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ΕΚΛΙΑΕΤΑΙ ΔΙΣ TOY ΜΗΝΟΣ.

ΣΪΜΜΙΚΤΑ ΡΩΜΑΪΚΑ
’Αναπτυχθείς έντός της Ιταλίας ό 'Ρωμαϊκός πολοσώς δ:ά τής μεταξύ πληβείων και πατρικίων λυσσώδους
καί εναγώνιου έκείνης πάλης, καί, ώς χείμαρρος ον
ούδέν δΰναται ν’ άναχαίτίση, όρμήσας έκτός αυτής, κατέκλυσε και κα-επλημμύρησε τά άλληλοδιαόέχως
πάντα άκμάσαντα καί άκμάζοντα έθνη, άπαντα τον
“δτε γνωστόν κόσμον, διά τής συνέσεως καί τής αν
δρείας έκείνης, καθ’ ής ούδέν των εθνών ήδυνήθη νά
«ντ:π αλαίση, κατάκτησε δηλονότι πρός μέν δυσμάς
τήν Ίβηρίαν καί τάς νήσους Σαρδόνα καί Κορσικήν,
πρός μεσημβρίαν τήν Σικελίαν, καί απαν τό έν Λι-ύη Καρχηδονιακόν κράτος, πρός άνατολάς τήν 'Ελ
λάδα, Μακεδονίαν καί ’Ιλλυρίαν, πρός δε βοόράν
πήν έντός των ’Αλπεων Γαλατίαν, έτράπη αύθις έπί
πας έσωτερικάς διχονοίας καί ταραχάς, ών πρόδρομοί
ένεδείχθησαν οί περιώνυμοι Γράκχοί, καί αίτινες έπα
γαγοΰσαι δείνοτάτους έμφυλιους πολέμους έπέφεραν
έπ! τέλους τής τήν μοναρχίας έγκαθίδρυσιν. ’Επί τής
μεταξύ τοϋ δήμου καί τής αριστοκρατίας ταυτης πάλης
^πρωταγωνιστούν ήδη από τοϋ πρός τούς Κιμδρους καί
Τεύτονας πολέμου δ Μάριος κα! δ Σύλλας, ό μέν υ
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πέρ τοϋ δήμου, ό δε υπέρ τής αριστοκρατίας- άμφότεροί άνδρες γενναίοι, έμπειροι καί στρατηγικοί, άμοι
ροι όμως πάσης άλ>ης ήθικής αρετής καί άγαθότητος.
Κατά τήν εποχήν ταΰτην δεν πρέπει πλέον νά ζητώμεν έν τή 'Ρώμη τάς μεγάλας έκείνας πολιτικός, ήθικάς κα! στρατιωτικός άρετάς, αίτινες διέκρινον έκ
πρώτης αφετηρίας τούς υπάτους καί τούς στρατηγούς
έκείνους τούς πολεμήσαντας ύπέρ τής πατρίδος αύτών,
κινδυνευουσης ύπό των Γαλατών, καί έπί των κατά
των τής ’Ιταλίας εθνών αγώνων της, : Ποϋ άπαντά τις
πλέον τήν μεγάλην εκείνην προς τήν πατρίδα καί τά
πατρώα έθ:μ.α αγάπην κα! άφοσιωσιν τοϋ Τουρκουάτου, θυσιάσαντος τον υιόν αύτοϋ τολμήσαντα παρά τήν
διαταγήν του νά μονομαχήση πρός γίγαντα τίνά Γαλάτην καί νικήσαντα αυτόν ; ; ποϋ τάς μεγάλας έκ^ινας καθοσιώσεις τών στρατηγών πρός τήν τοϋ λοιποΰ
στρατού αύτών σωτηρίαν; καί ποϋ τήν μεγαλοπρέπειαν
κα! άρετή/τών υπάτων έπιστρεφόντων εθελοντών αιχ
μαλώτων πρός τόν πολέμιον νικητήν διότι ή πατρις
των δέν παρεδέχθη τάς περί ειρήνης προτάσεις αύτοϋ;
"Απασαι αύται αί άρεταί έξέλιπον ήδη πρό πολλοΰ α
πό τής καρδιάς παντός 'Ρωμαίου, μάλιστα από τ<· ν
κατά τής Ίβηρίας καί Καρχηδόνος πολέμου, καθ’ους
βλέπομεν τήν 'Ρώμην εις πολλούς μέν τήν στρατηγίαν
άναθίτουσαν, πολλούς δε τών ύπατων καί τών επιση
μότερων πολιτών άνωφελώς δοκιμάζουσαν, κα: κατα-
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-τώσαν έπ! τέλους εις τόν αυτόν στρατηγόν τών αρχαίων
ένΒέξων μαχών. Παράδειγμα δέ δ Πέπλος Σκιπίων ’Α
φρικανές ό πρεσδύτερος, άνήρ διαπρέψας κατά τάς
περί Τίκιτον καί Κάναν κατά τοΰ Άννιδα μάχας, ό
κατακτησας βαθμηδόν τήν ύπό των Καρχηδονίων τέως
κατοικουμένων Ίδηρία/, άρξάμενος άπό τής κατακτή
σεως τής παραλίου Νέας Καρχηδόνος, καί κατά συντρίψας τήν φοδεράν εις- τούς 'Ρωμαίους Καρχηδονιακήν ίσχύν. Οί στρατηγοί καί οι ύπατο: δεν έξεστράτευον πλέον θερμόν εχοντες έν τή καρ3ίςε αυτών τό
εύγενες έκεΐνο ύπέρ τής δόξης καί τής εύκλείας τού
'Ρωμαϊκού δνόματος αίσθημα. Ή άπό των πολέμων
λεία, οί θησαυροί, ή λεηλασία καί τό άμεσον αυτής
μέσον ό θηριώδης καί άπάνθρωπος φόνος· ιδού δ μό
νος σκοπός των ύπάτων προς κατάκτησιν καί διεκ
περαίωσή πολέμων πορευομενων σκοπός δστις κα
ταφαίνετα: άρκουντως επί τόν πρός Φίλιππον τής Μα
κεδονίας αγώνα. Καί στρατός, καί ύπατο: κατά τόν
πόλεμον τούτον δλιγωρούντ-ις τοΰ σκοπού δ:’ ον άπεστάλησαν, έτρέποντο έπ! τήν λείαν κα! τήν δ:αρπαγήν,
άφίνοντες τόν έχθρόν χαιρέμενον ελευθερίαν ήν θάττον ή τάχιον έμελλε ν’ άπολέση. Οί δε δήμαρχοι, ών
κατ’ άρχάς μόνον καθήκον ήν ή τοΰ λαού κατά τής άρικτοκρατίας ύπεράσπισις, λησμονούσες τό ιερόν καθή
κον τό διά τοσοϋτον αγώνων περιδληθεν αύτοίς, έτρέ
ποντο επί τήν πρότερον δημαγωγίαν, άλλοιοϋντες δλοσχερώς τήν ταχθείσαν πύτοίς εντολήν, δόξαν κα!
πλούτον καί τά τοιαϋτα θηρεύοντες. Αυτός δ Τιδεριος
Γράκχος, εις ον οί πλεϊστοι άποδίδουσι τά στασιώδη
εκείνα κινήματα καί τάς προτάσεις νόμων εις μόνην
τήν αγάπην ήν έτρεφεν υπέρ τοΰ λαού, αύτός ό Γράκ
χος δεν ήσχύνθη νά όμολογήση παρρησία ότι απαντες
οί πολιτικοί τής ‘Ρώμης άνδρες πράττουσι καί άγωνιζονται ύπέρ τού ίδιου συμφέροντος, άπαιτήσας μόνον
ύπέρ εαυτού τό πλεονέκτημα οτι ζητεί δόξαν ένώ οί
άλλοι θηρεύουσι χρήματα, ώς δ άλλοτε δ υπό τοΰ
Παρλαμέντου έξωσθείς ένεκα δωροδοκίας Άγγλος υ
πουργός Ούαλπόλιος.

’Αφρικήν (α) Μετεχειρίσθη δέ τήν δημαγωγίαν ούχΐ
ινα, ζηλωτής τών τοΰ Γράκχου σχεδίων, ύπεραπίσή
τόν δήμον κατά τής αριστοκρατίας καί άποδώση αϋτώ
πόρον τινά δι’ ού, έπαρκών εις τάς άνάγκας αυτού νά
μήν άναγκάζηται νά έμπορεύηται τάς ψήφους αύτού
έν ταις φυλετικαΐς έκκλησιαις, άλλα μόνον πρός τήν
άπόλαυσιν τής ύπερτάτης άρχής, ήν άποκτήσας, χβί(
μή χρώμενος τήν ίσχύν αυτής πρός τήν έκπλήρωΐ[?
τής ταχθείσης αύτώ εντολής, έπροσπάθει μόνον τίνι I
τρέπω νά μηκύνη οσον οίόν τε τόν χρόνον τής 3ιαρ- f
κείας αυτής. Άλλ’ ή άσυνεσία, ή φιλαρχία κα! τό ά·
σκοπον τοΰ Μάριου έπέφερεν επί τέλους τήν κατ’ αυ
τού δυσμένειαν καί περιφρόνησιν τής ευνοούμενης αύτώ
μεριδος, τοΰ λαού.
Ό Σύλλας άνέδειξε κατά πρώτον τήν έπιτηδειότι,·
τα καί τάς στρατιωτικός αύτού άρετάς, έπί τοΰ κατά
τοΰ ’Ιουγούοθα πολέμου, καθ’ δν τότε πρώτον ήρξατο
καί ή τοΰ Μάριου πρός αυτόν άπέχθεια, συντελέσαντα
πρός τήν ύπό τοΰ βασιλέως τής Μαυριτανίας Βόκχοιι
παράδοσιν τού Ίουγούρθα. Τό μίσος τούτο άνεπτύχθι,
μεν έτι μάλλον εις τόν κατά τών Κίμδρων καί Τευτόνων τού Μαρίςυ πόλεμον, καθ’ ον ό Σύλλας ούδέν ήττον έλαδεν άφορμήν νά κατάδειξη τήν άξίαν αυτού καί
τά προτερήματα, κατεδείχθη δέ βραδύτερο·/ κατά τά;
διαμάχας αυτών καί τούς έμφυλίους πολέμους.
Ό Μάριος ήναγκάσθη μετ’ δλίγον νά καταστρεψη
αύτός έαυτόν, άποδάς άκων . ώς ύπατος, αρχηγός
τής έχθράς άριστοκρατικής μεριδος κατά τών δη
μάρχων Γλαυκια καί Σατορνίνου, οι’τινες, ζητοϋντι;
τήν ύπατείαν κατέλαδον άπό κοινού τό Καπιτώλιον.
Καταστρέψας δέ τήν ίσχύν τής μεριδος αύτού, καί πε·
ριφρονηθείς τότε ύπ’ άμφοτέρων τών μερίδων παρητήδη
τοΰ δημοσίου βίου καί άπήλθεν έκ 'Ρώμης πρός τήν τή;
Άσιας περιήγησιν.

Τότε ό Σύλλας, άπαλλαχθείς άπό τού αντιπάλου ε
κείνου, προήχθη εις άξίωμα μεγαλήτερον, διά τε τή;
διά πολυτελέστατων άγώνων ψυχαγωγίας τού δήμου
καί διά τής άλλης έπιτηδείας τού στρατού χρήσεω;,
Έκ τών δύω εΐρημένων αρχηγών τών φατριών τής έποήν βραδύτερον έλαδεν άφορμήν ν’ άναπ-ύξη έν τώ κα
χής ταΰτης δ Μάριος ήν άνήρ ευτελούς γεωργικής κατα τά τού Μιθριδάτου πολεμώ, άρξαμένω έν έτε: 88
γωγής, ύψωθείς βαθμηδόν κα! κατ’δλίγον ένεκα τής άφρό- πρό Χριστού.
νου δημαγωγίας καί τής από τών νικών αυτού δόξης, τού
Μιθριδάτης ό ς ., ό καί εύπάτωρ επικαλούμενος κατο μέν άπάξας έν Ρώμη τόν Ίουγούρθαν, τούτο δέ
τούς Κίμδρους καί Τεότονας, κατατροπώσας καί πλημ- τακτήσας τήν ήδη ύπό τών 'Ρωμαίων σχεδόν Ασίαν,
μερήσας τήν ’Ιταλίαν από πολλών χιλιάδων δούλων, καί καταστήσας φόρων υποτελείς τάς παρά τόν Εϋξειοι’τινες, οΰ μόνον διέσπειρον έν τή Ίταλίφ ήθη έξη- νον Πόντον 'Ελληνικός αποικίας, έπεχείρησε νά θεραπεύση έτι μάλλον τούς κατακτητικούς αύτού σκοπού;
χρειωμΰνα καί βάρβαρα αλλά καί πρός τάς αδιάλει
καταλαμβάνω·/ τήν τε Θράκην, Μακεδονίαν καί 'Ελ
πτους έκείνας δουλικές στάσεις συνετέλουν, ύφ’ ών
ή 'Ρώμη τοσάκις έκινδύνευσε. Ό Μάριος είχε. μόνον λάδα διά στρατού, καί χρώμενος αυτούς ώς γέφυραν,
ΐνα μεταδή ευθύς κατά τής 'Ρώμης, ώς άλλοτε ό ’Αν
στρατηγικός άρετάς, άς μολοντούτο άπώλεσε βραδύ
νίβας έφέρμησε κατ’ αυτής διά τών Πυρηναίων, τή;
τερο·/ άπειρικώς ύπό τε τού γήρατος καί τών κόπων,
πρός δε καί διά τής άμαυρώσεως τής μικράς αύτού Γαλλίας καί τών ’Αλπεων, καί νά έπιφέρη ώς έκεΐνο;
τόν πόλεμον έντός τών σπλάγχνων τής ’Ιταλίας, ώ?ελάμψεως ύπό τών λαμπροτέρων τού Σύλλα πολιτικών
λούμενος άμα μέν ύπό τή; τότε τήν 'Ρώμην κατασπακαί στρατιωτικών κατορθωμάτων. Μόνος αύτού σκοπός
καί μόνον εντρύφημα ήν τό άρχει·/· και διά τούτο βλέ ρατούσης στάσεω; τών ’Ιταλών συμμάχων, άμα δέ ά
πό τού κατ’ αυτής ύπάρχοντος έν ταΐς καρδιαις τών
πομε·/ αυτόν πάντα μεταχειριζόμενον τρόπον πρός τήν
δεδουλωμένων λαών μίσους —’Εν ετει λοιπόν 89 πέμτής ύπατείας διατήρησιν, ήν καί επέτυχε νά κρατήση
βιαίως καί παρανομώ; πλέον τών ές έτών, καί τής
όποιας ουδέποτε ήθελε παραιτηθή εάν ό θάνατος δεν
τήν άφήρη απ’ αύτού έν τώ πρώτω μην: τής έδδόμης ύ
(α) 'Ο μετά τόν Μάριον ίκανώτερος αρχηγός τής δη
πατείας, ήν κατελαδεν από κοινού μετά τού Κορνη- μοκρατικής μεριδος έγένετο ό Κοίντιος Σερτώριος, 2·
λιου Κιννα, αντιπάλου καί τούτου τού Σύλλα άναδειχ στις όμως δεν κατώρθωσε νά εισακουσθή πλέον παρά
Οέντος έφ’ δσον δ Μάριος περιεπλανατο εις ’Ασίαν καί πλήθη ίκανώς έκ τοΰ Μορίου διδαχθέντι.
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’Ελλάδα στρατόν ύπό τόν στρατηγόν Άρχίλιιον. Πολλαί καί πλούσιοι πόλεις έν τε τή ’Ασία καί
5'Ελλάδι βλέπουσαι τούς 'Ρωμαίους ήρέμους, τήν δέ
0ριδάτου δύνκμιν αείποτε έπαυξά/ουσαν άπέστησαν
jt’ αυτών, τής'Ρόδου μόνης έξαιρουμένης. Ό ΆρχεΕρχόμενος μετά ναυτικής καί πεζικής δυνάμεως,
Χίίαυριεϋσας τάς πλεϊστας Ελληνικός νήσους, έν αίς
w! τήν Αήλον μετά τού μεγάλου αύτής θησαυριϋ, ύπέσχετο νά άποδώση αδτήν τοΐς Αθηναίος άφ'
ύ» άπεστη· Αλλα τους Αθηναίους ουδέ η τής ςηράς
4ήλου «νάκτησις, ούδ’ ή τών θησαυρών αύτής έπιθυ-

θόντος Μάριου, νά καθαιρέσωσιν αυτόν. Άλλ’ ούτος 8έν
ήθέλησε νά έπιστρέψη έν Ρώμη καί νά κατασπαράξη
έν τή μανία αύτού, τούς αντιπάλους, θελήσας ΐνα, έξακολουθήσας τόν κατά Μιθριδάτου πόλεμον ιδίαις δαπάναις καί ένισχυθείς διά τής εις αύτόν άφοσιώσεως,
τοΰ στρατού έπανέλθη έν τή 'Ρώμη θριαμδεύων.
’Ενταύθα δυνατοί τις νά παρατηρήση οτι χαρακτήρ
-ής έποχής τούτης ήν μέν έν γενει ή διαφθορά', ή ίδιοτέλεια, άνεφάνησαν όμως έκ διαλειμμάτων εκ τε τών
αριστοκρατικών καί τών πλείστων δημαγωγών άνδρες,
β7τΜες έκτός τής ιδιοτέλειας άνέδειξαν 'καί προτερή-

μί» ήλκυσε πρός τόν Μιθριδάτην Οί Αθηναίοι πάρε«ήθησαν ήδη πρότερον ύπό Έπικουρίου τίνος φίλοβέψου ’ Άθηνιωνος ή Άρίστωνος, αθλίου δργάνου , τού
βασιλέως Μιθριδάτου καί τής καταστροφής τής ΈλλάδοςΌ Άθηνίων ούτος υιός δούλης αίθιόπιδος, άνήρ έμ«ιρο; πάσης ήθικής ή σωματικής αρετής, τόν φιλόσοφον έπαγγελόμενος, ώς προείρηται, έν τή άδυναμία αύτού κατ’ άρχάς, καταπλήξας τούς Αθηναίους
δια τής μεγαλοπρεπούς καί άμα γελοίας έν τή πόλει
αύτών εισελάσεως, διά τής προσφοράς τών θησαυρών
τής Δήλου, καί διά δημηγορίας γελοιωδεστέρας έτι,
χαθ’ ήν κατέδειξε τήν 'Ρωμαϊκήν δημοκρατίαν έπί ξι-

μβτ» λαμπρά καί ζήλον ύπέρ τοΰ μεγαλείου τού Ί’ωμαϊχ-ύ ονόματος. Κα! παράδειγμα ό Σύλλας αύτός,
οστις, και περ μυριας έχων αιτίας δυσαρεσκίας καί άγανακτήσεως κατά τής πατρίδος τουάναγορευσάση; αύτόν ύπατον καί στρατηγόν καί καθατρεσάσης, ούδέν
ήττον όμως έπροτίμησεν, έν μερει τουλάχιστον τήν
δόξαν αύτής άπό τήν έκδικησιν, δόξαν ήν έμελλε νά
περιποιήση αύτή ιδίαις δαπάναις. — Κατελθών άπό
τής Ιταλίας εις Δυβράχιον, καί στρατεύσας δι’ Αΐτωλίας καί Θετταλίας καθυπέταξε τούς Βοιωτούς, καί
ώρμισεν ευθύ κατά τών ’Αθηνών λύσσαν καί μανίαν άποπνέω·/, ένθα εύρίσκετο ό ’Αρχέλαος καί ό φιλόσοφος Άθηνίων, ό μέν εις τό άστυ, ό δέ εις Πειραιά,
ρού ακμήν Ισταμένην καί ήδη άπολωλυίαν, κατώρθωΈπολιόρκει δέ προλαδών τόν Πειραιά, έφιστάς πάcs ν’ άναγορευθή αύτός αρχηγός αύτών μυρία οσα ύ- σαν μηχανήν και πολλάς συγκροτήσας μάχας, καί π«ρ
«σχόμενος.— Μάτην οί νοημονεστεροι καί πρεσδύτε- δυνάμενος νά καταλάδη εύχερώς τήν άνω πόλιν έν
ροι τών πολιτών κατεκραύγαζον κατά τοΰ άπαταιώ- έσχατη εύρισκομένην αμηχανία, άπορία τών άναγκαίνος, μάτην προέλεγον αυτοί; τά δεινά καί τάς φεδεράς ων. ’Επειγόμενος δέ ίνα περαιώση τήν πολιορκίαν
τιμωρίας αίτινες έμελλον νά έπιπεσωσι κατ’ αύτών ταύτην καί δεδιώς τήν αντίπαλον μερίδα, κατέσπευδεν
έάν άπιστήσωσ: πρός τούς 'Ρωμαίους, τούς εύεργέτας αύτήν παντί τρέπω· οθεν ήρχισε, κατά Πλούταρχον, νά
βύτών, τούς αείποτε σεδασθέντας τήν μητέρα τού πο- συσσωρεύη περί τό τείχος ύλην άμετρον ύπό ζευγών
λιτισμοΰ καί τών ηρώων. Ό φιλόσοφος ούτος άμα λα- δρεικών μυρίων χορηγουμένην. Έκλιπούσης δέ αύτής
ίων τήν άρχηγίαν άπεδειξεν εις τούς Αθηναίους όπό- επέθεσε χείρα καί επί τών ιερών άλσεων καί κατέκοσον ήσαν αληθείς αί μάταια! καί επίβουλοι αύτού
Χή7 Χε ακαδημίαν, προάστειον δενδροφορώτατον,
χομπο£ρημοσύ·/αι· διότι καταλαβω·/ τυραννικώς διά τών χαί τό Λύκειο/,τά τών δύω τών αρίστων τών Αθηναίων
9,000 άνδρών οδς έκομίσατο μετ’ αύτού άπό τού γυμνασίων· Έπεί δέ καί χρημάτων έδει πολλών πρός
Μιθριδάτου τάς άθήνας, κατέτρεξεν άπανθρώπως τούς πόλεμον, διά τήν οϊκοΟί'/ τού πολέμου δαπάνην, έγύτά σωτήρια τών πολιτών συμδουλεύσαντας, κατακλεί- μνωσε τά τής Ελλάδος άσυλα, έκ τε τού έν Έπιδαύρω
σας διά φρουράς τούς πλειστους έν ταίς οικίαις αύτών χαϊ Όλυμπίφ Ιερού τά κάλλιστα τών αναθημάτων μεκαί ποικίλως διά τού λιμού τοΰ φυλακισμοΰ καί άλλων ταπεμπέμενος· ’’Εγραψε δε κα! πρός τούς έν Δελφοί;
μέσων κατατρέχω?.
Άμφικτύονας, οτι βέλτιον είναι νά κομισθώσι πρός
Άλλ’ έπανέλθωμεν εις 'Ρώμην ένθα ό Σύλλας, ο αύτόν τά τού Θεού χρήματα, διότι ή ασφαλέστερο·/ έστις κατ’ αύτό έκεΐνο τής τού πολέμου έ/άρξεως έτος, μελλε νά φυλάξη αύτά, ή, καί μεταχεφισθείς θα άποάνηγορεύθη όμτψήφως ύπατος κατά πρώτον διά τάς δώση ούκ έλάττω. Καί άπέστειλεν έπί τούτω τόν φίμεγάλας έπί τού συμμαχικού πολέμου εκδουλεύσεις λον αύτού Κάφιν τόν Φωκέα, κελεύσας ί/α παραλάδη
αύτού. Τούτου δέ γενομενου, έπεζήτησε καί τήν κατά έκαστον αυτών ακριβώς. Ό Κάφις, άφιχθείς εις ΔελΜιθριδάτου στρατηγίαν, άμα μέν πρός πλείστην άπό φούς, έδειλίασε νά θέσ/| χείρα ιερόσυλο·/ έπίτώνάνατού πολέμου δόξαν, άμα δέ ίνα προσεικοιώση έαυτώ τόν θημάτων τού ναού, βλέπων δέ καί τούς Άμφικτύονας
στρατόν, ούτινος και πρότερον έτ: επί τού συμμαχικού έκλιπαροΰντας αύτόν, άπεδάκρυσε, κατά Πλούταρχον,
πολέμου περιεπσίησεν εις εαυτόν τήν εύνοιαν και τήν τήν ανάγκην καί βλέπω·/ τινας λέγοντας δει ήκουέγάπην, διά τής πανούργου χρήσεως τής αύστηρας τών σαν φθεγγομένης τής έν άνακτόροις κιθάρα;, είτε πι'Ρωμαίων πειθαρχίας, νυν μέν κολάζω·/, νύν δέ πα- στεύσας, είτε βουλόμενοσ εις δεισιδαιμονίαν νά έμδάρορών, διά τής ακολασίας καί τής καταπιέσεως ήν έ λη τόν Σύλλαν, έγραψε πρός αύτόν τούτο. Ούτος δέ
χέτρεπεν αύτώ· τέλος δέ, διά μακρών μετά μακρδς ό σκώπτω·/ άι,τέγραψε πρός αύτόν, «θαυμάζει* μέν Κάφιν,
θοιποριας καί αγώνας ψυχαγωγημάτων. Ό Σύλλας » εί μή συνίησιν, δτ: χαίροντος, ού χαλεπαίνοντος ειη
ήλπιζε τοσοϋτον μάλλον τούτο, καθ’δσον δ στρατός » τό ςίδειν « (Πλουτ Σύλ), καί τόν εκελευσε να λαμαΰτοϋ ειχεν ήδη έν τή Έλλάδ: πλείστας άφορμάς λεη- δάνη θαρρών, « ώς εϊδομένου τοΰ Θεού καί διδόντος.»
λασίας καί πλουτισμού- έν τή 'Ελλάδι, ήν μοίρα καί Καί άφήρεσε τούς άπειρους έκεί συνεσωρευμένους θηδαίμων καταχθόνιος έρριψεν ασθενές έρμκισν εις τούς σαυρούς. πρός δέ καί τόν άργυροΰν πίθον, δς μόνος
ίνυχας τοΰ θηριώδους τούτου στρατηγού. Άναχωρή- ύπελείφθη τών βοσιλικών, μή δυναμένων νά άναλάσαντος αυτού, κατώρθωσαν οί Μαριανοί, άρχηγούν- δωσιν αύτόν τών υποζυγίων διά τό βάρος καί τό μετος τού εις 'Ρώμην μετά πολλά; παθήσεως έπανελ- γεθο;, αναγκαζόμενοι νά κατακόψωριν οί ’ΑμφυκτόοΓ
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νες, άνεμιμνήσκοντο δακρύοντες τόν τε Τίτον Φλαμιvivuv κα! Μαρίνο» ’Ακυλιον καί τόν Αιμίλιον Παύλον,
ών : μεν Αντίοχον έξελάσας τής 'Ελλάδος, cl δέ τούς
ΙΙαζεδόνων βασιλείς καταπίλεμήσαντες, ού μόνον
άπέσχοντο τών ‘Ιερών των "Ελλη ικών, άλλα ζαί διά
•δώρων ζαί άλλων περιποιήσεων τά μέγιστο έιιμησαν.

ραϊκής καί τής ίεράς πύλης, ειοήλαυνε περί μέσας
νύκτας φρικώδης καί αποτρόπαιος, πολλών σαλπίγγω·/
καί κεράτων καταχθονίων βοόντων, καί τού λυσσώδους
στρατού έπ’ αρπαγήν και φόνον ύπ’ αύτοϋ άφειμένου,
κατασφάξας αδιακρίτως άνδραο, γέροντας, παΐδας καί
γυναίκας πάσης τάξεως καί παντός γένους- Τό αίμα
τών φονευθέντων έρρευσεν έξω τών πυλών τής πόλεω,·
ή δέ σφαγή, καί ή απάνθρωπος καταστροφή έκείνη
έγένετο ή αυτή μέ τήν ύπό τοΰ Μωάμεθ δ', κατά τήν
| άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως γενομενην. ’Αλλά και
οί δ: αυτών άποσφαγέντες δεν ήσαν έλάττονες, οιτινες,
Αθηναίοι ό'ντες καί σώζοντες έτι έν τή καρδια αύτών
ζώπυρόν τι τής αρχαίας αύτών αρετής, προετίμησαν
τόν εκούσιον θάνατον μάλλον ή νά ίίωσι τήν πατρίδα
αύτών περιφρονουμένην, καταδουλωμένην, καί τούς συμπολίτας αύτών κατακρεουργουμένους ύπό τού άπεινοϋς κατακτητοϋ τού μανίαν καί μίσος κατ’ αύτών πνεοντος, ή έπί τέλους νά ύποστώσι καί αυτοί τά μαρτύ
ρια καί τάς αγωνίας θανάτου σπαραξικάρδιου.

Ό Σύλλας έολέγετο καί ύπό δεινού κατείχετο έ
ρωτος νά κυριεύση τάς ’Αθήνας, είτε ξήλω τινί, ώς ό
Πλούταρχος λέγει οκιαμαχών προς τήν παλαι τής πόλεως δόξαν, είτε άγανακτών καί Οομω τά σκόμματα
καί τάς βωμολοχίας ψέρων, δί’ών έξηρέθιζεν αύτόν καί
τήν σύζυγον αύ-.ού Μετέλλαν, γεουριζων καί κατορχούμενος άπό τών τειχών ό τύραννος 'Αθηνίων, άνήρ ώ
μος ώς προείρηται, καί ασελγής εϊς άκρον, έν δέ τή
πόλε1, ταύτη, τή μυριους μέν πολέμους πολλές δέ τυ
ραννίδας καί στάσεις διαπεφευγυίαν πρότερον, ώσεί νό
σημα Οανατηφόρον εις τούς εσχάτους κε.δούς έγκατα
ο ταθείς.
Ή πόλις τών ’Αθηνών εις έοχάτην περιήλθεν απο
'Εαλωκότος δέ τού άστεος, ό ’Αθηνίων κατακαύσας
ρίαν καί τής άχριεστατης τριψής διότι ό Σύλλας μαν τό ώδεΐον καί εις τήν άκρόπολιν κβταφυγών έπολιορθάνω·/ τά κατά τήν πόλιν, καί τάς περί εισκομίσεως κειτο Έγκαρτερήσας δέ έπί πολλάς έν αύτώ ήμερες,
τροφών προπαρασκευάς, υπό δύω σφενδονιστών εν παρεδόθη έπί τέλους διά τε τήν απορίαν τροφής καί
τώ έοτει ευρισκομένων και σφενδονιζόντων πρός τον παντελή υδατος έλλειψιν. Ό Πλούταρχος αναφέρει οτι
Συλλαν σφαίρας μολυόδινους έφ’ ών έγραφον ταΰτα, τήν αυτήν εκείνην ημέραν καθ’ ήν κατήλθε τής άεμπόδιζε παντοιοτρόπω πασαν είσκομιδήν τροφής. Μέ κροπόλεως ό τύραννος, « νεφών έξ αιθρίας συνδραμόν·
διμνος σίτου χιλίας έτιματο δραχμάς- οί άνθρωποι έσι» των, πλήθος όμβρου καταρραγέν, έπλήρωσεν υδατος
τοΰντο τό περί τήν άκρόπολιν φυόμενον παρθένιον (1), » τήν άκρόπολιν. »
καί ήσθιον ληκύθους έφθάς, ζώα παντοδαπά, πολλοί
Τή επαύριον έκήρυξεν ό Σύλλας οτι απέδιδε τήν ε
δέ και άνθρώπινον έγεύθησαν σάρκα. Ο δέ ’Αθηνίων
εν πότοις μεθημερινοΐς καί κώμοις διάγων ενδελεχώς, λευθερίαν εις τούς έλευθέρους ’Αθηναίους, ών δλίγοι
καί πυρριχζων καί γελωτοποιών πρός τούς πολέμιους, διεφυγον τόν θάνατον, άπαγορεύσας μόνον αύτοΐς τό
περιειόε τόν ιερόν τής θεοϋ λύχνον άπεσβηκότα διά δικαίωμα τού ψηφηφορεΐν, τό όποιον όμως βραδύτερον
σπάνιν ελαίου, πρός δέ τήν ίεροφάντιδα ήμιεκτον πυρών συνεχώρησε. 'Ο ’Αρχέλαος άπέπλευσεν από τού Πει
προαιτοϋσαν, επεμψεν ήμιεκτον πεπέρεως, τούς δέ βου- ραιώς ούδεμίαν άντιστασιν ύπό τού Σύλλα άπαντήσας
λευ άς καί Ιερείς, ικετεύοντας αύτόν νά οϊκτείρη τήν στερούμενου στόλου. Ό Πειραιεύς, άλωθε'ις μετ’ όλίγον,
πόλιν καί νά συνδιαλλαχθώ μετά τοΰ Σύλλα, διεσκέ- έσχε τήν αυτήν τού άστεος τύχην, μεγίστην ύποστάς
δασε βάλλων διά τοξευματων. Μόλις δέ πολύ μετά πυρκαϊάν, πολλάς έπαγαγούσαν ζημίας έν αίς καί ή
ταΰτα έξέπεμψεν υπέρ ειρήνης δύω ή τρεις τών συμ τής τού Φιλωνος θαυμαζομένης όπλοθήκης απώλεια
Τοιαύ-.η ή τρομερά .τύχη τής πολυτλήμονος τών Άποτών, πρός τούς όποιους, ούδέν σωτήριον άξιοϋντας,
τηνών
πόλεως, ήν τοσαύται στάσεις καί πόλεμοι και
αλλά τόν Θησέα καί τόν Εΰμολπον καί τά μηδικά σεμνολογουμένους, δ Σύλλας- « Άπιτε (είπεν), ώ μακά- Ουραννίαι έσεδάσθησαν. Τοιοϋτον ύπήρξε τό τε-’
» ρ.οι, τούς λόγους τούτους άναλαβόντες- εγώ γάρ οϋ λος τής πόλεως ταύτης , ήτις έγένετο μήτηρ τοΰ
« φιλομαθήσων εϊς ’Αθήνας ύπό 'Ρωμαίων έπέμφθην, πολιτισμού καί έπ! τοσούτους αιώνας προπόργιον κατά
κ άλλά τούς έσισταμένους καταστρεψόμενος » (Πλου ιών βαρβάρων, έπαπειλούντων νά καταπλημμυρήοωσι
τήν Εύρώπην, καί νά σβύσωσι τόν σπινθήρα εκείνον τοΰ
τάρχου Σύλ )
πολιτισμού, οστις, θεία συμπράξει, ήοχισε ν’ άναπτύσΈν τούτοις λέγεται οτι τινές άκούσαντες έν τώ Κε
σητα: έν τινι αύτής γωνία. ’Αλλ’ έπέπρωτο ή πόλις
ραμικά πρεσόύτας τινας διαλεγομένους πρός άλλήαυτή, ής έφεισθησαν οί τε λυσσόντες κατ’ αυτής Σπαρλους καί ονειδίζοντας τόν τύραννον ώς μή φυλάττοντα
τιάται, οί αγέρωχοι τής Μακεδονίας βασιλείς Φίλιπ
τό επικίνδυνον εϊς έφοδον καί προσβολήν περί Έπτάπος καί 'Αλέξανδρος, καί οί διάδοχοι αύτών νά κατα
χαλκον τείχος, ένθα καί μόνον ήδόναντο νά είσέλθωσιν
στροφή ύπό τής 'Ρώμης, τής άχαρίστου Ουγατρός
οί πολέμιοι, τών άλλων τειχών τών ύπό Κόνωνος κααύτής.
τεσκευασθέντων έδραίων καί κολοσσαίων δντων, ανήγ
Έν ούτοις Ταξιλης ό στρατηγός τού Μιδριδάτου καγειλαν ταΰτα τώ Συλλα, οστις έπελθών εκεί τήν νύκτα
και θεασάμενος άλώσιμον τό μέρος εϊχετο ευθύς τοΰ τέβη εκ τήο Θράκης καί τής Μακεδονίας μετά Ί00,
έαγου. Ό Σύλλας αναφέρει έν τούς ύπομνήμασιν αΰτοΰ 000 χιλιάδων στρατιωτών, έπειγόμενος ινα ένωθή μ.ετά τού ’Αρχελάου εν Θετταλ α Ο Σύλλας τότε έστράτόν πρώτον έπιίάντα τοΰ τείχους Μάρκον Τήϊον
Ού'τω δέ καταληφθείσης τής πόλεω; έκειθεν, ό Σύλ τευσεν έπί τήν Βοιωτίαν ινα περιμείνη έν αύτή τίν
λας κατασκάψας καί συνομαλήνας τό μεταξύ τής πει- εχθρόν, και διά τού δλίγου αυτού στρατού κλείσας αυ
τόν εις χώρον στενόν καί περικεζλασμένον παρά τήν
Χαιρώνειαν, καί έπιπεσών άπροσδοκή-ως, πολλούς μέν
τών έχθρών κατέκοψε, μυριους δέ μόνον από τοσούτου
(1) Τό κοινώς παρθένου δ ι.
πλήθους έσώθησαν φεύγοντες.
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Ό βασιλεύς τού Πόντου επεμψεν αύθις μετά τήν
ήτταν ταύτην ύπό τόν στρατηγόν Δορύλαον στρατόν
80,000 πρός τόν ’Αρχέλαον, οστις συνεκρότησεν έτέραν έν Χαιρωνείφι μάχην, καθ’ ήν ό Σύλλας βλέπων
τούς στρατιώτας αύτού φεύγοντας καί διασπειρομένους,
αυτός, άρπάσας σημειόν τι, ένεθάρ^υνε τόν στρατόν
έρμήαας πρώτος κατά τών εχθρικών στιφών. 'Ο Άρ
χέλαος νικηθείς έφυγεν εις Χαλκίδα, ό δε Σύλλας ά
ναγκάζει τόν Μιθριδάτην νά προτείνη λόγους περί ειρή
νης έν έτει 85, καταβάλλει, δ.αρκουσών τών περί αυ
τήν διαπραγματεύσεων, βάρβαρα τινά περίοικα τών
Μακεδόνων έθνη, έπειτα δέ έλθών έν έτει 84 εϊς τήν
Μικράν ’Ασίαν, συνωμολόγησε τάς πρός τόν βασιλέα
τού Πόντου συνθήκας, δί ών ούτος ύπέσχετο νά πα
ραδότη εις τούς προτέρους αύτών ήγεμόνας τήν Βιθυ
νίαν καί Καππαδοκίαν, τήν δέ έπαρχίαν τής ’Ασίας καί
τήν Παφλαγονίαν εϊς τούς 'Ρωμαίους πρός δέ, καί νά
πληρώση εις αυτούς δισχιλια τάλαντα καί νά δώση 70
χαλκήρεις ναύς.
Μετά τάς πρός τόν Μιθριδάτην συνθήκας ταότας, ό
Σύλλας προσωκειώθη δλοσχερώς τόν στρατόν, ον ή αν
τίπαλος δημοκρατική μερίς, καθαφέσασα αυτόν, είχε
πέμψει κατά Μιθριδάτου εϊς ’Ασιαν, ύπό τόν ύπατον
Οόαλέριον Φλάκκον, διαδεξάμενον τόν Μάριον. Τόν
Φλάκκον φονεύσας καθ’ όδόν ό ύποστράτηγος Φλαύϊος
Φιμβρίας, κατέλαβε τήν ήγεμονίαν τού στρατού καί τήν
αρχήν κατά τού Μιθριδάτου πολέμου- καί άνεδείχθη
μέν έπί πσλύ άνήρ επιτήδειος καί εύτυχής εϊς τούς
πολέμους τούτους, θΐωρών όμως τόν στρατόν αύτού αύ
τομολοϋντα ( μετά τήν πρός τόν Συλλαν συνθήκην τού
Μιθριδάτου) βαθμηδόν πρός τόν Σύλλαν στρατοπεδεύσαντα παρ’ αύτώ, έφονεύθη ύπό τής αισχύνης. Τότε δ
Σύλλας, εύρίσκων ευνοούσαν αύτώ τήν περίστασιν ί/α
κορέση τήν πλεονεξίαν τοΰ στρατού, διά λόγους οΰς
έξεθέσαμσν ανωτέρω, παραοίδει εις διαρπαγήν καί λεη
λασίαν τήν εύδαίμονα τής Μικρας ’Ασίας χώραν ήτις
τοσοΰτον έβλαφθη ύπό πλεονεξίας καί τής θηριωδίας
στρατού, οστις ουδέποτε πλέον άνέλαβεν από τής επο
χής έκείνης τήν προτέραν αύτής εύδαιμονίαν καί ακμήν,
Έπί τέλους επανέρχεται διά Πεφαιώς καί Πατρών
εις τήν Ιταλίαν μετά 40,000 ολως αύτώ άφοσιωμένων
στρατιωτών έν έτει 83. ‘Η αντίπαλος αύτοϋ μερίς, ής
προίσταντο οί ύπατοι τοΰ έτους εκείνου Σκιπίων καί
Νωρβανός συνέλεξε, διαρκούσης τής απουσίας αύτού
δυνάμεις άσυγκρίτω τώ λόγω μεγαλητέρας. Καί όμως
ό Σύλλας ήδυνήθη νά καταβάλλη αύτήν διά τής μέχρι
λατρείας άφοσιώσεως εις αύτόν τοΰ στρατού, καί διά
τής περί αύτόν προσκολλήσεως τών πλειστων στρατιω
τών τής δημοκρατικής μερίδος οιτινες βλέποντες τούς
στρατιώτας τοΰ Σύλλα πλουτοϋντας καί τιμωμένους έγκατέλιπον τήν μερίδα αύτών. Εκτός τούτου ή αριστο
κρατία απασα δεινώς ύπό τών άντιπάλων καταπιεσθεϊσα έτάχθη μετ’ αύτοϋ, έν τη όποί? μάλιστα διεκρϊνον
το οί βραδύτερον άναλάμφαντες έν τή πολιτεία ά/δρες,
ό Κοίντος Μέτελλος Πϊος, ό Λικίνιος Κράσσος, δ Αούκουλος καί ό Γνάιος Πομπήϊος. ’Αναχωρήσαντος δέ
αύτοϋ ί/α καταβάλη τόν έν Πραινεστώ καταφυγόντα
Μάριον τόν νεώτερον, στρατόν έκ Καμπανών Σαμνιτών
ζαί Λβυκανών συγκείμενος έρμα κατά τής πόλεως.
’Αλλ’ δ Σύλλας άνακάμψας έν τάχει καταλαμβάνει
τούς έχθρούς πρό τών πυλών τής πόλεως, ένθα συνεκροτήθη μάχη πεισματωϊεστάτη καί κρίσιμος. Νικήσας
δέ διά τής έπιτηδειότητος τού Κράσσου φονεύει 6,000

αιχμαλώτους, καί γενόμενος έπειτα κύριος τής Πραινεστοϋ σφάζει 4 2,000 κατοίκων, ό δέ Μάριος έγένε
το αύτδχειρ.
Διά τοιούτων προοιμίων δ μέγας ούτος στρατηγός ή
δυνήθη νά κυριάρχηση έν τή 'Ρώμη καί νά έπιφέρη τάς
παρ’ αύτοϋ μελετωμένας τού πολιτεύματος μεταρρυ
θμίσεις, αίτινες ίσως ήθελον φέρει σωτήριόν τι αποτέ
λεσμα εϊς τήν πρός όλεθρον ένεκα τής διαφθοράς κατα^ρεουσαν 'Ρώμην, εάν αύτός δεν έδιδε πρώτος τό πα
ράδειγμα τής φιλαρχίας, τής καταχρήσεως, τής άσελγείας καί κακοηθείας, τών δποίων τήν φλόγα διά τοιού
των προπαρασκευών καί αγώνων έζήτησε ματαίως νά
κατάσβεση, πολύ μέν άναπτυχθεΐσαν καί ύπ’ αύτοϋ τοΰ
ίδιου άνα^ηπιζομένην, έκραγοϋσαν δέ βραδύτερον, μετά
τόν θάνατον αυτού, καί συμπολήσασαν απασαν τήν
'Ρωμ.αίκήν Αυτοκρατορίαν.
Α. Ίωαννίδης.

II ΦΡΙΚΩΔΗΣ ΝΥΞ.
Χειμών σφοδρός ήτο' τό σκότος τής έσπε'ρας και
ή χιών έκάλυπτον τό Βοιανσόν, πολίχνιον ολίγον

άπέχον άπό τά όρια τοΰ Πιδεμοντίου, κείμενον εν
μέσω τών άνωμαλωτέρων στενών καί φαλακρότερων
κορυφών τών υψηλότερων Άλπεων.
Ό Κ. Λαδάλμος δασονόμος διέτριβε τάς ώρας
πλησίον τής ωραίας του συντρόφου, τών δύο μικρών
τήν ηλικίαν τέκνων του καί τής γηραιας μητρός του
εις γαληνι»ίας ονειροπολήσεις άναμεμιγμένας μέ γλυ
κείς λόγους. ‘Η σώφρων αΰτη οικογένεια, καθημένη
εις σεβάσμιας καί πρόσφορους έδρας πέριξ τής ές-ίας,
άπετέλει μίαν τών περιπαθών έκείνων καί σπανίων
εικόνων, έπί τών οποίων ή ορασις καί ό νους ήδέως
ά/απαύονται.
γαλήνιος χαρά , ώ καθαραι συγ
κινήσεις οικογενειακά! παρά τήν έστίαν, υπάρχει άν
θρωπος οστις δέν σας εννοεί, οστις δέν σας πο03ΐ, ή
δεν λυπεϊται διά τήν στέρησίν σας ! Ποίαι ύλικαί ήδοναι δυνανται νά σάς άντικαταστήσωσιν ή νά σάς ύπερτερήσωσι!

'Η ώρα τοΰ δείπνου δέν είχεν ακόμη φθάσει' τό
νυκτέρευμα ήρχιζε* αι διά τό δειπνον τρίγλαι έψήνοντο
εντός μικρας καί κεκλεισμένης χύτρας- ή Κ. γηραιά Ροχεράν, μήτηρ τοΰ Κ. Λαβαλμου έπεριπάτει βραδέως,
καί οί δυω σύζυγοι ήρχισαν νά συνομιλώσι σκαλεύοντες
τά πΰρ’ ήγαπώντο δε μέ τήν ειρηνικήν εκείνην, βαθεΐαν
καί βεβαίαν άφοσίωσιν, ήτις βασίζεται εις τούς ήθικούς χαρακτήρας, και ήτις είναι άνωτέρα τής μέθης
τοΰ πρώτου έρωτος· όλαι των αι εύχαί ήσαν διά τήν
διάρκειαν τής παρούσης των ευδαιμονίας, τής άφελοΰς καί θεμιτής ευδαιμονίας, έμπροσθεν τής όποιας

ό κόρος αύτός δέν αξίζει τίποτε.
-Σ- Δόξα τώ θείο! έχομε-/ πΰρ, καλήν κατοικίαν
κα' ζώμεν μέ δμόνοιαν, είπεν ή Κ. Βεχεράν.
— Ό καλλίτερος τρόπος νά^ύγνι^μο/ήσωμεν τόν
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6eov διά ταυτα, έποόσθεσεν ή Κ. Λαβάλμου, είναι νά

Φεΰ! οί κύριοι δήμαρχοι δέν συνειδιζουσι νά συμ-

δίδωμεν ελεημοσύνην, νά βοηθώμεν τούς μη έχοντας

βουλεύωνται τό βαρόμετρο·/ πριν έπιφορτίσωσιν εις
τούς κατωτέρους των αποστολήν δλίγον εύάρεστον
κα! ενίοτε όλως ανωφελή. ’Αμφιβάλλω πολύ άν τούς

άρτον, ενδύματα ή άσυλον. Εις τούς πτωχούς τουτσυς
τόπους, ό δριμύς καιρός αυξάνει τάς δυστυχίας τών
ενδεών, οίτινες, φεΰ! είναι πάμπολλοι. Ά ! άν ήμεδα πλούσιοι, όποιας άνάγκας ήθέλαμεν θεραπεύσει... ’

μέλλη διά τάς περιπνευμονίας και τόν πυρετόν, τά ό
ποια είς έσχατος υπάλληλος δύναται νά ύποφέρη.

— Σιωπή, αγαπητή μοι γύναι, μήτε λέξιν μή
— Να!, είπε» ό Ε. Λαβάλμος, άλλα τά πλούτη
χρησιμεύουσι» ενίοτε ώς τροφή τών άγενεστέρων τής προφέρης πλέον.... είμαι δεισιδαι'μων... οί λόγοι
ψυχής διαδε'σεων έν γε'νει εκείνοι οί όποιοι από τό σου θέλουσι μοΐ παράξει άναγκαίως πολλάς δυστυ
πρωί έως τό έσπέρας ψηλαφοΰσι σωρούς σκούδων, χίας, καί ίσως τώρα λάβω διαταγήν νά ιππεύσω καί
είναι ώς έπί τό πλεϊστον έγωϊστα! καί αισχροκερδείς, νά άρχίοω τήν όδοιπορίαν μου αύτήν ταύτην τήν
δέν έχουσι τήν συνείδησιν καδαράν, τά πάντα τοϊς νύκτα.
φαίνονται μαϋρα και ούτιδανά.
— Σιωπώ, φίλε μου. ..
— Εύτυχοΰμεν λοιπόν μή έχοντες είμή μιζράν ευ
— Οί γωρικο! ελκύουσι», ώς γνωρίζεις, κρούοντες
πορίαν, είπεν ή Κ. Λαβάλμου.
τούς κώδωνας, τόν κεραυνόν, χωρίς ουτος νά σκοπεύη
— ’Ας διατηρήσωμεν τήν φθονεράν εξιν τών πτω νά πέση κατ’ αύτών.
χών, τούτε'στι νά κατηγορώμεν τά πλούτη, είπεν ή
— Καί άν ό κεραυνός σκοπεύτ,! παρετηρησεν ή Κ.
Κ. ‘Ρεχεράν άς μή μεγαλυνθώμεν· άς μήν ήμεθα Βεχεράνου.
ανεξάρτητοι. Αί! μή καταδικάζωμεν ούδεμίαν τάξιν
Μόλις άντήλλαξαν τούς λόγους τούτους καί σφοδρός
τής κοινωνίας, δλαι έχουσι τά ίδιά των έλάττώμα- ήχος κώδωνος αντήχησε κα! ή πρός τήν όοόν άγουσα
τα. ‘Ο μή έχων αργύρια, και ό μή ποιησας τι προς δύρα ήνοίχθη και παλιν έκλεια δη.
ίδιαν ώοέλειαν, εκδικούνται τούς έγοντας καί τού;,
Ό Κ. Λαβαλμος σφοδρώς κλονισδεΐς εις τήν έδραν
ποιήσαντας, έγκαλοΰντες αύτούς διά τήν φιλαργυ- του ανέκραξε.
ρίαν των κα! σκληρότητα τω».
— Σάς λέγω δτι η συνδιάλεξις αυτή 6ά έχμ λυπη
Σιωπή σκε'ψεως ήκολούθησε τήν δμιλίαν ταύτην
ρά αποτελέσματα .... ιδού διαταγή άναγωρήσεως!
μετά δέ ταΰτα ό Κ. Λαβάλμος έλαβε τόν λόγον.
— Βεβαιώδητι, τέκνο·/ μου, δτι ή Κ. Τορέλου ήλ
— Πόσον ώραΐον είναι, είπε, νά βλέπη τις άπό τό
θε νά λαβή μέρος εις τό πικέτον....
βάθος θερμού δωματίου διά μέσου τών υγρών ΰέλ.ων,
Ή μήτηρ τού δασονομικού υπαλλήλου διεχόπη διά
τήν χιόνα πίπτουσαν εις νιφάδας πυκνάς’ ή θέα του
τής έλεΰσεως τελώνου τίνος, οστις παρουσίασεν είς
κακοϋ καιρού τόν όποιον καταφρονεί, αύξάνει τάς οΐτόν Κ. Λαβάλμον πλατύ ένταλμα’ ουτος άνέγνω
κουρικάς ήδονάς τής εσωτερικής εύπραγίας' ό έρωτιμεγαλοφώνως τά εξής.
κός ποιητής Τίβουλλος, φιλήδονος, επομένως εύαία .. . 'Γαραξίαι τινες ήναψαν πυρχαΐάν είς τό δά
σδητος, εκφράζει μέ συγκίνησιν τί αίσδάνονται κατ'
σος τό πλησίον τοΰ Γραβε. Τάπΰρ,τό όποιον ένόμιαύτήν τήν στιγμήν αί ψυχαΐ ήμών.
σαν εντελώς έσβεσμένον, ενώ έκαιεν υπούλως, έπηύQuamjuvat iuimites venlos audirc cufcmtemi
ξησε διά τοΰ άνεμου καί έπέφερε μεγάλας καταστρο
Tiγλυκύv’axouij τις κοψ,ώμενος τςυς άνηλεεΐς άνεμους!
φές. Μή βραούνητε ουδέ μίαν στιγμήν, άλλ’ άμα
Ήγάπα νά άκούη άπό τήν κλίνην του τάς μεγά λαβητε τό παρόν, σπεύσατε είς τό άπαίσιον θέατρο»
λας τρικυμίας κα! έγέλα διά τάς άπειλάς των ...
τού κακού διά νά προλάβητε τήν φθοράν τοΰ δάσους, ή,
— ’Ας μή τάς ήγάπα ! είπεν ή Κ. Σαβάλμου.
άν όλον έκάη, διά νά έχτιμήσητε τάς ζημίας καί νά
— ’Αλλά μόνος δέν άπήλαυε εντελώς τήν ήδοσυλλέξητε τάς αναγκαίας αποδείξεις είς τήν κατάνήν ταύτην, υπέλαβεν ό δασονομικός γελών.
στρωσιν λεπτομερούς έκθέσεως, ήτις πρέπει νά δοθή
Et domiuam tenero detinuisso sinn !
είς τόν Κ. επιστάτην. ‘Η δραστηριότης, ή σύνεσίς
Και νά συνεχή εις τήν τρυφερά·/ αγκάλην τήν δέσποι σας, ό ζήλος σας, είναι γνωστότατα είς τήν διεύ-

ναν τής ψυχής του.
— Σιώπα, Παύλε, άνέκραξεν ή Κ. Λαβάλμου,
τά πράγματα ταύτα δέν λέγονται.
— Είς τήν γλώσσαν μας σύμφημι' έγώ τά είπον
Λατινιστί.... έννοεΐς λοιπόν τήν διάλεκτον ταύτην ;
— Όχι, άλλά τό έμάντευσα.
Νέα σιωπή άποκατέστη πάλιν καδ' ήν δέν ήκούετο είμή τό τικ-τάκ τού ώρολογίου, τό λάκισμα τού
πυράς, καί τά μακρά συρίγματα τής διπλασιαζούσης
τήν μανίαν της καταιγίδας.

δυνσίν... »

— Σάς εύχαριστώ, προσέθεσεν ό δασονομικός ύπάλληλος, διά τήν φρασεολογικήν ευγένειαν σας, διά
τούς επαίνους, οδς μεταγειρίζεσθε όσάκις πρόκειται
νά έκτελέσω διαταγήν δυσάρεστο·/, έπίπονον καί δύ
σκολο·/ ... ’Εμπρός λοιπόν ... είς τον διάβολον τοιούτον έπάγγελιια!
— Δέν σέ άφίνω νά αναχώρησης τήν νύχτα ταύτην,
είπεν ή Κ. Λαβάλμου, διότι ό καιρός είναι φρικώδηςσέ έξορκίζω νά μείνης έως αυριον κάνεις ώς πρός τά
— Πόσον ανήσυχος και δυστυχής είμαι, Παύλε, αδύνατα δέν είναι ύπόχρεως. Ήδη θά διατρέξης πολ
ειπεν αίφνης ή Κ. Λαβάλμου, όταν είς παρομοίους λούς κινδύνους είς τά τρομερά στενώματα τά φέοοντα
καιρούς διατρέχης τά όρη ταύτα άναγκαζόμενος άπό είς Γράβε... Θά άποθάνω άπό τήν αγωνίαν μου... όχι
τήν υπηρεσίαν σου.
δέν σέ άφίνω νά αναχώρησης.
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—Άλλά τό δάσος καίεται.».
— Άφες το νά καή... τόσην φροντίδα έχεις δι’
αύτό ;

Όχι, άλλά ή θέσις μου... αν μέ παύσωσι !
— Δέν σέ παύουν.
— Έλα Καικιλία, παυσε τούς φόβονς σου.
— Θεέ μου! πόσον δυστυχής είναι ή μοίρα τών
γυναικών νά ένασχολώνται είς τά οικεία !
— Θάρρος, θάρρος I
— Παραιτήσου, διά τόν έρωτά μου, τής επικινδύ

νου ταύτης οδοιπορίας.
— Άλλ’ είναι όλως άδύνατον. ..
— Τότε! αναχωρώ μαζίσου.
— Όχι I δέν συμφωνώ ποσώς...
Μετά διεξοδικήν φιλονεικίαν, ό Κ. Λαβάλμος, διά

μεγάλων καταρρακτών πιπτόντων από Ιον ουρανόν,
δότ εϊπείν, εις τά κατηχον βάραθρο·/, τό όποιον είχον
κοιλάνει’ ό ακατάπαυστος θόρυβός τον έξεκώφαινεν,
ή λάμπουσα λευκότης τής καλυπτούσης τό χάταντες
τής διόδου χιόνος, τόν κατετάραττε, τά πλήθος τών
βαράθρων, τόν καθίστα σχεδόν παράφρονα’ μετά ο
λισθηρά/ κατάβασιν ήρχετο τραχεία άνοδος· είς έκα
στον βήμα λίθοι όπερμεγέθεις καί ανώμαλοι έσείοντο
καί χαράδραι άνεφαίνοντο’ έκάστοτε έκλονεΐτο κ’ έκινδύνευε νά πέση άπό τό έφίππειον, έκάστοτε νέοι
κίνδυνοι, νέαι δυσχέρειαι παρουσιάζοντο είς αυτόν.
Έξελθών άπό τι δάσος σκοτεινόν, ό Κ. Λαβάλμος
έρ£ιψε τυχαίως τά βλέμματά του πρός τά όπισθεν,

καί παρετηρησεν ολίγον μακράν του ζώον αρκετά ύψηλοΰ αναστήματος, τό όποιον έφαίνετο ότι ήκολούθει
νά ένθαρρυνη τήν σύζυγόν του, τή ύπεσχέθη έ'τι θά ή- αυτόν, καί τό όποιον ύπε'λαβεν ώς άρκτον ί) λύκον πειναι φρόνιμος, καί οτι θά συνοδευθη υπό τίνος γενναίου νασμένον κα! ορεγόμενον σαρκός. Λαβών όθεν τό έν
δρεινοϋ, 'Ραφέρου καλουμένου, οστις κατώκει έξω τής πιστολών του, έπυροβόλησε κατά τού τετράποδο;· μυ
πόλεως- μετέπειτα έδείπνησεν, έπιε ποτήρια τινα δα κηθμός θρηνώδης ήκολουθησε τήν έκπυρσοκρότησιν τού
ψιλή τοΰ καλλιτέρου του οίνου διά νά προασφαλισθή όπλου, άπό βράχου είς βράχον άνακρουσθείσαν δέν ώάπό τό ψύχος, ένεδύθη τά θερμότερα του φορέματα, έ- μοίαζε δέ κατ ούδέν μέ τούς ωρυγμούς ζώου άγριου
νηγκαλίσθη σύζυγον, τέκνα καί μητέρα, ίππευσε πε- προσβληθέντος διά πυροβολισμού.
Ό υπάλληλος καταλυπηθεις διά τό λάθος του, καριβαδην καί ήρχισε νά όδοιπορή μέ όλους τους άνε
τέβη ταχέως άπό τόν 'ίππον είχε πυροβολήσει κατά
μους κα! τούς όμβρους.
’Ολίγον μετέπειτα έκτύπησε τήν θύραν τοΰ 'Ρα τοΰ Δαρείου, ωραίου κυ·ώς τής Νέας γης, ον είχε
φέρου, άλλ’ουτος εϊχεν εξαρθρώσει τόνπόδακαί δένή- πρό πολλοΰ, κα! οστις ήβουλήθη νά τόν άκολουθήση
δύνατο νά τόν άκολουθήση, ώστε ό Κ. Λαβάλμος μή χωρίς νά φαίνηται. Ό άφωσιωμένος δούλος ήθέλησε
θελων νά γάνη καιρόν, είσήλθε μόνος είς σκοτεινά φαίνται νά έξαφνίση άστείω; τόν κύριόν του, παρέχων βοήθειαν τήν όποιαν έν καιρω όποιασδήποτε
στενώματα υψηλής σειράς όρέων.
προσβολής δέν ήδύνατο νά έλπίση ουτος. Δύναταί τις
λοιπόν μετά τούτο νά είπη, ότι μόνα τά δίποδα κα!
άπτερα
ζώα έχουσι λογικόν;
II.
Μεγάλη υπήρξε», ώς δύναταί τις νά είκάση, ή λΰΚατάψυχρος ψηχάλα έπλήρωσε τήν κοιλάδα καί ό πη τού Κ. Λαβάλμου έλαβε λοιπόν τόν Δαρεϊον είς
καικίας, λυθείς ώς είπεϊν άπό τάς άλύσσους, έπνεε τούς βραχίονας του καί τω έπεδαψίλευσεν όλας τάς
μεταξύ τών στενών διόδων τών βουνών καί έραπτε θωπείας, έξετάζων αύτοϋ τήν πληγήν, ήτις, κατ’ ευ
λεπτήν κόνιν γιόνος εις τό συνεσταλμένον πρόσωπον τυχίαν, δέν ήτο τόσον επικίνδυνος διότι μόλις ή σφαί
τοΰ περιηγητοϋ. Αί πετρώδεις καί ανώμαλοι οδοί, κεκα- ρα ήμυξε τό δέρμα τού κυνός.
Άφοΰ έπλυνε τήν πληγήν μέ χιόνα, ήρχισε τήν
λυμμέναι μέ πυκνόν στρώμα παγετού, σκληρού καί
διαφανούς ώς ό κρύσταλλος, έξηφανίζοντο ύπό τήν ΰ- οδοιπορίαν του πάλιν άλλ’ ούδέποτε συμβαίνει μία μόνη
πουλον ομίχλην, τήν έκτεινομένην μεταξύ τών μεγάλων δυς-υχίϊ. Ό ίππος έξεπεταλ.ώθη κα! είχεν ανάγκην
ορθών βράχων, κάτωθεν τών όποιων γαίνουσι κατα πετάλων είτε καλών είτε κακών· είς λίθος έχρησίμευπληκτικά βάραθρα, ένθα βροντά είς,μέγα βάθος ό σεν ώς σφύρα είς τήν εργασίαν ταύτην. Μετά ταύτα
‘Ρομάγχης, είς τών όρμητικωτέρων χειμά^ων τών τριγμός φοβερός ήκούσθη καί ύπερμέγεθες τεμάχιο»
χιόνος έπεσε» άπό τά όρος σύρον μεθ’ εαυτού παν τό
βουνών αύτών.
Ό Κ. Λαβάλμος μέ όλας τάς ληφδείσας προφυλά παρατυχόν, δηλαδή βράχους, δένδρα, Θάμνους ....
Ό Κ. Λαβάλμος διέβαινε τότε πλησίον βράχου
ξεις, δέν’ήργησε νά ένοχληθή υπό τού ψύχους" ή όπλή
τού ίππου ώλίσθαινε καθ’ έκάστην στιγμήν έπί ομα κατάντους' ή νιφοστιβάς, πεσούσα μέ υπερβολικήν
λών σκοπέλων και πολλάκις ό αναβάτης έπέζευε διά
νά μή πέση είς τό βάραθρο·/, τό οποίον ήτον άναγκα-

σμένος νά παραπορεύηται.
Τό στενόν καθίστατο όλονέν πλέον δυσδιάβατον· έκ
διαλειμμάτων άκτίς σελήνης έφώτιζε τάς γιγαντιαίας
ά/ωμαλίας τής χώρας, διά νά τρομάξη ώς εϊπείν, τόν
άνόητον εκείνον, οστις έτόλμησε» άνευ όδηγοΰ νά £ι
ώοκινδυνεύση είς τάς έκπληκτικάς έκείνας μοναξιάς.
Πολλά! ώραι παρήλθον χωρίς άντικείμενόν τι νά
πλήξη τοΰ υπαλλήλου τά όμματα. Διέβαινε πλησίον

ταχύτητα, υπερεπήδησε τεραστίωο τά φυσικόν τούτο
όριον. καί έφθασεν εις τήν όδόν, τήν όποιαν έκάλυψεν ούτως, ώστε ό άνθρωπος ό κύω/ καί ο ίππος εϊδοι κυλισθέν κάτωθεν τών κεφαλών των τά κρημνισμα ολόκληρον καί ευρέθησαν είς τό βάθος σκιερού
καταρράκτου, τό όποιον τούς έβύθισε επί δέκα λεπτά
είς τρόμον καί βαθύτατον σκότος. Δέν θέλομεν εϊπεί
ό,τι ό περιηγητής μας έδοκίμασεν ένόμισεν ότι άπέθανεν καί δέν είχε τή» δύναμιν νά έπικαλεσθή τόν
Θεόν, άλλ' άπό τόν φόβο» έλήσμόνησε καί αύτόν. Ή
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τελευταία σειρά τής νιροστιβάδος ένέφραξεν εν μεοος
τής όδοϋ ήν είχεν αφήσει όπισθεν αύτού . . . Εξυπνήσας άπό τόν τρομερόν του λήθαργον, ύψωσε πρός
ουρανόν όμματα απελπισίας, ένώ καθ όλα του
τά μέλη έτρεμεν, άκούων θορύβους παραδόξους' τέ
λος δ ίππος του συνέπεσε πλησίον τοΰ κυνός, τοΰ ο
ποίου τό αϊμα έπαυσεν έκ τής χιόνος. °Εν κέντημα
ήρκεσε νά άνυώώση τό ζώον, καί έν σύριγμα έντονον
εζωογόνησεν ολίγον τόν κύνα. Φεΰ ! όλα ταΰτα ή
σαν άνωρελή' διότι έπρεπε νά κάμωσι νέαν στάσιν.
’Ησαν εντελώς άποπλανημένοι, ή στενωπός δέν έφαίνετο ποσώς έκ τής όμίχλης· φραγμός άνυπέρβλητος ήγέρθη εκ τής νιφοστιβαδος καί δέν έπέτρεπε νά

έπιστρεψωσιν όπίσω. ΐί νά άποφασίοη εις τήν οίκτράν ταύτην κατάστασιν, πρός ποιον τόπον νά διευθυνθή ή νά ζητήση κατάλυμα, τί νά γείνη ;. ..
Ό Κ. Λαβάλμος, ευρισκόμενος όλος εις άθυμίαν
ήγνόει ποιον άγιον νά έπικαλεσθή. Γνώρισα; μετέπειτα ότι ευρίσκετο εις τόν νομόν τών ύψηλών “Αλ
πεων (ά; άπαξ μόνον είχε διατρέξει έπί τοΰ χάρ

του τοΰ Κασσίνι), έννόησεν, άλλά πολύ αργά, πόσον
αναγκαίου τώ ήτον εις οδηγός. Καπαρωμένος αύτός
εαυτόν, ειδεν αίφνης φώς απλανές και λάμπον τό ό
ποιον ύπέθεσεν ώς προερχόμενου άπό καλύβην τινά
ποιμαντικήν.

Ή όσον ευάρεστος τόσον και ανέλπιστος άνακάλυψις αυτή έκαμεν αύτόν νά λησμονήση πρός στιγμήν
παν ό,τι πρό δύω ή τριών ώρών είχεν υποφέρει- άνέπνευσεν αέρα καθαρόν, άλλ’, ώ τής απελπισίας I ό
άνηλεής τής λυχνίας σβεστήρ έκάλυψε ταχέως τό ευ

εργετικόν έκείνο φως.

— Πολύ καλά, είπεν ό Κ. Ααβάλμο; μέ τήν άπό
δυσαρέσκειαν προερχομένην εϊρωνίαν, θά περιμείνω
τήν ήμέραν, κοιμηθείς έπί τής χιόνος :
Qunm juvat immites vento9 audire cubantem !

Και ήοχισε νά γέλα, όπερ είναι ή τελευταία, ή
μεγαλειτερα έκφρασις τής λύπης. Μή έχων καταφύ
γιου, καλύβην τινα ξυλοκόπου ή άνθρακέως, οροφήν έκ
κλάδων, σπήλαιον τέλος πάντων, πικρώς έβασανίζετο
εις τήν κρίσιμου ταύτην κατάστασιν έπιθυμών νά μήν
ήθελεν άντισταθή εις τάς δεήσεις τής γυναικός του
και νά έπερίμενε τήν έπαύριον πρός άναχώρησιν μάλ
λον παρά άνοήτως νά έξετέλει καθήκον, τοΰ οποίου ή
έκτέλεσις έξηγοράζετο μέ τήν ζωήν του ή τουλάχιστον
μέ τήν υγείαν του.
ΓΙλησιάσας είς τόν καταπακτήν τοΰ Φράους, τοΰ
όποιου ό βαρύς τόνος ήνωμένος μέ τό ίσον τοΰ ανέμου,
άπετέλει αρμονίαν τρομεράν εις τούς μονήρεις τούτους
τόπους, παρετήρησεν έκ νέου τό ρώς' έβαίνετο εις
αύτόν ότι πνεύμα πονηρόν, καταγόμενου κατ’ εύθεΐαν
άπό τόν Σικελικόν δαίμονα ’Ρουβεζάλθ, οστις, κατά
τόν μυδολόγον Μουσαίον, εύηρεστεΐτο νά βασανίέη
τούς περιηγητάς παντοια φάσματα καί άπάτας προξενών αύτοΐς, έπεθύμει νά παίξη τήν μεταξύ έλπίδος
καί άπελπισίας ταλαντευομένην ψυχήν του . . . ’Αλλ’
ήδη ή λάμψις δέν έξηφανίζετο· διευθύνθη λοιπόν
πρός αύτήν διά μέσου τών άνατετραμμένων καί
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λιδοσκεπάς-ων έκείνων τόπων, ας καλοΰσι κυνισ'κλοτροφεία ( clapiers ) κα! αίτινες παρουσιάζουσιν εις

τόν περιηγητήν

έμπόδια άνυπέρδλητα.

Μετά βοα-

δεΐαν τέλος καί έπίπονον οδοιπορίαν, έφθασεν εις μι-

χραν οιχίαν εςωθεν πενιχρότατη* φαινομενην, ην psoνόν άδενδοον προεφύλαττεν άπό τόν άπαρκτίαν. Εκεί
ό Κ. Λαβάλμος ύπεδέχθη ύπό τριών ά'θρώπων, ξενο
δόχων τοΰ καταφυγίου έκείνου* γραία τις, άνακεκλιμέ/η έπί τών νώτων, κα! τρεις υιοί της, τραχύδερμοι και υψηλοί τέ ανάστημα, άπότομοι δέ τόν λόγον
ώ; καί οί πρόγονοί των, ήσαν οί ύποδεχθέντες τόν Κ.
Λαβάλμον. Παρατηρητέον δέ ότι οί κάτοικοι τόπου, έν
τώ όποιω ή φύσις είναι κατηφής άγρια καί αυστηρά,
έχουσιν εις τήν ομιλίαν των, εις τούς τρόπους των,
εί; τόν νοΰν των σκοτεινόν τι άχαρι καί τραχύ" άλλ’
αυτό είναι τό εξωτερικόν των καί δέν πρέπει νά κρίνωμεν έκ τούτου περί τών ηθών αύτών.
Πρώτη φροντΐς τοΰ δασονομικοΰ υπαλλήλου ήτο τό
νά δδηγήση τόν ίππον του εις σταΰλον, έν τώ όποιω
ύπήρχον δαμάλεις καί αίγες κα! νά σκεφθή περί τής
πληγής τοΰ Δαρείου. Μετά ταΰτα ήλθε κ’ έκάθησε
πλησίον τοΰ νυχθημερόν διατηρούμενου πυρός άπό ξηράν άγελάδοςκόπρον έπί τοΰ όποιου έκειτο μέγας λέβης όπου κατασκευάζουσι τόν τυρόν. Τω παρέθεσαν
έπί τής καρδόπου λάγανα μέ καλαμόσιτον, άγγειον
δριμέος οίνου και άρτον άπό βρ-ζαν τόσον σκληρόν,
ώστε μόλις ήδύνατό τις νά τόν κόψη· διότι πρό πολλών
μηνών είχεν έύηθή καί ώμοίαζε τό παξιμαδιού τών
θαλασσινών.
Ό περιηγητής άπεποιήθη νά φάγη καί έζήτησε κλί
νην πάραυτα ή γραία ώοήγησεν αύτόν διά τίνος κλί
μακας είς τό άνώγαιον. Βλέπουσα δέ ότι ό Δαρείος
μόλις ήδύνατο νά άκολουθήση τόν κύριόν του.
— Είναι ανάγκη, κύριε, είπεν, ό κύων ούτος νά
άναβή μαζί σας ;
— Δέν συνειθιζει ούοέ στιγμήν νά άπομακρύνηται
άπ’ έμοΰ εις τάς οδοιπορίας· άφες τον νά άναβή.
— Δύνασθε νά τώ παραβ/έψητε τήν συνήθειαν ταύ
την, διότι ή οικία είναι ασφαλής.
— Δέν αμφιβάλλω ... Άλλ’ άνέβημεν πλέον.
Είς τήν άνωτέραν άκραν τής κλίμακος ήτο κατα
πακτή άνοιγομένη έν τώ μέσω τοΰ άνωγαίου" ένταΰθα,
ό Κ. Λαβάλμος, εύχαριστήθη όπωποΰν ευρών άχυρώστρωμα πλήρες χόρτου καί έφάπλωμα έρραμένον
μέ μαλλίον,—αύτη ήτον ή κλίνη τήν όποιαν τώ παρεσκεύασαν.
Είς τό υπερώον τοΰτο υπήρχε μέγα κιβώτιον άπό
μαύρην δρΰν ώς κυλίκιον, πολυάριθμος συλλογή πτυαρίων, κόσκινων, καί σωρός σάκκων γεμάτων κριθής.
Η γυνή εΐσάξασα εις τόν τόπον τοΰτον τόν υπάλ
ληλον καί ^ίψασα έπί τοΰ κιβωτίου βλέμμα αλ
λόκοτου.

— Ιδού, άγαπητέ μοι κύριε, είπε, τέ μόνον δω
μάτων μας" κοιμήθητε καλώς ... άν δυνηθήτε.
Καί άνεχώρησεν άφήσασα τόν οδοιπόρον μέ τόν έκ
ρητίνης πυρσόν.
Άφοΰ έμεινε μόνος ό Κ. Λαβάλμος, είδεν ότι τό
κιβώτιον ήτο κεκοσμημε'νον μέ ανάγλυφα, τά όποια

ήσαν σύμβολα πένθιμα, τούτέστι κρανία θανόντων, όστδ χιαστί κείμενα, λίσγοι τυμβορύχοι- καί έν τώ
μέσω τούτων ά,εγινώσκετο τό ενθύμημα τών μονα
χών τοΰ Άγ. Βρούνου γεγραμμένον Γοτθιστί.
Αδελφέ! ποέ'πει νά άποθάνης.

Όυπάλληλος έπεσεν έπί τοΰ πενιχρού κραββάτου
χαι έπροσπάθησε νά κοιμηθή, άλλά δέν ήδύνατο' τό
σώμα καί τό πνεύμα του εΰρίσκοντο είς κατάστασιν
σιυρετικοΰ ερεθισμού' τό αιμά του έβραζεν είχε, καί
τσι μή θέλων, τήν κεφαλήν πλήρη τερατωδών χ ιμαι
ρών κρίι έβλεπε κατά σειράν πορευόμενα τά τρομερό
τερα πλάσματα τοΰ ‘Οφμάνου.
'Επ', πολύν χρόνον άντιπαλαίσας

κατά

τής άϋ-

ινείας, έπεσε τέλος είς τεταραγμένην κάρωσιν, είς
μικτήν άπό ύπνον καί έγρήγορσιν κατάστασιν, ής αί
αντιλήψεις είναι αόριστοι καί συγκεχυμένα!, αί ΐδέαι
άσυναφεΐς, καί κατά τήν οποίαν ακούει τις χωρίς νά
έννοή, λαλει χωρίς νά σκέπτηται καί σκέπτεται χωρίς
νά λαλή. Τέλος ύπνος βαρύ;, ακολουθούμενος μέ
τρομερά όνειρα, κατέλαβεν αύτόν τότε έφαντάζετο
ότι έξήλθε τοΰ κιβωτίου άνοιχθέντος ήσύχως κακούρ
γος τις ώπλισμένος άπό κεφαλής μέχρι ποδών καί
έφωδιασμένος με έτερόφανον, ώς ήρως τοΰ μελοδράμα
τος α ό καλός γέρων ».

Έξυπνήσας αίφνιδίως άπό τό όραμα τοΰτο άνεκάΟισεν όρμητικώς καί μόλις ήδυνήθη νά άποβάλη τήν
λυπτ,ράν έντύπωσιν καί νά πληροφορηθή ότι ήτο μό
νος και ότι οΰδε'ς είχε ζητήσει άπ’ αύτόν τήν ζωήν
του καί τέ βαλάντιόν του. Μετέπειτα τό ένύπνιον τώ
ύπέβαλε ταύτας τάς σκε'ψεις.
— Τί είναι εντός τοΰ κιβωτίου τούτου; δέν γνω
ρίζω έκ τοσούτων παραδειγμάτων ότι οί δολοφόνοι
κρύπτονται εντός τοιούτων τόπων περιμένοντες τήν
νύκτα διά νά έπιπέσωσι κατά τοΰ άνυπόπτου κα! κεκμηκότος περιηγητοΰ ένώ κοιμάται; Τίς οιδεν άν δέν
διεβουλεύθησαν τήν καταστροφήν μου ή άν δέν έπεθύμησαν τά ενδύματα μου, τόν ίππον μου, τό βαλάντιόν
μου;.... Τά όνειρα εινε ενίοτε σωτηριώδεις νουθε
τήσεις τής Προνοίας... Οί άνθρωποι ούτοι έχουσιν
ήθος άγριον... ‘Η γραία γλώσσαν άρεσκευτικήν καί
πρόσωπον πλήρες υποκρισίας... Κοιμήθητε καλώς, μοί
εΐπεν, άν δύνασθε, όπερ εμφαίνει τήν σατανικήν της
ειρωνείαν... Πρέπει λοιπόν νά περιμείνω νά σφαγώ ώς
άρνίον; Άς σηκωθώμεν καί άς ίδωμεν τί περιέχει τό
κιβώτιον τοΰτο.... ’Ενδύματα τινα τής γραίας, άναμφιβόλως. ’Ανόητοι φαντασίαι ύπάρχουσιν εις τόν νοΰν
μου, είμαι φαντασιοκόπος, άς κοιμηθώ... Ασθενής
κεφαλή, στηρίχθητι στηρίχθητι έπί τοΰ Αλπείου τού
του προσκεφαλαίου τοΰ άπό δέσμην χόρτου. Ά ! ή
σκληρά κοιμάται... σκληρά ώς ή ψυχή τοΰ Κ. έπιτηρητοΰ, όστις δέν φροντίζει διόλου άν κινδυνεύη ή υ
γεία μου. Καλά1 ιδού ήδη μΰς οιτινες καταγίνον
ται περιξέοντες τούς πόδας μου... Όπίσω, κακόβου
λα ζώα... Άς καίωνται τά δάση τοΰ κράτους όσον
θέλωσι, και αυτό τό κράτος άς καή, ς’ τόν διάβολον
να δπάγω άν σαλεύσω διά νά σβέσω τήν πυρκαϊάν.. .
Ναι, ή γραία αυτή εχει πρόσωπον άποτρόπαιον καί
Τόμος Γ'. Φυλλάδ. 63.

δόλιον· ci δέ αχρείοι υιοί της, τρομεράν έχουσιν οψιν.
Ας διασαφήσω τάς άμφιβολίας μου, όπερ εινε εΰκολον. Έγέρθητι! κάμε καρδ.αν.
Μέ τούς λογους τούτους ό Κ. Λαβάλμος, λαβών
τά πιστόλια του υπήγε νά αφαίρεση τέ βαρύ πώμα
τοΰ κιβωτίου ουτινος ή σιδηρά όστεαποθήκη γοερόν
έξεβαλε καί παρατεταμένον βρυγμόν. Δέν είδε κα-

τα πρώτον—διότι ό πυρσός ολόκληρος κατηναλώθη—
εΐμή σώμα λευκοειδές καί άκίνητον άλλά μετ’ ού
πολύ ή σελήνη έκχωρισθεΐσα άπό τά καλύπνοντα αυ
τήν νέφη καί ρίψασα άζτινα φωτός διά μέσου τής μικράς θυρίδος τω κατέδειξε πτώμά τι περιζεκαλυμμένον μέ καθημαγμε'να πανία.

III.
Εις την θεάν τοΰ άθλιως κατεσπαραγμένου τούτου
σώματος, φρίκη ζαί τρόμος κατέλαβον τόν Κ. Λαβάλ-

μον, όστις τρέμων ζαθ δλον του τό σώμα καί

άφή-

σας να πεση μετά κρότου τό πώμα τοΰ κιβωτίου,
εστηριχθη , έζτός έαυτοΰ , είς τόν τοίχον. “Ελεγεν, είς τόν υψιστον βαθμόν τής άπελπισίας καί τοΰ
φοβου του, ότι ήτο πλησίον τό τέλος του, ότι δέν ή
θελεν έξελθει ζών τοΰ μακελλείου τούτου, ότι μετ’
ού πολύ ήθελον οί δολοφόνοι κατακόψει αυτόν, ώς
κατέκοψαν προφανώς τόν δυστυχή έκεΐνον περιηγητήν,
ουτινος τό άκρωτηριασμένον σώμα έκειτο είς τέ βά
θος τοΰ κιβωτίου. Δάκρυα έρ^εον άπό τά ομματά
του καί ψυχρός ίδρώς περτέχεε τό σώμά του- ενθυ
μείτο τήν αγαπητήν του σύζυγον, τά χαρίεντα τέκνα
του, τά όποια δέν είχεν ελπίδα νά ίοη πλέον, ουδέ νά
εναγκαλισθή, εκτός εάν συνέβαινε θαύμα τοΰ ούρανοΰ.
— Θεέ μου έψιθύριζεν έχων συνημμένος τάς χεΐρας τό πρόσωπον συνεσταλμένον, τά όμματα βλο
συρά, τί θά άπογείνη ή δυστυχής οικογένειά μου, άν
δεν έλθης είς βοήθειάν μου, άν δέν μέ εκβάλης άπ’ ε
δώ ; Τι δυστυχία, εγώ, όστις πρό δλίγου είχον τήν
μέν καρδιαν φαίδραν, τά δέ πρόσωπον ιλαρόν, έγώ,

όστις πρό μικρού ήμην εις τήν οικίαν μου, νά άποθάνω θάνατον οίκτρέν, θάνατον άδικον, χωρίς ένα
χαιρετισμόν νά προφέρω, χωρίς μίαν περιβολήν ή
θρησκευτικήν παρηγοριάν νά κάμω, νά άποθάνω ύπό
τήν μάχαιραν;.. Πάσας λεύγας μακράν τοΰ οίκου μου,
τής γυναικός μου, τών τέκνων μου, τό σώμά μου
θέλει κρημνισθή είς βάραθρον μετ’ έκείνου όστις κεΐται εντός τής σάνδυκος ταύτης . . . Άλλά καί άν
ήθελον έξέλθει διά τής θυρίδος ταύτης· έπρεπε νά
έγκαταλειψω τόν κύνα μου καί τόν ίππον μου’ πού
δέ ήδυνάμην νά καταφύγω έν τώ μέσω τοΰ σκότους
είς τοιοϋτον καιρόν ! άλλ’ ήτον άβέβαιον άν ήθελον
ευρει οικίαν τινα άλλην είς τούς σχεδόν έρήμους
τούτους τόπους, πλησιέστερον άπό ταύτην;.. κάλλιον είναι νά μείνω έδώ, νά άγρυπνήσω, έτοιμος πάν
τοτε πρός ύπεράσπισιν τής ζωής μου- έχω δύο πι
στόλια εξαίρετα, μίαν μάχαιραν και ένα φοβερόν κύνα.
’Εμπρός, γενναίε' μου Δαρεΐε, έτοίμασον τούς κυνό416.
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δοντάς σου, εις σε πέποιθα.. Ά ! οί άθλιοι καταλαμ

βάνω διατί ήθελαν νά μέ άποχωρίσωσιν άπό τόν κά
να μου... διότι δμοΰ με αύτόν ήϊυνάμην νά άντισταθώ γενναίως κατά δύο ανθρώπων.
Ο Κ. Λαβαλμος διή-υσε τήν νύκτα εις θανατηφόρον τρόμον ευρισκόμενος καί τά πιστόλια εις τάς
χεϊρας έ'χων. ‘Ο Δνρεΐος, όστις διά τής θαυμασίας
του όξύτητος, είχε μαντεύσει τάς εσωτερικής ταρα
χής τοΰ κυρίου του, εκειτο πλησίον αύτού ώς λέων
άναζαθήμενος, τά μέν ώ τα ορθωμένα έχων, τους δέ
οφθαλμούς προσηλωμένους εις τήν καταπακτήν ενίο
τε στρεφων τήν κεφαλήν, καί τό πλήρες εύαιοθησίας καί ζέσεως βλέμμα του, έλεγε» ούτως εΐπείν,
τόν κύριόν του νά ήσυχάζη.

— Ω! κύριε, εϊσθε αδυσώπητος . . . είναι
Κα: κρότος βημάτων πολλών ίππων ήκούσθη,
— Κλαύδιε, άνοιξε τήν θύραν ε£ς τούς ξένους,
τούς όποιους ό Θεός μας στέλλει, εΐπεν ή γραία, δεν
ήδύναντο νά έλθωσιν πριν καθίσωμεν εις τήν τράπεζαν.

Ό Κλαύδιος ήνοιξε προθύμως.
IV.
Τρεις χωροφύλακες είσήλθον εχοντες τό επανω
φόρια·/ εις τόν ώμον, τήν καραβίναν κρεμαμένην άπό
λωρίον καί τήν μάχαιραν εις τό πλευράν.

— Εις τόν τόπον, άνέκραξεν ό ενωμοτάρχης.
Κα! βλέπων οτι ούδείς παρεσκευάζετο νά άντισταθή προσέθεσε :
— Λυπούμαι διότι σας ενοχλώ, άλλά πρέπει νά
ρείο·», οπερ έφώτιζε σπινθηροβόλον πύρ έκ βάτων. πράξωμεν τό χρέος μας- έγκλημά τι έπράχθη έσγάΓότε ό πρεσβάτερος τών χωρικών έπλησίασε πρός αύ τως έδώ πλησίον καί, ώς ές ενδείξεων, έχομεν υπό
τόν μάχαιραν καθημαγμένην έχων.
νοιας δι’ ύματ.
Ο Κ. Λαβάλμος ώπισθοδρόμησε δύο βήματα αλ
— Δι’ ήμάς ! . . . ανέκραξαν έν τώ άμα ή μήτηρ
λά βίψας βλέμματά τινα έπί τής καρδόπου, ένεθαβ- καί οί υίοί της.
(.ύνθη πάραυτα.
— Ναι δι’ υμάς . . . σάς τό επαναλαμβάνω ούδείς
— Διαμελίζομεν, ώς βλέπετε, κύρ.ε, ένα αίγα νά μή κινηθή, θά κάμωμεν έρευναν εις τήν κατοι
γρον, τόν όποιον ό αδελφός μου έφόνευσε προχθές* κίαν σας.
χαίρομαι διότι θέλετε γευθή απ' αύτόν.
— Νομίζω, ότι εμέ δέν θέλετε ενοχλήσει ποσώς,
Ο υπάλληλος ελευθερωθείς τών νυκτερινών υπο εΐπεν ό Λαβαλμος- διότι είμαι όδοιπόρος, ώς ή ενδυ
νοιών, άλλά καί μή γνωρίζων εις τί νά άποδώση τήν μασία μου δεικνύει, κατσικών εις Βριανσόν καί έναάνακάλυψίν του, ήτις τόν καθίστα ολίγον άνήσυχον σχολούμενος περί τά υδατα καί τά δάση.
καί σκυθρωπόν—εύχαριστήσας αύτόν εκάθισε πλη
— Καλά, είπε ψυχοώς ό ένωματάρχης καί αφού
σίον τής εστίας.
έκαμε σημειον εις τούς φρουρούς νά φυλάξωσιν έν τώ
Μετ’ ολίγον έκάθισαν εις τήν τράπεζαν διότι ό ό- άμα τούς δρεινούς καί τόν ξένον των, άνέβη ταχέως εις
οοιπόρος τοΐς ειχεν ειπεΐ οτι ανυπερθέτως ήθελε νά τό άνώγαιον όπου άνερεύνα πάντα* θόρυβος σάνδυκος
φθάση εις Γράβε* παρετήρει δέ προσεκτικώς τήν άνοιγομένης ήκούσθη.
γραίαν κα! τούς υιούς της καί έσπούδαζε τήν φυσιο
— Π όσον εύτυχής δαίμων είναι ό (δικός μου, δια
γνωμίαν των, άλλ’ εν τούτοις δέν ήδύνατο νά έννοήση νοείτο ό υπάλληλος* δέν μ’ έλειπεν άλλο ειμή νά φυτ ι έμφαΐνον φύσιν παραδεδομένην εις κακουργή Λακισθώ καί νά έμφανισθώ ενώπιον τών ορκωτών ώς
ματα. Μή γνωρίζων οθεν τί νά παραδεχθή περί τού συναίτιος φόνου, ώ σκληρά τύχη 1 . ..
των καί θε'λων νά πληροφορηθή οσον ένεστι κάλλιον
Μετά ε» τέταρτον ό ενωμοτάρχης άνεφάνη κα ι πρός
περί τοΰ πένθιμου εκείνου μυστηρίου, άνέκραξεν τήν γραίαν απευθυνθείς :
αίφνης;
Τίνος είναι, είπε, τό εις τήν σάνδυκα τεταριγευ’’Εχετε επάνω έν πολύ περίεργον σκεύος! . . . . μένον σώμα ;

Τέλος ή ημέρα έφάνη καί ούδείς δολοφόνος ε’πεσκέφθη αύτόν.
Ό ξένος σχεδόν ένθαρρυνθεις, κατέβη εις τό μαγει

Τό πρόσωπον καί οΐ χαρακτήρες τής γραίας συνες-άλλησαν* δέν είπε τίποτε, άλλ’ έχαμήλωσαν τήν κε
φαλήν στενάξαντες.
— Να1, εν σκεύος περίεργον I ύπέλαβεν ό Κ. Λα
βάλμος, έπεθύμουν νά τό έβλεπον ένδοθεν . . . μο! τό
επιτρέπετε ;
Εις τήν πρότασιν ταύτην δάκουά τινα ήλθον εις τά
ομματα τής γραίας, καί άπεκρίθη :
— Δεν δυνάμεθα, κύριε.
— Κα! διά τί;
— Διότι. .. υπάρχει εις τήν σκευοθήκην ταύτην
τής παλαιας μονής τού Oulx . .. πραγμά τι .. . τό
όποιον δέν πρέπει νά ίδήτε.
Καί ταύτα εΐπούσα έουθίσθη εις μελαγχολικούζ
συλλογισμούς.

— Τί είναι λοιπόν;

ήρώτησεν ό Κ. Λαβάλμος.

— Τού συζύγου μου, άπεκρίθη αυτή.
— Ο σύζυγός σου άπέθανε λοιπόν άπό τήν μεγάλην χιόνα;

— Ναι, άρχηγέ μου.
— Πώς όνομάζεσαι;

— Λαμβερτέτα.
— Καλά . . . σάς γνωρίζουσιν ώς τίμιους αν
θρώπους . . . Αλλά ποθεν προήλθε τό έπί τής χιό.ος
αίμα άπό τόν καταρράκτην τοΰ Φοάους μέχρι της οι
κίας σας ; . . .
— Έγώ νά σάς τό εξηγήσω, άνέκραξεν δ Λα
βαλμος· τήν παρελθούσαν νύκτα, νύκτα όλεθρίαν τήν
οποίαν ούδ εις όλην μου τήν ζωήν ενθυμούμαι, οδεύω*
έν τώ μέσω τής ομίχλης εϊδον όπισθέν μου τόν κύνα.
τόν όποιον, άγνοών ότι μέ ήκολούθει, υπέλαβον ως
λύκον πυροβολήσας λοιπόν μέ πιστόλιον κατά τοΰ

δυστυχούς ζώου, τώ έπροξένησα πληγήν, τήν όποιαν,
διά νά πεισθήτε, δύνασθε νά ίδητε ίδίοις όφθαλμοΐς.
Οί χωροφύλακες ήθέλησαν νά άναχωρήσωοιν" άλλ’
ή γραία τούς παρεκίνησε νά φάγωσι καί (συμφώνησαν
νά συνοδεύσωσι τόν υπάλληλον, διότι καί ουτοι έμελ
λον νά πορευθώσιν εις τό δάσος, τό όποιον έκαίετο

λήν του κα! επανήλθε ταχέως εις τήν οικογένειαν του*
ή έκθεσις αυτή τών δυστυχιών του, ε’χρησίΐΛΐυσεν ώς
θέμα ομιλίας μιας ολοκλήρου εσπέρας.
Ε. 1. Σ.

είσέτι.
Οί στρατιωτικοί έφαγον καί έπιον ώς πρέπει εις
ανθρώπους χωροφύλακας.

Μετά ταύτα συνδιελέχθησαν μετά τής Λαμβερτέτας· τότε ό Κ. Λαβάλμος λαβών τόν λόγον ήρώτησεν
αύτήν άπό τί άπέθανεν ό σύζυγός της.
— Φεΰ ! κύριέ μου, ε?πεν ή γήρα, άπό ασθένειαν

ανίατον τήν τοΰ γήρατος. Τί ανδρείος καί άξιος ήτο,
ιί χριστιανός, ώ άγ. Ιωάννη βαπτιστά I Μετά χαράς
ήθελε πέσει εις τόν βαθύτατον λάκκον τού Λαβιτέλλου
(Lauvitel) διά νά μήν υποφέρω έγώ πολύ . . . Καί

άπέθανε μετά τριάκοντα καί δκτώ έτών γάμον J
Αλλά διατί δέν τόν ένταφιάσατε; ήοώτησε καί πά-

λιν ό υπάλληλος.
— Διότι τούτο δέν γίνεται άπεκρίθη ή γραία' ίσως
γνωρίζετε ότι ό Κ. δέν έγεννήθη εις τό Oysans, ότι
ουδόλως έγνώριζε τά έθη και έθιμα τού εις παντοτειviv χειμόνα υποκειμένου τόπου τούτου. ‘Ημείς κατά
πολλά διαφέρομε» των κατοίκων τών πεδιάδων- τό
κλίμα μας, ή φύσις τής γής μας, άποτελούσιν ιδίαν

Μεταξύ διαφόρων ήγεμονίδων τής Αΐγύπτου έπΐσημοτέρα άνεδείχθη ή ίΐτολεμαίου τού Λύλητού πρω
τότοκος θυγάτηρ, γεννηθεΐσα

περί τά τέλη

τοΰ 69

Π. X. έτους. Ο πατήρ αύτής άποθανών άφησεν αύτήν
δεκαεπταετή κα! διώρισεν εις τήν διαθήκην αυτού
κληρονόμον τής βασιλείας του αύτήν καί τόν νεώτερον
αυτής αδελφόν Πτολεμαίον, ον ώφειλε νά συζευγθή
καί νά συμβασιλεύωσι. Τά προσωπικά αύτής θέλγη

τρα, ένεκα τών όποιων έσχε τοσαύτην φήμην, άνεφά
νησαν εκ νεαράς ήλιχίας, αύτή κατά τήν μαρτυρίαν
τοΰ Αππιανοϋ (Β. C. ν. 8.), ένώ ήτον έτι δεκαπεν-

ταετής, κατεγοήτευσεν τήν καοδίαν τού τότε έν Αίγύπτω μετά τού Γαβινίου διατρίβοντος ’Αντωνίου. Ή
μετά τοΰ αδελφού αύτής Πτολεμαίου βασιλεία δέν
διήρκεσε πολύ, καθότι ό Πτολεμαίος, ή μάλλον ό Ποκαί σκληράν ΰπαρξιν τήν όποιαν μέχρι τίνος βαθ θινός καί ό Άχίλλας, οί κυριώτεροι αύτού σύμβουλοι,
μού γνωρίζομεν νά μετριάζωμεν. Εις τήν προσέγ- άπέβαλον αύτήν τοΰ θρόνου, περί τό 49 Π. X. έτος,
γΐσιν τοΰ φθινοπώρου, πληρούμεν τάς οικίας μας Μεταβασα εις Συρίαν συνήγαγε στρατόν, διά τοΰ ό
μέ σιτία, καί παραφυλάττομεν
τήν διάβασιν τών ποιου έσκόπει νά καταναγκάση τόν αδελφόν αύτής, νά
βιβλιοπωλών διά νά άγοράσωμεν θρησκευτικά βι έπαναγαγη αύτήν εις τόν θρόνον. Άλλ’ έν τώ μεταξύ
βλιάρια ή ημερολόγια. Σπουδάζομεν καί έξασκοΰ- παρουσιάοθη εύκολώτερός τις τρόπος" τό επόμενον έ
μεν τήν κεφαλήν μας, όταν οί βραχίονες μας άρ- τος έλθών ό Καΐσαρ εις Αίγυπτον πρός καταϊίωξιν
γούσι' διό είμεθα πλέον πεπαιδευμένοι τών έν τοΐς τοΰ Πομπνιΐου, άνέλαβε νά συμβιβάση τάς μεταξύ
πεδίοις κατοικούντων. Τό σφάλμα μας είναι ότι τοΰ Πτολεμαίου καί τής Κλεοπάτρας διενέξεις (Καισ.
όπεραγαπώμεν τάς δίκας* είμεθα ακόμη καί φιλάρ Β. C. iii. 103. 107.) Πληροφορηθεΐσα τά περί τής
γυροι* άλλ’ ή φιλαργυρια αύτη προέρχεται άπό τήν έρωτολήπτου διαθέσεως τοΰ Καίσαρος, άπεφάσισε νά
ώφεληθη έκ τούτου, κα1, είτε κατ’ αίτησιν αύτού, κατά
πτωχίαν τής γής μας.
Ή χιών επισωρεύεται πέριξ τών διεσπαρμένων
οΐκίσκων μας- τότε αί συγκοινωνία: καθίστανται αδύ
νατο: ή λίαν έπικίνδυνοι* έκάστη οικογένεια, περικεκλεισμένη εις τον οικόν της, πρέπει νά ύποτάσσηται εις γενικόν αποκλεισμόν, ενίοτε πολύ διαρκοϋντα
και τοΰ όποιου δέν δύναταί τις ακριβώς νά προίδη τό
τέρμα. Διαρκούντος τοΰ χρόνου τούτου άν συμβή νά
άποθάνη τις, είναι υποχρεωμένοι οί συγγενείς νά
βάλλωσι προσωρινώς τό σώμά του εις κιβώτιον, ή

εις σάκκον καί νά έμποδίζωσι τήν διάλυσιν τούτου
δι’ αρωματικών βοτάνων, τό δέ έαρ άμα έπαναληφθώσιν αί σχέσεις καί ή χιών διαλυθή, θάπτουσι τούς
νεκρούς.
Ό μακαρίτης σύζυγός μου περιμένων τό τελευ
τούν του άσυλον, αναπαύεται εις τήν σκευοθήκην,
ίτις άνήκεν εις τούς μοναχούς τού Oulx* καί δέν
υπάρχει κατάλυμα ίερώτερον, άξιοπρεπέστερον εκείνου
το όποιον περιέχει τά λείψανά του.
Ό Κ. Λαβαλμος, ένισχυνθείς έτι μάλλον διά τών
χωροφυλάκων έξετέλεσεν μετ’ επιτυχίας τήν αποστο

τόν Πλούταρχον, ή αυτομάτως κατώρθωσε νά ει’σέλθη
λάθρα εις τό παλάτιον ένθα ουτος κατέλυε, καί διά
τών προσωπικών θέλγητρων καί τής γοητευτικής φω
νής αύτής, έτι δέ διά τών δελεαστικών τρόπων το
σαύτην εσχεν έπ’ αύτού ίσχύν, ώστε αντί δικαστοϋ
μεταξύ αύτής καί τοΰ άδελφοΰ της, έγεινε συνήγορος
αύτής (Δίκ. Κασ. Μβ. 35.) Κατά τόν Πλούταρχον,
αύτή είσήλθεν εις τά δώματα τού Καίσαρος τυλιγμένη
έντός ιστού, τόν όποιον έφερεν πρός τόν Καίσαρον δώρον ό έν τή υπηρεσία αύτής διατελών ’Απολλόδωρο;
Όπως δέ και άν έγεινεν, αύτή κατώρθωσε πληρέστα
τα τόν οκοπόν της, καί άνεκτήσατο τόν θρόνον της, διά
τό όποιον ήγανάχτησε και ό αδελφός αύτής καί οί Αι
γύπτιοι καί ένέπλεξαν τόν Καίσαρον εις πόλεμον,
κατά τόν όποιον έκινδύνευσε προσωπικώς, ά/.λ έτελείωσεν ύπέρ αύτοϋ. ’Εν τώ μεταξύ τούτω, δ νέος
Πτολεμαίος, έφονεύθη, ή πιθανώς έπνίγη εις τόν Νεί
λον.(Liv. Ερ. 112 Hist. Β. Alex. 31. Δίων Κάσ.
Μβ. 43) καί ούτω ή κλεοπάτρα έβασίλευσε μόνη.
Διά νά καταπραϋνθώσι δέ οί έρεθισμένίΐ Αιγύπτιοι,
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Βρός τούς οποίους ή Κλεοπάτρα έφέρετο τυραννιχώς,
ήνωσεν αύτήν δ Καΐσαρ μετ’ άλλου ομωνύμου τώ
οονευθέντι άδελφοΰ αύτής, πα;θάς ένΟεχαετοΰς έτι
όντος, τον όποιον καί έλαβε σύζυγον φαινομένως.
Ενόσω ό Καΐσαρ ήτον εις τήν Αίγυπτον ή Κλεο
πάτρα συνέζη μετ’αύτοϋ άνυποχρίτως. Ηθελε κρατή
σει αύτόν έτι περισσότερον ενταύθα, ή ήθελε φύγει μετ
αύτοϋ εις 'Ρώμην, άν ό μετά τοΰ Φαρ·*ά*ου πόλεμός
δέν άπέσπα αύτόν άπό τάς άγκαλας αύτήσ. Μολον
τούτο μεταβασα έπειτα εις 'Ρώμην, μετά τοΰ φαινο
μένου συζύγου αύτής, έντάμωσεν αύτόν καί έξηχολούθη νά ζή μετ’ αύτοϋ αναφανδόν, οΐκοΰσα έντός τής
ιδίας αύτοϋ οικίας εις χωριστά δωμάτια· όπερ έπείραζε τούς 'Ρωμαίους, περί τής είς 'Ρώμην έπισκέψεως αυτής άνεφύησαν δισταγμοί τινες, άλλ’ αί ομόφω
νοι μαρτυρίαι τοΰ Κιχέρωνος (ad Ah. Xiv. 8.) τοΰ
Δίωνος Κασσιου (Μγ. 27.) καί τοΰ Σουετωνίου
(Caes. 35.) φαίνονται θετικαί ένεπλήσθη τιμών καί
δώρων παρά τοΰ Καίσαρος καί φαίνεται δτι έμεινεν

έν Ρώμη μέχρι τοΰ θανάτου αύτοϋ 44 Π. X. «πέκτησεν εξ αύτοϋ υιόν, οστις ώνομάσθη Καισαρίων, καί
οστις ε’φονεύθη έπειτα ύπό τοΰ Αύγουστου. Ό Καϊσαρ άνεγνώρισεν αύτόν ώς ίδιον υιόν του, μολονότι ή
γνησιότης αύτοϋ διεφιλονεικεΐτο ύπό τινων συγχρόνων,
και δ χαρακτήρ τής Κλεοπάτρας συντελεί εις τάς
υποψίας ταύτας. Μετά τόν θάνατον τοΰ Καίσαρος ή
Κλεοπάτρα άνεχώρησεν εις Αίγυπτον· γενομένων δέ

ματα πρός τόν ’Αντώνιον, οστις έν τέλει τοϋ 41 έτους,
έλθών εις τήν Μικράν ’Ασίαν, προσεκάλεσε τήν Κλεο
πάτραν νά παρευρεθή, διά νά μή ύποτεθή άλλως δτι
άρνεΐται νά συνεργήση μετά τής τριανδρίας κατά τών
φονέων τοΰ Καίσαρος. Ήτον ήδη είκοσι καί δκτώ ε
τών, εις τήν τελειότητα ωρίμου καλλονής, ήτις ενω
μένη μετά τών προτερημάτων τοΰ νοός καί τής εύγλωττίας αύτής, καί άναζωπυρωθείσης τής αρχαίας
έντυπώσεως, ήν ώς είρηται επροςένησε δεκαπενταετής έτι είς τόν ’Αντώνιον, έκέρδησεν έντελώς τήν καρ
διάν αύτοϋ καί έγένετο άπό τοΰδε δλως άφοσιωμένος

φέρή τόν θάνατον τής νεωτέρας αδελφής αύτής ’Αρσι

Σεληνας, καί άνέδειξεν αύτά κληρονόμους χωρών ά-

νόης, ήτις είχε ποτέ άντετοιηθεΐ τήν βασιλείαν
τής Αιγύπτου (Αππ. Σ· 8. 9· Διε. Κασ. Μγ. 24.)
Καί τόν αδελφόν αύτής Ιΐτολεμαΐον φαίνεται δτι
εξόντωσε διά δηλητηρίου" έτιμώρησεν έτι ένα τών

περάντων (Δίων Κασσ. Μθ. 32. 33. Ν. 4. 5.) ΙΙροσηγορεύετο παρ’ αύτοϋ ύπό τό όνομα βασιλ'ις τών βασι
λέων, παρηκολουθεΐτο ύπό Ρωμαίου σωματοφύλακας,
καί ό αιχμάλωτος βασιλεύς τής ’Αρμενίας Άρταβά-

ς-ρατηγών αύτής, τόν Σεραπίωνα, βοηθήσαντατόν Κάσσιον έναντίον τών διαταγών αύτή:· έλαβε δέ εις χεΐρας καί άνθρωπό* τινα τόν όποιον είχον παραπεποιημένον
οί Άράδιοι διά νά παοουσίασθή ώς δ έν Αιγύπτω άπολεσθείς άλλος αδελφός αυτής Πτολεμαίος. Ούτοι
πάντες άπεσπάσθησαν ίεροσύλως άπό τά θυσιαστήρια
τών ναών- άλλ’δ ’Αντώνιος, ώς μανθάνομεν καί έκ
τοΰ Δίωνος καί έκ τοΰ ’Αππιανοΰ, ητον τοσοΰτον πεπεδημένος ύπό τών θέλγητρων τής Κλεοπάτρας, ώςε
έλογίζετο ούδέν πάντα δεσμόν θρησκευτικόν ή φιλάν
θρωπον. (’Αππ. Σ. 9. Δι. Κασ. Μγ. 24 ) Ή Κλεο
πάτρα έπέστρεψεν ήδη είς Αίγυπτο·*, όπου δ Αντώ
νιος διέτριψε καιρόν τινα μετ’ αύτής, άναφερουσιν
δτι ή δίαιτα αύτών ήτον πολυτελεστάστη καί τά χρά-

ζης διετάχθη νά ύπηρετή αύτήν. (Δίων Κασ. Μθ. 39.)
Δέν εί·*αι θαυμαστόν ποσώς δτι δ Αύγουστος παρέστησεν είς τούς ‘Ρωμαίους τόν Αντώνιον ώς μαγευμένον παρά τής άλητηρίου Αιγύπτιας (Δίων Κασσ.

τος αύτής έπί τοΰ ’Αντωνίου άπόλυτον. Καί εις αύ·
τάς τάς περιστάσεις καθοράται δ φιλόδοξος αύτής χα
ρακτήρ, ιδίως δέ είς τό ύπό τοΰ Πλουτάρχου άναφερόμενον αλιευτικόν άνέκδοτον (Πλουτ. Άντ. 29.) Ή
μετά τοΰ ’Αντωνίου σχέσις αύτής διεκόπη έπί βραχύ

τών εμφυλίων ταραχών έλαβε τό μέρος τής Τριαν
δρίας καί έβοήθησε κατά γην καί κατά θάλασσαν τόν
Δολαβέλλαν, άντισταθείσα εις τάς άπειλάς τοΰ Κασσίου, οστις ήτοιμαζετο νά προσβάλη αυτήν, δτε προσεκλήθη ύπό τοΰ Βρούτου ν’ άποσυρθη. Μετά τήν ήτ
ταν τοΰ Δολαβελλα έξέπλευσεν ή ιδία μετά μεγάλου
στόλου πρός βοήθειαν τοΰ ’Αντωνίου, άλλ’ έκ τρικυ
μίας και άσθενείας έμποδίσθη νά ένωθη μετ’ αύτοϋ.
Έν τοτούτω ή πραξις αύτης έδειξεν αρκούντως τήν είς
τήν μνήμην τοΰ Καίσαρος άφοσιωσιν αύτής, (ήτις
ήτον ειλικρινής) και έχορήγησεν εις αύτήν επιχειρή

!
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ένεκα τοΰ μετά τής Όκταβίας γάμου αύτοϋ, άλλ’ άνενεώθη πάλιν δτε αύτός έπέστρεψεν έκ τής Ιτα
λίας, καί έτι δτε έπέστρεψεν έκ τής κατά τών Πάρθων
έκστρατείας, δτε αύτή ύπήγεν είς Συρίαν πρός έντάμωσιν αύτοϋ, φέρουσα μεθ’ έσυτής χρήματα καί
έφόδια διά τόν στρατόν αύτοϋ' δ ’Αντώνιος έπανελθών
τότε είς Αίγυπτον εύχαρίστησε τήν φιλοδοξίαν αύτής,
έπικληρώσας είς τά μετ’ αύτοϋ τέκνα αύτής πολλάς
έκ τών κατακτηθεισών χωρών. (Δίων Κασ. Μθ. 32.)
Κατά τόν Ίώσηπον (’Αρχαιολ. ΙΕ. 4. §. 2.) διαρκούσης έτι τής εκστρατείας τοΰ ’Αντωνίου, ή Κλεοπάτρα
έπορεύθη είς τήν Ίουδαίαν, τήν όποιαν δ Αντώνιος εί
χε παραχωρήσει είς αύτήν, ένδώσαντος άναγκαίως
τοϋΉρόδου, έπειράθη δέ νά κερδήσητόν ‘Ηρώδην διά
τών θέλγητρων αύτής, σκοπόν έχουσα ίσως τήν κατα

στροφήν του, άλλ’ άπέτυχε και έκινδύνευσε μάλιστα
νά θανατωθή παρ’ αύτοϋ. ‘Η είδησις, πλήν, δτι ή Όκταβία άνεχώρησεν έκ 'Ρώμης καί ήρχετο είς τόν σύ
ζυγον αύτής Αντώνιον, έπροξένησεν είς τήν Κλεοπά
τραν σύγχυσιν, φοβηθεισαν μή άπωλέση τήν επ’ αύτοϋ
επιρροήν αύτής- όθεν έθεσε·* είς ένέργειαν δλα αύτής
τά θέλγητρα καί έρωτοτροπίας, διά νά δυνηθή νά διατηρήση τήν έπ’ αύτοϋ ΐσχύν της, έθρήνει διά τήν τύ
χην αύτής τοΰ νά θεωρήται απλώς ερωμένη τοΰ ’Αντω
νίου καί ύποκειμένη νά έγκαταλειφθή παρ’ αύτοϋ κατ’
αρέσκειαν ύπεκρίθη δτι έπασχεν ή υγεία της, καί, έν
συντόμω, καταβαλοΰσα πάσας τάς δυνάμεις αύτής,
έπέτυχε (Πλουτ. ’Αντ. 53.) άπό τοΰδε δ Αντώνιος

έραστής καί δέσμιος αύτής. Είς τόν Πλούταρχον
άναγινωσκομεν σπουδαίας πεοιγραφάς τοΰ είς Κύ
θνον τής Κιλικίας πρός έντάμωσιν τοΰ ’Αντωνίου
πλοΰ αύτής, και τών μεγαλοπρεπών διασκεδάσεων φαίνεται δλως τετυφωμένος έκ τής άφοσιώσεως αύτοϋ
τάς όποιας έκαμε, αίτινες ήσαν περιβόητοι, ούχί μόνον καί πρόθυμος νά περιποιήται δλας τάς φαντασίας
διά τήν φιλοκαλίαν καί ποικιλίαν αύτών, άλλά καί διά τής Κλεοπάτρας καί νά ένδιδη είς αύτάς. Βλέπομεν
τήν λαμπρόιητα καί άδράν δαπάνην καί δ ’Αθηναίος δτι αΰτη περιεποιήθη είς έαυτήν τό όνομα τής'Ισιδος·
περιγραφή τοιαύτην τινα. (Δ. 29) πρώτη χρήσις ήν ήκροάτο τούς πρέσβεις ένδεδυμένη ώς αυτή· ώνόμασε
έκαμε τής επιρροής αύτής ή Κλεοπάτρα ήτον νά έπι- τόν ’Αντώνιον Όσιριν καί τά τέκνα αύτής Ηλιους

Ν. 26.
Κα! δέν ώκνησε νά ώφεληθή έκ τής δυσαρέσκειας
τήν όποιαν έπέφερεν ή τοιαύτη διαγωγή τοΰ ’Αντωνίου
Καί νά προσπαθήση αποφασιστικός νά καταστρέψη αύ
τόν· έκηρύχθη λοιπόν πόλεμος κατά τής Κλεοπάτρας
καί ούχί κατά τοΰ Αντωνίου, διά νά μή φα*ή δτι γί
νεται τοΰτο ένεκα τοΰ πρός αύτόν φθόνου. (Δίων Κάσ.
α. 6). ‘Η Κλεοπάτρα έπέμενε νά συνοδεύση είς τόν
στόλον τόν ’Αντώνιον· καί βλέπομεν δτι άφοΰ έπεσκέφθησαν τήν Σάμον καί τάς ’Αθήνας, δπου έπαναλαβόντες τάς συνήθεις αύτοις δημοσίας διασκεδάσεις
καί εύπαθείας, άντεπαρετάχθησαν κατά τοΰ Αύγου
στου είς τό Ακτιον. Ή Κλεοπάτρα συνεβούλευσε
τωόντι τόν ’Αντώνιον νά δπισθοχωρήσωσιν είς Αίγυ
πτον, άλλ’ή έφοδος τοΰ Αύγουστου έματαίωσε τήν
έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου τούτου, καί επομένως συνήφθη
ή διάσημος είς’Ακτιον ναυμαχία (31 11. X.) διαρκούσης τής δποίας, δτε ή τύχη έφαίνετο άμφ^ρεπουσα μεταξύ τών δύο διαμαχομένων μερών, ή Κλεο
πάτρα άπαυδήσασα έκ τής αμφιβολίας καί φοβουμένη
τήν σφοδρότητα τής μάχης (Δίων Κάσσ. Ν. 33) έδωκεν εις τόν στόλον αύτής τά σημείον τής ύποχωρήσεως, προηγουμένη αύτή ή ιδία. Είς μάτην δ Αύ
γουστος παρηκολούθησε διώκων αύτήν αΰτη διευθύν6η είς ’Αλεξάνδρειαν, είς τόν λιμένα τής όποιας είσήλθεν έστεφανωμένας έχουσα τάς πρώρας τών πλοίων
καί μετά μουσικής, ώς νά ήτο νικήτρια, φοβηθεΐσα μή
συμβή στάσις είς τήν πόλιν. Διά τόν αύτόν λόγον, τούτέστι νά κρατήσωσιν εις τήν πειθαρχίαν τούς ’Αλε
ξανδρινούς, αύτή καί δ 'Αντώνιος (οίτινες είχον τα
χέως πάλιν ένωθη) έκήρυξαν τά τέκνα αύτών Αύτυλλον καί Κλεοπάτραν ενήλικα. Ήτοιμάσθη τότε νά
περασπισή έαυτήν εις ’Αλεξάνδρειάν, έπεμψε δέ καί
πρέσβεις είς τάς πλησιοχώρους φυλάς ζητοΰσα βοή
θειαν (Δίων Κασσ. Να. 6.) Είχεν έτι σχέδιον νά
άποσυρθή είς τήν ‘Ισπανίαν ή είς τόν Περσικόν κόλ
πον καί πρός τοΰτο κατεσκεύαζε πλοία είς τήν Ε

και επεμψε προς αύτόν πλησιάζοντα σκήπτρον
θρόνον (έν άγνοια τοΰ Αντωνίου) σημείον τής
τοΰ θρόνου παραιτήσεως αύτής. ‘Η δημοσία τοΰ
γούστου άπάντησις ήτο νά παρα·τηθη τοΰ θρόνου

χλΙ
άπό
Αύκαί

νά ύποβληθή είς δίκην ιδιαιτέρως δέ έμήνυσεν είς αύ
τήν νά άναιρέση τόν ’Αντώνιον καί τή ύπέσχετο νά
διατηρήση αύτήν είς τόν θρόνον αύτής. Μετέπειτα πά
λιν Θύρσος δ τοΰ Καίσαρος απελεύθερος, έφερε πρός

αύτήν παρόμοιας συνθήχας, παραςήσας έτι δτι δ Αύγουστος έτρώθη ύπό τοΰ έρωτος αύτής, όπερ πιστεύσασα καί βλέπουσα τήν τύχην τοΰ ’Αντωνίου είς άπελπισμένην κατάστασιν, παρέδωκε τό Πηλούσιον είς
τόν Αύγουστον, άπηγόρευσεν εις τούς κατοίκους τής
Άλεξανδρείας νά έξέλθωσι κατ’ αύτοϋ καί έματαίωσε
τό σχέδιον τοΰ ’Αντωνίου τό νά καταφυγή είς τήν ‘Ρώ
μην, καταπείσασα τόν στόλον νά έγκαταλε;ψη αύτόν
Κατέφυγεν έπειτα είς τό παρ’ αύτής κτισθέν Μαυσω
λείο·*, δπου είχε συναθροίσει τούς πολυτιμωτέρους

αύτής θησαυρούς καί διεκοίνωσε τόν σκοπόν αύτής τοΰ
νά δώση πέρας είς τήν ζωήν αύτής, έπί σκοπώ νά φέρη διά τοΰ δελεάσματος τούτου πλησίον της τόν ’Αν
τώνιον καί νά άσφαλίση ουτω τήν σύλληψιν αύτοϋ’
κα! ταύτην κατά τόν Διωνα Κάσσιον (Να. 6, 8—11)

ταύτά ώς έπί τό πλείστον άναφέρονται καί ύπό τοϋ
Πλουτάρχου, δστις μολοντοΰτο παρουσιάζει τήν άπιστίαν τής Κλεοπάτρας ήττον επιφανή. Είπε νά είδοποιήσωσι τόν ’Αντώνιον δτι άπέθανε, διά νά πείση
τρόπον τινα αύτόν νά συναποθάνη μετ’ αύτής· τό ς·ρατήγημα τοΰτο, άν τωόντι τοιοΰτον προέθετο σκοπόν,
έπέτυχε πληρέστατα’ ό ’Αντώνιος πληγώσας εαυτόν
θανατηφόρως άνελκύσθη είς τό ήμιτελές μνημείου
παρ’ αύτής καί άπεθανεν είς τάς άγκάλας αύτής. Δέν
έτόλμησε ώς τόσον νά ένταμώση τόν Καίσαρα, μολο
νότι δ αντίπαλος αύτοϋ δ έν υπήρχε πλέον ζών, άλλ’ έμενεν είς τό Μαυσωλείον, έτοιμη ν’ άποθάνη άνέπαρουσιάζετο ανάγκη, καί πρός τόν σκοπόν τούτον είχε
παρ’ αύτή ασπίδας και άλλα ιοβόλα ζώα έτοιμα. Ό
Αύγουστος διανοούμενος νά λαβή αύτήν ζώσαν ειχεν
άφαιρέση παν θανατηφόρον μέσον καί έζήτησε συνέντευξιν μετ’ αύτής. Τά θέλγητρα τής Κλεοπάτραςίδέν ίσχυσαν νά μαλακώσωσι τήν ψυχράν καρδίαν τοΰ Καίσα
ρος. Είπε μόνον είς αύτήν νά ή·*αι εύθυμος καί νά μή
φοβήτε βίαν τινα. Βλέπουσα έαυτήν είς άπελ.πισμένην κατάστασιν είχεν αποφασίσει νά μή μετενεχθή
κατ’ ούδένα τρόπον αιχμάλωτος εις ‘Ρώμην, άλλά
νά Θανατωθή- διά νά επιτυχή ήτον ανάγκη νά άμ-

ρυθρών θάλασσαν, κατά τόν Διωνα, ή έσκόπει νά με- βλύνη τήν άγρυπνον προσοχήν τών φυλάκων αύτής,
ταφέρη διά τοΰ ΐσθμοΰ τοΰ Σουέζ τά πλοία αύτής είς κατώρθωσε δέ τοΰτο ύποκριθεϊσα δτι ήτον έτοιμη να
τήν θάλασσαν ταύτην, κατά τόν Πλούταρχον. "Οπως
ύπάγη είς ‘Ρώμην καί έτοιμάζσυσα δώρα διά την σύ
καί άν ήναι, έντοσούτω τάς πρώτας άνελκομένας ναΰς
ζυγον
τ^3 Αύγούστευ Αιβ'·αν. Τό τέχνημα τοΰτο έ
κατέκαυσαν οί περί τήν Πέτραν οίκοΰντες “Αραβες
πέτυχε
καί ήδυνήθη οΰτω νά θανατωθή μεταχειρισθείσα
συναπωλέσθη καί μετ’αύτών ή ελπίς τής καταφυγής
τής Κλεοπάτρας. Ανενδοιάστως άποκεφαλίσασα τόν ασπίδα ή δηλητηριασμέεην κνηστίδα (Διών Κασ. Να.
αιχμάλωτον βασιλέα Άρταβάζην έπεμψε δώρον τήν 14. Πλουτ. ’Αντ. 85. 86.) τόν πρώτον τρόπον πα
κεφαλήν αύτοϋ πρός τόν εχθρό* του τόν βασιλέα τών
ραδέχονται οί πλεΐστοι τών συγγραφέων, (duet ang.
Μήδων ζητοΰσα βοήθειαν παρ’ αύτοϋ. Μή εύροΰσα δέ
17. Γαληνός περί θηριακής πρός Πίσωνα σελ. 460.
έχ τοΰ πλησίον ούδεμίαν επικουρίαν άπεφάσισε καί ή
έκδ.
Βασιλ. Veil. Pat ii, 87.) (
τοιμάσθη νά διαπραγματευθή μετά τοΰ Αύγουστου,

*

— 926 —
'II Κλεοπάτρα άπέθανε 30 έτη Π. X.

— 927 —

τδ 39 έ λίαν τά

παραχωρηθέντα χωρία καί άπδ τδν αρχηγόν
τος τής ηλικίας αύτής, 22 βασιλεύσασα έτη, χαί έν δλην του τήν έπικράτειαν.
αυτή έτελείωσεν ή έυνοστεία τών Πτολεμαίων έν ΑΐΆπδ τοΰ έτους 1798, οί Μαύροι τοΰ Πρχσώου
γύπιω' αυτή είχε τρία τέκνα έκ τοΰ Αντωνίου, τδν άζρωτηρίου σχηματ ζουσιν συμμαχικήν δημοκρατίαν
’Αλέξανδρον χαί τήν Κλεοπάτραν δίδυμα, χαί Πτολε τρισκαιδεκα χωρίων, ής αρχηγός ήχο πριν τοΰ 1831
μαίον τδν έπονομασθέντα Φιλαόελφον. Οί επικρατέ ό τοΰ Δακάρ, όστις, διά τής φρονήσεώς του, τής αν
στεροι χαρακτήρες αυτής ήσαν ή φιλοόοξ α χαί ή ήδυπάθεια* ή ιστορία πληροφορεί ημάς ότι τδ πρώτον ή-

♦

το τδ ίσχυρότερον παρ αυτή αίσθημα, τδ δέ δεύτερον
μετεχε'.ριζετο πολλακις ώς μέσον προς εύχαρίστησιν
τοΰ πρώτου. Εις ολας δέ τάς περί τής πολυτελείας
καί αφειδών δαπανών αυτής διηγήσεις υπάρχει μεγαλεΐον καί λαμπροτης τις τά οποία καλλύνουσιν αΰτάς. (ίο. l’in. Η. Ν. IX. 58). Επί των ημερών τής
ευτυχίας αυτής ή άλοζωνία της ήτον απεριόριστος, ήγάπα νά ορκίζεται εν δνόματι τοΰ Καπιτωλίου, έν τω
δποίω ήλπιζε νά βασιλεύση μετά τοΰ Αντωνίου' ήτον
φιλοκερδής, διά νά δύναται νά επαρκή εις τάς άσω-

τείας της, καί σχληροχάρδιος. Τουλάχιστον δέν έφείδετο τής ζωής τών άλλων, εάν τοΰτο εσύμφερεν αυτή'

μαλέοι καί ευπρεπείς, πνευματώδεις καί ανδρείοι' ‘Ο εις τήν επιστροφήν τής έπισζέψεως, ήν τώ ε’ζαμον οί
κοινός λαός είναι, ώς χαί πανταχοϋ κακώς ένδεδυμέ- αξιωματικοί τής Έρμιονης' έκ τούτου δύναταί τις νά
νος· οί πλούσιοι φέρουσιν έν ή δύο πανία (pagnes) σχηματίση ιδέαν περί τοΰ γελοίου ιματισμού τών αρ
μέ μεγάλην μάχαιραν ή μέ έγχειρίδιον εις τήν ζώ χηγών τών τής Γουινέας παραλίων. Οϋδέν γελοιω
νην. Άπαντες ύπεραγαπώσι τού; σιδηρού; η χαλκούς δέστερο'/ τής μορφής των, διότι οί μέν έχουσι ώς ίδακτυλίους, κοσμοΰσι τούς πόδας των καί τάς χείρας μάτιον παλαιόν φόρεμα καιά τδν Γαλλικόν τρό
των μέ κωδωνισκους* έξ όλων δέ τών διασκεδάσεων τοϊς πον, μέ ένα παλαιόν τριχέρατον πίλον περιερραμμένον
αρέσει ή βρχησις, γύμνασις ής είναι έρασταί καί εις μέ παραλελυμένα σειρήτια ύπδ τδ οποίον μόλις κρα
τήν όποιαν αί γυναίκες θυσιαζουσι πέντε ή έξ ώρας τείται ή ούλη κομητών, οί όέ μιγνύουσι τδν ένδεή
καθ’ έκάστην μετά τήν εργασίαν των. ‘Εκάστη έπβρ- ιματισμόν μέ τδν ήμέτερον, φέροντες έν πανιον ή ΐνδό χία έχει ορχήσεις ιδιαιτέρας, διαφερούσας κατά τδ στικτόν ύφασμα καί έν ζεύγος παλαιών υποδημάτων

δρείας του καί τών πρδς τούς ήγεμόνας τοΰ Γορείου
σχέσεων του, είχε λαβει τήν πρωτοκαθεδρίαν εις τδ
συμβούλιον τών γερόντων, περιβληθείς δύναμιν δικτατορικήν επί τών άλλων Μούρων. Άλλ’ ή εισαγωγή
τοΰ μωαμεθανισμού εις τδ Δακάρ, παρηκολουθεϊτο,
ώς συμβαίνει πάντοτε,’άπδ τήν έμφά.ησιν τοΰ ίμά-

μου ήτοι τοΰ αρχηγού τής θρησκείας, όστις, εύάγω-

σχήμα καί τάς θέσεις' μ’ όλην τοΰ χαρακτήρος τήν

γος, πανούργος καί μέ άκάματον πεπροικισμένος
επιμονήν, μετεχειρίσθη τήν υπεροχήν του ένα κατασχήση αυτήν άνωτέραν τής τοΰ ενδεούς αρχηγού' άλ
λα τω 1831 έξεθρονίσθη καί αντικατέστη διά τοΰ Ά
ραβας ίερέως, υπήγε δέ νά έπισκεφθή τδν πλοίαρχον
τής ‘Ερμιόνη; καί ένω εχαθητο έπί τοΰ ανακλίντρου,
εις τών άξιωματικών, ό Κ. ‘Ρουλιέρ έχάραξεν κατεσ
πευσμένους τήν παρούσαν εικόνα.

ειλικρίνειαν, ό λαός θεωρεί τούς Ευρωπαίους μετά
δυσπιστίας, πραξας ενίοτε, ύπδ τής δργής κ.νούμενος,
έργα ωμά* ουδέποτε οί ιθαγενείς άπετόλμησαν νά πατήσωσιν έπί πλοίου, πριν ό πλοίαρχος ήθελε θέσει
έπί τοΰ δφθαλμοΰ σταγόνας υδατος θαλασσίου. ‘Η
μικρά αύτη τελετή τοίς φαίνεται ώς εχέγγυον ειλι

ένω οι προκάτοχοι αυτής δέν ήξευρον ούδ’ αυτήν τήν
Αιγυπτιακήν καί τινες είχον λησμονήσει τήν πατρο
γονικήν αυτών Μακεδονικήν. Μεταξύ δέ τών πολυτε
λειών της είχε καί πρδς τά γράμματα αγάπην καί

κρίνειας.
Ή ύπδ τοΰ ‘Αγ. Άνδρέου διαβρεχομένη χώρα υ
πάγεται ύπδ τάς διαταγά; αρχηγού, εις δν οί θαλασ
σοπόροι δίδουσι τδν όλως υπερβολικόν τίτλον τοΰ βασιλέως. Δυστυχής, ΰπερηφανεύεται νά φέρη λείψανά
τινα τοΰ ήμετέρου πολιτισμού ον έδέχθη εν ανταλ
λαγή τής ελευθερίας ενίοτε καί τοΰ βίου τών δυστυχών

κρίσιν έπρόσθεσεν εις τήν β.βλιοθήχην τής Αλεξάν
δρειάς τήν τής Περγάμου, τήν οποίαν είχε προσφέρει

υπηκόων του.
‘Η κατωτέρω εΐκών τοΰ βασιλέως τούτου έγράφη

ητο Καίσαρ μέ γυναικείας φαντασιοπληξίας. Τά δια
νοητικά αυτής προτερήματα ήσαν μεγάλα καί ποικί
λα' έγνώριζε γλώσσας πολλάς (Πλουτ. Άντ. 27,)

(Έκ τοΐ ΑγγΛιχον.)

Ο ΙΜΑΜΗΣ
Αρχηγός του Δακάρ καί ό βασιλεύς τοΰ
ποταμού ό ”Αγ. Άνδρέας.

ρους τών μαύρων ΰποκινηθείσα άφήρεσεν άπδ τήν Γαλ

τών Ευρωπαίων έπιμιξίαν των.

(Έκ τυΰ ΓαΛ.Ιικοΰ.
—
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ΟΣΕΓΓΑΣΤΡΙΗΓβΟΣΤδ χωρίον Όπφείλδ είναι ούτως ειπείν, ή κατοικία
τής φλυαρίας καί τής φιλοκερτομίας- παν στόμα είναι
μία σάλπιγξ, πας κάτοικος μία ήχώ· είπέ τδ πρωί
έν μυστικόν εις τήν άκρσν μιας παροικίας καί τδ ε
σπέρας θέλεις τδ ακούσει πανταχοϋ επαναλαμβανόμε
νον ή φιλία είναι προδότις καί οί φίλοι όμοιάζουσι τά
έρ^αγισμενα ποτήρια, τά οποία δεν δύναται νά διατηρήβωσί τι.
Άν θέλης νά τύχης έκδούλευσίν τινα παρά τοΰ γείτονός σου, μή ύπάγης νά κατοίκησης εις Όπφείλδ.
διότι ούδείς εκεί αποφασίζει νά χάση καί μίαν μόνην
στιγμήν πρδς χάριν τών άλλων άλλ’ ας πέραση έξω
θεν όχημά τι ή ίππος, άς άκουσθή μία φωνή, σκούπαις
διά πούλημα! καί αμέσως θέλεις ίδεΐ έκαστον έγκαταλείποντα τδ εργον καί τρέχοντα πρδς τήν θύραν του·
διότι εις τδ Οπφείλδ οί άνθρωποι είναι περίεργοι όσον
καί κακολόγοι καί φείδονται τοΰ καιροΰ τότε μόνον,
όταν πρόκηται νά πράξωσι καλόν τι.
Εσπέρα θερμή φθινοπώρου ήτον δτε ή Κερά Μύλλερ έπισκευάζουσα εις τήν φλιάν τής καλύβης της τά
σάνδαλά της, έψριψεν αύχά αίφνης κ’ έδραμεν εις μέσην
τήν δίδν διά νά ίδη ποΰ ό γείτων της Άνδρέας έτρε
χε τόσον ιφαχεως. Τότε παρετήρησε πολλούς άνδρας,
γυναίκας καί παϊδας ερχομένους άπδ τδ άλλο άκρον
τοΰ χωρίου καί έχοντας έν τώ μέσω μαύρην άρκτον
νωχελώς βαδιζουσαν καί όδηγουμένην ύπδ θαυματο
ποιού, ,,έχοντος μέγαν λευκόν έπενίύτην εις ον άλλος

πρδς αυτήν δ ’Αντώνιος.

Τδν Δεκέμβριον τοΰ 1831, ή φρεγάτα Έρμιόνη,
διοικουμένη ύπδ τοΰ Κ. Βρού, περιέπλεε τά δυτικά
παράλια τής "Αφρικής. II θέα τής Γορέας, καθιδρύματος Γαλλικού κειμένου εις γείτονα τινα νήσον τοΰ
Πρασίνου άκρωτηοιου, έφάνη πλησίον αύτής. ’Αντί
κρυ δέ, δυτικώς, εις τάς όχθας μικρού κόλπου, ϋψοΰται πλήθος χαλυβών χαλούμενον Δακάρ* έχείθεν οι
κάτοικοι τοΰ φρουρίου χα'ι τά προσορμιζόμενα πλοία,
προμηθεύονται ξύλα πρδς καύσιμον. Το χωρίον τοΰ
το, ώς καί τά γειτνιάζοντα, άπετέλει άλλοτε μέρος
τοΰ βασιλείου τοΰ Καΰώρ (Kayor),. ’Αλλά τώ 1765,
δ αρχηγός τοΰ Κράτους (Darnel) τδ παρεχώρησεν
εις τήν Γαλλίαν, ώς καί τδ Βέν, άπέχον δλίγον πρδς
βορ^άν άλλ’ ή κατοχή τών Γάλλων υπήρξε βραχεία,
διότι έπανάστασις, χατά μέγα μέρος άπδ τούς έμπο

όταν δέν θέλωσι νά ήναι γυμνόποδες καί προοθέτοντες ώς στολισμούς δίοπτρα άνευ ύέλου, ένώχια άνισα
ή έν περιδέραιον έκ διαοόοων ειδών μαργαριτών. ‘Η
σωματεμπορία, ή οΐνοφλυγία καί άλλα έπίσης βδε—
λυκτά έλαττώματα έμπόδισαν μέχρι τοΰδε τήν μετά

Άπδ τδ Πράσινον άχρωτήριον ή Έρμιόνη διευθύνθη πρδς τήν Γουινέαν, προσορμισθεϊσα απέναντι τοΰ
πλατέως ποταμού τοΰ επικαλούμενου δ Άγ. Άνδρέας
εις τά παράλια τοΰ Dents. Ολος δ τόπος τδν όποιον
διαβρέχει ό ποταμδσ καί αι πλησίον χώραι, κεκαλυμμέναι άπδ λαμπρά χόρτα, παριστώσι θέσεις δροσερωτάτας. Οί χατοικοΰντες αύτάς Μαΰροι είναι ρω

είς ήδύνατό νά περιτυλιχθή, μικρόν υπενδύτην μή
συνημμενον μέ τδ πανταλόνιον καί βυπαρδν καί έβόακωμένον χιτώνα, ύποδήματα χωρίς πέλμα, καί πίλον
λευκόφαιον άπδ τδν όποιον προ πολλοΰ έλειπεν ή κά-
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Ε’ς τούς λόγους τούτους ή πληθύς ώπισθοδρόμησε
βήματά τινα· ό θαυματοποιός έκπεπληγμένος έσυρε
τήν άλυσον πρός έαυτόν, άλλά τό ζώον δργισθέν, άφησεν ύπόκωφόν τινα γρυλλισμόν. ‘Ο έγγαστρίμυθος
δέν έπερίμεινε περισσότερον άλλ’ έχωσε τόν πιλόν
του εις τήν κεφαλήν, περιεστράφη περί έαυτόν καί έδραμε πρός τό ξενοδοχεϊον- τό έκπεπληγμένον πλήθος
τόν έμιμήθη καί διεσπάρη πανταχόθεν φεϋγον, ώς άν
ή άρκτος έτρεχε καταπόδι των.
Ό έγγαστρίμ,υθος φθάσας εις τόν ’Ερυθρόν Λέοντα,
έθεώρησε μετά γέλωτος τούς φυγάδας τρέχοντας εις
τάς διαφόρους οδούς τοϋ χωρίου, ένώ ό αίτιος τής α
ταξίας ταύτης Βρουϊνος καθήμενος έπί τών δπισθιων,
έρριπτε βλέμμα άμέριμνον καί φιλοσοφικόν εις όλους
’Εγγαστρίμυθος τις τότε ευρισκόμενος εις τόν Έρυ τούς πέριξ αύτοϋ ταρασσομένους,
θρόν Λέοντα πορετήρησεν άπό έν παράθυρον τό γελω
Τό έσπέρας ευρισκόμενος ό έγγαστρίμυθος εις τήν
τοποιόν τοϋτο θέαμα. Φθάσας τήν πρωίαν, ειχεν εν θύραν τοΰ ξενοδοχείου, ένθα πολλοί τών κατοίκων πανοήσει τήν εύπιστιαν καί τήν αμάθειαν τών κατοίκων ρευρίσκοντο, ήκουσε τό συμβάν τής πρωίας μετά πολ
τοϋ 'Οπφείλδ. "Οθεν έκρινε καλόν νά μεταχειρισθή τήν λών έπαυξήσεων καί παρεξηγήσεων ένόμιζεν ότι ή.
έπιτηδειότητα διά νά διασκεδάση μέ αύτούς.
άστειότης ειχεν έπεκτανθή καί έξήγησε γελών πώς τό
Ήλθε λοιπόν μεταξύ τών Θεατών καί ωφεληθείς άπό πράγμα είχε συμβεϊ. Κα! κατά πρώτον τόν ήκουσαν
μίαν στιγμήν καθ’ ήν ό αύλός και τό τυμπάνιον έπαυ μετά περιέργειας· άλλ’ άμα έτελείωσεν, οί γέροντες
σαν, έπλησίασε πρός τόν θαυματοποιόν.
ανύψωσαν τήν κεφαλήν μέ τρόπον δύσπιστον.
— Ή άρκτος σου θά λαλή, βέβαια- είπε σπουδαίως
— Αύτά νά τά λέγητε εις τά παιδία, έψιθύρισεν ή
Ό θαυματοποιός παρατηρήσας αύτόν άπό άνωθεν
γηραιά μάμμη Γρίφφο άλλ’ ό'χι καί εις τούς έχοντας
έως κάτω ύ'ψωσε τούς ώμους καί άπεκρίθη άποπείραν. Δέν είναι πρώτη φορά καθ’ ήν τά ζώα όμιλοϋτόμως.
σιν, ώς δύναταί νά πληροφορηθή τις εις τήν Παλαιάν
— Έρώτησέ την καί, μά τήν πίστιν μου, θέλεις
Γραφήν περί τής όνου τοΰ Βάαλ. Έκτός τούτου, τό ήμάθει.
μερολόγιον έλεγεν οτι τρεϊς ήμε'ρας πρότερον ή ύστε
Τοϋτο άκούσας ό εγγαστρίμυθος έπροχώρησεν έν βή
ρον τοϋ δεκαπενταυγούστου έμελλε νά συμβή έκτα
μα πρός τόν Βρουϊνον, έθεσε τάς δύο χεϊρας εις τάς μακτόν τι συμβάν.
σχάλας του ώς & θέλων νά κάμη τόν άστεϊον καί μέ φω
Ό έγγαστρίμυθος έπέμεινε κα! ήθελε ν’ απόδειξη
νήν γελωτοποιόν είπε πρός τήν άρκτον :
(
τω περιφέρεια. Εις νέος λευκά ένδεδυμένος και πει
ναλέος έβάδιζεν έμπροσθεν φυσών εις μικρόν αυλόν καί
κρούων μικρόν τυμπάνιον τόσον ϊσχυρώς, ώστε εις
μόνην τήν ακοήν του, ολοι οί πέδες έκτύπουν τό μέτρον.
Φθάσας εις τόν έρυθρόν Λέοντα μόνον ξενοδοχεϊον
τοΰ χωρίου, δ θαυματοποιός έστάθη, είπε νά κάμωσι
κύκλον πέριξ αύτοϋ καί διέταξε τόν Βρουϊνον, τήν άρ
κτον του, νά σταθή έπί τών οπισθίων ποδών, μετέπειτα
άναπάλλων άνωθεν τής κεφαλής τοΰ ζώου τήν ρά
βδον, ήρχισε νά χορεύη μετ’ αύτοϋ κάμνων βήματα καί
λαμβάνων θέσεις τάς όποιας ό Βρουϊνος έμιμεΐτο μέτόν
γραοικώτερον τρόπον. Εύκόλως δύναταί νά κρί'νη τις
άν οί κάτοικοι τοϋ 'Οπφείλδ ήσαν ευτυχείς, καί άν τό
πλήθος έγέλα έκ καρδίας.

— Σύ χορεύεις ώς υποκριτής καί σο! άπονέμω τάς
φιλοφρονήσεις μου. Πόθεν είσαι, εύγενεστάτη;
Τότε φωνή τις, ώς άν έξήλθεν άπό τά έγκατα τής
άρκτου άπεκρίθη:
— ’Από τάς "Αλπεις τής ‘Ελβετίας.
Δέν έπιχειροϋμεν νά περιγράψωμεν τήνέκπληξιν τοϋ
πλήθους- έκαστος έμεινε έμβρόντητος άπό έκπληξιν
καί τρόμον άλλ’ ή έκπληξις τοΰ θαυματοποιού ύπήρ
ξεν άνωτέρα όλων τών άλλων. Ήνοιξε τούς μεγάλους
ήλιθίους του δφθαλμούς, ήνοιξε τό κενόν δδόντων στό
μα του καί έμεινεν ώς εις λήθαργον βαθύτατον βυθι
σμένος.
Ό έγγαστρίμυθος έστράφη πρός αύτόν :
— Ή άρκτος σου θά όμιλή έξαίρετα, τώ είπεν, τά
’Αγγλικά, άν δέ» τή μένη προφορά Ελβετική.
Καί πρός τήν άρκτον αποτεινόμενος :
— Σε βλέπω κακοδιάθετην- τή είπεν.
— Ή ομίχλη τής ’Αγγλίας μέ κατέστησε μελαγ
χολικήν· υπέλαβε τό ζώον.
Τό πλήθος άπεμακρύνθη βήματά τινα- δ δέ έγγα
στρίμυθος έξηκολούθησεν:
— Έχεις πολύν καιρόν εις τόν νΰν κύριόν σου;
—- ’Αρκετόν" διά τοϋτο καί μέ βλέπεις τόσον λυπημένην.

— Ζής καλά μέ αύτόν, Βρουϊνε;
— Ναίΐ ώς ό σιδηρουργός μέ τόν άκμωνά του.
Καί τί θά κάμης διά νά τόν έκδικηθής ;
— Θά τόν φάγω κάνέν πρωί ωσάν ραπάνι εϊς τό
πρόγευμά μου.

τήν γνώμην του, άλλά τό πλήθος άνεχώρησεν επειδή
ήσαν βέβαιοι ότι ήθελε νά τούς άπατήση.
Ό ξενοδόχος παρατηρήσας τά πάντα μέ βλέμμα
πανοϋργον καί γέλωτα, μέ έπλησιοίσε πρός τόν τεταραγμένον έμπαίκτην κα! τώ είπε.
— Μιλλόρδε, δέν πρέπει νά άπορήσητε St’ δ,τι βλέ

πετε, ένίοτε οί μύθοι είναι πλέον αξιόπιστοι παρά τώ
λαώ ή αί άλήθειαι. Ή εύγενεία σας ήθελήσατε ν’ άς-ει-

ευθήτε μέ τούς άγροίκους, καί ουτοι έπήραν τήν άς-ειότητα μέ τά σωστά, ούδείς λόγος δύναταί νά καταπείση τούς κατοίκους τοϋ 'Οπφείλδ οτι δ Βρουϊνος δέν δύναται νά όμιλήση- άν, μιλλόρδε, μοί έπιτρέπετο νά δώ

σω τήν γνώμην μου. ήθελον εΐπεϊ τοϋτο σημαίνει ότι,
καί άν μετέπειτα είπη τις τήν αλήθειαν, είναι άδύνατον
νά αφαίρεση άπό τό πλήθος όταν ήναι πρυκατείλημμένον άπό ιδέαν παράλογον ή κα! έ.-κίνδυνον.

Έκ τού Γαλλικού
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εμέ»—κ’ έπειτα ταχύ ή βραδύ, έπειδή τό παν εις τόν
κόσμον είναι ψεύδος. — Έν τούτοις άληθέστατον δι’ έμέ
ήτον οτι έβρόφουν τό παχύ καί γλυκύ βόειον γά
λα τοϋ Βορρά,— επειδή τό παν είναι ψεύδος . . .

— Άφες τώρα τήν Πυβρωίϊκήν φιλοσοφίαν σου, τε
λείωσε- οί ίπποι έσκαψαν λάκκουυς, έκαστος τών οποί
ων ήμπορεϊ νά σέ χωρέση ολόκληρον άν σου έλθη απο
Mais les si^cles out vu les ames magnanimes,
πληξία, ένώ φιλοσοφείς.
La beaute, le genie ou les verlus sublimes
Κ’ έκβάλλων πρώτον τήν μακράν καπνοσύριγγά του,
Viclimes de son cboix·
fdu destin)
κ’ έπειτα τόν πόδα του, έξήλθε κράζων τον δωδεκαετή
Lamartine·
υπηρέτην του, καί άφίνων έμέ νά πιω ήσυχος τόν καφ
φέν μου χωρίς νά φροντίζω περί τών λάκκων τών ίπ
ι
πων του, ή νά φοβώμαι τήν αποπληξίαν.
A.
Ό Έγμών έχει στενωτάτην φιλίαν με τό κυνηγιον
τρέφει δέ καί ανατρέφει περί τούς δώδεκα θηρευτικούς
Έκ των σημειώσεων τοΰ Φι.Ιίππον.
κύνας, ο’ύς αγαπά, καί περιποιείται πλέον η τους έμαίμονας αύτοϋ αδελφού;- θηρεύει καθ ολην σχεοόν τήν
Τρεις ήμερας πριν ή κατα πρώτον ειδον την κώμη:
Γαλλικίαν, καί πολλάκις άναρρ·χώμενος εις τά Καρ
Γλύκην, ό φίλο; μου Έγμών, βαρώνος Σ... νεανίας ^είκοπάθια κατέρχεται εις τάς Ουγγρικός πεδιάδας με τό
ιαετή;, ζωηρός καί ειλικρινής τούς τρ:π*υς, είσήλθεν
αύτό θάρρος, διότι κ’ έκεϊ είναι γνωστός ώς κυνηγός
ίρμητικός πρωίαν εις τόν θάλαμόν μου, μέ τόν άποτομον
καί μουσικός μεγάλης ύπολήψεως, άλλως τε νέος αξιέ
αριστοκρατικόν τρόπον του, χωρίς κάν να κρούση ο άδ^ά
ραστου πνεύματος, καί περιουσίας αληθώς βαρωνικής.
κριτος, καί κράζων μέγα ώς άν ήθελε νά μέπροειδο
‘Ο Βαρώνος Σ. έχει τούς χαρακτήρας ανθρώπου,
ποιήση οτι κρημνίζεται ή όροφή έπι τής κεφαλής μου,
οστις άρέσκει έκ συνήθειας μάλλον ή έκ θελήσεως- άν
— ’Ακόμη κοιμάσαι ;—μοί λέγει Γερμανιστι μέ την
έγεννάτο πτωχός δέν θά έφρόντιζε ποσώς περί τούτου,
τραχειάν βροντώδη φωνήν του.
,
,
διότι έχει τό πνεύμα έλεύθερον και τήν ψυχήν υπερή— Βλέπεις οτι σέ περιμένω- εξυπνησα πριν ε,υ- φανον- τόν δέ πτωχόν, δστις ζητεί ν άρεση, ^ο'ι άνθρω
πνήση ό ήλιος,— καί μεταξύ λόγων έπήδησα τής κλί
πο: συνήθως δνομάζουν ή δειλόν ή κόλακα. Ο αριστο
νης διά νά ένδυθώ.
·.,>»<
κρατισμός εις δν άνετράφη καί ζή, ή έλλειψις τής δο
— Καί τί έκαμνες ένώ έπερίμενες ; έγώ ένουθην,
κιμασίας τοΰ ανθρώπου, δπερ καλείται δυστυχία, η
έπια τόν καφφέν, έγέμισα τήν πίπαν μου, καίπαρήγγειέπιπολαιότης μεθ’ ής διήκουσεν έν Βιέννη καθηγητάς
λ» νά ζεύξουν τούς ίππους. Νά 1 κυτταξϊ.
τινας τών νομικών έπιστημών- ή αγνοια παντός ο,τι
Καί άνασύρων τό ροδόχρουν παραπέτασμα— οι ίπποι,
κατ’ αλήθειαν συμβαίνει πέριξ αύτοϋ, ταύτα παντα τώ
έπρόσθεσε, ξύνουν τήν γήν- δρόμον θέλουν- άλλα, κάμε
παριστώσι τόν κόσμον ούχί όποιος έστιν, άλλ οποίον
γρήγορα.
,
,
, , αύτός τόν βλέπει, ώραΐον δηλ. , πλήρη λαμπρών πό
* Rat στρεφων τά νώτα, ήκολούθησε να εκπεμπη απο λεων, παλατίων, τερπνών όμηγύρεων, καί συμποσίων
τοϋ στόματος καί τής πίπας καπνού λευκόφαιου έλικας
πολυτελών καί κήπων, καί κυνών και λαγών- πρό
Νικοτιανής έκ τής νήσου 'Αβάνας. Εκαμνε δέ μεγακα
πάντων δέ ακίνδυνο», κα! διαρκή έπι έτη σχεδόν εκατόν
βγ-ματα δ Βαρώνος μετρών τοΰ θαλαμου το μήκος, κα
__ ή πολιτική ; — δόξα τώ πρωθυπουργω καθολου οεν
θώς οί τραγικοί ύποκριταί δταν κατάσχουν τήν ολην
τόν σκοτίζει-·— ό έρως; —έπι τής έρωτησεως ταυ.η,
σκηνήν κατά τάς σοδαράς σκέψεις τών μονόλογων αυ
θ’ άπαντήσω εις δύο άλλα μέρη τής παρούσης ίςορίας.
τών- σημειον οτι ό Κ. Βαρώνος έχει πνεύμα οραςηριον.
Άλλ’ ό Κ. Βαρώνος δέν στερείται καί καρδίας- τήν
Ένώ ένδύομαι, ή πολωνίς υπηρέτρια μοί φερει τόν βλέπεις πολλάκις γενναίαν καί ηδυπαθή εις τους μεγά
καφφέν μετά τοϋ βοείου άνθογάλακτος καί του βουτυρολους καστανούς δφθαλμούς του- ή ανατροφή όμως τήν
πάστου λευκού άρτου.
,
,
,
«
διέφθειρε κατά τι- διά τοϋτο πάς εύγενής λογισμός
__ Κύτταξε μήν άργήσης. να μή χασωμεν ούτε περί τής άνθρωπότητος τόν συγκινεϊ μέν, τον υποδου
λεπτόν άπό τήν ώραίαν αύτήν ήμέραν,
,
λώνει, άλλά πρός καιρόν μόνον, καί χωρίς νά κατα1— Μάλιστα, μάλιστα! —ειπον έγω, κ έπειδη
λίπη έντός αύτοϋ γενικόν τι συναίσθημα ως κανόνα
σχεδόν ήμην έτοιμος, ήρχισα νά πίνω τόν καφφέν αταπράξεων καί διαγωγής.—Σ’ άγαπά είλικρινώς, καιεις
Οάχως, μέ τό σύνηθες φλέγμα μου, οπερ επειραζε,κατα τήν ευδιαθεσίαν του σέ περιποιείται, σ ευεργετεί- άλλ
τινα τρόπον τόν αριστοκρατικόν Βαρώνον, αλλ εις εμε
άμα παύση νά σέ βλέπη, άμα σπουδαιότερον αντικεί
τοϋτο ήν άδιάφορον.
,
μενο» έπασχολήση τόν νοϋν του, πάσα περί σου ιοεα
_ Τί λαμπρά ήμέρα! — λεγει ό Εγμων παραμε του παύει, εις δέ τήν άνάμνησιν του ή επαινεί η σκώ
ρίζω» τήν αύλαίαν και άφιλων τά κύματα τοϋ φωτός να πτει, πάντοτί δμως μετά μεγάλης αδιαφορίας. _Γοιουείσπλεύσωσιν ελευθέριος.
, ,
....
τοτρόπως ή μεγαλοφροσύνη του καί τοϋ χαρακτήρος το
__ ’Αληθινά ώραία I — ύπελαοον εγω, — α α
άνεξάρτητον στερούμενα μονίμου τύπου η κρύπτονται
__ διεκόπην όπως ροφήσω τό λευκόφαιον λιπαρόν_ ποτόν ενώπιον πλουσιωτέρου εΰγενοϋς, ή φαίνονται πολύ πρός
_ άλλά τις οίδεν άν έξακολουθήση νά ήναι ωραία μέ
Ζ
χρι τοϋ θανάτου αύτής. Ήξεύρεις Έγμών.— και ή φω τόνΜ’πτωχότερον.
δλι4 τάς ποικιλίας του ταύτας ών τό συνολον α
νή μου είχέ τι μελαγχολίας κ’ έπισημοτητος
ποσά ποτελεί, κατ έμέ, τήν απλήν εικόνα ^πλουσίου, ζών‘Γ
___ _
Ληνλν τΐο ζωής των, δ
τος έν άπολύτω μοναρχίφ, δ Έγμών εχει τι εράσμιον
Si’ έμέ- κα! αδιαφορώ άν ή ιδέα_αΰτή ήναι γέννημα
περισυλαυτίας ή τής φυσικής τοϋ καλού αίσθησεως,
νοήσεως έμφαντικόν, ώς νά έλεγεν « αυτό είναι Οι
417.
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3i£tc, άς μή τό κρύψω, ό βαρώνος Σ. φροντίζει ένίοτε τικείμενο·? νά παρίστατο εις τό βάθος τής φαντασίας
ή βιβλία νά μοί προμηθεύσγ}, ή κυνήγιον νά μοί προ- του· εΐτα δέ διά μιας.
τείνη· καθ’ δ απαιτούνται καί όχημα και κύνες, καί
— Παραδ. χ. περί εύδαιμονίας, είπε.
μέγαρον αγροτικόν.
— Περί ευδαιμονίας; - δύσκολον θέμα·
Μόλις άπερρόφουν τήν τελευταίαν υποστάθμην τής
— ’Αρκεί νά μήν ήν’ άδυνατον.
φιαλίδος, ή πεισματώδης φωνή τού Έγμών μ’ έπροξέ— ’Αλλ’είνα: τόσω δεινόν ..
νησεν αίφνήδιον ανασκίρτημα, ή δέ φιαλίς όλίγου δεΐν
— Δέν πειράζει, δεν πειράζει, ύπέλαβε βιαι'ω;· εί.
έτεινάχθη εις τό σανίδωμα.
— Monsieur le grec venez, ou je pars a l’in- πέ τάς ιδέας σου έλευθέρως.
— Λοιπόν έστω— καί άγνοών πόθεν ν’ αρχίσω νά
stant.
είπω τάς ιδέας μου έλευθέρως, ένόμισα εύκολώτερον
"Οταν δ Έγμών μ’ όμιλή Γαλλιστί σημαίνει οτι ν αρχίσω άπ’ αΰτοϋ έρωτώντος καί νά τόν μεταβάλω
αρχίζει νά τά χαλά μετ’έμού. Κρίνει δέ έν τοιαύ εις έρωτώμενον.
τη περιπτώσει ανάξιον νά μ’ όμιλήση εις την γλώσ
— Είπέ μοι είσ’ ευτυχής ;
σάν του, διότι δεν θά τόν νοήσω δσον πρέπει, καθ’ ά
— Έγώ ; ... είμαι.
νομίζει. — Καί διά τούτο μόλις έτελείωσεν ή φράσις
— Καί τί σέ καθιστά εύτυχή;
a 1 instant, έγώ ήμην έξω εις την αυλήν κρατών τό
—
Τί; . .. ιδού’ είμαι πλούσιος· πράγμα ούσιωδέδίστομον ’Αγγλικόν πυροβόλον.
στατον διά τήν ευτυχίαν.
— Mais mon dieu είπα κ’εγώ, me voila tout

pret. — Έν τούτοις μ’ έλειπε τό περιστήδιον, ό λαι

μοδέτης, καί ό έπενδύτης, διότι τά έκράτουν εις χεΐρα ς.
— Α-χά! λοιπόν έλα — ειπεν ό Έγμών καί μ’έ
δειξε τήν θέσιν τού όχήματος, εντός του όποιου έκάθητο ήδη· αλλά, τό καλήτερον, μ.’ ώμίλησεν εις τήν
γλώσσάν τον σημεϊον οτι έπαυσεν ή έπαυεν ή πει
σμονή του.

Ένευσα χωρίς νά νοήσω άν παρεδεχόμην, ή όχι τήν
ιδέαν του, — ό νέος βαρώνος έξηκολουθησε.
— Παίζω, όχι μεν ώς όΑίστ ή ό Ταλβεργ τό κλειδοκΰμβαλον, άλλά τουλάχιστον καλήτερα πολλών ήθοποιών.
Έμενον άκίνητος.

— Είμαι κυνηγός.
Ευχαοις ολος— καί δεν ενθυμούμαι άν πρός χάριν
Εις τήν αυτήν έγώ στάσιν.
μόνον τού βαρώνου ήμην εΰχαρις τότε- — άνέπήδησα
— Εχω συγγενείς πολλούς, φίλους πλειοτέρους· έεις τό κομψόν κ’ έλαορότατον όχημα. — αμέσως δέ ή χθρόν ... ούδενα.
μάστιξ τού ήνιόχου έκράκισεν εις τόν αέρα, οί τροχοί
Άρχισα νά μετρώ σφάλματα.
έκυλίσθησαν μετά κωφού κρότου έπί τής υγράς γης,
— Δεν έχω λυπηρόν παρελθόν· τό ένεστώς δί εμέ
καί τής αύλής αί σ δηραϊ πύλαι βαρύ κλαγγιζουσαι
ήνεώχθησαν ώς απαίσιου τέρατος μελαναί πτέρυγες· είναι πλήρες ηδονών καί χαράς, τό μέλλον...
’Εδώ διεκόπη καί κύπτων τήν κεφαλήν,
— μετά δέκα λεπτά έβλέπαμεν ήδη μακρόθεν τήν
Στανισλέβην ής άπήλθομεν.
— Δέν τό φοβούμαι,— ειπεν ή φωνή του είχε τί
Τήν παρελθοΰσαν νύκτα βροχή τού Μαρτίου ύγρανε γενναιον καί ήρωϊκόν ώμοίαζεν όμως πολύ τήν φωνήν
τήν ολως γεώδη έπιφάνειαν τής λεωφόρου, αλλά μόνον του Δαντών οτε ώμίλει πρός τούς φ ονεις δικαστάς.
Γινώσκω καλώς τά κατά τόν βαρώνον, καί πλέον ή
ώστε νά τήν μαλακόνη, καί άθορύδως τοϋ όχήματος οί
άλλος.—'Εχει έρωτα πρός νέαν τινα κόμησσαν υπαντροχοί έκυλίοντο, καί των ίππων οΐ πόδες έπάτουν.
Ό Έγμών έκάπνιζεν ήσυχως, άλλ’ εις τό ανοικτόν όρον έρωτα δηλαδή δυστυχή—καί κατά πολύ ίσως· θέ
μέτωπόν του αίφνης έφάνη μελαγχολική τις βαφή άπό λει έν τουτοις νά κρύπτεται πάντοτε· άλλ’ έγώ οστις
έθιζω ν’ άνακαλύπτω τούς ανθρώπους πρός οΰς συμπασμικρών άρξαμένη αλλά βαθμηδόν αυξουσα.
Οώς πως φέρομαι,
— Τι έπαθες; τω ειπον.
Καί λεπτόν μειδίαμα έρυτίδωσε μόλις τά χείλη
τον τό μειδίαμα τούτο δεν ήτον αριστοκρατικόν, διότι
ώμοίαζε τουλάχιστον τό τοΰ Βύρωνος.

— Καλά λέγεις τί έπαθα· πρό τινων στιγμών οί
συλλογισμοί μου είναι μυθιστορικοί όταν ήμην εις Βιέν
νην ευρισκα πολλάς μυθιστορίας, καί τώρα... τώρα
τάς αναπολώ εις τήν μνήμην μου αλλά, σ’ ευχαριςώ
διά τήν έρώτησίν σου- με διέκοψες άπό τους συλλογι
σμούς αυτούς, οίτινες, καί όταν ήμαι μόνος, καί όταν
κοιμώμαι έρχονται νά ταράξουν τήν ήσυχιαν μου. Τί
ανοησία I ν’άναγινώσκω πράγματα, τά όποια συγχιζουν... Πά! εγώ αισθάνομαι οτι είμ’ ευτυχής, καί τί
ποτε δεν πρέπει νά μέ συγχίζη.—'Ελα, άς εί’πωμεν
κάτι — pomali (άργά), — έκραξεν έπιτακτικώς εις τόν
Πολωνόν ήνίοχον,
— Περί τίνος θέλεις νά όμιλήσωμεν;

— Περί τίνος; . . . περί τίνος ;
Κ’ έφάνη βαθύ σκεπτόμενος ώς μελαγχολικόν τι αν

— ’Αλλά τί μ’ έλεγες ποτέ, τόν ήρώ-ησα, εις τόν
χορόν τής Δ. περί του Κόμητος Γλύκης ;
— ’A I Ναι· έκαμεν ώ; νά τόν έπτέρνισέ τις· — δ
κόμης τής Γλύκης, αυτός είναι τωόντι ευτυχής, ευτυ
χέστερος έμοϋ· έχει σύζυγον τήν ερωμένην του» —Καί
αναπνοή τις, στεναγμόν έλαφρόν όμοιάζουσα, ώλίσθησεν
άπότοϋ στήθους αυτού.— «Ίδες τήν γυναϊκά του ; »
— θαυμάσιον κάλλος τωόντι!
Καί δεν έψευδόμην.

— Είδες πώς . . . Έγώ μ’ αυτήν μόνον έχόρευσα
καί μέ . . .
— Τό είδα.
— ’Αλλά μ' αυτήν περισσότερον, όχι διότι ήθελα νά
τη άρέσω, άλλά μόνον διά νά τήν βλέπω, μόνον διά νά
νοήσω πόσον εύτυχής είναι ό σύζυγός της—ήτον Άν
να Βολένα εις τούς χρόνους τής άγνότητος, κ’ έγώ θά
τήν έκαμνα κυριάτχιν τριών βασιλείων άν ήμην Ερ

ρίκος όγδοος.

’Αληθώς δε ή κόμησσα Γλύκης διεκρινετο ώς βα5ίλισσα διά τής στολής καί τής μεγαλοπρέπειας των
νιραχτήροιν τοΰ προσώπου, ώστε μόνη αυτή ήδυνατο
ν’ απορρόφηση όλοκλήρως τήν φαντασίαν ξένου, οίος
συνωδεύετο τότε ύπό τού αδελφού της, μεθ’ ου
έγνιορίσθην, διότι πλησίον αΰτσΰ ευρεθείς συνέπινον τόν
Καμπανίτην, καί ό Καμπανίτης έχει πρός τοΐς άλλοις
φ καλήν ιδιότητα νά κάμνη τούς συμπίνοντας γνωρί
ρους, καί άν έρχηται ό μέν έκ τοΰ ένός, δ δέ έκ τοΰ
άλλου ήμισφαιρίου'—άλλά τον ευτυχή σύζυγον ήγνόουν
είσετί, καί ήγνόουν διατί έπεθύμουν νά τόν ίδώ, άν
ιΐ! ί βαρώνος τόν έλεγεν εύτυχή διότι είχε γυναΐια ώ ρ φ ί α ν. Άλλ’ενθυμούμαι οτι εις συναναστροφήν
τινα προκειμένου περί πολιτικής άνέφεοον τ’ όνομα τού
κόμητος τούτου ώς άνδρός ούχί τής τυχούσης σημασίας.
’Αφού δ Έγμών ειπεν, άν ήμην Ερρίκος ό
γδοος, έπλήρωσε τήν πίπαν του νικοτείου καί ήκολοΰθησε νά καπνιζη αναλαβών τό ολως αριστοκρατικόν
του. Τότε στραφείς έγώ,
— Είσαι νέος ακόμη, τω ειπον, Κύριε Βαρώνε!
— Έπειτα; — άπεκριθη αυτός διευθετών τήν

είπαν.
— θέλω νά είπω οτι δέν έχεις ορθήν ιδέαν περί

ευτυχίας.

1
Μπλίτζ
έλάτ’ ελάτε, δουλειά έχομεν σήμερα· » ή δέ
; αΡά» ή πέριξ αυτού, έλαμψεν ώς συνήθως εις τό
Χ
ι
πρόσωπόν
του, καί τά όνειρα, καί ή μελαγχολία έξέί
λιπον
ώς σκιά' άλλά καί οί ευαίσθητοι κύνες έτρεχον,
ί
έπέστρεφον,
άνερριχώντο όπισθεν τής άμαξης· τόν
·
περιεκύκλωναν,
τόν έλειχον, ώμιλουν μετά μεγάλης
·
τρυφερότητος
εις τήν γλώσσάν των, άντεφιλοτιμοϋντο
τις νά τόν σύρη σφοδρότερον, ώστε άν δέν τούς άπήί
λαυνεν
όργίλως σχεδόν, καί διά τής άκραςτοΰ πυροβόλου,
δι έπενδύτης του θά μετεβάλετο ει’ς έπενδύτην Ιου
ίδαίου. — Εις τήν Γρενόβλην ό Βσναπάρτης ερχόμενος
ες Ελβας όλίγου δεΐν άπεπνίγη παρά τών ένθουσιώντων ύπό χαράς καλών κάγαθών Γάλλων, καί ώς εκεί
νος ειπεν «εις καμμίαν μάχην δέν έκινδύνευσα τόσον»
σδτω καί ό βαρώνος κτύπων κατά κεφαλής διά τής
λαβιδος τού πυροβόλου τόν λυκόσχημον καί φοβερόν
Τιράς, Zum Teufel! ( στό διάβολο) άνέχραξεν άγανακτών, ώς ει έλεγεν «άπό κανένα εχθρόν σκύλον
δέν έκινδύνευσα τόσον.»
Ό επιστάτης τού οίκου, κ’ οί ύπηρέται, ους εφιλοδώρησε οι’ άργυρών νομισμάτων, διότι έλειπε τού οί
κου πλέον τών δέκα ήμερων άσχολούμενος έν Λιόδη,
έδραμον εις τό όχημα, ό μάγειρος εις τό μαγειρεΐον,
καί δ έπί τής τραπέζης εις τήν τράπεζαν.
— Ντό ς·όλο· (εις τήν τράπεζαν) ειπεν εις τόν επι
στάτην, οστις έγεινεν άφαντος μετά τήν προσταγήν,
κ’ έστρεψεν δ βαρώνος νά ίδη χωρικούς τινας εις γω
νίαν τής αυλής ίσταμένους, ασκεπείς τήν κεφαλήν,
καί μέχρι γης σχεδόν κυρτωθέντας, αμα έρβιψεν έκεΐνος επ’ αυτών τό βλέμμα· δ δε προεξάρχων ταπεινό
τατα ύποκλίνων έπλησίασε μετά μεγίστου σεβασμού,
κ’ έπαρουσίασεν άναφοράν εις ένσημον χάρτην ζητών
ν’άσπασθή τήν χεΐρα τού βαρών.υ, οστις τήν άπέσυρε
μετά μεγίστης άγαθωσΰνης, κ’ έδέχθη τόν χωρικόν μέ
γλυκύ μειδίαμα, καί γλυκύτερου βλέμμα. — Έπειτα
άναγνούς τό έγγραφον «Ζάρας.» (ευθύς) ειπεν κ έκβαλών τήν μολυβδογραφίδα έσημείωσε λέξεις τινας έπ’
αύτοδ, καί τό έπέστρεψεν εις τόν χωρικόν λέγων «Ντό
Πάνο Μπλδβσκι,» (εις τόν Κύριον Βλδβσκην - τόν επι
στάτην του)· — στρέφων δε πρός έμέ. « μοϋ ζητούν,
λέγει, διακόσια κοιλά αραβοσίτου εις δάνειον, άλλ
έγώ τοΐς τά δίδω προίκα » καί πλησιάζων τούς χω
ρικούς μέ ανοικτόν τό βαλάντιον τοΐς διένειμεν αργυρά
νομίσματα άπευθόνων Πολωνιστί φιλοφρόνημά τι εις έ

Βλέμμα του διαπεραστικόν έπάσχισεν, άλλά μάτην
νβ μέ διακόψη.
— Ή τουλάχιστον άποφεύγεις νά τήν ευρης.
— Καί δέν μου λέγεις, παρακαλώ, τί μόϋ λείπει;
—ήρώτησε μετά μεγίστης άδιαφορίας.
— Καρδια τακτική, ή σκόπιμος άδιάληπτος εργα
τιά, καί μία έρωμένη,—άπήντησα μετά φλέγματος άριοτοκρατικωτέρου.
Ό βαρώνος έρριψε χαμαί τό βλέμμα. Επειδή δέ
ό νέος ουτος είχε τρεις καλάς ιδιότητας, τήν φιλοτιμίαν,
τήν ευαισθησίαν, καί τήν νοημοσύνην, ήμην βέβαιος
ότι θά παρεδεχετο τήν γνώμην μου, καί τωόντι, μετά
τινας στιγμάς σκέψεως ύψώνων τήν κεφαλήν υπερηοάνως καί σταθερόν έμδλέπων.
— Δίκαιον έχεις, είπε, κ’ ένευσεν εις σημεϊον συΜίνέσεως. 'Επειτα έβυθίσθη εις συλλογισμούς, ών ή
σειρά παρετάθη, διότι ούτ’ έγώ τήν διέκοψα, ουτ’ αυτός
θέλησε νά τήν διακόψη.
Μεταξύ δέ, ένω αυτός εις τήν μίαν πλευράν τοϋ όχήματος άπεκοιματο εντός τοϋ πελάγους τών σκέψεών
Mu, καί εις τήν άλλην έγώ ώνειρευόμην μέ άνοικτούς
όφθαλμούς τόν ουρανόν τής ‘Ελλάδος, αίφνης πράσινος
πέπλος μάς έπεσκιασε, καί άήρ δροσώδης άντικατέ«ησε τάς καυστήρας τού Φοίβου ακτίνας- καί ό μέν
Ωροδείκτης έβαινεν έπί τής ενδέκατης, ήμεις δε θριαμόΐυτικώς είσεβάλομεν τήν δενδροστιχίαν τού άγροτιW5 μεγάρου τών βαρώνων Σ.
— Έφθάσαμεν—άνέκραξα θέτων τήν χεΐρα έπί του
βραχιονός του.
— Ά1 έφθάσαμεν! —Ίτσί (ύπαγε, κτύπα).
Καί ώς βέλος εύρέθη έν άκαρεΐ τό άρμα πρό τής θύΡ2ς τού μεγάρου.
Οί κύνες τού βαρώνου έρρίφθησαν εις αυτόν ΰλακτούνμέγα, καί σύροντές τον άπό τών ένδυμάτων, ούχίί
ϊεδαίως ώ ς τόν Άκταίωνα· αυτός δέ τούς έθώπευε, τοΐς;
χίλια γλυκά λόγια, καί τούς έκάλει κατ’ ό'νομα’Άπολο, Τιρας, Μπέλλα, Έδελιν, έδώ Έβελιν

καστον.
— Ει’πέ ο,τι θέλεις Φίλιππε, μ’ ειπεν έπειτα· είμ’
εύτυχής,— ιδού ευεργετώ.
Καί τήν φοράν ταύτην δ νέος βαρώνος είχε τό δίκαιον
τής μεγαλοφυίας.
« Τούς πλουσίους, έσυμβσύλευεν εις φρδ/ιμος άν
θρωπος, πρέπει νά ζηλεύωμεν μόνον ώς δυναμένους
νά ευεργετώσι.»
Τήν 1ην. Μ. Μ. έλαφροί κ’εύθυμοι, δυνάμει τοΰ
Γιοχαννισβεργιου οίνου, άναπηδήσαντες εις τό κυνηγε
τικόν όχημα έκονιορτήσαμεν τήν μακράν δενδροστι
χίαν τοϋ αγροτικού μεγάρου τών βαρώνων Σ. μεγάρου
περί ου ούδέν θά είπω, διότι ούδέν έχει κοινόν πρός
τήν υπόθεσίν μϊυ* διευθυνόμεθα δέ ώς ανέκαθεν, προς
τό δυτικόν πάντοτε, καί σκοπόν είχομεν τάς δασοφύτους ύπωρείας τών Καρπαθίων, διότι έχει έθήρευε συ
νήθως ό βαρώνος τάς έλάφους, τάς δορκάδας καί τούς
λαγωούς, άλλως τε καί διότι έχει μόνον έδύνατο νά

— 932 —

εύρεθώσι τά τετράποδα ταΰτα, φαλακρά; ουσης τής λοι μοίρας τού βορείου, κόσμου, έπειτα μετά τήν άπόκρισιν
τής ήχους, αιωνίου καί μελαγχολικοΰ τέκνου των ερή
πής πεδιάδος.
Οί κύνες παρηκολούθουν πεζή χαλπάζοντες, άσθμαί- μων, τδ παν έσίγησε, καί ούτ’ έν φύλλον έοείσθη, ςβ-’
νοντες, αλλά πάντοτε χαράν έπιδεικνύμενοι κ’ ένθου- έν έντομον έδόμδισεν άλλα τήν σιωπήν ταύτην όμοίαν
σιασμδν, ώ; οί γενναίοι στρατιώται όταν όρμώσιν εις εκείνης, ήτις θά χυθή εις τδ χάος μετά τήν συντέλειαν
έφοδον· ό Έγμών έλαβε μεταξύ των γονάτων του μό των αιώνων, τήν σιωπήν ταύτην, σιωπήν δευτερολέπτου
νον τήν Έβελιν επειδή δέ διεδαινομεν έρημους αγρούς, καί όμως πλήρη Ιεροπρεπών, θρησκευτικών συναιοθη.
δ φαιδρός Έγμών ήθέλησε νά ώφεληθή έκ τής ερημιάς μάτων διέκοψε τδ κέρας τού κυρίου ιατρού, καί τδν
διότι ήρχισε νά τραγωδή το άσμα τοΰ Γυλλιέλμου κυνών αί ύλακαί.
Τελλου". ”
Άναζητούντες άλλήλους άνευοέθημεν μετ’ δλίγα
λεπτά.
« Μέ τδ τόξο·/ μέ τδ βέλος »
— Καλημέρα ιατρέ.
ένοπλος ό κυνηγός . . .
— Καλημέρα βαρώνε! καλημέρα σας κύριε!—δ ?».
τρδς
ούτος τεσσαρακονταετής περίπου αγαπά τήν άγροΆλλ’ έγώ έπραξα ο,τι αύτδς εις τήν οδοιπορίαν, δη
τικήν
κατοικίαν, αλλ’ είναι τέκνον τού σημερινού αίώλαδή άπεκοιμήθην βαθέως.
νος* τή αλήθεια δέ / όμοιάζει ποσώς τδν 'Ρουσσώ κατά
Ό ήλιος έφλεγε παρά τδ σύνηθες. Έπρεπεν έν τουτάς ιδέας- διότι όλος ’Αριστοτέλης λέγει συνήθως « ουτοις νά τελείωση καί ή δεύτερα αύτη έδοιπορία, κ’ έτεδέν έν τω νώ ο μή πρότερον έν τή αίσθήσ-ιι » ώς μα.
λει'ωσεν οπού καί ή αμαξιτός.
θητής δέ τού Έλδετίου πρεσβεύει τδ συμφέρον ώς βάοιν
— Έ. — έφώναξεν ό βαρώνος καί τήν φωνήν ταύ τής κοινωσίας· άλλα διατί κατοικεί τήν εξοχήν ; —
την συνώδευσεν ισχυρόν ώθισμα, ϊσχυρώτερον εκείνου, Έχει τούς λόγους του, έξ ών ό κυριώτερος είναι οτι
δι' ού έγώ τδν αφύπνισα... Είναι βαρώνος, καί προ ό κύκλος τής δικαιοδοσίας περιλαμβάνει πολλούς άρ
πάντων έντδς των κτημάτων του. Κατέβαλαν πολύν χοντας, οΐτινες πληρώνουν άν όχι πολλά, τούλάχιστον
κόπον νά ύποκριΟώ, έκαμα ώς μόλις νά ήσθάνθην τδ όχι δλιγα.
απότομον κίνημα τής χε·.ρός του’ έχασμουρήΟην πρώ
Ό ιατρός ήτο μέ τούς κύνας καί τδν υπηρέτην του
τον, έτριψα τδ μέτωπον, καί θεωρών πέριξ
φέροντα βραχείαν καπνοσύριγγα, δι’ ής έκάπνιζε συνή
— 'Ο ήλιος, είπα, καίει πολύ, δεν μ’ αρέσει.
θως ό κύριός του, οιαν δυστυχές τι τετράποδον έπιπτε»

— Σ’ αρέσει, δέν σ’ αρέσει εμπρός. Τίρας, Άπολο,
έρέντα (εδώ), καί κατεπήδησεν ό Έγμών άπδ τοϋ ό-

χήματος.
Άλλ’ έγώ είχα δίκαιον- τδ δαιμόνιόν μου (άν μετά
τδν θάνατον τοϋ διδασκάλου τοϋ Πλάτωνος ύπάρχη δαιμόνιον) μοί προέλεγέ τι ούχ! αίσιον—ό Έγμών ήθε
λε νά παλαίη κατά παντός, καί είναι μέν εύγενές τού
το, αλλά καί πολλάκις άνόητον μόνον δ θάνατος παλαίει κατά παντός, διότι πάντοτε κηρύσσεται νικητής.
'Η ώρα ήτον τετάρτη Μ. Μ. άπείχομεν δέ τρεις ώρας
τοϋ χωρίου των βαρώνων Σ.
’Αλλ’ έπρεπε νά κυνηγήσωμεν. Είσεδυμεν λοιπόν
πεζή εις τδ δάσος με πλειοτέραν γενναιότητα τής τοϋ
'Ρινάλδου τοϋ ήρωος τοϋ Τάσσου. Πόσω μ’ ήρεσεν ό
Έγμών τότε ως κυνηγός! Μ’ έφάνη οτι έβλεπα τδν
Έρνανήν αρχιληστήν τής Ισπανίας , ή τδν Κάρλον
Μόορ εις τά βοημικά δάση. Τω έλειπε μόνον τδ μακρδν
ξίφος, διότι καί τδν μαύρον πλατύχειλον πίλον έφερε,
καί μέγα μελανόν πτερδν τοξοειδώς έκκλΐνον έπί τοϋ
αριστερού ώμου, βραχύν τδν έπενδύτην, λαμπρόν τδ ά
νάστημα, κ’ ελεύθερον καί μεγαλοπρεπές τδ βάδισμα.
Αίφνης ήχός τις έσταμάτησε τά βήμ,ατά μας, κ’ ένθουσίασε τούς επίσης αίφνηδίως ύλακτίσαντας κύνας.
— 'Ο ιατρός μου! άνέκραξεν ό ’Εγμών.
— Ό ιατρός σου! ό Κύριος Λουδοβίκος;
— Ναι ειν’ αυτός· έλησμόνησα οτι σήμερον κυνηγει
οπού καί ημείς. Πρέπει νά ένταμωθώμεν.
— Καί ταύτα λέγων έφερεν εις τά χείλη τδ διά μα
σχαλιστήρος σηρικού κρεμάμενον εις τήν πλευράν του
θηρευτικόν κέρας, κ’ έπνευσεν έντδς αύτοΰ μ’ ολην τήν
δύναμιν των πνευμόνων του' μακρδς δέ βροντώδης ή
χος διεχύθη εις τά πέριξ μέχρι των ένδομύχων τού α
πέραντου δάσους, ώς εί τδ κατοικούν έκεϊ κυρίαρχον
πνεύμα συνεκάλει τάς δρυάδας νύμοας, ή τάς αρχαίας 1

ύπδ τδν μικρόν κεραυνόν του- αλλά τήν ημέραν έκεί·
νην ό Κύριος Λουδοβίκος δέν έκάπνισε καθόλου.
— Εις τδ μέρος τούτο, ήκολούθησεν ό Έγμών, οςτ;
οΰτε ύπηρέτην ούτε πίπαν εΐχεν, άλλά μόνον τούς κύ
νας του, κατοικεί λαγωδς θήλεια μέ τά τέκνα της, μοΰ
διέφυγαν εις τήν πρώτην άνακάλυψιν άλλά τώρα . ..
σ’ έχω βοηθόν ιατρέ ;
— Εννοείται Κύριε Βαρώνε, έννοεϊται
— ’Εχεις πολλήν ώραν έδώ ;
— Όλίγην· έρχομαι άπδ Γλύκην, οπού έπεσκέφθη»
τήν κόμησσαν ήτις πάσχει έξ άγρυπνιας- ό κόμης λεί
πει εις Κρακοβίαν, άλλά περιμένεται ή σήμερον ή αέ
ριον, ώς προήγγειλε τούτο.
— ’Απέχει πολύ εντεύθεν ή Γλύκη
ήρώτησα.
— Μίαν ώραν.
— Καί είναι μόνη ή κόμησσα ; — ήρώτησεν ώσαύ·
τως, ό Έγμών άλλ’ αφού παρετήρησεν έπί τής κεφα
λής τοϋ βουνού χρώμάτι άπαρέσκον εις τούς κυνηγούς.
— Όχι παρεκάλεσε τον άδελφόν της τδν ιππότη»
Ερρίκον νά μεινη πλησίον αύτής μέχρι τής επιστρο
φής τοϋ κόμητος.
— Έν τού-οις άς μή άργώμεν* πρέπει νά καταλάέωμεν τρεις διαφόρους θέσεις· θά ύπαγης Φίλιππε
εις τήν ράχην εκείνην οπού θά δεχθής εΰκολώτερον τδ
κυνήγιον άν στραφή πρδς σέ, άρκεΐ μόνον νά προσέξηζ
μή τά σφαιρίδιά σου μοΰ πληγώσουν τδν Τίρας, ή τδν
'Απολο, ή τελευταΐον μή δ.ευθυνθώσιν εις τούς οφθαλ
μούς μου.
Ήξευρε τί έλεγεν ά Έγμών.
— ‘Ημείς, ιατρέ, θά εισχωρήσωμεν εις τδν δρυμό»
εκείνον οπού δ έχθρδς έχει τήν σκηνήν του- έγώ υπά
γω δεξιά’ σείς λάβετε τδ αριστερόν — ιδού τδ μονοπ»·
τι. — Καί μέ τδ κέρας συνέλεξε τούς πιστούς τετρά·
ποδας στρατιώτας.
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En avatit! β —Τό παν διετέΟη ώς δ Βα
ρώνος διέταξε καθδ στρατηγός έμπειρος των δασών.
Άλλ’ είναι καιρός νά όμολογήσω οτι άν καί πολ,ύ
άγαπώ τά δάση, δέν έγυμνάσθην ίχανώς εις τήν Θήρανήσθανόμην έν τούτοι; έλαφρούο τοϋ; πόδας, καί εις δλιγας τωόντι στιγμάζ εύρέθην έπί τοϋ ύψους τής ράχεως
φαλακρά; έν μέρει, όπου έστήριξα έπί κορμού άφύλλου,
Απηρχαιωμένου τδ πυροδόλον, έξέφερον τήν Θήκην
τών καπνοδεσμών μου, φωσφορικόν έναμμα, καί ήρχισα νά καπνίζω περιμένων ήσύχως τήν έμφάνισιν τοϋ
«κινδύνου έχθροϋ.
Οί συγκυνηγοί μου έδυθίσθησαν εις τδν δρυμόν, καί
οί κύνες ήρχισαν ν’ άνιχνεύωσι πεισματωδώς παρα•πονούμενοι, ώς μή άνευρίακοντες ταχέως ο,τι έζήτουν
χωρίς νά τδ χάσουν — ήσαν κύνες εύγενοϋς αγωγής.
Παρήλθεν ικανή ώρα, καί τών κυνών αί ύλακαί, καί
τδ κέρας ήκούοντο μόλις μακράν εις τδ δάσος ώς άν
ήρχοντο άπδ κώμης έκεϊ κρυμμένης ύπδ τδν πυκνόν
σωρόν τών δένδρων. — τοιουτοτρόπως λοιπόν, έλεγον,
δ πόλεμος θά γίνη άνευ έμοϋ, καί δέν πρέπει νά προσ
μένω κάμμίαν έξ αύτοΰ δόξαν.

Έτελειωσα τρεις καπνοδέσμας έκ διαλειμμάτων.
Χίλια όνειρα διεδιβασαν τάς σκηνογραφίας των άλληλοδιαδόχως ένώπιον τών ανοικτών δφθαλμών μου· ό δέ
ούρανδς, έπειδή χειμών έπεκράτει είσέτι, ένεδύθη πα
χύν μανδύαν, οστις έκάλυψε τδν ήλιον εις τά ύστερα
βήματά του, κ’έπεσκίασε τήν γήν ώς μελανόν έπιτά
φιον σάβανο·/. Δέν ήκουον πλέον τάς ύλακάς τών κυ
νών, ούτε τδ κέρας, ούτε κάμμίαν αλλ.ην φωνήν,
ούτε κανένα ήχον— Ευθύς λοιπόν άπεφάσισα· κατελθών βιαι’ως άπδ τού λόφου, καί κινδυνεύων εις παν βή
μα νά συντρίψω τδ μέτωπόν μου κατά τών πετρών διευ·
θύνθην πρδς τήν άμαξαν άλλά,. . ή άμαξα δέν ήτον
έκεϊ'· έφερον πέριξ τδ βλέμμα, τδ βήμα, ή άμαξα δέν
έφαίνετο — νά φωνάξω, ήτον ανοησία. Τέλος βλέπων
τά ίχνη της ένόησα ότι παρηκολούθησε τούς κυνηγούς·
ήθέλ.ησα τότε νά δράμω έπί τής όδοΰ, ήν έσχημάτισαν
οί τροχοί της, άναμετρήσας όμως διά τού βλέμματος
τδ μέγα τόξον έφ’ ού διήρχετο παρά τούς πόδας τού δά
σους, έπροτίμησα τήν χορδήν ή μάλλον τήν διάμετρον,
ώστε κατά τδν υπολογισμόν τούτον ώφειλον νά διέλθω
κατά μέσον τδ/ πυκνόν δρυμόν, ή τδ στρατόπεδον τού
έχθροΰ.
Έν τούτοι; πυκνότερον έπήρχετο τδ σκότος, καί ψεκάδες έπιπτον ήδη άπδ τών ουρανών· έντδς δέ τοϋ δά
σους έκείνου δι’ ένέ τότε οίκου τής φύσεως, μόνος οΐκήτωο ήμην έγώ—τόσω βαθύ έσιγα ή ζωή, καί τών
φύλ.λ.ων μόνον ήκούετο δ μονότονος ψιθυρισμός, ον άπε
τέλουν αί άραιαί σταγόνες τού ύδατος, ά/.λ’ έντδς ολί
γου τδ πάν μετεβλήθη, καί ή θέσις μου κατέστη αλη
θώς σπουδαία· αίφνης άπδ τών σπλάγχνων τού στε
ρεώματος έχύθη ωκεανός φωτός άπαίσιον καί νεκρικόν
λάμποντος, κ’έπλημμύρησε τήν γήν ώς άν ήθελε νά τήν
καταβροχθίση εις τάς πύρινους αύτοΰ άβυσσους- τδ δά
σος μ.’ έφάνη πυρπολούμενον ολον, άλλά ταΰτα πάντα
ούτε μιαν μόνον στιγμήν διήρκεσαν τδ δέ σκότος έπανέλαβε φοβερώτατον τήν κυριαρχίαν του, καί ώς Θριάμ
βου τρομερά κραυγή ήκούσθησαν βοονταί άλλεπάλλη'/^οι καί ισχυρότερα: βαθμηδόν, ώς ει ό πλάστη; κατέ
βαινε τάς βαθμίδας τού στερεώματος- έπειτα διά μιας
τδ πάν έσίγησε πάλιν, και πάλιν ό μόνος ψιθυρισμός
τών φύλλων ήκούετο, καί τοΰ σιγαλά παταγοΰντρς ΰοα-

τος. Ένθυμήθην τότε τδν Παύλον τοΰ Άρβαγώ, οστίξ
πλησίον τοϋ χωρίου τής γεννετής του καταληφθείς ύπδ
καταιγίδες ένόμιζεν οτι δι’ αυτόν μόνον ήστραπτε, δι’
αύτδν μόνον έβρόντα.
« Μ’ έγκατέλιπον ! ! οι απάνθρωποι μ’ έγκατέλιπον !
τί τρομερά ιδέα, καί μόλις ύπενόησα τοΰτο ήοχισα νά
ρίπτωμαι ώς έλαφος έπί τοΰ ανωμάλου δενδροφύτου γη
πέδου, άλλά μέ τόσην όρμήν έπήδων υπό τδ σκότος εκείνο
ώστε μετά δέκα βίαια άλματα προσκρούσας εις λίθον
κατέπεσα πρηνής όλος, καί συνέτριψα τούλάχιστον τά
δύο μου γόνατα.
’Έμειν’ ακίνητος, αναίσθητος· ενθυμούμαι μόνον οτι
έκλεισα τούς όφθαλμούς, καί οτι πριν ή άναλάβω τήν
χρήσιν τών αισθήσεων, ώνειρευόμην μαύρα φριχτά όνει
ρα, καθ’ ά μέ συνετάραττε ξένη τις δύναμις, μέ συνετάραττεν άκαταπαυστως, καί οτι φωνή τις γλυκεία καί
ήμερος έσύριζε πλησίον τών ώτων μου συγκεχυμένα
τινα λόγια έξ ών μόνον αυτά ένόησα· « θάρβει σ’ έσω
σα τήν ζωήν — ειμ’ εύτυχής. »

Β.

Μεσονύκτιον έσήμαινεν εις τδν Πύργον ή μετάλλινος
βαρεία φωνή τοϋ χρόνου, καί τήν ίεράν σιγήν, ήτις τήν
διεδέχθη, διέκοπτον, διά νά καταστήσωσιν ίερωτέραν,
μελωδικοί σιγαλέοι καί βραδείς τόνοι Θρησκευτικής ολως συναισθήσεως, καί τόσον ήμεροι καί αδύνατοι, ώ
στε τούς υπέθετες έρχομένους άπδ τήν άβυσον τοϋ πα
ρελθόντος.
Έπέστρεψα λοιπόν εις τήν ζωήν, ή εις τδν ώκεανδ'»
τών αιώνων;— εις τούς ωραίους ήμών χρόνους, ούτως
άπεικονίζουσιν άμφότερα τής ποιήσεως οί ένθους ίεροφάνται — εις τήν όνείρωξιν ταύτην τά βλέφαρά μου έσαλι,ύθησαν ήσύχως καί πελιδνή τις λάμψις προσέβαλε
τήν ορασίν μου. Έντδς ύαλίνου φιαλιδσς έκαιε φώς
άκοίμητον, άλλά χλωμόν, αδύνατον καί μόλις άνεπαρκώς άντανακλώμενον έπί τών πέριξ —ήμην λοιπόν εις
τήν ζωήν — τά φοβερά όνειρα έπαυσαν—ιδού τί εννόη
σα εν πρώτοι; καί μόνον, διότι περιπλανώ'/ τδ βλέμμα,
τίποτε άλλο δεν ήδυνάμην νά νοήσω· τδ παν μ’ ήτο ξέ
νον άλλά φωνή τις βαρεία μέ·’, άγαθότητος όμως πλή
ρης, καί γνωστή φωνή έπρόφερε τ’ όνομά μου.
— Έξύπνησες, Φίλιππε ; ήρώτησεν δ Έγμών.
— Έγμών! Έγμών.
Τήν δευτέραν λέξιν συνώδευσεν όξύς στεναγμός δδύνης μεγάλης, διότι μόλις έσάλευσατδ σώμα καί φοβε
ροί πόνοι μέ συνεχίνησαν.
— Έγμών είμαι αχρεία — τδ βλέπεις.
— Χθές τδ έσπέρας ήσουν άχρειέστερα.
Έστρεψα τότε άλλά μέ δυσκολίαν νά τδν ίδώ’ ήτον
έξηπλώμένος εις τδ πλευρό·/ μου έπί ανακλίντρου στηριζων τήν κεφαλήν έπί τής παλάμης, και τδν αγκώνα
έπί τοϋ προσκεφάλου, έκάπνιζεν άπδ βραχείας καπνοσύριγγος σχηματίζω·/ πέριξ αύτοΰ νεφάλιον, οπερ τδν
άπέκρυπτε σχεδόν υπό τήν ώχραν λάμψιν τοϋ λύχνου.
Τδν 'ειδα, καί στιγμή τις ήσυχίας έπεκράτησεν άνεμ'/ησθην τότε όλοκλήρως τήνέσπέραν τής προτεραίας.
Οί μελωδικοί τόνοι ήκούοντο,
— Καί νομίζεις οτι θά ύγειάνω Έγμών;
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*— Είμαι βέβαιος — άπήντησεν ό νέος Βαρώνος με
τά σοβαρού άλλά φιλικού ήθους. Κατά τά παρόν άναπαύθητι, ό ιατρός παρήγγειλεν ήσυχίαν μέχρι τής
πρωίας· αΰριον θά σ’ έπισκεφθή πάλιν εγώ 0 άναχω
ρήσω' άλλά τοϋτο δέν Θά σέ πειράξη. Έρχεσαι εις
Στανισλόβην μετά τρεις ήμερας.
— Υπάγεις εις Στανισλόβην;
— Υπάγω εις τό χωρίον μου.
— Καί λοιπόν ποϋ είμεθα ;

— Εις τον πύργον τής Γλύκης- 5 αδελφές τής κο
μήσσης σέ γνωρίζει· σήμερον σέ συσταίνω εϊς τήν κυ
ρίαν, καί εις τόν κίμητα, διότι μέχρι τής δεκάτης είν’
έδώ' καί τοιουτοτρόπως δύνασαι νά ύποθέσης δτ’ είσαι
πάντοτε μέ τόν Έγμών, οστις έπιθυμεϊ πάντοτε νά σ'υ
περασπίζεται.

— Ευχαριστώ, ευχαριστώ Κύριε Βαρώνεί
— ’Αλλά τό πάθημά σσυπρςήλθε καί άπ’ έμοϋ κατά
μέρος, διότι κατά δυστυχίαν ό δχηλάτης μου είχε θύ
σει εϊς τόν Διόνυσον, και τοϋτο έγώ δέν τό παρετήρησα·
σ’ έλησμόνησε λοιπόν κ' ετρεςε κατόπιν μας άληθινά
τόν έφιλοδώρησα μέ τήν άκραν τοϋ πυροβόλου μου, άλ
λά τά φιλοδωρήματα έκεϊνα ούτε ήμας, ούτε σέ ώφέλη
σαν, ούτ εκείνον, πιστεύω οτι, διόρθωσαν έπρεπε νά
μαστίσω έγώ τούς ίππους, διά νά δυνηθώ νά φθάσω έν
καιρω καί τοϋτο βεβαίως σ’ ώφελησε· διότι τωόντι ό
Κύριος Λουδοβίκος, οστις ευγένειαν μέν δέν έχει πολλήν, άς εΐπωμεν τήν άλήθειαν, ιατρικήν όμως έπιστήμην έχει πλειοτέραν παρ’ όσην ήμεΐς, ό ιατρός λέγω,
μ’ έδεβαίωσεν οτι πέντε μόνον λεπτά άν έβραδύναμεν
είσέτι, θά ύπήγαινες άπό χθές άκόμη νά έπισκεφθής τόν
Βολταϊρον, τόν όποιον τόσον υπολήπτεσαι· ή βροχή, καί
τό ψύχος καί ή πτώσίς σου σ’ είχον προσβάλει πολύ
έπικινδύνως.
— Ευχαριστώ, ευχαριστώ' άλλά τι μουσική είν’ αύ
τή Έγμών ;
Έλησμόνησα καί τά γόνατά μου καί τούς πόνους.
— Τωόντι άκούεις ; — καί θλιβερόν τι έβαψε τά μι
κρά χείλη του, ών τό Ανωτέρω έξεϊχεν ώς σημειον λε
πτού σαρκασμού — έπέρασαν τά μεσάνυχτα, πρό δύο
ωρών έτελείωσέ τό δεΐπνον, καί αύτή παίζει άκόμη τό
κλειόοκύμβαλον

— Ή κόμησσα ;

— Αύτή· περιμένει τόν άνδρα της,—καί άπέσυρε μέ βίαν
τήν πίπαν του — πάσχει τωόντι άπό άγρυπνίαν, άλλ
δ ιατρός δέν έννόησε τό διατί· είναι ιατρός τών σωμά
των ό κύριος Λουδοβίκος- καί εις τάς ϊδικάς μου άγρυπνίας είπε πολλάκις ό ιατρός ούτος δτι πάσχω άπό ερε
θισμόν τών νεύρων χάχ-ά !

σθη έκτός τοϋ κτύπου τών ώρολογίων μας τεθειμένων
έπί τής τραπέζης· ό Εγμών δέν ήθέλησε πλέον νά μ’
όμιληση- έγώ δέ άπεκοιμήθην συνάπτων τάς έξης βρα
χείας σκέψεις.
Ό Βαρώνος είναι νέος ώραιότερος ίσως τοϋ κόμητος,
άναμφιβόλως πλουσιότερος, καί πλέον εύθυμος· έρών
τής κομήσσης θά κατώρθωσεν έως τώρα τήν πρός αυτήν
άποκάλυψιν τοϋ έρωτος του.
Είναι δέ καί πολύ κρυψίνους δ Έγμών, καί πολύ έγκρατής τής άξιοπρεποϋς άνατροφής τής μεγάλης κοινω
νίας· διά πλεονεκτημάτων τοιούτων ούχί μόνον δέν έδωκεν εις τόν κόσμον ύπονοία; σκοπών πρός τήν κίμησσαν, άλλά κατ’ ούδέν ίσως προσέβαλεν αύτήν ό τρόπος
τής έξομολογήσεώς του" έν τούτοις άν καί πολλάκις
μ’ είπεν οτι κάνένα δέν έμπιστεύεται, άγνοώ άν μ’ είπε
τήν άλήθειαν, διότι πολλάκις είδα τήν βαρονέσσαν Μάουερ θειαν έκ πατρός τοϋ κόμητος, άλλά γυναίκα, ήτις
εις έμέ ούδαμίαν καλήν έντύπωσιν έπέφερε μ’ ολαςτάς
ύπέρ αύτής καλάς συστάσεις τοΰ Έγμών· είδα λέγω
τήν Βαρονέσσαν ταύτην ύποψιθυριζουσαν εις τά ώτά του
λόγια προσβάλλοντα τήν σημασίαν τοϋ κόμητος· τόν δέ
Βαρώνον παρετήρησα άσμένως πως άποδεχόμενον κακεντρέχειαν άποδλέπουσαν τόν άντίζηλόν του. Κατ έμέ
οθεν, ό Έγμών έπλησίαζε νά γενή ήρως μυθιστορίας,
καί δέν τό προησθάνετο.
Έδοκίμασα πολλάκις νά τόν άποτρέψω τοϋ έρωτές
του, άλλά βλέπων δτι ώργίζετο τόν άφινα ήσυχον, καί
άπεφάσισα νά προσέχω εις πάσαν περίστασιν του.
Τήν αύγήν ό ιατρός μ’ έπεσκέφθη κ’ έδωκε πλήθος
παραγγελιών εϊς τήν νοσοκέμον4 περί δέ τήν δεκάτην
ό Έγμών είσήλθεν εϊς τόν θάλαμόν μου Ακολουθούμε
νος ύπ’ άνδρός νέου, εις ού τήν πρώτην θέαν άηθες τι
αίσθημα μ’ έκυρίευσεν, αίσθημα δπερ δέν έπέρχεται
εις τούς Ανθρώπους προκειμένου νά τούς συστήσωσιν εϊς
υποκείμενα άγνωστα.
— Έχω τήν τιμήν Κύριε Κόμη! είπεν δ Έγμών,
νά σάς συστήσω τόν Κύριον Δίβρην. . .
— ’’Α— έκαμεν δ νέος κόμης κ’ έμέτρησε βήματά
τινα πρός έμέ προσηλών περιέργως τούς δφθαλμούς του
έπάνω μου — αίφνης Αστραπή τις έλαμ.ψεν εις τά βά
θη τής μνήμης μου, καί ρίγος άσύνηθες εις θνητόν μοϋ
κατεκλόνισεν έλόκληρον τό σώμα· έκράτησα μολον
τούτο Αλλόκοτου τινα κραυγήν έτοίμην νά έκραγή άπό
τών στηθών μου, διότι τό μέγεθος τής έκπλήξεω? καθίστησιν τόν άνθρωπον άφωνον, Ακίνητον.
Έπεκράτησε δέ μιας στιγμής σιωπή, καθ’ ήν έκάτερος ένέβλεπε τόν άλλον μετ’ αύξανομένης έπί τό
μάλλον συναισθήσεως.
Ό Έγμών έν τώ μεταξύ άντί νά ξενισθή εις τήν σκη
νήν ταύτην, καί τοι διακοπείς ύπό τοϋ κόμητος, τηρών
ολην τήν ψυχρότητά του τόν έθεώρει άπό κεφαλής μέ
χρι ποδών, ώς άν ήθελε νά εύρη πόσον άξιζει. Τέλος ό
νέος άνήρ έλθών παρ’ έμέ καί τείνων τάς χεϊρας.
— Φίλιππε! — είπε γαλλιστί.
— Έδουάρδε — Ανέκραξα, καί λέξιν άλλην δεν ήδυνήθην νά εκφέρω' τό στόμα μου έμεινεν Ανοικτόν, άλλ’
ή γλώσσα Ακίνητος.
— Διάβολε ! σείς λοιπόν γνωρίζεσθε- έκαμεν ό
Έγμών.

Μελαγχολικώτατον γέλιον τοϋ εξέφυγε.
— Πρόσεξε Φίλιππε ! . . . άκούεις τί τραγωδεί;
— Τί λοιπόν ;
— "Ακούσε.
Ήκροαζόμεθα έν σιγή καί ούδέν έτάραττε τήν προσο
χή7 ήμών.
Ή φωνή ήκουετο καθαρά, καί διεκρίνομεν μίαν στρο
φήν τοϋ Βαλτερσκώτου εϊς τόν Ίβανόε έξ ύμνου δν
ψάλλει ή 'Ρεβέκκα έν τή ειρκτή οπού οί ίππόται τήν
— Πρό πολλοϋ, άπήντησεν δ κόμης, σφιγγών τάς
εβρ ψαν—εννοείται δτι τούς έψαλλε γερμ-ανιστί με χεΐράς μου εϊς τάς ϊδικάς του.
ταφρασμένους.
— Πρό πολλοϋ; λοιπόν έχετε ιστορίαν I
Μετά τόν τελευταίου στίχον τίποτε πλέον ;εν ηκου
·— 'Ιστορίαν ναί· ολόκληρον Ιστορίαν, είπον έγώ.
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— Καί μοϋ τήν έκρυπτες τόσον καιρόν ;
'Ο Έγμών έλησμόνει πολλάκις δτι ήτο νέος — είχε
δηλαδή τό κυριώτερον έλάττωμα τών νέων.
— Κύριοί μου, έπρόσθεσεν έπειτα έσπευσμένως, έγώ
βιάζομαι ν’ Αναχωρήσω· πρό δέκα λεπτών έλαδον έπιστολήν κατεπείγουσαν, άλλ’ Αναχωρώ πολύ εύχαριστη
μένος δτι εϊσθε φίλοι ·— καί εις τί μέρος Κύριε Κόμη ;
— Εϊς Παρισιους.
— Ώ! εϊς τήν πόλιν δπου τό παν είναι φίλος, αρκεί
νά όμιλή τις γαλλικά, ώς γνήσιος γάλλος — έννοώ,
εννοώ· εϊς τήν επιστροφήν μου Κύριε Διβρη θά μοϋ τά
φίπής δλα, άληθινά;
— Εις τήν επιστροφήν σας, κύριε Βαρώνε, άπήντησα
μέ φωνήν, ήτις έσήμαινε σχεδόν « ύγείαινε.»
— Ύγειαίνετε Κύριοι I ύγειαίνετε.
Καί ό Βαρώνος έπήδησεν έξω του θαλάμου, ώς άν ή
παρουσία τοϋ κόμητος νά τώ ένέπνεεν είδος τι φόβου ή
άγανακτήσεως καί όργής,
’Ηκούσθη μετ’ δλίγον ό κρότος τής άμάξης του.

Λανιμαρκίαν καί τό Όλστάϊν, καί μολαταύτα μόλις

εμπεριέχει 50,000 κατοίκων· λέγ ουσιν δτι άλλοτε είχε
διπλάσιον αυτών άριδμόν άλλ’ ή άκρασία τών ώοών

τοΰ ενιαυτού, τά ηφαίστεια, η πανώλης, ό λιμός ήλάττωσαν άκαταπαύστως τόν άδύνατον τούτον λαόν. Έκ
τός τούτων, ή άπέραντος αυτή γή δέν αξίζει καβ’ ολην
αύτής τήν έκτασιν μίαν τών ώραίων πεδιάδων τής
Βώς, μίαν κοιλάδά τοΰ Λείγηρος (Loire).

Δέν φαίνονται πανταχόθεν είμή γυμνά καί ξηρά
δρη, αγροί καλυπτόμενοι ύπό παχέως φλυγώματος
λαβας, ή ελών. Ούδ’έν δένδρον, ούδ’έν φυτόν, ούδ’
εις στάχυς βρίζης ή βρόμου. ’Από διάστημα εις διά
στημα άπαντα τις χλόην περικλειομένην έντός χον
δρού τείχους, έν μέσω τοΰ οποίου άνίσταται καλύβη
έκ πηλού στεγασμένη μέ χόρτα. Δέν έχει είμή μίαν
στενήν δύραν δι ής εισέρχονται κύπτοντες, σκοτεινήν
βυρίδα έκατέροδεν καί έν τώ μέσω τής στέγης οπήν δΐής
εξέρχεται ό καπνός. Τό οίκημα τοϋτο διαιρείται εις
πέντε ή εξ χωρίσματα- έδώ είναι τό μαγειρεΐον, έ
(Ακολουθεί.)
κεϊ τά τρόφιμα, μακρύτερον τά σιδηρουργεϊον, καί
τέλος ό σταΰλος. Τά οίκημα τούτο είναι χαμόγειον,
τά τείχη αύτοϋ είσί γυμνά- τό ψύχος δέν εισέρχεται
έν αύτώ, άλλ’ υγρασία δυσοίδης δεν εκλείπει ποτέ.
Τοιαϋτα είσί τά καταλύματα τοΰ χωρικού τής ’Ισλαν
δίας· είναι πτωχός καί ύπόμων, φίλεργος καί ολιγαρ
κής·
μόλις συλλέγει δλίγον χόρτον άπό τόν αγρόν
τόν οποίον καλλιεργεί, καί μέ αύτό τρέφει τόν χειμώ
Κατά το έτος 861, πειρατής Νορβεγος ό/όματι να άνελαοας τινας καί ένα ή δύο ίππους* τά λοιπά
Ναδόδ, διευθυνόμενος πρός τάς νήσους Φεροη καί ζώα β όσκουν εις τήν χιόνα, ή τό βρύον τών δρέων.
καταληφδείς αϊφνηδίως ύπό τρικυμίας, έρρίφθη έπί α Τόν χειμώνα, κατά τάς μακράς έκείνας σκοτεινά;
γνώστων παραλίων’ ήσαν δέ ταΰτα ή Ισλανδία. Με καί ψυχρά; νύκτας τής ’Ισλανδίας, άλιεύει, τό δέ προϊόν
τά δέκα έτη, πολλαί οικογένεια', εΰγενών καταπιεζό- τής αλιείας του ταύτης πρέπει νά έπαρκέση εις όλας
μεναι άπό τόν δεσποτισμόν τοϋ 'Αραλδου ώραίαν έ- τάς άνάγκας του' ξηράνει τούς ΐχθύας ίνα πώληση αύ
χοντος τήν κόμην, έγκατέλειΨαν τήν Νορβεγίαν καί τούς, καί δέν φυλάσσει διά τόν εαυτόν του είμή τάς
κατέφυγον έπί τή; νεωστί ταύτης άνακαλυφδείσης πα κεφαλάς τών άντακαίων ή άλλων. Τά έ'αο αποβιβά
ραλίας, ήν πρώτον άπεκάλεσαν Γήν Χιόνος καί είτα ζονται εις τό παράλιον οί Δανοί έμποροι, καί ό πτω
Γήν Ιίαγετοϋ (/s glaw, land, terre). "Απαντες οί χός αλιεύς φέρει εις αύτούς τούς ίχδεΰ, ίτούς μετά
πρόσφυγες ουτοι διεμοιράσδησαν ώς δορυκτήτορες τήν τοσούτου κόπου κεκτηδέντας, τά ύπό τής συζύγου του
γήν έφ’ ής άπεβιβάσδησαν, σχηματίσαντες είδος τι προητοιμασδέντα τεμάχια λίπους καί τό εριον δσον
άριστοκρατικής κυβερνήσεως έχούσης άνώτατον άρ άπό τάς άγέλας αύτοϋ συλλέγει Εις ανταλλαγήν δέ
χοντα πρόεδρον έκλεγόμενον ΐσοβίως ύπό τοΰ λαοΰ. λαμβάνει τήν σίκαλιν, τήν ζάκχαριν, τό οινόπνευμα
’Αλλά φιλόδοξοι άντιζηλίαι εφερον προσκόμματα εις καί άπαντα τά άναγκαιοϋντα αύτώ ενδύματα. Τό βέ
Ιτήν Κυβέρνησιν ταύτην. Εμφύλιοι πόλεμοι ήφάνισαν ρος απέρχεται καί εις δευτέραν αλιείαν, Θερίζει τόν α
τήν Ισλανδίαν. Ή δυστυχής αυιη χώρα βασανιζομέ- γρόν του, τόν δέ λοιπόν καιρόν καταγίνεται εις τήν
νη ούτω άπό τάς εσωτερικά; διχονοίας, καταφδειρο- άπείργασιν τών εργαλείων καί τών άναγκαιούντων αύμένη ύπό τών Αρχηγών αύτή; καί καταστρεφομένη τω σκευών. 'Η σύζυγος αύτοϋ, καί αύτη έργαζούπό τών ύφαιστείω’, άπεδ.ωξεν άφ’ έαυτή; τήν δημο μένη μετά ζήλου, κλώβει τό εριον, κατασκευάζει τό
κρατικήν έλευδερίαν καί ύπετάγ» εις τήν κυριαρχίαν διά τά ιστία πανίον, επιμελείται τήν οικίαν καί τα
τής Νορβεγίας. Κατά δέ τήν δεκάτην τετάρτην εκα τέκνα αύτήί, τά όποια άμα μεγαλώσωσι συνουδευουτονταετηρίδα, ήνώδη μετά τή; Δτνιμαρκιας, εις ήν καί σι τόν πατέρα των εις τήν αλιείαν, διδασκόμενα υπ
σήμερον άκόμη ανήκει. Τοιαύτη ειν έν περιλήψει ή αυτού τήν ξυλουργίαν καί τήν σιδηρουργίαν. 1 στερον
πολιτική ιστορία τής νήσου ταύτης τής Ισλανδίας, άπό τά πολύπονα κάδοι ην τήν ήμέραν έργα των, ή
τόσω δλίγον γνωστής μέχρι τοΰδε, και ή οποία μο μόνη τραφή τών δυστυχών τούτων ανδρώπων είναι
λαταύτα παρέχει εις τάς παρατηρήσεις τοϋ περιηγη- κεφαλαί ίχδυων ξηρανβεισαι εις τόν ήλιον καί τριμέτοΰ κα: εί; τή» επιστήμην τών φυσιολόγων, τοσαΰτα ναι, δλίγος ταγγάς βούτυρο; καί ειοος τι ζωμού κα
άξιοδέατα άντικείμενα, τοσαΰτα πρός μελέτην περίερ τασκευασμένου μέ άλευρον σικαλεως4 δεν πινουσιν εί
μή ύδωρ άναμεμιγμένον μετά γάλακτος, καί εις μόνας
γα πράγματα.
Ή νήσος αΰιη είναι μεγάλη, μεγαλητέρα άπό τήν τάς επισήμους περιστάσεις έν ποτήριον οΐνουπνεΰμα-
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το; ή κακίστου ζύθου. Και μολαταύτα εΐσί £ωμαλαΐοι, α{ δέ γυναίκες αυτών εΐσί συνήθως αξιοπαρα

τήρητοι διά τε τήν κομψότητα τοΰ αναστήματος των

καί τήν ζωηρότητα τοΰ προσώπου των.
"Απαντες ουτοι οί χωρικοί Ίσλανδοί ζώσιν άπομεμακρυσμένοι ό εις τοΰ άλλου, καί έκαστη οικία παριστα χωριστήν κώμην. ’Ενίοτε διατρέχει τις επτά
λεύγας χωρίς ν’άπαντήση τοίαύτην, καί οσάκις εύρεδώσι τρεις ή τε’σσαρες τοιαΰται οΐκίαι πλησίον όπωσοΰν ή μία τής άλλης, τότε λαμβάνουσι τό όνομα πόλεως. Φαίνεται ότι οί Ίσλανδοί ώς έκ τής τοιαύτης
μεμονώσεως όλίγην έχουσι κλίσιν διά τήν μουσικήν
δέν καλλιεργοΰσι δέ αυτήν διότι πρός τοΰτο απαιτούντο συναυλία;, συναθροίσεις, δημόσιοι τελεταί. Δέν
ζωγραφίζουσιν άλλά σκαλίζουσιν έπιτηδείως σκεύη τινα αυτών, και έχουσι διακεκριμμε'νην κλίσιν διά τήν
μελέτην. Μολονότι δέν έχουσι προκαταρκτικά σχο
λεία, πάντες ήξεύρουσι ν’ άναγινώσκωσι καί νά γρά®ωσι* καθήκον τών μητέρων είναι νά διδάσκωσι τά
τέκνα των· και έκπληροΰσι τοΰτο μετά πλείστου ζή
λου και άγχινοίας. Τόν χειμώνα, κάθεεσπέρας, αύταί
παραδίδουσι τά μαθήματα των· κάθε έσπέοαν οί κά
τοικοι τής Ισλανδικής καλύβης συνέρχονται πέριξ ήμιφεγγοντος λύχνου καί αναπαύονται άναγινώσκοντες τά παλαιά εθνικά των διηγήματα, τούς σάγας
των. Ή ’Ισλανδία έγέννησε πολλούς σοφούς άνδρας,

καί άπό αυτής τής ένδεκάτης έζατονταετηρίδος είχε
λατινικά σχολεία. Οί Ίσλανδοί ίεοείς εΐσί πεπαιδευ
μένοι, καί δέν είναι σπάνιον νά εύρη τις μεταξύ τών
χωρικών άνδρας όμιλοΰντας όπωσοΰν καλά τήν λατι
νικήν καί τήν δανικήν γλώσσαν.
Οί Ίσλανδοί διατηρήσαντες τά έθιμα και τάς πα
ραδόσεις τών προπατόρων των, διετήρησαν και τήν παλαιάν αυτών ενδυμασίαν. Ή τών άνδρών είναι άπλουστάτη, καί παρομοιάζει πολύ μέ τήν ένδυμασίαν τών
χωρικών πολλών επαρχιών τής Γαλλίας· σύγκειται δέ
αύτη άπό έριοΰχον στρογγυλόν χιτώνιον στενόν καί
άνευ έπιτραχήλου, υπενδύτην κεκοσμημένον μέ με
τάλλινα κομβια, βιακίον βαθυχρόου έριούχου, εις δ
προσήρτηται μέγα ζεύγος έξ ερίου περικνημίδων. *Εχουσι τήν κόμην μακράν καί φέρουσι πίλον πλατείαν
έχων τήν περιφέρειαν.
Η ενδυμασία τών γυναικών είναι πολυτελέστερα
καί κομψοτέρα. Τάς εργασίμους ημέρας φέρουσι συ

σφιγκτήρα έκ μέλανος έριούχου, στενώς συνδεδεμένον, έσθήτα έκ τοΰ αύτού υφάσματος πλατείαν καί
πολλάς εχουσαν πτυχάς· τά σανδάλιά των, είναι, ώς
τά τών ανδρών, εκ διπλού προβατείου δέρματος, προσαρτώμενα έπί τού ποδός δί ίμάδων. ’Απλώνουσιν έπί
τών ώμων των τήν μακράν κόμην των, φέρουσαι έπί
τής κεφαλής μικρόν έριοΰχον κεκουφαλον έχοντα μα
κράν έκ μετάξης κροσσόν. Τάς έορτάς ή έσθής των
κοσμείται έξ άργυρών κεντημάτων καί σειρών κατυφε'·
τά έκ πρόβα τείου δέρματος σανδάλιά των έχουσι Ρο
δοειδή κοσμήματα' φέρουσι ζώνην άργυραν, συσφιγ
κτήρα πλήρη άργυρών σειραδίων, περιλαίμιον έκ μετάξης,καί έπιτραχήλιον κεντημένου κατυφέ. Κατά τήν
τοίαύτην ημέραν κρύπτουσι τήν κόμην των, περικα-
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λύπτουσαι τήν κεφαλήν μέ μεταξωτόν μανδύλιον, άνω
θεν τοϋ όποιου ύψοΰται

σειρά μαζαλισθεντος πανιού,

τό όποιον κλίνει πρός τά εμπρός. "Απαντα τά κεντή

ματα ταΰτα, άπαντα τά αργυρά ταϋτα κοσμήματα,
ήγοράσθησαν έκ τών προϊόντων τής αλιείας.
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οί πτωχοί Ίσλανδοί τοσαΰτα δαπανώσί διά νά ένδύ-

σωσιν οΰτω τάς γυναίκας των, τουλάχιστον, αφού α-

παξ άποκτήσωσι τήν επίσημον ταυτην ενδυμασίαν, αι
γυναίκες των τήν διατηροϋσι- μεταβαίνει δέ αύτη άπό
μίαν εις άλλην εκατονταετηρίδα

άνευ τροποποιήσεως

τίνος, διότι δέν έχουσι πρός καθιέρωσιν αυτής, εφημε
ρίδα τοϋ συρμού.

(Έκ τοΰ Γαλλικού.)

