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ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β'.

ΤΔΕΜΙΛ τών έλληνικών νήσων εφελκύει τήν 
περιέργειαν τοΰ πό^ρωθεν επιπλέοντος καί έπι- 
σκοποΰντος τοσοΰτον, δσβν ή Σάμος. Νήσος δια- 
τεμνομένη ύπδ πολλών σειρών δρέων αποτόμων 
καί υψηλών, φαίνεται εις τδν άπδ τής Χίου πρδς 
ταύτην καταπλέοντα, ώς δγγος αδιάσπαστος 
καί αδιαχώριστος καί οίονεί άποτελών μέρος 
τής Μικράς Ασία; και προσηνωμενος μετά τοΰ 
όρους τής Μυκάλης, τοΰ τά νΰν κατά παραφθοράν 
και μετάθεσιν γραμμάτων, άν μή ώς έκ τοΰ σχή
ματος, Καμήλας λεγομένης Είς τδν έκ Δυσμών 
έπιπλέοντα πρδς ταύτην τήν νήσον παρίσταται 
κατά πρώτον εις τους δφθαλιχούς αΰτοΰ τδ ύψη- 
λότεοον όρος, ό Κέρκκς, και εμφαίνει καταπληκ
τικόν τι θέαμα, όμοιον πρδς φοούοιον άπειλητι- 
κδν καί αυθαδες, ή πρδς ανδριάντα κολ.οσσικδν 
και άκαταλόγιστον, άπειλοΰντα τδν τολμ.ηρδν 
ναύτην και έμποδίζοντα τρόπον τινα νά πλη- 
σιάση εις αύτό. Τδ όρος αύτδ έν ώρα μάλιστα 
χειμώνος φέρει έπί τής κορυφής αύτοϋ νεφελώδες 
περικάλυμμα, αιώνιον μνημεϊον τή; μεγαλοπρέ

πειας, μεθ’ ής ό ©εδς ένέδυσε παν δ,τι μέγα καί 
θαυμαστόν είς ανθρωπίνους οφθαλμούς. Οσάκις 
έβλεπον τήν νεφέλην έφάπτουσαν τήν αιωνόβιου 
τοΰ όρου; αύτοϋ κορυφήν καί προσενοΰσαν τδν 
ούρανδν μετά τής γής, έδικαίουν τους Ελληνα; 
ποιητάς διά τάς περί τοΰ όλύμπου φαντασιώδεις 
καί ποιητικά; έκφράσει; των. Ελεγον, ότι αί ιδέα· 
προήρχοντο ούχί έκ τή; φαντασίας, άλλ’ έ' αύτής 
τής πραγματικότητος.

Καί διατί νά μή ύποθέσωμεν, δτι αί θεότητες 
τών προγόνων ήμών κατήρχοντο είς τδν Ολυμ
πον διά τών νεφών τών στεφανούντων τήν κεφα
λήν του, ένώ καί ό Δαβίδ λέγει περί τοϋ άληθοϋς 
ήμών Θεού, δτι περίπατέ! έπί πτερύγων άνέμων 
καί δτι έθετο νέφη τήν έπίβασιν αύτοϋ;

Η μεγαλοπρεπέστερα δ’ όμως κάτοψις τή; νή
σου Σάμου είνε έκ τοϋ νοτίου τοΰ όρίζοντος μέ
ρους. όταν τις κατάγηται άπδ τής Πάτμου, διο- 
ρα ολόκληρον τδ μήκος αύτής καί διακρίνει πάνυ 
καλώς τους δύο αύτής πορθμούς, ών δ μεν χω
ρίζει αύτήν άπδ τής Ικαρίας, δ δε άπδ τής Μι
κρά; Ασίας' ό τελευταίος δ ούτος καλείται νΰν 
Ντάρ-μπουγάζι, καί εΐνε ό έπταστάδιος τών 
αρχαίων άπδ τοΰ ακρωτηρίου τής Σάμου Ποσει- 
δίου μέχρι τοϋ τή; Μυκάλη; Τρωγυλίου, ώ; λέγει 
δ Στράβων" “ τδ Ποσείδιον άκρα ή ποιούσα πρδς 
τήν Μυκάλην τδν ίπταστάδων πορθμόν.» Εκεϊθεν
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καθορά τι; ούχί απόκρημνους σειρά; όρέων, άλλά 
τδ έξαπλούμενον πεδίον τή; χώρα;, δσον ή αρ
χαία πόλις καί τδ Ηραϊον, καί του; κατάφυτους 
χλοερού; λόφου;, οΐτινες δίδουσι χρωματισμόν 
μαγευτικόν καί τερπνόν Οπου καί άν ρίψη τις 
τού; οφθαλμούς του έπιλανθάνεται νά τούς με
τακίνηση, διότι ανευρίσκει τερπνότητα γοητευ
τικήν τή; φύσεως έργον καί τών ανθρωπίνων 
χειρών.

Αλλως τε καί πάσα μεγαλοπρέπεια καί μεγα
λείου άρχαίον εκεί ήθροισται. Βλέπει τι; τήν Μυ- 
κάλην κατέναντι, θέσιν ιστορικήν καί ένδοξον, έν 
ή εις χρόνους ενδόξους κατεστράφησαν υπό τών 
Ελλήνων τά λείψανα τής έπιδραμούση; τήν Ελ
λάδα Ασιατικής βαρβαρότητας. Ετι καί νΰν άντι- 
λζλόΰσιν αί άκταί τή; Ηπείρου έκ τοϋ κρότου 
τή; πυρπολήσεω; τοΰ μεγάλου εκείνου τουρκικού 
δικρότου, δπερ ό αθάνατο; τή; Ελλάδος πυρπο- 
λιστής, ό Κανάρης, άπετέφρωσεν έν ολίγα·.; στιγ- 
μαϊς καί έλευθερώσα; τήν Σάμον τή; άποβάσεως 
τών τούρκων διεσκόρπισεν απειροπληθή στόλον 
καί ποοσήνωσε τό όνομα αυτού τώ τοΰ Εανθίπ- 
που καί Λευτυχίδου.

Διά βραχέων ή Σάμος κατοπτευομένη άπό Νότου 
παοίστησι περικαλλή τινα μορφήν, όμοίαν πρδς 
παρθένον ώραίαν, φέρουσαν μάλιστα πάντα κό
σμον, ΐνα φανή φιλάρεσκο;, άπδ δέ τών άλλων 
μερών τοΰ όρίζοντο; μορφήν αρρενωπήν καί ά- 
γρίαν, όμ.οίαν πρδ; πολεμιστήν τών Αγραφων, 
φέροντα τήν χειμερινήν αύτοΰ ένδυμασίαν και 

άπειλητικώ; κρατούντα τδ καρυοφύλι του.
Καί τωόντι ένεκα των υψηλών καί πολυπλη

θών σειρών τών όρέων τη; εξαφανίζεται πάσα 
βλάστητι; καί γεωργία εί; τδν πόέψωθεν αύτήν 
έπισκοποΰντα. Πρδ; δέ αιτία τής φαινομένη; ά- 
•■'οιότητό; τη; είναι καί αί έσχατιαί τών όρέων 
της, αΐτινες άντΐ νά κλίνωσι βαθμηδόν καί άνα- 
λογω; προ; τα κάτω, απ ενάντιου αποτομως 
κρημνίζονται εί; τήν θάλασσαν.

Μόνα·. δέ αί δύο όπωσοΰν μεγάλα·, αύτή; πε
διάδες, ή τής χώρα; καί ή τού Μεσοκάμπου, δύ- 
νανται νά προσφέρωσιν εις τά ομματα τοΰ μα- 
κρόθεν έκ Νότου έπιπλέοντος εικόνα οίκήσεως καί 
καλλιέργειας, τά δέ λοιπά τής νήσου σύγκεινται 
έκ κοιλάδων κατάφυτων μέν άλλά κρυπτομένων 
ύπδ λόφων καί δρέων, δς ΐνα τις άνακαλύψη, δέον 
κατά πόδα νά περιέλθη τδ γόνιμον αύτή; έδαφος.

Εστι δέ λία·/ περίεργος ή όψις όλων σχεδόν τών 
έλληνίδων νήσων τώ πόόρωθεν αύτά; έπισκεπτο- 

μένω. Δύναται νά νομίζη, ότι είσι βράχοι ξηροί, 
άγονος δε πετρώδη; ή γή αυτών. Εχει δέ δίκάιον, 
διότι ούδεμία αναφαίνεται βλάστησις έν αύταΐς, 
ούδέν σημεΐον καλλιέργειας. Άναγνούς δέ τι; τάς 
έν τοΐς ομηρικοί; ποιήμασι καί άλλοι; αρχαίοι; 
συγγράμμασιν έπαινε τικάς εκφράσεις περί τή; ευ
φορίας τών νήσων τή; Ελλάδος καί τής πλούσιας 
εί; προϊόντα παραγωγής αύτών, συμπεραίνει, είτε 
οτι είσί ποιητικοί κόσμοι, είτε ότι ή φύσι; τοΰ 
έδάφους των ούσιωδώ; παρήλλαξεν.

Αισθάνεται δ' ό περιηγητή; ούκ δλίγην τήν λύ
πην, δτι διά τής έπισκέψεως τών περι^δομένων 
αύτών νήσων, άπόλλυσι τδ γόητρον εκείνο, δπερ 
άπεικονίζεται έν τή φαντασία ήυ.ών διά τή; άνα- 
γνώσεως περιγραφών υψηλών καί ποιητικών κό
σμων, διατί αρά γε ή Σάμος, ή περιαδομένη αύτη 
νήσος, περί ής ό ποιητή; Μένανδρο; εΐπεν, οτι 
καί ορνίθων φέρει γάλα, εί; ήν άπεδόθη ή προση- 
γορία νήσο; τών Μακάρων παρά Διοδώρου τοΰ 
Σικελιώτου, διατί, λέγω, ή νήσος αύτη νά φαί- 
νηται τοσοΰτον ξηρά καί άγονο; εϊ; τδν πλησίον 
αύτής διερχόμενον ;

Δέν είναι ή νήσο; αύτη, ήτι; ένεκα τών πυ
κνών καί καλών δασών τη; καί τών ωραίων κα'· 
εύοσμων άνθέων τη; ώνομάζετο, ό); ευρίσκομεν, 
έν αρχαίοι; χρησμοί;, Φυλλάς, ’Λνθεμίς, Μελάμ- 
φυλλος, Παρθενοαροΰσα, Δρυοΰσα, Κυπαρισσία ; 
ύ Λέθλιο; (παρ’ ’Λθηναίω XIV σελ. G34) λέγων, 
ότι αί άμπελοι, αί συκέαι, αί μηλέαι καί αί ρο- 
δαί έκαλύπτοντο δί; τοΰ έτους άνθεσι καΐ οπώ
ρα·.;, δέν ύπενόει βεβαίως, ότι ή γή τή; Σάμου 
ήν γον-.μωτάτη καί εύφορωτάτη ; Τί δ’ έπέσυρε 
τού; ’Αθηναίους καί τδν Ιίερικλέα νά έξουσιάση 
τήν νήσον αύτήν καΐ ή πόλις τής Παλλάοος τδν 
έσχατον κινδυνεύση κίνδυνον διά τής τολμηρά; 
ταύτης εκστρατείας, δι’ ή; άνεπτύχθη ή τότε πο
λεμική τέχνη διά τής έφευρέσεως τοσούτων πο
λιορκητικών μηχανών, ή ή γονιμότης καί τδ 
άξιόλογον τή; γή; της; Η Σάμος δέν είναι ή νήσο; 
εκείνη, ήν δ ποιητή; τοΰ έρωτος καί τοΰ οίνου, 
ό πλήρη; χαρίτων ’Ανακρέων έψαλεν ώ; ιδίαν 
αύτοΰ πατρίδα ;

Διατί τοσοΰτον περιζήτητου τδ κράτος αύτής, 
καί διατί τοσοΰτοι τύραννοι έτ··ράν»ησαν αύτής, 
εί μή διά τή; πλουσιότητός τη; συνέτεινεν εΐ; 
τήν κόρεσιν τής τυραννική; άπληστίας ; Διατί 
ό ποιητή; Μελέαγρο; έψαλε τδν μιλαμπέταλλον 
τή; Σαμίας δάφνη; κλώνα, καί ό ’Αθήναιος τά 
άνθη αυτής, εί μή ή νήσος αύτη ήν βεβαίω τώ 

λ.όγω άφθόνω; ύπδ τής φύσεως πεπλουτισμένη; 
Μή έξ εγωισμού άραγε και άγάπης πρδς τήν πα
τρίδα ό Σάμιος ποιητής Νικάνετος έψαλε τά θέλ
γητρα τής αγροτικής ζωής διά τών ωραίων αύτών 
καί φυσικωτάτων στίχων ;

ούκ έβέλω, Φιλόβηρε, κατά πτόλιν, άλλά παρ’ "Πρη 

δαίνυσΟαι ζέφυρου πνεΰμασι τερπο'μενοί' 

αρκεί μοι λιτή μέν ύπδ πλεβροϊσι χαμευνα, 

έγγυβι γάρ προμάλου δέμνιον ένδαπιης 
καί λίγος άρχαίον Καρών στεφος. Αλλά φερεσΟω 

οίνο; καί Μουσών ή χαρίεσσα λύρη,

Ουμήρε; πίνοντες, άπω; Διό; εύκλεα νύμφην 
μελπωμεν νήσιυ οεσπότινήμειέρης. (ΆΟην. XV. 14).

ϊνα δέ μ.ή έμπέσωμεν εί; δύσκολους απορίας 
καί εΰρωμεν άντιφάσκοντα; τούς αρχαίου; συγ
γραφείς πρδς τήν σήμερον κατάστασιν τών νήσων 
τή; Ελλάδος, νομίζω άναγκαϊον νά μή δίδη τις 
προσοχήν εις εαυτόν μακρόθεν αύτάς έπισκοπούν- 
τα, διότι γνωρίζω καλώς ότι τδ άνώμαλον τοΰ 
έδάφου; άποκρύπτει ύπδ ■ λόφου; καί υψώματα 
πάσαν βλάστησιν, πάσαν φυσικήν καλλονήν, άλλ 
έξερχόμενος νά περιεργάζηται ίδιοι; όφθαλμοΐ; 
και διέρχηται αύτοΐ; τοϊς ποσίν τδ έδαφος αύτών 
κατά διαφόρους διευθύνσεις.

Τοιαύτην δέ τινα εικόνα συνελάβομεν ήμεϊ; 
περί τή; νήσου τοϋ Πυθαγόρα καί ΙΙολυκράτου; 
διελθόντε; αύτήν έπί χρόνον πολύν είτε θηρεύον- 
τε; μακράν εις τά δάση αύτής, εΐ; τάς χαράδρα; 
καί τά πυκνά φυλλώματα, τάς πολλά; αύτής 
πέρδικα; και λαγωούς εϊτε άνερχόμενοι τά όρη 
αύτής, ΐνα περιεογασθώμεν εις τάς άποτόμου; 
αύτών κορυφάς λείψανα αρχαία, τείχη Βυζαντινά 
ή Ενετικά καί έν γένει προγονικόν Μεγαλεϊον.

Περιγράψωμεν λοιπόν τήν φυσικήν κατάστασιν 
τής νήσου, δπως ήμεϊ; νΰν ευρομεν.

Απασαι αί ύπώρειαι τών όρέων της καί μάλι
στα αί τοΰ Κερκετέως καί τή; ’Αμπέλου είσί κα
τάφυτοι ύπδ δένδρων άγριων, ών ή άγρια πύτις 
καί ή άγριελαία έπικρατοΰσιν. Ετι καί νΰν όρί τις 
δάση μικρά μέν, πυκνά δέ καί ευσκια κατακαλύ- 
πτοντα ολόκληρον τήν γραμμήν τών προπόδων 
τοΰ Κέρκη άπδ βο^ρά πρδς μεσημβρίαν άπδ θα
λάσσης εις θάλασσαν. 0 τερπνό; δ’ ούτος τών δα
σών στολισμός άρχεται, όριστικώτερον περιγρά- 
φοντες, άπδ τοΰ Σϊϊτάν (διαβολολιμένος), ορμί
σκου μικρού, εϊς δν χύνεται μικρός τι; ποταμός, 
ό τών ’Αρχαίων Κερκήτιος, νΰν δέ Ποτάμι απλώς 
καλούμενος, καί περατοΰται πρδ; δυσμά; μικρόν

πόόρω τής κωμοπόλεως Μαραθοκάμπου. Εί; τον 
ορμίσκον τοΰ Σεϊτάν ύπάρχει κοιλάς μικρά ύπδ 
τοΰ ποταμού τούτου διαβρεχομένη, καί εύφορω- 
τάτην έχουσα γήν. Αί οχθαι τού ποταμού τούτου 
ρέοντος άφθόνως καί κατά μέσον θέρος ένθεν καί 
ένθεν είσί καταπεφυτευμέναι ώ; ύπ’ ανθρωπίνων 
χειρών ύπδ πλατάνων ύψικόμων καί γηραιών, ών 
τδ πυκνόν φύλλωμα συγκροτεί σκιάν παχεϊαν καί 
ήν αί ήλιακαί ακτίνες δέν δύνανται νά διαλύσω- 
σιν. Τπδ τάς εύεργετικάς αύτών σκιάς ό κεκοπια- 
κώς γεωργός καί ό ποιμήν εύρίσκουσι σκέπην 
κατά τών ηλιακών άκτίνων έν καιρώ θέρου; καυ- 
r-ικοΰ, καταφυγήν εί; τάς ραγδαίας βροχάς έν 
καιρώ χειμώνας, διότι πολλοί έκ τών πλατάνων 
αύτών έχουσι κοιλώματα, ίκανώς εύρέα, ώστε νά 
δεχθώσιν άνθρώπινον σώμα. Τά δένδρα δέ ταύτα 
είσί γιγαντιαίου μεγέθους, ώς καί άλλοι πρδ 
έμοΰ παρετήρησαν, καί δ Guerin, 8ν συμβουλευό- 
μ.εθα εί; τήν περίγησιν ταύτην. (I)

Αλλά τά δένδρα ταύτα (οπω; παρετηρήσαμεν 
έν Σάμω τουλάχιστον) φύονται μόνον πλησίον 
τών πηγών ή ποταμίων οχθών. Είσί δέ καί τά 
μόνα δένδρα τά όποια ό Σαμιακός λαός σέβεται 
καί τρομάζει, ΐνα έπιβάλη πέλεκυν ή πρίονα έπ’ 
αύτών. Εϊς τινα μέρη τής Σάμου καί ιδίως εις τδ 
ώραϊον τής Λέκας χωρίον, τήν πατρίδα ένδς τών 
μάλλον διακεκριμένων Σαμίων καί άναμορφω- 
τών τή; πατρίδος του, τοΰ ίωάννου Λεκάτου, 
ύπάρχει παρά τώ λαώ πρόληψις περί πλατάνων 
τινών, οτι είσί στοιχειωμένοι, καί άναφέρουσιν, 
δτι γεωργός τι; θέλησα; νά κόψη ποτέ τινα ές 
αύτών έφονεύθη ύπδ τοΰ ένοικούντο; έν αύτώ 
δαίμονο:. Αν δέ τούτο είναι άληθές, ώς βεβαιούσί 
τινες τών κατοίκων τής Λέκας, εξηγείται εϊτε

(1) Ιστορίαν τή; Σάμου λίαν περιεκτικήν, περί 
τής άρχαίας αύτής κατας-άσεω; πραγματευομένην 
έξέδωκε πρδ διετίας δ άξιότομος φίλο; ημών κα: 
εύπαίδευτος νέο; Κ.’Επαμινώνδα; Σταματιάδης. Τδ 
έργον τοΰτο έπαινεθένκαίπαρ όλων τών λογίων του 
έθνου; μα; καί τών σοφών τής Ευρώπη; δέν εχει 
χρείαν τών έμών επαίνων. 0 νέο; ούτος ό λίαν 
φιλόπονος έπλήρωσεν Sv κενόν συγγράψας τήν 
ιστορίαν τής πατρίδος του, καί δικαίως διά τούτο 
έφείλκυσεν εις εαυτόν τήν αγάπην τών καλών 
συμπολιτών του. Είθε ταχέως έκδώσοι καί τδ δεύ
τερον τεύχος, τδ όποιον βεβαίως θά ‘συμπεριλαμ
βάνει τήν νέαν ιστορίαν τής νήσου ταύτης, ΐνα ή. 
τδ έργον πλήρες καί τέλειον.
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έξ αίφνηδίου θανάτου συμβάντος τώ δυστυχεί 
γεωργώ οπότε άπέκοπτε το δένδρον είτε έκ κε
ραυνού κατακαύσαντος αύτδν, ραγδαία; συμβάσης 
βροχής, ώς έν τοϊ; τόποι; εκείνοι; συμβαίνει. 
Αλλ’ αν τοϋτο ηναι μύθος, πόσος σεβασμός δέν 
Οά ώφείλετο εις τδ όντως φιλόξενον καί φιλάν
θρωπον τοϋτο δένδρον, "να πλασωσι χαριν αύτοϋ 
μυθολογίαν, 'να παρατείνωσι τήν ζωήν τών 
πλατάνων τών προσφερόντων και καταφυγήν έν 
ώρα θέρου; καί ςολισμδν άξιον λόγου εΐ; την χώ
ραν των;

Χωροϋντε; έκ τής δέσεως ταύτη; πρδς τά άνω 
διά κοιλάδος ίκανώς εύρείας άπαντώμεθ τά ωραία 
τών Τσουρλαίων δάση, διακρινόμενα διά τδ υψί- 
κομον καί πυκνόν τών δένδρων. Τήν θέσιν ταύτην, 
μίαν τών μαγευτικότερων, καί γραφικω.τέρων, 
έξ δσων εϊδομεν, καί τδ προσφιλές ένδιαίτημα 
τών ποιητικών ρεμβασμών ένδ; τών άξιολόγων 
νεωτέοων ποιητών τής Ελλάδος, τοϋ Σαμίου 
Κλεάνθους, περιγράψομεν έν ταϊ; μετέπειτα ήμών 
έπιφολαϊς. Τέλος, ΐνα μή μακρηγορώμεν τά πέ- 
ριξ τή; Λέκας, τής Καστανέα; καί ό άπ’ αύτή; 
μέχρι τοϋ Μαραθοκάμπου τόπος έστ'ι κεκοσμη- 
μένος ύπδ δασών τερπνών και εκτεταμένων. Γρα
φικά; δέ φυσικά; τοποθεσία; άπαντα τι; πορευό- 
μενο; έκ τοϋ χωρίου Πλατάνου μέχρι τής Μονής 
τής Μεγάλης Παναγίας, και σποράδην δύναται νά 
Οαυμάση πολλαχοϋ τής νήσου θέσει; άφθόνως 
ύπδ τής φύσεω; έστολισμένας. Καί αληθές μέν 
ΰτι ή δίκελλα τοϋ γεωργού σμικρίνει καθ’ έκά
στην τά φυσικά ταΰτα μέρη, άλλά καί τά νΰν 
υφιστάμενα μαρτυιοϋσι τδ γόνιμον τή; Σαμια
κή; γή; καί εμφαίνει, δτι κατ’ αλήθειαν έδόθη 
τδ άρχαϊον εκείνο τή; Δρυούνης όνομα εις τήν 
νήσον.

Εκθέσαντε; έν συντομία τά τή; φυσικής κα- 
ταστάσεω; τή; νήσου λοιπόν έστϊν ήμϊν νά γρά- 
ψωμεν περί τών προϊόντων αύτής και τής καλ
λιέργειας, τά όποια έσονται τδ θέμα τής επο
μένης ημών επιστολής.

Μ I. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ.

ΟΙ EHOPISTOI ΘΕΟΙ
'Ύπδ ΕΡΡΙΚΟΥ Α ί Ν Ε.

Μειάφρασις εκ τον Γερμανικού,

Ύπο ΑΓΓΕΛΟΥ Σ. ΒΛΑΧΟΥ.

(Συνϊχΐια, ίδι φνλλάδιον 34).
ΟμΟΙΑ τον χαρακτήρα εΐνε και τά περί τοϋ 

νέου ιππότου λεγόμενα, δστις, παίζων ποτέ τήν 
σφαίραν μετά τινων φίλων του έν τινι παρά τήν 
ί*ώμην έπαύλει, έξέβαλε τδν δακτύλιόν του, έα- 
ποδίζοντα αύτδν κατά τήν παιδιάν, και τδν έπέ- 
ρασεν είς τδν δάκτυλον μαρμαρίνου τίνος αγάλ
ματος, ϊνα μή άπολεσθή. Οταν ομω; ό ιππότης, 
μετά τδ τέλος τή; παιδιά;, έπέστρεψε πρδς τό 
άγαλμα, δπερ παρίστανε μυθολογικήν τινα θεάν, 
είδε περίτρομο; δτι ή μαρμάρινο; γυνή δέν είχε 
πλέον εΰθύν άλλά κυρτόν τδν δάκτυλον, εις 8ν 
εϊχεν έκείνος περάσει τδν δακτύλιόν του, ούτως 
ώστε τώ ήτον αδύνατον πλέον νά τδν έκβάλη, 
έκτος άν τή; έθραυε τήν χεϊρα, δπερ ομω; πα
ράδοξός τι; συμπάθεια τώ άπηγόρευεν.Εδραμε καί 
έόιηγήθη τδ θαύμα εί; τοδ; συμπαίκτορά; του, 
καλών αύτου; νά πεισθώσιν ίδίοις δμμασι περί 
τοϋ γενομένου. ί»; έν τούτοι; έπανέκαμψε μετά 
τών φίλων του είς τδ άγαλμα, έπανεΰρε τδν δά
κτυλόν του εύθυν co; πρότερον, άλλ’ ό δακτύλιο; 
εϊχεν άφανισθή. Μετ ολίγον χρόνον άπεφάσισεν ό 
ιππότη; νά τελέση τδ ίερδν τοϋ γάμου μυστή 
ριον, κ’ ένυμφεύθη. Λλλά τήν πρώτην εύθύς νύκτα 
τοΰ γάμου, ένώ ητοιμάζετο νά κατακλινθή, πρό- 
σήλθεν αύτώ γυνή τις, ίσχυριζομένη οτι ό ίππό 
της ή^ραβωνίσθη μετ αύτής, δτε έπέρ.ασε τδν 
δακτύλιόν του είς τδν δάκτυλόν της, και δτι 
επομένως τή, άνήκεν ώς νόμιμος σύζυγος. Μάτην 
άπέκρουσε τήν άξίωσιν ταύτην ό ιππότης’ οσάκις 
ήθελε νά πλησιάση εΐ; τήν σύζυγόν του, ή μυθο
λογική γυνή εισεχώρει μεταξύ αύτοϋ και έκείνη;, 
ούτως ώστε δλην τήν νύκτα έστέρησεν αύτδν τάς 
τέρψεις τοϋ γάμου. Τδ αύτδ συνέβη τήν δευτέραν 
νύκτα, το αύτδ και τήν τρίτην, ό δέ ιππότη; κα- 
τήντησε λίαν μελαγχολικός. Ούδενός αί συμβου- 
λαι τδν ώφέλουν, καί αυτοί δ’οί εύλαβέστατοι 
ΰψωνον άποροι τούς ωμούς. Πλην τέλος ηκουσε 
περί τινο; ίερέως, ονόματι Παλούμνου, δστις εϊχεν 
ήδη πολλάκις φανή χρήσιμος κατά σατανικών 
έπηρειών’ άλλ’ ούτος μόλις μετά μακράς παρα

κλήσεις ΰπεσχέθη τήν συνδρομήν του είς τδν ιπ
πότην, καθδ εκτιθέμενος ούτως, ώ; ελεγεν, ό ίδιο; 
είς τδν μέγιστον κίνδυνον. Εγραψε τότε ό ίερεύ; 
παράδοξα τινα γράμματα έπί τεμάχου; περγα
μηνής, καί παρήγγειλεν εί; τδν ιππότην νά ευρε· 
θή τδ μεσονύκτιον είς ώρισμένην τινα τρίοδον 

πέριξ τή; Ρώμη;, δθεν ήθελεν ϊοει παρελαύνοντα 
ένώπιόντου τά παραδοξότερα τών φαντασμάτων’ 
νά μή τρομάξη δέ παντελώς έξ δσων ίδη ή ά- 
κούση, άλλά νά περιμείνη ατάραχος, μέχρι; ού 
ίδη παρερχομένην πρδ αύτου τήν γυναϊκα, εΐ; ή; 
τδν δάκτυλον είχε περάσει τδν δακτύλιόν του’ 
τότε νά πλησιάση προς αύτήν, καί νά τή έγχει- 
ρίση τδ έγγραφον περγαμηνόν. Εΐ; τήν παραγγε
λίαν ταύτην υπήκουσεν δ ιππότη;, καί σταθεί; 
περί τδ μεσονύκτιον, ούχί δμως ελεύθερος παλμών, 
εί; τήν υποδειχθεϊσαν τρίοδον, είδε παρελαύνουσαν 
τήν παράδοξεν συνοδείαν Ησαν ώχροί άνδρε; καί 
γυναίκες, φοροϋντες μεγαλοπρεπείς έορτασίμου; 
έσθήτα; τών είδωλολατρικών χρόνων’ άλλοι έφε- 
ρον χρυσοϋς καί άλλοι δάφνη: στεφάνου; περί τά; 
κατηφώ; κλινούσα; κεφαλά; των άλλοι δ’ εφερον 
μετ’ αγωνιώδους σπουδή; αργυρά άγγεϊα, ποτή
ρια καί άλλα σκεύη τή; άρχαία: ιεροτελεστίας. 
Εν μέσω τοϋ πλήθους διεκρίνοντο και κολοσσιαίοι 
ταύροι, χρυσοκέρωτε; καί άνθοστεφεϊς. Τέλος δ έπί 
λαμπρού άρματος έπεφάνη θεά, υψηλή τήν άνα- 
δρομήν καί θαμβοΰσα τδ κάλλος, άπαστράπτουσα 
έν πορφύρα καί ρόδα εστεμμένη, ό ιππότης, ανα
γνώρισα; εύθύ; τήν γυναϊκα ήτις κατείχε τδν 
δακτύλιόν του, έπλησίασεν είς αύτήν καί τή έπέ- 
δωκε τήν περγαμηνήν τοΰ ίερέως Παλούμνου. £>; 
εΐδεν ή ωραία τά έπ αύτή; γεγραμμένα σημεία, 
ήγειρε μετ’ οΐμωγή; τά; χεϊρα; πρδ; τδν ούρανδν, 
δάκρυα έπήγασαν έκ τών οφθαλμών τη;, καί 
άνέκραξεν άπελπι;: — Σκληρέ ίερεύ Παλοΰμνε ! 
δέ? ηύχαριστήθη; άκόμη μ’ όσα δεινά μάς έπρο- 
ξένησες ! θά τελειώσουν ομω; έντδ; ολίγου αί1 
καταδιώξει; σου, σκληρέ ίερεύ Παλοΰμνε !» Ταΰτα 
δ’ είποΰσα άπέδωκεν εις τδν ιππότην τόν δακτύ 
λιόν του, καί δέν έταράχθη πλέον έκείνος τού 
λοιπού. Αλλ’ δ ίερεύ; Παλοΰμνο; άπέθανε τήν τρί
την ημέραν μετά τδ γεγονός τούτο.

Τήν ιστορίαν αυτήν άνέγνων τδ πρώτον είς τό 
Ορος Α<ρροΰίΐης (Mons Veneris) τοϋ Κόρνμανν. 

Πρδ μικρού δέ τήν άπήντησα καί έν τώ παρα- 
λόγςο βιβλίω περί Μαγείας τοϋ Δέλ-Ρίο, δανει- 
ζομένου αυτήν παρά τίνος ισπανικού συγγράμ
ματος’ πιθανώτατα εΐνε ισπανική; καταγωγή;

τδ διήγημα, ύ βαρών Αϊχενδορφ, νέος γερμανός 
συγγραφεύς, διέπλασε τδ γεγονός εί; χαριεστά- 
την διήγησιν’ δ δέ Βιλλιβάλδος Αλεξις, έτερος 
γερμανδς συγγραφεύς, διεμόρφωσεν έπίσης τήν)προ- 
τελευταίαν ιστορίαν εις μυθιστόρημα, κατατασ- 
σόμενον μεταξύ τών πνευματωδεστέρων ποιητι
κών του προϊόντων.

Τδ προμνημονευθέν σύγγραμμα τοΰ Κόρνμανν, 
Mons Veneris, εΐνε ή σπουδαιοτέρα πηγή, διά 
τδ θέμα περί ου ενταύθα δ λόγος. Είνε πολύ; 
καιρός, άφ ότου τδ άνέγνων, καί μόνον έκ μ.νήμη; 
δύναμαι τόρα νά λαλήσω περί αύτοϋ’ τδ ένθυ- 
μοϋμαι δμως τόσον καλά, ώστε νομίζω δτι τδ 
βλέπω άκόμη, τδ μικρόν έκεϊνο, διακόσια; πεν- 
τήκρντα περίπου σελίδας περιέχον, βιβλίον, μέ 
τά ώραϊά του άρχαϊα γράμματα’ θά ^νε τυπωμέ
νων περί τά μέσα τής ΙΖ'. εκατονταετηρίδας. ' Η 
περί τών στοιχειωδών πνευμάτων διδασκαλία 
άναπτύσσετ’ έν αύτώ ακριβέστατα, εις ταύτην δε 
προσαρτά ό συγγραφεύς Οαυμασία; διηγήσεις περί 
τοϋ Ορου; τής Αφροδίτης. Τοϋ Κόρνμανν τδ πα
ράδειγμα μιμούμενο; καί έγώ, έλάλησα έν εύκαι- 
ρία τών στοιχειωδών πνευμάτων περί τής μετα- 
μορφώσεω; τών αρχαίων μυθολογικών Θεών. Οί 
θεοί αύτοΐ δέν εΐνε φάσματα, διότι ώς πολλάκις 
έξέφρασα, δέν άπέθανον’ είνε άπλαστα, άθάνατα 
όντα, άποσυρθέντά κατ ανάγκην, μετά τήν νίκην 
τοϋ Χριστού, εί; τού; υπογείους κευθμώνας, δπου, 
μετά τών άλλων στοιχειωδών πνευμάτων συν- 
διαιτώμενα. τελοΰσι τδ δαιμόνων αυτών συνέ
δρων. ΙΙαραδοξότερα καί θαυμαστότεοα ρωμαν- 
τίκώ; φέρονται παρά τώ γερμανικώ λαώ τά περί 
τή; θεά; Αφροδίτη; μ,υθευόμ.ενα, ήτις, άμα κρη- 
μ.νισθέντων τών ιερών αυτής, κατέφυγεν είς άπό- 
κρυφόν τι όρος, δπου, έν μέσω φαιδρού θιάσου 
συλφίδοιν, δρυάδων καί ναϊάδων, καί πολλών έτι 
διάσημων ηρώων, οίτινε; ήφανίσθησαν αίφνης ε,·. 
τού κόσμου, άγει ευθυμον καί παράλυτον βίον. 
Μακρόθεν ήδη, πλησιάζων τις είς τδ βουνδν,ά- 
κούει τδν φαιδρόν γέλωτα και τού; γλυκεϊ; φθόγ
γου; τή; κιθάρας, άίτινε; ώς άόρατο; άλυσις πε- 
ριβάλλουσι την καρδίαν τού πλάνητος καί τον 
έλκουσι πρός τδ όρος. Εύτυχώς όμως φρουρεί 
παρά τήν είσοδον άρχαϊό; τις ιππότης, καλού
μενο; ό πιστός Εκκαρτ’ ΐσταται στηριζόμενος 

έπί τοΰ μακροϋ του ξίφους ώς άγαλμα, άλλ ή 
σεμνή πολιά του κεφαλή σείεται πάντοτε καί 
ειδοποιεί τδν οδοιπόρον περί τών ηδονικών κιν 
δύνων, οίτινε; άναμένουσιν αύτδν έντδ; τοϋ όρους.
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Πολλοί οπισθοδρομούσαν εγκαίρως περίτρομοι’ πολ
λοί δμως παρακούουσι τήν μηκητικήν τοϋ γέρον
τας φωνήν καί ρίπτονται τυφλοί είς τήν άβυσσον 
τής ζαχαράτου ήδυπαθείας. Επί^τινα χρόνον πάν
τα βαίνουσι κατ’ ευχήν. Αλλ’ ό άνθρωπος δέν 
έχει πάντοτε διάθεσιν είς γέλωτα σιγά πολλά- 
κις, σζυθρωπάζει, και άναμιμνήσκετάι τοΰ πα
ρελθόντος’ διότι τδ παρελθόν εινε ή κυρία τής 
ψυχής του πατρίς, και ποθεί νοσταλγώ·; τά αι
σθήματα, δσα, καίτοι αλγεινά, συνεζίνησαν άλ
λοτε τήν ψυχήν του. Οΰτω συνέβη ιδίως είς τδν 
Τζγχόΰζερ, κατά τι δημοτικόν ασμα, άνήκον 
είς τά περιεργότερα γλωσσικά μνημεία, δσα διε- 
σώθησζν είς τδ στόμα τοΰ γερμανικού λαοΰ. Τδ 
άσμ’ αύτδ άνέγνων κατά πρώτον είς τδ προμ.νη- 
μονευθέν σύγγραμμα τοΰ Κόρνμ.ανν. Παρ’ αύτοΰ τδ 
έδανείσΟη κατά λέξιν σχεδόν ό Πραιτόριος, έκ δέ 
τοΰ Blocksberg τοΰ Πραιτορίου μετατύπωσαν 
αύτδ οί συλλογείς τοΰ Θαυμάσιου Κέρντος, καί 
μόλις έκ λανθασμένου ίσως αντιγράφου έκ τοΰ τε
λευταίου τούτου βιβλίου δύναμαι νά τδ ανακοι
νώσω ενταύθα είς τούς άναγνώστα; μου (α) :

« Τόρα όμως θέλω νά αρχίσω’ άς ψάλωμεν τδν 
Ταγχόΰζερ, και δσα επραξε θαυμαστά μέ τήν 
κυρίαν Λφροδίτην.

« 0 Ταγχόΰζερ ήτο καλδς ιππότης’ ήθελε νά 
ίδη μεγάλα θαύματα’ υπήγεν είς τδ βουνό·; τής 
Αφροδίτης, όπου ήσαν καί άλλαι ώραΐαι γυναίκες.

«— Ταγχόΰζέρ μου, σ’αγαπώ’ μή τδ λησμ.ο- 
νής’ μ.’ ιορκίσθης νά μή μ.’ άφήσης ποτέ.

«— Καλή μ.ου Αφροδίτη, αυτό δέν τδ έκαμα, 
τδ άρνοΰμαι’ ουδείς άλλος τδ λέγει παρά σύ, 
οΰτω καί νά έχω τήν βοήθειαν τοΰ Θεού.

«— Ταγχόΰζερ, τί λέγεις ! πρέπει νά μείνη; 
πλησίον μας’ μεϊνε, νά σοί δώσω μίαν τών γυναι
κών μου είς νόμιμον σύζυγον.

«— Αν λάβω άλλην σύζυγον παρ’ έκείνην τήν 
οποίαν έχω είς τήν καρδίαν μου, Οά καίωμαι 
αιωνίως είς τδ πΰρ τής κολάσεως.

"—Λαλεϊς πολύ περί τοΰ πυρδς τής κολάσεως, 
τδ όποιον όμως δέν έδοκίμασες’ συλλογίσου τδ 
ερυθρόν μ.ου' στόμα, τδ όποιον γελά κάθε ςτγμήν.

«—■ Τίνάκάμω τδ ερυθρόν σου στόμα ; εινε 
κινδυνώδες δι έμέ’ δός με τήν άδειαν νά πηγαίνω,

(ο) Τοΰ άσματος τούτου παρατίθημι μετάφρασιν εις τδ 
πεζόν, νομίσας αδύνατον τήν κατά στίχον πιστήν άπόδοσιν 
του ιδιορρύθμου καί ίδιογλώσσου αύτοΰ μνημείου της άρ · 
χαίας γερμανικής φιλολογίας. Σ. τ. Μετ.

τρυφερά μου Αφροδίτη, μά τήν τιμήν όλων τών 
γυναικών.

«— Αδειαν ζητείς, Ταγχόΰζερ’ δέν σοί τήν 
δίδω’ μείνε, μεϊνε, αγαπητέ μου ίππότα, καί δδς 
αναψυχήν είς τήν ζωήν σου.

«— Ιίσθένησεν ήδη ή ψυχή μου’ δέν δύναμαι 
νά μείνω περισσότερον’ δός με τήν άδειαν, τρυ
φερά μου γυνή’ άφες με ν’ άποσπασθώ τοϋ λαμ
πρού σου σώματος.

«— Ταγχόΰζερ, μην όμιλής τοιουτοτρόπως’ 
δέν είσαι είς τδν εαυτόν σου’ Πηγαίνωμεν είς τδν 
κοιτώνα, νά παίξωμεν τάς κρύφιας τοϋ έρωτός 
μας παιδιάς.

®— ό ερως σου μ’έγεινεν επαχθής’ μΛέρχε- 
ται είς τδν νοϋν, τρυφερά μου δέσποινα Αφρο
δίτη, ότι είσαι διαβόλισσα.

«— Αχ, Ταγχόΰζερ, πώς όμιλεϊς τοιουτο
τρόπως ! θέλεις νά μέ ύβρίσης; Αν μείνης άκόμη 
μακρότεοον χρόνον μαζύ μας, Οά πληρώσής αύτόν 
σου τδν λόγον.

«—Ταγχόΰζερ, θέλεις νά λάβης άδειαν; λάβε 
την παρά τών γερόντων ιπποτών μου, καί όπου 
άν ύπάγης είς τήν γην, ψάλε τούς επαίνους μου.

« 6 Ταγχόΰζερ έξήλθε πάλιν τοϋ βουνού, λυ- 
πούμενος καί μετανοών’ Οά υπάγω, είπεν, εις τήν 
Ρώμην, τήν ευσεβή πόλιν, νά έμπιστεύθώ όλα είς 
τον Πάπαν.

« Αρχίζω φαιδρός τδν δρόμ,ον, καί ό Θεός Οά 
μέ φυλάττϊ,’ πηγαίνω πρδς ένα Πάπαν καλού
μενου Ούρβανδν, νά ίδω άν Οά μέ προστατεύση.

«— Αγιε ΓΙάπα, πνευματικέ μου πάτερ, σου 
καταγγέλλω τδ αμάρτημα, δπερ έπραξα είς τήν 
ζωήν μου’ άκουσον νά σέ τδ εϊπω.

« Εζησα Sv ολόκληρον έτος πλησίον μιας γυ- 
ναικδς, τής Αφροδίτης’ τόρα θέλω νά έξομολο- 
γηθώ καί νά μετανοήσω, διά νά ίδω πρόσωπον 

Θεού.
« ό Πάπας είχε μίαν λευκήν ράβδον, έκ κλά

δου ξηρού :— « όταν απόκτηση φύλλα αύτή ή 
ράβδος, θά σοΰ συγχωρηθώσι τ’ αμαρτήματα. ’·

α—Κ’Sv έτος, Sv μόνον έτος, άν πρόκηται 
νά ζήσω εΐς αύτήν τ-ήν γήν, θέλω νά μετανοήσω 
καί νά εξομολογηθώ, διά νά ίδω πρόσωπον Θεού.

« Κ’ έξήλθε τής πόλεως αλγών καί όδυρόμε- 
νος: — Μαρία, μήτερ, παρθένος, άν πρέπη νά 
σ’ άποχωρισθώ,

« Τότ’ επιστρέφω πάλιν είς τό όρος, αιωνίως 
καί άνεπιστρεπτει, πρδς τήν τρυφεράν μου Α ©ρο
δίτην, όπου ό Θεός μέ στέλλει. 

«— Καλώ; ώρισες, καλέ μου Ταγχόΰζερ’ μα- 
κρδν χρόνον σ’έστερήθη·/ καλώς ώρισες, αγαπητέ 
μου ίππότα, πιστέ μου ήρως.®

« Μετ’ ολίγον, τήν τρίτην ημέραν, ήρχισε ν’ 
άναθάλλη ή ράβδος τοϋ Πάπα’ τότε έστειλαν 
αγγέλους παντού, όθεν είχε διαβή ό Ταγχόΰζερ.

Αλλ αύτδ; ήτον εί; τδ όρο;, κ έκεΐ ώφειλε νά 
μείνη, μέχρι τή; δευτέρα; παρουσίας, όταν τδν 
καλέση ό Θεός.

« Οΰτω δέν πρέπει νά φέρηται κανείς ίερεύ;’ 
ν’ άπελπίζη τδν άνθρωπον’ όταν έκεΐνο; θέλη νά 
έξομολογηθή καί νά μετανοήση, πρέπει νά τώ 
συγχωρώνται αί άμαρτίαι του. »

όταν τδ πρώτον άνέγνων τδ άσμ’ αύτδ έν τώ 
προμνημονευθέντι βιβλίω τοϋ Κόρνμανν, μ.’ έξέ- 
πληξεν έμπρώτοις ή μ.εταξύ τής γλώσσης του 
άντίθεσις καί τοϋ σχολαστικώς λατινίζοντας, 
αντιπαθητικού ύφους, τοϋ 17ου αιώνος, έν ώ ήν 
γεγραμμένον τδ βιβλίον. Μοί έφάνη ώ; ν’ άνε- 
κάλυψα αίφνης ένδς αμαυρού λατομείου πλουσίαν 
χρυσοϋχον φλέβα, καί αί αφελείς άλλ’ υπερή
φανοι κ’ έντονοι συγχρόνως λέξεις τοϋ άσματος 
ήκτινοβόλησαν πρδ έμοΰ, ώστ’ έτυφλώθη σχεδόν 
ή καρδία μ.ου έκ τοΰ απροσδόκητου Θάμ.βους. 
Εμάντευσα πάραυτα’ έκ τού άσματος έκεί- 

νου αντήχησε φαιδρά, γνώριμος είς τδ ού; μου, 
φωνή, ίίκουσα έν αϋτώ τούς φθόγγου; τών 
έν άναθέματι προγεγραμμένων έκείνων άηδόνων, 
αίτινες έκρύπτοντο μέ κλειστόν τδ ράμφος καθ’ 
ολην τήν μεσαιωνικήν έποχήν τών Παθών (I) καί 
μόλις ένίοτε, όπισθεν πολλάκις τών κιγκλίδων 
μοναστηριού, ήκούοντο μέλπουσαι απροσδόκητοι 
φαίδραν τινα ωδήν. Γνωρίζεις, άναγνώστα, τάς 
έπιστολάς τή; Ελοίσης προς τδν Λβαιλάρδον ί 
Μετά τδ υψηλόν άσμα τοϋ μεγάλου βασιλέως — 
ομιλώ περί τοΰ βασιλέως Σολομώντο; — δέν 
γνωρίζω φλογερώτερον ερωτικόν άσμα ή τδν μ.ε
ταξύ τή; Αφροδίτη; καί τοϋ Ταγχόΰζερ διάλο
γον’ τδ ποίημα αύτδ εινε μάχη έρωτος, καί πορ
φυρού-; τής καρδίας αίμα ρέει διά τών ς-ίχων του.

Αληθινά, οποία μεγαλοπρέπεια ! εύθύς έν άρχή 
άπαντώμεν χωρίον Οαυμασία; καλλονής, ό ποιη
τή; μά; δίδει τήν άπάντησιν τής Αφροδίτης, πριν

(I) PaSSiODSZeit καλοΰσιν οί Γερμανοί φιλολογικήντινα 
τοΰ Μεσαιώνος έποχήν, καθ’ ήν έπεκράτει τδ θρησκευτικόν 
πνεύμα, ε’κ τής Ιερας ιστορίας, πρδ πάντων της τών Πα
θών, έλαμβάνοντο τα θέματα τών πλείστων φιλολογικών 
προϊόντων. Σ. τ. Μ.

ή άναφέρη τήν έρώτησιν τοΰ Ταγχόΰζερ, ήτις 
προκαλεϊ τήν άπάντησιν έκείνην. Διά τή; έλλεί- 
ψεω; ταύτης άφίνεται ελεύθερον τδ στάδιο·; εΐς 
τήν φαντασίαν μας, καί μαντεύομε·; οΰτω παν 
ο,τι ό Ταγχόΰζερ ήδύνατο νά εΐπη, δπερ δυσκο- 
λώτατα ήθελε παρασταθή διά λέξεων, μ’ όλην 
αύτοΰ τήν μεσαιωνικήν αγνότητα κ’ ευσέβειαν, 
κατώρθωσεν ό παλαιός ποιητής νά ζωγραφίση 
επιτυχέστατα τά; ολέθρια; γοητεία; καί τ’ α
ναιδή άκκίσματα τή; Αφροδίτης. Νεώτερός τις 
διεφθαρμένος συγγραφείς δέν ήθελεν είκονίσει 

κάλλιον τήν μορφήν τοΰ δαιμόνιου αυτού γυ
ναίου, τή; διαβολική; αύτή; γυναικδς, ήτις παρ’ 
όλη τή Ολυμπία αύτή; αλαζονεία, καί υφ’ δλον 
τδ μεγαλοπρεπές αύτή; πάθος, διαφαίνει ουχ ήτ- 
τον τήν εταίρα·;’ είνε ούρανία, αμβροσίαν άπο- 
πνέουσα, Φρυνη, Θεότης μέ τάς καμελίας (1), 
συντήοουμένη Θεά, οΰτω; είπεϊν. Εξετάζω·; τά; 
δέλτους τών αναμνήσεων μ.ου, νομίζω ότι τήν 
άπήντησα ημέραν τινα, εί; τήν πλατείαν τή; 
Βρέδας (2), παρερχομένην μ’ έλαφρδν κ’ έπίχαρ· 
τδ βήμα’ έφόρει μικρόν φαιδν πϊλ.ον, έζητημένης 
άπλότητος, καί έκαλύπτετο άπδ σιαγόνος μέχρι 
πτέρνη; διά λαμπρού ινδικού σάλιου, ούτινος οί 
κροσσοί έθιγον τδ έδαφος. — Ποιου είδους γυνή 
ειν αύτή, ήρώτησα τδν κύριον Βαλζάκ, δστι; μέ 
συνώδευε. — Γυνή συντηρουμένη, μέ άπεκρίθη ό 
μυθιστοριογράφος. — Εγώ τ-ήν ένόμισα μάλλον 
δούκισσαν. Εκ τών πληροφοριών όμως κοινού φί
λου, φθάντο; ακριβώς τήν στιγμήν έκείνην, εί’δο- 
μεν ότι άμφότεροϊ είχομεν δίκαιον.

Επίσης καλώς, ·ής τδν χαρακτήρα τής Αφρο
δίτης, είκόνισεν ό παλαιός ποιητής τδν τοΰ Ταγ
χόΰζερ, τοϋ γενναίου εκείνου ιππότου, όστις εινε 
ό ιππότης de Grieux τοϋ Μεσαιώνος. Οποία 
ωραία ιδέα, δτ’ έν μέσω τοϋ άσματος άρχετ’ αί
φνης ό Ταγχόΰζερ λαλών πρδς τδ κοινόν έν ίδίω 
σνόματι, καί μας διηγείται δ,τι δ ποιητής κυρίως 
όίφειλε νά διηγηθ-ρ, πώς δηλαδή διατρέχει άπελ- 
πις τδν κόσμον. Βλέπομεν έκ τούτου τήν αδε
ξιότητα άπαιδεύτου ποιητοϋ, άλλά φθόγγοι τοι- 
οΰτοι δμως παράγουσι θαυμάσιου έν τή άφελεία 
το>ν αποτέλεσμα.

Δύσκολον ήθελεν είσθαι νά όρίση τις ακριβώς

(1) Μεταφορά τοΰ συγγραφέως έκ τοΰ γνωστού μυθιστο
ρήματος τοΰ ’Αλέξανδρου Δουμα, υίοϋ, : « Ή Κυρία μέ 
τάς Καμελίας.» Σ. τ. Μ.

(2) Place Breda, πλατεία έν Παρισίοις. Σ. τ' Μ.
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τήν ήλιζίαν τοΰ προτεθέντος άσματος’ υπάρχει 
ήδη εις άσύναπτα φύλλα τυπωμένον'μέ πανάρχαια 
στοιχεία. Νέος τις γερμ.ανδς ποιητής, ό κύριος 
Bechslein, δστις άνεμνήσθη φιλικώς έν Γερμανίφ 
δτι είχομεν συνομιλήσει έν Παριβίοι; περί τών 
άσυνάπτων έκείνων φύλλων, μ έστειλε κατ’ αύ
τάς ίν, έπιγραφόμ.ενον : » Το ασμα τοΰ Ταγχόΰ- 
ζερ » (Das Lied von dem Danheuser). Τδ έτι 
μάλλον άρχαιότροπον τής γλώσσης μ’έμπόδισε νά 
παραθέσω τήν άρχαιοτέραν ταύτην άντΐ τής ανω
τέρω νεωτέρας γραφής τοΰ άσματος. II αρχαιότερα 
έχει πολλάς παραλλαγής, καΐ ποιητικώτερον, 
κατ’ έμήν γνώμην, τδν χαρακτήρα.

Κατά τύχην ελαβον έπίσης πρό τίνος έπεξερ- 
γασίαν τινά τοΰ αύτοΰ άσματος, όπου, μόλις 
διατηρούμενης τής εξωτερικής περιοχής τών πα- 
λαιοτέρων γραφών, αί έσωτερικαΐ ίδέαι είνε πε
ριέργως μεταβεβλημέναι. Εν τή παλαιά του μορ
φή είνε άναντιρ’ρήτως ωραιότερου, άπλουστερον 
και μεγαλοπρεπέστερον το ποίημα’ μόνον δέ άλή- 
θειά τις αισθήματος είνε κοινή μεταξύ τής πα- 
λαιάς του διαμορφώσεως καΐ τής νεωτέρας. Κα- 
τέχων βεβαίως τδ μόνον αύτής ύπαρχον άντίτυ- 
πον, τδ άνακοινώ ώδε τοϊς άναγνώσταις μου :

Χριστιανοί, μή σα; πλανούν τοΰ Σατανά οί βόλοι, 
Μέ τ’ άσμα τοΰ Ταγχόϋζερ συνετισθήτε ίλοι- 
Ό εύγενή; Ταγχόϋζερ, τέρψεις ζητών, πηγαίνει 
Εις τδ βουνδν τής Κύπριδος, καί χρόνου; επτά μένει. 
« — Κύπρις, ωραία Κύπρις μου, μικρότερου οέν με'νω, 
Χαΐρε, γλυκεΐ’ αγάπη μου, άφε; με να πηγαίνω. » 
----Σήμερον όέν μ' ίφΟ.ησε;· ώ, φλησόν με πρώτα, 
Κ’ ε’ιπέ με, τί σοΰ ελειψεν, ωραίε μου ίππότα ; 
Τοΰ γλυκυτέρου οίνου μου πίνεις μεστόν τδ χέρας, 
Καΐ βόόα φέρ ’ ή κόμη οου δι’ όλης της ημέρας. » 
• — Μ' έβάρυναν κα'· φίλημα χαί οίνος τήν χαρδίαν .... 
Κύπρις, ωραία Κύπρις μου, τόρα ποθώ πικρίαν 
Πολύ συνεγελάσαμεν ποθώ καί νά δακρύσω, 
Τήν κόμην μου άντΐ ανθών μ’ άκάνθας να κοσμήσω. “ 
“ — Ταγχόϋζερ, ίππότα μου, νά μέ πειράςη; θέλεις· 
Δέν μ' εΐπες, πώς ουδέποτε νά μέ άφήσης μέλλεις ;
Ελθέ εις τδν κοιτώνα μου νά παίςωμεν χαί πάλιν,
Κ' εΰρέ καί πάλιν τήν χαράν εϊς τήν λευκήν μ’ αγκάλην 
«— Τίϊ Κύπρις μου, τά κάλλη σου ουδέποτε δά αβύιουν· 
Πολλοί άν σέ ήγάπησαν, πολλοί θά σ’ αγαπήσουν 
Πλήν μ’ άλγος συλλογίζομαι, ποσον ήρώων πλήθος, 
Πόσους θεούς έμέθυσε τδ χρινωπόν σου στήθος, 
Καί σκέπτομαι μ’ αποστροφήν πόση πληθύς άκόμα 
θά μεθυσθή αργότερου εΐ; τδ λευκόν σου σώμα.» 
•— Ταγχόϋζερ, ώ ! σύ αύτούς τούς λόγους νά μέ εϊπης ; 
Άχ! τόσον, καί άυμ’ ίδαιρε:, σκληρέ, δέν θά μ’ έλύπεις· 
Ναι, κάλλιον νά μ’ εδαιρες, παρά νά μέ ΰβρίσης, 
’Αχάριστε χριστιανέ, καί νά μ' έςευτελίσης·

Οϋτω ν’ άνταμειφθή ποτέ δ ερω; μου έφρόνει ; 
Δέν σέ κρατώ· δγίαινε, καί σοΰ ανοίγω μόνη..· «_

‘Η *Ρώμ'. ή πόλις ή σεπτή, ταράσσεται, σημαίνει 
‘II λιτανεία προχωρεί, δ πάπας διαβαίνει.
Εϊνε δ Ού ρβανός· τριπλοΰν στέμμα φορεΐ, καί μόνοι 
Κρατοΰσι της πορφύρας του τά κράσπεδα βαρώνοι. 
<·— Στήθΐ, ώ πάτεο Ούοβανέ. νά μ’ έςομολογήσης. 
Τά κρίματά μου νά σ' εϊπώ, τοΰ Άδου νά μέ ρύσης ! · 
’Ανοίγει δ λαός, σιγοΰν τής τελετής οί τόνοι· 
«Τις δ ώχρδς προσκυνητής, κλίνων χαμαί τδ γόνυ ;
— Άγιε Πάτερ, δύνασαι νά δέσης καί νά λύτης· 
Σώσόν μ’ άπδ τάς φοβερά; τοΰ δαίμονος άλύσει; ! 
ίϊ χ' δ Ταγχόϋζερ· ζητών άγάπας φιλήδονους, 
Ίίμην επτά εις τδ βουνδν τής Άφοοδίτης χρόνους· 
Ή Κύπρις είν’ ή καλλονή, ώ πάτερ, κ’ ή γλυκύτης· 
Ώς άρωμα, ώς φωτεινή άκτις εϊν' ή φωνή της. 
Ώςχρυσαλλίς, τδ τρυφερόν μυζώσα άνθους σώμα, 
ΙΙρδς τδ ύγρόν της ΐπτατο καί ή ψυχή μου στόμα' 
Μέλανες Βόστρυχοι κοσμοΰν τάς εύγενεΐς της όψεις. 
Καΐ άναπνέων, άν ίδη; τ' ομμα της, Οά ποοσκόψης· 
Άν σέίδή τδ βλ.έμματης, άλυσις σέ δεσμεύει . . . 
Καί δέν ήςεύρω, τοΰ βουνοΰ δ ποΰς μου πώς ε’ζε'βη ! 
Έφυγον, πλήν μ’ ακολουθεί έτι, θαρρώ, τδ βλέμμα 
Τής γυναικός, κ’ «επίστρεψε» μοΰ ψιθυρίζ' ήρέμα- 
Νεκρός ήμέραν, ανακτώ τήν νύκτα πάλιν βίον, 
"Οταν τήν βλέπω εις γλυκείς ονείρου; μου πλησίον 
Μέ τού: λευκού; δδόντας της, άπδ ψυχής εύθύμου 
Γελά, . . · όταν τδ σκέπτωμαι, [θρηνούν οί οφθαλμοί μου. 
Τήν αγαπώ ! τήν φλόγα μου ούδέν νά σβέση μελλει, 
Ώ: τήν δρμήν ούδείς φραγμός χειμάβρου καταστέλλει. 
Πήδα τ’ άργιλον βεϊθρόν του τούς βράχους άφρισμένον, 
Συντρίβεται κατά πετρών, άλλά πέρα προβαΐνον 
Θά εδιδον ιόν ουρανόν άν είχον ε?ς εκείνην,
Τδν ήλιον θά εδιδον τά άστρα, τήν σελήνην . . . 
Ώ ! φλογερά τήν αγαπώ, κ' ή φλδξ αύτή μέ τήκε·.· 
Μήπως τοΰ αοου είνε πΰρ ; . . ω πάτερ μου, τί φρίκη ' 
Σύ πάτερ, ίστις δύνασαι νά δέσης καί νά λύσης, 
Σώσόν μ’ άπδ τάς οοβεράς τοΰ δαίμονος άλΰσεις ! 
Τάς χεΐρα; δψωσεν αύτός καί εϊπ' έν κατήφεια· 
« — Ταγχόϋζερ ταλαίπωρε, δέν λύετ’ ή μαγεία. 
‘Π Κύπρις εϊν’ δ χείριστος τών διαβόλων πάντων, 
Τών τρυφερών της νά λυθής άδύνατον ιμάντων. 
Μέ τήν ψυχήν σου τής σαρκδς τά; ήδονάς πληρόνων 
Θάχαίεσαι έπ’ άπειρον έντδς τοΰ Άδου χρόνον.»

Άπέρχετ’ δ Ταγχόϋζερ· φεύγει ταχύς,. . . ασθμαίνει, 
Κ’ εις τό βουνόν της Κύπριδος μεσάνυχτα έμβαίνει. 
ΤΙ ’Αφροδίτη έξυπνε?, της κλίνης καταβαίνει, 
Καί περιβάλλει τρυφερά τόν έραστήν ωλένη.
Αΐμα ή βι; αύτής θερμόν, τ’ όμμα της δάκρυ έχει· 
Μ’ αΐμα καί δάκρυ τήν μορφήν τοΰ έραστοΰ της βρέχει. 
Έπί τής κλίνης σιωπών δ εραστής καθεύδει, 
Κ’ έχείνη δι’ αύτδν ζωμόν νά ίτοιμάση σπεύδει. 
Άρτον τώ δίδει χαΐ ζωμόν, τούς πόδα; αύτοΰ πλύνει 
Κα! μειδιά χτενίζουσα αύτόν h ευφροσύνη· 

• —Ταγχόϋζερ ίππότα μου, ήλθε; πολύ έςιόρας' 
Εις ποιας περιηρχεσο τοσοΰτον χρόνον χώρας ;
« — Εις ’Ιταλίαν, Κύπρις μου- ύπόθεσιν μεγάλην 
I Ιχον εις Τώμην άλλ' ίδούζ ήλθα οπίσω πάλιν. 
Τ> Τίβερις τού: λόφου; της εί; δύο διαστίλλει· 
1.15α τόν Πάπαν εις αύτήν' χαιρετισμούς οέ στελλει. 
Είδα τά Μεδιόλανα, είδα τήν Φλωρεντίαν, 
Κ εις τήν άγρίαν έπειτα άνέβην ‘Ελβετίαν. 
Χιών νάπίπτη ήρχισε, τάς Άλπεις'ότ* έπέρων, 
Αί λίμν’ έγέλων, άετοί ε/ρωζον έ; αιθέρων.
' Εκ τοΰ Γοθάρδου ηχούσα νά ρέγχ' ή Γερμανία 
Ί'π' αρχηγούς τριάκοντα καί ές ένήσυχία. . . 
Πλήν, Κύπρις μου, δέν έβλεπον πότε νά έλθ' οπίσω· 
'Εδώ μ' άρέακει, καί ποτέ, ποτέ δέν θά σ' άφήσω. ··

(ίπεται συνέχει"'.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
'Επιστο.Ιή Συνοδική των ‘Αγιωτάτων Πατριάρ

χων τής ιωας Λή&ως, Άριστοφόρου 'Α.Ιε- 
ζανδρείας, Ιύβ 'Arrto^lac χα'ι ΒασιΛείον 
‘Ιεροσο.Ιΰιιων πρός ©εό<ρι.?οΓ, αΰτοχράτορα 
A Qrfftamroe.iTo./iwc, .πίγέ τών άγια»· χα'ι 
οεητωχ είχότων· Νΰν np&tOr έχ.ΰιίόντοζ 
Ιωάννου Σαχχε.Ιίωνος. Άθήνησι έκ τοΰ Τυ
πογραφείου I. Κασσανδρέω; ΑΩΞδ'. Εύρίσκε- 
ται παρά τώ βιβλιοπώλη Μ. Ζ. Πραζτικ’δη.

Ex ΜΕΣΩ τής τύρβης τών σκιαμαχούντουν καΐ 

έφ ά μή δέϊ δαπανωμένων λογίων μας, εύάρε- 
στον είνε δτι ύπάρχουσι ζαΐ άντρες, ο'ίτινες ζαΐ 
πρός τήν κοινήν ωφέλειαν άφορώντες καΐ τήν 
εθνικήν δόξαν κάλλιον έξυπηρετοΰντες, ασχολούν
ται περί τήν έρευναν τών προγονικών -κειμη
λίων, δσα ευτυχώς διέφυγον τδν χρόνον καΐ τάς 
καιρικά; περιπέτειας, καΐ έκφέρουσιν εϊς τήν δη
μοσιότητα τά αποτελέσματα τών χρονιών καί 
πολυμόχθων αυτών ερευνών. Οί καθ’ημάς λόγιοι, 
εις έν καΐ μόνον καταγινόμενοι, πώς διά τοΰ μι- 
κροσκοπείου νά εΰρωσι τυπογραφικόν τι παρόραμα 
ή ζαΐ γραμματικήν τινα παραδρομήν ΐνα δείξωσι 
τότε έν υβρεσι καί άπρεπέσιν έκφράσεσιν όλην 
αυτών τήν πολυμάθειαν καΐ σοφίαν, όπόσον καί 
.αυτοΐς δόςαν ήθελον πίριποιήσει ζαΐ το έθνος 
ήθελον ωφελήσει, άν, άντΐ νά παρέχωσιν εις νέους 
Ιεροκλέϊς ύλην Αστείων, ένησχολοϋντο περί σπου
δαιότερα καΐ Ελληνοπρεπέστερα Αντικείμενα ;

Ίοιαότας σκέψεις εμποιεί εις έκαστον ή κατά 

πρώτον εκδοσις τής Συνοδικής ταύτης Επιστολή:. 
ύ Κ. Ιωάννης Σαζκελίων εϊνε έκ τών ολιγίς-ων λο
γίων, οΐτινες ήννόησαν καλώς καί τάς διανοητικά; 
άνάγζας τοΰ έθνους καΐ τήν αληθή δόξαν αύτοΰ. 
Κάτοχος παιδεία; μεγίστης, έξησκημένος ιδίως 
περί τήν άναδίφησιν τών Μεσαιωνικών έργων τοϋ 
πνεύματος, κέζτηται προσέτι ό,τι οί πλεΐστοι 
λόγιοι ήμών στερούνται, ή, διά νά εΐπωμεν σα- 
φέστερον, υπερβαίνει αυτούς κατά τδν ζήλον καί 
τήν ορθώς έννοουμένην φιλοπατρίαν. Αντικείμε- 
νον ενδελεχούς καΐ πολυχρονίου εργασίας ή ανέκ
δοτο; αύτοΰ Πατμιαχή Βιΰ.ϊιοθήχη, εξ ής άν- 
τεγράφη ή προκειμένη Συνοδική ’Επιστολή, και 
περί ής καΐ άλλοτε η Χρυσαλλΐς έποιήσατο λό
γον, πρόκειται νά διαχύση φώς μέγα έπί τή; ε
θνικής φιλολογίας άμα καΐ ιστορίας, καΐ εϊνε τό 
πρώτον τοιούτου είδους έργον Ελληνας’ ζαΐ 8μο>; 
εϊνε λυπηρόν νά τδ ε'ίπωμεν, τδ έργον αύτό μένει 
εΐσέτι ανέκδοτον, διότι δεν παρέχονται τώ έζπο- 
νήσαντι αύτδ τά ανάλογα πρδς έκτύπωσιν μέσα. 
Βεβαίως έδύνατο ό Κ. I. Σαζκελίων μετ ωφέ
λειας ού σμικρας νά παραχώρηση τήν rJarjttaxii> 
ΒιβΑιοθήχην του εις ξένους, οΐτινες προσεφέρθη 
σαν νά τήν άγοράσωσιν’ άλλά τδ εθνικόν αίσθημα 
τδν ήνάγζασε ν’ απόρριψη πάσαν τοιαύτην προσ
φοράν, διότι δεν έπεθύμει νά ίδη έργον Ελληνι
κόν ύπό μή Ελλήνων έκδιδόμενον.

II προκειμένη Συνοδική επιστολή, γεγραμμε- 
νη κατά Απρίλιον τοΰ 836 καί πρός τδν έπ; 
εΐκονομαχία περιβόητου αύτοκράτορα Θεόφιλον 
άπευθυνομένη, διαφωτίζει σπουδαιον έκκλησια- 
στιζόν ζήτημα. Παρά Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυ
ρογέννητου άναφέρεται ότι εϊχε ποτέ συγκροτη- 
θή τοιαύτη Σύνοδος έν ίεροσολύμοις καί Συνοδική 
’Επιστολή ειχεν άποσταλίΐ πρδς τδν Θεόφιλ.ον, 
καΐ έζ τών μεταγενεστέρων δέ Μελέτιος ό Αθη
νών καΐ Δοσίθεος δ Ιεροσολύμων έμνημόνευον έν 
παρόδιο τή; Συνόδου ταύτη;’ άλλ’ αί μαρτυρία; 
αύτών έθεωροΰντο άνεπαρκεΐς καΐ πολλοί άμφέ- 
βαλον περί τοΰ άν-ποτε ή περί ής ό λόγος Σύνοδο; 
συνεκροτήθη. ύ Φραγκίσκος Κομβεφίσιος, πρώτο; 
έκδούς άπό χειρογράφου τεύχους τής έν Παρισίοις 
αΰτοκρατορικής Βιβλιοθήκης έπιστολήν τινα πρός 
τόν Θεόφιλον έπ όνόματι Ιωάννου τοΰ Δαμασκη
νού, έξέφερε τήν εικασίαν δτι ή έπιτολή αύτη οέ 
δόλως ανήκει εις τόν ’ΐωάννην αύτόν, άλλ εϊνε ή 
ύπδ τοΰ Πορφυρογεννήτου άναφερομένη, καί ότ 
ούδέποτε μέν οί Πατριάρχαι συνήλθον εις Σύνο
δον, άλλ ή έπιστολή έξεδόθη τδ πρώτον ύπδ
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ενός Πατριάιχου καί είτα υπδ τών λοιπών εγκρι- 
θεϊσα, έξαπεστάλη ούτω πρδς τδν Θεόφιλον. Τή 
εικασία ταύττ, συνετάχθησαν καί έτεροι τών σο- 
οών- άλλ’ ιδού ό Κ. 1. Σακκελίων αίρει διά τίς 

δημ,οσιευθείσης επιστολής του πάσαν έπί τοϋ προ- 
κειμένου αμφιβολίαν καί άποδείκνυσιν δτι Σύνο
δος πολυμελής έξ 1 85 επισκόπων,' 1 7 ηγουμένων 
καί 1153 μοναχών υπό τούς τρεις Πατριάρχας 
τής Εώας λήξεως συνεκροτήθη εις Ιεροσόλυμα 
καί δτι αύτη άπηύθυνεν επιστολήν Συνοδικήν πρδς 
τδν Θεόφιλον, εκείνη δέ ήν ό Κομβεφίσιος έδημο- 
σίευσε, συνερόάφη ένθεν κάκέϊθεν ύπδ αγνώστου 
τίνος μεταγενεστέρου..

Τδ ύφος τής δημοσιευθείσης επιστολής είνε 
πομπώδες, σόλοικον δμως ενιαχού καί άσυνάρτη- 
τον' τούτο δέ άποδοτέον εις τήν εισβολήν τών 
Αράβων, οΐτινες κατακλύσαντες άπασαν την Εωαν 
συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τήν διαφθοράν τής 
γλώσσης. Γέγραπται δέ αύτη έπί περγαμινής διά 

κεφαλαίων γωνιωδών χαρακτήρων περί τα τέλη 
τής <-/. έκατονταετηρϊδος, ώς εξάγεται έκ τής 
γραφής, τής .οποίας, πρδς ταΐς πολλαϊς καί άςιο- 
λόγοις σημειοισεσι, ί Κ· I. Σακκελίων παρεθεσε 
πανομοιότυπου τεμαχίου.

Θεωροϋντες πάντα έπαινον περιττόν εις έργου 
άο εαυτού επαινούμενου, όφείλομεν πριν κατα- 
στρέψωμεν τήν περιληπτικήν ταύττ.ν βιβλιογρα
φίαν, ν’ άπευθύνωμεν δλίγας παρατηρήσεις πρδς 
ούς άνήκει. ’Ενώ εκδουλεύσεις ανύπαρκτοι, ένίοτε 
δέ καί Δονκισωτικαί, βραβεύονται τοσούτον αφει
δώς, ένώ τδ ’Εθνικόν ταμεϊον μένει άνοικ-.όν είς 
πάντα προβάλλοντα ανυπόστατα δικαιώματα, 
δέν είνε αισχρόν, δέν εΐνε ανθελληνικόν ή Κυβέρ- 
νησις νά φέρηται μετά τοσαύτης φειδούς, προ- 
κειμένου περί πράγματος όντως Ελληνικού καί 
περιποιούντος τιμήν εις τδ έθνος; Οποία Κυ- 
βέρνησις δέν ήθελεν έγκολπωθή άνδρα, οίος ό Κ. 
I. Σακκελίων, καί δέν ήθελε παράσχει πάσαν συν
δρομήν πρδς έκδοσιν έργου, οίον ή Ι/ατ/ιιαχή 
ΒιβΛιοθήχη αύτού ; ’Αλλ’ όμως τί έποίησε μέχρι 
τού νΰν ή Ελληνική Κυβέρνησες ; Σχεδόν μηδέν’ 
διότι προσέφερε μέν τώ Κ. I. Σακκελίων·. τδ Εθνι
κόν Τυπογραφείου πρδς έκτύπωσιν, άλλά τδ Τυ
πογραφείου εκείνο έχει τοσαύτην πληθυν εργα
σιών, ώστε άδύνατον τώ άποβαίνει ν’ άσχοληθή 
περί εργασίας ξένας τής υπηρεσίας. Προτιμότερου 
λοιπόν εΐνε νά χορηγηθή είς τδυ Κ. Σακκελίωνα 
άνάλογόν τ: χρηματικόν ποσδν, όπως προβή είς 
τήν έκτύπωσιν τοϋ έργου του έν ταχύτητικαί τή 

άπαιτουμένη φιλοκαλία:, ήτις δέν απαντάται όμο- 
λογητέον ε’ς τδ Εθνικόν Τυπογραφείου ένεκα',^ής 
σπουδής μεθ’ ής γίνονται αί έργασίαι.

ΕΠ. ΣΤΑΜΔΤ1ΑΛΗΣ.

-Λαμαρτίνου ΠοιητιχαΙ Μι.ΙΙται, μεταγρασθΰ- 
οαι κατ έχΛογην ίμμΐτρως ύπό'.ίγγί.ίου Σ. 
Β.Ιάχου.

ΠΕΡΙ τάς άρχάς τής παλινορθώτου βασιλείας 

τοϋ Λουδοβίκου δεκάτου ογδόου ή Γαλλική ποίη- 
σις εύρίσκετο είς απίστευτου έκπτωσιν, είς πρω
τοφανή μαρασμόν’ ό Γαλλικός Παρνασσός μετά 
δύω αιώνων έαρ συνεχές είχε καταστή χέρσος καί 
άγονος. Αφ οτου ό ΑνδρέαςΧενιέρος, υιός Ελλη- 
νίδος μητρός καί Ελληνίδος Μούσης, λαξεύων 
στίχους καλλιπρεπεϊς είς τδ ακένωτου τής άρχαιό- 
τητος λατομείου, περιβάλλω? ιδέας καινάς δι’ 
άληθώς κλασσικού ενδύματος, έκλινε ιχήν νεαράν 

κεφαλήν του ύπδ τδν αμείλικτου επαναστατικόν 
πέλεκυν, ούδείς παρέλαβεν άπ’ αύτοϋ τδ ιερόν πΰο 
καί ό θάνατός του όπήρξεν ό θάνατος τοϋ τελευ
ταίου ποιητοϋ. τοϋ δεκάτου ογδόου αιώνος. Δέκα 
ολόκληρα έτη συνεχούς θυέλλης καί διαρκούς ανα
τροπής, δέκα έτη έπαναστάσεως, ών πάσα ημέρα 
υπήρξε πλήρης έξοχων πράξεων, Sv καί μόνον 
ποίημα άξιον λόγου παρουσιάζουσι καί τούτο δέ 
άγριον, παράφορου, έμβατήριον θανάτου άποπνέον 
μίσος καί έκδίκησιν, τήν Μασσαλιώτιδα, II με
γάλη δεκαπενταετηρίς τής Αυτοκρατορίας υπήρ- 
ξε ποιητικώς έτι πλέον στείρα καί άκαρπος’ αί 
ποιητικά! επισημότητες τής έποχής εκείνης πε
ριορίζονται είς ψυχρούς τινας καί άνουσίους στι
χουργίας, πλήρεις τετριμμένων μυθολογικών άλ- 
ληγοριών, βεβιασμένων λογοπαιγνίων καί εύτελών 
πρδς τδν αύτοκράτορα κολακειών. II Μυθώδης 
πολεμική δόξα έίχεν έγκολάψει εις τδ φιλολογι
κόν στάδιον είδος τι ανυποληψίας καί ή ποίησις 
ιδίως έθεωρεϊτο επάγγελμα άργών καί άνάνδρων. 
Πας φιλότιμος καί φιλογερδς νέος έν μέσω τής 
άποπνεούσης πυρίτιδα άτμοσφαίρας εκείνης δέν 
κατεδέχετο νά ψάλη θηλυπρεπώς έπί τής λύρας 
τούς έρωτάς του καί τάς καρδίας τό τρυφερά αι
σθήματα’ έζωννύετο ξίφος καί έτρεχε νά φονευθή 
είς τήν Οστερλίτσην καί τήν Βαγράμην. Εν μέσω 
τοϋ συνεχούς φιλολογικού μαρασμού τής Λύτο- 
κρατορίας περίεργον αποτελεί έξαίρεσιν ή φωτει
νή δυάς τοϋ Σατωβρίαν καί τής Στάελ. Αλλά τά

δύω ταύτα έξοχα πνεύματα ευρέθησαν ούτως 
είπεΐν, είς συνεχή πόλεμον ιδεών πρδς τδν Ναπο- 
λέοντα καί ούδ’ έπί στιγμήν έκλιναν ύπδ- τον σι- 
δηροι'ν ζυγόν τοϋ ύπερανθρώπου τιτάνος, δστις 
τότε έβάρυνεν έφ’ ολοκλήρου τής Γαλλίας καί έκ 
συστήματος κατέπνιγε πάσαν διανοητικήν αύτής 

ζωήν. r
Μετά τήν έπανάστασιν καί τήν Αυτοκρατορίαν 

έλθοϋσα ή Παλινόρθωσες καί έγκαινιάσασα σύ
στημα ειρήνης καί ελευθερίας, επόμενον ήτο νά 
έπιφέρη ισχυρόν κλονισμόν είς τά πνεύματα καί 
νά τρέψη τήν ένέργειαν αύτών πρδς ολως αντίθε
τον διεύθυνσιν. Εν άκαρεϊ ό ποιητικός ένθουσια- 
σμδς, ναρκωθείς προσκαίριος έξηγέρθη άκμαιό- 
τερος, αί υψηλότερα·. δυνάμεις ’τής ψυχής έζή- 
τησαν ένασχόλησιν καί τάσι; τις πρδς πάν δ,τι 
καινόν καί άγνωστον κατέλαβε τά πνεύματα. ό 
παρακμάσας κλασσικισμδς, ψυχρών προτύπων ψυ- 
χροτέρα άιτομίμησις έκνευρίσασα τδ ώραϊον Γαλ
λικόν ιδίωμα δέν ήρκει δπως έκφράση τάς ίσχυράς 
άνάγκας τής έποχής. Ηδη πέραν τοϋ Ρήνου καί 
πέραν τοϋ ίΐκεανοϋ ό Βέρτερος καί ό Μανφρέδης 
απόστολοι τών ιδεών τοϋ δεκάτου έννάτου αιώνος 
έλάλουν είς τάς καρδίας γλώσσαν σκοτεινήν, μυ
στηριώδη καί δμως καταληπτήν καί προσφιλή 
καί ίδέαι τέως άγνωστοι έπλημμύρουν τάς κοινω
νίας. ’Εν αύτή τή Γαλλία ή Κορίννα καί ό Ρε- 
ναίος, πνεύματα άδελφά, φύσεις φλογέρα! καί 
ρεμβώδεις συγχρόνως, πλάσματα έξ ατμού άμα 
καί πυρδς κατώρθωναν είδος τι έπαναστάσεως έν 
τή τέχνη καί προεχάραττον τήν όδόν εις τήν 
νέαν ποίησιν, ήτις, πυρετωδώς συγκινήσασα τήν 
Γαλλίαν έπ'ι 20 δλα έτη, άνατρέψασα, καινοτο- 
μ.ήσασα, άναπλάσασα, άπέληξεν έπί τέλους είς 
τδν ρωμαντισμόν.

Κατά τήν έποχήν έκείνην έξεδόθησαν αί πρώ
τα·. Ποιητικά! Μελέται καί, μόλις άναφανείσαι 
είς τόν φιλολογικόν ορίζοντα, έστέφθησαν διά 
πρωτοφανούς καί μυθώδους επιτυχίας. Χιλιάδες 
αντιτύπων άνηρπάζοντο καθ έκάστην άπδ τών 
βιβλιοπωλείων, έκδόσ’εις διαδέχοντο έκδόσεις καί 
ή κριτική άνήγγελλε πομπωδώς δτι ποιητής έγεν
νήθη τή Γαλλία. Αί Μελέται εΐχον έκδοθή άνω- 
νύμως καί δμως τοΰ Αλφόνσου Λαμαρτίνου τδ 
όνομα, διαφυγδν έκ τοϋ στενού κύκλου τοϋ αρι
στοκρατικού προαστείου τοϋ Αγίου Γερμανού, πε- 
ριέτρεξε τήν Γαλλίαν άπδ άκρον είς άκρον καί 
κατεκτησε τήν άθανασίαν. Εκτοτε ή Γαλλία έχει- 
ροκρότησε πολλούς ποιητικούς θριάμβους. Τοϋ

Ουγω τά ’Ανατολικά άσματα καί ό ’Ερνάνης, 
τοϋ Μυσσέ αί ΐσπανικαί καί ϊταλικαί ποιήσεις, 
αύτοϋ τού Λαμαρτίνου αί ‘Αρμονία; καί ό Ζοκε- 
λϊνος, πέριξ τού όποιου, κατά τήν έντονον έκφρα- 
σιν τοϋ ’Ιουλίου Ζαν'εν, « βαθεία έγένετο σιωπή ». 
έτυχον βεβαίως Θερμότατης υποδοχής, ό θρίαμ
βος δμως τών Πρώτοιν Ποιητικών Μελετών ϋπήρ- 
ξεν ανέφικτος καί άπαράμιλλος. Ούδ αύται α: 
τελευταία; Ποιητικά! Μελέται, έκδοθεϊσαι έτη
τινά άργότερα, ώριμώτερο; καρπός πεσών εκ τοϋ 
αυτού κλάδου, μελωδία; γλυκύτερα;, πηγάσασαι 
έκ τής αύτής καρδίας, άπήντησαν τδν ένθουσια- 
σαόν τών πρώτων ήμερών. Τδ Ερωτος άσμα 
είναι, ούτως ειπεΐν, άλλη ξποψις τής Λίμνης, δ 
Θνήσκων ποιητής σχολιάζει τήν ’Απελπισίαν και 
δμως τήν Λίμνην καί τήν Απελπισίαν άπήγγελ- 
λεν ή Γαλλία ολόκληρος έκ στήθους, ένώ τό 
’ Ασμα τοϋ Ερωτος καί δ θνήσκων ποιητής έκη- 
ρύχθησαν απλώς άοιστουργήματα, τίποτε περισ
σότερον.

Η έξαιρετική τών Πριοτων Ποιητικών Μελε
τών έπιτυχία οφείλεται βεβαίως κατά μέγα μέ
ρος εις τήν μεγάλην αξίαν τών ποιήσεων έκείνων 
καθ’ έαυτάς. οφείλεται δμως συγχρόνως καί είς τήν 
δλως έκτακτον έποχήν καθ’ ήν έξεδόθησαν. Εύρον 
κοινόν ώριμον καί προδιατεθειμένον νά τάς έν- 
νοήση καί νά τάς θαυμάση’ ένυπήρχον λανθάνοντα 
έν ταΐς ψυχαΐς τά αισθήματα, άτινα εψαλλεν ό 
Λαμαρτΐνος’ τοϋ ευσεβούς ποιητοϋ οί υψηλοί χρι
στιανικοί ύμνοι άνταπεκρίνοντο είς τάς πεποιθή
σεις κοινωνίας, κουρασθείσης άπδ τήν λατρείαν 
τοϋ ορθού λόγου καί τοϋ. ημιθέου Μαράτου, καί 
%: διάπυροι στόνοι τού ιδανικού ψάλτου τής Ελ- 
βίρας συνεκίνουν τάς καρδίας τών άνθρώπων, ο·- 
τινες πρδ μικρού άπεστήθιζον τά άκόλαστα, τοϋ
Παρνυ στιχουργήματα.

II δόξα τοϋ ποιητοϋ τών Μελετών δέν περιω- 
ρίσθη έντδς τών ορίων τής πατρίδος του’ ή Γαλ
λική γλώσσα είναι γλώσσα παγκόσμιος καί οι 
μεγάλοι αύτής συγγραφείς πολΐται τής οίκούμέ- 
νης’ ή τρυφερά αισθηματική ή δακρυόεσσα ποίησις 
τοϋ Λαμαρτίνου ευρε πανταχοϋ μιμητάς καί θαυ- 
μαστάς, καί αί άρμονικαί στροφαί τής Λίμνης 
έβαυκάλισαν τήν σύγχρονον γενεάν. Αί Μελέτα, 
μετεφράσθησαν είς πάσας σχεδόν τάς γλώσσας, 
καί είς αύτάς τάς εύρισκομένας έτι φιλολογικώς 
είς νηπιώδη κατάστασιν, ώς τήν Αρμενικήν καί 
τήν Ρουμανικήν. Εν Ελλάδι μόνον μέχρι πρδ μι
κρού ή άνάγνωσις τοϋ έξοχου τούτου προϊόντος
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τοϋ Γαλλικού Παρνασσού ήν άπόλαυσι; ανέφι
κτος διά τούς μή εύτυχήσαντα; νά έκμάθωσι τήν 
γλώσσαν τού ‘Ρακίνα. Είναι αληθές δτι ό Λαμαρ- 
τϊνος έξήσκησε μεγίστην έπί τής μορφώσεω; τής 
νεωτέρας Ελληνική; ποιήσεω; επιρροήν, οτι Αν
τηχήσεις τινες κατά τδ μάλλον και ήττον επιτυ
χείς τής Αρμονία; εκείνου ανευρίσκονται είς πάν- 
τας σχεδόν τού; περί τά τέλη τής έπαναστάσεως 
άναφανέντας ποιητά; ζαί δτι είς τού; στίχους 
τού ποιητοΰ τή; Κιθάρα; ιδίως αναφαίνονται νω- 
παί καί ζωηραί αί άπο τής Μονώσεως καί τής 
Κοιλάδος εντυπώσεις. Αλλ’ ένώ πολλοί έμιμοϋν- 
το τδν Λαμαρτϊνον, ούδείς τδν μετέφραζεν.

Α: Οεωρίαι αυ-αι περί τής ποιητική; ικανό
τατο; τού Λαμαρ,τίνου καί περί τών Μελετών 
ιδίως είναι αναγκαΐαι, δπως έκτιμηθή κάλλιον ή 
έκδούλευσις, ήν παρέσχεν είς τήν νεωτέραν Ελλη
νικήν φιλολογίαν ό Κύριος Αγγελο; Βλάχος, άνα- 
λαβών τήν μετάφρασιν τών αρίστων έξ αύτών κα· 
άσχολήσα; εί; τδ άτερπέ; τούτο έργον τάς δια
θεσίμου; ώρα; τριών ολοκλήρων έτών. ό Κύριο; 
Αγγελο; Βλάχος, μεταφραστής ποιητού διάση
μου, είναι αύτδς ό ίδιος εί; έκ τών νέων ποιητών 
οσοι μάλλον διεκρίθησαν κατά τά τελευταία έτη 
Καί άν δέν εϊχομεν άναγνώσει τά προγενέστερα 
έργα τοΰ Κυρίου Βλάχου, ήθέλομεν εννοήσει δτι 
είναι ποιητής δόκιμο; έκ μόνης τής άναγνώσεως 
τής έμμ.έτρου προσφωνήσεω; ήτις προετάχθη εις 
τήν μετάφρασιν τών Μελετών. Ε-ί τών δακτύ
λων άριθμοϋνται έν τή νεωτέρα Ελληνική φιλο
λογία τά ποιήματα, άτινα δόνανται νά παραβλη- 
Οώσι πρδς τδ προκείμενον καί κατά τού ύφους 
τήν χάριν καί κατά τών εννοιών τήν καινοφά- 
νειαν. Η γλώσσα είναι πανταχού Ακριβής, εικονική, 
ή στιχουργία γλυκύτατη καί ρέουσα, τά αισθή
ματα αληθή καί τρυφερά. Εάν τδ λυρικόν τούτο 
ποιημάτων έτυπούτο ολίγα; σελίδα; όπισθεν πολ
λοί ήθελον θαυμάσει μίαν Μελέτην περισσότερον.

όρθώς σκεφθεί; ό Κύριο; Αγγελος Βλάχος, 
άπεφάσισε νά με.ταφράση ούχί πάσας τάς μελέ
τα; συλλήβδην, άλλά νά έκλέξη μεταξύ αύτών 
μόνον εκείνα; έφ’ ών ίδίιρ; έθεμελιώθη ή ποιητι
κή τοΰ Λαααρτίνου δόξα. Αληθώς ό άναγνούς 
πάσας τά; Μελέτα; άπ’ αρχής μέχρι τέλους ήξεύ- 
ρει δτι τινες μέν έξ αύτών είσί καθαρώς πολιτι- 
καί ωδαί, άπήχησις πιστή πών νεανικών συμπα
θειών τοϋ μέλλοντος πρωτοστάτου τής δημοκρα
τίας τοΰ 1848 υπέρ τών Βουοβόνων, δτι δέ πλείο- 
ν:ς εισί πλήρεις μονοτόνου τίνος φιλοσοφικού 

σκεπτικισμού, κατακυριεύσαντες τά πνεύματα 
κατά τήν έποχήν, έν ή έψαλλεν ό Λαμαρτϊνος. 

•Σήμερον ζαί ή πολιτική και ή φιλοσοφία τοϋ 
καιρού εκείνου ήθελεν είσθαι Ανωφελής ζαί κουρα
στικός Αναχρονισμός καί ατό ολίγους ήθελοζ κρι- 
θή επιεικώς. Αρίστη άρα ύπήρξεν ή σκέψις τοΰ 
Κυρίου Βλάχου,- περιλαβόντος είς τήν μετά
φρασή εκείνα; μόνα; έζ τών Μελετών δσας καί 
ή αύστηροτέρα κριτική παραδέχεται ώ; Αθάνατα 
Αριστουργήματα, τιμώντα τδν Γαλλικόν Παρνασ
σόν" πανταχού έπεδοκιμάσαμεν τήν εκλογήν του’ 
έπεθυμούμεν μόνον έκ τών 29 Μελετών, δσας με
τέφρασε νά έλειπέν ό Βοναπάρτης. Δέν παραγνω- 
ρίζομεν τήν μεγάλην τοΰ ποιήματος Αξίαν οΰδ 
Αγνοούμεν δτι κατ’ Αρχάς ό τραχύ; ούτος κολα- 
φισμδ; τή; αιματηρά; δόξης τοϋ Λύτοκράτορος 
έθεωρήθη ώ; ό πολυτιμότερος Αδάμα; τή; πλού
σια; το>ν Μελετών κειμηλιοθήκης. Αλλ αί πολι- 
τιζαί ποιήσει; καί αύταί έτι αί άρΐ7αι, παρέρχον
ται ταχέω; μετά τών εφήμερων παθών, άτινα 
έγέννησαν αύτά;' δ,τι πρδ τεσσαράκοντα έτών 
έκλ.ήθη δικαιοσύνη, σήμερον καλείται βλασφημία. 
Θαυμάζω τδν Λαμαρτϊνον, Αλλ’ δταν πρόκειται 
νά κρίνω περί τής δόξης τού Ναπολέοντος προ
τιμώ άπδ τήν πικρόν του Μελέτην τήν είζοσά- 
τομ.ον ιστορίαν τοϋ Θιέρς. Καθ ημάς άν-ί τοϋ 
Βοναπάρτη ήθελον μάλλον κοσμήσει τήν συλλογήν 
τοΰ Κυρίου Βλάχου τά Προανακρούσματα, ασμα 
υψιπετές, αρμονικόν, πλήρες ρεμβασμού ζαί 
μυστηρίου, Αληθή; εκφρασι; τή; Λαμαρτινείου 
ποιήσεως.

Ποιον σύστημα μεταφράσεώς παρεδέχθη ό Κύ
ριο; Βλάχο; είναι περιττόν νά είπωμεν ημείς, 
Αφού τδ λέγει ό ίδιο; τόσον καλά έν τώ Προλό- 
γώ. Απεσκοοάκισε καί τήν πλήρη ελευθερίαν καί 
τήν δουλικήν απομίμησιν. « έβάδισα, λέγει, τήν 
μέσην όδόν, πιστό; εί; τήν έννοιαν κ’έλεύθερο; εί; 
τήν έξωτεριζήν αύτή; διατύπωσιν διαμείνας, καί 
φρονών δτι τότε μόνον Αποδίδει πιστώ; ό μετα
φραστής τδν πρωτότυπον ποιητήν, οσάκις περι- 
ζαθα ίρων τά; έννοια; αύτοΰ τοϋ στιχουργικού καί 
όμοιοκαταληκτικόϋ κόσμου, τού καί εί; ζυγόν 
πολλάκι; Αποβαίνοντος, έξευρίσζει τήν καθαρόν 
ζαί άδιάστροφον έννοιαν, ήν ειχεν έκεΐνο; έν νώ 
πριν ή τήν ύποτάξη εί; τής εξωτερική; διατυ- 
πώσεω; τά; απαιτήσει;, καί ταύτην διαμορφοϊ 
έλεύθέρω; κατά τδ πάτριον ιδίωμα. ” 6,τι δμω; 
δέν λέγει ό Κύριο; Βλάχο; ζαί δ,τι είναι ανάγκη 
νζ προσθέσωμεν ημείς είναι η σπανία επιτυχία 

τή; μεταφράσεώς του, ή ταχυδακτυλουργική, οΰ
τω; είπεϊν, δεξιότης, μεθ’ ή; κατέστησεν Ελληνα 
σχεδόν τδν έξόχω; δυσμετάφραστον Γάλλον ποιη
τήν. Κατέχων πάντα τά μυστήρια τή; νεωτέρας 
Ελληνικής γλώσσης καί γράφων αύτήν ω; ολίγοι, 
παρηκολούθησε τδν Λαμαρτϊνον βήμα πρός βήμα 
καί ένώπιον ούδενδ; κωλύματος ΰπεχώρησεν αι 
διπλαϊ όμοιοζαταλν.ξίαι είναι δι’ αύτδν παίγνιον 
άλλ’ ένίοτε ό ποιητή; ώχυροϋτο όπισθεν τοϋ δυ- 
σαλώτου Οχυρώματος τριπλή; ομοιοκαταληξία;' 
ούδέ τότε ό μεταφραστή; ώμολόγει εαυτόν 
ήττηιζένον' έστρεφεν άπδ έδώ, έστρεφεν άπδ έκεΐ 
ζαί έπί τέλους ζατίσχυε τής δυσχερείας. ή; πα
ράδειγμα φέρομεν τδ Ερωτος ασμα, ού μέγα μέ
ρος είναι επιτυχέστατα μεταπεφρασμένον εί; τρι
πλά; όμοιοζταταληξία; ζαί εί; μέτρα άνάλογα 
τοϊς τοϋ πρωτοτύπου' καί δμω; ή στιχουργία 
είναι πανταχού σχεδόν γλυκεία καί άβίαστος' 
απαντώνται, είναι άληθές, άτονοι τινες στίχοι, 
άλλά τών πλείστων έξ αύτών ή διόρθωσις είναι 
τοσούτον εύχερής, ώστε πρέπει μάλλον ν άποδο- 
θώσιν εΐ; ελλειψιν προσοχής περί τήν επεξεργασίαν.

Ανεγνώσατε τού; Αστέρα;' είναι καθ’ ημάς, ή 
ωραιότερα τών Μελετών ζαί ή έντελέτερον μετα- 
πεφρασμένη' άπ’ Αρχή; μέχρι τέλους νομίζει τι; 
δτι Αναγινώσκει ιθαγενές Αριστούργημα' τοσούτον 
ομαλή καί φυσική εί-αι ή εκφρασι;, τοσούτον Αρ
μονική ρέει ή στιχουργία.

ιά ! τών λαμπρών άστρων αύτών, πλασμάτων του ϋψίςων 
Αύτός γνωρίζει τά; δδού;, τά έτη, τάς πληδΰς των- 
Άλλα αύτών έγήρασαν κ’ ή λάμψις των έχάΟη, 
Άλ,λα άπεπλανήΟησαν είς τ’ ούρανοΰ τά βάθη. 
Άλλα, ώς άνθη, άτινα Θωπεύει ή πνοή του, 
Στέμμα φορούν νεότητος φαίδρα;, έπιχαρίτου, 
Καί βαπτουν τήν ανατολήν μέ τό χρυσόΰν των χρώμα, 
Εκπλήττοντα τό αριθμούν τάς στρατιάς των δμμα. 
Ύψοΰνται καί ό ά-.βριοπος τά βλέπει έν εκστάσει, 
Καί σπεύδει ώ; νεογενή νά τά προσονομάση.
Γίς μεΟυσβείς έκ τών αγνών τοϋ φέγγους των ακτινών 
Κ είς τό σττρεωμα αντα εΐκή πρρσατενίζων, 
Έν άρα δέν εξέλεξε, τ’ άγνότερον έκείνιον, 
Μέ φίλον όνομα αύτό διά τοΰ νοΰ βαπτίζων ;
Κ ’ έγώ αύτό; ·..<“>! εϊνε έν, απόκεντραν, μονήοες, 
ΙΙαρήγορό; μου μυστικός είς τών νυκτόιν τά βάΘη, 
Ού τό αγνόν καί Οάλπον φώς, τό μυστηρίου πλήρες, 
Βλέμματος φώς μ’ ανακαλεί, ό ελαμψε κ’ έχάΟη.
ίσως, . . . ώ ! είθε τόρα κάν έν μέσω τοΰ αίθίρος 

Καλ.ήται μ’ ό,τι όνομα τώ εδωκεν δ έρως.
Μλήν, βαίν’ ή νύξ . . . καί έπ’ αύτής τής φοβέρα; αβύσσου 
Οί κοσμ’ οί πλέοντε; αύτοί άναρριχώντ’ εξίσου.

11 ! καί ήμα; έπ αύτούς δ ροΰς δ μυστικός των 

Σύοςι πρός όρμον άγνωστον χωρών μακρών άγνωστων. 
Οΰτω τήν νύκτα, άν ποτέ προσπνέουν ζεφυρίται, 
Ή γή μας ίλη έλαφρά ώς λέμβος τις κλονεΐται, 
Καί βλέπει τις μ’ άφρόν λευκόν τά όρη καλυμμένα 
Νά σχίζουν μ' δπερήφανον τούς ουρανούς αύγένα· 
Έπί τό χΰμα τδ γλαυκόν, όπου ή σφαίρα πλέει, 
Κατά τής πρώρας ό βορράς μαινόμενος παλαίει, 
Λυγίζει τα ιστία της ό άνεμος συρίζων, 
Καί δαίρεται τδ σκάφος της χλονούμενον καί τρίζον 
Κ’ ένώ έπί τήν άβυσσον χωρεΐ τό όΐιημα του, 
Πλέει δ άνθρωπος, Οαβρών είς τ’ ομμα τοΰ πρωραίου· 
“Ηλιοι, κόσμοι πλάνητε:, δδϊύοντες μαζύ μας, 
*Αν σα; τό ειπ’, ε!πετε μας; τίνα; πεςώμεν ρύμα; : 
Είς τίνα όρμον τ ’ ούρανοΰ τό πνεΰμά του μα. φέρει. 
Είς ποια ή ταχεία μα; πτήσις Οά λήξη μέρη ; 
’Αρα, φερόμεν’ εί; ίκτάς πένβου-, σιγής, σκοτία:, 
Νά συντριβώμεν μέλλομεν είς φοβερού; σκοπέλου;. 
Καί τ’ άπειρον νά σπείρωμεν μέ ναυαγίων πλήθη, 
*11 εις τούς κόλπους τ' ούρανοΰ ή χ ειρ του έπί τέλους 
Θά μα; ώΟήσ' ΰπνώττοντα;, κ’ είς θείας παραλία; · 
Θά ε"πη αγκυροβολώ» ; Ένώ ναυόάτά στήΟι;

Μετά τοιούτου; στίχου; τί δυνάμεθκ νά προσ- 
Οέσωχ.εν ήμ.εϊ;; νά σχολιάσωμεν τού πρωτοτύπου 
ποιήματος τδ κάλλος, ήθελεν είσθαι υορις προ; 
τήν κκρδίαν τοϋ άναγνόιστου, νά καταδείξωμεν 
τής μεταφράσεώς τάς άρετάς ήθελεν είσθαι βλα
σφημία πρδς τήν καλαισθησίαν αύτοΰ. Ας άρκε- 
άθώμεν νά θαυμάσωμ,εν τδν Λαμαρτΐνον καί νά 
έζφράσωμεν εγκάρδιον εύγνωμοσύνην προ; τόν 
Κύριον Βλάχου, δστι; μετά τοσαύτη; έπιτυχμα; 
κατέστησε τδν διάσημου ξένον πολίτην τοϋ Ελ 
ληνικόϋ Παρνασσού.

AJ. ΒΙΖΑΑΓΤΙΘΣ.
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ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ ΤΟΤ ΕΛΛΗΜΚΟΤ δΓ-ΟΝΟΣ.

7'0 ΑΣΜΑ ΤΟΎ ΠΎΡΊΊΟ.11ΚΟΥ.

Ε1Σ βαθύν τής Σάμου δρμον

Σΰδενδρον καί σκιερόν, 
Τέκτονες ελευθερία;, 
Γδρας παϊδες καί Ψαρών, 
ΙΙαρεσκεύαζον πυρφόρον 
Ναϋν, έλέθρου μηχανήν.
Πόντου κεραυνόν
Κατ’ Αγαρηνών.
Καί ήλάλαζον οί άνδρες 
Μέ βαρύβροντον φωνήν.
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« Μή τούς κάδους τής ασφάλτου, 
Μή τό θειον τδ ωχρόν 
Φείδεσθε, ανδρείοι ναΰται, 
11 το νίτρον τό ψυχρόν. 
Τών τυράννων μας ό "Αδζς 

Ειν’ ό έτοιμος αύτός. 
Κύτος «Λ'πλευρά 
Χαίνουν φοβερά. 
Πας ιστός, πάσα κεραία 
Είς θανάτου οχετός.

Ο λαμπρόν πυρπολικόν μου, 
Μέγα, άφυκτον κακόν, 
Ποιον Οά σέ συναντήση 
Δίκροτον σουλτανικόν ; 
Ποιος Οά σέ ναυστολήση 
Μετά γνώσεως πολλής, 
Μετά προσοχής, 
Ανευ ταραχής; 
ό ατρόμητος Κανάρης, 
Η δ Παπανικολής ;

Μέ τόν Χάρωνα τίς θέλει 
Τον σκληρόν άδελφωθή ; 
Τίς μ’ εκείνον ταξειδεύει 
Είς τό σκότος τό βαθύ ; 
ίϊ ! πολλά γενναίος είναι 
Οστις οίακοστροφεϊ 
Σκάφος τό σαθρόν 
Κατά τών εχθρών, 
Siv οί στόλοι ώσπερ δάση 
ϊστανται συνηρεφή.

Τήν όδόν καλώς θά εύρη;
Ητις οδηγεί έκεΐ.
Τήν Εκδίκησιν πρωράτην 
Εχεις τήν οξυδερκή.
Καί ή Λύσσα καί τό Μίσος 
Κεΐντ’ έπί τών κεραιών 
Αγρυπνοι, γοργοί 
Πόνου άρωγοί.
Κ’ είναι έρμα ασφαλές σου 
Αί άραί τών γενεών !

ί! μαυρόπισσόν μου πλοΐον, 
Πέταξε ώς αστραπή. 
Κ’ άν δ άνεμος σοϋ λείψη, 
κ’ άν ή αύρα σοϋ κοπή, 
Α; ψυχαί σέ προωθοϋσιν,

Αί ψυχαί τών δυστυχών,
Βάρβαρος οργή,
Αδικος σφαγή
Οσας έρ^ιψεν άθρόας
Εις τοΰ "Αδου τόν μυχόν.

Μή τούς κάδους τής άσφάλτου, 
Μή τό θειον το ωχρόν 
Φείδεσθε, ανδρείοι ναΰται, 
Η τό νίτρον τό ψυχρόν. 
Τών τυράννων μας δ "Αδης 
Είν’ ό έτοιμος αύτός. 
Κύτος καί πλευρά 
Χαίνουν φοβερά.
Πας ιστός, πάσα κεραία 
Εις θανάτου οχετός.

Εφθασες' Οαλασσοκράτωρ 
Χειρ σ’ εμπλέκει ισχυρά 
Εις μεγάλης ναυαρχίδος 

Τά ύψηρεφή πλευρά. 
Φόβος άγριος εμπίπτει
Εν τώ μέσω τών έχθρών,
Βάρβαροι κραυγαί,
Θρήνος, οίμωγαί,
ί>; μετέωρον έμπρός των 
Ενώ καίεις έρυθρόν.

Η λυσσώδης φλοξ αυξάνει 
Καί ύψοΰται καί κροτεί. 
Ούδ’ αντλία τήν δαμάζει, 
Ούδέ δύναμις θνητή. 
Τό Αλλάχ! Αλλάχ ! οί σκύλλοι 
Κράζουν, καί είς τά νερά 
Πίπτουν σωρηδόν 
Καί βατραχηδόν. 
Πλήν κ’ έκεΐ τούς περιμένει 
Αναπόδραστος φθορά.

Καταχθόνιος τί κρότος ’ 
Τί βρονταί ! τί αστραπή ! 
Ολ’ ή ναΰς είς τόν αέρα 
Ετινάχθη έν £ιπή. 
Ϊ1 βαθεία χθων κλονεϊται 
Είς τήν ζάλην τήν φριχτήν 
Καί μετά σεισμού 
Καί δεινού βρασμού 
Εμφοβον τό κύμα φεύγει 
Πρός τήν τρέμουσαν ακτήν.

Πίπτουν πανταχόθεν σάρκες, 
Λύθροι, μύδροι φλογιστοί, 
Αγκυραι καί τηλεβόλα 
Καί ήμίφλεκτοι ιστοί. 
Αίμοβάφεται τό κύμα' 
Μόνος μ’ δψιν φοβεράν 
0 πυρπολητής, 
ίϊσπερ δαίμων τ'ις, 
Τήν σκηνήν έκ τού πελάγους 
Ατενίζει μέ χαράν !

Μή τούς κάδους τής άσφάλτου, 
Μή τό θειον τό ώχρόν 
Φείδεσθε, ανδρείοι ναΰται, 
Π τό νίτρον τό ψυχρόν. 
Τών τυράννων μας ό "λδης 
Είν ό έτοιμος αύτός. 
Κύτος καί πλευρά 
Χαίνουν φοβερά. 
Πας ιστός, πάσα κεραία 
Είς θανάτου οχετός.

Ποιον άρμενον δεικνύει 
0 δρίζων δ γλαυκός ; 
1ί σημαία τίς ; Μισέλλην, 
Απιστος Αύστριακός! 
Τάς θαλάσσας περιτρέχει 
Εκαστον περισκοπών 
Βήμα μας βραχύ. 
Ανδρε;, προσοχή ! 
Μή τής έκδικήσεώς μας 
Ματαίωση τόν σκοπόν.

Αν δ δόλος τής Εύρώπης 
Καί ή τύχ’ ή δυσμενής 
Σοϋ στερήσωσι τάς δάφνας, 
12 Πατρίς, εύγενεϊς, 
Εις τάς φλόγας τού πολέμου 
Τό άνδρεΐον άς ταφή 
Γένος τών Γραικών 
Πς πυρπολικόν.
Τούς εχθρούς του ά; σπαράξη, 
Καί άς συγκαταστραφή!

Αλλά όχι ! ή Πατρίς μου 
Πάλιν θ’ άναγεννηθί' 
Κ* άπό τοΰ πυρπολικού μου 
Τήν πυράν θ άναστηθή 
Π φαιδρά Ελευθερία,

άπό χρυσούν ©ανόν

Τά πτερά κτυπών,
Καί λαμποκοπώ?
Αναφύεται δ Φοίνιξ,
Τό άθάνατον πτηνόν '

I ΚΑΡΑΣΟΥΤΣλΣ.

ΓΕΝΝΑΙΑ EKAIKHSIS.
Κατα ΤΙΝΑ πρωίαν τοΰ Ιανουάριου μηνός 

νέος τις ύπολοχαγός τού ρωσσιχοΰ στρατού διήρ- 
χ8το κεκυφώς μίαν τών λεωφόρων τής Πετοου- 
πόλεως, τήν άτελεύτητον όδόν τού Νεύσκη κα- 
λουμένην' ό καιρός ήτον εύδιος, καί έπί τού συνή
θως σκυθρωπού Ουρανού τής Πετρουπόλεως ούδέν 
νέφος έφαίνετο νά διακόπτη τήν κυανήν εκείνην έκ- 

τασιν. Αί άκτϊνεςτοΰ άνίσχοντος Πλίου ψυχραί έπι- 
πτον έπί τών κεχρυσωμένων σαυρών τών πολυαρίθ
μων κωδωνοστασίων τών ένθεν καί ένθεν τής όδοϋ 
ανιδρυμένων ναών, ώς έπίσης καί έπί τινων δέν
δρων τά όποια ή καταπεσοΰσα βροχή καί τό μετά 
ταύτα έπελθόν δριμύ ψύχος εΐχον μετασχηματί
σει είς κρυστάλλινους σπινθηρίζοντας πολυελαίους’ 
άνηρτημένους άπό τού στερεώματος. Είς τοιαύ- 
την ώραν ή μεγαλοπρέπεια τής φύσεως έπιχύνει 
άείποτε φαιδρότητά τινα είς τήν ψυχήν μας, ή 
δέ άναγεννωμένη ημέρα εμπνέει συνάμα και θάρ
ρος ώστε νά νομίζωμεν ότι δυνάμεθα καί τά χει- 
μαιρικώτερα τών ονείρων μας νά πραγματοποιή- 
σωμεν. ό νέο; ύπολοχαγός έβάδιζεν έπί τοΰ μαρ
μαρόστρωτου παροδίου τή; μεγάλης έκείνη; οδού 
σύννους μέν άλλ’ ούχί καί έντελώς άποτεθαρρυ - 
μένος" απεναντίας κατά τήν ώραν έκείνηνέσχη- 
ματίζοντο έντός τοΰ έγκεφάλου του διάφορα με- 
γαλουργά σχέδια, τά όποια έξηφανίζοντο τό έν 
μετά τό άλλο πριν ή λάβωσι μόνιμόν τινα καί ώ- 
ρισμένην μορφήν. Εξ όλων αύτών Sv μόνον πρό; 
τό παρόν, ώς πλησιέστερον είς τό δυνατόν, διε- 
γράφετο δπωσούν καθαρώς είς τήν διάνοιαν τού 
ύπολοχαγού μας, ού τήν πενίαν έδείκνυον άρκούν- 
τω; ή πενιχρά στολή καί τό δυπαρόν αύτού περι
λαίμιου. Τά πολυτελή καί κομψά φορέματα δέν 
άναγγέλλόυσιν άείποτε τήν δλβιότητα, τά ράκη 
ομω; είναι πάντοτε σχεδόν σηαεΐον πενίας. Είχεν 
ήδη φθάσει είς τό μέρος τό καλούμενου Γ α σ τ ί- 
ν ο ϊ Δ ι β ό ρ, ένθα έχουσι τα καταστήματα των 
οι πλουσιώτεροι τών έμπορων τής Πετρουπόλεως, 
καί τότε σταθείς προ τής θύρας μεγάλης τίνος οι
κίας έσυλλογίσθη έπί πολύ άν έπρεπε νά κρούση
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λοιπόν τήν άκόλουθον ήμέραν έντελώς ένδεής, άνευ 
χρημάτων, άνευ φίλων, μέ μόνα τά άκαταόόητα 
καί συγκεχυμένα έν τή κεφαλή του σχέδια. Εν 
τοιαύτη άμηχανία διατελών ευσεβής τις ιδέα τώ 
έπήλθεν εϊς τδν νούν, καί αύτη ητο νά έπισκεφθή 
τούς γηραιού; γονείς του, οΰ; είχεν αφήσει εϊς τδ 
έτερον άκρον τοΰ άπεράντου εκείνου κράτους, εί; 
μίαν τών υπδ τή; Μαιώτιδο; διαβρεχομένων πό
λεων. ’Αλλ’ή άπδ τής Νέβης μέχρι τής Μαιώτιδο; 
άπόστασις δέν ήτο μικρά, καί ή διά τοΰ λεωφο
ρείου μετάβασις ήτον πλείστον δαπανηρά, είχε 
λοιπόν άνάγκην χρημάτων, καί ίσα ίσα τά χρήμα
τα τώ έλειπαν. 11 άγάπη δμω; πρδ; τού; γονείς 
του τοσοΰτον ένίσχυσε τδν πόθον τοΰ νά έπισκε 
φθή αύτούς, ώστε πρδς έκπλήρωσιν τής άκατα- 
νοήτου ταύτης έπιθυμίας είδομεν αύτδν άναβαί- 
νοντα τήν οικίαν τοϋ Τραπεζίτου Κ. δπως δανει- 
σθή παρ’ αύτοΰ τήν άπαιτουμένην εΐ; τδ ταξεί- 
διόν του ποσότητα.—Τί διάβολον! έλεγε καθ’ 
εαυτόν ό ούδ’ 2ν καπίκιον έχων εί; τδ βαλάντιό* 
του ύπολοχαγό; μας, ό Τραπεζίτης Κ. έχει ε
κατομμύρια άργυρών ρουβλίων, είναι άδύνατον 
ν’ άρνηθή νά δανείση ένα στρατ ιωτικόν δστις Οά 
τώ έδιδεν ένέχυρον τόν λόγον τής τιμής του, ά- 
σήμαντόν τινα ποσότητα έκ τή; μεγίστης περιου
σίας του. Καί ναι μέν δέν ήτο γνωστό; εις αύτδν, 
άλλ ό έξωτερικδς χαοακτήρ του Οά- έσύσταινεν 
αρκούντως τήν τιμιότητα τής ψυχή; του. Μεταξύ 
τών υπέρ καί κατά λόγων έκυμαίνετο, έωσοϋ τέ
λος έπαρουσιάσθη ένώπιον τοΰ πολυταλάντου Τρα
πεζίτου. — Νέα τότε πάλιν δειλία κατέλαβε* 
αύτδν, καί ή άπελπισία περί τής παραδοχή; 
τής αίτήσεώ; του έδεσεν έπί τινα; στιγμάς τήν 
γλώσσάν του, άλλ’ ή περί τής ιδίας τιμιότητο; 
ιδέα έλυσεν αμέσως αύτήν’άλλως τε δέν ήτον ήδη 
καιρός ύποχωρήσεως. — Κύριε, τώ είπε, μέ φω
νήν βεβιασμένος στερεά* έχω άνάγκην ολίγων 
χρημάτων οπω; άπέλΟω εις τήν πατρίδα μου 
Ούτε είμαι γνωστός πρδς υμάς, ούτε δύναμαι νά 
οά; έγγυηθώ περί τή; έπιστροφής τών χρημάτων 
σας. Θέλω σά; άφήσει δμω; έγγραφόν τι δι ου 
θά ύπόσχωμαι ώς τίμιος άνθρωπος νά σάς άποδώ- 
σω τά χρήματά σας άμα δυνηθώ. » Μετά τδ μι
κρόν τούτο λογίδριον τδ όποιον έςεφώνησεν δ ή
μέτερος ύπολ-χαγος, έμεινε σιωπηλός απέναντι 
τοϋ Τραπεζίτου περιμένω* έν άγωνία τήν άπάν- 
τησιν. Ο,τι ήδη τδν έβασάνιζεν ήτο ούχί ή άποτυ- 
χία αύτή καθ’ έαυτήν, άλλ’ ή έκ τής σρνήσεω; 
προεοχομένη αισχύνη. Εϊς τά; πολιτισμένα; κοι

αύτήν, άλλά το θάέρος είχεν έγκαταλίπη αύτδν 
Τετράκις είχε λάβει τήν άκραν τοϋ σύρματος όπως 
ταράξη τδν κώδωνα, και τετράκις άφησεν αυτήν 
έκ τή; δειλίας του. 0 στρατιώτης δστις δέν ήθε
λε πτοηθή μυριάδας έχθρικάς λόγχας άν εύρίσκε- 
το έν τή παρατάξει τής μάχης, έδειλία νά κρούση 
τήν θύραν ένδς πλουσίου τραπεζίτου. Επ', τέλους 
κατώρθωσε νά κατανικήση τήν δειλίαν του καΐ 
μετ’ ού πολύ ή Ούρα μεγαλοπρεπούς μεγάρου ή

νεώχθη ενώπιον του.
ότε κατά τήν νεαράν αύτοΰ ηλικίαν ό ήμέτερος 

ύπολο/αγδ; κατετάχθη εις τδν ρωσσικδν σρατον, 
έφαντάζετο δτι έντδς ολίγου αί έπωμίδε; τοΰ 
στρατάρχου Οά έκόσμουν άναντιρρήτως αύτδν, δέν 
ήργησεν όμως νά έννοήση δτι τδ πράγμα δέν ήτο 
τόσω εύκολου δσω τδ υπέθετε. Δυστυχώς ή 
εύτυχώ; διά τδν ύπολοχαγόν μας, ή επικρα
τούσα τότε ειρήνη έκλειε τήν θύραν τών προβι
βασμών’ έν ώρα πολέμου ό στρατιωτικός άοπάζει 
τδν βαθμόν του διά τή; σπάθης του’ έν ειρήνη 
κλέπτει πολλάκις αύτδν διά τών ραδιουργιών του, 
επομένως ό νέος στρατιώτης, περί ού λαλοΰμεν, 
μή ών έπιτήδειας κλέπτης, είδε πολλάκις κατα- 
πατουμένην τήν αρχαιότητά του, καί πριν ή 
φθάσει εις τδν βαθμόν τοϋ υπολοχαγοϋ 8ν έφερε 
καθ’ ήν στιγμήν έκρουσε τήν θύραν τίς έν Γ α- 
στίνοϊ Διβδρ οικίας, έδιδάχθη δτι τώ ήτο 
αδύνατον νά διαπρέψη έν τώ ταδίω 8 έξελέξατο. 
Εν τή κεφαλή τοϋ μεγαλοφυούς άνδρός άνακυκά- 

ται άε’ποτε ιδέα τις, μή άφίνουσα αύτδν ήσυχου 
μεχρισοϋ πραγματωθή. Είναι έμβρυόν τι τδ ό
ποιον θέλει νά έξέλθη εις τδν κόσμον κατ’ έπίσης 
φυσικόν νόμον ώς καΐ τά εις τάς γαστέρας τών 
μητέρων νήπια. Πο/.λάκις ούδ’ αύτδς διαγινώσκει 
σαφώς τί κυρίως έπιζητιΧ, φέρεται δμως αύτομά- 
τως, ούτως ειπεϊν, εϊς δ,τι ποτέ θά διαπρέψη.Και 
ό ήμέτερος δθεν υπολοχαγδς ηρχισε νά αίσθάνη- 
ται μεγίστην άποστροφήν εϊς τό στρατιωτικόν ε
πάγγελμα, καί κατά τινα ήμέραν έστενοχωρήθη 
έπί τοσοΰτον, ώστε παρουσιασθεΐς ένώπιον τοϋ 
υπουργού του έδωκε τήν παραίτησίν του. Μίαν 
όμως μικράν δυσκολίαν είχε λησμονήσει δ-, ε μετά 
τοσαΰτης γενναιότητος έδιδε τδν παραίτησίν του, 
καΐ αύτη ήτο τίνι τρόπω Οά έδύνατο νά εξοικονό
μηση τού λοιπού τά πρδς διατροφήν του έξοδα. 0 
εύτελής μισθός, 8ν έλάμβανε δέν έξήρκει ούδέ καν 
διάτας καθημερινά; άνάγκας του,πολύ όλιγώτερον 
θά τώ άφηνεν ύπόλοιπόν τι δπως έξοικονομηθή 
διά τινας ημέρας μετά τήν παραίτησίν του. Εμεινε

νωνίας όπου τά πάντα είσί κανονισμένα διά νό
μων, ό άνθρωπος άπεκδύεται τρόπον τινα τήν αύ- 
τεξουσιότητά του, καί έκ τής έξεως ήν λαμβάνει 
τοΰ νά ένεργή κατά τδν νόμον, καταπνίγονται τά 
αύθόρμητα έκείνα αϊσθήματά του, τά όποια πολ
λάκις είναι άγαθώτερα τών τοΰ νόμου έπιταγών. 
Ως ό δικαστής άνευ έλέγχου συνειδότος άποστέλ- 
λει εις τδ ικρίωμα τον άθώον 8ν δικαστικώ; ευ
ρίσκει ένοχον, ουτω καί ό Τραπεζίτης έγκαταλί- 
πει άνευ οίκτου, άνευ συμπάθειας εις τήν άπελπι 
βίαν δυςυχή τινα, δστις δέν τώ προσφέρει εμπο
ρικά; έγγυήσεις, ένώ άνευ γογγυσμού χάνει πολ
λάκις υπέρογκου; ποσότητας, τάς όποιας δανείζει 
εί; χρεωκόπους έμπορους, διότι ούτοι είχον τά μέ
σα νά τώ προσφέρωσι τάς νενομισμένας έγγυήσεις. 
Π απλή τιμιότης είτε ή δυστυχία ούδέν ίσχύουσιν 
εί; τά; μαθηματικά; τών Τραπεζιτών καρδίας, 
δπερ δμω; δέν έγίνωσκεν άκριβώς δ ήμέτερος ύ- 
πολοχαγδς, διά τούτο μετ’έκπλήξεως καΐ υπο- 
καρδίου λύπης ήκουσε τήν άπό^ριψιν τής αίτή- 
σεώς του παρά τοϋ Κροίσου έκείνου τήςΠετρου- 
πόλεως. Εί καί ήτο πτωχός, επειδή δμως ούτε ή- 
δίκησεν ούτε είχε σκοπόν ν’ άδικήση τινά, έπίς-ευεν 
δτι δστις δέν άνεγνώριζε τήν τοιαύτην του άρε— 
τήν προσέβαλε* αύτδν εις ο,τι ίερώτερον, εις τήν 
τιμήν του αύτήν. Τοσοΰτον δ’ ήσθάνθη τήν προσ
βολήν, ώ<-ε τά δάκρυα έρευσαν άκουσίως άπδ τών 
οφθαλμών του, καί δμως ή συναίσθησις τής άξία; 
του έτήρησεν άναλλοιώτους τούς λοιπούς τοϋ προ
σώπου του χαρακτήρας. Λνασύρα; τότε άπδ τοϋ 
θυλακίου του τδ ρινόμακτρόν του άπέμαξεν έν 
τάχει τά ρέοντα δάκρυα άπδ τών άπειθών οφθαλ
μών του, καί χωρίς νά προφέρη λέξιν άπεσύρθη- 

Εςελθών τή; μεγαλοπρεπούς έκείνης οικίας, ή- 
σθάνθη άνακούφισιν ώς νά άφηρήτο άπδ τών ώ
μων του κολοσσιαίον βάρος. Ενόσω ήτο έντδς τού 
μεγάρου έκείνου έθεώοει εαυτόν ώς τινα έπαίτην 
ταπεινόν ζητήσαντα ματαίως τήν έλεημοσύνην' 
ήδη έξω αύτής ηρχισε ν’ άναλαμβάνη τήν πρώτην 
περί τής ιδία; του άξια; ιδέαν, καί αύθωρεί ή άπελ
πισία του έξηλείφθη δπως δώση χώραν εις έτερον 
αίσθημα, τήν έκδίκησιν. Τδ προσφιλές ονειρον διά 
τόν άποτυχόντα ύπολοχαγόν μας δέν ήτον ήδη 
ούδέ τοϋ Συνταγματάρχου αί έπωμίδες, ούδ’ ή 
εϊς τήν πάτριον γήν έπάνοδος, άλλ’ ή άπόκτησι; 
κολοσσιαίας περιουσίας, δι ή; νά έκδικηθτ, ε: δυ
νατόν, τδν Τραπεζίτην τοΰ Γ α ;· ί ν ο ί Δ t β ό ρ. 
1 δ ζήτημα δι’αύτδν ήτο ό φιλοσοφικός λίθος, ούχί 

ό διά τή; χημική; ματαίω; θηρευόμενος, άλλ’ ό 

διά τής συναλλαγή; τής πολ λαπλασιαζούσης έπί 
άπειρον τά κεφάλαια.

Ως οί μεγάλοι άνδρες, οί διαπρέψαντε; έν τή ι
στορία ώς πολιτικοί ή ώ; ςφατιωτικοί, έλάμβανον 
τύπον τινά ετέρου μεγάλου άνδρός, κατά τδν ό
ποιον έρύθμιζον τήν διαγωγήν των όπως άνέλθω- 
σιν εις τήν δύναμιν καί δόξαν έκείνου, οΰτω καί ό 
ήμέτερος κερδοσκόπο; έζήτει πρότυπόν τι άνδρός 
έκ πένητος πλουτίσαντος, όπως, βαδίσας εις τά 
ίχνη του, έπιτύχη άσφαλέστερον τοΰ σκοπού του. 
Δυστυχώς ό Πλούταρχος δέν έγράψε τον βίον κα
ινός τοιούτου, καί επομένως ό ήμέτερος ύπολο- 
χαγδς ώφειλε νά εύρη αύτδν εις τά στόματα τών 
συγχρόνων του, καί τούτο άκριβώς έπραξε. Μετ 
άκατανοήτου ζήλου ηρχισε νά έρευνα τίνι τρόπω 
απέκτησαν τά πλούτη των οί Κροίσοι τής Πετρου- 
πόλεω; καί Μόσχας, καί αί έρευνα·, αύτού δέν άπέ- 
βησαν άγονοι, διότι, μετ ά τινα χρόνον, έμαθεν ότ 
υπέρογκα κέρδη εκαμνον οί άγοράζοντες παρά τής 
ϊ’ωσσικής κυβερνήσεως τά μονοπωλεία τών πνευ
ματωδών ποτών. Μέχρι πρδ ολίγου εις τδ άπειρον 
έκεϊνο κράτος δέν ήτο εϊς κανένα συγχωρημένον 
τδ έμπόριον τούτο. Μόνη ή κυβέρνησις είχε τδ 
δικαίωμα νά πωλή τήν άγαπητήν εις τδν χωρικόν 
Ρώσσον βότικαν, μόνη αύτη είχε δικαίωμα νά 
τω χορηγή τήν έκ τής μέθης προερχομένην εύθυ- 
μίαν, λαμβάνουσα άπ’ αυτού διά τήν καλωσύνην 
της ταύτην καί τδ τελευταίόν του καπίκι. Η 
χρήσις τοϋ ποτού τούτου είναι απίστευτο; παρά 
τώ λαώ έκείνςο’ ό περιηγητής είναι βέβαιος ότι 
θ άπαντήση καί εις τά εύτελέστερα χωρία τοϋ 
ρωσσικοϋ κράτους μίαν έκκλησίαν μετά τοϋ κω
δωνοστασίου της καί 8ν πνευματοπωλείον. Εΐ; 
τήν έκκλησίαν συχνάζουσιν οί χωρικοί εί; ώρι- 
σμένας μόνον ώρας, άλλ’ εις τδ πνευματοπωλείον 
άνδρες τε καί γυναίκες διέρχονται τδ πλείστον 
μέρος τής ζωής των. Εντός τών άθλιων έκείνων 
καταγωγίων δύναται νά σπουδάση τις όλους τού; 
χαρακτήρας ύπδ τούς όποιους παρουσιάζεται ή 
μέθη, άναλόγως τής ιδιοσυγκρασίας τοϋ κατεχο- 
μένου ύπ’ αύτής. ύ εί; έξ αύτών γελά, έτερος 
δακρύει’ άλλ.ος συνοφρυοΰται καί αισθάνεται κλί- 
σιν πρδς πόλεμον, έτερος παραδίδεται εις τοϋ έρω
τος τάς παραφοράς καί εϊς άορίς-ους περιπλανήσεις. 
Αί ρώσσαι χωρικαί, μεθύουσαι καί αύται, συναγε
λάζονται μετά τών μεθυόντων άνδρών, κλαίουσιν 
ή γελώσιν ώς εκείνοι, καί απαντε; τέλος περι
πτύσσονται καί κατασπάζονται άλλήλου; άνε·> 
αίδοϋς, άνευ έρωτος. Είναι άδύνατον ν’ άπαν-
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τις 8ν δέν ένθυμούμεθα ήδη, είναι δημιουργός τής 
τύχη; του, καί τή ,άληθεία δ είπών τούτο δέά.έ
λεγε ψεύματα. 0 έμπορος έκεΐνος, εί καί δέν ειχεν 
άνάγκην νέου ύπαλλήλου, ίδών δμως τήν προθυ
μίαν καί τδν ζήλον τοϋ νέου, κατεπείσθη ευκόλως 
νά τδν παραλάβη είς τήν υπηρεσίαν του.—Εί; τό 
κατάστημά μα;, τώ είπε, δέν υπάρχει θέσις κε
νή, έπειδή δμ.ω; μοί φαίνεσαι εύφυή; καί δραστή
ριος θέλω σού χορηγήσει τοιαύτην. Ευχαρίστως 
μάλιστα Οά σοί έδιδον πολύ άνωτέραν θέσιν, 
άλλ.’ έπειδή είναι άνάγκη νά γυμ,νασθής εί; τό 
έμπόριόν μα; δέξου μίαν τών κατωτέρων θέ
σεων" τούτο καί σέ αύτδν Οά ώφελήση.». 11 
χαρά διεχόΟη ώ; άστραπή έπί τήν ίψιν τοΰ 
νέου" τούτο ήν τδ πρώτον έπιτυχέ; βήμα, 
άφ’ ού έξήρτατο ή έκτέλεσι; τού έκδικητικοϋ 
σχεδ'ου του. Τά καθήκοντα ών τήν έκτίλεσιν 
άνέλαβεν ό νέος εμπορικός ύπάλληλος, ήσαν ή 

παράδοσις τοΰ πνεύματος εί; του; μικρού; πνευ- 
ματοπώλα; καί ή παραλαβή τών παρ’ αυτών έκ 
τής πωλήσεω; αυτού είσπραττομένων χρημάτων” 
ή δικαιοδοσία του δέ περιωρίζετο έν τή περιφε
ρείς ένδς καί μόνου κυβε.νεϊου. όλίγας ημέρα; 
μετά τήν εί; τδ νέον του στάδιον είσοδον, παρε- 
τήρησεν δτι μεγάλα·. καταχρήσεις έγίνοντο ύπδ 
τών μικρών έκείνων πνευματοπωλών, οΐτινες έμί- 
γνυον ύδωρ εί; τδ πνεύμα καί ούτοι έζημίουν με
γάλος τδν ενοικιαστήν, αυτοί δ’ έκέρδαινον ση
μαντικά; ποσότη ας. II κατάχρησις αύτη ήν 
γνωστή εί; τού; δμοιοβάΟμου; του ύπαλλ.ήλ.ους, 

I άλλ’ούτοι ήνείχοντο αύτήν καθότι έλάμ.βανον άρ- 
κετδν μέρος έκ τών ωφελημάτων. Ο ήμέτερο; δμω; 
υπάλληλο; άπεφάσισενά διορθώση τδ κακόν τοΰτο, 
διότι έδόξαζεν δτι αναγκαιότατου πρδ; πλουτι
σμών είναι ή τιμιότη;· Απήλθεν οΟεν εί; περιο
δείαν, έπεσκέφΟη άπαντα τά έν τώ κυβερνείο 
ύποκαταστήματα, καί ειδοποίησε πάντα; τοΰ; 
διευΟυντά; των ότι πάσα κατάχρησις πρέπει νά 
παύση τοΰ λοιπού. Τήν αύστηρότητα ταύτην οι 
πνευματοπώλαι έκείνοι έξέλαβον ώ; πλαστήν, καί 
υπέθεσαν κατ’ άρχά; οτι ό νέος υπάλληλο; είναι 
μάλλον πλεονέκτη; τοΰ προκατόχου του, διό επι
χείρησαν νά θέσωσι παχύτερον βουν έπί τή; γλώσ- 
ση; του. Αλλά δέν ήργησαν νά έννοήσωσιν δτι ί 
νέηλυ; ούτο; έμπορο; έλάλει σπουδαίος, ούδ ή- 

δύναντο καν ν’ άπατήσωσιν αύτόν τούλάχιστον. 
διότι ειχεν έπ’ αύτών αείποτε τό βλέμμα του 
προσηλωμένο·?, καί εί; τού; άδιορθώτους έφάνη 
άκαμπτο; καί αυστηρό; συνάμα. Εννόησαν όθεν

τήση Tt; αλλαχού εις άχρειεστέραν κατάστασιν 
τδ ανθρώπινον γένος όσον έντδς τών καπηλειών 
τούτων, όθεν άς φαντασθή έκαστος οποία κατα- 
νάλωσι; βότικας γίνεται ύπδ εξήκοντα εκατομ
μυρίων ανθρώπων κατοικούντων τήν άπδ τών συ
νόρων τής Κίνας μέχρι τής Βεσσαραβίας έκτει- 
νομένην άπέραντον ρωσσικήν χώραν, καί διατε- 

λούντων αείποτε σχεδόν εΐς μέθην.
Τδ δικαίωμά της τούτο ή κυβέρνησι; μετεπώ- 

λει εΐς κεφαλαιούχους εμπόρους, οΐτινες άνελάμ- 
βανον νά συσταίνωσιν απανταχού τοΰ κράτους 
μεγάλα καί μικρά καταστήματα καί υποκατα
στήματα, πληοώνοντες προσυμπεφωνημένην τινά 
ποσότητα. Οι άγορασταί ούτοι ειχον πληθδν υ
παλλήλων πρδς διεύθυνσιν τών είς τά διάφορα 
κυβερνεία καταστημάτων των' τδ κεντρικόν γρα- 
φεϊον ήδρευεν έν Πετρουπόλει, καί ώμοίαζεν αλη
θή κυβέρνησιν, μεγαλειτέραν καί ΐσχυροτέραν διά 
τε τήν πληθυν τών υπαλλήλων καί τά διαχειρι- 
ζόμενα χρήματα, άτινα πολλάκις έφθαναν μέ
χρι πολλών εκατομμυρίων ρουβλίων, άπδ τήν η- 
μετέραν ελληνικήν κυβέρνησιν. Τδ είδος τούτο 
τού εμπορείου έφείλκυσε πλειότερον τήν προσοχήν 

τού ύμετέρου ύπολοχαγοϋ, δώτι έν αύτώ ευρισκε 
στάδιον άπέραντον πλουτισμού, όπως τεθή είς 
θέσιν νά έκδικηΟή τδν Τραπεζίτην τοΰ Γ α σ τ ί- 
ν ο τ Δ ι β δ ρ, ήτο ανάγκη νά γενή πλουσιώτερος 
εκείνου. Ανήρ εύφυής ών καί ρέκτης, δέν άφησεν 
εις τήν τυφλήν Τύχην νά τώ προ σδιορίση τδ ςί· 
διόν του. Μή έχων όμως κεφάλαια δπως παρου- 
σιασθή άμέσως άγοραστής, έσυλλογίσθη δτι τδ 
πρώτον βήμα εΐς 8 έμμελε νά προβή, ήτο νά τα- 
χθή υπάλληλος είς έν τών γραφείων έκείνων. 
Τούτο ήτο καί τδ μόνον μέσον δπως μυηΟή τά 
μυστήρια τού έμπορείου έκείνου καί κατανοήση 
άπάσα; τάς λεπτομέρειας αυτού. Ανευ μεσιτειών, 
άνευ τών συνήθων έκείνων προκαταρκτικών ένεο- 
γειών, παρουσιασθεί; ημέραν τινά είς τδ γραφεϊον 
ένδς ένοικιαστοΰ τεσσάρων τών μεγαλειτέρων τοΰ 
κράτους κυβεονείων, έζήτησε νά τώ δώση οίαν- 
δήποτε θέσιν ένόμιζεν αύτδν ίκανδν νά καθέξη 
έντδς τού καταστήματος του.—Μή πτοηθήτε, εί 
πε, τήν στολήν τού υπολοχαγού ήν φέρω. Πρδ 
ημερών παρητήθην τοϋ βαθμού μου, άν δέ φέρω 
τά ενδύματα ταύτα, φέρω αύτά διότι δέν έχω 
χρήματα ν αγοράσω άλλα. Είς οίανδήποτε θέσιν 
μέ κατατάξατε, έστω καί τήν εύτελεστέραν, θ’ ά- 
πούεχθώ αύτήν ευχαρίστως, και έλπίζω ν’ άπο- 
ΰειχθώ άξιος αύτής.» 11α; άνθρωπος, έλεγε σοφό; 

καί ούτοι τήν θέσιν των, καί έκόντες άκοντες 
άπεφάσισαν νά άρκεσθώσι τού λοιπού εΐς τά νόμιμα 
κέρδη τά προερχόμενα έκ τής έργασίας των. Εννο
είται οθεν δτε κατά τό έτος τούτο αί εισπράξεις τού 
κυβερνείου ού προίστατο δ ήμέτερος ύπολοχαγδς, 
υπερτέρησαν κατά πολύ έκείνας δλων τών προη
γουμένων, καί άναλόγως τάς εισπράξεις όλων τών 
λοιπών κυβερνείων, ό ένοικιαστής έξεπλάγη εΐς 
τδ φαινόμενον τοΰτο, καί ήθέλησε νά μάθη τδ 
αίτιον. Υπέθεσε κατ’ άρχά; μή έκτακτοι περι
στάσεις έπέφερον τήν αύξησιν τών εισπράξεων, 
άλλ’ έρευνήσα; έπιμελώ; ούδέν τοιοΰτον άνα- 
κάλυψεν. Επείσθη δθεν ότι ή καλή διαχείρησις 
τού νέου υπαλλήλου του θά έπέφερε τδ ευά
ρεστου είς τδ έμπόριόν του άποτέλεσμα. Τδ α
κόλουθον έτος έπέκτεινε τδ κράτος τού υπο- 
λοχαγού μας, προσθέσας δύο έτερα κυβερνεία εΐς 
τδ Sv, δπερ κατ άρχάς τώ ειχεν έμπιστευθή. Τδ 
άποτέλεσμα καί κατά τδ δεύτερον τοΰτο έτος ά- 
πέβη έπίση; ευχάριστου" Τά κέρδη έδεκαπλασιά- 
σθησαν σχεδόν, καί τά αργυρά ρούβλια εΐσέέρεον 
έντδς τού ταμείου τού ένοικιαστοϋ ποταμού δί

κην. Κατά τδ τρίτον έτος ό ενοικιαστής ούτος έ
καμε τδν άπλούστατον συλλογισμόν, ότι ό υπάλ
ληλος δστις έδεκαπλασίασε τάς εισπράξεις τριών 
κυβερνείων, Οά έδεκαπλασίαζε βεβαίως καί έκεί
νας δλων τών άλλων, διδ έπρότεινεν αύτώ νά ά- 
ναλάβη τήν άνωτάτην διεύθυνσιν τοϋ έμπορίου 
του. Αλλ’ ηδη ό νέος υπάλληλος είχε μυηθή ά
παντα τά μυστήρια τής νέας του έπιστήμης, καί 
ήσθάνθη δτι ήδύνατο καί αύτός ήδη νά γενή ενοι
κιαστής, καί ότι επομένως τά πλεονεκτήματα δι’ 
ών έπροίκισεν αύτδν ή φύσις ήδύνατο νά τά μετα
χείρισή πρδς όφελος έαυτοϋ.— «Μέχρι τοϋδε, είπε 
πρδς τδν ενοικιαστήν, δτε τώ έκαμε τήν άνωτέρω 
πρότασιν, μέχρι τοϋδε σάς υπηρέτησα πιστώς ώς 
ύπάλληλος, καί νομίζω δτι άρκετά σάς ωφέλησα" 
άν θέλετε καί τού λοιπού νά σάς ωφελήσω, πρέ
πει νά με παραδεχθήτε συνεταίρον εΐς τάς επι
χειρήσεις σας" » 0 ενοικιαστής έκεΐνος ειχεν απο
φασίσει μέ πάσαν Ουσίαν νά ζρατήση παρ’ έαυτώ 
τδν άνθρωπον έκεϊνον δστις έφερε τήν εύτυχίαν 
εί; τδ έμπόριόν του, διδ έδέχθη καί τήν πρότα- 
σίν του ταύτην. ό ισολογισμός τοΰ τρίτου έτους 
«νέδειξε μεγάλα κέρδη, άπδ τά όποια δύο ήδη 

εκατομμύρια στρογγυλών γαλλικών φράγκων ά- 
νήκον είς τδν πτωχόν ύπολοχαγόν μα;" έκτος δε 
τουτου ειχεν αποκτήσει καί γνώσεις εμπορικά; 
ίσα; οΰδεί; άλλος. Εκτοτε άπεσύρθη εντελώς 

τής έταιρίας, καί άμφότερα τά κεφάλαια ταύτα 
ήρχισε νά Οέτη εί; κυκλοφορίαν ώς ενοικια
στής αύτδς ό ίδιος. Η ακάματος αυτού δραστη- 

ριότης ειχεν άναπτυχθή τεραστίως, καί αύτή δέ 
ή Τύχη ήμιλλάτο νά τδν ακόλουθή. Εύγενής τις 
κυρία έπί πολλά έτη είχε καταδαπανήσει κολοσ- 
σιαίαν περιουσίαν πρδς άνεύρεσιν χρυσού εν τινι 
ζτήματι αύτής, άλλ’ εί; μάτην" ό χρυσός έκρύ- 
πτετο καί ή περιουσία τής κυρίας εκείνης κατη- 
ναλίσκετο" ό ήμέτερος εκατομμυριούχος ήγόρασε 
καί τδ κτήμα έκεΐνο αντί εύτελοϋς χρηματική; 
ποσότητος,καί μετά έξ μήνας, διευθύνας νοημόνως 
τήν εργασίαν, άνεκάλυψε τδν τυφλόν Οεδν υπό τά 
καταχθόνια εκείνα άντρα του. Δέκα έτη είχον 
παρέλΟει καί ήδη ό ραζενδύτης έκεΐνος ύπολοχα
γδς, 0ςις δέν ευρισκε νά δανεισθή εκατόν πενιχρά 
ρούβλια έντδς τής Γας-ίνοϊΔιβδρ, ηνδ Κροΐ- 
σος ολοκλήρου τής Ρωσσίας. Χιλιάδες ανθρώπων 
πάσης τάξεως είσήρχοντο καί έξήρχοντο άπδ τοΰ 
εμπορικού γραφείου του, καί χιλιάδες οικογενειών 
έμπόρων, μεσιτών, γραφέων καί άλλων υπαλλή
λων έζων καί έπλούτουν άπδ τών κεφαλαίων τά 
όποια έΟετεν είς κίνησιν δ μεγαλεπήβολος έκεΐ
νος άνήρ. ήδη ούδέν έλειπεν αύτώ, τδ δέ έπιθυ- 
μητότερον πάντων, καί αύτή ή ώρα τής έκδική- 
σεως έπλησίαζε.

Ημέραν τινά, έντός πολυτελούς άμάξης ήν έσυ- 
ρον δύο ζεύγη ωραίων γερμανικών ίππων άνθρω
πός τις μέσης ηλικίας, άφελώς ένδεδυμένος, διέ- 
βαινεν άπό τίνος πλατείας τής Πετρουπόλεως ένθα 
συνήθως αί δημοπρασία·, τών κτημάτων γίνονται. 
Κατά τήν στιγμήν έκείνην δ κήρυξ άνήγγειλεν δτι 
κτήμά τι άξίας ενός εκατομμυρίου αργυρών 
ρουβλίων 'έτίθετο είς δημοπρασίαν, καί δτι τό 
κτήμα τούτο έμελλε νά κατακυρωθώ είς τδν δα
νειστήν τοΰ κατόχου τοΰ κτήματος, άντί διακο- 
σίων χιλιάδων άογυρών ρουβλίων. ό έντδς τής ά
μάξης ίστάμενος, δςτς ήν δ ήμέτερος πρώην ύπο- 
λοχαγός, έζήτησε νά μάθη είς ποιον ανήκει τδ δη- 
μοπρατούμενον κτήμα" υπάλληλός τις τοϋ δημο
πρατηρίου πλησιάσας τώ έπρόφερε τδ όνομα τοΰ 
κατόχου, δπερ άκούσας ό έντδς τής άμάξης πλού
σιος έδηξεν έκ τή; έκπλήξεως τά χείλη του, καί 
έμενεν έπί τινας στιγμάς άφωνος.

— Καί πώς, είπε μετ’ ολίγον, ό πλούσιος αύ
τδς Τραπεζίτης έπτώχευσε ;

— Μάλιστα, κύριε, τώ είπεν ό ύπάλληλος τοϋ 
δημοπρατηρίου. Εκ τή; σύμβασης κατά τδ έτος 
τοΰτο πλυμμ.ήρας τής Νέβα; πολλοί έμποροι είς
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είκοσαέτι; τήν ηλικίαν, ξανθήν έχουσα τήν κόμην 
καί γλαυκούς τούς οφθαλμούς άπδ τών όποιων έπι
πταν ώσει δροσού μ.αργαρϊται τής εύγνωμοσύνηςτά 
δάκρυα, έστήριζεν αύτόν. ό γέρων ούτος ον βλέ
πει ήδη ρακενδύτην δ αναγνώστης, ήν αύτδς ούτος 
δ πλούσιος ποτέ τραπεζίτης τής Γ α σ τ ί ν ο ϊ 
Διβδρ, οστις ήρχετο μετά τής μονογενούς του 
θυγατρός νά έκφραση τήν ευγνωμοσύνην του εΐ; 
τδν γενναΐον εύεργέτην του. II δυστυχία είχε 
καταβάλλει τδν δυστυχή έπί τοσούτον, ώστε 
έφαίνετο εϊκοσιν έτη γεροντότερος άφ’ δσον πραγ- 
ματικώς ήτο. Είς τάς ημέρα: τής εύδαιμονία; του 
είχε πλείστους όσους εύεργετήσει, άλλά εις τάς η
μέρα; τής δυστυχίας του πάντες έγκατέλιπον 
αύτδν, μόνος δέ ό μηδέποτε παρ αύτοϋ εύεργε- 
τηθείς τώ έτεινεν ήδη αρωγόν χεϊρα. Ειδοποιηθεί; 
ό κύριος τής οικίας περί τής έπισκέψεω; ταύτης, 
έξήλθεν άμέσως άπδ τού ιδιαιτέρου του θαλάμου, 
και δτε είδεν ένώπιόν του τδν γέροντα έκείνον 
στηριζόμενον ύπδ τής θυγατρός του καί άμφο- 
τέρους κλαίοντας, συνεκινήθη καί ούτος έπί το
σούτον ώστε δέν ήδυνήθη νά βαστάση έπί πλέον 
τά δάκρυά του. Τέλος συνελθών έκ τής συγκινή- 
σεώ; του, καί διακόπτων τάς εύχάς τού γέροντος 
έκείνου’ « Αγαθέ Πάτερ, τώ εΐπεν, αντί νά εύ- 
γνωμονής σύ πρδς έμέ, απεναντίας έγώ οφείλω ευ
γνωμοσύνην άκραν πρδς σέ. Σύ έστάθης ό αίτιος 
τής εύτυχίας μου.» ό Γέρων έμεινεν έκστατικός 
άκούσα; τούς λόγους τούτους, ου; δέν ήδύνατο 
νά έννοήση. — Ενθυμείσαι, έπανέλαβεν ό κύριο; 
τού Μεγάρου, πτωχόν τινα ύπολοχαγδν δστις πρό 
δεκαετίας σοί έζήτησε δάνειον εκατόν αργυρών 
ρουβλίων ; — Καί τά όποια ήρνήθην νά τώ δώ

σω ; ήρώτησεν ό γέρων ταραχθείς ολίγον, καί 
προσπαθών ν’ άνακαλέση εις τήν μνήμην του γε
γονός τδ όποιον είχε πρδ πολλοΰ λησμονήσει. 
Σωστά, άπήντησεν ό πλούσιος ένοικιαστης. Η αρ- 
νησίς σου έκείνη μοί ένεποίησε τοσαύτην λύπην, 
ώστε πρδς άνακούφισίν μου ήναγκάσθην νά πλου
τίσω μέ τήν ελπίδα οτι ίσως ευρεθώ εις θέσιν νά 
σάς εύεργετήσω. Μάρτυς μου ο Θεός οτι δεν επε- 
θύμουν νά ικανοποιηθώ τόσω σκληρώ; έπίστευα 
δτι θά μοί έδίδετο άλλη τις εύκαιρία δπως θερα
πεύσω τήν ανάγκην μου ταύτην. Αλλ ή τύχη 
ήθελησιν ουτω πως νά συμβή τδ πράγμα. ΙΙί- 
στευσε ότι δέν έπιθυμ.ώ νά σε λύπηση το παρά- 
παν ή ασήμαντος εύεργεσία μου. Αλλως τε, προ- 
σέθηκε,τότε μέν έλυπηθην διά τήν αποτυχίαν μου, 
ακολούθως δμως δτε εΐδον τούς οκνηρούς θέλονταί

ούς εϊχε δανείσει μεγάλα; ποσότητα; ύπέστησαν 
σημαντικά; ζημίας, καί πολλοί έξ έκείνων έπτώ- 
χευσαν’ αίφνης δθεν καί ό πλούσιος Τραπεζίτης 
περί ού ό λόγος, εύρέθη χρεωκοπημένος. Το σή
μερον δημοπρατούμενον κτήρια ήτο ώοισμένον ώς 
προίξ τής θυγατρός του, τοϋ μόνου του τέκνου, 
άλλά και τοϋτο, ώς βλέπετε, άλλάσει έντδς ολί
γου κύριον. 0 δυστυχής Τραπεζίτης μένει, μετά 
τήν άφαίοεσιν τοϋ κτήματος τούτου, άνευ άρτου, 
και ή θυγάτηρ του άνευ προικός.» Τδ αί
σθημα τδ όποιον κατέλαβε τήν ψυχήν τοϋ 
πρώην ύπολοχαγοϋ δέν ήτο ηδονή, διότι δ αισθα
νόμενος ηδονήν είς τών όμοιων του τάς δυστυ
χίας προδίδει ψυχήν σκληράν, και τοιοϋτος δέν 
ήτο ό ήμέτερος ύπολοχαγός’ ήσθάνθη δμως τήν 
ηδονήν εκείνην ήν αισθάνεται πας άγαθδς άνθρω
πος δτε τώ παρουσιάζεται ευκαιρία διά νά εύερ- 

γετήση τινά.
— Εγώ πληρώνω τάς διακόσια; χιλιάδας τώ/ 

αργυρών ρουβλίων, καί δωροϋμαι τδ υποστατικόν 
εις τδν κύριον αύτοϋ, εΐπεν δ έντδς τής άμάςης 
καθήμενος, και χωρίς νά πρόσθεση έτερον, ένευσε 
τώ ήνιόχω ν’ αναχώρηση. Ούτος έμάστισεν αμέ
σως τούς πελωρίους ίππους, και ή άμαξα εκείνη 
μετά τοϋ γενναίου έπιβάτου έφυγε δρομαίως.

Οί υπάλληλοι τοϋ δημοπρατηρίου καταπλη- 
χθέντες έκ τής άνηκούστου γενναιοδωρίας τοϋ 
πλουσίου διαβάτου, έμεινον έπί τινα χρόνον, ώς 
μή πιστεύοντες τά ώτα των, άφωνοι, και μετά 
θαυμασμού έθεώρουν τήν δρομαίως άπερχομένην 
άμαξαν. Οτε δ’ αύτη έξηφανίσθη παρακάμψασα 
τήν όδόν έκείνην τοϋ δημοπρατηρίου, συνήλθαν εις 
εαυτούς και ένθυμήθησαν δτι ήβότικα(Ι) 
θά έβγαινεν βεβαίως μεγάλη δσον μέγα ήτο καί 
τδ ευεργέτημα’ διό έννοείται δτι δέν έβράδυναν 
νάφέρωσ: τήν χαρμόσυνου αγγελίαν είς τον εΰερ- 
γετηθέντα.

Μετά τινα; ώρας, γέρων τις άναφαλαντίας καί 
κυρτός, ού ή λευκή γενειάς κατέβαινε μέχρι τής 
ζώνης, ανέβαινε τάς μαρμαροτεύκτους βαθμίδας 
τοϋ πολυτελούς και μεγαλοπρεπούς μεγάρου είς 
δ κατώκει δ νεόπλουτος ενοικιαστής τών πνευ- 
ματοπωλείων. Τδ σώμα τού γέροντος τούτου α
κάλυπτε πλούσια μέν άλλά παλαιά καί τετριμ
μένη μ.ηλωτή, τδ μόνον δπερ έμενεν αύτώ έκ τής 
πρώτης όλβιότητος, καί ήτις έχρησίμευεν δπως κα- 
λύπτη τήν σημερινήν του ένδειαν’ νεάνις δέ τις,

(I) Ό κ α □ έ ς ώ; λέγομεν ήμεΐς.

νά ζώσιν έκ τών κόπων τών πλουσίων, σέ έδι- 
■τ-.αίωσα, καί έπίστευσα δτι ή άρνησίς σου προήρ- 
χετο έξ άγνοιας τοΰ χαρακτήρος μου μάλλον ή έξ 
άπανθρωπίας τοϋ ίδικοϋ σου. » (’) γέρων δι’ ό
σην χαράν καί άν ήσθάνετο πριν, δέν ήδυ
νήθη νά μή αίσθανθή ήδη καί αρκετήν αισχύ
νην, άλλ’ ή φιλοφροσύνη τοΰ εύεργέτου του έπα- 
ρηγόρησε καί ένεθάρρυνε αύτδν κατά τήν στιγ
μήν ταύτην, ενόσω δμως έζη δέν ήδύνατο έφεξή; 
νά μή έρυθρά δτε ένθυμεϊτο τήν πρδς τδν πτωχόν 
ύπολοχαγδν άποποίησίν του.

Ο αναγνώστης νομίζει ίσως ότι έγράψαμεν 
απλώς μυθιστόρημα’ νομίζομεν ομω; νά πεισθή 
ότι έγράψαμεν αληθή ώς έγγιστα ιστορίαν, δταν 
μάθη οτι δ πτωχός ύπολοχαγός είναι είς Ελλην, 
γεννηθείς έν Ρωσσία, γνωστός τοϊς πάσι διά τάς 
μεγάλα; πρός τήν Ελλάδα εύεργεσίας του.

Γ. Ε. Μ.ΊΥΡΟΓΙΑΝΝΙ1Σ.

ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.

Αί .τρορρήσεις τής θείας Αναστασίας χαι τής 
ανεψιάς Βέρθας.

ΐι
Η ΘΥΕΛΛΑ.

Κ-ΑΤΑ τδ έτος εκείνο ή τελετή δέν είχε, φαί

νεται, συνεννοηθή, μετά τού ούρανοϋ καί ό ούρανδς 
τής Ιταλίας κατέστη πολύ ιδιότροπος’ οί ποιη- 
ταί διέφθειραν αύτδν θωπεύοντες, ώς οί άνδρες 
τάς γυναίκας. ’Ακούων καθ’ έκάστην δτι είναι 
αίθριος, γλυκύς, ώραϊος, τοσούτον έγεινεν άλα- 
ζών, ώστε νομίζει ότι τά πάντα τώ επιτρέπον
ται. Μόλις ή λιτανεία εϊχεν έξέλθει τής έκκλη- 
σίας καί διήρχετο τήν πλατείαν, καί μανιώδης 
ένέσκηψε θύελλα, ό άνεμος, δστις, κατά τδ μύ
θευμα, ήτον άκόμη έκεΐ, περιμίένων τδν πονηρόν 
συνοδοιπόρον του (I), διά μιά; αύτού πνοής έσβεσε 
τήν φωταψίαν, καί κατακλυσμαϊο; ύετδς, μετά 
φαραωνικής χαλάζης άναμεμιγμένος, ένεποίησεν 
αταξίαν καί σύγχυσιν είς τάς τάξεις τών λιτα- 
νευόντων. Επί τινας στιγμάς οί ανδρείοι εκείνοι

(I) Συνωοοιπόρουν ποτέ ό Διάβολος μετά τοΰ ’Ανέμου· 
ού δέ έ-ρβασαν είς Πράτον καί διήρχοντο τήν πλατείαν 

τής μητροπόλεως, ό Διάβολος είπε τω Άνεμοι. «1Ιερίμ=νέ 
με ολίγον έδώ, πηγαίνω να είπω κάτι τι είς τδν ίερε'α· άν 
«ογησω, έλα νά μέ ευρης είς τάς Αθήνας, » καί έγεινεν 
άφαντος. 

τής πίστεως στρατιώται καρτερικώς ύπέμειναν 
πάντα τά κακά, δσα ό άνεμος έφιλοτιμήθη νά 
κάμη πρδς χάριν, βεβαίως, τού φίλου του Διαβό
λου. Καί τώ όντι, τί εϊναι ολίγαι σταγόνες ύδα- 
το; άπέναντι τής γλυκυτάτης τού παραδείσου 
κατακτήσεως ; Ερρίκο; ό Δ' ’ τής Γαλλίας πρός 
κατάκτησιν μιας μόνη; πόλεως, τών Παρισίων, 
επραξε πολύ περισσότερα’ επαιξεν είς τδ τοου.ε: 
ρδν λαχείον τής Μελλούσης Κρίσεως τήν σωτη
ρίαν τής ψυχή; του, διότι ων διαμαρτυρόμενύς έ
γένετο καθολικός.

• · , · · Τών πόνων
Πωλοΰσιν ήμϊν πάντα τ’ άγαΟ’ οί θεοί, 

λέγει ή τών αρχαίων σοφία, άλλ’οί φίλοι Πρα- 
τεϊς καί τόν παράδεισον ήθελον νά απολαύσουν 
καί τήν βροχήν νά αποφύγουν. Αμα εΐδον δτι ή 
Θύελλα έδεικνύετο αναίσθητος πρδ: τήν δήθεν εύ- 

γενή αύτών συμπεριφοράν, τήν ελεεινολόγησαν, 
καί, στρέψαντες βλέμματά ίκετικά πρδς τδν ου
ρανόν, έψιθύρισαν μέ ύποτρέμοντα χείλη’ «Θεέ 
μου, εϊμεθα έδώ διά σέ, ϊνα σοί προσφέρωμεν τό 
θυμίαμα τής ήμετέρας λατρείας, καί Σύ μάς εγκα
ταλείπει; εί; τήν διάκρισιν τοϋ υετοΰ, τής χαλά- 
ζης, τού κεραυνού! . . . ί> ! Δέσποτα .' λυπήσου 
μας, λυπήσου τήν ώραίαν αύτήν τελετήν .... 
πρδ έξ έτών δέν έβλέπομεν τήν ώραν πότε νά έλ- 
θη (1), καί τώρα . . . κάμε θαύμα, Θεέ μου ! .» 
Ούδέν θαύμα έγένετο’ άπ’ έναντίας, πρό; κοινήν 
πάντων εκπληξιν, ό ούρανδς άπήντησεν εί; τά: 
τοϋ πλήθου; δεήσει; διά βροντή; τρομερά:, έξ έ
κείνων α'ίτ;νε: έσειον άλλοτε τον όλυμπον, πριν ή 
οί κλέπται φυγαδεύσωσι τού; μάκαρα; θεούς καί 
άρπάσωοι τά; άργυροπέζα; θεάς.

Οι άνθρωπο: έγειναν τόσω κακοί, τοσούτον ά
πιστοι, τόσω διεστραμμένοι, ώστε τδ μεγαλεί- 
τερον θαύμα, τδ όποιον ό Θεός δύναται νά κάμη, 
είναι νά τούς άνέχηται άκόμη, τδ δέ χειρότερον 
ότι έξ αιτία; αύτών πάσχουσιν αί ταλαίπω
ροι γυναίκες, αιτινές είσιν αληθείς άγγελοι . . . 
άποτάται.

0 λαός τοϋ Πράτου έχει πολύ πνεύμα, καί ά- 
πόδειξις τούτου οτι βάλλει'άλα; εί; τόν άρτον του. 
δπερ δέν κάμνουσιν οί λοιποί τή; Τοσκάνης κάτοι
κοι. Βλέπων ότι ό ούρανδς δέν έσπευδεν είς 
βοήθειάν του, άνεμνήσθη τής έμφρονος συμβου
λής" « Συν Αθήνα καί χεϊρα κίνει' » καί έπήρε,

(I) ΙΙραγματιχώς ή λιτανεία πρό ές ήδη έτών δέν είχε 
τελεσβή, παρεμπεσόντων κατά τό 484 8 τών πολιτικών 
συμβάντων, άτινα εΐχον αναστατώσει τήν ’Ιταλίαν.·
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κατά τήν κοινήν φράσιν, τούς πόδας είς τον ώ
μον. Τότε άοχεται σκηνή άλλόκοτος, απερίγρα
πτος, πρωτοφανής είς τά χρονικά τών λιτανειών, 
μεστή κωμικωτάτων επεισοδίων'είναι ήττα πλη- 
ρεστάτη, λειποταξία τρομερά, άνανδρος πανικός 
φόβος’ είναι θέαμα δυνάμενον νά κίνηση είς γέ
λωτα τον Σατανάν ή είς δάκρυα τούς αγγέλους, 
δπερ τό αύτό' πάντες σπεύδουσι, συνωθοϋνται, 
συμπλέκονται, κράζουσι,'βοώσι, βλασφημοΰσι, φεύ- 
γουσι πανταχόθεν, διώκοντες και διωκόμενοι.

—· Αχ ’ ' . . τί τόλμη ! . . . φωνάζει μ ία 
τών έστιάδων, ταχύνουσα τό βήμα, δέν αισχύ- 
νεσαι αυθάδη ! ανόητε ! . · .

— Μή φοβείσαι, Μαρία, είσαι ύπό την προ
στασία» τής Ρώμης . . . είμαι δ άρχων Ηρώδης 
. . . ήμπορώ νά σοί προσφέρω τόν βραχίονα μου ;

— Π σί τ . - . Π σ ί τ . . . κυρία Μογδα- 
ληνή . . . αγαπάτε νά σας συνοδεύσω ; . . .

— Ευχαριστώ . . .
— Είσθε μόνη . . .
— Α διάφορον . . . δέν φοβοΰμ-at (σπεύδουσα).

•— Είμαι γνώριμος τοΰ πατρός σας, είμαι 
Ιούδας δ ίσκαριώτης . . .

— Φύγε ! . . φύγε! . . προδότα, θέλεις νά 

άπατήσης καί εμέ ! . .

— Δέν θά μέ άκούσητε, πριν ή υπάγω νά κρε- 
μασθώ; . .

— όπίσω μου, Σατανά ! . .

Μάτην δ έντιμος ανθύπατος Πιλάτος προσπα
θεί νά δώση θάρρος είς τάς ρωμαϊκάς λεγεώνας, 
άγορεύων αύτοϊς λατινιστί και αναπολώ ν παρελ
θόντα μεγαλεία’ μάτην δ μέγας άρχιερεύς Καϊά
φας άναμιμνήσκει τοϊς υίοϊς Ισραήλ τόν Θεόν 
τοϋ Αβραάμ, Ισαάκ καί Ιακώβ, τήν έκ τής γής 
Αίγύπτου έξοδον, τήν διάβασιν τοΰ ίορδάνου, τήν 
πτώσιν τών τειχών τής Ιεριχώ καί μυρία άλλα, 
δσα ό ’Ιεχωβά έκαμε πρός χάριν των, καθ’ ον 
καιρόν ώμίλουν τά ζώα, δηλαδή τά έξυπνα, ώς 
τό τοΰ Βαλαάμ. Ανωφελή τά πάντα. Εν ροπή 
οφθαλμού Ρωμαίοι καί Εβραίοι, Ηρώδης καί Καϊά
φας, Αννας καί Βαραββάς, καλόγηροι καί καλο- 
γραϊαι, μοναχοί καί μ-οναχαί πάντες λειποτα- 
κτοΰσι, ρίπτουσι τάς σημαίας τής πίστεως καί, 
έγκαταλείποντες έπί τοΰ πεδίου τής γάχτκ κλί- 
μακας καί σταυρούς, ήλους καί σκέπαρνα, φεύ- 
γουσιν, είσορμώσιν είς τά καφεπωλεϊα, τά ςενο- 
δοχεϊα, τά έργαστήρια, πανταχοΰ τέλος οπού δύ- 
νανται νά εΰρωσιν άαυλον κατά τής άσεβείας τής

καταιγίδος, ήτις ούδέν εύλαβεΐται, ουδέ αύτά? 
τάς λιτανείας.

Διηγούνται δτι εύρωστος τις ΙΓρατεύς, αϊρων 
παμμεγέθη έσταυρωμένον καί μή δυνάμενος νά 
εΐσαγάγη αυτόν έντός οινοπωλείου, δπου είχε κα- 
ταφύγει, έδείχθη τόσω σκληρός συγχρόνως δέ καί 
ασεβής, ώστε νά τόν εγκατάλειψη είς τήν μανίαν 
τής καταιγίδος, άποτείνας αύτώ τήν εξής κωμι
κήν έπίπληξιν’ «Tu !a niaudi, e tu lelagodi’» 
δηλαδή « Σύ τήν στέλλεις, σύ νά τήν χαρής. > 

0 αλέκτωρ παρίφα το σπαρακτικώτερον θέαμα, 
έξ δσων ποτέ έλύπησαν ευαίσθητου και ευσεβή 
ψυχήν, ό υπερήφανος αλέκτωρ, δ πρό μικρού έτι 
φέρων χρυσήν περικεφαλαίαν μετ έρυθράς λοφί- 
δος, έκειτο άψυχος έπί τοΰ αργυρού του δίσκου, 
ώς 'παρτιάτης έπί τής στιλπνής ασπίδας του. 
Εκ τού στόματος αυτού άπέσταζεν υγρόν τι ερυ
θρωπό·' και γλοιώδες, όμοιου προς τά υδατώδη 
εκείνα ρ ο υ β ί ν ι α, τά δποϊα τοΰ έαρος οί.καύ
σωνες σχηματίζουσιν έπί τοΰ προσώπου τών γυ
ναικών, αίτινες ώς ή Κυρία Α . . , ή Κυρία Β . 
. , ή Κυρία Γ . . , ή Κυρία Δ . . , ένί λόγω 
ολα τά είκοσι τέσσαρα γράμματα τοΰ αλφαβή
του, δανείζονται άπό τήν χημείαν τά ρόδα καί 
τά κρίνα τοΰ προσώπου των. Εκάστη σταγών 
υδατος άφή,ρει μέρος τι τού σώματος τοΰ ταλαι- 
πώρου πτηνού. Τά πτερά του έπιπτον έν πρός 
έν, ώς τά πέταλα ρόδου μαραινομένου, ή ώς τά 
Ονήσκοντα κάλλη τής Κυρίας Ω . . . Μάτην ή 
νεάνις, είς ήν ειχον έμπιστευθή τήν φρούρησιν τοΰ. 
άτυχούς, άλέκτορος, τόν έσκέπαζε μέ τό λευκόν 
της χειρόμακτρον, μάτην τόν έφίλει καί τόν έφί- 
λει πάλιν, ώς ή τοΰ Βολταίρου Ηγεμόνες τής Βα- 
βυλώνος τόν προσφιλή αυτής φοίνικα’ μάτην τόν 
προσήγγιζεν εις τήν παρθενικήν της καρδιάν, ώς 
άν ήθελε νά τόν θερμάνη, νά τώ μεταδώση μέρος 
τής υγείας, τής νεό τητος, τής ζωής, ήτις έπαλλεν 
εΐς τό ώράϊον έκεΐνο δεκαπενταετές στήθος. Μά
ταιοι κόποι, προσπάθειαι ανωφελείς' δ αλέκτωρ 
άνέλυεν ολίγον κατ’ ολίγον . . . καί έν τούτοις 
ουδείς στεναγμός, ούδέν παράπονον,. ούδεμία φω
νή έξήρχετο άπο τό μέλαν ράμφος του' έάν δέ ήόύ’ 

νατό νά λαλήση,ώς ό παρά Λουκιανώ ευφυής αυτού 
συνάδελφος, ώ ! βεβαίως ήθελεν ανακράξει' « δ α
λέκτωρ άποθνήσκει, άλλά δέν παραδιόεται! » 
Γαϊαν έχοις έλαφράν γενναίε άλέκτωρ ! ή ιστορία 
δέν θέλει σέ λησμονήσει.

0 φέρων τήν περίφημον λεκάνην, ήν ειχον 
τιμήσει αί χεϊρες τοΰ ανθυπάτου, ύπήρξεν εύ·- 

τυχέστερος τής νεάνιδος, ήτις έμοιρολόγει τόν 
άλέκτορα' έπειδή ή λεκάνη δέν ήτον έκ χάρτου 
ώς τό πτηνόν, άλλά άπό στερεόν χώμα τοΰ 
1’ΐνόρη, τήν μετεχειρίσθη ώς άλεξίβροχον, θέσας 
αυτήν έπί τής κεφαλής του.

Εν τούτοις οί ιερείς είχον λάβει κατοχήν τής 
σκιάδος, υφ’ ήν περιήγετο ή Αγία Μετάδοσις,οπως 
έζασκήσωσι τήν πρός τόν πλησίον άγάπην, μα- 
στιγοϋντες άμειλίκτως τόν δυστυχή όστις ειχεν 
άναλάβει τό πρόσωπον τοϋ ’ΐησοΰ, διότι έτόλ- 
μησε καί ούτος νά ζητήση προστασίαν άπό τόν 
έπίπλαστον έκεϊνον ουρανόν, κατά τής ώμότητος 
τοΰ άλλου. Ούδεμία δέ αμφιβολία δτι θά ήναγ- 
κάζετο νά υποστή μέχρι τέλους τήν τύχην τοΰ 
θείου προσώπου δπερ παρίστα, έάν δέν άνέθετε 
πάσαν αύτοΰ έλπίδα είς τόν Θεόν, άναφωνών έκ 
καρδίας’ Θεέ μ ο υ, Θ ε έ μ ο υ ί ν α τ ί μ ε έγ- 
κατέλιπες! 0 Θεός έσωσεν αύτόν, δώσας 
πτερά είς τούς πόδας του.

Φεύ ! δέν ήτον έκείνη πρώτη φορά, καθ’ ήν έ- 
μ.ατίγουν τόν Χρις-όν οί ιερείς καί οί μοναχοί? . .

Τά καφεπωλεϊα έβριθον φυγάδων, καί οί ύπηοέ- 
ται, παραθέτοντες τό προσφιλές τοϊς Τοσκανοις 
ποτόν, τό d ιι e I I ο I u r c ο (1), προσέθετον' 
« Μέ ταϊς ύγείαις σας, κύριε, άλλά κάμετε όγοί- 
γ·ωρα. » Καί είχον δίκαιον’ τό πλήθος ήτο τόσω 
μέγα, ώστε έπάλαιον τίς πρώτος νά καθέξη μίαν 
θέσιν καί λησμονήση τήν ναυαγήσασαν λιτα
νείαν καί τόν άπολεσθέντα παράδεισον, άπέναντι 
ποτηριού μεστού έκ τοΰ ήδέος εκείνου ποτού, 
δπερ συγγενεύει μάλλον μέ τό ύδωρ τής Στυγός 
ή μέ τό νέκταρ τοΰ όλύμπου. Παραπλήσια συνέ- 
βαινον έν τοϊς ξινοδοχειοις, παντοπωλείοις καί 
πανταχοΰ δπου ή φυγαδευομενη έκείνη στρατιά 
ήδύνατο νά εύρη άσυλον κατά τής καταιγίδος, 
καί άντίδοτον κατά τής πείνης καί τοϋ ψύχους.

Αλλ έδώ οί γέλωτες έκεΐ τά δάκρυα' καί δά
κρυα ερρεον παρά τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου. 
Εκεί έπαίζετο τό δραματικόν μέρος τής τραγικω- 
μωδίας τούτης. Πάντες οί μή δυνηθέντες νά εύ- 
ρωσι προστάτιδα στέγην κατά τής θυέλλης, καί 
τοιοϋτοι ήσαν οι πλεϊστοι, άθρόοι συνέρρευσαν είς 
τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου, μεγαλοφώνως ζη- 
τοΰντες νά φύγωσι τήν γην τοϋ Φαραώ, ήν έμά- 
στιζεν ή έβδομη πληγή—ή χάλαζα καί ό κεραυ
νός πρόσθες καί δετός κατακλυσμιαϊος.

Ούδέν περιεργότερον θέαμα ή τό τής στρατιάς 
εκείνης σπευδούσης πρός κατάκτησιν τοΰ σιδη
ροδρόμου, μετά τήν αποτυχίαν τής κατακτήσεως 
τοϋ παραδείσου’ φαντασθήτε νύκτα ψυχράν, ύε- 
τώδη, ζοφεράν, καί πλήθος άπειρον άνθρώπων, 
άνδρας τε καί γυναίκας, παιδία καί γέροντας, προσ
λαμβάνοντας έκ τοΰ σκότους τής νυκ-.ός μορφάς 
παραδόξους, αλλόκοτους' φαντασθήτε τούς άνθοώ-

(1) Duello turCO (τουρκική μονομαχία) μέλαν 
ποτόν «ατασκευαζόμενον άπό καφέ, ^ώμι, ζωμόν λεμονιού 
καί ζάκχαριν.

πους τούτους τρέχοντας έπί ωκεανού βορβόρου, 
ολισθαίνοντας, πίπτοντας, έγειρομένους, τρέχον
τας καί πίπτοντας πάλιν. Είς πάσαν βροντήν"τά 
παιδία κλαίουσιν, οί άνδρες βλασφημοΰσι, κατά 
τρόπον έν Τοσκάνη μόνον γνωστόν, αί γυναίκες 
κραυγάζουσιν δτι θά λειποθυμήσωσι καί προσ- 
κολλώνται είς τόν βραχίονα τοΰ γείτονος, δν έκ- 
λαμβάνουσιν ώς τόν τοΰ συζύγου' περίπτωσις έ- 
λαφρυντική. Αλλ’ όποια ·η έκπληξις, ή λύπη, ή 
απελπισία τοΰ πλήθους εκείνου, όταν, φθάσαν 
πρό τού σταθμού, εΰρε κεκλεισμένας τάς θύρας ! 
εναυάγει έν τώ λιμένι. Επί τινας στιγμάς διέ— 
μειναν πάντες βωβοί, ώς συμβαίνει πρό τών α
προόπτων συμφορών' έπειτα ήρχισαν νά έκπέμ- 
πωσι λυσσώδεις κραυγάς, αίτινες έτρόμαξαν βε
βαίως τόν αόην, άλλά φεύ ! δέν κατώρθωσαν νά 
άνοίξωσι τάς θύρας τού σταθμού. Η διεύθυνσις 
τοΰ σιδηροδρόμου, διότι δέν πρέπει νά τήν άδι- 
κήσωμεν, είχε λάβει πάντα τά προσήκοντα μέ
τρα δπως, μετά τήν λιτανείαν, ή είς τάς ιδίας 
εστίας έπάνοδος τών εύσεβών έκείνων ψυχών τε- 
λεσθή έν πλήρει τάξει, άνευ άτόπων καί βραδύ
τατος. Εν μόνον πράγμα είχε λησμονήσει’ τό ά- 
στατον τοΰ ούρανοΰ, ή δέ καταιγίς διαλύσασα 
τήν τελετήν, κατές-ησε τά μέτρα τής διευθύνσεω; 
απλήν μόνον κα! ανωφελή έπίδειξιν καλής διαθέ- 
σεως καί, ώς λέγουσιν οί Γάλλοι, ή κ ό λ α σ ι ς 
είναι δ λ η έ σ τ ρ ω μ έ ν η άπό καλάς 
διαθέσεις’. Ούτω τό πλήθος εύρε τόν ς-αθ- 
μόν κεκλεισμένον. Πρός τήν νέαν ταύτην συμφο
ράν οί γέροντες δέν έγκαρτεροΰσι πλέον καί έκ 
τοϋ καμάτου καταπίπτουσιν έπί τού λιθοστρώ- 
ματος, αί γυναίκες ετοιμάζονται νά λειποθυμή- 
σωσι καί τά παιδία διά διαπεραστικών φωνών 
αμιλλώνται πρός γαλάς έρωτικάς, έζομολογουμέ- 
νας έπί στέγης τά πύοινά των αισθήματα.

Εύνυχώς ή βροχή, εξακολουθούσα πάντοτε νά 
πίπτη, έξήσκησεν έπί τοΰ σταυροφόρου εκείνου 
στατού τήν επιρροήν, ήν έξασκεΐ ή πυρϊτις έπί 
τών τέκνο ν τοΰ Λοεως' άνεζωπύρησε τό έκ τοΰ 
ψύχους ύπνώττον θάρρο: τών ίπλιτών τής πίς-εως. 
καί μετ’ ολίγον μέγας άλλαλαγμός ήκούσθη, αί 
θΰραι τοΰ σταθμού έκ βάθρων έκλονίσθησαν καί, 
άντιστάσεως μή οδσης, τό κατάστημα ές έφόδου 
έκυριεύθη. Η τόλμη καί ή άνδρία τών έφορμη- 
σάντων άναμιμνήσκει δ,τι ήρωϊκιοτερον η ιστορία 
τών αρχαίων καί νεωτέρων χρόνων παρέχει· Δυσ
τυχώς, έπειδή οί πολιορκηταί ήσαν πλείονες ή 
όσους έχώρει τό φρούριον, πάντες δέν ήδυνήθησαν 
νά δρέψωσι τάς αύτάς δάφνας καί, έκόντες ά- 
κοντες, πλεϊστοι ήναγκάεθησαν νά στρατοπεδεύ- 
σωσιν υπό πολέμιον ούρανόν, καταρώμενοι τόν άρ- 
χιτέκτονα τής πόλεως δτι δέν έκαμε τόν σταθ
μόν εύρυχωρότερον, καί περιμένοντες περίστασιν 
μόνον δπως άναδείξωσιν εαυτούς. Η περίστασις 
αύτη δέν έβράδυνε νά παρουσιασθή.

Οί νικηταί δέν είχον σπογγίσει καλά καλά
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Αλλως τε γνωστόν δτι, παρά τοϊς ύπό ξενι
κόν ζυγόν στενάζουσι λαοϊς, ώς έστέναζε τδτε τ, 
Ιταλία, πάντα περιβάλλονται πολιτικόν χαρακτή
ρα. Τό άπλούστερον αστυνομικόν μέτρου θεωρεί
ται ύπό τοΰ λαοΰ ώς νέα καταπίεσις, ώς επαύ
ξησες τών δεσμών αύτοΰ’ ή ελάχιστη φωνή, ήν 
εκβάλλει, έστω και κατά χορεύτριας ή θεατρώνου, 
εκλαμβάνεται ύπό τής κυβερνήσεως ώς ανταρ
σίας σύνθημα, ώς πρόκλησις στάσεως. Εντεύθεν 
γενική τις καχεξία καΐ δυσαρέσκεια’ εντεύθεν 
συνεχείς ύπόνοιαι και αμοιβαία δυσπιστία κυβερ- 
νώντων κα'ι κυβερνωμένων, άπο λήγουσα θάττον ή 
βράδιον εϊς έπανάστασιν ή εις δεσποτισμού έπί- 
τασιν, διότι ή κοινωνία πρέπει νά εύρη τήν φυ
σικήν αύτής ισορροπίαν, είτε ελευθερία, είτε τυ
ραννία έστίν αυτή.

Ούτως ειχεν ή Ιταλία κατά τήν έποχήν έκεΐ 
νην καΐ τούτου ένεκα ό λαός έδέχθη τούς χωροφύ
λακας ώς ήθελε δεχθή τούς Αύστριακούς. Μή δυ- 
νάμενος νά έπιτεθή κατ’ αύτών έπεκαλεϊτο τήν 
Παναγίαν, δπως τούς τύφλωση και στείλη αύτοϊς 
δλα τής Πανδώρας τά κακά’ αύτό ύπήρξεν ανέ
καθεν τό δπλον τοΰ αδυνάτου κατα τοΰ ισχυρού. 
Αλλ’ ή Παναγία, ήτις δέν θέλει τ.ό κακόν ούδενός, 
δέν άπεφάσισε νά τούς τύφλωση’ άπ έναντίας 
έπέτρεψεν, έν τή άπείρω αύτής άγαθότητι, ώστε 
οί χωροφύλακες νά έπιτεθώσι κατά τών πολιτών, 
σκοπούσα βεβαίως νά δοκιμάση τήν πίς-ιν τών εκλε
κτών της. Ανεξερεύνητοι αί βουλα'ι τής προνοίας!

Η δοκιμασία έγένετο, καΐ οί έν αύτή άναδει- 
χθέντες, οί άγογγύστως ύποστάντες ύβρεις, κλο- 
πάς, πληγάς, μώλωπας, τραύματα, χάριν μιας 
λιτανείας τήν όποιαν ούτε καν είδον (καΐ τοΰτο 
είναι άληθής αρετή), βεβαίως χρυσοί; γράμμασιν 
ένεγράφησαν έν ταϊς ούρανίοις δέλτοις, διίως λη- 
φθώσιν ύπ’ δψιν έν καιρώ τώ δέοντι.

Σύζυγοί τινες έχασαν έν τή δοκιμασία τάς 
προσφιλείς αύτών συντρόφους, άλλ έπειδη αί 
άπολεσθεϊσαι αύτα'ι άμ.νάδες τήν επαύριον έπέ- 
στρεψαν εις τήν ποίμνην, επί τέλους ούδέν έχα- 
θη, έκτος ίσως δ,τι έσωσε Φραγκίσκος δ Α , μετά 
τήν έν Παΰία μάχην.

Τέλος, τό γνωστόν σύριγμα τοΰ σιδηροδρόμου 
άντήχησεν δξύ καΐ διαπεραστικόν ύπό τούς θο
λούς τοΰ σταθμού, άλλ’ δπως, φεϋ ! διάψευση τό 
τετριμμένου αξίωμα* « Οί σιδηρόδρομοι χατηρ- 

, γησατ τάς άποοτάσεις », τρεις ώρας έδέησαν ΐνα 
διατρέξωσιν άπόστασιν είκοσι πέντε λεπτών καΐ 
φθάσωσιν εις Φλωρεντίαν’ άς μή φανή τό πράγ
μα υπερβολή, μετεχειρίζοντο ξύλα έλλείψει γαιαν
θράκων ...

Αν εί εύλαβεϊς έκεϊνοι προσκυνηταΐ δέν κα- 
τέκτησαν τήν βασιλείαν τών ουρανών, κατά τήν 
αξιομνημόνευτου εκείνην ήμέραν, τότε τή αλή
θεια προτιμότερου είναι νά ύπηρετή τις τον 
Μαμμωναν.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΣΛΠΙΟΣ. 

(Επεται συνέχεια).

τό αίμα, τό ύδωρ δηλαδή, δπερ άπέσταζεν έκ 
τοΰ σώματός των, δτε φωνή τρόμου, ώς έκείνη 
ήν άφήκαν τά ατρόμητα τέκνα τοΰ Ισραήλ, έπί 
τή θέα τοΰ ιππικού τοΰ Φαραοφ άντήχησεν άπό 
άκρου εϊς άκρον τοΰ στρατοπέδου, θί χωροφυ
λακές, απροσδόκητοι ύποκριταΐ τοΰ ποικίλου έ
κείνου δράματος, έφάνησαν έπί τής πλατείας τοΰ 
σταθμού, θί χωροφύλακες! έκραξαν οί άνδρες, οί 
χωροφύλακες ! έπανέλαβον αί γυναίκες, οί χωρο
φύλακες I έτραύλισαν τά παιδία, καΐ ιδού, οί πρό 
μικρού επιτιθέμενοι εύρέθησαν αίφνης εϊς θέσιν ά- 
μύνης.Κατά τήν έποχήν έκείνην έν Τοσκάνη ύπέρ 
παν άλλο πράγμα οί χωροφύλακες ένεπνεον μίσος 
καΐ συγχρόνως (διατί νά τό κρύψωμεν ;) τρόμον. 
Ούχΐ δτε ή κυβέρνησις τοϋ Μεγάλου Δουκος Λεο- 
πόλ’δου τοΰ Β'ήν δεσποτική,άπ’έναντίας ήτο κυβέρ- 
νησις ήπιωτάτη, καΐ αύτός ήγεμών λαοφιλής’ δταν 
οί υπήκοοί του ήναγκάσθησαν νά τόν προσφέρωσι 
θύμα εϊς τάς άπαιτήσεις τής ιταλικής ενότη
τας, τό έπραξαν μέ οφθαλμούς δακρύοντας καΐ 
τόν άπέπεμψαν, ούτως ειπεϊν, μέ βολάς άνθέων. 
Αλλ’ οί χωροφύλακες είχον έπισύρει τό μϊσος τοΰ 
λαού’ ήσαν ή δεξιά χειρ τής αστυνομίας, καΐ ή : 
αστυνομία πανταχού, πλήν τοΰ Λονδίνου, εμπνέει 
μϊσος καΐ αποστροφήν. Τότε δε καΐ άλλη τις 1 
αιτία προσετίθετο εις τήν κοινήν κατά τών χώρο- ' 
φυλάκων απέχθειαν’ αί συμφοραΐ τοΰ 1848, προ- 1 
δοΰσαι τάς έλπίδας τών Ιταλών πατριωτών, είχον 
παροξύνει τά πνεύματα πάντων.Τοσαϋται προσπά- 
θειαι πρός έξωσιν τών βαρβάρων, τόσον πολύτιμον 
αίμα χυθέν,δπως αί Αλπεις καταςαθώσινάδιαβατοι 
καΐ δοθή ταύχ.Ιηρος τώ π.έοίω, ώς λέγει ό Δάντης, 
είχον άπολήξει εις τήν πένθιμου ήμέραν τής Νο- 
βάρας καΐ εις τής Βενετίας τήν άλωσιν. ό ξένος, 
καθ’ ού οί Τοσκανοΐ είχον γενναίως ά· 
των αιματηρών πεδίων τοΰ Κουρτατόνε καΐ τής 
Μοντανάρας, δπου τό πανεπιστήμιου τής Πίσης 
πολυαρίθμους άφήκε φοιτητάς μετά δύο τών 
έπισημοτάτων αύτοΰ καθηγητών, δ ξένος κατε- 
πάτει γαυριών τό χώμα τής ένδόξου αύτών πα
τρίδος. Οί αύτοΐ έκεϊνοι -ρατιώται, οΐτινες έτίμη- 
σαν τήν Ιταλίαν έπί τών λομβαρδικών πεδιάδων, 
ένθα τής Χερσονήσου αί τύχαι έπαίχθησαν άπό 
τήν έποχήν τής μάχης τής Παυίας μέχρι τής 
έν Σολφερίνω νίκης, ένδίδοντες εις τήν πίεσιν 
τών περιστάσεων ήδελφοΰντο μετά τοΰ Κροάτου. 
ίίρκουν ταΰτα, δπως λαός παρά πάντα άλλον ύπέρ 
τής άπελευθερώσεως αύτοΰ άγωνισθεΐς, ώς σρθώς 
παρατηρεί ό Σισμόνδης, συμπεριλαβη εις κοινήν 
αποστροφήν καΐ συμπατριώτας καΐ ξένους. Ως ό 
λαός άπηχθάνετο τούς χωροφύλακας, θεωρών αύ
τούς δορυφόρους τών Αύστριακών, ούτως άπη- 
χθάνοντο καΐ αύτόν έκεϊνοι’ άμοιβαϊον μϊσος πρό 
πολλοΰ έσχέτιζεν)άλλήλους·Αησμονηθέν παροδικώς 
κατά τό 1848, δταν πάσαι αί ίταλικαΐ καρδίαι 
δι’ ένός έπαλλον παλμού, άνεφάνη μετά τήν έπο
χήν έκείνην, έπαυξηθέν άπό τά πολιτικά πάθη καΐ 
έτοιμον νά έκραγή εις τήν έλαχίστην αφορμήν.

U'.V. w ί,&'υ,,...... ■ » ι ·'· · ί-J
άγωνισθή επ’, ένεγράφτ.σαν έν ταϊς ούρανϊοις όελτοι.
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νά σάς

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΙΗΟΥ-
(Σννϊχιια ίδι φνΙΙάδ. 34).

— Καΐ ζητείτε τόν υίόν σας ;
■— Τω δντι, άλλά δέν γνωρίζω μετά τήν 
έπ» στολήν ήν μοί έγραψεν ...
— Έκεϊνος σκέπτεται χαι ό πρώτος ύπατος 
διαθέτει, είπε μειδιών ό ξένος. Ό πρώτος ύ
πατος διέθεσε τόν υίόν σας επί τινας ημέ
ρας χαί μέ επεμψε νά σας ύποδεχθώ άντ’ έ 
κείνου.

Ή Κ. Μοντρεβέλ ηύχαρ’στησε κλίυασα 
τήν κεφαλήν.
— Εϊς ποιον έχω τήν τιμήν νά ομιλώ; ή- 
ρώτησεν.
— Εις τόν πολίτην Φωβελέτον Βουριέν, τόν 
πρώτον αύτοΰ γραμματέα, άπεχρ θη ό ξένος. 
—- Σάς παραχαλώ νά εύχαριστήσητε έκ μέ
ρους μου τόν πρώτον ύπατον, ύπέλαβεν ή Κ. 
Μοντρεβέλ, χαί νά τώ έκφράσητε τήν λύπην 
μου, διότι δέν δύναμαι νά τόν εύχαριστήσω 
αυτοπροσώπως.
— Άλλ’ ούδέν τούτου εύχολώτερον, κυρία.
— Πώς ;

Ό πρώτος ύπατος μέ διέταξε 
οδηγήσω εις τό Λουξεμβοϋργον.

Υμάς χαί τόν χύριον υίόν σας.
*Ω ! θά ύπάγω νά ίδω τόν στρατηγόν 

Βοναπάρτην, θά ύπάγω νά ίδω τόν στρατη
γόν Βοναπάρτην, έχραύγασε τό παιδίον, ο
ποία εύτυχ α ’ Καίέπήδα κτυπώντάς χεΐρας.
— Έ} Έδουάρδε, τί εϊν’ αύτά; εΐπεν ή Κ. 
Μοντρεβέλ.

Ειτα στραφεΐσα πρός τόν Κ. Βουριέν.
— ^·ϋΥχωρήσατέ τον, κύριε, εΐπεν, εινε 
άγριος δρεινός τής Ζούρας.
— Είμαι φίλος τού άδελφοϋ σας, εΐπεν ό 
Βουριέν τείνων πρός τόν παΐδα τήν χεΐρα, 
μου επιτρέπετε νά σάς φιλίσω;
— Εύχαρίστως, κύριε, άπεκρίθη ό Έδουάρ
δος, σείς δέν είσθε κλέπτης.
— Καί πάλιν συγχωρήσατέ τον, κύριε, άλ
λά συνελήφθημεν καθ’ οδόν ...
— Πώς, συνελήφθητε;
— Ναι.
— Ύπό κλεπτών ;
— Σχεδόν.

Κύριε, εΐπεν ό Έδουάρδος, οί άνθρωποι, 
οΐτινες άρπάζουσιχρήματα δέν εινε κλέπται;
— Γενικώς, φίλε μου, ονομάζονται ούτω.
— Βλέπεις λοιπόν, μήτερ;

Ό Βουριέν έρριψεν έν βλέμμα έπί τής Κ. 

Μοντρεβέλ καί ϊδών σαφώς έκ τής έκφρά- 
σεως τοΰ προσώπου της ότι τό άντίκείμε- 
νον τής συνδιαλέξεως τή ήτο δυσάρεστου, 
δέν έπέμεινεν.
— Κυρία, είπε, νά τολμήσω νά σάς ύπομνή - 
σω δτι διετάχθην νά σάς οδηγήσω εις τό 
Λουξεμβοϋργον, ώςέσχον τήν τιμήν πρό μι
κρού νά σάς είπω, καί νά προσθέσω οτι ή 
Κ. Βοναπάρτου σάς περιμένει έκεΐ;
— Κύριε, μίαν στιγμήν μέχρις ού αλλάξω 
έσθήτα και ένδύσω τόν Έδουάρδον.

Καί πόσος καιρός άπαιτεΐται πρός τοΰτο ;
— Είναι πολύ άν σάς είπω ή είσειαν ώραν;
— ^-! όχι, καί άν ήμίσεΐα ώρα σάς άρχει, 
εύρίσκω τήν αίτησιν λίαν εύλογον.
— Έστέ ήσυχος, κύριε, καί μοι έξαρκεΐ.
— Λοιπόν, κυρία, ύπάγω έως έξω καί μετά 
ήμίσειαν ώραν εΐμί ύπό τάς διαταγάς σας.
— Σας εύχαριστώ, κύριε.
— Μή φροντίσητε δι’ έμέ, άν φανώ άκριβής.
— Δέν θά σάς κάμω νά περιμείνητε.

Καί ό μέν Βουριέν άνεχώρησεν, ή δέ Κ. 
Μοντρεβέλ ένέδυσε κατά πρώτον τόν Έδου
άρδον, εΐτα έαυτήν· ότε δέ ό Βουριέν έπανήλ- 
θε, προ πέντε λεπτών ήτο έτόίμη.
— Προσέξατε, κυρία, εΐπεν ό Βουριέν μει- 
οιών, μή καταστήσω γνωστήν εις τόν πρώ
τον ύπατον τήν άκρίβειάν σας.
— Και τί έχω νά φοβηθώ έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει;
— Μήπως σάς κρατήση παρ’ έαυτώ ινα δο> 
σητε μαθήματα άκριβείας εις τήν Κ. Βονα
πάρτου.
— Ώ! εΐπεν ή Κ. Μοντρεβέλ, οί κρεόλοι 
έχουσιν άλλας άρετάς.
— Άλλα καί ύμεΐς είσθε, κυρία, ώς νομίζω, 
χρεόλη.
— Ή Κ. Βοναπάρτου, είπε μειδιώσα ή Κ. 
Μοντρεβέλ, βλέπει τόν σύζυγόν της καθ' 
έκάστην, ένώ έγώ κατά πρώτον ήδη βλέπω 
τόν πρώτον ύπατον.
— Άς άναχωρήσωμεν, άς άναχωρήσωμευ, 
μήτερ! έκραύγασεν ό Έδουάρδος.
Ό γραμματεύς έμεινεν όπίσω δπως έπιτρε- 

ψη τήν διάβασιν εις τήν Κ.Μοντρεβέλ,μετά έν 
τέταρτον δέ ευρίσκοντο εις Λουξεμβούργου.

Ό Βοναπάρτης χατεΐχεν εις τό μικρόν 
Λουξεμβούργου τά πρός δεξιάν τού κατω- 
γείου δώματα, ή δέ ’Ιωσηφίνα είχε τόν θά
λαμόν της καί τό δωμάτιόν της εϊς τό πρώ
τον όρόφωμα- εις δέ στενός διάδρομος έφε- 
ρεν άπό τοΰ γραφείου τού πρώτου ύπάτου
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είς τό δάσος τής Νοάρης έν πλήρει μεσημ
βρία είς τάς μεγάλας οδούς. Ό Φουσέ α
γνοώ τί έχει νά πάθη, άν τό πράγμα έπα- 
ναληφθή.

Η' Κ. Μοντρεβέλ ήτοιμάζετο ν’άποκριθή, 
άλλά τήν στιγμήν έκείνην, τής θύρας άνοι- 
χθείσης, εις κλητήρ έφάνη,,
— Ό πρώτος ύπατος περιμένει τήν Κ. Μον
τρεβέλ, είπεν.
— 'Υπάγετε, ύπάγετε, είπεν ή ’Ιωσηφίνα, ό 
καιρός είνε τόσον πολύτιμος διά τόν Βονα- 
πάρτην, ώστε είναι σχεδόν ανυπόμονος, ώς 
ό Λουδοβίκος ΙΕ' δστις ούδέν είχε νά κάμη. 
Δέν αγαπά νά περιμένη.

Ή Κ. Μοντρεβέλ ήγέρθη μετά ζωηρότη- 
τοςκαίήθέλησε νάσυμπαοαλάβη τόνυίόντης.
— Όχι, είπεν ή Ιωσηφίνα, άφετέ μοι τό 
ώραΐον αύτό παιδίον ενταύθα- σάς περιμένο- 

βλέπει περί τήν έκτην ώραν· άλλως τε άν έ- 
ιιθυμή νά τό ίδη, θά τό ζητήση. Πρός τό

'παρόν είμαι δευτέοα μήτηρ του. Άς ίδωμεν, 
τί νά κάμωμεν διά νά διασκεδάσωμεν.
— Ό πρώτος άπατος θά έχη ώραΐα όπλα, 
κυρ:α, είπε τό παιδίον.
— Ναι, ώραιότατα- λοιπόν νά σάς δείξωμεν 
τά όπλα τοϋ πρώτου ύπάτου.

Η ’Ιωσηφίνα έξήλθεν άπό τήν μίαν θύ
ραν μετά τοϋ παιδιού, ή δέ Κ. Μοντρεβέλ 
άπό τήν άλλην μετά τοΰ κλητήρος.

Καθ’ όδόν συνήντησεν άνδρα ξανθόν μέ 
πρόσωπον ώχρόν μέ ομμα θαμβόν, δστις 

• τήν παρετήρησε μετ’ ανησυχίας, ήτις τώ 
έφαίνετο συνήθως. Έστάθη λοιπόν ινα τον 
άφίση νά διέλθη.
— Είναι ό άς-υνόμος, τή είπε χαμηλοφώνως 
δ κλητήρ.

'Π Κ." Μοντρεβέλ τόν είδεν άπαμακρυνό- 
μενον μετά τίνος περιεργείας, διότι ό Φουσέ 
κατά τήν έποχήν έκείνην ήτο περιβόητος.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή θύρα τοϋ 
γραφείου τοΰ Βοναπάρτου ήνοίχθη, καί ή 
χεφαλή αύτοϋ έφάνη κύπτουσα πρό τής θύ
ρας. Ίδών δέ τήν Κ. Μοντρεβέλ,
— Κυρία Μοντρεβέλ, είπε, έλθετε. Λύτη δέ 
ταχύνασα τό βήμα είσήλθεν είς τό δωμά- 
τιον.
— ’’Ελθετε, είπεν ό Βοναπάρτης κλείων τήν 
θύραν όπισθεν αύτοϋ- σάς έκαμα άκουσίως νά 
περιμένητε, άλλ’ εΐχον νά πλυνω όλιγον τον 

:. Γνωρίζετε ότι είμαι λίαν ηύχαριστη- 
μέ τόν ‘Ρολάνδον χαί σκοπεύω είς 

πρός τόν θάλαμόν της. Ε'χε δέ προηγου
μένως είδοποιηθή περί τής έλεύσεως τής 
Κ. Μοντρεβέλ, διότι μόλις παρετήρησεν αύ
τήν καί τή ήνοιξε τούς βραχίονας.
— Έλθετε, έλθετε, είπεν ή ’Ιωσηφίνα πρός 
τήν Κ. Μοντρεβέλ, σταθεϊσαν μετά σεβα
σμού πρό τής θύρας, δέν σάς γνωρίζω σή
μερον μόνον, άλλ’ άφ’ ής ημέρας έγνώρισα 
τόν άξιόλογον καί έξαίρετον 'Ρολάνδον σας. 
Γνωρίζετε τί μέ παρηγορεΐ δταν ό Βοναπάρ
της μέάφίνη; τό δτι ό'Ρολάνδος τόν συ
νοδεύει- καί δταν γνωρίζω δτι ό ‘Ρολάνδος 
είναι πλησίον αύτοϋ, νομίζω οτι δεν δύναται 
νά τώ έπέλθη δυστύχημα. Καί δέν θέλετε 
λοιπόν νά μέ έναγκαλισθήτε ;

Ή Κ. Μοντρεβέλ έμενε συγκεχυμένη έκ 
τοσαύτης άγαθότητος. 
—Είμεθα συμπατριώτ δες,νομίζω, έξτκολού- 
θησεν εκείνη. Ω ! ένθυμοΰμαι καλώς τόν Κ. μεν νά γευματίσωμεν, καί ό Βοναπάρτης τό 
Δελακλεμενσίερον, δστις είχε τόν ώραΐον κή- | 
πον εκείνον και τάς λαμπράς οπώρας. Έν- 
θυμούμαι μάλιστα νά εΐδον δταν ό πατήρ 
μου μέ ώο ·γει παιδίον έτι είς τον κήπον έ- ■ 
κείνον διά νά φάγω οπώρας, μίαν ώραίαν · 
κόρην, ήτις έφαίνετο ώς βασίλισσα. Ένυμ- : 
φεύθητε πολύ νέα, κυρία;
— Δεκατεσσάρων έτών.
— Καί βέβαια διά νά έχητε ένα υίον τής ή- 
λικίας τοΰ ‘Ρολάνδου- άλλά καθήσατε.

Καί δώσασα πρώτη τό παράδειγμα, ένευ 
σεν είς τήν Κ. Μοντρεβέλ νά καθήση πλη
σίον της.
— Καί τό ώραΐον τούτο παιδίον, έξηκολού- 
θησε δεικνύουσα τόν Έδουάρδον, είναι έπί
σης υιός σας ; — Καί, άφήσασα στεναγμόν. 
Ό θεός υπήρξε πολύ οικτίρμων είς ύμάς, 
κυρία, είπε, καί έπειδή εισακούει τάς δεήσεις 
σας, πρέπει νά τόν παρακαλέσητε νά δώση 
χαί ε ς έμέ ένα υιόν.

Ταύτα δ’είποϋσαήσπάσατοτόν Έδουάρδον.
— 'Ο σύζυγός μου θά ήνε πολύ εύτυχής νά 
σάς ίδη, κυρία- αγαπά τόσον τόν υίόν σας, 
ώστε δέν ήθελον σάς οδηγήσει παρ’ έμοί 
πρώτον, άν δέν είχε συνέντευξιν μετά τοΰ 
ύπουργοΰ τής άστυνομίας. Άλλως τε φθά
νετε είς κακήν ςτγμήν, διότι είναι μανιώδης.
— Ώ ! άνέκραξεν η Κ. Μοντρεβέλ, σχεδόν 
περίφοβος, άν έχη ούτως, αγαπώ μάλλον νά 
περιμείνω.
— Όχι, οχι, τουναντίον, ή θέα σαςθά τόν 
πραύνη- άγνοώ τί συνέβη. Φαίνεται δτι συλ- Φουσέ. 
λαμβάνουσι τάς ταχυδρομικός άμάξας, ώς μένος

πρώτην εύκαιρίαν νά τόν χάμω στρατηγόν. 
Πότε έφθάσατε ;
— Προ μικρού, στρατηγέ.
— ΙΙόθεν έρχεσΟε; ό 'Ρολάνδος μοί τό εί- 
fliv, άλλά τό έλησμόνησα.
— Έκ Βούργου.
— Διά τίνος οδού ,·
— Διά τής όδοΰ τής Καμπανία<?.

Διά τής όδοΰ τής Καμπανίας- λοιπόν 
τότε ήσθε είς Σατιλλιών, χαί πότε; . .
— Χθές τό πρωί περί τήν έννάτην ώραν.
— Τότε Οά ηχούσατε νά γίνηται λόγος 
περί ταχυδρομικής άμάξης συλληφθείσης 
τήν δεκάτην ώραν μεταξύ τοΰ Σατιλλιών καί 
τής Βαρ-Σουρ σένης.
— Ή άμαξα έκείνη στρατηγέ, ήτο ή ήμε- 
τέρα.
— Πώς ή ύμετέρα;
— Ναι.
— Ή σθε έντός τής άμάξης, ήτις συνελήφθη.
— Ναι.
— Ά ! λοιπόν θά έχω λεπτομέρειας άκρι- 
βεΐς καί μέ συγχωρεΐτε, διότι γνωρίζετε πό
σον έπιθυμώ νά πληροφορηθώ. Είς ένα τόπον 
πεπολιτισμένον, δστις έχει τόν στρατηγόν 
Βοναπάρτην ώς πρώτον άρχοντα δέν συλ- 
λαμβάνουσιν άτιμωρητεί μίαν οδοιπορικήν 
άμαξαν έν μεγάλη όδώ καί έν πλήρει με
σημβρία, ή τότε.. .
— Στρατηγέ, δέν δύναμαι άλλο τι νά σάς 
είπω ή δτι έκεΐνοι οΐτινες προσέβαλον τήν 
άμαξαν ήσαν έφιπποι καί έφερον προσωπίδας.
— Πόσοι ήσαν;
— Τέσσαρες.
— Πόσοι άνθρωποι ήσαν είς τήν άμαξαν ;

Τέσσαρες, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ 
αμαξηλάτου.
— Καί δέν ύπερασπίσθησαν;
— Όχι στρατηγέ-
— Ή έκθεσις τής άστυνομίας φέρει έν τού- 
τοις ότι δύω πυροβόλα έ^ίφθησαν.
— Να·., στρατηγέ, άλλ’ οί δύο ουτοι πυρο
βολισμοί . ..
— Λοιπόν ;
— Έ^ίφθησαν ύπό τοΰ υίοΰ μου.

ϊ πο τοΰ υίοΰ σας; άλλ’ ό υίός σας είναι 
είς Βανδέαν.
— Ο Ρολάνδος, ναι, άλλ’ ό Έδουάρδος 
ήτο μετ’ έμοΰ.
— Έδουάρδος ’ καί ποιος είναι αύτός ό Έ
δουάρδος;
— Ό άδελφός τοΰ ‘Ρολάνδου.

— Μοι ώμίλησε περί τούτου, άλλ’ εϊναι παι
δίον.
— Δέν είνε άκόμη δώδεκα έτών, στρατηγέ.
— Καί είνε αύτός δστις έρριψε τά δύο αύτά 
πιστόλια ;
— Ναι, στρατηγέ.
— Διατί δέν μοί τόν έφέρετε;
—· Είναι μετ’ έμοΰ.
— Ποΰ ;
— Τόν άφησα παρά τή Κυρία Βοναπάρτου.

'Ο Βοναπάρτης ήχησε τόν κώδωνα, και 
είς κλητήρ έφάνη.
— Είπατε είς τήν Ίωσηφίνην νά ελθη μετά 
τοΰ παιδιού. Καί περιφερόμενος εις τό δω- 
μάτιον,
— Γέσσαρες άνθρωποι, έψιθύρισε, καί έν 
παιδίον δεικνύει παράδειγμα θάρρους, καί 
μήτε εις τών κακούργων αύτών νά πληγωθή!
— Άλλά δέν ύπήρχον σφαΐραι είς τά πι
στόλια.
— Πώ, ; δέν ύπήρχον σφαΐραι;
— Όχι, τά πιστόλια ήσαν τοΰ αμαξηλάτου, 
καί ούτος είχε τήν πρόνοιαν νά τά πλήρωσή 
μόνον διά πυρίτιδος.
— Καλά, θά μάθωμεν τό όνομά του.

Τήν στιγμήν έκείνην ή θύρα ήνοίχθη καί 
ή Κυρία Βοναπάρτου έφάνη κρατούσα τότέ- 
κνον έκ τής χειρός.
— Έλθέ, είπεν ό Βοναπάρτης πρός τό παι
δίον.

Ό Έδουάρδος έπλησίασεν άνευ δισταγ
μού καί έχαιρέτησε στρατιωτικώς.
— Σύ λοιπόν έπυροβόλησες κατά τών 
κλεπτών;
— Βλέπεις λοιπόν, μήτερ, δτι είνε κλέπται; 
διέκοψε τό παιδίον.
— Βεβαίως είνε κλέπται- πολύ έπεθύμουν 
νά μήν ήσαν τοιοΰτοι. Άλλά έντούτοις σύ 
έπυροβόλησας τούς κλέπτας, καθ’ δν χρόνον 
οί άνδρες έφοβοΰντο;
— Ναι, έγώ, στρατηγέ- άλλά δυστυχώς αύ
τός ό άμαξηλάτης είχε γεμάτα μέ πυρίτι
δα μόνον τά πιστόλιάτου, άλλως θά έφό- 
νευον τόν άρχηγόν των.
— Καί δέν φοβείσαι σύ;
— Έγώ όχι, είπε τό παιδίον, δέν φοβούμαι.
— Έγεννήσατε λέοντας, κυρία, είπεν ό Βο
ναπάρτης στρεφόμενος πρός τήν Κ. Μον
τρεβέλ, ήτις έρείδετο έπί τοΰ βραχίονος τής 
Ίωσηφίνης. Είτα δ’ άπευθυνθείς πρός τό 
παιδίον,
— Καλά, τώ είπεν άσπαζόμενος αύτό- θά
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ληφθή φροντίς χαί περί σοϋ- τί θέλεις νά 
γείνης;
— Στρατιώτης, χατά πρώτον.
— ΙΙώς, χατά πρώτον;
— Ναι, έπειτα συνταγματάρχης, ώς ό α
δελφός μου καί στρατηγός ώς ό πατήρ μου.
— Δέν πταίω έγώ, άν δέν ήσαι, είπεν ό 
πρώτος ύπατος.
— Ούδ’ έγώ, ύπέλαβε τό παιδίον.
— Έδουάρδε ! είπεν ή Κ. Μοντρεβέλ περί-, 
φοβος.
— Μή τό μαλώνητε διότι άπεκρίθη καλώς. 
Καί ύψώσας τό παιδίον πρός τό πρόσωπον 
του, ήσπάσθη αύτό χαί προσέθηκε,
— θά γευματίσητε μεθ’ υμών, ζαί τό έσπέ
ρας ό Βουριέν, δστις ήλθε καί σάς εύρεν εις 
τό Ξενοδοχεϊον, Θά σάς όδηγήση εΐς οΐκόν 
τινα έν τή όδώ τής Νίκης- έχει Οά μείνητε 
μέχρι τής επιστροφής τοΰ ‘Ρολάνδου, δστις 
Θά σάς εύρη κατάλυμα χατά την άρέσχειάν 
του. Ό Έδουάρδος Οά είσαχθή είς τό Πρύ 
τανεΐον καί έγώ άναδέχομαι νά νυμφεύσω 
τήν θυγατέρα σας.
— Στρατηγέ!
— Έσυμφωνήσαμεν μετά τοΰ ‘Ρολάνδου.
— Ειτα στραφείς προς τήν Ιωσηφίναν, είπε.
— Παράλαβε τήν Κ. Μοντρεβέλ καί προσ
πάθησε νά μή στενοχωρήτσι. Κυρία Μοντρε
βέλ, άν ή φ ί λη σας (καί έτόνισε τήν λέξιν 
ταύτην) Θέληση νά είσέλθηείς κανέν κατάς-η- 
μα ενδυμάτων τοΰ συρμού, έμποδίσατέ την, 
διότι δέν τής λείπουσιν οί πίλοι- τόν τελευ
ταίου μήνα ήγόρασε τριάκοντα οχτώ.

Καί Οωπεύσας τόν Έδουάροον, άπέπεμψε 
χαί τάς δύω γυναίκας.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΐ.

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΜΥΛ3.ΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΛΕΛΝΟΥ.

Εΐπομεν δτι καθ' ήν στιγμήν ό Μοργάν 
χαί οί τρεις σύντροφοί του συνελάμβανον 
τήν όδοιποριχήν άμαξαν της Γενέβης μετα
ξύ τής Βαρ-σουρσένης καί τοΰ Σατιλλιών, 
ό ‘Ρολάνδος είσήρχετο είς Νάντην.

Αν Οέλωμεν νά γνοιρίζωμεν τό αποτέ
λεσμα τής αποστολής του, όφείλομεν όχι 
νά τον άκολουθήσωμεν βήμα πρός βήμα έν 
μέσω τών αποκρίσεων, δι’ ών ό άββας Βερ
νιέ ύπέκρυπτε τούς φιλοδόξους σκοπούς του, 
άλλά νά εύρωμεν αύτόν εΐς τήν πολίχνην 
τοΰ Μουζιλάνε, τήν χειμένην μεταξύ Άμ-

βώνος χαίΓονέρνου, δύω λεύγας μακράν τοΰ 
μίχροΰ κόλπου, έν ω χύνεται ό Βιλαίνης^

Έχει εύρισχόμεθα είς τό Μοριβάν, τόν 
τόπον δηλονότι έν τώ όποίω ή άντιδημο- 
χρατική έπανάστασις έλαβε τήν αρχήν αύτής. 
Πλησίον τοΰ Λαβάλ χαί τής Ποατιέρης έ- 
γεννήθη ό Πέτρος, ό Κοτερώ, ό Δεζάν καί 
Μοϋνέ, οί τέσσαρες άντιδημοκράται άδελ- 
φοί. Εΐς τών προγόνων αυτών, ξυλοκόπος 
μισάνθρωπος, χωρικός δύστροπος, έμεινε 
μεμακρυσμένος τών λοιπών χωρικών, ώς ό 
νυκτικόραξ μένει μεμακρυσμένος τών λοιπών 
πτηνών.

Έκ δέ τοΰ όνόματος τοΰ πτηνοΰ τούτου 
cliat-huant καί χατά παραφθοράν cliouan έ
λαβε τό όνομα δλη ή μερίς τών άντιδημο- 
κρατιχών. Είς τήν δεξιάν όχθην τοΰ Αοάρ 
έλεγον chmians τούς Βρετανούς, ώς είς τήν 
αριστερόν όχθην έλεγον κακούργους τούς 
Βανδαίους.

Δέν άνήχει είς ημάς νά διηγηθώμεν τόν 
θάνατον, τήν καταστροφήν τής ηρωικής ταύ- 
της οικογένειας, ν’ άκολουθήσωμεν έπί τής 
λαιμητόμου τάς δύο άδελφάς καί τόν ένα 
άδελφόν ή είς τά πεδία τής μάχης κατα- 
χειμένους τον Ίωάννην καί τόν ‘Ρενέ μάρ
τυρας τής πίστεώς των. Άπό τής καταδί
κης τής Πέτρινης, τοΰ ‘Ρενέ καί τοΰ Πέ
τρου μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Ίωάννου, πολ
λά έτη παρήλθον καί τά μαρτύρια τών αδελ
φών χαί τά κατορθώματα τών άρρένων έ
μειναν παροιμιώδη. ‘Ημείς μέ τούς διαδό
χους αύτών έχομεν νά άσχοληθώμεν.

Είναι άληθές δτι οί άνδρες έκείνοι έμειναν 
πιστοί εΐς τάς παραδόσεις καί δπως έφάνη - 
σαν πολεμοΰντες πλησίον τοΰ‘Ρουϊλεοή, τοΰ 
Βοαζαρδή, καί τοΰ Βερνάρδου Βιλλενέβη, 
ούτως έπολέμησαν καί πλησίον τοΰ Βουρμόν, 
τοΰ Φροττέ, τοΰ Γεωργίου Καδουδάλ. Τήν 
αύτήν πάντοτε έδειξαν γενναιότητα, τήν αύ 
τήν άφοσίωσιν. Οί αύτοί ήσαν πάντοτε 
χριστιανοί στρατιώται, οί αύτοί εξημμένοι 
βασιλόφρονες. Ή θέσις των είναι αείποτε τ 

αύτή, άγρια, απότομος.Ό οπλισμός των εί
ναι αείποτε ό αύτός, τό πυροβόλου καί άπλή 
ράβδος, ήν οί εγχώριοι καλοΰσι φ ρ έτην. 
Ή ένδυμασία των πάντοτε είναι ή αύτή, του- 
τέστι κεκρύφαλος έξ έρίου οαιοΰ ή πέτασσο 
μέ πλατείας άκρας, μόλις καλύπτων τα 
έπί τών ώμων των άτημελώς πιπτούσας κό- 
μαςτων. Είναι οί άρχαΐοι Aulerei Genomaoi, 
ώς επί Καίσαρος, promisso capillo, είναι ά- 
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κόμη οί αύτοί Βρετανοί, περί ών ό Μαρσιά- 
λης είπε.

«Tam taxa est...
Quam vetere liracae Brefonis pauperis.

Διά νά πρ φυλάσσωνται άπό τήν βροχήν 
καί τό ψΰχος φέρουσιν ένδυμα έκ δερμάτων 
αιγών, είς δ κρέμανται τά έριά των, καί ώς 
σύμβολον έπί τοΰ στήθους οί μέυ έχουσιν 
επίδεσμον καί κομβολόγιον, οί δέ μίαν καρ
διάν τοϋ Χριστοΰ, σημείου διακριτικόν μιάς 
άδελφότητος, ήτις ουνήρχετο καθ’ έκάστην 
είς κοινήν προσευχήν.

Τοίοΰτοι είναι οί άνθρωποι, οΐτινες καθ’ 
ήν ώραν διερχόμεθα τό δριον τό χωρίζον τόν 
κάτω Αοάρ άπό τό Μοριβάν, εισί διεσκορπι- 
σμένοι άπό τοΰ Ί’οσβερβάν μέχρι τής Βόν
νης, καί άπό τής Κερτεμβέρνης μέχρι τοΰ 
Βιλλιέρσου, κατέχοντες οΰτω τό πολίχνιον 
τοΰ Μουζιλλάκ.

Μόνον απαιτείται όμμα άετοΰ ύψιπετοΰς 
ή νυκτιχόρακος έρημολάλου διά νά τούς δια- 
χρίνη έν τώ μέσω τών σπάρτων, τών δεν
δρυλλίων χαί τών θάμνων, ένθα εισί κεκρυμ 
μένοι.

Άς διέλθωμεν λοιπόν έν τώ μέσω τοΰ 
συμπλέγματος έχιίνου τών αοράτων φρου 
ρών, καί άφοΰ διαπεράσωμεν δύω ρύακας χυ- 
νομένους είς τόν άνευ όνόματος ποταμόν, 
δστις έχβάλλει είς τήν θάλασσαν πλησίον 
τής Βιλλιέρσης, μεταξύ τοΰ Άρζάλ καί του 
Δαμγάν, άς είσέλθωμεν τολμηρώς είς τό 
χωρίον Μουζιλλάκ.

Τά πάντα έν αύτώ εισί κατηφή καί ήρε
μα, έν μόνον φώς λάμπει μεταξύ τών σχι
σμάτων τών παραθυρόφυλλων μιας οικίας ή 
μάλλον μιας καλύβης, ήν ούδέν διακρίνει 
τών άλλων οικιών. Ή οικία αύτη είναι ή τε- 
τάοτη, όταν είσέρχηταί τις. Άς πλησιάσω- 
μεν τό ομμα μας είς έν τών παραθύρων 
καί άς ίδωμεν.

Εΐς άνθρωπος ένδεδυμένος τόν ιματισμόν 
τών πλουσίων χωρικών τοΰ Μοριβάν είναι 
έν τώ οικω έκείνω- σειράδιον δέ χρυσοϋν, 
έχον -πλάτος ενός δακτύλου, κοσμεί τό 
περιλαίμιου καί τάς κομβιοθήκας τοΰ ίμα- 
τίου του καί τάς άκρας τοΰ πίλου του. Τό 
επίλοιπου τής στολής του συμπληροΰται 
άπο έν πανταλονιού δερμάτινου καί άπό ζεΰ- 
γος ύποδημάτων άνεσυρμένων έπί έυός δέ 
καθίσματος ύπάρχει έ^ριμμένη ή σπάθη του, 
ζεΰγος δέ πιστολίωυ κεΐται πλησίον του. Είς 
τήν εστίαν τό πΰρ αντανακλάται ζωηρώς έπί

δύο ή τριών καραβινών. Κάθηται. ένώπιον 
τραπέζης καί μία λυχνία φωτίζει τά τε έγ
γραφα άτινα άναγινώσκει μετά μεγίστης 
προσοχής καί τό πρόσωποντου συνάμα. Ό 
άνήρ ούτος φαίνεται έχων ηλικίαν τριάκον·: 
τα έτών, καί άν αί μέριμνα*, έμφυλίου πολέ
μου δέν τον έτάρασσον, ή έκφρασις του προ
σώπου του ήθελεν είσθαι χαοίεσσα καί ρα
δινή. Ωραία ξανθή κόμη τόν στολίζει, μεγά
λοι κυανοί όφθαλμοί τώ δίδουσι φυσιογνω
μίαν ζωηράν, ή κεφαλή του έχει τό ιδιαίτε
ρον έκεΐνο σχήμα τών βρετανικών κεφαλών, 
δπερ, άν πιστεύσωμεν τόν Γάλ, προέρχεται 
έκ τής ύπερμέτρου άναπτύξεως τών όργάνων 
αύτών. "Ενεκα λοιπόν τοΰ σχήματος τής κε
φαλής, ό άνθρωπος ούτος έχει δύω όνομα - 
τα, τό όνομα ύπό τό όποιον οί στρατιώται 
τούτον όνομάζουσι στρογγυλοκέφα- 
λ ο ς καί τέλος τό όνομα δπερ έλαβεν άπό 
τούς έντιμους καί άξιους γονείς του Γεώρ
γιος Καδμοάλ, ή μάλλον Γεώργιος Καδου- 
δάλ, διότι ή παράδοσις μετέβαλε τήν Ορθο
γραφίαν τοΰ όνόματος έχείνου, δπερ κατέ
στη ιστορικόν.

Ό Γεώργιος ήτον υιός ενός γεωργού τοΰ 
Κερλεάνου έν τή ένορία τής Βρέσης. Ή πα- 
ράοοσις άναφέρει δτι ό γεωργός ούτος ήν 
ταύτοχρόνως καί μυλωθρός Είς τό Γυμνά- 
σιον τής Βάννης, ήτις απέχει τής Βρέσης 
όλίγας μόνον λεύγας, μετέβαινεν δπως λά- 
βη όπωσοΰν καλήν αγωγήν, δταν αί πρώτα-, 
προσκλήσεις τής έπαναστάσεως τών βσσι- 
λοφοόνωυ έδημοσιεύθησαν είς Βανδέαν. Ό 
Καδουδάλ τάς ήκουσεν, ήυωσε περί εαυτόν 
τινάς φίλους, μεθ’ ών συνεκυνήγει χαί συν·· 
οιεσκέδαζε, διήλθε τόν Αοάρ έπί κεφαλής 
των καί έσπευσε νάπροσφέρη τάς ύπηρεσίας 
του είς τόν Στοφλέτον, άλλ’ ούτος άπήτησε 
νά τόν ίδη μαχόμευον πρώτου πριν τόν προσ- 
χολλήση παρ’ έαυτώ, δπερ έπεθύμει καί ό 
Γεώργιος. Τοιαΰτα*. περιστάσεις δέν ήσαν 
σπάνια*, είς τόν στρατόν τής Βανδέας, καί 
τήν έπιοΰσαν συνεκροτήθη μάχη καθ’ ήν ό 
Γεώργιος τοσούτον καλώς έπολέμησεν, ώς-ε 
βλέπων αύτόν ό Στοφλέτος καταδιώχοντα 
τούς έναντίους μετά γενναιότητος άξιοθαυ- 
μάστου, έχραύγασε πρός τόν παρ’αύτώ ί 
στάμενον Βουσάμ,
— Άν χάμμία σφαίρα τηλεβόλου δέν φο- 
νεύση αύτόν τόν σ τ ρ ο γγυλοκέφαλο ν, 
σάς προλέγω δτι θάπροοδεύση πολύ/Εχτοτε 
δέ έμεινε τό όνομα τοΰτο είς τόν Καδουδάλ.
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Κατά τόν αύτόν τρόπον, πέντε αιώνας 
πρότερον, οί κύριοι της Μαλέστρης, τής 11ε- 
νοέτης, τής Βωμανοάρης χαί τής 'Ροχεφόρ- 
της άπεκάλουν τόν στρατηγόν έκεΐνον, τοΰ 
όποιου αί γυναΐχες της Βρετάνης έκλωσαν 
τά λύτρα.
— Ιδού ό στρογγυλοχέφαλος, έλεγον θά 
άνταλλάξωμεν πάλιν ωραία σπαθίσματα μέ 
τούς Άγγλους. Δυστυχώς δέν έμάχοντο 
πλέον Βρέτονες κατά Άγγλων, άλλά Γάλ
λοι χατά Γάλλων. Ό Γεώργιος έμεινεν εις 
Βανδέαν μέχρι τής καταστροφής του Σαβε- 
νέη. Τότε ό στρατός αύτοΰ ολόκληρος έμει- 
νεν έπί του πεδίου τής μάχης ή διεσκεδά- 
σθη ώς καπνός.

'Ο Γεώργιος έπί τρία περίπου έτη άνέ- 
δειξε θαυμαστήν γενναιότητα, έπιτηδειότη- 
τα καί τόλμην, διήλθε τόν Αοάο καί εΐσήλθεν 
εις Μοριβάν μεθ’ ενός μόνου ακολούθου.Ού
τος έγένετο ύπασπιστής του ή μάλλον σύν 
τροφός του, ούδέποτε τόν έγκα .άλειψε, χαί 
εις αντάλλαγμα τής επιπόνου εκστρατείας, 
ήν είχον κάμει όμοΰ, μετέβαλε τό όνομα 
αύτοΰ Λεμερσιέ εις Τιφφάνγης. Ό αναγνώ
στης ένΟυμεΐται βεβαίως αύτόν εις τόν χο
ρόν τών θυμάτων.

ΈπανελΟών δέ εις τήν γεννέτειραν αύτοΰ 
χώραν, ύπεστήριξεν έκτοτε τήν έπανάστασιν 
δι’ ίδιάν του λογαριασμόν. Αί σφαΐραι έσε- 
βάσθησαν τόν στρογγυλοκέφαλον, καί ό 
στρογγυλοχέφαλος, διχαιών τήν προφητείαν 
τοΰ Στοφλέτου, διαοεξάμενος τούς Αορασε- 
ζακελίνους, τούς Έλβαίους, τούς Βονσάμ, 
τούς Αεσκούρ, τόν Στοφλέτον αύτόν, κατέ
στη ό αντίπαλος αύτών έν δόξη και ό ανώ
τερος των έν δυνάμει, διότι έδυνήθη(πράγμα 
καταδεικνύον τό μέγεθος αύτοΰ) νά παλαίση 
μόνος σχεδόν πρός τήν κυβέρνησιν τοΰ Βο
ναπάρτου, πρό τριών μηνών διορισθέντος 
πρώτου ύπάτου.

Οί δύω μετ’ αύτοΰ μείναντες πιστοί εις 
τήν Βουρβώνειον δυναστείαν αρχηγοί ήσαν 
ό Φροττέ καί ό Βουρμόν.

Εις δν χρόνον εύρισκόμεθα, τουτέστι τήν 
26 ιανουαρίου 1800, ό Καδουδάλ ηγείται 
τριών ή τεσσάρων χιλιάδων άνδρών, μεθ’ 
ών ετοιμάζεται νά σποκλείση εϊς Βάννην τόν 
στρατηγόν Χαρτύ. Δέν επραξε δέ αύτό μέ
χρι τοΰδε, διότι περιμένων τήν άπάντησιν 
τοΰ πρώτου ύπάτου εις τήν έπιστολήν τοΰ 
Λουδοβίκου ΙίΓ. ειχεν άναστείλει τάς έχ- 
θροπραξίας άλλ’ άπό δύω ημερών, έλθών ό

Τιφάνγης τώ έδωκε τήν προσδοκωμένην ά- 
πάντησιν. »r

Ή άπάντησις εκείνη έπέμφθη εις ’Αγ
γλίαν, ένθεν θά σταλή εις Μιττώ καί έπειδή 
ό πρώτος ύπατος δέν θέλει ποσώς τήν ει
ρήνην έπί τή βάσει τών ύπηγορευμένων ύπό 
τοΰ Λουδοβίκου ΙΗ'. ορών, ό Καδουδάλ, άρ- 
χιστράτηγος τοΰ Λουδοβίκου ΙΗ'., έν ταϊς 
δυτικαϊς έπαρχίαις, θά έξακολουθήση τόν 
πόλεμον κατά τοΰ Βοναπάρτου, καί μόνος 
άκόμη άν έμενε μετά τοΰ φίλου του Τιφφάν- 
γου, καθ’ δν χρόνον μάλιστα εις Πουάνσην 
συνθηκολογοΰσιν ό Σατιλλών, ό Άντισάμ, ό 
άββάς Βερνιέ καί ό στρατηγός Έδουβίλ.

Τήν ώραν ταύτην έσκέπτετο περί τοΰ τε
λευταίου τούτου έπιζώντος πολεμιστοΰ τών 
εμφυλίων πολέμων καί αί νέαι ειδήσεις άς 
έλαβεν, εΐναι τώ δντι άντικείμενον σκέψεως.

Ό στρατηγός Βρουνος, ό νικητής τοϋ 
Βέργεν χαί τοΰ Καστρικοΰ, ό σωτήρ τής 
'Ολλανδίας ώνομάσθη άρχηγός τών δημο
κρατικών στρατών τής Δύσεως και άπό τριών 
ημερών έφθασεν εις Νάντην μέ άπόφασιν νά 
καταστρέψη τόν Καδουδάλ καί τούς οπαδούς 
αύτοΰ. Έσκέφθη λοιπόν οτι έπρεπε ν’ άπο- 
δείξη εις τόν νέον στρατηγόν ότι δέν φοβείται 
καί ότι ύπό ούδεμιάς δειλίας κατεσχέθη.

Τήν στιγμήν έκείνην καλπασμός ίππου 
άντήχησεν άναμφιβόλως ό ίππεύς έκεϊνος 
έχει έλευθέραν τήν διάβασιν, διότι διέρχε
ται άνευ ελάχιστης δυσκολίας διά μέσου τών 
πολυαρίθμων φρουρών, οΐτινες μένουσιν εις 
τήν οδόν τής Ί’οσβερνάρδης, καί χωρίς δυ
σκολίας έμβαίνει εις τό πολίχνιον τοΰ Μου- 
ζιλλάκ. Έκεϊ ϊσταται έμπροσθε» τής θύρας 
τής καλύβης όπου εΐναι ό Γεώργιος. Ούτος 
ύψοϊ τήν κεφα’λήν, άκροαταΐ καί διά πάσαν 
περίπτωσιν θέτει τήν χεΐρα έπί τών πίστο- 
λίων του, μ’ δλον ότι είναι βέβαιον, ότι φί
λος ύπάρχει ό ερχόμενος.

Ό ίππεύς πεζεύει, εισέρχεται εις τόν οί
κον καί άνοίγει τήν θύραν τοΰ δωματίου, 
έν ω εύρίσκεται ό Γεώργιος.
— Ά .’ είσαι σύ, Βασιλόκαρδε, εΐπεν ό Κα 
δουδάλ, πόθεν έρχεσαι;
— Έκ τοΰ ΙΙουανσέ, στρατηγέ.
— Τί νέα φέρεις ;
— Μίαν έπιστολήν τοΰ Τιφφάνγου.
— Δός μοι την. Καί λαβών τήν έπιστολήν 
ό Γεώργιος άνέγνω αύτήν μετά σπουδής.
— Ά ! είπε. Καί τήν άνέγνωσεν έκ νέου.
— Είδες έκεΐνον, τοΰ όποιου αναγγέλλει τήν

ελευσιν ; ήρώτησεν ό Καδουδάλ.
— Ναι, στρατηγέ, εΐπεν ό ταχυδρόμος.
— Τί άνθρωπος εΐναι;
— Ωραίος νέος είκοσι έξ έως είκοσι επτά 
ετών.
— Τί ύφος έχει;
—■ ’Αποφασιστικόν.
— Καλά· καί πότε έρχεται;
— Ίσως, άπόψε.
— Τόν έσύστησες εις τούς φρουρούς τής 
όδοΰ ;
— Ναι, θά διέλθη έλευθέρως.
— Σύστησέ τον καί πάλιν νά μή τόν ένο- 
•χλήσωσι κατ’ ούδέν. Μάς τόν συνιστά ό 
Μοργάν.
— Καλά, στρατηγέ.
— Έχεις άλλο τι νά μοί είπης;
— Ή έμπροσθοφυλακή τών δημοκρατικών 
είναι εις ‘Ροσεβερνάρδην.
— Πόσοι άνδρες ;
— Χίλιοι περίπου· έχουσι μετ’ αύτών μίαν 
λαιμητόμον, καί τ?ν έπίτροπον τής έκτελε- 
στικής δυνάμεως, Μολλιέρον.
— Είσαι βέβαιος ;
— Τούς άπήντησα καθ’ οδόν, καί έπειδή ό 
επίτροπος ήτον έφιππος πλησίον τοΰ συν
ταγματάρχου, τόν έγνώρισα καλώς. Έφό- 
νευσε τόν αδελφόν μου, καί έκαμα όρκον νά 
τόν φονεύσω καί έγώ μέ τήν χεϊρά μου.
— Καί Οά κινδυνεύσης τήν ζωήν σου διά νά 
έκτελέσης τόν όρκον σου ;
— Εϊς πρώτην εύκαιρίαν.
— Ίσως δέν θά άογήση αύτη πολύ νά πα- 
ρουσιασθή.

Τήν στιγμήν έκείνην νέος καλπασμός ίπ
που άντήχησεν εις τήν όδόν.
— Ά ! εΐπεν ό Βασιλόκαοδος, ιδού πιθανώς 
έκεϊνος, δν περιμένετε.
— *Οχι, εΐπεν ό Γεώργιος, ό ίππεύς όστις 
έφθασεν έρχεται έκ τοΰ μέρους τής Βάννης.

Καί όντως τοΰ θορύβου τοΰ καλπάσματος 
πλησιάσαντος, έγνωρίσθη ή όρθότης τοΰ λό
γου τοΰ Καδουδάλ.

Ώς καί ό πρώτος, οϋτω καί ό δεύτερος 
ίππεύς, έστάθη έμπροσθεν τής θύρας, ώς 
καί ό πρώτος έπέζευσεν, ώς καί ό πρώτος 
εΐσήλθεν.

Ό Γεώργιος τόν άνεγνώρισεν άμέσως, 
μ’ δλον ότι έκαλύπτετο ύπό μανδύου.
— Είσαι σύ, Βενέδιχτε, είπε;
— Ναζ στρατηγέ μου.
— Πόθεν έρχεσαι;

— Έκ Βάννης, όπου μέ έστείλατε νά επι
βλέπω τούς εχθρούς.
— Λοιπόν τί κάμουν έκεϊνοι;
— Φοβούνται μή άποθάνωσι τής πείνης, άν 
"οΐς άποκλείσητε τήν πόλιν, καί διά νά προ- 
μηθευθή τροφάς ό στρατηγός Χαρτύ σκο
πεύει τήν νύκτα ταύτην νά προσβάλη τάς 
άποθήχας τοΰ Γραντσάμ. Ό στρατηγός Οά 
διοιχή αύτοπροσώπως τήν έκστρατείαν, χαί 
διά νά έπιτύχη αύτη εύκολώτερον, ή προσ
βολή θά γείνη άπό εκατόν άνδρας μόνον.
— Είσαι κουρασμένος, Βενέδικτε ;
— Ποτέ, στρατηγέ.
— Καί ό ίππος σου;
— Ήλθε ταχύτατα, άλλά δύναται νά οια- 
τρέξη έτι πέντε λεύγας χωρίς νά σκάση.

Άφες τον δύω ώρας ν’ άναπαυθή, δός τω 
διπλήν κριθήν διά νά τρέξη δέκα λεύγας. 
— < Ιδ’-ω βέβαια τάς διατρέχει.
— Μετά δύο ώρας Οά άναχωρήρης καί περί 
τήν ανατολήν τής ήμέρας Οά ήσαι εις Γραν- 
σάμ. Νά είπης έξ ονόματος μου νά χενώ- 

j σωσι τό χωρίον, καί διά τόν στρατηγόν 
Χαρτύ καί τό σώμα του φροντίζω έγώ Έ-

1 χεις άλλο τι νά μοί είπης ; 
! — "Όχι, έν μόνον νέον.
— Τί;’

I — 'Οτι εϊς Βάννην έρχεται εις νέος έπι- 
σκοπος.
— Ά μάς δίδουσι λοιπόν έπισκόπους;
— Ναί· άλλ’ άν ήναι ώς αύτόν, δύνανται 
νά τούς κρατήσωσιν οί ίδιοι
— Καίτί είναι αύτός ;
— Ό Ώδρινός.
— Ό βασιλοκτόνος;
— Ό Ώδρινός ό άρνησίθρησκος.
— Κ αί πότε έρχεται ;
— Άπόψε ίσως, ή αύριον.
— Δέν ύπάγω κατ’ αύτοΰ, άλλά και νά μή 
πέση εϊς τάς χεΐρας τών άνθρώπων μου.

Ό Βενέδικτος καί ό Βασιλόκαρδος έκάγ- 
χασαν σαρδόνισν.
— Σιωπή, εΐπεν ό Καδουδάλ, καί οί τρεις 
έτειναν ούς προσεκτικόν.
— Τήν φοράν ταύτην είναι ίσως αύτός, εΐ
πεν ό Καδουδάλ, άκούσας ήχον χαλπάζον- 
τος ίππου έκ τοΰ μέρους τοΰΨοσβερνάρδου.
— Ναι, είναι αύτός, έπανέλαβεν ό Βασιλό
καρδος.
— Καλά, φίλοι μου, άφήσατέ με μόνον! 
Σύ, Βενέδικτε, ύπαγε εις Γρανσάμοσον δύ-

I νασαι τάχιον. Σύ, Βασιλόκαρδε, περίμενε εις



ΧΡΤΣΑΑΑΙΣ.852

τήν αύλήν μέ τριάκοντα ανθρώπους, διότι 
δύναμαι νά άναγκασθώ νά στείλω ταχυδρό
μους εις διάφορα μέρη. Έν τούτοις είπέ νά 
έτοιμάσωσί τι διά νά φάγωμεν.
— Διά πόσους ανθρώπους, στρατηγέ ;
— Διά δύω.
— Θά έξέλθητε;
— θΧι, θ® υπάγω εις συνάντησιν τοϋ έρ 
χομένου.

Δύο ή τρεις παΐδες εφερον είς τήν αύλήν 
τούς ίππους τών δύο απεσταλμένων, οΐτινες 
άνεχώρησαν έν τάχει.

'Ο Γεώργιος έφθασεν είς τήν θύραν τής 
όδοΰ τήν στιγμήν ιδίως εκείνην, καθ’ ήν εις 
ίππεύς σταματών τόν ίππον του χαί παρα- 
τηρών τήδε κάκεΐσε, έφαίνετο διστάζων.
— Έδώ, εϊναι, κύριε, εΐπεν ό Γεώργιος.
— Τίς εϊν’ έδώ; ήρώτησεν ό ίππεύς.
— ’Εκείνον τόν όποιον ζητείτε.
— Άλλά πώς γνωρίζετε ποιον ζητώ ;
— Υποθέτω τόν Γεώργιον Καδουδάλ τον 
κοινώς Στρογγύλην Κεφαλήν- λεγόμενον.
— Μάλιστα.
— Καλώς ώρ'σατε τότε, Κύριε ‘Ρολάνδε δέ 
Μοντρεβέλ, διότι είμαι έχεΐνος δν ζητείτε.
— Ά! ά ! εϊπεν ό νέος έκπληκτος χαί πε
ζεύουν-επειδή δέ έφαίνετο ότι διά τών οφθαλ
μών έζήτει τινά, είς δν νά παραδώση τόν 
ίππον του,
— ‘Ρίψατε τόν -χαλινόν εις τόν τράχηλόν 
του είπε, καί μή φροντίσητε περί αύτοϋ, 
διότι θέλετε τόν εΰρει, όπόταν αγαπάτε. 
Τίποτε δέν χάνεται είς Βρετάνην είσθε είς 
τήν γήν τής νομιμότητος.

Και ούδέν είπών ό ίππεύς, έρριψε τόν 
χαλινόν έπί τοϋ τραχήλου του ΐππου του, καί 
ήκολούθησε τόν προπορευόμενον Καδουδάλ.
— Προηγούμαι διά νά σάς δείξω τήν όδόν, 
συνταγματάρχα, εΐπεν ό αρχηγός τών άντι- 
δημοκρατικών. Καί άμφότεροι είσήλθον είς 
τήν καλύβην, ής χείρ αόρατος άνέφλεξε τό 
πυρ έν τη εστία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

ΗΛ1ΠΛ&Μ4Τ1ΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ KddOYddd.

Ό 'Ρολάνδος είσήλθεν, ώς είπομεν, δπι 
σθεν τοΰ Γεωργίου, καί εισερχόμενος έρριψε 
πέριξ αύτοϋ βλέμμα άνησύχου περιέργειας.

Τό βλέμμα τοϋτο τώ έξήρκεσε διά νά ίδη 
δτι ήσαν εντελώς μόνοι.

— Έδώ εϊναι τό στρατηγειόν σας; ήρώτη
σεν ό 'Ρολάνδος μειδιών καί πλησιάζφν είς 
τό πΰρ τά ύποδήματα αύτοϋ ·
— Ναι, συνταγματάρχα.
— Άλλά είναι μοναδικώς πεφρουρημένεν.
— Μοί λέγετε τοϋτο, άπεκρίθη ό Γεώργιος 
μειδιών, διότι έκ 'Ροσβερνάροου έως έδώ ευ
ρίσκετε τήν όδόν έλευθέραν-,
— Τουτέστιν ούδέ ψυχήν άπήντησα.
— Άλλά τοϋτο δέν άποδεικνύει ότι ή όδός 
δέν φυλάττεται.
— 'Ισως ύπό αίγωλιών και νυκτικοράκων, 
οΐτινες έπέτων άπό δένδρον είς δένδρον διά 
νά μέ συνοδεύωσιν. Άν έχη ούτω, στρατη
γέ, άποσύρο) τόν λόγον μου.
— Βεβαίως, άπεκρίθη ό Καδουδάλ, οί αί- 
γωλιοί ούτοι χαί νυκτικόρακες, εΐνε οί φρου
ροί μου, φρουροί έχοντες καλούς οφθαλμούς 
καί ύπερτεροΰντες τούς άνθρώπους, διότι 
βλέπουσι τήν νύκτα.
— Εύτυχώς έπληροφορήθην είς'Ροσβερνάρ 
δον, διότι άλλως ούδέ γάταν εύρον νά μοί 
είπη ποΰ θά σάς συναντήσω.
— 'Οπουδήποτε τής όδοΰ καί άν έρωτήσητε 
ύψιφώνως Ποΰ Οάεδρω τόνΓεώργιον 
Καδουδάλ ; μία φωνή θά σάς άποκριθή 
Είς τό χωρίον Μουζιλλάκ, οικία 
τετάρτη. Δέν είδετεκανένα, συνταγματάρ
χα· καί όμως τήν στιγμήν ταύτην χίλιοι 
πεντακόσιοι άνδρες τούλάχιστον γνωρίζου- 
σιν ότι ό συνταγματάρχης ‘Ρολάνδος, ύπα- 
σπιστής τοΰ πρώτου ύπάτου, συνδιαλέγεται 
μετά τοϋ υίοΰ τοΰ μυλωθρού· τοϋ Κερλεά- 
νου.
— Άλλ’ άν γνωρίζωσιν οτι είμαι συνταγ
ματάρχης είς ύπηρεσίαν τής δημοκρατίας 
καί υπασπιστής τσΰ πρώτου ύπάτου, πώς 
μέ άφησαν νά διέλθω
— Διότι διετάχθησαν.
— Έγνωρίζετε λοιπόν ότι ήρχόμην ;
— Όχι μόνον ότι ήρχεσθε, άλλά καί διατί 
ήρχεσθε.

Ό 'Ρο7κάνδος παρετήρησεν άσκαρδαμυκτεϊ 
έκείνον μεθ’ ού συνδιελέγετο. *
— Τότε εΐναι ανωφελές νά σας τό είπω, χαί 
δύνασθε νά μοί άποκριθήτε καί σιωπώ νττ. 
ετι.
— Σχεδόν.
— Διάβολε! πολύ έπεθύμουν νά ίοω τήν 
ύπεροχήν ταύτην τής άστυνομίας σας έπί τής 
ήμετέρας.
— Πολύ εύκόλως, συνταγματάρχα.

(άκολονθεί)


