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Η ΒΕΑΛΕΑΑ·
Επισύόιον έκ τής περιοΐύμον έτίοποιίας 

τον Σιατωβριάτόου
01 ΜΑΡΤΥΡΕΣ.

I.
' Εύρισχόμην έν χή Άρμορική, χα! οί στρατιώται μοί 

άνέφερον οχι πρό τινων ήμερών γυνή τις έξερ-χομένη 
τών δασών, περί λύχνων άφάς, έπέβαινε μόνη έντός 
λέμβου, διέπλεε τήν λίμνην, έξήρχετο επί της άντι- 
πέραν όχθης χαί έγίνετο άφαντος.

Δέν ήγνόουν οχι οί Γαλάχαι εμπιστεύονται εις τάς 
γυναίκας αυτών τά σπουδαίο ιερά χών αντικειμένων, 
οχι συχνάκις άνεχέθησαν είς συμβουλιον χών θυγατέ
ρων και συζύγων αύτών υποθέσεις, ας δέν έδύναντο νά 
ρυθμίσωσιν αύτοί· οί δέ κάτοικοι τής Άρμορικής δια- 
χηρήσανχες χά άρχαϊα αΰχών ήθη, έδυσχέραινον υπό 
τόν Ρωμαϊκόν ζυγόν· γενναίοι, ώ; πάντες οί Γαλάχαι 
μέχρι ύρασύχηχος, διεκρίνονχο διά τίνος άφελείας τοΰ 
ϊδιαζονχος αύτοΐς χαρακτήρας, διά μίσους καί έρωτός 
σφοδρού καί διά τίνος πείσματος φρονημάτων, δπερ 
,&ύδέν έουνατο νά μετχβάλη ή νά καταβάλη.

Άλλ’ ίδια τις πεοίσχασις μέ ένεθάρρυ-εν έν χή 
Άρμορική ύπνρχον πολλοί χριστιανοί, οίτινες εΐσί πι
στοί ύπήκοοι· πλήν ό Κλαιριος, ποιμήν ιερός τών Ρη- 
δόνων, άνήρ ένάρετος, οςης μό-ος έδύνατο νά μοί δώ
ση πληροφορίας, ήν τότε εις Νανέχην. Ή ελάχιστη 
αμέλεια ήν ικανή ν άπολέση μέν έμέ παρά τώ Διο- 
κληχιανώ, νά έμβάλη δέ εις κίνδυνον Κωνσχάνχιον τον 
έμόν προστάτην. Έσκέφθην λοιπόν οτι δέν έπρεπε νά 
καταφρονήσω χήν παρατήρησιν τών στρατιωτών’ γνω- 
ρ'ζων δμως τό άγροΐχον χών ανθρώπων έκείνων άπε- 
φάσισα ν’ άιαδεχθώ έγώ αύτός τήν φροντίδα τοΰ νά 
χατασκοπεύσω τήν γαλάτιδα.

Πρός τό έσπέρας όπλισθείς, καί δ.ά σάγους τινός 
περιχαλυφθεΐς έξήλθον κρυφίως άπό τοΰ φρουρίου καί 
έπορεύθην πρός τό παρά τών στρατιωτών οειχθέν μοι 
μέρος τής λίμνης.

Κεκρυμμέ/ος δ’ έντός τών βράχων περιέμενον ολί
γον χωρίςΐ νά^φαίνηταί τι’ άλλ’ αίφνης τό ούς μου 
προσεβλήθη άπό ήχων, τούς οποίους ό άνεμος μ’ έφε- 
ρεν έκ τής λίμνης. 'Ακούω καί διακρίνω τόνους άν
θρωπίνης φωνής· συγχρόνως .δέ παρατηρώ έφόλκιόν 
τ: ταλαντευόμενου έπί τών κυμάτων, καταδυόμενον, 
αύθις ίναφαινόμενον έπ:" τινα κυμάτωσι», τό όποιον
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?κυβέρνα γυνή, ήτις ψάλλουσα έπάλειε κατά της τρι
κυμίας καί έφαίνετο παίζουσα μετά τών άνεμων, ους 
τοσοϋτον κατερρόνει, ώστε «νόμιζες δτι υπεξούσιοι 
αυτής ήσαν. Έβλεπον δέ αυτήν ^ίπτουσαν κύκλω, ώς 
Ουσίαν είς τήν λίμνην, τεμάχιον ύράσματος, πόκον ά- 
μνάδος, τμήματα κηρού, και μικρά κερμσ'τια χρυσοΰ 
καί άργυρου.

Μετ’ όλίγον δε ρθάσα τήν όχθην, ^ίπτετσι είς τήν 
γήν, προσαρτδ το μονόξυλου είς τον κορμόν ιτέας και 
διαβάσα παρ’ έμοί χωοΐς νά μέ ίίή, βυθίζεται είς τό 
δάσος, στηριζομένη έπι τής κώπης. Τό ανάστημα αύ
τής ήν υψηλόν χιτάν δέ μέλας, βραχύς καί άνευ 
χειριδών, έχρησίμ'υε μόλις ώς κάλυμμα τής γυμνό- 
τητός της· έριρε χρυσοϋν δρέπανον κρεμάμενον άπό 
χρυσής ζώνης καί στέφανοι- άπό κλώνα δρυός. Ή λευ- 
κότης τών βραχιόνων καί της χροιάς, οί κυανοί δ- 
φθαλμοΐ, τά ρόδινα χείλη, ή μακρά καί ξανθή κόμη 
ή άτάκτως κυματοΰσα,άνήγγελλον τήν κόρην τών Γα- 
λατών, καί άντέκειντο διά τής ήδύτητος αύτών πρός 
τό άλαζωνικόν καί άγριον βάδισμα' της· έπορεύετο δέ 
άδουσα μετά-ρωνής μελωδικής λόγους τρομερούς, καί 
τό άσκεπές στήθος της συνεστέλλετο καί διεστέλλετο 
ώς ή έπιρα'νεία τών κυμάτων.

Παρηκολούθησα αύτήν είς ικανόν διάστημα. Δι- 
ελθόντες κατ’ άρχάς καστανεώνα, ού τίνος τά δένδρα 
γηραιά, ώς δ χρόνος, ειχον σχεδόν πάντα ξηοάς κο- 
ρυράς, έβαδίσαμεν άκολούθως ύπέρ τήν ώραν έπί χέρ
σου κατα'φυτου άπό βρύωνκαί βλήχρων, είς τό άκρον τής 
οποίας ευρομεν δάσος, καί άναμέσον τούτου πολλών 
μιλιών άλλο έρεικόων, ου-τίνος τό έδαρος, ούδέποτε ά' 
ρωτριωθέν καί λίθων κατάσπαρτον, ήν άνεπίδεκτον 
αρότρου καί δρέπανου. Μετά δέ τούτο ύψοΰτο μεμο
νωμένος βράχος εκ τών καλουμένων υπό τών Γαλα- 
τών Δολμΐνον, ήτοι σήμα τάρου μαχητοϋ τίνος. Μίαν 
ήμέραν ό άροτήρ άναμέσον τών αυλακών, άνατενίζων 
τάς άμορφους ταύτας πυραμίδας, καί εκπληττόμενος 
άπό τό μέγεθος τοΰ μνημείου, θά άποδίδη ίσως εις 
δυνάμεις αοράτους καί απαίσιους οτι υπήρξε τεκμήρι- 
ον τής δυνάμεως καί τραχύτητος τών προγόνων αύ
τοΰ.

Προελθούσης δέ τής νυκτός ή νεάνίς όχι μακράν 
τοΰ λίθου στάσα, έκτύπησε τρις τάς χεϊρας, προσρέ- 
ρουσα υψηλή τή ρωνή τό μυστηριώδες τοΰτο.

α Είς τόν ιξόν τό νέον έτος! (Au-gui 1 an neuf!)»
Καί παρευθύς πλήθος ρώτων έλαμψαν είς τά έν

δον τοϋ δάσους, ώςπερ έκαστη δρυς νά έτεκεν ένα Γα- 
λάτην: οί βάρβαροι έξήλθον άγεληδόν τών διαμονών 
των, οί μέν έντελώς ένοπλοι, οί δέ ρέροντες κλώνα 
δρυός είς τήν δεξιάν καί δάδα είς τήν άριστεράν. 
Χάρις δέ είς τόν μετεμριασμόν μου άνεμίχθην είς τόν 
όμιλον αύτών τήν δέ πρώτην αταξίαν τής όμηγύρε- 
ως διαδεχθείσης μετ’ όλίγον τής τάξεως καί τής συν- 
νοίας άρχεται λιτανεία πάνδημος.

Οί Εύβααταί ηγούντο ρέροντες δύο ταύρους λευ
κούς διά θυσίαν οί Βάρδοι είποντο άδοντες διά ιινος 
είδους κιθάρας τούς ΰμνους τοϋ Τευτάτου- μετά δέ 
τούτους ήρχοντο οί μαθηταί· συνωδεύοντο δέ ΰπό τι-
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νος πολεμικού κήρυκος λευχείμονος, ροροΰντος πί
λον έχοντα ύπέρ αύτόν δύο πτέρυγας καί κρατοδντος 
κλώνα ίεροβοτάνης περιβαλλόμενον έκ δύο όρεων. 
Τρεις Σενάναι άντιπροσωπεύοντες τρεϊς Δρυίδας προέ- 
βαινον παρεπόμενοι τώ κήρυκι τοΰ πολέμου, δ μέν ρέ- 
ρων άρτον, δ δέ άγγεΐον πλήρες δδατος, δ δέ τρίτος 
χεϊρα έλεραντίνην έπί τέλους δέ ήρχετο ή δρυϊάς κα- 
τε'χουσα τήν θέσιν τοΰ άρχιδρυίδου, ού τίνος αΰτη ήν 
απόγονος.

Προχωρήσαντες δέ πρός τήν τριακονταετή δρΰν, 
ένθα ειχον ανακαλύψει τό ιερόν ρυτόν, ήγειραν παρά 
τήν £ίζαν τοΰ δένδρου βωμόν έκ χλόης. Οί Σενάνα: έ- 
καυσαν όλίγον άρτον καί έχυσαν σταγόνας τινάς οίνου 
άκράτου* μετά δέ τοΰτο τών εύβαστών τις λευχείμων, 
άναβάς έπί τής δρυός έκοψε μετά του χρυσοΰ δρεπά- 
νου τής δρυϊάδος τόν ιξόν, όστις πεσών έπί πάγους 
λευκαυγούς, επίτηδες ύπό τό δένδρον παρατεθέντος, 
διενεμήθη εις τό πλήθος, άροϋ οί Εύβασταί έθυσαν 
τά σράγια.

Γενομένης δέ τής τελετής ταύτης, έπέστρεψαν είς 
τόν λίθον τοΰ τάρου καί ένέπηξαν ξίφος γυμνόν ώς 
σημεϊον τοΰ κέντρου τοΰ Mall us ήτοι τοϋ συμβουλί
ου. Παρά τούς πόδας τοΰ Δολμίνου ήσαν έστηριγμέ- 
νοι δύο άλλοι λίθοι, ύποστηρίζοντες τρίτον δριζοντείως 
κείμενον. Ή δρυϊάς άναβαίνει τό βήμα τοΰτο, οί δέ 
Γαλάτσι όρθιοι καί ένοπλοι περικυκλοΰσιν αύτήν, ενώ 
οί Σενάναι καί οί Εύβασταί ύψοΰσι τάς δάδας· αί 
καρδίαι τότε μυχιαίαν αισθάνονται κατάνυξιν είς τήν 
σκηνήν ταύτην τήν αναπολούσαν τήν άρχαίαν έλευθερί
αν, και μαχηταί τινες πολιοί χύνουσι θαλερά δάκρυα, 
ζέοντα έπί τών άσπίδων αυτών· οί πάντες δέ πρός τά 
εμπρός κλίνοντες καί έπί τών δοράτων έστηριγμένοι 
έφαίνοντο λίαν προσεκτικοί είς τούς λόγους τής δρυϊά
δος. Αυτή δέ ρίψασα έπ' όλίγον τά βλέμματά της έπί 
τών μαχητών τούτων τών άντιπροσωπευόντων λαόν, 
οστις πρώτος έτόλμησε νά είπη εις τούς άνθρώπους , 
« ’Οδύνη τοϊς κεκρατημένοις! » λόγιον ασεβές, πεσόν 
ήδη έπί τής κεραλής αύτοΰ, έραΛη διαταραχθεϊσα έπί 
τοΰ παραδείγματος τούτου τών μεταβολών τής τύχης. 

ΙΕκτός δέ τών σκέψεών της γενομένη αυτή απήγγειλε 
τόν έξής λόγον.

« Πιστά τοϋ Τευτάτου τέκνα, διατηρήσαντα έν μέ
σω τής δουλώσεως τής πατρίδος τήν θρησκείαν καί 
τούς νόμους τών πατέρων σας, δέν δύναμαι νά σάς βλέ
πω ενταύθα άόαχρυς ! Ύμεΐς εισθε τά λείψανου έθνους, 
τό όποιον έδιδε νόμους είς τέν κόσμον; Ποϋ είνε αί 
άκμαΐαι τής Γαλατίας έπιχράτειαι, τό συμβούλιον τών 
γυναικών, είς 3 ένέδωκεν ό μέγας ’Αννίβας ; Ποΰ ει- 
νε οί δρυίδαι εκείνοι, οί άνατρέροντες είς τά ιερά αυ
τών σχολεία πολυάριθμον νεολαίαν; Προγεγραμμένοι 
ύπό τών τυράννων, μόλις τινές αύτών ζώσιν άγνωστοι 
έντός αγρίων άντρων ή Βέλλαδα, αδύνατος δρυίας, 
ιδού λοιπόν τις μένει εις ύμάς σήμερον πρός τέλεσιν 
τών θυσιών σας! Ώ νήσος τήςΣαύνηςί νήσος σεβα
στή και ιερά! μόνη άπέμεινα έκ τών έννέα παρθένων, 
αίτινες ύπηρέτουν είς τό ιερόν σου! Μετ ολίγον ό 
χευτάτης δέν θά έχη πλέον ούτε ιερείς ούτε βωμούς.

Άλλά διατί ν’ άπιλπιζώμεθα; έχω νά σας άναγγεί- 
λω τάς βοήθειας κραταιας συμμαχίας· εΐνε άνάγκη νά 
ύπομνήσω τά δεινά ύμών ένα σας παρορμήσω έπί 
τά όπλα; Δούλοι έκ γεννετής μόλις διέρχεσθε τήν 
πρώτην ήλικίαν καί σας άρπάζουσιν οί ‘Ρωμαίοι. Ποϋ 
καταντάτε; αγνοώ. Άνδρες δέ γενόμενοι μελλετε ν’ 
άποθάνετε ύπέρ τών τυράννων σας είς τά όρια προκιν- 
δυνεύοντες, ή νά σκάπτητε τήν τρέρουσαν αύτούς αύ
λακα. Καταδεδικασμένοι εις τάς σκληροτέρας τών ερ
γασιών, κόπτετε τά δάση σας, διαχαράττετε μετ’ ά- 
νηκούστων μόχθων τάς δδούς, αίτινες είσάγουσι τήν 
δουλείαν, τήν υποταγήν, τήν κατάθλιψιν καί τόν θά
νατον μέχρι τών ενδομύχων τής πατρίδος σας. Τέλος 
άν έπιζήσητε τοσούτων ύβρεων, έδηγεΐσθε εις ‘Ρώμην, 
καί έκεΐ κατάκλ,ειστοι έντός τοΰ αμφιθεάτρου άναγ- 
κάζεσθε ν’ άλληλοκτονήσθι, διασκεδάζοντες ουτω διά 
τής άγωνίας ύμών όχλον θηριώδη. Γαλάται, υπάρχει 
τρόπος αξιοπρεπέστερος νά ίδητε τήν ‘Ρώμην ! Ένθυ- 
μήθητε ότι τό όνομα ύμών σημαίνει πλάνης. Παρου- 
σιάσθητε αίρνης είς τό Καπιτώλιον ώς οί τρομεροί ε
κείνοι πλάνητες πατέρες καί πρόγονοι υμών. Σάς ζη- 
τοΰσιν είς τό άμριθέατρον του Τίτου. Αναχωρήσατε! 
ύπακούσατε εις τούς καλοΰντας υμάς ένδοξους θεατάς. 
Υπάγετε νά διδάξητε είς τούς ‘Ρωμαίους τό θνή- 
σκειν, άλλ’ άλλως ή χύνοντες τό αιμά σας κατά τάς 
έορτάς των έρ ικανόν χρόνον έμελέτησαν τά μάθη
μα, καιρός νά τώ βάλωσιν είς πράξιν. Προτείνω 
όχι άδύνατον. Τά έν ’Ισπανία στίρη τών Φράγκων έ- 
πιστρέρουσίν ήδη είς τήν πατρίδα των, καί δ στόλος 
αυτών εΐνε είς τά παράλιά σας· νεύμα περιμένουσινίνα 
δράμωσιν είς βοήθειαν ήμών. Άλλ’ άν ό ουρανός δέν 
στέψη τούς άγώνάς μας, άν ή τύχη τών Καισάρων 
ύπερτερήση έτι, τότε θά ζητήσωμεν μετά τών Φράγ
κων, θά ζητήσωμεν γωνίαν γής, ένθα ή δουλεία νά ή- 
νε άγνωστος! Έάν οί ξένοι λαοί άπονείμωσιν ή άπο- 
ποιηθώσιν είς ήμάς έν μέρος, ή γή δέν δύναται νά λει
ψή ίνα ζήσωμεν ή άποθάνωμεν επ’ αύτής. β

Δέν δύναμαι νά σάς περιγράψω τό αποτέλεσμα 
τοΰ λόγου τούτου άπαγγελθέντος είς τήν λάμψιν τών 
δάδων, έπί τόπου έρεικορύτου, πλησίον τάρου, έν τω 
αίματι τών ήμιεσραγμένω» ταύρων, οίτινες έμίγνυον 
τούς τελευταίους αύτών βρυχηθμούς εις τούς συριγ- 
μούς των ανέμων. Ουτω βεβαίως δύνανται νά πα- 
ρασταθώσιν αί συναθροίσεις έκεΐναι τών πνευμάτων 
τοΰ σκότους, άτινα γέησαι έν καιρω νυκτός συγκα- 
λοΰσιν είς άγρίους τόπους. Αί θερμαί ραντασίαι 
άφελοΰσαι πάσαν τήν τοΰ λόγου ίσχύν διήγειραν τούς 
παντας είς τήν δμόρωνον παραδοχήν τής μετά τών 
φράγκων συμμαχίας. Τρις ήθέλησε τις νά προφέρη 
εναντίαν γνώμην, άλλά τρις έβιάσθη νά σιωπήση καί 
τό τρίτον δ πολεμικός κήρυξ άπε'κοψεν άπ’ αύτοΰ 
μίαν ποδιάν τοΰ μανδυου αύτοΰ.

Τοΰτο δέ ήν τδ προοίμιον τρομερός σκηνής. Τό 
πλήθος αιτεί γεγονυία τή ρωνή άνθρωπίνην θυσίαν, 
ινα καλλών γείνη γνωστή ή θεία βούλησις. Οί δρυί- 
δαι έπερύλαττον άλλοτε διά τάς τοιαύτας θυσίας 
κακοΰργον τινά καταδεδιχασμένον ύπό τών νόμων,

άλλ ήδη μή ύπα'ρχοντος τοιούτου «ορισμένου θύμα
τος, ή δρυίας άναγκάσθη νά κηρύξη ότι τό θειον ά- 
πητει γέροντα, ώς τό εύαρεστότερον είς τόν Τευτά- 
την δλοκαυτωμα.

, Παρευθύς δέ κομίσαντες σιδηράν τινα λεκάνην, 
έρ ης ή Βέλλεδα έμελλε νά θύση τόν γέροντα, τι- 
θήσι ταύτην κατά γής ένώπιόν της- αυτή δέ μή κα- 
ταβάσα έκ τοΰ επιτύμβιου βήματος, όθεν είχε δη
μηγορήσει, έκάθησεν έπί τίνος όρειχαλκίνου τρίποδος, 
άτάκτως ένδεδυμένη, λυσίκομος, κρατούσα έγχειρί- 
διον καί δάδα φλόγας έξαστράπτουσαν ύπό τούς πό
δας αύτής έχουσα. Άγνοών τό τέλος τής σκηνής 
ταύτης δέν έτόλμων νά έρωτήσω τά περί τής θυσίας, 
φοβούμενος μή υποπέσω ύπό τόν σίδηρον τών βαρ
βάρων άλλ’ δ ούρανός έν τή άγαθότητι ή εν τή όρ- 
γή αύτοΰ έθηκε τέλος είς τάς απορίας μου. Οί α
στέρες έκλινον πρός τήν δύσιν των, καί οί Γαλάται 
πτοηθέντες μή καταλάβη αύτούς τό ρώς, άπεφάσι- 
σαν ν άναβάλωσι τήν προσφοράν τής άποτροπαίου 
θυσίας, έωσοϋ δ θεός, δ πατήρ τών σκιών, έπανα- 
γάγη άλλην νύκτα είς τούς ουρανούς. Τό πλήθος 
διεσπάρη έπί τών έρεικών, οί δέ πυρσοί, έσβέσθησαν. 
Μόνον δάδες τινες δονούμεναι ύπό τοΰ άνέμου έλαμ
πον είσετι τήδε κάκεϊσε είς τά ένδότερα τοΰ δάσους 
καί ήκούετο δ μακρυνόμενος τών Βάρδων χορός 
ψάλλων τά γοερά ταυτα λόγια.

« Ο Τευτάτης θέλει αίμα' ώμίλησεν έν τή δρυί 
β τών δρυϊδών. Ό Ιερός ιξός έκόπη διά χρυσοΰ δρε-
• πάνου τήν εκτην ήμέραν τής σελήνης, τήν πρώτην 
» ήμέραν τοΰ αίώνος. Ό Τευτάτης θέλει αίμα- ώ-
• μίλησεν έν τή δρυί τών δρυϊδών β.

Επανελθών σπουδή εις τό φρούριον, συνεκάλεσα 
τάς γαλατικός φυλάς, καί τούτων συνελθουσών διε- 
κοίνωσα αύτοΐς οτι έγνώριζον τήν έπαναστατικήν 
συνάθροισιν καί τάς κατά τών Καισάρων συνωμοσίας 
αύτών. Οί βάρβαροι καταπλαγέντες καί περικυκλω- 
θέντες ύπό ρωμαίων στρατιωτών άνέμενον τήν τελευ
ταίαν στιγμήν παραχρήμα δέ θρήνοι άκούονται, καί 
δμάς γυναικών χριστιανών, κρατοΰσαι τά νεωστί 
βαπτισθέντα τέκνα των, ρίπτονται έντός τής συνε
λεύσεως· αύται πεσοΰσαι είς τά γόνατά μου έζήτουν 
χάριν ύπέρ τών συζύγων, υιών καί αδελφών αύτών 
μο! παρουσίαζαν τά βρέφη των καί μέ καθικέτευον 
έν όνόματι τής ειρηνικής εκείνης γεναιάς νά γείνω 
πραύς και έλεήμων.

Πώς ήδυνάμην ν’ άντισταθώ είς τάς δεήσεις αύ
τών ; Άνήγειρα λοιπόν τάς γυναίκας, καί

s Αδελφαι μου είπον αύταΐς, σάς απονέμω τήν 
χάριν, ήν παρ’ έμοΰ έν όνόματι τοϋ Ίησοΰ Χριστού, 
τοΰ κοινού ήμών πατρός, ζητείτε- θά μοί άποκρι- 
θήτε διά τούς συζύγους σας, καί θά ησυχάσω, άφοΰ 
μύύπ^σχεθήτε πίστιν βεβαίαν πρός τόν Καίσαρα».

Οί Άρμορικανοί άρήκαν κραυγήν χαράς, καί έξή- 
ραν μέχρι νερών επιείκειαν μικρόν μοι στοιχίζουσαν. 
Πριν δ' άπολύσω αύτούς ελαβον τήν ύπόσχεσιν τής 
άφευκτου παραιτήσεως αύτών άπό τάς φρικώδεις θυ
σίας προγεγραμμένας ουσας μάλιστα υπό τοϋ Τι
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βερίου καί Κλαυδιου, κζί άηήτησα συγχρόνως τή» ' 
παράδοσιν 4 τής δρυϊάδος Βελλέδας καί τοΰ πατρός

αύτής Σηγένακος, πρώτου άοχοντος τών ‘Ρηδόνων, 
Τήν αύτήν εσπέραν μοί προσήγαγον τούς δύο ομή
ρους, είς ους έδωκα τό φρούριο» ώς άσυλον. Άπέ- 
στειλα δέ στόλον, όστις έπιτυχόν τόν τών φράγκων 
ή»αγχασεν αύτόν νά μακρυνθή τών παραλίων τής 
Άρμοριχής. Τά πάντα έπανήλθον εϊς τήν τάξιν άλ
λά τό συμβάν τοϋτο δι’ έμέ μόνον εσχεν αποτελέ
σματα, άτινα υπολείπονται νά σας διηγηθώ;

* II.

Ό Εύδωρος μετά τινα διακοπήν ήκολούθησεν ου
τω τήν διήγησιν αύτοΰ.

Σάς είπον ότι ή Βέλλεδα κατώκει μετά τού πα
τρός αύτής έντός -τοΰ φρουρίου. Τό άλγος χαί ή

ανησυχία έρρ ύαν κατ’ άρχάς τόν Σηγένσκά εις χαυ- 
σώδη πυρετό*, κατά τήν διάρκειαν τοϋ οποίου δαψι
λές παρέσχον αύτω τάς ύπό τής φιλανθρωπίας ύπα·* 
γορευομένας βοήθειας έπισκεπτόμενος αύτόν καθ’ έ
κάστην. ‘Η διαγωγή αΰτη, διάφορος πρός τήν τών 
άλλων ρωμαίων αρχόντων, έθελξε τούς δύο δυστυχείς' 
ό γέρων έπανήλθεν είς τήν ζωήν ή δέ δρυϊάς, ήτις 
εϊχε δείξε: μεγάλην άθυμιαν εφάνη μετ' ολίγον εύ- 
θυμοτέρα. Άπήντων αύτήν περιερχομένην περιχαρώς 
τάς αύλάς τοΰ φρουρίου, τούς θαλάμους, τάς στοάς, 
τάς απόκρυφους διόδους καί τάς περιστρόφου; κλί
μακας τάς άγουσας εις τήν κορυφήν τοΰ φρουρίου' 
ήκολούθει τά βήματά μου, καί ενώ έστοχαζόμην αύ
τήν πλησίον τοΰ πατρός της, αίφνης ώς φάντασμα 
τήν εύρισκον εις τήν άκραν διαδρόμου σκοτεινού.

Ή παράδοξος αυτή γυνή είχεν, ώς πάσαι αί γα~ 
λάτιδες, ίδιότροπόν τι καί έπαγωγόν είχε τό βλέμ
μα γοργόν, το στόμα υπεροπτικόν, τό μειδίαμα 
γλυκερόν καί άγχίνουν, καί έν γένει αφέλειάν τινα 
καί μεγαλοποεπειαν, αθωότητα καί έπιτήδευσιν, θά 
έςεπληττομην άπαντών είς άγριον τόσον εντελή γνώ- 
σιν τών ελληνικών γραυμάτων καί τής πατρίου αύ
τοΰ ιστορίας, εΐ μή ήξευρον οτι ή Βέλλεδα είλκε 
τό γένος άπό τοϋ Αρχιδρυίδου, καί άνετράφη ύπό 
Σενανου, παιδευομενη διά τό σοφόν τών γαλατών 
ιερεων τάγμα. Η υπερηφάνεια έκράτει παοά τοΐίς 
βαρβάροις τούτοις, καί ή έξαψις τών αισθημάτων 
πολλάκις προήγετο μέχρις αταξίας.

Μίαν νύκτα γρηγορών μόνος έν τινι δπλοθήκη, ' 
' οθεν διεκρινον τον ουρανον διά τών έν τή πυκνοτητι 
ί τών λίθων στενών καί μσχρών ραγάδων, δι’ ών α

κτίνες των αστέρων κατερχομεναι έδιδον στιλπνότη
τα εις τάς λόγχας καί τούς αετούς τούς έν τάξει 
κατά το μήκος τών το'χων κρεμαμε'νους, κα! έν τω 
σκότες τά βήματά μου περιφερών, βλέπω αίφνης είς 
tcvsc αχραν της στοάς ώχραν λαμψζν διαλενχαινοο * 
σαν^ τό σκότος- ή λάμψις αΰτη ηυξανε βαθμηδόν, καί 
μετ όλιγον ειδον τήν Βέλλεδαν, κρατούσαν ένα τών 
ρωμαϊκών εκείνων λύχνων, οίτινες κρέμονται άπό 
άλύσεως χρυσής. ‘Η ξανθή αύτής κόμη, δεδεμένη 
έλληνικώς έπί τής κορυφής, έκοσμεΐτο ύπό στεφά
νου έξ ίεροβοτάνης, φυτου ιερού παρά τοϊς δρυΐδαις' 
αντί πάσης δ ενδυμασίας λευκόν μόνον φορούσα χι
τώνα υπερείχε θυγατέρα βασιλέως κατά τό κάλλος, 
την ευγένειαν καί τό μεγαλειον.

Κρεμάσασα δέ τόν λύχνον αύτής εις τελαμώνα 
τινά άσπίδος, χαί προσελθούσα υ.ο! είπεν·

‘Ο πατηο μου κοιμάται· καθησε κα! ακούσε.
Απεσυρα από τού τοίχου τρόπαιον δοράτων καί 

ακοντίων, έθηκα αύτό κατά γής' καί έκαθήααμεν έπί 
τοΰ σωρού τουτου τών όπλων απέναντι τοΰ λύχνου.

Ηςεύρεις τότε μοί είπεν ή νέα, ότι είμαι 
γυνή » ίά/η,η ;

Και έμοΰ εξήγησε» τής λε'ξεως ταύτης ζητή- 
σαντος,

Α: γαλατιδες Νύμφαι, άπεκρίθη, εχουσι τή» 
δύναμιν νά έγείρωσι τάς τρικυμίας νά έξορχιζωσι*

αύτάς, νά γίνωνταί αόρατοι, χαί νά λαμβάνωσι μορ
φήν διαφόρων ζώων.

— Δέν έγνώριζον τήν δύναμιν ταύτην άπήντησα 
έν σοβαρότητι. Πώς δύνασθε νά πιστεύσητε έλλόγως 
frit κατέχετε δύναμιν, τήν δποίαν ουδέποτε έξησκή- 
σατε; ‘Η θρησκεία μου αποκρούει τάς δεισιδαιμο
νίας ταύτας' αί τρικυμία: ύπακούουσι μόνον είς τόν 
θεόν.

— Δέν σοί δμιλώ περί τοϋ θεοΰ σου, έπανέ- 
λαβεν αυτή άνυπομόνως. Είπε μοι, ήκουσας χθές τό 
εσπέρας τό μινύρισμα μιά: κρίνης έντός τών δασών, 
καί τόν στεναγμόν τής αύρας έν τή χλόη τή φυο- 
μένη έπί τοϋ παραθύρου σου ; Λοιπόν! Λοιπόν ! έγώ 
ήμην ή μινυρίζουσα έν τή κρήνη και στενάζουσα έν 
τή αύρα! Παρετήρησα οτι εύαρεστείσε εις τόν μορ- 
μυρητάν τών ύδάιων καί ανέμων.

’Ωκτειρα τήν άφρονα ταύτην άλλ’ έκείνη άναγνοΰ- 
σα έπί τοϋ προσώπου μου τό αίσθημα τοϋτο.

— Σο! εμπνέω οίκτον, είπεν. Άλλ’ εάν μέ νομί- 
ζης άφρονα, σεαυτόν αι’τιασαι. Διατί έσωσας μετά το- 
σσύτης άγαθότητος τόν πατέρα μου; διά τί προσεφέρ- 
θης πρός με διά τοσαύτης ρλυκύτητος. Είμαι παρθέ
νος, παρθένος τής νήσου Σαύνης, καί είτε φυλάξω, εί
τε παραβώ τό πρός τόν θεόντάξιμόν μου, θά άποθά- 
νω πάντοτε' τούτου δέ σύ είσαι ή αιτία. Τοϋτο ήθε
λον νά σοί είπω. ‘Τγίαινε.

Καί ήγέρθη, έλαβε τόν λύχνον καί έγεινεν άφαν
τος.

Ούδέποτε ήσθάνθην παρόμοιον άλγος φρυκτή ή δυ
στυχία όταν τις άκων ταράξη τήν αθωότητα. Άπεκοι- 
μήθην έν μέσω τών κινδύνων,εύχαριστημένος οτι εΰρι- 
σκον έν έμοί τήν άπόφασιν τοΰ πράττειν τό άγαθόν, 
καί τήν θέλησιν τοΰ νά άπανέλθωποτέ εις τήν αγίαν ποί
μνην. ‘Η χλιαρότης αύτη επρεπε νά τιμωρηθή' είχον 
περιθάλψη έν τή καρδία μου τά πάθη μεθ’ ηδονής, δί
καιον ήν λοιπόν νά υποφέρω τήν τιμωρίαν τών παθών,

Ό θεός άφείλεν άπ’ έμοΰ έπί τοϋ παρόντος πάν 
μέσον πρός αποφυγήν τοΰ κινδύνου. Ό Κλαίριυς δ 
χριστιανός πόιμήν, ήν άπών δ Σηγέναξ ήν έτι τό
σον ασθενής, ώστε αδύνατον νά έξέλθη τοΰ φρουρίου, 
ήθελον δέ φανή άπάνθρωπος χωρίζων τήν θυγατέρα 
άπό τοΰ πατρός. Ήναγκάσθην λοιπόν νά φυλάξω τόν 
έχθρόν ένδον, και νά εκτίθεμαι, καί τοι άκων είς τά 
βέλη αύτοΰ. Μάτην έπαυσα τάς πρός τόν γέροντα ε
πισκέψεις μου, μάτην έκρυπτόμην άπό τούς όφθαλ 
μους τής Βελλέδας, πανταχοΰ άπήντων αύτήν ήμέ
ρας δλας μέ παρεφύλαττεν εις τόπους, ών δεν ήδυνά- 
μην ν άποφύγω τήν διαβασυ/, καί εκεί μοί ώμίλει πε
ρί τοΰ έρωτός της.

’Ησθανόμην, είν’ αληθές, ότι ή Βέλλεδα δέν μ’ έ- 
κινει εις αληθή αγάπην, στερούμενη τοΰ μυστηριώδους 
έκεΰου θέλκτρου τοϋ άποτελοΰντος τό πεπρωμένου 
τής ςωής ημών άλλ’ ή Θυγάτηρ τοΰ Σηγένακος ήν 
νέα, περικαλλής, περιπαθής, καί ότε λογοι διάπυροι 
έξήρχοντο τών χειλέων αύτής, πάσαι αί αισθήσεις μου 
κατετσράττοντο.

’Ολίγον μακοάν τοΰ οοουοίου εν τι»! τών κατά τούς

δρυίδας ιερών δασών, ήν δένδρον άπεξηραμένον, όπερ 
δ σίδηρος άπογυμνώσας τοΰ φλοιοϋ άφήκεν ώς φάντα
σμα διακρινόμενον διά τής ώχρότητος αύτοΰ άναμέ- 
σον τών μαύρων μυχών τοΰ δάσους· λατρευόμενον δέ 
ύπό τό όνομα Ίρμινσούλ κατέστη θεότης τρομερά εις 
τούς βαρβάρους έκείνους, οίτινες καί έν μή χαρά και 
εν τή λύπη αύτών δέν έμαθον νά έπικαλώνται είμή τόν 
θάνατον. Περί τό είδωλον τοϋτο δρΰς τινες. ών αί ρί- 
ζαι άπό ανθρωπίνου έποτίσθησαν αίματος, έφερον έπί 
τούς κλάδους αύτών τά όπλα καί τάς σημαίας τών Γα
λατών· δ άνεμος ταράττων καί συγκοούων αύτάς ά- 
παίσιον άποτέλει θόρυβον.

Συχνάχις τό πλήρες αναμνήσεων τής άρχαίας γε
νεάς τών Κελτών θυσιαστήριον τοϋτο έπισκεπτόμενος 
εύρέθην εσπέραν τινά ένταΰθα όνειροπολών δ βο^ας 
έμυκάτο μακρόθεν καί ^ιζηδόν άπέσπα δένδρα, συστά
δας κισσών χαί βρύων.

Αίφνης δέ έπιστάσα ή Βέλλεδα,
— Μέ φεύγεις, λέγει πρός με, ζητείς τούς έρημο- 

τέρους τών τόπων, ίνα κρύπτεσαι άπ' έμοΰ, άλλ’ είς 
μάτην ή καταιγίς φέρει τήν Βέλλεδαν, ώς τό μαραθέν 
τοϋτο βρΰον, τό πίπτον πρό τών ποδών σου.

Καί έστη δρθή ένώπιον μου, χαί έσταύρωσε τούς 
βραχίονας καί μ’ έθεώρησεν ασκαρδαμυκτί καί είπεν 
αύθις.

— Είχον πολλά νά σοί είπω καί έπεθύμουν νά 
συνόιαλεχθώμεν έπί μακρόν. Ήξεύρω ότι οί κλαυθμοί 
μου σέ ένοχλοΰσιν' ήξεύρω δτι ούτοι δέν θά σοί εμποι- 
ήσωσι τόν έρωτα' άλλά, σκληρέ, ή ομολογία αύτων 
μέ μεθύσκει, αγαπώ νά τρέφωμαι άπό τής φλογός 
μου, νά σοί γνωστοποιώ όλην τήν σφοδρότητα αύτής! 
Ά ! άν μ’ ήγάπας, πόσον μεγάλη ή εύδαιμονία ημών ! 
θά συνηντώμεθα, καί θά ώμιλοΰμεν γλώσσαν ούρά
νιον· έπί τοΰ παρόντος πόσων λέξεων στερούμαι επει
δή ή ψυχή σου, δέν αποκρίνεται είς τήν ίδικήν μου !

Πνοή άνεμου έκλόνησε τό δάσος καί ήχος πένθι
μος έξήλθεν άπό τών χαλκών ασπίδων. Η Βέλλεδα 
έκπληκτος εγείρει τήν κεφαλήν καί παρατηρούσα τά 
κρεμάμενα τρόπαια.

— Τά όπλα τοΰ πατρός μου στενάζουσιν, είπε' 
μοί άγγέλλουσι δυστύχημα τι.

Μετά δέ στιγμήν σιγής προσέθηκε. ,
— Πρέπει έν τούτοις νά ύπάρχη λόγος τής αδια

φορίας σου. Τόσος έρως έπρεπε νά σέ συγκίνηση. Ή ψυ- 
χρότης αυτή είναι πολύ παράδοξος.

Διεκόπη ούθις, άλλά πάραυτα ώς άπό- βαΘείας έ- 
ξερχομενη φκέψεως, άνέκραξεν.

— ’Ιδού δ λόγος, ον έζήτουν ! Συ δέν δύνασαι νά 
μ’ ύποφέρης διότι δέν έχω τι άντάξιόν σουνά σοί προσ
φέρω.

Τότε δέ πλησιάσασά με ώς έν παραφορά καί θείσα 
τήν χεΐρα έι«ι τής καρδίας μου.

—· Μαχητά, είπεν, ή καρδιά σου μένει ήσυχος ύπό 
τήν χεΐρα τοΰ έρωτος, άλλ’ ίσως θρόνος τις φέρει εις 
αύτήν παλμούς· ώμίλει, θέλεις τήν αύτοκρατορίαν ς 
Γαλατίς ποτέ υπεσχέθη αύτήν είς τόν Διοκλητιανόν, 
Γαλάτΐί ποοτείνει ταύτην κα! εις εσέ' έκείνη ήν μόνο»

«
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προφξτις, έγώ Si χαί έρώσα. Δύναμαι τό παν υπέρ 
σοΰ. Ήξεύρεις ότι πολλάχις διεθέσαμεν τά τίς πορφύ
ρας. Όπλίσασα κρυφίως τούς πολεμιστάς ημών χαί 
έχουσα τον Τευτάτην εΰνουν, διά τής τέχνης μοο 0ά 
βιάσω τόν Ουρανόν νά κατευόδωση τάς εύχάς σου- θά 
έςαγάγω τάς δρυίδας άπό τά δάση αύτών θά βαδίσω 
έγώ αύτή εις τάς μάχας, φε'ρουσα εις τήν χειρα κλώνα 
δρυός. Καί άν ή τύχη έναντια ήμών ταχθή, υπάρχου- 
σιν έτι άντρα είς τήν Γαλατίαν, έν οίς νέα Έπονι'νη 
δύναμαι νά κρύψω τόν σύζυγόν μου. Ά! δυστυχής 
Βέλλεδα ! δμιλεις περ: συζύγου, ένω ούδέποτε θ’ ά- 
γαπηθής!

Καί παρευθύς ή φωνή τής νεάνιδος εκλείπει, ή χειρ, 
ήνέπί τοΰ έμοΰ στήθους είχεν, άναπίπτει, χλίνει τήν 
κεφαλήν, καί ή θερμότης αύτής σβΰνετα: είς χείμαρ
ρους δακρύων.

Ή συνδιάλεξίς αΰτη μ’ ένέπλησε φρίκης, καί ήρ- 
χισα νά φοθώμαι μή ή άντιστασις μου ύπαρξη ανωφε
λής· είς μέγαν δέ κινηθείς οίκτον μετά τό τέλος τής 
ομιλίας τής Βελλέδας ήσθανόμην έπί τής καρδίας μου 
κατά τό λοιπόν τής ήμέρας τόν φλογερόν κτύπον τής χει
ρός της. Άλλά πειραθείς ετι καί τελευταιον, συνέλα- 
δον άπόφασιν, ήτις έμελλε νά προλάβη τά κακόν, άλλ’ 
ήτις συνήργησε μόνον εις τήν έπίτασιν αύτοΰ- διότι ό
ταν ό θεός θέλη νά μας τιμωρήση στρέφει καθ ήμών 
τήν ιδίαν ήμών σύνεσιν, καί παρεκκλίνει φρόνησιν, ή- 
τις έρχεται πολύ βραδέως.

Είπον εις υμάς ότι άδύνατον ήν κατ’ άρχάς νά άπο- 
μακρυνω τόν Σηγένακα τοϋ φρουρίου ένεκα τής υπερ
βολικής αύτοΰ άσθενείας· άλλά τοΰ γέροντος άναλαμ- 
οάνοντος κατ' ολίγον τάς δυνάμεις αύτοΰ καί τοΰ 
έμοΰ κινδύνου καθ’ έκάστην αύξάνοντος, έγραψα πλα
στός τοΰ Καίσαρος έπιστολάς, καθ’ ας διεταττόμην 
,ά πέμψω αύτώ τούς υπό κράτησιν. Ή Βέλλεδα 
ήθέλησε νά μοί δμιλήση πρό τής άναχωρήσεως της, 
άλλ’ ήρνήθην τούτο, άποφεύγων σκηνήν λυπηράν καί 
εις άμφοτξρους· ή φιλοστοργία θύτης δέν τή έπέ
τρεψε νά έγκαταλείψη τόν πατέρα αύτής, άλλ’ ώς 
προεΐδον, ήκολόυθησεν αύτόν. Τήν επιούσαν ήλθεν 
εις τάς πύλας τοΰ φρουρίου, μαθοΰσα δέ ότι άπε- 
δήμησα, έκλινε τήν κεφαλήν καί εΐσήλθεν εις τό 
δάσος σιγώσα. Έπανήρχετο κατά συνέχειαν πολλάς 
ήμέρας άλλ’ έλάμβανε πάντοτε τήν αύτήν άπάντησιν. 
Το τελευταιον, έστη έπί μακοόν έστηριγμένη έπι δέν
δρου καί άτενίζουσα τά τείχη τοΰ φρουρίου. Βλέπων 
αύτήν διά τίνος παραθύρου δέν ήδυνάμην νά κρατή
σω τά δάκρυα. Άπεμακρύνθη βραδέως καί δέν επα
νήλθε πλέον.
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Ηρχισα ν’ ανευρίσκω όλιγην ήσυχίαν καί ήλπιζον 
ετι ή Βέλλεδα έθεραπεΰθη τέλος άπδ τοϋ όλεθρίου αυ
τής έρωτος. Άποκαμών δέ άπδ τοϋ περιορισμού, εις δν 
ύπέβαλον έμαυτδν ήθέλησα ν’ άναπνεύσω τδν άέρα τής 
εξοχής, καί άρκτήν περιβληθείς καί τδν βραχίονα μου 
δι’ έμδόλσυ θηρευτικού όπλίσας έξήλθον, τοΰ φρουρίου 
καί έκάθησα επί τίνος λόφου υψηλού, οθεν έφαίνετο δ 
βρετανικές πορθμός.

Ως δ Όδυσσεύς πόθων τήν Ιθάκην αυτού, ή ώς el 
είς τά σικελικά πεδία έξόριστοι Τρώες παρετήρουν τήν 
αχανή έκτασιν τών κυμάτων καί έκλαιον.

α Ο θλιβερός, ελεγον, μόχθος τής θαλάσσης είνε δ 
πρώτος ήχος, δ προσβάλων τδ ους μου, άμα παρά τους 
προποοας τοΰ Ταΰγετου ειδον τδ φώς. Είς πόσας άκτάς 
δέν είδον έκτοτε θραυόμενατά αύτά κύματα, άτινα βλέπω 
ένταΰθα! Τις ήθελε μοι είπε? ότι μετά τινα έτη θά ή- 
κουον βρεμοντα έπί τών άκτών τής ’Ιταλίας, έπί τών 
όχθών τών Βαταυών, τών Βρετανών, τών Γαλατών τά 
κύματα ταΰτα, ατινα έβλεπον λούοντα τούς περικαλεΐς 
τής Μεσσηνίας άμμους; Όποιον έσται τδ τέρμα τών ο
δοιποριών μου; Εύδαίμων άν ό θάνατος μέ κατελάμβα- 
νε πριν αρχίσω τάς έπ! τής γής περιπλανήσεις μου, 
δτι δέν είχον νά διηγώμαι συμβάντα.
Ουτω σκεπτόμενος ήκουσα σύνεγγυς έμοΰ ήχους φωνής 
και κιθάρας· οί ήχοι δ ουτοι διακοπτόμενοι υπέρου θορύβου 
τοϋ δάσους, ύπδ τοΰ ρόχθον τής θαλάσσης, ύπδ’τών κραυ
γών τών πτηνών και κορυδαλών, είχόν τι θέλκτρσυ καί 
αγριοτητος· διεκρινα δέ παρευθύς τήν Βέλλεδαν 
καθημένην έπί έρείκης· ό καλλωπισμός αύτής εΐκόνιζε 
τήν άταξίαν τού πνεύματός της· έφορε! περιδέραιον άπδ 
μίσχους άγριας ροδής, είχε τήν κιθάραν προσηρτημένην 
έπι τοϋ στήθους διά πλοκάδος κισσού καί βλήχρου μα- 
ραθεντος, και καλύπτραν λευκήν άπδ τής κεφαλής μέ
χρι τών ποδών αύτής κατεχομένην. Ουτω δέ παραδό- 
ξως ένδεδυμένη, ώχρά και τούς οφθαλμούς άπδ δάκρυα 
καταπεπονημένους ήν έτι καλλονής έξαισίου* θάμνος δέ 
όπισθεν παρατεινόμενος καθίστα αύτήν όμοίαν πρδς τήν 
Ζ’*τ* Γ? «οιητήν σκιάν τής Διδοϋς, άναφαινομένης έν 
μεσω δάσους έκ μύρτων, ώς ή νέα σελήνη έντδς νέφους.

Κινηθείς ρλιγον είς τήν άναγνώρισιν τής θυγατρδς 
τοϋ Σηγένακος, προεείλκυσα τά βλέμματα αύτής, τής 
όποιας τδ πρόσωπον είς τήν όψιν μου χαρά ταραχώδης 
έπεκαλυψε· νευσασα δέ πρός με μυστηριωδώς είπεν.

— Ηξευρον οτι θά σέ έλξω ένταΰθα· ούδέν άνθίστα- 
ται είς τήν ίσχύν τής φωνής μου.

Καί ήρξατο νά ψάλλη.
« Ηράκλεις, κατήλθες ποτέ είς τήν χλοεράν Άκυ- 

» τανιαν. Η Πυρήνη ή δοΰσα τδ έαυτής ονομα είς τά 
» ορη τής ’Ιδηρίας, ή Πυρήνη ή θυγάτηρ τοϋ βασιλέως 
» Βέρβυκος, ένυμφεύθη τδν ήρωα "Ελληνα· διότι οί 
» Ελληνες έθελξαν άείποτε τήν καρδίαν τών γυ . 
» ναικών.»

Ή Βέλλεδα έγερθεΐσα καί προόασα, μοί λέγει,
— Δέν ήξεύρω ποια γοητεία μέ σύρει έπί τών βημά

των σου· πλανώμαι περί τδν πύργον σου, καί θλίβομαι 
μή δυναμένη νά είσέλθω είς αύτόν· άλλά παρεσκεύασα 
θέλγητρα· θά ύπάγω πρδς ζήτησιν τοϋ ίεροϋ φυτού, θά 
προσφέρω κατ’ άρχάς θυσίαν άρτου καί οίνου, καί λευ- 
χείμων κα! γυμνόπους διά μέν τής δεξιάς κεκαλυμμέ- 
νης ύπδ τδν χιτώνα μου θά εκριζώσω τδ φυτδν, ή δέ α
ριστερά μου θά ΰφαιρέση αύτδ άπδ τής δεξιάς. Τότε δέ 
ούδέν νά μοί έναντιωθή δύναται· θά είσδύσω πρός σε 
μετά τών άκτίνων τοΰ ήλιου' θά μεταμορφωθώ είς φάσ- 
σαν, καί θά ίπταμαι έπί τής στέγης υπδ τήν όποιαν 
κατοικείς. Άν ήξευρον τί έπροτίμας 1 . . Ήδυνάμην . - 
Άλλ’ όχι' θέλω νά γείνω προσφιλής έγώ αύτν·Λ»ί 
ούχ! υπό ξένην μορφήν.

Καί ταΰτα είποΰσα ή Βέλλεδα άφινε: κραυγάς απελ
πισίας’ άλλά μετ’ όλιγον μεταβάλλουσα γνώμην καί 
ζητούσα ν’ άναγνώση διά τών όφθαλμών μου τά βάθη τής 
καρδίας μου,

.— Ώ ! ναι! έννοώ άνέκραξεν, αί ρωμαία: κατέ- 
λαβον όλην τήν καρδίαν σου } Πόσον θά σέ άγαπώσ:! 
Τοσοΰτον λοιπόν αυται μέ ύπερέχουσιν; οί κύκνοι 
είνε ολιγώτερον λευκοί άπδ τάς κόρας τών γαλατών· 
οί δφθαλμοί ήμών έχουσι τδ χρώμα καί τδ αύγασμα 
τοΰ ουρανού· ή κόμη είνε τόσον περικαλλής ώστε αί 
ρωμαΐαί σου δανείζονται αύταί παρ’ ήμών ίνα κόσμω
ν. τας κεφαλάς των· άλλα τδ φύλλωμα έχει χάριν μό
νον έπί τοΰ δένδρου έπί τοΰ όποιου φύεται. Βλέπεις τήν 
κόμην μου; Άν έκοπτον αύτήν ήθελεν είσθαι ήδη έπ! 
τδ μέτωπον τής αύτοκρατορίσσης- ιδού τδ έμόν διά
δημα, τδ όποιον διά σέ έφύλαξα I Δέν ήξεύρεις ότι οι 
πατέρες, οί άδελφοί, οί σύζυγοι ήμών εύρίσκουσιν έν 
ήμΐν θειόν τι; Ψευδής της φωνή θά σοί είπεν ίσως ότι 
αί γαλάτιδες είνε ιδιότροποι, έλαφρόνοες, άπιστοι· μή 
πίστευε τούς λόγους τούτους· είς τά τέκνα τών δρυίδών, 
τά πάθη είνε δεινά, καί τά άποτελέσματα αύτών τρο
μερά.

Έλαβα τάς χεΐρας τής δυστυχούς ταύτης μεταξύ τών 
έδιχών μου και σφιγξας αύτάς τρυφερώς·

— Βέλλεδα, είπα, άν μ’ άγαπφς υπάρχει μέσον νά 
μοί τδ άποδείξης· επάνελθε πρδς τδν πατέρα σου, 
οστις έχει χρείαν τής αρωγής σου* μή σέ έγκαταλει- 
πης είς άλγος, τδ δποΐον ταράττει τάς φρένας σου, καί 
καί τδ δποΐον θά μοί φέρη θάνατον.

Καταβάντες τδν λόφον, προέβημεν είς τήν πεδιάδα 
δί άτροπών χλοερών καί ολίγον συχναζομένων.

— Άν μ’ ήγάπας έλεγεν ή Βέλλεδα, όποια ήδονή 
ήθελε μας συνοδεύει είς ταΰτα τά πεδία ? Όποια ευ
δαιμονία νά πλανώμαι μετά σοΰ είς τάς έρημικάς ταύ
τας οδούς, ώς ή άμνάς, τής όποιας δ πόκος συλαμβά- 
νεται υπδ τών βάτων .'

Διακόψασα δέ έαυτήν καί πρδς τούς κάτισχνους αύ
τής βραχίονας τδ βλέμμα στρέψασα, είπε μετά μειδιά
ματος.

— Κα! έγώ ώσαυτως έξεσχίσθην υπδ τών άκίδων 
τής έρήμου ταύτης, κα! άφίνω καθ’ έκάστην έν αύτή μέ
ρος τοΰ χρωτός μου.

Έπανελθοΰσα δέ είς τούς ρεμβασμούς της.
— Είς τήν όχθην τοΰ ρυακίου, είπε, παρά τήν ρί

ζαν τοΰ δένδρου, τδ μήκος τής αιμασιάς ταύτης καί 
τών αύλάκων τούτων, ένθα γελά ή πρώτη χλόη τών 
σίτων, τούς οποίους δέν θά ίδω πλέον πεπαινομένους 
ήθέλομεν θαυμάσει τήν δύσιν τοΰ ήλιου. Συχνάκις κα
τά τάς καταιγίδας, υπδ χορτοβολώνα μονήρη ή έν μέ
σω ερειπίων καλύβης ήθέλομεν ακούε: τδν άνεμον στέ- 
νοντα ύπδ τδν έρημον καλαμώνα. Νομίζεις ίσως ότι 
πρδς τάς περί εύδαιμονίας ιδέας μου, θά έπεθύμουν 
θησαυρούς, μέγαρα, πομπάς' ; Οιμοι αί έδικαί μου εύ- 
χαί είνε μετριότερα!, και έν τούτοις δεν είσηκουσθησαν.'

Ούδέποτε άπήντησα είς τινα γωνίαν δάσους τήν έτοι- 
μορροπον καλύβην γεωργού, χωρίς νά έπιθυμήσω ταύ
την μετά οοϋ. Εύδαιμονέστεροι τών Σκυθών, τών ό
ποιων τήν ιστορίαν μοί διηγήθησαν οί δρυίδαι, ήθέλο
μεν περιφέρει σήμερον τήν καλύβην μας άπδ έρημίας 
είς ερημιάν κα! ζ, ήμέτερος οίκδς δέν θά παρετείνετο
πλέον τής ζωής ήμών.

Άμα δ’ έφθάσαμεν είς τήν είσοδον δάσους τινός 
έλατών κα! λαρίκων, ή κόρη τοΰ Σηγένακος σταματή- 
σασα είπεν.

— Ό πατήρ μου κατοικεί είς τδ δάσος τοΰτο- δέν 
θέλω νά είσέλθης είς τήν διαμονήν του, διότι θά σέ κα- 
τηγορήση “ί «?~αγα τής θυγατρός του· καί έμέ μέν

νέαν καί ίσχυράν δύνασαι να βλέπής θλιβομένην, άλλά 
τά δάκρυα γέροντος συντριβουσι τήν καρδίαν. θά έλθω 
είς τδ φρούριον.

Καί ταΰτα είποΰσα με άφησεν άποτόμως,
Ή απρόοπτος αΰτη συνάντησις έπέφερε τήν τελευ 

ταίαν έπί τοϋ λογικού μου κρίσιν. Τοιοΰτος ό κίνδυνος 
τών παθών, ώστε και χωρίς νά τά συμμερισθής, σέ 
ίποτάζουσιν έν τή ατμόσφαιρα αύτών δελητήριον μεθυ
στικόν. Είκοσάκις ένω ή Βέλλαδα μ’ έξήγει αισθήμα
τα τόσον θλιβερά και τόσον τρυφερά, είκοσάκις έκινή · 
θην νά ριοθώ είς τούς πόδας αύτής, νά τήν έκπλήξω 
διά τήν νίκην αυτής, νά τήν θέλξω διά τής δμολογίας 
τής ήττης μου· άλλ’ ένω ύπεΐκον, ή σωτηρία μου έπήρ
χετο έκ τοΰ οίκτου αύτοΰ, δν μ’ ένέπνεεν ή άτυχής αυ
τή· άλλ’ ό οίκτος ουτος δ σώσας με κατ’ άρχάς, μ’ ά- 
πώλεσεν έπ! τέλους άφαιρέσας άπ’ έμοΰ τδ λείψανου 
τών δυνάμεών μου. Ούδεμίαν σταθερότητα αισθανόμε
νος πλέον κατά τής Βελλέδας κατέκρινον έμαυτδν διά 
τήν άποπλάνησιν τοΰ πνεύματός της, κα! άπολέσας τδ 
θάρρος μου ένέπεσον είς τήν συνειθισμένην αδυναμίαν 
μου κα! ήλπισα καθ’ όλοκληρίαν είς τήν έπάνοδον τοΰ 
Κλαιρίου, ούδεμίαν έχων είς έμαυςδν πεποιθησιν.

IV.

Παρήλθόν τινες ήμέραι, καί τής Βελλέδας μή έπανελ- 
Οούσης είς τδν πύργον κατά τήν ύπόσχεσιν αύτής, ήρχισα 
νά υποπτεύωμαι λυπηρόν τι συμβάν. Λίαν δ’ ανήσυχος 
έξηρχόμην ίνα ύπάγω πρδς τήν διαμονήν τοΰ Σηγένα
κος, οτε τις στρατιώτης άπδ τής παραλίας προσδραμών 
μοί άνήγγειλεν ότι δ στόλος τών Φράγκων έφάνη αϋ- 
θις ένώπιον τής Άρμορικής. Ήναγκάσθην λοιπόν ν’ α
ναχωρήσω πάραυτα. ‘Ο καιρός ήν δνοφερδς καί τά πάν
τα άνήγγειλον τρικυμίαν· έπειδή δε οί βαρβαρο: έκλέ- 
γουσι σχεδόν πάντοτε δι’ άπόβασιν τήν ώραν τρικυμίας, 
ηυξησα τήν φρουράν, έθεσα πανταχοΰ στρατιώτας ένο
πλους καί ένίσχυσα τάς κινδυνωστέρας θέσεις. ‘Ολόκλη
ρος ή ήμέρα παρήλθεν είς τά έργα ταΰτα, ή δέ νύς, 
έκραγείσης τής τρικυμίας μας έφερε νέας ανησυχίας.

Περί τά έσχατα επικινδύνου τόπου, έπί ακτής ένθα 
χλόη τις έντδς άγονου άμμου μόλις έφυετο, υψιϋται 
μακρά σειρά πετρών δρυϊδικών, όμοιων πρδς τδν τάφον 
εκείνον, καθ’ δν ένετυχομέν ποτέ τήν Βέλλεδαν προσ
βαλλόμενοι δέ άπδ τών άνεμων τών ύετών καί τών κυ
μάτων ύπάρχουσιν έκεϊ μονήρεις έν τω μέσω τής γής, 
τής θαλάσσης καί τοϋ ούρανοϋ, ή άρχή καί δ προορισμός 
αύτών είσίν έπίσης άγνωστα. Μνημεία τής έπιστήμης 
τών δρυίδών άναπολοΰσιν ουτοι μυστήρια τινα τής αγρο
νομίας ή τής θεότητος; Άδηλον. Άλλ’ οί Γαλάτα: 
πάντοτε προσέρχονται μετά ένδομΰχου τρόμου εις τους 
πέτρους τούτους λέγοντες, οτι βλέπουσιν έπ αύτών φώ
τα πλανισμένα, και οτι άκούουσι τάς φωνάς τών φαντα
σμάτων.

Ή έρημία του τόπου τούτου κ«1 ή έμπνεομένη έν 
αύτώ φρίκη, μοί έφάνησαν ίκανά βοηθήματα τής άπο- 
βάσεως τών βαρβάρων. Ένόμισα λοιπόν προσήκον νά 
θέσω φροάβάν τινα έπί τής ακτής έκείνης, καί άπεφά- 
σισα έγώ αύτός νά διανυκτερευσω έκεϊ.

Δούλη, ήν είχον πέμψει μετ’έπισχολής πρδς τήν Βέλ
λεδαν, μή εΰροΰσα αύτήν έπανήλθε, λέγουσα οτι ή 
δρυίάς είχεν αναχωρήσει άπδ τοΰ πατρός της περί τήν
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τρίτην ώραν τής ήμερα? καί ήγνοεΐτο ή διεύθυνσις της.
'Η είϊησις αΰτη έπηόξησε τή» ταραχή» μου- καθήμενο’ς 
δε έν βαρυθυμια μακρά» τώ» στρατιωτών εις μέρος έρη
μον, ακούω αίφνης θόρυβο», νομίζω οτι διακρίνω τι 
είς τδ σκότος λαμβάνω τό ξίφος, εγείρομαι, τρέχω πρός 
τό φεΰγον φάντασμα, άλλ’ όποια ύπήρξεν ή έκπληξις 
μου, οτε έδραξα τήν Βέλλεδαν'

— Τί, μοι είπε σιγαλε'α τή φωνή, σύ ! Έμαθες λοι
πόν ότι ήμην έδώ;.

— θ Ζ'ν άπεκρίθην άλλά ού προδίδεις τούς ‘Ρω
μαίους;

— Προδίδω ! έπανάλαβεν αυτή έν άγανακτήσει' δέν 
ώμοσα νά μή έπιχειρίσω τι έναντίον σου; άκολούθε- με, 
θά ί'δης τί κάμνω έδώ.

Μ έλαβε διά τής χειρός καί μέ ώδήγησεν έπί τής υ
ψηλότερος άκρας τοϋ τελευταίου δρυϊδιτικοϋ βράχου. 
Ή θάλασσα έθραυετο υφ ύμας κατά τών σκοπέλων με 
τά παταγου τρομερού* αί κυματώσεες αυτής ώθούμενα: 
ύπο του άνεμου ε^ριπτοντο κατά του βράχου κα: μάς έ- 
/.άλυπτον άπό κύματα καί σπινθήρας φωτός· νέφη ΐπταν- 
το έν τω ούρανώ έπί τοϋ δίσκου τής σελήνης, ήτις έ
φαίνετο τρέχουσα δρομαίως άναμέσον τοϋ χάους τούτου, 

— Άκουε καλώς, μοί είπεν ή Βέλλεδα. Έπί της 
παραλίας ταύτης οίκοϋσιν άγνωστοι πρός σε άλιεΐς, οΐ- 
τινες μετά τό μεσονύκτιον θά άκούσωσί τινα κρούοντα 
τάς θύρας αύτών καί χαμηλή τή φωνή καλούντο αύτούς 
κατ ονομα, και θά δράμωσιν εις τήν όχθην άγνοοΰντες 
τήν ελκουσαν, αύτούς δύναμιν.. Έκεΐ δέ θά ευρωσι τά 
πλοιάρια κενά, καί έν τούτοις τά πλοιάρια ταϋτα θά έ- 
χωσι τόσον φόρτον άπό ψυχάς τεθνεώτων, ώστε μόλις 
θά ύπερφαίνωνται τών κυμάτων. Εις όλιγώτερον δέ μιας 
ώρας διάστημα οί άλιεΐς κατορθώσαντες ήμερούσιον 
πλοϋν, θά όοηγησωσι τάς ψυχάς είς τήν νήσον τών 
Βρετανών. Ούτοι δέν θά ί'δωσί τι»α ούτε έν τώ διάπλω, 
ούτε κατα τήν άποοασιν, αλΛά θα άκούσωσί φωνήν άρι- 
θμοΰσαν τούς νέους έπιδάτας ε{ς τδν φύλακα τών ψυχών. 
Αν εύρη δέ τινας γυναίκας έντός τών λέμβων ή φωνή 

θά άναγγείλη τό όνομα τής συζύγου αύτών. Ήξεύρεις 
σκληρέ, αν θά δυνηθή νά ονομάση τό ίδικόν μου.

Ήθέλησα νά πολεμήσω τάς δεισιδαιμονίας τής Βελ- 
λέδας, άλλ’ έκείνη,

— Σίγα, μοι είπεν, ώς άν ήμην ένοχος άσεβείας· θά 
-ί?!ί Ρ·ετ όλίγον τήν οινην τοΰ πυρός άναγγέλλοντος τήν 
διάβασιν τών ψυχών· Δέν ακούεις τάς κραυγάς των;

Η Βέλλεδα έσιωπησε, καί έφαίνετο άκροαζομένη 
προσεκτικωτατα’ μετά δέ τινας στιγμάς σιωπής μοί ει- 
πεν.
“ θταν όεν θά υπάρχω πλέον, ύποσχέθητέ μοι νά 

μοι διδης πληροφορίας περί τοΰ πατρός μου. Άποθα- 
νοντος τίνος, συ γράφων έπιστολάς, ρίπτε αύτάς είς τήν 
επικήδειο» πυράν, καί αύται θά έρχωνται πρός με έν 
τή Διαμονή τών Α ν α μ ν ή σ ε ω ν, θά τάς άναγινώ- 
-*ω ήδονής καί θά συνδιαλεγώμεθα ούτως άπό 
των δυο πλευρών του τάφου,

Είς τήν στιγμήν ταύτην βίαιον κύμα καταρρεΰσαν κα
τά τοΰ βράχου κλονίζει αύτόν άπό βάθρων πνοή άνέμου 
ίιασκεδάζη τά νέφη, και ή σελήνη άφίησιν ώχράν ά 
κτΐνα έπι τής έπιφανειας τών κυμάτων κρότοι απαίσιοι 
εγείρονται έπί τής άκτής· τοϋ θλιβερού τών σκοπέλων 
..τηνοΰ ο γονος ακούεται όμοιος πρός τήνέντρομον κραυ
γήν ανθρώπου πνιγομένου· ό σκοπός έκπλαγείς καλεΐ 
εις τά όπλα· η Βελλεδα άνασκιρτφ, εκτείνει τούς βρα
χίονας, κραυγάζει.

« Μέ περιμένουσι »
κα: ρίζτεταί εις τα κύματα. Τήν κρατώ άπδ το κά
λυμμά της .. ·,.

Ώ Κύριλλε ! πώς νά εξακολουθήσω τήν διήγησιν 
ταύτην ; Ερυθριώ έξ αίσχους κάί ταραχής, άλλά σάς 
δφείλω έλόληρον τήν έξομολόγησιν τών σφαλμάτων 
μου· τα υποβάλλω χωρίς νά υποκρύψω τι, είς τό ιερόν 
δικαστήριον τοϋ γήρως σας. Οίμοι I μετά τό ναυάγιό» 
μου, κατέφυγον είς τήν ύμετέραν αγαθοσύνην, ώς είς 
λιμένα έλέους.

Καταβεβλημένος ύπό τών αγώνων, ους ύπέστην κα - 
τ’ έμαυτοΰ. δεν ήδυνήθην ν’ άνθέξω είς τό τελευταίο» 
δείγμα τοϋ έρωτος τής Βελλέδας. Τοσαύτη καλλονή, 
τοσοϋτον πάθος, τοσαύτη απελπισία κατήντησαν καί 
έμέ παράφρονα· ήττήθην.

— Όχι, είπα έν τω μέσω τής νυκτός καί τής τρι
κυμίας, δέν έχω δύναμιν ικανήν νά ήμαι χριστιανός !

Πίπτω εις τούς πόδας τής Βελλέδας!.. . Ό αδης 
δίδει τό σημείον τοϋ δλεθρίου τσύτου υμεναίου· τα 
πνεύματα τοϋ σκέτους μυκώνται έντός τής άβύσσου· αί 
άγναί σύζυγοι τών πατριάρχων άποστρέφουσι τήν κε
φαλήν, καί ό φύλαξ Άγγελός μου, άναπετάσας τας 
πτέρυγας αύτοΰ άνέρχεται πρός τούς ούρανούς.

Ή θυγάτηρ τοϋ Σηγένακος συνήνεσε νά ζήση, ή 
μάλλον δέν είχε πλέον δυνάμεις ν’ άποθάνη- έμεινεν 
άφωνος ώς καταληφθεΐσα ύπό ναρκώσεως, ήτις ήν έν- 
ταυτω τιμ.ωρία φρικώδης καί άφατος ήδυπάθεια. Ό έ
ρως, τό συνειδδς, ή αισχύνη, ό φόβος καί μάλιστα ή 
έκπληξις διετάραξαν τήν καρδίαν τής Βελλέδας· δέν 
ήδύνατο νά πιστεύση οτι ήμην αύτός εκείνος ό μέχρι 
τοΰδε τόσον άκαμπτος Εΰδωρος, ένόμιζεν δτι ήπατάτο 
ύπό τίνος φαντάσματος νυκτερινού, και έψαυε τάς χεϊ- 
ρας καί τά μαλία μου ίνα βεβαιωθή περί τοϋ πραγμα
τικού τής ύπάρξεως μου.

Ή ευδαιμονία ήν έν έμοί προσόμοιος τή άπελπισία, 
καί ά» τυχόν έβλεπε τις ήμάς έν τώ μέσω τής εύτΰ- 
χίας ήθελε μας έκλάβει ώς δύο συνενόχους, καθ’ ών 
εμελλε ν άπαγγελθή ή λευγαλέα άπόφασίς.

Τότε ήσθάνθην έμαυτόν σεσημειωμένον ύπό τής σφρα
γίδας τής θείας καταδίκης- έδίστασα περί τοϋ πιθανού 
τής σωτηρίας μου καί περί τής παντοδυναμίας τοϋ έ- 
λεους τοΰ θεοΰ· παχύ σκέτος, ώς καπνός, ήγέρθη έν 
τή Ρ·=υ, ή? τήν κατοχήν μοί έφάνη οτι λεγεών 
Πνευμάτων αντάρτικών έλάμβανεν αίφνης. Ευρον έν 
εμαυτω ιδέας άγνώστους, καί ή γλώσσα τοϋ Άδου διέ
φυγε φυσικώς άπό τοΰ στόματός μου, καί έβλασφή- 
μησα τήν κοιλάδα ταύτην τοϋ κλαυθμώνος και τών 
αιωνίων στεναγμών.

Κλαίουσα καί μειδιώσα έναλλάξ ή εύδαιμονεστέρα 
και δυστυχεστέοα τών πλασμάτων Βέλλεδα έσιώπα· ή 
“Μ ήρχ'τ® λευκαίνη τούς ούρανούς· ό εχθρός δεν 
έφάνη, καί έγώ έπανήλθον είς τό φρούριον μετά τοΰ 
θύματος μου. Δίς έ άστήρ δ σημειών τά τελευταία βή
ματα τής ημέρας έκάλυψε τό έούθημα ημών είς τό 
σκοτος, και δις ό άστήρ ό έπανάγων τό φώς, μας 
επανηγαγε τήν αισχύνην ώς τον σκώληκα τοΰ συνει- 
δότος. Τήν τρι'την αύγήν άνέβη ή Βέλλεδα έπί τοϋ σ
χήματός μου ινα πορευθή πρός τόν πατέρα της. Μόλις 
εγεινεν άφαντος είς τό δάσος τών δρυών καί ειδον ύ- 
ψουμένην ύπεράνω τών δασών στήλην πυρός καί κα
πνού· εύθύς δέ μετά τοϋτο έκατένταρχές τις μ’ άνήγ- 
γειλεν οτι ηκουετο ν άντηχή άπό χωρίου είς χωρίον 
ςή κραυγή τών γαλατών, θέλουσα νά διακοινώση πρό
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άλλήλους νέον τι· ένόμισα δτι οί Φράγκοι απεβησαν I 
που καί έσπευσα νά έξέλθω μετά τών στρατιωτών μου.

V.

Μετ’ όλίγον παρετήρησα τούς χωρικούς, οΐτινες προσ, 
δραμόντες πανταχόθεν, ήνώθησαν είς μέγα πλήθος και 
έπροχώρουν κατ’ έμοϋ. Βαδίζω μετά τών ρωμαίων 
κατά των χωρικών ταγμάτων καί φθάς μέχρι βολής 
βέλους σταματώ τούς στρατιώτας μου και πρόβας μο- I 
νος μέ τήν κεφαλήν άσκεπή μεταξύ τών δύο στρατών,

__ Γαλάται, άνεφώνησα. όποιον άντικείμενον σάς
συναθροίζει; Οί Φράγκοι ένέβαλον είς τήν Άρμορι- 
κήν; Έρχεσθε νά μέ βοηθήσητε, ή παρουσιάζεσθε εν
ταύθα ώς εχθροί τοΰ Καίσαρος.

Γέρων έξέρχεται τών τάξεων, οί ώμοι τοϋ οποίου I 
έτρεμον ύπό τό' βάρος τοΰ θώρακος, καί ό βραχίων
αύτοΰ έβαρύνετο ύπό σιδήρου άνωφελοϋς. Ω έκπλη-1 
ξις! μοί φαίνεται δτι αναγνωρίζω μίαν τών πανοπλιών 
έκείνων, άς ειχον ίδεΐ κρεμαμένας είς τό δάσος τών 
δρυϊδών. Ώ ταραχή ! ώ άλγος! ό γηραιός ουτος μα-1 
χητής ήν ό Σήγεναξ I

— Γαλάται, άνακράζει, μαρτύρομαι τα οπλα,ταϋτα I
τής νεότητος μου, τά όποια άνελαβον άπό τοϋ κορ-1 
μοΰ τοΰ Ίρμινσούλ, ένθα τά ειχον αφιερώσει- ίδου ό 
άτιμάσας τάς πολιάς μου τρίχας. Εις εύβαστής άκο- 
λοοθήσας τήν θυγατέρα μου, τής όποιας αί _φρενες 
έσάλευσαν, είδεν έν τώ σκότει τό έγκλημα τοΰ ‘Ρω
μαίου. 'Η παρθένος τής Σαύνης ΰβρίσθη- Έκδικήθητε
τάς θυγατέρας σας, τάς συζύγους σας, έκοικηθητε τούς I 
Γαλάτας καί τούς θεούς, σας

Λέγει, καί άφίνει κατ’ έμοϋ άκόντιον, άλλά τούτο | 
άφεθέν άπό χειρός αδυνάτου πίπτει πρό, τών^ ποδών 
μου' πόσον ήθελον τό ευλογήσει, άν διεπέρα την καρ· I 
δίαν μου! Οί Γαλάται άλλεΛάξαντες έφοομώσι κατ έ- I 
μοΰ- οί δ’ έμοί στρατιώται προβαίνουσι πρός όπερά-1 
σπισίν μου. Είς μάτην άγωνΐζομαι νά σταματήσω τούς 
μαχωμένους* δέν ήν πλέον θόρυβός στιγμιαίος, ήν α~ I 
ληθής μάχη, ής αί βοαί άφικνοΰντο μέχρις ουρανού. 
Ένόμιζες δτι αί θεότητες τών δρυϊδών, έξελθοϋσαι τών 
δασών ένεψύχουν τούς Γαλάτας εις τήν σφαγήν, το- ι 
σαύτην οί άροτήρες ούτοι παρέσχον τόλμην! Αδιαφο
ρών πρός τάς άπειλούσας τήν κεφαλήν μου βολας, 
ήγωνιζόμην νά σώσω τόν Σηγένακα, αλλ ένώ* άπ.- 
σπων αύτόν άπό τάς χεϊρας τών στρατιωτών καί έζή- 
τουν νά ευρώ δι αυτόν καταφυγήν υπο τινα ορυν, 
άκόντιον άφεθέν άπό τό μέσον τοΰ πλήθους φθάνει 
μετά φοβερού συριγμοΰ καί έμπήγνυται είς τήν πλευ
ράν τοϋ γέροντος, καί ό γέρων πίπτει υπό το δένδρον 
τών προγόνων αύτοΰ, ώς ό άρχαΐος Πρίαμος υπό τήν 
περιβάλλουσαν τούς βωμούς αύτοΰ δάφνην.

Παραχρήμα δέ είς τά έσχατα τσΰ πεδίου όχημα 
διακρίνεται καί γυνή λυσίκομος παρσρμώσα τούς ίπ
πους, φαίνεται θέλουσα νά δώση αύτοΐς πτέρυγας. Η
Βέλλεδα μή εύροΰσα τόν πατέρα αύτής. καί μαθοΰσα 
οτι συνήγε τούς Γαλάτας, όπως διεκδίκηση τήν τιμήν 
τής θυγατρός του, βλέπει δτι έπροδόθη, αισθάνεται τό 
μέγεθος τοΰ σφάλματός της πέτα είς τά ίχνη τοϋ γέ
ροντος, φθάνει είς τό πεδίον τής ολέθριας μάχης, 
ώθεΐ τούς ίππους αύτής διά τών τάξεων, καί μέ δια
κρίνει θρηνοΰντα έπί τοΰ πατρός της έκτάδην νεκρού 
κειμένου. Παράφορος ύπό λύπης ή Βέλλεδα αναχατ- 

(ΥΟΜ. Δ.' Φυλλάδ. 73.

τιζει τούς ίππους της καί κραυγάζει άπό τοϋ δχή- 
ματος"

— Γαλάται, παυσατε τής σφαγής' έγώ είμί δ πρό
ξενός τών δεινών σας, έγώ είμί δ φονεύ; τοΰ πατρός 
μου· παυσατε κινδυνεύοντες τάς ήμέρας σας ύπέρ κό
ρης έγκληματικής. Ό ρωμαίος είνε αθώος. Ή παρ
θένος τής Σαύνης δέν έξυόρίσθη· αύτή παρέδωκεν 
έαυτήν' αύτή έκουσίως παρέδη τούς δρκους αύτής. Είθε 
ό έμός θάνατος νά φέρη τήν ειρήνην είς τήν πα
τρίδα μου !

Καί άποσπάσασα τοϋ μετώπου αύτής τό άπό ίερο
βοτάνης στέμμα καί λαβοϋσα άπό τής ζώνης της τό 
χρυσοϋν δρέπανον, ώς εί εμελλε να θυση τοΐς θεοΐς,

— Δεν θά μολύνω πλέον είπε, τά κοσμήματα ταϋτα 
τής έστιάδος.

Καί παρευθύς φέρει είς τόν λαιμόν της τό ιερόν 
δρέπανον. καί τό αίμα άναπηδφ. Καθώς δέ θεριστής, 
τελειώσας τό Ιργον αύτοΰ, κοιμάται άπειρηκώς παρα 
τό χείλος αύλακος, ούτως ή Βελλεδα κατακλινεται 
έπί τοΰ όχήματος· τό χρυσοϋν δρέπανον εκφευγει απο 
τής άσθενοΰς χειρός της καί ή κεφαλή αύτής *^ίνει 
ήρέμα έπί τών ώμων της. Θέλει νά προφέρη ετι τό 
δνομα έκείνου, ον άγαπα, άλλά τό στόμμα αυτής δεν 

I άφίνει είμή ψιθυρισμόν συγκεχυμένον. Δέν ήμην^πλεον 
είμή εις τούς όνείρους τής κόρης τών Γαλατών. ής 

I τούς δφθαλμούς κελαινή νύξ έκάλυψεν.

(Μετάφρ. Γ. Κ.)

0 ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΟΪ Χίί1“ΠΡ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ.

Εις μακράν τινα οικίαν έν τή όδώ Καναβιέρη τής 
ί Μασσαλίας, έζει κατά τό 1793, θυρωρός τις,έπαγγ®- 

λόμενος συγχρόνως καί τόν ράπτην Δι’δλης τής ημέρας 
αυτές μέν επιδιόρθωνε τραγουδών τά ενδύματα τών έρ- 

ι γοδοτών του, ή δέ γυνή του έπώλει γαιόμηλα τηγανίτα 
! είς τούς γείτονας, οΐτινες έθεώρουν τόν άρτον ώς αντι- 
I κείμενον πολυιελείας.’Εκ τών έν τή οικία κατοικούντων 

καί μεταξύ τών καλών τοϋ ράπτου εργοδοτών συναρι- 
θμεΐτο καί οικογένεια τις Κορσικανή, ήτις πολλά συ
νεχώς προσέτρεχεν είς τά έδέσματα τής θυρωρού.

Ό γέρων Ματθαίος καί ή καλή αύτοΰ σύζυγος ε- 
SiBofc άπεριόριστον πίστωσιν είς τήν οικογένειαν ταύ
την τό εΰγενές καί άγαθόν εξωτερικόν τής μητρός, 
καί οί λόγοι τοϋ πρεσβυτερου υίοΰ ήσαν είς αυτούς αρ- 

κοΰσα έγγυησις.
, Ό νέος οδτος,αξιωματικός τοϋ πυροβολικού. 
το ά^ό καιρόν είς καιρόν είς Μασσαλίαν’ εν μια δ& των 
ήμερών σταματήσας είς τόν οίκίσκον τοΰ καλού Θυρω
ρού, τοΰ γεννηθέντος είς τά πέριξ τοΰ ‘Γ^ειω. ,

— ΓέρΟ’Ματθαΐε, τώ ειπεν, έάν ποτέ γίνω επί
σημος άνθρωπος έν Γαλλία, θέλω σέ άναγορευσει 

βασιλέα τοΰ ‘Υβετώ.

*
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— Και έγώ, άπεκρίδη γελών ό ράπτης, σάς «η- 
ρύττα» αρχιστράτηγον του στρατού (ίου.

— Ευχαριστώ, είπεν ό αξιωματικές, μέχρις ου 
επιτύχω τ! καλήτερον εύχαριστοϋμαι χαΐ μέ τόσον.

— Καί φρονείς ίσως, οτι βέλεις διοικήσει ποτέ 
τόν Γαλλικόν στρατόν;

— Τίς οιδε; ζφέρω είς τον κόλπον μου τήν ράβδον 
τοϋ άρχιστρατήγου.

— Τή άληθεία, εϊσθε φιλόδοξος στρατηγέ μου;
— 'Ολίγον, ή δέ ύμετέρα μεγαλειότης;
— Ω*! ή μεγαλειότης μου ήδελεν εύχαριστηδή μέ 

ένα οΐχίσκον είς τό χωρίον μου, μ’ έν μικρόν ξενοδο
χεΐον καί ένα ^απτάδικον.

— Είσαι πολλά μετριόφρων, και σέ υπόσχομαι ο
λα ταΰτα άπό τοΰδε Μεγαλειότατε.

— Σ’ εύχομαι ν’ απόλαυσης παλάτιον έκ μαρμά
ρου, στρατηγέ.

Κατά τήν στιγμήν εκείνην διέβαινεν Αιγύπτια τις 
μάγισσα, ήτις έζήτησε νά τοϊς είπή τήν μοίραν των, 
αύτοί δέ της έτεινον τάς χεΐρας των, τών όποιων εξέ
τασε προσεκτικώς τάς γραμμάς καί έπί τέλους τοϊς 
είπεν.

— Καί οί δύο σας θά γίνετε βασιλείς, πολΐταί μου.
— Βασιλείς, έκραύγασεν δ ράπτης, καί ποιος 

θέλ’ εΐσθαι δ ισχυρότερος;
— Σείς, άπεκρίθη ή μάγισσα στρεφομένη πρός τόν 

ύπολοχαγόν.
— Καί δ ευτυχέστερος;
— Σεις, έπρόσθεσε βλέπουσα τόν Ματθαίον.
Ό ράπτης ήρχισε νά γέλα καγχάζων, δ δ’ άξιω- 

ματικός άνεχώρισε σύννους καί σκεπτικός.
Τήν άκόλουθον ήμέραν δ ύπολοχαγός άνεχώρισε 

μεταβαίνων εις τό τάγμα του, ή οικογένεια' του άπήλ- 
θεν εις Παρισσίους, καί δ ράπτης έπανέλαβε τό έργον 
του, 'καθ ον καιρόν ή γυνή του έπώλει τά γαιώμη- 
λά της.

Ό καλός θυρωρός πρό καιροΰ ήδη είχε λησμονήσει 
τό ώροσκόποιόν του, ότε μια πρωία, έλαβε διά τοΰ τα
χυδρομείου ποσόν τι χρημάτων οχι εύκαταφρόνητον και 
επιστολήν διαλαμβάνουσαν τά εξής.

• Είμαι στρατηγός, είναι δίκαιον νά γενήτε καί ύ
μεΐς βασιλεύς τοΰ Ύβετώ, σας πέμπω οθεν τά αναγ
καία χρήματα διά νά σας χρησιμεύσωσιν εις τήν πρώ
την έγκατάστασιν σας» .

« Ο Στρατηγός Β ο υ ο ν ο π ά ρ τη ς. ·
Ό ράπτης κατατεθελγμένος, ώς έκαστος εννοεί, ά- 

νεχώρ,,σε διά τόν τόπον τής γεννήσεώς του. Άμα δέ 
φθάσας, έπληροφορήθη οτι έμελλον νά πωληθώσι τά 
ερείπια αρχαίου τινός πύργου δνομαζομένου Παλάτι' 
or τοϋ δασι.Ιίΐύτ τον Έζετώ. Παρουσιάσθη ώς πλει- 
στηριαστής καίτό έρείπιον κατεκυρώθη είς αύτόν αντί 
χαρτονομισμάτων τινων- έκρήμνισε τούς παλαιούς πύρ
γους, καί τό ύλικόν των έχρησίμιυσεν πρός άνοικοδομήν 
ένός οινοπωλείου, έφ’ οΰ άνεγινώσκετο ή έξης επιγρα
φή. Είς την δημοχρατίαν τοΰ ‘Εΰετώ.

Τότε όλιγώτερον τοϋ παρόντος έτόλμα τις έν Γαλ
λία νά άναφέρη τό βνομα βασιλέως.

’Ολίγον δέ κατ’ ολίγον δ ύπολοχαγός τοΰ πυροβο
λικού εγεινεν αρχιστράτηγος, έπειτα κατέστρεψε τά 
τελευταία τής δημοκρατίας λείψανα.

— Νά έπροφήτευσε τήν ά/ήθειαν ή μάγισσα; έλε
γεν δ γέρων Ματθαίος, ήμέρας τινάς μετά τήν 18 
Βρονιιαιρ' δ άξιωματικός μου έξέβαλε τοΰ κόλπου 
του τήν ράβδον τοΰ μαρεσιαλίου, θέλει άρά γε εύρεΐ 
έντός αύτουκαί τό στέμμα;

Τήν ημέραν καθ’ ήν δ στρατηγός Βουονοπάρτης έ- 
ίεσεν έπί τοΰ μετώπου του τό διπλοΰν στέμμα τής 
Γαλλίας καί Ιταλίας, δ γέρων Ματθαίος μετήλλαξε - 
τό τεχνόσημον τοΰ οινοπωλείου του1 άναγινώσκετο έπ’ 
αύτοΰ’ εις τοΰ Βασι.Ιεως τοΰ Ύβετώ. Καί οί φοιτη- * 
ταί του, τόν κρατήρα διά χειρός έχοντες, τω άπένει- 
Αον τόν τίτλον τοΰτον, καθ’ ήν στιγμήν δ ΙΙάπας 
έχριε τόν Ναπολέοντα.

— Ή μάγισσα προεΐδε τό μέλλον, έσκέφθη δ οΐ- 
νοπώλης, άμφότεροι ήμεϊς άρχίζομεν τήν δυναστεί
αν μας, καί ειμεθα σχεδόν έξάδελφοι. Ένω 'δέ καί
ριο δ νέος Καίσαρ κατέκτα έπαρχίας καί βασίλεια, δ 
ταπεινός κυριάρχης τοΰ Ύβετώ ήρκεΐτο νά συστήση 
ταβακοπωλεΐον καί ξενοδοχεΐον ύπό τήν διεύθυνσιν τής 
μαγειρίσσης αύτοΰ Ίωαννίτης.

— Ό έξάδελφός μου προοδεύει περισσότερον έμοΰ, 
έλεγε δ βασιλεύς Ματθαίος, περιέτρεξεν ήδη άπασαν 
τήν Εύρώπην κ’ έγώ ουδέ του χωρίου μου άκόμη έ- 
ξήλθον, τίς οίδε μολαταύτα άν καί οί δύο μας δέν φθά- 
σωμεν πρός τόν αυτόν όρον;

"Οτε δ αύτοκράτωρ διεζεύχθη τήν αγαπητήν τοΰ 
στρατηγού Βονοπάρτου σύζυγον, διά νά νυμφευθή ήγε- 
μονίδκ τής Αυστρίας καί δ γέρων Ματθαίος, οστις ιί- 
χεν άπολέσει τήν γυναίκα του ένυμφεύθη τήν μαγεί
ρισσαν τοΰ Ίωαννίτου.

— Ώ! έλεγεν ουτος κινών τήν κεφαλήν μετά θλί- 
ψεως, δ έξάδελφός μου άποτρελλένεται, λησμονεί τήν 
καταγωγήν του, καί τούτο θά τοΰ φέρει δυστυχίαν. Έ- 
γώ,^Ματθαΐος ήμην καί Ματθαίος θ’άποθάνω, καί μ’ ά- 
ρέσει περισσότερον ή 'Γωαννίτη άπό άρχιδούκισσαν.

Κατά τήν περίοδον δέ τών θριάμβων καί τής δόξης 
τοΰ κραταιοϋ Μονάρχου, άνήρ τις έκ τοΰ λαοΰ (δ Βε- 
ρανζέ) έτόλμησε νά ύμνηση τάς ήσυχους άρετάς τοΰ 
καλού Βασιλέως τοΰ‘Υβετώ. Τό άσμα τοϋτο έτάρα- 
ξε τά μέγιστα τόν Ναπολέοντα, καί όχι μόνον συνε- 
κίνησε τήν αύτοκρατορικήν αύλήν, άλλ’ είχε πλείστην 
επιρροήν καί έπί τοΰ βασιλείου τοΰ Υβετώ, όπου έπέ- 
φερε σχεδόν πολιτικήν τινα έπανάστασιν. Ή περί ής 
δ λόγος έπανάστασις δέν κατετάχθη έν τή ίστορίικ, 
διήρκησε μόλις εΐκοσιτέσσαρας ώρας, καί ούδενός επρο- 
ξένησε τόν θάνατον.

Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου λαβόντες γνώσιν τοϋ ά
σματος καί μαθόντες οποίας είχεν άλλοτε σχέσεις δ 
Ματθαίος μετά τοΰ αύτοκράτορος, συνήλθον, καί άνη- 
γόρευσαν τόν Ματθαίον, άστειευόμενοι έν μέρει καί 
σπουδάζοντες, Βασιλέα των.

Ι
Ό οϊνοπώλης έδέχθη καί φρονιμωτάτην έκαμε 
χρήσιν τής ισχύος του, ούδενα έπαυσεν έκτος τοΰ δη
μοδιδασκάλου, άντικαταστήσας αύτόν δια καλητέρου.

Κατά τήν μάχην τοΰ Βατερλώ, δ Ματθαίος πρέ
πει νά έγραψεν εις τόν αύτοχράτορα, θέτων εί; τήν 
διάθεσιν αύτοΰ τό κράτος του, άλλ’ ή έπιστολή δέν 
περιήλθεν είς χεΐράς του, καί δ Ναπολέων παρέδόθη 
«ίς τούς “Αγγλους.

-τ- “Α! έλεγεν συνεχώς δ βασιλεύς του ‘Υβετώ, ή 
μάγισσα είχε δίκαιον.Ειμαι εύτυχέστερος τοΰ έξαδέλ- 
φου μου- αύτός μέν ζή αιχμάλωτος είς μακρυνήν καί 
έρημον νήσον, έγώ δέ βασιλεύω έν ειρήνη είς τό χω
ρίον μου.

(έκ τοΰ Γαλλικού.)

Ο ΔΟΥΛΟΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ.

Συνέχεια ' (ίδ. (pvJ. 63·7
Μόνον ένός τήν προσοχήν είλκυσαν αί προσπάθειαι 

τοϋ Άρβινς καί αύτός ήτο Αρμένιός τις δούλος γλυκύ 
καί σοβαρόν έχων τό πρόσωπόν, καί τόν δποίον οί λοι
ποί δούλοι έχλεύαζον διά τήν αύταπάρνησιν του. Ό δού
λος ούτος Νάφελ όνομαζόμενος ήσχολεΐτο περί τήν αν
τιγραφήν τών χειρογράφων μέ τά όποια ό Κορβΐνος έ- 

.» στόλιζε τήν βιβλιοθήκην του· ήτο αύτός άνθρωπος με
γάλης καί ποικίλης παιδείας· άλλ’ ή δειλή σεμνέτης 
του τόν έδείκνυεν ώς τον άπλούστερον τών ανθρώπων. 
*0 περί ού ό λόγος έδύνατο ν’ άναφέρη άπό μνήμης, 
άνευ διακοπής, τά ώραιώτερα τεμάχια τών ‘Ελλήνων 
φιλοσόφων, ρητόρων καί ποιητών άλλ’ έπροτίμα μετα
ξύ όλων αύτών τά συγγράμματα ’Ιουδαίων τινων, τά ό
ποια αύτός πρός χρήσιν του είχεν άντιγεγραμμένα, καί
τά όποια έφαίνετο συχνά άναγινώσκων.

Ή υπερήφανος τοϋ Άρβινς υπομονή καί ή καρτερική 
ένεργητικότης τόν έξέπληξαν. Τήν σχέσιν δέ τοϋ Άρ- 
μορικανοΰ νέου έθήρευσεν ό Γέρων άλλά τήν πρέτασίν 
του ό “Αρβινς κατά πρώτον άπο^βίψας, ήναγκάσθη, βλέ- 
πων τόν Νάφελ μή δυσαρεστουμενον ώς έκ τούτου, νά 
ύποχωρήση είς τήν περιποιητικήν γλυκύτητά του γενέ- 
μενος υποχείριος.

‘Ο Άρβινς τω έξομολογήθη τάς ελπίδας του, καί ό 
’Αρμένιος αύτός εγέλασε πικρώς άκούων αύτόν.

— Δέν πιστεύεις λοιπόν 3τι θά δυνηθώ νά κατορθώ
σω έμοΰ καί τής μητρός μου τήν άπελευθέρωσιν; τοΰ 
ειπεν ό παΐς αύτός μέ άνησυχίαν τινα.

— “Οχι ποτέ δέν στοχάζομαι τοϋτο· άλλά σέ λέγω 
ιήν έλευθερίαν αύτήν τί τήν θέλεις; Δέν πρέπει νά έλ- 
-;θης 3τι θά έπιστρέψης είς τήν Άρμορικήν· έ παλαιές 
σου δεσπότης δέν θέλει σοί τό έπιτρέψει. Χρειάζεται νά 
ι,ής υπό τήν προστασίαν του, καί άν ποτέ αύτός ήθελε 
γενή πτωχές νά τω έλθης εις βοήθειαν ό δέ νόμος κα- 
θιστησιν αύτόν κλ.ηρονόμον σου τούλάχιστον κατά τό 
ημισυ τής περιουσίας σου- άν δέ λάβη κατά σοΰ τήν πα
ραμικρόν αφορμή·, δυσαρέσκειας, έξορίζεσαι είκοσι μίλ- 
λια μακράν τής ‘Ρώμης εϊς τούς αιγιαλούς της Κομπα
νίας. Ιδού φίλε μου τών άπελευθέρων ή έλευθερία. 
Είναι πάντοτε δούλοι μέ τήν διαφοράν οτι τά δεσμά των 
έξετάθησαν.

— Δέν μέ μέλλει- τούλάχιστον θέλω είμαι μετά 
τής μητρός μου, καί θέλω όμιλεΐ μετ’ αύτής περί τών 
αϊγιαλών μας, περί τών δασών μας· άκονίζων δέ τά ό

πλα μου,ήμέραν άρμοδίωτέραν θέλω άναμέν«ι είς έκτέ- 
λεσιν τών σκοπών μου I

— Δηλαδή μέ άλλους λόγους θέλεις άντικαταστή- 
σει τήν έκδίκησιν άντί τής έλπιδος είς τόν νέον σου αύ
τόν βιον.

— Άλλ’ οί θεοί τής Άρμοριχής δέν θέλουν προ- 
δώσει τήν έμπιστοσύνην μου, είπε σιγαλή τή φωνή ό 
Άρβινς- οί Δρυίδαι μας τό είπον, θέλει έλθει ήμερα, 
καθ’ ήν έκαστος ορφανός θέλει δυνηθή να ποτίση τόν τά
φον τοΰ πατρός του μέ τοΰ έχθροΰ τό αίμα. Τήν θέσιν 
οπού κεΐται δ πατήρ του τήν γνωρίζω, Νάφελ, θέλω δέ 
τήν κάμει έρυθρωτέραν τής πορφύρας τήν οποίαν περι- 
βέβληνται οί νικηταί μας.

Ή χειρ του νέου Κέλτου έξετάθη, ώς νά ήτο ώπλι- 
σμένη μέ ξίφος, 3τ< δ Νάφελ έτοιμάζετο νά τόν άπαν- 
τήση· άλλά πάλιν έξαφνα άπεσύρθη.

— Καιρός δέν είναι άκόμη έψιθύρισεν· έν οσω έχεις 
τάς ελπίδας σου είς τήν δύναμίν σου, ώ τέκνον, δέν θέ- 
λειςκατανοήσει τήν άλήθειαν.

Τυλιχθείς δέ τόν μάλινον μανδύαν του άπεμακρύνθη 
άπό τόν νέον αύτόν, τήν κεφαλήν έχων κεκλιμένην καί 
τάς χεΐράς του έσταυρωμένας-

’Εν τούτοις δ "Αρβινς δέν ήργησε νά γίνεται γνωστός 
διά τήν ακρίβειαν περί τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας του. 
‘Ο ζήλος, τόν όποιον άλλοι άπό φόβον έδείκνυον είς 
τήν υπηρεσίαν των, είς αύτόν ένεπνέετο άπό τήν ύπε- 
ρηφάνειαν. Αισθανόμενος οτι ή άντίστασίς του δέν ήθε
λεν έχει κάνέν καλόν άποτέλεσμα, άπό πρώτης αφετη
ρίας έφάνη πειθείνιος, καί μάλιστα άπεφάσισε νά ύπα- 
κούση καθ’ ολοκληρίαν είς παν τό αύτω προοτασσόμε- 
νον Ούτως άπέφευγε τούς έλεγχους καί τάς ποινάς τά 
όποια έδύναντο νά έπαναφέρουν σκληρότερον είς τήν 
μνήμην του τήν δουλικήν κατάστασίν είς ήν εύρίσκετο, 
καί αύτή μάλιστα ή ύπακοή του έφαίνετο ώς νά ήτον 
έλευθέοα τις υποταγή.

Ή καλή του αύτή προαίρεσις είλκυσε τήν εύνοιαν τοΰ 
έπιστάτου, καί τοΰ ήνιόχου άποθανόντος, ό Άρβινς έξε- 
λέχθη διάδοχός του.

’Εν τούτοις δ Κορβΐνος έγκατέλειψε τήν ‘Ρώμην 
άπό άηδίαν, διότι άποκαμών άπό τάς έορτάς, τήν πο
λυτέλειαν, τόν θόρυβον, έστοχάσθη οτι ήδύνατο είς τήν 
μοναξίαν νά εύρη νέον τι αντικείμενου δυνάμενον νά 
τόν εύχαριστήση. Διά τούτο ήθέλησε μάλιστα νά κά
μη δοκιμήν ένός μέσου συνήθους μεταξύ τών ώραίων 
τής ‘Ρώμης, διατάξας διά νά έτοιμάσουν, είς τήν λαμ
πράν του έξοχήν, έν τών χωρισμάτων τής οικίας τό ό
ποιον μέ ψάθας ήτον στρωμένον καί μόλις δλίγα τινα 
σκεύη περιείχε, και τό όποιον κατ’ έξαίρεσιν «Τό δωμά
τιον πών πτωχών » έκαϋ.εϊτο. Δι δλιγας δέ τινας ημέ
ρας έστενοχώρησεν έαυτόν περιορισθείς μόνον είς τήν 
χρήσιν ένός δούλου καί τρώγων μόνον ρεβύθια και πι
κραλίδας (ραδίκια), τά όποια παρετίθεντο ενώπιον του 
είς πήλινα άγγεΐα έκτων Σαβινικών καλούμενων καί τά 
όποια έτρωγε καθήμενος έπί τρίποδές τίνος ξυλίνου. Δέν 
ήργησεν όμως ό λιτός αύτός βίος νά τόν κουράση. Ή 
άνάπαυσις τής έξοχης τόν έκαμε νά έπιθυμήση τόν θό- 
ρυβον,ρής πόλεως, καί ούτως έγκαταλιπών τάς τόσον 
άπό τούς 9τοιητάς τών πόλεων έξυμνουμένας ήδονάς.τών 
άγρών, διέταξε τά περί τής έπιστροφής του εϊς ‘Ρώμην 
πρό τοΰ νά φθάση δ χειμών.

Ώς έκ τών καθηκόντων του δ Άρβινς ήτο υποχρεω
μένος ν’άκολουθή καθ’ ήμέραν τόν δεσπότην του είς τάς 
άμαξηλασίας έκτός τής πόλεως.
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Ή Άππια όδδς περιστοιχουμένη έκατέρωθεν άπδ 
•μνήματα, άπδ δένδρα, άπδ έπιτυμβίους ανδριάντας, ήτο 
τότε δ συνήθης περίπατος διά την πλέον έκλεκτήν κοι
νωνίαν. Έχει έβλεπε τις τάς λαμπροτέρας γυναίκας 
κατά τήν ώραιότητα, έχει, τά πλούτη αύτών, έχει τά 
θέλγητρά των. Έχεί έφαίνοντο οί έχ προδοσίας πλου 
τίσαντες Γερουσιασταί, έχε? οί αρπαγές πλουσίων 
κληροδοσιών, έχει τέλος οί απελεύθεροι τοΰ Αύτοζράτο- 
ρος χατασταθέντες Ευνοϊκοί. ’Εκεί τέλος πάντων τους 
απογόνους τών ιπποτών εκείνων, των οποίων ή μ.αλθα- 
κότης ήτίμασε τδ ονομα τών τρωσσιλών, (trossules) 
άνομα τδ δποϊον είχον λάβει οί πρόγονοί των μετά τήν 
έκπόρθησιν τής Έτρουρικής πόλεως Τρώσσιλα.

Ημέραν τινα καθ’ ήν β Άρδινς παρηκολουθει τδν 
Δεσπότην του, χατά τήν συνήθειαν, πρόσκωμμά τι έμπό- 
2ισε τους Μαύρους τοΰ νά προχωρήσουν· τοϋτο δέ, διότι 
κατά τήν ώραν εκείνην οιέβαινεν ή Μέτελλα ή περί- 
δοξος έχείνη Δέσποινα, τής όποιας προυπορεύετο άνα 
ριθμητον πλήθος δούλων έχειτο ή Μέτελλα κλινήρης 
έπ! φορείου τδν έτερον τών αγκώνων έρείδουσα εις 
προσκεοαλον μάλλινον έκ Γαλατίας, τήν κεφαλήν κε- 
καλυμμένην έχουσα λεπτώ ΰφάσματι, τδ όποιον ή 
παραμικρά τοΰ άέρος πνοή έφαίνετο δτι έ'μελλε νά 
άφαρπάσκ, τήν δέ μαυρην κόμην καταστόλιστον από 
μαργαρίτας. Διά νά μετριάση δέ τήν υπερβολικήν θερ
μότητα, ήτις πραγματικώς είχε καταντήσει ανυπόφο
ρος, έκράτει εις τάς χεΐρας δύο κρυ έκλινα; στ ας· 
περί δέ τδν λαιμόν αύτής είρπεν οφις τις έξημερω 
μένος.

Προεπορεύοντο δέ τοΰ φορείου δύο πρόδρομοι φέρον 
τες ζώνην έκ λευκοτάτου αίγυπτείου υφάσματος και 
αργυρά ψελλια· παρηκολουθει δέ νέα τις δούλη ήτις 
έσκιαζε τδ τής Μετέλλας πρόσωπο? μέ κλάδον φοινι 
κος στολισμένου μέ ταώνια πτερά, ολα αυτά είς 
ινδικόν τινα κάλαμ.ον συμπεπηγμένα· πλησίον δε ώδευον 
οί Αιβουρνιοι φέροντες τήν διά τήν κατάβασιν έκ τού 
φορείου άναγκαίαν βαθμίδα άπδ έλέφαν-α καιεσκευα- 
σμένην. Τέλος όπισθεν ειποντο πλουσιως στολισμένοι 
εκατόν σχεδόν δούλο'

Άφοΰ πρδς όλίγον έρβιψε τά βλέμματά του ό Άρ- 
βινς εις τήν λαμπράν αδτήν συνοδίαν, τά άπέστρε- 
ψεν έπειτα μέ μεγάΤ^ν άδιαφορίαν, διότι άφοΰ ήρ- 
χισβ νά συχνάζη τήν Αππίαν όδδν, ή θέα τόσων 
παραδόξων θεαμάτων τής 'Ρωμαϊκής πολυτελείας 
είχε καταντήσει St’ αυτόν έξις ούδεμίαν άρεξιν 
άφήσασα εις περιέργειαν. Σχεδόν ολοι οί δούλοι οί 
όποιοι έσχημάτιζον τήν άκολουθίαν τής Δεσποίνης εί
χον ήδη περάσει, και οί Νουμήδαι τοΰ Κορδίνου ήρχισαν 
νά έμδαίνουν εις τδν δρόμον, ό δέ νέος Κέλτης νά τους 
άκολουθή, οτε ήκούσθη φωνή τις οχι μακράν αυτού' δ 
Αρδινς στρέφων τήν κεφαλήν του είδε γυναίκα τινα 

άποσπασθεΐσαν άπδ τήν τής Μετέλλας συνοδίαν καί ή 
όποια έτεινε πρδς αύτδν τάς χεΐράς της.

— Ή μήτηρ μου έςεφώνησε, τδ τέκνον, άφήσας νά 
πέσουν άπδ τάς χεΤράς του οί χαλινοί,

Οί ήμίονοι μή αισθανόμενοι πλέον τδν χαλινόν έφευ 
γον δρομαίως· εις μάτην δέ δ Άρβινς έπροσπάθει νά 
τούς κρατήση· τίποτε άλλο δέν κατώρθωσεν ει’μή νά 
ταχύνη περισσότερον τδν δρόμον αδτών. Τέλος άπελ- 
πισθείς εις τδ νά άναλάδη τάς ήνίας έπήδησεν έκτδς 
τοΰ άρματος και έκύτταξεν πέριξ εαυτού.

Μακράν ήτο ήδη, άπδ τδ μέρος όπου είδε τήν Νόρ- 
6αν· έτρεξε μολαταύτα διά να τήν ευρει- άλλ’ οί

ιππείς οί όποιοι ετρεχον κατόπιν του, καί νέαι άλλα: 
συνοδία: τδν έσταμάτησαν. Τδ παιδίον εκστατικόν με
ταξύ τών ίππων καί τών συνοδιών άνεμίχθη καί οχι 
όλιγα κτυπήματα επιπτον κατ’ αυτού συνωδευμένα μέ 
χλευασμούς καί ύβρεις, τά όποια παντάπασι δέν εν
νοεί. Έτρεςεν ούτως ολην τήν Άππίαν όδδν έως εις 
τήν πύλην, άλλ’ εις μάτην ! ή Μέτελλα είσήλθεν εις 
τήν 'Ρώμην μετά τής συνοδιας της.

Ό Άρβινς άπδ άνέκφραστον έκυριευθη απελπισίαν 
κατ’ άρχάς, άλλ’ άμέσως πάλιν ήσύχασε διότι τδν 
ήλθεν εις τδν νοΰν οτι δέν τώ ήτο δύσκολος ή εδρεσίς 
τής μητρός του άφοΰ έμαθε τδ άνομα τής Δεσποίνης· 
έπροσπάθη δέ νά εύρη τά μέσα διά τών όποιων έδύ- 
νατο νά φθάση είς γνώσιν τής κατοικίας τής Μετέλ
λας· έν τώ μέσω τών σκέψεών του αύτών εις τών 
προδρόμων τοΰ Κορδίνου τδν έφθασε καί τδν διέταξε 
νά έπιστρέψη καί άναλάβη τάς ήνίας τοΰ άρματος' 
ύπήκουσεν ό Άρδινς είς τήν διαταγήν αυτήν έπειτα 
άπδ μικρόν τινα δισταγμόν. Ό νέος πατρίκιος οστις 
ήναγκάσθη νά περιμείνη αυτόν δέν άπεύθυνε πρδς αύ
τδν ούδεμίαν έπιπληξιν, άλλ’ έπιστρέφας οίκαδε, διά 
τοΰ συνήθους σημείου διέταξε τήν δέουσαν ποινήν κατά 
τοΰ Άρδινς, δστις δέν εννόησε ώς πρδς τοϋτο τίποτε, 
παρ’ άφοΰ είδε τδν διαταχθέντα δοΰλον νά τιμωρήση 
αύτδν κρατούντα άνά χείρας δίκρανον τότε ό Άρδινς 
έςεφώνησε μεγάλως καί ώχρδν τδ πρόσωπόν του έγέ- 
νετο· Ό σωφρονιστής έγέλασε —- « τέλος πάντων έ- 
φθασες καί σύ, μικρέ μου είς τάς χεΐράς μου. Τόσον 
έδυσκολεύεσο διά νά γνωρισθής μέ έμέ ; » Νά σέ 
ειπώ, τέκνον μου, ό Δεσπότης ήμών είναι αγαθός καί 
ευχαριστείται μάλλον μετά σοΰ νά άστειευθή. Μά τδν 
Ήρακλέα! έάν ήσουν άπελευθέρου τινδς δούλος, ήθε
λες γενή ιχθύων βορά. »

Ούτως όμιλών ό σωφρονιστής τδ στήθος τοΰ πχιδδς 
εντός τού δίκρανου ένέδαλε καί τούς ώμοπλάτας του 
άνεσήκωσεν τόσον ώστε άνέδεσεν, εις τάς δυο ά
κρας αί όποιαι διέδησαν πέραν τοΰ σώματος, τούς βρα- 
χίονάς του. Εις τοιαύτην τοΰ σώματός του στάσιν έδε- 
σμευσε τδν παιδα αύτδν είς στύλον τινά παρά τή 
πόλη.

Μέ άγρίαν δέ φωνήν μετά ταΰτα άναδλέπων ό σω
φρονιστής είς αύτδν είπεν,

— Ιδού ωραία θέσις διά νά ήμπορής τώρα ν’ άνα- 
πνευσης τδν καθαρόν αέρα, ή νύξ δέν θά άργήση νά 
ελθη καί δύνασαι ν’ άσχοληθής είς τάς περί τούς ά 
στέρας σπουδάς.

Μετά τούς λόγους τούτους έκαμε σημεΐόν τι άπο- 
χαιρβτιαμοΰ καί άνεχώρησεν.

Ό Άρδινς έμεινε σιωπηλός είς άκρον, τδ σώμά του 
άρθιον έχων, καί τήν κεφαλήν του ύπερηφάνως σηκω- 
μένην τά δέ βλέμματά του καταφρονητικώς πρδς αύ
τδν ρίπτων άλλ’ έντδς τής καρδίας του άνέδραζε τής 
άγανακτήσεως φλογερός κρατήρ. Κατά τήν ςτγμήν ταύ- 
την είς πάσαν ποινήν μετ’ εύχαριστήσεως έπεθύμει νά 
υποκυψη, άν ήτο δυνατόν νά έχη σύντροφον αυτής τδν 
Κορβίνον. — Ή μνήμη τής μητρός του ήρχετο περι- 
πλέον ν’ αύξηση τήν λύσσαν του· έάν δεν ήθελεν δπο- 
κύψη εις τήν άτιμωτικήν αύτήν ποινήν, ήθελε κατορ
θώσει τήν άνευρεσίν της, καί ήθελε κατά τήν στιγμήν 
αυτήν τήν σφίγγει εις τάς άγκάλας του. Ίσως μάλι- 
ς-α αύτή τδν έπερίμενε καί έκατηγοροΰσε τήν άργοπο- 
ρίαν του !

Ένω άλος υπό τής απελπισίας κυριευμένος παρέ-

διδεν εαυτόν είς τούς τοιουτους συλλογισμούς, ήκουσε 
τδ άνομά του πολλάκις επαναλαμβανόμενον τδ αίμα 
του εσταμάτησεν ολόκληρον! Έφαντάσθη παρευθύς άτι 
ή φωνή αδιη τώ ήτο γνωστή! Έγύρισε τήν κεφαλήντου... 
γυνή τις πρδς αύτδν δρμητικώς έπήδησε. — Αύτή ήτο 
ή Νόρδα.

Ό Άρδινς έχασε διά μίαν στιγμήν καί τήν ορασιν καί 
τήν ακοήν, καί σχεδόν άπδ τήν χαράν του είς λειποψυ- 
χιαν ήλθε βλέπων έαυτδν είς τής μητρός του τάς άγ- 
κάλας I... Ούδεποτε τοιαΰτη μεγάλη συγκίνησις είχε 
ταράξει τήν νεανικήν αύτοΰ καρδιαν. ή Νόρδα έπίσης 
ήτο σχεδόν έξω φρενών διά τήν εύτυχίαν της- καί έ- 
γέλα καί έχλαιε ταυτοχρόνως, χειροκροτούσα ώς έν 
παιδίον, καί καταφιλοΰσα τδν υιόν της.

Μετά τήν τρυφεράν έκχυσιν τής άκρας ήδονής καί εύ- 
χαριστησεως ήν ήσθάνοντο άμφότεροι διά τήν έντάμωσίν 
των, δ Άρδινς έγνωστοποίησεν εις τήν μητέρα του τά 
αίτια διά τά όποια ύπέκυφεν εις τήν ήν τδν έβλεπε 
τιμωρίαν ή δέ μήτηρ του μανθάνουσα οτι αύτή έ- 
στάόη ή άκουσιος τούτου αίτια ή θλιβερά πάλιν ε
πανέλαβε τά φιλήματα καί τά θρηνολογήματά της.

Τδ τέκνον της έπροσπάθει νά τήν παρηγόρηση· ή δέ 
χαρά τήν όποιαν ήσθάνθη ένεκα τούτου τοΰ περιστα
τικού, καί τήν άγανάκτησίν του έσβυσε σχεδόν, καί ού
τε τδ δίκρανον, ούτε τά δεσμά είχε πλέον κατά νοΰν, 

τά όποια τδν έκράτουν είς τδν τόπον χωρίς νά δύνα- 
ται νά κινηθή’ καί είς τήν στάσιν αυτήν ηύχβτο βέβαια 
ολην του τήν ζωήν νά εύρίσκεται φθάνει μόνον νά είχε 
πλησίον του τήν μητέρα του, κρατών αυτήν είς τάς άγ
κάλας του.

'Η Νόρβα έχάθησε παρά τούς πόδας τοΰ υίοΰ της, 
καί τδν διηγήθη καί αυτή τά καθ’ έαυτήν, τδ πώς δη
λαδή έμαθε τδ όνομα καί τήν κατοικίαν τοΰ Δεσπότου 
του, τό πώς έφυγεν άπδ τήν Μέτελλαν χωρίς νά λάβη 
ύπ’ όφιν άλλο παρά τήν εύ'ρεσιν τοΰ παλατιού τοΰ Κορ- 
βίνου καί τήν έντάμωσίν τοΰ υίοΰ της. Τδν ήρώτησε δέ 
μετά ταΰτα κατ’ έξοχήν είς τι άσχολήται καί τί εμε- 
λέτησε κατά νοΰν κατά τδν μακρυνδν χρόνον τοΰ χω
ρισμού των· ώμολόγει δέ δτι τά καθ’ έαυτήν ήσαν 
σκληρά καί ανυπόφορα οσα έδοκίμασεν είς τδ διάστημα 
αύτδ τής δουλείας της. Απηνή καί αδυσώπητος ή 
Μέτελλ.α καθώς δλαι αί γυναίκες οσαι περί πολλοΰ 
ποιούνται τδν καλλωπισμόν των μόνον, έξεδικεΐτο 
κατά τών δούλων αύτής, διά τδν παραμικρόν μώμον τδν 
όποιον είς τάς συναναστροφάς ήθελε δοκιμάσει. Αί στιγ
μιαία’. άηδίαι, ή ανυπομονησία, αί ιδιοτροπία! της, έ- 
γένοντο φανεραί πάντοτε διά τής σκληρας τιμωρίας 
τινδς τών υπηρετών της. Έφαίνετο οτι ήσθάνετο κά
ποιαν ξεχωριστήν γλυκύτητα βλέπουσα νά τιμωρώνται 
ύπδ τάς όψεις της οί ύπηρέται της. Έάν τις ήθελε 
φκνή κατά τδ παραμικρόν αμελής ευχαριστείτο νά 
τδν καταναγκάζη είς τδ γονάτισμα καί δέν έφθανε 
τούτο· μόνον νά τήν εύχαριστήση. 'Ο ίστάμενος γονυ
πετής έπρεπε καί νά φουσκώνη τάς παρειάς του, διά 
νά δΰναται αύτή νά έπιτυγχάνη περισσότερον είς τά 
ραπίσματα. Ό Μόργαν παρά τής ιδίας άγορασθείς με
τά τής Νόρβας, τρις ήδη εδοκίμασε τήν μαστίγωσή 
διότι ήονήθη νά ύποβάλη έαυτδν είς τήν εξευτελιστι
κήν αύτήν τιμωρίαν.

Τοιαϋτα δ Άρδινς άκουων κατενόησεν οτι ή τύχη 
εις αύτδν έφάνη εύνοίκοτέρα,δοΰλον τοΰ Σαβαρίτου Κορ
δίνου καταστήσασα αυτόν.

Άλλ’ έν τουτοις μαθών δ Νάφελ τήν ποινήν είς ήν

ύπέκυφεν ό Άρβινς προσήλθεν είς τδν Δεσπότην καθ 
ήν στιγμήν ήσχολείτο εις τήν βιβλιοθήκην συγγνώμην 
υπέρ τοΰ παιδίς έξαιτούμενος, οστις διά σημείου τινδς 
έφάνη παραδεχόμενος τοΰ Αρμενίου τήν ικεσίαν τοι
ουτοτρόπως ό νέος Άρβινς άπηλλάγη τών δεσμών του 
καί έδυνήθη νά λάβη κατά μέρος τήν μητέρα του καί 
νά όμιλήση μετ’ αύτής έλευθέρως. Άμφότεροι διά 
τινα ώραν έλησμόνησαν καθ’ δλοκληριαν τήν θέσιν των. 
Ώμιλουν περί τής Άρμορικής είς τήν γλώσσάν των 
άναμιμνησκόμενοι τάς τοΰ παρελθόντος περιστάσειϊ, 
τά όνόματα τών γνωρίμων των, καί τούς τόπους τών 
εύτυχιών των I "Ολως ένθους γενόμενος ό Άρβινς καί 
νομίζων ότι εΰρίσκη εις τήν συνομιλίαν μετά τής μητρός 
του, τήν προφοράν, τάς χειρονομίας, τήν ποίησιν καί 
τάς δοξασίας, είς τά όποια νηπιόθεν ήτο συνηθισμένος, 
ένόμιζεν οτι πλέον είς τήν 'Ρώμην δέν }εύρίσκετο, 
άτι πλέον δέν ήτο δούλος, άλλ’ οτι ήτο ήδη τδ τέκνον 
τοΰ μεγάλου Άργηγοΰ Μανροΰ παρά τή μητρική ές-ία, 
μανθάνων παρά τής μητρός του τάς τοΰ λαού παραδόσεις I

Έφθασε τέλος πάντων ή νύξ χωρίς άμφότεροι νά 
έννοήσωσι τούτο.

Υψωμένους έχοντες τούς όφθαλμούς των εις τδν ά- 
στρόεντα τής ’Ιταλίας ούρανδν έξηκολούθουν τήν πα
τριωτικήν μεταξύ των συνομιλίαν χωρίς νά καταλάβουν 
ότι αί ώραι έφευγον. Ό Άρβινς έςεμυστηρεύθη εις τήν 
μητέρα του τήν όποιαν συνέλαόεν ελπίδα τής άπελευθε- 
ρώσεώς των. —Τδ ίδιον μας λέγει, ειπεν αύτή, καί ό 
Μοργάνος· άλλ’ αύ-δς φοον'ί ότι ή άνάν ςοις τής 
ελευθερίας μας θέλει γενή μέ τδν σίδηρον καί όχι 
μέ τδν χρυσόν.

—Μήπως έχουν κατά νοΰν αποστασίαν τινά ; Ήρώ- 
τησεν έντόνως τήν μητέρα τον ό Άρβινς. — Οολύ τδ 
φοβούμαι άπεκριθη ί, Νορδα βλέπω, δτι: s Μόργαν έ
χει πολλάς μέ τού; πατρ.ώτα, μας σχέσεις, οί πε
ρισσότεροι τών οποίων έξώδευσκν τί». χρήμα ;ά των είς 
αγοράς οπλών πολλί μυστικό κα; πιθανόν είς πρώ
τη? εύκαιρίαν νά υψώσουν τήν φωνήν τοΰ πολέμου. 
Οί Δακες καί οί Γερμτ φ - έτσι οτι καί αύτοί συ- 
νώμοσαν μυστικά καί ωσάν ν’ ακούω πολλά συχνά 
ν’ άναφέρωσι τδ όνομα τοΰ Σπάρτακου,

Οί οφθαλμοί τοΰ Άρβινς είς τδ άκουσμα τούτο έγέ- 
νοντο ολως πύρινοι, τδ όποιον αμέσως ή Νόρβα εν
νόησε. Δαδόδσα δέ τήν χεϊρά του μέ φιλόστοργόν τινα 
ανησυχίαν τοΰ είπεν

— Ένθυμήσου τέκνον μου, οτι είσαι πολλά μικρός 
διά νά λάδης καί σύ μέρος είς μιαν τοιαύτην έπιχείρη- 
σιν. — Έχω δεκαπέντε έτη έπάνω μου, έπανέλαβε 

’μέ ανυπομονησίαν ό Άρβινς. —’Αλλά δέν έχεις τήν 
ήλικίαν τών πο?.εμιστών, σύ τδ ήξεΰρεις. Διά νά στή
ριξής δέ τδ μεγάλον άνομα τδ οποίον φέρεις πρέπει νά 
έχης χείρας πλέον γυμνασμένος. Ούτως είπεν και ο 
Μοργάνος, οθεν έγώ σοί απαγορεύω νά λάβης τδ πα
ραμικρό* μέρος είς τήν συνωμοσίαν αύτήν-

— Θέλω σοί υπακούσει, άπεκρίθη ό Άρδινς μέ φω
νήν πολλά σιγαλήν καί τα. άμματά του έχων πλήρη.

μου, είπεν, θά φθάσεις καί σύ εις ανδρικήν ήλικίαν, 
καί τότε έγώ δέν θέλω έχει ούδεμίαν έπι σοΰ έξσϋσϊαν 
Τότε είσαι κύριος νά έκλεξης τδ πολεμικόν σου στά- 
διον δπως ήθελε σοί άρέσχετ άλλά τώρα άψες εις 
εμέ νά έχω πλήρη τήν εξουσίαν επί σοΰ καί νά σοΰ
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την έκείνη ν ήδονήν ήν ή μήτηρ αισθάνεται κατά τάς 
ήμερος έκει’νας καθ’ άς μέλλει ν’ άφήση τά τέκνον τήν 
νηπιότητά του κβί νά φύγη άπό τάς άγχάλας της. ΦεϋΙ 
locv οδπω δέν θά είσαι πλέον άδικός μου. Τά πάθη 

σου ή θελησίς σου, άλλη τις γυνή θέλουν σοΰ κατα- 
κυριεύσβι . . . Μή μοΰ απαγορεύεις λοιπόν τάς τελευ
ταίας αύτάς ώρας τής βασιλείας μου, μήν εγείρεσαι 
κατά τής τυραννίας τής μητρός ήτις σοΰ έδωκε τό φως. 
Σήμερον άκόμη κρατώ είς τούς κόλπους μου τό τέκνον 
μου, αύριον θέλει γενεϊ άνήρ και πλέον δέν θά είμαι 
εγώ μήτηρ είμή κατά τό ημισυ, καί τοϋτο διότι έγώ 
δέν θά δύναμαι πανιάπασί νά είμαι ή προστάτριά σου.

Ή Νόρδα τους λόγους τούτους έξεψώνησε μέ γλυχυ- 
εηταχαί συναίσθησιν λύπης, τοιαύτην, ώστε έχίνησεν εις 
οίκτον τόν Άρβινς, οστις συσψύγξας αυτήν είς τήν καρ
διάν του υπεσχέθη νά ΰπαχούση καθ’ όλοκληρίαν, 

χωρίς νά τόν κακοφανή παντάπασιν είς δλας της τάς θε
λήσεις. (άχολουθεϊ.)

Η ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ TQN ΑΝΟΕΩΝ-

Τά άνθη έχουσι δυο διαλέκτους" τήν μέν εύφραδε- 
στάτην, άποχαλύπτουσαν τήν κτίσιν, άνυψοΰσαν τήν 
ψυχήν καί καταληπτήν ουσαν είς πάντας" τήν δέ μυ
στηριώδη και είς μόνους τούς μεμυημένους καταλη
πτήν. Εις ταύτην θέλομεν πειραθή δι’ ολίγον νά μυή- 
σωμεν τάς καλάς ύμών άναγνωστρίας.

Έκπαλαι οί άνθρωποι, συνειδότες δτι δ προφορικός 
λόγος δέν έπήρκει πα'ντοτε πρός τήν ά/ακοίνωσιν τών 
έννοιών των, προσεπάθησαν νά είκονίσωσιυ αΰτάς δι’ 
ορατών αντικειμένων, καί ούτως έπενόησαν τά ιερο
γλυφικά, εικόνας φυτών καί ζώων όντα. Ουτω λ. χ. 
στάχυς σίτου παρίστα τό θέρος· έπειτα δέ, κατ’ έπέ- 
κτασιν σημασίας, είκόνιζε τόν πλούτον, τήν αφθονίαν. 
Τό δέ φθεΐρον τόν σίτον ζιζάνιον (ή ήρα) κατά φυσικόν 
λόγον έπρεπε νά ήναι τής χαχίας τό σύμβολο»’ τό 
ώραιότερον τών τότε γνωστών άνθέων εξέφραζε τήν 
χα.1.1ονήν. Πληθύς τοιουτων αλληγοριών απαντά
ται είς τήν αγίαν Γραφήν. Ή πρόοδος τοΰ πολιτισμού 
νέας γεννήσασα άνάγκας, κατέστησεν άφευκτον τόν 
πλουτισμόν τοΰ γραπτού λεξικού, τήν άκριδοποίησιν 
και διευκρίνησιν αύτοΰ" έφευρέθησαν τότε τά ψηφία. 
Ούδέν δμως καλόν άμιχτον κακού! Ή τοσαΰτα χαλά 
άπονεμοΰσα πρόοδος τοΰ πολιτισμού έφερε χαί κακά 
τινα, δ άνήρ, τής δυνάμεώς του καταχρησθείς, έποίη- 
σεν υποχείρια τ’ ασθενέστερα αύτοΰ 0*τα· αί γυναί
κες τής Ανατολής κατεκλείσθησαν τυραννικώς είς 
γυναικωνίτας τήν δ’ άπομόνωσίν των ταύτην ε
κείνοι μή άνεχόμεναι, καί πρός τούς έκτός θέλου- 
σαι ν’ άνακοινώνωσι τούς στοχασμούς των, δίχως 
κατά τήν δίοδόν των ουτοι νά ^γίνωνται γνωστοί είς 
τούς φύλακας, έπενόησαν τήν διάλεκτον τών άνθέων. 
Ουτω π. χ. άντί νά γράψωσι πρός τινα τών οικείων
• μή με λησμονεί » τώ έπεμπον « Μυόσωτον ώ.

Τήν διάλεκτον ταύτην παρεδέχθη άκολούθως ή τά-

ξις τών ‘Ιπποτών χαί στέφανος έκ Λευχανθήμων 
(Marguerites) έξε'φραζε το « θέλω φροντίσει περί 
τουτου » στέφανος δ’ έχ £όδων « δέν λέγω οχι »" τό 
μεμαραμένον βόδον ήτο τής δυστυχίας τό σύμβολον. 
Τό χρυσάνθεμον (νεκρολοόλουδον) καθ’ έαυτό μέν δν 
έσήμαινε α κόπον, θλίψιν », μετ’ άλλων δ’ άνθέων 
συνδεδεμένον παρίστα τήν άλυσοντής ζωής, έξ ευτυχι
ών καί δυστυχιών συγχροτουμε'νην, μετά ρόδου δέ συν
δεδεμένον έδήλου « λύπην παροδιχήν ».

Πάν άνθος δρθιον κρατούμενον εις τήν χεΐρα, δια
τηρεί τήν άρχιχήν αύτοΰ σημασίαν" άντεστραμμε'νως 
δε κρατούμενον, λαμβάνει τήν αντίθετον εκείνης" ού
τως ή Μύρτος, όρθια μέν κρατουμένη, έχφράζει « α
γάπην », προς τήν γήν δέ νεύουσα, σ μίσος »· κλάδος 
μηδίου (τριφυλλιού), όρθιος μέν, σημαίνει « ζωή/·, » 
« θάνατοί » δέ, άντεστραμμένος. Παραλάσσει δε τών 
άνθέων ή σημασία χαί άναλόγως τοΰ μέρους τοϋ σώ
ματος, ένθα τίθενται ταΰτα* ούτω π. χ. χρυσάνθεμον 
(νεκρολούλουδον) έπί μέν τής κεφαλής τεθέν σημαίνει 
« κόπον τοΰ πνεύματος ι> έπί δέ τής καρδίας α θλί
ψιν ερωτικήν », « άηδίαν » δέ τεθέν κατά τόν κόλπον. 
Η αντωνυμία δέ α έγώ s εκφράζεται άνακλινομένου 

τοΰ ά/θους πρός δεξιά, ή « σύ », άνακλιναμένου αύτοΰ 
πρός τ’αριστερά. Άλλ’ Ο,τι δυσχερέστερου υπάρχει 
είς τήν διάλεκτον τών άνθέων είναι ή άπομνημό- 
νευσις τής προσηρτημένης εις έκαστον άνθβς συμ
βολικής σημασίας. Ώς δλαι αί διάλεκτοι, ούτω καί 
ή τών άνθέων έχει λεξικόν, καί ^λεξικόν μάλιστα όγ- 
κωδέστατον έπιτιμώτατον τούτου άπάνθισμα είναι ό 
παρά πόδας κατάλογος, έμφαίνων τήν σημασίαν τών 
συνηθϊστέρων άνθέων.

Αγγελική (Αγγελικά). 
Άγριομαλάχη (άγριμολόχα). 
Άγχουσα.
Άδίαντον (Πολυτρίχι).
’Αιώνιον.
Ακακία ή αισθητική, (κοινώς 
; « μή μ’ έγγίζης »). 
Άκόνητον.
’Αλόη.
Αμάραντος.
Αμαρυλλίς.
Αμπελος (κλήμα).

’’Αμπελος μέλαινα (Κλεμαξίδα)

Άμυγδαλέα.
’Ανεμώνη.
Άνθεμίς (Ζερνικαδέ).
Άνθος μηλέας.
Άνθος χρυσομηλέας (πορτοχα· 
, λιδς.)
’Αρτεμίσια
Ασφόδελος (Σφοδέλι). 
Άτραγένη.
Άψινθος (Άψιφιά).
Βαλσαμίνη.
Βασιλική κοχχύλη.

Βατράχων.
Βερόνεικον.

Έκστασις.
’Αγαθοεργία.
Ψεύδος.
Διάκρισις. ,
Αυπηραί άναμνήσε'ς. '

Ευαισθησία.
Έκδίκησις.
Λύπη.
Αθανασία.
Έρωτοτροπία.
Μέθη.
’Αποθνήσκω όταν δέν μέ 

περιποιώνται.
’Αβουλία (τρέλλα). 
Άδολον.
’Επάνοδος ευτυχίας. 
Προτίμησις.

Σεμνότης.
Εδτυχία.
Πένθος.
Γλυκεία άνάμνησις. 
’Απουσία, πικρία. 
Πρόνοια.
Υπερηφάνεια άνευ γλυ- 

κύτητος.
’Ανυπομονησία.

I Πίστις. ζ

Βρυωνία (Κάρτοπου).
Γεράνιον (Ίντερσαχί). 
Γλυκύπικρον (Δουλκαμάρα.) 
Δάφνη.
Αελφίνιον Καπουτσίνος). 
Δενδρόϊον έρυθροΰν (κόκκινη 
βιόλα).

Δρΰς (Βαλανιδιά).
Έλαια.
Έλελισφακος (Φασκομηλιά). 
Ζιζάνιον (Ήρα).
Ηλιοτρόπιο».

Ήλιος.
Ήμεροκαλλις (Γκετζετζεφα). 
Ήριανθές. 
θΰμσς (θυμάρι).
Ίάσμη λευκή (γιασεμί).
Ίον (Μενεξές).
’Ίρις (κρίνος κυανούς).
Ιτέα (’Ιτιά).
Κισσός.
Κληματΐτις (Άγριόκλημα). 
Κνιοη (Τσουκνίδα).
Κυνόσδατος (’Αγριοτριανταφυλ

λιά).
Κυπάρισσος
Κότινος (άνθος ^ωδιδς).
Ααπάθον (παζί).
Λείριον (Κρίνος λευκός.) 
Αευκέΐον.
Λευκάκανθα.
Λευκάθηνμον (Χαμορωδιά). 
Διδανωτΐς (Δενδρολίδανον). 
Λιγυστικόν (Κνδ).
Μέλια (Μέλεγος).
Μήοιον κυανού» (Τριφύλλι κυα 

νοΰν).
Μήκων ροιάς (παπαρούνα). 
Μήχων ύπνοφόρος (αφιόνι).
Μύκης (Μανιτάρι).
Μυόσωτον.
Μυρτίδανον.
Μύρτος (Μυρτιά).
.Νάρδος ερυθρά.
Νάρκιβος (Ζιμπούλι).
Νάρχισος κίτρινος (Φούλι). 
Ξηράνθεμον (Νυχάκι.)

Οίνάνθη ('Ρεζεδά).
Οισός (Λυγαριά).
Πρίνος (Πρινάρι).
Πτέρις (Φτέρι).
Πτίλιον.
'Ρόδον.
Ρόδον λευκόν.
'Ρόδου πέταλλον.
Σάμφυχον (Μαντζουράνα).
Σίτου στάχυς (Άστάχι).
Σκόλυμος (Γαϊδουράγκαθο).
ζ~αρτίον (σπάρτο). 
Συκαμίν£α λευκή. 
-“Ρ!γγ?ς (Πασχαλιά).

| Συκοφαντία.
Τιμή.
Αλήθεια.
Δόξα.
Έλαφρότης.

Διαρκής καλλονή. 
Φιλοξενία.
Ειρήνη.
Τιμή.
Κακία.
Έγκατάλειφις, ραδι
ουργία.

Ψευδής πλούτος. 
’Απιστία.
Νεότης.
Ένεργητικότης. 
Άξιέραστον. 
Μετριοφροσύνη. 
Εμπιστοσύνη. 

Μελαγχολία.
Φιλία, στοργή. 
Τέχνασμα.
Σκληρότης.

Ποίησις .
Πένθος, δάκρυα. 
Φιλοδοξία, φιλαυτία. 
Υπομονή.
Μεγαλειον.
Έλπίς.
Φρόνησις, ειλικρίνεια. 
Ποικιλία, λαμπρότης. 
Ειλικρίνεια. 
Υπεράσπιστς.
Μεγαλειον,

Ζωή.
Ευγνωμοσύνη.
Έκλυσις.
'Υπόνοια.
Μή με λησμονεί. 
Προδοσία.
Έρως.
Ευκολία.
Εγωισμός.
Πόθος.
Σταθερά καί ατελεύτη

τος φιλία.
Στιγμιαία ευτυχία. 
Ειλικρίνεια.
Πρόνοια.
Ειλικρίνεια.
Ισχύς.
Ώραιότης, τρυφερότης. 
Άθωότης.
Ποτέ δέν ένοχλώ.
Πάντοτε ευτυχής. 
Πλούτος.
Αύστηρότης.
Ασθενής έλπίς.

Σοφία.
Περιφρόνησις.

"Τεύκριον.

Τραχήλιον.
Υάκινθος.
Φηγός.
Φιλέσπερον (Δειλινό»). 
Φιλλύρα (Φλαμουριά. 
Φακοειδές (Μπούζι).
Φύλλα μεμαραμένα. 
Χαιρεφαλον (Γαρούφαλο). 

Χρυσάνθεμον (νεκρολούλουδο). 

Χρυσομηλέα (Πορτοκαλιά).

ιΟσω μάλλον σέ βλέ
πω, τόσον 'μ®λλον 
σ’ αγαπώ.

Φλυαρία.
θλίψις.
Εύδαιμονία.
Δειλία.
Έρως συζυγικός. 
Αδιαφορία, 
θλίψις, μελαγχολία. 
Αγνός καί σφοδρός έ

ρως.
Κόπος, θλίψις ασχο

λία,
Γλυκυτης, γενναιοφυ- 

χία.
Πτωχεία, μΐσος.Ώκυμος (βασιλικός).

Φράσεις τής διαλέκτου ταύτης είσίν αί άνθοδέσμαι 
ή ίχνογραφημέναι, ή εξ άνθέων άληθών συνιστάμεναΐ" 
άλλ’ είς τήν δεύτερα» περίπτωσιν ή κατάληψις τής ά- 
ληθοΰς έννοιας είναι πολλάκις προβληματική, διότι ευ
κόλως δύναται τις νά σφάλη άναγινώσκων έν άνθος 
τής ανθοδέσμης πρό άλλου· τό όποιον ώφειλε νά προη- 
γηθή" διό, δταν τά άνθη ίχνογραφώνται, άντί νά σχη- 
ματιζωνται είς άνθοδέσμας, προτιμότερο-/ είναι νά είς 
κονίζωνται κατά σειράν χωριστά απ’ άλ?,ήλων, ώς είς 
τό εξής παράδειγμα.

Άνθομηλ,έα —Ίάσμη—’Ρόδον— Κισσός —Μύρ
τος.

Προτίμησις.—Έρασμιότης.—Κάλλος.—Φιλία— 
Έρως, ο έστί. Προτιμά τήν έρασμιότητα τοΰ κάλλους, 
τήν φιλίαν τοΰ έρωτος.

Τήν διάλεκτον τών άνθέων έ τίμησαν καί οί πολιτι
κοί διαφόρων έθνών" ούτως έν μέν τή Σκωτία αετεχει- 
ρισθησαν ώς σύμβολον τό Σκυλυμον, έν δέ τή Αγγλία 
τό έρυθροΰν καί τό λευκόν £όδον, κα! έν τή Γαλλία τό 
Λείριο», όλιγον δ’ έπειτα τό Ίον.

Ό δέ συγγραφεύς τοΰ ποιήματος σ οί Μήνες β, ό 
δυστυχής Βούχηρος, καθειργμένος ών κατά τήν έπο- 
χήν, τή» τοΰ τρόμου καλούμενη», έμετρίαζε τήν έν τή 
ειρκτή άνίαντου ασχολούμενος είς τ’ άνθη. Μικρόν δέ 
πριν πορευθή είς τήν λαιμητόμο», επεμψε πρός τήν 
θυγατέρα του, ώς τελευταΐον αποχαιρετισμόν, δύο με- 
μαοαμένα Αειρια, σύμβολον τής άθωότητος τής ψυ
χής του καί τής περιμενούσης αύτόν οίχτρας τύχης. 

(Έκ τοϋ Γαλλικού) Π. Σ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Ί

Ό εις άναζήτησιν τοΰ πλοιάρχου Φραγκλίνου άπο- 
στελλόμενος έξ Αγγλίας στόλος άπέ^λευσε κατά τάς 
άρχάς τοΰ Μαρτίου μηνός. Μεταξΰ τών περιέργων 
περιγραφών τής εκστρατείας ταύτης, εύρίσκομεν καί 
τά ,έξής.

*0 πολύπειρος αεροναύτης κύριος Γκρήν κατεσκεύα- 
σε διά τόν στόλον τοΰτον, δαπάνη τής χυρίας Φραγ-

I
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κλίνου, έννέα αεροστατικός σφαίρας· Αί σφαΐραι αύται 
είναι μικράς διαστάσεω;, μόλις έχουσαι χωρητικότη
τα τριάκοντα κυβηκών ποδών αέριου, και γεμίζονται 
δι’ υδρογόνου έντός όλίγων λεπτών διαμένουσιν είς 
τήν άτμοςφαιραν σωστός δώδεκα ώρας, καί μέ άνε 
μον μέτριον, ταξειδεύουσι 500—600 μίλλία.

Έκάστη τών σφαιρών τούτων φέρει προσηρτημένας 
διαφόρους έπιστολάς πρός τόν άναζητούμενον πλοίαρ
χον, διά μακράς μέν, βραδέως δέ καιομένης θρυαλ 
λίδος. Καθ’ όσον ή θρυαλλΐς αυτή καίεται, αί έπι 
στολαί, άποσπώμεναι μία μετά τήν άλλην, είς ώρι 
σμένα διαοτήματα, πίπτουσιν εις τήν γήν. Προφυλάτ 
τεται δέ τό δλον άπό τήν βροχήν καί τήν δρόσον τής 
νυκτός διά κώνων άλεξιβρόχων, χωρίς τών όποιων ή 
ή θρυαλλΐς ήθελε ταχέως σδεσθή.

Τής περιέργου ταύτης έφευρέσεως πείραμα έγεινεν 
είς Τούφνελλ-Πάρκ (Ώλλογουαί), οπού κατοικεί ό βη- 
θείς αεροναύτης, κατά τήν 11 τοΰ παρελθόντος Μαρ
τίου. Σφαίρα 5—6 ποδών διαμέτρου, γεμισθεισα μέ 
ύδρογόνον, έφερε τριάκοντα δύω φακέλλους, περιέχον
τας 3,000 φύλλα μεταξωτού καί χαρτιού, καί μέλλον
τας ν’ άποσπασθώσι κατά διαστήματα πέντε λεπτών 
Ή σφαίρα αυτή άπελύθη τάς 3 1 [2 ώρας Μ. Μ., καί 
άφοϋ άνέβη είς ικανόν ύψος, οί φάκελλοι ήρχισαν νά 
άποσπώνται καί τά φύλλα νά διασκορπίζωνται· έλα
βε κατά πρώτον διεύθυνσιν μεσημβρικοδυτικήν, καί ' 
πολλοί τών φακέλλων έπεσαν είς Τσιτσέστερ. ’Ακο
λούθως διευθύνθη πρός τόν πορθμόν τοϋ Καλαί, καί, 
τήν 4 8 Μαρτίου, δ κύριος Γκρήν έλαβεν έπιστολήν 
τοϋ Δημάρχου τής έν Νορμανδία (Γαλλίεκ) κώμη; τοϋ , 
Άγιου Διονυσίου, άναγγέλλουσαν είς αύτόν οτι τό
έπιστρεφόμενον γραμμάτιον έπεσεν όλίγον μακράν τής 
εϊρημένης κώμης κατά τήν 12 Μαρτίου. Ό κύριος 
Γκρήν έλαβε καί άλλας έπιστολάς, διά τών όποιων 
έόεβαιώθη οτι ή σφαΐρά του έπεσεν έπί τής γαλλικής 
παραλίας, πλησίον του όρμου τής Βασκαίας.

Ή κυρία Φραγκλίνου παρευρέθη είς τό πείραμα 
τοΰτο, είς Τούφνελ-Πάρκ, άπεκδεχομένη μετά πολλής 
προσπάθειας τήν έπιτυχίαν του.

(Έκ τής είκονογραφικής έφημερίδος τοΰ Λονδίνου )

‘Ο Αύτοκράτωρ ’Ιωσήφ‘β’. δέν ήγάπα τά τής αύ- 
λικής έθιμοταξίας καί τήν μεγαλοπρέπειαν άπόδειξις 
τούτου είναι πολλά περίεργα ανέκδοτα, τά όποια πε
ρί αύτοΰ διηγούνται, έν οις καί τό εξής κομψόν παρά

δειγμα άγγ^ινοίας.
Μια τών ήμερών, ένω μετημφιασμένος περιεφέρε- 

το είς τάς οδούς τής Βιέννης, παρακολουθουμενος ύφ’ 
ένός μόνου υπηρέτου, εΐδε λοχίαν τινα φιλονεικοΰντα 
πρός τινα πολίτην έντός οινοπωλείου- ύπό περιεργείας 
Λοιπόν κινούμενος προσήλθεν. Αιτία δέ τής φιλονει- 
κίας έκείνης ήτον,ότι ό λοχίας, άφοΰ έπιεν αρκετόν οί
νον, ώστε νά μεθύση, άφοϋ κατέβαλεν όσα είχε, δέν 
είχε ν άποπληρώση τόν οίνοπώλην, όστις έπιμόνως 
έζήτει παρ’ αύτοΰ τό όφειλόμενον. ‘Ο λοχίας αμή
χανων προετεινεν είς τόν οίνοπώλην νά λάβη ώς ένέ- 
χειρον τό ξίφος αύτοΰ1 άφοΰ δέ ούτος συγκατένευσεν, 
ό μέθυσος έχεΐνος έκβαλών άμέσως τό ξίφος άπό τήν 
θήκην του κα: έγχειρίσας αύτό εις τόν οίνοπώλην άνε
χώρησεν. Ό αύτοκράτωρ έσημείωσεν άμέσως τόν ά-

ριθμόν τοΰ τάγματος είς τό όποιον άνήκεν ό λοχίας, 
σκοπόν έχων να έξελέγξη αύτόν.

Άμα έπέστρεψεν εις τ’ άνακτορα, διέταξε νά ε- 
τοιμασθή τό ταγμα έκεΐνο, διά νά παραταχθή τήν ε
πιούσαν, επειδή αύτός έμελλε νά έπιθεωρήση αύτό.
Τή* δ’ επιούσαν παραταχθέντος τοΰ τάγματος, δ Αύ- 
τοκρατωρ διατρέξας έφιππος τούς στοίχους αύτοΰ, έ- 
σταθη άμέσως πλησίον στρατιώτου τεταγμένου παρά 
τόν περί ου ό λόγος λοχίαν. Τόν στρατιώτην τοΰτον 
ήρχισε νά εξετάζη έπιμελώς, αύστηρώς έπιπλήττων 
διά τά; παραμικροτέρας ελλείψεις, τάς όποιας ούτε νά 
παρατηρή κάν έσυνείθιζε- τέλος δέ διά μηδαμινήν τι- 

ί να αιτίαν έξύβρισεν αύτόν τόσον πικρώς, ώστε ό στρα
τιώτης μήν ύποφέρων τήν αδικίαν, ώμίλησεν άποτό- 
μως τόν Αύτοκράτορα, διά τήν πρός αύτόν διαγω
γήν του, τήν δποίαν άπεχάλεσεν άδιχον καί σχληράν.
Οί στρατιωτικοί νόμοι είναι, ώς γνωστόν αύστηρό- 
τατοι1 όθεν ό δυστυχής έχεΐνος κατεδικάσθη άμέσως 
είς θάνατον ώς αύθαδιάσας είς τόν Αύτοκράτορα, ό- 
στις πρός περισσοτέραν αύτοΰ ποινήν δήθεν διέταξε ν 
άποκεφαλισθή, διορίζων τόν λοχίαν εκτελεστήν τής ά
ποφάσεως. Άλλ’δ λοχίας είχε ξύλινο» ξίφος· έμελλε 
λοιπόν άμέσως τότε νά έξελεγχθή- ή θέσις του ητο 
δεινή. Παρακαλεΐ τόν Αύτοκράτορα νά εύσπλαγχνι- 
σθή τόν δυστυχή σύντροφόν του, λέγων, ότι είναι ά
δύνατον είς αύτόν νά φονεύση φίλον, μετά τοΰ δποιόυ 
τοσάκις συνέφαγε καί συνευφράνθη. Αλλ’ ό Αύτοχρά- 
τωρ έπέμενεν είς τήν εκπλήρωσιν τής διαταγής, ό 
δέ λοχίας ήναγκασμένος νά ύπακούση εξέρχεται τής 
γραμμής καί άτενίσας πρός τόν ούρανόν λέγει. —θεέ 
μσυ ! Άν μέν ό δυστυχής σύντροφός μου ή ναι πταίς-ης 
δός μοι τήν δύναμιν νά έκτελέσω τάς διαταγάς τοΰ 
Αύτοκράτορος, εί δέ μή μετάβαλλε τόν κοπτερόν τοΰ- 
λον σίδηρον είς ξύλον. s Ταϋτα δέ εΐπών, άνέσυρε τό 
ξύλινον ξίφος του. Ό Αύτοκράτωρ θαυμάσας τήί εύ- 
φυίαν τοϋ άνδρός, έσυγχώρησεν άμφοτέρους, προβιβά- 
σας μαλιστα τόν εντρομον στρατιώτην, άλλά χαί έπέ- 
πληξε τόν έν μέθη τοΰ καθήκοντος έπιλήσμονα λοχίαν.

Είναι τώ 2ντι μεγίστη εύτυχία. δτιτά φώτα τοΰ οιω
νός μας όιεσκέδασαν όλοτελώς σχεδόν τάς μωρός έ- 
κείνας περί φαντασμάτων καί τρομακτικών έμφανίσεων 
προλήψεις. Εις τούς καιρούς όμως τής άμαθείας, αί 
προλνήψεις αύται δεισιδαιμονικόν τι έχουσαι, προύξένουν 
τρόμον είς άπαντα τα πνεύματα. Τόσην δ’ επιρροήν έ- 
χουσιν αί τοιαϋται προλήψεις έπί τοΰ άνθρώπου, τοΰ ο
ποίου ή φαντασία ζητεί πάντοτε τα θαυμάσια, ώστε άκό
μη τήν σήμερον είς αύτό τό κέντρα τοΰ πολιτισμού, ά
παντα τις άνθρώπους, πιστεύοντας είς αύτάς.

Περί τα τέλη τοΰ μεσαιώνος, νέος τις έκ τών ευπα
τριδών, έχων φύσει νοΰν έξοχον και γενναίαν ψυχήν, πε
παιδευμένος τήν τότε παιδείαν καί εύνοούμενος ύπό τοΰ 
κυρίου του, τοΰ βαρώνου τής Τανεμβούργης, έστάλη 
παρ’ αύτοΰ εις τινα πόλιν. ‘Οδεύσας δέ έφιππος δι’ ό
λης τής ήμέρας, έφθασε κεκμηκώς εις τι χωρίον, οπού 
πεζεύσας έζήτησε κατάλυμα. Άλλ’ ούδεμία οικία έκ τών 
τοΰ χωρίου ήδύνατο να τόν ύποδεχθή- άπορων λοιπόν 
παρετήρησε μέγαν τινα καί μεγαλοπρεπή πύργον, όπου 
έσπευσε να ύπάγη, μή άμφιβάλλων, οτι ώς άπεσταλμέ-

•νος βαρώνου, ήθελε λάβη τήν άνήκουσαν περιποιήσιν 
•παρά τών έγκατοικούντων. Άλλα μόλις έξέφρασε τήν 
έπιθυμιαν του, καί οί παρόντες ήρχισαν νά τόν άποτρέ· 
•πωσιν λέγοντες πρός αύτόν, ότι δ πύργος έκεϊνος κα- 
τωκεϊτο ύπό κακοποιών πνευμάτων καί ότι πάντες οί 
«ίσελθόντες δεν έξήλθον πλέον· άλλ’ ό νέος περιφρονών 
•πάσαν άποτροπήν, καί λαβών μεθ’ έαυτοΰ τέσσαρα πι
στόλια, καί τινας φιάλας έκλεκτοΰ οίνου, έπορεύθη 
μόνος είς τόν πύργον (διότι, δέν ήθελε ν’ άνεγκάση 
τόν εντρομον αύτοΰ υπηρέτην νά τόν άκολουθήση). Εί- 
σελθών δέ έντός τοΰ παλατιού διέβη διαφόρους αίθου
σας, καί τέλος έκάθησεν είς μιαν έξ αύτών και άνήψε 
φώς. Διέτριβε δέ άναγινώσκων καί πίνιαν. Άλλά περί 
τό μεσονύκτιον τρομερός κρότος συγκρουομένων άλύ ό
σων ακούεται- ό νέος ήγέρθη καί λαβών δύο πιστόλας, 
καί λύχνον προέβη πρός τήν θύραν- Άλλ’ αίφνης είδε 
φάσμα τι κολοσσαίο» άναστήματοσ, κεκαλυμένον μέ 
λευκήν σινδόνα· άτενίσας δέ τό φάντασμα είπεν εί μέν 
έκ θεοΰ εί λάλησον, εί δέ κακούργος τις τρέμε. «Τότε 
τό φάντασμα μέ τρομακτικήν φωνήν είπεν,άκολούθει με. 
Ό νέος ήκολούθησε, τό φάντασμα διέβη πολλά μέρη 
τοΰ παλατιού, κατέδη πολλάς κλίμακας, καί τέλος 
έξήλθεν Βαδίσας δέ ικανόν χρόνον, αίφνης ήσθάνθη ότι 
έπεσεν ί λύχνος αύτοΰ καί εσβυσε- άμέσως δέ, προτοΰ 
συνέλθει άκόμη τής πρώτης έκπλήξεως του, έπιφανέν- 
τος φωτός, εύρέθη μεταξύ πολλών άνθρώπων, οίτινες 
τόν περιεκύκλουν. ‘Ο νέος τότε έξ όσων έβλεπε έννόη
σεν, ότι έπέπεσεν είς χεϊρας κιβδηλοποιών· άποταθείς 
δέ πρός αύτούς. Ώ σείς, είπεν, οΐτινες καί άν εισθε,δέν 
είμαι άπειρος τών τοιούτων, ούδ’ άγνοώ, ότι εισθε άν
θρωποι ώς έγώ. Άλλ’ άν μέ φονεύσητε, δ ήγεμών, πα
ρά τοΰ όποιου έστάλην μέ άναγκαιοτάτας έπιστολάς, 
έρευνήσας θέλει σάς άνακαλύψει- άν όμως φεισθήτε τής 
ζωής μου, σάς όρκίζομαι, ότι ούδέποτε θέλω έκστομή- 
σει είς ούδένα τι τών όσων είδα. Ούτοι οί λόγοι έπει
σαν τούς παραχαράκτας, όθεν άφοΰ τόν ήνάγκασαν νά 
όμόση είς τό Εύαγγέλιον, μετά ταϋτα τόν ώδήγησαν 
είς τόν πύργον, όπου τοΰ έφεραν νά δειπνήσει κα! τοΰ 
παρεχώρησαν αναπαυτικήν κλίνην. Τήν έπιοΰσαν δέ, ά
φοΰ έξήλθεν δ νέος τοΰ πύργου, είπεν ότι ό πύργος κα- 
τωκεΐτο τω δντι ύπό τρομερών φαντασμάτων, τό όποια 
όμως δέν ήδυνήθησαν νά τόν βλάψωσι, επειδή είχε θεία* 
χαριν. Έμμένων δέ είς τόν όρκον του, είς ούδένα είπέ 
τι τών Οσων είδεν· έτη δέ τινα μετέπειτα, έκάλεσε φί
λους τινας είς συμπόσιον λαμπρόν, έντός αύτοΰ έκείνου 
τοΰ πύργου. Άλλ’ ένώ έγευμάτιζεν, άνηγγέλθη αύτώ, 
ότι δύο άνθρωποι τόν έζήτουν κατέδη λοιπόν άμέσως, 
και έλαβε δυω ώραίους ίππους ώς δώρον παρά τής 
•συμμορίας έκείνης τών κιβδηλοποιών, ήτις ήτον ήδη 
■πλούσια καί έξω τών συνόρων.

(ΤΟΜ. Δ.’ Φυλλάδ. 73).

Είναι όνειροι τούς όποιους δέν δυνάμεθα νά έξηγήσι* 
μεν μόνον φυσικώς. Προ^ήσεις τινές άποκαλ υφθεΐτα 
κατ' δναρ καί κατά γράμμα πραγματοποιηθεΐσαι είς 
τόν όρισθέντα χρόνον, καί άλλα τούτων παρόμοια δέν 
δύνανται νά έξηγηθώσιν, είμή δι’ ύποθέσεως ψυχικής 
τίνος ένεργείας όλως άσχετου τών κοινών φαινομένων 
τής ζωής. Τοιούτους παραδόξους όνείρους άπαντώμεν 
είς τήν ιστορίαν τοΰ Καίσαρος καί άλλων μεγάλων 
καί άπρολήπτων άνδρών. Είναι όμως άνάγκη μεγίστης 
προσοχής, μή καταντήσωμεν άνεπαισθήτως δεισιδαί- 
μονες, άποδίδοντες μυστηριώδη τινά αιτίαν είς τό ά- 
πλούστερα τών όνείρων, καί ζητοΰντες είς πάντα υπερ
φυσικήν τινα αιτίαν, κατά τήν κλίσιν τοΰ ένθρωπίνου 
νοός, θηρεύοντος πάντοτε τά θαυμάσια. Είναι λοιπόν 
φρόνιμον, πρός άποφυγήν τοΰ τοιούτου κινδύνου, νά δί- 
δωμεν είς τούς όνείρους, ώς κα: είς πάντα τά φαινόμε
να, φυσικός έξηγήσεις- ’Οσάκις δέ τοΰτο είναι άδύνατον 
ν’ άποδίδωμεν εις τήν σύμπτωσιν τάς έξαιρετικάς κα: 
σπανιωτάτας έκείνας περιστάσεις, τός όποιας φυσικώς 
δέν είναι δυνατόν νά έξηγήσωμεν. Έκ τών όλίγων τού
των όνείρων θέλομεν άναφέρει ένταΰθα τό τοΰ περιφή
μου καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας τής έν Γοτίγγη Ακα
δημίας ’Ιωάννου Μυλλέρου.

Ό σοφός ούτος άνήρ, δικαίως θεωρούμενος ώς εις 
τών άξιολόγων διδασκάλων τής έποχής του, ήτον οχ: 
μόνον έλεύθερος πάσης προλήψεως, άλλά καί μέγιστος 
αύτών πολέμιος. Σκοπός αύτοΰ μάλιστα ήτον ή έκρί- 
ζωσις τών προλήψεων, θεωροΰντος ότι δ μεγαλήτερος 
έχθρός τοΰ πολιτισμοΰ καί επομένως τής προόδου,είναι 
αί προλήψεις. ‘Ομιλών λοιπόν ποτέ δ Μύλλερος άπό 
καθέδρας πρός τούς μαθητάς του περί όνείρων κατέ- 
κρινε τάς περί υπερφυσικών αιτιών γνώμας. Διηγήθη 
δέ πρός τούτοις όνειρόν τι, τό όποιον κατά τύχην είχεν 
(δει τήν παρελΟοΰσαν νύκτα’ ήτο δέ τό έξής. Τοΰ έφά
νη ότι περιεπάτει περί τό έσπέρας πρός τό νεκροταφεί
ου, κινούμενος ύπό άνεξηγήτου τίνος αισθήματος- εί- 
σελθών δέ είς αύτό ήρχισε νά περιέρχηται τούς τάφους 
άναγινώσκων τάς έπ’ αύτών έπιγραφάς. Πλησιάσας δέ 
πρός πλάκα τινά δ Μύλλερος άνέγνωσε τό έξής. 
Ενθάδε χεϊται'Ιωάννης ΜνΛΙε^ος,χαθηγητης της 

φιλοσοφίας παρά τη εν Γοτίγγη Ακαδημία, άχο- 
θανων ηή 15 Ιουνίου 1815, χαΐ ένταφιασθεις 

ΰπό των μαθητών ενγνωμονούντων. Κυριευθεις δ’ 
ύπό άσυνείθίστου τινός φόβοΑ, έξύπνησε τρέμων.

Ή 4 5 ’Ιουλίου 4 84 5 έπήλθε τρία έτη μετά ταϋτα 
Ό γέρων καθηγητής διηγείτο πάντοτε πρός τούς μα
θητάς του καί πρός πολλούς άλλους τό παράδοξον αύ- 
τοΰ ονε’^ον^Τήν δέ 4 5 ’Ιουλίου, 4 84 5, ήμέραν καθ’ ήν 
κατα τό όνειρον έμελλε νά καταριθμηθή μετά τών θα- 
νόντων, έκάλεσεν είς γεΰμα όλους «ύτοΰ τούς φίλους, 
καί διηγήθη πάλιν τό όνειρόν του. Τό εσπέρας περί τήν 
S άπεχώρησε τής συναναστροφής, αισθανόμενος πόνου»
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χατά τήν κοιλίαν. Έν ^οπή όφθαλσοΰ «ύξηθέντος τοΰ 
κακού, έκαλέσθησαν άμέσως οί ιατροί, άλλ' ή δυσεντε. 
ρία άντί νά έλαττωθή διά της βοήθειας τών ιατρών ηί 
ξανεν άπό στιγμής είς στιγμήν "Οθεν περί τήν ένδε* 
κάτην χαΐ ήμίσειαν, δι έκοψε τήν περί αύτδν 6αθεΐα~ 
σιωπήν καί προέφερε τάς έξης λέξεις, « είδον τδ ®άν 
σμα, πρέπει ν' άποθάνω »' ταΰτα δ’ είπών άπέπνευσε· 
Οί μαθηταί ένταφιάσαντες αύτδν όντως άνήγειρ,ον τά, 
φον δποϊον είχε περιγράφει αύτδν δ διδάσκαλός των. -

Άφοΰ δ Ναπολέων ένιζησε τήν Εύρώπην απασαν 
καί ήττήθη τέλος ύπδ τής τύχης, έξωρίσθη είς Έλβαν, 
όπου, ένω ή είσέτι καθημαγμένη Εύρώπη έσκέπτετο 
περί τής άποκαταστάσεως τών πραγμάτων, έμελέτα 
ν’ άναλάδη πάλιν τδν ένδοξον θρόνον του. Πολλοί δέ 
συνετέλοιιν είς τούς φιλοδδξους σκοπούς αύτοΰ, μεταξύ 
τών όποιων ήτο καί ό Κ. Ααδαλέττος, διευθυντής τών 
ταχυδρομείων. Άφοΰ δέ δ Ναπολέων καθηρέθη δευτέ- 
ραν ήδη φοράν, μετά τήν δυστυχή μάχην έν Βατερλώ, 
καί έπήλθε πάλιν ή νόμιμος τών Γάλλων δυναστεία, 
άπαντες οί συμπράξαντες είς τήν έπάνοδεν τού μεγά
λου τούτου άνδρδς έδικάσθησαν, τινές δ' έξ αύτών 
κατεδικάσθησαν καί είς θάνατον, μεταξύ τών οποίων 
ήτο καί δ Κ. Ααθαλέττος.

‘Η κυρία Λαδαλέττου, άγαπώσα τρυφερώς τδν σύ
ζυγον αύτής, ήδυνήθη δ:ά τών δακρύων της, νά κατορ- 
θώση νά λάδη είσητήριον είς τδ δεσμωτήριον, ένθα 
καθ’ ήμέραν έπορεύετο είς έπίσκεφιν αύτοΰ. Υπέρ τής 
σωτηρίας δέ αύτοΰ τά πάντα διακινδυνεύουσα, άπεφά- 
σισε, ν’ άλλάςη τήν ένδυμασίαν αύτής, αντί τής τοΰ 
Κ. Ααδαλέττου, όπως οδτος δραπέτευση τοΰ δεσμω
τηρίου ύπδ τήν ένδυμασίαν τής συζύγου του. Ό σκο
πός ούτος έξετελέσθη εσπέραν τινά, περί λύχνων άφάς, 
μετά μεγίστης τώ οντι ευτυχίας. Ο Κ. Ααδαλέττος, 
ουτω μετεμφιασμένος, έςήλθεν ανενόχλητος του δε
σμωτηρίου καί κατέφυγεν είς αγγλικήν τινα οικίαν. 
Μίαν ώραν δέ μετά ταΰτα, είσήλθεν ό δεσμοφύλαξ 
έντδς τοΰ δωματίου τοΰ Κ. Λαδαλλέττου, καί νομιζων, 
οτι άνεπαύετο έςήλθεν άλλ’ έπανελθών καί πλησιά- 
σας είς τήν κλίνην, μέ μεγίστην έκπληξιν είδε τήν 
•αξιέραστον κυρίαν Ααδαλέττου άντί τοΰ συζύγου αύ- 
τής. Τρέμων, διότι ή ζωή αύτοΰ έκινδύνευε έσπευσε 
νά διακοινώση τδ συμβάν, όπως συλληφθή ό φυγάς. 
Άλλ ή γενναία εκείνη γυνή, άποκτώσα τότε μεγίστην 
τινά δύναμιν υπέρ τής σωτηρίας τοΰ συζύγου αύτής, 
έκράτησεν έφ’ ικανήν ώραν τδν δεσμοφύλακα μέ τάς 
ασθενείς αύτής χεΐρας, καί άν καί άγωνιζόμενον νά 
διαφυγή άπέτρεψεν αύτδν τοΰ ν’ άναγγειλη τδ συμδε- 
δηκός· τέλος άπεσπάσθη τών χειρών τής κυρίας Λα
δαλέττου ό έκπεπληγμένος δεσμοφύλαξ· άλλ’ ή-ο 
πλέον άργά, διότι δ Κ. Ααδαλέττος είχε σωθή.

ΠήΟ'. ζωυφίων

σύντο/Ζ5ς οίατρ.βη

Τ.το 7. Α ε-Κιγά.Ι-Ια.

Προ έβδομήκοντα ετών μόλις έγνώριζον οτι υπάρ
χουν μικροσκοπικά τινα ζωάρια, καϊ άκόμη μέχρι 
σχεδόν τής έσχατης δεκαετηρίδας έσυγχέοντο τά 
ουτω λεγόμενα τροχοειδή (Ruotatoria), μέ τά κυ
ρίως λεγάμενα μιχροσχοπιχά ή ύχροφνή (Micro- 
scopica, Infusoria), νΰν όμως χάριν είς τάς οξυ
δερκείς παρατηρήσεις τών σορών, και προ πάντων 
τοΰ Κ. Έρενβέργου, ού μόνον έφθάσαμεν ν’ άνακα- 
λύψωμεν πάμπολλα είδη τών ζωυφίων τούτων, άλλά 
καί διαφόρους ιδιότητας αύτών δποσουν άκριβώς νά 
γνωρίσωμεν. 'Γά ζωύφια ταΰτα τά,δποιά εύρίσκονται 
έν αφθονία έν τοϊς υδασι τοΐς έμπεριεχούσοις λείψανα 
οργανικών σωμάτων, δεν γίνονται άλλως πως είς 
τους όφθαλμούς ήμών δρατά ή δί επιτηδείου μικρο
σκοπίου. Τό σώμα αύτών τό όποιον ποτέ μέν είναι 
στρογγυλόν, ποτέ δέ έπίμηκες, εύρίσκεται πολλάκις 
κεκαλυμμένον υπό μικρότατων καί λεπτότατων τρι
χών, και έσωθεν συνήθως διαχωρισμένων ύπό πολ
λών διαφραγμάτων, ά συνιστώσι διαφόρους κοιλότη
τας έκπληρούσας τρόπον τινά τάς λειτουργίας Ισα
ρίθμων στομάτων. Είς τινα έξ αύτών αί κοιλότητες 
αυται παρουσιάζονται συσωρευμέναι πέριξ αμφίστο
μου τίνος σωλήνος" είς άλλα δέ πάλιν αί περί ών 
δ λόγος κοιλότητες δέν φαίνεται νά έχωσιν ούδεμίαν 
μέ τδ έξω του σώματος μέρος κοινωνίαν. ΤΙ σμικρό- 
της τών ζωυφίων τούτων καί ή ατέλεια ίσως τών μι
κροσκοπίων μας δέν μας έπιτρέπει ν’ άνακαλύψωμεν 
είς αύτα ούδ’ ίχνη τινα γεννητικών δργάνων, οθεν 
ώς έκ τούτου φαίνεται διάφοροι τών φυσιολόγων ©ρο- 
νοΰσι ότι ταΰτα γεννώνται αμέσως διά τής άποσυν- 
θέσεως τών υλών έξ ών σύγκεινται τά φύλλα, αί 
μυώδεις σάρκες καί άλλα τούτοις όμοια όργανικά 
σώματα· πλήν είναι άποδεδειγμενον ότι είς διαφόρους 
τινάς περιστάσεις γεννώνται ώς τ’ άλλα ζώα έξ άλ
λων όμοιων ζωυφίων. Ό δέ τρόπος τοΰ πολυπλα- 
σιασμοΰ αύτών συμφωνεί κάλλιστα μέ τήν απλότητα 
τοΰ διοργανισμοΰ καί διαπλάσεώς των, καθότι διά 
τής φυσικής ή έντεχνου διαιρέσεως του σώματός των 
γεννώνται τόσα αύθύπαρκτα άτομα όσα τά τμήματα 
τοΰ διαιρεθέντος σώματος. Τά διάφορα τών ζωΰο'ων 
τούτων είδη διαφέρουσι μεταξύ των κατά τό σ'/ήυα 
καί διαφόρους άλλας ιδιότητας, και ώς έκ τούτου δι- 
.αιροΰνται ύπό τών φυσικών εις διαφόρους κλάσεις, έξ 
έκ τών οποίων άναφορομεν ώδε, δηλαδή πρώτον τάς 
zl/oradac, δεύτερον τάς TVi/roetdiec τραχη.Ιίας τρί
τον τάς Έγχη.Ιίδας, τέταρτον τάς Παραμηχία,ς, 
5. τάς Κο.Ιποόίας, καί 6 τάς Ταινιοειδείς τραχη- 
.Ιίας. ’Εκ δέ τής έπισωρεύσεως ούτών προέρχεται ώς 
έπί τό πλειστον τό όποιον παρατηοεΐται πολλάκις έ
ρυθροΰν χρώμα εις τήν χιόνα, καί τ’ αλμυρά τών λι
μνών υδατα, (τι δέ και τά ποικίλα χρώματα ά πα-

οατηροΰνται ένίοτε είς τινα όρυκτά άλατα, λίθους, 
κλ. Καί καθ’όσον άφορα τδν χρωματισμόν τούτον 
σημιιωτε'ον ότι ή έρυθρά χιών παρετηρήθη κατά πρώ- 
τών περί τά μέσα τής ληξάσης έκατονταετηρίδος υπό 
του σοφοΰ Σωσύρου (Saussurre), έπί τών όρέων Βρε- 
βάντου καί Άγ. Βερνάρδου· ακολούθως δέ παρετηρή- 
€η εις τά όρη τής Νορβιγίας, τής Σκωτίας, τής Βα 
όαριας έπί τών Πυρηναίων, τών Άλπεων τοΰ Τιρό- 
λου, καί διαφόρων άλλων όρέων. ‘Ο δέ πλοίϊρχος 
‘Ρός παρετήρησεν είς τήν κατά τδ 1818 έτος ποντο- 
πορίαν του κατά τάς παραπολικας χώρας εκτεταμέ
να όρη κεκαλυμμένα ύπό έρυθρας χιόνος· κσί ό 
πλοίαρχος Πάρυς άναφέρει ότι κατά τδν έν έτει 1821 
προς τδν πόλον διάπλουν του άπήντησεν επιπλέοντα 
πάγη κεκαλυμμένα ώσαύτως ύπό έρυθρας χιόνος. Ό 
χρωματισμός τών είρημένων χιόνων άν καί ένίοτε 
προέρχεται έκ τινων μικρών ποών έκ τοΰ γένους τών 
μυχώχωχ καί ιδίως έκ τών ουτω ζαλουμένων Πρω- 
τοχόχχου (Protococcus nivalis. Agard.) Λίματο- 
χύχχον (Haematococcus sanguineus. Agard. καί 
ΓΛοιοχόχχου (Gliococcus grevillei. Shuttl.) πολ
λάκις όμως πηγάζει ούχί από τάς ποάς ταυτας άλ
λ’ άπό μικρά τινα ζωύφια. Ουτω δ Σκορέσβυς κατά 
τδν έν Σπιζβέργη έν έτει 1822 διάπλουν του παρε
τήρησεν ότι τά υδατα τής θαλάσσης έπαρουσίαζον 
έλαιώδές τι χρώμα, τά δε πάγη τής άκτής ξανθυ- 
πέρυθρον, προερχόμενα άμφότερα άπό τινα μικρά 
ζωύφια ά ούτος ήδυνήθη νά διαχωρίση έκ του ύδα- 
τος καί πάγους διά τής διϋλίσεως. Είς δέ τά υδατα 
τής Γροιλανδίας τά όποια έφαίνοντο χρώματος μελα- 
νο-ύπερυθρου εύρήκεν πλήθος μικροσκοπικών ζωυφίων 
ών τδ μέγεθος μόλις 3τον κατά μήκος 1| 2160 δα
κτύλου, καί κατά πλάτος 1)3260 δακτύλου, έξ ών 
κατά τούς πιθανωτάτους υπολογισμούς αύτοΰ ύπήρ- 
χον είς μίαν ^ανΐδα υδατος τούλάχιστον 12,960, έ- 
χοντα σχήμα πυραμιδοειδές, καί όντα λίαν ευκίνητα. 
Κατά δέ τό έτος 1839 έξετάζων ό Συτλεβόρθιος 
(Shittlevorth) τήν έπί τοΰ όρους Γρινφελίου τής ‘Ελ
βετίας έρυθράν χιόνα άνεκάλυψεν έν αύτή πλήθος 
μικροσκοπικών ζωυφίων, μέρος μέν άχρωμάτων καί 
μέρος ζωηρότατου ερυθρού χρώματος, έξ ών τινά 
άνήκοντα είς τό γένος τών Ασιασιωχ καί άλλα τών 
Γυγιώχ, έκτδς πολλών άλλων άορίστου γένους. Δί
δουν ώσαύτως έρυθροΰν είς τδ ύδωρ χρώμα καί τά 
ζωύφια τά καλούμενα, ΕνγΤήχτι ή αιματοειδής 
(Buglena sanguinea), Μοχάς ή οΐχώδης (Monas 
vinosa), Μοχάς ή Όχεχεΐα (Monas Okenii). Έτι 
δέ καί τά καλούμενα Μοχάς ή δίχρωμος (Monas 
bicolor), Ούρή.ΙΛα ή όμόριος (Urella bordo), 
ΓΛοιόμοροχ το χρωστιχδχ (Gloinomorum lin— 
gens) ΠανδωρΙς ή Μύρειος (Pandonira Morum), 
ΠόΛος ό σφηνοειδής (Volvox globator) ΧΛαμυ- 
δομοχ&ς ή χοχιφαχής (Ghlamydomonas pulviscu- 
lus), καί τινα άλλα προξενούν ώσαύτως τδ αύτδ είς 

τδ δδωρ χρώμα. Τδ δέ λεγόμενον Στέχτωρ ό χνα- 
χόχρους (Stentor coeruleus), σχηματίζει έν τή 

έπιφανεία τών επιπλεόντων έν τοΐς υδασι αντικειμένων

πικνά στρώματα κυανού χρώματος* καί τδ λεγόμε
νον Στόχτωρ ό χρυσοΰς (Stentor aureus), προ
ξενεί τά ιώδους χρώματος tt^oua'a, χα ύπάρχει 
ένίοτε εις τοσαύτην άφθονιαν ώστε νά επιφέρκ τδν 
θάνατον τών ιχθύων. Εκ δέ τω» εύρισκουέ<ων ζωυ
φίων εν τοϊς υδασι τής θαλασσκς τ ·■"> προξε-ουσι τά 
όποια παρατηρούνται συνέχω: φωσοορώδη φαινόμενα, 
ά, κατά τήν γνώμην των φυσι-ω-, πηγάζουσιν έκ 
τίνος όργανικής τών ζωϋφίω ουτω· ίιειτουργιας. 
Τούτων δέ συνεχέστερον άπα. ω.ται, κατά τήν δό
ξαν τοΰ Έρενβέργου, τά αχόλουθ·». δηλ, Πρωρόχεχ- 
τροχ τδ στιΛπχδχ (Prorocentrum micans), Περί- 
διχοχ τδ Μηχαή.δειοχ (Peridinium Vlichaelis), 
ΠερΙδιχοχ τδ στι-Ιπχο·· (Perid micans), Περίδτ- 
rox το άτραχτοειδει (Perid fusus), ΙΙερίδινοχ τδ 
όζυτεχες (Perid. acuminatum), Ιίερίδιχοχ τδ δί- 
xpaxor (Perid. furca) χα Σχγχαίτη ή βα-ίτιχη 
(Syncliaeta baltica).

‘Ο δέ έν Μονσπελλιέρω χνθηγηιής Κ Ίόλυς φρο
νεί ότι τδ έουθροΰν χρώμα των λιμναζόντων ύδάτων 
πηγάζει έκ τών έν αύτ ΐς άπανιωμένων έν αφθονία 
ζωυφίων ά ούτος έπωνόμασε Αυχα-ίείους Μονάδας 
(Monas Dunalii). Κατά δέ τάς παρατηρήσεις τοΰ 
Ίολύου καί Μαρχήλου τοΰ έκ Σερρών (Marcele de 
Serres) υπάρχει πλήθος μικροσκοπικών ζωϋφίων είς 
τά όρυκτά άλατα, καί οΰ μόνον είς τά χρωματι
σμένα ήτοι τά ροδοχρόου, ιώδους καί ϋποχλώρου 
χρώματος, άλλά καί εις αύτά τά άχρωμα τά δέ 
ζωύφια ταΰτα δμοιάζουσι τά μέγιστα κατά τό σχή
μα μέ τά τών αλμυρών λιμνών· είναι δέ κατά τόν 
όγκον τόσον μικρά ώστε κατά τούς υπολογισμούς 
τών είρημένων φυσικών απαιτούνται ώς έγγιστα έν- 
νεακόσια έκατομμύρια αύτών διά νά καθέξωσιν έκτα- 
σιν μιας ανθρωπίνου παλάμης μέτριου μεγέθους.

‘Η εις διάφορα όρυκτά ΰπαρξις τοιαύτης φύσεως 
ζωυφίων καί μάλιστα έκ του γένους τών ΠΛαχοει- 
δών, άπεδείχθη αρκετά έκ τών παρατηρήσεων τοΰ 
Έρενβέργου· ιδίως δέ παρατηρούνται ταΰτα είς τον 
Βοεμιχδχ ΤρίηοΛιχ, τδν Ούγγαριχδχ ΤρίηοΛιχ, 
τδν ουτω λεγόμενον ΤάΛα τής ΣεΛήχης, τδν ΑοΛε- 
ριχδχ ‘Ημιόπα.Ιοχ, τδν ΠοΛύτιμοχ “ΟμαΛοχ, τόν 
Πυρομαχιχδχ χάΛιχα κ.λ. Ό δέ έν έν Όδησσώ 
φυσιολόγος Νορδμάννος διϊσχυρ^εται ότι άπήντησε 
διάφορα μικροσκοπικά ζωύφια είς τούς όφθαλμούς 
τινών ζώων, καί πρδς τούτοις αύτοΰ άκόμη τοΰ αν
θρώπου, τουθόπερ έπιβεβαιούται άπδ τάς νεωτέρας 
παρατηρήσεις τινών άλλων φυσικών- ώστε οί μικροί 
οϋτοι τή| υδρογείου μας κάτοικοι δέν λιίπουσιν άπδ 
κάνέν αύτής όργανικδν είτε άνοργανικδν μέρος, μή 
έξαιρουμένων και αύτών τών ρανίδων τοΰ άποστα- 
λαγμένου υδατος. Άλλ ’ άν ή ζωή έπιπολάζη τοσου- 
τον είς τδν μικρόν μας τούτον ύφήλιον κόσμον 
ώστε" νά πληροϊ ίνα ούτως είπω όλας τάς διαστά
σεις αυτοί, είναι τάχα δυνατόν νά λείπη άπδ τάς 
μεγίστας καί άπειραρίθμους έκείνας σφαίρας αιτινες 

ίπληροϋσι τδ άπέραντον τής οικουμένης χάος; ’Οχι· 
Ιτοιαύτη είναι γενικώς ή δόξα τών πεπαιδευμένων, καί
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ταύτην άναπτύσει αρκούντως ό σοφος Φβντανέλος (ΐς 
τό άξιολογον αύτοΰ »Ζ7epi πΛηθύος κόσμων » πόνη
μα, ο μετέφρασεν είς τή» καδ’ ήμας φωνήν Πανα
γιώτης ό Κοδριχάς, καί είς τό δποίον παραπέμπον- 
ται οι έπιδυμοΰντες άχριβεϊς περί τοΰ λίαν σπουδαίου 
τούτου άντικειμένου ειδήσεις.

------------.—

; ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.

•Α επτέμβριος.

Ή επιγραφή τών έργων καί ήμερων μας φέρει τόν 
Σεπτέμβριον και την αλληγορίαν του μηνός τούτου 
παριστησιν η κάτωθι είκών. Το ζώδιον τοΰ μηνός τού
του, ώς γνωστόν, είναι ό Ζνγός, επομένως ό νεανίας 
ούτος, ο ακμαίος καί ευειδής περικυκλούμενος άπό ά- 
στάχυς κα! φύλλα άμπέλου καί έπί κορμού ξηρού έ- 
περειδόμεν°ί, ζυγόν κρατεί είς τάς ρωααλαίας καί 
νεαράς χ»ϊρα'ς του.

-· Α·—

Ο μην Σεπτέμβριος, μετά τόν Μάϊον είναι ό ωραιό
τερος τών μηνών τοΰ έτους, καί τούτου ένεκα διά τοΰ 
ωραίου έκείνου νεανίου εικονίζεται. Πλήν περί τοΰ μη
νός τούτου θέλομεν δμιλήσει είς τό τέλος αύτοΰ, διότι 
ήδη έχομε» νά όμιλήσωμεν περί τοΰ Αύγουστου, τοΰ 
δποίου αί τελευταιαι ήμέραι τοσοΰτο» μέ τόν Σεπτέμ
βριον ώμοίασαν.

Ο Αύγουστος πολλά είχε τάς άξιοσειμειώτους η
μέρας· Πρώτον τήν 4 καθ’ ήν συνεπληρώδη, τό ύ- 
πουργεΐον διά τοΰ διορισμού τού μέν Κ. Σ. Μιλίου εις 
τό ύπουργείον τών Στρατιωτικών, τοΰ δέ Κ. Δ.'Χρη- 
στιδου είς το τών Οικονομικών, του δέ Κ. Α. Παίκου 
εις το της Δικαιοσύνης, και του Κ. Ν. Κορφιωτάκη είς 
τό τών’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως. Η έκλογή αΰτη τών νέων Υπουργών, καί ή 
διαμονή τών προτέρων Κ. Α. Κριεζή. Γ. Νοταρα. καί 
Π. Δελιγίαννη,,έπευφημίσδη ύπό πάντων, διότι άπαν- 
τες οί άνδρες ουτοι απολαύουν τής κοινής ύπολήψεώς.

Κατά τήν αύτήν ήμέραν άπεδήμησε διά τήν είς Μο
νάχον περιοδείαν του καί ή Α. Μ. ό πολυπόθητος η
μών Βασιλεύς- ανέλαβε δέ τήν επιούσαν τάς ήνίας τοΰ 
Κράτους ή χαριτόβρυτος Βασίλισσά μας.

"Επονται άκολούδως άλλαι άξιοσειμείωτοι διά πολ
λούς ήμέραι, καδ’ ας άλληλοδιαδόχως διορίζονται οί 
γραμματείς τών ύπουργειών, τών ’Εσωτερικών μέν ό 
Κ. Ζυγομαλάς, τών Στρατιωτικών δέ ό Κ. Σ. Σοΰ- 
τσος, τής Δικαιοσύνης δ Κ. Κ. Άξελός, καί τών 
Οικονομικών δ Κ. Ζάρκος.

Έρχεται τέλος ή 20 Αύγουστου.
Ή εικοστή Αύγούστου είχεν άνατείλει λαμπρά 

καί χαρμόσυνος πρός άπασαν τήν Ελλάδα ήμερα.
• Άπό πρωίας κίνησις στρατού καί λαοΰ, υπουργών καί 

μεγιστάνων, ή παρουσία αύτής τής Βασιλίσσης έν τώ 
ναω, κανονοβολισμοί καί μουσικά! προήγγειλον, οτι 
εορτή τις πάνδημος καί μεγάλη πανηγυρίζεται. Καί 
τωόντι έωρτασεν εκείνην τήν ήμέραν ή Ελληνική φυλή 
τήν έν Χριστώ ενωσίν της κα! τήν κανονικήν άναγνώ- 
ρισίν τοΰ αύτοκεφάλου τής ‘Ελληνικής ’Εκκλησίας. Οι 
χριςκανοί συνέχαιρο» άλλήλοις έπί τή αίσίαταύτη πρά- 
ξει, καί χαρά γενική κατείχε πάντας τούς πολίτας. 
Τό εσπέρας κατά τό σύνηδες σί κάτοικοι ολοι έξήλδον 
είς τόν περίπατον τής Μονάχης, καί τήν πρώτην με
τά τούς άφορήτους καύσωνας άναπνέοντες δρόσον, τήν 
έπελδοΰσαν κατ’ εκείνην τήν εσπέραν, έπέστρεφον ή
δη εύθυμοι και περιχαρείς είς τά ίδια.... ’Αλλά τί 
σημαίνει ή έκπυρσοκρότησις αυτή; τί δ ήχος ουτος 
τών σαλπίγγων; ποΰ σπεύδουσιν δ όμιλος τών στρα
τιωτών πεζών τε καί ίππέων, διατί ή βοή αυτή κα! 
ό αλαλαγμός καί ή συρροή τοΰ λαοΰ; Βλέπετε τήν ά
μαξαν έκείνην, καί τούς έν αύτή έποχουμενους; είναι 
αύτοί, δ μέν έντιμός τις Γερουσιαστής, δ δέ έκ τών 
νεοδιορισδέντων υπουργών μετά τής άξιεράστου συζύ
γου του. Άλλά δέ» βλέπετε καί τόν έ» τώ σκότει κρυ- 
πτδμενον έχεϊνον φουστανελοφόρον’ περινοστεί ούτος 
πρό ήμισείας ήδη ώρας έμπροσθεν τής οικίας, ώς ά- 
•παίσιός τις καί μαύρη τοΰ άδου σκιά.... είνε βλο
συρόν κα! άγριον τό βλέμμα του, τό πρόσωπόν του άν 
καί νεανίου, άλλ’ είνε πρόσωπο» δολοφόνου’ λογισμός 
τις κακούργος κυριεύει αύτό», δμοιάζει τίγριν αίμο-
βόρον παραμονεύουσαν τό δήρευμά της..........Ιδού ή
άμαξα έσταμάτησε» έ'μπροσδε» τής οικίας, κατέβη 
πρώτος δ Γερουσιαστής, άκολούδως δ δπουργός τώ» 
Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, 2- 
στις προΐστατο τής πρωινής τελετής.... άλλά μόλις 
διτει τόν πόδα καταγής κα! δ κακούργος δρμα κατ' 
αύτοΰ, κενόνει τό οπλον του ολον έπί τοΰ στήδους 
του δυστυχούς, τό ρίπτει χαμαί καί τρέπεται είς φυ- 
γ’!*·... ή έκπυρσοκρότησις άκούεται, άλλ’ούδείς δρμα 
νά συλλαβή τόν φονέα.

Εν τούτοις δ δυστυχής Νικόλαος Κορφιωτάχης 
μόλιζ προφδάνει νά χωρήση τρία βήματα, νά στενά- 
ξη, και πίπτει ημιθανής είς τάς άγκάλας άνθρώπων 
τινώ», δραμοντων έκεϊ έκ τοΰ πλησίον ζαχαροπωλείου, 
οίτινες τόν μεταφέρουσι καδημαγμένον είς τό δωμά
τιό» του’ σπεύδουσιν οί φίλοι, οί ιατροί, άλλ’ ούδεμία 
πλέον άνθρωπίνη βοήθεια δύναται νά τόν σώση,... μετά 
δύω “ρας εκπνέει έν μέσφ τής φρικτοτε'ρας αγωνίας 
... ίι δέ σύζυγός τοιι;... ώ ή τάλαινα! όταν ηχού
σε τό πυροβόλον, όταν είδε τό σύζυγόν της πίπτοντα

ήμίνεκρον πρό τών όφθαλμών της, έμεινεν ώς ή Νιόβη 
άπολελιθομένη, κα! ούτε λέξιν, ούτε παράπονο» προ
φέρει, ούτε δάκρυ έν χύνει. Μόλις μετά έν τέταρτον 
συνελδοΰσα έκ τοΰ άπροσδοκήτου έκείνου χαΐ τρομερού 
κτύπου, κατανοεί τό γενόμενον μέγα δυστύχημα , τή ' 
άνήχουστον συμφοράν,, κα! άρχίζει νά βρηνή, νά όλο- 
φύρεται, νά τύλη τήν ώραίαν μέλαιναν κόμη» της’ έκ 
τών τεσσάρων άνηλίκων τέκνων της, τά τρία, διότι τό 
έν είναι βρέφος, περικυκλουντα αύτήν, εναγκαλίζονται, 
χλέουσι καί αύτά, άλλ’ άγνοοϋσι τό αίτιον τών δρήνων. 
Σκηνή οίκτου ! σκηνή ψριχ^δης! τίς ήδύνατο νά μόνη 
άδακρυς ένώπιον τοΰ αλγεινού έκείνου θεάματος ! τίς 
δέν έκλαυσεν έπί τώ δανάτω τοΰ άρίστου έκείνου άν_ 
δρός, τόν δποίον χειρ δολοφόνος έστέρησεν άπό τήν 
πατρίδα έν ήλικία είσέτι ακμαία, κα! πλήρη μέλλοντος. 
.... Τίς δέ δέν έδρήνησε έπ! τώ πένθει καί τφ δυστυ. 
χήματι τής εύγενοΰς κα! νεαρας καί έρασμίας συζύγου 
του, τής καί τό είδος καί τήν ψυχήν όντως Σπαρτιάτι. 
δος; τίς έπ! τή όρφανεία τών άδώων κα! άγλαών|τέκνων ·

‘Η χειρ ημών τρέμει, χαράττουσα ταΰτα, κα! ή 
διάνοια ήμών δέν ευρίσκει έκφράσεις ίκανάς νά παρα- 
στήσωσι τήν θλιβεράν ταύτην εικόνα.

Τήν έπιοΰσαν δ Νικόλαος Κορφιωτάχης, δ χθές 
είσέτι πλήρης ζωής και ήμερών, έκειτο νεκρός έν τή 
οικία του, χαί άπαντες σχεδόν οί κάτοικοι τής πρω- 
τευούσης, φίλοι, γνώριμοι, άσχετοι συνε'^εον ίνα ι- 
δωσιν αύτόν καί τόν τελευταίο» δόσωσιν άσπασμόν. ‘Η 
γυνή του έκάδητο είς τόν παρακείμενον θάλαμον .... 
ήτον ώχροτέρα κα! αύτοΰ τοΰ άποθανόντος, καί τά ομ- 
ματά της δέν είχον πλέον δάκρυα, ούδέ θρήνους τό 
στήθος της.... Άφωνος ήτο ή δυστυχής κα! άδα
κρυς έκ τής υπερβολής τής δλίψεως. Τά τέκνα, έν οσω 
διέμεινον έν τή οικία, ήρχοντο κα! έβλεπον τά γινό
μενα μετ’ άπορίας, ούδέ έννόουν τ! έσήμαινον όλα ταΰ
τα. Ό χαρίεις δέ κα! πενταετής Παναγιωτάκης ον 
είχον διαβεβαιώσει δτι δ πατήρ του άνεχώρησε διά 
τήν Σπάρτην, τήν πατρίδα του, /<έ άπατάτε, έλεγεν, ό 
πατέρας άπέθανεν. Όταν δέ έξέφερον τόν μακαρί
την κα! άπανήλθον τά όρφανά είς τήν φωλεάν των τήν 
έρημον πατρός, ΆΛΛος, έλεγεν μέ το γλυκύ του έκείνο 
καί παιδικόν ψέλλισμα, άΛΛος ήτον έχεϊνος 6 πα
τέρας,δστις άπέθανεν, ύ ιόιχός μου άνεχώρησεν είς 
την Σπάρτην,...

Περί τήν τετάρτην ώραν συνηδροίσθη πρό τής οικί
ας τοϋ μακαρίτου άπας δ έν τή πρωτευούση στρατός 
υπουργοί, στρατηγοί, υπασπιστα! τοΰ Βασιλέως, Γε- 
ρουσιασται, υπάλληλοι καί πολϊται, πάσης τάξεως και 
παντός βαθμού, άπας δ κλήρος τής πρωτευούσης συ- 
νώδευσαν τήν έκφοράν. Αί άγυια!, αί οίκίαι, κα! οί έ- 
ξώσται αύτών, ήσαν πλήρης άνδρών γυναικών καί παί- 
δων καί δ άρχιμανδρίτης Κ. Μισαήλ Αποστολίδης; 
οστις τήν προτεραίαν είχεν έκφωνήσει λόγον έπί τή 
πράξει τής ένώσεως τών έκκλησιών, τής όποιας τήν 
άποπεράτωσιν δ μακαρίτης ώς υπουργός τών έκκλη- 
σιαστικών συνετελισεν, δ αύτός έξεφώνησεν, ώ μα
ταιότητες τών ανθρωπίνων πραγμάτων ! τόν έπική- 
δειον λόγον, έπί τοΰ τάφου του δέ ώμίλησεν, εις τών
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■συναϊελφών του υπουργών, ό έπί της Δικαιοσύνης Κ. 
Πάϊκος.

"Οτε πρό τριών έτών μετά τής αύτής πομπής έκη- 
3εύετο δ μακαρίτης Κωλέττης, δ ούρανός οστις ήτον 
αίθριος, έχαλύφθη αιρνης άπό νέφη, καί τόν νεκρόν συ- 
νώδευσαν είς τόν τάφον άστραπαί, βρονταί καί βροχή. 
Αξιοπαρατήρητος σύμπτωσις! τό αύτό συνέβη καί κα
τά τήν κηδείαν του Κορφιωτάκη, ένός τών στενωτέ- 
ρων φίλων τοΰ μακαρίτου, ώς άν συνεπένθησε μετά 
τών άνθρώπων χαί δ ούρανός !

Μετά τό πένθιμον τοΰτο χαί θλιβερόν άντικείμενον 
έπρεπε νά μή μεταβώμεν είς έτερον, τοιαύτη ήτο καί ή 
άπόφασίς μας. .. άλλά βλέπω ήδη τήν άναγνώστρι- 
άν μου σχυθρωπάζουσαν καί άδημονοΰσαν κατ’ έμοΰ, 
διότι άφίνω αύτήν βεβυθισμένην είς τά άφθονα δάκρυα, 
άτινα εχυσεν είς τήν άνάγνωσιν τής θλιβερας ταύτης 
περιγραφής. Τήν γυναίκα εύχαριστοΰσι μέν καί θέλ- 
γουσι πολλάχις τά δάκρυα, οσάκις μάλιστα άναδει- 
κνύουσίν τήν ωραιότητά της καί τήν εύαισθησίαν της, 
καί καθιστώσιν αύτήν plus interessante, άλλ’ ή γυνή 
άποστρεφομένη φύσει τά λυπηρά, άγαπα τό πένθος 
χαριέν τι νά έπιστέφη μειδίαμα τό πένθος αύτης ώς 
έπιστέφουσιν άκτΐνες ήλιακαί τής πρωίας τήν δρόσον.

Ποΰ όμως τό εύάρεστόν τοΰτο καί τερπνόν άντικεί- 
μενον; άχαρις καί άγονος ήδη ή Μοΰσα, ή έμπνέουσα 
άλλοτε τόν ποιητήν άχαρις δέ καί άγονος καί ή κοι
νωνία ή μηδέν τερπνόν καί εύάρεστόν παρέχουσα συμ
βάν. Άλλ’ όχι... άπατώμαι’ ίλασμός μέγας έπέκει- 
ταί μοι. θέλων τόν παρελθόντα μήνα νά καταπαύσω 
τήν οργήν τοΰ ώραίου φύλου, διήγειρα έτι δεινο- 
τέραν κατ’ έμοΰ τήν μανίαν του, διότι έν μέσω αύτοΰ, 
ώς μοί ώφελεν, έν άθωότητι τής καρδίας μου έρρριψα 
τό μή-ior τής «ριάος.

Δέν άπομιμνήσκω τό τρομερόν έκεΐνο έγκλημα, δι ’ 
ο ήμην άξιος άληθώς νά πάθω τοΰ Όρφέως τά πάθος, 
«ν καί είμαι Όρφεύς άνευ Εύρυδίκης. ’Ενθυμούνται οί 
άναγνώσταί μου.Διά ταϋτα αναιρώ τούς λόγους μου ε
κείνους,καί κηρόττων πανδήμως τό είμαρτον,μετά καρ
δίας συντετριμμένης καί τεταπεινομένης, μέ πόδα με
τάνοιας έπί τής κεφαλής, καί άγχόνην θανάτου περί τόν 
τράχηλον, ώς δ Αύτοκράτωρ ’Ερρίκος δ ύπδ τοΰ Πάπα 
καταδικασθείς δοξάζω καί ομολογώ,έννόουν νά είπω,οτι 
καί αί διακόσιαι κυρίαι,αίτινες παρευρέθησαν συνεδοιά- 
ζουσαι,κατά τήν 28 Ιουλίου, έν τώ βουλευτηρίω, ήσαν 
καί αίδιακόσιαι,ώσεί θεαι,αί έπί τούς γάμους τοΰ Νη- 
ρέως καί τής Θέτιδος προσκληθεΐσαι- άλλ’ώς είς τήν 
συνέλευσιν έκείνην τών θεοτήτων τρεις μόναι ήσαν αί 
έρίζουσαι περί τοΰ μήΛου, ουτω είς τήν άλλην συνέ- 
λευσιν τήν θνητήν, τρεϊς μόνον έπρεπε πάλιν νά δια- 
κριθώσιν... ίχι δέ, δτι δέν ύπήρχον καί άλλαι ώραϊαι 
ώς έκεΐναι αί τρεϊς, διότι γνωρίζω δτι είς συνανα
στροφήν τινα ήρίθμησαν ύπέρ τάς τριάκοντα !

Καί ταϋτα είπών, μεταβαίνω ήδη είς τήν διήγησιν 
γάμου τινός θνητοΰ τιλεσθέντος, ή μάλλον ώς δ τής 
θέτιδος διακοπέντος, κατά τήν χαρμόσυνον άμα καί 
αποφράδα έκείνην ήμέραν τής 20 Αύγούστου.

Είς οίκίσκον τινά σισαθρωμένον κατά τήν συνοικί

αν τής Π.Ιάχας περί τήν εκτην περίπου ώραν, ο νυμ
φίος καί ή νύμφη ήσαν έτοιμοι νά συνέλθωσιν εις νό
μιμον γάμον νέοι καί εύειδεϊς ήσαν άμφότεροι καί ό
λη σχεδόν ή γειτονία περί τούς άιακοσιους άνδρας γυ
ναίκας κα! παΐδας συνέ^ρευσαν ίνα παρευρεθώσιν είς 
τήν χαρμόσυνον τελετήν αί λαμπάδες τοΰ υμεναίου ά- 
νήφθησαν, οί ιερείς ήδη ήρχισαν νά λέγωσι τάς εύχάς 
των καί τό Ίΐσαία χόρευεν, έπαναλείφθη δίς, ότε 
αίφνης, ακούεται κάτωθεν τριγμός τις, τά πάτωμα α
νοίγει διά μιας καί οί νυμφίοι ήμίνυμφοι, ιερείς, γυ
ναίκες καί άνδρες, τράπεζαι καί έπιπλα εύρίσκονται 
μίγδην είς τό ύπό τό δωμάτιόν υπόγειον ! ...

Παύουσι λοιπόν αί ψαλμωδίας σβύνοντσι αί νυμφ - 
καί λαμπάδες, καί δ γάμος διακόπτεται, άνευ άλλου 
τινός δυστυχήματος· έπανελήφθη δέ αισίως τήν ακό
λουθον Κυριακήν.

Είχομεν ύποσχεθή νά δμιλήσωμεν περί τών δύο 
νεοφανών ποιημάτων, τών ’Αναμνήσεων τοΰ Γ. X. 
Ζαλακώστα καί τής Τονρχομάχου ‘ΕΛΛάδος τοΰ Α. 
Σούτσου. Καθ’ ήαας άμφότερα τά ποιήματα ταϋτα 
είναι άξια πολλοΰ λόγου, καί διά τήν ύπόθεσιν αύτών 
καί διά τήν ποίησιν καί λέγομεν, δτι άν προήγαγεν ή 
‘Ελληνικήν φιλολογία τι γενναιον, ζητοΰμεν δέ συγ
γνώμην άν διαφωνώμεν κατά τοΰτο πρός τάν σεβαστόν 
καί πολυμαθή Καθηγητήν Κ. Άσώπιον, προήγαγε 
τοΰτο είς τόν κλάδον τής ποιήσεως.

Αί Αναμνήσεις περιέχουσι δύο ποιήματα, τάν/ίυ- 
ζσαρην διθύραμβον, καί τάς Σκιάς τοΰ Φα.Ιήοον, 6- 
παγορευθείσας άπό τό πολύκροτον Β. ψήφισμα τής έ- 
θνικής Συνελεύσεως.

’Ιδού πώς άρχίζει δ Βότσαηης,

Ό λέων όταν έξαφνα,
Τήν άλυσσόν του σπάσή,
Τήν αλαζόνα χαίτην του 
Βρυχώμενος τινάσσει.
Καί βλέμματα τριγύρω του

Τοξεύει φλογερά.

Μέ τούς άλκίμους όνυχας 
Τούς φύλακας του σχίζει,
Κ’ αιματωμένα, σπαίροντα 
Τά σπλάγχνα των σκορπίζει,
Καί σημαδεύει μ* αίματα

Τδν δρόμον ’ποΰ περά·
Έπειτα στρεφόμενος πρός τήν Μοΰσαν δ ποιητής έ- 

πιφωνεΐ ταϋτα.

Καί σύ θεά ποϋ φείδεσαι 
Τών εύκλεών άγώνων,
Λάβε τήν λύραν πδτνια 
Δαμάτειρα τών χρόνων.
Καί θϊξέ την μ’ άνάλογον

Τών πράξεων £υθμόν.

Άν δέ τις κοΰφος λόγιος 
Έν τή ψυχρά καρδία 
Είπε, « Δεν εΐνε σήμερον 
Αύρας χορδή κάμμία 
Νά συγκινή μελίφθογγος

Τούς "Ελληνας ήμάς.

*Ω Σύ, μήν αποκρίνεσαι 
Τόν συκοφάντην, Μούσα,
Άλλά πολεμοκέλαδον 
Τήν φόρμιγγα κρατούσα 
Άποδος είς τούς μάρτυρας ,

Τοΰ Πίνδου τάς τιμάς.

ΪΙεριγράφει έπειτα τήν τολμηράν άποφασιν του 
Μάρκου‘διά*τών έξής ώραίων στίχων.

’Εκεΐ ποΰ τ’ όρος άρχεται 
’Απότομον νά λήγη 
Χειμάρρου καταπίπτοντος

Ό ρόχθος αντηχεί,

Καί δεξιά τούς λόφους της 
Στενή κοιλάς ανοίγει,
Καί πέραν όρος έτερον,

’Εγείρεται τραχύ.

Α οίνουν τάς φλοκάτας των 
Έκεΐ τάς δασυμάλλους 
Οί μόλις τριακόσιοι

Τοϋ Μάρκου μαχηταί,

Καί καταβαίνουν πρόθυμοι 
Νά μιμηθοΰν τούς άλλους 
"Οσο: τής Σπάρτης τ’ δνομα

Έδόξ ασαν ποτέ.

Είς τδ βουνδν τδ στράτευμα
Τδ μέγα διαμένει'
Εις τήν κοιλάδα κάτωθεν,

’Αμέριμνοι φρουροί,

Τρισχίλιοι προφυλακές 
Κοιμώντ’ έξαπλωμένοι,
Καί τί συμβαίνει κύκλω των

Δέν βλέπουν οι μωροί.

Εις τούς αιθέρας χάνεται 
Κωφών βημάτων κρότος 
Καθώς, θυέλλης πρόδρομος,

Βωόδς κυμάτων θροϋς,

Καί πέριξ έκτεινόμενα
Είς τής νυκτός τδ σκότος 
Φαντάσματ’ άπαστράπτοντα

Κυκλόνουν τού; εχθρούς.

Περιχαρής άνοίχθητι
Φρ<κτή Ταρτάρου πύλη,
Καί σείς τοΰ σκότους πνεύματα

Έξέλθετ’ έν χαρά.

Θέλει βροντή θανάσιμον 
Έδώ τδ καρυοφίλλι,
Καί κεφαλάς θά δρέπεται

Ή σπάθ’ ή κοπτερά.
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Πας μαχητής μέ τ’ δπλον του 
Τδ πρόσταγμ’ άναμένων 
Είς τή» σκανδάλην έτοιμο»

Τδν δάκτυλον κρατεί.

Ταράττεταί δυσόνειρος
Ό νοϋς τών κοιμωμένω»,
Καί φρίκης μαϋρον φάντασμα

Τά στήθη των πατεϊ.

Καί επί τέλους ιδού πώς περιγράφει τδν θάνατον τοΰ 
ή'ρωος, τδν δποϊον παριστα καί ή όπισθεν είπών μας.

>
Απδ τδν μέγαν θρόνον του.

Εις τήν στιγμήν έκείνην 
Ό Ποιητής τής κτίσεως

Τδ σκήπτρόν του κρατώ»

Είδε τδ» Μάρκον ϊλεως 
Και τή» αδαμαντίνη»
Τής Μοίρας πλάκ’ άνέδλεψε

Τής Μοίρας τών βροτών.

Κ’ έκαμ’ εν νεϋμα κ’ έκλινε 
Τδ δώμα τώ» άστέρων 
Καί λειτουργός τοΰ νεύματος

Ώς ήλιος λαμπρός,

Άκτινοβόλον στέφανο»
Τή δεξιά του φέρω»
Εΰρέθη θείος άγγελος

Τόν Βότσαρην έμπρός.

Άρκσϋν, τό» είπε, τ’ άθλά σου 
Και τής σαρκος οί μόχθοι.
Ψυχή σεπτή πλησίον του

Ό Πλάστης σέ καλει.

Τό» Μάρτυρα τέτ’ έπληξε»
"Εν δόλι κ’ ήνεώχθη,
Τδ μέτωπόν του, κ’ έγειρεν

Ή θεία κεφαλή.

Συγκινημένος κ’ ένδακρυς,
Άπνουν αίματωμένο»
Έδέχθ’ εις τάς άγγάλας του

Ό Τούσης τόν Νεκρόν

Ό δυστυχής τδν έσφιγγε 
Βαρυαλγής καί στένων,
Τδν έσφιγγε γευόμενος

Ποτήριον πικρό».

Γδ δ αιμ’ άπό τοΰ Μάρτυρος 
Κατέρρεε τάς φλέβας,
Κ’ ήγίαζε τό» ένδοξο»

Τής γής έκείνης χοΰ»,

Οπου μεταγενέστεροι
θ’ άσπάζωνται μέ σέβας,
Ένθα τούς ύμνους ψάλλουσαι

Κιθάραι θ’ αντηχούν*

Άλλ’ ή ψυχή μέ πτέρυγας 
Πετώσα τάς άΰλους 
Έν βλέμμα πρδς τή» σάρκα της

’Εγύρισε πικρό»,

Καί μέ χαράν εϊδ’ έπειτα 
Τούς τουρκομάχους φίλους 
Μέ θυμοβορα δάκρυα

Νά σπένδου» τδν νεκρό»,
*0 Πρωτοστάτης άγγελος,

Αί τρεις σκιαί κ’ εκείνη 
Εις ουρανούς άνέδησα»

Ταχύτεροι τοΰ νοϋ.

Εις οποίον τδ αίμά του 
Υπέρ Πατρίδος χύνει 
Είν’ ανοικτός, ειν’ έτοιμος

Ό δρόμος τ' οδρανοΰ.

ΕΪΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Τό τέταρτον έτος τής Εύτέρπης άρχεται μέ 
τό παρόν 73ον φυλλάδιον.

Όσοι τών Κ. Κ. συνδρομητών άνανεώσαν- 
τες προπληρώσωσι τήν συνδρομήν των διά τό 
τέταρτον έτος θέλουσι λάβει ΔΩΡΕΑΝ ολόκλη
ρον τό ώραΐον μυθιστόρημα ό ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑ
ΛΟΣ. Τό μυθις·όρημα τοϋτο θέλομεν άπος·ειλει 
είς ένα έκαστον τών Κ. Κ. συνδρομητών άφοΰ 
λάβωμεν τά χρήματα τής συνδρομής του, καί 
τοϋτο άνευ ούδεμιάς έξαιρέσεως. ‘Η ημέρα τής 
άποπερατώσεως τής έκδόσεώς του θέλει άναγ- 
γελθή. "Οταν συνδρομητής προπληρώσας δέν 
λάβη τό μυθιστόρημα ό Δημοδιδάσκαλος, άς ήναι 
βέβαιος ότι δέν έλάβομεν τά χρήματα τής συν
δρομής του. Παρακαλοΰνται οι Κ. Κ. έπιστάται 
τών ταχυδρομείων, καί οί ειδικοί άνταποκριται 
μας νά μ&ς είδοποιήσωσιν εγκαίρως τά όνόμα
τα τών συνδρομητών διά νά μή συμβή άργοπο- 
ρία εις τήν αποστολήν τών φυλλαδίων.

I Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ.
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