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(Ίδε σελ. 40 2 6  τεύχος ΛΓ'.)

« Ά λλ ’ ουτος ουδέποτε εν ταϊς δυστυχίαις 
αΰτοΰ άνύψωσε τους οφθαλμούς προς τόν οΰοα- 
νόν, ή ούδέποτε ερριψεν έν τ?ί ε τυχί$ αΰτοΰ τά 
βλέμματα προς τήν γην; Μήπως ή φύσις τόσον 
μακράν άπ’ αΰτοΰ έστιν, ώστε νά μη δύνηται 
νά θεωρήστ, αΰτήν, η νομίζει αύτήν άπλούστα- 
τον άποτέλεσμα τής τύχης ; Ποια δμως τύχη 
ήτο δυνατόν νά κατορθώσιτ;, νά συνενώσ  ̂κα’ι συν- 
δυάστ) τήν άτακτον· κα! άντάρτιδα ΰλην κα! κα
θυποτάξω αΰτήν ε!ς τάξιν τοσοϋτον εντελή ; » 
Chateaubriand Τ ό  Π ν ε ύ μ α  τ ο ύ  χ ρ ι 
σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ .  Π ερΐ τ ή. ς  γ ε ν ι κ ή ς θ ε ω -  
ρ ί α ς τ ο ΰ Κ ό σ μ ο υ ) .

"Ετερος συγγραφεύς επίσης σπουδαίος ό Ber- 
n ard inde du Sain t-P ierre  γρ0*ωγ περ·. τής είς 
άλλην ζωήν πιστεως αναφέρει,και τα έξής «αδύ
νατόν εστι τφ άν'ίρώπφ οΰέέν/ τύπον νά φαν 

τασθ^, η οΰίεμ αν Ιδίαν νά παραγάγγ), έν τφ

νφ αΰτοΰ, ών τό πρότυπον ouy ύφίστώται εν ττ) 
φύσει- δ λόγος αΰτοΰ αναπτύσσεται διά τών φυ
σικών λόγων. Υπάρχει·λοιπόν Θεός, διότι δ άν
θρωπος εχει τήν ιδέαν Αΰτοΰ . . . .  Μήπως δμως 
έπιθυμώμεν δπως ό θεός εκδηλωθ^ ήμΐν έν τ-̂  
τελειότητι αυτού διά τής άπ’ εΰθεία; πρός ημάς 
συγκοινωνίας, άνευ οΰδενός διαμέσου μεταξύ η
μών κα! Αύτού Τί ήδύνατο δμως τότε νά συμβτ| 
άν ή πηγή πασών τών αληθειών καί πάντων τών 
αίσθ/,μάτων συνεκοινώνει άπ’ εΰθείας μεθ’ ήμών; 
Δια τούτο ό Θεό έθηκεν ήμα: έν αρμόδια τ,ν ΐ 
άποστάσει άπό τής άπείρου Αύτοΰ μεγαλειότητος, 
ώστε νά ώμεν ΐκανώς μέν πλησίον ωστε νά δυ- 
νάμεθα νά διορώμεν Αΰτόν, ΐκανώς δέ μακράν 
ώστε νά μή μηδενιζώμεθα κα! καταστοαφώμεθχ 
ΰπ’ Αΰτοΰ. Έάν δ’ ενίοτε συγκοινωνί) μεθ’ ήμών 

στενώ :ερ',ν, ή συγκοινωνία αΰτη δέν συμβα'.νεϊ 
διά τήο δδού τών υπερήφανων επιστημών, αλλά 
διά τής τών ήμετέρων αρετών » άλλοοχού δέ δ 
αυτός συγγραφεύς λέγει α ό Νεύτων  ̂ δστ̂ ς το- 
σοΰτο- διεισέουσεν εις τούς νόμ&υς. τής φύσβως, 
ουδέποτε προέοερε τό δνομα τού Θεοΰ χιο-ρίς νά> 
έκβάλιρ τό,ν πίλον αΰτοΰ· ένησμενίζετο ν’ άναπολίί, 
την ύπεοτάτην Αΰτοΰ έννοιαν έν τφ μέσφ τώ>ν

ta c ·.



408% Ο ΓΡΑΦΙΚΟ? Κο. 'ΜΟΣ

-οιασκεδάσεων αΰτοϋ κα; έθεώρει Αύτόν ώς τον 

πόλον άπάντων τών εθνών. Ό  ’Ολλανδός C orneille 
i.e  Bruyn άναφέρει οτι ευρισκόμενός ποτε με
τά τινων ξένων εν συμποσίψ, δπερ ήτοίμασεν 
αύτοΐί ό Νεύτων, ούτος προέπιε κατά τά επιδόρ
πια εις υγείαν των ανθρωπων ολων των μεοών 
τοΰ κόσμου, οΐτινες πιστεύουσιν είς τόν Θεόν· ή 
προποσις αυτοϋ αυτη ίσοδυνάμει προς πρόποσιν 
γενομένην ύπέρ τής υγείας απαντος τοϋ άνθρω 
πίνου γένους. Τόσαι γλώσσα-., τόσα διάφορα ήθη 
κα1. έθιμα, τόσα εθνη, ευρισκόμενα ενίοτε ΰπό λίαν 

περιωρισμένην διανοητικήν άνάπαυξιν, ητο δυνα- 
τόν νά πιστεύσωσιν είς τόν θεόν, άν ή είς αυ- 
-ον πιστις ητο αποτελεσμα παραδόσεως  ̂ ή ύψη- 

λής μεταφυσικής θεωρίας ; ούχί· ή έννοια αΰτη 
•γεννάται, sv τω ανθρώπψ εκ toj άπλοϋ θεάματος 

τής φυσεως. Ήρώτων ποτέ πτωχόν τινα ά;αβα 
• ής ερήμου αμαθή, οπως οί πλε'.στοι τών άράβων, 
πόθεν έβεβαιωθης οτι υπάρχει Είς θεός'; Κατά 
τόν αύτόν τρόπον άπεκρίθη, καθ' δν γινώσκω, έάν, 
οια τών έπι τής άμμου υπαρχόντων Ιχνών, όιήλ- 
θεν άνθρωπος, η ζώον » (B ernandin  de Saint- 
P ie rre  Μ ε λ έ τ α ι π ε ρ ί  τ ή ς  φ ΰ σ ε ω ς).

Ο δε κύριος Βραΐλας, ό νΰν πρεσβευτής τής 
Ελληνικης Κυβερνησεως παρά τιρ Κυβερνήσει τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας εν ταις εσχάτως έκδοθεΐσι 
Δ ι α τ ρ ι β α ΐ ς  αΰτοϋ Περι Ψ υ χ ή ς ,  Θ ε ο ϋ  

καί Ή θ ι κ ο ύ Ν ό μ ο υ ώς βάσιν τών αποδείξεων 
περι τής του θεου ύπάρξεω; λαμβάνει τήν έν
νοιαν τοϋ π ρ ώ τ ο υ α ϊ τ ί ο υ, ου άνευ ούδέν 
τών όντων έστι δυνατόν νά ΰφιστήται· ένθα πρός 

μαρτυρίαν τών λεγομένων αΰτοϋ αναφέρει τό τοϋ 
Άριστοτέλους « είπερ μηδέν έστι τό πρώτον 
όλως αίτιον ούδέν έστι- » τό τοϋ Αεΐβνιτίου 
« έάν τό άναγκαΐον όν δέν υπάρχν;, ούδέν έτερον 
δν έστι δυνατόν νά ύ π ά ρ ξ γ  ώς κ* ί  τέ τβ5 

Βοσσουετ'ου ακ§ ν μ ί α ν μ ό ν η ν σ τ ι γ μ ή ν  τό 
« μηδέν ΰπάρξ$ » α ι ω ν ί ω ς  τ ό μ η δ έ ν  θά 
ύπαρχέ „. Ιδού δέ αύτολεξεΐ τί λέγει περι τοϋ 
πρώτου αιτίου α . . . .  έάν λάβωμεν ΰπ’ όψίν 
εκείνην τήν άλυσιν τών αίτιων, και τών αποτε
λεσμάτων, έξ ής συνίσταται ό κόσμος καί ήν 

μελετά ή επιστήμη, θέλομεν κατανοήσει, δτι 
αρχή τής σειρά; ταύτης δέν δύναται νά ήναι τό 
μηδέν, άλλα πρώτη τις ενέργεια, έξ ής αί άλλαι

πάσαι. Ά λ λ ’ ή πρώτη αΰττ έν=ργβια δύναται νά 
εχτ) άλλην πρό αυτής ; βεβαίως όχι διότι τότε 
οεν θά ητο πρώτη. Τί είναι λοιπόν ή πρώτη αΰτη 

ενέργεια ; Είναι αίτιον πρώτον, δ πρό αύτοϋ δέν 
εχει έτερον καί είς τό πρώτον τοϋτο αίτιον ©θά- 
νομεν έξ ανάγκης, διότι άνευ αύτοϋ ή σειοά τών 
αιτίων θά ήρχετο έκ τοϋ μηδενός, δπερ άδύνα- 
τον, διότι τό μηδέν καί τό δν άποκλείονται ά- 
μοιβαίως. "Εκαστον δν ερχεται έξ άλλου όντος 
και τοϋτο πάλιν έξ άλλου, καί εί μή ΰΐζήρχεν 
αίτιον πρώτον, έξ οΰ τά πάντα, τό πρώτον δν 
θά ηρχετο εκ τοΰ μηδενός. Αύτός ό λόγος λοι
πόν μάς αναγκάζει νά πιστεύσωμεν είς τήν ΰ- 
παρξιν πρώτου αιτίου καί αληθώς αιτίου, διότι 
πάντα τά άλλα περιορίζονται άμοιβαίως, δέν 
είναι αίτια είμή σχετικώς πρός τά κατώτερα, 
αλλ’ ώ; πρός τά άνώτερα είναι άποτέλεσμάτα 
ώστε κυρίως αίτια δέν είναι· κυρίως δέ καί καθ’ 
αύτό αίτιον είναι μόνον τό πρώτον, καί εάν ό 
λόγος είναι πίστις είς τ ι αίτιον, ώς έλέγομεν α
νωτέρω, πρέπει νά συμπληρώσωμεν τήν έκφρασιν 
ταύτην καί νά ειπωμεν, δτι δ λόγος είνα ι πίστις 

εις έ ν α ί τ ι ο ν π ρ ώ τ ο V. Καί τί σημαίνει 
αίτιον πρώτον ; Σημαίνει, δτι άφ1 έαυτοΰ ύπάρ- 
χει, δτι πάντοτε ύπήρχε καί θέλει ύπάρχει, δτι 
ές ουδενός έξαρτάται, δτι δέν είναι σχετικόν, ώς 
τά άλλα, άλλ’ άπόλυτον, δ εστι κατά πάσαν 

έννοιαν άπειρον. Άνευ τοϋ απείρου τούτου αι
τίου ο πρώτος κρίκος τής άλϋσεως τών σχετι
κών αιτίων, θά ήτο άνευ αιτίου, θά ήρχετο έκ 
τού μηδενός, δπερ ό λόγος δέν ανέχεται! Έάν δέ 
τις αντειπ»), οτι ουτε τό πρώτον καί αύθύπαρ- 
κτον τούτο αίτιον ανέχεται ό λόγος, διότι δέν 
δύναται νά τό καταλάβ/,, άπαντώμεν, δτι ναι μέν 
δέν δύναται νά τό καταλάβτ,, διότι τό άπειρον 
δέν καταλαμβάνεται, καθό ύπερβαίνον τά δοια 
πάσης καταλήψεως, άλλ’ ούχ ήττον δύναται’νά 
-ό νοήσϊ), καί μαλιστα ουοεν δύναται νά νοήστ) 
άνευ αύτού, διότι αληθώς άνευ πρώτου αιτίου 
ούδέν αίτιον, ώς είπεν δ Αριστοτέλης, ώστε ας 
τά έπαναλάβωμεν, λέγοντες, δτι ό λόγος ουσιω- 
δώς ούδέν ετερον είναι είμή πίστις είς τι α ίτ10ν, 
τούτο έννούμεν, δτι είναι πίστις είς τό αίτιον 
πρώτον, δηλαδή πίστις είς τόν θεόν. » (Π. Β;άΐλα. 
Διατριβαί ΙΙερι Ψυχής, θεού καί Ηθικού Νόμου. 
Διατριβή Δευτέρα.)
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'Ότι δέ ό άνθρωπος φέρει φύσει έν έαυτφ τήν 
έννοιαν του αίτιου περί τούτου ούδεμία άμφιβο 
λία· άν τις έξετάσιρ τον άνθρωπον κατά τάς δια 
φόρους αύτοϋ ηλικίας καί καθ’ άπαντας τού; 
βαθμούς τής άναπτύξεως αύτού άμέσως θέλε1, 
πεισθή δτι δέν δύναται νά νοήσιτ) τόν κόσμον άνευ 

αιτίου καί έπομένως άνευ πρώτου αίτιου. Ό  παΐ, 
μόλις ψελλίζει καί άμέσως άρχεται διά τών ή- 
μιηρθ,:ωμένων αύτοϋ λέξεων νά ζητή τήν αιτίαν 
τών διαφόρων πραγμάτων, άτινα ύπό τά αισθη
τήρια αύτού ύποπίπτουσι- και ό μάλλον άμαθής 

έν ταΐς διαοόροις συνδιαλέξεσιν αύτοϋ δέν παύει 
νά μανθάν·  ̂ καί νά ερευνά τήν αιτίαν τών οια- 
οόρων γεγονότων τοϋ κύκλου αύτοϋ. Ό  οέ επι
στήμων γηράσχει έν· τή έρεύντ) καί τή έκζητήσει 
τής άληθείας, προσπαθεί ν’ άνα*αλΰψ$ καί ενα 
μόνον νόμον τής φύσεως διότι εχει βάσιν τής 
ενεργείας αύτοϋ : ο ύ·δ ε ν ά ν ε υ α ίτ ιο υ .

Άλλά καί ανεξαρτήτως τών άνωτέρω,, πώς 
άλλως δύναται νά έξηγηθή τό πάντοτε καταβα- 
σανίζον τόν άνθρωπον ένστιγμα τής έπ’ άπειρον 

άναπτύξεως αύτοϋ άν ούχί διά τής μετά πεποι- 
θήσεως παραδοχής τής ύπάρξεως τού απείρου 
Όντος; Ό  άνθρωπος ουδέποτε έν- τω παρόντι κό 

σμψ μένει ευχαριστημένος δ,τι δήποτε καν άπο- 
λαύσγ,· αιωνίως ποθεί. Καί ένω νομίζει, δτι θά 

εύτυχήσν) αμα τή άπολαύσ-ει τού νΰν ποθουμένου, 
μόλις δμως άπολαύει αύτό καί άμέσως κορεννύ- 
μενος, νέους πάλιν πόθους ποθεί, καί ΰπό νέων βα- 
σάΝων βασανίζεται προς άπόλαυσιν· τών νέων αΰ
τοΰ πόθων καί επιθυμιών, καί ούτως αιωνίως πο- 
θών κλίνει έπί τέλους τήν κεβαλήν απέναντι τοϋ 

θανάτου, χωρίς ουδόλως νά μέν ι̂ ευχαριστημένος 
εκ τών απείρων αύτοϋ πόθων-, ο'ίτινες καθ’ έκά- 
στην αύτόν περιεστοί-, ιζον. Πώς λοιπόν ήτο δυ
νατόν έν τή πεπερασμένη αύτοϋ ©υσει νά συλ
λαβή τήν ιδέαν τού άπειρου, κ-αί διακαώ; νά 
ποθή νά συλλάβ^ αύτό καί ζήσϊ) έν αύτφ, καί- 
τοι ύπό διαφόρους μορφάς αύτά συλλαμβάνει, άν 
τούτο πράγματι δέν ύφίστατο; ή πώς άλλως 
δύναται τις νά έξηγήσιρ τάς στερήσεις, τούς στε
ναγμούς καί τάς καταδιώξει; τών ενάρετων, τήν 
ευτυχίαν καί τάς άπολα ύσεις πασών τών τού 
β’.ου ήδονών τών πονηρών καί αίσχροβίων αν
θρώπων άν ούχί διά τής απεριορίστου, πίστεως

τής εί: τόν θεόν ύπάρξεω; :
Ναί· ανεξαρτήτως παντός συλλογισμού καί 

πάσης θεωρίας, έκτος τής γή; ήμών ταύτης, έκ
τος τών απειραρίθμων κόσμων, οΐτινες ύπέρ τάς 
κεφαλάς ήμών δίκην μαρμαιρόντων λαμπτήρων 

Λωροϋνται, έκτος τής ΰλης, ύπάρχει θεός ά
πειρος καί απόλυτος, δστις έν τή άπείρω Αύτοϋ 
Παναγαθότητι ηύδόκησε νά γνωρίσω, διά τής 
θρησκείας Εαυτόν είς τόν άνθρωπον, διότι άλλως 
ήτο αδύνατον τφ άνθρώπιρ νά συλλάβιρ τήν ι 
δέαν Αύτου διά μόνων τών ίδίων- αύτού δυνά
μεων.

Άλλά διατί άρά γε άπόλυτος ανάγκη ήτο, δ
πως ό άνθρωπος γνωρίσν) τόν Δημιουργόν αύτού;-' 
Ό  λόγος έστιν άπλούστατος, δ έξης. Ό  νοϋς πι
στεύει ένδομύχως,. δτι πάν "Ον έχει σκοπόν τινα 

πρός δν οφείλει πάντοτε νά τε-ίν^ διά τών ίδίων 
αύτού δυνάμεων, ας ύπό τοϋ Δημιουργού αυτού 
έλαβεν. Ό  ob σκοπός τών όντων έστιν ανάλογος 
πάντοτε τών μέσων, ήτο ι τών δυνάμεων, άπερ κέ- 
κτηται. "Αρα καί ό άνθρωπος, ώς μέλος άνα- 
πόσπαστον τής όλης δημιουργίας άποτελών, έ
χει εξάπαντος καί αύτός σκοπόν τινα ώρισμένον,. 
δν οφείλει νά εκπληρώσ  ̂ διά τών καταλλήλων 
μέσων, άπερ καί ουτος κέκτηται,. δπως καί τά : 

λοιπά όντα.

Έάν δέ πρός τούτοις άντιπαραβάλωμεν τάτ 
μέσα αύτού ταϋτα πρός τά τών-άλλων όντων α
ναγνωρίζομε·/ σύναμα, δτι καί δ προορισμός αύ
τού λίαν ύ ψηλότερος έστι σχετικώς ώς πρός τόν 
σκοπόν τής λ>οιπής περί αυτόν φύσεως. Άλλ>ά 
διά νά πεισθή ό άνθρωπος, δτι οφείλει δι’ δλων 

αύτού τών δυνάμεων νά ενεργή, πρός έκπλήρω- 
σιν Τ';ϋ προορισμού αύτοϋ, πάντα δέ κόπον καί 
στεναγμόν, ταλαιπωρίας καί δάκρυα νά παρα- 
βλ.έπτ,, τά πάντα δ’ άγ ογγύστως καί μεθ’ ύπο- 
μονής νά ύιχοφέριρ μόνον πρός ακριβή έκπλ.ήρω- 
σιν τού σκοπού, δι’ ον έπλ»άσθη, έπρεπεν εξ α
νάγκης πρό παντός άλ.λ.ου νά γνωρίσ^ τις ήτο ό 
προορίσας αύτόν-είς τόν ώρισμένον αΰτοΰ σκοπόνί 
διότι άναλόγως τής φύσεως τοΰ Δημιουργού αύ-- 
τού καί άνα)>όγως τού μεγαλείου καί τής σοφίας 
Αύτοϋ θά συνεπέραινε κα ί περί τής σπουδαιό- 
τητος καί τοϋ μεγαλείου καί αύτοϋ τού προορι
σμού αύτοϋ καί άναλ>όγως έπομ ένως θά είργάζετο
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οια νά ουνη̂ ίή νά ζΟοση εί; τον, εί; όν ποοώρι 
στα'., προ ορισμόν. Έκ τούτων επεται, οτι ποίν η
V £  ff ν ί  *  f  -  ^αρ,ηται οπως προς εκπληρωσιν τον προοοισμου 

αΰτοΰ έργάζηται, ώφειλε πρός παντός άλλου, νά 
φροντισί) οπως λάβ/j άχριβή γνώσιν τοϋ Δημιουρ- 
γοΰ αυτοΰ, ήτοι να λάβττ) γνώσιν τοΰ άπειρου καί 
απολύτου δντος. Καί επειδή ήτο άπολύτως άδύ
νατον, οπω; ό πεπερασμένος άνθρωπος γνωρίσϊ) 
τά άπειρον, οπως το ασθενεστατον δημιούργημα 
γνωρ'.στρ «»’ έαυτού τόν Παντοδύναμον αύτοΰ 
Δημιουργόν επεται ώς αναγκαία συνέπεια, δτι 
ευθύς εξ αρχής θα ενα /άγει καί θά έματαιοΰτο 
ούτως ή έκπλήρωσις τοϋ υψηλού προορισμοϋ αύ 
του* οιάτι ούτος εξάπαντος ουδέποτε θ άπε^ά- 
σιζε πάσας τας ταλαιπωρίας νά υποφέρω πρός 
εκπλήρωσιν τού προορισμού αύτοϋ, είμή πρότε- 
ρον θετικώς δέν έπληροφοοεΐτο τίς ήτο ό Δημι
ουργός αΰτοΰ. Πρός πρόληψιν λοιπόν τοϋ ναυα
γίου καί τής ματαιώσεως τοϋ ΰύηλοϋ τούτου 
σχεόιου τού Θεου, ηύδόκησεν ούτος, ώς άνωτέοω 
άνερέραμεν, δπως προσφέρω χεΐρα βοήθειας τή 
άδυναμίο; τοΰ άνθρωπίνου νοός καί άποκαλύψ^ 

Αυτός Έαυτόν είς τόν άνθρωπον· ώστε, γνωρίσας 

ουτος τον Δημιουργόν αΰτοΰ, καί κατανοήσας τόν 
υψηλόν αΰτοΰ προορισμόν ν’ άναλάβ^ τόν μέγαν 
άγώνα ύπέρ τής έκπληρώσεως αύτού. "Επρεπεν 
οθεν ο Θεος τω άνθρωπω ν’ άποκαλυφθί), διότι 
άλλως ούόέν θά κατώρθου ό άνθρωπος διά μόνων 
τών έαυτού δυνάμεω». Μάρτυς τής αλήθειας ταύ
της έστίν ή 'Ιστορία τής Φιλοσορ.ας, ένθα σαιοώς 
καταδείκνυται, δτι ό νούς προσπαθών νά μυηθή 
δι’ έαυτού τά μυστήρια τοϋ άπειρου ρίπτεται άπό 
σκοπέλου εις σκόπελόν, άπό αντιφάσεως είς άν- 
τιφάσεις και έπί τέλους μή δυ»άμενος νά συλ- 
λάβΐβ τό άπειρον είς τοιαύτην σκοτοδεινίασιν πε
ριπίπτει, καί είς τοιούτους σαθρούς συλλογισμούς 
ώστε τολμ£ ν' άποκϊλ^ διά τού Έγέλου τόν άν
θρωπον θεόν! !

Αλλ’ έάν διά τής θρήσκε ας άποκαλύπτεται 
δ Θεάς τα» άνθρωπφ καί έάν δι’ αύτής γνωρίζει 
σύναμα τόν προορισμό "ύτού καί τά διάφορα 

αυτού καθήκοντα, επεται άναγκαίως, δτι άληθής 
θρησκε·.α εστίν εκείνη, ήτις δύναται νά εκπλη
ρώσω, κ*τά πάντα πάντας τούς όρους τούτους συμ- 
φωνως προς την φύσιν α^του τού άνθρώπου. Έκ

δέ τής άντιπαραθέσεως τών διαφόρων θοησκευ- 
μάτΜν και τούτων πρός τάς πνευματικά; άνχν- 
κας, τας τατεις καί τόν προορισμόν τού άνθρώπου 
αποδεικνύεται κ*ί άναγνωρίζεται, δτι τό μόνον 
θρήσκευμα, οπερ δύναται νά ικανοποίηση τάς 

τάσεις τοϋ άνθρώπου έστίν ό X ρ ι σ τ ι α ν ι- 
σ μ ό ς. « Ό  χριστιανισμός εΰρισκόμενος έν θαυ
μάσιοι συμφωνία μεθ απαντων τ(ον αισθημάτων 
καί πόθων τής άνθρωπότητος, εΰρισκόμενος έν 
αρμονία μετά τής φωνής τών διαφόρων λαών δ
πως καί μετά τής μαρτυρίας τής άτομικής συ- 
νειδησεω:, παρέχει τόν άξιο·/ρεων λόγον παν
τός, δπερ ό άνθρωπος έπεθύμει, ήλπιζε καί προγ·,- 
σθανετο . . . Ουτω λοιπον ή τρανωτέρα άπόδει- 
ξις τής άθανασιας εστιν ό χριστιανισμός, δπως 
και η πειστικότερα απόδειξις τοΰ χριστιανισμού 
έστίν ή αθανασία τής ψυχής. Έκ τής στενής καί 
αναγκαίας σχέσεως, μεθ ής συνενουνται καί συν- 
υποστηριζονται, άριδηλως καταφαίνεται, δτι ό 
χριστιανισμός εστιν ο ν όμος  τής αθανασίας, 
r{ οε αθανασία ή υψιστη επικυρωσις τού χριστια
νισμού» (Baguena u lt de Puchesse Ή ΑΘΑΝΑ
ΣΙΑ Π ε ρ ί  χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ ) .

Πρός τούτοις διά τού χριστιανισμού άπεκα- 
λύφθη τό μυστήριον τοΰ Τ ρ ι α δ ι κ ο ύ  τής 
θεοτητος, απέναντι του οποίου τό δμμα καί τής 
όξυδερκεστέρας μεγαλονοίας θαμβούται καί επι
σκοτίζεται, καί ή μεγαλοφυεστέρα μεγαλοιουία 
μηδενούται καί εξαφανίζεται.

Και εστι μεν αληθές, ότι καί πρό τής έμφα- 
νίσεως τοΰ νέου τούτου θρησκεύματος, τοΰ χρι
στιανισμού, δ άνθρωπος έπίστευε, καίτοι άμυ- 
δρως, είς τβ μυστήριον τούτο· άλλ’ δμως διά 
μόνου τού χριστιανισμού άπεκαλύφθη μεθ’ άπά- 
«Ίί τής δυνατής αύτού έκδηλώσεως και λαμπρό- 
ητος, καθόσον ήτο δυνατόν τφ άνθρώπφ "να 

νοήσγ) αύτό. Τό μυστήριον τούτο άκολούθως ί -  

οευνηθέν καί έπί τής λυδίας λίθου τής φιλοσο
φίας προστριβέν, ού μόνον άνεγνωρίσθη, δτι έν 
πληρεστάτ^ αρμονία καί μετά τού ορθού λόγου 
διατελει, αλλ οτι και όεν δύναται νά νοηθτρ ή 
ύπαρξις τοΰ Ηεού άνευ τής Τ ρ ι α δ ι κ ή ς Αύ
τοΰ Π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς .  Τήν άκατάλη- 
πτον ταύτην αύτοΰ ιδιότητα ηύδόκησεν δπως ά- 
ποκαλύψχ, και δι* α'^ής τής φύσεως, δη-
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'μί,ουργήσα 
Δυστυχώς 
λάβιομεν 
6ειών, καί

■οτι Β ρ η ι 
ά π ο κ α 
πρ ό ς  τ  

π ο ν, μ ι  
ν α γ κ α 
ε κ π λ ή ι

; απαντα τα εν αυτιρ ον*α τριαύιχα.
ουδόλως ενταύθα ουνάμεθα νά δια- 

περί τών κιλοσο^ικών τούτων άλη- 
διότι ό χώρος στενάς καί διότι προ

απαιτε’.ται η γνωσις προεισαγωγικών τινων csi- 
λοσοφικών άρχών, αιτινες ούκ εστι δυνατόν νά 
έκτεβώσιν ένταύθα.

Έκ τών άνωτέρω ουνάμεθα νά συμπεράνωμεν-,

Ο ΑΡΑΨ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ Σ ΙΒ -Ο ϊ ΑΜΕΜΑ.

σ κ ε ί α έ σ τ ί σ υ γ κ α τ ά β α σ ι ς  
λ ύ ι ί ε ω ς τ ο ΰ  ά π ε ι ρ ο υ  ’ Ον τ ο ς 
όν π ε π ε ρ α σ μ έ ν ο ν  ά ν θ ρ ω -  

ϊ τ ά δ ι α κ ο ι ν ώ σ ε ω ς  τ ώ ν  ά- 
ί ω ν  ν ό μ ω ν  π ρ ό ς  ε π ι τ υ χ ή  
> ω σ ι ν τ ώ ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν κ α ί

τ ο ΰ  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ  α υ τ ό υ.
Πλήν δμως καίτοι ό Δημιουργός ηύδόκησε νλ 

άποκαλύψν) τφ άνθρώπφ δ,τι ούδέποτε θά ήδύ- 
νατο νά κατορθώστρ διά μόνου τοΰ άσθενούς αύ
τοΰ νοός, οΰχ ήττον δμω; δέν ήθέλησεν δπως κα
ταστήσω αύτόν χαί έτερβκίνητον μηχανήν διά
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τούτο αφήκεν είς τήν αυτενέργειαν πλέον καί τάς 
δυνάμεις αΰτοϋ τήν άνακάλ,υψιν πασών τών άλη 

δειών, ας ήδύνατο διά τοϋ ίδρώτος και τής ιδίας 
αΰτοϋ έρεύνης νά άνακαλύψη, δπως οΰτω κατα 
στ^ ούτος και άξιόμισδος απέναντι τού Πλάστου 
αύτοϋ.

Ουτω λοιπόν ό άνθρωπος, ύπό τοϋ έλατηοίου 

τοϋ ε ρ ω τ ο ς τ ο ύ ε ΐ δ έ ν α ι  ώθούμενος, ήο- 
ςατο, συν τ^ διανοητική αύτοϋ αναπτύξει νά έ- 
«τάζ?| και ερευνά κατ’ άρχάς μέν τόν περί αύ
τόν εξωτερικόν κόσμον, βαδμηδόν δέ, καδ’ δσον 

προώδευε τόν εσωτερικόν, ήτοι τόν ήδικοδιανοη- 
τικον άνδρωπον και έπί τέλους αναπετάσας τάς 
■πνευματικας αΰτοϋ πτέρυγας άνυψώδη καί μένρι 
τής οιζ τοϋ συλλογισμού άν&καλύψεως καί ά- 
ποδείξεως εκείνου, τού "Οντος, ού,περ τήν γνώσιν 

άρχήθεν έ; άποκαλύψεως είχε, τούτέστι τού 
Θεού. Έντεΰδεν.γεννάται ή Έ π ι σ τ ή μ, η, ήτις 

έστι καδαρόν προϊόν τής διανοητικής τοϋ ανθρώ
που εργασίας, καί ήτις, καθά έγράφομεν άλλαχού 
άλλοτε,ούδέν ετερόνέστι,τ:αρά «δ μέγας καί πολύ- 
σελιοος εκείνος κώόηζ, εν φ εγγεγραμμένη ύπάο- 

■/}'■ χρυ σοϊς άνεξι,τήλοιςγράμμασιν απασα ήπνευ- 
ματική τοϋ άνδρώπου εργασία, δι' ής άνεκαλύφθη 
ή προϋπάρχουσα αιτία τών δντων, τά πολυά- 
οιδμα άρδρα τών καδολικών νόμων, καδ’ ους ή 
φύσις ενεργούσα έξωτερικεύεται λαί ή επιτυγχα- 
νομένη όιά τών, ώς μέσων, νόμων σκοπιμότης τών 
δντων» ή δπερ. τα.ύτό « ’Επιστήμη έστιν ή κατ’άν- 
θρωπον γνώσις τής όντότητος, ήτοι τής άληθείας, 
διότι πάσα δντότης αλήθεια έστι.

Οΰτω λοιπόν ό άνθρωπος άναλαβών τόν άνώνα 
τής ερευνη: τών οντων, τοΰ χρόνου προϊόντος, 
παρήγαγε καί έσυστηματοποίησε τάς νϋν ύπαρ- 
χούσας Οιαιρόρους έπ ιστήμας, ών έκαστη εχει 
’ίδιον άντικείμενον έρεύνης, πρδς εύκολωτέραν έ- 
π ίτευξ ιν  τού υψηλού σκοπού, δν ή Καθολική ’Ε
πιστήμη άνενδότως άρχήθεν έπεδ.ωκεν, ήτοι τήν 
διά τής έρεύνης τής φύσεως καί τοΰ συλλογισμού 
ανακάλυψιν τής αλήθειας, ής τήν γνώσιν παντα- 
χοϋ και πάντοτε ό άνθρωπος ποθεί και είς τήν 
κατάληψιν τής δποίας διακαώς έπ ιβυμεϊ νά είσ- 
δύσιρ. Οΰτως επ ί παραδειγματι ή Φ υ σ ι κ ή α
ναλαμβάνει τήν ανακάλυψιν ών νόμων, καθ’ ους 
τα, διάφορα φυσικά φαινόμενα παράγονται, ζη τε ί

νά μάθη καί έξακριβώση πώς, π α :.  χαρ. τά σώ
ματα ελεύθερα άφιέμενα πίπτουσι, ή πώς τδ 
φως παραγεται και υπο ποιους νόμους ΰπόκειται. 
η Αστρονομία, ή ωραία αΰτη επιστήμη, ή άναγ- 
κά-,ουσα τόν άνδρωπον, κα'ι άκοντα, νά λησμο» 

την μικροσκοπικην αυτου κατοικ’.αν καί νά* 
ριφθή εις τάς αγκάλας τού άτελευτήτου, προσ
παθεί νά προσδιορίσω τούς νόμου?, καδ’ ούς τά.·: 
οιάφορα ουράνια σώματα έν τψ  διαστήματι κι
νούνται, τάς σχέσεις καί αποστάσεις αΰτι,.ν α π ’ 
άλλήλω ν, ή τά  μεγέθη καί τήν ούσιν αύτών, έ ξ : 
ης ταύτα συνιστανται· ή Βοτανική, ή Φυτολονία

5 » -  » I -  <> , » ~ια των επι των ^υτων οια^ρορων αυτ/·4ς παρα- 
τηρ/,σεων ζητεϊ νά προσδιορίσω τούς νόμους, καθ’ 
ούς ταϋτα  αύξάνουσι καί αναπτύσσονται, τόν 
τροπον, κ-αθ ον οιαιωνιζονται, η τά· διάφορα στοι
χ ε ία , έςώ ,ν ταϋτα συνίσταντα ι. Οΰτω δέ διά τών 
ιοιφ τούτων- διαφόρων ερευνών καί παρατηοήσε- 
ων> δ άνθρωπος κατορθοϊ, κατά τό ένδν* ν ’ άνυ- 
ψωθή μέχρι· τής έννοιας τοϋ Αυτουργού τής φύ
σεως, διότι εκ 'τής γνωσεως του δημιουργήματος, 
δύνάταί τ ις ΐνα- έξαγάγν) συμπεράσματα καί π ε
ρί τοϋ Δημιουργού αυτού, καθότι ό τύπος Αύτοϋ 
άνεξιτήλως έγκεχαραγμ ένος διά παντδς ύπάρχει 
επ ί τοϋ μετώπου τών δ/ιμιουργημάτων Αύτοϋ.

’Εντεύθεν εξάγεται, δτι ό ΰψιστος σκοπός τής 
’Επιστήμης τα υ τ ίζε τα ι μετά τοΰ τής θρησκείας 
μετά μόνης δμως ταύτης τής διαφοράς δτι έ ν μ έ ν  

θρήσκε ι α τδ άπειρον Ό ν συγκατανεύει ν’ άπο- 
καλυφθ^ πρός τόν πεπερασμένον άνδρωπον, έν δε 
τή επιστήμη τδ πεπερασμένον δν τε ίνε ι διά τών 
Ιδίων αύτοΰ προσπ αθειών ν ’ ανυψωθ^ καί γνωρί- 
σ^ τό άπειρον.

(ακολουθεί).

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΚΒΑΣΙΣ:

Ί ’ πό Α". Γ ιαννουλάτου .

(Ίδε τεύχος ΛΔ'. σελ. 1064 ).

Ό βιος δέν είνα ι διαπάλη έν ^ αντίζηλοι Sice» 
φιλονεικοΰσι τάς άμοιβάς* είνα ι πορεία ήν συνε- 
πιχειροϋσιν άοελφοί, έν έκαστος κατατιδείς τάς 
ιδίας δυνάμεις ύπέρ^ τού κοινού άγαθοΰ,. ά ντκ .
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μείβετα ι οιά; τής εκδηλουμένης πρδς άλλήλους 
"γλυκύτητος, διά τής άπολαύσεως τής προσκε- 
κολλημένης είς το αίσθ/μα δτι είνα ι άξιος τής 
ευγνωμοσύνης ή κτιμήσεως. "Αμιλλα έχουσα ώς 
αρχήν τήν έπιθυμίαν του άγαπάσθαι ή τού δεω- 
ρεϊσθαι ώς κάτο/ον απολύτων ιδ ιοτήτων, κα ί 
■δχι τήν έπ ί τών άλλων υπεροχήν ήδύνατο νά 
καταστ^ ισχυρότατη· αΰτη θά ηύξανε καί άνέ- 
πτυσσε τά αΙσθήματα ών λυσ ιτελ ε ϊ ή έξάσκησις· 
έν φ  οί στέφανοι τών λυκείων ήμών, ύφ’ ούς δ 
μαθητής π ιστεύει έαυ δν μέγαν άνδρα, γεννώσι 
καταγέλαστον ύπερφροσύνην, ής συνετή έκπαί- 
δευσις ώφειλε ν ’ άποστρέψρ ήμας, εάν τδ τοιοΰτο 
ύπήρχε φύσει, καί δχι έν τοϊς άδεξίοις ήμών 
δ,ε,σμοϊς. Τό αγαπάν τάς πρωτοκαδεδρίας είνα ι 
κωμικόν ή δυστύχημα δι’ εκείνον έν ώ έμοιλο- 
χωρεϊ καί άληθής μάστιξ δ ι’ εκείνους ούς ή τ ύ 
χη καταδικάζει νά ζώσι πλησίον του. Ή ύπόλη- 
ψ ΐς ήτις αύθορμήτως ΰπό τών άλλων άπονέμε- 
τα ι, φέρει τουναντίον τήν ένδόμυχον ειρήνην τήν 
μόνην κατεργαζομένην τήν ευτυχ ίαν δυνατήν καί 
τήν αρετήν εύκολον.

Έ  δέ Κυρία de G-eillis’ Μή φέρετε ποτε τήν 
ά μ ιλ λ α ν  ή μεταςύ εκείνων ών αί δυνάμεις ε ίνα ι 
ισα ι καί οΐτινες δύνανται νά βδάσωσιν είς τδ 
αύτδ σημεϊον ή πάλη δέν ε ίν ’ εύγενής ή έν έν- 
τ ελ ε ϊ έξισώσει προσόντων καί αποτελεσμάτων · 
τά άνώτερα πνεύματά είσ ιν ολιγάριδμα· ή π ε
φυσιωμένη ιδέα καθ’ ήν συλλαμβάνομεν πτηνά 
είς τόν άέρα, παράγει άςιογέλαστα καί άποπλα- 
νήσεις· ούδέν χείρον έν τ^  άνατρο-ir, τοϋ έξά- 
π τε ιν  τήν κεφαλήν άνοήτου, πρός δ τείνουσι 
πάντα  τά δημόσια ήμών έκπαιδευτήρια, δπου 
πάσα σ/.έψις ' συγκεντροϋται είς τό ύποθάλπειν 
φλογερόν πόδον διακρίσεως διά προτερημάτων 
καί επιστήμης, λ ία ν  όλεδρία αμ ιλλα διά τούς 
πολλούς, θέλετε νά διώξητε έκ τών Λυκείων τόν 
φβόνον, τ.ό μίσος, τάς άπα ιτήσεις, τήν ΰψηλο- 
φροσύνην, τήν ΰπερηβάνειαν ; Τήν δόξαν άποδί- 
^ετε είς τήν αρετήν καί δχι είς τά προτερήμα
τα· μή στεφανούτε τόν πνευματωδέστερον καί 
τόν πολυμαδέστερον, άλλά τόν έργατικώτερον 
x a l τόν έπιμονώτερον είς τάς σπουδάς του. Καλ
λιεργήσατε πεφροντισμένως τάς διαλαμπούσας 
«Ρμάς καί τά φυσικά δώρα, άλλά μή έπαινήτε

καί μή άμείβητε παρά τήν εργασίαν καί τήν ε
πιμέλειαν.

Ό B e rn a rd in  de Sa in t-P ierre - Οί παιδα
γω γοί οϋχ ήττον όφείλουσι νά προ^υλάττωντα ι 
άπδ τών τήν ψυχήν φλογιζουσών μεθόδων ή άπό 
τών έξαχρειουσών αύτήν.

Μακράν λοιπόν τών σχολών ή αμ ιλλα . Αΰτη, 
λέγουσιν, ε ίνα ι έλατήοιον· άλλά διά τούτο α
κριβώς δέον ν ’ άπαλλαχδώσιν αύτής. Οί άπροσ- 
ποίητοι καί άνεπίπλαστο ι, άφετε τάς έπαλοι- 
φάς διά τούς έχοντας τό αίσθημα έφθαρμένον1 

μη παρατιθεΐτε εις τα τέκνα της πατρίδος είμή 
έδέσματα άπλα  καί ήδέα ώ ; έκεϊνα καί ήμεϊς. 
Τις ή χρεία νά έμβιβασθή πυρετός είς τό αϊμά 
των ίνα κυκλοφορήση; ας διανύσ^ τόν φυσικόν 
αύτοϋ ροϋν· ή πρόνοια ίκανώς προέβλεΐ^ε πεοί 
τουτου εν ηλικία τοσοϋτον ενεργητική καί άει- 
κ ινήτφ.

Ή αμιλλα ε ίν ’ άλλόκοτον έλατήοιον· δέν ποι- 
οϋμεν ήμεϊς χρήσιν αύτής, ά λλ ’ εκείνη ήμών. 
'Όταν σκοπώμεν νά ταπεινύσω μέν τινα ά ντίπα - 
λον, εκείνη ταπεινο ί ήμας· δμοίως πρδς τόν 'ίπ 
πον, δστις έζήτησεν αναβάτην ΐνα  τόν εκδίκηση 
κατ’ έλάφου (α), άγόμεθα κατά κρηανών βιαζό- 
μενοι νά τρέχωμεν κατά ταχυτέρου ήμών. Οΰτω 
πάσα ή σταδιοδρομία τοϋ ήμετέρου βίου πλη- 
ροΰται φροντίδων, άνησυχικών καί ματαίων ε π ι
θυμιών. *Εσχον ανάγκην πα ϊς  ών νά ύπεοβώ 
τούς συντρόφους μου είς τδ π ίνε ιν , τό τρώγειν, 
τδ περιπατεϊν, δπως ευχαριστηθώ ; Δ ιατί πρέπει 
νά μάδω να προχωρώ πέραν αύτών είς τάς με
λέτα ; μου, ΐν ’ άρέσκωμαι είς αύτάς ; Δέν δύναμαι 
νά διδαχδώ τδ όμιλεΐν καί τό σκέπτεσθαι χωρίς 
ά μ ίλλη ς ; Αί ενέργεια1, τής ψυχής δέν είνα ι το- 
σοϋτο φυσικαί καί εύάρεστνι ώς α ί τοΰ σώ ματος; 
’Εάν αυται άνιώσι τά παιδία , πταίουσιν αί μ έ
θοδοι ήμών καί δχι ή έπιστήμη· δέν ε ίνα ι έλ- 
λειψ ις δρέξεως έκ μέρου; τω». Ίδέτε πόσον μ ι 
μούνται πάν δ,τι βλέπουσι καί άκούουσι! θ έλ ετε  
νκ έλκύτητε τούς παϊδας πρός ή μ ά ς ; Πράξατε 
ώς ή φύσις* προστίδετε ε ϊχαρίστησιν είς τά παρ’

(α) Μύθος Λ αφονιαίν. Ό ίπ π ο ; βέλων νά έκδι- 
κηθίί τήν έλαφον.
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ήμών έπαγγελλόμενα χα'ι θέλουσι δράμει a a ’ 
Εαυτών.

Ή άμ ιλλα  είναι ή α ιτία  τών· περισσοτέρων 
δεινών τοϋ άνθρωπίνου γένους. Αυτη είνα ι ρίζα 
τής φιλοδοξίας· διότι βέρει τον πόθον τώ ν πρω
τείω ν, τοΰτ’ εστιν άοορα προς τήν δόξαν, ήτις 
κατά τάς διαθέσεις χαί τους χαρακτήρας, δείκνυ- 
τα ι θετική ή αρνητική, οθεν άπορρέουσι σχεδόν 
πάντα τά χακά της κοινωνικής ζωής.

Έ π ί πολύ έπ ίστευσα εμαυτον αΰτήν είς τόν 
άνθρωπον, άλλά σήμερον τήν παραδέχομαι ώς 
καθαράν. τής παρ’ ήμ ΐν αγωγής συνέπειαν. Είς 
εμέ,.οστις άπό πολλοΰ ήδη άπεταξάιιην τοΐς δη- 
μοσιοις ήθεσι καί άφίστημι τοΰ κόσμου έπ ί μ άλ
λον και μάλλον ενεκα τών εξεών μου, φαίνεται 
ότι ό άνθρωπος δέν φέρεται μόνος πρός τά άνω, 
ουτε πρός τά κάτω , άλλά φ ιλε ΐ τήν ισότητα. Τό 
«ΐσθημα τοΰτο είναζ κοινόν είς όλα τά ζώ α , ών 
τά ατομ$ καί τά είδη δέν ΰ-εδουλώθησαν τά  μέν 
ύπό τών δέ· έτι λοιπόν λογικώτερον τό αΰτό νά 
συμβαίνν) καί είς πάντας το-ύς άνθρώπους, οΐ- 
τινες δέονται άλληλοβόηθείας. Ή αγάπη άρα τής 
οόξης δέν είνα ι φυσικωτέρα' έν τή άνθρωπίν?) 
καρδία τής δουλείας· ό πρός τήν-ισότητα έρως

V  t i  r* ·  ν  r cείναι ο μέσος ορο.ς μεταςύ των ακ-ων τούτων, ως 
ή αρετή ής δέν διαφέρει* ε ίνα ι ή οικουμενική δι
καιοσύνη ήτις κ εΐτα ι εν τώ μέσφ δύω εναντιο
τήτων, ώς αρμονία κυβερνώσα τόν κόσμον. Ή 
άμιλλα ήν έμπνέ.μεν είς τούς παγίδας ήμών είνα ι, 
τολμώ ε ίπ ε ΐν , φιλοδοξία βεβιασμένη· διότι' ό φ ι
λόδοξος άποβλέπει είς τό ν ’ άναβή έπ ί τά  πρώ
τα άξιώματα· έν ώ ό άμιλλώμενος θέλει ν’ avu- 
ψωθή δαπάναις αντιζήλου τινός. Δέν άρκεΐ δι 
αύτόν νά φθάσιρ είς τήν κορυφήν τοΰ όρους, επ ι
θυμεί νά ί ί ϊ )  π ίπτοντας τούς άντιπάλους του. 
Ε ίναι σκληρός θεός, όστις πρός τφ  ναφ καί τή λα 
τρεία, α ιτε ί καί θάματα. ’Α'ξκοσημείωτον είνα ι ή 
έκ παιδων εμβαλλόμενη ήμΐν φιλοδοξία, έπιοοών- 
νυτα ι πλέον η αλλαχού παρ’ ήμ ΐν τοΐς Γάλλοις, 
ματαιοτέρους παντός άλλου-λαοΰ τής Εΰρώπης 
άναδεικνύουσα. Πολλοί ύπάο·/ουσι τούτου λόγοι 
έν τοΐς ήμετέροις ήθεσιν* άλλά χωρίς νά έξέλθω 
τής ανατροφής ήμών, ευρίσκω ιδιαιτέραν α ιτίαν 
τής ματαιόφρονος οιλοοοξίας τών παιδων τήν 
τών δίδασκά),ων, οιτινες άνεγειρουσι μεταξύ, αΰ

τών μικρά βασίλεια, έν οΐς διανέμονται αί θέσεις 
«α ί τά στέμματα, πλήν μετά τούτων αί ζηλοτυ- 

; πια». »α-ί τά  μίση, όντινα συναναφ^ονται π ά ντα - 
χοΰ παρ.’ αύτή. Έν τούτοις ίκανά παραδείγματα 
παρά τε τοΐς άργαιοις καί τοΐς νεωτέροις έθνεσς 
τάς όλεθρ·ας συνεπείας α·ΰτής δηλοΰσι. Διά τινα  
προτε-ήματα, πόσα έλα ττώ μ α τα ! . . .

Ή άμ ιλλα τών παιδων προξενεί πρωτίστως 
τήν παρ’ ήμ ΐν έπικρατοΰσαν αστάθειαν· άτε, έγ- 
χέουσα, διά τών σταυρών, παρασήμων, β ιβλ ίω ν , 
βραβείων θέσεων, δ ιαγωνισμών έκάστφ αΰτών· 
τήν επιθυμίαν τής είς τούς πρώτους κατατάξεω ς,
ϊ  ύ  / > r , \ \  »ε , ου προκυπτουσιν, ανυποταξία προ; τους ανώ
τερους, ζηλοτυπία πρός τούς όμοιου;, περιφρόνη
σές πρός τούς κατωτέρους. ’Α λλ’ επειδή τά άκρα 
πλησιάζουσιν, ή κενόδοξος αΰτη αγω γή  είν’ έν- 
ταυ.τφ λ ια ν οου-λική, χωρούσα διά· ·;οΰ έοωτος. 
τών επαίνων καί τοΰ φόβου τών κατηγοριών οί 
δ’ αύτωσί διαπαιδαγωγούμενοι καθ’ άπασαν τήν 
ζωήν αΰτών είς τήν διάκρισιν τών κολάκων, ο"- 
τ ινες, συνήθως, ούχ ήσσον τοΰ έιτα ινεΐν τό κο.- 
λακεύειν επ '.στανται. Αί Φήφοι τώ ν άλλω ν οΰς 
προτίθενται νά δεσμεύσωσι, δεσμεύουσιν αΰτούς. 
τοσοϋτον. ίσχυρώς, ώστε μόλις περικυκλούμενοι, 
ΰπό διαφθορέων τής φαεινοτέρας άληθείας, άρ- 
νοΰνται α ΰ τ ή ν  ή. τήν ΰπό συνηγόρων ύποσ ηρ'.- 
ζομένην γελοιοτέ.αν γνώμην·, άσπάζονται. Τής 
ιδίας αΰτών κρίσεως, ΰπό τά βάρος τή> τυραννίας 
ταύτης ΰπεικούσης, ής έκ- πaiδωv οέρουσι τον- 
ζυγόν, ή συνείδησίς των μορφοΰται ΰπό τής άμ- 
φιστρόφου γνώμης τών άλλω ν, ήτις γ ίνετα ι δι’ 
αύιούς ή μόνη διάγνωσις τού καλού και κακού.

. Και πά λ ιν  ό αυτός. 'Γπά.ρ·/ει έπαισθητοτάτη 
διαφορά δυω παιδω ν, ών ό εις άνετράφη ΰπό τήν 
πατρικήν στέγην, ό 3έ έν δημοσ.α σχολή. Ό μεν 
τυγχάνε ι άναντηρρήτως ευγενέστερος, τ ιμ ’.ώ-ε.- 
ρος, ήττον ζηλοτυπος, διά τοΰτο χα μόνον διότι 
έσγεν άγωγήν άνευ τού πόθου τού υπερβήνχί 
τινα, καί όλιγωτερον ακόμη έαυτόν, κατά τήν 
μεγάλην τού συρμού φράσιν, κενήν σημασίαν, ό), 
τοσαι ά λλα ι. Ό  γέμων τής τού λυκείου άμ ίλλης, 
δέν άναγκάζετα ι ν ' α πα λλα γή  αυτής από τών 
πρώτων έν τφ  κόσμφ βημάτων, έ^ν θέλϊ] νά ύ··· 
ποφέρηται ύπό τών όμοιων του κα jp ' έ ϊυτού £ 
Έ λν.ούδέν ά λλο .προτίθεται ή τ/,ν αναοενξίν του;..

Ο ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 4Ό8 9

δέν θά λυπήτα ι διά την τών άλλων ευοαιμονιαν, 
Δέν θά είνα ι πλήρης μ'σους, ζηλοτυπ ιώ ν, επ ι
θυμιών βλαβερών εις τε τήν φυσικήν καί ήθικήν 
αύτοΰ δ ιά πλα σ ιν ; Ή φιλοσοφία και ή θρησκεία 
δέν τόν ΰποχρεοΰσι νά έργάζηται καθ’ εκαστην, 
είς τήν έκρίζωσιν τών ελαττω ματω ν τούτων τ^ς 
αγωγής ; Ή κοινωνία αΰτή τόν β ιάζει να  υπο- 
κρύπτν) τήν ειδεχθή αυτών μορφήν. Ιοου λαμ 
πρά άπΟ'Ιις του ανθρωπίνου βιου, καθ η.ν οεον

τό ήμισυ τώ ν ήμερών ήμών νά διατιθήται είς 
τήν μυοιότροπον άρσιν τώ ν μετά τοσούτων δα
κρύων καί πομπών κατά τό ετερον ήμισυ έπιβλη- 
θέντων ήμΐν.

Ταύτα έλάβομεν παρά τών Ε λλήνω ν, μη προ- 
σέχοντες ότι συνετέλεσαν είς τάς άκαταπαύστους 
αύτών έριδας, πρός ΰποχείρωσιν αύτών έπ ί 
τέλ>ους.

(ακολουθεί}

Ό  Γ ά λλο ς Α καδημα ϊκός Λ υφρώρ;

Ο ΓΑΛΛΟΣ ΛΚΑΔΙΙΜΑΙΚΟΣ ΔΥΦΦΩΡ.

Ό Τηλέγραφος άνήγγειλεν ήδη ήμ ΐν τήν ειδη- 
σιν τοΰ θανάτου· τοΰ διακεκριμμένου τούτου 
Γάλλου πολιτικού έπελθόντα τή 4 5]27 Ιουνίου 
εν Παρισίοις· οί άναγνώσται τοΰ « Γραφικού 
Κόσμου » δεν θά άναγνώσωσιν πιστεύωμεν άνευ 
ενδιαφέροντος βιογραφικάς τινας λεπτομερείας 
περί τοΰ εξόδου τούτου ανόρος όστις.τοσοΰ .ον ε

νεργόν είς τά τελευτα ία  έν Γαλλία συμ^άντοί
έ'λ^αβε μέρος. ( ;

Ό  Κύριος Δυφφώρ έγεννήθη έν Παρισίοις την
4 1 Οβριού 4 798· τελειοποιήσας τάς νομικάς 
αύτοΰ σπουδάς έν Παρισίοις μετέβη είς Βορδω 
ένθα κατέλαβε σπουδαίαν θέσιν παρά τφ  δικη
γορικό) τής πόλεως ταύτης σώματι εκλεγείς κα
τά τό 4 834  βουλευτής τοΰ διαμερίσματος- 
Σ α ί ν τ· άντιποοσώπευσε αΰτό με'/ρι τού 4 8 4 8 ,.

437.
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Συνταγματικός πλήν φιλελεύθερος ό κύριος Δυο- 
φωο κατεοειξε πάντοτε εν τω  Γαλλική  κοινοβου- 
λ ίφ  μεγίστην φρονήματος ανεξαρτησίαν· κατά τό 
1839  εοεςατο εν τφ  ΰπό τόν στρατάρχην Σούλτ 
σχημκτισθέντι υπουργείψ τό -χαρτοφυλάκιο'; τού 
υπουργείου τών Δημοσίων έργων· κατόπιν ήο- 
νήθη ν ’ αποτελεστ) μέρος τοϋ ΰπό τήν προεδρείαν 
του Γκιζωτου σχηματισθέν τος υπουργείου.

Έ π ι τής προεδρείας τοϋ Λουδοβίκου Ναπο- 
λεοντος εοέξατο επίσης υπουργικόν χαρτοφυλά- 
κιον· μετά τό πραξικόπημα τής 2 Δεκεμβρίου, ό- 1 

περ προεκαλεσε την Αυτοκρατορίαν τοϋ Ναπο- 
λεοντος ό κ. Δυφφώρ έγκατέλειπε τήν πολιτικήν 
ζωην καί εςηκολούθησεν ένασκών έν Παρισίβις 
το οικηγορικόν επάγγελμα* έπ ί τής προεδρείας 
του κ. Θιερς, τέλος εχρημάτισεν υπουργός τής 
Δικαιοσύνης· τή 23  άπριλίου 1 8 6 3  εξελέγη μέ
λος τής Γαλλικής 'Ακαδημίας διαδεχθείς τόν 
Δουκα Πασκιε· εν τέλει λέγομεν οτι οίοιδήποτε 
και αν ωσιν ενδυασμοί τ ινες τής πολιτικής του 
ζωής εν τούτοις και οί μεγαλήτεοοι τών εχθρών 
του δέν δύνανται νά άρνηθοϋν τήν παροιμιώδη 
τοϋ άνδρός ευθύτητα.

ΜΕΛΕΤΙΙ ΠΕΡΙ Α Μ ΛΕΤΟ ϊ.

Ε ράνισμ α  Α λεξάνδρου Κ.. Π ερδικ ίδου.

Α'.

Κατά τό 1876  εδημοσιεύθη έν Βερολίνω σ ύγ 
γραμμα τ ι τού όποιου ο συγγραφεύς α νήγγειλε 
τώ  κόσμω μεγίστην καί σπουδαιοτάτην άνακά- 
λυψ ιν . Ό συγγραφεύς τοϋ β.βλίου τούτου είνα ι 
ο Κάρολος Βέρδερ, άνη: έξοχου παιδείας καί με- 
γιστης υποληψεως, οστις, συνεπεία εμβριθούς καί 
σπουδαίας μελέτης, ένόμισεν ότι ήδυνήθη νά λύ- 
σ/; τό μέγα πρόβλημα, δηλαδή νά έξάξτ) τήν 
έννοιαν τής τραγψδίας ό Ά  μ λ έ τ ο ς. Ό  
σκοτεινός αρχηγέτης τής Σαιξπηρείου έτκιρίας 
Goethe , δστις νομίζεται ώς ό καλήτερος άπο- 
καλυπτής—  έν τή  τραγωδία ταύττ) — τής ιδέας 
τού αθανάτου "Αγγλου ποιητοϋ, ούδέν μ ’ όλα 
ταυτα  εννόησεν, εκτοτε δέ ή κριτική άποκαμού- 
?τα καί άπελπ ισθεΐσα , βλέπουσα τόν Γκέτε σιω-

πώ ντα , έφερε κάλυμμα έπ ί τών οφθαλμών καί 
οΰτω μεγίστη σ ιωπή έπεκράτει, πολύν καιρόν, 
προκειμένου περί 'Α μ λ  έ τ ο υ. Ά λ λ ’ ό Βέρδε;, 
γαυριών καί παταγωδώς εξάγει τέλος πάντων 
το κάλυμμα, βλέπει τό εργον τοϋ Σαιξπήρου ΰπό 
άλλην ήμέραν καί ανακράζει, α Ιδού ή έννοια 
»  καθαρά, απλή , καί προφανής ! Αδύνατον πλέον 
» νά τήν άπολέσωμεν τώρα δτε συνελάβαμεν 
»  α υτή ν ! Παράδοξον όμως φα ίνετα ι μοι πώς πα- 
» ρήλθον αιώνες καί ούδείς διέκρινεν α ύ τ ή ν ! 
» Πράγμα έκτακτον, άκατάληπτον' οπερ παρο'υ- 
* σιάζει ή κριτική ιστορία ά π ’ άρχής τής ύπάρ- 
» ξεώς της ! ;»

Τοιαύτη παταγώδης διασάλπισ ις ποτέ δέν α
πο τυγχ ά νε ι. "Απασαι αί φιλολογικά· τής Γερ- 
μαν.ας εφημερίδες μέγαν έκαμαν κρότον, κηρύτ- 
τουσαι καί έκθειάζουσαι τόν άνακαλυπτήν. Καί 
μ ’ όλα ταυτα ήρνήθησαν νά πεισθώσιν οί διακε- 
κρυμμένοι και πολαιμαθεΐς καθηγηταί διαφόρων 
πανεπ ιστημ ίων καί οί οπαδοί τής Σαιξπηρείου 
Έ ταιρ ίκς, οϊοι οί B ernays, οί V isclier, Hebler, 
οί Ulrici καί άλλοι λοιποί. Ευκόλως δύναται τις νά 
εννοήσει πόθεν προέρχεται ή άρνησις αΰτη· πασ ί- 
γνωστον τυγχ ά νε ι ότι δέν άκυροι τ ις τάς ύπο- 
στηοιχθεΐσας ιδέας του πρό πάντων δέ δτε έλέ- 
χθησαν ένθέρμως καί διά τοϋ τύπου.

Ή μεις όμως τυγχάνοντες μόνον θαυμαστοί έν 
τή τραγωδία, καί ούδέτεοοι έν τ α ί ς  έςηγήσεσ-, 
θέλομεν ακολουθήσει τάς σκέψεις τού Βέρδερ, α ΐ- 
τινες, λεχθήτω έν παρόδίρ, μ ά ς  φαίνονται κά
πως αί καλλήτεραι καί αί όρθότεραι· θέλομεν 
δμως έγειρε·, φωνήν όπότε εχομεν σκέψιν έναν- 
τ ία ν  τής τοϋ Βέρδερ.

Ιοωμεν κατά πρώτον πώς ό Γκέτε έξηγεΐ τόν 
Ά μλέτον.

«  Ο Σαιξπήρος, λεγει ό γερμανός ποιητής,
»  ήθέληοε νά μάς παραστήστ) ψυχήν έπιφορτι- 
»  σμένην μέ μεγάλων έντολήν καί άδύνατον νά 
» έκτελέστ) αύτήν. Ή ιδέα αυτη συνδέει άπασαν 
» τήν τραγωδίαν. Ή εντολή αΰτη διά τόν Ά μ- 
* λέτον είνε ώς δρυς πεφυτευμένη εν δοχείω 
τό όποιον δέν έμελλε νά φ έ ρ ,,  εί μή άνθη γοη- 
» τευτικά· αί ρίζαι εκτείνοντα ι καί τό δο·/εΐον 
»  ρήγνυται. Ήθέλησε νά μας παραστήσ* πλάσιν 
® ώραίαν, ά'μωμον, εύγενή , εξόχως ήθικήν, άλλ '
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»  έστερημένην φυσικής ένεργετικότητο;, ήτις γεν- 
να τόν ήρωα, ύποκύπτουσαν ύπό τό βάρος φορ- 
)> τίου διότι ήδυνάτει νά ©έρ·/) ή νά ρίψιρ αύτό·
»  άπαντα τά καθήκοντα διά τόν Ά μλέτον εινε 
»  ιερά, άλνλν’ αύτόν είνε πολύ δυσχερής. Ά πα ι- 
»  τε'.ται άπό αύτός τό άδύνατον, ούχί τό έν- έ- 
»  αυτώ άδύνατον, ά λλ ’ ο,τι δι’ αύτόν· εινε άδύ- 
»  νατον »

Τοιαύτη ή τοϋ Γκέτε έζήγησις ήν απασα σχε
δόν ή κριτική ήκολ.ούθησεν-. Ό χαρακτήρ τοϋ Ά μ - 
λέτου έκρίθη καί μέ συμπάθειαν καί μέ αύστη-

ι  # ι ^ > 1 ί  'ροτητα- οι σκεπτικοί το παντα εσυγχωρουν αυ- 
τφ  ένφ οί ®0 .οι τής τόλμης σκληοώς τόν κατε- 
δίκαζον· a W  άπαντες, μέχρι τανϋν, συμφώνως 
παρεδέχθησαν, δτι ό Ά μλέτος έ’μελ.λ ε̂ νά πράξιρ 
τ ι καί τό όποιον δέν έπραξε· διότι τό άναγκαιοϋν 
στοιχεϊον πρός έκπλήοωσιν τοϋ καθήκοντος του 
έλιπεν άπό τήν ουσικήν του κατασκευήν; «  Ότε 
»  άκού^ωμεν τόν- Ά μλέτον (λ*έγει είρωνικώς ό κ.
»  Hebler καθηγητής έν τφ  Πανεπιστήμια) τής 
» Βέρνης) κράζοντα τή σκ·.α τού πατρός του :—  
» Ε ι π έ μ ο ι ό π  ο ΐ  ο ν τ ό ε γ  κ- λ  η μ α, ΐ  ν α 
»  δ ι ’ ό ρ μ η τ  ι κ ώ ν π- τ  ε ρ ώ vj ώ ς α- ί  σ- κ έ- 
ύ ε ι ς τ ο ύ  έ ρ ω τ ο ς ,  φ ε ρ θ ώ  π ο ό ς τ - ή ν  
»  έ κ δ ί κ η σ ι ν — ΰποθέτομεν φυσικώτατα δτι 
»  ό θε~ος του δέν θά έπανείδν; τόν ή λ ιο ν  αλλα , 
λ προς τό παρόν, ό ήρως ευχαριστείται νά όέσ^

κόμβον έπ ί τού ρινομάκτρου του, δηλ,: νά ση- 
s  μειώστ; έν τώ σημειωματαρίω του άπλ>ώς και 
»  μόνον, δτι ό θεϊός του εινε κακούργος- δ,τι 
»  γραφθή ποτέ δέν λησμονειταΓ έοιίάχθη αΰτο 
» τό πράγμα άπό τούς καθηγητάς τοϋ εν Βιττεμ- 
»  βέργ’Λ,. Δέν ήδύνατο τή  άληθεία νά παραδώστ) 
»  διά τοϋ δυσαρεστοτέρου τρόπου ;ο Ν ά μ ε ε ν- 
»  θ υ μ ή σ α ι τοϋ φάσματος· οέν ήδύνατο τα- 
_■» χύτερον νά θάψιρ τήν προθυμίαν του. »

Ό κ. Βέρδερ λαμβάν3 ΐ άλλην όδόν, δηλ : α λ 
λάζει σύστημα κριτικής. Ά ντ ι να μελε^τ^στ) τον 
χαρακτήρα τού Ά μλέτου, ώ ί άρχήθβν έπραξαν 
άπαντες οί κριτικοί (ό κ. Βέρδερ μέμφεται τόν 
τοόπον αύτόν) άρχίζει έξετάζων τό είδος τής κοι- 
λ,ίδος ήτις τω εινε επιβεβλημένη καί τήν θέσιν 
έν ή εΰοίσκεται ό ήοως. Μετά ταϋτα  κυρυττει 
ότ·. έάν ό Άμ).έτος ούδέν πράττει είνε δτι ούοέν 
ύ-ά-νε·. διά πρ5.;ιν, καθ’ δτι ή πράςις τήν όποιαν

προσμένουσιν άπό αύτόν εινε αδύνατος νά γίνιτ,, 
ούχί μόνον, έζ κκολνΟυθεΧ λ.έγων δ κ. Βερδερ, εξ 
α ιτίας τής ήθικής κατασκευής τού ήρωος, ώς δι
ατείνετα ι ό Γκέτε καί ή Σχολή του, κλΛ’ αδύνα
τος αύτή άφ’ έαυ-τής, άντικειμεν’.κώς καί ΰλικώς- 
άδύνα-τος.-

Τί άπαιτεΐται άπό τόν· Άμλέτον; λ>έγει ο κ. 
Βέρδερ. Ν ά φονεύσ·/) τον βασΟ^έα, τόν θειον του.· 
Ούδέν άτοπώτερον καί άλογώτερον τούτου ήδύ
νατο νά πράξτ|· διότι πρα·χθέ̂ ντος τού φόνου τ ί 
θά πράξ·Λ, έπειτα θά συνάθροισή, λέγουσι, τήν 
αύλήν καί τόν λαόν, θά> δικαιολογήσιρ τήν πράξιν 

του καί θά λάβ?) κατοχήν τού θρόνου . . . .  Α 
λήθεια Γ άνακράζει είρωνικώς ό κ. Βέρδερ. Καί 
πώς θά δικαιολογήσει τήν πράξιν του ταύτην 
Διηγούμενος δτι τό φάσμα τοϋ πατρός του τώ 
έφάνη καί τώ διέταξεν εκδίκησινΤότε θά συλ-·

. λάβτι τις μετρίαν ιδέαν- περί τής ευφυΐας τών 
Δανών, έάν ύποθέσγ) δτι ίκανοποιηθήσονται άπό 
αύτόν τόν μύθον! Τούτο γίγνεται δεκτόν διά συ- 
ναξάριον ενθα ό φόνος τοϋ πατρός τού Άμλέτου 
γίγνεται γνωστός άπό όλους, πραχθείς ύπό χει- 
ρός όπλν’.σμένης καί έν μέσω εορτής· άλλ’ έν τφ 
δράματι δέν συμβαίνει τό ίδιον' εδώ τό κακούρ
γημα εινε άγνωστον έγένετο λάθρα καί δι ά τοϋ 
δηλητηοίου δτε ό γέρων άναξ έκοιμάτο μετά 
μεσημβρίαν μόνον ό κακούργος γνωρίζει τό μυ
στικόν, τήν αλήθειαν. Ό  σφετερισμός τού στέμ
ματος ή αληθής φανήσεται αιτία τής δολοφο
νίας τού Άμλ>έτου, κάί τό υποτιθέμενον καθή
κον τοϋ έκδικε^σθαι, δήλον δτι, δολ>οφονηθέντα* 
πατέρα, φανήσεται-πρόφασις καί καθαρά έφεύ- 

ρεσις.
Λέγω : ό σφετερνσμός τοϋ στέμματος, έξακο* 

λούθει λέγω ν ό Βέρδερ, καθ’ δτι ό Άμλνέτος, ώς 
άπαντες άβασίμως υπέθεσαν οί κριτικοί, δέν είνε 
καθόλου γνήσιος διάδοχος τοϋ πατρικού θρόνου, 
Ιπειδή άδικος βία έστέρησεν αύτόν τού δικαιώ
ματος τής διαδοχής. Κατά τάς Ά γγλ ικ ά ς  ιδέας, 
ή άνασσα μετά  τόν θάνατον τού συζύγου της, 
έγένετο νόμιμος βασίλισσα τού βασιλείου. Έάν 
δέ ήθελε νά συμμερ·.σθή μετά τοϋ άνδραδέλφου 
της τήν τύχην της καί τό σκήπτρον της ήτο κυ
ρία νά^τό πρ ά ξ^ κα ί ούδείς υπάρχει λόγος ούόε- 
μιας άντιστάσεως τών εύγενών, ούδεμιας δυσ:.-
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ρεσκειας τοΰ λαοΰ κατά τήν ελευσιν τοΰ Κλαυ- 
δίου. Έάν ό 'Αμλέτος θέλει τήν βασιλείαν πρέπει 
νά περιμείν$ τήν σειράν του. «  Ε ί σ α ι τ φ  λέγει 
ό νέος Βασιλεύς έ ε γ γ ύ τ ε ρ ο ς  δ ι ά δ ο χ ο ς  

τ ο ΰ  θ ρ ό ν ο υ  μ α ς . »
Ούτως εχοντων τών πραγμάτων ό 'Αμλέτος 

τ ί δύναται, τ ί χρεωστεϊ νά πράξ$ μετά τήν τρο- 
μεοαν αποκαλυψιν τουμυστικου j Εν μονον πράγ
μ α ’ ά λλ ’ όπόσον δύσκολον ! Ν’ άποσπάση άπό 
.ο ιόιον στόμα του Βασιλέως τω,ν μ,αρτύρισιν 
τοΰ κακουργήματος του, και νά τόν καταναγκάσω) 
ν* ΡιΨΐ τ ° προσωπεϊον, Ώς βλέπομεν λοιπόν 
« τ ι εις δλον τόν κόσμον δέν υπάρχει είμ ί εις μό
νος άνθρωπος οστις Ουναται νά δώση είς τό φώς 
της Λμερ^ί τ/,ν τρομεραν αλήθειαν* ό δέ άνθρω
πος αυτός ε ίνα ι αυτός ό κακούργος ό ίδ ίαις yep σι 
στεφθείς. Έάν δμως σιωπήσω, εάν δέν προδοθή, 
ή άλήθεια αΰτη θά μείνω) κεκρυμμένη είς τά βάθη 
τή ί γή ; προσμένουσα τήν τελευτα ίαν ήμέραν 
τής Κρισεως. Να φονευση τόν τύραννον, οια ά- 
θλιότης ! οια άνοησία ! ό ουρανός κα1. ή κόλασις 
σκεφθήσονται περί τοΰ Κλαυδίου· ας τόν καταδι- 
κάσωσιν δτε ή ώρα του έλευθήσεται· ό Ά μλέτος 
χρεωστεϊ νά πράξ») ύπέρ τοΰ δικαίου τών άν 
θρωπων και επ ι τί) ελπ ιο ι ότι θά παραδώσω) τόν
άδελφοκτόνον αύτώ  —  ούχί ωονεύων αύτόν__
χρεωστεϊ νά τόν άφίσω) ζώντα νά τόν παρατηρώ 
κατά πάντα , νά επαγρυπνώ; έπ ’ αύτοΰ και νά τόν 
ακολουθώ) ως ον τοΰ οποίου μονον τό τέρμα μας 
ενδιαφέρει περισσότερον, ’Ιδού δλον τοΰ 'Αμλέτου 
το καθήκον· « εις τό έ'ργον εγκέφαλέ μου !»  λέγει· 
έ γ  κ έ φ α λ έ μου κ<*ί ούχί βραχίον μου.

Τοιαυτη ή τοΰ κ. Βέρδερ έξήγησις. Μόλις έμα- 
θον αύτήν ή πρώτη μου μέριμνα ήτο τό ν ’ άνα- 
γνώσω έκ νέου τόν ’Α μ. λ έ τ ο ν ,ϊνα  ΐδω έάν ή έξή- 
γησις αυτη συνδέεται μέ τήν άμέσως έντύπωσιν 
ήν ή τραγωδία προξενεί. Χρεωστώ νά μαρτυρήσω 
ότι πολλάς έ'σχον άντιλογίας.

"Οσον καί άν είνα ι άλογον τό δολοφονήσαι 
τόν Κλαύδιον, άπό διάφορα προέρχονται χωρία 
οτι αυτός ό ίδιος 'Αμλέτος νομίζεται ώς ό κλη
θείς νά διαπράξ») τόν φόνον αύτόν, τό δέ αίσθημα 
τοΰ 'Αμλετου είναι προφανώς τό πλέον ενδιαφε
ρόμενον. «: νΑ ! άνακράζει έν τώ τελιχψ μονολόγφ 
της δευτέρας πράξεως, εάν δέν ήμην μετεωρο-

σκόπος 'Ιωαννότος, πρό καιρού ήδη ήθελον π α χ ύ 
νει τούς κρίκους τοΰ ούρανοΰ διά τών έντοσθίων 
τοΰ άπατεώνος τούτου ! »  δταν δέ καταλαμβάνει 
τόν άνακτα προσευχόμενον: «: Τώρα, λ έγ ε ι, δύ
ναμαι να πράξω τό πράγμα » καί δταν έ χτύπησε 
τόν Πολώνιον όπισθεν τοΰ παραπετάσματος λ έ
γε ι τώ θνήσκοντι. (t ’Αδιάκριτε ! ’Ανόητε ! σέ έ- 
πέλαβον διά κάποιον μεγαλήτερόν σου » ! Ά ς  
παραδεχθώμεν δτι ό 'Αμλέτος έχει έτερον καθή
κον άπό τό τής αίρνηδίου καί αιματώδους εκδι- 
κησεως· ότι δηλ: θέλει νά ύποχρεώσω, κατά πρώ
τον τόν βασιλέα νά ρίψη τήν προσωπίδα του· 
και πράγματι η θεατρική παράττασις ή όργανι- 
σθεϊσα δι’ ολίγω ν λέξεων, ύ π ’αύτοΰ, έν τή τρίτη 
πράξει θέλει 'ίσως θαυμάσια επ ιτύχ ε ι τόν σκο
πόν. ^’Α λλ ’ όποιον σχέδιον ω φελείτα ι έκ τής 
ζωηρας συγκινήσεως ες ής ό φονεύς τοΰ πατρός 
του δημοσία προδίδεται; ’Απολύτως ούδέν."Οποιον 
δήποτε καί άν είνα ι τό είδος τής χοιλίδος ήτις 
J -νε έπιβεβλημμένη τφ  'Α μλέτψ , έχομεν κατά 
πάσαν περίστασίν, έμπροσθεν τών οφθαλμών 
μας, ήρωα, άργόν όστις !χ η  νά πράξω, τι καί τό 
όποιον δέν ποάττει.

'Ο χ. Βέρδερ δ ιατείνετα ι δτι ό'Αμλέτος δέν ήτο 
καθόλου ό νόμιμος διάδοχος τοΰ θρόνου· εινε δυ
να τό ν  άλλά πά λ ιν  τό αίσθημα τοΰ 'Αμλέτου, έν 
τ ί  υποθέσει, είναι τά μόνον τό όποϊον ενδιαφέοε- 
τα ι.^ Κ α λε ι τον Κλαύδιον μετά τής μητρός του, 
εν τί) σκηνή «  Βαλαντιοτόμον τής Αυτοκρατορίας 
και των νομών, δστις έκλεψε τό στέμμα καί τό 
εθεσεν είς^τό θυλάχιον του» χαί λέγει θετικώς τώ 
Ό ρατίφ δτι αί ελπίδες του χατεστράφησαν εκ 
τής έκλογής τοΰ θείου του.

Βεβαίως, ή Οικίιολόγησις τοΰ 'Αμλέτου έμπρο- 
σθεν τής Α ύλή ; χαί τοΰ λαοΰ, έάν έφόνευε τόν 
θειον του, δέν θά έγίνετο άνευ σπουδαίων καί με
γάλων δυσχερε ιώ ν άλλά  πρέπει νά ’ίδη τις π ε
ριστάσεις τινάς α ιτ ινες παραδόξως διέλυον αύτάς- 
ο Αμλέτος έλατρεύετο άπό τόν όχλον, κατά τήν 
μαρτυρίαν αύτοΰ τοΰ Κλαυδίου, όστις παρεπονεΐ- 
το ότι ό μέγας αύτάς έρως παρέλυε τό βασιλικόν 
οικαιον και τόν εμπόδιζε νά ερευνήσω) δημοσία 
περί τοΰ φόνου τοΰ Πολνωίου· ό νΰν δέ βασιλεύς 
ποσώς δέν ήτο δημοτικός, έάν κρίνωμεν τήν μετά 
τόσης εύχολίας έγερθεϊσαν χ’ έπ ιτευχθεϊσαν ό-
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χ λ α γ ω γ ία ν  έκ μέρους τοΰ Ααερτίου.
Έδώ είναι ή κυριωτέρα μου άντιλογία- μοί 

φα ίνετα ι πώς ό κ. Βέρδερ καταστοέφει απαν τά 
■ίέλγητρον τής τραγωδίας άρχίζων έξετάζων τό 
ά ν τ ι κ ε ί μ ε ■< ο ν δ η λ : τήν κατάστασιν τοΰ 
-ηρωος καί τά καθήκον του, άπό τά υ π ο κ ε ί- 
μ ε ν ο ν δη λ : τάν Ά μλέτον καί τόν χαρακτήρα 
του.

Έ άν έπρόχειτο περί αρχαίας τινάς παραδόσε- 
•οχς οια ήίστορία τών ’Ατρειδών, ήτις, άφ’ έαυτής, 
έχ ε ι υψηλήν σημασίαν ήθικήν τε καί θρησχευικήν, 
τότε να ί, τά άντικείμενον θά ήτο σπουδαιότερον 
τοΰ υποκειμένου* άλλ ’ ε ίνα ι άδύνατον ν ’ άποδώ- 
σωμεν, άξίαν τινά  τ^ ίσχντ, βιογραφία τ$ πα- 
ραδαδωθείσω) άπό τόν μυθιστοριογράφον Bellofo- 
re s t  τώ Σαιξπήρφ· δέν ήδύνατο ν’ άποκτήσω) ά- 
ί ία ν  παρ’ άπό τάς εικόνας α ιτ ινες προσετέθησαν 
εν τφ  α τελεί τουτφ σκελετφ. Έ άν ή τραγωδία 
Α μ λ έ τ ο ς  δεν ητο ή λαμπροτέρα ήτις ποτέ 
εφάνη περί τής άνθρωπίνου άναποφασιστηκότητος 
τ ί θά έγένετο; μυθιστόρημα άπλοΰν, άσήμαντον 
κοΰιρον, ώς ή άτυχεστέρα τών κωμφδιών τοΰ 
■ποιητοΰ.

'Η παραδοξολογία τοΰ Κ. Βέρδερ, μολονότι άν- 
τ ίχησε μετά κρότου, δέν θά ζήση έπ ί πολύ* υ
πάρχει ετερός τ ις , Γερμανός συγγραφεύς, δστις 
ό’λως άλλέως σκέπτετα ι καί τοΰ όποιου ή πεζή 
γνώμη προσκαλείται είς άλλην μεγαλητέραν ε
πιρροήν. Ό κ. R eim eJin  ό συγγραφεύς τοΰ 
Μ ε λ έ τ α ι έ  ν ό ς  ό π α δ ο ΰ  τ ή ς  π ρ α γ μ α τ ι 
κό τ η τ ο ς -π ε ρ ί Σ α ι ξ π ή ρ ο υ  είνα ι ό αρχη
γέτης τής άντισαιξσπηοίου έν Γερμανί^ άντενεο- 
γείας (1 ). Ή λατρεία  υπέρ τοΰ μεγάλου ποιητοΰ 
κάτήντησε δεισιδαιμονία καί τά εγκώμιον είς 
τοιοΰτον υπερβολικόν έφθασε βαθμόν ώστε δυ
νάμει τών νόμων τής μηχανικής τών πνευμάτων 
κίνησίς τις εναντίου έννοιας κατήντησεν άναπό- 
φευκτος. Αυτοί οΐ άντιλέγοντες τω κ. R e itn e lin  
μαρτυροΰσιν δτι τά βιβλίον του ήν άναγκαϊον δ-

(4) Ίδε περί τής άντενεογείας ταύτης έν 
συγγράματι τ ιν ι τοΰ ’Αλεξάνδρου R eichua ΰπό 
τόν τ ίτ λ ο ν : Αί Τ ελευτα ϊα ι χρίσεις έπ ί τοΰ 
Σαιξπήρου.

πως ή κριτική έπαναλάβη τά άληθές σημείον. 
Αναλυσωμεν σελίδας τινάς τοΰ νουνεχούς τού

του συγγράματος τά όποιον πάς εξημμένος σχο
λιαστής τοΰ Σαιξπήρου, χρεωστεϊ είς τό έξής νά 

επ '1 τραπέζης του· καί τά όποιον ήδυνήθη 
να κατακτήσω, απο το σοβαρόν τοΰ χαρακτήοος 
καί τήν σταθερότητα τοΰ Bondon, τό σέβας αύ
τών τών ιδ ίων οιτινες τόν άντιγωνίσθησαν. Έ  ι 
δέα τοΰ x .R e im elin  περί τοΰ 'Α μ  λ έ τ ο υ είνα ι 
ο .ι εαν η τραγωδία ην καλλίτερα δέν θά συνε- 
ζητεΐτο τόσον καί δτι ή άκρα δια-ρορά τών σχο
λίω ν χρεωστεΐται είς δ ,τ ι έχει ελαττωματικόν.

Ό τής πραγματικότητος κριτικός οπαδός χ α 
ρακτηρίζει έν τφ  έργψ τοΰ Σαιξπήρου άσάφειαν 
τινα  γενικήν αβεβαιότητα εναντίον τής εξεως 
τοΰ ποιητοΰ οΰτινος ο κάλαμος είς πάν άλλο μ έ
ρος είναι καθαρός καί στερεός ώς ό τοΰ Ρούβενς, 
είς κανέν πρόσωπον δέν εννοεί τ ις ούτε τό είδος 
του, ούτε τήν απαιτησίν του. "Απαντες όμιλώσι 
πολυ περισσότερον ή δτι πράττουσιν άρχίζοντες 
άπό τό φάντασμα τό όποϊον ά πω λεϊ τάν καιοόν 
του εις μακραν και σχολαστικήν περιγραφήν 
(ή άτοπος αΰτη παρατήρησις είναι τοΰ κ. de 
B arau(e) τών ολέθριων ενεργειών τοΰ έκχειλ ί- 
σματος των ’JOj>ca|ACi)v. ιΟ Βασιλεύς ά π α γγ ίλ ε ι 
λαμπρούς λόγους νά τόν ακούσω) τις θά τόν νο
μίσω, ενα τών επτά τής Ελλάδος σοφών, ολίγον 
δε ομοιάζει τί) άποτροπαία άπεικονήσει αύτοΰ ήν 
ο Αμλε ιος μας καμνει· αλλ ομως πολύ ο ιστά- 
ζει κ*ι αοεςιος ε ίνα ι εις τω,ν ο ιαγωγήν του πρός 
τάν εχθρόν του. Ό Πολώνιο; άρχεται δίδων λαμ- 
πρας σ υ μ β ο υ λ α ς  τω  Ααερτίφ καί τφ  Ό- 
φελία  φα ίνετα ι ό σοφώτερος άνθρωπος ά λ λ ’ εν 
μια στιγμή άλλάζει χαρακτήρα καί καταν:£  γε- 
λοιοδεστερος των ομοιων του μεγίστη άμηχανία 
διά τάν ηθοποιόν τάν έπιφορτισμένον νά παρα
στήσω) τά έκτακτον τοΰτο πρόσωπον. Μήπως αί 
συμβουλαί έκείναι άπεστήθησαν άπό τόν γέροντα 
κωμικόν εΰρεθεΐσαι καί άναγνωσθήσαι άλλοΰ που 
καί νΰν τάς διδάσκει είς τά  τέκνα το υ ; άλλά 
τότε ό σκοπός τοΰ ποιητοΰ εδει καλήτερον νά χα- 
ρακτηρισθίρ.

(ακολουθεί]
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ΠΕΡΙ Χ Ε ΙΪΜ «\.

Οί πάντες γνωρίζομεν οτι αί άποτελ>έσασαι 
τά στρώματα τοϋ ϊμ ετίρου Πλανήτου ύλα ι, εύ- 
ρισκοντο κατά τήν παναρχαίαν αύτοϋ εποχήν έ- 
νεκεν τής μεγάλης θερμότητας εν τετηκυΐα κα- 
ταστάσε·.· συνεπείοι δμως τής ακτινοβολίας αύ
τής εν τφ  διαστήματα καί έπομένως τής ταπει- 
νωσεως αύτής άπετελ.έσθη ό στερεός (βλοιός αΰτοϋ 
εν φ  το εντός διατελ.εΐ. εισέτι έν διαλ>ελ.υμέν?ι κα- 
ταστάσει. αποτελ>ουν τον πυρήνα αύτοΰ, ώς έκ τής 
εγγείου λεγομενης θερμότητος, τοσαύτη δέ έΐνα ι 
ή θερμότης αΰτη, ώστε αί μέν δυσεξάτμιστοι ύ- 
λα ι εΰρίσκονται εν τετηκυΐ^  καταστάσε'., αί δέ 
άν.εξάτμιστοι έν άτμώδει.

Οί διαφόρου λοιπόν οϋτοι φύσεως ατμοί συμ- 
ποικνούμενοι ΰπό τόν στερεόν φλοιόν τής γής χαι 
ΐϊίεζόμενο'ι τείνουσι νά έξέλ.θωσιν, άλλά μή δυνά- 
μενοι νά σχηματίσωσι ρήγμα πρός διέξοδον έπ ι- 
φέρουσι τόν κλ>ονισμόν ή τόν σεισμόν τής γής· 
ώστε τό α ίτιον τών σεισμών ούδέν άλ»λ>Λ έστι πα 
ρά; αύτή αΰτη ή έγγειος θερμότης.

Οί Σεισμοί συμβαίνουσι κατά 3 τρόπους· α'. 
έκ τών κάτω πρός. τά άνω όπότε όμοιάζουσι πρός 
έκρηξιν υπονόμου, όριζοντίως, καί κατά δυνηθμόν. 
Ή κίνησις τοϋ Σεισμού άρχεται έξ ένός σημείου 
καί μεταδίδεται κατ’ εύθεΐαν, γραμμήν,καί μετά 
παλμού· πολλάκις όμως άντί νά. μετα.δοθή ό 
Σεισμός κατ’ εύθεΐαν γραμμήν μεταδίδεται ώς 
ά-πό κέντρου τινός κυκλικώς εις τά. πέριξ· έν 
τοιαύτν) περιπτώσει ή κίνησις τοϋ εδάφους ο
μοιάζει πρός τήν παλ,μώδει κ ίνησιν.τοϋ ΰδατο; 
έντός τοϋ όποιου πέσει βαρύ τι σώμα· δηλαδή 
ό σεισμός διαδίδεται κυκλικώς καί μετά παλμοϋ.

Οί Γεωλόγοι κατεμέτρησαν.τήν ταχύτητα, μεθ’ 
ής διαδίδονται οί παλμοί τοϋ Σεισμοϋ, καί εύρον 
ότι είς έκαστον.1 ' λ.επτόν οιαδίδωνται μετά τα- 
νΰτητος 5 έως 7 γεωγραφικών μ ιλ λ ίω ν  πρός 
τούτοις παρετηρ/,θη ότι ΰπάρχουσι μερικοί τόποι 
ούδέποτε προσβαλλ.όμενοι ύπό σεισμών, καί τό 
τ.ερ'.εργότερον ότι οί τοιούτοι τόποι ευρίσκονται 
-πάντοτε μεταξύ τόπων παθόντων σεισμόν. Συ
νήθως προηγείται τοϋ Σεισμού κρότος, όστις δια
δίδεται ούχί διά τού άέρος, άλλά. διά τών πε
τρωμάτων· διότι τά στερεά σώματα διαδίδωσι

τόν ήχον καλλίτερον τοϋ άέρος· παρετηρήθη ό
μως ότι ό κρότος ούτος δέν προηγήθη πυλλ.ώ·/

| σπουδαίων σεισμών, ή πολλάκις άκούεται κρότος 
| διά τής προστριβής τώ ν πετρωμάτων, 

ί Οί Σεισμοί διαρκοϋσι διαφόρως άλλ>οι μέν 1 
λεπ ιό ν άλλοι δύο καί άλλ>οι παύουσι καί πάλαν 

j επαναλαμβάνονται όσον όμως βραχεία καί αν 
είνα ι ή διάρκεια τών Σεισμών, έπ ΐΐέοουσιν όμως.

. τρομεράς καταστρο»άς καί ένσπείρουσι τόν φόβον- 
μεταξύ τών ανθρώπων. Οί ©οβερώτεροι καί επι- 
κυνδυνωδέστεροι τών Σεισμών ιΐνα ι οί κατά δ υ- 
ν η θ μ ό ν όταν συμβαίνει συγχρόνως κάθετος καν 
οριζόντιος. Περίεργοι διά τά άποτελέσματά των 
ε ίνα ι οί έκ τών κάτω πρός τά άνω· οΰτως έν έτει 
4 797  συνέβη τοιούτος σεισμός εις Ριοβάμβαν τής 
’Αμερικής, ότε οί νεκροί έξεβλνήθησαν έξω τών 
μνημείων και έροίφθησαν λ.ίαν μακράν α ύ τώ ν  φο
βερά άποτελέσματα παρετηρήθησαν είς τούς κατά 
δυνηθμόν σεισμούς' άγρός π . χ . κείμενος πλ.ησίον 
άλαλου όσ,τις τόν έχώριζεν. ά/πό τρίτον ήλλαςε θέ
σιν καί εύρέθη μεταξύ τώ ν δύο Ό δέ Άλ.έξανδρος 
Ούμβόλδος άναφέοει ότι καί τά έπ ιπ λά  οικίας 
τινός εΰρέθησαν έντός άλλης οικίας· έπ ίση ; τ ε ί - 

: yvi παράλληλα όντα πρός άλληλα έγένοντο κά
θετα πρός αύτά. Πολλάκις ό σεισμός συμβαίνει 
είς έ.ν καί μόνον μέρος χωρίς νά διαδοθή εις τά, 
πέριξ· άλ/^οτε δέ συμβαίνει είς,τά κάτω τής επ ι
φάνειας τής γής στρώματα χωρίς, νά σεισθώσι, 
τά άνω· οΰτω ; είς μ ίαν,πόλιν-τού Μεξικού όνο-, 
μαζο^ένην Κοναναζόνων ό'που.ύπάρχουσι μ εταλ
λε ία  άργύρου, οί έντός τών μεταλλείων έργάται. 

ιαίσθανθέντες σεισμόν ώρμησαν και έντρομοι έ- 
ξήλθον αύτών άλλ/ οί έπί τοϋ εδάφους ευρισκό
μενοι ίδόντες αύτούς έγέλ.ων, διότι δέν ήσθάν- 
θησαν .αύτόν. Ά λ λ ’ ενίοτε συμβαίνουσι σεισμοί 
οί όποιοι διά τήν έκτασιν τήν όποιαν διατρέγουσι 
καί διά τάς καταστροοάς τάς όποιας προξενοϋσι 
ένσπείρουσι τόν τρόμον μεταξύ τών ανθρώπων. 
Τοιούτος. ε ίνα ι ό-μέγας σεισμός ό συμβάς τή lir, 
Νοεμβρίου 17 5 5  εις τήν πρωτεύουσαν τής Πορ- 
τογαλλίας Λισαβώνα· ή έκτασις τήν οποίαν δι- 
έτρεξεν ό σεισμός ούτος ε ίνα ι τετράκις μεγαλη- 
τέρα τής Ευρώπης· διέτρεξε δηλαδή κυκλικόν δ ι
άστημα περιλαμβανόμενον οιά τών νήσων τών 
Ά ντ ιλλώ ν , τών ακτών τού Μαρόκου, τής Ρωσσίας,

Ο ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΙνΟΪΜΟΣ

και τής Βοεμιας, κέντρον οέ ε ίχ ε τήν Λισαβώνα 
τήν όποιαν εν ροπή οφθαλμού κατέστρεψεν έκ 
θεμελίων θάψας ύπό τά ερείπιά της 60  '/ιλιάδας 
κατοίκων· συνεπεία τούτου ή Εύρώπη άπασα συ- 
νεταραχθη, τζ υοατα τού Α τλαντικού Ωκεανού 
άνυψώθησαν κατά τάς Ηρακλείους στήλας 60 
πόδας πολλα ί π η ρ ί  έν Βοεμία έξηράνθησαν έπ ί 
τινα καιρόν οτε οέ κατόπιν άνεβλ^υσαν ΰδωρ ήτο 
μ-λ.αν και θολον, τοτε ύφαλος τις κειμένη πρό 
του λιμενος τής Λισαβώνος άνυψώθη καί τά κύ
ματα ωρμητικώς κινηθεντα κατέπν.ξαν ανθρώπους 
καί πλοία· πολλοί δέ τόποι έν Μαρόκφ τής Α 
φρικής κατεχώσθησαν θάψαντες πολλούς ανθρώ
πους. Φοβερός επ ίσης σεισμός ήτο καί ό συμβάς 
εν ’Ιταλία  κατά τό 16 9 3  όστις συνετέλεσεν είς 
τον άφανισμόν 40  χ ιλιάδων κατοίκων τής έπαρ
χ ίας Καλαυρίας· τοιούτος ήτο καί e συμβάς έν 
Κεφαλληνία, έν Λέσβφ καί ό έν Κορίνθφ τής Ε λ 
λάδος όστις τήν πόλιν κατέστρεψεν. Είς τήν τά- 

ξιν τών φοβερών τούτων σεισμών πρέπει νά κα- 
τατάξωμεν καί τόν συμβάντα πρό ολίγων μη
νών εν τή νησφ Χ ιφ , όστις έπέφερε τόν θάνατον 
4  χ ιλιάδων κατοίκων τής Νήσου ταύτης. Έ  κί- 
νησις τοϋ σεισμού τούτου ήτο έκ τών κάτω πρός 
τά άνω· εξηκολ,ουθει όέ παύων καί έπαναλαμβα- 
νόμενος κατά χρονικά διαστήματα. Ούχί δέ μό
νον ή νήσος αΰτη άλλά καί αί περισσότερα·, τών 
Νήσων τοϋ Α ιγαίου καί τοϋ Ίονίου πελάγους 
ύπόκεινται είς συνεχείς σεισμούς αν καί αδυνά
τους διότι φαίνεται ο”τι ή έκ τοϋ βυθού τής θα
λάσσης άνυψώσασα αύτάς δύναμις έξακολουθεΐ 
ένεργοϋσα καί προσπαθούσα νά διαρρήξγ; τήν στε- 
ρεάν επ ιφάνειαν τοϋ φλοιού είς εκείνα τά μέρη· 
ισως δε έξαίφνης θά ’ίδωμεν Ή φαίστειόν τι σχη- 
ματιζόμενον έν τή λεκάνη ταύτν; τής Μεσογείου· 
διότι πάντοτε παρετηρήθη ότι πριν ή οί υποκάτω 
του φλοιού τής γής συνεσωρευμένοι άτμοί, διαο- 
ρηςωσι το έδαφος, σεισμοί σ»οδροί προηγούνται 
καί κρότοι δυνατοί ακούονται· καθώς τούτο συ

νέβη έν Νεαπόλει κατά τό 1838 όπότε κατόπιν 
β ία ιων σεισμών έσχηματίσθη τά Νέον νΟρος λ ε 
γόμενον επ ί τού όποιου έσχηματίσθη κρατήρ έκ- 
σιρενδονίσας διαφόρους ΰλας. Πρός τούτοις π α 
ρετηρήθη ότι τά Μεσημβρινά τής ’Αφρικής καί τά  
Νότια της Εύρώπης ύπόκεινται είς σννεχεστέοους

σεισμούς παρά άλλος τις τόπος. Τοϋτο δέ διότι
) \ t  ̂ f Μ »

εις τα  μερη ταυτα φαίνεται οτι επενεργεί περισ
σότερον παντό ; ά λλου ίό πο υή  έγγειος θερμότης. 
Τοιαϋτα εισ ιν εν συντόμφ τά αποτελέσματα τών 
Σεισμών και τοιαύτας τρομεράς καταστροφάς 
προςενοϋσιν εν ροπή οφθαλμού οί Σεισμοί.

ΖΕΦΥΡΟΣ ΣΤΑΙ’ΡΙΛΗΣ.

ΧΑΡΛΚΤΗΡ ΤΟΓ AVTOKPATOPOS 

ΝΙΚΟΛΑΟΓ.

Έρανιζόμεθα έκ τοϋ λ ία ν περιέργου βιβλίου 
τό έπιγραφόμενον ’Α ν α μ ν ή σ ε ι ς  θ ε ρ ά 
π ο ν τ ο ς  :ού Α ΰ τ. Ν ι κ ο λ  ά ο υ. Ό  Α ύτο- 
κράτωρ Νικόλαος μόλις άν αβάς είς τόν θρόνον 
άνεκάλ,υψε σοβαράν συνωμοσίαν, τής όποιας οί 
συμμέτοχοι έτιμωρήθησαν απαντες διά τής α γ 
χόνης ή διά τής διά βίου εξορίας είς Σιβηρίαν.

Τις δέν ενθυμείται τόν απαγχονισμόν τοϋ 
Μουραβιέφ Αποστόλου καί τού ποιητοϋ Ρελιέ® ;

Ο τελευταίος ουτος, εις τών έπισημοτάτων 
άνδρών τής Ρωσσίας κατεδικάσθη ΐνα  ΰποστή 
τόν δι’ αγχόνης θάνατον. Ό Νικόλαος άναγνώ - 
σας τήν καταδίκην υπέγραψε. Γ ε ν ν η θ ή τ ω 
ούτως.

Καθ’ ήν στιγμήν ό Ρελιέφ μετεωρίσθη έκ τής 
αγχόνης τό σχοινίον έρράγη, καί ό ποιητής κ α 
τέπεσε πληγωθείς έπ ί τοϋ ικριώματος.

—  Ούδέ έν σχοινίον δέν ήξεύρομεν νά κατα- 
σκευάσωμεν έν Ρωσσία, ανέκραξε χωρίς καν νά 
ώχριάσγ).

’Επειδή δέ τοιοϋτον, άλλως τε σπάνιον συμ- 
βεβηκός, συνεπάγετα ι συνήθως τήν αύτοκρατο- 
ρικήν χάριν, έστάλη ευθύς έπιτροπή είς τό χ ε ι
μερινόν Παλάτιον όπως μάθτ) τήν τελευτα ίαν τού 
αύτοκράτορος θέλησιν.

—  ΤΑ ! τό σχοινίον έθραύσθη- λέγε ι ό Νικό
λαος.

—· Μ άλιστα, Μ εγαλειότατε.
—  Είοε λοιπόν άντικρυς τόν θάνατον! Ποιαν 

έντύπωσιν προύξένησεν αύτώ  ή θέα τής α γχ ό νη :;
—  Μ εγαλειότατε έδείχθη γεννα ίος. Ό Αύτο- 

κράτωρ συνοφρυώθη·
Τι ε ιπ ε ν ; ηοωτησεν τόν δ ιαγγελέα.
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—  Ε ιπεν δτι ου δέ εν σχοινίον δέν ήξεύρομεν 
νά κατασκευάσωμεν έν Ρωσσί$.

—  Λοιπόν! άπήντησεν ό αύτοκράτωρ, αποδεί
ξατε α ύτφ  τό εναντίον· χαι έξήλθε.

Η ΧΗΡΑ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΠΊΣΚΟΠΌΣ.

Πτω-^ή τις χήρα ένθαρρυνθεΐσα ΰπό της φημι
ζόμενης φ ιλοπτω γίας τοΰ επισκοπου της Νεας 
'Τόρκη; προσέδραμεν είς ττ,ν οικίαν αυτού, συνο· 
οευομένη ΰπό τής μονογενοΰς αύτής θυγατρός κό
ρης ωραίας δεκαπενταετοΰς. Ό καλός κληρικός 
οιακρίνας σημεία εκτάκτου κοσμιότητος επ ι της 
συμπεριφοράς αύτών,. έπέτρεψεν είς. τήν. χτ,οαν 
ίνα έκοράστρ θαρραλέως τάς άνάγκας αυτής. Αυτη 
τότε έρυθριώσα και δακρυχέουσα τφ  ειπεν, οτι 
έ'/ρεώστει πέντε κορώνας οι’ ενοικιον, εις την 
άμεσον άπότισιν. του όποιου, ο οικοκυρης τ,πει- 
λε ι οτι ήθελε καταναγκάσει αυτήν έάν δεν ·ηθελε 
συγκατανεύσει εις τήν-προαγογίαν τοΰ τέχινου 
της, τό όποιον ε ιχ εν  αναθρέψει έν πάσει άρετή 
καί σωφροσύνή, Έδέετο δε τοΰ άρχιερέώ :,. ινα, 
διά τής πνευματικής αύτοΰ επιρροής καταπείστ] 
τόν άσπλ.αγγνον αύτής πιστωτήν δπως λάβ?> ΰ- 
πομονήν, έως δτου έκ τής έργασίας αύτής ήθε- 
λεν οικονομίσει τά μέσα τοΰ νά τόν πλήρωσή. 
Ό ’Επίσκοπος θαυμάσας τήν αρετήν τής γυναικός 
τ$  ε ιπ εν , ίνα  λάβγ, θάρρος και λαβών χάρτην ε- 
γραψεν αμέσως γρ3 μμάτιον το οποίον εγχειρ ι- 
σας αύτ^ ειπεν άπέλθε, γΰνα ι, πρός τόν ταμίαν 
μου μετά τούτης τής επιστολής, και εκείνος θέ- 
λει σοί μετρήσει τό άναγκαιοΰν σοι ποσον των 
πέντε κορόνων πρός άπότισιν τοΰ ένοικου σου. 
'Η π τω γή  γυνή εύχαριστήσασα. έξ.δλης καρδίας 
τόν γενναΐον αυτής ευεργέτην έσπευσε. πρός τόν 
ταμ ίαν, οστις αμέσως τ -Q προσέφερεν πεντήκοντα 
κορώνας τάς όποιας επειδή αυτη μεν οεν ’ηδελε 
νά δεγδ^, ό δέ ταμίας δέν ήδύνατο νά καταπείσιρ 
αύτνιν νά >.άβ$· παραλαβών αύτήν τότε ενεφα- 
νίσθη πρός τόν κύριόν του, δστις άφοΰ έπληροφο- 
ρήθη τό γεγονός ε ίπ ε , τ φ  δντι έγώ έκαμα λάθος 
διατάξας πεντήκοντα και θέλω τό διορθώσει. Γρά- 
<1 ας δέ άλλο γραμμάτιον, και στραφείς πρός τήν 
π τω χή ν γυνα ίκα  ε ίπ ε , τοσαύτη εύθύτης καί ά- 
οε.τή είσ ίν αντάξια άμριβής, έγώ , διέταξα νά σοί

δοθώσιν πεντακόσια·, κορώναι, οσας εξ αυτών· 
δυνηθΑς νά οίκονομίσιρς, φύλαξέ τας δια  προΐκχ- 
τής θυγατρό; σβυ.

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΝΑ ΠΜΛΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΊ
ΘΑΝΑ ΜΠΑΚΑΛΗΣ.

Εΐκοσιπενταετής νεανίας, εΰρισκόμενος έν τ η .  
ύπηρεσίςιι παντοπώλου τινός, ονόματι Άρσενης 
και έγω ν άκαιρον κλ ίσ ιν  εις τά γράμματα, α- 
πηγχονίαθη άρτίως έν Παρισίοις εν τ·̂  οικ α τοΰ 
κυρίου του. ’Επί τής-τραπέζης του μεταξύ πολ
λών β ιβλίων εΰρέθη καί ή ακόλουθος επιστολή γ 
«: Δέν είμαι, έλεγε, παρά μ π α κ ά λ η ς ,  κ-αΐ ου
δέποτε έσομαι άλλο τι· Πάντοτε συλλογίζομαι; 
τήν γελοίαν θέσιν τοΰ Μπακάλη νά κάθημαι ε ις  
τό κατόφλιον τής θύρας, και νά λέγω , «  έγεννή- 
θην νά είμαι άνθρωπο; άλλά κατεδικάσθην νά 
γίνω μπακάλης » εκείνος δστις μέ- προώρισεν εις 
τό έργον τούτο» ε ίχ ε  δίκαιον οιοτι πολλά ετη 
κατέγεινα νά βελτιώσω  τό πνεΰμά μου άνέγνω - 
σα καί μ.άλιστα αντέγραψα βιβλία, τα οποία· 
δέν καταλαμβάνω. Ταΰτα πάντα συγχέουσι τόν 
έγκεααλόν μου καί μέ καθιστώσιν, ώ ; βλέπω , ό- 
σημέραι βλακίστερον. "Οσον περισσότερον ζώ  τό
σον χειροτερεύω. Τώρα ενθυμούμαι, δτι κάπου 
άνέγνωσα, πώς δ άνθρωπος οφείλει νά αφιέρωσή 
τό τ άλαν τον πρός δ-ίελος τής άνθρωπότητος, καίτ 
έπειδή. έγώ ,δ έν βλέπω  νά είμαι καλός δι’ άλλο 
τι παρά νά ζυγ ίζω  τυρί και νά ξηραίνω δαμά
σκηνα, άπε'ίάσισα νά μεταβώ ε ίς  τόν άλλον κό
σμον, τόν όποιον, τόν γνωρίζω  έξ άκοήί, διά νά 
ίδω , έάν δύναται νά εΰρεθή έκεϊ καμμία θέσις- 
δι’ έμέ. Ζητώ συγγνώμην παρά τώ ν συναδέλφων 
μου, έάν- όμιλώ τοσοϋτον καταφρονητικώς περί 
τοϋ έπαγγέλματός μας· άλλά προσκαλώ αύτούς. 
νά μοί δείξωσιν Ιν μόνον παράδειγμα παντοπώ
λου, δστις νά άνέβη ποτέ ύψηλοτέραν θεσιν· ύ-. 
πάρ·/ουσι παραδείγματα πολλά βιομηχάνων καί 
έργο στασιαρχών, οί όποιοι έξελέχθησαν βουλευ- 
τ α ί , ά λλά  τοΰτο εις κανένα Μ π α κ α λ η ν  δεν 
συνέβη. Διά τούς λόγους τούτους άπεφάσισα ν ’ 
άπαν/ο-νισθώ. Παρακαλώ τούς γονείς μου νά έ- 
γείρωσιν έπ ί τοΰ τάφου μου μικρόν μνημεΐον καί 
νά γράψωσιν έπ ’ αύτοΰ. κΈγεννήθην νά ήμαι ά ν 
θρωπος, ά λλ ’ άπέθανα μπακάλης».
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ΙΙΕΡΙΟΔ1ΛΙ ΕΝ ΠΕΡΣΙΑι_
(νΙ$ε τεύχος ΛΔ'. σελ. 1072 ). 

οιτινες άπερισκέπτως εΰρίσκοντο έπ ί τής ήμετο- 
ρας διαβάσεως. Τοιαΰτα είνα ι τά έθιμα τών χ ω 
ρών τούτων. Ό λίγας ήμέρας πρό τής άφίξεως 
ήμών, δυστυχής τ ις  επαίτης έλιθοβολήθη ΰπό των 
φεράς διότι έτόλμησε νά τείν^ τήν χεΐρα είς 
εύγενή διαβάτην. Ά πό τής όδοΰ μου άπεμάκρυ- 
νον καί τούς γέροντας, σύοοντες αύτούς απο του 
πώγωνος ή γρονθοκοποΰντες έπί τοΰ προσώπου· 
διότι δέον κατά τό τής χώρας ταύτης έθιμον, ή 
διάβασις τοΰ ν ε τ ζ ί π - ά δ έ μ  (εύγενους), να α
ποτελώ πα ντ ί σθένει γεγονός σημαινόμενον δια 
κ τυπη μ ά τω ν αΰτη ή μόνη άπόδειξις τοΰ ΰπό 
τοΰ εύγενοϋς έμπνεομένου σεβασμού. Έ άν τούτο 
γ ίνη τα ι διά τούς δυστυχείς άνθρώπους, ουδόλως 
δύσκολον νά ειπω  δτι οί όνοι καί αί κάμηλοι, δ- 
σαι δυστυχώς ήθελον τύχε ι έπ ι τής όδοΰ μου, 
έςυλοκοποΰντο μέχρι θανάτου. "Εμενον άληθως, 
έκθαμβος έκ τοΰ θορύβου καί έκ της χαλάζης 
τών κτυπημάτων ών ίμ η ν , ό άθωος, αίτιος. Οτι 
δέ βραδυτερον, δέν είχε σκληρυνθεΐ ή καροία μου 
έκ τούτων τών έθίμων, αίτιον είνα ι ή ΰπο των 
άρχαίων πρέσβεων τής χώρας ταύτης νουθέτησις 
περί τής ανάγκης τοΰ έπ ιδεΐξα ι τήν ευρωπαϊκήν
επ ισημότη τα .  , , ,

Τά δεΐπνον ΰπήρξεν άξιοσημειωτον οια την α
φθονίαν καί ποικιλίαν τών π ιλαφ ίω ν, τών καρυ
κευμάτων, τών ν/θύων, τών ψητών και των γ ΐα -  
ονζτ ίω ν  ( ό ξ υ γ α λ ά κ τ ω ν ) .  Πλήν δέ τούτων μελί- 
κοατα, γλυκύσματα , όπωρωψήματα (κομπόστα), 
ρόδια καί γλυκείς π έπω νας, παρετέθησαν εν α- 
φθονία. Πολυάριθμοι καί παμμεγέθεις δίσκοι ει- 
σήχθησαν διά τΐ,ς θυρί5ος, διότι ή θύρα δέν ήτο 
άρκούντως εύρεΐα δπως παράσχω έλευθέραν ε ί
σοδον ούσα κατά τό ήμισυ στενοτέρα καί χθα- 
μαλωτέρα τών ήμετέρων, ένφ έν Περσία τουναν
τίον αί θυρίδες ε ίνα ι, τούλάχιστον τετράκις π λ α 
τύτερα·.. Οί τάπητες ησαν κατά: γράμμα πλήρεις, 
καί μετά κόπου ή&ύνατό τις νά δ ι ά ν ο ι ξ ή  όδόν 
διά μέσου τών συσεσωρευμένων φαγητών, οσα ή 
περσική φιλοξενία προσφέρει είς τους περιηγη
τές  τούς τυγχάνοντας έπισκέψεως τής Ζενδζάν.

Εΐνον άρχα'όν τινα φίλον έν Ρωσσι<ί, περσην 
έμπορόν, Χαδζί· Μωχαμμέτ, γέροντα^ άξιοσέβα- 
σ.τον, δστις ΰπό τήν έπίδρασιν τοο βπιου, επή-

νει λ ία ν  τήν Ζενδζάν. Καί περί μέν ταύτης εΤ- 
πεν άληθή. Ά λ λ ’ αί λο ιπα ί αύτοΰ θαυμάσιαι α 
φηγήσεις δι’ ών δέν επαυε νά μέ θέλγιρ έπ ι μα- 
χράς έσπέρας, καθ’ ας έκπληκτος ήκουον τήν ώ- 
ραίαν αύτοΰ γλώσσαν, ησαν άποκυήματα τής 
φαντασίας του. ’Επειδή εγκατελιπε τήν Περσία; 
νέος έτ ι, άπό τριάκοντα ετών, και προυτιθε.ο 
πάντοτε νά έπανέλθϊ), αΰτη κατ’ αύτόν έφαίνετο 
λαμβάνουσα καθ’ έκάστην θελκτικήν δψιν διά τής 
μαγικής ταύτης δυνάμεως τοΰ καθωραϊζοντος τα 
πάντα πόθου.

Ή νύξ έπήλθε καί τό παραπέτασμά μου ήτο 
άνοικτόν καν έβλεπον ήσύχως τήν μαγικήν ταύ
την θέαν. Έντός τοΰ άπέναντί μου θεωρείου κα- 
τώκει δ ιατρός Κάφεο, περικυκλούμενος, ώς έγώ , 
ΰφ ’ δλης τής άνατολικής πολυτελείας, ούτινος το 
>ώς τού άπλοΰ άλειμματοκηρίου αντανακλούν έπ ι 

μυοίων κατόπτρων πρισματοειδών συνετέλει μα
κρόθεν είς τά νά σπινθηροβολώσι τ χ  χρυσώματα 
καί φεγγοβολώσι συγκεχυμένως # 1  ώραΐαι τοι- 
χογραφίαι καί αί οροφαι. Ά λ λ ά  θα εματαιοπο- 
νουν άφηγούμενος τάς περνγραφάς, διότι θά έδι- 
δον άτελή μόνον ιδέαν τής άξιοπρεποΰς ταύτης 
κατοικίας τής πριγκηπέσσης Λ αλλα-'Ρούχ. Συν- 
ελόντι ε ίπ ε ΐν , αμφιβάλλω αν δ νέος εραστής 
αύτής Φεραμάρζ έλαβεν αύτήν άπο καλλίτερου
καταλύματος εν Βουχαρ^.

Έμέλλομεν νά κατακλιθώμεν δτε προέτειναν 
ήμΐν νά μεταβώμεν είς τόν λουτρώνα· τοΰτο ε ί
να ι φιλοφρόνησις ής οί Πέρσαι φείδονται πρός 
τούς 'χριστιανούς. Ά πεποιήθημεν εύσχήμως τ ι̂ 
προφάσει δτι ή ώρα ε ίνα ι προκεχωρηκυΐα καί 
προύτιμήσαμεν νά ήσυχάσωμεν, διότι τήν επιού
σαν έμέλλομεν λ ίαν ποωΐ ν ’ άρχίσωμεν τήν οδοι
πορίαν. Τέλος ή ώραία αΰτη άνατολική ήμέρα 
ήτο είς τό τέρμα της. Άπεκοιμήθημεν έπ ί τώ ν  
πολυτελών ταπήτων τού Χορασσάν, ύπό τάν θό
ρυβον τοΰ άναβρύοντος ΰδατος καί τοΰ διά των 
μικρών ύέλων συρίζοντος άνεμου, α ιτ ινες κακώς 
ούσαι προσηρμοσμέναι είς τάς θυρίδας έδονοΰν- 
το. Είς τήν κλαγγήν ταύτην, ίδιάζουσαν εις τά 
περσικκ δωμάτια, συνειθίζουσι διά τής έξεως, 
δπως δ ΰπνος είναι συνεχής.

Τά ποώτον χωρίον δπου έσταματήσαμεν κα- 
ταλ ιπόντες τήν Ζενδζάν ώνομάζετο, έάν δέν. ά -
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πατώ μαι, Χουρουμ-δερέ. Κατά την είς τά χωρίον 
τοΰτο είσοδόν μας δύο γυναίκες προύπήντησαν 
ήμδς, φέρουσαι στ*φυλάς και ρόδια. Προσεπάθη- 
σα ν ’ άττοκαλύψώ αύτάς, καί εξεπλάγην ίδών 
ότι συγκατενευον είς τήν επ ιθυμ ίαν μου μ ετ ’ 
ευαρεσκειας. Ερριψα νομίσματά τ ’.να έντός τών 
η .ίχ α .Ιώ χ  των, κα'. μοί εξέβρασαν τήν ευαρέσκειαν 
Λυτών καταβιβάζουσαι χαμηλ,όνοντες τους οφθαλ
μούς και μειοιώσαι μετά χάριτος. Εΐδον δτι αΰ- 
τα ι ησαν λ'.αν κατατεθελ.γμέναι εκ της φιλοφρο
σύνης ταύτης. Οποίον θελ.γητρον υπάρχει είς τήν 
ταπεινήν ταυτην αγνότητα τών γυνα ικών τής 
’Α νατολής!

Μετα τ ήν Ζενοζάν, τ χ  χωρία είνα ι ολιγώτε 
ρον άθλια" τά δένδρα ε ίνα ι ώσαύτως πολυαριθ- 
μώτερα, καιτοι γενικώς ισχνά και καχεκτικά. Τά 
όπωρικά είσ ίν άφθονα· άγαπώ σι δέ ταΰτα  οί Πέο- 
σαι έμπαθώς.

Δ υστυχείς Πέρσαι, εχουσι τόσας όλίγας απο
λαύσεις εις τας ελεεινές χωράς τ ω ν ! φθειρόμενοι 
ε’κ τής επιθυμίας, διέρχονται τόν βίον των είς τό 
v i έρίζωσι πρός άλλήλους διά τήν δλίγην τέρψιν 
ην εχουσι. Ζώσιν εις διηνεκή δυσπ ιστίαν, διότι 
*α (Αγ1 εκπληρουμενα αυτών πάθη παρασύρουσιν 
αυτους εις την βιαν η εις την πανουργίαν άνα
λόγως τής δυνάμεως η τής αδυναμίας των. Τί 
θα ελεγεν ο βλεπων τους ανθρώπους τούτους, 
τοσοϋτον εύγενε ίς καί τοσοϋτον συνάμα σ εβ ίσ α ί-  
ους, έχοντας ήθη τόσον φιλόφρονα, δμιλίαν το- 
σουτον ελκυστικήν; οτι τα πρώτα στο ιχεία  τής 
ανατροφής αυτών ήσαν τά ψεύδος καί ή προδοσία!

Ά λ λ ’ αί γυ να ίκες ; Όποια χάρις τοϋ ίππο- 
τικου των βαδίσματος, δτε τά αδύνατον σανίδωμα 
τρίζει ύπό τούς βεβαμμένους αυτών πό δας ! Πό- 
σ ον f\ οσ:ρις αυτών είναι συνε σφιγμένη και λε
π τή !  Οποια εοενοεκϊης xojjl/) περιστέφει τό 
θελκτικόν αυτών προσωπον και κυματίζει επι 
τοΰ ηλιοκαους στήθους αυτών, δπερ καλύπτετα ι  
κακώς υπο χονδρού υφάσματος ! Όποιοι μελιρ- 
,όητοι λόγοι εξέρχονται έκ τοϋ θελκτικού αυτών 
στόματος ; Διότι ή περσική διάλεκτος ε ίνα ι ή 
επαγωγοτατη τοϋ κόσμου* ούδαμοϋ δέ βλέπ ε ι τις 
χείλη  καί όδόντας λευκοτέρους. Ά λ λ ’ έάν θέλη 
τ ι ,  να λαο 7) πλήρη γνώσιν τών θέλγητρων τών 
μαγίσσων τούτων, δέον ν ’ άναγνώσιρ τάς X i-

.liar. κ α ί  μ ί α ν  Ν ύχτας .  Οί έν τα ϊς άφηγήσ3σι 
ταύτα ις  σ τ ίχο ι, περιγράφουσι μετά ζωηοάς ά 
π/οϊκότητος τά ανατολικά θέλγητρα. Ή άπλοϊ- 
κοτης αΰτη διετηρήθη εντελώς είς τάς I h r -  
τή χο ν τα  Ν ύχτας  ας μετέφρασεν ό κ. Τόρόεν; 
’Ιρλανδός λ ία ν διακεκριμένος, δστις κατείχε με- 
γάλην θεσιν έν ’Ινδία δτε έσχον τό πλεονέκτημα 
τοϋ νά γνω ρ ίσω  αύτόν έν Καλκούτη. ’Ιδού τεριά- 
χ ια  ασμάτων τινών τού γάμου (1) εχόντων έν 
μεταφράσει ούτω.

 ̂ (1) Προκειμενου δε περί γάμου ιδού λεπτο
μέρεια'! τινες άναγόμεναι είς τούς Πέρσας καί 
εις τούς Κούρδους. "Οτε μέλλει τ ις νά  νυμφεύση 
τόν υιόν, η τόν ανεψιόν, ή τον θετόν αΰτοϋ υιόν, 
επιφορτίζει γυνα ίκας τινας δπως μεταβώσι καί 
ίδωσι τήν μελλόνυμφον νέαν, ήν κατά τήν έπά- 
νοοον των οφειλουσι ν ’ άπεικονίσωσιν λ ία ν  άκοι- 
βώς. Πολλάκις όε διευκολύνουσιν είς τόν μελλό
νυμφον νά ΐδη αύτήν κρυφίως.

Άφοϋ άποφασισθή ό γάμος ορίζεται ή ήμέρα 
τοϋ άρραβώνος, οστις ένίοτε έκτελεϊτα ι πολλά 
ετη πρό τής^τελετής τοϋ γάμου, καί κατ’ αύτήν 
ετι την παιδικήν ήλικίαν τών μελλονύμφων. Ό 
άρραβών αποφασίζεται δ ι’ αποστολής δακτυλίου, 
η νομίσματος τίνος ή χρυσοκέντητου μανδυλίου 
προωρισμένου άποκλειστικώς διά τούτο τά εθι- 
μονια], Η υποσχεσις αυτη ε ίνα ι ιερά. Ά λ.λ’ έ- 
ν ιο*.ε, κατα ττ,ν τελευτα ιαν ο*τιvultjv ττίς τε- 
λετής, ή μελλόνυμφος άπάγετα ι δ ιαταγή τοϋ 
πρίγκηπος. (β)

Τό συμβόλαιον συντάττετα ι ύπό πολιτικού 
δικαστοϋ η ΰπό j io . lUa.  Ή ΰπογραφή ή μάλλον 
ε ιπ ειν  η έπιθεσις τώ ν σφραγίδων έπ ί τοϋ συμ-

(α) Τούτο προύχάλετε τήν γνώμην οτι, εντός των 
γυναιχωνιτών αυτών, οί Τούρκοι χα> of Περσχι δίδουν 
μανδηλιον si; £χεινα; τών γυναικών α ; προτιμώσι.

(ο) Τω 1803, ο Σάχης της Περσίας ε’δημοτίευσεν 
ότι, μετά τδδ-ίχατον πε'μπτον ετο;, δ'λαι αινεάνιδες, 
αί μη μεμνηστευμεναί θεωρούνται κτήμα τοΰ μονάρ
χου, και θα :<λεξγ| τινα; i\ αυτών διά το χαρε'μιον. 
Άλλά φαίνεται ό’α ή διαταγή α ϊτη  ήτο άπλω; α
πειλητική, ουδεποτε εκτελεσθεΤσχ. Ό αϋτδ; πρίγκηψ, 
(Ηλων νά εΰχολύνη τού; γάμου;, περιώρισεν ωσαύτως 
διά νόμου τήν δαπάνην αυτών. , ’Αντί τοΰ λαμβάνειν 
προιχα, δ μελλόνυμφο; δίδει εϊ; cov πατέρα Ιχείνη; ήν 
μελλει να νυμιρευθη, ί'ππον, οπλα χα'ι /ρήματα, ε- 
θιμον ό’περ οφείλεται εις τήν απλοϊκότητα τών ήθών 
χαι ισως είς την έπίδρασιν τών τιμαριωτικών θεσμών, 
οΐτινες επιχρατοΰσιν αείποτε ε’ν τη ’Ανατολή.
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Ούτως εχουσιν οί Πέρσαι, άλλ.’ ας εξακολ.ου 
Οήσω τήν οδοιπορίαν μου.

Έ π ί τρεις ημέρας, δεν ήδυνήθην νά λ,άβω ση
μειώσεις. Κατά το διάστημα τοϋτο εσκεφθην την

βολ.αίου τούτου γ ίνετα ι ενώπιον μαρτύρων. Έ ν 
τώ έγγράφψ ορίζεται πάντοτε χρηματική προίξ 
πληρωτέα είτε μετά τόν θάνατον τού συζυγου, 
είτε έν περιπτώσει διαζυγίου. Αί νεάνιδες δεν 
βέοουσι προίκα άλ,λ.ά μόνον έπ ιπλά  τινα και 
δώρα (α).

Τήν ώρισρένην διά τόν γάμον νύκτα, η μελ- 
λ.όνυμιοος οδηγείται ΰπο το>ν γονέων κα'. φιλ.ω*ν 
της είς τήν οίκίαν του συζύγου της. Βαόιζει κε- 
καλυμμένη διά χονδρής καλυπτρας βοηθου^ιενη 
ΰπό τής μητράς καί ΰπό τινων '.ών εταίρων αυτής. 
Έ π ί τής οδού άκούει τούς άλλ.ους εύχομενους αυτ^ί 
εύτυχή  γάμον. Αί οίκίαι αιτινες εΰρίσκονται επι 
τής διαβάσεώς τη ; είσ ί σχεδόν απασαι πέφωτα- 
γωγ/μέναι. Τούτο σημαίνει πρόσκλ,ησιν οπως η 
μελλόνυμφος λ.άβη άναψυκτικά τινα  δι’ αύτήν 
παοασκευασθέντα. Ή πορεία όιαοκεί επ ι πολ^υ,

ν  k «  ~  ,  * r  ~  ν  ^είτε ενεκα τω ν συνεχών τούτων σ τα ν ιώ ν , ειτε 
διότι ή συνοδεία προχωρεί βραόέω.·.

Παρά τοϊς Κούρδοις, δτ* ή μελλόνυμφος φθά
νει είς τήν φλ.οιάν τής θύρας, ό μελ>λονυμφος πα- 
ρουσιαζόμενος έναγκαλίζετα ι αυτήν, τήν θέτει 
έπ ί τών ώμων του καί τήν φέρει μέχρι τής ac- 
Οούσης του. Τά έίΐιμον τοϋτο επ ικρατεί οπως αι 
νεάνιδες μή συστέλλωνται βλέπουσαι μ ίαν εξ 
αύτών είσερχομένην έκουσίως εις οικίαν μέχρι 
τότε ξένην είς αύτήν.

Έ ν τούτοις ό νεόνυμφος δέν έχει ούοαμώς ει
σέτι ίδ ε ί τούς χαρακτήρας έκείνης μεθ’ ής είναι 
συνδεδεμένος διά δεσμού ίερωτάτου. Ό νεονυμ- 
φος δύναται νά δείξτρ αΰτήν είς τούς γονείς του, 
άλλά  δέν δύναται νά τ rj άφαιρεσιρ την καλυ- 
πτραν. Τό δικαίωμα τοΰτο έπ ιφυλάττετα ι εις 
τήν μητέρα ή είς μ ίαν συγγενή  τής νεονύμφου, 
καί έκτελ.είται ΰ π ’ αύτών ώς ή τελ.ευταια πρα- 
ξις τής εξουσίας αύτών. Τοτε αί ποοσποιηται 
ο ίμω γα ί τών γυναικών μεταβάλλοντα ι ε·.ς μα-

(a j Έν Περσία κα'ι ϊ ν  Αρμενία, ή νεανις εφερεν Ικ 
τ η ; οικία; μόνον έπιπλα. Τδ £θιμον τούτο Ιπικρατει 
με'χρι τη ; σήμερον καθ’ όίπασαν τήν ’Ανατολήν και 
σχεδόν κα'ι κατά τήν Άφριχήν, χαίτοι ό αυτοχράτωρ 
Ίουστινιανδ;, ή μάλλον ή σύζυγο; αΰτοΰ Θεοδώρα, 
έννοοΰσα πάντοτε τδ φΰλόν τη ;, μετηρυθμη-ιε τδ έθιμον 
τη ; ’Αρμενία;, οπερ έχάλει βάρβαρον, χωρ'ι; νά λάβη - 
υπ ' οψιν τδν σχο.πδν τών αρχαίων νομοθετών.

Γαζβίν, (1) ά λλ ’ επασχον έξ άδιαθεσίας καί 
μεγάλης άνησυχίας, ήτις φυσική έστι συνέπεια 
οδοιπορίας τόσον μακρας κα ί τόσον μονοτόνου. 

Ή Γαζβίν, ή έν Περσία τόσον περιώνυμος αΰ-

καρισμοΰς, ούς άπευθύνουσιν είς τόν νεόνυμφον. 
Αέγοντες συνάμα άνέθωρεν ώς σελήνη λαμπρώς 
φωτοβολούσα έν τώ πληρώματι αύτής. Προετοι
μάζετα ι γεύμα, μεθ’ δ ένδύοντες αύτήν τά δεύ
τερον τοϋ γάμου (νυμφικόν) έ'νδυμα αδουσιν οΰτω·

Κυανα ενδεδυμε'νη, 
κυχνα χαλλωπισμε'νη, 
κα'ι αΰτδν τδν οΰρανδν 
■παριστ^; ώς σκοτεινόν.

Εί; τδ βλε'μμα μ3 αντικρίζει;, 
δταν με ένατενίζη;, 
ώ ; σελήνη θερινή 
έν νυκτ'ι χειμερινή.

Είτα τό τρίτον ένδυμα καλ.ύπτοντες. άμα διά 
πέπλου καταλ,λήλου τά πλούσι& καί ά'φθονα αυ
τής μαλλ.ία.

Παρειά; εχει; κρυμμε'να;, 
κχ'ι με μαΰρα καλυμμε'νας, 

κα'ι χατάπυκνα μαλλιά.

Τήν αυγήν τΤ| λε'γω, κρύπτει; 

χαι τά χάλλη σου καλύπτεις,^ 
μ ΐ τά σχιερά αυτά.

— "Οχι φίλε άπεκρίθη, 
κα’ι ευθύ; άπηλογήθη,

τήν σελήνην με αύτδ,, 
κρύπτω σύνεφον έδώ.

(1) Ή Γ αζβ ίν  η Καζβίν πόλ.ις τής Περσίας 
(Ίράκ-άτζεμ ί), παρά τφ  Σάχ-'Ροΰδ κατέχει θέ
σιν σημαντικήν ύπό στρατιωτικήν έ'ποψιν καί ε ί
να ι περικυκλ.ουμένη διά περιφράγματος οχυρω
μένου διά πύργων άλλ.’ άνευ τάφρων· 140  χ ι-  
λ ιάμ . είς τά ΝΔ τής Ταχεράνης· ήν άλλοτε 
σπουδαιοτάτη πόλ.ις και πρωτεύουσα κατά τόν 
ΙΣ'Γ. α ιώ να , σήμερον δέ κατηρειπωμένη· αριθ
μ ε ί 4 0 ,0 0 0  κατοίκων. Έν αύτ^ ΰπήρχε καί 
μέγα άπλοποιείον. Τά πέριξ τής πόλεως ε ίνα ι 
έσκεπασμένα έξ άμπελ.ώνων α ιτ ινες παράγουσι 
τάς καλλιτέρας σταφυλάς τής Περσίας. 'Γώ 1732  
ύπεγράφη έν Καζβίν καί συνθήκη μεταξύ Τουρ
κίας καί Περσίας. 'Η Κ αζβίν,παρ’άρχαίοις Ρ ά γ α, 
ΰπό μέν τοϋ κτίτορος αύτής Νικάταρος Ε'ν^ω- 
π'ος, ύπό δέ τών Πάρθων Ά ξοα χ ία  μετωνομάσθη.,
Στράβ. Κ. 524..
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τη πόλις, διάσημος διά τε τήν θέσιν καί τό μέ- 
γεθος αύτή ;, παραβάλλεται πρός τήν Έ ράτ(4) 
προτιμωμένη τής Τεχεράνης. Τέλος ύπεδείχθη 
αΰτη ώς Ιδρα τοϋ δ'.οικητοΰ, άλλά  μοί έφάνη 
δλως άναξία τής μεγάλης αυτής φήμης. Ούδέν 
ειδον έκεϊ άξιον λόγου, ή απλήν μόνον θέσιν έ-

Ε ιτα το τέταρτον ένδυμα.
Με συστολήν αί χάριτε; τήν είχον καλλωπίζει 
κ’ ή τύχη μΙ χαρίσματα α πείρα τήν δωρίσει.
“Οταν τήν είδ’ δ ήλιο; άμε'σω; Ικαλιίφθη 
κ’ είς νε'φος σκιερώτατον διά μιας (χρυ'φβη.
— ’Έχει αυτή άνε'κραξεν, αχτίνα ; λαμπροτε'ρα;, 
κ^’ άπδ τά ; ίδικά; μου δέ πολύ ζωηροτε'ρα;.

Και ε ιτα  τό πέμπτον ένδυμα.
Τού; μελανού; τη ; πλοκάμου; βλε'πει; ■ 
αΐ  δφιοειδεΤ; είναι τραϊ τη ; (α)
Μέ ΐλαρότητα φαινομενην, 
καρδίαν Ιχει Ισκληρυμμε'νην· 
είναι άμάλακτο; ώ ; γρανίτη ;, 
ή  ασπλαγχνο; πονηρά ψυχή τη ;, ' 
άδιακόπω; τά βΛη ρίπτει, 
συνειδώ; πώποτε δέν τήν τύπτει, 
όπόταν θ*λω νά τήν έγγισω, 
κα'ι μέ τήν χεΐρα τότε τολμήσω, 
νά περιπτύξω τδν τράχηλόν τη ;, 
άμε'σω; άυτη τδ ?>ιστικτόν τ η ; , 
βάλλει εί; πραςιν κα'ι μ’ άπονίαν, 
μέ άπωθε~ ευθύ; κα'ι κακίαν.

Δέκα ημέρας μετά τούς γάμους των, οί νεό
νυμφοι δφείλουσι νά έπισκεφθώσι τούς γονείς 
τής γυναικός, οιτινες κατά τό σύνηθες δίδουσιν 
εις αύτούς δώρα, ώς και πάν πρόσωπον λαμβά
νει τοιαΰτα έπισκεπτόμενον έτερον. Έ  αγορά  
τών νέων ενδυμάτων, τά γεύματα και τά  δώρα 
ταΰτα  καθιστώσι λ ία ν δαπανηράς πάσας ταύτας 
τάς τελετάς,

(1) Ή Έ ράτ (Άριανή ’Αλεξάνδρεια), ισχυρά 
πόλις και χοησιμεύουσα ώς κέντρον εμπορίου με
ταξύ Περσίας, Τουρκεστάν, Ά φγανία ς καί Ινδ ι
κής. Έ ν αυτί) κατασκευάζονται τάπητες, μετα
ξω τά , βαμβακερά και διάφορα δπλα μεταξύ τών 
οποίων διακρίνονται αί σπάθαν καί διάφορα μύ- 
ρα. Πολλάκις πολιορκηθεϊσα ΰπό τών Περσών έ- 
κυριεύθη τφ  4 8 5 6 , άλλά μετά !ν  έτος ά©έθη 
μεσολαβήσει τής ’Α γγλ ία ς. Ό πληθυσμός αύτής 
ανέρχεται είς 3 0 ,0 0 0  κατοίκων.

(α) Τρ«~=χλωστα'ι=πλεξίδε;.

στερημένην ζωγραφικότητος καί παντός δυναμένου 
ν’ άναζωογονήστ] τήν καταβεβλημένην φαντασίαν 
τοΰ περιηγητού.

Ό διοικητής Ταχμάς-Κουλή-Χάν, προύπήντη- 
σεν ήμας έφ ιππος, κρατών τόν ύαλοσύριγκά του 
καί άκολουθούμενος ύπό συνοδείας άακενδυτών 
ύπηρετών έφ ’ Ιππαρίων. Διά θολοτών διόδων, διά 
θυρών διαφόρου μεγέθους καί δι’ ερειπίων τοίχων 
έζ άργίλλου, ώδηγήθημεν είς κατηρειπωμένην 
οικίαν, έγκαταλελεΐ(/.ένην ύπό τοΰ Ναδίο-Σάχ(2). 
Έπειδή δέ ό άπεσταλμένος ήρνήθη νά κατοίκηση 
έκεϊ, διατάξας νά στήσωσι τάς σκηνάς αύτοΰ έν 
τή αύλή, κατώκησα μόνος εν τή ερημί^ ταύτη , 
εν μ ίσφ  πλείστω ν χρωματιστών ΰάλων καί ε ι
κονογραφιών νέων ετ ι, παριστανουσών Πέρσας 
ή;ωας, Ούρί, καλ.

Μετέβην αμέσως είς τήν αγοράν, ολίγα έχου- 
σαν περίεργα, κατόπιν δέ είς τόν λουτρώνα τοΰ 
Μαχράμ-Μιρζά, αντιπροσώπου τοΰ Σάχου έν 
Γαζβίν. Ό λουτρών ούτος είνα ι μέν εύρ'ις, ά λ 
λ ’ έχει ΰδατα κάκιστης ποιότητος, ώς καί πάν-

63) Ούτος, καλούμενος καί θαμάσπ Κουλή- 
Χάν, γεννηθείς τω 4688  έν Μεσχέδ τοΰ Χορα- 
σάν, κατ' άρχάς ήτο οδηγός καμήλων καί είτα 
ληστής. Βραδύτερον ό Κουλή-Χάν επωφελούμε
νος τάς μετά τήν πτώ σ ιν τού Χουσείν ταραχάς 
Ιλάβε τφ  47 2 2  τήν Χορασάν, προσήλθεν είτα  
είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Θαμάσπ, υιού τοΰ Χου
σείν τφ  4 7 2 6 , κατέλαβε τήν Ίσπαχάνην τφ  
4 72 9  καί βροιδύτερον ελαβεν άπασαν τήν άρχήν 
καίπερ άποκαλούμενος θαμάσπ· Κουλή-Χάν ήτοι 
άρχηγός τών ύπηρετών τοΰ θαμ άσπ . Ό Κουλή- 
Χάν πολλάκις ήττηθείς ΰπό τών Τούρκων παρε- 
χώρησεν αύτοϊς τήν άοιστεράν όχθην τοΰ Άράς. 
Ό Ναδίρ άναιρέσας ε ίτα  τά γενόμενα ένίκησε 
τούς Τούρκους, ερ^ιψε τόν θαμ άσπ , άντικατέ- 
στησεν αύτόν διά τοΰ Ά ββάς Γ'. βρέφους οκτώ 
μηνών βασιλεύσας άντ’ αύτοΰ καί αισίως διεξα- 
γα γώ ν τόν κατά τών Τούρκων πόλεμον (4734  
—  36 ). Μετά τάν θάνατον τοΰ Ά ββάς άνεκήρυ- 
ξεν έαυτόν σάχην, έπετέθη κατά τών ανταρτών 
Α φγανώ ν, έκυρίευσε τήν Κανδαχάοην, προσέ
βαλε τά κράτος τοΰ μεγάλου Μογγόλου έν Ίν- 
δοστάν (4 7 3 8 ), έκυρίευσε τήν Δελχή (4 739 ), 
ύπέταξε τά Καβούλ καί άπήγαγε μεγάλην λείαν 
(4740 ). Ά λ λ ’ ή Περσία πιεζομένη καί έξαντλου- 
μένη, έμίσησεν αύτόν, φονευθέντα ύπό τών ιδίων 
αύτοΰ στρατηγών έν τ ιν ι εκστρατεία κατά τών 
Κούρδων τφ  47 4 7 .
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τες οί περσικοί λουτρώνες οσους ετυχον ευκαιρί
ας νά έπισκεφθώ.

Τήνέπιοΰσαν, έπανελάβομεν τά νομαδικόν ήμών 
σύστημα μεταβαίνοντες άπό τοΰ ένός είς τό άλλο 
-χωρίον, διερχόμενοι τάς ί  μέρας μας έφιπποι, 
•περιεστιχισμένοι ΰπο πλν,θους ιθνγενώ ν. Η συν- 
διάλεξις ουδόλως διεκάπη καθότι οί Πίοσαι δεν 
έπαυον τοΰ νά έπιδεικνύωσιν ευφυΐαν πέριξ ήμών 
κατά τό έθος τω ν, καταβάλλοντες πάσαν προσπά
θειαν όπως εννοήσω την αρμονικήν καν ανθ/ι^αν

αύτών διάλεκτ .ν. Οφείλω ν’ άποδώσω ενταύθα 
δίκαιον είς τήν κ. ί) i-Humel σύζυγον τοΰ πρε- 
σβευτού ήμών, ήτις ΰπερτέρει πάντας, διότι ήτο 
ή πρώτη ήτις έπελάβετο τά μυστηριώδη νήματα 
τής περσικής, — τής γλώσσης ταύτης τής .οσού- 
τφ  διαφερούση; τών λοιπών ευρωπαϊκών τε και 
ασιατικών, - τό πνεύμα τών περίπλοκων αυτής 
βράσεων, τήν ήχηράν άρμονικότητα και τό χ α - 
ρΓεν άσμα τών μακρών αύτής καταλήξεων. 1 ήν 
τουρκικήν προσέτι τής Άδερβαΐοζάν, έλάλει ηοη

ΤΕΧΕΡΑΝΗ.

εύχεοώς, ένφ έγώ μόλ ι̂ς έγίγνωσκον. Ό κ. Dn- 
H arael ώμ ίλει λ ίαν καλώς τήν τουρκικήν τής 
Κ ωνσταντινουπόλεως, τήν ’Οθωμανικήν. Τό εσπέ
ρας άνεπαύΟημεν καθήμενοι χαμα ί καί κρατούν
τες τούς ύαλοσύριγκας, έντός τών αχυροσκεπών 
καλυβών τών χωρικών.

Έπεσκέφθημεν τό Σουλτανιε(4), εαρινήν κατοικί
αν τοΰ άποβιώσαντος Φ ετχ-Ά λή Σάχ, ενθα διε-

(4) Τό Σουλτανιέ άλλοτε σημαντική πόλις 
είνα ι σήμερον κατηρειπωμένη τά δέ σωζομενα 
κτίοια είσ ίν απλώς δύο τεμενη, αλλα κα ι ταυτα 
μεγάλω ς έπαθον κατά τόν σεισμόν οστις έγένε
το άρχομένου του αιώνος τουτου.

τρίψαμεν έπ ί τινας ώρας, έντος τοΰ ανάκτορου 
του. Έ  αίθουσα έντός τής όμοιας διεμ.ενομι;ν ε- 
στερεΐτο πάντως θυρών καί θυρίδων, αλλ ’ ο μ ιχ 
μανδάρ ήμών κατώρθωσε νά  καταστήστ) αυτήν 
σχεδόν κατοικήσιμον έπιδιορθώσας πάντα  ταυτα . 
’Ενόμισα δτι ώφειλον ν ’ ανταμείψω την ιοιοτρο- 
π ίαν ταύτην τοΰ ζήλου, δ.οων εις αυτόν τεμα- 
χιον κυανού έριούχου, καί τ ι αλλο ιόχρουν οια 
τόν υίόν του ώς δώρα όίτινα έλαβεν ο Μιχμανοαρ 
άνευ ελάχιστου δείγματος εύγνωμοσυνη;, τοΰθ 
δπερ φαίνετα ι δτι είναι εθιμον τής χωράς.

Έπί τοΰ τοίχου αιθούσης τινός τώνάνακτόρων 
Σουλτανιέ, είσίν άπεικονισμέναι αί εικόνες των 
υΙών του Φέτχ-Άλή-Σάχ, και αυτοΰ τοΰ πριγκ<",-
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•πος, έχοντος σχεδόν τό φυσικόν ανάστημα μετ’ 
ενδυμασίας κυνηγού, καί απάντων συνάμα τών 
πολυτίμων λίθων ώ ; καί τοϋ στέμματος έπ ί της 
κεφαλής, καί έφ’ ίππου οΰ ή χα ίτη , ή ουρά, αί 
κνήμαι, τό προστερνίδιον κα·. ή γαστήρ είσ ί πορ- 
φυροβαφεΐς, ώς γνώρισμα βασιλικόν. Άναρίθμη- 
τον πλήθος λεόντων, τ ίγρεω ν, δορκάδων και έλά- 
φων φα ίνετα ι πίπτον ΰπό τά βέλη αύτοΰ οΰτινος 
ό ίππος παριστάνετο ώσει έλαυνόμενος ύπό ρυ- 
τήρος. 'II είκών αΰτη λ ία ν έβαίνετο άρέσκουσα 
τω άπεκονιζομένφ ήρωϊ, διότι είδον αύτήν βρα- 
δύτερον εις άπαντα  σχεδόν τά περσικά ανάκτορα.

’Οφείλω να ύπομνήσω, ώς περίεργον τών μερών 
εκείνων, έρείπιον λ ία ν  άξιοσημείωτον, κείμενον 
είς τά πέριξ τοΰ Σουλτανιέ. Τοΰτο ε ίνα ι γ ιγα ν- 
τ ια ίο ν καί μεγαλοπρεπές τέμενος έ» στιλπνώ ν 
κυανών και λευκών πλ ίνθω ν. Τό κτίριον τοΰτο ά- 
ποδίδεται τ φ  Σάχτρ Χουδαβένδ, βασιλεύσαντι 
πρό διακοσίων εξήκοντα ώς έγγ ισ τα  ετών.

Τήν 7 ’Οκτωβρίου, έπεσκέφθημεν τά έρείπια 
τοΰ κυρίως Σουλτονιέ, και, μεταξύ άλλων, τό 
αγροτικόν παλάτιον τοΰ Φέχχ-’Αλή-Σάχ. Μία 
τών έν τώ παλατίω  τούτφ αιθουσών ύπό τό ο- 
νομα ά ιβ α ι - γ α κ ε  (αίθουσα τής άκροάσεως), έχει 
τους μέν δύο τών τοίχων έκ χρωματιστής ΰάλου, 
συνήθους είς τάς περσικάς οικοδομάς* τούς δέ 
άλλους δύο μετά πολλών εικονογραφιών παρι- 
στανουτών μέλη τής βασιλικής είκογενείας· με
ταξύ δε άλλων τήν δυσειδή φωτογραφίαν τοΰ αρ
χιθαλαμηπόλου ’Αγά-Μ ωχαμμέτ-Χάν, θείου και 
προκατόχου τοΰ Φ έτχ-Ά λή Σάχ, καί τήν τοΰ 
τελευταίου τούτου μετά τών τέκνων του. Ό σφε
τεριστής οΰτος Ά γί-Μ ω χαμμέτ-Χ άν, δστις, έάν 
δέν άπατώμαι, δέν έλαβε ποτέ τον τ ίτλον σάχ 
έφαίνετο λ ίαν σκληρού χαρακτήρος. Ούδέποτε 
άνθρωπος, λέγετα ι, κυριευθείς ύπό τρομεροτέοων 
παθών τούτου, ενεκα διέπραττεν άκαταπαύστως 
τοιαύτα άνοσιουργήματα ών ή άφήγησις εμποιεί 
φρίκην καί ή π ίσ τις αύτών λ ίαν έστ'ι δύσκολος 
τφ  ακροατή. Έν τί) φωτογραφία τό άπε/θές αύ
τοΰ ΰφος αντιφάσκει καταπληκτικώτατα πρός τήν 
βασιλικήν αύτοΰ στολήν.

Έ  οροφή τής αιθούσης σύγκειτα ι έκ κατόπτοων 
μετά εικονογραφιών και χρυσωμάτων, αί δέ κ λ ί
μακες έκ πρασίνων πλίνθων. "Εν έκ τών μάλλον

άξιοσημειότων τού παλατιού τούτου, δπερ περιέ
χ ει καί τερπνόν λουτρώνα, ε ίνα ι πυργίσκος, 
τ ις άνυψούμενος παραπλεύρως τί). ρηθε:.σιρ αιθού
ση τής άκροάσεως, άφ’ ής βλέπει τις απασαν τήν 
χώραν. Δέν δύναμαι δμως νά ειπω  δτι ό βλέπω ν 
φαιδρύνεται, καθόσον πανταχού υπάρχει ή αύτή 
λευκόφαιο; καί μονότονος άγονος γή.

'Οτε έφθάσαμεν σγεδόν είς τό τέρμα τής οδοι
πορίας μας, εσταθμεύσαμεν εντός χωρίου καλου- 
μένου Κέντ, λέξις έν τή τουρκική σημαίνουσα 
χωρίον. Τό μέρος τοϋτο, κείμενον πλησίον τής 
πρωτευούσης, ήτο τό ζωγραφικώτερον τών δσα 
διήλθομεν. Τό χωρίον Κέντ» κείμενον έν μέσω 
τών δρέων, περικυκλούμενον άπό δένδρων κατα- 
πρασίνων και διαυλακιζόριενον ύπό διαυγούς ϋ- 
δατος διορύγων, έχει πολλούς κατοίκους. Ή έν 
ταϊς όδοις κίνησις και ή ζωηοότης ή έμβαίνουσα 
τήν προσέγγισιν μεγάλης πόλεως, άντίκειντα ι 
παοαδόξως πρός τήν κατήφειαν τών μερών δσα 
προσεπάθησα νά περιγράψω.

Τήν 8  Νοεμβρίου, λ ία ν  πρωί, ήρξάμεθα τής 
πρός τήν Τεχεράνην πορείας, δντες βαθέως συγ- 
κεκινημενοι έκ τών διαφόρων τούτων περιπετειών, 
χαίροντες άφ’ έτέρου διά τό δτι έπλησιάζομεν· 
είς τό ποθητόν τέρμα τής περιηγήσεώς μας. Ή 
πόλις ήδη έφαίνετο. Ήρχίζομεν νά  διακρίνωμεν 
τάς πρώτας οίκίας τής Τεχεράνης διά μέσου τοΰ 
πρωϊνοϋ καπνού, δτε αίφνης είδομεν έλαύνουσαν 
πρός ήμας ταχέως πολυάριθμον συνοδείαν συνο- 
δεύουσαν δύο λαμπρούς ίππους, ών ή άστρά- 
πτουσα χα ίτη  καί ή κυματ’ζουσα ουρά ησαν πυ- 
ρόχροα. Τά εύγενή ταϋτα  ζώα άπήστραπτον έκ, 
χρυσού και έκ λαχουρίων, Δέν είχομεν συνελθεί 
είσέτι έκ τής έκπλήξεως καί τοΰ θαυμασμού είς 
δν ένεβλήθημεν ίδόντε-ς α ίφ νιδ ίω ς ήμας εύρεθέν- 
τας άπό τώ ν ύποζυγ ίω νμ ας έπ ί τών δύο έκείνων 
λαμπρότατων ίπ π ω ν . Τότε οέ συνήλθοαεν δτε 
έ π λη ρ Ο φ ο ρ ήθ η μεν δτι οί ίππο ι οΰτοι ησαν δώρον. 
τής Λ. Μ. τοϋ Μ ωχαμέτ-Σάχ·—  ευγένεια ολ ί
γον δαπανηρά· δώρα κατά τά περσικά έθιμα, 
απερ έπιστρέφονται καί πάλ ιν  άφοΰ ή βασιλική 
γενναιοδωρία άρκούντως έκτιμηθή.

Έν τούτοις παρενωχλήθήμεν έκ τών θορυβω
δών κραυγών καί τών συγχαρητηρίων, άπερ έ- 
ξέφραζε πρός ημάς άπαύστως τό πλήθος, διά τών*
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αναφωνήσεων μ ο υ π α ρ έ κ η  (ευλογημένος). Εκ- 
πλαγέντω ν έκ τών κραυγών τούτων και αυτών

* / t ·\ ι 'ι » rτων ευοωστων ημων κελητων ο ιτινες ηρςαν.ο 
καλπάζοντες, μετέβημεν είς τό κ έ ν τ ρ ο ν  τ ο υ  
κ ό σ μ ο υ ,  δπου είσήλθομεν έν μέσφ τυμ πα ν ι
σμών καί σαλπισμάτων τών τακτικών στρατευ
μάτων τοϋ Σάχ ου.

Μετά τρίμηνον έν Τεχεράνη διαμονήν, έβα- 
ρύνθην τήν πόλιν ώς καί άπασαν τήν Περσίαν.
Ό έκεϊ βίος ε ίνα ι άπεχθής μονοτονία. Ό αλλο
δαπός στερούμενος τής παρουσίας τών γυνα ικών, 
καί πασών τών διασκεδάσεων τών πόλεων τής 
Εύρώπης αγνοεί πώς νά διέλθ*, τάς ημέρας του.

Έντός τής συνοικίας τής κα),θυμένη; Γαζμπίν- 
Δεοβαζέ, έπ ί Ιξ r o v j i a r  ( 1 ) κατά μήνα, ενοί
κιασα μίαν τών έν τφ πόλε*, ταύτιρ άξιολογωτε- 
ρων οικιών. Τή αληθείς, δ αήρ έπνεεν έν αύτή 
τοσοϋτον έλευθέρως δσον καί έκτός αύτής· ό δέ 
καιρός ήν τόσφ γλυκύς και ώραίος, ώ ττε καθί- 
στα τήν οικίαν ταύτην έτι μάλλον άξιόλογον.

Ή οίκία αΰτη ήν διόροφος έχουσά πλήθος δω
ματίων καί δύο έξώστας οιτινες έδέσποζον ώς 
έκ τοΰ ΰψους αύτών τής πόλεως, ούχ ήττον όλί- 
γην έχούσης ζωηρότητος μεθ’ δλην τήν δχληράν 
αύτής θέαν. Δύο σειραί θυρίδων, ών αί μέν κα
τώτερα’. κεκοσμημέναι μόνον έκ ξύλ ινω ν παρα- 
θυροφύλλων, αί δέ ύπερκείμεναι κεκαλλωπισμέναι 
έκ χρωματιστών ύάλων, έφώτιζον τήν κυριωτέ- 
ραν αίθουσαν, ής οί τοίχοι δντες κατάλευκοι ώς 
ή χ ιώ ν ήσαν πλήρεις κοιλοτήτων. Έπωφελήθην 
τινά  τώ ν ^ηθέντων τούτων κοιλοτήτων διά νά 
κούιΐ/ω δύο πεοσικάς πανοπλίας, σχεδόν πλήρεις, 
άς έπρομηθεύθ/jv λ ία ν έπιπόνως· (καθόσον λ ία ν 
δύσκολος ή συναλλαγή  παντός είδους δπλου συνε- 
παγομένη μακράς και άνιαράς δυσχερείας). Διά 
τό έλάχιστον πράγμα ζητούνται εκατόν τουμάν, 
ώς έν 'Ρωσσία εκατόν ρούβλια. *Αλλως οέ ή ά- 
κρίβεια είναι αρετή άγνωστος παρά το ί; Πέρσαις- 
και τοϋτο μόνον ήρκει δπως καθιστά τήν χώραν 
βδελυράν είς τούς ξένους. Έάν κατηγορήσητε έμ- 
ποοον έπ ι κακή π ίσ τε ι, σάς αποκρίνεται σφοόρώς 
δτι ό ίγ χ έφα .Ιύ ’;  τον  εζήιρθη έκ τη ς  θ. UytaQ· Τε- 
λνος, τό Ψεύδος είνα ι τοσοϋτον έρριζωμένον εις 
τάς έξεις τών Περσών τής κλάσεως ταύτη ς,—

καί δύναμαι νά προσθέσω περί τών λο ιπώ ν,—  
δτι έάν ποτε κατά τύχην, τηρήσωσι τόν λόγον 
των ζητοϋσιν άμοιβήν, ώσεί έπραξαν σπανιώ τα- 
τον και άξιολογώτατον πράγμα.

*Ετυχον εύκαιρίας τοϋ νά έπισκεφθώ μετά τοΰ 
κόμητος Συμωνίτς τό βασιλικόν θησαυροφυλάκιο·/, 
οΰτινος δέν θά πεοινοά^Μ απαντα  τά πλουτη 
είμή θά μνημονεύσω τά πολυτιμότερα τών α ν τ ι
κειμένων, δσα έπέσυραν τήν προσοχήν μου, ήτοι 
τόν περίφημον άδάμαντα, τον γνωστόν ΰπό τό 
δνομα Δ ά ρ - ι- ν  ο ύ ρ (ιοκεανός τοΰ φωτός) καί 
ζυγ ίζοντα  2 5 9  καράτια, δν δ Σάχης φέρει είς 
τόν αριστερόν βραχίονα κατά τάς έπισήμους τε- 
λετάς, χ ιτώνα  έκ κίτρινης μετάξης σχεδόν όλό- 
ραοον, πλήρη μεγάλων μαργαριτών καί ομοιον 
πρός τό ένδυμα, δπερ έφερε ν δ Φέτχ-’Αλή-Σάχ 
έπ ί είκόνος μεγάλης, έπεξεργασθείσης ύπό ά ρ ί - 
στου καλλιτέχνου τής Τεχεράνης. 'Η σχολή τής 
περσικής ζωγραφικής είνα ι λ ία ν πρωτότυπος, καί 
άδύνατον νά παραγνώρισή τις αύτήν. Έσπούδασα 
αύτήν κατά βάθος ίνα  διακρίνω τήν ζωγραφικήν 
τής Τεχεράνης άπό τήν τής Ίσπαχάν (1), ή- 
τις είνα ι ύπερτέρα, ώ ; καί πάντα σχεδόν τά εν 
τή πόλει ταύτη γινόμενα. Παραπλεύρως τοΰ αρ
χαίου τούτου καί μακροϋ βασιλικοϋ χιτώνος ήτο, 
έντός τής αύτής ύαλίνης ιματιοθήκης, ή επ ίση
μος στολή τοΰ νΰν βασιλεύοντος Μωχαμμέτ-Σάχ, 
ήτις ούσα άπομίμησις τής ευρωπαϊκής στρατιω 
τικής ένδυμασίας, είναι κατεσκευασμένη έκ κυα
νού έριούχου, κεκοσμημένου έξ άδαμάντων κατά 
τό περιλαίμιον καί κατά τάς περιχειρίδας, μετά 
κομβίων έκ ρουβινίων καί έπωμίδων, συγκείμενη 
δέ έξ ύπερμεγέθων σμαράγδων, άφ’ ών κρέμανται 
κοοσσοί έκ μεγάλων μαργαριτών. Δυστυχώς οεν 
είδομεν ούτε τον ΰαλοσύριγγα δν φέρει κατά τάς 
τελετάς ό Σάχης ούτε τό στέμμα αύτοΰ· έπλη- 
ροΒορήθημεν δέ δτι ταΰτα έφυλάσσοντο έν τώ γ υ -  
ναικωνίτ/;.

’Α»οΰ τέλος έπεθεώρησα τά  σπανιώτερα τών 
έν τω θησαυροφυλακίφ τούτφ λ ία ν  κακώς τοπο

(1) 'II Ίσπαχάν ή Ί α φ α χ α τ  καί Σ φ α χ α ν ,  εν 
τή άρχαιότητι « "Ασπα ή Ά σπάδανα » ,  κειτα ι 
έν λαμπροτάτει θέσει τής Περσίας έπ ί τής ανα
τολικής ΰπωρείας τοΰ Ζάγρου όρους καί έχει 4 
ώρών περιφέρειαν. Διακρίνονται έν αύτή τα άνά-
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θετημένων πραγμάτων μετέβημεν είς τήν οικίαν 
τού δευτεροτόκου υίοϋ τοϋ β α σ ιλ έω ς ,—  ό πρε- 
σβύτερος ητο έν Τ αυρίδ ί,—  δν δ Κόμης Σιμω- 
ν ίτ ς  έπλησίασε ν ' άποχαιρετήσγ,. Ευρομεν τόν 
μικρόν πρίγκηπα έντός τής αιθούσης τής άκροά- 
σεως, καθήμενον χαμαί έπ ί λαχουρίου καί στη- 
ριζόμενον έπ ί παχέων ΰποπροσκεφάλων,κεκαλυμ- 
μένων έκ ^οδοχοόου μουσελίνας. ΤΗτο τετραετής 
ή πενταετής πα ϊς , άδύνατος καί φιλάσθενος, φυ- 
σιογνωμιας ασήμαντου, προσώπου ωχρού, χαρα
κτήρων ολίγον εκφραστικών και έπιπεδομένων 
και τήν κδμην ΰπόξανθον. "Εφερε κα<ρτακ (α) 
έκ λαχουριού μέ διφθέραν, και έπ ί τοϋ μικροϋ 
μαύρου καλύμματος τής κεφαλής του λόφον ές 
άδαμάντων.'Εκαθήσαμεν έπ ι τοϋ τάπητος απέναν
τ ι αΰτοϋ* δ Μιρζά-Μασσούδ, υπουργός τών εξω
τερικών, και δύο ή τρεις άλλοι ip y o /τες παροντες 
εις τήν συνέντευξήν ταύτην, έστάθησαν επ ί τ.ο- 
δός « J /μάγ -η- σ ο ύ μα  τσ ι  τ ό ρ ισ τ ;  ο δηλαλ.ή: Ό 
ένκέοαλός σας ί γ ε ι  καλώς ; τό ήρώτησεν δ κόμης 
Συμωνίτς. Ό βασιλόπαις δέν άπήντησεν οΰδα- 
μώς, και δ κόμης Συμωνίτς τόν ήρώτησε, τότε τ ί 
Ικαμνε. ε Δέν γνωρίζω τίποτε, » ε ίπεν δ μικρός 
πρ ίγκηψ. Ίδόντες δτι δέν ε ίχ ε  οιάθεσιν νά· όμν 
λήστ), ήτοιμάσθημεν ν’ άπέλθωμεν, δτε ή  γλώσσα 
τοϋ Άμπας-Μ ιρζά-Ναϊμπ'.. Σουλτάνα λυόμενη 
αίφνης, μάς ήρώτησε μετά ζωηρότητος έάν έπε-

κτορα τοϋ Σάχου, τό μέγα τέμενο:, ή αγορά- Ά β- 
βάς, ή π λ α τε ία  Μεϊδάν καί πολλαι σχολα.ΐ (με- 
δρεσέ). Τά τείχη  τής πόλεως έχοντα 15 πύλας 
και οχυρωμένα διά πύργων δλονέν κατερειπούν- 
τα ι. Πεοιέγει πολλά λαμπρά μνημεία κατηρει
πωμένα, εργοστάσια διάφορα, υφαντουργεία, με- 
ταλ.ουργεΐα, σιδηρουργεία, οπλοποιεία, κτλ.

Έν Ίσπαχάν υπ άρ ξει ώσαύτως πύργος ΰψους 
(50 ποδών καί χρονολογούμενος άπό Κάμφεο και 
Σαοτίν. Ε ίναι κωνοειδής καί εκτισμένος έκ π λ ίν 
θων έξηραμένων εις τόν ήλιον, εκαλείτο δε πύρ
γο?  Γ6>  χεράτω*' διότι έξωθεν έφερε πλήθος κε
φαλών διαφόρων αγρίων ζώων μετά τών κεράτων 
αΰτοϋ. Πρός τά ΰψηλ.ότερα τοϋ πύργου ΰπήρχεν 
είδος κιονοκράνου έκ κεράτων έλ>ά»ων λ ία ν  μ α 
κρών. Ά πό τοϋ Κάμφερ ό πύργος οϋτος έβλάβη 
αρκούντως καί πολλά κράνη άπεσ-άσ9ησαν. ϊ ά

(1) Καφτάν, κάνδυς, είδος έπενδύτου τιμητι- 
κρϋ έν νρήσει άλλοτε.

θυμοϋμεν νά  Ιππεύσωμεν, επειδή προύτίθετο δ 
ίδιος. Τφ δντι, ΐππος έπισεσαγμένος περιέμενεν· 
έν τή αΰλ>ή πλ>ησίον τοϋ δωματίου του. Άποκρι- 
θέντες δέ καταφατικώς άπήλθομεν.

Ό πρεσβύτερος τών υ ίώ ντού Μ ωχαμμέτ-Σάχ,. 
μεγαλ,είτερος τοϋ αδελφού του κατά τρία έτη, 
έφερε τδν τίτλον ΒεΜγΙ αχ<1 (έπίδοξος διάδοχος 
θρόνου). Τό πρόσωπόν του μαλλνΟν γαρακτηριστι- 
κόν έδείκνύε περισσοτέραν ευφυΐαν. At όφρεϊς του 
βεβαμμέναι εχ·σονρμ& (είδος αλοιφής), ώς και at 
βλεφαρίδες τών μακρών οφθαλμών του μετά τής 
κόμης του, ήν αν θεϊα ι και at έξαδέλφαι του βά- 
φουσιν έπίσης διά βαθέως ερυθρού χρώματος,, 
είσί· λνίαν· πυκναί καί λ ία ν μαύρου, καθά μοί 
είπον, ypt. μ χτο.·. "Οτε έπεσκέφθημεν αύτόν έν 
Ταυρ'δι, έκάθητο έπ ί έδρας, τούς πόδας στηρίζων 
έπ ί υποποδίου καί ενδεδυμίνος χ η  Γ α τ  (ένδυμα 
τιμητικόν) χρώματος βα ίέ^ς κυτρίνου, πολύ μέγα 
δι’ αΰτόν, άλλά λαμπροϋ σχήματος. ’Επί δέ 
τοϋ τραχήλου κα ί έπ ί τής κεφαλής του έλαμπον 
τά δώρα τοϋ αΰτοκράτορος, τής 'Ρωσσίας.

Ά δεια τής βασιλομήτορος, έ'τυχον τής τιμής 
νά ζωγραφήσω τον νέον πρίγκηπα φέροντα τήν* 
επίσημον αΰτοϋ ένδυμασίαν είς τρεις εικόνας,, 
μίαν διά τήν βα-σιλομήτορα, άλλην διά τόν Μ ω - 
χαμμέ.τ-Σάχ, τόν πατέρα, και τήν τοίτην δι’ έμέ..

κατά τήν οικοδομήν τοϋ παραδόξου τούτου μνη
μείου έγουσιν ώς έξης· Εις τών βασιλέων τ ή ς  
Περσίας, ή παράδοσις δέν λέγει δριστικώς τις 
ούτος πολ,λ>ά φονεύσας έν τή Θήρα ζώα ών at. 
κεφαλ.αί έρ^’φθησαν. εγγύς τού παλατιού ε ίπ ε . 
μειδιών δτι έπόθει νά τη ρήση ταϋτα  είς άνάμνη- 
σιν. Ό άρχιτ έκτων τών ανακτόρων δστις ήτο π α 
ρών ε ίπ εν ’ «  έάν, ήγεμών διατάσσητε τούτο, δά 
κτίσω πύργον είς δν θά θέσω πάσας τάς κεβαλάς 
τών ζώων τούτων καί κατά τρόπον τοιοϋτον .ώστε 
πάσαι νά φα ίνω ντα ι » .  Έρωτηθείς τότε δ apyt- 
τέκτων πόσος χρόνος καί πόσα χρήματα απα ι
τούνται ε ίς τήν οικοδομήν τού κτιρίου τούτου, 
άπήντησεν δτι τό μνημεΐον θά κτισθή άνευ ούδε- 
μιάς δαπάνης καί πριν ή  ό β-ασιλεύς συμπληρώση 
τό γεύμα αΰτοϋ.. ’'Εκπληκτος έκ τών λόγων τοϋ 
άρχιτέκτονος έ βασιλεύς είπεν· (· έκτέλεσον ο τ ι  
άνέλαβες νά έκτελ>έσ^ς » , καί μετέβη νά γευμα,- 
τίσιρ. Ό άρχιτέκτων είχεν έν παρακειμέν^ μέρει 
ικανόν πηλόν διά τήν κατασκευήν πλίνθων. Ε ίχεν. 
έπίσης έτοιμους τούς έργάτας καί έξηγήσατο α ύ -

(άκολ^υθεΐ)
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ΕΑΙΙΙΕΡ Α ί: ■ ΜΟΛΤΙ ΙΙΕΛ

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ
Μ υθιστορ ία  Μ εταφρασθείσα 'ϊ* π ό  S .  Ζ .

(Συνέχ. Ίδ ε σελ.

—  Άφοϋ απάξ, άπήντησε/ δ Τριστάν μετά 
y αμηλ>ής καί περιπαθούς φωνής, έμάθατε οτι 
σάς λατρεύω , μέ έπ ιτρέπετε νά μεταχειρισθώ 
πάντα τά δυνατά μέσα δπως έξαλείψω τά τε
λ ευτα ία  iyvn τοϋ αλόγου μίσους τού διαχωρί- 
ζοντος τάς οίκογενείας ήμών . . . κα ί έάν επ ιτύ 
χω  μέ έπ ιτρέπετε νά έλπ ίζω  . . .

—  Νά έλπ ίσητε τί ; Κύριε . . .
—  Τόν ερωτά σας, άπήντησεν ό Τριστάν.
—  Κατορθώσατέ το πρώτον, ε ίπ εν ή Λευκή 

τρέμουσα έκ συγκ ινήσεω ς, Κατορθώσατέ το, καί 
τότε ένώπιον τοϋ πατρός μου θά δυνηθώ ίσω ς νά 
σάς απαντήσω  . . .

ΤΗτο σχεδόν δμολ,ογία· δ Τριστάν τό ήννόησε 
καί ήτοιμάζετο νά άπαντήσιρ, ά λλ ’ ή Λευκή έ- 
πλησίασεν είς τά  χείλη μικράν άογυράν συρί- 
κτραν, καί δι’ όξέως καί παρατεταμένου συρίγ- 
ματος έκάλ^εσε τόν υπηρέτην της δστις ε&ραμεν 
άμέσως έπ ί τόπου αμα τό σύνθημα τής κυρίας 
του άκούσας.

Ό  Τριστάν έχαιρέτησε καί άπήλ^θεν.
Ή Λευκή τόν ήκολούθησε διά τοϋ βλέμματος· 

δταν δ’ έγεινεν άφαντος έστήριξε τάς δύο χεΐρας 
έπ ί τής καρδίας της διά νά συγκρατήσ$ δήθεν 
τούς δρμητικούς αύτής παλμούς.

ι
Τήν έπιοΰσΛν περί τήν μεσημβρίαν δ Τριστάν 

μετέβη παρά τω  πατρί αύτού μέ τήν πρόθεσιν 
τοϋ νά τω  όμιλνήσϊ) τον πρός τήν δεσποινίδα τού 
Μ^ραβέλ έρωτά του, καί νά τφ  ζητήσιρ τήν ί -  
ίε ια ν  νά τήν νυμφευθίΐ, έτοιμος μέν νά ΰποσττ, 
ττιν πρώτην τού γέροντος οργήν, έλπ ίζω ν  δμως 

9ά κατορθώσιτ, έπ ί τέλους νά τόν κάμψιρ καί 
νά έξα(5ανίσ^ οΰτω τήν μεταξύ τών δύο οικογε
νειών τιροαιώνιον εχθραν καί άπέχθειαν.

Παρά πάσαν προσδοκίαν δ γέρων βαρώνος τοϋ 
Σαντιβέρ μετά μεγάλες αταραξίας ήκουσε τήν 
έξομολ,όγησιν τού υίοϋ του..

1 0 7 0  Τεύχος ΛΔ'.)

Ά ντ ί νά δργισθή, άνέστη ήρέμα άπό τοϋ α
νακλίντρου ένθα έκάθητο καί λ>αβών τόν Τριστάν 
άπό τής χειρός τόν ώδήγησεν εμπρός είκόνος· 
παριστώσης τό γενεαλογικόν τών Σαντιβέρ δέν- 
δρον.

’Ε π ί τοϋ δένδρου τούτου ΰπήργον ύπέρ τά 
δέκα έρυθροβαφή σημεΐα τά όποια δ γέρων δεί- 
ξας πρός τόν υιόν του τφ  ΰπέμνησεν οτι at κη- 
λ ΐδες αυται παρίστων ίσον αριθμόν δολοφονιών 
ας ό οίκος τών Μιραβέλ διέπραξεν κατά τώ ν προ
πατόρων τών Σαντιβέρ, συγχρόνως δέ τφ ήρίθ- 
μησε πέντε ή Ιξ άπαγω γάς γυνα ικών καί όίλλου1 

είδους ατιμώσεις.
Ό γέρων καθ’ δλ»ην τήν διήγησίν του ώμίλδι 

μετά τής μεγαλητέρας άπαθείας· περατώσας 
δέ τόν λόγον ήρώτησε τόν υίόν του έάν έπιμένει 
ε ισ έτι είς τήν πρόθεσίν του νά μολύνιρ τδ εύγε- 
νές τών προγόνων αΰτοϋ δνομα δίδων αύτό ε\ί 
μ ίαν δολοφόνου καί άτιμου οίκογενείας από
γονον.

"Οτε ό Τριστάν άπαντών ήθέλησε νά ψελλίσν; 
λέξεις τ ινάς δι’ ών έπροσπάθει νά υπόδειξή ον.  
ή Λευκή ήν άθώα τών προγονικών αυτής έγκλ.η- 
μάτω ν, τότε δ γέρων βαρώνος τοϋ Σαντιβέρ ά- 
φείς έλ.ευθέραν τήν δομήν τής ένδομύχως κο/λα- 
ζούσης οργής του,

—  Μάθε καλώς, Κύριε υιέ μου ανέκραξε, οτ ι  
το  όνομά σου ε ίνα ι όνομά μου, είνα ι όνομα ε ί- 
κοσιν ένδοξων γενεών, α ιτ ινες τό έφερον εύγενώ ς 
δτι όφείλ,ω άκουσίως καί σοϋ καί παντός άλλου, 
νά τό διατηρήσω άκηλίδωτον, δέν δύναμαι δέ 
είς ούδένα πολύ Si  πλέον είς τόν υίόν μου νά: 
έπιτρέψω ν «  άμαυρώσ^ τδ περιφανές τών Σαν
τιβέρ οίκόσημον. ’Εν όνόματι λοιπόν τής πατρ ι
κής μου εξουσίας, έν όνόματι τού Ιερού δικαιώ
ματος τδ δποΐον αύτός δ θεός μοί έδωκε σοί α
παγορεύω τού νά σκεφθ^ς είς τδ έξής περί τού 
άθλιου σκοπού τόν δποΐον έτόλμησες νά μοί ο ια- 
κοινώσης καί σέ δ ια τά ττω νά  έπιστοέψης αμέσως.

139-
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εις τό σύνταγμά  σου. 'Ορκίζομαι ενώπιον τοϋ 
Θεοϋ καί τών προγόνων σου, δτι αν άπειθήσης, 
ζώ ν  μέν θά σε καταρασθώ, νεκρός δέ θέλω έξέΧ- 
θει τοϋ τάφου μου διά νά σέ καταρασθώ και 
π ά λ ιν ! . .

Ταϋτα είπών να ι εξαντληθείς ΰπό τών τρομε
ρών συγκινήσεων α ιτινες τόν κχτετάραξαν κατέ- 
πεσεν έπ ί τοϋ ανακλίντρου.

Ό  Τριστάν, ώχρός ώς πτώμα και άποσυντε- 
θειμένον τά πρόσωπον εγω ν, έγονυπέτησε πρό 
τοϋ πατρός του ζητήσας τήν ευλογίαν του.

Λάμψις χαράς έφώτισε τήν δψιν τοϋ γέροντος.
—  Εύγε υίέ μου τφ  ε ίπ ε , ιδού τό καθήκον 

σου’ είσα ι τέκνον ευπειθές, σέ ευλογώ, καί δέο
μαι τοϋ βεοϋ ΐνα  σέ προστατεύ^.

Δύω ώρας μετά ταϋτα  ό Τριστάν ένδυθείς τήν 
στρατιωτικήν τού συνταγματάρχου στολήν άνε- 
χώρησε, άφοϋ δμως έπεφόρτισε ενα τών π ιστώ ν 
του ύπηρετών νά παραδώσιρ εις τάς χεϊρας τής 
ίεσποινίδος Λευκής τοϋ Μιραβέλ τό εξής έπιστό- 
λιον.

β: Κυρία,
»  Τό άδυσώπητον πεπρωμένον μας χωρίζει. 

»  Φεύγω χωρίς νά σας έπανίδω , διότι άλλως 
»  ηθελον χάσει τήν θλιβεράν γενναιότητα τοϋ ν ’ 
»  απομακρυνθώ . . .

»  Φεύγω, φεύ! διά παντός!. . . Λησμονήσατε 
»  με καί ε υ τ υ χ ε ίτ ε ! . . . Είσθε ό πρώτος μου έ- 
y> ρως καί θά είσθε ή τελευτα ία  μου σκέψις . . . 
»  τό όνομά σας μόνον θέλουν προφέρει τά θνή- 
σκοντα χείλη  μου . . .

2) Χαίρετε, κυρία, ισως δε 7 ωριζόμενοι έπ ι 
»  τής γής ένωθώμεν εν τω ούρανφ, χ α ίρ ετε ....»

Μετά έν ετος ο γηραιός τοϋ Σαντιβέρ βαρώ
νος απέθανεν, ό δέ Τριστάν εσπευσε νά έπανέλ- 
θη είς τήν ’Ελευθέραν Κομητείαν εχων έν τή 
καρδίοι τόν έ'ρωτά του εΐπερ ποτέ ζωηοότε3ον.

Έζητησε την Λευκήν, άλλά  τήν Λευκήν ε ί 
χε*' ήδη ύποσχεθή ό πατήρ της είς τόν Ά ντίδην 
τοϋ Μονταιγοϋ, κύριον τοϋ μεγάρου τοϋ ’Αετού, 
τόν πλουσιότερον καί ίσχυρότερον εύπατοίδην τοϋ 
κυβερνείου της Δολε, και τον ασπονδότεοον καί 
άμειλικτότερον εχθρόν τοϋ οίκου τών Σαντιβέρ.

Ή αιτησις οθεν τού Τριστάν άπερρίωθη κατη- 
γορηματικώτατα.

Έν τφ  μεγάρφ τοϋ Μιραβέλ συνέβη μεταξύ 
πατρός και θυγατρός ή αύτή σχεδόν σκηνή, οΐα 
καί πρό έτους έν τφ  μεγάρφ τοϋ Σαντιβέρ με
ταξύ τοϋ Τριστάν καί τοϋ γηραιού πατρός του.

Ά λ λ ’ ή Λευκή άποτυχούσα διά τών παοα- 
κλησεων καί τών δακρύων της έσχεν δπλον ί- 
σχυροτερον δι’ ου κατώρθωσεν έπ ί τέλους νά 
καμψιτ) ττ>ν πατρικήν κ 7. ρ δίαν καί νά έπιτύχΥ].

Το οπλον τοϋτο ήτον ή θλίψις ήτις καταλα- 
βοϋσα αυτήν ηρχισεν άμέσως νά δεικνύτ) προφα
νέστατα τάς καταστρεπτικές προόδους άς έπ ;-  
φερεν επ ί τοϋ οργανισμού τής νεάνιδος.

Ή Λευκή εξησθένει, χωρίς μέν νά παραπο- 
νε ΐτα ι άλλά καθίστατο τοσοϋτον ώχρά, τοσοϋ- 
τον ασθενής, ώστε βλέπων τ ις αύτήν ήδύνατο 
νά ΰποθέστρ δτι όσημέραι βαίνει πρός τόν τάφον.

Ό κόμης τοϋ Μιραβέλ άντέσγεν δσον ήν δυ
νατόν νά άντιστί) ά λλ ’ ίδών έπ ί τέλους δτι θά 
χάστ) πράγματι τό μονογενές τέκνον του άπέσυ- 
ρε τήν πρός τόν Ά ντίδην ύπόσχεσίν του, δ ί έ  
Τριστάν έγένετο έπισήμως δεκτός είς τό μέγα- 
ρον ώς μνηστήρ τής δεσποινίδος τοϋ Μιραβέλ.

Οί δύω νέοι ήσαν ευτυχείς ή δέ ήμέρα τοϋ 
γάμου ε ίχ εν ήδη προσδιορισθή.

Ό Τριστάν μετέβη είς ΒεζΛνσόν πρός αγοράν 
διαφόρων πραγμάτων άφορώντων είς τά  τοϋ γά 
μου.

Η απουσία του μόνον μ ίαν έβόομάδα διήοκε- 
σεν, ά λλ ’ έν τ$  έπιστροφ^ του εϋρε τά πάντα 
κατεστραμμένα, το δε όνειρον τής ευτυχ ία ς του 
διά παντός διαλυθέν.

Δυο προ της αφιξεως του ημέρας ό μέν γη 
ραιός Κόμης τοϋ Μιραβέλ είχε δολοφονηθεί, ή 
δέ Λευκή έγένετο αφανής,

'Ιδού πώς.
Πατήρ καί θυγάτηρ είχον έξέλθει έφιπποι είς 

περίπατον· μόλις δέ κάμψαντες τήν γωνίαν μιας 
εν τφ  οασει οοου περιεκυκλωθησαν έν άκαρεΐ 
υπο τεσσαρακοντα περίπου έφ ιππω ν οΐτινες ή 
σαν ένδεδυμένοι μέ ρασα μοναχών καί έκουπτον 
τά πρόσωπον ύπό τήν καλύπτραν τού ράσου.

Εις εξ αυτών υψηλός το ανάστημα, επίσης ώς 
μοναχός Ινδεδυμένος, εφερε άντί καλύπτρας μ έ
λ α  ν π ρ ο σ ω π ε ι ο ν  καί έφαίνετο διοικών τούς 
έπιδρωμεΐς.
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Ό δόμης τοΰ Μιραβέλ ήθέλησε νά ξιφουλκήσ·/] 
άλλ ’ επεσεν άπνους ύπό σφαίρας πυροβόλου βλη

θείς.
Δύω τών ψευδομοναχών έρριψαν τήν Λευκήν 

λειπόθυμον είς τάς αγκάλας τού μ ε λ α ν ό ς  
π ρ ο σ ω π ε ί ο υ  καί έγένοντο άφαντοι αφέντες 
κατά γής τό αίματόφυρτον τού δυστυχ&ϋς κάμα

τος πτώ μα .
Ό Τριστάν ΰπεπτεύθη άμέσως τόν Ά ντίδην 

τοϋ Μονταιγοϋ καί κατέθεσεν τήν κατηγορίαν του 
είς τήν Βουλήν τοϋ Δόλε ένάγων αύτόν ώς αυ
τουργόν τού κακουργήματος.

Ό Μονταιγοϋ έκών ακων ήναγκάσθη νά ΰπα- 
κούσνι είς τήν πρόσκλησιν τής ανώτατης Αρχή, 
καί νά έμφανισθί; δπως αντίκρουσή την κατ α υ 
τού κατηγορίαν.

Καί ήθικώς μέν οί πάντες ησαν πεπεισμενο ι 
περί τής ένοχής αύτοϋ εις το κακούργημα τούτο, 
ά λ λ ’ έν έλλε ίψ ε ι υλικών άποδείξεων τό δικαστή- 
ciov ήναγκάσθη να τον κυρηξ^ι αθωον,

"Οσοι έγνώριζον τόν χαρακτήρα τοϋ Ά ντίδα  
τοϋ Μονταιγοϋ έπερίμενον τήν τρομεράν αύτού 
κατά τοϋ Τριστάν έκδίκησιν μή δυνάμενοι νά πι- 
στεύσωσι πώς δ αλαζων και υπεροπτικος ουτος 
άνήρ ήδύνατο νά ΰποσττι την υοριν τού να κα- 
θήσϊ) έπ ί τού εδωλίου τοϋ κακουργοδικείου y«*>- 
ρίς έπειτα  νά κατασυντρίψω τόν τολμησαντα νά 
τόν ίξυβρίσττ) τοιουτοτρόπως.

Καί μόλα ταϋτα  δ κόμης τοϋ Μονταιγοϋ άμέ
σως μετά τό πέρας τής δίκης απεσυρθη εις τά 
κτήματά του ένθα έπ ί τρία σχεδόν έτη έκλείσθη 
όλοτελώς, δπως ό χρόνος έπιφέριρ τήν λήθην έπ ί 
τής σκοτεινής ταύτης υποθεσεως η τις κατεταρα,ο 
τά τρία τής Έλευθέρας Κομητείας κυβερνεία.

Έ πανέλθωμεν εις τόν Τριστάν.
Καθώς τά πάντα  έν τφ  κόσμφ τούτφ άκολου- 

θοϋσι τόν φυσικόν ροϋν καταληγοντα επ ι τέλους 
είς τά μηδέν ούτω και ή θλιψις του Τριστάν τοϋ 
Σαντιβέρ ύπέστη καί αυτη τόν γενικόν τής φύ
σεως νόμον μεταβληθεισα κατα μικρόν ε*.ς ε',οο,

γλυκείας μελαγχολίας.
Τότε έσκέφθη δτι εί^αι ο μονος και τελευταίος 

τών Σαντιβέρ γόνος καί δτι ωφειλε να αφιστ) ίπ ι  
τής γής ταύτης τό περιφανές τοϋτο δνομα καί 
ούχί νά τό εξαφανίση.

Ένυμφεύθη.
Ά λ λ ’ ή χειρ  τού Θεού έφαίνετο έπιβαρύνουσα

έπ ί τοϋ Τριστάν.
"Ενδεκα μήνας μετά τόν γάμον ή νέα βαρωνίς 

τοϋ Σαντιβέρ άπέθανεν τεκούσα υίόν δστις βα- 
πτισθείς έπωνομάσθη Ραουλ.

Δύω δέ «τη μετά τα ϋ τα , έν μια τρικυμιώδες 
νυκ τ ί, τό μέγαρον τοϋ Σαντιβέρ εγενετο παρα
νάλωμα τοϋ πυρός, κατά δε τήν τρομεράν ταύτην 
πυ^καϊάν πολλοί μέν ΰπηρέται άπώλοντο συνα- 
πώλετο δέ καί ό Τριστάν μετά τοϋ μονογενούς 
αύτού υίοϋ.

Ούτως ή γενεά τών Σαντιβέρ έξηφανίσθη οί 
πάντες ύπέθεσαν δτι ή πυρκα ϊά  προήλθεν έκ κε
ραυνού, ή φήμη έλαβεν ΰπόστασιν καί έγένετο 
κοινώς παραδεκτή μικρόν δέ κατά μικρόν ή λήθη 
έπελθούσα έξήπλωσεν τόν άμορφον αύτής πέπλον 
έπ ί τού τρομερού τούτου συμβεβηκότος.

& .

Ο ΡΑΟΥΛ ΚΑΙ Ο ΛΑΚΙΟΥΖΟΝ.

"Οταν ό Ραούλ έφθασεν είς τό μέρος τούτ^ 
τής διηγήσεως, ό Λακιουζόν διακόψας αύτόν.

—  ΤΑ ! άνέκραξεν, τώρα εννοώ ! . . Τήν πυρ- 
πόλτισιν τού μεγάρου τών Σαντιβέρ καί τόν φό
νον τοϋ βαρώνου Τριστάν τά  άποδίδετε είς τόν 
Ά ντίδην τού Μονταιγοϋ δστις διά τού διπλού 
τούτου εγκλήματος δ ιπλήν εζετελει και εκδ1.- 

κησιν . . .
—  Μ άλιστα, άπήντησεν ό νέος-, κατηγορώ τόν 

Ά ντίδην τού Μονταιγοϋ, τόν κατηγορώ έπ ί φόνω 
καί πυρπολήσει, ώς ό πατήρ μου τόν ε ίχ ε  κα- 
τη γορήσει έπ ί απαγω γή  και δολοφονία ! . .  και 
ΰμεϊς δέ, α ι μέ άκούσητε μέ χρι τέλους, θελετε 
έπίσης τόν κατηγορήσει και θελετε μετ εμου 
συνομολογήσει, δτι οί πλειους τών α π ϊγ χ ο ν ι-  
ζομένων κακούργων είσίν ηττον ά ,ιο ι τοϋ ατι -* 
μωτικοϋ τούτου θανάτου, η ο άθλιος ουτος ευ-·

r  Γ» Iπατριοης ! . .
—  ’Εξακολουθήσατε, ε ίπ εν ά π )ώ ς  ό Λακιουζόνί
—  Τήν παραμονήν τής ημέρας ή μάλλον της 

κατηραμένης έκείνης νυκτός, έπ ανέλαβεν ό Ρα
ούλ, ό επ ιστάτης τοϋ οίκου τοϋ πατρός μου, ό·
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Μαρκέλος Κλεμάν περί ού ήοη ώμίλησα, επ ι- 
στρέρων πρός το έσπέρας είς το μέγαρον είδε, 
μακρόθεν Ινα τών ύπηρετών συνωμιλοϋντα επ ί 
μακράν μετά τίνος ύποπτου φυσιογνωμίας άνθοώ- 
που, δστις έπ ί τέλους τήν σ τιγμ ήν καθ’ ήν ά- 
πεχωριζετο τοΰ ΰπηρέτου άφήκεν έν τ·̂  παλάμν) 
αΰτοΰ πράγμά τ ι τό όποιον θά ήτο βεβαίως βα- 
λάντιον.

«  Ο Μαρκέλος εκάλεσε τόν ύπηρέτην και τόν 
ήρώτησεν.

«  Ό ύπηρέτης δέν ήθέλησε νά εξηγηθεί και 
άπήντησε μετά προπετείας.

ο Ό Μαρκέλος τ φ  άνήγγειλεν δτι τήν επιού
σαν θά πληρωθί) κα'ι θά άποπεμφθί).

α -— Ώ ς  α ύ ρ ι ο ν π ο ι ί ι ς  ξ έ ρ ε ι  τ ί  
γ ί ν ε τ α ι ! . . .  άπήντησε γελών ό υπηρέτης· 
υπάρχουν έν τί) έπαρχίφ καί άλλα  μέγΛοα . . . 
ένα κύριον χάνεις δέκα βρίσκεις.

α Δυστυχώς ό Μαρκέλος ούδεμίαν σημασίαν 
εδωκεν είς τούς λόγους τούτους, ο ιτινες ύπό τήν 

-χυδαίαν αύτών αυθάδειαν ΰπέκρυπτον πρόκλησιν 
καί απειλήν· άν δ υπηρέτης ούτος έξεδιώκετο ά- 
μέσως οί δολοφόνοι πυρπολιστα ί θά εΰρισκον 
κλειστήν τήν θύραν δ ι’ ής είσήγαγον έν τφ  με- 
γάρφ τό κακούργημα καί τήν δυστυχίαν ! , . .

«  Κατά τά μεσάνυκτα ό Μαρκέλος, μή δυνά- 
μενος νά κοιμηθεί ώς έκ τοΰ κρότου τών κεοαυ- 
νώ ν, εΐδεν αίφνης λάμ ψ ιν έρυθράν και άπα ισ ίαν 
τά σκότη διαλύουσαν, συγχρόνως δέ τό δωμά- 
τιόν του, πυκνοϋ καί πνιγηρού καπνού πληοού- 
μενον.

«  “Έδραμεν αμέσως πρός τό παράθυρον. 
α Τρεις ή τέσσαρες προσωπιδοφόροι κρατούν

τες διά μέν τής μιας τών χειρών ξίφη, δ^δας 
δέ 8ιά  τής άλλης, έφύλαττον τής μεγάλης αυ
λής τήν είσοδον.

«: Αλλοι, επίσης προσωπιδοφόροι, άνεπήδων 
ώς δαίμονες έν τοΐς διαδρόμοις τοϋ μεγάρου, κι- 
νοϋντες τάς δ$δας των καί τό πύρ πανταχού με- 
ταδίδοντες.

<c Ό Μαρκέλος ήτο τίμιος χαί γενναίος υπη
ρέτης· γεννηθείς έν τ$  olxiqt ήν οΐονεί μέλος τής 
οιχογενειας, καί υπέρ τού πατρός μου καί αύτήν 
άκόμη τήν ζωήν έθυσίαζεν.

α Ένεουθη εν τά^ει, ώπλίσθη διά κυνηγ ιτ ι

κης μαχαιρας και δυο πυροβόλων, καί κατήλθε 
δρομαίω; διά μυστικής κλίμακος μετά τών δω
μάτων τού βαρωνου Σαντιβέρ συγκοινωνούσης.

a: Τήν στιγμήν καθ’ ήν ήτοιμάζετο νά άνοίξγ) 
τήν θύραν τοϋ δωματίου τού πατρός μου, ηχούσε 
φωνήν ητις τάν εκαμε νά άνατριχιάσιρ, φωνήν 
ην καλλιστα εγνώριζε, τήν φωνήν τοϋ κυρίου 
’Αντίδου τού Μονταιγοϋ! δστις έν άγρια χ*ρ£ 
ανέκραζε :

— Ό λύκος συνελείφθη, ζητήσατε τώρα τάν 
λυκαδέα, κόψατε του. τον λαιμόν καί ρίψατε αύ- 
τον εις τας φλόγας ! . . . θέσατε τό πύρ παντα.- 
χού ! . . . θ ελω  ουόέ λίθος έπ ί λίθου νά μή μέν?) 
αυριον, εκ τοϋ καταραμένου τούτου μεγάρου ! . . .

(< θορυβώδεις φωναί άπήντησαν· κοότος βη
μάτων πλήθους άπομακρυνομίνου βαθμηδόν έ- 
σβ έσθη, βαθεΐα δέ επανήλθε σ ιγή .

« Ό  Μαρκέλος ήνοιξε τήν θύραν, καί είσήλθε· 
τά πάντα έν τφ  δωματίφ έφλέγοντο· εδραμε 
πρός τήν κλίνην τού πατρός μου, ή κλίνη ήτο 
κενή καί αίματόφυρτος.

—  Τόν έδολοφόνησαν οί άθλιοι! έψιθύρισε μ ετ ’ 
άπελπ ισ ίας δ τίμιος έπ ιστάτης, άλλά τουλάχ ι
στον θά σώσω τόν υίόν του καί τήν περιουσί
αν το υ ! . . .

«: Καί διά τής αιχμής τής κυνηγετικής ίου 
μαχαιρας έθραυσε τά κλεΐθοον καιομένου ήδη ε
πίπλου καί περικλείοντος διάρορα αντικείμενα 
ών τήν άνεκτίμητον αξίαν έκ τών προτέρων έ- 
γίνωσκεν.

«  "Ελαβε κιβώτιον έκ χάλυβος καί έξελθών 
τοϋ δωματίου εδραμε διά μόνον α ύτφ  γνω στώ ν 
διαδρόμων, πρός τό δωμάτιόν μου εις β οι κα
κούργοι δέν είχον άκόμη καταφθάσει.

<r Μέ ήοπασεν είς τάς άγκάλας του, άκούσας 
δέ βήματα άνδρών δρομαίως πλησιαζόντων έρ- 
ρίφθη άπό τοϋ παραθύρου είς τόν κήπον ά λ λ ’ έν 
τί) καταπτώσει του έθλιψε τόν πόδα.

«  Καιτοι δουμυτάτους αισθανόμενος πόνους 
ούχ ήττον όμως έσχε τήν γενναιότητα, συρόμε
νος καί διπλοϋν φορτίον φέρων, νά άριχθή μέχρι 
πυκνοτάτης συδενδρίας περί τά τριακόσια βήμα
τα μακράν τοϋ μεγάρου εΰρισκομένης.

«  Έ κεΐσε κρύβεις έπερίμενε.
« Έ πυρχαΐά ηύξανεν ύ .ό τής άχρατήτου όρ-
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μής τής τρικυμίας ριπιζομένη, και τάς φλόγας 
αύτής μέχρι τού χρώμα αίματος λαβόντος ου
ρανού έκτοξεύουσα.

« Αίφνης ΰπό τούς σπινθν,ροβολοϋντας τών 
φλογών όγκους άνεθορεν σκιάν ίππέω ς λαμπρόν

ίππο ν Ιππεύοντος καί τό πρόσωπον διά μέλανος 
προσωπείου κεχαλυμμένον εχων· άκούετε λοχα
γέ ; έφερε μ έ λ α ν  π ρ ο σ ω π ε ΐ ο ν ! . . .  6 Ιπ- 
πεύς έκράτησε_τόν ίππον του πρός τήν πυρχαιάν 

δέ στραφείς,

(Καί διά σιδηράς χειρός δραξάμενος τούς χαλινούς τήν ήνάγκασε νά σταθεί, (σελ. 100Θ)

  Λοιπόν, Τριστάν τοϋ Σαντιβέρ, τί λέγεις
τώρα, ανέκραξε δι’ ήχηράς φωνής, θά χαταθεστ)ς 
χαί πάλ ιν κατηγορίαν είς τους κυρίους δικαστάς
ήμών τής Δόλε ; . . .

« Καί χεντήσας τόν ίππον του έκαμψε τό μέ

γαρον και έγένετο άφανης.
α: Τόν άνδρα τούτον καίτοι προσωπιδοφορον, 

$ Μαρκέλος τόν άνεγνώρισεν ούχι μόνον έκ τής 
^ωνής άλλά  καί έκ τοϋ αναστήματος τής στά

σεως καί τών χειρονομιών του . . .
α: ΤΗν Ά ντίδης ό τού Μονταιγοϋ, ην το μελκν 

προσωπεΐον, ήν ό δολοφόνος τοϋ κόμητος του 
Μιραβέλ! "Ήν δ άπαγω γεύς τής Λ ευκής! ήν ό 
δολοφόνος τοϋ πατρός μου . ,  .

« Τώρα, λοχαγέ, δέν έχω ή ολίγα τινα νά 
προσθέσω είς τήν άφήγησιν μου ταύτην.

ΉμΓ,ν εκτεθειμένος είς τρομερόν κίνδυνον· τό 
όνομα μου ήν είδος θανατικής κατ εμοϋ αποφκ··
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σεως, αν δ’ ό Μενταιγοΰ έμάνθανεν ότι ζώ , ά- 
πώλ^ ωλα.

α Ό Μαρκέλος Κλεμάν τόήννόει χάλ>λιστα καί 
διά τοΰτο άπεφάσισε νά κρύψει τήν καταγω γήν 
μου κα'ι άπό έμέ αύτόν άκόμη· με άπήγαγεν 
είς Γ αλλίαν, μέ ΰπέδειξεν ώς υιόν του, καί μέ 
έπεισεν ότι η μην Γάλλος.

«: Έν τω διασωθέντι κ ιβω τίφ  ΰπήρχον όλα τά 
έγγραφα τών τ ίτλω ν  τοΰ οίκου μου τά  ΰποδει- 
κνύοντα τήν γέννησιν και τήν καταγω γήν μου, 
πρός δέ και όλοι οι άδάμαντες τής οίκογενείας 
τών Σαντιβέρ περιουσία δηλαδή ενός πεοίπου έ- 
κατομμυρίου.

«  Ό Μαρκέλος μέ άνέθρεψεν ώς ευπατρίδην, 
δεκαοκταετήν· δέ μέ είσήξε εις τον στρατόν- έ- 
ξηκολούθουν νά τόν θεωρώ ώς πατέρα μου. Τέ
λος τήν στιγμήν καδ’ ήν τό σύνταγμά μου έλαβε 
δ ιαταγήν νά άναχωρήσιρ πρός πολιορκίαν τής 
Δόλ.ε, δ Μαρκέλος μή θέλων νά με άφήστρ νά κα
ταπολεμήσω τήν πατρίδα μου, μοι άπεκάλυψε 
τό μυστικόν τή ; καταγω γής μου, μοί διηγήθη 
όσα σας είπον, καί μοί παρέδωκε όλα τά- έπ ι- 
κυροΰντα τήν. αλήθειαν τών λ^όγων μου έγγραοα 
καί τοΰτο περιπλ,έον προσθείς, ότι αυτός ό Θεός 
ήθέλ,ησεν άναμφιβόλ»ως νά έκτυπώσ^ έπ ι τοΰ με
τώπου μου τήν άλάνθαστον τής καταγωγής μου 
σφραγίδα, δούς μοι τοσαύτην πρός τόν πατέρα 
μου ομοιότητα, ώστε ό άλλ.οτε τόν Τριστάν τοΰ 
Σαντιβέρ ίδών καί γνωοίσας αυτόν, νομίζει ότι 
τόν έπαναβλέπει έν έμοί,

α ’Ιδού σάς εξέθεσα λοχαγέ τόν δλον μου βίον.., 
δέν μοί μένει άλλο ή νά σάς έρωτήσω καί πά λ ιν  
ώς καί έν τή αρχή τής διηγήσεώς μου, άν είμαι 
άσημος τυχοδιώκτης ή αληθής ευπατρίδης.. . .

Ό Λακιουζόν έτεινε τήν χεΐρα. πρός τόν Ραούλ..
—  Βαρώνε τοΰ Σανδιβέρ, τω ε ίπ ε, ώς εύ πα- 

ρέστης έν τοϊς.Έλ.ευθέροις ήμών όρεσ ι! Ή Έλευ^ 
θέρα Κομητεία, ή, κοιτίς σου, σοί προσφωνεί, δι’ 
£|χου το χαΐρε υποοεχορ,εν*/) σε ώς εν τών τ ^ α λ -  
φεστέρων αυτής τέκνων !. Βασίζομαι έπ ί σέ, Ρα· 
ούλ τοΰ Σαντιβέρ, καί πέποιθα ότι θέλ.εις βαδίσει 
έπ ί τά ηρωικά ίχνη  Ρεγινάλδου, τοΰ περιοανοΰς 
προγόνου σου, όστις, έπ ί κεφαλής τών όπλ.ιτών 
του, κατεπολέμησε τούς στρατούς Ερρίκου τοΰ 
Α'··. περιφανή κερδίσας νίκην κατά τήν άνισον έ- 
:!ϊίνηγ,πάλ.ην,! .....

—  Ευχαριστώ λοχαγέ, άπήντησεν ό νεανίας 
ενθουσιών* θά δειχθώ άξιος τής εμπιστοσύνης 
σας καί τοΰ ονόματος μου . . .

— Παραιτ/,θητε έπισήμως τής έν τω  γα λ - 
λικώ στρατώ υπηρεσίας σας ;

—  Μ άλιστα, πρό μηνός.
—  *Εχει καλ.ώς· πρέπει οϋδ’ υποψία ακόμη 

προδοσίας νά μήν ΰο ίστατα ι· τώρα μίαν έρώτη- 
σιν θά σάς καμω. . . πώ ς έγνωρίσατε τήν Ροδήν;

— Πρό έτους ηλθον ώς σάς προεΐπον εις τήν 
Έλευθέραν Κομητείαν μετά τοΰ γαλ>λικοΰ σ :οα- 
τοΰ, παρευρεθείς είς τήν πολιορκίαν τής Δόλε· 
ό μαοκήσιος τοΰ Βιλερουά όστις μέ προσέλαβε 
είς τήν άτομικήν του ΰπη :εσ ίαν ώς δ ιαγγελέα 
όιεβίβαζεν δι’ έμοΰ τάς πρός τά διάφορα σώ
ματα διαταγάς του, άνά τήν πεδιάδα διεσπαο- 
μένα ή έν τω δάσει κρυπτόμενα· κατά σύμπτω - 
σιν εΰρέθην ήμέραν τινά πρό τής θύρας τοΰ ο ί
κου ένθα κατώκει ό θείος καί ή έξαδέλφη σου· 
είόον τήν Ροδήν καί ήράσθην αύτής’ ό γέρων καί 
ή νεάνις είχον ανάγκην προστάτου κατά τών 
ύβρεων καί. τών προσβολών σπείρας στρατιωτών, 
ο'ίτινες έ«ρόνουν ότι τά π ά ντα  έν έχθρ£ χώρα 
τοις έπετρέπετο . . . άναλ.αβών τά καθήκοντα 
τοΰ προστάτου ηυτύχησα νά ®ανώ εν τ ισ ι πε- 
ριστάσεσι κατά τ ι χρήσιμος πρός τόν θείόν σου, 
όστις νομίζω, ότι αισθανόμενος μικράν τινα πρός 
με συμπάθειαν μέ ΰπεδέχθη ώς υίόν του . . . ή- 
μην τότε ευτυχής . . . ή Ροδή μοί ώμ ίλει πά ν
τοτε περί υμών, μοί περιέγραφε τήν ανδρείαν, τά 
κατορθώματα καί τήν ίπποτικήν υμών γενναιότη
τα έμβαλοϋσα ού'τω έν τ^ καρδία μου τόν διακαή 
πόθον τοΰ νά σάς σχετισθώ  καί νά γ ίνω  βίλος 
σας . . . τέλος 6ή ήμερα τού χωρισμού εφθασε,. 
ή Ροδή τήν ήμέραν εκείνην μέ ε ίπ ε ν  « έάν έν 
τή επιστροφή σας εύρητε τήν οικίαν ήμών κενήν, 
άνέλθετε είς τό όρος κα ί ζητήσατε τόν λοχαγόν 
Λακιουζόν, τόν έξάδελφόν μου, τόν.φίλ^ον μου, 
τόν αδελφόν μου, έμπιστεύθητε αύτω , καί μή 
τω κρύψετε τίποτε· μέ ά γαπα  πολύ ώστε θά ά- 
γαπήσν) καί ύμ ά ςκ α ίθ ά σ ά ς οδηγήσει παρ’ έμοί.» 
’Ανεχώρησα, έπιστρέψας δε πρό τινων ημερών εΰ- 
ρον τήν οικίαν έρημον·· άνεμνήσθην τών λόγων 
τής Ροδής, έμαθον έκ φήμης ότι είσθε έν Σαινκλώ, 
απελ>θων δε πρός αναζήτησιν υμών σάς εΰρ.ον έν» 
Λονσομουά
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 Δ ιατί άραγε, ήρώτησ3ν ό Λακιουζόν, μήτε ο I

θείος μου μήτε ή θυγάτηρ του νά μή μέ ειπουν

τίποτε περί υμών ;
  ΤΩ θεέ μου! άνεφώνησεν ό Ραουλ. μήπως

ή Ροδή μέ έλησμόνησεν ! . .
  Ό χ ι ! άπήντησεν ό Λοχαγός, καρδία ώς ή

τής Ροδής άπαξ προσφερθείσα δέν αναλαμβάνε
τα ι . .  . φα ίνετα ι ότι ό θείος μου καί ή έξαδέλ
φη μου νομίζοντες οτι εισθε Γάλλος δέν έθέλησαν 
νά μοΰ όμολ,ογήσουν ό :ι σάς εόέχθησαν ω., φ ι- I 

λον . . .
Έ πήλθε σ τιγμ ια ία  σ ιγή μεθ’ ή : ό Λακιουζον

έψιθύρισεν.  ̂ _ I
"Ολα ταΰτα  μέ άνυσηχοΰν Ραούλ . . . εσκε- 

φδητε ώ ρ ί μ ω ς ε ί σ θ ε  πλούσιος καί εύγενής ... 
ή δέ Ροδή π τω χή  καί άσήμου καταγω γής . . . 
τ ί αποτέλεσμα θά έχει ό έρως σας ουτος; . . .

  Ούδόλως εννοώ τήν έννοιαν τής έρωτήσεως
σας ταύτης, άπήντησεν ζωηρως ό Ραουλ* το α 
ποτέλεσμα τοΰ έρωτος μου τούτου είνα ι άπλού- 
στατον· θά δώσω είς τήν Ροδήν τόν τίτλον της 
Βαρωνίδος τοΰ Σαντιβέρ, άν βεβαίως δέν μέ θεω
ρείτε ανάξιον τής συγγένειας σας.

  Μέ ζητείτε λοιπόν έπισήμως τήν Ροοήν ι

ώς σ ύζυγον ;
  Βεβαιότατα, καί θά τήν ζητήσω καί άπό

τόν πατέρα της σήμερον, άν τόν ίδώ σήμερον, ! 

ή αύριον.
’Από τής στιγμής ταύτης, Ραούλ είπεν ο λο

χαγός μετά συγκινήσεως, είσθε άδελ/φός μου . . .  
θέλ.ετε νά μάθετε ποΰ ε ίνα ι ή Ροδή . . .  θα σάς 
τό ε ίπώ  . . . Ε ίναι είς Σαινκλώ κεκρυμμένη, καί 
κατά τήν στιγμήν ταύτην γονυπετοΰσα αναμφι- 
βόλως πρό τοΰ Εσταυρωμένου, καί μετά δακρύων | 
παρακαλοΰσα νά σωθΫ) ό πατήρ της οστις μέλλει ]

νά άποθάνϊ) αϋοιον 1 . .
  Νά άποθάντι! έπανέλαβε έ Ραούλ έκπλη

κτος, περί τίνος όμιλείτε; τ ίς  θά άποθάν^, . . . 
  Ό Πέτρος Γιλβέρτης.
 Νά άποθάνη! έπανέλαβε και πά λ ιν , και

δ ιατί θά άποθάνϊ); είνε πληγωμένος ; είνα ι τόσον 
έπικινδύνως ασθενής ώστε καί αί ώραι άκόμη 
τής ζωής του είνα ι μεμετρημ ενα ι; . .

—  Μήτε πληγωμένος, μήτε ασθενής είναι· 
ε ίνα ι φυλακισμένος καί κατεδικάσθη είς θάνατον!

  Κ ατεδικάσθη! έπ ί τ ιν ι έγκλ.ήματι, καί ΰ

πό τίνος δικαστηρίου;
—  Γνωρίζετε ότι άπό δύω ήμεοών οί Σουηδοί

είσί κάτοχοι τοΰ Σαινκλώ· ή πόλις εςαπινης κα- 
ταληφθείσα δέν ήόυ,ήθη νά άντιστή- πολλοί 
γεννα ίο ι πο λ ίτα ι έπεσαν θύματα τής άνωφελ.οΰς 
αύτών άντιστάσειος* άλλοι συλληφθέντες εφυ- 
λακίσθησαν, ίν  οίς καί ό θείός μου όστις κατη
γορούμενος έπ ί κατασκοπεία, νυν μέν εύρίσκεται 
άλυσόδετος ίν  τα ίς  είρκταίς τής μονής, αΰριον 
δε θέλ.ει άπαχθεί είς καταδίκην.

  ! άνέκραξεν ό Ραουλ οεν θα τολμήσουν.
  Ή πυρά άνηγέρθη ήδη, άπήντησεν ό Λα-

κιουζόν άλλά 0ά ίδωμεν . . .
—  Τί θά κάμητε ;
—  Θά τό ίδήτε.
Έ πήλθε σ ιγή .
Οί δύω ιπ π ε ίς  είχον ήδη άφ ιχθει εις ύψωμα 

ένθεν έμελλον πλέον νά κατέλθωσι είς τήν πε- 
I διάδα έν ί) είνα ι κτισμένη ή πόλις τοΰ Σαινκλώ.

 Ραούλν, είπεν αίφνης ό Λακιουζον, ποτε
σκέπτεσαι νά άναλάβης τό όνομα τών προγό- 

! νων σου;
  'Όταν έκδικήσω τον πατέρα μου, απεκριθη

ό νεανίας καί όταν δ δολοφόνος και πυρπολιστης 
μοί άποτίσν) τήν οφειλήν τοΰ αίματος και τοΰ 
πυρός . . . ‘ (άκολουθεί)

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΡΟΣΔΙΟΝΥΣΟΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΙ.

Δυστυχής τις γαστρήμαργος εισέρχεται λ ι-  
μώ ττω ν έν τ ιν ι τών πλουσ ιω τάτω ν καφενείων 
τών Παρισίων καί δ ια τάττει πρόγευμα έκ των 
ή δ ίσ :ω ν καί σπανιότατων εδεσμάτων καί των 
πολ.υτιμοτάτων ο ίνων. Κατεβρόχθιζε οέ τά παν- 
τα ώς άνθρωπος δστις, μηδέν φαγών άπό πολ- 
λ.ών ήμεοών, καί μή ϊλπ ίζω ν  ιν ’ απόλαυσή τρο- 

| φής έπ ί πολλάς άλλα ς ημέρας προσφέρεται λά - 
βρως ό ,τι άν δυνηθή. Ό δέ ξενοδόχος εκπλήττε
τα ι μέν τήν άδδιφαγίαν τοΰ ανθρώπου, υπερ- 
χαίρει δέ έπ ί τω μ εγάλφ  κέρδει δ ηοη υπελο- 

I γ ίζετο  ότι έμελλεν ί ν ’ απολαύσ^. 
j Περατωθέντος τοΰ μακ-,οΰ προγεύματος, δ κύ-
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ρίος ουτος πορεύεται ευθύ πρός -τον ξενοδoyov 
εχων δια χειρος ετι τήν οδοντονλυοίδα

-  I  i  · '

—  'Ωραίος καιρός . . .

—  Μάλιστα· φα ίνετα ι δέ οτι ό καιρός σας ε- 
οωχε πολλήν δρεξιν.

—  Ούδέποτε απορώ όρέςεως, μάλιστα δέ ο
σάκις τά φάγητα είναι τόσον καλώς παοεσχευα- 
σμένα . . . .  Ά λλά  σάς ετυχε ποτέ ίνα δώσητε 
πρόγευμα είς άθλιόν τινα  διάβολον μή ·χοντα/ 
μηδέ οβολόν . . .

—  Οχι, κύριε, ποτέ.
Και έάν τούτο συνέβαινε, τ ί ήΟέλετε κάμει;
Γι θέλετε νά κάμω εις τοιαυτην περίστα- 

« ν ; θ* διώξω αύτόν λακτίζων πού . . . ούτως 
0)5τε V5C μη τολμήσϊ) νά κάμτ·, τούτο άλλοτε.

Τότε ό κύριος έκάλυψε τήν κεφαλήν, και στρέ- 
<̂ ων τα νώτα τω  ξενοδόχω,

Πληρώθητι, λέγει α ύτφ .
* *
*

Παντοπώλης τις έκ Παρισίων μόλις άποπέμ- 
'·*ς ™ λλούς άγοραστάς, οιτινες άγοράσαντες 
παντο ια  πράγματα έ πλήρωσαν χρημάτων τό ά- 
βαχιον βύτου, ευφραινόμενος έπ ί τφ  κέρδει, βλέ
πε ι ερχόμενον κύριον κοσμίως ένδεδυμένον καί 
ι,ητοϋντα 1 0  λ ιτρας μελιτώματος.

Πού θελετε ινα βάλητε αύτό ;
—  *Ω ! έλησμόνησα τό άγγεΐον ! Ά λλά ' κα 

τεπείγομαι τόσον, χύσατε αύτό, είς τόν πΐλόν 
μου ταχα ίω ς.

Ό παντοπώλης τό μέν πρώτον έκλαμβάνει 
αύτόν ώς παράφρρνα, έπειτα  δέ βλέπων αύτόν 
έπιμένοντα καί σπεύδοντα, λαμβάνει τό μέλι 
καί χύνει αυτό γελών είς τόν π ίλον τού παρα
δόξου άγοραστού, δστις ,άντιδ ίδει α ύτφ  χαρτο
νόμισμα SO φράγκων. Ό παντοπώλης ‘ σύρει τό 
άβάκιον εν9α ε ίχ ε τό άργύριον ό δέ κύρίο^ πλη- 
σια^,ων αυτω  αναστρέφει τόν πίλον πλήρη μέλι- 
τος επ ι τής κεφαλής τού παντοπώλου, καί ώθεΐ 
μέχρι των ρωθώνων, έπειτα  δέ, άρπάζων τό &η- 
σαυροφυλάκιον τού παντοπώλου, φεύγει δρο- 
μαιως άφίνων τόν δύστηνον παντοπώλην μεστόν 
χαί Οιάβροχον μέλιτος, μή δυνάμενον μήτε νά 
χραυγάσ^ μήτε ν’ άνατρέξ* [κατόπιν τού κλέ
πτου, oiou ό. π ίλος έκκόλησεν ούτως έπ ί τής 
x**oAfc αυτού, ώστε- οί γείτονες προσ^ραμόντες

μόλις κατώρδωσαν ινα άφαιρέσωσιν αύτόν κα- 
τακόπτοντες.

"Οτε δέ ό παντοπώλης έπλυνε τό πρόσωπον 
αυτου ό τολμηρός κλέπτης ήν ήδη μακράν διότι 
Είσελθών μετά τοΰ άβακίου είς άμαξαν περιμέ- 
νουσαν αυτόν πρό. τής θυρας. τοΰ παντοπωλείου 
εγενετο άφανής.

Λυσις του εν τω ΛΔ'. τεύχε ι Α ινίγματος.

Οταν δεν βλέπω  σκοτιαν μόνον βλέπω , 
άλλ οταν βλέπω , βεβαίως δέν τήν βλέπω,

Ι·. Κ ΑΛΟΓΗ Ρ0Ι10ΓΛ0Σ

ΑΙ.ΥΙΓΜΛ 2ον.

Τόλμημα ύπέρ τήν φύσ ιν- 
άλλοτε άπεπειράθην 
πλήν άπέτυχον γελοίως 
καί είς ΰδατα έ^άθην.

Αν το πρώτον μου στοιχεΐον 
είς τό ρέσον μεταθέσ^ς 
μετά τού προηγουμένου 
πρ ίς στιγμήν δ’ αν μέ συνδέσ^ς,, 
πρόσφερέ-- με άφοΰ βάλλ^ς 
εις τήν λήγουσαν βαρεϊαν,

' και Οά ίδ/;ς νά σημαίνω 
δύναμιν καί αφθαρσίαν.

Αν τό δεύτερον στοιχεΐον· 
ήόη αποσκοράκισες 
και συνάμ’ έπ ισταμένω ς. 
τά  λοιπά μετατόπισές 
τετραπόδων ελκω γένος 
δργανον. πολέμων ε ίμ α ι, 
χ εις τον ο^ρανον τήν νύχτα 
στιλπνός Λα^πυρίζων χεΐρ,αι.

Αν μεταβεσιν στοιyeiwy 
■ μ ία ν ετ ι θά ποίησές- · 

ζώ  είς κήπους χ’ είς 8αλάσσας 
κ εις τον οικον σου επίσης,

I. ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΓΛΟΣ.


