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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ Τ Ο Τ  ΔΟΤΚΟΣ Τ ΙΙΣ  ΓΙΖΗ Σ.

^^■^ΙΠ Α Η ΣΙΑ ΖΕΝ  ή εορτή τών ΧρίΓΟυ/έννων, και πας 
τ ις  ένησχολεΐτο εις τά θρησκευτικά του καθήκοντα. Την 
21 Δεκεμβρίου, Κυριακήν προ της Χριττοϋ γεννήσεως, 
δ Δούξ συνώδευσε τον βασιλέα Ερρίκον Γ* εις το παρεκ- 
κλήσιον του φρουρίου, και ήτο ένησχολημένος εις άνάγνω- 
σιν καθ ολην την διάρκειαν της ΐεροτελε<7ί’ας. Ο βασιλεύς, 
οςτις είχε παρατηρήσει τούτο, είπε προς αύτον έξερχό- 
μενος: «Κύριε Δούξ, εισθε πολύ ευλαβής σήμερον!» άλλ’ 
δ Δούξ τω  έβεβαίωσεν δτι άνεγίνωσκε λίβελλόν τινα τών 
Ουγενότων, σατυρίζοντα τον βασιλέα, τδν δποίον παρε- 
κίνει καί αύτδν νά άναγνώση.

Σκεΐθεν ήκολούθ/;σε τδν βασιλέα είς τδν κήπον, οπου 
και έόήλωσεν εις αυτδν τδν σκοπόν του* δτι δηλαδή, 
επειδή δέν είχε τδ ευτύχημα νά έκτιμώνται αρκούντως 
αί υπηρεσίαι του, τδν παρακαλει νά δεχθη την παραίτη- 
σίν του άπδ παντδς υπουργήματος, καί νά τω  επιτρέψη 
νά άποσυρθη και νά ήσυχάση πλέον. Με άλλας λέξεις, 
άπεσύρετο διά νά άναζωπυρήση τδν εμφύλιον πόλεμον.

Ο βασιλεύς τδν παρεκάλεσε νά σκεφθη καλώς πριν ή 
άποφασίστ], και προσεφέρθη είς αυτδν μετά τνίς μεγαλη- 
τέρας εύγενείας* άλλ δτε είσηλθεν είς τδν θάλαμόν του 
δέν ήδυνήθη νά μή δηλώσγ) τήν άπελπισίαν καί τήν ά γα - 
νάκτησίν του, ρίπτων άποτόμως τδ σκιάδιόντου έπί τίνος 
άνακλιντηρίου. ό  Γίζης Εμαθε τοΰτο μετά £ν τέταρτον 
της ώρας, τδ  δέ εσπέρας συνεκροτεΐτο συμβούλιον περί 
του πρακτέου.

Ανέτειλεν ή 2 3  Δεκεμβρίου. 0  καιρδς ήτο άθλιέστα- 
τος’ ο ούρανδς ήτο κεκαλυμμένος άπδ πυκνά νέφη, καί 
Εβρεχεν άπδ πρωίας μέχρις έσπέρας. Ηδη έπλησίαζον νά

σημάνωσιν αι βκτώ ώραι, οτε Εκρουον τήν θύραν του θα
λάμου του Δουκδς της Γίζης διά νά τδν έξυπνίσοοσιν. Ενε- 
δύθη πάραυτα κομψότατόν τ ι  νέον ίμάτιον έκ φαιοχρόου 
μεταξωτού, και εσπευσεν είς τδ συμβούλιον, κρατών τδν 
μανδύαν υπδ τδν βραχίονά του. Είς τήν αυλήν καί έπί 
τών κλιμάκων, είς τάς στοάς καί πανταχοΰ άπήντησεν 
ιλας στρατιωτών, υπδ της παρουσίας τών οποίων μικρδν 
έξεπλάγη, ώς ειδοποιηθείς τήν προτεραία ρά του λο
χαγού των Λαρσάν οτι οι πτω χο ί ουτοι *μελλον νά τδν 
παρακαλέσωσιν οπως υποστηοίςη παρά τω  Σ υμβουλή  
μίαν άναφοράν των, δι ής έξητουντο τήν πληρωμήν τών 
καθυστερούντων μισθών των. ό  Λαρσάν, οστις επασχε 
και ήτο παραδόξους ίσχνδς, έκτελών μάλλον τδ πρόσω- 
πόν του coc έπαίτης ή ώς στρατιωτικδς, Ελεγε πρδς αυτδν 
μέ φωνήν διακεκομμένην: «αψηλότατε, οι πτο^χοΐ ουτοι 
στοατιώται θά άναγκασθώσιν, είς έναντίαν περίπτωσιν, 
νά πωλήσωσι τούς ίππους το^ν* λυπηθ*?ίτέ τους, αψηλό
τα τε , διότι κατε7 ράφησαν πλέον!» Ολοι δέ ήκολούθουν 
κατόπιν του, τούς πίλους άνά χείρας κρατούντες.

0  Δούξ υπεσχέθη μετά της μεγαλητέρας ευγενείας νά ' 
συντελέση τδ έπ αύτώ, καί διηλθε’ πλήν αμα είσηλθεν 
είς τήν αίθουσαν του Συμβουλίου, έκλείσθη ή θύρα καί 
ήλλαξε πάραυτα ή σκηνή δπισθέν του. Οι στρατιώ ται 
έδίο^ξαν πανταχόθεν τούς υπηρέτας καί τούς άκολούθους 
καί ένεκατεστάθησαν πανταχοΰ, δ δέ Κριλλών Εκλεισε 
πάραυτα τδ φρούριον. Ο μυστικοσύμβουλος τοϋ Δουκδς 
Περικάρδος εσχε τήν έτοιμόνοιαν νά τω  πέμψη μανδή- 
λιον, καί έντδς αύτου γραμμάτιον περιέχον τά  έξης :
« Σώθητι, ή έχάθης!» πλήν ουδέν περιηλθεν είς χείράς 
του, ουτε τδ μανδήλιον ουτε τδ γραμμάτιον.

ό  Γίζης, αμα είσελθών καί καθήσας, έκ πρώτης δψεως 
άνέγνω τάς περί αύτδν φυσιογνωμίας καί έταράχθη όλ£-



ι / .ε τα ζω το ν  < ρ 6 ρ ψ ί  τ ο υ .  Ε ίτα  δέ ί π ρ ό σ Ο ε σ ζ ν :  "Αισθά
νομαι πόνον είς τήν *«ρδίαν!... Κύριε Μορφονταίνε, μέ

ι/.οσίου ταμείου έπί τη προφάσει ταύτη, είπε: « Κύριε 
Χότμαν, εύαρε^ηΟήτε, παρακαλώ, νά ιδήτε αίαν στιγμήν
εί; την Ούραν τή; κλίμακος μήπως ευρ^*εται κανείς έκ 
τών υπηρετών μου ί) άλλος τι; διά νά μέ φέρη ίν μανδή-  
λιον.» 6  Χ ότμαν έξήλθεν άμέσως, πλην φαίνεται δτι 
ουτε νά προχωρήση ούτε νά είσέλθη πάλιν η Συνήθη. Είς 
θαλαμηπόλο; του βασιλέως έφερεν εί; τον δούκα μα ν-  
δήλιον.

ό  βασιλεύς, βέβαιος ών πλέον δτι ό άνθρωπός του δεν 
ηδύνατο νά τώ διαφυγή, είπεν είς τον Ρεβολ: « 1’παγε 
νά είπή: εί; τον Κ. Γίζην νά ελθη νά δμιλήση έμέ τον 
ίδιον* τον περιμένω εί; το ιδιαίτερόν μου δωμάτιον. » 
Αλλ’ ό Ρεβολ έκρατήθη υπο του κλητήρο; προ τή: Ούρα; 
τού άντιθαλάμου, και έπανήλΟεν όλος τρέμων.

—  « Πρός Θεοϋ! εκραξεν δ βασιλεύς’ τί εχει;, Ρεβόλ; 
διατί είσαι τόσον ωχρό;; Με προξενεί; εκπληξιν! Ραν-  
τίσθητι με νερόν! ράντισον τά; παρειά; σου, Ρεβόλ!

—  Λεν είνε τ ίποτε , Μεγαλειότατε, είπεν ουτο;* δ κλη
τή ρ δέν ήΟέλησε νά μέ άφήση νά προχωρήσω άνευ ρητή; 
διαταγή: τή; Τμετέρας Μεγαλειοτητος.»

6  βασιλεύς διέταζε πάραυτα νχ τώ άνοίξωσι, και νά 
τον άφήσωσι νά διέλθη καθώς καί τον Κ. Λέ Γίζην. Οταν 
δ Ρεβολ είσήλΟεν εί; τό ϋυμβούλιον, δ Μαριλλάκ άνεγί
νωσκε σχέδιο ν φόρου άλατος, δ δέ Λού; τή; Γίζη: έτρω- 
γεν είσέτι τά δαμάσκηνά του. Πλησίασα; τώ ειπεν, δτι 
δ βασιλεύ; τον έπερίμενεν εί; τό δωμάτιον του, και έξελ- 
Οών ώ; άστραπή επανήλθε πρό; τόν βασιλέα. (') Λού; τή 
Γί^η; ρίπτει αμέσως τά δαμάσκηνα έπι του τάπητο:, 
εγείρεται, περιτυλίσσει τό έπανωφόριυν του εί; τόν Αρι
στερόν βραχίονα, φορεί τά χειρόκτιά του, κα'ι άπευθύνας 
πρό; τήν δμήγυριν έν παρατεταμένον «Χαίρετε, Κύριοι!»' 
εσπευσεν ευθύ; πρός τήν θύραν. ό  κλητήρ ήνοιζεν άμέ
σως, καί, άμα αύτου έξελΟόντος, έπανέκλεισε τήν Ούραν.

Ο Λού; εισέρχεται εί; τόν άντιΟάλαμον και χαιρέτα 
τού; οκτώ, έκτο; τών δποίων ούδεί; άλλο: ύπήοχεν ούτε 
ακόλουθο; εύτε ευπατρίδη:. Βλέπει τον \ογνιάκ καθή- 
μενον έπί θρανίου τινο; καί μή καταδεχΟέντα νά σηκωΟη* 
οί άλλοι δε, οϊτινε; ήσαν ορθοί, τον ήκολούθησαν ώς υπό 
σεβασμού.

Αμα προχωρήσας δύο βήματα άπό τής Ούρας του δω
ματίου, εφερε τήν χείρα πρός τήν γενειάδα του* πλήν  
μόλις εστρεψεν ές ήμισείας τό τε σώμα καί τό πρόσωπον 
διά νά ιδη ποίοι τόν ήκολούΟουν, καί ησΟάνΟη αϊφνης ί  χυ
τόν κρατούμενον άπό τού βραχίονο; υπό του Μονσεριάκ, 
δςτις εύρίσκετο πλησίον τή; Ιστία;, καί ό:τ ι: , έπί λόγω  
οτι δ Λού; ήτοιμάζετο νχ οπισΟοδρομήση διά νά ύπερχ-

φάβρος ρίπτεται εί; τού; πόδα; διά νά κράτηση τά; 
κνήμας του, καί δ Λε Σεμαλένς τώ καταφέρει όπισθεν 
δεινόν τραύμα εγχειριδίου είς τόν λάρυγγα καί εί; το 
στήθος, δ δέ Λέ Λογνιάκ έμπήγει τό ξίφος του εί; τά  
νεφρά τού θύματος. Ο Λουξ εκραζεν εί; δλα ταύτα τά 
κτυπήματα: « Λϊ! φίλοι μου! αι! φίλοι μου! βοήθειαν.» 
Οταν δέ ησΟάνΟη εαυτόν τραυματισΟέντα καιρίω; εί; τό 
ορ^οπύγιον ύπό τού Λε ΓΙαριάκ, Εκραξεν υψηλοφωνως: 
«Ελεος! » Καίτοι δέ εχων τό ξίφος περκορισμένον έντό: 
τού μανδύου του καί τά; κνήμας ίσχυρώς κρατουμένα:, 
ήδυνήΟη δμω; νά σύρη δλους τού; δημίους του άπό τής 
μιας άκρας τού θαλάμου είς τήν άλλην μέχρι τή; κλίνη; 
του βασιλέω;, οπου καί έπεσεν.

Οί τελευταίοι ούτοι λόγοι του ήκούσΟησαν ύπό του 
αδελφού του Καρδιναλίου, άπό τού δποίου διεχώριζεν 
αύτόν λεπτός ξυλότοιχο;. ((Λ ! φονεύουν τόν αδελφόν 
μου! » εκραξεν ούτο;, καί άμα ήΟέλησε νά έγερθή έκρα- 
τήΟη ύπό τοϋ Στρατάρχου τή; ίΐμόντης, δςτις, Οέσας 
τήν χείρα έπί τοΰ ξίφους του, « Μή κινηΟήτε! εκραζεν* 
δ βασιλεύ; σάς διατάττει τούτο!» Τότε ο Αρχιεπίσκο
πο; τοϋ Λυών, πλήρη; τρόμου καί ενώσας τά; χείρας, 
« II ζωή μα;, έκραξε, κείται μεταςύ τών χειρών τοϋ 
<">εοϋ καί τοϋ βασιλέω;! »

Αφοϋ δ βασιλεύς έμαθε τά γενόμενα, ήλΟεν είς τήν  
Ούραν τοϋ δωματίου τ :υ ,  ήνοιξε τό  £ν αύτής φύλλον, καί 
βλέπων τόν Λουκά έξηπ*λωμένον κατά γής καί τό αίμα  
ρέον πανταχόΟεν, εισέρχεται άμέσως καί διατάττει τόν  
Λέ Βωλιώ νά ερευνήσωσιν αν είχε τι επάνω του. Εύρον 
περί τήν δεξιάν πεοικνηαίδα του μικράν κλείδα έ ;α ρ τω -  
μένην ύπό χρυσής άλυσίδος, έντός δέ τοϋ θυλακίου τής 
περισκελίδος του εύρέΟη μικρόν βαλάντιον περιέχον δώ
δεκα χρυσά σκοϋδα καί τεμά χιόν  τι χάρτου, έφ ού ήσαν 
γεγραμμέναι διά χειρός αύτοϋ τοϋ ίδιου Λουκός αι λέςεις 
αυται: « Λιά νά διατηρηθή δ πόλεμος είς τήν Γαλλίαν  
άπαιτούνται εκατόν μήνα επτακόσια», χιλιάδες λ ιτρώ ν.» 
Είς δέ τήν δεξιάν εφερε δακτυλίδιον π  χριστών ά^αμαν-  
τίνην καρδίαν, δπερ ελαβεν δ άρχων Λ Αύτραΐνίτης.

Ενώ ο Λέ Βωλιώ έξετέλει τήν έξέτασιν ταύτην, π α 
ρατηρήσας εί; τό σώμα έλαφράν τινα κίνησιν, τώ  ειπε: 
« Κύριε, ενόσω σά; μένει είσέτι ολίγη ζωή, ζητήσατε  
συγγνώμην παρά τού Ηεού και τοϋ βασιλέως σας. » Τότε, 
χωρί; νά δυνηΟή νά δμιλήση, έκφέρων μέγαν καί βαΟύν

εκτεθειμένος, ειτα δέ παρεδόθη εί; τόν Ριχελιέα, ό;τις, 
κατά διαταγήν τοϋ βασιλέως, εκαυσε τό σώμα καί ερ- 
ριψε τήν κόνιν εί; τόν ποταμόν.

Τινε; προσΟέτουσιν δτι δ βασιλεύ;, βλέπων τό Οϋμά 
του έξηπλωμένον κατά γή;, είπεν: «Λ! πόσον μέγα; εινε! 
Μεγαλήτερο; μέ φαίνεται άποΟαμμένο;, ή ζωντανό;. » 
Προφητεία ακούσιο;, τήν δποίαν ήδυνήΟη κάλλιστα νά 
έκπληρώση ή Συμμαχία, καί τήν δποίαν ισω; αύτή προε- 
κάλεσεν ακολούθως.

Ετεροι διατείνονται δτι δ βασιλεύ;, πλήρης άγριας

χαράς όιά τήν καταστροφήν τοϋ επίφοβου εχθρού του, 
δέν ήόυνήθη νά κρατηθη τοϋ νά καταφέρη ίσχυρόν λ ά 
κτισμα κατά  τοϋ προσώπου τοϋ πτώματος* δπερ όέν 
εινε άπίθανον, διότι το παράδοξον τοϋτο άτομον μετείχε 
ταύτοχρόνως τών ελαττω μάτω ν τοϋ Βοργία καί τοϋ 
Σκαπίνου.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ.

Ι1ΜΚΡΑ1 ΤΙΝΈΣ ΕΝ ΒΙΕΝΝΙ,Ι.

(Συνεχεία τέλος. Ιοε φυλλάο. ΜΖ .)

Β'.

Ούδέν άξιοπεριεργότερον καί άξιοζηλευτότερον τοϋ 
βίου, >)ί  διάγουσιν οί Γερμανοί* τά ξις, ακρίβεια είς πάντα 
καί άταραξία, ίδού τά  κυριώτερα αύτών συστατικά. Πολ
λάκις ώρας ολοκλήρους διέρχονται ύπό τάς σκιάς τών 
δένδρων, άναγινώσκοντες βιβλίον ή εφημερίδα, διότι ή 
προσφιλεστέρα τών διαχύσεων τώ ν Γερμανών έστίν ή ά - 
νάγνωσις* έφ* ώ και βλέπει τ ις  άνδρας καί γυναίκας πάσης 
τάξεως, μέχρι καί αύτοϋ τοϋ αμαξηλάτου καί αύτής τής 
γαλακτοπώ λιδος, άπλήστως άναγινώσκοντας καί έν τοίς 
καφενείοις, καί έν τοις ξενοδοχείοις, καί έν τοις θεάτροις, 
καί καθ δδον άκόμη, καί έντός αύτών τών οχημάτων. 
Ζύθος, άνάγνοισις καί μουσική, ίδού τά  άπαραιτήτως ά- 
ναγκαιοϋντα τώ  Γερμανώ* άνευ αύτών δέν δύναται νά 
ζήση.

Δέν υπάρχει έθνος τοσοΰτον έκδοτον είς τήν μουσικήν, 
δσον οι Γερμανοί* έφ ω καί ή Οαυμασία αύτών έπίδοσις 
είς τήν όντως ώραίαν ταύτην καί τό φρόνημα άναπτεροϋ- 
σαν τέχνην. Ε κπλήττετα ι τις άκούων θεωοητικάς παρα
τηρήσεις καί άπαντών υψηλά; γνώσει; μουσική; καί είς 
τόν άσημότερον τών πολιτών, δςτις, άμα άκούσα; τεμ ά -
χιόν τι παι^ομενον υπό τή; μουσικής εν συμφωνία τινι ή 
έν τώ Οεάτρω, έπανελΟών είς τόν οίκον του, έπανα- 
λαμβάνει αύτό έπί τοϋ κλειδοκυμβάλου ή έπί άλλου τινός 
μουσικού οργάνου. ΙΙοτέ δέν ήκροάσθην τεμάχιον, χωρίς 
νά ίδω τούς μουσικούς άπλήστως χειροκροτουμένους καί 
έπευφημουμένους ύπό τοϋ μέχρις άπαθείας καταγοητευ
μένου ακροατηρίου.

Πολλοί ή θέλησαν νά άποδώσωσι' τό φιλήσυχον τών 
Γερμανών είς φυσικήν ηλιθιότητα* άλλ οί τοιοϋτοι άπα - 
τώ ντα ι μεγάλως. ό  Γερμανός εινε φύσει φίλος τής ησυ
χίας καί έχθρός τής έριδος καί τής ταραχής. Πράττει τό 
καλόν, διότι είνε καλόν καί διότι ούτως άνετράφη* άπο- 
στρέφεται δέ καί άποφεύγει τό κακόν, διότι είνε κακόν 
καί ώς τοιοϋτο τιμωροϋσιν αύτό οί θείοι καί άνθρώπινοι 
νόμοι. Αρκεί νά πεισθή άπαξ δ Γερμανός δτι πραγμά τι 
εμποδίζεται ύπό τοϋ νόμου* καί έπί τη  υποθέσει δτι δ 
πολιτικός νόμος δέν άπαγορεύει τοϋτο ρητώς, ούτος άπο- 
φεύγει αύτό πάντοτε καί άπο τρέπει τόν πλησίον τοϋ νά 
τό πράξη. Εφ’ ω καί ή καθ’ άπασαν τήν Γερμανίαν, καί 
ιδίως τήν άνω, βασιλεύουσα άξιοζήλευτος ευνομία, τής 
δποίας τό πολλοστημόριον είθε ειχομεν ημείς οί επί ζωη-

ρότητι καί έλευθέρω φρονήματι έπαιρόμενοι Ελληνες. Καθ* 
δλον το τετράαηνον διάστημα τής έν Βιέννη διαμονής μου, 
δμολογώ μ ετ’ έκπλήξεως δτι ούτε προπηλακιζομένους 
ούτε τυπτομένους έν τα ις δδοίς εί δον πολίτας. Εκαστος 
γνο^ρίζει νά έκτιμα τόν πλησίον αύτοϋ καί νά σέβεται 
αύτόν, διότι τοϋτο έδιδάχθη παιδιόθεν* οι δέ αστυνομι
κοί υπάλληλοι δύναται τις νά είπη δτι περιφέρονται είς 
τάς δδούς διά τόν τύπον καί πρός έπιτήρησιν τής τών 
οχημάτων τάξεο>ς. Εννοείται οτι, ώς πας κανών πρέπει 
νά εχη τήν έξαίρεσίν του, δυνατόν ένίοτε νά άναφαίνων- 
τα ι καί ταραξίαι, ίσως δέ καί κακούργοι, μεταξύ αυτών* 
πλήν έκτός τοϋ οτι ή έξαίρεσις αυτη είνε σπανιωτάτη, πε
ριστέλλεται ή θρασύτης καί ή τόλμη τών τοιούτων ύπό 
τής αύστηρώς έπαγρυπνούσης Κυβερνήσεως, ήτις, δσον 
πατρική φαίνεται είς τούς έντιμους καί φιλησύχους υπη
κόους της, τόσον αύστηρά καί δεσποτική άποβαίνει είς 
τούς παραβάτας τών νόμων.

Οί Γερμανοί είσί λίαν φιλοπάτριδες, καί ή άρετή τοϋ 
συνεταιρισμού έστί λίαν άνεπτυγμένη παρ αύτοίς* είς 
αύτήν κατά μέγα μέρος χρεως-είται ή πρόοδος καί ή ευη
μερία αύτών, ύπό Κυβέρνησιν μάλιστα οία ή Αυστριακή, 
ήτις δμολογητέον έστίν ή μάλλον βαρέως φορολογούσα 
τούς υπηκόους αύτής. Γνο>στόν δτι τά  οικονομικά τής 
Αυστριακής Αύτοκρατορίας δέν εύρίσκονται είς άνθηράν 
κατάστασιν ώς έκ τών υπέρογκων δαπανών, είς άς καθυ- 
ποβάλλεται ενεκα τής διατηρήσεως σημαντικού στρατού' 
είνε δέ άμφίβολον άν σήμερον ευρίσκεται είς θέσιν δπως 
άποσύρη ούδέ τό τέταρτον μέρο; τοϋ άνέτω; κυκλοφο
ρούντο; χαρτονομίσματός της. Καί δμως, καίτοι γνωρί- 
ζοντες τήν κατάστασιν ταύτην οί Γερμανοί, καίτοι κα-* 
ταπλημμυρούμενοίν σχεδόν ύπό χαρτονομίσματος, έξα- 
κολουθοϋσιν ύποληπτόμενοι αύτό, καί δλονέν κοσμοϋσι 
τάς πόλεις των διά τεραστίων οίκοδομημάτιον καί λοι
πών ώραίων κειμηλίων καί έργων βιομηχανίας, άτινα 
προϋποθέτουσι βεβαίως τήν υπαρξιν μεγίστου ύλικοϋ καί 
πραγματικού πλούτου. Αι πλείσται τών σιδηροδρόμοον 
καί τών άτμοπλοίων γραμμαί, αί διατέμνουσαι παντα- 
χόθεν τήν μεγάλην ταύτην Λύτοκρατορίαν, καί τά  λοιπά 
κοινωνικά καί βιομηχανικά έργα, άτινα κινοϋσιν είς έκ- 
πληξιν τόν θεώμενον αύτά, όι’ απλού χαρτονομίσματος 
κατορθοϋνται ώς έκ θαύματος.

Τά ήθη δσον σεμνά είσί παρά τη άνω Γερμανία, τόσον 
χαλαρωμένα είσί δυστυχώς έν τή  κάτω* άν δε ή Αύστρια- 
κή Κυβέονησις δέν προλάβη νά περιστείλη τήν βασιλεύου
σαν εν τε  τη  πρωτευούση καί τα ις λοιπαΐς αύτής μεγα - 
λοπόλεσιν ελευθερίαν, ή μάλλον άκολασίαν, βεβαίως 
έλεύσεται ήμαρ δπότε μεταμεληθήσεται διά τήν άσύγ- 
γνωστον έλλειψίν της ταύτην. >νέγεται δτι προετάθη είς 
Ιωσήφ τόν Β' τό σχέδιον τοϋ περιορισμού καί συνοικι
σμού τών φαυλοβίων γυναίων είς ιδιαίτερον μέρος έν α -  
ποκέντρω τινι γωνία τής πόλείος. « Τότε λοιπόν, άπεκρί
θη δ έμφρων βασιλεύς, πρέπει νά κατασκευάσωμεν σκη
νήν ικανήν όπως περιλάβη απασαν τήν Βιέννην! » Καί 
τήν άλήθειαν τοϋ βασιλικού τούτου λόγου όύναται να 
πεισθή πας δ έπισκεπτόμενος σήμερον τήν Βιέννην, ή  
υπέρμετρος αυτη άκολασία ούδεμία άμφιβολία ότι συν
τελεί μ ιγάλω ς πρός χαλάρωσιν καί διαφθοράν τών π α 
τριαρχικών ήθών, άτινα έπί τοσαϋτα ίτ η  διετηρησαν καί



διατηροΰσιν είσέτι είς πολλά μέρη οί Γερμανοί, καί προς 
καταστροφήν του ίεροΰ σκοπού, 8ν προτίθεται δ νόμιμος 
γάμος. Σέβας πρδς τήν αιδώ άποτρέπει ήμας του νά έκ- 
θέσωμεν ενταύθα πράγματα , όλο*ς ασυμβίβαστα πρδς τήν 
ευσχημοσύνην καί άντικρυς αντικείμενα τοίς ήμετέροις 
ήθεσιν* άλλως τε, πλείστοι τών δμογενών είσιν έν γνώσει 
τούτων. Ο οικογενειακός βιος, δ ευλογημένος καί άγνδς 
ουτος βίος, δυνάμεθα είπείν οτι μόνον έν τη άνω Γερμα
νία καί είς τά χωρία διατηρείται ζηλευτδς καί ακμαίος* 
είς τήν κάτω Γερμανίαν, καί ιδίως είς τά ς μεγαλοπό- 
λεις τής Βιέννης, Πέστης κτλ. λυπηρόν έστι λέγειν τά 
δρώμενα. (1)

Πρέπει νά δμολογήσωμεν έν τούτοις ότι ή Κυβέρνησις, 
καίτοι αδιαφορούσα περί τής ηθικής άγο>γής τών υπη
κόων της καί καταγινομένη είς τδ υπερμέτρως φορολο- 
γείν αυτούς, προνοεί ούχ ήττον περί τής εύημερίας καί 
περί τής ασφαλείας τής τε ζοίής καί τής περιουσίας αύ
τών. Η αστυνομία έστί λίαν προσεκτική καί ώς άγρυπνος 
Αργος επιτηρεί τούς πάντας, καί ίδίως τούς ξένους, έχου- 
σα πανταχοΰ διεσπαρμένους κατασκόπους καί ώτακου- 
στάς* είς τρόπον ώστε κλοπή η φόνος δυσκόλως έκτε- 
λείται χωρίς νά συλληφθη άμέσως η έν δλιγοχρονίω $ια- 
στήματι ο ένοχος. Επίσης ή έπιτήρησις τής Κυβερνήσεως 
έπεκτείνεται καί έπί τών τροφίμων, άτινα φροντίζει δ
πως ώσι καλής ποιότητος, μέχρι καί αύτου του γάλακτος, 
του δποίου τήν ποιότητα καθεκάστην πρόβαν δοκιμά- 
ζουσιν έπιτηδες πραγματογνώμονες δι’ έργαλείου έπ’ αύ
τώ  τούτω έπινοηθέντος, του γαλακτομέτρου. Είνε δέ 
γνωστδν ποσάκις ή κατά έν μόνον καραντάνιον ύπερτί- 
μτ,σις του ζύθου έπροξένησεν αίματηράς έπαναστάσεις 
έν Γερμανία.

Η  Κυβέρνησις, πρδς άντιστάθμισιν τής φορολογικής 
επί του λαου καταπιέσεως καί δι’ άλλους σκοπούς πο
λιτικούς, προνοεί ιδίως δπως διατηρώ είς καλήν κατά - 
στασιν καί έπαυξάνη μάλιστα τάς του λαου διασκεδά
σεις. Εφ ω καί έπιτρέπει άκωλύτως παν θέαμα, τείνον 
πρδς διάχυσιν καί τέρψιν* ούκ εύκαταφρόνητον δέ δαπα- 
να κατ έτος ποσδν πρδς διατήρησιν τών δύο βασιλικών 
θεάτρων, τδ του δράματος ή τής Λύλής ( B u r g - T h e a t e r )  
καί τδ του μελοδράματος ( H o f b | j e r n - T h e a t e r ) .

Τά οικοδομήματα άμφοτέρων τών θεάτρο^ν τούτων 
δέν εινε τοσουτον άξια λόγου, άλλ’ αί διδόμεναι έν αύ- 
τοις παραστάσεις είσίν έξαίσιαι καί ώραιόταται. Είς τδ 
τής Αυλής θέατρον διδάσκονται τά  ώραιότερα καί μ εγα 
λοπρεπέστερα έκ τών δραμάτων του Γκαίτη, Σίλλερ, 
Σαιξσπηρου, κτλ. Εν αύτοίς θαυμάζει τις τήν εύχέρειαν 
κ α ί φυσικότητα τών κινήσεων, αΐτινες κολάζουσι τήν μο
νοτονίαν τής άπαγγελίας, καί τήν πλουσιότητα έπίσης 
κ α ί μεγαλοπρέπειαν τής σκηνικής διασκευής, κτλ. ή δέ 
εν τη  σκηνή λαλουμένη γλώσσα έστίν ή ύψηλοτέρα καί 
άνθηροτέρα, οιαν εύάριθμοι έκ τών Γερμανών λαλουσι.

(1) Η Δστ)νομία, καίτοι γνωρίζουσα τήν σκανδαλο^δτ, διαγωγήν 
του πλείστου μέρους τών ελεύθερων νεανίδων, ού^ ήττον δμως προ
σποιείται τδν άδιάφορον διά σκοπούς, ο'ύς αύτη γνωρίζει, άρκουμένη 
είς τήν έγγραφον έκάστης νέας άπόδειζιν, δτι ευρίσκεται είς υπηρεσίαν 
παρά τψ δεΤνι έργοστασιάρχτι ή πραγματευτώ άλλ’ άμα καταμηνύση 
τις καμμίαν ές αύτών ώς φαυλόβιον καί άποδείς^ τούτο, εΤνεάληΟες 
δτι πάραυτα συλλαμβάνει αύτήν καί αποστέλλει ειςέξορίαν.

Θαυμαστά είσιν ίδίο>ς τά  έν τώ  θεάτρω του μελοδρά
ματος παριστανόμενα μ ιμ ικά χοροδράματα (b a l lo ts ) .  Εν 
αύτοίς βλέπει τ ις  έξαισίαν τέχνην περί τδν στρόβιλον καί 
τάς λοιπάς ορχηστικάς κινήσεις, μεγαλοπρέπειαν ένδυ- 
μάτων, σκηνικήν διασκευήν θαυμασίαν, καί ολην τήν τ έ 
χνην έκείνην καί φιλοκαλίαν, ητις κινεί είς εκπληξιν τδν 
θεατήν. Εν τών νεο>στί συντεθέντο)ν χοροδραμάτο^ν τού
τον/, καλούμενον J o t t a ,  (ή τέχνη καί ερο^ς,) έστίν ιδίως 
παν δ ,τι έξαίσιον δύναται νά έπινοήση ή άνθρο.>πίνη τέχνη 
καί φαντασία έπί σκηνής. Π ρ δ ς  καταρτισμδν τών ένδυμά- 
το>ν μόνον έδαπανήθησ αν ύπέρ τάς 7 0 ,0 0 0  φλωρινίο^ν(ϋ) 
τά  δέ δρχούμενα έπί σκηνής πρόσωπα άμφοτέρων τών 
φύλο)ν ύπερβαίνουσι τά  διακόσια. Επίσης άξιοπερίεργοι 
είσίν έκ τών μιμικών τούτο^ν παραστάσεων, αί έξής: 0  
Κ ό μ η ς  τ ο ύ  Μ ο ν τ ε χ ρ ή σ τ ο υ ,  ένω βλέπει τις τδ χ α -  
ρέμιον του Σατράπου Αλή Πασσα διεσκευασμένον καθ 
δλην τήν Ασιατικήν πολυτέλειαν. Η  S a t a n e l l a ,  άξιοθαύ- 
μαστος διά τήν περί τάς σατανικάς μαγείας τέχνην* ή 
Griiflin Egm ond καί ή Carnaval von P a r i s , τά  μεγαλο
πρεπέστερα καί πλουσιώτερα τών τοιούτου εϊδους, κτλ . 
κτλ . Σημειο>τέον οτι ή ορχήστρα του θεάτρου τούτου εινε 
μ ία  τών περιφημότεροι τής Εύρώπης. (Ί)

Κ αί ά λλα  δέ βασιλικά κα ί ιδ ιω τ ικ ά  θέατρα  υπάρχου- 
σιν έν Βιέννη, μ ετα ξύ  δέ τώ ν  τελευ τα ίω ν  δ ιαπρέπει τ δ  
θέατρον του  Καρόλου ( K a r l  ή T r e u m a n  T h e a t e r )  είς 
τ δ  προάστειον του  Λεοπόλδου* έν α ύ τώ  ώς έπ ί τ δ  πλεί-  
στον π α ίζ ο ν τ α ι  αί πα ρω δία ι τώ ν  γνω σ τώ ν  μ ελ ο δ ρ α μ ά -  
το>ν Ιτα λ ικ ώ ν  τ ε  καί Γερμανικών. Ας-ειοτάτη είνε ή τοιού
του  είδους παράστασις: ό  Ο ρ φ ε ύ ς ε ί ς  τ δ ν α δ η ν ,  δπου 
π α ρ ω δ ε ίτα ι  εύφυώς κα ί διά τώ ν  γελοιο^δεστέρο>ν άναχρο- 
νισμών τδ  δωδεκάθεον του Ο λύμπου  κ α ί ά π α σ α  ή τώ ν  
άρχαίο^ν μυθολογία .

Εν τώ  εύρυχωροτέρω τών θεάτρων τής Βιέννης έπί τοΰ 
παρόντος, τώ  καλουμένω I h e a t e r  ail  (ΙθΓ W i e n ,  είδον 
παιζομένην έν ειδει βο>δεβιλλίου τήν έν ετει 1 6 8 2  πο
λιορκίαν τής Βιέννης υπδ τών Οθοψ,ανών. Εν τή  παρα- 
στάσει ταύτη  άξιοθαύμαστος έστίν ή ποικιλία τών εικό
νων, ή φυσικότης τών διαφόρων μηχανισμών καί τής λοι
πής σκηνικής διασκευής ή εντέλεια. Ε κπλή ττετα ι τις τη  
άληθεία βλέπων τήν ζωηρότητα τών μαχομένων στρα
τών, δπότε, άνοιγομένης τής σκηνής είς μέγα βάθος έπί 
τή ς δδοΰ, παρουσιάζονται έν αύτή τά γ μ α τα  στρατιο^τών 
αύτοίς ΐππο ις καί άρμασι, παιανιζούσης έπί κεφαλής τής 
μουσικής, κτλ . Επίσης άξιοπερίεργον έστίν έν τή  αύτη 
παραστάσει τδ  χαρέμιον τοΰ Καρα-Μουσταφα, δπου βλέ
πει τ.ς τάς χορευούσας έν αύτώ Οόαλικίσσας μέ στλεγ- 
γίδας άνά χείρας, έκπεμπούσας φλόγας τοΰ αύτοΰ χρώ
ματος με τά  ενδύματα αύτών, μικρούς μαύρους αίθίοπας

τών νεφών άκούσας τήν υψηλήν έκείνην καί, ούτως ειπεΐν, βαρεΤαν, 
ώς τάς βαρυσιδήρους πανοπλίας τών έν αύτώ μεσαιωνικών ιπποτών, 
μουσικήν τού δράματος* έπί πολλάς ημέρας έοόμβουν τά ώτά μου, 
και ήμην ώς ρεμβάζων. Δύναταί τις νά είπτι οτι ή Γερμανική μου
σική είνε αύτό/ρτ,μα ύπερνέφελος καί θεωρητική, ένψ ή ’Ιταλική
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υπηρετοΰντας, καί αύτδν τδν άρειμάνιον Καρα-Μ ουστα- 
φαν έν μέσω τών υπασπιστών του έξηπλωμένον, άπαντα  
φυσικώτατα παριστανόμενα.

Ηθελεν εΐσθαι βεβαίους έπίπονον νά περιγράψω ένταΰ
θα έν έκτάσει άπαντα  τά  θέατρα καί τά  λοιπά ενδιαι
τή μ α τ α , είς α συνερχόμενοι διάγουσιν δλοκλήρους ώρας 
οί Γερμανοί. Δικαιούμαι δέ νά εί'πο* δτι έν τα ίς άληθώς 
εύνομουμέναις ταύτα ις πολιτείαις, δπου βασιλεύει ή εύ- 
κοσμία καί ή τά ξις, δ άνθρο>πος αισθάνεται πραγματικώ ς 
τ ή ν  ατομικήν του άξίαν καί διέρχεται τδν βίον αυτοΰ 
χαίρουν, μηδ αύτοΰ τοΰ πενεστέρου έξαιρουμένου, δςτις 
σ /ε τ ικ ώ ς , χάρις είς τήν ευκολίαν τών μέσο>ν, ούδενος ς ι -  
ρείται τών δσο^ν οί εύποροΰντες άπολαμβάνουσι. Κ αί έν 
αύταίς έφαρμοστέον τω όντι τδ τοΰ Πλάτο)νος: « Πολι
τε ία , οταν άπαξ δόμηση ευ, άρχεται ώσπερ κύκλος αύξα- 
νομένη. >>

Δεν κρίνοι κατάλληλον νά δώσο> πέρας είς τήν σύντο
μον ταύτην εκθεσιν, πρίν ή άναφέρο* δύο λέξεις καί περί 
τώ ν έν Αύστρία δμογενών. Είνε δυστυχώς άληθές οτι, έκ 
7ΰάντο^ν τών είς διαφόρους πόλεις τής Εύρώπης διεσπαρ
μ έ ν ο ι δμογενών, οί έν Αύστρία είσίν οί μάλλον υπολειπό- 
μ,ενοι κατά  τδν έθνισμδν καί τήν πρδς τά  πατρώ α γράμ
μ α τα  τάσιν. ό  Γερμανισμδς δυνάμεθα είπείν δτι έπνιξεν 
αύτόθι τδν Ελληνισμόν* έφ ώ καί βλέπομεν τούς πλεί- 
στους έκ τών πρδ χρόνο) ν άποκατασταθέντων έν τη  Αύ- 
υτριακίί Αύτοκρατορία, καί μάλιστα έν Βιέννγ, ήμετέρων 
εμπόρων λησμονήσαντας δλοτελώς καί αύτήν τήν γλώ σ- 
σάν το^ν. Η  τοιαύτη λυπηρά κατάστασις μιας τοσοΰτον 
εύγενοΰς καί διακεκριμένης μερίδος τοΰ Πανελληνίου θά 
Ικίνει βεβαίως είς άπόγνο^σιν πάντας τούς ενδιαφερομέ
νους περί τήν διατήρησιν καί τήν πρόοδον τοΰ έθνισμοΰ 
ημώ ν, άν δέν έλαμβάνετο ύπ* δψιν ή άξιέπαινος πρόνοια 
τώ ν πλείστοΐν έξ αύτών τοΰ νά φιλοτιμώνται δπως έκ- 
τταιδεύωσι τά  τέκνα των έν Ελληνική παιδεία, καί προι- 
κοδοτώσιν αύτοίς ουτω ζο>ηρδν καί άνόθευτον τδ  έθνικδν 
αίσθημα καί τδν πατριωτισμόν.

Η  σύντομος αυτη καί άτελής περιγραφή, $ν καταπαύω 
ένταΰθα, έστω ώς νύξις τοίς φιλοπεριέργοις τών ήμετέ- 
ρο>ν, δσοι έπιθυμοΰν νά έπισκεφθώσι τήν προ^τεύουσαν 
τή ς  Αυς-ριακής Αυτοκρατορίας. Αν όε περιεπεσα εις υπερ- 
βολάς περί τάς εκθέσεις τινών έξ αύτών ή δπο^ςδήποτε 
Ισφαλον, τοΰτο άποδοτέον, ούχί είς κακήν πρόθεσιν, 
άλλ’ είς τδ ολιγοχρόνιον διάστημα τής έν τη  μεγαλοπό- 
λει τα ύτη  διαμονής μου.

*Ρ.

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΟΠΓΓΩΒΓ Η  ΦΑΝΣΙΓΓΑΡΩΝ.

Οί Θ ο υ ίγγα ι  ή Φ ανσίγγαροι, (άπατεώ νες, πν ιγε ίς ,  έκ 
τ ώ ν  λέξεων θ ύ γ ν α = ά π α τ ώ ,  ή φ ά σ ν α = π ν ί γ ω )  είνε 
είς τά ς  Ινδίας δ ,τ ι  υπήρξαν ά λ λ ο τε  είς τή ν  Περσίαν οί 
Χ α σ ι σ ί μ  ή δολοφόνοι* κοινότης άγρ ία  κα ί άποτρόπα ιος , 
γίτις ύπδ θρησκευτικδν κα ί β ιομηχανικδν  π ερ ικ ά λυ μ μ α  
•πρ α γμ α τεύ ετα ι τ δ  άνθρώπινον γένος έξολοθρεύουσα α ύ τδ , 
κ α ί  ής ή π η γ ή  κ ρ ύ π τε τα ι  είς τ δ  σκότος τώ ν  αιώνων. Η  
βάσις  τ ή ς  α ίσχρας τ α ύ τ η ς  συμμορίας είνε θρησκευτική τ ις

πεποίθησις, ή λα τρε ία  τή ς  Β οχβαν ίας , ζοφώδους θεότη- 
το ς , άρεσκομένης είς μόνην τή ν  α ίμ α το^υ σ ία ν  καί πρί> 
π ά ν τω ν  μισούσης τ δ  άνθρώπινον γένος. Οθεν α ί άρεστό- 
τερα ι α ύ τ ^  Ουσίαι είσίν αί άνθρώπιναι θυσίαι* καί δσ<^ 
πλείονας θυσιάση τ ις  είς τδ ν  κόσμον το ΰ το ν ,  τόσο> περισ
σότερον θέλει άνταμείψ ει αύτδν  ή άκόρες-ος θεότης είς τ δ ν  
άλλον δι δλων τώ ν  απολαύσεων τώ ν  αίσθήσεο)ν καί τή ς 
ψ υχής, διά γυνα ικώ ν άεννάως άνανεουμένο^ν, κτλ .

Αφωσιωμένοι λοιπδν  δλαις αίσθήσεσιν είς τήν  λα τρε ίαν  
τή ς  θεας τοΰ  κακοΰ, τή ς  ήδυπαθείας κ α ί  τώ ν  α ιμ ά τω ν ,  
είσί πεπεισμένο ι δ τ ι  ή διά π α ν τδ ς  μέσου κ α τα σ τρο φ ή  
τώ ν  δμοίων τω ν  κ α ί ή έλά ττω σ ις  τοΰ  άνθρωπίνου γένους 
είσί τ ά  μόνα βέβαια  μέσα τ ιμ ή ς  κα ί λα τρε ίας  πρδς τ ή ν  
τρομεράν θεό τη τά  το)ν. Αν δ δολοφόνος ά π α ντή σ η  ένίo re  
είς τ δ  στάδιόν  του  τήν  λ α ιμ η τό μ ο ν , άποθνήσκει μ έ  έν— 
θουσιασμδν μάρτυρος, δ ιότι περιμένει τοΰ  μάρτυρος τ δ ν  
στέφανον, όπο^ς υπακούση είς τή ν  άμε ίλ ικτόν  του δέ
σποιναν, ά πο πν ίγε ι  άμειλίκτο>ς, πλή ν  άνευ δργής κ α ί  
άνευ τύψεο>ς συνειδότος, τδν  πρεσβύτην , τ ή ν  γυνα ίκα  κ α ί  
τ δ  παιδίον* κ α ί  ομως πρδς τούς δμοθρήσκους του χρεω?έΕ 
νά ηνε έλεήμοιν, φ ιλάνθρωπος, γεννα ίος, άφωσιωμένος, 
κ α ί  τ ά  π ά ν τ α  θέλει θέσει' έν κοινώ, δ ιότι είνε καί έκείνοι, 
ώς α ύ τδς , λειτουργοί κα ί θ ετά  τέκ να  τ ή ς  Βοχβανίας.

Η καταστροφή τών δμοίων του άμα δέν άνήκουσιν είς 
τήν κοινότητά του, ή έλάττωσις τοΰ άνθρωπίνου γένους, 
ίδού δ σκοπδς, 8ν έπιδιώκει έκαστον τέκνον τής Β οχβα- 
νιας* δέν είνε δ’ ούτος μέσον πλουτισμοΰ, τά  δε λάφυρχ 
δέν εινε είμή παράρτημα, συνέπεια λίαν εύάρεστος βε
βαίους άλλά δευτερεύουσα κα τ αύτόν. Η  καταστροφή* 
ίδού δ σκοπός του, ή θεία έντολή του, ή κλίσις του* εϊν6 
δέ πρδς τούτοις πάθος, ου ή πλήρο>σις έπιφέρει μεγίς-ην 
ηδονήν, εινε ή μεθοδικο>τέρα πασών τών Θηρών ή τοΰ άν
θρώπου Θήρα. « Αίσθάνεσθε μεγάλην εύχαρίστησιν, Ελεγεν 
εϊς τώ ν συλληφθέντων κακούργων τής συμμορίας ταύτης, 
καταδιώκοντες τδ  θηρίον είς τδ  άντρον του καί προσ- 
βάλλοντες τδν κάπρον ή τήν τίγριν, διότι υπάρχουσι 
κίνδυνοι ους πρέπει τις νά ύποστή, διότι χρειάζεται όρα- 
στηριότης, άνδρία* φαντασθήτε λοιπδν πόσον τά  θέλγτρ 
τρα τα ΰ τα  θά αύξάνωσιν, δταν δ άγών ηνε πρδς τδν άν* 
θρωπον, δταν τδν άνθρωπον πρόκειται τ ις  νά κατας-ρέψ^· 
Αντί τής έξασκήσεως μιας μόνης άρετής, τής τόλμης, 
χρειάζεται τό τε  καί τόλμη καί λεπτότης καί πρόνοια 
καί δ ιπλω ματία  συγχρόνως* πόσα έλατήρια πρδς κίνη- 
σιν! πόσα μέσα πρδς άνάπτυξιν! Νά παίζη τις μέ δλα 
τά  πάθη, νά δονη καί αύτάς τοΰ έρωτος καί τής φιλίας 
τάς χορδάς διά νά φέρη τδ θΰμα είς τά  δίκτυά του, εινε 
Θήρα έξαισία, εινε μεθυς-ικδν, εινε παραφορά, σας λέγω.»

Αξιοσημείωτος εινε ή έπ ιτηδε ιό τη ς  τώ ν  άνθρώπων το ύ 
τ ο ι ,  ή μάλλον τώ ν  άνθρωπομόρφων τούτο*ν θηρίων, ά τ ι ν χ  
ένασμενίζονται νά ά π ο κ α λ ώ ντα ι  μ ετα ξ ύ  τω ν  ά δ ε λ φ ο ί  
τ ο ΰ  ά γ α θ ο ΰ  έ ρ γ ο υ !  Οί δολοφόνοι ουτοι δέν χ ύ ν ο υ -  
σιν α ίμ α  άλλά  πνίγουσ ι τ ά  θ ύ μ α τά  τω ν , υπακούοντες είς 
τούς νόμους τή ς  κα τα χθον ίου  θεότητός τω ν ,  καί δ ύ ν α τ α ί  
τ ις  νά ειπη περί αύτώ ν κ α τ ά  λέξιν δ τ ι  έκλεισαν συμβό- 
λαιον μ ε τ ά  τοΰ  θανάτου Ερπουσι κ α τ ά  γή ς  είς τούς χάν
δα κ α ς , είς τ ά ς  α ύλα κας τώ ν  άγρών, μ ιμ ο ΰ ντα ι  χιλίας 
διαφόρους φωνάς, διορθοΰσιν, άφίνοντες κραυγήν θωδς 9 ΐ  
πτηνο ΰ , κ ίνημα  άνεπ ιτήδειον , δπερ τ υ χ δ ν  προύςένησε κρό~



ολα τά  μέλν) ώς δια [Ααγνγιτι-τ'Λοϋν* λάβωσι 'τονθέ'πν'Γ™? 
εινε πρόσφορος είς τούς σκοπούς των. Δύνανται νά άφαι- 
ρέσωσι, χωρίς νά διακόψωσι τόν ύπνον τοΰ κοιμωμένου 
θύματός των, και αυτήν τήν σινδόνην, έφ’ ής κοιμαται 
τετυλιγμένον. Τά κινήματα τοΰ fi η ή λ (πνιγέως) δμοιά- 
ζουσι κινήματα οφεως* εάν κοιμαται 5 οδοιπόρος είς τήν 
σκηνήν του με ενα υπηρέτην έξηπλο>μένον προ τής Ούρας, 
δ βηήλ Οά κρυφΟη εντός αύτής είς τήν σκιάν γωνίας τ ί
νος, οΟεν Οά δύναται νά άκούη έκαστου τήν αναπνοήν. 
Λ μα τοΰ Ευρωπαίου άποκοιμηθέντος, δ πνιγεύς είνε βέ
βαιος περι της επιτυχίας' δ Ασιανός δεν Οά άντισταθή 
πολύ είς το Οέλγητρον τοΰ ύπνου. Τής καταλλήλου r-ιγ- 
μής φθασάσης, κάμνει κατ αύτο το μέρος δπου εύρίσκε- 
ται τομήν κάθετον είς το ύφασμα τής σκηνής, αύτη όε 
τω αρκεί δπως είσδύση* τότε διέρχεται ώς φάντασμα, 
χοίρις νά κάμη νά τοίξη ούδ’ δ έλάχι»7ος κόκκος τής άμ
μου. Είνε δε εντελώς γυμνός, και το σώμά του παντα
χοΰ κεχρισμένον με ελαιον* έγχειρίδιον κρέμαται είς τον 
τράχηλόν του. Λ μα είσελΟών, Οά συσπειρο>Οή πλησίον της 
κλίνες, και μέ άπίστευτον αταραξίαν και έπιδεξιότητα 
Οά διπλώση την σινδόνην είς μικροτάτας πτυχάς έγγύς 
είς το σώμα, είς τρόπον ώστε νά καταλαμβάνωσιν αύται 
οσον το δυνατόν έλαχίστην επιφάνειαν. Μετά τοΰτο με
ταβαίνει άπο το έτερον μέρος και γαργαλίζει ελαφρώς 
τον υπνώττοντα, ον φαίνεται μαγνητίζουν, ώστε ούτος 
άποσύρεται μηχανικώς, και τέλος στρέφεται άφίνων την 
σινδόνην διπλωμένην δπισθέν του. Αν δ’ έξυπνίση και 
θέληση νά συλλάβη τον κλέπτην, άπαντα σώμα ολισθη
ρόν, έκφεΰγον αύτον ώς έγχελυς* άν δ’ έν τούτοις κατορ- 
θώση νά τόν συλλάβη, δυστυχής αύτός! το έγχειρίδιον 
έμπήγεται άμέσως είς την καρδίαν του, πίπτει πνιγμένος 
είς το αίμά του, και δ φονεύς γίνεται άφαντος.

Ιδετε μεταξύ τών δρέων τούς ταξειδιώτας εκείνους, 
δόεύοντας με ήθος μετριοφροσύνης πρός τινα δνομαστήν 
παγόδαν, και άπαντώντας καθ δδόν σύμπλεγμα χωρι
κών, άναπαυομένων ύπο την σκιάν παρά τάς οχθας διαυ
γούς τίνος πηγής. Ουτοι φαίνονται άναμφιβόλως οί φιλη- 
συχώτεροι και είρηνικώτεροι τών άνθρώπων* πόσον καλοί 
σύντροφοι γίνονται άμέσως! πόσον περιποιητικοί εινε! 
κάνεις δεν είνε επιτήδειος ώς αύτούς νά άναρριχηθή είς 
τά δένδρα διά νά κόψη ξύλα, και διά νά συνάξη τά άναγ- 
καιοΰντα διά το δείπνον τής εσπέρας. Οι αφελείς ταξει- 
διώται συμφιλιοΰνται μετ’αύτών και συστρατοπεδεύουσι* 
διανέμουσι τάς τροφάς των μετά τών νέων φίλων των, 
και άφοΰ εύφρανΟώσι φαγόντες, καπνίζουν η συνδιαλέ
γονται πλησίον τοΰ πυρός. Αίφνης δε κατά τήν άρμοδίαν 
στιγμήν, δοΟέντος τοΰ συνθήματος, ακούουν συριγμον 
ομοιον μέ τον τής σφενδόνης, και αισθάνονται σχοινίον, 
ριφΟέν μέ τόσην δύναμιν όσην και ταχύτητα, νά πεοι- 
βάλλη τρις τον τράχηλόν των, σχεδδν δέ άμέσως δ μό
λυβδος, μεθ ού είνε αύτδ ώπλισμένον, κτυπα όπισθεν τδ 
κρανιον των καί επανέρχεται είς τάς χείρας τοΰ δολοφό
νου, εις 8ν ελαφρά τις περιστροφή άρκεΐ διά νά συντρίψη 
τδν λάρυγγα τοΰ θύματός του, ου τίνος δ θάνατος άπο- 
βαίνει στιγμιαίος. Αάκκοι μεγί^ης χωρητικότητος προε-

σκαμμένοι δέχονται έντδς ολίγων λεπτών τά  π τώ μ α τα  
τών εύπιστων και άκάκων ταξειδιωτών, και ή συμμορία 
εξακολουθεί τήν δδόν της μετά τών λαφύρο>ν τν,ς.

Δέν δυνάμεΟα νά δώσωμεν άκριβε^έραν ιδέαν τής α π α ί
σιας ταύτης κοινότητος άλλως, ή άντιγράφοντες ένταΰθα 
σειράς τινας τοΰ προοιμίου τή; έκΟέσεως τοΰ Συνταγμα
τάρχου Σλέίμαν, οςτις μετ ακαμάτου ζήλου κατεδίωξε 
τήν μυστηριώδη ταύτην καί άποτρόπαιον εταιρίαν:

(' Απδ τοΰ 1 8 2 2  μέχρι τοΰ 1 8 2 1 , δτε μοι είχεν 
άνατεΟή ή δικαστική και πολιτική διοίκησις τής επαρ
χίας τοΰ Νερσινγκπούρ, ούδέποτε συνέβαινε φόνο: η και 
ελάχιστη τις κλοπή υπδ κοινοΰ τίνος κακούργου, περι ών 
νά μή πληροφορηΟώ άμέσως. Αλλ άν τις μοι έλεγε τότε, 
δτι συμμορία δολοφόνων έξ επαγγέλματος κατώκει ε:ς 
τδ χωρίον τοΰ Κυνδελί, τετρακόσια μέτρα τδ  πολύ άπδ 
τοΰ δικαστηρίου μου’ οτι τά  θαυμάσια άλση τοΰ χωρίου 
Μυνδισούρ, μίαν ημέραν άπέχοντος άπδ τοΰ τόπου τής 
διαμονής μου, ησαν £ν τών φρικτοτέρων καταγωγίων 
τής δολοφονίας καθ ολην τήν Ινδίαν* δτι αί πολυάριθμοι 
ομάδες τών αδελφών τής αγαθοεργίας, έρχόμεναι άπδ 
τάς κυρίως Ινδίας και άπδ τδ Δηκάν, συνηΟροίζοντο κατ 
έτος είς τά  δάση εκείνα, ώς δι επισήμους εορτές, ίνα 
έξασκήσωσι τήν φρικώδη των εξιν έφ όλων τών δδών, 
αιτινες διασταυροΰνται κατά τά  μέρη εκείνα, Οά έςε- 
λάμβανον τδν λέγοντα ταΰτα  ώςπαράφρονα, δόντα πίς·ιν 
είς τούς μύθους. Και ομως, ουδέν άληΟέστερον* δδοιπόροι 
έΟάπτοντο καθ’ εκατοντάδας έκαστον έτος υπδ τά  άλση 
τοΰ Μυνδισούρ* δλόκληρος φυλή δολοφόνων εζη παρά 
τήν θύραν μου, ενώ ήμην ανώτατος δικαστής τής επαρ
χίας, και έξέτεινε τούς πλοκάμους της μέχρι τών πόλεων 
ΤΙουνάχ και Ϋδεραβάδ. Ούδέποτε δέν Οά λησμονήσω δτι, 
ΐνα μέ πείση εις τών αρχηγών τών πνιγέων τούτων, κα- 
ταστάς προδότης το^ν, άνέσκαψεν άπ αύτοΰ τοΰ δα
πέδου τής σκηνής μου δεκατρία π τώ μ α τα , και έπρότεινε 
νά άποσκάψη άπδ τοΰ πέριξ εδάφους άπειρα ά λλα !»

Αί δλίγαι αύται λέξεις τοΰ Συνταγματάρχου Σλέίμαν 
θέλουν δώσει ήμίν ιδέαν τής φρικτής ταύτης εταιρίας, 
ητις έχει νόμους, καθήκοντα και έθιμα, αντικείμενα 
πρδς όλους τούς θείους και ανθρωπίνους νόμους. Αφω- 
σιωμένοι πρδς άλλήλους μέχρις ηρωισμού, ύπακούοντες 
τυφλώς είς τούς άρχηγούς των, οιτινες λέγουσιν εαυτούς 
άμέσους αντιπροσώπου: τή : ζοφώδους αύτών Οεότητος, 
Οεωροΰντες εχθρούς πάντας τούς μή ανήκοντας είς τήν 
κοινότητά τω ν, αθροιζόμενοι πανταχόΟεν διά φρικών ου; 
προσηλυτισμού, οί απόστολοι ούτοι θρησκείας φονικής 
έφ’ ίκανον χρόνον έδίδασκον έν τώ  σκοτει τάς απαίσιους 
άονάς των, και έςαπλούμενοι δλονέν περιέβαλλον τάς Ιν- 
δίας. Απαράλλακτα δέ ώς τούς Φραγκμασσονους, οι 
Θουιγγοι αναγνωρίζονται μεταξύ των είς πάντα τόπον 
διά τινων ιδιαιτέρων σημείων και μυθικών συνθημάτων, 
άκατανοήτων είς τούς άμυήτους’ είσδύουσι δέ είς ολας 
ανεξαιρέτως τάς κλάσεις τών Ινδών, και ιδίως μεταξύ 
τών Μουσουλμάνων. Είς έκάστην φυλήν υπάρχει έγκαΟι- 
δρυμένη τελεία ιεραρχία, άπαρτιζομένη έξ απάντων τών 
βαθμών και τών έν το λέων της, τών ενεργών στρατευμά
των και τών παθητικών συνεταίρων της* δ μεν χρησι
μεύει ώς κατάσκοπος και ωτακουστής, δ δέ συνάζει ξύλα
&ιά τήν νομαδικήν εστίαν, άλλος μοναδικδν έργον έχει

τδ σκάπτειν λάκκους, καί άλλος τδ ρίπτειν έν αύτοίς τά 
πτώματα τών Ουσιαζομένων. Λλλ δ βαΟμδς τοΰ κυρίως 
Θουίγγου ή Φανσιγγάρου δέν άποκταται είμή μετά έκτε- 
ταμένην και πολυετή δοκιμασίαν, καθ ήν ύποχρεοΰται 
νά πλουτίση τδ ταμείον τής ά γ α Οο ε ρ γ ί α ς  μέ οσον τδ 
δυνατδν περισσότερα λάφυρα και χρήματα.

II άπέραντος αύτη καταχθόνιος μηχανή, έξαπλώσασα 
τούς απείρους πλοκάμους της είς ολην τήν Ινδίαν, άπδ 
πολλών ήδη γενεών έξετέλει τδ  έντιμον επάγγελμά της 
έν γωνία και παραβύστω, κατατρώγουσα τά  σώματα 
τής κοινο)νίας πρδ τών οφθαλμών αύτής τής δικαιοσύνης 
άψόφως και μέ τήν μεγαλητέραν έχεμυθίαν* και όμως 
μέχρι τοΰ Ί 8 3 0  ή ΰπαρξίς τ ω ν  ού μόνον είς τούς Εύρω- 
πα /,υς κατακτητάς ητο άγνωστος, άλλά και είς αύτάς 
τ ζ :  εγχωρίους κυβερνήσεις. Μεταξύ τοΰ 1 81  G— 3 0  πλεϊ- 
σται συμμορίαι αύτών, άνακαλυφθείσαι τυχαίω ς, συνε- 
λήφθησαν καί έτιμωρήθησαν* πλήν μέχρι τής έποχής 
έκείνης δλαι αί άποκαλύψεις, δσαι έγιναν περι αύτών ύπ 
αξιωματικών μεγάλης πείρας, είχον φανή πολύ τερατώ 
δεις και απίθανοι όπο)ς έπισύρωσι τήν προσοχήν και τήν 
πίστιν τοΰ κοινοΰ* τάς είχον λοιπδν άπορρίψει και κα
ταφρονήσει ώς όνειρα παραφόρου φαντασίας. Και ομως 
πρδ πολλών ετών, τούλάχιστον πρδ ένδς αίώνος, ή κοι
νωνική αύτη φαγέδαινα κατεβρόχθιζε τά  έθνη μετ έπε- 
κτάσεως τρομακτικής, άπδ τούς πρόποδας τών ίμαλαι'ων 
δρέων μέχρι τοΰ άκρωτηρίου Ινομορίνου, και ήνοιγε τόσους 
τάφους άπδ τοΰ Κύτχου μέχρι τοΰ Ασσάμ.

Κ ατά τδ 1830 αί άποκαλύψεις διάσημου τινδς άρ- 
χηγοΰ, είς ίν έχάρισαν τήν ζωήν ύπδ τδν ορον τοΰ νά προ- 
δώση τούς συνενόχους του, έσαφήνισαν δλόκληρον τδ σύ
στημα. 6  εύρεΟεις είς Ινδίας κατά τδ 1831 και 1832 
Οά ένΟυμήται τήν έκπληξιν και τήν φρίκην, ήν έπροξένη- 
σεν είς ολην τήν κοινωνίαν ή άνακάλυψις τής καταχθονίου 
ταύτης μηχανής. Πλήθος δικαστών και διοικητών επαρ
χιών ήρνήθησαν νά πιστεύσωσιν αύτήν, και δεν ήδύναντο 
νά εννοήσωσιν οτι σύς^μα τόσον ευρύ έπι τοσοΰτον και- 
ρδν κατέφαγε τδ κοινοτικόν σώμα ύπ’αύτούς τούς οφθαλ
μούς των σιωπηλώς και νωρίς νά ©ανερωθή. Εκ τών άπο-

■> · I  ̂ ί > · * ' 'καλύψεων του αρχηγοΰ εκείνου εγενοντο γνωστά τα  ηυη 
και έθιμα τής εταιρίας ταύτης, άτινα περιεγράψαμεν 
ανωτέρω* έβεβαιώΟη οτι υπήρξαν είς τάς Ινδίας μύσται 
τής άπαισίας ταύτης κοινότητος, άνθρωποι, ο'ίτινες πάν
τοτε σχεδδν έφόνευον άνευ λόγου, άνευ πάθους* έφόνευον 
δι/. νά φονεύσωσι, διά τήν ήδονήν τοΰ φόνου, δ ιάνα άν- 
τ /.κτχστήσωσι τήν ζωήν διά τοΰ θανάτου, διά νά καμω- 
σιν ά π δ  ζ ώ ν τ ο ς  π τ ώ μ α ,  δπίος ειπον είς μίαν το>ν
αν:ν.ρισιν.

Ο νοΰς ίλιγγια ζητών νά έξιχνιάση τήν αιτίαν τών 
παραδόξων τούτων φαινομένων... Τπδ ποίας άπιστεύτου 
αλληλουχίας συμβάντων άνθρο^ποι άφιερώθησαν είς τήν 
φονικήν ταύτην ίερατείαν;... Ανευ ούδεμιας άμφιβολίας 
τοιαύτη επάρατος αΐρεσις δέν δύναται νά άκμάση είμή 
είς χώρας παραδεδομένας ώς ή Ινδία είς τήν φρικτοτέραν 
δουλείαν. Τοιαύτη θρησκεία δέν είνε τδ πρδς τήν άνθρω- 
πότητα μίσος, έξυψωθέν μέχρι τοΰ εσχάτου του βαθμοΰ 
ύπδ τής καταπιέσεο^ς \ Πιθανόν προσέτι ή φονική αύτη 
α'ίρεσις, ής ή πηγή κρύπτεται είς τήν νύκτα τών αιώνων, 
νά διαιωνίσΟη είς τάς χώρας έκείνας ώς ή μόνη δυνατή

διαμαρτύρησις τής δουλείας κατά  τοΰ δεσποτισμοΰ. Πι
θανόν δ Θεδς, έν ταίς άδιοράτοις αύτοΰ βουλαϊς, νά έπλα- 
σεν εκεί φανσιγγάρους, ώς έπλασε τίγρεις και οφεις...

Πλήν άς άκούσίυμεν τδν Συνταγματάρχην Σλέίμαν, είς 
ον κυρίως χρεωστείται ή άνακάλυψις τής εύρείας τα ύτης 
συμμορίας, άφηγούμενον τά  κατ αύτήν:

« Χάρις είς τάς εξηγήσεις, άς μοί έδωκεν δ προδώσας 
τήν εταιρίαν άρχηγδς, και δςτις μέ έκαμε νά πεισθώ, δσον 
δίς Θωμάς καί άν ήμην, έξαγαγών κατά δεκάδας τά  π τώ 
μ α τα  άπδ τδ έδαφος τής σκηνής μου καί όλου τοΰ πέριξ 
χώρου, προέβην δραστηρίως είς τήν καταδίωξιν τώ ν τ ε 
ράτων τούτων, καί κατώρθωσα έν δλιγοχρονίφ δ ιαστή- 
μ α τι νά συλλάβω πολυαρίθμους συμμορίας Θουΐγγων, 
οιτινες είχον συναχθή είς τήν Ραζβουτάνην διά νά έπαναρ- 
χήσωσι τάς συνήθεις ένιαυσίους έκδρομάς το^ν είς τά  δά
ση. Αί φυλακαί τοΰ Κράτους περικλείουσι μέγαν άριθμδν 
τών άθλιων τούτων. Εις έξ αύτών, έρωτηθείς ένώπιόν 
μου ύπό τίνος άξιωματικοΰ, άπεκρίθη μετά μειδιάματός 
τίνος εύαοεσκείας δτι Οεο>ρεί εαυτόν εύτυχή διότι μ ετε -  
χειρίσθη κάλλιστα τδν καιρόν τής έλευθερίας του* έπνιξε 
μέ τάς ίδιας του χείρας εξακόσια άτομα! Η το δέ ούτος 
άνθρωπος σεβασμίου έξωτερικοΰ, εξηκοντούτης περίπου, 
καθάριος είς τδν ύπέρτατον βαθμόν, καί τδ στάσιμόν του 
δέν ητο άμοιρον κομψότητος* έκάθητο δέ ήσύχως είς τήν 
ειρκτήν του, περιστοιχισμένος ύπδ τής γυναικδς καί τώ ν 
τέκνων του, άτινα τδν έθώπευον καί τδν κατεφίλουν. 
Διηγείτο δέ δτι είχε σύντροφόν τινα , δγδοήκοντα πέντε 
ετών ηλικίας, δςτις έκαμεν έννεακόσια έννενήκοντα έννέα 
π τώ μ α τα , και έσταμάτησε πλέον είς τδν άριθμδν τοΰτον 
ώς έκ τών άπαιτήσεων τοΰ έπαγγέλματός του. Τδ τέρας 
τοΰτο δένήργηαε νά συλληφθη, καί άπέΟανεν είς τά  δεσμά 
έν γαλήνη καί άταραξία δικαίου, καί έν καΟαρα συνειδή- 
σει οτι έλάμπρυνε τδν βωμόν τής Βοχβανίας!

« Αν χαρίζεται ή ζωή είς πολλούς έκ τών τρομερών 
τούτων μονομανών, τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ δτι δ υπερ
βάλλουν άριθμός το*ν ήθελε κουράσει τδν δήμιον* έκτδς οέ 
τούτου μεταχειριζόμεθα αύτούς ώς μέσα πρδς άνακάλυ- 
ψιν τών συνενόχων το>ν. Τά πάντα  μαρτυροΰσιν άνευ πε
ριστροφών καί επιμονής, πλήν έπί δυσί συνθήκαις: v i  
έχο>σι τήν ειρκτήν των διηνεκώς κοινήν μετά τώ ν συζύ- 
γων καί τών τέκνοίν το>ν, καί δσους έξ αύτών ήθελον κ α ^  
ταδικάσει είς θάνατον νά τούς άπαγχονίζωσι καί ούχί νχ  
τοίς ά~οτέμνο)σι τήν κεφαλήν. ΙΪ άγχόνη, κατά τδ  δόγμα 
των, δέν <7£ρείται θελγήτρου τινδς, ένώ συμβαίνει οίκτρόν 
τ ι κατά τήν μέλλουσαν ζο>ήν είς έκείνον, οςτις παρου- 
σιασθή, ώς τινες τών άγίο^ν τοΰ Καλενδαρίου μας, φέρων 
τήν κεφαλήν του άλλοΰ παρά έπί τών ώμων του. Τήν μο- 
ναξίαν τής ειρκτής το)ν διασκεδάζουσι κατασκευάζοντες 
έκ ξύλου ή έξ έλεφαντόδοντος συμπλέγματα , παρις-ώντα 
σκηνάς τών σφαγών είς άς έλαβον μέρος* τά  συμπλέγματα  
ταΰτα  έγένοντο περιζήτητα  παρά τών Αγγλο)ν, καί πολλά 
έξ αύτών έκόσμησαν έφ ίκανδν χρόνον πλείστας αίθού-'· 
σας αύτών.

« Κ ατά τάς γενομένας άκολούθως διασαφήσεις, Ιγνώ- 
σθη δτι άπασα ή άπδ τοΰ άκρωτηρίου Κομορίνου μέχρι 
τών ίμαλαΐω ν δρέων περιεχομένη γή  υπήρξε κατά  τ& 
μάλλον ή ήττον ή κοιτις τοιούτων άποτροπαίων αιρέσεων 
καί μονομανιών, αιτινες έμόλυναν τδ  άνθρώπινον πνεΰμα



ά π ’ αυτη: τής πρώτης του ήμέρας. Είς τά  πυκνά εκείνα 
■αλση,τά βρίθοντα 4γρίων καί θηρίων, έσχηματισθη κατά 
τά ς άρχάς της ενεστώσης γενεάς θύελλα τ».;, ή τι; έκάλυ- 
ψεν ερειπίων καί αίματος άπαταν την βόρειόν Ινδίαν. Τω 
4 8 1 7  ληστρική τις βρδη, συγκειμένη ύφ’ όλων τών στοι
χείων της ταραχής και συγχύσεως, έχύθη ει: αύτας, με- 
τερχομένη τά αποτρόπαια έργα* η ορδή αυτη εκαλείτο 
ΤΙινδαρίαι, μη εχουσα ούτε συζύγους ούτε τέκνα, αλλ αυ- 
ξανομένη διά της κλοπής ξένων π α γ ίω ν , ών η ανατροφή 
βυνίστατο είς αμφιβόλους τινας ιδέας ισλαμισμού και ε'.: 
την  γύμνασιν της κλοπή:. II λεηλασία, ή σφαγή, η πυρ- 
καίά, και ούχί σπανίως ή άνΟρωποφαγία έσημείου τά  
ίχνη τών βημάτων τών τρομερών τούτων ληστών’ ή ευ- 
σπλαγχνία  ητο δι αύτούς πράγμα άγνωστον, και συνέ- 
κειντο υπο τοιακοντακισχιλίων ιππέων’ εχρειασΟησαν δε 
είς την Ι ν δ ιώ ν  Εταιρίαν ί 2 0 ,0 0 0  τρατιωτών, τριακόσια 
πυροβόλα, δύο εκστρατεία». και δύο τρομεραί μά χα ι προς 
καταστροφήν της τρομερά; τα ύτη ; μάστιγος.

« Πρός το βορειοανατολικήν μέρος της Βουνδελκούν- 
5ης, όπου σχηματίζετα ι γωνία γης ακατοίκητος σχεδόν 
και απροσπέλαστος, επι πολύν χρόνον διέτριψεν ετέοα τ ι;  
αποτρόπαιο; και άγρια φυλή, ητις εν μόνον μέσον έγνώ
ριζε του ποτίζειν την γήν* τούτο δέ ητο το βρέχειν αύ
την  διά τοΰ ανθρωπίνου αίματος, καί τό παχύνειν αυτήν 
διά  τής άνθρωπίνης σαρκός. Καθ δλην δέ την έκτασιν 
τώ ν  οχθών τοΰ όρίσα, μία μόνη υπήρξε διαδεδομένη λα 
τρεία , ή λατρεία τής Βοχβανίας, τή ; Λούργης καί τοΰ 
Κ άλι, τριπλής ονομασίας μιάς καί τής αυτής μυθώδους 
κα ί καταχθονίου θεότητος, είς τούς βωμού; τή ; οποία; 
έπεσαν υπό την κοπτεράν μάχαιραν τών βραχμάνων πολ- 
*λά νέα θύματα. 11 αυτη δέ μονομανία, ή αύτή ληθαργία 
τή ς  άνθρωπίνης συνειδήσεως παρετηρηΟη καί πρός τό δυ
τικόν γήπεδον τών Ινδιών’ άπό τών εσωτερικών ροών 
το ΰ  Νερτούδδα μέχρι τοΰ Δέλτα τοΰ Ινδού ή βρεφοκτο
νία  υπήρξε, μέχρι τών ημερών μας, ό ύψιστο; βαθμός 
τή ς  πρός τήν θρησκείαν τιμής, καί άπο τή ; συστάσεο>; 
τή ς  Α γγλική; Κυριαρχίας είς μόνας δύο εκ τών εύγενών 
Ινδικών οικογενειών δ άριΟμός τών πνιγέντων βρεφών 
ύπό τών ιδίων των μητέρων κατά τήν ώραν τής γεννή- 
σεώς των ύπερέβη τόν κολοσσιαιον άριΟμόν τών επτά χ ι

λ ιά δω ν  κατ ετος! »
Χάρις είς την επίμονον καί δραστηριωτάτην πρόνοιαν 

τής Αγγλικής Κυβερνήσεω;, ολαι αύταί αί αποτρόπαιοι 
εξ εις έξέλιπον, καί πολλά ολίγα είνε σήμερον τά  μέρη 
Ζπου έν γωνία καί παραβύστω τοιαΰτα μυσαρά έκτελοΰν- 
τ α ι  έργα

ΣΑ1ΞΣΙ1ΗΡ0Σ.

Ο μ έγα ; τής Αλβιώνος ποιητης Βιλλέλμ.ος Σαιξσπήρος, 
ού τίνος την εικόνα παρατιθέμεθα σήμερον, εγεννήθη είς 
την πόλιν Στρατφόρδην την έπί τοΰ Λύωνος τή 23  Απρι
λίου I 56  I , καί ετελεύτησεν είς την αύτήν πόλιν τώ  I () I Ο, 
κατά  την επέτειον ημέραν τή ; γεννησεώ; του.

Απαντες οί βιογράφοι τοΰ Σαιξσπήρου σιωπώσι τά 
ίτερί τής παιδικής αύτοΰ ηλικίας, καί μάλιστα εινε είσέτι

άγνωστον αν ητο Καθολικός ή Διαμαοτυρόμενος. Ο π α 
τήρ του ήν έμπορο; υφασμάτων, καί έπειδή έπί τέλους 
ή τύχη  έφάνη αύτώ λίαν φειδωλή /.αί δεν τω  επετρεπε να 
επαρκή εί; διατροφήν τών δέκα τέκνων του, ών πρωτό
τοκο; ην ό Βιλλέλμος, ήναγκάσθη νά παραιτηθή τοΰ 
επιζήμιου τούτου επαγγέλματος άνταλλάξας αύτό μέ τό 
τοΰ κρεωπώλου. Εί; τρόπον ώστε ό νέο; Σαιξσπήρος ένε- 
πνεύσΟη ευθύ; εξ αρχή; τά ; τρομερά; παραστάσεις, ας 
αργότερα έθετο επί σκηνής, εν τοί; αιματηροί; οργίοι; τοΰ 
αακελλείου τοΰ πατρός του.I k Λ Ν , »

Μ* δλα ; τ ά ;  μ α κ ρ ά ; κα ί ενδελεχείς σπουδας τοΰ  νεου 
τοιητοΰ, τ ά  π ρ ώ τα  αύτοΰ ετη  εμεινον περικυκλωμένα 
ύπό ο μ ίχ λ η ; ,  ή τ ις  μ ό λ ι ;  ηρχησε νά δ ια λ ύ ετα ι  κ α τά  την 
εποχήν τοΰ  γά μ ο υ  το υ . Α εκαεν\εχετη; την  ηλικίαν ενυ μ -  
φεύθη τη ν  θυ γα τέρ α  πλουσίου τινός αγρονόμου γείτονός 
του, δνόυ.ατι Ανναν κα ί υπερτερούσαν αυτόν κ α τα  c-..τα 
έτη. Κ αρπό; τ ή :  ένώσεω; τ α ύ τ η ;  κ α τά  τό  πρώ τον α ύ -
τ 7 -  ίτ ο ; ύτ:Ϋ,οξε Ουνάτοών τ-. κλτ,Οεν ϊω^άννη, λ ζ Ι το

\  \  / \
επόμενον ετος έγεννήθησαν αύτώ  δίδυμα, άρσεν και θήλυ, 
εξ ών το δεύτερον, ή ίουδήθ, έπέζησεν to; καί ή πρωτό
τοκο; αδελφή του. Μετά τινων έτών διαμονήν έν τνί γ ε -  
νεθλίω αύτοΰ πόλει, ήναγκάσθη νά παραίτηση αύτην καί
μετέβη είς Λονδίνον.

Τότε ηρχησε διά τόν Σαιξσπήρον νέον στάδιον ζωής. 
Ριφθείς άνευ μέσων εί; την άπέραντον ταύτην πόλιν, 
ήναγκάσθη νά συγκαταταριθμηθή μεταξύ εταιρία; τινός 
κωαικών. Εις κωμωδός κα τ’ έκείνην την εποχήν έθεω- 
ρείτο ώς παρίας, καί ητο άποκεκλεισμένο; τοΰ κόλπου 
τή ; κοινωνίας* είς τρόπον ώστε ο Σαιξσπήρο; διήγε κατ 
άρχά; έν Λονδίνω βίον σκοτεινότατον, καί ούτε ώς ήθο- 
ποιό; ούτε ώς Συγγοαφεύς εσχεν εξοχόν τινα επιτυχίαν 
μέχρι τοΰ 1 5 9 2  έτους, οπότε άνεφάνη τό πρώτον άξιον 
λόγου δραματικόν αύτοΰ έργον Ρ ω μ α ι ο ς κ α ι  1 ο υ λ ι ε τ -  
τ α .  Τό τοΰ έρωτος αίσθημα έστίν ή κυριωτέρα βάσις τοΰ 
δράματο; τούτου, καί εις ούδεν μ.ερος των πονημάτων 
αύτοΰ δ ποιητης άνέδειξε πλειότερον πάθος καί τρυφερό
τη τα , δσον είς τούς περιπαθείς αποχαιρετισμούς τοΰ Ρω- 
υ.αίου καί τής ερωμένης του’ ή γλοίσσα τών δυο τούτων 
εραστών ομοιάζει άηδόνων μολπήν.

Τ ριακονταετή ; ην δτε  έδημοσίευσε τό  ώραίον το ΰ το  
πόνημά του , καί ε κ το τε ,  χ ά ρ ι ;  είς την δ η μ ο τ ικ ό τ η τ α ,  ήν 
πεοιεποιήσατο α ύ τώ  ή γνω σ το π ο ίη σ ι;  το ΰ  άρ ιστουργή- 
μ ατος  τούτου τής  ΙΝΙούση; το υ , κ α ί  είς τή ν  έξιδιασμενην 
ποο'-ασίαν ήν έπεδαύίλευσεν α ύ τώ  ο Λόρδο; Σ ουθα μ πτω ν ,I * I , ι
ηρχησε νά αναφαίνεται άλληλοδιαί^όχως ή σειρά όλων 
έκείνων τών θαυμασίων προϊόντίον τής δραματικής Μου- 
σης του, ών άδύνατον νά προσδιορισθή άκριβώς ή χρονο
λογία. Μεταξύ δέ τών πολυπληθών τούτων δραμάτων 
άξιοθαύμα^α είσίν ιδίως τά  έξής : Ε ρ ρ ί κ ο ς  Σ Τ ,  Ο θ ε λ -  
λος  9) ο Μα ΰ ρ ο ς  τ ή ς  Β ε ν ε τ ί α ς ,  ή Τ ρ ι κ υ μ ί α ,  ο 
Α μ λ έ τ  ο ς, δ Μ α κ β έ θ ,  κτλ. κτλ. άτινα κεϊνται μνη
μεία αιώνια θαυμασμοϋ καί φέρουσι την σφραγίδα τής 
μεγάλο φυΐας.

6  Σαιξσπήρο:, γεννηθείς μετά τάς τελευταίας άγωνίας 
τοΰ έκπνέοντος μεσαιώνος, ένεχάραξεν, ούτως είπειν, είς
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πανοπλίαι τοϋ ΙΑ' καί τού ΙΕ' αίώνος. Βλέπε-, τ ις  συνηγ- I 
μένους υπό τάς πελώριας στ,μαίας των τους αγέρωχους 
παλατίνους τ ί ς  άρχαίας ταύτης έρδής, κ αι νομίζει οτι 
ζώσιν έκ νέου" αί αδάμαστοι καρδίαι των μάχονται κατά 
τών θωράκων των, το α ϊ μ ά  των βράζει δ ία ιτά ς μάχας, I 
οί δε λόγοι αυτών είσιν Απειλητικοί ώς τά  ςιφη των. Ο I 
ποιητής δέν τούς κολάκευε», ποσώς, ούτε τους συκοφαν- I 
τεί* δεν άποδίδει είς αύτούς ούτε ύπερανθρωπινους άρε
τάς, ουτε έξόχους άρχάς. Παρατηρητές άδυσώπητος, 
κρίνε», τούς ανθρώπους μετά ψυχρότητος, ητις απελπίζει, 
μετά βαθύτητος, ητις εκπλήττει* ανακαλύπτει την ελα- I 
φροτέραν αδυναμίαν είς την υψηλοτεραν αρετήν, κα». την I 
έλαχίστην σκ».άν της άοετής είς την πλέον εγκληματικήν 
ψυχήν.  ̂ % j

Είνε νους παραδόξου φύσεως, άντικείμενος είς τον συ
νήθη τρόπον του άναλύβιν καί είς την παραόεόεγμενην 
λογικήν. Παντοδύναμος, υπερβολικος, υπέρτατος ε».ς το 
έκφράζειν τό τε  υψηλόν καί το αγενές, δημιουργικώνατος 
πάντων ώς πρός την ακριβή έζεικόνισιν των πραγματων, 
είς τάς λαμπράς φαντασιοπληξίας του και ε».ς τάς μυριας | 
περιπλοκάς τών ύπερανθρώπων παθών* ποιητικος, άσε
μνος, μουσόπνευστος, ανώτερος του λογικού και εν αυτη 
τη  παραφροσύνη είς την άποκάλυψιν της άληθείας. Επί
σης απαράμιλλος είς την ίκφρασιν ύπερβαλλούσης λύ
πης και χαράς, τοσουτον απότομος είς την πορείαν του, 
τοσουτον ορμητικός καί φέρουν τά  βάσανα της κολάσεως 
είς τά  εντός του, ώστε δύναται τ ις  νά είπη οτι μονος
δ ΙΣΤ αιών ιίδυνηθη νά γέννηση τοιυΰτο τέκνον. Ως άλ-

•  1 .

λος Εωσφόρος εισέρχεται είς την άνθρο>πίνην καρόιαν και 
συγγράφει, ούτως είπειν, υπο την ατμόσφαιραν αυτής, 
α π ’ εναντίας τών λοιπών ποιητών, οιτινες λαμβάνουσι 
τάς εμπνεύσεις των έκ μόνου του περικαλύμματος αύτής.

II φαντασία τού Σαιξσπήοου γέννα μετ αφθονίας υπερ
βολικής* διαχέει τάς μεταφορικάς εκφράσεις του είς παν 
δ ,τι γράφει, καί άνά πασαν στιγμήν αί άφηρημέναι ίδέαι 
μεταβάλλονται παρ αύτώ είς εικόνας, καί ουτω σειρά 
εικόνων εκτυλίσσεται έν τω  νώ αύτου. Δεν θηρεύει αυ- 
τάς, άλλ* έρχονται αυτόματοι, άλλά πλημμυροΰσιν έν τη 
κεφαλή αύτοΰ καί καλύπτουσι τον λογισμόν, καί όια I 
τής λάμψεως αύτού άμαυρουσι το καθαρόν φώς του ορ
θού λόγου. Δεν αγωνίζεται ΐνα έξηγηση ί; άποδείξη, άλλ 
αντιγράφει τάς λαμπρότητας τών αλλεπάλληλων εικο- 
νων, αΐτινες παρίστανται είς την διάνοιάν του. I

Ούδέποτε καί έν ούδεμια χώρα τής Εύρώπης έφάνη 
το πάθος είκονιζόμενον τοσοΰτον σφοδρώς. Το ύφος τοΰ 
2αιξσπηρου είνε κραμα έκφράσεο^ν παραφροσύνης* ούδείς 
θνητός ύπέβαλέ ποτε τον λόγον είς τοιαυτα βάσανα, είς 
σύγκρουσιν αντιθέσεων, είς ύπερβολάς μανιώδεις, είς άπο- 
στρόφους, είς έπιφωνηματα, είς άνατροπάς ίόεών, είς έπι- 
σωρεύσεις εικόνων* δαιμονίως μιγνύει τό φρικώδες μετά | 
τοΰ θείου, καί φαίνεται ούδέν γράψας ποτε άνευ κραυ
γής έκ βάθους ψυχής, ό  Σαιξσπήρος δέν βλέπει ποτε τά  
αντικείμενα άταράγως* άπασαι αί δυνάμεις τοΰ νοός του

~ 1 \ - I ? ' * 1^/ , 1συγκεντρουνται επι της προκειμένη; εικονος η ιοεας εν- 
θάπτετα ι, ούτως είπειν, είς αύτην καί άπορροφαται ύπ 
αύτής. Πλησίον τοΰ μεγαλοφυοΰς τούτου νοός νομίζει 
τ ις  ότι ευρίσκεται έπί τοΰ χείλους βαράθρου* το περι- 
δινούμενον ύδωρ, καταπίπτον έν αύτώ, συμπαρασύρει παν

το άπαντώμενον, καί δεν αναδίόει αυτο ειμη μεταπεποιη- 
μένον καί συνεστραμμένον.

ίσ τα τα ι ο άναγνώστης έκθαμβος ενώπιον τών σπα- 
σμο>δ».κών μεταφορών του, αιτινες φαίνονται γεγραμμε- 
ναι ύπο χειρός πυρεσσούσης φρενητιωντος εν νυκτι, και 
συγκεφαλαιοΰσιν ένημισείαφρασει ολόκληρον σέλινα ιδεών 
καί είκόνο^ν, αΐτινες κατακαίουσι τούς οφθαλμούς, ούς 
θέλουν νά φωτίσωσιν. Αι λεζεις χανουσι τας σημασίας 
τω ν, η σύνταξις καταστρέφεται, αί παραδοξολογίαι καί 
τά  άνυπόστατα καθίστανται δ συνηθης αύτοΰ λόγος. 
Σε θαμβόνει, σέ κινεί εις άγανάκτησιν, σοι εμπνεει τρό
μον, αποστροφήν, σε άφανίζει! Τά επη αύτοΰ ε».σιν άσμα 
υ ψ η λ ό ν  καί οξύφom v ύπέρ την άνθρωπίνην άκοην τιτρώ 
σκει τά  ώ τα , καί μόνον ο νοΰς εμβατευει ε».ς την εςαισιαν

ι  αύτοΰ καλλονήν.
Αλλ είς τοΰτο μόνον δέν άρκειται δ έξαλλος ούτος νοΰς. 

11 αλλόκοτος αυτη συγκέντρωσις τής δυνάμεως δ ιπλα
σιάζεται υπο τής αποτόμου ορμής, ητις αναπτύσσει αυ
τήν. Ούδεμία προπαρασκευή έν τοίς δράμασιν αύτοΰ, ού
δεμία προίιοίκτ,σις, ούδεμία σπουδή προς τό γενεσθαι 

I κα τα λη πτά  τά  παριστωμενα. ίΐς ίππος ορμ/ιτικω .ατος 
και άλκιμώ τατος πηδα, καί Λεν ηςευρει άπλώς νά τρεχη 
διέρχεται απείρους διαστάσεις έν δυσί λέςεσι, και εύρί- 
σκεται εις τά  δύο άκρα του κόσμου έν μια στιγμή . Είς 
αάτην ό αναγνώστης, αγωνιών και σκοτοδινιών ενεκα τών 

I γιγαντιαίων τούτων αλματων, ζητεί να ευρτ) τον μ&ταζυ 
αύτών δρόμον, καί έρωτά εαυτόν διά τίνος θαύματος ό 
ποιητής, έςεοχόμενος έκ τής ιδέας ταύτης, εισέρχεται είς 
έκείνην. Διορώμεν ένίοτε μεταξύ δύο εικόνων μακράν κλί- 

I μακα μεταβάσεων, Υ,ν μετα δυσκολίας άναβαι/ομεν ημείς 
άνά βαθμίδας, ένώ ό ποιητής υπερπήδα αύτήν δι’ ενός 
μόνου άλματος, ό  ϊαιξσπήρος ϊπ τα τα ι, καί ημείς ερπο- 

I μεν* έκ τούτου όέ προκύπτει ποίησις αλλοπροσαλλος,
I συγκειμένη έ^ ε».κόνων τολμηρότατων, αμαυρουμενων εν 

ριπη ύπ άλλων έτι τολμηροτέρων, έξ ιδεών μόλις έκφρα- 
σθεισών, πεοατουμένων δέ υπο άλλο^ν άπεχουσών εκατόν

' ι ·
λεύγας. χ

Ούδεμία έν τοις ποιημασι τοΰ άνόοος όρατή συνέχεια, 
άλλά κατά το φαινόμενον τά  πάντα είσίν ανύπαρκτα* άνά 
παν βήμα ίστάμεθα, άλλά δέν εύρίσκομεν διέξοδον. Πα
ρατηρεί* τις υψηλά τον ποιητήν, καί έννοεϊ ότι ηκολού- 
Οησεν αύτον έν χώρα τραχεία , πληοει κρημνών, *5W αύτος 
διατρέχει ώς περίπατον δμαλώ τατον, εις γήν δπου μόνον 
μετά  μεγίστης δυσκολίας δυνάμεθα νά ερπωμεν. Ακολου- 
θοΰμεν αύτον πνευς·ιώντες και ίόρώτι περιρρεομενοι, άλλ 
άντί νά είσέλθωμεν είς οδόν ομαλήν, δενόρυλλίοις κατε- 
σκιασμένην, είσερχομεθα ε».ς όασος πεπυκνωμενον υπο δέν
δρων συμπεπλεγμένων καί ύπο συμφυτων θάμνων, άτινα, 
ένώ καλύπτουσι καί κλείουσι τήν δδόν, γοητεύουσιν έν- 
τα ύτώ  τούς οφθαλμούς ήμών διά τής πλουσιότητος^τών 
φύλλων καί τής πολυτελείας τών άνθέων* ούτως ο οις-ρος 
τοΰ ποιητοΰ άποβαίνει ολονεν άνεξάντλητος, η δέ μ εγα - 
λοφυί'α καί φαντασία αυτοΰ απροσπέλαστος.

ΙΙάντα δέ ταΰτα  δυνάμεΟα να αποόωσωμεν εις τοΰτο, 
οτι δ Σαιξσπήρος ην ψυχη εύαίσθητος* ομοιάζει προς τά 
μουσικά έκεινα όργανα, τά δποία η έλαχιστη επαφή κά- 
μνει νά ηχώσιν. ύ  έξ εύαισθησίας σφοδρώς συγκινουμενος 
πρέπει νά συγκινήται σφοδρότατα ύπο τών καλλονών τής

τέχνης* δέν δύναται νά ϊδη εικόνα άνευ περιπαθούς εν
θουσιασμού, δέν δύναται νά περιγράψη πάθος χο)ρίς νά 
συμπάσχη άληθώς* έντεΰθεν λοιπον η σφοδρότης τοΰ ύφους 
του. Διορα τάς λεπτοτά τας σχέσεις, αΐτινες συνδέουσιν 
ιδέας μεμακρυσμένας άλλήλων, καί αΐτινες διαφεύγουσι 
τον κοινον νοΰν* έκ τούτου δέ προέρχονται οί στεναγμοί 
του, το άσυνεπέ:, το αίφνίδιον καί ή δρμητικη πτήσίς 
του, διά τής δποίας μηδενίζει τά  διαστήματα. Π ελά
χισ τη  αφορμή άρκει όι αύτον οπως έπιδαψιλεύση έν π α 
ραφορά. τον μεταφορικον λόγον* καθίσταται ποιητης καί 
έν δέοντι καί έν ού δέοντι. Αί ώδαί αύτοΰ είσί φρενιτις 
ίόεών καί εικόνων, γεγραμμένων μετά σφοδρότητος προξε- 
νούσης ζάλην* έντεΰθεν λοιπον ή διηνεκής έκβλάστησις 
τών παραδόξων καί λαμπροτάτων μεταφορών, αΐτινες 
χρωματίζουσι τά  επη αύτοΰ. Η εύκόλως έξαπτομένη φαν
τασία παρασύρεται έκ μ.ιας ιδέας είς άλλην, καί έναγκα- 
λ ίζετα ι το στέλεχος τοΰ δένδρου άμα θίξη το έλάχιστον 
κλωνάριον. Εντεΰθεν δέ η άφθονία, δ πολλαπλασιασμός, 
ή άνεςάντλητος γονιμότης τοΰ γλυκυτάτου τούτου κύκνου 
τοΰ Αυωνος.

Ο Σαιξσπήρος όέν άποβλέπει είς το έξευγενίζειν, άλλ’ 
εις το εικονιζειν τον άνθρώπινον βίον. Τά πρόσωπα αύ
τοΰ όεν εκλέγουσι τίποτε, καί τά  πάντα  τοίς εινε συγ- 
χωρητα. Ο», βασιλείς του είσίν άνθρωποι καί οίκογενειάο- 
χα ι, ο όε τρομερος τύραννος, δςτις διατάσσει τον θάνατον 
τής γυναικος και τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ, παίζει μετά τοΰ 
υίοΰ του ώς νηπιον. ό  Σαιξσπήρος, έν γένει είπειν, μας εί- 
κονιζει τοιούτους οποίοι ειμεθα* οί ήρωες αύτοΰ χαιρετώσι 
τους άνθρωπους καί έρωτώσι περί τής υγείας των, 
διαλέγονται δε περί τής βροχής 9j τοΰ καλοΰ καιρού. Τά 
πρόσωπα του είσί τέκνα τής φύσεο>ς, δνομάζουσι την σκά- 
φην σκάφην, και φερουσιν είς την διάνοιαν ακριβείς εικόνας 
τοΰ φυσικού ερίοτος. Αί συνομιλίαι τών εύγενών καί τών 
δεσποινών εισί πλήρεις νοημάτων άσέμνων, λογοπαιγνίων 
σκανόαλωδων, καί εχουσιν ιδιαίτερον γλωσσάριον χ υ 
δαίων λέξεων. Και ομως τα ΰτα  πάντα ούδαμώς έλατ- 
τοΰσιν, αλλά μάλιστα παραδόξως αύξάνουσι την άξίαν
του ποιητου.

At όε ποάςεις τών δρώντων προσώπων άντιστοιχοΰσιν 
είς τούς λόγους των* προβαίνουσιν άνευ αίδοΰς ί] οίκτου 
μέχρι των περατων τοΰ πάθους των, δολοφονοΰσι, δηλητη- 
ριάζουσι, παραβιάζουσι, πυρπολοΰσι, καί ή σκηνη π λη - 
ροΰται βόελυγμάτων. Ο Σαιξσπήρος φέρει έπί τοΰ θεάτρου 
ολας τάς φοικώδεις πράξεις τών έμφυλίων πολέμων, τά 
όε ηθη ταΰτα  είσίν ώς τά  τών λύκων καί τών υαινών. 
Νομίζει τις δτι βλέπει θηρία έπαναστατησαντα* κα τα - 
στρέφουσι, φονεύουσιν άλληλους, καί, εχοντες τάς χεΊρας 
έμβεβαμμένας είς τό αίμα, ζητούν νά φάγωσι καί νά 
πίωσιν. Ο Δούς τής Κορνουαλλίας δ ια τάττει νά δέσωσιν 
έπί εόρας τον γέροντα Δοΰκα τής Γλοκέστρης, καί τοΰ 
εκβάλλει ίόιοχείρως τόν ενα τών οφθαλμών, διότι παρέσχε 
τρόπον φυγής είς τόν βασιλέα Λειοον, τόν πενθερόν του. 
Ρεδάνη, ή θυγάτηρ τοΰ Αείρου, καί αύτη έχθρά τοΰ π α 
τρός της, κράζει έπί τη  θέα τα ύ τη : «Τό άλλο ’μ ά τι θά 
ζηλεύση* βγάλετε καί τό άλλο!» Η φύσις ποτέ δέν έφάνη 
τωόντι άσχημοτέρα ί; έν τοις οργίοις τούτοις* καί ομως 
ή άσχημία αύτη εινε ή άλήθεια, καί ή φυσικότης εΤνε είς 
τών κυριωτέρ(ον χαρακτήρων τοΰ Σαιξσπηοου.

Πεντηκονταετής δ Σαιξσττήρος έγκατέλιπε πλέον τό 
θέατρον μετά τοσαύτην λαμπράν καί φρενητιώδη έπ ιτυ - 
χίαν, τουτέστι περί τό 1 6 1 4 ,  καί άπεσύρθη είς την έν 
Στρατφόρδη επαυλίν του, δπου έζη έν μέσω τής οικογέ
νειας του, νεμόμενος την λαμπράν τύχην, $ν ωκονόμησεν 
εαυτώ καθ δλον τό διάστημα τοΰ δραματικού βίου του. 
Α ί  τελευταία», σ τιγμ α ί, άς δ μέγας ούτος ποιητης διήλ- 
θεν έν τώ  έξοχικώτου τούτω έρημητηρίω, είσίν έπίσης σκο
τεινά». ώς καί αί πρώτα», τοΰ βίου του ήμέραι. Πλην δέν 
άπηλαυσε πολύν καιρόν τής έλευθερίας τα ύτης, διότι μό
λις νυμφεύσας την δευτέραν θυγατέρα του, κατέλιπε τόν 
βίον τοΰτον είς ηλικίαν 52  έτών.

Δικαίως δύναται νά παραβληθη δ Σαιξσπήρος πρός 
άγιον, διότι ού μόνον ζών ηδη, άλλά καί άποθανών έλα- 
τρεύετο καί λατρεύεται ύπό τών συμπολιτών του. Η άπώ- 
λεια αύτη έθεωρήθη παρά τοίς Αγγλοις ώς άπώλεια 
θησαυρού, καί μέχρι τής σήμερον μετά πομπώδους παρα- 
τάξεως τελείτα ι έν Λονδίνψ ή επέτειος ημέρα τής πολυ
τίμου μνημης του. Τώ δέ 1741 μνημειον πολυτελές 
άνηγέρθη είς Βε^μιν7 έρην πρός τιμήν τοΰ άθανάτου τού
του άνόρόί, δςτις δμολογουμένως έστί τό ίσχυρότερον καί 
γιγαντωδέστερον ποιητικόν πνεΰμα τών μεταγενεστέρων 
χρόν&ίν.

Φ Α Ι Δ Ω Ν  Κ Α Ι  Α Σ Τ Ρ Α Ι Α .

(Συνέχεια καί τέλος. Ιοε ουλλάδ. Μ*— ΜΖ*.)

η
« Εν χαΤρε! εν σου φίλημα! εν δάκρυ 1 εν σου [3λέμμα, 
« καί μετά ταΰτα δέχομαι τών άκανθων το σ τέμ μ α ! —
« (έκ τοΰ λήθαργου συνελΟών ο Φαίδων είπε)'— Φάσμα,
« το φοοερον τελείωσαν τοΰ πεπρωμένου α σ μ α ! .  . .
« 'Αλλά ποΰ εΤνε;... εφυγεν;... άπήλΟεν;... [ώ ’Αστραία 
Και επεσε λειποψυχών παρά τον ίερέα.

Η ' .

Λάμπει έπάνω τών ορέων 
τή ; γής Ελλάδος ό ‘Ωρίων, 
άστρον γλυκύ, αστρον ώραΤον 
τών ερωτύλων μυστηρίων.

Κύκλω ή φύσις μειδιώσα 
ύπνον γαλτ,νιον κοιμάται, 
και τής σιγής ή σιωπώσα 
νύμφη αόρατος πλανάται

εΐ; λόφους, οπου τά ευώδη 
έκείνη δρέπουσα τά μύρτζ, 
εις δρόσου τάπητα χλου>6η 
ευδαίμων άλλοτε έσκίρτα’

εις δάση, είς υγρούς δρυμών ας, 
δπου ό Φαίδων έκοιμάτο, 
και τάς ψαλλούσας άηδόνας 
νήπιος ετι ήκροατο.

ι



Πέραν ό ο ικος τή; Λ τυχαίας 
φάσμα λευκόχρουν ομοιάζω, 
καί εί; πυκνά; πορτοκαλλέας 
αύρα μυρίπνοο; στενάζω.

'Εν jxi«rfj> ταύτη; τη; γαλήνη; 
ε ι; μόνος άγρυπνος παλαία, 
καί φθισιών έπί τή; κλίνης 
εί; πατρικήν άγκάλην κλαίει.

12 Φαίδων, Τ j ! . . .  Τί; νά γνωρίσ^ 
Οά δυνηθτ, το πρόσωπον του ;
Σύ! τώ ; η κόρη va φιλήστ·, 
δέν spy εται το μέτωπόν σου ;

Αυτη απίθανε προ χρόνο>ν 
τριών. . .  ώ ‘ Ρο>μη! . . .  κι» η άλλη ; 
έρημο;, δύστηνο; άγκάλη, 
άνυμφο; κλαίει... τούτο μόνον ! ..

Στέφει μειδίαμα θανάτου 
τά ρόδινα εκείνα χείλη, 
χ »  τά ώρα Τα βλέφαρά του 
έλαξευσε θανάτου σμίλη.

Μόνον τή; κόμη; το /ρυσίον 
ώ; χείμαρρο; χρυσών κυμάτων 
έπι τών ώμιυν του κυλίον, 
λάμπε*, τήν y άριν του φυλάττον.

Λάμψι; αδύνατο; πλαναται 
ει; το νεκροσβεστόντου ομ μ α , 
καί έπ αύτοΰ αντανακλάται 
Φο>το; άγνώστου ΟεΤον χρώ μα.

Ποία ώ χρα μεγ^ειόητ^  
si; τήν μορφήν του βασιλεύει!
12! ή έκπνέουσα νεότης 

είνε πικρά θανάτου /λεύτ,!

«« ΙΙάτερ! εκλείπει ή ζωή μου!
« κα» ή στιγμή έγγύ; εκείνη,
« καθ' τ,ν ή κάτω /ρο; μορφή μου 
« ώ ; άνθο; άχρουν θέλει κλίνει.

%/
« Ηδη 6 θάνατο; απλώνει 
« έδώ σιμά τά; πτέρυγά; του ...
« ο ί ! στήριςον το τρέμον γόνυ 
« του Φαίδωνος, και τά; στιγμά; του

« τά; τελευταίας βαλσαμόνων,
« τό άσθενές μου τοϋτο βήμα 
« εί; τό παρθένον φέρε μνήμα  
«* τή; κόρης! Εκλαυσα τ:ρό νρόνο*ν,

« χωρίς ποτέ πλήν νά τολμήσω  
« έκεΤ το στήθος νά σπαράζω,
« έκεΤτό βήμα νά πλανήσω,
<* και κόρης ύπνον νά ταράζω.

« Λύε, νεκρόσοεστόν μου ομ μ α !
« 11 πάτερ, πάτερ, θ' άτ:οΟάνυ>! . . .
« άλλ’ είς τό μ νή μ ά τη ς  έπάνω 
« φέρε με ! Ηθελον τό */ώμα

« νά ήσπαζόμην τή; Αστραία;,
« και τό έκπνέον τοΰτο βλέμμα  
« έκεΤ νά εδυεν ήρεμα 
« υπό πλατάνου; καί ίτέχ;!

« Ηοία, ώ πάτερ, γλυκυτερα 
« αύτή; τή ; ώρα; εινε άλλη,
« καί ποία τχ ίτη ; πικρότερα ;
<ι Ερυ*; καί θάνατο; μοί ψάλλει! »>

Η .

ΚεΤτ ύπό φύλ/ω μα πλατάνοιν 
συμπύκνων, γηραιών, συσκίων, 
άπλοΰν μαρμάρινον μνημεΤον.
Αμφιλαφή; κισσός βλαστάνων,

έπί τοΰ μνήματος έρπίζει,
καί τάπης κυανέων ίω ν,
τόν πρός τό μνήμα δρόμον κλείοιν,
άρωμ'αθάνατον σκορπίζει.

Ψάλλει έκεΐ ή Φιλομήλα 
άσμα έρώτων καί οδύνης’ 
ω χρά παρέκει φέρει φύλλα 
υδωρ ψυχρόν αρχαίας κρήνης.

Έ πί τοϋ λίθου γεγλυμμένη  
φαίνεται λέςις μόνον μία 
« ΗΓΑΙΙ12Ν! » —  λέςις, ιστορία, 
ήτι; τό πάν όμοΰ σημαίνει.

Εινε τό μνήμα τή; 'Αστραία;, 
τή ; ερωμένης τοΰ ζωγράφου, 
οστις έκπνέων πρό τοΰ τάφου 
ηλθεν ό δύστηνος τής νέα;.

« Ιίοιήτριάμου ερωμένη,
« δάκρυον εν θερμόν μου χύνων,
« κοσμώ τοΰ &ρωτος τόν θρήνον’

μ\  r »ί ι *« * 1 __« αλλο οεν ε χ ω : εν μοι μενει.

« Εσοεσε πλέον ή πηγή των 
« ώ ; σούνει τώρα ή ζωή μου,
« καί τοΰ; ονείρου; τών χ  αρίτων 
« εθρήνησαν οί όφθβλμοί μου.

« Τοΰ ερωτος τό άσμα κλείω,
« φίλη ποιήτρια* συγγνώ μην!
« λάβε τό ρόδον, κβί τήν κόμην

* > η ί «. / /ΟΝ»« αντι ,ίοστρυ^ων λαοε ουω.

« Ηγάπων, έσφαλα’ συγχώ ρει!
« εκλαυσα τόσον* ισως φθάνει 
« Ηοη του τάφου η στεφάνη 
υ πρός σέ μέ φέρει, θεία κόρη!

« Χ^Τρε, ώ πάτερ! at λαμπάδες 
« τοΰ υμεναίου... τοΰ θανάτου...
« φεγγοβολοΰσι! . . .  Ν α'ίάδες ! . . .  
μ Λάση! . . .  » —  Εδώ ή λαλιά του

έκόπη ! Εκλινεν ώς κρίνον 
υπό τον πόδα διαβάτου, 
καί ό πατήρ του, γόνυ κλίνων, 
έσπόγγισε τά δάκρυα του.

Τήν ύπαρςίν του κατηράσθη, 
τήν άργυρόν του σύρων κόμην’ 
εΤτα τό τέκνον του ήσπάσΟη, 
αϊτών ό δύστηνος συγγνώμην.

ΧΡ. ΣΑΜΑΡΤΣΙΛΗΣ

’Ενταύθα περατουται τδ ώραίον τοϋτο προϊδν της 
ζο^,ράς φαντασίας του φίλου ποιητου Κ. Σαμαρτσίδου, 
δςτις, ένδούς εις τάς προτροπάς πολλών φίλων, καταγοη- 
τευθέντων εκ τής άναγνώσεως αυτου, άπεφάσισεν 0776>ς 
δημοσίευση αύτδ είς ιδιαίτερον τεύχος. Η Ε π τ ά λ ο φ ο ς ,  
εύγνωυ.ονοΰσα τω  ποιητή δι ·?,ν έπεδείξατο φιλόκαλον 
διάθεσιν πρδς κόσμον τών σελίδων αύτης κατά τδ Β°ν 
αύτης ετος, επικαλείται τήν ύπέρ του £ργου τούτου συν
δρομήν τών δμογενών.

ΤΗ ΛΕΣΠΟΙΝΙΛΙ

άναχωρούση έκ τών οχθών του Δουνάβεως 
είς τήν Ελλάδα.

Λοιπόν φεύγεις, ώ Mapia! μάς άφίνεις, μά; άφίνεις, 
καί τους νεαρούς σου πόδας ’ς τά εδάφη διευθύνεις 

τών Μουσών τά ίερά*
'ς τά έδάφη τά ώραΤα τών τής ήοης μου ονείρων,
"ς τά εδάφη τ' από α ιμα τόσων εύγενών μαρτύρων 

φ εΰ ! άκόμη πορφυρά.

Μάς άφίνεις, ώ παρθένε, καί τά μελιχρά σου χείλη
τώρα λέγουσιν είς πάντας, λέγουν « χ α ί ρ ε τ ε ,  ώ φ ί λ ο ι ! »

μέ παράπονα πικρά...
ΪΙαρβτήρησε τήν φύσιν κσί έν βλέμμ3 ρίψον πέρις, 
σ’ άποχβιρετοΰν τά αστρβ, τής νυκτός ή μαύρη πτερυς, 

ή σελήνη ή ω χ ρ ά '

Τά υάκινθα, τά jSόδa, τ’ άτ̂ θη μβς τά μυροοόλβ 
είς χαιρετισμόν σοί πέμπουν, ώ Mapia, τ ι ί ^  ολα 

τήν γλυκέ Τάν των οσμήν, 
i i !  ίδε τά περι; δένδρα πώ ς κινούνται ολα γαΰρα, 

σ  αποχαιρετούν κ’ έκεΤνα, σ’ άποχαιρετή κ' ή αύρα 
’ς αυτήν τώρα τήν στιγμήν!

ΕΤσαι όλβιος, παρθένε, έν τψ  μέσω τών απείρων, 
ανέφελου πόντου θέλεις πλεύσει δροσερών ζέφυρων, 

σέ ψαυόντων έν χαρά' 
θά συμπλεύστ^ς μέ δελφΤνας, κ' ισως έπ' αύτών Αρίων 
θά σοί μειδιά, ώ  κόρη, λύρας δέ y ορδάς τανύων 

Οά σοΰ ψάλλτ, γλυκερά.

Πλήν τής Αθήνας όπόταν τά έδάφη σΰ πατήστ,ς, 
ν’ άσπασθή; τρέςε, παρθένε, (ώ! αυτό μ ή  λησμονήστ,;,) 

Ιίαρθενώνα τόν κλεινόν* 
τών προγόνων μ α ; ή δόςα αύτοΰ εινε γεγλυμμένη, 
οι άγώνέ; των, οι αθλοι αύτοΰ μένουν γεγρ3μμένοι 

δι' άκτίνων φαεινών !

Εί; τοΰ; επιγείους ομως ποΰ υπάγεις παραδείσους, 
τους μέ μύοτα στολισμένους, μέ άμάρτ^τβ, νάρκισσο>ς 

xai με ια οροσερα, 
μ ή  ποτέ, ποτέ, ώ νέα! μή  τοΰς φίλους σου λησμονεί* 
μ ή  λησμονεί καί τά; φίλα;, μ α; άγάπη Ά  ένόνει 

τόσων χρόνων τρυφερά.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ I. ΓΙΑΠΠΑΖΟΓΛΟΠλ

ΕΙΣ TO AEVKUMA ΤΗΣ KVPIA1 Μ. Λ. Σ.

Εί; τά; y εΤρά; Toj ό Πλάστης τής ζωή; κρατεί τό νήμα. 
το τυλίσσει οταν θέλτ,

ϊ» \ Iη το κόπτει,
κ' έκαστο; ταχέω ; φέρει τό πλανώμενόν του 3ήμα ,V ι « « ) * Λκ είς εν μνήμα τ αναστε/λει 

ποΰ προσκόπτει.

‘ ΐ2; τόν Φ ο Το ον τήν πρωίαν εί; τά όρη καί λειμώνα;. 
εΤδον τό χρυσοΰν μου μέλλον, 

νά προσμειδιά* 
εΤδον ούρ^όν μ' άττέρα; καί πηγήν μέ άλκυόνα;, 

άλλά φάσμα είθισμένον 
εΤνε ν' άπατά.

"*Λν πλησίον σου, ώ κόρη προσφιλή;, ένώ £εμοάζει 
κλαίοντά τινα συνάμα 

θεώρησης,
μ ή  τόν θρήνον διακόψτ,ς, έπειδή μ' αύτόν σκεδάζει 

τών δυστυχιών τό κράμα 
μ 1 αναμνήσεις. ,

ΘΡΗΝΟΣ.

No m o r e  ύ  no  m o r e !

S h e l l e y .

Ω Ζωή, Χρόνε καί Ερως! σκιαί νέφους παρελθόντος, 
φάσμα πλά'^ον, οπερ βλέπω μακράν ήδη τοΰ παρόντος’ 
ώ ! σε διακρίνει ετι ζ ομ μ α  μου τό δακρυ^έον! . . .
Π λή ν... θά έπανέλθουν πάλιν αίήμέραιμου εκεΐναι; 
αρά γε θά μέ σκιάζουν όπως άλλοτε μυρσίναι ;

II οτε, οι μοι! ποτε πλέον !

Είς τοΰς πνίγοντάς με θρήνους καί ή λάμψις τής ημέρας 
σβέ'/νυται, καί οί αστέρες διαβαίνουν τοΰς αιθέρας, 
χωρίς εν ν’ άφήσουν ίχνος ! ούτω φεύγουν τ^λε'Jταtov 
χειμ ώ ν, εαρ, νΰς, ημέρα, χωρίς τι νά διακρίνω.
Ο! παλμοί μου ώ ! θά παύσουν, πλήν τά δάκρυα ποΰ χύνω

\ yi ι '  ̂ * ·ποτε, οι μοι! ποτε πλέον .

ΑΛ. I. ΣΤΑΜΑΤΙΑΛΠΣ.

ί α Μ Ι Κ Ι Δ Δ .

Εμπορό; τ ις  πλούσιος, μή εχων είμή £να υίδν, ά π ο - 
θνήσκων άφηκεν δλην του τήν περιουσίαν, άναβαίνουσαν εΓς 
διακοσίας χιλιάδας δραχμών, διά διαθήκης είς ί·ρεΊς τινας, 
τούς οποίους άφινεν ελευθέρους νά δώσο^σιν είς τδν υίόν 
του οίονδηποτε ποσδν ^θελον. Μετά τδν θάνατον του 
θρησκομανούς εμπόρου, οί Φλάροι σφετερίζονται άμέσως 
δλα του τά  ύπάρχοντα, χωρίς νά θέλουν νά δώσωσιν είς 
τδν υίδν σχεδδν τίποτε. Ουτος παραπονεΐται και ένάγει 
αύτούς ένώπιον του Αντιβασιλέως, οστις, άναγνώσας τήν 
διαθήκην, έρωτα τούς Φλάρους τ ί  παραχωρουσιν είς τδν 
υίόν.—  «Χιλίας δραχμάς, αποκρίνονται ουτοι.— Θέλετε 
λοιπδν νά εχετε όλα τά  ά λ λ α ;— N ai, Υψηλότατε* ζη 
τουμεν τήν έκτέλεσιν τής διαθήκης κατά γράμμα.— Δς- 
καιότατον πράγμα! είπεν δ Αντιβασιλεύς. Αλλά τήν έν- 
νοείτε κακώς τήν διαθήκην αύτήν* ή θέλησις του κληρο- 
δότου εινε δ υίός του νά λάβη δ ,τι θέλετε* ή κληρονομιά 
άναβαίνει είς διακοσίας χιλιάδας δραχμών καί σείς δίδε
τε χιλίας μόνον είς τδν κληρονόμον, οηλαδή, θέλετε τά ς 
εκατδν έννενήκοντα χιλιάδας. Λοιπδν, κατά τήν έννοιαν 
τής διαθήκης, τδ ποσδν τούτο ανήκει είς τδν υίδν, κα ί 
σας διατάττο* νά τω  άποδώσητε τάς εκατδν έννενήκοντχ 
χιλιάδας δραχμών, τάς δποίας θέλετε, σείς δέ κρατήσατε 
μόνον τάς χιλίας, τάς δποίας δέν θέλετε.»

Ηλίθιός τις ελεγεν, δτι ούδεμίαν έμπΐ7 θσύνην είχεν είς 
τδ έμβολίασμα, τδ δποίον έθεώρει ώς ανωφελές καί άχρη
στον. « Γνωρίζω, ελεγεν ώς συμπλήρωμα, h  παιδίον ώ 
ραίον ώς άγγελος, τδ' δποίον άπέθανε δύο ώρας μ ετά  
τδ  έμβολίασμα.—  Πώς εινε δυνατδν τούτο; μετά  δύο 
ώ ρ α ς ! .. .— Ναί, Ιπεσεν άπδ τδ παράθυρον έπί του λιθο
στρώτου. »



(< Γεώργιε, λάβε αυτό το τάλληρον καί πήγαινε νά 
το χαλάσης.—  όρισμόςσας, αύθέντα.» Μετά τινα σ τ ιγ 
μήν ί  Γεώργιος επανέρχεται, κρατών εί; χείρας το τά λ 
ληρον κομματιασμένον.—  «Τ ι εκαμες, ανόητε! τω λεγει 
δ κύριός του. —  ίπέφερα τον διάβολόν μου, αυΟέντα, 
εως ου το χαλάσω κατά τήν διαταγήν σας, και έσπασα 
μάλιστα δύο τρία μαχαίρια , διότι το μέταλλον ετυχε 
νά ηνε σκληρότατον. »

ΪΙγεμών τις περιεγέλα ημέραν τινά ενα τών α υλικών 
του, όςτις είχε χρησιμεύσει πολλάκις ώς πρέσβυς αυτου 
και έκτακτος απεσταλμένος, και τώ  έλεγεν οτι ώμοίαζε 
βοΰν.—  «Λεν ήξεύρω μέ τ ί  ομοιάζω, άπεκρίθη δ αυλικός* 
τούτο μόνον γνωρίζω, οτι πολλάκις ελαβον τήν τιμήν 
νά άντιπροσωπεύσω τήν Ύμ.ετέραν Μ εγαλειότητα.»

Γασκόνος τις, άπολέσας τον ίππον του έν Ρώμη, έδη- 
μοσίευσεν είς τάς τριόδους δτι, αν δέν τον εύρισκεν, ήθελεν 
ευρεθη είς τήν ανάγκην νά πράξη δ ,τι επραξε και δ π α 
τήρ του εί; παρομοίαν περίστασιν. 6  κλέψας τον ίππον, 
φοβούμενος μήπως φωραθείς ήθελε πάθει άπευκταιόν τ ι, 
καί κατά τοσοΰτον μάλλον άνήσυχος καθόσον δέν έγνώ
ριζε μέ ποιου είδους άνθρωπον είχε νά κάμη, έσπευσε νά 
άποδώση τον ίππον* δ ιδιόκτητης ηύχαριστήθη τά  μέ- 
γ ι^ α , οχι τόσον διότι εύρέθη δ ϊπποςτου , δσον διότι ήλευ- 
©ερώθη τής περιστάσεως τοΰ νά μιμηθή τον μακαρίτην 
πατέρα του. —  « Καί τ ί έπραξεν δ Κύριος πατήρ σας ; 
τον ήρώτησέ τις.— Μή εχων πλέον άλλο τ ι είμή το έπί- 
σαγμα, άπήντησεν δ Γασκόνος, εθεσεν αύτο έπί τών ώ 
μων του καί επανήλθε πεζός είς τά  ίδ ια .»

Γασκόνος τις κατώρθωσε νά είσαχθη παρά τ?, Αυλή τής 
Πορτογαλλίας ώς μ,υστικοσύμβουλος καί διερμηνεύς τών 
ξένων γλωσσών, χωρίς ούδέ αύτην τήν μητρικήν του 
γλώσσαν νά γνωρίζη. Ημέραν τινά, καθ’ ην η βασίλισσα 
εγευμάτιζε, πρέσβεις τινές τής Σουηδίας έκ τών προσκε
κλημένων, άτενίζοντες αύτήν, ώμίλουν μεταξύ των υψη- 
λοφώνως. II βασίλισσα, προσκαλέσασα παρ αυτη τον Γα- 
σκόνον, έπέστησε την προσοχήν του είς τά  λεγάμενα τών 
ξένων, καί έζήτησε νά τή  τά έξηγήση.—  « Λέγουν, Με- 
γαλειοτάτη, ύπέλαβεν άμέσως υποκλινόμενος δ άγύρτης, 
οτι εισθε πολύ ωραία... ή, καί αν δέν το λέγουν τούτο, 
χρεωστουν δπωςδήποτε νά το είποΰν.»

Κυρία τ ι ;  φιλάρεσκος, κα ίτοι γραία, (καί μήπως δλαι 
αί γυναίκες τοΰ κόσμου δέν εινε κατά το μάλλον καί ή τ 
τον φιλάρεσκοι;) ηρώτα ημέραν τινά ενα νέον, εως πόσα 
ετη έβάστα ή ψυχή του νά τή χαρίση.—  « Κυρία μου, 
άπεκρίθη έκεινο;, εχετε άρκετά, ώστε δέν είνε άνάγκη νά 
σάς δώσω πλειότερα.»

Είς Πέρσης αύλικος έλεγεν δ τ ι, δσάκις έξήρχετο άπο 
τά  δώματα τοΰ βασιλέως, έψηλάφει πάντοτε την κεφα
λήν του διά τών δύο χειρών, διά νά βεβαιωθή άν εφερεν 
άκόμη αυτήν έπί τών ώμων του.

Ε πί Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ' μεγί<την ίσχύν είχεν έν Γαλ
λία περίφημος τ ις  αύλική, έξαισίου καλλονής, η γνωστή 
Μαρκεσία Δουβαρρύ. Επειδή δέ κατήντησε σχεδόν ώς άλ
λη βασίλισσα, πάντες ηγανάκτουν διότι ήγε καί έφερε 
κατά  τά ς θελήσεις της τον βασιλέα. Οθεν συνετέθη το ε
ξής ευφυές λογοπαίγνιον, τοΰ δποίου αί τελευταία». δύο 
λέξεις άποτελοΰν περίεργον συνήχησιν μέ τδ όνομα τής 
εύνοουμένης: ι δ ο ύ β αρύ (ή Δουβαρρύ.)

Γαλλία, χρόνοι θλιβεροί!
* ' j v t , τό στέμμα του οορεΤ* 
ττλήν, άν θεός τις ού παρή, 
ουΊτΰ/ημα Ιοου βαρύ!

Ο θω μ ά ς Μώοο:, πολιτικός κατάδικος, φθάσα; είς τούς 
πρόποδας τοΰ ικριώματος, είπεν άποταθείς πρός τινα τών 
παρισταμένων: « Βοήθησόν με, φίλε, νά άναβώ διότι εί
μαι κατακουρασμένος, μή φοβηθής δέ μήπως σέ ξαναπα- 
ράκαλέσο; νά μέ βοηθήσης 8 ι ά νά καταβώ. »

Νεανίας, καταδικασθείς είς τόν δι’ άγχόνης θάνατον, 
τήν στιγμήν τής έκτελέσεως παρεκάλεσε νά τω  φέρουν 
ένα χειρουργόν διά νά άφαιμαχθή. Ερωτηθείς δέ τήν αι
τίαν τής παραδόξου ταύτης α ίτήσεω ;, άπεκρίθη: « Πο
τέ έπί ζω ή; μου δέν έφλεβοτομήθην* καί έπειδή μέ έπλη- 
ροφόρησαν οτι τήν πρώτην φοράν, καθ ήν θέλω ποάξει 
τοΰτο, δύναμαι νά σώσω τήν ζωήν μου, θέλω διά τοΰτο 
νά ωφεληθώ τή ς  περιστάσεως. »

Κύριός τ ι ;  παρήγγειλεν άλλεπαλλήλω ς τον υπηρέτην 
του νά τόν έξυπνίση πολλά πρωί, διότι ειχε κατεπείγου- 
σαν υπόθεσιν. Α μα τή αυγή δ υπηρέτης Ερχεται είς τήν 
θύραν τοΰ κοιτώνος τοΰ κυρίου του, άλλ άκούσας αύτόν 
ρογχαλίζοντα, επανέρχεται άκροβατών είς τόν θάλαμόν 
του. Τοΰτο επαναλαμβάνεται δις κα ί τρις, εως ού άνέτει- 
λεν δ ήλιο; καί δ οικοδεσπότης έξύπνισε πολύ αργότερα 
τής ώρας, ήν έπεθύμει. Πλήρης οργής κράζει τόν παρή- 
κοον υπηρέτην, καί τόν έρο)τα δ ια τί δέν τόν έξύπνισε 
κατά τήν παραγγελθεί σαν ώραν.—  « Εκαμα τό χρέος μου 
νά σηκο)θώ άπό τά χα ρά γμ α τα , άπήντησεν δ διακριτι
κός δούλος, καί δις ή τοίς ήλθον είς τόν θάλαμόν σας, 
πλήν δέν έτόλμησα νά σάς έξυπνίσω ίλήπως ταράξω τόν 
γλυκύν σας ύπνον. »

ή Κ. Βριώνη κατήντησε νά άπειλήση τόν Καρδινάλιον οτι 
θά τον ρίψη κ ά τ ω  άπό τό παράθυρον.— « Καί άμ.φιβάλ- 
λετέ ποτε, Κυρί α μου, άπήντησεν ούτος, δτι δέν Οά ήμ - 
πορέσω νά κατα  βώ άπό αύτό εύκόλως, ενώ τοσάκις ά- 
νέβην δι’ αύτοΰ; »

() βασιλεύς Φραγκίσκος Α* ιζρώτησε μίαν ήμέραν Κα- 
στελλάν τόν ίσχυρόν αύλικόν του έάν ήτο εύγενης.— « Κα
τάγομαι, Μ εγαλειότατε, άπεκρίθη ούτος, άπό τούς υιούς 
τοΰ Νώε, άλλ άπό ποιον έκ τών τριών άγνοώ.»

Τοκογλύφος Ιουδαίος κατέσχε μετά θάνατον την π ε 
ριουσίαν ενός χρεώστου του, καί έδημοπράτει δ ίδιο; τά  
κατασχεθέντα. Μεταξύ δέ αύτών εύρέθη μεγαλοπρεπής 
ελεφάντινος σταυρός, τόν δποιον δ Ιουδαίος δεν σ υ γκ α 
τετίθετο  νά δώση είμή έπί λίαν υπερβολική τ ιμ ή .— «Κ αί 
πω^! τω  λέγει είς τώ ν άγοραστών, ζητεί; τόσον άκριβά 
διά τό άντίτυπονσύ, δςτις έπώλησε; τό πρω τότυπον άντί 
τόσον εύτελοΰς ποσότητος; »

Ελεγε πρός Αγγλον Γάλλος τις, δτι οί μέν Α γγλοι έ- 
φεΰρον τόν τρόπον τοΰ νά περιπατώσιν έπί τοΰ υδατος, 
ενω οί Γάλλοι έπενόησαν την τέχνην τοΰ περιπατειν έπ ί 
του άέρος. —  « Τοΰτο άποδεικνύει, άπεκρίθη δ Α γγλος, 
δτι ημείς εχομεν βαρύτητά τινα , ένώ σεις είσθε ελαφροί.»

Λουδοβίκος δ ΙΑ' ηρώτησε μίαν τών ημ,ερών ενα τών 
α υλικών του, ούτινος έγνώριζε τήν άπεριόριστον φιλοδο
ξίαν, αν έγνώριζε την Ισπανικήν.— « ό χ ι ,  Μ εγαλειότατε, 
άπήντησεν ούτος. —  Τόσον τό χειρότερον. » Νομίσας 
λοιπόν οτι, εκμανθάνων τήν γλώσσαν ταύτην, ήθελε φθά- 
σει εί; τά  άνώτερα άςιώ μ ατα  καί δτι ήθελε προχειρισθή 
πρέσβυς, έπεδόθη εί; την σπουδήν αυτής, καί είς ολίγο - 
χρόνιον διάστημα τήν έγνώριζεν άρκούντως. Τότε παρου- 
σιασθείς πρός τόν Μονάρχην ε ιπ ε : « Μ εγαλειότατε, έμ α
θα τήν Ισπανικήν. —  Τήν γνο)ρίζεις είς τρόπον ώστε νά 
έννοής καλώς; —  Μ άλιστα, Μ εγαλειότατε.— Εχει κα
λώς* λοιπόν νά άρχίσης νά μ.οΰ άναγινώσκη; τόν Δον 
Κ ισώττον είς τό πρωτότυπον. »

Ενω σωματοφύλαξ τ ις  Γασκόνος έκ τών τή ; συνοδίας 
Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ διήρχετο έν ώρα έπιθεωρήσεο>ς ενώ
πιον τοΰ βασιλέως, έβίασε τόσον πολύ τόν ϊππον του , 
ώττε  ούτος ήναγκάσθη νά κάμη βίαιόν τ ι  κίνημα, έξ α ι
τ ία ; του δποίου δ πίλος τοΰ ίππέο^ς έρρίφθη είς την γήν. 
Ε ί; έκ τ;:>ν συστρατιωτών του λαβών αύτόν, τοΰ τόν έ- 
πρόσφερε διά τής α ιχμής τοΰ ξίφους του. « Μά τού ; Α 
γίου; π ά ν τα ς! άνέκραξεν δ Γασκόνος, έπροτίμων νά διε— 
πέρας τό σώμά μου μάλλον διά τοΰ ξίφους παρά τον π ί 
λον μου! ') ό  βασιλεύς, άκούσας την παράδοξον έπιφώ - 
νησιν ταύτην, ηθέλησε νά μ.άθη τόν λόγον.— « Μεγαλειό
τα τε , άπήντησεν δ Γασκόνος, θέλω νά παραστήσω δ ιά  
το ί του  δτι εχω υπόληψιν παρά τοις χειρουργοί;, παρά τώ 
π ι/.οπ ν.ο  οι/, ως ούδεμίαν. »

\ ίδεσιμώτατός τις άνεγίνωσκε δημοσίως τεμάχιό ν τ ι 
τή  : ΙΙχλαιάς Γραφής. Φθάσας δέ είς τό μέρος τής Γενέ- 
σεω:, ενώ περιγράφεται ή δημιουργία τοΰ άνθρώπου, άφοΰ 
έπρόφερε τάς λέξεις τα ύτας: « Κ α ί  ε δ ω κ ε ν  δ Θ ε ό ς  
σ ύ ν τ  ο ο φ ο ν τ  ώ Α δ ά α  τ ή ν  γ  υ ν α ί κ α, » επειδή έτε-t ί · ι  ̂  ̂ ^
λείωσεν ή σελίς, άφήκεν έπ ολίγον το βιβλίον οιά  νά 
καθχρίση τά ; διόπτρα; του. Ε ίτα  δέ, άναλαβών αύτό καί 
στρέψχς την σελίδα, έξηκολούθησε: « Κ α ί  ήν α υ τ η
ά σ φ ά λ τ ω  ά λ ε ι λ η μ έ ν η  Εσωθ ε ν  κ α ί  ε ξ ω θ ε ν ,  κ α ί  
π λ ή ρ η ;  ήν  ζ ώ ω ν  π α ν τ ο δ α π ώ ν » . . .  0  καλός κάγαθός 
ίερ:ύς άντί ένός Εστρεψε τρία φύλλα, κα ί έπ^.δησεν εί; 
την περιγραφήν τή ; Κ ιβωτού.

Αλλοτε δ Σάχη; τής Περσίας είχεν είς τούς σταύλους 
του άντί 'ίππων δνου; μ,εγαλοπρεπώς έπισεσαγμένους. ό  
παρά τή  Αύλή τής Περσίας πρέσβυς τής Ισπανίας, ίδών 
ποτε δωδεκάδα έξ αύτών παρατεταγμένην εί; την αύλήν 
τοΰ παλατίου τήν ήμέραν, καθ ήν έμ.ελλε νά τύχη  επι
σήμου άκροάσεο^ς παρά τώ  Σάχη, Εχασε τήν σοβαρότητά 
του και ηρχησε νά γελά. λξ ιω μ ,α τικόςτι; τών ανακτόρων 
τόν ηρώτησε τό αίτιον τοΰ γέλω το;, δ δε Ισπανό; ά π ε- 
κρίθη οτι έγέλα βλέπων περιποιούμενα μετά τοσαύτη ; 
δια/.ρίσεως καί έπισημότητος ζώα, τά  δποία μεταχειρί
ζονται μέ τήν έσχάτην περιφρόνησιν εί; τήν Ισπανίαν. 0  
Πέρση; άπεκρίθη: « Τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ δτι οί δνοι 
εινε πολλοί καί κοινοί είς τόν τόπον σας, ένώ παρ ήμίν 
εινε σπάνιοι καί διά τοΰτο τούς μεταχειριζόμεθα μετά 
διακρίσεως. »

Γασκόνος τις παρευρίσκετο είς τήν παρά^ασιν κωμω
δίας τινός, καί έπειδή έκινείτο συνεχώς, τό ξίφος του 
έμπερδεύετο είς τούς πόδας τών πλησίων του ίσταμένων 
θεατών καί ήνώχλει αύτούς. Αξιοψ,ατικός τις , χάσας τήν 
υπομονήν, τώ  ε ιπ ε : « Κύριε, τό  ξίφος σου μέ άνησυχεί.—  
λ !  μικροδουλεΐαίς, άπήντησε κομπαστικώς δ Γασκόνος, 
δέν εινε διόλου παράδοξον τοΰτο , άφοΰ ήδη άνησύχησεν 
ενα δλόκληρον κόσμον. »

0  Λόρδος Στανόπος ελεγέ ποτε είς τήν Βουλήν τώ ν  
Λόρδων: «Μυλλόρδοι καί Κύριοι! άφοΰ δ Μ έγα; Αλέξαν
δρος έκυρίευσε τήν Εύρώπην, τήν Ασίαν καί την Αφρικήν, 
εκλαυσε διότι δέν Εμεινεν άλλος κόσμος διά νά τόν κα- 
τακτήση* θά κλαύσωμεν καί ημείς μίαν ημέραν, Μ υλ- 
λόρδοι, δταν, ένδύσαντες τόάνθρώπινον γένος, δέν θά εχω - 
μεν πλέον άλλην άνθρίοπότητα νά ένδύσωμεν!»

Ηρώτα τις Αγγλον πτω χόν, άν τώ  έσυγχώρουν νά έκ - 
λέξη τρία πράγμ ατα  έξ δσων έπεθύμει, τ ί  ήθελεν έκλέ- 
ξει;-— « Κ ατά πρώτον λόγον, άπήντησε τό τέκνον τή ς  
Αλβιώνος, ήθελα νά εχω τόσον ζύθον, ώστε νά πίνω κ α τα  
κόρον.— Καί Επειτα ;— Ηθελα νά Εχω τόσον βούτυρον, 
ώστε νά τρώγω με αύτόν δσα γεώμηλα ήθελα.— Κ αί 
τρίτον;— Μά την πίστιν μου, νομίζω δτι ήθελα ζητήσει 
άκόμη ολίγον ζύθον. »

Κύριός τις Εμελλε νά συνυπογράψη μ ε τ ’ άλλων Εγ
γραφόν τι* άλλ’ δταν Εφθασεν η ώρα νά θέση τήν υπο
γραφήν του, έλησμόνησε τό ίδιον του δνομα. Θρόμβοι 
ίδρώτος Ερρεον άπό τοΰ μετώπου τοΰ άγαθοΰ έκείνου άν
θρώπου, είς μάτην άγωνιζομένου νά ένθυμηθή πώς ώνο- 
μάζετο* ετρεχεν άνω κάτω , Ετριβε τό μέτωπόν του, έφυ
σα, άλλά τό όνομά του δέν τώ  ήρχετο είς τήν μνήμην. 
Κατά τύχην είς έκ τών φίλων του τόν έκάλεσε κατ έκεί
νην τήν στιγμήν κ α τ’ δνομα, ούτος δέ υποκλινόμενος Ε
κραξε: « Σοί είμαι άπειράκις ευγνώμων, φίλε μου, δ ιό τ ι 
μέ άπήλλαξες τοΰ κόπου τοΰ νά υπάγω είς τήν έκκλνι~ 
σίαν διά νά έξετάσω τά  βαπτιστικά  μου Εγγραφα.»



Πλούσιός τις έμπορος του Καέν, δστις ηρέσκετο είς 
αστειότητας, έχων ώραιότατόν τινα κήπον, έχάραςεν έπί 
τής Ούοας τά εξής: «Ο κήπος ουτος ανήκει είς εκείνον, δς- 
τις Οά τίμποοέστ, νά άποδείςη δτι είνε αληθώς ε υ χ α ρ ιγ 
μένος άπδ την κατάστασίν, είς *?,ν ευρίσκεται. » Ημέραν 
τινά, καΟ’ήν έπεριδιάβαζεν είς αυτδν, βλέπει είσερχόμενον 
«γνωστόν τινα, οςτις χαιρετίσας ηρώτησε που η δυνατό 
νά εύρη τον κύριον του κήπου.— « Ε ίμ α ι’έγώ ο ϊύιος, ά 
πηντησεν ί  έμπορος’ τ ί έπιΟυμείτε;— ΙΙλΟον νά λάοω ύπδ 
την ιδιοκτησίαν μου τδν κήπον τούτον, άπεκρίθη 5 άγνω
στος, διότι κάνεις είς τδν κόσμον δεν εινε τόσον ευχα
ριστημένος άπδ την κατάστασίν του δσον έγώ* καί ημπο- 
ρείτε νά πεισΟήτε περι τούτου, έςετάζοντες τους γνωρί
ζοντας με.— Καλέ μου Κύριε, έπανέλαβεν ο έμπορος, εί- 
σΟε πολύ ηπατημένος* διότι, αν πραγματικούς ησΟε ευ
χαριστημένος άπδ την κατάστασίν είς ην εύρίσκεσΟε, δέν 
Οά επιθυμείτε ποτέ δ,τι ανήκει είς τον πλησίον σας. »

Μέθυσος, την ράχιν ε/ω ν ε^-Yj ριγμένη ν έπί του τοίχου, 
εκειτο έξηπλωμένος κατά γής μέχρι τοϋ μεσονυκτίου.—  
-« Τί κάμνεις αύτοϋ τοιαύτην ώραν; τδν έρωτα διαβαίνου- 
σα ή χωροφυλακή.— Βλέπω, άποκρίνεται αυτός, την πλα 
τείαν στρεφομένην περί έμέ μέ δλους τούς οίκους, οϊτι- 
νες διαβαίνουσιν ενώπιον μου* περιμένω λοιπδν νά ελθη 
και η ιοικη μου »)υρα, οια να εμοω μεσα. »

\
Ελεγέ τις ποτε εί: ενα αύλικον, οτι άπηλλάχΟη άπδ 

μ έγα  βάρος πληρώσας σημαντικόν ποσδν χρημάτων, τά  
δποία έχρεώστει, καί δτι δεν ηδύνατο νά εννοηση πώς ημ- 
πορεί νά κοιμαται ήσυχος έκείνος, δστις εχει χρέος. —  
« Οσον τδ κατ έμέ, άπηντησεν ί  αύλικός, οςτις ήτο κα 
ταχρεωμένος, δέν ημπορώ νά εννοήσω πώς ημποροϋν νά 
κοιμώνται οί δανεισταί μου, ένω γνωρίζουσι καλώς δτι 
δέν εχω σκοπδν νά τούς πληρώσω.»

Λ υλικός τις ελεγέ ποτε ένώπιον τής βασιλίσσης, δτι είς 
δλον τδν κόσμον τρεις μόνον τιμ ίας γυναίκας έγνώριζεν. 
Οταν δέ ή βασίλισσα τδν ηοώτησε ποίαι είνε αύται αί 
γυναίκες. « 11 πρώτη, άπεκϊϊΟη, είνε ή υμετέοα Μεγα- 
λειότης’ η σύζυγός μου είν? η δεύτερα, δσον δέ διά την 
Τρίτην έπιτρέψατέ μοι νά μη τδ είπώ, διότι θέλω νά ά- 
φήσω πάντοτε άνοικτην μίαν θύραν, δι ής νά σωθώ καί 
νά μη έμπερδευΟώ μέ τάς γυναίκας, άοίνων ούτως έκά- 
στην έξ αύτών νά βόσκεται μέ την κολακευτικήν ιδέαν 
οτι εινε αύτη η τρίτη. »

Κ ρωτηθείς αύλικός τις ύπδ τοϋ βασιλέως του, πώς τώ 
έφάνη Γάλλος τις πρέσβυς, άνθρωπος πελωρίου αναστή
ματος, είς ίν  είχε δώσει άκρόασιν την ημέραν έκείνην, 
άπεκρίθη: «Μεγαλειότατε, οί άνθρωποι, ο ίέχοντε; τοιοϋ- 
τον ανάστημα, δμοιάζουσι μέ τάς πεντωρόφους καί ύψι- 
στέγους έκείνας οικίας, τών οποίων τδ ύψηλότερον π ά 
τω μα  εινε συχνότατα κενόν. »

Κ ΛΕ \i  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

μ ’ ολην την κατά τών κλειδών καί τών τοιούτου είδους 
παιγνίων τής φαντασίας άλογον καταφοράν κλειδοφόβων 
τινών, κρίνομεν καλόν δπως ύποδείξωμεν τοίς φιλοπεριέρ- 
γοις τών ί  μ ετέρων άναγνωστών (διότι περί τών φύσει 
άφιλοπεριέργων ούδείς λόγος,) καί ετερα δύο εϊδη συμβο
λικής γραφής, άτινα παρατιθέμεθα έν τώ  παρόντι φυλ
λαδίω, άναβάλλοντες τήν λύσιν αύτών είς τδ προσεχές. 
Αί περί ών 5 λόγος δύο γραφαί είσιν αί έξής:
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Πλην ολίγας σ είδυν κόρη στιγμάς είδον ούρανία σ’ 
παίζουσάν σ έμπρός μου είδον 

σ έΟεώρει καί Οαυμάζον τ  ομμα μου γοητευμένο*/ 
κόσμου ώσεί άπ έλΟόντα άγγελον είς την γήν άλλου 
ώ την κόμην πόΟεν κόρη έλαβες ολοχρυσον σου 

άγνδν πόΟεν σου τδ ομμα, 
καί την γνώμην καί τδ πνεΰμα καί τδν πάγχρυσόν σου

> X / * » ♦ / ̂και το στόμα εις τα  ροοα
τροπον

τής έαρινής πρωίας άτμδν ώς άκαριαίον
καί σέ χάνω καί σέ είδον 

πλην χρυσοΰν τής φαντασίας Χερουβίμ την ορμήν μ  δλην 
φΟάνο) σε καί τών πούών σου κατασπάζομαι τά  ίχνη. J

Τώ λύτη άπονεμηΟησεται στέφανος πεπλεγμένος έκ 
ζωηρότατων Ε υ γ  ε !


