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|ή χρονολογία άπατά ήμ.άς, διότι μόνον έν
Καπρέα ό εϊσποιηθείς υιός τοΰ Αύγουστου
καθίσταται θν.ρΐον άγριον. Πρέπει νά κορεΗ Α Ι ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΩΜΟ- σθή ή ώμότης αϋτοΰ, νά ίκανοποιηθή ή έκδίκησις, νά πίωσιν οί οφθαλμοί αύτοΰ τό
ΤΗΓΕΣ ΤΟΥ ΤΙΒΕΡΙΟΥ.
αίμα. Αί λέμβοι άφικνοΰνται πεφορτωμέ(Συνέχεια καί τέλος- ϊδε φυλλ. Ζ'. καί Η'.). νίΛ εκ κατηγορουμένων και ύποπτων· ή
Κ,απρέα έχει τάς φύλακας αύτής, τοΰ; δη
μίους καί τάς καλώς έφευρημένας βασάνου;.
Έχει καί τό Καπιτςόλιον αύτής, ήτοι απο
’Αλλ’ δ,τι βεβαίως δέν εινε μυθολογικόν τόμου; βράχους, κατά μήκος τών οποίων
πλάσμα περί τοΰ Τιβερίου ρηθέν εινε ή θέα κυλίονται διασχιζόμενα τά άθλια σώματα
τοΰ αϊματος* διότι ό Τιβέριος σήμερον είνε άτινα θά άποτελειώσωσι κτυπώντες διά
αυτός εκείνος ό Τιβέριος της παραδόσεω τών κωπών οί ναΰται οί περιμένοντες αύτά
ό σκληρός καί άσπλαγχνος τύραννος, §ν από έπί λέμβων.
παίδων ουνειθίσαμεν νά καταρώμεθα. Μόνη *0 Τιβέριος είνε κάλλιστο; δεσμοφύλας
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ώς χαΐ Λουδοβίκο; 6 ΙΑ.'. 'Επισκέπτεται τάς τρόμον* μόλις τά νέφη άρχίσωσι νά έπισω*
φυλακάς ταύτας καί αναγνωρίζει εντελέ ρεύωνται, εκείνος στέφεται δάφννι, επειδή
στατα έκαστον δεσμώτην’ είζεύρει νά ρυθ- ή δάφνη άπομακρύνει τόν κεραυνόν. Ούτω
μίζν) τάς βασάνους κατά τά ίδια αύτού βλέπων έξ άπροσδοκήτου παριστάμενον πρό
συναισθήματα. *Οτε δεσμώτης τις κατώρ- τών οφθαλμών αύτού ‘Ρόδιόν τινα οστις
θωσε ν’ αύτοκτονήσιρ, δ Τιβέριος στενάζει' είχε ξενίσει αυτόν, διατάσσει νά συλλάα ό Εαρβίλιος, εκφωνεί, μοί έξέφυγεν». "Ο βωσι και βασανίσωσιν αυτόν άνευ λόγου
ταν τά θύματα ζητώσι παρ αύτού ώς χά- καί είτα νά φονεύσωσιν Ινα έξαλειφθή τό
ριν νά δώση αύτοίς τδν ύστατον κτύπον ίχνος πλάνης λίαν παρώρως άναγνωρισθεί*
«Δέν είμεθα, αποκρίνεται, ακόμη αρκετά σης. Ούτω διατάσσει νά συλλάβωσιν άλιέα
φίλοι». Ή δίψα τού αίματος αναπτύσσεται, τινά οστις άναρριχηθείς έπί τών βράχων
ή ανάγκη βιαίων συναισθήσεων καθίσταται προσέφερεν αύτώ μέγιστον ίχθύν* καταλη
όσημέραι έπαισθητοτέρα, ίνα έξερεθίση την φθείς ύπό φόβου εκδικείται διατάσσων νά
νάρκην τού έξηντλημένου τούτου φιλήδονου. μαστιγώσωσι διά τού ιχθύος τό πρόσωπον
Αί ύποψίαι προστίθενται εις τά εγκλήματα, τού λίαν άφωσιωμένου δυστυχούς άλιέως
αί άγρυπνίαι εις τούς ημερησίους φόβους, ό καί οτε ό αληθής ουτος Νεαπολίτης συνέρ
τρόμος εις τούς πόθους τής έκδικήσεως. χεται θεωρών εαυτόν ευτυχή διότι δέν έ
Συμβουλεύεται αενάως τά άστρα καί τούς φερε καί μεγάλην τινά καραβίδα ήν είχεν
οιωνούς* πάντες δσοι φαίνονται προωρισμέ- έν τή λέμβω αύτού, ό Τιβέριος στέλλει νά
νοι εις λίαν λαμπράν τύχην καταδικάζον άναζητήσωσι τήν καραβίδα ίνα άποσχίσνι
ται πρώτοι. Ή οικογένεια, οί φίλοι αύτού τό πρόσωπον τού άλιέως διά τού οστράκου
είνε ύπέρ πάντα άλλον εκτεθειμένοι. Νέ- αυτής. Τί νά εϊπωμεν πλέον ; ‘Αν τό φο
ρων δ ανεψιός αύτού έξορίσθείς εις την νή ρείου αύτού σταματήστρ τυχόν έντός θαμνώσον Ποντίαν ήναγκάσθη ν’ αύτοκτονήση. νων, όρμα εκείνος, καταβάλλει τόν πραιτωΔρούσος ό ανεψιός αύτού άποθνήσκει έκ τής ριανόν εκατόνταρχον τόν φωτίζοντα τόν πε
πέίνης εις τά υπόγεια τού Παλατίνου. 'Ηδη ρίπατον αύτού καί άφίνει αύτόν νεκρόν.
τρία μόνον ή τέσσαρα μέλη υπολείπονται .Τοιαΰται πράξεις είνε πράξεις φρενητιώντος,
έκ τού ιδιωτικού συμβουλίου, ήτοι τών εί μανιώδους' ούδείς δύναται ν’ άποκρύψιρ ότι
κοσι γερουσιαστών ους αύτός εκείνος είχεν κατάστασις τοιαύτη είνε διαρκής διατάραέκλέξει διά τήν πίσττν αύτών καί τούς ό ςις τού εγκεφάλου, καταληφθέντος Οπό
ποιους φονεύει άμα τνί έλαχίστιρ υποψία- παροξυσμών μανίας. 'Ο Τιβέριος άλλως εί
Έ τι πλέον διατάσσει νά φονεύσωσι τούς χεν αίσθανθή 'οίονεϊ προαίσθημά τ ι τής
δύο έταίρους τής νεότητος αύτού, οίτινες φρενητιάσεως ταύτης ήτις είνε άπλούν απο
είχον μέν άκολουθήσει αυτόν εις ‘Ρόδον κατά τέλεσμα τής άκρασίας καί βουλήσεως άχατήν οκταετή αυτόθι εξορίαν, έπί τού ’Ησκυ- λινώτου. "Οτε ή γερουσία ήθέλησε ν’ άπολίνου όρους κατά τόν χρόνον τής δυσμενείας νείμϊΐ αύτώ διά ψηφίσματος τόν τίτλον τού
τού Αύγούστου, εις Εαπρέαν πρό τριών έ- πατρός τής πατρίδος (οίον όνομα ! οία γε
τών, οίτινες τέλος είχον γίνει μέτοχος τής ρουσία ! ), δ Τιβέριος άπεκρίθη αύτοίς «Έ καλής ώς καί τής κακής αύτού τύχης, έκα- »σομαι πάντοτε όμοιος έμαυτώ, ούδέποτε
λούντο δέ ό μέν Ούασκουλάριος Αττικός, »δέ θά μεταβάλω χαρακτήρα έφ όσον τό
ό δέ ’Ιούλιος Μαρίνος.
»λογικόν μου έσται υγιές' άλλα φυλαχθήτε
’Εν μια λέξει δ Τιβέριος καταντά εις »μή δεσμεύσητε ύμάς αύτούς διά τών πράτήν κατάστασιν έκείνην η τις καλείται φρε- »ξεων άνδρός 8ν συμβάν τι ήδύνατο νά άλνϊτις* καταλαμβάνεται ύπό σπασμών οίτι- »λοιώση®. Τό συμβάν λοιπόν τούτο έπήλνες άνήχουσιν μάλλον εις τά θηρία ή εις τόν θε, παρήχθη ή άλλοίωσις αυτη, έπραγμαάνθρωπον μέ τήν διαφοράν ότι τά θηρία δ- τώθη ή διατάοαξις εκείνη τού λογικού ήν
δηγούνται κάλλιον ύπό τού ένστικτου ή ό είχεν έκεϊνος εις έποχήν καλλιτέραν προαιτύραννος ύπό τών νεύρων αύτού έξερεθιζο- σθανθή. Διότι ή συνήθεια τής ακολασίας,
μένων. Ούτως ή καταιγίς επιφέρει αύτώ τού αίματος ή όρεξις, ή αιφνίδια καί κατά
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φύσίν ώμότης ή παρακολουθούσα τήν θέαν Ταύτοχρόνως ήσθάνετο ότι ύπό πάντων έμιπροσκόμματος τίνος, αντικειμένου τινός ά σείτο μέ μίσος, όπερ καθ’έκάστην αύξάνον έ
διαφόρου, ανθρώπου άβλαβούς προβάλλοντος διδε θάρρος εις τούς έπί τόν θάνατον άγοπρό ύμών είνε ή μανία, είνε ή χειριστή τ ώ ν μένους. Οί κατάδικοι έπορεύοντο έπί τόν
θάνατον ύβρίζοντες αύτόν. Συνετίθεντο κατ’
μανιών: ή φρενϊτις.
Είνε έπί τοσούτον αληθές ότι ό Τιβέριος αύτού λίβελλοι τών οποίων ή κυκλοφορία
άπώ)εσε πάσαν αύτοδιοίκησιν, παν κράτος δέν περιωρίζετο πλέον εις μόνην τήν Ρώμην
έπί τής ιδίας εαυτού βουλήσεως, πάσαν ά- καί οίτινες έφθανον μέχρι καί αύτού τού Τινάμνησιν τών προτερημάτων τής νεότητος βερίου. Ευρισκε τοιούτουςείς τήν ορχήστραν
αύτού καί τών καθηκόντων τής ανδρικής έν τώ θεάτρω τής Εαπρέας, τής Λεαπόήλικίας, ώστε καθίσταται ανάξιος προσο λεως ή τής Ατέλλας. Οί βάρβαροι έξύβριζον
χής. 'Ο καλός έκεϊνος στρατηγός, δ ακριβής αύτόν διά πρέσβεων’ αί προσβολαί άφιδιοικητής, ό φίλεργος έπιτηρητής πολυπλό κνούντο έκ τών μάλλον άπομεμακρυσμένων
κου άλύσεως λειτουργών εκτεινομένων έφ’ χωρών. Έλαβεν έν τοίς άλλοις έπιστολήν
όλης τής τότε γνωστής γής είνε παραδεδο- τού βασιλέως τών Πάρθων Αρταβάνου, έ·
μένος εις τήν οκνηρίαν, παραιτειται τής ξαγριώσασαν τέλος αύτόν, έν ΐι οΰτος καδιεκπεραιώσεως τών ύποθέσεων, δέν έχει τεμέμφετο αύτού τών ακολασιών, τής αναν
πλέον πρός έκτέλεσιν τής ύλικής εργασίας δρίας, τών εγκλημάτων, τών συγγενικών
ούτε τήν μηχανικήν ικανότητα ήν συνεπι φόνων' άνεμίμνησκον αύτώ ότι ήν τό άντιφέρει ή εξις. Ό Τάκιτος είκονίζει αύτόν κείμενον τής άράς τών 'Ρωμαίων καί ύπεκατά τά τελευταία αύτού έτη διά τών λέ χρέου ν’ άποδώσιρ δικαιοσύνην, δίδων δι’ έξεων incertus animi, fesso corpore, αβέ κουσίου θανάτου £ν τέρμα εις τά δεινά τού
βαιος τήν ψυχήν, καταβεβλημένος τό σώμα. κράτους καί εις τό μίσος τών πολιτών συμΚαί όντως’ άποθνήσκουσιν οί γερουσιασταί πάντων.
’Εν ώ δέ χρόνω έκεϊνος η,σθάνετο εαυτόν
καί ό Τιβέριος δέν αντικαθιστά αύτούς, άποθνήσκουσιν άνδρες έκ τής ίππάδος τάξεως μισούμενον ύπό τού κόσμου έμίσει τήν αν
καί δέν αντικαθιστά αύτούς, οί στρατιωτι θρωπότητα καί συχνάκις έπανελάμβανε τόν
κοί χιλίαρχοι άποθνήσκουσι καί έκεϊνος ά- ατίχον Έλληνός τίνος πονητού
Εμού θανόντος γαϊα μιχΟήτω πυρί.
φίησι τάς λεγεώνας άνευ άρχηγών" άποθνήΤά
δέ έπιζώντα τών μελών τής οικογέ
σκουσιν οί διοικηταί των επαρχιών καί άνειας
αύτού
ήσαν δι’ αύτόν θέαμα μισητόν,
φίνει τινάς αύτών άνευ διοικητών ή μάλ
λον έάν διορίζνι διατάσσει νά έλθωσι παρ’ έν φ άνεζήτει ν’ άνεύριρ τήν γεννωμένην ω
αύτώ καί κρατεί μέχρις ού παρέλθη ό χρό μότητα καί ό,τι έχει ή άνθρωπότης αίσχρόνος τής αποστολής αύτών, έν ώ άσημοι ύ  τερον. ’Ημέραν τινά ποοσκαλεϊ παρ’ αύτώ
παρχοι κυβεονώσιν άντ έκείνων. Ή Ισπα τόν έγγονον Τιβέριον Γέμελλον έτι λίαν
νία καί ή Συρία έμειναν πλείστα έτη κατά νέον, ώστε νά δύναται νά βασίλεύστι καί
συνέχειαν άνευ διοικητών. Ταύτοχρόνως δέ έναγκαλίζεται αύτόν πρό τού Εαλιγούλα,
οί βάρβαροι προσβάλλουσι τά σύνορα’ ή ‘ Αρ τού άναδεδείγμένου διαδόχου αύτού. Προσ
μενία πορθεϊται ύπό τών Πάρθων, ή Μυσία βλέπει ύπόδρα τόν Εαλιγούλαν καί άνακαύπό τών Δακών καί Σαρματών, ή Γαλα λύψας έπί τών οφθαλμών αύτού ούκ οίδα
τία παοαδίδεται εις τάς έπιδρομάς τών ποίαν άγρίαν λάμψιν, λέγει αύτφ ψυχρώς
Γερμανών. Ό Σουητώνιος λέγει ρητώς ότι «θά φονεύσης τόν νεανίαν τούτον, άλλ’ άλτοσούτω βαθεία είχε καταστή τού Τιβερίου »λος τις θά φονεύση σέ», συνοψίζων έν ταίς
ή άφροντισία, ώστε ούδέ περί τής τιμής όλίγαις ταύταις λέξεσιν όλην τήν φιλοσο
ούδέ περί τών κινδύνων τού ‘Ρωμαϊκού λαού φίαν τής ιστορίας τής έπογής ταύτης καί
τελειωτικόν δίδων απόφθεγμα περί τής αύέμερίμνα πλέον (1).
τοκρατορίας.
( 1 ) Reipublicao ciiram usque adeo ab je cil . . .
’Αλλ’ έν τνί άπανθρωπία και μισανθρωuragno dedecore im p erii, noc m iuori d iic rim ia e
πία αυτού ούχί όλιγώτερον έμίσει εαυτόν ό
( B io ; TiCiplou 4 7 ) .
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Τιβέριος, μή δυνάμενος νά θεωρήσγ εαυτόν Ά λλω ς ούκ ο?5α τις απόκρυφος κίνησις
άνευ άπαρεσκείας. 'Η τύψις τοϋ συνειδότος ώθησεν αΰτόν δίς πρός τήν αίωνίαν πόλιν
ήν συνήθως άποδίδουσιν εις τάς εύγενείς ποθούντα νά εΐσέλθφ εντός αύτής. Τό πρώ
συνειδήσεις δεν φείδεται ούδε των έπισημο- τον έπέβη πλοίου τινός, διεπέρασε τό έν
τέρων κακούργων, αλλά λαμβάνουσα άλλην Ώστία στόμιον τοϋ Τιβέρεως, κατόπιν δε
μορφήν μετασχηματίζεται εις τήν βίαν" ή άνερχόμενος διά τών όχθών τοϋ ποταμού
εις θάνατον καταδίκη ούδεν άλλο είνε ή πληρών άναμνήσεων σοβαρών καί ήσυχων
τύψις τοϋ συνειδότος εις μείζονα βαθμόν. Ό διά τους είιδαίμονας τών περιηγητών ή
Τάκιτος εφαρμόζει εις τόν Τιβέριον τήν έ διά τάς τιμίας συνειδήσεις ϊφθασεν έίς τους
ξης σκέψιν, δάνεισμα εξ αρχαίου τινός σο πρόποδας τού 'Ιανούλκου όρους. Περιεγράφού. «"Αν ήνοίγετο ή καρδία τυράννου τινός, ψαμεν άλλαχόθι τό ΰπερμέγεθες θέατρον
εηθελεν άποδειχθή αϋτη διατετρημένη καί δπερ διαταγή τού Αύγούστου είχεν όρυχθή
»πεπλήγωμένη. Ώς σώμά τι αποσχίζεται ΐνα έν αύτώ πληρωθέντι δι’ υδατος έπιδει»ύπό τών μαστιγώσεων, ούτως ή ψυχή ά- χθή τό θέαμα γιγαντώδους ναυμαχίας, καθ’
»ποσχίζεται υπό τής ώμότητος, τής άκο* ήν έσφάγησαν 3 0 ,0 0 0 αιχμάλωτοι εις δύο
»λασίας, τής αδικίας.Β 'Αλλως θέλετε τήν εναντίους στόλους διηρημένοι. Άργότερον ό
ομολογίαν αύτοϋ τού Τιβερίου; Σώζεται Αύγουστος ειχε μεταβάλει τόν χώρον τού
ή άρχή επιστολής τίνος, ήν έγραφεν ό τύ  τον εις κήπους εύποτίστους ο&ς άπεκάλουν
ραννος πρός τήν γερουσίαν, αϋτη. «Τί νά χήηονζ τώγ Καισάρων. Οί κήποι οϋτοε
»γράψω ϋμΐν, Συγκλητικοί Πατέρες, και έγειτόνευον μέ τό νέον μέγαοον τού Βατι»πώς νά γράψω ; ή μάλλον τί νά μή γράψω κάνου. ‘Ο Τιβέριος κατέβη, διήλθε τινάς ώ
»ύμίν κατά τάς παρούσας περιστάσεις. “Αν ρας έντός τών κήπων τούτων, έπέβη πάλιν
»είξεύρω τούτο, είθε οί θεοί καί αί θέαιναι τού πλοίου αυτού καί έπέστρεψεν εις Κα»νά μοί άποστείλωσι θάνατον ετι σκληρό- πρέαν. Ούδένα είδε Καί ούδείς εϊδεν αυ
»τερον τού καθ’ έκάστην καταβιβρώσκον τόν, έπειδή έσχε τήν φροντίδα νά παρα
»τός με».
τάξω κλιμακηδόν έπί τής μιάς καί τής άλ
’ Ω αλήθεια μεγαλοπρεπής καί παρήγο- λης τών όχθών τοϋ Τιβέρεως πραιτωριανούς,
ρΟς ! ώ έξομολόγησις πλήρης ειλικρίνειας! οΐτινες άπεμάκρυνον διά λογχισμάτων τούς
ώ ήθική έκδικουμένη ! ώ θρίαμβος τών ά- περιέργους ή τούς διαβάτας.
γαθών άνδρών !
Τό δεύτερον, όλίγω προ τοϋ θανάτου αύ
'Η 'Ρώμη εϊνε ΰποπόδιον τοϋ Τιβερίου, τοϋ, ήλθε διά ξηράς, έλαβε τήν Ά ππίαν
άλλα κατά τήν ιδίαν αυτού ομολογίαν ό όδόν καί έφθασε μέχρις άποστάσεως επτά
Τιβέριος ουτος είνε ό άθλιώτερος τών 'Ρω μιλλίων άπό τής 'Ρώμης. Έστή έπί τοϋ
μαίων ! Είνε ό τρόμος τοϋ ανθρωπίνου γέ μεγαλοπρεπούς εκείνου όροπεδίου, όθεν τό
νους, άλλ' ούδείς έν όλιρ τή αυτοκρατορία βλέμμα περιβάλλει έν τών ήρεμωτέρων καί
είνε μάλλον εκείνου αντάξιος περιφρονήσεως μεγαλοπρεπεστέρων τοϋ κόσμου θεαμάτων,
σύναμα καί έλέους.
τήν πεδιάδα τής 'Ρώμης’ είδε τά τείχη
Εις τήν 'Ρώμην ταΰτν,ν.,
¿««χθαίνβ- τοΟ Ζερβίου Τυλλίου, τούς ναούς μετά τών
ΤΛΙ) ήν αποδεκατίζει, ήν φοβείται, πλη προμετωπιδίων καί τών λαμπρών αύτών
σιάζει κατά τήν στιγμήν τών δραστηριω- χρωμάτων, τό Εαπιτώλιον μετά τών γειτέρων εναντίον τής φατρίας τού Σηϊανοϋ σωμάτων αύτοϋ, τοσαΰτα μεγαλοπρεπή
καταδρομών. 'Ο μέγας δικασπόλος τής μνημεία έπισεσωρευμένα επί τών επτά λό
Εαπρέας, θέλων νά έπισπεύσνι τόν ζήλον φων, τόν ναόν τοϋ Παλατίνου Απόλλωνος,
τών υπάτων, τάς θανατικάς αποφάσεις τής οστις ύπεδείκνυεν αύτώ τήν θέσιν τοϋ οίκου
γερουσίας, τό ξίφος τοϋ Μάκρωνος καί τών τού Αύγούστου καί τοϋ ίδιου αύτοϋ οίκου.
δημίων, είχε καταλάβει τήν Καμπανίαν καί Μόλις έθεώρησεν άναυδος τήν μήτρόπολιν
προύχώρει κατά τής 'Ρώμης χωρίς ν’ άργο- τοϋ κόσμου καί έπέστρεψεν έπί τά βήματα
πορήσνι καθ’ όδόν πλέον ένός ή δύο ημερο αύτοϋ, ώς εί ύπό άνικήταυ τινός δυνάμεως
νυκτίων· άρκεται ήσαν αί επιδείξεις αυται. διωκόμενος. Ούτως ή πόλις εκείνη ήν είχε

πληρώσει άλγηδόνων καί εγκλημάτων ί· τετυφλωμένου, τό πάρομοιάζ-ειν εαυτόν πρός
τρεπεν εις φυγήν διά μόνης τής θέας αύτής θεόν μετ’ όργάνων ανίσχυρων χαί ύλης εύτόν άνανδρον δστις καθ’ δλον αύτοϋ τόν θράστου, είνε ά βέβαιος πρός τήν μανίαν
βίον είχε φυγαδευθή πρό εκείνων ους έφο- δρόμος. Τό μέτρον, ή εύσταθεια, οί ύπό
βείτο, πρό τοϋ Αύγούστου, πρό τής Λιβίας, τής δικαιοσύνης τεθειμένοι δροι είνε αί βά
πρό τοϋ Σηϊανοϋ μέχρις ού άποπεμφθή εις σεις πάσης κοινωνίας/ Δέν υπάρχει πλέον
άντρον τι ώ; θηρίον. Κατελήφθη ύπό φό ισορροπία έν τή κοννωνία άν τό άτομον ήνε
βου, διότι πέπλος αίματος καί πένθους άνυ- άχαλίνωτον, ούδε αρετή διά τό άτομον άν
ψοϋτο μεταξύ αύτοϋ καί τής \ «ιωνίας πό- ή κοινωνία δέν £χγ ίσχύν έπ’ αύτού. Ωμιλεώς’ ένόμισεν ότι άκούει τόν κρότον τών λοϋμεν πρό ολίγου περί φρικώδους τινός
άλύσεων καί τήν συμφωνίαν * τών καταρων άσθενείας* άφετέ με νά δανεισθώ καί άλλην
άς ό άνεμος μέχρις αύτοϋ Ιφερεν" αί έκδι- τινά παραβολήν συνήθη είς τήν ιατρικήν, ΐνα
κήτριαι ’Ερινύες έβασάνιζον τήν ιδίαν αύτού χαταστήσω τήν ιδέαν μου εΰνόητον. "Οτε
καρδίαν, έν ώ ταύτοχρόνως παρίστατο πρό ιατρός επιθέτει σικύας, οτε δήλα δή άφαιαύτοϋ εναέριον τό φάσμα τής καθημαγμέ |ρεί άπό μέρους τινός τού σώματος τήν πίενης πατρίδος άνορθουμένης ϊνα έπιφέρφ σύγ- σιν τοϋ άέρος, πάραυτα τό μέρος τοϋτο τοϋ
σώματος έξογκούται χαί πληρούται πύόυ.
χνσιν εις τόν δήμιον αύτής.
Την ψυχήν τεταραγμένην διά παντός ϊ· Ωσαύτως ή ψυχή άφ’ ής άφαιρεϊται ή ατμό
χων 6 Τιβέριος θέλει νά έπανέλθη είς τό σφαιρα-τής δημόσιας γνώμης καί ή πίεσις
άναχωρητήριον τής Καπρέας, άλλα δέν θέ τών νόμων φυσιά, πληρούται ύπερφροσύνης,
λει φθάσει έως αύτοϋ, διότι ό θάνατος τόν πικρίας, αύθαδείας μέχρις ού τό άπόστημα
περιμένει κατά τό Μισηνόν άχρωτέριον, έν σχηματισθή καί διαρραγή.
Μή ζητήτε έν τφ Τιβερίω, ώς ένίοτε
τή έπαύλει τοϋ Λουκούλλου. Ό τής αύλής
ύπαρχος Μάκρων καί ό Καλιγούλας είσί ποιοϋσιν, ούδέ Λουδοβίκον τόν Ια ', διότι
μετ’ αύτοϋ καί θέλουσιν επισπεύσει τάς τε Λουδοβίκος ό ΙΑ', ήθελε τήν ενότητα τής
λευταίας αύτοϋ στιγμάς, άνυπομονοϋντες δέ Γαλλίας καί τήν άπελευθέρωσιν τής βασι
νά άπαλλαγώσι τοϋ ειδεχθούς τούτου έπι- λείας, ούδέ Λουδοβίκον τόν ΙΕ'., διότι Λου
θανάτου θέλουσι πνίξει αύτόν ύπό τό δοβίκος ό ΙΕ', ήτο φιλήδονος ευήθης. Ζητή
σατε έν αύτώ μάλλον, καί θά ήνε τούτο
στρώμα.
Θάνατος αντάξιος τοϋ Τιβερίου, αντά άρίστη διδασκαλία, τό άξιομνημονευτότερον
ξιος ένός μανιώδους! Αίίσχυρίζονται τινές τών θυμάτων τής απολύτου ισχύος. Ό Τι
οτι είς έποχάς πλησιεστέρας τής ήμετέρα; βέριος δέν ήτο παντάπασι τέρας' ό Τιβέριος
βάρβαρον έθιμον κατεδίκα'ζε πάντα τόν ύπό ήτο άνθρωπος οϊοι ήμεΐς, κάλλιον μάλιστα
υδροφοβίας καταλαμβανόμενου εις τά νά ήμών πεπροικισμένος. 'Ο απόγονος ούτος
βλέπω τήν «γωνίαν αύτοϋ βιαίως έπιτεμνο- τών ένδοξων Κλαυδίων, άν ήθελε ζήσει είς
μένην, οτε οί παροξυσμοί τής λύσσης έπηύ- καιρόν ομαλόν καί είς χώραν ελευθέραν, ήξανον. Ή ύπό στρώμα κατάπνιξις τοϋ πά- θελεν είσθαι κάτοχος εαυτού καί έπομένως
σχοντος ήτο επιτετραμμένη’ ήν μάλιστα ισχυρός, ώφέλιμος καί έπομένως ευτυχής, ήεύσεβής πράξις ώς ένόμιζεν ή έκπληρούσα1θελεν ίσως καταλίπει δόξαν άγνήν ώς οΐ
οικογένεια. *0 Τιβέριος λοιπόν άπέθανεν] πλείστοι τών προγόνων αύτοϋ. Ά λ λ έγενώ; έάν είχε δηχθή ύπό λυσσωντος κυνός’ νήθη καί ηύξήθη εν κοινωνία νοσώδει. 'Γπό
έπνίγη ύπό τώ ν οικείων αύτοϋ φοβουμένων παραδειγμάτων βδελυρών περιστοιχούμενος,
τήν τρομεράν άύτόϋ νόσον. Τούτο ήτο φυ-| ύπείκων είς τό μόλυσμα τής παντοδυναμίας,
σικόν, λογικόν, διότι είχε καταληφθή ύπό έγνώρισεν δλας τάς ορέξεις, δλας τάς άνίτής άπεχθεστάτης λύσσης. Εις τάς φλέβας μοιότητας, δλα τά πάθη’ ύπέστη τήν τα αύτοϋ €ρβεε- τό τρομερώτερον δηλητήριον, πείνωσιν, τόν φόβον, τήν άπελπισίαν, τήν
ό κόρος καί δ έπί τή ίσχύϊ χόμπος. Τό τά έκουσίαν δουλείαν, τήν έξορίαν, πρίν από
πάντα έπιθυμείν μετά μέσων ολίγων, τό τά τομος τής τύχης τροπή ρίψω αύτόν έπί τοϋ
πάντά ρυθμίζειν διά λογικού στενού καί θρόνου έξηυτελισμένον καί έκλυτον έν τω
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μέσω των κινδύνων, των προδοσιών, τών
κολακειών, τών υποψιών. 'Ωστε ύπέστη έπί
ήμισυν σχεδόν αιώνα άνηθικοποίησιν βραδειαν ήτις ¿ταπείνωσε καί κατεβίβασεν αυ
τόν κάτω του κτήνους, ήτις ώδήγησεν αυ
τόν εις τήν λύσσαν καί την μανίαν. Ό έπα
ξίως επάρατος τύραννος άρχεται από τής
Καπρέας καί εις αυτήν τελευτά.
Ό Τιβέριος λοιπόν εινε εϋγλωτος καί φρι
χτή άπόδειξις τών κινδύνων του δεσποτισμοΰ τόσον διά τους άρχοντας όσον καί
διά του; λαούς’ διότι οί λαοί δέν έχουσι
τό δικαίωμα νά ζητώσιν άπό τίνος ήγεμόνος νά ήνε άγαθό; όταν οί διέποντες αύτάν
θεσμοί ήνε κακοί. Ή πεπρωμένη ή βαρύνουσα έπί τών ήρώων τής άρχαίας 'Ελληνι
κή; τραγωδίας ¿βάρυνε καθ έκάστην έπαχθέστερον έπί τού Τιβερίου' ή πεπρωμένη
δ ’ αυτή εϊνε ή χΛηρονομία τον Λύγού-

δόξης του, ήν ό φθόνος δέν ήδυνήθη νά
σκιάση. Ό ευτυχής ούτος βίος δέν εξηγεί
ται έκ μόνης τής άξίας τού μουσουργού,
διότι μετά τοσαΰτα. άριστουργήματα ό Mo
zart άπέθνησκεν εν κακουχίαις, καί στερήσεσι. Πολλαί άλλαι περιστάσεις συνετέλεσαν είς τοΰτο, ιδίως ή έν Γαλλία άποκατάστασις αύτοΰ, ή έκ τοΰ μουσικού σταδίου
πρώιμος άποχώρισι; καί τό μακρόν χρονι
κόν διάστημα, όπερ εκτοτε παρήλθεν. Άπό
τοΰ < 8 2 9 , ότε συνέθεσε τό τελευταίου α ύ 
τοΰ καί θαυμαστόν εργον, έλογίζετο δεά τόν
μουσικόν κόσμον οίονεί τεθνεώ; καί ώ ; τοι ούτος ένεκωμιάζετο πανταχοΰ καί έθαυμάζετο παρά πάντων.
Ό 'Ροσσίνης έγεννήθη τήν 2 7 Φεβρουά
ριου 4 7 8 9 έν Πεζάρω τής ’Ιταλίας. Ό πα
τήρ του ήτο έκ τών άσημων εκείνων μου
σικών, οίτινες περιφερόμενοι άπό πόλεως
στον.
είς πόλιν μόλις πορίζονται τά πρός ζωάρκειαν" ή δέ μήτηρ του, ύποκρίτρια μέτριας
Σ. Α.
ίκανότητος, παρίστανε είς τά μικρά θέατρα
καί ήγε πάντοτε μεθ’ έαυτής τόν υιόν, όστις παιδίον έτι έμελψεν έν τώ θεάτρφ τής
Βονωνίας. Εν τοιαύτ-ρ πενιχρότητι αϋζάνων
ό νέος ‘Ροσσίνης δέν ήδύνατο βεβαίως νά
παιδευθή περί τήν μουσικήν, καί ίσως διά
παντός θά διετέλει έν άσημότητι ακολου
θών τά ίχνη τού πατρό; του, κάν μή έ·
γνωρίζετο έν Βονωνία μετά τίνος άγαθοΰ
ΡΟΣΣΙΝ Η Σ.
ΐερέω; καλούμενου (Ματθαίου (Mattei), δστις συμπαθών τώ νεανία καί θαυμάζων
τήν έπιτηδειότητα αύτοΰ περί τό αδειν
’Εν ώ οί πλείστοι τών μεγαλοφυών άν - άνέλαβε νά τόν διδάξγι δωρεάν τήν θεωρίαν
δρών άποθνήσκουσι πένητες, εξόριστοι, ά  τής μουσικής. ‘Ο ίερεύς ήν εί; τών έπισημογνωστοι παρά τών συγχρόνων καί σχεδόν ά- τέρων μουσουργών τής έποχής του, ά λ λ ’ ή
βέβαιοι, έάν ή ΰπαρξις αύτών θά άφήστ; μόνη αύτοΰ δόξα συνίσταται εις τήν άνάίχνη είς τά ; μελλούσας γενεάς, διότι ή με- δειξιν τοιούτου μαθητοΰ. Κ,αί πραγματικώς
γαλοφυΐα δέν φαίνεται έχουσα συνείδησιν 6 ικαθητή; οΰτος ουδέποτε έπαύσατο εύέαυτή;, ό ’Ιάκωβος 'Ροσσίνης κατήλθεν εί; γνωμονών τώ διδασκάλω’ μόνην τήν εικόνα
τόν τάφον μηδαμώς άμφιβάλλων περί τή; έκείνου ήδύνατό τις νά ίδρ έπισκεπτόμενος
αθανασίας του όνόματό; του. Έπί πεντή- τήν αίθουσαν τοΰ ‘Ροσσίνη. Συγχρόνως ό 
κοντα περίπου έτη ήκουσε συνεχώς καί είς μως έμελέτα μετά προσοχής ό ευφυής μ α 
τους δύο κόσμους διασαλπιζομένην τήν φή θητής τά έργα τών συγχρόνων καί τών ε 
μην του, είδε ζών ανδριάντας δαφνοστεφείς πιφανών προκατόχων του, τοΰ Περγολέζη,
έγειρομένους πρός τιμήν του, είδε ζών τάς τοΰ Οικκίνη, τοΰ Μοζάρ, τοΰ Gluck καί
εικόνα; του κοσμούσα; τοσαΰτα θέατρα καί πολλών άλλων.
εσχε τήν σπανίαν ευτυχίαν νά άπολαύσιρ
Τ$ 4 8 0 8 έν Βονωνία συνέθεσε τάς πρώ
έπί μακρόν καί έν άνέσει τών καρπών τής τ α ; του συμφωνίας καί έν μέλος il piaato
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τοΰ μεγάλου έκείνου άλλα καί μισανθρώπου
άνδρός'- τόν ευρον σκυθρωπόν, πενιχρώς ένδεδυμένον έν πενιχρφ οίκήματι’ έπειδή ήτο
κωφός, ή συνδιάλεξις ούτε ζωηρά ύπήρξεν,
οότερα μετρίως έπέτυχον χωρίς νά προμη- ουτε έκτενής’ μάλιστα άγνοώ έάν έμαθε
νύωσι τόν μέλλοντα μουσουργόν. ‘Ο Ταγ- ποϊός τις ήμην».
Τό επόμενον έτος περιηγήθη τή ν -Γ α λ 
κρέδης παρασταθείς τό 1 8 2 3 κατέστησε

d e ll’ arm enia. Μετά τέσσαρα έτηπαρέστησε
τό πρώτον αύτοΰ μελόδραμα Demetrio Ρο·
litio. Τό αύτό έτος παρεστάθη καί τό δεύ
τερον αύτοΰ μελόδραμα inganno felice. ’Αμ-

γνωστόν τόν ‘Ροσσίνην’ τό έργον τοΰτο διε- λίαν καί τήν Αγγλίαν. Τελευταίου άποκα*
δέχθησαν έτερα πλήρη χάριτος είς πρωτο τέστη έν Παρισίοις, όπου συνέθεσε καί παρέ
τυπίας, έζ ών μνημονεύομεν τά σπουδαίο στησε τά τρία αύτοΰ τελευταία μελοδρά
τερα τήν .Italiana in Algeri (4 8 4 5 ), B ar ματα, τήν αΛωσίΥ τήΐ Κορίνθου, ήτις
biere di Siviglia, Otello ( 1 8 1 6 ) , Ceneren- έστί μετάπλασις τοΰ Maometto secondo
tola, Gazza ladra καί Armida (4 8 1 7 ) . O ( 1 8 2 5 ) , τόν Κόμητα ’θρή (Komte Ory)
M uvcijc i r Αίγνπτω παρεστάθη τό έπό- ( 1 8 2 8 ) ’ καί τόν Γουλιέλμον Τέλλον ( 1 8 2 9 ) .
μενον έτος’ βραδύτερον τό μελόδραμα τοΰτο Ή έπίδρασις τής Γαλλικής σχολής είνε κα
έτροποποιήθη έν μέρει ύπ’ αύτοΰ τοΰ ‘Ροσ ταφανής έν τοίς έργοις τούτοις.. Διά τοΰ
σίνη, όπως έφαρμοσθή είς γαλλικόν τι κεί Γουλιέλμου Τέλλου έθεσε τό κορύφωμα είς
μενον ολίγον παρηλλαγμένον, έκλήθη άπλώς τήν δόξαν του καί άπεσύρθη εύχαριστημένας,
Μωϋσήΐ (Mosé) καί παρεστάθη έν Παρι- άφίνων τό στάδιον έλεύθερον άνευ φθόνου
σίοις τήν 2 6 Μαρτίου 1 8 2 7 . Μετ αύτό καί άνευ λύπης είς τούς αμέσου; διαδόχους
La donna del lago (4 8 1 9 ) , Maometto του, τόν Βελλίνην καί τόν Δονιζέτην. Έsecondo ( 1 8 2 0 ) , Malhilda ( 1 8 2 1 ) , Iel- κτοτε μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ (13 Νοεμ
mira ( 1 8 2 2 ) καί ή Σεμίραμις ( 1 8 2 3 ) συ βρίου (1868) έζησεν έν ακηδία, συνθέσας
νεπλήρωσαν τό δεύτερον στάδιον τοΰ ‘Ροσ έλαφρά τινα μέλη καί τόν θρησκευτικόν
σίνη, ένδοξου ήδη έν άπάσϊΐ τή ’Ιταλία καί ΰμνον αStabat mater». 'θ υμνο; ούτος έ
πρωτεύοντος μεταξύ πάντων τών έν ’Ιτα καμε πολύν κρότον ώς μελοποιηθείς ύπό
τοΰ divino maestro, ώς έλεγον’ άλλ’ άπέλία μουσουργών.
’Δφ’ ου ήδη έβαρύνθη ό ‘Ροσσίνης τά δειξεν είς τούς κρίνοντας τά πράγματα
χειροκροτήματα τών θαυμαστών του έν άνευ προκαταλήψεων, ότι ό ‘Ροσσίνης δέν
Νεαπόλει, έν ‘Ρώμνι, έν Βενετία καί έν θά έπέδιδε πολύ είς τήν θρησκευτικήν μου
Βονωνία, ήθέλησε νά καταστή γνωστός καί σικήν.
’Αφ’ ήςάνεφάνη τό μελόδραμα, ήτοι άπό
έκτος τής Ιταλίας, ‘ϊπήγεν είς Βιέννην
τής
άρχής τοΰ 17ου αίώνος, . ό ‘Εοσσίνης
ακολουθούμενος ΰπό τοΰ θιάσου τών άοιδών
έστίν
άναντιρρήτω; ό ϊδιορρυθμότερος τών
τοΰ θεάτρου Barbaja, μίαν τών Σειρήνων
δραματικών
μουσουργών καί ώς τοιοΰτος
τοΰ θιάσου τούτου ένυμφεύθη βραδύτερον.
‘Η έν τή πρωτευούστι ταύτ-ρ έπιτυχία ύπε ’θεωρείται ό κατ’ έξοχήν αντιπρόσωπος τής
ρέβη τάς προσδοκίας του. Οί Γερμανοί έ- μελοδραματικής τών Ιταλώ ν μουσικής.
τρεχον σωρηδόν νά άκούσωσι τήν θελκτικήν Συνεκεφαλαίωσεν έν έαυτώ τήν τέχνην, τών
μουσικήν τοΰ Ίταλοΰ μετά τής αύτής προ προκατόχων του καί διήνοιξε νέαν οδόν, είς
θυμίας, μεθ’ ής άλλοτε ήκουον τόν Μο- ήν οι πλείστοι τών έπιγενεστέρων τόν ήκοζάρτ. Εν Βιέννν) εύρίσχετο τότε ό Beelho λούθησαν. Έν αύτώ εύρίσκει τις όλα τά
ven πένης, κωφός καί τηκόμενος ύπό νό πλεονεκτήματα καί όλα τ ά μειονεκτήματα
σου, δι’ ής έμελλε μετ ολίγον νά κατα τής ’Ιταλικής τέχνης. ‘Η μεγίστη αύτοΰ
βληθή. Τά μεγαλοφυή έργα τοΰ Γερμανού δόξα συνίσταται είς τήν έπιτηδειότητα
τούτου δέν ήγνόει ό ‘ Ροσσίνης καί έπεθύ- μεθ’ ής συνθέτει τάς γλυκείας καί εύμνημομει σφοδρώς νά τόν έπισκέφθή’ «μετά πολ νεύτους μελωδίας του. *Η αφθονία καί ποι
λά; δυσκολίας ήδυνήθην, είπε ποτε περί κιλία τών μελωδιών τούτων, ή εύχερή; καί
τής έπισκέψεώς του ταύτης ό ‘Ροσσίνης, τή μετ’ έπιτυχίας έξεικόνησις σκηνών διαφόρων
μεσιτεία τινών νά είσέλθω εις τό οίκημα καί πολλάκις αντιθέτων, παρήγαγον τόν γε-
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νικάν θαυμασμόν τών συγχρόνων καί την & άνετώτερΟς. Τήν γονιμότητα τού 'Ροσσίνη
μιλλαν τών νεωτέρων προ; μίμηση αύτού. καί τήν ανυπομονησίαν είχε καί ό ΑονιζέΌ Mozart υπερέχει τόν 'Ροσσίνην κατά της, δστις διά τούτο εις τά αύτά καί μείτήν μεγαλοφυίαν, την δραματικήν τέχνην, ζονα έτι έλαττώματα ύπέπεσε.
την χάριν καί την φυσικήν μεγαλοπρέπειαν
Αέκα τρεις ήμέραι ήρκεσαν τώ 'Ροσσίνη,
τών εικόνων. *0 Glück καί ό Βελλίνης εΐσί όπως γράψη τόν Κουρέα τής Σιβύλλης, τό
βαθύτεροι έν τή έκφράσει τών παθών καί αριστούργημα τούτο, έν ω προσωποποιεΐται
διατηροΰσι τό ύψος του παθητικού αύτών| ό μουσικό; αύτού χαρακτήρ. Καί όμως οίύφους. Ο Βέμπερ κινεί μυστηριωδεστέρας κτρώς άπέτυχεν έν τή πρώτη παραστάσει.
χορδάς καί δίδει εις τήν μουσικήν του Οί συριγμοί τής πλατείας καί τού υπερώου
λάμψιν ήττονα μέν, άλλα διαρκεστέραν. Ού- ήνάγκασαν τόν διευθυντήν τού θεάτρου νά
δείς όμως τούτων δύναται νά παραβληθή διακόψη τήν παράστασιν πρίν τού τέλους
τώ 'Ροσσίνη ώς πρός τήν εύκαμψίαν του τής πρώτης πράξεως; Τό άκροατήριον ήτο
πνεύματος καί τήν ποικιλίαν τών μορφών. πρόκατειλημμένον ήδη' διότι τό αύτό θέμα
Ο 'Ροσσίνης έπεκύρωσε τούς λόγους του είχε μελοποιηθή πρό πολλού ύπό επισήμου
Πλάτωνος, ότι ό αύτός ποιητής δύναται νά μουσικοδιδασκάλου τού γηραιού Παϊζιέλγράφη καλώς τραγωδίας καί κωμωδίας, εν λου, 8ν πάντες είχον χειροκροτήσει* ώστε
ώ ό μεν Βελλίνης ουδέποτε οΰδ’ έπί στιγ έθεωρήθη ιερόσυλος καί αυθάδης ό είκοσιεμήν ήδυνήθη νά εγκατάλειψη το μελαγχο- ξαετής 'Ροσσίνης έπιχειρήσας νά διαγωνιλικόν καί παθητικόν αΰτοΰ ύφος, ό δέ Μο- σθή πρός εκείνον. Μετ’ ολίγον βμως οί κά
ζάρτ εις τό κωμικόν είδος δεν επέτυχε τοικοι τής 'Ρώμης άνεγνώρισαν τήν άπάτην
τοσοΰτον' διότι μεταξύ τού Don juan καί των καί έπείσθησαν, ότι μόνον τό έργον
τών Nozze di Figaro δέν ύπάρχει ή αυτή τούτο ήτο ικανόν νά άποθανατίση τόν 'Ροσάντίθεσις, ota μεταξύ τοδ Γουλιέλμου Τέλ- σίνην διά τόν πασίδηλον λόγον οτι πρωτο
λου καί τού Κουρέως τής Σιβύλλης.
τυπία ανθηρά, κωμικός οίστρος καί αγχί
’Αφ' ετέρου όμως, παρασυρόμενος ό 'Ροσ νοια ήσαν τά χαρακτηριστικά τού κατά
σίνης ύπό τής μεγάλης ζωηρότητος τού πρώτον διασυρθέντος εκείνου μελοδράματος.
πνεύματός του, έπιπολαίως πολλάκις ήρμήΓ. Α.
νευσε τήν ποίησιν, δεν ένεβάθυνε πολύ εις
τήν περιγραφήν τών χαρακτήρων καί ήμέλησεν ενίοτε νά ώφεληθή εκ τών δραματι
κών σκηνών. Ρέπων φύσει εις τήν οκνηρίαν,
άλλ’ ευφυής πάντοτε καί ζωηρός, ήτο ανυ
πόμονος' μόλις άρχόμενος έργου τινός, έ 
πρεπε νά φθάση εις τό τέλος όσον τό δυ
νατόν ταχύτερον' διά τούτο καί έν περι- ¡-·■- ι."\
3 ,ν:.·κ τ ,ΊΝχ'ν'Ο:>:*«-*:\* .·y. **4
πάτω καί έν ξενοδοχείω ευρισκόμενος συνέ
θετε σφυρίδων' διηγούνται ότι τήν ήδυτέραν
μελωδίαν τού Ταγκρέδου έγραψεν έν ξενο
'Αναμφιβόλους ούδείς τών ‘Ελλήνων α 
δοχείω έντός ολίγων λεπτών, ήτοι άφ' ή; γνοεί τό άπό πολλών χρόνοιν έν ‘Ενετία έκστιγμής είσήλθε μέχρις ού τώ παραθέσωσι διδόμενον ώραίον ποίημα τού Κρητός Βι
τα μακαρόνια. Ούτω κατόρθου πολλάκις κεντίου Κορνάρου, τό ιδίως ύπό τού λαού
εντός έτους νά συνθέτη τρία καί τέσσαρα άπλήστως άναγινωσκόμενον. Οί έν τώ δημελοδράματα- πλείονα τών τεσσαράκοντα μοτιχώ τούτω ‘Ομήρω ηροιες Ερωτόκριτος
έγραψεν έντός δέκα £ξ ετών. Βεβαίως, όταν καί 'Αρετούσα έπέχουσιν ιδίως παρά τοίς ήτά έργα τούνοός διαχέωνται μετά τοσαύ- μετέροις ναυτικοίς τήν θέσιν τών πάλαι ήτης εύχερείας, δέν δύναται νά περιβληθώσι ρώων τής Ίλιάδος* τά δ ’ έν αύτώ δίστιχα
την εντέλειαν καί συμμετρίαν εκείνην, δι’ περί έρωτος διαφοροτρόπως ήλλοιωμένα
ήν άπαιτεΐται επίμονος εργασία καί χρόνος ψάλλονται έν ταϊς άγυιαϊς καί τοίς συμπο/
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σίοις, έξ άγνοίας δέ περισυναχθέντα έδημο- »άπού ηύρε και ό πρώτος, διά νά τρέφεται
σιεύθησαν ύπό τινων Γερμανών ώς δημοτικά »καί νά αύξάνη πάντοτε ή επιθυμία, όπού
όίσματα. Εις Πειραιά κατερχόμενός τις ή »έχομεν πρός τό νά ώφελούμεν τό περίάλλας ναυτικάς πόλεις έπισκεπτόμενος βλέ »φημον γένος τών ‘Ρωμ,αίων όσον είναι εις
πει τάςλέμβουςκαί τά πλοία φέρονται»; έπί »τήν έδικήν μας εξουσίαν καί δύναμη.»
τόπολύ έν τών δύο τούτων όνοματων μετ (1). ’Εκ τούτων δέ καί έκ τού τίτλου κα
έπισυνημμένης ζωγραφιάς κατά τήν φαντα ταφαίνεται, ότι ό ποιητή; ού μόνον δέν
σίαν τού γράφοντος παριστώσης τούς δύο ήκμαζε περί τά μέσα τού ΙΗ' αίώνος, άλλά
εραστάς' τό δέ περιεργότερον, οτι καί έπί καί.περί τάς άρχάς τής αύτής . εκατονταε
τών χειρών των συνειθίζουσιν οί ναύται καί τηρίδας δέν ύπήρχεν έν τοίς ζώσι.
’Εν τώ τρίτω τόμιμ τής έν έτει <865
άλλοι έκ τών τού όχλου ινα φέρωσι, κατ
ελεεινόν τών γιανιτσάρων έθιμον, τάς εικό ύπό τών σοφών Μίκλοζιτζ καί Μίλλερ
νας ταύτας έποδύνως κεντωμένας διά βε έκδοθείσης συλλογής τών μεσαιωνικών ε λ
λονών έμβαπτομένων εις διάλυσιν πυρίτι ληνικών διπλωμάτων κατεχωρήθη έξ άποδος καί κινναβάρεως. Καί ταύτα μέν περί γράφου τού ‘Ενετικού αρχειοφυλακείου συμ
τών ήρώων τού ποιήματος. Περί δέ τού βολαιογραφική πράξις άφορώσα τόν ποιη
ποιητού γνωρίζομεν μόνον όσα αύτός οΰτο; τήν τού Έρωτοκρίτου Βιτζέντζον Κορνάρον. ’Εκ δέ τού περισπουδάστου τούτου
αναφέρει έν τοίς έξής στίχοις.
θωρώ πολλούς καί πεθυμούν, κ’ έχω το γροι- έγγραφου μανθάνομεν, ότι ό έν λόγω ποιη
τή; ήκμαζεν ούχί περί τά μέσα τού παρελ
,
,
( ^ ίν α ,
Να μάθουν τις Ικόπιασεν εις τ’ άπανωγραμμένα. θόντος αίώνος, άλλά περί τά μέσα τού
Κ' έγώ δεν θέ νά κουρφευθώ, κι’ άγνώριστον νά ΙΣΤ*. κατοίκων έν Χάνδακι (Κάστρον) τής
(μ’ ^Χουν,
Μά θέλω νά φανερωθώ όλοι νά μέ κατέχουν. Κρήτης, όπου, ώ; ά ίδιος λέγει, είχε νυμΒιτζέντζος είν’ ό ποιητής, καί στην γενηαν Κορ- φευθή. “Οθεν εύχαρίστω; παρατιθέμεθα τό έν
(νάρος,
λόγω συμβόλαιον, και ώς περίεργον γλωσΠού νά βρεθή άκριμάτιστος, σαν θά τόν πάρη σολογικόν μνημεϊον, καί ώ; άφορών τόν
(ό χάρος.^
Στην Στίαν Ιγιννήθηκε, στην Στίαν ένεθράφη, ποιητήν τού Έρωτοκτρίτου πολύτιμον υπό
Έκεΐ έκαμε κ’ έκόπιασεν έτούτα πού σε γράφει. μνημα.
Στό Κάστρο-» έπανδρεύθηκε, σάν άρμηνεύγει ή
«’Εν ονόματι τού αιωνίου Θεού ημών, α
ζφύσι.
μήν. Έ τει άπό τής Χριστού γεννήσει·);
Τό τέλος του έχει νά γενή όπου ο θεός ορίσει.
αφξά (4 56 4) ίουλίω ις·' έν Χανδάκη
’Αλλά περί τού χρόνου, καθ' 8ν ό Κορ
Κρήτης φανερόν κάμνω έγώ Βιτζέντζο
νάρος ήκμασεν, ούδέν οϋδαμόθεν γνωρίζομεν*
Κορνάρος, τού ποτέ εύγενή άρχοντος μισέρ
ή δέ παρά πολλοί; έπικρατήσασα ΐδεα πε
Ανδρέου, οίκων εί; τό κάστρον Χανδάκης,
ρί τής άκμής αύτού κατά τά μέσα τού πα
ότι δίδω καί πουλώ εί; γονικόν αιώνιον
ρελθόντος αίώνος σφαλερά καταδείκνυται,
έσέν τού μαΐστρο Αντωνίου Ρίταραβένια,
διότι ώς πληροφορούμεθα έκ τής έν έτει
τού ποτέ κύρ Μπερνάρδου, κάτοικος εις τό
<734 έκδόσεως τού Έρωτοκρίτου ύπό τού
κάστρον, πρεζέντη, καί λαμβάνεις άπό μέν
‘Ενετού Βόρτολι πολλώ πρότερον υπήρχε
εναν όσπίτιον κατώγηον καί άνώγηον καί
δεδημοσιευμένον τό ποίημα, καθότι ό εί
ρημένος εκδότης προλογίζει ώς έξής. “Αιά
®δέ τούς άλλους, άπού διά ψυχαγωγίαν
»καί περιδιάβαση άναγνώθουν κανένα ά»πλούν βιβλίον, μέ τό νά έπροτνπώθη ό 4). «Ποίημα Ιρωτιχόν λεγόμενον ΈρωτόκριΕρωτόκριτος, ποίημα παΛαιυγ, καί νά τος συνθεμένον άπό τόν ποτέ εΰγενίστατον Βιϊζητήται άπό πολλούς τό βιβλίον, μετα τζέντζον τόν Κορνάρον άπό τήν χώραν τής Σιτίας τού νησιού τής Κρήτης, τώρα τήν δευτίραν
τ υ π ώ ν ε τ ε πάλιν, καί έκδίδοται (ώσάν |φοράν μέ πολύν κόπον καί έπιμέλειαν τυπωμε»όπού έγινε σπάνιον) έκ δευτέρου μέ πά- νον καί διορθωμένόν. Εις τήν Βενετίαν, είς τήν
»σαν επιμέλειαν. Έλπίζομεν, ότι ό δεύ- τυπογραφίαν ’Αντωνίουτού Βόρτολι. <737—Είς
»τερος τόπος νά εύρη τήν καλήν τύχην, 8. σελ. 392.
32
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έναν έργαστήριν κείμενα εις τό ρηθέν κά- ήγουν τέσσερες, ώστε νά’χη,ς τόν μόδον νά
στρον εις τήν ρούγαν, συνορεύουν ούτως· μού δώσρς καί νά πληρώσρς εκείνον ολον
ανατολικά στενό κουμουνιού καί ή έμπασα όπού θέλει εΐσθεν ή στίμα σου, καί νά μού
των λεγάμενων σπιθών, χαί Φυσικά ή έμ δώσ/,ς άπό δά νοΐκιν δι’ αύτό δύο χροναϊς
πασα τού λεγομένου εργαστηρίου είς τήν άβάντι τράτο’ καί είς τόν καιρόν έκεινον,
ρούγα, καί νοτινά μέ σπίτιον τής άγιας Αί όπού εσύ γή τά μέρη σου ήθελες έχειν, νά
κατερίνας των Σιναϊτών, χαί βορεινά έτερον μού κάμρς τήν πληρωμήν αυτού, ώς άνω
σπίτιον, δπου πληράνουν εις τάν άγιον ’Αν θεν, είς ό,τς θέλει είσθεν στιμάδα, νά μου
τώνιον είς τά σπιτάλι. Αύτό τό λεγόμενον όώσφς άβίζο έμέν όβερ τών διαδόχων μου
άνωγωκάτωγον όμοΰ και μέ τό λεγόμενον τρεις μήνες προτήτερα, νά τό βάλλω είς
έργαστήριον έτι καθώς εΰρίσκουνται, δίδω τάς στρίδαις, καί νά χάμω πάσα χρειαζόεί; παντοτινά έσέν τού λεγομένου μάστρο μενον διά νά σου κάμω καί είς αύτό κα
’Αντωνίου, φράγκα καί λίμπερα άπό πάσα τάστιχου ξεχωριστό άπό πάσα πράγμαν
βάρος άπό τήν σήμερον καί έμπροσθεν μέ μ ’ έξοδες καί αύτό είς τό μέσον, καί δίδωνέξουσίαν γεμητήν νά λάβνις αύτά μέ τά τά σου τά λεγόμενον κατάστιχου νά μού
μέρη καί διαδόχους σου είς τό πουλείν, δίδ νΐς τήν λεγομένην του πληρωμήν, καί
χαρίζειν, προικίζειν, άνταλλάττειν, νοικιά- τότε παρευθύς τά τσεσάρνι τό λεγόμενον
ζειν, έξενοικιάζειν, νοΐκιν καί διάφορον έξ νοΐκιν" καί ούτως είμαι κοτέντο μέ μόδους
αύτά νά πέρντρς, καί διά τήν ψυχήν σου καί τρόπους, ώς άνωθεν, βάνωντας καί πέν
διακρίνειν, καί ποιήσνις αύτά ώς θέλεις και σαν άλληλογίας ύπέρπυρα σ' (200) διά
βούλεσαι, ώς ίδιος κύριος καί καθολικός τήν φάπρικα τής έκλαμπροτάτης μας αυ
νοικοκύρης, καί τινάς ποτέ νά μην δυνηθή θεντίας, καί τό παρόν στερεόν. Από τά
νά σοΟ είπή τό εναντίον, υπό την κάτωθεν άλλο μέρος εγώ ό λεγόμενος ’Αντώνιο;
πένσαν" καί διά τιμήν καί πρέζιον των Νταβαρένιας πρεζέντω καί λαμβάνω τά
λεγάμενων σπιτίων καί έργαστήριον έκά λεγάμενα σπίτια άνωγωκάτωγα καί τό λε
μαμεν καθώς τά έθελαν στιμάρει οί πρωτο γόμενον έργαστήριν μέ μόδους καί τρόπους,
μάστορες οί τζουράδοι της έκλαμπροτάτης ώς άνωθεν, ύπό τήν άνωθεν πέναν. Μάρτυ
μ#ς αυθεντίας, ξέχωρα άληθινή νά γέντι ρες παρακαλούμενοι μάστρος Φραντζέσκο
ή στίμα τού λεγομένου έργαστηρίου άπό τά Μέγενος ιατρός, καί μάστρο Μιχέλη Πελεγάμενα σπίτια, διατί έσυμφωνήσαμεν ού ληκάς Βουτικράρης.
τως' άπότου γενή ή στίμα ήγουν των λε
« (Τ. σ). Σταυριανός Λαγωός νοτάριος
γομένων σπιτίων νά ήσαι κράτιμος νά μού βασιλικής εξουσία; παραθεί; υπέγραψα καί
•-Ληρών-ρς τά ήμισα ώς έξη μήνας πρώτον ήσφάλισμαι.»
χυμένους, και τά άλλα ήμισα ώς έ'ναν
Δεν δυνάμεθα ομως καί νά παραδεχθώπρώτον έρχόμενον, κάμνωντας καί μεν, οτι τό ποίημα τού Κορνάρου έξεδόθη
\ ι-Λ! τό κατάστιχου των αύτών σπι- κατ’ αυτήν τήν ΙΣΤ' έκατονταετηρίδα"
, ν νω· ■-τι καί άνωγήου, ήγουν είς τό τουναντίον μάλιστα έκ τών έν τέλει τού
>νομί- κα. χορμίν έδικό σου, μ ’ έξοδε; είς ποιήματος στίχων φαίνεται, ότι τούτο πετό μέσον κατά την τάξιν καί σολιμιτάδες ριήρχετο χειρόγραφον, καί ύπό πολλών άτής χώρας μας, προμετέροντάς σου καί νεγινώσκετο' κατά πάσαν δε πιθανότητα,
άπό δά νά τά βάλλω είς τάς στρίδαις, καί μετά τήν άλωσιν τής Κρήτης έπισυμβάσαν
νά ρομποράρω τούτο τό ίνστρουμέντο διά μετά έκατόν οκτώ έτη άπό τής συντάξεως
νά μού δώσρς, ώς άνωθεν, τήν πρώτη πά- τού άνω συμβολαίου (1 6 6 9 ), τό χειρό
γα, καί είς τήν δευτέραν νά σού κάμω καί γραφον τού Έρωτοκρίτου χομισθέν είς ‘ Ενετό λεγόμενον κατάστιχου είς μόδαν, ώς τίαν ύπό τών φυγάδων παρεδόθη εί; τό
είρηται' καί είς τό λεγόμενον έργαστήριν φώς τής δημοσιότητας, πολλά; μέχρι τοΰνά στέκγς καί νά τά κρατής κοντζί κολμέ δε, καί άδεξίους ώς έπί τό πολύ, ύποστάν
δικαίς σου έξοδε;, καί νά πληρών·/:; νοΐκιν, έν τώ λεκτικώ άλλοιώσεις.
ήγουν πάσα χρόνον δουκάτα κουρέντι δ ’ .
Κ. ΣΑΘΑΣ.
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‘Εκ ΐώr τον ϋάΛτιρ Σχόιτ.
ε.::π
*
νι ί
(Μετάφρασις Θ. Άντωνιάέου).

τούς άναβαίνοντας ξένους, ο Τρις καλώς
ήλθατε! σεβαστέ πάτερ, άνέκραζε'πρό πολλού
ό γάμος σάς αναμένει καί ανήσυχοι διά
τήν βραδύτητα ύμών έφοβούμεθα μή έν τώ
μέσιρ τής μανιώδους ταύτης θαλάσσης ή
φωβερώς μαύρη νύξ καί ό άκάτάσχετο; ά 
νεμος άπεπλάνησαν τήν λέμβον υμών.

XXV.

— Διοιχητά, άπήντησεν 6 νέος ξένος,
ή απάτη σου ήδύνατο νά φαιδρύνη ημέραν
έορτής" άλλά νύκτες, όποίαι αύτή, καθ’
ήν οί ώργισμένοι άνεμοι ταράττουσι καί
XXIII
αύτάς τάς βαθυτάτας άβύσους τής θαλάσ
Ούτως οδηγούμενοι έξηκολούθουν διευσης, $έν έπιτρέπουσι αστεϊσμούς. Ζητοϋμεν
θυνόμενοι προς τό έγγύς παραλίου. Θορυ Διά τήν νέαν ταύτην κόρην βοήθειάν τινα
βώδεις κραυγαί χαράς ήρχοντο συχνάκις
καί τόπον.άναπαύσεως μέχρι τής επιστρο
μέχρι τής άκοής αύτών μεταξύ τών ύπο
φής τής πρωίας" δι’ ήμάς τά ξύλα τού
κώφων συριγμ-ών τού άνέμου.’ Ο θόρυβος τών
καταστρώματος φαίνονται τοσούτον μαλα
κυμάτων καί ή φωνή τών θαλασσίων πτη
κά, οσον κλίνη έκ χλόης θωπευομένη ύπό
νών έφαίνοντο άμιλλώμενα πρός τάς συμ
|τού ζεφύρου τού έαρος" ζητούμεν πρός
φωνίας τής εορτής, οπως τά έπικήδεια
τούτοις άσυλον είς τόν κόλπον τούτον διά
άσματα τά άναμιγνυόμενα αίφνιδίως μέ
τήν λέμβον ημών, τήν έπί μακρόν κλυάσματα χαράς, όπως αί κραυγαί έκεΐναι
δωνισθεΐσαν ύπό τών κυμάτων, ύποσχόμετού πολέμου, άς άκούωσιν οί χωρικοί άνωθεν νοι ν’ άποπλεύσωμεν, άμα ή ήώς φανή εί;
τών βράχων αύτών, οταν ή νήκη, ή μα τόν ορίζοντα.» ‘ θ Διοικητής άπήντησεν"
νία καί ό θάνατος αίματούσι τήν πεδιάδα. «Έν; τίνι όνόματι ζητείτε τήν φιλοξενίαν ;
Προσεγγίζοντας ετι πλέον, ειδον άνεγειροΠόθεν έρχεσθε ; Πού διευθύνεσθε ; Ό ’Κ
μένους άνεπαισθήτως διά μέσου τής δμίχλη;
ρίνος εϊδεν αναπτυσσόμενα τά ιστία σας,
καί τής τρικυμίας τούς πύργου; τού αρχαίου
ή μήπως οί άνεμοι τής Νορβηγίας σάς φέφρουρίου, ούτινος ή σκιά έμηκύνετο έπί τού
ρουσιν καί ζητείτε τάς γονίμους πεδιάδας
ωκεανού. Αί λάμψεις μυρίων δάδων έφαί
τής ’Αγγλίας, ή τά όρη τής Σκωτίας ; —
νοντο χορεύουσαι έπί τών κυμάτων, άτινα
Βίμεθα . . . (διότι δεσμευόμενοι ύπό ύποάντανέκλων αύτάς" φώτα τοσοΰτον μά
σχέσεως δέν δυνάμεθα ήδη νά λάβωμεν άλ
ταια, ώς αί ήδοναί αίτινες είς τήν κοιλάδα
λον τίτλον) εΐμεθα πολεμισταί. Ή φήμη
ταύτην τού κλαυθμώνο; λάμπουσι πρό;
γνωρίζει τάς μάχας άς έπεχειρήσαμεν, τάς
στιγμήν καί αφανίζονται ταχέως.
τρικυμίας ά ; περιεφρονήσαμεν. Αί όλίγαι
X X IV . '
,
αύται λέξεις άρκούσι πρός γενναίαν ψυχήν,
Φυλασσόμενοι ύπό τά τείχη τού φρου διά νά έπιτύχωμεν άσυλον ασφαλές καί
ρίου έστάθησαν έντός κόλπου ήσύχου. ‘ Οδός υποδοχήν φιλόξενον. Προσφέρετε λοιπόν
έσκαμμένη έντός τού βράχου ώδήγει είς τό τήν μικρίν ταύτην υπηρεσίαν ήν ζητούμεν,
φρούριον διά κλίμακος τοσούτον άποτόμου καί είς τά ξένα κράτη θά διαφημίζωμ.εν
καί στενής, ώστε εί; μόνον άνθρωπος γενναίος Ιτήν φιλοφροσύνην ήμών. Αρνηθήτε, . . . .
κρατών βακτηρίαν χωρικού ήδύνατο νά ύ-|
καί ή φιλάργυρο; ύμών κατοικία θέλει πεπερασπισθή αύτήν, ϊότε 6 πρωρεύς έσάλ- ριφρονηθή διά παντός ύπό τών εύγενών καί
πισε διά τού κέρατο;' ολαι αί ήχοι τών Ιύπερηφάνων ανθρώπων καί θά αποφεύγεται
βράχων τού πύργου καί τού κόλπου άπήν ύπό τού πτωχού ξένου καί τού άποπλατησαν. . . Οί στρόφιγγες τής όρσοθύρας
ινημένου οδοιπόρου.
στενάζουσι καί κραυγάζουσι’ μετ’ ολίγον ό
| '
X X V I.
φανός τού διοιχητού λάμπει έπί τών χον
— Εύγενέςξένε! Ούδεμία θύρα δύναδροειδών καί ολισθηρών βαθμιδών, φωτίζ<υν
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III.

ται νά μείνη κεκλεισμένη είς παράκλησιν ή δίοδος ήτο ολως έλευθέρα μέχρις αιθού
οι* ή ύμετέρα, μολονότι λαλείτε μάλλον σης χαμηλής καί θολωτής, έν ή οί ιππο
γλώσσαν μονάρχου ή ξένου ίκετεύοντος. ’Α- κόμοι καί οί όπλϊται, οί ακόλουθοι καί οί
διάφορον τίνες είσθε' τό φρούριον του Άρ- ύπηρέται παρεδίδοντο είς εύθυμίαν.
τόρνιχ κατά τήν εύδαίμονα ταύτην ημέραν
XXIX.
είναι ανοικτόν πρός πάντα τόν κόσμον. Καί
«Σταθήτε έδώ, είπεν 6 διοικητής, έως
άν έσύρετε τό ξίφος κατά τού συμμάχου η ού ό κύρεος ημών πληροφορηθή περί*' τής
μών, κατά του Μεγάλου Βασιλέως τη; ’Αγ αίτήσεώ; σας . . . καί σεις σύντροφοι, παύγλίας, καί άν ένεδύεσθε τόν θώρακα διά σατε παρατηρούντες τήν νεάνιδα καί τούς
νά πολεμήσετε τόν άρχοντα τού Αόρν, η ίππότας τούτους, ώσεί δεν εϊδετε ποτέ γυ
εξόριστοι κατωκείτε τά χλοερά δάση μετά ναίκα άποκαμούσαν έκ τής θαλάσσης,
τού σκληρού Ιππότου Έλερσλή, ή καί άν ούδέ ξένους φυσιογνωμίας ανδρικής καί βα
παρευρέθητε εις τήν φονικήν μάχην ό'που δίσματος άρειμανίου. d 'Αλλ' ή έπίπληξις
ό Κόμιν έπεσεν ϋπό τό έγχειρίδιον τού αυτη τού Έακίν ούδέ άκόλουθον, ούδέ υπο
άνθρωποκτόνου Βρούκη, ή νόξ αύτη θά ήτο τελή άπεμάκρυνεν’ άπ’ εναντίας πάντες
πάλιν δι’ ήμάς ανακωχή ιερά . . . Αε, ύ- συνήλθον έν κύκλω περί τούς ξένους, ώς
πηρέται ! φροντίσατε περί των ξένων καί άνθρωποι είς ους δέν ήτο συνήθης ή φιλο
δείξατε πρός αύτού; την στενόν όρσοθυραν.» ξενία. ‘θ Έδουάρδος παρωργισμένο; διά
XXVII. τήν φορτικότητα αύτών άνήρπααε τήν πεΟί δύο τολμηροί άδελφοί έπηδησαν έπί ποικιλμένην χλαίναν τού εγγυτέρου πρός
τού παραλίου, ένώ τό κεκμηκός πλήρωμα αύτόν καί έρριψεν αυτήν έπί τής Ισαβέέφύλαττε τό πλοϊον. Διά τής λάμψεως λας, διά ν’ άποκρύψη αύτήν άπό τά βέβη
των δάδων, ών τό σκοτιζόμενον φώς έκ λα έκείνα βλέμματα. ‘Ο αδελφός του,
τού καπνού άντανεκλατο εις την θάλασσαν, βλέπων τόν άνθρωπον συσπώντα τάς
φωτιζόμενος ό είς των δύο ιπποτών έφερε όφρύς ώσεί δυσαρεστούμενον, τώ άπηύθυνε
την νέαν κόρην έπί τού βράχου σχεδόν τήν ψύχραν ταύτην απολογίαν’ « υποτε
θνήσκουσαν. ‘ Η κεφαλή αυτής έστηρίζετο λές, καί άν ό μανδύας ούτος ήτο εκείνος
έπί των εύρέων ώμων τού ιππότου καί αί θν φέρει ό κύριός σου κατά τήν ημέραν
μακραί πλεξίδες τής μαύρης αυτής κόμης ταύτην τής εορτής, πάλιν ήθελε τιμηθή
έκρέμαντο, ώς αί φυλλάδες τού αγρίου κλή καλύπτων τήν νέαν κόρην.»
ματος πίπτουσιν έκ των κλάδων τής δρυός
XXX.
‘θ άλλος, πρεσβύτερος, ήκολούθει κρατών
‘ Η ομιλία αύτοΰ ήτο υπερήφανος, άλλα
διά τής χειρός ξίφος έντός τού κολεού, ήρεμος’ οί οφθαλμοί αύτοΰ έξέφραζον αξιο
ξίφος τοσούτον βαρύ, ώστε ολίγοι βραχί πρέπειαν έπιβάλλουσαν* ή στάσις τήν Υπε
ονες ήδύναντο νά τ άνυψώσωσιν’ άλλ' δταν ρηφάνειαν καί εύγένειαν έκείνην, ήν φοβούν
μετεχειρίζετο αυτός τά ξίφος τούτο, ούδέν ται αί χυδαΐαι ψυχαί’ ούδέ λέξις, ούδέ
ήδύνατο ν άντισταθή είς τάς πληγάς αυ χειρονομία άπητεϊτο άλλη’ βλέμματα, κι
τού, ούδέ ή στραθερωτέρα περικεφαλαία, νήσεις τής κεφαλής, ειρωνικά μειδιάματα,
ούδέ ή παχυτέρα άσπίς.
πάντα έπαυσαν’ ύπεχώρησαν δ είς μετά
XXVIII.
τόν άλλον τετκραγμένοι καί ομοιοι πρός
Διέρχονται υπό τόν κρεμάμενον τρίβολον, δορκάδας έκφοβισθείσας. ’Αλλά τότε εφάυπό τήν όρσοθύραν, ήν κλείουσι σίδηροί νη ό επίτροπος, ό επιφορτισμένος υπό τού
μοχλοί’ διέρχονται μακράν καί χαμηλήν κυρίου του νά όδηγήση τούς ξένους είς
στοάν, φέρουσαν είς έκάστην περιστροφήν τήν μεγάλην αίθουσαν δπου τραπεζα ήτο
είς τάς πλευράς πολεμίστρας, οπου οί πο- παρεσκευασμένη. Ήδη ό πρίγκηψ τών νή
λεμισ-ταί ήθελον τεθή πρός ένέδραν, έάν ή σων έκάθησε πλησίον τής Έδίθ, άφ’ έτέισχύς ή ή άπάτη ήνοιγον τήν θύραν, διά νά τρου έκάθητο ό γενναίος αδελφός τής χα·
καταβάλωσι τόν εχθρόν καθ’ ήν στιγμήν ριεστάτης μνηστής, καί άπώτερον ίππόται,
είσήρχετο* άλλ’ έκαστη θέσις ήτο τότε τό άνθος V.aí ή υπερηφάνεια τών χωρών
άνευ ύπερασπίσεως, άνευ στρατιωτών καί καί τών θαλασσών τής δύσεως.

* Ας σταματήσωμεν έδώ, αγαπητοί a
Έν τούτόις ούδόλως ήπόρουν διά τα
ναγνώσται’ καί άν ή διήγησίς μ ο υ ηδυνήθη
διαλείμματα
ταϋτα τής τοσούτον^ βρα
νά σάς τέρψη, λάβετε πρός στιγμήν υπο
χείας
χαρά;
καί
τού τοσούτον μακρού ρεμ
μονήν’ ό άοιδός θά έπαναλαβη μετ ολι
βασμού’
άπέδιδον
τό άφηρημένον ύφος καί
γον τά α^|ΧΛτΛ τον>»
τήν άναίσθητον άκοήν αύτού είς^ τήν σκέψιν τών εκστάσεων, άς έμελλε ν άπολαύση
και τήν άκατάσχετον ορμήν τής αιφνίδιου
εύθυμίας είς τήν μέθην τής ευτυχίας νεό
νυμφου. Καί δέν ηπατάτο ούτω μόνον το
ΑΣΜΑ ΔΕΤΤΕΡΟΝ.
π λ ή θ ο ς , άφού ό άλαζών Λόρν,
ό τόσον ύ 
ποπτος, ό τόσον υπερήφανος καί ό τοσον
ζηλότυπος διά τήν ένδοξον αύτού γενεάν,
I.
άφού ό γενναίος ιππότης τής Άργεντίνης,
Γεμίσατε τά στίλβοντα ποτήρια ! Πλη ό άπεσταλμένος τής Α γγλίας διά σπουρώσατε φαγητών τήν τράπεζαν τού συμ δαίαν άποσιολήν, ό επιφορτισμένο; να συνποσίου, συναθροίσατε τούς φίλους τής ευθυ δέση στενώτερον τούς δεσμού;^ τής συμμαμίας, τούς ίππότας καί τάς ωραίας . Π χίας τού βορρά, άπέδιδον άμφότεροι εις
χαρά καί ή άρμονία διαδηλουμένη δι ευ τήν διάθεσιν τού ‘Ρονάλδου τήν παραφοραν
φροσύνων συμφωνιών είς τήν εύοεϊαν αίθου καί τήν ταραχήν 'έραστού. ’Αλλά τεθλιμ
σαν, έορτάζαυσι τήν φυγήν τών φροντίδων, μένη καρδίκ, οφθαλμός βεβρεγμένος εις
άλλ’ έρωτήσατε- ‘· ‘ Υπάρχει αληθώς ή ευ δ'άκρυα, διέκρινόν κάλλιον τό μυστήριον τού
τυχία έδώ, αρά γε οί μακροί γελωτες δεν το, καιασκοπεύοντες μετά φόβου και Ολιύποκρύπτουσι σπαρακτικήν θλίψιν, καί τα ,εως τήν μεταβαλλομένην φυσιογνωμίαν
μέτωπα είκονίζουσιν αληθώς την δγιν .ή, μελονύμφου.
καρδίας ; . · άρκεί νά μάθετε οτι ουδεμια
θέσις τής ζωή; είναι άπηλλαγμένη μελαγ- Ν
IVχολίας.
-* ■ .
‘ Η Έδίθ παρετήρει αύτόν . ·. και όμως
έφοβεϊτο τά βλέμματα αύτού . . . εκείνος
*0 θόρυβος τών ποττρίων, τό άσμα των
άφ’ ετέρου άπέφευγε τά βλέμματά της. . .
βάρδων, καί όλαι αί εύωχίαι τών άρχαίων
Τέλος, ότε κατά τύχην τά βλέμματά των
εκείνων χρόνων έώρταζον τόν ύμέναιον τού
συνηντήθησαν, ή αιχμή πολεμίου ξίφους ή
λόρδου τών νήσων’ άλλά εις τόν τεταθελε προξενήσει όλιγωτέοαν οδύνην εις τόν
ραγμένον αύτού οφθαλμόν έφαίνετο στιλδον
Τανάλδον ! Έρρίγησε κατ’ άρχάς κατα
πύρ πένθιμον καί έπί τού μετώπου αύτου
βεβλημένος ύπό τής σπαρακτικής θλίψεως
διεκρίνοντο εκ διαλειμμάτων αί συγκινη
αύτού . · . έπειτα ήνάγκασε γενναίως την
σεις, αί πηγάζουσαι έξ αισθήματος ολως
διαφόρου τής εύθύμου ταύτης εορτής. Ενί καρδίαν αύτού νά ύποκριθή τό
πρόσωπον, είς δ ήναγκάζετο καί ήγερθη
οτε έσιώπα αίφνιδίως καί αί συμφωνίαι
από τής τραπέζης. «Πληρώσατε τό ευρυ
τών άοιδών, αί διηγήσεις τών γελωτοποιών,
ποτήριον, τό κατεχόμενον άλλοτε υπό του
ματαίως ήκούοντο περί αύτόν, ή δέν έφθα
βασιλικού Σομερλέδ, είπε’ πληρώσατε αύτο
ναν μέχρι τής αναίσθητου αύτού άκοής, είμη
|ω; ού τό ύγρόν σπινθηρίση ώς χρυσή
ώ; οί έν όνείρω άκουόμενοι μεμακρυσμένοι
πομφόλυξ έπί τών τορευτών χειλέων’ έως
ή/οι. Έπειτα αίφνης έξηγείρετο καί ήγωού πάντες οί μαργαρίται, δι’ ών είναι ενίζετο ν’ αύξηση τήν θορυβώδη χαράν’
στολισμένον, λάμψωσι διπλήν λάμψιν αντα
προεκάλει τούς συμπότας, παρότρυνε τού;
νακλώμενοι είς τά πορφυρά ταύτα κύμα
βάρδους καί έπιδή έφαίνετο τότε ό μάλλον
τα ! Προπίνω ύπέρ σού, γενναίε άρχων τού
θορυβώδης όλων, έφαίνετο έπίση; καί ό μάλ
Αόρν καί αγαπητέ αδελφέ μου ! . . προπίλον εύθυμος.
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νω υπέρ ιή ; ένώσεως ti{ γενεά; εμού καί
VII.
σου διά τών δεσμών τοΰ ωραίου τούτου
Τότε ίππόται καί γυναίκες συνωμίλησαν
υμεναίου !
κρυφίως καί τά δυσαρεστημένα αύτών βλέμ
V.
ματα άπεδείκνυον ότι τοί; έφαίνετο παρά
— *Α; περιστραφή περί τήν τράπε δοξον νά δίδηται εϊ; αγνώστου; ξένου; καί
ζαν ό οίνο;, άπήντησεν ό ιππότη; τού μή όνομαζομένου; θέσι; τοσούτον πλησίον
Λόρν' ή πρότασι; αΰτη έρχεται έπικαίρω;.. τή; τού πρίγκηπο;' άλλ’ ό Όβεν Ερράτό κέρα; άγγέλει ήμίν τήν άφιξιν τού άβ- ουχτ τοί; άπήντησεν' « ’Επί τεσσαράκοντα
βά' ό οκνηρό; ούτος μοναχό; έρχεται επί έτη ώ; επίτροπος έξασκώ τό έντιμον έπάγτέλους. » ‘θ λόρδο; ‘ Ρονάλδος ίίκουσε τοΰ; γελμα τού νά εισάγω τού; ξένους εϊ; τά;
ήχου; τού κέρατο;' καί τό ποτήριον, το ό αίθουσας καί τά ανάκτορα' άναγνοιρίζω
ποιον δεν είχεν είσέτι προσεγγίσει τά χ ε ί τήν αξίαν καί τήν εύγένειαν έκ τού βλέμ
λη αύτού, έπεσεν έξαίφνης από των χει- ματος, έκ τού ήθους, έκ τή; στάσεως καί
ρών του. ’Αλλ δτε ό διοικητή; τώ είπεν ούχί έκ τών πλουσίων ενδυμάτων καί έκ
εϊ; τό ου; ότι περί παντό; άλλου έπρόκειτο τών κεντημένων ζωστήρων' καί στοιχημα
*
, , . .r
_
■_
·|
η περι τη; αφιζεω; του μονάχου, η πα-ι τίζω τήν άργυράν ράβδον μου πρό; κλάδον
ράφρων αύτού χαρά έπανήλθεν, ώ; ό ήλιο; δρυός, ότι οί τρεις οότοι ξένοι κατέλαβον
τού Μαίου, όστι; λάμπει διά μέσου τών| πολλάκι; θέσει; πολύ μάλλον διακεκριμέ
νεφών . . . Πρίγκηψ διακοσίων νήσων, έ- να; εκείνων α; κατέχουσιν ήδη.
φαίνετο έπίση; ευτυχή; διά στιγμήν άνα
VIII.
βολή;, ώ; θά ήτο ταλαίπωρο; κατάδικος
— Καί έγώ όμοίω;, προσέθηκεν ό γ έ 
μανθάνων αναβολήν μιά; ημέρας, ήτι; απο ρων Φεράνδος, γνωρίζω ένεκα τή; έπιστήχωρίζει αυτόν άπό τή; αγχόνη; ή τού |μη; τού άοιδού νά κρίνω περί τών θέσεων
τροχού.
καί τών τάξιων . , . f παρατηρήσατε τού;
V I.
οφθαλμού; τού νεωτέρου τών ξένων πόσον
« ’Αδελφέ Λόρν, άνέκραξε μετά φωνή; είναι ζωηροί, υπερήφανοι, διαπεραστικοί!
σπευδούσης, καί σείς γενναίοι ίππόται, χα· Πώ; έξακοντίζουσιν άστραπά;, ενώ περι
ρήτε ! ιδού πρό; αΰξησιν τή; ευθυμία; η φέρει αύτού; έπί τή; εύγενούς ταύτη; όμών έρχονται άπό μεμακρυσμένων χωρών μηγύρεως, ώσεί ζητών τού; εύγενεστέρους,
ίππόται, ών τό θάρρος έδοκιμάσθη κατά συνειθισμένο; νά ρίπτγ) τά βλέμματά του
ξηράν διά τών μαχών, κατά θάλασσαν διά έπί τών όμοιων αύτού
Καί έν τούτοι;
τών τρικυμιών. . . Παραχωρήσατε εϊ; αυ θαυμάζω έτι μάλλον τό άτάραχον, υπερή
τού;, εϊ; τήν τράπεζαν ταύτην, θέσιν αξί φανου καί μεγαλοπρεπές μέτοιπον τού
αν αυτών καί ύποδεχθήτε αύτού; καλώς.ϊ πρεσβυτέρου τών ξένων, βστις θεωρεί τήν
Τότε ό επίτροπο; μέ βήμα επίσημον καί εΰθυμον ταύτην όμήγυριν ώ; ον άνώτερον,
φέρων τήν άργυραν αύτού ράβδον προαπήν- άδιαφόρω; βλέπων τά; διαφορά; τών τ ά 
τησε τού; ξένου; καί άνεγνώρισεν άνευ κό ξεων καί τή; περιουσίας. Καί ή νέα έκείνη
που τήν θέσιν, ήν ήρμοζε νά τοί; δείξγ|. κόρη, μολονότι στενώ; κεκαλυμμένη διά
Μολονότι αί πλούσιαι διφθέραι, αΐτινε; πε- τού μανδύου αύτής, δέν δύναται ν’ από
ριίστεφον τού; μανδύα; αύτών ήσαν έσχι- κρυψη) ούτε τήν χάριν τού «ώματο;, ούτε
σμέναι καί τά λαμπρά αύτών ενδύματα τήν ώραίαν συμμετρίαν τών μελών αύτής.»
είχον μεταβληθή εϊ; ράκη καί οί πτερνιστή
IX.
ρες αύτών ήσαν μεμολυσμένοι ύπό τού
"Υποπτος αμφιβολία καί έσχάτη περιβορβόρου, τοιαύτη όμως ήτον ή ευγένεια φρόνησι; έδηλούτο έπί τού υπερηφάνου με
τού ήθους καί τή; στάσεως αύτών, ώστε| τώπου τού πρίγκηπο; Λόρν' συσπών άλαζοέφαίνοντο άξιοι νά καθήσωσι επί έδρα; νικώ; τά ; πυκνά; αύτού όφρύ;, παρετήρηπρίγκηπο; καί έπί θρόνου βασιλέω;’ διά σεν αύστηρώ; τού; ξένου; καί έψιθύρισε με
τούτο ό επίτροπο; έπέδειξεν αύτοϊ; τήν τά φωνή; πένθιμου λέξεις, â; μόνον τό ού;
ίντιμοτέραν θέσιν.
1τοΰ Άργεντίνη ήδυνήθη ν’ άκούση. "Επειτα

ήρώτησεν αύτού; μετά τόνου άγερώχου καί αρχηγού ημών ■; ‘Η πόρπη αΰτη, ή μετά
βραχέος, εάν κατά τά; οδοιπορίας αύτών. τοσαύτη; τέχνη; έξειργασμένη, ή συνηρμωήκουσαν περί τών Σκώτων έκείνων στασια |σμένη μετά τοσαύτη; φιλοκαλίας, ή έστοστών, οΐτινε; κατέφυγον εϊ; 'Ράτ-Έριν λισμένη μέ τοσούτου; μαργαρίτας, οϊτινες
μετά τού προγεγραμμένου αρχηγού των στίλβουσιν έπί τή; κεχρωματισμένη; ταρΚαρίκ' μετά τήν εξορίαν τού χειμώνο; οί τάνης, ώ; τήν έσπέοαν "ύπό τήν ώχράν ίριδα
φυγάδε; ούτοι έξηκολούθουν κατοικούντε; άλλοτε αμαυρότερος καί άλλοτε ζωηρότε
τήν παραλίαν τού Ούλστερ, ή έπεβιβάσθη- ρο; στίλβει ό άστήρ τού βορρά ;
Πολύτιμον κόσμημα, μηδέποτε έξεργασαν έπί τών γαλερών έρχόμενοι καί πάλιν
σθέν
έπί τών όρέων τή; Σκωτίας, ή νηρηΐ;
πρό; λεηλάτησιν τή; πατρίδο; αύτών;
τών
πηγών
ή ή σελήνη τών θαλασσών σ
X.
‘Ο νεώτεοο; τών δύο ξένων, υπερήφανος έλείανε εντός σπηλαίου έκ κοραλίου ; ΜήiW n u n iirv i TV/* 1C λ fitΜ~
1
\ ____ _ 1 . — ± καί ζωηρός, άπαντά εις τά περιφρονητικά πως έντό; σκοτεινή; υπονόμου τή; ’Ισλαν
βλέμματα τού βαρώνου διά βλέμματος δία; αί μαύραι χείρε; δαιμονος είργάσθηέπίση; περιφρονητικού. «Ούδέν περί τών σαν τό μεταλλόν σου ; ή μήπως έπί τέ
λους, έάν ήσαι εργον
ανθρώπων, ερχεσαι
, ,
ΙΛ Λ Λ Ϊ
*εάν
ν* »
·”έννοή;
· '* · |ι » | ---------- τ ,
ανταρτών γνωρΓζομεν, αλλά,
τον βασιλικόν Βρούκην, σέ ειδοποιώ ό τι.έ δ ώ ώ; σημείον φιλία; τή; ’Αγγλία; ή φό·
τρί; τριών
πρό τρί;
τριών ημερών
ημερών διά τών άνεμων τής,βων τή; Γαλλία; XII.
Σκωτία; θά κυματίζη) ή σημαία αύτού εις
Ό
χι
!
.
.
‘Η
λαμπρότη;
σου δέν άποτό πείσμα τών όποιωνδήποτε έχθρών αύτού,
δεικνύει
χείρα
ξένου,
ή
μαγείαν
νηρηΐδος.
εί; τό πείσμα όλων τών βελών τών "Αγ
Ό
μεγαλορρήμων
Βρούκη;
διέταξε
νά σέ
γλων τού ’Αλάστερ καί τού Λόρν αύτού ! »
Ή οργή τού ορεινού αρχηγού έξηγείρετο κατασκευάσωσιν επίτηδες διά τόν βασιλι
ήδη, άλλ ό ‘Ρονάλδος επράΰνε τήν γεννώ- κόν μανδύαν, δν προσήλωσεν έπί τή; καρμένην πυρκαϊάν α αδελφέ, είπε, καλλίτε- Ιδίας αύτού τή ; πλήρους μίσους και άλαρον νά διέλθωμεν τήν νύκτα άκούοντε; τά Ιζονεία; καί άπεσ.πάσθη; έκείθεν ύπό τή;
άσματα τού Φεράνδου, ή νά διεγείρωμεν νικώση; χειρος τού Λόρν.
Ό τε τό κόσμημα τούτο κατεκτήθη καί
έν τώ μέσω τή; χαρά; καί τών συμποσίων
άπωλέσθη,
αντήχησαν μακράν κραυγαί πο
τά ; άντιπαθείας, ά; έγέννησεν ό δυστυχή;
εκείνο; πόλεμο;.— “Εστω ! » άντέταξεν ό λέμου ! Τά δάση τού Βενδουρί; έστέναΛόρν, καί άφού ώμίλησεν εί; τό ού; τού ξαν καί τού; στεναγμούς αύτών έπανέλαβον
Φεράνδου, άρχηγοΰ τών άοιδών, είπε τα  τά σπήλαια τοΰ Δούχαρτ* ή έλαφο; έγκαπεινή τή φωνή πρό; τόν ’Αργεντινήν' «τό τέλειψε τό άγριον Τίενδρουν, καί ό άνθρωάσμα τό όποιον εξέλεξα θά πληγώσει ά ποκτόνο; νικηθεί; κατώρθωσε νά διαφύγτι
φευκτου; τήν καρδιαν τών τολμηρών αύτών κεκαλυμμένο; αίσχους καί πληγών καί άξένων, έάν δέν άπατώμαι περί αύτών. » φίνων τό σημείον τούτο τή; νίκη; τού
Έσιώπησε καί σιγή έπεκράτησεν, εω; οό 6 Λόρν.
XIII.
άοιδό; ήρχισεν ούτως.
Ματαίω; λοιπόν ήγωνίσθη τό ξίφο; τού
Δούγλα;' ματαίω; ό τοσούτον υμνούμενο;
¡βραχίων τού Κάμπελ' ματαίω; τό αϊμοβόρον έγχειρίδιον τού Κίρκ-Πατρίκ, τού ε 
νασκούντο; τό ευχερές: επάγγελμμα τού
δολοφόνου' ό Βαρενδόβν άνεχώρησε μακράν
καί μακράν άνεχώρησεν ό υπερήφανο; Δελαχέΰ, ότε ή πόρπη αΰτη, σημείον θριάμ
XI
βου,- ήκτινοβόλησεν έπί τού στήθους τού
Πόθεν προέρχεται ή χρυσή πόρπη, ήτι; Λόρν.
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κάτοχος τού κοσμήματος τούτου, έγκα-1 οιτινες αναπαύονται εις τήν εκκλησίαν ταύ
ταλείπων τους στρατιώτας αύτοΰ εις τά την, ορκίζομαι ότι ό άνθρωπος ούτος είναι
δεσρ.ά, εί; τάς βασάνους, εις τό αίμοβό · ό Βρούκης αύτός, άνέκραξεν ό Λόρν μανιώ
ρον ξίφος τών ορεινών, εις την αγχόνην, εις δης' άς άποθάνρ λοιπόν διά τόν θάνατον
τον πέλεκυν, εις τόν τροχόν των "Αγγλων. τοΰ συγγενούς μου. — Στάσου, άνέκρα
"Ας φεύγγ άπό παραλίου εις παράλιον, άκο ξεν άφ’ έτέρου ό ‘Ρονάλδος" ένόσω ή χειρ
λουθούμενος ύπό τής εκδικητικής σκιάς του μου φέρει ξίφος, δέν θ’ ανεχθώ διά ματαίΚόμιν, ένω τά λάφυρα αύτοΰ κοσμοΰσι ώς αν έριδα, νά φονεύσωσι πρό τών οφθαλμών
σημείον θριάμβου έπί μακράν τόν νικητήν Λόρν. μου πολεμιστήν άνευ ύπερασπίσεως, νά
μολύνωσι τόν πύργον μου μέ αίμα ξένου !
XIV.
Τό άρχαίον φρούριον τών πατέρων μ.ου, θά
Καθώς ή Τίγρες ή περικυκλουμένη υπό ήναι τό άσυλον τής δυστυχίας, τό καταφύ
κυνηγών, λογχών καί βελών περιφέρει έπε γιου και ή άσπίς τών ασθενών' έδώ δέν
τών εχθρών αύτής βλέμματα στίλβοντα θά σφαξωσι ποτέ ξένους άφιχθέντας ένεκα
καί πριν ή χυθίι έπί τού κύκλου δστις την τής τρικυμίας. — Τί λέγεις, άντέταξεν ό
περιστοιχίζει, έκλέγει τό άντικείμενον τής Λόρν μανιώδης, ματαία έρις ! θάνανος πομανίας αύτής . . . ούτως ό Έδουάρδος έ- λεμιστοΰ ανυπεράσπιστου ! . . . Αί, δτε ό
θεώρησεν άλληλοδιαδό/ως τόν άοιδόν καί' Κόμιν άπέθανε τρία έγχειρίδια δέν ήσαν
τόν κύρεον αύτοΰ' έπειτα έδραξε τό ξίφος. πεπηγμένα εις τό πλευράν του ! Μή μέ
’Α λλ’ ό αδελφός του τόν έλάλησεν αύστη- ΐόμιλής περί ασύλου! ή εκκλησία τοΰ θεού
ρώς' «Στάσου ! Τί ! Μετά τοσαύτας μά- είδε πίπτοντα τόν δυστυχή συγγενή μου,
χας καί τοσαύτας βασάνους πάλιν είσαι τό αίμά του έρρευσεν έπί τοΰ θυσιαστη
τοσοΰτον ολίγον κύριος σεαυτοΰ, ώστε ρίου αύτοΰ, ένώ έπί τοΰ σώματος άνεγείπροσβάλεσαι άπό τά άσματα
βάρδου! ρετο ό αμείλικτος δολοφόνος' θριαμβεύων...
μισθωτού ; . . . Καλώς συνέθεσες τό άσμά|δπως τόν βλέπετε έδώ . . . Έχων τήν χεΐσου, γέρον, έξυμνών έκεϊνον, ούτινος ή χειρ1ρα ώπλισμένην καί άλαζών τό ήθος. . .
πληρώνει τά έργα σου, άλλά ήδύνασο νά Πρός έμέ πάντες δσοι μέ άγαπώσι ! ϊίλήεί'πγς τινά καί περί τών τριών υποτελών ξατε ! Εξοντώσατε τούς προγεγρκμμένους,
τοΰ Λόρν, πιστών καί τολμηρών, οιτινες τούς άντάρτας τούτους, ο
άπέσπασαν τόν κύριον αύτών άπό τών!
X VI.
χειρών τοΰ Βρούκη, περισφίγγοντος τόν
λαιμόν καί οιτινες άπέθανον σώζοντες την
Πάραυτα ώρμησαν πλείστοι βαρώνοι τής
ζωήν τοΰ δεσπότου αύτών. "Ηκουσα λεγό Ηπείρου ταχείς πρός τήν έκτέλεσιν τών
μενον ότι δ μονδύας καί ή πόρπη τοΰ βα- διαταγών τοΰ κυρίου αύτών. Ό βραχίων
σιλέως τής Σκωτίας έμεινε μεταξύ τών τοΰ Βαοκαλδίνη άνηγέρθη, ή λεπίς τού
άποθνησκουσών χειρών τών ατυχών έκεί- Κινλόχ-’Αλίνη έγυμνώθη, τό έγχειρίδον
νων, δτε έκατόν πρός τούτες πολέμιοι τοΰ μαύρου Μουρθόκ έγκατέλειψε τόν κο
όρμώντες κατά τοΰ Βρούκη ήνάγκασαν τόν λεόν, καί ή επίφοβος χειρ τοΰ Δερμίδ είναι
πολεμιστήν αύτόν νά υποχώρησή, πολύ έιοίμη νά φέρ-ρ τόν θάνατον. Αί ύπόκωβραδύτερου άφ’ οτου ό Λόρν έγκατέλειψε τό φοι άπειλαί έκδικήσεως μεταβάλλονται εις
πεδίον τής μάχης, εύθυμος διότι διέφυγε καταπληκτικός κραυγάς πολέμου. Προακέραιος καί ζών. . . άλλ’ αρκεί. . . Αάβε, χωροΰσ'.ν έχοντες τά δπλα ανυψωμένα' α ί
άοιδέ, τήν χρυσήν ταύτην άλυσιν πρός α γυναίκες έντρομοι φεύγουσι κραυγάζουσαι’
μοιβήν τών ασμάτων σου, καί άς σοί χρη- καί τότε, ώ Σκωτία, τό εύγενέστερον τέσιμεύση εις τό μέλλον ώς αφορμή νά όμι- κνον σου ήθελεν άπολεσθή πριν φθάστι τό
λής μάλλον εύγενώς περί τοΰ Βρούκη.
ήμισυ τοΰ σταδίου αύτοΰ, έάν δλοι άπό τής
XV.
γεννήσεως καί τής αξίας ένδοξοι αρχηγοί,
— Λοιπόν ! Μά τήν λειψανοθήκην τοΰ οί έλθόντες άπό τών νήσων τοΰ Ωκεανού
αγίου Κολούμβα καί μά όλους τούς αγίους καί περιστοιχίζοντες τόν ‘Ρονάλδον, δέν
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έπράϋνον τήν δίψαν τοΰ αίματος, ήτις έ- εις τό ορος. Πάντες ώμοίαζον πρός τό διάσημον εκείνο άγαλμα πολεμιστοΰ, εις τό
καιε τόν άμείλικτον Λόρν.
όποιον λέγουσιν δτι έλειπε μόνον ή πνοή
XVII.
Ό τ ε 6 γενναίος Τορκίλ άπό τά ίίψη τοΰ διά νά κινηθή καί νά πολεμήσρ.
X IX
Δούν-βεγάν, άρχων τών ομιχλωδών όρέων
‘Η
νέα
ξένη,
καθώς
καί ή Έδίθ, ώφετοΰ Σκι, ό Μακίλ ό άρχαϊος άρχηγός τής
λήθη
έκ
τής
τρομερός
ταύτης
ήσυχίας καί
άγριας Βάρας, ό Λούαρτ ό άρχηγός τών
πολεμιστών τοΰ Γίλιαν, ό Τέργος άπό τοΰ έζήτησε νά κάμψη τούς πολεμιστάς. Ένώ
οχυρωμένου κόλπου τοΰ Κάνα, καί 6 Μάκ- ώρμα πρός τόν ’Αργεντινήν, κατέπεσε τό
Δούφιθ ά ιππότης τοΰ Κολονσάϊ είδον κάλυμμα αύτής καί είδον έν τω μέσο»
στίλβοντα τόν χάλυβα, ήγέρθησαν αίφνιδί- έσχάτης απελπισίας στίλβοντας άκόμη τούς
ως πάλλοντες τά ξίφη αύτών, τοσοΰτον τα  ωραίους οφθαλμούς καί κυματίζοντας τούς
χύτεροι έτοιμοι νά λάβωσι μέρος, δσον άρ- βοστρύχους τής μακράς κόμης. «Σύ, είπε,
χαία μίση, πολλάκις σβυνόμενα καί πολ- τό άνθος τών ιπποτών, ή άσπίς τών άσθελάκις άναπτόμενα, ύπήρχον μεταξύ τών νών, σύ, δστις έπολέμησες εις τήν γήν τοΰ
άρχηγών τοΰ ’Αργίλου καί πολλών αρχη Ιούδα $ιχ τήν άγίαν ήιχών πίστιν, συ,
γών τών νήσων τοΰ Ωκεανού. Φοβερόν θέ δστις τοσάκις διεκρίθης εις τάς πανηγύρεις,
αμα ! Πανταχόθεν έστιλβον δπλα καί ή είς άς ή άσθενής αύτη χειρ διένειμε τό
άτακτος κόμη τών ιπποτών έκυμάτιζε πί- βραβείον τής άνδρίας, άπάντησον' ή ψυ
πτουσα όπίσω' οί οφθαλμοί έζήτουν άλλή- χή σου ή πλήρης τιμής δέν θ άγανακτήσρ
λους μετά σκυθρωπού ήθους’ αί άνυψωμέ- διά τήν άνισον ταύτην μάχην, εις ήν οί
ναι χείρες καί τά άπειλητικά δπλα συνην- άδελφοί μου, οί άλλοτε φίλοι σου, μέλλουσι
τώντο εις τόν άέρα' 6 σίδηρος τών ξιφών νά θυσιασθώσιν είς αίθουσαν φιλόςενον ! »
άντανακλών τάς δάδας άπέδιδε λάμψιν Απηύθυνε τούς λόγους τούτους πρός τόν
κυανόχρουν έπί τής τραπέζης τοΰ συμποσί ’Αργεντινήν, άλλ’ οί οφθαλμοί αύτής έζή
ου' καί ταχέως αί λαμπάδες αύταί τοΰ υ τουν τόν λόρδον τών Νήσων. Ερύθημα δμεναίου έμμελον νά κατοπτρισθώσιν εις κύ μοιον πρός τάς τελευταίας άκτΐνας τής η
ματα αίματος, άντί νά λάμπωσιν έπί τών μέρας έκάλυψε τό μέτωπον τοΰ ‘Ρονάλδου,
ρίγος ταχύ διέτρεξε τό ρωμαλέον σώμα του
στιλβόντων ποτηρίων.
καί διά φωνής τρεμούσης καί μετά βλέμ
XVIII.
Μολονότι πάντες ούτοι οί πολεμισταί ματος τεταραγμένου άπήντησε. « Μή φοήσαν έτοιμοι νά δώσωσι τόν θάνατον, έν βήσαι τίποτε, ’Ισαβέλλα μου ; . . τ ί λέ 
, Εδίθ ! μή ταράττεσαι ! Ό χι,
θερμοί τήν καρδίαν, μέ γυμνόν ξίφος καί γω
μή
φοβήσαι
τίποτε' θ’ άγρυπνήσω έπί τής
τόν πόδα προτεταμ,ένον. . . έν τούτοις πέν
σωτηρίας
τής
άγαπητής μου μνηστής . .
θιμος δισταγμός έσέβετο τό δίκαιον τής
’Αλλ’
αί
τελευταίαι
αύταί λέξεις έξέπνευφιλοξενίας. Πάντες ειχον τήν άπειλήν εις
σαν
έπί
τών
τρεμόντων
χειλέων του.
τό στόμα, άλλά πάντες έπίσης έφαίνοντο

XX.
φοβούμενοι νά καταφέρωσι τήν πρώτην
Ά φ ’ έτέρου ό Αργεντινής έλάλησεν, άπληγήν' διότι τά άσματα τοΰ άοιδοΰ καταρώνται διά παντός έκείνους, οιτινες τα παιτών έν όνόματι τοΰ άρχοντας αύτοΰ
ράττουσι διά τών διενέξεων αύτών τά συμ τούς δύο ξένους, οιτινες υπήκοοι τοΰ στέμ
πόσια καί τήν χαράν' πρός τούτοις ή άνισό- ματος τής Α γγλίας έφερον τά δπλα κατά
της τοΰ άριθμοΰ καί τών δυνάμεων καθί- τοΰ βασιλέως, τοΰ κυρίου των . . . ‘Η αϊστα βεβαίαν τήν έκβασιν τής μάχης’ διά τησις αυτη ήτο βεβαίως πρόφασις, διά νά
τούτο αί άπειλαί καί αί κραυγαί έπραύνθη- καλύψ·»! τήν επιθυμίαν αύτοΰ τοΰ νά τούς
σαν επί τοσοΰτον, ωστε σιωπή έπεκράτη- σώσ-ρ' διότι ουδέποτε ιππότης εύγενέστεσεν εις τήν αίθουσαν τήν πλήρη πολεμιστών, ρος καί γενναιότερος τοΰ ’Αργεντίνη άνέβη
σιωπή βαθεία, όμοία πρός τήν γαλήνην ίππον πολεμικόν. . . . καί ό ‘ Ρονάλδος,
τοΰ θανάτου, ήτις προηγείται τής τρικυμίας !δστις έμάντευσε τήν πρόθεσιν αύτοΰ. ίφαί-
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νετο μέλλων νά ύποστηρίξνι τήν απαίτησή αύτού δικαιοδοσίαν’ ό άββά; θά παύση τάς
τούτη». Ά λ λ ό υπερήφανος Τορκουΐλ φιλονεικίας ημών.»
προέλαβε τον σκοπόν τούτον. « ΉκούσαXXII
μ,εν λαλούμενον περί σφετεριστικών άξκόσεΜόλις ή ευτυχής αυτή συνθήκη «υνεφωων τ ις ’Αγγλίας, είπε, καί εις τάς νήσου; νήθη καί τά δύο φύλλα τής θύρας έκυ*
ήμών ή φήμη δεν έσιώπησε περί νομίμου λίσθησαν έπί τών στροφίγγων καί είδον
δικαιώματος, δι ού καλείται δ Βρούκης παρελαύνουσαν τήν εύσεβή συνοδίαν τών
εις τδν θρόνον τής ωραίας Σκωτίας, μολο μοναχών, ένδεδυμένων μαύρα ύφάσματα'
νότι έξεβλήθη ύπά ξενικού ξίφους' τούτο ήσαν δώδεκα ιερωμένοι, φέροντες σάνδαλα,
πρέπει νά έξετάοωμεν εγγύτερον . . . έν κρατούντες άγια λείψανα, προπορευομένων
τούτοι;, καί άν ή άπαίτησις τού άγγλου αναρίθμητων δάδων καί έπομένων σταυ
ιππότου ήτο όλως δικαία καί νόμιμος, το ρών καί σημαιών. Τότε κατέπεσαν πάσαι
στέμμα τής ’Αγγλίας άς συλλάβν) εκείνους αί ήδη έγηγερμέναι χείρες' τότε κατεβιτούς οποίους άποκαλεί άντάρτας εντός τής βάσθησαν τά στίλβοντα -έγχειρίδια καί τά
περιφερείας τής εξουσίας αύτής · . . άλλα λάμποντα ξίφη' εις τήν θέαν τού ίερέως
εντός φρουρίου, δπως οΰτος, έν τώ μέσω πάντα τά δπλα έξηφανίσθησαν, δπως οί
των Σκώτων αρχηγών, των συναθροισμέ διάτοντες ¿κείνοι άστέρες, οϊτινες λάμπουσ:
νων διά νά παν ογυρίσωσιν εϋθύμως τήν καί θνήσκουσιν ύπδ τήν στοάν τής νυκτός.
εορτήν τού υμεναίου, έστέ βέβαιοι ότι δέν
XXIII
θ' ανεχθώ ποτέ νά έπιβαρύνωσι μέ άλύσΌ άββάς έσταμάτησεν έπί τού ποδίου
σους ό Λόρν ή ό ’Αργεντινής γενναίον καί κρατών εις τάς χείρας τόν άγιον σταυρόν*
δυστυχή ιππότην.»
τό κάλυμμα αύτού «το έρριμμένον δπισθεν'

ή ζωηρά λάμψας τών δάδων, τών έχουσών
φλόγας υπερύθρους, έφώτιζε τάς ώχράς αύ
Τότε επανήρχισεν ή φοβερά φιλονεικία' τού παρειάς καί τήν λευκήν αύτού καλύτότε έπανήρχισαν αί θορυβώδεις άπειλαί πτραν, τόν κυανούν αύτού οφθαλμόν, λάμ
καί αί μάταιαι κραυγαί. ‘Υποτελείς καί ποντα είαέτι άβεβαίαν λάμψιν, καί τάς άύπηρέται, είσελθόντες πάντες εις την α ί ραιάς αύτού φαιάς τρίχας. «Εύγενεϊς άρ
θουσαν, ηϋξανον ετι τόν θόρυβον διά των χοντες, είπε' ή προστασία τής δεσποίνης η
κραυγών αυτών, οτε αίφνης ήχος κέρατος μών καί ή ειρήνη τού ύψίστου έστωσαν μεθ’
άντηχών έν τώ μέσιο τής θαλάσσης εφθασε υμών' σάς εύλογώ πάντας . . . άλλά τί
μέχρι τού παραλίου, α'ΐδού δ άββάς ! α βλέπω; ή ειρήνη λοιπόν δέν βασιλεύει ένέκραξαν πανταχόθεν’ ιδού ό άγιος άν δώ ; . . . έγχειρίδια άπειλητικά άρμόζουσιν
θρωπος, ούτινος οί οφθαλμοί ευνοούμενοι ύ είς γεύμα γάμων ; καί τά γυμνά ταύτα
πδ τού ουρανού είδον άγίας οπτασίας. ξίφη έπρεπε νά κεϊνται πρό τών οφθαλμών
Ά γγελοι άπηντηθησαν κατά την όδόν αύ- ίερέως, δστις καλείται διά νά ένώσγ τήν
τού, ούχί μακράν τού κόλπου τών μακα καρδίαν καί τάς χείρας δύο νεόνυμφων ; »
XXI.

ρίων μαρτύρων καί τού λίθου τού αγίου
X X IV
Κολούμβα. Οί μοναχοί αύτού ήκουσαν
Τότε κρύπτων τό μίσος αύτού υπό φα
άντηχούντας τούς ουρανίους ύμνους έπί νατικόν ζήλον, ό υπερήφανος Λόρν άπήντών κορυφών τού Δούν-ΰ, όπως γοητεύ- τησε πρώτος' «Έρχεσαι, άγιε άνθρωπε, νά
σωσι τάς μονήρεις στιγμάς τής μετανοίας ένώσνις δύο άληθή τέκνα τής μακαρίας εκ
αύτού, οτε προ τών ποδών έκαστου σταυ κλησίας, άλλά δέν άνέμενες βεβαίως ν’ άρού (καί ό αριθμός αύτών άναβαίνει εις παντήσης εδώ άθλιον, έξόρισταν τής εκκλη
τρις εκατόν) έλεγε την προσευχήν αύτού σίας διά φόνον τελεσθέντα είς τούς πόδας
καί τό πάτερ ημών . -. . άνθρωπος άγιος, αύτού τού θυσιαστηρίου ! καί έτι μάλλον
έρχόμενος έκ νήσου άγίας, φθάνει ΐνα κα- ήθελες έκπλαγεί, έάν, γνωρίζοντες τήν πα
ταπραόνν) τάς φιλονεικίας ημών" δέν θά ρουσίαν τοιούτου ενόχου μεταξύ ήμών, έδιστάσωμεν ν’ άναγνωρίσωμεν τήν ευσεβή Ιφειδόμεθα τής ζονής αύτού ή έσκεπτόμεθα
Γ
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περί ειρήνης, ανακωχής, ή συμμαχίας μετά μοίαν τύχην ; Τί ! ή δίψα τής λεοτναρτού Βρούχη τού άφωρισμένου ! Έν τούτοις δάλεως τής ’Αγγλίας ουδέποτε θά κορεσυναινώ νά καταπαύσνι ή φιλονεικία* ή α  σθή ροφώσα τό αίμα τών άνδρών τού
γία σου φωνήάς άποφασίση
περί τής τ ύ  Βορρά ! Ή ζωή τού Άθόλ δέν ικανοποίησε
τήν ιδιοτροπίαν τού ασθενούς τυράννου, καί
χη; αύτού».
-γ ;
πρέπει κατά τήν έσχάτην αύτού ώραν ό
XXV
Τότε ό ‘Ρονάλόος έλάλησεν υπέρ τού ξέ Εδουάρδος νά σκέπτεται τροχούς, άγχόνας
νου' υπενθύμισε τούς όρκους τών ιπποτών καί φόνους ! Συσπάς τάς όφρύς, Αργεντι
καί τούς νόμους τή; τιμής. ‘II Ισαβέλλα γο- νή . . . Εμπρός I Δέν θ’ άναμείνγς έπί
νυκλιτής ύπεστήριζε τούς λόγους τούτου; πολύ τήν πρόκλησίν μου.
X X V II.
διά δακρύων
καί παρακλήσεων' ή Έδίθ
— Καλά ήάνέκραξεν ό ρωμαλέος ιππό
αύτή έμεσολάβησε γενναίως, έκλαυσε προκ-αλούσα τήν συμπάθειαν τού Λόρν. « Μα της τού Δούν-Βεγάν' δέν θά καταφρόνησης
κράν άπ εμού, άνέκραξε αυτός τότε, κόρη μόνος τούς κινδύνους τής πάλης, μά τούς
έκφυλισθεϊσα ! δέν άρκεί δτι σέ έφερα είς άγιους τών νήσων καί τής Ηπείρου, μά τόν
τόν πύργον τού ‘Ρονάλδου ώς δούλην, ήτι; άγριον Βώδεν, ορκον τών προγόνων μου, ή
παρουσιάζεται είς τήν θύραν τού κυρίου αύ ‘Ρώμη καί ή 'Αγγλία άς λυσσάξωσιν, αδια
τής, άναμένουσα τήν ιδιοτροπίαν τής ψυ φορώ | Έάν ό Βρούκης, μολονότι εξόριστος
χρά; φιλοφροσύνης του ; . * . άλλ’ ό γεν καί άφωρισμένος, έπανεύρη είσέτι φίλους
ναίος Λόρδος Κούμβερλανδ, 6 γενναίος διά νά δοκιμάσνι τήν τύχην τών δπλων,
Κλιφόρδ ζητεί τήν χεΐρά σου" θά τήν έ- έάν ό; Δούγλας άναλάβνι τήν λόγχην αύ
χνι. . . ώ ! μή άντιτάττΥΐ; τίποτε ! άπο τού, έάν ό ‘Ρανδόλφος πείραθή έκ νέου τήν
μακρύνσου, εως ού τά άνάξια ταύτα δά τύχην τού πολέμςυ, ό γέρων Τορκουΐλ α 
κρυα άποξηρανθώσιν ! » *0 άββάς ήκουσε μέσως θά εκστρατεύσω μέ άκολουθίαν διομετά θλίψεως τούς λόγους τούτους, άλλ' χιλίων στρατιωτών. Καί σύ, σεβαστέ
ούδέν έτάραξε τήν γαλήνην τού μετώπου άββά, μή κατακρίνης ποσώς τήν άπόφασιν
ναύτην, γνωρίζεις άλλως τε δτι ό άγριος
αύτού.
χαρακτήρ καί ή άκαμπτος θέλησις τού
X X V I.
Τότε ό ’Αργεντινής έν όνόματι τής ’Α γ Τορκουΐλ είσίν άντάξια τής Σκανδιναυίας'
γλίας εξέθεσε τοσούτον ύπερηφάνως τάς καί δέν θά έγκαταλείψω τόν άγώνα τής
αξιώσεις τού κυρίου αύτού, ώστε άνήψε έλευθερίας διά τά πλούτη τής ’Αγγλίας ή
σπινθήρα πρό πολλοϋ νεναρκωμένον έν τή τάς έπευφημίας τής ρώμης. »
XXVIII,
καρδία τού λόρδου ‘Ρονάλδου, καί ή γεν
‘θ
άββάς
έφάνη
άκροώμενος μετά ύφους
ναία όργή τού λόρδου τών νήσων έξεραυστηρού
τού;
λόγους
τού τολμηρού αρχη
ράγη ώς τό πύρ τό έξερχόμενον έκ τού
γού,
έπειτα
έστράφη
πρός τόν βασιλέα
χάλικος. « ’Αρκετόν εύγενές αίμα, εί7ςεν,
‘Ροβέρτον
Βρούκην,
άλλά
δίς δ οφθαλμός
έχύθη ύπό τού άγγλου Έδουάρδρου, άφ’
ού χρόνου ό ανίκητος Βαλάκης πρός σκλη τού ήρωος άτενίσας τόν οφθαλμόν τού ίε
ρόν έμπαιγμόν έστέφθη στέμμα φύλλων, ρέως κατέβαλε τό θάρρος αύτού' δίς τά
διότι προησπίαθη τήν γήν τών πατέρων βλέμματά του έταράχθησαν, δίς ή γλώσαύτού. Ιΐοΰ είναι ό Νίγελ Βρούκης ; Πού σά του έτραύλισε. Τέλος, άνακτών τόν
είναι ό Δελαχέϊ καί ό γενναίος Σέτων, ό λόγον καί ύπερισχύων τού φόβου, έλάλη
αγαθός, ό έντιμος Σομερβίλ πού είναι ; σεν ούτω. «Καί σύ, δυστυχές ποίγκηψ,
καί ό Φράσερ, τό άνθος τών ιπποτών ς δέν ποιους λόγους δύνασαι ν άντιτάξιρς, δι'
έκρεμάσθησαν είς τήν αγχόνην ; τά έσπα- οδς δέν δύναμαι νά εκφέρω κατά σού τήν
ραγμένα αύτών μέλη δέν έχρησίμευσαν ώς φοβεράν εκείνην καταδίκην, ήτις κατά
βορά τών κοράκων καί τών κυνών ; καί τούς κανόνας τής εκκλησίας κλείει τόν πα
φιλονεικούμεν έδώ ψυχρώς, έάν πρέπτι νά ράδεισον καί ανοίγει τήν κόλασιν ; Τό έπαραδώσωμεν καί άλλα θύματα είς παρο πίφοβον εκείνο ανάθεμα άναμιγνύει τού;
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ζώντα; μετά των άποθανόντων, άπομακρύ των οικίσκων ού μόνον έπιδεξιότετα καί
νει πάντα; τού; αγαθού; δαίμονα; άπό τή; φιλοτεχνίαν, άλλά καί αγχίνοιαν καί νοϊΤόδού, οπω; οί κακοί έλθόντε; άναζετεσωσι τικότετα; Δέν έθιωρήσαμεν λοιπόν άσκοπον
τήν λείαν αύτών, άποδιώκει τόν ένοχον χάριν τών αναγνωστών τού ΊΛίοσοϋ νά
άπό τού κόλπου τή; εκκλησίας, καθιστά περιγράψωμέν τινα; τά; άξιοπεριεργοτέρας
κωφόν τόν ουρανόν εις τά ; δεήσεις αύτού, τούτων παρατιθέντες καί τριών αύτών τά
οπλίζει πάντα'βραχίονα κατά τής ζωή; άπεικονίσματα.
αύτού, απαγγέλλει κατάραν καθ’ όλων
Καί γενικώς μέν είπειν πάντα τά πτενά
εκείνων, οϊτινε; άκολουθούσιν αύτόν εϊ; τά; κατασκευάζουσι τά ; φωλεά; αύτών συνεμάχας, καθ’ όλων ίκείνων οϊτινε; άνακου- νούντα άχυρα, ξύλα, κλάδους καί τά τΜφίζουσι τήν δυστυχίαν αύτών, έστω καΐδι’ αΰτα. "Ο,τι μετ’ ολίγα; ήμέρα; θά ίδωμεν
έλαχίστνι; συνδρομή, διδομένε; μετά ψυ- γιγνόμενον ύπό τή; χελιδόνος τούτ’ αύτό
χρότητο; και θλίψεως. Τό άνάθεμα τούτο σχεδόν επαναλαμβάνεται καί ύπό τών άλ
ακολουθεί τόν ένοχον έν ι γ ζωή, καί μετά λων πτενών. ’Αφού τό ζεύγος τών χελιδό
τόν θάνατον αύτού πλανάται έπί τή; κα- νων έκλέξνι τόν κατάλλελον διά τήν φω·
τεραυ,ένες κεφαλή;, ανατρέπει τά εμβλή λεάν αύτού τόπον, οστις συνήθως είναι γω
ματα τής τιμή;, τά δποία στολίζουσι τόν νία τοίχου ώ; προσφορωτέρα, αρχίζει τήν
τάφον αύτού, επιβάλλει σιωπήν εί; τού; εργασίαν' ιπτάμενον τό άρρεν καί τό θήλυ
ύμνου; τού; όποίου; ήθελον ψάλλει έπί τού συνάγουσιν άχυρα καί άλλα μικρά ξυλάρια
φερέτρου αύτού καί άποδιώκει τό σώμα διά τού ράμφους αύτών, άτινα φέρουσι καί
αύτού άπό τής καθιερωμένες γή;, ώ; θνη- προσκολλώσιν εί; τόόρισθέν διά φωλεάν μέ
σιμαίον τό όποιον ρίπτουσιν εΐ; τού; κύ- ρος δι’ άργιλλώδους τινός μάζες, εν πρότενα; ! Τοιαύτε είναι ή τύχε τού ίεροσύλου τερον είχον έκ σιάλουκαί γή; κατασκευάσει*
τόν όποιον ή ‘Ρώμε καταδικάζει' τοιαύτε ούτως έξακολουθούσι έπιτιθέντα ξυλάρια καί
είναι ή τύχέ, ή; έγένεσο άξιο; διά τού άχυρα, άτινα έπίσε; συγκολλώσι μέχρισού ή
άτιμου έγκλήματό; σου !
φωλεά περαιωθή. Ταύτε; περαιωθείσε; φροντίζουσιν οί γονείς όπως έπιστρώσωσιν αυ
("Επεται συνέχεια).
τήν ένδον με πτίλα καί άλλα; δυσθερμαγώγου; ούσίας οπω; προφυλάττωνται τά
¡νεογνά αύτών άπό τών τή; ατμόσφαιρα;
μεταβολών.
ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΜερικώς δέ έάν έξετάσνι τις τά ; φω
λεά; ένό; έκαστου είδους πτενών θέλει εύΠΕΡΙ ΦΩΛΕΩΝ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. ρεε έν έκάστνι αύτών καί ιδιαίτερόν τι γνώ·
ρισμα καί ιδιαιτέραν τινά χαρακτεριστικήν
ιδιότητα. Ούτως αί μέν τών φωλεών είναι
έκτισμέναι έπί βράχου ή τοίχου, αί δέ εί
Μεταξύ τών διαφόρων έργων τών ζώων ναι πεπλεγμέναι έπί τών δένδρων' αί μέν
τών είτε ύπό κοινωνιών είτε ύπό ατόμων έχουσι σχήμα σφαιροειδές, αίδέ ώοειδές* αί
τινών κατασκευαζομένων, άξιοπεριεργόταται μέν είναι άνοικταί ώ; κάλαθοι, αίδέ κλειιδίως είναι αί φωλεαί τών πτενών καί διά σταί ώς βαλάντια' αί μέν κατασκευάζονται
τούτο προεκάλεσαν, προκαλούσι καί θά μέ βρύα, αί δέ συμπλέκονται μέ άχυρα καί
προκαλώσιν αιωνίως τόν θαυμασμόν τών αν πηλόν' αί μέν επιστρώννυνται μέ πτίλα, «ί
θρώπων καί τήν περιέργειαν. Καί όντως' δέ στιβαδοποιούνται μέ τρίχας. Είναι δε
πώς νά μή θαυμάσϊ) τις παρατερών μικρό περίεργον ότι ό'σω τό πτενόν είναι μεγαλείτατα πολλάκι; πτενά κτίζοντα φωλεά; ά; τερον καί άγριώτερον τόσω καί ή φωλεά
καί δ καλλίτερος άρχιτέκτων είναι αδύνα αύτού είναι άκομψοτέρα καί άτεμελεστέρα,
τον νά μιμεθή, πώς νά μή Οαυμάσγ πα ένώ οσω μικοότερον είναι τό πτενόν τόσω
ρατερών έν τγί κατασκευή τών μικρών τού ή φωλεά αύτού είναι άρχιτεκτονικωτέρα καί
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μ&λλον έπιμεμελεμένε. Προ; τούτοι; τά χρώματα καί τοπάζιογ καί ρονδίηογ έκλήμεγάλα πτενά κατασπευάζουσι τά ; φω θε κατασκευάζει περιεργοτάτον φωλεάν.
λεά; αύτών όπου τύχε, ένώ τα μικρά έκλέ- Λαμβάνων ώ; βάσιν φύλλον λεμονέας, άπιγουσι τόπον δυσπρόσιτον καί άν τούτο δέν δέα; ε δρυό; ή καί λεπτότατον κλώνα έξ
έπετύχωσι προσπαθούσι νά καταστήσωσι αύτών πλέκει περί αύτόν διά βάμβακο; καί
τήν φωλεάν μάλλον αόρατον" καί τούτο ε άλλων ινωδών ούσιών ώοειδή φωλεάν έχουξηγείται όταν άναλογισθώμεν βτι τά πτενά σαν μέν διάμετρον ένό; δακτύλου, βάθος δέ
ταύτα ένεκα τή; μικρότετο; αύτών ύπό- ίσον. Τήν φωλεάν ταύτεν στρωννύει ένδοθεν
κεινται εί; πολλούς κινδύνους καί διά τού μέ τά λεπτά αύτού καί μεταξώδε πτερίδια,
το προφυλλάτουσι τά νεογνά αύτών. Καί άτινα πατεί καί στιβάζει καλώ;· (E lxur Ί ·)
‘ Ο K J . i 6 a r t v c (Fournier) πτενόν τή;
πρό; ταύτα φέρομέν τινα παραδείγματα.
‘Η φωλεά τού άετοϋ
είναι ολίγοι κλάδοι ά*
τεμελήτω; συμπεπλεγμένοι πρό; άλλήλου;
μύνον καί μόνον οπω;
δυνεθώσι νά προφυλάξωσι τά νεογνά' πλήν
ή φωλεά τή; άκανθυλ
λίδο; είναι ώραιότατον καλάθιον έστρω·
μένον μέ λεπτά
καί πτίλα. — ιΗ
λεά τή; γλαυκός
άπλή τ ε ; όπή παλαιού
δένδρου ή ρωγμή ε
ρειπίου, πλήν ούχ ούτω καί ή τού πυργίτου, ή τι; είναι εύμορ
φος στρογγύλε θήκη
προφυλαττομένε ύπό άκανθών. — *Η φωλεά
τού ςφουθοκαμήλου εί
ναι λακίσκο; έν τώ
άμμω, ένω ή τή; χελίτ—δόνο; είναι άρχιτεκτονικόν έν γωνία τινί οϊ( Ε ι'χ ω γ 1.)
κοδόμεμα. Τών πλείΓουϊάνε;
καί τού Χιλι έχον μήκος 8 δακτύ
στων τέλος παρύδρων σχιζοπόδων (échas
siers) ή φωλεά είναι άπλή παρά τήν θά λων καί ήμίσεο; άνήκον εί; τήν οικογένειαν
λασσαν όπε ένώ τών ξεροβατικών (passe τών λεπτοράμφων (ΐβηυίΓοβίΓββ) κατασκευ
reaux) έν οί; πάντα τά ωδικά πτενά είναι άζει περίεργον φωλεάν έκ τού σχήματος
θαύμα τέχνες καί φιλοκαλίας ώ; παρακα- τής όποία; έλαβε καί τό όνομα. Κτίζει
δ’ αύτήν συνήθως μέν έπί τών δένδρων
τιόντες θέλομεν ίδει.
Μετά τά γενικά ταύτα περιγράφομεν άλλ’ ούχ εττον καί έπί τών κεράμων τών
δύσ ε τρεϊ; τών άξιοπεριεργοτέρων φωλεών οίκων, τ ώ ν άλωνίων καί τών παραθύρων'
‘Ο ΜυιοτρόγιΛος ε * οΜδριοτ (colibri, έχει δέ σχήμα κλιβάνου καί είναι έκτισμέoiseau mouche) τά χαριέστατον μικρόν τή; νε έξ άργίλλου. ‘Η φωλεά αυτε εχουσα
’Αμερική; πτενόν, οπερ διά τά ώραϊα αύτού διάμετρον 80 έκατοστομέτρων διαιρείται
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είς δύο μέρη διά τοίχου έξ άργίλλου φέρον λειαν μείζονα, καί διαιρείται εις δύο δωμά
τας ώοειδές άνοιγμα, είναι δέ τόσω μ άλ τια, εις τό έν τών όποιων καθήμενον τό
λον άξιοπερίεργος έάν λάβττ) τις ύπ’ οψιν θήλυ επωάζει ένώ εις τό έτερον καθή
τό μικρόν τού πτηνού μέγεθος καί δτι κα μενον τό άρρεν διασκεδάζει διά τής ώδής
τασκευάζεται μόλις εις διάστημα δύο ή τό θήλυ κατά τόν έπωασμόν. (E ix àr 9.)
μερων.
'Αξιοθαύμαστον φωλεάν κατασκευάζ«
Οί α'ιγΙθα.Ιοι κατασκευάζουσι φωλεά; καί μικρόν τι πτηνόν έκ τού γένους τών
θαυμασμού άξίας* δύο μάλιστα είδη αύτών Συλβίων δπερ φωΛεορράπτην μέν οί πολ
αίγίθα.Ιοςό χρεμάμενοΐ (parus pendulinus) λοί καλούσιν, οί δέ φυσιοδίφαι ΣυΜΙαχ
καί αίγίθαΛος ύ τοΰ Ακρωτηρίου (parus τ ψ ιΡάπτριαχ (Sylvia Sutoria). Τό πτη
Capeusis) ύπερβάλλουσι πάντας κατά τήν νόν τούτο έτι δειλότερον τού αίγιθάλου δέν
αρχιτεκτονικήν. ‘Ο πρώτος κατα
σκευάζει τήν φωλεάν αύτού άπό τά
λεπτά εκείνα πτίλα άτινα εύρίσκονται εις τόν πάππον διαφόρων άνθέων* τά πτίλα ταϋτα συμπλέκων
διά τού ράμφους αποτελεί νημα
τοειδή υλην, όμοίαν πρός ύφασμα,
δι’ ής κατασκευάζει τήν φωλεάν.
Καί έξωθεν μέν ένδυναμόνει αυτήν
παρενθέτων εις τήν υφήν αυτής
ϊνας φυτικάς καί ριζίδια δι’ ών α
ποτελεί, ώς είπείν, τήν ξύλωσιν τής
φωλεάς' ένδοθεν δε τήν έπιστρώννει μέ τά αυτά φυτικά πτίλα, δπως
τά μικρά άναπτυχθέντα εδρωσι
θερμότητα ικανήν. Τήν φωλεάν ταύτην ήτις κατά τό σχήμα όμοιάζει
πρός σακκίσκον ή βαλάντιον προσαρτά διά καννάβεως ή λίνου εις
[Είχων 2 )
(Είχα»' 3.)
τήν μασχάλην μικρού ευκάμπτου κλαδί εμπιστεύεται τήν φωλεάν αύτού ούδ εις
σκου ΰπερκειμένου ρύακός τίνος ή έν γένει εύκαμπτον κλάδον άλλά κατασκευάζει
δδατος τρέχοντος. Καί εις εύκαμπτον μέν αυτήν έπι τών φύλλων ή μάλλον διά τών
κλάδον διά νά λικνίζωνται ήδέως τά μικρά] φύλλων" διότι μεταχειριζόμενον ώς βελόνην
αύτού μέ τήν παραμικροτέραν κίνησιν, ύπε τό ράμφος του συρράπτει διά κλωστών έκ
ράνω δέ τού υδατος διά νά έχη έν άφθο βάμβακος καί λεπτών τινών φυτικών ίνών
vit* τά παρυδάτια έντομα δι’ ών κυρίως δύο φύλλα πρός άλληλα καί ούτως άποτετρέφεται, καί άμφότερα διά νά εύρίσκηται λεί σακκοειδή τινα κοιλότητα έν ή γεννά
ένάσφαλεία κατά των μυών, τών σαύρων τά ώά αύτού. (Είχώχ 3.)
των δφεων καί άλλων έρπυστικών έχθρών| ‘ 11 Κίσσα κτίζει τήν φωλεάν της έπί
κυνηγούντων τά ώά αύτού. — Αΐγίθαλος τών δένδρων' δέν είναι δέ καθώς αί τών
δ’ ό τού ’Ακρωτηρίου ό Οπό τών εκεί έντο πλείστων πτηνών ανοικτή άνωθεν, άλλ’ έ
πίων bava καλούμενος κατασκευάζει μέν χει μικράν θυρίδα εις τά πλάγια δι' ής ει
τήν φωλεάν αύτού καθώς καί ό άνω μέ σέρχονται καί έςέρχονται οί γονείς" άνωθεν
τάς αύτάς προφυλάξεις καί διά τής αύ- δέ ή φωλεά είναι θολωτή καί είναι κατετής δλης, πλήν ή φωλεά αδτη έχει παράξε* σκευασμένη μέ βρύα, καί ΐνα προφυλάττηται
νον σχήμα'δήλον δτι έχει περίπου τό σχήμα άπό τάς έφόδους άλλων ζώων είναι ώχυρω
τής κοινής βαυκάλεως (μποτίλλιας). ‘H μένη κατά τήν έξωτερικήν αύτής έπιφάνειαν
είσοδος αύτής είναι πρός τά κάτω δι’ ασφά δι άκανθών καί οξέων βάτων.
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λιάδας φράγκων χρέη άτινα άφήκεν ό α
Τέλος άναφέρομεν τήν φωλεάν χελιδόδελφός του, ήναγκάοθη νά ζή μεθ’ ήμών
νος τινός τής ’ΐάβας καί Σουμάτρας, οαΙκατά τόν καιρόν εκείνον μέ τήν μεγαλειΑαγγάνης υπό τών εντοπίων καλουτέραν οικονομίαν' άποστέλων με δέ εις Πα
μένης, δχι τόσον διά τό σχήμα αύτής,
ρισίους έκαμε μίαν τρέλλαν, ώ; ό ίδιος
διότι τούτο είναι οΐον τό τών φωλεών τών ]
μοί έλεγεν, έγχειρίζων μοι τάς δύο χιλιά
λοιπών χελιδόνων, άλλά διότι κατέστη
δας φράγκων καί προσκαλών με ν’ ανα
σημαντικόν άρθρον έμπορίου. Τήν. φωλεάν
χωρήσω. Μέ ήγάπα πολύ' πολύ, υπέρ
ταύτην κατασκευάζει ή σαλαγγάνη ζυμόνουσα φύκη καί άλλα θαλάσσια φυτά μετ’Ιτό δέον.
’Αναπτυχθείς εις ημέρας στενοχώριας,'
ωαρίων βατράχων καί ιχθύων’ τούτου ένε
κα περιέχει θρεπτικά συστατικά, άτινα πα- είχον έίτιθυμίας άπλΟυστάτας. Έδέχθην
ρεκίνησαν τούς Κινέζους νά άγαπώσιν ού- μετ’ εύχαριστήσεως νά μεταβώ εις Ιίαριτάς κατά κόρον πληρόνοντες αδρότατα πο σίους, καί άναχωρών έχαιρόν εις τήν ιδέ
σά. — Σήμερον υπολογίζεται δτι γίνεται αν δτι θά έκπλήξω τόν πατέρα μου κατά
κατ’ έτος έξαγωγή έκ τών νήσων ’Ιάβας, ιτήν έπιστροφήν μου. ‘Τπελόγιζον δτι μέ
Σουμάτρας καί έν γένει έκ τών_ Σονδι- Iτό ήμισυ τού ποσού τών χρημάτων άτινα
κών 1 2 0 ,0 0 0 χιλιογράμμων φωλεών σα- μοί είχε δώσει, θά ήδυνάμην νά ϊδω τούς
λαγγάνης, αϊτινες άντιπροσωπεύουσι τό κόσμους τής πρωτευούσης καί νά διασκε
ύπέρογκον ποσόν τών 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 φράγ δάσω έν άνέσει ! . .
‘Ó πατήρ μου μέ είχε δώσει συστατικων.
‘ Η λίτρα έν αύτω τώ τόπιρ τής
γενέσεως κοστίζει Ί 90 φράγκα, έν δέ κάς τινας έπιστολάς πρός φίλους του.
Καντώνι 3 7 0 . ‘Ο ιδιοκτήτης σπηλαίου Φθάσας εις Παρισίους δέν έφρόντισα νά
τινός τής ’Ιάβας περιέχοντας τοιαύτας φω- τάς έγχειρίσω, άλλά κρατών οδηγόν (Quiλεάς έχει πρόσοδον κατ’ έτος 7 7 8 ,4 0 0 I de) εις τήν χεΐρα, περιεπλανώμην χαίνων
|άπό θαυμασμόν δστις καταλαμβάνει πάν
φράγκων ών μόνον 7 7 ,0 0 0 είνα έξοδα.
τα φθάσαντα εις τήν πόλιν αυτήν.
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.
Πρό πέντε ημερών λοιπόν δέν έκαμα
άλλο τι είμή νά μεταβαίνω άπό μουσεία
εις εκκλησίας, καί άπό δημοσίους χορούς
είς θέατρα. Τήν έκτην ημέραν έξερχόμενος
ΧέΡΤΟΜΙΚΤΙΕ.
ένάς καφφενείου δπου είχον προγευματίσει,
άπήντησα τόν ύποκόμητα * * * φίλον μου
κατά τόν σχολικόν μου βίον. Επεθύμησε νά γείνγι δ οδηγός μου καί μέ έκα
Μ’ έρωτάτε διατί έχω πανικόν φόβον με πολλάς άξωπεριέργους περιγραφάς τών
διά τό χαρτοπαίγνιον; Συντόμως θά σάς πραγμάτων άτινα ήδυνήθην νά ίδω χάριν
διηγηθώ τήν αιτίαν.— Καί ήρχισεν ουτιυς Iαύτού' τέλος μέ προσεκάλεσε νά διέλθω
προχθές τό έσπέρας έν τινι συναναστροφή τήν έσπέραν μαζή του.
§ κόμγις.
Μετά τό μελόδραμα, είσήλθομεν είς τι
Προ δέκα πέντε έτών, δτε ήμην ηλικίας
καφφενείον ΐνα φάγωμεν κάτι τ ι’ ώς έκ
είκοσι καί δύο, μετέβην κατά πρώτην φο
περισσού δέ σάς αναφέρω δτι τό ήμισυ
ράν εις Παρισίους. ‘Ο πατήρ μου μέ είχε
τών ανθρώπων δπερ εΰρίσκετο έκεί άνήκεν
δώσει δύο χιλιάδας φράγκων καί τήν ά-|
είς τόν ίδικόν μας κύκλον. Πάντες έτρωδειαν ν άπουσιάσω δι’ ένα καί μόνον μήνα.
γον μετά μεγάλης όρέξεω; καί έν τέλει
Ηξεύρετε δτι ή οΐκογένειά μου κατοικεί
άρχισαν νά χαρτοπαικτώσιν. ’Εσηκώθην
προ χρόνων πολλών ώς έκ συνήθειας σήμε
ν’ άναχωρήσω, άλλά μέ παρακάλεσαν τό
ρον, χάριν οικονομίας δέ άλλοτε, εις τήν
σον νά μείνω, ώστε ό φίλος μου μέ είπεν
έξοχήν πλησίον τού. . . ‘Ο πατήρ μου θεάβροφρόνως δτι θά ήτο γελοίον τό νά
λήσας νά πληρώστι τάς τετρακοσίας χ ι
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μήν υποχωρήσω «ίς τάς παρακλήσεις ολου
Μετά απερίγραπτου συγχύσεως ήδυνήτοΰ κόσμον. ''Ωστε έμεινα.
θην νά τοΰ εξηγήσω έκεινο τό όποιον μοί
Έπλησίασα την τράπεζαν. Ήρχισα νά συνέβαινεν, καί έτελείωσα ζητών παρ'
κερδίζω, νά χάνω, νά έπανακερδίζω, καί αύτοΰ τήν ποσότητα ήν είχον χάσει, προ
κατά την έκτην ώραν τής πρωίας έξηλθον σθέτων οτι δέν είζευρα πότε θά ήδυνάμην
τοΰ καφφενείου αύτοΰ, άφοΰ είχον χάσει πεν νά τά άποδώσω, διότι ό πατήρ μου δέν
τήκοντα χιλιάδας φράγκων επί λόγω. θά ήδύνατο νά διαθέσγ, ούδ έν λεπτόν.
' Α φ η σ α έκει τόν φίλον μου όστις έχανεν ‘Ο βαρώνος, άφοΰ προσεκτικώς μέ ήπλέον των τριάκοντα χιλιάδων φράγκων. κουσε.
ΕΪχον πυρετόν ί Ήμην ώς τρελλός ! Ή ιδέα
— Κύριε, μέ είπεν, αρχίζω άπό τό έξής:
τής αυτοχειρίας έπαρουσιάζετο άκαταπαύ θέλω σάς δώσει τήν ποσότητα αΰτήν, θά
ατως εις τόν συγκεχυμένοι νοΰν μου.
μέ τήν αποδώσετε δταν δυνηθήτε. Αέν
Επεριπάτουν πρό μιας καί ήμισείας ώρας απαιτώ άπό υμάς, είμή έν πράγμα’ τόν
ότε ή τύχη, ή ειμαρμένη πρέπει νά εΐπω, λόγον σας μόνον οτι δέν θά πλησιάσετε τό
μέ ώθησε πρός μίαν οδόν πλησίον τοΰ χαρτοπαίγνιον έπί δέκα έτη.
— Σάς δίδω τόν λόγον μου οτι δέν θά
μελοδράματος. Τήν προηγουμένην ημέ
ραν διερχόμενος την αΰτήν όδόν μέ τόν παίζω ποτέ.
— Ποτέ, είναι πολύ' δέκα έτη άρκοΰν*
φίλον μου είχον ίδει παρ αύτοΰ τήν οικίαν
τοΰ βαρώνου Κρέζους.
μετά ταΰτα έάν ή καρδία σας τό άπαιτγ,
Παράδοξος ιδέα διήλθεν τοΰ νοό; μου, δύνασθε νά κατάστραφήτε κατά τήν θέκαί είπα άς έρωτνίσω τόν θυρωρόν έάν δύ λησίν σας.
Ποοφέρων τάς λέξεις αύτάς, έγρα
ναμαι νά ΐδω τόν Κύριον βαρώνον. Έάν
πρός τόν Ταμίαν
ήναι εις τήν οικίαν του θά τοΰ ζητήσω ψε μίαν επιταγήν
τάς πεντήκοντα χιλιάδας φράγκων, χωρίς του.
— Λάβετε, Κύριε, ίδοΰ εκείνο τό ό
καν νά τόν έγνώρισα ποτέ. Σημειώσατε
παρακαλώ οτι ήτον ή έβδόμη καί ήμίσεια ποιον επιθυμείτε· άλλ’ εΐπατέ μοι, έάν
τής πρωίας καί ήμην σχεδόν βέβαιος οτι θά δέν σάς έδιδον τήν ποσότητα ταύτην, τ ι
λάβω άπάντησιν άρνητικήν άπό τόν θυ ήθέλατε κάμει ;
ρωρόν.
— "Ηθελα αύτοκτονηθή.
Βεβαίως, κύριε, μέ κάμνετε ν άρχίσω
Συνέβη τδ εναντίον. ‘Ο βαρώνος ήτον
εις τό Γραφεΐόν του" άνέβαινον άποφασι- μέ καλάς πράξεις τήν ήμέραν αΰτήν· —
στικώς, έδωκα τό έπισκεπτήριόν μου καί Μ.’ έσφιγξεν τήν χείρα καί μέ ώδήγησεν εΰ·
γενώς πρός τήν θύραν διότι τόν παρεκάμέ εισήγαγεν άμέσως.
Ήμην ώχρός, καθώς άποθαμμένος. *0 λουν νά μέ άφήσνι νά γράψω άπόδειζιν
βαρώνος οστις μέ έβλεπε διά πρώτνν φο παραλαβής.
· · · · « · · ·
· · ·*
ράν έκατάλαβε βτι κάτι τι σπουδαίον μοί
Μετά παρέλευσιν 7 έτών ήδηνήθην ν’
συνέβαινεν, παρατηρών δέ, οτι δέν ειξευρα πόθεν ν’ άρχίσω μέ καθησύχασε, άποδώσω τά χρήματα αύτά. Βλέπων
λέγων μοι
με νά εΐσέρχωμαι εις τό γραφεΐόν του με
— Πρέπει νά ήσθε, κύριε, εις συγγενής τά παρέλευσιν έπτά έτών μέ άνεγνώρισεν
τοΰ Κυρ. . .
αμέσως’ καί μέ είπεν: Είσθε πιστός εις
τόν λόγον σας. Αέν έχει ουτω ;
— Είμαι δ υιός του. ’Απήντησα.
Σάς συγχαίρομαι έπανέλαβεν ό βαρώνος*
— Πιστότατος, τώ άπεκρίθην, καί έρχο
ό πατήρ σας είναι 6 άδάμας των τίμιων μαι νά έξοφλήσω τό πρός υμάς υλικόν χρέ
ανθρώπων, αι θυσίαι ας ΰπέστη ΐνα κα- ος, μένων πάντοτε ηθικώς χρεώστης.
ταστήση σεβαστήν τήν μνήμην τοΰ άδελ’ΐδου διατί, φίλοι μου, έτελείωσε λέ
φοΰ του, είναι περιφανείς' ήδη, κύριε, εί- γων δ Κυρ. X * * * άποστρέφομαι τό χαρπατέ μοι τό άντικείμενον τής έπισκέψεώς τοπαίγνων, καί ίδοΰ διατί ήλθον άπό
σας . . .
τά βάθνι τής ’Επαρχίας μου μέ τόν πα-
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
τέρα μου, δστις .έχει έβδομήκοντα έτών
Προσέχετε* δέν είναι ούδόλως παράδοξον
ήλικίαν καί μέ τόν υιόν μου δστις έχει
νά αισθανθώ ϊσως πόθον άκατάσχετον διά
δέκα έτών, διά νά συνοδεύσω εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν τόν άνθρωπον έκείνον τήν άγαμίαν.
ΚΑΛΔΙΣΤΟΣ.
δστις μοί έσωσε τήν τιμήν καί τήν ζωήν
”Ω ! τό τοιοΰτον ούδόλ,ως φοβούμαι.
μου,
Β. Β.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
Καί διατί, Κύριε ;
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ.
Διότι τότε μόνον Κυρία τις δύναται νά
έχν) παρόμοιον πόθον, βταν ό νοΰς της στρέ
φεται περί τους έραστάς' τόν υπολογισμόν
XX ο r ; \.\-tΐ
.
c τ .
μου ομως αύτόν δέν δύναμαι νά εφαρμόσω
Ικαί εις ήμάς, διότι σάς θεωρώ έχουσαν αρκε
(J io ωραι in b c ’Λΰηναϊκής αιθούσην). τήν ευσυνειδησίαν χαρακτήρος.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΑΔΟΥ (συσπώσα

-ν

II Χ Η Ρ Α .

|τάς ό φ ρ ε ίς ) .

Σάς ευχαριστώ διά τήν λογιάήν σειράν
τοΰ συλλογισμού σας, ούχ ήττον επιμένω
|άρνουμένη.
KVPIA ΧΑΡΙΑΔΟΓ, χήρα Ιτών 34.
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ.
ΑΧ1ΛΑΕΓΣ, έτών 23.
'Εγώ δ έλπίζων. ‘ Υπάρχουν Κυρίαι το AIKATEPJNH, θυγάτηρ τής Κυρίας Χα- σοΰτον θελκτικαί, ώστε μηδαμινή είναι ή
ριάδου, έτών 17.
,θυσια τής σταθερότητος καί τοΰ έρωτος τόν
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ, έτών 40.
όποιον ταΐς προσφέρουν.

ΠΡΟΣΩΠ Α·

Κ Υ Ρ ΙΑ Χ Α Ρ ΙΛ Α Ο Υ .

(Αϊώυσα πολυτελής, Ή Κυρία Χαριάδου
Εισθε πολύ φιλόφρων, Κύριε.
κάθηται νωχελώς έπί άνακλιντήρος' ενώπιον
Κ Α Λ Λ ΙΣ Τ Ο Σ .
αυτής όπάρχει μικρά τράπεζα έιρ’ ής κεΐται
έργύχειρον" πρός τό άπεναντι μέρος έστία μαρ Ή ! καθόλου, Κυρία μου, είμαι ειλικρι
μαρίνη, άνωθεν καΟρέπτης μέγας καί πρό τοΰ νής, ίδοΰ τό πάν.
καθρέπτου χρυσοΰν ώρολόγιον).
(Ή Κνρία Χαριάδου βίπτίι έπανειλημμένως
τά βλέμματα έπί τοΰ ώρολογίου καί άναλαμβάνει μετ’ ανυπομονησίας τό επί τής τραπέζης
··...' όπ ■;} Η'.^ΓΤΓΓΓί’ :
έργόχειρον. ‘Ο Κύριος Κάλλιστος λαμβάνει
τόν πίλον αύτοΰ Ιτοιμαζόμενος ν’ άνσχωρήση.
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.
Εισέρχεται ή Αικατερίνη).
• }■ί . 1'
ΚΑΛΛ1ΣΤ0Σ καί Κα· ΧΑΡΙΑΛΟΥ.
ΚΑΛΛ1ΣΤ0Σ.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΪΤΕΡΑ.

Καί λοιπόν επιμένετε βλέπω εις τό ν’!
άπορρίψητε τήν πρότασίν μου ;
'
01 ΑΝΩΤΕΡΩ καί AIKATEP1NH.
ΚΥΡΙΑ Χ α ΡΙΑΑΟΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙ1.
Αι’ δνομα τοΰ Θεοΰ, Κύριέ μου, άφετέ
με ν’ άναπνεύσω’ μόλις £ν έτος παρήλθεν
Καλ’ ήμερα σας, Κύριε Κάλλιστε. Ποιον
άφ’ δτου έχασα τόν προσφιλή μου σύζυγον'
—
. .
πώς λοιπόν θ,έλετε νά σκέπτωμαι δεύτερον τό άποτέλεσμα ·,
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
γάμον;
Κέ
I Τό άποτέλεσμα,
φιλτάτη Αικατερίνη,
κα α λ ις τ ο ς .
[είναι οτι οϋδέ βήμα έπροχώρησα" ή μήτ/ρ
34
Θά περιμένω.
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σας άρνείται. . . νά ελθτρ απόψε είς τό
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.
θέατρον.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
Ώ ! τΐ αλλόκοτος επιμονή ! (προστρέχει
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
και ¿σπάζεται τήν μητέρα «ότής.)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ.
Καί δμως ύπεσχέθητε χθες νά τήν κα- (προστρέχουσα καί καθεζομένη παρά τη μητρί της.)
ταπείσητε.
ΤΙ καλός άνθρωπος, τί αγαθός !
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (μετ’ άνυΣάς βεβαιώ, Κύριε Καλλιστε, δτι έκρά- πομονησίας.)
τησα τόν λόγον μου' μετεχειρίσθην δλην
Φθάνει, φθάνει’ μή άρχίζιρς πάλιν τήν
την Αημοσθένειον ευγλωττίαν μου' περι- πολυλογίαν σου και άφες κατά μέρος τό καπλέον ούδέν ήδυνάμην νά μεταχειρισθώ" τάστιχον τών προτερημάτων τού Καλλίςου.
ή μήτηρ μου, ώς μήτηρ, έχει τό δικαίωμα
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
τού νά άρνήται άποσιωπώσα τούς λόγους ‘θ Κύριος Κάλλιστος είνε λοιπόν τόσον
ένώ ή σιωπή δικαστικώς, δπως άκούω νά αντιπαθητικός είς υμάς ",
λέγουν, χ,αί είς μίαν σάτυραν τού Σούτσου
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
άνέγνωσα, είναι σημείον παραδοχής. Ούχ’ Κάτι περισσότερον ακόμη' μέ είνε ενο
ήττον, έχετε ακόμη ελπίδας. 'Ω ! άν ήρχε χλητικός.
το σήμερον ό Κύριος Άχιλλεύς είμαι βεβαία
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
δτι χάριν εμού ήθελε καταπείθει τήν μητέ
’Αλλ’ άν δέν έλησμόνησα δέν σάς ήτο
ρα μου.
πάντοτε ένοχλητικός· άλλοτε μάς έλέγετε
ΚΑΛΛ1ΣΤΟΣ.
δτι ήτο δ καλλίτερος καί ευφυέστερος φί
Τί λοιπόν ; ό Κύριος Άχιλλεύς έχει λος τού μακαρίτου πατρός μου καί δτι ή
τοσαύτην ίσχύν, ώστε τήν ίσχυράν αύτήν εύφυΐα του προήρχετο έχ τής χαρύΐας ,
προτέρημα δπερ έδείκνυεν αύτόν χαριέστεθέλησιν τής μητρός σας νά καταβάλλη ;
ρον έτι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
Ά π ’ έναντίας, ισχύς του πάσα είναι ή
Έλεγον
τότε δ,τι ήθελον καί τώρα
γλυκύτης καί ή χάρις μετά τής όποιας ό·
λέγω
δ,τι
θέλω’
αδιαφορώ άν έπικυρόννις ή
μιλεί. 'Ω ! πόσον είναι συμπαθής !
οχι
τάς
σκέψεις
μου.
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (μετά βραχεΐαν
Τόν ζηλεύω τή άληθεία.
σιωπήν).
Μήπως ώργίοθητε, μήτέρ μου ς
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
(μετά ξηρού τόνου).
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
Αικατερίνη, παυσε τάς άκαίρους φλυα
Μη μέ όμίλής πλέον περί τού Κυρίου
ρίας σου.
Καλλίστου.
(άκούεται ό κωδωνίσκος τής οικίας).
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ.
ΚΥΡΙ I ΧΑΡΙΛΑΟΥ (κατ’ ιδίαν).
(X* φετών βαθυκλινώς τήν Κυρίαν ΧαριάΤέλος πάντων ! μέ πόσους παλμούς έδου καί Λαμβάνων τήν.χεΐρα τής Αικατερίνης).
Έγώ φεύγω, Αικατερίνη, επανέρχομαι μέτρησα τά λεπτά τής ώρας !
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
δε μετά δύο ώρας' ίσως ή Κυρία μήτηρ σας
Θά
ήνε
βεβαίως
ή διδασκάλισσά μου τής
άλλάξη γνώμην, (αναχωρεί).
μουσικής.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ,
”Η ό Κύριος Άχιλλεύς. .
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
Καί πώς ; έμελλε πράγματι νά ελθη
σήμερον ; περίεργον" είχον πρό μικρού βεβαίαν τήν προαίσθησιν.
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των χειλέων τη; ήτο τοιαύτη, διότι ούδέν
δείγμα μειύιώσης φιλαρεσκείας ύπήρχεν
είς τό σύνολον τής μορφής της.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ.
Έξ δλων τούτων δέν έπεται, νομίζω,
δτι δέν είνε δυνατόν νά σάς έκλάβιρ τις
άντί τής θυγατρός σας καί τάνάπαλιν.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
Νομίζω δτι ναι, Κύριε, διότι κατά τήν
ιδέαν τού Κυρίου Καλλίστου οί υπόξανθοι
οφθαλμοί μου, τά λεπτόν τής ρινός μου
καί τά κάπως καμπύλον τών χειλέων μου
προδίδουν υπερηφάνειαν υπερβολικήν καί θέλησιν ίσχυράν, ούχι δ' όλιγώτερον πείσμα.
Βλέπετε λοιπόν δτι δέν ύπάρχει όμοιότης
χαρακτήρων.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.
Τόν δυστυχή Κάλλιστον πρέπει νά
:
■■■' - ·'
1 0
'·
συγχωρήσητε, διότι καί σήμερον ακόμη
έδείξατε πείσμα άκαταλόγιστον.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μή άναμιγνύησαι, παρακαλώ, μέ τοι·
ΑΧΙΛΛΕΥΣ.
ούτον θάρρος . . . (εισέρχεται υπηρέτρια ά* I
ναγγέλουσα τήν άφιξιν τής διδασκαλίσσης.)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ.
Ιδού ή διδασκάλισσα σέ ειδοποιεί δτι πε
(Χαιρετων τάς δύο Κυρίας καί προσφέρων ριμένει. "Υπαγε.
ύποκλινέστατα δύο βιβλία τή Κυρ!? Χαριάδου.) (ή Αικατερίνη τεθλιμμένη άναχωρεΐ, βίπτουσα
Παρ’ ολίγον, Κυρία μου, νά έκλάβω τήν λάθρα βλέμματα είς τον Άχιλλέα.)
θυγατέρα σας αντί ύμών.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
'ίσως διότι ή θυγάτηρ μου είνε ένδεδυμένη δπως καί έγώ.
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ.
Πιστεύω νά μήν ήπατήθην μόνον ώς πρό;
τό εξωτερικόν.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
Άπατάσθε’ δέν ένθυμεϊσθε λοιπόν τούς
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΑΧΙΛΑΕΥΣ.
στίχους, τούς όποιους συνετάξατε έκ τού
προχείρου διά τήν Αικατερίνην ; Συγχω
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
ρήσατέ μοι νά ε’ίπω τήν ιδέαν ύμών είς τό (συνοδεύουσα διά του βλέμματος τήν Αικα
τερίνην Ιξερχομένην.)
πεζόν, διότι έλησμόνησα τού; στίχους.
Λαιμόν ! . . .
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΑΧΙΛΑΕΥΣ.
’Εγώ έκ στήθους τού; ενθυμούμαι: Τά
Πώς ; άποκαλείτε τήν θυγατέρα ύμων
δμματά σου χάριτα εκφράζουν ουρανίαν. . .
δαίμονα·,— τή άληθεία, άν δλοι οί δαίμονες
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΑΔΟΥ (μετά πικρίας.)
Σιώπα" λοιπόν έλέγετε έκεΐ δτι οί όφθαλ τήν ώμοίαζον, νομίζω δτι οίκειοθελώς θά
μοί της απεικόνιζαν αγγελικήν γλυκύτητα έγκατέλειπον πάντες τόν ουρανόν καί τού;
καί άφελή ευαισθησίαν, ένώ επί τά χείλη αγγέλους του προτιμώντες τήν Κόλασιν.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
της έπλανάτο διαρκώς μειδίαμα άνέκφραΜέ κάμνετε νά γελώ, Κύριε Άχιλλεύ.
στον" προσέτι έλέγετε δτι ή κατασκευή

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
Ναι’ έμελλε νά έλθ/ι διά νά μέ φέρη
βιβλία τινά, τά όποια είχε τήν καλωσύνην
νά γράψν» καί νά φέρη έκ Παρισίων. Σοί λέ
γω δμως καί πάλιν δτι σήμερον μοί φαίνε οαι πολύ περίεργος. ‘Ωραίαι τωόντι λέξεις!
Είχον τήν προαίσθησιν, έμάντευσα, δέν ήπατήθην καί άλλαι τάς οποίας εις τά μυ
θιστορήματα άπαντά τις καί είς γελοία;
ρωμαντικάς ποιήσεις θηλυπρεπών άνδραρίων ! δέν με άρέσκουν διόλου τοιαΰται
εκφράσεις.
(Εισέρχεται ό Κύριος Άχιλλεύς.)
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ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
Τοιαϋτα Θαύματα δύναταε νά έκτελέσνι
‘Υπάρχει μία....
•πας οστις σάς ομοιάζει, Κυρία μου" ή δέ
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
θυγάτηρ σας εναντίον τής γνώμης τοϋ Κυ
*Α ! . . πιστεύω δτι δέν θά θεώρήσητε
ρίου Καλλίστου σάς ομοιάζει ολίγον— ή ώς αδιακρισίαν τό νά σάς έρωτήσω ποία
πολύ.
εινε ή μυστηριώδης αυτη αίτια . . . Γνω
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
ρίζετε δτι μεγάλως ένδιαφέρομαι διά παν
'Αληθώς καθίστασθε φιλόφρων πολύ.
δ,τι σάς αφορά.
α χ ιλ λ ε υ ς .
ΑΧΙΑΛΕΥΣ,
Πραγματικώς παρατνιρώ δτι δέν εΐμαι
"Ωστε δικαιούμαι νά θεωρήσω τήν πεπλέον ό αύτός, ό τόσον σκεπτικός καί άγρι ριέργειάν σας ώς δείγμα έπιεικείας καί συμ
ος πρό έξ μόλις μηνών ακόμη.
πάθειας.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
‘θ άήρ των Αθηνών μεγάλως σάς ώφέ·
Περισσότερον
ακόμη’ είμαι φίλη σας.
λησεν.
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
”Ω ! πόσον είσθε καλή ! ’ΐδού" θά σάς
‘Ο άήρ τών ’Αθηνών καί πρό πάντων ό
άποκαλύψω τά μύχια τής καρδίας μου
άήρ τοϋ οικου σας.
άφοϋ τό απαιτείτε, καθόσον μάλιστα είχον
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
Τό βέβαιον εινε δτι οτε μάς έσυστήθητε σταθεράν άπόφασιν νά έπωφεληθώ τής
εϊσθε σοβαρός καί άφωνος, ώς καθηγητής πρώτης παρουσιαζομένης μοι καταλλήλου
περιστάσεως, διά νά ομολογήσω δ,τι μέχρι
της φιλοσοφίας.
τοϋδε σάς άπέκρυψα.
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (κατ’ ιδίαν).
Μεταμορφόνομαι, καθίσταμαι κοινωνι
‘Ριγώ, ερυθριώ . . . όποία ευχάριστος
κός καί, άς τό ομολογήσω, ό βίος μοί φαί αγωνία !
νεται τώρα γλυκύτερος καί ώραιότερος ή
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
ποτε. Δέν είμαι πλέον ώς άλλοτε, μονό
Πολύ
ολίγον
γνωρίζω τήν άπερίσκετονος σπουδαστής, ψυχρός καί βαρύς. Συ
χνά τώρα έχω ώρας ευθυμίας καί ώρας με πτον εκείνην ευθυμίαν, ήν έζήλευσα πολλαγχολίας. ’Ακτίς ήλιου μέ φαιδρύνει, ου λάκις εις τούς άλλους. Συνήθως αισθάνομαι
ρανός νεφελώδης μέ θλίβει, καί διά νά μή πέριξ έμοϋ όμίχλην πυκνήν, ήν μόλις έκ
πολυλογώ, νομίζω δτι είμαι ολίγον τρελλός. διαλειμμάτων άκτίς μία φωτός διαπερά’
διό καί ζητώ πάντοτε τήν’έρημίαν καί έν
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
*Η μάλλον, ολίγον ποιητής. Φευ ! φευ! ταϊς ’Αθήναις ακόμη αύταίς, δπου πάσαν
δέν είχον άδικον λέγουσα δτι παρέχετε διασκέδασιν ευκόλως βάρύνομαι. Περιωρίσθην λοιπόν απολύτως εις τάς μελέτας
συμπτώματα αξιοδάκρυτου μέλλοντος.
μου, οτε συνήντησα τον φίλον μου εκείνον
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
καί τόν ίδικόν σας, οστις γνωρίζετε πώς
Ό χι δά’ βεβαιωθήτε δτι δέν έχω κα
μέ παρουσίασεν εις ύμάς, νομίζων βεβαίως
θόλου δρεξιν ν’ άποθάνω εις τό νοσοκομεϊον
δτι τοιαΰται σχέσεις ήθελον φέρει λαμπρά
τής Σμύρνης, ώς ό Σοϋτσος, ή εις κάνέν
αποτελέσματα επ' έμοΰ’ καί δέν ήπατάτο,
πτωχότατον δωμάτιο·/ άνευ φωτός τήν
διότι καθόσον έσχετιζόμην μεθ υμών ήοθανύκτα, ώς ό αδελφός του Παναγιώτης.
νόμην διαλυομένην πάσαν τής καρδίας μου
Εξαρκοϋμαι εις τήν έφηρμοσμένην ποίησιν.
θλίψιν, ήρχισα δέ νά εκτιμώ έπαξίως τόν
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
επαγωγόν αυτόν βίον. ‘Υμείς έβιάσατε
Δεν κινδυνεύετε οΰτω πολύ. ’Αλλ’ άς τήν φύσιν.μου αυτήν, με άνεδείξαΐε άνθρω
ίδωμεν καλλίτερον’ δέν υπάρχει άρά γε πον του κόσμου, μέ άναγκάσατε ούτως
άλλη τις μυστική αίτιά τής ώς έκ θαόμα- είπείν νά διασκεδάζω, νά γελώ, νά χορεύω,
<
‘ ■ν.· 1 ■
- τος ταυτης
μεταμορφωσεως
σας
;
πράγμα δπερ σπανίως μέ συνέβαινε.
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΑΛΟΥ.
Αλλά τέλος πάντων τό έπαναλάβετε ;
Καί μάλιστα κατέστητε είς τών δοκιΑΧΙΑΛΕΥΣ.
μωτέρων χορευτών
ΐ·
Μάλιστα,
Κυρία.
ΑΧΙΛΛΕΤΣ.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (κατ’ ιδίαν).
Χάρις είς ύμάς καί είς τήν δεσποινίδα
Ταλαντεύομαι
μεταξύ φόβου καί έπιθυΑικατερίνην. Είς τοσοΰτον δέ εφθασα, ώστε
παρημέλουν καί τήν εργασίαν μου αύτήν, μίας. Ευχαριστούμαι παρεκτείνουσα τήν
τό μόνον μέχρι τούδε καταφύγιόν μου, διά θέσιν ταύτην, ένώ ανυπομονώ ν’ ακούσω έκ
νά έρχωμαι παρ’ ύμϊν καί ν άπολάυω ούτως τών χειλέων του λέξιν έπιβεβαιοϋσαν τής
ηδονής ανέκφραστου, τής όποιας αιτία καί καρδίας μου τούς πόθους.
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
τροφή εί/ε ή οικογένεια σας, κυρία. Είς υ
(λαμβάνω/ τάς χεΐράς, της και θλίβων βιαιμάς λοιπόν πρώτην καί είς τάς προσφιλείς
ως αύτάς).
μοι σχέσεις, τάς οποίας τή βοήθεια ύμών
Ιδού λοιπόν, Κυρία μου, νϋν δύνασθε άν
συνέδεσα, χρεωστώ τήν μεταμόρφωσίν μου. θέλητβ νά καταστήσητε τόν βίον μου εύ’Α λ λ ά
καί είς άλλο τι ακόμη χρε
τυχή.
ωστώ. . ·
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
(μετά φωνής ήμιεσβεσμένης).
(βίπτουσα έπί τοΰ νέου ηδυπαθή βλέμματα)
Καί πώς ;
Είς τ ί λοιπόν άλλο χρεωστείτε τήν ευ
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
δαιμονίαν σας ;
(πίπτων Ηρό τών ποδών της).
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
’Αγαπώ, άγαπώ έμμανώς ένα άγγελον,
Καί άλλοτε ήσθάνθην δτι νυν αισθά μίαν θεάν, τό δέ μέλλον μου είς ύμάς ενα
νομαι άπό τίνος. Ήμην δεκαεπταε- πόκειται’ (ή Κυρία Χαριάδου ανεγείρει αύτόν
τής τότε. Γραίά τις φίλη τού πατρός καί θλίβει περιπαθώς τάς χεΐράς του). Ό ! εί
μου ήλθεν ήμέρας τινάς παρ’ ήμϊν. Είχε σθε καλή ! καί είμαι βέβαιος οτι δέν θά
μεθ’ έαυτής τήν θυγατέρα της, νεάνιδα' μέ άρνηθήτε ούδέν.
πρεσβυτέραν έμοϋ, άλλά τόσω αγαθήν, τό
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
σω γελόεσσαν, τόσω ευθυμον, ώστε τήν έΣάς άγαπώ αρκούντως ώστε νά ποθώ
νόμιζον όμήλικά μου καί νεωτέραν έμοϋ τήν ευτυχίαν σας’ υπάρχουν δμως χρέη,
μάλιστα . . .
υποχρεώσεις, τάς οποίας μία γυνή δέν δύναΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
ται εύκόλως νά παρίδη.
Καί βεβαίως τήν ήγαπήσατε.
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
Χρέη λέγετε ; υποχρεώσεις!. . Τά πάντα
"Οπως αγαπά δεκαεπταετής έφηβος. . . παραδέχομαι, τά πάντα έκπληρώ.
μέχρι λατρείας . . . — ήτο/ ό πρώτο;
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
μου έρως !
Πώς; γάμον λοιπόνπράγματι σκέπτεσθαι;
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
<
|“Ω ! βεβαίως άστειεύεσθε . . .
ΤΑΙ! . . και. τι απεγινεν
. /
α ;
αυτη
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
(ό Άχιλλεύς κλίνει τήν κεφαλήν Ιπϊ τού
στήθους του).
Αέν επιθυμώ ουδόλως ν’ άστειευθώ.
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
(άνεγείρων μετά μακράν σιωπήν τήν κεφα
Λοιπόν
μέ
νομίζεται τόσον παράφρονα,
λήν του).
ώστε νά συγκατανεύσω ;
’Απέθανεν !
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΑΛΟΥ.
ΠαράφρΟνα ;·'.*■·
'Απέθανεν ; κακή αρχή διά τούς έρω
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
τας ύμών.
ΑΧΙΑΛΕΥΣ.
(καθεζομέίη μετά τοϋ Άχιλέως Ιπι τοϋ άναΑιό καί έπί πολύ διέμεινα άπρακτος μή κλιντήρος καί θλίβουσα περ'.παθέστερον τάς
Iχεΐράς του).
τολμών τά έπαναλάβω τό πείραμα.
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βουλεύφ, νά παραινή, καί ενίοτε νά έπιπλήττιρ τόν βασιλέα του. ιΟ βασιλεύ; ό
μως πολλάκι; δυσηρεστείτο διά τήν έλευ
θερίαν ήν έλάμβανε, καί έπί τέλους είπεν
εϊ; αύτόν παίζων τε καί σπουδάζων' ά£ιακόπω; μέμφεσαι τήν διαγωγήν μου, Φερ
γυσών, θά σέ κάμω βασιλέα ήμέραν τινά,
καί τότε θά ίδωμεν τίνος είδους βασιλεύς
θά γείντι;.
‘Επομένως ήμέραν τινά ότε ό Ιάκωβος
ήτο εΐ; ευδιαθεσίαν έν τώ μέσω τών αύλικών του, προσεκάλεσε τόν Φεργυσώνα,
είπών εί; αύτόν νά καθίσσι έπί του Θρόνον,
καί εκεί νά ύποκρίνηται τόν βασιλέα, έ«6
ό βασιλεύς αύτό; ήθελεν ύποκρίνεσθ.αι τόν
Ιωάννην Φεργυσώνα. ‘Ο ψευδώνυμος βα
σιλεύ; εύθύς άνέλαβεν υφο; βασιλικόν, καί
ώμίλει ώ; ό αληθώς τοιοΰτος, καίτοι μετά
όλιγωτέρας έπιτηδεύσεως. "Ολοι μεγάλως
εύηρεστοΰντο είς τό παιγνίδιον, έως ού ό
διαβολευμένος ήρχισε νά γνωμολογή περί
ματα.ότητο; καί διαφθορά; τών αύλικών,
άποδεικνύων ότι ούτοι έχουσι μόνον τά ΐδικόν των συμφέρον είς τήν καρδίαν, καί
οτι γενικώ; ό φαινόμενο; ζήλό; των είναι
μόνον μεταμφιεσμένον ψεύδος.
‘ Η ομιλία αυτη έπροξένησεν δρατήν με
ταβολήν είς όψεις τινάς, καί ό ’Ιάκωβος
αύτό; έφαίνετο ότι δέν εύηρεστείτο πολύ,
άλλ’ ό Φεργυσών δέν έμεινεν έω; έδώ, διό
τι ύψώσα; τήν φωνήν του καί δεικνύων
ΙΩ. KAM.
τόν βασιλέα, οστι; ύπεκρίνετο τόν Φεργυ
σώνα, είπεν* ένταΰθα παρευρίσκεται άν
θρωπος τόν όποιον έπεθύμουν νά μιμηθήτε.
τίμιος ούίύς άνθρωπος ήτο ό σύντροφος
Ο ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ. ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙΣ ‘Ο
τή; παιδική; μου ηλικίας, καί έμβλέπει εί;
ΑΪΛΙΚΟΣ.
έμέ καί κατά τήν στιγμήν ταύτην μετά
έγκαρδίου αγάπης. Ούτος έδειξε τήν πρός
έμέ φιλίαν του δι’ όλων τών δυνατών μ έ
σων, μεριμνών περί τή; ευδαιμονίας μου,
Ιάκωβο; ό έκτος, βασιλεύ; τή; Σκω φυλάττων με άπά κακού; συμβούλους, πατία ;, κατά τήν άναγόρευσιν αύτοΰ ώς βα- ρακινών με είς βασιλικά; πράξεις καί ειδο
σιλέω; τή; 'Αγγλίας έν έτει 1 6 0 3 έφερε ποιών με περί παντό; κινδύνου, διά τά
μεθ' έαυτού διαφόρους Σκώτους εϋγενεΐς. όποια όμω; ποτέ δέν μέ έζήτησε τίποτε,
’Εν τούτοι; είς καλούμενος Φεργυσών διε- καί μά τήν αλήθειαν, καίτοι έσπατάλησα
κρίνετο άπί τιμιότητι καί άφιλοκερδεία. χιλιάδας διά τινας έξ ύμών, όμως έν όλω
'Επειδή δέ ύπήρξεν ό σύντροφος καί συμ- τώ διατήματι τής ζωής μου ποτέ δέν τώ
παιστής τού ’Ιακώβου έν τή νεότητί του, έδωσα έν λεπτόν.
συνεχώς έλάμβανε τήν έλευθερίαν νά συμ‘Ο δέ ’Ιάκωβος μή δυνάμενος πλέον νά

Βεβαίως ! σκέφθητι τουλάχιστον τό δ υ 
σανάλογον των ηλικιών.
ΑΧΙΛΛΕΥ2.
Μά την αλήθειαν, δέν σάς εννοώ. Είμαι
κατά πέντε έτη μεγαλήτερός της μόνον*
είμαι είκοσι δυο έτών καίείνε δέκα έπτά,νο
μίζω.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΑΑΟΥ.
(áitoiπωμένη τών χειρών του καί άνεγειρομένη.)
Αλλά περί τίνος λοιπόν όμιλεΐτε ;
ΑΧΙΛΑΕΥ2.
Περί τη; θυγατρό; σας.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (κλονουμένη).
Περί τή; θυγατρό; μου ! . . * (¡*·ε& μα
κράν σιωπήν.) Λυπούμαι πολϋ, Κύριε, μή
δυναμένη όπω; έπεθύμουν νά απαντήσω εί;
την έξομολόγησίν σας. Πρό πολλού εξέλεξα
τόν Κύριον Κάλλιστον ώ; σύζυγον διά την
Αικατερίνην καί μο'ι είνε αδύνατον νά αθε
τήσω τόν λόγον μου. Εύχομαι έν τούτοι;
έκ ψυχή; ό τρίτος υμών έρως νά ύ
παρξη ευτυχέστερο; τών δύο πρώτων.
ΑΧ1ΛΛΕΓΣ (άναχωρών καί δακρύων.)
Εννοώ, εννοώ' είσθε γυνή ήδη πρίν ή
γίνητε μήτηρ' θυσιάζομαι val, φεύγω διά
πάντοτε, είθε όμως νά μή πέσή θύμα καί ή
θνγάτηρ σας, είθε νά μή δυνηθήτε νά έκδικηθήτε,διότι θά έκδικηθήτε ώ; μήτηρ απάν
θρωπος. Χαίρετε !
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δύο τρεις οίκτραί γελοιογραφίαι, κάτωθεν
τών όποιων έφαίνοντο τά ονόματα Κόμης
Βίσμαρκ, Βίκτωρ Εμμανουήλ καί άλλων*
έπί τέλους ώς έπιδόρπιον προσετίθεντο αί
αφίξεις καί άναχωρήσει; τών άτμοπλοίων
καί τών ταχυδρομείων τού κράτους. ‘Ο
χαριέστατος αύτός Καζαμίας άνηγγέλλετο
πομποδώς υπό τών ’Αθηναϊκών έφημερίδων,
ώς περιέχων άλανθάστους προφητείας καί
σπάνια φιλολογικά άρθρα, διότι πάντες
γνωρίζομεν τί έστί βιβλιοκρισία έν Έλλάδι"
κριτικοί έξ έπαγγέλματος δέν ύπάρχουσιν,
οί δέ έφημεριδογράφοι θεωρούσιν εαυτούς
ύποχρέους ν’ άναγγέλωσι πάν βιβλίον στελλόμενον είς αυτούς, τήν δ’ αγγελίαν ταύ·
ι
... ...
ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ την ραίνουσι μέ τά εύοσμότερα άνθη, τά
ΑΣΩΠ10Υ.‘Ο κύριος Ασώπιος είναι ιατρός' δποία ή ελληνική γλώσσα έχει’ όσον έλεάλλοτε έπεχείρησε νά θεραπεύσφ τάς έπιφυλ- εινότερον είναι τό κρινόμενον βιβλίον, τολίδα;, άλλ'οϊ έπιφυλλιδογράφοι ήσαν άνιάτως σούτον οί έπαινοι είναι υπερβολικοί, διότι,
ασθενείς καί είς μάτην κατηνάλωσε τά ή- άδυνατούντες ν άναγνώσωσιν αύτό ή άδυρωϊχώτερα αύτού φάρμακα. Πρό δύο έτών νατούντες νά έννοήσωσι τό μέγεθος τής α 
έπεχείρησε νά θεραπεύση τούς Καζαμία;' νοησίας τού βιβλίου, άρκούνται είς άπλήν
Καζαμία; μέχρι τή; έποχής εκείνη; εκα πανηγυρικήν αγγελίαν αύτού.
Τό νόσημα λοιπόν τών Καζαμιών έν
λείτο φυλλάδιον συγκείμενον έκ δύο ή
τριών τυπογραφικών φύλλων καί έκτυπού- ‘Ελλάδι έφαίνετο βαρύ, ώστε, ότε ά Κύ
μενον διά στοιχείων, ά έμελλον τήν επιού ριος Ασώπιο; άνέλαβε νά θεραπεύση αύτό,
σαν νά ρίψωσιν ώς άχρηστα, περιέχον δέ ήναγκασθη νά συμπερίλάβνι πολυμελές
τήν έξής ύλην. Πασχάλιον τού έτους 18 6 5 ' συμβούλιον, πάσαν διακεκριμένην ικανό
γενεαλογία τών βασιλικών οίκων τή; Ευ τητα, πάντα νευρώδη κάλαμον. "Εκτοτε
ρώπης* προγνωστικόν τού έτους 18 6 5 ' έπί τρία κατά συνέχειαν έτη, τρία έξέδωκεν
έπειτα ήρχοντο οί δώδεκα μήνες, έπί κε ’Αττικά ημερολόγια, προβαίνων πάντοτε
φαλής τών οποίων υπήρχε γελοιογραφία προ; τήν τελειότητα* άλλ έπειδή τά η
τού συμβόλου έκαστου μηνός* ό Δεκέμβριος μερολόγια διαρκούσιν έν έτος μόνον, ημείς
π. χ. ήτο γέρων έπαίτης, έλεεινός καί α θέλομεν κρίνει τό ήμερολόγιον τού 1 8 6 9 .
‘ ίΐ έξωτερική καλλονή τού βιβλίου δέν
ξιοδάκρυτος καί 6 Απρίλιος Σάτυρος π ερι
είναι
πάντοτε περιφρονητέα, καί μάλιστα
στοιχισμένο; μέ διαφόρου; κηλίδας, αϊτινες
ύποθέτομεν ότι ήσαν τά άνθη τού μηνό; δι’ ημάς τούς έλληνα;, οϊτινες άγαπώμεν
εκείνου* εί; κάθε τέταρτον σελήνη; υπήρχε τήν μορφήν μάλλον τής ψυχής, άλλως τε,
προφητεία π· χ· καιρό; ώραίο; ή καιρό; καθώς λέγει ό φίλο; ήμών Κύριο; Λ. Πακακός* άνεμο; ή νηνεμία' σημειώσατε τήν παρρηγόπουλο;, καί πιστεύομεν νά συμφωνή
δείνα ημέραν* θάνατο; διάσημου άνδρός* καί ό Κύριος Ειρηναίος Άσώπιος μ όλην τήν
άλλα όμοια τά όποια κανονικώς επανα διαφοράν τής ήλιχίας, προτιμητέα είναι ή
λαμβανόμενα έπλήρουν έν τυπογραφικόν εύμορφο; Δαλιδά τή; άσχημου άλλ'έναφύλλον. Μετά τού; δώδεκα τούτου; μή ρέτου γυναικός' τό αύτό δέ συμβαίνει καί
να; τού ενιαυτού έπήρχοντο οκτώ ή δέκα εί; τά βιβλία* άλλοτε συνέπεσε νά έχω
ανέκδοτα έκ τών στερεοτύπω; επαναλαμ άνά χεϊρα; έχδοσιν τών συγγραμμάτων τού
βανομένων πρό άμνημονεύτων χρόνων' έπει λόρδου Βύρωνος δι’ ελεεινών χαρακτήρων
τα δύο τρεις βιογραφίαι, ών ή άξια συνί- έπί αθλίου χάρτου τετυπωμένην* μά τό
στατο είς τήν έλλειψιν πάσης αξίας καί αίμά μου, δέν εννόησα διατί άπεθαύμαζον

ακοόίΐ τοσοΰτον δηκτικούς σαρκασμούς, άνεφώνησεν είς Σκωτικήν διάλεκτον* « ώ !
παμπόννρε, τί κάμνεις ! φύγε άπό τόν θρό
νον μου, καί άς παύσωσι πλέον οί παραλογίσμοί σου!»
(Έκ τού ‘Αγγλικού).
Δ. I. ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ.
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αύτόν τον άνθρωπον* είναι δυνατόν έξοχο; τάς μέ τάς κεγάλας κακίας καί κλίνει
ποιητής τά τυποΰται τοσούτον οίκτρώς ; έξ ίσου τό γόνυ ένώπιον τοΰ σκότους καί τοΰ
εσχάτως συνέπεσε ν’ αποκτήσω ώραίαν φωτός, τού Νέρωνος καί τού Σωκράτους*
εκδοσιν τού Βύρωνος μέ εικόνας χαριεστά- αγαπά πολύ τούς ‘Ρωμαίους, διότι είχαν
τας, ή Μεδώρα π. χ. ήτο αξιέραστος καί μεγάλα; άρετάς καί μεγάλα; κακίας* δπω;
καλλίστη ή Παριζίνα* τόσον ώραία ήτο, δήποτε αγαπά αυτούς έμμανώς καί βε
ώστε καί τόρα ότε ένθυμοΰμαι τήν εικόνα βαίως είναι ό μόνος Πλατωνικός έρως τόν
της συγκινούμαι* τότε εννόησα τό έξοχον όποιον ήσθάνθη. ‘θ Κύριος ‘Ροΐδης έγραψε
του ποιητοΰ μου. ‘Ο άνθρωπο; είναι πάν περί δνων. ‘Ο δέ Κος Κωστής έγραψε περί
τοτε άνθρωπος, καί τη άληθεία, έγκατα- τών κατά τόν Μεσαίωνα ποινών μεταστήλείπων τήν υπό τά ράκη κρυπτομένην σο σας αϋτάς κατά τής κεφαλής τών άναφίαν εις τόν Κουμανούδην η τόν Φίλιππον γνωστών έν πλήριι δεκάτφ έννάτω αίώνι.
’Ιωάννου, προτιμώ τό υπό ώραίαν έοθήτα 'Ο Κος I. ‘Ρωμανός έπτανήσιος έγραψε περί
ώραίαν περιεχόμενον τού Αττικού ήμερολο τιμαρίων, ένώ ό Κος Σάθας, ό αιωνίως ανα
γίου. Βεβαίως δέν επιθυμείτε νά σάς α λισκόμενο; έπί χειρογράφων καί φθειρών
παριθμήσω τά άρθρα αύτού* βιβλιοκρισία τήν υγείαν αύτού εις τήν σπουδαίαν μέν
δεν καλείται ό πίναξ των περιεχομένων, άλλ’ όχληράν ταύτην μελέτην, έγραψε περί
καί θά ήναι ό πίναξ τών περιεχομένων ή άνεκδότου Κωδικός τής πόλεως Νέων
άπαρίθμησις αύτών, άλλά κατά σύμπτω- Πατρών. ‘θ Κος Περβάνογλους έγραψε
σιν τά υπο τών διαφόρων έλλόνων συγγρα περί τής Λαύρας τού Πετράρχου, φυσικιρ τώ
φέων καταχωρισθέντα άρθρα έν τώ ’Αττι- λόγω, διότι επαγγέλλεται τόν ποιητήν,
κώ ήμερολογίω άποδεικνύουσι τούς διαφό ‘θ Κος Ν. Ζαβιτσάνος έγραψε περί κομ
ρου; χαρακτήρας τών γραψάντων* ούτω μωτικών, περί γλυκερίνης, περί γαλακτωμά
π. χ. αί ’Αθήναι έπί τών τελευταίων σο των, περί σαπώνων καί μόνον τό σχοινίον
φιστών ήτο θέμα καταλληλότατον νά έκ- έλειπε διά νά ήναι πλήρης ή διατριβή’ τό
τεθή ύπό τού δικηγόρου Κου Π. Καλλιγά, βέβαιον είναι δτι τήν χρήσιν τών κομμωτι ·
διότι πας δικηγόρος, εάν δέν ήναι σοφιστής κών γνωρίζει κάλλιστα ό Κος Ζαβιτζάνος
άπό κορυφής μέχρις ονύχων, είναι βεβαίως καί δέν τολμώμεν νά έξετάσωμεν κατ’ ου
άπό κορυφής μέχρις αστραγάλων' τό δέ σίαν τήν διατριβήν αύτού’ ό δέ Κος Μιχ.
έργον τού Κου Σ. Ν. Βασιλειάδου τό έπι- Π. Λάμπρος πολλά άπό τίνος γράφει περί
γραφόμενον — Μία μητέρα — μολονότι Άβυσσινίας, ώστε ύποθέτομεν δτι τοσούσυντεταγμένον κατά τά Αανικόν τού *Άν- τον φλέγεται ή καρδία αύτού, ώστε αιω
δερσεν, έν τη εκλογή αύτού άποδεικνύει την νίως φαντάζεται τήν θερμήν εκείνην χώραν’
εύαίσθητον καί περιπαθή καρδίαν τού πά άλλά πρό πάντων διαπρέπει τό περί ανα
λαι ποιητοΰ, δστις επιχείρησα; ποτέ νά καλύψεων άρθρον τού Κου Ειρηναίου 'Ασωμάθη την κλωστήν δι’ ή; κρέμαται ό πίου, δστις μή άνακαλύψας τήν πυρίτιδα
κόσμος ούτος εις τό χάος, οπως κόψας άρκείται εις τό νά όνομάζη ποιοι άνεκάλυαύτήν συντρίψη τόν κόσμον καί πνίξη τά ψαν αύτήν, έπιφυλασσόμενος εις τό έπόμεανθρώπινον γένος εις κατακλυσμούς καί νον έτος νά προσθέση καί τά έξή;’ Ά ζ τ ιανεμοστροβίλους, ήδη μάλλον γαλήνιος χον *ΗμεροΛόγιον, ά>εχν,Λύφθη «V ίτει
προσπαθεί νά παραμυθήση τάς πασχούσας 1 8 6 6 ύπό Ειρηναίον Λσιοπίον»
καρδίας διά τής ένεργητικωτέρας εκείνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΟΚΟΣΓΑΣ ΥΠΟ ΣΠΤΡ.
παραμυθίας, ήν παρέχει ό ήρεμος καί πε Π. ΛΑΜΠΡΟΥ 11ΠΕΙΡΩΤΟΤ. Οί ελληνις
ριπαθής λόγος. Δέν ομΩούμεν περί τού ποιηταί ούδεμίαν υλικήν άπόλαυσιν έχουσιν
‘Ρωμαϊκού δείπνου, ό Κος Παπαρρηγόπου- έκ τών ιδίων αύτών έργων’ τό αίσθημα τού
λος είναι αιωνίως τερατολόγος, φρονεί έν καλού δέν είναι παρ' ήμίν άρκετά άνεσυνειδήσει δτι ούδέν άληθέστερον τού ψεύ πτυγμένον καί μετά βαθυτάτης θλίψεως
δους καί ούδέν ψευδέστερον τής αλήθειας, ήκούσαμεν πολλούς νέους, εύφυεϊς καί πε
θέτει δέ εις ΐσην μοίραν τάς μεγάλα; άρε- παιδευμένους, προτιμώντας μόλα ταύτα
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τήν άνάγνωσιν όποιουδήποτε μυθιστορήμα-| "Οπως δήποτε τό έργον είναι καλόν*
τος καί τού μάλλον άνοσίουτών καλλιτεχνι έχει βεβαίως καί ελαττώματα, άλλά μό
κών έργων τού Ζαλοκωστα* διά τούτο οί νον ή μετριότης στερείται ελαττωμάτων,
αληθείς ποιηταί αποθαρρύνονται, άφού δια- διότι αύτή καθ' έαυτήν είναι τό μέγιστον.
Θ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ.
σπείροντες τό αίμα τής καρδίας αύτών εις
τάς ποιήσεις δέν έχουσι καν τήν παραμυ
θίαν νά έννοώνται καί νά έκτιμώνται. ‘Υπάρχουσιν όμως εκλεκτοί νέοι, άγαπώντες
είλικρινώς τήν ποίησιν, ένασχολούμενοι εις
αύτήν, θαυμάζοντες τούς πατέρας τής νέας
ημών ποιήσεως καί άποδίδοντες πράς αυ
τούς φόρον εύγνωμοσύνης’ τοιοϋτος είναι ό
‘ Υπό τόν τίτλον τούτον θέλομεν δημο
Κος Σπ. Π. Λάμπρος. Διά βιογραφίας λε
πτομερούς, έν ή εκτίθεται ό βίος τού ποιη σιεύει εις τό εξής έν έκάστφ φύλλω τού
τού, τού Ζαλοκώστα, έν ή κρίνονται τά Ί.ίισσοΰ τά περιεργότερα νέα τών επι
έργα αύτού, έπλήρωσε τό κενόν τό ύπάρ- στημών καί τεχνών, τών γραμμάτων καί
χον έν τη ιστορία τής νεωτέρας ποιήσεως, τής φιλολογίας έρανιζόμενοι αύτά έξ εφη
δι! ένα τουλάχιστον τών ποιητών. Διά μερίδων καί συγγραμάτων περιοδικών. Ούτω
γλώσσης αφελούς κα\ σαφούς, σπανίως δέ πεπείσμεθα ότι θέλομεν πληρώσει ση
έκτρεπομένης εις άπειρόκαλλον ελληνισμόν, μαντικήν παρ’ ήμίν έλλειψιν.
*
διά διηγήσεως συντόνου καί σπευδούσης,
■f
*
’ Εφευρε'σεις και άναχα-Ιόψεις . — Έν ’Ι
άλλ’ ένίοτε διακοπτομένης δι’ έπεισοδίω
δυναμένων καί νά παραλειφθώσιν, ήγωνίσθη ταλία έφηυρέθη ύπό τού Κ. 'Αλβέρτου
καί κατώρθωσε τωόντι νά παρουσίαση ζώ· Pietrobon έκ Βενετίας νε'ον οπΛον οπισθο
σαν τήν εικόνα τού ποιητού τοΰ Μεσολογ γεμές οπερ εκσφενδονίζει 40 βολάς άνά
γίου. ‘θ Κος Λάμπρος είναι είσέτι νέος, παν λεπτόν. Επιτροπή έξ ειδημόνων συ·
πολύ νέος, επομένως δύναται νά τελειοποι- νέστη οπως έξετάση καί άποφανθή επ'
ηθή, καί δέν πρέπει νά λυπηθή, έάν ε’ίπω- αύτού.
— Εις τήν Γαλλικήν πόλιν Havre έδοκιμεν πρός αύτόν, έπιθυμοϋντες είλικρινώς τήν
πρόοδον αύτού, δι' ήν δέν άμφιβάλλομεν, μάσθη πρό τίνος διόπτρα δι’ ή; διακρίδτι ύπάρχουσι καί λάθη τινά έν τη βιβλίο νονται άριστα τά έν τώ βάθει τής θαλάσ
γραφία ταύτη, λάθη διά τά όποια αδικείται σης περιεχόμενα αντικείμενα. ‘Η διόπ τρα
ίσως ή μνήμη τού Ζαλοκώστα' τωόντι' πώς αΰτη έκπληρούσα σπουδαίαν υπηρεσίαν πρό
είναι δυνατόν νά περιγράφη μετά τοσαύτης πάντων εις τά πλοία ενεργεί δι 'ή.Ιεχτριχοϋ
λεπτομερείας, οτι μίαν ημέραν πρό τού θα φανού 8ν έχει έν τώ άκρω αύτής.
—Εκ Λαπωνίας αγγέλλεται ό'τι άνεκανάτου αύτού, ό Ζαλοκώστας, ό έθνικό;
ποιητής, ό παραδού; τό όνομα αύτού εις λύφθη όρος περιέχον μαγνήτην έν μεγάλη
τήν αθανασίαν, ό κατέχων τήν ύπατον θέ αφθονία. ‘Ο Πρώσσος φυσικός Dower έλασιν έν τη νέα ελληνική ποίησε/, ό Ζαλο βεν έξ αύτού τεμάχιον έλκον βάρος τριών
κώστα; εκείνος, αγωνιών περί ούδενός άλλου χιλιογράμμων.
—Έν τώ χωρίω Quenast τής Βελγικής,
έσκέπτετο καί έλάλει ή περί τού προβι
24 χιλιόμετρα μακράν τών Βρυξελλών, έβασμού αύτού ; ’Αληθώς λοιπόν φρονεί
Κος Λάμπρος οτι τοιούτοι άνδρες εχουσιν χοντι ορυχεία άργίλλου πρός έπίστρωσιν
τών όδών, συνέβη τρομερά έκρηξι; νιτρο
ώς ύστάτην αύτών έλπίδα ένα βαθμό
Αύτοί, οιτινες κατά τόν Σίλλερ έχουσι τήν γλυκερίνης, ουσίας συγκειμένης έκ νιτρικού
άδειαν ν’ άναπαύωνται εις τούς πόδας τού οξέος καί γλυκερίνης καί χρησίμου έν τοίς
πλάστου, δύνανται ποτέ ν’ άποδώσωσι το ύπονόμοις. Συνεπεία τών θλιβερών απο
σούτον μεγάλην αξίαν εις βαθμόν, 8ν μυριά τελεσμάτων τής έκρήξεως ταύτης προελδες ανθρώπων έχουσι ; τό τοιούτον δέν θούσης έκ πτώσεως ενός τών περιεχόντων
τήν νιτρογλυκερίνην κιβωτίων, ό Κ. Nobel
είναι πιστευτόν.
35

Μ Μ Μ ΣΙΑ.

290

I ΑΙ 2 Σ 0 2

κατώρθωσεν άναμιγνύων λεπτόν άμμον εις τά μέρη είς οι επικρατούσε πυρετοί. Πει
τήν νιτρογλυκερίνην νά κατασκευάσφ νέαν ράματα έπαναληφθέντα ΰπό τής εταιρίας
οόσιαν άκίνδυνον μέν κεκτημένην ομως τά; τής θεραπευτικής έν τή πόλει Rochefort
αύτάς τής νιτρογλυκερίνης ιδιότητας, ήν sur-M er έπέτυχον πληρέστατα. Συνιστώάπεκάλεσε δνναμΐτιν. Του λοιποΰ δθεν μεν την άνακάλυψιν ταύτην είς τούς περί
εις τάς υπονόμους ή δυναμίτις θά άντι την Λεβάδειαν καί την Λαμίαν γεωπόνους.
*
καθιστά τήν νιτρογλυκερίνην. .
*
*
Τ α ζ είδ ια . Α η μόσιαέ'ργα.— Δόο νέαι ά*
— ‘Ωραίανέφεύρεσιν άναγινώσκομεν έν ταίς
Γαλλικαϊς έφημερίσι κατά τών χΛεπτών ποστοΛ αί ετοιμάζονται διά τόν β ό ρ ειο ν
τών έπιχειρούντων την διάρρηξιν των σιδη πιU oV ή τού Γάλλου Lambert καί ή τού
ρών ταμείων. 'Αμα δήλον δτι ή θύρα Γερμανού Petermann. Καί διά μέν την
του ταμείου διαρρηχθή αίφνης έξ αύτού ά- Γαλλικήν αποστολήν εφοπλίζεται ήδη έν
ναδίδεται λευκόν βεγγαλικόν πυρ άπλετον Χερβούργω άρμόδιον πλοΐον όπερ θά φέρη
φως έπιχέον καί ειδοποιούν τούς παντας. τό δνομα Π ίσ τις, διά δέ τήν Γερμανικήν
‘θ εφευρέτης ελαδε προνόμιον παρά της συνέστη εσχάτως έν Βρέμη έταιρία πρός συλ
λογήν συνεισφορών διά τά έξοδα,άτινα υπο
Γαλλικής κυβερνήσεως.
λογίζονται είς 2 0 ,0 0 0 Πρωσσικά τάλληρα.
Ύ
*
— Έχομεν ύπ'όψιν πίνακα δημοσιευθέντα
Γεωπονία .— Νέα άσθένεια τών αμπέλων
άνεφάνη τό παρελθόν θέρος έν Γαλλία. ‘Η ύπό τής ’Ιταλικής κυβερνήσεως καί παριασθένεια αυτη φθίσις κληθεΐσα προέρχεται στώντα τήν πρόοδον τών έργασιών της
Τό ολικόν
έκ μικροσκοπικών τινων εντόμων άτινα διατρήσεως ιώ ν Ά Λ πεω ν.
προσκαλλώμενα εις τάς ρίζας τού κλίμα- μήκος τής υπονόμου είναι <2,220 μέτρα"
τος έμποδίζουσι την περαιτέρω θρέψιν και μέχρι τούδε διετρύπησαν 8 ,4 9 8 μέτρα,
5 ,0 4 5 μ.έν άπό τής Ιταλικής πλευράς,
πρόοδον .αυτών.
— Έν'Αγγλία παρεδέχθησαν νέον τρόπον 3 ,4 5 3 δέ άπό τής Γαλλικής" ώστε υπο
τού άποσύρειν τό μέλ,ι έκ τών κυψελών, λείπονται είσέτι 3, 721 μέτρα. Κατά τούς
τόν τής χΛωρομορφίσεως δήλον οτι τών πιθανοτέρους υπολογισμούς αί έργασίαι
μελισσώ ν' διά κυψέλην μετρίας χωρητι- τής υπονόμου θά περαιωθώσι περί τά τέλη
κότητος μεταχειρίζονται πέντε γραμμά τού 1 8 7 1 , ή δέ συγκοινωνία τού σιδηρο
ρια χλωροφορμίου, διά κυψέλην δέ μεγά- δρόμου θά άρχίση τό εαρ τού 18 7 2 .
λην οκτώ γραμμάρια. Θέτόυσι πρότερον
— Τήν <7/4 Μαρτίου θέλει ριφθήείς τήν
έπί τραπέζης πινάκιον περιέχον τό χλωρο- θάλασσαν ό μεταξύ Αενκάδος καί Κερχύφόρμιον καλυπτόμενον διά λεπτού πλέγ ρος ύποβρύχιος χάΑως" ή Λεύκάς θέλει
ματος έκ σύρματος δπως μη αί μέλισσαι ένωθή δι’ έτέρου τηλεγραφικού κάλω μετά
έρχωνται είς άμεσον μετά τού χλωροφορ τής άπέναντι ’Ακαρνανίας καί ούτω πλέον
μίου επαφήν'
έπειτα λαμβάνουσι την θά ήμεθα κατ’ εύθεϊαν ηνωμένοι τηλεγρακυψέλην καί θέτουσιν αύτήν ύπεράνω τού φικώς μετά τής Ευρώπης.
πινακίου" έντός 20 λεπτών αί μέλισσαι
— Άποπερατωθεισών τών έργασιών τού
κοιμώνται ύπνον βαθύτατον. ’Αφαιρούσι απ' ’Αθηνών είς Π ε ιρ α ιά σιδηροδρόμ ου
τό μέλι καί μετά ταύτα έκβάλλουσι τό μετ όλίγας ημέρας παραδίδεται ούτος είς
χλωροφόρμιον καί αί μέλισσαι επανέρχονται κοινήν χρήσιν. Προχθές έγένετο ή πρώτη
είς την φυσικήν των κατάστασιν.
αύτού δοκιμή καθ’ ήν διήνυσε τό άπ ’Α 
— ‘Ο Γάλλος Κ. ΜβιΤίη έν ύπομνήματι θηνών εις Πειραιά διάστημα είς 8 ’/2 πρώτα
παρουσιασθέντι είς την έταιρίαν τής θε λεπτά μέ μετρίαν ταχύτητα (petite vitesse.)
ραπευτικής τής Γαλλίας παρατηρεί δτι
μετ επανειλημμένα πειράματα άπεδείχθη
Εταιρίαι καί σύΛΑογοι.— 1Η έν Ά θηοτι τό φυτόν η.Ιιος (Ιιεϋβηΐΐιΐιε οηηϋϋβ) ναις ’Ιατρική έταιρία άνενέωσε τό γρακαλλιεργούμενον έν αφθονία, απορροφά τάς φείόν της διά τό έτος 1 8 6 9 . — Καί πρό
τελματώδεις αναθυμιάσεις καί. καθαρίζει εδρος μέν έξελέχθη ό Κ. Εύ. ΐύδης, άντιπρόβ-
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¡στόρημα είς 4 τόμους έπιγραφόμενον «Par
δρος δ Κ. Σπ. Γούζαρης, γραμματεύς ό
'ordre du roi.» Τήν έκδοσιν αύτού άνέλαΚ. Γ. Καραμήτσας καί ταμίας δ Κ. Θω
βον οί γνωστοί έκδότάι
Lacroix Verboeμάς Καβάκος.
,
■
choven et Cie πλ.ηρώσαντες τοϊς μετρητοίς
— Τά ' μέλη -,τής ΦιΛεκήάιδ ευτικης
'είς τόν συγγραφέα 2 0 0 , 0 0 0 φράγκων,
εταιρίας συνελθόντα περί τά τέλη τού
i — ‘Η Γα.ΙΛικη άκαδημία άπώλεσε καί
παρελθόντος Ίανουαρίου έξελέξαντο τό Δι-1
έτερον μέλος αύτής τόν K.Empis. Ούτω με
οικητικάν αυτών συμβούλιον διά τό έτος
τά τών πρό τίνος άποθανόντων ΚΚ. Viennet
1 8 6 9 . Πρόεδρος έξελέχθηό Κ. Λέων Μεκαί Berryer τρεις είναι αί κεναί έδραι α
λάς, αντιπρόεδρος ό Κ. Ν. Χατζόπουλος,,
καδημαϊκών. ‘Ως διάδο/οι ψιθυρίζονται
γραμματεύς ό Κ. X. Ν. Φιλαδελφεύς, τα
τού μέν Viennet ό Κ. Θεόφιλος Gautier
μίας ό Κ. Α. Λεβίδης καί σύμβουλοι οί ΚΚ.
iτού δέ Berryer ό Κ. Haussonville καί τού
Κ. Κοντογόνης, ‘Ηρ. Μητσόπουλος, ’Αλ. Γ.
Σούτσος, Π. ‘Ρομπότης, Γ. Κωνσταντινίδης,, Empis ή Κ. Παύλος Janet.
I. Βενέτης, Π. ‘Ρεβελ,άκης καί Ίω. Μάτζας.| — Εν Παρισίοις συνιστάται παρατηρη·— Την παρελθούσαν Κυριακήν 9 Φε τήριον (observatoire) trj ; φυσικής καί
βρουάριου άνεγνώσθησαν έν τω Βαρβακεΐω \μετεωροΛυγίας δλως άνεξάρτητον τού
ύπό τού προέδρου Κ. Λ. Γ. Σούτσου καί παρατηρητηρίου τής άστρονομίας. Επιτού γραμματέως Κ. I. Περβάνογλου αί λο-|,πτροπή διωρίσθη προεδρευομένη ύπό τού Κ.
γοδοσίαι τού διοικητικού συμβουλίου τής 'Ch. Sainte-Claire Deville μέλους τού
1Εταιρίας τώ ν ΦίΛ,ων του Ααοΰ διά τά Ινστιτούτου ό'πως διοργανίση τά περαι
έτος 1 8 6 8 . Συγχρόνως δ’ έξελέχθησαν τέρω.
— ’Αντί τού άποθανόντος Γάλλου φυ
οί Κ. Κ. Θρασύβουλος Ζαΐμης, Δημήτριος
Χαραλάμπης καί Κ. Κωστής έλεγκταί διά σικού Pouillet έξελέχθη μέλος είς τήν
τό επόμενον έτος. ’Επειδή δέ ήτο κενή Γαλλικήν τών Επιστημών’Ακαδημίαν δ Κ.
ή θέσις ένός συμβούλου έξελέχθη ώς τοι- Jamin καθηγητής τής φυσικής εις τήν
ούτος ό Κ. Ν. Δραγούμης. 'Ωστε τό νΰν σχολήν τών ’Επιστημών καί είς τό Πολυτε
διοικητικόν συμβούλιον τής ‘ Εταιρίας σύγ- χνικόν σχολείον.
κειται έκ τών έξής. Λ. Γ. Σούτσος πρόε-| •— ’Εν τή έν Παρισίοις σχοΛη τών Ά δρος, Κ. Δόσιος αντιπρόεδρος, Ν. Π. Δελη- νατοΜκών γ.Ιωσσών ό Κ. Brunet de
γιάννης καί I. Περβάνογλους γραμματείς, Presle καθηγητής τής Νεοελληνικής γλούσΠ. Λάμπρος ταμίας καί Α. Α. Σούτσος καί1σης έκθέτων τάς άρχάς τής ελληνικής γρα
Ν. Δραγούμης σύμβουλοι.
μματικής καί τής προφοράς τής Νεοελλη
— Κατ’ αύτάς έγένοντο αί άρχαιρεσίαι νικής ήθελεν έξηγήσει τεμάχια έκλεκτά
το ΰΦι.ίοΛογικοΰ Συ.Ι.Ιόγουό Παρνασσός. πεζά καί έμμετρα έκ τών τού IC. A. ‘ Ρ.
Καί έπίτιμος μέν πρόεδρος έξελέχθη ό Κ. ’Ραγκαβή καθώς έπίσης καί τεμάχια έκ
Θεόδ. Ορφανίδης καθηγητής τής Βοτανικής, τών Κυπριακών τού Κ. ’Α. Σακελλαρίου.
+
τακτικός πρόεδρος ό Κ. Π. Χρύσανθος,
*
+
αντιπρόεδρος ό Κ. Μ. Χατζή-Ίωάννου,
Θεατρικός καί μουσικός κόσμος. — Ο
γραμματείς οί ΚΚ. Α. ’ολύμπιος καί Δ.'
μελογράφος Offenbach γνωστός εις τόν μου
Κατερινόπουλος, ταμίας ό Κ. Ε. ‘Ραφαήλ
σικόν κόσμον διά τά μελοδράματα αύτού
καί βιβλιοθηκάριος ό Κ. Σ Π. Λάμπρος..
Belle Helèue καί Orfée aux Enfers συνέΜέλη δέ τής πρός άγοράν βιβλίων έπιτρο·
Ιθεσε δύο νέα κωμικά μελοδράματα Γ Jle
πής οί ΚΚ. Ε. Δραγούμης, Θ. Καγιάς,
de Tulipaton καί la Per ¡choie. Καί τό μέν
Μ. Π. Λάμπρος καί Σ. Κ. Σακελλαρόα . παρασταθέν έν τώ θεάτρω τών Παριπουλος.
σίων les Bouffes έχειροκροτήθη ένθουσιω*
*
*
δώς, τού δευτέρου όμως παρασταθέντος έν
ΦιΛοΛογικός καί επιστημονικός κόσμος.

τώ Théâtre des Varietés ή υποδοχή υ
— ‘Ο Βίκτωρ Ούγώ δ διάσημος μυθιστο*
|κογράφος έκδίδει έν Παρισίοις νέον μυθι- πήρξε ψυχρά.
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— Η περίφημος ηθοποιός ‘Ρ ιστόρη νήσος τών "Μρχτων (I’ isola degli Orsi)
διατριβουσα εσχάτως έν Βονωνία παρέστησε έπεχείρησε νά μελοποίηση έχ. νέου τόν B arνέον δράμα έπίτηδες ποιηθέν δι’ αυτήν ύπό biere di Siviglia έπΐ του αυτού κειμένου
τού Κ. Παύλου Giacoinetli, τήν Μαρίαν (libretto) τού αθανάτου μουσικού Ροσσίνη.
'Λνΐ(ύΥΐέττι\ν. Γ11 επιτυχία ώ; είκός υ ‘Η περιέργεια τού κοινού ήν μεγίστη, άλλα
πήρξε λαμπρά, άν καί οί δημοκράται έθο- ό μελόδραμα έλαβε τό τέλος ό’περ έπρεπε
ρύβουν μή θέλοντες νά έπευφημή τό πλήθος: νά λάβη" άπεδοκιμάσθη οίκτρώς άν καί
βασίλισσαν. ’Αλλ' ή ηθοποιός στραφείσα διεκρίθησαν δύο ή τρία καλά μέρη.
πρός του; θορυβούντας συνέστησεν αύτοΐς
— Ο Ζακύνθιος μελογράφος Κ. 17αΰπλείονα πρός την τέχνην σεβασμόν.
Λος Καρρέρης όστις κατά τό παρελθόν έ
— ‘Ο γνωςός μελογράφος Flotow ό ένδο τος συνέθεσε διά τό θέατρον τού ‘Αγίου
ξος τής Μάρθας συνθέτης παρέδωκεν έσγά 'Ιακώβου τής Κερκύρας τό μελόδραμα Μα~
τως εις τό Θέατρον Opera-Comique τών1ριάνθη (Fior di Maria) συνέθεσεν έσχάτως
Παρισίων νέον μελόδραμα έπιγραφόμενον
νέον μελόδραμα Rvpà Φροαννη εις 4 πράΣχιά (Γ Ombra) οπερ έχει τό ίδιάζον ότι ξεις έπ'ι τής ύποθέσεως τού ομωνύμου ποιήστερείται ολως χορών καί μόνον τέσσαοα ματος τού εθνικού ποιητού ’Αρ. Βαλαωρίπρόσωπα παριστώσιν.
του. Τό μελόδραμα τούτο παοεστάθη τό
—· Τολμηρά τις άπόπειρα έλαβε χώραν πρώτον τόν παρελθόντα Δεκέμβριον εις τό
έν Βονωνία. ‘Ο νέος μελογράφος Dali’ A r- Θέατρον Ζακύνθου «ό ’Απόλλων». ‘Ο εν
gine συνθέσας μέγρι τούδε τά μελοδράμα θουσιασμός τού πλήθους καί ή επιτυχία τού
τα a i δύο"Aρχτοι (i due Orsi) και ή μελοδράματος ύπήρξεν άρίστη.
Μ. Π. Λ.
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—
(Συνέχεια- ’ώε φυλλάθ. ΙΓ.)
«Ουδέποτε ουράνιος άπόλλυται ουσία,
και δέν έτέχθη τούρανού τό τέκνον ν’ άποθάνη.
’ Αντί δ ημών ή ζέουσα νά ψυχρανθή άνδρία
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άπό τά γεγονότ’ αύτά, πτερούται καί αυξάνει
καί κραταιούται ή έλπίς ήμών κ’ ή προσδοκία.
Ήδη λοιπόν δυνάμεθα η βία είτε πλάνη
καί δόλω, μετά μείζονος επιτυχίας, πάλιν
νά συνεπιχειρήσωμεν εύτόλμως καί γενναίως
φρικτήν καί αδιάλλακτον καί αίωνίαν πάλην
κατά τού πανεχθίστου μας, τού ήδη βασιλέως
τών ουρανών, οστις τρυφών έν τώ θριάμβω ήδη,
καί άνευ άνταγωνιστού τίνος ανάσσων όλων,
τής τυραννίας έκτελει τούς νόμους καί έκδίδει
εις τόν ώραιον ουρανόν καί τόν άκτινοβόλον.»—·
Σκληρώς βασανιζόμενος ό δαίμων τήν καρδίαν
ταύτα εΐπών έσίγησεν έν τοϊς βαθέσι ζόφοι;"
κ’ ενώ φαιδρό? ήν έξωθεν κ’ έδείκνυ καρτερίαν,
άλλ’ έσωθεν τόν έδακνεν δ τής οδύνης δφις,
καί εις τά σπλάγχνα έφερε θολήν απελπισίαν.
Ό δέ περιφανέστατος έν τοΐς αύτοΰ συντρόφοις
πρός τούτον άπεκρίνατο. — «ΤΩ άρχων ! δ τοσούτων
θρόνων, πνευμάτων ήγεμύν, τών Σεραφείμ τάς τάξεις
ό εις τάς μάχας άγαγών τών άναρίθμων τούτων,
ώ ήοως σύ άπτόητε, οϋ αί μεγάλοι πράξεις
κ’ ή τόλμα τόν ’Αιδιον εις κίνδυνον βαλούσαι,
ούτως αυτόν διέθεσαν, ώστε νά άμφιβάλλη
εΐ ήν ή δύναμις αυτού ή μοΐραι αί κρατούσαι
τό σκήπτρόν του, ώ ήγεμ-όν, έν τή παρούση πάλη
οΐκτιστον τέλος διορώ, καταστροφήν άθλίαν,
θραύσιν δεινήν, ήτταν αίσχράν. 'Ο ουρανός έχάθη,
έχάθ είσάπαξ δι’ ημάς’ καί ίδε τήν άνδρείαν,
τήν γαύρην ταύτην στρατιάν εις τής στυγό; τά βάθη
ήφανισμένην φρικωδώς τοσούτον, όσον θεία
καί άφθαρτος ένδέχεται ν’ άφανισθή ούσία.
«Βεβαίως, καί άν οιχεται ή δόξα μας κ' έρρύη,
καί άν ή εύποτμία μας έτάφη έν βοθύνω
άπειρου άθλιότητος, τό πνενμά μας ισχύει,
μένει άδάμαστος ή φρήν, τό φρόνημα εκείνο,
ούδ’ ή όφρύς κατέπεσεν, ούδ’ είν’ οί πόθοι κρύοι’
όμως ό Παντοδύναμος (φεύ ! έπαξίως κρίνω
νά λάβη τό έπώνυμον ημάς κατανικήσας),
τίς οίδεν άν δέν άφησεν ήμϊν τήν εύτολμίαν
καί ζωηράς τάς ζέσεις μας καί μή έξαντληθείσας,
διά νά ΰποφέρωμεν τήν τρομεράν παιδείαν
καί τά δεινά τάφόρητα, όσα παρασκευάζει
νΰν εις ήμάς ή λύσσα του καί ή εκδίκησίς του $
Τίς οϊδε ποία φοβερά δεινά προετοιμάζει ;
Καί ίσως μάς διατηρεί ώς δούλους τής αύλής του
καί όργανα τών πολλαπλών ιδιοτροπιών του,
πρός έργα δυσεκτέλεστα καί άθλους βαρυτάτους
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εις τά τού άδου βάραθρα, έν μέσιρ των φλογών του,
η πρός δυσκόλους έντολάς εις τού; ζοφερωτάτους
πυθμένας της κολάσεως ; Εις τί θά χρησιμεύση
λοιπόν άνδρία καί ισχύς έν τή αιχμαλωσία,
καί ή ζωή μας φεϋ ! αυτά, ήτις πικρά θά ρεύση,
άφ ού θά ύποφέρωμεν έν άπεινεϊ δουλεία ; » ·—Μέ ταύτα δέ ήμείβετο ό άρχων έν σκοτία
τά επη τά πτερόεντα τφ έαυτού έταίρω.
— « Είτε οσάκις πρόκειται ήμεί; νά ένεργώμεν,
ώ πεπτωκώς σύ Χερουβίμ ! η πάσχοντες νά ώμεν,
ή συμφορά ή αληθής είν’ ή αδυναμία.
Πλην νά ποιώ τό αγαθόν ουδόλως υποφέρω,
ουδέ εις τούτο είμεθα καταδεδικασμένοι.
Τοϋντεύθεν τό διηνεκώς κακοποιείν μάς μένει
ώς μόνη ευφροσύνη μας, ώ; μόνη ήδονή μας*
διότι εις τό θέλημα εκείνου αντιβαίνει,
πρός δν έναντιόνονται οί πόθοι κ’ οί σκοποί μας.
Όθεν εάν ή Πρόνοια έπιζητη εκείνου
τό αγαθόν έκτων κακών, ά δρώμεν, νά έξάξη,
δι’ ένεργείας δραστικής, διά παντός κινδύνου
όφείλομεν νά φθείρωμεν, οσα σκοπεί νά πράξη,
καί έν αύτφ τφ άγαθφ νά ευρωμεν τούς τρόπους
όπως ποιώμεν τό κακόν* καί ίσως δυνηθώμεν
δεινά νά τώ παράσχωμεν, καί, τούς σκοπούς άσκοπους
αύτού άπεργασάμενοι, νά τόν έκδικηθώμεν.
« Ά λ λ ’ εις τάς πύλας τούρανοϋ ό νικητής προδήλως
τούς λειτουργούς ανακαλεί τής έκδικήσεώς του.
ή χάλαζα κατέπαυσε, τό βλέπεις άριδήλως,
άφιεμένη καθ ήμών τού θείου, τού πυρός του*
ή θύελλα πραΰνεται καί σβέννυτ’ έναμίλλως
τό πύρ τού αϊθαλόεντος καί μαύρου κύματός του,
εις δ κατεκρημνίσθημεν έξ ουρανού πεσόντες.
Ιίαί ίσως άστραποφαής μέ τά λαμπρά πτερά του
ό κεραυνός κ’ ή λύσσα του έξηντλημένοι δντες
άπηύδησαν μυκώμενοι εντός τού βαθυτάτου
καί μαύρου χάους' δράξωμεν την εύθετον εύρόντες
στιγμήν, ήν δίδ’ ή έπαρσις τού Πολεμιωτάτου.
«Βλέπεις έκεί την αύχμηράν καί άγονον κοιλάδα,
την γην τής έρημώσεως, την γήν τής άπωλείας,
τήν στερουμένην τού φωτός καί τής αύγής την δάδα,
καί λάμψεις μόνον χέουσαν έν μέσψ τής σκοτίας
διά τών άμαυρών φλογών ώχράς καί άπαισίας ;
’Ανάγκη νά έξέλθωμεν εντεύθεν τής μανίας,
τού σάλου καί τού κλύδωνος κυμάτων τών πύρινων*
κ’ έκεί άς προσπαθήσωμεν νά «νακουφισθώμεν,
εί έστιν άνακούφισις έν μέσω τών καμίνων*
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έκεί άς ήσυχάσωμεν έφ οσον δυνηθώμεν*
άθροίσωμεν τόν έκθαμβον, τόν εκπληκτον στρατόν.μας*
ά; έξετάσωμεν καλώς έν πλήρει συμβουλίω
τά μέσα τού νά βλάψωμεν τόν μέγιστον έχθοόν μας,
τά μέσα ν’ άποκτήσωμεν, οσας έν τφ πεδίφ
τής μάχης άπωλέσαμεν έκ τών δυνάμεών μας,
νά κατισχύσωμεν αυτής τής μαύρης δυσπραγίας,
και τελευταίον ίδωμεν οποίαν τών δεινών μας
βελτίωσιν θά έχωμεν, ποιον παραμυθίας
έκ τών ελπίδων φάρμακον θ' άντλήσωμεν αύτών μας,
ή ποίαν καν άπόφασιν έκ τής απελπισίας.»—
Εις τόν έγγύτερον αύτφ δ Σάτανάς έταίρον
τούς λόγους τούτους έλεγε τήν σιωπήν ταράττων,
τήν κάραν τήν ύψαύχενα ήνωρθωμένην φέρων
καί άνατείνων άνωθεν τών φλογερών κυμάτων,
καί βλέμματ’ άνθοακίζοντα ’ς τά σκότη περιφέρων.
Τό μέγα του ανάστημα μυρίων ήν βημάτων,
καί έπ’ αυτής πλαζόμενον τής φλογέρας γεαίνης,
έκάλυπτε διάστημα ώς είκοσι σταδίων.
Τοιούτον τό α ν ά σ τ η μ α τής μυθολογουμένης
φυλή; τών τερατοειδών Γιγάντων, τών οποίων
τό κολοσσαϊον μέγεθος έκλέίσαν οί μύθοι.
Τοιούτοι έφημίσθησαν οί φοβεροί Τιτάνες,
υιοί τής Γης καί τ Ουρανού, ύφ ών έπολεμήθη
δ Ζεύς, και τούς πολέμους των εξύμνησαν παιάνες.
Τοιούτος ό Βριάρεως καί ό Τυφών τοιούτος,
ών τάντρα παρά τήν Ταρσόν ύπήρχον τήν άρχαίαν.
Τοιούτος ό Λευϊαθάν ό τερατώδης ούτος,
οστι; άπό τού Πλαστουργού τήν πλάσιν τήν ώραίαν
ειν’ ή μεγίστ’ ή σχίζουσα τό κύμα τής θαλάσσης.
Ενίοτε κοιμώμενον τό μέγα τούτο τέρας
τού πόντου τού Νορβεγικού καλύπτει τάς έκτάσεις.
Ό ναύκληρος σαθράς τίνος όλκάδος, Ιν έσπέρας
πεπλανημένης μεταξύ πυκνού καί βαθυτάτου
σκότους, ώς νήσον έκλαβών (ρί ναύταίμοι τό εΐπον),
παρά τά όστρεόφυτα προσώρμισε πλευρά του,
φεύγων άνεμων τάς πνοάς, τού κύματος τόν κτύπον.
'Ομοίως κατεδείκνυεν ό άρχων τών δαιμόνων
τά κολοσσαϊα μέλη του άλύσους φορτωμένα
έπί τής λίμνη; έκτενής τής λήθης καί τών πόνων,
καί πλέων εις τά κύματα τά πεπυρακτωμένα.
’Αλλά ποτέ δέν ήθελε τό σώμα ανορθώσει
ούτε υψώσει προπετώς τήν κάραν, άν τού Πλάστου
ή ύπερτάτη θέλησις μή ήθελε τώ δώσει
έλευθερίαν νά τελή τάς μιαράς βουλάς του,
ίνα αϊ στύγιαι αύτού κακίαι δυνηθώσι
τήν ώραν νά ταχύνωσι τής παντελούς φθοράς του.
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Θέλει ζνιτηϊει επί Γής τα πονηρά- νά δράσνι*
άλλ’ ω ! τής μοχθηρίας του καί τής απελπισίας!
τίς φθόνος τήν καρδίαν του θά ό'τιλητνιριάιηρ,
οταν όψέποτε ϊ^ή λαμπούσας τάς άγίας
’Ελέου τε καί Χάριτος έζ οΰρανοϋ ακτίνας
επί τον άνθρωπον αύτόν τόν περιπεπλεγμένον
εις τάς καταχθονίους του άπατας καί σαγήνας
καί τής ένθέου Χάριτος έκτός έκβεβλνιμένον !
Ουίέν, ού5έν θά καρπωθή άπό τής ποντρίας
καί τής καταχθονίου του κακίας είριή μόνον
άπό τάς φλόγας νά καή τής λόσσ«ς καί μανίας,
άπό τής έκδικήσεως τάς φλόγας δι’ αιώνων.
?'
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(Έ πεται συνέχεια).

ΛΤΣΙΣ ΤΟΪ ΕΝ ΤΩ Η'. ΦΤΛΛ. ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Μ υϊα .

ΛΤΣΙΣ ΤΟΤ ΕΝ ΤΩ 11'. ΦΤΛΛ. ΓΡΙΦΟΤ.
«:

'Λύμμαϊος ή τνχη·

ΓΡΙΦΟΣ.

ΧΧΧΧ

χχχχ
χχχχ

