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σκον εις άπερίσκεπτον τ ι  κίνημα, προσεκάλεσεν αύτόν 
πλησίον του, δπως υπ αύτώ διδαχθεί την πολεμικήν τέ
χνην. Τοσουτον όε δ νέος ήρως έξησκήθη είς το σχο- 
λεΐον τούτο τής πείρας, ώστε, συγκροτηθεί σης μετά δύο 
έτη τής μεγάλης έν Χαιρωνεί^ μάχης (338), παρών 
ελαβε μέρος εις αυτήν, καί πρώτος, ώς λέγεται, ένέσεισε 
τον ίερον λόχον τών Θηβαίων, πριν έτι δ Φίλιππος δυ- 
νηθη νά τρέψη είς φυγήν την είς αύτδν άντιτεταγμένην 
πτέρυγα τών Ελλήνων.

Μόλις το 2 0 ον έτος τής ηλικίας άγων δ Αλέξανδρος, 
οτε δ πατήρ του εδολοφονήθη υπό τίνος Παυσανίου, πα 
ρέλαβε την βασιλείαν τω  3 3 7 , πλήρη κινδύνων καί τα 
ραχών* άλλά, δια τής συνέσεως καί τής τόλμης του,καθυ- 
πέταξε πάντα τά  συνταρασσόμενα πανταχόθεν και μη 
υπομένοντα τί·ι(β5ίρο; του Μακεδονικού ζυγου έθνη, διεξα
γωγών με τον κατά τών Τριβαλλών καί Ιλλυριών πόλε
μον μετά μεγίστης πβριν^ίας και προφυλάξε<ος, τούς δέ 
Ελληνας καταπτόησες, δκΦι ώς κεραυνός έκεΐθεν έπέπεσε 
κατά τών Θηβών, καί έτιμώρησεν αρκούντως τον θρασύν 
τούτον άντίπαλόν του.

Τριακόσια δε καί τριάκοντα τρία έτη πρ. Χρ. επειδή 
Δαρείος δ Κοδομάνος, έπιδιώκων τί> έργον τών προκατό- 
χων του, οίτινες προ πεντήκοντα καί εκατόν έτών κατεϊ- 
χον έν δουλεία την Ασιανήν Ελλάδα, καί προσέβαλλον την 
Ευρωπαϊκήν πότε διά μυριάδων άνδρών καί πότε διά του 
χρυσοϋ καί τών ραδιουργιών, ώνειροπόλει τρ ίτη  ν τινά 
επιδρομήν, δ Αλέξανδρος, άφου, ώς ειπομεν, κατέστρεψε 
τάς Θήβας εξαιρέσει μόνης τής του ΙΙινδάρου οικίας, 
στρατολογεί τριάκοντα χιλιάδας πεζούς. καί τέσσαρας 
χιλιάδας καί πεντακοσίους ιππείς, συναθροίζει σβόλον 
ές εκατόν εξήκοντα πλοίων, εφοδιάζεται μέ £βδομ$κον(7α 
τάλαντα, λαμβάνει ζωοτροφίας διά τεσσαράκοντα ήμέ-
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ρας, αναχωρεί άπό τής πατρίδος του Πέλλης, οδεύει διά 
τών πλευρών τή ; Αμφιπόλεως, διαβαίνει τόν Στρυμόνα 
ποταμόν, προχωρεί πέραν τής Εύβοίας, φθάνει μετά εί- 
κοσιν ή αέρας είς την Σηστόν, (Μεταβαίνει άνευ άντιστά- 
σεως εις τά παράλια τής Μικρας Ασίας, επισκέπτεται το 
βασίλειον του Πριάμου, επιστέφει μέ άνθη τον τάφον 
του Πατρόκλου του έκ μητρός πάππου του, διαπλέει τόν 
Γρανικόν, νικα τούς Σατράπας, φονεύει τον Μιθριδάτην, 
υποτάσσει τήν Μυσίαν καί Λυδίαν, κυριεύει τάς Σάρδεις, 
τήν Μίλητον, τήν Αλικαρνασσόν, καταλαμβάνει τήν Γα
λατίαν, διαπερ$ τήν Καππαδοκίαν, υποτάσσει τήν K t- 
λικίαν, συνανταται είς τάς πεδιάδας του ίσσοΰ μετά τών 
Περσών, ο&ς διώκει ώς κόνιν, ανέρχεται μέχρι Δαμασκού, 
καταβαίνει μέχρι Σιδώνος, κυριεύει και λεηλατεί τήν Τύ- 
ρον, περιέρχεται τρίς τά  τείχη τής Γάζης σύρων ίπισθεν 
τοΰ άρματός του Βοίτην τδν διοικητήν της, ώς Εσυρεν 
άλλοτε δ Αχιλλεύς τδν Εκτορα, υπάγει είς τήν Ιερουσα
λήμ και τήν Μέμφιδα, θυσιάζει τω  ίεχωβάβ και τή  ίσιδι, 
καταβαίνει τόν Νείλον, επισκέπτεται τήν Κάνωπον, π ε
ριηγείται τήν Μοίριν λίμνην, φθάνει είς τήν αρκτικήν αυ
τής δχθην, καί, θελχθείς έκ τής καλλονής τών ακτών 
εκείνο>ν κα! του οχυρου τής θέσεως, αποφασίζει νά κτίση 
άντίζηλον τής καταπιπτούσης Τύρου και τής άνισταμέ- 
νης Καρχηδόνος, και αναθέτει είς τόν αρχιτέκτονα νά τω 
κτίση πόλιν, ητις θέλει ονομασθή Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ,  ένώ 
ουτος έκτελεί έκδρομήν τινα έν τή έρήαω οποος προσευ- 
χηθή εν τώ  ναώ τοΰ πατρός του Διός Αμμωνος.

Η  εποχή έκείνη ήν έποχή θαυμασίων. Δι’ οσον καί άν 
έφάνη παράλογος ή διαταγή τοΰ Αλεξάνδρου, ούχ ήττον 
έξετελέσθη. 0  άρχιτέκτο^ν έχάραξε περίβολον δεκαπεν- 
τάκισ^ιλίων βημάτων εχοντα εκτασιν, είς Sv Εδο*κε σχήμα 
Μακεδονικής χλαμύόος* διέτεμε δέ τό διάγραμμά του 
διά δύο κυρίων ίδώ ν, ών μία είχε μήκος χιλίων καί εκα
τόν βημάτο)ν ή δέ άλλη πέντε χιλιάδων, άμφότεραι δέ 
διακοσίων ποδών εύρος, καί ούτως ή πόλις άναθρώσκει 
ούχ! κατά μικρόν, ώς αί λοιπαι πόλεις, άλλ’ένοπλος, ώς 
ή Αθήνα άπό τοΰ έγκεφάλου τοΰ Διός.

Επανελθών δ νέο; νικητής ευρίσκει την πόλιν του 
κτισμένην καί κατωκημένην’ θεοι ύπάρχουσιν έντος τών 
ναών αυτής, λαός είς τάς οδούς και πλοία έντος τών λ ι
μένων της. 11 νέα Αίγυπτος διαδέχεται μ ετ’ου πολύ τήν 
άρχαίαν, τήν μυστηριώδη εκείνην Αίγυπτον, ητις μετά 
τοΰ Νείλου κατέβη άπό τής Αιθιοπίας, κα! ητις σήμε
ρον ούόαμοΰ άλλοΰ υπάρχει ή είς τά  ερείπια τής Ελεφάν
τινης καί τών Θηβών.

Κειμένη άναμέσον τής λίμνης της κα! τών δύο αύτής 
λιμένων, βρέχουσα τούς πόδαςτης έντώΚυρηναϊκώ κόλπ(ο 
καί κατοπτριζομένη έν τή Συριακη θαλάσση, ή Αλεξάν
δρεια ήκουσε τήν άντήχησιν τών πρός Ευφράτην καί Τ ί- 
γριν κατευθυνομέν(ον βημάτων τοΰ ήμιθέου θεμελιωτοΰ 
της. Μια τοΰ άνατολικοΰ πολέμου πνοή τη  Εφερε τόν 
κρότον τής έν Αρβήλοις μάχης, και ήκουσε τήν θλιβεράν 
ήχώ τής πτώσεως τής Βαβυλώνος κα! τών Σούσων. Είδε 
δέ ^οδοβαφή τόν δρίζοντα έκ τής πυρκαίας τής Περσεπό- 
λεως, κα! επ! τέλους μετά ταΰτα  δ μακρόθεν ερχόμενος 
ουτος κρότος ήφανίσθη δπισθεν τών Εκβατάνων, έν τη 
Μηδική έοήμω, είς τήν άντιπέραν τοΰ Αρίου ποταμοΰ 
δχθην.

ό κ τώ  Ετη μετά τα ΰτα , ή Αλεξάνδρεια είδεν είσερχό- 
μενον εντός τών τειχών της έπικήδειον άρμα, οπερ έκυ- 
λίετο έπ! δύο άξόνων, περ! τούς δποίους έστρέφοντο τέσ- 
σαρες τροχοί κατά  τόν Περσικόν τρόπον έσκευασμένοι, 
καί ών αί άκτίνες και τά  σώτρα ησαν κεχρυσωμένα. Κε- 
φαλαΐ λεόντων έκ χρυσοΰ σφυρηλατημένου, δάκνουσαι 
διά τοΰ στόματος λόγχην, έσχημάτιζον τά  κοσμήματα 
τών χοινίκων. Τό άρμα τοΰτο είχε τέσσαρας ρυμούς ζυ
γών, τέσσαρες δέ ήμίονοι ησαν έζευγμέναι έν έκάστω ζυ - 
γώ ’ εκάστη αύτών Εφερεν επ! κεφαλής άνά ενα χρυσοΰν 
στέφανον, χρυσοΰς δέ κώδωνας είς άμφοτέρας τάς σια
γόνας, περι δέ τόν τράχηλον περιδέραια έκ πολυτίμ,ων 
λίθων. Επ! τοΰ άρματος τούτου υπήρχε χρυσοΰν θολω
τόν δ(.>μάτιον, οκτώ πήχεο>ν εχον εύρος κα! δώδεκα μή
κος, δ θόλος τοΰ δποίου έκοσμείτο διά λίθων σαπφείρου, 
σμαράγδου κα! άνθρακος. Πρό τοΰ δωματίου τούτου έφαί- 
νετο περίστυλος στοά, στηριζομένη έπ! στηλών Ιωνικού 
ρυθμοΰ, ένή άνηρτώντο μεγάλοι πίνακες, παριστώντες 
έκαστος άνά έν άνδραγάθημα τοΰ ήρωος τής άρχα ιότη- 
τος. Ανω τοΰ δωματίου τούτου, δηλαδή άναμέσον τοΰ 
φατνώματος κα! τής στέγης, άπαν τό διάστημα κ α τε ί-  
χετο υπό χρυσοτεύκτου τετραγώνου θρόνου, κεκοσμημέ- 
νου δι άναγλύφων ζωδίων, άφ ών έκρέμαντο χρυσοί 
κρίκοι, διά δέ τών κρίκων τούτων διήρχοντο στέφανοι έξ 
άνθέο)ν, καθ έκάστην άνανεουμένων. Ανω τής κορυφής 
υπήρχε χρυσοΰς στέφανος τόσω μέγας, ώστε είς άνθρω
πος υψηλοΰ άναστήματος ήδύνατο νά ΐσ τα τα ι ορθιος έν 
τώ  υπ αύτοΰ σχηματιζομένω  κύκλω, κα! δτε τό φώς 
τοΰ ήλίου προσέβαλλεν αυτόν, άνέπεαπε δίκην άστραπής 
τάς άκτίνάς του. Τέλος έν τώ  δω ματίω  τούτω , τώ  έν τω  
κέντρω τοΰ άρματος ίς-αμένςο, εκειτο έπ! άρ(ομάτ(ον δ τοΰ 
Αλεξάνδρου νεκρός.

0  αύτοκληθε'ις θεός είχεν έμπέσει είς κατάχρησιν Εν 
τινι συμποσίω, διατρίβοον έν Βαβυλώνι, κα! δ θάνατος 
έπαρουσιάσθη κατά τό τριακοστόν δεύτερον Ετος τής 
ηλικίας του, οπως τώ  υπενθυμίση οτι δέν ήτο άλλο τι 
είμή είς άπλοΰς άνθρωπος. Αμέσως δέ μετά  τόν θάνατόν 
του δεινός έμφύλιος πόλεμος ήγέρθη περ! διαδοχής με
ταξύ τών οπαδών του, κατά  τόν δποίον άπασα μέν ή οι
κογένεια τοΰ ήρωος έξωντώθη, ή δέ βασιλεία κατακερ- 
ματισθείσα διεμοιράσΟη μεταξύ τών στρατηγών του.

Δύο κακάς πράξεις επραξεν δ Αλέξανδρος έν τώ  βίω 
αυτου: τόν έμπρησμόν τής ίερας τοίς Πέρσαις Περσεπό- 
λεως, *̂ ν έπυρπόλησεν δπο>ς εκδίκηση τάς υπό τών Περ
σών πυρποληθείσας άλλοτε Αθήνας, κα! τόν φόνον τοΰ 
Κλείτου’ άλλά κα! ταύτας τοσοΰτον διά τής είλικρινοΰς 
αύτοΰ μετανοίας έδόξασεν, ώστε οί άνθρο^ποι, λησαονή- 
σαντες τό έγκλημά του, ένθυμήθησαν μόνον τό σέβας του 
πρός τήν άρετήν, κα! θεο>ρήσαντες αύτάς μάλλον ώς δυ- 
σ τυχήματα  είμαρμένα ή ώς ιδίας αύτοΰ πράξεις, οί με
ταγενέστεροι άνευρίσκουσι τήν καλλονήν τής ψυχής του 
κα! έν αύταίς ταίς δρμαίς κα! έν αύταίς αύτοΰ τα ίς άδυ- 
ναμίαις κα! λυποΰνται αυτόν διά τα ύτας, διότι άδύνατον 
πλέον είνε νά τόν μισήσωσιν.

Ο Αλέξανδρος ήτο μέτριος μέν κατά τό άνάστημα, 
λευκός δέ κατά τήν δψιν. Ε ίχε τό βλέμμα υγρόν και 
ζωηρότατον, τήν κεφαλήν δλίγον κεκλιμένην πρός άρι- 
στερά ενεκα συς-ολής τοΰ νεύρου τοΰ τραχήλου. Τό σώμα
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κα! τό στόμα του άπέπνεον ευωδίαν λίαν εύχάριστον, 
αιτίαν δε τούτου δ Πλούταρχος θεωρεί τήν θερμότητα 
τής κράσεώς του, είς τήν δποίαν άποδίδει κα! τήν φιλο- 
ποσίαν αύτου κα! τήν εύοργησίαν. Ητο δέ έλαφρότατος 
τό  σώμα κα! ταχύπους, διό κα! παρακινούμενος νά άγω - 
νισθή είς τόν δρόμον κατά  τούς Ολυμπιακούς αγώνας, 
άπεκρίθη οτι ευχαρίστως ήθελε πράξει τοΰτο, έάν Εμελλε 
νά Εχη βασιλείς άνταγωνιστάς. Απέθανε δέ τω  3 2 3  πρ. 
Χρ. βασιλεύσας Ετη δώδεκα κα! μήνας επτά.

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝ TQi ΛΟΓΩι 
ΤΑΣ ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΣ ΡΗΣΕΙΣ.

Πολλο! τών ήμετέρων, δπερ δέ κα! άξιοπαρατήρητον, 
πλείστοι τών κληρικών, μεταχειρίζονται δμιλοΰντες Γρα- 
φικάς ρήσεις υπό έννοίας πάντη άντιθέτους κα! ουδόλως 
συναδούσας μετά  τοΰ ίεροΰ κειμένου. Μιας τούτων ίδίως 
επιχειρώ τήν άνάλυσιν, ής ή διαστροφή συνεχώς π λ ή τ
τε ι τά  ώ τα.

όσάκις τινές απελπίζονται, δτι δήθεν οί λόγοι και αί 
συμβουλαί τω ν δέν εισακούονται, άνευ άναβολής κα! έν 
ειδει επιφωνήματος έκφωνοΰσι τό : « Φω ν ή  β ο ώ ν τ ο ς  
έ ν τ Τ ί  έ ρ ή μ ω ,  » θέλοντες νά είπωσι διά τούτου δτι, 
καθάπερ δ έκφωνών έν τη  έρήμω ματαιοπονεί δι Ελλειψιν 
άκροατών, ουτω κα! δ λαλών πρός τούς μή θέλοντας 
άκοΰσαι χάνει τον κόπον του. όποια  άπάτη, προερχο- 
μένη κυρίως έξ άγνοιας τών Ιερών Γραφών κα! έκ μ.ακοάς 
ΐλιγωρίας, ητις καθιέρωσεν, ούτως είπείν, αυτήν!

Η  λέξις Ερημος, παραγομένη άπό τής Εβραϊκής ορεμ ,  
έδήλου κατ άρχάς τήν έκτος τών πόλεο>ν άκαλλιέργητον 
χώραν, κοινήν είς πάντας, εί κα! ώς δδόν χρησιμ.εύουσαν. 
Εν αυτη πολλάκις έσκήνουν οί πένητες, οί γεωργό! και 
οι ποιμένες, χωρία δέ ενίοτε εύρίσκοντο πολυάνθρωπα. 
Εν τοιαύτη έ ρ ή μ ω  πολλάκις προσφεύγων δ Κύριος ήμών 
ίησοΰς, έκήρυττε τήν θείαν αύτοΰ διδασκαλίαν τοίς 
απλοίς τω  πνεύματι, στρέφων τά  νώτα άπέναντι τών 
μεγαλοπόλεων, Ενθα ή τοΰ προσπεποιημ.ένου βίου παρά 
φύσιν πολυπραγμοσύνη, ή τύρβη, τά  πλούτη κα! τά  πο- 
λυειδή πάθη έρ.πόδιζον τούς άνθρώπους τοΰ νά προσέ- 
ξωσιν είς τά  αιώνια τής ψυχής αύτών συμφέροντα.

0  ΙΙσαίας πρώτος τών προφητών άναφέρει τήν λέξιν 
Ερημον  (έν Κεφ. Μ \ στ. 3,) αίνιττόμενος τήν έπ! τής 
έρημου συνήθη προετοιμασίαν, τήν γενομένην παρ άρ- 
χαίοις διά τήν είσοδον βασιλέων κα! κατακτητώ ν είς τάς 
πόλεις. Ακολούθως έπανέλαβον αυτήν κα! άπαντες οί 
Εύαγγελιστα!, χαρακτηρίσαντες τόν Ιωάννην ώς Πρόδρο
μον τοΰ Χριστοΰ έξελθόντα κα! βοώντα έν τή  έρήμίο κατά 
μίμησιν τών άρχαίων κηρύκων, οπως έτοιμασωσι τ α ς  
ο δ ο ύ ς  κ α !  τ ά ς  τ ρ ί  βους  Κυρί ου .

Ιστορικόν τοιούτου είδους παράδειγμα, δηλονότι τής 
εξομαλύνσεως τής έρημου, ήτοι τής άκαλλιεργήτου γής,

• Διόδωρον Σικελιώτην (Βιβλ. Β .) δςτις,άπαντώμεν είς τόν Διόόωρ 
διηγούμενος τήν διά τής Μήδειας κα! Περσίας πορεία', 
τής Σεμιράμιδος, λέγει; «Κατά τήν πρός τά  Εκβάτανό 
πορείαν αύτής άφίκετο είς το ορος Ζάρκεον, οπεο, μεγα

λην Εν ον τήν Εκτασιν κα! πλήρες 8ν άποτόμων κρημνών 
κα! φαράγγων, καθίστατο λίαν δύσβατον. Επιθυμούσα- 
ουν νά άφή^η αίών;ον μνημόσυνον έαυτής, συνάμα δέ 
και νά βραχύνη τήν πορείαν, διέταξε νά ίσοπεδωθώσιν 
οί κρημνό! κα! πάντα τά  προσκόμματα, δπερ κα! ,έτε- 
λέσθη διά μεγίστης δαπάνης, κα! ή δδός εκλήθη Εκτοτε 
δ δ ό ς  Σ ε μ ι ρ ά μ ι δ ο ς .  Επεσκέφθη κατόπιν τήν Περσίαν 
κα! πάσας τάς λοιπάς ύπρκειμένος αύτή χώρας έν Ασία, 
ίσοπεδοΰσα άπανταχοΰ δρη κα! λόφους, άνεγείρουσα γε- 
φύρας κα! τάς ερήμους εύπόρους ποιοΰσα.»

Οί Ινδοί Ετι κα! νΰν προηγοΰνται τών βασιλέων κατά 
τάς περιοδείας αύτών, κηρύττοντες τήν προσέλευσίν τω.ν 
διά τών πόλεο>ν, τών κωμών κα! τών χωρίων, δι’ ών 
μέλλουσιν ούτοι διελθείν’ πολλάκις δέ είς τριών ήμερων 
άπόστασιν προπορευόμενοι, προτρέπουσι τούς εγχωρίους 
νά έπι.σκευάσωσι κα! καθαοίσωσι τήν δδόν’ μέτρον άπολύ- 
τως άναγκαίον είς χώρας, οπού δέν υπάρχουσι, λε<οφόροι.

Εν τή  έρήμςο ουν δπου οί άνθρωποι, ήσυχώτερον κα! 
σωφρονέστερον βίον διάγοντες, πλειότερον πόθον περι τά  
θεία δεικνύουσι τών καθεκάστην κρουόντων τά  πρόθυρα 
τών μ.εγάοων τής δ ιπλω ματίας κα! καταπατούντων κα! 
συκοφαντούντων άλλήλους δι έν τεμάχιον άρτου, εν τ^ί 
έρήμ,ςο, λέγω, τοΰ Ιωάννου τό εργον ητο οπως είσάξη τό 
Εύαγγέλιον είς τάς καρδίας τών άνθρώπων, κα! ουτω 
προετοιμάση τάς εισόδους αύτών, δπως δ Χριστός η 
άσπαστος αύτοίς, αύτο! δέ άσπαστο! τώ  Χριστώ.

Εκ τής καταχρήσεως λοιπόν τοΰ ρητοΰ τούτου άς λάβη 
έκαστος ιδέαν κα! περ! τής τών λοιπών ίερογραφικών 
ρήσεων άσυγχωρήτου χρήσεω ς.κα! καταχρήσεως έν τώ  
λόγω. ϊσο^ς έπανέλθωμεν έν δέοντι έπ! τοΰ αντικειμέ
νου τούτου. ν , .

Ρ. ΠΕΑΕΚΔΙΒΣ.

* . .

ΑΝΑΜ ΝΗΣΕΙΣ Ε ϋ  ΓΕΡΜ ΑΝΙΑΣ.

ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΟΤ ΚΙΣΣΙΓΚΕΝ.

(Συνε/εια και τέλο;).

Πόση τωόντι διαφορά μεταξύ τοΰ Κίσσιγκεν κχ! τών 
άλλων λουτρών τής Γερμανίας, πρό πάντων δέ τής Χομ- 
βούργης, Βισβάδης, Βάδης κτλ . τών δποίων σύντομον 
περιγραφήν έδημοσίευσα προ τίνος διά τής άξιολόγου 
Π α ν δ ώ ρ α ς ;  Τήν μεγαλοπρέπειαν, τήν πολυτέλειαν, 
τήν ποικιλίαν, τήν ώραιότητα κα! τό πολυμήχανον τών 
γυναικών, τήν ζωηρότητα έν γένει κα! τό αεικίνητον τών 
λουτρών έκείνων δέν βλέπει τις ένταΰθα. Αί πλειότεραι 
τών γυναικών, Λ λοΐκώ ς μάλλον κα! σεμνοπρεπώς έν- 
δυόμεναι, κα! ούδέ παγίδας ή σαγήνας έν ταίς χερ^ν  
αύτών κρατοΰσαι, καθιστάνουσι τήν ζωήν τής πόλεως 
Ετι ήσυχον κα! ειρηνικήν. Ενταΰθα ούδέ αϊθουσαι μεγα
λοπρεπείς χοροΰ ή χαρτοπαιγνίων, ούδέ μουσικά! συμ- 
φωνίαι συνεχείς, άλλ ούδέ θέατρα θαυμάσια ή κυνηγέ- 
σια ύπαρχουσι. Κα! δμως είς Κίσσιγκεν συναθροίζονται 

κτ’ Ετος πολλά! χιλιάδες εύπορων άνθρώπων, κα! άπέρ- 
χονται έπι τέλους, οί πλείστοι τουλάχιστον, λίαν εύθυ*- 
μοι κα! ευτυχείς* δ ια τ ί ; διότι άνεκτήσαντο τήν πάσχού-



σαν αυτών υγείαν. Ιδού τί) έξοχον θέλγητρον καί ή μεγα- 
λητέρα ώραιότης τοΰ Κίσσιγκεν: ή θαυματουργός δύναμις 
τών πηγών αυτου, τήν δποίαν οί άνθρωποι δέν άνταλ- 
λ ά σ σ ο υ σ ιν  ούδέ μέ τάς ήδονάς καί επιτυχίας δλου τοΟ 
κόσμου.

Δύο ήμέρας μετά την είς την πόλιν ταύτην άφιξιν 
ημών, άνηγγέλθη τηλεγραφικώς δτι ή αύτοκράτειρα τής 
Αυστρίας, συνοδευομένη ύπδ του συζύγου αύτής, ήρ- 
χετο μ. μ . καί πάλιν προς χρήσιν τών άλατολουτρών 
καί πόσιν τώ ν ιαματικών υπάτων. Αλλά πρίν περιγράψο) 
τήν άφιξιν ώς καί την ενταύθα διαμονήν αύτής, έπιτρα- 
πήτω  μοι ΐνα αναφέρω καί τά  έξής :

Είς Κίσσιγκεν καταφεύγει καί μία άλλη τάξις ανθρώ
πων ασθενών, οίτινες ούδέν άλλο ποθουσιν η την έλάτ- 
τωσιν τής ύπερμέτρου αυτών πολυσαρκίας διά τής υπα
κτικής λεγομένΓ,ς μεθόδου, προς την δποίαν, ώς γνωστόν, 
αί πηγα ι αύτου τά  μάλιστα ένδείκνυνται* μεταξύ τού
τ ο ι  διακρίνονται οί Βαυαροί ποο πάντων. Τοιουτον τινά 
έίδον καί εθαύμασα έν τώ  ξενοόοχείω Η π ό λ ι ς  τ ο υ  
Μ ο ν ά χ ο υ .  Οταν έκάθητο είς την τράπεζαν έπρεπε να 
κατέχη δύο ανθρώπων θέσιν. Μόνον δ μέγας αύτου δά
κτυλος ην ΐσος παχύτερος βραχίονος νεογνού' έκ τού
του δύναταί τις νά κρίνη καί περί τής λοιπής αναλογίας 
του σώματος αύτου. Είχε δέ τδ ανάστημα μέτριον, τήν 
κεφαλήν είς άκοον μεγάλην, το βήμα λίαν βραδύ. Η τρο
φή δμο>ς αύτοΰ άναλόγως ητο πολλά ολίγη, καί τοΰτο 
δπως διευκολύνη έτι ταχύτερον τήν μείωσιν τής υπερμέ
τρου π ι μελής.

Κ ατά ταύτην τήν εποχήν ειχε φθάσει είς Κίσσιγκεν 
καί τδ πρό τίνος ύπο τών εφημερίδων άναγγελθέν παρά
δοξον σύγγραμμα τοΰ Κ. Ρενάν, ό β ί ο ς  τ ο ΰ ί η σ ο ΰ .  
Ενταΰθα, δπδ τάς πυκνοφύλλους καστανέας καί δροσεοάς 
πτερίδας τοΰ κήπου, άνέγνωσα κάγώ αύτο κατά πρώτην 
φοράν. Τοσοΰτον δέ κρότον καί τοιαύτην έντύπωσιν π α - 
ριηγαγε το βιβλίον απανταχού, ώστε πάντες σχεδόν οί 
ενδιαφερόμενοι έπρομηθεύοντο καί άνεγίνο>σκον αύτό. Αί 
γυναίκες μάλιστα, αί εύαίσθητοι καί φιλόχριστοι αυται 
καρδίαι, τοσαύτην προσοχήν παρ είχον είς τά  λεγόμενα 
τοΰ συγγραφέως, ώστε, εναντίον τής φύσεως αύτών, ούδέ 
τούς οφθαλμούς άνύψωνον δπως ϊδωσι τήν έμπροσθεν αύ
τών διαβαίνουσαν καί πολυτελώς ένδεδυμένην αύτοκρά- 
τειραν ή ετέραν τινά τοιαύτην μεγάλην Κυρίαν, άλλ’ούδέ 
είς τήν πηγήν τακτ.κώς μετέβαινον δπως πίωσι τά  υπο 
τών ιατρών διαταχθέντα ποτήρια, έξ ών ήλπιζον τήν 
άνάρρωσιν καί εύεςίαν αύτών. Εκ τής έμφάσείος δέ, έκ 
τοΰ ύφους τοΰ προσώπου καί τών μορφασμών, ηδύνατο 
δ περιέργως παρατηοών νά έννοήση, άν ή άναγινώσκουσα 
ην Δυτική ή Διαμαρτυρουμένη. Αύτδ ^οΰτο λεκτέον καί 
περί τών άνδρών. ό  μέν Διαμαρτυρούμενος έφαίνετο 
παραδεχόμενος καί χειροκροτών τάς ιδέας τοΰ βιβλίου, 
συνάμα δέ μικρδς σαρκασμός περιεπλανατο έπί τών χει- 
λέων αύτοΰ* δ δέ ένθερμος Δυτικός, συνοφρυών καί έλεει- 
νολογών, διεόήλου συγχρόνως τήν οργήν καί άγανάκτη- 
σιν, καί μεγάλην έδείκνυεν άμηχανίαν, διότι πολλοί ισο)ς 
δμόθρησκοι, διά τών εντέχνων επιχειρημάτων τοΰ συγ
γραφέως, παρεκινοΰντο είς παραδοχήν τών βλάσφημων 
αύτοΰ ίδεών.

Ετερόν τ ι ,  οπερ κατά τάς τζμέρας ταύτας έκέντησε την

κοινήν περιέργειαν, ην ή άφιξις Αραβός τίνος, τήν εθνι
κήν ενδυμασίαν φέροντος, καί διάφορα γυναικεία κοσμή
μ α τα , οίον ενώτια, ψέλλια, δακτυλίδια, κομβολόγια άρω- 
ματικά, έλαια εύώδη κτλ . έμπυρευομένυυ. Αι γυναίκες, 
άγεληδον τρέχουσαι είς το έργαστήριον τοΰ Αραβος, ήγό- 
ραζον άντί πολλών χρημάτων τά  ψευδή αύτοΰ εμπορεύ
μα τα . Επείθοντο οέ αυται δτι τα ΰτα  ησαν π ρ α γμ α τι- 
κώς όθωμανικής ?) Αραβικής κατασκευής, διότι έφ ένδς 
έκάστου τούτων έφαίνοντο Αραβικοί χαρακτήρες. Τί θέ
λετε δέ είπεϊ, δταν διαβεβαιώσω υμ&ς δτι ουτος ητο π α -  
νοΰργος τις Γάλλος, τον Αραβα ύποκρινόμενος κερδοσκο
πίας χάριν, καί δτι πάντα  τά  έμπορεύματα αύτοΰ κατε- 
σκευάσθησαν έν τινι έργοστασίω τής Στρασβούργης; Τον 
άνθρωπον τοΰτον έτυχε πρό τίνος νά ιδω έν Βισβάδη, 
καί, άληθώς είπείν, κάγώ ώς άληθή Αραβα έξέλαβον αύ
τον κα τ’ άρχάς* δτε δέ ήθέλησα νά ψελλίσω μ ετ αύ
τοΰ τά  ολίγα Αραβικά, τά  δποΤα γνο^ρίζω, αύτδς δέ ού
δέ γρΰ ηδύνατο νά άπαντήση, ήναγκάσθη έπί τέλους νά 
μοί δμιλήση τήν γλώσσαν αυτοΰ τήν μητρικήν. Αμα μέ 
είδε καί πάλιν ένταΰθα, μέ παρεκάλεσε νά μή ειπω ού
δέν περί τής άληθοΰς αύτοΰ καταγωγής. 0  πανούργος 
Γάλλος ύπεκρίνετο τω όντι έπιτυχώ ς τον Αραβα, διότι, 
έκτος τών άλλων καί τήν δψιν είχεν ήλιοκαή, καί τάς 
τρίχας τής κεφαλής μελαίνας. όσάκις δέ έπρόκειτο νά 
δοίση τήν τιμήν πράγματός τίνος, έφαίνετο οτι μόλις 
ήδύνατο νά συναρθρώση λέξεις τινάς Γαλλικάς* η μη 
τρική αύτοΰ γλώσσα ην ή Α ρ α β ι κ ή !

Εκ τών κ α τ’ έτος άφικομένων ξένων είς Κίσσιγκεν, οΣ 
Πρώσσοι είσίν οί πολυπληθέστεροι, είτα δέ οί Βαυαροί, 
καί είτα οί λοιποί Γερμανοί. Εκ δέ τών άλλων εθνών ot 
Αγγλοι, οίτινες πέρυσι ύπερέβησαν τον άριθμδν τών 
1 50* τούτου ένεκα καί ναδν κατά το  θρήσκευμα αύτών 
διά συνδρομών άνήγειοον πρδ δύο έτών έν τή  πόλει τα υ - 
τη . Γάλλοι, Πολωνοί, Ιταλοί, Ρώσσοι, Ελβετοί, Αμερι
κανοί, ί σπανοί κτλ. έπισκέπτονται αύτην ωσαύτως ικα
νοί* καί Ελληνες δέ καί ίνδοί καί Πέρσαι καί Οθωμανοί 
δέν είνε ώσαύτως σπάνιοι. Πέρυσι, ώς έν τώ  βιβλίω τών 
ξένων άνεγνωσα καί άλλαχόθεν ήκουσα, ησαν τρείς οικο
γένεια». Ελληνικαί* η μία έντεΰθεν, ή άλλη εκ Πελοπόν
νησου, καί ή τρίτη δέν ένθυμοΰμαι πλέον πόθεν, αλλ α ί- 
τινες είχον άναχωρήσει δλίγας ήμέρας προ τή ; άφίξεώς 
μου αύτόθι.

Φέρε εϊπωμεν ήδη διά βραχέων τινά καί περί τής Αύ
τοκρατορίσσης. έπειδή , ώς καί έν τοΤς πρότερον άνέφερον, 
ητο γνο^στδν δτι αυτη έμελλε νά έλθη μ. μ. είς Κ ίσσιγ- 
κεν, έξήλθον διά τοΰτο πάντες σχεδόν ο! κάτοικοι τής 
πόλεως καί πάμπολλοι τών ξένων, τών δημοτικών καί 
πολιτικών άρχών έπί κεφαλής μετά τής μουσικής προπο- 
ρευομένων, οπως υποδεχθώσι τήν υψηλήν ξένην. Απο τής 
εισόδου τής πόλεως μέχρι τοΰ μεγάρου, τδ δποιον προη- 
τοιμάσθη δι’ αύτήν, καί τδ δποιον έκειτο άπέναντί τοΰ 
κήπου, άνήκον είς τδν πλουσιώτερον τοΰ νομοΰ, βαρώνα 
G ull, ητο πασα ή δδδς κεκαλυμμένη μέ άνθη καί μυρσί- 
νας. Δύο δέ θαύμα σταί αψίδες καί σημαιοστόλιστοι, ή 
μία έμπροσθεν τής θύρας τοΰ μεγάρου, καί ή άλλη κατά 
τήν εϊσοοον τής πόλεως, άπετέλουν τδ θέαμα έτι λ α μ - 
πρότερον. Περί τήν τετάρτην περίπου Αραν εϊδομεν μ α - 
κρόθεν κονιορτδν, τδν δποΐον οίταχύποδες ίππο ι άνετίνασ-

σον είς τδν άέρα* μ ετ’ δλίγον δέ ή άμαξα, έφ’ $ς έκάθη
το  τδ  αύτοκρατορικδν ζεΰγος, καί ήτις παρηκολουθείτο 
ύπδ ετέρων τεσσάρων, τήν λοιπήν συνοδείαν φερουσών, 
διέβαινεν έν μέσ(«> ήμών. Μόλνς ήκουσεν ή εύγενης γυνή 
τήν παιανίζουσαν μουσικήν, τού< κώδωνας τώ ν εκκλη
σιών καί τά ς έγκαρδίους ζητωκραυγάς τοΰ συνωθουμένου 
περί τήν δδδν πλήθους, καί νίρχησε νάχύνη δάκρυα θαλερά* 
ένεθυμήθη δτι πέρυσι, ημιθανής ένταΰθα έλθοΰσα, έγένετο 
παρ’ ελπίδα υγιής μετά  τινας έβδομάδας. 0  αύτοκρά
τωρ προσεπάθει νά παρηγόρηση αύτήν, πολλάκις δέέσπόγ- 
γισεν δ ίδιος τά  δάκρυά της, άλλ’ αύτά πάλιν κατέρ^εον 
έπί τών ύπόχρων παρειών αύτής.

0  αύτοκράτωρ, ώς καί κατά  τήν έν Βιέννη διαμονήν 
μου παοετήρησα, έφαίνετο δτι λίαν κήδεται καί μεριμν$ 
καί άγαπα  τήν σύζυγον αυτοΰ. Τδ πιστεύω’ πρώτον μέν, 
διότι είνε ή ώραιοτέρα τών γυναικών, είτα  δέ, διότι δέν 
συνεζεύχθη αύτήν πολιτικών ενεκα λόγων καί συνθη
κών, άλλέξ έρωτος άγνοΰ καί άμοιβαίου. Τοΰτο είνε καθ’ 
άπασαν τήν Γερμανίαν δμολογούμενον.

Αμέσως τήν αύτήν εσπέραν, έξελθοΰσα ή αύτοκράτειρα 
είς περίπατον έντδς τοΰ κήπου, έπέσυρε τήν περιέργειαν 
κα ί τδν θαυμασμδν τοΰ κοινοΰ διά τής καλλονής καί τής 
φυσικής μεγαλοπρεπείας αυτής* δσους δέ έβλεπε καί άνε- 
γνώριζεν έκ τοΰ παρελθόντος έτους λίαν φιλοφρόνως έχα ι- 
ρέτα. Ούδέποτε έξέλιπεν έκ τών χειλέων αυτής μειδίαμα 
γλυκύ καί εύφρόσυνον. Καί δ μέν αύτοκράτωρ άνεχώρησε 
μετά δύο ημέρας* αύτή δέ, μείνασα μετά σμικρ&ς θερα
πείας είς Κίσσιγκεν, ήλπιζε καί ηυχετο υπέρ τή ; έντε- 
λοΰς ίάσεως τής νόσου, τής δποίας δλίγον έλειψε νά γίνη 
άδικον θΰμα, δτε, κατά προτροπήν τών περιφημοτέ- 
ρων ιατρών τής Βιέννης, μετέβη προπέρυσι είς Κέρκυ
ραν, Βενετίαν κτλ . κακώς, ώς λέγεται, αύτήν διαγνόντων.

Δέν ήθελεν έξαοκέσει, νομίζω, δλη ή αΐσθησις τοΰ κα- 
λοΰ, δλη ή εύαισθησία καί ή φαντασία τοΰ μεγαλητέρου 
τής γής ποιητοΰ, ίνα έξυμνήση τήν ώραιότητα τήςγυνα ι- 
κδς ταύτης. Γνωρίζω καί τάς τρείς αύτής άδελφάς, ήτοι 
τήν έκπτωτον βασίλισσαν τής Νεαπόλεως, τήν πριγκί- 
πησσαν έκ Τούρν καί Τάξη (von T u rn  u n d  T ax is ), ώς 
καί τήν μικροτέραν, άγαμον είσέτι διατελοΰσαν, άπάσας 
φημιζομένας έπί καλλονή* άλλ ή αύτοκράτειρα υπερβαί
νει καί τάς τρεις. Φαντάσθητε άνάστημα υψηλδν μάλλον, 
ραδινόν καί χαρίεν, δφθαλμούς ζωηρούς καί πλήρεις γλυ- 
κύτητος; όφρΰς τοξοειδείς καί μελαίνας, κόμην μακράν, 
πυκνήν καί καστανόχρουν, βάδισμα έλαφρδν καί μεγα
λοπρεπές, χείλη άνάλογα καί ύσγινοβαφή, έ'ρκος ίδόντων 
μαργαρώδες, δέρμα λευκδν υπέρ τήν χιόνα, φωνήν αρμο
νικήν καί ήδεϊαν, καί θέλετε ϊσως λάβει άτελή τινα εικό
να τοΰ μεγαλείου καί τοΰ κάλλους αύτής. Αληθές μέν 
ίίτι ή πρδ χρόνου συμβασα δυστοκία, έτι δέ καί ή τελευ
τα ία  νόσος έξησθένησαν αύτήν ίλίγον, καί έπέθηκαν έπί 
τών παρειών αύτής τδ  ώχρδν μάλλον χρώμα* άλλ ?σα 
ισα αύτδ άποκαθίστησι τδ  πρόσωπον αύτής έτι γλυκύ- 
τερον καί περιπαθέστερον. ό  βλέπων αύτήν καί θαυμάζει 
κα ί λυπέΐται* θαυμάζει μέν τήν έξοχον ώραιότητα, άλ
λά  καί λυπεΧται συγχρόνως, διότι νόσος κακή ήπείλησε 
τδ  ούοάνιον αύτής σώμα έν τοιαύτη άνθηρα ήλικία. Μόνον 
κατά  τήν εσπερινήν ώραν ένεδύετο συνήθως μεγαλοπρε- 
πώς* είσερχομένη δέ έντδς τοΰ κήπου καί άναμιγνυομέ-

νη μετά  τών λοιπών ξένων, περιεπάτει σχεδδν άδιακάπως 
μέχρι τής δγδόης. Εν καιρώ πρωίας, δτε καί αύτή προ- 
σήρχετο είς τήν πηγήν δπως ■ πίη  τδ  θαυμάσιον ποτδν, 
ητο λίαν άπλοίκώς ένόεδυμ.ένη, καί οί μή γνωρίζοντες έξε- 
λάμβανον αύτήν ώς τυχαίαν τινά  ξένην* έπινε δέ τδ 
ύδωρ τής πηγής έντδς πολυτίμου ποτηριού, υπδ τών ση- 
μαντικωτέρων τής πόλεως έναλλάξ προσφερομένου. ΐ π δ  
μιας μόνης συνήθως Κυρίας τής τιμής συνοδευομένη έζήρ- 
χετο  είς λίαν μάκρους περιπάτους* έφαίνετο δέ πάντοτε 
περιχαρής καί ευθυμος, διότι άπ6 τής έλεύσεως αύτϋς 
κατά  πολύ έβελτιώθη η υγεία αυτής. Τοΰτο ήκουσα 6 
ίδιος νά λέγη εσπέραν τινά είς τδν τυφ λδν. δοΰκα τής 
Μεκλεμβούργης, ώσαύτως ένεκα τών ύδάτων έλθόντα έν
ταΰθα* είχε δέ τοσαύτην συμπάθειαν πρδς τδν δυστυχή 
τοΰτον καί άγαθδν Γερμανδν Ηγεμόνα, ω^ε συνεχώς ώδή- 
γει αύτδν είς περίπατον ή είς τήν πηγήν αύτήν. Εν γ ί 
νει ή αύτοκράτειρα αυτη εινε λίαν φιλάνθρωπος καί προ
σηνής γυνή. όσάκις εβλεπέ τινα  βαρέως Ιχοντα , κατηυ- 
θύνετο ή ιδία πρδς αύτδν, παρηγοροΰσα ' καί τήν ια μ α τι
κήν τοΰ Κίσσιγκεν δύναμιν έκθειάζουσα* ώς παράδειγμα 
δέ έφερεν Ιαυτήν πάντοτε. . ν/·.

Μή λησμονήσωμεν δμως νά άναφέρωμεν, δτι ιζ γυνή 
αυτη είνε συγχρόνως καί δ τύπος^ τής σεμνοπρεπείας καί 
τήςκοσμιότητο; τών ήθών. Ούδεμία άλλη ήγεμονίς υπερ
βαίνει αύτήν κατά τοΰτο* ουτω τούλάχιστον δοξάζει ή 
κοινή γνώμη. Τρείς ημέρας μετά  τήν άφιξιν αύτής είς 
Κίσσιγκεν, εϊδομεν έντδς τοΰ κήπου δύο γυναίκας, πλου- 
σίως μέν άλλά μάλλον άνοικείως ένδεδυμένας,ίκανώς εύ - 
ειδεϊς τήν ίψιν καί υπό τινων εύγενών περιστοιχουμένας. 
0  κόσμος ένόμισε κατ άρχάς δτι καί αύταί άνήκον είς 
τήν συνοδείαν τής αύτοκρατορίσσης, μάλιστα Ιφερον καί 
τδν τίτλον Κ ο μ η σ σ ώ ν *  άλλά δεν ησαν, .ώς έγνώσθη 
άκολούθως, είμή δύο υπόπτου *ί) μάλλον κακής διαγω γής 
γυναίκες, αίτινες, έν ώρα μεν θέρους άπδ λουτροΰ είς λου- 
τρδν έν ώρα δε χειμώνος άπδ πόλεως είς πόλιν περιφερό
μενα»., έξασκοΰσι τδ  έντιμον αύτών έπάγγελμα. Τήν 
επαύριον δμως δέν άνεφάνησαν πλέον* δι ένδς νεύματος 
τής αύτοκρατορίσσης έφρόντισεν ή Αστυνομική άρχή -περί 
τή ; άποπομπής τών δύο τούτο>ν κακών άγγείων. Τλ 
Κίσσιγκεν, ώς καί άλλοτε εΐπον, δέν είνε δ τόπος τή ς  
διαφθοράς καί πολυτελείας, τών ερώτων κχν* τώ ν κ α τα - 
κτήσεων, ώς τά  πλεΐστα τών λοιπών λουτρών τής Γερ
μανίας.

Ενταΰθα προτίθεμαι νά παύσω, καί τοι πολλά Ζχων 
είσέτι νά προσθέσω, διότι ουτε αί σελίδες τής έ  π  τ  α -  
λ ό φ ο υ  είσί τόσον εύρεΊαι, άλλ ούδέ έγώ πρέπει νά κα
τατρίβω τδν καιρδν τοιαΰτα μόνον γράφων. ίσως άργό- 
τερα έπανέλθω & ί τοΰ ταξειδίου τούτου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΤΜΑΣ.

ίδού πασίγνωστον δνομα, εί καί πρδ δύο μόλις δε
καετηρίδων άπαθανατισθέν, τδ  δπόϊον φρονοΰμεν δτι θέλει 
έπιζήσει πολλών γενεών, άν δχι διά τήν εσωτερικήν αύ
τοΰ άξίαν, τούλάχιστον ώς προσωποποίησις παραδόξου 
περιόδου τής ιστορίας τοΰ Γαλλικοΰ θεάτρου καί τής γ ο -  
νιμωτέρας συγχρόνου μυθιστοριογραφίας.



ό  Αλέξανδρος Δουμας, δ περιφημότερος τώ ν νεωτέρών 
μυθιστοριογράφων κα! ή γονιμωτάτη άναντι££ήτως κε
φαλή του αίώνος ήμών, έγεννήθη το δέκλτον έτος τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας, την 24  Ιουλίου (5 «ερμιδώρου) 
4 8 0 2 , είς Βιλλέρ-Κοττερέτην, πολίχνην 'του νομού τής 
Αισνης. ό  πατήρ αύτοϋ, μιγάς γεννηθείς έν τή  νι^τφ του 
Αγίου Δομίγκου εκ μιας μαύρης παλλακίδος τοϋ Μαρκε- 
σίου Παιλλετερύ, ί ν  δ πρώτος του τοιούτου χρώματος 
άνθρωπος, δςτις ίφθασε μέχρι τοϋ στρατηγικού βαθμού 
είς τόν Γαλλικόν στρατόν, οιακριθείς είς τάς εκστρατείας 
τής ίταλίας καί Αίγυπτου ενεκα του εύγενοϋς χαρακτή- 
ρος καί τής ήρωίκής άνδρίας του, καί διοικήσας πολύν 
χρόνον τόν στρατόν τών Αλπεων. Αλλ’ ύποκύψας είς τάς 
περιπετείας καί τάς άδηλους εκβάσεις του πολέμου, ήναγ- 
κάσθη νά παραιτηθή τής υπηρεσίας, κα! εζησε βίον π τω 
χού πλην τιμίου πολίτου έν τ$  είρημένη πολίχνη, άπο- 
θανών τώ  4 80 7 . ή ς τοιοϋτος λοιπόν δέν άφήκεν άλλην 
περιουσίαν είς τόν υιόν του, είμή την δόςαν του δνόματός 
του, περιουσίαν άγονον πολλάκις.

Η ανατροφή τοϋ Αλεξάνδρου, ώς δ ϊδιος περιγράφει 
αυτήν διά τής συνήθους αύτφ ζωηρότητος, υπήρξε λίαν 
Αμελημένη. Διότι ή μήτηρ του, περιπαθώς άγαπώσα αυ
τόν κα! έπ’αύτοϋ δλας τάς έλπίδας της στηρίζουσα, δεν 
ήθελε νά άποχωρισθή άπ αύτου, άλλ’ ένεπιστεύθη τήν 
άγωγήν του είς τόν έφημέριον τής πολίχνης, δςτις είς 
μάτην ήγωνίσθη έπί έξαετίαν νά διδάξη αυτόν ολίγα Αα- 
τινικά* δσον δέ διά τήν άριθμητικήν, δ ίδιος δμολογεί 
έν τή  βιογραφίο: του δτι τρεις διδάσκαλοι άπηλπίσθησαν 
δ είς μετά τόν άλλον, προσπαθοϋντες νά έμβάλωσιν είς 
τήν κεφαλήν του τάς τέσσαρας αυτής πράξεις. Αλλ’ έάν 
ήθικώς δέν άνεπτύχθη αρκετά τότε, σωματικώς δμως 
Ικαμε μεγάλας προόδους. Μεγαλόσωμος κα! ισχυρός, 
διέτ ρεχε τους αγρούς ώς Τάρταρος, έτρεχεν έφιππος ώς 
Αμαζών, έξιφομ,άχει ώς ίππότης καί έγρονθοκόπει ώς 
παλαιστής. «Πρός άποζημίωσιν τής άτελοΰς ανατροφής 
μου, λέγει δ ίδιος άφηγούμενος τόν βίον του, κατείχον 
τά  φυσικά πλεονεκτήματα, τά  δποία δίδει ή αγροτική 
ανατροφή* ΐππευον δηλαδή ανεξαιρέτως δλους τούς ίπ 
πους, διέτρεχον πεζνί δώδεκα λεύγας διά νά χορεύσο> είς 
τινα χορόν, μετεχειριζόμην τό ξίφος κ α ίτό  πιστόλιον αρ
κετά έπιδεξίως, κα! είς τριάκοντα βημάτων άπόστασιν 
σπανίως μέ διέφευγε λαγωός ή περδίκιον.»

Δυστυχώς δμως τά  προσόντα ταυτα  φαίνεται δτι δέν 
ήδύναντο νά χρησιμεύσωσι πρός πόρον ζωής* διότι ημέ
ραν τινά, είσελθοϋσα ή μήτηρ αύτου είς τόν κοιτώνά του, 
τω  ανήγγειλε δακρυχέουσα δτι ήναγκάσθη νά πωλήση 

ε*Χε διά νά πληρώση τά  χρέη τ<υν, κα! δτι τ·?ϊ ίμ ε -  
νον είς χείρας 2 5 3  μόνον φράγκα καί τινα άργυρα σκεύη. 
0  Αλέξανδρος ήν τότε εικοσαετής, άλλά πλήρης θάρρους 
και νεανικής εύτολμίας* καί λοιπόν, λαβών έκ τής ποσό- 
τητος ταύτης τά  πεντήκοντα τρία μόνον φράγκα, άνε- 
χώρησε τήν αυτήν έσπέραν είς ΙΙαρισίους πρός πορισμόν 
χρημάτων, έλπίζων είς αρχαίους φίλους του πατρός του. 
Αλλ οι φίλοι σήμερον είσΐ λίαν έπΟνήσμονες, καί μάλι^α 
έκΛνοι, οΐτινες, ευρισκόμενοι είς τάς άνωτέρας κοινωνικάς 
βαθμίδας, έ χ ο υ σ ι ν  α σ χ ο λ ί α ς  π ολλά ς *  είς τρόπον 
ώ?ε δ νέος λαθροθήρας τής Βιλλέρ-Κοττερέτης, καταπε- 
πεισμένος πρότερον οτι δ κόσμος εινε κήπος, έν ω δρέπει

τ ις  χρυσ& άνθη, είδεν ευθύς έξ αρχής έψευσμένας τάς έλ
πίδας του, κα! ήρχισε νά έννοή δτι ή κοινο>νία κατηγο- 
ρείται πολύ ολιγώτερον τοΟ δέοντος.

Εν τούτοις οί πειρασμοί ούτοι ούτε πολύ υιήρκεσαν 
ούτε δυσχερείς ησαν* διότι δέν εΤχεν είσέτι τω  χορηγηθή 
εύκαιρία πρός κατανάλωσή τώ ν 5 3  φράγκων του, δτε, 
χάρις είς συστατικήν τινα  έπιστολήν ισχυρού τίνος έκ- 
λογέο)ς πρός τόν στρατηγόν Φουά, αντιπρόσωπον του νο
μού του, έγκατέστη, τόν τρίτον μήνα μετά τήν είς Π α- 
ρισίους άφιξίν του, είς τό ιδιαίτερον γραφείον του Δουκός 
τής Αύρηλίας μέ μηνιαίον μισθόν 4 00  φράγκων. Μή πα- 
ρατρέξωμεν δμως οτι δ μέλλων διάσημος συγγραφεύς, 
ευρεθείς είς θέσιν λίαν δυσχερή έ^ώπιον του στρατηγού, 
πρός ίν  ήν συστημένος, £νεκα τής παντελούς σχεδόν άμα- 
θείας του, έσώθη παρ’ έλπίδα τή ς  δεινής ταύτης δυσχε- 
ρείας χάρις είς τήν καλλιγραφικήν του ικανότητα. Ο άλ
λους ευτελής λοιπόν ουτος μισθός έφάνη είς τόν Αλέξανδρον 
πλούτος μέγας, διό ώς καλός υίός Ισπευσε νά γράψη πρός 
τήν μητέρα του νά ϊλθη είς Παρισίους. Εκτοτε δέ ήρ- 
χησε μετά σπουδής κα! καρτερίας νά καταγίνεται ήμέραν 
κα! νύκτα δπως μεταβάλη τήν άνατροφήν του, κα! είς 
τάς πυρετώδεις έκείνας αγρυπνίας, είς άς ήδυνήθη νά άν- 
θέξη χάρις είς τήν σιδηράν κρασίν του, χρε(ύστεί, ώς δ 
ίδιος λέγει, τήν μέχρι τέλους τοϋ βίου του διατηρηθείσαν 
8ξιν τής νυκτερινής εργασίας, ητις καθίστα και είς αυ
τούς τούς φίλους του άκατανόητα τά  πολυειδή εργα του.

Τρία Ιτη  διήρκεσεν ή ζωή αυτη, £τη πόνων κα! μόχθων 
άπειρων' τρία 2τη βιαίας μελέτης, καθ’ ά άνεοίφησεν 
άκορέστως φυσιολογίαν, άνατομίας, ιστορίας, μυθιστορή
μ α τα  κα! άλλα* τρία  Ετη ίσχυρογνώμονος πάλης, ητις 
ήνάγκασε τήν ειμαρμένην νά κλίνη γόνυ πρό τής σιδηράς 
ταύτης κα! άκάμπτου θελήσεως. Εν τούτοις, συμπληρω- 
θέντων τών έτών τούτων τής δοκιμασίας, είς τόν μισθόν 
του προσετέθησαν τοιακόσια Ιτ ι φράγκα, λίαν αναγκαίο* 
δι’αύτόν, άρχήσαντα &απανηράςτινας διασκεδάσεις.— Βλέ
πετε ή ποίησις, ή φαντασία παρασύρει ένίοτε τόν άνθρω
πον !— Συγχρόνως δέ άπηλλάγη τής νυκτερινής έργασίας 
τοϋ γραφείου.

11 μανία τοϋ νά γίνη συγγραφεύς δέν ήργησε νά κ α - 
ταλάβη τόν ζωηρόν ήμών νεανίαν* διό ήρχησε νά γράφη 
κωμωδίας τινάς κα! δράματα, τή  συνεργασία κα! άλλων 
τινων φίλίον του. Τά πρώτά του δέ τα ύτα  δοκίμια μ ι-  
κράν Εσχον έπιτυχίαν* άλλ’ δ Δουμας ήτο έπίμονος, ένώ 
δέ προσεπάθει νά έπιτύχη είς τό στάδιον, είς τό δποίον 
είχε κλίσιν άνευ κλήσεως, συμβεβηκός τ ι ήλλαξε τήν 
επιθυμίαν του κα! ένέπνευσεν είς αυτόν άλλην, ητις 
προσήψεν είς αυτόν μεγάλην δόξαν, παρήγαγε δέ κα! 
αποτελέσματα ευάρεστα διά τό Γαλλικόν θέατρον. Κα! 
είς τό μέρος τούτο τής βιογραφίας τοϋ νέου ήμών δραμα
τουργού έπιτραπήτο) ήμίν δπ(ος ένδιατρίψωμεν δσον δεί.

Από τοϋ 4 8 2 0  μέχρι τοϋ 1828  έπαισθητή δσημέραι 
καθίστατο ή ανάγκη δραματικής άνακαινίσεως. Το σκήπ
τρο ν τοϋ Κορνηλίου κα! τοϋ Ρακίνα, περιελθόν είς τάς 
χείρας τών τραγικών τής αυτοκρατορίας Γιρονδίνων, ένέ- 
πνεεν δσον σέβας κα! τό σκήπτρον τοϋ ΙΔ Λουδοβίκου 
είς τάς χείρας τοϋ ασθενούς Λουδοβίκου 1ST . Τερατώδη 
δράματα μετά φόνων κα! κακουργημάτων μεγίστων κα! 
αισχρότατων έπλημμύρουν έπι τής Γαλλικής σκηνής, χε ι

ροκροτούμενα ύπό τοϋ πλήθους έκείνου, τοϋ συνεργήσαν- 
τος είς τά κακουργήματα τής Γαλλικής Επαναστάσεως. 
Η ατημέλητος δραματική τρομοκρατία, μετά τάίουλιανά 
μάλιστα συμβεβηκυτα, πεζή αυτη κα! χυδαία , ένερρι- 
ζώθη έν τώ  μέσα) κοινωνίας ευρύθμου. Α ιματώδης κα
ταρράκτης σφαγών, αιμομιξιών, βιασμών, λαθραίων το 
κετών κατέκλυσε τό θέατρον, άντιπροσωπευόμ.ενον έν 
ά π ό π τφ , ούτως είπείν, είς τήν φύσιν διά τής λα ιμητό
μου, έπιβαίνοντος τοϋ δημίου ώ ς ά π ό  μ η χ α ν ή ς  θεοϋ.  
Ταύτα δέ πάντα άνεμιγνύοντο μέ προσωπεία κα! με
σαιωνικές τελετάς, μέ πληθύν μανδυών, θωράκων, σιοη- 
ρών χειριδών, ξιφών, έγχειριδίων, μέ πλεκτάς άναβάθρας 
κα! με παντοειδή δραματικά τεχνάσματα. Περ! δέ τών 
διαλόγων τοϋ δράματος, οδς ήθελέ τ ις  νομίσει έκ τής αύ
τή ς εξερχομένους χοάνης, ησαν πάντοτε μονότονον κοαμα 
χυδαιότητος κα! δγκου, πλουσιώτερον λέξεων ή ίοεών, 
κα! γέμον τρομακτικών δρκων κα! βλασφημιών.

Καθ δλον αυτό τό διάστημα ή τέχνη κα! ή ιδέα έφαί- 
νοντο άποκλεις-ικώς έπιδιώκουσαι τάς άπό τής υλης συγ
κινήσεις κα! τών οφθαλμών τήν τέρψιν. Η δραματική 
αυτη τρομοκρατία είχε πολλήν δμοιότητα μέ τήν πολι
τικήν, καθότι είς άμφότερα τά  συστήματα ή αυτή έπε- 
κράτει βιαία κα! χυδαία άντίδρασις πρός πασαν παρά- 
δοσιν, πρός πάντα κανόνα, πρός πασαν έγκοάτειαν, πρός 
πασαν σωφροσύνην, κα! τέλος πρός παν εργον τοϋ πνεύ
ματος κα! τής γλώσσης. Είς άμφότερα τέλος τά  συστή
μ α τα  ταϋτα , πολιτικήν κα! θέατρον, άνευρίσκει τ ις  μέ 
τήν αυτήν περ! τό καινοτομείν ζέσιν τό αυτό έλάττω μα 
τοϋ πραγματικού παραδόξου. Τοιούτον λοιπόν τό Γαλ
λικόν θέατρον, περιμένον, ώς είπείν, άνυπομόνο>ς τόν Μεσ- 
σίαν του* τοιαύτη ή έκδεδιητημένη σκηνή, ή δεομένη άνα- 
μορφωτών.

Οι πρώτοι άντιπρόσωποι τής έπαναστατικής ταύτης 
κρίσεο>ς τοϋ θεάτρου υπήρξαν δ Αλέξανδρος Δουμας κα! 
δ Βίκτωρ Ουγος. ό  μέν, ανώτερος τοϋ δευτέρου κατά τήν 
φαντασίαν κα! εΰρεσιν κα! γνώσιν ηθικών τινων παθών, 
δ δέ, ανώτερος κατά τήν τέχνην, τήν καλλιλογίαν, τό 
υφος, τήν άκρίβειαν. ό  μέν ένήργει διά τής φαντασίας, 
δ δε διά τής τέχνης’ δ μέν ζ(οηοός κα! λαμπρός έν τοίς 
Ιργοις αυτού, δ δέ ακριβής κα! μεγαλοπρεπής. Μέγας 
λυρικός ποιητής δ Βίκτο^ρ Ουγος, λογογράφος πεπροι- 
κισμένος μέ γλαφυρόν κα! πλούσιον κάλαμον, δ Συγγρα- 
φεύ: τών ο δ ώ ν  κα! τών τ ρ ι σ τ ρ ό φ ω ν  (ballades), 
τών Φ ύ λ λ ω ν  τ ο ϋ  φ θ ι ν ο π ώ ρ ο υ  κα! τής Π α  ν α γ ί α ς  
τ ώ ν  ΓΙαρισίων ,  ώς δραματουργός μας έφάνη πάντοτε 
έστερημένος πραγματικής κα! εδραίας δυνάμεως. Εν τώ  
δράματι άποβάλλει μέρος τών πλεονεκτημάτων του, ένώ 
διατ/ιρΐί ολα τά  ελαττώ ματα  αύτοϋ, και, (κατά παρά
δοξον ίσχυρογνωμοσύνην, ιδίαν είς τούς έξόχους άνδρας, 
πολλάκις έμμένοντας είς παν δ ,τι άναρμόδιον αύτοίς), 
δ Βίκτ63ρ Ουγος, δσον πλέον άποπλαναται τής δραματι
κής οόοϋ, τόσω μ,αλλον έπιμένει είς τήν πλάνην του. 
Από τοϋ Κρομβέλλου μέχρι τοϋ Ρούί-Βλάς δύναται τις 
νά άπαριθμήση μακράν σειράν συστηματικών σφαλμάτων.

Εί κα! πολύ κατώτερος δ Δουμας τοϋ Ουγου ώς συγ- 
γραφεύς κα! ώς ποιητής, καθ’ ήμας εινε άνώτερος ώς δοα- 
μ,ατουργός. Επροικίσθη μέ πλεονεκτήματα, τά  δποία δέν 
άποκτώνται* μέ μεγάλην γονιμότητα φαντασίας, μέ δύ-

ναμιν ευρέσεως κα! οικονομίας καί πρό πάντων δραματι
κού πνεύματος, μέ τήν συναίσθησιν τώ ν άντιθέσεο>ν κα ί 
τήν άρκετά ζωηράν γνώσιν αισθημάτων τινών τής άνθρω- 
πίνης καρόίας, άλλά στερείται πολλών πολυτίμων προ
σόντων, άτινα μόνα δίδουσιν είς τά  αλλα τοϋ’ οράματος 
προτερήματα ίσχύν κα! ζωήν. Δέν εχει έν τ φ  γράφειν την 
δύναμιν τοϋ χαρακτήρος. Κα! εινε μέν άληθές δτι τδν 
τοϋ λόγου χαρακτήρα δύναται τ ις  νά άπο κτήση μέχρι 
τινός βαθμού διά τής φιλοπονίας* άλλά πάντοτε θέλκ 
εισθαι έλλειπής εύρείας βαθύτητος, άληθείας, άκριβείας, 
άτινα δύναταί τ ις  νά άρυσθη, ούχ! άπό τήν έπίπλαστον 
ζέσιν πυρετώδους έμ7τνεύσεο^ς, άλλ* άπό τής ένδελεχοϋς 
φιλοπονίας τοϋ νοός, δτέ μέν είς εαυτόν άντανακλωμέ- 
νου δτέ δέ έκτός, δπως σπουδάση έν τώ  παρελθόντι ή π*- 
ρατηρήση έν τώ  παρόντι τά  μέσα τή ς έκτελέσεως. Εν ΙνΙ 
λόγω, δ Κ. Δουμας έπρόκειτο νά έκλέξη άπέναντι τοϋ 
προμελετημένου κα! τοϋ αυτοσχεδίου* προέκρινε λοιπόν 
τό αυτοσχέδιον, κα! ηύτοσχεδίασεν έν θέατρον. Αλλ* 
άς άναφέρωμεν τήν πρώτην άφορμήν τοϋ νέου τούτου 
σταδίου.

Περ! τό 4 8 2 9  ήθοποιο! Αγγλοι, έλθόντες είς Παρι
σίους κα! σκοποϋντες νά παραστήσωσι τραγωδίας τινάς 
τοϋ Σαικσπήρου, άνήγγειλον τόν Αμλέτον. 0  έν σπέρ- 
μ α τι δραματικός ήμών, άνήκων είς τήν σχολήν τής έπι- 
πολαίου φιλολογίας, Ισπευσε νά παρευρεθη είς τήν παρά- 
στασιν τοϋ δράματος* άπό τής στιγμής δ έκείνης τοσουτον 
ένησχολήθη είς τήν άνάγνο^σιν τοϋ Σαικσπήρου, ώστε 
πλείστα τεμάχια  διετήρησεν άκολούθως είς τήν μνήμην 
του. Ακούσωμεν αύτοϋ τοϋ ίδίου έκθέτοντος τά ς πρώ - 
τας έντυπώσεις, άς έπροξένησεν αύτώ δ Αμλέτος έπί 
σκηνής: « ίποθέσατε, λέγει, τυφλόν έκ γενετής κα! τότε 
πρώτον άναλαμβάνοντα τήν δρασιν, άνακαλύπτοντα 
κόσμ,ον ολόκληρον, περ! τοϋ δποίου ούδεμίαν έιχεν ιδέαν* 
φαντάσθητε τόν Αδάμ έγειρόμενον μετά  τήν πλάσιν του 
κα! κρατούντα υπό τούς πόδας τήν πεποικιλμένην γήν, 
ίχοντα  έπ! κεφαλής τόν άκτινοβόλον ούρανόν, πέριξ αύ
τοϋ χρυσόμηλα δένδρα, μακρόθεν δρώμενον ποταμόν μέ- 
γαν κα! άργυροειδή, πλησίον δέ αύτοϋ τήν νέαν, τήν 
ώραίαν, τήν αγνήν κα! γυμνήν γυναίκα, και θέλετε λά
βει ιδέαν τής μαγικής Εδέμ, ήνή παράς-ασις τοϋ Αμλέτου 
ήνέςύξεν είς τούς δφθαλμούς μου... Λ! ίδού 8,τ ι  έζήτουν... 
Σαικσπήρε, σέ ευχαριστώ!» Αλλά κα! άλλους πολλούς 
δραματικούς άνέγνωσεν, έν οίς κα! τόν Γαίτην κα! Σ χίλ- 
λερον, άποφασίσας άπό τής έκείνης νάέπιδοθτ) κα!
νά έπιδώση είς τό δραματικ,όν στάδιον.

Μετά τήν σύντονον ταύτην μελέτην, άπεφάσισεν δ Δου
μας νά δοκιμάση έκ δευτέρου τήν τύχην. Δυσανασχετών 
νά βλέπη τό πρώτον κλασικόν δραμά του, τήν Χ ρ η σ τ ί -  
ν η ν, δπερ ύπ άλλων μέν έπηνέθη ύπ άλλων δέ άπεδο- 
κιμάσθη, κεκλεισμένον είς τό χαρτοφυλάκιον τοϋ Γαλ
λικού θεάτρου, άπεφάσισε νά γράψη ^ωμ,αντικόν δρ&μα* 
άναγνώσας δέ πρό τίνος καιρού τόν βίον τοϋ Ερρίκου 
Γ" κα! θελχθείς, άπεφάσισε νά τόν θέση έπ! σκηνής. Εν 
διαστήματι τεσσάρων μηνών τό  δράμα έσχηματίσθη, 
έγράφη κα! έδόθη πρός παράς-ασιν, ητις έγένετο τό πρώ
τον τήν 4 0 Φεβρουαρίου τοϋ 4 8 2 9 . ή  έπιτυχία  υπήρξε 
λαμπρά* τό πλήθος έχειροκρότει μανιωδώς, τινές δέ καί 
έδάκρυον. ό  Δούξ τής Αύρηλίας, διατάξας νά τ φ  έπ ι-



φυλάξω<ην δλόκληρον σειράν θεωοείο>ν, κ α ί συνοδευόμενος 
ύπδ στίφους ήγεμόνων, ήγεμονίόων, δουκών, δουκισσών, 
πρέσβεων, στρατηγών, κλπ. έτίμησε την παράστασιν τοΟ 
εύνοουμένου του άποστολέως, δςτις αϊφνης την έπαόριύν 
μετεμορφώθη εις πρόσωπον μεγάλης σημασίας καί είς 
νόα αθάνατον, δ δέ Κορν^λιος καί δ Ρακίνας έμεινον π α -  
ρηγκωνισμένοι. Τδ δράμα τούτο υπήρξεν δ θρίαμβος του 
νέου ποιητοΰ, καί έχάραξεν αύτώ τδ στάδιον του βίου 
του. (1) Του Ερρίκου Γ ' ή έπ ιτυχία  παρτίγαγεν είς αύτδν 
3 0 ,0 0 0  φράγκων, ώς έπίμετρον δέ εορτάς καί υποδε- 
ξιώσεις ύφ’ απάντων τών Παρισίων' διότι είς την εύδαί- 
μονα Γαλλίαν οί συγγραφείς δέν άρκοϋνται μόνον είς τίιν 
δόξαν, καί τδ  κοινδν δεν περιορίζεται είς ξηρούς επαί
νους, άλλ’ ενθαρρύνει, άναγινώσκει κα ί επαινεί. Θορυβη
θείς εν τούτοις ώς εκ της αιφνίδιου μεταβάσεώς του άπδ 
τής άφανειας είς την δόξαν, · ώρμησε ζωηρώς άπδ τής 
στιγμής έκείνης είς πολυτέλειαν ύπέρμετρον, νίρ^ησε νά 
σπαταλα αφειδώς, έτρο>γεν ώς Λούκουλος και έδιόε σαρ- 
δαναπαλικά συνεχώς γεύματα , . ένεδύετο παράδοξα και 
φαντασιοίδη ενδύματα, καί έλάτρευεν άπλήστως τδ 
ώροΛον φϋλον.

Μετά τήν άπρόοπτον ταύτην επιτυχίαν δ Αλέξανδρος 
Δουμάς, άντί νά φροντίση νά τελειοποίηση την δραματι

(I) Τό δραμα τούτο τοΰ Κ. Δουμα έν γένει είνε έλλε«τες κατά 
τδ ιδανικόν, την ποίησιν, τήν βαθύτητα και αλήθειαν τών χαρακτή
ρων, ώς ολα σχεδόν τα δράματα τοϋ μυΟιστοριογράφου τούτου*
διαπρέπει 8μως δια τήν ολην οικονομίαν, υλικήν κατά τι, διά το έττι— 
δεξιόν καί κατάλληλον τής έν τή σκηνή παραστάσεως, διά το γοητευ
τικήν τών διαθέσεων και διά τήν συγκινητικήν και άκάΟεκτον ζωηρό
τητα του μύθου. Τοΰτο ομως δέν δύναται νά έμποδίση ήμας του
νά μή  άναγνωρίσωμεν 5τι το δραμα Έρ^Τκος Γ είνε πολύ κατώ- 
τεοον άλλων δραμάτυ>ν του Κ. Δουμα, και οτι το πρώτιστον αύτου
πλεονέκτημα εΤνε τδ καινοφανές. Ιδού ήύπόΟεσις αύτοΰ: 4Ο S a in t -
Megrill καί ή Δούκισσα Γύζή· έρώνται άλλήλο)ν, /ω ρίς νά τολμοέ 
νά έςηγηΟή ό εΤς προς τδν ετερον τδν έρωτα αύτοΰ. ‘II Αικατερίνη

ακούει, άλλ’ έννοήσασα. οτι έρχεται ό Δούς, άναχωρεΐ^μετά σπου
δής άπο τδν ολέΟριον θάλαμον εκείνον. Αμα εισελΟών ό Αους, ευρί
σκει υπο τήν χε  Τράτου ρινομακτρον τής συζύγου αύτοΰ,τό λαμβάνει

Οαλάμω. Τεταραγμένος ό εραστής σπεύδει είς τήν συνέντευξιν, και 
εκεί τδν δολοφονοϋσιν οι άνθρωποι τοΰ Δουκος. —  Ιδού άπασα τοΰ 
δράματος ή κατασκευή, ητις σχεδόν καταστρέφεται έν τψ  μέσο) τής 
πολυτελείας περιέργων καλλωπισμών και επουσιωδών εικόνων, π α -  
ριστωσών ‘Ερρίκον τόν Γ και τήν αυλήν του.

και τών α Ι ω ν ί ω ν  ‘Ρωμαίων, τους καλλθ)πιστάς ‘Ερρίκου τοΰ 
Γ έν κολοβίω και περισκελίσι παίζοντας τάς σφαίρας, ή φυσώντας 
τούς σωλήνας και βλασφημοΰντας San^-Uioill t£ lC -I ) ie il l  (la—

ανεκήρυξε τόν ‘Κρ£Τ; 
ύψηλοτερον, καί άνέγραψε τον συγγραφέα αύτοΰ Σαικσπηρον τής 
Γαλλίας. · *

κήν αυτου τέχνην, προσεπάθησε δυστυχώς νά πολλαπλα- 
σιάση τά  συγγράμματα του καί νά αύξηση τά  χρηματικά 
του κεφάλαια. Θλιβερδν τφ ό ντ ι νά βλέπητις άνδρας με
γαλοφυείς ως δ Δουμάς, παραφερομένους 6πδ τής επιθυ
μίας τής σπατάλης τοσουτον, ώστε νά μεταχειρίζωνται 
τδ  πνεΟμα, τδ  λαμπρδν τούτο δώρον του Θεου, ώς εμπό
ρευμα μάλλον καί τήν φαντασίαν αύτών ώς τέχνην.

Μετά τδν· Ερρίκον Γ καί τήν μετά τήν επιτυχίαν τού
του είς ρωμαντικδν δραμα μετασχηματισθείσαν Χ ρ η -  
σ τ ί ν η ν ,  δ Δουμάς έγραψε πληθύν άλλο^ν δραμάτων 
καί λοιπών, έξ ών απορεί.τις τ ί  π ρ ώ τ ο ν  τ ί  δ ύ σ τ α 
τ ο ν  νά  κ α τ α λ έ ξ η .  Είνε ανάγκη-νά άπαριθμήσωμεν τήν 
πληθύν τών εργ6>ν του άνεξαντλήτου καλάμου του Κ. 
Αλεξάνδρου Δουμά;·"Νά δμιλησωμεν περί του τρομερού 
δράματος δ Π ύ ρ γ ο ς  τ η ς  Ν έ σ λ η ς ,  περι τής Α ι κ α 
τ ε ρ ί ν η ς  ό β ά ρ δ ,  τέρατος παραλογισμοϋ καί άπιθανό- 
τη το ;, η περι του Ν α π ο λ έ ο ν τ ο ς ,  (1) μελοδράματος 
πατριωτκοΰ καΐάρειμανίου, βπερ Ιπηκολούθησε τδ δράμα 
Κ ά ρ ο λ ο ς  δ Γ ,  και μετ ολίγον δ Α ν τ ώ ν ιο ς ,  έργον 
νευρώδες μέν άλλά κακοήθες, ή Θ η ρ ε σ ί α  και πληθύς άλ
λων, ατινα, ϊνα μή γίνωμεν δχληροί είς τούς άναγνώστας 
ήμών, δέν έπιχειριζόμεθα νά άπαριθμήσοψ.εν; Αλλ δ Κ. 
Δουμάς δέν έγραψε μόνον δράματα καί μελοδράματα, 
άλλά και πολλάς κοψ,ίοδίας, μεταξύ τών δποίων ή Κ υ ρ ί α  
Β ε λ λ ί σ λ η  είνε γεγραμμένη μ ετ έξόχου ευφυΐας* τα ύ 
την δέ εγραψε περι τδ 4 8 3 3 , μετά  τήν έξ Ελβετίας καί 
Ιταλίας έπιστροφήν του, οπου άπήλθε πρδς περιήγησιν.

0  Δουμάς έγραψεν επίσης δράματα μονόπρακτα ώς 
δ Κ ε ά ν, δράματα λογαοιδικά ώς δ Π ι κ ο υ*ί λ ο ς. Εγρα- 
ψεν άπειρα μυθις-ορήματα, επιφυλλίδας έφημερίδ(ον καθ 
έκατοστυίας, καί μόνον κατά  τδ  4 8 4 0  έδημοσίευσεν εί- 
κοσιδύο τόμους είς 8 ον· Εγραψε διά τής δεξιάς ιστορίαν, 
*̂ ν φιλολογεί διά τής άριστεράς! Εδημοσίευσεν ϋ δ ο ι π ο -

(1) Περίεργος εΤνε ή Ιστορία της σϋγγραφής τοΰ δράματος τού
του. Παρακαλούμενος ό Κ. Δουμάς, μετά τινα χρόνον άπό τήςπροηης  
έπιτυχίας του, υπό πολλών διευθυντών θεάτρων Υνα γράψη δραμα 
περι Ναπολέοντος, έοίσταζε φοβούμενος μήπω ς δυσαρεστήση τόν 
ήδη έπι τοΰ θρόνου τής Γαλλίας καΟήμενον προστάτην του Λουδοβί
κον Φίλιππον, και ήΟέλησε νά λάοη τήνέπίτούτω  συ-ριατάΟεσίντου. 
:Δ λ λ ’ έπειδή τό πράγμα, εβαινεν εις μάκρος, εις έκ τών διευθυντών 
τούτων, ό Αρήλος, προσεκάλεσε μίαν τών ήμερών τόν Δουμαν να 
προγευματίση εις τήν οικίαν του. ιΟ Δουμας έδέχΟη τήν πρόσκλη- 
σΐν,,  μετά δε τό πρόγευμα b φιλοξενών είσήγαγεν αύτόν είς '//ο -  
,ριστόν δωμάτιον, οπου εύρίσκετο μία κ)νίνη και πάντα τά πρός τδ 
γράφειν άπαιτούμενα.

—  Ιίλέπετε τό δωμάτιο ν τοΰτο ; είπεν αύτώ ό άγχίνους καιπνευ- 
μ ατώδη ς διευ 0 jντή ς .

—  Τό βλέπω .

πλήν γνωρίσατε οτι σάς εχω  δέσμιον. ‘ 1‘γιαίνετε I
Και ταΰτα λέγων 6 Αρήλος, ήτοιμάζετο νά έπικυρώση τήν άπει- 

-λήν του διά διπλής περιστροφής της κλειδός ττ4ς Ούρας.
—  Παρακαλώ, παρακαλώ ! έφώναςεν ό Δουμάς, διστάζων αν 

επρεττε νά δργισΟτ, ή να γελάσγ4 διά τον παράδοξον τοΰτον αστεϊσμόν. . . 
Δότε μοι τουλάχιστον κανένα διά νά με βοηΟηση οπως διέλΟω το 
χάος τοΰτο.

Και έδείκνυε μετ' απελπισίας σωρόν τινα έξ έκατόν πεντήκοντα 
ή διακοσίων βιολιών, κειμένου εν τινι γωνίγ τής είρκττιςτου.

Γώ έδόΟη λοιπόν ο Δελανού, και μετά έννεαήμερον φυλάκισιν, 
ό Δουμάς έγραφε τόν τελευταΤον στίχον τού γιγαντιαίου έκείνου πο
νήματος, τοΰ έπιγραφομένου Ν α π ο λ έ ω ν !

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ* ΔΟΥΜΑ*;

ρ ι κ ά ς  ά ν α μ ν ή σ ε ι ς ,  έν αI; ευρίσκει τις πχν ο,τι ή'Οε- 
λεν επιθυμήσει, δράματα, ελεγεία, έκλογ:κά, ειδύλ
λια, πολιτικήν, γαστρονομίαν, σ τκ τ^ κ ή υ , γεωγραφίκν, 
ιστορίαν, εύφυί'αν, άπδ δλα εν γένει, εξαιρούμενης τ?,; 
α λ ή θ ε ι α ς !

Μέλλομεν ήόη νά ιδωαεν τδν Λουν,χν £7.ο7.:νοντχ tic 
ετερον σταοιον, ευχερέστερον τοΰ πρώτου. Η μυΟ’.ττ^- 
ριογραφία δέν έχει τού; κανόνα; εκείνους τοΰ δράματος, 
άνευ τών δποίων και υ.όνον δύναται το δοάυ.α νά λο^.τΟή/ Μ ' (  ̂  ̂  ̂  ̂ Ν * \ "
κακόν. Εττε.τχ εχει τ ι;  στάόιον ενώπιίν του, ΰ;ότ; Οεν

περιορ ίζεται εί; τρεί; % εί; πέντε πράξεις, άλλ’ είς πεδιον 
κατά τδ δοκοΰν μέγα η μικρόν.

Εί; τδ στάδιον τούτο τή ; μυθιστοριογραφίας δ Αλέ- 
ςανΟρο; Δουμα; επέτυχεν έπίση;. Φαντασία βασιλεύει 
πανταχου και πνεύμα, άλλ’ ούχι τέχνη καί βαθεία γνώ- 
σις των άνθρωπων. Υπάρχει μεταξύ τών μυθιστορημά
των τού Δουμα και το υ ϊ^ η  διαφορά έπαισθητή* καθότι 
δ μέ/, λαμπρός και φαντασιώδη;, πλάττει χαρακτήρας 
ωραίους, α λ λ ά  δυστυχώ; σπανίω; υπάρχοντας* δ δέ 
άρυεται ες αύτοΰ τοΰ λαοΰ τού; χαρακτήρας τών μυθι-



στορτ,μάτων του. ό  μεν, έπιπόλαιος, ό δέ, βαθύς κα! 
προσεκτικος κα! μεγαλοπρεπής, έχει πάντοτε υπ  δψιν 
τδν λαόν* ί ι ’ αυτόν γράφει κα! αυτόν έξυμνεΐ. Εκ τού
του προκύπτουν δύο τινά : τά  μυθιστορήματα τοΟ Αλε
ξάνδρου Δουμα τέρπουν  μέν κα! ήδύνουσι τί>ν αναγνώ
στην, άλλά οεν άφίνουσιν είς την ψυχήν του την βαθεΐαν 
έκείνην κα! άνεξάλειπτον έντύπωσιν τών μυθιστορημάτων 
τοΰ Σύη’ διότι ανέκαθεν ο άνθρωπος θαυμάζει μεν τύ 
λαμπρόν κα! ώραΐον πλάσμα τής φαντασίας, προσέχει 
δέ κα! συγκινεΊται κάλλιον έκ τών άπομιμήσεων της 
φύσεως.

Ηθελεν εισθαι αυτόχρημα ματαιοπονία ν’ άπαριθμησω- 
μεν τά  άπειρα αυτου μυθιστορήματα, άτινα είσ! γνως-ά 
είς πάσας τάς γωνίας της ύφηλίου. II τα χύτης τών χε ι-  
ρών του κα! η γονιμότης της φαντασίας τοΰ άνδρος είνε 
τοιαύτη, ώστε πολλο! είπον άστεϊζόμενοι δτι συγγρά
φει κα! μέ τάς δύο χεΤρας. ό  Αλέξανδρος Δουμας δέν 
γράφει την Γαλλικήν τόσον καλώς’ κα! δ ια τί; διότι δέν 
εΤνε δυνατόν νά γράφη τις καλητερον, δταν γράφη κα! 
μ έ  τ ά ς  δ ύ ο  τ ο υ  χ ε ι ρ  ας.

Αφοΰ πολύν χρόνον ό Δουμας διήγε συγγράφων μυθι
στορίας, άπεφάσισε νά έπιμεληθη καί τ ι  σπουδαιότερον* 
ήθέλησε νά συγγράψη ιστορίαν. Δέν σκοπεύομεν βεβαίο)ς 
νά άναλύσωμεν τά  άπειρα λεγόμενα ιστορικά συγγράμ
μ α τα  τοΰ άνδρος, διότι δέν δυνάμεΟα νά άποχωρίσωμεν 
αυτά τών μυθιστοριών του. Ιίλην Κύριος οϊδε οποίος ί χο
ρικός είνε 6 Κ. Δουμας! ΕρωτηθεΙς ύπό τίνος τών φίλων 
του, πώς εινε δυνατόν νά συγγράφη τόσον ταχέω ς ιστο
ρίαν, « Λ ! άπεκρίθη ό τρομερές μυθιστοριογράφος, άνα- 
γινώσκω ολίγον, σκέπτομαι έπίσης, κα! ακολούθως διά 
της φαντασίας άναπληρώ τά  επίλοιπα .» ί>; εάν ήνε δυ
νατόν νά άναπληρώση τις διά τής φαντασίας την φιλο
σοφίαν κα! την κριτικήν! Διο καί τις κριτικός Γάλλος, 
δμιλών περ! τοΰ Δουμα ώς ιστορικού, λέγει μεταξύ άλ
λων τά έξης: «Δεν έπρεπε σήμερον ό Κ. Δουμας νά γράψη 
ιστορίαν, σήμερον, οτε ύπάρχουσιν ιστορικοί μελετώντες, 
κρίνοντες κα! γράφοντες μετά μεγάλης επιστασίας κα! 
περισκέύεως.»i r I Ί

Ο Κ. Δουμας ένυμφεύθη υποκρίτριάν τινα τοΰ θεάτρου 
τής δδοΰ Αγίου Μαρτίνου, καλουμένην ΐδδαν Φορριέοην, 
έξ ης άπέκτησε πολλά τέκνα, έν οίς δ συνώνυμος πρωτό
τοκο: αύτοΰ υίος φαίνεται δ μόνος διαδεχθείς την ευ
φυΐαν τοΰ πατρός του, κα! ώς έκεΐνος προοιμιάσατο μέ 
δράματα και κωμωδίας κα! μυθιστορήματα, ίΐ Φε- 
βρουαριανη έπανάστασις μεγίστην έπηνεγκε ζημίαν εις το 
φιλολογικήν έμπόριον τοΰ Κ. Δουμα* τον κατέλαβεν έν 
τη  στιγμή τής μεγίστης αύτοΰ δόξης, έν τή στιγμή, καθ’ 
·?,ν άπεκδυθε!ς παν υπέρ του καλοΰ ώς καλλιτέχνης σέ
βας, κατώρθωσεν έπ! τέλους ο ακάματο; έργάτης, ούχ! 
δμως κα! άκόπως, (I)  νά διαστρέψη την κοινήν φιλοκα-

( \ )  ΙΙρίν άξιωΟή ό Λ ουμας τ ή ;  ανήκουστου δ η μ ο τ ικ ό τη το ;, ή ;  
άπολαυει σ /ιμερον, ήναγκάσθη να παλαίση  ού μόνον κατά  τ ή ;  ά μ ει-

δποίου οί βιυλιοπώλαι ερίζουιι προ; άλλήλου; και τον δποΤον οΐ 
έ^ημίριδογράφοι άποσπώσιν εκ τών '/ειρών άλλήλο>ν, 6 γόη ;, ο;τι; 
*αΟιστ$ τά πάντα δεκτά εις το δημόσιον, εΤ/ε οχτταν/4τει δεκαπέντε

λίαν, κα! νά καταπείση τον κόσμον νά δέ χετα ι πεντή- 
κοντα η εξήκοντα τόμους κ α τ έτος, πλήρεις τερατολογιών 
κα! μύθων, ους διημφισβήτουν αί έφημερίδες κα! τά  ανα
γνωστήρια, οΐτινες δμως, ά π α ; άναγνωσθέν τες, μετεβάλ- 
λοντο άμέσο>ς εις κωνοειδή χαοτία , χρήσιμα είς τούς τα μ - 
βακοπώλας κα! παντοπώλας.

Τά έμπορεύματα τα ΰ τα , άδιακόπως άνανεούμενα, 
έπρομήθευσαν είς τί>ν Κ. Αλέξανδρον Δουμαν πλοΰτον πο- 
λύν, δι* ού έζη ζο>ήν ήγεμόνος, δ ιά  δε τής βιομηχανικής 
ταύτης δυνάμεως κατώρθο>σε νά δοξασθή κα! δημοσίους, 
προσκαλών κα! τήν Ακαδημίαν ολόκληρον νά συνεργήση 
είς τήν δόξαν του. Αλλά, πνεύσασα ή έπανάστασις τοΰ 
1 8 3 0  κατά τής λαμπρότητος ταύτης, τήν έξηφάνισεν ώς 
πομφόλυγα’ διότι δ μέγας ούτος πολιτικύς κλονισμος ού- 
δέν άλλο εφερεν άποτέλεσμα, ή νά θέση πέρας είς τήν αρ
γίαν τών πνευμάτων κα! είς τήν διανοητικήν κα! ηθικήν 
ατονίαν, ητις έπλούτιζε τόσα τερπνά κα! διασκεδαστικά 
άλλά κακοήθη βιβλία.

Μάτην δ συγγραφεύς τοΰ Μ ο ν τ ε χ ρ ί σ τ ο υ  άπεπει- 
ράΟη νά έπανορθώση τ ά ς  υποθέσεις του, έφαρμόζων τήν 
μέθοδόν του είς τήν πολιτικήν φιλολογίαν’ μάτην τον 
είδομεν είσερχόμενον είς τήν δδόν τής δημοσιογραφίας’ 
είς ουδέν έπέτυχε, κα! τοΰτο βεβ αίως ήνάγκασεν αύτον νά 
σκεφθή περ! τοΰ εύμεταβόλου τοΰ συρμοΰ κα! έν τή  φι
λολογία αύτή . Είς τήν Φεβρουαοιανήν έπανά^ασιν ο Αλέ
ξανδρος Δουμας έλαβε μέρος ένεργητικώτατον, έφ’ ω κα! 
έκόσμησε τύ  στήθος του μέ τον σταυρόν τοΰ Ιουλίου’ 
έπέμφθη δέ ύπο τοΰ Λαφαγέτου είς Βανδέαν, άλλ’ ούχ! 
δι έπίσημα πράγματα . Κα! ώς πολίτικος λοιπον δέν 
κατώρθωσε μεγάλα πράγμ ατα , συνέγραψεν δμως τά ; ττερ! 
Β α ν δ έ α ς  έ π ι σ τ ο λ ά ς τ ο υ .

0  Αλέξανδρος Δουμας εινε αληθές οτι έγεννήθη μέ το 
ίεοον πΰρ, κα! ή φύσις τώ  έχάρισε θαυμάσια προτερήμα
τα , άλλ έρριψοκινύύνευσεν αύτά έπιδιώκων πλοΰτον, ού 
τίνος ποτέ δέν έφείσθη. Σπανίως δέ διατρίβει εί; ΙΙαρι- 
σίους δ παράδοξος ούτος άνήρ, δςτις περιηγήθη άπαταν 
σχεδόν τήν ύφήλιον. Τώ 1800  έπεσκέφθη τήν ΐόλλάδα 
κα! τήν Ιταλίαν, ένθα διέτριψεν αρκετόν χρόνον* κα! λα
βών πληροφορίας περ! τοΰ ή ρ ω ο ς τ ή ς  ή μ έ ρ α τοΰ 
Γαριβάλδου, μεθ ού κα! έσχετίσθη, έγραψε τά  Α π ο -  
μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α  τ ο ΰ  I ω σ ή φ Γ α ρ ι β ά λ δ ο υ ,  άτινα, 
ώς λέγει δ ίδιος, συνεγράφησαν ύπο του ενδόξου τούτου 
στρατηγού. Πάντες ομως γνωρίζουσι το ύφος τοΰ Λουμα, 
κα! πάντες έννοοΰσιν οτι δ Γαριβάλδης, καθ’ ον καιρόν 
μάλιστα  έςεοόθησαν τά  απομνημονεύματά του, δέν είχε 
τόσην ευκαιρίαν ώστε και νά συγγράφη. Εξ Ελλάδος, 
διαβάς διά τής ήμετέρας μεγάλο υπόλεως, έπεσκέφθη τήν

’/ιλιάδα; φράγκων προ; έκτύπωσιν του πρώτου μνΟιστορήματό; του* 
και ομω ; μετά ε; μήνα; ά;τό τή; έκδόσεώ;του, πορευΟεί; ει; του 
βιολιοπώλο.» του διά νά πληροφορηΟή περι τή; καταναλώσεώ; το>ν, 
έμαθε μετά αλγεινή; έκ-λήςκο; οτι έ; όκτακοσί<ον άντ'.τΰπον μόνον 
τ έ σ σ α ρ α  εΤ/ον πωληΟή! Και ομω ; ή άκαμπτο; και άδάματτο; 
αυτη Οελησι; οεν άπηλπίσΟη, ούτε ενέδωκεν ει; τήν πρώτην εκείνην 
αποτυχίαν* άλλά, μετά άδιάκοπον εργατίαν, παρήγαγεν ε’.; φώ; τά 
πλήρη αισΟ/,ματο; καί ζωηρότητο; μυΟιστορήματά του έκ·?να, και 
άνεπτυςεν εν γένει τήν ίπποτικήν έκείνην φιλολογίαν, ήτι; εκαμεν 
αύτον νά δζτπόζη δικτχτορικώ; τά; επιφυλλίδα; τών εφημερίδων, 
και ητι; κατεττησεν αύτον τον δημοτικώτατον μυθιστοριογράφον
του κοταου.

Ρωσσικήν αύτοκρατορίαν, και έκειθεν διά Βιέννης έπανήλ- 
θεν είς Παρισίους, δημοσιεύσας το τελευταΐον τών νεωτέ- 
ρ ων αριστουργημάτων του, τούς Μ ο ϊ κ α ν ο ύ ς  τών Π α -  
ρισίοj ν.

Ζή δέ είσέτι άνέτως, κεκτημένος λαμπράν έν Παρισίοις 
επαυλιν, τήν ύπ αύτοΰ οίκοόομηθεισαν τοΰ Μοντεχρί
στου, κα!, κατεχόμενος πάντοτε ύπο τής μανίας τών 
περιηγήσεων, διατρίβει νΰν είς Ιταλίαν, ίδού δέ πώς εκ
φράζεται περι τοΰ χαρακτήρος αύτοΰ είς έκ τών στενών 
φίλουν του, ό Κ. Ρομάνδος:

« 6  Κ. Δουμας εινε έκ τών παραδοξοτάτων άνδρών 
τής παρούσης έποχής. Φύσει περιπαθής, πανούργος, αν
δρείος ύπο κενοδοξίας, αγαθός τήν καρδίαν, ασθενής κατά 
το λογικον, απρονόητος, ερωτικός ώς ο Αντώνιος, φιλό
δοξος ώς ό Ριχάρδος, δέν θά ομοιάση ποτέ τον Σαντινέλ- 
λην του κατά  το φιλέκδικον. Δεισι^αίμων κατά διά
νοιαν, θρησκευτικός δέ έν τώ  γράφειν, κοΰφος και έν αυτή 
τη  σφοδρότητι τοΰ πάθους του, το αίμά του εινε λάβα 
ηφαιστείου, αί ίδέαι αύτοΰ σπινθήρες. Εχθρός τής λογι
κής κα! τής αρμονίας, ώς ποιητής ψεύστης, ώς καλλι
τέχνης άπληστος, γενναιόψυχος δέ διότι είνε ποιητής και 
καλλιτέχνης, ελευθέριος προς τούς φίλους, δεσπότης είς 
τον ερωτά του, κενόδοξος ώς γυνή, σταθερός ώς άνήρ, 
είς άκρον φίλαυτος, έλεύθερος μέχρις αδιακρισίας είς το 
νά λέγη τήν γνώμην του, ύποχρεωτικος προς απαντας, 
έπιλήσμων μέχρις ακηδίας, πλάνης ψυχή τε κα! σώματι, 
κοσμοπολίτης κατά τάς κλίσεις, φιλόπατρις κατά το 
φρόνημα, πλούσιος είς όνειρα και φαντασιοπληξίας, π τω 
χός κατά τήν πείραν και τήν φρόνησιν, εύθυμος το πνεΰ
μα, κακόγλωσσος άλλ άγχίνους, Δον Ζουάν τήν νύκτα, 
Αλκιβιάδης τήν ημέραν, αυτόχρημα Ιίρωτεύς, όιαφεύ- 
γων τήν κρίσιν πάντων τε και εαυτοΰ, κα! τοσουτον αγα
πητός διά τά  έλαττώ ματα οσον διά τάς άρετάς του —  
ίδού όποιος τις έστιν δ Δουμας, κα! όποιος ών ύπερα- 
γ α π α τα ι.»

Ε'Μ’ΓΕΣ. . .

Ε φ υ γ  ε ς και ει; ρεμβασμούς μ* άφήκε; νά πλανώ μαι!
το παρελθόν, ιδού, ιδού ό μόνο; στο/α τμό; μου.

Με άναμνήτει; φευ ! πικρά; ό τάλα; άπατώμαι,^
και άντι σου πλησίον μου μένει ό στεναγμό; μου.

Κ φ υ γ  ε ; ,  πλήν ει; τά; π τυ /ά ; τή; μαύρη; μου καρδία;
το ονομά σου κ’ήεΐκών ΰπάρ/ει'/αραγμένη, 

ή δε ψ υ /ή  μου εκτοτε, ταφεΤσα μετά fiia;
ει; θόρυβον πολύδακρυν, φευ! μένει νεκρωμένη.

Μονοτονία αηδή; ! παντού πλανώμαι μόνο;’ 
το ζήν διέρ'/ομαι οίκτρώ; ει; μοναςία; άλση. 

ιΟ βίο; απα; δι’ εμέ εΤνε κοιλάς κλαυΟμώνο;,
άφοΰ ή είμαρμένη μου μακράν σου μ ’ επιτάσσει.

ϊΐν άνθος ώ ; καλύπτεται αίφνης υπο '/ιόνο;
κι’ άν έμαράνΟη αγνοείς ή ύποκάτ άν Οάλλη, 

δμοίω; κ’ ή καρδία μου, ύπο τή; άλγηδόνος
ταφεΤσ’ άφότου ε φ υ γ  ε ; ,  δεν φαίνεται νά πάλλτ^.

Πλήν οταν πάλιν ήλιο; τον πάγον διάλυση,
βλέπει; το άνΟο; ότι ζή και θάλλει παρ’ έλπίδα* 

και ή νεκρά καρδ'α μου ώ ! τότε Οά άνθηση,
οταν προοή; ώ; ήλιο; οπού το πρώτον σ’ εΤδα.

Ε φ υ γ ε ; ,  ναι, και μετά σου το εαρ μου άπέστη' 
νά μειδιώσιν έπαυσαν τά κάτω’/ρ ά  μου χείλη , 

και λαίλαψ μαύρη συμφορών 6 βίο; μου κατέστη.
12 ! σπεϋσ', ελΟε και φέρε μοι το πρώτον εαρ, φίλη!

ΛΕί>. ΤΑΝΤΑΛΙΛΗΣ.

ΤΟ ΡΟΛΟΝ.

I II ·Ν I H ^  » IU οροσο; ηοη ελουεν εν ροοον, ο>ρισμενον 
διά καλήν παρθένον.

‘ JJ δρόσο; πλήν έοάρυνε τον κάλυκα, και κλίνει 
τήν έρυΟράν του κεφαλήν* τήν /εΤρα τί;0ά  τείνη 

το ρόδον νά εγείρω ;

cΟ Ζέφυρο; έπέρασε με τά πτερά του πλήρη 
άέρο;, και έκλόνησε το ρόδον ει; τον κλώνον, 
και έκ του ρόδου έπεσε δυά; στιλπνών σταγόνων,

δάκρυ ευαισθησίας.
Νά δρέψω αύτο ετρεςα έν μέσ<;> τή; πρωίας, 
και πρόθυμον ε;έτεινα τήν απαλήν μου '/εΤρα*

πλήν μέλισσα κρυμμένη 
τον προταΟέντα δάκτυλον θανάσιμα τιτραίνει,

κ έγέλασεν ή ΜοΤρα.

’Αλλ ή πρωία έφυγε, το ρόδον εμαράνθη, 
ή πρώτη προθυμία μου τελείω; έψυ'/ράνΟη,

καί ή έμή καρδία 
μισεΐ, άντι νά '/αίρεται, τά ρόδα και τά ία ί

* *

ΕΡΩΣ ΠΡΟΛΟΘΕΙΣ.

Α ! τέλο; πάντων επροδόΟη; μόνη.
‘II τόση σου αποφυγή 

προ; έμε κλίσιν φανερονει, 
τον ερο>τα διατρανόνει

ή αυστηρά σου αγωγή.

Φαίνομ: έγώ, και σιωπαίνει;*
και δεν περνούν πολλαϊ στιγμαϊ, 

και φεύγει; καί ποτε δέν μένει;.
Πλήν μάταιον καί άν πηγαίνη; ! 

ερριψε; βλέμμα ει; εμε.

Αν κανεν άσμά μου πλησίον 
άναφερΟή εί; τά πολλά  

υπο τών άλλων κορασίων, 
δεν λέγει; τίποτε* σημεΐον 

οτι το ήκουσε; καλα.

Ολη πρόφασι; πάντα εΤσαι 
νά μή '/ορεύσωμεν όμου* 

μόνον έμε αποποιείσαι 1 
Λοιπον νά στήση; προαιρείσαι 

τήν έκλογήν σου έπ έμου.

Νά '/άνω  μ  εν 6 λόγο; ποΤο;
τού; '/ρόνου; μα; τού; εύτυ'/εΤ; ;

ii  ! πίστευσόν με έγκαρδιω; 
διά τού; ’έρωτα; ό βίο;

Ολόκληρος εΤνε βρα'/ύ; !

I. I. ΣΚΓΑΙΣΣΗΣ.



Η ΩΡΑΙΑ nOAVSENU.

Πάτον, πόσον εΤν’ ωραία 
ή ξανθή μου Πολυξένη ! 
δ σου; βλέπει του; τρελλαίνει 

ώ ! με μόνον μ ία  ’ματίά. 
Μία ’ματλα ποϋ μαγνητίζει, 

μ ΐά  ’ματλα που σαγηνεύει, 
σαν σπαθί που σε φονεύει,

που σε καίει σαν φωτία :

Τί γλυκά, γλυκά ’ματάκίσ ! 
ώ I τί ’φρύδια ! ώ ! τί στόμα ! 
τί λαμπρόν, τί ΟεΤον σώμα! 

εΤνε άγγελο; αύτή.
ΙΙροπατεΙ, τό βάδισμά τη; 

κρίνα, ρόδα μ α; σκορπίζει, 
κι’ ολ’ ή γή μα; πρασινίζει 

οπου ή ξανθή πατεΐ !

ΚΤν’ ωραία ! τί ωραία ! 
θαΰμα εΤν ή Πολυξένη! 
οσους βλέπει τοΰ; τρΐλλαίνει 

ώ ! μέ μόνον μλά ματλά !
Αν έδείκνυεν αγάπην 

ή ματίά τη; πλήν έκείνη, 
άντί το>ρα νά μ α ; '/ύντ4 

φλόγα; μόνον και φωτίά ;

-ΐΛ ·

Π ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΟΔΟΝ.

(Κατά τό Γαλλικόν τοΰ Jules (ie  L am urqilC .)

Λατρεύω τό ρόδον ώ; άνΟο; ώραΤον, 
ποΰ κάθε έαπέρα; ή δρόσο; τό λώει* 

τό ρόδον τό ΟεΤον τό ψάλτα; έμπλεον, 
ποΰ άσματα μόνον καΐυμνου; ακούει.

Ω ρόδον, πρωτεύει; εί; τ’ άνθη συ μόνον! 
γλυκΰ ρόδον μου, δέ;ου τόν ερωτά μου.

Σε πάντοτε ψάλλω έντό; τών λειμώνων, 
σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ ! γενοΰ άνασσάμου !

Μακράν, ’/ρυσαλλι;, με τ’ άΟώόν σου χρώ μα!
μισώ και τήν μέλισσαν μέλι μυζώσαν 

άπό τό γλυκΰ και αίδήμόν του στόμα,
ψευδε*?; έριομένοι με άστατον γλώσσαν !

Ω ρόδον, ποΰ λάμπει; έντό; τοΰ άνΟώνος, 
μ ή , μή άρνηΟή; ποτέ τόν ερωτά μου!

κ εγώ εΤμ’ ό πρώτο; εντο; τοΰ λειμώνο;’ 
σ αγαπώ, σ’ αγαπώ ! γενοΰ άνασσα μου !

4Π φύσι; ολόκληρο;, ρόδον, σε ψάλλει, 
σε ψάλλει πα; όστι; εγγύ; σου περάσ^.

4Π νεα όπόταν ’; τήν κόμην σε βάλλη, 
τί πρώτον κάνει; άπορεΤ νάΟαυμάσ^.

Ω ρόδον καλλί/ρουν, '/αρά τών άνΟέων, 
μ ή , μή άρνηΟή; ποτέ τον ερωτά μου!

, τό καύχημα είμαι κ'εγώ τών λειμώνων, 
σ αγαπώ, σ’ αγαπώ ! γενοΰ άνασσα μου !

Ο /ρονο; πέρνα . . . και τό ρόδον τ1 ώρα Τον 
έσπεραν τινά μαραινόμενον κλίνει.

Του χρόνου τήν'/εΤρα φουοΰ, ρόδον, πλέον* 
αγάπα, τό έαρ /αροΰ έν γαλήντ,.
Ω άνθος γελόεν εί; τ άνθη σΰ μόνον, 

γλυκυ ροοον μου, δέςουτόν ερωτά μου.
 ̂ Σε Οελω, σε ψάλλω έντό; τών λειμώνων, 

σ αγαπώ, σ αγαπώ! γενοΰ άνασσά μου !

ΚΛΕΑΝΘΠΣ 1. II.

Ι Κ Μ & 1 Δ Δ .

Τον Απρίλιον του 1 8 0 9 , κατά την προσβολήν τή ς  
Ρατισβόνης, άφοΰ μετά μανιώδη πάλην δ στρατάρχης 
Λάνος κατέστη κυρ·.ο; τής πόλεως, άξιωματικός τ ις  του 
επιτελείου, ών καιριώτατα πληγωμένος, φθάνει κα λπ ά - 
ζων επι τοΰ λοφίσκου δπου δ Ναπολέων, πληγο^μένος 
κατά τήν πτέρναν, περιεστοιχίζετο υπο τών άξκοματι- 
κών του. 6  άγγελιαφόρος, ίδρώτι καί α ΐμ ατι περιρρεό- 
μενος, καταβαίνει τοΟ ϊππου καί μόλις στηριζόμενος, 
πλησιάζει ωχρός καί κλονιζόμενος είς τόν Ναπολέοντα, 
κοάζων: α Μ εγαλειότατε, ή Ρατισβόνη άνηκει είς ημάς! 
ίόετε, α: σημαίαι ημών κυματίζουσιν έπι τών τειχώ ν 
τής πόλεως! ΙΜεγαλειότατε, ίδέτε τούς νικηφόρους άε- 
τούς!. . .— Αλλά, Κύριε, είσθε πληγωμένος φρικτά! τω  
λέγει διακόπτων αυτόν δ Αύτοκράτωρ.— Οχι, Μεγαλειό
τα τε ' είμαι φονευμένος!. .  .» άποκρίνεται δ ηρως στρα
τιώ της, και, τούς τελευταίους τούτους λόγους προφέ- 
ρων, π ίπ τε ι νεκρός.

Γασκόνος τις, γαστρίμαργος είς τον ύπέρτατον βαθ
μόν, έκαμνε τον έςής συλλογισμόν: «Αρχαία τ ις  παροι
μία λέγει οτι η ορεξις μάς έρχεται καθόσον τρώγομεν* 
πλήν δεν ήξεύρω πώς νά εξηγήσω αύτήν, και εύρίσκομαι 
είς μεγάλην άποοίαν, διότι άπό τριών ηδη ωρών δέν 
κάμνω τίποτε άλλο παρά νά τρώγω, καί έν τούτοις η 
δρεζίς μου δεν με ήλθεν άκόμη.»

Γασκόνοι δύο συνεπλάκησαν είς μεγάλην έριδα, είς $ν 
έςηντλήθη μεταςύ τίυν όλων τών αισχρολογιών το λε- 
ςικόν. 0  είς εξ αύτών, εύαισθητότερος του άλλου, προσ
βληθείς περισσότερον, κατήντησε νά ζητήση τήν έπανόρ-

t ^  » · · ι \  '
νέαν τιμήν, διότι αύτή, ητις τω  έμεινε, δεν άξίζει τόν 
κόπον νά επανορθωθή.»

Ενώ μίαν ήμέραν Λουδοβίκος δ ΙΑ* προσηύχετο είς τδ  
παρεκκλήσιον τών Βερσαλλιών, εμφανίζεται ό κωμωδός 
Λρμάνδος και ζητεί νά είσέλθη, άλλ’ ο φρουρών στρα
τιώ της τώ  απαγορεύει τήν είσοδον. «Είμαι, λέγει δ Αρ- 
μάνύος, δ κουρεύς τής Αύτου Μ εγαλειότητος. —  Δεν 
ημπορεΐς να εισελθης! άπήντησε μέ σοβαρόν ήθος δ φρου- 
ρος ο βασιλεύς δεν γυρίζεται ποτε εις την εκκλησίαν. »

:ερι τούτου εις τόν σύζυγόν μου, άπήν- 
τησεν αυτη* διότι εχω το  πράγμα μυ7 ΐκον, και τω  ετοι
μάζω μίαν εκπληξιν.»

Εις γυμνασιον τ ι τών Παρισίων έσήμανεν ή ώρα του 
γεύματος, και οι μαθηταί κατέβησαν είς τήν τράπεζαν* 
επ*ιδη όε ο άρτος συνεπεσε νά φουρνίζεται τήν ώραν

ίκείνην, έδέησε νά περιμείνωσιν δλίγον. Οτε δέ διενέμετο 
δ άρτος, είς τώ ν μαθητών έφο>ράθη ρίψας μέγα  τεμάχω ν 
είς τό θυλάκιόν του, καί έρωτηθείς δ ιατί πράττει τούτο,
€ Τον φυλάττω , ειπε, διά τήν αύριον, διότι πολλά σπα- 
νίως τυχαίνει νά μάς δώσουν νωπδν άρτον.»

Ισπανός τ ις  έκ τή ς επαρχίας Μουρκίας, τόπου λίαν 
θερμού, εύρέθη ενα χειμώ να είς ΙΙαρισίους. Ενώ δέ 5ιέ— 
βαινεν άπό τ ι  χο>ρίον, οί σκύλοι ήρχισαν νά ύλακτώσιν 
έξοπίσω του* μή δυνάμενος δέ ενεκα του πάγους νά 
άποσπάση λίθον άπό τής γής, άνέκραξε: «Τί άναθεμα- 
τισμένος τόπος είνε αύτός! δένουν τάς πέτρας, καί άφ ί- 
νουν λυτούς τούς σκύλους.»

Κύριός τ ις  παρήγγειλε τόν υπηρέτην του νά τον έξυ- 
πνίση άκριβώς είς τά ς τέσσαρας τής πρωίας, διότι κατά 
τάς πέντε είχε κατεπείγουσαν ύπόθεσιν* δ δέ καλδς υπη
ρέτης άπηντησεν υποκλινόμενος: « 0  αύθέντης θά λάβη 
βέβαια τήν καλωσύνην νά σημάνη τον κώδωνα.»

Εύηθης τις, έπιθυμών νά άγοράση ίππον, ήρώτησεν ενα 
τώ ν φίλων του πόθεν γνωρίζεται ή ηλικία τών ΐππο>ν, 
ουτος δέ άπεκρίθη, άπο τούς οδόντας. Τήν επαύριον πο
ρευθύς εις τ ι Επποφορβέΐον, έζήτησε νά τώ  παρουσιάσωσι 
τύν λαμ.πρότερον ίππον* άνοίξας δέ τό στόμα αύτου καί 
καταμετρήσας τούς οδόντας του, τόν άπώθησε λέγω ν: 
« Δέν με κάμ.νει αύτο το άλογον, διότι εχει ήλικίαν 
τριάκοντα δύο έτών!»

2ρατιωτικος, διαπρέψας είς πολλάς μάχας καί φέρων 
επί τού σώμ-ατος πολλά τραύματα, παρουσίασεν ήμέραν 
τινά άναφοράν είς Ερρίκον Δ , βασιλέα τής Γαλλίας, έξαι- 
τούμενος άμοιβήν τών έκδουλεύσεών του, άς εξέθετε ν 
εν αύτή. ό  βασιλεύς, άναγνούς τό έγγραφον, άπήντησε: 
α Θά ίδωμεν άκολούθως.— Ας εύδοκήσ*/) ή ί ’μετέρα Μεγα- 
λειότης νά ιδτ, τώ ρ α !» άπηντησεν δ εύτολμος στρατιώ
της μέ *ηθος σοβαρόν, και συγχρόνως άνοιξε τό έσο^κάρ- 
διόν του και άπεκάλυψεν είς τούς οφθαλμούς του βασιλέεος 
τάς ένύόςους πληγάς του. 11 εύγλωττος και πειστικο)- 
τάτη  αυτη άπάντησις κατέπεισε τοσουτον τόν ηγεμόνα, 
ώστε προεβίβασε τόν στρατιωτικόν είς βαθμόν άνώτερον 
τών προσδοκιών του.

Πνευματικός τ ις  Αατίνος, άφου εκαμε πολλάς ερωτή
σεις είς τινα Κυρίαν άναφερομένας είς τήν έξομολόγησιν, 
εφάνη οτι έπεθύμει νά τήν γνωρίση καί τήν τ?ρώτ/]σε τό 
όνομά της. Η  Κυρία, μή θέλουσα νά ευχαρίστηση πε
ριέργειαν τόσον άτοπον, ειπε: «Πάτερ μου, μήπως και 
τί> ονομά μου ηνε αμάρτημα;»

ίερεύς τ ις  έκ Τολώσης, πληοοφορηθείς δτι είς έκ τώ ν 
ενοριτών του, μέλλων νά άποθάνη, έκληροδότησεν ολα του 
τά  άγαθά είς το τά γ μ α  τών ανυπόδητων Καρμηλιτών, 
2τρεξε πρός αύτον διά νά τον πείση περι τού άτόπου τής 
•πράξεώς του, ενώ είς τήν ενορίαν του εύρίσκοντο τόσαι 
π τω χ α ΐ οίκογένειαι’ επί τέλους δέ κατώρθο^σε νά τόν 
πείση και νά μεταβάλη τήν διαθήκην του. Μόλις δέ 
εξήλθον οί Συμ.βολαιογράφοι, και ίδού φθάνουσιν έσπευ-

σμένως δ σκευοφυλαξ καί δ εφημέριος τών Καρμηλιτών, 
διά νά έπισκεφθώσι τί>ν άσθενή, μή είδότες τ ί  συνέβη. 
Ενώ δέ δ ίερεύς τής Τολώ σης κατέβαινε, συνηντηθη έπί 
τής κλίμακος μετά τών Καρμηλιτών, καί ίδού φιλοφρο
νήσεις ύποκριτικαί, καί ύποδεξιώσεις περί του τίς πρώτος 
νά άπεράση. Ε πί τέλους δ ίερεύς τοίς ε ίπ ε : « Πατέρες μου, 
είς υμάς άνήκει νά άπεράσητε πρώτοι, διότι έίσθε τή ς 
παλαιάς διαθήκης, ένώ έγώ είμαι τής νέας.»

Χωρικός τ ις  Νορμανδός, κακεντρεχής ώς δλοι ot έκ. 
τής επαρχίας ταύτης, έδωκεν είς τδν γείτονά του σ τα - 
μνίον πλήρες μέλιτος διά νά τύ φυλάξη. δ τ ε  δέ ηλθε νά 
το ζητηση, τύ  μέν σταμνίον ητο σώον, άλλά τδ  μέλι 
έλειπε* εντεύθεν φιλονεικία καί διαπληκτισμοί, καί άγω- 
γα ι είς τδ  δικαστήριον. ό  αιρετοκριτής τής χώρας, συζη- 
τήσας τήν υπόθεσιν, άπεφάνθη δτι δ γείτων πρέπει νά 
καταδικασθτί ώς ύπεξαιρέσας τδ  μέλι. —  «Αλλά τ ί  νά 
κάμω, άφου τδ έφαγον αι μυίαι; έκραξεν ούτος.— Επρεπε 
νά τάς φονεύσης! διέκοψεν δ κριτής.— Πώς! άνταπην- 
τησεν ούτος* εινε λοιπδν συγκεχωρημένον νά φονεύωμεν 
τάς μ υ ία ς; —  Αναμ.φιβόλο>ς, άπεκρίθη δ δικαστής· παν
τού δπου τάς ευρίσκεις χρεωστείς νά τάς φονεύης, ώς 
ενοχλητικά ζωύφια καί επιζήμια.» Τήν αύτήν στιγμήν 
παρατηρησας δ χο^ρικδς μυίαν τινά έπι τής παρειάς του 
δικαστοϋ, έπλησίασε πρδς αύτδν και καταφέρων δυνατδν 
ράπισμα κατά  τής παρειάς του, έκραξε: «Στοιχηματίζω  
οτι αύτή ή διαβολόμυγα εινε μ ία  άπδ έκείνας, αί δποίαι 
έφαγον τδ  μέλι!»

Είς συναναστροφήν τινα, καθ’ $ν έκαστος έπροθυμο- 
ποιείτο νά έπιδεικνύη ευφυΐαν, Κύριός τ ις  έπρότεινε τδ  
έξής α ίνιγμα:

ΕΤμ1 έγώ ενα στολίδι, ποΰ μέ φέρουν τό κεφάλι* 
ονομάζομαι κ α π έ λ λ ο *  εΰρέτο, χονδρό βουβάλι 1 (1)

Ολοι άνεκάγχασαν διά τδ παράδοξον του αινίγματος* 
άλλ είς τών περιεστώτ<ον άναστάς, «Ευρον, εύρον! άνε- 
φώνησε μετά  σοβαρότητος* είνε ή π ε ρ ^ ο υ κ α . »

Ετερος δέτις ηύτοσχεδίασε τδ  έξής περίεργον αίνιγμα, 
υπαινιττόμενον τδ κοινόν πάθος τής ά ν α π α ρ α δ ι ά ς :

ΤρεΤ; δισύλλαβοι προθέσεις τ ’ ονομά μου σχηματίζουν* 
μ ’ εχο υ σ ι οί φ ο υ κ α ρ ά δ ε ς  και μέ αναθεματίζουν.

0  Μαλλέρβος έλεγεν είς τδν Μο)ρεπά, 8τι έπρεπε νά 
παρακινησωσι τόν βασιλέα νά έπισκεφθτί τήν Βαστίλ- 
λην. —  «Φυλαχθήτε, άπεκρίθη δ Μο^ρεπά, διότι φοβούμαι 
μήπως δέν θελήση είς τδ  έξής νά στείλη κανένα είς αύτήν.»

Γέρων τις άξιωματικδς έζήτει χάριν τινά παρά του  
βασιλέως Λουδοβίκου του ΙΑ*. Μή δυνάμενος δέ νά εξα
κολούθηση, ήσθάνθη δλα του τά  μέλη κλονούμενα έπί 
παρουσία του μονάρχου: «Μή νομίσητε, Μ εγαλειότατε, 
προσέθεσεν, δτι τρέμω κατ αύτδν τδν τρόπον καί ένώ
πιον τών έχθρών σας!»

( I) Είς τό Γαλλικόν εχει ουτω :

Je suis un oriiem ent, q u ’on porte sur la t6te; 
je  m ’ appe llee  h a  p c a u  ; d6vine, grosse W tel·



ίερεύς τις , επιβιβαζόμενος διά μακρινόν ταξείδιον, παρε- 
κλήθη ύπδ πολλών φίλων του νά τοίς κά|/.η διαφόρους 
αγοράς άπο τον τόπον, εις #ν έπορεύετο. Ολοι τον κατε- 
φόρτωσαν μέ σημειώσεις τών παραγγελιών, άλλ είς μό
νος έσυλλογίσθη νά περίκλειση τά  χρήματα έντος τής 
<τημ-ειώσεώς του. Ο ίερεύς έξεπλήρωσε μόνον την παραγ
γελίαν τούτου, τάς δε λοιπάς Αμέλησε. Μετά την επι
στροφήν του, ολοι εσπευσαν νά υπάγωσι προς παραλαβήν 
τών άγορών των* άλλ δ ίερεύς τοίς είπεν οτι, άμα έπιβι- 
βασθείς, εβαλεν ολας τάς σημειώσεις έπι του καταστρώ
ματος τοΰ πλοίου διά νά τάς τακτοποίηση, άλλ’ αίφνης 
ήγέρθη σφοδρός άνεμος, ό'ςτις τας ήρπασεν ολας και τάς 
ερριψεν είς την θάλασσαν. —  « Εντοσούτω, έπανέλαβεν είς 
έξ αυτών, έφέρατε τά  υφάσματα τοΰ δεινός. —  Είνε 
άληΟές, ύπέλαβεν ο ίερεύς, άλλ αυτός ελαβε την πρόνοιαν 
νά περιτυλίξη δουκάτα τινά είς την σημείωσίν του, τών 
οποίων το βάρος εμπόδισε τον άνεμον νά την παραφέρη 
ο μοΰ με τάς ίδικάς σας, αΐτινες ησαν ελαφραί.»

Ett! τής εποχής τοΰ Ριχελιέως, ευγενης τις Κυρία, 
ευρισκόμενη είς τινα εσπερινήν παρ αύτώ συναναστροφήν, 
προέτεινεν είς ευφυή τινα Εκκλησιαστικόν, οςτις είχε την 
ίκανότητα νά κάμνη αυτοσχεδίους στίχους, νά συντάξη 
έν άκαρει έπ αύτής τετράστιχόν τ ι, λήγον είς τάς λέξεις 
κ τ έ ν ι ο ν ,  π ε ρ ι δ έ ρ α ι ο  ν, σ φ α ι ρ  ί δ ι ο ν ,  σ α ν δ ά λ ι ο ν .  
Ο αυτοσχέδιος ποιητης, χαράςας γραμμάς τινας έπ! τοΰ 
λευκώματός του, συνέΟεσεν έκ τοΰ προχείρου το εξής τε - 
τράστιχον προς τιμήν τής αύταρέσκου Κυρίας :

Πόσα θέλγητρα δεικνύει; έκ τών δύο σου κτενίων 
ώς το περιδέραιόν σου ;

Πλήν κα'. ποσα άλλα κρύπτει; έκ τών δύο σφαιρ ιδίων 
εως το σανδάλιον σου ;

Ιεροκηρυξ τις, οςτις ήξευρεν έκ στήθους ενα μόνον λό
γον, τον οποίον άπηγγελλεν είς δλα τά  χωρία οσα έπε- 
σκέπτετο, παρεκλήθη έπιμόνως ύπο τοΰ άρχοντος τοΰ 
χωρίου, είς 8 ην ένδημών, νά κήρυξη κα! την έπαύριον είς 
την αύτην έκκλησίαν, προς τιμήν τοΰ έορταζομένου πο
λιούχου τής χώρας Αγίου. Μάτην δ καλός κληρικός ζη
τεί ολην την νύκτα μέσον τοΰ νά άπαλλαχθη τής έπιπό- 
νου δι’ αύτον ύποχρεώσεως ταύτης. ΙΪ ώρα τής διδαχής 
ϊφΟασε, και αύτος άν αβάς είς τον άμβωνα ήρξατο ούτω : 
« Φλύαροι τινες κα! κατάλαλοι, άγαπητοί μου άδελφοί, 
ο'ίτινες άρέσκονται είς το έξευτελίζειν τον πλησίον, μέ 
διέβαλον πάνυ άσυνειδητως οτι χθες έκήρυξα λόγον άν- 
τιβαίνοντα είς τά  δόγματα τής άμωμήτου ήμών θρη
σκείας, και δτι κακώς ηρμηνευσα το τυχαίους έκλεχΟέν 
μέρος τής θείας Γραφής. Πρδς άποστόμωσιν λοιπον τών 
τοιούτο>ν καταλάλων, κα! διά νά άποδείξω την αλήθειαν 
τής διδασκαλίας μου, θέλω έπαναλάβει σήμερον τον χθε
σινόν μου λόγον, και σας παρακαλώ χαρίσατέ μ.ε έπί τι- 
νας στιγμάς τήν σύντονον προσοχήν σας.»

% )/

Ενώ Αγγλος τ ις  εκολΰμβα εις τον Τά{/.ε<«ν, διηρχετο 
&ς οχήματος νέα τις δέτττοινχ έκ τών εύγενών." Εξ
Ενώ

έντδς οχήματος νεα τις οεσποινα εκ τών εύγενών. 
απροσεξίας τοΰ ηνίοχου οί ίπποι, πεσόντες εις τ ι  παοα- 
κείμενον όρυγμα, άνέτρεψαν το όχημα, κα! ίδού ή καλή

Κυρία έξαπλωΟεϊσα εκτάδην έπ! τοΰ βορβόρου, ό  Αγ
γλος εξέρχεται πάραυτα τοΰ ΰδατος ολόγυμνος, τρέχει 
προς άντίληψιν τής δεσποίνης, και, προσφέρων αυτη την 
χείρα διά νά την άνεγείρη, «Κυρία μου, τή  λέγει, σας 
ζητώ συγγνώμην διότι δέν φορώ χειρόκτια.»

Είς συμπόσιόν τ ι , ένώ εύρίσκοντο διαφόρων εθνών άν
θρωποι, άξιωματικός τις προέπιεν είς ύγείαν τοΰ ωραίου 
φύλου τών δύο ημισφαιρίων. Αγγλος δέ τις άναστάς, 
« Θά μοι έπιτρέψητε, Κύριοι, είπε, νά κάμω την άντίθε- 
τον πρόποσιν. Προπίνω είς ύγείαν τών δύο ημισφαιρίου 
τοΰ ωραίου φύλου.»

Δεσποσύνη τις Λ γγλίς, έκ τών λίαν ρωμαντικών, ενώ 
έπεριόιάβαζεν ημέραν τινά είς μίαν τών ώραιοτέρων τοπο
θεσιών τοΰ εξοχικού της μεγάρου, παραπατήσασα επε- 
σεν έντος μικρας λίμνης, δπου παρ’ ολίγον Οά έπνίγετο 
άν δέν έσώζετο ώς έκ τύχης. ΕξαχΟείσα δε τοΰ υδατος 
ημιθανής έκ τοΰ τρόμου κα! άναίσΟητος, μετεφέρΟη είς τά  
δωμάτιά της, οπού αί περιποιήσεις τής οίκογενείας της 
την άνεκάλεσαν είς τήν ζωήν. Πρώτη διακοίνωσις, *?,ν 
εκαμεν είς τούς γονείς της άμα συνελθοΰσα είς έαυτήν, 
ητο οτι έπεΟύμει άφευκτους νά νυμφευΟή έκεινον, οςτις 
την έσωσεν.—  «Αδύνατον, άπηντησεν δ πατήρ τ η ς .—  
Μηπο)ς είνε νυμφευμένος; —  ό χ ι. —  Πώς! οχι ;  λοιπον, 
πάτερ μ ο υ ; . . . — Αλλ δ σωτήρ σου είνε κύων τής Νέας 
Γ ής.»

γη ν . — Λ! μή 
γης αύτο, άπήντησεν δ άλλος, διότι έθαψα έως τώρα 
δύο συζύγους.»

Μετά πλείστης όσης εύχαριστησεως βλέπομεν δτι άρ- 
κετο! είσ! καί παρ ήμίν οί Δη λ to t κ ο λ υ μ β η τ α ί ,  οί 
δυναμ.ενοι διεκπεραιο^Οήναι κα! κολυμβητ! είς Κόριν
θον. Μόλις έδημοσιεύΟη τδ φυλλάδιον τής Α ^  ίανουα- 
ριου, και αυθημερόν απεσταλη ήμίν ή λνύσις τής έν αύτώ 
όημοσιευΟεισης Διπλοψ.ατικής κλειόος. Καυχώμενοι δέ 
αναφερομεν τοΰτο, διότι και έν αύτη τή  έγκαυχωμένη 
ως προς το είδος τοΰτο τής εύφυΐας Ευρώπη σπανίως 
άποστέλλεται λύσις τών τοιούτο^ν γρίφων αύθημερδν, άν 
έξαιρέσωμεν τούς έκ συστήμ.ατος Καββαλιστάς ;ή άρί- 
στους Στενογράφους έκείνους, οϊτινες έν ροπη άναγινώ- 
σκουσι την διά τών παραδοξοτέρων στοιχείων συνηρμο- 
λογημένην κλείδα.

ό  αύτος ευφυής λύτης τής προδημοσιευθείσης κλειδός 
Κ . Φώτιος Τακίνθης (1) άπέστειλεν ήμίν τήν λύσιν τής 
νεωτέρας αύΟημερδν, διά τής παρά πόόας κατά τδν αύτδν 
συμβολικδν τρόπον γεγραμμένης επιστολής του, ήν τινα 
παραΟέτομεν ώς έχει πρδς άποφυγήν πάσης έπαναλή- 
ψεως, εύελπιστοΰντες οτι έκαστος τών άναγνο>στών τής 
Ε π τ α λ ό φ ο υ ,  κα! έξ αύτών άκόμη τών μάλλον άμυή- 
τω ν, θέλει ευκόλως άναγνώσει τήν γριφώδη η μάλλον 
συμβολικήν ταύτην γραφήν, την άναγομένην είς τδ  είδος 
τής λεγομένης σ τ  ε γ  α ν ο γ  ρ α φ ί α ς, κατά τοσοΰτον μάλ
λον καθόσον έν τη  είρημένη έπιστολη παρατίθεται κα! ή 
κλείς αύτής, τουτέστι τδ άλφάβητον.

Τήν έπιστολήν τοΰ Κ. Υακίνθου, ητις κα! έβραβεύθη 
ώς ά μ α  τ η  έ ν ά ρ ξ ε ι  τ ή ς  ε ο ρ τ ή ς  κ α !  ο ύ χ !  κ α τ ό 
π ι ν  άφιχθεισα, παρηκολούθησε την επομένην ημέραν 
Ιτέρα έπιτυχής λύσις τοΰ Κ. Ν. Σακοπούλου, δικαστοΰ 
έν τω  Ελληνικώ Προξενείω. Ταύτην δε ετεραι δύο, τήν 
μετά ταύτην ημέραν έπιδοθεί σαι ήμίν, καίτοι άμφότεραι 
χρονολογούμενα», άπδ Ιανουαρίου: ή τοΰ Κ. Στεφά
νου ίσμυρίδου, κα! ή τοΰ Κ. Στεφάνου Σκουλούδη. Μετά 
δέ ταύτας δλίγαι τινες μέχρι του δε άπεστάλησαν είς τδ 
ΓραφεΤον ήμών. Σημειο>τέον δέ οτι τάς δικαίας παρατη
ρήσεις τών πλείστων λυτών, οτι είνε καλδν νά μή συμ
βαίνουν σοάλαατα είς τά  τοιαυτα είδη τών γρίφων όταν
δηαοσιεύωνται, είνε άδύνατον νά λάβωμεν ύπ’ δψιν μ ’ 
ολην τήν επιθυμίαν ήμών, διότι, ώς έκ τής άτάκτου συμ- 
φορήσεως τών στοιχείων, διαφεύγουσιν ενίοτε παραδρο 
μαί τινες τήν οξυδέρκειαν τοΰ είς τήν τακτικήν φορίμ·α
τώ ν στοιχείων γεγυμνασμένου οφθαλμοΰ.

Εν τούτοις επειδή, χωρίς νά εχωμεν τήν τοιαύτην πρό- 
θεσιν, λυποΰμεν τούς άποδυομένους είς τδν άγώνα δσον 
τδ  δυνατδν άμα τή καταθέσει τής βαλβίόος και έν τούτοις 
άπαντώντας παρ’ έλπίδα άλλους προηγηθέντας αύτών, 
διά τοΰτο τούντεΰθεν θέλομεν παραθέτει έν εκά^ω σχε- 
δδν φυλλαδίω άνά μίαν διαφόρου είδους κλείδα, προ- 
τείνοντες ώς μόνον βραβείον τω  λύτη τήν οημοσίευσιν 
τοΰ ονόματος του και τήν έκτίμησιν τής εύφυΐας του. 
Αλλως τε, κα ίτο ι έχοντες τήν καλήν διάθεσιν νά συνο- 
δεύωμεν έκάστην κλείδα μέ μικρόν τ ι γέρας, βλέπομεν 
ομως μετά λύπης δτι είνε άνάγκη νά χάνωμεν άρκετδν 
καιρδν προσπαθοΰντες νά πείσωμεν ειτε δι έπι^ολής ειτε 
προφορικώς έκαστον, νομίζοντα εαυτδν πρώτον έπιστέλ- 
λοντα ένώ άλλος τδν προέλαβε, και, τδ λυπηρότερον, νά 
έρχώμεθα πολλάκις είς λόγους μέ τούς διατεινομένους 
δτι πρώτοι αύτο! εφθκσεν είς Κόρινθον, και ζητοΰντας 
ώς έκ τούτου έπιμόνο>ς τδν ναύλον. Είς τρόπον ώστε, τδ 
διά τήν σημερινήν κλείδα προτεινόμενον βραβείον είνε 
τδ  τελευταίον.

(I) Μεταςυ τών έπισταλεισών ημΐν έκ τοΰ έςωτερικοΰ διαφόρων 
λύσεων τή; πρώτη; Διπλωματική; κλειδο;, παραΟετομεν το προοί- 
μιον τή; ακολούθου εύφυου; λύσεω;, τ,ν άπέστειλεν ήμΤ/ ή έν ΑΟ 
ναι; ΔιεύΟυνσι; του ΙΙεριοδικοϋ Σ υ^ράμματο; « X ρ υ σ α λ λ ί » 

« Τήν ταλαίπωρον Χ ρ υ σ α λ λ ί δ α  κατεουΟίσατε εντο; δυσεςι- 
τήτου λαβυρίνθου, ώστε απέκειτο τή ΔιευΟύνσει αυτή; νά προστρέςτ, 
προ; σωτηρίαν τη ;’ ίδού δέ απολύει αυτήν σόμερον ε-.; τον σαπ- 
φειρ'όδτ, αιθέρα. Άφοΰ λοιπον σά; έφυγε, λάοετε το έγκώμιόντη; 
καί πέμψατε τά λύτρα.»

ίδού ή λύσις τοΰ Κ. Υακίνθου μετά τήςέπ ΐ7 ®λής αύτοΰ: 

Κοψθ Νβτοθ Πβφερνερ εζδ Θσερψακαβ

Ρβχζυθταφ

Ψρυγρφπ εζφ θβμρτοδεζδοφ ασπδ σθυξπ βυοφ θδπν- 
ψθοδεαφ εζφ θλζοίζδοφ εζδ θφ επ δζυθτοφπ κβψψριοπ 
εαβ ρλοαψαωαβ σθτοαιοναβ δρδ ιζυαδοθβχθοδζδ ιοσψ- 
πυρεονζδ νψθοιαδ ζεοδ ρφρωθεοο υρψψαφ θοδ εα θοιαδ 
ρζδ ψθο>αυθκζδ δεθωρφαο>τρκορδ νρερ εα θλζδ ρψκργζεαφ

ρ γ ω ι θ η ζ  χ ο ν ψ υ φ λ α σ τ δ ε β κ μ ξ π

Σρτρνρψπ ιθ ζυρδ στπεαφ υθφ ασπδ νρερερλζεθ υθ 
υθερλβ επφ ιβφρυθφπφ σψθοφ θοδ Νατοφχαφ νρο οφρβ- 
ψρ υρψοδερ ρφ χθψθεθ θοερ ιθ εουζδζεθ υθ ιορ εαβ βσα- 
δμθχθφεαδ ωθτρεαδ

Ιτρεεαυρο ερβεαμταφπδ εζδ θβνροτορδ ασπδ θβμζχπ  
βυοφ ροδοαφ εα φθαφ θεαδ νρο θβεβμθδ top εζφ νρψζφ 
Θσερψακαφ ζδ  εζφ στααιαφ ιορνρπδ θσοχβυπ νροθβμαυρο

α κοψαδ δρδ 
Κπεοαδ Ν Βρνοφχζδ

Επεται ή έξήγησις τής κλειδδς ταύτης, ής ή ποίησις 
χρεωστείται τώ  Κ. Ηλία Τανταλίδη :

Η ΕΠΤΑΑΟΦΟΣ ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙΣ ΑΤΤΗΣ 
ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ.

Νέον ετος, φίλοι, πάλιν, άγγελος εύδαιμονίας, 
είς γαλήνιον αιθέρα, χαράς πλήρες κ εύθυμίας,

τά  χρυσά πτερά άνοίγει,

κ’ είς τήν εξοχον σκιάν του πασα θλίψις τοΰ προτέρου, 
πασ’ άφόρητος οδύνη δυστυχίας πολυκαίρου

εξαλείφεται κα! λήγει.

Εγγυώ μαι, φίλοι, οτι δ προβαίνων ουτος χρόνος 
είς τά  εθνη τής γής δλης, ώς άρχή χρυσοΰ αίώνος,

θέλει φέρει καλά τέλη*

δώρων έμπλεως άπειρων, βαλβις μέλλοντος αισίου, 
άρετήν, σοφίαν, π ίστιν κα! κιβώτια χρυσίου

νά σας φέρη ούτος μέλλει.

Τήν άπόλαυσιν δε ταύτην τής μυθώδους εύτυχίας 
τδ ούράνιον Οά δώση αίσθημα τής δμονοίας,

τδ  Θεώ κ άνΟρώποις φίλον.

Προσοχή, μήπως ή ερις τδ μαράνη, τδ  νεκρώση! 
Εύτυχίαν δσοι θέλουν διαρκή, άς άγαπώσιν,

άνεχόμενοι άλλήλων.

ΙΪ έν τώ  σημερινώ φυλλαδίω καταχο>ριζομένη εφεξής 
κλείς, άνήκει είς τδ  αύτδ είδος τής στεγανογραφίας. 
Εχει δέ ουτω:
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αμφοτεροι οι τομοι τώ ν τταρ ημών 
δραμάτων του Βίκτορο; Ουγου. —  II έξη 
σεχές φυλλάΧιον.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.

32.

Είς την ζώσαν δλην φύσιν εΤμαι σώμα ζωογόνον, 
δέν μέ βλέπει πλτ,ν ούδείς.

Αν προφέρ^ς τ ’ ovojxa μου έπαλλήλως και με τόνον, 
μ ’ εκπληςίν σου Οά Ιδτ,ς ‘ 

οτι όνομα προφέρεις τών θεών τής υπέρτατης, 
και τδν νουν σου άπο σκέψεις εύολίσΟους άπαλλάττεις.

33.

Είμίτής άρ'/αιότητος Οεότης φιλοσκώμμων' 
άκέφαλον δέ γίνομαι του σοίματός σου μοΤρα, 
ην άν βαρύνης, φίλε μου, μέ διδασκάλου '/ ε Τρα, 
πατώ τότε απάνθρωπος τον οίκτον καί τον νόμον.

Κ. ΔΙΜΙΣΣΑΣ ιατρός.

34.

Ως αμοιβήν τών κόπων σου ’ς τον κόλπον σου έμβαίνω*
άν εν μου λείψτ, έκ τών ε; μίσος έναπομένο),

η ε'/Οραν φανερόνω. 
’Λναγραμματιζόμενον, δυο ξηράς ένόνιο.

• '"V

35.

’Ανάβλεψον ’ς τον ούρανον νά μέ Ιδτ̂ ς εύκόλως. 
Αν μ ’ έλαττώστ»ς κατά εν, καί πάλιν μένω ολος’ 

λαμβάνει δέ μεταβολήν ή πρώτη μου γαλήνη, 
προςδεςιά 6 τόνος μου άν ’ς τ ’ ονομά μου κλίνη.

Σ.  Κ. KAPVAUS.

ΑΓΣΙΣ TOV VII’ ΑΡΙΘΜΟΝ 31 ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Πανδώρα. (Παν— δώρα).

ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Πρόκειται άπό του έξής σχήματος ν’ άφαιρεΟώσι τρεις 
μόνον γραμμαί, καί νά μ.είνουν άκριβώς τρία τετράγωνα. 
Ποίαι εισιν αί γραμμαι αυται;

ΕΞΙΙΓΗϋΙΣ ΤΟΤ ΕΝ ΤΩ ΤΕΛΕΤΤΛΪΩ ΦΤΛΛΑΔΙΩ 
riPOBAJIMATOi.

Γυνή ε γκυος, βαστάζουσα καί ετερον παιδίον είς τάς 
άγκάλας ττ,ς.


