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λά σώζεται μνημείόν τι δυνάμενον νά πα- πτου λίθου έξωράϊσε τό πρωτότυπον αύτοΰ
ραστήσιρ αΰτόν πρό ήμών γν,ραιόν ; ‘Υ καταστήσας αυτό ιδανικόν’ επωφελές εινε
πάρχει εις τό μουσείον τής αύτοκρατορικής νά συμπληρώσωμεν τήν εικόνα ταύτην,
βιβλιοθήκης (Cabinet de la Bihliothéque προστιθέντες διά τής φαντασίας οφθαλμούς
Impériale) έν τή ύελοφράκτω θήκη τή ασθενείς, έουθρούς, παρωξυσμένους επί τοπεριεχούσ/ι τους ωραιότατους των άναγλύ- σούτον ώστε νά ήνε οξυδερκείς έν τώ σκό πτων λίθων (άρ. 2 11 ) σαρδώνυξ τοιστρώ- τει ώς οί οφθαλμοί τής τίγρεως, πρόσω
ματος, έχων 7 μεν ύφεκατομέτρων υψος, πον κεκαλυμμένον ύπό εξοιδημάτων ή
5 δέ πλάτος" ό σαρδώνυξ ούτος παριστά των έξανθημάτων τής αϋπνίας καί τής α 
τόν 'Γιβέριον, τόν Τιβεριον γηραιόν, τόν Τι- κολασίας, ύπό αλοιφών, έμπλάστρων άβέριον περιστεφόμενον τήν κεφαλήν υπό περ αυτός ό αύτοκράτωρ έπιτίθησιν έαυτω,
κόμης δασείας ήν ό τεχνίτης έφεύρεν, ήν ών ό μόνος εαυτού ιατρός, υπό προώρου
εΐχον ίσως προσαρμόσει εις τό πρωτότυπον φαλάκρας ήτις έμελλε νά έπισπεύσϊ) τό
ζών, καί σκιαζομένην υπό στεφάνου δρυός. τέλος τού τερατώδους έκείνου είδους τής
Έπί του ώμου φέρει αιγίδα σπαθητήν καί ζωής. Τοιούτος ήτο ό φιλήδονος, ό έπίφολιδωτήν, δι ής έταυτίζετο μετά τού| χαρις Τιβέριος. Τοιούτος ήτο ό μυσαρός
αίγιόχνυ Διός. Διά τί όχι ; Μή ή έ- έκεϊνος γέρων, ό σουλτάνος δ ύπερβάς
παυλις ήνκατώκειδέν εκαλείτο οίκοζ ¿¡toc. πολλούς τών σουλτάνων νεωτέρου τινός
Ή κατατομή αύτού είνε πάντοτε ωραία, πολιτισμού, δστις έν τώ Καπρεατικώ αυτού
διότι τα έτη δέν τροποποιούσι τήν ούσκό- χαρεμίφ περεδίδετο εις τήν μαλθακότητα
δη κατασκευήν καί σκιαγραφίαν του προ καί τάς ήδονάς, έν ώ ό μέγας αύτού βεσώπου’ ή ρίς είνε γρυπή’ αναγνωρίζεται ζύρης Σηΐανός ήτο κύριος τής 'Ρώμης, κοεκ ταότης εύκόλως ό Τιβέριος, αλλά τό λακεύων τά πάθη αύτού, τάς ύποψίας, τάς
μέτωπον είνε έρυτιδωμένον και οϊονεί σο αιμοχαρείς ορέξεις.
βαρόν, ή όφρύς έξεικονίζει παράδοξον δρι’Επέρχεται ίσως είς τινας τό έρώτημα
μύτητα, τό περιχείλωμα του οφθαλμού εν πώς ή φαινομένη αύτη ραστώνη, ή δριμεία
έχει τι τό τρομερόν. Τό στόμα, τά χείλη, ρίκνωσις ήδύναντο νά φέρωσιν αύτόν είς τήν
ό πώγων είνε εύσαρκα, φιλήδονα, παχύ θηριωδίαν. ‘ Η ράθυμος μαλθακότης δύναται
δερμα καί άποβαίνουσιν όμοια πρός τόν! νά συμβαδίσει μετά τής δίψης τού αίμα
τύπον τού Ούϊτελλίου. ‘Ο τράχηλος εινε τος ; Δυστυχώς ή ιστορία αποκρίνεται καυπερμεγέθης, έξογκωμένος υπό του οίνου, ταφικώτατα εις τάς ήμετέρας αμφιβολίας
τής· εύσιτίας καί οίονεί υπό τίνος άπο- κατά διαφόρους έποχάς καί διά παραδειγ
κρύφου δηλητηρίου. Εις τάς άναλογίας τής μάτων συνεχώς έπαναλαμβανομένων. Τά
κεφαλής ταύτης, ποιηθείσης άλλως υπό σφάζειν καί τό παραβιάζειν είνε δύο
καλλιτέχνου έπιδεξιωτάτου, υπάρχει τ ι τό πράξεις ισχύος’ τό καταστρέφει άνευ
υπέρογκο», τό τερατώδες καί ποιά τις έν- τής δυνάμεως τού πλάττειν εινε ίκανοποίτύπωσις φρίκης δι ής ό καλλιτέχνης διείδε ησις όμοια διά τά παιδάρια τά διαχειριτό πρωτότυπον αύτού. Σημειωτέον προ ζόμενα τά παίγνια αύτών καί τούς τυ
σέτι οτι ό σαρδώνυξ έχει κατάχρωσιν κυανί- ράννους τού; παίζοντας τήν τύχην τού είς
ζουσαν ήτις καθιστά τό πρόσωπον σκοτεινό- αυτούς έμπεπιστευμένου λαού. ‘Η κατάχρη*
τερον καί επισκιάζει έτι πλέον τό περιθώριον σις τών γυναικών καί ή καταφρόνησις τών
τής κόμης καί τής αιγίδος σχεδόν ήδη με- ιάνδρών όδηγούσιν ομοίως είς τήν ωμότητα,
λαμβαφών’ έκ τής ίδιότητο; δέ ταύτης διότι ή ώμότης είνε έξέγερσίς τις τού νευ
του λίθου προέρχεται άποτέλεσμά τι ρικού συστήματος, ποιά τις μορφή τής πλη
τραγικόν, δπερ έντυπόνει τ ι τό φρικωδέ- σμονής τής δυνάμεως, πέπερι διά τούςάστερον καί δραματικώτερον εις τήν εικόνα νορέκτους τών στομάχων.
ταύτην του Τιβερίου.
'Αλλως κατά τά πρώτα έτη τό αίμα
Ά λ λ ’ ούχ ήττον εινε επωφελές νά ά· ερρεεν έκτός θέας’ ή ‘Ρώμη ήτο μακράν
ναλογισθώμεν ότι ό χαράκτης τού άναγλύ- καί ό Σηΐανός ήγρύπνει. ιΗ σκληρότης εΐχέ
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τι τό κανονικόν, τό διοργανωμένον, τό ευ τού άνανεούσα πάντας τούς τρόμους αύτής.
κολον καί ευχάριστο» διά τόν δεσπότην. Συγκινήσεις ομοιαι έκείνων, αίτινες είχον
*Ήρκει ν’ άποστείλφ τινά διαταγήν καί καταπλήξει αύτόν έν τώ μέσω βίου ήρέδέν είχε πλέον νά άνησυχήση περί τής δί μου καί άφωσιωμένου είς τάς ήδονάς δια
κης» τής καταδίκης, τής θανατώσεως* ό Σηϊ- δέχονται βιαίως άλλήλας. Τοιαύτη κατάστασις ήδύνατο νά μεταμορφώσει καί άνδρα
«νάς έπεφορτίζετο τά λοιπά·
‘Ο σκηπτός δστις έπιπεσών κατά τής έν τή ακμή μέν όντα τής δυνάμεως αύτού,
κεφαλής τού Τιβερίου έξήγαγεν αύτόν έκ άλλ’ έστερημένον πολιτικού θάρρους καί
τής νάρκης είς ήν είχεν έμπέσει, έστησεν πεποιθήσεως" διά δέ τόν ανιαρόν καί άξιαύτόν άντιμέτωπον τής θεότητος, ήτις έπί οθρήνητον έκείνον γέροντα ήτο τό σύνθημα
τοσαύτα έτη κατείχε τήν ψυχήν αύτού, τού τής παραφοράς καί ή έκρηξις τών άπεχθετρόμου. Ή έπιστολή τής Αντωνίας, ή ά- στέρων παθών.
Πρός τούτοις εύθύς μετά τήνεΐδησιν τού
φιξις τού Πάλλαντος, ή προσ-οίησις ήν ώ
φειλε νά ύποκριθή έπί £ξ όλους μήνας, οί θανάτου τού Σηϊανού φθάνει ή έπιστολή
δριμύτεροι τών φόβων, ό άποκρυφώτερος τής. ’Απικάτας, τής άποπέμπτου γυναικός
τών πόθων τής έκδικήσεως, ή αίωνία συνο - τού Σηϊανού, ήτις έκμυστηρεύει έγκλημα τα
μωσία ή μυστηριωδώς ένεργούσα, έπειτα ό αγνοούμενα, ήτις διηγείται τήν δηλητησίθρύλος καί ή άναχώρησις τού Μάκρωνος είς ασιν τού Δρούσου, υιού τού Τιβερίου, ύπό
‘Ρώμην, ιδού συγκινήσεις έξαντλοΰσαι ένα τού Σηϊανού καί τής Λιβίλλης. Πικρά μα
γέροντα καί έξ υπαμοιβής έξεγείρουσαι αύ νία διαδέχεται τότε έφήμερον χαράν. Πώς !
τόν ή
καταβάλλουσαι, έξερεθιζουσαι, αΰτός, ό βαθυγνώμων, ό κρυψίβουλος, δ ο
φονεύουσαι αύτόν ή καθιστώσαι μανιώδη. ξυδερκής Τιβέριος, ήπατήθη ώσεί παιδίον!
Πρέπει έκτός τών άλλων νά φαντασθώμεν Έπί οκτώ όλα έτη έφενακίσθη ύπ’ άνδρός
τόν 'Γιβέριον άγωνιώντα, κατατρυχόμενον, τόν όποιον μόλις πρό ολίγου κατώρθωσε νά
ύπερκείμενον τής χαινούσης αβύσσου άπό φονεύσνι ! Έφόνευσαν τόν υιόν αύτού χω
τής στιγμής έκείνης καθ' ήν ό Μακρών με- ρίς ούδέν νά ύποπτευθή. Είς τίνα λοιπόν
τέβη είς 'Ρώμην ϊνα άναρρίψρ τόν περί τής νά έμπιστευθή τού λοιπού ; Τά σύμπαν ού
τύχης αύτού κύβον. Έφερον φρικώδες ά- δέν άλλο παρουσιάζει πλήν προδοσίας,
ποτέλεσμα αί ώραι έκείναι τής πυρετώ- έπιβουλάς, σκότη. ‘Η ψυχή αύτού κατέ
δους προσδοκίας ας διήλθεν έπί τού όψη- στη έκτοτε έρμαιον υποψιών τοσούτω δη
λοτέρου βράχου τής Καπρέας, αριθμών αύ- κτικών καί όρμής τοσούτω φοβέρας, ώστε
τάς διά τών παλμών καρδίας ής ό φόβος ήθέλησε νά δια χ ύση είς τόν κόσμον σύμκαθίστα αγωνιώδεις τούς παλμούς. «Έφθα- παντα τόν τρόμον τόν πληρούντα τήν ιδίαν
Επί έννέα μήνας κεκλεισεν ό Μάκρων είς Ρώμην ; Τί συμβαίνει αύτού ψυχήν.
έν τή γερουσία ; . . . Καί δ Σηΐανός ; . , σμένος έν τώ οϊχω τοΰ Λιόΐ, παραβάλλων
’Αποθνήσκει; Θριαμβεύει ;
’Επέρχεται εαυτόν πρός τόν Θεόν τόν ζυγίζοντα έν τή
κατά τής Καπρέας ; Δέν άνάπτουσι τάς πλάστιγγι αύτού τήν μοίραν τών βροτών
προσυμφωνηθείσας φρυκτωρίας άπό κορυφής κατέστη μέγας δικαιοπόλος’ έξέλαβε τόν
είς κορυφήν ; Μή έπίκειται .ή καταστρο πρός έκδίκησιν πόθον τής καρδίας αύτού
φή μου; ‘ Η νύξ παρέρχεται’ τό λυκαυγές ώς άνάγκην δικαιοσύνης.
φωτίζει τόν ορίζοντα' ούδέν σύνθημα ; ‘Ο ’Εσπούδασε τόν βΓον, τάς πράξεις, τούς
Φοίβος προβαίνει έπί τού όρίζοντος" κατα- λόγους τών κυριωτέρων πολιτών, τάς γε
βαίνεΓ μέλλει νά βυθισθή είς τά κύματα’ νεαλογίας τών οικογενειών, τούς δεσμούς,
ούδέν έτι σύνθημα ; Πρέπει νά φύγως» τά συμφέροντα, τήν δύναμιν αύτών' έπεΚαί ό Τιβέριος βλέπει ποό τών οφθαλμών λήφθη τής άναζητήσεως ένοχων μετά τού
αύτού, κάτω τής αποτόμου κλίμακος, προσ- αύτού ζήλου μεθ’ ού καί αγαθός τις άνήρ
ωρμισμένην τήν νήα ήτις μέλλει νά μεταφέ περιβληθείς τήν έντολήν ταύτην ύπό τής
ρω αύτόν είς άγνωστόν τινα χώραν ϊνα ζητή- κοινωνίας. Τό πρόβλημα έλύετο άποτόμω;
ση καταφύγιο».££1 ‘Ρόδος παρίσταται πρό αύ διά τού ξίφους καί άδιακόπως πάλιν
r
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άνενεούτο' καθ' όσον θύμά τι έπιπτε, άλ Καπιτωλίου βλέπει άκαταπαύστως αθώους
λο άνεφαίνετο. Εί; τό αιμοχαρές πάθος κατακρημνιζομένους άπό τής Ταρπηΐας πέ
τοιαύτης καταδιώξεως προσετίθεντο αί τρας. ‘ Η Μαμερτίνη φυλακή ύπεργέμει καί
διαβολαί. ‘Η φατρία της Αγριππίνας κα- εύθύς έν μιά στιγμή κενούται, οί δέ ανα
τεμαρτύρει των περί τον Σηϊανόν, οί περί βαθμοί' άποπνέουσι φρικτήν δυσωδίαν έκ
τον Σηϊανόν ήλπιζον ότι θά έπισύρωσι την τών σηπομένων πτωμάτων, άτινα ρίπτονχάριτα του αύτοκράτορος καταμαρτυρούντες ται έν τώ ΐιβέρει, έν ώ οί πραιτωριανοί
τών περί τήν ’Αγριππίναν. Τό διασταυρού φυλάττουσι καθ δλον τού ποταμού τό
μενον τούτο πϋρ ηύξανεν ή γερουσία δου μήκος,
κωλύοντες διά
τών απειλών
λικήν προθυμίαν δεικνύουσα καί καταδί αύτών τούς ποθούντας νά συλλέξωσι τά
κας επί καταδικών σωρεύουσα. Έν τώ λα- ανιαρά έκεΐνα λείψανα ΐνα άποδώσωσιν
βυρίνθω τούτω άποπλανηθείς, μεθύων καί αϋτοϊς τά ύστατα χρέη. ‘Η ‘Ρώμη ούδέν
σχεδόν παράφορος έκ τής άναζητήσεως άλλο παριστα πλήν η σιγήν, έρημίαν,
φαντασιωδών εγκλημάτων, ό Τιβέριο; έ- τρόμον. Οϋδέ μία ήμερα, κατά τόν ιστο
φόνευεν αδιακρίτως' όσω μάλλον προύχώ- ρικόν, παρέρχεται άνευ καταδίκης' ούδ’
ρει εις τήν αίμόφυρτον εκείνην όδόν το- αύταί αί ίεραί ήμέραι, ούδ’ αύτή ή πρώτη
σούτω πλείονα ζόφον άπήντα, δμοιος τού έτους. Αί γυναίκες καί τά τέκνα
πρός τόν μεταλλέα τον έν τοίς σπλάγχνοις συναπόλλυνται μετά τών πατέρων. Είνε
τής γης κατακεχωσμένον δστις μάτην διά δέ άπηγορευμένον νά θρηνήσνι τις τόν υιόν
τής δικέλλης άνασκάπτει τήν πιέζουσαν έπί ποινή θανάτου' ή μήτηρ τού Φουφίου
αύτόν γήν' σκάπτει εμπρός, δεξιά, όπισ Γεμίνου είνε παράδειγμα τοιαύτης κατα
θεν, προκαλεΐ νέας τών χωμάτων κατα δίκης.
πτώσεις' νομίζει δτι προχωρεί πρός τό
Καί έν τοσούτω οί κόλακες, ώχράν καί
φώς, άλλά τά σκότη είνε έτι έπίσης θαψίνην τήν δψιν έχοντες, έψαλλον τήν εις
ζοφερά, καί μέλλει μετ’ ού πολύ νά στερηθή ‘Ρώμην έπάνοδον τού χρυσού αίώνος, τήν
τού άέρος.
άπελευθέρωσιν τών πολιτών άπό τής καταΔίων ό Κάσσιος συνεκεφαλαίωσεν έν ό- πιέσεως τού υπουργού. *Η δέ γερουσία δέν
λίγαις τισί σελίσι τάς άντεκδικήσεις ταύ- ήσχύνετο νά ψηφίσνι τήν έν μέσοι τώ φόρω
τας, αιτινες έμειναν διά τους μεταγενεστέ ΐδρυσιν αγάλματος τής ΈΛενθιρίας προσρους όάκρότατος τύπος τής βασιλείας τού ποίησις μισητή, δείγμα τής μεγίστης τα·
Τιβερίου. "Ολοι οί συγγενείς, οί φίλοι, οί πεινώσεως τών χαρακτήρων.
θεράποντες τού Σηΐανού καταμηνύονται,
("Επεται συνέχεια).
καταδικάζονται, φυγαδεύονται, φονεύονται.
Τών πολιτών οί ύπ’ αύτού καταδιωχθέντες καί ύπό τής γερουσίας άπολυθέντες
συλλαμβάνονται έκ νέου, προφάσει δτι έσώθησαν διά τήν προστασίαν τού Σηΐανού.
Ό έκούσιος θάνατος καθίσταται μία τών
γλυκυτέρων ποινών' τών δέ κατηγορου
(Συνέχεια, ί'ΐε φυλλ. Ζ'.)
μένων οί τραυματισθέντες έπιδέονται τάς
πληγάς, καί σύρονται σπαίροντες καί ήμιθανείς μέχρι τού δεσμωτηρίου δπως αύτοΰ
Φονευθώσιν" απ' εκείνης δέ τής στιγμής αί
‘Η νέα κωμωδία έφερεν ίσως έπί τής
διαθήκαι αύτών ούδέν ίσ/ύουσι, τά δέ α διεφθαρμένης καί παραλελυμένης κοινωνίας
γαθά δημεύονται. Οί πραιτωριανοί λεηλα- τής έποχής έκείνης μεγαλήτερα αποτε
τούσι καί πυρπολούσιν είκή έν τή ‘Ρώμτι λέσματα τής αρχαίας τού Άριστοφάνους
ϊνα δείζωσι τόν μετάμελον καί τήν πίστιν κωμωδίας, διό ίσως πολλοί έκ τών πρααύτών' ό λαός θυσιάζει καί λαφυραγωγεί κτικωτέρων άνδρών βλέποντες έκείνην μέν
ΐνα έκδικηθή τούς φίλους τού Σηΐανού. Τό περιοριζομένην έντό; τών όρίων τής πραγμα-
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τικότητος, τούτην δέ πλάττουσαν φαντα-| τόν φθόνον τών συμπατριωτών αύτού.
σιώδη πρόσωπα καί γιγαντώδη τε καί ύ Τό ήσθάνθη καί έτόλμησε ν άντιταχθή
περφυά μέτρα περιβαλλομένην, έθεώρησαν τοϊς δεινοίς αύτού έπικριταίς. ‘Ημέραν τιτόν Μένανδρον τελειότερον τού Αριστοφά- νά φέρει έπί σκηνής ετοιμόγεννου ύν, διανους. Καί ί'σως δικαίως, αν Οεωρήσ-ρ τις τάσσει δέ νά ρίψωσιν έντός ύδατος τά μό
τήν κωμωδίαν ύπό μόνην τήν έποψιν τής λις γεννηθέντα καί ημιθανή χοιρίδια’ τής
έπί τών συγχρόνων έπιρροής, δπεο καί ό πράξεως έκτελεσθείσης, τά έν τώ ΰδατι
κυριώτερος αύτής σκοπός. Τό ανθρώπινον χοιρίδια κινούνται έμφύτως ΐν» μή βυπνεύμα φύσει ασθενές ένδιατρίβει συχνό- θισθώσι καί έπιπλέουσιν. «Αθηναίοι, λέγει
τερον περί τόν βίον τόν πραγματικόν, τής τόιε ό Μένανδρος, απορείτε βλέποντές
κωμωδίας δ έργον είνε τό νά άντλή άφθο με έπιστήμονα τόσιρ νέον εΐσέτι' άλλ’ είνου τήν ύλην έκ τού καθ’ ημέραν βίου' πέτε μοι τις ό διδάσκαλος τών κολυμεπειδή δέ καί ό Μένανδρος ήκμαζεν εις βώντων αύτών χοιριδίων ; » Διά τής
εποχήν μάλλον περί τά πρακτικά κατα- εμπράκτου ταύτης άπολογίας άπέδειξεν ό
γινομένην, δυνάμεθα νά εΐπωμεν οτι τής Μένανδρος οτι ή φύσις έκλέγει μεταξύ
καθ έαυτό κωμωδίας τόν σκοπόν έπιτυ τών θνητών τούς μέλλοντας νά διαπρέψωγέστερον τού Αριστοφάνους έβαλεν. Ού· σιν, άπέδειξεν ότι υπερήφανος μάλλον ή
τος είχεν ίσως εύρυτέραν τήν φαντασίαν, δειλός άνίσταται τούς φθονούντας αύτόν
διέγραφεν εικόνας ούχί έξ άντιγραφής, άλλά προκαλών, απέδειξε τέλος οτι τό κωμι
πρωτοτύπους, ίδανικάς' ό Μένανδρος ό κόν πνεύμα ένυπήρχεν ήδη αύτώ, ή δ’ α 
μως απεικόνιζε πιστότερου, έφωτογράφει πολογία του ήρεσε βεβαίως εις λαόν, δν
τά αισθήματα. ‘Ο Αριστοφάνης ήτο ποιη ΐνα συμβουλεύση ό Δημοσθένης ήναγκάοθη
τής, ό Μένανδρος κωμωδοποιός' — ή νά μεταχειρισθή μύθον.
'Αλλά καθ’ όσον ήλικιούτο ό Μένανδρος
κωμωδία όμως δέν είνε ποίησις.
‘11 νέα λοιπόν κωμωδία, παραβαλλομένης τόσω μάλλον έγνώρισε τάς ιδιοτροπίας τού
τής έποχής, καθ ήν έκαλλιεργήθη πρός κοινού καί τήν λύσσαν τών ύποδεεστέτήν τής αρχαίας, έδίδασκεν άποτελεσμα- ρων μέν αύτού, άλλ’ έχόντων άπαιτήσεις
τικώτερον τούς ανθρώπους, καθότι έρανιζο- διά τά πρωτεία’ καθ’ όσον ηύξανε τό δαι
μένη τούς χαρακτήρας έκ τού κοινού βίου, μόνιου αύτού, τόσω μάλλον οί κριταί τόν
έθετεν έπί σκηνής πρόσωπα έχοντα τήν ήδίκων, καί ύπήρξαν έποχή καθ’ ήν:
αυτήν σημασίαν, ήν καί οί έν τή κοινωνία Rara coronato plausere tbealra Menandro.
ζώντες άνθρωποι· Πάντων δέ τών συγχρό
(Mart. Epigr. V. 10 ) .
νων πιστότερου καί ακριβέστερου περιέγρα
(0 Φιλήμων, ούτιιος τήν νίκην ήρυθρία
ψε τά πράγματα ό Μένανδρος.
Τό όνομά του δέν έστερήθη δόξης, άλλ νά διηγηθή ό ’Απουλήΐος (Floridas 1. III. c.
έπρώτευσε πολλάκις' άλλ’ άδιάφοή ζηλοτυπία πλεονάκις προσεπάθησε νά
ρον'
οί
φθονούμενοι δύνανται νά περιφροτώ άφαρπάσνι τόν στέφανον' κυρίως δέ ό
νήσωσι
τόν
φθόνον, όστις προσβάλλει συνή
Μένανδρος δύναται νά παραπονεθή κατά
τής πατρίδος του καί καί τής έποχής, όπως θως, οθς άδυνατεί νά νικήσ/ι. ‘θ Μέναν
έκαστος μέγας άνήρ. Συγγραφεύς πρό δρος δέν κατεβλήθη ύπό τών έχθρών του,
ωρος καί γνωστός καταστάς αμέσως, ή- αξιοθαύμαστος δ’ είνε ή καρτερία, μεθ ής
ναγκάζετο νά ύπερασπίζηται εαυτόν, δτε τριάκοντα όλα έτη συνεχώς ειργάζετο*
πάντες οί όμήλικές του περί τάς προπα όκτάκις μόνον έλαβε τήν δάφνην, καί όμως
ρασκευάς εΐσέτι ευρισκόμενοι έπιείκειαν δέν έμελλε νά ΐδη τήν δόξαν έπί τού
καί ένθάρρυνσιν
παντα-χού παρά πάσιν τάφου του ανθούσαν' καί ζών έσ/ε θαυμαάπήντων. Πριν ή παρέλθν) τήν ήλικίαν έ στάς έξω τών ’Αθηνών, θαυμαστάς έκδικείνην, λέγει ό Θεόδωρος Πρισκιάνος, καθ' κούντας αύτόν διά τήν άχαριστίαν τών
ήν οί νέοι μανθάνουσιν έτι, ούτος άπέ- συμπατριωτών του. Δημήτριον τόν Φαληλαυε φήμης άνδρός (1οθΙυ5, όπερ ήρέθισε οέα καί Δημήτριον τόν Πολιορκητήν έσχε
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φίλους, μεγίστας δέ τιμάς άπέδωκεν αύ- κωμωδία του ό deiatda\¡i(úY εϊνε πιστή
τώ ό βασιλεύς τής Αίγύπτου Πτολεμαίος άντιγραφή κωμωδίας τινός τού Αντιφάυιός τού Λάγου, όστι; ούό'έν τών δυναμέ- νους.
νων νά σαγηνεύσωσι τόν ποιητήν ήμέλησεν
Καί όμως ουδόλως έκ τών τοιοότων
ίνα καταπείστι αύτόν νά εγκατάλειψη τάς κατηγοριών έβλάφθη ή φήμη τού Μενάνδρου'
’Αθήνας καί νά πορευθή παρ’ έκείνω. « Αλλ άπ έναντίας, θαυμασταί αύτού υπήρξαν
ό Μένανδρος, λέγει ό Πλίνιος, έδοξάσθη σπουδαιότατοι (σχολ’.ασταί καί κριτικοί.
έτι μάλλον προτιμήσας τάς ήδονάς τών Γραμματικός τις ποιητής, σύγχρονος αυτού
γραμμάτων άπό τάς λαμπρότητας, άς εύ- καί αντίπαλος, Λυγκεύ; ό Σάμιος μέγα
ρίσκομεν παρά τοϊς βασιλεύσι.»
μέρος τών έργων αύτού καθιέρωσεν είς έ
Καί έπραξε καλώ; μη δεχθείς τοιαύτην παινον τού Μενάνδρου τήν τε ζηλοτυπίαν
προσφοράν, μηδέ συμμορφωθείς μέ τάς α  τήν συνήθη μεταξύ αντιπάλων (ποιητών
παιτήσεις του κοινού. Συμμορφούμενος ή- πρό πάντων) άποβαλών καί τόν ξηρόν εγωι
θελεν ίσως απολαύσει μεγαλητέρας έπιτυ- σμόν.
χίας έπί του παρόντος, άλλ’ ή έπιτυχία
Μέγα μέρος τής δόξης αύτού χρεωστεΐ
του ήθελεν είσθαι εφήμερος, ώς αί ιδιο- επίσης ό Μένανδρος είς τήν βαθεϊαν αύτού
τροπίαι, ά; ώς υπογραμμόν ήθελε λάβει. μελέτην τών αισθημάτων καί τήν έκ παντός
Οί μεγάλοι συγγραφείς δέν άσπάζονται αύτού λόγου φυσικώ; άποπνέουσαν άλήθειαν.
τήν έφήμερον άπαίτησιν τού κοινού, ώς οί
ΤΩ Μένανδρε καί βίεν πότερο; άρ ύμών
μυθιστόριογραφοι τής σήμερον, άλλ’ άκο- πό:ερον, έμιμήσατο;— Έλεγεν ό Γραμματι
λουθούντες τήν ιδίαν αύτών έμπνευσιν δια- κός ’Αριστοφάνης, οστις βιβλιοθηκάριος ών
γράφουσιν όδόν μακροβιότητος εις τά συγ τής έν ’Αλεξανδρεία πλουσιωτάτης βιβλι
γράμματα αυτών. Ουτω καί ό Μένανδρος οθήκης διέταττε νά τεθή ό Μένανδρος δεύ
δέν ήπατήθη ζητών πρό πάντων νά εύχα- τερος μεταξύ όλων τών έλλήνων ποιητών,
ριστήση εαυτόν, διότι αμέσως μετά τόν τού 'Ομήρου πρωτεύοντος, ώς φαίνεται καί
θάνατόν του τά συγγράμματα του θαυμα- έκ τής σωζομένης έν τή Ανθολογία τού
σθέντα παρά πάντων κατέστησαν άντι- Γροτίου έπιγραφής:
κείμενον μελέτης σπουδαίας.
Te quod in adspectn pono florentis Homeri,
Δέν ήφανίσθησαν όμως όλοτελώς καί
non ratio facto, care Menander, abest.
μετά - θάνατον τού κωμικού ποιητοΰ οί
Nam tibi post illnm partes dat ferre secundas
Grammatici sapiens uasus Arislophauis.
μεροληπτικοί κριτικοί. Διέβαλόν τινες αύτόν
ώ; ΰποκλοπέα ξένων συγγραμμάτων. ’Αρι
Έν τή αύτή Ανθολογία ύπάοχουσι παστοφάνης ό Γραμματικός έγραψε πραγμαΊ νηγυρισταί τού Μενάνδρου μέχρις άποθεώτείαν, έν ή άντεπαρέβαλλε τόν Μένανδρον σεως καί άλλοι τινές, ά λλ’ έξοχος πάντων
καί τούς άλλους άφ' ών ούτος ήρανίσθη' πρέπει νά θεωρηθή ό έπαινος άνδρός, ούτιπλήν τούτο Ούδεμίαν κατηγορίαν εγείρει νος τ ’ όνομα μόνον αντιστοιχεί πρός τά
κατά τού Μενάνδρου, άπ’ εναντίας άπο- ονόματα όλων τών άλλων, Διδύμου τε τού
δεικνύει δτι ό ποιητής έδανείζετο τεμά- Αλεξανδρινού καί Σοτερίδα τού έξ Έπιχιον χαλκού ίνα μεταποίηση αύτό εις δαύρου πατρός τής περιωνύμου Παμφίλης
χρυσόν. Αλλ άλλοι Ζω'ιλοι λυσσωδέστε- καί 'Ομήρου Σελλίου καί λοιπών. ‘Ο
ρον τό αύτό έπραγματεύθησαν, είς δέ τις Πλούταρχος παραλληλίζων τόν ΑρίστοΛατίνο; όνόματι έδημοσίευσεν είς έξ φάνην καί τόν Μένανδρον δεικνύει διά τόν
τόμους συλλογήν φέοουσαν τίτλον: Περί τελευταίον θαυμασμόν μέγαν, ειλικρινή
τών ούκ ιδίων Μενάνδρου: — Ουτω καί ίσως, άλλ’ ίσως καί μεροληπτικόν, διότι
τόν ’Αντίμαχόν ποτε διέβαλον ώς άντιγρα- έπαινών τόν μεν εξευτελίζει ταύτοχρόφέα τού ‘Ομήρου διότι ήρξατο ένα του νως τόν άλλον' πλήν μήπως ήτο δυνα
στίχον άπό τών λέξεων: τό»· ό’ άπαμα- τόν είς τόν γλαφυρόν αύτόν χαρακτηριστήν
δόμίχος:, ουτω καί τόν Μένανδρον γαυ- τόν άνιχνεύοντα έν λεπτομερείαις ιδιωτι
ριών διέβαλλεν ό Καικίλιος λέγων ότι ή κού βίου τού; χαρακτήρας τών ήρώων αύ*
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τού, νά κρόψη τόν ενθουσιασμόν του διά άντήμειβεν ή ώραία Κυνθία: (Προπερ. III.
κωμωδίας τοιαύτας τόν κοινωνικόν βίον Έλ. X X I, 2 6 καί 28).
πιστώ; κατοπτριζούσας ; όχι βεβαίως. Fabula jncuodi nulla est sine amori Manandri
‘Ο γράφων τήν ηθικήν ώ; άνθρωπος καί Et solet hic pueris yirginibusque legi:
ούχί ώς φιλόσοφος, ό έμπνεόμενος μάλλον λέγει ό Όβίδιος (II, I, 369) καί αλλα
ϋπό τής πείρας ή ύπό αύστηράς άκολου- χού βέβαιοί ότι ενόσω έν τω κόσμω
θίας συλλογισμών καί έπιχειρημάτων, δ ι ύπάρχει δούλος πονηρός, άδελφός σκληρός,
καίως ήγαπησε κωμωδίας άντληθείσας εταίρα σαγηνεύουσα, κτλ, ό Μένανδρος
έκ τών καθ' έκάστην έν τή πολιτεία δρω θά ζή. (Amores I, X V , 17 ). ’Αλλ’ οί
μένων, άνευ λογικής άγωνίας γεγραμμέ- έπαινοι μόνον τών Αατίνων ποιητών δεν
νας, άλλ’ ύπό τήν έπίρροιαν τών σκέψεων, άρκούσιν ώς μαρτυρίαι ακριβείς διά τήν
ας έμβάλλει ή τής κοινωνίας θέα είς π α  αθανασίαν ποιητοΰ’ εινε αληθές ότι με
ρατηρητήν προσεκτικόν ("ΐδε Πλουτάρχου ταξύ ποιητών σπανιαι είνε τοιαύται φι
Παραλ. ’Αριστ. καί Μεν. 111. σελ. 854). λοφρονήσεις" ή ποίησι; καί ό έρως είνε τά
’Απέχοντες ν’ άποφανθώμεν μετά βεβαιό- έγωϊστικώτερα τών αισθημάτων' άλλ’
τητος περί τού άξιοπίστου ή μή τών λο όχι καί μετά θάνατον, διότι τότε ό άπογων τού Πλουτάρχου, δυνάμεθα μόνον νά θανών επαινείται παρά τών ζώντων, θαυ
είκάσωμεν πρός μικρόν τών υπερβολικών μάζεται, θεοποιείται’ τούτο δέ άλλως δέν
έπαίνων κολασμόν ότι ήναγκάσθη ίσως δύναται νά έξηγηθή, ή ότι ποθούντες ημέ
ό Πλούταρχος είς τούτο διότι έζη είς ραν μίαν ν’ άκούσωσι περί εαυτών έσχ
τήν έποχήν τής ‘Ρωμ.αϊκής αύτοκρατορείας περί των άλλων λέγουσι, καταφεύγουσιν
οτε ό μέν ’Αριστοφάνης ώς δημοκρατικά; είς τόν διά τό ίδιον συμφέρον θαυμασμόν
έκφράζων ιδέα; άπερρίπτετο, ό δέ Μέναν αύτών. Τού ήλιου τήν εστίαν ούδείς δυδρος ώς τόν ιδιωτικόν κατοπτρίζων βίον ναται νά άτενίσηι’ αλλά μετά τήν δύσιν
άγαστός ήτο καί έχρησίμευσε μάλιστα ώς αύτού πάντες θεωρούν τήν έπί τής σελή
παράδειγμα άξιον μιμήσεως διά τού Λα νης άντανάκλασίν του" ιδού διατι ό άποτίνους ποιητάς μόνος αύτός, ώς θά ’ίδωμεν· θανών θαυμάζεται, ζών δέ περιφρονείται
Διότι καί ή ‘Ρώμη πεντήκοντα έτη με καί έκκρεμής μεταξύ φήμης καί κακολοτά τόν θάνατόν του άνεγνώρισε αύτόν, ώς γίας μένει. — ‘Οπωσδήποτε άς ζητήσωμεν
μέγαν διδάσκαλον. *0 Μένανδρος έχρησί καί παρά τοίς Λατίνοι; έπιβεβαίωσίν τινα
μευσε βεβαίως ώς παράδειγμα είς τόν Αί- μάλλον άξιόπιστον τών ποιητικών φιλοδωβιον
Ανδρόνικον, μετεφράσθη ύπό τού ρήσεων.
‘Ο Σενέκας ονομάζει τόν Μένανδρον μέΝευΐου (1) άπεμιμήθη ύπό τού Πλαυτίου
καί τού Τερεντίου’ περί τού τελευταίου γιστον τών ποιητών καί μαντείον σχεδόν :
αύτού ό Κικέρων λέγει ότι μόνος έπλησία- guod apud maximum poe'.arum more
σέ πως είς τό ύψος τού Μενάνδρου (Κικέρ. oraculi dictum est' τό τοιοΰτον όμως εινε
in Limone). ‘Ο Όράτιος αύτόν, τόν Μέ όλως άπίθανον έκτος αν ύποθέσωμεν ότι
νανδρον καί τόν Πλάτωνα έξέλεγεν ώς πρό τής λέξεως poetarum υποτίθεται ή
συντρόφους του έν τή έρημία, όπου άπε- ύπήρχεν ή λέξις comicorum. ‘Ο Πλίνιος
σύρετο διά ν’ άναπνέη άέρα έλαφρύτερον λέγει: Menander litterarum subtilitati
καί νά εΰρη τήν γαλήνην. (‘ θράτ. Σάτ. 11 sine aemtilo genitus, ό δέ Κουϊντιλιανός
III, 10 καί 11). Τόν Μένανδρον ό Προ- μετά πεποιθήσεως αγγέλλει ότι άνάγνωπέρσιος εξέλεγε καί έπόθει ν άναγινώσκη σις μόνη επιμελής τών έργων τού Μενάν
διά
νά λησμονήση έρωτα, τήν στα δρου αρκεί νά διδάξϊΐ τούς δημηγόρους.
θερότητα και πίστιν τού όποιου κακώς (X. 1). Πάντες ούτοι, συγγραφείς όντε;
έποχής παρηκμακυίας δέν ήδύνατο βε
βαίως, όπως τούτο κατ’ άκριβεϊ; παρα
(α) Τερεντιος — πρόλ. ‘Εαυτόν τιμωρούμε τηρήσεις αείποτε συμβαίνει, νά θαυμάσωσι δευτέρας τάξεως ποιητάς ή συγγρανο«. — 25.
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φείς, διότι καταγίνονται μόνον εις τό νά θυ
‘ 0 4 9°ί αιών τέλος έξεδίκησε καλώς
μιάζωσι τούς συγχρόνους αύτών έξοχους έν τόν Μένανδρον. ‘Ο περίφημος ‘ Ελληνιστής
μετριότητι" μόνον δέ τούς τής πρώτης τά- .\1eineke έξέδωκεν έν Βερολίνω τώ 18 2 3
ξεως προκατόχους αυτών ούτε λησμονοϋσι τελειοτάτην έκδοσιν τών άποσπασμάτων
ούτε παραλόγως καταδικάζουσι* θαυμά- τού Φιλήμονος και τού Μενάνδρου μετά
ζουσιν αυτούς καί τοι μή δυνάμενοι νά σημειώσεων λαιαπρών, ένθα πάσα διαλύε
τούς άπομιμηθώσιν. Ουτω καί τόν Μέ ται άπορία.
νανδρον έθαύμασαν.
‘Ο Μένανδρος έν τη άκμή τής ηλικίας
Αυστυχώς τά έργα τού περίφημου τού καί τής ηθικής αύτού άναπτύξεως, ήδύνατου ποιητοϋ όμού μέ τά τού Φίλήμηνος το έπί πολύ άκόμη διά νέων κωμωδιών
καί τών λυρικών Αλκαίου καί Μιμνέρμου του νά πλουτίση τό ελληνικόν Θέατρον
άπωλέσθησαν, μόλις δέ αποσπάσματα καί τήν νέαν κωμωδίαν νά τελειοποίηση,
τινα διεσκορπισμένα έντός συγγραμμάτων άλλ ήμέραν τινά κολυμβών έν τώ λιμένι
διαφόρων διεσώθησαν καί ταϋτα ύπήρξαν τού Πειραιώς πλησίον τού όποιου είχε μ ι
ή βάσις τής άναγεννηθείσης αύτού φήμης κρόν τι υποστατικόν (ΐδε περί αύτού
άμα ώς καί ή έλληνική φιλολογία άνε- Αλκιφρ. έπιστ. II, ί . ) έπνίγη, ώ; λέ~
ζωογονήθη μετά μακράν νεκρότητα ύπό γουσι. Οί ’Αθηναίοι άνήγειραν αύτώ μνη
τής δροσεράς πνοής τής έπελθούσης κατά μείου παρά τήν άγουσαν έκ Πειραιώς εις
τόν 1 6ον αιώνα. Τού Μενάνδρου τά απο Αθήνας, πλησίον τσύ κενοταφείου τού
σπάσματα δέν παρημελήθησαν τότε. Τώ Εϋριπίδου' (α).
Παράδοξος είνε ή τύχη, ήν τά έργα καί
4 561 ό ’Ιάκωβος ‘Ηρτέλιος (α) συνέλεςεν
εύάριθμά τινα τούτων καί τά έδημοσίευ- τό όνομα τού Μενάνδρου έσχον. Έγεννήθη
σεν, άλλ άδαώς τό έργον του διεξήγαγεν. μέγας ποιητής, τά πάθη πάντα καλώς έ‘ Ο ’Ερρίκος Στέφανος (β) μετά όκτώ έτη μελέτησε καί τόν φοβερόν λαβύρινθον, τήν
δευτέραν έκαμεν έκδοσιν, άτελή μέν καί άνθρωπίνην καρδίαν' ή μεγαλοφυία του ήτο
ταύτην, άλλά κάπως πολυτιμοτέραν. ’Ε τοιαύτη, ώστε χωρίς άναπαύσεως καθ' όλον
πιτυχέστερου τούτου συνήγαγεν ό Ούγος αύτού τόν βίον έπλαττε διά τής φαντα
Γρότιος (γ) τάς σανίδας ταύτας τού θλι σίας του πρόσωπα ζωηρά τοσούτον, ώστε
βερού ναυαγίου" έδημοσίευσε δέ καί με- ό λαός άπας έθεώρει αύτά, ώς συμπολίτας
τάφρασιν αύτών λατινιστί πιστήν καί ώ- του" έγραψε στίχους πρός άποστήθισιν διά
ραίαν. ‘Ο δ’ 'Ιωάννης ίβοίβεε πρώτος τά παιδία καί πρός μελέτην διά τούς γέ
έφθονήθη —
έσκέφθη ιδιαιτέρως νά έκδώση τά λείψανα ροντας' έθαυμάσθη καί
τών κωμωδιών τού Μενάνδρου, άλλ άπέ- ιδού τό λαμπρόν όναρ έκαστου ποιητοϋ.
τυχεν αίσχρώς (δ)' διότι, ώς λέγουσιν οί Επήλθεν όμως ή αμάθεια καί ή βαρβαοόφιλολόγοι (αδυνατώ δ' έγώ νά κρίνω) τό] της καί ότε ταύτην διεδέχθη γεννεά μάλ
βιολίον του είνε πλήρες σφαλμάτων άπο- λον ανεπτυγμένη καί ϋποσχομένη λαμπρόν
δεικνυόντων μεγίστην άμάθειαν, πλήρες τό μέλλον τοϊς ίκανοίς, ζητήσασα τά έργα
σολοικισμών, πλήρες στίχων παοαμορφο- τού περίφημου κωμικού, έμαθεν αίφνης ότι
έχάθησαν καί μάτην αύτά έζήτησεν ό
μένων, πλήρες κτλ. κτλ.
πως τά άποθανατίση καί εκτός κινδύνου τά
θέση* ώς υιός μακράν τής πατρίδας του
ζών, μακράν τής πατρικής αγκάλης έπί
(α) 1- H ertelius, Τών παλαιοτάτων ποιη πολύ, όστις καθ’ ήν στιγμήν μέ πάλλουτών Γνωμικα παραγγέλματα σωζώμενα 4561. σαν καρδίαν τόν πόδα θέτει έπί τού κα
(6) Comicorum Graecorum Senteuliae, 1539. τωφλιού τής πατρική; στέγης καί τήν χ α 
(γ ) Excerpta ca Iragaediis et Comoediss grae- ράν φαντάζεται δακρύων τού λευκοτρίχου
cis.
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(S) Meoandri el Philemonis Reliquae quotquot
reperiri puluerunl Graece et Latioe. 1769.

(«) Παυσαν. I, 6·
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Ό ιππότης έμειδίασε πενθίμως, θεωρών
γέροντος, μανθάνει αίφνης δτι ό γέρων ό
τά
λείψανα ταΰτα τής καταστροφής, διότι
λευκόθριξ ύπό τήν γην υπνώττει.
έσκέφθη
τήν Μετελίλλ' « καλώς! είπεν’ ή
Εντούτοις άλλοι συγγραφείς διασωθένάπιστία
τών
γυναικών, τών εύμεταβλήτων
τες άνέφερον στίχους τινάς τού άπολεσθέναύτών
όντων
ώς ό άήρ, καί τών ελαφρών
τος ποιητοϋ. Τά αποσπάσματα ταϋτα
ώς
ή
ομίχλη,
τιμωρείται ενίοτε έπαξίως.
συλλεγέντα εις έν ολον άπασχολούσι σή
Κατά
τήν
πίστιν
τών χριστιανών ή κατα
μερον έπί άλοκλήρου; νύκτας τούς πεπαι
δευμένους. Κομίζει τις ότι ήλθεν ή ημέρα γωγή παντός κακού προήλθεν έκ τής γυ·
καθ' ήν έκτιμάται ή τού πονητοΰ μεγαλο- ναικός καί δέν πιστεύω, Γουνάρ, ή τού άοιφυΐα καί ή θέσις του έν τη ιστορία τών δού επιστήμη σου νά δύναται νά παρεξη
γραμμάτων προσδιορίζεται’ ή ήμέρα καθ’ έν μόνον παράδειγμα, εις τά όποιον τά ελα
ήν, ούτως είπεϊν, άναγεννώνται τά πρό φρά ταϋτα όντα, ύποσχεθέντα έρωτα καί
σωπα τών κωμωδιών του καί έκ νέου κω- πίστιν καί δοκιμασθέντα, έτήρησαν τούς όρ
μωδούνται τά ελαττώματα καί τά γελοία, κους αύτών.*
V II
όσα κατέδειξεν’ ή ήμέρα, τέλος, καθ’ ήν
'θ
άκόλουθος
μειδιά
καί στενάζει συγ
λαμβάνομεν παρ αύτού συμβουλάς καί
μαθήματα διά τήν εποχήν μας άκόμη αύτήν. χρόνως" σπογγίζει δάκρυ και άπαντά' «δέν
θά έκθέσω έπαξίως τοιοϋτον θέμα, έκτος
ΙΩ. KAM.
άν τό ασμά μου είναι κύκνειον, διότι οι
σκάλδοι ήμών λέγουσιν, ότι κατά τήν ΰπερτάτην στιγμήν τού θανάτου ή άρπα τού
βορρά κέκτηται υπερφυσικήν δύναμιν. Ά νευ
τού φόβου όστις μέ κρατεί, ήδυνάμην νά
σέ ομιλήσω περί γυναικός, ής ή πίστις ¿νί
κησε κινδύνους, περιεφρόνησεν καί τόν θάνα
τον αύτόν. Ή καρδία αύτής ήτο ισχυρά καί
(8 0 0 — 90 0)
καθαρά ώς ό άνεπίληπτος άδάμας' ό έρως
αύτής δέν άντημείφθη, διότι έμεινεν άγνω
Έ χ τώ ν τού Βά,Λτερ Σχόχτ.
ρος εις τόν άγαπώμενον, άλλ ή άκατάβλητος πίστις αύτής ύπέστη τά πάντα' άπό
(Μ ετάφραιις θ . Ά ντωνιάοου).
κλίματος εις κλίμα, άπό χωράς εις χώραν
(Συνέχεια καί τέλος’ ίόε φυλ. Ε’. ΣΤ’, καί Ζ .) έν μέσω στερήσεων, κινδύνων, συμφορών, ήκολούθει τόν πλάνητα βίον τού πολεμιστοϋ
τόν όποιον ήγάπα' καί τί έζήτησε δι’ όλα
VI
ταΰτα ; τίποτε' ! έπόθησε μόνον ή επιτά
’Α λλ’ ή έβδομη αίθουσα, εκείνη έν η φιος αυτής πλάξ ν’.άποκαλύψη τό μυστικόν
ή έκδίκτ,σις έτελέσθη, παρουσίαζε θέαμα έτι αύτής . . . “Ισως όλαι αί καρδίαι δέν είναι
φοβερώτερον. Εφαίνοντο οί σκελετοί τών ικανοί πρός τοιαύτην άφοσίωσιν' άλλ ή
επτά μαγίσσων, πάντες έν τη θέσει έν ή έ- Έύβήρ ήτο παρθένος τού βορρά.
VIII
δέχθησαν τόν θάνατον' ή μέν ήτο κεκλιμ— Λαλείς περί τής Εύβήρ αύτής μετά
μένη τό μέτωπον κατά γής, έφ ής μία
μόνη πληγή τήν έρριψε νεκράν, ή δέ έφαί- πολλοϋ ενθουσιασμού, νεανία, έπανέλαβεν
νετο παλαίσασα έπί μακρόν πριν έκπνεύση. 6 κόμη; ’Αρόλδος' έν τούτοι; δέχομαι ότι
Αύτή έκράτει μάχαιραν διά τής άπεξηρα-Ι ή πίστις αύτής ήτο ακαταμάχητος' εάν ή
μένης αυτής χειρός, ώσεί έμελλε νά πλήξη Έύβήρ αναπαύεται ήδη εις τον τάφον και
εκείνη έκλινε τό σκελετώδες αυτής γόνυ, δέν θά εύρωσι πλέον γυναίκα όμοίαν εκείνης,
ώσεί ζητούσα συγγνώμην. 'Η τελευταία τις γυνή είναι Ικανή έν τώ έρωτι αύτής νά
τέλος έκειτο κατά μήκος τής θύρας, φονευ- άντλήση τήν πίστιν και τήν άφοσίωσιν, ήν
θείσχ άναμφιβόλως ενώ έπροσπάθει νά φόγη. εύοίσκω έν τή φιλία σου, αγαπητέ Γουνάρ;
28
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Ά λ λ είναι καιρό; ν’ άναπαυθής, ταλαίπωρον παιδίον' ή σκιά πυκνοΰται περί ημάς,
Μη φοβηθή; τήν γειτονίαν των νεκρών! ύ
πήρζαν καί αύτοί 6 πως εί'μεθα ημείς καί
μετ’ όλίγας Ημέρας θά ημεθα ώς αύτοί.
’£ν τούτοι;, Γοονάρ, έλθέ πλησίον μου, ά
πλώσου έπί τού μανδύου μου και Αν σέ καταλαβνι φόβος, ένθυμήσου οτι εύρίσεεσαι
πλησίον του Άρόλδου.» Ούτω άνεπαύθησαν
έν τή φοβέρα ταύτ-ρ κατοικία μέχρι τις
στιγμής καθ ήν έφάνΥΐσαν έν τή ανατολή
αί πρώται ακτίνες τοΰ ήλιου.

λινού ίππον μαΰρον φέροντα έφίππιον. Τά
δπλα αύτών ήσαν μαύρα καί σπινθήρες έλαμπον διά μέσου τών προσωπίδων, τών
έπιμελώς κεκλεισμένων. Ό πρώτος είπε
μετά φωνής φοβερά;' «Άρόλδε αδάμαστε,
καλώς ήλθες!» δ δεύτερος ανέκραζε' «Νίκη'
ό υιός τοΰ φοβερού Βιτικίνδ ανήκει εις η
μάς!» καί ό τρίτος μέ είπε μετά φωνής
πένθιμου' «Έν όνόματι τού Ζερνεβώκ, σέ
διατάττω ν άναβή,ς έπί τοΰ ίππου τούτου.
Έζ ήμών, Άρόλδε, προήρχετο πάσα ή δύναμίς σου' ημείς σέ έδίδομεν τήν τόλμην
καί τήν ίσχύν’ μή νομίσ-ρς λοιπόν, υπήκοε
'Ο λόρδος Αρόλδος έζυπνών έφάννι διά τής κολάσεως, δτι δύνασαι νά παλαίσης
φορος εαυτού’ τό βλέμμα αύτοΰ ήτο τετα- κατά τών δεσποτών σου.» Τό φάσμα έραγμένον’ δλοι οί. χαρακτήρες αύτοΰ παρου λεγεν αληθή ! Τά πάντα έν έμοί άνεγνώσίαζαν τήν έκφρασιν τής έκπλήζεως καί τοΰ ριζον τό κράτος τής φωνής αυτής, δπως ό
τρόμου' «Γουνάρ, είπεν, έγέρθητι’ άς έγ- αιχμάλωτος άναγνωρίζει έκ τοΰ πένθιμου
καταλείψωμεν αμέσως τους τόπους τού ήχου τοΰ κώδωνος, τοΰ άναγγέλλοντος δτι
τους!» Ούδέ λέζιν είπε πλέον μέχρι τής τό ζίφος τοΰ δημίου άνεσπάσθη, δτι δέν
στιγμής καθ’ ήν διέβησαν τά; θύρας τοΰ υπάρχει πλέον έλπίς καί πρέπει νά εγκατά
πύργου τότε έσταθη καί ώμίλησεν ουτω λειψη τήν φυλακήν. Ησθάνθην δτι πάσα
ατά εγκλήματα μου έζήγειρον τους νεκρούς άντίστααις ήτο ματαία' ό ποΰς μου εύρίκαί έτάραζαν τήν ήσυχίαν τοΰ τάφου! . . . σκετο ήδη έπί τοΰ άναβολέως, ή χείρ μου
Τήν νύκτα ταύτην μοί έφάνη δτι εύρισκό συνέλαβε τήν χαίτην τοΰ ολέθριου ίππου,
μην έπί τών γογγυζουσών κορυφών τής Έ - δτε είδον σπεΰδον προς βοήθειαν μου τό
κλας καί τοΰ κρατήρος τοΰ ύφαιστείου' τά φάσμα τοΰ άναχωρητοΰ εκείνου, δστις έν
βλέμματά μου είσέδυον μέχρι τής κατοι όράματι μοί έπεφαίνετο άλλοτε. Αίφνης
κίας τών κολαζομένων. Είδον τότε διερ- ταχείς ώς πνοή καταιγίδος οί δαίμονες έχομένας ενώπιον ήμών τάς ψυχά; τών άπο- τράπησαν εις φυγήν ώρυόμενοι.
θανόντων, τάς οποίας οί δαίμονες παρέσυοον
XI
μετά ώρυγών άγριων. Τά βλέμματά μου
«Έρριψε τήν μαύρην αύτοΰ κουκούλαν
έταράχθησαν, δ νοΰς μου έζαλίσθη, βλέπων έπί τών ώμων τό φάντασμα καί άπεκάλυψε
τά δυσειδή εκείνα πνεύματα παρασύροντα τέλος τού; χαρακτήρας αύτοΰ, ώ Γουνάρ!
εις τήν άβυσσον τής οδύνης δυστυχείς άλ ιΟ φρόνιμος σύμβουλος, δστις πολλάκις έλοτε άνθοώπου; ώς έμέ.
πεχείρησε νά σταματήσ-ρ τά ολέθρια βή
X
ματα μου, ήτο ό πατήρ μου Βιτικίνδ ! Κα«Είδον διερχομένην την Ζούταν μέ βλέμ τεδικάσθη διά τάς αμαρτίας αύτοΰ καί τάς
ματα πεπλανημενα, μέ κόμην άτακτον’ έμάς νά πλανάται καί νά πάσχρ έπί τής
είδον διερχόμενον τον Βοΰλφ-Στάνε, τδ τε- γής,εως οό ό υιός αύτοΰ μετανοήσρ καί ςφαλευταϊον θΰμά μου, πτώμα άμορφον καί φρ πρός τόν ουρανόν καί έπιτύχρ τήν άνάαιμοσταγές. Καί θά έβλεπον καί άλλα, έάν παυσιν τής ψυχής αύτοΰ. 'Οχι δέν κατώδέν έγείρετο ανεμοστρόβιλος, δστις έστρο- κησεν εις μάτην τοσοΰτον χρόνον ό πατήρ
βίλισε τάς χιόνας τοΰ όρους. Ήκουσα μου τήν χώραν ταύτην τών συμφορών, θά
τότε κρότον ομοιον εκείνου, 8ν παράγει πο δαμάσω τήν άγρίαν καρδίαν μου καί θά
λεμιστής, παρορμών τό βήμα τοΰ ίππου διδαζω εις αύτήν την ειρήνην καί τόν έλεον.
αύτοΰ* καί αίφνης τρεις ίππόται ένδεδυ- Καί σύ, Γουνάρ, σύ θά μέ χειραγώγησης
μένοι τήν πανοπλίαν αυτών παρουσιάαθη- έν τρ όδώ ταύτρ τής μετάνοιας’ τό φάν
σθ/,σαν ένώπιόν μου’ ώδήγουν άπό τοΰ χα τασμα μέ τό είπεν' «ή μήτηρ τοΰ Γουνάρ,
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προσέθεσεν, επιτήδεια εις τήν τέχνην τοΰ ή χειρ αύτοΰ μένει τεθειμένη έπί τής τρεπρογινώσκειν τό μέλλον, θά γνοιρίζρ πόσον μούσης κεφαλής τοΰ Γουνάρ, ί,ν έκράτει
ισχυρός είναι ό δεσμός ό ένών τήν ειμαρμένην αιχμάλωτον.
XIV
τοΰ ακολούθου μετά τοΰ ιππότου.» Τέλος
«Άρόλδε!
είπε’
ποία παραφροσύνη σέ
«μίλησε γενικώς περί μεταμφιέσεως συμαναγκάζει
νά
έγκαταλίπης
τήν λατρείαν
βουλευθείσης υπό τής Έρμενγάρδης διά ν’
άπατήσρ τά αδιάκριτα βλέμματα καί νά τών πατέρων σου καί ν’ άονήσαι τους πο
προλάβη χωρισμόν δυνάμενον νά έπιφέρη λεμικούς θεούς; . . . Θρίαμβος καί ήττα
ολέθριους συνεπείας. Μέ φαίνεται δτι καθ’ άπ έμοΰ έζαρτώνται. Συμπληρώ τήν επ ι
ήν στιγμήν έλάλει ό πατήρ μου ήννόουν τυχίαν τής προσβολή; ή τής καταδιώζεως’
πληρέστατα τήν έννοιαν τών λόγων αύτοΰ, έν νεύμα τών όφρύων μου καταστρέφει στρα
καί ομως ήδη μοί φαίνονται σκοτεινοί . . . » τούς’ θ’ άπαρνηθής λ.οιπόν καί την θέσιν,
Ούλω λαλών έφερε τήν χείρα έπί τοΰ με ήν ήξιώθης διά τών ανδραγαθημάτων σου ;
τώπου, ώσεί θέλων νά συγκεντρώσ/) τάς ί Θά παραιτηθής νά καθήσνις μεταζΰ τών
δε*; αύτοΰ . . . καί παρετήρησεν δτι άφησε ηρώων τής φυλής σου, μεταζΰ τοΰ γενναίου
Ερρίκου καί τοΰ άγριου Θοραρίνου ; . . .
τήν χειρίδα αύτοΰ.
Εγώ μόνος δύναμαι νά παρέζω τάς απο
XII
Ό Γουνάρ άκούων τήν διήγησιν ταύτην λαύσεις τής νίκης καί τής έκδικήσεως, υπέρ
όποιων οί γενναίοι συναινοΰσι
κατά πρώτον έτρεμε καί εις τδ ποόσωπον τών
νά
ζώσιν’
έγώ μόνον δύναμαι νά παρέζω
αύτοΰ διεχύθη θανάσιμος ώχοότης’ άλλ’
τού;
αιωνίου;
αγώνας, τό λαμπρόν συμπόίτ ε ό κύριος αύτοΰ έφθασεν εις τό σκοτει
νόν εκείνο αίνιγμα, ό ακόλουθος ήρυθρίασεν σιον, τό στίλβον νέκταρ έντός τών κρανίων
ώς ρόδον μέλλον ν’ άνοίζη. Χαίρων διότι τών έχθρών, υπέρ ών οί γενναίοι έμαθον ν’
ήδύνατο ν’ άποκρύψη τήν συγκϊνησιν αύτοΰ, άποθνή,σκωσι. . . Μέ άνήκεις' καί ή χειρίς
ήτις έπρόδιδε τό απόρρητόν του, σπεύδει αύτη είναι τό ένέχυρον τής πίστεως υπο
νά ζητήσιρ τήν χειρίδα . . . άλλά μετ’ ο τελούς.
XV
λίγον ρηγνύει κραυγήν τρόμου’ ό 'Αρόλδος
—
Πειρασμέ!
είπεν
ό Αρόλδος χωρίς
πετά πρός βοήθειαν αύτοΰ.
νά ταραχθή' σέ διατάττω νά εγκατάλει
XIII
Τί βλέπει ό κόμης 'Αρόλδος εις τήν ψής τούς τόπους τούτους. Θεέ ή δαίμων,
περιοχήν, έν ή πρό ολίγου είσέτι άνεπαύε- σέ προσκαλώ* δύναμαι νά δαμάσω τήν ά 
το ! . . . Τόν δαίμονα τοΰ κακού ύπό τήν γρίαν φρενήτιδα, ήν οί λόγοι σου άνάπτουμορφήν θεού, 8ν έλάτρευον οί πατέρες αύτοΰ! σιν εις τό στήθό; μου' καί έζ όλν>ς τής
Ό Όδϊνο; αύτός αναπνέει ένώπιόν του. Ό πανοπλίας μου, έκ τοΰ δικτυωτοΰ θώρακος,
μανδύας αύτοΰ σχηματίζεται άπό τής εκ τής χειρίδας καί τής άσπίδος μου οΰδ’
^ολικής άρκτου ώ; υπερήφανος λόφος, με έν τεμάχιον χαλύβδου, ούδ’ έν μόνον καρτέωρον χύνει έπί τοΰ μετώπου αύτοΰ ζωη φίον θά μείννι εις τήν έζουσίαν σου. 'Αφες
ρήν λάμψιν, λάμψιν ήν έπισκιαζει έν τού τόν νεανίαν τούτον ν αναχώρησή κρί φύγε.
τοι; η αστραπή τοΰ βλέμματος αύτοΰ. Τό — 'Η Έύβήρ άνήκει εις έμέ, άπή,ντησε τό
ανάστημα αύτοΰ ομοιάζει τό γιγαντώδες φάσμα" άπό τής γενετής αύτής έσημάνθη μέ
άγαλμα, τά όποιον ισταται έπι τής Ύψά- την σφραγίδα μου. Νομίζεις δτι ίερεύ; μέ
λης, καί δπως έν τώ άγάλματι έκείνω, ή τινας σταγόνας υδατος έχει την έζουσίαν
λευκή καί κυματίζουσα αύτοΰ κόμη κατα νά έξαλείψη αίματηράν σφραγίδα; Νομί
πίπτει μέχρι της όσφύος* ή λόγχη αύτοΰ ζεις δτι ύποκρύπτουσα τό δνομα καί τό
ε ίν α ι πεύκη τών ωραίων, καλύπτεται διά οΰλον αύτής δύναται ν’ άποφύγη τήν νό
λαμπρά; άσπίδος. Ό φωνή αύτοΰ είναι ι  μιμον έζουσίαν θεού;» Εκ τής παραδόζου
σχυρά άνευ τραχύτητας, οί ηχηροί τόνοι ταύτης άποκαλύψεως ό Άρόλδο; έταράχθη
αύτής άντηχοΰσι μετά μεγαλοπρεπείας' έκ τής όργής καί έτριξε τού; όδόντας μετά
αποτείνεται πρός τόν υιόν τοΰ Βιτικίνδ καί μανίας, διότι ή νέ* αύτοΰ πίστις δέν έδά-
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μαβεν είσέτι τάς άγριας αύτού έςεις"
«λοιπόν, άνέκραξεν, έν όνόματι τής άγίας
πίστεως καί τής αληθούς ευδαιμονίας, αίτινες προ ολίγου μοί άπεκαλύφθησαν, θά
τολμήσω νά παλαίσω προ; σέ’ πατά σού,
κατάρατε !» ’Εγείρει τό ρόπαλον αύτοΰ καί
μάχη ουνάπτεται μεταξύ θνητού καί δαίμονος.

άγνωστο; έτάραττε τό στήθος αύτοΰ, ένώ
διά δειλής χειρός ερριπτε σταγόνας τινά;
ύδατος επί τού μετώπου καί τού στήθους
τής Έϋβήρ. Με πόσην ταραχήν ήκολούθει
τάς προόδους τής ζωής, ήτις έχρωμάτιζε
τάς παρειάς τής νέας μέ ρόδινον χρώμα, καί
ής ά σπινθήρ ελαμψε πάλιν εις τούς όφθαλμους αυτής « Πώς ! εσκεπτετο,

XVI

Ό καπνός ςρο*
βιλίζειύπέρτάς
κεφαλάςαύτών"
αί φλόγες λάμπουσι περί αύτούς’ άλλ’ ούδέ
τό πΰρ τού "Αδου, ούδέ ό
ραυνός,ούδέ τά
επανειλημμένα
κτυπήματα, άτινα κλονίζουσι
τούς πύργους
τοΰ φρουρίου,
δύνανταινά καταβάλωσι τό
θάρρος τού Ά ρόλδου. ’Επι
τίθεται κατά
τού εχθρού μετά
σκυθρωπής ε
πίμονης καί ρί
πτει χάλαζαν
κτυπημάτων ε
πί τής κεφαλής
αύτού. Τέλος
ό δαίμων νικάται’ή κακοποιός
αύτού δύναμις
υποχωρεί εις θέ‘Ο ‘Αρόλδος καί ή Έϋβήρ
__ ώστε νά μή αναγνωρίσω
ληοιν ισχυρό τέραν λειποθυμεϊ έν τωÔ» ιιί/τ/.ι
μέσω I Α».·
θην 2,επί τοσούτον,
τής τρικυμίας. Ό μαχητής τού βορρά όρμα γυναίκα ίκ των ξανθών αύτών πλοκάμων;
πρός τήν Εϋβήρ καί φέρει αύτήν μακράν Πώς ύπό τά ενδύματα ακολούθου δέν διέτού θεάτρου φοβερών κατορθωμάτων, διά κρινα τόν σχηματισμόν τού παρθενικοΰ τού
ν’ άποδώσφ αύτήν εις τό φως, εις τήν του στήθους ·, Πόσον ημην ανόητος" έτρεχα
ελευθερίαν, εις τήν ζωήν I
νά ζητώ τήν καταστροφήν ααί τόν θάνατον
XVII
έν τώ μέσω ωκεανών καί έρημων, ένώ είχον
Κατέθεσεν αύτήν επί τής χλόης" εκεί πλησίον μου τήν άςιαγάπητον αύτήν σύν
πλησίον έρρεεν άργυρός ρύαξ. Σκέψεις νέαι τροφον ί *
έπολιορκούν τήν ψυχήν τού Άρόλδου, φόβος

XVIII

m

ir o ΟΦΕΟίν.
. . · ΓΠΕΡΙ
ίΓ Ιίίνι·
Ιί ΛΛ. · · ν(·,
Τότε, θεωρών τήν ίδιαν αύτού εικόνα έπί
τού καθρέπτου τού ύδατος, ίσχύνθη διά τήν
νC(·* VI.'·/ .
ιΓ
άτακτον κόμην καί τόν άτημέλητον πώ- -Γ’ν
Α '.
γωνα αύτού, έσπευσε νά έξαλείψη τά στίγ
ματα τής τελευταίας μάχης’ νέα άπόδειξις
Περί τά μέσα τού ΙΑ* αίώνος έπί τού
τής αλήθειας, ότι καί ό ούδέν ούδέποτε φο
μεγάλου
μαγίστρου τού έν 'Ρόδω έδρεύβηθείς έρχεται ημέρα καθ’ ήν φοβείται τι,
οντος τάγματος τών ιπποτών τοΰ 'Αγί
καί ό ούόεποτε άγαπήσας υποχωρεί εις τήν
δύναμιν τού έρωτος. Καί ή ’Εϋβήρ αύτού.1 ου Ίωάννου τών "Ιεροσολύμων Έλιώνος
. . . Έπανήλθεν έντελώς εις τήν ζωήν καί Βιλλενέβ, ένεφανίσθη τερατώδης όφις,
οστις έμφωλεύων έν σπηλαίω κειμένιρ πα
όμως δέν θέλει νά κινηθή, δέν θέλει νά προφέρφ λέξιν, δέν θέλει καν ν’ άνοιξη έντελώς ρά τάς υπώρειας τού όρους τού Άγιου
Στεφάνου, άπέχοντος δύο χιλιάδας μιλλίων
τά βλέφαρα αύτής. '11 νέα κόρη ολίγον
άπό τής ομωνύμου πρωτευούσης τής νή
τεταραγμένη άρέσκεται βεβαίως νά κατασκοπεύη διά μέσου τών μακρών καί μετά σου, κατεβρόχθιζε πρόβατα, αγελάδας,
ξινων αύτής βλεφαρίδων τά πρώια συμ [ίππους, ενίοτε δέ καί ανθρώπους. Πάντες
πτώματα τού έρωτος τόν όποιον έμπνέει. έταράχθησαν εις τό άκουσμα τούτο, πολ
Τό φεύγον ερύθημα άπό τοΰ μετώπου εις λοί δέ θαρραλέοι ίππόται έξελθόντες εις
καταδίωξιν τού τέρατος έξηφανίαθησαν.
τάς παρειάς, καί άπό τάς παρειάς εις τό
στήθος άποκαλύπτει τήν αιδώ άμα καί Τούτου δ’ ένεκεν ό μέγας μαγίστρος άπηγόρευσε τόν κατά τού όφεως πόλεμον έπί
τήν ελπίδα.
ποινή απώλειας τού ίπποτικού ένδύματος.
X IX
Κατά τήν έποχήν ταύτην διέτριβεν έν
'Ο δέ πολεμιστής τοΰ βορρά μάτην ζητεί ’Ρόδω ό Γάλλος ιππότης Θεοδόσιος (Dieuέκφοάσεις πρός έξεικόνισιν τού νέου αισθή Donné) Γοζών,
όστις συλλαβών τό
ματος τού ταράττοντος αύτόν. "Ολαι αί πρός έξόντωσιν τού τέρατος σχέδιον ήλθεν
λέξεις, αΐτινες δέν έκφράζουσι μανίαν καί εις Γαλλίαν καί κλεισθείς εις τό έν τή
ύβριν τω είναι σχεδόν άγνωστοι. Άνεγεί- επαρχία τής Λαγγεδόκης φρούριον τού
ρων τήν δειλήν αύτού σύντροφον, όλίγας μό Γοζόν έπεδόθη νυχθημερόν εις μελέτην
νον λέξεις έκφέοει άγριας ειλικρίνειας. Καί καί εφαρμογήν τοΰ σχεδίου τούτου. Καείθε αί νέαι κόραι πρός ας λαλούσι περί έ τασκευάσας έκ ξύλου ή χάρτου πιστήν
ρωτος νά μή άκούωσι γλυκυτέρους λόγους, εικόνα τού έν 'Ρόδω όφεως έδίδαξεν εις
ύπό τόν όρον νά ήναι τόσον ειλικρινείς. δύο θηρευτικούς κύνας, εν’ άμα άκούοντες
«Έϋβήρ, εΐπεν, ήκολούθησες έπί μακρόν τόν τάς φωνάς του όρμώσιν ύπό τήν γαστέρα,
'Αρόλδον εις τό κινδυνώδες αύτού στάδιον, ήτις στερείτο λεπίδων, καθ’ δν χρόνον αύείναι δίκαιον καί έγώ νά σέ λάβω ώς οδη τός έφιππος προσέβαλε διά τής λόγχης τό
γόν εις μάλλον γαλήνιον οδόν. Αυριον είναι θηρίον εις διάφορα μέρη. Μετά πολύμηνον
ή έορτή τού άγιου Κουθβέρτου" άς ίδη πρό δέ καθημερινήν έξάσκησιν έπέσ,τρεψε μετά
τού βωμού αύτοΰ ιππότην χριστιανόν καί τών κυνών είς ‘Ρόδον, καί χωρίς νά διακοιτήν χριστιανόν αύτού" θά διηγούνται ποτέ νώσφ εις ούδένα τόν σκοπόν του έφερε κρυ
ότι ό υιός τού Βιτικίνδ έβαπτίσθη καί έ- φίως τά όπλα του είς τινα έκέί παρακεινυμφεύθη τήν πρωίαν τής αύτής ημέρας.» μένην εκκλησίαν, όπου μετ’ ολίγον ήλθε
συνοδευόμενος ύπό δύο υπηρετών, ους έκ
ΤΕΛΟΣ.
Γαλλίας είχε φέρει. Ά φ’ ού μετά κατανύξεως προσηυχήθη, όπλισθείς ϊπευσε, καί
διέταξε τούς ύπηρέτας του Ινα μείναντες
κατά μέρος παρατηρώσι τήν μάχην, καί
άν μέν έφονεύετο είχον τήν άδειαν νά έπα-
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νέλθωσιν εις Γαλλίαν, εάν όμως εβλε- ενθουσιασμού ό δυστυχής ιππότης ηκουσε
πον τόν ιππότην φονεύοντα τό θνιρίον, νά την σοβαράν φωνήν τού Βιλλενέβ λέγονέλθωσίν εις περιποίησίν του. Μετά τούτο τός, “τοιουτοτρόπως φυλάττεις τάς διασυνοδευόμενος ΰπό των δύο κυνών έβάδισε ταγάς μου ; » Ό νικητής ώδηγήθη αμέ
κατ εύθείαν πράς την φωλεάν τού οφεως, σως είς τήν φυλακήν, καί τό Συμβούλιου
όστις άμ’ άκούσας τόν κρότον έξηλθε τού προεδρευόμενον ΰπό τού μεγάλου μαγίστρου
σπηλαίου με τό στόμα χαίνον καί ιούς άπεφάσισεν ϊνα ό Γοζών άπολέσνι τό ίποφθαλμούς έξαστράπτοντας. Ό Ιππότης α  ποτικόν ένδυμα. Ο ανδρείος ιππότης ά·
μέσως τω κατέφερε κτύπημα διά τής γογγύστως ύπέστη τήν ατιμωτικήν εκείνην
λόγχη ?, ητις έπί τών λεπίδων άντηχή®ασα τιμωρίαν, αλλά μετ’ ού πολύ ό Βιλλενέβ,
ούδεμίαν βλάβην έπροξένησεν. ‘Ενώ δέ προτρεπόμενο; ΰπό τών κυριωτέρων ταξιπροητοιμάζετο ν’ άνανεώσή αυτό, ό ίππος αρχών τού Τάγματος, ήμνήστευσε τόν ιπ
άφηνιάσας έκ τών συριγμών καί της όσμης πότην, οστις εκτός τού ένδύματος έλαβε
τού τέρατος ώπισθοδρόμησε καί άνετράπη* καί γένναίαν αμοιβήν. Μετά δέ τόν
αλλ ό Γοζών, ίδών αμέσως τόν κίνδυνον, θάνατον τού Βιλλενέβ ό Θεοδόσιος Γοζών
πρό της πτώσεως τού ίππου πεζεύσας, έξελέχθη μέγας μαγίστρος τού Τάγμα
έσυρε τό ξίφος καί παρακολουθούμενος τος (4 346). (α)
υπό τών πιστών κυνών όρμα καί κτυπά
Β'.
έπανειλημμενω; τό θηρίον είς διάφορα μέ
ρη τού σώματος, τά όποια προασπιζόμεΠερί τάς άρχάς τού ΙΣΤ' αίώνος παρό
να υπο τών λεπίδων ούδεμίαν βλάβην μοιος όφις, έμφωλεύων εις τό έν Κεφάλλη'
επροζένησαν. Τότε τό τέρας δι1 ενός κτυ νία δάσος τού Αγίου Νικολάου είς Άνεπήματος της ουράς κατεκρημνισεν αύτόν μοόούρι, διέσπειρε τόν τρόμον και τον ό
καί ήθελε τόν καταβροχθίσει, εάν οί δύο λεθρον καθ' ολην τήν νήσον, διότι καί
κυνες δεν προσεκολλώντο έπί τή; γαστρό; ζώα μεγάλα καί ανθρώπους κατέτρωγε,
του καί κατεξέσχιζον αυτήν διά τρομε καί τά πέριξ είχον μείνει ακατοίκητα. ‘Ο
ρών δηγμάτων, έξ ών μάτην έζήτει νά ά- τότε προβλεπτής τής Κεφαλλινίας Φαντίπαλλαχθή. Ό ιππότης ήγέρθη καί αμέσως νος Μαλιπιέρης πρρεκήρυξεν, δτι ό φονεύσας
βυθίζει μέχρι λαβής τά ξίφος αύτού είς τόν όφιν, έκτος άλλων άμοιβών, ήθελε
μέρος τού σώματος μη προασπιζόμενον ΰπό λαμβάνει και τιμ.άριον τούς πέριξ τής φωλεπίδων. Τό θηρίον πλέον έντός τού αί λεάς τού θηρίου τόπους. Επί τέλους δύο
ματος του, όρμα κατά τού ιππότου, §ν άάελφοί Βριξιανοί (Bresciani) ονομαζόμενοι
δεύτερον’ κατακρημνίζει καί ήθελε κατα 'Ιάκωβος καί Βερνάρδος, διατρίβοντες έκεί
πνίξει ΰπό τό βάρος τού σώματός του, ώς στρατιώται, άνεδέχθησαν τόν κατά τού
έάν οί δύο του ΰπηρέται ΐδόντες τό τέρας ό'φεως πόλεμον : δθεν τήν ΊΟ Μαίου 4 509
φονευθέν δέν έτρεχον είς βοήθειαν. "Οθεν λαβόντες τά ζητηθέντα δπλα καί εργαλεία,
μετά μεγάλης δυσκολίας έξαγαγόντες τόν μετέβησαν είς τόν είρημένον τόπον καί
Γοζών, έίςέβαλον τήν περικεφαλαίαν του καί εύρόντες τό θηρίον μετά πεισματώδη αγώ
έδρόσισαν δι’ ύδατος τό πρόσωπόν του. να έφόνευσαν αύτό. βΑμα διεδόθη ή είδη*
Ο Ιππότης άναλαβών μετ' ολίγον ήνοιξε σις έν τή νήσω, πάντες έδραμον έκεί, καί
τους οφθαλμούς καί πρώτον αντικείμενου επισημότατη δοξολογία έψάλη έν ταϊς έκτω παρέστη ό όφις νεκρός.
κλησίαις.
Αμα εμαθον οί έν 'Ρόδω τό μέγα τούτο
Έν τώ έπισήμω εγγράφω τού άνω προγεγονός λαβόν χώραν έν ετει 4 342, πάν- βλεπτοϋ, έν ώ λεπτομερώς εκτίθενται ταύτες έξήλθον είς προϋπάντησιν τού νικητού,
τόν όποιον οί ίππόται ώδήγησαν έν θρί
αμβοι είς τό παλατιού τού μεγάλου αα(a) Vertol, Histoire de 1* ord.e des chevaliers
γίστρΟυ. Αλλά παρ’ ελπίδα έν μέσω τών de Malte, tom. II, « λ . 162. JI*p$6. Lacroix, îles
διαδηλώσεων εκείνων της χαράς καί τού de la Grèce σελ. 156—57.
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τα, περιγραφεται ό έν λόγω όφις ώς εχων τήν ακατάσχετου ταύτην πρόσκλησιν, μέσώμα μεγαλήτερον δύο βοών, καί δύο πτε- νων σιωπηλός είς τόν πύργον τού ’Αρτόρνιχ.
ρά («).
U
« 'Εγέρθητι, κόρη τού Λόρν!« έψαλλου οι
Κ. 2ΑΘΑ2.
άοιδοί καί αί άρπαι ουνώδευον τάς ήχηράς
αυτών φωνάς. “Έγέρθητι, κορη τού Λόρν!ο
Είς ήμάς αρμόζει ν άποδιώ,ξωμεν τον ύπνον
άπό τής κλίνης τής ώραιότητο;' ή γη, ό ω
κεανός, οί ουρανοί άναγνωρίζουσι τήν ίσχύν
Ο Λ0Ρ102 ΤΟΝ M IÍÜ N .
ήμών. Είς τήν Αε.τερμόρην ή δειλή έλαφος
σταματά, διά νά άκούσή τόν ελάχιστου
(13 0 7 — 1314)
ήχον τών άρπών ήμών' ή φωνη τού Αισκάρ ακολουθεί έπί μακράν τήν λέμβον τού
*Εχ τών τον ϋαΛζερ Σχοζτ·
άοιδού, καί διά ν’ άκουση τήν φωνήν ήμών
ά υπερήφανος αετός σταματά είς τά στήθη
(Μ ετοφρασις Θ. •’Αντωνιάδου').
τού νέφους' άς μη καταφρονήσει λοιπόν ή
νέα κόρη τά άσματα ήμών- Εόίθ τού Λόρν,
έγέρθητι!
ΑΣΜ Α ΠΡΩΤΟΝ.

III

β Έγέρθητι’ ήδη ή αύγή εγείρει τάς χάρΐτας
τής φύσεως, τάς μόνας αξίας νά παI
λα,ίσωσι πρός τάς σάς ! Διεγείρει την παι«Έγέρθητι, κόρη τού Λόρν!» εψαλλον οί
κιλόχρουν κίχλαν, ϊνα ψαλληι αμιλλωμενη
άοιδοί. Αί μελαναί ένεκα τού χρόνου αϊπρό; σε' ή δρόσος, ήτις στολίζει τό στήθος
θουσαί σου, ώ Αρτόρνιχ, έπανελαμβανον την
τού ίου, φαίνεται μιμούμενη τήν γλυκειαν
επωδόν ταύτην και ή σκυθρωπή θαλασσα,
λάμψιν τών όφθαλ.μών σου' άλλα, Εδιθ,
ήτις βρέχει τούς τοίχους σου, ώθει έπι τής
έγέρθητι, καί θά ίδωμεν πάν ό,τι υπάρχει
ακτής κύματα ήρεμώτερα, ώσεί συνοδευουσα
ώραίον,πάν ο,τι υπάρχει καλόν έν τή φύσει,
διά τής άρμθνία; τών κυμάτων τους ήχους
ώχριών ενώπιον σου!·— Δεν Ερχεται άκόμη,·’>
εκείνους. Οί άνεμοι ήσαν δεσμευμένοι έπι
άνέ/ραξεν ό εχων φαιάν ήδη τήν κόμην Φετών κορυφών τού Ίνίνμόρ καί έπί τών χλω
ράνδος' «αδελφοί, άς τονίσωμεν τρυφερώρών δασών, άτινα καλυπτουσι το παράλιον
τερα ρίσματα' άς ψάλλωμεν σοβαρωτέραν
τής Λόχ-Άλίνης, ώσεί τά δαση και τα κύ
άρμονίαν' τούς μάγους εκείνους τόνους, οϊματα έτέρποντο άκούοντα τα ασματα ε
τινες τοσούτον άρμόζουσιν είς τά Ονειρα τής
κείνα. Καί ουδέποτε αί ήχοι τών όρέων ώραιότητο; καί διεγείρουσιν έν τή καρδία
αντήχησαν γλυκυτεραν συμφωνίαν, διότι
αυτής τήν έλπίδα, ήν άγαπά καί ςν φοβεί
δλοί οί άοιδοί τής Σκωτίας καί τών νήσων,
ται νά έμολογήσνι.» Είπε και έπι τών
τών νήσων τού ‘Ρός, τού "Αραν, τής Ιλαης,
χορδών τών άρπών εθανον οί κολ.ακευτικοί
καί τού Άργύλου συνέρρευσαν διά νά πανη
άλλά καί θορυβώδεις ΰμ»οι τής πρωίας'
γυρίσω σι τήν έορτάσιμον ταύτην ήμέραν.
γλυκύτερου, σιγηλότερον, τρυφερώτερον, αν
Ήθελεν άτιμασθή καί καταστραφή, ήθελεν
τήχησε τό άσμα τού έρωτος.
εισθαι ανάξιος αμοιβής καί ύπολήψεως ό
IV
βάρδος, δστις κωφός είς τήν ελπίδα λαμ« Εγέρθητι, κόρη τού Λορν! δειλή παρ
πράς φήμης καί άναισθητός είς τά μειδιά
θένος, έγέρθητι, φεύγει ό χρόνος, καθ δν
ματα τών κύριων δεν ηθελεν απαντήσει είς
δύναται νά σοί δοθη τό ονομα τούτο η
ώρα έγγίζει καθ ήν ο ερως θ απαιτηστρπάν
αύτού δικαίωμα. Εν όνόματι τού φόβοϋ
ένεκα
τού οποίου πάλλει τό στήθόςσου, έν
(α) Έν τψ Άρχείω Κεφαλληνία;, έγγρα
όνόματι
τής έλπίδος, ήτις μετ’ ολίγον θά
φα Μαλιπιέρου (4509).
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διασκεδάση πάντα φόβον, σέ ίκετεύομεν ώραν τοΰ υμεναίου, είναι τόσον αδιάφο
νά θραύσ-ρς τά δεσμά τοΰ όπνου, καί νά ρος, ώστε νά μή θεωρήση τήν ώραίαν αύ
ύπακούσγς εις τήν πρόσκλησιν τοΰ έρωτος. τής μορφήν έπαναλαμβανομένην εις λαμ
«Έγέρθητι, Έδιθ, έγέρθητι! Πλησίον πρόν καί πιστόν κάτοπτρον, άνευ έρυθήματής όχθης ταότης υπάρχουσι λέμβοι πλου- τος καί άνευ τής έλαχίστης συγκινήσεως;....
σίως έστολισμέναΓ αντηχεί ό εύθυμο; αύλάς, ‘Υπάρχει ακόμη τοιαύτη κόρη ", Γυναίκες,
καί βλέπομεν κυματιζούσας τάς μετάξινους άπαντήσατε σείς" τοΰτο μόνον ή άρπα μου
ταινίας. Τίς είναι ό αρχηγός, ούτινος ό αυ δύναται νά ε'ίπη, ότι ύπήρξεν εις τήν νήσον
λός ψάλλει τους επαίνους; Ποιον έμβλημα τής Βρετανίας" διότι ή ώραία Έδίθ, ή
φαίνεται επί τών σημαιών αύτοΰ; ‘Η άρπα, κόρη τοΰ Λόρν ουδόλως έμειδίασεν εις την
δ άοιδός, δέν τολμώσι νά τό εΐπωσΓ τό μυ ιδέαν τής ευτυχίας αύτής.
V il
στήριον τοΰτο ποέπει νά μαντεύσνι ό έρως.»
’Αλλ' ή Μοράγ, εις ής τάς τρυφεράς φρον
V
Μόνη έν τώ μέσφ τών γυναικών αύτής τίδας ό υπερήφανος Λόρν ένεπιστεύθη την
ή Έδίθ ήκΟυσε τό άσμα τοΰτο. ’Αλλά χαρίεσσαν κόρην του, ή Μοράγ, ήτις έβλεπε
πόσον ήθελε ταπεινωθή ή υπερηφάνεια τοΰ τήν μητρικήν τρυφερότητα αύτής άνταμειβάρδου, όστις ήθελεν ίδεΐ τήν άδιαφορίαν βομένην δι' υιϊκής στοργής . . . διότι ό δε
αύτής ! Διότι αί παρειαί της ουδόλως έχρω- σμός ούτος, ό ίερώτερος όλων, ύπήρξεν πάν
ματίσθησαν ΰπό τοΰ ερυθήματος έκείνου, τοτε σοβαρός εις τά όρη τής Σκωτίας. . .
τό όποιον προκαλεί ή κολακεία" καί ή ή γραία Μοράγ παρεμέρισε διά νά άναγνώτη
γλυκυτέρα αρμονία ούδέ στεναγμόν ήδυνή- εις τούς οφθαλμούς τής Έδίθ, τι έτρεχεν εις
6η ν άποσπάσ/ι άπ’ αύτής" ματαίως έπί- τήν καρδίαν αύτής. Μάτην αί ακόλουθοι
σης αί ακόλουθοι αυτής ήμιλλώντο διά άπτίτησαν νά συμμεθέξνι καί ή Μοράγ εις τόν
τής έπιτηδειότητος νά στολίσωσι τήν στολισμόν" ή Μοράγ παρετήρησεν ότι τό
•πλουσίαν νύμφην. Τάς τρίχας αύτής τάς τέκνον αύτής στολιζόμενον ώμοίαζε τό ώκαταπιπτούσας εις μάκρους πλοκάμους σΰ, ραίον άγαλμα τής Παναγίας, τό όποιον αί
Καθλείνη, διώρθωσες" ή νέα Κύα κλίνου- παρθένοι μοναστηριού στολίζουσι πρός εορ
σα τά γόνυ μετά σεβασμού, ύπέδυσε τους τήν’ παρετήρησε καί γσθάνθη ότι ή καρδία
μικρούς αύτής πόδας διά τοΰ μετάξινου τής θυγατρός αύτής Ουδόλως συμμετείχε
σαν δαλίου, ενώ ή ώραία Βέρθα περιεκύκλου τής ματαίας εκείνης πομπής" παρετήρησεν
τήν λεπτοφυή αύτής κνήμην διά σειρών αΰτήν έπί τινας στιγμάς έν σιωπή, έπειτα
μαργαριτών, οιτινες έλήφθησαν άπό τά εθλιψεν αυτήν εις τό άνήσυχον στήθος καί
βάθη τοΰ Λδχ-'Ρίαν καί έφαίνοντο μόλις ώδηγησεν εις την υψηλήν κορυφήν πύργου,
λευκοί πλησίον τής λευκής έπιδερμίδος ούτινος αί έπάλξεις έθιγον τά νέφη· Έτής Έδίθ. Ά λ λ ’ ή Ίνιόνη, εις ήν ή ήλι- κεϊθεν οί οφθαλμοί αύτών άνακαλύπτουσιν,
κία έδωκε περισσοτέραν πείραν, άνέλαβε ώ σκυθρωπέ Μούλ ! τόν φοβερόν πορθμόν
δυσκολώτερον έργον έμελλε νά προσηλώσνι σου καί τά αντίθετα ρεύματα, ατινα, άναμετά τέχνης τάς πτυχάς τοΰ μανδύου, μιγνύοντα τούς μυκηθμούς αύτών, διαχωεις τρόπον ώστε νά επιδεικνύεται τό σχή ρίζουσι τούς μαύρους βράχου; σου άπό τάς
μα τοΰ σώματος, τό όποιον έφαίνετο κρύ- όχθας τοΰ Μόρβεν.
πτων, ενώ τά πορφυροΰν τοΰ μανδύα ύ
VIII
φασμα κατέπιπτε κυματίζον μέχρι τοΰ ε
«Κόρη μου ! είπε" θεώρησε τά κύματα
δάφους καί κατέληγεν εις χρυσοΰν θύσ- ταΰτα, τά όποια βρέχουσι τά παράλια δισανον.
ακοσίων νήσων άπό τής Χίρτ, ήτις ακούει
αύτά γογγύζοντα πρός βορράν, μέχρι τής
IV
*Ω! ύπα'χει νέα κόρη, ήτις ¿στολισμένη γονίμου αύτής καί χλοεράς ’ΐλάης" έπειτα
τού; ώραιοτέρους αύτής στολισμούς έν πάση στρέψε τά βλέμματά σου πρός την Ήπει
τή λαμπρότητι τών χαρίτων, καθ' ήν σ τιγ ρον, όπου τόσοι πύργοι άναγνωρίζουσι τήν
μήν ό έρως αύτής θριαμβεύει, κατά τήν φεουδαλικήν ίσχύν τοΰ ανδρείου άδελφοΰ
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σου" έκαστος κεϊται έπί άγριων υψωμά νων καί τών κεράτων άτινα άντηχοΰσιν, ή
των άπό τοΰ Μιγγάρυ, ούτινος αί επάλ μάλλον περί θέματος τά όποιον άγαπώσιν
ξεις ύψοΰνται ύπεράνω τών δασών καί έτι περισσότερον, περί τών μεγαλοπρεπών
τών θαλασσών, μέχρι τοΰ Δούν-Σταφνάγι, έσθητων, τών στεφάνων καί τών λαμπρών
όστις βλεπει τόν Κονάλ παλαίοντα μα- κοσμημάτων" άλλά σύ, ή πεφωτισμένη ύπό
νιωδώς κατά τών βράχων αύτοΰ. Νο τη; πείρας, πιστεύεις ότι είναι δυνατόν
μίζει; ότι εις τό εύρύ αύτό κράτος έν μό διά τοΰ τρόπου τούτου νά χαροποιήστ,ς
νον μέτωπον, έκτός τοΰ ίδικοΰ σου, κα καρδίαν, ήτις, φέρουσα τήν άλυσσιν περιπα
λύπτεται ύπό νέφους τήν πρωίαν τής η θούς αγάπης, αναμένει γλυκεϊαν άνταπόμέρας, καθ’ ήν ή κόρη τοΰ ίσχυροΰ Αόρν δί δοσιν καί αναμένει αΰτήν ματαίως ; Ό χι !
δει τήν χείρα εις τόν κληρονόμον τοΰ δια- Αύνασαι νά έκφράση; μέ όλίγας λέξεις τήν
σήμο.υ Σομερλέδ, εις τόν ‘Ρονάλδον, τόν ταλαίπωρον τύχην τής Έδίθ. « ‘Ο ‘Ρυυιόν τόσων ήρώων, τόν γενναΐον, τόν ώ- νάλδος δέν άναπά αυτήν ! »
ραίον, τόν νέον λόρδον τών νήσων, ούτινος
X
τό όνομα έψαλαν ήδη μυριάδες βάρδοι" εις
«Μή το άμφισβητής · · · Επί μακράν
τόν ‘Ρονάλδον τών νήσων τόν βασιλέα, χρόνον προσεπάθησα νά καλέσω έρωτα τάς
όστις φέρεται ώς ίσος πρός τόν ύπερήφανον ίυχράς αύτοΰ περιποιήσεις, τετυφλωμένη
'Αγγλον ; . . . Άπό τοΰ ύπερηφάνου πύρ έκ τής ύποσχέσεως δι' ής ή Εδίθ, ή θυγου μέχρι τής πενιχρά; καλύβης, τίς δέν γάτηρ τοΰ Λόρν . . . «ετ-ι παιδίον τότε,
χαίρεται διά τήν ένωσιν ταύτην ; ‘Η νέα διέτρεχε τά δάσνι ύπό τήν έποπτείαν τής
κόρη ένδύεται τά ωραιότερα αύτής φορέμα Μοράγ» προωρίσθη ώς σύζυγος τοΰ γεν
τα* ό ποιμήν άνάπτει πυρά χαράς. Τά ναίου Λόρδου ‘Ρονάλδου" πριν ΐδω αυτόν
θηρευτικά κέρατα άντηχοΰσι, διά νά έορτά- καί ενώ τό ξίφος αύτοΰ έδοξάζετο εις τούς
σωσι τήν ώραίαν ταύτην ημέραν, καί ό πολέμους τής Σκωτίας, έγώ άνεγειρομένη
κώδων κρούεται άπό τής πρωίας. ‘Ο ίε- είς τήν πίστιν ότι αί τύχαι ήμών ήσαν συνρεύς ψάλλει λειτουργίαν καί συγκρούονται δεδεμέναι, -/¡σθανόμην έξογκούμενον τό
τά ποτήρια εις σημείον ευθυμίας. Δέν υ στήθός μου, δτε τά όνομα τοΰ ‘ Ρονάλδου
πάρχει έπί τοΰ όρου; κρύπτη σκοτεινή, έφέρετο έπί τών πτερύγων τής φήμης, άνακρύπτουσα είσέτι πτωχόν καί δυστυχή υ μιγνυόμενον μέ ήρωϊκά; διηγήσεις, όπως τά
ποτελή" διότι έλησμόνησε την καθ’ ήμέ άρωμα αναμιγνύεται μέ τήν εαρινήν αύραν.
ραν έργασίαν, διά νά συμμεθέξνι τών ηδο Τίς οδοιπόρος έπεσκέπτετο τόν πύργον ή
νών τής πρωίας. ’Αλλά, ένφ πάντες οί ύπή- μών χωρίς νά διηγηθφ τά μεγάλα πολε
κοοι παραδίδονται εί; τήν χαράν, μόνη ή μικά κατορθώματα τοΰ ‘ Ρονάλδου ; Τίς
βασίλισσα τής ωραίας ταύτης ημέρας είναι βάρδος έλάμβανε τήν άρπαν διάνά ύμνήσνι
ήρωας, χωρίς νά ψάλλη τά κατορθώματα
σκυθρωπή· . · »
αύτοΰ ; Σύ ή ιδία, Μοράγ, ώς έπίλογον
IX
{Η συγκίνησις τής ύπερηφάνου Έδίθ έφά πάσης διηγήσεως έφερες τά όνομα τοΰ ‘ Ρο
νη διά τών βλεμμάτων" τό πείσμα αυ νάλδου. ΤΗλθε ! καί παν ο,τι ήκουσα λε
τή; έπνιξε στεναγμόν έτοιμον νά έκραγή γόμενον περί τής μεγάλης αύτοΰ άξίας, μοί
καί ή χειρ έσπόγγισε βιαίως δάκουον καίον έφάνη ολίγον καί ψυχρόν, άνευ θερμότητος,
πληγωμένης υπερηφάνεια; . . . «Μοράγ, άνευ ζωής, άδικον τέλος πάντων διά τόν
ανέκραξε, άφες με, ή εάν θέλνις νά ύμνή- ‘Ρονάλδον καί δ ι’ εμέ !
σ-ρς τήν πομπήν καί τό μεγαλείον, ένωσον
XI
τήν φωνήν σου μετά τών μισθωτών άοιδών,
«Έκτοτε μόνον ή ιδέα τοΰ έρωτος έκυη μάλλον απεύθυνε πρός τά ; κούφας ταύ- ρίευσε την καρδίαν τής Έ δίθ! . . . καί
τα; νεάνιδα; τάς λαμπρά; περιγραφή; σου. ποία ύπήρξεν ή ανταμοιβή μου ; ψυχραί
Αύταί ας διέρχωνται ευχαρίστως μίαν ώραν άναβολαί, προφάσεις διά ν’ άναβληθή ή ή
λαλοΰσαι περί τών σημαιών, αιτινες ανα μερα τής ένώσεω; ήμών" ή ήμέρα αυτη
πτύσσονται ϋπερηφάνως, περί τών κωδώ- τελευταίον ανατέλλει καί ά ‘Ρονάλδο; δέν
29
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είναι έδώ ! Καταδιώκει την έλαφράν έλαφον εις τά δάση τής Βεντάλας ; η μάλ
λον μένει εις άσυλον μυστηριώδες, διά νά
άποχαιρετήσιρ ωραιότητα εΰπρόσιτον καί
νά όρκισθή πρός αυτήν ότι δέν δύναται μέν
νά καταφρόνηση κόρην του οϊκου του Αόρν,
ούχ ήττον, άμα ή τελετή του υμεναίου τελεσθή, θά έπανεύρ·ρ τήν αληθή αύτοΰ ε 
ρωμένην διά νά μή τήν εγκατάλειψη πλέον.
XII

ότι ό κόλπος ημών προσφέρει εις αυτούς:
άσυλον ασφαλές, τό όποιον δύνανται εύχερώς νά φθάσωσιν, ούχ ίττον διπλασιάζουσι τούς άγώνας αύτών, μαζεύοντες τόν
άνεμον διά τοΰ τρέμοντος αύτών πανίου,
καί εις πάσαν λοξοδρομίαν αύτής προσεγ
γίζει πλησιέστερον πρός τάς υφάλους’ τό
Αρτόρνιχ φαίνεται πρός αυτούς τρομερώ*
τερον τών αντιθέτων άνέμων καί των μυκωμένονν σκοπέλων.»

— .Ειρήνη, κόρη μου, Ειρήνη! άπομάκρυνον
X IV
τούς φόβους σου" σκέφθητι εΰγενέστερον διά
ιΗ νέα κόρη έλεγεν αλήθειαν . . .
ή
τόν έρωτα του 'Ρονάλδου. Θεώρησον κάτωθεν λέμβος, τήν όποιαν παρετήρει έν τώ μέσω
τοΰ αρχαίου πύργου, δέν βλέπεις τόν στόλον τών κυμάτων, άνεμοταοάσσετο σφοδρώς καί
αΰτούέγκαταλείποντα τόν κόλπον τοΰ ’ Αρου; κλίνουσα τό έν πλευρόν αύτής έπί τών κυ
δέν βλέπεις τούς ιστούς των γαλερών κα- μάτων έπλεεν άπό όχθης εις όχθην. ’Εν
ταβιβαζομένους, ένώ τά ιστία άναβαίνουσι τούτως βραδέως έπροχώρει πρός τόν σκο
μετά των κεραιών ·, Καλύπτουσαι τό κυα- πόν τής πορείας, τόσον βραδέως, ώστε ό
νόχρουν παράλιον άνυψοΰνται εις τόν όρί- άοιδός ήδύνατο νά παραβάλϊ) τήν πορείαν
ζοντα ώς λευκά όρη έπί Ούραιοϋ τοΰ μη· αύτής μέ τήν τοΰ πτωχού χωρικού, όστις
νός άπριλίου" οί θορυβώδεις υποτελείς καθ’ έκάστην χαοάσσει επίπονον αύλακα*
κινοϋσι τάς κωπας' όπισθεν αυτών απο καί ό πρωρεύς άντεπάλαιε πρός τοιούτους
μακρύνονται αί απότομοι βχθαι τοΰ Μούλ' κινδύνους, καθ’ οδςπολλάκις, ένώ τό πλοίον
διευθύνουσι πρός ημάς τήν εΰθυμ,ον αύτών μετέβαλλε δρόμον, ό ιστός αύτοΰ έψάυε
πορείαν, ένώ ό άνεμ,ος συρίζει καί αφρίζει τά θραυόμενα κύματα, τά όποια ό ωκεανός
ή θάλασσα. Καί ίδέ καλώς τήν προπο- ώθει άφρίζοντα κατά των βράχων τής πα
ρευομ,ένην όλων, εκείνην ής ό ιστός κάμ ραλίας. Έν τούτοις τό άτρόμητον πλήρωμα
πτεται Οπό τής δροσεράς αύρας, ώσεί έχειρίζετο άκαμάτως καί διευθύνετο πρός
κλίνει εύπειθώς τήν σημαίαν διά νά χαι- τό όριον τό όποιον έπεθύμει νά φθάσνι,
ρετήση τήν νήμφην τοΰ πρίγγιπος αυτής! χωρίς νά ζητήσ») άσφαλές άσυλον κατά τής
Ό ‘Ρονάλδος σου έρχεται καί ένώ ή γα- τρικυμίας, οΰδ’ εις τόν πύργον τοΰ Αρτόρλέρα αύτοΰ άμιλλάται πρός τήν ταχύ- νιχ, ούδ’ εις τόν κόλπον τοΰ "Αρου.
XV
τητα τοΰ σφαδάζοντας ίππου, κατηγορεί έν
τούτοις τήν βραδύτητα αυτής ! . . » ‘Η ’Ενώ ή λέμβος παλαίει ούτω κατά τών
ώραία Έδιθ άνεστέναξεν, έρυθρίασε καί κυμάτων, αί γαλέραι τοΰ ‘Ρονάλδου προχωμειδιώσα μετά μελαγχολίας άπήντησε ροΰσιν ώθούμεναι υπό εύνοϊκής αύρας, στιλταΰτα.
βουσαι έκ μετάξης καί χουσοΰ καί φέρουXIII
σαι εύγενείς καί γενναίους ίππότας τών νή
( Κολακευτική, άλλά ματαία ελπίς ! . . σων. Ο ωκεανός μυκάται περί τάς πρώρας
"Οχι, Μοράγ ! 'ίδέ άληθέστερον έμβλημα αύτών καί αγανακτεί ύπό τάς μυρίας πλητής σπουδής αύτοΰ εις τήν μεμονωμένην γάς τών κωπών. Ούτω άνεγείρεται ή υπε
εκείνην λ.έμβον, ήτις τοσάκις έμάζωξε τό ρηφάνεια τοΰ μαχητοΰ ίππου, όστις φέρει
πανίον καί τόν οΐακα διά νά παλαίσγ εις τήν μάχην γενναϊον ιππότην’ καλύπτει
κατά τοΰ ανέμου’ άπό τής ανατολής τής μέ λεπτόν άφρόν καί τόν χαλτνόν καί τά
ημέρας οί άνήσυχοι οφθαλμοί μου παρατή ήνία, άλλ’ ενώ αφρίζει, υπακούει όμως. Έα>’
ρησαν τήν πορείαν αυτής’ ήδη, μολονότι όλων τών καταστρωμάτων έστιλβον α ίχ α ό ουρανός έσκοτίσθη καί αί ώραϊαι υπο λύβδιναι λόγχαι καί οί χρυσοί λόφοι, οι
σχέσεις τής πρωίας φαίνονται ψευδείς, μο άλυσσιδωτοί θώρακες καί οί πλούσιοι μαλονότι οί άποκαμόντες ναΰται βλέπουσιν σχαλιστήρες, οί κυματίζοντας κατά βούλη-
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σιν τών άνεμων’ καί έκάστη γαλέρα εΐσερχομένη εις τόν λιμένα άπήντα εϊς τοΰς ά
γριους ψιθυρισμούς τοΰ ανέμου δι’ άρμ.ονίας
οϋχ ήττον άγριας. Τά θριαμβικά άσματα
ύπερηφάνως ριπτόμενα εις τούς αέρας αντη
χούν εις τά στήθη τών ομιχλών τών άπομεμακρυσμένων παραλιών. Αί ήχοι τοΰ Μόρβεν έπανελάμβανον αύτά καί ό Αούαρτ ήκουσε τούς τελευταίους παλμούς αύτών
Οραυοαένους εϊς τόν σκυθρωπόν πορθμόν.
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λάχιστον τήν καρδιάν, έάν δέν δύνανται
νά πραύνωσιν αυτήν κατά τήν μακράν ταύτην ημέραν τής χαράς. Μάλιστα, άς έξακολουθώσι τήν πορείαν αύτών! . . . ’Α λλ’
ή διήγησις τοΰ άοιδοΰ θά άκολουθηση τήν
λέμβον ταύτην, ήν άπειλοΰσι τά κύματα
καί οί σκόπελοι, καί ήτις μεταξύ τών «κα
μάτων ναυτών οέοει όυστυχή νεανιδα.
■ 1XVIII

Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής ημέρας οί
κωπηλάται εις μάτην ήγωνίζοντο. Ιίερί τήν
XVI
Ούτως έπροχώρουν οί εύθυμοι καί εύγε εσπέραν τά ρεύματα κατέβησαν άπό τής λ ί
νείς αύτοί ίππόται’ καί άν τά βλέμματα μνης μάλλον άκατάσχετα καί μάλλον δυσκοαύτών έσταμάτων ένίοτε έπί τής μονήρους λωτέρα έγένετο ή άνάβασις’ κατά τό μέσον
λέμβου, ήτις έπάλαιε κατά τών κυμάτων, τοΰ πορθμού εύρέθησαν εις τό κέντρον τής
έσταμάτων μέ τό άμέριμνον εκείνο ήθος, τά πάλης τών αντιθέτων κυμάτων,άτιναέρριπτον
διακρινόμενον εις τά βλέμματα τοΰ πλου εις τούς άέρας τούς άναμεμιγμένους αύτών
σίου, όταν καταβιβάζτρ αύτά έπί πτωχού άφρούς, όπως τρίμματα λογχών τινάσσονται
υπηρέτου, ένησχολημένου εις τάς καθημερι- μακράν εϊς τήν μάχην. Ταχέως επίσης τό
νάς εργασίας. ’ Ας θεωρώσι λοιπόν αύτήν λυκαυγές συνέστειλε τάς τελευταίας αύτοΰ
μετ’ άδιαφορίας ! άλλ’ έάν έγνώριζον όποιον λάμψεις, καί ό άνεμος τοΰ νότου έστέναξε
πολύτιμον φορτίον εφεοε τό άσθενές έκείνο μάλλον άπεελητικώς έπί τών βράχων τής
πλοίον,δέν ήθελον ίδεί αύτό τοσοΰτον άδια- Ίνινμόρης’ τό πανίον έσχίσθη, ό ιστός έφόρως, όπως ό λιμώττων λύκος δέν δύναται κλονίζετο καί διά μακρών ρηγμάτων είσνά διέλθη ψυχρώς πλησίον ποιμνίου άπροφυ- ήρχετο τά ίίδωρ’ ό ώχρός πρωρεύς ϊστατο
λάκτου’ όχι, δέν ήθελον άνεχθή νά δια ακίνητος καί έγκατέλειψε τόν άγώνα.
X IX
σταύρωσή ατιμωρητί τήν όδόν τών επίφο
Τότε πολεμιστής, ούτινος τό βλέμμα δέν
βων αύτών γαλερών ! Καί σύ, λόρδε £Ρονάλδε, άπομακρύνθητι μετά τής χαράς, κατεβλήθη ούδέ ύπό τοΰ κόπου, ούδέ ύπό
τής υπερηφάνειας καί τών ασμάτων τών τοΰ φόβου, έλάλκσεν ούτω πρός τόν πρωάοιδών σου! Έάν έγνώριζες τίς διέρχεται ρέα' ο αδελφέ, πώς ελπίζεις νά άντιστής
τοσοΰτον πλησίον σου, ήθελεν άλλο βλέμμα εις τήν μανίαν τής παρωργισμένης ταύτης
ζωογονήσει τούς οφθαλμούς σου, καί άλλο θαλάση;, ν’άποφύγης τάς οξείας κορυφά; τών
ερύθημα άναβή εις τό μέτωπόν σου, καί δεν σκοπέλων μέχρι τοΰ λυκαυγούς τής πρωίας;
ήθελες πλέον μιμηθή μετά τοσούτου άγώνος δέν ήσθάνθης τήν λέμβον κλονιζομένην ; Λεν
τήν ζωηράν ευθυμίαν συζύγου, προσεγγί-' ήκουσες τά στήθη αύτής στεναζοντα, και
τήν τρόπιδα κραυγάζουσαν εις την τελευζοντος τήν νέαν αύτοΰ νύμφην !
ταίαν πληγήν τοΰ κύματος ; καί εντούτοις
XVII
Μάλιστα ! άς έξακολουθώσι τήν πορείαν τί πρέπει ν’ άποφασίσωμεν; Βλέπεις την
αύτών ! . . . ήμείς δέν θά έγκαταλείψωμεν δυστυχή Ισαβέλλαν ημιθανή έκ τοΰ κοπου
τούς δυστυχείς, οϊτινες στενάζουσι, διά ν’ καί τοΰ τρόμου. "Οπου τά βλέμματα ήάκολουθήσωμεν τούς ισχυρούς έν τώ μέσω μών στραφώσιν, έπί τών κυμάτων, έπί τής
τοΰ θριάμβου αύτών. Ό λαμπρός αύτός γείτονας παραλίας, έπί τοΰ μαύρου οΰρανοΰ,
στόλος άς κοατήση δι’ εαυτόν τούς μακρούς πανταχόθεν ή άπελπισία καί ό θάνατος μά;
γέλωτας καί τάς εύθύμους κραυγάς’ ά; ώ περιστοιχίζει’ άλλά μόνον τής Ισαβέλλας
οα'ίσωσιν οί βάρδοι τήν εορτήν διά τών διη ή τύχη μέ φοβίζει. . . δι’ έμέ δέν υπάρχει
γήσεων, τών ασμάτων καί έπηλλύων αύτών’ κίνδυνος εοβερός. Θά σέ άκολουθησω όπου
όλοι οί τρόποι θορυβώδους ευθυμίας άς τε- θέλεις, είτε έν τώ μέσω τής μανίας τών
θώσιν εί; ενέργειαν, διά νά ζαλίσωσι τού- τρικυμιών, είτε διευθυνόμενοι πρός τόν πο-
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λέμιον τούτον πύργον, εϊτε ριπτόμενοι αί- λέστεράι, διευθύνουσαι τήν πορείαν αύτών
φνιδίως έν τώ μέσω τών πλοίων, διακό- έπί του μαύρου ώκεανοΰ . . . τό ’Αρτόρνιχ,
πτοντα διά κραυγών πολέμου τού; ύμνου; κρεμάμενον έπί τοΰ συνοφρυωμένου βρά'χου
τής χαράς »αί άποθνήσκοντα μέ τά όπλα μεταξύ τών νεφών καί τών κυμάτων, έλαμ
εις τάς χεϊρας . . . »
πε
διά μυρίων φώτων χαράς, ών ή
XX
λάμψις άντανεκλάτδ μακράν έπί τής ξη
‘Ο πρωρεύς άπήντησε μέ φωνήν σταθεράν' ρά;, μακράν έπί τής θαλάσσης· ‘Η λέμβος
«Πολλάκις κατά τήν έσχώτην ανάγκην, ό λοιπόν διευθόνίτο πρός τό οριον χάρις εις
ουρανός έρχεται εις βοήθειαν τού ανθρώπου. τό ευτυχές τοΰτο φως, ούτινος ή ζωηρά
Έδουάρδε, προσπάθησε νά ένώσνις τό σχι- λάμψις άνεμιγνύετο μέ τάς ώχρά; ακτίνας
σθέν πανίον ! έγώ θά άναλαβω τό πηδά- τοΰ άστρου τών νυκτών, διότι ή ψυχρά σε
λιον καί θά έξακολουθήσωμεν την πορείαν λήνη άνηγέρθη τέλος πάντων άνωθεν τών
ήμών, ύπακούοντες εις τόν άνεμον" ουτω λόφων τοΰ ώκεανοΰ.
θά άποφύγωμεν τόν πρός δυσμάς κόλπον,
(Έπεται συνέχεια.)
τόν πολέμιον στόλον, τόν άνισον αγώνα'
ούτω θά φθάσωμεν υγιείς καί σώοι τά
τείχη τού πύργου, διότι, έάν μέννι εις ημάς
έλπίς ασφαλείας, αυτη έρείδεται έπί τοΰ
Π. ΣΪΝΟΔΙΝΟΣ.
ίεροΰ ονόματος τών ξένων, τών πληττομένων ύπό της τρικυμίας καί ερχομένων νά
ζητήσωσι άσυλον εις τό γηραιόν καν οίκημα
γενναίου τιμαριούχου. "Αλλως, Αρμόζει εις
Cíe notus Ulixes ?
την γενναιότητα, εις τό όνομα, εις τά δ ί
καια, εις την καταγωγήν ήμών, νά λάβω’Οβίδιος.
μεν τόν θάνατον άπό εύγενοΰς χειρός. . .»
XXI
"Οτι τά λογικόν έδόθη εις τόν άνθρωπον,
Τό πηδάλιον διευθυνόμενον υπό τοΰ ρω όπως τό ϋδωρ εις τήν άδβεστον, διά νά
μαλέου αύτοΰ βραχίονας, έξώγκωσε διά τοΰ φλέγεται και γΟγγύζγ, μόνος υποκριτής φι
άνεμου τό άναπτυχθέν πανίον καί ή λέμ λόσοφος δύναται νά άρνηθή, τουλάχιστον
βος άλλάσσουσα ούτω πορείαν ώρμησε πρός κατά τούς χρόνους ήμών τούτους τοΰ πολι
τό παράλιον σκιρτώσα ώς θηρευτικός κύων, τισμού. "Οτι όμως ό άνθρωπος έπλάσθη
όστις άφεθείς τέλος πάντων όρμά νά συλ- καί διά νά άπατάται καί θά άπατάται
λάβηι τήν φεύγουσαν λείαν. Άναπτόμενα αιωνίως, διότι έν μόνηι τ-ρ άπάτηι εύρηται
υπό τής ταχείας πρώρας τά τεχνητά φώτα ή ευδαιμονία του, τοΰτο νομίζομεν ότι ούτε
τοΰ ωκεανού, αί άστραπαί τών κυμάτων, φιλόσοφοι, ούτε ιερείς, ούτε σύζυγοι καν
στίλβουσι" τά θραυόμενα κύματα τοξεύουσι θά άρνηθώσιν ουδέποτε. Ά λλω ς τε έάν ή
σπινθήρας, οιτινες περιστοιχίζοντες τήν γα- παιδική ήλικία, κατά τάς αναμνήσεις όλων
λέραν ό'ιαχύνουσιν έπί τών πλευρών αύτής τών γραψάντων, ήναι η μάλλον ώραία καί
μαγικόν φως, ένώ έγκαταλείπουσιν Αβε- ευδαίμων, τότε κατά λογικήν κλίμακα
βαίαν λάμψιν έπί τών σκοτεινών κυμάτων, τοιαύτης αλήθειας, ό νεανίας εύδαιμονέστεόπου τό πλοίον έχάραξε τήν πορείαν αύτοΰ. ρος είναι εΐ; τόν έφηβον, ό έφηβος εύδαιμοΝομίζεις ότι ό γηραιός ωκεανός τινάσσει νέστερος εις τόν παίδα, ό παΐς εις τό νήάπό τοΰ ώχροΰ αύτοΰ μετώπου τά ώχρά πιον, όπου εύρηται καί δ μωρός* εύδαιμοεκείνα φώτα, όπως μιμηθγ τά φεύγοντα νοΰσι λοιπόν έν τή γή τά νήπια καί οί η
μετέωρα, άτινα κατά τάς μακράς νύκτας λίθιοι, διότι ούτοι αληθώς καί ύπό πάντων
τοΰ βορρά διασχίζουσι τόν πένθιμον ορί παντοίως δύνανται νά άπατώνται. ΐδού
ζοντα τοΰ οοους τής ‘Έκλας.
λοιπόν ίσως διατί άνέγνων που άλλοτε: Ό
Χ Χ ιι
κόσμος είναι θέατρον μιάς καθολικής κω
Ούχ ήττον δέν έλειψαν λάμψεις άσφα- μωδίας, ής ό χρόνος καταβιβάζει τήν αύ-
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λαίαν καί υίτις φέρει τίτλον τόν έξή;:Ό κό αϊον φώς άφίνσνΐΌ είς εύτερπείς περί τη;
σμος θέλει τά άπατάται χαι θά άπατάται. συγχρόνου ποιήσΐω; συνομιλίας. Έρρέ"Οταν ό Μάκφερσων, έφευρών καί δια θησαν πολλά. ι Ο είς τών τριών τού
πλάσας ολίγους τής Σκωτίας στίχους, παρέ- των φιλομούσων, όσον ίσως οχι καί μουδωκεν είς τόν κόσμον ένα όλον Όσσιανόν. σοφιλών κριτών, πολλάς καί ποικίλας
ή μάλλον σοφή ά,θρωπότη; άπεδέχθη με-! κεκτημένο; είδήσει{ »αί γνώσεις διετά φρενητιώσης άγαλλιάσεω; τόν θεσπέ τείνετο ότι αίφνης ό Κ Π. Συνόδινό’ς ώς
σιον τούτον Βάρδον, άντέταξεν αύτόν ένά- ποιητής είναι άπρόσιτος, διά πολλούς
μιλλον τοΰ Όμηρου, ύπέρτερον έτι, ούρα- »αλλαισθητικόύ; καί καθόλου λόγους. Καί
νοκατάβατον αοιδόν προσαοάξαντα άπό τών τά λοιπά.
‘θ τέως συντάκτης τοΰ γνωστού περιοδι
νεφών εις τής Σκωτίας τά όρη, όπως ό Νώε
κού
συγγράμματος— Εθνική Βιβλιοθήκη— ,
είς τό ’Αραράτ.
τότε
έτύγχανε άπών. ‘Η ευκαιρία ήτο
‘Ο κόσμος όλος ήγάλλετο, διότι ήπατάτο.
καλή.
—
Μετά τέσσαρας ήμέράς εις τά
"Οταν όμως τών κριτικών ή αυθάδης
φύλλον
τής
4 5 ’Ιουλίου έν τή καλούμενη,
περιέργεια ήθελησε νά διεισδύση είς τόν
Ποικίλη
Στοά
, έφάνησαν τά εξής γνωμιμυστηριώδη χώρον της συλλήψεως τοΰ
κά
αποσπάσματα
μεγαλώνυμων ποιητών:
’Οσσιανοΰ, είς τάς ομιχλώδεις τής Σκω
τίας κορυφάς, ούδαμοΰ ούδέν σημεΐον έ- ’Λλλάσσει ο κόσμος πρόσωπον άπαύστως έδώ κάτω
δήλου τοΰ θεογενούς αύτοΰ ποιητοΰ τήν ‘Ως κάθε £αρ τρίχωμα δ λύκος μεταλλάσσει,
χιτωνίσκον,
γέννησιν, ούτε καν τετραπόδων φάτνη, ‘Ο άνθρωπος τήν γνώμην του, δ οφις ΓΚΑΙΓΗΣ.
άλλ’ έδηλώθη πάραυτα ότι τά χρυσορρή‘ Η γή σπασα εν μνήμα
μονα εκείνα έπη, ό όπερομήριος αυτές!
Και ό κόσμος είν1 εν θυμα,
Νεκροθάπτης ό καιρός.
Οσσιανός, άνέδειλεν εντελής καί πάνο
ΓΟΓΓΚ.
πλος άπό τής κεφαλής τοΰ Μακφερσώνος
ώς ή Άθηνά άπό τής τοΰ Διός.
Στρέφετ’ ό κόσμος άπαυστα, κ’ εί; κάθε γύρισμά του
‘θ κόσμος τότε έλυπήθη »αί άπελάκτι- "Ενα κρημνίζει α ί ’ εδώ κ’ άλλον έκεΤ σηκόντι,
Κ.’ εκείνος που σηκόνεται πατεϊ τόν άποκάτου
σε τόν Οσσιανόν.
Κ,αί λησμονεί δτι κ* αυτόν θά τόν πατήσουν σκόνι.
ΚΟΡΝΑΡΟΣ.
Διατί ·,
Μήπως τά έπη αύτά άπώλεσαν τήν
Πρδ τής αίγλης οίστρώδους ιδέας
γλυκότητα, τήν λαμπρότητα, τήν μαγεί
Τά μικρά κολοσσοί πκριστώνται
αν των ότι είναι τοΰ Μακφερσώνος καί ού‘Ως τής πεύκής τά φύλλα πρό Φοίβου
’Αργυρά αντανακλώνται.
χί τοΰ Όσσιανοΰ ; Μήπως τό ιδανικόν
ΣΧίΛΔΕΡ.
τοΰ· Όσσιανοΰ τοΰτο ονομ* ήτο βαρύτερον
καί άσφαλέστερον τοΰ ζήσαντος καί αληθούς Φευ ! δστις έφαντάσθη καλδν έδώ νά κάμτ
ι θά κάμη δτι κάμει εις φοβερό ποτάμι
Μακφερσώνος ;
"Ενα ξηρό καλάμι!
Ά ν τί νά λύση τις τήν Απορίαν ταύτην
ΟΣΣΙΑΝΟΣ.
άπ’ ευθείας καί δώσνι πικράν έξήγησιν τής
Τόν αύτόχειρα μήποτ’ ύζρίσης*
γνωστής ρήτρας : ονάεις προφήτης «V
Σκέψου, κόσμε, δτ’ είσαι θνητός.
τή έαυτοΰ πατρίόι, τοΰτο μόνον δόνα·
Ασθενής κόρη είναι ή κρίσις
Είς παθών τά πελάγη έντός.
ταί τις εντεύθεν νά διΐδηι ότι, ό άνθρω
ΦΟΣΚΟΛΟΣ.
πο; θελων νά άπατάται, μόνον τόν άβέβαιον καί απατηλόν ιδανισμόν λατρεύει, Γ ιναι λειμών κρινοσκεπής οφεων κρυπτών πλήθος
Τής γυνοακός τό στήθος.
καί ίσως ό Θεός υμνείται ύφ’ όλων καί
ΒΪΡΩΝ.
λατρεύεται διότι ουδέποτε ορατός καίι
Παρένθεσις*
πράγματι έπεφάνη έν τώ κόσμω.
'Εδώ έπρεπε νά έτάσσετο ό πρόλογος
"Οπως ποτ’ άν έχτι, ήτο ήδύπνους θε
ρινή έσπέρα τής Α ττικής έν έτει 4 867 τοΰ πτωχού τούτου αρθριδίου' τό σχήμα
οπότε τρεις έμμουσι σπουδασταί ύπό βλέπετε είναι πρωθύστερον. ι Η ανωτέρω
τάς όλυμπιείους στήλας καί τό σελην- |έκεί μνημονευθεϊσα παγκόσμιος κωμωδία
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φέρει μακρόν τίτλον- 6 Βεϊλάνδος νομίζω προσέθηκεν αϋτός, μέ υφος μεγάλη; Ολίέδωκε καλλίτερου, τουλάχιστον συντομώ- ψεως. «φοβώμαι μήπως είναι λίαν άργά, ε
τερον. Τις είπεν δτι τά "Αβδηρα άπέθα- πειδή ήδη ήτθάνθτ.ν συμπτώματα τής
νον ; ’£άν οί σύγχρονοι τού Σωκράτους προσεγγίσεως αυτής». Ή συνοδία ήρχισε νά
καί Περικλέου; έξέλιπον, ά λλ’ αί ’Αθήναι φοβήται, καί ανυπομονώ; ήρώτησε περί τής
ζώσιν, ίσως λαμπρότεραι καί σοφώτεραι, φύσεως τών συμπτωμάτων άπερ ήσθάνετο.
περί ών άν έτι άμφιβάλλ-ρς άνάγνως τήν «Ενίοτε», είπεν αύτός, «προσβάλλομαι υπό
προς τόν Οεόσοφον πατριάρχην Κωνσταν βηχός, όμοιάζοντος πρός τό γαύγισμα σκύ
τινουπόλεως επιστολήν τού Κ. Μ. Γ. Σ.) λου, καί τότε αισθάνομαι σχεδόν άκάθεκτον
Τά ποιητικά ταυ τα γνωμικά έπ-ρνέθησαν, τάσιν, ϊνα δάκω πάντα άνθρωπον ευρισκό
έθαυμάσθησαν, ύφ’ όλων, υπό αϋτοϋ πρώ μενον πλησίον μου».
του τοϋ δυσπρόσιτου κατακριτού τών
Οί περιηγηταί κατέστησαν έτι μάλλον
Στηλών. ’Αλλ' ήσαν γνωμικά τού Βύρω καί μάλλον περίφοβοι, άλλ' ό Φοϋτ προσενος, τού Σχίλλερ, τού Φοσκόλου ; "Οσον πάθησε νά τούς καθησυχάσρ, βεβαιών αυ
ήτον ό Οσσιανός τού Όσσιανού.
τού; δτι δεν ήσθάνετο ούδεμίαν προσέγγιΤίνος ήσαν ;
σιν προσβολής, καί δτι ήθελε πληροφορήσει
Τοϋ Κ. Παναγιώτου Συνοδινοϋ, από τάς αυτούς άμα ήσθάνετο.
διαφόρους Συλλογάς του ειλημμένα καί
Μετά τινας ώρας ή άμαξα διέσχιζε ρυάμεταπλααθέντα άπό τής δημώδους εις κιον πεπλημμυρισμένον ύπό τής βροχής, καί
έλληνικωτέραν έκφρασιν. — ‘Τπά τόν έ δτε ήτο εις τό βαθυτατον μέρος αύτοϋ, ό
παρχον ΰφίσταται έτι σήμερον ό ποιητής, ό άστείός μας προσεβλήθη ύπό μεγάλου βη
πως ύπό καπνόν μέλανα γενναία φλόξ ;
χός. Οί δέ πεφοβισμένοι περιηγηταί, εύθέω;
Β.
άνοίξαντες τήν θύραν τής άμάξης, έρρίφθηφθησαν εις τό υδωρ, προτιμήσαντες τόν
αναβαπτισμόν άντί τής υδροφοβίας.

Η ΤΑΡΟΦΟΒΙΑ.
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Έκ τοϋ Αγγλικού.
Δ. I. ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ.

‘Ο Φοϋτ, περίφημος άγγλος κωμικός, ύπήγαινέ ποτε όιά του λεωφορείου εις Βάθ,
πόλιν περίφημου διά τά μεταλλικά αυτής
'Αποφθέγματα του Γυίθου [Goethe).
ύδατα, καί συχνάκις έπισκεπτομένην υπό
τών πράγματι ασθενών, υπό τών νομιζόντων
Τίνι τρόπω δύναταί τις νά γνωρίση εαυ
εαυτούς τόιούτους, καί ίιπό τών κυρίων
τόν
; — Διά τής σκέψεω; μέν ούχί, αλλά
τοϋ συρμού, οίτινες νομίζουσι χυδαιότατον
διά
τής πράξεως. Προσπαθεί νά κάμνγις τό
τό νά ήναί τις πάντοτε υγιής. Κατά τήν
οδοιπορίαν ταύτην ή δμιλία έστοάφη περί καθήκον σου, καί θά γνωρίσρ; τί είσαι.
Ποιον είναι δμως τό καθήκον σου; — Ή
τής δυνάμεως τών ΰδάτων τής Βάθ,ώς πρός
θεραπεία
τώ ν ν.αθημιρινών dvayxtor.
τήν θεραπείαν διαφόρων ασθενειών' οί ο
Ή
ύπερβοΛιχή
ενέργεια, οίουδήποτε εί
δοιπόροι ήρώτησαν άλλήλους περί τής νόσου
δους
καί
άν
ήναι,
έπί τέλους χρεωκοπεί.
ήν έκαστος αυτών ένόσει' ό μέν είχε ποΔέ*
είναι
πάντοτε
αναγκαία
ή Αλήθεια νά
δαλγίαν, ό δέ στέρησιν όρέξεως, ό δέ με
ένσαρκοϋται'
άρκετόν,
έάν
πνευματικώς
έπιλαγχολίαν κτλ. κτλ. "Οτε δέ ό Φοϋτ έπλέη
καί
έμποιή
άγαλλίασιν,
ώ;
6
ευάρε
ρωτηθείς τήν αιτίαν τή; έπισκέψεώς του,
άπεκρίθη δτι έδήχθη υπό λυσσώντος κυνός στο; ήχος τού κώδωνος, πέταται διά τού
άέρος.
καί δτι τά ΰδατα συνιστώντο ώς δυνάμενα
νά προλάβωσι τήν υδροφοβίαν, «άν καί»,

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΡΑΓΩ.
(Κατ' άχριβεις γα.ΙΜχάς
Iβιογραφίας)·

'Ο Φραγκίσκος ’Αραγώ έγεννήθη
τήν 26 Φεβρουάριου 17 8 6 είς τήν
κωμόπολιν τής Έσταγέλης (ανα
τολικά Πυρηναία)'
ήτο
υιός
[πρώην τινός δικηγόρου, βστις εγκαίρως ένέγραψεν αύτόν είς τήν προκαταρκτικήν σχο
‘ ίί είκών αίίτη παριστα τόν Ιάκωβον λήν, καί έδίδαξεν αύτώ ολίγα τινά, δσα ήΆραγώ μετά τήν έκ τής περιηγήσεώς του δύνατό τις νά μάθη είς τήν περιωρισμένην
επιστροφήν, δν επισκέπτεται ό έπί τών εκείνην κωμόπολιν. Ευτυχώς διά τόν Φραγ
εξωτερικών υπουργός τής Γαλλίας. Ενταύθα κίσκον ό πατήρ του μετα τινα έτη διωρίσθη
δμως καταχωρίζομεν τήν βιογραφίαν τοϋ Φρα υπάλληλος εις τό νομισματοκοπείου τής
γκίσκου ’Αραγώ, δστις διά προσθηκών καί| Περιπινιάνης' καί έκεί ό νέος Φραγκίσκος έπι
επιστημονικών
παρατηρήσεων έπλσύτισε 8 ολόκληρα έτη έξεπαιδεύθη τά έγκυκλοτό σύγγραμμα τοϋ αδελφού του ’Ιακώβου : παιδικά έν τινι Αυκείιρ. Εκ νεαρά; ήλικίας
ΠιμπΛους και περινγησις τής γής. Τό ήσθάνετο πόθον ακατάσχετου πρός τόστραβιβλίον τούτο ύπό εμπείρου μεταφραζόμε ¡τιωτικόν στάδιον, καί τό μίσος, δπερ έ
νου καλάμου καί πλουσίως ύπό τών Κυ τρεφε κατά τών εχθρών τής Γαλλίας, είναι
ρίων Περρή-Βαμπά έκδιδόμενον, μέγα απαραδειγμάτιστου. Διηγούνται δτι επταε
πληροί κενόν τής ελληνικής φιλολογίας. τής έτι επλήγωσεν 'Ισπανόν τινα ιππέα έκ
Δύο τωόντι βιβλίων έπαισθητή ήτο ή έλ- τών περιπλανωμένων τότε ένεκα τοϋ με
λειψις παρ’ ήμιν' καί τό μέν πρώτον, δ ι ταξύ Γαλλίας καί ‘Ισπανία; πολέμου είς
καίως παρά πάντων έπαινεθέν, είνε τό τά μεσημβρινά τή; Γαλλίας. Καί πολλάκις
Σόμπαν , ύπό τοϋ Κ. I. ‘Ραπτάρχου, άλλοτε άπεπεπειράθη νά φυγαδευθή έκ τής
τό δέ άλλο, τό νύν κατά φλλάδια έκδι πατρικής οικίας, καί νά καταφύγ-ρ παρά
δόμενον ύπό τών πολλά τοιαϋτα καλαισθη τφ έστρατοπεδευμένω έκεί Γαλλικώ στρατώ.
‘θ πόθος του οϋτος ηΰξανε, καθό«ον
σίας καί ώφελείας έργα ύποσχομένων Κυ
ρίων Πέρρή— Βαμπά. "Εκαστος νϋν δύ· προέβαινε καί ή ήλικία του’ είς Περπινιάναται νά γνωρίζ-ρ καλώς τί έστι ουρανός νην ευρισκόμενος έβλεπε πάντοτε διαλάμκαί γή, γνώσεις απαραίτητοι είς άνε- πουσαν έντός τών ονείρων του τήν στρα
πτυγμένον άνθρωπον καί πάντα τόν έχον- τιωτικήν έπωμίδα, καί μαθών δτι, διά νά
τα τήν συναίσθησιν δτι ζή. Εύχόμεθα έκ φέρ·ρ τις στολήν αξιωματικού, άπαιτείται
καρδίας τοΐς έκδόταις τήν αΐσίαν άποπε- νά σπουδάστ, είς τήν Πολυτεχνικήν σχολήν
ράτωσιν τοϋ ωφελίμου αύτών έργου, καί τών Παρισίων, έπρομηθεύθη τό πρόγραμμα
έλπίζομεν δτι εύρίσκουν καί θά εύρίσκω- τών μαθημάτων είς δσα έμελλε νά έξε«ιν ύποστήριζιν' διότι, πάς ό μή ύποβοη- τασθή, δπως γίνφ έκεϊ δεκτός καί έπε-
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δόθη μόνος του άόκνως εις την μελέτην ταύτης εργασίας, ήν ό νεαρός Φραγκίσκος
των μαθηματικών. Μετά διετή κοπιωδε- άνέλαβε μέ τό ζωηρόν πνεύμα τής νεότητας
στάτην μελέτην κατώρθωσε νά έγγραφή καί μέ απεριόριστον άφοσίωσιν πρός τάς έεις την πολυτεχνικήν σχολήν, άφού άρκούν- πιστήμας, ήτις αείποτε έμψυχοί τούς έχον
τως άπεθάρρυνον αύτόν οί έξετασταί του τας τά ιερόν πϋρ έν τη καρδία καί τούς
Μόνγιος και Λέγενδρος. Ά λλ' έκπληκτοι μέλλοντας νά άναδειχθώσι μέ δόξης περίούτοι διά τάς πολυπληθείς και ακριβείς ψως. ‘ Η μάχη αϋτη τής ‘Ισπανίας ύπήρξεν
γνώσεις τού νέου Αραγώ ήναγκάσθησαν νά άρχή σειράς δεινοπαθημάτων διά τόν τολ
άπορρίψωσι τό προσωπείον τής γελοίας κα μηρόν τής Ευρώπης σοφόν.
θηγητικής σοβαρότητος καί νά τείνωσι τους
Μακράν ήθελεν είσθαι νά διηγηθώμεν
βραχίονας εις τον μέλλοντα αυτών συ τάς περιπετείας ολας τής Όδυσσείας τοϋ
νάδελφον.
Αραγώ’ περιοριζόμεθα μόνον είς όλίγα τινά
■Εν τή σχολή ό Φραγκίσκος διεκρίνετο δυνάμενα νά δώσωσιν άμυδράν μόνον ιδέαν
πάντοτε μεταξύ τών συμμαθητών του, τοϋ όλου. Διωχθείς έκ τού όρους Γαλάάλλά μόνον ώς πρός τό κεφάλαιον τών σπου · τσου, οπού είχεν άποκατασταθή, κατώρδών του. ‘Ως πρός τά άλλα είχε τάς θωσε νά φυγαδευθή ύπό τά ενδύματα χω
δημοκρατικωτάτας ιδέας, διά τάς όποία; ρικού, διότι τόν έθεώρουν ώς καταγινόμενον
πολλάκις άπελάμβανε τής δεσμενείας τών είς άνεύρεσιν σχεδίων μαγικών, δυναμένων
καθηγητών του. "Οτε ό Ναπολέων Α'. νά έπιφέρωσι τήν ήτταν τών ‘Ισπανών. ‘Ο
άνηγορεύθη αύτοκράτωρ, πάντες οί μαθη- πλοίαρχος ό μέλλων νά έπαναφέρη αύτόν
ταί τής σχολής υπέγραψαν συγχαριτήριον είς Μασσαλίαν ήναγκάσθη νά τόν κρύψη
διά τον νέον άρχοντα, καί μόνος ό Άραγώ έττί αρκετούς μήνας καί νά τόν διάσωση
έθραυσε τόν προσφερθέντα αύτώ κάλαμον, άπό τούς λυσσωδώς αύτόν παρακολουθούνείπών. — «Δεν θά μέ άναγκάσητε ποτέ τας ‘Ισπανούς. Μετά τινα καιρόν κρυφίως
νά υπογράψω τήν εις θάνατον καταδίκην δι’ άλιευτικής λέμβου έφθασεν είς Ά λγέτής έλερθερίας.» Τό τοιοϋτον ύπεκίνησεν ριον καί έκεϊθεν έπιβάς είς πλοϊον άναχωεναντίον του πολλάς κατηγορίας, καί έμελ- ρούν διά Μασσαλίαν κατελήφθη έν τώ μέσω
λον νά τόν άποβάλλωσι τής σχολής, ότε τού ταξειδίου ύπό πειρατών καί ϋπέφερεν,
ό αύτοκράτωρ μαθών τό γεγονός, άπεδο- όσα αιχμάλωτος πειρατών δύναται νά ύκίμασε τό τοιοϋτον μέτρον τής αυστηρό ποφέοη. Φύσει ενεργητικός ό Φραγκίσκος
τητος, είπών ό'τι πρέπει νά προστατευθή ούδόλως άπεθαρρύνθη, άλλά μετά πολλά
ΰπό τοϋ Καίσαρος ό νέος ούτος Κάτων. Καί κατώρθωσε νά ειδοποίηση τόν Διοικητήν τής
αμέσως πριν ή τελείωση τάς σπουδάς του ’Αλγερίας, δστις δι’ απειλών τε καί άλλων
όιωρίσθη γραμματεϋς τοϋ ’Αστεροσκοπείου. διαφόρων μέσων έλαβεν όπίσω τό αΐχμαΤό 4 806 άμα έξελθών τής σχολής λωτισθέν πλοϊον* κυρίως, διότι δι’ αύτοϋ
άπεστάλη μετά τοϋ Βιώτου καί τοϋ ‘Ρό- έπεμπεν είς τόν αύτοκράτορα τής Γαλλίας
όριγες είς τήν ‘Ισπανίαν, διά νά εξακο περίεργα ζώα τών κλιμάτων τής ’Αφρικής,
λούθηση τάς άρ'αμένας εργασίας τώ 4 770 ώστε ό Φραγκίσκος άπελυτρώθη, χάρις είς
καί νά προδιορίση τήν διάμετρον γης γης τρεις πιθήκους και δύο λέοντας. Τήν 28
διά τής ακριβούς καταμετρήσεως τοϋ Με 9βρίου 1 8 0 8 τάαύτόπάλιν πλοίον άνεπέτα
σημβρινού. Άνετέθη δ είς αύτόν έργον το· τά ιστία διά τήν Μασσαλίαν, άλλ" ενάντιος
σούτω σπαυδαϊον, διότι πάντες είχον πεποί- άνεμος άπώθησεν αύτό μακράν είς τό πέ
θησιν είς τήν έκτακτον αύτοϋ περί τά λαγος καί μέτά τεσσάρων ήμερών κινδυ
Μαθηματικά ικανότητα, ήν καί αύτοί οί νώδη πάλην μετά τών κυμάτων, τό πλοίον
καθηγηταί του πολλάκις έθαΰμασαν, διϊ- έλιμενίσθη παρά τάς οχθας τής Άφοικής
δόντες μέλλοντα άντίπαλον έν τω νυν 17 7 μίλλια μακράν τοϋ ’Αλγεριού. Τό
μαθητή αυτών. ’Αλλ’ ή εισβολή τών Γαλ πλοίον είχεν ανάγκην επισκευής καί πρός
λικών στρατών είς τήν ‘Ισπανίαν διέκοψε τοϋτο έχρειάζοντο τρεις τούλάχιστον μήνες’
δυστυχώς τους υπολογισμούς τής λαμπρά; άλλ’ ό ’Αραγώ άνυπομονών άπεφάσισε νά
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μεταβή διά ξηρά; είς ’Αλγέριον μόνον σύν Ιείνε έργον τών επιστημόνων. Μόνος σκοπός
τροφον έχων αξιωματικόν τινα Γάλλον, τοϋ ’Αραγώ αείποτε ήτο ούχί ή δόξα καί
Καί οΰτως έπεχείρησε τό τολμηρόν τοϋτο αί προσωπικά! τιμαί, άλλ’ ή έκτίμησι; καί
ταξείδιον, καθ 8 τήν μέν ημέραν 'Αραβες ϊιάιώνισις τής έμιστήμης.
έπετίθεντο αύτοϊς, τήν δέ νύκτα άγρια θη Τό 18ΒΘ ό Φραγκίσκος Αραγό» έρρίφθη
ρία. Φθάσαντες είς 'Αλγέριον ήναγκάσθη είς τό πολιτικόν στάδιον’ μέχρι τοϋδε
σαν νά περιμένωσιπερίπου έξ ακόμη μήνας, ή λατρευομένη σύζυγό; του κατέβαλλεν έν
διότι έπέκειτο τό τε πόλεμος μεταξύ τής’ Αφρι αύτώ τήν όρμήν τών δημοκρατικών του
κής καί τοϋ Ναπολέοντο;’μόλις δέ τό 1 809 ιδεών' άλλ’ άμα αϋτη άπέθανεν, ή μα
έδόθη άδεια είς τόν ’Αραγώ νά μεταβή νία τής δημοκρατία; κατέλαβε τόν περίείς Μασσαλίαν. ’Εκεί πάλιν κατά τήν εί φημον αστρονόμον, ή δέ φωνή του πλέον
σοδον τοϋ λιμένος ’Αγγλικόν τι πλοίον ή« δέν έθελγε τά ώτα τοϋ έν τώ Αστεροσκο
θέλησε νά τούς έμποδίση, άλλ’ ό 'Αραγώ πεία» άκοοατηρίου του, άλλά τά ώτα τών
άναλαβών τήν διεύθυνσιν τού πλοίου, έμ Βουλευτών, οίτινες πάντοτε τόν έθεώραυνπειρους ύπεξέφυγε τάς Άγγλικάς βολάς μαντεΐον. Ό τίμιος χαρακτήρ τού ’Αραγώ
καί είσήλθεν είς τόν λιμένα τής Μασσαλίας. επέβαλλε πάντοτε τά σέβας’ άπόόειξις
Χαίρων ήσπάσθη τήν πάτριον γήν, καί διέ τοϋ ότι είναι άξιοι άγάπη; οί δημοκράται,
κοψε τάς τών γονέων ' του δεήσεις υπέρ ά- όταν ή τιμιότης είναι μόνη αύτών λαμπάς.·—Πράγμα δυστυχώς σπάνιον.— Έν τή
ναπαΰσεως τής ψυχής του.
"Αμα τη άφίξει του εις Παρισιού; ό ει Βουλή αί εύρεΐαι αύτοϋ επιστημονικά! γνώ
κοσαετής μόλις ’Αραγώ περιώνυμος ήδη σεις διέλυον τά σκότη όποιουδήποτε ζητή
διά τά έργα, τήν ενεργητικότητα καί τάς ματος’ ό λόγος του ήτο λογικός άμα καί
δυστυχίας του έπροτάνθη ώς μέλος τής επιστημονικός' ήτο αληθής ρήτωρ ό Φραγ
’Ακαδημία; τών έπιστημών, καί παμψηφει κίσκος ’Αραγώ. Ήτο ζωηροί έν τή όμι
έγένετο δεκτός, άφοϋ δι’ αύτοκρατορικοϋ λέ« του, άμα δέ καί σαρκαστικός. Άοκνος,
διατάγματος ύπερεπηδήθη τά πρόσκομμα τίμιος, άβρόφρων καί αφιλοκερδής έθυσίασε
τής άνηλικιότητός του. Κατά τήν αύτήν τόν βίον του υπέρ τής πατρίδος καί ούχί
εποχήν έδόθη πέρας καί εις τάς μετά τοϋ υπέρ τής περιουσίας. Αί έπιστήμαι, ή Α 
Βιώτου εργασίας του, οί δέ δύο επιστήμονες στρονομία, τά μαθηματικά, ή Χημεία, ή
προσέφερον τή άνθρωπότητι τήν ακριβή Φυσική, ή Φιλοσοφία, ή Φυσική ‘Ιστορία,
ή Μηχανική συνηνωμέναι έν τή γονίμω ταύτη
καταμέτρησιν τοϋ Μεσημβρινού
‘Ο Φραγκίσκος έκτοτε έσχε μεγάλην ε χεοαλή έξερρήγνυντο άκτινοβόλοι τήν οικου
πιρροήν έπί τών συναδέλφων του καί τρισ μένην άπασαν φωτίζουσαι. Τά χρήματα, τόν
μεγίστην φήμην’ τό 1821 ήρξατο τών μα αόνον τούτον θεόν τής εποχής μας ό Ά 
θημάτων αύτοϋ τής άστρονομία; έν τώ ραγώ πεοιεφρόνεΓ είς δέ τάς τέΐλάς 0’!>δόΆστεροσκοπείφ, τριάκοντα τρία δ’ έτη κατά •λω; άπέβλεπεν. Ουδέποτε έφερεν ούδέν
συνέχειαν άναρίθμητον ήτο τό άκροατήριον παράσημου έκ τών προσφερθέντων αύτώ ύπό
αύτοϋ. Είχε τόν λόγον βραχύν, εύφραδή αύτοκρατόρων καί βασιλέων. Ήμεραν τινά
καί εύληπτον τοίς πάσι, καί τά ξηρότερα ό Αεβεριέοιος θέλων νά έπισκεφθή υπουρ
καί μάλλον άφηρημένα αύτά ζητήματα γόν τινα, παρά τοϋ οποίου είχε λάβει πρόσμετά τοιαύτης χάριτος ήρεύνα ώστε πάν κλησιν είς τό γεύμα, έπεθύμες νά φέρη πατοτε μετ’ ενδιαφέροντος καί μεγίστη; προ ράσημόν τι, ούτινος το διπλωμ.α μονον ε
σοχής τόν ήκουον. Καθ’ ολον τό διάστημα σχάτως έλαβεν, άπετάνθη δέ είς τόν Α
τής διδασκαλίας του έκ τοϋ συστάδην ά- ραγώ.
— 'Ανοιξε τό άρμάριον τοϋτο, είπεν ό
θλητικώς πρός τήν επιστήμην έπάλαισε
Άραγώ,
καί λάβε δ,τι σέ χρειάζεται.
καί πολλάς σπουδαίας τής Φυσικής ανακα
Έντώ άομαρίω ΰπΐρχον πάντες οί σταυλύψεις έποίησε. Παραλείπομεν νά άναφέρωμε»αύτάς, καθώς καί τήν ώφέλειαν, ήν ροι καίπάσαι αί ταινίας τή; οικουμένης,
πί τών τεχνών έπέφερε,
καθότιτοϋτο' Κατ έπανηλειμμένας παρακλήσεις έγε-
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νετο μέλος δλων των της Ευρώπης Άκα^ημιών. Δώδεκα ηδη πενταετίαι εβάρυνον αυτόν,
καί όμως ουδόλως είσέτι κατεβλήθη. 'Η έπανάστασις τού Φεβρουάριου εύρεν αυτόν
ορθόν, «τάραχον, άκλόνητον, άντιτάττοντα
στήθος εΰρΰ εις τό κύμα της δημαγωγίας,
τό απειλούν τό παν νά πλημμυρίση. Ά λλ’
ή εύγεντ,ς του καρδία εντελώς άπεθαρρύνθη
κατά τάς θλιβεράς του Ιουνίου ημέρας,
καθ’ ας αίμα άφθονον ερρευσεν έν Παρισσίοίς'
αί ελπίδες, τάς όποιας επί τής δημ-οκρατίας
έστηριζεν, έψεύσθησαν πάσαΓ εκτοτε ηοθάνθτ, τάς πρώτας προοβολάς τής άσθενείας, ήτις έμελλε νά τόν όδϊ,γνίσνι εις τόν
τάφον. Οΰτε ό καθαρός άηρ τής πατρίδας
του, οΰτε αί φιλόστοργοι φροντίδες τής οι
κογένειας του ήδυνήθησαν νά τόν σώσωσιν.
Έ τη τινά μόλις μαραινόμενος έπέζησε καί
τήν 2 ’Οκτωβρίου \ 853 άπεθανε.
Τεσσαράκοντα χιλιάδες άνθρωποι, ’Ακα
δημαϊκοί, διπλωμάται, καλλετέχναι, πολΐται, στρατιωται ηκολούθουν τό νεκρικόν αυ
τού φέρετον. Ουδέποτε κηδεία έτελέσθη
μετά μεγαλητέρας έπισημότνιτος καί δη
μετά μεγαλν,τέρου πατριωτισμού.
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Ε ίχε τόσην ανάγκην φροντίδων,
όσην κόρη μικρά ποθητή
εις γεννήτορα ς πλήρεις έλπίδων,
καί !ν τούτοις με άλγος μου ειδον
νά τό θραύσωσιν. . . ώ !- διατί ;
Χε'ρ άβρά επετέθη βαρεία’
επί άνθους αθώου ζητεί
να κορέση τό πείσμα καρδία
ισως πάλλουσα, π λ ή ν γ υ ν α ι κ ε ί α
καί τό Ι’θραυσεν. . & ! διατί ;
Διατί ή τοιαύτη ψυχρότης,
ήτις αίσθημα οΓκτου πατεί ;
διατί ή τοιαύτη σκληρότης ;
τό άθώόν μου άνθος Ιν πρώτοις
τί σας επταισεν ; . . ώ 1 διατί-;
Πείσμα ! αίσθημα, ό’περ κυρίως
εόγενοΰς παντός άλλου κρατεί
εις ψυχήν γυναικός, καί άγρίως
καταστρέφει παν ο,τι ό βίος
εχει κάλλιστον . . ώ ! διατί ;
Χαίρε, άνθος μου, φθάνουν οΐ θρήνοι’
— μοίρα σ’ ευρεν έμοί ποθητή—
σ’ ελυπήθη ακόμη κ’ έκείνη,
μ’ εν της δάκρυ τό πείσμα έκπλύνει
καί προφέρει σιγά . . . διατί ;
ΙΩ. KAM.

’Εμφάνισίν του δεν θέλω άλλην
Τήν τής σκοτίας ποθώ άγγάλην
Ποτε φεύ ! πλέον ’άς μή <Ρ*νή.
Γ . Φ.

Οίμοί !
Οϊμοι! οσάκις προς τους όπίσω
Σβεσθέντες χρόνους μου εδτυχείς
Στρέψω τό βλέμμα καί θεωρήσω,
Πώς νά μή κλαύσω νά μή θρηνήσω
Νά μή στενάξω ό δυστυχής,

Δημοτική ποίητις.
’Ά ρχισε, γλώσσα μ’, άρχισε*

Οϊμοι ! πού εϊναι ή π ρ ’ν έκείνη
Εύδ ’ άνέφελος τού νοός,
‘Η τής καρδίας χρυσ-ή γαλήνη
Κ αί τής ψυχής μου ή Ευφροσύνη ; .
—Θέλγητρα ήσαν τερπνού πλοος.

άρχισε καί μήν
(πάψη ς

τούς πόνους καί τά βάσανα πικρά νά περιγράψης.
Ά φοϋ, σκληρά, μ’ άρνήθηκες, τό πάν γ ’ ά ’ μένα
(έχάθη^
τήν ησυχίαν μ’ έχασα καί μ’ έπνιξαν τά πάθη.

Οϊμοι ! τόν νούν μου νΰν άμαυρούσι
Πυκναί νεφέλαι, οί λογισμοί . . .
Τήν ψυχήν θλίψεις πολλά! κυκλούσι .
Καί τήν καρδίαν μου πλημμυροΰσι . ·
Παθών ποικίλων άναβρασμοί . . ·

"Ολην τήν νύκτα άγρυπνος κλαίω τά

βάσανά
(αου
κ ί’ άπό τήν νύστα τήν πολλήν τρέμουν τά γο(νατά μου.
Κατήντησα άγνώριστος είς συγγενείς καί φίλους
τό πρόσωπον ’έ χω ισχνόν τους οφθαλμούς μου

Οϊμοι ! όρίζων όλονέν μέλας
Τόν τής ζωής μου καλύπτει ρούν*
Κ’ εν μόλις άπαξ, εν μόνον σέλας
Γοργόν τάς κύκλω σχίζον νεφέλας
Αυτόν διέδραμε πορφυροΰν.

(κοίλους . . .

θάλασσα μαύρη θάλασσα, σπλαγχνίσου με καί
(φέρε^
’ς τόν τόπο της τά πόδια μου καί τό στερνό μου

(λ“1?5·

Οϊμοι I κ’ Ισβέσθη! .πλήν άν καί πάλιν
Πρόκειται οΰτω ν’ άν αφανή,

Μ. Α .

ΙΩ. KAM.
ΕΛΕΓΕΙΟΝ
είς τόν θάνατον τή ς Μαρίας X. Σαϊπά
άποθανούσης έν Λαμία.
Κοιμάσαι εις τό μνήμα σου, κοιμάσαι, υ> Μαρία,
καί μόνη ή άνάμνησις έ«τός μου ζώσα μένει,
καί εϊνε αδτη ζωηρά, ώσεί χιών πλήν κρύα,
ώς τής σελήνης ή άκτίς φωτίζει, δεν θερμαίνει.
Δεν Ιρωτώ πού κοίτεσαη δεν θέλω να γνωρίσω,
άν άνθος εις τόν τάφον σου ή άλλο τι βλαστάνη.
Iva πεισθώ, εν μαρμαρον ψυχρόν θά ερωτήσω;
Δεν εϊνε πλάνη, έφυγες’ — 6 βίος σου ήν πλάνη.

άνθος Ιτε έν κάλυκι καταστραφέν "Αν όντως ήν’ ό θάνατος άνάπαυσις, γαλήνη,
υπό Κυρίας έν σ τιγμ ή παραφοράς» επί τής γής δεν ήθελον νά σ’ έπανίδω πλέον.

ΜI Λ Τ ü Ν Ο

1

ο
ΑΠΟΛΩΛΩ* ΠΑΡΑΔΕΚΟ*.
ΕΠΟΠΟΙΙΑ
ΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΑ

ΔΩΔΕΚΑ.

Έ\ζ

Ά λ λ ή ψυχή σου ή άγνή κ’ ενάρετος έκείνη,
’άν δώμα άνεζήτησεν άντάξιον, ώραίον,

ΔΙΑΤΙ ;
Δυστυχές ! πριν είσέτι άνθηση,
^πριν η δρόσος Μαίου λεπτή
τα ώραίά του φύλλα δροσίση,
πριν το φ ώς τού ήλιου γνωρίση,
τό κατέστρεψαν. . . ώ ! ¿ « τ ί -

"Ω ! δός μοι τότε μέρος τι μικρόν τής ευτυχίας,
ήν άποπτάσ’ άπήλαυσες εν οόρανοίς, Μαρία’
εις τήν ψυχήν μου στάλαξον δρόσον παρηγοριάς,
διότι άλλως ή ζωή μοϊ φαίνεται βαρεία.
2 2 Νοεμβρίου, 1868.

Β 1Β Α Ι0Ν

Α'.

Π ε ρ ι λ η ψ ι ς·
Τό πρώτον τούτο βιδλίον έν ίρ χ ξ μέν συνοπτικώς έκτίθησι τήν ύπόθεσιν τού ποιήαατο;, ήτοι τήν
παρακοήν τού ανθρώπου καί τήν έκ ταύτης άπώλειαν τού Παραδείσου, ένθα ήν τεθειμένος ό_ άνθρωπος.
"Γατεοον δέ άποκαλεί ώς πρώτην αιτίαν τής πτώσεως ταύτης τόν οφιν ή μάλλον τόν Σαταναν υπό την
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μορφήν του οφεως* δ ;τις άποστατήο*ς κ*τά του θεοΰ προσηγάγετο πολλά ς ά γ γ έ λ » ν λεγεώνας· ά λ λ ' 1πίταγή του Τρισυψ(ατου κατεκρημνίαθη μεθ* άπάσης αυτου τής σπείρας Ούρανόθεν έντδς τής μεγάλης
άδύσσου.’ Ακροθιγώς δέ του μέρους τούτου άψάμενον τό ποίημα, έκτυλίσσεται μεγαλοπρεπώς έν τψ μέσψ
τής αγωνίας* τούτέστι παριστφ τόν Σαταναν καί τούς αγγέλους αύτοΰ πεπτωκότας ήδη έν &οου, ον
ουδόλως έν τω χέντρω τού κόσμου τίθησί (διότι δύναταί τις νά ύποθέση δτι δ Ουρανός καί ή γή δέν
εΤχον ετι πλασθή), ά λ λ ’ έν τω χώρψ τού έξωτάτου σκότους, κρεΤττον δ’ είπεΤν, έ ν τ φ χάει. ’ Ενταύθα
ό Σατάν μετά τω ν αγγέλω ν αυτού εκτάδην κατακείμενος επ ί τής πυρώδους λίμνης, κεραυνόβλητος καί
τεθηπώς, συνέρχεται τέλος ώς έκ ταραχώδους όνείρου* καλεΤ τόν παρακείμενον α ύ τψ , τόν πρώτον κατά
την δύναμιν καί την αξίαν μετ’ αυτόν. Συνδιαβουλεύονται περί τής άτυχούς αυτώ ν πτώσεως. 40 Σατάν
διεγείρει άπάσας τάς εαυτού λεγεώ νας, αί'τινες τέως συγκεχυμένοι εκειντο κατά τόν αυτόν τρόπον. Αυ
τά*. άνυψούνται έπΐ τώ ν πτερύγων αυτώ ν, καί βλέπει τις τόν αριθμόν, τήν πολεμικήν, αυτών τάξιν,
τούς πρώτους αυτών αρχηγούς Οπό τά όνόματα τώ ν μετά ταυτα γνωστώ ν έν Χαναάν καί τοΤς όμόροις
τόποις ¿ίδώ/.ων. ‘Ο τώ ν δ®ιμόνων "Αρχών δημηγορεί, καί παραμυθεΤ αυτούς διά τής έλπίδος τή ς τούρανού άνακτήσεως. ‘ ΟμιλεΤ ωσαύτως περί τίνος νέου κόσμου και περί νέου είδους δημιουργήματος,
μέλλοντος ποτε, κατά τινα παλαιάν προφητείαν ή κατά διαδεδομένην έν τ φ Ούρανώ παράδοσιν, νά
πλασθή. Πολλοί τωόντι αρχαίοι Πατέρες πιστεύουσιν δτι οί άγγελοι έδημιουργήθησαν πολύ πρό τού
κόσμου τού έρατού. Προτείνει νά έξετάσωσιν έν πλήρει συνεδριάσει τήν έννοιαν τής προρρήσεως ταύτης,
καί ν’ άποφασίσωσι παν δ,τι δύνανται νά έπιχειρήσω σι μετά ταύτα. Οί εταίροι αυτού συγκατατίθενται.
Τότε τό «Π ανδαιμόνιον,» άνάκτςρον τού Σατανα οίκοδομηθέν έν άχαρεί, έξαίρεται τώ ν αβύσσων. ’Εν
ταύθα κάθηνταί εις συμβούλιον οί καταχθόνιοι ομότιμοι.

Ψάλλε τήν πρώτην τού βροτοΰ παρακοήν, ώ Μούσα !
ψάλλε τού δένδρου τούς καρπού; τούς άπηγορευμένους,
ών περ ή γεύσις μόρσιμος και όλεθρία ούσα
τόν θανατον έπήνεγκε τού άνθρωπίνου γένους,
καί εις Ϋ,μάς τάς συμφοράς καί λύπας έμβαλούσα
έρριψε πόρρω τής Εδέμ άποδεδιωγμένου;'
μέχρις ού ον υπερφυές καί μείζον τών ανθρώπων
εκ τής φθοράς έρρύσατο ημάς έν εύσπλαγχνία,
καί της μακαριότητος άνέκτησε τόν τόπον
όπέρ ημών" ψάλλε, θεά καί Μούσα ουρανία!
Κατάβ» ιεροπρεπής έκ τών μεμονωμένων
τού τε Χωρήβ καί τού Σινά άκρωρειών ένθέων,
ένθα θέρμη ένέπνευσας βοσκόν πεπλανημένον,
διδάξαντα τόν εκλεκτόν λαόν τών ’Ιουδαίων
πώς τών τού Χάους ζοφερών καί κατηρημωμένων
εγκάτων έξεληλυθε τό σόμπαν τό ώραίον.
Η άν ό λόφος της Σιών, τού Σιλωάμ ή βρύσις,
ή; παρά τον τού Σαβαώθ ναόν είσιν αί ρύσεις,
σε θέλγουν περισσότερον, έκεϊ σ επικαλούμαι'
Ελθέ μου την παράβολον ώδήν νά βοηθήση,ς*
διότι μετά πτήσεως δέν δύναται μέτριας,
τό ασμά μου νά ΰπερβή τάς γαύρας άκρωρείας
της Αωνίας, ϊνα
τά μήπω παρά ποιητού τίνος πεπειραμένα
η διά λογου τού πεζού τά μήπω πεφρασμένα
έγκολπωθή καί πειραθή χωρίς τήν Σην ακτίνα.
Πρό πάντων, Πνεύμα "Αγιον, σύ, τό όποιον όλων
προκρίνεις τών ναών ορθήν και καθαράν καρδίαν,
σύ, έπειδή έπίστασαι τά πάντ', άκτινοβόλον
δίδασκον μς καταύγασον τού νού μου τήν σκοτίαν.
'Υπήρχες σύ, παρίστασο αγνόν καί φωτοβόλον·
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εις τήν άρχην τού σύμπαντος, εις τήν δημιουργίαν*
καί μ’ άνοικτά; τάς πτέρυγας, περιστεράς έν εΐόει,
τήν άβυσσον έπώπτευες κ’ έζωογόνεις πάσαν,
καί γόνιμον κατέστησα;* βοήθησόν μοι ήδη
πάν ταπεινόν ϋψώσάν μου, πάν ζοφερόν αύγάσαν,
όπως άπό τού θέματος αότού τού τρισμεγίστου
τήν αϊωνίαν Πρόνοιαν διάτορον κηρύξω,
*α·, δικαιόνων έμπροσθεν ανθρώπων, καταδείξω
τα βήματα τά άφατα, τάς τρίβους τού Ύψίστου.
Ά φ ’ ού ούτε ή έκτασις αύτή τών ύπερτάτων
καί θαυμασίων ουρανών, ουτε ή βαθυτάτη
άβυσσος αποκρύπτει τι άπό τών Σών βλεμμάτων,
είπέ μοι ποια δύναμις καταχθονιωτάτη
άπό αύτόν τόν Πλάστην των καί Παντοκράτορά των
τούς πρώτους μας προπάτορας έχώρισεν άπάτνι *,
Έν ώ έτρύφων όλβιοι έν τγ ευδαιμονία,
ένθα ή άπειρος αύτού στοργή τούς είχε θέσει,
καί πάντων ήσαν κύριοι, εκτός τού ξύλου, ποία
έμηχανεύθη δύναμις αυτούς νά άπολέσνι,
νά παρακούσουν τόν Θεόν διά αποστασίας;
— 'Ο όφις, 8ς φλέγόμενος άπό τούς άνημμένους
δαυλούς τής έκδικήσεως, τού φθόνου, τής κακίας,
φεύ ! τήν μητέρ’ άπάτησε τού άνθρωπίνου γένους.
'11 έπαοσις εξ Ουρανού είχεν αύτόν κρημνίσει
μετά τής στρατιάς αύτού έξ άνταρτών αγγέλων,
όπότε μή άρκούμενος τόν θρόνον του νά στήσ-ρ
καθύπερθεν τών έαυτώ όμοταγών, καί θέλων
αύτός με τόν Τρισύψιστον αύτόν νά συγκαθήσρ
ήλπισε τούτο άρωγή τών άνταρτών άγγέλων !
Κατά τής ‘Υψηλής ’Αρχής τής οικουμένης όλης
δέν έπτοήθη οϋδαμώς έν ούρανώ ν’ άναψη
πόλεμον μάλα δυσσεβή ό δυσσεβής κ’ έξώλης
καί μάχην πρό; τόν "ϊψιστον θρασεϊαν νά συνάψη!
ι

’Ελπίς ματαία! κραταιά ή χειρ τού ’Αϊδίου
τόν έρριψε κατάφλ,εκτον κατώκαρα ύψόθεν !
ω τής φοικώδους πτώσεως! ώ κρημνισμοΰ άγριου!
’ς τής άπωλείας τούς βαθεΐς κευθμώνας ούρανόθεν
τόν έρριψε νά ένταφή, καί εις τής αιωνίου
κολάσεως τά τάρταρα τά μαύρα πανταχόθεν!
‘ Υπό τό βάρος κεκυφώς δεσμών άδαμαντίνων
έν μέσω βρωτικοδ πυρός, εις άβυσσον άγρίαν,
έκει στενάζει μεμηνώς καί λύσσης γόους χύνων
ό προκαλέσας αύθαδώς τήν Παντοδυναμίαν!
Νενικημένος εντελώς ό αποστάτης δαίμων,
έπί ημερονύκτια έννέα μεθ’ άπάσης
τής είδε·/θούς του φάλαγγος, κατάπληκτος καί τρέμων,
καίπερ αθάνατος αύτός καί άφθιτος ων πλασις,
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εις τόν πυριφλεγέθοντα κατεκυλίσθη βρέμων,
κ’ έταρταρώθ’ εις τών φρικτών αβύσσων τάς εκτάσεις !
’Αλλά ή καταδίκη του μεγαλειτέραν έτι
οργήν τώ έπεφύλαττεν, οργήν μετά μανίας.
”Ω ! ή ιδέα ή διττή, ή τής ευδαιμονίας,
ήτις έκπτάσ’ άπώλετο εφάπαξ τφ προπέτη,
καί αΐωνίας συμφοράς αύτόν βιβρώσκη δλον '·
Τοξεύει κύκλω βλέμματα σκαιά ό παλαμναίος,
έν οίς έν πείσμα κ’ έπαρσις καί μίσος ιοβόλον
καί θάμβος καί κατάπληξις έμφαίνεται καί δέος.
Μέ βλέμμα διαβατικόν, ώς εινε τών αγγέλων,
βλέπει τούς τόπους τούς φρικτούς καί κατηρημωμένους,
τό δώμα τό άπέραντον, τό φλόγας άποστέλλον
καί δμοιον προς κάμινον, κλιβάνους άνημμένους.
Εντεύθεν δλως άπεστι τό φως τό άνατέλλον
'ί τής γής τούς τόπους τούς φαιδρούς καί καθωραϊσμένους"
αί φλόγες εινε άμαυραί, καί χρησιμεύουν μόνον
εις τό να άποκαλυφθοϋν ή συμφορά κ’ ή λύπη,
τά πένθιμα βασίλεια τού άλγους καί τών πόνων,
άφ' δπου ή άνάπαυσις καί ή, ειρήνη λείπει,
ούδ’ ή ελπίς κατέρχεται, ήτις παντόσε φθάνει"
ά λλ’ ατελεύτητοι είσι ποιναί καί πυρ ραγδαϊον,
πυρός υγρού κατακλυσμός, 8ν τρέφει καί αυξάνει
εν θειον άνεξάντλητον, άκαταπαύστως καϊον.
Τοιαύτη ή διαμονή, ήν ή τού ‘Υπέρτατου
δικαιοσύν’ ήτοίμασε τοίς δαίμοσι πρό χρόνων.
’Ενταύθα έπαγιωσεν, έντός του έξωτάτου
σκότους ό Πλάστης τήν ειρκτήν τών ανταρτών δαιμόνων,
τόν αδην καί τά τάρταρα τά άποτρόπαιά του,
Εις τούτους κληροδότημα κληροδοτήσας μόνον,
δπερ απέχει τοΰρανού τριπλάσιον τού, δσον
αύτό τό κέντρον τού παντός τών πόλων τών ύψίστων.
Τό μέρος, δθεν έπεσαν κεραυνοπλήγες, πόσον
είνε άνόμοιον αύτού τού μέρους τής ποινής των !
Τούς εαυτού διέκρινεν έταίρους εις τό σκότος,
εις καταιγίδος κύματα πύρινης τεθαμμένους"
εις τούτων έκυλύετο έν ταϊς φλοξίν, ό πρώτος
μετά αύτόν εις τόν βαθμόν εγκλήματος καί σθένους.
Έγνώσθη πολλώ ύστερον αύτού τού γεγονότος
έπικληθείς Βεελζεβούλ εις τούς έπηγγελμέναυς
τόπους ύπό τού Ισραήλ’ Ό δ έχθιστος άπάντων
ό πεπτωκώς αρχάγγελος, ώ Σατανάς ήν κλήσις,
τήν φρικαλέαν σιωπήν έκεϊ τών άπεράντων
μαύρων αβύσσων έλυσε με τάς αύθάδεις ρήσεις
είπών έκείνω— “Είσαι σύ; ’Ενταύθα εϊν’ εκείνος,
οστις ποτέ . . . άλλ’ ομως πού νά εΰρω ίχνος μόνον
τού πρώτου μεγαλείου σου, τής πρώτης σου άκτϊνο;;

Φεύ! πόσον εϊσ’ ανόμοιος πρός τόν λαμπρόν πρό χρόνων
άγγελον, δστις άλλοτε εις τού φωτός τά κράτη,
άσύγκριτον λαμπρότητα ων περιβεβλημένος,
κι’ αύτών τών μάλλον φαεινών πιβυμάτω» έπεκράτει
κατά τε τήν λαμπρότητα τήν δόξαν καί τό σθένος!
’Ενταύθα ειν’ εκείνος φεύ! 8ν μία αμοιβαία
καί συμμαχία καί σκοπός, καί ή αύτή καί ίση
ελπίς, καί κίνδυν’ οί αύτοί, καί ή αύτή ιδέα
είχον εις πάλην μ ετ’ έμού κλεινήν συνεταιρίσει!
Εις ίσην φεύ! καταστροφήν καί εις φθοράν μεγάλην
ίση, μεγάλη συμφορά μάς ήνωσε καί πάλιν !
Βλέπεις εις ποίαν άβυσσον καί άπό υψος ποιον
έπέσαμεν ! . . τόσον λαμπρός ό θρίαμβός του εινε,
8ν χρεωστεϊ τφ κεραυνώ!. . Καί ήξευρα, όποιον
ήν τ ’ δπλον τούτο τό φοικτόν κ’ αί φλόγες του έκεϊναι;
«Έν τούτοις ούδ’ οί κεραυνοί αύτοί οί τρομεροί του,
ούδ’ δ,τι ή μανία του παρασκευάζει έτι
έπί τή νίκη εί; ημάς τή καταστρεπτική του,
δέν θά μέ ταπεινώσωσιν εις άπαντα τά έτη,
ώστε νά μεταμεληθώ. Έάν τού άπτοήτου
έμού ή λάμψις έσβυσεν, άλλ’ ή ψυχή οΰκέτι!
ούδ ή υπερηφάνεια έκείνη, ή οποία
παρέχει τήν συνείδησιν αξίας ύβρισθείσης,
ούδ’ ή τόν Παντοδύναμον μή δείσασα καρδία,
ήτις τάς σπείρας τάς πολλάς, τάς φάλαγγας έπ’ ίσης
αύτών τών απειροπληθών έξώπλισε πνευμάτων,
κ’ εις φοβεράν τάς ήγαγεν και φρικαλέαν πάλην.
’Εμέ, έμέ προύτίμησαν αύτού, καί τά δεσμάτων
καί τόν ζυγόν των έθραυσαν μ’ εύθάρσειαν μεγάλην.
«Καί άντεπαρετάξαμεν τή παντοδυναμία
αύτού τήν δύναμιν ήμών, καί ήν ή πάλη ίση
εις τούρανού τά αίθρια καί κυανά πεδία,
καί ήν δυσαποφάσιστον τίς ήθελε νικήσει'
ή νίκη ήν αμφίβολος, ώς άλλη ούδεμία,
καί είχομεν τόν θρόνον του έκ βάθρων κατασείσει!
«Λιότι άπωλέσαμεν τής μάχης τό πεδίον,
μή άπωλέσαμεν τό πάν ; Μάς απομένουν μία
άκαμπτος έτι θέλησις, έν μίσος, τό όποιον
δέν θ’ άποθάνή πώποτε, θερμή έπιθυμία
καί ζέσις έκδικήσεως τών πόνων τών μυρίων,
εν θάρρος άκατάβλητον καί μία εύτολμία
ούδέποτ’ ΰποκύπτουσα ούδέ ύποχωρούσα"
καί δύναταινά νικηθή έν τή τοσαύτη ζέσει;
Τήν δόξαν ταύτην ούδαμώςούδε ή γρηγοροϋσα
όργή του ούδ’ ή δύναμις άύτού θά μ’ άφαιρέση I
Έγώ νά κύψω κεφαλήν ή χάριν νά ζητήσω
τό γόνυ κάμψας πρός τήν γήν, δεόμενος, δακρύων,
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κ’ εκείνον Παντοκράτορα εγώ ν’ αναγνωρίσω^
ον κατεκλόνισεν αυτός ό τρομερά; βραχίων,
καί ν’ άμφιβάλλη ίρξατο διά την εξουσίαν ·,
”Ω ! ποιον, ποιον όνειδος καί αίσχος υπερβαϊνον
πολύ την ήτταν, όνειδος βιβρώσκον την καρδίαν !
Ai Î καί δεν είν’ ύπερ ήμών αυτό τό πεπρωμένου ;
("Επεται συνέχεια).
_______
I. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (εκ Βάρνης.)
ΠΑΛΑΙΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.

ΛΥΣΙΣ TOT ΕΝ ΤΩ Ε'. ΦΥΛΑ. ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Τό Κύημα.

/

ΛΥΛΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ
4 Ε'. ΦΥΑΛ. ΓΡΙΦΟΥ.

Ε ις οιωνός αρισζος άμύνεσθαι περί πάτρης.

ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΣΤ'. ΦΥΑΛ. ΓΡΙΦΟΥ.

Ή γ,Ιώσσα ηολλονς εις όλεθρον ήγαγεν.
ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ Ζ'. ΦΥΛΑ. ΓΡΙΦΟΥ.
Ή ΛάΧει τής σιγής χρείττο ν, ή σίγα.
ΑΙΝΙΓΜΑ.
ΈλευΟέρως εισχωρώ
εις παλάτια, οικίας, αχυρώνας, φύλακας’
άψηφώ τάς διατάξεις, τάς άπαγορευτικάς,
ούτ’ άδειας καρτερώ.
Παρευρίσκομαι παντού,
όσον τίς κι’ άν ήνε μόνος, έγώ είμαι μετ’ αύτοΰ.
’ Αν εις δύο με χωρίσν,ς,
τό ιν ημισύ μου, φίλε, συμβουλεύω νά μυρισιρς.

ΓΡΙΦΟΣ.
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