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“Ημην ανέκαθεν τής ιδέας οτι ό τίμιος άνθρωπος, 
δστις ύπανδρεύεται καί ανατρέφει πολυάριθμον οικο
γένειαν, είναι πολύ πλέον ώφέλιμος εις την κοινω
νίαν, άπό εκείνον ό όποιος ζή άγαμος, και περιο
ρίζεται εις το νά όμιλή μόνον περί πληθυσμού. Μόλις 
λοιπόν είχεπαρέλθει εν έτοςάφοϋ έχειροτονήθην ίερεύς, 
καί ήρχισα νά σκέπτωμαι σπουδαίως περί γάμου- 
άλλ’ ή έκλογή μου τότε μόνον έπεσεν εις την σύ
ζυγόν μου, όταν είδα οτι κατεσκεύασε τήν νυμφικήν 
της έσθήτα άπό ύφασμα όχι επιδεικτικόν καί λαμπρόν, 
άλλα στερεόν καί διαρκές. Χρεωστώ νά εϊπώ δι
καιοσύνης χάριν, οτι ήτον άξιολόγου φυσικού- ώς δέ 
προς τήν ανατροφήν της, όλιγαι γυναίκες άνατραφεΐ- 
σαι εις τήν έςοχήν, έγνώριζον κάτι τι πλειότερον από 
αυτήν. ’Ανεγίνωσκε κάθε ’Αγγλικόν βιβλίον χωρίς νά 
πολυσυλλαβιζη· καί οσον διά γλυκύσματα, καρυκεύ
ματα καί μαγείρευμα, κανείς δέν τήν ύπερέβαινεν. 
Έκαυχατο προσέτι οτι ήτον άρίστη οικονόμος- αλ
λά με ολας της τάς ευφυείς οικονομίας, δέν παρε- 
-ήρησά ποτέ νά έγείναμεν πλέον πλούσιοι.

Ώς τόσον, ή πρός άλλήλους αγάπη μας ήτον εν-
‘λος, καί ηυξανεν οσον έπροχωροΰμεν εις τήν ήλι-
„α>- Είναι αληθές οτι δεν είχομεν κανένα λόγον νά

^ι^-θ^ξυσαρεστημένοί με τον κόσμον ή μεταξύ μας.
Εκατοι-Λ5(Αεν ώραίαν οικίαν, εις άξιόλογον τοποθε
σίαν, κα: γειτονίαν πολλά εύάρεστον. 'Εδαπανώμεν 
• δν καιρόν ·Λας εις διασκεδάσεις ήθικάς καί άγρο- 
νομικάς, εις έτίσκεψιν των πλουσίων γειτόνων μας, 
>-αι εις ανακούφισιν των πτωχών. Δεν έφοβούμεθα έ- 
^αναστάσεις, ούτε είχομεν κόπους νά ύποφερωμεν. 

, λα μας τά συμβάντα συνέδαινον έντός τοϋ κοιτώ- 
'°S μας, και αί διεξοδικώτεραι μετοικεσία! μ.ας έ- 
7-νον.ο άπο τήν κυανήν εις τήν μέλαινα κλίνην.

Επειδή έκατοικοϋμεν παρά τήν λεωφόρον, οί ό- 
δοιπόροι καί οί ξένο; μας έπεσκέπτοντο συνεχώς, 
νβ γευθώσ: τό έκ φραγχοσιαφύλων κρασιον μας,

τό οποίον ήμεθα έξακουσμένοι- χρεωστώ δέ νά ομο
λογήσω μέ ολην τήν ειλικρίνειαν φιλαλήθους ιστορι
κού, οτι κανείς έξ όσων έφιλοξενήσαμεν δέν τό έ- 
κατηγόρησε πώποτε. Καί οι έξάδελφοί μας αυτοί τοϋ 
τεσσαρακοστού βαθμού ενθυμούντο τήν συγγένειάν των, 
χωρίς νά συμβουλευθώσι τό γεννεαλογικόν των βι- 
βλίον, καί ήρχοντο συχνότατα νά μας ίδοϋν. Είναι 
άληθες οτι αί συγγενικά! άξιώσεις πολλών εξ αυτών, 
δέν ήσαν πρόξενοι μεγάλης τιμής εις ήμας, διότι 
μεταξύ των εύρίσκοντο καί τυφλοί, καί χωλοί, καί 
ανάπηροι- ή σύζυγός μου μ’ ολα ταΰτα έπέμενε πάν
τοτε οτι, επειδή ειχον τήν αύτήν σάρκα καί τό αυ
τό αίμα, έπρεπε νά κάθηνται εις τήν ιδίαν τρά
πεζαν μέ ήμας. Εις τρόπον ώστε, έάν οί φίλοι μας 
δέν ήσαν έκ τών πλουσιωτέρων, ήσαν εν γένει έκ 
τών πλέον εύτυχών- διότι, καθώς παρατηρούμεν εις τό 
διάστημα τής ζωής μας, οσον πτωχότερος είναι ό φιλο
ξενούμενος, τόσω μάλλον ευχαριστείται όταν τόν κα- 
λοδέχωνται- καί καθώς πολλοί άνθρωποι περιεργά
ζονται μέ. έκστασιν τά ποικίλα χρώματα τών άνθέ- 
ων, ή τάς πτέρυγας τής χρυσαλιδος, παρομοίως καί 
εγώ ή'μην έκ φύσεως θαυμαστής τών φαιδρών προσώπων 
άλλ’ έάν τις εύρισκετο μεταξύ τών συγγενών μας έ- 
χων χαρακτήρα οχι τόσον καλόν, ή τις άλλος οχλη
ρός άπό τήν παρουσίαν τοϋ όποιου έπεθυμοϋμεν νά 
έλευθερωθώμ.εν, ειχον πάντοτε τήν φροντίδα, όπόταν 
έμελλε νά άναχωρήση, νά τόν δανείσω κανένα έπα- 
νωφόριον, ή καί ζευγάριον υποδημάτων, καί ενίοτε κα
νένα ίππον μέτριας αξίας- ομολογώ δέ μέ εύχαρι- 
στησιν, οτι ποτέ κανείς δέν επέστρεψε διά νά μέ ά- 
ποδώση τά δανεικά. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ή οικία 
μίζς έπαστρεύετο άπό οσους δεν ένοστιμευόμεθα- ποτέ 
όμως δέν ήκούσθη οτι ή οικογένεια τού Ουεκφίλδ έ
κλεισε τήν θύραν της εις τινα οδοιπόρον ή πτωχόν 
συγγενή.

Ή ζωή μας λοιπόν ύπήρξε κατ’ αυτόν τον τρόπον 
εύτυχεστάτη έπ! πολλά έτη- έδοκιμάζομεν όμως άπό 
καιρόν εις καιρόν καί μικρά τινα δυστυχήματα, τά όποία 
στέλλει συνήθως ή θεία πρρνοια διά νά καθιστά πολυτι- 
μωτέραν τήν άξίαν τών χαρισμάτων της· ό κήπός μου 
έλεηλατείτο συχνάκις άπό τά παιδιά τού σχολείου, 
καί οί πλακούντες τής γυναικός μου, έγλύκαινον ε
νίοτε τά στόματα τών γάτων καί τών παιδιών β ποο-
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εσώς τοϋ χωρίου άπεκοιμάτο ίσια ίσια όταν έπρόφερα 
εκ τοϋ άμβωνας τάς παθητικωτέρας περιόδους τοϋ λό- 
γίυ μου, καί είς την εκκλησίαν ή αρχόντισσά του δεν 
ά’ταπεκρίνετο είς τους χαιρετισμούς τοϋ γυναίκός μου 
μό δσην έπρεπε φιλοφροσύνην. Μ’ δλα ταύτα έλησμο· 
νοϋμεν εντός ολίγου τά συμβεβηκστα αυτά, καί μετά 
τρεις ή τέσσαρας ημέρας έθαυμάζομεν καί ήμεϊς διατΐ
νά συγχισθώμεν διά τοιαύτα πράγματα.

Τά τέκνα μου, γεννήματα εγκράτειας, άνατραφέν-
τα με σκληραγωγίαν, ήσαν καλοκαμωμένα καί ΰγειή· 
•ί υιοί μου εύρωστο: και δραστήριοι, κα: αί θυγατέρες 

ώραϊαι και ανθήρα!. 'Οσάκις ευρισκόμην είς τό 
μέσον αυτών και έσυλλογιζόμην δτι Θά ήσαν ή βα
κτηρία των γηρατειών μου, ήρχετο πάντοτε είς 

’ ενθυμησίν μου ή περίφημος ιστορία τοϋ κόμητος 
όενσβεργ, δ οποίος, όταν έταξείδευεν είς τήν Γερ- 

ανίαν ’Ερρίκος ό Β', ένω οι άλλοι Αύλικοι ήρχοντο 
:ρο?τες θησαυρούς, αυτός έφερε τά τριάκοντα δύω 
εκνα του, και τά έπαρουσίασεν είς τόν βασιλέα του, 
; τήν πολυτιμωτέραν του προσφοράν. 'Ομοίως καί 
/ώ, άν κα: είχον μόνον έξ, τά ένόμιζον ώς τόσον ώς

σπάνιον δώρον πρός τήν πατρίδα μου, κα: τήν έθεώ- 
ρουν χρεοφειλέτιδά μου. 'Ο πρωτότοκός μου Γεώρ
γιος είχε τό όνομα τοϋ θείου του, ό όποιος μας άφη
σε δέκα χιλιάδων λιρών κληρονομιάν τό δεύτερον 
τεκνον ήτον κόρη, και έσκόπευον νά τήν δνομάσω Γρι- 
σελην, [§πως ώνομάζετο και ή θεία της· άλλ’ ή συμ
βία μου, ή όποια έν καιρω τής έγγυμοσύνης της ά- 
νεγίνωσκε μυθιστορίας, έπέμεινε νά όνομασθή Όλίβια. 
Πριν τελείωση τό έτος άπεκτήσαμεν και άλλην κό
ρην, και αότήν τήν φοράν ήμην αποφασισμένος νά τήν 
δώσω τό όνομα τής Γρισέλης· άλλ’ επειδή κατέβη ή ιδέα 
είς μίαν πλουσίαν συγγενή μας νά τήν βαπτίση, ήθελησε 
νά τήν όνομάση Σόφιαν ώστε μεταξύ τών όνομάτων 
τής οικογένειας μου ύπήρχον και δύω μυθιστορικά· ε
γώ όμως διαμαρτύρομαι έπισήμως, ότι δεν άνεκατώθην 
διόλου είς αυτά· ό Μωϋσής μου έγεννήθη μετέπειτα, 
και μετά δώδεκα έτη, άπεκτήσαμεν άλλους δύο υιούς.

Είναι περιττόν βεβαίως νά άρνηθώ πόσον έπέτων 
από τήν χαράν μου, όταν έβλεπον τόν εαυτόν μου πε- 
ρικυκλωμένον άπό τά τέκνα μου· άλλ’ ή υπερηφά
νεια και ή εύχαρίστησις τής γυναίκός μου, ύπερέβαινον 
τάς έδικάς μου. Όταν τις έξ όσων μας έπεσκέπτον- 
το έλεγε· « τή άληθείσι, Κυρία Πριμρόζα, τά παιδια 
σου είναι τά ώραιότερα τοϋ χωρίου, » — « ’A I κα
λέ μου γείτων, άπεκρίνετο, είναι όπως τά έκαμεν ό 
Θεός, άρκετά ωραία, έάν είναι αρκετά καλά, διότι 
ωραίος είναι όποιος κάμει έργα ώραΐα. » Μετά τήν 
άπόκρισιν αυτήν διέταττε. τάς θυγατέρας της νά άνυ- 
ψώσουν τάς κεφαλάς των]άς ομολογήσω δέ και έγώ ό
τι ήσαν τωόντι πολλά ώραϊαι. Τό εξωτερικόν μόνον 
είναι πράγμα τόσον επουσιώδες δι’ εμέ, ώστε μόλις 
θά ώμίλουν περί αύτοϋ, έάν δεν ήτον γενικόν άντι- 
κείμενον τών συναναστροφών τοϋ χωρίου μας. 'Η Όλί
βια, δεκαοκταετής ήδη, είχε τήν άπαράμιλλον εκεί
νην ωραιότητα, με τήν όποιαν ζωγραφίζουν συνήθως 
τήν "Ήβην ή έκφρασις τού προσώπου της ήτον ιλα
ρά, ζωηρά, καί άξίοπρεπής.” Έξ εναντίας ή φυσι
ογνωμία τής Σοφίας δέν έκαμε μέν κατά πρώτον πολ- 
λήν έντύπωσιν, άλλα τό άποτέλεσμα ήτον βεβαιώτε- 
ρον διότι ήτον γλυκεία, σεμνή και ελκυστική. Ή Ό- 
λιβια έθριάμβευε κατά πρώτην προσβολήν, ή δέ Σο
φία δι’ επανειλημμένων άλλ’ επιτυχών προσπαθειών.

Ό χαρακτήρ τών γυναικών έχε: συνήθως πολλήν 
αναλογίαν μέ τήν φυσιογνωμίαν των τό έπαρατήρησα 
τουλάχιστον εις τάς θυγατέρας μου. Ή Όλίβια ήγά-

I πα νά εχη πολλούς λάτρας, ή δέ Σοφία ένα και στα 
Οερόν τής πρώτης ή επιθυμία νά άρέση ήτον τόσον 
μεγάλη, ώστε κατήντα πολλάκις είς έπιτήδευσιν, ή 
δευτέρα έκρυπτε συχνά τήν υπεροχήν της, φοβούμενη 
μή δυσαρεστήση κανένα. 'Η μία μέ έδιασκέδαζε μέ 
τήν ζωηρότητά της οσάκις ήμην εύθυμος, ή άλλη μέ 
τόν δρθόν της νοΰν, είς τάς στιγμάς τής άθυμίας 
μου. ’Αλλά κανέν άπό αύτά των τά ιδιώματα δέν έφθα
νε? είς τήν υπερβολήν, μάλιστα τάς είδα πολλάκις 
νά άλλάξωσι χαρακτήρα εντός μιας καί τής αύτής ή- 
μέρας. 'Έν πένθιμον φόρεμα ήτον αρκετόν νά μετα
μόρφωση τήν έρωτόληπτόν μου είς σοβαράν, κα: ολίγα: 
τινές ταινία: έπηύξανον τήν φυσικήν ζωηρότητα τής νεω- 
τέρας της αδελφής. Ό πρωτότοκός μου Γεώργιος ό ό- 
ποίος έμελλε νά έναγκαλισθή επιστημονικόν τι επάγ
γελμα, έσπούδασεν είς Όξφόρδ' ό δεύτερός μου ό Μωϋ
σής, τόν όποιον επροσδιώριζον διά τό έμπόριον, έλάμβα- 
νεν έν είδος μικτής άγωγής είς τήν οικίαν μου. Νο
μίζω περιττόν νά περιγράφω τόν χαρακτήρα τών νεω- 
τέρων τέκνων μου, διότι δέν έγνώριζον ακόμη τόν 
κόσμον. Είς ένα λόγον, ολα τά μέλη τής οικογέ
νειας ειχον κοινόν τό ήθος, ή μάλλον ήσαν τοϋ αύτοϋ 
χαρακτήρος, έπισης γενναίοι, εύπιστοι, απλοϊκοί, κα! 
ά'βλαβεΐς.

ΚΕΦΑΛΑ1ΟΝ Β'.

Τά κοσμικά συμφέροντα τής οικογένειας μου διεχει- 
ρίζοντο κυρίως άπό τήν γυναίκα μου, τά δέ πνευμα
τικά διευθύνοντο έξ ολοκλήρου άπό εμέ. Τά εισοδή
ματα τής εφημερίας μου συνισταντο είς τριάκοντα 
πέντε λίρας κατ’ έτος, και τά παρήτησα πρός οφελος 
τών ορφανών κα: τών χηρών τοϋ κλήρου τής ενορίας 
μου- διότι, έχων ιδίαν κατάστασιν, δέν μ’ έμελλε διό
λου περί τών τυχηρών, μάλιστα ήσθανόμην κρυφίαν 
τινα εύχαρίστησιν έκπληρών τά χρέη μου άνευ ού- 
δεμιάς αμοιβής. Έπιθυμών νά γνωρίσω καλώς κα! 
έκ τοϋ πλησίον τούς ένορίτας μου, δέν προσέλαβον ύ- 
ποεφημέριον έπρότρεπον τούς εγγάμους είς τήν έγκρά- 
τειαν, καί τούς άγάμους είς τήν υπανδρείαν· είς τρό
πον ώστε εντός ολίγων ετών έλέγετο κοινώς ώς 
παροιμία, οτι τρία πράγματα ελειπον παραδόξως είς 
Ούεκφίλδ· πρώτον Έφηφέριος υπερήφανος, δεύτερον 
νέο: χωρίς γυναίκας, κα! τρίτον καπηλεία μέ άγο- 
ραστάς.

Ό γάμος ΰπήρξεν άνέκαθεν τό άγαπητότερόν μου 
θέμα, και έγραψα πολλάς ομιλίας διά νά αποδείξω 
τά πλεονεκτήματά του· άλλα πλησίον αυτών υπήρ
χε καί ιδιαίτερόν τι δόγμα, τό όποιον ύπερασπιζό- 
μην μέ δλας μου τάς δυνάμεις. Διι'σχυριζόμην όμο' 
μέ τόν Ούίστων, οτι είναι παράνομον νά συνέρχωνγ 
καί εις δεύτερον γάμον οι ιερείς τής Άγγλικατ·  ̂
εκκλησίας, μετά τόν θάνατον τής πρώτης γυν·*·1? 
ή διά νά εξηγηθώ καθαρώτερον, έκαυχώμην·’τι ’θ' 
μην ένθερμος υπερασπιστής τής μονογαμίας

Ειχον μελετήσει έκ νεότητάς μου τό σημαντι
κόν αυτό ζήτημα, περί τοϋ όποιου έγρΛησαν τόσα 
και τόσα πολύτομα συγγράμματα. Εδτμοσιευσα μά
λιστα κα: έγώ ποαγματειας τινάς έπ’ αύτιϋ, αί ό
ποια:, επειδή δέν έπωλήθησαν πώποτε, έπαρτγορουμην 
πιστεύω? οτι άνεγινώσκοντο μόνον άπό τον μικρόν 
άριθμόν τών εκλεκτών. Φίλο: μου τινές ωνομαζον .ην 
ένασχόλησιν μου τούτην άδυναμιαν άλλ, οίμοι! κα
νείς δέν είχε σπουδάσει τόσον ώς έγώ, το αντικεί
μενο? τούτο, άντικείμενον μακρας καί βαθείας μελέ
της. Όσω πλέον τό έξέταζσν, τσσω με έφαίνετο σπου-

δαιότερον. Άναπτύσσων τάς άρχάς μου, άφησα κατό
πιν μου και αυτόν τόν Ούίστων καί καθώς εκείνος έ- 
χάραξεν επί τοϋ μνήματος τής συζύγου του, « ενταύ
θα κεϊται ή μόνη σύζυγος τού Ούίλλιαμ Ούίστων,» 
άπαραλλάκτως καί έγώ έγραψα παρόμοιον επιτάφιον 
διά τήν γυναΐκά μου, μ.’ δλον οτι έζη άκόμ.η, διά τοϋ 
όποιου έγκωμίαζον τήν φρόνησίν της, τήν οικονομίαν 
της και τήν ύπακοήν της μέχρι θανάτου- άντιγρά- 
ώας δέ καθαρώς και περιστολίσας αυτό, τό έβαλον 
επί τής εστίας, οπού έχρησίμευεν εις πολλούς ώφε- 
λιμωτάτους σκοπούς· διότι, ένω έδίδασκεν είς τήν γυ
ναίκα μου τά χρέη της πρός εμέ, τήν έβεβαίωνε συγ
χρόνως περί τής πίστεώς μου πρός αυτήν έξύπνα 
τήν έπιθυμιαν της πρός άπόκτησιν καλής ύπολήψεως, 
καί έφερεν άδιακόπως είς τόν νοΰν της τόν θάνατον.

Ό πρωτότοκός μου υιός άκούων με νά έξυμνώ τό
σον συνεχώς τόν γάμον, παρεκινήθη, φαίνεται, άμα έκ- 
βήκεν άπό τό γυμνάσιον, νά δείςη ερωτικήν διάθεσιν 
πρός τήν θυγατέρα γνωστού τίνος κληρικού έκ τών 
γειτόνων μας, έχοντος καί ικανήν κατάστασιν διά 
νά τήν καλοπροικήση· άλλ’ ή προίκα ήτον τό μι- 
κρότερον πλεονέκτημά της- τήν Κυρίαν ’Αραβέλλαν 
Οϋϊλμώτ, ολος ό κόσμος έθαύμαζεν ώς εντελώς ώ- 
ραίαν, εκτός τών δύω θυγατέρων μου. Τήν νεότητα, τήν 
άνθηρότητα καί τήν αθωότητα της έστόλιζον έτι μάλ
λον ή καθαρά οψις τού προσώπου της κα: ή ίλαρότης 
τού βλέμματός της, ώστε κα; αυτοί οι γέροντες δέν 
τήν έβλεπον μέ αδιαφορίαν. Επειδή ό πατήρ της έ- 
γνώριζεν οτι ειχον τά μέσα διά νά άποκαταστήσω 
πρεπόντως τόν υιόν μου, δεν άντέτεινεν είς τό συνοι- 
κέσιον· έκ τούτου καί αί δύω οικογένεια», συνέζων μέ 
τήν αρμονίαν εκείνην ήτις προηγείται συνήθως τών γά- 
μων, τούς όποιους έπιθυμοΰμεν καί άναμένομεν μέ α
νυπομονησίαν. Γνωρίζων έξ οικείας πείρας οτι αι με
ταξύ τού άρραβώνος και τής ύπανδρειας ήμέραι είναι 
αί ευτυχέστερα: τής ζωής μας, έπεθύμουν νά παρα
τείνω τό διάστημα τούτο, καθόσον μ,άλιστα ή καθη
μερινή καί τερπνή συμβίωσις τών δύω νέων, συνέτρε- 
χεν είς τό νά έπαυξάνη τήν αγάπην των. Τό πρωί μάς 
έξύπνα ή μουσική, καί έάν ή ήμέρα ήτον καλή, έ- 
πηγαίνομεν είς τό κυνήγιον. Τάς μεταξύ τοϋ προγεύ
ματος καί τοϋ γεύματος ώρας, αί κύρια: τάς ειχον 
άφιερωμένας είς τόν καλ.λωπισμόν καί τήν άνάγνω- 
σιν άνεγίνωσκον συνήθως γραμμάς τινας, έπειτα έ
βλεπον είς τόν καθρεπτην, ό οποίος, κατά τήν γνώ
μην καί αυτών τών φιλοσόφων, παρουσιάζει συχνάκις 
τάς ώραιοτέρας σελίδας. Είς τό γεΰμα ή σύζυγός 
μου έκάθητο έπί κεφαλής τής τραπέζης· και έπειδή
έπέμενε νά κόπτη τά κρέατα μόνη της, κατά τήν 
συνήθειαν τής μητρός της, μας έλεγε καί τήν ιστο
ρίαν έκάστου φαγητού. Όταν έτελείωνε τό γεΰμα, έ
πιθυμών νά μή μάς άφήσωσιν αί κύριας έπρόσταζον 
νά σηκώσωσι τήν τράπεζαν, καί ενίοτε αί θυγατέρες 
μου, συντροφευόμεναι καί άπό τόν διδάσκαλον τής 
μουσικής, μάς διεσκέδαζον δι’ εύαρέστου τίνος συμφω
νίας. Μέ περιδιάβασιν, μέ τσάϊ, μέ χορούς, καί μέ 
παιγνίδια άπερούσαμεν τό έπίλοιπον τής ήμέρας χω
ρίς ποτέ νά παίξωμεν χαρτία, επειδή άπεστρεφόμην 
φρικτά κάθε είδος τοιούτου παιγνιδιού, έκτος τοϋ ταυλίου,*! 
είς τό όποιον ό γέρων φίλος μου και έγώ έρριψοκινδυ- 
νεύομεν άπό καιρόν είς καιρόν τά δύω λεπτά μας. Έδώ 
ττρεπει νά άναφέρω μίαν άπαίσιον περίστασιν ή όποια 
συνέβη τήν τελευταιαν φοράν δτε έπαίξαμεν διά νά 
κερδίσω δέν μ’ έχρειάζετο είμή έν τ έ σ σ α ρ α, καί 
έν τοσούτω μέ ήλθον εις πέντε βολάς κατά συνέχειαν
δίπλα 5ύω.

Μήνες τι·/ες ειχον παρέλθει κατ’ αυτόν τόν τρόπον, 
δτε έθεωρήσαμεν έπί τέλους πρεπον νά προσδιστί 
ρισωμεν τήν ήμέραν τοϋ γάμου τών δύω νέων, οί 
όποιοι έφαίνοντο οτι τήν έπερίμενον μέ μ.εγίστην 
ανυπομονησίαν. Φρονώ περιττόν νά περιγράφω τά 
τρεχάματα τής γυναίκός μου έν καιρω τών προε
τοιμασιών, ή τάς πονηράς δμματίας τών θυγατέρων 
μου· δσον τό κατ’ εμέ, τήν προσοχήν μου ολόκλη
ρον ειχον άφιερώσει είς άλλο τι άντικείμενον ειχον 
άνά χεϊρας έν σύγγραμμα υπέρ τοϋ άγαπητοϋ μου 
θέματος, τό οποίον έσκόπευον νά δημοσιεύσω εντός 
ολίγου. Επειδή έθεώρουν αυτό ώς άριστούργημα, 
και διά τήν δύναμιν τών έπιχειρημάτων, καί διά 
τό νευρώδες τοϋ ύφους, δέν ήμπόρεσα, παρακινού
μενος άπό φυσικήν τινα φιλαυτίαν, νά μή τό δείξω 
είς τόν γέροντα φίλον μου Ουίλμώτ, μήν άμφι- 
βάλλων δτι θά μέ έδιδε τήν έγκρισίν του. ’Αλλά 
τότε μόνον, πολλά άργά βεβαίως, άνεκάλυψα, οτι 
έπρέσβευε μέ άμετρον ζήλον τήν εναντίαν γνώμην, 
καί τήν έπρέσβευε δικαίως, διότι έτοιμάζετο νά 
στεφανωθή καί τετάρτην γυναίκα. Τό περιστατικό? 
τούτο, ώς εννοεί καθείς, έγέννησε φιλονεικίαν συ- 
νωδευμένην μέ άρκετήν πικρίαν, ή όποια δλίγον έ- 
λειψε νά διαλύση τό συνοικέσιο?· άπεφασίσαμεν έν 
τοσούτω νά συζητήσωμεν είς πλάτος τό άντικείμενον 
αυτό, τήν παραμονήν τής τελετής τοϋ γάμου.

Ή συζήτησις ύπεστηρίχθη μέ πολλήν ζωηρότητα καί 
άπό τά δύω μέρη· εκείνος διισχυρίζετο δτι ήμην ετερό
δοξος, έγώ άντέστρεφον τήν κατηγορίαν εκείνος άπε
κρίνετο, έγώ άνταπήντων. Άλλ’ ένω ή φιλο'ζεικία, 
είχε φθάσει είς τόν μεγαλήτερον βαθμόν τής θερ
μότητας της, συγγενής μου τις έζήτησε νά μέ όμι- 
λήση. Μέ πρόσωπο? κατηφές μέ έσυμβούλευσε νά 
παραιτήσω τήν συζήτησιν, τουλάχιστον έως δτου τε- 
λεσθή ό γάμος. « Πώς, έφώναξα, νά έγκαταλείψω 
τήν ύπεράσπισιν τής άληθείας, κα; νά τόν συγχωρήσω 
νά έξαναϋπανδρευθή, άφοϋ κατέστρεψα τά παράλογα 
επιχειρήματά του! Είναι τό αύτό ώς νά μέ έσυμβού- 
λευες νά παραιτήσω τήν κατάστασιν μου ! Τήν κα
τά στα σι ν σου ! άπεκρίθη ό φίλος μου· μέ λύπην μου σέ 
λέγω, δτι δεν έχεις πλέον τίποτε. Ό έμπορος είς 
τοϋ όποιου τάς χεϊρας είχες έμπιστευθή τά χρήματά 
σου, έφυγε λαθραίως άπό τήν πόλιν, διά νά μή 
δώση λογαριασμόν τής χρεωκοπίας του, καί λέγουν 
δτι μόλις άφησεν έν εις τά εκατόν. Αέν ήθελον νά 
λυπήσω ούτε σέ, ούτε τήν οικογένειαν σου πρό τοϋ γά
μου τοϋ υιού σου- άλλ’ ίσως ή είδησις αυτή συντελέση 
είς τό νά μετριάση τήν τόσην σου ζέσιν κατά τήν συζή- 
τησιν διότι υποθέτω δτι ή φρόνησίς σου θά σέ πείση 
περί τής άνάγκης τοϋ νά προσποιηθης, έως δτου του
λάχιστον νά άσφαλίση ό υιός σου είς τάς χεϊρας του 
τήν κατάστασιν τής νέας. Θαυμάσια ! άπεκρίθην, 
και άληθή έάν είναι δσα μέ λέγης, καί επαίτης 

j έάν καταντήσω, ποτέ δμως δέν θά γείνω άπαταιών 
τίποτε δέν ισχύει νά μέ κατορθώση νά άρνηθώ τάς
άρχάς μου. 'Υπάγω ευθύς νά πληροφορήσω τήν συν
τροφιάν περί αυτών μου τών περιστάσεων δσον δέ 
διά τό προκείμενον ζήτημα, άνακαλώ έδώ εμπρός 
σου και αύτάς τάς παραχωρήσεις τάς όποιας έκαμον 
είς τόν γέροντα άντίπαλόν μου, και δέν θά τόν 
συγχωρήσω ποτέ νά έξαναγίνη σύζυγος, είτε ύπό 
τήν μίαν είτε ύπό την άλλην σημασίαν τής λέ- 
ξεως. »

’Απερίγραπτα είναι τά αισθήματα τών δύω οικο
γενειών δταν ήκουσαν άπό τό στόμα μου τά νέα 
τής δυστυχίας μ.ου· άλλ’ δ,τι ήσθάνθη-αν ο», άλλο:,
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ήτον βεβαίως ώς μηδέν πρός εκείνο τό όποιον έφαίνετο 
οτι υποφέρουν οί δύω έρασταί. Ό Κ. Ούίλμώτ ος- 
τις έκλινεν ήδη εις τό νά δ'.αλύση τό συνοικέσιο·;, 
τό άπεφάσ'.σεν άμα έμαθε τό δυστύχημά μου· ό 
Κ. Ού'λμώτ είχε μίαν αρετήν οσον ενδέχεται τε
λείαν, ή αρετή αυτή ήτον ή φρόνησις, ή μόνη ή 
οποία ώς επί τό πλεΐστον μας μένε: όταν φθάσω- 
μεν εις τό εβδομηκοστόν δεύτερον έτος της ήλι- 
χίας μας.

(άκολουθεϊ.)

ΗΒΙΚΑ-
«I» AXKI.VAfiXOS

ΠόΟί τώ? μεγάλων γγ/ρ^τ,ττιρων 
ΔΟΚΐΜΙΟΝ.

(συνέχεια ιδε φυλλ. ΣΤ'.)

Οί μεγάλο: χαρακτήρες άναδε'.κνύοντα'. εις τούς 
εύτυχήσαντας νά τούς παράξωσιν αιώνας καί τόπους 
δ:’ ΐσχυρας καί εύερεγτικής έν τώ ήθικώ κόσμω επιρ
ροής. ’Επιχειρήσεις μεν τολμηρά: μή γιγαντώδεις, 
μακρά δέ κ’ επίπονα έργα, των οποίων οί έπερχό- 
μενο: δρέπουν τούς καρπούς, σέβας πρός τό παρεχ- 
Οόν, διάφορον πρός τό μέλλον, ιδέα: ολίγα: άλλ’ 
ένεργοί καί μεγάλα:, ολίγο: λόγο: καί πράξεις 
πολλαί· γλώσσα ανδρική καί ένψυχος, δραστή
ρια δύναμις καί όχ: βεβιασμένη προσπάθεια, θυσία: 
άνεπίδεικτοι, πάθη άνευ μικρότητες εις τήν εκλογήν 
των αντικειμένων καί μέσων, έχθρα καί άφοσίωσις 
αδίστακτο: άνευ προσωπικών αφορμών έν τή τών 
επικρατειών κυβέρνησε:, ή πεποιθησις τής άθανασίας 
αυτών καί επομένως μακροί καί μεγάλο: σκοποί- έν 
τή πολιτική, ή δόξα καί τιμή πρό τοϋ επικερδούς· έν 
τοΐς πολέμοις νίκη ή θάνατος, έν τοΐς ήθεσι, φιλο- 
νομία καί ειλικρίνεια, έν τή φιλοσοφία βαθύνοια άνευ 
σκότους, δξύνοια άνευ λεπτολογίας, ευθύς ύψηλός 
λόγος, έν τή ποιήσει καί έν ταις τέχναις εύρύτης καί 
φυσικότης, έν τή κοινωνία αξιοπρέπεια, καί έν πάσ: 
σεμνοπρεπής άπλότης χαρακτηρίζουσ’. τούς ευτυχείς 
τούτους αιώνας.

Ή άντιθεσσις θέλει καταστήσει έπαισθητότερον τό 
κάλλος τοϋ υπό τών μεγάλων χαρακτήρων εις τόν 
αίώνά των διδομένου τύπου. Τί βλέπομεν καθ’ οΰς 
χρόνους άνελήφθησαν; πολλάς μέν ιδέας κυκλοφο- 
ρούσας άλλ’ δλι'γας άρχάς, δλι'γας ιδέας ρεζουμέ— 
νας έν τώ πνεύματι, καί εις τάς πράξεις έπενερ- 
γούσας κρισίμως, δραστηριότητα μέν διανοητικήν, άλλα 
συνεχείς μάλλον άνατροπάςή αληθείς προόδους·κατα- 
φρόνησιν τοϋ παρελθόντος, ολιγωρίας καί άλαζωνίας 
αποτέλεσμα, βαθεΐαν πρός τό μέλλον αδιαφορίαν, 
θυσιάζουσαν εις στιγμιαίαν ευπραγίαν τάς έπερχο- 
μένας γενεάς, καί τά τέκνα άποκληροϋσαν άφοϋ 
τούς πατέρας άπεξέδυσεν έφ’ όλων σχέδια ταχέως 
συλλαμβανόμενα κ’ έγκαταλειπόμενα, έκ τής κεφα
λής πηγάζοντα άνευ εγκαρδίου άποφάσεως, καί ώς 
έγεννήθησαν νεκρούμενα· τόλμην έν τοΐς σκοποΐς 
καί έν τώ έργω δειλίαν.

Κατά τάς περιόδους ταύτας τί έγειναν ή έπιστή- 
μη, ή τέχνη, ή θρησκεία, αί πολίτικα! κοινωνία::

Ή επιστήμη; έκ τοϋ φύσει ύψηλοϋ βαθμού της 
καταβιβαζομένη, τιμάται ώς έκ της ελάχιστης αυ
τής αξίας, του όφέλους, καί, ώςανεί καθ’ έαυτήν μήν 
έχουσα αξίαν, καθίσταται άπλοϋν οργανον οί πλεΐστοι 
τών έπιμελουμένων αυτήν θεωροϋσι μόνον τάς έν τή 
κοινωνία έφαρμογάς, καί τήν έξ αύτών έπιτυχίαν, ού- 
δείς δε έξ αφιλοκερδούς καί καθαρού πρός αυτήν 
έρωτος προτιμά τήν αλήθειαν τών τής αλήθειας 
πλεονεκτημάτων.

Τι γίνεται ή τέχνη ; καταλείπει τόν ιδανικόν κό
σμον, φυσικήν αυτής χώραν, καί μένει έν τή πραγ
ματικότητά κ’ ένώ εις αύτήν νά καταβαίνη ώφειλε 
μόνον, ινα λαμβάνη τήν ένδύουσαν τάς ιδέας μορ
φήν, έν αυτή έγκαθίσταται, προσηλοϋται, αύτήν βλέ
πε:, γνωρίζει, μιμείται. Οί υποτεθειμένοι φιλοτέχναι 
ζητοϋσιν από τήν τέχνην αύξησιν τών αισθητικών 
ηδονών, καί κατάπαυσιν τής ανίας των άνίκητον 
βλέποντες δυσχέρειαν ν’ άπαρνηθώσιν εαυτούς καί 
εις τόν αληθή νά μετενεχθώσι τής τέχνης κόσμον, 
έπιθυμοϋσιν, άνευ άγώνος φαντασίας, εαυτούς ν’ 
άνευρίσκωσιν έν τή ποιήσει καί έν ταΐς γραφικαΐς 
τέχναις· οί δέ καλλιτέχναι καταδεδικασμένοι νά έρ- 
γάζωνται διά τοιοϋτον δημόσιον, έκπίπτουσιν άνε- 
παισθήτως, έκτελοϋσιν έργα άναλογοΰντα τήν τής 
διαταττούσης γενεάς μετριότητα, άδιαφοροΰσιν άν 
τά έργα των έπιζήσωσιν, αρκεί νά τούς ζήσωσι, ή 
αθανασία δεν τοΐς φαίνεται άνταξία πλουσίου καί 
ηδυπαθούς βίου, καί αύτή δέ ή μεγαλοφυια κατα- 
βαίνει ένίοτε μέχρι τοϋ αίώνός της, αντί μέχρι 
έαυτής νά τόν ύψώση.

Τί γίνεται ή θρησκεία; ώς πρός τάς κυβερνήσεις μέν 
είνε μόνον χαλινός τοϋ λαού, μυστική τις αστυνομία, 
διά δέ τάς έκτεθηλυμένας ψυχάς ήδέων ρεμβασμών 
πηγή, επενεργούσα ώς ή μουσική εις τούς λεπτούς 
δργανισμούς, διά δέ τούς πλείστους, πεπαλαιωμένη 
παράδοσις, απηρχαιωμένη πα νουργία, ώφελήσασα 
άλλοτε, καί σήμερον περιττή· δέν συλλογίζονται 
οτι ή θρησκεία είνε ή αιώνια τοϋ ανθρώπου πρός 
τό άπειρον σχέσις, τό στέμμα τής άνθρωπότητος.

Τί γίνεται ή πατρίς; τόπος, οπού έκ τύχης γεν- 
νώμεθα, μήτ’ αίσθημα έμπνέων, πήτε καθήκοντα 
έπιβάλλων, μήτε θυσίας άξίζων, οπού μένει τις ένό- 
σω ζή ευχαρίστως, καί τόν όποιον άδιαφόρως άφίνει, 
άμα κίνδυνοι άπειλοϋσιν, ή δύναται κάλλιον αλ
λαχού νά ζήση.

Τι γίνονται αί έπικράτειαι; Αέν θεωρούνται ώς 
ηθικά πρόσωπα έχοντα καί έπιβάλλοντα δικαιώματα 
κ’ ύποχρεώσεις, μηδέ ώς οργανικά σώματα, τών 
οποίων τά άτομα συμφυή είναι μέρη καί υπάρχουν 
μόνον διά τής τού ολου ζωής, άλλ’ ώς τυχαία 
οντων αθροίσματα, οπού έκαστον αποτελεί ολον, 
καί δύναται κάλλιστα νά ύπαρξη άνευ τής τοϋ 
σώματος συντηρήσεως· αί κυβερνήσεις δέν θεωρούν
ται ώς ζωικαί καί δργανικαί άρχαί, άνευ τών ό
ποιων τά άτομα, υπό τών φυσικών κινούμενα τοϋ 
έγωισμοϋ ροπών, πίπτουσιν εις διάλυσιν, άλλ’ είνε 
στεφάναι μάλλον ή ήττον δύναται, έμποδιζουσα: 
πρός καιρόν σεσηπυίας σανίδας νά πέσωσιν ώς 
σωρός.

’Ιδού τι έγειναν κατά τάς έστερημένας μεγάλων 
χαρακτήρων έποχάς, ή επιστήμη,. ή τέχνη, ή θρη
σκεία, ή πατρίς, ή κοινωνική τάξις, πάντα τά παρ’ 
άνθρώποις ιερά Τότε δέν γνωρίζουσιν άγάπην ή 
μίσος, διότι διά πάθη ισχύς δέν υπάρχει, αλλά 
μόνον νά προςκολλώνται εις τόν ώφελοϋντα ή δυ- 
νάμενσν, καί νά βλάπτωσι τόν βλάπτοντα. Ηολλά

ομιλούν καί πράττουν ολίγα, αί τέχναι γίνονται 
κομψά!, ή επιστήμη κοινή καί δημώδης, ή πολυ
τέλεια έφήμερος καί μικροπρεπής, οί τρόποι άγενέϊς 
καί κοινοί- τότε είναι τις άνεξίθρησκος έξ άδιαφορίας, 
φιλάνθρωπος έκ μαλθακότητος, ειρηνικός έκ φιλη- 
συχίας· ζητεί .'μάλλον τήν ασφάλειαν ή τήν ανεξαρ
τησίαν καί τιμήν, καί πρό πάντων τήν ίδιαν εαυτού 
άσφάλειαν- προτιμά άθλίως νά έρπη· ό'χι ν’ άπο- 
θάνη ένδόξως. Τά πάντα σμικρύνονται, ό δέ κόσμος, 
χαρακτήρων έστερημ.ένος μεγάλων, πτώμα είναι ίχνη 
σώζον ζωής, καί τό άνθρώπινον γένος, καί τάς 
εύγενεΐς του πρός τό άπειρον τάσεις άπολέσαν καί 
τήν ίσχύν τήν συνιστώσαν τήν ύ'παρξιν, οίκτον καί άη- 
δίαν έμπνέει. Τοιαύτη ή τοϋ ρωμαϊκού κόσμου κα- 
τάστασις κατά τάς άρχάς τής πέμπτης Μ. X. 
έκατονταετηρίδος. Άνεφάνησαν δ’ οί κατακτηταί, αί 
τοϋ θεού μάστιγες, τό κακόν θέλοντες καί τήν 
δούλωσιν πάντων, άλλ’ ήξεύροντες τί ήθελαν· προς- 
βαλλόντες τόν πολιτισμόν μετά τοϋ πλούτου αυτού, 
καί μετά σιδηράς διώξαντες ράβδου τούς διεφθαρ
μένους λαούς, εύκόλως ύπερενίκησαν τήν έξηχρειω- 
μένην γενεάν, οί δέ μεταγενέστεροι φρίκην μέν πρός 
τούς τυράννους ήσθάνθησαν, οίκτον δέ ό'χι πρός 
τά θύματα, δικαίως.

Όπόσον μεγάλη μεταξύ τών αιώνων διαφορά! 
ποτέ μέν παμπληθείς παρουσιάζονται μεγάλοι χα
ρακτήρες, καί εις ολους τού συγχρόνους των δίδουσι 
δραστηριότητα καί ύψος, ποτέ δέ σπάνιοί είνε το- 
σοϋτον, ώστε ό αιών άπας εις έξουδένωσιν πίπτει.

Πόθεν προέρχεται τό φαινόμενον τούτο; νά αίτι- 
αθώμεν τήν φύσιν; είνε άραγε κατ’ έποχάς γονι- 
μωτέρα καί δραστικωτέρα, ή, τών μεγάλων χαρα
κτήρων τά σπέρματα, επίσης κατά τούς αιώνας 
διανεμημένα, πνίγονται πολλάκις άγνωστα, ελλείψει 
τών τής άναπτύξεώς των συνθηκών;

’Επειδή τό τού χαρακτήρος μεγαλεϊον έκ δύο 
συνίσταται στοιχείων, τής ΐσχυρας Θελήσεως, καί 
τοϋ έπί τής θελήσεως τών ιδεών κράτους, συνυποθέτει 
ύψος ψυχής καί δύναμιν, άλλά τά μέν άγρια έθνη, 
γνωρίζουσι μόνον τών αναγκών τήν ένέργειαν καί 
τών οργάνων τήν ρώμην, τά δέ βάρβαρα τών πα
θών μόνον τήν ίσχύν, άμφότερα ύπό έξωτερικών 
κινούμενα έντυπώσεων, καί έν τή ύλη περιτετυλιγ- 
μένα τοσοϋτον, ώστε εις τόν κόσμον τών ιδεών, δέν 
ύψούνται· καθ’ήν δ’εποχήν αϊτών τεχνών πρόοδοι έπε- 
νέγκωσι τάς τής πολυτελείας, καί αΰτη τάς ψυχάς 
έκθηλύνη, ή θέλησις αμβλύνεται, έ?,λείπει τό άνα- 
γκαιον πρός σύλληψιν τών ιδεών ύψος, καί μάλις-α 
ή πρός έκτέλεσιν δύναμις. Τά δύο άκρα ταυτίζονται, 
καί ό. άνώτατος τοϋ πολιτισμού βαθμός φέρει οία 
άποτελέσματα κ’ ή παντελής πολιτισμού έλλειψις- 
εύαρέστους έντυπώσεις ζητεί τις μόνον, καί έπανα- 
τίθεται ύπό τών άναγκών τήν κηδεμονίαν παύουν 
οί μεγάλοι χαρακτήρες.

Εις τόν ύπό τών πολιτικών κοινωνιών διατρεχό- 
μενον κύκλον καταλληλότατος πρός άνάπτυξιν τών 
μεγάλων χαρακτήρων χρόνος είναι ό τής βαρβαρό- 
τητος καί τής καλλιεργημένης διαφθοράς έπίσης ά- 
πέχων. Τά έθνη, φθάνοντα εις τήν ένοϋσαν τήν 
άνθησιν καί τήν ωριμότητα περίοδον, άποδέχονται 
τάς διανοητικάς ιδέας, διατίθενται εις ένθουσιασμόν 
καί θυσίας, έννοοϋσι τήν ίσχύν καί ευστάθειαν.

Εύχομαι τέλος, καθώς οί βοτανικοί τάττουσι κατ’ 
οικογένειας τά φυτά, καί καθώς ό ένδοξος Ύμβόλ- 
δος εις τι άγχίνουν δοκίμιον συνήψεν αυτά κατά τό 
ύπ αύτών εις τά τοπία διδόμενον χρώμα, καί τήν

φυσιογνωμίαν, των νά γραφή καί τών μεγάλων χα
ρακτήρων ή ιστορία, συναπτομένων κατά τήν διά 
τοϋ βίου των έκτελεσθεισαν κυρίαν αύτών ιδέαν.

Η ΙΙατρις, ή ελευθερία, ή θρησκεία, ή έπιστήμη 
θέλει έκάστη τούς ήρωάς της αθροίσει περί τήν ιδίαν 
αυτής σημαίαν καί τών ηρώων τά στίφη, κατ’ ίσχύν 
θελήσεως παράλληλα, θέλουν δείξει ώς έκ τών δια
φόρων σκοπών τών γενναίων παθών των, ποικίύ,ους 
τρόπους, χαρακτήρας, καί σχήματα· οί αιώνες κα
τά έθνη περί τάς ένδοξους σημαίας θέλουσι συνε- 
νωθή. Ό ’Αριστείδης καί ό Συλλύ, ό Φωκίων καί 
ό Βαρνεουελόδτ, ό Έπαμινώνδας, ό 'Ρούυτερ καί ό 
Σουερίν, ό ’Αννίβας καί ό 'Ρηγοϋλος, ό τής 'Ρωσ- 
σιας πλάστης Πέτρος, καί ό Β. Φριδερίκος θέλουσι 
φανή ύπέρ πατρίδες ζώντες καί άποθνήσκοντες.

Η έλευθερία θέλει παρατάξει τόν 'Αρμόδιον καί 
Άριστογείτονα, τόν Κάσσιον, τόν Βρούτον καί τόν 
Γουλιέλμον Τέλλον, τούς Γράκχους, καί τόν Ίωάν- 
νην Ούίττ, καί τόν Άλγερνώνα Σιδνέϋ, τόν Άρ- 
μήνιον καί τόν Σάξωνα Μαυρίκιον, τόν Σερτόριον 
καί τόν Κολιγνύ, τόν Μιθριδάτην καί τόν Γ. Γου
λιέλμον.

Ή θρησκεία θέλει ένώσει τούς διά τοϋ νοός ή 
διά τοϋ στήθους ύπερμαχήσαντας. (I)

Αατρευταί τής έπιστήμης καί αλήθειας, ό Σω
κράτης καί ό Φενελών, ό Ζήνων καί ό Πασχάλιος, ό 
Πλάτων καί ό Μαλεδράγχων, ό ’Αριστοτέλης καί ό 
Λευνείτιος καί ό Κάντιος, ό Γαλιλαίος καί ό Νεύθων 
διά μυστικής έλξεως θέλουν εύ'ρει άλλήλους.

Ό Τάσσος καί ό ΙΙουσσίν, ό Αάντης καί ό Μίλ- 
των, ό "Ομηρος καί ό Βιργίλιος, ό Αισχύλος καί 
ό Σακεσπήρος, ό Σοφοκλής καί ό Γαίτης, ό Πίν
δαρος, ό Κλόπστοκκ, καί ό Γράϋ, θέλουν έπί τής 
ιδανικής τέχνης προσηλώνει τά βλέμματά των γα- 
ληνιαια, ή συμπαθή καί διάπυρα.

'Οποία έξαισία συνένωσις! όπόσον μεγάλη παραλ
ληλισμών πηγή ! όποια τής ανθρώπινης αξιοπρέ
πειας άνέγερσις! όπόσον ένθουσιαστικόν δι’ ύγιεί'ς 
ψυχάς θέαμα ! τό έργον μεγαλοπρεπές καί δεινόν, 
άλλ’ έλλείψει έντελοϋς έπιτυχίας, ό έπιχειρήσων 
θέλει τούλάχιστον έχει τήν παρηγοριάν τοϋ ζήν 
μετά τοϋ άνθους τοϋ ανθρωπίνου γένους, καί μέγας 
γίνει διά τής τών μεγάλων χαρακτήρων τής άν
θρωπότητος σχέσεως αύτοϋ.

Ο.

Ο1ΟΙΙΙΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΟΝ-
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Είζ παΛ".ι6ς φζ’.έυσ.

ίΕ«τϊ»ι;. — Ό χωλό; ϊιάδΛο;. —'Ο Οόλο; «ϋ οΰοπεϋ. — Τ» 
’ διάστημα!. —Ό αίδήμ—Ή έλξις — Ή χϊ'ίτρβφιιξ δώισμι;.

Έκαθήμην εις τό παράθυρόν μου άκούων τό με
λωδικόν άσμα άηδόνος, ήτις είχε πήξη τήν φωλεάν 
της εις πλησιόχωρον κήπον ή νύξ ήν τερπνοτάτη

(1) Ό Συγγααφευς, κιδ' ό SiafAapTUsoJxs'/s;, άιαοέοει έόώ το? 
"Αγιο? Αύγοοστί?©?, το·* ΑουΟτ,οο?, τον Γουσταβον ’Δοολφον το? 
Καλβίνον, κα: Γουλ’.έλμο? το? Σ’.ω-ηλον xa't το? Δουκα του 'Γοχάν 
κλ. ηαεις, άιώ τώ? άρχαιοτάτω? χοόνων τ?5ς έπαναττάοεως
συο.πεοιλαο.βα?θ!Αε?ης, έχοχε? βΐς τή? εκκλησίαν τούς είς αΐϊαντας 
γνωστούς αγίου; -πατέρας, κληρικούς, ρθάρτυρας, καΟηγίασαένοος- 
αύτοκράτορας, σο?τελεστ·.κότερο? άγω?:σαΐλέ?οος ύπερ τής και ίΟνι- 
κώ; τού; πιστούς χτυοε σωσα'ση; θρησκεία; ήαων. Σ. Μ.
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t;

καί ό θόλος τού οϋρανόϋ «σπινθηροβολεί διά χίλίων 
ποικιλοχρόώ-/ πυρσών έχω-/ δ’^έ'γώ τούς δύο αγκώ
νας επί τοΰ παραθύρου καί τόν πώγιονα εις τάς 
Ζ/φάς !A5U» ήκροαζόμη-/] τήν άηδόνα . . . άλλα μετ’ 
βλίγον άλλη τις ύψηλοτέρας’φύσεω; αρμονία έκυρίευ- 
σε βαθμηδόν τήν ψυχήν μου. Έπεσα εις εκείνην τήν 
θελκτικήν μελέτην ή·/ γνωρίζετε βεδάίως άν ευρεθητε 
ποτέ όδοιποροΰντες δι’ αιθρίας καί άστεροοεγγοϋς νυ- 
κτός· έπαυσα τοΰ νά ακούω τό μελωδικόν πτηνόν, 
τό μόνον ταράττον τήν σιωπήν τής μονώσεώς μου, 
καί τδ πνεϋμά μου άνετινάχθη εις τδ άπειρον των 
ουρανών· πότε ώς ό Μικοομεγας, δι’ ένός διασκελι
σμού μετέδαινον άπδ ένδς πλανήτου εις άλλον, και 
πότε ώς τα μυθιστορικά πνεύματα έκαθήμην επί τοΰ 
περιλαμπούς μετώπου ένδς κομήτου, καί έκεΐθεν άν 
δέν ώδήγουν τους αστέρας ώς ό μάγος τοΰ Μελμουτ, 
τουλάχιστον έθαύμαζον τήν ουρανίαν αΰτών αρμονίαν.

Μετ’ ολίγον ή εκστασίς μου κατέστη τοσοϋτον βα- 
Οεία, ώστε ή ψυχή μου καταλιποΰσα ολως τήν γην, ένό- 
μισεν οτι ευρε μυστηριώδη τινά όδηγδν χειραγωγοϋντα 
αυτήν εις τόν λαβύρινθον τοΰ άπειρου, καί έξηγοϋντα 
αυτή τάς έκατόν χιλιάδας των υποκρυπτομένων εν τω 
ουρανώ θαυμάτων ό οδηγός ούτος ήν δ χωλός διά
βολος- ο,τι ήζουον, ή, άν θέλετε, δ,τι ενόμιζον οτι 
ακούω νά μοί λέγη, ήν ενίοτε τοσοϋτον έκτακτον, 
τοσοϋτον παράδοξον, ώστε δεν τολμώ νά τδ έπανα- 
λάβω πρδς υμάς ώς προερχόμενου άπ’ έμοΰ . δθεν 
διά νά σάς διηγηθώ απερ είδον, ανάγκη νά άφήσω 
εις εκείνον τό οπερ άνελαβε μέρος, καί, είτε τδ έκ- 
λάβετε ώς πλάσμα έπινοηθεν επίτηδες πρδς ιδίαν μου 
εύχαρίστησιν, είτε τδ θεωρήσετε ώς γέννημα φαντα
σίας κατά τι φρενητιώσης, πρέπει νά τδ δεχθήτε ώς 
τδ εδέχθην έγώ ό ίδιος- σάς εγγυώμαι δέ περί τής 
αλήθειας τών δσων έξελεΰσονται έκ τοΰ έμοΰ 
στόματος, ;άλλ’ ούχί καί έκ τοΰ εκείνου, διότι είνε 
γνωστόν δτι οι δαίμονες, ώς καί πάντα τά γεννήματα 
τής φαντασίας κλινσυσι φυσικώς εις ονειροπολήματα.

’Ιδού λοιπόν κατά τινα τρόπον ή'ρςατο ή οδοι
πορία μας.

— Τι έξαίσιον θέαμα 1 ανέκραξα- πόσον θαύμα- 
σίως ούτος ό κυανούς απέραντος Οόλος παρουσιάζει 
τον όρίζοντα τοΰ μεγάλου παντός μας !

— Χί! χί! χί! έκαμεν εκείνος, γελών σαρδονι-

Ι
κώς- φαίνεται, φίλε, δτι διόλου δέν ώφελήθης άπδ 
τά μικρά μαθήματα τής λογική; άπερ άλλοτε κατά 
τυχοΰσας τίνάς περιστάσεις σοί έδωκα, διότι μόλις 
μοί άπέτεινας μίαν φράσιν καί έξέφρασας πέντε α
νοησίας- πρώτον, τούτο δπερ βλέπεις δέν είνε θόλος 
άλλά τό αχανές- δεύτερον, τό αχανές τούτο δέν εί
νε κυανοΰν, άλλά μέλαν ώς παν τό μή έχον χρώ
μα, καί τοιοΰτο θά σοί έφαίνετο, έάν δέν κατεκλύζετο 
διαπαντός ύπό τοΰ φωτός τοΰ ήλιου- τρίτον, δ θό
λος σου οΰδέν περιορίζει, διότι τό διάστημα είνε ώς 
ό χρόνος άπειρον καί απεριόριστον τέταρτον, ό ορί
ζω-/ εύρίσκεται επί τής γης, άλλ’ ούχί έν τω οΰρα- 
νώ δπου δέν υπάρχει όρίζων καί πέμπτον τέλος τό 
πάν, έμπεριλαμβανομένης τής άδιοράτου γής ήν κα
τοικείς, τών μικρών του πλανητών καί τοΰ ίκανώς 
μηδαμινού του ήλιου είνε στιγμή έν τω άπείρω, ε- 
λαττον ή κόκκος άμμου έν τώ ώκεανώ. Η οράσις 
σου είνε κομψή, ή τουλάχιστον τό νομίζεις, άλλά 
τάττοντες τοιουτοτρόπως λέξεις πομπώδε ς άς δέν εν
νοείτε, ή, τό χείρον, ών στρεδλοΰτε τήν έννοιαν, έμ-

• ποδίζετε τήν πρόοδον τής επιστήμης.
— Θά ένθυμηθώ τό μάθημα- δσον δέ περί τοΰ Οό-

λσυ, ομολογώ δτ: μετεχείρισθήν αυτήν τήν έκφρασιν7

μόνον κατά μεταφοράν, επειδή γνωρίζω κάλλιστα ότι-, 
ή . . . το . . .

— Λέγε ό πίλος τοΰ ούρανοΰ- ίσο διδακτικός πρδ 
πάντων.

— Έστω- γνωρίζω κάλλιστα δτι τό στερέωμα δέν 
εινε άψίς στερεά, καί ci άστέρες δέν είνε λυχνίσκοι 
προσηλωμένοι επ’ αύτοΰ- γνωρίζω δτι τό διάστημα 
είναι άπειρον άλλά, κύριε, διά νά βάλω αμέσως εις. 
πράξιν τό μάθημά σου, δύναμαι νά σέ έρωτήσω τ; 
έστίν άπειρον ;

— Φαντάσθητι δτι κρατείς τόξο-/, δτι ρίπτεις βέ
λος εις τόν αέρα, δτι τό βέλος τούτο έχει τήν δύ· 
ναμιν νά διατρέχη τό διάστημα κατ’ ευθείαν γραμμήν 
χωρίς ποτέ νά δΰναται νά έκτραπή ούτε κατά τό έν 
μέρος ούτε κατά τό άλλο, καί δτι έρριφθη μετά το- 
σαυτης βίας ώστε διατρέχει έν έκαΐομμύριον λευγών 
τό λεπτόν.

— Καί λοιπόν ;
— Καί λοιπόν } μετά χίλια εκατομμύρια ετών τό 

βέλος σου θά διατρέξη αξιόλογου δρόμον καί δμως 
δεν θά ήνε πλησιέστερον τοΰ σκοποΰ του άπ’ δσον 
ήν έξερχόμενον τοΰ τόξου σου, διότι τό άπειρον δέν 
έχει δρια.

— Δέν εννοώ, και δμως ή κεφαλή μου κόπια α
κολουθούσα τό βέλος σου εις τό διάστημα.

—— Μιμήθητι τούς γεωμέτρας αριθμεί, τάττε 
χαρακτήρας τόν ένα μετά τόν άλλον, καί πεισθητι ώς 
οι μωροί δτι οί άριθμητικοί χαρακτήρες άποδεικνύουσι 
τι- καί έ'πειτα, άφ’ ού άποτελέσης έν τι ποσόν σχη- 
ματίσθέν έκ σειράς χαρακτήρων τοσοϋτον μακρας 
δσον ή έκ Παρισίων εις ‘Ρώμην οδός, τό ποσόν τούτο 
ούδέν θά ήνε πάλιν κατά σύγκρισιν τοΰ άριθμοΰ τών 
λευγών εις ήν τό βέλος θά πρέπη νά φθάση, διά νά 
ύποτεθή δτι διέτρεξε πολλοστόν τι μέρος τοΰ απεί
ρου. (ί)

— Νυγχώρησον, κύριε, πλήν δέν εννοώ.
— Ώ1 τό πιστεύω, διότι σοί βρ.ιλώ γλώσσαν α

καδημαϊκήν λοιπόν, αγαπητέ μου σοί λέγω δτι τό 
άπειρον είνε . . . μηδέν πασχησον πλέον νά γνωρίσης 
τί εινε τό μηδέν, καί πού εύρίσκεται ή αρχή του καί 
τό τέλος του.

— Τώρα εννοώ· τό άπειρον διάστημα, δ αιώνιος 
χρόνος κτλ. πάντα τά πράγματα έκεΐνα είσιν ίδε'αι 
άφηρημέναι άς περιεκαλύψαμεν ημείς δι’ ένός δνόμα- 
τος, διά μιας λέξεως, καί ή λέξις εκείνη μάς ρί
πτει εις τήν απάτην έξ ής έκλαμβάνομεν τό μηδέν 
ώς πραγμα, διότι έλάδομεν τήν έξιν τοΰ νά παρις·ώ- 
μεν τά πράγματα διά μιας λέξεως.

’Επίσης δέν εννοώ διατί μοί λέγεις δτι τό διάστη
μα τών ουρανών είναι μέλαν, έν ω τό βλέπω κυα
νού-/- βεβαίως οί οφθαλμοί μου δέν μέ άπατωσι- βλέ
πω τόν ουρανόν κυανοΰν, και ύποθετω οτι και ο αι
θήρ ό πληρών τό διάστημα είνε τοΰ αύτοΰ χρώματος.

(1) Του λογικδν £·;θφωπον ποτϊ ol·/ δ;λεάζου3:υ οί υπολογισμοί· 
τώ οντι τί αποβαίνει έκ τών αγώνων τών αρίστων μαθηματικών ; 
πολλάκις συλλογισμοί βέβαιοι έζΊ υποθέσεων αβέβαιων παρα
δείγματος χάριν *ν συγκρί-ωμεν τούς υπολογισμούς τούς άπο- 
δεικνυ'οντας τήν κίνησιν τής γής προς τούς υπολογισμούς τούς ο
ρίζοντας το σχήμα αυτής, θά ευρομεν άφ ένδς μέρους ένα'ργειαν 
έντελή, ένα'ργειαν ά·.ευ υποθέσεων, κα'ι άφ' ετέρου ένα'ργειαν άφή- 
νοοσαν όπισθεν αΰτής νέφος όπου έκαστος δυ'ναται νά υπόθεση ό,τι 
θελήση, διότι τδ φως ουδέποτε εισδύει έν αύτώ’ άλλά τδ κοινόν 
πιστευ'ει τυφλοί; δμμασιν ότι τδ παν άπεδείχθη διότι εινε προ- 
κατζιλημμένον, δικαίως, υπέρ τής μεγαλοφ’υίας τδν ίφευρετδν.

— Οσον περ; "5 «ΐθεροί »ίυ, αυτή είνε μωρία 
καί σέ συμβουλεύω νά παραιτηθής, διότι οΰδέν άποδει- 
κνύει δτι υπάρχει ρευστόν τι ιδιαίτερον πληρούν τό 
διάστημα- ή υπαρξίς του, άν ΰπετιθετο αληθής, οΰ
δέν έδύνατο νά έξηγήση, ούτε καν τό σύστημμ τών 
κυμάνσεων τοΰ φωτός, καί θά ήν καί αυτή ή ίδια 
λίαν δυσεξήγητος· άλλά τό άκρως εύαπόδεικτον εί
νε δτι ό αιθήρ ούτος δέν θά ήν κυανούς. (1)

— Πιστεύεις λοιπόν τό κενόν τοΰ διαστήματος ; 
τούτο εινε μέγα ζήτημα δπερ διετάραξε μεγάλως 

τούς αστρονόμους μας.—■ ’Λν ύπάρχη κενόν εις τό διάστημα, υπάρχει 
εις τόσον μεμακρυσμένην άπόστασιν ώστε οΰδεποτε 
δφθαλμός αστρονόμου βοηθούμενος ύπό τοΰ άρίστου 
τηλεσκοπίου θά δυνηθή νά φθάση έ'ως εκεί- πανταχοΰ 
ό οΰρανός εινε πλήρη; φωτός, τουλάχιστον καθ’όσον 
οί άνθρωποι γνωριζουσιν ώςτε δέν ύπαρχε; κενόν, 
διότι τό φώς εινε σώμα, καί σώμα μάλιστα διαιρε
τόν άν έν τω κενω ύπάρχη γωνία τις τοσοϋτον ά· 
πομεμακρυσμένη ένός ήλιου, ώστε αί ακτίνες του 
νά μή δύνανται νά φθάσωσιν εως έκεζ ή γωνία ε
κείνη επεται νά έ'χη μέλαν χρώμα βαθύ καί πυκνόν, 
καί χιλιάκις σκοτεινότερο-/ τής σκοτεινοτέρας επίγειου 
νυκ,τόο, καθότι τό φώς συντίθεται έκ χρωμάτων, καί 

τό μέλαν εινε ή απουσία παντός χρώματος.
’Αν ό οΰρανός σοί φαίνεται κυανούς, τοΰτο προέρ

χεται έκ τοΰ δτι τόν βλέπεις διά μέσου ρευστού κυα
νού βάπτοντος διά τού χρώματός του τά διά μέσου
αύτοΰ βλεπόμενα αντικείμενα, καθώς τά διά μέσου 
πρασίνων διοπτήρων βλεπόμενα φαίνονται πράσινα- τό 
ρευστόν τοΰτο είνε ό ατμοσφαιρικός άήρ, ώς δύνασαι 
νά βεβαιωθής, θεωρών ορίζοντα δλίγον μεμακρυσμέ- 
νον τό πλησιέστερον άρα θά σοί φανή πράσινον, 
διότι δέν μεσολαβεί αρκετός άήρ μεταξύ αύτοΰ καί 
τοΰ οφθαλμού σου ώστε νά τό βάψη κυανοΰν τό ά- 
πώτερον θά φανή χρώματος κυανόλευκου- τό δέ έτι 
άπώτερον, τό περιορίζον τόν ορίζοντα δΰναται νά σοί 
φανή ολως κυανοΰν, έάν εύρίσκεται τοσοϋτον μακράν, 
ώστε νά ύπάρχη ποσότης αρκετή άέρος μεταξύ ε

κείνου καί σοΰ.

ί

— Φαίνεται λοιπόν, καθ’ οσα λέγεις, δτι τό διά
στημα είνε πλήρες άέρος κυανού, και τόν αέρα τού
τον διορίζεις βεβαίως εις τό νά υποστήριξή τούς α
στέρας διά νά τούς έμποδιζη τοΰ νά πέσωσι- πα- 
ράστησον αΰτόν περιδινούμενον και εις τάς περιδινή
σεις του συνεπισύροντα τούς αστέρας, και ιδού άνα- 

στάς ό Καρτέσιος.— Όλα δσα λέγεις αγαπητέ μου, είσιν έναντία 
τοΰ δοθοΰ λόγου, καθότι εγώ σοί ώμιλησα μόνον 
περί τού στρώματος τού ατμοσφαιρικού άέρος· οσον 
δέ δια τούς αστέρα; διατι νά πέοωσιν, όταν ούδέν πί- 
τττΐΐ έν τη φύσει, ούτε ζαν το μήλον έζ.εινο οπερ 
άζοσζασθέν τού δένδρο του, άπέδειξεν εις τδν Νεύ- 
Οωνα τήν αρχήν τής έ'λςεως, ήν άλλοι αστρονόμο: 

ύπώζτευσαν ήδη πρδ εκείνου ;

(1) Ό ’Έγχ.ιος, Οίλω^ νά έξηγ·^5η »ώς ό μέγας άξων τής έλ- 
λείψεως τή< -πεοιγραφομένης υπό τών χομητώ'· και ή μεσαία 
άπόστασις αυτών έλαττουνται βαθμηδό', ευρε πσοκσιτώτεσον πα'ν- 
των νά υπόθεση αιθέρα πληρούντα τάς ύπο τών παραδοςώ^ 

αυτών άστρω/ διατρεχομενας ουρανίας χώρας, κα; ου ή άντί- 
στασις έλαττσυσα τήν ταχύτητά τω·., άμβλυνε: επίσης κα'ι τήν 
κεντρο'φυγα δυναμιν, και ενισχύει μάλλον τδν ήλιο/, εις τδ νά 
τά έλκη πρδς έαυτδν παρακατιό/τες θά δείςωμεν ότι ή αιθέ

ριος αυ:η έφευ'ρεσις ήν ανωφελής τουλάχιστον, αν και ιιαρα- 

δεχθίΤσϊ ύ*ο τ«3 πλιΐϊΤ;υ τών άστόσνόμων.

— Τί είνε λοιπό-/ ή έλξις έζεί'/η δι’ ής οί σοφοί 
μας κασασζευάζουσι -τό πάυ τόσον εύζόλως ;

— Απλούστατον πράγμα- είνε μία τών ιδιοτήτων 
τής ύλης, ώς ή έκτασις, τό αδιαχώρητο-/ κ.τ.λ. πάν
τα τά σώματα άνθέλκονται άμοιβαίως- τά περιέχον- 
τα πλείονα ύλην, δηλαδή τά ογκωδέστερα ή τά πυ
κνότερα έλκουσιν οσα έχουσιν ήττονα ουτος εινε ό 
νόμος τοΰ ισχυρότερου καί τοΰ πλουσιωτέρου. Ό ή
λιος π. χ. έλκει τήν γϋν καί πάντας τούς λοιπούς 
αστέρας, διότι είνε ογκωδέστερος οΰ μόνον έκαστου 
εκείνων, άλλά καί πάντων λαμβανομένων όμοΰ σώ
μα οπερ νομίζεις οτι πίπτει δέν είνε άλλο εΐμή 
σώμα έλκυόμενον ύπ’ άλλου σώματος δγκωδεστέρου 
έζείνου. Υμείς οί άνθρωποι δνομάζετε τοΰτο πίπτειν, 
άλλ’ επειδή αί λέξεις οΰδέν σημαίνουσιν, όταν ή έν
νοια άπαξ όρισθή, οΰδέν τό κωλύον τοΰ νά έξακο- 
λουθώμεν ήδη νά μεταχειριζώμεύα τήν έκφρασιν ταύ- 
την, άλλά μόνον πρός άντικατάστασιν τής λέξεως 
έλκεσθαι* δυνάμεθα μάλιστα νά λέγωμεν οτι τά έλ-
ζυόμενα σώματα είσί βαρέα, έχουσι βάρος, γνωρί- 
ζοντες οτι τό βάρος τούτο οΰδέν άλλο είνε είμή τό 

αποτέλεσμα τής έλξεως.
Παν μόριο-/ ύλης έλκει έτερον μόριο-/ ύλης· σώμα 

συγκείμενον έξ εκατόν μορίων θά έλκΰση σώμα συγ
κείμενον εκ δέκα μορίων μετά δεκάκις πλείονος 
δυναμεως παρ’ οσον θά έλκυσθή ϋπ’ εκείνου, διότι τό 
τετράγωνον τών δέκα είνε έκατόν τό σώμα τών δέκα 
μορίων θά πεση επί τοΰ άλλου, ώς άοθενέστερον, 
καί ή ταχΰτης τής πτώσεως του θά ήνε ανάλογος 
τώ αριθμώ τών μορίων του, θεωρούμενης όμως και 
τής άποστάσεως- διότι τά σώματα έλκονται δραςι- 
ζώτερον καθ’ οσον κεινται εγγύτερον (1).

— Τί έλξις αύτη δΰναται νά μοί έξηγήοη διατί 
τά πιπτοντα σώματα τείνουσιν αείποτε πρός τό κέν- 

τρον τής γής ;— ’Αν σκεφθής δλίγον, θά ίδης οτι τό κέντρον 
σφαίρας τίνος εινε τό μέρος τό παριστών πρός έτε
ρόν τι άντικειμενον τό άθροισμα τών πούνυαριθμοτε- 
ρων έλκτικών ακτινών, διότι ή διά τοΰ κέντρου τής 
σφαίρας ταύτης διερχομένη γραμμή είνε εκείνη ήτις 
έν τη πορειήι αΰτής άπαντα τόν μέγιστον αριθμόν τών 

έλκτικών μορίων.—— ’Εννοώ κάλλιστα ολα ταΰτα, και μόνον δύο 
απορίας έχω πλέον νά σοί προτείνω- πώς άποδει- 
κνύετα; ή έλξις, και διατί, αν τά άστρα άνθέλκων- 
ται, δέν πίπτουσι τό έν έπι τοΰ άλλου ;

— Δέν σοί λέγω οτι ή έλξις άποοειζνύεται μέ- 
χρις έναργείας διά τής ακριβούς Χύσεως διαφόρων 
αστρονομικών προβλημάτων, διότι δέν είσε τόσον δυ
νατός ώστε νά μέ έννοήσης, άλλά δύναμαι νά σοί 
δώοω περί τούτου αποδείξεις ύλικωτερας· όταν πλοϊον 
θαλασσοπορή πλησίστιον, διατρέχει, καθ ύπόθεσιν, εξ 
πόδα; καθ’ έκαστον δεύτερον λεπτού- άν έν δεύτερον 
λεπτού άπαιτήτα; διά νά πεση σφαίρα μολιβδίνη άπό 

! τοΰ άκρου τοδ μεγάλου ιστού επί τοΰ καταστρώμα
τος, εξάγεται έκ τούτου οτι προβαίνοντος τοΰ πλοίου 
ενα πήχυν κατά τοΰτο τό δεύτερον τοΰ λεπτού, ό

(1) 'Ο Νδυθων έκ ουΓχεοεστάτω·/ ύπο7.ογηαων έξήγαγε τά 
τρία ταυτα συαπεράιαατα άπεο «Ισϊ μ.ία τών κυρίων βάσεων 
τής αστρονομίας. 1. ή δυ·/αμ:ς ή κινούσα τούς τλανήτας, 

διευθύνεται προς το κέντροί τού ήλιου. 2. ή δυναμις αυτή εινε 
κατ’ αντίθετον λ;γον τού τετραγώνου τής άποστάσεως τού κέν
τρου αυτών άπο τού κέντρου τού ήλίου, 3. ή δυναμ’.ς αυτή είνε 

βναλεγως τω ογκω τού βώματβς.



■s

ιστός Ox μακρυνθή κατά τόν καιρόν τής πτώσεως κα ί 
ή σφαίρα θά ζέση εξ ποδας μακράν τού ίστοΰ' άλλ’ 
όμως, φίλε, δέν αληθεύει- ή σφαίρα ελκεται ύπό τσΰ 
ίστσϋ καί σύρεται ύπ’ αύτοΰ, καί ύποτασσομένη εις 
τήν έλζτιζήν εκείνου δύναμιν, πίπτει κατ’ εύθείαν
εις τους πόδας αύτσϋ έκτρεπομένη τής καθέτου 
ϊΡ’μμης.

Οταν τό ζλοίον μένη εις τόν λιμένα ακίνητον 
επί τής άγκυρας του, λάβε ρανίδα δδατος καί άφες 
την νά ζέση άπό τής δροφής τοΰ οικήματος σου έζί 
τοϋ έδάφους· εινε βέβαιον οτι ζίζτουσα, θά άζο- 
λουθήση γραμμήν εύθείαν, διευθυνομένην ζρδς τό κέν
τρο·/ τής γης· σημειώσου τότε εις τήν οροφήν τό μέ
ρος άφ’ ού άφέθη, καί έζί τοϋ εδάφους τό μέρος 
οζου έζεσεν· αί'ρουσι τήν άγκυραν, άναζετώσι τά ι
στία, καί τό ζλοίον πλέει μετά μεγίστης ταχύτητος· 
τότε έπανάλαβε τό πείραμά σου καί άφες άζό τοϋ 
αύτοΰ σημείου τής δροφής νέας ρανίδας δδατος· θά 
νομίσης cot δεν θά ζέσωσι ρτλέον έζί τοϋ αύτσϋ ση
μείου τοϋ έδάφους, διότι τό ζλοίον προβαίνει ένα 
ζόδα κατά τήν ζτώσιν έκάστης ρανίδος· αλλά καί 
πάλιν άπατάσαι, διότι τό ζλοίον έγινε δύναμις έλξεως 
εις ήν υποτάσσονται αί ρανίδες τοΰ δδατος· έκτρέ- 
ζονται αύται τής καθέτου γραμμής, διά νά άκολου- 
θήσωσι τήν πορείαν τοϋ πλοίου καί πίζτουσι κατ’ ά- 
κρίβειαν έζί τοΰ αύτσϋ σημείου τοϋ έδάφους ώς τό 
ζλοίον νά ήν άκίνητον.

— Κάλλιστα· αλλά διατί οί πλανήται δέν πί- 
πτουσιν έζί τοΰ ήλιου ;

— ’Ιδού ό λόγος. 'Οσάκις σώμα στρέφεται μετά 
ταχύτητος, τά συνιστώντα αύτό μόρια τείνουσιν εις 
τό νά άπομαζρύνωνται τοϋ κέντρου αύτοΰ κατά τινα 
νόμον φυσικόν, καλούμενου ύπό των αστρονόμων κεν- 
τρόφυξ δύναμις· δύνασαι νά πληροφορηθής περί τού
του διά χιλίων πειραμάτων, πάντων εύζολωτάτων 
παραδείγματος χάριν θές έπί στρόφιγκος ή άξωνος 
τροχόν ή τράπεζαν στρογγύλ.ην ή απλώς πινάκιο·/· 
ρίψον έπ’ αύτοΰ δδωρ, άμμον ή οίονδήποτε άλλο σώ- 1 
μα, καί περίσ,τρεψον τήν τράπεζαν ή τό πινάκιον 
μετά τίνος ταχύτητος· θά ιδης εύθύς έκείνο τό δδωρ 
ή έκείνην τήν άμμον νά περισυναχθή εις τήν πε
ριφέρειαν τοϋ κύκλου τοϋ σχηματισθέντος ύπό τής 
τραπέζης ή τοϋ πινακίου, καί έπειτα νά ριφθή κατά 
τό μάλλον καί ήττον μακράν τοΰ κύκλου κατ’ άνα-

1 λόγιαν τής κατά τό μάλλον καί ήττον ταχύτν,τος τής
περιστροφής· τοιουτοτρόπως οί θαυματοποιοί των πλα
τειών μας Οέτουσι ποτήριον πλήρες δδατος έπί στε- 

| φάνης πίθου ήν στρέφουσι καθέτως μετά ταχύτητος,

(χωρίς νά χύσωσιν ουδέ ρανίδα τοΰ ρευστού, «ν καί

κατά πάσαν στροφήν τής στεφάνης τό ποτήριον εύρι-
σκεται μίαν στιγμήν εις θέσιν ολως άνεστραμμένην
τό ρευστόν αντί νά πέση, προσκολλάται σταθερώς
εις τό βάθος τοϋ ποτηριού, διά νά άπομακρυνθή τοϋ
κέντρου τής στροφής, κατά τούς νόμους τής κεντρό-
φυγος δυνάμεως· άλλως τε διά νά μή με έννοήσης

ί πρέπει νά μήν είδες ποτέ λίθον έκτινασοόμενον διά
σφενδόνης.

Οί πλανήται άρα δέν δύνανται νά πέσωσιν έπί τοϋ 
ήλιου, διότι έκσφενδονισθέντες κατ’ εύθείας γραμμάς 
εις τό διάστημα, καί μηδεμιαν δοκιμάζοντες σΰντρι- 
ψιν κατά τήν πορείαν των, διατηροΰσιν ακέραιον τήν 

• δύναμιν τής έκσφενδονίσεως· έλκόμενοι ύπό τοϋ ή
λιου, στρέφονται περί αυτόν, άλλά τής δυνάμεως τής 
έλξεως πολεμουμένης κατά πρώτον ύπό τής δυνά 
μεως τής έκσφενδονίσεως καί έπειτα ύπό τής κεν- 
τρόφυγος δυνάμεως, οπερ πιθανώς εινε τό αύτό, κα

θίσταται ισορροπία ήν ούδέν δύναται νά άλλοιώση,
καί ήτις θά διαμείνη αιωνίως, καθώς πάσαι σι ιδιό
τητες τής φύσεως.

— Τοδτα πάντα εισίν άριστα· άλλά νομίζω ό'τι 
άν ήΐεθα τεθειμένοι εις παν άλλο μέρος παρά εις 
τήν γην, θά έβλέπομεν τά πράγματα ύπ’ άλλην έ- 
ποψιν, καί ίσως τότε πάσα ή επιστημονική οικοδο
μή ήν κατεσκεύασας ήδη θά κατεστρέφετο.

— *0! αγαπητέ μου, είσαι πείσμων, καί θέλω νά 
σέ πείσω' άς ύπάγωμεν.

ΚΕΦΑΑΑ10Ν ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Δ’ιη τον άτ'ρα.

'Οδοιπορία μετά τον δαίμονες, — Ή άτμοοφαΐθα. — Ό άηρ. —
Ή γη. — Είς άερό>ιΟο; η μία σελήνη. — 01 έχ τής σελήνης 
•πίπτοντες /tOct.

Ό δαίμων μέ έλαβεν άπό τοϋ βραχίονες, καί 
ήσθάνθην οτι διεπέρων τούς αέρας μετά πλείονος 
ταχύτητος ή 'έν των μετεώρων έκείνων άπερ φαί
νονται ένίοτε άφήνοντα ίχνος λαμπρόν εις τον ού- 
ρανόν κατά τό σκότος θερμής θερινής νυκτός· ηύ- 
ξανε δέ ό δαίμων ή ήλάττου τήν ταχύτητα τής 
πορείας μας άναλόγως τής κατά τό μάλλον καί 
ήττον άξιολογότητος των αντικειμένων, άπερ μοί 
έπεδείκνυε κατά τήν όδοιπορίαν μας.

Μοί έφαίνετο κατά πρώτον οτι έκολύμβων έντός 
ρευστού πυκνοτάτου καί κυανολεύζου, καί οτι δι- 
ευθυνόμην πρός τήν έπιφάνειαν μετά τίνος άγώνος, 
ώς δύτης σπεύδων νά έπανέλθη έκτος τοϋ δδατος 
διά νά άναπνεύση· ήσθανόμην άναχωρών οτι έμελ- 
λον νά βυθισθώ βαθύτατα εις βευστόν, διότι τό 
βάρος τοϋ όγκου του μοί έφαίνετο ύπερμέγεθες, καί 
με ζατέθλιβε κατά πάντα τά μέλη τοϋ σώμα
τος· διαπερών τό ρευστόν τοϋτο, είδον έπαληθεϋον 
οπερ πολλάκις έφανταζόμην περί των άβύσσων τοϋ 
ωκεανού, δηλαδή οτι διηρχόμην διά μέσου πολλών 
όξυτάτων ρευμάτων ών τά στρώματα ήσαν έπιτε- 
Οειμένα τό έν έπί τοϋ άλλου καί είχον διαφόρων 
βαθμών πυκνότητας· τά μεν διευθύνοντο πρός άρκτον 
τά δέ πρός μεσημβρίαν, και τέλος πρός πάσαν δι- 
εύθυνσιν ήρώτησα τον δαίμονα άν είχεν έζλέξη ώς 
σημείο·/ άναχωρήσεως τό βάθος των θαλασσών, καί
άν μετ’ ολίγον θά φθάσωμεν εις τήν έπιφάνειαν 
τοϋ δδατος.

— ’Αγαπητέ μαθητά, μοί είπεν, ημείς άνεχω- 
ρήσαμεν άπό τοϋ παραθύρου τοϋ ταμίου σου· δέν θά 
διαπεράσωμεν τά δδατα, άλλά μόνον τόν αέρα τής 
ατμόσφαιρας· πριν άναχωρήσωμεν σέ άπεγύμνωσα 
τοϋ αισθήματος τής εκ τής συνεχούς συναφής τού ά- 
έρος έξεως, καί επομένως κρίνεις περί τοϋ ού δια- 
περώμεν ρευστού ώς οστις θά εύρίσζετο βεβυθισμένος 
έν αύτω κατά πρώτον, δηλαδή άνευ των έκ τής 
έξεως προλήψεων.

Μήν άπορης δέ άν ό άήρ σοί φαίνεται τοσοϋτον 
βαρύς, διότι έπί τής γής βαστάζεις έπάνω σου στή
λην άέρος έχουσαν δεκαέξ έως δέκα επτά λευγών 
ύψος καί ής τό βάρος εινε ίσον στήλη δδατος 
τριάκοντα δύο ποδών ή στήλη υδραργύρου είκοσι 
επτά δακτύλων άπερ δέ έξέλαβες ρεύματα υποθα
λάσσια εισίν άνεμοι πνέοντες άπό διαφόρων σημείων
τοϋ δρίζοντος καί διαβαίνοντας ό είς έπί τοΰ 
άλλου.

Ό άήρ εινε εις «κρον ελαστικός, καί τά κατώτε
ρα στοώματά του, δηλαδή τά μάλλον προοεγγίζοντα 
εις τήν γην, συνθλίβονται μάλλον ή έλαστικότης του, 
έχει μεγάλην έπιρροήν εις τά φαινόμενα τής ζωής 
τών ζώων καί είς τήν ούνθεσιν αύτοΰ έξ 79 μερών 
αζώτου καί 21 οξυγόνου πάντα τά οντα δφείλουσι τήν 
αναπνοήν των έχει τήν ιδιότητα νά διαιρή καί νά Ολά 
τό φως, καί είς εκείνον επομένως δφείλομεν τό λυ
καυγές καί τήν αύγήν, έκείνας τάς ήούχους μετακι
νήσεις δι’ ών μεταβαίνομεν άκλονήτως άπό τής ημέ
ρας εις τήν νύκτα καί άπό τοϋ σκότους εις τό φώς· 
όλος όμοϋ δέ αποτελεί τό οπερ ονομάζεται ατμόσφαι
ρα, καί ή άτμοσφαΐρα αδτη έχει δεκαέξ έως δέκα επτά 
λευγών πύκνωσιν, ώς έρρέθη ανωτέρω· άποτελεΓ δέ 
•υπερμεγέθη ώκεανόν άνευ πέρατος περικυκλοΰντα τήν 
ολότητα τής σφαίρας, καί περιέχει κατά τό μάλλον 
ζα! ήττον δδωρ, ύδρογόνον, ήλεκτρικόν ρευστόν, ανθρα
κικόν έξύ ζτλ. καθίσταται δέ ένίοτε αληθές χάος ζα- 
ταστρεφόμενον ύπό τών θυελλών, τών κεραυνών, τοϋ 
άνεμου, τής χαλάζης, τής βροχής καί πάντων τών 
λοιπών μετεώρων.

"Αμα έπαυσεν ό δαίμων τοϋ νά όμιλή, έφθάσαμεν 
είς τήν επιφάνειαν τοΰ ατμοσφαιρικού ώκεανοϋ οστις 
τότε μοί έφάνη οτι άπετέλεσε θάλασσαν κυανήν το- 
σοϋτον διαφανή, ώστε μόλις έδυνάμην νά παρατηρήσω 
τά ύπέρογκα κύματα τής έλαφράς έπιφανείας του. 
Θεωρών διά μέσου τοϋ βάθους του, έβλεπον τήν γην 
ώς πυθμένα δρεινόν τής θαλάσσης τούτης βαθυτάτου 
κυανοϋ χρώματος.

Έστρεψα τούς όφθαλμούς πρός τόν ουρανόν, άλλ’ 
όποια ή έκπληξίς μου I δέν ήν πλέον δ δόλος εκεί
νος ό διαυγάζων διά πάσης τής κυανοβαφοϋς αύτοΰ 
λάμψεως, άλλά διάστημα άτέραντον, ώχρον, σκοτει- 
νοφαιου χρώματος· τό κυανοϋν είχεν ολως έκλειψη, 
καί ήρχισα νά διακρίνω κάλλιστα μέλανα ύπέρογκον 
κώνον χωροϋντα άπό δυσμών πρός άνατολάς μετ 
εκτάκτου ταχύτητος. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έξηρ- 
χόμεθα αύτοΰ, διότι τοϋτο ήν ή σκιά τής γήινου σφαί
ρας έκτεινομένη είς τό διάστημα, καί ή ημέρα έπα- 
νήλθεν είς ημάς· άλλ’ όποια ήμερα I κατ' ούδέν ώ- 
μοίαζε τή ήμέρα τής γής, καί τό έκ τοϋ ήλιου 
έξϊρχόμενον φώς, μοί έφαίνετο λευκότητας έκθαμβη- 
τικωτέρας τής χιόνος, άνευ ούδενός έτέρου χρωματι
σμού’ έννόησα δέ οτι τοϋτο προήρχετο έκ τοϋ οτι 
ούδέν σώμα άντανεκλα τάς φωτεινάς ακτίνας καί οτι 
επομένως δέν διηροϋντο.

Δέν έβλεπον πλέον τήν σελήνην, καί ούδείς πλα
νήτης έφαίνετο έγγύς, καί ή γή δε αυτή ήν τοσοϋτον 
μεμακρυσμένη άπ’ έμού, ώστε μικρόν μόνον διάστημα 
τού ουρανού έσκέπαζε πλέον μοί έφάνη δέ τοσοϋτον 
παραδόξου όψεως, ώστε βεβαίως ποτέ δέν θά τήν 
έγνώριζον, άν τό πνεύμα δέν μοί έβεόαίου οτι ούτος ήν 
ό τόπος τής γεννήσεώς μου. Φαντάσθητι όγκον οτρε- 
φόμενον περί εαυτόν μετά ταχύτητος τριακοσίων εβδο- 
μήκοντα πέντε λευγών τήν ώραν· δι’ έτερας δέ κινή- 
οεως ώθούσης αυτήν άπ’ ανατολών πρός δυσμάς ή 
πορεία αυτής ήν έτι έκπληκτικωτέρα, καθότι ό όλος 
αύτής όγκος διέτρεχεν έπτά λεύγας κατά δεύτερον 
λεπτού, δηλαδή έτρεχεν έβδομηκοντάκις ταχύτερον ή ·ι 
σφαίρα έξερχομένη τοϋ τηλεβόλου ■ είχον άκούση 
"άντοτε νά λέγωσιν οτι ή γή ήν κυκλοτερής, άλλ’ 
ειδον Ετι δέν ήν αληθές· ού μόνον τήν είδον ζλατυ- 
νομενην κατά τούς πόλους, άλλ’ έτι όγκουμένην πρός 
σ-ν ιοημερ.να7> 5-ερ άπό τοϋ μέρους όπου εύρισκό- 
μην, έδιδεν είς αυτήν σχήμα έλλειψεως, ής οί δύο 
άςονες έπλησίαζον πολύ είς τό κέντοον, ή μάλλον

ί)

σώματος μικρότατου ωοειδούς οό τά δύο σημεία εύ- 
οίσκοντο ύπό τόν ισημερινόν.

Είχον άναγνώση ώσαύτως, δεν ενθυμούμαι εις τί 
βιβλίον, οτι οι κάτοικο: τής σελήνης έπεται νά βλέ- 
πωσι τήν γην καθώς ημείς βλέπομεν τήν σελήνην, 
άλλά δωδεζάκις ογκωδεστέραν, καί ευρον τήν γνώ
μην ταύτην ορθήν προσεπιφέρουσι δέ τά βιβλία έκεΐνα 
οτι ό ωκεανός καί αί λοίπαί θάλασσα! φαίνονται ώς 
μεγάλαι σκοτεινά! έκτάσεις, αί δέ ήπειροι σχηματί- 
ζουσι κυανολεύκους κηλίδας· κατά τοϋτο άπατώνται 
μεγάλως, καθότι ή σφαίρα τής γής μάς έδειξεν όψιν 
θετικώς έναντιαν αί ήπειροι έξείχον σκοτειναί έζί 
βάσεως χρώματος άργυρολεύκου άζοτελουμένου έκ 
τών πανταχόθεν ζερικυκλούντων τήν σφαίραν ύδάτων 
τών καί άντανακλώντων τό φώς, ώς τά έστιλβωμένα 
σώματα- όπως δέ καί άν ή, αί γαίαι διεγράφοντο 
έν τώ μέσω τών θαλασσών άπαραλλάκτως ώς έπί 
τών υδρογείων χαρτών καί πάν μέρος τοϋ κόσμου 
διέβαινεν ύπό τούς όφθαλμούς μου ταχύτατα, ώς εις 
μαγικόν λαμπτήρα.

ΙΙροεβαίνομεν πάντοτε είς τό διάστημα· άλλά τό 
αχανές τοϋτο μέ συνετάραξε, καί έφοβήθην διά τήν 
μόνωσίν μου· καθ’ ήν δέ στιγμήν ήρχισα νά Ολίβω- 
μαι, παρετήρησα σώμα λαμπρόν διαγράφον καμπύλην 
είς τόν ούρανόν καί π7<ησιάζον κατ’ εύθείαν εις ημάς· 
δέν έδυνήθην κατά πρώτον νά κρίνω τί τοϋτο έδύνατο 
νά ήνε, διότι μοί έφαίνετο πολύ πλέον μακράν άπ’ 
όσον τώ όντι ήν. καί άν ήν στρογγυλόν, θά τό έξι- 
λάμβανον βεβαίως ώς άστρον άλλά τό άτακτον σχή- 
μά του ώμοίαζεν όγκον βράχου· τέλος, όπόταν έφθα- 
σεν έγγύτατα είς έμέ, έπαυσε τού νά λάμπη, έγινε 
μ,έλαν ύπερυθρον, καί μοί έφάνη όγκωδέστερον άπ’ 
όσον ήν πραγματικώς· ήν δέ τοϋτο σώμα τριών ή 
τεσσάρων ποδών τό μήκος, ώοειδές, καί έχον δέκα 
όκτώ έως είκοσι δακτύλους κατά τήν μείζονά του 
πυκνότητα.

— Τι εινε τοϋτο; έρώτησα τό πνεύμα.
— Σελήνη, μοί άπεκρίθη,
— Πώς, σελήνη ;
— Ναι, σελήνη, ή μάλλον είς τών δορυφόρων

ση^ τήν· , „ ,
— Πώς! σελήνη δύο ποδών διαμέτρου;
■— Διατί όχι; ό όγκος δέν σημαίνει.
— Αί! άφες με· ημείς μίαν μόνην σελήνην γνω- 

ρίζομεν έπί τής γής, καί άλλο τι δέν ακούω.
•—· ’Αν πιστεύητε μίαν μόνην σελήνην, τούτο 

προέρχεται έκ τού οτι μία μόνον υπάρχει τόσον με
γάλη ώστε νά δύνασθε νά τήν βλέπετε- αί άλλαι, άν 
καί πολλά! έξ αυτών εΐσί πλησιέστατα είς υμάς δέν 
τάς γνωρίζετε, διότι διά τήν μικρότητά των διαφεύ- 
γουσι τήν ορασίν σας· γνωρίζω, έγώ, υπέρ τάς χιλίας 
ούχ,ί μεγαλητέρας τοϋ άντίχειρός σου- οσάκις δοκιμά- 
σωσι συντάραξιν τινά ωθούσαν αύτάς εις τήν ατμό
σφαιραν σας ή προστριβή τοϋ άέρος παραλύει τήν 
δύναμιν τής έκσφενδονίσεώς των, καί πίπτουσιν έπ! 
τής γής" τότε ανοίγετε τό στόμα καί τούς όφθαλ
μούς σας, κηρύττετε οτι έφάνη θαύμα, καί νομίζετε 
ότι έπεσον λίθοι άπό τής σελήνης ήν βλέπετε· έπει
τα, διά νά φανήτε σοφοί, τούς όνομάζετε μετεωρίτας, 
αερολίθους, άστερολίθους κτλ.

— Χά! χά! εννοώ ήδη, γνωρίζω τί εινε.
— ’Ας ίδωμεν. I
— Πρό πολλοΰ έλεγον οτι λίθοι έπιπτον έκ τοϋ 

ούρανοϋ- άλλά οί δοκησίσοφοι δεν ήθελον νά πιστεύ- 
σωσι τό τοιοϋτο φαινόμενο·/ οπερ ήν εύκολώτερον νί 
άρνηθώσ: παρά νά έξηγήσω::· καί όμως τό πραν
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άνενεώθη τοσοϋτον συνεχώς πρό οφθαλμών τών πε
παιδευμένων ζα! τών αξιόπιστων ανθρώπων, ώστε καί 
ο: άλλοι ·τδ έπι'στευσαν έπ’ εκείνης τής στιγμής οί 
coss: έ'σπευσαν νά πληροφορηθώσι παρά τούτου διά πο
λυαρίθμων και φανερών παρατηρήσεων τό φαινόμε
νο? συμβαίνει συνήθως έν γαλήνη, ή μάλλον ανεξαρ
τήτως άπό πάσης ατμοσφαιρικής περιστάσεως. Μετέω
ρον πυρίφλεζτον έξ εκείνων απερ ονομάζονται βολί- 
οες ή σφαίρα', πυρές διάσχιζε! αίφνης τούς αέρας· 
έπειτα έζρήγνυταί μετά συρ'.γμοϋ ή πυρσοζροτήσεως 
πιπτον επί τής γής, καί άντ’ αϋτοϋ εύρισκεται σώμα 
μεταλλικόν, έν ένί λόγω αερόλιθος.

Πάντες οϋτοι ci λίθοι σύγκεινται σχεδόν έζ τών 
αυτών χημικών στοιχείων, ζαί περιέχουσι πολλήν 
ποσότητα χαλικώδους γής, σιδήρου, μαγνησίας, θείου, 
νικελίου, μαγζανησίου ζαί χρωμίου· εύρίσζειαι δ’ 
εις αυτούς, τούλάχιστον εις όσους έπεσαν εις τό ”Αλ- 
αίς τής Προβεντίας, ζαί τ'.ς ποσότης άνθραζος· ίσως 
υλαί υποκείμενα: εις τό νά έξατμιζωνται διά βιαίας 
ένεργειας πυρός άποτελοϋσί μέρος τής συνθέσεως αυ
τών. ’Αλλά ζαί άναγζαίως εξατμίζονται διά τής υπέρ
μετρου θερμότητας ήν δοκιμάζουσιν οί λίθοι έζ τής 
προστριβής, άπόταν διαπερώσι τήν ατμόσφαιραν.

— Παρατήρησαν, ειπεν ό δαίμων διακόπτων με, οτι 
οί άστερολιθοι ουτοι δεν είνε δυνατόν νά έσχηματισθη- 
οαν επί τής γής, διότι τό νικέλιο·? ζαί ό σίδηρος εύ- 
ρισζονται έν αΰτοΐς εις στάσιν μεταλλικήν, οπερ εις 
οϋδεμίαν επίγειον μεταλλικήν σύστασιν απαντάται· έ- 
ξαζολούθησον.

— Μεταβαίνω εις τόν τρόπον δι’ ού οί σοφοί ε
ξήγησαν τό φαινόμενου· πάσαι αί μέχρι ταύτης τής ημέ
ρας προταθεισαι υποθέσεις περί τούτου τοϋ παραδόξου 
πράγματος περιορίζονται εις τρία= Γ. Ένόμισαν κατ’ 
άρχάς οτιοί αερόλιθο: ήσαν αληθή μετέωρα σχηματιζό- 
μενα εις τούς αέρας διά συστάσεως, ώς ή βροχή καί 
ή χάλαζα- άλλ’ ουδέποτε τά συστατικά των στοιχεία 
εύρέθησαν εις τόν ατμοσφαιρικόν αέρα, άν καί νά τόν 
ανέλυσαν καθ’ άπαντα τά υψη εις ά δύναται νά φθάση 
ό άνθρωπος, ζαί τά στοιχεία τοϋ άέρος εύρέθησαν καθ’ 
άπασαν τήν γην τά αυτά· πρός τούτοις τό άζωτον ζαί 
τό οξυγόνο·?, τά δύο ταϋτα στοιχεία τής ατμόσφαιρας, 
ό>ς προείπον, δεν δύνανται νά διαλύοωσι τάς υλας τοϋ 
αερολίθου· έπειτα άν αυτά τά στοιχεία ύπήρχον εις 
τόν αέρα, έπρεπε διά νά κρατώνται έν αϋτω, τά μό
ριά των νά εύρίσζωνται εις άζρον διεσπαρμένα· πώς 
λοιπόν έδύναντο νά συνενωθώσί τοσοϋτον ταχέως ώς·£ 
νά άποτελεσωσ: διά μιας λίθον πολλών ζεντηναριων, 
ώς τά φυλαττόμενα καί Ένσισχείμ τής ’Αλσακίας, ή 
τρεις ή τέσσαρας χιλιάδας λίθων διαφόρου μεγέθους 
ως οί κατασφενδονισθέντες διά τοϋ μετεώρου τής 
Λαιγλης· Οά είπωσιν ίσως οτι οί λίθοι ουτοι έσχη- 
ματισθησαν διά χημικών συναφειών, άλλα τά συν- 
τιθέντα αυτούς στοιχεία συνενοϋνται διά συνειλήσεως 
και ούχί διά συγκράσεως· θά προτείνωσιν οτι ή σύ- 
στασις αύτη έχει καιρόν νά σχηματισθή, διότι τά 
μόρια ταϋτα κρατούνται επί πολύ εις τόν αέρα με
ταξύ δύο νεφών δι’ ήλεκτρικής δυνάμεως, καθώς δ 
Βόλτας εξήγησε τόν σχηματισμόν τής χαλάζης· άλλ’ 
οι άερόλιθοι πιπτουσι συνεχέστερο? όπόταν ό ουρανός 
ήνε καθαρός καί δεν ύπάρχη παραμικρόν σημείο·? 
νέφους· έπειτα άν πάντα ταϋτα τά αίτια άνεγνωρί- 
ζοντο, έ’μενεν εισέτι νά έξηγηθή πώς αυτά τά υπο
τιθέμενα μετέωρα διαγράφουσι πίπτοντα καμπύλην 
σχεδόν όριζόντειον, καί πώς αύτη ή κίνησις τής όρι- 
ζοντειου μεταβάσεως έχε: ενίοτε ταχύτητα ί’σην τή
τής γής ζυκλοφορούσης περί τήν τροχιάν της.

— ‘Αριστα, ειπεν ό δαίμων.
— Ό συγγραφεύς τής ουρανίας μηχανικής, ό πε

ρίφημος Ααπλάζιος νομίζει οτι ci αερόλιθοι εκσφεν
δονίζονται από τής σελήνης δι’ ήφαιστου.

— H γνώμη αυτή μοί φαίνεται παράδοξος.
—· Καί όμως είνε ή πιθανωτέρα τώ όντι, άν ύ- 

πάρχωοιν ήφαιστοι εις τήν σελήνην, οπερ δεν είνε 
αποδεδειγμένου, είνε δυνατόν νά έχωσι τοσαύτην 
δύναμιν ώστε νά έκσφενδονίζωσι λίθον εκτός τής ατ
μόσφαιρας έκείνου τοϋ άστρου, ζαί οί αστρονόμοι 
ΰπελογιαΟησαν τήν τοιαύτην δύναμιν επί τή αυτή a 
ναλογια τής δυνάμεως τινών τών ήφαίστων τής γής· 
ό αερόλιθος άφ’ ού άπαξ ύπερβή τό δριον τό μεταξύ 
τοϋ συστήματος τής ελξεως τής σελήνης ζαί τσϋ τής 
γής, οπερ δύναται νά συμβή εις απειρίαν διευθύνσεων, 
καθίσταται, ώς είπες, δορυφόρος τής γής, αλλά δο
ρυφόρος οστις δοκιμάζει μεγίστας ανωμαλίας ώς εκ 
τής μικρότητος τοϋ όγκου του· αί άνωμαλίαι αύτα: 
τόν έμπλέκουσι τέλος εις τήν γηινην ατμόσφαιραν, 
καί, ώς λέγεις, πίπτει εις τήν επιφάνειαν.

— Χά! χά !
— Ναι, αλλά ύπάρχουσιν ήφαιστοι εις τήν σελή

νην ; τέλος πάντων ό αστρονόμος Χλάδνις είνε τής 
γνώμης σου' δοξάζει οτι οί λίθοι σύτο: εΐσί τεμμά- 
χια πλανητών ή ζα: μικροί πλανήται οιτινες κύκλο- 
φοροϋντες εις τό διάστημα, έμβαίνουσιν εις τήν γηΐ- 
νην ατμόσφαιραν ή ύπόθεσις αύτη δεν έξηγεί τήν 
ταυτότητα τής συνθέσεως τών αερολίθων, ειμή μόνον 
άν ΰποθέσωμεν οτι πάσαι αύτα: αί μιζρογραφιαι τών 
πλανητών εΐσί τής αυτής καί άπαραλλάκτσυ φύσεως.

— Τί μάς έμποδιζει ;
— ’Αλλά πόθεν θά έςήρχοντο ;
— Αί! αγαπητέ μου, μοί αποτείνεις έρώτησιν πα

ράλογον θά έςήρχοντο εκ τοϋ αϋτοϋ εργοστασίου ώς 
καί οί άλλοι .... καί ιδού 1

(ακολουθεί )

Ό γλύπτης τοΰ μαύρου οάαουζ.
ΔΙΙΙΓΗΜΑ.

(1)

Ό Έρμάνος Κλόφφερ ήτον υιός τοϋ διδασκάλου 
ενός χωρίου τοϋ Δουκάτου τοϋ Βάδεν, κειμένου εν 
τώ μαύρω δάσει, μιας τών ποιητικωτερων θέσεων 
τής Γερμανίας. Ό πατήρ του τόν ειχεν όπωσοϋν 
καλώς αναθρέψει· έγνώριζε μετρίως τά λατινικά καί 
τά Γαλλικά, καί έπαιζε καλώς τό πεντάχορδου. ’Α
σκηθείς παιοιόθεν, ώς άπαντες οί κάτοικοι τοϋ βου
νού, εις τό νά έργάζηται διάφορα ξυλουργήματα 
μέ τήν μάχαιράν του, βαθμηδόν ελαοε τάσιν εις 
τοιαύτας ένασχολήσε:;, καί είχε γ'λυψε: με πολλην 
επιτυχίαν πολλά παιδιών παίγνια· μεταβάς ποτέ εις τήν 
Βάλην, ηϋτύχησε νά ίση Γοτθικά τινα ανάγλυφα, 
καί έμυήθη ούτως ειπείν δΓ αυτών εις τήν τέχνην, 
έννοήσας συγχρόνως τί δύναται νά κατωρθώση ή 
ανθρώπινος καρτερία. Έκτοτε άνεφάνη ό προορι
σμός του, καί έγκαταλειψας τά ατελή παίγνια, ήρ- 
χισε νά μιμήται διά ξυλογλυφίας πάντα τά τής φύ
σεως αντικείμενα, ερευνών ακριβώς καί λεπτομε
ρώς τά ύποδείγματά του- ήρχισε ν άσχολήται με 
διακαή έρωτα τής τέχνης, καί μόνον υπέρ τής 
τέχνη:. Ό τοσοΰτός του ζήλος έπεστέφη καί με

«ίσια τά αποτελέσματα, τά κατ’ άρχάς ατελή καί 
άκομψα δοκίμιά του έτελειοποιήθησαν, ό Έρμάνος 
έγινε κατ’ ολίγον κάτοχος τής τέχνης, καί τόν 
ελλειπε πλέον ή εφαρμογή, είχε τό σώμα, τόν 
έλλειπεν ακόμη τό ζοωγόνον πνεύμα. Μετ’ όλίγον 
δ’ ύπερενίκησεν τάς δυσχερείας, καί έγινε τέλειος 
κατά πάντα. Αί γλυφά: του αίτινες κατ’ άρχάς συνε- 
χέοντο μέ τάς άπλουστάτας τών ποιμένων τοϋ Μαύρου 
δάσους, έξετιμήθησαν κατά τήν αξίαν των, καί πρώ
τον μεν ήρχισαν ζητούμενα: εις τό Βάδεν, μετ’ έ
πειτα δέ καί εις τό Μονάχον, καί εις τήν Βιέν
νην, καί εις τό Βερολινον. Ό έ'ρ.πορος εκείνος, 
οστις ειχεν αγοράσει τάς πρώτας εις ευτελή τιρ-ήν, 
παρεκίνει ήδη τόν νεανίαν νά τώ πώληση καί αλ- 
λας, ’ΰποσχόμενος εις αυτόν άνωτέραν αντιμισθίαν. 
Ό Έρμάνος, οστις μετά τόν θάνατον τοϋ πατρίς του 
ήτον τό μόνον υποστήριγμα τής γραίας μητρός του, 
εχάρη οτι έδύνατο νά τήν γηροκομήση διά τών 
έργων του, καί πραγματικώς ή ευζωία έπανήλθεν 
εις τήν καλύβην των προσετέθησαν μερικά έπιπλα 
εις αυτήν, άνανεώθησαν τά ίμάτια τής κυριακής, 
καί ένίοτε οτε τό εσπέρας συνήρχοντο οί γείτονες, 
ήν εις κατάστασιν ή μήτηρ Κλόφφερ νά τοις προσ- 
φέρη ζύθον ή καί μίαν φιάλην οίνου τοϋ 'Ρήνου. 
Ό Έρμάνος τότε έπαιζε τό πεντάχορδόν του, έν ώ 
ή μήτηρ του έτραγώδϊΐ, μέ έντονον εισέτι φωνήν, 
διάφορα άσματα τοϋ Σχιλλέρου, τά. όποια τήν είχε 
διδάξει ό σύζυγός της.

Αί ήμέραι τοϋ Κλόφφερ διηροϋντο μεταξύ τοϋ 
έργου του, καί τών ήσύχων διασκεδάσεων. Ή δε 
Δωροθέα έφρόντιζε περί όλων τών υποθέσεων, καί 
τόν άπήλλαττε πάσης υλικής φροντίδες. Δι’ ό ό 
βίος του ήτον συνεχής καί γόνιμος μελέτη, καί 
μόνα: αί συνεντεύξεις μετά τών γειτόνων του, 
κσί ή αγάπη τής μητρός του, τόν άπέσπων άπό τόν 
ιδανικόν κόσμον, χωρίς νά τόν έμποδίζωσι νά πα- 
ραδιδηται συνεχώς εις τάς ήδονάς τής έφευρέσεως, 
νά συνδιαλέγηται μετά τής φαντασίας του. Σχεδόν 
όλος ό καιρός του κατηναλάτο εις τά έργα τής 
έμπ/εύσεώς του, καί άποσυρόμενος έν τή τέχνη ώς 
οί άγιοι εις ευλαβείς προσηλώσεις, ήγνόει τάς πικρίας 
τοϋ πραγματικού βίου.

Περί τά τέλη θερινής ήμέρας, έν ω έκάθητο εις 
τήν : φλιάν τής καλύβης του, καπνίζων τό συφώ- 
νιόν του, έχων επί τών γονάτων του τό πεντά
χορδόν του, βλέπε: αίφνης προσερχόμενον ένα ιππέα.

Ήτον δ’ οϋτος άνήρ τεσσαρακοντούτης, καί ή ε
ξωτερική του μορφή έδείκνυε ότι ήν έξ ευπατριδών. 
Σταθείς πλησίον τής καλύβης τοϋ Κλόφφερ, έθεώ- 
ρει διά μονόπτρου· έπί τέλους ήτένισε τόν νεανίαν.

— ’Ά! ιδού! ανέκραξε γαλλιστί'· 
καί πλησίαζων πρός αυτόν.
— Δύνασθε νά μέ ειπήτε, τω λέγ-'ει ώελλιζων Γερ- 

μανιστι, πού θέλω εύρει τόν γλύπτην Έρμάνον;
— Είμαι εγώ, άπήντησεν εγειρόμενος ό Έρ

μάνος.
— Σείς, άνέκραξεν ό ξένος. Μά τόν Θεόν! επέ

τυχα θαυμασιως.
Καταβάς άπό τόν ίππον του, έρριψε τάς ήνίας 

του εις τόν οπαδόν του, φέροντα υπηρέτου στολήν.
— Σάς έζήτουν κύριε Κλόφφερ, είμαι Γάλλος . . . 

θά εννοήσατε ήδη άπό τά Γερμανικά μου . , . πρός 
τούτοις '■ φίλος τών συλλογών . . . εΐδον τάς γλυφάς 
,οζς, και έρχομαι ΐνα προμηθευθώ άπό Σάς όσας δύ
νασθε νά μοί έκποιήσητε.

Ο Έρμάνος τόν ώδήγησεν εις τήν καλύβην του.

— Ενταύθα έργάζεσθε; έρώτησεν ό Γάλλος πα- 
ρατηρών μέ έκπληξιν τό πενιχρόν εκείνο δωμάτιον.

— Παρά τό παράθυρον τούτο, άπήντησεν δ Κλόφ
φερ, δεικνύων εις τόν ξένον έπιμήκη τράπεζαν, έπί 
τής οποίας ήσαν διεσκορπισμέναι διάφορα: έξειργα- 
σμέναι γλυφαί· ύπό τήν τράπεζαν δ’ έκειντο σωρός 
άκατεργάστων ξύλων έλάτης, ή ύλη τών έργων του· 
τά δε ολίγα έργαλεΐά του εκρέμαντο εις τούς τοίχους.

■— Πώς, δεν έχετε άλλο έργοστάσιον;
— Όχι, κύριε.
Ό ξένος θεις τό μόνοπτρον εις τον δεξιόν οφ

θαλμόν του, ειπεν
— Θαυμάσιον-J νά κατασκευάζωνται τοιαϋτα αρι

στουργήματα εις τοιαύτην τρύπαν! αλλά κύριε Έρ- 
μάνε . . . ούτως, νομίζω όνομάζεσθε . . . Πολλά σάς 
ελλείπουν, . . άνευ άμίλλης . . . άνευ συμβουλών . . 
θαυμάσιον ! !

— Προσπαθώ νά μιμηθώ οσα βλέπω, όπως τά 
αισθάνομαι, άπήντησεν άφελώς ό Κλόφφερ, ιδού εδώ» 
α.γες, ταύροι, καί παΐς . . . ολα ταϋτα είναι άπο- 
μιμησις ^φυσική . . .

— Εξαίσια! άνέκραξεν ό Γάλλος διακόπτων τόν 
Κλόφφερ, καί λαμβάνων συγχρόνως καί τάς δύο γ'λυ- 
φας τάς όποιας τω είχε δείξει ό Έρμάνος, τάς αγο
ράζω, ειπεν. Ή τιμή των;

Ό Έρμάνος τήν προσδιώρισε.
— Καλά, ειπεν, ό Γάλλος· όμως έξεπλάγη διά τό 

ευτελές αυτής· ήξεύρευτε, κύριέ μου, οτι έκαμα τά 
αδύνατα δυνατά διά νά σάς εΰρω; Οί πραγματευ- 
ταί οιτινες πουλούν τά έργα σας, αγνοούν τό όνομά 
σας, ή δεν θέλουν νά τό διακοινώσουν, και δεν έ- 
δυνήθην νά γνωρίσω τόν Εβραίον,οστις σάςτά αγοράζει 
απ’ ευθείας. Ήναγκάσθην νά προστρέξω εις τήν επι
κουρίαν τοϋ Πρέσβεώς μας έν Βιέννη, οστις έλαβε 
πληροφορίας άπό τήν αστυνομίαν, καί ούτως έ'μαθον 
τό όνομά σας· διερχομενος τοϋ Βαδενβίλλερ, έπε- 
θύμησα νά σάς ίδώ.

Ό Έρμάνος έκλινε τήν κεφαλήν ευχαριστών τόν 
ξένον.

— Δεν φαντάζεσθε, οποίαν φήμην άπεκτήσατε εις 
τήν Γερμανίαν, έξηκολούθε: λέγων ό 'Οδοιπόρος. Αί 
γλυφαί σας έχουν ΰπέρογκον τιμήν. Εΐδον μερικάς 
τω όντι εξαίσιας, κύριε Έρμάνε, αίτινες ζαθωραί- 
ζουν τό σπουδαστήριο·? τοϋ Πρίγκιπας Μεττερνίχου. 
Σκοπεύετε βεβαίως νά μεταβήτε άλλοϋ;

— Οχι, κύριέ μου, άπήντησεν ό Έρμάνος, ποτέ δεν 
μ’ ήλθε κατά νοϋν νά έγκαταλείψω τό δάσος μου.

—· Πώς! ! αφανίζετε τό μέλλον σας! συλλογισθή- 
τε οτι ενταύθα σβύνεσθε έπί ματαίω . . .

— Ζώ ευδαιμόνως.
—· Ευδαιμόνως! ! ευδαιμόνως! ειπεν ό ξένος πα

ρατηρώ·? τά πενιχρά ίμάτια τοϋ Κλόφφερ· αυτό ά- 
ποδεικνύει οτι εισθε φιλόσοφος ... νά μην έχετε 

ϋδέ έργοστάσιον! ήναγκασμένος νά έργάζεσθε σχε- 
όν έπί τής τέφρας τοϋ μαγειρείου ! . ’Ά! Σείς μόνο: 

οί Γερμανοί δύνασθε νά ζήτε ούτως!
— Καί ποϊον τό όφελος, εάν μετήλλασσον τον 

τρόπον τοϋ βίου μου ;
•— Πρώτον ή δόξα, άπήντησεν ό Γάλλος. Μέχρι τοϋ- 

δε γνωρίζουν τά έργα σας, τό δέ όνομά σας αγνοεί
ται· πρέπει νά καθέξητε τήν άνήκουσαν εις υμάς θέ- 
σιν. Έπειτα θά πλουτήσ^τε.

— Νά πλουτήσω 1 άνέκραξεν έκθαμβος ό Κλόφ
φερ· καί πώς;

— Μά τόν Θεόν! άπήντησεν ό Γάλλος, μέ αυτά τά 
έργα σας. Δεν ήξεύρετε οτι σήμερον οί τεχνιται εί-
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vat ci εύδαιμονεστεροι των ανθρώπων; Α’Ί βλέπω 
οτι αγνοείτε τάς προόδους τοϋ αίώνος μας. Έλθέ, Έρ
μάνε, έλθέ εις τούς Παρισίους, θέλω σέ σχετίσει μέ 
τι ας Έφημεριδογράφους, οίτινες θέλουν σέ άναγγειλη 
ώς νέο? Μιχαήλ — "Αγγελον. . . Έλθέ φίλε εις Πα
ρισίους, καί μόλις φθάσης θα γίνεις ΰπέρπλ υτος!!!

— Είναι δυνατόν; έψέλλισεν ό έκπεπληγμένος 
Κλόφφερ.

— Βεβαιότατο·?, φίλε μου' καί άφ* ου έτυχε νά σέ 
ίδώ, θέλω νά ώφεληθής έκ τής συνεντεύξεώς μας. . . 
τό φως δεν πρέπει ποτέ νά μείνη ύπό τό μόδιον. .. 
Έλθέ, σέ λέγω, έλθέ εις Παρισίους.

—· ”Ω ! είναι αδύνατον, έύέλλισεν ό Γλύπτης σειων 
μελαγχολικώς τήν κεφαλήν.

— Καί διατί;
—· Ένταϋθα έγεννήθην, άνετράφην έδώ συνήθησα, 

έδώ έ'χω τούς φίλους μου, τήν μητέρα μου . . .
—· Εις τούς Παρισίους θά εύρης ολα ταϋτα.
— "Οχι! όχι!
— Σκεφθήτε όμως καλώς, έπρόσθεσεν ό Γάλλος, 

οστις θέλων νά πείση τόν Κλόφφερ, είχε πεισθή ό ίδιος· 
σκεφθήτε οτι ένταϋθα θά ζήτε ώς ό άπλούστατος καί 
ό πενιχρότερος των χωρικών ομοιάζεις, φίλε μου, ή- 
γεμόνα οστις αγνοεί οτι άλλοθεν θέλει στεφθή· εγώ 
λοιπόν έρχομαι νά σας προσφέρω τό στέμμα . . . 
σας προτείνω νά άνταλλάξητε τήν πτωχείαν σας προς 
πλούτον, εύδαιμονίαν, δόξαν . . . καί οσον Γερμανός 
και «·? είσθε, τά θέατρα, αί ώραΐαι γυναίκες, καί οί 
καλοί οίνοι, σας άρέσκουν.. . ’Αποφασίσατε λοιπόν, καί 
άναχωροϋμεν πάραυτα· λοιπόν;

Κύριε,... τώ λέγει ό Έρμάνος, άλλ’ αίφνης σκιρτά, 
καί σιωπά- ή μήτηρ του ί'στατο έμπρός του.

Αυτή πρό δλίγων στιγμών εΐχεν εισέλθει εις τήν 
καλύδην. ’Αν δε καί δεν έννόει τά γαλλικά, ή μητρι
κή της προαίσθήσις τήν είχε προειδοποιήσει περί τής 
καταστάσεως τοϋ υιού της.

— Τί σοι λέγει ούτος ό ξένος; τόν έρώτησε γερ- 
μανιστί.

— Μέ διηγείται τά τής πατρίδες· άπήντησεν ό 
Κλόφφερ.(

— Καί ίσως σέ παρακινεί νά ύπάγης;
'Ο Έρμάνος έ'νευσε καταφατικώς.
— Υίέ μου! υίέμου! άνέκραξεν ή γραία, ένθυμοΰ 

οτι έδώ ζώσιν δσο: σέ αγαπούν.
— Καί δεν θέλω τό λησμονήσει, άπήντησεν ό Έρ

μάνος.
•—-Λοιπόν; ήρώτησεν ό Γάλλος· οστις ματαίως έ- 

προσπάθε: νά έννοήση τόν διάλογόν των.
— Δεν εγκαταλείπω. Κύριε, τήν μητέρα μου άπήν

τησε σοδαρώς ό Έρμάνος.
Καί έπιμένοντος τοϋ Γάλλου, έπρόσθεσε μέ δργήν.
— Παύσετε, παύσετε κύριε, ή άπόφασίς μου είναι 

σταθερά, ούδέν δύναται νά μέ πείση· δέν εγκαταλεί
πω τήν μητέρα μου.

Ό Γάλλος έσεισε τούς ώμους του.
•—■ Καλά, κάμετε ο,τι θέλετε . , . ένθυμηθήτε ό

μως ότι θυσιάζετε τήν τύχην σας. Έν τοσούτω άφησα 
εις Βαδενδι'λλερ κυρίας τινάς, οιίτινες άπαυδήσασαι 
δεν έδυνήθησαν νά έλθωσι έως έδώ. Αύται θέλουν 
σας «γοράσει ο,τι καί άν έχετε ειργασμενον. Έάν θέ
λετε νά έλθήτε μετ’ έμοΰ, θέλομε·? προφθάσει πριν 
τοϋ γεύματος.

Ό Κλόφφερ μετά τινας δισταγμούς έδέχθη τήν 
ποόσκλησιν.
‘,.......................... (2)...................................

Εςώρας ό Ερμάνος έπανήλθεν εις τήν καλύδην

του· είχε συμφάγει μετά των ξένων. Ή μήτηρ'το 
τόν ήρώτησε περί τής μετ’ αυτών συνεντεύξεώς, 
άλλ’ ούτος άπήντησεν έν δλίγαις λέξεσι καί μετ’ α
νυπομονησίας ήν δέν έδυνήθη νά ύποκρύψη. Τήν έ- 
παύριον ειργάσθη μέ δυσαρέσκειαν, καί έμεινε σιω
πηλός καθ’ ολην τήν ημέραν. 'Η ψυχή του εΐχεν ά- 
πωλέσει τήν ποοτέραν γαλήνην της, ήτις άλλοτε έ- 
δείκνυτο διά τής στομυλίας, ώς τό ασθενές πτηνό·? συ- 
νιζάνει καί δέν άγλαίζει πλέον τήν οικίαν διά τής 
μελωδικής του φωνής καί τών χαριέντων του κινημάτων, 
ουτω καί ό Έρμάνος σιωπηλός, μελαγχολικός καί 
σύννους άπεσύρετο εις τό έργοστάσιόν του. 'Η Δωρο
θέα ήλπισεν οτι ή μελαγχολία αυτή θέλει είσθε στιγ
μιαία, καί μέ παντοίους τρόπους έπροσπάθει νά τήν 
εξάλειψη.

Άλλ’ ό νέος Γλύπτης δέν ήτον ό αυτός ώς πριν, 
είχε μεγάλως μεταδληθή. Έως οτου δεν εΐχεν ειμή 
τούς φίλους, τούς γείτονας του, έζη χαίρω·?, ώς αυ
τός, μή έχων φιλοδοξίαν, περιωρισμένος εις οσα έ
δύνατο νά άπολαύση έν τώ μέσω αυτών. Άλλ’ή μετά 
τοϋ νέου συνέντευξις τόν παρήλλαξεν.

Κατ’ άρχάς οί λόγοι τοϋ Γάλλου τώ έφάνησαν 
μΰθος- άλλ’ έπεδεδαιώθησαν ύπό τών γυναικών μεθ’ 
ών έγευμάτισε· μία έξ αύτών ήτον πρό δλίγων ετών 
πένης ώς ό Έρμάνος, καί εις μικρόν διάστημα 
χρόνου είχε πλουτήσει χάριν τής φωνής της. Ό Έρ
μάνος κατεπλήχθη από τά πλούτη της. Ή ιδέα οτι 
έδύνατο καί αύτός νά πλουτήση ώς έκείνη τόν έγοή- 
τευεν. Εις μάτην προαίσθημά τι τόν έσυμδούλευε νά 
διαφύγη τάς άπατηλάς ταύτας έλπίδας, εις μάτην μία 
φωνή τόν έλεγε, μείνε ήσυχος εις τήν καλύδην σου· 
τά κοιμώμενα πάθη του έξύπνησαν, καί ώς τά δαι
μόνια τοϋ Μακδέθ τω έλεγον·

— Θά γίνης πλούσιος. Ένδοξος! καί ό 
Έρμάνος έταλαντεύετο ματαξύ τών προαισθήσεων του, 
καί τών λαμπρών ονειροπολημάτων, καί ήδιαφόρει εις 
οσα πρότερον τω έπροξένουν χαράν. Ή εΐκών τών Πα- 
ρισσιων παρενεδάλλετο μεταξύ αύτοϋ καί παντός πράγ
ματος· ήτο ολέθριος πέπλος οστις έπεσκίαζε τόν ή
λιον τής ευδαιμονίας του. Είργάζετο άπερισκέπτως,ήρ- 
χιζε χίλια δοκίμια, καί δέν άπεπεράτου ούδέν. Τά 
πάντα τόν δυσηρέστουν.

’Επί τέλους ή υγεία του προσεδλήθη, καί ύπόκο- 
φος πυρετός τόν κατέφλεγεν. Ότε ή μήτηρ του τόν 
είδε μαραινόμενο-?, δέν έδίστασε πλέον περί τοϋ 
πρακτέου.

—' Ό θεός άς συγχώρηση εις εκείνους τούς ξέ
νους! Τί έκαμαν, υίέ μου, τώ λέγει· είσήλθον έδώ ώς 
ό οφις εις τόν επίγειον παράδεισον, καί σέ παρεκίνη- 
σαν νά γευθής άπό τόν καρπόν τοϋ δένδρου, τοϋ ει- 
δέναι τό καλόν καί κακόν ... τό κακόν έγεινε,,. 
δέν είναι πλέον καιρός . . . πρέπει νά άναχωρήσης, 
υίέ μου, δέν δύνασαι νά μείνης έδώ, άφ’ ού δέν 
δυνάμεθα νά σέ έπαρκέοωμεν ... ή εύδαιμονία’ σου 
ίσως σέ καλεΐ μακράν άπ’ έδώ . .

Ό Κλόφφερ άντέκρουσε τήν γνώμην τής μητρός 
του· άλλ’ ή γραία πριν έμιλήση πρός τόν υιόν της, 
εΐχεν αποφασίσει άμεταδλήτως τήν λυπηρά·? ταύτην 
άναχώρησιν δι’ ο ήοεν ολα τά προσκόματα μέ 
τήν εύφυίαν τήν όποιαν αί μητέρες μόνον έχουν, καί 
μέ τήν αύταπάρνησιν τήν άνήκουσαν μόνον εις τά; γυ
ναίκας, χωρίς όμως νά δύναντα: νά μάς τήν διδά
ξουν. ’Εντός δλίγων ήμερων αί προετοιμασία: άπεπε- 
ρατώθησαν. Ή ιδία Δωροθέα έπλυνε τά ένδύματα 
τοϋ Έρμάνου’ επισκεύασε τό έπανωφόριόν του, καί έ- 

I φρόντισε περί όλων τών αναγκών του, ώστε πρός και

ρόν τουλάχιστον νά μήν ύποφέρη ύλικώς άπό τήν ά- 
πομάκρυνσιν τής μητρός του. Έπί τέλους τω ένεχείρι- 
σε ποσότητα χρημάτων, τά όποια τώ έσυμδούλευε νά 
μήν οιζονομήση, αλλά νά έπαρζέση δι’ αύτών άφθό- 
νως εις τάς άνάγκας του.

— "Οσα απομένουν έδώ, τώ έλεγεν,είναι ίδιζά σου· 
έσο εύτυχής, δέν ποθώ ούδέν άλλο ειμή τήν εύδαι- 
μονίαν σου.

Ό Έρμάνος έοέχετο εύγνωμόνως τάς περιποιήσεις 
ταύτας, άλ,λά καί μέ χαράν απροσποίητο·?, ήτις έ
θλιβε τήν καρδίαν τής μητρός του. Άφ’ οτου έμελλε 
ν’ άναχωρήση διά τούς Παρισσίους, άνέλαδε τήν ύ- 
γείαν του, διελέγετο μεγαλοφώνως, έτραγωδει άζα- 
ταπαύστως, καί είργάζετο προθύμως. Έπεθύμει νά 
έχη οτε φθάσει εις τήν μεγά/,ην πόλιν πρόχειρον 
δείγμα τής ικανότητάς του νά έπιδειξη, καί πρός τού
τον τόν σκοπόν, ένησχολείτο εις τήν κατασκευήν ενός 
συμπλέγματος παιδων.

Τέλος πάντων έφθασεν ή ημέρα τής άναχωρήσεως· 
θλιβερότατος ύπήρξεν ό χωρισμός. Δίς ό Έρμάνος έρ- 
ριψϊ τήν βακτηρίαν του, λέγων οτι δέν θέλει, δέν 
δύναται ποτέ νά εγκατάλειψη τήν μητέρα του, άλλ’ 
αυτή ύπερνικώσα τήν θλιψιν της, τόν ήνάγζασε ν’ 
άποδημήση.

Ή ζίνησις τής οδοιπορίας, ή αλλαγή, τόσον διε- 
σκέδαζον τήν λύπην τοϋ Έρμάνου, ώστε βαθμηδόν 
οί συλ,λογισμοί του έλαδον άλλ.ην τάσιν. Έπορεύετο 
δε πεζός, στηριζόμενος έπί τής γονατώδους του 
βακτηρίας, τόν βύρσινον σάκκον έχων ΐπί των ώμων 
του, καί έρωτών καθ’ εσπέρας πόσον απέχουν οι 
Παρίσιοί. ’Αν καί ή οδός έφαίνετο ατελεύτητος, άλλά 
δέν άπηύδει, δέν ενοχλείτο· κεντούμενος δ’ ύπό α
νυπομονησίας, έδάδιζε ταχέως συνδιαλεγόμενος μέ 
τάς έλπίδας του. Έάν αμαξά τις διήρχετο συρό
μενη ύπό ταχύποδος ίππου· —■ καί εγώ εντός δ- 
λιγου θά οδοιπορώ ούτως, έλεγεν έν εαυτω. Έάν 
έδλεπεν αγροκήπιο·? περικυκλούμενον ύπό τεχνιτοϋ 
δάσους· — εντός ολίγου, καί έγώ θέλω έχει S- 
μοιον. —· Καί ούτως έπορεύετο πλήρης χαράς, δια- 
θέτων τό μέλλον κατά το δοκοΰν του.

Έν τέλει, μετά είκοσι ήμερων δδοιπσρίαν, είδε 
μακράν μέγαν έγγον λευκόν, οστις απέκλειε τόν 
ορίζοντα, καί ύπεράνω τοϋ όποιου έγείρετο επιμή
κης Θόλος ομίχλης· έμπρός του έκειντο οί Παρί- 
σιο:.

(3), , Β ,
Όταν ό ξένος άπεχωρίσθη άπό τόν Ερμάνον, 

έν Βαδενδι'λλερ, τω είχε δώσει σημείωσιν τής έν 
Παρισίοις κατοικίας του, παρακινώ·? αύτόν νά τόν 
έπισκεφθή έάν ποτέ άποφασίση νά έλθη εις τήν 
πόλιν έκείνην. Ό νέος γλύπτης λοιπόν, άμα έφθα
σεν εις τήν Πρωτεύουσαν τής Γαλλίας, έσπευσε νά 
ύπάγη πρός τόν Κύριον 'Ριόλσν.

Ούτος έμεινεν έκθαμβος ίδιον εισερχόμενο·? τόν 
Κλόφφερ.

— Σύ έδώ! ανέκραξε· τό βουνό·? σας έκρημνίσθη ; 
οί άνθρακείς έπυρπόλησαν τήν καλύδην σας; ή εί
σαι πολιτικός φυγάς;

— Ή καλύδη μου είναι πάντοτε εις τήν Οέσιν ·ι 
σης, άπήντησε μειδιώ·? ό Έρμάνος' και ό Δούξ δέν 
εχσ'. πιστότερο·? υπήκοον άπ’ εμέ.

—-Ούτως έκών ήλθες εις Παρισίους;
— Μάλιστα, κύριε.
— Καί τις λοιπόν έίυνήθη νά θαυματουργήση 

τό θαύμα τούτο ;
— Ο: λόγοι σου, Κύριε. _

Ό Παρισιανός ήτένισε μέ περιέργειαν τόν νέο·? 
Γερμανόν, οστις τώ διηγήθη ολα τά διατρέξαντα.

— Έν άλλαις λέξεσι, φίλτατέ μοι Έρμάνε, ήλ
θες εις Παρισίους, διά νά πλουτήσης;

— Τίλθα διά νά γίνω γνωστός.
— Αύτό εννοώ καί έγώ- θέλομεν σάς βοηθήσει 

προς τούτο.
— ’Ελπίζω· θα^ρώ πρό πάντων εις τάς ουμδου- 

λάς σας, εις τήν προστασίαν σας.
— Μείνατε ήσυχος· κατ’ άρχάς όμως θέλω νά 

σάς σχετίσει μέ τούς ενδόξους τεχνίτας μας.
•—· Προθύμως.
— Έχω διά τήν αύριο·? προσκεκλημένους πολ

λούς έξ αύτών. Έλθετε νά γευματίσητε μεθ’ ήμ.ών, 
καί σέρετέ τινας γλυφάς σας.

— Έστω.
— Ένθυμηθήτε όμως, οτι ήμείς έδώ γευόμεθα τήν 

ώραν καθ’ ήν δειπνάτε εις τήν Γερμανίαν σας.
— Αέριον λοιπόν, κατά τήν έδδόμην ώραν.
— Μάλιστα.
Καί χαιρετησθέντες άπεχωρίσθησαν.
Τήν έπαύριον, εύρίσκετο κατά τήν πρϊσδιωρισμέ- 

νην ώραν έν τή οικία τοϋ Κ. Έιόλου, καί ηΰρεν 
αύτό? περικυκλούμενον ύπό πολλών νεανίσκων εις 
τούς όποιους τόν επαρσυσίασεν. Ό Κλόφφερ είχε 
φέρει μεθ’ έαυτοϋ τό σύμπλεγμα των παιδων, καί 
τό έργον τούτο ήρεσεν εις πάντα; : ζωγράφος τις 
άνεκάλυώεν εις τό έργον έκείνο τήν εύφυίαν τοϋ 
Βενδενούτου καί τού Γουϊώνος. Άλλος γλύπτης πα
ρέβαλε τόν Έρμάνον πρός τόν Δομηνικίνην, καί τέ
λος έφημεριδογράφος τις τόν ειδοποίησε·? οτι εις τό 
πρώτον του φϋλλον θά τον αναγγείλει ώς τόν Κα- 
νόβαν τού Μαύρου Δάσους.

Κατά τό διάστημα τού γεύματος τό κύριον θέμα 
τής συνδιαλέξεως ήτο περί τής έλαιογραφίας καί 
περί τής Γλυπτικής. Ό Έρμάνος έξεπλάγη άκούσας 
πολλά παράδοξα. Άπαντες οί συνδαιτημόνες έπαρα- 
πονούντο περί τής πτώσεως τής τέχνης καί περί 
τής κακής καί ίδιοτρόπου κρίσεως τοϋ κοινού, ήτις 
τούς ζατηνάγκαζε νά παρεκτρέπωνται τών αληθών 
κανόνων. Έάν οί αρχαίοι υπήρξαν δεινοί κατά πάν
τα, οί δε νεότεροι κατά πολλά κατώτεροι αύτών, 
τούτο είνε, έλεγον, ένεκα τοϋ έπικρατοϋντος πνεύμα
τος τών εποχών. Καί ολοι άνέκραζον μέ μελαγχο- 
λ'.κήν φωνήν, πίνοντες άκορέστως τήν άφρίζουσαν 
Καμπανίαν ή τέχνη αποθνήσκει! ή τέχνη άπέθανε!

Περί δέ τών αιτιών τής παρακμής ταύτης, άλλοι 
μέν ενοχοποιούν τόν πολιτισμόν, άλλοι τή’? συν
ταγματικήν κυδέρνησιν, καί τινες τάς έφημεριδας.

— Τόν έαυτόν των μόνον δέν ένοχσποιοϋν, είπε·? 
ό έφημεριδογράφος, με σιγαλήν φωνήν πλησιάσας 
πρός τόν Έρμάνον. Δέν γνωρίζουν τάχα, οτι ή κρί- 
σις τοϋ κοινού μορφοϋται άφ’ οσα τή προσφέρονται ; 
£άν τό κοινόν παρεφθάρη, αυτοί πταίουν, επειδή εις 
α.ύτούς ανήκε νά τό φωτίσουν. Νομίζετε ίσως, οτι 
άπαντες ούτο: οί μέ τοσοΰτον ζήλον όμιλοΰντεσ, είναι 
ειλικρινείς Οιασώται τής τέχνης; ούδ’ εις έξ αύτών, 
κύριέ μου, δέν έπεθύμει νά ήναι Κορέγιος έπί συμ
φωνία τοϋ νά άποθανη ώς ό μέγας εκείνος ζωγρά
φος. Έάν ή τέχνη καταστρέφεται, ή αιτία είναι ή 
εξής· στι ούδείς ζή διά τήν τέχνη·? καί μ*τ’ αύ-.ής. 
Όλο: είμεθα μάταιο: καί φιλόδοξοι, ούδείς κατέχεται 
άπό γνήσιον ενθουσιασμόν.

Μετά τό γεύμα, έπανήλθον εις τήν αίθουσαν τής 
υποδοχής, οπού τό έργον τοϋ Έρμάνου έκ δευτέρου 
παρετηρήθη καί έπηνέθη· άλλ’ άπαντες έγνωαοδότη-



4 4

sav Sit το θέμα δεν ητο κατάλληλον· ci παΐδες δεν 
ήσαν τοΰ συρμού. Δύο ή τρεις αποτυχίας τινών εις 
το είδος τούτο άπέκλειον πάσαν άλλην δοκιμήν. Ό 
άνεμος τού συρμού, κατ’ έκείνας τάς ημέρας, έπνεε 
προς τά τού Μεσαιώνος, καί έσυμβούλευοαν οι τεχνί- 
ται τον Έρμάνον να γλύψη άρχαίαν τινά σκηνήν των 
χρονικών τής πατρίδος του.

— Ή συμβουλή αυτή σάς ψαίνετα: παράδοξος; 
ήρώτησε χαμόγελών δ Έφημεριδογράφος τδν Έρ
μάνον .

— Παραδοξοτάτη! άπήντησεν δ Κλόφφερ. Ένόμι- 
ζα μέχρι τούδε, oot ή τελειότης ένδς έργου, ήτο 
ή αξία του.

— Τοιαύτη ιδέα, δεν επικρατεί παρά εις τδ μαϋ- 
ρον δάσος· ένταύθα δ πολιτισμός είναι ανεπτυγμέ
νος εις τδν έσχατον βαθμόν. Ή αξία ένδς έργου 
συνίσταται εις τήν έφαρμογήν τών έπικρατουσών ι
δεών. Πρδ δέκα ετών, ζωγράφος τις ευδοκίμησε, ζω- 
γραφίσας πέτασσον επί τής κορυφής δ'ρους έχοντος 
σχήμα τυρού, τδ πράγμα ήτο γελοΐον, άλλ’ όμως 
συνεφώνει μέ τάς ιδέας τής εποχής* ήρκει τούτο 1

•— Άρα δεν πρέπει τήν τέχνην του να έχη τις δ- 
δηγδν, άλλα τήίί θέλησιν τού κοινού;

— Μάλιστα, κύριέ μου. Οί ζωγράφοι, οί Γλυπτά:, 
ci Συγγράφεις είναι πωληταΐ τού συρμού· εάν οϋ- 
τος έπευφημήση, άπεφασίσθη ή τύχη των, είδεμ.ή, 
άναλαμβάνουσιν άλλο έργον.

— Λ! έψιθύρισεν δ Έρμάνος, δεν έννδουν ούτως 
τήν τέχνην.

Ότε δ’ έπέστρεψεν εις τήν οικίαν του, ήν πλή
ρης άθυμίας. Έν τοσούτω δ Κ. Ί’ιόλος έξετέλεσε 
τήν ύπόσχεσίν του· εσύστησε πανταχοϋ τδν νέον 
Γερμανόν, τδν έσχέτισε με τούς συλλογείς και τε- 
χνεπμόρους, οι’τινες τδν έδοσαν άπειρον εργασίαν 
Ουδέποτε δ Έρμάνος υπήρξε τόσον πλούσιος, άλλα 
τά πλούτη ταύτα τά έξηγόρασε με τήν ελευθερίαν του. 
Τω προσδιωρισθησαν τά αντικείμενα τών έργων του, 
και ου'τω καθίστατο ούτως ειπειν εκτελεστής και 
όχι ποιητής.

Τούτο ήτον δι’ αυτόν νέα θλίψις, άλλά θλίψις 
δρυμεια- μέχρι τούδε ή χειρ του ήκολούθε: τάς εμ
πνεύσεις τής φαντασίας του, αί στιγμιαία: εντυπώ
σεις του, άπετυπούντο επί τού έργου του, είργάζετο 
όπως ήσθάνετο, όπως έβλεπε μόνην ήδονήν έχων 
νά παριστα τά όσα ένεκυμόνε: δ νους του. Ώς τδ 
ανεξάρτητον πτηνδν, είχε συνηθήσει νά πέτα πρδς 
τδν ουρανόν ήδη ήσθάνετο ότι ένεκλείετο εις στε
νόν καί περίφρακτον κύκλον !! Τήν θείαν έμπνευσιν 
διεδέχθη ή μισθωτή εργασία, καί κατά πρώτον έ- 
γνώρισεν οτι ή αποστροφή, ή δυσαρέσκεια, δύναντα: 
νά συνυπάρξωσ: με τήν εργασίαν.

(4)

Μίαν πρωίαν έν ω ό Κλόφφερ άπεπεράτου έν 
άγαλμάτιον παραγγελθέν, εισέρχεται εις τδ δωμάτιόν 
του δ Έφημεριδογράφος εκείνος, τδν όποιον είχε 
γνωρίσει πρδ ένδς μηνδς εις τού κυρίου Ί’ιόλου.

Ό Κάρολος Δουβέρτος (ούτως ονομάζετε) έφερεν 
εις τδν Έρμάνον τήν εφημερίδα, εις ήν είχεν κατα
χωρήσει τδ ΰποσχεθεν εις αυτόν άρθρον.

— ’Αγνοώ εάν θά εΰχαριστηθής, τω λέγει, άλλ’ 
όμως ή άνάγνωσις αυτού συνεκίνησε πολλούς άνα- 
γνώ στας.

— Είμαι περίεργος νά ίδώ, τί εδυνήθητε νά εί- 
πήτε περί αφανούς γλύπτου, όποιος είμαι εγώ, ειπεν 
ό Έρμάνος λαβών τήν έφη ιερίδα.

— ’Ελπίζω οτι σάς έζωγράφισα καλώς, άναγνώ- 
σατε τδ άρθρίδιόν μου . . .

'Ο Κλόφφερ πλησιάσας εις τδ παράθυρου, άνέγνω- 
σε τδ υπέρ αυτού αρθρον. Ήτο φαντασιώδης τις σύν- 
Οεσις, εις ήν επί προφάσει νά άναλύση τήν ευφυΐαν 
τού άγνωστου γλύπτου, δ Δουβέρτος διηγείται ά
πειρα ποιητικά καί τεράστια συμβάντα τού βίου τού 
τεχνίτου, πρωτοφανή καί εις αυτόν καί εις τδ δημό
σιον. Ό Κάρολος παρετήρησε τήν έκπληξ ν τού νέου 
Γερμανού.

— Ήμην βέβαιος! ανέκραξε, γελών ιδού βιο
γραφία τήν όποιαν ουδέ δνειρεύθητε ποτέ, νομίζω· 
σας π.-.ριστώ ώς ένα τών ήρώων τού Όφμάννου.

— Καί τω όντι, ειπεν άπορων δ Έρμάνος, δέν 
δύναμαι νά εννοήσω τδν λόγον . . .

— Ή αίτια, φίλε μου, είναι ή ανοησία τού κοινού, 
μή ευαρεστούμενου παρά εις τά τερατώδη διηγή
ματα· καί διά νά έλκύση τήν εύνοιάν του, τήν προ
σοχήν του, ό τεχνίτης πρέπει νά έχη ιδίαν ιστορίαν, 
διότι εάν δμοιάζη μέ τήν τών λοιπών ανθρώπων, ού- 
δείς φροντίζει περί αυτού. "Εσο βέβαιος, οτι εάν 
έπρόκειτο ν’ αρχίσω ποτέ νέον τού βίου μου στάδιον, 
θά άνηγγελλόμην ώς νέος Γάσπαρ "Αουσερ (4) ή ώς 
"Αγριός τις τής Παταγονίας, παρά ώς υιός τού πατρός 
μου. Ένθυμ.ηθήτε τήν επιτυχίαν τού Παγανίνη· με
ταξύ τού πλήθους, δ συνέρρεε πανταχόθεν πρδς 
αυτόν, τδ εν τρίτον μόλις σκοπόν είχε νά τδν 
άκροασθή, οί επίλοιποι έδραμον μόνον καί μόνον 
ίνα ίδωσι τδν άνθρωπον εκείνον, τοΰ όποιου τά α
πίστευτα συμβάντα έκόσμουν τάς επιφυλλίδας, ή δέ 
ίκανότης του προήρχετο έκ συνθήκης αυτού μετά 
τού Σατανά.

— Τδ ψεύδος λοιπόν είναι ή κρηπ'ις τής’δόξης;
— Οΰχίτής δόξης, άλλά τής φήμης,'φίλε μου. 

Ή δόξα χωρεϊ έν σιγή εις τδ σκότος, και εις αΰ- 
τδν τδν τάφον αναζητεί τούς ένδοξους άνδρας. Πι
θανόν νά σας άνεκάλυπτεν εις τά βάθη τού μαύρου 
δάσους σας, καί πάραυτα ή καί μεθ’ εκατόν έτη ένε- 
χάραττε τδ όνομά σας εις τούς αιωνίους της πίνακας· 
άλλ’ ένταύθα δεν πρόκειται περί δόξης, πρόκειται 
περί βαλαντίου. Αί τέχνα: είναι ώς τά εμπορεύματα, 
απαιτούν καί αύταί κήρυκα άπατώντα τούς ώνητάς· 
εντός ολίγου θά ΐδήςτδ αποτέλεσμα τού αρθριδίου μου.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν δ θυρωρός τής οικίας 
εισήλθε καί ειδοποίησε τδν Έρμάνον, οτι δ Κ. 
Αόριος έπεθύμει νά τδν ίδή.

— Ό Αόριος! Ά! άνέκραξεν δ Δουβέρτος, ιδού 
ο,τι σάς έλεγον . . . άνέγνωσε τήν εφημερίδα μου, 
καί σπεύδε! νά σάς δώση έργασίαν.

— Είναι δυνατόν;
— Βεβαιότατο·?· άλλ’έσο προσεκτικδς'.Όσον αδρότε

ρα σε μισθώση, τοσούτον μάλλον θέλει σέ εκτιμήσει.
Ό έμπορος εισήλθε τω όντι όπως προείπεν δ 

Κάρολος. Ήρχετο νά συμφωνήση μέ τδν Έρμάνον 
περί τίνος εργασίας· άλλ’ έξεπλάγη οτε είδε τδ πε
νιχρόν δωμάτιόν τού νέου γλύπτου, καί μέ αδιαφορίαν 
έπαρατήρει γλυφάς τινας τάς όποιας τω έδείκνυεν 
ούτος. Ό Δουβέρτος έπαρατήρησε τήν μεταβολήν τού 
έμπορου καί λαβών τδν λόγον, ειπεν

•—· Σήμερον, Κύριε Αόριε, ή ήμ.έρα είναι κακή, δεν 
δύνασθε νά ίδήτε καλώς τά έργα ταύτα καί έπο- 
μένως νά τά κρίνετε δεόντως· εάν όμως λάβητε τδν 
κόπον νά μεταβήτε εις τδ έργοστάσιον τού κυρίου 
Κλόφφερ . . ■___________

(1) ΠαιΒίον έν Γεου-Χ'/ία χατά το 1826 5Ϊ; άγ?ί«
• Χ2τά;τχ;π.

— Ά . . . άνέκραξεν δ πραγματευτής διακόπτων 
τδν Δουβέρτον, ό κύριος έχε: έργοστάσιον.

— Τδ επιδιορθώνουν . . . ένεκα τούτου κατοικεί 
προσωρινώς εις τοιαύτην τρύπαν άλλ’ εντός ολίγου 
θά έχη τδ λαμπρότερου οίκημα παρισινού τεχνίτου... 
δηλαδή, μικρόν παλάτιον, τρεις χιλιάδας φράγκα 
ένοίκιον ! ! . Σήμερον οίτεχνήται ζώσιν ώς ήγεμόνες.

— Καί ημείς εί’μεθα οί τραπεζίταωτων, έπρόσθεσε 
μειδιώ·? δ πραγματευτής.

— Ή μάλλον είσθε οί δανεισταί των, οί έπιστάται 
των ... διά τών έργων των ύμείς πλουτείτε . . δεν 
είναι καιρός νά φλυαρώμεν. Έρμάνε, γνωρίζεις οτι 

ι μάς περιμένει δ τεχνέμπορος Βιαλ . . . τελείωσε τήν
ύπόθεσίν σας μέ τδν Κύριον . . .

Ό Δουβέρτος είχεν ομιλήσει μέ τοσαύτην θετικό- 
τητα καί ετοιμότητα πνεύματος, ώστε ό Κλόφφερ ήτον 
έκθαμβος. Ό δέ έμπορος είχε γίνε: πάντη διάφορος 
αφ’ου ή'κουσε οσα τω ειπεν δ Κάρολος, καί συμ- 
φωνήσας με τδν Έρμάνον περί τινων έργων πρδς 
μέγα όφελος τού τελευταίου, άνεχώρησε μέ μεγί- 
στην ευγένειαν, αποχαιρετώ·? τδν Γλύπτην.

Μόλις έξήλθεν δ πραγματευτής, καί δ Δουβέρτος 
έπεσεν έφ’ ένδς άνακλιντηρίου, καγχάζων.

— Μά τδν Θεόν! τί κωμωδία είναι αυτή; καί τί 
τω είπατε; ήρώτησεν δ Κλόφφερ.

— Δεν είναι καθ’ όλου κωμωδία, φίλε μου, άπήν
τησεν δ Έφημεριδογράφος, ώμιλησα αληθέστατα· επει
δή εάν δέν ύπάρχη τδ έργοστάσιον περί τού όποιου 
τω ειπον, πρέπει όμως άφεύκτως εντός δλίγων ή
μερων νά ύπάρξη.

— Δέν εννοώ- διατί;
— Ώ φίλε μου ! είσαι άφελής, δέν είδες ποιαν 

κακήν έντύπωσιν έπροξένησε τδ δωμάτιόν σου εις 
τδν τίμιον εκείνον έμπορον, ήτον έτοιμος ν’ άναχω- 
β-ήση χωρίς νά συμφωνήση μετά σού;^

— ’Αλλά ποιαν σχέσιν έχουσι τά έργα μου, μέ 
τδ δωμάτιου μου ;

— Θεέ μου! είσαι τέλειος Γερμανός! δέν εννοείς 
ex', δ άνθρωπος ούτος, ούτε τάς άπαιτουμένας γνώ
σεις, ούδε αί’σθησιν τοΰ καλού έχει διά νά κρίνη τά 
έργα σου’ πρδς τούτοις αδιαφορεί ούτος περί τής τε- 
λειότητος τού έργου, ζητεί απλώς τά έργα τού τε
χνίτου τού συρμού, ι'να δυνηθή νά τά πωλήση άδρώς" 
καί ή ευπορία είναι τδ προδηλότατον σημείο·? τής έ- 
πιτυχίας ένδς τεχνίτου. Αησμονείς πάντοτε Έρμάνε, 
ότι δεν είσαι πλέον εις τδ μαύρο·? δάσος εργαζόμε
νος τά τής φαντασίας σου, άλλ’ εις τούς Παρισίους 
εργαζόμενος κατά τήν διάθεσιν τών άλλων.

— Ώ! έχετε δίκαιον, είπε στενάζω·? βαθέως δ 
Κλόφφερ.

— Θά συνηθίσης . . . είναι καί τούτο σπουδή ώς 
πάσα άλλη. Πρδς τούτοις, δέν δύνασαι νά ζήσης μα
κράν τού κόσμου, πρέπει νά συχνάζης εις τά θέατρα, 
εις τούς χορούς ... Ή άπλή έμφάνισίς σου εις 
τινας οικίας, θέλει συντρέξει μάλλον εις τήν φήμην 
σου, παρά έν τών τελειότερων αριστουργημάτων σου.

—· Τοιουτοτρόπως, δέν αρκεί οτι περιορίζομαι εις 
τήν εργασίαν μου, οτι δεσμεύεται ή έμπνευσίς μου, 
άλλ’ αναγκάζομαι νά ζώ κατά τήν θέλησιν τού κό- 
σ·υ.ου καί όχι κατά τήν ίδικήν μου

—· Τδ παν, αδελφέ, συνίσταται εις τήν επιτυχίαν. 
Από τούδε δέν πρέπει νά έχης άλλο·? σκοπόν, άλ

λον συλλογισμό·? ειμή νά προσπαθής νά γίνης τδ άν- 
τικειμενον τών συνδιαλέξεων.

.....................................(5)
Ο Κλόφφερ επροσπάθησε να εςακολουθήση τάς συμ-
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βουλάς τού Δουβέρτου, καί εντός ολίγου είδε τά απο
τελέσματα αυτών. ’Ολίγοι μήνες μόλις είχον παρελ- 
θει, καί απέκτησε γιγαντιαιαν φήμην, καί επομένω 
ή τιμή τών έργων του κατέστη ύπέρογκος.

Τδ άρθρον τού Δουβέρτου έθεωρήθη πραγματική 
βιογραφία τού Έρμάνου, τδ όνομα του διεθρυλλείτο 
παντού' διηγούντο μυθώθη συμβάντα περί τού βίου 
του. Εις τδ θέατρο·? έοακτυλοδεικτείτο, μακρόθεν συν- 
διελέγοντο περί τών συνηθειών καί τών ιδεών του- εν 
ένί λόγω οί λόγοι τού Δουβέρτου έπραγματοποιήθησαν.

Ό Έρμάνος εγειρόμενος άνεπαισθήτως εις τδν κο- 
λοφώνα τής φήμης, έμέθυσεν άπδ τήν χαράν του, καί 
ή υπερηφάνεια διεδέχθη τήν απλότητά του. Εξεθειαζετο 
τόσον ή ευφυΐα του, ώστε έπείσθη καί αύτδς περίταύ- 
της, καί προσεδέχθη τήν γενικήν ευφημίαν ώς δί
καιον πρδς αυτόν έπαινον.

Κατά δυστυχίαν ή επιτυχία του ήρέθισε (ώς πάν
τοτε) τδν φθόνον είχε γευθή τής γλυκύτητος τής ε
πιτυχίας, έμελλε νά γνωρίση καί τάς πικρίας της.

Δηκτικότατη έπίκρισις τών έργων του κατεχωρήθη 
εις εφημερίδα αντίπαλον τοΰ Δουβέρτου. Έχων δεδε- 
σμευμένην τήν έμπνευσιν του, κύπτων τδν αυχένα έμ
προσθεν τής δουλείας τοϋ κέρδους, είργάζετο έπιτρο- 
χάδην καί άνευ πόθου* τά έργα του ές-εροϋντο τής 
αφελείας ήτις υπήρχε τδ πρώτιστον προτέρημα τών 
πρώτων έργων τού Κλόφφερ, οτε έδημιούργε: κατά 
τήν θέλησιν του- τά άπειρα λοιπόν λάθη τών τελευ
ταίων του έργων έσχολιάζοντο εις εκείνην τήν δια
τριβήν μέ μεγίστη·? πικρίαν, και ήλέγχοντο ύποκριτι- 
ζώς τά έλαττώματά του, ώς αποτελέσματα τής αι
σχροκέρδειας.

Αί κατηγορία: αυται προσέβαλον κυρίως τδν Ερ
μάνον οί εχθροί του τδ έμαθον, καί καθ’ έκάστην δ 
νέος γλύπτης έβλεπε τδ όνομά του σατυριζόμενον εις 
μιαν τινα εφημερίδα. Δέν περιωρίζοντο δέ οί εχθροί 
του εις τήν έξέλεγξιν τών έργων του μόνον, άλλά 
καί αυτού τού ατόμου του δέν έφείσθησαν, καί έπροσ- 
πάθουν νά τδν δειξωσι καί κατά τούς τρόπους γε
λοίο·?. Τοιαύτη καταδρομή απέλπιζε τδν Έρμάνον και 
ήθελε νά έκδικηθή· δ δέ Δουβέρτος, τω έλεγε.

— Σε θαυμάζω, 'Ερμάνε, δεν ήξευρες ότι τοιαϋτα 
είναι τά παρεπόμενα τής έπιτυχι'ας, τής φήμης, τού 
κλέους; Τί παράδοξον ευρίσκεις, οτι οί εχθροί σου με
ταχειρίζονται τά αυτά μέσα διά νά σε καταστήσουν 
γελοίο·?, όποια μετεχειρίσθησαν οί φίλοι σου ίνα σέ 
προάξωσι; πλούτε: καί αδιαφορεί.

’Αλλ’ δ Έρμάνος δεν ήτο συνηθισμένος εις τά ήθη 
ταύτα ίνα παρηγοοηθή, βλέπω·? και τά έργα καί τδ 
άτομό? του μαστιζόμενα υπό τής κριτικής. Πρδ; του- 
τοις άνεγνώριζε καί αλήθειας τινάς εις τους σαρκα
σμούς τών αντιπάλων του, καί έθλιβετο. Η ζηλοτυ
πία έκαμε·? οξυδερκείς αυτούς, και τον προσέβαλον εις 
τά ένδομυχότερα τής καρδιας του.

Ματαίως ό Κλόφφερ ά'θίστατο κατά τών πρσσβο- 
λίιν τούτω?, ματαίως επροσπάθε; νά αμέριμνα δια 
τήν καταδρομήν.Ή ψυχή του, ειθισμένη εις αφανή γαλή
νη·?, προσεβλήθη κεριω;· ώστε ήσθένησε βαρέως, καί 
μόνον ή ίκανότης τών ιατρών προέλαβε τδν θάνατόν 
του. Ό Κ. Δε Ριδλ τδν έπεισε νά ύπάγη εις τή? Ί-

'· ταμίαν, ί?α άναλάβη εντελώς τήν υγείαν του.
Εις τήν επιστροφήν του ήτο πλήρης υγείας καί δυ- 

νάμεως, καί έσπευδε νά άναλάβη τή·? εργασίαν του· 
άλλ’όταν έπαρουσιάοθη ει/τούς εμπόρους, ούτοι μό
λις ήθέλησαν νά τδν γνωρισωστ, διότι πιλοπλάστης 
τις, πρδ δλιγον άφιχθείς έκ Φλωρεντίας, ήτον δ ήρως

ήμΈ»;·
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Ό 'Ερμάνος ϊιευθύνθη πρός τόν Δουβε'ρτον, εις Sv 
διηγήθη τον τρόπον των εμπόρων. Ό Έφημερίδο- 
γράφος έκίνησε τον; ώμους του καί ειπεν :

— Τί νά σέ κάμω- Έρμάνε, σύ πται'εις, ή επι
τυχία ομοιάζει τήν εύχαιρίαν, πρέπει νά ήξεόρη τις 
νά ώφελήτα: άπό αυτήν έξ μήνες απουσίας άρκοϋν 
διά νά λησμονηθή τις· [ έκαμες κάκιστα νά άνα- 
χωρήσης.

— Ή υγεία μου τό άπήτει.
—· Ό άνθρωπος τοΰ συρμού, δεν έχει τό δικαίω

μα ν’ ασθενή- ή κοινωνία μας όμοιάζε: έδραν έφ’ ής 
κάθηται εις καί πέριξ αυτής ί'στανται χιλιάδες άλ
λοι κεκοπ'.ακότες· έάν ό έπϊ τής έδρας άποσυρθή 
καί διά πέντε μόνον λεπτά, άλλος τον άντικαΟ ςί.

— Δέν δύναμαι ν’ άναλάβω τήν προτέραν μου 
ρήμην ;

Ό Δουδέρτος έσε’.σεν άποφατικως τήν κεφαλήν του.
—· Τό άτομόν σου, τό όνομά σου είναι γνωστά· 

τά έργα σου επίσης. ΤΙ συμπαθητική εκείνη περιέρ
γεια ήτις εις τήν κοινωνίαν ισοδύναμε? μέ τήν ύ- 
πόληψιν, με τό σέβας προς τήν αξίαν, έσδέσθη δι’ 
ύμας· Οεωρεϊσθε ή'δη ώς νεκρός.

— Άλλ’ είναι τρομερόν 1 . . . άνέκραξεν ό Έρ- 
μάνος, έν έ’τος απουσίας αρκεί....

— Νά σάς άφαιρέση, ειπεν ό Κάρολος διακόπτων 
τόν Κλόφοερ, οσα άπηλαύσετε εις εν έτος... διατι 
«ας φαίνεται παράδοξον;... ό συρμός παρέρχεται 
με τήν αυτήν ταχύτητα, μ’ όσην καί διαδίδεται. ..

— ’Αλλά τί νά κάμω τώρα;
—· Γίνου ζωγράφος, ποιητής, κωμωδοποιός. Τοι- 

αύτη άναμόρφωσις δύναται ίσως νά σοί έπαναφέρη 
τήν εύνοιαν τοΰ κοινού.

Ό Έρμάνος ούδέν άπήντησε, καί άπήλθε. Δεν 
έδύνατο νά πιστεύση είσετι οσα τόν ειπεν δ Έφη- 
μεριδογράφος. Άλλ’ εντός ολίγου έπείσθη εντελώς. 
’Αφού έγεύθη τής ηδονής τοΰ θριάμβου, ήναγκάσθη 
νά ταπεινωθή, νά έξευτελισθή !! . .. ύπέφερεν ό Έρ
μάνος τάς οδύνας ταύτας οσον ήδυνήθη, έπϊ τέλους 
μίαν ημέραν, καθ’ ήν αί περιφρονήσεις ή οί έξευτελι- 
σμοΐ ειχον φθάσεί εις τόν κολοφώνά των, εισέρχεται 
εις τό έργοστάσιόν του, καί εκποιεί ολα τά έπιπλά 
του, εργαλεία καί άλλα.... πληρόνει τά χρέη του, 
καί έρειδόμενος έπϊ τής οδοιπορικής βακτηρίας του, 
τήν όποιαν ώς τρόπαιον είχε στήσει εις τάς η
μέρας τής δόξης του ύπεράνω τής θύρας του, α
πέρχεται έκ των Παρισιων.

•— Αρκεί οσον έταπεινώθην, ψιθυρίζει μέ τά δά
κρυα εις τούς οφθαλμούς· άς έπιστρέψω εις τά 
δάση μας,

Έξήλθεν έκ Παρισιων άπό τήν ίδιαν πύλην, δι’ 
ής προ τεσσάρων ετών είχεν είσέλθει- αλλά βεύ! 
τότε μεν ήτο πλήρης ελπίδων, ευτυχής νέος και ακ
μαίος, τώρα δέ άπήρχετο άπηλπισμένος, γέρων, καί 
καιρίως πληγείς.

Η δδοιπορια ύπήρςεν επιπονωτάτη εις τόν Ερμά- 
νον. Ό Παρισινός βίος τον είχεν εκθηλύνει, δεν ήτο 
πλέον ήσκημένος εις τό νά διατρέχη πεζός μεγάλα 
διαστήματα- ήναγκάζετο άπό καιρόν εις καιρόν νά 
άναπαυηται. Όταν έφθασε πλησίον τοΰ χωρίου του, 
έγραψε προς τήν μητέρα του, ειδοποιών αυτήν περί 
τη; ελευσεώς του. Καθείς δύναται νά ύποθέση τήν 
χαράν τής Δωροθέας, όταν έλαβε τήν επιστολήν τοΰ 
υιού της. ’Αλλ’· έμετριάσθη ή χαρά της όταν είδε 
τήν άλλοιωσιν αύτοϋ. ’Εννόησε καλώς ίδοϋσα τήν 
<·’7.?;·γϊ*Χ προσώπου του άπό τήν μελαγχο

λικήν όψιν του, οτι οί σκοποί του άπέτυχον, καί οτε 
ή επιστροφή του ήτο μάλλον! άποτέλεσμα τής απελ
πισίας παρά τής προς αυτήν άγάπης του. Δεν τόν 
έξέτασεν οΰδαμώς, άλλ’ ούτος προσπίπτων εις τάς 
άγκάλας της, είπε1

— ΜήτερΙ ιδού, ήλθον .... θέν θέλω πλέον σέ 
έγκαταλειψει· αί λέξεις αύται ή'ρκουν εις αύτήν καί 
κατέβαλεν ολας τάς δυνάμεις της, όπως διεσκεδάση 
τήν λύπην του.

Συνήθροισε δέ πέριξ τοΰ Έρμάνου μ’ έπιτηδειό- 
τητα γυναικός καί πρό πάντων μητρός, οσα αυτός 
ήγάπα άλλοτε, ώκοδόμησε δι’ αυτόν ιδιαίτερον 
δωμάτιον, καί προσεκάλει καθ’ έκάστην τούς άο- 
χαίους φίλους του καί τάς νεάνιδας τής γειτονίας εις 
συμπόσια καί νυκτερινός συναθροίσεις. Ουτω καθ’ 
έκάστην μια διασκέδασις διεδέχετο τήν άλλην. Άλλ’ 
ό Έρμάνος ούδέ τό παρετήρει ! τί ήσαν δι’ αυτόν, 
οστις διήλθε δι’ εκείνου τοΰ κόσμου, αί τοιαΰται 
διασκεδάσεις ; πάντοτε άνεπόλεί τάς λαμπράς έκεί- 
νας συναναστροφάς οπού άντήχε: τό όνομά του έν 
εΰφημιοι, καί παρελλήλιζε τήν παρούσαν κατάστασιν 
του μετά τής προτέρας ! 1 Ή ψυχή του στερηθεΐσα 
τής άπλότητός της, καί τής γαλήνης της, δεν έδύνατο 
νά εύχαριστηθή εις τάς άπλάς οικογενειακά; τέρ
ψεις, άν καί έγνώριζε πόσον άπατηλαί είναι τοΰ κό
σμου αί ήδοναί.

Ή Δωροθέα ειδεν οτι μάταια' ήσαν α! προσπά
θεια! της. Ό Έρμάνος ήμέραν τήν ημέραν έγίνετο 
μελαγχολικώτερος καί άσθενέστερος, καί εν τέλει 
δεν έδύνατο νά έξελθη τής καλύβης. Έτρόμαξε τότε 
ή μήτηρ του, καί έσπευσε νά έπικαλεσθή τήν βοή
θειαν ιατρού.

Ούτος παρετήρησε μέ προσοχήν τόν νεανίαν, τόν 
εξέτασε λεπτομερώς, καί τόν έσυμβούλευσε τήν ·ά- 
νάπαυσιν καί τήν διασκέδασι·/. Έ ΔωροΘέα έξηκο- 
λούθησε τόν ιατρόν όταν έξήλθεν έκ τού δωματίου 
τού υίοΰ της.

— Ειπέτε μοι, έξοχώτατε, τώ λέγει παρατηρούσα 
ασκαρδαμυκτί αυτόν, ειπέτε μοι άληθώς εις ποιαν 
κατάστασιν είναι δ υιός μου ; υπάρχει έλπίς σω- 
τΐΓ'?/ας.;

Ό ιατρός δεν άπήντα, άλλ’ έφαίνετο τεταραγμένος.
— Τήν άλήθειαν! ειπέτε μοι, τήν άλήθειαν, εν 

δνόματι τού θεού! άνέκραξεν έξω φρένων ή δύσ- 
τυνος μήτηρ.

—- Τήν άλήθειαν; έψέλλισεν ό ιατρός.
•—· Τήν άλήθειαν ! σάς ορκίζω, τήν άλήθειαν ! τήν 

άλήθειαν II ’
— Τότε......... τότε......... ύπάγω νά ειδοποιήσω

τόν ιερέα.
Τί Δωροθέα άφησε φωνήν μεγάλην, καί έπεσε 

κατά γης.
Τήν επαύριον ήλθεν ό ίερεύς επί προφάσε: νά δώ- 

ση εις τόν Έρμάνον εργασίαν τινά· άλλ’ ό νεανίας 
έμειδιασε πικρώς : αισθανόμενος δέ τήν πρόοδον τού 
πάθους, εννόησε ποιος ήτον ό σκοπός τής έλεύσεώς 
του. Τότε εξομολογηθείς, τόν διηγήθη οσα ημείς ά- 
νεφέραμεν. Ότε ό ίερεύς ήθέλησε νά τόν παρηγό
ρηση, ό Έρμάνος διακόπτων αυτόν τόν ειπεν

— Ή λύπη μου άνεκουφίσθη, κύριε. Καθ’ ήν ς·;γ- 
μήν μέλλω νά άποθάνω, ή άλήθεια μοι έγινε προ
φανής· ο,τι μοι συνέβη, δικαίως συνέβη. ΙΙαρήτησα 
τάς άΰλους ήσονάς τής τέχνης, διά τά συμφέροτα 
τοΰ πλούτου, διά τάς ματαιότητας τής δόξης· έ- 
Ουσίασα τήν ήσυχον ευτυχίαν μου, τά αντικείμενα τής 
άγάπης μου, διά φιλοδοξίαν άκάθεκτον. Έπρεπε κα-

τά δίκαιον λόγον, και νά τιμωρηθώ........... Είθε τό
παράδειγμα νά διδάξη άλλους 1 Έάν άλλος τις δε
λεαζόμενος άπό ματαίας ελπίδας θελήση νά εγκα
τάλειψη τά βουνά μας, διά νά ύπάγη εις τάς με- 
γάλας πόλεις, διηγήθητε εις αυτόν, Κύριε, τήν ιστο
ρίαν μου, ειπέτε τον πόσον ακανθώδης είναι ή οδός 
τής επιτυχίας, ήτις δεν καθιστά τόν άνθρωπον ούδέ 
εύτυχέστερον, ούτε ζα'λλήτερσν· έν τέλει συμβουλεύ
σατε τον νά καλλιεργήση τήν καρδίαν καί τόν νουν 
του, ούχι διά τά κέρδη, άλλα διά τό καθήκον: επειδή, 
ή ά.1ηθης εύτν^ία- tir'at Jitp'u. μύκι·κ tiir ά- 
γε.Ιών ώΐ'^-ώΓ.

(Έκ τού Γαλλικού )

Ελένη Σ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΛΕΞΙΚΟΝ των στρατιωτικών επιστημών καί τεχνών, 
εκ τής Γαλλικής γλώσσης εις τήν Γερμανικήν και 
τήν Ελληνικήν υπό Γρηγορίου Αλεξάνδρου Χαν- 
τσερή, αξιωματικού τού πυροβολικού. —Μαθήματα 
ΟΠΛΙΚΗΣ, ύπό Ίωάννου Έίζου, αξιωματικού 
τού Έλλ. πυροβολικού. — Στοιχειώδης πραγμα
τεία περί τής πρόσκαιρου ΟΧΙ I ΩΜΑ1ΙΚΙΙΣ, υπό 
Β. Σαπουντσάκη , λοχαγού τού πυροβολικού.

Ότι ό έμμονος στρατός είναι ή ισχυρότερα έγ- 
γύησις και εσωτερικής και έξωτερικής ασφαλείας των 
πολιτειών, τούτο δέν άναγνωριζουσι μόνο; ο; νεώτε- 
ρο; και μόνο; οι έξηυγενισμενοι λαοί, άλλ’ ήξευρον 
καί αυτοί οί αρχαίοι, καί αύτά τά βάρβαρα καί ά- 
πολίτευτα έθνη. Δέν υπάρχει φυλή βαρβάρων ής ό 
οργανισμός νά μήν όρίζη, τις έν καιρω πολέμου 
χρεωστεϊ νά λάβη τήν τομαόκην τού στρατιώτου 
ή τήν θέσιν τοΰ αρχηγού, ώστε ολόκληρον τό μά
χιμον τής φυλής μέρος αποτελεί, διά των τοιούτων 
κανονισμών, έν είδος έμμονου στρατού. Ώς δέ προς 
τούς αρχαίους, ουδε'ις είναι ό άγνοών οτι ό στρατι
ωτικός των Ελλήνων καί 'Ρωμαίων οργανισμός ά- 
πετέλει έν των έπισημοτάτων μερών των πολιτικών
αυτών διατάξεων, καί οτι ή τακτική παρά τοίς δύω 
έκείνοις έθνεσιν έγεννήθη, και έφθασεν εις άνωτάτην 
επιστημονικήν εντέλειαν άναλόγως των τότε οπλών, 
καί τής τότε καταστάσεως τής οχυρωτικής.

Άλλα τό κρατερόν τούτο οπλον ύπό όρους μόνον 
τινάς καθίσταται σωτήριον καί όχι επιβλαβές ή καν 
άχρηστον εις τάς κοινωνίας, και άμειβε; αύτάς διά 
τάς μεγίστας -υπέρ αυτού θυσίας. Οί δέ όροι ούτο; 
εισίν ή παθητική υποταγή, ή πειθαρχία, τά φώτα.

Ώς πρός τό πρώτον, άν υπήρχε τις άμφιβάλλων 
ότι τό κυριώτερον καθήκον του στρατιώτου είναι ή 
ύπαζοή εις τόν άρχοντα, ή ιστορία είναι πλήρης πα
ραδειγμάτων ικανών νά τόν μεταπείσωσι. Τις δέν 
άπορρίπτε; ώς επικίνδυνον καί άδόκιμον τό πυροβόλον 
ου οί έλατήρες κινούνται και ό λ ύ ζ ο ς πίπτει αυτο
μάτως, χωρίς ό δάκτυλος νά πίεση έκ προθέσεως 
τό σκανδάλιον; ’Επίσης κινδυνώδης είναι διά τήν πο
λιτείαν ό στρατός οστις άπό οργάνου τής εκτελεστικής 
δυνάμεως μεταβάλλεται εις βουλευτικόν σώμα, μετα
βάλλεται εις κυβέρνησιν. Τής τοιαύτης στρατο
κρατίας έ'πεσεν οίκτρόν θύμα ή 'Ρώμη, κατα-

στραφεισα ύπ’ αυτών εκείνων των λεγεώνων της, αι- 
τινες ύπό τούς αύτοκράτοραο περιέφερον τά τροπαιοϋ- 
χά της όπλα μέχρι περάτων τής οικουμένης.

Ώς δέ πρός τό δεύτερον, ούδε'ις άρνείται ότι στρα
τός μ.ή γνωρίζων χαλινόν πειθαρχίας είναι επίφο
βος πολύ μάλλον εις τήν πατρίδα ήτις τόν τρέφε; 
παρά εις τούς έχθρούς καθ’ ών αντιτάσσεται. Πέτρος 
ό Μέγας δεν έθεώρησε τάς βάσεις του μεγαλείου τής 
'Ρωσσίας ασφαλώς ζειμένας, είμή άφ’ ού κατετρό- 
πωσε τούς φιλοταράχους Στερλίκους, καί πλησιέστε- 
ρον εις ήμας ό Σουλτάνος Μαχμούτης τότε μόνον 
έδυνήθη νά έφαρμώσηη εις τό κράτος του όσα μέ
τρα ένόμιζε συντείνοντα εις τούτου τήν πρόοδον, 
όταν έξωλόθρευσε τούς δυσπειθείς Γενιτσάρους.

Τέλος περί τού τρίτου, ότι ό στρατός πρέπει νά 
ήνα: πεφωτισμένος, δύναται εκείνος μόνος νά άμ- 
φιβάλλη, οστις δέν παραδέχεται ότι πολύ άνωτέρα 
είναι τής ψυχής ή ανδρεία ύπό τήν του σώματος, 
και ότι ή πρώτη είναι πλεονέκτημα μάλιστα των 
καλλιεργημένων καί πεπαιδευμένων ψυχών. Μεταξύ 
επίσης αγροίκων, ίσως υπερισχύει τό πλήθος· Αλλά 
μεταξύ Ελλήνων καί βαρβάρων, οί μύριο; τοΰ Μ'λ- 
τιάδου και οί τριακόσιοι του Λεωνίδου άποκρούουσιν 
εκατομμύρια των ΙΙερσών, και ό Αλέξανδρος, καί 
ό αετός τής 'Ρώμης, περιέρχονται τήν ύφήλιον τρο- 
παιοϋχοι.

Ή πολεμική εις τά πεφωτισμένα έθνη είναι τέχνη, 
τί λέγω τέχνη; είναι επιστήμη, έ'χουσα τήν θεωρίαν 
της καί τάς αποδείξεις της, καί ό άγνοών αύτήν, 
είναι άναξιόμαχος πρός τόν έπιστάμενον. Ναι, επί τού 
άγώνός μας ό πατριωτισμός άνέδειξε θαύματα κατά 
πολυαρίθμων στρατών. Άλλ’ όταν εισέβαλεν ό Ί- 
βραίμης μετά των τακτικών του Αράβων, ήλώνιζε 
τήν Πελοπόννησον, καί δέν ΰπήρχεν ό άντιστησό- 
μενος. Ή πολεμική τέχνη, ώς πάσα τέχνη, πολ- 
/.απλασιάζε; και συμπληροί τάς άνθρωπίνους δυνά
μεις, ώστε ή γνώσις καί άσκησις αυτής είναι 
διπλασίως αναγκαία εις τούς ολιγάριθμους στρατούς 
μικρών επικρατειών όποια είναι ή Ελλάς, καθ δ 
αΰξάνουσα τό άποτέλεσμα καί τήν δύναμίν των.

Έκτος δέ τούτου, ό στρατιώτης τά όργανα τού 
φόνου άδιακόπως διά χοίρων έ'χων, εις τό πώς νά 
καταστοέοη τόν όμοιόν του άδιακόπως ασκούμενος, 
και πρός ύπεράσπισιν τής πατρίδος όργανον θανάτου 
αυτός γινόμενος, ήθελεν άποθηριωθή, ώς καί πολ- 
λαχοϋ τούτο συμβαίνει, άν δέν έφώτιζε τόν νουν 
του ή παιδεία καί ή αγωγή, άν δέν έμάλασσε 
τήν καρδίαν του, άν δέν καθιστα τήν ψυχήν του γεν- 
ναίαν, άλλ’ όχι σκληράν, άτρομον, άλλ’ όχι καί
αίμοοόρον. Και νά γευθώσιν μέν όλα; τών ανθρώ
πων αί μυριάδες, έξ όσων συνήθως συνίσταντα: αί 
στρατιαι, εντελούς παιδείας, είνκ; πράγμα αδύνατον, 
κατωρθωτον όμως καί .αιον είναι, r; προϊ
στάμενο: καν τών μ--ο·:άδων τούτων, οί άξιωμα- 
τιΙ.ο: οί καθοδηγούντες αύτάς, εκείνο: νά ήνα: τρό
φιμοι καί παιδείας και αγαθής αγωγής, και άδι- 
στάκτως δυνάμεθα νά διϊσχυρισθώμεν ότι στρατός 
καλώς ένησκημένος καί ύπό πεπαιδευμένων όδηγού- 

ι μένος αξιωματικών, θέλε: μέν εισθαι ισχυρός εις 
‘ τό* πόλεμον, θέλει δέ εΐσθαι ήμερος καί πρ^ος 

εις τήν ειρήνην, φοβερός πρός τούς έχθρούς, α
γαπητός πρός τούς συμ-^ολιτας.

Και ή Ελλάς, άφ’ οτου άνεκτήσατο τήν αυτο
νομίαν της, ήσθάνθη και αυτή τήν ανάγκην τοΰ 
ν’ απόκτηση στρατόν ένησκημενον εις τάς νεωτέρας 
καί τάς ύγιεστέρας τής στρατιωτικής μεθόδου·., και
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διοικούμενον υπό πεπαιδευμένων άξιωματικών. Ό ιε
ρός λόχοςΎοϋ Ύψηλάντου έμεινε·/ εις τήν Ιστορίαν 
διά το ηρωικόν αύτοϋ τέλος εφάμιλλος της ομω
νύμου φάλαγγος τοϋ Έπαμινώνδου, το όνομα τοϋ Φα- 
βιέρου άναπολοϋσι μετ’ εύγνώμονος συμπάθειας οί 
ένδοξοι συναγωνισται του, και ένθυμούμεθα ακόμη 
όλοι τάς δλιγας των τακτικών έκεινας έκατοστύας, 
αιτινες ατρόμητοι όπου ήν ό μέγιστος κίνδυνος, έ- 
σχημάτιζον την άδιάσειστον φάλαγγα των απέναντι 
των μ.υριάδων έν τω μέσω των πεδίων, καί έτάτ- 
τοντο οπού διεσταυροϋτο τδ πϋρ, και έρρίπτοντο 
οπού άπητεϊτο άφοσιωσις, οπού ανδρεία ψυχής.

Έκτοτε δ Τακτικός στρατός έξ αίτιας οικονομικών 
περιστάσεων δεν ύπήρξεν μεν ποτέ ανάλογος των 
εσωτερικών καί εξωτερικών αναγκών τοϋ τόπου, ναι 
τής δέσεως ήν ή 'Ελλάς κατέχει μεταξύ των εθνών, 
άλλα διέμεινε πάντοτε ή βάσις τοϋ στρατιωτικού 
αυτής διοργανισμοϋ, καί δ πυρήν περί ον ευκόλως 
δύναται νά σχηματισθή δύναμις ού ·! ευκαταφρόνη
τος. Έγένετο δε ανέκαθεν καί φροντις ούχί μόνον 
περί τής έξασκήσεως, άλλα και περί τής έκπαιδεύ- 
σεως τοϋ στρατού, καί πρός τούτο, άπδ τής εποχής 
τοϋ Κυδ. Ί. Καποδιστρίου εσυστήθη τδ στρατιωτικόν 
σχολεΐον, ίσως τδ έντελέστερον τών έκπεδευτιχών 
καταστημάτων τής εποχής εκείνης, άναπτυχθεν όμως 
έπί τής Κυδερνήσεως τοϋ Βασιλέως, καί τοσοϋτον 
τελειοποιηθεν, ώστε ώς πρός διαφόρους κλάδους της 
διδασκαλίας, ώς πρός τδ θεωρητικόν μάλιστα με 
ρος, όχι μόνον νά συγκριθή έδύνατο μετά διαφόρων 
άναλόγων τής Ευρώπης καταστημάτων, άλλά καί 
νά προτιμηθή τινών έξ αυτών. Έκ τοϋ σχολείου 
τούτου έξήλθεν εις διάστημα είκοσι έτών σώμα α
ξιωματικών άσυγκριτως πολυπληθέστερον τοϋ όσον 
άπήτει ή παρούσα περιωρισμενη ημών στρατιωτική 
ύπηρεσια· ώστε καί άν τδ άριθμητιζ.δν ποσον τών 
Ελληνικών στρατευμάτων είναι τήν σήμερον έλά- 
χιστον, διά νά μή επιβαρύνεται τδ κράτος διά δα
πανών ματαιων έν καιρω ειρήνης, άλλ’ ύπάρχουσι 
πρόχειρα τά στοιχεία ταχείας αυτοΰ αϋξήσεως, διότι 
στρατιώτας μέν παρέχουσι τής 'Ελλάδος τά όρη, οί 
δ’ άξιωματικοί είναι έτοιμοι καί δεδιδαγμένοι.

Ό,τι δέ παρέχει τάς άριστας έγγυήσεις περί τής 
εύοδώσεως τοϋ 'Ελληνικού τακτικού στρατού καί τής 
στιγμιαίας αϋξήσεως αυτού όψέποτε ήθελε κριθή άναγ- 
καία, είναι ότι πολλοί τών άξιωματικών τούτων άπο- 
δείκνυνται νέοι ού μόνον στρατιωτικής παιδείας 
έγκρατεΐς, άλλά καί τήν διαθεσιν έμβριθεις καί 
σπουδαίοι. Ώς άπόδειξις δε τούτου αρκεί ή μνεία τών 
συγγραμμάτων ών τάς έπιγραοάς άναφέρομεν άνω- 
τέρω, καί ών έδυνάμεθα ν’ αύξήσωμεν τον αριθμόν 
προσθέτοντες φέρ’ ειπεΐν τάς περιοδικώς εις τδν 
στρατιωτικόν ’Αγγελον, καί τάς ύπδ τοϋ Κ. Άξε- 
λού έκδεδομένας πραγματείας, καί άλλα όμοιας 
ύλης πονήματα.

‘Αλλά περί στρατιωτικής δμιλοϋντες φιλολογίας, 
έργον δικαιοσύνης είναι νά θέσωμεν έπί κεφαλίδας 
τδ όνομα τοϋ Σρατηγοϋ Κ, 'Ροδίου, οστις, βαθύς 
ελληνιστής καί άξιωματικδς έμπειρος, ένομοθέτησε 
πρώτος τούς στρατιωτικούς όρους εις τήν μετάφρασίν 
του τών γαλλικών κανονισμών, τούς μέν έρανι- 
σάμενος άπδ τούς άρχαίους συγγραφείς, τούς δέ καί 
εύφυώς πλαστουργήσας.

Τδ έργον τής δνοματοθεσίας. έπί τεχνών μάλιςα 
αιτινες, ώς ή στρατιωτική, άποτελοϋοι ένα τών πρω
τίστων κλάδων τοϋ δημοσίου βίου, είναι άφευκτον, 
άλλά καί δυσχερές, καί Οφείλεται ευγνωμοσύνη εις

τούς αναλαμβάνοντας καί ευτυχώς διεκπεραιοϋντας 
αυτό. Πάσα τέχνη έχει τούς ορούς της, καί ή σπου
δή της άπαιτεϊ αυτών τήν ΰπαρξιν παρ’ ήμΐν δέ 
ήθελεν εισθαι βαρδαρισμδς άσυγχώρητος, άν παρα- 
μελοϋντες ή άγνοοΰντες τούς ύπάρχοντας έκ τών 
όρων τούτων παρά τοΐς άρχαίοις, άντικαθιστώμεν 
άντ’ αυτών άλλους. ’Αλλά διά ταΰτα ό κανονισμός 
τών τεχνικών όρων τής στρατιωτικής ώς καί πάσης 
άλλης τέχνης δέν είναι τού τυχόντος έργον, καί 
απαιτεί άπδ τδν έπιχειροϋντα αύτδ καί τής τέχνης 
αύτής άκριβεστάτην γνώσιν, άλλά συγχρόνως; καί 
οικειότητα πρός τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί φιλο
λογίαν, ώστε τάς μέν σωζομένας τών λέξεων να 
παραδέχηται καί καταλλήλως νά έφαρμόζη, τάς δέ 
νεολογίας νά πλάττη άναλόγως και τού πνεύματος 
τής γλώσσης καί τής ανάγκης τής τέχνης.

Τάς συνθήκας ταύτας χρεωστοϋμεν νά όμολογήσω- 
μεν ότι έκπληροΐ εις βαθμόν άξιόλογον ή σύνταξις 
τοϋ άνωθι σημειουμένου Λεξικού τών Στρατιω
τικών τεχνών καί επιστημών. Τδ λεξικόν 
τούτο έχει ώς βάσιν τδ Γαλλογερμανικδν τού γνω
στού στρατιωτικού συγγραφέως Κ. ‘Ρουβρούου ( Rou- 
vroy ), ού τδ κείμενον διετήρησεν όλόκληρον δ Κ. Χαν- 
τζερής, προσθείς εις αύτό προς ταΐς γερμανικούς, καί 
τάς Ελληνικάς λέξεις, ώστε τδ βιδλίον τούτο καθίστα
ται χρήσιμον ού μόνον εις τούς "Ελληνας στρατιω
τικούς, άλλά καί εις αυτούς τούς γάλλους καί τούς 
γερμανούς· εις δέ τό τέλος, καλώς ποιων, προσήρ- 
τησε καί πίνακα χρησιμώτατον όλων τών Ελληνικών 
λέξεων τού λεξικού, ώστε δύναται τούτο νά θεωρηθή 
ώς διπλοϋν, τδ μέν έκ τοϋ Γαλλικού τδ δέ έκ τού 
'Ελληνικού άρχόμενον.

Πρέπει δέ νά προσθέσωμεν εις έπαινον τού Κ. Χαν- 
τζερή ότι ή έργασία του άποδεικνύει επιμέλειαν καί 
έμδριθειαν. Είναι εύχολον, οστις διατρέξη τδ βιβλίο·/ 
τούτο, νά έννοήση ότι ό συγγραφεύς δέν περιωρίσθη 
εις απλήν καί τυχαία·/ άντικατάστασιν 'Ελληνικής λέ · 
ξεως άντ! τής Γαλλικής, άλλ’ ότι μετά μεγίστης φρον- 
τίδος εξέτασε και ήθέλησε νά γνωρίση δι’ αυτοψίας 
όλα τά άντικείμενα όσα ήναγκάζετο νά δνοματοθε- 
τήση, καί εις τδ προοίμιόν του εκφράζει τήν λύπην 
του ότι δέν έδυνήθη έξ αιτίας έλλείψεως έντελών μη
χανικών συλλογών, νά έξετάση πάντοτε μεθ’ όσης έ- 
πεθύμει άκριδειας όλα τά έργαλεΐα καί τίνα μηχα
νών μέρη,

’Εκτός δέ τούτου είναι τδ λεξικόν τούτο άληθές 
φιλολογικόν έργον. 'Ο κύριος Χαντζερής μετά σπάνιάς 
καί παντός επαίνου άξιας φιλοπονίας, άνεδίφησε τούς 
άρχαίους συγγραφείς, καί έμετρήσαμεν μέχρι τρια- 
κονταοκτώ έξ αυτών οΰς έσυμδουλεΰθη, καί έξ ών ή- 
ρύσθη τήν ύλην του, εκτός ότι συνεχώς έδοηθήθη καί 
άπδ τδ Γαλλοελληνικόν λεξικόν, καί άπδ τδ τού Γα- 
ζή, καί άπδ τδ τού Κ. Σ. Βυζαντίου· εις τδ τέλος τοϋ 
βιβλίου του προσέθηκεν έν παραρτήματι καί έκ τού ’Ο
νομαστικού τοϋ Πολυδεύκους τδ Κεφ. ΙΑ', τού βιδλ.
Α', Κεφ. ΙΑ', τού Βιδλ. Δ’. καί Κεφ, ΙΓ'. τού Βιδλ. Γ, 
όλα τά μέρη τά περί, στρατιωτικής πραγματευόμενα.
Τδ δέ παράρτημα τούτο είναι τρόπον τινά ώς ή δι- 
καιολόγησις των πλείστων λέξεων άς έπανήγαγεν ό 
Κ. Χαντζερής εις τήν γλώσσαν.

Καθ’ ήμάς τδ έργον του άπέδη άξιον τών μεγάλων 
του τούτων κόπων, οιτινες δίδουσιν εις αύτδ αξίαν φι
λολογικήν· κοσμεί δ’ έτι μάλλον τήν έπιτυχίαν του 
ή μετριοφροσύνη τοϋ προοιμίου του, όπου υπομιμνήσκει 
ότι μόνος ό Ζευς έτελειοτόκησε τήν Παλλάδα.

Δέν ειμεθα βεβαίως τοσοϋτον προκατειλημμένοι ύ

| εις μαθηματικούς ύπολογισμούς. ’Αλλ’ ό συγγραφεύς 
θέλων νά καταστήση το βιβλίον του ό,τι εύχρηστό- 
τερον εις πάντα στρατιωτικόν, καί εις αύτούς τούς 
ήττον έγκύψαντας εις τήν σπουδήν τής μαθηματικής, 
ή τούλάχιστον θέλων νά περιορίοη τδ κείμενό/ του 
εις μόνα τά άπολύτως άναγκαΐα εις τήν πρακτικήν 
εφαρμογήν, καταχώρησε τάς μαθηματικός θεωρίας καί 
τούς τύπους έν σημειώσεσιν. ’Ενταύθα δέ, επειδή ά- 
νωτέρω ήν περί γλώσσης ό λόγος, άς μάς έπι- 
τραπή να παρατηρήσωμεν, ότι εις τήν μαθηματικήν 
γλώσσαν ή σύντμησις ήν μεταχειρίζεται συν· διά 
να έμοαι'νη τό συνημίτονου, ώς νομίζομε·/, δέν 
είναι κατάλληλος, διότι ό άναγνώστης δέν είναι 
δυνατόν να ήξεύρη άν δέν θέλη νά δη’/.ώση διά τής 
συλλαβής ταύτης τήν συνεφαπτομένην εις τήν 
συνδιατέμούσαν. Καλλήτερον δέ νομίζομε·/ νά 
οημειήται το μέν σμ· τδ δέ σφ· καί ή άλλη σδ,

Πρδ πάντων ήκολούθησεν δ Κ. Ί. Ριζος τήν 
περί οπλικής πραγματείαν τού Γάλλου Πιοβέρτου, 
άλλά προσέυηκε καί άλλαχόθεν καί έξ ίδιας μελέ
της. Τδ περί των άρχαιων όπλων καφάλαιον, είναι 
προσθήκη δι’ ήν Οέλουσιν ευγνωμονήσει όσοι τών 
στρατιωτικών θέλουν νά άσκώσι τήν τέχνην των 
ούχί χειρονακτικώς, άλλ’ έπί τδ εύγενέστερον. Ώς 
προς αύτδ έσυμβουλεύθη άναμφιβόλως ό συγγραφεύς 
τδν άριστά περί τής αρχαίας στρατιωτικής γράψαντα 
Γ άλλον Φολλαρδον· άλλ’ έτι πληρέστερου ήθελε·/ 
άποβή τδ κεφάλαιο·/ τούτο, άν είχεν άνατρέξει καί 
εις αΰτάς τάς πηγάς τοϋ Κ. Φολλάρδου. Οότω πρός 
τή ελεπδλει Δημητρίου τοϋ Πολιορκητοΰ (Σ, 52) 
έδυνατο ν’ άναφέρη καί τήν έτι πολύ περιεργοτέραν 
Σαμβύ ζην, ή-.ις κατά ’Ανδρέαν τδν Πανορμίτην, 
προσήγετο τοΐς τείχεσιν άπδ δύω όνων, 
καί εξαρΟεισα έλάμβανεν όμοϋ σχήμα κλίμακος καί 
πλοίου (’Αθήν. 1Δ’. 634). Τδ βιβλίον τού Κ. Ρί- 
ζου, συμπληρούται διά 1 I καλώς κεχαραγμένων λι
θογραφικών πινάκων.

Ύπδ τήν έποψιν τής γλώσσης, τδ σύγγραμμα 
τοϋ Κ. Σαπουντζάκη είναι ήττον έπιμεμελημένσν, καί 
ώς πρός τήν όνοματοθεσίαν έλαττούμενον εκείνου κατ’ 
ευθύ·/ λόγον τής άποστάσεώς του άπδ τών ερευνών 
τοϋ Κ. Χαντζερή, καθ’ ότι ή μέν ’Οχυρωματική έ- 
γράφη έν Ι845 ή δέ όπλική έν 1847. ’Αλλά καί 
αύτδς ό Κ. Σαπουντζάκης κατέβαλε·/ ευσυνείδητους 
ώς πρός τούτο κόπους, καί άνατρεξας εις τούς άρ
χαίους συγγραφείς, πολλάς λέξεις ήρανίσθη έξ αύ
τών, καί έιήομοσε καταλλήλως, ώς π. χ. τά άγ- 
χέμαχα όπλα έκ τού Ξενοφώντος, τήν άμδο- 
λάδα (αντί παραπετάσματος, parapet) -οΰ Θου· 
κυδιδου, τά βλήματα (projectiles) εκ Πολυβίου, τήν 
έπισταθμίαν έκ Πλουτάρχου, κτλ. κτλ. Τινές άλ
λα: τών λέξεων όμως δέν είναι επίσης έπιτυχεΐς· π. 
χ. τοϋ Άν αβατικοϋ πυροβολικού προτιμώτεροι 
φ,αίνονται οί ιππείς πυροβολισταί. Τό άνω 
ποταμού (amom) δέν είναι ανάγκη νά όνομααθή 
άναντες, Βαλανάγρα είναι είδος κλειδιού καί 
όχι τδ ζύγωθρον (verron). To profil είναι κα
τατομή, όχι δια τ ο μή. Defilement ίσως έδύνατο α
πλώς καί μόνον έπιπρόσθησίς νά όνομαοθή καί 
ούχί άνεπισκόπευσις ώς παρατώ Κ. Σαπουν
τζάκη, καί έτι ολιγώτερον άναποσκοπεύτησις 
ώς παρά τώ Κ. Χαντζερή. Feu rasant όχι επιφα
νές πϋρ, οπερ σημαίνει τδ επιφαινόμενου, τδ κατα
φανές, άλλ’ ούτε, κατά τδν Κ. Χαντζερήν, θ ερ ί ζον 
πϋρ, όπερ παρ’ ήμΐν σημαίνει μάλλον τδ καταστρε
πτικόν ίσως δέ μάλλον πϋρ έφαπτόμενον, ή τοιού-

πέρ τοϋ συγγραφέως, ώστε ν’ άρνηθώμεν ότι ώς πρός 
τά κάθέκαστα άπαντώνται καί τινές ελλείψεις ένίοτε, 
έπιδεχόμεναι έπανόρθωσιν. Ού'τω φέρ’ ειπεΐν. Monter 
Ιβ garde (Σ. 150, Α. σ:. 22.) σημαίνει όχι μόνον άλ
λ ά σ σ ω τούς φρουρούς, άλλά καί αύτδ τδ φρου
ρώ. Έπειτα Moriaise (Σ. 151, Α. στ. 5), δέν είναι 
τόρμος. Τόρμος είναι όχι ή έντομή,ή δπή (Zapfenloch) 
άλλά ό σίδηρους δεσμός ό άρμοζόμενος εις έντομάς ή 
δπάς, καί συνδέων δύω λίθους. Ού'τω παρά Διοδ. Β, 8.
« Τούς δέ συνερειδομένους λίθους τόρνο ις (ή τόρ- 
μοις) σιδηροΐς διελάμδανε. » Καί Ήρόδ. Δ'. 72. «Τδ 
ές τό ρμον πηγνύουσι τοϋ έτε'ρου ξύλου. » δηλ. τδ πη- 
γνύουσιν εις σιδηροΰν καρφι'ον διεληλαμένον διά τοϋ άλ
λου ξύλου, 'ίσως καί άλλα τρία ή τέσσαρα τοιαΰτα πα
ραδείγματα έδυνάμεθα ένταύθα νά σημειώσωμεν, άν έ- 
προτιθέμεθα τδν άκριβολέγον έλεγχον τών ημαρτημένων. 
’Ακόμη δέ έκφράζομεν καί τήν λύπην μας ότι ό Κ. 
Χαντζερής δέν έπλούτισε τδ λεξικόν τοϋ ‘Ρουβρούου 
καί μέ τάς λέξεις οσαι έλλείπουσιν άπ’ έκεΐνο, οίον 
τάς άναφερομένας εις τήν ξιφομαχίαν, Καλλητέρου 
ονοματοθέτου δεν έδύναντο νά τύχωσι καί αύταί.

’Αλλ’ αφ’ ού έξεπληρώσαμεν τδ λυπηρόν καθήκον 
τού έπικριτοΰ, έπιφερομεν ότι, έχει δικαίωμα νά κα- 
τακρίνη τδν Κ. Χαντζερήν διά τά σπάνια ταΰτα ά- 
μαρτήματα, μόνον οστις μέχρι τοΰδε έδωκεν ακρι
βέστερων τι εις φώς, καί όμολογοϋμεν ότι δέν γνω
ρίζομε·/ πολλούς τούς τούτο ποιήσαντας. Βέβαιον είναι 
τουλάχιστον οτι ό πεπαιδευμένος άξιωματικδς ούτος 
άνεδειξεν άξιόλογον υπηρεσίαν καί εις τδν στρατόν εις 
ον άνήκει, καί εις τήν Ελληνικήν φιλολογίαν, ής ά
φευκτον μέρος είναι ή στρατιωτική όνοματοθεσία.

Λυπηρόν είναι ότι τδ λεξικόν τοϋ Κ. Χαντζερή δέν 
είχεν έκδοθή πρδ τών δύω άλλων βιβλίων τών έν κε- 
φαλιδι σημειουμένων, καί τήν λύπην ταυτην εκφράζει 
έν τω προοιμίω του (σ. ιβ'.) καί ό έτερος τών συγ
γραφέων τών βιβλίων τούτων, Κ. I. ‘Ριζος. Είναι ά- 
ναμφισβήτητον ότι ό Κ. Χαντζερής ύπήρξεν έπιτυχέ· 
στερος άμφοτέρων ώς πρός τήν όνοματοθεσίαν, κα1/ 
ό ιδίως εις τήν σπουδήν τής 'Ελληνικής φιλολογίας 
ύπδ τήν έ’ποψιν ταύτην έγκύψας, και τούτου άπόοειξιν 
μάς παρέχει αυτή ή όπλική τοϋ Κ. ‘Ριζου, ής τδ 
δεύτερον μέρος, έκδοθέν μετά τδ λεξικόν, περιέχει 
τούς τεχνικούς όρους πολύ καταλληλότερου έφηρμο- 
σμένους άπδ τδ πρώτον, ώς καί άπδ τήν όχυρω- 
ματικήν τοϋ Κ. Σαπουντζάκη. Ουτω φέρ’ ειπεΐν εις 
τήν οπλικήν περόνη (Σ. 8.) δέν είναι ή pointe τού ξί
φους, άλλά μάλλον, άκή, άκμή, ή κυριολεκτικώς 
κνώδων. ’Αντί λογχοσωλήνος (Σ. 11) πρέ- 
νά τεθή σαυρωτήρ τής λόγχης. Ίσως δέ καί τής 
Κολουβρίνας είναι καλλήτερον τδ πύροφις, ώς 
παρά Γερμανοΐς Schlange, καί τού Όβουζιου, ή 
Βομβίς, καί τής Καρανάτας ή χειροβομβίς, 
καί άλλα τινά όμοια. ’Αφ’ ετέρου δέ τά μέρη τού 
Κανονιού ή τηλεβόλου (Σ. 66.) ώνομάσθησαν μετά 
πολλής έπιτυχίας· ή στρίξ, τδ διάζωμα, τό πλα- 
τύζωμα, τδ κυμάτιον, τό μεσοστύλιον καί 
ύποστύλιον, ό άστράγαλος κτλ. Καί έν γέ- 
ν;ι τδ ύφος τής 'Οπλικής ένθυμίζει ότι ό συγγραφεύς 
είναι υίδς τού κορυφαίου τών φιλολόγων μας.

Η Όπλική πραγματεύεται περί τής κατασκευής 
καί τής χρήσεως τών διαφόρων όπλων, καί τό έπί- 
σημότερον μέρος αύτής περιλαμβάνει, ώς είναι επό
μενον, τήν πυροβολικήν, ήτοι τήν πραγματείαν περί 
τοϋ σχήματος τών τηλεβόλων, περί τών μερών καί 
τής σκευασίας αύτών, καί τήν θεωρίαν περί τής 
οκοπεύσεως. Ή τελευταία αυτή στηρίζεται κυρίως
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τόν τι. Θριγκός είναι τό άνώτατον, τό ύπό τήν 
δροφήν μέρος, ή κορωνίς τής οικοδομής, l’entablem·. nt> 
και μόνον κατ’ έπέκτασιν σημα,'νει καί περίβολον, 
φραγήν, άρα δεν είναι Blockhaas.

Τήν πρόσκαιρου βχυρωματικήν, η κατά το 
στρατιωτικόν λεξικόν ’Οχυρωτικήν, καί καταλλη
λότερου μονολεκτικώς κατ’ αυτό τήν Χαρακωτι- 
κήν ήρανισατο ό Κ. Σαπουντζάκης έκ καντοιων συγ
γραμμάτων αρχαίων και νέων, και ιδίως έκ τοϋ συγ
γράμματος τοϋ Γάλλου Κ. Σαβάρτου. Επειδή δε ή 
τέχνη αυτή διδάσκει τούς τρόπους οΓ ών έκαστον 
στρατιωτικόν απόσπασμα μέγα ή μικρόν δύναται έν 
ζαιρω πολέμου νά ώχυρωθή προχείρως και προσω
ρινές, όπως δυνηΟή ν’ άντιστή εις άνωτέρας εχθρικός 
δυνάμεις, διά τοϋτο προφανές είναι οτι ή γνώσις αυ
τής είναι αναγκαία ού μόνον εις τούς αξιωματικούς 
τών τεχνιτών λεγομένων οπλών, άλλ’ εις έκαστον 
αξιωματικόν ή τοϋ πεζικού ή τοΰ ιππικού έπιτετραμ- 
μένον ανεξάρτητον διοίκησιν στρατιωτών ή πολλών ή 
ολίγων έν έζστρατει'ιζ.

Τά προλεγόμενα τού βιβλίου τοϋ Κ. Σαπουντσάκη 
περιέχουσι περίεργον ιστορίαν τής οχυρωτικής, καί 
τήν άφήγησιν των εποχών καί περιστάσεων καθ άς 
έκαστος των τρόπων ούς ή αμυντική αυτή τέχνη με
ταχειρίζεται, έφευρέθη ή προώδευσε.

Τής δε οχυρωματικής προέταξε καί τήν στρατοπε- 
δευτικήν, ήτοι τούς κανόνας καθ’ ούς πρέπει νά κά- 
θηνται τά στρατόπεδα, όπως ώσιν ο,τι ασφαλέστατα 
καί ο,τι σκοπιμώτατα διατεθειμένα. “Αν καί οί κανό 
νες ουτοι φαίνωνται ενδιαφέροντες μόνον τούς στρα
τηγούς καί τούς στρατοπεδάρχας, αλλά καί εις έ
καστον άποσπασματάρχην είναι ούχ ήττον αναγκαίοι, 
διότι δ’δάσκουσι καί τόν καταλληλότατου τρόπον πρός 
στρατοπέδευσιν κ.αί των ελάχιστων σωμάτων.

Καί τοϋτο τό σύγγραμμα συνοδεύουσι I 2 πίνακες λι
θογραφικοί τής ωραίας γλυφιδος τού Κ. Φόρστερ.

Τά δείγματα ταΰτα τής ίκανότητος τών ήμετέρων 
αξιωματικών Οέλουσι πείσει έκαστον οτι υπάρχει έν 
Έλλάδι ζύμη πρός ταχύν άπαρτισμόν στρατού πολύ 
άνωτέρου τοϋ ήδη έν ένεργεια οντος, και οτι άφ’ ού 
ετέθησαν στερεά τά θεμέλια, ή λοιπή οικοδομή δύνα- 
ται έν άκήρα νά άνεγερθή, αν μόνον ήθελε παρου- 
σιασθή περίστασις καί ανάγκη.

‘Γ.

ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ό ΆντιΟάλαμος.

'Επτά έτη εΐχον παρέλθει άπό τών προεκτε- 
θέντων συμβάντων, καί εϋρισκόμεθα ήδη περί τό 
τέλος τοϋ χειμώνος τών 16G9. Εις τόν άντιθάλαμον 
τοϋ έξοχωτάτου Λόρδου Ριχάρδου Φανσαύου, πρέ
σβεως παρά τή αύλή τής Λισαβώνος τής Α. Μ. Κα
ρόλου τοΰ Β'. Βασιλέως τής ’Αγγλίας, άνευρίσκομεν 
δύο» τών αρχαίων γνωρίμων μας, τόν Βαλθάσαρ, καί
τον καλόν Παταυόν, τόν Ασκάνιον Μακαρόνην οελλ’ 
Ακουαμόνδαν.

Καί ό μεν Βαλθάσαρ δεν είχε μεταβληθή παντε
λώς· είχε πάντοτε τό αυτό πρόσωπον, υγείαν πνέον, 
καί ειλικρίνειαν μέχρις άφελειας έκφράζον, στηριζό- 
μενον δε έπί κορμού ηρακλείου, και σκελών ανα
λογών πρός τόν κορμόν έφερε δε ένδυμασιαν ερυ
θρόν μ’ έπιρράμματα κυανά, εις άπόδειξιν οτι υ
πηρετεί τον Λόρδον πρέσβυν.

Ό δ’ Ασκάνιος έξ εναντίας είχε γηράσει έπαι- 
οθητώς. Αί αμίμητο; έλικες τής πλούσιας του κόμ.ηο, 
μελανώταται πριν, εΐχον ήδη ύπολευκανθή- τάς μα- 
κράς λεύκάς χειράς του εΐχον ρικνώσει ρυτίδες· ή 
ανθηρά καί νεάζουσα ό'ψις τών παρειών του έξέλιπε, 
τάς έχρωμάτισε δε έρευθος κινναβέρεος, εχον διαλήψεις 
καί φλέβας λεύκάς, ως τών Πυρηναίων τό μάρμαρον. 
’Αλλα τοϋ μειδιάματος του τό επαγωγόν, καί τού 
αναστήματος του τήν ασύγκριτου χάριν, εκείνα τά 
διετήρησε, προσέτι δε, άναλόγως τής παρακμής τοϋ 
σωματικού κάλλους του, ηύξησεν ή πολυτέλεια καί 
ή καλλονή τής ενδυμασίας του. Καί έφερε μεν 
πάντοτε κομψήν στολήν τών βασιλικών περιπόλων, 
άλλ’ ό μεν έπενδύτης του ήν έξ έπικρόκου (κατυφέ), 
αί δε περισκελιδες του καί ή ζώνη του έκ τοΰ κα- 
λητέρου μεταξωτού, καί τά μαλακόδερμα υποδή
ματά του έκρύπτοντο σχεδόν όλοκλήρως ύπό α
φρώδες κύμα τριχάπτων εις δε τόν πίλον του έ
στιλβε1» ό λευκός άστήρ, έμβλημα τών Ιπποτών 
τοΰ στερεώματος. ’Αλλ’ αντί νά είναι ώς άλλοτε 
άπό ψευδές δρειχάλκινον έλαμα, έφωτοβόλει ήδη ώς 
άς-ήρ άληθής, διότι συνέκειτο άπό πέντε ακτίνας άδαμαν- 
τινας,ών έκαστη ήν άξίαςχιλίων δίστηλων τούλάχιστον.

Ό λόγος τής μεταβολής ταύτης ήν οτι ό ιππότης 
τοΰ Ιίαταυίου είχε προβιβασθή, καί ήν ήδη μέγας 
και πολύς λοχαγός τών Βασιλικών κομπαστών, καυ- 
χώμενος οτι απολαμβάνει πληρέστατα τήν έμπιςο- 
σύνην τοϋ ένδοξου προστάτου του, Λουδοβίκου τοϋ 
Σούζα, κόμητος Καστελμελχώρα, τοϋ εύνουστάτου 
των αύλικών Δον Αλφόνσου τοϋ Βασιλέως.

’Εν τούτοις δε ό ό Βασιλεύς ούτος, κρατών τρε- 
μούση χειρί τό σκήπτρου, έγκατέλειπε τήν Λισαβώνα 
παραδεδομένην εις φοβερόν αναρχίαν εις τάς πλεί- 
στας τών θέσεων, τριετεΐς ούσας έν ΙΙορτογαλλία, δ 
Καστελμελχώρας είχε διορίσει δημιουργήματα του, 
άλλ' ό λαός τόν άπεστρέφετο, καί αυτοί οί Βασιλι
κοί περίπολοι ήσαν κατ’ αΰτοϋ λίαν δυσηρεστημένοι, 
διότι είχε σμικρύνει καί ταπεινώσει τό τάγμα των.

' δ δε Μακαρόνης, ούτινος γνωρίζει ό αναγνώστης 
τόν έξαίρετον χαρακτήρα, εκολάκευε μεν τόν Κα- 
στελμελχώραν, αλλά συγχρόνως έφωνάσκει μετά 
τών συνάδελφων του, « Κάτω δ Αϋλικός! »

Ό Βαλθάσαρ λοιπόν καί αυτός άπηντήθησαν εί; 
τόν άντιθάλαμον τοΰ Λόρδου 'Ριχάρδου Φανσαύου, 
καί ό ’Ασκάνιος περιέμενε, διατρέχων τόν θάλαμον 
κατά μήκος καί κατά πλάτος, νά εύδοκήση ή έξο- 
χότης του νά τόν δεχθή.

— Φίλε Βαλθάσαρ, ειπεν, ενθυμούμαι συγκεχυ- 
μένως πώς οτι κακήν με τήν έπαιξες εις μίαν περιςτα- 

1 σιν . . . .- ήτον όταν έζη ή μακαρίτης βασίλισσα. Ο 
θεός έναπαύσαι την έν κόλποις ’Αβραάμ, οπού ε«- 
χομαι νά εύρίσκηται έντρυφώσα ! . . . Κακή άστειότης
ήτον, φΓλε μου. ’Αλλά δεν είμαι μνησίκακος . . . Δός 
μοι τό χέρι, άγαπητέ!

Ό Βαλθάσαρ έξέτεινε τήν βαρείάν του χείρα καί 
περιέκλεισε τά λεπτά τοϋ Παταυοϋ δάκτυλα.

'.— Πολλά καλά! άνέκραξεν ούτος. Μεταξύ μας 
δέν πρέπει νά ύπάρχη θυμός!·... είπε με, είναι κα
λή ή θεοί; σου πλησίον τοϋ Λόρδου;

— Δέν είναι κακή.
— Τόσον τό καλλήτερον!... έπεθύμησα πάντοτε 

πολύ τό καλόν σου. ... είναι δ έξοχώτατος μεγα- 
λόδωρος;

— ’Αρκετά.
— Εύγε! χαίρω τά μέγιστα οτι είσαι ευχαρι

στημένος... Αί! καί δέν με λέγεις; ποιου έπισκε- 
ψιν δέχεται κατ’ αύτήν τήν στιγμήν ;

— Τοϋ μοναχού.
— Τοΰ μοναχού! άνέκραξεν ο Μακαρόνης· έρχε

ται καί εις τόν ’Αγγλον ό μοναχός ;
— Ναί.
— Καί.... τόν γνωρίζεις τούτον τόν μοναχόν, 

φίλε Βαλθάσαο ;

— Παράδοξον!... Ό καιρός δεν σ’ έκαμε πλέον 
ομιλητικόν.... Δέν είναι κακή, άρκετά, ναι, όχι... 
τοϋτο δέν λέγεται συνδιάλεξις, φίλε μου!... τί δαί
μονα! μετά πέντε έτών χωρισμόν δύο φίλοι συνα- 
παντώνται! ... έλα! κάθησ’ έδώ, πλησίον μου, καί 
άς όμιλήσωμεν.

Ό Βαλθάσαρ έκάθησε μέ ήθος εντελούς άδιαφορίας 
εις τήν θέσιν οπού τόν έσυρεν δ Παταυός.

— Είς τά πέντε ταΰτα έτη, έπανέλαβεν ούτος, σοί 
συνέδησαν βεβαίως διάφοροι περιστάσεις. Διηγήσου τήν 
ιστορίαν σου.

— Ίίκολούθησα τόν δόν Σίμωνα εις ■ τό πύργον 
τών Βασκογκέλλων, είπεν ό Βαλθάσαρ. Έπειτα έ
πέστρεψα εις Λισαβώνα.

— Ή ιστορία σου είναι περιεργοτάτη, άγαπητέ, 
καί δέν είναι πολυδιήγητος.... Λοιπόν έχωρίσθης άπό 
τον Σίμωνα.

Ό Βαλθάσαρ άπήντησε με νεύμα διφορούμενου.
— Δέν ήξεύρω αν ζή ή άν άπέθανεν, είπεν.
— Τώ όντι!
— "Οταν πρό τριών έτών άπέθανεν ή νέα του σύ· 

ζ γος, ’ίνές ή Καδαυάλη, ό δυστυχής έκίνδύνευσε νά 
παραφρονήση ... . Καί είχε δίκαιον, διότι ή δόνα’Ινές 
ήτον άγγελος... Τότε άνεχώρησε διά τήν Γαλλίαν... 
Τόν συνώδευσα, άλλ’ έπέστρεψα μόνος.

■— Διατί;
— ’Αδιάφορου... έπέστρεψα μένος.
— Πάντοτε τήν έχεμυθίαν, άνέκραξεν ό Μακαρό

νης. ’Αλλά πρός εμέ είναι ανωφελής, διότι έννσώ. 
Ό Δόν Σ ίμων έμεινεν εις Γαλλίαν, προσφέρων λα
τρείας θυμίαμα εις τήν ώραίαν Ισαβέλλαν τής Νε- 
μούρ Σαβοΐας, ήτις είναι ήδη βασίλισσα τής Πορ- 
τογαλλίας.

— Ποτέ δέν τό ήκουσα.
— Ψάλε τα άλλους, συμπέθερε!., ό Βασκογκέλ- 

λος ήγάπα τήν βασίλισσαν- καί άν ζή, τήν άγαπα 
ακόμη.

'Ο προσεκτικώτερος παρατηρητής ούτε μυώνα δέν 
ήθελεν ιδή κινηθέντα εις τό πλατύ πρόσωπον τοϋ 
Βαλθάσαρ, οστις άπήντησε μόνον

— Ό Θεός νά δώση νά ζή άκόμη! Κύριε Ά- 
σκάνιε.
« —< ’Αμήν! ειπεν ούτος· δέν τό έμποδίζω.... 
Άλλ’ άς όμιλήσωμεν περί τών ίδικών μας υποθέ
σεων. Ζώμεν εις καιρούς, φίλε Βαλθάσαρ, όταν τοϋ 
φυράματος σου άνθρωποί προχωρούν, άν θέλουν, τα
χύτατα. Βλέπεις έγώ, έγώ οστις σ’ ομιλώ, πώς έ- 
προχώρησα.

Καί ταΰτα λέγων ό Παταυός έτίναξε τά κυμα- 
τοϋντα πτερά τοϋ πίλου του, καί έψηλάφησεν αμε
λώ; τήν άργυραν παρυφήν τής ζώνης του.
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— Ναι, έξηκολούθησε, τώρα διάγω άξιως τής 
εΰγενοϋς μου καταγωγής- είμαι αΰλικός, καί ό ά- 
γαπητός κόμης δεικνύει πρόο έμέ μεγίστην φιλίαν.

•— Ποιος κόμης; έρώτησεν ό Βαλθάσαρ.
— Ό μέγας κόμης.. .Λουδοβίκος ό Σούζας!.., είξ 

μένος κόμης υπάρχει εις τήν Λισαβώνα, ώς υπάρχει 
είς μοναχός μόνος. Λοιπόν, άδελφούλι, πρέπει ν’ ά- 
κολουθήσης τό παράδειγμά μου, καί πρό ενός έτους 
θά φορέσης ξίφος μέ χρυσήν λαβήν καί έπίκροκον 
επενδυτήν, καθώς καί έγώ,

— Καί πώς κατωρθώσατε νά κερδίσητε ολ αυτά;
— 'Υπηρέτησα τόν ένα, έπειτα τόν άλλον, πολ- 

λάκις όλους μαζή. Δεν έννοεϊς ; ακούσε νά σ’ έξηγή- 
σω. Τώρα όλο: πλέκουν συνωμοσίας είς τήν Λισαβώνα. 
Αστοί, ιερείς, καί εύγενείς, όλοι διασκεδάζουν κατά 
τον άθώον τρόπον αυτόν. Μέτρα εί: τά δάκτυλά σου. 
Υπάρχει τό κόμμα τοΰ βασιλόπαιδος, τό κόμμα τής 
βασιλίσσης, τό κόμμα τοϋ κόμητος, τό κόμμα τής 
Αγγλίας, τό κόμμα τής ’Ισπανίας.

— Πέντε κόμματα, είπεν ό Βαλθάσαρ. Άλλα, 
κύριε, λησμονείτε τό εκτον.

— Ποιον έκ.τον, ήρώτησεν ό Παταυός έκθαμβος.
— Τό κόμμα τοΰ Δόν Αλφόνσου τής Βραγαντίας, 

Βασιλέως τής Πορτογαλλίας.
Ο Μακαρόνης έξεκαρδισθη.
— Είναι πρόδηλον, είπε, φίλε μου, οτι άπό μακράν 

έρχεσαι. Τό κόμμα τοΰ βασιλέως!... ’Αστεία ιδέα, 
μα τήν άλήθειαν, καί θά γελάση πολύ ό Κόμης 
μου αύριον όταν τώ τήν διηγηθώ εις τήν πρωινήν του 
υποδοχήν... Άς έξακολουθήσωμεν. Τό κόμμα τής 
βασιλίσσης είναι πολυάνθρωπου, καί σύγκειται άπό 
τό πλέϊστον μέρος τών εύγενών, διότι ή βασίλισσα 
είναι ωραία, καί ο! εύγενείς κουφοί... Τό κόμμα 
τοϋ βασιλόπαιδος είναι ασθενές, άλλά τινές λέγουσιν 
οτι δύναται είς περίστασίν τινα νά ουμμιχθή μέ τό 
τής βασιλίσσης, καί τότε γίνεται λόγου άξιον. Τό 
κόμμα τοϋ Καστελμελχώρα σύγκειται άπό έμέ καί 
άπό όλους τούς έν τοις πράγμασιν είναι αξιότιμου 
κόμμα. Εις τήν διάθεσίν του έχε: τά δημόσια εισο
δήματα.. . Τό Αγγλικόν κόμμα σύγκειται άπό έμέ 
καί άπό τόν όχλον· είναι ώραϊον κόμμα’ ό Λόρδος
'Ριχάρδος δέν φειδωλεύεται πολύ τάς λίρας........
Τέλος τό Ισπανικόν κόμμα σύγκειται άπό έμέ καί 
άπό τούς βασιλικούς περιπόλους, καί δέν είναι διό
λου εύκαταφρόνητον, διότι τά δουβλόνια τής Μαδρί
της είναι εύσημα, μεγάλα καί πρόσβαρα.

—· Ώστε, ειπεν ό Βαλθάσαρ, υπηρετείτε τρεις 
κυρίους συγχρόνως.

— Τρεί'ς είναι δλιγοι, τ’ ομολογώ, άπήντησεν ό 
Μακαρόνης. Άλλά τής βασιλίσσης καί τού βασιλό- 
παιδος τό ιδιαίτερον ταμείου δέν περιέχει ουδέ εν 
δουβλόνιον.

— Καί άν, — κατά τύχην, — μοι ήρχετο νά κα
ταγγείλω αυτούς σας τούς λόγους είς τόν Λόρδον;

— ’Ήθελες μόνον, φιλτατε, μέ προλάβει, άπε- 
κρίθη ό ’Ασκάνιος χωρίς διόλου.νά ταραχθή. Ήρχό- 
μην έδώ διά νά πωλήσω εις τόγ έξοχώτατον τά 
δύω άλλα κόμματα, τά έ’χοντα τήν τιμήν τού νά 
μέ καταριθμώσι μεταξύ τών οπαδών των... Πίςτευσέ 
με, μέ ήπάτησας άπαξ, μή δοκιμάζης. καί έκ δευ
τέρου.

—-Άπαγε! άπεκριθη < ό Βαλθάσαρ1 ήστείζφμην.
— Ο: άστεισμοί σου, άνθρωπε, είναι πένθιμοι. 

Άλλ’ άδιάφορον σέ χρειάζομαι . . . Θέλεις νά μοι 
•Ζ3?·θγϋ'ί:? 'ήν ίύμπραξίν σου;

— Ό/;·
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— θέλεις νά μοί τήν πώλησης ;
— Ναι. .. έκτες άν δ Βασκογκέλλος έπέστρεφε καί 

άπήτει τήν βοήθειάν μου, και καθ’ όσον ή συμπρα- 
ξις αυτή δέν αντιβαίνει εις τά προς τον Λόρδον κα
θήκοντα μου.

— "Έστω. Ώς προς τον Βασκογκέλλον, καταθέτω 
τήν ύπόληψιν μου έπί τοϋ τάφου του. ΓΙερ'ι δέ του 
Λόρδου, αντί νά' τον βλάψω, προτίθεμαι μάλιστα 
νά καλέσω υπό τήν στέγην του τήν χαράν καί τήν 
ευτυχίαν.

Καί ταϋτα λέγων, έστριψεν δ Άσκάνιος τον μ.ύ- 
στακά του, έ’δοσεν εις τους βραχίονάς του θέσιν 
στρογγυλήν, έταλάντευσε τό σώμάτου έφ’ ένός ποδός, 
καί ίϊ τοϋ προσώπου του χαρακτήρες συνεστά'λησαν 
επί τό αίσθηματικώτερον.

— Ώ τρισευδαΐμον Βαλθάσαρ, είπε, συ όστις 
αναπνέεις τον αυτόν άέρα μ’ εκείνην, δεν μ’εννοείς;

—· Όχι, είπεν αύθις δ Βαλθάσαρ.
— Μακράν οί ψυχροί πολιτιτικοί υπολογισμοί! ά

νέκραξεν έξαπτόμενος δ Μακαρόνης. Άς άφήσωμεν 
έπί μίαν στιγμήν τάς ήνίας τοϋ κράτους, και άς 
όμιλήσωμεν περί τοϋ γλυκυτάτου εκείνου αισθήμα
τος, τοϋ τέρποντος τούς ’Αθανάτους εις τάς ’Ολυμ
πίας μονάς των . . .

— ’Εννοώ, έπανέλαβεν ό Βαλθάσαρ. Άγαπατε 
τήν υπηρέτριαν τής Μίσς Φασαύης.

— Άπαγε! ν’ άγαπώ 'υπηρέτριαν . . . έγώ ! 01 
ένδοξοι Μακαρόναι, οί άποθανόντες έν Παλαιστίνη 
κατά τούς ίπποτικούς των σταυροφοριών χρόνους, 
ήθελον φριξει εντός των τάφων των! . . . Έν τού- 
τοις υπάρχει άληθές τι εις τούς λόγου σου . . . Ά
γαπώ . . . ακούεις; άγαπώ.

— Ακούω.
— Έγώ, ό αδάμαστος Άσκάνιος· έγώ, ού ή καρ- 

δία έφαίνετο με τριπλοϋν τεθωρακισμένη χαλκόν, 
ήσθάνθην τήν δύναμιν τής φαρέτρας τοϋ πονηρού 
παιδιού, καί ... έν βραχυλογία, αδελφέ, έξηκολού- 
θησεν δ Μακαρόνης διά μιας πρευνθείς, σκοπόν έ
χω νά νυμφευθώ.

—· Αξιέπαινος ιδέα, είναι, κύριε Άσκάνιε.
— Καί άπέβλεψα προς τήν Κυρίαν Άραβέλλαν 

Φασαύνην.
— Τήν θυγατέρα τοϋ Μυλόρδου;
— Τήν θελτικωτάτην θυγατέρα τοϋ Μυλόρδου.
'Ο Βαλθάσαρ έμειδίασεν άκουσίωτ.
— Έξαίρετον ζεύγος ! είπε καθ’ εαυτόν.
— Λοιπόν ! είπεν δ Άσκάνιος.
— Λοιπόν ! έπανέλαβεν ό Βαλθάσαρ.
— Τί σοί φαίνεται;
— Τίποτε.
— 'II σιωπή σου είναι εύγλωττος ... Μ’ εγκρίνεις, 

καί συγκατανεύεις νά με ύπηρετήσης;
— Τί πρέπει νά πράξω;
— Σιωπή! άνέκραξεν δ Παταυός, καί έγερθείς 

περιήλθε κύκλω τον θάλαμον ακροποδητί, διά νά. 
πληροφορηθη ότι αί θύρα: ήσαν όλα: κλειστά:, καί 
ότι δεν είχε νά φοβηθή ώτακουστού αδιακρισίαν.

Έκπληρώσας δέ τό πρώτον τούτο καθήκον εύγε- 
νοϋς έραστοϋ, έπανήλθε πρός τόν Βαλθάσαρ, καί 
έσυρεν άπό τόν κόλπον του γραμμάτιου κομψώς έ- 
πτυγμένον, καί δεδεμένον με κλωστήν μεταξωτήν 
και ροδόχρουν. Πριν δε τό δώση εις τόν Βαλθάσαρ, 
τό έφί/.ησεν εκατέρωθεν.

— Φίλε, τώ είπε, σοί παραδίδω τής ζωήο μου }
τήν ευτυχίαν. *

— Εις καλάς χεΐρας εύρίσκεται, κύριε Άσκάνιε, 
είπεν ό Βαλθάσαρ.

Καί λαβών τήν ερωτικήν έπιστολήν, τήν έκρυ- 
ψεν. Αλλά μεταμελούμενος μετ’ ολίγον,

— Ίσως, έπρόσθεσε, θέλετε νά δοθή αμέσως;
— Έν τώ άμα ! . . . 'Η ιδέα αυτή σε τιμά, Βαλ

θάσαρ· καί έσω ήσυχος, δεν εύηργέτησας άγνώμονα. 
Τότε δ Βαλθάσαρ έξήλθε διά νά έκπληρώση τήν

έρωτικήν έντολήν του.
Αλλά μόλις έστρεψε τήν ράχιν, καί ό Μακα

ρόνης ώρμησεν ευθύς πρός τήν θύραν τοϋ γραφείου 
τοϋ Λόρδου Φανσαύου. Καί πρώτον μέν έκόλλησε 
τό ούς του εις τό κλείθρου, αλλά μή άκούων τίποτε, 
μετέβαλε σχέδιον, καί έφήρμωσεν εις τήν οπήν τόν 
βφθαλμόν του αντί τοϋ αϋτίου του.

— Ό μοναχός! είπε καθ’ έαυτόν — ναι, είναι 
τώ οντι δ μοναχός ! . . . Καί πάντοτε τήν καλύπτραν 
καταβιβασμένην ! Αδύνατον νά ίδώ τό πρόσωπόν του. 
Αυτός δ άνθρωπος πρέπει νά έχη ισχυρούς λόγους 
διά νά κρύπτηται.

Έγερθείς δε έσταύρωσε τούς βράχιονάς του. Τό 
μέτωπόν του συνεπτύχθη, καί συνωφρυοϋτο έπί μάλ
λον καί μάλλον, καί όλοι τοϋ προσώπου του οί χα
ρακτήρες έξέφραζον τόν έσωτερικόν αγώνα ανθρώ
που τείνοντος τό πνεϋμά του πρός λύσιν αινίγματος.

— 'Υπό παν μυστήριον, έπανέλαβε, καθεύδουσ: 
πάντοτε χρήματα . . . χρήματα διά τόν άνακαλύπτον- 
τα . . . ένίοτε καί κάνέν μαχαίρωμα. Άλλ’ αδιά
φορου 1 Πρέπει ν’ άνακαλύψω τοϋ όσιου τούτου πα- 
τρός τό μυστήριον.

Καί προσήλωσε πάλιν τον οφθαλμόν εις τό 
κλείθρου.

— Παράδοξον ! Λεν αποκαλύπτεται ούτε έμπρός 
τοϋ Μυλόρδου ! δ άνθρωπος ούτος κινεί εις τόν 
ανώτατου βαθμόν τήν περιέργειάν μου. Δέκα 3ου- 
βλώνια έδιδα άν μ’ έοίδετο νά ύψώσω διά μίαν 
στιγμήν αυτό τό αιώνιον προσωπείου του. . . . Παν- 
ταχοϋ τόν εύρίσκω έμπρός μου, εις τοϋ βασιλέως, 
εις τοϋ Βασιλόπαιδος . . . ακόμη καί εις αύτοϋ τού 
κόμητος, ... εις τοϋ μυλόρδου ακόμη! ώ! ύπερ τά 
έσκαμμένα έπήδησε! Νά έχη τόσην σχέσιν μετ’ αν
θρώπων άνηκόντων εις άντίπαλα κόμματα, πρέπει 
νά έχη συμφέρον τι . . . Μήπως είναι αντίζηλός μου;

Ένω δε άπεσύρετο, ήκουσε κρότον ώς αργυρίου 
εις τόν παρακείμενον θάλαμον, καί έσπευσε καί έκ 
τρίτου νά προσηλώση τόν περίεργον οφθαλμόν του 
εις τήν οπήν τοϋ κλείθρου.

—'Χρυσίου! ανέκραξε, συσφίγγων τάς δύω χείράς 
του συναλλήλως.

Τώ οντι ό Άγγλος ειχεν άνοιξε! αντίκρυ τής Ού- 
ρας κιβώτιου, καί βυθίσας εις αύτό πολλάκις τήν 
χείρα, τήν έξήγαγε πάντοτε πλήρη μεγάλων χρυ
σών νομισμάτων. Καί ό μέν μοναχός ίστατο ακίνη
τος· δ δε Κύριος 'Ριχάρδος Φανσαϋος άφ’ ού ήντλησεν 
ικανήν ποσότητα, τήν έμέτρησε μόνος του, καί έγ- 
κλείσας αυτήν εις μέγα καί πλούσιον βαλάντιον, 
τήν παρέδοσεν εις τόν Μοναχόν, κλινών τό σώμα.

— Ακόμη καί τόν χαιρετά, είπε καθ’ έαυτόν ό 
Μακαρόνης άγανακτών. Τις οιδεν; Ίσως τώ λέγει: 
— Ή πανοσιότης Σας μ’ ευεργετεί άπαλλάττουσά με 
άπό τάς βαρείας γινέας μου, καί τη ύπερευγνω- 
μονώ έκ βάθους καρδίας.

Τήν στιγμήν ταύτην ό Λόρδος 'Ριχάρδος καί δ 
Μοναχός έπροχώρησαν προς τήν θύραν, καί μόλις 
έπρόφθασεν ο Παταυός ν’ άποσυρθή μετά βίας με
γίστης.

Ή θύρα ήνοίχθη.
— 'Υπερευχαριστώ τήν ύμετέραν πανοσιότητα, 

είπεν ό Κύριος 'Ριχάρδος Φανσαϋος, καί παρακα
λώ νά δεχθή τήν έκφρασιν τής ειλικρινούς μου ευ
γνωμοσύνης.

—· Αύριον λοιπόν, είπεν ό Μοναχός.
— "Οταν όριζη ή ύμετέρα πανοσιότης . . . Είμί 

πρόθυμος εις τάς διαταγάς της.
Τότε έξήλθεν ό μοναχός, ό δέ Λόρδος έτριβε 

τάς χείράς του ώς λίαν ηύχαριστημένος. 'Ο δε καλός 
ιππότης τοϋ Παταυίου έμεινε μέ τό στόμα ανοικτόν.

— Τώ έοοσε τουλάχιστον πεντακοσίας γινέας, 
έσυλλογισθη . . . καί τόν ευχαριστεί!

Τό γραφείου τοϋ Λόρδου Φανσαύου.

Ό Λόρδος 'Ριχάρδος Φανσαϋος έπέστρεψεν εις τό 
γραφείου του χωρίς νά παρατηρήση τόν Παταυόν, 
όστις συνέστελλεν όσον έδύνατο εις μίαν γωνίαν 
τό σώμά του, διά νά μή φαίνηται.

— Φαίνεται πολύ εύθυμος, είπεν ό Μακαρόνης 
καθ’ έαυτόν. Είναι προφανές οτι εδώ έξυφαίνεται 
ραδιουργία τις, καί οτι δέν τήν γνωρίζω έγώ . . . 
Σχηματίζεται ίσως άλλο έκτου κόμμα;

Τήν στιγμήν ταύτην έφάνη ό Βαλθάσαρ επανερ
χόμενος.

— Λοιπόν 1 ανέκραξε μετά σπουδής ό Παταυός.
— Έδοσα τό γράμμα.
— Καί κατεδέχθη ; . . .
— Άναμφιβόλως.
— Πώς! ή άξιέραστος Άραβέλλα άνέγνω τούς 

χαρακτήρας ούς έχάραξεν ή χειρ τοϋ εύτελεστά-

του της δούλου;
— Καί ακόμη καλλήτερα.
— Τί ακούω! άνέκραξεν ό Μακαρόνης άποκα- 

λύπτων τήν κεφαλήν του· νά ελπίσω ευδαιμονίαν ;... 
Καταδέχθη καί νά μέ άποκριθή ;

— Ακόμη καλλήτερα, άπεκριθη δ Βαλθάσαρ.
Ό καλός ιππότης τοϋ Παταυίου έλαβε θέσιν θεα

τρικήν..—ι Βαλθάσαρ, είπε μετά στεναγμού, όμιλει τα
χέως, ή ή καρδία μου θά διαρραγή.

— 'Η Μίσς Άραβέλλα σας επιτρέπει συνέντευξιν, 

κύριε Άσκάνιε.
— Συνέντευξιν I Ώ επιγείου παραδείσου χαρά ! ώ 

ουρανία ευδαιμονία! . . . Ποΰ; πότε; λέγε, όμιλει.
— Αύριον τό εσπέρας, εις τον κήπον, καί ιδού ή 

κλείς τής φραγής.
— Δέν είναι οναρ; . . . Φαίνεται τώ ό'ντι άληθές 

οτι θά λάβω άποκατάστασιν 1 άνέκραξεν ο ,Μακαρό- 
νης, άρπάζων τήν κλείδα.

•—■ Άλλα διάκρισιν, είπεν δ Βαλθάσαρ.
— 'Αφωνος ώς δ τάφος, άπεκριθη δ Άσκάνιος, θέ- 

των τήν χειρα έπί τής καρδίας του.
Έπειτα δ’ έπρόσθεσε μέ πολλήν ψυχρότητα.
— Βαλθάσαρ αδελφέ, δέν έχω πρός τό παρόν χρή

ματα. Κηρύττομαι όμως χρεώστης σου διά πεντήκον- 
τα φλωρια (I). Τώρα μιαν λέξιν άκόμη περί ένός 
άλλου αντικειμένου. Ό Μοναχός άνεχώρησε.

(1) Ο σογγραφεύ; λέγει ‘Ρεαλια χαί μεταχειρίζεται ε’.ς 
c/.οί τα διήγημα ττΰττ Ίτπανιζα νβμίψζ α, μείναντα εύχρη
στα έ·' Πτττογαλλ'α Χαι μιτα τήν έτιζνσδσν Ίωάννου τού Α'. 

»·; το- βρΛον.

— Πολλά καλά. Πηγαίνοι ν’ άναγγείλω τήν ευγέ
νειαν σας.

— Μή βιάζησαι , . Αύτός δ Μοναχός, Βαλθάσαρ, 
κινεί πολύ τήν περιέργειάν μου. Δέν είναι δυνατόν 
νά μάθης τις είναι;

— Ίσως.
— Καί διατί έρχεται εις 4τόν Λόρδου, έξηκολού- 

Οησεν δ Μακαρόνης.
— Δέν είναι άδύνατον.
— Θά σέ ανταμείψω βασιλικώς, Βαλθάσαρ. Ή- 

ξευρε τούτο- καί τώρα άνάγγειλέ με.
Ο Λόρδος Φανσαϋος ήν γέρων μικρόσωμος, ω

χρός τό πρόσωπόν, χωρίς έκφρασιν φυσιογνωμίας,καί σχε
δόν χωρίς φυσιογνωμίαν. Άρεαί καί σχεδόν λευκαί 
τρίχες έσκίαζον τό μετάφρενόν του, έμενε δέ φαλα
κρόν τό ύπερμέτρως ύψηλόν, στενόν δέ καί δπισθο- 
κλινές μέτωπόν του. Τό γένειόν του, έπιμελώς καί 
δξυγωνίως κατατετμημένου, κατά τόν τότε έπικρα- 
τοϋντα τρόπον, ειχεν ώς καί δ έστριμμένος μύσταξ 
του χρώμα φλογερόν καί πυρρόν. Ό πώγων του ήν 
όξύς, τά δέ χείλη του λεπτά καί ωχρά, καί ή άπό 
τοϋ στόματος άπόστασις τής ρινος του ήν μεγίστη 
και δυσανάλογος πρός τού προσώπου του τό περίγραμ
μα. Οί δέ μικροί καί λευκόφαιοι οφθαλμοί του, μυωπιά- 
ζοντες, καί συνήθως ήμίκλειστοι όντες, έτόξευον έκ τής 
βαθυκοιλου κόγχης αύτών βλέμματα αφέλειαν έπιτη- 
δευόμενα, καί δέν έπεσκιάζοντο άπό δρατάς δφρύας.

Τόνδέ σύνδεσμον τών χαρακτήρων τούτων άπήρτιζεν 
ή ρίς, έμπεπηγμένη ορθή καί κάθετος έπί τοϋ ανώ
τερου χείλους. Ή αυτόχρημα βρεταννική αυτή ρίς, ήν 
συγχρόνως άληθής ρίς διπλωμάτου. Άν δ δφθαλμός 
εμειδία, άν τό στόμα συνεστέλλετο, άν τήν πελιδ
νήν τών παρειών ωχρότητα μετέβαλλεν ή ή οργή ή 
ή άγαλλίασις εις κινναβάρεος έρευθος, ή ρίς έ'μενεν 
άκίνητος πάντοτε καί λευκή, ώς μέλος νεκρόν μέν 
άλλ’ έντελώς διατετηρημένον. Ύπάρχουσι ρίνες άνα-
τόμυθοι, αΐτινες ένίοτε φαίνονται ύποφρίσουσαι καί άκρι- 
πτυσσόμεναι, ούτως ώστε προδιδουσι τοϋ ιδιοκτήτου των 
τάς μυστικάς διάνοιας. Αλλά τοιαύτη δέν ήν ή τοϋ 
Λόρδου ‘Ριχάρδου. ’Αν τήν έκέντας δέν συνεκινείτο, 
άν τήν συνέτριβες δέν έκοκκίνιζεν.

Άληθές όμως είναι οτι καί ό Λόρδος ‘Ριχάρδος τήν 
ειχεν εις μεγίστην ύπόληψιν, καί τούτο θέλει εννοήσει 
εύκόλως έκαστος όταν μάθη οτι δ ρηθείς λόρδος 
τήν ήγόρασε τρεις γινέας από χειρούργον τινά τοϋ 
Βοράκου, πόλεως τής γενετής του. ‘Η ρίς αύτη ήν 
χάρτινη έπάργυρος, καί τόσον έντελώς κατεσκευασμε- 
νη, ώστε δ Φανσαϋος έχαιρε πάντοτε οτι άπώλεσε 
εκείνην ήν ή φύσις τώ έπέβαλεν έξ άρχής.

Τό λοιπόν σώμα τοϋ Λόρδου 'Ριχάρδου συνήδε 
πρός τό τοιοϋτον πρόσωπόν. Καμπύλη έκρίνετο ή 
ράχις του μόνον άπό τούς δυσμενείς πρός αυτόν, 
καί οτι έχώλαινεν έλεγον μόνον οσοι δέν έθαμ- 
βοϋντο άπό τήν τενίαν τοϋ καλτιοδέτου, ήτις πε- 
ριεζώνυε τήν έπίτομόν του γαστροκνημίαν.

Ο: Άγγλοι ει’σί συνήθως άνδρες εύμορφοι, έχον- 
τες ώραΐον σωματικόν σχηματισμόν, καί όμως ς·ε- 
ροϋντα: τής χάριτος ήτις άρέσκει, καί ή φυσιογνω
μία των έχε: τι άντιπαθές, λυπούν συγχρόνως καί 
άπάρεσκον. 'Υπό τόν λαμπρόν χρωματισμόν τών 
παρειών των, ύπό τόν άχρωμάτιστον χνοϋν τοϋ γε- 
νείου των, ύποφαίνεται δ# συμπαθής καί ξηρός των 
έγωϊσμός, τής φύσεώς των δ πρώτιστος χαρακτήρ. 
Ποτέ δ Δον Ζουάν δέν συνέλαβε τήν ιδέαν νά έν- 
οικήση τήν αιωνίως άνανεουμένην ψυχήν του εις σώμα 
βρεταννικόν, αλλά, διά νά δελεάοη, δανείζεται ρεμ-
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βώδεις γερμανοϋ χαρακτήρας, σεσημασμένους μέ τήν 
άνεξίτηλον σφραγίδα της ειμαρμένης, δανείζεται ζωη
ρόν καί περιπαθές ’Ιταλού πρόσωπο·/, ή φλογερόν 
βλέμμα, σπινθηροβολούν ύπέ τέ ήλιοκαές τού Ισπα
νού μέτωπο·/, ή καν ειλικρινές καί ευφυές τοϋ κα
λώς άνατεθραμμένου Γάλλου μειδίαμα. Διότι άν ενε- 
ούετο δέρμα Άγγλου, ένες των κηροπλαστών εκεί
νων άγγλων, οιτινες εκ! σώματες τοϋ Βελβεδεριου 
Απόλλωνος φέρουσι κεφαλήν ναννιου, ό Δεν Ζουάν 
ήθελε τονθοριζει διά τής ρίνες τδεε αγαπώ, και 
άποθάνε: ικτερικές ή υποχονδριακές, πριν νικήση 
τήν αυστηρότητα άειπαρθένου τινές παρήλικος.

Άλλ’ άν οτε είναι ωραίες ό Άγγλος δεν είναι 
ελκυστικές, οτε είναι άσχημος, είναι άκοτρό- 
καιος. Τέ δέεκαμκτον τοϋ σώματός του φαίνεται 
τότε κωμικόν καί παράδοξον έκαστον του κίνημα 
νεαν δίδει γέλωτος αφορμήν, "Ωστε καί όταν ακόμη 
σήμερον εις τάς οδούς καί εις τούς περιπάτους μας 
τά καιδία τοϋ έ’χλου άκαντώειν άλλόκοτόν τινα μορ
φήν, καί επ’ αυτής αχρωμάτιστου προσωπίδα καί πρό
σωπο·/ άκεκληκτικοϋ, άνακράζουσιν έν τή απηνή άφε- 
λεία των·

— Μυλιόδος! ΜυλιόρδοςΙ
— Ό Λόρδος Φανσαϋος δεν άπέφυγε τέ προνόμιο·/ 

τοϋτοτοϋ έθνους του, διότι ή θέα τοϋ ένέκνεε δυσπιστίαν 
ένταυτω καί απέχθειαν, καί ύπο το άχαρι μειδίαμά του 
ΰκεννοεΐτο τέ ψεύδος καί ή υκόκρισις, εις χρονικήν ά- 
κοσκληρυνθέντα άεθένειαν ώστε τέ αφελέστερου, τέ 
πλέον άκακον πνεύμα είχε κολλοϋ ανάγκην καιρού, κρίν 
οίκειωθή κρές τήν έκφρασιν τοϋ δολερού βλέμματός 
του. Άλλα τής Αγγλικής πολιτικής τέ αιώνιον, το 
θεμελιώδες, τέ μόνον αξίωμα κατά βάθος σκευδά- 
σας, ήν διπλωμάτης έκ των ουκ εύκαταοοονήτων, καί 
ήν πολύς καρά τω Βυκιγκάμφ, οστις ήν τοϋ Στευ- 
αρτίεευ ό ευνοούμενες ΰκουγός.

Διότι ό αγαθές διπλωμάτης, κατά τήν αγγλικήν τής 
λέςεως σημασίαν, ουδέ καν έχει ανάγκην νά αφορά 
κρές τέ εύσχημον. Οί άκ’ αιώνες άκεσκληρυμένοι α
διάφορούς; καί διά τέ κρόσχηιια αύτέ τής ευθύτητες. 
Κατάκτησις, αρπαγή καί κέρδος παντί, όποιο) δήποτε 
τρόπω- ό τειαύτην αρχήν πρεσβεύω·/, καί εις τά 
ταμεία του σωρούς έχων έστιόασμένους φλωρίων, 
φρονεί έαυτέν πάσης άλλης θεωρίας ανώτερου (*).

Καθ’ ήν στιγμήν είσηγγέλθη ό καλές ιππότης τεΰ 
Παταυίου, ό Φανσαϋος έγραφε·/ επιστολήν. Νεύσας 
δέ εις αύτέν είσελθεντα, νά εχη υπομονήν, έξηκο- 
λούθησε τήν εργασίαν του.

Εις τέ σχήμα τούτο άπεκρίθη ό Μακαρόνης δι’ ύκο- 
κλίσεως εις αύτέν μόνον δυνατής καί γνωστής, καί 
έρρίφθη εις ένα σκίμκοδα μέ κολλήν άνεσιν, καί 
ώς αληθής μαθητής τοϋ Βωφόρτου.

— ’Εξακολουθήσατε, είπε, Μιλόρδε, εξακολουθή
σατε. Μεταξύ μας είναι περιττόν νά στενοχωρήσθε. 
Ήθελα κειραχθή άν έβλεπα δι’ εμέ νά στενοχωρήσθε.

Ό Φανσαϋος ήγειρε κρές αύτέν ημίκλειστους 
τούς φαιούς οφθαλμούς του, καί υψωσεν επί μίαν 
στιγμέν τον κάλαμόν του· τέ δέ μέτωκόν του συ
ν εστάλη ελαφρώς, καί ρυτίς έκφράζουσα κεριφρόνη- 
σιν έχαράχθη όπισθεν τού μύστακός του. ’Αλλ’ ό 
Μακαρόνης ήρχισε νά καίζη μέ τά τρίχακτα τής 
χειρίδες του, καί απεύθυνε κρές τον έξοχώτατον 
μειδίαμα συγκαταβατικώτατον, σημαίνον περίπου·

— Μεταξύ φίλων είναι περιττά! τοιαύται ευγένεια;.

(*) Των προτάσεων τούτων άφηνορ,εν ολην τήν ξΐιθύνην si; 
τον ουγγραφάα Σ: Μ.

— Περίεργος είναι ό Θαυμάσιος ουτος, είπε καθ’ 
έαυτέν ό Φανσαϋος, καί έπειτα ήρχισε πάλιν νά γράφη.

Αλλά γράφω·/ έλησμόνησε μετ’ όλιγον τήν πα
ρουσίαν τοϋ Παταυοϋ, καί, ώς τούτο συμβαίνει εις πολ
λούς των βυθιζόμενων εις σκέψεις, ήρχισε νά ύπα- 
γορεύηται μεγαλοφώνως τέ γράμμα του. Ό Μακαρόνης 
ήν όλος ώτα, άλλ’ όσην καί άν κατέβαλε προσοχήν, 
μόλις έδυνήθη αποσπάσματα τινα φράσεων νά άκούση, 
καί ή έννοια των τω . έμεινεν ακατάληπτος. ’Εννόησε 
δέ μόνον ο;ι ό Λόρδος ηύχαριστεΐτο τά μέγιστα δι’ ήν 
έλάμβανον αί υποθέσεις διεύθυνσιν, καί ήν πεπει
σμένος δ'τι εντός ολίγου ήθελε·/ ιδή τούς σκοπούς 
σου εύοδουμένους.

"Οταν ό Φανσαϋος έτελειωσε τήν επιστολήν, έ- 
κρουσε τέν κώδωνα, καί ό Βαλθάοαρ εΐσήλθε.

— Φέρε, είπε, τέ γράμμα τούτο εις τέν Κ. Οΰιλ- 
λιάμ, τέν γραμματέα μου. Άφ’ ού τέ άντιγράψη νά 
μέ τέ φέρης όπι'σω . . .

—· Εις τι δύναμαι νά σας φανώ χρήσιμος, είπεν έ
πειτα, στραφείς κρές τέν Μακαρόνην.

—· Εις κολλά, Μυλόρδε, άπεκρίθη ό Παταυές, 
πλησιάσας τό κάθισμά του κρές τέν Φαυσαϋον. — 
Δυνάμεθα ή ’Εξοχότης σας καί έγώ εις κολλά νά 
χρησιμεύσωμε·/ ό εις τέν άλλον.

‘Ο Λόρδος 'Ριχάρδος έσυρε τέ ωρολόγιο·/ άκέ τέν 
κόλπον του,

— Βιάζομαι, είπε.
■— Απαράλλακτα καθώς καί έγώ . . . Άλλ’ έδώ 

κερί μικρών δεν πρόκειται. Εύαρεστηθήτε νά μέ 
άκούσητε μετά προσοχής. ’Ονομάζομαι . . .

— Σάς γνωρίζω, — περιττόν.
•— Ανεκτίμητος ευδαιμονία δι’ εμέ οτι εΐλκυσα τήν 

προσοχήν τής Ύμετέρας έξοχότητος. ’Ελπίζω ότι 
γνωρίζετε έπισης τέν Δέν Λουδοβίκον Βασκογκέλ- 
λον Υ Σούζαν, κόμητα Καστελμελχώραν;

Ο Φανσαϋος έκλινε κατανεύω·/.
— Είναι έκ των εύγενεστέρων τής Πορτογαλλίας. 

Είναι ισχυρές, καί δύναται νά γι'νη ισχυρότερος έτι, 
διότι έχει μεγάλα σχέδια.

•— Τί μέ μέλει.
—· Σάς μέλει, έξοχώτατε, διά νά τά ματαιώσητε. 

Διότι, βλέπετε, ήξεύρω έκ στήθους τήν πολιτικήν σας 
καί τήν τοϋ ένδοξου φίλου μου καί προστάτου. "Ε
χετε άμφότεροί ένα κοινέ·/ έχθρέν, τήν βασίλισσαν. 
Άλλ’ δ σκοπός σας είναι αδύνατον νά ταυτιζηται. 
Λιότι ύμεϊς μεν, Μυλόρδε, θέλετε έπί τοϋ θρόνου 
τής Πορτογαλλίας φάντασμα μόνον Βαοιλέως, νευ- 
ρόσπαστον αντί βασιλέως, φερ’ ειπεϊν Άλφόνσον τέν 
ς·'. . . . Ένω Λουδοβίκος ό Σούζας θέλει . . .

— Τί θέλει; έρώτησε μετά σπουδής ό Φανσαϋος.
— Διά νά τέ μάθητε, Μυλόρδε, θά δαπανήσητε 

χιλιας γινέας.
— Ή ποοότης, κύριε Λοχαγέ, είναι ύπέρογγος διά 

τοιοΰτον μυστικόν, μυστικόν κωμωδίας.
— Τέ ήξεύρατε λοιπόν;
•—■ Πριν υμών, . . . πριν ίσως αύτοϋ τοϋ Καστελ

μελχώρα.
Ό Μακαρόνης έρριψε πρές τέν λόρδον βλέμμα 

δισπιστον, καί δεύτερον βλέμμα απελπισίας προς σέ 
ταμεϊον, οθεν ό Φανσαϋος πρέ ολίγου είχεν άντλησε: 
τάς γινέας τοϋ μοναχού.

(ακολουθεί)


