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ΠΕΤΡΟΝ Ο ΜΕΓΑ*

ΕΝ ΤΩ ΑΠΟΜΑΧΕΙΩ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

νικητής Καρόλου του IB , δ μεγαλεπήβολος εκεί
νος άνήρ, τον δποιον ούδέν πρόσκομμα έπτόησεν, ούδ’ 
άνεχαίτισεν αύτή ή ιδέα δτι ήτο άδύνατον νά προίκιση 
τον ετι ήμιβάρβαρον λαόν του μέ τά  άγαθά του πο λ ιτ ι
σμού, Πέτρος δ Μέγας υπήγεν άγνώριστος είς Παρισίους 
περ! τάς άρχάς του Μαίου του 1717  έτους, διά νά άπο- 
κτήση νέας αύτόθι γνώσεις.

0  άντιβασιλεύς Φίλιππος της Αύρηλίας έπροθυμοποι- 
ήθη εν ονόματι του ΙΕ Λουδοβίκου, ανηλίκου έτι οντος, 
νά τάξη υπο τάς δ ιαταγάς του Αύτοκράτορος εύγενείς 
τινας τών άνακτόοων, δπως ουτοι δόηγώσιν αύτον οπου 
έβούλετο. Αλλά πόσον οί ήρωες εισιν ιδιότροποι! 11 θελεν 
δ Αύτοκράτωρ νά ύπάγη εις το θέατρον; παρευθύς μουσι- 
κο! κα! δρχήστραι προειδοποιούντο, οι μελωδο! κα! δ 
χορός προητοιμάζοντο . . .  άλλ’δ Πέτρος μετέβαλλε γνώ
μην, κα! άντ! νά υπάγη είς το θέατρον δπου περιεμένετο, 
περιέτρεχε τά  πολυπληθή καπηλεία τής Πορχερώνος κα! 
τη ς Γρενουλλιέρης. Εδείκνυεν έφεσιν νά παρευρεθή είς τ ι-  
να συνεδρίασιν τών Τεσσαράκοντα έν τώ  μεγάρω τοΰ 
Γιχελιέως; αύθο>ρε! έτρε/ον νά προαναγγείλωσι τούτο είς 
τούς Ακαδημαϊκούς* δ δέ Πέτρος, άμα άνέβαινεν είς το 
όχημά του, παρήγγελλε τον ηνίοχον νά τον δδηγήση είς 
το Μουσείον της Φυσικής ιστορίας κα! τον Βοτανικόν κή
πον* ούχ! διότι ήγνόει νά εκτίμα τήν ποίησιν κα! τήν εύ- 
γλω ττία ν , άλλά διότι εύλόγως έφρόνει δτι, όιά νά εκπαι- 
οεύση κα! μορφώση έθνος άρτισύστατον έτι, έόείτο μ ά λ
λον τών τεχνών κα! τών θετικών επιστημών, ή τών (Ρη
τόρων κα! ορχηστών.

Τέλος πάντων τήν 13 Μαίου 1 7 1 7 , καθ* $ν ώραν π ε - 
ριεμένετο δ Αύτοκράτωρ έν Βερσαλλίαις, είσήρχετο είς το 
Απομαχείον τών Παρισίων.

Ο Μέγας Πέτρος δεν έφερεν έπ! τής στρατιωτικής 
αύτου στολής ούόεν παράσημον, έφόρει δέ άπλήν κα ζά - 
κην έκ πρασίνου υφάσματος, κατά τό Πολωνικόν έθος, 
πίλον έκ μηλωτής του Αστραχανίου, περισκελίδας στε
νάς έκ ξανθοχρόου δέρματος δορκάδος, υψηλά υποδήμα
τα  μετά πτερνιστήρων χαλυβδίνων κα! πλατείαν ζώνην 
έκ μέλανος στίλβοντος δέρματος, άφ’ ής έξηρτατο ξίφος 
χαλκοτόρευτον κατά τήν λαβήν. Οδτω λοιπόν ένδεδυ- 
μένος διήλθε τό προαύλιο;/ του Απομαχείου, κα! είσήλθε 
κατ εύθείαν είς τόν θάλαμον του Διοικητοΰ, χωρίς νά 
άναγγείλη εαυτόν.

« Κύριε, είπε λακωνικώς πρός τον Στρατάρχην τής 
Βελλίσλης, χαιρετίσας πρότερον αύτόν, έπεθύμουν νά 
έπισκεφθώ τό Απομαχείον. Εύαρεστήθητε λοιπόν νά δια- 
τάξητε νά με δδηγήσωσι πανταχου του οικοδομήματος, 
κα! σπεύσατε, σας παρακαλώ, διότι αύθημεοόν πρέπει νά 
υπάγω είς Βερσαλλίας.

—  Εκ τής ξενιζούσης προφορά; σας, Κύριε, άπεκρίθη 
δ Διοικητή;, έκπλαγεις άπό τήν άλλόκοτον έμφάνισιν τοΟ 
άνδρός τούτου, δύναμαι νά εικάσω οτι εισθε ξένος καί 
νέηλυς... (Ενταύθα δ Πέτρο; κατένευσεν είς ένδειξιν κα - 
ταφάσεως.) Αυπουμαι δμως δτι άναγκάζομαι νά άπο- 
ποιηθώ τήν αίτησίν σας, διότι εχομεν ρητήν διαταγήν 
παρά τοΰ βασιλέως νά μή έπιτρέπωμεν είς ούίένα άνε- 
ξα·.4:έτως ξένον τήν είς τό Απομαχείον είσοδον άνευ 
άδε(ας τοΰ Υπουργοΰ τών στρατιωτικών. Προμηθεύθητε 
λοιπόν τοιαύτην άδειαν, κα! προθύμως άναδέχομαι δ ίδιος 
ν /  σας δδηγήσω δπου θέλετε.

—  Μπά ! . .  άνεβόησεν δ Πέτρο;, υποβλέπων τόν γ η -



ραιδν Στρατάρχην. Είνε άνάγκη άδειας παρά του Ύπουρ- 
γου τών στρατι&)τικών διά νά έπισκεφθή τις τδ βασιλι
κόν Α πομαχεΐον;... (Ενταύθα έ Διοικητής προσέκλινεν εις 
Ινδειξιν καταφάσεως.) Αί! λοιπόν! δέν Εχω, ύπέλαβεν δ 
Αύτοκράτο>ρ μετ άφελείας.. .  κα! ομως Οά είσέλθο> π α -  
ρευθύς!

—  Εινε δύσκολον τούτο, βεβαιωθήτε, Κύριε.
—  Ούχ! τόσον, δσον τδ στοχάζεσθε!.. Λϊ! άς μέ 

δδηγήση τις αμέσους είς τδ δπλοστάσιον, διότι δ κύριος 
Διοικητής οκνει φαίνεται νά πράξη τούτο δ ίδιος.

Συγχρόνου δέ δ Αύτοκράτωρ εκρουσε σφοδρώς μέ τήν 
λαβήν του ξίφους του τήν θύραν.

—  Κύριε! άνέκραξεν δ Στρατάρχης μετ αυστηρότα
τος, ήξεύρετε πόσον εκτίθεσθε, φερόμενος ουτω; Τδ Απο- 
μαχειον είνε διαμονή βασιλέο>ν, και . . .

—  ί 2? γνωρίζω καλώς, κα! διαύτδ τοΰτο επιθυμώ νά 
τδ έπισκεφΟώ...

—  Και αυθ.ς σας λέγω, Κύριε, οτι ρητώ; άπαγοοεύε- 
τα ι είς πάντα ξένον ή είσοδος είς τδ Απομαχεΐον. Εάν 
δέ, ώς υποθέτω έκ τοΰ ήθους σας, είσθε στρατιωτικός, 
θέλετε μοι επιτρέψει νά σας ειπω ότι πολυ κακώς ήςεύ- 
ρετε νά σέβεσθε τάς βασιλίδας διαταγάς, και νά μο!άπο- 
νέμητε δποίαν ή ευγενης καταγο>γή μου άπαιτεΐ παρ 
ένδς αγνώστου τιμήν.

•—  Ξας έπαναλέγω, Κύριε, οτι θέλω νά έπισκεφΟώ τδ 
Απομαχεΐον* και μολονότι κα! έγώ έπίσης κατάγομαι έξ 
επιφανούς οίκογενείας ώς υμείς, δέν άξιώ νά μέ Οεωρήτε 
παρ ως απλοΰν στρατιώτην ερχόμενον νά έπισκεφθή 
τ ιώ τα ς!. . . Δεν άνέχομαι νά λέγωσιν ότι έπέστρεψα έν
τεΰθεν άπρακτος.»

II διένεξις αυτη ήθελεν αυξήσει δεινώς, έάν κα τ’ έκεί
νην τήν στιγμήν δ γηραιδς Μαρκέσιος Χαονέγκιος και δ 
Κόμης Σα'ιν-Φλο^ρεντίνος, οιτινες ε μέλλον νά όδηγήσωσι 
τδν Αύτοκράτορα είς Βερσαλλίας, δέν είσήρχοντο.

« Φ ίλτατέ μοι Στρατάρχα, είπεν δ γέρων Μαρκέσιος, 
ή Αύτοΰ Μεγαλειότης δ Αύτοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών 
δέν εχει άνάγκην εισιτηρίου διά ν). έττισκεφθή τδ Απομα- 
χείον’ διότι διά τδν νικητήν τής εν Πουλτάβη περιδόξου 
μάχης εινε έλευθέρα ή είσοδος είς τά  καταστήματα, οπου 
οί ήρωες και ή δόξα κατοικοΰσι.»

Ταΰτα άκούσας δ Στρατάρχης εμεινεν ώς κεραυνόπλη
κτος, και κλίνας τδ γόνυ ένώπιον τοΰ Αύτοκράτορος, είπε 
ψελλίζων.

«Είνε δυνατόν;... α ! βασιλεΰ! ή Τμετέρα Μεγαλειό
της θέλει μέ συγχωρήσει;. . .

—  Εισθε συγχωρημένος, Κύριε Στρατάρχα, είπεν δ 
Πέτρος διακόπτων αύτδν και έγείρων ιδία χειρί. Ούδεις 
ήδύνατο νά γνωρίση ύτ:ό τδ ένδυμα στρατιώτου, οπ*ρ 
σεμνύνομαι φορών, τδν έξάδελφον τοΰ βασιλέως τής Γαλ
λίας. Εγώ άπ εναντίας ώφειλον νά ζητήσω παρ υμών 
συγγνώμην. Η θ έ λ η < 7 α  νά άπαλλάξω άπδ μακράν κα! το 
σοΰτον δχληράν εκδρομήν τους προσφιλείς μου τούτους 
εύγενείς, οιτινες μετά τοσαύτης φιλοφροσύνης άνέ/ονται 
τάς ιδιοτροπίας μου* διά τοΰτο ήλθον μόνος ένταΰθα έφιπ
πος άπδ τής συνοικίας τοΰ Οπλοστασίου δπου διημε
ρεύω. Αλλ ομο>ς δέν ήδυνήθην έπιτυχώς νά άποπλανήσω 
τδν άπαράμιλλον ζήλόν των, κα! δέν ήξεύρω έάν πρέπη 
νά έναβρύνωμαι σήμερον διά τοΰτο’ διότι έάν ησαν προ

κατειλημμένοι ούτοι οτι εμελλον νά έλθω ένταΰθα, ήθε- 
λον άναμφιβόλως μέ άπαλλάξει τής δυσαρέστου μεθ 
υμών διενέξεως, διά τήν δποίαν πολύ μεταμελούμαι, βε- 
βαιωθήτε, άγαπητέ μοι Στρατάρχα.»

Ε πειτα , άποταθε!ς πρδς τους δύο εύγενείς, είπεν*
« Είμαι Σκύθης, ΚύριοΓ άλλ’ δ Σκύθης ουτος άγαπα  

είλικρινώς κα! θαυμάζει τδν βασιλέα τής Γαλλίας κα! 
τδν λαόν του, πιστεύσατέ τ ο .» ·

Κ α τ’ έκείνην τήν στιγμήν οί αξιωματικό! τοΰ Απομα
χείου είσήλθον άΟρόοι, είδοποιηΟέντες οτι έν μέσω αύ
τών εύρίσκετο δ Αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας.

« Κύριοι, είπεν δ Στρατάρχης* διατάξετε νά κρού- 
σωσι τδ άνακλητήριον, οί δέ Απόμαχοι άς παραταχθώσιν 
είς τήν αύλήν τής τιμής! . . .

—  Οχι! δέν είνε άνάγκη, φ ίλτατέ μοι Στρατάρχα' 
τδν διέκοψεν αύΟις δ Αύτοκράτωρ μειδιών. Σας προειπον 
δτι είμαι άπλοΰς στρατιώτης, κα! πάλιν έπαναλαμβάνω 
οτι ώς τοιοΰτος, κα! ούχ! ώς Αύτοκράτωρ, έρχομαι σή
μερον νά έπισκεφΟώ τους γηραιούς τούτους στρατιώτας 
τής Γαλλίας* δέν επιθυμώ λοιπδν νά ένοχληΟώσι πα ντά - 
πασι δι έμέ οι ανδρείοι ο ύ το ι....  ΙΙοΰ ευρισκονται κατ 
αύτήν τήν στιγμήν; ηρώτησε μετά ζωηροτητος τους αξι
ωματικούς.

—  Μεγαλειότατε, άπεκρίθη δ Διοικητής, είνε ή ώρα 
τοΰ γεύματος* ευοίσκονται εί; τδ έστιατόριον.

—  ΕκεΤ λοιπδν επιθυμώ νά υπάγω νά τούς ίδω. Α γω- 
μεν, Κύριε! επρόσθεσε μετ οίκειότητος, λαμβάνων τδν 
βραχίονα τοΰ Στρατάρχου. Ελθετε μεθ’ ήμών, έάν δέν 
έχετε σπουδαιότερόν τ ι νά πράξητε.»

Ο Μέγας Πέτρος κατέβη βραδέως τήν κλίμακα (διότι 
δ Στρατάρχη; τής Βελλίσλης ήτο γέρων), κα! παρακολου- 
θούυ.ενος ύπδ τών επιτελών τοΰ Απομαχείου, τοΰ Μαρκε- 
σίου Χαρνεγκίου, τοΰ Κόμητος Σα'ιν-Φλωρεντίνου κα! πλή
θους θεραπόντων, είσήλθεν είς τδ μέγα έστιατόριον, οπου 
ίδών κύκλω μικροτάτων τραπεζών τετρακισχιλίους Απο
μάχους συνεστιωμένους μετ άξιοθαυμάστου εύταξίας κα! 
έν βαθεία σιγή, ητις δέν διεκόπτετο είμή ύπδ τής φω
νής ύπαξιωματικοΰ άναγινώσκοντος τήν ιστορίαν τών με
γάλων στρατηγών, δ Αύτοκράτωρ δέν ήδυνήΟη νά περι- 
στείλη τήν συγκίνησιν τή ; καρδίας του.

Εδάκρυσε, κα! ολως τεταραγμένος έστηρίχθη έπ! τοΰ 
βραχίονος τοΰ πολιότριχος Στρατάρχου. Αλλά μετ ού 
πολύ ή συγκίνησίς του ηύξησεν έτι μάλλον, κα! τά  δά
κρυα άφθονα έρρευσαν άπδ τών οφθαλμών του, οτε ήκου- 
σεν δτι τδ θέμα τή ; άναγνώσεο); ήτο ή έξιστόρησις τής 
έν Πουλτάβη μάχης, έν η δ Μέγας Πέτρος κατετρόπωσε 
τδν IB’ Κάρολον, βασιλέα τής Σουηδίας. Είς τήν έξής 
δέ περικοπήν τής ιστορίας ταύτης, τήν δποίαν 6 δπαξιω- 
ματικδς άνέγνωσε μετά  πλείονος σαφήνειας κα! έντονώ- 
τερον: « I) Αύτο/.ράτωρ τής Ρωσσίας Πέτρος κατά τήν 
αείμνηστον ταύτην ημέραν περιεποιήσατο έαυτώ άθάνα- 
τον δόξαν. Επολέμησεν ώς λέων κατά τών έχθρών, καί 
μετά τήν νίκην έόειξε πατρικήν εύσπλαγχνίαν πρδς τούς 
τραυματίας έκατέρων τών διαγωνισαμένο^ν στρατών. » 
Οί άπόμαχοι ήγέρθησαν άπαντες δμΓ.θυμαδδν, τήν μέν 
άριστεράν χειρα φέροντες έπ! τοΰ μετώπου πρδς χα ιρετι- 
σμδν, διά δέ τής έτέρας αιοοντες τά  ποτήριά το>ν, καί 
ήτένισαν μετά θαυμασμοΰ τδν Μέγαν Πέτρον.

Εις την σιγηράν άλλά κατανυκτικήν ταύτην σκηνήν δ 
Αύτοκράτωρ, συγκινηθεις ενδομύχους, έκυψε τήν κεφαλήν 
επι τοΰ ώμου τοΰ Στρατάρχου και είπε μετά λυγμώδους 
φο)νής.

« Μόνοι οι δςύνοες Γάλλοι ήξεύρουν νά μηχανώνται ές 
άπροοπτου τοιαύτας ένδείξεις τιμής, κα! μάλιστα έν 
δέοντι..  . Α γαπητέ μοι Στρατάρχα, μέ εκαμες νά χύσο> 
δάκρυα άγαλλιάσεο^ς!»

Αλλα μετ ολίγον, ύπερνικήσας τήν σφοδράν συγκίνησιν 
τής καρδίας του, έπανέλαβε τδ στρατιο>τικδν ήθος του 
και, δρεγο>ν τήν χεΐρά του, «Φίλοι μου! άνεφώνησε, δότε

μοι £ν ποτήριον οίνου. »
ΓΙαρευΟύς θεράπων άνακτορικδς (διότι κ α τ’ έκείνην τήν 

εποχήν οί Απόμαχοι ύπηρετοΰντο ύπδ ανακτορικών θε
ράποντος) τώ  προσέφερε κύπελλον άργυροΰν, ένω ©Στρα
τάρχης ήτοιμάσθη νά έγχύση οίνον έκ τής ιδιαιτέρας 
φιάλης του.

« Οχι! οχι! άνέκραξεν δ Αύτοκράτωρ, άπωθών ήσύχως 
τήν φιάλην, την όποιαν έκράτει δ Διοικητής* έπιθυμώ νά 
πιω με έν τών ποτηρίων τών Απομάχων κα! έκ τοΰ οίνου
αύτών.»

Τότε λοχίας τις τώ  προσέφερε προθύμως τδ  έκ κασ
σίτερου ποτήριόν του, τδ δποίον δ ίδιος Αύτοκράτωρ έμ- 
πλήσας οίνου, ΰψωσεν ύπεράνω τής κεφαλής του κα! είπε 
γεγωνυία τή  φο>νή:

« Πέτρος, δ τών Ρώσσιυν Αύτοκράτωρ, προπίνει υπέρ 
τής υγείας σας!

Και έκένωσε διά μιας τδ ποτήριον.
—  Υπέρ τής υγείας τοΰ Πέτρου! άνέκραξαν δμοφώνως

ν r 1 / \ / . , ,απαντες οι Απομαχοι, και πινοντες τον εχαιρετισαν.
—  Οίνον, είττεν δ Αύτοκράτωρ, πλησιάζων αύθις τδ 

ποττριον πρδς τδν λοχίαν. Φίλοι μου! υπέρ τής υγείας τοΰ 
βασιλέως τών Γάλλο>ν κα! τής εύημερίας τοΰ λαοΰ του!

—  Ζήτω δ βασιλεύς!. . .  Ζήτω ή Γαλλία! άνεφώνησαν 
οί Απόμαχοι.

—  Εύδαιμονεΐτε, γηραιοί μου φίλοι! ύπέλαβεν δ Μο- 
νάρχης άναχ<ορών* δέν θέλω σας λησμονήσει ποτέ, έστέ 
βέβαιοι.»

ΠαρακολουΟούμενος ύπδ τής συνοδίας του δ Αύτοκρά- 
το>ρ, έπεσκέφθη άπαντα τά μέρη τοΰ Απομαχείου’ φύσει 
δέ προικισμένος ών μέ νοΰν διορατικδν, εκρινεν άφ’έαυτοΰ 
κάλλιο ν ή έκ τών διασαφήσεων, τάς δποίας έπροθυμοποι- 
οΰντο νά τώ  κάμωσιν οί συν αύτώ, περ! τής άνάγκης 
έκάστου πράγματος κα! περ! ών εχρηζε τυχδν έκαστον 
βελτιώσεων. Ηθέλησε νά ίδη τά  πάντα* τά  υπνωτήρια, 
τά  υπόγεια, τά  μαγειρεία, τδ  νοσοκομεΐον, τήν έκκλη- 
σίαν κτλ. κα! αύτδ τδ  νεκροταφειον, δπερ έκειτο έν τω  
μέσω τοΰ Απομαχείου, κα! τδ δποΤον άκολούθο^ς μετε- 
βλήθη είς περίπατον τερπνότατον. 6  Αύτοκράτωρ έΟαύ- 
μασε τήν άπανταχοΰ έπικρατοΰσαν καθαριότητα κα! 
τάξιν.

« Εάν ζήσω, είπε πρδς τδν Διοικητήν, θέλω προσ
παθήσει νά μιληθώ έν ΓΙετρουπόλει τδ άξιόζηλον τοΰτο 
εργον τοΰ ΙΑ Λουδοβίκου* θέλίο άνεγείρει Απομ.αχειον 
έφάμιλλον τούτου. Μαρμάρων, ξυλείας κα! σιδήρου πλου- 
τοΰμεν έν Ρωσσία πρδς άνίδρυσιν τοΰ οικοδομήματος, 
άλλ’ άνδρών τοιούτο^ν, οίοι υμείς, Κύριοι, «δπως διευθύνω- 
σιν έπαξίως τδ μεγαλοπρεπές τοΰτο κατάστημα, στερου-

μεθα κατά δυστυχίαν δλοσχερώς. Εν τούτοις, έπρόσθεσε 
στενάζων, δύναμαι νά άρχήσο) τδ μεγαλούργημα τοΰτο, 
χωρίς νά ήξεύρω τίς μετά  τήν τελευτήν μου θέλει τδ  πε
ραιώσει;

—  ό  Θεδς, Μεγαλειότατε! άπεκρίθη δ γηραιδς Μαρ
κέσιος Χαρνάγκιος, δστις προστατεύει κα! κήδεται τών 
μ εγά λο ι Κρατών, δπόταν έκλείψωσιν έκ τούτων οί με
γαλοφυείς άνδρες.»

0  Διοικητής είχε διατάξει έν άγνοίφ τοΰ Αύτοκρά
τορος νά συναθοοισΟώσιν οί Απόμαχοι πρ!ν ή ούτος άπέλ- 
θτ) τοΰ Απομαχείου. Οταν δ Μέγας Πέτρος μετά τήν 
έπίσκεψιν ώδηγήθη ύπδ τοΰ Στρατάρχου είς τήν πλα 
τείαν, δπου οί Απόμαχοι ησαν παρατεταγμένοι έν στολή 
ύπδ τάς γηραιάς σημαίας των κα! μέ τήν μ,ουσικήν των 
έπι κεφαλής παιανίζουσαν, εμεινεν ολως έκπληκτος έκ 
τής ταχείας ταύτης παρατάξεως* μειδιών δέ είπεν:

« Εν Γαλλία, κα! κατ έξοχήν είς Παρισίους, θαυμάζει 
τ ις  κα! έκπλήττεται κατά παν βήμα. Ημείς, τά  τέκνα 
τής Αρκτου, δέν είμεθα τόσον μεγαλοφυείς κα! εύκίνητοι, 
Κύριε Στρατάρχα. Αφοΰ δέ πρώτον έκφοάσω πρδς υμας 
τάς εγκαρδίους ευχαριστίας μου δι’^ν έδείξατε πρδς έμέ 
σήμερον προθυμίαν, σας άγγέλλω δτι άπδ τοΰδε εισθε 
ίππότης τοΰ Αγίου Ανδρέου. Αμα δέ έπιστρέψω είς τήν 
Ρωσσίαν, πρώτη μου φροντ'ις θέλει είσθαι νά διατάξου 
όπο>ς πεμφθώσι, πρδς χρήσιν του ένταΰθα νοσοκομείου, 
πεντήκοντα βαρέλια Ερυβανείου οίνου.»

Ε πειτα , χαιρετίσας μετ εύλαβείας τάς προσκλινούσας 
ενώπιον του Γαλλικάς σημαίας, δ Μέγας Πέτρος έσφιγξε 
φιλικώς τήν χείρα τοΰ Στρατάρχου, άπηύθυνε συγκινητι- 
κδν χαιρετισμδν πρδς τά  άνδρεία έκεινα τέκνα τοΰ Αρεως 
τά  γηράσαντα έν τώ  πεδίίο αύτοΰ, κα! άνέβη έπ! του 
οχήματος, οπερ δ Μαρκέσιος Χαρνάγκιος κα! δ κόμης Σα'ιν- 
Φλωρεντίνος είχον φέρει οπως δδηγήσοίσιν αύτδν είς Βερ
σαλλίας, όπου έπεριμένετο.

Λίετά παρέλευσιν δύο έτών ή ύπόσχεσις τοΰ Αύτοκρά
τορος έξεπληροΰτο. Τήν I 4 Δεκεμβρίου 1719 πεντήκοντα 
βαρέλια Ερυβανείου οίνου έπέμποντο είς τδ Απομαχεΐον 
τών Παρισιού.

1ΙΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

Π μεταρρύθμισις τής Ελληνικής Εκκλησιαστικής μου
σικής, ώς άντικείμενον ένδιαφέρον τήν ολομέλειαν τοΰ 
Ορθοδόξου Πανελληνίου, κα! ώς εργον, ού τίνος ή άνάγκη 
γίνεται καθ έκάστην έπαισθητοτέρα, παρεκίνησαν ήμας 
ΐνα συνοψίσωμεν μικράν τινα πραγματείαν, έκθέτοντες έν 
συνόψει πότε ήρξατο, πόθεν έλαβε τάς πηγάς της, τ ίς  
δ αρχαιότατος διδάσκαλος κα! συστατής ταύτης, δποιαι 
τροπα! κα! άλλοιώσεις έγένοντο είς αύτήν, κα! τινα τά  
α ίτια  τής έπ! τών ήμερών ήμών μεταρρυθμίσεως αύτής.

Κατά τούς μουσικοϊστοριογράφους, Ελληνάς τε κα! 
Εύρωπαίους, ή Εκκλησιαστική μουσική είνε σύγχρονος 
τοΰ Χριστιανισμού. Εβελτιοΰτο δέ καί διεδίδετο καθ 
οσον δ Χριστιανισμδς έφηπλ^οΰτο διά τοΰ θείου κηρύγμα
τος τών Αποστόλων, κα! διά τής διδασκαλίας τώ ν μετά



τούτους μεγάλων τί,ς του Χρι^οΰ Εκκλησίας διδασκάλου.
Η είσαγο>γή τή ; μουσικής είς τούς ευκτήριους οίκους 

τών Χριστιανών είνε άρχαιοτάτη. Ούτοι, συνερχόμενοι 
έπί προσευχήν, εψαλλον κατ άρχάς τού; ψαλμους εκεί
νους, ο 'ίτινες διά του στόματος τοΰ Προφητάνακτος άνήγ- 
γειλον την έλευσιν καί τάς χάριτας τοΰ Μεσσίου, τοΰ με
σίτου μεταξύ Θεοΰ καί ανθρώπων, δςτις ήνωσε τούτους 
έν τή τζίςει και δμονοία μετά τοΰ ουρανίου αυτοΰ 1 Ιατρός.

Οτι δε τούς ψαλμούς διεδέχθησαν άσματα και ύμνοι, 
συνταττόμενοι και μελοποιούμενοι παρά τών πρωτων 
τοΰ Χριστιανισμού μελωδών καί ύμνογράφων, μαρτυ- 
ρείται ύπο τοΰ Πλινίου, ίστορούντος (τώ  9 8  ετει μ. X.) 
ύμνον είς Χρίστον ώς είς Θεόν ψαλλόμενον υπο τών Χρι
στιανών. Επίσης υπό Διονυσίου τοΰ Αρεοπαγίτου, λέγον- 
τος δτι, « 0  Αποστολικός Ιερόθεος (εν τή  κοιμήσει τής 
Θεοτόκου) ην θείος ύμνολόγος, και ενθουσιαστικώτατος 
υμνωδιών μ ελοπο ιός.» Και υπό τώ ν  εκκλησιαστικών ιστο
ρικών, Σωκράτους, Θεοδώρητου και Ευσέβιου, πολλά περι 
τών κατά τούς πρώτους αίώνας μελωδών και υμνογράφων 
£ξις·ορούντων* ετι δε και υπό τοΰ μεγάλου Βασιλείου, λέ- 
γοντος δτι δ Επιλύχνιο; ύμνος, τό «Φώς  ι λαρόν . . . »  εινε 
ποίημα καί μελωδία τών πρώτων αίώνων. Αρχαιότατη 
λοιπόν και ή παραδοχή τής μουσικής παρά τών X ρ ίγ α 
νών, καί ή διά τών τότε μουσικών άνδρών εναρξις τής 
μελοποιΐας τών αναγκαίων διά τάς προσευχάς ψαλμών, 
ύμνων καί ασμάτων.

Αι πηγα ί, έξ ών οί τώ ν πρώτων α:ώνων μελωόοί ήρύ- 
σθησαν τάς πρώτας βάσεις τής μουσικής μελοποιΐας των, 
ησαν Ελληνικαί. Οι λόγοι, οΐτινες δίδουσιν είς ήμας την 
ιδέαν ταύτην, εινε Αον· Οτι οι τόποι, δπου ελαβε την 
πρώτην άρ/ην η μουσική αυτη, ησαν τόποι, είς ου; αι 
τών άρ*/αίων Ελλήνων τέχναι καί έπιστήμαι, έλθοΰσαι 
μετά τών Ελληνικών έκστρατειών, και καλλιεργούμενα», 
υπό τών διαδόχων τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου, Πτολεμαίου 
καί τών Σελευκιδών, διέμενον πάντοτε, ώς καί έπι τών 
Ρωμαίων, ένεργοί έν αύτοίς* έκ τούτου δήλον, οτι και 
η μουσική τών άρχαίων Ελλήνων έγένετο διά τής πολυ- 
χρονιότητος μουσική έπιτόπιος, και αείποτε έξοχος, δσον 
κ α ί άνείχε παρακμάσει κατά την εποχήν εκείνην. Βον· Οτι 
άπαντες οί μελωδοί καί ύ^.νογράφοι έξ αύτών τών πρώ
των αίώνων μέχρι τοΰ εβόόμου, καθ 8ν έφάνη Ιωάννης 
δ Δαμασκηνός, οντες Ελληνικής παιδείας κάτοχοι, ώς 
μαρτυροΰσι τά  άπειρα τούτων Εκκλησια^ικά ποιήματα, 
ησαν βεβαίως και τής αρχαίας μουσικής ειδήμονες, άνευ 
τής γνώσεως τής δποίας ητο άδύνατον νά ΙχΟί-η τά 
ποιήματά των τοιοΰτον μουσικόν και κανονικόν ρυθμόν. 
Γον· Οτι είς ούδένα Ελληνα ή Εύρωπαίον μουσικόν ιστο
ριογράφον απαντάται, οτι οί εκκλησιαστικοί ήχοι είχον 
άμεσόν τινα σχέσιν μετά κλιμάκων ή ήχων άλλου τινός 
συστήματος, άλλ άπεναντίας είνε σχεδόν πάντες σύμ
φωνοι, δτι συνταυτίζονται, έκτός μικρών τινων διαφορών 
μετά τών ήχο>ν τοΰ άοχαίου Ελληνικού συστήματος.

ό  άρχαιότερος διδάσκαλος καί πρωτουργος τή ; Ελ
ληνικής Εκκλησιαστικής μουσικής υπήρξεν δ έκ Δαμα
σκού Ιωάννης Μανσούρ. Βλαστός έπισημων και περιφα
νών γονέο>ν, έκπαιδευθεις τ ά τ ε  γράμματα και την μου
σικήν υπ’ άνδρός έξοχου Ελληνομαθούς καί μουσοπόλου, 
Κοσμά καλουμένου, ιερέως τό επάγγελμα καί Ιταλού

την πατρίδα , έγένετο εί; τών διακεκριμμένων Εκκλησια
στικών μουσικών τή ; έποχής του. Ούτος, ευρών άφθονον 
ύλην παρισκευασμένην μεν υπό τών προγενεστέρων τού
του μελωδών, άκανόνιστον δμως συστηματικώς, έπελά- 
βετο (7 3 6  μ. X.) πρώτος τοΰ κανονισμού καί τής τα κτο - 
ποιησεως ταύτης. Συνέταξεν έπί τούτςο την Ο κτάηχον, 
ητοι τά  άναστάσιμα τροπάρια, έπί δύο κλιμάκων τή ς 
διατονικής καί χρωματικής, καί έπί ίκ τώ  ηχων, πα ρα - 
γομένων, ώς είπομεν, έκ τοΰ άρχαίου Ελληνικού συστή
ματος, καί έδίδαξε διά ταύτης τούς μεταγενεστέρους 
μουσικούς νά μη επεκτεινο>σιν ουτε να παρεκτρέπωσι τα  
μέλη των έκτός τών ηχων τούτων.

Οι χαρακτήρες, δι’ ών εγραφον οί άρχαίοι Ελληνες τά  
μέλη των, ησαν τά  γράμματα  τοΰ αλφαβήτου, ώς εύρί- 
σκονται παρά το ί; Ελλησι μουσικοίς Αριστείδη καί Αλυ- 
π ίφ . Αλλά διά τίνων χαρακτήρων εγραφον οί Εκκλη
σιαστικοί μελωδοί, οί πρό τοΰ ίο>άννου τοΰ Δαμασκηνού, 
τά  πο ιη α α τά  το>ν είνε άγνο*στον, διότι η μουσική ίς-ορία 
σκοπα. Ο τι δμως ή μουσική αυτη έγράφετο καί ή ψαλ
μωδία εξετελείτο διά μουσικών βίβλων, μαρτυρείται υπό 
τοΰ 17 κανόνος τής έν Λαοόικεια Συνοόου, (γενομενης 
περί τό 3 6 1  έτο; μ. X.) λέγοντο;: «Μη δείν πλέον τώ ν 
κανονικών ψαλτών, τών έπί τόν άμβωνα άναβαινόντων 
κ α ί  ά π ό  δ ι φ θ έ ρ α ς  ψ α λ λ ό ν τ ω ν ,  ετέρους τινάς ψάλ- 
λειν έν τή Εκκλησία.» Δυστυχώς δμως ούδεμία τοιαύτη  
βίβλος διεσώθη. Η μόνη δείςις δτι έγράφετο διά τής 
τώ ν άρ/αίων Ελλήνων σημειογραφίας,^ ητοι του^άλφαβή- 
του, είνε δ λμβροσιανός λεγόμενος Υμνος « l c  D oilin  
h u u l a m u s  Τ ο  U o m i n u m  e o n l i t c m u r ,  » ποίημα τών 
άγιων Αμβροσίου (1) καί Λυγους-ίνου, γεγραμμένον δ ιά τε  
τής άρχαίας Λατινικής καί τή ; τών αρχαίων Ελλήνων
σημειογραφία;.

Οι δέ χαρακτήρες, δι’ ών έγραψε τά  μέλη του Ιωάννης 
δ Δαμασκηνός, εύρέθησαν περι το 7 0 0  μ. X. Δια τού
τω ν καί οί μετά τόν Δαμασκηνόν μελωδοί έγραφον τ ά  
μουσουργήματά των μέχρις ίωάννου τοΰ Πρωτοψάλτου 
(1 7 5 6  μ. X.) Παρωμοίαζον δέ πρός τά  ιερογλυφικά σύμ
βολα τών Α ιγυπτίω ν’ διότι καθώς §ν έξ έκείνων ηδύνατο 
νά έμφαίνη ού μόνον μίαν ή πολλας συλλαοας, αλλα καί 
λέξεις καί δλοκλήρου; έννοιας, ουτω καί είς η δύο έκ τών 
χαρακτήρων τούτο>ν έσημαινον καί ένα φθόγγον καί πολ
λούς, καί δλοκλήρου; μελςοδίας. Το είδος τοΰτο τής γρα
φής άπετέλει πολυχρονιον ττ.ν σπουόην τής Εκκλησιαστί” 
κή; μουσικής καί εί; δλιγίστου; γνωστήν.

Τήν δυσκολίαν ταύτην ήλάττωσεν δπωσοΰν Ιωάννης 
δ Πρωτοψάλτης, μεταχειρισθείς τρόπον τοΰ γράφειν διά
φορον τοΰ πρό αυτοΰ και τεινοντα μάλλον εις το  εζη— 
γηματικώ τερον. Τοΰτον ηκολουΟησαν απαντες οι μ ε τ α —

(1) ’Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων καί πρώτο; θεμελιωτής τής 
Λατινική; Εκκλησιαστική; μουσική;, λαβών έκ τ?,; ’Ανατολή; τψ  
3 7 0  ετει μ· Χ· τού; τεσσαρα; αρχικού; ήχου; Δώριον, Φρύγιον, 
Λύδιον καί Μιςολύδιον έκτου συστήματο; τών αρχαίων ‘ Ελλήνων, 
τούς μετα ταΰτα πρώτον, δεύτερον, τρίτον κα? τέταρτον μετονομα- 
σΟέντας, συνεταςε πρό; χρήσιν τή ; Δυτική; Εκκλησία; το ’Αμβρο- 
σιαν£>ν λεγόμενον σύστημα. Μετα τούτον δε ό ΙΙάππα; Γρηγόριο;, 
ό έπικληΟεΙ; Μέγα;, προσέΟετο (τω 5 9 0  μ . X.) τού; τέσσαρα; πλα
γίου; και έμόρφωσε το Γρηγοριανόν λεγόμενον σύστημα. Δήλον λοι- 
πόν εντεύθεν 8τι ή Λατινική μουσική εΤνε Ουγάτηρ τή; 1 Ελληνικής 
Εκκλησιαστικής μο^σική;.

γενέστεροι αύτοΰ μελωδοί μέχρι τών διδασκάλου Χρύ
σανθού, Γρηγορίου τοΰ Προ>τοψάλτου καί Χουρμουζίου 
(περί τό 1 8 1 5  μ . X.) Ούτοι, ένοίθέντες καί έπι^ημονικώς 
συσκεφθέντες, εύρον μετά  βαθείαν μελέτην δτι τό μέχρις 
αύτών σύστημα καί ή μουσική γραφή είχον άνάγκην ρι
ζικής μεταρρυθμίσεως’ έμόρφο>σαν λοιπόν νέον σύστημα, 
προσδιώρισαν τά  διαβήματα τών επτά τόνων διάσυς-ημα- 
τικών κλιμάκο^ν καθ δλα τά  γένη τής μουσικής, έκανόνι- 
σαν τά  διαστήματα τών φθορών, καί μετέβαλον τούς 
μουσικούς χαρακτήρας έκ συμβόλο>ν είς γράμματα.

Διά τοΰ τελευταίου συστήματος ελαβε μέν μεγίστην 
τακτοποίησιν καί ή γραφή καί ή μελέτη τής μουσικής, 
δέν ήδυνήθη δμο>ς νά φθάση είς τόν βαθμόν, είς 8ν έφθα- 
σεν ή τών Εύρο^παίων, ήτις, καίτοι θυγάτηρ, ώς είπομεν, 
τής Ελληνική; Εκκλησιαστική;, άλλ δμως διά τής επι
στημονική; άναπτύξεο>ς, *$ν καθ’ έκαστον αιώνα έλάμβα- 
νεν, έκαμε ποικιλο^τάτας προόδους, ώστε άπέβη ή μου
σική άπάvτoJV τώ ν πεπολιτισμένων έθνών.

Η δέ νεοελληνική μουσική, κ α ίτο ι προ>τότοκος θυγά
τηρ τής τών άρχαίο)ν Ελλήνο>ν, καίτοι πλουσιωτάτη, 
έμεινε μόλον τοΰτο στάσιμος, περιορισμένη έντός μ ι-  
κροτάτου κύκλου άνθρώπο>ν, απρόσιτος ού μόνον τοίς 
άλλοεθνέσιν, άλλά καί αύτοίς έτι τοίς Ελλησι, διαβαλ- 
λομένη δε ώς βάρβαρος* καί τα ΰτα , διότι δέν ήθέλησε νά 
έξέλθη τών στενοτάτολν δρίο>ν της.

(ίίπετα ι τό τέλος.)

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Α Ν Α Κ Λ Α Υ Ψ Ε ΙΣ.

ΕΦΙΠΠΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ.

Τό άναβαίνειν έφ’ ίππου άνευ άναβολέων καί κρατεί- 
σθαι έπ’ αύτοΰ άνευ έφιππίου ή σάγματος, μας φαίνεται 
σήμερον πραγμα αν οχι άδύνατον τούλάχιστον δυσκολώ- 
τατον* καί δαο>ς οί τόσον φίλιπποι καί έπιτηδειότατοι ̂ f/ e
περί τήν ιππασίαν άρχαίοι Ελληνες καί Ροψ,αίοι ήγνόουν 
δλοτελώς σχεδόν τήν χρήσιν άμφοτέρο^ν τούτο>ν τών χρη- 
σίμο^ν πρός ιππασίαν πραγμάτο^ν. Διότι ούτε δ Ξενοφών, 
δ ιδίως περί ιππ ική ; γράψας, αναφέρει τ ι  τοιοΰτον, ούτε 
είς ούδέν τών άρχαίων μνημείων φαίνεται ίχνος τοιούτου 
σκεύους. 0  Ιπποκράτης μάλιστα ρητώς άναφέρει δτι οι 
Σκΰθαι, οί δποίοι ώς γνωστόν διήγον τόν περισσότερον 
βίον των έφιπποι, ησαν υποκείμενοι είς συχνάς ποδαλγίας 
διά τήν ένεκα τής ιππασίας πολύωρον κρέμασιν καί τα- 
λάντευσιν τών ποδών* τά  αύτά δέ καί δ Γαληνός παρατη
ρεί. Οι Ρωμαίοι είχον είδός τι καλύμματος, δπερ έκάλουν 
έ φ ί π π ι ο ν ,  καί τοΰ δποίου τήν έφεύρεσιν δ Πλίνιος άπο- 
δίδει είς τον πολίτην Πελεθρόνιον* φαίνεται δέ δτι καί οί 
Ελληνες άτελέστατον είδος τοιούτου έφιππίου έχρώντο, 
είς 8 άπέδιδον τό όνομα έ π ί σ α γ μ α .

Πρώτη φορά, καθ *̂ ν γίνεται μνεία έφιππίου έν τη  
ιστορία, είνε κατά τό 3 4 0  έτος μ. Χρ. έντινι μάχη  τοΰ 
Κώνσταντος κατά Κωνσταντίνου. Φαίνεται δέ δτι ή χρή- 
σις αύτών είσήχθη παρά τοίς Βυζαντινοίς έκ τής Αραβίας. 
Μ ετ’ ολίγον άπέβησαν άντικείμενα πολυτελείας, καί αί 
άστράβαι (τά στραβόξυλα) τοΰ έφιππίου ές-ολίζοντο μετ

άπιστεύτου πλουσιότητος, τοσούτο> αύξυνθείσης, ώστε 
δ Θεοδόσιος ήναγκάσθη νά έκδώσγ; ψηφίσματα, ά π α γο - 
ρεύοντα τόν στολισμόν τών έφιππίο>ν διά χρυσοΰ καί λ ί-  
θο>ν πολυτίμων, ώς έσυνειθίζετο μέχρι τοΰδε.

Περί δέ τά  τέλη τή ς Δ έκατονταετηρίδος (1) έφευρέ- 
θησαν καί οί άναβολείς, οΐτινες δμο)ς κα τ άρχάς τόσον 
κοντοί ήσαν, ώστε δ άναβάτης έπρεπε νά φέρη δπισθεν 
τοΰ ίππου του πάντοτε είδος μικρας κλίμακος, δι ής έφθα- 
νεν δ ποΰς του είς τούς άναβολείς. Μεγάλως δέ έθαυμά- 
ζοντο κατά  τόν μεσαιώνα δσοι τώ ν ιπποτών ήδύναντο νά 
άναβώσιν έπί τοΰ ίππου των άνευ τής βοήθειας τών κλι
μάκων τούτο>ν, καί ητο τω όντι άξιον θαυμασμού τλ  
πραγμα αν λάβη τις  υπ’ δψιν τήν βαρυσίδηρον πανοπλίαν, 
*̂ ν συνήθως έφερον. Καθ’ δλον δέ τόν μεσαιώνα μεγάλη 
κατεβάλλετο φροντίς περί πολυτελείας καί κόσμου τώντ& 
έφιππίων καί τών άναβολέων, οΐτινες συνήθως ήσαν δ γ -  
κο>δέστατοι καί πλουσιο'ίτατα γεγλυμμένοι’ έπί δέ τω ν 
έφιππίων καί τών άς-ράβων αύτών έθετον παντοία κοσμή
μ α τα  καί εικόνας ζο^γραφιστάς ή γλυπτάς* δταν δέ είς 
Ιππότης δέν ήδύνατο νά φέρη κανέν διακριτικόν σημεΐον 
έπί τής περικεφαλαίας ή τοΰ θώρακός του, άνέπτυσσε δλην 
του τήν φιλοκαλίαν καί πολυτέλειαν έπί τού έφιππίου το υ .

Αί γυναίκες τό πρώτον έκάθηντο έπί τών αύτών έφιπ- 
πιων, έφ’ών καί οί άνδρες, καί μόνον κατά τόν ΙΔ αιώνα 
Αννα ή έκ Λουξεμβούργου, σύζυγος Ριχάρδου τού Β , είσή- 
γαγεν είς τήν Α γγλίαν τήν χρήσιν τώ ν πλαγίω ν έφιπ
πίων μέ είδός τ ι  σανίδος έν είδει άναβολέο>ς, έφ ής έπά - 
τουν άμφοτέρους τούς πόδας. Η  δέ Αικατερίνη τών Με- 
δίκων έπήνεγκεν είς τήν ιππηλασίαν μεταβολήν τινα ούχί 
άδιάφορον, συλλαβοΰσα τήν χαρίεσσαν ιδέαν νά εισαγάγω 
τόν πόοα της είς τήν άστράβην τού έφιππίου, διά νά δια- 
τηρήται καλώς, καί, δυναμένη νά στρέφεται είς τά  έμπρός 
ώς δ ίππεύς, νά παρατηρη τόν δρόμον τού ίππου καί να 
προλαμβάνη τά  άπρόοπτα. Εκτοτε έτελειοποιήθη κα ί 
είσήχθη ή χρήσις τών γυναικείων έφιππίο>ν, έφ ών τ ό 
σον άφόβο>ς καί τόσον άνέτο^ς ώχοΰνται σήμερον αι νέα& 
ήμών Αμαζόνες, αίτινες δμως, άς τό δμολογήσοψ,εν, δσον 
ύπερτεροΰσι τάς άρχαίας κατά τήν χάριν καί τήν αβρό
τη τα , τοσούτφ υπολείπονται αύτών κατά τήν άνδρίαν* 
διότι αί πρεσβυγενείς έκείναι θυγατέρες τού Αρεως ιππευον 
ίππους άνευ άναβολέων καί έφιππίου, πραγμα τοσούτ<ρ 
δυσκολώτατον, οσον ευχερέστατα εί^ί τά  σημερινά γυ 
ναικεία έφίππια.

ΠΕΣΣΟΙ.

Εκτεταμέναι πραγματεία ι έγράφησαν περί τής άρχής 
καί έφευρέσεο^ς τών πεσσών, ών ή παιδιά κατήντησε πο* 
λυειδής σήμερον, καί μόνον έν ύπολήψει είνε τό  λεγόμενον 
ζ α τ ρ ί κ ι ο ν  ή σ α ν δ ρ ά τ σ ι ο ν ,  είς 8 βλέπομεν κ α τ α γ ι-  
νομένους καί βασιλείς άκόμη. Διάφοροι είσίν αί γνώ - 
μαι τής καταγω γής τού περιέργου τούτου είδους τής πα ι- 
όιας, καί φυσικώ τ φ  λόγω ώς έκ τών πολλών γνωμών 
ούδέν άλλο έξάγεται ή σύγχυσις καί ένδοιασμοί. Κ α τχ

(I) ΙΙερι τών άναβολέων.γίνεται λόγο; κατά πρώτον είς ττρχγμα- 
τείο'/ τινά περι τακτική; του Αύτοκράτορο; Μαυρικίου, άπο6 αν όν- 
το; τψ 602.



-τους μεν, ή εφεύρεις τού παιγνιδιού τούτου φθάνει μέχρι 
τώ ν 1 2 0 0  έτών πρό τού Ιησού Χριστού, διότι Παλαμή- 
δης ο μαθητής τού Χείρωνος εινε δ πρώτο; έφευρετής αυ
τού, έπινοήσας αυτό κατά την πολιορκίαν της Ιρωαόος. 
Κ α τ’ άλλους, η δόξα της έφευοέσεο>ς ταύτης ανήκει εις 
ένδοξόν τινα Βραχμανίδα, Σίσσαν καλουμένην, παντοδύ
ναμον ευνοουμένην ίσχυρού τίνος βασιλεο>ς τών Ινδιών, 
ου τίνος αγνοείται τό δνομα.

Αλλ* αρκεί νά άναγνώση τις την περι ϊσιδος καί Οσί- 
ριδος πραγματείαν τού Πλουτάρχου, διά νά άνακαλύψη 
βτι η καταγωγή τού παιγνιδιού τούτου ανατρέχει είς 
παναρχαίαν εποχήν. Γνωστόν εστιν εκ τής Μυθολογίας 
τών αρχαίων δτι δ Ηλιος, άνακαλύψας τάς μυστικάς σχέ
σεις τού Κρόνου μετά της Ρέας, προείπεν εις αυτήν με
γάλα δυστυχήματα έάν έγέννα έντός ένός μηνός ί) ένός 
ϊτους. Τό πραγμα κατήντα σπουδαιότατον, έάν ο Ερμής, 
ίς ις  ένδιεφέρετο υπέρ της Ρέας, δέν έπρολάμβανε νά παίξη 
μετά τής Σελήνης καί νά τη κερδίση τό εβδομηκοστόν 
ρ.έρος τού καιρού, δ ι’ου φωτίζει τόν ορίζοντα* είτα, ενώ- 
σας τά  μέρη τα ύτα , άπετέλεσε πέντε ολοκλήρους ήμέρας, 
οίτινες, προωθείσαι εις τό ετος, τό δποίον δέν ειχε τότε 
παρά μόνον 3 GO ήμέρας, ηυξησαν αύτό. Εινε αληθές δτι 
δ Πλούταρχος δέν αναφέρει αν έπαιξαν κύβους ί] πεσσούς, 
πλήν δπωςδήποτε υπαινίττετα ι τούτο.

Ε ιτε λοιπόν έκ τής Ελλάδος ειτε έκ της Ανατολής 
προήλθε τό παίγνιον τών πεσσών, τούτο εϊνε δύσκολον 
νά διευκρινισθη* τό βέβαιον είνε οτι άναβαίνει είς άρ- 
χαίαν έποχήν, καί οπως μή άνατρέξωμεν άρχαιότερον τού 
μ,εσαιώνος, δ Ζουανβίλ διηγείται είς τόν βίον τού Αγίου 
Λουδοβίκου, «δτι πρίγκηψ τις  τών Βεδουι'νων επεμψεν είς 
τόν Αγιον Λουδοβίκον, μεταξύ άλλων δώρων, £ν πολυτε- 
λέστατον πεσσείον έκ κρυστάλλου καί χρυσού.» Τό πεσ- 
σείον τούτο, πολύτιμον τόσον διά τήν σπανιότητά του 
οσον και διά τήν αρχαιότητά του, σώζεται άκόμη έν τώ  
μουσε!(·) τού Ξενοδοχείου Κλούνυ.

Οι πεσσοί υπήρχον έν μεγίστη υπολήψει κατά τους 
παρελθόντας αίώνας, οντες άποκλειστικώς ή παιδιά τών 
βασιλέων. Ο Λόν Ζουάν τής Αυστρίας είχε διά πεσσείον 
ολόκληρον θάλαμον, τού δποίου τά  τετράγωνα τού άβα- 
κος άπετέλει τό έδαφος έστρωμένον μέ λευκά καί μέλανα 
μάρμαρα* άντί δέ τών αψύχων ψήφων τού παιγνιδιού με- 
τεχειρίζετο Οεράποντας ένόεδυμένους κατά  τάς απα ιτή
σεις τού παιγνιδιού, ου; άνεπλήρου καί δ ιέταττε νά κι- 
νώνται κατά τήν ιδέαν του καί κατά τους κανόνας.

Λουδοβίκος δ ΙΓ είχε πίσσείον έπίσης παράδοξον* 
συνέκειτο δε τούτο έκ προσκεφαλαίου κεκαλυμμένου υπό 
παχεως βελούδου, καί παριστώντος τάς τετραγώνους διαι
ρέσεις ή οίκίσκους τού άβακος* οί πεσσοί ή ψήφοι, ους υ.ζ-/ V y
τεχειριζετο, απέληγον κατά τήν βάσιν των είς αίχμάς 
βελόνης, ας εχωνον είς τό βελούδον. Η άγχίνους δέ αυτη 
εφεύρεσις ήτο τά  μέγιστα βοηθητική, διότι παρείχε τήν 
ευκολίαν τού παίζειν τό ζατρίκιον καί έντός άμάξης, αί 
κινήσεις τής δποίας δέν ήδύναντο νά ταράξωσι καί νά 
συγχίσωσι τους σχεδόν έντός τού βελούδου παραχωμέ- 
νους πεσσούς.

Ούδέν άλλο παίγνιον ετυχε τοσαύτης ένθουσιώδους 
ίποδοχής παρά πασι τοίς εθνεσιν όσον οί πεσσοί, πρός 
τιμήν τών δποίων δλόκληρα ποιήματκ συνετάχθησαν

κατά διαφόρους καιρούς. Δικαίως δέ λογίζετα ι τό τεχνι- 
κώτερον καί δυσκολώτερον τών παιγνιδίων, καί υπάρχει 
παράδειγμα διαρκείας ενός παιγνιδιού έπί πολλούς μήνας. 
Είς τήν έν Λονδίνω έκδιδομένην Είκονογραφικήν έφημε- 
ρίδα καταχωρίζονται ένίοτε έν εϊδει αλληλογραφίας προ
βλήματα πεσσών, καί δύο φίλοι, δ είς έν τη  Ευρώπη καί 
δ έτερος έν τη Αμερική, έξακολουθούσιν έγγράφως διά 
τής έφημερίδος τό παιγνίδιόν των.

ΠΕΡΙ Ν ΑΝΝΩΝ.

Σπουδαίους καί άξιους λόγου άνδρας νάννους ή αρχαία 
ιστορία αναφέρει τους δύο Ρωμαίους ίππότας Μάριον 
Μάξιμον καί Μάρκον Τούλλιον* τά  σώ ματα αυτών ήσαν 
έλάσσω τριών ποδών καί έταριχεύθησαν. Είς τους σπου
δαίους νάννους πρέπει νά συγ κ α τ  αλ έξ ω μ εν καί τόν ναν- 
νώδη ρήτορα Αικίνιον Κάλβον, τόν πολλάκις κατά Κ ικέ- 
ρωνος ρητορεύσαντα, καί τους θεατρικούς υποκριτάς Λού- 
κιον καί Μόλίονα. Ο τελευταίος ούτος είχε καί αδελφόν 
νάννον, οστις άπέβη είς τά δρη ληστής* τούτου ή υπερβο
λική σμικρότης ειχε καταντήσει παροιμιώδης. Κ ατά δε 
τους χρόνους τού Ιάμβλιχου εζη Αλύπιος δ Αλεξανδρευς, 
φιλόσοφος δνομαστός καί ιδίως ένασχοληΟείς είς τήν λο
γικήν. Είχεν ουτος ανάστημα δύο ποδών, καί έσυνείθιζε 
νά ευχάριστη τόν Θεόν διότι εδωκεν είς τήν άϋλον ψυχήν 
του έλάχιστον φορτίον τής φθαρτής ύλης τού σώματος.

Εκ τών νεωτέρων σπουδαίων νάννων έπίσημοι άναφέ- 
ρονται οίεξής: ΟΚαράχος, δ διορατικώτατο; νους καί μυ - 
στικοσύμβουλος τού μεγάλου Σαλαδίνου. 0  κατά τό 1 30(3 
ετος βασιλεύσας τής Πολωνίας Βλαδίσλαος δ Κουβιτάλης, 
οστις πολλάκις άνεφάνη ανδρείος καί ευτυχής πολεμικής, 
ό  Αγγλος ίεφφερυς όδσών, είς τών περιφημοτέρων νάν
νων όσους έτεκε μοχθούσα τής γής ή σφαίρα, γεννηθείς 
τώ  1 6 1 9 ,  καί οστις τόσα πολλά διεπράξατο, ώστε καί 
ποίημα, έξυμνούν τους ηρωικούς άγώνάς του πρός ενκ 
κούρκο ν καί άπό τού ονόματος του Ιεφφερεύς κληθέν, σώ
ζεται μέχρι τής σήμερον, ό  Ολλανδός Ούϊβράνδος Λολί- 
κης, γεννηθείς τω  1 7 ’)0, επιδέξιος μηχανικός καί ώρο- 
λογοποιός, δστις απέκτησε σημαντικήν κατάστασιν π ε
ριφερόμενος είς τήν Εύρώπην, καί δεικνύων εαυτόν είς 
διάφορα θέατρα έπί χρήμασιν. Επίσης είς τήν αυλήν τού 
Στανισλάου βασιλέω: τής Πολωνίας Εζη περί τά  μέσα τού 
παρελθόντος αίώνος δ νάννος Νικόλαος Φέρρυς, δέπονομα- 
ζόμενος Μ π ε μ π έ  ς, μουσικός,καί χορευτής άριστος.

Διηγούνται οτι εί; του; γάμου; ενός τών Δουκών τή ς 
Βαναβαρίας είς τήν αυλήν τής Βυρτεμβέργης, έν καιρώ 
τού δείπνου άνεπήδησεν αίφνης είς τό  μέσον, Οραύσας μέ 
τήν κεφαλήν τόν φλοιόν παρατεθέντος ζυμαρικού, νάννος 
εύγενή;, ώπλισμένο; ώς αστακός άπό κεφαλής μέχρις ονύ
χων. Εσυρε δέ εύθυς τό ξίφος άπό τού κόλπου, έποίησε 
τόν στρατιωτικόν χαιρετισμόν, έπυροβόλησεν έπειτα κα
τά  τού ζυμαρικού, τής πρώην ειρκτής του, έπολέμησε μέ 
τά  τρυβλία, Εκαμε κομμάτια £ν ποτήριον βοημικόν, άπε- 
δειροτόμησεν ένα φασιανόν, καί μετά τούτον ολον τόν

θόρυβον διήλθε Οριαμβευτικώς τήν τράπεζαν, άδων τόν 
επινίκιον καί κρατών εί; χείρας τό τρόπαιον του, τόν δυ
στυχή  φασιανόν, έν τώ  μέσω τών αλαλαγμών καί χε ι
ροκροτήσεων καί τού άσβεστου γέλωτος δλοκλήρου τής 
δμηγύρεως.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΣ.

Εν τών εύγενεστέρο>ν τέκνων τής έλευθέρας Ελλάδος, 
είς τών διασημοτέρων πολιτικών καί νομομαθών τής 
Νεοελληνικής έποχής, καί τών έκλεκτοτέρων πατριωτών, 
τού δποίου ή φωνή πολλάκις. ήκούσθη θρηνούσα είς τάς 
δυστυχεστέρας έποχάς τών έπί τής Βαυαροκρατίας κα
ταπιέσεων, ή δέ τελευταία  αύτού πνοή ώς μυστικός λ ί- 
βανος άνέβη είς ούρανόν έν ήμέραι; εθνικών συμφορών 
καί μαρτυρίων, είνε ό· αείμνηστο; πατριώ τη; Περικλής 
Αργυοόπουλος, ούτινο; παραθέτομεν σήμερον τήν εικόνα.

0  άνήρ ουτος είδε τό πρώτον φώς έν Κ(ονσταντινουπό- 
λει περί τά  1 8 1 0 , τέκνον πατρός εύπαιδεύτου κ α τά τε  
τ ά  άλλα καί κατά  τήν βαθεϊαν έκμάθησιν τή ; Τουρκικής

γλώσσης. Εάν ηνε δυνατόν νά ειπη τις , δτι ή Τουρκική 
φιλολογία Ιχε ι τόν Θουκυδίδη ν της, είς ούδενός άλλοα 
όθωμανού τά  έργα δύναται ν άνεύοη τό δεινόν καί βαθδ 
συνάμα τής γλώσσης καί τής ιδέας, ή είς τήν Τουρκιστί 
γραφείσαν ιστορίαν τής Αικατερίνης τή ς Ρωσσίας ύπ& 
τού Ιακώβου Αργυροπούλου.

Παιδευθείς δ νέος Περικλής εν τη  έσπερία Ευρώπη 
δτόταν δεινή τρικυμία κατείχε τά  άνατολικά μέρη τή ς  
μεσογείου, ήλθε νά προσφέρη τάς γνώσεις, οσας ήρύσθη, 
τη  άναγεννωμένη πατρίδι, καί νά συμπράξη νοερώς, ώς είχε 
δυνάμεως, είς τό μέγα έργον τής ήθικής άναπλάσεο>ς τοΟ 
έθνους.

Η πατρίς άλλεπαλλήλως έτίμησε τά  έξοχα τού άν
δρός προτερήματα καί τήν σπανίαν ικανότητα, καί οί 
συμπολίται αύτού πολλάκις ειδον τόν επιστήμονα τού
τον πατριώτην έπί τών υπάτων πολιτικώ ν εδρών άνα- 
βάντα. Τό βήμα τού Πανεπιστημείου πολλάκις ής·ρ*ψβν 
αύτού άναβάντος, καί τοσάκις ή φωνή αύτού, ώς άς-ραπή 
άπό τού υψους κατακυλινδουμένη, έθέρμανε τήν σφριγΦ· 
σαν Ελληνικήν νεότητα.

Αγαθός πατήρ, τίμ ιος πολίτης, έξοχος διδάσκαλος 
καί ικανός πολιτικός, είργάσθτΝ πάντοτε μετά τής σπ«-
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νιας εκείνης αύταπαρνήσεως, ητις χαρακτηρίζει τούς με
γάλους άνδρας.

Εις συμφοράς της πατρίδος, πολλάκις έφάνη έτοιμος 
να  χορήγηση την δεξιάν του και τάς γνώσεις του υπέρ 
αυτής, και, διαρκούσης τής εν Πειοαιεΐ και Αθήναις Αγ- 
γλογαλλικής κατοχής, ουδόλως έδί^ασε νά δεχθή υπουρ
γικήν χαρτοφυλάκιον, πρωΟυπουογοΰντος τοΰ στ^ατηγοΰ 
Καλλέργη. Κα! ναί μέν το υπουργεί ον τοΰτο, άφ έαυτου 
και τής άντιπολιτεύσεως κλονιζόμενων, υπε/ώρησε μετ 
ού πολύ* άλλ ο άνηρ εΣργάσθη ίσως υπεο τοΰ Εθνους κατά 
την περίπτωσήν ταύτην οσον ούδέποτε άλλοτε.

Την αύτην πορείαν τηρών πάντοτε, κα! τάς λαμπράς 
του πολιτικάς θεωρίας άναπτύσσων εντισι τών Εφημε- 
ρίδο^ν τής Ελληνικής ΙΙρωτευούσης, έξηκολούθει το ερ
γον, οπερ έκ νεότητος ήρξατο, άνενδότως, εο>ς ού την 
4 0Τ1ν Δεκεμβρίου 4 8 6 0 , υποστάς χειρουργικήν τινα το
μήν, άφήκε τον κόσμον τοΰτον αίφνιδίως προς θλίψιν γε
νικήν τοΰ Εθνους κα! τής δυστήνου αύτοΰ οικογενείας.Μ *

Οσοι έκ τοΰ σύνεγγυς έγνώρισαν τον λόγιον τοΰτον και 
δεινόν Καθηγητήν τοΰ Ρωμαίκοΰ δικαίου, τον άριστον 
πολιτικόν κα! προσηνέστατον πολίτην, θρηνοΰσι σήμερον 
τήν στέρησιν άνδρός, ένω έπροσωποποιε'ΐτο ο άκραιφνής 
πατριωτισμός, ή άληθής άρετή κα! τά  πλεονεκτήματα 
δσα δικαίως καθιστώσιν έπαισθητον τον θάνατον κα! άνε- 
ζάλειπτον τήν μνήμην τοΰ άνθρώπου.

Είς τον άοίδιμον νεκρόν άπεδόθησαν δλαι αί στρατιω- 
τικα! τιμ α ί, αί άνήκουσαι είς τον βαθμόν κα! τήν κοινω
νικήν αύτοΰ τάξιν, ή δέ χορεία τών Καθηγητίον τοΰ Πα- 
νεπιστημείου μ.εθ δλων τών μαθητών, οί πολυάριθμοι 
φίλοι του κα! δλόκληρος σχεδόν ή πόλις τών Αθηνών 
<τυνώδευσαν τον νεκρόν είς τήν τελευταίαν αυτοΰ κατοι
κίαν, δπου έξεφωνήθησαν πλεϊ^οι έπικήδειοι λόγοι, άξιοι 
τή ς μ,νήμ,ης κα! τών άρετών δημοσίου άνδρός, οίος δ Πε
ρικλής Αργυρόπουλος!

a m m .

II ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ. —  Κ ατά μίμησιν τής άρ- 
χα ίας Πυθαγορείου σχολής, ής οί φοιτητα! ύπεβάλλοντο 
είς παντελή σιο>πήν έπ! τρία ή τέσσαρα ετη, συνε^ήθησαν 
ρ,εταγενε^έρως παρά διαφόροις έθνεσι τοιαΰται Ακαδη- 
μ ία ι, κα! προ πάντων παρά τοίς ίνδοΤς κα! Πέοσαις.

Υπήρχε ποτέ είς Αμεδάν, πόλιν τής Περσίας, περίφη
μος Ακαδημία, τής δποίας πρώτος κανών ήτο δ έξής: 
« Οί Ακαδημ.α'ίκο! πρέπει νά σκέπτωνται πολύ, νά γρά- 
φωσιν ολίγον κα! νά δμ,ιλώσιν δσον το δυνατόν όλιγώτε- 
ρον.» Ιΐνομ,άζετο δέ ή Ακαδημία αύτη Σ ι ω π η λ ή ,  κα! δέν 
υπήρχεν είς την Περσίαν άνθρωπος άληθώς πεπαιδευμένος 
μ ή  έπιθυμ,ών νά γίνη μέλος αύτής.

0  Δόκτωρ Ζέμπ, γνωστός συγγραφεύς κα! δ πολυμα
θέστερος τής έποχής άνήρ, μαθών δτι υπήρχε θέσις κενή 
κα! έπιθυμών ένθέρμως νά τήν άπολαύση, εδραμεν είς 
Αμεδάν, κα! παρουσιασθε!ς είς τάς θύρας τής Ακαδημίας, 
ίδωκεν είς τόν θυρωρόν τήν άκόλουθον σημείωσιν, τήν

δποίαν παρεκάλεσε νά έγχειρίση είς τον πρόεδρον: « ό  Δό
κτωρ Ζέμπ τα πεινώ τα τα  παρακαλεϊ νά τω  δοθή ή κενή 
θέσις.» 0  θυρο>ρος έξετέλεσεν ευθύς τήν παραγγελίαν, και 
έπιστρέψας είπεν οτι δ δόκτωρ κα! ή παράκλησίς του 
Ιφθασαν άργά, διότι προ ολίγου είχεν έκλεχθή άλλος.

Οτε δ Ζέμπ είσήλθεν είς τήν αίθουσαν τοΰ συλλόγου, 
άπαντες έφαίνοντο λυπημένοι διά τήν άργοπορίαν του, 
ητις τον άπεστέρει θέσεως, ην εμ.ελλε νά λαμπρύνη* δ δέ 
πρόεδρος, δςτις ήθελε νά διακοινώση τήν δυσάρεστον ε ί-  
δησιν είς τον Ζέμπ, ευρίσκετο πολλά στενοχωρημένος κα! 
δεν ήξευρε πώς νά έκφρασθη. Μετά μικράν δέ σκέψιν ζη
τή  σας ποτήριον πλήρες ύδατος μέχρι τών χειλέων, ώστε 
κα! έλαχίστη ρανίς άν προσετίθετο θά έπλημμύρει, εθε- 
σεν αύτο προ τοΰ Ζέμπ κα! το έδειξε μετά λύπης, ό  Δό
κτωρ ευθύς έννόησεν οτι ολαι αί θέσεις ησαν πλήρεις, άλλά 
χωρίς νά άποθαρρυνθή ήθέλησεν έξ έναντίας νά έξηγήση 
οτι, άν προσετίθετο κα! άλλο μ.έλος, κα! μάλιστα μέλος 
ευτελές ώς αύτον, δέν θά εβλαπτε* ίδών λοιπον κατά γής 
φύλλον ρόδου, τό ελαβε και το εθεσε μ.ετά προσοχής έπι 
τοΰ ΰδατος, ώστε ούτε ραν'ις έχύθη. II ευφυής αύτη άπάν- 
τησις έχειροκροτήθη παρ δλων, κα! δ Δόκτωρ Ζέμ.π έγει- 
νεν ευθύς δ εκτός.

ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΓΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ.— Εν πλοιον τής γραμ
μής είνε έκ τών μ.εγαλοπρεπεστέοων συναντήσεων τής 
περινοίας τοΰ άνθρώπου μέ τήν δύναμιν τής φύσεως. Σύγ- 
κειται έκ τών βαρυτάτων κα! έλαφροτάτων δμοΰ πρα γ- 
μάτο>ν, διότι εχει συγχρόνως συνάφειαν μέ τά  τρία είδη 
τής ύλης, το στερεόν, το  υγρόν κα! το ρευστόν, κα! είνε 
χρεία νά άντιπαλαίη κατά τών τριών ένταύτω. Ενδεκα 
εχει σιδηράς χηλάς διά νά συλλαμβάνη δι’ αύτών τον 
γρανίτην είς τον πυθμένα τής θαλάσσης, πεοισσοτέρας δέ 
πτέρυγας, Ι70κεραίας, παρ όσας πολύπτεράτινα έντομα, 
διά νά συνάγη τον άέρα έντός τών νεφελών. Λς άλλος φλο
γερός Αεβιαθάν, είς τά  στέρνα πΰρ χο>νεύων κα! καπνόν 
έρευγόμενος, μ,αστίζει τάς θαλάσσας μέ νευρώδεις π τ έ 
ρυγας, τάς δποίας στρέφουσιν άνενδότως οί σίδηροι βρα
χίονες χαλκών έκατογχείρο^ν, έκβιαζομένων ύπό τοΰ 
δεσμ.ώτου υίοΰ τοΰ αίθέρος, τοΰ πολυδυνάμου άτμοΰ.

Η  πνοή του έξέρχεται έκ τών εκατόν είκοσι πυροβόλων 
του ώς έκ σαλπίγγων τρισμεγί^ων, κα! αποκρίνεται υπε- 
ρηφάνως προς τήν βροντήν. (1) ό  ωκεανός προσπαθεί νά 
το άποπλανήση είς τήν φρικαλέαν άπειρίαν τών κυμ.άτων 
του, άλλά το γιγαντώδες τοΰτο σώμα εχει ψυχήν, τήν 
πυξίδα του, συμβουλεύουσαν αύτο κα! δεικνύουσαν είς 
αύτο τον βορραν άείποτε* είς τάς ζοφεράς νύκτας οί φα
νοί του άντικαθιστώσι τούς αστέρας. Ούτω λοιπόν κατά  
τοΰ άέρος εχει το σχοινίον και το άστρον, κατά τοΰ υδα- 
τος εχει το ξύλον, κατά τοΰ βράχου εχει τον σίδηρον,

(I) ιΓπελογίσΟη οτι εϊ; y αιρετισμού;, άντιχαιρετισμούς, είς τιμάς 
βασιλικά; κα! στρατιωτικα;, άνταλλαγά; φιλοφρόνων πατάγων και 
κρότων, σύμβολα έΟιμοταςία;, τύπου; λιμεναρχικού; και φρουραρχι
κού;, άν ατολα; και δύσει; ήλίου χαιρετιζομένα; καθ εκάσττ,ν παρα 
παντδ; φρουρίου και παντό; πολεμικού πλοίου, κτλ. κτλ. 6 πολι
τισμένο; κόσμο; καίει πυρίτιδα καθ’ ολτ,ν τήν ύφήλιον κατά παν ή μ ε-  
ρονύκτιον δι’ εκατόν πεντήκοντα y ιλιάδα; πυροβολισμών ανωφελών’ 
πρό; ες φράγκα έκαστον, γίνονται 9 0 0 , 0 0 0  φράγκων καθ’ ήμερον, 
τ\ τριακόσια εκατομμύρια κατ’ ετο; άπερ/όμενα εί; καπνόν!

τον χαλκόν κα! τον μ,όλυβδον, κατά  τής σκοτίας τό  φώς, 
κ α τά  τοΰ άπειρου μ,ίαν βελόνην. Περιπλέον δέ έχει ιδίαν 
θέλησιν, το πηδάλιον.

Η ΠΟΙΗΣΙΣ. —  Εάν ή ύπερτάτη Πρόνοια έδώρησεν είς 
τούς θνητούς ήμας τέρψιν, τήν δποίαν εχομεν δίκαιον άν 
ένομάσο)μεν θείαν, είνε ή έκ τής ποιήσεως μετά τής μου
σικής ήνωμένης.

Εάν δέ ή ποίησις δέν ηνε μ.άταιον λεξιδίων κα! ήχο)ν 
άθροισμα, είνε άναμφιβόλως δ φαεινότερος κα! στιλπνό
τερος τής άνθρωπίνης ιδέας ίματισμ.ός. Εινε αύτή ή είς 
τήν μ.ουσικήν δανείζουσα τήν αρμονίαν έκείνην, τήν δποίαν 
δνομάζομεν ουράνιον έν ελλείψει λέξεο)ς καταλληλοτέρας. 
Μάγισσα είνε ή ποίησις! Αί αισθήσεις έκς-ατικα! άκροών- 
τα ι τήν εύρυθμίαν της, ένώ ή ψυχή πορίζεται άπο τά  
μέλη της ύψος κα! τόνον νέον. Ο άνθρωπος έν τη ποιήσει 
λησμ,ονεϊ τήν ύλην του, θέλγεται, μεθύει, μυειται μ-υς-ή- 
ρια* δ άνθρωπος δέν είνε πλέον άνθρίοπος* διάλεκτον Θεοΰ 
άκροαται, μετέχει Θεοΰ!

Τήν φιλοσοφίαν είς τά  σπάργανα ένανούρισεν ή ποίησις, 
κα! μέ τήν διάλεκτον τής Σειρήνος ταύτης ίκανόν καιρόν 
έλάλει ή πρώτη. Τήν σήμερον θέλομεν τήν φιλοσοφίαν 
ξηράν* άλλά δ ια τί; Αν αύτη ηνε δ υπέρτατος τής άνθρω
πίνης διανοίας βαθμ-ός, και περιέχη το εξοχον τής ίδέας, 
πώς νά μ.ή τήν ένώσωμεν μ.έ τήν περιέχουσαν το εξοχον 
τοΰ φρας-ικοΰ ποίησιν ; πώς νά μή συμμιγνύωμεν το  κρί
νον μέ το ρόδον; πώς, διαιροΰντες αύτά, τά ς χάριτάςτω ν 
νά έλαττόνωμεν;... Εχομεν οί άνθρωποι ημείς τόσα ου
ράνια δώρα, ’ώστε τινά έξ αύτών ν’ άπορρίπτωμεν δ ι
καίως ώς περ ιττά , ή κινδυνεύει ή ψυχή ήμών δπόταν μέ 
δύο συνάμα τήν προσβάλλωμεν γόητρα;

Τιμώμεν οι πολλο! τούς Κλοψτόκους, τούς Μίλτωνας, 
τούς Ααμ.αρτίνους, κα!, είς το γένος μας άρτίως, τούς 
άδελφούς Σούτσους κα! λοιπούς τοΰ μ.ουσηγέτου Απόλ
λωνος άξιους οπαδούς. Δ ιατί; — Διά τ ί  άλλο παρά £ ι$τι, 
ένώσαντες τήν μεταφυσικήν μετά  τής ποιήσεως, προσε- 
κάλεσαν είς πλουσίαν μ.έν, άλλά λιτήν φιλοσοφικήν τρά
πεζαν, κα! τό άπλούστερον τέκνον τής γής. Διότι ένεθύ- 
μισαν είς αύτο, κα! είς βραχύ χρόνου διάστημ,α, δτι εί
χεν έντος τής καρδίας του εύγενές τ ι, το δποίον αίφνιδίως 
θεωρεί διερμηνευόμενον είς τάς προ δφθαλμ.ών του σελί
δας. Κ αι, τέλος πάντων, διότι έν τώ  μ.έσω τοΰ ζόφου 
έμ.πήξαντες τον δάκτυλον είς τήν υπεράνω ήμών άχλύν, 
διέρρηξαν μέρος αύτής, ώς ήθελέ τ ις  κάμει έπ! χάρτινου 
ούρανοϋ, κα! εδειξαν ήμιν το υπεράνω σέλας* δέν έσκό- 
τισαν μ-έχρις ού φωτίσω σι, ούτε έπαρουσίασαν δλον το 
φώς διά μιας ώστε νά θαμ.βώσίοσι.

ΓΝΩΜΙΚΛ Β1ΚΤΟΡΟΣ ΟΥΓΟΥ. —  Οςτις θέλει νά 
μείνγ; ένάρετος, δέν πρέπει νά λυπήται τάς χείράς του.

—  Η πτω χεία  κα! ή φιλαρέσκεια είσ! δύο δλέ)ριαι 
σύμ,βουλοι* ή μ.έν κακίζει, ή δέ κολακεύει.

—  Εύμορφος κόρη ξανθή μέ λαμπρούς οδόντας, δσον 
π τω χή  κα! άν ήθελεν εισθαι, εχει διά προίκα κα! χρυ- 
σίον κα! μ,αργαρίτας* τό χρυσίο ν είνε έπ! τής κεφαλής 
της, οί δέ μ,αρ^ αρίται έντος τοΰ στόματός της.

—  Εργάζεται τ ις  διά νά ζήση, έραται δέ πάλιν διά 
νά ζήση* διότι κα! ή καρδία εχει τήν πεινάν της.

—  Η  περιέργεια είνε κα! αύτή λαιμαργία* τδ  β λ έ -  
πειν έστ! καταβιβρώσκειν.

—  Μ αταίως οι άνθρωποι λαξεύομεν δσον κάλλιον δυ- 
νάμ.εθα τδν μυστηριώδη λίθον, έξ ού είνε κατεσκευασμέ- 
νος δ βίος ήμών* ή μ,έλαινα τής είμ.αρμ.ένης φλέψ άναφαί- 
νεται άείποτε.

—  Καθώς οί άδάμαντες εύρίσκονται είς τά  σκότη 
τής γής ,  ούτω κα! αί άλήθειαι εύρίσκονται είς τά  βάθη 
τής διανοίας.

—  Η  γυνή είνε έπίβουλος κα! σκολιά* άποστρέφεται 
τον οφιν άπο φθόνον, διότι έχει τδ  αύτδ επιτήδευμα.

—  Τινές άνθρωποι είσ! κακο! μόνον υπδ τής άνάγκης 
τοΰ νά φλυαρήσο)σιν. Η  δμιλία των είς τά ς συναναςφο- 
φάς δύναται νά έξομ.οιωθη μ.έ τάς εστίας έκείνας, ακτίνες 
καταναλίσκουσι πολλά ξύλα τάχιστα* χρειάζετα ι κα! είς 
αύτούς πολλή καύσιμος ύλη, κα! καύσιμος υλη είνε δ 
πλησίον το)ν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΑΑΜΑΡΤΙΝΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, μεταφρα-
σθεΐσαι κατ έκλογήν έμμέτρο>ς υπδ Αγγέλου Σ. Βλάχου. 
Εν Αθήναις, τύποις Δ. Α. Μαυρομμ,άτη. 1 8 6 4 .

0  Κ. Αγγελος Βλάχος, πρδ πολλοΰ γνωστδς είς τδν 
ποιητικδν κα! φιλολογικόν έν γένει κόσμον, δημοσιεύων 
τήν άναγγελλομ,ένην έμμετρον μετάφρασιν τώ ν Λαμαρ- 
τινείων Μελετών, παρέχει είς τδ  Πανελλήνιον άριστουρ- 
γήμ,ατα τής Γαλατικής μούσης τοΰ ενδόξου μέν ποιητου, 
άτυχοΰς δέ πως πολιτικοΰ κα! προκατειλημμένου ιστο
ριογράφου Αλφόνσου Λαμ.αρτίνου. Οί ποιητα!, λησμο- 
νοΰντες συνήθως τά  έγκόσμια κα! άναρ^χώμενοι είς τδ 
ένδιάίτημ.α τών Μουσών, τδν Παρνασσόν, καθίστανται 
οί πολλο! πένητες* κα! τοΰτο έπαθεν δ ταλαίπωρος Λα- 
μαρτΐνος. Επειδή δμ,ως είνε κάπως ποιητικόν κα! τό  
πάθημα τοΰτο, ή δέ ποίησις παραφέρει τόν άνθρωπον, 
παρεωράθησαν έν τοιαύτη παραφορά αί μ,ισελληνικα! προ
λήψεις τοΰ ποιητοΰ τούτου υπό τοΰ μ.εταφραστοΰ του, 
δός δ’ είπείν κα! ύπό τών άναγνωστών του, διά τοΰτο κα! 
μ ετ’ εύγενοΰς ένθουσιασμοΰ άναγινώσκεται κα! υμνείται 
υπό Ελλήνων ή Γαλλική του Μοΰσα, κα! χάρις πολλή 
οφείλεται τώ  έξελληνίσαντι αύτήν Κ. Β λ ά ^ ο ’ χαίρο- 
μ,εν δέ χαράν μεγάλην διότι έπλουτίσθη κα! διά τοΰ βι
βλίου τούτου ή ποιητική ήμών φιλολογία.

Λέγοντες δ’ έπλουτίσθη, έννοοΰμεν τήν λέξιν είς τήν 
κυρίαν αύτής σημασίαν* διότι άληθή θησαυρόν μετά πλεί- 
στης φιλοπονίας δμ.οΰ κα! φιλοκαλίας άνέσκαψεν έπ! ξέ
νου έδάφους, μ.ετέφερεν είς τήν Ελλάδα κα! διεσκεύασεν 
είς κόσμ,ον τών Ελληνίδων Μουσών δ μ,ουσοπόλος τοΰ 
Ααμαρτίνου μεταφραστής, ό τα ν  δσημ.έραι πολλα πλα- 
σιάζηται παρ ήμϊν δ ποιητικός θίασος, κα! τοσοΰτοι οί- 
στρηλατούμ,ενοι δοάττωσι τήν λύραν διά νά ψάλλωσιν, 
άλλά τότε πρώτον άνακαλύπτωσιν δτι δέν άρκεϊ πρός 
τοΰτο ή θέλησις κα! δ οίστρός τω ν, ώ φελιμώ τατον δύνα- 
τα ι νά τοίς είνε νά ίδωσι πόσον πυκνά!, πόσον υψηλά! 
κα! ποικίλαι είσ!ν αί ίδέαι τών ποιητών, οιτινες είνε τοΰ



Ονόματος τούτου άληθώς άξιοι, και νά γνωρίσωσι προσέτι 
δ τ ι δέν άρκοΰσιν αί ίδέαι μόναι άνευ τής έντελείας περι 
την μορφήν, b  ενδύονται. 11 ιδέα και ή μορφή αύτής 
t\ts\ συμφυή είς τήν ποίησιν, και μάλιστα είς την λυρι
κήν, ως είσι καί εις την γλυπτικήν.

Κ αι τάς μέν υπερφυείς εμπνεύσεις του Λαμαρτινου κα 
τοπτρίζει ακριβέστατα ή μετάφρασις τοΰ Κ. Βλάχου, ί ΐ ς  
πρός τό ένδυμα δ’αύτών, εννοείται οτι τούτο δέν ητο δυ
νατόν νά μείνη τό ϊδιον, διότι μετάφρασις είνε αύτό τούτο 
άπόδυσις και μεταμφίεσις. Αλλ’ εις τούτο συνίσταται ή 
άξιολογότης τοΰ έργου τοΰ Κ. Βλάχου, δτι άντί τής βα
σιλικής έσΟήτος, b  φέρουσι τά  έπη τοΰ Ααμαρτίνου, τής 
υφασμένης έκείνης δι’ αρμονίας και άκτίνων, τής κ α τά 
στικτου διά τών άστέρο)ν τοΰ ούρανοΰ* άντί τοΰ μη άδο- 
μένου έκείνου άσματος, τό οποίον περιβάλλει πάσας τάς 
έμπνεύσεις τοΰ Γάλλου Ηινδάρου και οπερ ήναγκάζετο 
νά διασχισγ; δ μεταφραστής, άντικατέστησεν έπιτυχώς 
αρμονίαν άντί αρμονίας, καί διεποίκιλε τόν ρυθμόν τής 
Ελληνικής γλώσσης ούτως, ώστε ν’ άποδώστ, διά τής 
μιας χειοός είς τάς εμπνεύσεις έκείνας τό  πλείστον τών 
έξωτερικών χαρίτο>ν, ών τάς έστέρει διά τής ετέρας. 
Πλέον τούτου ουτε δύναται νά ζητηθνί ουτε δύναται να 
έττιτευχΟή υπό μεταφραστοΰ.

Εν γένει δε δυνάμεθα συνοψίσαι δτι, ο άναγινώσκων 
τάς Μ ε λ έ τ α ς  έν τώ  πρωτοτύπω καί λαμβάνων μετά 
τα ΰ τα  άνά χείρας καί την μετάφρασιν, ευρίσκει έν αύτ^ 
ούδέν ήττον ή αύτόν τόν Ααμαρτίνον, άποβαλόντα την 
Γαλατικήν τήβεννον καί ένδυθέντα τόν Ελληνικόν τρ ί- 
βωνα. Ημείς, ειτε ές άναισΟησίας εϊτε έκ πεζότητος, 
δέν συγκινούμεΟα εύκόλως έκ τών φθόγγων το>γ λυρών 
καί τώ ν κυμβάλων καί τών αλαλαγμών, τών έχόντων 
την κατοχήν ο ύ /ί δέ καί την κυριότητα τοΰ ΙΙαρνασσοΰ, 
έν αύτώ δέ χοροπηδώντων αύθαδώς καί υπό συρφετώδους 
όχλου θαυμαζομένων νέο^ν ποιητών. Ιίλήν άλλ’ δμως διε- 
τέΟημεν άλλοίωςπως καί συνεκινήθημεν άναγνόντες τάς 
μεταπεφρασμένας μελέτας* τοΰτο δέ ισως διότι δέν φαί
νεται πολλή ή ύπόκρισις καί πολυ τό βεβιασμένον έν αύ- 
ταίς. Φαίνονται φυσικαί αί έκφράσεις τών αισθημάτων 
τής καρδίας τοΰ ποιητοΰ, νηπιόθεν δέ ημείς άγαπώμεν 
την άτεχνον καί άφελή άλήθειαν. ό  Λαμαρτινίζων δέ με
ταφραστής συνετέλεσεν είς τοΰτο πολυ, διότι πιστώς, 
δσον δίδοται ποιητή, έξεκένωσεν είς την Ελληνίδα φω
νήν τους στόνους καί τά ρήματα τής καρδίας τοΰ συνα
δέλφου του.

Τή μεταφράσει προτάσσεται ποιητική ποοσφώνησις τώ  
π ο ι η τ ή  Λ α μ α ρ τ ί ν ω ,  λίαν μετριοφρόνως γεγραμμένη, 
ώστε δ άναγνώστης, άντί νά άφαιρέση μέρη έγωίσμοΰ, 
ώς συνήθως γίνεται, προσθέτει μάλλον άφ έαυτοΰ άξίαν 
τινά* άΟώως δέ έγράφη ουτω, διότι οί ποιηται δέν είνε 
συνήθως πονηροί. Νομίζομεν δέ δτι τόν μέγιστον περί 
τής προσφωνησεως ταύτης έκφράζομεν έπαινον, λέγοντες 
δτι εινε άξια τοΰ ποιητοΰ, πρός 3ν άποτείνεται, καί κατ 
ομδέν κακοφωνοΰσα πρός τήν αρμονίαν τών άριστουργη- 
μάτων, έν οίς κατατάσσεται.

Πεζότερον δέ είπείν, ή μέν μετάφρασις περιποιεί τ ι 
μήν τώ  Κ. ΑγγέΤμμ Βλάχω, ή δέ έμμετρος άφιέρωσις κα
λώς χοροστατεί έν τοίς Λαμαρτινείοις ποιημασι.

Φ Α Ι Δ Ω Ν  Κ Α Ι  Α Σ Τ Ρ Α Ι Α .
Μ

(Συνέ'/εια. Ιδε φυλλάδ. ΜΔ .)

Ε'.

Μ*ήτηρ έκπνέουσα.— Κορη πενΟοΰσα.— ΙΙατηρ μετανοών.

ΚεΤται είς μαύρον θανάτου στρώμα 
έντός θαλάμου γνωστής οίκίας 
γυνη πρεσβϋτις, τής άγωνίας 
το τελευταΐον πίνουσα πόμα.

’ΕπάνωΟέν τη; δακρυρ^οοϋσα 
ΐσταται κόρη άγνή, ωραία.
Ποία ή κόρη; τίς ή πενθούσα;
’ 12! σε γνωρίζω καλώς, ’Αστραία!

Βρε/εις με πύρινα δάκρυά σου 
το προσκεφάλαιον τής μητρός σου* 
ώ χρα, ή Οάλλουσα παρειά σου, 
θολός ό πύρινος οφθαλμός σου.

Εκλαυσες νήπιον είς τόν τάφον 
πατρός αγνώστου τοσαΰτα ετη, 
καί τον φυγόντα μακράν ζωγράφον 
καί εραστήν σου θρηνείς είσετι.

Οιμοι! ώ! οιμοι! δύστηνον κάλλος, 
δύστηνος κόρη, πίκρα νεότης! 
τής τύχης άκαμπτος ήσκληρότης, 
τοΰ βίου τούτου μέγας δ σάλος!

'Ενψ ή κόρη, πικρώς σιγώσα, 
τήν έπιΟάνατον παρετήρει, 
τον οφθαλμόν της ε/ουσα πλήρη 
άπό δακρύων νάματα τόσα’

ή τοϋ θαλάμου ανοίγει Ούρα, 
καί πολιόΟριζ άνήρ προβαίνει.
4II έπιΟάνατος τείνει χεΤρα, 
καί τδνέμοάντα, οστις προσμενει

παρα τήν Ούραν, σταθείς ώς λίθος, 
καλεΐ πλησίον* καί μαραμμένον 
στόμα καί ^ε*ίλος καί πάλλον στήθος 
αύτή άνοίγουσα πρδς τον ςένον,

« ΠλΟες, Νικία; εγκαίρως φθάνεις!
« (λέγει) —  Ναί, ήλΟον. ΙΙάσγεις; —  ’Εκπνέω!
—  « Λ υπούμαι. . . Κλαίεις; —  Κλαίω, ναί! κλαίω!
—  « Καί τί μ ’ έζήτεις; —  'Γώρα μανθάνεις.

—  « ’Ακούω* λέγε. — 'ΕλΟε πλησίον*
(( σύρε τήν έδραν έδώ έκείνην 
« παρά τήν άχαριν ταύτην κλίνην. » 
εΤπΐν εκείνη μεστή δακρύων.

Σύρει τήν έδραν εκείνος, κύπτει 
καί με τρεμούσας Ισχ νάς παλάμας 
τό πρόσωπον του κύπτων καλύπτει, 
σκληρός, αμείλικτος ώς άδάμας.

« Νικία! λέγει άγωνιώσα 
<» ή ασθενούσα πρεσβϋτις* ώρα,
« πρίν ή σιγήστι αύτή ή γλώσσα,
«να  σοί έκθεσή ολίγα τώρα.

« Τον οΤκον τοΰτον μισείς, Νικία;
—  « Ναί! —  Πλήν δικαίως; —  Συ τδ γνωρίζεις.
—  « ’Αλλ’άπατασαι, καί αδικία 
« εΤνε μεγίστη αύτό. —  Νομίζεις;

—  « Νομίζω; ο χ ι , είμίβεβαία.
—  « Ας σοίλαλήσουν οί δύο τάφοι!
—  « 4ΓΙ σπάθη μάλλον, ήτις έβάφη 
« είς αΓμ’ άΟώον.— Λαμπρά Ιδέα!

—  « Ποθείς νάμάΟτις λοιπόν; —  Το ποΊον;
—  « Οτι άΟώος ό σύζυγός μου.
—  « Α! (εΤπ έκεϊνος τό ους του ζύων,)
« άκο^ον τοΰτο* ήτο έ*/Ορός μου!

—  « ‘θ  συκοφάντης τής Κλεονίκης 
« ό σύζυγός μου δέν ήτο!— ΚρΤμα!
(εΤπεν ό γέριυν είρων.) —  Καί θύμα 
άδικον ήτο. . .  — Τής θείας δίκης.

—  « Οχι! άνάγνως αύτο, Νικία!
«Π οθώ, σοί λέγο), πρίν άποΟάνω,
« πρίν ή πετάζω έκεΤ έπάνω,
« νά μάΟγις ίτοΐος ήτο αίτία. »

ΠαλαιωΟεντος y άρτου εν τμήμα  
πρδς τον Νικίαν δίδει έκείνη.
’Από τής έδρας ό γέρων κλίνει 
καί τδ λαμβάνει. —  « Ω! είνε κτήμα

« (έκείνη λέγει) αύτο το τμήμα  
« τοΰ χάρτου μέγα, κληρονομία,
« ήν έγκατέλειψε πρίν είς μνήμα  
« τον πέμψτις, πνέων οργήν, Νικία!...

« Λάβε καί ιδε! . . .  » ’Αλλ'ή φωνή της 
έδώ έκόπη, συνω^ρυώΟη * 
ώ χρα, άκινητος έςηπλοίΟη 
καί έσιο')πησεν ή πρεσβϋτις.

Είς τήν άγκάλην τής έκπνεούσης 
ή σιο)πώσα ’Αστραία πίπτει, 
καί τά παρθένα της στήθη τύπτει 
χάριν τής φίλης μητρός Ονησκούσης.

’Απλήστως βλέπει τους χαρακτήρας 
τούςγεγραμμένους έκεΐ ό γέρων, 
καί προς τά υψη έξαίφνης αιρων 
τάς γηραιάς του νευρώδεις χείρας,

« Κύριε! (’έκραξε παραφόρως.)
« ΙΙμαρτον, Κύριε! σύγγνωΟί μοι!
« Αδικον αιμα έχυσα, ο’ιμοι!
« δ κεραυνός σου πού δ πυρφόρος;

« Κεραύνοισόν με, θεέ! Συγχώρει,
« ψυχή άγία τού ‘Γακίνθου!
« ΙΙόμα πικροτερον τής άψίνθου 
« επιον σήμερον. Καί σΰ, κόρη,

«καί σύ, πρεσβϋτις, Ορηνήσατέ με!
« Αίμα άΟώον με πνίγει, αιμα*
« καί τδ νεκρόσβεστον βλέπω βλέμμα  
« τ ο ϋ ‘ΓακίνΟου! Ω! ! σώσατέμε!

« Κόρη, σ υ γ γ ν ώ μ η ν !  ΙΙοΟώ ν ά  κλαύσω,
« καί τόν πατέρα σου νά θρηνήσω*
« ποθώ συγγνώμην νά τώ ζητήσω,
« τήν κεφαλήν μου ποθώ νά Οραύσω! »

’Εκ τοϋ ληΟάργου ή ασθενούσα 
ήγέρΟη αίφνης, καί μετά κόπoJ 
εΙκόνα μίαν τού θεανθρώπου 
άσπαζομένη δακρυρροοϋσα,

« Συγγνώμην (είπε) ποΟεΤς, Νικία;
« τδν Φαίδωνα σου καί τήν ’Αστραίαν 
« ενωσον. Τοϋτο ώς τελευταίαν 
« ευχήν μου δέξαι. . . »  Καί ή άΟλία

είς τήν άγκάλην τής Ουγατρός της 
θανάτου ύπνον άπεκοιμήΟη* 
ούδέ ν ακούσ^ καν ήδυνήΟη 
τί άπεκρίθη δ γέρων, οστις,

γονυπετήσας πρδ τοϋ κραββάτου, 
ώρκίσΟη, κλαίων άπδ καρδίας, 
μετά τής νύμφης καί ποιητρίας 
νά συνενο)σ/| τδν Φαίδωνά του.

(Επεται τό τέλος).

Π Α Ρ Ε Ρ Γ Α .

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΚΛΟΠΑΙ.

Καλόγηρός τις, άφοΰ έγέμησε τόν κορβαναν του άπό 
τά  έλέη καί τάς προσφοράς τών πιστών, μη £χων πον> 
νά τοποθέτησή τόν θησΑρόν του, ηλθεν είς άπόκεντρόν τ ι  
μέρος τοΰ μοναστηριού του καί χαλάσας τόν τοίχον, Ιθε- 
σεν αύτόν έκεί ώς έν άσφαλεί κ ιβώ τιο , ίΐς  σημείον δέ 
άλάνθαστον τής άκεραιότητος τοΰ περιεχομένου, έπέγρα- 
ψεν έπί τοΰ τοίχου τό έξής Γραφικόν ρητόν: «ϊδε δ τό 
πος, οπου εθηκαν τόν Κύριον.» Ετερος καλόγηρός, σκανι 
δαλισΟείς φαίνεται ώς έκ τής περιέργου έκείνης επιγραφής, 
ηλθε μιαν τών ημερών ορθρου βαΟέως καί πάντο>ν κοι- 
μωμένων είς τό μέρος τοΰτο, καί, ωφελούμενος έκ τής 
Ηρεμίας καί τοΰ σκότους, άπεκύλισε λάθρα τόν λίθον άπό 
τοΰ τοίχου καί άφήοεσε τόν θησαυρόν* χρίσας δέ πάλιν 
μετά  προσοχής τήν οπήν, έπέγραψεν άντί τής πρώτης έπι- 
γραφής τό: «Ούκ ές-ιν ώδε, άλλ’ έγήγερτα ι.» ό  δυς-υχης 
ιδιοκτήτης έμεινε κεραυνόπληκτος, πληροφορηθείς ψηλα- 
φητώς τόν δόλον* μή Εχων δέ τ ίπ ο τε  άλλο νά πράξη, 
ένεβριμήσατο τώ  πνεύματι, καί σταυροκοπηθείς, άπήλθε 
πρός εαυτόν θαυμάζων τό γεγονός.

J i μέραν τινά, καθ’-flv η βασίλισσα τής Α γγλίας Ελισά
βετ παρευρίσκετο είς τό θέατρον, άνθρωπός τ ις  παρετή- 
ρησεν εν τινι θεωρείω έπηρμένην τινά Κυρίαν, ητις έζήτει 
νά κάμη μεγάλην έπίδειξιν μέ ζεύγος άδαμαντίνων βρα- 
χιολίων. Μετεμφιεσθείς λοιπόν είς βασιλικόν θεράποντα, 
παρουσιάζεται έν τώ  μέσω τής πράξεως μ ετ’ ευγενείας 
είς τό θεο^ρείον τής φιλοκόσμου Κυρίας ώς άπεσταλμένος 
τής Αύτής Μεγαλειότητος, ητις, παρατηρήσασα δήθεν την 
ώραιότητα τών βραχιολιού της, έξέφρασε τήν υψηλήν της 
έπιθυμίαν νά περιεργασθή τό £ν έξ αύτών έκ τοΰ πλησίον.
Η  Κυρία εσπευσεν άμέσο^ς νά έκβάλλη 8ν έκ τώ ν βρα- 
χιολίω ντης καί νά τό έγχειρίση είς τόν υποτιθέμενον άπε- 
7 αλμένον τής βασιλίσσης, οςτις, άμα λαβών αύτό, έγένετο 
άφαντος.

Τήν έπαύριον, ένώ ή Κυρία ητο ένησχολημένη είς τό 
νά κλαίη τήν άπώλειαν τοΰ φιλτάτου της βραχιολιού, π α 
ρουσιάζεται πρός αύτήν στρατιώτης, στελλόμενος έκ μέ
ρους τοΰ άρχηγοΰ τής Αστυνομίας, δςτις νίρχετο νά τήν 
είόοποιήσ·/] ότι τήν προτεραίαν εΤχον συλλάβει κλέπτην 
τινά έξερχόμενον τοΰ θεάτρου μέ πολλά βαρύτιμα κοσμή
μ α τα , μεταξύ τών δποίων εύρέθη καί έν βραχιόλιον, τό 
δποίον ώμολόγησεν δ κλέπτης δνομαστί οτι ήτο ίδικόν 
της. Προσέθετο δέ οτι ήτο επιφορτισμένος παρά τοΰ άρ
χηγοΰ νά τη  έγχειρίση έπιστολήν, δι’ ής παρεκαλείτο ή 
Κυρία νά παραδώση είς τόν κομψήν τό Ετερον βραχιόλιον * 
δπως τό παραβάλωσι, καί ουτω πεισθώσι περί τής γνη -'



σιότητος καί τής ταυτότητας τής ιδιοκτησίας. Δύναται 
πας τις να φαντασθή την χαράν τής Κυρίας και τά εγ
κώμια, τά  οποία έκαμεν εις την Αστυνομίαν, καθδ μέλ- 
λουσαν νά την άπαλλάξη των σφοδρών επιπλήξεων τού 
συζύγου της διά την μωράν της εύπιστίαν. Αλλ ό στρα
τιώ της εκείνος ητο συνάδελφος του απεσταλμένου τής 
βασίλισσας, και το δοθέν βραχιόλιον υπήγε πραγματικώς 
νά εύρη τό ζευγάς του άλλ ανεπιστρεπτί.

Εκκλησιαστικός τις, καταληφθείς ύπο τής νυκτός έν 
μέσςο δάσους, άπαντα κλέπτην τινά, οςτις, άρκεσθείς νά 
τώ  άφαιρέση μόνον το  έπανωφόριόν του, τον άφήκε νά 
εξακολούθηση τον δρόμον του. Λλλ δ καλός ίερεύς, μ ά λ 
λον πειραχθείς διά την άπώλειαν^τής ψυχής τού κλέπτου 
παρά διά την απώλειαν τού επανωφοριού του, στοχάζε
τα ι δτι το μόνον μέσον διά νά σώση τον κλέπτην εινε νά 
τω  χαρίση το έπανίυφόριον. Οθεν στραφείς λέγει προς 
αύτόν: «Φίλε μου, το έπανωφόριόν, το όποιον μέ έπήρες, 
σοϋ το χαρίζο). —  Επειδή, πάτερ μου, είσαι είς την 
στιγμήν τής γενναιότητάς σου, έπαναλαμβάνει ο κλέπτης, 
θέλω νά ωφεληθώ έξ αύτής.» Καί, άμ έπος άμ εργον, τού 
άφαιρεί ευθύς και το ένδυμα του. 0  Εκκλησιαστικός, αι
σθανόμενος το ψύ/ος, ήσθάνθη έπίσης ψυχραινομένην καί 
την γενναιότητά του, διό και λέγει προς τον κλέπτην δτι 
τον έ:;ενδύτην του δέν τού τον εδιδε και οτι ήθελε τού 
τον άπαιτεί είς τον άλλον κόσμον. —  « Επειδή μου δί
δεις πίστιν, πάτερ μου, έως είς τον άλλον κόσμον, άπο- 
κρίνεται δ καλός κλέπτης, θέλω σου έπάρει καί τά  λοιπά 
ενδύματα.» Και έξεγύμνίοσε τον δυστυχή κληρικόν μέχρι 
τού υποκαμίσου.

Ενας κατεργάρης, δ οποίος έπεθύμει νά έχη ζεύγος υπο
δημάτων, άφοϋ έκοινοποίησεν είς τον σύντροφόν του τά μέσα 
άτινα έσκέφθη διά νά προμηθευθή αύτά, εισέρχεται είς 
το έργας-ήριον ενός υποδηματοποιού και δοκιμάζει πολλά 
ζεύγη υποδημάτων, έως ού ευρίσκει-έν, το δποίον τώ  ήρ- 
μοζεν άκριβώς. Αφού έκαμε βήματά τινα έντος τοϋ ερ
γαστηρίου διά νά ίδη άν τά  υποδήματα δέν τον εσφιγγον, 
πλησιάζει είς την θύραν, δπου δ παραφυλάττ<ον σύντρο
φός του εισέρχεται μεθ ορμή; και τω  καταφέρει £ν καλόν 
ράπισμα.— «Στάσου, τάσου, άχρείε! κράζει δ άλλος, Οά 
μου το πλήρωσης ακριβά!» κα! άμέσως τρέχει κατόπιν 
του. Εν τούτοις δλοι οί γείτονες συνάζονται περί τό έρ- 
γαστήοιον, καί δ υποδηματοποιός, έννοήσας τον δόλον 
καί ξεκαρδιζόμενος διά το συμβάν, τοίς λέγει: «Θά τον 
πιάση, είμαι βέβαιος οτι Οά τον πιάση, διότι φ ορε ί  ν έ α  
υ π ο δ ή μ α τ α . »  Εννοείται δτι δ υποδηματοποιός δέν είόε 
πλέον τον πελάτην του, καί ήρκέσθη είς το νά κάμη άν- 
ταλλαγην τών λαμπρών υποδημάτων του μέ τά  π α ·  
λ α ι ο π ά π ο υ τ σ α  τοϋ κατεργάρη.

Γνωστή καί παροιμιώδη; υπάρχει ή μανία τών Βρετ- 
τανών είς το στοιχηματίζειν, ή π  ε ρ ι δ ί δ ο σ 0 α ι, ώς έλε- 
γον οί άρχαίοι.

Γευόμενος μίαν τών ήμερών Αγγλος τις έν τινι ξενοδο- 
χείω, έλαβε συνομιλίαν μετά τινων γειτόνων αύτοϋ, οί- 
τ,ινες ώς έκ τοϋ ένδύματός των έφαίνοντο άνήκοντες είς 
την τάξιν τών ναυτών* ίπόμενον άρα ητο νά συνδιαλε-

^Οώσι περί ναυτικών γυμνασίο>ν καί περί κολ^υμβήματος. 
ό  Αγγλος ελεγεν δτι ητο άλλος Δηλιος κολυμβητής, καί 
δι'ίσχυριζετο μάλιστα δτι έμενεν άκινδύνως πέντε λεπτά 
τής ώρας είς τον πυθμένα τής θαλάσσης* έπειδή δέ οί 
ναϋται έδίσταζον, τοίς έπρότεινε νά σ το ιχη μ α τίσ ουν  εί
κοσι λίρας στερλίνας, καί ούτοι έδέχθησαν την πρότασιν. 
Μετέβησαν λοιπον είς το έν Ασνιέρη σχολείον τής κολυμ- 
βητικής, οπου δ Αγγλος άποδυθείς έπεσεν είς τόνποταμόν 
καί έβυθίσθη. Μετά κατάδυσιν, διαρκέσασαν σχεδόν τέσ- 
σαρα λεπτά τής ώρας, άνέβη νικητής καί τροπαιοϋχος. 
Αλλ’ δποία ύπήρξεν ή έκπληξίς του δταν, παρατηρήσας 
πανταχοΰ, δέν είδεν ούτε τούς άντιπάλους του, ούτε τδ 
χρυσοΰν ώρολόγιόν του, ούτε το βαλάντιόν του, ούτε αύτά 
τά  ένδύματά του. Εννοείται δτι δ κερδησας το στοίχημα 
έβιάσθη νά παρουσιασθή δπου εδει διά νά καταγγείλη 
τούς κλέπτας, φορών μόνον το ένδυμα εκείνο, δπερ έρυ- 
Οριώσι νά προφέρωσιν ή νά άκούσο>σι προφερόμενον αι 
συμπολίτιδές του.

« Τά (ομολόγησες δλα; έλεγε σεβάσμιος πνευματικός 
προς έξομολογούμενον αμαρτωλόν. —  Οχι, πάτερ μου, 
άπεκρίθη έκείνος* έχω καί άλλο αμάρτημα έπιβαρύνον 
την συνείδησίν μου. Εκλεψα £ν ώρολόγιον, το όεχεσαι; ♦
Εγώ ! άπεκρίθη έκπληκτος δ προσβληθείς ιερεύς* πώς 
τολμάς νά έξυβρίζης τοιουτοτρόπως την ιερότητα τοϋ 
έπαγγέλματός μου; Αποδος άμέσως το ώρολόγιον είς τον 
κύριόν του! —  Τοϋ το έπρόσφερα ηδη, καί έκείνος ηρνηθη 
νά το λάβη* σέ παρακαλώ, δέςου το ! —  Παϋσε τοϋ νά 
μέ υβρίζης! έπανέλαβεν οργίλως δ ίερεύς* ήδύνασο νά τοϋ 
το προσφέρης καί πάλιν. —  Το έκαμα, έπρόσΟεσεν δ κλέ
πτης, άλλ’ αύτος δέν θέλει νά το δεχθή μέ κανένα τρό
πον.— Λν ούτως έχη το πραγμα, είπεν δ πνευματικός, σε 
απολύω, άλλ’ αύστηοώς σέ άπαγορεύο> νά μη κλέψης άλ
λοτε.» Λναχοίρη-ΐαντος τοϋ ειλικρινούς αμαρτωλού, δ ιε
ρεύς παρετήρησεν οτι τύ  ώρολόγιόν του, το οποίον εσυ- 
νείθιζε νά κρέμα είς τ ι καρφίον, είχε γίνε», άφαντον, καί 
τότε έννόησεν οτι δ κλέπτης τοϋ το έπρόσφερεν, αλλ αυ
τός δέν ήθελε νά το δεχθή.

Ανθρωπός τις, άναγνούς έν τινι έφημερίδι δτι ευρών τις 
τραπεζιτικόν γραμμάτιον διακοσίων λιρών έπις·ρέφει αύτο 
είς τον κύριόν του, έάν αύτο: πεοιγράψη τον άριΟμόν τοϋ 
χαρτονομίσματος, διηυθύνθη αυθημερόν είς την οικίαν 
τοϋ ειδοποίησαντος έφ’άμάξης καί κομψώς ένδεδυμένος, 
ζητών το γραμμάτιον. ό  εύρέτης έρωτα αύτον νά τώ  είπη 
τον άριθμον τοϋ χαρτονομίσματος* άλλ έκείνος αποκρί
νεται δτι τον μέν άριθμον δέν δύναται νά ένΟυμηθή, αλλ 
ενθυμείτο δτι η ν  όπισθεν γεγ^αμμένον το δείνα ονομα. 
0  ευρέτης, δςτις ην κληρικός απονήρευτος, ένεχείρισεν 
αύτώ το γραμμάτιον οπως το παρατηρήση, καί εκείνος, 
£ν βλέμμα επ’ αύτοϋ ρίψας, επιστρέφει αύτο εύγενώς, λέ
γων δτι δέν ητο ίδικόν του* ζητήσας δέ συγγνώμην διά 
τήν ένόχλησιν, άπεχαιρέτισε καί άπήλθε. Την επιούσαν 
στέλλει ένα τών συντρόφων του, προς 8ν είχε φανερώσει 
τον αριθμόν τοϋ γραμματίου* ούτος δέ, περιγράψας αυτό, 
έσφετερίσθη τάς διακοσίας λίρας παρά τοϋ άφελοϋς καί 
άνυπόπτου κληρικού.

Τέσσαρες άγύρται, άφοϋ καλώς έγεύθησαν εν τινι κα- 
πηλείί.), έκάλεσαντον ύτηρέτην καί ή ρώτησαν αύτον περί 
τής άξίας τοϋ γεύματος. 0  πρώτος προσεποιηθη δτι θέ
τε ι την /είρά  του είς τον κόλπον του, άλλ δ όεύτερος 
ήμπόδισεν αύτον, λέγων δτι ήθελε νά πληρώση την συμβο
λήν αύτός* δ τρίτος έδειξε την αύτην σπουδήν, καί τέλος 
πάντο>ν δ τέταρτος, οςτις δέν ήθελε νά φανη ήττον γεν
ναίος τών άλλων, άπηγόρευσε τον υπηρέτην τοϋ νά λάβη 
χρήμ ατα  παρά τών εταίρων του. Επειδή δέ ουδείς είχε 
προαίρεσιν νά ένδώση καί κατηντησαν είς μεγάλην φιλο- 
νεικίαν, άποταθείς δ είς έξ αύτών είπεν είς τούς άλλους: 
«Κύριοι! διά νά συμφωνήσωμεν, πρέπει νκ δ έσω μεν τούς 
όφθαλμούς τοϋ υπηρέτου, κα ί δντινα έξ ημών συλλάβη, 
αύτος θέλει άποτίσει την άξίαν τοϋ γε ίμ α τος.»  Ολοι 
επευφήμησαν είς την πρότασιν ταύτην καί την έςετέλε- 
σαν. Ενώ δε δ υπηρέτης έσκάλευεν έντος τοϋ δωματίου, 
οί άγύρται άπήλθον δ είς κατόπιν τοϋ άλλου, ό  Κύριος 
τοϋ καπηλειού έτυχε νά άναβή τό τε  είς το δωμάτιον, 
η δέ καλή μας τυφλομυία, άκούσασα τά  βήματά του, τρέ
χει προς αύτον, τον συλλαμβάνει, καί περισφίγγουν αύτον, 
« Α.! λέγει, σείς Οά πληρώσητε την συμβολήν!» Καί δέν 
ήπατηθη.

Εν άπο τά  μεγαλητερα κατασ τήμ ατα  τής Γοθεμβούρ- 
γης έλαβε μίαν τών ημερών έπιστολην έκ Λονδίνου, δι 
ής παρεκαλείτο έπιμόνως νά μετέλθη πάντα  τρόπον δπο>ς 
άνακαλύψη νέον τινά Αγγλον, δςτις έδραπέτευσεν άπο το 
κατάστημα πλουσίου τίνος τραπεζίτου, καί περί τού 
δποίου έγνώριζον Οετικώτατα δτι έπεβιβάσθη έπί Σουηδι
κού πλοίου, έπίτηδε; ναυλωθέντος. Εντος τής έπιστολής 
ταύτης περιεγράφοντο εύκρινώς τά  χαρακτηριστικά τοϋ 
νέου τούτου, δςτις έκλεψε δώδεκα χιλιάδας λιβρών στερ
λινών είς τραπεζιτικά γραμμάτια. « Αν έπιτύχητε νά τον 
συλλάβετε, εγραφον είς την επιστολήν, περιορισθήτε μέ 
ευγενή τινα τρόπον, άρμόζοντα είς την άξ'.οπρέπειαν ένος 
τόσον αρχαίου καταστήματος, νά τον άναγκάσητε νά 
σας έπιστρέψη τά κλαπέντα χρήματα, τά  δποία θέλετε 
μας έμβάσει άμέσως διά συναλλάγματος έπί τοϋ έν τή 
πόλει ημών άνταποκοιτοϋ σας. Ακολούθως λάβετε την 
καλωσύνην νά τω  μέτρηση τε χιλίας λίβρας στερλίνας, 
χρεωστουμένας αύτώ έκ καθυ7 ερούντων μισθών του, καί 
φροντίσατε νά άπέλθη είς τάς Ινδίας, ώστε νά μη άκουσθη 
πλέον τ ίπ οτε περί αύτοϋ.»

ό  Σουηδός έμπορος έπιχειρίζεται πανταχοΰ έρευνας, 
καί τέλος ευρισκόμενος μίαν ημέραν είς το χοηματιστη- 
ριον παρατηρεί νέον τινά, τοϋδτοίου ή φυσιογνωμία έσυμ- 
φώνει εντελώς προς την δοθείσαν αύτώ περιγραφήν. Τον 
πλησιάζει, βλέπει δτι είνε πραγματικώς Αγγλος καί τον 
παρακινεί νά τον άκολουθηση. 0  νέος προφασίζεται ασχο
λίαν, έρυθρια, ώχρια, δακρύε·. μάλι^α* τέλος, πριν άκόμη 
φθάση είς τήν οικίαν τοϋ εμπόρου, δμολογεί άπο φόβον 
τ ά  πάντα . Οταν είσήλθεν είς το σπουδαστήριον τοϋ έμ
πορου, ρίπτεται είς τούς πόδας του, τον καθικετεύει νά 
μή τον παραδώση είς χείοας τής δικαιοσύνης, λέγων δτι 
ή άνάγκη τον έβίασε νά διαπράξη τύ  κίνημα έκείνο, καί 
έπ ί τέλους άποδίδει τάς δωδεκασχιλίας λίβρας, α'ιτινες 
ησαν σχεδόν άνέπαφοι έντος πλουσίου χαρτοφυλακίου, 
φέροντος τά  άρκτικά στοιχεία τοϋ καταστήματος δπό-

θεν έκλάπησαν. ό  Σουηδος έμπορος τώ  κάμνει σοβαράς 
έπιπλήξεις έπί τής άτιμου ταύτης διαγωγής του, καί, κατά  
τάς δοθείσας αύτώ δδηγίας, τω  μετροί χιλίας λίβρας ςτρ- 
λίνας, υποσχόμενος νά τω  εύρη έντος ολίγου κατάλληλον 
ευκαιρίαν διά νά άποβιβασθη είς Βεγγάλην. Σπεύδει έν 
τοσούτο) νά ειδοποίηση τον τραπεζίτην δτι τά  κλαπέντα 
χρήματά  του εύρέθησαν, πλήν λαμβάνει άπάντησιν οτι 
δέν ήννόουν παντάπασι τ ί τοίς έγραφε. Τά τραπεζιτικά  
γραμμάτια  ησαν δλα κίβδηλα, άλλ αί χ ίλ ια ι λ(βραι ς-ερ- 
λίναι, τάς δποίας έμέτρησε σ π α ρ τ α ρ ι σ τ ά ς  είς τδν κ α - 
τεργάρην, ησαν καλλίστης ποιότητος.

Κ ατά τούς έσχάτους στυγερούς χρόνους τής Γαλλικές 
Δημοκρατίας υπήρχον έξ έπαγγέλματός πολλά τά γμ α τα  
εύγενών ληστών, έξ ώ* καί τό λεγόμενον οί Κ α μ ι ν ο -  
κ α ϋ σ τ α ι  ( C h a u f f e u r s . )  Εμπειρότερον παρ’ αύτδ, άλλ* 
ήττον άπάνθρωπον καί ώμον, ήτο το διακρινόμενον με 
το ονομα οί Τ π ν ο δ ό τ α ι  ( f i n d o r m e u r s . )  Ενώ μίαν ήμέ- 
ραν ιατρός τις περιήρχετο είς ένα δημόσιον κήπον, βλέ
πει πλησιάζοντα άνθρωπον καλοενδυμένον, δςτις, λαβών 
άμέσο>ς τήν χείρα τοϋ ιατρού, ήρχισε νά συνομιλη μ,ετά 
τής μεγαλητέρας φιλοφροσύνης. « Δέν μέ γνωρίζετε, Ε ξο- 
χώ τα τε ; τώ  λέγει. —  Οχι, Κύριέ μου, δυστυχώς.— Δέν 
είμαι δ έμπορος τής Λίλλης Κ.... δπου σας είχα ίδεί πρ& 
επτά  ετών; —  Ναί, ήμην έκει τςοόντι τό τε , πλήν δέν σ&ς 
ένθυμοϋμαι.» 0  ξένος έσυρεν έκ τοϋ κόλπου του τα μ β α -  
κοθήκην. «Α γαπατε; —  Σας ευχαριστώ, δέν συνειθιζω 
ταμβάκον. —  Νομίζω νά έπίνετε πρότερον. —  Πιθανόν, 
πλήν τώρα τον έξεσυ.νείθισα. —  Αλλά πώς νά μέ λησμο
νήσετε τόσον πολύ! δέν ένθυμείσθε δτι είμεθα μαζή έπί 
τινα καιρόν καί είς το έν Αρκουρείω Σχολείον; Σας άφίνω 
νά συλλογισθήτε διά μίαν σ τ ιγμ ή ν .»

0  άγνωστος φίλος άποσύρεται, δ δέ ιατρός προχωρεί 
συλλογιζόμενος περί τής άπροσδοκήτου ταύτης παλαιας 
γνωριμίας. Μετά παρέλευσιν ένος τετάρτου τύν ά πα ντ£  
πάλιν δ φίλος καί έμβαίνει είς τήν αύτήν συνομιλίαν, 
προσφέρο>ν καί δευτέραν φοράν ταμβάκον.—  «Σας είπα  
δτι δέν τραβώ ταμβάκον, Κύριε.— λ.1 μέ συγχωρείτε, 
Εξοχώ τατε, το έλησμόνηία.» Τον προσκαλεί μετά τ /ϋ τ α  
νά συνδειπνήσωσιν, άλλ’ δ Ασκληπιάδης, άρχίσας περισ
σότερον νά ύποπτεύηται τον παράδοξον τούτον φίλον καί 
συμμαθητήν του, εύρε περΐ7 ασιν νά τύν ξεφορτωθή προσ- 
κολληθείς είς γνωρίμους τοϋ τινας Κυρίας.— « Ανόητος 
ήθελον είσθαι, είπε πρύς αύτάς περιδιαβάζων, άν έδεχό- 
μην ταμβάκον άπό άνθρωπον, δςτις ήτο ίσως υπνοδότης. 
Τόν άπεκρίθην δτι δέν τραβώ, καί δμως χθές άκόμη 
ήγό^ασα ώραίαν χρυσήν ταμβακοθήκην άντί πεντήκοντα 
λουόοβικείων.—  Δυνάμεθα νά τήν ίδωμεν, Ε ξοχώ τατε; 
είπε μία τών Κυριών. —  Διατί οχι, Κυρία μου;» 0  ια
τρός βυθίζει τήν χείρα είς τό θυλάκιόν του, έρευνδί π α ν -  
ταχοϋ, άλλ’ άντί τής βαρυτίμου ταμβακοθήκης, ευρίσκει 
γραμμάτιον, έν φ  ησαν γεγραμμέναι βιαίο>ς διά μολυβδο- 
κονόύλου αί έξής λέξεις: «Αφοϋ, Κύριε Δόκτωρ, δέν τρα- 
βατε πλέον ταμβάκον, μάταιον βάρος σας είνε ή τ α μ -  
βακοθήκη.»

α



Τ ην Οέσιν τη ς  επιφυλλίόος κ α τέχε ι  σήμερον φ α ν τ α -  
ς-ικόν τ ι  χαρίεν δ ιη γ η μ ά τ ω ν ,  οπερ μετέφρασεν εκ του  Γερ
μανικού δ ιά  την  Ε π τ ά λ ο φ ο ν  μουσοτραφές τ ις  Κυρία, 
κ α ί  τ δ  δποίον προθύμο>ς δημοσιεύαμεν, το  μέν πο ικ ιλ ίας 
χάρ ιν , το  δέ δπω ς μ η  ά φ ρ ο ν τ ά ρ & ) μ ε ν  την  αρκούντως 
μοχΟήσασαν ανώνυμον Κυρίαν.

Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Τ Η Σ  Ε ΪΔΕΑ Β ΕΡΓΗ Σ

Α .
Κατά τήν δεξιάν όχθην τοϋ ‘Ρήνου, μεταξύ τη; πόλεως Βιγκε-

νη
Ακρωτήριο
τδ παν εΤνε μελαγχολικόν καί έρημο 
ποίμνιά των, απομακρύνονται με τρόμον άπδ τά φοβερά ταύτα μέρη, 
και οί θαλασσοπόροι, παρεκτρεπόμενοι της πορείας αυτών, στα;ρο- 
κοπούνται διά νά μ ή  παρασυρθώσιν ύπδ τής άφριζούσης οίνης* και 
αυτά άκόμη τά πτηνά έπιπετώσι με ολον τδ τάχος τών πτερύγων 
των, άφίνοντα τδ πένΟιμον προνόμιον τού κατοικεΤν τήν επάρατον 
ταύτην άκτήν είς τάς γλαύκας καί τούς νυκτικόρακας. ‘Ο άξενος ού
τος καί φρίκην μέχρι τής σήμερον είς τοΰς κατοίκους τής Γερμανίας 
έμποιών βράχος, κεκαλυμ μένος άπδ πρασινωπδν βρύον, εχει κατά 
τήν βάσιν του χ  αίνον τι καί βαΟύτατον άνοιγμα, οπου τδ υδωρ χύνε
ται μετά μυκηθμού ώς είςβάραΟρον. ’Επί τής ύγρας καί φυκώδους 
τού βράχου τούτου κορυφής εσπέραν τινά έκάΟητο νέος σκεπτικδς, ού -  
τινος τδ βλέμμα έβυθίζετο είς άπεράντους Οειορίας. Ί ΐ  μέλαινα κόμη  
του έκυματίζετο είς τδν άνεμον δμοία μέ φανταστικόν τινα στέφανον, 
Ινψ ή σελήνη έφώτιζε με τάς οΥ/ράς άκτΤνάς της τδ υψηλόν κ α ίλε-  
πτδν άνάστημά του, τδ δποΤον περιεκάλυπτεν ίμάτιον εκ μαύρου 
βελούδου.

Και ποΐον μεν ήτο τδ άντικίίμενον τών ονειροπολήσεων του, ού-  
δείς έγνο')ριζε* μόνον δε έκ τών ύποκώφων αναστεναγμών του καί 
τών πειιληρο>μένο*ν αδυναμίας καί πυρδς βλεμμάτ(ον του ύπέΟετέ τις 
δτι τδ κοινδν πάθημα, δ ερως, εΤ/ε προσβάλει τήν καρδίαν του, καί 
δτι ή καρδία αυτη, μαύρη ώς τδ περιβάλλον τδ σώμάτου ίμάτιον, 
ητο καΟτ^μαγμένη υπδ θανατηφόρου καί ανιάτου πληγής.

Τδν εΐπονοτι ή ωραία Ίωαννέτα, ή Ουγάτηρ τού ‘Οροκόμητος, εΤ- 
χ ε  συζευχΟή παρά τήν Οέλησίν της τδν άγριον Βαρώνον τού ‘ Ρέϊμβεργ, 
δστις ε ίχε  φέρει αύτήν εί'ςτινα φεουδαλικήν κατοικίαν τών προγόνων 
του, κειμένην είς εν έκ τών έν Γερμανί? χωρίων του. Ενεκα τούτου 
δ νέος μέ τδέκ βελούδου ίμάτιον ήτο κατά ταύτην τήν στιγμήν παρα- 
δεδομένος είς βαΟυτάτους ρεμβασμούς, έπακουμβών τδ μέτωπόν έπί 
τής χειρδς καί καΟήμενος άδιαφόρως έπί τού έπικινδύνου βράχου. Με
σονύκτιον ήδη έσήμαινε τδ μεμακρυσμένον ώρολόγιον τής Βιγκένης, 
ούτινος τήν μελαγχολικήν ήχώ  εφερεν δ άήρ συγκε/υμένην μετά τού 
θορύβου τών καλάμων καί τών ορμητικών κυμάτων, δπότε έκ μέσου 
τών υψηλών χ  όρτων άνεφάνη αί φνης διαφανής άτμδς, δστις, λαβών 
μετά μικρόν μορφήν άνθρωπίνην, έπρο/ώρησεν έν σιωπή πρδς τδν 
υπδ φρίκες εντρομον γενόμενον καί μή δυνάμενον όπισΟο/ωρήσαι 
νεανίαν. ΕΓτα φωνή διαπεραστική καί καθαρά ώς δ φλοίσβος πηγής 
τίνος ήκούσΟη παρά τά ώτά του:

« Τί κάμνεις έκεΤ, Ούϊλφρϊδε; είπεν ή φωνή, καί διατί σκέπτεσαι 
»διά τούς άπόντας; Υ πάρχει κόσμος, δπου τά πάντα λησμονεί τις. 
» ΈκεΤ, έν τψ  μέσω τών άνθέυ>ν καί τών ζεφύρων, άρκεΤ νά μειδιάτη 
»τις ολίγον διά νάχυθήπέριξ αύτού τδ μειδίαμα, καί άρκεΤ νά έπι- 
>0υμήστ\ μόνον τήν ευδαιμονίαν διά νά άποβή εύδαίμων. Έλθέ μετ' 
» εμού είς τήν νέαν ταύτην πατρίδαί Αί συντρόφισσαί μου εΤδο ν τήν

» σκιάν σου άντανακλωμένην είς τδ βάθος τών ύδάτων' αυτη’έμεινε

» φωνάς τών συντρόφων μου, αί δποΤαι σεπροσκαλούσι; δεν έπιΟυ- 
» μεΤς νά έπανίδ^ς ύπδ τάς διαφανεΤ» έκτάσεις τών ύδάτων τήν έπί 
» γής μνηστήν σου, τή νfδποίαν δέν Οά ήμπορέσ^ς ποτέ πλέον νά

» δαιμονίαν, διά νά κατ ασταθή; πραγματικώς εύδαίμων! »
Καί δ ΟύϊλφρΤδος, τδ μέτωπόν εχων περικεχυμένον ύπδ ψυχρού 

ίδρώτος. ήσΟάνΟη ψυ/ράν τινα χεΤρα σύρουσαν αύτδν άκουσίως ττρδς 
τάς άχ ανεΐς άβύσσους τών θαλασσίων ύδάτων. Μάτην ηθέλησε νά 
άντισταΟή* ή χειρ, καίτοι τρυφερά καί μικρά, τδν ’έσφιγγε με ύπερ
φυσικήν δύναμιν, καί μετ ολίγον ήκούσΟη μεγάλη κραυγή, ήν έπ η -  
κολούΟησε πτώσις βαρέωςτινδς σώματος έντδς τού παφλάζοντος ύδα-

Β .
Έν τούτοις οί σπουδασταί τού πανεπιστημείου τ ή ς ‘Εϊδελβέργης, 

μή βλέποντες έπανερχόμενον τδν σύντροφόν των Ούϊλφρΐδον, άπέ- 
βαλον πασαν έλπίδα τού νά τον Ιπανεύρωσι* διδ καί έψάλλον εις τδ

αύτής, κατέβη είς χώρας γοητευμένας δι1 ατραπών κατακεκαλυμμένων 
άπδ λιΟόφυτα καί κοράλλια. ‘Η χρυσόχρους άμμος, έφ'ής έγλίστρα, 
ήστραπτεν άπδ άπειρα χρωματισμένα κογχύλια, Ιχθύες διαφόρου με
γέθους επαιζον έπί τήςδδδύ οθεν διήρχετο, καί αί στίλβουσαι λεπίοες 
των έξεΟάμβωνον τά βλέμματά του διά τών ίδιοτρόπων ελιγμών των * 
τά κύματα παρεμέριζον είς τήν διάβασίν τιον καί έσχημάτιζον είδος 
σκιερού Οόλου, είς τδν δποΤον τδ φώς είσέδυε διά μυστηριωδών άκτίνων.

4Ο ΟύϊλφρΤδος έθεώρει σκοπηλώς τήν θελκτικήν δδηγόν του, ήτις 
τδν&συρε πάντοτε μειδιώσα, καί είς τής δποίας τήν ψαύσιν καί τά 
βλέμματα ή καρδία του έπαλλε σφοδρώς. Πλήν πώς διετέΟη, δπόταν 
αίφνης παρουσιάσΟη είς τά βλέμματά του εν θαυμαστόν παλάτιον!

ί Γπδ τάς έκ στιλπνού κρυστάλλου στοάς, άντακλώντος πάντα τά 
χρώ ματα τού ούρανίο j τόξου , πληθύς νεανίδων περιεστοίχιζε τήν βα
σίλισσαν τών θαλασσίων νυμφών καί ύπηρέτει είς τδν καλλωπισμόν 
της* ή δέ νεαρά βασίλισσα, καΟημένη ή μάλλον έξηπλωμένη έπί 
αιώρας, κατεσκευασμένης έκ ποταμίων φυτών, καί τήν δποίαν έπε-  
σκίαζον στέφανοι έκ νυμφαίας καί κοραλλίων, άφινε νά κυματίζωσι τά 
ώραΤά της ξέπλεκτα μαλλία, είς τά δπο?α αί Νύμφαι προσεκόλλουν 
πολυτίμους μαργαρίτας. Έθεώρει δε έαυτήν έντδς κατόπτρου έκ χον
δρού έστιλβωμένου άδάμαντος, περικεκλεισμένου έντδς στεφάνης έκ 
κλάδου κοραλλιού.

Διαφανής πέπλος καλύπτων τδ σώ μά της καΟίστα αύτδ λευκότα- 
τον. Μόλις έφαίνετο οτι ήτο δεκαοκταετής* οί μεγάλοι της κυανοί 
οφθαλμοί, κεκαλυμμένοι ύπδ μακρών φαιών βλεφαρίδων, παρεΐχον  
αύτή ^κφρασιν άφάτου γλυκύτητος* ή ευθεία καί λεπτή ρίς αυτής,

μαγευτικώτερον τρόπον. δποΤον μόλις 
οί ποιηται καί οί γλύπται είς τά άριστουργήματά των. Α μα παρε- 
τήρησεν είσερ/όμενον τδν Ούϊλφρίοον έμειδίασεν ούράνιον μειδίαμα, 
καί προχωρήσασα πρδς αύτδν, έξέτεινε τήν ροδόχρουν καί απαλήν 
χεΤρά της, καί τδν προσεκάλεσε διά χαριέσσης τινδς χειρονομίας νά 
λάβη θέσιν πλησίον της. ‘Ο νεανίας ύπήκουσε μετά προθυμίας, αί

» ιδω, ΟύϊλφρΤδε, διότι αί Οεράπαιναί μου, παίζουσαι έντδς τών κα- 
» λάμω ν, μοίώμίλησαν περί σού μετ ένΟουσιασμού. ’Αληθώς βλέπω  
» ότι δέν μέ ήπάτησαν, καί είμαι ύπερευχαριστημένη.»

‘() Ούϊλφρΐδος ήΟέλησε νά άποκριΟή, άλλ’ αύτή έξηκολούΟησεν :
« Ίΐξευρεις οτι είς αύτδ έδώ τδ βασίλειον τά πάντα ύπείκουσιν είς 

» τήν έλα /ί στην ιδιοτροπίαν μου; ‘Ο ‘ Ρήνος μυκαται καί ταράττε- 
» ται, ή γαλήνια καί καΟεύδει, άμα ή χείρ μου έ/.ταΟή πρδς αύτόν 1 
» Τίποτε δέν δύναται νά άντισταΟή είς τήν Οέλησίν μου, καί δύναμαι 
» νά τιμωρώ έκείνην, ήτις ήθελε φωραΟή ένοχος τής έλαχίστης 
» άπειΟείας, κάμνουσα αύτήν νά έπαναλάβ/j τήν άνΟρωπίνην ζωήν 
» έπί έκατδν ετη* είς τρόπον ώστε νά μετανοήσει πικρώς έπί τής 
)) γτ4ς διά τδ πρδς τήν άνασσάν της σφάλμα. Μέ αύτά τίποτε άλλο 
» δέν Οέλο) νά σοί φανερώσω, ΟύϊλφρΤδε, είμή οτι ή ίσχύς μου εΤνε 
» ύπερτάτη καί ή Οέλησίς μου ακαταμάχητος. Είμαι ή βασίλισσα 
» τών θαλασσών. Τ άπλούτη μου είσίν άπειρα, ολα δέ τά καταπον- 
» τιζόμενα πλοΤα άνήκουσιν είς τήν δικαιοδοσίαν μου* δ χρυσδς, τδ 
» κοράλλιον, οί πολύτιμοι μαργαρ1!ται, δλα αύτά χρησιμεύουσιν είς 
» το νά παρέ/ω σι τόσον τδν ίδικόν μου στολισμδν οσον καί τής 
» Αύλής μου. Μας εΤνε ολο^ς άδύνατον νά ζήσωμεν ούτε μίαν στιγ- 
» μήν μεταξύ τών ανθρώπων, τών δποίων τούς στεναγμούς καί τά 
» βάσανα φέρει είς ήμας ή άπομεμακρυσμένη ή'/ώ . Καί σύ αύτδς, 
» ΟύϊλφρΤδε, ελεεινολογείς πρδ ολίγου τούς θνητούς, είς τρόπον ώστε, 
» λαβούσα οίκτον διά σέ, σέ προσεκάλεσα ένταύΟα. Εύ*/αριστώ, Ούϊλ- 
» φρΤδε, διότι ένέδωκας είς τήν παράκλησίν μου! . . .  Ηδη δέ μόνη 
» μου έπιΟυμία εΤνε νά κατασταΟής πραγματικώς εύδαίμων. ΕΤμαι 
» νέα, καί μέ λέγουσιν ό>ραίαν* θέλεις νά συμμεΟέξης τού θρόνου 
» μου, δ ε /ό  μένος τήν χεΤρά μ ο υ ;»

‘Ο νέος σπουδαστής, καταγοητευΟείς άπδ τήν φωνήν καί τά θέλ
γητρα τής νέας Νύμφης, ελαβε τήν μικράν καί τρυφεράν αύτής y εΤρα 
μετά παραφοράς, καί τήν κατεφίλησεν είς δήλοισιν τής συγκαταΟέ- 
σεώς του. Ιίάραυτα ήκούσΟη μελωδικωτάτη αρμονία έξ αυλών άπδ 
καλάμους κατεσκευασμένων καί Αιολικών κινυρών, τάς δποίας συνο')- 
δευον διά τών ούρανίων μελωδιών των αί φωναί χιλίων παρθένων. 
Τδ φανταστικδν παλάτιον έφάνη καταπλημμυρούμενον ύπδ άδαμαν- 
τίνων φοηων, δροσερά καί εύώδης αύρα διήλΟε διά τής μελανής κό
μης τού Ούϊλφρίδου, δστις ήσΟάνΟη έα^δν μετασχηματισθέντα έξ 
δλοκλήρου είς διαφορετικήν τινα ούσίαν, διότι έλησμονησε πλέον τδν 
είκοσι τεσσάρων έτών βίον, δν εζησεν έ” ί τής γης.

« Καί τώρα, έπρόσΟεσεν ή βασίλισσα τών ύδάτων, εως ού έτοι- 
» μάσοίσι τδν νυμφικόν μου στολισμδν, θέλω σέ προσφέρει έν γα μ ή -  
» λιον δώρον* φοβουμένη μήπως λύπη τις ή άνάμνησις τού κόσμου 
» δν άφήκες σέ καταστήστε κατηφή, θέλω σέ δώσει θεραπείαν είς τδ 
» ένδεχόμενον τούτο πάθος σου τής νοσταλγίας. Λάβε αύτδ τδ κά-  
» τοπτρον, έντδς τού δποίου Οά βλέπ^ς πάν ο,τι συμβαίνει έπί τής 
» γής, καί Οά άκούης πάντα οσα λέγουσι καί διανοούνται έκεΤ. Είμαι 
» ύπερβεβαία οτι τοσούτον Οά σε Οελξ̂ ι τδ Οαυμάσιον τούτο οργανον, 
» ώστε Οά μέ εύχαριστής δΓ ένός σου μειδιάματος, καί τούτο θέλει 
» εΤσΟαι ή ανταμοιβή μου. ΧαΊ:ρε, ΟύϊλφρΤδε! "/αΤρε, μνηστήρ μου! 
» τδ έσπέρας Οά έπανέλΟο), καί τού λοιπού θέλομε»  ̂ εΤσθαι ά/ο>ριστοι. »

Καί ταύτα λέγουσα ή Νύμφη έγένετο αφανής, άφ/,σασα είς χ^ΐρας 
τού Ούϊλφρίδου τδ μαγικόν κάτοπτρον, τδ δποΤον εμελλε νά έξεικο- 
νίση είς αύτδν έντδς τού ανεκτίμητου κρυστάλλου του τδ παρελθόν.

Γ .

Αμα δ ΟύϊλφρΤδος εύρέΟη μόνος είς τήν άπαράμιλλον ταύτην 
Έ δέμ, ήρχισε νά Οαυμάζτ, δλας αύτής τάς ό)ραιότητας καί νά δια
τρέχω είς ολα τά μέρη' καθόσον δέ έπροχο')ρει, τά υδατα ύπεχώρουν 
μετά σεβασμού, σχηματίζοντα αμφοτέρωθεν τοίχον σκιερδν καί στιλ
πνόν. Κάποτε άπηντα τήδε κάκείσε διαυγεστάτας πηγάς, α'ίτινεςάνε- 
πήδων σπινΟηροβολούσαι ό>ς χρυσοειδεΐς θύσανοι. Καί άλλοτε μέν 
εΰρισκε χ  άλικα; τού ‘Ρήνου, έ; ών οί λιθογλύφοι τής Φραγκφόρτης 
κατεσκεύαζον άδάμαντας, άλλοτε δέ μικρά τεμάχια χρυσίου, τά δποΐα  
έκύλιεν δ ποταμός. Καί έδώ μέν σωροί χρυσών νομισμάτων κ αίταλ- 
λήρο^ν παρουσιάζοντο είς τήν ορασίντου, έκεΤ δέ πλο^α ανεστραμμέ
να , τών δποίων τά ελαφρότερα ξύλα παρέφερον μακράν τά κύματα, 
καί διά τών συντετριμμένων πλευρών τών δποίων έχύνετο άφΟόνως τδ 
πολύτιμοί μέταλλον, μέτδ δποίον ήσαν φορτωμένα' συνεχώς έθεώρει 
διεργομένην άνωθεν τής κεφαλής του τήν σκιάν έλαφρας λέμβου, κυ-  
λιομένης έπί τής έιτιφανείας τών κυμάτων. Τά έξαίρετα πράσινα 
χόρτα, οί λευκοί χάλικες, ή άρχυρόχρους άμμος άπετέλουν δι’ αύτδν 
παράδοξον ψηφωτδν τάπητα.

’Αλλ’ δ,τι πρδ πάντων έκίνει τδν θαυμασμόν του ήσαν αί άβρόπο— 
δες Νύμφαι, τών δποίων έΟεοίρει τά θελκτικά παιγνίδια’ αυται ^τρεχον 
ζωηρότατα», καί έλαφραί κεκαλυμμέναι ύπδ μακρού καί διαφανούς πέ
πλου, καί δι’ ένδς κτυπήματος καλάμου 2καμνον νά άναπηδώσιν ή να  
έξαφανίζωνται διαυγείς καί ψυχραί πηγαί. Οί ροδόχροες λε7ΐτοί πό
δες των μόλις ήγγιζον τήν ύγράν ά μμον, καί πάραυτα έφύοντο χιλίων 
ειδών θαλάσσια άνθη* ήσαν έστολισμέναι μέ νεόβλαστα λευκόϊα, εφε- 
ρον είς τάς χείρας πλεκτά 1 έκ κοραλλίων ψέλλια, καί στεφά'/ους έκ 
μυοσώτου έπί κεφαλής. Αλλαι δέ έλαφρότεραι περιεφέροντο έπί της  
άνΟοίδους χλ ό η ς , τής φυομένης είς τά βάθη τών ύδάτων, άνακιν ο ύ σαΐ
τα; μικράς πτέρυγάς των ώς Οαλάσσιαι σιλφίδες.

‘Ο ΟύϊλφρΤδος έΟαύμαζε τούς λαμπρούς καί γλυκεΤς ώς σαπφεί
ρους καί σμάραγδον οφθαλμούς των. Οί ώραΤοι στρογγύλοι βρα/ίονές  
των περιεστρέφοντο μετά χάριτος, βοηΟούντες αύτάς είς τδν κυκλικδν 
*/ορδν, δν έσχημάτιζον κατά τδν ήχον τών αοράτων κινυρών* οί δ£ 
κύκλοι, τούς δποίους άπετέλουν, άργοί καί ’έμμετροι τδ πρώτον, έλάμ— 
βανον ολίγον κατ’ ολίγον κίνησιν γοργοτάτην, καί έτελείωνον διά τ α -  
χίστων ο>ς τδν άνεμοστρόβιλον κορδακισμών, δίκην ε·!>ρυτάτου τινδς 
έκ λευκού άτμού στεφάνου, δστις δέν άφίνει οπισΟέν του είμή μόνον 
τήν ήσυχίαν καί τήν σιωπήν.

‘ΟΟύϊλφρΤδος, άττο^οφηΟείς έκτω ν Οαυμασίων τούτων, έλη σμ ό-  
νησε διά μίαν στιγμήν τδ μαγικδν κάτοπτρόν του. Έν τούτοις, πε
ρίεργε·^ φερόμενος, ήΟέλησε μετά μικρδν νά δοκιμάστε τήν δύναμίν 
του, καί ήρ/ισε νά τδ παρατηρή μετά προσοχής. Καί πρώτον μεν 
εστρεψεν αύτδ πρδς τήν ‘Εϊδελβέργην* τδ αψευδές κάτοπτρον παρέ
στησε πιστώς τά πέριξ τού πα'^επιστημείου τής ‘ Εϊδελβέργης καί τούς 
σ^χμαΟητάς του, ο'ιτινες, άκουμβισμένοι έπί τών μακρών έκ δρυδς 
τραπεζών τού ζυΟοποιού Πέτρου, επινον εύΟυμούντες καί χαιρόμενοι 
τδν άξιoζήλε,Jτov τής μαθητείας βίον των.

« Είς ύγείαν τού Ούϊλφρίδου! άνέκραξεν δ είλικρινέστερός του φί— 
» λος* πολύ καλά εκαμεν δπου άφήκεν αύτήν τήν ζωήν 1 Νά σας 
» εί'πω τήν αλήθειαν; μας έλύπει πάντοτε ή σκυθρωπή καί σοβαρά. 
» φϋσιογνωμία του. »

—  « Καί δμως, έπρόσθεσεν ετερός τις, κενόνων τδ ποτήριόν του^ 
» δέν πρέπει νά άρνηΟώμεν δτι 8λα τά βλέμματα τών νεανίδων τής  
» ‘Εϊλδεμβέργης προσηλούντο είς αύτδν μόνον.»

—  « ’Αλλ’ αύτδς δεν άνταπεκρίνετο σχεδδν είς αύτά, αντείπε τρ ί-  
» τος τις, καί διά τούτο τδν ώνόμαζον ή ωραία άρκτος τού Μελανός 
» δάσους. Τί τά θέλετε, είμεθα πολύ εύτυχεΤς άφότου ελλειψε'; άπ6 
» το μέσον μας. ‘Ο θεδς άναπαύσοι τήν ψυχήν του! »

—  « Ζήτω ή εύθυμία ! » ’έκραξαν πάντες άνιστάμενοι καί έν χ ο ρ ψ , 
δλα δέ τά ποτήρια συνεκρούσθησαν, καί δ ζύθος έξέχεεν άτμούς εκ 
τής κρυσταλλίνης του φυλακής, δ δέ ζυΟοποιδς Πέτρος ’έτριβε τάς 
χεΤράς του άπδ εύχαρίστησιν.

Φαίνεται, έσκέφθη δ Ούϊλφρΐδος, δτι πολύ ολίγον μέ λυπούνται 
έκεΐ έπάνω είς τάς οχθας τού Νεκκάρου!... Ας ’ίδωμεν τώρα*πρδς 
τήν Μαγεντίαν, έπρόσθεσε διευθύνων τδ κάτοπτρόν του πρδς τήν πό
λιν ταύτην τής γεννήσεο^ςτου. Τότε είδεν έντδς τού μεγάλου θαλά
μου τού συμβολαιογράφου του πληθύν άνθρώπων έν ασχολούμενων, 
τών δποίων τά πρόσωπα έφαιδρύνοντο ύπδ χαράς καί εύχαριστήσεως. 
*0 μέν ελεγεν εις τδν γείτονά του : «Ε ίμαι πρδςμητρδς έξάδελφος τού 
» μακαρίτου, καί έλπίζω νά μ ΐ άναλογήσουν τούλάχιστον δέκα χ^ι- 
» λιάδες τάλληρα.

— « α ! έγώ έξ απαντος έλπίζω, άπήντα άλλος, δτι θέλει μέ  
» αναλογήσει τδ διπλούν* ’έχω  ανάγκην αύτών τών χρημάτων δια 
» νά ανανεώσω τδ έμπόριον τών ύφασμάτων μ ο υ . »

Παρέκει δέ εις έκ τών πλησιεστέρων τ^^ενώ ν τού μακαρίτου 
ςμειδία μέ υφος ύποκριτικδν, λαμβάνων άπδ τάς χείρας τού συμβο
λαιογράφου χιλίους διακοσίους χρυσούς φριδερίκους, ώς μερίδιον τής 
κληρονομιάς του. « Ποία άστασία τού κόσμου! έψιΟύριζε, £ίπτων 
» τά χρήματα είςτδ βύρσινον σακκίον του. ’Ιδού άνέλπιστος τύχη  1 
» Πλήν τί διάβολος τδν έκατέβη νά ύπάγτ* νά αύτοχειριασθή τ ό -  
» σον νέος!»

—  α Καί τί ήΟέλατε νά κάμ$ ; άντεΐπεν Ετερός τις ύψηλδς καί 
» ίσ /ν ό ς ! ήτο μόνος, έλεύθερος, όρφανδς, κάτοχος τοσούτου πλού- 
» του, τδν δποΤον δέν ήξευρε πώ ς νά διάθεσή. ’Εκτδς τούτου δ θά- 
» νατόςτου ο χ ι μόνον είς κανένα δέν είνε έπιβλαβής, άλλ’ άνέστησε 
» καί τόσους άλλους, ’ίδού, παραδείγματος χάριν, έγώ κληρονομώ  
» τδ έν Βόννβ δάσος του καί τήν έν αύτψ ώραίον ’έπαυλιν.»

—  « Έ γώ , έπρόσθεσε πολύσαρκός τις Κυρία μέ άγκυλοειδή μύτην 
» ώς τήν τών σαρκοφάγων όρνέων, θά γίνω οίκοδέσποινα τής έν 
» Βιγκέν^ οίκίας του, ή κάλλιον θά μεταμορφώσω είς διάστημα ένδς



ν ετου; του; λίθου; αυτή; ε·.; ώραΤα και στιλπνότατα Μ οστρόγ-
» γνλα φλορίνια. »  ̂  ̂ , , r »

Τέλος πάντων ολαι α'ι συνδιαλέξεις κατ^ντοιν ε·.; την ηττον επιεική 
τ α ύ τ η ν  διαπασών, καθ’ ή ν  έκαστο; άπέυλεπεν^εΐ; το ίδιον συμφέρον 
και αύται δε 
τή

ι<> Ούϊλφρΐδο;, κατακυριευΟεί; υπό τή; φανταρία;, έζητησε τοτε 
*ά μάΟη τί συνέβαινεν ει; τόν οΤκον του άντεραστοϋ του, οστι;,  ̂ ευ
τυχέστερο; άπό ολους, ε ΐ / ε  σ^ζευ/Οτ, την θυγατέρα του ‘Οροκομη- 
τος. IΙλην οποία υπήρξαν ή Απελπισία του, οταν παρετήρησε το̂  
σκληρόν Βαρών ον τή; 1 Ρεϊμβέργης σύροντα τήν νέαν σύζυγον του 
ει; το ώ /υρωμένον πυργίδιον τοϋ απροσίτου παλατίου του; Η ζη
λοτυπία του γεροντο; Ηαρώνου εκαμνε αυτόν νά δύσπιστή και ει; 
αυτά; τα; μάλλον άΟώα; ιδέα; τοΰ ταλαίπωρου Ούματό;του ! Λλλ I τε, 
ή δεινοπαΟοΰσα Ίωαννέτα έσκέπτετο πάντοτε περι τοϋ Ου'ιλφρίοου, 
και διετήρει ει; τά ένδόμυ/α τή; καρδία; τη; το όνομά του και την 
εικόνα του. Κι; τρόπον ωστε ό Βαρώνο; εολεπε πολυ καλά οτι οεν 
ήγαπάτο παρ’ αύτή;, και ή λύσσα του εοΟανεν εκ τουτου εί; το μή
περαιτέρω. > %

« Περί τίνο; σκέπτεσαι, Κυρία; τήν ελεγεν, οταν ευρισκεν αυτήν 
» έπακουμυώσαν σκυΟρωπώ; έπι τών οδοντωτών επάλ;εων τοϋ ύψη- 
>» λοϋ τη; άνδηρου* άναμφιβόλοί; περί τοϋ νέου έκείνου, ει; ον σι 
» ύπεσ/έΟησαν έ; αύτή; τή; παιδική; σου ήλικία;. Ιίλην οεν Οά τον 
» ίοή; πλέον, Κυρία μου, διότι ποτε δεν Οά έξελΟη; άπο τον πύργον 
)> μου, τοϋ όποίου τά; εξόδου; φυλάττουσιν οί άνθρωποί μου ω -  
» πλισμένοι. Λ ! κλαίει;; σταμάτησον όγλήγο>ρα αύτά τά οα- 
» κρυα, διότι δεν με άρέσουν διόλου ερυθροί οφθαλμοί, καί οεν επι- 
» Ουμώ νάσεϋποΟέτωσι δυστυχή μετ'έμοϋΐ Εάν αυριον σε ιοω ουτω 
» σκυθρωπήν καί ρεμοάζουσαν, ή άκούσω έλάχιστον κροτον των 
» λυγμών σου, Οά σε δοισο) παρά μίαν τεσσαράκοντα, και Οα σε 
» σύρω άπό τήν κόμην καθ’ ολην τήν αίθουσαν τοϋ φρουρίου ! Κ ϊ -  
» μαι σύζυγό; σου, Κυρία, καί ε/ο> τό δικαίωμα και τήν ισ/υν νά 
» σε κάμο) νά με ύπακούη;! »>

;() ταλαίπωρο; Ούϊλφρΐοο;, άκούων του; σκληρού; τουτου; λόγου; 
καί βλέπων την φρικτήν έκείνην σκηνήν, ήτι; τω παρίστα την μ ο
νήν γυναίκα, τήν όποίαν ήράσΟη Ιπ ίζω ή ;του , τόσον ουστυχη, και η 
οποία μ ’ ολα ταϋτα ήτο τόσον αθώα, τ̂ σΟάνΟη καταξεσχιζομενην την 
καρδίαν τουί ΊΐΟέλησε νά θραύση τό κάτοπτρον, τό όποιον εςεικονιζεν 
el; αύτόν πιστώ; τήν Ολιβερωτάτην έκείνην πραγματικότητα, και το 

*ατά ν·ηί ιχε ολτ.ν ττ.ν δύνααιν τοϋ βοανίονό; του* αλλ αμα

τη; άδάμαντινο; στλεγγίς, τή; οποία; αί άκτίνε; έΟάμβονον^τους 
οφθαλμού;. Οί λεπτοί πόδε; τη; περιεκλείοντο εί; κοθόρνου; ες εύ
καμπτου ροδο'/ρόου κοραλλίου. El; τήν ξανθήν καί μετά χάριτο; 
πεπλεγμένην κόμην τη ; ελαμπε διάδημά τι, συγκείμενον άπο μικρός 
φλόγα;, α'ίτινε; έσπινΟηροβόλουν άκαταπαύστω;* τέλο; πάντων ό 
ν υ μ φ ικ ό ;  π έ π λ ο ; τη; ήτο έξυφασμένος μετ’ έςαισία; λεπτότητο;. Αί 
Οελκτικαι ίέρειαι, αίτινε; ε μ ε λ λ ο ν  νά παρασταΟώσιν εί; τόν υμέναιόν 
τη ;, ήσαν ήδη πλησίον τοϋ θυσιαστηρίου, όπου εκαιον άρώματα έν-
το; χρυσών Ουμιατηρίων. , , /

Λυτη περιέμενε τόν μνηστήρα τη ;, ένψ ή /α ρ ά  κατεπλημμυρει 
τήν καρδίαν τη ;, το δε μειδίαμα ήστραπτεν έπί τών y ειλεών τη ;. Χο
ρεία νεανίδων με ποικιλο/ρόου; πτέρυγα; έ/όρευεν έντό; ανθοδεσμών
άπαρτιζομένων ές άγνωστων άνθέων, ένψ άλλαι ετι ώραιότεραι εψ αλ- 
λον (ίμνου; ερωτικού;, τού; οποίου; συνώδευον Αιολικαι κινυραι καί
άπετέλουν άπαράμιλλον αρμονίαν. ^

Τό πάν άπέπνεε μέΟην καίγοητεί /ν,  καί αύτό; δέ ό ΟυΐλφρΤοο; κ α -
1 .  > - V I  »  a .  >  I  ________

το;. ιιρο/οίρηΊας rJs. «ψνι, ’ 7
«Ίωαννέτα.  Ίωαννέτα! άνέκραξεν, εΤσαι σύ τωόντι, καί σε επανευ- 
» ρίσκο) έδώ; U! δι’ άγάπην Ηεοϋ, έπανάλαβε τάς λέςει; εκείνα;, τάς 
» οποία; με εΤπε; προ ολίγου: ΆρκεΤ νά μειδιάσ/*; ολίγον, διά νά

τικοϋ αισΟήματο;.  ̂ (
α Ναί! είπέ μοι, έςηκολούΟησεν ό νεανία;, ότι αρκεΤ  ̂ μονον να επι-

» Ουμήση τι; τήν ευδαιμονίαν διά νά κατασταΟή ευδαίμων! »

φΟαλμο-.
τριγύρω του καί τρ ίβ ω ν  τοϋ; οφθαλμούς.

Δ'.

Λίφνη; γνωστή τι; καί προσφιλέστατη^ φωνή τώ άπεκρίθη: «λεν

Ενόμισα χρεο; μου νά μήταράςο) ^
» μάλλον καθόσον ή θέσις σου αυτη, εί; ήν σε ευρίσκω, με καπστα
» εύτυ/ή.  » ^ Ύ % „

—  « Καί ουτω λοιπόν, Ίωαννέτα μου, όλα αύτά δέν ησαν παρα ο -  
Μνειρον; ή πτώσί; μου εί;τόν ποταμόν, ή θελκτική Νύμφη με τά; 
» κυανολεύκου; πτέρυγα;, τό γοητευτικον εκείνο παλατιον, ο γα μ ο;

ξίν του ταύτην, επαυσεν εκτοτε νά λυπήται δΓενα κόσμον οπου το πάν
οίν εΤνε αλλο είμή ματαιότη;, στιγμή καί Ολίψι;, καί άφωσιώΟη ολο;
εί; το ένεστό; νιορί; πλέον νά σκέπτεται διά τό παρελθόν.

’μ*- · ___ :_____________________  fi

fcr. wO’J  tiUiv j  k i r . i c r .A 'J  wviv *  · ι , Λ Τ

<ρωσφορο>δη τινά άφρόν. Πυγολαμπίδε; καί διάφορα λαμπυρίζοντα έν
τομα περιεφέροντο, όμοια με διαΟέοντα; άστέρα;* κογ/ύλια,  οστρακό
δερμα, καί γιλί«)ν είδών ΙχΟύε;,παίζοντε; έντό;·τών κυμάτων, ε /ά -  
ραττον περί έαυτά φ(οτεινού; αύλακα;, ο 'ίτ ιν ε ; πολυάριθμοι ο ντε; εφ(.>- 
τιζον τά [ΐάΟη τοϋ βασιλείου τών θαλασσίων Νυμφών, εί; τρόπον 
~\στε ό Ούϊλφρΐδο; εβλεπε πλέον ποΤον δρόμον εΤχε νά διατρεςη οιά 
ά φΟάση εί; τ?> παλάτιον τή; βασιλίσση; τών ύδάτων. Μετ ολίγον

‘Ο Ούϊλφρΐδο;, τρίψα; διά τή; /ειρό; τό μέτωπόν καί απώθησα; 
όλω; διόλου τά; τελευταία; πλάνα; τών φανταστικών ονείρων του,

τήν διά τοϋ βλέμματος ώ ; ει; τό ονειρον του:  ̂ , , ,
« \ ΐ  άξιολάτρευτο; Νύμφη,  τό ονειρον μου εξακολουθεί εισετι!.. .  

» 'ΛρκεΤ νά μειδιάσω ολίγον, διά νά μειδιαση;, κ α ι  νά επιθυμήσω 
» μόνον πλησίον σου τήν εύδαιμονίαν, οιά να κατασταΟω πραγμα- 
» τικώ; εύδαίμιον! '>

ζας μαργαρίτου ζωηρών χρωμάτων, παρετήρησε τήν βασίλισσαν, ήτι; 
τόν έπερίμενεν εί; τό κατώφλιον τοϋ παλατίου τη; περιεστοιχισμενη 
άπό τήν λαμπράν θεραπείαν τη;.

Ητο ένδεδυμένη ώ ; φιλάρεσκο; ήγεμονί;. Επί τού μακροϋ καί 
λευκοϋ χιτώ νό; τη ;, τοϋ κατεσκευασμένου άπό άπαράμιλλον κατά 
τήν λεπτότητα ύφασμα, ελαμπε κατά το άνω μέρο; τού στηθόδεσμου

,»* *


