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ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΣ ΓΟΕ ΜΗΝΟΣ.

0 ΕΡΓΟΡΟΣ ΗΕΙΡΑΤΗΣ.
(Συνέχεια, δρα Φυλλ. 66.)

Κεφά-Ιαιον ΙΑ'.

Εν τούτοις, καθ οσον ή ήμερα προύχόρει, βαθ
μηδόν δ άνεμος ήγείρετο ισχυρότερος, τό δέ εμ
πορικόν πλοίου τής Βριστόλης, ή ΒασιΛιχη Κάρο- 
.lira, δραστηριότερου προπαρεσκευάζετο είς άπό
πλουν.

Κατά τήν εποχήν εκείνην, ή'τοι πρό εξήκοντα πε- 
ρεπου ετών, ό απόπλους πλοίου μεγάλου ήτο συμ- 
υευηκός έκτακτον έν Αμερική, άξιον τής γενικής προ- 
σ°χή?. Διό εύκόλως εννοεί τις δτι οί καλοί κάγαθοΐ 
κάτοικοι τοϋ Νευπόρ δεν είδαν τάς πρός άπόπλουν 
ετοιμασίας καί κινήσεις τής ΒασΑιχης Καρολίνας 
με τήν αδιαφορίαν εκείνην τήν οποίαν είς πάντα ό 
καιρός γεννά. Αλλά τούναντίον ή προκυμαία καί τά 
τής θαλασσής επικείμενα υψώματα έπλήσθησαν κατά 
πρώτον μέν παιδιών, ακολούθως δέ καί άλλων παν

τός γένους καί ηλικίας καί τάξεως περιέργων. 
Πάντες οί πολϊται λησμονήσαντες τάς εργασίας των 
καί κλείσαντες τάς άποθήκας καί τά ε’ργαστήριά των 
έκουσίως καί μετ’ εύχαριστη'σεως άφέθησαν είς τάς 
γλυκυτάτας τής περιέργειας άγκάλας καί καταφρο- 
νήσαντες τοϋ συμφέροντός των πάντες κατευθύνθη- 
σαν είς τόν λιμένα δπως ιδωσιν αναγόμενου τό εμ.- 
πορικόν πλοΐον τής Βριστόλης.

Εταλαντεύετο δέ τοΰτο έτι έπί τής άγκύρας του, 
κλίνον δεξιά καί αριστερά κατά τήν πνοήν τοϋ α
νέμου, ώς ίππος μή ύπομένων τόν χαλινόν καί 
προσπαθών νά τόν άποπτύστ,. Μετ’ όλιγον δε διε- 
δόθη φήμη, ότι αξιωματικός τις τοΰ πλοίου καιρίως 
έπληγόθη άλλά φλόξ ε’ξήλθεν έκ μιάς τών θυρίδων 
τής του πλοίου πλευράς καί έπειτα πεοιεχύθη πυ
κνός καπνός καί έπειτα εκπυρσοκρότησες ισχυρά 
έπληξε τό ευαίσθητου ακουστικόν τυμπάνου τών 
θεατών, άγγέλλουσα τόν άπόπλουν τής Καρολινης.

0 δέ Οϋΐλδερ, έπί στήλης τινός τής προκυμαία; 
έρειδόμενος, έν αγωνία έπέβλεπε τάς κινήσεις *τοϋ 
πλοίου. Εθορυβηθη άκούσας τόν κρότον τοΰ πυροβό
λου, άλλ’ έπειδή ούδέν άλλο κίνημα έπί τοΰ πλοίου
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μαι εί; τόν άπέραντον ωκεανόν καί εί; εκείνον δστις 
τόν έκαμε. Εξαλείψου άπό τό πνεϋμά σου β,τι περί 
ελαττωμάτων τής Βασιλικής Καρολίνης ήκουσε; 
λεγόμενον, διότι υπέρ ήμώυ έχομευ τήν γνώμην ναύ
του γ'ηρασαντο; εί; τήν θάλασσαν καί κυρίως ύπη- 
ρετήσαντο; ύπό τα; διαταγής τοϋ μακαρίτου συζύ
γου μου.

— Αθλιε προδότα ! έψιθύρισεν δ Ούΐλδερ έν οργή 
σφίγξας τήν πυγμή».

— Τί; ώμίλησεν ; ήρώτησεν ή Κυρία Λάσεϋ. 
’Αλλ’ ούδεμ.ιά; τυχοϋσα άπαντήσεω; έςηκολούθησε. 
Βεβαίως, δέν άρνοΰμαι οΰτε έγώ οτι είναι αξιοκατά
κριτο; αμέλεια νά έμπιστεύωνται τόν δόλωνα είς 
άπ'Όϋν σχοινόδεσμον· άλλά, καθώς μέ είπεν ό γερών 
φίλο; μου, τά έλάττωμα τοΰτο δύναται νά διορθωθή 
έν ανάγκη αμέσως διά, δέν ενθυμούμαι, τίνος, τρό
που. Τίποτε λοιπόν δέν έχει; νά φοβηθής, κόρη μου, 
πρόσεχε μόνον τήν ύγείαν σου, δράττου πάσης εύ- 
καιρίας δπως μέ γράφης, πρόσφερε τού; έγκαρδίου; 
μου ασπασμού; είς τόν πατέρα σου, καί μ.ή λησμο- 
νήσης νά μέ περιγράψη; άκριβώ; τά κήτη.

Επί τούτοι; οί οφθαλμοί τή; αγαθή; καί εύγε- 
νοϋ; γυναικός έπλήσθησαν δακρύων καί δ τρόμο; 
τή; φωνής της συνεκινησεν δσου; τήν ήκουσαν. Μετά 
αίαν δέ στιγμήν ήκούσθη ό πάταγο; τών κωπών 
τής λέμβου ερχόμενης νά παραλάβη τού; έπιβάτας. 
Τόν όόχθον τούτον πυρέσσων τον ήχ.ουσεν ό Ούΐλδερ, 
τό δέ πνεύμα αύτοϋ έχ άνετο είς ώκεανόν λυπηρών 
συλλογισμών, δτε ήσθάνθη έλαφρόν κίνημα εί; τόν 
αγκώνα—Επιστραφεί; είδε τόν νέον Ροδερίκον, τόν 
υπηρέτην ^οΰ Πειρατοϋ.

— Τί μέ θέλεις ; τόν ήρώτησεν έν έκπλήξει·
— Είμαι επιφορτισμένο; νά σά; διαβιβάσω τάς 

διαταγάς ταύτα;.
— Διαταγάς ! ύπέλαβεν ό νέο; έν δυσαρέσκεια' 

πρέπει τή άληθεία νά σέβεται τι; άρχήν ήτις μετα
βιβάζει τά; διαταγάς τη; διά τοιούτου υπαλλήλου.

— Πρέπει νά τήν σέβεται τι; πάντοτε διότι κα
νείς ποτέ δέν τήν παρήκουσεν ατιμωρητί, έπανέλα
βεν δ παϊς σοβαρώς.

— Τώ δντι ! τότε δό; μου άνευ αναβολή; τόν 
φάκελλον, μήπω; ύποπέσω είς αμάρτημά τι ασυγ
χώρητο». Περιμένεις άπάντησιν ;

’Αποσφράγισα; δέ τήν έπιστολήν ό Ούΐλδερ ύψω
σε τού; οφθαλμού; καί δέν είδε πλέον τόν παϊδα. 
Ηνοιξε λοιπόν τήν επιστολήν καί άνέγνω τά έξη;.

Ρ ρ > - *α Συαοεοχκο·
|πρός ύπηρεσίαν τόν

έπηκολούθησε τό σημείου τοΰτο, ό νέος ναύτη; κα
θησύχασε καί τό τέως σκυθρωπόν πρόσωπον του 
ήθρίασε, μειδίαμα δέ εύχαοιστήσεω; διέστειλε τά 
συνεσταλμένα αύτοϋ χείλη. Αλλ’ άπασα ή έν τω 
ποοσώπω του έπιφανεΐσα χαρά έξέλιπεν αμέσως άμα 
ίδόντο; τήν κυρίαν Οΰΐλην και τήν Γερτρούδην έν 
ένδύμασιν οδοιπορίας. ζΗ απροσδόκητος αΰτη θέα 
έσκότισε τήν έπί στιγμήν υπό τή; χαράς άκτινοβο- 
λήσασαν φυσιογνωμίαν του, ώς τό πυκνόν νέφος τό 
έπισκιάζον τοΰ ήλίου τήν λαμπρότητα. Διότι ένόησε 
πάραυτα τήν προδοσίαν τοϋ πράκτορός του περί τής 
επιτυχίας τοϋ οποίου ήτο βέβαιο; σχεδόν. Αλλ’ ένω 
αύτός, δυσανασχετούν, έστρέφετο δπω; άποσυρθη, 
παρετήρησε ν αύτόν ή παιδαγωγός καί πλησιάσασα 
έν συγκινήσει ήν μόλι; ήδύνατο νά ΰποκρύψη διά 
τήν αίφνιδίαν καί άπροσδόκητον έκείνην συνάντησιν,

— Βλέπετε, Κύριε, εΐπεν, δτι οί κίνδυνοι δέν 
ίσχύουσ’· να μάς άποτρέψουν έπιχειρήσεω; τήν ό
ποίαν άπαξ άπεφασίσαμεν ;

— ’Ελπίζω και εΰχοιΑιι, κυρία μου, νά μήμε- 
τανοήσητε διά τήν γενναιότητά σας.

Τόν βραχύν διάλο ον τούτον έπηκολοΰθησε σιω 
πή βαρεία καί εις τούς δύο' διό ή κυρία Ούΐλη, βε 
βαιωθεΐσα ότι ήδύνατο νά όμιλήση χωρφ νά άκου- 
σθή ύπό τών περιεστώτων, τρεμούση τη φωνή έψι- 
θΰρισεν.

— Ακόμη δέν εΐναι μάταιον καί παράκαιρου νά 
λαλήσητε’ είπατε, δότε σκιάν μόνον δικαιολογίας 
εί; οσα είπατε περί τή; Βαηι.Ιιχης Καρολίνης και 
θά περιμένω άλλο πλοϊον. Είμαι έτοιμη νά σάς πι- 
στεύσω μολονότι προφανώς ό σκοπός σας δέν είναι άλ
λος ή νά γελάσετε μέ τού; γυναικείου; ήμών φόβους.

— Πώς, κυρία! Εγώ εϊς ύπόθεσιν τοσοΰτον σπου
δαίων μέ κανένα δέν αστειεύομαι, πολύ δέ όλιγώτε- 
ρον μέ ύμάς.

— Προκειμένου λόγου περί ξένου, τοιοΰτον ένδια- 
Φέρον είναι ανεξήγητου' άλλ’ δπωσδήποτε είπατε 
ενα καν λόγον, φέρετε έν καν γεγονός, έπί τοϋ ο
ποίου βασιζομένη νά δυνηθώ νά άποτρέψω τάς συν
τρόφου; μου άπό τόν μελετώμενον πλοΰν.

— Ειπον, κυρία, δ,τι έπρεπε νά είπώ, δ,τε ήδυ- 
νάμην νά είπω.

— ’Αφοΰ λοιπόν τό πράγμα έχει ούτως, έπανέ
λαβεν ή παιδαγωγός μετά πικρίας, αναγκάζομαι, κύ
ριε, ακόυσα νά πιστεύσω, δτι μυστήριόν τι κλείει τό 
στόμα σας καί σάς έμποδίζει νά έξηνηθήτε· εύχο
μαι δε τό μυστήριον τοΰτο νά μήν ήναι άξιον μομ
φής. Καί έάν μέν ή πρόθεσί; σας είναι καλή, σάς 
ευχαριστώ, έάν δέ τουναντίον, σάς συγχωρώ.

Καί ταϋτα είποΰσα ή παιδαγωγός έπλησίασε 
πρό; τά; συνοδοιπόρους της. ‘Η χήρα τοΰ υποναυ
άρχου προέτρεπε τότε τήν ανεψιάν της νά τή γράφ-zj 
συνεχώς, νά εΐπη αύτολεξεΐ τούς χαιρετισμ,ού; της 
καί τά; παραγγελία; είς τόν στρατηγόν Γραιϋζόν, 
νά μένη κάτω εί; τόν κοιτώνα δταν ό άνεμος ήναι 
σφοδρός, καί νά κρατήση σημείωσιν ακριβή παντός 
δ, τι περίεργον ΐδη κατά τόν διάπλουν.

—Καί ήδη πλέον, φιλτάτη μου κόρη, σέ έμπιςεύο- 

έψιθύρισεν δ Ούΐλδερ έν οργή

ΊΤ
απρόοπτον
) πλοίαρχον τής Βασιλικής Κα

ρολίνης, ό δέ έφοπλιστή; διστάζει νά έμπιστευθή 
τό πλοϊον εί; τόν αμέσως μετά τόν πλοίαρχον αξιω
ματικόν, είναι δμω; Αναγκασμένο; καί νά άναχω- 
ρήση· έάν λοιπόν έχη,; τά δέοντα πιστοποιητικά, 

Ιέπιλήφθητι τή; εύκαιρία; καί παρουσιάσθητι ζητών 
θέσιν ήτις σοί αρμόζει' τό όνομά σου άναφέρθη εί; 
τοϋ; ενδιαφερομένου; καί ήδη σέ ζητοΰσι· έάν ή έ- 
πιστολή αΰτη εγκαίρως περιέλθη εί; χεΐράς σου 
σπεϋσον καί άποφάσισον άμε'σως. Μή δείξης τήν 
έλαχίστην απορίαν διά τήν μυστηριώδη ύποστήριξιν

κατέστησεν ανίκανον

τήν όποίαν ϊσω; εΰρης· οί πράκτορέ; μου είναι πο- 
λυαριθμότεροε άφ’ δσον φαντάζεσαι, καί τούτο διά 
τόν άπλούστατον λόγον δτι, τό μέν χρυσίον είναι κί-Ι 
τρινον, έγώ δέ

σωμεν θέσιν, ήτι; δέν εΐναι κενή. ‘Η κατάστασι; 
: τοΰ πλοιάρχου μα; δέν εΐναι άκόμη απελπιστική, 
καί τά πάντα μά; διδουσιν ελπίδα; δτι ή Καρο
λίνα θά πλεύση καί πάλιν ύπό τά; διαταγάς τοΰ 
γεροντο; καί εμπείρου τούτου ναυτικού.

— Τότε λοιπόν, κύριε, λυπούμαι ότι σά; άπη- 
σχόλησα, είπεν δ Ούΐλδερ κινηθεί; δπως άποσυρθή.

— Μή ήσθε δά τόσον βιαστικός, νέε μου ! Αί 
συμφωνίαι δέν κλείονται τόσον ταχέως, δσον ζατα- 
βιβάζεται έν πανίον· άν δέν είναι δυνατόν νά λά
βετε τήν θέσιν τοΰ πλοιάρχου, πιθανόν νά λάβωμεν 
τήν ανάγκην σα; ώς πρό; τήν υπεύθυνον θέσιν τοϋ 
ναυκλήρου. Δεχεσθε τήν θέσιν ταύτην, ή έπιυ.ένετε 
εί; τήν πλοιαρχίαν ;

— Αδιαφορώ έγώ διά τήν θέσιν άφοΰ έχω τήν 
εμπιστοσύνην καί τήν έξουσίαν.

— Εχετε ορθήν κρίσιν, φίλε μου κύριε Ούΐλδερ, 
ύπέλαβαν ό έμπορος, ζαί κάμνετε αξιόλογου διά- 
κρισιν μεταξύ τοϋ πράγματος καί τής σκιάς. Πρέ
πει νά ήξιύρετε δμως, κύριε, δτι ζαί ό μισθό; ακο
λουθεί τήν ονοματικήν άςίαν. ’Εάν έγώ έπρατταν 
διά λογαριασμόν μου εί; τήν περίστασ'.ν ταύτην, 
ήαποροϋσα νά μεταβάλω τά; συμφωνία;· άλλά έγώ 
δέν είμαι παρά απλού; έντολοδόχος.

— Δέν φροντίζω παρά πολύ διά τά χρήματα, 
εΐπεν ό Ούΐλδερ έσπευσμε'νος' έγώ θέσιν μόνον ζητώ.

— Αξιόλογα λοιπόν, θά λάβετε θέσιν, άπεκρίθη 
δ έμπορο; ύπερησθεί; οτι ήδύνατο νά έπιφέρη οικο
νομία;· σάς προειδοποιώ δμως, πρό; αποφυγήν 
παραπόνων, δτι προκαταβολήν δεν δύνασθε ν’ άπαι- 
τήσητε διά πλοΰν δστις δέν θά διαρκέση περισσότε
ρον τοΰ μηνάς. Προσέτι, έπειδή τό πλοϊον είναι βα- 
ρυφορτωμένον, δέν εΐναι συγχωρημένον νά επιβιβά
σετε τήν είς άλλα; περιστάσεις συνήθη παχοτίλαν' 
fan δέ διά τόν μισθόν, αύτό; δέν θά είναι πολύ με
γάλο;, διότι σά; λαμβάνομεν εί; τό πλοϊον μόνον 
καί μόνον διά νά τιμήσωμεν τά; ύπογραφά; τών 
προστατών σας.

— Σά; τό ειπον, κύριε, δτι δ μισθό; δέν έχει 
καμμίαν επιρροήν εί; τήν συμφωνίαν μας.

— Πολύ καλά, πολύ καλά, ορθότατοι είναι οί 
λόγοι σας καί μεγάλη εύχαρίστησλς είναι νά δια
πραγματεύεται τι; μέ άνθρώπου; συμβιβαστικούς. 
’Αλλ’ έπεθύμουν καί νά έβλεπα εί; τά; έπιστολ.ά; 
ταύτας, αί ύπογραφαί τών όποιων μοΰ εΐναι γνω- 
σταί, λεπτομέρειάν τινα ήτι; νά μέ πείση περί τής 
ταυτότητά; σας' διότι τί; δύναται νά μοΰ άποδείξη 
ότι πραγματικώ; είσθε ό εί; τά συστατικά ταϋτα 
άναφερόμενο;; t

— Ένώ ! έΐπε φωνή τις έξελθοΰσα τοϋ κύκλου 
τών ακροατών.

0 Ούΐλδερ ές-ράφη καί ειδεν ούχί άνευ θαυμασμού 
τόν τίμιον Ίωή Ίωράμ, τόν ξενοδόχον τή; Άγχό- 
ρας\ . ’ ε

— Α ! έκάθισε βέβαια εις τό ξενοδοχεϊόν σου ό 
Κ. Ούΐλδερ καί θέλεις νά βεβαιώσης δτι δέν^είναι 
ταοαξίας καί δτι πληρώνει καλώ; τό ένοίκιον καί 
τήν τροφήν του, δέν έχει ουτω, τίμιε Ίωράμ; ’Αλλ 
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Η ύπογραφή, τό υφο;, ή ύπόθεσι; τή; έπιστολή; 
ταύτης, ούδέ μίαν περί τοϋ γοάψαντο; παρεΐχον άμ- 
φιβολίαν. 0 Ούΐλδερ έπήδησεν άμε'σως είς λέμβον,1 
προήλασε τών επιβατών καί μετ’ όλίγον έπάτη- 
σεν έπί τοΰ καταστρώματος τή; Καρολίνης. Παρ
αγκώνισε τό πλ -/'ο; τών οχληρών τών πανταχοΰ 
καί πάντοτε πληρούντων τό κατάστρωμα τών ετοί
μων εί; άπόπλουν πλοίων καί έπλησίασεν εί; συνά- 
θροισίν τινα ήτι; τώ έφάνη συγκειμένη ύπό τών μά
λιστα ένδιαφερομένων περί τοΰ πλοίου. Η άπόφασις 
αΰτη μετά τόση; ταχύτατο; έγινεν, ώστε δέν έλαβε 
τόν καιρόν νά σκεφθη περί τών συνεπειών τή; άπο- 
τόλμου αύτοϋ επιχειρήσεως. ’Αλλά καιρό; όπισθο- 
δρομήσεως δέν ήτο πλέον. Νά άποσυρθη χωρίς νά 
διεγείρη ύπονοίας επικινδύνους δέν ήτο πλέον 
νατόν. Ή ρώτησε λοιπόν διά φωνή; σταθερά;.

— Ποΰ είναι ό ιδιοκτήτη; τή; Καρολίνηζ '
— ‘Η οικία μα; είναι συντροφική, άπεκρίθη 

θοωπό; τις ψυχρός καί σοβαρός, δστι; έκ πρώτη; ό- 
ψ-ω; έφαίνετο δτι ήτο πλούσιο; έμπορος.

έμπιστοσύνην καί τήν εξουσίαν.

δυ·

»/ 
αν-

— Εμαθα ότι είχετε ανάγκην αξιωματικού έμ-
πείρου, είπεν ό νέο; χαιρετώ».

— Δεν στερούμεθα ■
δμω; δέν είναι εί; κατάστασιν
..... ................._υ κατά τό παρόν, 

έρχομαι έγώ ζητών

τοιούτου· δ κυβερνήτη; μα; 
ή____ > νά εκπλήρωσή τά

νά τόν άντικα-
καθήκοντά του

— Λοιπόν, 
ταστήσω.

— ‘Υμείς; 
γυαται περί τί

— Τά έγγραφα ταϋτα, άπεκρίθη δ Ούΐλδερ προ- 
σάγων φάκελλον άπεσφραγισμένον έγγράφων.

0 έμπορο; έλαβε τά πιστοποιητικά καί οί διαπε
ραστικοί οφθαλμοί του πολλάκις μετέπεσαν άπό 
τών έγγράφων έπί τόν ύποψήφιον πλοίαρχον τόν 
τοσφ προπετώς παρουσιαζόμενον.

— Εχετε ύπέρ ύμών λαμπρά πιστοποιητικά, νέε 
φίλε μου, εΐπε. Σά; συνιστώσιν οϊκίαι λίαν άζιό- 
τιμοι καί αξιόπιστοι.

— ’Α©οϋ λοιπόν τά; εκτιμάτε, κύοιε, κατ’ 
αξίαν, έπανέλαβεν δ Ούΐλδερ, δεν θά μέ μεμφθήτε 
δτι έβασίσθην έπί τή; συστάσεώ; των.

— Απ’ εναντίας, άπ’ έναντίας, κύριε ·., εΐπεν δ 
έμπορο; ρίψα; πάλιν τό βλέμμα έπί τών έγγραφων' 
μάλιστα, κύριε Ούΐλδερ, εί; τήν έργασίαν αί προ- 
σφοραΐ είναι πάντοτε παραδεκταί. Εάν δέν ύπήρχον 
προσφοοαΐ αγορά; καί πωλήσεως τά χρήματά μα; 
δέν θά μετέβαινον ποτέ εί; άλλα; χεϊρα; καί τότε 
ούδε κέρδη ήθελον φέρει.

— Παραδέχομαι τήν ορθότητα τών λόγων σας 
καί επαναλαμβάνω τήν πρότασίν μου.

— Πολύ καλά, κόρτε Ούΐλδερ, τά πιστοποιητικά 
σας εΐναι έν τάξει· δέν δυνάμεθα δμως νά σά; δώ· 
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τό άργύριον τό όποιον είχεν είς τόν κόλπον του, 
δθεν έξήλθεν ήχο; οχι όλιγώτερον εύάρεστος είς τα 
ώτα τοΰ εμπόρου ή είς τοΰ οίνοπώλου. Καί οί δύο 
ούτοι έντιμοι άνδρες συνενοήθησαν πάραυτα καί ήρ- 
χισαν νά γελώσιν ώ; εύρόντες ιδιαίτερόν τι όφελος 
άναμιχθέντες είς τά τοΰ πλοίου. Καί τότε ό Κ. 
Βάλης έλαβε κατά μέρος τόν Ούΐλδερ καί μετά νέαν 
τινά προκαταρκτικήν ομιλίαν ή συμφωνία έκλείσθη· 
ύπό όρους τούς οποίους εύχαοίστως ύπέγραψεν ό 
Ούίλδερ. 0 παλαιό; τής Καροτίνης τλΧΛαρχος έ
μελλε νά μέν-ρ είς τό πλοϊον διατηρών έπί ψ'.λώ· 
μόνον όνόματι τόν βαθμόν του. Διότι θραύσας εκ 
τύχης τήν κνήμην του, άνίκανος ήτο νά έκπληροϊ 
τά καθήκοντά του έπί ένα τούλάχιστον μήνα.

Πρό; συναψιν τής συμβάσεως ταύτης ολόκληρο; 
ώρα έδαπανήθη, δ δέ ανταποκριτή; έπανήλθεν είς 
τήν ξηράν ύπερχαρής διά τόν έμφρονα καί οικονο
μικόν τρόπον καθ’ δν διεξήγαγε τήν ύπόθεσιν ταύ- 
την. Μόλον τοΰτο όπως καλύψη τήν εύθύνην αύτοΰ 
έπρότεινεν είς τόν Ίωράμ νά τώ δώση έγγράφω; 
τυπικήν τινα πιστοποίησιν περί τής ικανότητας τοϋ 
νέου ναύτου, καί δ τίμιος οίνοπώλης έξεπλήρωσε 
κατά γράμμα τήν αϊτησ'.ν ταύτην.

’Ανωφελές είναι νά περιγράψωμεν ήδη τήν πρός 
άπόπλουν κίνησιν, τήν δραστηρίαν άναπλήρωσιν τών 
άμεληθέντων έργων, τήν άπότισιν τών χρεών, τά; 
άνταλλαγείσα; εύχάς, τάς δοθείσας παραγγελίας, 
τέλος τάς άτελευτήτους εκείνα; ύποθέσεις αϊτινες 
πληροΰσι τό τελευταίου τέταρτον τή; ώρα; τό πρό 
τοΰ άπόπλου πλοίου εμπορικού καί κυρίως όταν τό 
πλοϊον αύτό έχη τήν ευτυχίαν ή τήν δυστυχίαν νά 
φέρη έπιβάτα;.

Είναι μάλιστα τινες άνθρωποι, οϊτινε; ώς τό όρ
νεου είς τήν βοράν του προσκολλώμενοι εις το πλοϊον 
δέν άποφασίζουσι νά τό άφήσωσιν είμή κατά τήν 
τελευταίαν στιγμήν, καί ή ΒασιΛι*η ΚαροΛΙνα, 
ύπό τοιούτων φορτικών ήτον πλήρη;· Οθεν οί ναΰ- 
ται αεσαξύ δύο πυρών ευρισκόμενοι, ήτοι μεταξύ 
τών αποχαιρετισμών τών γνωρίμων των καί τών 
διαταγών τοΰ ναυκλήρου, δέν ηξευρον το τι εκα- 
ν.νον, έτρεχον δέ πανταχοΰ εκτός δπου επρεπε, και 
κατά πρώτον ϊσως τότε έφάνησαν άγνοοΰντες τήν 
κεραιουχίαν ήν άπό πολλών χρόνων διεχειρίζοντο.

Μδλας δέ ταύτας τά; δυσκολίας, τάς άλλως συ
νήθεις, τό πλοϊον άπηλλάγη μέχρι τέλους τών οχλη
ρών πάντων, καί τότε μόνον ό Ούΐλδερ ήδυνήθη νά 
ιδη θέαμα, τοΰ όποιου τήν καλλονήν μόνο; ό ναύ
τη; δύναται νά εκτίμηση — τουτέστιν, ελεύθερον 
κατάστρωμα καί πλήρωμα γεγυμνασμένον και πει
θαρχούν. ( Ακολουθεί.)

έγώ έχω ανάγκην νά επισυνάψω είς τήν ανταπό
κρισή μου άλλο αποδεικτικόν τή; ταυτότητο; τοΰ 
κυρίου.

— Δεν γνωρίζω τί αποδεικτικόν εννοείτε, άπήντη- 
σεν ό οίνοπώλης ύψώσας τήν χεϊρα έν άθωότητι άξιο- 
θαυμάστφ. ’Αλλά, έάν ή μαρτυρία ξενοδόχου σάς 
άρκη, εΐσθε δικαστής, κύριε Βάλη, καί ή απορείτε 
νά μέ βάλετε νά πάρω όρκον.

— Δεν μ’ ένόησες, δέν μ’ ένόζσες, φίλε μου· 
ό όρκο; εί; τήν περίστασιν ταύτην δεν είναι τή; 
τάξεω;. Ημπορεϊ; νά μοϋ εϊπνι; τίποτε περί τοΰ κυ
ρίου Ούΐλδερ ;

— Μάλιστα· σάς είπα ότι ήμπορώ νά όρκισθώ 
οτι είναι ναύτη; αξιόλογο; και ότι, άν καί δέν έχει 
ίσως τήν πεϊοαν τήν οποίαν άποκτα τι; διά τής ηλι
κίας, δέν έχει δμως ομοιόν του ώς πρός τήν επα- 
γρύπνησιν, τήν δραστηριότητα καί τήν φρόνησιν πρό 
πάντων.

— Είσαι βέβαιος λοιπόν δτι δ κύριο; εδώ είναι 
ό άναφερόμενο; εί; τά έγγραφα ταΰτα ·,

— Πρέπει νά ίδώ τά έγγραφα, άπεκρίθη ό Ίω-

Καί λαβών τόν φάκελλον με ψυχρότητα άξιο 
θαύμαστον άπό τά; χεϊρα; τοΰ έμπορου, έβαλε τάς 
διόπτρας του, διότι ό τίμιος Ιωή ήτον εις ώριμον 
ήλικίαν και ή δρασίς του ήρχιζε νά έξασθενη, έβηξε 
ολεγματικώτατα καί έφάνη βυθισθεί; είς μελετην 
μάλλον ή είς άνάγνωσιν τών έγγραφων, ώ; δικα
στής ευσυνείδητο; άναγινώσκει τά πρακτικά τής ά- 
νακρίσεω; πριν έκφέρη τήν άπόφασίν του. Ο Ούιλ- 
δερ ήκολούθει μετά προσοχής όλα του τά κινήμα
τα, ήσθάνθη δέ πόσον ή διαφθορά, ύποστηριζομένη 
ύπό καλού εξωτερικού, δύναται νά έξαπατήσφ τόν 
άνθρωπον.

— Τά έγγραφα δλα είναι έν πλήρει τάξει, έπα- 
νέλαβεν ό Ίωράμ ύψώσας τά; διόπτρας αύτοΰ. Ε- 
λησμόνησαν δμως νά άναφέρωσι καί δτι δύο πλοία 
χρεωστοϋσι τήν σωτηρίαν των είς μόνην τήν ικανό
τητά του. ίσως τά περιστατικά ταΰτα τά αγνοούν 
οί συντάξαντες τά πιστοποιητικά ταΰτα- άλλ’ έγώ 
δστις ήμην ναυτικός είς τήν νεότητά μου, καί πάν
τοτε είχα σχέσεις' μέ τούς ομοτέχνου; μου, ήκουσα 
πολλάκιςνά όμιλοΰνπερί τώνδύοτούτωνκατορθωμά
των. Οθεν μετά πεποιθήσεως καί συνειδήσεως συνιστώ 
τόν νέον τούτον καί χαίρω μάλιστα δτι τό πλοϊον 
τοΰτο άποκτα τοιοΰτον κυβερνήτην έπειτα καί 
συμφέρον έχω νά κυβερνάται καλώς ή ώραία Κάρο· 
.lira μας, διότι ποτέ δέν έξήλθεν άπό τό Νευπόρ 
χωρίς νά μοΰ άφήση καί τινα αριθμόν νομισμάτων.

Λέγων δέ ταΰτα, ό καλό; οίνοπώλης έκωδώνισε

ΑΑΙ-ΑΜΡΟΣ ΑΟΓΜΑΣ.
ίδού πασίγνωστου όνομα, άν καί πρό δύο μόλις 

δεκαετηρίδων άπηθανατίσθη, τό δποϊον φρονοΰμεν 
ότι θέλει ζήσει, άν όχι διά τήν έσωτν.ρικήν αύτοΰ 
αξίαν, τούλάχιστον ώς προσωποποίησες παραδό
ξου περιόδου τής ιστορίας τοΰ ήμετέρου θεάτρου* 
αί φιλολογικαί μεταρρυθμίσεις είσιν αχώριστοι τών 
κοινωνικών, δέν συνυπάρχουσιν δμως, άλλ’ άρχονται 
αί μέν δταν περατοΰνται αί δέ· ή δέ φιλολογική 
μετάπλασις τής κοινωνική; καταστάσεω; λαοΰ τίνος 
διά μόνου τοΰ θεάτρου αποκαλύπτεται.

» Τό θέατρου εποχής τίνος, λέγει δ Κ. Τακεβίλ 
ποτέ δέν ομοιάζει τό θέατρον εποχής μεταγενεστέ- 
ρα; άν έν τώ μεταξύ σπουδαία τις μεταβολή ήλ- 
λοίωσε τά ήθη και τούς νόμους. Μελετώσι τούς με
γάλους συγγραφείς παρελθόντων αιώνων, άλλ’ οί 
αρχαίοι δραματικοί μόνον εί; τά βιβλία ζώσιν, ου
δόλως είς τήν σκηνήν έμφανιζόμενοι* καί δυνατόν 
μεν τό έκ παραδόσεω; φιλόκαλου, τό κοΰφον τινων, 
ό συρμός ή ή ευφυΐα τινδς ύποκριτοΰ νά διατηρήσω 
σιν έπί τινα χρόνον, ή ν’ άναζωογονήσωσι αριστο
κρατικόν θέατρον έν δημοκρατία, εφήμερου δμως 
θέλει είσθαι, καί άφ' έαυτοΰ θέλει σιγήσει.»

Αί παρατηρήσεις αύται μοί φαίνονται άληθεϊς· 
άλλά καθώς ή νέα κοινωνία πριν λάβη τήν άρμό- 
ζουσαν αύτή κοινωνικήν μορφήν διέρχεται έν μ.έσφ 
ταραχωδών συγκινήσεων, επίσης καί ή φιλολογία 
πριν τεθνί έν αρμονία μετά τής νέα; κοινωνίας ύπο- 
κύπτει είς άνάλογον περιοδικήν κρίσιν καί έν μέσω 
μόνον τή; μεγαλητέρας αναρχίας επιτυγχάνει ή 
κοινωνία φιλολογικήν ένότητα άνάλογον τή; κοινω
νικής. όθεν δέν είναι ορθόν" δ,τι έν γένει καί απο
λύτως λέγει δ Bonald, δτι πάσα κοινωνία έπεικονί- 
ζεται έν τή ιδία αύτής φιλολογία· διότι πολλάκις 
συμβαίνει ή ελάχιστη νά ύπάρχη δμοιότης μεταξύ 
κοινωνίας άρτι μεταπλασθείσης, καί φιλολογίας ήτις 
ήρξατο ήδη ή επιδιώκει τήν έαυτής μετάπλασιν.

Εντεύθεν έξάγεται διατί ή φιλολογική μεταρ- 
ρύθμισ.ς, καί έπειδή πρόκειται περί θεάτρου, ή δρα
ματική, ήτις έν Γαλλία άνεφάνη κατά τού; τελευ
ταίους τής τρομοκρατία; χρόνους, έχει άναλογίαν 
τινά πρός τήν κοινωνικήν μεταπολίτευσή, ήτις ήρ
ξατο τδ 89.

’Από τοΰ 1820 μέχρι τοΰ 1828 έπαισθητή δ- 
βημεραι καθίστατο ή άνάγκη δραματικής άνακαι- 
νίσεως, ήν έπηύχοντο καί ύπέρ ή; είργάζοντο. Τό 
σκήπτρον τοΰ Κορνηλίου καί τοΰ Ρακίνα περιελθόν 
είς τάς χεϊρα; τών τραγικών τή; αύτοκρατορία; έ- 
νεπνεεν όσον σέβας καί τό σκήπτρον τοΰ ΙΑ' Λουδο
βίκου εϊς τά; χεϊρα; τοΰ άσθενοΰς Λουδοβίκου IT'. 
Αλλ δ Λερμενιέρο;, ό Δεβροΰνος, δ Δελαβίν καί τινες 
άλλοι αρκούντως παριστώσιν καί κατά διαφόρους 
βαθμούς, τήν πρώτην περίοδον ταύτης τής μεταρ

ρυθμίσει·);, ήτις δύναται νά θεωρηθρ ώς τό 89 τοΰ 
θεάτρου. Εν τούτοι; ή ώθησις ένισχύετο, ή κίνησι; 
καθ εκάστην έντονωτέρα καί δραστικωτέρα καθί
στατο. Περί τό τέλο; δέ τοΰ 1829 οί ’Ορεινοί 
Γιρονδϊνοι τοϋ θεάτρου ώδήγουν αύτό προς 
τούς Συνταγματικούς. Οί Βιδέτο; καί Μεριμαΐο; 
έδιμοσίευσαν ό μέν τάς ιστορικά; του σκηνάς, ό δέ 
τό θέατρον του Clare-Gazul· δ δέ Βινιώ μετέφερεν 
επί τής Γαλλικής σκηνή; τον Othello τοΰ Σακισπή- 
ρου, ό Κ. Ούγώ έγραψε τήν Marion Delorme, 
καί προητοίμασε τόν Εονάνην τέλο; δ Κ. ’Αλέξαν
δρος Δουμά; έδίδαξεν Ερρίκον τόν Γ'.

έν τώ μεταςύ επέρχονται τά Ίουλιανά συμβεβη- 
κοτα, και μετά την τελευταίαν ταύτην πράξιν, μ,ετά 
τόν ατάραχου τούτον καί σώφρονα επίλογον τής 
μεγάλης πολιτικής άνακαινίσεως, άρχεται ή μάλ
λον παράφορος περίοδο; τή; θεατρική; μεταπλά- 
σεως, οτε ή ατημέλητος δραματική τρομοκρατία, 
πεζή αυτή καί χυδαία, ένερ^ιζώθη έν τώ μέσω 
κοινωνία; εύρύθμου. Αιματώδης καταρράκτης σφα
γών, φόνων, αιμομιξιών, μοιχειών, βιασμών, λα
θραίων τοκετών κατέκλυσε τό θέατρον, άντίπρο- 
σωπευόμενον έν άπόπτω, ούτω; είπεΐν, εί; τήνού- 
σιν διά τή; λαιμητόμου, έπιβαίνοντο; τοΰ Δημίου 
ώς άπό /ιηχακής θεού' ταΰτα δέ πάντα άνεμι- 
γνύοντο μέ προσωπεία καί Μεσαιωνικά; τελετάς, 
μέ πληθύν μανδυών, θωράκων, σιδηρών χειριδών, 
ξιφών τού Μιλάδων, έχγειριδίου τοΰ Τολύδου, 
μέ πλεκτά; άναβάθρα; καί μέ παντοειδή δραμα
τικά τεχνάσματα. Περί δέ τών διαλόγων, οΰς 
θελέ τι; νομίσει έκ τή; αύτή; έξερχομένους χοάνης, 
ήτο πάντοτε μονότονου κράμα χυδαιότητος καί 
όγκου πλουσιώτεοον λέξεων ή ιδεών, καί γέμον 
τρομακτικών όρκων tete - Dieu ! Sang - Dieu ! 
par lamort Dieu! Damnation ! malediction!

Καθ’ δλον αύτό τό διάστημα ή τέχνη καί ή ι
δέα έφαίνοντο άποκλϊΐστικώ; έπιδιώκουσαι τάς 
άπό τής ύλη; συγκινήσεις, καί τών οφθαλμών τήν 
τέρψιν. Η δραματική αύτη τρομοκρατία είχε πολ- 
λήν ομοιότητα μέ τήν πολιτικήν, καθότι εις άμ - 
φότερα τά συστήματα ή αύτή έπεκράτει βιαία καί. 
χυδαία άντίδρασις πρό; πάσαν παράδοσιν, πρδς πάν · 
τα κανόνα, πρδς πάσαν εγκράτειαν, πρδς πάσα ν 
σωφροσύνην, καί τέλο; πρδς πάν έργου τοΰ πνεύ
ματος καί τή; γλώσσης. Είς έκάτερον τών συστη
μάτων αύτών, πολιτικήν καί θέατρον, ήγωνίζοντο 
νά παράξωσι τά μεγαλείτερα άποτελέσματα St’ ο- 
σφ δυνατόν πλειοτέρων μέσων, άδιαφορούντε; είς 
τήν έκλογήν αύτών ώς *καί ουδόλως άποβλε'πβντε; 
είς τήν άκρίβειαν καί διάρκειαν τών παραχθησομέ- 
νων εί; άμφότερα τά συστήματα τέλος ανευρίσκει 
τις, μέ τήν αύτήν περί τδ καινοτομεϊν ζέσιν τό 
αύτό έλάττωμα τοΰ ^πραγματικού παραδόξου. Διό
τι καθώς έξ αποστροφή; ‘πρδ; θεσμού; εώλους, οί 
μεταρρυθμισταί τοΰ 99 άνεζήτουν τί κοινόν άνα- 
τρέχοντε; εί; τήν Ρώμην καί τήν Σπάρτην· οϋάω 
καί οί δραματικοί μεταμορφωταί τοΰ 1830 κατά 
τήν ορμητικήν αύτών καταφοράν πρό; τού; ηπίους
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ται νά έξαρκέση είς τά; απαιτήσεις τού πνεύμα
τος καί τή; καρδίας τδΰ άνθρώπου. όθεν συνέβη καί 
εις τό θέατρον αύτό, καθώς καί εί; δλα τά τοιούτου 
είδους προϊόντα, δ,τι συνέβη άλλοτε έκ τής Κυβερ · 
νήσεω; τού 93 ής ή διάρκεια ήτο φυσικώ; αντίστρο
φος τή; ορμή; της. Μετά τήν τρομοκρατίαν τό Διευ
θυντηρίου κατήντησε νά βδελύσσεται καί αύτήν τήν 
έπανάστασιν· καί κορεσθΐν ύπό τά; μωρίας αίτινες 
έπέφεραν τοσίύτα; αιματηρά; σκηνάς έφαίνετο πρό
θυμον νά έπανακάμψη είς τό παρελθόν, δτε άνεφάνη 
ό άνήο ό μέλλων νά συναρμώσή τήν άρχαίαν καί 
νεωτέραν τάξιν καί νά συνδιαλλάξη τήν έπανάστα- 
σιν πρός έαυτήν. · ,

‘Η κονίστρα τοΰ 1848 εύρίσκεται σήαερον εί; 
ήν κατάστασιν καί τό Διευθυντηρίου' άηδιάσασα 
άπό τά κρόνια τοΰ νέου δράματος, καί έν τή αη
δία αύτή; πρός δ,τι πρό δεκαετίας καλοΰσιν σ<ρο· 
δμάί συγκινησία: Ιιπρίγη πρό; τά αριστουργήματα 
τοΰ ΙΗ . αίώνο; ζητούσα παρ’ αύτών συγκινήσεις 
πνευματικά;, διότι εί; αύτά έλαχίστην μερίδα εχει 
ή καρδία. Δέν ισχυρίζομαι δτι τά αριστουργήματα 
ταΰτα ώς εικόνες πάθους είναι ψευδή, ώ; άλλοτε τά 
έκριναν, καθ έαυτά είνσι τόσω ωραία, τόσω αληθή, 
τόσω εύτελή, δσφ μεγάλη καί ισχυρά ήτο καθ’ 
‘αυτήν ή Κυβέρνησε; τοΰ ΙΔ*. Λουδοβίκου’ άλλ’ ά- 
πολέσαντα πολύ τή; σχετικής αύ'ών άξίας, άν καί 
ούδέν έστερήθησαν απολύτως, άδυνατοΰσι νά προσ- 
φέρωσιν άρκοΰσαν τροφήν είς τό πνεύμα καί τήν 
καρδίαν τοΰ άνθρώπου τή; I©'. έκατονταετηρίδος.

‘Η ένεστώσα κοινωνία περιμένει νέον δραμα
τουργόν, δικτάτορα δστις νά συνδιαλλάξη τάς πα
ραδόσεις μετά τών καινοτομιών, καί έκ τοΰ κρά
ματος αύτοΰ νά έξάξη θέατρου άνάλογον τώυ 
ηθών καί ιδεών τή; εποχής μας. Τό θέατρον τούτο 
θέλει είσθαι κατώτερον, άν θέλετε, τού κατά τήν 
ΙΖ'. εκατονταετηρίδα, έστω καί τοΰ κατά τήν 
ΙΗ'. (διότι μικρά μ.εταξύ αύτών υπάρχει διαφορά), 
άλλά τό παραχθέν αύτό θέατρον έσεται διάφορον.

Πρό τεσσαράκοντα έτών ή νέα Γαλλία δοξάζεται 
δρέπουσα δάφνας άπό διαφόρους τή; φιλολογίας 
κλάδου;, τά; όποιας άνευ συστολής δύναται νά 
συνένωση μέ τάς δάφνας παρελθούσης δοξης· τό θέα
τρον μόνον τη καθυστερεί είσέτι τά; ίδικάς του. 
Νομίζομεν ομω; δτι δέν θέλει φανή έπί πολύ 
φειδωλόν· διότι φρονοΰντε; δτι πάσα νέα κοι
νωνία είναι αχώριστος καί νέου θεάτρου, καί μήν 
ύπολαμβάνοντες ώς θέατρον τών νεωτερτστών τά 
σκιαγραφήματα μάλλον ή ήττον ζωηρά, μάλλον ή 
ήττον άσθενή, άτινα πρό δεκαπενταετίας άποπει- 
ρώνταε, έλπίζομεν τήν ελευσιν Μεσσίου τίνος, Να- 
πολέοντός τίνος Δραματικού, δστις κατά τήν στιγ
μήν ίσως ταύτην τό όγδοον ποιεί αυτού δράμα 
εϊς τι τής Γαλλίας έκπαιδευτήριο», η ένηλικιοΰται 
ύπό τήν έπιτήρησιν δημοδιδασκάλου χωρίου τινός. 

Πεοιμένοντες νά μάς άποκαλυφθ·?) τό άγνωστον 
αύτό πνεύμα καί νά μά χορηγήση βιογραφίας ύλην, 
έν έλλείψει καλλη-ίρας σκιαγραφ ΰ εν τήν βιογρα

φίαν τοΰ Κ. Δουμά

κανόνας τή; Ρακίνου - τραγερδίας, φαίνονται έτοι-j 
μοι, ύπό τό πρόσχημα τή; προόδου, νά έπαναφέ- 
οωσιν εί; τό θέατρου τά μνσιήρια και τού; ΰποκρι- 
τά; τοΰ IB'· αίώνος. Ί?ε τήν Λουκρητίαν Βοργίαν 
καί τόν Δον Ίω.άννην Μαράναν.

Οί πρώτοι άντιπρόσωποι τή; επαναστατικής ταυ- 
της κρίσεως τοΰ θεάτρου ήσαν ό Βίκτωρ Ούγώ και 
ό Αλέξανδρος Δουμάς· ό δέ Βινιώ, δστις είναι α
πλούς δραματικός Γιρονδΐνος φυσικώς ύπεσκελί- 
σθη ύπ’ αύτών, οΐτινες έπί τενα έτη έθεωροΰντο οί 
θεοί τής Γαλλικής σκηνή;, οί κληρονόμοι τού Κορ- 
νηλίου καί τού ‘Ρακίνα.

Μέγα; λυρικός ποιητής ό Βίκτωρ Ούγώ, λογο
γράφος πεπροικισμένο; μέ γλαφυρόν καί πλούσιον 
κάλαμον ό συγγραψεύ; τών ωδών καί τών τριστρό 
φων (Ballades), τών φύλλων τοΰ φθινοπώρου, καί 
τή; Παναγία; τών Παρισίων, ώς δραματουργός μά; 
έφάνη πάντοτε Υστερημένος πραγματική; καί εδραί
ας δυνάμεως. ’Ey τώ δράματι αποβάλλει μ-έρος 
τών πλεονεκτημάτων του, ένφ διατηρεί δλα τά ε
λαττώματα αύτοΰ, καί κατά παράδοξον ίσχυρογνω- 
μοσύνην, ιδίαν εί; τούς έξοχους άνδρας, πολλάκις 
έμμένοντα; είς παν δ,τι αναρμόδιον αύτοΐς, ό Βί
κτωρ Ούγώ, δσω πλέον άποπλανάται τή; δραματι 
κής όδοϋ, τόσω μάλλον επιμένει εί; τήν πλάνην 
του. Από τοΰ Κοομβέλλου μέχρι τοΰ Ρο’υίϋ - Βλά; 
(δράματα τοΰ Κ. Ούγώ) δύναται τις ν’ απαριθμή
σω μ.ακράν σειράν συστηματικών σφαλμάτων.

Αν πολύ κατώτερο; τοΰ Κ. Ούγώ ώς συγγραφεύς 
καί ώς ποιητής, καθ’ άμα; είναι ανώτερος ώς δρα
ματουργός ό Κ. Δουμάς. Έπροικίσθη μέ πλεονε
κτήματα τά όποια δέν αποκτώνται, μέ μεγάλην 
γονιμότητα φαντασίας, μέ δύναμιν εύρέσεως καί οι
κονομίας καί πρό πάντων δραματικού πνεύματος, 
μέ τήν συναίσθησιν τών αντιθέσεων, καί τήν αρκε
τά ζωηράν γνώσιν αισθημάτων τινών τής ανθρώπι
νης καρδίας, άλλά στερείται πολλών πολυτίμων 
προσώπων άτινα μόνα δίδουσιν είς τά άλλα τοΰ 
δράματος προτερήματα ίσχύν καί ζωήν. Δεν έχει έν 
τω γράφειν τήν δύναμιν τοΰ χαρακτήρας, δστις άν 
καί δέν ήναι καθ’ ήμας τό ουσιωδέστερου προσόν 
ενός έργου, είναι δμως έν τών άξιολογωτέρων. ’Αλ
λά τόν τοΰ λόγου χαρακτήρα δύναται τι; ν’ άπο 
κτήση μέχρι τινό; βαθμού διά τή; φιλ,οπονίας 
άλλ’ ελλιπής πάντοτε θέλει είσθαι, εύρείας βαθύ- 
τητος, άλ,ηθείας, ακρίβειας, άτινα άρύονται ούχί 
άπό τήν επίπλαστου ζέσιν πυρετώδους έμπνεύσεω;, 
άλλ’ άπό τής ένδελεχοΰς φιλοπονίας τού νοός, ότέ 
μέυ είς εαυτό» αντανακλώμενου, ότέ δέ έκτός, δ
πως σπουδάση έν τώ παρελθόντι ή παρατήρηση έν 
τώ παρόντι τά μέσα τής έκτελέσεως. Εν ένί λόγω 
ό Κ. Δουμάς έπρόκειτο νά έκλέξη απέναντι τού 
προμελετημένου καί τοΰ αύτοσχεδίου, προέκρινε 
λοιπόν -ό αυτοσχέδιον καί αύτοσχεδίασε έν θέατρον, 
ώς κατά τό 93 αυτοσχέδιαζαν £ν πολίτευμα. Ενό- 
(-. πτν ότ·, λΛά υματΟυργικής πείρας, κεκοσμημέ-' 

παντ ω·.' ■ λημάτω··, δι’εγχειριδίων, λαι-
.· ’ ■ ■■; μεγέθους κλιμάκων, δύνα

, !Η εύφυΐα τοΰ συγγραφέως τού ^rtatiov προσ- 
τίθησι άκόμη έν έπιχείρημα κατά τών είσέτι επικρα- 
τούντων εϊς τινα μέρη τοΰ κόσμου προλήψεων περί τής 
διακρίσεω; τών φυλών καί τών χρωμάτων. Διότι ό 
Αλέξανδρος Δουμάς δέν είναι έτερόχθων(<ΐΓεο1β),ώς 
κατ’εύφημισαόν εϊςτιναΰπομνήματα άναφέρουσιν,άλλά 
μιγός. ‘Ο πατήρ του ήτο μιγός, καί νομίζω ό'τι ήτο 
ό πρώτο; τοΰ τοιούτου χρώματος άνθρωπος δςτι; 
έφθασεν μέχρι τού στρατηγικού βαθμού είς τόν Γαλ
λικόν στρατόν. 0 στρατηγός ’Αλέξανδρος-Δαυΐδι 
Δουμάς φυσικός (νόθο;) υιός τοΰ Μαρκισίου de la 
Pailleterie καί μαύρης, έγεννήθη είς τόν Αγιον 
Διμίγγον τήν 25 Μαρτίου 1762. Εΐσήλθεν είς τό 
στρατιωτικόν στάδιον απλούς δραγώνος, άλλά λαμ
πρόν τι κατόρθωμα διαπραχθέν είς τήν μάχην τοΰ 
Μώλδ κατά τάς πρώτας ήμέρας τής έπαναστάσεως, 
ταχέως τόν προήξεν άλληλοδιαδόχω; είς τόν βαθ
μόν τοΰ άντισυνταγματάρχου τών ούσάοων τοΰ 
στρατηγού τών συμμίκτων δπλων, καί ακολούθως 
αρχηγού τής στάσεως τού 1793. Διώκησε τόν στρα
τόν τών Αλπεων, δίικρίθη είς τάς έκστρατείας τής 
’Ιταλίας καί τή; Αίγυπτου. Έπανελθών δέ είς Εύ 
ρώπην μετά τοΰ περιωνύμου γεωλόγου Δελομιέ, λό 
γω υγείας, καί ύπό τρικυμίας άναγκασθεΐ; νά προ- 
σορμισθη είς Τάραντον συνελήφθη υπό τής Σικελικής 
Κυβερνήσεως, έρρίφθη έπί δύο ετη είς τά; είοκτάς, 
δπου πολλά έβασανίσθη ύπό τών πολυαρίθμων αύτοΰ 
πληγών. Εζελθών δέ καί άναγκασθεΐ; νά παοαιτή 
ση τήν ύπηρεσίαν άπεσύρθη είς μικράν πόλιν τοΰ 
νομού Aisne είς Villers-Cotterets, δπου τηκόμε
νος άπέθανεν τό Ι8Ο7, πτωχός, τίμιος, καί ύ©’ 
όλου τοΰ στρατού θρηνούμενος διά τόν εύγενή του 
χαρακτήρα καί τήν ηρωικήν του άνδρίαν. Είς τήν 
πολίχνην λοιπόν Βιλλαρκοττεοέτην έγεννήθη ό 
Κ.’Αλέξανδρος Δουμάς τήν 24 ’Ιουλίου 1803.

0 ίδιος περιγράφει διά τή; συνήθους αύτώ ζωη- 
ρότητος εϊς τινα διήγησίν πρατεταγμένην τών α
πάντων του τά πρώτα τής ζωής του έτη. Ή ανα
τροφή του ύπήρξε πολύ ήμελημε'νη· διότι ή μήτηρ 
του πε.- παθώ; άγαπώσα αύτόν, καί έπ’ αύτοΰ δ 
λ.ας τάς -ελπίδας της στηρίζουσα, διότι καί περι
ουσία; έσ -ερεΐτο, καί μόνον τόν υιόν αύτόν είχε καί 
δύο θυγατέρας, δεν ήθελε ν’ άποχωοισθή αύτοΰ. ό 
έφημέριο; λοιπόν τή; πολίχνης του τόν έδίδαξε λα 
τινικάς τινας φράσεις κα’ι προσέτι νά κάμη καί 
Γαλλικά; ομοιοκαταληξίας· ώς πρός δέ τήν αρι
θμητικήν τρεις άλληλοδιαδόχω; διδάσκαλοι παρη 
τήθησαν τοΰ νά τόν διδάξωσι τά τέσσαρα πάθη 
αύτής. « Πρός άποζημίωσιν, προσθέτει ό άφηγητής, 
κατεϊχον τά φυσικά πλεονεκτήμανα, τά όποια δί
δει ή αγροτική άνατροφή, ίππευαν δηλαδή άνεξαι 
ρέτως δλους τούς ίππους, διέτρεχον πεζή δώδεκα 
λεύγας διά νά χορεύσω εϊς τινα χορόν, μετεχειριζό- 
μην τό ξίφος καί τό πιστόλιον αρκετά έπιδεξίως, 
καί είς τριάκοντα βημάτων άπόστασιν σπανίως μοΰ 
διέφευγεν λαγωός ή π-ρδίκιον. »

Με τοιαύτης γνώσεις ό νέος Δουμάς εύρέθη ήνα- 
γκασμένος νά δημιουργήσει θέσιν τινά δι’ έαυτόν.

Α; τώ παραχωρήσωμεν τόν λόγον.
» Είχον ήδη συμπληρώσει τό εικοστόν έτο; οτε 

μίαν πρωίαν είσελθοϋσα ή μήτηρ μου είς τό δωμά- 
τιόν μου, έπλησίασε τήν κλίνην μου, μέ ένηγκαλί- 
σθη καί δακρύουσα μέ είπεν. — Υιέ μου, έπώλησα 
δ,τι είχομεν διά νά πληρώσωμεν τά χρέη μας. — 
Καί λοιπόν, μήτ έρμου ;—Καί λοιπόν, πτωχόν μου 
τέκνον, άφοϋ έπληρώθησαν τά χρέη μας, μάς ένα- 
πελείφθησαν διακόσια πεντήκοντα τρία φράγκα. — 
Εισόδημα ·,— ‘Η μήτηρ μου έμειδίασε μελαγχολι- 
κώ;. — Τό δλον ; τήν ήρώτησα. — Τό δλον. (1) — 
Καλώς, θέλω λάβει τά πεντήκοντα τρία φράγκα καί 
'τήν εσπέραν ταύτην άναχωοώ διά τούς Παρισίους. 
— Καί τί θά κάμη; πτω^οπαιδο»· εί; τούς Παρι
σιού;; — Θέλω ίδεΐ τούς φίλους τοΰ πατρός μου, 

τον Δούκα Βιλλούμον, δστις είναι υπουργός τών 
στρατιωτικών, τόν Σεβαγιάνην, τόν Ίορδάνην κλ. »

Τό άποτέλεσμα τοΰ διαλόγου αύτοΰ ήτο ή άνα- 
χώοησις τοΰ νέου Δουμά μετά τών πεντήκοντα τριών 
φράγκων του, άτινα εφθασαν άθικτα είς τούς Παρι
σίους, ϋιότι, ώς μά; πληροφορεί, παίξας είς τό σφαι- 
ριστήριον εν παιγνίδιον διά το κατευόδιον μετά τοΰ 
έργολάβου τών δημοσίων αμαξών καί κερδίσα;, έ- 
βελτιωσε τά οικονομικά του μικρού του Ταμείου.

Ουτω; έφωδιασμένο; ό νέος λαθροθήρας τή; Βιλ 
λερκοττερέτη; κατέλυσεν εϊς τι μέτριον ξενοδοχείου 
τής όδοΰ Saint - Germain -Γ Auxerrois καί κα- 
ταπεπεισμένος,ώςλέγει, δτι ό κόσμος είναι κήπο; έν 
ω δρέπει τις χρυσά άνθη είδε κατ’ άρχάς έψευσμένας 
τάς έλ.πίδας του" οί αρχαίοι φίλοι τοΰ πατρός του 
σχεδόν δέν ένθυμοϋντο αύτόν πλέον, καί άδεάφοροι 
έφάνησαν πρός τόν υιόν· έν τούτοι; οί πειρασμοί 

.οΰτοι ούτε πολύ διήρκεσαν ούτε δυσχερείς ήσαν, διό
τι δέν είχεν είσέτι τώ χορηγηθεί εύκαιρία πρός κα- 
τανάλωσιν τών 53 φράγκων του, δτε έγκατέστη είς 
τά γραφεία τοΰ Δουκός τής Αύρηλίας ώς άποστο- 
λεύς τών διαταγών χιΛίων διακονιών φράγχων. 
Τό ερμαιον τοΰτο ώφειλεν είς τήν εύτυχή ιδέαν ητις 
τώ έπήλθεν δτε άνεχώρει έκ τής γενεθλίου γής 
νά έφοδιασθή διά παν ένδεχόμενον μέ συστατικήν 
έπιστολήν ισχυρού τίνος έκλογέως πρός τόν στρα
τηγόν Foy άντιπρόσωπον τού νομού του. Ή πε
ριγραφή τις συνδιαλε'ξεως αύτοΰ μετά τού στρατη
γού είναι λίαν γραφική.

» Ας 'ίδωμεν τί δύναααι νά πράξω διά Σέ ; τώ 
είπεν ό στρατηγός.
— ό,τι θέληι, στρατηγέ.— Πρέπει πρώτον νά μάς 
είπής τί γνωρίζεις. — όχι μεγάλα πράγματα. — 
Ας ϊδ ■ μεν ολίγα μαθηματικά ;— Όχ1? στρατηγέ
— όκίγα νομικά. — ’θΖ?· — ΕΖει; τούλάχιστον 
γνώσεις -ι-ας γεωμετρία; ή φυσικής.—"θχι, σπρα· 
τιγέ. —Γνωρίζεις Λατινικά καί Ελληνικά ; —

 · ·ί------------------------- ------------------------------

4) ‘Ο Κύριος Δουμάς δέν διαδραματίζει καϊ τήν ιδίαν 
του Ιστορίαν ώς συνειθίζει; ‘Η μήτηρ τον ητο χήρα στρα
τηγού. Ι'πρεπε λοιπόν, ώ; μοι φαίνεται, να εχη σύνταξίν 
τινα.
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μίαν είχεν ιδέαν υποθέσατε τόν Άδάμ εγειρόμενου 
μετά -ήν πλάσίν του . . . ώ ίδού δ,τι έζήτουν . . . 
ώ Σακεσπήρε ευχαριστώ !....»

Καί ενταύθα ειμεθα αναγκασμένοι νά είπωμεν 
δτι ό Κ. Δουμάς διαδραματίζει τήν ιδίαν αύτοϋ ι
στορίαν. ’Εκ τοΰ παραγράφου τούτου έξάγεται δτι 
ό νέος άποστολεύς, ό μηδέν είσέτι γράψας, ήσθάν- 
θη έν έαυτω τήν φωνήν τοΰ προορισμοΰ του δι’ α
καριαία; άποκαλύψεως, ήν μόνος ό Σακεσπήρος έ
πέφερεν· άλλά τοΰτο όμοιάζε t κατά τι τήν έν Σκύ- 
ρω διατριβήν τοΰ Άχιλλέως· είναι ποιητικότα
του άλλ’ έλάχιστα ιστορικόν. Διότι δταν οί άγ- 
γλοι παρέστησαν έν Παρισίοις τόν Αμλέτον, ό Κ. 
Δουμάς είχεν είσέλθει εί; τύ δραματικόν στάδιον. 
Πριν ό Σακεσπήρος άποκαλύψή τόν Κ. Δουμάν είς 
έαυτόν, τόν είχεν άποκαλύψει ό Κ. Σκρίβ. καί πρίν 
ΐδή παριστανόμενον τόν Αμλέτον είχεν ίδεϊ διάφο
ρα δράματα καί ό ίδιο; είχε γράψει τοιαϋτα υπό 
πλαστόν ονομα, συνεργασία δύω εύφυών συνεταίρων 
του' έξ ών έν έπιγραφόμενον ό γάμος καί ή κη
δεία επέτυχε κατά τι. Άλλά συγχρόνως δ Κ. 
Δουμάς έβλεπε καί κλασικάς τραγωδίας, έγραψε 
λοιπόν καί μίαν κλασικήν τραγωδίαν τή» Χρηστι
κήν, μή είσέτι δμως παοασταθεΐσαν, αν καί έγένε- 
το δεκτή, βραδύτερον δέ μετά τήν έπιτυχίαν τοΰ 
’Ερρίκου Γ'. μετασχτ/ματισθεϊσαν είς ρωμανικόν 
δράμα-

Εύκόλως κατανοεί τις δτι δ Κ. Δουμάς προσπα
θεί νά φανή ξένος φιλολογική; καινοτομία; προ
γενέστερα; αύτοϋ, διότι τόσω είναι ήδη προωδευ- 
μένος, ώστε αύτός μόνος άντιπροσωπεύει τήν δρα
ματικήν μεταρρύθμησιν, καί, ώς λέγει, κατάγεται 
κατ’ εύθεΐαν γραμμήν άπό τόν Σακεσπήρον έξ άπο
καλύψεως.

Άλλ’ άρκεΐ νά παραβάλωμεν τό πρώτον προϊόν 
τή; τοιαύτη; άποκαλύψεως. ήτοι τό δράμα ’Ερρίκος 
Γ'. πρός όποιονδήποτε δράμα τοΰ Σακεσπήρου, δ
πως εύκόλω; κατανοήσωμεν δτι, άν ό συγγραφεύς 
τοΰ Αμλέτου έλαβε κατά τι μέρος εί; τό πρώτον 
ύπέρ τή; δραματικής μεταρρυθμίσεως δοκίμιον 
τοΰ Κ. Δουμα, ό συγγραφεύς τοΰ ΚρομβίΛΛον, ό 
συγγραφεύς τών Ιστορικών σκηνών, ό συγγραφεύς 
τής Μισανθρωπίας και μεταμεάείας καί πρό 
πάντων ό Βάλτερ - Σκώτ συμμερίζονται τούλάχι
στον τά τρία τέταρτα τοΰ έργου του. Προσέτι ού
δεμίαν άλλην βλέπω μεταξύ τοΰ Σακεσπήρου καί 
|τοΰ συγγραφέω; ’Ερρίκου Γ'. ομοιότητα ή δτι άμ- 
φότεροι άπίσεισαν τόν κλασικόν ζυγόν τών ενοτή
των. Καθότι ό μέν Σακεσπήρος είναι μέγας ποιη
τής, βαθύς τών πραγμάτων έταστής, καί θαυμά
σιος τών χαρακτήρων ζωγράφος· ένώ κατά τό ι
δανικόν, τήν ποίησιν, τήν βαθύτητα καί αλήθειαν 
τών χαρακτήρων είναι πρό πάντων ελλιπές τό 
δράμα ’Ερρίκος Γ'. ώς έν γένει δλα τά δράματα 
τοΰ Κ. Δουμά' έξ έναντίας δέ ό Σακεσπήρος δέν 
συμμορφοΰται μέ τά ήθη καί έθιμα, καί πράττει 
τούς παχυλοτέρους αναχρονισμού;· ή έν τή σκηνή 
παράστασις είναι ελλιπής· ή οικονομία τοΰ δράμα-

Πολλά ολίγα. —Ηχείς καν γνώσεις τινάς λογιστι
κής ; — Παντάπασιν.

» Είς πάσαν έρώτησιν, λέγει ό Κ. Δουμά;, ήσθά- 
νόμην τό ερύθημα περικαλύπτων τό πρόσωπον μου, 
καί πρώτην ήδη φοράν μέ έθετον αντίκρυ τής άμα-' 
θείας μου.

0 προστάτης εύρε'θη πολύ τεταραγμένος. » Δόςμοε 
τήν διευθυνσιν τοϋ καταλύματος Σου, είπεν είς τόν 
πελάτην του, θά σκεφθώ τι δύναμαι νά πράξω διά 
Σέ. » 0 νέος Δουμά; λαυ.βάνει κάλαμον και γράφει 
τήν διεύθυνσίν του· ό στρατηγός τόν έθεώρει γρά- 
φοντα’ αίφνης πλήττει τάς χεΐράς του κράζων. » έ- 
σώθημεν, έχετε ώραΐον χαρακτήρα γραφής, π ‘Η 
κεφαλή μου έκλινεν έπί τοϋ στήθους, λέγει ό Κ.. 
Δουμά;, ώραΐον χαρακτήρα γραφής ! ιδού πάν δ,τι 

κατεΐχον !
Εϊς τήν καλλιγραφικήν του λοιπόν ίκανόνητα ώ 

φειλεν ό μέλλων τοΰ ’Αντωνίου συγγραφεύς τά έκα 
τόν φράγκα, τά όποια άπό τή; έπιούσης έμελλε νά 
κερδίζή κατά μήνα, καί ά'τινα τώ έφάνησαν τότε 
άληθής θησαυρός.

Μόλις έγκαθιδρυθείς εί; τό γραφεΐόν του ό Κ. 
Δουμάς καί ζών ήδη έκ τής γραφής του, άπεφά- 
σισε νά ζήση ποτέ έκ τής γραφίδας του, δθεν σπου- 
δαίως έσκέφθη νά μεταβάλζ τήν ανατροφήν του.

« Τότε ήρχισε, λέγει, ή ίσχυρογνώμων έκείνη 
πάλη τής θελήσεως, πάλη τοσούτω μάλλον παρά
δοξος, καθόσον ούδένα σταθερόν σκοπόν προέθετο, 
τοσούτω μάλλον καρτερική καθόσον έμελλε νά σπόυ- 
δάση ό'λα. ’Οκτώ ώρας ε’νασχολούμενος τήν ή
μέραν είς τό γραφεΐόν μου καί ήναγκασμένος νά έ- 
πανέρχωμαι άπό τή; έβδομης τής έσπέρας μέχρι 
τής δέκατης, τάς νύκτας μόνον είχον είς τήν διά- 
θεσ'ν μου. Άπό τάς πυρετώδεις λοιπόν έκείνας α
γρυπνίας απέκτησα τήν μέχρι τοϋδε διατηρηθεΐσαν 
εξιν τής νυκτερινής έργασίας, ήτις καθιστά καί είς 
αύτούς τούς φίλ,ους μου ακατανόητα τά έργα μου* 
διότι δέν δύνανται νά μαντεύσωσιν ούτε πόθεν, 
ούτε είς πόσον χρόνον φέρω αύτά εϊς πέρας. — ‘Η 
εσωτερική αδτη ζωή ήτις διέφευγεν δλων τά βλέμ
ματα διήρκεσε τρία έτη, χωρίς ούδέν νά φέρη ά
ποτέλεσμα, χωρίς ούδέν νά πράξη, χωρίς κάν νά 
αίσθανθή τήν ανάγκην τοΰ παράγειν. Ηκολούθη- 
σα μετά περιεργεία; τά θεατρικά έργα κατά τάς 
επιτυχίας καί αποτυχίας των, άλλ’ έπειδή δέν ή- 
σθανόμην συμπάθειαν μήτε πρός τά δράματα, μή
τε πρός τούς διαλόγου; τοΰ είδους τούτου τών 
συγγραμμάτων, έκρινα έμαυτόν ανίκανον δπως πα- 
ράξω τι δμοιον χωρίς νά μαντεύσω δτι ύπήρχέ τι 
διάφορον αύτών. »

α Ποτέ δέν είχον άναγνώσει ξένον τι δράμα, 
δτε, κατ’ αύτόν τόν χρόνον, είχον έλθει άγγλοι 
ύποκριταΐ είς Παρισίους, οίτινες ανήγγειλαν τόν 
‘Αμλέτον. Εγνώριζον μόνον τοΰ Δουσή τόν Αμ- 
λέτον, έμελλον νά ίδώ καί τόν Αμλέτον τοΰ Σάκε 
σπήρου. — ‘Υποθέσατε τυφλόν έκ γεννετής καί 
τότε πρώτον άναλαμβάνοντα τήν δρασιν, άνακαλύ- 
πτοντα κόσμον όλόκληρον περί τοΰ όποιου ούδε

το; στερείται τέχνη;' καί τέλο; ό μΰθός του είναι 
σχεδόν πανταχοΰ χαλαρό;, πολλαχοϋ δέ έπιπεφορ- 
τισμένο; μέ σωρείαν περιέργων καλλωπισμών, οι- 
τινε; άποδεικνύουσι δι’ αισχρών αναγραμματισμών 
καί ψυχρών λογοπαιγνίων τήν βαρβαρότητα τή; 
εποχή; καί τοΰ ακροατηρίου του.

’Εάν τινες τών έκτεθεισών ελλείψεων τοδ δραμα
τουργού τή; Αγγλία;, προπάντων δέ ή χρήσις τών 
πάρεργων, παρατηρούνται καί εί; τόν ’Ερρίκον Γ’. 
καί εί; άλλα δραματικά έργα τοΰ Κ. Δουμά, είναι 
βέβαιον κατά γενικόν κανόνα δτι αΐ ελλείψει; τοΰ 
Σακεσπήρου θεωρούνται ώ; προτεοήματα αύτοϋ 0 
Συγγραφεύς τών δραμάτων Antony Angele, Te
resa μειονεκτών κατά τό ιδανικόν, τήν εΰρειαν καί 
τήν βαθύτητα, διαπρέπει διά τήν οικονομίαν τοΰ 
δράματος, υλικήν δμως κατά τι, διά τό έπιδέξιον 
καί κατάλληλον τής έν τή σκηνή παραστάσεως τοΰ 
δράματος, διά τό γοητευτικόν τών διαθέσεων καί 
διά τήν συγκινητικήν καί άκάθεκτον ζωηρότητα 
τοΰ μύθου. Τά πλεονεκτήματα άρα ταϋτα δέν άπέ- 
κτησεν ό Κ. Δουμάς σπονδάζων τόν Σακεσπήρον, 
διότι οδτος δέν κέκτηται ταϋτα, άλλ’ άφ’ εαυτού 
ήρύσθη αύτά, άναπτυχθέντα ύπό τών έντυπώσεων 
τού πνεύματος καί τών έργων τής εποχής του.

Καθ’ ήν εποχήν ό νέος τοΰ Palais L Royal άπο- 
στολεύ; έγραφε δράματα καί κλασικήν (1) τραγω
δίαν, ή ρωμαντική μεταρρύθμεσις έπέκειτο άν ούχί 
είς τό θέατρον τούλάχιστον είς τά βιβλία. Δυσανα
σχετώ·» δέ ό Κ. Δουμάς νά βλέπη τήν κλασικήν 
Χρηστίνην κεκλεισμένην είς τά χαρτοφυλάκεια τοΰ 
Γαλλικού θεάτρου άπεφάσισε νά γράψτε) ρωμαντικόν 
δράμα δτε καί ό Κ. Ούγώ είχε γράψει τήν Marion 
Delorme, προφανές λοιπόν δτι δέν είχεν άνάγκην 
νά τώ άποκαλυφθή ό Σακεσπήρος. Ηδη δέ μάλι
στα πολλά δοκίμια πρός τόν νεωτερισμόν τείνοντα 
είχον διαχαράξει τήν όδόν εί; τολμηρότερους καινο- 
τομιστάς· προσέτι τά θαυμάσια μυθιστορήματα τοΰ 
Βάλτερ - Σκώτ δέν συνετέλεσαν όλίγον, διαδιδό
μενα είς δλας τάς κοινωνικά; τάξεις, είς τό νά κα- 
ταδείξωσι τδ κατεπεΐγον τή; έν τώ δράματι ανά
γκης ιστορικής άληθείας καί τού διαφόρου. Κατ’ 
αύτόν δέ τόν χρόνον ευρών καί ό Κ. Δουμά; έντός] 
τού γραφείου του τόμον τινά έκ τών συγγραμμά
των τοΰ Anquetil, καί άναγνού; έν αύτώ τήν ιστο
ρίαν Ερρίκου τοΰ Γ’. συνέλαβε τήν ιδέαν νά γράψη 
δράμα έπ’ όνόματι αύτοϋ· εί; τέσσαρα; μήνας έτε
λείωσε, παρουσιάσθη, εγεινε δεκτή καί παρεστάθη 
τό πρώτον τήν 10 Φεβρουάριου 1820 μετ’ έξαι- 
σίου έπιτυχίας.

Ταΰτά τις έχων κατά νοϋν είναι δύσκολον νά έν
νοήση τάς φράσεις τοΰ Κ. Δουμά, περί τών όσων 
ύπέστη μόχθων καθ' 8ν χρόνον έγραφε τά δοκίμιά 
του, τόν χρόνον εκείνον ίσχυρογνώμονος πάλης, πά

(i) Ονομάζει τήν τραγφοία» τοΰ Κ. Δουμά Χρηστίνην 
κλασικήν μόνον διότι ήτο γεγραμμενη κατα, τούς κανόνας 
τών κλασικών συγγραφέων, κα'. ούχι ^ββαιως ώς αν.α
ξίαν αύτών ύ Μ.
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λης ήτις ήνάγκασε τήν ειμαρμένην νά κλίνη γόνυ, 
καί περί τής πικρά; έκείνη; πηγή; έξ ής άπέρρεε 
πάν μίσος, καί πάσα πρός αύτόν καταφρόνησις. 
Πολλοί τών συγχρόνων μας έχουσι τήν αδυναμίαν 
τοΰ ΰποθέτειν εαυτούς τιτάνα; καταβεβλημένους 
ύπό τής άναμνήσεως τής πάλης αύτών κατά τής 
γής καί τοΰ ούρανού. Η αύτή αδυναμία παρακινεί 
καί τόν εΰοωστον καί ανθηρόν Βαλζάκ όμελοΰντα 
περί εαυτού νά λέγη δτι, είναι 8» πάσχον και κε- 
ραυνύπΐηκτον. Τήν αδυναμίαν φαίνεται ταύτην θέλων 
νά θωπεΰση φιλοφρονητικός τις κάλαμος,παραβάλλει 
τά δεινά τοΰ Κ. Δουμά μέ τούς άθλους τοΰ Ηρα- 
κλέους. — Αλλά έρωτώ £. τίνα άνθρωπον ύπεδέχθη 
[κάλλιον τοΰ συγγραφέως τοΰ Ερρίκου Γ'. ή κοινω
νία ; Ποια ένδόμυχος ροπή εύρεν όλιγωτέραν άντί- 
στασιν ; Εικοσαετή; άνεχώρησεν έκ τοΰ χωρίου του, 
ήλθεν εί; Παρισίους άναΛγάβητος, καί άντί πάσης 
γνώσεως έχων τόν καλλιγραφικόν του χαρακτήρα. 
Μέ τοιαϋτα έφόδια χίλιοι άλλοι ήθελον άποθάνει 
τή; πείνης, άλλ’ ούτος μόλις ένεφανίσθη καί τώ έ- 
χορηγήθη 1200 φράγκων θέσις. Τότε αποφασίζει 
νά μάθή εις τινα έτη δ,τι ήγνόει. Συμπληρωθέντων 
δύο έτών ό μισθός του ηύξήθη είς 1500, συγχρόνως 
άπηλλάγη τής νυκτερινής έργασίας τοΰ γραφείου.

'Μετ’ όλίγον τοΰ έπήλθεν ή ιδέα νά γράψή μίαν 
τραγωδίαν, ήν περατωθεΐσαν ήθέλησε νά ίδή καί 
παριστανομένην, άπευθύνθη λοιπόν πρό; τόν Κ. Νο- 
διέρον, παρακαλών αύτόν νά τόν συστήση είς τόν 
Κ. Ταιϊλλώρ έπιμελητήν τοΰ βασιλέως έν τφ Γαλ- 
λικώ θεάτρω, ό Κ. Νοδιέρος έφάνη πρόθυμος νά εύ- 
χαριστήση τόν νέον άγνωστον, ό Κ. Ταιϊλλώρ τόν 
ύπεδέχθη κάλιστα, ήκουτε τήν τραγωδίαν του, τόν 
φέρει ενώπιον τοΰ Συλλόγου, τοΰ επιφορτισμένου 
τήν έξέτασιν τών δραμάτων, καί ή τραγωδία του 
ίίνεται δεκτή άνευ άντιρρήσεως. Εΐναι αληθές δτι 

έν διέταξαν τήν παράστασιν αύτής άπό τής έπαύ
ριον, καί προσέτι δτι ένεκα τών άπουσιών, άς ήνα- 
γκάσθη νά κάμη δπως κατορθώση τήν παράστασιν 
τής τραγωδίας του, καί τής· ώς έξ αύτοϋ όπισθο- 
δρομήσεως τής έργασίας του, δυσαρεστησας τού; 
άνωτέρους του έστερήθη είς τό τέλος τοΰ έτους τής 
αμοιβής του. Τερατώδη μά; παριστα ό Κ. Δουμά; 
τήν πρός αύτόν διαγωγήν τών προϊσταμένων του. 
Αλλά τή άληθεία οί Γραφοκράται ούτοι δέν ήσαν 
ύπόχρεοι νά μαντεύσωσι τά προτερήματά του, καί 
τό κάτω κάτω, οδτινος είχον άνάγκην δέν ήτο βε
βαίως δραματουργού, άλλά τακτικού καί επιμελούς 
γραφέως· δπωσδήποτε δμως ό Κ. Δουμάς βλέπων 
δτι ή παράστασις τής’Χριστίνης είς μήκος παρετεί- 
νετο έγραψε τόν Ερρίκον Γ'. δστις άμα παρουσια- 
σθείς είς τήν επιτροπήν παρεστάθη. ό Δούξ τής 
Αύρηλία; διατάξας νά τώ έπιφυλάξωσίν όλόκληρον 
σειράν θεωρείων καν συνοδευόμενος ύπό στίφους ηγε
μόνων, ήγεμονίδων, δουκών, δουκισσών, πρέσβεων, 
στρατηγών, σχηματίζει αριστοκρατικόν τάγμα έ
τοιμον νά χειροκρότησή τόν εύνοούμενόν του απο
στολέα. Ο τέως άγνωστο; νέο; αίφνης τήν έπαύριον 
μετεμορφώθη είς πρόσωπον μεγάλης σημασίας, καί
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είς νόα αθάνατον, ό S& Κορνήλιος καί ό Ρακίνας έ
μειναν παραγκωνισμένοι. Τοϋ Ερρίκου Γζ· ή έπι- 
τυχία παρήγαγε τριάκοντα χιλιάδας φράγκα'έορτα- 
σθείς καί δεξιωθείς ύφ’ απάντων τών Παρισίων ό 
Κ. ’Αλέξανδρος Δουμάς, έδεξιώθη καί αύτός καί 
έώοτασεν όλους τούς Παρισίους. Θορυβηθείς δέ ώς έκ 
της αιφνίδιου μεταβάσεώς του άπό τής άφανείας εις 
τήν δόξαν, άπό τών 125 φράγκων είς τάς 3θ,00.) 
ζωηρούς ώρμησεν εις πολυτέλειαν ύπέρμετρον, έν- 
δύεται φαντασιώδη ενδύματα, ύπενδύτας λαμ
προύς, πληθύν μεταλλάσσει χρυσών άλύσων, 2αρ- 
δαναπαλικά δίδει γεύματα, συνάξει μέγαν αριθμόν 
ίππων, και αγαπά πλυθύν γυναικών. Μέχρι τούδε 
είναι άδύνατον νά θεωρηθή ό Κ. Αλέξανδρος Δουμάς 
ώς άνθρωπος είς §ν ή τύχη έφάνη ύπερβαλλόντω; δυσ 
μενής.

ϊίδη έξετάσωμεν τό πρώτον δοξάσαν αύτόν έρ· 
γον. Αδύνατον είναι νά μή άναγνωρίσωμεν οτι τό 
δράμα ’Ερρίκος Γ'. είναι πολύ κατώτερον άλλων 
δραμάτων τοϋ Κ. Δουμά, κα'ι ότι τό πρώτιστον 
αύτοΰ πλεονέκτημα είναι τό καινοφανές, ’ϊδού ή 
ύπόθεσις αύτοΰ· ό Saint-Megrin καί ή Δούκισσα 
Γύζη έρώνται άλλήλων χωρίς νά τολμώσι ό είς πρός 
τόν έτερον νάέξωμολογηθν) τόν έρωτα αύτοΰ. Η Αικα
τερίνη τών Μεδίκων μισώσα τόν Δοΰκα Γύζην προ
παρασκευάζει είς τούς έραστάς συνέντευζίν είς τήν 
οικίαν τοϋ άστρολόγου Ρουζιέρη. Ο Saint-Megrin 
εκμυστηρεύεται τόν εοωτά του, ή Δούκισσα τόν ά- 
κούει, άλλ’ έννοήσασα οτι έρχεται ό Δούξ σπεύ- 
δουσα αναχωρεί άπό τον θάλαμον εκείνον είσελ- 
θών ό Δούξ εύρίσκει ύπό τήν χεϊρα του ρινόμα- 
κτρον τής συζύγου αύτοΰ, τό λαμβάνει καί εμφα
νιζόμενος είς αύτήν τήν αναγκάζει, σφιγγών τόν 
καρπόν τής χειοός, νά γράψγ έπιστολήν πρός τόν 
Saint Megrin προσκαλοϋσα αύτόν είς συνέντευξιν 
είς τό Μέγαρον Γύζη; έν τώ ίδίω αύτής θαλάμω. 
Τεταραγμένος ό εραστής σπεύδει είς τήν συνέντευ- 
ξιν, καί έκεϊ τόν δολοφονοϋσιν οί άνθρωποι τοϋ 
Δουκός. ’ϊδού άπασα τοϋ δράματος ή κατασκευή, ή- 
τις σχεδόν καταστρέφεται έν τώ μέσω τής πολυτε
λεία; παρέργων καλλωπισμών καί επουσιωδών ει
κόνων, παριστωσών ’Ερόϊκον τόν Γ'. καί τήν αύ- 
λην του. Τά πάρεργα ταΰτα φέροντα τότε τοΰ 
καινοφανοΰς τό θέλγητρον ήτο ή κυριωτέρα αιτία 
τής επιτυχία; τοϋ δράματος. Χαϊρον τό κοινόν 
διότι είδε τέλος έπί τής σκηνής, άντί τών αϊω- 
νίων Ελλήνων, καί τών αιωνίων Ρωμαίων, τούς 
καλλωπιστάς ’Ερρίκου τοΰ Γ’. έν ζολοβίω καί 
περισκελίσι παίζοντας τάς σοαίρας, ή φυσώντας 
τούς σωλήνας, καί βλασφημοΰντας Sang-Dien, έκ- 
μεθυσθέν, λέγω, τό κοινόν ύπό όλων αύτών ευχαρί
στως συνεχώρησεν εις τόν Κ. Δουμάν, καί τή; εύ- 
ρέσεω; τήν πτωχείαν, καί τοϋ μύθου τό χαλαρόν, 
καί τήν έμφατικήν καί τετριμμένων τοϋ διαλόγου 
βαρύτητα, καί τήν έλλειψιν ένότητο; καί λεπτό
τητας κατά τήν ζωγραφιάν τών χαρακτήρων. Τό 
κοινόν ού μόνον τόν συνεχώρησεν άλλ’ άκόν.η χάριτι 
δύο ή τριών δραματικωτάτων τώ όντι τής τρίτης

καί πέμπτης πράξεως διαθέσεων έκβακχευθέν διε- 
κήρυξε τόν ’Ερρίκον Γ'. οτι είναι δ,τι ύψηλότερον, 
καί άνέγραψε τόν συγγραφέα αύτοΰ Σακεσπήρον 
τής Γαλλίας.

Εν τούτοις έν τώ μέσω τών ενασχολήσεων τή; 
αιφνίδιου αύτοΰ εύτυχίας ό Κ. Δουμά; δέν εύρε 
καιρόν πρός παραγωγήν νέου τίνος δράματος· ό
πως δέ περιστείλη τήν ανυπομονησίαν τοΰ κοινοΰ 
έσκεφθη να μετατρεψ·/) κατά τό πνεύμα τοΰ έτους 
εκείνου τήν άυχαίαν κλασικήν του τραγωδίαν 
Χρηστίνην έσχημάτισε λοιπόν ρομαντικήν τριλο
γίαν ήν έπωνόμασε Στοκόλμη·', Φοντενεβλώ καί 
Ρώμην, π’ρασταθεΐσαν έν τώ ώδείφ τήν 30 Μαρ - 
τίου 1830 μ’ άμφίβολον δμως επιτυχίαν, ί'πάρ- 
χουσιν έν τή τριλογία ταύτ/1 ζαλαί τινες σκηναΐ, 
λεπτομερείς τινες καλλονα'ι, άλλ’ ούδέν λεκτικόν 
κακορρυθμότερον άπό τό τοϋ δράματος τούτου 
γνωρίζω. Η τριλογία αύτη είναι συρραφή τεμα
χίων έστερημένων ένότητος καί ζωή;· άντί δέ επι
τυχών τινων τώ όντι περικοπών, υπάρχει σωρεία 
Αλεξανδρινών στίχων, σκολιών ανωμάλων, ών τά 

έλαττώματα ούτε ή άνάγνωσις ούτε ή ιδέα δύναν- 
ται νά άναπληρώσωσιν. 0 Κ. Δουμάς ολίγα έμ
μετρα δράμ,ατα έγραψε καί ταΰτα είναι ή Χρηστί- 
νη, Κάρολος ό Ζ'. καί ό Καλιγούλας, άλλ’ ήθελε 
πρά'.ει καλά νά μή γράψ·ρ άλλα. Οσω κακό; καί 
άν ·ρναι ό πεζός λόγος τοϋ Κ. Δουμά είναι πο
λύ καλλήτερος, νομίζω, τής στιχουργίας του.

Μετά τήν Χρηστίνην ό Κ. Δουμάς έγραψεν άλ- 
ληλοδιαδόχως τά δράματα Antony τό 1832, 
Theresa τό 1832 Richard Arlington καί An
geled 1833. Δέν έχομεν νά εΐπωμεν τίποτε περί 
τοΰ Ριχάρδου ’Αρλιγκτώνος, δράματος πολυρρα- 
φοΰς γραφέντος συνεργασία τοϋ Κ. Δινιώ, καί με- 
τριωτάτης,καθ’ ημάς, αξίας.

Τά δέ λοιπά τρία είναι, ώς νομ'ζομεν, τά καλ- 
λήτερα προϊόντα τής γραοίδος τιΰ Κ. Δουμά, καί 
τά ζωηρότερα δείγμ.ατα τοϋ παραδόξου τοϋ άνδρός 
τούτου. Απηλλαγμένος τοϋ ιστορικού περικαλύμμα
τος δπερ καθίστα τόν λόγον του ζωηρόν, άλλά φύ
σει ακαλλιέργητου, βαρύν καί έξοιδημένον, άπηλ- 
λαγμένος τοΰ ζυγού τοΰ ’Αλεξανδρινού στίχου, 
είς ον εμπλεκόμενος ό κάλαμό; του κατεστρέ- 
φετο, μάς άνεφάνη είς τά τρία ταΰτα δράμα
τα έχων τό βάδισμα, τά προτερήματα καί τά 
έλαττώματα τά οικεία αύτώ, ανήσυχος μάλλον ή 
ενεργητικός, πυρετώδης ή ζωηρός, φιλήδονος η 
περιπαθής, ξένος είς τά ένδόμυχα τή; καρδίας μυ
στήρια, άλλ’ εξοικειωμένος πρός δλας τάς ιδιοτρο
πίας τοϋ άλλου μέρους τοϋ άνθρωπίνου οργανισμού, 
δπερ ό Κ. de Maistre καλεϊ Ζώον. Εν τώ ΰ- 
λισμώ του ό Κ. Δουυ.ά; θυσιάζει εντελώς τό ιδα
νικόν δπερ παραγνωρίζει εις τό πραγματικόν, δπερ 
έξογκόνει καί διαστρέοει, θυσιάζει τό πνεύμα είς 
τάς αισθήσεις, τήν ψυχήν τέλος είς τό σώμα. Αλλ 
έπειδή ό ύλισμός, δσφ καθαρός ή απλούς καί αν ύ- 
ποτεθή,πάντοτε είναι έλάχιστα ποιητικός, τόν πε
ριβάλλει ξένον τι έθιμον, μεταβάλλει τήν φιλήδο-

νον φρενήτιδα είς πάθος, τόν εγωισμόν είς αύταπάρ- τοϋ Καιλλιάρό 
νησιν,τήν κακίαν εις αρετήν,καί έκάστη τών εικόνων τοϋ Κ. Δουμά 
αύτών ού;ω πω; μετημφιεσμένηφέρει τόν χαρακτή
ρα τοΰ ψεύδους ομιλούσα τήν γλώσσαν τή; αρετής.

Πολλοί κατεκραύγασαν τής κακοηθεία; τοΰ 1 
δράματος Antony, νομίζω μάλιστα οτι άπηγο- ' 
ρεύθη καί ή παράστασι; αύτοΰ. Ούδόλως προ- ' 
τίθεμαι νά ύπερασπισθώ τήν ηθικήν τοΰ δράματος 
τούτου, λέγω μάλιστα δτι τό δράμα τοΰτο είναι ή 
μάλλον παράφορος έν τή ένεστώση εποχή κατά τοΰ . . 
γάμου κατηγορία, εποχή διανοητικής καί ηθική; Belle isle 
άναιδείας, ήτις άμέσως ήκολούθησε τήν Τουλιανήν 
έπανάστασιν. Πλάσμα τόσω έκτετραχηλίσαένον 
δσω ό Antony δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν δτι δέν 
θέλει τύχει τή; άλλοτε επιδοκιμασίας. ’Εν τού 
τοις πρέπει νά παρατηρήσωμεν δτι ή αιτία τής 
θανασίας τοΰ δράματος τούτου εύρίσκεται μάλλον 
είς τάς διαθέσει; ή εις τά; ιδέας καί είς τήν γλώσ
σαν, και προσέτι ότι τό δράμα τοΰτο είναι μάλλον 
σφαληρόν ή κακοήθες. Ο,τι ποτέ έλ-γον - 
αναφορά; τοΰ Μιραβώ πρό; τόν βασιλέα δ'

ς πρός τόσην 
πρός τόσα;

< yr—V 1
περιεχει άρκετάς κακία; 

:ς, ούτε αρκετά; άρετάς, ώς 
Ί ίς δύναται ν’ απεικόνιση) 

τούτον άθεον, τί
μέν
;α

χεν όχι αρκετά; άπειλά; ώ 
καί οχι άρκετήν αγάπην ώς 
δύναται τις κάλλίστα νά έφαρμώση 
Antony, λέγων οτι δέν 
ώς πρό; τάς τόσα; άρετάι

τοΰ Καιλλιάρδου, διαφιλονεικούμενον 

’
| αύτοΰ, καί δπερ έγέννη 
ζητήσεις μ.εταξύ τών δύο συγγραφέα , 
σω περί τής Αικατερίνη; όβάρδ τέρατο: 
γισμοϋ καί άπιθανότητο;;- 
τοϋ Ναπο.Ιεοντος μεΛοδρά,μι 

■ λων. — Αλλ δ Κ. Δουμάς δέν έγραψε 
, δράματα καί μελοδράματα, άλλά 
μωδία; μεταξύ τών όποιων ή Mademoiselle de 

! αν καί βασιζομένη άναντιρρήτω; εί; τό 
φυσικώ; άδύνατον, είναι δμως γεγραμμένη μετ' έ
ξοχου ευφυΐα;· έγραψε δράματα εί; μίαν πράξιν, 

-ώ; ό Κεάν, δράματα λογαοιδικά, ώ; ό Π'.κουΐλος. 
[έγραψεν άπειρα μυθιστορήματα, επιφυλλίδα; εφη
μερίδων καθ’ έκατοστυίας, καί μόνον κατά τό 
1840 έδημοσίευσεν .'κοαχ δύο τόμους είς 8ον· έ
γραψε διά τή; δεξιά; ιστορίαν, ήν φιλολογεί διά 
τή; αριστερά;, καί Κύριο; οίδεν όποιο; ιστορικό; 
είναι ό Κ. Δουμά; ! έδημοσίευσεν ί>ΰθιποξ>ιχας ά- 
ναιινήσΐκ; ϊ,ί αί; ευρίσκει τις πάν δ,τι ήθελεν επι
θυμήσει, δράματα, ελεγεία, έκλογάς, ειδύλλια, 
πολιτικήν, γαστρονομίαν στατιστικήν, γεωγρα
φίαν. ιστορίαν, ευφυΐαν, έν γένει άπό δλα έξαιρου- 
μένη; τή; άληθείας. Ούδεί; ποτέ συγγραφεύ; έδέ- 
χθη απαθέστερο; τού; χλευασμού; τοϋ ά'Λζγνώ- 
στου αύτοΰ, καί ούδεί; ποτέ άναγνώστη; έδείχθη 
συγκαταβατικώτερος εις τάς μεγαλαυχία; άλλου 

[συγγραφέως. Αλλά τήν εύπιστίαν ταύτην τών ά- 
ναγνωστών του τόσω κατεχράσθη ό Κ. Δουμάς, 
ώστε ούτοι ήρχισαν ήδη νά προφυλάσσωνται άπό 
τά; άνακαλ.ύψει; τού πεοιηγητοϋ τούτου.

Ο Κ. Δουμά; ένυμφεύθη ύποκρίτριάν τινα 
■ήν ϊδαν Φορριέρην, έ' ' 

τέκνα. Οταν δέν 
είναι σπανιώτατον, δια-

'α- 
, φαίνεται δτι είναι ή 

Έκεΐθεν δέ έκπέμπει 
εκείνα; άποστολάς τών 

ιοϊόντων, ών δ'μω; ή έκποίησι; 
ύτυχής, διότι ό Κ. Δουμάς φαί- 

. νεται συγκαταβατικώτατο;. Καταληφθείς ύπό τοΰ 
; άξιοδακρύτου λοιμοΰ τής εμπορίας, ήτις κατέστη 
. ή λέπρα τής έποχής, δυνάμεθα καί όφείλομεν μά- 
ί λίστα νά τό ειπωμεν, οαίνεται σήμερον ψυχή τε 
; καί σώματι παραδεδομένος εί; τήν λατρείαν τοϋ 

τνφ.Ιοϋ θεοΰ. Είς τό πρόγραμμα τίνος θέατρου 
έστω καί τοΰ εύτελεστέρου, τίνος εργαστηρίου, τί- 
νων φιλολογικών έπιχειρήσεων δέν βλέπει τι; γε- 
γραμμένον τό όνομα τοΰ Κ· Δουμά ; Είναι φυσι
κώ; άδύνατον νά γράφη ή καί νά ύπαγορευη ακό
μη δ,τι φέρει τό όνβμά ^του. Είναι λυπηρόν νά 
βλέπη τις τήν παρακμήν άνδρός πεπροικισμενου μέ 
πολλά προτερήματα, έστερημένου δμως ώς είπομεν 
τής παλλαισθησίας, καί ούτινος ή ευφυΐα δέν θέ
λει δυνηθή ν’ άνθέξν) εί; τήν φονικήν ταύτην δίαι
ταν τή; φιλολογικής βιομηχανίας.

α-

:ερι τίνος 
ι περιεΐ- 
αγάπην, 
άπειλά;, 
ό δράμα

άο.πρό; τόσα; κακίας. . .ν υυναται ν »,„>ωηηι 
τόν έπίπλαστον τούτον άθεον, τόν μελαγχολικόν, 
τόν φρενητικόν, δστις άφ’ ενός μέν νον.ίζει εαυτόν 
ύπόχρεων ν’ απειλή τήν γυναίκα ήν αγαπά, κα 
ύπό τής όποιας άνταγαπάται, δταν δύναται ν’ ά 
παλλαχθή ύπ’αύτής, δστις δέ. γ 
θως μή προσβάλη τήν ύπόληψιν ι__ 
μενος μετ’ αύτή; εί; Παρισίους μετά 
νοδοχείω συμβάντα, καί συνοδεύων 
κόσμω, δπου ή τύχη της είναι γνι—\ ,
γνωρίζη τις πώς· καί άφ ετέρου εννοεί δτι ή 
αυτή προτιμά νά λάβη τόν θάνατον ύπό τή; 
ρό; του μάλ.λον, παρά νά φώγη μετ’ αύτοΰ, 
πατήσιρ ή καταφρονήσ-ρ τόν σύζυγόν τη; ; ‘Τ' 
χουσι μολοντούτο είς τά τρία ταΰτα δράματα 
κακώς διεσκεμμένα, τά άλογα, τά μισητά έν ■ 
καί ψευδή τό δλον, ΰπάρχουσι, λέγω, σκηναΐ ι 
παθοΰς εύαισθησία; καί σπαρακτικού πάθους. Οπως 
ό Κ. Δουμά; παράξη τά.τρία του δράματα Anto
ny, Theresa καί Angele τρία ώραϊα καί εντελή! 
πονήματα έπρεπε νά ήναι πεπροικισμένος, μετά 
πλειοτέρου ιδανικού, βαθυτέρας σκέψεως. πλειοτέ- 
ρας φιλοπονίας, καί προσέτι νά έχ·ρ μάλλον άνε- 
πτυγμένον τό πολύτιμον έκεΐνο δώρον, τό κατα- 
φρονούμενον μέν ύπό τινων συγχρόνων μεγάλων 
άνδρών, άλλά τό τόσφ λαμπρόν άναδεικνύμενον 
είς τούς μεγάλους κλασικούς, τό δώρον λέγω τής 

^παλλαισθησίας. 1
s Είναι άνάγκη ν' άπαριθμ.ήσο> τήν πληθύν τών 
L Ιργων τοΰ άνεξαντλήτου καλάμου τοΰ Κ. ’Αλε- ' 
| ξάνδρου Δουμά ; Νά ομιλήσω περί τοΰ τρομερού ’. 

δράματος la Tour de Nesle φέρον μέν τό όνομα ·

οστι; εν φοβεϊτι 
αύτή;

τά
αυτήν έν τω 

’ωστή να

δμ,ως παρά 
, καί καταχωρισθέν είς τά άπαντα 

·,σε τόσα; σκανδαλώδεις συ- 
ων ; Νά όμιλή-

’’
— Νά ομιλήσω περί 
ίατος καί τόσων άλ- 

μόνον 
καί πολλάς κω-

παραλο-

τοΰ 
ές ής νομίζω 
> εύρίσκεται

αγίου Μαρτίνου, 
δτι άπέκτησε πολλά 
είς τάς λεωφόρους, δπερ 
μένει συνήθως έν Φλωρεντία, ήτις,έξαιρουμένων 
ξειδίων τινών εις Παρισίους, 
κατοικία τή; έκλογής του. 
ή διατάσσει τά; υπερφυείς 
φιλολογικών του προϊόντων, 
δέν είναι πάντοτε ε
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Η Φεβρουαρινή έπανάστασις μεγίστην έπέφερε 
ζημίαν είς τό φιλολογικόν έμπόριον τοΰ Κ. ’Αλε
ξάνδρου Δουμά.

Τόν κατέλαβεν έν τή στιγμή τής μεγίστης αύτοΰ 
δόξης, έν τή στιγμή καθ’ ήν άπεκδυθεϊ; παν ύπέρ 
τοΰ καλοΰ ώς καλλιτέχνης σέβας, κατόρθωσε τέ
λος, ό ακούραστος εργάτης, ούχί δμως καί άκόπως 
νά διαστρέψη τήν κοινήν φιλοκαλίαν, καί νά κα- 
ταπείση τόν κόσμον νά δέχεται πεντήκοντα ή εξή
κοντα τόμους κατ’έτος, ους διημφισβήτουν αί ε
φημερίδες κα'ι τ’ αναγνωστήρια, οΐτινες δμως άπαξ 
άναννωσθέντες μετεβάλλοντο άμέσως είς.κωνοειδή 
χαρτία χρήσιμα είς τοΰς ταμ.βακοπώλας καί παν- 
τοπώλας,

Τά εμπορεύματα ταΰτα άδιακόπως άνανεούμενα 
επρομ.ήθευον είς τόν Κ. Αλέξανδρον Δουμάν πλού
τον πολύν δι’ ού έζη ζωήν ήγεμόνος.

Διά τής βιομηχανικής του ταύτης δυνάμεως ό 
Συγγραφεύς τής Antony κατόρθωσε καί δημοσίως 
νά δοξασθή, προσκαλών καί τήν ’Ακαδημίαν ολό
κληρον νά συνεργήση είς τήν δόξαν του. ’Εθεωρεΐτο 
ταυτοχρόνω; φίλος τοΰ ζ/χίχζόκοζ·, Μαρκέσιος de 
la Pailletarie, καί ό ζωηρότερος τών άρχαίων καί 
νέων συγγραφέων.

Πνεύσασα ή έπανάστασις κατά τής λαμπρότητο; 
ταύτης τήν έξηφάνισεν ώς πομφόλυγα. Διότι ό μέ- 
γας ούτος πολιτικός κλονισμός ούδέν άλλο έφερεν 
αποτέλεσμα ή νά θέση πέρας είς τήν αργίαν τών 
πνευμάτων, καί είς τήν διανοητικήν καί ηθικήν ατο
νίαν, ητις έπλούτιζε τόσα τερπνά καί διασκεδαστικά 
άλλά κακοήθη βιβλία.

Μάτην ό Συγγραφεύς τοΰ Μοντεχρίστου άπε- 
πειράθη νά έπανορθώση τάς υποθέσεις του έφαρ- 
μόζων τήν μέθοδόν του είς τήν πολιτικήν φιλολο
γίαν μάτην τόν εϊδομεν είσερχόμενον εις τήν οδόν 
τής δημοσιογραφίας, είς ούδέν επέτυχε, καί τοΰτο 
βεβαίως ήνάγκασε τόν Κ. Δουμάν νά σκεφθή περί 
τοΰ εύμεταβόλου τοΰ συρμοΰ καί έν τή φιλολογία 
αύτή.

Ας έλπίζωμεν δτι τά μαθήματα ταΰτα θέλουσιν 
είσθαι έπωφελή είς άνδρα, οΰτινος τής εύφυΐας τήν 
κακήν χρήσιν πολλάκις έθρηνήσαμεν, άλλ’ ής τήν 
ίσχΰν ποτέ δέν παρεγνωρίσαμεν.

Ο Κ. Αλέξανδρος Δουμάς έγεννήθη μέ τό Ιερόν 
πΰρ, ή φύσις τοΰ έχάρισε θαυμάσια προτερήματα, 
άλλ’ έρριψοκινδύνευσεν αύτά έπιδιώκων πλούτον, οΰ- 
τινος ποτέ δέν έφείσθη. Είθε ήδη έγκαρτερών νά 
περιορίση τάς άνάγκας του, νά σκεφθή περισσότε
ρον τά έργα του, καί νά έργασθή πλειότερον διά τήν 
δόξαν, καί θέλει ευρει εϊς τήν νέαν ταύτην οδόν ή- 
δονάς εύγενεστέρας καί έπιτυχίαν διαρκεστέραν 
τών ηδονών καί τής επιτυχίας έφημέρου καί εύτε- 
λοΰς δημοτικότητος.

ΣΕΒΑΣΤΟΪΠΟΑ1Σ, ΙΓΚΜΒίΙΟΝ, ΧΕΡ
ΣΟΝΗΣΟΣ, ΒΑΛΑΚΑΑΒΑ.

(Εκ τοΰ συγγράμματος τοΰ Ρόσσου ανατολιοϊ 
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Δικαίως έκτιμάται καί άξία κρίνεται ή θίσις 
τής Σεβαστουπόλεως, ώς ναυτικόν πολεμικόν κατά
στημα. Διότι αληθώς ολίγους έν τή Εύρώπη 
εΰρίσκομεν δρμους τόσω εύθέτους πρός τά χρειώ
δη μεγάλου στόλου. Βραχίων θαλάσσης, μεγί- 
.στου πλάτους, σκάπτει κοιτίδα βαθεϊαν κατά τήν 
δυτικήν παραλίαν τής Τα’>ρίδος καί έπί δύω λεύγα; 
είσδύουσαν έντός τής ξηράς, άπηλλαγμένην δέ καί 
έπικινδύνων βράχων καί υφάλων ή δέ είσοδος αύτής, 
εύπροσπέλαστος, υπερασπίζεται ύπό φοβερών ο
χυρωμάτων, ών τό ισχυρόν πυροβολικόν άκόπως 
καθαρίζει τόν λαιμόν αύτής κατά πάσαν αύτοΰ τήν 
έκτασιν ό είσελθών είς τόν μέγαν τοΰτον δρμον 
καί θεωρών πρός μεσημβρίαν ανακαλύπτει τέσσα- 
ρας εύρυχόρους λιμενίσκους,· ύπηνέμους καί εύπροσί- 
τους, έξ ών είς, ό των τριχρόνων Λιμην (corabel- 
naxa boukhta) τοιοϋτον έχει βάθος, ώστε άκινδύ- 
νως άγκυροβολοΰσιν είς άπόστασιν ολίγων μόνων 
όργυιών άπό τής ξηρός καί αύτά τά μέγιστα τρί- 
κροτα. Ακριβώς μεταξύ δύω ίκ τών λιμενίσκων τού
των έγείρεται ή Σεβαστούπολις, ής τό Ελληνικόν 
δνομα σημαίνει ΠύΛιν τοΰ Σεβαστού. Τό ονομα 
τοΰτο έξαλείφει έντός ολίγου τό τής Ακ-Τιάρ, δπερ 

■οί Τάταροι άποδίδουσιν έτι εις τήν Σεβαστούπολιν, 
πρός άνάμνησιν παλαιός τίνος πόλεως πρός τό βό
ρειον τοΰ δρμου, ούχί μακράν τοΰ λεπτογαίου λό
φου, τοΰ τήν είσοδον τοΰ λιμένος κρατοΰντος.

Είς τήν αύτήν θέσιν, δπου σήμερον έγείρεται, ή 
Σεβαστούπολις καλύπτει διά τών οικιών αύτής τά 
μέρη, δπου άλλοτε έτελείοναν, είς άρχαιότητα με- 
μακρυσμένην, τά προάστεια τής πόλεως τών Ηρα
κλειωτών, Χερσώνος, άπό μακροΰ χρόνου άφανισθεί- 
σης τής γής τής Ταυρίδος, δπου άφησεν έρείπια, ά
τινα βεβαίως ό χρόνος θέλει συμπαρασύρει είς τήν 
καταστροφήν, καθώς καί τήν πόλιν αύτήν έξηφάνισε.

Οί ύψηλοί λόφοι, οί τόν δρμον προστατεύοντες 
παριστώσιν, έφ’ δσον ή οψις έκτείνεται μακράν, 
αιωνίου έρημίας τήν θέαν. Η παραλία αΰτη είναι 
ξηρά καί γυμνή καί έλλόγως δύναται τις είπεΐν, δτι 
δέν ήρπαξε τό δνομα τοΰ Ακ-Τιάρ, ήτοι Λευχοΰ 
βράχον. Η πόλις αύτή, ής αί σύμμετροι οδοί ζη- 
τοΰσι τήν άρσιν τών δυσχερειών τής γής, μετά με- 
'γάλης δυσκολίας περιλαμβάνει τάς αποτόμους βά
σεις τοΰ άκοωτηρίου. Ο είς τό γραφεϊον τοΰ τελω
νείου αποβιβαζόμενος περιηγητής καί θεωρών τήν 
έπί λευκών καί καιόντων βράχων σεσωρευμένην ταύ
την πόλιν, ύποχωρεϊ ίσως ένώπιον τοσούτων κωλυ
μάτων ήδη μάλιστα ζητεί άνήσυχος εύκολωτέραν 
καί ήττον ζέουσαν οδόν. Μία δέ καί μόνη οδός, 
ολίγον ύποφερτή τών άλλων, εκτείνεται παραλλή- 

λω; τοΰ μεγάλου λιμένος έπί επιπέδου ήδη ύψω- 
θέντος καί συγκεντρόνει έπί τών δύο πλευρών αύ
τής τά σημαντικώτερα τών οικοδομημάτων, έφ’ οίς 
δικαίως καυχάται ή νέα Σεβαστούπολις. ό Καθε
δρικός Ναός, εύσεβής οικοδομή αρχιτεκτονικής κομ
ψής, σύρειείς έαυτήν τόν ταπεινοτατον σεβασμόν τοΰ 
λαοΰ. Μακρύτερον ολίγον έγείρεται ό Πύργος τοΰ 
Ναυαρχείου, κομπάζων πολύ έπί τάς στήλας αύτοΰ 
δυσαναλόγους δλως πρός τό έπίλοιπον τοΰ οικοδο
μήματος. Οίκίαι τινές άρκούντως κομψαί, σκιαζό- 
μεναι διά παραπετασμάτων, μικροί τινες κήποι, έν 
οις ή κόνις κατατρώγει τήν χλόην, ιδού τί καϊ 
μόνον άπαντώμεν έντός τής ώραίας ταύτης συνοι
κίας τής Σεβαστουπόλεως. ’Εάν δέ άναβήτε είς τήν 
κορυφήν τής πόλεως άνακαλύπτετε τούς κήπους, 
οΐτινες κρύπτουσι μικράς οικίας, άρκούντως καθα
ρός. Αλλά τό μέρος τοΰτο τής πόλεως λυμαίνονται 
οί άνεμοι, οί πνέυντε; περιοδικώς κατά τήν ώραν 
ταύτην τοΰ έτους καί καθαρίζοντες τήν άσκεπή επι
φάνειαν τών οδών, έκτεθειμένων είς τοΰς σιφώνας 
τούτους τών σεσωρευμένων άμμων.

Ο έπί τών ΰψωμάτων δμως τούτων άναβαίνων 
εξαγοράζει τούς μόχθους καί τοΰ; στεναγμούς τοι
αύτης κοπιώδους άναβάσεως διά θέας ώραιοτάτης. 
Εκ τής σκοπιάς ταύτης ό οφθαλμός περιλαμβάνει 

καί τόν λιμένα ολόκληρον καί τά καταστήματα αύ
τοΰ· καί ή θέα αΰτη αποβαίνει έτι μάλλον μεγαλο
πρεπής δτε ολόκληρος ό στόλος τής Μαύρης θαλάσ
σης παρουσιάζει έν τώ θααμαστώ τούτφ δρμφ τό 
φοβερόν μέτωπόν του.

Καθ ήν στιγμήν έτελειώνομεν παρά τω ξενίζοντι 
ημάς τάς μικράς προετοιμασίας τής σταθμεύσεως 
ήμών, κίνησις άσυνήθης διεδόθη καί είς τόν λιμ.ένα 
καί είς τήν πόλιν. Καί τωόντι ήρχετο τό αύτοκρα- 
τορικόν ατμοκίνητου, ό Κεραυνοφόρος (Γκρομονο- 
σέτς) φέρον τόν πρίγκηπα Μεντσικώφ, υπουργόν 
τοΰ αΰτοκρατορικού ναυτικού, προσδοκώμενον άπό! 
τίνος πρός έπιθεώρησιν τοΰ στόλου· ό ύπουργός δέν 
εξήλθε τοΰ πλοίου αύτοΰ, καί ήδη, άμα ό Κεραυ- 
νοφόρος ήγκυροβόλησεν, έδέχθη έν αύτώ τάς έπισκέ- 
ψεις δλων τών δημοσίων σωμάτων. 0 Ναύαρχο; 
Σλαβάνιεφφ, ό διοικών τόν λιμένα τής Σεβαστου
πόλεως, δεινώς τότε ήσθένει, καί ενεκα τούτου έ- 
στερήθημεν τής τιμής τής είς αύτόν παρουσιάσεως· 
ήρκέσθημεν νά τώ διαβιβάσωμεν τήν είσιτήριον έπι- 
στολήν τοΰ Κόμητος Βοροντζώφ. Εύτυχέστεροι δμως 
ύπήρξαμεν παρά τφ Κυρίω Χύπτων (Hupton), εύ- 
φυεΐ γεωμέτρη, συλλαβόντι καί διευθύνοντι τά 
σπουδαία καί ωφέλιμα έργα τοΰ λιμένος. Γενόμενοι 
δεκτοί έν τή οικία του διά έγκαρδίου φιλοφρονή
σεων εδρομεν έν αύτή τήν εικόνα είρηνικωτάτου οι
κιακού βίου. Ο Κ. Χύπτων είναι πατήρ όκτώ ω
ραίων τέκνων. Ηδη δραστήριοι καί εύφυεϊς οί υιοί 
αύτοΰ άξίως βοηθοΰσι τόν πατέρα των είς τάς έκτε- 
ταμένας επιχειρήσεις, άς διευθύνει τή συνδρομή ςρα
τού ολοκλήρου έργατών. Πανταχοΰ τής Σεβαστου
πόλεως καί όπουδήποτε άν στρέψη τις τά βλέμαατά 
του, θεωρεί μακράς γραμμάς στρατώνων πρό; 0?

κησιν φρουράς πολυαρίθμου. Αλλά καί αί άφθονοι 
αυται κατοικίαι αί στρατιωτικαί ύπήρχον τότε α
νεπαρκείς έτι είς τούς άναριθμήτους έογάτας τούς 
είς τάς πολυδάπανους ταύταςοικοδομάς καταγινομέ- 
νους καί είς τήν έξίσωσιν καί ισοπέδωσα τήν κο
πιώδη, ητις μέλλει νά άλλάξη δλως τήν μορφήν 
τών παραλίων τούτων. Μετ’ όλίνον τωόντι εύρύ- 
τατα έργοστάσια, προκυμαΐαι εκτεταμένα! καί λι
μένες βαθύτατοι καταλαμβάνουσι τήν θέσιν τών 
αργιλωδών λόφων, οΐτινες άλλοτε έδέσποζον τοΰ 
λιμένος· ήδη μάλιστα, μετά έργασίαν επίπονον, Οί 
λόφοι οΰτοι κατεβιβάσθησαν μέχρι τής έπιφα/είας 
τής θαλάσσης.

Τριάκοντα χιλιάδες άνδρών σκεπαζόμενοι ύπό 
σκηνάς στρατιωτικά;, παρέχουσι τού; βραχίονα; 
αύτών είς τάς γιγαντιαίας ταύτας μεταμορφώσεις, 
καί τωόντι πλήρης ένδιαφέροντος είναι ή θέα τοΰ 
έργατικοΰ τούτου πλήθους, ένδεδυμένου δλου λευ
κοί; ένδύμασι, άνακινουμένου καί διασταυρουμένου 
έντός τοΰ νέφους τής κόνεως αύτής, ήν σηκώνουσι 
σάκκον πρός σάκκον καί οΰτω; είπεΐν άνά δραγμί- 
δα, άπό τών καταβιβαζομένων λόφων. Η έργασία 
αΰτη αληθώς ομοιάζει κατά πάντα τήν τών μυρμή- 
κων, καθ’ ήν ή εί; τό άπειρον διαίρεσις τών δυνά
μεων καταντά είς τό αύτό αποτέλεσμα, δπερ καί αί 
μηχανα'ι έπιτυγχάνουσι. Εν τούτοι; εί; τό δράστη- 
ριον και καρτερικόν τοΰτο πλήθος έπίφοβο; παρου- 
σιάσθη μάστιξ. 'Οφθαλμία δεινή, ή αιγυπτιακή ο
φθαλμία, κολλητική κατά τού; μέν, έπιδημική κατά 
τούς δέ, άναμφίλεκτον έκαμε θραΰσιν. Τήν ασθένειαν 
ταύτην άπέδιδον έν γένει εί; τήν φρικώδη κόνιν, ήν 
οί άνεμοι διώκουσίν έπί τών παραλίων τούτων γυ- 
μ.νωθέντων άφ’ ή; έποχή; αί τή; ίσοπεδώσεως έρ- 
γασίαι ήρξαντο. Αλλ’ άδιαφόρω; τή; αιτίας τό κα
κόν είναι όμολογουμένως δεινόν καί φοβερόν. Πολ
λάκις είκοσι καί τέσσαρες ώραι άρκοΰσι πρός σήψιν 
τοΰ οφθαλμού καί έκβολήν αύτοΰ άπό τοΰ κοιλώ
ματος τοΰ κρανίου.

’Εθαυμάσαμ,εν ήδη τόν λιυ,ένα τών δικρότων και 
τήν δψιν τήν άσυνήθη ολως πλοίων τρικρότων κοι - 
νωνούντων μέ τήν ξηράν διά μια; καί μόνη; σανί- 
δο; θιγούσης τόν βράχον. Η έκπληξις δμως ήμών 
υπήρξε διάφορο; δλως, δτε έπεσκέφθημεν τόν λιμένα 
τοΰ Πακτωτηρίου (Carenage). όμολογηθείση; ήδη 
τή; συμαντικότητο; τή; Σεβαστουπόλεως καί άνα- 
γνωρισθέντων άπαξ τών εύτυχών συμπτώσεων τή; 
θέσεω; αύτής παρέστη άμέσως ή άνάγκη δεξαμενών 
καί πρό; έπισκευήν πλοίων. Τοΰτο θαυμασίω; προε- 
νόησεν ό Κ. Χύπτων. ’Εκτεταμένη καί εύρεϊα δεξα
μενή έσκάφη είς τινα άπόστασιν άπό τής θαλάσση; 
καί έπί ύψηλοτέρας έπιφανεία;’ έν τή δεξαμενή 
ταύτη ανοίγονται πακτωτήρια, ών τά μέν τρία διά 
τρίκροτα τά δέ έ?ερα δύω διά φρεγάτας. Είς θάλασ
σαν σχεδόν άνευ παλίρροιας δύσκολος καθίστατο -it 
άποξήρανσις τών δεξαμενών τούτων, ίδού δμω; 
πώς κατωρθώθη τοΰτο. Δεκαοκτώ περίπου βέρστια 
μακράν, εις τό βάθος τής μεγάλης κοιλάδος τή; 
σχηματιζούσης τόν δρμον, μικρό; τις ποταμός, ά-
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φθονα εχων υδατα, έρρεεν έπί επιπέδου καταλλήλως 
ύψουμένου. ό ποταμίσκος ουτος κατελήφθη ύπό τών 
μηχανικών. Φερόμενος διά κοιτίδος νέας, σκαφείσης 
έν τώ βράχω, ενίοτε κρατούμενος έντός f— 
διώρυγος η ί 
(Τσερνάγια Ρετσκά) τρέφει 
Έπειδή δέ τό ύδωρ τοΰτο

ήρξατο έκ τών δύο αντιθέτων μερών καί συνηντή- 
θησαν έν τώ μέσω αύτής, άνευ έπαισθητής τίνος 
παρεκτροπής άπό τή; εύθείας’ δπως συμπληρώσω- 
•ζεν τήν ακριβή περιγραφήν τής ωραίας ταύτης διώ
ρυγος, έκτάσεως δεκαοκτώ βερστίων καί διά τόσον 
ωφέλιμον χρήσιν ΰπαρχούσης, προσθέτομεν, δτι έν
δεκα ουλακεΐα, ώραίαι οκτάγωνοι οίκίαι, εγείρον
ται έπί τών χειλέων αύτή:. Ούχί μακράν τοΰ μέ
ρους τούτου προβάντες είσήλθομεν είς τάς ευρύχω
ρους ζλεισώρας, δπου θρήσκοι άνδρες εόρον κατοι
κίαν, φεύγούτες τόν διωγμόν, θύρα στενή καί κλίμαξ 
σκολιά, έφ’ ής ανοίγονται κελλία, όδηγοΰσιν είς 
παρεκκλήσιόν τι, οπού είσέτι εύρηνται ίχνη θόλων· 
άπό τοΰ παρεκκλησίου τούτου, διά εύρέος άνοιγμα- 
τος, φαίνεται κατά μήκος πάσα ή θελκτική κοιλάς 
τοΰ ’ΐγκερμενίου, καί εί; τό βάθος αύτή; ό άπειρος 
τών λίθων σωρός, έφ’ ού ύψσϋτο ή άρχαία αΰτη πό
λις. Η εύσεβής αΰτη κατοικία, χώρα τών άφελών 
αύτή; κατοίκων, χρησιμεύει ώ; σκέπη καί καταφύ
γιου είς τούς έν τγ) διώρυγι έργαζομένους στρατιώ- 

' τας. Τωόντι έντός αύτής εύρίσκουσιν ακριβώς άγο- 
ραζομένην άνάπαυσιν έπί άνακλιντηρίων ούχ ήττον 
τών τών άναχωρητών σκληροτέρων.

Η ιστορία τής Κριμαίας δέν παρέχει ήμϊν είμή 
άβεβαιοτάτας περί ’ΐγκερνενίου ειδήσεις. Κατά τι ■ 
νας σοφούς χρονολόγους έπί τών άρχαίων χρόνων 
τής Ελλάδος υπήρχε γνωστή καί ά\θοΰσα ύπό τήν 
επωνυμίαν Θεοδοσία· άλλοι δμως ισχυρίζονται, δτι 
είς τήν θέσιν αύτής εκειτο ή Στένο; τών Ελλήνων 
Γεωγράφων, ό Πάλλας τούναντίον πιστεύει μάλλον 
ότι οί Γενουήνσιοι πρώτοι άποκατέστησαν έπί τών 
αποτόμων τούτων βράχων. Σήμερον τείχη έρειπίού- 
μένα, λείψανά τινα πύργων καί μέγας .αριθμός μι
κρών σπηλαίων εύθυγράμμως τεταγμένών έπί τής 
άποτόμου πλευράς τοΰ ορούς, είσί τά μόνα άξια έ- 
πισζέψεως τοΰ μέρους τούτου. Οί κάτοικοι τής Σε
βαστουπόλεως, οί συνοδεύοντε; ήμάς είς τήν έκδρο
μήν ταύτην, συνήθως συμβουλέύουσι τήν δσον οίόν 
τε ταχυτέραν άναχώρησίν, διότι κάκιστη; δλως 
φήμης άπολαμβάνουσι τά παραγείτονα έλη.

Έπεστρέψαμεν λοιπόν πρός τήν Σεβαστούπολιν 
καί προβαίνοντες άνέβημεν ώραίαν τινά φρεγάταν, 
Βονργάς καλουμένην. Η συσκευή τοΰ πλοίου καί 
οί έξωτερικοί εϋγενεις αύτοϋ τύποι ύπήρχον άξιοι 
τοϋ έπιλοίπου στόλον άλλά τόν θαυμασμόν ήμών 
ολόκληρον άπερρόφησαν αί ώραίαι άναλογίαι καί ή 
μεγαλοπρεπή; έπιφάνεια τής Βαρσοβίας τρικρότου 
πλοίου. Η Βαρσοβία έδέσποζεν ώς βράχος δλην τήν 
γραμμήν τοΰ ναυτικού τούτου στρατού, περιλαμβά
νοντας ούχί ήττονας τών 12 000 άνδρών καί τών 
1,500 κανονίων. Α |

Η ζωή τών κατοίκων τής Σεβαστουπόλεως είναι 
I δλως έσωτερική, διότι πλεϊστα έμπόδια, ών τινα έ- 
I σημειώσαμεν ήδη, κωλύουσι τούς περιπάτους καί 
I τάς διασκεδάσεις, αΐτινε; άλ.λαχου είσί τό θέλγη 
L τρον τών νυκτών, δτε ή έσπέρα κατήρχετο μόλις 
! Ε εύρίσκοντο έσκορπισμέναι λέμβοι τινές μεθ’ ήμών 
> ; είς τόν δρμον, δπως άπολαύσωσι τάς τελευταίας

•αίαν βρύσιν έπί της πλευρά; λόφου- ή βρύσις αΰτη 
παρέχει άφθονα ύδατα είς τόν στόλον. Διά της άπ; 
καταστάσεως δέ διυλιτικοΰ συστήματος τό 2Ϊ 
της ύδωρ θέλει παραδίδεσθαι καθαρώτατον εί 
στόλον. ι...
θυωπίνης ένεργητικότητο; ήσΰχως έπλεύσαμεν διά 

Ιμέσου βράχων έρημων καί τής γραμμής τών τελευ
ταίων φρεγατών, αΐτινε; έτάσσοντο μέχρι βάθους 
|τοΰ λιμένος. Διαβαίνοντε; πρό τινο; στενής κοιλά- 
δος παρετηρήσαμεν διά τών κομψών αψίδων υδρα
γωγείου, μεμονωμένην οικίαν, έν εΐδει κιοσκιού, 
ύψουμένην έν τφ μέσω δάσους δρυών. Τό δάσος 
τοΰτο εΐναι ό δημόσιος κήπος, τών εορτών τής πό
λεως ταύτης ό τόπος τής συναθροίσεως· διότι ή Σε- 
βαστούπολις, εί καί εγειρόμενη όσημέραι και προ- 

καί τήν κα- 
(τασκευήν μέρους διασκεδάσεως καί άναπαύσεως.

άπο- 
■ό έξ αύ- 

ίς τόν 
Διελθόντες πάντα ταϋτα τά εογα τής άν-

ύπονείουΙ 
ΰδραγωγείου, ό Μέ-Ιας χείμαρροι] 

τάς δεξαμενάς ταύτας. 
άπαν καταπίπτει ύψη-Ι 

λόθεν διά κλειστών (ecluses) έπιτηδείως συνδυα-' 
σμένων, φθάνει είς τήν ώραίαν ταύτην δεξαμενήν, 
έκτάσεως τριακοσίων έπί τετροζοσίων ποδών, διά 
μεγαλοπρεπούς τοίχου περιεζωσμένην, τρ.ίκροτον 
129 κανονιών, δύω δίκροτα 80 κανονιών καί δύω 
φρεγάτα'. 69 κανονιών άτινα διά πάσης άνέσεως 
αύτόθι έπιδιορθοΰνται. Τά τοιαϋτα έργα είσίν αλη
θώς μεγάλα καί εύγενή, καθιστώντα καί μόνα βασι 
λείαν τινά λαμπράν καί 
είς τάς έπερχομένας γ--· 
τος αύτά τεχνίτου, 
δίως ήσαν οί στρατιώται οί' 
έζετέλουν τάς διαφόρους αύτών υπηρεσία: 
φέως, του κτίστου τοΰ ξυλουργού καί τι 
γοΰ. 0 Κ. Χύπτων, εί καί 'Αγγλος 
λως συνειθισμένος έν τφ πατρίδι αύτοϋ 
αύτα θαύματα τής βιομηχανίας, δέν 
έκπληχθή διά τήν εύχέρειαν τοΰ ρωσσικοΰ λαού, τοΰ 
νά καθίσταται έντός τόσον ολίγου χρόνου επιτήδειος 

είς πάσαν τέχνην. Προσθέσωμεν δέ είς τού
ς στρατιώτης είναι ού μόνον έπι- 

τεχνίτης, άλλά καί ευχερής έκ χαρακτήρος 
σεβόμενος τούς άνωτέρου; του άνευ ταπει-ί 

ό; καί δραστήριος άνευ κομπορ- 
οϋ αύτοκρατορικοΰ ναυ

τικού είσίν έν Νικολαουπόλει, 
ταλλήλφ καί έκ τής θέσεως αύτή: 
λίας μεθ’ ής 
τοϋ κέντρου 
λοιπόν < 
νέα δεξαμενή 
Τίς πιστεύσει τούτο; ό μέγας έχθρός, ό μέγας άφα- zc 
νιστής ό ζατατρώνων τά πλοία είς τά ωραία ύ- πι 
δατα τής Σεβαστουπόλεως είναι είς αδιάκριτος μι- μονοτόνων βράχων. Δεςιά ά

ΧΟΟζ (JAW/C/JU (7LI.ICLUU ca> LC yn<juur uciva j-

lis). Διότι, καθώς λέγουσιν, είς οκτώ έτη έλαττώ- φη νέα 
νει τήν μέσην διάρκειαν πολεμικού πλοίου· τοΰτο Ψά 
δε βλάπτει πολύ τόν ρωσσικόν στόλον έκ παι 
λής τών άλλων στόλων καθόσον ό μέσος ορος τής 
διάρκειας τών αγγλικών καί γαλλικών πλοίων εί 
vat πλέον τών δεκαπέντε έτών. Απόπει 
νόμεναι πρός πρόληψιν τού κακοΰ τούτου δένέπή-|τοϋ ’ΐγκερμανίου, 
νεγκον δσον άποτέλεσμα άνέιζενον. Λυπηρόν τ 
είναι δταν σκέπτηταί τις, δτι τάσφ εύκαταφρόνητοςίγειον οδόν, 
έχθρός ατιμωρητί προσβάλλει τόσω μεγάλους καί φοβερόν ογκον βράχων. _ 
φοβερούς ογκους, ο'ίτινε; μεγαλοπρεπέστατα πλέου-'της σμύλης σκαφεΐσα καί 
σιν έπί τών ύίά τού κόσμου. Ικοντα μέτρα, τό ύψος τοϋ θόλου αύτής είναι δέκα

Μετά τήν έπίσκεψιν τών ένδιαφερόντων τούτων ποδών γαλλικών, έπί δέ τής αριστερά; πλευράς της 

έργων διευθύνθημεν διά θαλάσσης πρός τό ’ 
usnor. Αναχωρούντες τοϋ ναυστάθμον είδομεν ώ

σμόν'μαχώνας οικοδομούσα, δέν έλησμόνησε καί τήν κα
τασκευήν μέρους διασκεδάσεως καί άναπαύσεως. 
Πρό πάντων κατά τήν πρώτην τοϋ Μαΐου ό μεμο
νωμένος ούτος τόπος πληρούται τής χαράς εορτής 
Θορυβώδους. Ενώ έθεωροΰμεν τόν κομψόν οίκίσκον, 
δστις είναι τό κέντρον τών εορτών, πολυάριθμοι έρ- 
γάτα'· έτφλείουν τόν καλλωπισμόν καί τόν στολι
σμόν τόν εσωτερικόν, δνπερ πρόσφατος περίστασις 
καθίστανε πλέον ή πάτε άναγκαϊον. Δέν περιέμενον 
μέν, άλλ ήλπιζον, δτι ή αύτοκρατορική οικογένεια 

[ένθαρρύνασα διά βλέμματος εύνοϊκοϋ δλα ταϋτα τά 
νέα έργα, έμελλε νά έπισκεφθή τό μ.ετριόφρον αύτό 
άσυλον τών ηδονών τοϋ πλήθους.

Η πρό; τό βάθος τοΰ δρμου άφθονίκ μεγάλων 
καλάμων, ου; διετρέξαμεν εύκόλως διά τής λέμβου 
ήμών, ώθουμένης ΰπό αύρας εύαρέστου, έμαρτύρει 
τήν υπεροχήν ή'δη τοΰ γλυκού ύδατος. Διαβάντες 
καί τό μέρος τοΰτο εΰρέθζ,μεν είς τήν στενήν, άλλ’ 
είσέτι βαθεΐαν κοίτην, τοΰ Μέλανος ποταμού (Τσερ- 

[νάγια Ρετσκά), δπου οί μέν βράχοι άποχωροΰσι, ή 
,δέ κοιλάς εύρύνεται. Λειβάδια δέ τινα μικρά δια- 

, σκιαζόμενα δέ ύπό 
|άνθοδεσμών ώραίων μελιών καί σχίνων, φυλλώματος 
.κομψοτάτου, άναπαύουσι τούς όφθαλμ.ούς, καταπε- 
|πονημένους ήδη άπό τήν οψιν τών λευκοφαίοιν καί 

■ ·.. --------- , . ( Γ____ _ ” ' ξ" άπεβιβάσθημέν ύπό τά
σκωλης ή θα.Ιασσία τερηόώΐ (teredo nava [δένδρα καί άνέβημεν τόν γείτονα βράχον, ένώ έσκά- 

’ ; κοίτη διά τόν ποταμόν, οπότε ούτος μέλλει 
ά χυθή είς τάς δεξαμενάς ' /Λ °

ραβο-Ιμ’δες άναπαυτικαί, έπ;“·.μέ
"ής κόλυναν τήν άνάβασιν ήμών· τό ωφέλιμον δέ τοΰτο 
ιί- εργον έγκαινιάσθη τή ήμερα καθ’ ήν περιφανής ξέ- 

;ΐραί τινες γε-ΐνος, ό Στρατάρχης Μαρμών, έπεσκέφθη τήν κοιλάδα 
'λ. ώ.ή-,.νΰ I,,.;ρμα,;ευ. Φθάντες είς τάς δχθας τής διώ- 

τωόντι'ρυγος άπηντήσαμεν άμέσως μετ’ όλίγον τήν ύπό- 
ρόνητος γειαν οδόν, ήτις τολμηρά καί θαρρούσα σχίζει 

, ,ους καί φοβερόν ογκον βράχων. Η οδός αυτή, εντελώς διά 
. , υι.ινε., μ«.|.[.ϊ.(1ί,στατα πλέου-[τής σμύλης σκαφεΐσα και έξαντλήσασα δεκαπέντε

ών ύδάτων ενός τών ώραιοτάτων λιμένων δλων μηνών έργασίαν, έκτείνεται εϊς εκατόν τριά
κοντα μέτρα, τό ύψος τού θόλπ.· '·’·—
ποδών γαλλικών, έπί δέ τής άριστερά; πλευράς - 

’/χκερ - έγένετο πάροδος διά τήν έλευθέραν κοινωνίαν. Οί είς 
ύ- άνασκαφήν τής ύπογείου ταύτης όδοϋ έργαζόμενοι

ι παραδίδοντα μέ σέβα· 
γενεάς τό όνομα τοΰ έκτελέσαν 
Ο,τι δμως έξέπληττεν ήμάς ί

λες τοσω θαυμασίως 
' ;ς τοϋ σκα- 
τοΰ σιδηρουρ- 

ό γένος καί δ 
ί τά τοι 

έδύνατο νά μήν

εργάτης είς πάσαν τέχνην. Προσθέσωμεν δέ εί: 
το, δτι ό ρώσσο; στρατιώτης 
τήδειος · 
έργάτης, 
νοφροσύνης, εύκαμπτ 
ρημοσύνης. Τά ναυπηγεία

(Νικολάΐεφ)θέσει κα- 
καί έκ τής εύκο-

■ά ξύλα καταβαίνουσιν είς αύτήν άπό 
τής Ρωσσίας. Εν Σεβαστουπόλει,

δέν yy χρείχ είαη fxovov Παζτωτζρίου καί ή σχιζόμενα υπο τού ρευιχατο-.
συντελί 

;ύσει τοΰτο
εύτυχέστατα πρός τοΰτο

:ά πλοία είς τά ωραία ΰ- 
Σεβαστουπόλεως είναι εί; αδιάκριτος μι-

τού 
ι,’.δί,ς άναπαυτικαί, έσκαμμέναι 
κόλυναν την άνάβασιν :

ναυστάθμου. Βαθ- 
έπ'ι τοΰ λίθου, εύ-

ακτίνας τοϋ δύοντο; ήλιου· έάν δμως οί κάτοικοι 
στερούνται τοϋ έξωτερικοϋ βίου, άγαπώσι τούναν
τίον τάς συναθροίσεις καί τάς είρηναίας εύχαριστή- 
σεις τοΰ οικου. Οί έκ τών συντρόφων μου ξένοι τής 
τών πολιτών ζωής έν ‘Ρωσσία εύκαιρίας έτυχον, ο
ποί; παρατηρήσωσιν εν Σεβαστουπόλει δλως εύαρέ
στου; λεπτομερεία;. Η άκρα φιλοφροσύνη καί ή ευ
μενέστατη υποδεςίωσις πρός τούς ξένους έπικρατοϋ- 
σιν εξίσου είς τάς χώρας ταύτας, καθώς και είς τά 
σπλάγχνα τής αύτοκρατορίας, είς ούδέν ψεύδουσαι 
τήν παροιμιακήν τών ρώσσινν φιλοξενίαν. Εθιμα δέ 
τινα φεροντα τόν χρωματισμόν πατριαρχικής απά
τητος εύρηνται είσέτι έντός τών οικογενειών.

Ούτω έν πλείστάις οίκίαι; ό ξενίζων δοκιμάζει 
πρώτος τόν οίνον είς τήν κύλικα τού ξένου αύτοϋ· 
οί εισερχόμενοι άσπάζονται τήν χεϊρα τών κυ
ριών, αύται δέ είς άντάλλαγμα τοΰ ασπασμού τού
του ρίπτουσι φίλημα έπί τήν παρειάν τοΰ άσπαζο - 
μένου. Καθ’ εσπέραν ή οικογένεια καί οί οίλοι τής 
οικίας συνέρχονται περί τράπεζαν τεΐου, ή δέ συνο
μιλία οΰδέ πρός στιγμήν διακόπτεται· άλλ’ ήδη 
πρό τής δεκάτης ώρας οί πάντες άναχωροϋσι. Καί 
περί τήν δεκάτην ώραν ή Σεβαστούπολις βυθίζεται 
είς γαλήνην έντελή, ή δέ σιωπή διακόπτεται μόνον 
ΰπό τής μακράν άντηχούσης ήχους τών κωδώνων τών 
πλοίων, τών σημαινόντων τάς ώρας, καί ύπό τών 
παρατεταμένων κραυγών τών φρουρών τοΰ λιμένος, 
είς οΰς αποκρίνεται ή πένθιμος ΰλακή τών κυνών.

Έν,είρηνικώ καιοω ό πληθυσμός τής Σεβαστου
πόλεως άριθμεΐται είς τοιάκοντα χιλιάδας κατοί
κων, στρατιωτών ή ναυτών, προσηλωμένων είς τήν 
ΰπηρεσίαν τοϋ λιμένος. Αλλ’ έφθάσκμεν είς ώραν 
άγαθήν, διότι ή παρουσία όλοκλ.ήρου τοΰ στόλου 
καί τοΰ έργατικοϋ στρατοΰ ΰπερεδιπλασίασε τόν ά- 
ριθμόν τών κατοίκων. Τοΰ πλήθους δέ τούτου συνε- 
λάμβανέ τις ιδέαν μάλλον περί τήν είσοδον τή; α
γοράς. Ένταϋθα τών ΰδροπεπόνων ή κατανάλωσις 
ύπήρχε τερατώδη;· δρη έκτού δροσερού τούτου καρ
πού σωρευόμενα έκάστην εσπέραν έςαλείφοντο κατά* 
τήν πρωίαν. Απειρος δέ ποικιλία ιχθύων άμα άνα- 
τελλούσης τής ήμέρας προσήρχετο, πρός μεί,ονκ 
τών φυσιολόγων ήμών εύχαρίστησιν. Προηγούντο είς 
τήν αγοράν πάντων τών άλλων καταναλωτών και 
ένήργουν τήν επιστημονικήν αύτών έν.λογήν έπ; τής 
άφθονου αλιείας τής νυκτός.

Ολα τά τρόφιμα είσίν εύθηνά. Τά ξύλα καί ή ίπ- 
ποφορβή μόνα κρατούνται είς τιμήν μεγάλ.ην, -ένεκα 
τής ξηρότητο; ήτις έπ| μακράν έκτασιν ύπάρχει 
καθ’ άπασαν ταύτην τήν μερίδα τής Κριμαίας. Δια
τεθειμένη ώς έχει έπι μαστού λίθου αργιλώδους ή 
πόλις τής Σεβαστουπόλεως δέν στερείται ύλικοϋ 
οικοδομής καλής ϊσ^ος ποιότητος· άλλ’ οί λίθοι, 
φύσει πορώδεις, χρείαν έ^-ουσιν έπιχρίσματος, δπως 
έξωτερικώς καθιστώσΐ τά οικοδομήματα καθαρά 
τήν οψιν. Τούς δέ λαμπρούς λιθώδης ογκους, δσ»υ; 
μεταχειρίζονται πρός οίκοδου.ήν τών δεξαμενών, 
φέρουσιν αύτοϋ; άπό χώρα; μεμακρυσμένας, δπερ 
ούχί όλίγον συντελεί είς τήν αΰξησιν τής δαπάνης
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τών άφθαρτων τούτων έργων. Η δαπάνη διά τήν 
κατασκευήν αύτών ύπερέβαινεν ήδη τά πέντε εκα
τομμύρια ρουβλίων, και έδείκνυεν, οτι έμελλε νά 
ύπερβή επομένως καί τό διπλάσιου τοΰ ποσοΰ 

τούτου.
Ούδεμία ταταρική οικία απαντάται έντός τής 

πόλεως, καθώς ούδέ έπ'ι τής Σεβερνάγιας, λιμένος 
τών μικρών πλοίων κατέναντι τής Σεβαστουπόλεως,
έπί τοΰ βορρείου μέρους τοΰ λιμένος, δπως κα'ι τό | 
όνομα αύτοΰ τό δεικνύει· διότι Σεβερνάγία σημαί- 
νει βηρρειόν. ’Ενταύθα εις γραμμήν εγεί
ρονται πολυάριθμα δημόσια καταστήματα, προστα- 
τευόμενα ύπό κανονοστασίων. Αξιου σημειώσεω; δέ, 
ότι όλίγιστοι τών τοϋ Μουσουλμανικού φύλου διαπε-j 
ρώσι τόν λιμένα, άρκούμενοι νά σταματώσι μετά 
τών άμαξών των πεπληρωμένων έπϊ τής παραλίας 
τής Σεβαρνάγιας. ’Ενταύθα άπό πρωίας μέχρις ε
σπέρας άνακυκάται πλήθος μικρεμπόρων, ερχο
μένων ϊνα προμηθευθώσι τρόφιμα, καυσόξυλα καϊ 
άλλα πράγματα, ά'τινα τά ταταρικά κιρβάνια κα 
ταθέτουσιν έν τώ μικρω τούτω λιμένι.

’Εν τούτοις οί δύω σύντροφοι ήμών, ους άφήσα- 
μεν είς Βαξέ-Σαράϊ ήνώθησαν μετά τοΰ κέντρου τής 
συνοδίας, ούχί όμως άνευ κινδύνων κα'ι περιπε
τειών. Φθάσαντες διά νυκτός σκοτεινής έπί τοϋ 
λιθοστρώτου τής Σεβαστουπόλεως, στερούμενοι τοΰ 
όδηγήσοντος αύτούς εϊς τήν δι' ορθών οδών διακε 
κομμένην αύτήν πόλιν, μή γινώσκοντε; δ' άλλο τι

είμή μόνον τό όνομα τού ξενίζοντος ήμίς, Κ,αβαλ· 
ζάρ, οί φίλοι μας προσέκρουσαν εις τά βουνίδια τών 
ύδροπεπόνων, τών όποιων ή κλονισθεϊσα βάσις ποού- 
ξένησε κατάχωσιν φερομένην μετά βίας κατά τής 
θαλάσσης. Οί πραγματευταί, είς τόν θόρυβον καί 
τόν κρότον έξυπνίσαντες, δίδουσιν εϊδησιν, καϊ οί 
μέν αύτών τρέχουσι κατά τών καταρρεόντων πε- 
πόνων, άλλοι όρμώσι πρός άναγνώρισιν τών έργατών 
τής τοιαύτης ταραχής, καί εύκόλως δύναταί τις νά 
φαντασθή ήδη ποϊαι άπό μέρος αύτών έσφενδονί- 
ζοντο ύβρεις ! — Εύτυχώς ό'μως εϊς τελώνης παρε- 
νέβη, προύστάτευσε τούς ξένους, εις δεινήν εύρισκο- 
μένους θέσιν, ή ειρήνη άποκατέστη, καί μεθ’ ώραν 
μίαν κόπων, άναζητήσεων και ανησυχίας οί σύντρο
φοί μας κατέφθασαν εϊς τήν θύραν ήμών. Ας κρίνη 
έκαστος περί τής έκπλήξεως, τής καταλαβούσης αύ- 
τούς έπί τήν θέαν τών επίπλων, τών στολιζόντων 
τήν αίθουσαν τών τσιγγάνων μας. ’Επί τή πίστει 
τής φήμης, ής απολαύει ή Σεβαστούπολις, ώς με
γάλη πόλις, άλλας έτρεφον ελπίδας, θύματα καί 
ούτοι γενόμενοι τή; άπάτης, είς ήν ύποπίπτουσιν 
όλοι σχεδόν οί περιηγούμενοι. ’Εν βραχεί όμως τά 
πάντα διωρθώθησαν, και ή συνοδεία ήμών, συμπλη- 
ρωθείσα εφάπαξ, συνεπύκνωσε τούς στίχους έαυτής, 
δπως περιποιηθή τό κατά δύναμιν εις τό σκληρόν 

τοΰτο ,ίηρε'ρι τούς νεοελθόντας.
(Ακολουθεί )

ΙΟΥΛΙΟ Σ.

Γράφομεν τά *Εργα τοϋ παρελθόντος μ.ηνός ύπό 
Χρίστου; οιωνούς. Παρήλθεν ό Μάιο; τών συμοορών 
και συνεπληρώθη τό ύπουργεΐον’ τοΰ Μαίου.

0 Ιούνιο; μετέβαλε τό ζώδιον αύτοΰ, άντί 
Σχορπίου παραλαβών τ 
δπερ άοθόνως προχέει τά δώρά του 
μονος Ερμουπόλεως, τών Πατοών 
ραιώς.

Τά Ελληνικά πλοία δίασχίζοντα 
κύματα τοΰ Εύξείνου διαπορεύονται 
τό Αίγαϊον

•άς άποθήκας, τό δέ χρυσίον είς 

r-—t--r—· j. .. .----- . — — -γ
ιύχων μας κα'ι τών παντός εϊδου; έργατών μα 

ή πλουτοϋσα ήδη κα'ι 
ησίων διη- 

δε 
τάς φιλοσόφου; καϊ άφορήτους Α- 

:ς, τοΰ θέρους άκμάζοντο;, δι’

τό ζώδιον αύτοΰ, αντί τοϋ 
τό Κέρας της χΐιια^θείατ, 

έπί τής εύδαί- 
κα'ι τοϋ Πει-

νη'σεις εί; τά πολυκύμονα πέλαγη τών μαθήσεων, 
διανοίγει τέλος τήν ήπειρον καϊ φέρεται πλησίστιο; 
εί; τήν άνακάλυψιν τής Αμερικής.

Εί τόν πλοΰν αύτοΰ ώδήγησε πάντοτε ή πυξϊς, 
καϊ δέν άπεπλάνησαν αύτόν σύρτεις καϊ Σειρήνες, 
εύτυχή; ή εί; γήν άπόβασι; αυτού. Δεν κατηνάλω- 
σεν έπί ματαίφ τά χρυσά τών σπουδών έτη καί δύ- 
νασαι νά εϊπη; περί αυτού Οαρόαλέω; οτι φέρει εν 
τώ κόλπω του τό δίπλωμα τοΰ χρηστού πολίτου, 
τοΰ χρηστού υπηκόου καϊ άρχοντος, απαράλλακτα 
δπω; ελεγεν ό μέγα; Ναπολέων περί τοΰ στρατιώ
του, δτι φέρει έν τή πήρα του τήν ράβδον τού στρα- 
τάοχου. ’Αλλ’ ούαί αϋτώ, εί συμβαίνει τό εναν
τίον. Τά γράμματα εσονται εί; όλεθρον αύτοΰ.

0 ’Αγαθοκλής (διότι ούτως έλέγετο ό νεανία;) 
δέν ήτο βεβαίως έκ τών τελευταίων. Άνελθών έπί 
τό κατάστοωαα, καϊ ψιλός μέν τήν συσκευήν, ελα-

■ου 
ιόν

ΚΟΖΑΚΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΑΝ.

ήδη τά άξενα 
κομίζοντα εί: 

σίτον καϊ χρυσίον. ό σίτο; εισέρχεται 
εις τάς άποΰήκας, τό δέ χρυσίον εϊς τά βαλάντια 
τών έμπορων μα; καί τών ναύκληρων καί τών λεμ
βούχων μα; καϊ τών παντός είδους έργατών μας.

Ευδαίμων ή έρμούπολι;, 
ταλάντων πολλών, καϊ περιπάτων καί έ 
νεκών καϊ δροσοφόρων μέχρι κόρου. Εύτυχεϊ; 
καϊ οί φεύγοντε; 
θήνας, τοΰ θέρους άκμάζοντο;, δι’ αύτούς εύφρόσυ- 
νος ό όρίζων καϊ ζωοποιός ό αήρ, 3ν άναπνέουσι. 
Δέν ζώσιν, ώς ή σαλαμάνδρα, εντός άτμοσφαίρας ι 
πυράς καϊ φλογών, ούτε τρέφονται έκ κόνεως, άντί 
τοϋ μάννα.

Εκ τών ευτυχών τούτων θνητών είσιν οί δικα- 
σταϊ, οί δικηγόροι, οί σπουδασταί, καϊ οί πάντων 
εύδαιμονέστεροι θνητών καθηγηταϊ, οϊτινε;, έπί 
τέσσαρας τοΰ όλου έτους μήνα; κοπιώντες καί έρ- 
γαζόμενοι, αναπαύονται άπό τών κόπων αύτών κατά 
τούς άλλους οκτώ. Μακάριοι 1 ότι αύτών έστιν ή 
βασιλεία τής γή; !

ΤΗν πρωία κυριακής. Οί έτησίαι λάβροι διεκύμαι- 
νον τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, κα'ι τό άτμόπλουν 
τοΰ Πειραιώς, τό πλέον άχαρι τών άτμοπλοίων τών 
δύω ημισφαιρίων, προσωρμίζετο, τής αύγή; άρτι 
διαγελώσης, πολυθόρυβον καϊ κραυγάζον είς τόν 
λιμένα τή; Σύρου. Απέναντι δή τοΰ λιμένος τούτου, 
οί ιθαγενείς Σύριοι ϊστανται, ώς ό Αδάμ απέναντι 
τοΰ Παραδείσου, κλαίοντες και θρηνοΰντες, διότι 
έπϊ έξακισχίλια έτη, ήτοι άπό τής πρώτη; ημέρας 
τής δημιουργίας μέχρι; εσχάτων, καί ένόσω αύτοί 
μόνοι έκυριάρχουν τής νήσου των, ό λιμήν ήτον έρη
μο; κα'ι απροσπέλαστος καί άξενος.

Εκ τών αποβιβαζόμενων ήτο καί τις νεανίας, δ 
στις, έξελθών, έπάτησε μετά ζωηρότητος ολως ατ
τικής, καϊ τό μέτωπον μέν έφερεν ύψηλόν, 
βάδισμα έχεν ύπερήφανον καί κοΰφον.

0 περιερ·. αζόμενος ήδύνατο έκ πάντων τούτων κάτοικοι, 
νά εικάσει ότι ό νεανίας ι 
υπουργείου, μέγα φρονών έπϊ τώ μικρώ άξιώματί μέσοι; που τοΐ 
του ή σπουδαστής, καί ταΰτα τελειοδίδακτος. ίζει μέν ή καλή φύσι; άλ.λά

0 τελειοδίδακτος ομοιάζει κατά πάντα τφ θαλασ-·γλαίζουσιν οί φυτώντες περιπατηται τοΰ ώραίου 
σοπόρφ Κολόμβφ. Μετά τετραετείς αληθείς πλα- φύλου.

Εύτέρπη τόμ. Η', φυλλ. 67,

ι ούτως έλένετο 
έκ τών τελευταίων. Άνελθών 

καϊ ψιλός μέν τήν συσκευήν, ;
τω δισσακίφ 

τόν Ρογρώνα και 
νήσον.

ορός δέ τό βαλάντιον, φέρων δέ έν τώ 
ήδη μόνου; τού; Πανδέκτα;, 
Φρεαρίτην, άπέβη είς τήν περιλάλητου

Τερπνόν καϊ εύφρόσυνον τό θεάσθαι εύφορων 
___ ___________ "_ Ο.'ΛΙ.. _ ■

καί 
’ά παντα, 

τών όμβρων κα'ι τή; δρόσου. Χαρ- 
ίς πόλεις έμπο.ικάς, ύοντος

σύσκιων τόπων, έν εαρι ότε θάλλει 
μετά τήν ώραν 
μόσενον όέ τό φοιτάν εί: 
χρυσίου.

‘II χώρα έστϊ χλοερά κα'ι γελόεσσα, καϊ μειδιώ- 
σαι τότε καϊ άνθηραΐ αί όψεις τών κατοίκων.

Τό θέαμα τοΰτο έφαίδρυνε καϊ τήν φύσει μελαν
χολικήν τοΰ Άγαθοκλέου; καρδίαν καϊ μικροΰ δεϊν 
ό φιλόσοφος ήμών άπεσκίρτησε τοΰ ναού τών Μου
σών ϊνα θύση τώ Κερδώω Ερμή. Εχων μεγαλέμπο- 
ρόν τινα συγγενή έν Ευρώπη, ετυχεν έν τή έμπορική 
πόλει άρίστης δεξιώσεως, καϊ οί πάντες έπαίνουν 
καϊ έθαύμ.αζον, ούχί αύτόν άνύοντα τήν άργαλέαν 
καϊ άνάντη οδόν τής φιλοσοφίας, άλλά τόν συγγενή 
αύτοΰ, τόν βαίνοντα έπϊ χρυσού καϊ τρίβων πολυ- 
ταλάντων.

Γλυκεία ή μέθη τοΰ πλούτου, άλλά πολλώ γλυ- 
κυτέρα ή τών μ.αθήσεων· καϊ ό Αγαθοκλής έμπτύ- 
σας τρις τώ πειρασμώ, τήν αύτήν ημέραν άπετάξατο 
τώ Μαμμονά ό αγαθό; νεανίας προσέκειτο τώ άρ- 
χαίω γνωμικώ τούτω, οτι χοϊκοί tbr Λ.Ιοντον έ· 
μίσησαν, την δέ δό£αζ ούίεΐζ, ό’περ περωδήθη δι
καίως εί; τό πο.Ι.ΙοΙ την δόζαν ίμίοησαν τΐ>Ί <’έ 
π-Ιοΐτον οΰάείς.

Καί μετά τήν φιλόσοφον ταύτην σκέψιν καί άπό- 
φασιν, ό Αγαθοκλή; έξήλθεν έσπέρας εί; περίπατον.

Καϊ ιδού αίφνης ακούει μολπά; μουσική; έπι 
ί πτερύγων αύρας φερομίένας, καϊ βλέπει μακρόθεν 
[ερχόμενον καλλικέλαδον όμιλον παρθένων καϊ γυ- 

τό δέίναικών εύσταλών καί λευχειμόνων.
εχεν ύπερήφανον καϊ κοΰφον. ι Οί φιλόπλουτοι, άλ.λά καϊ φιλόκαλοι τής Σύρου

“^··----- ~Λ------ ~~Ζ---- στερούμενε έκτάσεως, δενδρώνων καί
ήτό τις ή υπαλληλίσκος [σκιών, όμως έδημιουργήσαν έπϊ τών βράχων καί έν 

..... ■“ Λ----- ' ---- ------—ΐς κρημνοϊς περιπάτους, οδ; δέν ώραι- 
ζει μέν ή καλή φύσι; άλλά περικαλλύνουσι κμιί ά-
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άστατοι νεανίαι. Εν αύταϊς αί φιλίαι καί τά αισθή
ματα δίκην τών νομισμάτων λίαν μεταβλητά καί έ- 
φήμερα καί παλίνοστα, ώ; τι; άμπωτις καί παλίρ
ροια.

0 Αγαθοκλής περιειργάζετο πάντα ταΰτα πολυ- 
πραγμόνως, άλλ’ έθλιβε τήν άγαθήν καρδίαν του, 
ότι τήν αγνήν καλλονήν, τήν σωζοαένην μάλιστα 
εί; τάς Κυκλάδας, πανταχοΰ μέν τής "Ελλάδος, 
κυρίως δέ κατά τό Αίγαΐον, άσχημίζει και φθείρει 
τό άμυλον και, ενίοτε, φεϋ........... τό ψεμμύθιον.

Άπέχουσαι τοΰ ομίλου ώς οπτασίας ’Αγγέλων, 
παρέρχονται μονήρεις τίνές κόρας έν αί; καί μελα- 
νείμονες, αί χαριέστεραι πασών.

Καί τό σύμπλεγμα έκεΐνο τών τριών κορασίων, 
δέν είναι ώ; τό θελκτικόν σύμπλεγμα τών τριών 
Χαρίτων ;

ίίδυον τοΰ μειδιάματος τής Αύγής, τό γλυκύ μει
δίαμα τής λευκής, ώς χιόνος, άλλ’ ούχί καί ψυχρά; 
ώ; χιόνος, παρθένου εκείνης, δ μέλας ό οφθαλμό; 
αύτής ώ; οί θαλάσσιοι βυθοί.

Σεμνή καί μεγαλοπρεπή; ώ; Μούσα ή κόρη εκείνη 
ή έχουσα ρεμβώδεες καί μελαγχολικού; τούς μέ- 
λανα; οφθαλμούς της, καί τή; νυκτίας αύρας γλυ- 
κυτέραν τήν λαλιάν.

Δύτη δέ ή γλαυκώπις, ώ; ή’Αθήνα, ή τήν κό
μην έχουσα χρυσόξανθον, έχει τήν αβρότητα τής 
Ίίβης, τά θέυγητρα τή; Άρτέμιδο; καί τήν άγνό- 
-ητα τών ’Αγγέλων. Είναι Αγγελος καί αύτή.

Αλλ’ ίδού έπιτέλλει εί; τόν ουρανόν ό Εσπερος, 
δ γλυκύφωτος άστήρ τής συννοία; καί τών ονειρώ
ξεων. Η μουσική μέλπει τό κύκνειον αύτή; μέλος, 
τό μέλος φεύ! τού αποχωρισμού, καί πάντες καί 
πάσας καταβαίνουσιν έν σιγή τήν πρανή όδόν τήν 

φέρουσαν είς τήν πόλιν.
Ώ ! διατί μετά τοΰ φιλομειδοΰς καί χαριέντος 

•ούτου ομίλου δέν συμπλέκονται καί νεάνιδε; άτ- 
τικαί, ών δύω μέν άδελφαί, ώς δύο'περιστεραί, 
ίστανται έν μέσω δενδρώνων καί σκιών, μία δέ άλ
λη μονάζει, ώς στένουσα καί φιλέρημος τρυγών;

Οπως έπιδημεϊ είς τά; εύδαίμονα; νήσου; ή 
φαιδρότης καί τό άλυπον τή; ψυχής, ούτως έμφι- 
λοχωρεϊ είς τά; καρδίας τών άττικών κορασίων τό 
άλγ-ο; καί ή άπόγνωσίς. ‘Ωσεί άπέπτη πάσα άπό 
μέσου αύτών έλπίς καί ευφροσύνη. Α.λλ’ έάν μειδία-, 
μα έπανθήση είς τά χείλη μιας τίνος αύτών, μειδιά 
καί περιαυγάζεται ά δρίζων όλος, ώ; δταν έπιλάμψη 
τό ίμερόιν άστρον τών νυκτών.

Αί άττικαί κιρδίαι αισθάνονται βαθέως καί 
πάσχουσιν, άλλ’ αί καρδίαι αί είς τάς νήσους, φρο- 
νΐμώτερας εκείνων, έπιπλ'Ουσι τών ναυαγίων των.

Αλλ’ ή φοόνησι; τών κορασίων καταντά πολλάκις 
καϊ σοβαρά. Κύριό; τι; έλάτρευε νέαν, ώ; τό ιδα
νικόν αύτοΰ, διότι παντοΐαι χάριτες κυρίως δέ γλυ- 
κύτης καί σεμνότη; Αγγέλου έκόσμουν αύτήν. Η ιδα
νική όμως λατρεία τοΰ άνδοός ήτον ιιως ύπερβάλ- 
λουσα. Ενόμιζεν, δτι εξέφραζε τά πάντα, βλέπω* 
αύτήν όσον σπανιώτερον. Καί οτε τυχαίως συνηντή- 
θησαν, οτε δ ποιητή; μα; έζήτησε νά διαβεβαίωση 

Ο ’Αγαθοκλή; κατά πρώτον έπισκεπτόμενος τήν 
Σύρον, έξέλαβεν αύτήν αληθώς νήσον τινα τή; 
Κίρκης.

Καί τφόντι ή Σύρος τοιαύτη τις παρουσιάζεται 
είς πάντα, βλέποντα αύτήν κατά πρώτον . . .

’Αλλ’ έπιτείνωμεν τόν περίπατον καί άκολουθή- 
σωμεν τόν περιηγητήν μας είς τάς περιπλανήσεις του.

Ενταύθα τό Απολλοΐ-ειον (Βαπόρια) τό καλούμε
νου καί Τερ^τιθέα. Αδενδρον μέν καί ακαλλώπιστου 
τό με'ρος, άλλ’ άπε'χει τών πνιγηρών οικημάτων τής 
πόλεως, ύπε'ρκειται δέ τής γλαυκή; καί δροσοφόρου 
θαλάσσης καί πρός πάντα άνεμον καί πασαν αύραν 

κεΐται αναπεπταμένου.
’Εν ώρα αίθρί-ς, μαγευτικόν τό έκεΐθεν θέαμα. 

Απέναντι προφαίνεται ή χλοανθή; Τήνο; και τά 
λευκά, ώς φωλεαί περιστεράς, χωρία της, πρός τά 
δεξιά δέ έκτείνουσι τά; βραχώδεις ράχει; αύτών, 
ώς άκάνθας νεκρού κήτους, ή Μύκονος καί ή Δήλος. 
Εκεϊ δέ πρός τό τέρμα τής είκόνος προκύπτουσίν 

ύπό έλαφράν όμίχλ/,ν, ώσεί διά πέπλου τινός λευ
κού καί διαφανούς κεκαλυμμέναι, ή μαρμαρόεσσα 
Πάρος καί ή εύφορος Νάξος. Λέγεις αί Κυκλάδες 
άπασαι, οίονεϊ φόρου υποτελείς, σπεύδουσι σύμ- 
πλεγμά τι χαρίεν καί ε’ρατεινόν ν’ άποτελέσωσιν 
περί τήν μικράν μέν, άφνειόν δέ καί αγαθήν καθ’ό
μηρον Σύρον.

’Ανήρ τις, πολύτροπος καί πολυμήχανος, ώς δ 
αρχαίος όδυσσεύς, διατηρεί πολύκροτου μουσικήν, 
παιανίζουσαν καθεκάστην έν ώρα έσπερ:α, κατά τήν 
τερπνήν έκείνην θέσιν. Καί ίδού αΐ μουσικαί μολπαί 
έλκύουσι τόν γυναικείου όμιλον, έμπίπτοντα είς τά; 
στηνομένας ύπό τού χαλκοκρότου ήχου τών σαλ
πίγγων παγίδα;.

όρας πόσον περικαλλής ή γυνή εκείνη ή λευχεί 
μων, ή ταινίαν ούοανόχρουν, ώς κεστόν ’Αφροδίτης 
περιεσφκγμένη ; Βαδίζει ελαφρά, ώς άλκύων, καί ή 
όσφΰς αύτής ύγρώς έπικινεΐται, υπερέχει πασών τών 
δμιλήκων της, ώς ή Καλυψώ έν μέσω τών Νυμφών 
της" άλλά πόσαι τών Νυμφών τούτων όπως ή γλυ
κεία Εΰχαρις, δέν θέλγουσι τά; πρωτοπείρου; καί 
παιδικά; καρδίας τών Τηλεμάχων, διδάσκουσαι 
τήν άστασίαν είς τού; μείονκα;;

Η έτέρα δέ αύτη ή εύόφθαλ.μος, ή έσθήτα αναβε
βλημένη ώ; τήν τών μύθων,

' « τήν θάλασσαν μέ τού; ιχθύς, 
τόν ουρανόν μέ τ’ άστρα. » 

διότι τοσοΰτον βαθύ τό ύπόγλαυκον δμματης καί 
τοσοΰτον γλυκεΐαι καί άστατοι, ώς τό κύμα, τών 
βλεμμάτων της αί βολαΐ, συμβαδίζει μετά τής α
βρά; εκείνη; καί λευκωλένου, καί γλυκυθύμου νεά- 
νιδος, ήτι; πραγματοποιεί αρχαίου ποιητοΰ τό άπό- 
φθεγμα τοΰτο,

σίδηρον καί πυρ νικά 
καλή τι; ούσα.

Αλλά φεύ τής άστασία; ! μόνων τών αμείλικτων 
νέων τά; καρδία; δέν νικώσι πάντοτε αί καλαί είς 
τάς εμπορικά; κοινωνίας.

Διά τό μή είναι άνδρας έν αύταϊς, πρωτεύουσιν οί

καί πάλιν τήν άφοσίωσίν του, ή νέα δι' αξιοπρεπούς 
άφελείας.

— Παρεγράφη, τω εΐπε, πάν δικαίωμά σας.
— Κατέκτησεν αύτό άλλο; τις; ήρώτησεν δ 

οδτω μέν εύγενώ; Ουτω δέ άφελώ; άποπεμπόμενος.
— Ούδείς, βίβαιωθήτε.
— Με μένει λοιπόν ή έλπίς ότι θέλει παραγραφή^ 

καί τό δικαίωμα τή; παραγραφή; σας.
Τήνέσπέραν έκείνην είχε κοπάσετ δ δαιμόνιο; βορ

ράς" Σελήνη φωταυγός περεέλαβεν ίλαςώ; τό κύμα, 
τάς άκτάς, τόν ορίζοντα, καί δ όρίζων, τό κύμα, 
αί άκταί ώμοίαζον νεόνυμφον ένδεδυμένην τήν λευ
κήν αίσθήτα καί τάς χρυσά; κέγχρο>ς τοΰ ΰυεναίου.. 

Τότε δή έπανέκαμψε τό ρεύμα τοΰ πλήθους καί 
έχύθη πολ.υθέλγητρον εί; τό Νησά*ι, τόν ώραιό- 
τερον τή; ‘Ελλάδος νυκτερινόν περίπατον, κατά 
τήν γνώμην φίλου μα; δικαστού.

Μεταξύ τών δύο περιπάτων, τής Τερψ ιδέας καί 
τοΰ νησιδίου, κεΐται ώ; έν μεταιχμίω ή περικαλ 
λής Πλατεία τοΰ ‘Οθωνος, γή έρημος καί έγκατα 
λελειμμένος χώρος, καί μόνον ύπό ολίγων αίσθημα 
τικών ή άνεξαρτήτων καρδιών φοιτώμενος. Βαδί 
ζοντι πρός τ’ αριστερά, ε’κτείνεται κατά μήκος 
τών εμπορίων, δ καλούμενο; περίπατο; τήςζίίχορΰς, 
όπου παιανίζει νυκτία ή μουσική τής Τεργιθέας 
καί υιοί τής ποιητική; Ζάκυνθον ψάλλουσιν άσματα 
έρωτος. Οί ξένοι ύπολαμβάνουσι πολλάκις τό μέρος 
ώς αίθουσαν χορευτικήν, καί μετά άφοβον ζυθοπο
σίαν όρχοϋνται έν μέση άγορα. Είς τούτων έκά- 
λεσέ ποτέ παρακαθημένην τινά χαρι·στάτην νέαν 
ϊνα συγχορεύση μετ’ αύτής" φαντάσθητε τήν θλί- 
ψιν καί τήν αμηχανίαν τής σεμνής κόρης, όλα τοΰ 
πολιτισμού τής Δύσεω; δέν είναι ρόδα καί κρίνα.

Είςτούςδόο τούτους τελευταίου; περιπάτου; είναι 
άξιον νά σπουδάση τι; τά ήθη καί έθιμα τών νήσων. 
‘Ω; νά μετεφέρθη ολόκληρος ή καλλιπάρθενο; 
Σμύρνη έν έρμουπόλει. Καί ένταΰθα ούδέν γίνεται 
έν τφ κρύπτω καί ο υδέν έν τώ κρύπτω ό ού μή φα- 
ρόν γίνεται. Καί αύταΐ αί τών καρδιών διομολογίαι, 
αί φιλοΰσαι μάλιστα τό μυστηριώδες καί περιεσκεμ- 
μένον διατρανοΰνται έν ύπαίθρφ καί πληθούσης ά- 
γοράς· Ηθη παιδικά καί δλω; ομηρικά καί άθώα ! 
’Αλλά δέν είναι τοΰτο τό πρώτιστον κεντρον τών 
άγνών κλίσεων, αίτινες φέρουσιν εύθύ είς τού; βω
μού; τού ύμεναίου. ’Ανάπαλιν τών νεανίδων, ών 
πολλαί διατρίβουσιπερί σπουδαϊά τινα καί ωφέλιμα, 
καί τό ήθος είσί σοβαραί καί κόσμιαΐ, οί νεανίαι άμα 
τή αποφοιτήσει των, ρίπτουν έ; κόρακας τά; βί
βλου; καί τά ογκώδη καί ανωφελή πανεπιστημιακά 
τετράδια, διαζύγιον διδοντε; εί; τά; μαθήσεις καί 
εί; δ,τι σπουδαϊον, καί περί άνεμώλιά τινα καθο- 
σιούμενοι. Έκ τούτων, ώ; έπί τό πολύ, συγκροτεί
ται ή νέα γενεά.

Προσφιλή; ή σώφρων καί ύπερήφανος νεάνις, ή 
σεμνότη; καλλύνει τάς παρθένους κα'ι τάς γυναίκας 
πλέον τή; ώραιότητος, προσφιλέστατος δέ καί ό 
σπουδαίος καί σοβαρό; νέος, ού ή κόμη ού μύρων, 
άλλά λυχνία; όζει, καί δν ευρίσκει δ δρθρος έν με

λέτη καί έπικεκυφωτα εί; βιβλία. Εύδαίμων ή 
‘Ελλάς καί τδ μέλλον αύτής εί μεταξύ τών νέων καί 
τών άνδρών έγεννάτο άμιλλα τις καί φορά έπί λό
γους καί φιλοσοφίαν.

Δύο νόσοι μαστίζουσι τήν ‘Ελληνικήν ήμών κοι
νωνίαν, ή κουφότης αυτή καί ή όλέτειρα πόλεων 
και λαών πολυτέλεια. Δικαίως άρα έγραφε κακό

τροπος τι; Γάλλο;, ότι ή ‘Ελλάς νοσεί, ήμιϊς δέ 
λέγομεν, ότι νοσεί μάλλον ηθικώς καί τίς οίδεν έάν 
ή νόσος, χρονιά ήδη δέν καταντήση ανίατος.

Χάρις είς τήν Χολέραν, ε’γινήθη καί παρ’ ήμΐν 
ήκλίσις τών έξοχων. ‘Η τερπνή Κηγησία, όπου αί 
κόραι τών δασών, μετά τής συνοδεία; των, καί αί 
νύμφαι τών σπηλαίων μέ τά σπήλαια τώ* Νυμφών, 
-ό σκιερόν, άλλ’ έρημον ’Αμαρΰσιον, καί δσαι άλλαι 
έζοχαί τών ’Αθηνών,πληροΰνται καί τό έν·στώ; έτος 
ανθρώπων. ’Αλλά θέλουν αφήσει καί ήδη εποχήν; 
Οί δύο ώραιότεροι αύτών κόσμοι άπεπτων, ό μέν 
πρός δυσμας, ό δέ πρό; Άνατολάς. Θέλουσι μάς 
είπεϊ περί τούτου τί χρονικά ήό έκδοθείςκαί πέρυσι 
^Ηδύοσμος.

Εχει καί ή Χαλκί; τά; ώραία; καί χλοερά; έξο
χά; της, άλλ' άπό πολλού ή άρίστη αυτή πόλις 
είναι ώ; τά ανάκτορα τού Εφρασιάβ. Επί τά δώ
ματα τών οικιών της κρώζει ή άπαίσιο; γλαύξ καί 
φωνάζει ό νυκτικόραξ, καί έπί τούς τοίχου; ή αρά
χνη υφαίνει τον ιστόν αύτής. Μόνον ή παρουσία, άλ
λά παρουσία εφήμερος, μια; ή δύω νεανίδων όντως 
περικαλλών, καί ό αρμονικός ρόχθος τή; παλίρροιας 
τοΰ Εύρίπου μαρτυρούσα είσέτι περί τή; ϋπάρξεώς 
της.

0 βλέπων τι; τήν πόλινταύτην έπιλέγει τόν δμη- 
ρικόν στίχον.

« Εσσεται ποτ’ ήμαρ όταν όλώλη ”ΐλιος ίρή
« Καί Πρίαμο; καί παϊδε; Εϋμμελίω Πριάμοιο,κ 

έάν δέν προφθάση νά διορυχθή ό πορθμό; αύτή;.
Ερημον έπίσης καί άχαρι τό Ναύπλιον καί αί 

Πάτραι, τά; άποκέντρου; ταύτας πόλεις ώς νά λη- 
σμονη ή Ελλάς. Αλλ’ ούχ ουτω και περί τή; όλ- 
βίας Σύρου. Πέρυσι δέν υπήρχε ρευματία ή παλίν- 
σκιός τις λαγών, εί; δν νά μή κατοίκηση ή οίκογέ- 
νειά τι; ή καμμία Οεότη;" άλλά καί νΰν σκορπίζον
ται εί; τά; έξοχά; οί πλεϊστοι τών κατοίκων, καί 
κοσμούνται μέν τά ανθηρά Χροϋσα, τό εύθύγραμμον 
Έπισν,οπεΐον καί τά σκιερά Τάλαντα, συνοικίζον
ται δέ ή Παραχοπη,τίΒύσσα, ή Ποσιδωνεία. ό 
Φοίνιζ καί ό Σΰριγζ (Σύριγκας).

0 βλέπων τήν Σύρον άπό τή; παραλίας ύπολαμ- 
βάνει αύτήν κατάξηρο» καί άγονον καί τω φαίνεται 
μυθώδη; δ έπαινο; τοΰ όμηρου· άλλ’ δταν είσδύση 
εί; τά ένδότερα, δταν διατρέξη τήν πρός τά ΓΙοσεί- 
δια όδόν, διερχόμενος παρά τά "Αδυτα καί τό Γε- 
ρούσιον, θέσιν, δθεν κατά τήν παράδοσιν, δ δήμο; 
καί ή Βουλή τών αρχαίων Συρίων ωθεί κατά κρη
μνόν τούς άχρηστους καί ώς άχθος άρούρης γέρον
τας, θέλει πληροφορηθή μετ’ ε’κπλήςεως, δτι άνθη- 
οά, είπερ τις καί άλλη, ή νήσος.

Τερπναί καί ποιητικαί αί εί; τά Βύσσα καί τήν 
58*



— 448 — - 449 —
»Παρακοα ή»' καί τόν Φοίνικα κοιλάδες τη; και αί κρυ- 

πτόμεναι είς τάς πτυχά; τών λόφων τη; ρευματιαΐ 
και χαράδραι. Μόνον έρημα τά πάντα καί σιωπηλά.

Απ’ εναντίας τών Βουλών, καί τοΰ υπουργείου 
μας οϊτινε; είσάγουσιν εντός ολίγου καί ατμόπλοια) 
εθνικά, καί σιδηροδρόμους καί τηλεγράφους ηλεκ
τρικούς, τά αγαθά τοΰ Αβραάμ, οί ιθαγενείς εκή- 
ρυξαν τόν πόλεμον κατά παντός καλοΰ καί κατά 
πάσης προόδου.

Ούτω; έδοξε τή Βουλή καί τώ δήμω τών νεωτε- 
ρων Συρίων. οΐτινες δεν είναι βεβαίως παραφυάδες 

τών αρχαίων.
0 Αγαθοκλής διέμεινεν είς Σύρον έπί πολλά; ν,· 

μέρας, διότι έθέλχθη κατ’ άοχάς άφ’ δσα ώραΐα η 
παράδοξα έβλεπεν είς τήν νήσον. ‘II πόλις ολόκλη
ρος έφάνη αϋτώ ώ; μία οικογένεια εντός μιας και 
μ.όνης αιθούσης πολυγωνίου διαιτωμενη . . · κατά 
τά; εσπέρας καί τάς νύκτας εννοείται.

Εν τά) αιθούση ταύτη συνέρχονται και συνωθοΰν 
ται αί άνώτεραι τάξεις πρό; άλλήλζ; καί εστιν οτε 
καί π-ό; τάς κατώτερα;, άλλά διηρημ.ενας και υπο- 
διηρημένας είς τμήματα καί συστήματα. ‘Η μου 
σική κροτεί- δίδονται παραστάσεις οίαι κατά τους 
χρόνους τοΰ Θέσπιδος- πάλλουσιν αί καρδιαΓ γεν
νώντας αισθήματα καί φύονται ποιηταί αύτοσχέδιοι- 
οί ·έεο7εεο άνά τετρακτύας σείουσι τήν χαίτην αύ
τών ύπερηφάνως. Δίδονται πρός τινα; αί πικραί 
καί όδυνηραί παύσεις των, επέρχονται αί μέσαι νύ
κτες, καί διαλύεται ή συναναστροφή, ϊνα έπανα- 
ληφθή τήν προσεχή εσπέραν καί νύκτα.

Αλλά μέχρι τέλους ό φιλόσοφο; ήμών. σπανιώ- 
τερον εύρίσκων καί διανοητικήν τινα τροφήν καί 
βαρυνθείς τό μονότονον, κατ’ αύτόν, τών διατριβών 
τούτων, έπεθύμησε νά ΐδη καί άλλα; νήσου; τοΰ 
Αιγαίου, καί ήδη περιμένει τά Ελληνικά ατμόπλοια 
ϊνα περιηγηθή αύτάς.

Αί ώραϊαι άναγνώστριαι τή; Ευτέρπη; άς περι- 
υ.είνωσι τόν επάνοδόν του ϊνα μάθωσι τά; έντυπώ 
σει; του. ©έλομεν τά; διακο'.νώσει εύχαρίστω; εί; 
τά προσεχή ”£ρχα, τά όποια θέλουσι διαλάβει καί 
πλεΐστα άλλα περίεργα.

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ.

ΓΟΡΓΙΑΣ.

ΣΗΜ. Ei 
υόντο; μηνάς ε 
κυριώτερα είσί 
Σελ
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εκλέξαντες τήν στιγμήν καθ’ ήν αί κόραι διεσκέδαζον 
εί; κήπον τινά έξετέλεσαν τήν διαταγήν τοΰ τυράν
νου- έπανήρχοντο δέ ήδη κομπάζοντε; έπί τελεία 
αύτών, δτε ό ήρακλής, έπανερχόμενο; έκ τινο; τών 
εκδρομών αύτοΰ, τοΰ; άπήντησεν έπί παραλία; ένθα 
άπέβησαν δπως άναπαυθώσιν. Εμαθε δέ ποΐαι ήσαν 
αί κόραι έκεΐναι,καί πώς εύρίσκοντο έκεΐ,έφόνευσετού; 
πειρατάς, ήλευθέρωσε τά; αίχκαλώτους καί έφερεν 
αύτά; εί;τόν πατέρα των. όδέ Ατλας,ύπερησθεί; διά 
τών θυγατέρων αύτοΰ τήν άνεύρεσιν καί εύγνωμ.οσύνρ 
φερόμενος κατέστησε τόν έλευθερωτήν αύτών μέ. 
τοχον τοΰ ποιμνίου η τών καρπών τών άπαρτιζόν- 
των τόν πλοϋτόν του. — ’Αλλά ή εύγνωμοσύνη αύ
τοΰ δέν περιωρίσθη έως εκεί, άλλ’ ήθέλησε νά μυήση 
αύτόν εί; τά μυστήρια τής ‘Αστρονομίας. Διότι ό 
Ατλας, πρόστίθησι Διόδωρο; ό Σικελιώτης,μέγας ήν 
καί πολύς έν τή επιστήμνι τών άστρων καί πάντοτε 
συνήθως είχε σφαίραν άνά χεΐρας, καί τοΰτο έδωκεν 
άφορμήν είς τούς πο'.ητάς νά εΐπωοιν δτι έφερεν εί; 
τούς ώμους αύτοΰ τόν Ουρανόν. Ομοίαν δέ τοιαύτην 
σφαίραν έδωρήσατο είς τόν Ηρακλέα, καί έκ τούτου 
πάλιν οί ποιηταί παρέστησαν δτι ύ ‘Ηρακλής έβοή- 
θησε τόν Ατλαντα εϊς τό επίπονον έρνον της ύπο- 
στηρίςεω; τοΰ κόσμου. ’Ο δέ ‘Ηρακλής, ύπερχαρή; 
διά τήν υποδοχήν, ής έτυχεν, έπανήλθεν είς τήν 
‘Ελλάδα φέρων τά δώρα τά όποια ό ξένο; αύτοΰ 
τω έδωκεν.

‘Ο δέ Πλίνιος ό φυσικό; ισχυρίζεται ότι αί ‘Ε
σπερίδες έφύλαττον καρπούς καί ούχί ποίμνια, ά- 
γνοεΐ δμως καί αύτός, καί ούτε δύναται νά προσδιο- 
ρίση ποΰ έκειντο οί κήποι αύτών. Άρκεΐται δέ μό
νον διδάσκων ήμάς δτι κατά τούς χρόνους αύ
τοΰ, δύο περί τοΰ άντιζειμ.ένου τούτου έπεκράτουν 
γνώμαι. Κατά τούς μέν, οί κήποι ούτοι έκειντο εν
τός άλσους ίεροΰ, κατά τάς δχθας τοΰ ποταμού Αέ- 
θωνος τοΰ βρέχοντας τά τείχη τής Βερενίκης πόλεως 
έν Λιβύη, ‘Εσπερίδος καλουμένης πάλαι, ή πόλ.εως 
τών Εύεσπερίδων, διά τήν πρός ήλιου δυσμάς θέσιν 
αύτής- κατά τού; δέ, έκειντο πλησίον τής Λέξη; 
πόλεως τής Μαυριτανίας, περικυκλουμένης ύπό πο
ταμού τοσον σζολιοΰ καί πολυστρόφου, ώστε έκ τού
του παρέβαλον αύτόν πρός δοάκοντα.

Μεταίςύ λοιπόν τών γνωμών τοσούτων συγγρα
φέων, δυσχερεστάτη ύπάρχει ή εκλογή. Περί τούτου 
οί ποιηταί πολλά θαυμάσια διηγήθησαν, ιηή δντε; 
κατά τά άλλα ύπόχοεοι νά δίδωσι πολλ,ήν προσο
χήν εί; τάς παραδόσεις.

Εν τοΐς κήποι; τών Εσπερίδων πανταχόθεν δια
λάμπει ό χρυσό; καί όχι μόνον οί καρποί τού; 
όποιου; τά δένδρα φέρουσιν, άλλά καί τά φύλλα 
καί οί κλάδοι αύτοί είσιν έκ τοΰ πολυτίμου τούτου 
μετάλ/.ου. Πάντα δε ταΰτα τά πλούτη φυλάττονται 
υπό δράκοντο; φοβερού έκατόν έχοντος κεφαλά; καί 
εκατόν ειδών συριγμούς άφίνοντος. Τά μήλα έφ’ ών 
αείποτε ενατενίζει τούς οφθαλμού; έχουσι προτέ
ρημά τι μέγα. Θέλγουσι τού; οφθαλμούς, καί φέ- 
ρουσιν εντυπώσει; εϊς τάς καρδίας τοσοΰτον ισχυρά; 
ώστε άδύνατον είναι νά τά; άποσείση τι;, ότι ό

Ζεύς ενυμφευθη την “Ηραν αυτή τώ έφερε προίκα εζ 
τών μήλων τούτων τινά. Δι’ ενός δέ έκ τών μήλων 
τούτων καί ή Ερι; έφερε κατά τούς γάμου; τοΰ Πη- 
λέως τήν όιχόνοεαν μεταξύ τής “Ηρας, τή;’Αφροδί
της καί τής ΤΙαλλάδος.

Αλλα τερπνότατος δέν είναι μόνος ό κήπο;· αί 
κατοικοίσαι αύτόν είσι θεαι ή νύμ.φαι' έχουσι γοη
τευτικήν την φωνήν, άρεσκονται μ.εταμορφούμεναι 
μυριοτρόπως καί ε'ζπλήττουσαι τού; οφθαλμούς τών 
θεωμ.ενων δι αιφνίδιων μεταμορφώσεων. Διό, ότε οί 
Αργοναΰται ύπό μεγίστη; δίψης έχόμ.ενοι, έφθασαν 

είς τάς Εσπερίδα; καί έζώρκισαν αύτάς νά τοΐς δεί- 
ζωσι πηγήν τινα υδατος, έθαύμασαν ίδόντε; αύτά; 
μεταβληθείσας είς γήν καί κόνιν, άντί νά τοΐς άπο- 
κριθώσιν. ’Αλλά τού; ήρωα; εκείνου; τό θαύμα τού
το δεν καταπλήττει' διπλασιάζουσι τάς παρακλή· 
σεις των και ιϋου μεταμορφουνται εν μια στιγμή 
αί νύμφαι αύται είς δένδρα- ή μέν Εσπέρη γίνεται 
λεύκη, ή δε Ερυθία γίνεται πτελαία, καί ή Αίγλη 
μεταβάλλεται είς ιτέαν. 'Αλλά, άποδόντες οί ποιη- 
ταί εί; τά; Εσπερίδας τήν υπερφυσικήν ταύτην δύ- 
ναμιν, δέν ήρκέσθησαν είς τοΰτο- άπέδοσαν είς αύ
τάς καί ναόν. Εν τώ ναώ δέ τούτω υπέθεσαν ιέρειαν 
φυλάττουσαν τού; ιερούς κλώνας καί τρέφουσαν τόν 
δράκοντα διά μέλιτος καί μηκόνων, έπιτάττουσαν 
ταϊς μαύρα’.; λύπαις,καί δυναμένην νά στέλλη αύτάς 
κατά τάς περιστάσεις ή νά τάς άποδιώκρ τών καρ
ό ιών- έπέχουσαν τόν ροϋν τών ποταμών καί άναγκά- 
ζουσαν τούς νεκρού; νά έξέργωνται τών τάφων των. 
Στενάζουσα ακούεται ύπό τού; πόδας τής ίερείας 
ταύτης ή γή, καί έπί τ-ρ προσταγή αύτή; τά δένδρα 
καταβαίνουσιν άπό τάς κορυφά; τών όρέων.

Μεταξύ τών νεωτέρων πολλοί ήθέλησαν νά έξα- 
κριβώσωσι τήν αλήθειαν έν τώ πελάγει τούτφ τών 
μύθων, άλλ’ αί εοευναι αύτών άπέβησαν μάταιαι, 
τινές μαλιστα προσέθεντο νέας δυσκολ,ίας πρό; τά; 
παλαιάς- έπί παραδείγματι· διαφωνία ήγέρθη περί 
τοΰ πώς πρέπει νά έννοώμεν τά μή.1α, καρπού; ή 
πρόβατα, καί τινες ίσχυρίσθησαν δτι, καρπού;. Ο 
σοφός Βόδαιος ό έξηγήσας τοΰ Θεοφίλου τήν περί 
φυτών Πραγματείαν, ισχυρίζεται δτι τά μήλα ήσαν 
κνόώπα· ό Σώγαισος καί ό Σπάνειμος διατείνονται 
δτι ήσαν πορτοκάλια [χρυσόμηλα], άλλοι δέ τέλος 
ύποστηρίζουσιν δτι ήσαν κίτρα καί μάρτυρα τών 
λόγων των φέρουσι τόν ’Αθήναιον λέγοντα δτι οί 
λαοί τής Λιβύη; έκάλουν τήν κιτρέαν, μη.Ιίαν τών

ον Παλαίφατον, συγγραφέα άρχαϊον, ό 
ιισπερο; ήν πλ-ούσιό; τις Μιλήσιο;, δστις μετανα- 
■τεύσας έγκατε'στη είς Κάϊρον. Εγέννησε δέ δύο 
θυγατέρας Εσπερίδας όνομασθιίσας καί πολυάριθ- 
ιον έχούσας ποίμνιον προβάτων, χρυσ& ριή.Ια 
ιαλουμένων διά τήν ωραιότητά των. Διότι ώραιό- 
ερον τοΰ χρυσού, προστίθησιν δ Παλαίφατος, οΰδέν 

υπάρχει. Τήν φύλαξιν δέ τών προβάτων τούτων 
ανέθεσαν εις ποιυ.ένα τινά, Δράκοντα όνομαζόμενον. 
’Αλλ’ ό ώρακλή; διαβάς τής χώρας ταύτης άφήρ- 
πασε καί τόν ποιμένα καί τό ποίμνιον.

0 Αγραίτας, έτερος συγγράφει»; πολλαχοΰ υπό 
των σχολιαστών άναφερόμενος, λέγει περί τών ‘Ε
σπερίδων δσα σχεδόν καί ό Παλαίφατος. Τά ύπό 
τών θυγατέρων τοϋ Εσπέρου διά τοσαύτης επιμέ
λειας φυλαττόμενα ήσαν. λέγει, ούχί μήλα (καρπός) 
άλλά πρόβατα, χρυσά διά κάλλος κληθέντα. όδε 
φυλάττων αυτά δέν ήτο δράκων, άλλ’ άνθρωπος 
δράκων ονομαζόμενος διά τήν οξυδέρκειαν καί α
γριότητά του.

Τά αύτά τοϊς συγγραφεΰσι τούτοι; φρονοΰσι και 
ό Ούάρρων καί Σέρβιος.

Αλλοι δμως συγγραφείς ούχί ολιγώτερον τούτων 
άξιοπιστότεροι, μεταβάλλουσι τόν μεν ποιμένα τών 
‘Εσπερίδων είς κηπουρόν, τό δε ποίμνιον είς καρ
πού;. Κατά τήν «γνώμην αύτών τού; καρπού; τούτους 
άπεκάλουν χρυσά μή-Ια, είτε διά τήν έξοχον αύτών 
ωραιότητα, (διότι οί Ελληνες δίδουσι τό έπιθετον 
τοΰτο είς πάν έξοχον πράγμ.α), είτε διότι ησαν πο
λυτιμότατα, είτε τέλος, διότι τό χρώμά των πραγ- 
ματικώς ώμοίαζε πρός τό τοϋ χρυσοΰ.

Περί τοΰ αντικειμένου τούτου, λεγει Διόδωρό; ό 
Σικελ.ιώτης, έκαστος δύναται νά φρονή κατά θέλη- 
σιν. Διότι ή λέξις μήΛα ήν οί αρχαίοι ιστορικοί 
μετεχειρίσθησαν, σημαίνει ομοίως καί τής μηλεας 
τόν καρπόν, καί τά πρόβατα. Καταβαίνει όε εϊς 
λεπτομέρειας μάλλον εκτεταμένα; περί τών Έσπε- 
ρςοων.

Βέβαιοί ότι ό “Εσπερος καί Ατλας, άδελφοί όντες, 
έκέκτηντο πλούτη μεγάλα έν τοΐς δυτικωτάτοι; τή; 
’Αφρικής μέρεσι. 0 δέ Εσπερος είχε θυγατέρα μίαν 
ήτις εκαλείτο ‘Εσπερίς, καί έκ ταύτης άπασα ή 
χώρα εκείνη ώνομάσθη ‘Εσπερία. ‘Υπανδρευθη δε 
αΰτη τόν θειον αύτής Ατλαντα έξ ου έγεννησε θυ
γατέρας επτά, ότέ μέν -Εσπερίδας έκ τοΰ πρό; μη- 
τρός πάππου των όνομαζομένας, ότε δε Ατλαντίδας 
έκ τοϋ ονόματος τοϋ πατρός των. Εφυλαττον όε 
μετά πλείστης τής προσοχής ή ποίμνια η καρπούς, 
έξ ών άπελάμβανον πολλά κέρδη. ‘Ωραιότατα; δι 
ούσαι καί φρονιμώταται μεγάλ,ην φήμην απέκτησαν 
έν τώ κόσμ.ιρ, ώστε Βούσιρι; ό τής Αίγυπτου βασι
λεύ; έστειλε πρός άρπαγήν αύτών πειρατάς, οϊτινε;

C'l

ει

; τά Εργα καί τάς Ημέρας τοΰ παρελ- 
άεχώρησαν πολλ.ά παροράματα, ιόν τά 

τά έξη;.
άντί
άντί
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φωνήν, άνάγν φοήν. 
Αλαιμον άνάγν, άλκιμον. 
Βαλακλαβείου άνάγν. Βα 
λακλαβα.

3 άντί πρωτότυπα άν. πρωτότοκα. 
άνάγνωθι τήν φράσιν ούτω- 
Περί χώρας τινάς καί θαλάσσας 
καί ποταμούς καί άκεραιότητας 
καί ορούς.
άνάγν, καί είδεν αύτάς λαμπρά; 
άντί εύχή μου άν. τύχη μου.
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περιστο.Ιήτ τής τών ρητόρων 

ποΛυ.Ιογίας.

άπό τοΰ Περικλεούς, τρεις ώραι 
μόναι έδίδοντο είς τ,ού; δικηγόρους δπως όμιλήσωσι, 
πρός έκμε'τρησιν δέ τοΰ χρόνου τούτου ύπήρχον έν 
τώ άκροατηρίω κλεψύδρα1-. ,

Είς ‘Ρώμην ό Πομπήϊος έκανόνισ-ν δτι, εκτοτε 
ό μέν κατήγορος δεν ήδύνατο νά παρατείν-ρ πλέον 
Ιτών δύο ωρών τήν ομιλίαν αύτοΰ, ό δέ κατηγορού-

Νόμος πρός

Είς ’Αθήνας,
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μένος πλέον τών τριών. Ενίοτε δμως έγίνετο τοϋ’ 
ι^όνος τούτου έξαίρεσις, δσάκις τό σπαυδαίον τή;’· 
ύποθέσεως άπη-ει πλειότερον χρόνον^

όΑϋτοκράτωρ Βαλ.εντινιανός διέταξεν δτι οί δίκη-7(6 3: 
γόροι νά ίστανται όρθιοι έφ’ όσον δμιλώτι’ τοϊς ά 
πετρέπετο δε αύττηρώς νά εΐπωσ ν οιχν δήποτε 
ΰβριν, νά καταφεύγωσεν είς πονηρά; κατά 
τιδίκων φωνασκίας καί νά μεταχειρίζωνταε οίονδή 
ποτέ τέχνασμα πρός παράτασιν τής ύποθέσιως.

!ρος εχει μεγάλην έπιρροήν έπί τής θε'ας αύτών. Είς 
τον ούρανδν τοϋ Βερολίνου, φερ’ είπεΐν, τό δμμα 
διακρί·ιι μόλις 4022 αστέρας· και μετρεΐ εύκόλως 

38 είς τόν τή; ’ Αλεξάνδρειάς. Πρε’πει λοιπόν νά 
άπορήση τις πώς ό Π'ί'Ίος ίβεβαίωιεν δτι δέν με-

■ τροϋνται 'ύ τόν ώραΐον ο'ιρανόν τής 'Ιταλίας, είμή 
τών άν- μόνον 1 600 αστέρες. Ενα αιώνα βραδύτερον ό Πτο- 

;λεμαΐχ ήριθμει 1025 αστέ,ας μεταξύ τοϋ πρώτου 
καί τοϋ έκτου μεγέθους.

Πρώτον — ‘Ο άνθρωπος έγεννήθη ίΛεύθερος. Ιύπέρ -
Ναί, έλεύθερος εΐναι καί είς τάς άλύσσους άνέγενΛής καί γοητευτικής άφελείας

Καρτερία.

— Τί κάμνεις αύτοϋ μέ τού; βραχίονας έσταυ- 
ρωμένους, τήν κεφαλήν έσκυμμένην, καί βλέμμα 
προσηλωμένου ;

— Μεγάλι δυστυχήματα μέ προσέβαλον.
— Μεγαλεί-.ερα σέ περιμένουσιν έάν δεν τά προ- 

λάβης.
— Γεννηθήτω τό θέλημα τοΰ Θεοϋ· 

ρίαν.
— Τό θέλημα τοϋ Θεού εΐναι νά 

τά καθήκοντα σου, - 
έγκαταλείπης σεαυτόν. Τι έμελλε γενεσθαι, εαν όλοι 
οί δυστυχείς άπέμενον αποθαρρυμένοι καί καρτε- 
ροϋντες ώς λέγεις ; "Όχι, ή καρτέρια δεν είναι ή 
απονάρκωσες, εΐναι βεβαίως ή γαλήνη εις το άλγος 
ή υποταγή εϊ; άνωτέραν θέλησιν, άλλ είν’ έπίσ/ς η 
γενναία άπόφασις νά δοκίμάση τις έάν ή θελησι; 
αδτη, ήτις δέν δύναται νά ήναι πάντοτε εχθρική, 
δέν θά προστατεύση νέους άλλους αγώνας. Εγείρου, 
δυστυχή τεθλιμμένε, έγείρου, ή καρτερία είναι γεν- 
ναιότης καί γενναιότης ακάματος.

Stv τά προ-

έχω καρτε

\ έκπληώτη;
τών όποιων πρώτον είναι νά μή Τό δλον 200,000

Έ·ν με ρ'σωμεν δ'ους τού; άττέρας τούς δρα-
τού: όιά του όφθα^υ.ού γυμνού και μετά τής άστρο-
νομική; διόπτρας εύρίσζ,ομεν τάσσατε; αότού; κα-
τά τό μέγεθος των.

Τής π ώτης τάξεως . . 20
Τής δίυτέρας » . . . 65
Τή; τρίτης 3 · . · 190
Τής τετάρτης Λ . · . 425
Τή; πέμπτης Λ . . . 1,100
Τή; έκτης » · · · 3,200
Τή; έβδομης J) . · · 13,000
Τή; όγδοης 1) · · · 40,000
Τής έννάτης J) · · · . . . 142,000

‘Η άΛήθεια.

Οστις θελήσγ νά κρίνη περί ποιήματος είς με- 
τάφρασιν δύναται κατά τόν αύτόν λόγον νά έλπί- 
ση οτι θά εύρη εις τό άνάστροφον ύφάσματος τάς έπ’ 
αύτοϋ μορφάς καθ’ δλην τήν λεπτότητα καί την 
λαμπρότητά των.

Ο τρέχων κατόπιν τοϋ πνεύματος φθάνει τήν 
εύήθειαν.

‘Η αλήθεια εΐναι ή πρώτη ανάγκη τών θνητών 
δστις έπιθυμεΐ τήν εύτυχίαν, τήν ειρήνην τής ψυχής 
άς συνειθίση νά λέγη τήν αλήθειαν έκ παιδικής η
λικίας διά νά τήν έχη περισσότερον χρόνον συνοδόν 
έπί τής γής. Δύναταί τις νά έμπιστευθή είς τόν τοι- 
οϋτον· άλλά πώς νά έμπιστευθή είς τόν απατεώνα 
δστις άγαπά έκ φύσεως τό ψεύδος ; Μακράν ήμών ή 
δολιότης αΰτη, Μωροί τίνες τήν αγαπούν χωρίς νά 
τήν γνωρίζωστ μακράν ήμών ή τύφλωσις αύτή. Ου- 
δένα φίλον έχει ό ψεύστης, καί δταν ό χρόνος άπο- 
καλύψη τό τί εΐναι, τό έπίπονον γήρας του έρχεται 
καί τόν ευρίσκει μόνον είς τό τέρμα τοϋ βίουΟί 
δυστυχείς εκείνοι οσοε έχουσιν ή δχι δ,τι άποκζ- 
λοΰσι φίλους, οικογένειαν, ζώσε καί άποθνήσκουσιν 
ώς άν ούδείς ύπήρχε πέριξ αύτών.

(ΠΑΛΤΩΝ.)

Τά σκοτεινά νέφη έγκλείουσι τόν κεραυνόν, ούχί 
τά λαμπρά.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ Π1ΣΤΕΩΣ.
Τπό φριδερι'χου ΣχίΛερ.

Περί τοΰ άριθριοΰ των άπΛανών άστέρων.

0 ολικός άριθμός τών άστε’ρων τώ» όρατών διά 
γυμνού οφθαλμού έφ’ ολου τοϋ στερεώματος, του- 
τέστιν επί τών δύο ουρανίων ημισφαιρίων δύναται 
νά ύπαλογισθή είς 5—5,800' ή διαφάνεια τοϋ άέ-

Τρεΐς λόγους έχω νά σάς είπώ- 1Η έννοια των εί
ναι βαθεΐα, άπό στόματος είς στόμα περιφέρονται, 
μολοντούτο άπό τήν καρδίαν μόνην εξέρχονται καί 
μόνη ή καρδία τού; εννοεί. ‘Ο άνθρωπος ό μή πι- 
στεύων είς αύτούς εΐναι ανάξιος τοϋ άνθρωπίνου ό- 
νόματος.

τάς έκατόν καί τινες μάλιστα άκρα; καλλό- 
. . , . . ’· Εζητουν νά ταϊς

νήθη. Ας μή έξαπατώσιν ύμάς αί κραυγαί τοΰ λαού, δείξω τι καί έγώ δέν είχον είμή εν κάτοπτρου· άλ- 
ούδέ άς μή σάς φοβίζωσιν αί καταχρήσεις αφρόνων λά τοΰτο ήν ικανόν νά έμποιήση είς αύτάς τήν με- 
τι·.·ΰ·.·. Ένώπιόν τοϋ δούλου τοϋ συντρίβοντο; τά γαλητέραν εύχαρίστησιν. ζΗ μέν έπέμενε θέλουσα νά 

ενώπιον τοΰ ελευθέρου άνθρώπου μή φε'ρη τήν μητέρα της, ή δέ τήν αδελφήν της, καί 
άλλη νά ΐδη τό πρόσωπον της έν τώ κατόπτρω πλη-
----  --- ----- - ·ο λλ* VUU tU 7UWUU— 
ξένει είς αύτάς ζωηροτάτην εύχαρίστησιν’ διότι 
βλέπουσαι τήν εικόνα των άνατυπουμένην έν τώ 
κατόπτρω ένηγκαλίζοντο άλλήλας μετά μεγίστης 
περιπαθείας. Μία δέ τών γυναικών τούτων νέα καί 
γλυκύτατη τήν φυσιογνωμίαν, έπιτυχοϋσα παρ’ ε
μού τής χάριτος τοϋ νά ύπάγη νά φέρη τό παιδίον 
της, έπανήλθε μετ’ όλίγον φέρουσα αύτό είς τάς άγ- 
κάλας της παράφορος έκ τής χαράς· οί οφθαλμοί 
της έπλήσθησαν δακρύων άμα ίδούσης τό παιδίον 

έντός τού κατόπτρου, καί τό μικρόν έκρότει 
τάς χεΐρας εις ένδειξιν εύχαριστήσεως.

τινών.
δεσμά του, 
τρέμετε.

Δεύτερον — ιΗ ά?ετη δεν είναι Λόγος κενός, σίον τοΰ προσώπου τής φίλης της καί τοΰτο πρού- 
Ας έζασκή αυτήν ό άνθρωπος έν τφ κόσμω τού*ω ^e"us’ ~Λ«·Α- —'■— —>— -
άς τήν έξασκή αιωνίως κχί άν έκ ταύτης δυστυχή, 
καί πάντοτε αύτή άς είναι άρχή καί τέλο; τών 
πράξεών του. Ο,τι τδ πνεύμα δέν βλέπη, τό βλέπει 
ή ψυχή ή απλή έν τη άπλότητί της·

Τρίτον —
πινο; θέλησις έξασθενεΐ,
άΐδιος καί αίω»ία. *“

ώσα αείποτε περίνοστεΐ ή μ.εγάλη ιδέα·

‘Τπάργγεί θεός. Καί έάν ή άνθρώ 
, άλλ' υπάρχει θέλησις ιερά 

‘Τπεράνω τοϋ χρόνου καί τής

έάν δέ τά πάντα άπαύστως μεταβάλλονται κσί 
πολλαχώς, άλλ’ δμω; έν μέσω τών μεταβολών τού
των μένει άείποτε μόνιμον καί άμετάβλητον πνεϋμά.

Τηρείτε πάντοτε τούς τρεις τούτους λόγους καί 
τό στόμα τοϋ γεννήτορος άς τού; λέγη είς τό ου; 
τοϋ παιδός. ’Από τήν καρδίαν εξέρχονται καί μόνη 
ή καρδία τού; έννοεΐ. Έν δσφ ό άνθρωπο; πιστεύει 
είς αύτούς δέν θά γείνή άνάξιος τοϋ όνόματός του.

Ηθικά άζιώματα έκ των της Κυρίας Νέκκερ.

Φρόντιζε μόνον περί τοϋ παρόντος καί περί μόνου 
σεαυτοϋ, ίδού ή φωνή τού αίώνος ήμών· φρόντιζε 
μάλλον περί τοΰ μέλλοντος καί π;ρ« τοΰ πλησίον 
σου δσον περί σεαυτοϋ, ίδού τί ήθελον έγώ νά ΐδω 
πραγματοποιούμενου.

‘Η τάξις έν τή οικία πρέπει νά ήναι ώς τών θεά
τρων αί μηχαναί, τών όποιων τό άποτέλεσαα πα
ράγει μεγάλην εύχαρίστησιν, άλλά τών όποιων τά 
σχοινία πρέπει νά ήναι κεκαλυμμένα.

Νομίζω δτι έπί τών άστεϊσμών πρέπει νά επι
κρατή ό κανών ούτος- οτι δ αστεϊσμός εΐναι καλός 
έν δσω δ γινόμενος άντικείμ-νον αύτοϋ αποκρίνεται 
είς αύτόν εύχαρίστως. Αλλ’ άμα ίδη,ς αύτόν άμηχα- 
νοΰντα, παΰσον τόν άστεϊσμόν σου διότι κατέστη 
όχληρός.

Τό Κάτοπτρον καί αί ριανραι της ίΤέόδης 
έν τη Mat όάρα.

0 περιηγητή; Δενχάμ περιηγούμενο; είς Μανδά- 
ραν έστάθη είς ϊέδδην μικρόν χωρίον πλησίον τή; 
πόλεως Αγγουρνοϋ. Τό φορ·ΐον του περιεκυκλώθη 
πάραυτα ύπό τών εγχωρίων.

«............ έβαλα, λέ·. μι, τόν Μαρανέην καί έφύ I
λαττε τήν θύραν διά νά μήν είσέρχωνταε έκάστοτε 
περισσοτεραι τών τριών ή τεσσάρων γυναικών συγ
χρόνως- Διότι έξωθεν •τής θύρας μου συνωθοϋντο

τζς

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Ο ΕΡΩΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΩΝ,

‘Ο Ήλιος εΐνε είς τήν Δύσιν ! 
Δέν βλέπεις, καλή μου Ειρήνη ; 
Χρυσίζουσα μέλλει Σελήνη 
Σ’ τό φώ; τη; νά λούση τήν γήν. 
'Ω ! στρέψον τ’ ώραΐον σου δμμα, 
ϊδέ πώς ό Ζέφυρος παίζει ! 
Χρυσά δύο νέφη πιέζει, 
Ζητούν πλήν εκείνα φυγήν.

Τό κάτροπτρον άφησον πλέον. 
Καί τρέξον, ίδέ . ., δέν σέ μέλει ί 
Εν αστρον λαμπρόν άνατελλει ! 
Ποδών, προχωρεί έν σπουδή. 
Αλλ’ οϊμοι ! τί άλογα κρίνω ; 
Εδώ νά τήν κράξω δέν πρέπει, 
Αφ’ δ,τι σ’ τό κάτοπτρον βλέπει 
‘Ωραΐον δέν θέλει ίδεΐ.

’Ω ! τί τάς όφρϋ$ σου κονδύλι 
Σοΰ έγραψ’ ωραία μου φίλη ;
"Ω ποιος τά δύο σου χείλη 
Σοΰ έβαψε τόσον λομπρά ;
Καί τίς τό εύλύγιστον σώμα 
Σού έπλασε χειρ Ούρανία ;
Τάς δύω σου χεΐρας όποια 
έτόρνευσε τόσον αβρά;



— 452 —

Ιό Γλυκύ σου άνοιξαν στόμα ! 
Μυρίους φαντάζομαι τόοα, 
Προσδένοντας ώρα τή ώρα 
Καν ήχον ν’ ακούσουν γλυκύν. 
Μνηστής πλήν σημεία μή δείξης,
— Δέν εύχομαι τοΰτο νά γείνη — 
Φοβούμαι, καλή μου Ειρήνη,
Εί; ©όνου μή έλθουν πλοκήν . . .

— Λπισω χωρούν οί Πλανήται ! 
Παράδοξον Θέαμα είναι!
Πλησίασαν, δμματα τείνε, 
Αλλόκοτον iSs φοράν ί
— Πα.άδοξον, φίλη, δέν είναι, 
Εμπροσθεν σου οΰτοι προβαίνουν, 
Τήν θέαν σου πλήν δέν χορταίνουν' 
Γυρίζουν λοιπόν μέ χαράν.

Τά φύλλα ΐδέ πώς σαλεύουν !
‘Αθώα ή Αύρα έχύθη,
Τ’ αγνά καί ώραϊά σου στήθη 
Προσμένει νά ψαύση αργά.
Τό άραχνώδες δέ, ποϋ καλύπτει 
Τούς λευκού; σου λάμ.ποντα; ώμους, 
Παιδιά; ώ ! χάριν σ’ τούς δρόμους 
Προσμένει ν’ άρπάση σιγά.

Πρό; τί, τορνευτέ της βραχίων, 
Τούς ρόδακας θλίβεις σ’ τάς γνάθου; : 
όποϊαι δέ θΰελλαι πάθους
Άθώαν τατάττουν ψυχήν . . j 
Σηκώθητι κ’ ΐδε εν άστρον, 
*Ώ ! τρέμει, ΐδέ πώς έκσβύνει ! 
Λυπεϊται πού πάσχεις, Ειρήνη, 
2’ τά σκότη ζητεί τήν φυγήν.

Τά πάντα φοβίζει ό Ζόφο: !
Τόν χυτόν σου κίνησον πόδα, 
Σ’ τοΰ κήπου κατάβα τά ρόδα, 
‘Η αύρα έκεϊ σέ καλ-.ϊ . . . 
Ιίλήν άν ίδης πέριξ σου κόνιν 
Τοΰ κήπου σ’ τά ύψη και άλλην,
Ανέμων συμπέρανε πάλην,

’Εκ γής θά σ’ άρπάσουν, καλή !

Τούς βόστρυχας άφες. .. κτενίζεις ; 
’Ανάγκην δέν εχουσι μύρων, 
Χαρίτων πληροΰνται άπειρων, 
Τούς ώμους στολίζουν λυτοί. 
Σελήνη, ώραία Σελήνη !
Μή φώς τό γλυκύ άμαυρώνης, 
Ώ ! αίμα καί νοΰν μου παγόνει;
Είς θλίψεις μή εμβη αύτή. . .

Πώς δέ τότε, ""όρνευμα θειον, 
Νά μή φέρη πένθος ή Φύσις, 
Ένώ όλη προσμένει ή Κτίσις 
Εν μόνον σου βήμα σιγόν. 
Πραξιτέλεις, Φειδίαι προσμένουν, 
Στιλπνότατου μάρμαρον φέρουν . . . 
Τήν τέχνην ΐδέ πώς συγχαίρουν, 
Ποϋ μέλλει νά σ’ έ'χι όδν.γόν.

Νάέξέλθη, βλέπω, θά θέλη, 
Σ’ τόν κήπόν της βλέμματα ρίπτει.
Έκεϊ θά ύπάγη, που κρύπτει 
Παγίδας ό Ερως σκληρό; . . .
Λεπτός ένας ήχος ήκούσθη, 
‘Ως Τρυγών επέταξε θεία, 
Κι άμέσως εύρέθη σ’ τά ία, 
Έκεϊ, ποΰ άήρ δροσερός.

Οποία τις τέρψις είς τά άνθη 
Ματαία ελπίς τά ευφραίνει,
Καθέν νά τό ψαύση προσμένει . . . 
Είς τούς κρίνους πλήν προχωρεί. 
Κρουνός έκεϊ Κρήνης σταγόνας 
Σ’ τήν γήν στάζει μίαν πρό; μίαν, 
Είς τήν λάμψιν Σελήνης τήν θείαν 
Άδάμαντε; ήσαν λαμπροί.

Σπυρ.. Εύαγ. Ιγγλέσης.

Λύσις τών έν τώ ©υλλαδίω 66 Αινιγμάτων.
1.

Λόγος παλαιός τις λέγει 
Τών άρχαίων Ενετών 
Τυρός, άρτος, καί άπίδια 
Είν’ τροφή τών ιπποτών. 
Pane formagio e peri 
Pasto di cavalieri. 
Ή δέ ένετία Τύρος 
Στάθηκε ή εθνική, 
‘Ω; ή σήμερον ’Αγγλία 
Ειν’ ή μόν’ εμπορική.

2
Ανθη καί καρποί καί φύλλα 
Τάς αισθήσεις μας εύφραίνουν, 
’Στάς σκιάς τών πυκνοδένδρων 
όδοιπόροι ’ξαποσταίνουν.
Αρα τις εύγνωμονών 
Μέ τήν βέβηλόν του χεΐρα, 
Καταφέρει τήν άξίνην 
Πρίονά τε καί τήν ρίνην 
Εϊς τοΰ δένδρου τόν κορμόν ·,

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ.

ό Ερυθρός Πειρατής, συνέχεια.— Βιογραφία.— 
Αλέξανδρος Δουμάς.—Περιήγησις είς Κριμαίαν.— 
Εργα καί ήμέραι.—Ποικίλα.—Ποίησις.

Εικονογραφία.— Κοζάκοι του Κουβάν.


