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ΙΙΪ'βΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

χαί άημοτιχά Ασματα περί τοΰ μεγά.Ιου 
Πέτρου παρά τοϊς 'Ρώσσοις.

"Οταν άυαλογισθή τις δποΐαι καί δπόσαι προ
λήψεις έπικρατοϋσι καί νΰν έτι παρά τώ 'Ρωσσικφ 
λαώ, δποΐαι θρησκευτικαί δοξασίαι παράδοξοι έξ- 
ακολουθοΰσι νά μεταβάλλωσι καθ' έκάστην την 
δρθοδοξίαν είς κορμόν έξ ού βλαστάνουσιν εκατον
τάδες κλώνων δεισιδαιμονιών καί αιρέσεων, δταν 
μάθη δτι, κατά τού; 'Ρώσσους, άφοΰ άποθάνη δ 
Θεός θά διαδεχθή αύτδν δ αύτοκράτωρ, θέλει εύ- 
χερώς έννοήσει πώς δ βίος, οί πόλεμοι, αί περι
ηγήσεις και δ θάνατος Πέτρου τοϋ μεγάλου έδω- 
καν άφορμήν είς παραδόσεις δημώδεις έχούσας μυ
θολογικόν χαρακτήρα, πώς ή βασιλεία αύτοΰ πριν 
ή ίστορηθή ύπδ τών συγγραφέων είχε συκαζαρι- 
σβΓ/ ΰπο τοΰ λαοΰ τή; 'Ρωσσία;, παρ’ καί με
τά την έκδοσιν τών ιστορικών συγγραφών διατε- 
λοΰσι πιστευόμενα μάλλον τά μυθεύματα ή αί ά- 
ληθιναί άφηγήσει;. Οΰτω; δ Πέτρος Α'. τή; 'Ρωσ- 
σίας έσχεν ύπό τινα έποψιν τά; τύχας καί τάς μυ
θολογικές τιμάς ών ήξιώθη δ μέγας Κάρολος, διό
τι καί τά ιστορικά τούτου κατορθώματα έζηρωΐ- 
σθέντα καί άποδοθέντα είς ύπερφυά δύναμιν συμ- 
πράττουσαν μετά τοΰ πρώτου έκείνου Χριστιανού 
Αύτοκράτορος τής Δύσεως μετεβλήθησαν εί; επο
ποιίαν ήν άπετέλεσαν διάφοροι ποιητικοί κύκλοι 
δημιουργηθέντες ύπδ τών μουσόληπτων πλήν άνω 
νύμων ποιητών τοΰ Γαλλικού μεσαιώνος. Διαφέρου- 
σι μόνον έν τούτω οί δύο ήρωες δτι οί άοιδοί τοϋ 
'Ρώσσου ώνομάζοντο άνάπηροι όβοιπόροι καί ή
σαν τυφλοί ώς έπί τδ πλεΐστον έπαϊται, ή άλή- 
ται γυμνόποδες. Όπωςδήποτε, οί ορθόδοξοι χρι
στιανοί άναγνώσται τών άνά χείρα; σελίδων δ’εν 
θέλουσι δυσφορήσει. πιστεύω, διεξερχόμενοι δλί- 
γας γραμμά; άπεικονιζούσας έστω καί ασθενώ; 
τήν δημοτικήν ποίησιν τών 'Ρώσσων, άδουσαν μά
λιστα ήρωα σκηπτούχον, Χριστιανόν καί ’Ορθό
δοξον.

«Ώ! είπέ μοι, πάτερ μας, τσάρε δρθόδοξε, 
’Ορθόδοξε τσάρε ’Αλέξιε Μιχαήλοβιτς, είς τίνα ά
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φίνεες τήν βασιλείαν σου, εί; τίνα παραδίδεις τδ 
τσαράτον τής Μόσχας ; — Έπί κεφαλή; τοΰ τσά
ρου ήσαν οί ιερείς καί οί διάκονοι, έκεί δπου έ- 
καιον αί λαμπάδες, καί έψαλλον νεκρικάς δεήσεις. 
Είς τού; πόδας αύτοΰ 'ίσταντο πάντε; οί βογιάροι, 
καί δ τσάρος ώμίλησεν ώς έξής: βα
σιλείαν μου είς τόν ΤσαρΙβην Πέτρον ’νΐ.ίεζι- 
έβιτς. έμπιστεύομαι τδ τσαράτον τής Μόσχας είς 
τδν πρίγκηπα βογιάρον Γκαλίτσιν, καί δ ορθόδο
ξος τσάρος παοέδωκε τδ πνεύμα. » Έν τώ ασμα- 
τι τούτω, δπερ ύμνεΐ τήν μετά τδν θάνατον τού 
’Αλεξίου διαδοχήν τής βασιλεία; ύπδ τοΰ υίοΰ αύ
τοΰ Πέτρου τοΰ Α', ή ιστορία ύπέστη άθώαν τινα 
παραποίησιν, διότι διάδοχος τού ’Αλεξίου ύπήρξε 
πράγματι δ Θεόδωρος ετεροθαλής καί πρεσβύτερος 
άδελφδς τού Πέτρου’ ότε δέ έκεΐνος άπέθανε καί 
οί βογιάροι άνηγόρευσαν τδν Πέτρον, ή φιλόδοξος 
αδελφή αύτών Σοφία έξεγείρασα τήν ιστορικήν αύ- 
τοκρατορικήν φρουράν τών στρέλιτς ένήργησε τήν 
δμόχρονον στέψιν καί τοΰ Ίβάν, άλλου έτεροθα- 
λοΰς αδελφού τού Πέτρου εύήθους δέ, καί ήρξεν έν 
δνόματι αύτών έπί επτά έτη, άρωγόν καί στρα
τηγόν εκτελεστήν τών σχεδίων αύτή; έχουσα τδν 
Γκαλίτσιν. Συνεμάχησε μετά τής Βενετίας, τής 
Πολωνίας καί τής Αύστρίας κατά τής Τουρκίας, 
άλλά οί θρίαμβοι αύτής ώ; καί οί τού Γκαλίστιν 
κατά τών έν Κριμαία Τατάρων υπήρξαν όλως προ
βληματικοί. Βλέπουσα ήλικιούμενον τδν Πέτρον 
καί δυσπιστοΰσα κατ' αύτοΰ προύκάλεσε νέαν ς-ά- 
σιν τών στρέλιτς τώ 1689, άλλά δ Πέτρος περι- 
έστειλεν αύτήν, ή δέ Σοφία άφαιρεθεΐσα πάσαν 
άρχήν έκλείσθη έν στενοτάτη ειρκτή, έ· ή, ώς λέ
γεται, καί έδολοφονήθη. Ή άλληλογραφία τής Σο
φίας μετά τού Γκαλίτσιν ήτο τρυφερωτάτη, συχ
νάκις δέ άπαντώνται έν αύτή αί φράσεις « μικρέ 
μου πάτερ, αδελφέ μου, φώς μου, χαρά μου » κτλ. 
Τδ δέ μικρόν δημοτικόν άσμα όπερ σώζεται έν τή 
'Ρωσσική συλλογή άναφερόμενον εί; τήν έκ Κρι
μαίας έπάνοδον τοΰ Γκαλίτσιν παριστά τούτον ώς 
μή γνωρίζοντα διά τίνος οδού νά εΐσέλθη εί; Μό
σχαν — διότι αμφιβάλει περί τής καλή; ύπδ τού 
Τσάρου (Πέτρου) ύποδοχή;—καί ώς διευθυνόμε- 
νον άμέσως είς τά άνάκτορα τού Κρεμλίνου, δπό-
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τε καταβαίνει πρδς εγκάρδιον δεξίωσιν αύτοΰ « ή 
μήτηρ ήμών τσαρίνα, ή τσαρίνα Σοφία Άλεξΐ" 
έβνα. » Καί δ μέν Ίβάν συγκατέβη μετ’ αύτής, 
άλλ’δ Πέτρος έξήλθε τής Μόσχας, διότι ή Σοφία 
παραβάσα τήν θέλησιν αύτοΰ ύπεδέχθη τδν Γκα- 
λίτσιν. Ή τώ 1698 σφαγή τών ανταρτών οπα
δών τής Σοφίας στρί.Ιιτς ή ύπδ τοΰ Πέτρου δια- 
ταγεΐσα καί έν τή ίρυθρΛ πΛατεΙφ τής Μόσχας, 
πρδ τοΰ Κρεμλίνου έκτελεσθεΐσα, μνημονεύεται 
μεταξύ τών τρομερωτέοων σελίδων τής 'Ρωσσικής 
ιστορίας έφάμιλλον έχουσα τήν ύπδ τοΰ Ίβάν τοΰ 
Τρομερού γενομένην έκδοράν τών βογιάρων έν τή 
αύτή πλατεία ένα αιώνα περίπου πρδ τής έπί Πέ
τρου σφαγής.

’Αγαπών δ Πέτρος νά διασκεδάζη, μικρός ων, 
διά στρατιωτικών καί γυμναστικών παιγνιδίων έ- 
ξηκολούθησε καί άρξας άκόμη νά καταβαίνη είς 
τήν παλαίστραν μετά τών υπηκόων αύτοΰ φέρων 
στολήν ύπαξιωματικοΰ ή ύπολοχαγοΰ, ή δέ πά
λη αυτή έξήψε τήν φαντασίαν τοΰ λαοΰ πλάσα- 
σαν τδ έξής άσμα. « Έν τώ αύτοκρατορικώ με- 
γάοω έπί τής κλίμακος, τής έρυθράς κλίμακος, 
έφαίνετο τράπεζα μικροτάτη, είς τήν τράπεζαν 
έκάθητο δ όρθόδοξος Τσάρος Πέτρος Άλεξιέβιτς. 
’Ενώπιον αύτοΰ ϊστανται οί πρίγκηπες, οί βογιά- 
ροι. 'Ο ορθόδοξος Τσάρος δμιλεϊ ώς έξής: ’Ακού
σατε σείς οί πρίγκηπες, οί βογιάροι’ ύπάρχει τις 
μεταξύ ύμών έπιθυμών νά παλαίστ) μετά τοΰ 
λευκοΰ τσάρου, διά νά διασκεδάση τδν τσάρον; 
όλοι οί πρίγκηπες, οί βογιάροι έτρόμαξαν’ όλοι 
διεσπάρησαν είς τά ανάκτορα’ άλλά έναντίον αύ
τοΰ προβαίνει είς νεανίας, δραγών είκοσιπενταε- 
τής καί λέγει πρδς τδν λευκόν τσάρον: "Ακουσον, 
ακουσον, τσάρε Ορθόδοξε Πέτρε Άλεξιέβιτς’ μή 
διατάξης νά μέ τιμωρήσωσι, νά μέ άπαγχονήσω- 
σΓ διέταξέ με νά είπω μίαν λέξιν ! ’Επιθυμώ νά 
παλαίσω μετά τοΰ λευκοΰ τσάρου, νά διασκεδάσω 
τδν λευκδν τσάρον.— Έάν μέ καταβάλης, νεα
νία, θά σέ συγχωρήσω, έάν νικηθής, θά σοΰ κό
ψω τήν κεφαλήν. Ό νεανίας άπήντησε τότε : γεν- 
νηθήτω τδ θέλημα τοΰ θεοΰ καί τοΰ τσάρου.

« Ό Ορθόδοξος τσάρος έζώσθη τήν ζώνην τήν 
μεταξίνην καί έξήλθε μετά τοΰ νεανίου δοαγώνος’ 
ή πάλη ήρξατο ... 'Ο νεανίας άνέτρεψεν αύτδν 
διά τής άριστερας χειρδς, διά δέ τής δεξιάς ύ- 
πεστήριξεν αύτδν καί ήμπόδισε νά έγγίση τήν γήν 
τήν ύγράν. Ό δρθόδοξος τσάρος είπεν αύτώ τότε·’ 
Πολλάς, πολλάς, συγγνώμας καί χάριτας σοί προσ
φέρω διά τούς μόχθους σου. Τί δώρον πρέπει τώ
ρα νά σοί δώσω ; χωρία καί κτήματα ή Sv κιβώ- 
τιον πλήρες χρυσοΰ; —Δέν θέλω ούτε χωρία καί 
κτήματα, ούτε κιβώτιον πλήρες χρυσοΰ. Χάρισόν 
μοι τήν άδειαν νά πίνω paxijr, χωρίς νά πληρό- 
νω, είς δλα τά οινοπωλεία τοΰ τοΰ στέμματος. »

Έτερος κύκλος δημοτικών ασμάτων περί τοΰ 

Πέτρου Α' άνάγεται είς τήν κατά τήν Άζοφικήν 
έκστρατείαν αύτοΰ ήν έπεχείρησε πρδς κατάκτη- 
σιν τών Ταρτάρων καί ήτις έθεωρεΐτο ώς άφετη- 
ρία μελλουσών σταυροφοριών είς τήν άλλην ’Ανα
τολήν καί δή καί είς τά 'Ιεροσόλυμα. Ίί άνώνυ- 
μος ποίησις άφοΰ ύμνησε τδν τσάρον καί τούς μα- 
χητάς αύτοΰ έθηκε καί τδ έξής μσμα είς τδ στό
μα τών ύπηκόων βλεπόντων μετά θάμβους διερ- 
χομένους τούς γενναίους πολεμις-άς. « "Ηδη έν τή 
δδώ, τή εύρεία δδώ, έπορεύοντο, ϊππευον οί Κοζά
κοι τοΰ Δδν, οί αδελφοί τοΰ γαλινιαίου Δόν. ’'Η
δη οί Κοζάκοι είχον έξέλθει τής Μόσχας. Διατί 
είς έξ αύτών έμεινεν ; υπάγει είς τά μέγαρα τοΰ 
Κρεμλίνου έκβάλλει τδ κάλυμμα αύτοΰ τδ μαΰ- 
ρον, δέεται ένώπιον τής είκόνος τοΰ Σωτήρος, κλί
νει τήν κεφαλήν πρδς τά τέσσαρα σημεία τοΰ δ- 
ρίζοντος, ιδίως δέ ένώπιον τών δημοτικών συμ
βούλων τοΰ τσάρου: Χαίρετε, ώ σύμβουλοι τοΰ 
τσάρου ! Δότε μοι paxiir διά πεντακόσια ρούβλια 
καί είς τούς συντρόφους μου διά χίλια ρούβλια. Οί 
σύμβουλοι έκύτταξαν άλλήλους. Ύπήρξέ ποτέ με
ταξύ ήμών τοιοΰτος πότης ; — Πώς άμφιβάλλετε 
αδελφοί ; είναι Κοζάκος τοΰ Δδν, είναι δ άρχηγδς 
τών Κοζάκων τοΰ Δόν.

— Έκόμισαν αύτφ 0axijr δσης ήτο άνάγκη.
— ’Εμπρός, τέκνα, πίετε, πίετε δσον έπιθυ- 

μεϊτε.»
Έν τώ μυθολογικώ τούτω κύκλω τώ άναγομέ- 

νω είς τήν κατά τήν Άζοφικήν έκστρατείαν πε
ριλαμβάνονται παραδόξως καί άσματά τινα άπερ 
δεικνύουσιν δτι οί χωρικοί οί προσκληθέντες νά 
μετάσχωσιν αύτής έδυσφόρουν έπί τούτω καί ε- 
κλαιον διότι ήναγκάζοντο νά άφήσωάι τήν οικο
γενειακήν ησυχίαν. Καί περί αύτοΰ δέ τοΰ Τσερε- 
μετέφ τοΰ ήρωος τής Πουλτάβας άπαντάται ασμα 
δημοτικόν έν ω ούτος λέγει «... δέν ήθελον νά 
άφήσω τήν Μόσχαν, έπεθύμουν νά ζώ έν τή Μό
σχα, νά ύπηρετώ έν τοΐς άνακτόροις, νά γονυπε- 
τώ ένώπιον τών θαυματουργών αγίων, νά παρα- 
μυθώ έν τώ γήρατι τδν πατέρα μου, νά βοηθώ 
τήν ασθενή μου μητέρα καί νά μή άποχωρισθώ 
(τδ πρωτότυπον μεταχειρίζεται άλλην λέξιν) τής 
νεαράς μου συζύγου. »

Τά ^ωσσικά άσματα περιέχουσι καί τά ζωηρά 
δείγματα τής δυσαρέσκειας τών ύπηκόων κατά 
τοΰ Αύτοκράτορος ου τίνος καί τάς είς Εύρώπην 
περιηγήσεις ένόμιζον οί άπλο’ίκώτεροι ώς άσέβειαν 
πρδς τδ τσαρικόν αξίωμα καί τάς έκπολιτιστικάς 
μεταρρυθμίσεις άπέκρουον ώς μετ’ αύστηρότητος 
έφαρμοσθείσας. Διά τούς 'Ρώσσους πάντες οί ξένοι 
έλογίζοντο καί ώνομάζοντο Νιέμτσοι (βωβοί) καί 
συνεταυτίζοντο ύπ’ αύτών μετά τών Σουηδών καί 
τών Γερμανών, ού; κατ’ έξοχήν έμίσουν. Έκ το 
του αί συνωμοσίαι έκεϊναι αϊτινες αίματηράς σε 
λίδας κατέχουσιν έν τή ιστορία αύτοΰ' έκ τούτο
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ένδς μέν κατακρίνονται αί διαβολικαί γερμανίζου- 
σαι μεταρρυθμίσεις αί καθιστώσαι αγνώριστους 
τούς άρχαίους 'Ρώσσους, αί καταργοΰσαι τούς βα- 
Οεϊς πώγωνας καί τάς αρχαίας έλευθερίας, αί εί- 
σαγαγοΰσαι βαρείς φόρους καί τραχέα συστήμα
τα είσπράξεως και θέτουσα είς κίνδυνον τήν άρ- 
χαίαν ορθόδοξον πίστιν, άφ’ έτέρου δέ παρίσταν- 
ται οί άντάρται ώς μετανοοΰντες καί έρχονται νά 
ύπηρετήσωσιν έκ νέου τδν λευκδν τσάρον, ώς πάν- 
τοιν τών κακών γινομένων ύπδ τών διοικητών «ά
νευ τής διαταγής τοΰ τσάρου.» Τδ διασημότερον 
έπεισόδιον τής πάλης ταύτης τοΰ Πέτρου κατά τών 
άπειθών στοιχείων τοΰ 'Ρωσσικοΰ κόσμου είναι ή 
προδοσία τοΰ Μαζέππα, τοΰ ήγεμόνος έκείνου τών 
Κοζάκων δστις γεννηθείς έν Ποδολία καί κατα
φυγών είς Ούκρανίαν (ένεκα ερωτικού τίνος έπει- 
σοδίου) διορισθείς δέ ήγεμών τής τελευταίας ύπδ 
τοΰ Πέτρου, ού τίνος είχε κατακτήσει τήν καρ
δίαν, έπρόδωκεν έπειτα αύτδν καί συνεπολέμησεν 
έν Πουλτάβα μετά τοΰ Καρόλου 1Β' κατά τών 
'Ρώσσων. Τοσοΰτον είχεν αγαπήσει αύτδν ό τσά
ρος ώς-ε δτε δύο μεγις-άνες κατήγγειλαν τάς συν
εννοήσεις αύτοΰ μετά τών έχθρών τής 'Ρωσσίας 
συνελήφθησαν ώς συκοφάνται, δμολογήσαντες δέ 
ύπδ τά βασανιστήρια τήν δήθεν συκοφαντίαν αύ
τών άπεκεφαλίσθησαν’ έτερος άντίπαλος τοΰ Μα
ζέππα δ ηρωικός Παλέϊ έξωρίσθη είς Σιβηρίαν διά 
τδν αύτδν λόγον τής καταγγελίας. "Οτε δέ άνε" 
καλύφθη ή μεγάλη προδοσία, έν Κιέβω, έν Μό
σχα, έν άπάσαις ταΐς μεγαλοπόλεσι τής 'Ρωσσίας 
ύπδ τδν ήχον τών κωδώνων καί ύπδ τδ φώς τών 
λαμπάδων ό Μαζέππας άφωρίσθη έπισήμως, καί σή
μερον δέ τδ όνομα αύτοΰ εύρίσκεται έν τοΐς άνα~ 
θέμασι τής 'Ρωσσικής έκκλησίας. Ό Μαζέππας 
μετά τήν έν Πουλτάβα καταστροφήν κατέφυγεν 
εί; Βένδερ τής Βασσαραβίας, ένθα καί άπέθανε τώ 
1709. Αί περιπέτειαι αύται έδωκαν άφορμήν εις 
πληθύν ασμάτων δημοτικών ούτως αγρίων ώστε 
άποφεύγομεν τήν δημοσίευσιν καί τοΰ έλαχίστου 
αύτών στίχου ένταΰθα. Ή καλλιτεχνία έπραγμα- 
τεύθη πολυειδώς τά επεισόδια τού Μαζέππα, και 
ή μέν ζωγραφική έπλασεν εικόνα τινά συχνότατα 
άπαντομένην έν τή κοινωνία, παριστώσαν δέ τδν 
άνδρα προσδεδεμένον ύπτίως έπί τής ράχεως ίπ
που δρομαίου, καθ’ ά είχε καταδικάσει αύτδν ό 
Πολωνός άρχων, ού περ ήράσθη τήν σύζυγον, ή δέ 
ποίησις έδημιούργησε τδ είς τήν φαντασίαν τοΰ 
Βύρωνος όφειλόμενον δράμα «τδν Μαζέππαν.»

Ή έν τή Αύλή άντίδρασις κατά τών μεταρρυθ
μίσεων τοΰ τσάρου, έν ή διέπρεψαν ιδίως ή σύζυ
γος Εύδοξία καί ό υίδς Αλέξιος, προύκάλεσε σκιε- 
ρωτάτας σκηνάς άναπολούσας τά έπί τοΰ Ίβάν 
τοΰ τρομερού ανάλογα έπεισόδια’ καί περί μέν 
τής τύχης τοΰ υίοΰ η συλλογή τοΰ Κ. Βεζσονώφ 
ούδέν περιέχει άποφυγοΰσα ίσως τήν δημοσίευσιν

αί στάσεις τών στρί.Ιιτς, τοΰ Άστραχάν, τών Κο
ζάκων τοΰ Δδν, ή προδοσία τοΰ Μαζέππα, καί αί 
συνωμοτικαί δολοπλοκία: α'ίτινες είχον διακλαδω- 
θή καί είς αύτήν έτι τήν Αύτοκρατορικήν οικο
γένειαν καί ών ένεκα δ Πέτρος έξέβαλε τήν σύζυ
γον καί έδίκασε τδν πρεσβύτερον τών υίών. Διά νά 
έννοηθή μέχρι πόσου βαθμοΰ είχε προβή ή κατά 
τοΰ τσάρου δυσαρέσκεια μεταφέρομέν τινας τών 
διασπειρομένων τότε ιδεών καί φημών. «Ή ζωή 
είναι σήμερον )ίαν τραχεία, λέγει είς ίερεύς πρδς 
τδν άπόστρατον άξιωματικδν Άνίκαν Άκιμίτς 
Ποπώφ. Οί παλαιοί φόροι είσπράττονται αύστη- 
ρότατα, καί ώς νά μή ήρκει τοΰτο, οί οικονομικοί 
ύπάλληλοι άρχίζουσι νά είσπράττωσι δικαιώματα 
έπί τών λουτρών, τών καλυβών, τών μύλων, τών 
μελισσών’ άπαγορεύουσι τήν ξύλευσιν, καί τήν έν 
τοΐς ποταμοΐς αλιείαν' γέγραπται δέ δτι δ αντί
χριστος δέν θά βραδύνη νά γεννηθή έκ τών Δανό- 
βο. » Ό Άνίκας άπαντών λέγει: « Ό άντίχριφος 
έγεννήθη. "Ακουσον: ή γενεά τών Δανόβο σημαί
νει τήν γενεάν τών τσάρων. Ό Πέτρος έγεννήθη 
ούχί έκ τής πρώτης γυναικδς τοΰ Αλεξίου άλλά 
έκ τής δευτέρας: έκπορεύεται λοιπόν έκ μοιχείας, 
διότι ή πρώτη μόνον γυνή είναι νόμιμος. » Καί δ 
ίερεύς συμπεραίνων λέγει: « γέγραπται έν τοΐς 
βιβλίοις δτι έπί τής βασιλείας τοΰ αντίχριστου 
θά έπιβληθώσι μεγάλα βάρη είς τδν λαόν, τώρα 
δέ οί καιροί είναι λίαν σκληροί. » Ή ϊδρυσις τής 
Πετρουπόλεως καί ή έγκατάλειψις τής ίεράς μη- 
τρδς Μόσχας ώς πρωτευούσης τής αύτοκρατορίας 
προήγαγε τήν δυσαρέσκειαν είς βαθμόν ύπατον. 
Καθ’ έκάστην προέλεγον δτι ή Γερμανική αύτη 
πρωτεύουσα ή ώκοδομημένη διά χειρών αιρετικών, 
έμελλε νά έξαφανισθή, οτι είς μάτην θέλει ποτέ 
άναζητηθή ύπδ τά ΰδατα ή θέσις τής ύπδ τοΰ 
θεοΰ καταρασθείσης ταύτης πόλεως, καί αί μεγά- 
λαι πλημμύραι τοΰ 1715 καί τοΰ 1721, δπότε δ 
Πέτρος έκινδύνευσε νά πνιγή, έφαίνοντο δίδουσαι 
ύπόστασίν τινα είς τάς φήμας ταύτας. Καί δέν 
περιωρίζοντο είς τδ νά παριστώσι τδν τσάρον ώς 
άντίχριστον, τήν δέ μητέρα αύτοΰ ώς τήν rfrevdij 
Πα,ΓαγΙα,Γ, τήν μοιχαλίδα τών προφητειών : κατ’ 
άλλους δέν ήτο μάλιστα μήτηρ τοΰ Τσάρου, διότι 
έλεγον δτι έκείνη είχε γεννήσει κόρην άντί τής δ
ποίας άντικατεστάθη ύποβολιμαίως δ υίδς βογια- 
ρίνης τινός’ έπειδή δέ ή έκδοσις αύτη παριστώσα 
αύτδν δπωςδήποτε υίδν 'Ρωσσίδος δέν έξήγει άρ
κούντως τήν κλίσιν αύτοΰ πρδς τήν Γερμανικήν έν- 
δυμασίαν, τάς Γερμανικάς οικοδομάς καί τάς Γερ- 
μανικάς γυναίκας, διηγούντο δτι δέν ήτο υίδς ού* 
τε τοΰ πατρός ούτε τής μητρός αύτοΰ, άλλά Γε- 
νευησίου τινός Λεφδρ ή χειρουργού Γερμανού.

Αί στάσεις τοΰ 1698 έν Σέΐν καί τών Άστρα- 
χάνων έν Άπραξίνη τώ 1705 παρέσχον άφορμήν 
είς μακράν σειράν δημοτικών ασμάτων έν οις άφ’ 
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αύτών, όπως καί οί 'Ρώσσοι ιστορικοί προσπαθοϋσι 
νά παρέρχωνται έν σιωπή τάς λεπτομέρειας τής 
δίκης καί καταδίκης τοϋ ’Αλεξίου, χάριν τής μνή
μης τοϋ Πέτρου είς 8ν αί έν τή Εύρώπη αφηγήσεις 
περί τοϋ Θέματος τούτου άποδίδουσιν άπίστευτον 
σκληρότητα’ διότι λέγεται δτι άφού καταδικασθείς 
είς Θάνατον δ Αλέξιος ήξιώθη χάριτος καθείρχθη 
έπειτα είς τρομεοάν φυλακήν καί έκεΐ έποτίσθη 
δηλητήριον, ή έδάρη άνηλεώς μέχρι θανάτου ή υ- 
πέστη άλλα βασανιστήρια έπενεγκόντα τήν άπο- 
βίωσιν, πειθαναγκασθέντων τών παρεστώτων νά 
τηοήσωσι νεκρικήν σιγήν, ής ενεκα οί Ευρωπαίοι 
ιστορικοί καί νϋν έτι ταλαιποροϋνται, άλλ’ είς 
μάτην, δπως άποκαλύψωσι τδ μυστήριον τδ σκιά- 
ζον τδ γεγονδς εκείνο, περιοριζόμενοι μόνον νά 
χαρακτηρίζωσιν αύτδ ως τδ τραγικώτερον πάντων 
τών έπί τοϋ μεγάλου Πέτρου συμβάντων. Περί 
τής Εύδοξίας δέ ήτις άποπεμφθεϊσα τής τε Αυλής 
καί τής αύτοκρατορικής παστάδος έκλείσθη είς 
μονήν τινα τοϋ 'Ροστοβίου σώζεται πρδς τοϊς άλ- 
λοις καί τδ έξής άσμα : «Ό άνηλεής σύζυγός μου 
μέ υβρίζει, μέ διατάσσει νά γείνω μοναχή. Δέν 
σέ αγαπώ πλέον, κόψον τήν κόμην σου, σέ μισώ, 
ένδύθητι τδ ράσον' διά τήν κεκομμένην σου κόμην 
θέλω σοί δώσω έκατδν ρούβλια, διά τδ ράσον σου 
θά σοί δώσω χίλια' Οά σοί οικοδομήσω κελλείον 
καινουργές καί μικρόν' θά έχη τρία παράθυρα, τδ 
πρώτον πρδς τήν έκκλησίαν τοϋ Θεοϋ, τδ δεύτερον 
πρδς τους αγρούς καί τδ τρίτον πρδς τδν χλοερδν 
κήπον . . . ’’Εμπροσθεν τοϋ κελλείου διήρχοντο οί 
γέροντες, οί πλάνητες άοιδοί, ΚαΛικί. Ε’δον μετ’ 
έκπλήξεως τδ κελλείον. Τί σημαίνει αύτδ τδ κελ
λείον; τί σημαίνει αυτή ή μοναχή ή τόσον νεαρά 
έν τώ κελλείω ; Διά ποίαν αμαρτίαν έγεινε μονα
χή; Μεγάλην βεβαίως αμαρτίαν έξιλεόνει. — Φεϋ! 
φεϋ! πλάνητες άοιδοί, ανάπηροι οδοιπόροι Κα.Ιικί. 
Τόσον δλίγον πνεϋμα, τόσην δλίγην οξυδέρκειαν 
έχετε ; Είναι άνάγκη νά έρωτάτε νά έξετάζητε; 
Αύτδς δ τσάρος μοϋ έκοψε τήν κόμην, ό Πέτρος 
Α' μέ ένέδυσε τδ ράσον διά τής δφιδείου αυτοϋ 
κακίας . . . . »

Οί μετά τής Σουηδίας καί τοϋ ήρωϊκοϋ αυτής 
βασιλέως Καρόλου IB' πόλεμοι δέν ένέπνευσαν δ
σον άνέμενέ τις ποίησιν είς τους άκα.-τήρους ύιϊοι- 
πόρονς καί τδ είς τήν νίκην τής Πουλτάβας ασμα 
ιδίως είναι ούτως άχαρι καί ξηρδν ώς-ε δέν κρίνομεν 
αύτδ άςιον μεταφράσεως' σπεύδομεν δέ δρομαίοι 
είς περίεργόν τι άσμα τδ παρις-ών τδν τσάρον έν 
τή συνήθει κυβερνητική υπηρεσία καί δή έν όιοικοΰ- 
σ>> γερουσία,. «Ό πατήρ, τδ φώς ήμών, ό πρώτος 
Αύτοκράτωρ τρέχει έντδς άμάξης χρυσής, σύρεται 
ύπδ μαύρων ίππων, φέρει ένδυμα μαΰρον, ένδυμα 
πένθους. Φθάνει είς τήν γερουσίαν, είς τήν Έρυθράν 
Κλίμακα. Οίγερουσιασταίπάντες τρομάζουσι, καί 
έκ τοϋ δέους αί γραφίδες πίπτουσιν άπδ τών χει

ρών αύτών κατά γή;" δάκρυα ρέουσιν έκ τών οφ
θαλμών αυτών. ’Εκείνος ΐσταται έν τώ μέσω τής 
τραπέζης, έπικαλείται Κύριον τδν Θεόν καί κάθη- 
ται έπί εδωλίου δερμάτινου. Λαμβάνει φύλλον χάρ
του, ούχί χάρτου κοινοϋ άλλά χάρτου μετ’ άετοΰ 
καί διά τής δεξιάς ένα κάλαμον έκ πτεροϋ κύκνου. 
’’Αρχεται γράφων Sv πρωτόκολλου, πέμπει τδ έγ
γραφον είς τάς ξένας χώρας, θέλει άκόμη πολέ
μους καί μάχας.» ’'Αξιος παρατηρήσεως είναι δ 
υπαινιγμός τοϋ πρώτου τών φόρων τών έπιβλη- 
θέντων ύπδ τοϋ Πέτρου. 'Ο έσφραγισμένος αύτδς 
χάρτης, δ φέρων τά αύτοκρατορικά σήματα τοϋ άε- 
τοϋ, έπί τοΰ οποίου είκονίζουσιν αύτδν ώς κλητήρα 
γράφοντα κλήσεις είς τους άρχοντας τής γής, είσ
ήχθη είς τήν 'Ρωσσίαν ύπδ τής οικονομικής γονι- 
μότητος τοϋ Κουρβατώφ. 'Ο λαδς τής 'Ρωσσίας 
παρίστα τδν Πέτρον, καθώς καί Ίβάν τδν Τρο
μερόν ώς δικαστήν άμείλικτον φοβερώτερον τής 
Δικαιοσύνης, παράδοξον έν τε τή έπιεικεία καί τή 
αύστηρότητι αύτοΰ, συγχωροϋντα λ. χ. ένεκα δ- 
μολογίας τινδς κυνικής καί άναιδοϋς, Κοζάκον δ- 
στις έφόνευσε τδν πατέρα, τήν μητέρα τδν αδελ
φόν καί τήν σύζυγον αύτοΰ καί ύποχρεών αύτδν 
«νά δέηται ύπέρ τής αύτοκρατείρας»’ έν άλλω ά- 
σματι πρόκειται περί νέου τδν δποΐον οί δικασταί 
φυλακίσαντες διατάττουσι νά δείρωσι διά νά ά- 
ναγκάσωσι αύτδν νά άποδώση ένα θησαυρόν. Ό 
Πέτρος έλευθεροΐ τδν xa.lcir φΐ-lor, δστις δέν είχε 
κλέψει ή τους κλέπτας. Ό Πέτρος κατεδίωξεν ά* 
πηνέστατα τούς καταχραστάς άπαγχονίσας τδν 
διοικητήν τής Σιβηρίας πρίγκηπα Γκαγκάριν, ά- 
ποκεφαλίσας τδν Μαζόλσκην, ύποβαλών είς τδν 
διά τροχοϋ θάνατον τδν Νεστερώφ 8ν είχε επι
φορτίσει νά έπιτηρή τούς κλέπτοντας καί δστις έ- 
κλεπτε δ ίδιος πλείονα καί διατάξας νά ξυλι- 
σθή διά κνούτου δ Σιαφιρώφ- δ εύνοούμενος Μεν- 
τσικώφ δέν έσώθη έκ τοιαύτης θανατικής καταδί
κης ή ένεκα τής έπελθούσης τελευτής τοϋ Αύτοκρά- 
τορος. Περί τοϋ Γκαγκάριν σώζεται τδ έξής άσμα 
είς τδ ς-όμα τών Κοζάκων άποδιδόμενον. «Ό πρίγ- 
κηψ Γκαγκάριν κατατρώγει τδν μισθόν ήμών,εύτελή 
μισθόν, άθλιον, μετά μόχθου πολλοϋ κερδαινόμενον* 
άπδ παντός άνδρδς λαμβάνει δέκα και πέντε ρού
βλια. Έκ τών δηναρίων ήμών έκτισεν οικίαν είς τήν 
Νεγλίγκην (έπεται περιγραφή τής οικίας) ... 'Ο 
θεός νά μοί δώση (λέγει άποβλέπων είς τούς ζων
τανούς ίχθϋς τούς έν τή δεξαμενή αύτοΰ) νά ζήσω 
καί νά ύπηρετήσω είς τήν Σιβηρίαν ! θά κτίσω καί 
δεύτερον μέγαρον, ούτε καλλίτερου ούτε χειρότε
ρον τοϋ μεγάρου τοϋ τσάρου. Διά τούς λόγους τού
τους τούς φλυάρους ό τσάρος έτιμώρησεν αύτόν».

Έν τισιν ασμασιν δ τσάρος παρίσταται ώς ήρως 
συνάμα μυθολογικός καί ώς θαυματουργός άγιος, 
διότι έχει είς τήν διάΟεσιν αύτοΰ τά στοιχεία τής 
φύσεως καί διαχειρίζεται τάς ούρανίους δυνάμεις,

διά τί δέν έκλεισας διά τών χειρών σου τών βασι
λικών τήν θήκην τών αγίων ; —Ό Τσάρος ήγέρ- 
θη τοϋ ύπνου καί διηγήθη τδ δνειρον είς τούς ναύ- 
τας. Αίφνης, έν τώ μέσω τή; άφηγήσεως, δ ούρα- 
νδς αιθριάζει και ολίγα μίλια μακράν τοϋ πλοίου 
καθοράται ή μονή τοϋ Σολοβέτς. Ό Πέτρος άπο- 
βαίνει είς αύτήν, τελεί λειτουργίαν είς τιμήν τών 
αγίων, κλείει τήν θήκην αύτών διά τών ήγεμονι- 
κών αύτοΰ χειρών καί λαμβάνει τήν κλείδα μεθ’ 
εαυτού ».

Άλλ' δσον θαυματουργός καί άν ήτο δ μέγας 
Πέτρος έμελλε ν’ άποθάνή' τήν τελευτήν αύτοΰ 
συνώδευσαν τρομεραί έθνικαί άλγηδόνες καί οί 
πλάνητες άνάπηροι, οί ΚοΛακΙ, έπρεπε νά ζωγρα- 
φήσωσι τδ πάνδημον πένθος. Έν τή ψαλμωδία 
διακρίνονται αί αύταί περίπου εικόνες καί βάσεις 
ποιητικαί πρδς τάς χρησιμευσάσας είς τούς θρή
νους τούς συντεθέντα; κατά τδν θάνατον τοϋ Ί
βάν. Έν πολλοί; τών διά τδν Πέτρον πένθιμων 
ασμάτων ή θρηνώδης φωνή τών χαλκών κωδώνων 
δέν άντηχεϊ εί; τήν Πετρούπολιν, είς τδν καθε
δρικόν ναόν τών αγίων Πέτρου καί Παύλου, άλλά 
είς τήν Μόσχαν, είς τδν ναόν τής Άναλήψεως, είς 
τδν Πύργον Ίβάν τοϋ μεγάλου. Οί άοιδοί ήγνόουν 
δτι δ πρώτος αύτοκράτωρ είχεν έγκαταλίπει τήν 
παράδοσιν καί έγκαινίσει έν τή πρωτευούση νέαν 
σειράν αύτοκρατορικών τάφων. Ιδού έν τούτοις 
|ν ασμα μάλλον πρωτότυπον αίνιττόμενον τήν ά- 
δέλφωσιν τοϋ τσάρου μετά τών στρατιωτών αυ
τοϋ καί τδν μετριόφρονα εκείνον βαθμόν, τοϋ ,1ο- 
χαγοΰ T&r βομβαρδιστώ»· είς 8ν ήρκεΐτο μέχρι 
τής άλώσεως τήςΆζοφικής χώρας; «Παρ’ ήμΐν, έν 
τή αγία 'Ρωσσία, έν τή ένδόξω πόλει τοϋ Πίτερ, 
it τώ καθεδρικώ ναώ τών άγιων Πέτρου καί Παύ
λου, πρδς τα δεξιά, είς τδν τάφον τών τσάρων νε
αρός στρατιώτης 'ίσταται φρουρός. Όρθιος διελο- 
γίζετο καί διαλογιζόμενος ήρξατο κλαίων' έκλαιε 
καί ένόμιζες δτι ποταμός έρρει’ ώλόλυζε, καί ένό- 
μιζες δτι ήκουες κύματα συγκρουόμενα. Κατά- 
βρεκτος έκ δακρύων ανέκραξε, φεϋ ! μήτερ ήμών, 
ύγρά γή ! άνοίχθητι πανταχόθεν, άνοίχθητε σανί
δες τοϋ φερέτρου, καί σύ, τσάρε ορθόδοξε, έγέρθη- 
τι. Παρατήρησαν,Δέσποτα, τδν φρουρόν σου, παρα
τήρησαν άπαν τδ στράτευμά σου, πώ; τά συντάγ
ματα είναι έν τή τάξει αύτών, καί πάντες οί συν- 
ταγματάρχαι μετά τών συνταγμάτων αύτών καί 
πάντες οί ταγματάρχαι έπί τών 'ίππων αυτών, οι 
λοχαγοί έπί κεφαλής τών λόχων, οί αξιωματικοί 
ένώπιον τών ούλαμών, οί σημαιοφόροι υπδ τα; ση
μαίας. Περιμένουσι τδν συνταγματάρχην αύτών, 
τδν συκταγματάργηχ τοϋ συντάγματος Π ρεσ 
βραγίνσκη, τό>- ,Ιογαχόν των βομβαρδιστών».

"Ετερα δέ άσματα έκφράζουσιν ού μόνον τήν 
Ολίψιν τοϋ λαού καί τοϋ στρατού άλλά καί τάς 
άνησυχίας, τάς προδοσίας, τδ πικρόν αίσθημα τής

κεκτημένος τάς ιδιότητας τών θεών τήςΣκανδιναυ- 
ΐας καί τών άπος-όλων τοϋ χρις-ιανισμοϋ. « Εν άρ· 
χή (λέγει ασμά τι) τά υδατα τής Λαδόγης ήσαν ή
συχα καί δέν έγνώριζον θύελλας (είναι ή μεγαλητέρα 
λίμνη τής Εύρώπης, κείμενη μεταξύ τοϋ Κυβερνείου 
τής Πετρουπόλεως καί τοϋ δουκάτου τής Φιλλαν- 
δίας’ είναι ή τρικυμιωδες-έρα πασών λίμνη συγκοι
νωνούσα μετά τής Βαλτικής θαλάσσης καί τής Νό
βας)" άλλ’ άφ’ δτου ή θεία οργή είχεν έγείρει αύ
τήν ώς άσεβή φυλήν θνητών, δέν ευρε πλέον τήν 
ησυχίαν, ούδέ έν καιρώ εύδίω, καί τά κύματα αύ
τής έταράσσοντο δι’ εσωτερικών τρικυμιών. 'Η μα
νία αύτη διήρκησε μέχρι τοϋ μεγάλου Πέτρου. 
Άλλά τότε δ ΛΊ’τερ (ούτως ονομάζεται 'Ρωσσιστί 
δ Πέτρος) έπιβαίνει είς πλοϊον καί διαποντίζεται 
έν τε τή Νέβα καί τή Λαδόγη’ αϊφνης τρικυμία 
έγείρεται καί θύελλα φοβερά. Ό Τσάρος εξέρχε
ται είς τήν ξηράν' περιεκυκλοϋτο ύπδ τών κυμά
των καί ή κεφαλή αύτοΰ ίλιγγιά βλέποντος τήν 
κυανήν θάλασσαν. Ώ σύ, γή, μήτερ ύγρά, μή συν- 
τάράττησαι, μή άκολουθής τδ παράδειγμα τής 
μωράς αύτής λίμνης. Διατάσσει άμέσως νά κνου- 
τίσωοι καί νά μαστίσωσι τά έξηρεθισμένα κύμα
τα. Τδ μέρος ’ένθα έμάστισεν αύτήν διά τών αύτο- 
κρατορικών αύτοΰ χειρών ώνομάζετο ζηρά ϋφα~ 
Λος, έκτοτε δ’ ώνομάσθη ϋφα.ίος τοϋ τσάρου. Έκ
τοτε συνάμα ή Λαδόγα έγεινεν ήσυχος, έχει τάς 
ήρέμους αύτής ήμέρας ώς αί λοιπαί λίμναι καί 
ιδού πλέομεν έπ’ αύτής καί άλιεύομεν έν αύτή ».

Κατα τδν αύτδν κύκλον τών ασμάτων δ μέγας 
Πέτρος έπισκέπτεται τά λείψανα τών αγίων είς 
τήν περίφημου μονήν τοϋ Σολοβέτς καί τήν τοϋ 
Κλεμέντσι καί έξετάζει περιέργως τά οστά τών 
μεμακαρισμένων διά νά ϊδη άν πράγματι είναι ά
για λείψανα. 'Γπδ τδν κτύπον τής ράβδου αύτοΰ, 
σπινθήρες άκτινοβολοϋσιν έξερχόμενοι έκ τών δ- 
στέων τοϋ άγίου Ιωνά- τότε δέν άμφιβάλλει πλέον 
καί διατάσσει νά κατασκευάσωσιν αύτοϊς θήκην. 
’Ενταύθα δ μυθολογικός τσάρος παρίσταται δ αύ
τδς πρδς τδν ιστορικόν, διότι δτέ μέν πράγματι 
άπεκάλυπτεν είς τδν λαόν κληρικόν τινα δόλον 
καί εςηγες είς αύτδν τού; μηχανισμούς Παναγίας 
τολμωσης νά δακρυρροή άνευ οΰκαζίου, δτε δέ ώ- 
δήγει, μετά μεγάλης πομπής, έν τή έκ τών κυ
μάτων έξελθούση πρωτευούση αυτοϋ, τήν άργυράν 
θήκην τοΰ άγίου Άλεξάνδρου-Νέφσκη καί σήμερον 
έτι φέ?ου σαν τήν αδτοκρατορικήν αύτοΰ σφραγί
δα. Ο[ άγιοι δμως έδυσφόρουν ένίοτε έπι τή άδια- 
κρίτω αύτοΰ περιεργεία. « "Οτε δ μέγας Πέτρος 
εζήλθε τοΰ Σολοβέτς, λέγει ασμά τι, τρικυμία ή- 
Υ^?θη καί τά νέφη έκάλυψαν τδν ουρανόν. Ό ΙΙέ- 
τΡα« έκύμαινεν ούτως έπί οκτώ δλας ημέρας' δέν 
ί,ΡΧίνετο πλέον ούτε άκτή ούτε ξηρά. Τήν νύκτα 
της έννάτης ήμέρας ένυπνιάσθη. — Τσάρε, λέγει 
?ωνή τις, έπεσκέφθης τήν μονήν τοϋ Σολοβέτς'
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ρωσσικής παρακμής έκλιπόντος τοΰ μεγάλου άν- 
δρδς, ώς έν τοίς εξής στίχοις : «Έγέρθητι τοΰ φε- 
ρέτρου σου, τσάρε λευκέ τής 'Ρωσσίας .... Δέν 
κυβερνά: πλέον ήμας τσάρος, δέν δίδει ήμϊν τδν 
νόμον, ήγεμών 'Ρώσσος’ ό διοικών ήμα; καί άπο- 
βάλλων τδν νοΰν είναι ό Βιρέν, δ κακδς τύραννος, 
ό επάρατος Γερμανός' έγέρθητι, τσάρε, ίμέτερε ή
λιε. Είπέ έστω καί μίαν λέξιν εις τά συντάγματά 
σου, είπε αύτοϊς νά έκβάλωσι πάσαν ακαθαρσίαν 
Πίττρ, έκ τής κυριάρχου σου πόλεως, 
ήμάς είς τή? γή? τής Πρωσσίας' θά άταγχάσω- 
/ier αύτούς rd σωρροπσθώσι?». Ό Συλλογεύ; 
Κ. 'Ρεζσουνώφ φρονεί δτι χειρ έγγραμμάτου διε- 
σκεύασεν όπωσοΰν τδ ασμάτων τοΰτο σκοπίμως. 
'Ο δέ Γάλλο; συγγραφεύς τή; πραγματείας έξ ή; 
ήρανίσθημεν τδ κεφάλαιον τοΰτο τοΰ'Ημερολογίου 
Κ. 'Ρχμβώ φαίνεται αποδεχόμενος τήν παρατή- 
ρησιν ταύτην. Τδ κατ’ έμέ, ούδεμίαν σκέψιν ιδίαν 
έχων νά φέρω, άφίνω εις τδν αναγνώστην νά κρίνη 
τά είκότα καί περί τή; γνησιότητο; ή μή τοΰ τε
λευταίου θρήνου καί περί τοΰ χαρακτήρος έν γένει 
τών ορθοδόξων 'Ρώσσων, ώς είκονίζεται ουτος έν 
τοϊ; άτέχνοις πάνυ άλλά πιστότατα μεταφρα- 
σθεϊσι δημοτικοί; ασμασι τής 'Ρωσσία; Λ
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Καθ’ δλον τδν μακρδν τοΰτον πλοΰν, άπέφυγε, 
τή βοηθεία τοΰ όδηγοΰντος, πολλάς αμηχανίας, 
άνευ δέ τής βοηθεί ας έκείνης, μόνη ούσα, ήθελε 
περιπέσει καί είς μείζονας κινδύνου;. Άλλ’ δμως 
έσχε τδ ατύχημα ν’ άσθενήση ό άνθρωπος έκεϊνος, 
διαβαίνων τά στενά καί ν’ άναγκασθή νά κατα- 
λύση, έν τινι πολιχνίω, παρά τάς οχθας τοΰ Κ11<1- 
Πΐίΐ. Ούτω; ή Πρασκοβία παρεδόθη αύθις ταϊς ί- 
δίαις δυνάμεσι, στερηθεΐσα πάσης άντιλήψεως. Καΐ 
μέχρι μέν τής μετά τοΰ Βόλγα συμβολής τοΰ πο
ταμίου εκείνου έγένετο αίσια ή διαπόρθμευσις, 
άλλ’ δμως πέραν τής συμβολής, τδ πορθμεϊον, ά- 
νερχόμενον πρδ; τδ ρεύμα τοΰ ποταμού, έρρυ- 
μουλκεϊτο ύφ’ίππων. Κατά ταύτην τήν τελευ- 
ταίαν διάβασιν, μέγιστος κίνδυνος ήπείλησε τήν 
οδοιπόρον.

Έκραγείσης σφοδρά; θυέλλης, έκ τών συχνά 
είς τάς χώρας έκείνας έπισκηπτουσών, οί έρέται, 
άπομακρύνοντες τή; όχθης τδ πορθμεϊον, ώθησαν 
αύτήν βιαίως διά τής πηδαλίου τόπον έπεχούσης 
μακράς κώπης. ήν δυστυχώς δέν κατώοθωσαν ά
μέσως ν’άποσύρωσι. Πλεϊστοι έπιβάται έκάθηντο

ί Τών έτών πάντων Ήμερολόγιον. 

έπ’ έκείνης τής πλευράς, δθεν έγένετο ή ώθησις’ τδ 
πορθμεϊον έκλινε, τρεις δ’ έπιβάται, έν οί; καί ή 
νεάνις, άνετράπησαν εί; τδν ποταμόν.

Τήν Πρασκοβίαν πάοαυτα άνείλκυσαν, ούδέν 
κακδν παθοΰσαν’ άλλ’ αίδουμένη ή κόρη ν’ άλλάξη 
ένδύματα ένώπιον τοσούτων άνθρώπων, άφήκεν 
αύτά νά στεγνωθώσιν έπ’ αύτή;.

Τοΰτο τδ δυστύχημα έπήνεγκε σφοδρόν κατάρ- 
ρουν, έξ ού μεγάλως έπαθεν ή ύγίεια τής νεάνιδος.

'11 Πρασκοβία, άμα άφικομένη εί; Nijeni, εύ- 
ρέθη άγνωστος καί άποοστάτευτος, διότι, σκο
πούσα νά μή διατρίψη ένταύθα, δέν είχε λάβει 
πρδς ούδένα τών κατοίκων τής πόλεως ταύτης συ
στατικά παρά τών τής Αίκατερινουπόλεως γυ
ναικών έκείνων, αΐτινες είχον διατάξει τδν δδηγδν 
νά φροντίση περί τής άπδ Nijeni έξακολουθήσεως 
τής πορείας αυτής.

Οί πορθμείς άπεβίβασαν έπί τήν όχθην του 
ποταμού τήν κόρην καί τήν μικράν αύτή; άπο- 
σκευήν, γενομένην μείζονα τή φροντίδι τή; κυρία; 
Μιλέν. Απέναντι τής γεφύρας, δι’ ής συνήθως ά- 
ποβαίνουσιν έπί τήν όχθην τοΰ Βόλγα, ύψοΰνται 
έπί περιωπής ναδς καί μονή γυναικών. Ή Πρα
σκοβία έπορεύθη αύτόσε, ϊνα ώς συνήθως προςευ- 
χηθή, σκοπούσα έπειτα νά ζητήση που τής πό
λεως κατάλυμά τι.

Είςεοχομένη εί; τδν ναόν, 8ν ύπέλαβεν έρημον 
άνθρώπων, ένωτίσθη, διά τοΰ κιγκλιδώματος, τών 
τελευταίων εσπερινών ύμνων τών μοναχών’ ή συγ
κυρία αύτη έδοξεν αύτή λίαν εύοιώνιστος.

—Έάν ποτέ, έλεγε καθ’ έαυτήν, έπακούση μου 
ό Θεδ; τάς εύχάς, ομοίως θέλω περιβληθή τδν μο
ναχικόν πέπλον, διότι ούδέν άλλο εργον υπολεί
πεται μοι ή εύχαριστεϊν τή Προνοία έπί ταϊς εύ" 
λογίαις αύτής.

'Ο ήλιος ήδη κατεδύετο, δτε ή κόρη έξήλθε τοΰ 
ναού, ού πρδ τοΰ πυλώνος εστη έπί τινα χρόνον, 
θαυμάζουσα τδ πρδ τών δμμάτων αύτής άνελισ- 
σόμενον λαμπρότατον θέαμα.

Έξ ού τόπου ή κόρη έθεάτο, ή παρά τήν συμ
βολήν τών μεγάλων ποταμών, ”Οκα καί Βόλγα, 
κειμένη πόλις Nijeni NoVOgerod, εμφανίζει 
Sv τών ώραιοτάτων τοΰ κόσμου πανοραμάτων" ή 
δ’ έκτασις αύτής καί τδ μεγαλεϊον έφαίνοντο πρδς 
τήν κόρην άπέραντα καί δέος αύτή ένέβαλλον.

'Η Πρασκοβία, έξ Ίσχίμης άναχωροϋσα, είχε 
φαντασθή μόνον τούς μέλλοντας αύτής φυσικούς 
κινδύνους" δθεν έκ προτέρων ήδη είχε προαλειφθή 
κατά τής πείνης καί παντός δριμυτάτου ψύχους, 
ναι μήν καί κατ’αύτοΰ τού θανάτου’ άλλ’ όμως, 
έξ ου χρόνου ε'χεν άρχίσει γνωρίζουσα τούς αν
θρώπους, διεώρα ήδη άλλης τινδς φύσεως προς- 
κόμματα, ών ούδέ δι’ όλης τή; γενναιοψυχίας αύ
τής ήδύνατο νά ύπερτερήση.

Διαφυγούσα ήδη τήν έρημον, προησθάνετο τήν 

φρικώδη έκείνην έρημίαν τών μεγάλων πόλεων, 
ένθα ό πένης μένει μόνος, έν μέσω τώ πλήθει καί 
ένθα, ώςεί κωλυόμενος υπδ φοβέρας τινδς γοητείας, 
βλέπει περί έαυτδν οφθαλμούς μή όρώντας καΐ 
ώτα μή άκούοντα τών στεναγμών αύτοΰ. Έξ ού 
δέ χρόνου είχε γνωρίσει τά; γυναίκα; τής Αίκα- 
τερινουπόλεως, νέον τι εύπρεπείας συναίσθημα καί 
μικρά τις ίσως ύπερηφανία, πλείονα πόνον παρεϊ" 
χον αύτή πρδς τδ ύποφέρειν τάς έκ τών περιστά
σεων άνάγκας.

— Φεϋ! έλεγε διανοουμένη, πού Οά ευρώ φί- 
λας ώ; έκείνας, άφ’ ών άπεχωρίσθην; Ήδη απέχω 
αύτών έπέκεινα τών χιλίων βερστίων. Τί Οά γείνω 
άμα φθάσα είς Πετρούπολιν, δταν πλησιάσω πρδς 
τδ αύτοκρατορικδν άνάκτορον, άφοΰ έδώ τρέμω 
νά έμφανισθώ είς άθλιόν τι ξενοδοχεϊον ; . . .

Αύται αί σκέψεις τόσον βιαίως έγεννήθησαν έν 
τή διανοία αύτής, ώςτε νΰν τδ πρώτον έκυριεύθη 
υπδ παντελούς άπενθαρρύνσεως, δάκρυα δέ άμέσως 
έρρευσαν άπδ τών οφθαλμών αύτής. Άναμιμνησκο- 
μένη τοΰ πατρός, 3ν ματαίως ίσως είχεν έγκατα- 
λίπει, έπληροΰτο άλγους, πόθου καί τρόμου.

Άλλ’ δμως ού μετά πολύ έπετίμησεν έαυτή 
έπί τή αδυναμία καί τή έπϊ τδν Θεδν άπις-ία, αί- 
τησαμένη συγγνώμην παρά τού φύλακος αυτής 
αγγέλου.
—Καί βεβαίως αύτός, έλεγε μετέπειτα, περί τοΰ 

έπεισοδίου τούτου λαλοΰσα, μοί ένέπνευσε τήν 
ιδέαν νά είςέλθω πάλιν είς τδν ναόν, ϊνα ζητήσω 
παρά Θεοΰ τδ άπολεσθέν μου θάρρος.

Πράγματι δέ πάλιν είςήλθεν, έπικαλεσομένη τήν 
έζ ύψους άντίληψιν. Άλλά κατ’ έκείνην τήν ώραν 
μοναχή τις ήτοιμάζετο νά κλείση τήν θύραν’ αύ
τη θαυμάσασα τήν αΐφνιδίαν τής ξένης νεάνιδος 
δρμήν, διότι δέν είχεν είδεϊ αύτήν ή Πρασκοβία, 
άμα δέ καί τών προςευχών αύτής τήν έγκάρδιον 
καί διάπυρον έκφρασιν, προςήλθεν αύτή, ήρώτησε 
καί ήγγειλεν δτι έμελλε νά κλείση τήν έκκλησίαν.

Ταραχθεϊσά πως ή νεάνις, άφελώς έξηγήσατο 
τήν αιτίαν τή; εί; τήν έκκλησίαν βιαίας είςελεύ- 
σεώς της, δηλώσασα άμα δτι λίαν άνιαρά ήθελεν 
άποβή αύτή ή εί; ξενοδοχεϊον καταφυγή καί πα- 
ρακαλέσασα νά γείνη δεκτή έν τώ μοναστηρίω, έ
στω καΐ έν αύτοϊς τοϊς μικροϊς κελλίοις.

'Η θυρωρός άπεκρίνατο δτι δέν έδέχοντο μέν 
ξένους έν τή μονή, ή ήγουμένη δμως ήδύνατό πω; 
νά βοηθήση αύτή.

—Μόνον κατάλυμα ζητώ διά τήν νύκτα ταύ
την, ύπέλαβεν ή Πρασκοβία, έμφανίζουσα βαλάν- 
τιον, περιέχον όλίγα τινά χρήματα. Έλεήμονε; 
κυρίαι μοί παρέσχον πόρους, πρδς άποφυγήν έλεη" 
μοσυνών έπί τινα χρόνον, ζητώ δέ τήν προστασίαν 
τοΰ μοναστηριού μόνον διά ταύτην τήν νύκτα. 
Αυριον θά εξακολουθήσω τδν δρόμον μου.

Ή μοναχή άπεφάσισε νά προςαγάγη αύτήν τή 

ήγουμένη. Ή σεβασμία αύτη γυνή προςηύχετο, 
δτε είςήλθον είς τδ δωμάτιόν αύτής. Ή μέν θυ
ρωρός έκλινε τά γόνατα παρά τήν θύραν καί δέν 
προέβη έσω ή δέ Πρασκοβία έμιμήθη αύτήν, ί- 
κετεύσασα τδν Θεδν νά καταστήση αύτή ευμενή 
τήν ήγουμένην.

Ή ήγουμένη, άποπερατώσασα τήν προςευχήν, 
προςήλθε τή νεάνιδι, γονυπετούση έτι καί καλο- 
κάγαθικώτατα άνήγειρεν αύτήν. Ή Πρασκοβία έ- 
φανέρωσεν αύτή τδ ίδιον όνομα καί τής πορείας 
αύτής τδν σκοπόν, δείξασα άμα καΐ τδ διαβατή
ριον καί αίτησαμένη φιλοξενίαν διά τήν έπερχο- 
μένην νύκτα. Ή αϊτησις αύτής είςηκούσθη.

Τήν νεάνιδα παραχρήμα περιστοίχισαν διάφο
ροι μοναχαί, έκ περιεργείας έλθοΰσαι πρδς τής ή- 
γουμένης τά δώματα’ πρδς δέ τάς πολλάς καί 
ποικίλας αύτών έρωτήσεις άποκρινομένη, τοσοΰτον 
άφελώς, φυσικώς καί εύγλώττως άφηγήσατο τάς 
όδύνας τής πορείας αύτής, ώςτε έρρευσαν τά δά
κρυα τών άκροωμένων’ άπδ τής ώρας έκείνης με- 
γάλω; διεφέροντο έπί τή όδοιπόρω, μεριμνώσαι 
περί αύτής καί ένθέρμως αύτήν περιποιούμεναι.

'Η ήγουμένη παρέσχεν αύτή κατάλυμα έν τώ 
ίδίω αύτής δωματίω, άπ’ έκείνης δέ τής ώρας, 
διενοήθη νά κράτηση αύτήν έν τή μονή, έν μέσω 
τών άλλων αύτής δοκίμων.

'Π Πρασκοβία άπδ πολλού ήδη χρόνου έσκόπει 
νά γείνη μοναχή, άμα τή αίσίορ έκβάσει τοΰ έρ
γου αύτής.

Εϊπομεν ήδη προηγουμένως δτι, πριν ή έτι φθά- 
ση είς Αίκατερινούπολιν, ύπελάμβανεν δτι ή πό
λις Κίεβον έκειτο παρά τήν είς Πετρούπολιν ά
γουσαν, διό καί είχεν άποφασίσει έν τούτω τω 
Κιέβω ν’άφοσιωθή, μετά τδ τέλος τής έπιχειρή- 
σεώς της. Ήλπιζε δ’ δτι έμελλε, διαβαίνουσα, νά 
θεωρήση τάς περιβόητους κατακόμβας, νά προς- 
κυνήση τά έν αύταϊς λείψανα τών άγίων(*) καί έκ 
προτέρων νά προςδιορίση έαυτή θέσιν, έν τινι τών 
μονών τοΰ Κιέβου, έν ή έμελλε νά κλεισθή.

Άλλ’δμως ήδη, άμα τήν πλάνην αύτής κατα- 
νοήσασα, πάνυ ραδίως έζελέξατο, ώς ύστατον κα- 
ταφύγιον, τήν έν Nijeni μονήν. Τούτο δέ μόνη 
τή ήγουμένη ύπέσχετο, άρνηθεϊσα νά παράσχη, ώς 
ήδη αύτήν έβίαζον, τήν πρδς τοΰτο έπίσημον εύ- 
χήν.

(■) Αϊ έν Κιέβω κατακόμβαι ε’νε εύρεΤαι ύπόγειαι 
στοαί, συνεχείς τή μητροπόλεΓ τάς Ιερουργίας τελοδ- 
σιν έν αύταϊς μονάχοι παλαιού καί πλουσίου μοναστη
ριού. Έν τοϊς ύπογ’είοις έκεϊνοις διαφυλάσσονται πολυ
πληθέστατοι Έλληνες άγιοι, ών τά ανέπαφα σώματα, 
τά ύπό τών πιςών προςκυνούμενα, έπισκέπονται ύπό βα
ρυτίμων φορεμάτων, μενόντων άκαλύπτων τών ποδών, 
γειρών καϊ προςώπων. Αί άπεξηραμμέναι σάρκες πα- 
ρεμφέρουσι σχεδόν τω χρώματι καί τή στερεότητι πρός 
τό άνακάρδιον ξύλον.
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— Μήπως γνωρίζω, άπεκρίνατο, τί ό Θεός ά- 
παιτεΐ παρ' έμοΰ ; Είλικρινώς Θέλω και ποθώ έδώ 
νά τελειώσω τάς ήμέρας μου" άν δέ τοΰτο εινε τδ 
θέλημα τοΰ Κυρίου, τίς δύναται νά έναντιωθή ;

Άλλ’ άπεφάσισε νά διατρίψη ήμέρας τινάς έν 
Nijeni, χάριν άναπαύσεως καί πορισμοΰ μέσων 
πρδς τδ άπελθεϊν είς Μόσχαν' μετ’ ου πολύ δμως 
κατεβλήθη υπδ τών παθημάτων αύτής και ένό- 
σησεν έπικινδύνως. Άπδ τής είς τδν Βόλγαν πτώ
σεως, σφοδρότατος βήξ δεινώς αύτήν έμάστιζε, 
νΰν δέ κακοήθης πυρετδς παραχρήμα έκυρίευσεν αύ
τής. Άλλά καίτοι οί ιατροί ούδεμίαν διεώρων 
σωτηρίας ελπίδα, έκείνη ούδαμώς ούδέποτε συν- 
εταράχθη.

— Δέν φρονώ, έλεγεν, δτι ήγγικεν ή ώρα μου 
καί έλπίζω δτι ό Θεδς θά μοί έπιτρέψη νά τελειώ
σω τδ έμδν έργον.

Πράγματι δ' άνέρρωσεν, εί καϊ λίαν βραδέως καί 
διήλθεν έν τή μονή τδ ύπολειπόμενον έαρ. Δια- 
τελοΰσα έτι άδύνατος δέν ήδύνατο ούτε πεζή νά 
όδοιπορήση, ούτε είς ταχυδρομικήν νά άνέλθη ά
μαξαν' οθεν, άποροΰσα χρημάτων πρδς έκμίσθωσιν 
αρμοδίου οχήματος, ήναγκάσθη ν’ άναμείνη τδν 
καιρδν τής χαμουλκίας (*), ίνα κατορθώση νά πο
ρευθή είς Πετρούπολιν, άποφεύγουσα τάς έκ τών 
συνήθων οχημάτων παρενοχλήσεις.

Τδν χρόνον τής έν τή μονή διατριβής διήλθεν 
αύστηρώς συμμορφουμένη πρδς τής μονής τάς δια
τάξεις καί παρευρισκομένη έν ταΐς τελεταϊς λίαν 
έπιμόνως- ίσως δέ τοΰτο άνέκοψέ πως τήν ταχεΐαν 
άνάρρωσιν αύτής.

Ούτω προςφερομένη καί περί τήν τελείωσιν τών 
σπουδών αύτής ένδελεχώς μελετώσα, έπεσπάσατο 
έαυτή τήν ύπόληψιν τής τε ήγουμένης κα'ι τών μο
ναχών, αιτινες, άληθώς αύτήν άγαπήσασαι, ού- 
δαμώς πλέον άμφέβαλλον δτι έμελλέ ποτέ νά έκ- 
πληρώση τήν ύπόσχεσιν αύτής, έπανερχομένη είς 
τήν μονήν, ϊνα γένηται μοναχή.

Ηλθε τέλος πάντων ό καιρδς τής έν χειμώνι 
δδοιπορίας καί ή νεάνις άνεχώρησεν είς Μόσχαν, 
έπιβάσα κεκαλυμμένου τινός έφολκίου μετ’ άλλων 
τινών, τήν αύτήν οδόν πορευομένων.

Ή ήγουμένη, ή μή δυνηθεΐσα νά πείση αύτήν 
νά παραιτηθή τδν σκοπόν της, έδωκεν αύτή συ
στατικόν γράμμα πρός τινα τών έν Μόσχα φίλων 
αύτής, τήν δεσποινίδα Σ"', διαβεβαιωσαμένη ά
μα τήν νεάνιδα δτι ήδύνατο άδιστάκτως καί έν 
παντί καιρό) νά καταφύγη είς τδν οίκον έκείνης, 
έν φ έμελλε νά τύχη δεξιώσεως πεφιλημένης θυ- 
γατρός, μεθ’οίανδήποτε έκβασιν τής πορείας αύ
τής.

Ή Πρασκοβία άφίκετο εϊς Μόσχαν αισίως και

(") Ούτω καλείται ύ καιρός, καθ’ 8ν α! οδοί εΐνε δια
βατοί τοΐς έλκήθροις. 

εύτυχώς, ή δέ κυρία Σ**’ άριστα αύτήν πεοιεποι- 
ήθη και έκράτησεν έπί τινας ήμέρας, ϊνα πορίση 
αύτή συνοδοιπόρον μέχρι Πετρουπόλεως.

Κ·ί δντως άνεχώρησε μετ’ έμπόρου είς δν άνή- 
κον οί οδοιπορικοί ίπποι καί 8ς διέτριψε καθ’ ό- 
δδν εϊκοσιν δλας ήμέρας.

Ή Πρασκοβία, πρδς ταΐς συστατικαΐς έπιστο- 
λαΐς, ταΐς ύπδ τών έν Αίκατερινουπόλει γυναικών 
έπιδοθείσαις αύτή, έλαβε καί έτέραν παρά τής κυ
ρίας Σ ‘ πρδς τήν ήγεμονίδα Τ“*,. βαθύγηρων 
καί σεπτήν γυναίκα.

Τοιοΰτοι ησαν οί πόροι αύτής δτε άφίκετο είς 
τήν πρωτεύουσαν έν μ.έσφ Φεβρουαρίω, δκτωκαί- 
δεκα μήνας άπδ τής έκ Σιβηρίας άναχωρήσεώς της' 
ύπδ τοσαύτης δ’ ένεπνέετο γενναςοψυχίας καί τη- 
λικαύτην έτρεφεν έλπίδα, ήλίκην καί κατά τήν 
πρώτην ήμέραν τής οδοιπορίας αύτής.

Κατέλυσε δέ παρά τώ συνοδοιπόρο), παρά τήν 
διώρυγα Αίκατερίνσκη καί έπί τινα χρόνον διετέ- 
λει ώς άπολωλυΐα έν τή μεγάλη έκείνη πόλει, ά- 
γνοοΰσα τί τδ ποιητέον καί τίς ό τρόπος τής τών 
συστατικών έπιδόσεως. Ούτως άπώλετο πολύτι
μος χρόνος.

Ό έμπορος, περί τδ έργον αύτοΰ άσχολούμενος, 
ούδόλως έμερίμνα περί αύτής, καίτοι είχεν άνα- 
λάβει νά εύρη ποΰ κατώκει ή ήγεμονίς Τ***. Άλ
λά, πριν ή έκπληρώση τήν ύπόσχεσιν ταύτην, ή
ναγκάσθη νάπέλθη είς 'Ρίγαν, καταλιπών τήν 
Πρασκοβίαν τή προστασία τής εαυτού γυναικός' 
αύτη δέ καλώς μέν πρδς τήν κόρην προςεφέρετο, 
ούδεμίαν δμως παρέσχεν άρωγήν τώ έργω αύτής.

Τό γράμμα τής κυρίας Γ*'* έπεστέλλετο πρός 
τινα κύριον, κατοικοϋντα έκεΐθεν τοΰ Νεύα. ’Επει
δή δέ ή διεύθυνσις ακριβώς ώρίζετο, ή Πρασκοβία 
σύν τή φιλοξενούση αύτήν άνεχώρησαν είς WaS- 
Slli-OstrOW (“), δλίγας ήμέρας μετά τοΰ έμπό
ρου τήν άναχώρησιν. Άλλ’ ό Νεύας ήδη συνεκλο- 
νεΐτο, ήγγιζεν ή παγετολυσία καί δέν έπετρέπετο 
πλέον ή διάβασις ύπδ τής άστυνομίας.

"Οθεν ή κόρη έπανέστρεψε περιαλγής έπί τώ άν- 
τιξόω συμβεβηκότι.

Άλλ’ ένώ διετέλει έν τοιαύτη άμηχανία, τών 
έπισκεπτομένων τις τδν οίκον τοΰ έμπόρου λίαν 
άτόπως καί άκαίρως συνεβούλευσεν αύτή νά προς- 
αγάγη αϊτησιν τή γερουσία, πρδς άναθεώρησιν τής 
δίκης τοΰ πατρός της, υποσχόμενος άμα νά εύρη 
τινα πρδς σύνθεσιν τής αίτήσεως.

Ή Πρασκοβία άπεδέξατο τήν πρότασιν, άνα- 
μνησθεΐσα δτι είχέ ποτέ εύδοκιμήσει ή πρδς τδν 
διοικητήν τής Τοβόλσκης έπισταλεΐσα αϊτησις 
αύτής.

Άλλά νΰν ή μέν αϊτησις έγράφη κακώς, άμοι-

(■) Τήν νήσον τοϋ Βασιλείου, κειμένην πρός τήν δε
ξιάν όχθην τοϋ Νεύα.

ήτις μετά κόπου κατώρθωσε νά έννοήση ή κόρη ότι 
οί γερουσιασταί είνε όμοιοι τοΐς λοιποΐς τών άν- 
θρώτων καί οτι όσους είχεν είδε! ήσαν αύτοί έκεΐ- 
νοι οί γερουσιασταί, οίς έδει νά έγχειρίση τήν έ
αυτής άναφοράν.

Τή έπαύριον ή νεάνις ήτον έπί τής κλίμακος, 
καθ’ ήν ώραν είςήρχετο ή γερουσία, προςήγαγε δέ 
τδ έγγραφον αύτής πάσι τοΐς έρχομένοις, ϊνα μη- 
δείς τών γερουσιαστών διαλάθη αύτήν, καίτοι ά
κόμη αμφέβαλλε πως περί τής φύσεως τών άνδρών 
τούτων άλλ’ ούδείς ήςίωσε νά λάβη τήν αϊτησιν.

Έν τούτοις είδεν έν τέλει έρχόμενόν τινα πολύ
σαρκου, φέροντα έρυθράν μέν θώμιγγα, ερυθράν δέ 
μονοστολίαν άστρα έκατέρωθεν τοΰ στήθους καί 
ξίφος παρά τήν πλευράν.

— Τώρα, είπε καθ’ έαυτήν ή τήν χάριν έξαι- 
τουμένη νεάνις, ή αύτός εινε γερουσιαστής, ή ού- 
δείς τοιοΰτος έπί γής υπάρχει.

Προςελθοΰσα δ’ αύτώ προςήγαγε τδ έγγραφον 
καί ίκέτευσε νά διεξέλθη αύτό' άλλ’ έπειδή έστη 
πρδ τής άνόδου, τών υπηρετών τις τοΰ γεοουσια* 
στοΰ πραέως αύτήν άπεμάκρυνεν, ό δέ κύριος, ύ
πολαβών αύτήν έπαίτιδα, είπεν

— Ό Θεδς νά σ’ έλεήση, καί άνέβη τήν κλί
μακα.

Ούτως έπί δεκαπενθημερίαν ήρχετο καί άπήρ- 
χετο ή κόρη, άνευ πλείονος έπιτυχίας. Πολλάκις 
άποκάμνουσα, διότι ϊστατο όρθια έπί ψυχράς καί 
ύγράς κλίμακος, συνεσπειροΰτο έπί τίνος τών βαθ
μιδών, ϊνα θερμαίνη τούς καταψύχρους αύτής πό- 
δας' προςεπάθει δέ νά διακρίνη έπί τοΰ προςώπου 
διαβατών τε καί ύπηρετών σημεΐά τινα συμπά
θειας καί άγαθότητος, άπερ καί πράγματι ήθελε 
διακρίνει, αν οί άνθρωποι έγνώριζον τήν κατά- 
στασιν αύτής.

Τοιαύτη είνε ή έν ταΐς μεγάλαις πόλεσι σύς-α- 
σι; τή; κοινωνίας. Πενία και δλβος, εύτυχία καί 
ένδεια διασταυροΰνται μέν άδιαλείπτως έπί τοΰ 
αύτοΰ δρόμου, ούδέποτε δμως δρώσιν άλλήλας, 
ώσεί δύο άπ’ άλλήλων κεχωρισμένοι κόσμοι, μη- 
δεμίαν σχέσιν έχοντες. Καί δμως μεταξύ τών κό- 
σιαων τούτων ή θεία πρόνοια έταξεν, ώς διαλεί- 
ποντά τινα συγκοινωνίας σημεία, εύαρίθμους γεν
ναίας καί συμπαθείς ψυχάς.

Μια τών ημερών εκείνων, τών υπαλλήλων τις 
τής γερουσίας, ίδών βεβαίως πρό τίνος τήν νεάνι
δα, έστη παρ’ αύτήν, έλαβε τήν αϊτησιν καί έξή- 
γαγε τοΰ θύλακος αύτοΰ δέμα τι χαρτίων. Ή 
δύστηνος Πρασκοβία ήλπισε πρδς ώραν τινά, άλλά 
τδ δέμα ήτο δέμα χαρτονομισμάτων, ίξ ών έκεΐ- 
νος έλαβεν έν πέντε ρουβλίων, ένέθηκεν αύτδ είς 
τήν άναφοράν καί, δούς τδ δλον τή ίκετευούση, 
είςήλθεν αύθις είς τήν αίθουσαν καί έζηφανίσθη.

’Εμβρόντητος ή Πρασκοβία συνέκλεισε τδ χαρ
τονόμισμα καί άπήλθεν είς τά ϊδια.
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ροΰσχ τών νενομισμένων καί συνήθων τύπων, τή 
δέ Πρασκοβία ούδ’ ή ελάχιστη άνεκοινώθη πληρο
φορία περί τοΰ τρόπου, καθ' δν έμελλε νά εμφάνι
ση αύτήν. Όθεν αυτή ή περί τής έπιδόσεως άνα- 
φοράς σκέψις έκώλυσεν αύτήν τοΰ έπιδοΰναι, μετά 
τής άναγκαίας δραςηριότητος, τά συστατικά αύ
τής γράμματα, δυνάμενα ϊσως ν’ άποβώσιν αύτή 
πολλφ χρησιμώτερα.

*Π χάριν έξαιτουμένη περισπούδαστος ήμΐν νεά
νις, έπορεύθη, πρωία τινί, είς τήν γερουσίαν, τήν 
άναφοράν μετά χεΐρας έχουσα, άνέβη τήν μεγάλην 
κλίμακα καί προύχώρησε μέχοις ένδς τών διαμε
ρισμάτων τής γραμματείας' άλλ’αύτοΰ, έν μέσω 
τηλικούτου πλήθους, περιέστη είς δεινήν άμηχα- 
νίαν, άγνοοΰσα πρδς τίνα ν’ άποταθή.

Οί μέν πρδς ο'ύς προςήγε τήν αϊτησιν γραμμα
τείς, έν μόνον έροιπτον έπ’ αύτής βλέμμα καί αύ 
θις ψυχρώς καί απαθώς έξηκολούθουν γράφοντες' 
έτεροι δέ, έν τή αιθούση αύτή συναντώντες, άντί 
ν’ άκούσωσιν ή νά λάβωσι τήν άναφοράν αύτής, ά- 
πέστρεφον άπ’αύτής τδ πρόςωπον, ώς άπό τίνος 
τήν διάβασιν κωλύοντος κίονος ή έπίπλου.

Άλλ’ έπί τέλει τών άπομάχων τις, φύλαξ τοΰ 
σφραγιδοφυλακείου, ταχέως διατρέχων τήν αίθου
σαν, συναπηντήθη τή νεάνιδι καί κλίνας πρδς δε
ξιάν, ϊνα διαβή, έν φ χρόνω καί ή Πρασκοβία πρδς 
δεξιάν έπίσης έκλινεν,ϊνα έκείνος διέλθη, συνεκρού- 
σθη σφοδρώ; πρδς τήν κόρην. Έν άθυμία δέ δια- 
τελών δ γηραιός εκείνος φύλαξ, ήρώτησεν αύτήν 
τί ήθελεν. Ή νεάνις έδειξε τήν αϊτησιν, ίκετεύ- 
ουσα αύτδν νά προςαγάγη αύτήν τή γερουσία' άλλ’ 
ό άνθρωπος, ύπολαβών αύτήν έπαίτιδα, έδράξατο 
τής χειρδς καί έξέβαλεν αύτήν έξω, μηδέ λέξιν ά- 
ποκρινάμενος.

Ή κόρη δέν έτόλμησε καί πάλιν νά είςέλθη, κα- 
τατρίψασα, έπί τής κλίμακος, τήν έναπολειφθεΐ- 
σαν εωθινήν ώραν, διότι έσκέπτετο νά έμφανίση 
τήν αϊτησιν τώ πρώτω τυχόντι γερουσιαστή. Είδε 
δέ πλείστους άνδρας, κατερχομένους τών αμαξών, 
άναβαίνοντας τήν κλίμακα, άστρα έχοντας έπί 
τοΰ στήθους, πάντας σπαθοφόρους, ύψηλά έχοντας 
υποδήματα καί τήν αύτήν μονοστολίαν, πλήν τι- 
νων, έπωμίδας φερόντων.

Ή νεάνις αύτούς μέν ύπέλαβεν αξιωματικούς καί 
στρατηγούς, έξηκολούθει δέ καραδοκούσα γερου- 
σιαστοΰ τινός ίλευσιν, 8ν έφαντάζετο έχοντα δή
θεν ίδιάζ ον τι γνώρισμα και ούτως ούδενί προςή- 
γαγε τήν έαυτής αϊτησιν.

Άλλ’ έν τέλει, περί τήν τρίτην ώραν μετά με
σημβρίαν, οί μέν άλλοι πάντες άπήλθον, ή δε 
Πρασκοβία, μόνη ύπολειφθεΐσα, άπήλθε τελευταία, 
θαυμάζουσα ότι είδε μέν τοσοΰτον πλήθος έν τή 
γερουσία, ούδενί δέ συνήντησε γερουσιαστή.

Άναστρέψχσα οϊκχδε, άνεκοινώσατο τήν έπί 
τούτω έκπληξιν αυτής τή γυναικί τοΰ έμπόρου, 

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.
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— Πίποιθκ, έλεγέ ποτέ τή φιλοξενούση αύτήν, 
δτι, άν συνηριθμείτο τοίς γερουσιασταίς αδελφός 
τις τίς κυρίας Μιλέν, ήθελε λάβει, καί ρετι γνωρί- 
ζων με, τήν αϊτησίνμου.

Αί έπελθοϋσα: τοϋ Πάσχα έορταί, καθ’ άς δέν 
συνεσκέπτετο ή Γερουσία, παρέσχον τή νεάνιδι ευ
καιρίαν καί άνάπαυσιν" τδν χρόνον τούτον κατα
νάλωσε εύχομένη τώ Ύψίστω.

Τδ θεοσεβές τοϋτο έργον ασκούσα, έπανελάμ- 
βζνε τάς υπέρ τίς επιτυχίας τοϋ σκοποΰ αυτής 
δεήσεις. Τόσον δ’ ειλικρινής ήτον η πίστις αύτής, 
ώςτε, καθ’ ήν ήμέραν έκοινώνησε τών άχράντων 
μυστηρίων, έπανήλθεν οικαδε μετά τίς πεποιθή- 
σεως δτι ή γερουσία έμελλε νά δεχθή τήν άναφο- 
ράν αυτίς, άμα έμφανιζομένην. Ταύτην δέ τήν πε- 
ποίθησιν ώς βεβαιότητα άνεκοινώσατο τή γυναικί 
τοϋ εμπόρου.

Άλλ’ η γυνή αυτή ούδαμώς έπεδοκίμαζε τήν 
ελπίδα αύτίς, συμβουλεύουσα τή νεάνιδι νά πα
ραιτηθώ τά σχέδια έκείνα. Καί δμως, έχουσα ά
νάγκην νά ύπάγη, τή ήμέρα τίς ένάρξεως τών τίς 
γερουσίας έργων, είς τδ άγγλικδν παραποτάμων 
τείχισμα καί βλέπουσα τήν Πρασκοβίαν βαίνου- 
σαν πεζή εις τίς γερουσίας τδ μέγαρον, άνεβίβα- 
σεν αυτήν έπί τοϋ ίδιου drOSChkv. (*)

(·) Μικρόν τετράτροχον χαμηλόν όχημα, ίπέχον ον
τόπον τό παρά Γάλλοι; cabriolet, δίτροχου τοϋτο καί
μόνιππον.

— Δέν έννοώ, έλεγε καθ’ όδδν πρδς τήν Πρα
σκοβίαν, διατί δέν σοΰ άφαιροϋσι τδ θάρρος το- 
σαϋται μάταιαι άπόπειραι. Άν ήμην έγώ, θά έ- 
στελλον είς τδ καλδν καί γερουσίαν καί γερουσια
στής, οί δποίοι τίποτε υπέρ σοΰ δέν θά πράξωσι" 
δέν θά έπιτύχης περισσότερον, παρ’ δσον έάν δώ- 
σης τήν άναφοράν σου πρδς τούτον τδν άνδριάντα.

Καί ταΰτα λέγουσα έδείκνυε πρδς τήν κόρην 
τδν πλησίον που κείμενον άνδριάντα Πέτρου τοϋ 
Μεγάλου.

— Έλπίζω, άπεκρίνατο ή Πρασκοβία, δτι Θά 
μέ σώση ή έϋή πίστις. Σήμερον θάποταθώ τελευ
ταίου πρδς τήν γερουσίαν, βεβαίως δέ θά γείνη δε
κτή ή αναφορά μου. 'Ο Θεδς εΐνε παντοδύναμος. 
Ναί, ό Θεδς εΐνε παντοδύναμος, είπε κατελθοΰσα 
τοϋ droschky, καί δύναται, άν θέλγι, νά βιάση 
τδν σιδηροϋν τοΰτον άνδρα ν» κύψη καί νά λάβη 
τήν άναφοράν μου.

Πρδς ταΰτα έγέλασε μέν άσβεστον η τοϋ έμ- 
πόρου γυνή, έγέλασε δέ καί η νεάνις, καταστα- 
λέντος τοϋ οίστρου αύτίς. Καί όμως δέν είχεν εί- 
πεΧ άλλο τι, η δ,τι έφρόνει.

Ένώ δ’ έθεώρει τδν ανδριάντα, η συνοδοιπόρος 
ύπέδειξεν αύτη δτι ή γέφυρα τοϋ έγγυτάτω που 
ζέοντος Νεύα, είχεν έκ νέου ζευχθή" άνάριθμα ό- 
χήματα ήρχοντο καί έπορεύοντο είς WasSlli- 
Ostrovv.

— ’’Εχεις τήν πρδς τήν κυρίαν Α***  συστατι
κήν έπιστολήν; ήρώτησε τήν νεάνιδα" δέν βιάζο
μαι ποσώς καί δύναμαι νά σέ όδηγήσω μέχρι τίς 
θύρας αύτής.

’Ητον άκόμη ενωρίς, διδ καί συνηνεσεν η Πρα
σκοβία. Διέβησαν τήν γέφυραν- δ ποταμός, δ πρδ 
δεκαπενθημερίας όμοιος πρδς πεδιάδα πάγων κι
νητών, ητο νϋν καθαρδς πάσης χιόνος, ών δέ καί 
κεκαλυμμένος ύπδ παντοίων πλοίων· καί πλοιαρίων, 
κατέθελξε τήν νεάνιδα.

Τό πάν περί αύτήν έκινεΧτο, δ δέ καιοδς ήτον 
υπέρλαμπρος- η κόρη ήσθάνετο αύξουσαν την γεν- 
ναιοψυχίαν αύτίς, αίσια οίωνιζομένη περί τίς μετ’ 
ολίγον έπισκέψεώς της.

— Μοί φαίνεται, έλεγεν, άσπαζομένη τήν δδη- 
γδν αύτής, δτι δ Θεδς εΐνε μετ’ έμοΰ καί δτι δέν 
θά μ’ έγκαταλείψη.

'Η Πρασκοβία κατέλαβε τήν κυρίαν Α'**  γι- 
νώσκουσαν ήδη τά περί αύτίς τε καί τίς άφίξεώς 
της έκ τίνος έξ Αίκατερινουπόλεως επιστολής. Ή 
κυρία εύμενώς έπέπλτξε τήν νεάνιδα, δτε έμαθεν 
δτι άπδ πολλοΰ ηδη χρόνου ήτον έν Πετρουπόλει.

'Η Πρασκοβία, τυχοΰσα έγκαρδίου καί φιλικωτά- 
της δεξιώσεως, ζωηρώς άνεμνησθη τοΰ οίκου τίς κυ
ρίας Μιλέν καί τίς μετά τίς γυναικδς ταύτης εύ- 
αρέστου άνας-ροφής. ΓνωρισθεΧσα δέ νΰν καί οίκειω- 
θεΧσα, άπεκάλυψεν 8ν είχε σκοπδν πρδς άπελευθέ- 
ρωσιν τοϋ έαυτής πατρδς καί άφηγησατο δπόσον 
ματαίως έμόχθει πορευομένη είς την γερουσίαν.

Ό Κύριος Λ**",  διεξελθών τήν αίτησιν, άπεφή- 
νατο δτι δέν ήτο κατά τά νόμιμα συντεταγμένη.

— Ούδείς, είπε, δύναται νά σοί βοη"θηση κάλ
λιαν έμού έν ταύτη σου τή ανάγκη" τών στενοτή
των τις συγγενών μου κατέχει σπουδαίαν θέσιν 
έν τή γερουσία" μάθε δμως, ώς άλλη αρχαία 
γνωρίμη καί φίλη μου, δτι άπό τίνος χρόνου ού- 
δόλως σχετιζόμεθα, έν διενέξει ποτέ διατελέσαν- 
τες. Έν τούτοις η εύκαιρία εΐνε κατάλληλος καί 
η διένεξις ελάχιστου άξια, δθεν ούδόλως θά δι
στάσω ν’ άποταθώ αύτώ. ’’Επειτα έχομεν Πάσχα 
καί θά χαρώ πολύ, άν σύγείνης αίτια τής συμφι- 
λιώσεώς μας.

'Η νεάνις έμεινε μέχρι τοϋ δείπνου, είς 8ν κατά 
μικρόν προςίλθον πλεΧστοι συνδαιτυμόνες, εύμε- 
νέστατα τή Πρασκοβία διατεθέντες. Άλλά καθ’ 
ίν ώραν ητοιμάσθησαν νά παρακαθήσωσι περί τήν 
τράπεζαν, δ άνωτέρω μνημονευθείς συγγενής, αί
φνης ένεφανίσθη είς τδ έστιατόριον, έπιφωνών τδ 
Christos voscres, κατά τδ έν τώ Πάσχα έθος (*).

(’) ΕΤθισται έν 'Ρωσσία τοϋ; φίλου; καί γνωρίμου; 
άσπάζεσΟαι, άμα πρώτον συναντωμένου; έν τή έβδομάδι 
τοΟ Πάσχα. Ό προθυμότερο; καί μάλλον σπεύδων τών 
συναντωμένων λέγε', άσπαζόμενο; GhristOS voscres 
(Χριστό; άνέστη) καί ό έτερο; αποκρίνεται Vo'iSli- 
no voscres (αληθώς άνέστη).

Ούδείς έλέχθη λόγος εκατέρωθεν, ούδεμία δι
καιολογία, άλλ’ ειλικρινέστατοι έδόθησαν περι
πτύξεις καί ασπασμοί.

Ό κ. Λ’**,  επωφελούμενος τδν εύμενώς διατε
θειμένου συγγενή αύτοΰ, συνέστησεν αύτώ τήν 
Σιβηριανήν νεάνιδα.

Καθ' άπαντα τδν δείπνον διελέχθησαν περί τής 
έπιχειρησεως τής νέας, άπαντες δ’ άπεφήναντο δτι 
οί συμβουλεύσαντες αύτή νά έμφανισθή εΐς την Γε
ρουσίαν, κακήν όδδν ειχον ύποδείξει.

Είπον δ’ δτι πλείστον χρόνον ήθελε καταναλώ
σει η τίς τοϋ πατρδς δίκης έπιθεώρησις, τηρου- 
μένων πασών τών της δικαιοσύνης διατυπώσεων 
καί πάντων τών νενομισμένων καί δτι πολλώ λυ- 
σιτελεστέρα ήθελεν άποβή η άμεσος έπίκλησις τής 
εύσπλαγχνίας τοϋ αύτοκράτορος. Όθεν ύπέσχοντο 
νά έξεύρωσι, τοϋ χρόνου προϊόντος, τδν πρδς τήν έ- 
πίκλησιν ταύτην πρόςφορον τρόπον καί παρηγγει- 
λαν αύτή νά μή περιπλακή καί πάλιν είς τάς έν 
τή γερουσία περιπέτειας, η περί ών άφήγησις είς 
μεγάλην θυμηδίαν είχεν έμβάλει τήν δμηγυριν έ
κείνην.

Ή κυρία Λ"’ άπέστειλε, περί τδ έσπέρας, την 
νεάνιδα, τή δδηγία τοϋ ύπηοέτου αύτίς, είς τδν 
οίκον τοϋ έμπόρου.

Ή Πρασκοβία, είς τοϋ φςλοξενοϋντος αύτήν έ- 
πανακάμπτουσα, έθαύμαζεν άναλογιζομένη πώς η 
θεία Πρόνοια είχε πέμψει αύτήν είς τοϋ κ. Α , 
κατά την ώραν τής τών δύο συγγενών συμφιλιώ- 
σεως, ώς ίνα καταστήση αύτούς εύμενεΐς αυτή τή 
ιδία. Διερχομίνη δέ πρδ τής γερουσίας, άνεμνησθη 
δτι είχεν εύχηθή τφ θεώ νά μη έπέστρεφε πλέον 
έκεΧσε, είμή άπαξ μόνον.

— Ή άγαθότης αύτοΰ, έλεγε καθ' έαυτήν, έ- 
ποίησέ μοι πλείονα ών είχον παρ’ αύτοΰ ζητησει, 
διότι ούδ’ άπαξ πλέον θέλω επιστρέφει είς τήν γε
ρουσίαν. Άλλά καί δ σιδηροϋς ούτος άνήρ, τή τοϋ 
θεοϋ χάριτι, καλδν έποίησέ με, είπε, θεωρούσα τδν 
ανδριάντα Πέτρου τοΰ Μεγάλου" διότι άνευ αύτοΰ 
ίσως δέν θά έβλεπον ότι η γέφυρα ήτο καί πάλιν 
έζευγμένη, ουτω δέ δέν ήθελον γνωρίσει τούς α
γαθούς τούτους φίλους, ο'ίτινες ύπέσχοντό μοι τήν 
εαυτών αρωγήν" έλπίζω δέ, τή προστασία αύτών, 
νά τύχω τής ελευθερίας τοϋ πατρός μου.

Ούτοι ήσαν τής Πρασκοβίας οί διαλογισμοί, ή 
δέ διάπυρος αύτής πίστις κατηύθυνε καί έχειρα- 
γώγει πάντα αύτής τά βήματα.

Έντοσούτω, καίτοι σπουδαίως διέφερε τοίς έν 
Wassili-Ostrow φίλοις ή νεάνις ήμών, ούχ ήτ
τον η εύτυχία αύτής έμελλε νά έκπηγάση άλλο- 
θέν ποθεν.

Ό τήν Πρασκοβίαν φιλοξενών έμπορος είχεν έ- 
πανέλθει πρδ ήμερων τινων έκ 'Ρίγας καί είχεν 
έκπλαγή, καταλαβών αύτήν έτι παρ’ αύτώ δια- 
τρίβουσαν" όθεν προςεπάθησεν άμέσως νά εύρη ποϋ 

κατώκει η ήγεμονίς Τ***,  πρδς ήν είχεν ή νέα 
συστατικά γράμματα. Άλλά καί αύτη έκείνη ή 
γυνή, ήδη προγινώσκουσα δτε προςεχώς έμελλε νά 
έλθη ή νεαρά δδοιπόοος, δλονέν αύτήν άνέμενε.

Ό έμπορος εϋρε την ήγεμονίδα καί έλαβε την 
έντολην ν’ άγάγη πρδς αύτήν την Πρασκοβίαν.

Λύτη δέ μετά πολλής θλίψεως κατέλιπεν 8ν έπί 
διμηνίαν κατώκησεν οικον, μάλιστα δέ τήν αγα
θήν τοϋ ξενώσαντος αύτην γυναίκα" άλλ’ δμως η 
προστασία ήγεμονιδος τοσοΰτον άνεπτέρωσε τάς 
ελπίδας αύτής, ώςτε δ πανίσχυρος ούτος καί περι
σπούδαστος λογισμός τάχιστα κατενίκησε τδ άλ
γος αύτής.

Έπεται τό τέλος.
Xavier de Maistre.

1’flllANTIKOX ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ»

τοΰ βίου τοΰ πράητ ifilfov της Άφγανίας 
Σίς Ά.Ιή.

Πρδς βορράν τής Καβούλης ύπάρχει εύρεία χώ
ρα στεππών, αγρών χέρσων, πειδιάδων άπεράντων, 
κατοικουμένη ύπδ τών νομάδων Κιργισιών. Πρδ 
δώδεκα σχεδόν έτών, κύριος τών έρήμων τούτων 
ήν χάνης τις τάρταρος, δνομαζόμενος Δαούδ. Ό 
Δαούδ ούτος είσηρχετο είς τδ 99ον έτος τής ήλι
κίας αύτοΰ καί έκ τών πολυαρίθμων άλλοτε τέ
κνων του τώ έμενον μόνον μία θυγάτηρ, ή πριγ- 
κήπισσα Έμινέ, καί δύο υιοί. Ούτοι ζωηροί είς τάς 
μάχας, εύκίνητοι καί σκληροί ώς λεοντιδείς, έ- 
χοντες τδν δξύν οφθαλμόν τοΰ ίέρακος, γενναίοι, 
ρωμαλέοι, ήσαν ή χαρά καί ή άπελπισία συνάμα 
τοΰ Δαούδ.

'Ημέραν τινά χειμερινήν, καθ’ ήν σφοδρός καί 
ψυχρός άήρ έπνεεν επί τή; χιονοσκεπούς πεδιάδος, 
ένώ" στρόβιλοι χιόνος έμάστιζον τά πρόσωπα καί 
άπέκρυπτον τδ φώς, οί δύο γενναίοι ιππείς έξήλ- 
θον ποδς θηραν. Μόλις όμως άπεμακρύνθησαν τών 
σκηνών, ή κατήφεια τοϋ καιροΰ έπενηργησεν έπ’ 
αύτούς" ίδέαι δλέθριαι κατέθλιψαν τάς καρδίας 
αύτών, καί έρίσαντες δι’ όνομα γυναικός τίνος, 
ώρμησαν δ εΐς κατά τοΰ έτέρου μετά τοσαύτης 
σφοδρότατος, ώστε άμφότεροι κατέπεσαν έπί τοϋ 
έδάφους τά στήθη διάτρητα έχοντες.

'Η πριγκηπισσα λοιπόν Έμινέ έμενε κληρονό
μος" δ γέρων Δαούδ άπεκάλει νϋν αύτήν «Γλυκύ 
φώς», η «Παρηγοριάν τών δφθαλμών μου». Ήν 
ου,ως κατάδηλον ότι άλλαχοΰ έπλανάτο δ νοΰς 
του. Έσκέπτετο τούς υιούς αύτοΰ. 'Εσπέραν τινα 
καθ’ ήν δ ωχρός ήλιος τών κιργισιών λειμώνων 
έπαργύρου τούς λόφους, διέταξε νά μεταφέρωσιν 
αύτδν πρδ τής σκηνής αύτοΰ, καί ένφ έστρεφε είς 
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τάς χεϊρά; του τδ έξ ήλέκτρου κομβολόγιον, εξέ
βαλε στεναγμόν, τδν τελευταίον.

'Ο Δαούδ ήν μωαμεθανός. Ή Έμινέ, θυγάτηρ 
Κιρκασίας ορθοδόξου, ήν καθολική. Είχεν άσπα- 
σθή τδν χριστιανισμόν κατηχηθείσα ύπδ μοναχής 
τίνος τοϋ τάγματος τοϋ St-VillCent-de-Paul, 
τής αδελφής Στεφανία;. Ή Στεφανία λοιπδν αυτή 
ύπήρξεν ή σύντροφος ή παρηγορούσα τήν Έμινέ έν 
τή λύπη της. Οί Κιργίσιοι έσεβάσθηταν τδ πέν
θος αύτής. Άλλά μετά παρέλευσιν πολλών μηνών, 
ήθέλησαν δπως ή ήγεμονί; αύτών ύπανδρευθή.

Έν τούτοις ό Σέρ Άλή;, έμίρης τής Καβούλης, 
έπεθύμει σφόδρα νά προσάρτηση τάς στέππας είς 
τδ κράτος αύτοΰ καΐ ό θάνατο; τοΰ Δαούδ έφάνη 
αύτώ εύκαιρία λίαν εύνοϊκή. Δέν έγνώριζε τήν Έ
μινέ' τί όμως ήδύνατο νά ηναι μία γυνή δι’ αύτδν 
άνατεθραμμένον κατά τδν ανατολικόν τρόπον; Ή 
άπόφασι; έλήφθη πάραυτα.

Ό Σέρ Άλής ήτο είς τών καθαρότερων τύπων 
τής αραβικής φυλής μεμιγμένης τή μογγολική' 
έάν ή όψις αύτοΰ ήν ύπερήφανος καΐ τδ σύνολον 
αύτοΰ εύγενές, ήν έπίσης γενναίος τδ πνεύμα καΐ 
ευρύς τήν διάνοιαν. Έγνώριζε πολλάς γλώσσα; 
μεταξύ τών όποιων καί τήν γαλλικήν' ήγάπα τάς 
τέχνας, έτι δέ, ένίοτε ήν καί ποιητής. Είχε γρά
ψει έρωτικά καΐ πολεμικά άσματα. Ή φήμη αύ
τοΰ ήν διαδεδομένη μακράν.

'Οπότε ή Έμινέ έμαθεν δτι ό ισχυρός αύτής 
γείτων έπλησίαζε, έταράχθη σφόδρα. Ήσθάνετο 
καλώς δτι, ύπδ τδ πρόσχημα τοϋ συλλυπηθήναι 
αύτήν, ό Σέρ Άλή; ήρχετο δπως έπισκεφθή τά; 
χώρας αύτής ίσως μέ οπισθοβουλίαν τού κατακτή- 
σαι αύτάς. Τέλος ήναγκάσθη νά καταπνίξη τήν 
λύπην καί νά κρύψη τούς λογισμού; αύτής. "Οτε 
ό Σέρ Άλή; έφάνη μακρόθεν μετά τής συνοδίας 
του, ή ήγεμονί; έξήλθεν εις προϋπάντησιν αύτοΰ 
καθημένη έπί μεγαλοπρεπούς άραβικοΰ 'ίππου. Ή 
Έμινέ ήν ένδεδυμένη κατά τδν ανατολικόν τρό
πον, άλλ’ άφελώς ούχί ώ; αί λοιπαί γυναίκες. 
Βλέπων τις αύτήν προβαίνουσαν ούτω έν ταίς έ- 
ρήμοις, έν μέσω τή; βαρβάρου ταύτης πομπής ύπδ 
τδν κρότον τών τυμπάνων έν μέσω τών μονοτόνων 
καί θορυβοδών τούτων μελωδιών, περιστοιχουμέ- 
νων ύπδ τών σωματοφυλάκων αύτής φερόντων ποι- 
κιλόχροα καί παράδοξα ενδύματα, θά έλεγεν δτι 
ήν ή βασίλισσα τοϋ Σαβά.

'Η ύποδοχή ύπήρξεν άνταξία τής τε φιλοξε- 
νούσης ώς καί τού φιλοξενούμενου' τά πάντα έγέ
νοντο μετά μεγαλοπρεπεία; καί σιωπηλής άξιο- 
πρεπείας. Τδ ύπδ τήν σκηνήν δείπνον διήρκεσεν 
έπί μακρδν, καί ούδέ λέξις άντηλλάγη έν αύτώ' 
κατά τδ τέλος αύτοΰ ή μουσική έπαιάνισεν ολί
γον. Τήν έπιοΰσαν, άμα τή αύγή, ή Έμινέ και ο 
Σέρ Άλή; άνεχώρησαν διά τήν Θήραν. Επίτρε
ψαν περί τήν μεσημβρίαν λίαν άπηυδηκότες" τήν 

εσπέραν είδον αύθις άλλήλους έν τώ δείπνω, καί 
ύπδ τάς αύτάς περιστάσεις ώ; καί τήν προτε
ραίαν. Μόνον ή Έμινέ περιεστοιχείτο νϋν ύπδ τής 
στρατιωτική; αύτής ακολουθία;, ήτοι δεκάδος 
νέων χάνηδων έχόντων ρίνα ίέρακος, δφθαλμδν άε- 
τοϋ, άλλως τε άπαθών ώς οί φακίοαι.

Ό Σέρ Άλή; ύπήρξε τήν εσπέραν ταύτην μάλ
λον ευπροσήγορος καί εύχαρις ή ποτέ' άπήγγει- 
λεν αύτοσχεδίους τινάς στίχους περί τής εύτυχίας 
ήν ήσθάνετο γνωρίσας τέλος τήν γείτονα αύτοΰ 
καί ένώ άπήγγειλε τού; στίχους αύτοΰ μετά τής 
συνεσταλ.μένης έκείνης ζωηρότητο;, καί τής κρύ
φια; ζέσεω; τών άράβων ποιητών, προσέβλεπε το
σοΰτον άσκαρδαμυκτεί τούς οφθαλμούς τή; δυσ
τυχούς Έμινέ ώστε Οά έλεγέ τις δτι μόνον αύτοί 
ησαν ή πηγή δθεν ήντλει τήν φαντασίαν αύτού.

— Προφυλάχθητι ! είπε τήν έπιοΰσαν ή μάγισ
σα τών Κιργισιών είς τήν ήγεμονίδα.

— Αδελφή μου, είπεν ή Στεφανία, μή λησμο- 
νήση; δτι είσαι χριστιανή.

Καί ο Σέρ Άλής κατέστη σκεπτικός. Είχε κα- 
ταληφθή ύπδ μελαγχολίας' δπως διασκεδάση δ’ 
αύτήν, έξήλθεν είς στρατιωτικήν έπιθεώρησιν. Έν 
τούτοις ό χρόνος παρήρχετο, καί ήναγκάσθησαν 
νά έλθωσιν έκ Καβούλης ζητοΰντε; αύτόν. Ό λαός 
αύτού άνησυχών, άνεκάλει αύτόν. Ήφειλε λοιπδν 
νά καταλίπη τήν στέππην ακριβώς καθ’ ήν στιγ
μήν, τοΰ χειμώνος παρελθόντος, έπήρχετο τδ άν- 
θηρδν έαρ.'../Ο Έμίρης δέν ήδυνήθη νά άναχωρήσηΐ

Έζεμυστηρεύθη λοιπόν. Ώμίλει κάλλιστα τήν 
αραβικήν έκείνην γλώσσαν, ήτις φαίνεται ούσα αύ
τή αύτη ή γλώσσα τοΰ έρωτος. Εσπέραν τινά 
χλιαράν, έκάθηντο πρδ τή; σκηνής' οί άστέρες έ
λαμπαν εί; τδν ούρανόν' ό Σέρ Άλή; ήρξατο διά 
λαμπρών στίχων, διά θερμών καί περιπαθών ςφο- 
φών, νά έκφράζη τδ πάθος αύτού. Έποιήσατο χρή
σιν πασών τών καταλλήλων φράσεων, κατέθηκεν 
είς τούς πόδα; τή; Έμινέ τή; καρδίαν αύτού.

Αύτη ήκουεν αύτοΰ σιγώσα, ή ψυχή δμως αύ
τή; έθέλγετο καί ήδη ύπέκυπτεν. Καίαύτη ήγάπα! 
Καί αύτη έπίσης συνέλαβεν έν τώ νώ σκοτεινά; σκέ
ψεις, ών ή έννοια ην μυστήριον, άλλ’ ών τδ θέλ
γητρο ν ήν ισχυρόν καί γλυκύ ! Πάν δτι έλεγεν ό 
Σέρ Άλή; αυτή τδ ένόει, τδ έπεδοκίμαζε . . . Βρα
δύτερου οπότε ή δομή νομίμου πάθους θά έπέτρε- 
πε τάς ομολογίας! ώ! καί αύτη έπίσης θά ήδύ
νατο νά εύρη τάς χιλίας αποχρώσεις αΐτινες χοω- 
ματίζουσι τά πρίσματα τών ψυχών' καΐ αύτη έ
πίσης θά εύρισκε τού; θωπευτικούς λόγους έτι καΐ 
τάς εκστάσεις αύτάς.

— Θέλω σέ οδηγήσει είς τήν πόλιν μου' θά ή- 
σαι ή βασίλισσα' Οά ζήσωμεν ήμέρας εύλογημέ- 
νας' σύμπας δ βίος ήμών έσται ώς κήπος!

Ούτως ώμίλει δ Σέρ Άλής.
Α; ήμέραι παρήρχοντο,ή Έμινέ ήθέλησε νά σκε- 

φθή. Ήθελε νά άγαπάται μόνη, νά ύποχρεώση 
τδν Σέρ Άλήν νά άποπέμψη τδ χαρέμιον αύτού. 
Ουτος δέν ήδύνατο νά ύποκύψη είς τήν αϊτησιν 
ταύτην, διότι έφοβείτο έπανάστασιν τοΰ λαού του 
δστις θά έξεθρόνιζεν αύτόν. Ό γάμος δέν έτελέ- 
σθη λοιπόν, καί δ Σέρ Άλής έπέστρεψεν άπηλπι- 
σμένος είς Καβούλην.

Ή λύσις τού ρωμαντικοΰ τούτου επεισοδίου εί
ναι πασίγνωστος έν ταϊ; στέππαι;, ένθα διηγούν
ται αύτήν ύπδ τάς σκηνάς πίνοντε; κοϋμι καί ά- 
κούοντες τδν τα.[ΐπουρά,κ.

'Η αδελφή Στεφανία εύκόλως κατέδειξεν είς τήν 
άτυγή Έμινέ δτι ύπάρχουσι θλίψεις ά; μόνος δ 
Θεός παρηγορεί, μόνος ούτος έχει τδ μυστήριον 
τού θεραπεύειν πληγάς τινας.

ΊΙ ήγεμονί; Έμινέ έλαβε τδ μοναχικόν σχήμα 
και είσήλθεν εί; τδ τάγμα τών αδελφών τού St- 
VinCenl-de-Paul' ή ήμερα αύτη ύπήρξεν ήμέ- 
ρα λυπηρά διά τδν ανθρώπινον έρωτα, ήμέρα χα
ράς διά τούς θείους έρωτας.

Διά συμβολαίου έπιδοκιμαοθέντος ύπδ τών ταρ- 
τάρων χάνηδων ή Έμινέ έκληροδότει πάσας τάς 
χώρας αύτής είς τδν Σέρ Άλήν. Ούτος έδέξατο, 
καί έκτοτε ύπερήσπισε πάντοτε τάς στέππας κάλ
λιαν ίσως ή δσον ύπερήσπιζε τήν Καβούλην.

Πρδ τής άναχωρήσεως τοΰ γράψαντος τήν αύ- 
θεντικήν ταύτην διήγησιν, δ Έμίρης διέταξε νά 
κομίσωσιν ένώπιον αύτού μικράν πυξίδα πεποι- 
κιλμένην χρυσώ καί πολύτιμοι; λίθοι;, καί ήνοι- 
ξεν αύτήν. Ή πυξί; περιείχε λαμπράν μέλαιναν 
κόμην' ήτο ή κόμη τής Έμινέ.

Κατέκτησεν αύτήν αύτδς ούτος, απείλησα; δτι 
θά κατακαύση τδ μοναστήριον' έγνώριζεν δτι ή 
περιβολή τού μοναχικού σχήματος έπιβάλλει τήν 
θυσίαν τή; κόμης είς έκείνην ήτις δέν θά ζήση 
πλέον άλλ’ ή διά μόνον τδν Θεδν, καί έφριξεν έπί 
τή ιδέα δτι τοιοΰτον λείψανου δυνατόν νά άπο- 
λεσθή.

Κλείων τήν πυξίδα δ Έμίρης είχε τούς οφθαλ
μούς λάμποντας καί απλανείς' άνθρωπος ώς αύ
τδς δέν ήδύνατο νά κλαύση.

Τίς οΐδεν έάν τδ μυστήριον τή; πολιτικής αύ
τού δέν εύρίσκηται δλόκληρον έν τή άφηγήσει 
ταύτη ; έάν τδ πρδς τού; χριστιανούς μίσος δέν 
διηύθυνε πάσαν αύτού τήν διπλωματίαν;

'Οπωσδήποτε, άπδ τής έποχής καθ’ήν ή Έμι
νέ έλαβε τδ μοναχικόν σχήμα έπεδίωξεν δ Σέρ 
Άλής μέχρι θανάτου τδν σκοπόν τούτον : τήν ά- 
ποδίωξιν δηλ. τών 'Ρώσσων καί τών 'Αγγλων.

Τάς λεπτομέρεια; τού ρωμαντικοΰ τούτου έπει- 
σοδίου διηγήθη τώ κ. Lmest Lavigne αύτδς 
ούτος δ Σέρ ’Αλής πατήρ τοΰ νΰν έμίρου Γιακούπ 
χάν. Ό κ. Lavigne διέμεινεν έπί μακρδν έν Κα- 
βούλή καί είχε στενάς σχέσεις μετά τοΰ έμίρου' 

έγγυάται δέ τήν άκρίβειαν καί τήν αύθεντικότη 
τα τή; διηγήσεως ταύτης. 1

1 Βυζαντινόν ήμερολόγιον 1880.

II ΚϋΧΣΤΑΧΤΙΝΟΥΠΟΑΙΣ ΤΟΥ MEAAOXTOX.

. . . Ήρχιζεν ώραία Κυριακή τού ’Ιουνίου' ά- 
νοίξας τού; οφθαλμούς είδον έκ τού βάθους τής 
κλίνης μου διά τών παραθύρων ότι δ ήλιος υψω
θείς ήδη μοίράς τινας άνω τού δοίζοντος έρριπτε 
μακράς σκιάς άπδ τή; κορωνίδος τής έναντι οι
κίας έπί τών παραθυοοφύλλων. Μοί έφάνη δμως 
πρώτον δτι ήλλαξεν ή συνήθης σκυθρωπή καί α
μαυρά πρόσοψις τής οικίας ταύτης' ήτο φαιδρότε
ρα, κομψοτέρα σήμερον' έκτδς δέ τούτων μοί πα- 
ρίστατό πως ο’πομεμακρυσμένη πλειότερον τού συ
νήθους, ώσανεΐ αύξησε διά νυκτδς ή μεταξύ αύτής 
καί τών παραθύρων τοϋ δωματίου μου άπόστασις' 
είναι δέ γνωστδν μετά πόσης ακρίβειας άντιλαμ- 
βά>εται τών μεταβολών τούτων τών διαστάσεων 
πάντοτε σχεδδν τδ άνθρώπινον δμμα' πρδς στιγ
μήν υπέθεσα δτι έβλεπα οπτασίαν ή δτι έξακο- 
λουθούσιν αί άόριστοι έκεί-αι φαντασιοπληξία!, αί 
συμπληρούσαι τδ μεταξύ υπνου καΐ έγρηγόρσεως 
χάσμα' έτριψα τά ομματα δμως καΐ έβεβαιώθην 
δτι ήμην έξυπνος' διά μιας άνετινάχθην έξω τής 
κλίνης καΐ τρέχων κίνδυνον νά έκτεθώ είς τών γει
τόνων τά βλέμματα μέ τήν λεπτήν στολήν ήν φέ
ρει τις τδ έαρ κοιμώμενος ύπδ θερμοκρασίαν 25θ 
Κελσίου, έρρίφθην δι’ ένδς άλματος είς τδ παράθυ- 
ρον. 'Οποίον θέαμα παρουσιάσθη ένώπιόν μου! Έ- 
νόμισα δτι διελύθη έν άκαρεί ομίχλη τις ή οποία 
πρίν περιεπλανάτο πέριξ τής κεφαλής μου, δτι ήρ
θη άπδ τών οφθαλμών μου ό διαφανής πέπλος δια 
μέσου τού οποίου έβλεπον πριν, δτι νέος έρίζων 
ήνοίχθη πρό έμού έν φ πάντα τ’ αντικείμενα ήσαν 
διαυγέστερα, καθαρώτερα, εύρύτερα. Ιδού τί ει- 
δον: Ή στενή καί ανώμαλος οδός Δ-ς, ήτις σήμε
ρον ετι εξακολουθεί ούσα τόσον μελαγχολική δσον 
δτε κατφκει αύτήν πρδ είκοσιπενταετίας ό Θεό
φιλος Γωτιέ καΐ παρεπονεΐτο δι’ αύτδ, έγένετο νΰν 
διπλάσιά τδ εύρος, εύθεία, ομαλή, καθαρωτάτη, 
έχουσα λιθόστρωτον έκ κυβικών γρανιτών, πεζο
δρόμια έκ λείας ασφάλτου, εκατέρωθεν δέ στοίχον 
νεαράς δενδροστοιχίας. Εύσταλείς οικίαι ισοϋψείς 
έκόσμουν αύτήν καθ’ δλον τό μήκος, μετά σεμνών 
άναλογιών καΐ εύγενούς συμμετρία; ώρισμένου άρ- 
χιτεκτονικού ρυθμού" οί δυσειδείς καί μονότονοι 
έξώσται τή; χθέ; είχον έξαφανισθή μεθ’ άπάση; 
αύτών τή; βαρβάρου άκολουθίας. Αί τεχνηέντως 
έσχεδιασμέναι κορωνίδες τών στεγών, τά εύρυθμα 
γείσα τά καθορίζοντα τάς δροφάς, αί άβραΐ άμα
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καί μεγαλοπρεπείς αναλογία-, τών παραθύρων, τδ 
είδος τής έπιχρίσεως δι’ αργιλώδους άμμοκονίας 
παριστώσης έν ταύτη μέν τή προσάψει λελαξευ- 
μένα λεία κχί στιλπνά πεντελικά μάρμαρα συγ- 
κεκολλημένα άλλήλοις διά >επτοΰ άρμου, κατά 
τδν αρχαϊκόν άπλοΰν καί εύγενή τύπον, έν έκείνη 
δέ λίθους άξεστους έπ'ι τδ φυσικώτερον καί προε
ξέχοντας, ών αί βαθέω; τετμημέναι πλευρά*, πα- 
ρήγαγον ζοφερά; σκιάς κα! ένετύπουν εϊς τήν πρό- 
σοψιν ρωμαντικόν κα! ζωηρόν ύφος, τά έκ γλυ
κέος άφρογαλακτίνου χρώματος γύψου πεπλασμέ- 
να αρμονικά συμπλέγματα κομψών άγαλματίων 
και κοσμημάτων προσφυών ελατηρίων περιστολί- 
ζοντα τά ύπερήφανα τόξα τών θυρών— ιδού τί 
παρίστατο είς τους οφθαλμούς μου’ καί δλα ταύ
τα καινουργή κα! άπαστράπτοντα κα! δλα κανο
νικά, κομψά, αρμονικά, έρρυθμα. —Δέν ήδυνάμην 
έτι νά πεισθώ δτι τοιαύτη θαυμασία άλλοίωσις 
συνέβη ακριβώς είς ταύτην τήν πλαγίαν όδδν κα- 
ταστήσασα αύτήν τήν ώραιοτέραν δλης τής Κων
σταντινουπόλεως’ κύψας δμως τήν κεφαλήν έκτδς 
τοΰ παραθύρου ποοσέβλεψα πρδς τήν « Μεγάλην 
οδόν τοΰ Πέρα », ήν άλίγου δεΐν δέν άνεγνώριζον 
έν τή παρουσιασθείση πρδ τών όμμάτων μου νέα. 
είκόνι τοΰ πανοράματος’ ένώ δέ πρίν έλάχιστόν τι 
τεμάχιον αυτής μόλις έφαίνετο έκ τοΰ δωματίου 
μον, ή νέα αύτη προοπτική παρουσίαζε μέγα κχ! 
εύρύ τμήμα κα! δενδροστοιχίας πυκνάς κα! όρί- 
ζοντα άνοικτδν καί φαιδρόν καί πέραν αύτής τδ 
βαθύ κυανοΰν χρώμα τοΰ Βοσπόρου καί είς τδ α
πώτερου τέρμα τοΰ δρίζοντος τάς άπαλάς σκια
γραφίας τών [Ιριγκηπονήσων. . .

Έννοήσας εύθύς δτι μεγάλη τις μεταβολή έπήλ- 
θεν έν τή πόλε-, ένεδύθην έν τάχει καί ώρμησα έκ
τδς τοΰ θαλάμου καί έκεΐθεν είς τήν δδόν’ άλλ’εί
ναι αύτή ή σκοτεινή καί μελαγχολική δδδς Δ-ς ή 
έν άγνοια μου μετηνέχθην αίφνης εϊς τινα παρά
πλευρον τής βιενναίας Rillgstl’asse ; Άς άνέλθω 
πρδς τά άνω’ ιδού έγώ έπί τής α Μεγάλη; όδοΰ 
τοΰ Πέρα », ήτις δμως δέν φέρει πλέον τδ άχαρι 
τοΰτο δνομα άλλά καλείται νΰν, ώς φαίνεται έκ 
τών κομψών πλακών έκάστης διασταυρώσεως, 
“ Κεντρική λεωφόρος »’ καί είναι πράγματι λεω
φόρος, είναι βουλεβάρτον έχουσα έν τώ μέσω αύ
τής, ήτοι κατά μήκος τοΰ άξωνος, ανεσκαμμένου 
άπαλδν καί παχύ χώμα πρδς χρήσιν τών ιππέων, 
εκατέρωθεν λιθόστρωτα έκ γρανίτου διά τά οχή
ματα καί παραπλεύρως έκατέρου τούτων εύρύχω- 
οα καί λεία πεζοδρόμια έξ ασφάλτου μετ’ άμμο- 
κονίας’ τδν ιππόδρομον σκιάζει καθ’ δλον τδ μή
κος δενδροστοιχία έκ μεγάλων φιλλειρών, ών δέν 
υπάρχει σπάνις έν τή πόλει ταύτη. Ό άξων τής 
λεωφόρου δέν είναι εύθύγραφος άλλά κάμπτει κατά 
διάφορα διαστήματα, κατά τδ μάλλον ή ήττον 
εκτενή, ακολουθών περίπου τήν φυσικήν επίπεδον 

καμπύλην τής ράχεως τοΰ λόφου έφ’ ού είναι ώκο- 
δομηαένον τδ άστυ τοΰ Πέρα. Άλλ’ ή τεθλασμέ
νη αύτη γραμμή άποτελοΰσα άνοικτδν πολύγω
νον, ού τδ κέντρον κεΐται άριστερα τώ άνιόντι, 
αρμόζει άρμονικώτατα είς τδν έν γένει £υθμδν τής 
Κων/πόλεως, ένθα έκ τε τοΰ θερμοΰ κλίματος καί 
τών ανωμαλιών τοΰ έδίφους αί άπέραντοι εύθεΐαι 
γραμμα'ι θά ήσαν λίαν μονότονοι καί ψυχραί.

’Ητο λίαν εύρεϊα ή κεντρική αύτη λεωφόρος, 
τοΰτο δέ ένεκα τοΰ σημαντικού ύψους τών έπ’αύ
τής οίκ ών, καθότι δσω κεντρικωτέρα και μάλλον 
συχναζομένη τυγχάνει οδός τις, τόσω μάλλον ζη- 
τοΰσιν οί κάτοικοι νά κερδίσωσιν έκ τοΰ ύψους έ- 
κτασιν ήτι; θά τοΐς έστοίχιζε λίαν άκριβά άν έ- 
λαμβάνετο έκ τής έπιφανείας, δσω δέ ύψηλότεραι 
είσίν αί οικοδομά! τοσω μάλλον εύρυτέρα οφείλει 
νά ή ή δδδς, τοΰτο δ’ ένεκα λόγων υγιεινής. Ό 
άήρ, δ καθαρό; κα! ζωογόνος άήρ πρέπει έν άφθο- 
νία νά διέρχηται διά τής δδοΰ κα! διά τής εύερ- 
γετική; αύτοΰ πνοής νά καθαρίζη τά ρυπαρά αύ
τή; μέρη, νά διαλύη τά μολύσματα, νά μεταδίδη 
πανταχοΰ ζωήν καί εύεξίαν. Έκτδς τοΰ άέρος α
νάγκη απόλυτος αί θαλπεραί τοΰ ηλίου ακτίνες 
νά έφάπτωνται τής οικίας καθ’ δλον αύτής τδ μή
κος άπδ τή; κωρονίδος μέχρι τών παραθύρων τοΰ 
ίσογαίου κα! διά τών θερμών αύτών περιπτύξεων 
ν’ άφαιρώσι τήν υγρασίαν κα! νά έπιχέωσιν φώς 
καί θερμότητα. Ούτω λοιπδν τδ εύρος τής δδοΰ 
διατελεϊ έν στενοτάτη σχέσει μετά τοΰ ύψου; τών 
έπ’ αύτή; οικιών, καθολικός δέ κανών επικρατεί 
δπω; ή δδδς ή τόσον εύρεϊα δσον υψηλά! είσίν αί 
έπ’ αύτής οίκίαι, δ δέ κανών ουτος τηρέϊται κατά 
τδ μάλλον ή ήττον αύστηρώς, άναλόγως τών δια
φόρων κλιμάτων’ έν ταΐς βορείοι; μέν χώραι;, έν
θα τδ ήλιακδν θάλπο; είναι ποθεινόν, αύστηοότε- 
ρον, χαλαρώτερον δέ έν ταΐ; μεσημβριναϊ;, δπου 
τδ θέρος αί καυστικά! τοΰ ηλίου άκτϊνε; καταν- 
τώσιν δ/ληρχί κα! οί κάτοικοι ποθοΰσι τάς σκιε
ρά; στενά; δδούς. Ώ; έκ τούτου εύρύτεραι μέν εί
σίν αί πόλει; τοΰ βορρά, ένώ οί ύπδ μεσημβρινά 
κλίματα οίκούντε; ώ; έξ ένστικτου οίκοδομοΰσι 
στενά; τάς δδούς τών πόλεών των. Κα! ή « Κεν
τρική Λεωφόρος » λοιπόν, σχήμα άνοικτοΰ πολυ
γώνου έχουσα μετ’ άμβλυτάτων γωνιών, δέν ήτο 
μέν τόσον πλατεία δσον τά παρισινά μεγάλα βου
λεβάρτα κα! ή βιενναία Ring, παρεΐχεν δμως 
άνετον χώρον εις τήν κυκλοφορίαν τών αμαξών, 
τών ιππέων κα! τών πεζών. Αί δέ οικοδομά! αύ
τή;; Ώ! δέν έβλεπε; πλέον εκείνον τδν κυκεώνα 
τή; προηγου κένη; κακοζήλου καί φαύλη; συζεύ- 
ξεω; παντοειδών αρχιτεκτονικών ρυθμών, τά νόθα 
εκείνα κα! εξάμβλωμάτικά γεννήματα συνδυασμών 
άνεπιλογίστων, τδ φίρδην μύγδην, τ’ άηδή συμ
πλέγματα λιθίνων καί πηλοκτίστων οικιών, άλλ’ 
είχε; ένώπιόν σου δύο στοίχους μεγαλοπρεπών κα!

σοβαρών οικοδομών, γνωστού κα! ώρισμένου ρυθ- 
μοΰ, σεμνοΰ τήν δψιν κα! καταλλήλου είς τδ κλί
μα κα! τάς άλλα; αναλογίας τή; πόλεως, ρυθμού 
παρεμφέροντος τώ νΰν έν Άθήναις καλλιεργουμένω, 
μετά έλαφρών τινων έπ! τδ άνατολικώτερον πα
ραλλαγών καί άλλοιώσεων. Πού μέν μάρμαρα λα
ξευτά είς τήν πρώτην οροφήν, έπερχόμενα μετά 
τάς έπί τδ φυσικώτερον άξέστους άφεθείσας πέ
τρας τής ίσογαίου ζώνης, ποΰ δέ σειρά! αρχαιο
πρεπών κιόνων διαφόρων ^υθμών είς τά διάφορα 
ύψη, κατά τούς κανό.ας τής στατικής κα! τής κα
λαισθησίας τεθειμέναι, αλλαχού εδραία, έλεύθερα 
ρωμαϊκά τόξα στέφοντα τά εύρυθμα παράθυρα, 
έν τώ μέσω τών διαστημάτων μικρδν έκ τοΰ 
τοίχου προέχουσαι ραδιναί ραβδωταί παραστάδες, 
άλλοΰ δγκώδεις άλλ’ ανάλογοι κα! σύμμετροι μορ- 
φα! άτλάντων υποβασταζόντων έξώστας μαρμάρι
νους, άλλοΰ δέ μαρμάρινα πολυτελή κιγκλιδώμα
τα (balustrades) ένιαχοΰ μετά χαριέντων άγαλ- 
μάτων κεκοσμημένα κα! τόσα άλλα. Είναι μεγα
λοπρεπές τδ θέαμα τής ωραίας ταύτης λεωφόρου, 
τής όποία; αί κατά διάφορα διαστήματα διακλα- 
διζόμεναι πλάγιαι δδοί άνοίγουσι φαιδράν άποψιν 
δεξιά μέν πρδς τάς μαγευτικά; ρωπογραφίας τοΰ 
κλασικού Βοσπόρου καί τής Προποντίδας άριστερμ 
δε πρδς τδ γλυκύθυμον μελαγχολικδν θέαμα τών 
βορείων κλιτύων τών περιστεφουσών τδν πργον 
Κεράτειον κόλπον, τδν έχοντα ύφος ποταμού μάλ
λον ή βραχίονος θαλάσσης ! Άλλ’ ή έκπληξίς μου 
ηύξανεν έπί μάλλον καί μάλλον δσω προχωρών 
πρδς τά έπάνω άπήντων ποικιλώτερον θέαμα κα! 
δλονέν νέαι εικόνες τοΰ φυσικού κα! ζώντος πανο
ράματος άνελίσσοντο πρδ τών οφθαλμών μου. Κα! 
έβλεπον τεθαμβωμένος μαρμάρινους καλλιπρεπεϊ; 
καί σεμνούς ναούς, κα! ώραΐα θέατρα ών ή πρόσο- 
ψις ήν πεποικιλμένη διά τής έπ’ έσχάτων έπιμε
λώς φιλοτεχνουμένης πολοχρωματική; τών άρ
χαίων τέχνης, κα! εύρύχωρα μετά μεγάλων άνα- 
λογιών δημόσια οικοδομήματα, καί ένιαχοΰ τής 
λεωφόρου έμπροσθεν υπουργείου τινός, ή έν τώ 
κέντρω τών πολλαχοΰ διακοπτουσών αύτήν μικρών 
πλατειών άνδριάντας χαλκούς ή μαρμάρινους, καί 
αρμονικά συμπλέγματα έκ μυθολογικών έλατηρίων 
πέριξ καλλικρούνου τινδς κρήνης κα! τά πλούσια 
έκεΐνα καταστήματα, τά έπί τής δδοΰ ούχ! συνε
χώς άλλ’ είς διαφόρου; δμάδας κατεσπαρμένα, έν 
οϊς πωλούνται άντικείμενα τής καλλιτεχνίας, τοΰ 
κόσμου καί τής πολυτελείας κα! έβλεπον είς έκά
στην καμπήν τοΰ πολυγώνου νέας εικόνας, νέας 
διαποικίλσεις τοΰ γνωστοΰ ρυθμού καί δλονέν πρού- 
χώρουν καταληφθείς ύπδ άκορέστου δίψη; περιέρ
γειας ϊνα ϊδω έτι περισσότερα. Αίφνης, έν τινι νέα 
καμπή βλέπω άντί οικιών κα! οικοδομών μέρος 
σύδενδρον καί λίαν εύρύ πέριξ τοΰ δποίου ούδέ 
ίχνος οικοδομής ύπήρχεν άλλά μόνον δένδρα, θρα

νία, διάδρομοι κα! θάμνοι’ ήτον άνάπαυλα τής 
εύθυγραμμίας, ήτο μικρδν δάσος, pare, τεχνητόν 
άλσος’ κυκλική πλατεία διαμέτρου τετραπλασίου 
του εύρους τής δδοΰ, έν δέ τώ κέντρω αύτής πε
λώριον σύμπλεγμα χαλκών άγαλμάτων άλληγορι- 
κής τίνος ύποθέσεως κα! πέριξ αύτοΰ κυκλικώς τε
θειμένα θρονία κα! περαιτέρω τδ κομψόν άλσος, 
μετά υψηλών δένδρων, θάμνων καί έξωτικών άν
θέων, δεξιώς διηρημένον δι’ ακτινοειδών διαδρό
μων καλυπτομένων ύπδ λεπτού στρώματος ψάμ
μου χονδρής. Τδ δασίδριον τούτο ήν βεβαίως όχι 
μόνον τδ κάλλιστον κόσμημα τής λεωφόρου άλλά 
κα! τδ ιυφελιμώτερον κα! εύεργετικδν δώρον διά 
τού; κατοίκους τοΰ άστεος. Πόλις άνευ κήπων 
είναι κοιτί; μολυσμάτων καί νόσων μιασματικών’ 
οί άγγλοι λέγουν δτι οί κήποι καί τά squares 
είναι οί πνεύμονες τοΰ Λονδίνου’ squares δέ λέ
γονται σύδενδροι πλατεϊαι κείμεναι έν τώ έσωτε- 
ρικώ τή; πόλεως. 'Ως τδ ζώον διά τών πνευμό
νων ούτω; ή πόλις άναπνέει διά τών κήπων, τά 
δέ δένδρα είναι τά βρόγχια, άπερ άπομυζώσιν έκ 
τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος τδ έπ βλάβες τώ άνθρω- 
πίνω δργανισμώ άζωτον άφίνοντα έλεύθερον τδ 
ζωογόνον δξυγόνον. Άλλ’ ώ; έν πάσι, ούτω καί 
έν τούτω ή φύσις συνέδεσε τδ άγαθδν μετά τού 
καλού, τδ ωφέλιμον μετά τού ωραίου, καθότι οί 
κήποι καί τά άλση ού μόνον συντελοΰσιν είς τδ υ- 
γειινδν τών πόλεων άλλ’ είναι καί Sv τών κυριω- 
τέρων στοιχείων τοΰ καλλωπισμού των. Άπαυδά 
τού ανθρώπου τδ όμμα πλανώμενον είς άχανεΐς 
έκτάσεις χειροτεχνημένης άνοργάνου άψυχου ύλης, 
αίφνης συναντά έν αύτώ τώ κέντρω τοΰ άνοργά
νου όγκου τδ ζωντανόν πράσινον χρώμα τών δέν
δρων, βλέπει τήν έλαφράν κα! χαριεστάτην κίνν- 
σιν τών κλώνων, τδ ού; άκούει τδ ήδύ ψιθύρισμα 
τών σαλευομένων φύλλων κα! ή ένστικτος τώ άν- 
θρώπω καλαισθητική άπαίτησις ικανοποιείται έπ! 
τή αρμονική ταύτη συζεύξει τής οργανικής καί ά
νοργάνου φύσεως, έκατέρας ωραίας καί ύψηλής, 
έκατέοας συμμέτρου κα! έρρύθμου.

Έν τή άνακαινισθείση πόλει δ υπδ τή; ύγειι- 
νή; άμα καί τής εύρυθμίας υπαγορευόμενος ούτος 
κανών έτηρήθη μετ’ εύλαβείας, ή δέ μήτηρ φύσις 
άφειδώς έπιδαψιλεύουσα τήν εύεργετικήν προστα
σίαν της άνέπτυξε θαυμασίως ταύτα τά κηπάρια, τά 
άλση κα! τού; δρυμώνας. 'Υπήρχον δέ ικανά τοι- 
αύτα σκιερά καταφύγια έν τώ άστει τού Πέρα’ έν 
πρώτοι; ή άνωτέρω μνημονευθεϊσα σύδενδρος πλα
τεία, κατά τδ είδος τών αγγλικών squares διερ- 
ρυθμισμένη, εΐτα δ περί τά Μνηματάκια έπί τής 
κλιτύος τοΰ λόφου δεξιώς κατά τάς προηγούμενα; 
ήμέρας φυτευθείς κομψός κήπος τής δημαρχία;, 
ού τά ύψικόρυφα καί πυκνά δένδρα, μετά τοΰ βα- 
θέος πρασίνου χρώματός των νομίζεις δτι άποτε- 
λούσι συνέχειαν τών περαιτέρω τδ μονήρες τουρ-
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κικδν νεκροταφεϊον σκιαζουσών σοβαρών κυπαρίσ- 
σων, κήπος τερπνός έν τή μελαγχολία: του, με- 
λαγχολικδς έν τή τερπνότητί του δσον τερπνοί 
καί μελαγχολικοί εΐναι οί τάς άριστεράς άκτάς 
τοϋ κερατείου περις-ρέφοντε; λοφίσκοι, οί χλοεροί, 
ήρέμα κλίνοντες καί ένιαχοϋ υπό πένθιμων κυπα
ρισσίαν καλυπτόμενοι. Έκτδς δέ τών δύο τούτων 
κήπων υπήρχε τδ θαυμασιώτερον κόσμημα τοϋ 
νέου άστεος, ήτοι τδ μέγα τεχνητόν δάσος, δπερ 
έφ’ δλου τοϋ δροπεδίου τοϋ Τα'ειμίου έξαπλούμε- 
νον έκάλυπτε τάς έκατέρωθεν κλιτύας καί φάραγ- 
γας καί έξετείνετο μέχρι Ταταούλων καί Βεσικτα- 
σίου. Οί Παρίσιοι έχουσι τδ βουλόνειον δάσος, τδ 
Λονδϊνον τδ Hyde-Park, ή Βιέννη το Prater, τδ 
Βερολϊνον τδ δάσος τοϋ «Ζωολογικού κήπου», πά
σα σχεδδν δευτερεόουσα και τριτεύουσα ευρωπαϊ
κή πόλις έχει άμέσως παρά τά προπύλαια εύρύ- 
χωρον δάσος φυσικόν ή τεχνητόν ώστε ή βασιλίς 
τών πόλεων, τδ άστυ αύτής, ήτο αδύνατον νά 
στερήται τοιούτου. Καί υπήρχαν έντδς αυτοϋ εύ- 
ρεϊαι αμαξιτοί οδοί καί ιδιαίτεροι ιππόδρομοι καί 
μονήρεις δενδροστοιχίαι διά ρεμβώδεις καί φιλο
σοφικούς περιπάτους καί ρύακες έρωτίλως στρέ- 
φοντες τδν αΰλακά των διά μέσου τεχνητών χα
ραδρών καί άντρων έξ αποτόμων φυσικών βράχων 
συγκεκολλημένων καί γήλοφοι κατασκέπαστοι έκ 
φυτών έξωτικών καί ποικιλοχρόων άνθέων’ ένια- 
χοΰ δέ στύλοι φέροντες έπιγραφάς έδείκνυον τά υ
ψηλότερα μέρη τοϋ τεχνηέντως καί έπιχαρίτως α
νωμάλου έδάφους, άφ’ ών έξ ύψηλοτέρας σκοπιάς 
άπήλαυες τής μεγαλοπρεπούς τών πέριξ θέας καί 
έβλεπες τδ πάντοτε καινόν θέαμα τού νεαοού γέ- 
ροντος Βοσπόρου, τήν άένναον κίνησιν τού γεύμα
τός του καί τών έπ αυτοϋ σαλευομένων πολυποί
κιλων σκαφών καί τήν αειθαλή φαιδρότητα τών 
ποιητικών ακτών του’ μόνος ό περιδιαβάσας έν
τδς τού δάσους τούτου καί ίδών μεταξύ τού κυα- 
νολεύκου χρώματος τού βοσπορικού ουρανού καί 
τής γλαυκής προποντιάδος θαλάσσης άνελισσαμέ- 
νην ώς θεατρικήν εικόνα τήν Κων/πολιν, μόνος ού
τος έννοεΐ δπόσον τά θέλγητρα αυτής άνεδείχθη- 
σαν λαμπρότερα ύπό τήν καινουργή έσθήτα ήν 
ένεδύσατο !

Άλλ’ ίκανώς περιειργάσθην τούς κήπους’ έπα- 
νελθών εΐς τήν « Κεντρικήν λεωφόρον » ετράπην 
έπί τινα πλαγίαν δδόν καί περιεπλανήθην αρκετήν 
ώραν έπί τών έντεύθεν καί έκεϊθεν αυτής συνοι- 
κειών, ιδού δέ τό άποτέλεσμα τών παρατηρήσεων 
μου: "Ολον τό Πέραν ήτο ωκοδομημένον έπί τή βά
σει μέν πάντοτε τού παλαιού σχεδίου, άλλά κατά 
τούς κανόνας τής έπιςτίμονικής οδοποιίας καί τής 
εύρύθμου άρχιτεκτεκτονικής’ δ σκελετός ητο πάν
τοτε δ αυτός, ή διασκευή όμως μεταβληθεϊσα ρι- 
ζικώς καθίστα καί αύτόν έτι αγνώριστου. Αί με- 
γαλουπόλεις δέν οΐκοδομούνται έπί τή βάσει προ

διαγεγραμμένου σχεδίου, άλλ’ ή βελτίωσις των 
προβαίνει κλιμακηδόν άπδ βαθμίδος είς άνωτέραν’ 
ούδεμία μεγαλούπολις ούτε αύτοί οί Παρίσιοι έ- 
γεννήθησαν έντδς μιάς ήμέρας, λέγει ό Κάρολος 
Βλάν. Ή βάσις διατηρείται ουτω, αί μεγάλαι δι
ευθύνσεις άς αύτά τά ένστικτα τών κατοίκων ένε- 
τόπωσαν μένουσιν άνεξάλειπτοι, όσον δέ καί άν 
καλλωπισθή ή άρχέγονος φυσιογνωμία μετά σο- 
βαράν παρατήοησιν διακρίνεται πάντοτε. Αί σκο- 
λιαί ατραποί ειχον έκλείψει, τετράγωνα δέ κανο
νικά, δρθαί γωνίαι καί έπίπεδοι δδοί άντικατές-η- 
σαν αύτάς’ παραπλεύρως τής Κεντρικής λεωφόρου, 
όπου ήν πρότερον ή δδδς « Ταρλάμπασι » έβλεπε; 
νύν εύρύ βουλεβάρτων, κατά μήκος τού δποίου έ- 
γείροντο κομψαί άστικαί οίκίαι ών τά ίσόγαια 
κατείχαν καταστήματα πολυτελή νεωτερισμών’ 
έδώ ήτο ή ποικίλη άγορά, έν γ συνωθεϊτο τδ κα
λδν φύλου καί ή 1’ ashion τής πόλεως. Έντεύθεν 
δέ πλάγιοι δρόμοι ήγον κάτω έπί τής κλιτύος καί 
κατέληγον είς τήν φάραγγα τής Εύαγγεληστρίας. 
Τδ μιασματικόν έκεϊνο βορβορώδες ρεύμα είχε με- 
τατραπή διά αύλακας έξ άπωτέρου σηυείου διο
χετεύοντας άφθονων ύδωρ καί διά διαφόρων ύδρο · 
τεχνικών μέσων πρδς αύξησιν τής ταχύτητος τής 
ροής, είχε μετατραπή λέγω είς εύρύ ρύακα ταχέως 
ρέοντα καί συμπαρασύοοντα τάς άκαθαρσίας τών 
πέριξ είς τδν κεοάτειον, ένθα έξήμει αύτάς’ είς 
ικανήν δέ άπδ τής φάραγγος ταύτης, τή; άποτε- 
λούση; τδ μεταξύ Πέρα καί Ταταούλων σύνορον, 
άπόστασιν ούδεμία ύπήρχεν οικοδομή άλλ’απέ
ραντα άγροκήπια έξετείνοντο, άρδευόμενα ύπδ τών 
υδά των τών κλιτύων. Έκ τοΰ βάθους ταύτης τής 
φάραγγος άνήρχετο δμαλώ; καί δι’ άναλόγου κλί- 
σεω; μεγάλη τι; λεωφόρος πρδ; τήν ράχιν τού λό
φου τοϋ Πέρα, ή'τοι τήν Κεντρικήν λεωφόρον, τέ_ 
μνουσα αύτήν καθέτως είς τδ σημείων ένθα έκειτο 
πρότερον τδ γνωστόν μέγαρον Γαλατά Σεράϊον, 
καί έκεϊθεν είς ευθείαν γραμμήν πάντοτε έχου
σα τον άξονα κατήρχετο διά Γένη-Τσαρσίου είς 
Γαλατάν καί έληγεν έπί τή; μεγαλοπρε “οϋς προ- 
κυμαίας τού Τοπ-Χανέ. Αύται αί δύο λεωφόροι, 
αί διας-αυρούμεναι κατ’ ορθήν γωνίαν ένώπιον τού 
Γαλατά Σεραίου, ήτοι ή Κεντρική λεωφόρος, ή άρ- 
χομένη άπδ Ταξειμίου καί κατά πολυγωνικήν σει
ράν καταλήγουσα είς τήν μεγάλην δδόν τοΰ Πύρ
γου τοϋ Γαλατά καί-ή έν λόγω τοΰΓενι-Τσαρσίου, 
ή τέμνουσα είς κατατομήν τδ άστυ τοΰ Πέρα ήσαν 
αί δύο κυριώτεραι άρτηρίατ τοϋ έντεύθεν τοϋ κε
ρατείου τμήματος τής πόλεως.

Τοιαύτη ή περιπλάνησές μου έν Πέρα’ άποτέ
λεσμα γενικόν τών παρατηρήσεων μου εΐναι ότι 
καίτοι άραιωθεισών σημαντικώς τών οικοδομών, 
ένεκα τοΰ σημαντικού εύρους τών οδών έπαισθη- 
τή ήτο ή συμπύκνωσις τών οικιών’ τά προηγού
μενα χάσματα έξέλειπον παντελώς, τά άπόκεντρα 

προηγουμένως μέρη τών κλιτυών λόφων τού Πέρα 
μετεβλήθησαν είς ζωηράς, ευπρεπείς καί κοσμίας 
συνοικίας, κατ’ ούδέν διαφερούσας τών τοϋ κέν
τρου' ήτο προφανής ή τάσι; τής συγκεντρώσεως’ 
οί κάτοικοι τής Κων/λεως ένόησαν τέλος ότι ώ- 
φειλον νά συμπυκνοθώσι, νά συμπληρόσωσι τά 
έντδς τής πόλεώςτων υπάρχοντα χάσματα καινά 
συνο.κίσωσιν ούτω πόλιν έντδς στενοτέρου χώρου 
συνέχουσαν τδν αύτδν πληθυσμόν έπαισθητώς έ- 
λαττωμένης τής άνίας τών μακρών αποστάσεων. 
Άλλ’ ή Κων]λις έκ φύσεως εΐναι προοωρισμένη νά 
ή άχανής πόλις, νά ή τδ Λονδϊνον τής Ανατολής, 
οί δέ κάτοικοι αύτής θά ώσι πάντοτε καταδεδι- 
κασμένοι μάλλον νά έφευρίσκωσι μέσα συγκοινω
νίας πρδς συντόμευσιν τών αποστάσεων ή μέσα 
πρδς αύτήν ταύτην τήν δλοσχερή άπάλειψιν τών 
αποστάσεων τούτων. Αί άκταί τοΰ κερατείου θά 
κατοικοΰνται πάντοτε, οί δέ κάτοικοι τών θελ
κτικών τοΰ Βοσπόρου οχθών ούδέποτε θά πεισθώσι 
νά έγκαταλείπωσιν αύτάς ίνα συνοικισθώσι πλη
σίον τού τόπου τών βιοποριστικών αύτών έργων. 
Έδώ ή καλαισθεσία δεσπόζει τή; πρακτικότητος’ 
οί κάτοικοι προτιμώσι νά ώσι δοΰλοι τών άπο- 
στάσεων έπί τώ δρω δπως ή δουλεία αυτή τοϊς 
παρέχει τήν έλευθέραν άπόλαυσιν τής ώραιοτέρας 
φυσικώς καλλονής τή; ύφηλίου.

Έπεται τό τέλος.
Γ. ΚΑΤΣΕΔΙΔΗΣ.

MH ΦΟΧΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΑΣ ΥΜίΠ.

Έ φύσις, έν τή έπιτελέσει τού μεγάλου έργου 
τής αρμονικής αύτής ένεργείας, άναμφιβόλως ή- 
γετο υπδ τού άμερολήπτου πνεύματος τών άπα- 
ρασαλεύτων αύτής αιωνίων νόμων. Ή ιδέα τής ύ- 
περοχής καί τής κυριαρχίας, τήν δποίαν συνέλα- 
βεν δ άνθρωπος άναγνωρίσας εαυτόν ώς τδ τελειό
τερου τών έπί γής δντων, ώφειλεν δπως θάττον ή 
βράδιον ύποστή τδν έλεγχον τού χωροϋντος έκπο- 
λιτιστικοΰ έργου τής φύσεως. Τδ εκπολιτιστικόν 
τοϋτο έργον, είς τήν κατανόησιν τών φυσικών νόμων 
συνις-άμενον έσκόπει νά ύποδείξη είς τδν άνθρωπον 
την θέσιν αύτοΰ, τουτέςτντήν διαγωγήν ήνπερ ώφει- 
λεν ουτος νά τηρή απέναντι τοΰ έπιλοίπου έξωτε- 
ρικού κόσμου. Τδ έργον δπερ ή φύσις άνελάμβα- 
νεν ένταΰθα ήν μέγα’ τάδε μέσα απερ ώφειλεν νά 
διαθέση πρδς έπίτευξιν αύτού έδει ωσαύτως νά ώ- 
σιν ισχυρότατα. Κατιδοΰσα τήν δύναμιν τών ήθι- 
κών τοΰ άνθρώπου ιδιοτήτων, τουτέστιν τήν έπι- 
δεκτικότήτα τή; άναπτύξεω; αύτών, ήρξατο έπι- 
δρώσα έπί τούτων διά τρόπου άλανθάστου. 'Ητο 
άδύνατον ϊνα δ άνθρωπος, έν τή πρώτη αύτοΰ πε- 
ριόδω, έν τώ ύπνω οδτως είπεϊν, τής πνευματι- 
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κής του ένεργείας, έρευνήση διά τής μελέτης καί 
άνεύρη τά εαυτού καθήκοντα πρδς τά λοιπά έπί 
τής γής όντα, έάν ή φύσις έν τή έξόχω αύτής καί 
μεγαλοφυιεστάτη προνοία δέν έφρόντιζεν δπως, διά 
τών επαγωγών θελγήτρων άφ’ ένδς καί διά τής ά- 
πογοητεύσεω; καί τιμωρίας αύτής έξ άλλου προσ- 
ελκύση τδν άνθρωπον έπί τήν όδδν ήν ώφειλεν ού
τος νά διατρέξη. Κ «ί όντως, έξετάζοντες έστω καί 
κατ’έπιπολλής τά πράγματα θέλομεν εύχερώς I- 
δή δτι τδ χρήσιμον, τδ ώφέλιμον, τδ άναγκαΐον 
διά τήν καθόλου ζωήν δι’ έφυεστάτου τρόπου συν- 
εδέθη μετά τού τερπνού, τοΰ ωραίου, τού ήδονι- 
κοΰ. Είς πάν δ,τι δέ περιττόν καί έπιζήμιον προσ- 
ήφθη ή μορφή τής δυσειδείας καί τής άπογοητεύ- 
σεως, τδ αίσθημα τής δδύνης δι’ών ή φύσις, οίο- 
νεί δι’ άσπίδος, προασπίσατο τδ έργον τής αρμο
νίας αύτής. Φυσικώτατα, δ άνθρωπος έτρέπετο έπί 
τά άντικείμενα έκείνα δι’ ών τοσαύτας άπήλαυε 
τέρψεις καί ίκαναποίει τδ ύπδ τών άναγκών αύτού 
έπιβαλλόμενον δυσάρεστον καί όδυνηρόν αίσθημα, 
άπετρέπετο δέ άπδ τών άπηγορευμένον καί προη- 
σπισμένων υπδ τής φύσεως διότι θάττον ή βράδιον 
έφηρμόζοντο έπ’αύτού τά σχιτιχά Άξθςα τοΰ ποι- 
ηχοΰ αύτής γόμου.

Ούτω λοιπδν βαθμηδόν δ άνθρωπος ποδηγετού- 
μένος ύπδ τών υλικών τούτων περιπτώσεων, εκα
λείτο άδιαλλείπτως έπί τήν θέσιν ήνώφειλε να κα- 
θέξη έν ταϊς μετά τών άλλων ζώων σχέσεσιν αύ
τοΰ. Έπεδόθη είς τήν μελέτην τής φύσεως καί έ- 
κάστοτε έκθαμβος άνεκάλυπτε τδν λόγον τών φαι
νομένων πρδς ά ώς έξ ένστικτου μέχρι τοΰδε έ- 
φέρετο. Έν τή μελέτη αύτού εΐδε τελούμενου τδ 
μέγα τής αρμονίας έργον, τήν έπιτεΐνομένην ταύ
την καταπληκτικήν τών φαινομένων άλληλεγκύην 
καί κατενόησεν οτι πάν δ,τι έν τή φύσει ύπάρχει, 
ύπάρχει καί εΐνε, έν τώ είδει αύτοΰ, έν τή χρη- 
σιμότητι, έν τώ προορισμώ αύτοΰ, έντελές καί ά- 
παραίτητον’ δτι δέν έπλάσθησαν πάντα χάριν αύ
τοΰ, ώς ένόμιζε πλανώμενος άλλοτε δ άνθρωπος, 
άλλ’ δτι δπως ουτος, έπίσης καί τά λοιπά έπί τής 
γής όντα άναγκαϊοι έτέθησαν παράγοντες πρδς 
διατήρησιν τής αρμονίας, τού StatO QUO τούτου 
τής φύσεως, δτι, ούδέν ήττον, ούδεμίαν χαίρει 
σχετικήν έν τή φύσει προτίμησιν, άλλ' έν ίση μοί
ρα μετά τών άλλων δντων άπολαμβάνει τής ύπδ 
τής φύσεως έπιδαψιλευομένης προνοίας.

Άπδ τής έποχής ταύτης ήρξατο νά έπιδρ^ δ 
λόγος έπί τού δρμεμφύτου τού άνθρώπου, τδ δ’ 
έκπολιτιστικδν έργον τής φύσεως νά λαμβάνη τήν 
δέουσαν αύτού έφαρμογήν. Έν ή δέ ημέρα άπέ- 
βλεψεν πρδς εαυτόν δ άνθρωπος ώς πρδς μικρόν μέ
λος τή; μεγάλη; έν τή φύσει οίκογενεία; μεθ’ή; ώ- 
ρισται νά συμβιή, έν ή ημέρα επεισεν εαυτόν δτι 
δι’ δντινα λόγον ή φύσις διά τδν άνθρωπον, διά 
τδν αύτδν καί ούτος διά τήν φύσιν έγένετο, έπε- 
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δόθη αύτώ έπισήμως ή άναγόρευσις λογικού έπι 
τής γή; όντο;. Ό δέ άνθρωπος, δστις τδ πρίν πε- 
ριεβάλλετο τήν εικόνα τής άγριότητο; και τής θη
ριωδίας καί διά τών δνύχων και τών όδόντων αύ
τοΰ έπάλαιε πρδς τδν πάνθηρα και τήν άρκτον, δ 
άνθρωπος τής βίας και τής αρπαγής, τοΰ φόνου 
καί τής έξοντώσεως πάσης ζωής, δ ίδιος έκεϊνος 
άνθρωπος, τίς ήθελε τδ πιστεύσει, μετά μακράν 
τών αιώνων σταδιοδρομίαν ώφειλε μετά θαυμα
σμού ν’ άποκαλυφθή πρδ ένδς μύρμηκος !

Άπδ τής έποχής ταύτης ήρξατο ή άληθής υ
περοχή τού άνθρώπου έπι τής γής.

* ·
.... Άπδ τής νυκτδς ήδη έπεκράτει έν τή μά

χη τών έόλων δ βορράς, καί μόλις περί τήν αυ
γήν έγκατέλιπε τήν μανίαν αύτοΰ συνθηκολαγή- 
σας μετά τών άντιπάλων άνέμων. * Απειρος πλη- 
θύ; έφαρπαγέντων νεκρών φύλλων έκάλυπτε τδ 
πεδίον τοΰτο τής μάχης, οί δέ κορμοί τών άπο- 
γυμνωθέντων δένδρων έφαίνοντο ώσεί ριγοΰντες 
είς τδ πρώτον τοΰ φθινοπώρου ψύχος. Ούτε τά ρό
δα τή; Ήοΰς, ούτε τοϋ Απόλλωνος τά χρυσά βέ
λη ήδυνήθη νά ϊδη τις τήν πρωίαν ταύτην, διότι 
πλατέα μέλανα νέφη ώσεί πελώριοι άπδ τοΰ βορ- 
ρίου πόλου κατακρημνιζόμενοι βράχοι, συνωθοΰν- 
ται είς τδν ούρανδν καί διαχέουσι παχεϊανέπί τής 
γής σκιάν. Οί τρυφεροί, οί φιλοπαίγμονες τών δα
σών ψάλται διατί δέν έφάνησαν σήμερον ,’ Διατί 
δέν ήκούσθησαν τά περιπαθή των όίσματα καί οί 
ελαφροί των πτερυγισμοί διατί δέν άφύπνησαν τήν 
κοιμωμένην είσέτι αύραν ; Σιγή άόριστος, μυστη
ριώδης σιγή, ώσεί διακοπτομένη ύπδ μυρίων πλα- 
νωμένων παραπόνων έγαπλοΰται νεκρική έκπέμ- 
πουσα άπδ τών στέρνων αυτής τοσούτους μυχείους 
στόνους έκπνέοντας δ είς μετά τδν άλλον είς τδ 
διάστημα. ΙΙαρισταμένη ή φύσις οΰτωσεί μεγα- 
λειοτάτη ουτωσεί έπιβλητική έν τή μελαγχολία 
αυτής, άναμφιβόλως κατέχεται υπδ ενδομύχου τί
νος βαθυτάτης θλίψεως. Έκεϊ, έπί τοΰ υστάτου 
σημείου τοΰ δρίζοντος, ένθα τδν ούρανδν συγκεχυ- 
μένον βλέπετε ένούμενον μετά τής κορυφής τών 
σκιερών εκείνων ορέων, έκεϊ άπδ τής νυκτδς ήδη 
έστήθησαν μυρία ικριώματα, έπί τών οποίων διά 
τοΰ σκληρότερου τρόπου έσφαγιάσθησαν χιλιάδες 
άθώων πλασμάτων. Τά θύματα ταΰτα ήσαν οί 
τρυφεροί, οί φιλοπαίγμονες τών δασών ψάλται. 'Η 
δέ φύσις κατά τήν ώραν ταύτην έτέλει τήν πρώ
την κηδείαν αύτών.

Χαίρετε διαφανείς σκιαί τών πτηνών, ψυχαί 
φαιδραί, πτερυγίζουσαι είς τδ άπειρον καί άναλυό- 
μεναι είς τοσαΰτα μυς-ικά άσματα σβεννύμενα πρδ 
τών ποδών τοΰ Πλάστου.

• ·
'Η φύσις άείποτε έπήλθε τιμωρδς τών παρα- 

βιαζομένων αύτής αιωνίων νόμων. Ούτως ύβριστι- 

κώς διαρρηχθέντος τοΰ έργου τής αρμονίας αύτής 
ούδέν ύπελείπετο πλέον ή ή βαρεία καί άδυσώπη- 
τος τή; έκδικήσεως μάστιξ.

Πλήθη εντόμων παντοίων ατελεύτητα όισεί ά- 
ναβιώσαντα άπδ τού θανάτου τοσούτων κατας-ρα- 
φέντων πτηνών, έπήλθον πανστρατιγ. κατά τοΰ 
τρυφερού τών φυτών βασιλείου φέροντα τήν φθο
ράν καί τδν θάνατον. Πολλά έν τοϊ; εΐδεσιν αύ
τών καί ποικίλα έν τή πανοπλία των, έτράπησαν 
έκαστα έπί ιδία; τών φυτών τάξεις, τουτέστιν 
έπί έκείνας ένθα εύρισκον τήν τροφήν αύτών άπο- 
ζώντα καί διατηρούμενα άπδ τής καταστροφής ε
κείνων. Λεγεώνες μακραΐ γεωρύχων σκωλήκων υ- 
ποχθονίως διολισθαίνουσαι διεπέρων άπομυζώσαι 
τών φυτών τάς ρίζας, έν φ πυκνά καμπών φλοιο- 
θρυτών καί βομβύκων στίφη έξηφάνιζον τά φύλ
λα καί υπενόμευον τδν φλοιδν τών δένδρων.

Τδ κακδν ήτο έτι μεϊζον, διότι αναρίθμητοι 
μικροσκοπικών έντόμων λαοί άδιαλλείπτως πολ- 
λαπλασιαζόμενοι κατέπνιγον τήν άτμοσφαίραν 
τοΰ φυτοΰ καί ήρπαζον καί τήν υστάτην αύτοΰ 
πνοήν.

Απέναντι τοΰ πολέμου τούτου τί ήδύνατο νά 
πράξη ό άνθρωπος ; Τί ήδύνατο ν’ άντιτάξη είς 
ουτος άπέναντι άκαταμαχήτου έχθοοΰ άνυπολογί- 
στως κατά τδν άριθμόν υπερτέρου ; Τί ήδύνατο 
νά έπιχειρήσρ κατά τού υποχθονίου τούτου τών 
έντόμων κόσμου, τοΰ άθορύβως καί μετά τοσαύ
της δεξιότητος έργαζομένου ; Έβλεπεν τά φυτά 
αύτοΰ μοιραίως ύποκύπτοντα τδ έν μετά τδ άλλο, 
καί ϊστατο μέ έσταυρωμένας τάς χεϊρας μή δυνά- 
μενος ν’ άντιπαραταχθή ό άνθρωπος πρδς μίαν 
κάμπην! Φεύ ! τδ καταστρεπτικόν τών έντόμων 
εργον έπέπρωτο νά μή περατώση μέχρις ενταύθα 
τδν δρόμον του. Διαρρήξας άπαξ δ άνθρωπος τήν 
άρχικώς μεταξύ τών οντων υφισταμένην αρμονίαν 
ώφειλεν όπως έν πρδ; Sv υποστή τ’ άποτελέσμα- 
τα τή; υπ’ αύτοΰ προκληθείση; ταύτης διαταρά- 
ζεως. Πένης πλέον καί άνευ άρτου έπί πολλάς ά- 
ποκοιμηθείς νύκτας ήγέρθη έν μιμ αύτών περίφο
βος δ άνθρωπος άφυπνισθείς υπδ μυρίων υπόκω
φων τρυγμών σατανικώς άπηχούντων έν τή βα- 
θεία τή; νυκτδ; σιωπή. Έρρίγησε μέχρι τών ος-έων 
του καί ήσθάνθη ύπδ του; πόδα; του ώσεί υπο
μοχλευόμενου τδ έδαφος. Τά ζοφερά τών έντόμων 
στίφη κατέτρωγον τάς δοκούς τή; κατοικίας του.

Ή άναχέτησι; τής καταστρεπτικής ταύτης τά- 
σεως, μεθ’ ής δ βδελυρδς τών έντόμων κόσμος έ- 
πέπεσε κατά του γένους τών άνθρώπων, άναμφι
βόλως ήτο έκ τών σπουδαιοτάτων, έκ τών κατ’ 
έξοχήν έπειγόντων έκείνων καί ύψίστης σημασίας 
έργων, έν οί; ή άπειλουμένη άνθρωπότη; ώφειλεν 
δπω; έπιζητήση τήν σωτηριώδη αύτή; άπαλλα- 
γήν. Τοΰ κατά τών έντόμων δμως τούτου πολέ
μου καθ’ ύπερβάλλοντα λόγον άνίσου οντος, έπά- 

ναγκες καθίστατο όπως, μετά μεγίστης περισκέ- 
ψεως ένεργήση δ άνθρωπος, εγκαίρως προσερχόμε- 
νος είς ύποστήριξιν τών προσπαθειών τής φύσεως 
τεινούσης μικρδν κατά μικρδν εί; τήν έπί τδ κατά 
φύσιν έπαναγωγήν τής παρεκκλινάσης αύτή; αρ
μονίας καί προσλαμβάιων ισχυρόν ύπδ τή; φύσεως 
ύποδεικνυόμενον σύμμαχον.

Άλλά τίς ήθελεν εισθαι έν τώ πολεμώ τούτω 
δ προωρισμένος διά τδν άνθρωπον σύμμαχος; Εί
χε πλασθή ποτέ άραγε 3ν ούτω προσφυές, ουτω 
τέλειον διά τήν μεγάλην ταύτην έπιχείρησιν ; Τί; 
ήθελεν έχει τάς λεπτάς καί θαυμασία; έκείνας ι
διότητας δι’ ών καί μόνον θ’ άντιπαοατάσσετο 
κατ’ εχθρού τόσω φοβερού καΐ τόσω μεγάλου; 
Ποιος ακάματος καί αεικίνητος οργανισμό; πε
προικισμένος μέ τήν ταχύτητα τής αστραπής καί 
μέ τοΰ άέρος τήν εύκινησίαν ήθελεν εύρεθή όπως 
πανταχοΰ καί ταυτοχρόνως διώκη τδν διεσπαρμέ- 
νον καί ύπεκφεύγοντα έχθρόν του ; Ποϊος οφθαλ
μός αιθέριος καί ισχυρός ήθελεν άπδ τοΰ ύψους 
κατοπτεύσει καί συμπεριλάβει τδ άπειρον τών 
έντόμων πλήθος ή ποϊον ταχύ καί λεπτόν βλέμ
μα άλανθάστως ήδύνατο νά διακρίνη τδν έρποντα 
ή τδν ιπτάμενον, τδν δρύσσοντα ή τδν έν μικρά 
φύλλου πτυχή ένεδρεύοντα καί άδιόρατον έχθρόν 
του; Ποϊον τέλος έλαφρδν ού;, ποία ούτως είπεϊν 
εύαίσθητος χορδή ήδύνατο ποτέ νά δονισθή ύπδ 
τοΰ άσθενεστάτου θορύβου τοΰ έμφωλεύοντος έν- 
τόμου, καί ποία δεξιοτάτη τότε χειρ άλανθάστως 
ήθελε τεθή έπί τού κρυπτομένου κακούργου;

Ό μέγας, δ ύπεράνθρωπος ουτος σύμμαχος δ 
ύπδ τοΰ άνθρώπου ούτωσεί έκζητούμενος είναι δ 
τρυφερός καί συμπαθής τών μικρών πτηνών κό
σμος. Τά πολύκλαυστα ταΰτα τοΰ άνθρώπου θύ
ματα !

Έλεος διά τά μικρά πτηνά ! έλεος διά τά κα- 
τακρεουργούμενα, τά φυλακιζόμενα, τά άποτυ- 
φλούμενα άθώα ταΰτα τής φύσεως πλάσματα ! 
"Ω σεις οί δποϊοι βορυβωδώς καθ’ έκάστην έπί φι
λοζωία έπιδείκνυσθε, σείς οϊτινες τόσον συχνά δι- 
εκδικεϊτε δικαιώματα έπί τής δάφνης τού ποιη- 
τοΰ μόνον καΐ μόνον διά νά ψάλητε Sv πτηνδν, 
διατί δέν έχετε καΐ τήν μικράν γενναιότητα δ
πως μή άφαρπάσητε και τήν ζωήν αύτοΰ ; Διατί 
δεν πνίγετε Sv λαίμαργου τή; κοιλία; σας αίσθη
μα, διατί δέν θυσιάζετε Sv χαμερπές καΐ ψωρα
λέου κέρδος, διατί δέν άποστερεϊσθε μιά; αιμο
χαρούς διασκεδάσεω; διά νά σώσητε Sv μικρόν 
πτηνδν, ένα μέγα φίλον σας, ένα άνεκτίμητον εύ- 
εργέτην σας ;

Εύγενεϊ; ψυχαί διατηροΰσαι λαμπρόν τής γορ
γής τό αίσθημα, καρδίαι άλγούσαι πρδς ό,τι σκλη
ρόν καΐ άπάνθρωπον, ένσταλάξατε, σεϊς τούλάχι- 
στον, είς τήν έπερχομένην νεαράν τών τέκνων ύ- 
μών γενεάν, τδ αγνόν τής φιλοζωίας αίσθημα, 

τήν άγάπην πρδς τά μικρά άκακα πτηνά, διδά- 
σκουσαι ούτω τό πρώτον σωτηριώδες βήμα πρός 
τήν ύψίστην τών αρετών, τήν φιλανθρωπίαν.

Ν. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ.

II AEE1S GREC.

Έν Γαλλία ή λέξις GREC, "Ελλην, είναι συ
νώνυμος τοΰ έν χαρτοπαιγνίω άπατεώνος κυρίως, 
έν γένει δέ τοΰ έπιτηδείου κλέπτου. Κατά τδν 
«Αγγελιοφόρον» τής Βιέννης, έφημερίδα έν τή 
πρωτευούση τή; Αύστρίας, γαλλιστί έκδιδομένην, 
ό κόμη; Βασίλειος Βαλσαμάκης άνεκάλυψεν έν τινι 
σπανίω καΐ παλαιώ βιβλίω, κατά τδ 1788 έκδε- 
δομένω, τήν άρχήν, έξ ή; έπήγασεν ή προσωνυ
μία αύτη καΐ ήτις έχει ώς εξής:

Περί τά μέσα τή; βασιλείας Λουδοβίκου 1Δ'. δτε 
ή λαμπρότης καΐ ή μεγαλοπρέπεια τής Αύλής του, 
ώς καί τδ ελευθέριον τοΰ μεγάλου τούτου βασι- 
λέως, έφείλκυον πανταχόθεν τής Εύρώπης ού μό
νον τούς εύφυεΐς καί πολυμαθείς άνδρας. άλλά καΐ 
τού; τυχοδιώκτας, εί; τών εύγενών παρουσίασε·? 
είς τήν Αύλήν έλληνά τινα, όνόματί Αλέξιον Ά- 
ποΰλον, γνωστότερου ύπδ τδ όνομα «Γραικύλος». 
Κατά τήν έποχήν ταύτην οί Άνοςτολϊται ήσαν τού 
συρμού καΐ ταχέως κατώρθωσεν ό Άπούλος ν’ ά- 
ποκτήση τήν εύνοιαν τοΰ βασιλέως. Φαίνεται δτι 
ό "Ελλην ούτος ήτο εύφυής καί είχε ταξειδεύσει 
έφ’ ίκανδν εις τήν Άνατολήν γνωρίσας έκ τοΰ πλη
σίον τούς Ινδούς, παρ’ ών είχε διδαχθή τήν τερα- 
τουργίαν καΐ τήν θαυματοποιΐαν’ ή συναναστροφή 
τοΰ Άπούλου ήτο λίαν εύχάριστος’ έκεϊνο δμως 
δπερ καθίστα αύτήν εύχαριστοτέραν, ήτο συλλο
γή τις πολυτίμων σπανίων λίθων τήν οποίαν εί
χε, καΐ περί ής μέγας έγίνετο λόγος έν τή Αύλή· 
έκτδς δ’δλων τούτων ήτον έλευθέριος καί πλεϊσται 
τών έν τέλει κυριών ήράσθησαν αύτού.

Ιδίως έκέκτητο έξοχόν τι κάλαϊν περί ού πλεϊ
στα διηγούντο.

Ό λίθος ούτος, έλεγον, είχε τήν ιδιότητα νά 
θεραπεύη τούς πυρετούς καί νά έπαναγάγη τήν 
νεότητα εί; δν τινα τδν έφερεν.

Οί λόγοι ούτοι εφθασαν εί; τήν ακοήν τού βα- 
σιλέω; δστις έπιθυμήσας νά ϊδη τδ άλεξιτήριον 
τούτο έπεμψεν ένα τών εύγενών του δπως τδ ζη- 
τήση παρά τού Άπούλου.

ΓΟ εύγενής ουτος ήν ό Σαίντ-Άνί,άν ό εύνοού- 
μενος τού βασιλέως, Οστις μεταβάς παρά τώ Έλ- 
ληνι ποοέτείνεν αύτώ νά τφ πωλήσνι τδν διαγεί- 
ραντα τήν περιέργειαν τού κυρίου του λίθον.

— Εύαρεστήθητε νά εΐπητε τήν τιμήν του, λέ
γει τώ Άπούλω, καί τδν άγοράζω άνευ συμφω
νίας.
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— "Οχι, άπαντα: ούτος, ώρκίσθην είς τά δω- 
ρήσαντά με αύτδν, δτι ούδέποτε θέλω χωρισθή 
τούτου, είμή μόνον δπως σώσω τήν ζωήν δυστυ
χούς τίνος, ή έάν τδν χάσω είς τδ χαρτοπαίγνιον" 
ώστε άν θέλητε νά λάβητε τδν λίθον τούτον πρέ
πει νά μοί τδν κερδήσητε.

— Λοιπόν; λέγει ό Σαίντ-Άν^άν, προσδιωρΐ- 
σατε τδ ποσδν διά τδ δποΐον θέλετε παίζει.

— Άρχίσωμεν άπδ έκατδν σκούδα, λέγει δ "Ελ- 
λην, καί άρχισαν νά παίζουν.

— Ό Σαίντ-Άν^άν, άπώλεσε πλείω τών πεν- 
τακισχιλίων σκούδων χωρίς νά δυνηθή νά κερδή- 
ση τδ κειμήλιον καί μετά δίωρον έπίμονον παι- 
γνίδιον ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή.

Τού συμβάντος τούτου καταστάντος γνωστού 
έν τή Αύλή, άλλοι εύγενεΐς έπανήρχισαν τδ αύτδ 
παιγνίδιον, πλήν εις μάτην’ τδ βέβαιον είναι δτι 
δ Άποΰλος έκέρδησεν εκατομμύρια σκούδων. Τέ
λος δ βασιλεύς πληροφορηθείς περί τής υποθέσεως 
ταύτης, ήθέλησε νά δοκιμάσγ αύτδς μόνος νά παί- 
ζρ, έπιβεβαιών έκ τών προτέρων δτι ήθελε κατορ
θώσει νά κερδήση τδν λίθον. Καί δντος άμέσως 
τδν έκέρδησε’ τοσοΰτον δμως έκίνησε τήν επιθυ
μίαν του τδ χαρτοπαίγνιου, ώστε προσεκάλει καθ’ 
έκάστην τδν ’Αποϋλον δπως παίζη μετ’ αύτοΰ. 
Φαίνεται δ’ δτι άπώλεσε μυθώδη ποσά, διότι έκ- 
τοτε έλεγεν, δτι δ λίθος τώ έστοίχισεν εκατομ
μύρια.

Μετά πολύν χρόνον είς τών εύγενών τής Αυλής 
συλλαβών έπ’ αύτοφόρω τδν Άποΰλον κλέπτοντα 
έν τώ.παιγνιδίω άνήγγειλε τδ συμβάν τώ βασι- 
λεϊ, δστις τοσοΰτον ήγανάκτησε διά τήν δολιότη- 
τα τοΰ τυχοδιώκτου τούτου, ώστε διέταζε νά τώ 
άποκόψωσι τάς χεΐρας’ άλλ’ ήλάττωσεν είς διά 
βίου δεσμά τήν ποινήν, ήν υπέστη ούτος άποθα- 
νών έν φυλακαΐς τής Βαστίλλης περί τά τέλη τού 
17 αίώνος.

’’Εκτοτε προσωνόμασαν πάντας τούς άτίμους 
παίκτας Άπούλους καί "Ελληνας (Grecs), ή δέ 
προσωνυμία αδτη καθιερώθη έν τή γλώσσρ. 1

1. ΆΟηναίς.

ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ TOY BISMAPK.

Έν τώ περιωνύμω έμβλήματι τού Άψβουργι- 
κού οίκου διαλάμπει καί ή πολύκροτος φράσις, 
«Austria Est lmperater Orbis Universo», 
έγκεχαραγμένη διά τών άρχικών γραμμάτων έ
κάστης λέζεως A. Ε. I. Ο. U.

Εσπέραν τινα τού 1866 δλίγον πρδ τής έκ- 
κρήζεως τού Αύστρορωσσικοΰ πολέμου δ πρίγκηψ 
Βίσμαρκ ήρώτησεν, μετά τής αύστηράς καί σατα
νικής έκείνης δηκτικότητός του, τδν κόμητα Γεώρ-

(γιον Κάρολον, πρεσβευτήν τότε τής Αύστρίας έν 
Βερολίνω, τί έσήμαινον τά έν τώ Αύστριακω έμ- 
βλήματι άρχικά έκεΐνα γράμματα A. Ε I. Ο. U.

'Ο δυστυχής Κάρολος, έφ’ου συχνότατα κατά 
τήν έποχήν έκείνην έρριπτεν δ πρίγκηψ τά πικρό
τατα βέλη τής σκωπτικής φερέτρας του, άπήντησε 
δτι τά γράμματα έκεΐνα είναι τά άρχικά λατινι
κών τινων λέζεων άπαρτιζουσών τήν έζής φράσιν- 
Austria Est lmperater Orbis Universo’ 
(ή Αύστρία είναι ή δέσποινα τοΰ Σύμπαντός).

— Άλλά, ύπέλαβεν δ πρίγκηψ, έγώ γνωρίζω 
άλλην έπεζήγησιν.

— Όποιαν, έρωτά δ κόμης.
Τήν έζής: Austria Erit In Orbe Ultima- 

(ή Αύστρία έσεται ή έσχάτη έν τώ κόσμω).
Αδύνατον νά περιγράψη τις τήν ταραχήν, ήν έ- 

γέννησεν βεβαίως τδ τραχύ κα1. άπότομον τούτο 
βέλος τής Βισμαρκείου δηκτικότητός.

ΔΥΟ ΓΧΑΜΑΙ.

Διατί αί κομψευόμεναι καί έλευθεριάζουσαι τών 
νεανίδων πρδς άς οί πλεΐστοι τών νέων μετά τό
σης προθυμίας τήν καρδίαν αυτών προσφέρουσι, 
σπανιώτατα σύζυγον εύρίσκουσι;

Διότι ή έλευθεριάζουσα νεάνις δμοιάζει τάς 
τερπνάς καί ωραίας τού Μαρτίου ήμέρας, καθ’ άς 
λίαν εύχαρίστως άπολαμβάνει τις τής ωραίας ά- 
νοίζεως έν τώ κήπω ή τή πλησιεστέρα έξοχή, ά- 
ποφεύγει δμως ίνεκεν τής άστασίας καί τοΰ εύ- 
μεταβλήτου τοϋ καιρού, μακράν δδοιπορίαν ή πο
λυήμερον ταζείδιον.

• ·
Πότε ή ώραιοτέρα καί θελκτικωτέρα γυνή κα

θίσταται άηδής καί μισητή τοΐς άνδράσι;
"Οταν συγχρόνως μετά πολλών έρωτύλως έχει.

Λ. . . .

ΑΑΗβΕΙΑΙ.

Έν τών γνωρισμάτων τοΰ σήμερον Έλλη - 
νος είναι νά δμιλή απλώς 'ίνα δμιλή έν γνώσει δτι 
δέν λέγει τίποτε (A. Dumont).

Ή εύεργεσία δέν λησμονεΐταΓ τδ πιστεύω. 
Φροντίζουσιν τόσον οί εύεργετοϋντες νά διακωδω- 
νίσωσιν αύτήν.

Ή μετριοφροσύνη είναι άναγκαία τοΐς πά
σι, διότι δι’ αυτής υποκρύπτομεν τά έλαττώματα 
ήμών καί ταυτοχρόνως προφυλάττομεν τά δσα 
προτερήματα έχομεν άπδ τών βελών τού φθόνου’ 
καθώς δ κοιτωνίτης δτέ μέν καλύπτει τά πεπα
λαιωμένα ένδύματα, δτέ δέ προφυλάσσει τά κε- 
νουργή.

Ό περιωρισμένος νοΰς περιφρονεΐ δ,τι δέν 
δύναται νά έννοήση- τδ γοργδν πνεύμα έπιθυμεΐ 
νά μάθη δ,τι άλλοι γινώσκουσιν, ή δέ μεγαλοφυία 
έπιθυμεΐ ν’ άνακαλύψη δτι ούδείς ήζεύοει.

Οί άνθρωποι πολλάκις καί πειθόμενοι δέν 
υποχωρούσι. Κατά τούτο δμοιάζουσι πρδς τούς 
'Ρώσσους στρατιώτας τούς δποίους άν καί φονεύ- 
ση τις πρέπει άκόμη νά τούς ώθήσγι διά νά πέ- 
σωσιν.

ΤΟ Α]ΣΜΑ.
Ή φύσις ώ; φιλάρεσκος γυνή ερωτευμένη, 
Τά κάλλη της τά άπειρα ποτέ άπαριθμοΟσα, 
Πράς τόν Πατέρα Πλάστην της προσήλθε δακρυσμένη. 
Καί: «Πάτερ, παντοδύναμε, τφ είπεν, άΟυμοΟσα, 
» Άν άγαπ?ς, έλέησον, τό δυστυχές σου πλάσμα, 
» Και θέλησε μ’ ?ν βλέμμα σου, ποϋ τόσα δαψιλεύει, 
» Ή έμπνευσις τοϋ κάλλους μου ν’ άποκαλεΐται άσμα.' 
» Νά τέρπη τάς αίσΟήσεις μου καί νά διερμηνεύει- · 
Τήν εύσπλαγχνίσθη καί στραφείς, τή λέγει: ΓενηΟήτω 
Άλλ’ έπειδή διερμηνεϋς καί λάτρης άπτ,τεΐτο, 
Έν τή θερμή τοϋ ποιη-.οϋ τήν έββιψεν αγκάλη, 
Νά μελφδή δσα αύτή Οά τψ δεικνύει κάλλη.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΛΑΝΤΣ.

ΣΥΜΜΙΚΤΛ.

Ιδού δ,τι ήδύνατό τις ν’ άποκαλέσρ τελειο- 
ποίησιν ποοκηρύζεως.

Οί ’Αμερικανοί καί οί "Αγγλοι δέν άνεκάλυψαν 
μέν πρώτοι αύτοί τδ προκηρύσσειν άλλ’ άνέπτυ- 
ζαν τούτο είς αΰζοντα δσημέραι βαθμόν. Έκτδς 
τών πανταχού διακεχυμένων έπί τε τών θεατρι
κών παραπετασμάτων καί έπί πλείστων άλλων 
μερών άφθονων προκηρύξεων, ειδομεν ήμέραν τι- 
νά έζ ’Αγγλίας έπελθούσαν τήν ιδέαν τών άνθρω- 
ποπροκηρύζεων (llOmmes-afiiches), καθ’ άς πε- 
ριαγόμενοι άνά τάς δδούς άνδρες φέρουσι έπί τε 
τής κοιλίας αυτών καί τής ράχεως πελώρια προ
γράμματα.

'Η ιδέα ήτο παράδοξος, δέν πρόκειται δμως νά 
έπιδιώκη τις δσον οίόν τε τδ άποτέλεσμα ;

Είς τών φίλων ήμών, έσχάτως άφιχθείς έκ 
Λονδίνου, διηγείται δτι παρεστάθη είς τήν παρα- 
δοζοτάτην τών κοινοποιήσεων τήν δποίαν ήδύνατό 
τις ποτέ νά έπινοήση.

Ή νέα αυτή μέθοδος τού κοινοποιεΐν παρέχει ή
μΐν τδ δικαίωμα ν’ άποκαλέσωμεν αύτήν τελειό
τητα κοινοποιήσεως.

Λαμβάνουσ: τόσους άνδρας δσα είσί τά γράμ
ματα τού ονόματος βιβλίου τινδς ή οικίας προο
ρισμένης πρδς γνωστοποίησιν, καί άντί έπί τής 
ράχεως έκάστου αύτών νά θέσωσι Sv στοιχεϊον ή 
μίαν είδοποίησιν, τοΰθ’ δπερ είναι ή έν χρήσει νΰν 
μέθοδος, άποκύρουσι τάς κεφαλάς αύτών καί έπί 

έκάστης τών λευκών τούτων σφαιρών, ζωγραφί- 
ζουσι δι’ έλαιοβαφής Sv τών στοιχείων έκείνων 
τών άποτελούντων τήν λέξιν. ’Ακολούθως παρα- 
τάσσουσιν αύτούς καί τούς άπολύουσι άνά τάς δ
δούς άλληλοκρατουμένους διά τών χειρών καί θη- 
ρεύοντας τούς διαβάτας, οΐτινες γελώσι μέν διά 
τήν άλλόκοτον άποψιν αύτών άλλ’ έκόντες άκον- 
τες άναγινώσκουσι τήν προκήρυζιν : Καί τδ έργον 
τελείται. *

• ·
Πτωχός τις ’Ινδός έλευθερωθείς τών μεριμνών 

τοΰ κόσμου τούτου ώς καί τής διεστραμμένης συ
ζύγου του, παρουσιάσθη είς τήν θύραν τοΰ παρα
δείσου τού Βράμα. — Εδοκίμασες τάς βασάνους 
τού καθαρτηρίου ; τδν ήρώτησεν δ θεός. — "Οχι. 
άλλ’ ήμην νυμφευμένος.—Τότε είσελθε διότι καί 
Sv καί τδ αύτό. Κατά τήν αύτήν στιγμήν έφθασε 
καί άλλος τις νεκρδς, δστις παρεκάλεσε τδν Βρά— 
μαν νά τδν άφήσρ νά διαβή ωσαύτως.—Σιγά, σι
γά ! ήσο είς τδ Καθαρτήριον; — "Οχι- άλλά τί έκ 
τούτου ; μήπως δέν άφήκες τώρα νά διέλθη άλλον 
τινά όστις δέν είχεν υπάγει μήτε έκείνος είς τό 
Καθαρτήριον ;—Ναι άλλ’ αύτδς είχε νυμφευθή.— 
Είχε νυμφευθή ! άλλ’ έγώ ένυμφεύθην δίς.—"Ωρα 
καλή ! ώρα καλή ! έπανέλαβεν δ Βράμας, δ παρά
δεισος δέν έγεινε διά τούς παράφρονας.

• ·
'Υπελόγισέ τις τήν έπιχορήγησιν ήγεμόνων τι- 

νών τής Εύρώπης ώς επομένως’
Ό τσάρος λαμβάνει παρά τοΰ κράτους καθ' I- 

κάστην 125,000 φράγκα, δ Σουλτάνος 90,000‘ 
δ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ 50,000, δ αύτοκράτωρ τής 
Γερμανίας 4-1,000, δ βασιλεύς τής ’Ιταλίας 32, 
000, ή βασίλισσα τής ’Αγγλίας 31,508, δ βασι
λεύς τού Βελγίου 8,215.

* *Ή ’Ρωσσική 'Επιθεώρησες δημοσιεύει άνέκδο- 
τον περί τού αύτοκράτορος Νικολάου, δπερ ήρύ- 
σατο έκ τών άπομνημονευμάτων τοΰ ιδιαιτέρου 
συμβούλου Βογισλάβσκη.

Ό τσάρος Νικόλαος μαθών δτι δράμα υπδ τδν 
τίτλον Αικατερίνη ή β' καί οί ευνοούμενοι αύ
τής έζεδόθη έν Παρισίοις καί δτι έν τώ δράματι 
τούτω ή αύτοκράτειρα έζωγοαφεΐτο διά τών ζο- 
φερωτέρων χρωμάτων, διέταζεν άμέσως ν’ άπο- 
σταλή ειδικός ταχυδρόμος είς τδν παρά τή γαλ
λική αύλή πρευσοευτήν κόμητα Πάχλεν μετά έπι- 
στολής έχούσης ουτω.

«"Αμα τή παραλαβή τής παρούσης, οίαδήποτε 
καί άν ήναι ή ώρα, μετάβητε άμέσως παρά τώ 
βασιλεΐ τών Γάλλων καί άναγγείλατε αύτώ τήν 
θέλησίν μου δπως άπαντα τά έκτετυπωμένα σώ
ματα τού βιβλίου τούτου άμέσως καταστραφώσιν, 
άπαγορευθή δέ ή παράστασις έν άπασι τοΐς θεά- 
τροις τών Παρισίων. Έάν δ βασιλεύς άρνηθή νά
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πράξη τοϋτο, αιτήσατε τά άνακλητήρια υμών και 
άναχωρήσατε έκ Παρισίων έντδς 24 ωρών. Άνα- 
δέχομαι τάς συνεπεία;».

'Οτε άφίκετο ό ταχυδρόμος, ό κόμης ΙΙάχλεν 
έδείπνει έν τώ Κεραμεικώ παρά τώ Λουδοβίκος Φί
λιπποι, συμμορφούμενο; δέ πρός τάς διαταγάς τοϋ 
κυρίου αυτοϋ ό ταχυδρόμος, είδοποίησεν άμέσως 
τδν κόμητα ότι άφίκετο κομίζων έπείγουσαν έπι- 
στολήν τοϋ τσάρου. Ό κόμης άνέγνω τήν έπιστο- 
λήν και σηκωθείς έκ τής βασιλικής τραπέζης ήτη- 
σε παρά τοϋ βασιλέως νά χορηγηθή αύτώ άκρόα- 
σις. 'Ο Λουδοβίκος Φίλιππος έκπληκτος ώδήγησε 
τδν πρεσβευτήν είς παρακειμένην αίθουσαν, έν η, 
ό πρεσβευτή; έδειξε τήν επιστολήν τοϋ κυρίου 
αυτοϋ.

— Άλλα, εΐπεν ό βασιλεύς, άμα άναγνούς αυ
τήν, έάν ή θέλησις τοϋ αύτοκράτορες δύναται νά 
ηναι διαταγή δι’ υμάς, δι’ έμέ δέν δύναται νά ή- 
ναι τοιαύτη. Είμαι βασιλεύ; συνταγματικός, καί 
δέν δύναμαι νά προσχωρήσω εΐς τήναιτησιν ταύτην.

— Έάν τοιαύτη ηναι ή οριστική άπάντησις 
τή; Ύμετέρας Μεγαλειότητος, έπανέλαβεν ό κό 
μη; Πάχλεν, οφείλω νά ζητήσω όπως τά άνα- 
κλητήριά μου ώσιν έτοιμα.

Ό βασιλεύ; τότε εΐπεν ότι έδει νά συμβουλευ- 
θή τούς υπουργούς αυτοϋ' μετά τινας δέ ώρας διά 
ψηφίσματος δημοσιευθέντο; έδημεύοντο άπαντα 
τά άντίτυπα τοϋ δράματος καί άπηγορεύετο ή 
παράστασις αυτοϋ έν τοίς θεάτροις.

• ·
Έπί τής καλλονή; τών γυναικών καί πάλαι καί 

άρτι έγράφει ολόκληρος φιλολογία, άλλ’ ώς φαί
νεται ή ύπόθεσι; δεν έξηντλήθη. Έν τή έπιφυλ- 
λίδι σπουδαίας τινδς έφημερίδος εύρηνται αί έξή; 
παρατηρήσεις. «Ούδεμία γυνή υπάρχει ούτε απο
λύτως ωραία, ούτε άπολύτως δυσειδής. Ή γυναι
κεία καλλονή έξήρτηται έκ τής ιδιαιτέρας έκάστου 
παρατηρητοϋ φιλοκαλίας. Τήν χρυσόχρουν κόμην 
λ. χ. οί μέν υπολαμβάνουσιν ακρότητα γυναικείου 
κόσμου, οί δέ υποκείμενον βδελυγμίας. Τδ αύτδ 
ρητέον περί κόμης ξανθής ή μελαίνης. Ακριβείς 
αισθητικοί ήτοι καλ.λιλογικοί κανόνες δέν ύπάρ- 
χουσιν" ισχύει δέ ένταΰθα, εϊπερ άλλοθι που, τδ 
τοϋ έ’λληνος φιλοσόφου «πάντων χρημάτων μέ- 
τρον άνθρωπος». Αμαρτάνει λοιπόν δ λέγων «ή 
δε ή γυνή είναι ωραία» οφείλει δέ μάλλον νά λέ- 
γη «φαίνεται μοι ωραία ή άρέσκει μοι». Τδν κα
νόνα τοϋτον άποδοκιμάζουσι φυσικώ τώ λόγω, 
αύταί αί γυναίκες, αί πολλάκις έπιχειρήσασαι να 
συντάξωσι πραγματείας περί τής εαυτών καλλο
νής. Ή ευφυέστατη Μαργαρίτα Άγγόυλεμίου π. χ. 
εγραφεν. «Εί; τήν γυναικείαν καλλονήν άπαιτοϋν- 
ται τρία λευκά, έπιδερμίς, οδόντες, χεϊςε;' τρία 
μ,έλανα, οφθαλμοί, βλέφαρα, όφρΰ;" τρία έρυθρά, 
χείλη, παρειαί, όνυχες' τρία μακρά, σώμα, κόμη, 

χείρες' τρία βραχέα, δδόντες, ώτα, πόδε;' τρία 
λεπτά, δάκτυλοι, χείλη, τρίχες" τρία εύρέα, στή
θη, μέτωπον,.μεσόφρυον». Έκ τών ένδς καί είκοσι 
τοιούτων στοιχείων δυνατόν νά άπαρτισθή βεβαίως 
γυνή καλή άρέσκουσα τώ δεϊνι ή δείνι, άλλ’ ούχί 
καλοϋ πρότυπον τοϊς πάσιν άσπάσιον. ’’ίσως έπί 
τών χρόνων τής Μαργαρίτας δέν ύπήρχον γυναί
κες, έχουσαι κυανοϋς οφθαλμούς καί ούδέν μεσό
φρυον άλλά συνεχείς τά; οφρΰς, ή ώχραί καί δια 
φανείς παρειαί καί ύπομέλαιναν χροιάν.

* 4»

Περίφημο; ιατρό; έκ Βιέννη; λαμβάνει πρωίαν 
τινά έκ Κρακοβία; τδ επόμενον τηλεγράφημα'

«Ό Μωϋσή; Άβραμσών έπικινδύνω; ασθενεί. 
’’Ελθετε ανυπερθέτως».

Ό Μωϋσή; Άβραμσών ητο γνωστός ώ; πλου
σιότατο; έμπορος, άλλά καί ό ιατρός έπίσης είχε 
πολυπληθή πελατείαν έν Βιέννη. Έτηλεγράφησεν 
ώ; άπάντησιν"

«’Αμοιβή δυσχίλια φλωρίνια».
— Δεύτερον τηλεγράφημα έκ Κρακοβία;"
«Δέξασθε 1500 φλωρίνια».
Νέον τοϋ ιατρού τηλεγράφημα'
«Ούχί' δυσχίλια φλωρίνια».
Τέλο; τδ τηλεγράφημα έλεγεν.
«Έλθετε' συναινούμεν καί περιμένομεν».
Ό ιατρός άφίκετο είς Κρακοβίαν.
Συγγενείς τινες τοϋ Άβραμσών έξελθόντε; πρδς 

άπάντησιν αύτοΰ ανήγγειλαν τδν θάνατον τούτου. 
Έπλήρωσαν είς τδν ιατρόν τά έξοδα τής έλεύσεως 
καί τή; επιστροφής' άλλ’ έπειδή δέν ήδυάήθη νά 
προφθάση τδν σιδηρόδρομον, όστι; άνεχώρει είς 
Βιέννην αυθημερόν, έπλήρωσαν αύτώ καί τά έξο
δα τοϋ φαγητοϋ καί τοΰ ξενοδοχείου, τό όλον δη
λαδή διακόσια φλωρίνια καί κάτι τι. Έν τούτοις 
ή έλευσις τοϋ περιωνύμου ίατροϋ δ.εδόθη άνά τήν 
πόλιν ιατροί ασθενεί; ήλθον πρός έπίσκεψιν αύ
τοΰ εί; τρόπον ώστε ό ιατρός κατέτριψεν δλην τήν 
ήμέραν αύτοΰ έπισκεπτόμενο; άσθενείς, δίδων δια
ταγής. Ό ιατρό; άμα ώς ήλθεν ή ώρα τής άνα- 
χωρήσεως τοϋ σιδηροδρόμου μετέβη είς-τδν σταθ
μόν, είχε δέ ήδη κτυπήσει ό κιόδων τό δεύτερον, 
ότε νέος Ισραηλίτης πλησιάσας είς τδ παράθυρον 
τή; σιδηροδρομική; άμάξης έν <·> έκάθητο ό ιατρός, 
λέγει αύτώ.

— Ό Μωϋσή; Αβραμσών δέν άπέθανε !
— Πώς δέν άπέθανε;
— Αληθώς ουτω; έχει' ήτο τήν πρωίαν ταύ

την παρ’ύμίν μεταξύ τών άσθενών, οΰ; έπεσκέ- 
φθητε.

Διά τοϋ δόλου τούτου ό ίσραηλίτης Άβραμσών 
έκέρδησε 1800.

χημικώς τδ δέρμα ρικνοί τά; ίνα; καί άποδέρει 
τά έπιθήλια (τήν έπιδερμίδα).

Τδ δ’οξικόν δξύ ώς καί τδ οινόπνευμα έν λίαν 
άραια. καταστάσει ώς ερεθιστικόν καί μικρόν το
νωτικόν τοΰ δέρματος δύναται νά Οεωρηθή, τής 
τοιαύτης δμως αύτοΰ ένεργείας έπί τά κακά τρε- 
πομένας όταν γίνηται χρήσις μεγάλων ποσών καί 
δ ά χρόνου.

Καί έν δσω μέν είμεθα πεπεισμένοι περί τής 
γνησιότητο; τών έσφραδίων ημών, δυνάμεθα διά 
μέτριας καί καταλλήλου χρήσεως νά άποφεύγωμεν 
έπ’ όλίγον τά άνωθι σημειωθέντα κακά. Άλλ’ έάν 
κατά δυστυχίαν, άναζητοϋντες τήν εύθυνίαν, έμ- 
πέσωμεν είς χείρα; αισχροκερδούς καί άσυνειδήτου 
έμπόρου, ώ τότε τά πράγματα άλλάσουσι φάσιν.

Γνωστόν ότι τά πλεϊστα τών άρωματικών τού
των ύγρών λευκαίνουσι τδ μετ’ αύτών άναμιγνυό- 
μενον ύδωρ ε εκα τή; καθιζήσεω; ή άποσυνθέσεως 
τών έν αύτοϊς άρωματικών ελαίων. Οί κάπηλοι 
λοιπόν καί ασυνείδητοι τών έμπόρων φανταζόμε- 
νοι τήν παραποίησιν τών ύγρών τούτων, έσκέφθη- 
σαν νά άνεύρωσιν ούσίαν τινά κατέχουσαν τήν 
τοιαύτην ιδιότητα. Τάχιστα δέ οί σατανικοί αύ
τών άγώνεςύπδ έπιτυχίας έστέφθησαν, άνευρόντες 
μεταλλικόν τι άλας, τδν έξικδν δηλ. ΐμόλυβδον 
(Κουρσούμ τοζού) δστις έν σμικρα ποσότητι έντι- 
Οέμενος εί; τδ έν τώ νυπτήρι υδωο, δίδει αύτώ 
τήν γαλακτώδη έκείνην χροιάν τών άνω μνειαθέν- 
των ύδάτων. Είναι δέ τδ μεταλλικόν τοϋτο άλα; 
έν τών ισχυρότατων δηλητηρίων, δπερ καί κατά τό 
πον ς-ύφει καί ρικνοί καί καυτηριάζει τδ δέρμα, ά- 
ναπινόμενον δέ παντοχόθεν καί δι’ αύτών τών πό
ρων τοϋ σώματος φέρει, τήν τρομεοάν έκείνην νό
σον, τήν χρονιάν δηλ. διά μολύβδου δηλητηρίασιν, 
καθ’ ήν καί πόνο; καί κωλικοί σφοδροί, καί έόλεις, 
καί σπασμοί καί παραλύσεις, καί τέλος κατα
στροφή γενική τής οικονομίας καθ’ ήν ούδέν τών 
φαρμάκων δύναται νά κατισχύση.

Συμβουλεύομεν λοιπόν πάντα; καί συνιστώμεν 
αύστηρότατα αύτοϊς νά μή άγοράζωσι χάριν εύ- 
Ουνία;, τά ύπδ τών αισχροκερδών καί κακούργων 
τούτων έμπόρων πωλούμενα, νά δοκιμάζωσι δέ 
πάντοτε καί τά ύπδ τιμίων καταστημάτων άγο- 
ραζόμενα έσφράδια διά τίνος προχείρου χημικού 
μέσου.

Έν τών προχείρων τούτων μέσων είναι τδ ύ- 
δροθεικδν δδώρ ’ (Acidc Sulfydriquc liquide) 
ή τδ ύδωρ τής Βαρέγης. (Lail de Blll'ege) άτινα 
αναμιγνυόμενα μετά ποσότητος τού ύπόπτου ύ
γροϋ, καί κα ταδεσμεύουσι καί καταρρίπτουσι 
τδν υπουλον καί καταστρεπτικόν έκείνον δαίμονα 
έν εϊδει μελανού ιζήματος.

ΥΓ1ΕΙΧΠ.

Πολλοί τών άνθρώπων καί κυρίως σύμπαν τδ 
τοϋ ώραίου φύλλου σώμα, καθήκον άπαραίτητον 
νομίζουσι, νά προσθέτωσιν εί; τδ πρδς πλϋσιν αύ
τών ύδωρ, ποσότητα εύοσμου ύγροϋ, νά έπιρραν- 
τίζωσι δέ μετά τήν πλϋσιν εαυτούς τε καί τά 
φορέματα καί τά μανδήλια διά τής αύτής ή άλλης 
όμοίας ούσίας.

Μεθ’ όλου τοϋ πρδς τδ ώραϊον καί φιλάρεσκου 
φύλον σεβασμοϋ ήμών τολμώμεν νά προσβάλω- 
μεν τδ έν τή ερωτική αύτών φερέτρα τεχνητόν 
τοϋτο βέλος, διακηούττοντε; ώς κακήν καί αύ- 
τόχρημα επιβλαβή τήν τοιαύτην κατάχρησιν.

Καί όντως έξ όλη; καρδία; καί έκ βάθους νοδς, 
Οαυμάζομεν τού; σοφούς τή; άρχαιότητος νομοθέ- 
τας, Σόλωνα καί Λυκούργον, έκτοξεύοντας τά κατά 
τών όσφραδίων αύστηρά αύτών διατάγματα, δταν 
φανταζόμεθα, τήν όντως τρομακτικήν κατάχρησιν 
τών εύόσμων τούτων ουσιών, τήν γινομένην ύπδ 
μορφήν κάταιονήσεων, χρισμάτων, κίνεων, αλοι
φών, έκλειγμάτων, ελαίων καί σακκιδίων.

Καί πρώτη μέν ή ύπ’ αύτών γινομένη βλάβη, 
είναι ή έπί τοϋ νευρικού συστήματος έπιφερομένη, 
ή όλεθριώτερον καί ταχύτερου μάλιστα άναφαι- 
νομέυη έπί τοϋ εύαισθήτου καί εύπαθοϋς φύλου, 
χωρίς δέ νά είσέλθωμεν είς θεωρητικάς εξηγήσεις 
περί τής έπί τών νεύρων ποικίλης ένεργείας τών 
μορίων τών άπδ τών ουσιών τούτων έκπεμπομέ- 
νων, περιοριζόμεθα μόνον νά κοινοποιήσωμεν τώ 
κόσμω τήν έπιτακτικήν τής έπιστήμης φωνήν, 
ήτις άπέδειξεν ότι τά μικρά ταΰτα σώματα έπε- 
νεργοϋσι ισχυρότατα έπί τοΰ δσφρητικοϋ νεύρου, 
καί δι’ αύτοΰ ή τής κυκλοφορίας έπί τοΰ όλου νευ
ρικού συστήματος, αίτιώντα ουτω πλεϊστα Νευρι
κά νοσήματα τά καί ίλεθριώτερα, ήτοι Νευραλ
γίας, 'Ημικρανίας, Κεφαλαγίας, Ύστεοιασμδν, Υ
ποχονδρίαν, κτλ. κτλ.

Πρδς ταύτη τή έπί τών δργάνων τή; έννευρώσεω; 
έλεθρία τών δδμηρών τούτων άσιών έπιδράσει ύ- 
πάρχει καί άλλη, τήν τεχροιάν, άπαλότητα καί 
πλαστικότητα τοϋ δέρματος ώ; καί τήν δλην τοϋ 
σώματος οικονομίαν προσβάλλουσα, ή έκ τής χη- 
μηκής δηλ. συστάσεως καί κυρίως ή έκ τής νοθεύ- 
σεως αύτών προερχομένη.

"Ολα τά άρωματικά ταΰτα υδατα ή οξείδια 
(Vinaigres) ύφ’ οίονδήποτε όνομα είς τδ έμπό- 
ριον καί άν φέρωνται, συνίστανται κυρίως ές οινο
πνεύματος, ή αραιού σξικοϋ δξέος κετορευμένων 
ύπδ άλλοτε άλλων άρωματικών ούσιών.

Τδ οινόπνευμα δσον καί άν γ κεκραμμένον, έ- 
πισταλαχθέν έπδ τοϋ δέρματος, ψύχει καί ερεθί
ζει αύτδ, στύφει δέ τδν ίδρωτα διάσύσπασιν τών 
ίστών. διά χρόνου δμως πολλοϋ ένεργοϋν βλάπτει
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11ΡΑΚΤ1ΚΑΙ ΓΝΠΪΕΙΪ.

ΙΙερΙ έχχαθαρίσεως μετάξινων υφασμάτων.

Κατασκεύασαν {χίγμια έζ ένδς μέρους σάπωνος, 
δύο μερών μέλιτος καθαρού, λευκού, καΐ τεσσά
ρων μερών ρακής' θέρμανε ελαφρώς τδ δλον μίγμα 
μέχρι βρασμού καΐ χρφ ώς εξής :

Πλύνε διά μαλακής βρούτσας τά ακάθαρτα μέ
ρη τού μετάξινου υφάσματος, και έμβαψον αύτδ, 
μετά την πλύσιν, εις ύδωρ ψυχρδν τοσάκις ενόσω 
τδ ύδωρ μη θολούσθω διά τών περαιτέρω έμβα- 
πτίσεων τού υφάσματος δπερ μη στρέφης ώς συ
νήθως ούδέ νά τρίψης' θέσον ούτω τδ ύφασμα με
ταξύ καθαρού λινού ύφάσματος έπί μίαν ώραν καΐ 
ε’τα σιδέρωσον αύτδ υγρού όντος.

Έτέρα επίσης τοιαύτη συνταγή ειδική διά τά 
έκ μετάξης υφάσματα κατά τδν κ. Chevalier 
ε’νε ή εξής : λάβε έξ λίτρας ύδατος, 122 γραμ. 
σόδας, δύο χολά; βοδς κεκαθαρμένας, ενός λεμο
νιού Οπόν και 61 γραμ. σάπωνος και μεταχειρί- 
σθητι τδ μίγμαα τούτο είτε ψυχρδν είτε θερμόν.

Πρδς περαιτέρω επεξεργασίαν τών μετάξινων 
υφασμάτων ϊνα ταύτα άνακτήσωσι τήν εύκαμψίαν 
καί τήν πρώτην στιλπνότητά των, δυνάμεθα νά 
μεταχειρισθώμεν, κατά τήν φύσιν τών υφασμά
των, ή τήν διάλυσιν Colle-foi’te, ή τήν έκ κόμ- 
μεως άραβικοΰ, ή μάλλον τήν έκ κόμμεως άτρα- 
γακανθίνου έμβρέχοντες διά τοιαύτης διαλύσεως 
τά υφάσματα άποξηραίνοντες κατόπιν άμέσω; καί 
σιδηρόνοντες ταύτα καταλλήλως.

Τρόπος πρδς άποχαθάρισιν τοΰ βε.Ιούόου.

Τδ μεταξόχνουν κροστδν καΐ πολυτελές έκεϊνο 
ύφασμα όπερ καλούμεν κοινώς βε.Ιοϋόον, ή βρο
χή έξαφχνίζουσχ τήν πολύχρουν ώραίαν δψιν του 
καΐ σκληρύνουσα τδ χνούδι του καθιστ^ άχαρι 
πλέον πρδς μεγίστην Ολίψιν τής φερούσης αύτδ 
ώραίας δεσποινίδος καί πάσης άλλης φιλοκάλου 
κυρίας. Τδ τοιούτον άχαρι κατασταθέν πολυδά- 
πανον βελοΰδον δύναται νά άναλάβη τήν προτέ- 
ραν του δψιν έάν δι’ ύδατος βρέξωμεν τήν έσωτε- 
ρικήν έπιφάνειάν του ήν μετά ταύτα πρέπει νά 
έκθέσωμεν είς τήν έπίδρασιν τής Θερμότητος' τδ 
έξατμιζόμενον διά μέσου τών μετάξινων τού ύ
φάσματος ίνών διαχωρίζει ούτω ταύτας τεχνικώ- 
τατα.

Τρόπος πρδς άποχαθάρισιν των μα.Ι.Ιίνων 
ύφασμάτων.

Τά καλούμενα Κασμίρια (έκ τής πόλεως Κα- 
σμιρίας), Μερινά (έκ τίνος είδους προβάτων τής 

Ισπανίας), αί φ.1ανί2.1αι καί έτερα τοιούτου εί
δους μάλλινα υφάσματα, ώς έπίσης καί τά έκ τρι- 
χδς τράγων προερχόμενα, άνακτώσι τήν προτέραν 
αύτών καινουργδν δψιν διά τής ταχείας πλόσεώς 
των έν ύδατι ψυχρώ ένέχοντι δύο κουτάλια σά
πωνος τετριμμένου καί 8ν τοιοΰτον χολής βοός' 
Έπαναλαμβάνομεν τήν έργασίαν έντδς τοιούτου 
λουτρού άνεξόδου καΐ άποπλύνομεν έν τέλει τδ 
ύπδ κάθαρσιν μάλλινον ύφασμα έν ύδατι ένέχοντι 
μικράν ποσότητα στυπτηρίας σκοπούσης τήν ζωη- 
ρώς έμφάνισιν τών χρωμάτων.

ΧΡ. I, ΚΟΪΤΟΥΖΠΣ.

Λιάχρισις των ίπι£Λα6ων ίχ τών άβ.Ιαβών 
δόωδίμων μανιταρίων.

’Επειδή κατά ταύτην τήν έποχήν φυτρώνουσι 
τά μανιτάρια, τά δποϊα ύπδ πλείστων άνθρώπων 
συλλέγονται καΐ τρώγονται, καΐ έπειδή μεταξύ 
αύτών εύρίσκονται είδη τινά τά δποϊα έμπεριέχου- 
σιν δηλητηριώδη ούσίαν ούκ άπδ σκοπού είναι νά 
έκθέσωμεν δλίγας λέξεις, τίνι τρόπω δύνανται νά 
διακριθώσι τά έπιβλαβή έκ τών άβλαβών εδωδί
μων. 1) έπιβλαβή θεωρούνται έκεϊνα τά δποϊα 
διακοπτόμενα ή θραυόμενα άλλάζουσι τδ χρώμά 
των, είς κυανίζον, μελανωπόν ή κίτρινον, 2) έπι
βλαβή ε’ναι έκεϊνα έκ τών δποίων μετά τήν δια
κοπήν των έκρέει γαλακτώδες ή ϊξώδές τι £ευς-δν, 
3) μή τρώγεις τοιαύτα τών δποίων δ πϊλος έχει 
χρώμα κίτρινον, μαύρον ή κόκκινον ή αίματόχρουν. 
Διά προφύλαζιν δέ άπόβραζε ταύτα μέ άλατόνε- 
ρον καΐ άπόχυσον τούτο τδ νερδν καθότι ή δηλη
τηριώδης ούσία έάν τυχόν μεταξύ τών άβλαβών 
ήθελεν εύρεθή καΐ κανέν έπιβλαβές, διαλύεται είς 
τούτο τδ άλατόνερον καΐ μετά τήν άπόβραστν 
καΐ άπόχυσιν τούτου τού αλατούχου ύδατος φάγε 
αύτά άνευ φόβου βλάβης τίνος έπί τής ύγείας σου. 
Τά συμπτώματα τής διά έπιβλαβών μανιταρίων 
δηλητηριάσεως συνίστανται είς καύσωνα είς τδν 
λάρυγγα, ναυτίασιν, έξοίδησιν τού στομάχου, ζά
λην, μεγάλην στενοχώριαν καΐ σπασμώδεις κινή
σεις τών μελών. ’Εάν τυχόν μετά τήν βοώσιν τών 
μανιταρίων αίσθανθής τοιαΰτα συμπτώματα, γαρ
γάλιζε τδν φάρυγγα διά πτερού πρδς όσον ένεστι 
ταχυτέραν έξέμεσιν τών έν τώ στομάχφ έμπεριε- 
χομένων καΐ ταύτα μέχρι τής έλεύσεως τού ιατρού.

I. ΛΑΝΔΕΡΕΡ.
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