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ΤΗΤΕΣ ΤΟ Ϊ ΤΙΒΕΡΙΟΪ.

( ’ Εκ τών τοΰ B eu le).

Κατέναντι τοΰ κόλπου τής Νεαπόλεως 
κείται νήσος τοσούτω περίφημος καί το
σούτω γνωστή τοϊς θαλασσοποροΰσιν, ώστε 
καθίσταται περιττόν νά περιγράψωμεν αυ
τήν διά μακρών' είνε ή Καπρέα. 'Η νήσος 
αΰτη εΐχε προξενήσει »έντύπωσιν εις τόν 
Αύγουστον κατά τόν τελευταΐον αϋτοΰ 
μετά τοΰ Τιβερίου πλοΰν περί τάς άκτάς 
τής ’Ιταλίας, καί είχεν αποκτήσει αυτήν 
λαβών δι’ ανταλλαγής παρά των Νεαπολι-

τών. Καί ουτος μέν άπλώς μετέβη εις τήν 
Καπρέαν, ό δέ Τιβέριος τηρήσας διαοκεστέ- 
ραν τής νήσου άνάμνησιν έξελέζατο αυτήν 
ώς άναχωρητήριον. Είνε δέ ή νήσος αυτη 
δυσπρόσιτος καί ή εις αυτήν προσόρμισις 
καθίσταται δυνατή έξ ένός μόνου μέρους, 
δι’ αποτόμου τινός κλίμακος. Βράχοι όζυ- 
κόρυφοι, ύπερκείμενοι πέλαγους βαθέος, ω
ραίου, κινδυνώδους ύψοΰσι πανταχόθεν κο- 
ρυφάς ούρανογείτονας. ’Επί τοΰ όροπεδίου 
επικρατεί αήρ καθαρός’ ή δέ ορασις περι
βάλλει θέαμα μεγαλοπρεπές, τόν Βεσούβιον 
καί ολόκληρον τόν κόλπον τής Νεαπόλεως. 
Τής τοποθεσίας ή καλλονή καί των γραμ
μών ή ευγένεια άνακαλοΰσι τήν Ελλάδα" 
νομίζει τις ότι βλέπει μίαν των Κυκλάδων 
άπεσπασμένην άπό τοΰ θείου κύκλου τής 
νήλου. Ό Τιβέριος έξ ίσου θιασώτης των 
θελγήτρων τοΰ κλίματος, τής άφροντισίας,
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τών άναμνήσεων τής 'Ρόδου καί της 'Ελλά 
δος διέταζε νά κτίσωσι δώδεκα έπαύλεις, 
τών όποιων δεικνύουσιν ενίοτε τά ερείπια 
προς τους περιηγητάς χωρίς νά πείσωσιν 
αυτούς, διότι τά έρείπια τά σωζόμενα έν 
Καπρέα είνε μεταγενέστερα τής εποχής 
τοΰ Τιβερίου, εξαιρέσει μόνον κλίμακάς τ ί
νος ήτις δύναται ν’ άποδοθή εί; τήν εποχήν 
εκείνην. Έφερον δ αί δώδεκα έπαΰλεις τά 
ονόματα τών δώδεκα θεών καί ή μεγίστη 
τούτων, ή τοΰ Διός, ητο φυσικώ τώ λόγω 
ή κατοικία τοΰ αύτοκράτορος, έν ώ αί άλ 
λαι ήσαν προωρισμέναι διά τους είκοσι γε- 
ρουσιαστάς τους άποτελοΰντας τό συμβού 
λιον αύτοΰ, διά τους φρουρούς, τού; φίλους, 
τούς δούλους, διά τους καθ’ έκάστην πολυ- 
πληθεστέρους λειτουργούς καί τά σκεύη 
τών καθ’ έκάστην αύξουσών ακολασιών 
αύτοΰ.

"Αν ό Τιβέριος άποσυρόμενος εις Καπρέας 
ην άπλοΰς ιδιώτης, ήθελε ζήσει αυτόθι έν 
μαλθακότητι καί άφανεία, ήθελεν αυξήσει 
το ποίμνιον τοΰ ’Επικούρου χωρίς νά κατα- 
στή ένοχος. 'Αλλ ειχε τό δικαίωμα καί 
τήν παντοδυναμίαν νά ποθήση τά πάντα. 
Αί απεριόριστοι αύτοΰ έπιθυμίαι άπήντησαν 
πανταχόθεν τά όρια τά όποια έπέταττεν 
αύτώ ή φιλανθρωπία' έπιβουλευθείς τά δί
καια τής φιλανθρωπίας παρεξετράπη εις ω
μότητας.

Παρέρχομαι έν σιγή τήν οκνηρίαν ήτις 
αποβαίνει κατ’ ολίγον τό οίκεϊον τώ Τιβε- 
ρίω πνεΰμα, παραλείπω την προς τόν οίνον 
κλίσιν, άνάμνησιν τών πρώτων αύτοΰ εκ
στρατειών, ήτις καταλαμβάνουσα αύτόν έκ 
νέου κρατεί εις τήν τράπεζαν ενίοτε έπί 
δύο ίμερόνυκτα καί τόν ώθεί είς τό νά 
διοριζη εις αξίωμα τε τόν υποψήφιον τόν 
κενώσαντα διά μιας τόν μέγαν αμφορέα 8ν 
εκείνος παρουσίαζεν αύτω. Παραλείπω καί 
τήν φιλολογικήν ματαιοσχολίαν τήν μετα 
λυχνείας άναμεμιγμένην, ήτις άπέσπα άπό 
τοΰ βαλαντίου αύτοΰ 80 ,000  φράγκων είς 
τήν άνάγνωσιν διαλόγου τινός μεταξύ κί 
χλας καί συκοφάγου, μεταξύ όστρειδίου 
καί άμανίτου, συντεταγμένου υπό τοΰ Α
θλίου Σαβίνου. "Ηθελον επίσης νά διέλθω 
έν σιγή ήδονάς ήττον εύπεριγράφους. Αί 
“κολασίαι τοΰ έβδομηκοντούτιδος τούτου

γέροντος διέμειναν περίφημοι, καίτοι δ ι 
στορικός δέν δύναται νά περιγράψγ εαυτόν 
σεβόμενος, τά ανάκτορα έκείνα τά πλήρη 
εικόνων αισχρών, γλυφών ασελγών, βιβλίοιν 
ασέμνων, τά χαρέμια έκείνα έν οίς εκπορ
νεύσεις παράδοξοι έξήγειρον τάς έσβεσμ.ένας 
αισθήσεις ένός γέροντος, τά δάση τά βρί- 
θοντα δυστυχών άμφοτέρων τών φύλων έξη- 
ναγκασμένιον νά παριρόώσι παχυλώς τήν 
γοητευτικήν μυθολογίαν τών 'Ελλήνων, ίνα 
έξεγείρωσι τάς έπιθυμ.ίας ένός βαρβάρου. 
Μετά μεγάλης δέ θλίψεως θά ονομάσω έν 
τών προσώπων άτινα είνε τά άγενέστερα 
προϊόντα χρόνων αγενών, έμποροι σαρκό; 
ανθρώπινης, μεσίται αναίσχυντοι, αίσχη τοΰ 
ήγεμόνος όστις μεταχειρίζεται αυτούς ώς 
όργανα, τής αύλής ήτις τούς ζηλεύει, τής 
χώρας ήτις τούς άνέχεται. 'θ έφορο; ούτος 
τών ήδονών εκαλείτο Κησόνιος Πρίσκος καί 
ήτο ιππότης 'Ρωμαίος, έφερε δε ό άθλιος 
μετ αλαζονείας τόν έπίσημον τίτλον έπι- 
τηρητοΰ τών ήδονών τοΰ Τιβερίου (ό νο'ΐΐ- 
ρΙβίΠιιιβ) καί οϊων ήδονών ! Ή τύχη άρέ- 
σκεται άποκρύπτουσα είς τάς πτυχάς τής 
ιστορίας τοσούτους αγαθούς άνδρας, οίτινες 
ήξιζε νά ώσι γνωστοί είς τού; μεταγενεστέ
ρους, καί έπιβάλλει ήμϊν τήν αισχύνην νά 
γνωρίζωμεν καί προφέρωμεν τό όνομα όντων 
άτινα ώφείλον νά μένωσι βεβυθισμένα έν 
τώ βορβόρω.

’Αρκετόν θεωρώ νά είπω οτι κατά τά 
έτη άτινα ό Τιβέριος διήγαγεν έν Καπρέα 
αί άκολασίαι αύτοΰ έκορυφώθησαν μέχρι 
παραφορά;' τά ανοσιουργήματα ήσαν καθη
μερινά' τό αμάρτημα καθίστατο τό άρτυμα 
τής ήδονή;. Αί ελεύθερα; κοινωνικής τά
ξει»; γυναίκες δικαστικώς κατεδιώκοντο, 
απειλούμενοι διά θανάτου άν δέν ένέδιδον 
είς τάς παρανομίας' ουτω κατεδικάσθη ή 
Μαλλονια ήτις προύτίμησε τόν θάνατον. 
Οί νέοι καί αί νεάνιδες τών εύγενεστέρων 
οικογενειών ήσαν τό άντικείμενον συνεχών 
αρπαγών. Οί δούλοι καί οί απελεύθεροι τοΰ 
Τιβερίου, οΐτινε; έχρησίμευον είς τόν Κησό- 
νιον Πρίσκον ώς προμηθευταί, διέτρεχον 
/ώρας καί επαρχίας, οΰδενός φύλου φειδό- 
μενοι. Ουτω τά βρέφη τής τρυφερωτέρας ή- 
λικίας άνεζητοΰντο διά χρήσεις μυσαράς, 
καί έν περιπτώσει έναντιώσεως τών γονέων
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έπεφέροντο όσα γίνονται κατά τάς δι’ έφό 
δου αλώσεις τών πόλεων. Τά δέ λάφυρα 
με.εκομίζοντο κατόπιν είς Καπρέας. Τό ύ 
φασμα τοΰτο τών αισχροτήτων συγκεφα- 
λαιοΰται έν όλίγαις λ,εξεσιν ύπό τοΰ Σου- 
ητωνίου καί τοΰ Τακίτου. Μη ζητήτε νά 
μεταφράσω τόν Σουητώνιον, έστω καί δι 
υπαινιγμών' αί λεπτομέρειαι ας ούτος άνα-1 
φέρει μολύνουσι τήν φαντασίαν. ’Εκείνοι 
μόνοι δικαιούνται νά άναγνώσωσιν αύτάς 
όσοι άγνίζουσι τήν άνάγνωσιν ταύτην διά 
τοΰ μίσους τοΰ δεσποτισμοΰ καί θέλουσι 
νά είξεύρωσι πώς οί άξιοΰντες νά κυριαρ- 
χώσι τοΰ κόσμου κατεβιβάσθησαν κάτω 
καί αϋτών τών κτηνών δι αυτής τής υπερ
βολής τής ισχύος των. Εύχερέστερον είνε 
νά παραθέσω τά του Τακίτου, τοΰ οποίου ή 
σοβαρότης άπομακρύνει τά βδελυρώτερα.

«Έπειτα πάλιν τούς βράχους καί τήν 
»μοναξιάν τών θαλασσών άνεζήτησεν, αί- 
ϊσχυνόμενο; διά τά αδάμαστα αύτοΰ έγ- 
ικλήματα καί τάς άκολασίας, αίτινες παρ- 
ϊέφερον αύτόν έπί τοσοΰτον, ώστε κατά 
»τό βασιλικόν έθος έμόλυνε τών εύγενών 
»οικογενειών τούς νεανίας διαφθείρων αύ- 
» τούς. Καί ού μόνον αί χάριτες καί αί καλ- 
»λοναί τού σώματος διήγειρον τάς έπι 
»θυμίας αύτοΰ, άλλ’ ήγάπα ν’ άτιμάζϊ! έν 
«τοϊς μεν τήν σεμνήν νεότητα, τάς προγο- 
»νικάς εικόνας έν τοϊς δέ. Καί τότε πρώ 
»τον έφευρέθησαν ονόματα άγνωστα τέως. 
»άνακαλοΰντα τόπους άσελγείας ή πολυ-| 
»τρόπου; εκπορνεύσεις. ΓΗστοί δοΰλοι άνε- 
»ζήτουν ΰπέρ αύτοΰ καί άνεύρισκον θύμα - ] 
»τα, άνταμείβοντες τους προθύμους, έκφο- 
»βίζοντες τούς έναντιουμένουι' καί άν συγ- 
»γενής τις, άν πατήρ ήμύνετο τήν ιδίαν οΐ- 
»κογένειαν, έπέφερον κατ’ αυτή; τήν‘βίαν, 
»τήν αρπαγήν, πάντα τά επιτρεπόμενα κατ 
»αιχμαλώτων».
Ιδού τί έπασχεν ό 'Ρωμαϊκός λαός έκεΐνο; 

ον ποτε όίβιασμός τή; Λουκρητίας, ή αρπαγή 
τής Βιργινία; ϊσχυσαν δίςνάάπελευθερώσωσιν.

’Αλλά—είπόν τινες— ό Σουητώνιος ψεύ
δεται, ψεύδεται ό Τάκιτος, οί σατυρικοί 
οί ύπαινιχθέντες τάς αισχρότητα; τοΰ Τι- 
βερίου ψεύδονται. Ά ν  συνήγοροί τινες τοΰ 
Τιβερίου είναι ικανοί ν’ άρνηθώσι τάς άκρι- 
βεηέρας καί όμογνωμονεστέρας

βεβαιώσεων, ημείς οϊτινες άξιοΰμεν νά κα- 
ταπολεμώμεν ή νά έξακριβώμεν τάς εγγρά
φους μαρτυρία; διά τών μαρτυριών τών 
μνημείων έχομεν αποδείξεις ψηλαφητάς, 
ύλικάς, αναντίρρητους, αίτινες ΰποστηρί- 
ζουσι τήν φιλαλήθειαν τοΰ Τακίτου, τοΰ 
 ̂Σουητωνίου καί τών συγχρόνων αϋτοίς.
I Κατά πρώτον ή Λατινική γλώσσα παρέ
χει λέζει; αίτινες άπέμειναν, λ,έξεις πλασθεΐ- 
σαι διά τόν Τιβέριον ύπ’ αύτοΰ τοΰ Τιβε- 
ρίου, π. χ. τό έπώνυμον Caprinus, όπεο 
διφορούμενον σημαίνει τόν χάζοιχοχ τής 
Καπρέας, καί τάς συνήθειας τάς άποδι- 
δορ.ένας τώ ζράγω (περιττόν θεωρώ νά ύ· 
πομνήσω οποίον ήτο κατά τήν μυθολογίαν 
,τό έργον τοΰ τράγου) Ά λλα ι λέξεις όποϊαι 
αί sellarii καί spintriae εί/ον πλασθή ύπ 
αύτοΰ τοΰ Τιβερίου, Σνα δηλώνται δι’ αυ
τών οί συγκοινωνοί τών άθεμιτουργιών αϋ- 
τοΰ ή τά θύματα τής άσελγείας του-

Καί αυτή ή άρ/αιολογία φέρει αποδεί
ξεις έπιβαρυντικάς. Λυχνοΰχοι έκ πηλοΰ, 
αγγεία χαλκά άτινα, ώ; έκ τή; κατασκευής 
αΰτών φαίνεται, είνε έργα τής εποχής τοΰ 
Τιβερίου παριστώσι τάς ασελγείς υποθέσεις 
ά; ή ιστορία αναφέρει. Έν Πομπηία, κει- 
μένγι έπί τή; απέναντι παραλίας, πόσα 
¡αντικείμενα ηθελον μείνει κεκρυμμένα έν 
τώ άποκρύφω μουσείω Καί έστέ πεπει
σμένοι ότι ή επιρροή τής Καπρέας έξετεί- 
νετο έπί τής μαλθακή; Καμπανίας, όπου 
προσεπάθουν νά μιμώνται τά ήθη τή; αύ- 
'λής μετά τοσούτω μείζονος εύαρεσκεία; 
καθ όσον ουδέποτε ειχον αίσθανθή σπου- 
δαίαν αποστροφήν πρός τά τοιαΰτα είδη
τών παραστάσεων.

Τέλος αί μεγάλαι νομισματικά·, συλλο- 
γαί περιέχουσι σειράς χαλκών ρ,εταλλίων 
συνήθως splntria καλουμένων, άτινα είνε 
μάλλον tesserae, ήγουν σημεία ευγνωμο
σύνης ή είσητήρια. Έμπροσθεν παριστώσιν 
αί tesserae αϋται αντικείμενα άσελγείας 
τοσαύτης, ώστε αίσχύνεταίτι; νά περιγράψη 
αύτά. Όπισθεν φέρονται 'Ρωμαϊκά άριθμη- 
τικά σημεία άποτελοΰντα σειρά; αριθμών 
μέχρι τοΰ σημείου XIX. ‘Η ποικιλία τών 
[τύπων τούτων, τού; όποιου; οφείλει τις 
άπαξ κατά τόν βίον νά παρατηρήσφ, ϊνα 

τήν ίσιορίαν, είνε ίκανώς με-τών δια-'έπαληθεύση
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γάλη ώστε να καταστή δυνατός ό προσ
διορισμός της εποχής αύτών. ’Καν ύπάρ- 
χωσί τινες δυνάμενοι ώς έκ της κατασκευής 
αύτών νά άποδοθώσιν εις τήν έποψήν τού 
Αύγουστου, οί πλείστοι φέρουσι τόν χαρα
κτήρα των έπι Τιβερίου κοπέντων νόμισμά -

των. Ύπάρχουσι μάλιστα τινες, αποτελούν- 
τες τήν άποτροπαιοτέραν σειράν, έν οι; οΐ 
νομισματολόγοι διίσχυρίζονται Οτι άναγνω- 
ρίζουσι μετά βεβαιότητος τήν ομοιότητα 
τού Τιβερίου,.

(*Επεται συνέχεια).

Μ Ε Ν Α Ν Δ Ρ Ο Σ  0  Κ Ω Μ Ι Κ Ο Σ .  ( « )

'Η έπί κεφαλή; παριστανομένη είκώι

Ce) Το άρθρον τούτο άνεγνώσθη κατά τήν 
ίτ,ς συνεδρίασιν τού Ινταύθα δπάρχοντος Φιλο 
γι/ου Συλλόγου «ό Παρνασσός».

εΐνε αντιγραφή άγάλματος σωζομενου εν 
τινι αίθούσνι τού Βατικανού. Αναμιμνησκει 
ήμϊν ό άνήρ ούτος τόν έν ύπαιθρα) βίον, 
τήν εποχήν των ισχυρών και μεγάθυμων 
άνδρών, ή δέ μορφή του εκφράζει τής με-

γαλοφυίας τήν άπάθειαν" ή αμετάβλητος 
-Λύγού γαλήνη, ή δεικνύουσα δτι ούτε ύπό 
τού θοούβου τού πλήθους έπηρρεάζεται ούδ’ 
ύπά ματαιοφροσύνης — καί ή σεμνοπρεπής, 
άλλά καί ψυχρά αυτού στάσις, εκλεκτόν 
βεβαίως αυτόν παρςστάνουσι. Παρατηρεί 
μεταβολάς, σπουδάζει τούς χαρακτήρας, το 
βλέμμα του βαθέως εισχωρεί, άλλ ατά
ραχος ούτος ουδέ ρυτίδα έπί τού μετώπου 
φέρει, οΰδέ τάς όφρύς συσπά. Τοιαύτη καί 
ή μήτηρ ημών φύσις αμετάβλητος διατε- 
λεί ουσα μάρτυς έρωτικών περιπτύξεοιν καί 
λυσσώδους συμπλοκή; εχθρών,— τρυφερού 
άσπασμού μητρός πρός τό νεογέννητου καί 
θρήνων μητρός στερηθείσης τών εις τό μέλ
λον αυτής ελπίδων, τών σπλάγχνων της, 
τών τέκνυ>ν,— φιλικής χειραψίας καί αισχρά; 
δολοφονίας, —  προσευχομένων έν πληθύϊ 
Χριστιανών καί μαχών αιματηρών..  .

Μειδίαμα πλανάται εις τά χείλη τού 
χλαμυδοφόρου άνδρός" εΐνε ή φαςδοά τού ή- 
λίου άκτίς έπί κυμάτων άφρωδώς μαινομέ- 
νων. Μειδιά, διότι υπακούει, φαίνεται, τή 
μεγαλοφυΐα αΰτού, ή δέ μεγαλοφυΐα εΐνε 
υπομονητική, ώς ή αίωνιότη; καί άδςάφο- 
ρος, ώς ή φύσις. Μειδιά, διότι κρατεί άνά 
χείρας τόν κύλινδρον τού περγαμηνού, ώ; ό 
Ζευς τόν κ.εραυνόν, διότι ώνομάζετο Μέ
νανδρος καί ήτο κωμικός ποιητής, διά τού 
γελοίου σπουδαία διορθών (α).
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’Εγεννήθη ό Μένανδρος τό 30ν έτος τής 
1090? Ολυμπιάδας εις Κηφισίαν (β). Τής 
μητρός του Ήγησιστράτης τό όνομα μόνον 
μ,έχρις όμών έφθασεν, ό πατήρ του όμως 
Διοπείθης γνωστότερος, ύπήρξεν άρχήγός 
τών ’Αθηναίων" σταλείς πρός αποικίαν εί; 
τήν Χερσόνησον τής Θράκης, κατηγορήθη ώ; 
παρανόμων καί του; μισθωτούς οδηγών εις 
λαφυραγωγίαν. Ό Δημοσθένης ύπερησπίσθη

(α) Άμφιβάλλουσιν όμως εισίτι 5ν πράγ
ματι τούτο είναι τό Ιπί Παυσανίου ακόμη σω- 
ζόμενον άγαλμα τοΰ Μενάνδρου εν τό) θεάτριρ 
τού Διονύσου" τούτο ουνάμεθα να βεβαιωθώμεν, 
αν ή Ινταΰθα σωζομένη βασις τοΰ άγάλματος 
μετρηθή, καί παραοληθή πρός τό άγαλμα. 

ί§ ) Σουίδας II.

αύτόν (α) δεικνυων τόν Φίλιππον κεκρυμμέ- 
νον όπισθεν τών κατηγόρων τού Διοπείθους 
καί ερποντα βραδέως πρός τήν Ελλάδα. 
Έπί τής περιστάσεως ταύτης βασιζόμενοι 
σχολιασταί τινες διηγούνται οτι ό Μέναν
δρος υπήρξε φίλος τού Δημοσθένους καί οτι 
ό Διοπείθης ήθωώθη διότι ό μέγας ρήτωρ 
έχαρίαθη τώ Μενάνδρω. Τό ανέκδοτον τούτο 
δέν έχεται άληθείας, διότι ό αρχηγός τής 
νεωτέρας κωμωδίας έγεννήθη τό αύτό έτος 
τής άνω ρηθείσης δίκης.

Αί μετά τού ’Επικούρου σχέσεις τού Με
νάνδρου είσί βεβαιόταται άπ’ εναντίας. 
Γπήρξαν ουνδεδεμένοι έπί ζωής και ό ποιη

τής έγραψε δύο στίχους (β) εις τιμήν τού 
φιλοσόφου παραβαλλομένου έν αύτοίς πρός 
τόν Θεμιστοκλέα. ’Αλλά καί μετ’ άλλων 
περιφανών άνδρών έσχετίσθη ό Μένανδρος, 
πολλών δ’ αύτών τά φιλοσοφικά συστή- 
μ,ατα συνέτειναν εις μόρφωσιν τού πνεύμα
τος αύτού" ό Αριστοτέλης π. χ. φαίνεται 
ότι έπέσυρε τόν Μένανδρον, ού τίνος τό 
πνεύμα καί τό είδος βαδίζουσι πιστότε- 
ρον τού Άριστοφάνους έπί τών ιχνών τών 
άληθών κανόνων τής κωμωδίας, τών παρά 
του Αριστοτέλους χαραχθέντων. 'Αλλως τε 
καί ό Θεόφραστος μετεβίβασε τώ Μενάν
δρω τάς διδασκαλίας τού διδασκάλου του, 
(γ) πολύ δέ πιθανόν καί χρήσιμος ούκ ολί
γον νά έ.φάνν·, τώ νέα) ακροατή αύτού, ούχί 
τόσον διά τού περί κωμωδίας βιβλίου του 
όσον διά τού παρατηρητικού αύτού πνεύματος. 
Προσέτι καί έν τή οίκογενεία του ό Μέναν
δρος ειχε τόν έκ πατρός θειον του Ά λε-  
'IV ίδ) ώς άδηγόν ούχί τυχόντα, διότι ύ- 
πήρξεν ούτος εις τών μάλλον διακεκριμένων 
ποιητών τής μέσης κωμωδίας.

Δέν ήργισεν ά Μένανδρος νά φέρνι εις 
φώς τούς καρπούς τοιαύτης πνευματική; 
καλλιέργειας. 'Εφηβος ών έδίδαξεν άπό 
σκηνής τήν πρώτην αύτού κωμωδίαν (ε), 
είκοσιενός δ’ έτους ένίκησε, διδάξας τό 
δράμα του Οργή (ς). Εποίησε κατά συνέ-

(α) Δημοσθ. πιρί τών !ν Χε^ονήσω,
(β) Άνθολογία'-lacobs.
(γ) Διογ. Λαερτ- Ε 36.
(δ) Σουίδας-Άλεξις.
(e) Meiucle Vila Alenandri. XXX.
(?) Ό μ.
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χειαν ύπέρ τάς έκατόν κωμωδίας, κατά τήν 
παράσταοιν των όποιων μόνος πάντοτε έ- 
πετήρει τάς προπαρασκευάς εις ούδένα άλ
λον Εμπιστευόμενος (α)’ καί άν ή νίκη διε- 
ξέφευγεν αύτόν, ατάραχος ήρχιζεν έκ νέου 
άλλην κωμωδίαν. Έξεδικεϊτο αρκούντως 
λέγων εις τόν αντίπαλον αύτοΰ Φιλήμονα : 
Δεν έντρέπεσαί ποτε βλέπων τάς κωμ.ω- 
δίας σου προτιμωμένας τών {δικών μου ;

*0 Μένανδρος ήτο λαμπρός τώ βίω (β), 
οπως θά ήτο καί πας άλλος φίλος τού Θεο- 
φράστου καί τοΰ Επικούρου (γ). Παριστά
νουν αυτόν τινες μύροις κεκαλλωπισμένον 
καί κυματούσης τής χλαμύδος του βαδί- 
ζοντα βήματι Ερωτοτροπώ καί τρυφηλφ. 
'θ Σουίδας μάλιστα λέγει περί αύτοΰ οτι 
ήτο περί γυναίκας έκμανέστατος’ υπήρξε 
δέ, ώς καί ό Αθηναίος έπιβεβαιοί, εραστής 
τής περιβόητου Γλυκέρας, μολονότι στρα
βός τάς όψεις. ΊΙ Γλυκέρα (δ), μία τών 
ώραιοτέρων έν Άθήναις εταιρών πριν ή μετά 
τοΰ Μενάνδρου συνδεθή ήτο ερωμένη τοΰ 
Μακεδόνος Άρπάλου, οστις πολλών τοΰ 
’Αλεξάνδρου χρημάτων συλήσας καί κατα 
φυγών εις Αθήνας ήράσθη τής Πυθιονίκης' 
μετά δέ την τελευτήν ταύτης, εις ήν άπο 
θανοΰσαν πολυταλαντον μνημεϊον κατε- 
σκεύασε, κατέφυγεν εις τήν Γλυκέραν καί 
εις τοσοΰτον αδυναμίας προς ταύτην έφθα- 
σεν, ώστε, ώς ό Θεόπομπος ιστορεί, ήρνειτο 
νά φέρη στέφανον άν τις καί τήν πόρνην 
δέν Εστεφάνου καί εικόνα χαλκήν τής Γλυ
κέρας έν ’Ρωσσώ τής Συρίας Εστησε καί 
έσυγχώρησεν αύτή νά κατοική έν τοΐς έν 
Ταρσώ βασιλείοις, ϊνα τήν βλέπη προσκυ- 
νουμένην ΰπό τοΰ λαοΰ καί βασίλισσαν 
προσαγορευομένην καί ταΐς άλλαις δωρεαίς 
τιμωμένην, ταΐς άποδιδομέναις μόνον τή 
μητρί καί τή συζύγω. ’Αλλά καί έπί ευ
φυΐα ή Γλυκέρα διεκρίνετο’ ήτο έκ τών έ 
ταιρών εκείνων, αΐτινες «μέγα έφράνουν έφ 
έαυταϊς παιδείας άντεχόμεναι καί τοΐς μα- 
θήμασι χρόνον άπομερίζουσαΓ διόπερ καί 
εύθικτοι πρός τάς άπαντήσεις ησαν». Ή

(α) Άλκίφρων. Έπ. 1!, 4. 
(β) Περί κωμωίίας.
( γ )  ΆΟ ή ν.  1 38.
(ο) Άδήν. XIII. 66,68 κτλ.

Γλ.υκέρα είναι ή διδοΰσα τήν άπάντησιν 
Εκείνην εις τόν φιλόσοφον Στίλπωνα κίΐί 
τόν κατήγορόν της ούτω κατηγορούσα: 
«τήν αύτήν εχομεν αιτίαν, ώ Στίλπων, σέ 
τε γάρ λέγουσι διαφθείρειν τούς συντυγχά- 
νοντάς σοι άνωφελή καί έρωτικά σοφίσματα 
διδάσκοντα, έμέ τε ωσαύτως’ μηδέν ούν 
διαφέρειν μετά φιλοσόφου ζην ή εταίρας», 

γυνή τοι σώματος δι’ άργίαν 
ψυχής φρόνησιν Ιντός ούκ αργόν φορεΐ.

"Εσχε τήν τιμήν ή Γλυκέρα νά λάβη θέ- 
σιν καί εις τό ποίημα τοΰ Μάχονος, οστις 
έν ίάμβοις συναγαγών έμνημόνευσε τάς λε 
πτοφυεΐς καί πνευματώδεις απαντήσεις τών 
Εταιρών : «"Έλαβέ ποτε παρ έραστοΰ τινός 
κορίνθιον οίμάτιον, δπερ έπεμψεν εις τό 
γναφεϊον. ΛΙετά τινα χρόνον ΰποθέτουσα 
οτι ό γναφεύς έτελείωσε τό εργον, επεμψε 
τήν θεραπαινίδα παρ’ αύτώμετά τοΰ αντι
τίμου διά ν’ άποφέρη τό οίμάτιον.— Θά σοί 
τό δώσω, άπεκριθη ό γναφεύς, άν ύπάγης 
νά μοί φέρης τριών τετάρτων τοΰ όουλοΰ 
ελαιον, διότι ή ελλειψις τούτου μ ’ Εμπο
δίζει εις τό εργον. Ώ  ! τάλαινα Εγώ ! ά- 
νέκραζεν ή Γλυκέρα άμα ώς ή υπηρέτρια 
ανήγγειλε τήν τοΰ γναφέως άπάντησιν, ω 
δυστυχία μου ! *0 άνθρωπος αύτός ίχθύα 
νομίσας τό οίμάτιον, ιδού θά μέ τό τηγα
νίση.».

“Αν πάντα τά εις τήν Γλυκέραν άναφε- 
ρόμενα Ενταύθα ειπομεν, Εγένετο τούτο ίνα 
κατάδηλον καταστή δτι ό Μένανδρος δέν 
ήδύνατο αύλήν νά προσφέρη τή Γλυκέρα, 
ή'τις Ερωμένη αύτοΰ γενομένη άπαξ, δέν 
είνε πλέον ή πρώην Γλυκέρα, ή έθισθεισα 
εις τά; λαμπρότητας τών βασιλικών ορ
γίων καί εις λατρείας τών έν Ταρσώ αύλι- 
κών' καί δμως ό Μένανδρος προσέφερεν 
αύτή άνταξίαν δόξαν, τήν ημέραν καθ ήν 
έκλεξας έλαβεν αύτήν ώς τό κυριώτερον 
πρόσωπον κωμωδίας τού τίνος (α).

Ό άρεστότερος τών ’Ελλήνων Επιστολο
γράφων, ό ’Αλκίφρων. δύο λαμπρά; εικόνας 
τών σχέσεων τοΰ Μενάνδρου μετά τής 
Γλυκέρας μάς δίδει, έν δυσίν έπιστολαΐς, 
δι ών εύκόλως φαντάζεται τις τούς χαρα-

; (α) M cineke. Μεν. χο! Φ,ό. Reliqnae σελ. 39.

κτήρας τών δύο Εραστών καί τάς διαφόρους 
αύτών περιπετείας. 11 πρώτη είν Επιστολή 
τοΰ Μενάνδρου (έπιστ. II, 3) διηγουμένου 
τή Ερωμένη αύτοΰ τάς λαμ.πράς προσφοράς 
τσΰ Πτολεμαίου καί άναγγέλλοντος δτι διά 
τόν πρός αύτήν έρωτά του τά πάντα απο
ποιείται. β'πδιον τάς σάς θεραπεύω άγκά 
λας, λέγει, ή τάς απάντων τών σατραπών 
καί βασιλέων αύλάς».

Μετά τήν Επιστολήν ταύτην ό Αλκί
φρων υποθέτει σχοινοτενή τής Γλυκέρας ά- 
πάντησιν έκφράζουσαν τήν μεθ υπερηφά
νειας μεμιγμένην τρυφεράν αύτής χαράν 
(έπιστ. II, 4). Συμβουλεύει αύτόν περί τή; 
Εκλογή; τών παρασταθησομένων κωμωδιών 
του, καί λέγει δικαιολογουμένη :

Ευφυής γυνή ταχέως παρ’ έρώντων μανθάνει.
Βεβαίω; τό αίσθημα τών δύο αύτών έ 

ραστων δέν είν’ αίσθημα άνυψούμενον διά 
τής άγνότητος, άλλ’ αίσθημα ζωηρόν καρ- 
δία τε καί πνεύματι, αίσθημα αληθές, άν 
ούχί καί λεπτόν. Τάς έπιστολάς ταύτας 
ούδείς δύναται νά θεοιρήση, ώς γεγραμμένας 
είς ύφος άπιθανον Ενθουσιασμού καί φλογός 
έρωτος ανταξίου ψυχή; ποιητοΰ. Ο γρά 
φων ταύτας εύρίσκεται μεταξύ τρυφερότη- 
τος καί εύθυμίας, τήν δέ συγκίνησιν ήν 
δεικνύει μέ πολλήν καθωραίζει εύφυΐαν, ώ
στε ούδαμώς τήν τοΰ I 9ου αίώνος ρωμαντι- 
κότητα δείκνυσιν. Ό ’Αλκίφρων χρωματί 
ζει διά τό άξιοπιστότερον τάς έπιστολάς 
διά χρωμάτων άναμιμνησκόντων ούχι Εξά
ψεις καρδίας, άλλά σκηνάς τής ζωής, ήν 
όμοΰ οΐ δύο έρααταί όιήγον, καί ήτις κα
τέστη πλέον έθος παρ’ αύτοϊ;' καί αληθώς 
τούτο μ-όνον θέλε: ν’ άποδείξη, τό εύάρε- 
στον άπλώς δηλ. τής συμβ.ώσεως, διότιίέν 
ταΐς κωμωδίαι; αύτοΰ ό Μένανδρος φαίνε
ται καλώς έννοήσας τόν έρωτα καί παρι
στάνει αύτόν διαφέροντα τοΰ τε τής τρα
γωδία; έρωτος, τοΰ έπιφέροντος τήν κατα
στροφήν καί τοΰ έν ταΐς κωμωδίαις τοΰ 
’Αριστοφάνους απολύτως βασιλεύοντος γε
λοίου καί ίδιοτρόπου. .

Εν τούτοι; ή σταθερότης τοΰ Μενάνδρου 
δέν έσχε μακράν τήν διάρκειαν, μετ’ ού 
πολύ δ’ έπήλθεν ή ρΐςις. Κατά τόν ’Α- 
θήναιον, ό Φιλήμων ού μόνον τό κωμικόν
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σκήπτρον τοΰ Μενάνδρου διημφισβη'τει, 
άλλά καί αντίπαλος αύτοΰ έν έρωτι ήτο* 
διά δράματός τού τινο; ώνόμασε τήν Γλυ
κέραν χρηστήν, ό δέ Μένανδρος θεωρήσας 
τό τοιοΰτον ώς ειρωνείαν ή προσβολήν ά- 
πήντησε δι’ έτέρας κωμωδίας οτι ούδεμία 
γυνή χρηστή υπάρχει. Τοιοΰτον δ ’ υπήρξε 
τό τέλος τών Ερωτικών τούτων σχέσεων.

"Οτε ό Μέναδρος ώ; ποιητής άνεφάνη, 
έν άγνοία πάντων παρεσκευάζετο έν ’Αθή- 
ναις δραματική άναμόρφωσις. Είς τρεις πε
ριόδους διαιρείται έν γένει ή ’Αττική κω
μωδία, τρεις δέ είσίν οί έκάστην τούτων 
άντιπροσωπεύοντες ποιηταί: ’Αριστοφάνης 
τής αρχαίας κωμωδίας, Άντιφάνης τής μέ
ση; καί Μένανδρος τή; νεωτέρας. Καί τής 
μέν αρχαίας κωμωδίας ίδιάζων χαρακτήρ 
έστιν ό πρακτικός αύτής σκοπός έν τώ πα- 
ρόντι μόνον, καθότι οί ταύτην άντιπροσω- 
πεύοντες απευθύνονται εις λαόν αύτεξού- 
σιον χρείαν έχοντα τοΰ γελοίου, ό'πω; 
διασκέδαση ή φωτισθή Επί τών σφαλμάτων 
αύτοΰ’ μόνη των άρα φροντίς έστιν ή έπί 
τών συγχρόνων αύτών Επιρροή, άδιαφοροΰν- 
τες περί τοΰ λοιπού κόσμου καί περί τοΰ 
μέλλοντος. Προσπάθειαι μερίδος πολιτικής, 
ανέκδοτα διακοινούμενα έν τή άγορα, ισχύ; 
πεφιλημένου ρήτορος, ψεύδη σοφιστοΰ τής 
Εποχής, καί άλλαι παρόμοιαι υποθέσεις 
γνωσταί ήδη τώ λαώ έπί σκηνής Ετίθεντο 
ύψηλοφώνως έμπαιζόμεναι. Καί τό τοιοΰτον 
είδος τής κωμωδίας έπετύγχανε διότι οί 
’Αθηναίοι διετήρουν έτι τήν υπεροψίαν αύ
τών διά τάς αρχαίας πολεμικά; των Επι
τυχίας, έως ού τό τοιοΰτον αύτών θάρρος 
κατέστη αφροσύνη, δι’ 8 καί έχάθησαν κατά 
τήν θλιβεράν Εκείνην μονομαχίαν, τόν Πε- 
λοποννησιακόν πόλεμον, μετά τό τέλος 
τοΰ όποιου ή κωμωδία πλέον τοΰ ’Αριστο- 
φάνους κατέστη αδύνατος έν ’Αθήναις. Ήδη 
ήσαν μέν ασφαλείς οί ’Αθηναίοι, άλλά 
μετ’ ανησυχίας’ ήσαν Ελεύθεροι άλλ’ ή Ε
λευθερία έβάρυνεν αύτούς’ ώστε δέν ειχον 
πλέον τήν Επιθυμίαν τοΰ νά δικάζωσι διά 
τής κωμωδίας τού; κυβερνήτας αύτών. 'Ο 
’Αριστοφάνη; έπεδείκνυε σκιάν εικόνος λαμ
πρού καί Ενδόξου παρελθόντος’ ή κωμική 
αύτοΰ μούσα εδει νά σιωπήση, διότι μόνον 
.2 μέο’ω ταραχών τοΰ πολέμου καί άταξιών
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τής $ τιμοκρατίας ήδύνατο νά ζή καί νάί'ρίπτεται πλέον 
ψάλλη, ώς τά πτηνά εκείνα τά ιπτάμενα1 
μόνον έν τρικυμία καί ύπνώττοντα οταν 
γαλήνη βασιλεύ»].

’Εντεύθεν άρχεται ή της μέσης κωμφ- 
δίας περίοδος. Εν Άθήναις τά πολιτικά 
μίση καί τό προς την εθνικήν δόξαν εν
διαφέρον έκαστου άντεκατέστη ήδη διά 
τής προς τάς ήδονάς τάσεως. Ή τού Πυθα
γόρα σχολή ήρχετο έξ Ιταλίας, ό Πλάτων 
καί ό ’Αριστοτέλης έδίδασκον, ό δέ λαός 
έβασανίζετο ύπό των διαφόρων ιδεών, ας 
αί διάφοροι αύται σχολαί έξέθετον εις πό
λεμον. Ταύτοχρόνως καί ή ’Ασπασία έρρύθ 
μιζε την σχολήν αύτής καί τό παρά
δειγμά της ήκολούθησεν ή τών εταιρών βα
σιλεία. "Εκαστον όνομα περίφημου τότε άν- 
δρός συνεδέετο μετ ονόματος έταίρας, 
συντρόφου έν τή ιστορία φιλοσόφων καί 
ποιητών. Ό θάνατος έχώρισε τόν Άριστο- 
τέλην τής Έρπυλλίδος, τυχούσης τής δε 
οΰσης έπιμελείας έν τή διαθήκ») τού φιλο
σόφου, ήν διετήρησε μέχρι; ημών Διογένης 
6 Λαέρτιος (V. c. 4.) 'Ο Πλάτων ήκολού- 
θει γραίαν ήδη την έρωμένην αΰτού Άρχεά- 
νασσαν την Κολοφωνίαν, άδων καί τάς ρυ 
τίδας άκόμη αυτής :
Άρχεάννασαν Ι'χω την Ικ Κολοφώνος έταίρην 
ής καί έπί βυτίδων πικρό; ίίπεστιν 1’ρως* 
α! I δειλοί νεότητος άπαντήσαντες εκείνης 
πρωτοπόρου, δι’ οσης ήλθετε πυρκαϊας (α).

Τό κράτος τών δημαγωγών έπεσε άντι- 
κατασταθέν ύπό έταιρών καί φιλοσόφων, ή 
δέ κωμωδία ήκολούθησε τόν λαόν εις την 
διακωμώδισιν έπιδοθείσα τών συγχρόνων 
φιλοσόφων καί τών περιωνύμων έταιρών.
Μέχρι τούδε ουδέποτε αόται έπί σκηνής 
πρωτηγωνίστησαν, άλλ’ ήδη τά ήθη αυτών, 
θί δόλοι των,, τά διάφορα μέσα δσα '¿να 
ώραίαι καί τρυφεραί φανώσι μετεχειρίζοντο, 
κατέστησαν ίίλη είδικώς τοϊ; διαδόχοις τού 
’Αριστοφάνους συμφέρουσα’ καί νύν μέν μία 
μόνη έταίρα παρέχει υλην δι’ ολόκληρον 
κωμωδίαν ( Επικρ. Αντιλαίς. Mein. fr. 
com. Gr.), νύν δέ γενική πασών έπιθεώρη 
σις γίνεται, έ'νθα έκάστη δι’ ευφυούς έπι 
γράμματος σατυρίζεται (Αναξ. Νεοττίς).

(α) Άθήν. *!|[; 56

ή προσωπίς καί έν 
ταί; κωμωδίαις ού μόνον ή ξηρά αύτών 
καρδία καί ή πλεονεξία καθαρώς διαγρά
φονται, άλλά καί άλλοι άσπονδότεροε αύτών 
εχθροί, οίος ό Άλεξις, τήν ωραιότητα αύ 
τών διαφιλονεικούσι, δεικνύοντες πώς κα- 

ή μικρού άναστήματος νά φαίνη- 
ται υψηλή, πώς ή ισχνή κανόνικώς διά πα
ραπληρωμάτων ευτραφής καθίσταται, πώς 
τό μέν ώραιον τού σώματός των μέρος κα- 
τωρθούσι νά δεικνύωσι, τό δ άσχ/,μον 
άποκρύπτουσι, πώς βάφονται κτλ. (Άλεξις, 
Ισοστάσιον). ’Αλλ’ ένώ συμβουλεύουσι διά 
τού τοιούτου τρόπου πώς νά μήν άπατηθή 
τις ύπό τών γυναικών, ουδέποτε λέγουσι : 
Καταστρέφεσθε ηθικώς, άποφεύγετε αύτάς.» 
Δέν προσβάλλουσι τήν έταίραν αύτήν καθ’ 
έαυτήν, άλλά τήν έψιμμυθιωμένην καί 
πλεονέκτιδα έταίραν' συσταίνουσι τω λαώ 
ούχί τήν έγκράτειαν καί τήν άποφυγήν, 
άλλά τόν τρόπον, δι’ ού εύθηνώς ν’ άγορά- 
ση τήν ηδονήν.

Ή διαφορά τής μέσης άπό τής άρχαία; 
κωμωδίας έπαισθητοτέοα καθίσταται έν τή 
κατά τών φιλοσόφων καταφορά. Ό Αριστο
φάνης κατηγόρει τόν Σωκράτην ώς διαφθο
ρέα τών θρησκευτικών aat τών νέων' ό Αν 
τιφάνης κατηγορεί τους σοφιστας διά τας 
ένοχλούσας τά ώτα λεπτολογεία; αύτών, 
ή διά τάς διαφόρους γελοίας ιδιοτροπίας 
τών διαφόρων σχολών. (’Αντιφ. Κλεοφά- 
νης. — ’Αριστοφων. Πυθαγοριστής).

’Αδύνατον ήτο ν απάλειψη τής τοιαύτης 
καταστάσεως τής κωμωδία; ή τών χαρα
κτήρων μελέτη καί ή τών παθών, άλλ’ ά- 
δύνατον ήτο έπίσης έπιμελώς νά καλλιεο- 
γηθή ή μελέτη αϋτη καί νά έπεκτανθή. 
Τούτο κατώρθωσαν οί τής νεωτέρας κωμω - 
δίας ποιηταί, ής άρχηγός είνε ό Μένανδρο; 
καί ό Φιλήμων. Περκυρίσθησαν εις τήν άπει- 
κόνισιν τών παθών καί τών χαρακτήρων, 
σπανίως δέ μόνον έθιγον υποθέσεις τού δη
μοσίου. 'θ λαός τών ’Αθηναίων ήτο τότε 
ευτυχέστερος, άλλ ετι μάλλον άνευ έλευ- 
θερίας μετά την έν Λαμία μάχην ή μετά 
τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον. ’Αλέξανδρος 
ό Μέγας έπιτυχώς διεκπεραιωσε τό τού 
πατρός του έργον' ή δημοκρατία έν Άθή- 
¡vaij άντεκατέστη διά τής άριστοκρατεί*»,
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ύποστηριζομέντις ύπό τών Μακεδόνων. Τό 
'Ελληνικόν έθνος άλλου έτράπη καί εις άλλο 
μετ*/ειρίσθη τάς δυνάμεις, άς πρότε.ον 
μ»τ*χειριζετο προς τήν δόξαν καί έλευθε 
ριαν α υ τ ο ύ '  έπεδόθη είς τά έμπόριΟν' ό 
πληθυσμός ηΰξησεν, οί δέ κάτοικοι έχρημα- 
τολόγουν. Επι Δημητρίου τού Πολιορκητού 
το ναυτικόν τών Αθηναίων δέν ή - εύάριθ- 
μ.ον, άλλ’ έχασαν πλέον ούτοι τό τολμη
ρόν εκείνο πνεύμα, δ πρός τάς κατακτήσεις 
μετεχειρίζοντο. Μεταξύ τού λαού τής έπο- 
χή; ταύτης καί τού λαού έπί Κ,ίμωνος ύ 
πήρχεν ή αύτή διαφορά, όποια ή μεταξύ 
άνάρός έν τή άκμή τής ηλικίας αυτού ένερ 
γάν έχοντο; ψυχήν, άθλητικόν δέ τό σώμα, 
καί γεροντος ύγιούς κ’ ευτραφούς ετι, πλήν 
κεκοπιακότος ύπό τής άναπαύσεως καί έπι 
τα οικονομολογικά τραπέντος, έγκαταλεί- 
ψαντος τάς τολμηρά; έπιχειρήσεις, τόν βίον 
άγαπώντος, καί παρηγορουμένου ότι δέν 
έχει πλέον τάς παρεκτροπάς τών νεανικών 
όρ /(ον.

Η νεωτέοα λοιπόν κωμωδία ώς υλην έ 
λαβε τόν ιδιαίτερον βίον έκάστου πολίτου, 
μελετήσασα άρκούντως τήν άνθρωπίνην ψυ
χήν τό δέ τοιούτον νέον είδος καί τελειό
τερο» τού Αριστοφάνους 6 Μένανδρος εϊσή- 
ξεν έν 'Κλλάόι. ("Επεται συνέχεια).

1Ω. Κ.ΑΜ.

ΑΡΟΑΑΟΣ 0  ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ
( 8 0 0 — 9 0 0 )

Έ χ  τ ώ χ  το ΰ  B á .h e ¡/  Σ χΛ ι τ .

(Μετάφρασις θ . Άντωνιάδου).

(Συνέχεια- ίδε φυλ. ΣΤ".)

X
«Πώς, παιδίον! άνέκραξεν ό ’Αρόλδος, 

κακολογείς τήν ώραίαν Μετελίλλ ;
—  *Ας ήναι εύμορφος, άντέταξεν ό α 

κόλουθος, πλανών τούς δακτύλους αύτού 
ϊπ ί τών ήχηρών .χορδών, άς ήναι εύμορφος"

καί ό'μως . . » διεκόπη αναλυόμενος είς 
δάκρυα' έπειτα, ήρχισεν άλλο άσμα.

«’Ά ς ήναι εύμορφος ! ώ ναι! άς ίχη μαΰρον ό’υμα, 
’Άς εχη τού ίάσπιδος ή κόμη της τό χρώμα, 
Είδα γυναίκας άπ’ αυτήν πολύ ώραιοτέρας, 
Έχούσας περιπάθειαν έαρινής Ισπέρας.
Καί δταν γίνω καί Ιγώ Ιππότης, ό’ταν ζώσω 
Τό ξίφος και μέ θώρακας στολίσω τά πλευρά,
’Ώ μόνον τήν καρδίαν μου ε’ις τήνΔανήν θά δώσω. 
Οχι *ϊς ξένην' ιίς έμέ ή κόρη τοΰ βοβρά.

2
Με θέλγ’ ή χώρα τοΰ βοββά, ή χώρα τών προ-

(γό ων,
"Οπου ή πεύκη φύεται έν μέσφ τών δρυμώνων* 
Τής Βαλτικής τά κύματα είς τήν άκτην ήχοΰσι, 
Καί όπως περιδέραιον αί νήσοι τήν κοσμοΰσι. 
Ναι τήν Δανίαν άγαπώ, τήν γην έν ή πριν δύση 
Ό ήλιος έπί μικρόν είς τά βουνά πλαναται,
Καί πέραν είς τά κύματα αύτής αντανακλάται, 
‘Ωσεί λυπείται τοΰ βοββά τήν χώραν νά άφήστ,.

3
Άλλά πρό πάντων άγαπώ τήν κόρην, ής τάς

(στήθη
Είναι λευκά ώς ή χιών τών βράχων τής Δανίας,
Κ’ έχει κομψόν άνάστημα καί αφελή τά ήθη. 
Στολίζει μ' άνθη άγρια τάς τρ;χας τάς πλούσιας, 
Μέ άνθη ώς ή παρε-ά τής κόρης πορφυρά,
Κ αί άσμα ψάλλει έθνικόν καί ιπποτών άνδρίαν 
Κ'·’ ή πίστις θά ένόμιζεν εικόνα τήν ιδίαν 
Τόν κρύσταλον τών οφθαλμών τής κόρης τοΰ

(βοβρά.
4

’Αρρενωπή τήν καλλονήν, γενναία τήν καρδίαν 
Δέν τρέμει όπως ή δειλή γυνή τής Μεσημβρίας. 
Βέλη κρατεί* ένδόεται βαρείαν πανοπλίαν,
Καί τρέχει ώς ή ”Λρ-εμις μετά εΰ<ινησίας. 
Επίφοβος πρός τόν Ιχθρόν, πρός φίλον τρυφερά, 
Μερίζει μέ τόν Ιρασιήν τήν δάφνην τής άνδρείας, 
”Η άποθνήσκει μετ’ αΰτοΰ ή κόρη τής Δανίας, 
Τό θέμα τών ονείρων μου, ή κόρη τοΰ βορρά.

XI
'Ο ιππότη; έμειδίασε' «Ψάλλει; μέ το- 

σούτον πΰρ τήν άξίαν τών γυναικών τής 
πατρίδος μας, είπε πρός τόν Γουνάρ, ώστε 
έπεθύμουν νά εκλέξω μίαν τών γλαυκωπί- 
δων παρθένων, τών έχουσών χρυσήν την 
κόμην καί τήν ψυχήν γενναία ν' καί όμως 
κατά τ ί δύνασαι νά κατηγόρησες τήν Με
τελίλλ ; — Αύτήν ουδόλως, άπήντησεν ό 
ακόλουθος' άλλά πόσον άγενής ύπαρξις ή 
τού πατρός αύτής, καί πρό πάντων τής 
μητρός αύτής ! . . . 11 φήμη κατηγορεί τήν 
Ζούταν, ότι ενασκεί τέχνην άτιμον' ό φαιός 
αύτής οφθαλμό; στίλβει λάμψιν, ήν πάσα
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αϋτής ή υποκρισία δέν δύναται νά καλύψ·/)Ι 
καί ό φόβος αύτός νά σβύσνι. Δίς διευθύνετε 
τά βήματά σας πρός τήν ελεεινήν καλύβην 
τού λαθροθήρα καί έτιμήσατε αύτδν διά 
της έπισκέψεώς σας, καί δίς έλάβατ* α 
παντήσεις νά σάς ώθήσωσιν εις πράξεις α 
πελπισίας.

XII

—  ’’Εχεις άδικον, ειπεν ό Άρόλδος' ή 
Ζούτα παρετήρησε λίαν φρονίμως, οτι ό ζη
τών την χείρα νεάνιδος πρέπει, διά νά την 
έπιτύχν), νά έ/γι κατοικίαν, έν ή νά δεχθή 
τήν σύζυγον αύτού. Διά τούτο έζήτησα τά 
κτήματα τού πατρός μου επί τού Τίνυος και 
τού Βήρου. Ακριβά αγοράζετε τήν σύζυγόν σας 
καί ρίπτεσθε είς έπιχείρησιν κινδυνώδη, 
άπήντησεν ό ακόλουθος. 'Ιδού λοιπόν ή νέα 
πονηριά τής Ζούτας! Απαιτεί σείς, ό είσέτι 
ειδωλολάτρης νά λάβητε τό τιμάριον τών 
μοναχών τού Δούραμ, ούτινός έφονεύσατε 
πρό ολίγου τους υπηκόους.» Ό οφθαλμός) 
τού 'Αρόλδου ήστραψε καί μέ-φωνήν βρον
τώδη, «ψεύδεσαι, ακόλουθε, άνέκραζεν. 'II 
έπαυλις, ή αίθουσα καί οί πύργοι άνήκουσιν 
είς έμέ, διότι έκτίσθησαν υπό τού γέροντος 
Βιτικίνδ έπίτώνόχθών τού Τίνυος. 'Ο αγριό
γατος υπερασπίζεται τό σπήλαιον αυτού' 
ό τροχίλος αύτός μάχεται υπέρ τής φωλεάς 
του, καί νομίζεις ότι θά έγκαταλείψω τά 
δικαιώματα μου, φοβούμενος τους μονάχους 
καίτόν αρχηγόν αύτώ ν; Εμπρός ! Εμπρός!
*0 ήχος αύτός τού κώδωνος αναγγέλλει 
ότι δ επίσκοπος έχει περί εαυτόν τόν σύλ
λογον τών ιερέων. '1'πάγω προς αύτους, 
καθώς ή Ζούτα μ.έ ώδήγησε, νά υποβάλλω 
τάς απαιτήσεις μου κατά τους είθισμένους 
τύπους' καί άν άρνηθώσι νά μέ άποδώσωσι 
δικαιοσύνην, τότε άλλοίμονον είς τήν έκ- 
κλησίαν, άλλοίμονον είς τους ιερείς πάν- 
τας ! »

Ή δη πίπτει τό παραπέτασμα, ή σκηνήι 
μεταβάλλεται εΰρισκόμεθα επί τής μεγά
λης αιθούσης του άγιου Κουθβέρτου.

ΑΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

I

Πόσοι βάρδοι ύμνησαν τήν επίσημον 
σιωπήν τών άοχαίων εκκλησιών, τους μεγα - 
λοπρεπεϊς αυτών θόλους, τάς στεφάνας τών 
άγιων, τάς καλυπτομένας ύπό πλουσίων υ 
φασμάτων, τους άλαζόνας τάφους τών βα- 
ρώνων, τά κομψώς λεπτουργημ.ένα σανιδώ
ματα καί είς τό βάθος του θυσιαστηρίου 
τόν βωμόν, όπου ή λάμψις τών λυχνιών 
φαίνεται ώς σημείον έν τώ μέσω τού σκό
τους ! Σαφή δείγματα εύσεβείας, λίαν ψυ- 
/ρανθείσης έπί τών ήαερών ήιιών. Καί ό-

» * * ' / Ν ,,μω;, εαν πιστευσωμεν την οσιν, 6
δισχιδής πούς τής λαγνείας πολλάκις έτύ- 
πωσε τά ίχνη αύτού έπί τής ΐεράς περιο
χής, όπως άλλοτε οΐ ιερείς τού Βάαλ, ώ- 
λίσθαινον είς τόν ναόν τού αληθούς θεού.

"Οπως δήποτε ευχαριστούμαι, διότι 
κατά τήν εποχήν καθ’ ήν οί άγριοι ήμών 
γείτονες εϊσήλασαν έπί τής γής αύτής, ή- 
τις ουδόλως έπεθύμει καί αρκετά κακώς ύ- 
πεδέχθη αύτού:, ίνα καθαρίσωσι τό θυσια
στήριον καί νά σαρώσωσι πάσας τάς βδε
λυγμίας τής 'ρώμης, ευχαριστούμαι, λέγω, 
διότι δέν έσκέφθησαν νά έκφέρωσι κατά 
τών γηραιών ήμών ναών τήν καταδίκην, ήν 
ό θρησκευτικός αύτών ζήλος έξεφερε κατά 
τών ναών τής πατρίδος των. Κατεδέχθησαν 
νά φεισθώσι τους τάφους τών άγιων καί 
τών μαρτύρων, μολ.ονότι παπικά φάρμακα 
καθιέρωσαν τό μάρμαρον καί ήμνήστευσαν 
τους γοτθικούς θόλους. οϊτινες έπανελάμβα- 
νον μετά έρωτος τάς αρμόνικάς συμφωνίας 
τού οργάνου.

Καί συ, άναγνώστα, έάν ήδη ζωγραφίσω 
επίσκοπον κρατούμενον υπό τού έρωτος τής 
εξουσίας καί τού χρυσού, μ.ή νομίσης ότι 
κατατάσσω είς τήν αύτήν βαθμίδα τού φ ι- 
ιλοδόξου Αλδινγάρ πάντας, όσοι έφερον τήν 
μίτραν τού άγιου Κουθβέρτου. Πολλάκις 
έπί τών ημερών ήμών, καθώς καί έπί τών 
ημερών τών προγόνων ή μίτρα αύτη έ 
στεψε άνθρώπους, ών αί άρεταί συνεψήφιζον 
διπλασίως τά  σφάλματα τών προκατόχων.

Ί ι
Ά λλά πρέπει νά έπανέλθώ είς τήν βςξ-

ναυσον έπογήν, καθ ήν συμβαίνει τό δράμα 
τούτο και συγχρόνως νά κανονίσω τήν λύ 
ρα» μου κατά τό άρμόζον, διά νά περιγρά- 
ψω τήν επισημότητα τής συνελεύσεως τών έ 
πισκόπων και τήν σοβαράν τάζιν τών σταυ 
ρών καί τών λειτουργιών τών μοναχών 
Τερατώδεις τόμοι με μεταλλίνην πόρπην, 
σπανιώτατα έκφυλλισθέντες υπό έπιμελοΰς 
χειρός, εξηπλούντο έπί αναλογίων πλου 
σιως γεγλυμμένων καί ηύξανον τήν πομπήν 
του θεάματος. 'Ο γωνιώδης θόλος ήτον έ- 
στολισμένος μέ πληθύν σταυρών καί ση
μαιών, σχηματιζάντων άληθή λαβύρινθον 
ενγενών οίκοσήμ.ων καί ευφυών συμβόλων. 
Υπό τήν σκιάν τών σημαιών τούτων τής 
εκκλησίας ϋψοΰτο ή σκιάς καί ό θρόνος, έν 
ώ εδρευεν ό ’Αλδινγάρ, καί ουδέποτε ιεράρ
χης κατελαβε μεγαλοπρεπέστερου τήν έ
δραν του άγιου Κουθβέρτου. Οί προεστώτες 
καί οί διάκονοι καθήμενοι κατώτερον κατά 
τήν άρμόζουσαν τάξιν έσχημάτιζον δύο 
παοατεταμένας γραμμάς. "Εκαστος έμενεν 
ακίνητος καί σιωπηλός ώς άγαλμα έν τή 
δρύινη αύτού θήκη' ούτε κεφαλή, ούτε χεί- 
ρες, ούτε πόδες έκινοΰντο, ούδεμία πνοή 
έτάραττε τάς μακράς κόμας και τους σε 
βασμίους πώγωνας, μόνον αί κινήσεις τών 
σκυθρωπών αϋτών οφθαλμών έδείκνυον ότι 
οί μοναχοί δέν ήσαν έκ μαρμάρου.

III

'Ο ιεράρχης έτοιμάζετο νά άμιλήσγ καί 
έκαστος τών μοναχών προσεχών έκλινε τήν 
κεφαλήν έπί του στήθους" άλλά πριν ή φωνή 
αύτού άντηχήση, ιδού έγείρονται έκτος θό 
ρυβος μέγας καί φωναί έκπλήξεως καί φό 
βου, όμοιαι μέ έκείνας, αιτινες είς οδούς 
πολυάνθρωπους δηλοΰσι τήν έκρηξιν πυρ; 
καιάς, θεάματος παρασύροντο; άμα καί κα- 
ταπλήσσοντος τόν όχλον. Πριν παύση, ό θό 
ρυβος χειρ γίγαντος διέσεισε τήν δρυίνην 
θύραν καί τούς σιδηοούς μογλους μετά το- 
σαύτης ισχύος, ώστε 6 σίδηρος καί ή δρύς 
ύπεχώρησαν. Οί μακροί μοχλοί εθραύσθησαν, 
έρράγησαν δέ οί στρόφιγγες καί πριν οί 
μοναχοί δυνν,θώσι νά έπικαλεσθώσιν αγγέ
λους καί άγιους πρός βοήθειαν, 'Αρόλδος ό 
ανίκητος έφάνη έν τώ μέσω τής μεγάλης 
αιθούσης.

IV
«Χαίρετε, κύριοί μου, ανέκραξε' χαίρετε 

άμφια καί σταυροί! Χαίρε, ώ μίτρα τού 
αββά καί σύ ώ σκούφε τού ψάλτου ! Βλέ
πετε τόν κόμητα 'Αρόλδον, τόν υιόν τοΰ 
γέροντος Βιτικίνδ, όστις έρχεται ν' απαί
τησή τά κτήματα τά άποκτηθέντα ύπό 
τών προγόνων αύτού.» Ο ιεράρχης μή θέ- 
λων νά παραχωρήσρ τι, άλλά καί μή τολ
μών ν’ άρνηθή, έστρεψε περί τήν αίθουσαν 
βλέμμα περίφοβου' οί δέ ΐτρείς καί οί διά
κονοι πάντες έπεθύμουν νά εύρίσκωνται μάλ
λον έν τή οικία αύτών, καί άν έπρεπε νά 
νηστεύσωσι διά τούτο ολόκληρον εβδομάδα. 
Τέλος ό ’Αλδινγάρ ήγέρθη καί άπήντησε' 
«Ζητείς χάριν, ήν δέν θά δυνηθής ν’ άπο- 
κτήσγις' διότι ή έκκλησία δέν δίδει κτή
ματα είς ειδωλολάτρην άρνούμενον τό βά- 
πτισμα. Ο πατήρ σου ώς φρό,ιμος άνθρω
πος μετεχειρίσθη τά πλούτη αύτού διά νά 
ίδρύσ/ι έκκλησίαν, έν ή οί ψαλται διά τών 
ύμνων καί τών προσευχών, προετοίμασαν 
τήν ψυχήν αύτοϋ διά τόν ουρανόν' τά δέ 
κτήματα, τά όποια έλαβεν άλλοτε παρ’ 
ήμών έπεστράφησαν είς τήν έκκλησίαν, ή- 
τις τά παρεχώρησε πάλιν είς τόν 'Αντώνιον 
Χόνυερς καί είς τόν ’Αλβέρικον Βέρε, υπο
χρεωμένους νά φέρωσι τήν ίεράν σημαίαν 
τού άγιου Κουθβέρτου, όταν οί λγσταί τού 
βορρά έλθωσι νά λεηλατήσωσι τάς όχθας 
τού Βήρου. Μή τάραττε λοιπόν τήν συνέ- 
λευσιν ήμών <Κά τών απαιτήσεων καί τών 
ύβρεων σου, άλλ’ έν πνεύματι ειρήνης καί 
υπομονής άναχώρησον όπως ήλθες. »

V
Ό άγριος ειδωλολάτρη; έκάγχασε θορυ- 

βωδώς. «Μπά! άνέκραξεν* ό Κόνυερς κα
θώς καί ό Βέρε άπηλλάγησαν τής φροντί- 
δος τών κτημάτων αϋτών καί τής υπηρε
σίας σας' ήδη ζητοΰσι μόνον Ιξ ποδών γήν 
είς τό άγιαστήριόν σας, άσπίδα έκ μαρμά
ρου καί θώρακα έκ μολύβδου. ”Ε ! έ ! 
Γουνάρ, τάς άποδείξει; μου ! » Ταϋτα λέ- 
γων ρίπτει έπί τού θυσιαστηρίου κεφαλήν 
καί χειρ« νεωστί άποκοπείσα; άπό τού 
κορμού. Οι μοναχοί έρρίγησαν έκ τού τρό
μου, άναγνωρίζοντες είς τόν παγωμένον ε
κείνον οφθαλμόν, είς τούς συνεσπασμένους 
χαρακτήρας, είς τήν φαιάν κόμην, τόν ό·



φθαλμόν, τους χαρακτήρας καί τάς τρίχας 
του Αντωνίου Κόνυερς' έπειτα έπί τής 
χειρός ταύτης άνεγνώρισαν άρχαίαν ουλήν, 
ήν έφερεν ό ’Αλβέρικος Βέρε. Είς την θέαν 
ταύτην πάντες οί μοναχοί μέχρις ένός ώ · 
χρίασαν καί ήοχισαν τάς δεήσεις.

VI
Ό φόβος αυτών προεκάλεσε τό μειδίαμα 

του 'Αρόλόου. « Αύτή λοιπόν είναι ή χειρ, 
ήτις έμελλε νά φέρνι τήν σημαίαν σας ; 
Αύτή τωόντι είναι ή κεφαλή, ήτις έμ.ελλε 
νά καλυφθή μ.έ περικεφαλαίαν προασπιζο- 
μένη τήν εκκλησίαν ; Τοιούτοι λοιπόν πρό
μαχοι ήςίουν ν' άντικαταστήσωσι τόν 'Α- 
ρόλδον, τόν φέροντα τό βαρύ αύτό ρόπαλον; 
Κΰρετε λοιπόν καθ’ άπασαν τήν έκτασιν τού 
Βήρου καί Τίνυος ιππότην άζιον νά μετα 
χειρισθί) τόν σωρόν τούτον των όπλων' δό- 
σατε είς αϋτόν πάντα τά κτήματά μου, καί 
τότε θά εΐπω οτι υπό τό ράσσον τού μονα
χού δύναται νά Ειπάρζη καί ευφυΐα τις-» 
καί οΰτω λαλών, έπαλλε τό όπλον αύτού 
τό πλήρες στιγμάτων αιματηρών καί φρι- 
κωδών λειψάνων, περιέστρεψεν αύτό ούτως, 
ώστε έπροκάλεσε συριγμόν άντηχήσαντα επί 
τών θόλων' έπειτα κατέρριψεν αύτό έπί 
τού τάφου τού βασιλέως Οσρίκου, δστις έ 
θραύσθη εις πολλά τεμάχια. «Πώς εύρί 
σκετε τήν μ,ουσικήν αύτήν; προσέθεσε. Νο
μίζετε δτι ή χειρ, ήτις πάλλει τοιούτον 
ρόπαλον, θ’ άφίσϊΐ εύκόλως νά τήν άπογυ- 
μνώσωσι; Αέν απαντάτε λοιπόν ; . · . Σάς 
δίδω καιρόν πρός σκέψιν, καί είθε ό άγιος 
Κουθβέρτος νά σάς έμπνευση, έάν ήναι ά· 
ληθώς άγιος. Έ χετε προθεσμίαν τόσην, ό
σος απαιτείτε χρόνος, διά νά βαδίσητε 
δέκα βήματα είς τό μοναστήριόν σας, διά 
νά κρούσετε δέκα κτυπήματα είς τούς κώ- 
δωνας' έπανέρχομαι πάλιν, σεβαστοί πα 
τέρες ! »

VII
’Αναχωρεί καί παταγεί όπισθεν αύτού ή 

δρυΐνη θύρα, και ό κρότος τών βημάτων 
αύτού θνήσκει μ,ακράν έν τώ μοναστηρίω. 
Τότε ό ιεράρχης ανεγείρει τήν κεφαλήν, ήν 
ειχε κλίνει έπί τού στήθους, καί οί οφθαλ
μοί αύτού έφαίνοντο πεπλανημένοι ώσεί τού 
μάγου, ότε έζαφανίζεται το φάσμ.α, τό ό
ποιον έπεκαλέσατο. «Τέκνα τού άγιου Κουθ-

βέρτου. είπε. ΓνωΟ.οδοτήσατε, διότι ούδέ- 
ποτε αρχηγός έκκλησίας εΐ/ε περισσοτέραν 
ανάγκην συμβουλών. Έάν ό βασιλεύς τών 
δαιμόνων περιεδύετο άνθρωπίνην μορφήν, ι 
δού οποίαν γλώσσαν, όποιον μειδίαμα, ό
ποια βλέμματα θά είχε καί ούδείς ύπάρχει 
ιππότης καθ' δλην τήν έκτασιν τών κτημά
των ήμών, ό τολμών νά καταπολέμηση τό 
κακόν τούτο πνεύμα. Ύπαγορεύσατέ με 
λοιπόν, τ ί πρέπει ν’ άπαντήσω' πάσα πα- 
ραχώρησις είναι δειλία, πάσα άρνησις είναι 
θάνατος.»

VIII
Ο τροφοδότης Βινσώφ είχεν αντλήσει 

θάρρος έκ γεύματος θηρευτικού κρέατος καί 
οίνου τής Μονεμ,βασίας αύτός πρώτος έλαβε 
τόν λόγον' «ας άναβάλωμεν διά τήν αύ- 
ριον τήν άπάντησιν τού συλλόγου, είπεν' 
άς παρασκευάσωσιν εορτήν μεγαλοπρεπή 
καί ό οίνος άς χυθή κυμ.ατηδόν' έάν ήναι 
θνητός, πίνη οίνον' έάν πίνη οίνον, τον έκυ- 
ριεύσαμεν' αί άλύσσεις καί τό δεσμωτήριον 
έστωσαν ή δικαιοσύνη ήυ.ών ! » Τού Βι ν- 
σώφ τό πρόσωπον έμειδία . . . Μή έμπι- 
στεύεσθε, φίλοι μ.ου, είς τοιούτον πρόσω
πον. Ό Βινσώφ έκένωνεν εύχαρίστως φιά
λην οίνου, ήγάπα τήν τράπεζαν καί τούς 
εύθυμους λόγους . . . πιστεύσατέ μοι, ού- 
δέποτε βάρδος ήγάπησεν ώς έγώ τό εκλε
κτόν τεμάχιον τού θηράματος και τόν 
στίλβοντα ζωμόν τής σταφυλής, άλλ άντί 
νά καθήσω άπέναντι τού Βινσώφ καί νά τόν 
βλέπω πληρούντα τό ποτήριόν μου και ν 
άκούω τάς αστειότητας αύτού και τούς γέ- 
λωτας διά τάς ίδικάς μ.ου άστειότητας, 
καί άν ή δορκάς ήτο έκ τού Βηρπάρκ, καί 
ό οίνος Βουρόιγαλλικός, θά έπροτίμων κάλ- 
λιον νά γευθώ μόνος μετά τού αύστηρού 
ερημίτου, τρώγων μόνον κρίθινον γλύκισμα 
καί πίνων υδωρ τού Τίνυος.

IX
Μετ αύτόν έγνωμοδότησεν ό Βαλβαίν. 

Ένασχολούμενος είς τήν ιατρικήν, έγνώρι · 
ζεν ούτος πάντα τά φυτά, άτινα αναπτύσ
σει ό ήλιος καί ή δρόσος, άλλά πρό πάντων 
εκείνα, ών ό χυμός ένεργεΐ έπί τού αίματος 
καί τού εγκεφάλου. Ό ποιμήν δστις έβλε- 
πεν αύτδν ύπό τήν ώχραν λάμψιν τής σε
λήνης, δρέποντα τά έπίφοβα χόρτα έπί
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τών βράχων καί κατά μήκος τών ρυάκων, 
όπελάμβανεν έκ τού λιγνού αύτού σχήμα 
τος και τού μυστηριώδους βαδίσματος, ώς 
ένα τών κατοίκων εκείνων τού τάφου, οι 
τινες επανέρχονται είς τήν χώραν τών 
ζώντων. «Βινσώφ, είπε. Ο οίνο; έχει ίσχύν, 
αί άλύσσεις είσί βαρεϊαι, καί ό πύργος α
σφαλής, καί όμως τρεις σταγόνες έκ τού 
φιαλιδίου τούτου, ίσχυρότεραι τού πύργου 
καί τών σιδήρων καί τού οίνου, θά έπεμ- 
πον τόν 'Αρόλδον είς τήν μελαντέραν, 
στενωτέραν καί βαθυτέραν υπόγειον φυλα
κήν. Ό θάνατος αύτού έστω ζώου κακο 
ποιοΰ, καί ό τάφος έστω τάφος είδωλολά 
τρου.» Τίί  φίλοι μου, σκληρά άσθένεια με 
έκράτησεν έπί πολύ είς τήν κλίνην. Έπι 
ώρας πολλάς κατεσκόπευα τήν άφιζιν τού 
ιατρού, ώσεί ή παρουσία του μόνη είχε τήν 
δύναμιν ν’ άποδιώξη τού; πόνους μου' ή 
κουον τάς παραμυθητικά; λέξεις, ώσεί 
προήρχοντο έκ μαντείου' έμέτρων τά βή
ματα αύτού, καθ’ ήν στιγμήν άπεμακρύ-} 
νετο τής αιθούσης μου, καί ηύχόμην όι αύ
τόν τάς εύλογίας τού ούρανού, καθ ήν στιγ
μήν δέν ήκουον πλέον τόν κρότον τών βη
μάτων αύτού. ’Αλλά έπροτίμων ν’ άπο 
θάνω μάλλον, άνευ τής βοήθειας τής ιατρι
κής, ή νά ϊδω πλησίον τής κλίνης μου ένα 
Βαλβαίν.

X
« Έάν ζήλος ένθερμος προσέφερεν είς τήν 

εκκλησίαν υπηρεσίας τοιούτου είδους, ή εκ
κλησία ήδύνατο νά σιωπήση καί νά συγχω 
ρήση, έπανέλαβεν ό ιεράρχης μετά φωνής 
ασταθούς' άλλ’ ούδέποτε δύναται νά έπι 
τρέψη έκ προοιμίου τοιαύτα έργα . . . 'Αν- 
σέλμε Ζαρώβ, σύ δός γνώμην' σύ, δστις 
φέρεις έπ ί τού μετώπου σου τήν σφραγίδα^ 
τής φρονήσεως, καί άφιεροί; ημέρας καί νύ
κτας είς τήν σπουδήν τών μυστικών έπι 
στημών' οί ίεράρχαι καί οί πάπαι αύτοί 
δύνανται νά ύπερηφανεύωνται, διότι άκού- 
«υσι τάς συμβουλάς σου.»

XI
'Ο ηγούμενος Άνσέλμος άπήντησεν. «Ή 

φρόνησι; απαιτεί ν’ άναβάλωμεν δ,τι δέν δυ- 
νάμεθα νά άρνηθώμεν σαφώς' καί πριν πα- 
ραχωρήσωμεν τήν χάριν, ήτις μάς ζητείται, 
νά έπιβάλωμεν είς τόν γίγαντα εργον κο-

λοσιαϊον ώ ; αύτός' άς ίδωμεν πώς τά  τό 
σον σταθερά καί τόσον ηχηρά βήματα αύ
τού θά τόν όδηγήσωσιν είς τά ; όδούς τού 
σκότους, τού κίνδυνου καί τής φρίκης. Δεν 
δύναται, δέν θά θελήσϊΐ ν’ άντιτείνη κατ’ 
αποφάσεως, ήτις θά τόν έπιβάλϊ) έργον ό· 
λως ίπποτικόν. Κ,αί άν ό γενναίος Γουύ 
αύτός καί σίρ Βέβυ; ά ισχυρός επανήρχοντο 
είς τήν ζωήν, τά δάση ημών δύνανται έπί 
μακρόν νά ένασχολήσωσιν αύτούς είς επ ι
κινδύνους έπιχειρήσεις, ό πύργος τών έπτά 
άσπίδων . . .  — Φρόνιμε Άνσέλμε, άρκεί'» 
διέκοψεν ό ιεράρχης. Τά βήματα τού είδω- 
λολάτρου αντήχησαν πλησίον τής θύρας.
Ό 'Αρόλδος κεκαλυμμένος μέ τό δέρμα τής 
άρκτου καί φέρων τό ρόπαλον αύτού έπί 
τού ¿όμου, άναφαίνεται έν τώ μέσω τών 
σιωπηλών μοναχών. Τό στόμα αύτού αφρί
ζει καί οί οφθαλμοί του άστράπτουσιν' ή 
όργή αύτού έρεθισθείσα έκ τής βραδύτητα^ 
ήτο έτοιμη νά έκραγή. «Επίσκοπε τού ά 
γιου Κουθβέρτου, ανέκραζε' θά είσακούσης 
τήν αίτησίν μουν ή πρέπει νά υποστηρίζω 
αύτήν διά τού πυρός καί τού σιδήρου;

XII
—  Γενναίε 'Αρόλδε ! άπήντησεν ό ιε

ράρχης μετά φωνής τρεμούσης. Δεν δυνά- 
μεθα νά άπαντήσωμεν είς τήν αίτησίν σου, 
[πριν λ,άβωμ.εν νέας άποδείζεις τής ισχύος 
|καί τής τόλμης σου. Δεν άμφιβάλλωμεν 
περί αύτής, άλλά τοιούτο; είναι ό νόμος.—  
Μήπως αζιοίς, κύρ-επίσκοπε, νά γίνϊ) θέα- 
τρον ά υιός τού Βιτικίνδ είς τάς κουκούλας 
σας καί είς τάς κουρευμένας κεφαλάς σας; 
Επί τέλους, τ ι απαιτείς παρ αύτού ; Θέ

λεις ν άποσπάση άπό τού τάφου τό μολύ · 
,βδινον φέρετρον τού άγιου Κ,ουθβέρτου, νά 
¡τό άνεγειρη διά βραχίονας ισχυρού κα ινά  
τό άνατινάςη άπό τής μιά; μ.έχοι τής άλ
λης άκρα; τού νάρθηκας ώς λίθον ύπό τής 
σφενδόνης ριπτόμενον ; —  Δεν άπαιτοδμεν 
¡τοιαύτην δοκιμήν, άντέταζεν ό τροφοδότης. 
Έν τώ μέσφ εύθύμ,ου συμποσίου, ένώ ό οί
νος στίλβει έπί χρυσών κυπέλων, οί άοιδοί 
μας θά σέ έκθέσωσι τό καθήκον, τό όποιον 
εχεις νά έκπληρώσ/,ς' καί σύ αύτός, γεν- 
|ναίαι ‘Αρόλδε, άκούων τά άσματά των θά 
όμολογήσης, δτι σέ έπιβάλ.λουσι δοκιμα
σίαν άςίαν σου»»
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XIII
Οί συμπόται παρεδίδοντο είς θορυβώδη 

ευθυμίαν καί τά ποτήρια συνεκρούοντο εύ- 
φροσόνως' άλλ ή φωνή του άοιδοΰ Ουγου 
Μενεβ.λλ, ήκοόετο έν τώ μέσω καί ό Άρόλ
δος έπρόσεχεν είς αυτόν. Καί κατά τάς 
στιγμάς, καθ' ας ή μανία αύτοΰ ήτο έτοιμη 
νά έκραγή, πάλιν ή ορμητική καί ύπερήφ* 
νο; εκείνη ψυχή ΰπετάσσετο εις τήν δύνα 
μιν τής αρμονίας' διά τούτο οί μεγάλοι 
μαύροι αύτοΰ οφθαλμοί προσηλοΰντο διη 
νεκώ; επί τού άοιδοΰ, διά τούτο πολλάκις 
διήρχετο ενώπιον αύτοΰ τό ποτήριον, χω
ρίς νά τό θίζωσι τά χείλη του 'Γά θαυμά
σια τά  όποια Ιψαλλεν ό Μενεβίλλ προσείλ I 
κυον αυτόν περισσότερον τοΰ οίνου καί τής 
ευθυμίας τοΰ συμποσίου' καί ό επίσκοπος 
ήδύνατο νά κατηγορήση τον Βινσώφ οτι εις 
μάτην προσέφερε τά πλοΰτη τοΰ αίώνος.

XIV

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΣΠΙΔΩΝ.
Ό ίεριύς των Κελτών, ό δρυίδης Ύρίων είχεν 

έπτά κόρας, πάνας Ιπιτηδείας μαγίσσας, δυ- 
ναμένας νά κατσβιβάσωσι τήν σελήνην έκ τοΰ 
ούρανοΰ. Κα', ήταν τόνον ώ αίαι καί τόνον κ 
ώραιότης α ύ τ ώ ν  κατέστη διάσημος, οίντε Ιπτά 
βασ λεΐς ισχυροί τά; έζήτουν εις γάμον.

‘Ο Μαδόρ καί ό ‘Ρύς ήλθον έκ τού Ποβύ; 
καί τής χώρας τής Ούαλλίας" ή κόμη αυτών 
ήτο άτακτος, αί χεΐρες αύτών ώμυίαζον τούς 
δ·υχνς τού γυπός. ‘Ο Έδεν εφβανεν έκ τής 
Στράτ Γλ'δης· ό "Εδεν ήτο χωλός. ‘Ο Δον- 
”Αλδος ήλΟεν έκ τής Γαλλοδέης καί είχεν έρυ- 
θρόν τον πώγωνα.

‘Ο Λώτ ό βασιλεύς τοΰ Λώδων ήτο κυφός 
έκ γενετής Ο Δ ύν-Μάλλ Ικ τής Κουμβρίας 
ουδέποτε άπέχτησεν ένα όδόντα. Ά λλ’ ό Ά - 
δόλφος Βανδρούγη;, ό χληοονόμος τοΰ βασι- 
λέως τής Νορβουμβερλάνδης ήτο γενναίος καί 
αξιαγάπητος, νέος καί ώραίος.

Αί άδ-ιλφα! δέν ήδυνήθησαν νά συμδιβασβώ- 
σιν' έκάστη άπήτει σύζυγον τον Άδόλφον, τον] 
άξιαγάπητον καί γενναίον π-ίγγιπα' ή ζηλοτυ 
πια ¿γέννησε το μίσος καί τύ μίσος έμελλε νά 
έπιφέρη πληγάς, δτε αίφνιδίωι έσχίσΰη ή γή 
καί ό βασιλεύς τοΰ φδου έφάνη έν τφ μέσω 
αύτών.

‘Τπεσχέθη εις τάς κόρας τοΰ δρυίδου νά ι 
κανοποίηση πάσας. ΎπεσχέΟησαν εις τον Σατα- 
νάν νά ύπακοόσωσιν εις πάντα. Εις έκάστην έξ 
αύτών ό Σατανάς έ'δωκεν ηλακάτην καί άτρα 
κτον. « ’Ακούσατε ήδη εις τί χρησιμεύει το
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γόητρον τοΰ-ο'» είπε τότε ό έξόριστος τών ου
ρανών.

«Θά κλώσετε με τάς άτράκτους ταύτας τήν 
ώραν τοΰ μεσονυκτίου, καί αί έπτά άτρακτοι 
Οά παραγάγωσιν επτά πύργους' έν τή περιφε
ρείς αύτών βά ύποκύψη τό καλόν, θά θριαμ- 
δεύση τό κακόν καί έκάστη έξ υμών θά από
κτηση έχεϊνον, 8ν αγαπά.»

'Γπό τήν ώχράν λάμψιν τής σελήνης ήλθον 
καί εκσθησαν |πί τ ις χλόης καί έψαλα» άσμα
τα, μη δυνάμενα νά έπαναληφθώσι. Καί καθό
σον Ικλωθον τό μαύρον μαλλίον τής ηλακάτης, 
ύγραινον τήν κλ.ωστήν μέ τό αίμα τών φλεδών 
αύτών.

Ένψ αί άτρακτοι στρέφονται Ιλαφρώς ύπό 
τάς ψυχράς ακτίνας τής νυκτός, ό πύργος φαί
νεται ώς οπτασία έν όνε'ριρ, οί έπτά πύργοι 
άνυψοΰνται άπό τοΰ έδάφους ώς ομίχλη. Έπτά 
οχυρώματα προατπίζουσιν αύτούς' έπτά χάν
δακες περιστοιχίζουσιν αύτούς.

Εις τον έπίφοδον τούτον πύργον έπτά βασι
λείς ένυμφεύθησαν, άλλ’ οί έξ άπέθανον πριν 
τής.πρωίας' αί έπτά κοραι περιστοιχίζοισι τήν 
κλίνην τοΰ πρίγγιπος τής Νορβουμβερλάνδης, 
έ'χουσαι τούς οφθαλμούς πλήρεις πυρός καί 
κρατούσα1, έγχειρίδ'.α καθημαγμένα.

Έθανατώσαμεν εξ βασιλικούς μνηστήρας, τφ 
λέγουσιν’ ό πρίγγιψ ’ 'δόλφςς έκέρδισεν εξ ώ- 
ραϊα βασίλεια' αί εξ χήραι θά λάβωσιν αύτόν 
ώς σύζυγον, ή ή κλίνη τής έβδομης θά καθαι- 
μαχθή ώς α! τών άλλων.

Εύτυχώς διά τον ’Αδόλφον τήν έσπίραν τοΰ 
γάμου του έξωμολογήθη, πριν όδηγηθή εις τήν 
νυυφικήν κλίνην. ' Ωρμησεν έκτος τής κλίνης 
καί σύρων τό μακρόν ξίφος έφόνευσε τάς έπτά 
κόρας τού ‘Γρίωνος.

Ό  Άδόλφος έιλεισε καί εμόχλευσε τάς θύ- 
ρας τού πύργου καί έκρέμασεν εις έκάστην έξ 
αύτών στέμμα καί άσπίδα. “Επειτα διευθύνθη 
;ίς τό μοναστήριον τού αγίου Δούν-Στάμ, δπου 
άπίθανεν ένδεδυμένος τό μοναστικόν ένδυμα.

Τά πλ ύτη έπτά μοναρχών είσί σεσωρευμένα 
έν τψ, πύργιρ τούτω' οί άκάθαρτοι δαίμονες 
φυλ.άττοισιν αυτά μετά τών πτηνών τής νυκτός 
καί τών έρπετών Εκείνος δστις δυνηθή ν’ ά 
ναπαυθή έντός ένός τών θαλάμων τούτων άπό 
Ιτής έσπέρας μέχρι τής πρωίας, θά γίνη κύριος
τού θησαυρού.

Άλλ’ ό άνθρωπος έκθηλύνεται καθόσον ό 
κόσμος γηράσκει' δέν υπάρχει είς πάσαν τήν 
ινήσον τής Βρετανίας μαχητής τόσον γενναίος 
καί τόσον συνετός, δ.ά νά κερδίση τούς θησαυ
ρούς τών έπτά βασιλέων.

Αί άγονοι κορυφαί τού Χεβιώτ θά καλυ- 
φθώσι μάλλον ύπό τής κυματιζούσης χλόης, 
πριν ή οί τολμηροί πολεμιστα! τής Σκωτίας 
Ιγκαταλείψωσι τήν Νορθουμβερλάνδην, καί οί 
σκληροί βράχοι τού Βάμδρου θ’ άναλύσωσι 
μάλλον ύπό τάς άκτίνας, πριν ή τολμήσωσι καί 
τελέσωσι τό έπιχείρημα τούτο.
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XV
«Αύτή λοιπόν είναι ή δοκιμή, τήν ό

ποιαν πρέπει νά ύποστώ ; ήρώτησεν ό υπε
ρήφανο; Άρόλδος. Πρόκειται νά διέλθω 
μίαν νύκτα είς τάν άκατοίκητον εκείνον 
πύργον καί έπί μιας μονήρους κλίνης ; 
Καλήν νύκτα σας, Μυλόρδοι επίσκοποι' 
διά νά επιτύχω τά κτήματα τού άγιου 
Κουθβέρτου, θά είσέλθω άπό τής αΰριον 
είς τόν πύργον τών έπτά άσπίδων.

ΑΣΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ.

I

'Ο φρόνιμο; εκείνος αΰλικός πρίγγιπος 
δανοΰ, οσχις τοσοΰτον ένέδιδεν είς τάς ιδιο
τροπίας τοΰ κυρίου του, ώστε έκάλει τό 
νέφος φάλαιναν ή λάρον, ό αύλικός εκείνος 
έλεγεν έν μέρει καί άκων άλήθειαν, διότι ή 
φαντασία ποικίλει κατά βούλησιν τό πα 
ραπέτασμα τής φύσεως. Αί πορφυοαί χροιαί 
τής έσπέρας, αί ώχρότεραι χροιαί τοΰ λυ- 
καυγοΰς, τά πένθιμα χρώματα τοΰ νέφους 
τοΰ κυοφορούντο; τόν κεραυνόν, αί άργυραί 
αντανακλάσεις τής χειμερινής ομίχλης, 
πάντα ταΰτα είναι τόποι εΰςό'Ός, έπί τής ό 
ποίας ή τολμηρά γραφίς τής φαντασίας, 
συγχέουσα τό ϋπάρχον καί τό οιειρον, άνα 
γράφει τά καθ' εκαστα πλουσίων εικόνων.

Καί αΰτοί οι ακίνητοι όγκοι, ου; παρου 
σιάζουσιν ή γή καί οί βράχοι, ύπόκεινται 
είς τήν δόναμιν τής μαγείας' καί τό πυξί 
διον τοΰ ζωγράφου δέν συνίσταται μ.όνον ές 
άερωδών χρωμάτων, δι ών στολίζεται τό 
φεΰγον ρυάκιον, ό άπειρος ουρανός, ή δια
βατική άκτίς, ή ταχεία αστραπή' έπί τής 
γής καθώς καί έπί τοΰ αίθέρος ανεγείρει 
ανάκτορα καί περιφέρει τό άρμα αύτής. 
Ουδέποτε οφθαλμός θεωρεί θέαμα μαγικόν, 
χωρίς νά άναμιχθή έν μέρει καί ή φαντα
στική θεά.

II
Ό Άρόλδος έβάδιζεν ατραπόν άγρίαν, 

σπεύδων νά επιχείρηση τό τόλμημα, τό 
άναγγελθέν ύπό τοΰ ελεγείου τοΰ άοιδοΰ. 
Ό Γουνάρ, φίλο; άφοσιωμένος, πιστός σύν-,

τροφος, ήκολ.ούθει τά βήματα τοΰ κυρίου 
αύτοΰ. Απήντησαν καθ όδόν τμήμα γρα
νίτου, άποσπασθέντος άπό τοΰ πλησίον 
βράχου' ήτο όγκο; γυμνού λίθου, έπί τοΰ ό
ποιου μόνον νεαρά συμήδα, ήτις έστεφεν 
αύτό διά τών κεκλιμ,ένων κλάδων της, 
έβόθισε τάς ριζα; αύτής είς τάς ραγάδας 
τών ¿σχισμένων αύτοΰ πλευρών' ό βράχος 
καί τό δενδρύλιον άπησχόλησαν τήν σκέ 
ψιν τοΰ Γουνάρ. 'Ο ρεμβασμός τώ άπέσπα- 
σεν £ν δάκρυ, καί μετά δειλής φωνής άπηύ- 
θυνε τήν έρώτη-ιν ταύτην π^ό; τόν κύριον 
αύτοΰ' « τ ί  εικόνα ήδύνατο βάρδος νά εύρη 
είς τόν άναίσθητον τούτον βράχον κ.αί τό 
φύλλωμα τό όποιον τόν στέφει; — Ό γρανί
της ούτος, είπεν ό Άρόλδος, κείται έκεϊ 
ώ ; περικεφαλαία γενναίου πολεμιστοΰ φο- 
νευθέντος έν τη μάχη, καί τό μαραινόμε
νου τούτο φύλλωμα κυμ.ατίζει έπ’ αύτής 
ώς λόφος, 8ν ό ιππότης έλαβε παρά τής έ- 
ρωμένης του.

—  Ώ  ! όχι, άντέταςεν ό ακόλουθος' 
είναι εικών έρωτος άτυχούς ταλαίπωρου 
νεάνιδος, ήτι; συνεχώνευσε τήν ειμαρμένην 
αύτή; μετά τής τύχη; άόαμάστου ήρωος, 
καί ήτις προσεκολλήθη είς καρδίαν αδυνα
τούσαν ν’ άγαπήση' ή γλυκεία δρόσο; τοΰ 
ούρανοΰ τρέφει μόνη τό θνήσκον στέλεχος, 
άλλ ή καίουσα όρμή τοΰ κεραυνού θά θραύ
ση συγχρόνως καί δένδρον καί βράχον' τοι- 
αύτη είναι ή τύχη τής έγκαταλελειμμένη; 
ερωμένης, παραμυθεΐται διά τών δαιρύων 
αύτής και καταφεύγει είς τον θάνατον.

111
—  Παιδίον ! Δέν δύναμ,αι νά έννοήσω 

τά ; ιδιοτροπίας, έπανέλαβεν ό ιππότης* 
φαίνεσαι φεύγων τά βλέμματα τιΰν γυναι
κών, καί όμως όμιλεΐ; περί έρωτος' ότε ό 
πόλεμος αναπτύσσει τήν μ,ανίαν αύτοΰ, σέ 
βλέπω πολλάκις παραμ,ερίζοντα σέ, τόν ό
ποιον κακός άστήρ κατεδίκασε ν’ άκολου- 
θήση κύριον, ούτίνος πάσα ή μ,εριμνα καί 
πάσα ή ηδονή άναφέρεται είς αιματηρά; 
παιδιά;' και ομ.ως, μ.ολονότι ασθενή, σέ α
γαπώ' ούδέν ουδέποτε θά μάς άπαχωρίση 
καί ό Άρόλδος θά παραδώση τόν κόσμον 
ό’λ.ον εις τάς φλόγας, άλλά δέν 0’ άφίση 
άτιμώρητον εκείνον, όστι; έζυβρίσει τόν 
Γουνάρ. »
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IV
'Ο ακόλουθος εύγνωμονών δεν άπήντησεν, 

άλλ’ ήγειρε τους ώραίους αύτού οφθαλμούς 
προ; τόν ούοανόν καί ήνωσε τάς χεϊρας ώσεί 
έσκέπτετο. «Δόξα τώ Θεώ! οί κόποι μου, 
οί μόχθοι μου ύπεραντημείφθησαν ! » Μετ 
όλ γον, φαινόμενος παλιν εύθυμος προσεπά 
θει νά σύναψη συνομιλίαν' οί λόγοι αύτού 
ζωογονούμενοι έγένοντο άνεπαισθήτως μα
λακοί καί εύκαμπτοι” έρόεον γλυκείς ώ; 
σταγόνες σχηματιζόμεναι ύπό τής άναλυο 
μένης χιόνος, καί επί τέλους ή ομιλία αύ
τού έγένετο αληθής ομιλία.

V
«Φεύ ! έψαλλεν* μολονότι δέν δύναμαι 

ν' ακολουθώ τόν ορμητικόν 'Αρόλδον έν τώ 
μέσω τών πεδίων τής καταστροφής, τίς 
άλλος πιστότερος τού Γουνάρ θαυμάζει μεθ' 
υπερηφάνειας τά άνδραγαθήματα τού η 
ρωος ; Αντι τή; μεγαλοπρεπούς κλίνης τών 
ανακτόρων, ό Γουνάρ προτιμά τό όέρμα τών 
τεράτων τού δάσους, επί τών όποιων κοι
μάται πλησίον τού 'Αρόλδου εις τούς βρά
χους, είς τάς πεδιάδας, η έπι τής ζηράς 
/λόης.»

VI
«Σιωπή ! ειπεν ό 'Αρόλδος μετά τόνου, 

έν ώ ή έκπληξις άνεμιγνύετο ριετά τίνος φό- 
οου' σιωπή1, δεν εϊμεθα μόνοι εδώ" βλέπω 
τό φάσμα τού αναχωρητού προσεγγίζον 
βραδέως' αναγνωρίζω αύτό έκ τής κορδύ- 
λης, εκ τής βακτηρίας, έκ τού μανδύου, ώς 
εκείνον, δστις δίς ήδη ένεφανίσθη ενώπιον 
μου' ήδη παρατήρησον αύτόν καλώς, Γου
νάρ ! σταματά πλησίον τού δένδρου, τού 
συντετριμμένου κατά τό ήμισυ υπό τού κε
ραυνού’ τόν βλέπεις τόρα ; . . . Δέν ήδυ- 
νήθης νά τόν1ΐδης, οτε είς την κοιλάδα τής 
Γαλιλαίας ένεφανίσθη ένωπιόν μου κατά 
πρώτον . . . δέν ήδυνήθη; νά τόν ίδης, οτε 
ένεφανίσθη πάλιν μεταξύ τών βράχων τής 
Κεφαλληνίας προ τής φοβεράς εκείνης τρικυ
μίας . . . Ήδη τόν βλέπεις ; . .  . —  Δέν 
βλέπω τίποτε, άπήντησεν ό άκόλουθος τε 
ταραγμένος έκ τού φοβου' καί τιρόντι ούδέν 
φαίνεται, ούδέν έκτό; τής σκιά; τών τε 
θραυσμένων κλάδων τής δρυός, τής πιπτού- 
σης επί τής όδού. Οί κλάδοι ταράσσονται 
ύπό τού ανέμου καί ή ευκίνητος σκιά δ-

μοιάζει τήν μαύρην καί κυματίζουσαν έσθήτα 
άναχωρητού »

VII
Ό 'Αρόλδος έθεώρει τήν γηραιάν δρύν 

μετά τοσαύτης προσηλώσειυς, ώστε οί ο
φθαλμοί αύτού έφαίνοντο έξελθόντες τής 
τρο/ιά; των- έπι τέλους είπε μετά φωνής 
σταθερά;” «όποιονδήποτε καί άν ήναι τό 
μαύρον τούτο φάντασμα, ούδέ ό ουρανός, 
ούδέ ό άδης θά άκούση ότι ό ’Αρόλδος ύπε- 
χώρησεν ενώπιον τών σκιών τών φασμάτων 
αύτών. Θά ομιλήσω είς τό όραμα τούτο, 
μολονότι ή φωνή αύτού διεγείρει έν τή 
καρδία μου τήν παράδοξον εκείνην ταρα
χήν, ήτις είς τάς χυδαία; ψυχάς καλείται 
φόβος" άλλά θά νικήσω τήν άδυναμίαν αυ
τήν.* Έπροχώρησεν ολίγον πρός τήν θέσιν, 
όπου ή δρύς έρριπτε τήν σκιάν αύτής επί 
τής όδού, καί σταυρών τούς βραχίονας έπι 
τού εύρέος αύτού στήθους, «λάλει, άκούω», 
ανέκραξε.

VIII
Φωνή σοβαρά άπήντησεν. «Άνθρωπε έ- 

χων τήν θελησιν άδάμαστον, συνειθισμένε 
ν’ άκολουθής μετά μανιώδους επιμονής πάν 
ό,τι επιθυμείς! καρδία σκληρά καί κωφή 
είς τήν μετάνοιαν! έως πότε θά ταράττη; 
τόν ύπνον τών θανόντων ; Είς πάν βήμα επί 
τής ολέθριας όδού σου άνεγείρεις τήν κόνιν 
άποθανόντο; καί οί δαίμονες τού φόνου καί 
τής έκδικήσεω; ρηγνύουσι φωνάς θριάμβου 
θεοιρούντες τήν πορείαν σου. Ή ώρα αύτή 
άνήκει είς σέ άκόμη" άκουσον και στρέψον 
Ιόπίσω, διότι ή ζωή είναι βραχεία καί ή 
κοίσις έγνιζει »

IX
Ή φωνή έσίγησεν. Ό πολεμιστής τού 

βορρά άπήντησε κυματίζων μεταζύ τής υ
περηφάνειας καί τού τρομου. «Διατί κατη
γορείς τόν λύκον, διότι διαρπάζει τό ποί- 
μνιον, διατί υβρίζεις τόν βράχον, διότι εί
ναι σκληρό; ·, Αύτά ομοιάζω’ τό αίμα τών 
προγόνων μου ρέει πεπυρακτωμένον είς τάς 
φλέβας μου. Είπε με λοιπόν, είς τά πένθιμα 
¡βασίλεια, είς τήν κατοικίαν τών φασμάτων 
έλησμονήθη ή φήμη τού ’Ερρίκου ; Έλησμό- 
νησαν λοιπόν τήν μνήμην Βιτικίνδ τού κα- 
ταστροφέως, πολεμιστού όστις άνεδείχθη 
παντού όπου ήδύνατο νά κερδίση δόξαν ή
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λείαν καί ούτινος αί γαλέραι ουδέποτε έγ- 
κατέλειψαν παράλιον, δίχως νά διασπείρωσι 
τόν θάνατον και τήν πυρκαιάν-, Ήτο πα- 
τήο αου. Καταγόμενος από τού σκληρού 
και αμείλικτου εκείνου πειρατού, είναι δ υ 
νατόν νά ήμαι γλυκύ; καί φιλάνθρωπος ; 
^Αναχώρησαν λοιπόν, καί μή έρχεσαι τού 
λοιπού νά μοί προσάπτη,ς τά νομιζόμενα 
έγκλήματά μου. Είμαι υιό; τού Βιτικίνδ’ 
μένω τοιούτος, όποιον μ' έπλασεν ό Βιτι- 
κίνδ.»

X
Τά φάσμα έστέναξε . . .  τό όρος έκλο- 

ν’σθι/· ό νεβρό; και ή μήτηο αύτού έρρίγη- 
σαν" τά σπαρτα και αί έρείκαι εταρά/θησαν 
ύπό κιματισμού αιφνίδιου, ώσεί διήρχετο 
θύελλα. « Λέγεις αλήθειαν, έπανέλαβε τό 
φάσμα, άλλά μή κατηγορεί; τόν δυστυχή 
πατέρα σου, διότι (όπως σύ) άπά, τή; κοι- 
τίδος μέχρι τού τάφου μετήλθεν άδιακό- 
πω; τό έγκλημα και τήν ασέβειαν. Φι
λάργυρος καί σκληρός, παρέδωκεν είς τήν 

. μάχαιραν καί τό πύρ ναού; καί πόλεις" £.- 
χυσε τό αίμα ώς ύδωρ καί έπι είκοσι· χω
ρών τό ξίφος αύτού διήλθεν όμοιον μέ τό 
τού καταστροφέως αγγέλου- έπραςεν όλα 
τά έγήλήματα, τά όποια δύναται νά φαν- 
,τασθή μαινομένη φαντασία" άναμφιβόλως 

:-έπράςε τά πάντα... Ήπραξε τά πάντα,' 
άλλά μετενόησε ! Ίσως είναι μία καί έκ 
τών τιμωριών αύτή, τά νά βλέπη τόν ά- 
πόγονον αύτού άκολουθούντα τό κακόν πα
ράδειγμα, τό όποιον παρ εκείνου έλαβεν' 
άλλά σύ, οτε αϊσΟανθής ότι ή θυέλλα τής 
μανίας σου είναι έτοιμη νά έκραγή,, προσπά 
θησε νά νικήσης αύτήν σύ αυτός" ώ τέκνον 
μου, έςεγείρου" έάν ένδώσης είς τήν όργην 
σου κατά τήν δοκιμασίαν ήν μέλλει; νά 
ύποστή,ς, ή θύρα τής μετανοία; θά κλεισθή. 
διά παντό; ί 8

χ ι
ο’Κχάθη, είπεν ό Αρόλδος κρατών πάν

τοτε τού; οφθαλμούς προσηλωμένους ποό 
«ΰτού" δέν βλέπω πλέον έπι τής ατραπού 
ή τήν σκιάν τής γηραιάς δρυός, άπήλθε τό 
όν εκείνο ούτινος ή παρουσία έπίεζε τήν 
κ«ρδίαν μου, όμοια μέ νυκτερικόν όραμα, 
ύπό τό βάρος τού όποιου μάτην παλαίομεν. 
Οί παλμοί τής καρδία; μου είναι ταχείς ώ;

τά βήματα φορβάδος" κοάος ίδρώς ρέει άπό 
τού μετώπου μου... Γουνάρ, δός μοι τό 
φιαλίδιον τό όποιον ό μοναχό; εκείνος μας 
έδωσε, λέγων ότι τρεις σταγόνες έκ τού 
εν αύτώ υγρού ήδύναντο ν’ άνακαλέσωσ; 
νεκρόν άπό τού τάφου. Πρώτον ήδη ό Ά -  
ρόλδο; αναγνωρίζει τήν δύναμιν τής ιατρι
κής, καί πρώτην φοράν ήδη διά νά βοηθή- 
Ιση τά θάρρος έχει άνάγκην χυμών φυτού.·
Ο άκόλουθος παρουσίασε τήν φιάλην" ¿., 
ΒαλβαΙν έπλήρωσεν αύτήν χυμού ές άγριων , 
ριζών άς άπεστάλαξε καί ών τό αποτέλεσμα - 
ήτο τοσούτον τρομερόν, ώστε μία. σταγών 
έπέφερε παραφροσύνην καί δύο σταγόνες 
θάνατον. 'θ ’Αρόλδος έλαβε τό φιαλίδιον, 
άλλά δέν έπιε" διότι άσματα, κραυγαί χα
ράς καί .ήχο; οργάνων αντήχησαν έπι τού λό
φου. Συνοδία γάμου έπροχώρει εύθύμως 
πρός τήν πεδιάδα. Αί φωναί, τά τύμπα
να καί οί αυλοί άδιακόπως άντήχουν καί 
έκ διαλειμμάτων ήκούετο ή επωδός. «Έσο 
ευτυχής, αξιέραστος ΑΙετελίλλ.»

X II
Άπό τού λόφου ό Αρόλδος ήδόνατο νά 

παρατηρή, χωρίς νά παρατηρήται, τήν συ- 
νοδίαν εκείνην ήν ώδήγει ή χαρά καί ή 
αρμονία. ’ Ητο συγκεχυμένου πλήθος-χωρι
κών, τών μεν-έφιππων, τών δε πεζών καί 
άλλων όδηγούντων τά βήματα αύτών, έπι . 
τού υ̂θμ-ού τού έπιθαλαμίου άσματος. Είς ; 
τό τέλος έκάστης στροφής πάντες έβόων έν 
χορώ τήν επωδόν" ή ήχώ τών βράχων καί 
τών λόφων έπαναλάμβανεν αύτήν προοθέ* 

(τουσα τήν άγρίαν αρμονίαν, ήτις γεννάται 
ώσεί άφ’ έαυτής έκ τών ηχηρών σπηλαίων 
καί τών κοιλοτήτων τών πεδιάδων.

XIII
‘ Η χαρά έμέθυε πάσας τάς κεφαλάς καί 

έν τοΰτοις άπαρτίζετο έκ λίαν διαφόρων 
στοιχείων” SoTt, όπως τό πύο δύναται νά 
τραφή καί έκ τών άγνοτέρων ούσιών καί 
έκ τών χονδροειδεστέρων ξύλων, ούτως 
ορμητική ή ήρεμος, λεπτή ή θορυβώδης ή 
ευθυμία λαμβάνει τά χρώματα τής ψυχής 
έν ή γεννάται. Λαμ,πρά, άγνή καί ειλικρι
νής έν τώ ώραίω μνηστήρι, ή χαρά κατε- 
πολέμει έν τή νέα αύτόϋ συζύγω τούς 
παρθενικούς φόβους” καί άν έδηλούτο έπι 
τή; πορφυρά; αύτή; παρειάς, πάλιν έραινε-
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το διά μέσου τών δακρύων, όμοια μέ κά-' 
λυκα άνθους βρεγόμενον ύπό τής δρόσου.
*0 Βούλφ-Στάνε διά τού σκυθρωπού αύτού 
μειδιάματος άπεδείκνυεν εγωιστικήν ίκα- 
νοποίησιν φιλαργυρίας· τό βλέμμα τής Ζού- 
τας έξέφραζεν έκδίκησιν καί κακίαν κο- 
ρεσθεΐσαν. {Η μάγισσα γνωρίζουσα δτι ό 
Αρόλδος περιεπλάκη εις τολμηράν επιχεί 
ρησ«, έθεώρει αυτόν ώ; άποθανόντα, διότι 
αυτήν ταύτην τήν πρωίαν ό δαίμων αύτής) 
τήν είχεν είπεί. « Εάν πρό τής δύσεως τού, 
ήλιου, οι μνηστήρες γίνωσι σύζυγοι, ό πολε-| 
μιστής τού βορρά ούδεμίαν πλέον θά έχη 
ίσχύν έπί τού Γουλεέλμου καί τής Μετε 
λίλλ.» Καί ή Ζούτα πλήρης χαράς άπήν- 
τησε. «Πρέπει λοιπόν ό 'Αρόλδος νά άπέ 
θανεν’ εϊθε ή ψυχή αύτού νά στερηθή ησυ
χίας ! Εΐθε ό μανδραγόρας και τό κώνειον 
νά βλαστήσωσιν έπί τού τάφου αύτού ! Εί-! 
θε ό μακρός αύτού ύπνος νά ταράττεται υπό 
φοβερών ονείρων, καί έτι φεβερωτέρα ν’ ά- 
νατείλρ ή ήμέρα τής δευτέρας παρουσίας.»

XIV

Τοιαύτα ησαν τά διάφορα αισθήματα τά 
όποια συνεχωνεύοντο εί; μίαν κραυγήν ευθυ
μίας. Αλλά, δτε ή χαρά φθάσν) τό ύπέο 
τατον αύτής οριον, ή συμφορά καί ή θλίψις, 
λέγει δ σοφός, είσί πλησίον ήμών. Τότε, άς 
φοβούμεθα τό ρίγος τού τρόμου καί τού; 
απίστους κινδύνους. Τάς πλεκτάνας αύτών 
άπαντωμεν εί; πάσας τάς οδούς, άλλά πρό: 
πάντων εις τά ; πλήρεις άνθέων ... Διά τού-| 
το ή συνοδία τού γάμου συνήντησε τόν 
φοβερόν *Αρόλδον. ‘θ  γίγας ΐστατο ακί
νητος επί τής κορυφή; βράχου, αισθανόμε
νο; ότι μανία καταλαμβάνει τάς αισθήσεις 
αύτού’ αίφνης ερρηξε φωνήν, ήτις έπεσεν) 
ώ; καταδίκη θανάτου έπί τής κεφαλή; τών- 
διερχομένων ενώπιον αύτού. Τά προσεχή 
θύματα τής μανίας του δέν ήδύναντο νά 
ϊδωσι τήν αίματηράν λάμψιν των οφθαλμών, 
τάς σπασμωδικάς συστολάς τών χαρακτή
ρων καί τά χείλη τά καλυπτόμενα υπό 
άφρών, ώς τά τού αγρίου συός τού κατα- 
τρυχομένου ύπό κυνών" άλλ έπί τέλους 
είδον πάντες.... καί ΐδόντες ¿προσπάθησαν1 
νά φύγωσιν’ είδον φοβερόν τεμάχιον βρά
χου, τό όποιον ό ισχυρός αύτού βραχίων ά-
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πόσπασεν άπό τά πλευρά τού βράχου καί 
επαλλεν εις τούς άέρας.

XV
Επροσπάθησαν νά φύγωσι* μόνον δύο έξ 

αύτών παρεσκευάζοντο νά πολεμήσωσιν' ‘Ο 
λόρδος Γουλιέλμος οΰδέ πρό; στιγμήν δι
στάζει ν’ άναλάβη τό ξίφος, καί ό Βούλφ- 
Στάνε σείει τό έπίφοβον αύτού τόξον’ άλλά 
πριν θέση τό βέλος έπί τής μετάξινη; 
χορδής, τό τρίμμα τού γρανίτου ώθούμενον 
|ώσεί ύπό στομίου ήφαιστείου έπέταξεν εί; 
τό διάστημα. Επιπίπτει έπί τού μετώ
που τού Ούτλάβου καί πάραυτα πάν ό,τΐ 
έλέγετο άνθρωπο; καί είχεν άνθρωπίνην 
μορφήν, πάν δ,τι έκέκτητο ζωήν, κίνησιν, έ- 
λευθέραν θέλησιν καί δύναμιν εκλογή; με
ταξύ καλού καί κακού, τό πάν έξέλιπεν" ή 
ψυχή άνήλθε νά δώσφ λόγον τών πράξεων 
αύτής. Τί μένει έκ τού Βούλφ-Στάνε ; Ί -  
δατε ύπό τόν βράχον αύτόν, ϊδατε σχεδόν 
τεθαμμένον ύπό αιματηρόν βορβορον όγκον 
άμορφον καί ερυθρόν όστέων καί σαρκών 
τετριμμένων.

XVI
"Οπως άπό τού στήθους τών νεφών ό 

αετός όρμά πρός τήν πεδιάδα, ουτω; ό 'Α
ρόλδος καταβαίνει εις τρία πηδήματα άπό 
τού ύψους τού βράχου. ‘ Η συνοδία διαλύε
ται κραυγαζουσα ώ; άγέλη πτηνών τετα- 
ραγμένων. Μόνος ό μνηστήρ περιμένει τόν 
εχθρόν μέ βήμα σταθερόν’ ούτως ό εύγενής 
Ιέραξ επιχειρεί, άλλά ματαίως, ν άντιπα- 
ραταχθή πρός τόν βασιλέα τών αέρων. Τό 
βαρύ ρόπαλον τού δανού ιππότου θραύει τό 
ξίφος τού λόρδου Γουλιέλμ.ου’ τά τρίμματα 
|τής στιλβούσης λεπίδος εΐσί διεσκορπισμένα 
έπί τής άμμου- ό Γουλιέλμος αύτός άνε- 
τραπη. ©εέ τού ουρανού ! Σύ μόνος δόνασαι, 
θίγων καρδίαν άναίοθητον, νά σώστ,ς τόν 
¡σύζυγον τής Μετελίλλ’ άλλως ή ώρα τού 
ύαεναίου αύτού εσεται ή ώρα τού θανάτου. 

X V I
Ό ’Αρόλδος είναι πλήρη; μανίας’ ό θά

ματος πλανάται εί; τού; οφθαλμούς αύτού’ 
τό μέτωπον συμπτύσσεται, οί όδόντεςτρί- 
ζουσιν, αί χεϊρες συσπώνται, τά χείλη είσίν 
ώχρά έκ τού άφρού. ‘ θ  φοβερός αύτού βρα- 
[χίων εγείρεται, ίνα καταπέοΥΐ. ’Αλλά, ενώ 
Iέπαλλε τό ρόπαλον αύτού, ό Γουνάρ ώρ-
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μτσε διά νά έμποδίσφ τήν πληγην, έναγ- 
καλιζεται τά γόνατα τού κυρίου αύτού καί 
λέγει. « Χάρις ί χάρις! Φείσθητι αύτού’ 
*Ώ! Ενθυμήθητι τήν φοβεράν προφητείαν, 
ήν σοί έδωκε τό φάσμα- ή προλεχθείσα 
Χρίσις έπήλθε. Συγχώρησαν τέλος πάντων, 
ή άπελπίσθητι περι σού.» Οί λόγοι οΰτοι 
κρατούσι τήν λύσσαν τού πολεμιστού, αλλ’ 
ό βραχίων αύτού μένει πάντοτε υψωμένος 
καί τό πρόσωπον αύτού όαοιάζει τόν θάνα
τον, δταν περιμέντ] τό σύνθημα. ‘Ο άκόλου 
θο; εξακολουθεί παρακαλών. « Ώ ! λέγει, 
ά ; δώση ή χείρ σου τό σημεϊον τής σωτη
ρίας ! πρόφερε τού; άγιους λόγους- άντί 
βτηθι εις τόν κακόν δαίμονά σου, άλλως 
θά σέ παρασύρη διά παντός ! » ι0  'Αρόλδος 
υποχωρεί εις τήν παράκλησιν ταύτην- δίδει 
τό ιερόν σημεϊον- καί πάραυτα ό οφθαλμός 
αύτού αναλαμβάνει λάμψιν άνθρωπίνην- τό 
;μέτωπόν του καθαρίζεται, καί τό φοβερόν 
.ρόπαλον έπαναπίπτει ήπίως παρά τό πλευ 
ρόν αύτού- στρέφεται* απομακρύνεται. Πολ 
λάκις έν τούτοις, ώ; συμπότης έγκαταλι

\ \ ' Υ ι ί -πων την τραπεί, αν προ του τελου; του συμ 
ποσίου, ό Αρόλδος στρέφει καί βλέπει ό 
πισθεν, ώσεί μετενόει, διότι εγκατέλειψε 
τήν λ.είαν αύτρύ . . .  ’Αλλ’ έφάνη επιεικής’ 
0 υιό; τού Βιτικίνδ έπροχώρησεν |ν βήμα 
•πρός τού; ούοανούς.

XVI I
'Ο πολεμιστής τού βορρά ύπεχώρησεν’ 

άλλ ό θάνατος έμεινε μετ’ αύτόν κ α ί ζητεί 
θύμα. Ό Γουλιέλμος μένει πάντοτε έξη- 
πλωμένο; κατά γής’ πλησίον αύτού ή Με
τελίλλ φαίνεται έτοιμη νά έκπνεύστ. Ζη- 
τοΰσιν αρώματα’ ζητούσι μΰρα' εύρίσκουσι 
φιάλην πλουσίως έστολισμένην. ’Α_λλ’ ' ή 
ύόοΰτα θέλει νά δοκιμάση αΰχή τό ύγρόν 
τό όποιον περιέχει, πριν μεταχειρισθώσιν 
αύτό τά αγαπητά εις αύτήν όντα  ! ΤΩ Βαλ- 
βαίν ! τό ποτόν σου δεν άπωλέσθη' μόλις 
ή μάγισσα έπιε τρεις σταγόνας καί έβόησε 
φωνήν κλαυθμηράν. Έκ τής φωνής ταύτης 
πάντα τά άπαισίων οιωνών δρνεα έξηγέρθη- 
σαν εις τά πρριξ. Αντήχησεν ό κρωγμός 
τού κόρακας’ ό κορακίας έστέναξεν άπό τού 
δψους τής δρυός. ‘θ  αίγωλιός όρμά άπό τού 
δάσους καί ΐπταται έδώ καί έκεϊ εις τήν 
πεδιάδα. ’Εκ τής φοβέρας ταύτης κραυγής

τά άρπακτικά ζώα άπεσπάσθησαν όμοίω; 
άπό τού ύπνου. Εκ τού μέσου τών σπάρ
των καί τών έρείκων, τών δασών καί τή; 
πεδιάδος, ή άλώπηξ καί ό λιμώττων λύκος 
άπήντησαν (διότι τότε ύπήοχον λύκοι επί 
τών πλευρών τού Χεβιώτ") αί δύσηχοι φω- 
ναί επαναλαμβάνονται άπό δρους εις δρος’ 
καί δτε ή τελευταία ηχώ έπαυσε ν’ άντη- 
χή, έπαυσε νά ζή καί ή ·άτιαο; μάγισσα.

XIX
Τοιαότη ύπήρξεν ή σκηνή τού αίματος 

καί τού θανάτου, ήτις έσκίασε τήν ημέραν 
¡τού υμεναίου σας, γενναίε Γουλιέλμε, αξιέ
ραστο; Μετελίλλ! άλλά πολλάκις ό ήλιο; 
τού θέρους φαίνεται έν τή ανατολή έν μέσω 
δίσκου όμιχλώδου; καί έρυθρού’ άλλά βρα
δύτερου βλέπομεν τόν βασιλέα τών ουρα
νών, ένδεδυμένον τήν λαμπράν αύτού στο
λήν νά διατρέχη τήν άκτινοβόλον αύτού 
πορείαν’ ούτως, δτε τό έωθινόν νέφος διε- 
λύθη, οί δύο σύζυγοι άπήλαυσαν λαμπρά; 
ήμέρας, ήν έστεψεν έοπέρα γαληνιαία καί 
ήρεμο;.

ΑΣΜΑ ΕΚΤΟΝ.

I

Ελπίζω δτι ή διήγησι; τού άοιδοϋ δεν 
θά έμπνεύσνι ποτέ εί; τούς κατοίκς'όζ 
,Μεσημβρία; τής νήσου ήμών τήν επιθυμίαν, 
νά έλθωσιν έπί άμάξη; ιδίας ή αγοραία; 
πρός επίσκεψιν τού πύργΌυ τών Επτά Α
σπίδων. {Η κατάστασις, είςήν θά ευρωσι τό 
οικοδόμημα τούτο, δέν είναι επιτήδεια νά 
βεβαίωση τήν διήγηαιν τού Μενεβίλλ’ δέν 
φαίνονται έπί τών αγρίων έρείκων άλλοι 
πόργοι, ή εκείνοι ούς φαντασία δύναται νά 
κτίση καί έκτος χάνδακας, έπί τών οχθών 
τού όποιου θάλλουσι θύσσανοί τινες χλόης, 
ούδέν ϊγνος τών προύπαρξάντων εις τούς 
τόπου; τούτους μένει.

Έν τούτοι; σοβαροί συγγραφείς, δαπα- 
νώντες πρό; τήν εργασίαν ταύτην άξιόλο- 
γον μέρος τού πολυτίμου αύτών βίου, άνή- 
γειραν τήν αξιοπρέπειαν τών χωρών τού- 
¡ςριν άποδεικνύοντε; διά σοφών θεωριών, δτι
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φρούριον άνηγέρθη εκεί ύπό των ‘ Ρωμαίων, |λον ακατάβλητοι των σιδηρίνων μοχλών 
διά νά έμποδίση τάς έπιδρομάς των Σκώ-καί τών άλύσσέων, δ τρόμος καί ή φρίκη 
των. Ήδυνάμήν ν’ αναφέρω έπί των ζν,τη- ϊσταντο έπί τον κατο>φλίου. ‘11 '5ε δεισι· 
μάτων τούτων τόν Ούτχινσών, τόν Χόρ· ¡δαιμόνια συνήθροιζεν ώ; προμάχου; ύπερ-
σλεϋ, τδν Κ,άμβδεν, άλλα προτιμώ νά πα
ραδεχθώ τάς ήττον σοφάς λύσεις τών κα
τοίκων των έζοχών τιμών, οίτινες, όταν ή

φυά όντα καί εθετεν ώ; φραγμούς μαύρας 
¡μαγείας.

Φραγμοί ανίσχυροι! ‘11 θύρα, -/¡τις μόλις
καταγωγή οικοδομήματος χάνεται εις το ιστατο, υποχωρεί ύπό τόν ισχυρόν βραχίονα

τού 'Αρόλδου καί πίπτει εις τά εντός. 
Κατά τήν στιγμήν ταύττ,ν δ άνεμος τής ε
σπέρας ολισθαίνει έπί τής σειράς τών αρ
χαίων ασπίδων καί παράγει ήχον δμοιον 
στεναγμού" έπειτα σιωπή βαθεία. ΓΙάς δ 
άκούων τοιούτους ήχους είς τοιούτον μέσος, 
ήθελεν αίσθανθή τό αίμα τών φλεβών αυ
τού συρρεον πρδς τήν καρδίχν. ‘Ο υπερήφα
νος Αρόλδος ήσθάν/ι μόνον τήν σ.γκίνν,σιν 
έκείννιν, ήτις εγεννάτο είς αύτόν κατά την 
ποοσέγγισιν ποθουμένου κινδύνου, συγκίνη- 
σιν ήτις ούδέν κοινόν είχε πρός τόν φόβον. 

IV '
’Εν τούτοι; ό 'Αρόλδος καί δ άιόλουθος 

αυτού ούδεν παρετήρησαν έν τώ φρούριο», 
δυνάμενον νά διενείρτι τούς φόβους αύτών. 
Αί αιθυυσαι καί αί αύλαί ήνοίγοντο ένώ - 

μης. Ιπιον αύτών θλιοεραί καί μονήρεις. 0 1 έπτά
Ό μονάρχης τού Νόρθ-Ούάλες έφερεν πύργοι άνυψούντο επιβλητικοί καί όγκώ- 

έπί τής άσπίδος αϋτού λύκον. ιΟ 'Ρύ; lió- δεις. Έπισκεπτόμενοι τόν ενα μετά τόν 
βυς Λάντ Ιφερεν έλαφον κεκλιμένην. Τό άλλον, εύρον είς έκαστον αίθουσαν αξίαν 
έμβλημα τού Στράτ-Γλίδη ητο λέμβος διαμονής βασιλεως καί πλησίον τή; αιθού- 
έζοκέλλουσα" τό τού Δόν-^Αλδου Γαλλοβέ σν,ς δωμάτιον πλουσίως έστολισμένον καί 
ίππος καλπάζων" κλόνος σίτου έμαρτύρει εύπρεπώς διατεθειμένον διά τήν ανάπαυσιν 
τήν γονιμότητα τής χώρας τού Λοδών'Ιμονάρχου.
έγχειριδιον ήτο έζωγραφημ.ένθν έπί της ά- ‘ ίΐσεί γάμοι έωρτάσθησαν άλλοτε εις 
σπίδ’ος τού Δούν Μάλλ" τέλος τό τού ’Α τούς τόπους τούτους, . ύπήρχον τράπέζαι έ- 
δ,όλφου ΙΝορθούμπερλανδ παρουσίαζε βρά-ατρωμ-έναι είς έκάστην τών μεγαλοπρεπών 
χον πληττόμενον ύπό τών κυμάτων καί αιθουσών" καί όμως δύο αιώνες παρήλθον,
φέροντα είς τήν κορυφήν σταυρόν. Τοιαύτα νομίζω, άπδ τής άπαισίας εκείνης . έορτής.
ήσαν τά οικόσημα τά έζωγραφημένα έπί Μόνον αί φιάλαι, αί προχοίδες, τά χρυσά
τών αρχαίων ασπίδων, τών έφθαρμένων ύπό καί αργυρά ποτήρια άπώλεσαν τήν λάμψιν

σκότος τών χρόνων, άναφέρουσι τήν κατα 
γωγήν ταύτην είς τόν δαίμονα τού κακού, 
έκλέγοντες λίαν προθύμως τόν διάβολον ώς 
τόν μέγαν αύτών αρχιτέκτονα.

II
Λέγω λοιπόν, οτι έπί τών πύργων τών 

κτισθέντων ύπό τού δαίμονος προσηλώθη 
σαν τά βλέμ.μ,ατα τού 'Αρόλδου, κατά τήν 
ώραν καθ’ ήν ή δρόσος πίπτει έπί τών άν 
θέων τών έρείκων, καθ’ ήν αί τελευταϊαι| 
ακτίνες τού ήλιου έφώτιζον τάς κορυφάς 
τών όρέων καί έχρύσουν τάς έπάλςεις τών 
αρχαίων πύργων. Διά της ζωηράς εκείνης 
λάμψεως ό ιππότης ηδυνήθη νά έξετάση 
τάς έπτά ασπίδας, αιτινες έξετείνοντο ύ- 
περηφάνως άνωθεν τών Ουρών καί άνεγνο»- 
ρισε είς τά εμβλήματα αύτών σημεία τόλ-

τού χρόνου καί σχεδόν συντετριμμένων. 
111

Iα ύ τώ ν . Θρόνος έχρυσωμ.ένος ύψούτο φέρων 
¡άνωθεν σκ ιάδ α  καί έπ αύτού πλούσια ύφά-

’Αφθύ έξέτασεν αϋτάς ό κόμης 'Αρόλδος^σματα" τεμάχια ταπήτων έστόλιζον είσέτι 
οιευθύνθη πρός την κυρίαν θύραν τού πύρ·|τού; τοίχους, αλλά τά άλλοτε τόσον ώσαία 
γου. Οί βαρείς μοχλοί, οίτινες έκλειον αύ-(υφάσματα, ήδη έφαίνοντο λεπτά ώ; ιστός 
την κατεφαγώθησαν ύπό της σκωρίας καί αράχνης.' ΛΓόμως οϋδείς ιππότης έως τότε έπεχείρησε 
νά είσέλθη διά τής ευχερούς ταύτν,ς εϊσό- Είς έκαστον οίκημα ή κλίνη όμοία μέ φέ- 
δου" ισχυρότεροι φυλάκων ώπλισμένων, μάλ- ρετρον περιεκυκλούτο ύπό πένθιμου πορφυ-
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ρού παραπετάσματος" καί έπί έκάστης κλί
νης έφαίνοντο δυσειδή όστί, λείψανα έγκα- 
ταλελε'ιμμένα μονάρχου ισχυρού. Περί αότάς 
ήσαν δ εσκορπισμ.έναι αί ένόυμασίαι των 
παρελθόντων έκείνων χρόνουν" ενδύματα 
πλήρη κεντημάτων, αλυσίδες μέ πολυτίμους 
λίθους, διαδήματα χρυσά όμοια μέ έκείνα 
τά όποια έφερον τότε οίμ.ονάρχαι. Και έν 
τω μέσω όλου αϋτού τού πλούτου, όποια 
χλεύη ! η κεφαλή τού κυρίου, άνευ σαρκών 
καί πλήρης κόνεως, έφαίνετο γελώσα καί 
τρίζουσα τού; όδόντας.

Κεναρκωμένοι έκ τών ηδονών, βαυκαλι· 
ζόμενοι ύπό τών ονείρων τήςζεύτυχίας, έκοι- 
μήθησαν, ένώ μέ βήμα έλαφρόν καί λα- 
θραίον αί μνησται αύτών έφαίνοντο πλανώ 
μ.εναι περί τήν κλίνην, ϊνα προστατεύσωσι 
τόν ύπνον αύτών άλλά πριν της πρωίας 
τό σπεύδον βάδισμα τού φόβου διεδέχθη 
τά δειλά βημ.ατα. Τά άγαθά καί τά κακά 
είσι στενώ; άναμίμιγμένα εί; τά εΰθραστον 
ύφασμα τή; ζωή; καί μέχρις ού ή ψαλλίς 
τή; μοίρας διάσχισή τό ύφασμα τούτο, δεν 
δυνάμεθα ν’ άποχωρίσωμεν αύτά, ούδέ δυ· 
νάμεθα έκ τή; παρούσης ώρας νά κρινωμεν 
την έπομένην. (Έπεται τό τέλος).

Ε Π Ι Τ Α Φ Ι Ο Σ .
ΕΙΣ
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I ι
Malheur à 1’ enfant de la terre 
Qui, dans ce monde injuste et vain,
Porte en son àmo solitaire 
Un rajon de 1’ Esprit divin.

V. Hugo.
Το άνθος μαραίνεται,
T® φύλλον ξηραίνεται,

‘Ο κόσμος περνά,
Καί μόνος ό θάνατος,
Έπλάαθη άθάνατος,

Αύτος δεν γερνά . . j

Τους στίχους τούτους έχάραξαν αί νεκραί 
*αι έσταυρωμέναι αύτάί χείρες, τού; παλ

μούς τούτους άνέδωκαν τά έσβεσμένα αύτά 
στήθη, τά μέλη αύτά απήγγειλαν τά πε- 
φρυγμένα ύπό τών στεναγμών αύτά χείλη. 
Ιίόσου; άλλους βαθεϊ; καί ωραίου; ρεμβα
σμού;, πόσου; άλλου; ζώντας καί πυρώδεις 
τή; καρίια; σπαραγμού;, πόση,ν άλλην ή~ 
δύπνουν καί ύψίφρονα ποίησιν κατέλιπεν 
όπισθεν του ό καταδύων ήδη ούτος νεκρός! 
Ώ, πριν ακόμη τά μαύρα χώματα σκεπά- 
σωσι τό πτώμα τούτο, πριν ακόμη της 
γη; τό εΰρύ στέρνον υφαρπάσ^, ώ; ύπό ά- 
πέραντον τάφου πλάκα, τό σώμα* τού ποιη* 
τού, άφετέ με νά ίδω έτι αϋτάν, προσηλώ- 
σωμεν όλοι μ,ίαν έτι φοράν τό πανύστατον 
βλέμμα. Μίαν έτι στιγμήν καί ό ήλιος δεν 
θέλει φιυτίστ) πλέον τό πρόσωπον τού Σού- 
τσου, μίαν έτι στιγμήν και ουδέποτε πλέον 
οφθαλμοί ανθρώπινοι Οέλουσι συναπαντήσω 
έν τή γή αύτόν, μίαν έτι στιγμήν καί τό 
σώμα τού ' ο δ ο ι π ό ρ ο υ  σβύνει, εκλεί
πει, βυθίζεται ύπό τήν νήν, ώ; διάττων 
άστήρ είς τής νυκτός τόν άχανή ορίζοντα.

11
Ο νεκρό; ούτος έιναι εκείνος . . .  Σήμε

ρον ύπό τόν διπλούν χειμώνα τής πενίας 
καί τού γήρατος, ή υπερήφανος δρύ; συνε- 
τρίβη και κατάκειται ώδε βαρεία, άφυλλος, 
ζηρά. ’ Αλλοτε όμως, άλλοτε δτε τήν νεό
τητα έκράτει είς τά στήθη *®ί έγγός την 
έλπίδα ώς στέμμα άδαμάντινον, ήνθει ή 
βασίλειος δρύς, και φύλλα άνέδιδε, και 
καρπούς άπέφερε, καί διέχεεν εϋωδίαν και 
ποίησιν, και κατέρραινεν δρόσον καί δάκρυα, 
καί κατήρχετο εις τού; περώντα; πλησίον 
του ή σκιά καί ή ελεημοσύνη- ’Ω, ητο ού
τος ποτέ, ητο τότε, δτε τόν ' Ο δ ο ι π ό 
ρον συνησθάνετο, καί τόν Ί ί λ ι ο ν δ ι ή -  
νοιγεν είς τάς κχρδίας, καί τόν Μ ε σ σ ί αν 
έκήρυσσεν είς τάς ψυχάς, ήτο τότε τό έκ- 
βλάστημα τών ηγεμόνων, ό άδελφάς, ό 
ποιητής, ό Παναγιώτης Σούτσος. Έν τή 
πολιτεία ή ζωή του ήτο τότε ώς σύννεφον, 
άπό τού οποίου τό στήθος ήδύναντο νά πί- 
πτωσι καί τά δάκρυα ώσεί βροχή υπέρ τών 
άτυχούντων καί άμα κατά τών τυραννούν- 
των οί κεραυνοί" έν τή κοινωνία ή ζωή 
του ητο τότε ώς ήλιος, διότι αί μεγάλαι 
καρδίαι, φωτίζουσαι τούς άρχοντας καί 
άμα έλέούσαι τούς πένητας, όμοιάζοοσι

I
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τον ώραίον exit επάνω θεόν των ’Ινδών, δ 
στις δίδει έπισης τάς αχτίνάς του χαί εΐ; 
τα κρυστάλλινα των βασιλέων παράθυρα, 
καί είς του άγρότου την ελώδη καλύβην.

Ήτο τότε εις δλα πλούσιος. Καί έδω- 
ρείτο ήγεμονικώς τάς ποιήσεις του εις πά
σαν καρδίαν ανθρώπινον, τάς παρηγοριάς 
του εύέλπιδας είς όλόκληρον έθνος, τήν 
στοργήν του χιλιόκρουνον είς στήθη αδελ
φού καί συγγενών, τόν χρυσόν του είς πάντα 
πτωχόν, είς πάντα δυσδαίμονα οδοιπόρον 
τού βίου. Ώ , μη ζητήσετε τόν "Ομηρον, 
τόν Μίλτωνα, τόν Τάσσον, τόν Ααμαρτίνον, 
τους Σουτσους, ν άποθάνωσιν έν χρυσαί; 
κλίναις και εν πλούτω. Καί άν Κροίσοι 
γεννηθώσι, θ’ άποθάνωσιν έν ψιάθερ. Έχου- 
σιν ούτοι ανοικτόν τοϊς πάσι τό θυλάκιόν 
των, ώς έχουσιν ανοικτήν τήν ψυχήν των 
υπέρ τής άνθρωπότητος* μένουσιν ούτοι 
πένητες πάντοτε, διότι άποπνέουσιν αληθή 
ελεημοσύνην φύσει ώς διαχέει άπλώς τό 
άνθος το μύρον του, καί όμοιάζουσιν οί 
ποιηταί πρώτοι τήν κηρίνην λαμπάδα, vjTtc 
άπαλώς τούς άλλους φωτίζουσα, αύτή 
σκληρώς καίεται καί αναλίσκεται . Ψ. "1- 
δατέ τον" νομίζεις, ότι καί νεκρός, με τα 
ήρεμα αύτά χείλη, μέ τήν εύγενή καί υ- 
πωχρόν μορφήν, μέ τάς έσταυρωμένας αϋ· 
τάς χεϊρας, ύποψιθυρίζει προσευχάς, δέεται 
υπέρ τής άνθρωπότητος όλης ενώπιον όλου 
τού ουρανού !

III
τΗτο τοιοΰτος. Είχεν εΰρείαν διάνοιαν, 

εΐχε μεγαλα αισθήματα, ώς είχεν αχανή 
τήν φαντασίαν’ ουτω ώνειροπόλει καί τήν 
‘Ελλαδα άπέραντον, ώνειροπόλει τόν ελ
ληνισμόν αύτοκράτορα έστεμμένον τήν ‘Ε- 
πτάλοφον. Και το ωραίον αύτό ό.ειρον έ- 
πλάνα μαγεϋον τήν ζωήν του, καί οί άτέρ- 
μονες ούτοι πόθοι κατέτηκον τόν βίον του, 
και μετά τόσην έμμουσον τής καρδίας του 
ανίαν καί διαπάλην, καί μετά τόσον βαθύ 
καί αγωνιώδες φιλανθρωπίας αίσθημα, καί 
μετά τόσας περιπετείας τής ζωής του σπα
ρακτικής, έζη ετι, ύπέφερεν ετι είς τά στήθη 
του τήν ζωήν, ώς ό "Ατλας τόν ούρανόν, 
καί έβαινε βραδύς πρός τόν τάφον, ώσανεί 
έλυπείτο νά αφίση τήν γοήτιδα τής ‘Ελλά
δος του φύσιν, καί ανέβαλλε νά άπ&θάνη,

ώσανεί περιμένων από στιγμής είς στιγμήν, 
μή τοι Γόη εκκινούν άπό Πειραιώς είς ‘Ελ
λήσποντον τό αίσχύλειον όνειρόν του, καί 
εοαινε βραδύ; πρός τόν τάφον, ώσανεί στρό
φων ετι τό βλέμμα, μήπως ί'δη έπανατέλ- 
λουσαν τήν έλληνίδα σημαίαν, εκεί όπου τό 
πρώτον ένητένισε τό φως, είς τού Βοσπόρου 
τήν δίδυμον όχθην, έκεί όπου έβλεπε τά  
ανάκτορά του αύτός, ό έκπτωτος ήδη ήγε- 
μών τής ζωής, τού πλούτου, τής εύκλειας 
καί τής ποιήσεως. ’α λλ’ ή ‘Ελλάς έκοι- 
μάτο, ή ‘Ελλάς είχεν ήχώ των εύχών του 
καγχασμούς, ή ‘ Ελλάς διετέλει παιδίον έτι 
φιλόνεικον καί άφρονούν' καί αϋτόν έδίωκε 
τής δυστυχίας τό φάσμα, ώς τόν Ορέστην 
αί Ερινύες, καί έπί τής κεφαλή; του έσώ · 
ρευε τάς χιόνας του τής ζωής ό χειμών’ καί 
ότε τέλος είδε τήν Κρήτην σβεννυμένην, 
τελευταίαν τών πανελληνίων ελπίδων ανα
λαμπήν, καί εϊδεν έμφοβο; νά νυκτώση έν 
τή Έλλ.άδι, έκλινε πρός τήν γην δ αδελ
φός τών γιγάντων τού Αγώνος, ό λυρωδός 
τού Βλαχάβα καί τού Καραΐσκάκη, ό ά- 
πηυδημένος παλαιστής πολιτικής άνοσίου, 
έκλινε πρός τήν γήν, καί φέρων ήδη λευ
κήν τήν κεφαλήν του ώς τήν καρδίαν του 
αγνήν καί έλληνόφρονα, ένηγκαλίσθη ύπό- 
δακρυς είς τήν σκιάν τού θανάτου ό αδελ
φός τόν αδελφόν, ό ‘Ο δ ο ι π ό ρ ο ς  τόν 
Π ε ρ ι π λ α ν ώ α ε ν ο ν !

IV
Δύο αληθείς αδελφοί, δυάς άληθών ποιη

τών, δύο αληθείς "Ελληνες, άποθνήσκουσιν 
έν ψάθη καί σπαραγμώ ψυχής, εδώ, σήμε
ρον, είς τών Μουσών τό λίκνον, ύπό τοσού- 
τον φώς χριστιανισμού, άποθνήσκουσιν ούτω 
οί λευκότριχες άγωνισταί, οί παλαισταί τή; 
γραφίδος καί τού ξίφους, οί άνακτησάμενοι 
καί παραδόντε; είς τούς άγερώχως σήμερον 
άμαξοδρομούντας είς τάς όδού; τών ’Αθη
νών, φωνήν έλληνίδα, όλόκληρον Κράτος. 
'Απονεκρούνται έν τή γή των ξένοι καί πέ
νητες, όπως τά δείλαια εκείνα οντα, ίτ ινα  
οί άνθρωποι λατρεύουσι καί πλουτίζουσιν 
έν πλήρει καλλονή αύτών καί νεότητι, λα- 
κτίζουσι δέ καί άποστρέφονται γηράσαντ* 
καί έκτριβέντα! Είναι βάρβαρον.

Ούτε’ είναι εναγές. Είς τήν Δανίαν αυτήν, 
τήν γήν τών Γότθων καί τών Βανδάλων,
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τόν ’Ιωάννην Χριστιανόν Ανδερσεν, υιον 
σανδαλοποιού, πενέστατον άλλά μεγαλο- 
νούστατον ποιητήν, οί βασιλείς Φρειδερίκος 
ΣΤ/, καί Χριστιανό; Η', ού μόνον εν φιλο- 
μούσω άμίλλη έσπευσαν νά συνδράμωσι μέ 
γενναίας συντάξεις, άλλά καί μετ’ αύτού 
νά συαβιώσιν ηύχοντο, καί μετ αύτού έν 
ταίς συναναστροφαίς αύτών συνέχαιρον, καί 
έν τή αύτή παρεκάθηντο τραπεζη τής Δα
νία; οί βασιλείς καί τού σανδαλοποιού ό 
υιός. Τίς όμως έτίμα τδν άλλον πλειό- 
τερον ;

Έάν σήμερον άπό τών βασιλέων τά στέμ
ματα άπαλείφεται τό ΕΛΕΩι ©ΚΟΓ, ώς βέ
βηλος άπάτη, υπάρχει ομως έπί τού μετώ
που άλλων άκλονήτων βασιλέων γράμμασι 
γεγραμμένον πύρινοι; ύπό τών ουρανίων ’Ε
κείνου δακτύλων ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ άνεξιτηλον, 
καί ενώπιον τών εμπνευσμένων Δαυίδ τή; 
γης κλίνωμεν όλοι οί εύθρυπτοι ημείς θνη
τοί τά νόνυ ! . . .

V
’Αλλ’ έστω’ δεν θέλω νά κινήσω τόν έ- 

λεον πλέον οϋδαμώς. Είναι πολύ άργά. 
Θέλω όμως νά αντλήσω άπό τού νεκρού 
τούτου ελπίδα καί θάρρος, θέλω νά άν 
τλήσω άπό τού θανάτου ζωήν.

Πόσον είναι φωτεινός, πόσον παρηγόρα; 
είναι διά τού; έπιζώντας καί ό θάνατος αύ
τός τής μεγαλοφυΐα;! "Οταν βλέπω νά ά- 
ποθνήσκωσι μικραί καρδίαι καί πνεύματα 
χαμαίζηλα, είς τετυφωμένο; καί μήτρα 
λοιας πολιτικός άνήρ, είς άνελεήμων καί 
τυμβογέρων βαθύπλουτος, εί; ανάλγητος 
καί κενό; μονάρχης, λέγω : Πρός τί ή αθα
νασία τοϊς άνθρώποις, διατί τό έρπετόν 
τούτο νά έπανατείλη έν τή άθανάτω ζωή ς 
‘Ο άνίλεως, ό προδότης, δ αιμοσταγής, 
μετά θάνατον βραβείον δεν αναμένει βε
βαίως’ τιμωρίαν ούτε, διότι ό Θεάς δεν θά 
ηναι τόσον κατά τών μικρών πλασμάτων 
του σκληρός. "Αρα οί άνθρωποι σβέννυνται 
πασθενείς ύπό τό χώμα, καί ή κεφαλή μου 
κλίνει άπελπις καί περί όλων ήμών. . 
Ά λλ ’ όταν άπό τής γής ήμών ταύτης άφί- 
πταται ό νους, όταν πρό τών οφθαλμών -η
μών Ιχπνέη ή τάλαινα αρετή, ώ, τότε δεν 
θά είπτ,ς ότι ό Πλάτων, ότι 6 Βύρων, ότι 
ό Χρυσόστομος, ότι οί Μάρτυρες τού Ευαγ

γελίου έκλείπουσι μετά τού σώματός των, 
ότι άπατμίζεταε είς τού θανάτου τό.ψύ
χος ή ψυχή τούτων ή άγια, καί ό δαιμό
νιος εκείνων νούς, όχι’ τότε 6 θάνατος ατό
μων τοιούτων είναι είς τούς μένοντας ά- 
πίσω ελπίς, τότε βλέπεις ότι, έάν ύπό 
τήν νύκτα αφανίζεται 6 ήλιος, δεν σβύνε- 
ταιόμως. Τότε βλέπει; ότι δ άνθρώπινος 
καί μεμαραμμένος ούτος βόμβυξ, όστις έ- 
δωρήσατο είς τόν κόσμον τόσα διανοίας 
καί καρδίας χρυσά νάματα, τόσα πολύ
τιμα μετάξη; νήματα, δέν έκλείπει έν τώ  
τάφψ αϋτώ, όχι’ εάν τό σώμα είς κόνιν 
ύπό τό μνήμα έρρύη, ή ψυχή του θά έπα- 
νατείλή εί; καλλιπτέρυγα χρυσαλλίδα βυ- 
θιζομένην είς τό άνέσπερον φώς τού "Οντος. 
Ναι, ή μεγαλοφυΐα θνήσκουσα είναι «τό0, 
γλυκύτερον τεκμήριον άλλης αληθούς ζωής, 
ή εύγλωττοτέρα παραμυθία εις τήν κυμαι- 
νομένην έν τώ πελάγει εδώ τής αμφιβο
λίας ψυχήν τού ανθρώπου.

Οί βαθείς κύκλφ ήμών ούτοι λάκκοι, τά  
χαίνοντα ταύτα μνήματα, είναι δμματα * 
τής γής έν έρωτι ααθορώντα τόν ούρανόν. 
"Εκαστος ώδε σκοτεινός τάφο; αντανακλά, 
αντιστοιχεί είς ένα φωταυγή έπάνω άστερα. 
*Εν έν τή γή ήμών μνήμα καί έν έν τω οΰ- 
οανώ άστρον, είναι άδελφαί καί πανυσταται 
κοιτίδες τού σώματος καί τής ψυχής τού 
άνθρώπου.

VI

Ώ  Παναγιώτη Σούτσε, εϋοδού. Εις τδν 
λιμένα, είς όν ήδη κατάγεσαι, θά άνα- 
παυθή τού ‘θ δ  ο ι π ό ρ ο υ τ ά  βήμ«, θά 
γαληνιάση ή καοδία τού ’Α γ ν ώ σ τ ου, 
θά πληρωθή ή μυχία έλπίς καί ό άγιος 
πόθος τού ποιητού είς τού ’Αθανάτου τούς 
κόλπους. Έάν έπί τού νεκρού σου ή πτωχή 
τού άνθρώπου καοδία χύντι έν δάκρυ, άλλ  
ή φωτεινή ψυχή μου σε χαιρετίζει, χειρο
κροτεί άπό τής γής τήν διά τού θανάτου 
άμειβομένην ζωήν τής μάρτυρος έδώ κάτω 
αρετής. Είχες έν σεαυτώ τήν ακτίνα τού 
Θεού εκείνην, ήτις ήρκει καί μόνη νά μετά- 
βάλη τήν ζωήν σου έπί τής γης είς Προμη
θέα έπί τού Καύκασού, καί ό θάνατός σου 
μέ φαίνεται ήδη ’Ηρακλής ευεργέτης, λύων 
σε άπό τών φιλίων τής ζωής δεσμών, κ«ί
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ελευθερών σε από το ράμφος τής Δυστυ
χίας.

ΤΩ Παναγιώτη Σοΰτσε, εύοδοΰ" και άν 
ήδη 6 παγετώδης θάνατος ένηγκαλίσθη καί 
κατέχη τό σώμα σου, μένουσιν όμως εις η
μάς αί ποιήσεις σοό, ή ευώδης καρδία σου, 
ώς εμεινεν ή καρδία του Βύρωνος εις την 
Ελλάδα, καί ποτε νεαρός τις "Ελλην, γα- 

λούχημα τής αίμύλαυ γλώσσης της Μούσης 
σου, καθήμενος υπό φθινοπώρου πλάτανον, 
ειδωλολάτρης την μνήμην σου ευλογών, 
τοιαΰτα θά έπαναλέγη) έμμελή καί ήδύ- 
πνοα επη, ώς ύπέμελπες σύ χρυσοκόμης 
εικοσαετής νεανίας :
«Εις την όδον κ’ εις την σκιάν δπόταν άποθάνω 

« Πλατανου δστις γέρασε, 
κόκκαλά μου θαψατε καί γράψατε επάνω ;

.« Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΠΕΡΑΣΕ.»

ΕΡΡΙΚΟΣ Η', καί ΕΔΟϊΑΡΔΟΣ ΣΤ'.

Αί βασίλεϊαι ’Ερρίκου του Η', καί Έ- 
δουάρδου τοΰ ΣΤ. θελουσι μείνει σημειω 
μέναι έν τή Ιστορία, ένεκα τής εισαγωγής 
καί τής άποκαταστάαεω; τής θρησκευτι
κής μεταρρυθμίσεως των διαμαρτυρουμέ- 
νων έν ’Αγγλία.

αΤά άποσπάσαν την Αγγλίαν έκ τής 
‘Ρώμης σχίσμα, λε'γει ιστορικό; τις, δέν 
ίιπήρξεν έν πρώτοι; εργον τής πολιτικής, 
άλλα μάλλον γέννημα πάθους άσυγγνώ 
στου καί ίιπερηφάνου όρμής... Η αύλή 
τής ‘Ρώμης, ή Τις έσχεν έπί τοΰ κράτους 
τής Αγγλίας μεγαλητέραν την έπιρροήν 
ή αλλαχού που, έξίσταται καί αγανακτεί 
δτι εύρεν έκεϊ άντίστασιν... Καί ναι μέν 
σχίσμα άπ,λώς ήτο κατ’ άρχάς, άλλ’ ό 

k κλονισμός ό μέλλων νά έπιφέρη τον έντε- 
λή αποχωρισμόν έδόθη ήδη, αδύνατον δέ 
ήτο νά προληφθή βασιλευούσης μετά ταΰ- 
τα τής Μαρίας.»

Ερρίκος ό Η', βασιλεύων έν ετει 1509  
κατ’ άρχάς άπεδοκίμαζε τόν Λούθηρον,

ώστε ήξιιόθη παρά τοΰ Πάπα Λέοντος τοΰ 
Τ. τοΰ τίτλου «πρόμαχος τής πίστεωςϊ" 
άλλ’ ό Ιρω; αύτοΰ διά την Ανναν τήν Βο- 
ληνίαν, κυρίαν τής τιμή; τής βασιλίσσης 
Αικατερίνης, όλεθρίω; αύτόν πσρέσυρεν εις 
τό σχίσμα.

Αίτήσα; παρά Κλημεντίου τοΰ Η', δια- 
ζύγιον, οπερ δέν παρεχωρήθη αύτω κυρίως 
ένεκα τής επιρροής τοΰ αύτοκράτορος Κα
ρόλου τοΰ Ε’. ανεψιού τής έ' Άραγώνος 
Αικατερίνης, άπεφάσισεν άμε’σως ν’ από
σειση τόν ζυγόν τής καθολική; εκκλησίας" 
οθεν τό 1533 ένυμφεύθη 'Ανναν τήν Βο- 
ληνίαν, άφοΰ διά τοΰ υπουργού τής ’Επι
κράτειας Θωμά Κρόμβελλ έξητήσατο τήν 
γνώμην των περιωνυμοτίρων πανεπιστη
μίων τής Ευρώπης, ών τάς ψήφους ήγά- 
ρασεν άδρα τή πληρωμή.

0  Πάπας βεβαίως έζέδωκεν άφορισμόν κα
τά τοΰ αυτουργού τοιούτου άνοσίου γάμου, 
συνεπε'α τοΰ όποιου ή Αικατερίνη καθί- 
'στατο σύζυγος άπαρνηθεΐσα. ’Αλλ’ ό βα
σιλεύς ουτος, αύτοκρατορικό; καί πλήρης 
οργής, ο πως ό Σαικσπήρ τόσον καλώ; τόν 
ζωγραφίζει, άνεκηρύχθη αμέσως τή συγκα
τανεύσει τοΰ ιερατείου καί τής Αγγλικής 
βουλή; ό άνώτατος άρχων τής εθνικής έκ- 
κλησία;" άντικαθιστών ομως έν τή επι
κρατεί* του τόν Πάπαν, δέν έσχε τήν ιδέαν 
ν’ άποβάλη τήν καθολικήν πίστιν. Αλλ 
ότε άπερρίφθη ό τής υπεροχή; ό'ρκος, 8ν 
άπήτει ό βασιλεύ; Ερρίκος άπό τού; υπη
κόους του, καί άπερρίφθη Οπό τοΰ σφρα- 
γιδοφύλακος Θωμα Μόρου καί τοΰ φίλου 
του Φίσχερ άρχιεπισκόπου τοΰ ‘Ρόστεστερ, 
δύο τών τιμιωτέρων καί μάλλον τιμωμέ
νων προσώπων τοΰ τόπου καί τή; έποχή; 
έπέμφθησαν εΐ; τά βασανιστήρα" καί ή βουλή 
δέ τότ« πιστή είς τά; παρακινήσεις ή 
μάλλον είς τάς διαταγάς τοΰ βασιλέως 
έξέδωκε ψήφισμα δι’ οϋ, καταργούσα τάς 
μονάς, άπέδιδεν είς τήν βασιλείαν τά ει
σοδήματα αύτών. Εκτοτε πλέον ή μεταρ- 
ρύθμισις μετά θάρρους άνεκηρύχθη, άπέμε* 
νον δέ μόνον ή διοργάνωσις καί ή διάδοσις 
αύτής.

Ερρίκος ό ΐΤ. δέν εσχε τόν άπαιτούμε- 
νον χρόνον νά άναπτύξη αυτήν πλειότερον^
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άλλως τε διετήρει είσέτι καί προλήψεις 
τινάς, δύσκολον δέ ήτο ό πρώην πγιί/να- 
2·ος τήζ πίστιως νά γίνη αμέσως κατα 
στροφεύς αϋιής. Αλλ ο Καλοινισμο; λε 
ληθότω; προώδευε παρά τώ λαώ, εντελή 
δέ θρίαμβον άπέκτησεν έπί τής βασιλείας 
¿δουάρδου τοΰ ΣΤ .

Ερρίκο; ό όγδοος άπέθανε τή 31 Ιανου
άριου Ι ο 47. Τέσσαρα; ημέρας, άφ’ οτου 
παρέδωκε τό πνεύμα, ότε πλέον οί υπουρ
γοί του μακαρίτου βασιλέως έλαβον πάσαν 
πρόνοιαν πρό; ασφάλειαν τής εξουσίας αυ
τών, Εδουάρδος ό Σ1/. άνεκηρύχθη βασι
λεύ; υπό τούς τίτλους σ βασιλεύς τή; Αγ 
γλίας, τής Γαλλία; καί της Ιρλανδίας, 
πρόμαχο; τή; πίστεως, καί ανώτατο; έπί 
γή; άρχων τής Αγγλικής καί Ιρλανδική; 
έκκληαίας.»

Εδουάρδος ό Σι'. εισερχόμενος έν Λον 
δίνψ καί χαιοετών τόν ζητωκραυγαζοντα 
λαόν, δέν προέβλεπεν ουδόλως όποιον πρό- 
σωπον έμελλε νά παραστήση. ΐϊτο παιδίον 
είσέτΓ ευκόλως έμελλον άλλοι αϋτό νά 
καθοδηγώσι καί νά τώ έμπνεύσωσι άπολύ 
τω; τά; ιδέα; τής μεταρρυθμίσεως.

’Ανηλίκου ε τι όντος τοΰ πρίγγιπος, οί 
ευνοούμενοι του Σόμερσετ καί Δούδλεΰ με 
τέτρςψαν τήν μέχρι τοΰδε ώς ιεραρχίαν και 
έκκλησιαστικήν ευταξίαν θίωρουμένη\ 
θρησκευτικήν μεταρρύθμισιν εί; δόγμα και 
πίστιν. Η Βουλή διά νομοσχεδίου κατήρ- 
γησε τήν άγαμίαν τών ιερέων καί τά; τε 
λετάς τοΰ καθολικού θρησκεύματος, πρό 
δέ διέταξε τήν είς τήν καθομιλουμένην 
χρήσιν τής Βίβλου καί τήν κατάργηιι 
τών εικόνων. Οί λαϊκοί είχον τήν άδειαν 
νά μεταλαμβάνωσι καί κατά τά δύο 
δόγματα, νέον δέ λειτουργικόν έψηφίσθη.

Μετά τόν θάνατον ¿δουάρδου τοΰ Σι'. 
Μαρία ή Τυδορίς, ένθερμος καθολική, άνη 
γορεύθη βασίλισσα, μολονότι ό Δούδλεΰ 
έφημέρΌ; άπεπειράθη νά παραχώρηση τόν 
θρόνον είς τήν Ααίδην ’Ιωάνναν Γρέϋ δισ- 
εγγονήν τοΰ Ερρίκου Ηου. Π Μαρία ήτο 
καρπός τών γάμων τοΰ Ερρίκου μετά τής 
Αικατερίνης τής Άραγώνος, όθεν ό Δούδλεΰ 
προσεπάθησε ν’ άφαιρέση τά έπί τοΰ θρό
νου δικαιώματα αϋτής διά ψηφίσματος 
τής Βουλής, τοΰθ’ οπερ έπίση; ένήργησε καί

διά τήν Ελισάβετ τήν θυγατέρα Αννας 
τή; Βοληνίας, ανακηρύττων καί τά; δύο 
αθεμίτους.

Η βασιλεία Μαρία; τής Τυδορίδος φέ- 
φει γαρακτήρα αιματηρά; άντιδράσεως. ό  
αγγλικανό; θευλόγος Κράμμερ, όστις ϋπε- 
κίνησε τά έπί τής παρελθούση; βασίλεια; 
διάφορα ληφθέντα μέτρα καί άλλα; εκα
τοντάδα; μεταρρυθμίσεων, ύπεολήθη είς 
βασανιστήρια. Συνεδέθησαν έκ νέου πάσαι 
αί μετά τή; ‘ Ρώμη; διακοπεϊιαι σχέσεις, 
πρέσβυ; τοΰ Πάπα και πάλιν ήλθεν έν 
τή αύλή, ή δέ βασίλισσα ύπανδρεύθη Φί
λιππον τόν υιόν τοΰ Καρόλου τοΰ Ε . άλλ 
επειδή ήθέλησεν ουτω διά της βίας νά ά- 
ποκαταστήση τήν καθολικήν πίστιν, νομι- 
ζουσα οτι τά βίαια μέσα ύπσστηρίζουσι 
ταύτην, ό λαό; έδειξεν απέχθειαν πρός 
δόγμα τοίούτο», πολλώ δέ μάλλον προ- 
σεβλήθη βλέπων τήν έ<ωσιν τής βασιλισ- 
σης του μετά πρίγγιπος ξένου. Τώ 
1 558 ή Μαρία Τυδορίς άπέθανε μισούμενη 
υπό τών υπηκόων της. Δύναταί τις δέ νά εί- 
πη οτι Μαρία ή Τυδορίς άναλυβούσα τή» 
περιστολήν τή; προόδου τής μεταρρυθμί- 
σεως, εξήναψε μάλλον αυτήν δι άσυνετου 
ζήλου, οΰτω δέ, ότε πέντε έτη μετά τήν 
άναγόρευσιν αύτής άπεβίωσεν, έγκατέλει- 
θε διάδογον έπίφοβον, τήν Ελισάβετ, ήτις 
αετ’ έπιμελείας έπεδόθη είς τήν άποπερά- 
τωσιν τοΰ έργο» τού ¿ρρίκου Η°° καί τοΰ 
Κράμμερ, καί ή τι; πλ ηρέστατα έπετυχε.

“Ας άναφέροιμεν ενταύθα τούς υπερβο
λικού; επαίνου;, οο; ό Σαίκσπηρ θέτει εί; 
το στόικα τοΰ Κράμαερ έν εΐδει προφητεία;, 
ότε 6 αρχιεπίσκοπο; τή; Καντερβουρίας 
αναγγέλλει είς- τόν βασιλέα Ερρίκον τό* 
ΙΙον τήν γεννησιν τής Ελισάβετ. κΣυγχω- 
οήσατέ μοι, Μεγαλειότατε νά ομιλήσω, 
διότι είνε θεία τούτο εί; έμέ εντολή . . . .  
ή βασιλόπαις αυτη (ή χάρις του Θεού ειεν 
εσαεί έπ αύτήν) μολονότι έν τώ λίκνω ε ί
σέτι, υπόσχεται εΐ; τό έθνος μυριάδας μυ
ριάδων ευλογιών, ά; 6 χρόνος μέλλει νά ώ- 
ριμάση . . . Θέλει άποκαταστή τό πρότυ
πον παντός συγγρόνου πρίγγιπο; καί πάν
των τών απογόνων αύτής . . .  Εν τοϊς 
κόλποι; τής άληθείας θ’ αύξήση, θεϊαι δέ 
έξ ουρανού ίδέαι τοΰ πνεύματός τη; θά ώγ
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βιν ή τροφή. ό ; στάζει; άνεμόπληκτοι οί 
¿χθροί αύτής θά τρέμουν, χλίνοντες κεφα
λήν τεθλιμμένων. Το καλόν μετ αυτή; θά 
αύξάνΐ) καί ενόσω θά βασιλεύη, έκαστο; 
έν ασφαλεία ύπό των άναδενδράδα θά γεύ
ετα ι τών καρπών, ου; έφύτευσε καί εί; του; 
γείτονα; θά ψάλλ») ειρήνη; άσματα. 0  Θεό; 
θά χαταστή γνωστό; καί θά δοξασθή, ώ; 
έπιθυμεί ! . . . Τά τέκνα τών τέκνων μα; 
θά εύλογώσιν αϊτόν, άπολαμβάνοντα τών 
αγαθών πάντων, όσα εϊπον.»

Τί άρά γε έσήμαινεν ό διθύραμβο; ου^ο;, 
καθ' ήν εποχών έγραφεν 6 Σαίκσπωρ ; Εινε 
ναί μέν άναμφισβωτωτον ότι οί συμπατρι- 
ώται του μεγάλου ποιωτοΰ ήθελον νά δο 
ξάσωσι τήν ένδοξον βασίλισσαν, των έπιτη 
δείαν πολιτικήν, τήν ενεργητικήν προστα- 
τριαν τή; ’Αγγλίας, άλλά βεβατότερον είνε 
οτι πρό πάντων έθαύμαζον τήν Ελισάβετ 
διότι ητο ή ψυχή τή; μεταρρυθμίσεω;, ή 
θυγάτωρ Ερρ κου του 11ου ή αδελφή 
’κδουάρδου του ΣΤ’.

θ έ α τ ρ ο ν  m m ,

I Ο Ν Η.
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Μετά πέντε έτών διακοπήν είδε τέλο; 
πάντων εφέτος τό θέατρον Αθηνών Ιταλι 
κόν μελόδραμα. Λάβροι έςανέστωσαν κατ’ 
αύτού οί τών πατρίων εθίμων ζήλωταί καί 
έκραύγασαν— ’¿να άκουσθώσι. —  Διαφθείρει 
τό ’Ιταλικόν θέατρον έκραζον* διατί; ενεκα 
τής μουσική;; πλήν ή μουσική άλλοτε ή 
μέρωσε τά θωρία, τώρα δ ’ είναι φόβος μή 
διαφθείρνι του; κατοίκου; τή; ‘Ελλων. πρω- 
τευούσω;; ενεκα τών υποθέσεων τών δρα
μάτων του; πλήν πάντα ταϋτα τά δρά
ματα τό ’Ελληνικόν θέατρον δπερ ήθικοποιεί 
παρέλαβε καί μετέφρασε καί παρέστωσεν 
επανειλημμένοι;. Καί οΰτως εϊδομεν τήν 
Traviata έν τή Κυρία με τάς ΚαμεΛίας, 
του; Masnadieri έν τοί; Λ ψ ζα ϊς ,  τό Cam- 
panello έν τώ Κώδωη' καί οΰτως εϊδομεν

τήν Λουκρητίαν Βοργίαν,τον’ Ερνάνην, τήν 
Μαρίαν Τυδορίδα. Αλλά καί παρά ταΰτα 
εϊδομεν έν τοί; φωμιοθεΐσι πρωτότυποι; 
δράμασι τού ‘Ελλων. θεάτρου όργια άπρε
πή, ή*ούσαμεν έν τώ Λαχιίω τών Φιλάρ
χαιων, τώ Κούτρα, τοΐς Τριοϊ Λεκανεΐσζ 
τάς αισχρολογία; τών καπηλειών.

· · · · · · · · · · ·
Καί την 3 Νοεμβρίου ηρχισε τό ’Ιταλικόν 

θέατρον διά τού μελοδράματος 10ΝΗ τού 
μουσικού ’Ερρίκου Πετρέλλα. 'Αγνωστα δ- 
λως ησαν εϊ; τό Αθηναϊκόν κοινόν καί τού 
μελοδράματος ή μουσική καί τού μουσικού 
τό όνομα. Τούτο μόνον έγνώριζον οί πλεϊ- 
στοι δτι τό μελόδραμα έξήχθω έκ τού μυ
θιστορήματος τού 'Αγγλου Βοιι^βτ αί ζε- 
λευζαίαι ήμέραι της ΠομπηΧας, γνωστού 
καταστάντο; ήμΐν διά τή; γλαφυρά; μετα- 
φράσεω; τού Γεωργίου Ζαλοκώστα. —  ’Α
νυπόμονοι δθεν οί πάντε; περιέμενον τήν 
πρώτην παράστασιν, καί άθρόον τό πλήθος 
κατέλαβε τό θέατρον. —  Ή ορχήστρα έ 
παιξε τήν εισαγωγήν . . .  ήρθη ό αυλαία . . . 
ή μία πράξι; διεδέχετο τήν άλλων . . .  έ- 
τελείωσε τό μελόδραμα καί πάντε; έμειναν 
ένθουσιώντες διά τό ύψος, διά τήν λεπτό
τητα τή; μουσικής. Νά άποδείξωμεν τούτο 
διά πολλών κρίνομεν ανωφελές, περιοριζό- 
μεθα δέ νά διαλάβωμεν έν ολίγοι; τήν τή; 
Ίόνως ύπόθεσιν.

Ή Ίόνω ειδεν εί; τόν έν Νεαπόλει ναόν 
τή; ’Αθήνα; τόν Γλαύκον.

*11 γλώσσα τών βλεμμάτων έλάλωσεν.
Ήγαπήθω,σαν.
Εϊ; τού ουρανού τής Παρθενόπως τό 

γλαυκόν χρώμα, άνεύρον τήν διαύγειαν τού 
’Αττικού ουρανού, δν πρώτον είχον ίδεί 
άνοιγόμενοι οί όφθαλμοί των.

Παρήλθε καιρός. Ό Γλαύκο; άνεχώρησεν 
εί; τάς ’Αθήνα;’ έπανήλθεν εί; Νεάπολιν, 
άνεζήτωσε τήν Ίόνων . . .  εί; μάτων. Ά π ελ-  
πι; άπήλθεν |είς Πομπηίαν. ’Εκεί τήν ά- 
νεύρε · ·. .

ΚαΙό έρω; των ητο άγνό; καί μέγας.
Ή Ιόνη εΐχεν έπίτροπον έν Πομπηία τόν 

Άρβάκην, ιερέα τή; Ίσιδος, άνθρωπον ύπό 
τού όχλου τιμώμενον ώ; σοφόν, βίαιον δμως 
καί μοχθηρόν,δστις έτρεφε μυστικόν πρός τήν 
Ίόνη εγκάρδιον έρωτατ—άν έρως δόναται νά
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κληθή τό εί; τοιαύτα στήθη βλαστάνον α ί
σθημα.— Ούτο; μανθάνει ότι ή Ιόνω ήγάπα 
τόν Γλαύκον’ προσπαθεί ύιά παντοίων δια 
βολών νά τόν εκμηδενίσω,’ εί; μάτων. Τί νά 
πράξη ; συνεννοηθεί; μετά τού Βούρβου κα 
πήλου τινό; καί πρώην μονομάχου, άποφα 
σιζει νά δηλητηριάσει τόν Γλαύκον’ πρός 
τούτο δέ μεταχειρίζονται πρόσφορον μέσον. 
'θ Βούρβο; δήλον δτι είχε δούλων τινά 
θετταλίδα τήν Νωδίαν, ήν έλευθερώσα; ό 
Γλαύκο; είχε προσενέγκει δώρον τή Ίόνη* ή 
δυστυχή; αδτ·/) ήγάπα τόν Γλαύκον χωρίς 
φεύ! νά εχνι ούδεμίαν έλπίδα άνταποδώ 
σεως. Ό Βούρβος εκμεταλλεύεται τόν έ
ρωτα της Νηδία; καί δίδει πρό; αυτήν 
φίλτρον τι, δπερ θά κάμη τόν Γλαύκον να 
τήν άγαπήση έμμανώς. ’Η άθώα νεάνι; 
πείθεται καί μίξασα οίνω τό ύπ’ αυτή; νο- 
μιζόμενον φίλτρον, δπερ δμως άλωθώ; ήν 
δηλητωριον, τό δίδει έν συμποσίω πρό; τόν 
Γλαύκον. Ούτο; δμω; ύπό μέθη; ήδη, κατε- 
χόμενο; δέν έπιεν ή ολίγα; σταγόνα;, αΐ- 
τινε; πρό; στιγμήν έπροξένωσαν αύτω εκς-α- 
σιν φρενών, ή; διαρκούσως άπωρνήθω τήν 
Ίό^ην. Ό έκεί παρατυγχάνων ’Αρβάκω; δια- 
βάλλει έκ νέου πρό; τήν Ίόνων τόν Γλαύ
κον, τού όποιου τή δεικνύει τήν απιστίαν, 
συγχρόνως δε συμβουλεύει αυτήν δπως έλ- 
θούσα εί; τήν οικίαν του μάθω παρά τή; 
Ίσιδος τήν τύχην αύτή;. Ή Ίόνω μετα
βαίνει παρά τώ Αρβάκη* διά μυρίων τε- 
ρατουργιών προσπαθεί νά τήν έξαπατήση. 
τελο; δ’ ομολογεί πρός αϋτήν τόν έρωτά 
του. *Η Ίόνη άνθίσταται, ό ’Αρβάκω; έπι- 
μένει, πλήν έκείνων τήν στιγμήν έπιφαίνε 
ται ό Γλαύκο; μετά τών εταίρων του. Ό 
Αρβάκω; απειλεί οτι θά φονεύση τήν ’ΐό- 

νων* ό Γλαύκο; όργισθεί; έφορμά κατά τού 
’Αρβάκω . · .  πλήν συλλαμβάνεται καί άπά- 
γεται πρός τόν πραίτορα. Τό έγκλημα ήτο 
φρικτόν, ητο ανοσιούργημα . .  . Καί ό Γλαύ
κο; κατεδικάσθω νά «αλαίση μετά τών 
θηρίοιν κατά τού; προσεχείς τού αμφιθεά
τρου άγώνας.

’Επέστη ή άποφράς ήμέρα’ ό Γλαύκο; 
οδηγείται εί; τό αμφιθέατρου . . .  Λύονται 
ήδη τά δεσμά τού λέοντος . . . είναι έτοι
μο; νά έφορμήσή . .  - ότε ή Νηδία παρου- 
«;άζεται είς τόν πραίτορα, διηγείται

αύτόν τήν αθωότητα τού Γλαύκου καί έκ-
θέ τει τά ; δολοπλοκία; τού Αρβάκ·/). —
Τό πλήθος ζητεί νά δοθή χάρις εί; τόν
Γλαύκον καί νά ριφθή εί; τά θωρία ό ’Αρ- 
!° · \ \ / » οακως. —  Δεινό; σεισμό; συνταρασσει κατ
εκείνων τήν στιγμήν τών Πομπηίαν . . . Τό 
πλήθος έντρομον φεύγει. . . ό Γλαύκο; σώ
ζεται, έπανευρισκει των Ίόνων καί φεύγει 
μετ’ αύτή;, πλήν ή Νηδία θάπτεται ύπό 
τά ερείπια τή; Πομπηίας, άφού κατά τήν 
τελευταίαν εκείνων στιγμήν έςωμολογήθω 
πρό; τόν Γλαύκον τόν έρωτά της.

Τοιαύτη ώ ύπόθεσι; τού δράματος* είναι 
αληθές δτι διαφέρει κατά πολλά τού μυ
θιστορήματος τού Boulwer, άλλ’, ώ; ό ίδιο; 
συγγραφεύ; αύτού Ιωάννης Peruzzini λέ
γει εν τώ προλόγω αύτού, τ,το αδύνατον είς 
τότω στενόν χώρον νά συμπτυχθώσι τά ω
ραία έπεισόδια καί αί διάφοροι σκηναί τών 
Τελευταίων ήμερων τ tjc Μομπηί'ας. 'ίδω
μεν νύν πώς διεξάγεται ή όπόθεσις αυτω έν 
τφ δράματι. Καί ίσως μέν τινες νομίσωσι 
τούτο περιαυτολογίαν καθότι συνήθως τά  
librelta λεγάμενα τών μελοδραμάτων δέν 
είναι μέγα τ ι χαί ούδείς προσέχει είς αύτά  
άλλά μόνον είς τήν μουσικήν’ άλλ’ ό Κύ
ριος Peruzzini συνέταξε τό libretto αότοϋ 
μετά πολλή; τέχνης καί έν ταίς ολίγο»; 
σελίσιν αύτού εΰρηται άληθή; ποίν,σι; (Ο* 

Αιρόμενου τού παραπετάσματος ή σκωνή 
παριστα τό καπηλείαν τού Βούρβου. Είναι 
δρθρος βαθύς’ ένθεν κάκεϊθεν φαίνονται διε- 
σκορπισμένοι αμφορείς καί τά pallia τών 
νεαρών πατρικίων’ δεξιά οί μονομάχοι πί- 
vouot καί γελώσιν, αριστερά νέοι πατρίκιοι 
μεταξύ τών οποίων ό Γλαύκος, ό Σαλλού- 
στιος, ό Κλαύδιος παίζουσι κύβους’ ό Γλαύ
κο; είναι μελαγχολικό;, συλλογίζεται τήν 
Ίόνων καί αιωνίως χάνει, άλλά κατά τόν 
Σαλλούστιον,
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(1). Έπιθυμοΰντες να καταδείξωμεν τοΐς ά- 
ναγνώσταις τού Ίλισσοΰ τό κάλλος της ποιη- 
σεως τής Ίόνως, συγχρόνως δέ να καταστησω- 
μεν κοινά παρά πάσι τά ώραιότερα τού μελό" 
δράματος φνματα, παρεκαλεσαμεν, δπως μετα- 
φοάση τινά τούτων, τόν αγαθόν φίλον I. Κα- 
μπούρογλουν, δστις διά γλαφυρά; καί πιστής 
μεταφράσεως άπίδωκε τά μέτρα, τήν χάριν χοΛ 

πρ0{[τήν αφέλειαν τού Ιταλικού πρωτοτύπου.
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Clii perJe ¡n gioco vince in amor.
Πλην ή εύθυμία «ραΐζει νά καταλ,αμ.- 

βάνη πάντα;" 6 Γλαύκο; τότε άφίνων κατά 
μέρος τήν μελ,αγχολίαν προτείνει πληρη 
οίνου τόν αμφορέα καί μέλπει τήν έξνίς 
πρόποσιν.

Δάφνας, βότρεις /όψιτέ μοι' 
μ’ άνθη άπό τόν λειμώνα 
στέφανον συμπλέξατέ μοι 
ν’ άναβώ τον Έλικώνα.
Εις. τόν Βάκχον τα πρωτεία,
Δόξα, ύμνοι τή Ιΐαφία 

— Κόροθας, έγχη, μάχας δς ψάλλη 
άς ψάλλη θώρακας ό μωρός" 

οπλα μου είναι : γυνή, φιάλη.
Πίπτω μεθυοιν" όχι νεκρός·! ,

'Όταν πρός μάχην τόν αμφορέα 
είς ψείρας σφίξω, ώ ! δεν φθονώ 

ουτε τό σκήπτρον εις βασιλέα.
τα πάθη όλα τα λησμονώ.

Χρυσού ή πείνα σεπτή έκλήθη.
έγώ τόν οίνον σεπτόν καλώ. 

εΤναι θυγάτηρ αύτού ή λήθη" 
διψών ’άν κλαίω, πίνων γελώ.
— Ζέσ.ν μέθης έχω θείαν' 
κόρη, ήιις με μ,αγεόεις 
μέ τήν χείρά σου την λείαν 
πρόσελθε να με θωπ·ύης.
Δός τα δάκρυα νά πίω 
τών ομμά ων σου τών δύο.—

©έλω τήν κόμην σου νά φιλήσω, 
ώσει ζέφυρου λεπτή πνοή.

Δίχθητι* μάλλον θά σ’ έκτιμήσω.
Φίλϊι" έ έρως είναι ζωή.

Αίφνης ακούονται φωναί καί ή Νηδία όρ· 
μ.α είς τήν σκηνήν παρακολουθουμένη άπό 
τόν Βούρβον, δστις κρατεί ίιψωμ.ένον τό βού
νευρου όπως τήν δείρη. Ό Γλαύκος τόν ά- 
ποτρέπει" επειδή δ ό Βούρβος επιμένει κα
θότι είναι κτήμά του, τήν αγοράζει αντί 
τεσσαράκοντα σεστερτίων καί τήν άποστέλ- 
λει δώρον πρός τήν Ίόνην. 'Απέρχονται οί 
πατρίκιοι, απέρχονται οί μονομάχοι καί έπί 
τής σκηνής μένει μ,όνος ό Βούρβος" μετ’ ό 
Χίγον καταφθάνει καί ό ’Αρβάκη; ό'στις συ
σκέπτεται μετ’ αύτού πώς νά άρη έκ τού 
μέσου τόν αντίζηλόν του Γλαύκον.— Γνωρί
ζεις, τω λέγει, τήν Μάγισσαν ήτις κατοι 
κεϊ έν σπηλαίω άπροσίτω παρά τους πρόπο· 
¿ας τού Βεσουβίου ·, έκεϊ μετάβα καί ζή 
ΐησον ές όνόματός μου τό σύνηθες δηΧήτή- 
ptov" πώς όμως νά τό) δώσωμεν πρός τόν 
γλαυκόν > εεσ Ή Νηδία, λέγει ό Βούρβος,

άγαπά τόν Γλαύκον" ήςεύρεις ότι τήν έπώ- 
λησα πρός αύτόν" δύναμαι λ.οιπόν νά τήν 
πείσω ότι είναι φίλτρον, δπερ πινόμενον θά 
καταστήση τόν Γλαύκον έμ.μανή προ: αύτην.

'Η σκηνή επί τούτοις μεταβάλλεται καί 
παριστά ήμίν τό οίκημα τής ΐόνης* παρου
σιάζεται αΰτη, μονολογεί περί τού Γλαύκου 
καί εκφράζει τόν πρός αύτόν έρωτά της διά 
τών έζής ποιητικωτάτιυν στροφών:

’Ανατολής μοί φαίνεται 
φώς τό μειδίαμά του 

καί τών άστ’ρων σύμβολα 
τά μαύρα όμματα του*

Τό κύμ’ αν ψιθυρίζη 
εκείνος μέ λαλιί" 

ή αύρα πού δροσίζει 
μοι τόν αναπολεί.

Αίφνης παρουσιάζεται ό ’Αρβάκης, δστις 
λέγει πρός αύτήνότι εννόησε οτι άγαπά τόν 
Γλαύκον, καί διαβάλλων αύτόν διηγείται εκ- 
τενώς τά οργιά καί τήν ακολασίαν αύτού καί 
τέλος προσθέτει οτι προ ολίγου ήγόρασε 
δούλην τινά ήν άγαπα έμμανώς . . . Επί 
τούτοις καταφθάνει ή Νηδία μετ’ επιστο
λής τού Γλαύκου, έν ή ούτος εκτιθέμενος 
τά αισθήματα του δωρεϊ πρός αϋτήν τήν 
Νηδίαν. Ό Αρβάκης κατγ,σχυμέυος απο
χωρεί καί τό παραπέτασμα πίπτει.

Αίρομένου τού παραπετάσματος έν τη, β'. 
πράζει, ή σκηνή παριστά τόν κήπον τής οι
κίας τής Ίόνης’ πήδαζ κομψός άναρρίπτει 
ύδωρ καί αγάλματα ερώτων κοσμούσι τάς 
γωνίας" πρός τά δεζιά δέ φαίνονται τά 
οικήματα τής Ίόνης πεφωτισμένα. 'H 
Νηδία μελαγχολική έρείδεται έπί τίνος λ ί
θου, ενώ ένδοθεν ό Γλαύκο; μετά τών φί
λων του συμποσιάζοντες παρά τή Ίόνη 
μέλπουσι τά έζής :

Έκ τής εύηχου λύρας σου 
ό ερως αποπνέει"

ΤΩ νέα Μούσα, τής Σαπφοΰς 
' ¿ οίστρο; σέ Ιμπνέει.

Δέχθηιι ρόδα, ίά" —
ώς τήν ’Ιόνην Ιντελες 

δεν εχ’ ή Πομπηία 
άνθος περικαλλές.

'Η δυστυχής Νηδία άκούουσα τούτα κα
ταβάλλεται" καταφθάνει δ Βούρβος δστις 
άποκαλύπτων αύτή τό αίτιον τής μελαγ
χολίας τη; τή προτείνει τό φίλτρον" ή Ηη-
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δία ένθους τό λαμβάνει καί σπεύδει εντός" | 
πλήν ό Γλαύκος, καθώς μάς πληροφορεί ό 
έ'ωθεν έπιβλέπων Βούρβος, δεν έρρόφησεν 
ολον τό φίλτρον. Μετ ού πολύ εζερχεται 
έπί σκηνής ώχρός ό Γλαύκος παράκολου 
θούμενος υπό τής Ιόνης" το δηλητήριου ήρ- 
κεσϊ νά έπενέγκη αύτω άπλήν έ'κστασιν 
φοενών" ληρεί καί έν τω παραλογισμώ του 
παριστά είς τήν Ίόνην τά κάλλη τών Άθη-

< ' Ϋ -νων ως εςης:

Ι'ίς τάς Ίλισσείους θάλλει 
όχ:’ας πάντοτε ή φύσις" 
εις τό κύμά του τά κάλλη, 
φίλη, σου θά κατοπτρίσης' 
ίπεύσον' αδρ’ Ικιί ευώδεις 
τήν μορφήν σου θά θωπεύουν 
καί φωνάς μυστηριώδεις 

ή καρδία 0’ άντηχή.
Ώ; θεάν 0ά οέ ζηλεύουν, 

τής ψ χής μου, ώ ψυχή.

'Π Ίόνη φοβουμένη επικαλείται βοήθειαν" 
σπεύδουσιν οί συμποσιάζοντες εταίροι, αί 
δούλ.αι τής Ιόνης, ή Νηδία" ό Γλαύκος έν 
τώ παραλογισμώ του έζομολογείται έρωτα 
πρός τήν Νηδίαν καί τάς άλλας τής Ίόνης 
δούλας. Ό κατ’ εκείνην τήν στιγμήν είσελ 
0ών Αρβάκης, — Ιδού τίνα ήγάπας, λέγει 
πρός τήν Ίόνην.—  Τί νά πράζω ·, έρωτα 
αύτη. — Ελθέ μετά μίαν ώραν νά συμβόυ 
λευθής έν τή οικία μου τήν 'Ισιδα, θά σοί 
άποκαλύψη τά πάντα. —  Καίούτω πίπτει 
τό παραπέτασμ,α, ενώ άφ ετέρου πίπτει 
καί ό Γλαύκος έξηντλημένο;.·

Ή γ . πράζις παριστά τήν αγοράν τής 
Πομπηίας. Μακρόθεν φαίνεται ό Βεσούβιος. 
αριστερά ή οικία τού Αροακη καί παο αύτήν 
τής Ίσιδος ό ναός “Ομιλος άνδρών καί γυ
ναικών ένθεν κάκειθεν πωλούσιν ιχθύς, καρ
πούς. άνθι). . . καί ψάλλαυσιν εΰθυμόν χο
ρόν. Αίφνης ακούεται σεισμός, πρώτο; προάγ- 
γελος τή; μελλούσης καταστροφή;· έντρο
μοι διασκορπίζονται οί ποίληταί καταλεί- 
ποντε; κενήν τήν σκηνήν. Από τής οικίας 
του κατέρχεται ό ’Αρβάκης" μονολογεί περί 
τής παρελθούσης δόζης του . . .  Ή τύχη 
προώριζεν αύτώ τόν θρόνον τού Νίνου, πλήν 
ψεύ !

Μέ στε'μμα Αιγυπτιακόν 
ή ‘Ρώμη έκοσμήθη" 

έπί τών πυραμίδων μας

ό αετός έστήθη.
Άλλ’ άν ή δίνη τών ετών 

διέλυσε τό στέμμα, 
θά σβύσω είς τό αίμα 

ελευθερίας φώς.
Πόλεις, πολίται, πίπτουσι" 

ν δεν πίπτει ό σοφός.
Έν τούτοις ή ώρα πλησιάζει καθ’ ?,ν ή 

Ίόνη θά μεταβή παρ’ αύτω" απέρχεται ινα 
προετοιμάση τά πάντα. Αύτού άπελθό/τος, 
ή Νηδία μετά τής Ίόνης εμφανίζονται έπί 
τή;1 σκηνής'ή Ιόνηέμβαίνει είς τήν οικίαν τού 
Άρβάκη, ή Νηδία φεόγει ό’πως γνωστοποί
ηση τά παντα εις τόν έκ τού παραλογισμοϋ 
του επανερχόμενου Γλαύκον.

Ή σκηνή μεταβάλλεται" προ ήμών πα
ρουσιάζεται τού ’Αρβάκη ή οικία κίονες 
αλλόκοτου μορφής ύποβαστάζουσι τόν δό
λον" αριστερά τό άγαλμα τής Ίσιδο:, είς 
τό βάθος παραπέτασμα Αιγυπτιακόν κλείει 
τήν σκηνήν. ‘Ο Αρβάκη; περιμένει καί 
ιδού ή Ίόνη καταφθάνει καί μένει έκθαμβος 
πρό τή; πολυτελείας τού οίκου" έν τούτοις 
ή σκηνή σκοτίζεται καί ενώ τό άγαλμα τής 
θεάς έμψυχούται καί έκ τών οφθαλμών του 
άναρρίπτονται φλόγες πρασινωπαί, ακούον
ται υπόγειοι φωναί. Συγχρόνως κατα
πίπτει τό παραπέτασμα τού βάθους καί 
παριστά πρό ήμών χαρίεντα ναόν έν κήπω 
χλοερω κεκοσμημένω ώς δι’έορτήν.— Θέλεις 
νά ερώτησης τήν θεάν περί τού μέλλοντος 
σου ; ίδέ— Καί ό ναός ανοίγεται καί ύπό 
τήν ανταύγειαν ζωηρού φωτός φαίνονται δύο 
φάσματα" ών τό μέν προσομοιάζει -ή Ίόνη, 
τό δέ τώ ’Αρβάκη. ‘θ  Αρβάκης τότε εκ
μυστηρεύεται πρό; αύτήν τόν έρωτά του 
καί σπεύδει νά τήν έναγκαλισθή... Κατ’ ε
κείνην τήν στιγμήν έπιφαίνεται ό Γλαύκος 
μ.ετά τών εταίρων του οδηγηθείς ύπό τής 
Νηδίας. ϊ ί  θέλεις; έρωτά ό 'Αρβάκης προσ- 
καλών έντοσούτω τού; ιερείς τής “Ισιδος 
καί τού; δούλου; του —  Τήν μνηστήν μ.ου, 
άναβοά 6 Γλαύ.κος όρμων νά τήν λάβη. —  
'Έν βήμα άν προχωρήσης τήν φονεύω, λέγει 
ά Αρβάκης.—  Αλλά πρώτον θά φονευθής 
σύ, προσθέτει ό Γλαύκο;" καί άνασπάσας 
έγχερίδιον επιπίπτει κατ’ αύτού, άλλ εμπο
δίζεται ύπό τών εταίρων.—  Ανάθεμα, ανά
θεμα, βοώσιν οί ιερείς τής Ίσιδος, οίτινες και 
άπάγουσι τόν Γλαύκον.
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lfl S’, πράξις αποκαλύπτει ήμίν τό ε
ξωτερικόν τού αμφιθεάτρου τη; ΙΙομπηΐας' 
εις τό βάθος φαίνεται ό λιμήν* άνδρε; τού 
λαού τη; Πομπηίας καί τών περιχώρων με
ταξύ των οποίων ό Βούρβο; συνδιαλέγον- 
ται, ότε ακούεται μαχρόθεν πένθιμον έμ- 
βατηριον καί μετ’ ολίγον εισέρχεται εί; 
την σκηνήν ό Γλαύκο; περιστοιχούμενος 
από φύλακας, ραβδούχου; καί τού; φέρον 
τας τάς σημαίας τού “Ρωμαϊκού λαού με 
τα γράμματα S. P. Q. R. (Senatiis ρο- 
pulus que Romanus)* παρ' αύτώ είναι δύο 
ιερείς. Πριν είβέλθη4 εί; τό άμ.φιθίατρον ό 
Γλαύκος λέγει όλίγας λέξεις... δέν τόν 
λυπεί ό θάνατο;, αλλ ότι κατά την τε- 
λευταίαν στιγμήν δεν βλέπει τήν Ίό»η», 
διακηρύττει δ τι αποθνήσκει αθώο;, άναθετει 
τήν έκδίκησίν του εις τόν λαόν καί έκιλέγει 
διά τών έξη; :
Μόνη, τής καρίίας μου Ιλττίς καί τέρψις μόνη, 
δεν δίίλιώ τον θάνατον, αλλ’ άλλο , άλλοι πόωι 
με θλίβου/* μ ίν ΐι ; άστεγο; τού Γλαύκου στερου-

[μέ-ν >
θά ιρίμης* κ" εις τούς κόλπους του ούοείς θά

[σε θερμαίνη.
’Αλλά παρτ.γορήθητι,

τον Γλαύκον μή ληαμόνει 
καί πάλιν μά; Ινόνει 

μαζί» ό ουρανός.
Τον ασπασμόν μου δέχθηι, 

εΐν’ ό ύστεριν'-ς.
Μεθ’ 8 είσέρχεταε εις τό αμφιθέατρου, 

ϊυγχρόνως ή Νηδια μετά τού ϊαλλοιυστί- 
ου σπεύδουσιν εις τό άμφιθέατρον, όπως 
άποκαλύψωσιν εί; τόν πραίτορα τήν αλή
θειαν καί σώσωσι τόν Γλαύκον" ή Νηδία 
θά διηγηθή δτι ό 'Αρβάκη; έπεχείρησε νά 
δηλητηρίαση) τόν Γλαύκον, ό Σαλλούστιο; 
θά έξεγείρη τόν λαόν. ‘ 11 Ίόνη άπελπις 
καί ελεεινή σπεύδει καί αυτή πρό; το άμφι
θέατρον, όπως τόν ϊδε, τό τελευταίον . . . .  
Πρό αυτή εμφανίζεται ό Άρβάκης.—δύνα
μαι νά τόν σώσω, λεγει πρό; αΰτήν, 
εάν γίνης σύζυγός μου.— Ποτέ, ανακράζει 
ή ’ίόνη.— Έλθέ λοιπόν νά τόν ιδχις κατα- 
σβαραττόμενον, αναφωνεί ό ’Αρβάκη; καί 
εισέρχεται εί; τό άμφιθέατρον, ενώ συγχρό
νως αί σάλπιγγες ήχούσι τήν έναρζιν τού. 
άγώνος. ‘Η δυστυχής ίόνη μένει λιπό
θυμος, όταν τήν έξεγείρωσιν αί άπό τού

αμφιθεάτρου κραυγαί —  Χάρις τώ Γλαύκιρ 
— θάνατος τώ 'Αρβακη,. . . . Συγχρόνως 
σεισμός σφοδρός σείει τήν γην. . . . έντρο
μοι φεύγουσιν άπό τού αμφιθεάτρου άνα- 
μίξ μονομάχοι καί πατρίκιοι, όαύλοΐ καί 
κύριοι . . .  Η Ιόνη άναζητεί τόν Γλαυκόν 
τη; . . . ιδού αύτός συνοδευόμενο; άπό τήν 
Νηδία ν καί τόν Σαλλούστιον . . . "Ω ! ύ- 
ψίστη στιγμή* έσώθη ! Καί τίς τόν έσωσενς 
ή Νηδία. . . . Οί σεισμοί εν Τούτοι; δια
δέχονται άλλήλους. . . . μαύραι καί ζοφώ
δεις αναθυμιάσεις καλύπτουσι τήν ατμό
σφαιραν. . . . .  έκ διαλειμμάτων άνδρε; καί 
γυναίκες πάσης ηλικίας διατρέχουσι τήν 
σκηνήν, φέροντε; μεθ’ εαυτών πολύτιμα
σκεύη καί αντικείμενα  Φύγωμεν,
λέγει ά Γλαύκος . . . σωθώμεν εις τήν 
θάλασσαν . . . .  έλθέ Νηδία μεθ ήμών, , , 
θα έπανίδη; τήν ‘Ελλάδα. — Σκληρά ειμαρ
μένη μέ κατέχει εδώ, αναφωνεί ή Νηδία.—■ 
Ελθέ, λέγει ή ίόνη, θα σ άγαπώ ώς ά-·
δελφήν...........  Νέος σεισμός διαταρασσει
έν -ούτοις τήν φύσιν, αί οίκίαι άρχανται νά 
κρημνίζωνται, ή λάβα πλημμυρεί τά; ό- 
δούς . . .  —  ’Ελθέ, θέλει; νά μά; κατα- 
στρέψη; ;—  *Οχι» σιί! φύγετε, έγώ μένω... 
Γλαύκε σε ήγάπων. .. συγχώρει με Ιόνη..,
ή Πομπηία εαται ό τάφος μου............. ..

Καί εξαφανίζεται εί; τά σκότη . . , 
Καιρόν δέν εΐ/ον νά συλλυπηθώσι τήν 

φίλην των . . . .  Ή λάβα καταλαμβάνει 
τά πάντα. . . . ά Βεσούβιο; αναφαίνεται 
φοβερός καί πορφυρόχρους. . . . τά πάντα 
κρημνίζονται . . . σκότος κατέχει τήν φύ
σιν, διακοπτόμενον άπό ερυθρά; μαρμαρυ- 
γά; . , . ή θαλασσα αφρίζει . . .  ό Γλαύσ 
κος καί ή ’ίόνη φεύγουν. . . ό λαό; άπελπις 
ψάλλει τά έξής:

Ζέουσαι τρέχουσιν — αί Χαδ εν βία" 
κτίρια ρήγνυνται — τεμένη θεία.

“Ω ! θά χαθώμεν* — λίμνη εύρεία 
ή Πομπηία — είναι φλογών.

Ναι ! εις τήν θάλασσαν — πάντες, ριφθώμεν, 
Πατρίς μας, ί̂φθητι — συ μεθ’ ημών.

Καί τό παραπέτασμα πίπτει έν μέσω γενι
κής καταστροφής.

μ ιχαη λ  π. λαμπρός.
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0 1  ΔΪΟ ΖΩΓΡΑΦΟΙ.
Αύο ζωγράφοι έζωγράφουν τούς τοίχους 

μεγαλοπρεπούς τινός μητροπολικού Ναού. 
'Αμφότεροι ϊσταντο έπί σανιδώματος κατε- 
σκευασμένου επί τούτω, περίπου τεσσαρά
κοντα πόδας άνωθεν τού εδάφους. Ό μέν 
αύτών ητο τοσούτω προσεκτικός εις τό έρ- 
γον του, ώστε ήτο διόλου βεβυθισμένος, 
καί έν θαυμασμώ τινι άπεμακρύνετο τής 
είκόνος, θεωρών αΰτήν μετά μεγάλης τέρ 
ψεως Λησμονήσας πού ήτο, έξηκολούθει ό- 
πισθοχωρών καί κριτικώς παρατηρών τό 
Ιργον του, μέχρις ού προσήγγισεν εις τό 
άκρον τής σανίδο; έφ' ή; ΐστατο.

Κατά τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν 6 
σύντροφός του στραφεί; αιφνιδίως, άνατρι- 
χιών έκ φρίκης θεωρεί τόν επικείμενον αύτώ 
κίνδυνον* άλλην μίαν στιγμήν, καί 6 εν
θουσιαστή; μα; ήθελε πέσει έκ τού σανι
δώματος. Εάν τώ ώμίλεΐ, ήτο βέβαιο; θά
νατος’ εάν έσιώπα, ή έκφυγή ήτο άδύ- 
τος. Αιφνη; δ άνακτήσας τήν έτοιμότητα 
τού νοός του, καί λαβών χρωστήρα έμ
πλεων χρώματος, ερριψεν αύτόν κατά τού 
τοίχου, ρυπώσας τήν περικαλλή εικόνα δι 
άμορφοτάτων κηλίδων.

'Ο ζωγράφος προχωρεί τρέχων, καί στρέ
φεται πρός τόν φίλον μέ έπιπλήςεις πλή
ρεις οργή;* άλλ’ έκπλαγείς έπί τή ώχρό 
τητι τού προσώπου αύτού, Ισταται καί 
άκροαται τήν διήγησιν τού κινδύνου 8ν 
διέτρεξε, θεωρών μετ' άνατριχιάσεω; τό 
διάστημα βπερ διεχώριζεν αύτόν τού εδά
φους, καί μετά δακρύων ευγνωμοσύνη; ηύ- 
λόγησε τήν χείρα τήν περισώσασαν αύτόν.

Κατά τόν αύτόν άκριβώ; τρόπον, ήμεϊς 
ενίοτε βυθιζόμεθα εί; τά; εικόνα; τού κό-1 
σμου τούτου, καί θεωρούντε; αϋτά; όπισθο- 
χωρούμεν, χωρίς νά αίσθχνώμεθα τόν κίν
δυνον ήμών, ότε ό Παντοδύναμος, έν έλέει, 
έςαλείφων τά; ώραία; ταύτα; εικόνας Ιλκει 
ήμάς, καθ' ήν στιγμήν κατ’ αυτού παρα - 
πονούμεθα, εις τάς ανοικτάς καί πλήρεις 
συμπάθειας άγίας Αυτού άγκάλας.

(’ Εκ τού 'Λγγ.Ιιχού).
Δ. I. ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΣ0Τ11Τ0Σ.

'θ πρό ένός ήδη αίώνος άπαθανών Δελ
φίνο; τής Γαλλίας ήτοι επίδοξος κληρονό
μος τη; Γαλλική; βασιλείας, υιός τού Λου
δοβίκου ΙΕ*. καί πατήρ τού 1ΣΊ/, θέλων 
νά δώστ) εις τούς υιούς του άπό τής τρυφε- 
ρωτάτης των ήλ.ικία; διδασκαλίαν δραστι
κήν άμα καί έκφοαστικήν περί τή; παρά 
τών ηγεμόνων καί τών μεγιστάνων όφε-.λο - 
μένης μετριοφροσύνης, διέταξε νά φέρωοι τό 
βιβλίον τής έγγραφή; τών βαπτίσεων τή; 
ενορίας εις τήν όποιαν είχον βαπτισθή τά  
τέκνα του, διά νά τό έπιδείξτι εις αύτά. 
Βλέπετε, τοί; είπε, τά όνόματά σας άτά- 
κτως καί άνευ διαστολής εγγεγραμμένα 
εί; τό βιβλίον τούτο, όπου προηγούνται καί 
έπον-at έκάστοτε πλήθος άλλων ονομάτων 
ταπεινών καί άσήμ,ων, καθώς συνέβη νά 
γεννηθήτε πρότεοον ή ύστερον τού δεινός 
καί τού δείνο; ιδιώτου. Ώ; άνθρωποι λοιπόν 
εΰρίσκεσθε συγκεχυμένοι μεταξύ τού πλή
θους τόσων άλλων ανθρώπων* επίσης δέ 
καί ώ; Χριστιανοί. Τούτο σάς άποδεικνύει 
ότι κατ’ άμ.φοτέρας ταύτας τάς κυριωτάτας 
ιδιότητάς σας είναι πάντες οί άλλοι όμοιοι 
καί ισότιμοί σας. Τό δέ νά έγεννήθητε έκ 
γονέων ΰπερτέρας κοινωνικής τάξεως είναι 
επουσιώδες συμβεβηκόςέκ τών ενδεχομένων, 
τό όποιον δμω; σάς υποχρεώνει εί; μεγάλα 
κοινωνικά καθήκοντα, καί άν τά παραβήτε, 
άποδεικνύεσθε ανάξιοι τής ευημερίας διά 
τήν οποίαν άφρόνως θέλετε νά καυχάσθε 
και νά τιμάσθε παρ’ αξίαν ύπό τού λαού, 
ύπεράνω τού όποιου ούδεμίαν υπεροχήν σάς 
έδωκεν ούτε ί  φύσις, ουτε ή θρησκεία. Καί 
άν έξ άπρονοήτων περιστάσεων έπέλθωσι 
μεταβολαί. όπερ είναι πολύ ενδεχόμενον ώς 
πολλάκις έφάνη καί έκ τής ιστορία; έδι- 
δάχθητε, καί συμβή νά άνατραπή ή τάζις 
καί νά κρημνισθήτε έκ τή; σημερινή; υψη
λότερα; περιωπή; εις τήν βαθμίδα τών ιδιω
τών, άπό τών όποιων ούδέν ηθικόν πλεο
νέκτημα σάς διακρίνει, πώς δύνασθε τότε 
νά άποφύγετε τήν δικαίαν καταφρόνησή 
έκ μέρου; εκείνου τού λαού, τόν όποιον



224 I Α I 2 2 Ο Σ

ψϊντάζίσθε (τ/,αίρον οτι έχετε τ ο  άδικαιο- Γ Ή λ θ ε ς  και τ ή ς  κ α ρ ' ί α ς  μ ο υ  ο  μ α ρ α σ μ ο ί  παρήλθε,, 
λόγητον δικαίωμα νά μ««/ , εφίζεαβί μέ (Κα1 "-*< ¿*λ^ ί  ώ β * * « «  πρώάη: ήλιχίας.
ί ι π ε ο ο ψ ί α ν _ | ,

ϊό  ¡ανωτέρω σπουδαίου ιστόρημα «παν- ίΚ ω ^ ίλ ’, ή τρυφερά 
Τησαντε; εις γαλλικόν σύγγραμμα τής τότε
έ π ο χ ή ; ,  δ ύ ο  τ ι ν ά  α ύ τ β ύ  δ ι δ α σ κ ό μ ι θ α '  
π ρ ώ τ ο ν ,  δ τ ι  ό  φ ο ό ν ι μ ο ;  ε κ ε ί ν ο ;  π α τ ή ρ  ε  
φ ά ν η  ώ ; . π ο ο μ α ν τ ε ύ ω ν  τ ή ν  μ ε τ ’ ο λ ί γ ο ν  ε π ε λ ·

τε

Τ η ν  ά δ ε λ φ ή ν  κ α ρ ό ι α ν τ η ς  τ ω ν  π α ι δ ι χ ώ ν α ο υ  χ ρ ό ν ω ν ,  
Κ α ί  1π ’  α ύ τ ή ς  δ ι ά  π α ν τ ό ;  θ έ λ η σ η  ν ’ ά κ ο υ μ ο ή σ η ,  
Ώ !  ι ό τ ’ έ λ θ ε  π λ η σ ί ο ν  μ ο υ "  ώ !  μ ή  μ ’ ά φ ή σ η ς  μ ό ν ο ν .

Έ λ θ έ ,  δ .ό χ ι  ά σ α ν ο ς  κ α τ έ σ τ η  ή  ζ ω ή  μ ο υ "  
Μ α κ ρ ά ν  σ ο υ  ε ΐ ν ε  ο ι ’ ε μ έ  ό  κ ό σ μ ο ς  έ ρ η μ ί α .

,  ! Κ α :  ώ ς  σ κ ι ά  μ ’ ά κ ο λ ο υ Ο ε ϊ ,  ώ ς  ψ υ χ ι κ ή  τ ρ ο φ ή  μ ο υ , .
■ π α ν τ ο ύ  ή  δ υ σ τ υ χ ί α .

θ ο ΰ σ α ν  Γ α λ λ ι κ ή ν  κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ν ,  κ α ι  τ α ;  
ρ ι π ε τ ε ί α ;  τ ώ ν  τ έ κ ν ω ν  τ ο υ  ε ί ;  τ ά ;  ό π ο ι α ς  
ν ο υ θ ε τ ώ ν  τ ά  π ρ ο δ ι έ θ ε τ ε '  δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  δ τ ι  κ α ί  
κ α τ ά  τ ο ύ ;  π α ρ ε λ θ ό ν τ α ;  ά ί ώ ν α ;  δ ε ν  ύ π ή ρ -  
χ ο ν  ε ί ;  τ η ν  έ σ π ε ρ ί α ν  Ε υ ρ ώ π η ν  χ ω ρ ι σ τ ά  λ η 
ξ ι α ρ χ ι κ ά  ¡ ¿ ι ο λ ι α  δ ι ά  τ ο ύ ;  η γ ε μ ο ν ι κ ο ύ ;  ο ι -  Μ ή τ ά ς  σ τ ι γ μ ά ς  τ ά ς  ε υ τ υ χ ε ί ;  έ κ ε ί ν α ς  λ η σ μ ο ν ή σ η ς ,

α -  ‘ Ρ ί π τ ε  κ ’ έ δ ώ  τ ό  β λ έ μ μ α  σ ο υ  κ α ί  ς έ ν α ί ε  μ έ  π ό ν ο ν .

’Ά ν  δ μ ω ς τ ό π ο ύ ς  μ α κ ρ υ ν ο υ ς  κ α ί  π ά λ ι ν  κ α τ ο ί κ η σ η ς , .  
Κ ’ έ μ έ  έ ν τ α ύ Ο α ,  φ ί λ η  μ ο υ .  ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η ς  μ ό

κ ο υ ; ,  ώ ;  ή μ ε ί ;  ή ς ι ώ σ α μ ε ν  έ σ χ ά τ ώ ;  ν ά  
σ ι υ μ , ε ν .  Ά ν α φ έ ρ ε τ α ι  δ ε  μ ό ν ο ν  τ ό  π ρ ι ο τ ο κ ο λ -  
λ ο ν  γ ν η σ ι ό τ η τ ο ;  τ η ;  γ ε ν ν η σ ε ω ;  τ ώ ν  π ρ ι γ κ ί  
π ω ν  κ α ί  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  τ ώ ν  έ χ ό ν τ ω ν  τ ι μ , α ρ ι ω -  
τ ι κ ά  δ ι α δ ο χ ή ;  δ ι κ α ι ώ μ α τ α ,  ύ π ο γ ρ α φ ό μ ε ν ο ν  
ά ν τ ί  σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ ά φ ο υ  ύ π ό  τ ο ύ  ά ρ χ ι γ ρ α μ -  
μ α τ έ ω ;  κ . α ί  ώ ο ι σ μ . έ ν ο ι ν  ά λ λ ω ν  μ . ε γ ι σ τ α ν ω ν ,
Ο ί τ ι ν έ ;  π α ρ ε υ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ι  μ ε τ ά  τ η ;  μ α ί α ς  έ ν  Μ ο ν σ ίζ ο ω σ ο ,,  Ιά 'ν  Μ ή ;  ε ι ς  π ό θ ο υ ς  κ ’ ά ν α μ ν ή σ ε ι ς ,  

λ  τ/ ../ο* Ι ή ν  ό υ ς υ γ ι α ν  α ισ θ α ν Ο ή ς  -π ο υ  τ ο ν  θ ν η τ ό ν  μ α ς τ ζ ε ι ,κ α ι ; ω  τ ο υ  τ ο κ ε τ ο ύ ,  υ π ε τ ι υ & τ ο  ο τ ι  ε ο λ ε π ο ν  * ? » » /  . / ' ί  /  , ;* · * ' ' Ν Γΐ,ις ο α κ ρ υ  α ν α κ ο υ φ ι σ ι ν ,  ω  φ ί λ η ,  ν α  ζ η τ η σ η ς¿ ^ ε ρ χ ό μ ε ν ο ν  ε κ  τ η ς  κ ο ι λ ί α ς  τ η ς  η γ ε μ ο ν ί ό ο ς  ]̂ |'£ ^ ς - ^ ν  κ λ α Τ ε ·* τ ή ν  ψ υ χ ή ν  τ ό  δ ά κ ρ υ  τ η ν  ά γ ν ί ζ ε ι .  
τ ό  β ρ έ φ ο ς ,  τ ο υ  ό π ο ι ο υ  τ η ν  τ ο ι α ύ τ η ν  γ ν τ , σ ι Ο -

' Α ς  π τ ε ρ υ γ ί ζ η  π ρ ό ς  σ τ ι γ μ ή ν  Ι ν ί ο τ ε  ο  ν ο υ ς  σ ο υ  
Ε δ ώ  ε ι ς  ν ύ κ τ α ς  θ ε ρ ι ν ά ς  ε ι ς  ν ύ κ τ α ς  α ν  ε υ  σ κ ό τ ο υ ς  

Κ ’α ;  σ ’ Ι ν θ υ μ ί ζ ε ι  ή  α γ ν ή  π ν ο ή  τ ο ύ  σ τ ε ν α γ μ ο ύ  σ ο υ
τ ο ύ ς  ο τ ο ν ο υ ς  σ ο υ  τ ο ύ ς  π ρ ώ τ ο υ ς .

τ η τ α  έ μ α ρ  τ υ ρ ο υ ν  δ ι ά  τ ή ς  υ π ο γ ρ α φ ή ς  τ ω ν . * Α  ν  δ ’ ε ί ς  α ν θ ώ ν α ς  μ ό ν η  σ ο υ , Μ π ' . μ π ί α  μ ο υ , β α δ ί σ η ς ,  
Δ ρ έ ψ ε  ε ν  ά ν θ ο ς  δ ρ ο σ ε ρ ό ν ,  ε ν  ρ ό δ ο ν  ή  έ ν  κ ρ ί ν ο ν ,  
Κ α ί  μ ’ ε ν α  σ τ ε ν α γ μ ό ν  β α θ ύ ν ,  ώ  φ ί λ η ,  ν ά  φ ώ ν η σ η ς :  

Τ ό  κ ό π τ ω  ο ι*  ε κ ε ί ν ο ν .
II θ  ϊ  1 1 1 I I .

Ί ΐ λ θ ε ς , κ ’ ή  μ ο ϋ σ ά  μ ο υ  π ι σ τ ή  τ α χ έ ω ς  έ π α ι ή λ θ ε ν ’ 
Ή λ θ ε ς  « ’  ¿ π ή λ θ ε  μ ε τ ά  σ ο ύ  ε λ π ί ς  π α ρ η γ ο ρ ι ά ς .

” Ω ! δ ι ’ έ σ ε  Ι π ο ί η σ α  τ ο ύ ς  ς ί χ ο υ ς  μ ο υ  τ ο ύ ς  π ρ ώ τ ο υ ς  
!·> α ί  ο ι ’ έσ 'ε  τ ο ύ ς  ς ί χ ο υ ς  μ ο υ  π ο ι ώ  τ ο ύ ς  τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς ,  
Ν ά  ψ ά λ λ ω  μ ’ έ κ α μ ε ς  α υ τ ο ύ ;  έ ν  μ έ σ ω  μ α ύ ρ ο υ

Γ σ κ ό τ ο υ ς ,
ι Κ α ί  ν α ε ύ ρ ί σ κ ω  ε ι ς  α υ τ ο ύ ς  τ ή ν γ Λ ω σ σ ι ν  τ ο ύ  ε λ έ ο υ ς .

’ Α θ ή ν α · .  4 0 8ο  ο ί ο υ  4867 Σ Ο Φ Ι Α  Μ .  .  .

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ .

■ ; [ Ρ ε Λ , · .
/ Ορο; ΟειταΧίΒώ


