φώς αυ
τής. ‘Ο ουρανός λάμπει ερυθρούς’ ή θάλασσα, 
οί έπικρεμάμενοι εις τήν όχθην βράχοι, αί 
νήσοι δι’ ών εινε αΰτη κατεσπαρμένη, πάν
τα φαίνονται πλέοντα έντός πεπυρωμένου 
ατμού’ τό θαλάσιον πτηνόν έκθαμβον έκβάλ- 
λει κραυγάς τρομιράς καί φεύγει τήν κο
ρυφήν τοΰ κυματοπλήκπου σκοπέλου'ή έλα- 
φος τρέχει μακράν,νέον άσυλον ζητούσα’ δ α
λέκτωρ νομίζων ότι υποφώσκει ή αύγή,αναγ
γέλλει αύτήν διά τής φωνής του.Ή πυρκαϊά 
φωτίζει τό ήμισυ τού δρίζοντος,ώς μέγα κτί- 
ριον παρανάλωμα γενόμενον τών φλογών.
« Τί λέγετε τώρα, καλέ μου άρχων καί 
σοφέ αδελφέ περί τής ευφυΐας τοΰ απε
σταλμένου μου άκολούθου ; είπεν δ Έδου- 
άρδος.— Κωπηλατείτε, έμπρός! άπήντησεν 
δ μονάρχης’ εντός ολίγου θά ίδωμεν τ ί μέλ

λει γενέσθαι, άλλ’ όμως βεβαίως ό ίερεύς 
καί τό παιδίον δέν Οά ήδύναντό ποτε ν’ά- 
νάψωσι τοιοΰτον πύρ. »

XIV
Τά πλοία έπλησίασαν τότε τήν γήν, τό 

τού Έδουάρδου όμως ήγγισε τήν άμμον* δ 
δέ δρμητικός ιππότης έπήδησεν έν τή θα- 
λάσσνι μέχρι τής όσφύος βυθισθείς έν αυτή 
καί έφθασε πρώτος τήν όχθην, μολονότι 
οί απτόητοι έπιβάται έκάστης λέμβου διε- 
φιλονείκουν περί τής ταχύτητος τίς πρώτος 
θά σίλησιάσνι τήν γήν. ’Εν τούτοις τό φώς 
τούτο, οπερ μακρόθεν θεώμενον έφαίνετο 
απλανές ώς δ πολικός άστήρ, ήδη ομοΐον 
τώ πεφλογισμένω άρματι τού προφήτου 
έφαίνετο διασχίζον τόν ουράνιον θόλον φω- 
τισθέντα ολόκληρον σχεδόν’ τά όπλα, οί 
πελέκεις, τά κράνη σπινθηροβολούν δεχόμενα 
τήν έρυθροειδή λάμψιν τού όλονέν άνυψου- 
μένου καταπληκτικού τούτου μετεώρου* 
έκαστος πολεμιστής άποκαλύπτων τού γεί- 
τονος αύτοΰ τήν μορφήν, ουδόλως εκπλήτ
τεται βλέπων αύτόν ώχρόν έκ τοΰ τρόμου. 
Τέλος αί ακτίνες τής φωτεινής ταύτης 
έστίας άπόλλυνται είς τά ύψη καί τά  σκό
τη έπαναπίπτουν έπί τής παραλίας . . . ‘Ο 
Έονάλδος άπηύθηνε προσευχήν, καί ό α
πτόητος Δουγλάς έσταυροκοπήθη : « "Αγιε 
Ιάκωβε, βοήθει ! » άνέκραξεν ό Λενόξ. 

Ά λ λ ’ ό αμέριμνος Έδουάρδος είπε κατ’ 
ιδίαν είς τόν Κιρκ-πατρίκ: ο Νομίζεις, Κιρκ- 
πατρίκ, ότι τό πνεύμα τού Κόμιν έφάνη 
έντός τής φλογός ταύτης, ή δ ’ άτρόμητός 
σου καρδία έχει ακόμη τήν γενναιότητα νά 
ζητήσνι κ ένταύθα άσφάλειαν ; —  Σιωπή! 
είπεν δ Βρούκης, έντός ολίγου θά γνωρίσω- 
μεν άν τούτο είνε άγυρτία μάγου, ή παγίς 
τών τοΰ Νότου εχθρώνήμών. ‘Η σελήνη μας 
φωτίζει. . .  πας αρχηγός άς τακτοποι- 
ήσϊ) ώς έν πολέμω τόν στρατόν του. » 
Αί ώχραί τής σελήνης ακτίνες άντικαθι- 
στώσιν ήδη άλλ’ κτελώς τό πορφυρούν 
χρώμα τής υπέρ φύσιν φλογός* παίζουσίν 
αύται άβέβαιον έπί τή; ύγράς άμμου καί 
έπί τής γαληνιώσης έπιφανείας τοΰ όρμου. 
‘Ο βασιλεύς ‘Ροβέρτος έθεσε κατά σειράν 
έν τάξει τόν δςεσπαρμένον στρατόν αύτοΰ’ 
αί άσπίδες καί τά έγχη αύτών προσβαλλό
μενα ύπό τής ψαχρας λάμψεως τοΰ λύχνου
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τής νυκτός, λάμπουσιν κυανόχροα καί άργυ- 
ροειδή. Αίφνης ό άλαλος άκόλουθος συρόμε 
νος έπί μονοπατιού φέροντος πρός τήν πα
ραλίαν, έφθασεν, έγονυπέτησεν έπί τής άμ 
μου καί προσέφερεν είς τόν ‘Ροβέρτον χάρ 
την τυλιγμένον κυλινδροειδώς « Φέρετε δά
δα, άνέκραξεν ό μονάρχης* έχομεν τέλος 
πάντων ειδήσεις άπό μέρους τοΰ Κουθβέρ- 
του. ϊ  Αλλ' αί ειδήσεις αύται ήσαν κακαί, 
δ στρατός του Κλιφφόρδ δέν ήν εύάριθμος, 
άλλ’ ούδ’ άπροφύλακτος, έπί πλέον ηϋξη- 
σαν αύτόν τήν ήμέραν έκείνην όρεινοί έλθόν- 
τες μετά τοΰ Λόρν. Τυραννουμένων έπί πο- 
λ.ύ τών κατοίκων ύπό τών καταδυναστευ- 
όντων, ή πίστις, καί τό θάρρος έντελώς ά- 
πωλέσθησαν, ή νάρκωσις δέ τής καταθλί 
ψεως έπεβάρυνε πάσαν τήν παραλίαν τού 
Καρρίκ . . .  ‘θ  Κουθβέρτος παρετήρησε τήν 
έκτακτον φλόγα, μή δυνάμενος δέ νά μαν- 
τεύσιρ πόθεν αΰτη προήρχετο, φοβούμενος δέ 
μήπως δ Βρούκης ύπό τών πυρών τούτων 
έκτεθή είς κίνδυνον πλησιάζων τήν όχθην, 
καλόν έκρινε νά έξαποστείλρ όπίσω τόν ά 
«εσταλμένον, ίνα προειδοποιήσγ) οΰτω τόν 
‘Ροβέρτον καί τόν άπομακρύννι.

XVI
‘θ  Βρούκης άνέγνωσε μεγαλοφώνως τάς 

«ποθαρρυντικάς ταύτας ειδήσεις, ενώ συ 
νωθοΰντο περί τήν δάδα οί όπλαρχηγοί, 
ο Τί μάς συμβουλεύετε γενναίοι ίππόται ς 
θά ένεδρεύσωμεν άναμένοντες εύνοικωτέραν 
στιγμήν διά τήν έπιχείρησιν ήμών, ή θά 
τραπώμεν πρός τήν θάλασσαν ζητοΰντες νά 
μάς έπαναφέρϊΐ αυτη είς τήν έξορίαν ·, » 
‘θ  έ'νθερμος Έδουάρδος άπήντησεν: Έφ οί- 
αδήποτε συνεπεία, ό άληθής Κύριος τού 
Καρρίκ πρέπει νά μείννι είς Καρρίκ. Δέν θέ
λω νά διηγούνται μττά ταΰτα οί ραψωδοί 
((ηβηβδίΓεΙε), ότι διάττων άστήρ ή άλλο τι 
μετέωρον μάς ήνάγκασε νά οπισθοδρομήσω- 
μεν. » Ή άπάντησις τοΰ Δουγλάς ήν ή 
εξής '· « "Αν δ άρχων μου ήδύνατο ν’ ά- 
λώσνι τά τείχη ταύτα δι* εφόδου είτε διά 
πολιορκίας, πάντων αί καρδίαι θά έθερμαί- 
νοντο έκ νέου ύπέρ πίστεως, πατρίδος καί 
καθήκοντος. » Μετ’ αύτόν δ λόρδος ιΡο· 
νάλδος έλαβε τόν λόγον : α Έρυθριών έ
νεκα αισχύνης θά προσέβλεπον τόν γέροντα 
Τορκουΐλ, όστις έλθών ήθελεν ΐδει ήμάς

άρτι μεγαλαυχοΰντας, φεύγοντας νΰν άναι- 
μωτί. Ουδέποτε θέλω πεισθή ότι ή γή αδ- 
τη τών ήρώων, ή πατρίς τών Ούαλάς καί 
τών Βρούκη διατελεϊ μετά τών τυράννων 
είς μακροχρόνιον ανακωχήν. —  "Ας διακυ- 
βεύσωμεν ! . . · » ανέκραξαν διά μιάς δ 
Βούδ, δ Δελάχαίΰ καί ό Αενόξ. Τοιαύτην 
άπόφασιν έπρότειναν καί ώρκίσθησαν νά τε- 
λέσωσι πάντες οί όπλαρχηγοί* τοΰτ’ αΰτό 
καί ό Βρούκης άπεφάσισε : « Καί έπειδήοι 
"Αγγλοι, είπεν, έγκαθιδρύθησαν έντός τοΰ 
πύργου μου, ιδού ή ώρα τής άποτίσεως 
έφθασε’ μετ’ ολίγον ό Κλιφφόρδ θά ύποδε- 
χθή ξένον ολίγον τραχύν. Ά λλ ’ έως ού 
έλθνι ή στιγμή εκείνη, θά σάς όδηγήσω διά 
καλώς μοι γνωστών δασών καί κοιλάδων 
είς μέρος ασφαλές.

XVII
Ήδη θά μοί έρωτήσετε πόθεν προήρχετο 

ή κπταπληκπκή εκείνη φλάξ, ής ή ζωηρά 
λάμψις προσέβαλε τά βλέμματα τών πολε
μιστών τοΰ Βρούκη ! . . Ούδέποτ’ έγνώσθη, 
άλλ’ όμως πολιοί γέροντες έβεβαίωσαν ότι 
ουδέποτε ανθρώπου χειρ ήναψε τά ά- 
στραπηβόλα έκεϊνα πυρά είς τά παράλια 
τού Καρρίκ’ προσθέτουν μάλιστα ότι άνά 
παν έτος κατά τήν αύτήν νύκτα, καθ’ ήν 
ό Βρούκης διέπλευσε τό στενόν, λάμψις πα
ρόμοια φωτίζει όρη καί πεδιάδας, καλύ
πτουσα τήν θάλασσαν διά πορφυροειδούς 
χροιάς . . . Μή ήτο θεία λάμψις άποστα* 
λεϊσα άνωθεν, ώς σημεϊον εύνοιας διά τήν 
κάθοδον τοΰ βασιλέως ·, μή ήτο φλόξ άνα- 
φθείσα ύπό τόν δαιμόνων, όπως παρασύρη 
τόν βασιλέα εις ήτταν καί θάνατον ; ή μή 
ήτο, τέλος, περίεργόν τι μετέωρον έκ τών 
διασχιζόντων πολλάκις τόν ουρανόν έν τώ 
μέσω τής νυκτός, καί φρίκην έμπόιούντων 
είς τόν βραδύναντα έν τή πορεία του οδοι
πόρον ·, 'Αγνοώ, άλλ’ ούδέ γνωστόν ποτε 
θά γίνη.

XVIII
Οί Σκώτοι πολεμισταί άναβαίνουν βρα

χώδη ατραπόν, ό δέ ‘Ρονάλδος πιστός είς 
τήν ύπόσχεσιν αύτοΰ προσέφερε τόν βραχί- 
ονά του είς τόν νέον ακόλουθον, ύποστηρί- 
ζων ουτω αύτόν κατά τήν ανώμαλον ταύ- 
την όδόν. β Λοιπόν, εύθύμει, άπλέ Ά μα- 
δίνε ! τί κλαίεις δλονέν ; (Οί πειραταί κα-
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λαϋσιν ’Αμαδινους τούς αιχμαλώτους αύτών' 
σημάίνει δε ή λέζις εις τήν γλώσσαν των 
Κελτών ύποβολιμαίον τέκνον.) Μ ή δέν στη 
ρίζεσαι επί τού βραχίονός μου ; μη δέν σέ 
θερμαίνουν αϊ πτυχαι τού έπενδύτου μου ς 
μή δέν έπρομήθευσε δι’ έμέ επίσης ώς καί 
διά σέ ό άγριο; ταύρος τό τοιπλούν δέρμα, 
τά χ,αλύπτον τήν ασπίδα μου ; μή δέν είνε 
καλός ό χάλυψ τού ξίφους μου ; τί λοι
πόν φοβείσαι ·, Εύθύμει, παύσον τού; θρή 
νους’ θά ησαι πάντοτε ύπό τήν προστασίαν 
τού ‘Ρονάλδου. » Πολλάκις βέλος ριφθέν 
κατά τύχην επιτυγχάνει του σκοπού καί 
πολλάκις λόγο; λεχθεί; άσκόπως δύναται 
νά πραύνρ ή νά έρεθίστρ έτι μάλλον πληγήν 
καρδίας καταβληθείσης ύπό τής λύπης. ‘Ο 
ακόλουθο; θλίβει τον βραχίονα τού ‘Ρονάλ- 
δου’ άκτίς μεθυσκούση; χαράς λάμπει έν 
μέσω τής ¿γωνίας αυτού λησμονούντος, καθ 
δσον άνερριχάτο κοπιωδώς έπί τής αποτό
μου άτραπού, καί φόβον καί πόνου; καί λύ- 
πας απέναντι τού έρ,ωτο; μόνου,

X IX
Ύπερεπήδησαν τήν άλυσσον των κρη

μνών, τήν ώσεί προπύργιου τής τραχείας 
καί αποτόμου ταύτης παραλίας’ άκούουσι 
μακρόθεν τάς φωνάς τών φρουρών συνεννο 
θυμένων έπί τών τειχών τού πύργου. Αί 
φωναί αύται άντηχούσαι μέχρι τών όρέων 
καί μέχρι ιής θαλάσσης, άποοεικνύουν ά 
γρυπνου έχθρόν. . . Διευθύνονται τότε πρός 
τό προωρισμένον διά τήν Θήραν τών κυρίων 
τού πύργου εύρύ καί σύμπυκνον δάσος . . . 
Δεν υπάρχουν πλέον έν αύτω φαιδραι τοπο- 
θεσίαι . . . ό πέλεκυς, τό άροτρον, οί ακα
τέργαστοι φραγμοί τών διαφόρων κτημάτων 
κατέστρεψαν παν αγροτικόν θέλγητρου . . . 
‘Αλλοτε παχείς τάπητες χλόη; έξηπλούντο 
εις τά άδενδρα μέρη, οΐ δέ διασταυρούμενοι 
δενδρόφυται δρόμοι έξετείνοντο μακράν μέ
χρι τού ζοφερού δάσους. 'Εδώ μέν ύψηκόρυ- 
φα δένδρα προσεκάλουν ύπό τήν σκιάν των 
τούς φαύνους (ίβιιηβε), εκεί δ ύψούτο λο 
φίσκος ακαλλιέργητος, κεκαλυμμένο; άπό 
παχείας πτερίδας, πέριξ δέ έξετυλίσσοντο 
τάπητες χλόης προσκαλλούντες τούς πτε- 
ρόεντας τών συλφίδων πόδας. Τό φύλλωμα 
τής υσγης εύαρέστωςέκεί έψιθύριζεν ό ζοφερός 
σμίλαζ έκάλυπτε τήν γην διά τής μελανής

αυτού σκιάς, καί τις άρχαϊα δρυς ουρανομή
κης άνέπτυσσε κλάδους όζώδεις. Αϊ ακτίνες 
τής σελήνης έπέχεον γοητείαν έπί τών άτα- 
ράχων γηλόφων, τών πεδιάδων καί τών δα
σών. . . ‘Ο μονάρχης έστέναξε βλέπων τούς 
προσφιλείς τούτους εις τήν παιδικήν του 
ήλικίαν τόπους καί άναλογιζόμενο; δτι κ*- 
τήντησεν ώς εξόριστο; νά κρύπτηται ύπό 
τών φυλλωμάτων τάς σκιάς.

X X
Εξακολουθούν έν σπουδή τήν νυκτερινήν 

πορείαν. ‘θ  μικρός στρατός ήν είθισμένος εις 
τό ερρύθμως βαδίζεΐν κατά γραμμήν πρός 
ταχείαν πρόοδον ή όπισθοχώρησιν καί με- 
τεχειρίζετο συμπυκνωμένος τό τακτικόν 
τούτο βήμα, διότι ήτο ανάγκη απόλυτος 
νά έξέλθωσι τού άδένδρου μέροος πρό τής 
αυγής. Οΐ στφατιώται τού Βρούκη διαβαί^ 
νουν μικρά ύλοτομεία, υπερπηδούν ρυάκια, 
καί άναρριχώνται έπιπόνως έπί τών κλιτύων 
τών λόφων, προχωρούντες δυσκόλως έπί 
τών όλησθερών βρύων. Σταγόνες ψυχρού 
ίδρώτος κυλίονται άφθονοι άπό τού μετώπου 
τού άπαύδήσαντος ακολούθου’ έναγωνίως 
σύρεται, άλλα τά μέλη του άρνούνται αύτω 
πάσαν βοήθειαν : « Αί ! μή άποθαρρύνησαι 
πάλιν, λέγει ό ‘Ρονάλδος, άφες νά σέ φέρω 
εγώ’ οΐ βραχίονές μου είναι αρκούντως ισχυ
ροί καί δέν βαρύνει αυτούς φοοτίον τόσω έ- 
λαφρόν . . . ’Αρνεϊσαι, ίδιότροπον παιδίον!... 
Μεταχειρίσου λοιπόν τά μέλη καί τήν δύ- 
ναμίν σου. ‘ϊπόφερε άπόψε ακόμη καί πλέον 
δέν θ' άνυσηχήσης εις τό μέλλον. Θά σέ 
παραδώσω εϊς εΰγενή τινα κυρίαν ! ’Εκεί 
θά τονίσν,ς τήν λύραν σου, διά νά εϊπ*ς πό
σον άγαπά ό ‘ Ρονάλδος τήν εΰγενή Ισαβέλ
λαν ! * Αδύνατος καί καταβεβλημένος ό 
Άμαδίνος άφίνει τόν έπενδύτην' δέν δύνα- 
ται νά στηριχθή, πίπτει έπί τής χλόης, 
ύγράς ούσης έκ τής δρόσου τής νυκτός,

X X I
ΤΙ μέλλει γενέσθαι ; . . . Τό σκότος τής 

,νυκτός διαλύεται. ... Ό στρατός τού Βρού
κη προβαίνει έν σπουδή . . . Αισχύνη αιώ
νια εις τόν ‘Ρονάλδον, άν δέν διακριθή κατά 
τήν μάχην μεταξύ τών πρώτων. « Βλέπεις 
έκεϊ πέραν, είπε,ν εις τόν άκόλουθον, τήν 
δρύν εκείνην εϊς τής όποιας τόν κορμόν ό 
φθοροποιός χρόνος κατεσκεύασε κοίλον σκο·
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τεινόν σπήλαιον ; ύπαγε εκεί V  άναπαυθής' 
περιτυλίξου τό σώμα καί τό πρόσωπον 
έν τφ  μανδύα μου. Δέν θά ήμαι μακράν, 
άλλά δέν δύναμαι νά καταλείψω τάς γραμ- 
μάς των στρατιωτών ήμών. Αναγνωρίζων 
τάς σκιάς ταύτας θά έπανέλθω μετ' ού πο
λύ νά σ’ εύρω ! Εμπρός ! μή κλαίνις ούτω! 
κοιμήθητι έν είρήντρ καί έγείρου εύθυμος. » 
'Αποθέσας τόν άκόλουθον εις τό άσυλον αώ
του έσπευσε διά μέσου τών βρύων καί τών 
ρυαακίων καί έπρόφθασε τόν προχωρούντα 
στρατόν.

XXII
Καταλειφθείς ούτω ό ακόλουθος εκλαυ- 

σεν έπί πολύ' τέλος, καταβεβλημένος ύπό 
κόπου άπεκοιμήθη. Φωνή τραχεία διετάρα- 
ξεν αίφνης τά όνειρά του. «Ναι, εδώ παρά 
τά χαμόκλαδα αύτά, εδώ κατέφυγεν ή έ- 
λαφος . . . ό γέρων ‘Ρύνος ήτο τοποθετημέ
νος ύπό τήν δρύν ταύτην ... . Αλλά, τί 
βλέπω ς μανδύαν σκωτικόν καί νέον τι- 
νά περιτετυλιγμένον εντός . .  . Προχώρει, 
νέε ! είπέ τό Ονομά σου καί τ ί ζητείς έδώ!.. 
Πώς ; σιωπάς ; . . "Ω ! σέ εννόησα’ είσαι 
6 κατάσκοπος, ό έλθών εις τό κελλίον τού 
Κουθβέρτου καί άναχωρήσας χθές τό πρωι... 
Σύντροφοι, θά έπιστρέψωμεν ευθύς . . . ‘θ  
κύριός μας είνε ίσως τής γνώμης νά βασα- 
νίσωμεν τόν νέον τούτον κατάσκοπον, όπως 
άποδώσωμεν αύτω τόν λόγον. . . Δός μοι 
τό νεύρον τού τόξου σου νά τόν δέσω ασφα
λώς . . . ’Αλλά τ ί ; κλαίει καί φαίνεται 
έντρομος . . Α ϊ! καλά’ θά σέ όδηγήσωμεν 
χωρίς νά σέ δέσωμεν. . . » Σπεύααντες έ- 
φθασαν τόν πύργον, όπου’ ώδήγησαν τόν δυ
στυχή αιχμάλωτον.

XXIII J
Ό  υπερήφανος Κλιφφόρδ ήτο έν τή αύλή 

τού Πύργου ετοιμαζόμενος νά έξίλθτι πρός 
Θήραν’ καί νύν μέν ώμίλει σπουδαίως μετά 
τού Λόρν, νύν δέ διέταττε νά έτοιμάσωσι 
τούς κόνας καί τούς ίππους. Οΐ ίπποι έξεον 
τήν γην διά τών εμπρόσθιων ποδών, οϊ δέ 
κύνες έβαλλον ύλακάς περί αυτούς. *Η φω
νή τοΰ Αόρν άπαντώσα εϊς τόν άγγλον 
αρχηγόν καί άναμεμιγμένη τώ θορύβω τούτω, 
έφαίνετο οίς τόν δυστυχή άκόλουθον ονειρον 
ύπνου ή πυρετού- ‘Ο ήχος τής φωνής ταύ 
της εβόμβει εις τά ώτα αύτού, ώ; οΐ άπαί-

σιοι εκείνοι λόγοι, I τούς όποιους νομίζει τις 
ότι διακρίνει διά τή; φαντασίας έν μέσω 
κυμάτων μυκωμένων. Τέλος πλησιάσας τούς 
δύο συνδιαλεγομένου; ό ακόλουθος εννόησε 
περί τίνος ώμίλουν.

XXIV
« ύΑ ! τοιουτοτρόπως λοιπόν έφυγαδεύ- 

θη ; έλεγεν ό Κλιφφόρδ* θά μετανοήσή ό 
ΐερεύς. Τί λέγει ό τολμητίας ούτος καλό- 
γηρος ; —  ‘Ο άγιος γέρων, άπήντησεν ό 
αδελφός τής Έδ'ιθ, ομολογεί οτι μετέβη 
αύτη έπί τού άκατίου της, μετεμφιεσμένη 
καί αγνώριστος τοΐς πάσιν, έκτος αύτω. 
Ά λλά, λέγει, λέμβος άναχωρήσασα έκ τοΰ 
Λόρν, τούς έπλησίασε σήμερον τό πρωί, οί 
δέ πειραταί συνέλαβον αύτήν καί τήν ά- 
πήγαγον αιχμάλωτον’ ή θύελλα έξβρράγη, 
τά κύματα έξηγέρθησαν" οί πειραταί καί ό 
άββάς εχωρίσθησαν καί δέν είδον πλέον άλ- 
λήλους. ‘Τποθέτει λέγει, οτι τό πλοίον, τό 
πλήρωμα καί ή αιχμάλωτος έβυθίσθησαν 
ύπό τά κύματα. . . Είθε νά έβυθίσθη μετά 
τής έντροπής ήν έφερεν εις τήν εύγενή γεν- 
νεάν αύτής ! Είθε νά μή έγεννάτο ποτέ πα
ρά γεννηθείσα νά στιγματίσνι δι’ ατιμίας 
τό ονομα τοΰ Λόρν ! »

Χ Χ Υ
‘θ  λόρδος Κλιφφόρδ παρετήρησε τότε 

τόν αιχμάλωτον · « Ποιον όδηγείς έδώ,
Χοβέρτε; άνέκραξε. —  Κατάσκοπον συλ- 
ληφθέν<τα έν τω δάσει’ έμενεν εις τό κοίλω
μα δένδρου τίνος. —  Τί πληροφορίας δόνα* 
ται νά μάς δώση·, —  ‘Υποκρίνεται τόν βω
βόν. —  Τότε κάμε θηλειάν εις τ ι σχοινίον..' 
έκτος άν ό γενναίος Λόρν έξαιτήση χάριν 
ύπέρ αύτού έξ αιτίας τού μανδύου τόν όποι
ον φέρει.»‘θ  Δόρν,ουτινος τό απλανές βλέμ
μα παρετήρει μάλλον τό ένδυμα ή τό πρό
σωπον τού αιχμαλώτου, είπε’ «παραχωρή
σατε αύτώ, άν θέλετε καί τήν γνώμην μου, 
τήν δρύν οπου έκρύπτετο καί αφήσατε αυτόν 
ταλαντευόμενο-; εναέριον, έκτός άν ό φόβος 
τού άποσπάσ^ ειλικρινή έξομολόγησιν. 
— Αείποτε σκληρός αδελφός.» είπε καθ’ ε
αυτόν ό αιχμάλωτος’ άλλά σταθερός εις 
τήν άπόφασιν αύτού έστέναξε καί επρόφε- 
ρεν εις τρόπον ώστε νά μή άκουσθ^: 
• Χαίρε. »
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XXVI
Τι ; θά έπιμέννι προς όλεθρον του, ένώ 

μία μόνη λέξις δύναται νά τώ άποδώσή 
τήν έλευθερίαν καί τήν ζωήν ; θά δυνηθή ν' 
άνθέζνι εις τό επιτηρούν τήν συντήρησιν του 
βίου ήμών ένστικτον ; ‘Ο έρως, ισχυρός ώς ό 
θάνατος, ενθαρρύνει αύτόν . . Δεν θά ένδώ 
σνι, διότι ή μία έκείνη λέξις θά ρίψνι νεκρόν 
τόν‘ Ρονάλδον ύπό τά ξίφητώνέχθρών του.. 
Τό έπικήδεων ασμα τού Κλάν— Κολλά 
αντηχεί εις τά πέριξ" ό ειδεχθής δήμιος 
ϊσταται παρ’ αυτόν* άκολουθούντες τό όλο 
τομείον τού δάσους, φθάνουν εις τό άπαί 
σιον πέρας τής πορείας αύτών, εις τήν γη- 
ραιάν δρύν, τήν υπό τής πολυκαιρίας άκρω- 
τηριασθεϊσαν καί ήν ό Δόον ύπέδειξεν ώς 
τόπον καταδίκης. Τί σκέπτεται αρά γε ό
ταν πλανών τό βλέμμα άνά τήν πεδιάδα 
ζητεί ματαίως νά εΰρν) βοήθειαν, όταν οί 
ψίθυροι τών επικήδειων προσευχών προσβάλ- 
λουσι τά συρίζοντα έκ τής σκοτοδινιάσεως 
ώτα αυτού ; Θά άποθάννι θάνατον τοσούτον 
μισητόν, ή θά φύγιρ έκ τών χειλέων του τό 
έγκάρδιόντου μυστικόν; Ψυχρός ίδρώς καλύ
πτει τό μέτωπόν του, τά πελιδνά χείλη του 
θαψίνην έχουσι χροιάν* ή κατασπαράττουσα 
τήνκαρδίαν του πάλη υπερβαίνει τήν άγω 
νίαν τού ψυχορραγήματος !

XXVII
Ά λλ’ άλλοι μάρτυρες παρίστανται απτό

ητοι, τόν θάνατον περιφρονούντες! Εις τήν 
πρώτην άπήχησιν αυτού,τό έπικήδειον άσμα 
έπέσυρε τήν προσοχήν τών ένεδρευόντων πο
λεμιστών. *0 λόρδος τών νήσων προέβη έν 
συνέσει* άνακαλύψας δέ το αίτιον τής πεν- 
θίμου ταύτης τελετής, παράφορος ανέκραξε: 
ο Μά τόν Θεόν, οδηγούν εις θάνατον τόν 
νέον ακόλουθον* είναι πικρά ειρωνεία ό έπι- 
κήδειο; οδτος ύμνος ! άκριβά θά μέ τό πλη- 
ρώσωσι ! » ‘Ο Βρούκης δράξας αύτόν άπό 
τού βραχίονος τόν άναχαίτισεν ίσχβρώς. 
« Ούδέ τρίχα τής κεφαλής τού παιδιού θά 
έγγίσωσιν, άλλά μή κινεϊσθε, έως οϋ πρώτος 
δώσω έγύ τό σημείον. Δουγλάς, όδήγησον 
και τοποθέτησον πεντήκοντα άνόρας κατά 
μήκος τής σχηματισθείσης χαραδρας υπό 
τού χειμάρρου τούτου* πήγαινε δέ καί περί- 
μενον εις τό μέσον τού δρόμου τού μεταξύ 
τών άνδρών καί τής κατοικίας* λόγχη ύ·

ψωθείσα άνω τού δάσους θά μάς είδοποιήσνι 
ότι ή ένεδρα έστήθη.Σύ,Έδουάρδε,μετά τεσ
σαράκοντα άνδρών λογχοφορούντων, βάδισον 
εϋθύ πρός τήν θύραν τού πύργου καί άμα ώς 
άκούσνις τήν κλαγγήν τών όπλων, προχωρεί, 
σύντριψον τάς θύρας καί τακτοποιήσου τόν 
στρατόν έν τή αυλή . . .  Οί έπίλοιποι τών 
άνδρών θά έλθωσι μετ’ εμού όπισθεν τών 
δένδρων τού δάσους, έως ού παρατηρήσω 
τό σύνθημα τού Δουγλάς.»

XXVIII
Ώς ίππος πολέμου άνυπομονών νά όρμή* 

σνι εμπρός άλλ’ άναγκαζόμενος ν' άναμένρ 
τό σημείον τής προσβολής, 0 ‘Ρονάλδος τρέ
μει λυσσών καί κρυπτόμενος μόλις όπισθεν 
τών φυλλωμάτων, θλίβει σπασμωδώς τήν 
λαβήν τού ξίφους του, τό όποιον εντός ολί
γου θά καλυφθή μέ αίμα εχθρικόν . . . ’Εν 
τούτοις ό Βρούκης δέν αποσπά τό βλέμμα 
άπό τής νεκρικής συνοδείας, συχνά δέ κα
ταμετρά μετά προσοχής τά διάστημα όσον 
πρέπει νά διέλθη ά Δουγλάς μέχρι τού προ- 
ϋποδειχθέντος τόπου. Οί ήχοι τού επική
δειου άσματος έξασθενοΰν* ή θλιβερά συνο- 
δία συνωθεϊται πέριξ τού δένδρου, ένφ άφ* 
ετέρου ύμνωδίαι καί προσευχαί νεκρώσιμοι 
προδιαθέτουν τό θύμα . . .  Τί τό λάμπον 
άνω τών φυλλωμάτων; . . Είναι ή λόγχη 
ή δεικνύουσα ότι ή ένεδρα διετέθη·· *"Ηδη, 
εΰγενή άρχηγέ, είσαι ελεύθερο;, άνέκραξεν 
ό Βρούκης* οραησον, γενναίε 'Ρονάλδε.» 

XXIX
a Βρούκης! Βρούκης! » Εις τήν φωνήν 

ταύτην ανταπαντά η ήχώ τών βράχων καί 
τών δασών, μαρτύρων τής γενντ,σεως του, 
ο Βρούκης! Βρούκης!D Ή φοβερά αύτη κραυ
γή τού πολέμου σημαίνει τήν τελευταίαν 
στιγμήν εκατόν εχθρών. Έκπληκτοι οί "Αγ
γλοι παρατηρούσι πέριξ, ΐνα άνακαλύψωσιν έκ 
ποίου θά ένσκήψ/ί μέρους ή λαίλαψ ήν προ- 
μηνύει τό άπειλητικόν τούτο όνομα. "Εμ
προσθεν, όπισθεν, έκ τών πλαγίων, παντα- 
χόθεν τούς πιέζει ή φωνή αύτη- Κακώς ¿ο
πλισμένοι κτυπώνται, καταβάλλονται, κο- 
λυμβώσιν είς τό αίμά των. Ό Βρούκης ένε- 
πλάκη έν τώ μέσιρ τής συμπλοκής καί ή 
σπάθη τού φοβερού Κλάν-Κολλά φέρει παν
τού τόν θάνατον/ *0 μικρός αριθμός τών 
άνθισταμένων εντός ολίγου κατεβλή,θη* ο]

φυγάδες δέν έλαχον καλλιτέρας μοίρας’φεύ- 
γοντες όδτοι έντρομοι άπαντώσι τάς λόγ^ 
χας τού Δουγλάς! Διακόσιοι στρατιώται έ- 
ξήλθον τού πύργου τήν πρωίαν ταύτην καί 
ούδείς επανήλθε.

X X X
Τό ξίφος τού 'Ρονάλδου δέν έξεμάνη 

κατά τών φευγόντών* χρέος φιλανθρωπικώ 
τερον έκάλει αύτόν. Ανήγειρεν άπό χαμαί 
τόν έκ τού φόβου μετά τών νεκρών πεσόντα 
ακόλουθον* δίς δ’ οδτος έκ της πολλής 
έκπλήξεως έκίνδύνευσε νά προδώσνι τό μυ
στικόν, δπερ καί έντρομος ων ήδυνήθη νά 
διαφυλάξη. Πρώτον μέν, οτε μετά τής ζω
ής έπανήλθεν επί τών χειλέων τού παιδιού 
τό όνομα τού ‘Ρονάλδου* άλλ’ άνακαλέσας 
τήν προσοχήν του άπέπνιξεν αύτό άνάρθρως 
τ ι ψιθυρίσας* δεύτερον δέ, οτε ήναγκάσθη 
σχεδόν νά ένδώση είς τήν παράκλησιν τού 
πρίγκηπος τών νήσων θέλοντος νά λύση, τό 
θλίβον τό ςηθος αύτοϋ περιστήθιον* ευτυχώς 
ή σάλπιγξ τού βασιλέως άντήχησεν* ό ‘Ρο· 
νάλδος εκαλείτο καί πάλιν είς τόν πόλεμον.

(έπεται τό τέλος.)

I Α Ι Δ

Μ Ε Σ Ο Ν Υ Κ Τ ΙΟ Ι Ω Ρ Α Ι.

Τά όρη φαίνονται ώς υψώματα χώμα
τος τάφων μεγάλων, όπου αιώνες όλόκλη- 
ροι έτάφησαν* άναγνώσατε έπ’ αύτών τάς 
μεγάλας τής φύσεως έπιγραφάς, τάς διά 
τών ρωγμών σχηματιζομένας.

Τά κύματα θραύονται έπί αποτόμων 
βράχων άφρίζοντα, ώσεί λυσσώντα διό
τ ι φωνή μεγάλη, φωνή ισχύος θείας είπεν 
αύτοΐς: —  ιδού τό δριον υμών.— Ακούσα
τε* άποκαλύπτουσι τού άδιοράτου βυθού 
τό μυστήριον.

Εισχωρήσατε εντός πυκνού δάσους* δέν 
νομίζετε ότι ό ψίθυρος τών δένδρων λέγει 
τι, δπερ υμείς δέν προλαμβάνετε ν’ άντι- 
ληφθήτε; ή μάλλον δέν νομίζετε δτι τά 
δένδρα προσπαθούσιν άγωνιώντα νά ειπω- 
σι μέγα μυστήριον, άλλα στερούνται τε
λείου οργάνου, άτελώς δέ προφέροοσι τού; 
λόγους; ’ΐδού* καταλαμβάνεσθε ύπό είδους

λύπης, δτι δήθεν είνε ατελής ή φύσις. Ι 
δού, επιθυμείτε νά παύστι ό ψίθυρος αυ
τός, δν νομίζετε αγωνίαν τών δένδρων. Έ - 
παυσεν έπί μικρόν* αρχίζει πάλιν, άλλά 
δέν φαίνεται πλέον αγωνία· νομίζετε αύ
τόν άνακούφισιν ήδείαν τών δένδρων, άσμα 
τερπνόν άναπαύσεως, νωχελή ήδονήν. Εύ- 
χαριστεΐσθε ήδη, μεθύετε, ύπνος σάς κατα
λαμβάνει, ονειροπολείτε . . .

Έδώ, εδώ ζητήσατε τόν Θεόν, τό άπει
ρον έν τή φύσει* μή φέρεσθε είς πτέρυγας 
πομπώδους φαντασίας νομίζοντες δτι δύ- 
νασθε άπ’ ευθείας νά φθάσητε προς τόν 
Θεόν* μή θεωρήτε τά πάντα, ώς νάνοι
Θεοί, άλλ’ ώς θνητοί άποθεούμενοι.

*  *
♦

Πολλά ούτως έπλάσθησαν συστήματα 
άβάσιμα φιλοσοφίας, ή έπί σαθρών βασι
ζόμενα υποθέσεων. Ό Χρόνος όμως ό σπει
ρών, έγκυμονών καί δρέπων τήν αλήθειαν, 
άπολακτίζων καταστρέφει τάς ταπεινά; 
ταύτας αναλύσεις, πιθανώς γεννήματα με- 
γαλοφυΐας οΰσας. Βαίνει, καί άνά πάν αυ
τού βήμα άνατρέπονται τά φαντασιώδη 
συστήματα καί έπί τών ερειπίων αύτών 
έπικάθηται τό όνομα μόνον τών ιδρυτών.

Ιδού τό έργον τής άληθείας.
Βαδίζ ουσα κατεσκληκυία γραία αύτη, 

γυμνή σχεδόν έν μέσιρ ερειπίων, άνερευνά 
αυτά καί τά μέν καταλείπει έκεί, τά δέ α
νεγείρει τήν κόνιν αύτών άποτινάσσουσα 
πρός νέας καί στερεωτέρας οικοδομάς' άλλΙ 
είς ούδέν τών μετά τοσούτους κόπους κα- 
τασκευαζαμένων οικοδομημάτων πέπρωται 
νά διαμείνη* ματαιοπονεί ώς αί Δαναΐδες, 
ώς 6 Σίσσυφος’ άποδιώκεται καί φέρει πά
λιν μακράν πόδα αίμα στάζοντα, περίλυ
πος πρός τό παρελθόν στρεφομένη, έναγω- 
νίως πρός τό μέλλον άποβλέπουσα καί 
θρηνούσα έν κακουχία έπί τώ παρόντι.

Θνητέ, θνητέ, τ ί ερευνάς τήν δύναμιν 
τής διανοίας σου ; Προσπάθησον μάλλον νά 
ίδϊΐς καλώς τό δριον αύτής, διότι τούτο προ 
τών οφθαλμών σου άνά πάσαν στιγμήν ε- 
ρεύνης παρίσταται. Δέν βλέπεις ; αί δυνά
μεις σου σ’ εγκαταλείπουν, καθ’ ήν στιγμήν 
κυρίως μεγίστην εχεις χρείαν αύτών.

Βυθίζεσαι τοσούτον είς άτελεσφορήτους 
έρεύνας, ώστε κατακαλύπτεσαι ύπό τών

17

ί 2 :0  X 12»



κυμάτων καί άναιδώς πίπτων έγειρέις άνα- 
καγχ άζονν τήν κεφαλήν, ώς ό Σατάν κεραυ- 
νοβληθείς, και τό παν έν. τω ¿χώ συγκεν
τρώνεις. Μή πελαγαδρομής* θά ναυαγήσης. 
Οίκτρδν ναυάγιαν ! δενκνύον άμα Την ηρά
κλειον προσπάθειαν καί τήν γιγάντιαίαν 
ύφαλον . . .

Ά λ λ ’ ϊσως, ίσως τούτο δή τούτο είναι 
το μεγαλεϊον του ανθρώπου βλέποντας τήν 
άβυσσον καί όμως προχωρούντος, προβλέ- 
ποντος την καταστροφήν του καί όμως προ- 
τιμώντος έαυτού παν το νομιζόμδνον άλή- 
Θειαν.

Ά λλ' οίμοι!
"Εκπαλαι ή άνθοωπότης βαδίζει άτάκτως 

προσπταίουσα έπί των ερειπίων, ούδαμού 
άναπαυομένη καί παραδεδομένη εις το άνή- 
συχον πνεύμα καί εις τά  πάθη τής καρδίας, 
ών τό μόνον κέρδος είναι ό προς την αλή
θειαν οίκτρός ερως !

Την άλήθειαν εχομεν έν ήμίν, πλην δεν 
ανήκει εις ημάς.

Έμβλέψατε τον ουρανόν, σταυρώσατε 
τάς χεϊρας καί κοιμηθείτε ί

*
‘Ο ερως ! «λάίτιγξ του χρύονΰ, άλλ’ οχι τής

(καρδίας’
τής άρετής περίγελως, του θείου χλευασμός ! 

Θρησκιίαν τόν ώνόμασαν γηίνης ευτυχίας, 
δίότ’ ε'.ς π ερ  ι σ χ ή & ι ο. ν γεννάται στε

ναγμός !
‘Ο ίρως ! έκφρασις καλή των μυθιστορημάτων,
« «Χνε σκιά, ή σκελετός, εινε άαττ,ρ διάττων.

ΜωρΑ! σπεύδουν καί ζητούν τό ίντιλες, τό θειον, 
ίνφ· αότο ιίν’ ο καρπός & άπηγορευμένος. 

ΓΙόθων σκιάν διώκουσιν, ώς εις καθρέπτην λεΐον, 
τά ψιΰδη άπεκδέχονται των ποιητών ασμένως. 

Aii μικράς ορών όπής την νύχτα τοός άστέρας, 
&ς άρκεσθώ λ’ είς ίρωτα μόνον μιας ίσπίρας!

Είδες γυναίκα ν' άγαπϊ τον ϊρωτα;—ΚάμμίανΙ 
τήν λάμψιν πάσαι άγαποΰν φλογός νεοφανούς’ 

πριν φθάνουν εις τον έρωτα, εις άβυσσον βαθεΐαν 
συνήθως πίπτουν,πνίγονται καρίία τε καί νους. 

‘Ως Ιν πολέμω βίπτομαι εντός τής κοινωνίας’ 
— δπίπτων συγκαλύπτεται μετ’ άκρας άπα-

(θείας.

Πλήν δεν καταναλίσκομαι εί; ερευνάν ματαίαν, 
ώσεί λαμπάς, ήν θέτουσιν είς αίθουσαν μι-

(γάλήν
κ> άντί φωτός ρίπτει σκιάς, άλλ’ οδτε θα ρ̂α-

(λέαν
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καρδίαν ίπιίείκνυμί) ώς ναύτηςβίτις πάλην 
συνάπτει με τα παγερά 4ιών πόλων ξένα μέρη 

κ’έκεί τό ψύχος θάνατον σκληρόν τφ Ιπιφέρει.
• ·~ * · ·α ■

Έν μέσω τύρβης,είς χορούς καί εις διασκεδάσίις, 
ζητώ την ά'δολον χάράν* εκεΐ άρκεΐ ώραία 

να ήνε μόνον ή γυνή διά νά την θαυμάσης’ 
έχέΐ δπάρχ’ ή ακριβής τοΰ ερωτος ιδέα. 

‘Υποκρισία, άπελθε ! καρπός τής ηλικίας, 
δν περιβάλλει τής όρθής φρονήσεως μανδύας!

Καί δμως.. των νεανικών έτών μου ή σπατάλη, 
τό μάταιον των ευτελών πολυπληθών ίρώτων, 

καθ’ους εις βόρβορον εντός τό θεΐον ρόδον θάλλει, 
καθ’ οδς φωτίζει σκελετών σωρε'αν πλήθος

(φώτων,
ποτε δεν ήθελον συμβή, άν μr ήγάπας φίλη, 

άν μοι Ιδώρουν συμοουλάςτά ρόδινα σου χείλη.

Ποτέ ! άλλ’ ήδ’ δπό ψυχράν καλύπτραν τής
(καρδίας

έγκλείω σκέψεις θλιβερός βαθυε^ριζωμένας. 
— ‘Ο πάγος ό παχύτερος είς τάς έπιφανείας 

τών ποταμών συμπήγνυται’ ποτέ είς τους 
(πυθμένας !

Δεν μ’ έκοψεν ό πέλεκυς τοός κλάδους τής έλ-
(πίδος*

τό δένδρον ολον εγινε βορά τής γαταιγίδος.

Ματαίως τώρα προσπαθώ διά τής εόθυμίας 
τον βίον μου ηδονικόν, γλυκόν άπό πικρού 

νά δείξω! ΕΙμ' Ιρείπιον προγονικής εύκλεια;, 
δπερ κισσός έκάλυψεν, ώς σάβανον νεκρού,..

(Έκ τών «Λευκανθέμων.Ο
* *

+
‘Ο άνθρωπος πρέπει καί τά ονειροπολή

ματα αύτά νά βασίζη έπί πραγμάτων στε
ρεών, υποσχόμενων την άνεσιν έν τφ  βιφ. 
Ά λλα  πόσα πάσχει ό 5ιά τών ιδίων του 
ονύχων σχίζων τήν καρδίαν, όπως φωτισθή 
έπί τής άληθείας,ώς ιατρός άνατέμνων πτώ 
μα καί πλούτον γνώσεων έπί τής ζωής άπό 
τού θανάτου άντλών !

‘Ο μή συνηθίσας νά ζή έν τφ  κόσμω 
έχοντι οπως έχει, άλλα ζών έν κόσμω, δν 
εκείνος πλάττει, άδυνατεΐ νά, έκθεση τά· αί
τια τής άπωλείοις του’ είνε μυστηριώδη 
ταύτα, αιθέρια, έχουν σχέσιν πρός τήν 
πλάσιν, πρός τον Θεόν. Διαφεύγουν τήν ο- 
ξυτέραν ό'ρασιν, ώς αστέρες άπομεμακρυσμέ- 
νοι μόλις διαφαινάμενοι, άλλ- αίτιοι ίσως 
κινήσεως ολοκλήρου ηλιακού συστήματος. 

Ά λ λ ’ άρά γε ό τοιοΰτος, άν τύχη νέος

Σ Ο Σ I A I Σ Σ Ο 1 3 1

ων, πως κατώρθ«σ» «ρ^ ϊδη καλώς τούς 
πραγματικούς ανθρώπους, νά πλάση άλ
λους διαφόρους, ώς μή ΰποφέρων τούς ήδη 
ό'ντας ; Έμφυτος άρά γε έν αύτώ ήν ή 
δύναμις αύτη, ήσθάνθή δηλαδή τήν άνά- 
γκην τής κοινωνικότητος, οποίαν τήν έφαν- 
τάσθη, καί άνεπαισθήτως άπαστρέψας άπό 
της κοινωνίας τό βλέμμα, πριν· ή τήν αί- 
σχράν αύτής ϊδη οψιν, έπλασεν άλλην τοι- 
αύτην,—-ή  έτόλμησε νάίδή ενωρίς πολύ καί 
κακώς τήν είδε κατ’ επιφάνειαν μόνον ; 
‘Υπήρξε καλός εξ άρχής παρατηρητής, μη 
άρκεσθείς δέ είς όσα είδε έφαντάσθη καί 
άλλα καλλίτερα, ή ¿ξ άρχής κακώς είδε;.,, 
ΛΑν τό πρώτον, τότε ό διδοός αύτφ τήν 
δύναριν ταύτην τού φαντάζεσθάι θά τώ 
άττοδώση ποτέ ο,τι έφαντάσθη, διότι άλ
λως πρός τ ι ένεφύσησεν αύτώ αίσθημα, ο- 
περ ουδέποτε θά ϊδη. πραγματοποιούμενος 
Μέγα μέρος τής φιλοσοφίας κρημνίζεται.—  
"Αν τά δεύτερον, τότε τού χρόνου παρερ
χομένου, θ’ απόκτηση έμπειρότερον τό 
βλέμμα. Καί αί δύο υποθέσεις είνε παρα- 
μυθητικαί. "Αλλως, πρέπει νά ποθή τόν 
θάνατον, τήν μεγίστην παραμυθίαν !

Φεύ ! είδον καί γέροντας τά αύτά πά- 
σχοντας’ δέν είνε νεανικής όρμής παραπλα
νήσει; !

* " *
¥

‘Ο άποσκληρυνθείς άπαξ, τυφλούται καί 
προσπαθεί διά τών κακών ν’ άποπλύνη τά 
κακά, καί προχωρεί φοβούμενος νά στρέψη 
όπίσω, διότι έπί τή θέα μόνη τής άγριας 
όψεως τής όδού, ήν διήνυσε, θά νεκρωθη— 
καί φοβείται ό τοιούτσς τόν θάνατον, έν 
άντιθέσει πρός τόν πλάττοντα ίδιον ένθεόν 
κόσμον.

‘Η φρικώδης εΐκών τού παρελθόντος πα- 
ρισταται αύτώ- έν όνείρω πάντοτε^ είτε κοι- 
μωμένφ είτε καί έγρηγορούντι πολλάκις 
καί τόν ταράσσει. Ούτος δέ λέγει : *Ας συ
νηθίσω λοιπόν είς τοιαύτας εικόνας καθ’ 
εκάστην τά αύτά πράττων, ίσως λυτρωθώ 
τών δεινών οπτασιών : —  ‘ο είς έκλυτον 
8ίον παραδοθείς τυφλώς βλάπτεται έν πρώ- 
τοις υπό τών καταχρήσεων, άλλ’ αντί νά 
παυστι οδτω ζών,. ¿πειδή βλέπει ότι φρο- 
νίμως νά ζήση άδυνατεΐ, λέγει : Ά ς  συνη

θίσω τήν οινοποσίαν, τάς διαφόρους άλλας 
καταχρήσεις, ΐνβ μή ασθενώ.

Ναί’ παρήλθε πλέον ή έποχή ! καθ’ ό
σον γηράσκει τόσφ μάλλον σκληρύνεται. 
Δέν τόν κατακρίνω, διότι είμαι βέβαιος ότι 
πολλά ΰπέφερεν έν άρχή ηθικώς, πριν ή 
άλλάξη φρονήματα καί άσπασθή τής κα
κίας τάς άρχάς. Είς πάσαν αύτού πράξιν 
φαίνεται ότι έπίτηδες κοπιάσας έμελέτησε 
καλώς τόν τρόπον- αυτόν τού ζην έν Σατα
νική καταστασει ¡ιαί ρτι δέν ήτο τοιαύτη 
ή φύσις αύτού.

Ναί’ έμελέτησε πολύ, διότι είνε έμπει
ρος πολύ’ οί όέ φύσει κακοί καί σκληροί 
έν έξασκούνται" χάνουν μάλλον τάς δυνά 

μεις των, καθ όσον γηράσκθ’χ;ιν. Ά λ λ ’ ό 
περί ού ό λόγος άποσκληρυνθείς ήτο ποιη
τής, ήτο άγάθόΐς, ύπέιφερε πολλά,, ό κόσμος 
τόν ήπάτησε, άπεγοητεύθη δ πάλας !

Καί-ήδη, ήδη ώς ό πεσών άγγελοε βλέ
πει τήν πτώσίν του καί άγέρωχον αίρει 
μέτωπον, ίνα αυτός εαυτόν καταπείση καί 
δυ<ηθή νά ϋποστή τόν άβίωτον βίον αύτόν. 
Μή δέν ποθεί άρά γε- ημέραν μίαν άθωότη- 
τος, άγαθότητος, ώς καί ό Σατανάς ακτί
να ρ.ίαν ήλίου ; Δέν θέλει άρά γε νά χύση 
έν δάκρυ ; δέν έγονυπέτησε παρακαλών τόν 
ύψιστον νά διόση δάκρυα αύτώ, όπως ικε
τεύει ό γεωργός τόν Θεόν καί βροχήν έ- 
ξαιτεΐται, όταν διψά ή, γή περί αύτόν καί 
οί στάχεις καίοντες οπό μολύβδινον ουρα
νόν ώχροί κατακλίνονται ; Ά ρά γε δέν 
λυπεϊται βλέπων ότι ή καρδία του ώς υ- 
ελος συντετριμμένος κατά τεμάχια, άτε- 
λώς αντανακλά τήνεύρεϊαν τοΰ Θεού εικόνα; 
Άρά γε θ’ άγαπήση πλέον ποτέ, δέν θα 
αίοθανθή παλμούς εύγενεϊς ύπέρ τής άνθρω- 
πότητος, υπέρ τών δυστυχούντων αδελφών 
του ; Έσκληρύνθη έπί τοσούτον, ώστε ούδί 
τής αθώας παιδικής" του ηλικίας άναμιμνή- 
σκεται -, . . .

ΑΣΤΑΤΟΣ.
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B o i s a i a ,

ΤΩί ΦΙΑΩί ΠΟΙΗΤΗι ΣΠΪΠΔΩΝΙ 
Π. ΑΑΜΠΡΩι.

( Άπάντησις ι ίς  τάς ίπιστοΑάς του.)

Μή μ’ ένθυμίζης ιοί>ς καιρούς εκείνους τής εύ-
(δίασ

οτε φαιδρός διήνυον τάς άτραποός τού βίου'
είν’ ή νεότης μας αΰγή Ιαρινής πρωίας
καί αβύνει μόλις ή άκτίς την ψαύση τοϋ ήλιου.

Μή μ’ ένθυμίζης τοδς καιρούς Ικείνους" φευ,
(Ικεϊνοι

τό παρελθόν καλύπτουαι καί έχουσι κοιτίδα' 
ή λήθη κλαίει Ιπ’ αύτών καί ή πιϋρα οδύνη 
ανασκαλεύει μεταξύ τής τέφρας την Ιλπίδα.

Γνωρίζεις ή άνάμνησις τι εϊναι ;—ΕΤνε μνήμα 
οπου άτάκτως ρίπτομεν τό ράκη τής ζωής μας 
καί έπειτα Ιπέρχεται βαρύ θανάτου κΰμα 
καί τά σωρεύει λείψανα επάνω τής ταφής μας'

Τί χρησιμεύει ή χαρά δχαν παρήλθε πλέον ; 
είναι πικρόχερον πολό όπόχαν συνανχαχαι 
χό . δάκρυ χό σημερινόν με γέλωχα άρχαίον'
—τό δάκρυ πλύνει χήν χαράν καί ή χαρά ήχ-

(χαχαι.

Τ! χρησιμεύει ή ζωή όπόχαν καχανχήση 
η χ ώ  τού τάφου, όρυγήν άπαίσιον σκορπώσα, 
όταν κάνέν χης ονειρον δέν βλέπη νά άνθηση 
καί τής Ιλπίδος ή χερπνή δέν χήν θωπεύει

(γλώσσα ;

Μή πλέον εις τό στήθος μου καρδίαν μή ζηχήσης, 
καθώς παρθένος Ικλινε καμούσα καί κοιμάται' 
μάχην τής νέας σου ψυχής τό μύρον βά σκορ-

(πίσης·
δ λίθος μέ τά δάκρυα ποτέ δέν διασπάται.

Καί άνά είς διέρχονται ο! άνθρωποι ο! άλλοι 
καί τδνειρόν του έκαστος συμπτύσσεται..ΤΩ χλεύη! 
’Εγώ δεν εχω ονειρον κανέν Ιν τή άγκάλη, 
δεν έχω’ ή καρδία μου κοιμάται, δέν πιστεύει.

Καί θέλεις είς τά χείλη μου ο γέλως νά καθίση, 
καί θέλεις άσματα χαράς ή Μούσα νά τονίση 
Ινφ πενθίμως ή ψυχή άγωνιά άσθμαίνει, 
δέν σκέπτεται πλήν ληθαργεΐ ώσεί έκλελυμένη.

ΤΩ Μούσα, Ιάν σύ ποτε γελώσα με προσεΐίες 
μήν ελθης πλέον’ ύπαγε εις νεαράς καρδίας, 
Ισκόρπισα χόν πλοΰχόν μου' παρήλθον αί ελπίδες 
καί χόν ναόν σου ή σιγή κρατεί τής Ιρημίας ...

Φίλε Σπυρίδων, άλλοτε ήμην κι’ Ιγώ παιδίον 
— πλήντότε μέ Ιθώπευεν δ μάγος σας όρίζων — 
έλπίδας εις .τά στήθη μου καί όνειρα Ιγκλείων 
ΰψούμην είς τους ούρανοός πού τρέχω μή γνω-

(ρίζων.

’Άλλοτε έβλεπον κι’ Ιγώ τό δάκρυ καί τον 
•  (στόνον

ώς νέφη διαβαίνοντα τής λίμνης την γαλήνην 
καί πρός χό πόμα τής ζωής τήν χείρά μου ά-

(πλόνων
μεθύων έβλεπον εντός γελώσαν ευφροσύνην.

ΤΑ, με γνωρίζουσι καλά, πολό καλά οί βράχοι 
τής Άκροπόίεως’ Ικεί χό βήμά μου εόθύνων 
είς τεθλασμένα σιωπών Ικάθισα τεμαχη 
καί έκλαυσα τό παρελθόν, τον σκελετόν εκείνον,

Του Φιλοπάππου εβαινον φαιδρός τάς όπωρείας, 
καί ϊβλεπον τον ουρανόν Ικείνον μειδιώντα 
καί τήν άγκάλην έτεινα αύτφ έξ εότυχίας’ 
καί θελκτικά μ’ Ικο’μιζαν μυστηριώδη δντα —

Τού ρύακος τον ψίθυρον ήκροαζόμην τρέμων 
ώρας πολλάς, καί μ’ έθελγε μικρά τις άνεμώνη, 
καί ασμα ήδεν ή ήχώ, τό στόμα των άνέμων, 
παντού άστέρα έβλεπον χόν β’ον νά χρυσόνη.

Τι μ’ Ινθυμίζεις τούς καιρούς Ικείνους τόρα
(πά λ ιν

τό έλαιον ταχύτερον τήν φλόγα άναλίσκει, 
δέν είμαι πλέον ό αυτός" ήττήθην είς τήν πάλην' 
καί ή καρδία έκτοτε δεν ζή καί θνήσκει, θνήσκει.

Είναι φρικχόν, ώ φίλε μου, τό τής καρδίας
_ (γήρας,

όπου τά πάντα σημειοί ί  σήψις μ| ρυτίδα, 
εΤναι τά στήθη μου νεκρά' καί έξαπλώ τάς

(χε·ρ®<
καί Ιπαιτω εν δνειρον μίαν μικράν έλπίδα.

Ω, στέλλε χών ελπίδων σου τήν θείαν αρμονίαν 
τον πόνον μου Ινίοτε γλυκεία νά φαιδρύνη, 
ώς άηδόνος μουσική άνά τήν Ιρημίαν, 
ώς ρόδον, ο Ιπί νεκρού τό μΰρόν του εκχύνει. 

’Εν Ίσμαηλ’ιρ τή 16 ’Απριλίου 1869.

Α. ΑΛΕΕΑΝΔΡΙΑΗΣ.
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εις κτριαν
θέ.Ιονσαν ΰιά χαρτίω γγά  μαντίύστ) 

τό μέΛΛον μον.

Πώς ; τό μέλλον θά προείπης 
άγνοούσα τό παρόν;

'Ώ I σοί λέγω μετά λύπης 
άληθείας δέν θά είπης,

πλήν τό λάθος σου μικρόν.

’Επειδή, Ιάν γνωρίσης
τό παρόν μου, παρευθυς 

καί τού μέλλοντος θά λύσης 
τα γριφώδη καί προββησεις 

θά προφέρης άληθείς.

Ναι' ίχθρός τής άστασίας 
θέλω τρέφει Ιν Ιμοί 

τάς Ιλπίδας τάς ιδίας 
κ’ είς τό μέλλον τής καρδίας 

δέν θά παύσουν οί παλμοί.

Πλήν σπουδαίως έπιμένεις ;
είς τοιαύτα σφαλερα 

διαβήματα προβαίνεις 
καί τήν λύσιν άναμένεις 

ώς διδάσκαλος ψυχρά;

Άλλ’ ώς φαίνεται γνωρίζεις 
τό παρόν, πριν τό είπώ.

Σ’ άγ α π ώ' μή μ’ άπελπίζης, 
τά χαρτία μή όυθμίζης ι — 

Π ά ν τ ο τ ε  θά σ’ άγαπώ.
(Έκ των «Λευκάνθεμων.»)

ΙΩ. KAM.

Μή φρόνει 8τι διαρκώς ό πάσχων άπατάται, 
καί μ’ Ι«η μελιστάλαχτα πώς πάντοτε πλα-

(νάχαι*
Καί αν μέ άπατήσης, 

δακρύων παρειοφλεγών κρουνοός πολλούς θά χύ-
(σης.

£ ' C r-vS . *'··> :
Ναι' σοί Ιρώμαι Ιμμανώς, καί τό γνωρίζεις

(ισως . . ,
άλλ’ άν ποτέ ό ερως μου μετατραπη είς μίσος, 

ώ ! χήν στιγμήν έκείνην, 
θά κύψης βαρυστένουσα δπό φρικτήν οδύνην,

Ό πρώην τότε φίλος σου θα καταστη Ιχ-
(θρός σου'

ίχθρός δεινός,άμείλικτος, δυνάστης, τύραννός σου' 
καί μέ χαράν άγρίαν, 

θέλει σπαράσσει άπηνώς τήν πλάνον σου καρ-
(δίαν,

'Έως ου τού προσώπου σου τά ρόδα μαραν-
(θώσι

κ’ οί λάμποντές σου όφθαλμοι διά παντός σβε-
(σθώσι.

’Αλλά καί τότε πάλιν,
Ινφ συ θά κατέρχεσαι ς’ τού τάφου τήν άγκά-

(λην,

θά ’ελθω, σκωληκόβροτον καί παγετώδες χώμα 
νά βίψω είς τό άλαλον καί άμορφαν σου πτώμα, 

ώς τελευταίον δώρον, 
τοΰ μίσους καί τοΰ έρωτος πανύστατόν μου φόρον.

I. X. ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ.

ΑΝ  Μ ’ Α Π Α Τ Α Σ .
— S ari tardi il too petimenlo 
Donna vile crude spietata.

’Ανέκδ.

”Αν μ’ άπατας, ώ άσπλαγχνος, καί μέ δο- 
(λίας φράσεις 

τ ή ν  φλόγα τής καρδίας μου ζητείς νά κατευ-
(νάσης,

φοβού, φοβού τό μέλλον 
μ ή  άνατείλη τρομερός θυέλλας άναγγέλλον.

Έάν Ινφ φιλήματα θερμά μοί δίδεις, φίλη, 
κρύπτης τό δηλητήριον είς τά άβρά σου χείλη 

φοβού τήν Ιπιούσαν, 
μή σε εύρη τό σφάλμα σου άνωφελώς θρηνούσαν.

M N Í U I I U ·

ΓιωηαγΙα. —  Ευχαρίστως μανθάνουν 
οτι ό ‘Υπουργός των ‘Εσωτερικών προτί- 
θεται τήν σύστασιν γτωπεγιχής περί τάς 
■Αθήνας σχολής, έν ή θά διδάσκωνται ι 

δίως γεωπονικά μαθήματα.
  Ποό τινων έτών άνεφάνη είς πολλά

μέρη τής' Ευρώπης ασθένεια τις των γεω
μήλων, ής αποτέλεσμα είναι ή καταστρο
φή πασών τών θρεπτικών ουσιών τοϋ ωφε
λίμου τούτου προϊόντος. Εσχάτως όμως 
τυχαίως παρετηρήθη έν Bogota ότι ειδός 
τ ι γεωμήλων έκεΐ φυόμενον ού μόνον δεν 
Οπόκειται είς τήν άσθένειαν ταύτην, άλλα
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καί σπε^μέΧΟν τ*ρά τά  άσθενή γεώμηλα 
ιατρεύει «ότά. Τδ nf/er τούτο είδος γεν-
μήλωνσίζαρέν έν τώ Βοτανικώ κήπω των 
Παρισίων Τιόδοκίμησε τή μέγιστα.

—  Έπληροφόρησαν ημάς ότι ίχνη τής 
φθίσεως τών άμπέλων, άσθενείας ήν άνε- 
φέραμεν εν τι,νι προηγουμένφ φυλλαδίω, 
«νεφάνησαν εις δύο αμπελώνας πεηΐ ràc 
' Λύψ'ας, τον μέν παοά τον “Αγιον Σάββαν, 
τον δέ παρά τον Πύργον τής Βασίλισσας. 
Δημοσιεύομεν μετ' έπιφυλάξεως τήν εϊδη- 
otv. ταύτην· πλειότερα μετ’ έπιτοπίους α 
κριβείς έρευνας.

—* ‘Η Γεωπονική Εταιρία των Βορδι- 
γάλων (Bordeaus) προεκήρυξε διά τον Σε
πτέμβριον γεωπονικήν εκύεσιν, ή τις θέλει 
λάβει χώραν έν Βορδιγάλοις ύπδ τήν άμε
σον αυτής διεύθυνσιν.

—<- Τήν 18  Μαί'ου ήρζατο καί τήν 22  
έληξεν ή έτησία εκθεσις τής Αύτοκρα 
τοριχής Κεντρικής 1 Εταιρίας τής i f  Γαλ-| 
άία Φυτοκομίας. Ή έκθεσις αύτη κατά 
τάς περιγραφής των εφημερίδων ή το κάτι 
τι εξοχον. Τα έν αύτή άνθη έθαυμάσθησαν 
παρά πάντων' ιδία δ’ άναφέρεται πλούσιος 
τάτνν συλλογή γερανίων, δ ί ήν οί έκθέ* 
σαντες αΰτά ΚΚ. Cbaté καί Dufoy έλα- 
βθν δ μέν χρυσούν, δ δ' άργυροΰν μεταλ
λίου' τδ· δίπλοΰν γεράνιον Madame Lemoine 
χρώματος ροδίνου ήδυτάτου καί διαπερα- 
στικωτάτου έξέπληξε τούς πάντας. Αξιο
σημείωτος ήτο καί συλλογή πολυειδών 
πανσέδων (pensées.)

—  Έν τή έν Πείρονπόλει διεθι ι ϊ  εκ
θέσει τής φυτοκομίας δ »αθηγητής Κ. ©. 
Όρφανιδης έλαβε χρυσούν μετάλλ.ιον διά 
τους παρ' αύτου έκτεθέντας έσπεμδοειδεί; 
καρπούς τής Ελλάδος.

—  Ές Ίωαννίνων αγγέλλεται δτι τό έ- 
φετεινον προϊδν τής μετάζης κατά τήν πο
σότητα θέλει ύπερβή. τά  άλλα έτη, εί καί 
αί τιμαί τής μετάξης ύψώθησαν ώς έκ τής 
έπελθούσης ένιαχοΰ βλάβης του σκώ- 
ληκός.

—  Μετ’ ανενδότους προσπάθειας κα- 
τωρθώθη τέλος έν Λαρίσση ή παραγωγή 
σαχχαροχολάμον μεθ’ ικανής επιτυχίας

Επειδή όμως έν τώ έξ αύτο'ν έξαγομένω 
σάκχαρι υπήρχε μικρά όσμή καλάμου έ-
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λη'φθησαν τά  αναγκαία μέτρα πρδς τούτο 
σύστασης έπιτροπής έξ ειδημόνων.

—  Καταστρεπτικωτάτη άχρίς άνεφάνη 
εις τους δήμους Οϊχαλίας καί Μεθώνης 
τής έπαρχίας Μεσσηνίας. Εί καί έλήφθησαν 
τά κατάλληλα πρδς έξαφάνισιν αυτής μέ
τρα δυσκόλως θέλει κατορθωθή τούτο κα
θότι είναι πολυπληθεστάτη.

—  Ή έφετεινή. έσοδύα τής σταφίδος έ -
σεται κατά τά άγγελλόμενα πάλλω ήσσων
τής περυσινής, καθότι τδ προϊδν έβλάφθη
έν Αίγίω, Κορίνθω, Ήλείφ καί 'Επτανήσω
ένεκα τού μεγάλου καύοωνο; καί τής έ-
πελθούσης ανομβρίας.

*. *
*

1 Εταιρίαι καί Σύλλογοι. —  Τήν 8 ’Ι
ουνίου έγένετο έν τώ Πανεπιστημίω ή α ’. 
έτησία συνέλευσις τών μελών τής ’Α ρ
χαιολογικής 1Εταιρίας. Έν ταύτη άνεγνώ- 
¡σθησαν αί έκθεσεις τού Διοικητικού συμ
βουλίου έπί τών κατά τδ έτος συμβάντων 
έν τή ‘Εταιρία, καί έξελέχθησαν ώς έλεγ- 
κταί τής διαχειρίσεως τού συμβουλίου οί 
ΚΚ. Γ. Μαντζαβίνος, I. Άγγελόπουλος 
καί Κ. Χουσίδης. Έκ τής έκθέσεως τού 
γραμματέως Κ. Σ· Α» Χουμανούδη σημει- 
ούμεν τά ακόλουθα περί τών κατά τδ έτοε 
γενομένων άνασκαφών. Τοιαύται κυρίως 
δυο έγένοντο ή μέν παρά τάς Πλαταιάς 
καί Θήβας, άνασκαφή τάφων έν οίς εύρέ- 
θησαν διάφορα άγγεΒί καί κοσμήματα, ή 
δέ έν τώ ΝΔ άκρω τής παρά τήν πύλην 
τής ’Αγοράς στοάς τού Άττάλαυ' έν 
ταύτη εύρέθησαν δύο κορμοί γυναικείων α
γαλμάτων τεθωρακισμένων μεγέθους υπέρ 
τδ φυσικδν, ών δ έτερος έχει καί έπιγρα- 
φήν ΙΑΣΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΙ10ΙΕΙ, έπιγρα- 
φαί πάμπολλοι ών τινες σπουδαιόταται 
συμπληρούσαι καί έπεξηγούσαι τάς έκεί έν 
έτεσι 1 8 6 0  καί 1 8 6 2  εύρεθείσας, τεμά
χια γλυπτικής ών έξέχει εν φέρον άναγλύ- 
πτους μάκρους βοστρύχους πιθανώς μέρος 
προσωπείου καί δύο εύμεγέθεις κεφαλαί 
Σιληνών. -— Τήν 2 9  δ' ’Ιουλίου έγένετο ή 
β'. έτησία συνέλευσις καθ’ ήν άνεγνώσθη ή 
έκθεσις τής έξελεγκτικής έπιτροπής καί 
έξελέχθη τδ νέον Διοικητικδν συμβούλιον. 
Καί πρόεδρος, μέν έξελέγχθη δ Κ. Φίλιπ
πος Ίωάννου, άντιπρόεδρος ό Κ. Σ. Φιν-

τικλής, γραμματεύς ό Κ. Α. Κουμανούδης, 
τααίας ό Κ. Γ. Καραμάνος καί σύμβου 
λΟι 01 ΚΚ. I. Πανταζίδης, Π. βύδτρατιά- 
δης, Ε. Καστόρχης καί Α. Καυταντζόγ- 
λους.

—  Έν Κερκύρα συνέστη σύλλογος Κ ερ-  
χυραϊχός ρι.τί^,προτιθέμενος τήν έκγόμνα- 
σιν τών πολιτών εις τήν έπί σκοπδν ριπήν.

—  Έν Γαλλία συνέστη περίεργος εται
ρία γβεΙιί-ϋιιΒ καλουμένη καί σκοπούσα 
τήν ένθάρρυνσιν τής χάρεν διασκεδάσεως 
ναυτιλίας. Πρόεδρος τής εταιρίας τάύτής 
έγένετο δ έπί τών Ναυτικών ΰπουργδς τής 
Γαλλίας.

—  Τδν προσεχή Αύγουστον θελει συ
νελθεί έν Βιένννι δ ιεθνές  σύνοδος των Φαρ
μακοποιώ ν. ΚύριΟν μέλημα τής συνόδου 
ταύτης έσται ό σχηματισμός γενικής τίνος 
διεθνούς φαρμακοποιίας. 1

—  Τήν 2 7  Αύγούστου θέλει συνέλθει 
έν Κοπενάγη άλληλιθνής σύλλογος τής 
προϊστορικής αρ χ α ιολ ογ ίας , ύπδ τήν προε- 
δρείαν τού βασιλέως τής Δανίας. Τήν Ε λ
λάδα προσεκλήθησαν νά άντιπροσωπεύσω- 
σιν οί ΚΚ. Γ. Τυπάλδος Ηρετεντέρης, I. 
Δεκιγάλλας καί Γ. Κασιμάτης.

-— Τήν 2 0  Σεπτεμβρίου θέλει συγκρο- 
τηθή έν Φλωρεντία ή β’. σύνοδος τού ία* 
τριχοΰ συνεδρίου άπ άντω ν  τών έθν&ν. 
’Επιτετραμμένος τού συνεδρίου έν Έλλάδι 
διωρίσθη ό ιατρός Κ. Α. Καλλιβούρτζης.

λτ Φ- 
♦

Αημΰοια έρ γ α . —  Εις τδ ένταύθα πε- 
δίον τού Άρεως άνεγείρεται στρατώ ν τού  
ιππικού, τού τέως παρά τήν αγοράν ύπαρ
χο ντος καταστάντος λίαν στενοχώρου.’ —  
Τδ σχετικόν σχέδΐόν υπεβλήθη ύπδ τήν 
έγκρισιν τής Α. Μ. καί μετ’ ού πολύ άρ- 
χονται αί έργασίαι.

—  Ό δήμος Κερκυραίων έψήφϊσε τήν 
άνέγερσιν άνδριάντος  τώ άοιδίμω Κυβερ- 
νήτη τής Ελλάδος ’Ιωάννη Κ αποδισΤ ρίω  
έν τω  μέσιρ τής πλατείας Ένώσεως. Κα- 
τέθηκε δ’ ώς πριοτην προσφοράν τδ ποσδν
6,000 δραχμών.

—  Έπί τού μεσημβρινού άκρου τής νή
σου Σφακτηρίας παρά τήν μεγάλην είσο
δον τού λιμένος τής Πύλου θέλει προσεχώς1
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άνέγερθή φάροι; πρδς δδηγίαν τών ναυτιλ 
ΛΟμένων.

—-Ήέταιρία τού απ’ Αθηνών εις Πειραιά 
σιδηροδρόμου προτίθεται νά κατασκευάση 
σιδηροδρομικήν γραμμήν μετάζύ Πύργου 
χαΐ Κατακώλον. Αί έπί τούτω προκαταρ- 
κτικαί έργασίαι ήρξαντο κατ’ αύτάς.

—  Εις τδν δήμον Γαλαξειδίου παρεχω- 
ρήθη κατά τήν άκτήν τού λιμένος Γαλα- 
ξειδίου ύπδ τής Κύβερνήσεως έθνικδν γή- 
πεδον έκτάσεως ένδς στρέμματος καί 1 0 0  
μέτρων πρδς άνέγέρδιν λιθοκιίσϊου άγορ&ς.
Αί έπί ταύτης έργασίαι ήρξαντο καί δρα- 
στηρίως προβαίνουσιν.

—- ‘Ο υπουργός τής Δικαιοσύνης πρδτί- 
θεταί όπώς άνεγείρη ενταύθα δημόσιον 
χτίριον όπερ νά περιλάβρ πάντα τά δικα
στήρια. Έπί τούτω συνεστήσατο επιτρο
πήν συγκειμένην έκ τού προέδρου τού Άρείου 
ΠάγΟΟ, τού προέδρου τού Έφετείόυ, τού 
προέδρου τού Πρωτοδικείου καί δύο μηχα
νικών διά τά περαιτέρω.

—  Τήν 7 Ιουνίου κατετέθη έν Πειράιεϊ 
ύπδ τής Α. Μ. τού βασιλέως δ θεμέλιος λ ί
θος τού Ναυτικού Α σύλου  ε δ Κ ωνσταν· 
τϊνϋς.υ * *

*
δ ιαγω νίσμ ατα ·— ‘Η έν Ηαρισίοις έται- 

ρία ύπέρ τής διαδόσεως τών ‘Ελλην. γραμ
μάτων άπένειμε τδ ύπδ τού φιλογενούς Κ. 
Ζωγράφον προτεθέν άθλον εις τδ περί 
‘Ελληνικών καί Λατινικών ριζών περίσπού- 
δαστον σύγγραμμα τού Κ. Αι^ΙοΙΟ ΒβιΊΙγ 
καθηγητού έν Αίιρηλία.

—  ‘Ο έν Τεργέστη Κ. Δ .  Α. Οικονόμου 
συνέστησεν διαγώνισμα  1 5 0 0  δραχμών 
κατά διετίαν, δοθησόμενον εις τδν όστις αν 
άριστα καί κάλλιστα μεθερμηνεύση έκ τού 
πρωτοτύπου εις τήν καθομιλουμένην ένα 
τών ποιητών τής αρχαίας Έλλάδος_ ή έκ 
τών πρωτευόντων νεωτέρων κλασικών π*ιη- 
τών τής ‘Εσπερίας Εΰρώωης.

—  Τό διαγώνισμα τού Ιυμύονλιδείου 
βραβείου έτελέσθη πρδ μικρού ένταύθα. 
Έκ τών παρουσιασθεισών διατριβών τό 
άθλον έλαβεν ή τΟδ ιατροί Κ. Γ. Καρα- 
μήτσα φυλολογία. Τού λοιπού δ’ ό άγών 
ουτος θέλει τελείται κατά διετίαν έπί 
διάχιλιοδράχμω γέρατι.
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—  Μή παρουσιασθείσης οϋδεμιάς δια- 
τριβνίς έν τω  'φετεινώ 'Ροόοχαναχείω âi- 
αγωησμώ, τό περί λατρείας τού θείου καθ' 
"Ομηρον δέμα άνεβλήθη διά τό 1873. 
Διά τό 1871  προσδιωρίσθη ώς θέμα ήπε 
ρ'.γραφή τών ήθών καί έθίμων τής νεωτέ- 
ρας ‘Ελλάδος καί ή παραβολή αύτών πρός 
τα  αρχαία.

—  ‘Η Γαλλική ’Ακαδημία τών ηθικών
καί πολιτικώ ν επιστημών άπένειμε τό έξ
20,000  φράγκων βραβεϊον εις τόν Κ. He-
uri M artin διά τήν ΰπ’ αύτοϋ έκπονη-
θεϊσαν ίοτορίαν τής ΓαΛΜας.

* *■
+

ΦιΛοΛογιχος καί έπιστημονιχός κόσμος
— Εις την έδραν τοϋ διάσημου Troplong 

έν τή ’Ακαδημία τώ ν ’Ηθικών καί Πολιτι
κών επιστημών έξελέχθη ό Κ . Valette κα
θηγητές τη ; Νομικής σχολής τών Παρισίων

—  Τό προσεχές φθινόπωρον εξέρχονται 
εις φώς τά  Ιξ  πρώτα βιβλία της Αίνειά  
(toc μεταπεφρασμένα εις Γερμανικούς σεΐ
χου; υπό του Πρώσσου πρωθυπουργού 
Βίσμαρχ. Τό έργον τούτο άφιεροϊ ό μετα
φραστής εις τόν ένδοξον στρατηγόν Moltke. 
— ‘HRevistacontamporanealtaliana έδημο- 
σίευσε μετάφρασιν τής κωμωδίας τοϋ Δ. 
Παπαρρηγοπούλου,τής έπιγραφομένης « ’Εκ
λογή συζύγου.» Τήν κωμωδίαν ταύτην ήν 
ό De Gubernatis καθηγητής τής φιλοσοφίας 
έν Τουρίνω ώνόμασεν Άριστοφάνειον, οί 
’Ιταλοί μ ετ’ ενθουσιασμού άνέγνωσαν. 
Εις Φλωρεντίαν έτυπώθη εις φυλλάδιον καί 
εις διάστημα 15  ήμερών έπωλη'θησαν καί 
άπεστάλησαν εις διαφόρους πόλεις τής ’Ι
ταλ ία ς δώδεκα χ ιλιάδες αντιτύπω ν.

—  Πρύτανις τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστη
μίου διά τό Άκαδιμαδικόν έτος 1869 —  
18 7 0  διωρίσθη υπό τής Κυβερνήσεως έκ 
τώ ν τριών προταθέντων υποψηφίων ό Κ. 
ΤΙαϋΛος ΚαΛΛιγάς καθηγητής τοϋ ‘ Ρωμαϊ
κού δικαίου.

—  ‘Ο Κ. Αιμίλιος Burnonf διευθυντής 
τής ενταύθα Γαλλικής σχολής έκδίδει προ
σεχώς ιστορίαν τής 1 Ε.ΙΛήνιχής Γραμ- 
μαιοΛογίας, έν ή άξία σημειώσεως έσται ή 
παραβολή τής Βραχμανικής ποιήσεως πρός 
τήν ‘Ελληνικήν.

— Παρέχομεν περίληψιν τοϋ έν τώ φι-

λολογικώ Συλλόγω ό Παρνασσός άναγνω- 
σθέντος υπομνήματος περί τής βοΛίόος  
τής 4 )16 Μαίου υπό τοϋ I. Καμπούρογλου. 
‘Η βολίς αΰτη άνεφάνη περί τήν 8 ’|3 εσπε
ρινήν ώραν τό φώς αυτής ήτο φαιόν, έ
συρε δ’ όπισθεν στήλην φωτός τού αύτοϋ 
σχεδόν χρώματος, άσθενεστέραν μέν τήν 
λάμψιν έν άοχή, μείζονα δέ καί λαμπροτέ- 
ραν πρός τό τέλος. Διηυθύνετο δ ’ ή βολίς 
έξ Α. πρός Δ. διαγράφουσα καμπύλην ού- 
χί κανονικήν καί πλησιάζουσα πρός τήν ά 
νω τοϋ όοίζοντος άρκετά πρός Δ. σελήνην 
πλησίον τής όποιας καί έσβέσθη. Κρότος
ούδείς παρηκολούθησε τήν έξαφάνισιν αυτής. 

* *
*

Σ τα τ ισ τ ιχ α ί.—  Άναγινώσκομεν περίερ 
γον στατιστικήν π ερ ί τής έν Π αρισίοις  
έτα ιρ ίτς  τών Λεωφορείων. ‘II έταιρία 
αυτη κέκτηται 8 ,7 2 9  ίππους καί 6 8 2  ά- 
μάξας. ‘Η είσπραξις Ικάστης άμάξης άνα- 
βαίνει κατά μ.έσον όρον καθ’ έκάστην εις 
8 4  φράγκα καί 32 εκατοστά. Κατά τό 
18 6 8  αί άμαξαι αυται διέτρεξαν 6 2 ,20 6  
χιλιόμετρα καθ’ έκάστην καί 2 2 ,7 6 4 ,4 7 7  
χιλιόμετρα καθ’ άπαν τό έτος. Μετήνεγκον 
1 13 , 3 48 , 0 4 1  όδοιπόρους, ή 3 0 9 ,6 9 4  
καθ’ έκάστην ημέραν, 4 5 4  άνά έκάστην 
άμαξαν καί 3 1  τοΐς έκατόν άνά έκαστον 
δρόμον. ’Εκ τών 1 1 3 , 348 , 0 4 1  οδοιπό
ρων 64, 3 6 1 , 799  μετέβησαν εις τό εσω
τερικόν, 48, 986 , 2 4 2  εΐσήλθον εις τήν 
πρωτεύουσαν καί 18 , 4 0 1 , 522  άπλώς 
χάριν τής συγκοινωνίας μετέβησαν άπό τοϋ 
ένός εις άλλο μέρος τής πόλεως.

—  ‘Ο αριθμός τών έν Π αρισ ίο ις  άρ το -  
χοιών άναβαίνει εις 950" ούτοι έχουσι 4, 
5 0 8  έργάτας καί κάμνουσιν έργασίας πλέον 
ή 10 0 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγκα κατ’ έτος. Αί 
γυναίκες αί μεταφέρουσαι τούς άρτους εί
ναι 12 0 0 ' αύται άναιβοκαταβαίνουσι καθ’ 
έκάστην 1 5 0 — 2 00  πατώματα καί κερδί- 
ζουσι 1 — 3 φράγκα καθ’ έκάστην. Τών 
έργατών ή έργασία διαρκεΐ άπό τής 8 
εσπερινής ώρας μέχρι τής 6 πρωϊνής καί 
κερδίζουσι 3 — 5 φράγκα τήν ήμέοαν.

Μ.


