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Χρηστός Νέος

Ό  Νοέλ Λετελιέ άνήκεν είς έντιμον οικογέ
νειαν του Νεβέρ. Ό  πατήρ αύτού, οΰτινος ήτο 
τέκνου μονογενές, κατεΐχεν έν τή  πόλει έκείνν) 
¡λετρίαν τινά διοικητικήν θέσιν. Ό τ ε  δέ ό υ
πάλληλος άπέθανε νέος ε”τι, ό Νοέλ, δεκαπεν- 
τκετής τότε την ηλικίαν, εύρέθη μετά τής μη- 
τρός του μή έχων άλλον πόρον ή όλίγοες χιλιά
δας φράγκων, συναχθείσας λεπτόν πρός λεπτόν 
χάρις είς τήν αύστηράν οικονομίαν τής μικοάς 
οικογένειας.

Ό τε τό δυστύχημα έπήλθεν, ό Νοέλ, έξευτε- 
ρικος μαθητής του Λυκείου τής πόλεως, εΐχεν 
ίδη περάνει λαμπρώς εν μέρος των σπουδών 
αύτού. Ή  μήτηρ του, υπερήφανος διά τάς επι
τυχίας του καί πλήρης υψηλής ¡κητρικής αύτα- 
παρνήσεως, έπεθύμει νά έξακολουθήση τάς κλα
δικά; του σπουδάς. Ά λ λ ' ό υιός. καίτοι ¡κείραξ, 
δέν έδέχθη την Ουσίαν.

—  Τί Οά κατορθώσω μ ’ αυτό, αγαπητή μου 
μητέρα ; είπεν. ’Αφού, ¡κ’ όλας σου τάς Ουσίας 
■καί ¡κ’ δλους τούς κόπους ¡κου, λάβω  τό άπολυ- 
τήριόν μου, τί Οά ώφεληθώμεν; Έξερχόμενος 
τού λυκείου είμαι βέβαιος οτι θά εΰρω Οέσιν, 
άπό τήν όποιαν νά ζώμεν καί οί δύο ; Έ πειτα 
νικούσα συχνά τόν πατέρα μου νά οίκτείρν} τήν 
θέσ™ τών κατωτέρων υπαλλήλων. 'Αποκτούν 
ορέξεις καί άνάγκας πλουσίων καί λαμβάνουν 
μισθούς ελεεινούς. Διατι νά εκλέξω ψευδές καί 
προσωρινόν σταδιον; Είμαι ^ωμαλέος, καί σύ 
ίισαι συνειθισμένη είς τήν απλότητα. Διατί νά 
μή δοκιμάσω νά γείνω επιτήδειος τεχνίτης 
*αί νά διακριθώ είς τό έργον μου άντί νά 
% « ι  ό τελευταίος τών γραργάόωτ ; Άκουσε 
Ρ  σχέδιον έχω.

Καί μετά τής διανοητικής εκείνης πρωίμό- 
τος, ήν αί λύπαι καί ή άνάγκη τού σκέπτε
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χών, ανέπτυξε τό σχέδιον δπερ είχε μορφώσει.
Έ κ  τής κληρονομιάς έπρόκειτο νά ληφθή 

μικρά τις ποσότης, όπως πληρωθή ή μαθητεία 
τού Νοέλ παρά τινι άρχιτεχνίτη ή τά  δίδα
κτρά του έν τεχνική τινι σχολή. Τό υπόλοιπον 
Οά έπήρκει όπως συντηρηθή οπωςδήποτε ή χή
ρα επί τινα έτη. Ό  νέος έβεβαίου ότι άμα ει
κοσαετής γινόμενος θά ήτο είς κατάστασιν νά 
επαρκή είς τάς άνάγκας αύτού καί τής μητρός 
του, καί ότι ή πρός τούτο επιθυμία του θά υ
ποστήριζε τήν καρτερίαν του.

Ή  κυρία Λετελιέ κατεθλίβετο ότι ό υιός 
της, δι' όν τοσαύτα είχεν ελπίσει, ήθελε νά 
μάθν) τέχνην, άλλ ’ αΰτος τοσούτον έπέμεινεν, 
ώστε ή χήρα ένέδωκε καί τό πρόγραμμα τού 
Νοέλ ήρχισεν αμέσως έκτελούμενον.

Ό  νέος είσήλθεν είς τήν τεχνικήν σχολήν τού 
Σαλόν, ένω ή μήτηρ ύπεβαλλετο είς αύστη- 
ροτάτην οικονομίαν έν τή  γενεθλίω της πόλει, 
άναμένουσα τό τέλος τής μαθητείας τού υιού 
της. Τοσαύτην δέ άπέδειξε φιλομάθειαν καί νο
ημοσύνην ό Νοέλ, ώστε εικοσαετής ήτο είς θέ- 
σιν, ώς είχε προειπεΐ, νά ζή έαυτόν καί τήν 
μητέρα του έκ τού προϊόντος τής έργασίας του. 
Έςελθών τής Σχολής τού Σαλων, εύρε Οέσιν έ- 
πικερδή έν τοΐς έργοστασίοις σιδηροδρόμου κ’ 
έκάλεσε πλησίον του τήν κυρίαν Λετελιέ. Βρα
δύτερου δέ άπεφάσισε νά έγκαταστή έν Βωβραί, 
όπου ή γειτονία πολλών έργοστασίων ΰπέσχετο 
είς αυτόν άφθονον έργασίαν. ’Εκεί διά τού περισ
σεύματος τών οικονομιών αύτού είχε κατορθώ
σει νά ίδρύση μικρόν τι έργοστάσιον, οπερ ηύδο- 
κίμει, ούτως ώστε ή μήτηρ του, άποθανούσα 
δεκαοκτώ περίπου μήνας πρό τού χρόνου τής 
ιστορίας ταύτης, είχε καν άπολαύσει άληθούς 
ευημερίας περί τά  τέλη τού βίου της.

Ό  Νοέλ διέμενεν *ν όδώ μονήρει, ούχί μα
κράν τής οικίας τών Κυριών Δυχαμέλ. Κατείχε 
δέ οίκον αυτοτελή, ούτινος τά  ισόγεια περιε- 
λάμβανον τό σιδηρουργείου καί τό έργοστάσιον. 
Είς τόν πρώτον οροφον ήσαν δύο δωμάτιά καί 
έ’ν μικ.όν μαγειρείου. Τό εν τών δωματίων αυ
τών ήτο τού Νοέλ, τό δέ άλλο, τής μητρός του 
άλλοτε, έμενε κλειστόν άπό τού θανατου της, 
καί οσάκις έκεϊνος είσήρχετο είς αύτό, βαθεΐαν
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ήσθάνετο εύλάβειαν, ώς δ είς έκκλησίαν εισερ
χόμενος. Υπηρέτρια τις ήρχετο καθ’ Ικάστην 
καί παρεσκεύαζε τήν τροφήν του. Έν τώ  έργο- 
στασίω του μετεχειρίζετο πολλάκις πολλούς 
σιδηρουργούς έργάτας, άλλ’ ούδεμίαν είχε πρός 
αυτούς σχέσιν άλλην, ή τήν εκ τής κοινής ερ
γασίας.

Την εσπέραν τής ημέρας καθ’ ήν άρχίζεε ή 
ιστορία ημών, ό Νοέλ έπιστρέφων οικαδε πολύ 
έπεθύμει νά ήνε μόνος. Τά πρό μικρού συμβάντα 
εεχον ταράξει αύτόν, καί κατέπεσεν επί μιας 
έδρας καλύπτων τύ πρόσωπον διά των χει- 
ρών του.

Το ύγεές όμως πνεύμα του δεν άπησχολεΐτο 
μακράν είς ανωφελείς ρεμβασμούς, καί ό νέος 
έσκέφθη νά ζητήση παρά τής εργασίας, τής 
μεγάλης αυτής παρηγόρου, τήν πράϋνσιν εκεί
νην των πόνων, ήν παρέχει αυτή πάντοτε είς 
τούς πάσχοντας. Έσπευσε λοιπόν ν' άνάψγι τήν 
λυχνίαν του, έκάθισε πρό τής τραπέζης του 
καί ήρχισε σχεδιάζων τεμάχιόν τι μηχανής, 
παρηγγελμένον ύπό έργοστασιάρχου τής πό- 
λεως.

Ίσ ω ς όμως ή εργασία αΰτη δεν τον άπησχό- 
λει τοσούτον εντελώς, όσον εκείνος έπόθει, διότι 
βαθεΐς στεναγμοί άνέβαινον ενίοτε άπό τού στή
θους του καί ή μολυβδίς έξέπιπτε τών χειρών 
του- άλλ’ άνελάμβανεν αύτήν πάλιν κ’ έξηκο- 
λούθει τό έργον του.

ΓΙολλαί ώραι ειχον οΰτω παρέλθει, ό δέ Νοέλ, 
κατάκοπος, έ’μελλεν ήδη νά κατακλιθή, οτε 
φωνή αίφνης πνευστιώσα ήκούσθη άπό τής 
σκοτεινής οδού, έν μέσω τής νυκτίας σιγής :

—  Φ ω τιά !
Ό  Νοέλ ώρθώθη άμέσως· έν μ.ιά στιγμή διε- 

λύθη πάσα πρός ϋπνον διάθεσις.
Φοβούμενος έν τούτοις, μή ήπατάτο, έμενεν 

άκίνητος κ’ έτεινε τό ούς.
—  Φο>τιά ! έπανέλαβεν όδυνηρώς ή αυτή 

φο>νή, προσεγγίσασα ήδη.
Συγχρόνως δέ ήκούσθη κρουομένηή έξώθυρα, 

καί ό Νοέλ έδρα μεν είς τό παράθυρον καί τό 
ήνοιζε.

—  Τί τρέχει; τί θέλετε ; ήρώτησε.
—  Φωτιά ! γρήγορα, κύριε Νοέλ, είπεν ό κή- 

ρυξ, όστις ήτο κάτοικος τής συνοικίας.
—  Πηγαίνω ευθύς. . άλλά πού είνε ή φωτιά ;
—  Είς τήν Μεγάλην οικίαν, είς τών κυριών 

Δυχαμέλ. . κυττάξατε ! εΐνε φοβερά πυρκαϊά.
Ό  Νοέλ ύψωσε τούς οφθαλμούς. Υπέρ τήν 

σκοτεινήν έκείνην καί στενήν οδόν, ό ' ουρανός 
έβάπτετο πορφυρούς, οίονεί αίματόχρους. Συγ
χρόνως δέ ύπόκωφος βοή ήγείρετο άπό τής πό- 
λεως, ήκούετο κρότος βημάτων, θόρυβος φω
νών, θύραι ήνοίγοντο κ’ έκλείοντο, καί ή άνα- 
στάτωσις όλονέν έξηπλούτο.

Άκούων ότι ή πυρκαϊά προσέβαλλε νύν τήν 
κατοικίαν εκείνης ήν ήγάπα, ό Νοέλ ή,σθάνθη 
βίαιον πόνον έν τή καρδία του. Ά λ λ ά  κατί- 
σχυσεν άμέσως τής πρώτης του έντυπώσεως, κ' 
έφώνησεν άμέσως είς τόν κήρυκα.

—  Καταβαίνω άμέσως.. . Τρέξε είς τού Σί- 
μωνος, τού τυμπανιστού καί είπέ του νά σημάνγ] 
άμέσως γενικήν συνάθροισιν.

Ό  γείτων άνεχώρησεν είς έκτέλεσιν τής δια
ταγής, ό δέ Νοέλ έζώσθη τ-ήν γυμναστικήν του 
ζώνην, έφόρεσε τό κράνος του, κ’ έξήγαγεν έκ 
τής σκευοθήκης μίαν σχοινίνην κλίμακα καί 
τινας άρπάγας, άς έφύλαττε διά τοιαύτας πε
ριστάσεις. Ένώ δέ οΰτω παρεσκευάζετο, ελεγε 
καθ' έαυτόν :

—  ’Εκείνη κινδυνεύει... ’Εμπρός ! άταρα- 
ξίαν καί θάρρος. Μή λησμονήσω τίποτε, καί 
νά τά  χάσω. Ή  ελάχιστη παράλειψις δύνα- 
ται νά έχη όλεθ.ίας συνεπείας. . , ΤΑ  I ίσως 
εΰρω καλήν εύκαιρίαν ν’ άποθανω.

Μετά μίαν στιγμήν έξήρχετο, φέρων τά  ερ
γαλεία του.

Ή δ η , ώς είπομεν, ή πόλις ήγείρετο, κ’ αί ο
δοί έπληρ ούντο ανθρώπων ήμιγύμνων έρωτών- 
των άλλήλους. Μακράν δέ ήκούετο τό  τύμπα- 
νον σημαίνον τήν πένθιμον αύτού πρόσκλησιν, 
καί ό κώδων τής εκκλησίας διέδιδεν ήχών τόν 
τρόμον.

Ό  Νοέλ διέσχισε τρέχων τούς ομίλους.
—  Ή  φωτιά είνε είς τών κυριών Δυχαμέλ! 

έφώνει. Φέρετε άσκούς . . .  άνδρες, γυναίκες παι
διά όλοι εμπρός ! κάμετε άλυσιν, . , άλυσιν !

Ήθελον νά τόν έρωτήσωσιν, άλλ’ έκεϊνος έ- 
τρεχεν. Οΰτω δέ μετ’ όλίγας στιγμάς εύρέθη 
έπί τής λεωφόρου καί ήδυνήθη νά άντιληφθή 
τής καταστροφής.

’Εκτός τού κυρίου οικήματος, ή Μεγάλη οι
κία άπετελείτο έκ πολλών καί μεγάλων οικο
δομών, αιτινες έχρησίμευον ώς σιταποθήκαι. 
’Εκεί έταμίευεν ό Κ. Δυχαμέλ τάς προσόδους 
τών κτημάτων του, περιείχον δέ τήν στιγμήν 
έκείνην τά  οικοδομήματα ταύτα μεγάλην πο
σότητα σίτου, χορτονομής καί καννάβεοις. Αί 
προμήθειαι αύται ήσαν μάλιστα τόσον πολλαί, 
ώστε ό άποθανόιν, μή γνωρίζων πού νά τάς άπο- 
θηκεύσνι,είχε πληρώσει καί όλον τόν ισόγειον ό
ροφον τής οικίας του, ής ή εύρυχωρία ήτο πολύ 
μείζωντών οικογενειακών του άναγκών. ’Επειδή 
δέ ή πυρκαϊά έφαίνετο άρχίσασα άπό τών 
σιτοβολώνων καί διαδοθείσα μετά ταχύτητος 
μεγάλης καί όρμής είς τόν ισόγειον όροφον, *ί 
φλόγες έξήρχοντο άπό τών κάτω  παραθύρων 
καί μόνον οϊ άνώτεροι όροφοι παρίσταντο ετι 
αβλαβείς.

Ό  Νοέλ παρετήρησε δι’ ένός βλέμματος πά
σας αύτάς τάς λεπτομερείας. Πέριξ αύτού, εν

τός τής αύλής, ετρεχον ένθεν κάκεΐθεν περίτρο
μοι τινες ύπηρέται, φωνάζοντες, όδυρόμενοι, καί 
μή γνωριζοντες τί νά πράξωσι.

—  Πού είνε αί κυρίαι Δυχαμέλ; ήρώτησε 
ταχέως.

Ά λ λ ’ οί έρωτηθέντες έθεώρησαν άλλήλους 
κατάπληκτοι- ούδείς είχεν ιδεΐ τάς οικοδέ
σποινας·

—  Θά είνε άκόμη είς τά  δωμάτιά των, είς 
τό πρώτον πάτωμα ! άνέκραξεν ό κηπουρός.

—  Θεέ μου ! καί ή κλίμ,αξ καίει.. . . Κυττά- 
ξετε!

Αληθώς δέ άπαν τό ισόγειον έφαίνετο φλέ
γουσα κάρανος.

—  Πρός τό μέρος τού κήπου δέν κατοικούν 
αί κυρίαι; ύπέλαβεν ό Νοέλ.

—  Μάλιστα, κύριε.
—  "Ας φροντίσωμεν λοιπόν πρώτον δι’ αύτάς.
Καί ώρμησε, παρακολουθούμενος ύπό τινων

παρισταμένων, πρός θολωτήν τινα πάροδον ά 
γουσαν διά τής οικίας πρός τόν κήπον.

Τό μέρος αύτό τού πυρπολουμένου οίκου είχεν 
ετιφοβερωτέραν τού άλλου τήν όψιν. Αί φλόγες 
έλειχον τούς τοίχους, άνέβαινον μέχρι τών πα
ραθύρων τού άνω πατώμ,ατος καίουσαι τά  
πρός τόν τοίχον δένδρα, καί προέχεον πορφύ
ραν λάμψιν έπί τής δενδροφυτείας. Ά λ λ ' ό 
Νοέλ δέν έλαβε καιρόν νά προβή είς μακράς 
έξετάσεις. ’Εν μ.έσω τών τριγμ.ών καί τών μυ- 
κηθμών τού πυρός, φωναί ήκούοντο άνωθεν 
σπαρακτικαί, καί δύο γυναίκες ήρχοντο καί 
παρήρχοντο πρό ένός τών παραθύρων, οίονεί 
έξαλλοι έκ τού τρόμου.

—  Έκεί εινε, έψιθύρισε.
ΙΙάραυτα δέ ήτοίμασε τά  σχοινιά καί τ ’ 

άλλα σωστικά όργανα, άτινα είχε κομίσει μεθ’ 
έαυτού.

Κραυγή άπελπις ήκούσθη τότε άπό τού δω 
ματίου καί έκέντρισεν έτι μάλλον τόν ζήλόν του.

—  Βοήθειαν ! έκραζον, χανόμ.εθα !
Ό  Νοέλ άνεγνώρισε τ-ήν φωνήν τής δεσποι- 

νίδος Δυχαμέλ
—  Έ φθασα ! έφώνησε.
Μετά δεξιότητας δέ άποκτηθείσης έκ μ.α- 

κράς άσκήσεως έσφενδόνησε πρός τόν έξώστην 
τού παραθύρου μίαν σιδηράν άρπάγην, ήτις 
προσεκολλήθη είς αύτόν. Σχοινίνη κλίμ.αξ ξυλί- 
νας έχουσα τάς βαθμ.ίδας έκρέματο άπό τής 
άρπάγης, ό δέ Νοέλ, χωρίς καν νά βεβαιωθή 
περί τής στερεότητος τής συσκευής, άπεφάσισε 
ν’ άναρριχηθή, άρκεσθείς μ.όνον νά είπη είς τούς 
περί αύτόν :

•— Προσέχετε νά ήνε ή κλίμαξ καλά τεν
τωμένη καί νά μή τήν φθάσουν αί φλόγες.

—  'Εγώ φροντίζω, κύριε Νοέλ, είπεν ό ά- 
σπαλακοθήρας.

—  Κ ’ έγώ I προσέθηκεν ό όδοστάτης.
Οί δύο φίλοι τού Νοέλ έφαίνοντο φυτρώσαν- 

τες αίφνης άπό τής γής, ΐνα παραστώσιν εις 
τήν κρίσιμον έκείνην σκηνήν. Ούδέν είπεν είς 
αύτούς, άλλ ' εΰγλωττον βλέμ,μ,α του τούς ηύ- 
χαρίστησε διά τόν ζήλόν των. Ένώ δέ ούτοι, 
βοηθούμ.ενοι παρ’ άλλων θεατών, έκράτουν τήν 
κλίμακα οσον τό δυνατόν άπομεμακρυσμένην 
τού τοίχου, δ Νοέλ, τή  βοήθεια τών χειρών του 
μ.όνων, άνερριχήθη μ.ετά καταπληκτικής εύκο- 
λίας.

Φθάς είς τόν έξώστην, έπήδησεν έντός τού 
δωματίου.

Βαθύτατον έπεκράτει σκότος, καί πνιγηρός 
καπνός έπλήρου τό δωμ.άτιον. Τό πάτωμα, ύ- 
πονομ.ευόμ.ενον κάτωθεν ύπό τού πυρός, ήτο 
φλογερόν, δ δέ άήρ ώμοίαζε πρός τόν έξερχό- 
μ.ενον έκ τού στομίου κλιβάνου.

Κ α τ ’ άρχάς δ Νοέλ ούδένα είδεν. Αί δύο τα 
λαίπωροι γυναίκες έκειντο έκτάδην ακίνητοι 
έπί τού τάπητος· άλλ ’ ήκουσεν αύτάς γογγυ- 
ζούσας.

Έτράπη πρός αύτάς, καί τάς είδε τέλος πρό 
ποδών του. Έξαφνισθείσαι έν μέσω τού ΰ- 
πνου των, έφόρουν τά  νυκτικά των μόνον καί 
δ,τι άλλο είχον εΰρει πρόχειρον.

—  Δεσποινίς Άδριανή, πού ,εισθε ; ήρώτησεν 
δ Νοέλ.

Σώμα τι άμορφον έκινήθη έν τώ  σκότει.
—  "Οχι έμ.έ, όχι έμ.έ πρώτην ! ήκούσθη έν

τονος άπάντησις. Τήν μ-ητέρα μου νά σώσετε. 
Είνε λιποθυμημένη . .  Γρήγορα, κάμετε γρήγορα!

—  Ά λ λ ά  φοβούμ.αι. .  .
—  Σώσατέ την, σάς λ έγ ω ! σάς παρακαλώ, 

τό θέλω !
Ή  νεάνις άνήγειρε τήν λιπόθυμ.ον Κυρίαν 

Δυχαμέλ καί άπέθηκεν αύτήν είς τάς άγκάλας 
τού Νοέλ, οστις δέν έδίστασε πλέον.

—  Έ σ τω , είπεν. Ά λ λ ά  Οά έπανέλθω, καί 
άν σάς εΰρω νεκράν, Άδριανή, θ’ άποθάνω μα- 
ζή σας.

Ή  Άδριανή δέν έφάνη έννοήσασα τούς λό
γους τούτους, δέν ήκουσε δέ ίσως καί τήν πα
ραγγελίαν τού Νοέλ, νά μείνη πλησίον τού πα
ραθύρου, οθεν είσήρχετο Ιτι ολίγος άήρ δν ή- 
δύνατο ν' άναπνεύση. Εκείνος, σπεύδων είς έκ- 
πλήρωσιν τού έργου του, έφόρτωσεν έπί τών ώ 
μων του τήν Κυρίαν Δυχαμέλ καί προσέδεσεν 
αύτήν διά λωρίου, είτα. δέ κατηυθύνθη πρός τόν 
έξώστην κ’ έν μέσω στροβίλων καπνού ήρχισε 
τήν κατάβασιν.

Ή  άγαθή γυνή ήτο βαρεία, καί φόβος υπήρχε 
μή £>αγή ή κλίμαξ ύπό τό διπλούν έκεινο βά
ρος. Εύτυχώς δ Νοέλ έγνώριζε τόν κίνδυνον 
κ’ έλάμβανε πάν δυνατόν μέτρον πρός άποφυ- 
γήν δυστυχήματος. Χάρις δέ είς τήν δεξιότη
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τά  του καί είς τήν έκτακτον αύτού ρώμην, ε- 
φθασε μετά μικρόν είς το άκρον της κλίμακος, καί 
κατεθηκε την κυρίαν Δυχαμ-έλ επί της χλόης 
έν μ.έσω των σπευσάντων είς βοήθειαν αυτής.

Ή  ταλαίπωρος μήτηρ, ζωογονηθεΐσα ύπό 
του καθαρού άέρος, έφώνησε :

—  Που είνεή 'Ακριανή; Σώσατε την κό
ρην μ ου !

—  ’Εκεί πηγαίνω, κυρία! άπήντησεν άπλώς 
ό Νοέλ.

Καί παρά πάσαν παρατήρησιν των παρι- 
σταμένων έτράπη παλιν πρός τήν άκροσφαλή 
κλίμακα. Ένω δ ’ έπάτει τήν πρώτην αυτής 
βαθμίδα, προσέδραμεν 6 άσπαλακοθήρας καί 
τφένεχείρισε σινδόνα διάβροχον.

—  "Ενα βρεγμένο συνδόνι, κύριε Νοέλ- τυ- 
λιχθήτε μ ’ αυτό,

—  Ναι, φέρε τ ο ! ήμπορεΐ νά τής χρησι- 
μεύσϊ). . ευχαριστώ, Γιάννη.

Καί ρίψας τήν σινδόνα επί του βραχίονός του, 
ώστε νά μή δυσχεραίνγ, τάς κινήσεις του, άνέβη 
πάλιν τήν κλίμακα, κ' έφθασε ταχέως είς τόν 
έξώσ-ην, όν διεσκέλισεν. Τό δωμάτιον ήτο έτι 
σκοτεινοτερον, καί τοσαύτη έπλήρου αότό θερ- 
μότης, ώστε ούδέν άνθρώπινον πλάσμα θά ήτο 
δυνατόν νά τήν ύποφέργ, πλέον ολίγων μ-όνον 
στιγμών. Ό  Νοέλ προύχώρησεν έν μ,έσω του 
καπνού, φωνάζων: «Α κριανή! Δεσποινίς ’Α
κριανή !» άλλ’ ούδεμίαν ήκουσεν άπάντησιν. 
ΙΙρούχώρησε περαιτέρω ψηλαφών έν τφ  σκότει 
κ’ έπαναλαμβάνων μ.ετ’ αύξούσης άγωνίας τό 
όνομά της· άλλ’ ούδέν ήκούετο. Ή  νεάνις ήτο 
προδήλως νεκρά ή λιπόθυμος.

Αίφνης είς γωνίαν τινά τού δωματίου άνέ- 
λαμψε φλόξ, ή πρόιτη διατρυπήσασα τό έδα
φος καί προαγγέλλουσα τήν προσεχή του κα- 
τάπτοισιν. Έ κ  τής λάμ,ψεως ταύτης διέκρινε τέ
λος ό Νοέλ τήν δεσποινίδα Δυχαμέλ, έξηπλω- 
μένην άκίνητον χαμαί. Ή τ ο  ημίγυμνος καί ή 
μακρά της κόμη ε"σκεπε τούς ώμους της. Οί ο
φθαλμοί της ήσαν κλειστοί, μικροί δέ τινες 
σπασμοί έμαρτύρουν ότι άνέπνεεν έτι.

Τοσούτον ώραία ήτο ούτω ώστε παρά 
πάντα τόν έπικείμενον κίνδυνον, ό Νοέλ 
έ'μεινεν έπί τινας στιγμάς έν έκστάσει, ένεός, 
κατάπληκτος, γοητευμένος. Ή  νεαρά εκείνη 
κορη ή τοσούτον ύπερήφανος, άφ’ ής τοσαύται 
τόν έχώριζον προλήψεις, έ'κειτο νύν έκεϊ, προ 
ποδών του. Μικρόν μ.όνον άν έδίσταζε νά τήν 
βοηθήσν), ή χαρίεσσα κόρη μ.ετεβάλλετο είς 
δράκα σποδού.

Ή  σκέψις αυτη τόν έκέντρισεν. Ώ ρμησε πρός 
τήν δεσποινίδα Δυχαμέλ, κ’ έτύλιξεν αυτήν 
ταχέως διά τής διαβρόχου σινδόνος, ής ή δρο- 
σώδης έπαφή προΰζένησεν είς αυτήν φρικίασιν 
εύχαριστήσεως. Είτα δ ’ έλαβεν είς τάς άγκά-

λας του τό ώραΐον έκεϊνο καί άδρανές σώιχα, 
καί θλίβων αύτό έπί τού στήθους του έβάδισε 
πρός τόν έξώστην, όπου έφθασε με’ ολίγον.

Καιρός ήτο. Μέρος τού έδάφους κατεκρημνί- 
ζετο όπισθέν του, καί αί στροβιλίζουσαι φλό- 
γαι έξικνούντο ήδη μέχρι τής οροφής.

Τήν στιγμήν έκείνην ό κήπος έπληθεν άνθρώ- 
πων, μόλις δ ’ έφάνη ό Νοέλ κ’ έξερ^άγησαν 
πανταχόθεν παταγώδεις έπευφημίαι. Ά λ λ ’ αύ- 
τός ούδ' έφάνη καν προσέχων, καί σπεύδων νά 
διαφύγγ τήν φλογώδη έκείνην άτμ,οσφαίραν, 
ήτοιμάζετο νά έπιβή τής σχοινίνης κλίμακος, 
οτε νέαι φωναί, κραυγαί οδύνης καί τρόμου 
συγχρόνως, άνέκοψαν τό βήμ,ά του, κ' εκυψε 
κάτω  ϊνα ϊδη τί συνέβαινε. Μ’ όλας τά  προφυ
λάξεις, αί'έκ τών κατω παραθύρων έξερχόμ,εναι 
φλόγες είχον μεταδοθή είς τήν κλίμακα, ήτις 
έκαίετο ολίγους πόδας κάτωθεν αύτού.

Τούτο βλέπων προσεκολλήθη είς τό σιδηρούν 
δρύφακτον καί δέν έκινήθη πλέον. Ά λ λ ’ έκτε- 
θειμ.ένος μ.ετά τής συντρόφου του είς τάς άπό τού 
δωματίου έξερχομ.ένας φλόγας καί είς τάς άνα- 
διδομένας άπό τών ισογείων, ομθιος έπί στενο- 
τάτης κορωνίδος, πνιγόμενος ύπό τού καπνού, 
δέν ήδύνατο νά άντιστή έπί μ.ακρόν, όσην άν 
είχε ρώμην καί άδαμαστον θέλησιν, είς τοσαύ- 
την άτυχίαν.

Τό πλήθος κάτω ήτο κατάπληκτον. Οί μέν 
προσεφώνουν είς τόν Νοέλ ένθαρρύνσεις, οί δέ έζή- 
τουν στρώματα, ϊνα άμβλύνωσι τήν έπικειμένην 
φοβεράν κατάπτωσιν. Αί δυνάμεις τού νέου έξην- 
τλούντο, καί ίλιγγίασις ήδη τόν κατελάμβανεν, 
οτε τις έφώνησε :

•—  Θάρρος, κύριε Νοέλ, έίφθασα !
Συγχρόνως δέ ό όδοστάτης Γριβέ διέσχισε 

τάς τάξεις τών θεατών, κρατών ξυλίνην άνα- 
βάθραν, ήν είχεν εόρει ύπό τό παράπηγμ,α τού 
κηπουρού.

Είκοσι χείρας έσπευσαν νά στήσωσιν αύτήν 
πρός τόν τοίχον, καί ευτυχώς εύρέθη άρκετά ύ- 
ψηλή. Κατώρθωσεν έπομενο>ς ό Νοέλνά πατήσνι 
έπί στηρίγματος άνετωτέρου τής στενής κορω
νίδος τού έξώστου.

"Εμενε τόρα νά καταβή. Ά λ λ ’ ό άτρόμητος 
νέος, έξηντλημ,ένος άπό τοσούτων άγώνων, δέν 
είχε πλέον πεποίθησιν είς εαυτόν καί έφοβεΐτο 
μή διακινδυνεύση τήν πολύτιμον ΰπαρξιν, ήν έ- 
φερεν. Έσφιγγεν έν τούτοις σπασμωδικώς έπί 
τού στήθους του τήν δεσποινίδα Δυχαμέλ λιπό- 
θυμον πάντοτε, καί ή μικρά δύναμις ήτις τού ε- 
μενε συνεκεντρούτο είς τούς βραχίονας, οϊτινες 
έκράτουν τό άγαπητόν έκεϊνο φορτίον.

Οί φόβοι του δέν ήσαν μάταιοι- μόλις είχε 
καταβή όλίγας βαθμ.ίδας καί ήσθάνθη οτι άμε- 
τακλήτως έγκατέλιπον αύτόν αί δυνάμεις του. 
Τότε έξ έμφύτου, ούτως είπεΐν, μετεχειρίσθη τό
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μόνον μ-έσον, όπερ παρείχε πιθανότητά τινα επι
τυχίας. Φέρων τήν Άδριανήν έπί τών τετα
μένων αύτού βραχιόνων, περιέβαλε διά τών 
κνημών καί βραχιόνων του τάς δοκούς τής κλί
μακος καί ώλίσθησε κάτω.

Τό μ.έσον τούτο ήδύνατο νά έχη τάςφοβερω- 
τάτας τών συνεπειών. Ό  Νοέλ κατεφέρετο μετά 
καταπληκτικής όομ.ής καί ήδύνατο φθάνων κά
τω νά φονευθή έκ τής βιαίας πτώσεως. Ά λ λ ’ ε- 
σκέφθη, ότι έν τοιαύτη περιπτώσει τό συντριβό- 
μενον σώμά του ήθελε προφυλάξει τήν Ά δρια - 
νήν, καί τούτο ήρκει είς αύτόν.

Ά λ λ α  τά  πράγματα έτράπησαν κάλλιον ή 
όσον ήδύνατό τις νά έλπίσν]. Ό  όδοστάτης καί 
ό άσπαλακοθήρας ΐσταντο κάτω  άγρυπνοι, ώς 
καί άλλοι πρόθυμ.οι καί γενναίοι άνδρες. "Οτε 
δέ ό Νοέλ προσήγγισε βιαίως καταφερόμενος 
είς τό άκρον τής κλίμ.ακος, πάντες ώρμησαν ό
πως άπαμβλύνωσι τήν πτώσίν του. Πολλοί καί 
ιδίως δ 'Ιωάννης ό 'Ρεβού άνετράπησαν, άλ’ ό 
Νοέλ καί ή σύντροφός του έπεσαν είς τάς άγκά- 
λας τών άλλων παρισταμ.ένων χωρίς νά αίσθαν- 
θώσι τόν έπίφοβον βίαιον κλονισμόν.

Έπευφημίαι παταγώδεις έχαιρέτισαν τό αί
σιον αύτό άποτέλεσμα. ’Αλλά καί ή νεάνις καί 
ό σωτήρ αύτής διετελουν είς κατάστασιν πολ- 
λάς Ιμπνέουσαν ανησυχίας. Ή  μ.έν Άδριανή έ
μενε πάντοτε λιπόθυμος, ό δέ Νοέλ είχεν επί
σης κυλισθή χαμαί άναίσθητος. ’Ενώ δ ' οί πα- 
ριστάμενοι εσπευδον νά τόν περιποιηθώσιν, ή κυ
ρία Δυχαμ.έλ, ήτις είχε παρακολουθήσει μετ’ 
εΰνοήτου άγωνίας πάσας τάς φάσεις τής φοβέρας 
σκηνής, περιεπτύσσετο καί κατεφίλει την θυγα
τέρα της. ,

—  Άδριανή μου ! άγαπητή μου κόρη ! έφώ- 
νει. Σ ’ έχω π ά λ ιν ... Πώς έτρεμα. .  Ά λ λ ά , 
θεέ μου, αυτή δέν βλέπει. . .  δέν άκούει !

•—  Μπά ! δέν είνε τίποτ’ αύτό, καλή μ.ου κυ- 
ρά,άπήντησεν ύψηλή τις γυνή, άνδρόγυνος μάλ- 
λον, άλλ’ άνυπόκριτον έχουσα καί προσηνή την 
μορφήν, γονυπετής δέ παρά τή νεανιδι καί ή- 
ρέμα ψηλαφώσα αύτήν. Λιγοθυμιά είνε . . . "Εν
νοια σας, καίτό  κορίτσι είνε’σέ καλά χέρια. Ό  
κύριος Νοέλ, πού σάς γλύτωσε καί ταίςδύο, θά 
ψήνοταν καλλήτερα παρά ν’ άφήση νά καή μιά 
τρίχα σας . . . Αύτόν δέν τόν μέλει διά τό πε
τσί του, ούτε κόπους λογαριάζει. . .

'Ενώ ή κυρία Δυχαμέλ καί ή ύψηλή γυνή 
~αρεΐχον τήν θεραπείαν αύτών είς τήν Α δεια 
νήν, ό Νοέλ άνελαμβανε τάς αισθήσεις του. 
Ολίγαι σταγόνες κονιάκ, χυθεΐσαι εις τά  χείλη 
του ήρκεσαν νά τόν άναζωογονήσωσι, καί ά- 

¡> νηγέρθη προσπαθών νά συνάψη τάς ιδέας του. 
■ .  —  Διάβολε! ¿ψιθύρισε κατησχυμένος- γυναίκα
I  εγεινα κ' εγώ ;. . . Ά λ λ ’ έκείνη . . πού είνε ; ”Ε - 
■,οειξαν είς αύτόν, ύπό τό φέγγοε τής πυρκαϊάε

πού ήσαν αί γυναίκες, καί προΰχώρησε πρός αύ- 
τάς κλονιζόμ.ενος. Ανέκφραστος χαρά εΆαμπεν 
είς τό βλέμμα του.

•—  Καί αί δύο! καί αί δύο! έπανελάμβανεν 
έν έξάψει. Σ ’ ευχαριστώ, θεέ μου ! . .  καί τήν 
ζωήν μου ευχαρίστως θά έδιδα διά νά έξαγο- 
ράσω τοιαύτην ευτυχίαν.

Ή  κυρία Δυχαμέλ, ήσυχος πλέον περί τής 
Αδειανής, έδραμε πρός αύτόν καί τόν περιε- 
πτύχθη έν παραφορά-

—  ΤΩ, κύριε Νοέλ, έφώνησε, χωρίς τήν θαυ
μαστήν σας άφοσίωσιν, ή κόρη μου κ' έγώ θ’ ά- 
πεθνήσκομεν τόν φρικωδέστατον θάνατον. Ό  
σύζυγός μ.ου είχε δίκαιον όταν έ^εγεν ότι είσθε 
καλός νέος.

Ό  Νοέλ ήτο τόσον συγκεκινημένος ώστε δέν 
ήδύνατο νά δμιλήσγι.

—  Κ αλά είν' όλα αΰτώ, διέκοψεν ή ύψηλή 
γυνή, ήτις έκαλεΐτο Κυρά Βρανδέν καί ήτο ή 
οικονόμος τού Νοέλ, άλλά δέν ήμπορούν ή κυ- 
ράδες μας νά μείνουν έδώ, είς τό κρύο, μισον- 
τυμέναις, έμπρός είς όλον τόν κόσμον . .  Πρέπει 
νά ταϊς πάγωμεν γρήγορα κάπου.

—  Αλήθεια ! ύπέλαβεν ή κυρία Δυχαμέλ. 
Ά λ λ ά  πούνά πάγωμεν; τό σπίτι μας όλον καίε- 
ται.

— Είς τήν οικίαν μου, κυρία, έφώνησεν ό Νοέλ. 
Σάς έξορκίζω,μή μού άρνηθήτε αύτήν τήν χάριν. 
Ή  οικία μου είνε πλησίον. Ή  οικονόμος μου θά 
σάς όδηγήση καί θά σάς ύπηρετήσγι όσον ήμ
πορεΐ καλλίτερα . . .  Ακούεις, κυρά Βρανδέν ; 
προσέθηκε· θά βάλης τάς κυρίας είς τό δωμ,ά- 
τιον τής μακαρίτιδος μητρός μ.ου όπου δέν έμ- 
βαίνει άλλος άπ ’ έμέ.

Ή  Βρανδέν, ήτις ¿γνώριζε τόν βαθύν σεβα
σμόν τού κυρίου της πρός .τό προνομιούχων έκεΐ- 
νο δωμάτιον, εδειξε διά χειρονομίας την εκπλη- 
ξίν της.

—  "Αν εζη άκόμη ή μήτηρ μ.ου, έξηκολούθει 
λέγων ό νέος, θά ύπεδέχετο μέ χαράν καί ύπε- 
ρηφάνειαν τάς κυρίας Δυχαμ-έλ . . . έπειτα είν’ 
έντελώς έλεύθεραι είς όλην μου τήν οικίαν, 
διότι έγό) δέν θά έπιστρέψω πρό τής αΰριον. 
"Εχω καθήκον νά σβύσω τήν φοβεράν αύτήν 
πυρκαϊάν, ή όποια άπειλεΐ όλην τήν πόλιν.

—  Δέχομ-αι λοιπόν, ύπέλαβεν ή κυρία Δυ
χαμ.έλ. Τό όφείλομεν αύτό είς τόν γενναΐόν μας 
σωτήρα. Ά λ λ ά  πηγαίνομεν, διότι δέν είνε πρέ- 
πον . . . "Επειτα, ή Άδριανή έχει άνάγκην πε- 
ριποιήσεως.

Ό  Νοέλ ηύχαρίστησε θερμώς κ’ ε”δωκε τάς 
παραγγελίας αύτού είς τήν Βρανδέν, ώς καί είς 
τόν όδος-άτην καί τόν Ίωάννην, οϊτινες εμ,ελλον 
νά συνοδεύσωσι τά ς κυρίας είς τον οίκόν του.

Τά γεγονότα άτινα διηγήθημεν είχον συμ.βή 
| εντός χρόνου μικροτέρου τού τετάρτου τής ώρας,



86 ΕΣΤΙΑ

κατά τάς προίτας δε στεγμάς ή ττερι τήν καιο- 
μένην οικίαν συρροή ^εν ύπήρξε μεγάλη. Ά λ λ ’ 
ήδη προσβτρεχον πάντες οί κάτοικοι της Β ω- 
βραί, πολλοί δέ των εύπορων άστών ε"δραμον νά 
προσφέρωσι τάς υπηρεσίας αύτών εις την Κ. 
Δυχαμέλ καί νά προτείνωσι φιλοξενίαν εις αυ
τήν καί την θυγατέρα της.

—  Ευχαριστώ, άπεκρίθη· ύπεσχέθην εις τον 
γενναϊον αυτόν νέον νά καταφύγω εις την οί
κίαν του καί δέν άναιρώ τόν λόγον μου.

Έφαίνετο δέ ίκανώς συνελθοϋσα καί δυνα- 
μένη νά περιπατήση, ένώ ή’Αδριανή τούναν- 
τίον, ήτις μόλις ήρχιζε ν’ άναλαμβάνγι τάς αι
σθήσεις της, ού μόνον νά σταθή δεν ήδύνατο, 
άλλ’ ήτο καί γυμνόπους. Ό  Γριβέ καί ό ’Ιωάν
νης έπρότειναν δειλώς νά φέρωσιν αύτήν μέχρι 
τής οικίας του Νοέλ.

—  Αύτό μάς έλειπεν ! έφώνησεν όργίλως ή 
Βρανδέν· νά βάλετε τά  βρωμόχερά σας εις αύτό 
τό πλάσμα ! θά τό τσακίσετε χωρίς άλλο. Δέν 
σάς χρειαζόμεθα ! Φύγετ’ άπ ’ εκεί.

Καί ή άνδρόγυνο; ήρπασε την Άδριανήν, την 
έτύλιξεν εντός τής ποδιάς της, καί τήν άπεκό- 
μισεν ώς θ’ άπεκόμιζε τροφός κοιμώμενον βρέφος.

Ή  μήτηρ καί ή θυγάτηο έκίνησαν, οπού όιέ- 
βαινον, βαθυτάτην συμπάθειαν άλλ’ οίσυνο- 
δεύοντες αύτάς άπεμάκρυνον φρονίμως πάντας 
όσοι έζήτουν νά τάς σταματήσωσιν, ί'να μάθωσι 
λεπτομέρειας ή έπιδείξωσι τό ενδιαφέρον αύτών. 
Οϋτω δέ μετ’ ολίγον έφθασαν εις τόν οίκον, φω- 
τιζόμενον έ'τι ύπό μιάς λυχνίας καί ανοικτήν 
εχοντα τήν θύραν.

Ένώ δέ είσήρχοντο, γέλως αιφνίδιος ήκούσθη 
άπό του σκότους τής όδού καί ή Φακινέτα προσ- 
ήγγισε περιέργως.

—  Μ π ά! άνέκραξεν, αί κυρίαι τής Μεγάλ.ης 
οικίας έρχονται εις του Ν οέλ ! Ά λ λ ο  πάλιν 
τούτο ! Δέν άνέβηκαν λοιπόν εις τόν ούρανόν;

—  Τί θέλεις αύτού, καί τί σέ μέλει ’σένα, 
άνόητη ; είπεν εις αύτήν τραχεως ή Βρανδέν. 
Δέν φταις έσύ· φταϊν’ εκείνοι που σ’ άφίνουν νά 
γ.υρίζης καί νά περιπαίζης, όταν όλος I  κόσμος 
λυπάται. . .  Έ λ α  ! δεΐξέ μας τήν ράχιν σου.

Κ ' έκινήθη άπειλητικώς.
—  Ο υ! τί κακή που είνε αύτή ή Βρανδέν! 

Έφώνησεν ή παράφρων υποχωρούσα δι’ ενός 
άλματος. Αί κυρίαι τής Μεγάλης οικίας είνε 
φιλενάδες μου, άγαπητή ! Πάντοτε μου λέγουν 
ένα καλόν λόγον, ή μου δίδουν κανένα γλύκι
σμα . . .  Καί κάμνετε τόρα τόσον κακόν δ  ι’ ένα 
σπίτι που καίεται; Νά πώ έγώ έ'να τραγουδάκι 
καί νά σβύσω τήν φωτιάν εις τήν στιγμήν τόρα 
νά ίδή τε !

Καί άπεχώρησεν άδουσα μεγαλοφώνως, άλλά 
τό ασμά της ούδεμίαν είχε μαγικήν δύναμιν, 
διότι ή πυρκαϊά έπετείνετο έ'τι βιαιότερον.

Ένώ ή Βρανδέν άνέβαινεν όπως έγκαταστή- 
ση τάς κυρίας έν τώ  οίκήματι του Νοέλ, δ δ- 
δοστάτης καί δ άσπαλακοθήρας έμειναν κάτω.

—  Γριβέ, ήρώτησεν δ ’Ιωάννης, άκουσες τί ε- 
λεγε τόρα ή κουτή ;

—  Τρελλόλογα ! ποιός τ ά  προσέχει:
—  'Ε τσι α ί ; ’Εσύ, καϋμένε Γριβέ, τήν δου- 

λ,ειά που κάνεις, δέν έχεις άνάγκη νά ήσ’ έξυ
πνος. Κουβαλεΐς άμμο όλ.ην τήν ημέραν μέ τό 
άμαξάκι σου, τσακίζεις λιθαράκια, . . σέ φθάνει. 
Έ γώ  όμως γυμνάζω άδιάκοπα τό μυαλό μου. 
Αύτά τά  ζωντόβολα, βλέπεις, είνε πονηρά, καί 
κάνουν ότι μπορούν νά γλυτώσουν τό κεφάλι 
τους. Άλλ.ά κάθε κεφάλι είνε γιά μένα είκοσι- 
πέντε λεπτά, κ’ έτσι, βλέπεις, μέ κάνει νά γυ
μνάζω τό δικό μου κεφάλι.

—  Καί τί θέλεις τόρα, Γιάννη, νά πής μ ’ 
α ύ τά ; ήρώτησεν άνυπομονών δ όδοστάτης.

—  Μή θυμώνης ! πώς είσαι τάχα υπάλληλος 
τού δημοσίου, ’μπορούμε νά γελάσωμε καί μιά 
στιγμή. Ξεθυμαίνομε τή  φτώχια μας. Ν ά σού 
πώ, τό λοιπόν. Αύτή ή Φακινέτα, ή τρελλή, 
άρχίζει νά μή μ ’ άρέση. Τρέχει άπό ’δ ώ  καί 
άπό κεϊ νύχτα ημέρα, λέγει ό,τι τής καπνίση, 
γελάει καί τραγουδεΐ άδιάκοπα . . .

—  Τ ί ; μή σού πέρασε, πώς ή Φακινέτα ήμ- 
πορεΐ; . . .  Αύτή δέν κάμνει κακόν κανενός.

—  Μπορεί, Γριβέ, μπορεί! ’Α λλά ποιός ξέρει 
τί διαβολοίδέαις μπορεί νά περάσουν άπό" ένα 
μπουμπουνισμένο κεφάλι; έγώ κάτι μυρίζομαι.

—  Καί σύ, βλέπω, δέν έχεις κεφάλι, καϋμένε 
Γιάννη. Ά ς  είνε- πές ταϊς ύποψίαις σου τού 
Κ. Νοέλ. Αύτός θά καταλάβη, γιατί καί έξυ
πνος είνε καί καλός· καί αύτό δέν είνε λίγο 
πράγμα. Ξέρεις, Γιάννη, ότι εις αύτόν χρεωστώ 
τήν θέσιν μου; Πενήντα πέντε φραγκάκια τό 
μήνα, χώρια τά  τυχηρά.

—  Κ ’ έγώ, άν δέν μού βρισκότουν αύτός ’ς 
την άρψώστια τής μάνας μου, τί θά γινόμουν ; 
Τί λαμπρό παλληκάρι! Είδες άπόψε, Γριβέ, 
πώς έπεσε μέσα ’ς τή φωτιά ; Ά γιος άνθρωπος!

'Οσάκις οί δύο φίλοι ¿»μίλουν περί τού Νοέλ 
Λετελιέ, ώμίλουν έπί πολύ. Διεκόπησαν όμως 
ύπό τής Βρανδέν, ήτις ήλθε φέρουσα εις αύτούς 
διαταγάς πρός άμεσον έκτέλεσιν.

( Έ π ί τ α ι  α υ ν ί χ β ι * ) .

  ■- »  « 0 1 » ----------------

Ό  ΰπνος είνε ή άνακοιχή τών όπλων έν τφ  
άγώνι περί ύπάρξεως.

Καί οί γλυκύτεροι τών άνθρώπων δύνανται 
νά πικράνωσι τήν υπαρξιν άλλων.

Ή  περίστασις δέν κάμνει μόνον ληστάς άλλά 
καί μεγάλους άνδρας.
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Ή  τών προϊόντων τής άλλοδαπής φιλολο
γίας εις τήν καθ’ ημάς μετάφρασις άπό πολλού 
ήδη έπαυσε θεωρουμένη παρ’ ήμίν ώς σπου
δαίων άνδρών άξιον άσχόλημα. Έπλεόνασεν 
αεα έν Έ λλάδι τοσούτον ή πρωτοτυπία τών 
συγγραφόντων, ωστε δέν περισσεύουσι δόκιμοι 
μεταφρασταί, ή κρίνεται τό μεταφράζειν άσύμ- 
φυλον προς τήν περιωπήν τών σοβαρών λογίων 
καί τό σέβας όπερ φρονούσιν ούτοι ότι όφείλουσι 

| πρός έαυτούς καί τούς καλάμους τ ω ν ; Ά γνο- 
ούμεν, καίτοι τείνομεν μάλλ.ον νά παραδεχθώ- 
μεν τό δεύτερον. Τό βέβαιον είνε, ότι έν παλαι- 
οτέροις χρόνοις, καί μέχρι πρό τριάκοντα μ-όλις 
έτών, οί άριστείς αύτοί τών έλληνικών γραμμά
των ού μόνον δέν ώκνουν ούδ’ άπηξίουν νά κα- 
ταγίνωνται εις μετάφρασιν ξένων άριστουργη- 

| μάτων, άλλά καί μ.ετ’ εύλαβούς περισκέψεως 
έπελαμβάνοντο έργου, όπερ ύπό τάς περιστάσεις 
τής σημ-ερινής ήμών γλώσσης εκρινον δυσχερές 
καί δυσέκβολον, καί έν δεκαία πολλάκις ύπερη- 
φανείγ παρέδιδον εις χεϊρας τού έλληνος ανα
γνώστου τά  προϊόντα τών ' μεταφραστικών αύ
τών μ.όχθων, σεμνυνόμενοι μέν αύτοί ότι κα- 
τώρθουν νά περιβάλλωσιν ελληνικήν έσθήτα εις 
ξένης φιλολογίας γεννήματα, εύλογον δ ’ έχον- 
τες τήν πεποίθησιν, ότι αί μεταφράσεις αύτών 
πολύ πλείονα εις τούς άναγνώστας των έφερον 
πραγματικήν ώφέλ-ειαν καί τέρψιν ή ό άφθονος 
φορυτός, δστις ύπό τής πρωτοτυπίας τήν νόθον 
πολλάκις σφραγίδα έπιπράσκετο καί τότε καίβρα- 
δύτερον έπί τής νεοελληνικής αγοράς. Κατεδέ- 
χοντο τότε νά μεταφράζωσι καί μετέφραζαν ό 
Κοραής καί ό Κούμας, ό Τενιέρης καί ό Βερ- 
ναρδάκης, ό Καρασούτσας καί ό Ζαλοκώστας, 
πρόκεινται δέ μέχρις σήμ.ερον έ’τι αί μεταφρά
σεις αύτών άψογα σχεδόν πρότυπα γλωσσικά 
κομψότητας καί γλ.αφυρότητος.

Περιττόν βεβαίως νά μνημονευθή ένταύθα, 
διότι εύκόλως έννοείται, πόσον έκ τοιούτων με
ταφράσεων έκέρδαινεν ή τε νεαρά ήμών φιλο
λογία καί ή άκατάσκευος έ’τι γλώσσα τής νέας 
Ελλάδος. Άρκεϊ τις μόνον ν’ άναπολήση έν 
ουντόμω τά  άριστουργήματα τής ξένης φιλολο
γίας άτινα έπροίκισαν τήν ήμ.ετέραν οί μετα
φρασταί εκείνοι, όπως πεισθή έκ τού προχείρου, 
«όσον αύτοί βαθέως συνησθάνοντο καί πόσον εύ- 
Ουνειδήτως ¿ξεπλήρωσαν τό διττόν καί διττώς 

■ βαρύ καθήκον, όπερ έπιβάλλεται εις πάντα με
ταφραστήν, σεβόμενον έαυτόν καί τούς άναγνώ

στας του : νά έκλέξη μ.έν πρώτον εις μετάφρα- 
σιν τό προσήκον εις θεραπείαν το>ν κοινωνικών 
ή καλλαισθητικών ή οίωνδήποτε άλλων άναγ- 
κών τού ε"θνους αύτού, ν’ άποδώση δέ δεύτερον 
διά τής πατρίου γλώσσης ακέραιον καί άλώβη- 
τον τό ξένον έργον, συμβιβάζων μέν κατά τό 
δυνατόν τού άλλοδαπού ίδιοιματος τάς άπαι- 
σεις πρός τάς άναγκας καί τήν ιδιοφυίαν τής 
γλώσσης εις ήν μεταφράζει, μή λησμονών δέ 
οτι μικρόν διαφέρει τού εγκλήματος τής νοθείας 
— όπως άποφύγωμεν άλλην δυσωνυμοτέραν λέ- 
ξιν— ή έξ άγνοιας ή προθέσεως στρέβλωσις καί 
παραμόρφωσις τών ξένων νοημάτων.

Διά τούτο δέ καί ή μεταφρασική εργασία τών 
διακεκριμένων εκείνων άνδρών εις μέν τήν πτωχήν 
ήμών φιλολογίαν έδωροφόρησε θέρος πολύτιμον 
άπό τών ξένων άγρών καί πλείστας έθεράπευσεν 
άληθεϊς καί αίσθητάς άνάγκας τής ελληνικής 
κοινωνίας, τήν δέ γλώσσαν ήμών έμόρφωσεν 
άναντιρρήτως καί προήγαγε, διά τής ύπό τών 
σιδηρών άναγκών τής εύσυνειδήτου μεταφρά- 
σεως επιβαλλόμενης πολλάκις δημιουργίας καί 
λέξεων καί φράσεων καί όρων οίωνδήποτε γλωσ
σικόν, ών οί πλεΐστοι έρρίζωσαν, καί έφύησαν 
καί ζώσι σήμερον έν τή  γλώσση. Ούδ’ ήτο δυ
νατόν νά γείνη άλλως· διότι οί μεταφράζοντες 
τότε ούδ’ Ιπί στιγμήν έφαντάζοντο, ότι είνε δυ
νατόν νά έκπληρώση τις τοιούτο έργον, ατελές 
μέν έ'χων τό έφόδιον τής τε πατρίου γλώσσης 
καί τής τού πρωτοτύπου, ξένος δέ μάλλον ή 
οικείος διατελών, ώς έκ τού έργου καί τών α
σχολιών αύτού, πρός τε την ούσίαν καί την 
μορφήν τού εις μετάφρασιν προκειμένου έργου.

Ά λ λ ’ ώς έν άλλοις έκτοτε πολλοΐς, μεγάλως 
καί έν τούτω τά  πράγματα μετεβλήθησαν. Ή  
γνό>σις βαθμηδόν έπληθύνθη έν τώ  έλληνικώ 
καί άνεπτύχθή εις πλάτος μάλλον ή βάθος. Τά 
ξένα γράμματα, καί ιδίως τά  γαλλικά, κατέ
στησαν προσιτότερα εις τούς πολλούς, καί ή 
πρωτότυπος σοφία ηύξήθη άναλόγως εις αύθύ- 
παρκτον περιωπήν. Τάφρος δέ βαθμηδόν ώρύ- 
χθη βαθεϊα μεταξύ μεταφραστών καί πρωτοτύ
πων συγγραφέων, ής ένθεν μέν άπεσύρθησαν ύπό 
τάς σοβαράς αύτών σκηνάς οΐτε άληθεϊς καί 
οί έθελόσοφοι ίεροφάνται τών έλληνικών γραμ
μάτων, έμεινε δ ’ έκεΐθεν βρύον καί συνωστιζόμε- 
νον τό πλήθος τοίν μεταφραστών, αύξανόμενον 
όσημέραι ύπό παντός σχεδόν νεαρού άποσχόλου 
τών έλληνικών παιδευτηρίων, όρεγομένου δάφνης 
φιλολογικής. Οί άληθεϊς καί δόκιμοι τού έθνους 
λόγιοι, οί έκ μακράς πείρας καί έπιπόνου φιλο
λογικού σταδίου τεταμιευμένα έχοντες τά  απα
ραίτητα καί δυσεύρετα τού μεταφραστού προ
σόντα, σπανιώτατα πλέον μόλις καί κατ’ έζαί- 
ρεσιν άσχολούνται σήμερον είς μετάφρασιν ξένων 
έργων, έμεινε δέ ή άλλοδαπή φιλολογία, ή τε
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σπουδαία καί ή έλαφρά,έρμαιον σχεδόν άποκλει- 
στικόντης ήμιμαθείας καί απειρίας, σπευδούσης 
προθύμ.ως καί άδιστάκτως εις θεραπείαν τής δ- 
σημέραι άπληστοτέρας περιέργειας του κοινού.

Τί έκ τούτου έπήλθε, δέν είνε ανάγκη νά φαν- 
τασθή τις ούδέ νά μαντεύση. Το θέαμα εξακο
λουθεί, προσπίπτον καθ’ έκάστην λυπηρότερον εις 
τά  όμματα των δυναμένων νά βλέπωσιν. Οίος- 
δήποτε νεανίσκος, έχων λόγους νά ύποθέτη ότι 
γνωρίζει πέντε ξένα γράμματα καί δυνάμενος 
νά προμηθευθή εν λεξικόν, επιβάλλει χεϊρα εις το 
πρώτον τυχόν άλλόγλωσσον βιβλίον καί μετα- 
κενώνει αύτό εις πανδαισίαν του ελληνικού, 
διά γλώσσης μεγαλοφώνως διαψευδούσης τό 
γυμνασιακόν αυτού άπολυτήριον,— άν έχτ,.—  
Ούδεμία ώς έπίτό πολύ κρίσις η καλλαισθησία, 
ούδεμία έκτίμησις των αναγκών τού κοινού πρός 
ού χάριν γίνεται ή μ,ετάφρασις,ούδέ συναίσθησις 
άπλή τών δυσχερειών τού πρωτοτύπου καί τών 
δυνάμεων τού μεταφραστού, όδηγούσιν εις εκ
λογήν τού μεταφράστε ου έργου. Χρήσιμα καί ά
χρηστα, βλαβερά ή ωφέλιμα, εταιρικά ρυπα
ρογραφήματα τής γαλλικής φιλολογίας τού τε
λευταίου συρμού ή διαπρεπή άριστουργήματα 
τής άλλοδ απής ποιήσεως, μυθιστορίαι καί συγ- 
γράμμ.ατα σοβαρά, πάντα οίαδήποτε άναμίξ 
καί άδιακρίτως, είκή καί ιός έτυχε, ¡μεταφρά
ζονται, έκδίδονται, άναγινώσκονται πολύ, εν
νοούνται ολίγον, επευφημούνται δέ σχεδόν πάν
τοτε ύπό τής φίλης δημοσιογραφίας, καθήκον 
αύτής ύπολαμβανούσης τήν ένθάρρυνσιν τών 
νεαρών ¡μεταφραστών.

Τί δέ ύπό τοιούτους μεταφραστάς άπέγιναν 
καί άπογίνονται καθ’ ημέραν τά  νοήματα τών 
ταλαιπώρων συγγραφέων, όσοι είχον τό άτύ- 
χημα νά άπλωθώσιν έπί τής προκρουστικής 
εκείνων κλίνης, άδύνατον είνε νά φαντασθή 0-  
στις δέν παρηκολούθησε μεθ’ ύπομ.ονής, άξίας 
κρείττονος τύχης, τήν φοβεράν αύτήν ζύμωσιν, 
ήτις άπό τριάκοντα ήδη ετών έπλήρωσε μικρο
βίων παντοειδών τήν φιλολογικήν ατμόσφαιραν 
τής νέας Ελλάδος. Ούτε λέγονται οϋτε περι- 
γράφονται αί στρεβλώσεις καί αϊ νοθεϊαι, αί πη- 
ιόσεις καί παραμορφώσεις, άς ύπέστησαν τά 
ένα κείμενα ύπό τάς αγροίκους χειρ ας καί τήν 

φρικώδη άμάθειαν καί άσυνειδησίαν τών πλεί- 
στων έκ τών μεταφραστών εκείνων. Έ.Ιώρια 
χύνεσσιν οίωνοΐσί τε πασι, άδιάγνωστα σπα- 
ράγμ.ατα, φορυτός αυτόχρημα ακατανόητος καί 
κωμικός, χλεύη καί γέλως καί όνειδος κατέ
στησαν πολλάκις αί έ'ννοιαι τών ξένων ποιητών 
καί λογογράφων, όσοι είχον τό άτύχημα νά τύ- 
χωσι τοιούτων έλλήνων έρμηνέων, άπορεϊ δέ τις 
άληθώς καί ένεός άπομένει άναζητών τό αίτιον 
τού θράσους αυτών καί τής άπανθρωπίας. £7>ε 
Γοσω ενκο.Ιον τό μή γράρειν, λέγει που ό Γω-

τιέ, θά ε"λεγε δέ βεβαίως ότι είνε εύκολώτερον 
τό μή μεταφράζειν, άν έ'ζη σήμερον παρ’ ήμ.Τν. 
Είνε άράγε άναγκη νά μνημονεύσω, ποσάκις 
ύπό τόν κάλαμον τών νεαρών ήμών γλωσσο- 
μαθών ύπελήφθησαν ώς άφρίζοντες τήν θά.Ιασ· 
σαν οί πειραταί (écu m eu rs de la m er), καί 
ώς πυμγοποιοί οί ταχυδακτυλουργοί (faiseurs 
de tours) ; πρέπει νά ένθυμίσο) εις τόν ά- 
ναγνιόστην, ότι ό ουρανός ύπελήφθη ô ri έχτενί- 
ζετο επί τής Λίμνης (se p eign a it sur le  lac), 
ότι οί έρωτολογούντες εχαμνον τήν αύ.Ιήν 
(faisaient la cour), ότι αίπαρώρειαι (con tre - 
forts des m ontagnes) έγειναν άντιγρούρια 
τών όρέων, ότι δ μακαρίτης βασιλεύς (feu le 
ro i) έτέθη iV πομέ, καί ότι δ δυστυχής Γαμ,βέ- 
τας μετεμορφώθη άπό δημαγο>γού (tribun) 
εις άψυχον βήμα (tribu n e ;) Ή  μή έλησμονή- 
θησαν αί χεράοσχοπίαι τον Π.Ιάτωνος (spécu
lation  de Platon) καί δ εις πάνθηρα έρ.ψυχω- 
θείς θώραξ (P anzer), καί οί μαραινόμενοι, χα- 
χοϋργοι (cr im in els  flétris ), καί ή ισχύς τής 
βασάνου (la fo rce  de la tourm ente) ;

Ά χ α ρ ι πάντως έργον καί ήκιστα έπί τέ
λους εΰάρεστον εις τόν αναγνώστην ήθελεν ά- 
ποβή μακροτέρα καί πληρεστέρα άπαρίθμησις 
τών πολλών καί ποικίλων θυμάτων τής μετα
φραστικής αύτής κακουργίας, μικρόν δέ βε
βαίως καί άμ,φίβολον θά προέκυπτε τό έξ αύ
τής όφελος. Τό τάγμα τών νοθευτών καθ’ ημέ
ραν αυξάνει, άναλόγως τού πλήθους τών ημι
μαθών οδς άπολύουσι κατ’ έτος εις τούς κόλ
πους τής έλληνικής κοινωνίας τά  άνώτερα ή
μών έκπαιδευτήρια, τής πρός τά  προϊόντα τής 
άλλοδαπής φιλολογίας άναγνωστικής άπλη- 
στίας τού έλληνικού κοινού, καί τής παντελούς 
άπαθείας, ήν έπιτηδεύει πρός τήν αυτόχρημα 
βδελυράν αυτήν βιομηχανίαν ή ελληνική δημο
σιογραφία. Μή δέν άναγίνώσκομεν καθ’ έκάστην 
πανηγυριζόμενα τά  μεταφράσματα ταύτα ώς 
χά.ΙΛιστα χαί γΛαφυρότατα παρά τών έλλη- 
νικών έφημερίδων, ών οί συντάκται ούδέ λαμβά- 
νουσι κάν, είμί βέβαιος, τόν κόπον νά κόψωσι 
τά  φύλλα τών έπί τού γραφείου των σωρευομέ- 
νων τοιούτων βιβλίων, άρκούνται δέ ίσως πολ
λάκις, πρός αποφυγήν πάσης άλλης περαιτέρω 
μερίμνης, εις απλήν καταχώρισιν επαινετικού 
τίνος όιαιρόρου, παρ’ αύτού πιθανώς τού μετα- 
φραστού συντεταγμ.ένου;

Ά λ λ ’ είνε άρα τού κόπου άξιον νά γίνεται 
σπουδαίος λόγος καί κρίσις ακριβής περί τοιού
των θνησιγενών τεράτων ; ήκουσα πολλάκις 
ένισταμένους άνδρας σπουδαίους, άγανακτούν- 
τας μέν ίσως ένδομ,ύχως έπί τή  έν μέση άγορά 
τελουμ-ένη γραμματοκαπηλεία ταύτη, χρόνιον ό- 
μ.ως πάσχοντας τό νόσημα τής νεοελληνικής άνο- 
χής, καί ούδεμίαν έχοντας διάθεσιν νά ταράξωσι
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τήν μακαριότητα τής χωνεύσεως αυτών διά 
τής πεοί τοιούτων μικρών πραγμάτων συζητήσε- 
ως. Είνε δέ καί τούτο έν τών νοσηροτάτων φαι
νομένων τής καθ’ ημάς κοινωνίας, ώς ε”λαβον πρό 
τίνος άφορμήν νά διεξέλθω μακρότερον άλλαχού.
De m inim is non cu rat συνήθως b έλλην, ούδέ 
φροντίζει ούδέ φρονεί ότι πρέπει νά φροντίζη τις 
η1 νά λαλή περί τής φθοροποιού έπηρείας ήν ή- 
σκησαν καί άσκοΰσιν έπί τε την γλώσσαν την 
ελληνικήν καί τήν καλλαισθησίαν τού έθνους τά 
απόβλητα θεματογραφήματα, άτινα διά πολ- 
λού μέν λεξικού ολίγης δέ γραμματικής καί ό- 
λιγωτέρας λογικής σφυρηλατούσιν άνενδότως 
οί νεαροί μεταφρασταί τής νεοελληνικής τών 
γραμμάτων οχλοκρατίας. Άδιαφορούσιν οί 
πλειστοι τών ήμετέρων λογιών, ών ή εύκαιρος 
έν τούτοις παρέμβασις καί διαμαρτύρησις ήδύ- 
νατονά άνακόψη πως τόν βορβορώδη χείμαρρον, 
άν ύπό άμαθεϊς γραφίδας κατήντησαν έξαρ- 
χόπουλοι μεγάλοι τής έσπερίας ποιηταί ή με
ταβάλλεται καθ’ ημέραν εις σύρόαμα λογικών 
καί γλωσσικών σολοικισμών δ άνθηρός λόγος 
αλλοδαπών πεζογράφων. Και όμως ή άπαθής 
αύτή άδιαφορία έδείνωσε τό κακόν, ή σιωπηρά 
δέ περιφρόνησις πραγμάτων περιφοονητών μέν 
βεβαίως άλλ’ ολέθριων πάντως καί βλαβερών 
έκοούφωσε τό θράσος καί τήν ατασθαλίαν τής 
έν πλήρει περί ατιμωρησίας πεποιθήσει λυ- 
μαινομένης τά  τε ελληνικά καί τά  ξένα γράμ
ματα άμαθίας.

Καί καθ’ οσον μέν τό έγκλημα τούτο —  
διότι έγκλημα πρέπει νά ονομασθή —  δια- 
πράττεται έπί τών μ.υθιστορημάτων τού 1 αβο- 
ριώ ή τού Μοντεπέν, m eno m ale, ώς λέγουσιν 
οί Ιταλοί. Τοιούτοι ώς έπί τό πλεϊστον εινε οί 
άναγνώσται τών νεοελληνικών αύτών μεταφρά
σεων, καί τοιαύτη τών πρωτοτύπων ή φιλολο
γική άξία, ώστε δύναταί τις ίσως, χωρίς ύπερ- 
βαλλούσης τύψεως τού συνειδότος, νά κατα- 
ς·είλη τήν άγανάκτησίν του, βέβαιος ών, ότι 
όσα δήποτε καί άν πάθωσιν ύπό τών μεταφρα
στών, δύσκολον είνε νά χειροτερεύσωσι τά  ύπο 
πάσαν έ'ποψιν μετριώτατα έκεΐνα έργα, καί ετι 
δυσκολώτερον νά βλάψωσι τούς άναγινώσκον- 
τας. Ό τα ν  όμως καί αύτά τά  περιφανέστατα 
ποιητικά μνημεία τής ξένης' φιλολογίας κατα- 
κλύζη καί παρασύρη τό ρεύμα, όταν καί αύτών 
τών μοναδικών άριστουργημάτων, ών ευλαβώς 
καταπιστεύεται άπό γενεάς εις γενεάν δ θαυ
μασμός, δέν φείδωνται βέβηλοι χεϊρες, μετα
ποιούσα·. μέν εις ράκη καί σκύβαλα, διασύρου- 
σαι δέ δημοσία τάς ύψηλάς αύτών έννοιας καί 
τήν περικαλλή αύτών μορφήν, πνίγεται τις ά
ληθώς ύπό τής άγανακτήσεως, όσον καί άν η 
καρτερόθυμος, καί άκων έκών ρηγνύει κραυγήν 
πρός τό άνοσιούργημα. 

τ ο μ ο ε  κ γ ’. -  1887

Τούτο ακριβώς έπαθον— καί τό ομολογώ εύ- 
θύς έξ άρχής άνυποστόλως καί άπεριστρόφως—  
έκ τής άναγνώσεως τού «ΦαύστουΛ τού Γκαϊτε, 
ήν έφιλοπόνησε κ’ έξέδωκεν έσχατως δ Κύριος 
Στρατήγης. Τί εινε Γκαϊτε καί τί είνε Φαύστος, 
ούδείς βεβκίως τών άναγνωστών μ.ου έχει ά- 
νάγκην νά μάθη παρ’ έμοϋ, ούδ’ αύτός δ άλλο- 
τριώτατα πρός τά  τής ξένης φιλολογίας διακεί- 
μενος. "Αλλως, οϋτε τού παρόντος είνε ούτε δι’ 
ολίγων δύναται νά παρασταθή καί άναλυθή 
ένταύθα ή ύπέροχος ποιητική άξία καί τό ύ- 
ψηλόν κάλλος τού μ.εγίστου τών ποιητικών αρι
στουργημάτων τού α.ίώνος. "Ο,τι όμως πρέπει 
ένταύθα εύθύς άμέσως νά ρηθή, ό,τι πολύ φο
βούμαι ότι ήγνόει δ Κ. Στρατήγης, πριν ή έπι- 
χειρήσν] τήν μ.ετάφρασιν αύτού, είνε τό πολλα- 
χού δυσθεώρητον βάθος τών νοημάτων τής παγ- 
κοσμ.ίου αύτής Βίβλου τής άνθρωπότητος, ώς 
προσφυώς άποκαλεΐ τόν Φαύστον δ φιλόσοφος 
M oriz G arri6 rej καί τό δυσανάβατον πάντοτε 
ύψος τής πτήσεως τού γερμανού άετού, όπερ 
έταξεν αύτόν, αύτόν μ.όνον έκ τών νεωτέρων, 
πάρισον τού ύψηλοτάτου τών άρχαίων ποιη
τών, τού Αισχύλου. "Αν δέ δ έλλην μετα
φραστής έγνώριζεν, ότι μακρόν κατάλογον 
άποτελούσι μ,όνον τά  ύπό γέρμανών σοφών γρα- 
φέντα σχόλια εις τόν Φαύστον, ότι εις πλεΐστα 
γερμανικά πανεπιστήμια παραδίδεται άπό ί
διας έδρας ή ερμηνεία αύτού, ότι ούδεμία κα- 
τωρθώθη μέχρι τούδε εις εύρωπαϊκήν τινα γλώσ
σαν έπαρκής τού ποιήματος μ.ετάφρασις, καί ότι 
τέλος μεταξύ έκατόν γερμανών πεπαιδευμένων 
τόσοι μ.όνον ΰπάρχουσιν οί έννοούντες αυτό- εντε
λώς, όσοι μ.εταξύ ίσαρίθμ.ων έλλήνων οί έννοούν
τες τόν Προμ.ηθέα Δεσμώτην, πεποίθησιν έχω, 
ότι καί αύτός ήθελεν άπαλλαγή τού κόπου τής 
μ,εταφράσεως καί έμ.έ ήθελεν άπαλλάςει τής 
ο όχι βεβαίως εύαρέστου κρίσεως τής μεταφρά- 
σεως αύτού. Ά λ λ ά  καί ταύτα πάντα άν ήγνόει 
δ Κ. Στρατήγης, πάλιν ήθελεν άποστή τού πα
ράτολμου εγχειρήματος, άν άνεγίνωσκεν άπλώς 
τόν Φαύστον, πριν ή άρχίση τήν μ.ετάφρασιν 
αύτού, καί άναγνούς ήρώτα εαυτόν, έν αύστη- 
ρά συνειδήσει, άν τόν έννόησεν. Ούδόλως άμ- 
φιβαλλω, οτι δ ευσυνείδητος Κ . Στρατήγης θ’ 
άπήντα άρνητικώς εις τόν άωρου φιλολογικής 
δόξης γλιχόμενον τολμηρόν μεταφραστήν. "Αν 
όμως, καί τούτο πράξας έλαβε καταφατικήν 
παρά τής συνειδήαεως αύτού άπάντησιν, λυ
πούμαι άπό καρδίας, ότι τήν ε“κδοσιν τής με- 
ταφράσεώς του δέν προέλαβεν ή έν τώ  ήμ.ερο- 
λογίω τού κ. Άσωπίου (τού 1887) δημ.οσίευσις 
τής ύπό τού κ. ’Ραγκαβή γενομ.ένης απόπειρας 
μεταφράσεως τού πρώτου μονολόγου τού Φαύ- 
στου, ής προλογιζόμενος δ γηραιός λόγιος, ομο
λογεί μ.έν ότι τό δράμ.α τού Γκαίτε είνε άνεπί-
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δεχτόν μεταφράσεως, επιφέρει δέ, ότι δημοσι
εύει τό άτυχϊς τής μεταφράσεώς του δείγμα εις 
Αποτροπή»· των τοιαϋτα όρεγομένων να έπι- 
χειρήσωσιν.

Οΰτω δέ δυστυχώς ό Κ . Στρατήγης, η 
¡άτι άναγνούς τον Φαύς-ον, ή άναγνούς καί μή 
ε'ννοήσας αύτόν— δπερ πολύ πιθανώτερον— έπε- 
χείρησε νά μεταφρώση, έμμέτρως μάλιστα, καί 
μετέφρασεν— ώς Ισχυρίζεται— το μέγιστον ποι
ητικόν αριστούργημα της γερμανικής φιλολο
γίας, παρεμόρφ&ισε δ ’ αύτό αληθώς κατά τρό
πον έμπνέοντα οίκτον βαθύν καί ειλικρινή λύ
πην εις τόν οίκείως εχοντα πρός τά  γερμανικά 
γράμματα καί την δραματικήν φιλολογίαν των 
νεωτέρων χρόνων.

Καθήκον μ.ου ύπολαβών νά έκφράσω καί δι
καιολογήσω πρός τούς άναγνώστας τής ΈοτΙας 
τόν οίκτον μου τούτον, θέλω επιχειρήσει δι* ο
λίγων— διότι τά  πολλά είσίν άναρίθμητα έν τω  
εργψ του Κ. Στρατήγη,— νά καταδείξω, ότι ό 
ελλην του Φαύστου μεταφραστής ού μόνον εις 
τόν νοϋν του ποιητού δεν κατώρθωσε νά είσχω- 
ρήσνι, άλλα καί την γερμανικήν γλώσσαν ά- 
τελώς γνωρίζει, καί τήν πάτριον άνηλεώς στρε
βλοί.

Ά ρχομαι δ ’ εύθύς άπό τής άρχής, ήτοι άπό 
του χαριεστάτου καί [ίαρύθυμον άποπνέοντος 
αίσθημα λυρικού ποιήματος, οπερ προτάσσεται 
τού δράματος καί καλείται μέν ίδιοτρόπως 
άφιέρωσις (Zu eign u n g) παρά τού ποιητού, ου
δέ ν δέ άλλο κυρίως είνε ή προσφώνησις αύτού 
πρός τε τά  πρόσωπα τού μύθου, ον ούτος έπεβά- 
λετο νά ζωογονήση εις δράμα καί πρός τόν ό- 
μιλον των οικείων αύτω καί φίλων, ών άλ
λους μέν άπεκόμισεν ό θάνατος, άλλους δέ διε- 
σκορπισεν ή μοίρα. Τό ποίημα τούτο ού μόνον 
καθόλου, άπ ’ άρχής μέχρι τέλους, παρενόησεν ό 
μεταφραστής, άλλά καί τάς πλείστας των κα
τά  μέρος έννοιών αύτού άδιαγνώστως παρε- 
μόρφωσεν. Οΰτω τήν πρώτην αύτού στροφήν 
μεταφράζει ώς έξής :

Καί πάλιν μοί προσίπτασαι, πτερόεσσα χορεία,
Ήν εις του βίου τήν ήώ προσέδλεψέ μου τομμα.
Καί τώρα πάλιν προσπαθεί ή άορων μου καροία
Τήν αίΟερίαν πτήσίν σου νά συγκρατήσ’ ακόμα.
ΙΙροσφοίτησον ! "Εχει καλώς. Ώς μάγος οπτασία,
Άπλοϋσαι άνωθεν έμοϋ καί ώς νεφέλης στρώμα.
Τό στήΟός μου προσπάλλεται καί νεαρώς ασπαίρει
Ύπό τήν γόησσαν πνοήν, ήν τό πτερόν σου φέρει.

Άγνοούμεν τί δύναται νά έννοήση έκ των ά- 
κατανοήτων τούτων στίχων ό έ'λλην άναγνώ- 
στης, καί αύτός έτι ό άκων άναμιμ.νησκόμενος 
των έπομένων στίχων τού Παναγιώτου Σού- 
τσου :

Καί πάλιν επανέρχεστε, καί πάλιν μέ κυκλοϋτε,
Εικόνες εναέριοι των νεαρών μου χρόνων,

δι’ ο>ν ό αγαθός εκείνος ποιητής, ούδέποτε βε
βαίως φανταζόμενος ότι θά έγνώριζον οί έ’λλη- 
νες τόν Φαύστον τού Γκαΐτε, προοιμιάζεται έν 
τή δεύτερα πράξει τού ’Οδοιπόρου του. Βεβαίως 
όμως ούδείς δύναται νά μαντεύση, τόν Κ. Στρα- 
τήγην άναγινώσκων, ότι δ ποιητής, άποτεινό- 
μενος πρός.τάς μυθικάς μορφάς τής περί Φαύ
στου δημώδους παραδόσεως, άς άπό πολλών 
ήδη ετών είχεν έπιληφθή νά διαμορφώση εις 
πρόσωπα ποιητικά, λέγει τά έξή ς:

«Κ αί πάλιν προσέρχεσθε, άμφίβολ.οι μορφαί, 
»αΐτινες άλλοτε πρωίμως έπεφάνητε εις τό θο- 
»λόν μου όμμα. Νά προσπαθήσω τόρα νά σάς 
»συγκρατήσω; Αίσθάνετ’ έτι κλίσιν ή  καρδία 
»μ.ου πρός τήν φαντασίαν έκείνην ; ’Α λλά σείς 
»επιμένετε προσερχόμεναι. Έ σ τ ω ! προβαί- 
»νετε άναθρώσκουσαι περί εμέ έξ άτμών καί 
»νεφέλης. Αισθάνομαι τό στήθος μου νεανικώς 
»παλλόμενον πρός τήν μαγικήν πνοήν, ήτις οής 
περιβάλλει.»

Οΰτω καί χείρον έτι προβαίνει περαιτέρω 
ή μετάφρασις τόύν άλλων στροφών. Άναγινώ- 
σκει δ Κ. Στρατήγης : Und m anche liebe  
Schatten  ste igen  auf' μή ύποπτεύων δέ καν, 
ότι δ ποιητής εννοεί τάς άπό τού παρελ,θόντος 
άνακυπτούσας προσφιλείς άναμνήσεις του, με
ταφράζει άστείως: «Κ αί πλείσται προσφιλείς 
σκιαί ίζ  ουρανού χωροΰσιν. Έ κ  των ωραίων 
στίχων :

Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage
Des Lebens labyrinthisch irren Lauf

δ μεταφραστής έκρινεν άρκετόν νά μεταφράση 
τό πρώτον μόνον ήμίστιχον, διά τού στίχου:

Ός συνοδόν πλήν φέρουσι πληΟύν των αλγηδόνων,

νά παραλίπη δέ φρονίμως τό λοιπόν, οπερ προ- 
δήλ,ως δέν εννόησε. Μετ’ όλ.ίγον, εύθύς έν αρχή 
τής τρίτης στροφής, γράφει δ Κ . Στρατήγης:

Οίμσι τόν φθόγγον μου αύτόν εδώ τον τελευταίου
Δέν 0ά ακούσουν αϊ ψυχαί αί μέλψασαι τόν πρώτον.

’Αδύνατον δέ είνε νά φαντασθή δ άναγνώ- 
στης, ότι δ Γκαϊτε λέγει τούναντίον : «Δέν θά 
άκούσωσι πλέον τά  επόμενα άσματα, αί ψυχαί 
πρός τάς όποιας έψα.Ια τά  π ρώ τα». Έξακο- 
λουθών δέ τήν φοβεράν παρεννόησιν δ μετα
φραστής, έπιφέρει:

Τά χείλη τών φιλτάτων μου δέν 0’ άνοιχθώσι πλέον,
Καί ή ήχώ έσίγησεν έπί τών φίλων ώτων,

όπου άναγκάζεται δ έ'λλην άναγνώστης νά έ- 
ρωτήση : τί άρα σημαίνει ή έπί τών ώτων σι- 
γώσα ήχώ, πριν ή μάθη, ότι μεταφράζονται 
δήθεν οΰτω οί στίχοι τού πρωτοτύπου:

Zerstoben ist das freundliche bedränge,
Verklungen ach I dar erste Wiederklang.

Ε Σ Τ Ι Α 91

οϊτινες ούδέν άλλο σημαίνουσιν, ή : «Έ γινε κό- 
νις δ φίλος όμιλος, άπήχησε φεύ 1 ή πρώτη έ- 
κείνη ή χ ώ !»  Ά λ λ ’ οί έπόμενοι τέσσαρες στί
χοι παρήγαγον τόν μεταφραστήν ήμών εις τό 
άστειότατον τών παθημάτων αύτού. Βαρυθυμών 
δ ποιητής, ότι έξέλιπον οί περί αύτόν φίλοι, ο’ί- 
τινες έ"τεινον άλλοτε συμ,παθέςτο ούς εις το άσμα 
του, έπιφέρει :

Mein Lied (') ertönt der unbekannten Menge,
Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang, 
Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet 
Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.

τουτέστι : «Τ ό άσμά μου ήχεΐ πρός τό άγνω
στον πλήθος, ούτινος καί αύτή ή έπευφημία 
πτοεί τήν καρδίαν μου. "Οσοι δέ άλλοτε ποτε 
ηύφράνθησαν έκ τού άσματός μου, καί άν έτι 
ζώσι, πλανώνται εις τόν κόσμ,ον διεσκορπισμέ- 
νοι.» Τήν άπλουστάτην ταύτην έννοιαν άπέδω- 
κεν δ Κ. Στρατήγης διά τού έξής κωμ.ικού 
γρίφου:

Τό ασμά μου νυν αντηχεί εις πλήθος δλως νέον 
Κ’ εις τών ευφημιών αντ&ν μεάαγχοάϋι τόν κρότον. 
Καί αν ποτε χαράν τινα μοί έφερε το άσμα, 
ΙΜανιίζαι α ΰ τ η  εν τΐ)·γΐί ώ ς  νΰκτιο'ν τι φάσμα.

Πριν ή όμως δ άναγνώστης καταπλαγή ό
σον δικαιούται πρός τό ΰψος τής άστειότητος 
ταύτης, δίκαιον είνε νά παρατεθή ενταύθα καί 
ή δήθεν διόρθωσις τών δύο τελευταίων στίχων, 
ήν άνέγραψεν δ μεταφραστής έν τώ  πίνακί τών 
παροραμάτων, έχουσα ώς έξής :

Κ’ έάν ποτέ χαράν τινα τοίς έφερε τό άσμα 
Πλανώνται ούτοι, έάν ζοΰν, έπί τής γης ώ ς φάσμα.

Τόρα είν’ ελεύθερος δ άναγινώσκων νά έκλέ- 
ξη οίανδήποτε θέλει τών δύο γραφών, καί νά 
διασκέδαση κατ’ άρέσκειαν. Τί δέ νά προσθέσω 
έκ τής τελευταίας τού ποιήματος στροφής ; 
Τούς unbestim m ten  T ön e  μεταφραζόμενους 
παράτονον μο.Ιπήν ; η την μο.Ιπήν αυτήν δι- 
ατρεχουσαν τό άσμα aio.hxfjxt.rvpa παρομοίαν;

Ά ν  έπελαμβανόμην νά άναλύσω δλόκληρον 
τήν μετάφρασιν τού Κ . Στρατήγη έν τοιαύτη 
λεπτομερεία καί άκριβολογία, βέβαιος είμαι οτι 
πολύ προ έμ.οϋ ήθελον βαρυνθή καί ή Ε σ τία  
καί οί άναγνώσταί της. Δέν άριθμούνται δυσ
τυχώς εύκόλως ούδ’ είνε δυνατόν ν’ άναγραφώ- 
σι καί σχολιασθώσι προσήκοντος έν απλή βι
βλιοκρισία αί τρις καί τετράκις άπαντώμενα; 
άνά πάσαν τής μεταφράσεως σελίδα παρεννοή-

(1) Σημειωτέον, ότι ή παλαιοτέρα καί όρΟοτέρα 
γραφή εινε Leid, ταύτην δέ άποκατέστησεν είς τών 
νεωτάτων καί καλλίστων εκδοτών τού Φαύστου, i  Loeper 
(Βλ. το[Λ Α’. σελ. 2Μ). Μή εχων όμως τήν άςίωσιν 
νά γνωρίζη τούτο ό Κ. Στρατήγης,_ αρκοϋμαι είς τήν 
κοινήν γραφήν Lied, ήν είχε καί αύτός ύπ’ οψιν του.

σεις τού πρωτοτύπου, ούδ’ αύταί κάν πάσαι αί 
σκληρότεραι πηρώσεις είς άς έν παντελώς άνε- 
πιγνώστω άπανθρωπία ύπέβαλεν- δ μεταφρα
στής τά  νοήματα τού μεγάλου ποιητού. Ό  
μεταφραστής άγνοεί προδήλως τήν γερμανικήν 
γλώσσαν, ή τούλάχιστον δέν γνωρίζει αύτήν 
τοσούτον όσον ήτο άπαραιτήτως άναγκαίον ίνα 
έννοήση τόν Φαύστον. Τήν έλΛειψίν του δέ αύ
τήν, είμί βέβαιος, καί αύτός δ Κ. Στρατήγης 
συνησθάνετο, διότι άλ'λως δέν ήθελε καλέσει 
επικούρους είς τό έργον αύτού ξένους μεταφρα- 
στάς, καί κακούς μάλιστα, οίος ό γάλλος Hen
r i B laze, ούδέ αντιγράψει οΰτω πιστώς πάντα 
σχεδόν αύτού τά  σφάλματα, χωρίς κάν νά ώ - 
φεληθή άλλαχού έκ τών άξιων μιμήσεως. Οΰ
τω, παραδείγματος χάριν (έν σελ. 34) μ.ετα- 
φράζει : ’ £ à r  δε σοβαρόν τ ι θέ.Ιρς rà  είπγς 
τό γερμανικόν : U nd w enns euch  E rnst ist 
w as ZU sagen (τουτέστιν : Ά ν  μ.έ τά  σωστά, 
σας έχετε τίποτε νά είπήτε ), διότι καί δ γάλ
λος, παρεννοών έπίσης, λέγε: : si VOUS avez 
qu elqu e ch o se  de sérieux à dire. Επίσης 
(έν σελ. 39) οί ίκανώς ακατάληπτοι ελληνικοί 
στίχοι τού Κ. Στρατήγη :

(ή μέριμνα) θλίψεις μυστικά; 
δημιουργούσα, συνταράσσετ’ έσαεί, 
πάσαν γαλήνην καί χαράν διώκουσα,

είνε μ ε τ ά φ ρ α σ ις  μ ά λ λ ο ν  τ ή ς  γ α λ λ ι κ ή ς  μ ετ α φ ρ ά 
σ ε ω ς :  e l l e  y  e n g e n d r e  d e s  d o u l e u r s  s e c r è t e s ,  
s e  r e m u e ,  e t  d é t r u i t  p l a i s i r  e t  r e p o s ,  ή 
τ ο ύ  γ ερμ α ν ικ ού  π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ  :

Dort w irket sie geheim e Schm erzen ;
U nruhig w iegt sie sich  und störet Lust und Ruh.

’Επίσης τέλος, καί τούτο είνε εν τών κωμι
κότερων ολισθημάτων τού ήμετέρου. μεταφρα- 
στού, οί έν σελ,ίδι 153 στίχοι, οΰς λέγει δ 
Φαύστος περί τής Μαργαρίτας, μετά τήν πρώ
την αύτών συνάντησιν :

Πόσον γοητευτική 
έν τώ βραχεί έφαίνετο ένδύματι
εινε μετάφρασις τού γαλλιαού : E t cette  ju 

pe cou rte  ! d ’ honneur, c ’ est à  ravir ! δι’ 
ού δ σοφός γάλλ.ος ύπέλαβεν ότι μεταφράζει 
τούς στίχους τούτους τού πρωτοτύπου :

W ie  sie kurz angebunden w ar,
Das ist nun zum Entzücken gar,

οϊτινες ούδέν άλλο σημαίνουσιν ελληνιστί, ή : 
«Κ αί τί εύκολα έθύμωσε! μά τήν άλήθειαν, 
είνε τρέλλα !»

Φαντάζεται πρός στιγμήν δ άναγνώστης το 
άμίμητον τούτο ;— ότι ή  διά τό εύόργητον 
χάρις τής άφελούς Μαργαρίτας μετετράπη είς 
θέλγητρον βραχέος ενδύματος, εις κοντό φου
στάνι ;
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’Αλλά τί πρώτον καί τί δεύτερον νά καταλέ- 
ξη τις εις άπόδεεξιν τής ύπό του μεταφραστού 
παντελούς άγνοιας τής γερμανικής γλώσσης; 
Άρκεϊ νομίζω, νά μνημονευθώσιν ενταύθα τά 
εξής ολίγα. Tö : Und hüte m ich  m it ihm  
ZU 1)Γβθ1ΐβη(άπο<ρεύγω νά τά  χαλάσω  μαζή του) 
μεταφράζεται (σελ. 22) Π.ίήν μετ' αυτόν προ
σέχω μήπως συγχρουσθώ.Το: zu bekeh ren  (νά 
μεταπείσω) άποδίδεται διά του: προς a . i J a -  
γήν (σελ. 26). Ό  στίχος:

E s m öch te  kein  Ilu nd  so lä n g e r  leben ,

μεταφράζεται κωμικώς (σελ. 2 6 ) : Είθε καί κύ- 
ων ούτω νά μή ζή, ενώ σημαίνει άπ λώ ς: τοιαύ- 
την ζωήν καί σκύλος δέν θά ήθε7.ε ! — Τ ο : wa
rum  dein H erz sich  bang in deinem  Bu
sen klem m t (διατί ή καρδία σου σφίγγεται 
περίφοβος εις τά  στήθη σου) εξηγείται του
ναντίον: (σελ. 27) Προς τI έκτος τον στήθους 
σ π * £ ρ «6 ή χαρόία σου. Τό: hinaus ins w eite  
Land (έξελθε εις τόν κόσμον τόν εύρΰν! )  με- 
ταμφυέννυται έξαρχοπουλικώς (σελ. 2 7 ) : Δράμε 
εις τήν εζοχήν!  Οί στίχοι του πρωτοτύπου :

W o  bist du, F au st, dess Stim m e m ir e rk lan g ,
D er s ich  an  m ich  m it allen  K rä fte n  drang

μεταφράζεται κωμικώτατα (σελ. 31) :

Ποϋ είσαι, Φαϋστε, τοϋ όποιου ή φωνή
άντήχησεν ε ν τ ό ς  ¡λ ο υ  κα ί πανίσχυρος
έδω επάνω προσανείλκυσεν εμ έ ;

ε'νώ ή άπλή καί καθαρά των έννοια είνε : «ΓΙοϋ 
είσαι Ψαύστε, σύ οΰτινος ήχησε πρός με ή φω
νή : σύ, οστις πάση δυνάμει έτεινες πρός μ ε ;» . 
Τό έκ φλογός γεννηθέν πνεύμα, καί διά τού
το F lam m enbildung καλούμενονύπό τού Φαύ- 
στου μεταφράζεται (σελ. 3 1 ) : φάσμα πύρινον\ 
—  Ό  στίχος

Ein K om ödiant könnt einen P fa r r e r  leh ren

τουτέστιν : «Εις ηθοποιός θά ήδύνατο νά διδά- 
ξη ένα ιεροκήρυκα», μεταφράζεται ύπό τού Κ. 
Στρατήγη :

Ε ίς κ ω μ ω  δ ό ς  διδάσκει καί π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν .

Τόν κοινόν νοϋν καί τόν ορθόν λόγον(νβΐ'8ΐ3η0 
und rech ten  8 ίηη)μεταβάλλει ό μεταφραστής 
(σελ. 34) είς σωφροσύνην χ' νγια διάνοιανττ,Ί 
αναψυχήν (E rqu icku n g) είς παρηγορίαν (σελ. 
35)· τό μορφάζον κρανίον νεκρού (grinsend) 
υπολαμβάνει χαγχάζον (σελ. 40)' τήν ορμήν 
S treben ) μεταποιεί είς αγωνίαν (σελ. 41)· 
τό πύρινον άρμα,όπερφαίνεται καθιπτάμενον προς 
τόν Φαϋστον (schw ebt auf leichten  S chw in 
gen an m ich  heran ), κατά τόν Κ. Στρατή- 
γην (σελ. 41) ύψοΰται τουναντίον μετάρσιον. 
Τό αμαυρόν ρευστόν (braune F lut) τού δηλη

τηρίου, οπερ πληροί τήν κύλικα, ήν φέρει ό 
Φαύστος είς τά χείλη του, προβιβάζεται (σελ. 
43) είς φαιά κύματα· τό μαγικόν πεντάγραμ- 
μον ή πεντάλφα (Drudenfuss) μεταποιείται 
(σελ. 76) είς μαγικόν πόόα, καί (τό κατά τούς 
χρόνους τού Φαύστου) γερμανικόν κράτος (heilig  
röm isches R eich ) άναβαπτίζεται είς βασί- 
.Ιειο τοϋ Πάπα είς τή Ρώμη !

Α η δή ς άληθώς θά ήτο ή έξακολούθησις, καί 
δι' Ιμέ καί διά τούς άναγνώστας μου. Δέν άν- 
τέχω όμως είς τόν πειρασμόν νά παραθέσω έτι 
δύο τρεις έκ τών πρώτης τάξεως μαργαριτών 
τής μεταφράσεως τοϋ Κ. Στρατήγη.

Έν σελ. 37 παρίσταται λέγων ό Φαύστος :

'Ε γ ώ , εϊκών τοϋ Πλάστου, δστις ήλπισα 
δτ' ή μ η ν  τοϋ κατόπτρου πλησιέστατα 
τή ς  αιώνιας αλήθειας κ α ί  μ α κ ρ ά ν  
τ ή ς  γ ή ς  τ ώ ν  τ έ κ ν ω ν .

Φαντάζεται ό έλλην αναγνώστης τί θά είπή 
τό άκατανόητον αύτό: μακράν τής γής τών τέ
κνων ;  Ποϋ νά τό φαντασθή ; Πού νά ύποθέση 
ότι ό Ανθρωπος (E rdensöhn , υιός τής γής) 
μετεποιήθη ύπό τού Κ. Στρατήγη είς γήν τών 
τέκνων, ένώ ό Φαύστος λέγει άπλούστατα : 
άπεόύθην τον άνθρωπον ;

’Αποτεινόμενος επίσης ό ήρως τού δράματος 
(έν σελ. 40) πρός τά  πληρούντα τό σπουδαστή- 
ριόν του όργανα φυσικής, χημείας κ.λ. λέγει 
πρός αύτά :

Ich  stand am T h o r , ih r  so llte t Sch lü sse l sein , 
Z w ar eu e r H art ist k ra u s, doch h eb t ih r  n ich t

[d ie  R ie g e l.

Τουτέστιν: «ίστάμην πρό τής πύλης,καί ήλ- 
πιζον ότι θά ήσθε σείς κλειδιά |νά τήν άνοί- 
ξετε|· κ’ έχετε μεν άγκύλον τόν όδόντα, άλλά 
δέν δύνασθε νά σύρετε τούς μοχλ.ούς.» Ό  τα - 
λαίποιρος μεταφραστής δέν κατώρθωσε, φαίνε
ται, νά έννοήση έν άρχή τόν δεύτερον στίχον, 
τοσούτω μάλλ.ον οσω καί ό γαλλ.ικός αυτού τυ
φλοσύρτης Blaze τόν είχε παραλείψει, διά τόν 
αυτόν ίσως λόγον, καί τόν άφήκεν άμετάφρα- 
στον. Μεταγνούς όμως βραδύτερου, καί σκε- 
φθείς, ότι άν έξελάμβανε τήν λ.έξιν B art ώς 
πώγωνα, εξαίρετα θά εύωδοϋτο ή έννοια, προσέ- 
θηκ εν είς τά  παροράματα τον έπόμενον άμίμη- 
τον στίχον :

Πλήν οέν τό κατορΟοΰτε, καίτοι πολιοί !

Τίνες άρα π ο . ί ιο ίΤά κλειδιά, ή τά  όργανα; 
Καί διατί πο.ίιοί, άφού ό ποιητής λέγει krau s; 
δέν τούς έκαμνε τούλ.άχιστον ούλότριχας, άφού 
καί καλά έφαντάσθη ό μεταφραστής τά  κλει- 
δία (ή τά  όργανα) έρχοντα πώγωνα ;

"Οτε βραδύτερου προτρέπεται ύπό τοϋ Μεφι- 
στοφελοϋς ό Φαύστος νά καταθέση είς τήν σκευο
θήκην τής Μαργαρίτας κυτίδα πλήρη κειμη-

Ε Σ Τ Ι Α 93

λίων, διστάζει δέ ούτος νά τό πράξη, άπαντά 
κατά τόν Κ. Στρατήγην ό Μεφιστοφελής (σελ.

' 161 ):

Τότε προτρέπω τήν φ ι λ α ρ γ υ ρ ί α ν  σ ο υ  
τόν χρόνον τόν ώραϊόν νά μου φείδηται 
καί τούς μεγάλους κόπους.

Είνε δυνατόν νά μαντεύση ό αναγνώστης, οτε 
δ Μεφιστοφελής λέγει πρός τόν Φαϋστον άπλ,ού- 
σ τα τα : (άν θέλης νά τά  φυλάξης αύτά τά  στο
λίδια) τότε συμβουλεύω τήν όρεξίν σου [τήν 
πρός τήν Μαργαρίταν όρεξιν, εννοείται,] νά μή 
χάνη τόν πολύτιμόν της καιρόν καί ν’ άπαλλάξη 
καί έμέ τών περαιτέρω κόπων; ή κατά τό 

1 πρωτότυπον: ^

Dann ra th  ich  e u r e r  L ü ste rn h e it
Die lie b e  sch ön e T ag esze it
Dnd m ir  d ie w e itr e  Müh zu sp aren .

Ό τε  δέ τέλος ή γραία Μάρθα, λυπουμένη 
‘ ότι δ σύζυγός της τήν έγκατέλιπε μόνην καί δέν 

γνωρίζει πλέον αυτή τί άπέγεινεν, έπιφέρει:

V ielle ich t is t  e r  g a r  tod t 1— 0  P e in  ! —
H ält ich  nu r einen T o d ten sch ein  !

τουτέστιν: Ίσω ς, καί άπέθανε ! Τί δυστυχία! 
Νά είχα τουλάχιστον τό πιστοποιητικού τού 
θανάτου τ ο υ !» , τί ύποθέτει δ άναγνώστης ότι, 
κατά τόν Κ. Στρατήγην, έπιθυμεΐ ή γραία ; 
Τήν εικόνα τοϋ νεκρού ! (σελ. 169).

Άρκούσιν, ελπίζω, ταϋτα, όλίγιστα μέν έξ 
άναριθμήτων, πολλά δέ βεβαίως πρός τήν ύπο-
μονήν τού άναγνώστου, είς άπόδειξιν τής παν
τελούς άγνοιας τής γερμανικής γλώσσης, ήν 
πάσχει ό μεταφραστής. "Οχι τόν Φαϋστον, όχι 
τόν Γκαΐτε, άλλ ’ ούδ’ άναγνωσματάριον άπλοϋν 

I τής γερμανικής γλώσσης ήθελε τολμήσει νά με-
• τα φράση τις, τοσούτο γλίσχρον καί πενιχρόν
• συνειδώς τό γλωσσικόν αύτού έφόδιον.

ΙΙοΐον δέ είνε καί πόσον τό τής πατρίου γλώσ- 
r σης κεφάλαιον τού Κ. Στρατήγη, όπερ ύποτί- 

θεται κατέχων καί οφείλει άπαραιτήτως νά 
κατέχη πάς άνθρωπος γράφων δημοσία έλλη- 
νικα, καί αύτός έτι b μ ή γνωρίζω-/ τήν γερμα
νικήν ; Έ τ ι  δυστυχώς πτωχότερου καί πενιχρο

ί· τερον. Άκυρολ.ογία σχεδόν πανταχού, όπου δ 
μεταφραστής έπιτηδεύεται άρχαιότροπον τό ύ
ψος— καί επιτηδεύεται τούτο δυστυχώς πολύ 
συχνά- έσφαλμένη χρήσις τών χρόνων τών βη
μάτων, καί σόλοικος αυτών σύνταξις· άγνοια 
πολλαχού καί αυτής τής κλίσεως τών ονομά
των καί βημάτων, καί αυτής τής έννοιας τών 
κοινοτάτων λ.έξεων λεξιθηρία δέ καθό'Λου γλωσ- 
«ηματική, πειρωμ.ένη νά συγκαλύψη άληθή 
γλωσσικήν γυμνότητα, καί όγκουμενη, έν παν- 
τελιΐ ελλείψει καλλαισθησίας, είς πεφυσημένα 
*«ί ακατάληπτα πολλαχού αινίγματα. Οδτως

δ Κ. Στρατήγης γράφει άναπετάζω, (σελ. 32) 
ούδ- αύτός ίσως δ ίδιος συνειδώς τί έννοεΐ· γρά
φει συμβάΛ.Ιεται (σελ. 33), προδήλως άλλο έν- 
νοών λέγει (σελ. 3 4 ) είροια, άντί νά είπή ά- 
παγγεΤία, καί τήν τροχαλίαν άποκαλεϊ (σελ. 
40) χύ.ίινδρον. Ά ντί άποσπα βιαίως, γράφει 
(σελ. 43) άφέ.ίχ-ει σφοόρώς' τόν νέον άποκαλεϊ 
(σελ. 57) νεή.ίυν, καί τόν θεραπευθέντα μετα
ποιεί (σελ. 69) είς ίάσαντα. Δημιουργεί νύ
χτα έντάφιυν (σελ. 44), ζέσιν όυσχερή (σελ.
59), στίφος πνευμάτων οζϋνον τ ο ύ ς  ο δ ό ν τ α ς  
τ ο υ  δο ’  αοχ[ΐ.>ΐρών γ λ ω β ο ώ ν  (σελ. 63), 
στιγμάς χίμαιρας (σελ. 62), μέταζαν ό./οση- 
ριχήν (σελ. 8 6 ), χρόνου χε.ίάόωνα (σελ. 96), 
καί άλλα όμοια καί πολυτιμότερα γλωσσικά ά - 
ριστουργήματα. Κατασκευάζει φράσεις μοναδι- 
κάς, ουδέποτε ίσως γραφείσας έλληνιστί, δποΐαι: 
τό εμόν στήθος.-ούόαμώς πρό ά./γηόόνος έμ- 
φραχθήσεταί τίνος (σελ. 97), πρέπει είς τό 
σώμα τοντο.. τών ουρανών άπάντων τον μ ι-  
χρόχοσμον νά άναπαραστήσω (σελ. 142), δέον 
ή χαρά θ.ίίψεις  νά ίχτ) καί ή ΘΤϊψις τάς χα
ράς (σελ. 173), ή σεΑήνη κατέρχεται άγνή ώς 
τι θάΛσαμον (σελ. 199), σμήνη πυγο./αμπίόων 
φέροντα πτήσιν ασταθή (σελ. 242), μή προχω- 
ρήτε καθώς έ.ίέφαντες άόρώς (σελ. 269 ,) καί 
άλλαι καί άλ7,αι ών ούκ εστιν αριθμός.

Τό άστεΐον δέ άληθώς είνε, ότι ενώ δ μετα
φραστής τοσούτον έχει άλλοτρίως πρός τήν έλ- 
ληνικήν γλώσσαν, ώστε γράφει: Έ σπ ατάλουν 
(σελ. 4), καί απαντες οί απώτατοι άτραπο'ι 
(σελ. 54), καί διεσπάθιζε (σελ. 174), καί χρώ· 
μα ι ύψίστων Τέζεων (σελ. 184); καί έπειράτο 
έπί συνταγών (σελ. 59), καί μή ταράσοωμεν 
τήν γα.ίήνην είς τέρψεις με.ίαγχόΤους (σελ.
60), κτλ., άσμενίζει έν τούτοις άρχαίζων, καί 
βαίνων δι’ όλου τοϋ έργου του έπί τών καλο- 
βάθρων λέξεων πα7.αιών, σπανίων, άκατα7.ή- 
πτων είς τούς π7,είστους τών άναγνωστών, καί 
πάντοτε σχεδόν κακοζήλων. Τοιαύται: ή σμα- 
ραγή, τά δει.Ιήμονα, οί ϋθ.ίοι,πο φύρηται, τής 
ά.ίός, τό γθόμην  καί το οτίρομαι καί τό νρ- 
ρωόώ, ό άταρθής καί οί σύρφαχες, ό ρώπος καί 
τά .ίυγρά καί τό έχτερίσαμεν, τό άχτϊσι ζει- 
όώροις χρώζεται καί τό διά στογείων έχ.ίαρ
μάτων, καί οσα άλ7,α ύπηγόρευσεν είς τόν με
ταφραστήν δ άκατάσχετος αύτού πόθος νά φα- 
νή γνωρίζω-/ π7.είονα έλ7.ηνικά γράμματα ή 
άληθώς γνωρίζει.

Τούτο δ ’ έξ ενός διώκων διά τής παραδόξου 
αυτής μεθόδου καί παρεννοών έξέτέρου άνά παν 
σχεδόν βήμα τό σεμνόν αύτού πρωτότυπον, κα
τώρθωσε πολλαχ ού νά άπαρτίση— άνεπιγνώστως 
βεβαίως— περιόδους όλας ούδέν έχούσας νοητόν 
νόημα, πρός άς άπορεϊ άληθώς δ άναγνώστης 
καί μένει ένεός καί χαίνων.
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Τι θά είπή, παραδείγματος χάριν, ή έπομένη 
περίοδος (σελ. 1 0 ) ;

Π ώ ς άλλως παν στοιχεΐον έκν ικ ϊ λοιπόν [¿ π ο ιη τ ή ς] ,
Ε ίμ ή  διά τ ο ΰ  μ έ λ ο υ ς ,  ό π ε ρ  χ ύ ν ε τ α ι

’Α πό τοΰ στήθους, κα! έν τ ή  χαρδία τ ο υ

Τόν κόσμον άναπλάσσει ;  ’Αδιάφορος
Ό π ότα ν δε ή  φύσις τό αιώνιον
ΤοΟ μίτου μήκος περιστρέφει πάντοτε
Περί την ηλακάτην· όταν ή  πληθυς
Ή  δύσηχος των δντων πάντων φύρηται
Έ ν  τ ή  δυσαρμονία, ποιος πάντοτε
’Αποχωρίζει έν γραμμαΐς άρμονικαΓς
Ζωήν έμπνέων, καί ρυθμόν καί κίνησιν ;
Ποιος καλεΓ τό α τ ο μ ο ν  π ρ ο ς  γενικήν 
Τελετουργίαν, ένθα έναρμόνιοι 
Ή χοΟσι φθόγγοι ;

Τι σημαίνει ή άλλη αύτή (σελ. 2 2 ) ;

Ή  ζώσα κ ’ αιωνίως δρώσα δόναμις 
'Τ μ ά ς  άς περισκέπγ δια των σεμνών 
Τοΰ έρωτος πτερύγων. Κ αί πειράθητε 
Ιίάσαν εικόνα κούφην κ ’ εύμετάβολον 
Νά άναπαριστατε σκέψει δ ια ρ κεϊ!

Τί δύναταί τις νά έξαγάγη καταληπτόν έκ των 
επομένων στίχων (σελ. 29);

Π ώ ς αί δυνάμεις τούρανοϋ τανύουσαι 
Άποπνεούσας ευλογίαν πτέρυγας 
Χρυσας υδρίας προς άλλήλας τείνουσι 
Κ α ί οϋρανόθεν έν τ ή  γ ή  διΐπτανται,
Κ αί άρμονίας ένω τίζετα ι τ ’ο παν !

Τί τέλος νά ύποθέση τις, ού μόνον περί τού 
νοήματος τής επομένης στροφής, (σελ. 31 )άλ λ ά  
καί περί τής διανοίας τοΰ γράψαντος αυτήν :

Εις τ ή ς  ζω ής τά  κύματα 
Ά ν ω ,  χα μ α ί κοχλάζω !
Παντοϋ άναπετάζω !
Τούς τοκετούς, τά  μνήματα 
Τ ή ν  θάλασσαν τήν άπειρον,
Κ α ί τά ποικίλα νήμ α τα ,
Τόν βίον τόν διάπυρον 

Ε ις τόν βομβοΰντα τίθη μ ι ιστόν τοΰ χρόνου άνω, 
”1να τό τή ς  0εότχτος ζών ένδυμα ύφάνω !

Προς τά  μικρά ταότα  υποδείγματα είνε ό- 
μοία ολόκληρος ή μετάφρασις του Κ. Στρα- 
τήγη.

’Αλλά μήπως γνωριζη καν ούτος τήν δημώ
δη  γλώσσαν, ήν μεταχειρίζεται πολλαχού τής 
μεταφράσεώς του ; Ούδ’ αϋτό. Διότι ούτε τό 
αίχμαΑωτοϋνε (σελ. 5 2 ) έλέχθη ή θά λεχθή 
ποτε ύπό τοΰ ελληνικού λ.αοϋ, ούτε δύναται 
νά ύποληφθή εις δημοτικήν γλώσσαν γεγραμ- 
μενος δ στίχος ούτος (σελ. 147)

Ή  άνθρωποτης εμεινεν έν τούτοις ή  ίδια,

ούτε γνωρίζει τις τί νά είπή περί του άμιμήτου, 
δήθεν δημοτικού, στίχου (σελ.. 245)

Γ ιά  του διαβόλου τή ν  όπή.

Τοιούτον δι’ ολίγων έκ πολλ.ών.τό εργον τοΰ 
Κ. Στρατήγη. Καταλήγων δ ’ ενταύθα, μετά

πολλήν, δμολογώ, άηδίαν τό άχαρι εργον τής 
κρίσεως αύτού, άναγκαϊον πρό παντός νομίζω 
νά ζητήσω συγγνώμην παρά των άναγνωστών 
μου, ότι παρέλαβον αυτούς συνοδούς εις έκδρομήν 
όχληράν μέν πάντως καί δυσάρεστον, άλλά δυ- 
ναμένην κάν τούτο νά παραγάγη το όφελος: νά 
άποτρέψη τήν άμαθίαν τού πηόα>· επ ί τα π ί-  
σνιμα, ώς λέγει δ Σοφοκλ.ής.

Αγγελοζ Βλαχοε

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η  Κ Α Ι  Ε Μ Π Ο Ρ ΙΟ Ν

ΤΉΣ ΚΑΝΕΛΛΑΣ

Έ κ  τοΰ συγγράμματος τ ή ς  'Ιστορίας τοΰ ε μ π ο ρ ί ο υ  

έν τ ή  'Ανατολή κα τα  τόν Μέσον αιώνα τοΰ W . Ileyd 
μεταφέρομέν τινα περί τοΰ έμπορίου τή ς  καν λλας, 
παραλειποντες τ α ; απείρους παραπομπάς του κειμένου 
καί συμπληροϋντες έν αυτή τ ή  μεταφράσει μ έρη  τινά 
χάριν τω ν Ε λλή ν ω ν  αναγνωστών.

Έν ταίς ίστορικαϊς πηγαίς τού έμπορίου δ 
φλοιός τής κανέλλας άναφέρεται δτέ μέν ύπό τό 
άρχαϊον αύτού όνομα χ ΐγ γ ά μ ω μ ο γ  (cinn am o- 
miim ) , ή συντετμημένως xirrajior, (cinn a- 
m um , cenuam o), δτέ δε ύπό τό νεώτερον όνο
μα τής κανέλλας (canuella). ’Ενίοτε αί δύο λέ
ξεις άναφέ-ονται δμού, άποτελούσαι όνομα σύν
θετον «κανέλλα τού κιννάμου» ( cannella  di 
cennam o). Κ ατά τόν Πεγολόττην, διασημον 
φλωρεντινόν έμπορον, άκμάσαντα κατά τήν 1Δ' 
έκατοντ. καί καταλιπόντα συγγ-αφήν δημόσι
ε υθε ίσα ν τφ  1706 « L a  pratica della  m erca - 
tu ra »/rà  μνημονευθέντα δύο ονόματα είνε συνώ
νυμα. Έν τούτοις εύρίσκομεν έν ίσπανικώ δα- 
σμολογίω τού 1243 τά  δύο είδη χ ιν τά μ ω μ ο Υ  καί 
x ariU Ju r, ώς διάφορα τό έν τού άλλου, όπερ 
έμφαίνει δτε ένίοτε αί δύο λέξεις έσήμαινον δύο 
διάφορα άντικείμενα. Πρός τούτοις δ Τζών 'Ρούσ- 
σελ συγγραφεύς άγγλικού συγγράμματος «Β ο- 
ke o f N u rtu re», άκμάσας κατά τήν ΙΕ' έκα- 
τονταετηρίδα, διακρίνει άμφότερα τά  είδη γρα
φών ότι τό κιννάμωμον είνε λεπτότερον καί πο- 
λυτιμότερον τής κανέλλας. Κ ατά ταύτα δέ 
φαίνεται ότι τό πρώτον όνομα άπεδίδετο εις τόν 
φλοιόν τής κανέλλας ιδίως, τό δεύτερον δέ εις 
τόν φλοιόν τής κασσίας είδους δένδρου κανέλλας.

Κ ατά τον μέσον αιώνα φαίνεται ότι ή κανέλ
λα δεν ήτό τι σπάνιον έν τή  Δύσει. Έ κ  τίνος 
προνομίου παραχωρηθέντος ύπό τού Χιλπερίκου 
Β ',τώ  7 16,μανθάνομεν ότι τότε ή κανέλλα είσή- 
γετο εις Γαλλίαν έκ τών έκβολών τού 'Ροδα
νού. Έπιστολαί γεγραμμέναι περί τά  μέσα τήί 
8ης έκατονταετηρίδος μνημονεύουσιν οτι ή κα
νέλλα έστέλλετο δώ.ον, ώς τό πέπερι καί τά  μϋ- 
ρα,ύπό 'Ρωμαίων κληρικών πρός φίλους αύτών εις
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Γερμανίαν, καί ύπό τών έν Γερμανία κληρικών 
εις συναδέλφους των έν 'Αγγλία. Μεταξύ δια 
φόρων άρωματικών καρυκευμάτων, δωρηθέντων 
εις τόν αύτοκράτορα Κάρολον τόν Παχύν, (832 
—  888  μ. X .) περιείχετο καί κανέλλα. Βασιλι
κόν διάταγμα κατακεχωρισμένον εις τούς δικα
στικούς τύπους τού Μαρκούλφ (M arculf) κατά 
τόν Ζ' αιώνα έπιτασσει τούς βασιλικούς απε
σταλμένους κατά τάς περιοδείας αύτών ν' άπαι- 
τώσιν έν αλλοις διά τήν τράπεζαν των καί κα- 
νέλλαν. Οί Ιατροί δε ήξίουν, άναμφιβόλως έν 
γνώσει όντες τού πράγματος, όπως οί φαρμακο- 
πώλαι ε’χωσι πάντοτε προμήθειαν κανέλλας. 
Τέλος γνωρίζομεν ότι έγίνετο μεγάλη χρήσις κα
νέλλας λειοτριμμένης εις κόνιν (can elle  batue, 
poudre de canelle), πρός άρτυσιν τών φαγη
τών, έγίνετο δέ χρήσις καί εις τήν προπαρα- 
σκευήν τών ευωδών οίνων.

Ή  κανέλλα εύρίσκετο εις όλους τούς λιμένας 
τής ’Ανατολής, καί όταν οί έμποροι τής Δύσεως 
έξέτεινον τάς περιοδείας αύτών εις τό έσωτερι- 
κον τής ’Ασίας, εΰρισκον ν’ άγοράσωσι έν Ταυ- 
ρίδι, έν Σουλτανιέ, καί έν Μαρακανδοις. Έν 
τούτοις ή κανέλλα έθεωρείτο έκ τών έμπορικών 
ειδών, τών ούχί τόσον λεπτοφυών, ώστε ν’ άπο- 
στέλληται κατά προτίμησιν διά θαλασσής. Διά 
τούτο υπήρχε μεγάλη άφθονία εις τάς αγοράς 
τής ’Αλεξάνδρειάς, όπου έπέμ,πετο διά τού Ιν
δικού Ωκεανού, τής Έρυθρας θαλάσσης καί τού 
Νείλου.

Εις τά  έμπορικά εγχειρίδια, τά  όποια μετε- 
χειρίζοντο οί έμποροι τής Δύσεως, δέν δύνα- 
ταί τις ν’ άνευρη τήν αρχικήν πηγήν, έξ ής 
προήρχετο ή κανέλλα. ’Αλλά τό όνομα τής 
κανέλλας περσιστί λέγεται άαρτσ'ΐΥ , ό έστι ξύ- 
λον τής Κίνας, τό δέ όνομα τούτο παρελήφθη 
καί ύπό τής άραβικής καί τής άρμενιακής. 
Τούτο έμφαίνει ότι ή κανέλλα είσήγετο άπο 
τής άπωτατης έτι άρχαιότητος έκ τής Κίνας 
εις τήν δυτικήν'Ασίαν. Τό άληθές όμως είνε 
ότι ή άρχή τής παραγωγής τής κανέλλας εις 
τήν χώραν ταύτην καλύπτεται ύπό τού σκό
τους τών χρόνων. Ό  Μάρκος ΙΙόλος εύρεν έν τή 
κινεζική* έπαρχία τού Γκαινδού κανέλλαν· καί 
σήμερον δ ’ έτι τό φυτόν έν άφθονία φύεται πρός 
μεσημβρίαν τής Κίνας, έν τή έπαρχία τού Κου- 
άγκ— Σί. ΙΤλήν τούτων δέ, μεταξύ τών ση
μείων εις τ ά  όποια τά  πλοία τά κινεζικά έναυ- 
λόχουν πλέοντα πρός δυσμάς, ύπήρχόν τινα έν οίς 
παρήγετο κανέλλα, είτε έπί τών παραλίων τής 
Ίνδοσινικής, είτε έπί τών τής ’Ινδίας· τά  προϊ
όντα δέ τών διαφόρων τούτων τόπων, κομιζό- 
μενα διά σινικών πλοίων, οί Πέρσαι καί οί “Α
ραβες ώνόμαζον δαρτο ΐΥ .

Προκειμένου περί κανέλλας, τό όνομα τούτο, 
κατά συνειρμόν  συνήθη τών σκέψεων, φέρει εις

τόν νούν τήν νήσον Κεϋλάνην. Εινε δ  έ περίερ
γον νά λεχθή ότι ούτε ό Κοσμάς ό Ίνδοπλεύ- 
στης, ούτε οί “Αραβες γεωγράφοι τής 10 καί 14 
έκατονταετηρίδος, ούδέ άλλη τις άνατολική 
πηγή τού πρώτου ήμίσεος τού Μέσου αίώνος, 
μνημονεύει τής νήσου ταύτης ώς παραγωγού 
κανέλλας, ενώ έξαντλούνται εις έπαινετικούς 
λόγους διά τούς πολυτίμους αύτής λίθους, τά  
άρώματα, κτλ. Ό  πρώτοςσυγγραφευς ό ύπό τήν 
έποψιν τού φυτού τούτου άναφέρων αύτήν είνε ό 
"Ιβν— Βατούτα (14  έκατονταετ.). Ούτος έπι- 
σκεφθείς τήν νήσον έ'μαθεν ότι οί κάτοικοι τών 
παραλίων τού Μαλαβάρ καί τού Κορομανδέλ, 
ήρχοντο εις τήν νήσον ζητούντες κανελλόδενδρα, 
καί οτι δωρεάν παρεχωρούντο αύτοίςτά δένδρα, 
τά  όποια οί χείμαρροι παρασύροντες έκ τών ορει
νών μεσογείων μερών κατέθετον εις τήν παρα
λίαν, ούτοι δέ εύγνωμονούντες έπί τή  γενναιοδω
ρία ταύτη τού Σουλτάνου προσέφερον αύτώ 
δώρα ένδύματα καί άλλα άντικείμενα. Ιίλήν 
τούτων τών ειδήσεων έχομεν έτι έπί τής αύτής 
ύποθέσεως χωρίον σχετικόν συγγραφέως τής 
Δύσεως προγενεστέρου κατά δεκαετίαν περίπου 
τής έκθέσεως τού “ Ιβν— Βατούτα. Ό  ’Ιωάννης 
δέ Μόντε Κορβίνο (Jean de Monte C orvino) 
μισσιονάριος έν Κίνα (12 92 — 1293), διατρίψας 
καί έν Ινδική άπέστειλεν έκεΐθεν εις τήν πα
τρίδα του ειδήσεις περί τών χωρών τούτων,έν αίς 
άναφέρει ότι έν τή  γειτονική νήσω τής χώρας 
τού Μαλαβάρ (δήλα δή τή Κεϋλάνη) είδε πολ- 
λάς κανέλλας, ών τό σχήμα ό;μοίαζε πρός τό 
τής δάφνης. Κ ατά δέ τήν 15 έκατονταετηρίδα 
ό Κόντης περιέγραψεν άκριβέστερον τήν κανελ- 
λέαν τής Κεϋλάνης.

Ά λ λ ’ ή κανελλέα έπίσης έφύετο καί εις τά  
μεσόγεια τής κυρίως Ινδικής. Ό  “Ιβν— β α 
τούτα άνερχόμενος ποταμόν έκβάλλοντα με
ταξύ Καλκούτας καί Ιναουλέμ ( Koulam  , 
Q uilon), διήλθε πλησίον φυτειών κανελλεών 
καί σαππάν ( ξύλου Βρασιλιανού ). ‘Η άνα- 
γραφή αυτή περί κανέλλας έπιβεβαιούται 
καί ύπό τού Βενιαμίν Τουδέλα, ούτινος οί 
λόγοι έχουσιν αξίαν, καίτοι έξ άκοής άναφέρει 
ότι τά  πέριξ τού Καουλέμ παράγουσι κανέλλαν. 
Ό  Ί . Βάν Γκίστελε (van G histele) περιηγη
τής Φλαμανδός (άπέθανε τώ  1492) είδεν έν 
"Αδεν κανελλόδενδρον, τού είδους τού γνωστού, 
ύπό τό όνομα κόλοβο ή βελεδίν, έπίθετα άποδι- 
δόμενα εις τό ζιγκίβερι τού Κουλάμ, ύπό τόν τύ
πον κολομπίνο (co lob i) καί μπελέδι. Συμπέρα
σμα έκ τούτου έξάγεται ότι ητο γνωστόν ού μό
νον τό ζιγκίβερι τού Κουλάμ, άλλά καί ή κα
νέλλα τού Κουλάμ, καί ότι ή κανέλλα μετεφυ- 
τεύθη έν 'Αδεν. Άλλο>ν δέ περιηγητών έκθέ- 
σεις άναφέρουσι τάκανελλόδενδρα έν Καλκούττη. 
Έν ένί λόγφ, έκ τού συνόλου τών περιγραφών



τής παραλίας, ένθα εχειντο αί μνημονευθεΤσαι 
πόλεις, δήλα δη τής παραλίας τοϋ Μαλαβάρ, 
προκύπτει οτι πάσα ή χώρα αϋτη παρήγε κα- 
νέλλαν. Ά λ λ α  το προϊόν, τό έκ τούτων προερ
χόμενο ν, είχεν έν τω  έμπορίω τήν φήμην, οτι 
ήτο μάλλον πυκνόν καί χονδροειδές ή τών λοι
πών χωρών: eannellae quae crassae app el- 
lantur, cinnam om um  crassius, cannella  
selvática , trista. Καί τοϋτο διότι ή κανέλλα 
αϋτη ήτο μεμιγμένη μετά φλοιού κασσίας, εί
δους κανελλας καί τίνος ποικιλίας έκπεφυλισμέ- 
νης τής κανέλλας τής Κεϋλάνης.

Ευθύς άπό τού πρώτου ταξειδίου αύτών είς 
τάς ’Ινδίας οί Ιίορτογάλλοι έμαθον οτι ή κα
νέλλα τής Καλκούττας ήτο κατωτέρας ποιότη- 
τος ή ή τής Κεϋλάνης· διότι άμφότερα τά  είδη 
έπωλοϋντο έν ταις άγοραϊς τής Καλκούτ
τας. Τό μειονέκτημα δέ τής κανέλλας τής 
Καλκούττας δέν προήρχετο έκ τού οτι οί ιθα
γενείς τών ’Ινδιών κατέλειπον τό δένδρον έν τή 
άγρια αύτού καταστάσει, ή έκ τού ότι έν Κεϋ
λάνη έπιμελώς έκαλλιέργουν, ώς γίνεται σήμε
ρον, διότι είς άμφότερα τά  μέρη ούδαμώς ήσχο- 
λούντο περί τήν καλλιέργειαν τών δένδρων 
άλλ’ έν Κεϋλάνη τά  κανελλόδενδρα ήσαν άνω- 
τέρας ποιότητος. Ή  διαφορά δέ αϋτη φυσικώς 
έπέδρα καί έπί τών τιμών τών εμπορικών. Διό 
γνωρίζομεν οτι έν τοίς χρόνοις τού φυσιολόγου 
ΙΙορτογάλλου Γκάρτσια δέ Ό ρτο  (G arcia  de 
Ol’ to), άκμάσαντος κατά τήν 16 έκατονταετη- 
ρίδα, 400 λίτραι κανέλλας τού Μαλαβάρ έτι- 
μώντο άντί ενός δουκάτου, ένφ 100  λίτραι κα
νέλλας τής Κεϋλάνης, έτιμώντο άντί 10 δου
κάτων.

Τού κανελλοδένδρου δέ δέν έξεμεταλλεύ- 
οντο μόνον τόν φλοιόν, άλλά καί τά  άνθη καί 
τά  φύλλα, περιέχοντα αίθέριον έ'λαιον, έχ ον τα 
δέ καί τήν οσμήν καί τήν γεύσιν τή ; κανέλλας, 
διό εξίσου ήσαν έπιζήτητα. Κυρίως δέ τών 
φύλλων έγίνετο έμπόριον σημαντικόν.

Συχνάκις είς τά  έγγραφα τού Μέσου αίώνος 
γίνεται μνεία είδους φύλλων άρωματωδών, κα- 
λουμένων Folium , F ou llie , Foelge, Fulgen, 
άτινα μετεχειρί'ζοντο ώς καρύκευμα τών φαγη
τών. Άναμφιβόλως, ύπό διάφορον όνομα, ού- 
δέν έτερον εινε τοϋτο ή τό Foliutn Indi, 
Folio Indo , ούτινος περί πολλοϋ έποιοϋν- 
το έν τή  φαρμακοποιία τών άρχαιοτέρων χρό
νων. "Οπως δ ’ ενός παραδείγματος μνημονεύσω- 
μεν, άναφέρομεν οτι ήτο έν τών μιγμάτων 
τής θεριακής. Τί ήτο δέ πράγματι αύτό τό 
F olio in d o ; Περί τούτου ύπάρχουσι δύο διά
φοροι γνώμαι. Φαίνεται δέ οτι τούτο ήτο τά 
φύλλα είδους τινός κινναμώμου, παράγοντος κα- 
νέλλαν κοινής ποιότητος. Έχουσι δέ,τά φύλλα 
ταύτα τήν γεύσιν τής κανέλλας κατά τό μάλ-

λον ή ήττον αισθητήν, έτι καί νϋν δέ γίνεται 
χρήσις αύτών ώς ερεθιστικού έν τή  μεσημβρινή 
Ά σ ία . Δ . Μ.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Οί πλεϊστοι τών άνθρώπων σωφρονίζονται έκ 
τών παθημάτων. Ά λ λ ’ δταν γείνωσι πλέον σώ- 
φρονες, είνε τόσον βεβλαμμένοι έκ τών παθημά- 
τοιν, ώστε ή γνώσις είς ούδέν ώφελεΐ.

Ύπάρχουσιν άνθρωποι βαδίζοντες έφ’ αμα
ξών ίνα άποφύγωσι τούς δανειστάς καθ’ οδόν.

Οί άσωτοι καί οί φιλάργυροι δμοιάζουσι κατά 
τοϋτο οτι οί μέν πρώτοι σκοτώνουσι τό άργύριον, 
οί δέ δεύτεροι τό άφινουσι νά χήται νεκρόν.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Αΐ εφημερίδες άναφέρουσιν οτι ο Πάππας Ιλαβεν 
προ ολίγων ήμερων ανώνυμον επιστολήν διά τοΰ 
ταχυδρομείου, έν ώ υπήρχε συναλλαγματική ένός εκα
τομμυρίου ς ραγκών, οπως κάλυψη τό έλλειμμα τοΰ 
Βατικανού.

Ή  διεΰθυνσι: τών ταχυδρομείων τοΰ Βελγίου άπε- 
φάσισε νά έπιφερη τροποποίησίν τινα είς τήν σςρά- 
γισιν τοΰ γραμματοσήμου, άξ αν μιμήσεως καί ύπό 
τών άλλων χωρών. Τά γραμματόσημα δηλ. δέν θά 
σφραγίζωνται είς τό έςής διά τής τυπογραφικής με
λάνης, άλλά θά διατρυπώ/ται διά λεπτών βελονών.

Ή  τροποποίησις αίϊτη έχει τά εξής προτερήματα: 
Πρώτον ότι τά γραμματόσημα δέν εινε δυνατόν να 
τεθώσιν έκ δευτέρου έν κυκλοφορία, δεύτερον δέ θά 
έχωσι κυθαρώς γεγραμμέ/ην διά τών στιγμών τήν 
ακριβή χρονολογίαν τής παραδόσεως τής επιστολής, 
καί ή χρονολογία αϋτη θά γράφεται καί εντός αυτής 
τής επιστολής,ήτις θά διατρυπάται διά τών βελονών.

Τό ύδρογραφικόν γραφεΐον τών ‘Ηνωμένων Πο
λιτειών τής Βορείου Αμερική; έδημοσίευσε τό απο
τέλεσμα πολυαρίθμων παρατηρήσεων περί του μήκους, 
ΰψους καί τής διαρκείας τών κυμάτων τοΰ ώκεανοΰ. 
Τό μακρότατον μέχρι τοΰδε παρατηρηθέν κΰμα είχε 
μήκος ήμίσεος αγγλικού μιλίου, πρός παρελασιν δέ 
αύτοΰ πρό στερεού τίνος σημείου παρήλθον 20  δευ
τερόλεπτα. Τά κύματα τοϋ ώκεανοΰ έν καιρω ισχυ
ρών θυελλών φθάνουσιν είς ίίψος 160 μέχρι 2 θ0 
μέτρων, ή δέ διάρκεια αύτών είνε 10— 11  δευτερο
λέπτων. Αί άκριόέσταται παρατηρήσεις κατά τούς συ
νήθεις ανέμους έδειξαν μέγιστον ύψος 13.41 — 14,63 
μέτρα, μέσον δέ ϋψος 9, 14 μέτρων.Ταϋτα δέ αρμό
ζονται μόνον έπί τών σ.νήθων θυελλών και άνεμων.και 
ούχί κατά τάς περιστάσεις καθ' ας μέγιστο; κλονι
σμοί τοΰ πυθμένος τών θαλασσών καί τής θαλάσσης 
αύτής έπερχόμενοι έκ τών σεισμών διεγείρουσι τήν 
έπιφάνειαν τοΰ ϊίδατος είς υψος καταπληκτικόν.
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