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ΚΟΣΜΟΣ
ΣΎΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Αζ ΕΝ ΚΛΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΤΕΥΧΟΣ ΙΣΤ’.

ΦΙΛΟΛΟΓΤΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.1

1 Συνέχεια., *15ε τεΰχο; ΙΕ'.

ΠΕΡΣΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ.
Τήν τοιαύτην προσπάθειαν προς άπομίμησιν τοΰ 

πρωτοτύπου δέν θέλουσι ψέξει δσοι φρονοΰσιν δτι 
τά ποιητικά άριστουργήματα πρέπει νά μεταφρά- 
ζωνται διατηρουμένης τής άρχικής αύτών μορ
φής έν τφ μέτρφ τοΰ δυνατού. Λέγομεν δέ έν τω 
μέτρφ τοΰ δυνατοΰ διότι νομίζομεν δτι δέν θά ήτο 
έφικτόν ν’ άπομιμηθώμεν τδ πρωτότυπον πληρέ- 
στερον είμή παρεισάγοντες, έν τώ σχηματισμώ 
τών ποδών, τον προσωδιακόν κανόνα τών ’Ανατο
λικών δνπερ άνεφέραμεν άνωτέρω και δστις συνί- 
ς-αται εις τοΰτο, δτι βραχεία μέν ή είς φωνήεν λή
γουσα, μακρά δέ ή είς σύμφωνον καταλήγουσα συλ
λαβή. Τό τοιοΰτο σύστημα φοβούμεθα ήθελε λογι- 
σθή λίαν καινότροπον, δι’ δ καί άπέσχομεν αύτοΰ, 
μολονότι έγένοντο ήδη καί τοιαΰταί τινες άπόπει- 
ραι περί τών δποίων άτε ολίγον γνωστών έπιτρα- 
πήτω ήμϊν νά έπιτέρωμεν μερικάς αναπτύξεις αϊ- 
τινες δύνανται νά παράσχωσιν άφορμάς σκέψεων 
είς τούς περί τά τοιαΰτα φιλοπεριέργους.

Μικρόν πρό τής άρχής τοΰ αίώνος τούτου (κατά 
τό 1 '21 2 έτος έγ.) συνετάχθη έν Κρήτη ποίημά τι 
όνομασθέν Νουριγέ ώς έκ τοΰ συντάξαντος Νουρή 
δστις προύτίθετο νά διδάξη δι’ αύτοΰ τό σύνηθες 
Κρητικόν ιδίωμα είς κριτήν τινα ’Οθωμανόν στε- 
νοχωρούμενον πολύ συνεπείς τής άγνοίας είς ήν 
δίετέλεί τής έν χρήσει γλώσσης. Ό Καδής δμως 
συνειθισμένος είς τήν έκμάθησιν γλώσσης διά τοΰ 
παρά τοίς ’Ανατολικούς παραδεδεγμένου συστήμα
τος, έζήτησεν ή γραμματική νά άκολουθή τήν πο
ρείαν τής ’Αραβικής, τό δέ λεκτικόν νά συμπεριλη- 
φθή είς ποίημά τι τοΰ δποίου έκαστος στίχος νά 
περιέχη φράσεις ή λέξεις έλληνικάς έξηγημένας είς 
τό τουρκικόν. Καί λοιπόν συμμορφούμενος είς τον 
έπιβληθέντα αύτφ κανόνα δ Νουρής, δστις άλλως 

τε μή γνωρίζων τήν γλώσσαν ήν έλάλει είμή 
κατά πράξιν, είχε καί αύτός έκπαιδευθή κατά 
τό ’Ανατολικόν σύστημα, συνέταξε πρώτον μέν 
σύντομον γραμματικήν ής ή άρχή : έμαθε—μαν
θάνει —μάθημα,—μαθητής —μαθημένος— δέν 
έμαθε ποτέ — δέν μαθαίνει— τώρα δέν μαθαίνει 
—άκόμη δέν μαθαίνει — δίχως άλλο δέν μα
θαίνει — άς μαθαίνει— μή μαθαίνει — Μάθε— 
μή μάθες — Τόπος τοΰ μάθημα — καιρός τοΰ 
μάθημα — Μιά βολά μάθημα — Μιας λοής 
μάθημα—Μικρό μάθημα—Μαθεματικό—Πολύ- 
μαθες — Πολά μαθεμένος—Ήντα καλά έμαθε— 
Ήντα καλά μαθαίνει—(Κατά τό Νάσαρα,Γιάν- 
σονρου, Νάσραν, κτλ.) έκ τών δποίων τύπων 
έκαστον άναπτύσσει καί σχολιάζει κατά τό Πινά 
καί ΈμσιΛε 1 γράφων εννοείται τάς λέξεις δλας 
δι’ ’Αραβικών στοιχείων, άκολούθως δέ άρχεται’ 
μακροΰ ποιήματος άναλόγου πρός τά έν χρήσει 
παρά τοίς Όθωμανοϊίς, Τογφέ καί ΝοχπέΙ Βε- 
χ6η πρός έκμάθησιν τών ’Αραβικών καί Περσι
κών λέξεων. Τούτου δέ ή άρχή :
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1 Τό τυπικόν τάς Αραβικής Γραμματικά;·
32.
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To μοναδικόν εις τό είδός του ποίημα τοΰ Νου- 
ρή περιέχον χιλιάδας λέξεων τοΰ Κρητικού ιδιώ
ματος ώς έπροφέροντο καί έννοοΰντο πρό τής αρ
χής τοΰ αίώνος τούτου, συντεταγμένον δέ παρ’ 
άνδρος, δστις γράφει δι’ ’Αραβικών στοιχείων τήν 
προφοράν, τόν φθόγγον, χωρίς νά επηρεάζεται ούτε 
κατ’ έλάχιστον άπό καμμίαν ετυμολογικήν, γραμ
ματικήν ή ορθογραφικήν σκέψιν, είναι ίσως έκ τών 
περιεργοτέρων μνημείων τής ζώσης γλώσσης καί 
εύκταιότατον Οά ήτο νά έκδοθή. Άλλ’ εκείνο τό 
δποϊον ιδίως έφιστα τήν προσοχήν μας ένταΰθα 
είναι ή παράδοξος μετρική, ήν έφαρμόζει δ συγ- 
γραφεύς είς τάς Έλληνικάς λέξεις γράφων αύτάς 
πρώτον δι’ Αραβικών γραμμάτων, άκολούθως δέ 
καταμετρών αύτάς ώς πρός τό μακρόν καί τό 
βραχύ συμφώνως πρός τούς κανόνας τής ’Ανατο
λικής μετρικής όπως συμπληρώση τό μέτρον τοΰ 
στίχου. Κ αί δχι μόνον είς λέξεις Έλληνικάς με- 
μονωμένας καί συμπεπλεγμένας μέ Τουρκικά μό
ρια έφαρμόζει τό σύστημα τοΰτο, άλλά καί είς 
φράσεις καί δή καί είς στίχους δλοκλήρους· ώς 
έπί παραδείγματι :
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Έτέραν τινά τοιαύτην απόπειραν τής έφαρμο- 
γής τών ’Ανατολικών ρυθμών είς τήν παρ’ ήμίν 
ποίησιν έπεχείρησε καί έτερος Κρής ποιητής δ 
Ναφή, δστις κατά τά 1810—1820, (;) συνέταξε 
διάφορα ποιήματα είς τήν έπιτόπιον γλώσσαν, 
άλλά γράφων διά χαρακτήρων ’Αραβικών καί ά- 
ναλόγως τής ορθογραφίας κανονίζον τόν ρυθμόν. 
Χειρόγραφον αύτοΰ είδον παρά τή οίκογενείφ τού 
πρό τίνος τελευτήσαντος Μουφτή τών Χανίων 
Βεχίτ έφέντη καί έξ αύτοΰ άναφέρω τούς έξής 
στίχους ούς μόνους τότε αντέγραψα.
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1 Έ^μπα μέσα στόν ότά τό σκοτεινό.—Πολλά 
παράξενο νε τό ψεσινό.—Έκάμασι τό νε πάλι γούμε
νο.—Άπό τό σπήτι μου όντα ξεκινώ.—Ξάφνω εο- 
χομαι ποτέ δέ σοϋ μηνώ· κατά τό μέτρον
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Ή παραβολή τών στίχων τούτων πρός τόν μετρικόν 
τύπον δεικνύει άριστα και εναργέστατα οποία ή πο
ρεία τής ’Ανατολικής προσωδίας έφαρμοζομένης είς 
τάς άνωτέρω όμοιοκαταλήκτους φράσεις <—><_>------- |
u> w-------- I <_» >->-------- επίσης δέ καί τάς μεταστά -
σεις τών τόνων.
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Αί δύο αύται άπόπειραι μοί έφάνησαν άξιαί 
τούλάχ ιστόν μνείας τινός καθόσον πλήν τοΰ και
νοφανούς έχουσι τό πλεονέκτημα νά έξηγώσι καί 
είς τούς άδαεστέρους τό σύστημα τής ’Ανατολι
κής προσωδίας.

Τό καθ’ ήμάς περιωρίσθημεν είς τό νά έφαρμό- 
σωμεν είς τήν μετάφρασιν τοΰ Χαφίζου μέτρα το- 
νικά άτινα ώς άνεφέραμεν άνωτέρω δύνανται νά

1 Μήτε άγιος είμαι έγώ μήτε λωλός καλόγερος, 
Ξεφαντωτής καί ταπεινός δέν είμαιγώ περήφανος.... 
Λυπήσου με κορίτσι μου άπούμαι τέ(λ)εια ορφανός.... 
Τώρα νά σοΰ πώ μάτια μου βέβια έσύσε άγγελος. 
Φίλε πολύχρονε στέκα πάντα μέ γειά μέ χαρά. 
Τής (τίς ?)... γραμματικός είσαι μόνο πολύχρονος. 
Ξυπνητερό σά λόγου σου κανένα δέ γνωρίζω γώ 
(Μ............. ) ήντα λογκται άνθρωπος.

Κατά τό μέτρον

---------— | —- —— j------------- — |-------- *—>— 
Τώρα vi σοΰ | πωματιί μου | βεβγια εσύ | σαι άγγελος.

Τώρα ή σύμπτωσις τοΰ μέτρου τούτου πρός τόν 
ήμέτερον έκ δεκαέξ συλλαβών είναι προφανής, καί 
δέν ύπάρχει αμφιβολία ότι ό Ναφής ώφελούμενος έκ 
τής διά τών ’Αραβικών χαρακτήρων γραφής ήθέλησε 
νά κάμη στίχους οΐτινες άφ’ ενός μέν νά είναι σύμ
φωνοι μέ τήν ’Αραβικήν προσιρδίαν, άφ’έτέρου δε νά 
ήχώσιν είς τό ούς τών Κρητικών ώς οί ήμέτεροι εκ- 
καιδεκασύλλαβοι τούς οποίους αύτομάτως στιχουρ- 
γοΰσιν όλοι οί νησιώται. 

έκληφθώσιν ώς αντίστοιχα τών τοΰ πρωτοτύπου, 
άφίνοντες είς άλλους τολμηροτέρους καί έπιτηδειο- 
τέρους ήμών νά προβώσιν είς πανομοιότυπου με
τρικόν κατά τάς θεωρίας τοΰ Ναφή καί Νουρή 
αϊτινες νομίζομεν εύκόλως δύνανται νά μετατραπώ- 
σιν είς ^υθμούς λίαν εύήχους καί δι’ ήμάς αύτούς. 
Γλώσσαν δέ μεταχειρισθέντες τήν άρχαίζουσαν 
νου,ίζομεν δτι δέν έπταίσαμεν. Είσίν οί λέγοντες 
δτι άδικοΰνται οί μεταφράζοντες είς τοιαύτην 
γλώσσαν ακατάληπτοι μένοντες είς τούς πολλούς. 
Τοΰτο άληθές· άλλ’ οί πολλοί ούτοι πριν ή έπι- 
χειρήσωσι ν’ άναγνώσωσι άραβικάς καί περσικάς 
ποιήσεις, καί Χαφίζας καί Σαχναμέ, δύνανται νά 
μεταχ ειρισθώσι τόν καιρόν των πολύ ωφελιμώτε- 
ρον μελετώντες δπωσοΰν τήν ιδίαν αύτών γλώσ
σαν ώστε νά έννοήσωσι τόν Όμηρον καί τον Σο
φοκλή· έξω μόνον άν προτιμώσι ν’ άναγινώσκωσΐ 
καί τούτους είς μετάφρασιν δπως λάβωσιν ούτω 
ιδέαν τών άρχαίων αριστουργημάτων. Έτέρα έν- 
στασις γεννάται έκ τοΰ δτι συλλογιζόμεθα καί 
γράφομεν σήμερον άναλυτικώς. Είς άπάντησιν, 
λέγομεν, (μή θέλοντες νά έξετάσωμεν ένταΰθα έκ 
τοΰ πλησίον έάν ήένστασις είναι κατά πάντα ακρι
βής) δτι έάν, κατά τούς τό τοιοΰτο διϊσχυριζομένους 
είναι άτοπον ποιητής νεότερος οίος ό Musset, νά 
μεταφρασθή είς Πινδαρικούς στίχους, έπίσης ά
τοπον θά ήτο ποιητής γράφων είς συνθετικόν ύφος 
νά μεταφράζηται άναλυτικώς, άφ’ ού πρό πάντων 
ή γλώσσα έχει αφθονίαν συνθετικών τύπων, έστω 
καί νά είναι άρχαϊοι.—Σκοπός τών τοιούτων με
ταφράσεων δέν είναι τό νά καταστή ό Χαφίζης 
καί ό Φιρδεβσή παρ’ ήμίύ δημώδης καί δημοτικός 
ώς τά κάλανδα τοΰ Άϊ-Βασίλη. Πρόκειται μάλ
λον νά ίκανοποιηθή ή περιέργεια τών δικαιουμέ- 
νων νά έχωσι τοιαύτας περιεργείας καί οί οποίοι 
είναι ίκανώς κάτοχοι παιδείας ώστε νά δύνανται 
νά συγκρίνωσι καί τό καλαισθητικόν καί τό φιλο
σοφικόν καί ήθικόν τών Ανατολικών ποιημάτων 
πρός τά αρχαία· τοΰθ’ δπερ αποτελεί καί τήν έκ 
τής τοιαύτης μελέτης κυρίαν ήδονήν.

Έν τούτοις είς τάς στροφάς τοΰ Χαφίζου πα- 
ρεθέσαμεν καί είς τό άπλοΰν μετάφρασιν, ήτις 
δικως δέν μάς άνήκει. — Τούς πλείστους έκ 
τών ούτω μεταφρασμένων στίχων ήκούσαμεν 
άπό τόν πρό τίνος ένταΰθα τελευτήσαντα γνω
στόν ούλεμάν Ταχσήν έφέντην άπό Φιλιάταις 
μεθ’ ού άνεγινώσκομεν τόν Χαφίζην άλλους παρ 
άλλων, απάντων λεγόντων δτι ούτοι είναι α
ποσπάσματα μεταφράσεως τοΰ Χαφίζου είς τό 
άπλοΰν γενομένης είς τά ’Ιωάννινα παρά πεπαι
δευμένων ’Αλβανών. Κατά πόσον τώρα τοΰτο 
έχεται άληθείας, κατά πόσον δηλ. τά τοιαΰτα

1 Οί πρώτοι τρεις στίχοι έξηγοϋσι τάς λέξεις, 
θεός, άνθρωπος, παράκλητος, πίστι, δίκια (δικαιο
σύνη), προφήτης, άγγελος, ούρανός, ήλιος, φωτιά, 
άνεμος, κατά τό μέτρον

<_/ (Jj—ς/ —C J JAH*

—Οί τρεις έτεροι έξηγοΰσι τάς λέξεις γαληνότατος, 
κραταιότατος, ύψηλότατος, ανίκητος, ισχυρότατος, 
δίκαιος, κατά τό μέτρον

ϋ ^Cc-ls J- ^A_t\i J- fj

Τά τοιαϋτα έρρυθμα λεξικά είναι άρχαιότατα παρά 
τοϊς Άνατολικοΐς. Ό Haug έξέδοτο τοιοΰτό τι Ζεν- 
δικόν έρρυθμον Γλωσσάριου τό Farhang-i-oim yak, 
τοΰ οτ.οίου ή πρώτη σύνταξις φαίνεται αρχαιότερα 
τής ε'.οχής τοΰ Μεγάλου Άλεζάνδρου. Και σήμερον 
ήδιδαοκαλία τών Ελληνικών λέξεων έκτελεΐται διά 
τοιοίτου τινός ερρύθμου γλωσσάριου γνωστού ύπό τό 
όνομα Jar din des Racines Grecques, ου ή'άρχή, 

a prive, augmente, admire 
άάζω j’exhale et j’aspire κτλ.
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είς τά στόματα διαφόρων φερόμενα μεταφράσματα 
δύνανται νά θεωρηθώσι ώς έχοντα χαρακτήρα τι- 
να ανωνύμου μεταφράσεως καθιερωθείσης είς τά 
’Ιωάννινα ύπό τοϋ χρόνου, τοΰτο δέν κατωρΟώσα- 
μεν νά τό έξακριβώσωμεν. Έν τούτοι; μή δυνάμε- 
νοι νά θέσωμεν είς άμφιβολίαν τά λεχθέντα ήμΓν 
περί τούτου, περισυλλέξαντας όσα είχομεν ση
μειώσει έν τώ νφ ή έπί τοϋ χάρτου, καί άναπλη- 
ρώσαντες ένιαχοϋ τό κεχηνός τοϋ ρυΟμοϋ κατωρ- 
θώσαμεν νά άπαρτίσωμεν δύο στροφάς, καί τήν 
είς τό άπλοϋν ταύτην μετάφρασιν παρατιθέμεθα 
οίαδήποτε καί άν ή ώς τιμητικήν χοήν πρός τήν

μνήμην τοϋ ποιητοΰ παρ’ άνδρών τούς όποιους 
ουτος βεβαίως δέν είχε κατά νοΰν δτε έγραφεν είς 
Σιράζιον καί Γέζδην.

Μεθ’ ολα ταΰτα οί στίχοι τοΰ Χαφίζου θέλουσι 
φανή σκοτεινοί. Άλλά τοΰτο προέρχεται έξ αύτής 
τής ρύσεως τοΰ ποιήματος. Πριν καταδικάση 
δ άναγνώστης τήν μετάφρασιν ώς λυκοφρόνειον 
παρακαλοΰμεν αυτόν ;ά διέλθη τάς έπισυνημμένας 
σημειώσεις αϊτινες θέλουσι διαφωτίσει πολλά, ενθυ
μούμενος δτι ή άνάγνωσις τών κορυφαίων ’Ανατο
λικών ποιητών δέν μετατρέπεται είς διάχυσιν είμή 
μετά προηγουμένην σπουδήν καί μεΛέτην.

Τεμάχιον έχ τοϋ ίννάτου “Άσματος τοϋ ΣΑΧΝΆΜΕ τοϋ ΦΙΡΑΕΒΣΙΙ πίριέχον τόν θάνατον τοϋ 
Φερηδοΰν, τήν άνάδασιν αίς τόν θρόνον τοϋ διαδόχου αύτοΰ ΜινουτσΙχρ χαί τά έπισυμ- 

βάντα χατά τήν γέννησιν τοϋ Ζάλ πατρδς τοΰ Ήραχλίους των Περσων Ρουστίμου. ·Ελ*υ- 
Οίρα μετάφρασες 1

Κάτθανε Τρίτων ! 1 2 φεΰ ! τοΰ γε μην εϋκΛεια ζή επί γαϊαν, 
Κοΰποτ οΛείται. Θρηνεί δέ μιν γΛώσσα καί δμμα μερόπων. 
Θέτο Μινόσεχρις3 κάρ’ έπί δίον τιάραν Κεάνων 4, 
Πέρι δ’ όσφύας ζωστήρ’ αίματόχρουν έδήσατο μέγακ.

1 Σχμαίαν τών Κεάνων έννοεΐ ό ποιητής έκείνην ήν άνεπέτασεν ό Τρίτων οτε ήλευθέρωσε τήν 
Περσίαν άπό τήν καταδυναστείαν τών Άσσυρίων (;) καί ήτις έχει μακρόν ιστορικόν.

2 Ό βασιλεύς παρομοιάζει ένταΰθα τήν δύναμίν του πρός θάλασσαν καταπνίγουσαν τό πΰρ.
3 Ή είς έπτά διαίρεσις τής οικουμένης ώς καί τής μή οικουμένης άπαντα καί παρ’ Έλλησιν,' 

ώς έκ τών έπτά πλανητών.
4 Άχριμάνης είναι τό κακόν πνεΰμα.
6 Ό Σάμης ήτο τότε ό κραταιότερος τών ύφηγεμόνω» (vassaux) τοΰ Περσικού θρόνου· καί ώς 

τοιοΰτος λαλεΐ μετά παρρησίας.
6 Λέοντες ένταΰθα ή τάξις τών μαχητών.

5 "Εθει άνάκτων έσπόμενος κτίσεν έντάφιον δόμον
ΆπΛετον χεύων χρυσόν έρυθρόχρουν καί Λίθον κυάνου6
Έντοσθε δ’ έκρυβε κάτωθι γης έΛεφάντινον θρόνον6 
Τώ γ’ έπεκρέματο μέγα τιάρας βασίΛειον σήμα.
Κάτθεντο νέκυν έπει δέ προσείπον τό γ’ ύστατον χαίρε

10 Θύρας σφραγίσαντες έ6αν, ό δ’ άφαντος έπΛετο γαίη.
Κλαίει Μινόσεχρις· δάκρυ έφθήμαρ άθέσφατον Λε(6ει
Πένθος δέ σκίδνατ άν πτόΛεις· οδύρεται δηριος άπειρων.

— Ω μοι φασμάτων ματαίων σνμφόρημα, ίνδαΛμα κόσμον, 
Ούτις σωφρόνων έν σοι ποτ έγήθησεν 1 δΛβιος δ δς άν

15 ΚάΛΛιπε μνήρι εΰκΛεές, καν δυνάστης, καν πένης, ένθαΰτα.— 
Όγδοον ήμαρ άγος έπί θρόνου καθέζετο νέος
Τέτταρσι γένναις άνάζων γοήτρων τ’ έπέκΛεισε θύρας· 7
Πέρι δ αυτόν ήϊθέων ηρώων συνέθεε σμήνος
Μέγα ίάχον, κραιπνην τ’ άγγεΛίην σκιδνών έπι γαϊαν

20 Δίκης, έσθΛότητος, χάριτος, σθένους όβρίμου, άφθίτου.

1 Έλευθέραν μετάφρασιν μετερχόμεθα κατά τοΰτο ότι όπως κατωρθώσωμεν νά συμπεριλάβωμεν 
έντός στενών ορίων έντελή διήγησιν τινα τοΰ Σαχναμέ, παραλείπομεν πολλούς στίχους περιττούς. 
Ή περίστασις αϋτη καί ή έλλειψις τής έκδόσεως τοΰ Mohl έγινεν αιτία νά παραλειφθή τό Περσι
κόν κείμενον.

2 Τρίτων είναι ό παρά Πέρσαις Φεριδοΰν, Ζενδιστί Thraetadna, Σανσκριτιστί Thraelona, συγγενής 
τφ ήμετέρω Τρίτωνι ώς διδάσκει ή συγκριτική μυθολογία.

3 Μινόσεχρις Περσιστί Μινουτζέχρ ήτοι θεογενής.
’* Ουτω εκαλούντο οί αρχαίοι Πε'ρσαι βασιλείς. 5 Λετζιβέρδι Lapis lazzuli.
6 Πάντοτε ό θρόνος τών Περσών βασιλέων ά.ναφέρεται έν τώ Σαχναμέ ώς έλεφαντινος.
7 Κατέκαυσεν ή διέλυσε τά μάγευα.

ΤοΙσιν έπέων αίσίριων άρχόμενος άναζ προσηύδα.
• Κράντωρ έγώ έπί θρόνον άγήρω" έμόν έστι χρήμα 
χΘέμιν ποΛέμους τ’ ίθύνειν· έμοί ουρανός έστι φί.Ιος 
χΤρέμει δέ γαΤ έμέ. Άγρευμ’ έμόν έστι κάρα κοιράνων

25 »Χαίρει Θεός έπ’έμοί άγαθών καί κακών χορηγέτη, 
χΧόΛος δ' έμός φοβερός ώσεί νύξ ήδέ πυρ καταΛύον. 
χΧρϋσεα πέδιΛα, ζίφος Λαχών καί σημαίαν Κεάνων 1 
» Αρην μοΛών έρατοΰ ονπως φείσομαι σώματος πάμπαν.
»Χείρές μοι πόντω ε'ικυΐαι πυρός καταπαύουσι φλόγας·2

30 ΤΟ.Ιεθρον φέρω έκνόμοις άρνύμενος δίκην αΙμάτων. 
χΣκήπτρων, τιάρας καί θρόνον κρατών γε μην ονποτ έΛήσθηυ 
»ΔοΰΛος έών ήδέ Λάτρις 'εκείνου δς πάντων κρατέει.
χ'Αγετε, χειρ’ έπί μέτωπον θέντες ενζώμεθα πάρος.
»’ Ιχνεα Τρίτωνος δίον πρός, Ιωμεν πρόφρονες, τοΰ γάρ

35 χ Γένος έσμέν ό γ’ ήιιών βασι.Ιενς έγεγόνει· ά.ΙΛά τοι 
χ'Ο μέν γερήνιος ήεν, ημείς δέ τοι νέοι σφριγώντες. 
χ'Ός δέ κεν γής ένί χώραις έπτά ° άθεμίστια ρέζοι 
χΠένητα τ’ άταις βα.Ιών πρός Θεόν άσεδοΐ άπΛηστία, 
»Ουτος 'εχθρός μισητός Άχριμάνον έχθίων πεΛέτω· 4

40 χΜήτε οί χραίσμη ποικίΛα κενά τε τεχνάσριατα· καί μιν 
χΧείρ’ έπί ζίφος τιθέντες αντίκα τιώμεθα δίκηχ.
Λόγων έπαύσατο· τοί δ’ 'επευφήμησαν ήρωες άΛΛοι : 

«Χαίροις, χαιρέτω δέ πάππος έζ ουπερ κατήΛθέ σοι θρόνος 
χΚράτος σόν έστω άΐδιον σοι γάρ έμπρέπει άνάσσειν

45 χ Ενχη τ' έκδέχεσθαι πάντων σεπτών Ιερέων καί μάγων 
χΠρόφρων σοι πείθεται ήτορ ψυχή τε σοί δρκια τέμνει».
Τοίσι δ' άνέστη άρήϊος Σάμης5 δς έφατο· «Αναξ

• Κήδος άεί μοι κεδνόν όπηδεί βασιλέων μεγάλων.
χΔίκαιος, έννομος έσω, ημείς τοι νπείζομεν πάντα.

50 χΚΛήρον πατρώϊον έΛαχες σκήπτρον Ήράνειον σύ έι 
χΓάνος άρχών καί Λεόντων6, Θεός τοι ^τυχήν τε καί σώμα 
χΣώζοι άΛώβητα· έτι δέ κήρ χαρμόσυνης έμπ.Ιήσαι.
χ Κράτος ημών υποχείριον πέΛει σοι άναζ άνάκτων 
χΤέρψεως Λάμπων άστήρ ήδέ Λέων ποΛέμου καί χάρμης.

55 ^Γή, ουρανός τε σοι θρανος νπέστωσαν. Σκήπτρα σύ νώμα.
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»Ρύπον άπέπΛυνας γης ’Ινδικόν επισείων σόν ζίφος1

1 Πρόκειται περί τών πρό τής εί; τόν θρόνον άναβάσεως θριάμβων τοΰ Μινόσεχρι. Τά δέ 
Ινδικά ξίφη έχαιρον μεγάλη;· φήμη; οθεν καί άραβιστί «μία Ινδική» σημαίνει μία καλή σπάθη.

2 Διά τής λέξεω; ήρω; μεταφράζομεν τό πεχλεβάν τοΰ κειμε'νου.
3 Ό Φιρδεβσή συνέταξε τό ποίημά του συλλέγων πανταχόθεν καί έκ βίβλων (μή ύπαρ- 

χουσών πλέον) καί έκ προφορικών παραδόσεων τά όπωςδήποτε άναφερόμενα είς τήν ιστορίαν 
τής πατρίδος του.

4 Δέν είναι άκριβώς γνωστοί οί θρησκευτικοί λόγοι δι’ ούς έταράχθη τόσον βαθε'ως ό Σάμης έπί 
τή γεννήσει πολιότριχος υίοΰ.

5 Περί : είδος δαιμόνων, ών αί θήλειαι μεταγενέστερον έξωραϊσθεΐσαι άποτελοΰσι τάς νύμφας καί 
Σειρήνας τών Περσών Ποιητών.

»' Εκη.Ιος ήδη παράμενε. Δόζα δ' ήμάς έκ προγόνων
«Έπεισι- πάντες άρηίοι έσαν δεινοί δυσμενέσιν.
«Χώραν, ής άρχω νΰν, πάππος σός δώκέ μοι φέρτατος, κρείων, 

60 «Πρόφρονες χάρμην ημείς τοι νομεύσομεν σκήπτρα σύ νώμα».
’Ένευσεν άναξ άγάΐΐων- βασίλεια τ’ άποινα δώκε.
Σάμης μετά δ' αύτόν ήρωες2 άλλοι παρήλασαν πάντες.
Δόμονδ’ όγ’ έβη φαιδρός, αγλαΐας ακτίνας προχέων.

Κέκλυτε νϋν, άοιδάν έπ εξέρχομαι νέαν γεραίρων
65 Φάτιν άρχαίαν : ώς Σάμης μοιραίαις ένέκυρσε τύχαις. 

Τούτω γε παΐς ούκ έπήεν- κεδί'ή δέ οί άλοχος χρόνω 
Τίκτει υίόν αγλαόν πολιότριχα θαύμα άκοϋσαι.

3

Τάρβησαν πάντες- ούδέ τις πρός Σάμην έφθήμαρ ποτ έτλη 
Λόγον νίέος ένείκαι, άλλά τις οί θεία, κραδίην

70 Λέοντι είκελος ήλθε κομίξουσα χάριεν έπος :
*Σάμη, Νηρμάννου υίεϋ! Σοί μέν χάρμα, έχθροΐσι δέ πένθος.
«Κραίνει Θεός εύχωλήν τεήν- άλοχος κοϋρόν τοι πόρεν 
«"Ηρώα φαίδιμον τοϋ καί αργύρου στιλπνότερον δέμας. 
«Ρόδοις άνθείίπαρειά- πολιά γε μην έθειρα στέφει.

75 «Μοίρά τοι τοϋτ’ έπικλώθει μηδέ σοι θυμός ταραττέσθω». 
'Λλτο δ' έκ θρόνου χαμάξε, ώς ήκουσε Σάμης ίππότα. 
Θέει πρός δόμους- έπεί δέ υίόν πολυότριχα είδεν 
Κάλλιπ' 'ελπίδα- κερτόμων τ’ έπέων ονείδη δειμαίνων  
Κάρ άνασχών ούρανόν πρός, τοιόνδε τι ηύξατο λέγων :

4

80 » Ώ ού καλών καί κακών χορηγέ. 'Αμαρτίας μοι μέθες
• Εϊποτ άνόσιον έρεζα κύπτων κακω Άχριμάιη.
«Αίσχος ψυχήν συνεκθλίβει δειλαίαν καί αίμα ταράσσει.
«Ηρωσι τί μοι 'εξόν πευθομένοις λαλείν περί κούρου.
«Δαίμων τις έφυ ή πάρδαλις δίχρους ή πέρειον τέρας s,

85 «Ού μην έμέθεν γε γέλως ίκάνοι έπ’ άλλους- άλλά τοι
• Χθόν’ Ήρανίης συν τάχει τοιοϋδε λυτρώσομαι άγους».

“Εφατο- όσσε δέ π.Ιήσθη δακρύων καί έτελλε μύθον 
Παίδα έκθείναι- ώς φάτις μή γένοιτ αύτοίο ές τέλος. 
Έστι τι όρος άπόπροθι γαίης έγγύ που ήλιου
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90 Τό καί Άλβούρξον 1 καλέονσιν ένθα Σειμούργος περίφρων 2 
Ορνις δυνάστης άφίπταται δψιν έκφενγων μερόπων. 

Παίδα δή τόδε κατ’ όρος λιπόντες άπήλθον. Ούδέ τις 
“Επλετο φάτις δηρόν έπί χρόνον άμφί μιν ηρώων 
/[ήπιον κούρον ός μέλαν ήδέ Λευκόν ήδει 3 ούδέν πω

95 Φρένες πατρος δ’ απηνείς όρεσκώοις θηρσίν έπιρρίψαν. 
Καί κεν μιν έμαρψε μόρος, είμή προλιποϋσα τις σκύμνον 
Λέαινα γάλακτι θρέψε φιλήσασ ώσείπερ έόν κήρ.
Τάχα δέ 6ή κατ’ Ά.ίβούρξου καρήνων Σειμούργος θηρεύσων 
Βρώμα έοίς νεοσσοίς- σχιστού διά νέφους δ’ έτάξων

100 Γαίαν, όρα έπί πέτρης παιδίον άκτίσιν ήλιου 
Κάρ’ 'εστεμμένου- λεαίνης τε θαΰμ’ ορεινής βρεφοτρόφου. 
Οίκτος Σειμούργον Ικάνει θεόθεν- νεφέλης τε κλίνας 
Όνυξι βρέφος έόν ποτι δώμα κομίξων άπέπτα- 
Τό γε ίδόντες στρουθοί νεοσσοί αγαθόν τε καλόν τε

105 "Εκπαγλα φίλησαν, ξείνον Διός καί άτάλλοντες χαΐρον.
Οϊς άμειβόμενος Ζευς άπειρέσια ξένιος πόρεν.
Χρόνω δέ τράφ ήδ' άνέδρομεν οία κυπάρισσος κούρος 
Δέμας άργυρω, όσφύν δαιδαΛέην καΛάμω όμοιος.
Φήρη τ’ αύτοΰ έπ’ άνθρώποισιν ήκεν : ώς χρόνος ό κεύθων

110 "Ο,τ’ έκδηϊών έστιν εργματα πάντα δειΛαίοις βροτοίσιν. 
Καί δή όρφναίην άν’ νύκτα, ήνίκα καρδίαν μέν πόνοις 
Σώμα δέ ύπνω έδάμνατο Σάμης τώ γ’ δνειρος ήκεν ·
Είδε δ έκ γαίης ’Ινδών έπί άραβος ίππου μοΛόντα
Φώτα αίδοίεντ ός τύχας οί κούρου μνθήσατο πάσας.

115 Έγρετο Σάμης κα.Ιέσας δέ μάγους ήδ’ όνειροπό.Ιους
Εϊρατο κρίσιν ονείρου, διήήμενος εϊπερ οί κούρος 
Σώς που ποτ’ ήν ήέ ^ύχει καί θά.Ιπει έφέσπετο μόρον. 
Έφαν δέ μάγοι «.Κυδάϊιμε ήρως ! εύρείαν άν γαίαν 

«"Οσσα τ’ έν πόντω πνοάς παρ’ πατρος ύπερτάτοιο Λάχον, 
120 «Τώδε τοι μά.Ιιστα αίνον πατρί άπονέμειν δοκούσι

«ΦίΛτρον παρέχοντα τοίς περ τό ζην έζ αύτέων προήκται.
«Σύ γε μήν νΰν διαθήκας καΛάς διαρρήζας άπέβης
«Κούρον έκθέμενος ότι οί θρίζ ποΛιά έπεφάνη.
«Καί δ' ήμάς έρεαι εί πως τοι κούρος ^σ>ός που ποτ’ έστιν.

125 «Ίσθι νιν σώον έόντα. Θεού γάρ βουΛήματι ράστον 
«Ψύχους καί θάΛπους ήδ' άΛ.Ιην κακότητ’ ά.Ιεύασθαι πάσαν».
Σάμης δ’ ώς ήκουσε, θέεν πρός όρος ΆΛΘούρήου- αίέντε 

----- . ■ —----------------------------
1 Άλμπούρζ (έκ τοΰ Ζενδικοΰ hara ΒβΓβζαΙ=όρος ύψηλόν) σημαίνει διάφορα υπαρκτά όρη 

τής Περσίας καί δή καί μυθικόν τι όρος, ώς παρ’ ήμϊν τό Όλυμπος, δπερ τινές θεωροΰσι συγ
γενές τφ Άλμπούρς.

2 Σειμοϋργ (κυριολεκτικώς τριάκοντα πτηνά) όνομ.α μυθικοΰ πτηνοΰ έχοντος λογικόν άρ. άγκά.
3 Δηλ. δέν έξεχώριζε τό καλόν άπό τό κακόν, κατ’ άναφοράν πρό; τήν λευκήν ή μέλαιναν κό

μην, ήτις έγινεν αιτία τής δυστυχίας του.
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'θέτεις μικ είχον αίναί, περί κούρον έπάγουσαι δείρα· 
Ούτε τις πέ2ετ αντώ ήσυχίη, ά22’ ά22οθεν ά22η 

130 ’Ά22ετο, άρκνσ’ άφύκτοις ώς 2έων έγκύρσας σφαδάζει.
Εύτε δ’ επί προροΛήσιν Ά26ούρζου άφίκτο, έώρα 
θυρεός κάρηνα ακρας ΠΛηάδων άνίσχοντα, Κρόνον 
Δώρατα τ’ εκπαγ2α· πάντι δέ άσπετος ύ2η δρώρει 
Δένδρεα πέ2ωρ’ ά2όης σανδάΛον 1 τε βίη απείρων. 

135 Ούτε τις πάροδος έην. Και πρώτα ρέν τάφος ριν έ2εν
ΑΙιβα δε τράπετο νόος προς κοίρανον ύπατον δςπερ 
Πέτραν ήΛίθατον θέτο ισχύος ά ίδιον τέκρωρ.
Δίκην γνούς τότε ρετώπαν άν’ χθόνα στηρίζας έβόα. 

«"Εθεον πρός σε· ονδ' ήδειν σε- γης ουρανού τε ρεδέων.
140 »"Ι.Ιαθι! δρεζον χείρά ροι, ήτόρ τε κάθαιρε πρόφρων 

«Κούρον τε πάρεχε, εϊπερ τοι ούτος εκ γένους όσίον, 
»Γόνος δ’ ονκ έπ2ετο νόθος, στυγνός, δ.Ιοοΰ Άχριράνον».
Ενχος τε πόρε οί Κράντωρ· αντίκα Σειρούργος νοήσας 
Κούρον προοέννεπε : «Ξεινε έρής φω2εάς, έρόν θρέρρα 

145 «Εύνονς εγώ σοι τε2ώ και Ζωίφρων τοι δνορα έστω 2 
«Ότι ζωός νουθεσίαν κα.Ιήν σώ πατρι προσπορίζεις. 
«'Ά22οι δέ σ’ άνδρες όραίρονες Ζά2ην καΐέσουσιν.
«Σάρης πατήρ σός, Ήράνων ρεγάθνρος ηρως άφίκται 
«Κούρον διζήρενος· ώρα σ’ άπάγειν τοκήα πρόςφί2ον·.

150 Ζά2ης δέ χρώ κα.Ιόν ήρειιβεν δσσε τ’ έπ.Ιήσθη δακρύων 
Λόγους Σειρούργον άκούσας· και Ιίσσετο ρένειν έθέ2ων 
Γ.Ιώσσαν νωρών την Σειρονργος οί βάζειν έδίδαζε πάρος. 
Τ οίοι ρην Λόγοι οΰ πείθον Σειρούργον δς εφη καρρέζων.

«Τέκνον ρη κΐαίε, ρή τάρβει σύ κάραν καί θρόνον Κεάνων. 
155 «Λίπε πτηνών <φω2εάν ώςτε πείραν ΛαβεΙν των εν γαίη.

«Ού σε στυγών άποπέρποραι· άγω προς Κοίρανον ρέγ.ΐν.
• Τό δέ σοι άρκιον έσται η νώνυρον ήσθαι ενθάδε.
» Ην δέ ποτέ σοι έν άταις έρέθεν Ικάνη τις χρεία 
«Δώσω τοι πτίΛον έρόν τό πυρί σύ κατάθες· αντίκα 

160 «Πάρα τοι έσοραι, χρείαν τε πάσαν παρέζορ’ εΰφρόνως·.
Ταύτα είπών ποΛυφάρρακον πτί2ον χερσίν ένετίθει 
Μείρακος Ζα2ου Σειρονργος πο2νρητις· πτί.Ιου δ’ ώς κείνου 
' ΙΙώατο Ζά2ης, καρδίη οί γνάρφθη πατέρα ποθούσα 
Είδος οί έπ2ετ ά22οΙον· ά2κή έΛεφάντινος ρέ2η

165 Κράτυνε· κόσρος χαρίτων τάρφέχυτο πάντοσε δέρας.

1 3ύλον αρωματικόν.
2 ’Ενταύθα ό ποιητής παίζει μέ τήν έννοιαν τού όνο’μχτος Destan Zend όπερ ό Σειμοϋργος 

έδωκε τώ υίω τού Σάμου. Πρός αποφυγήν λεκτικών δυσχερειών συνετέμαμεν τήν έκφρασιν αύτοΰ 
ώς ανωτέρω.

Κ’ ό ρέν τανύσσατο χεΐρε Σειρούργον άσπάσασθαι Θέ2ων, 
Νέφος δέ πτί2ων ριν τάχ άρφεΛίξατο φέρε τε ρεία 
Σάρην προς, δςπερ νεφέΛην ίδών και σννείς θεουργίαν 
'Εκραγε 2έγων * Σειρούργε θεός τοι αίέν ευτυχίαν

170 «Πόροι· τεαί γάρ άρήγουσι φρένες δειΛαίοις βροτοισιν.
»Ενχη π2ηρών, ήγερών αγαθών ήγερόσι τε2έθεις· 
«Κράτος σδν χρόνον επ' άπειρον οώον άκράδαντον ε’ίη».
Ταύτα βοώντος έφέζετο κούρος γονάτων εφύπερ.
Σάρης θανράζων ανγάζετ ηίθεον τόκον άστέρι

115 Α’ίθοντι εϊκεΛον, κόρη 2ευκη έζαστράπτοντα κάρα.
Ητθ{· οί πίρπ.Ιατ εύφρόνης καί χάρρατος, παίδα τ αίκάΛων 

' Εειπε : «-Τέκνον έρόν· επ' εροί ραΛθακίζον καρδίαν
«Λήθη έπέστω έργράτων όσσ έοργα. Δον2ος Κοιράνου
»Πανυπερτάτου τε2ώ, αδικίας έπειπερ άστοργου

180 « Ετυχόν άφεσιν. Πάντα τε χρόνον ενδαίρων δυσδαίρων 
»Σής πέρι φί.Ιης ιζ~νχής άφειδήσω ιβ'υχής ήδέ πάντων«·

Εφη, αντίκα τε κούρω στο2ήν χρυσοΰφαντον δίδου 
Όρος τε κά22ιπε, κονφω ποδί ποτί άνακτα. βαίνων^.

("Επεται τό τέλος).

Αλ. Καραθεοδωρη.

1 Ώς πρός τάς διαφοράς τάς οποίας ό αναγνώστης θέλει εύρεΐ τυχόν μεταξύ τής ήμετέρας με- 
ταφράσεως καί τής τού Mohl ήτις σήμερον λογίζεται ή έντελεστέρα, ύπομιμνήσκομεν πρώτον μέν 
ότι πολλούς στίχους παρελείψαμεν, δεύτερον ότι πιθανώς ή μάλλον βέέκιως τό κείμενον όπερ 
μετεχειρίσθημεν διαφέρει τού υπό τού Mohl διατυπωθέντος έκ συγκρίσεως διάφορων χειρογράφων 
τού Σαχναμέ, άτινα ώς γνωστόν ούσιωδώς διαφέρουσιν απ’ αλληλων, και τρίτον οτι εργαζόμενοι 
άνευ βοηθημάτων ένοήσαμεν ίσως στίχους τινάς άλλως παρα τον κλασικόν ερμηνεα τού Φιρδεβσή. 
Άλλ’ όμως, διά τής έστω καί ατελούς ύπό τήν κριτικήν έποψιν, μεταφράσεως ημών, ό αναγνώ
στης, καί τούτο είναι τό ούσιώδες, δύναται νά έχη ίκανώς ακριβή ιδέαν τού τε επικού ύφους τού 
Φιρδεβσή καί τών ποιητικών αύτού τεχνασμάτων τών οποίων τά αντίστοιχα εν τγ Τιλασικγ φι
λολογία αύτομάτως παρίστανται εις τήν μνήμην παντός εύπαιδεύτου, εφ’ ώ και τά απεσιωπησαμ.εν.

Η ΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΤΙΒΕΡΙΟΥ1.
ΔΙΗΓΗΜΑ.

τούς εμβριθείς καί μεγάλους αυτής οφθαλμούς. «Καρ- 
τερικώς μοι άπέκρυψε πώς εϋρε τήν λίθον καί μοι 
εϊπεν ότι σύ μόνος γινώσκεις τό πώς. Βεβαίως ούδε- 
μία άδικία συνδέεται μετά τής ύποθέσεως ταύτης».

Προςεπάθησα νά γελάσω.
«— Τοιούτους θηρευτάς αρχαιοτήτων», άπεκρι- 

νάμην έγώ, «ούδέποτε όφείλομεν νά έξετάζωμεν, ού- 
δέ νά έρωτώμεν τά τής συνειδήσεως αύτών. Οί άν
θρωποι ούτοι πολλάκις δέν νομ,ίζουσιν άδικον έάν τάς 
περιφερομ.ένας λίθους καί άλλα πολύτιμα πράγματα 
πορίσωσιν έαυτοΐς, καθ’ ό'ν τρόπον οί βκλαντιοτόμοι 
τά βαλάντια τών άλλων.»

Ή 'Ελένη μέ προςέβλεψε με τ’,έκπλήξεως τοσούτο 
δειλής, ώς εί μετ’ αληθούς σκληρότητας ήστειεύθην 
πρός αύτήν. Μετ’ ολίγον είπεν αύθις χαμ.ηλοφώνως.

«— ’Επιθυμεί νά φέρω τήν λίθον ώς μεταλλιον. 
’Αλλά δέν δύναμαι νά πράξω τούτο. Τό τοπάζιον 
είνε θαυμασίως ώραϊον, αλλά μοι ίείνε δύσκολον νά

"Αν καί τό πράγμα δεν μοι έφάνη λίαν τραγικόν, 
έφοβήθ/)ν όμως μ.ή δυσάρεστόν τι συμβή τω έμώ φί- 
λφ. Καίτοι δ’ ό Άγγελος ούδέν πλέον έπραξεν, είμή 
ότι τά περί τής λίθου πανταχού τής 'Ρώμης διηγή- 
σατο, αλλά καί τούτο μο'νον ήδύνατο νά προξενή- 
<η παντοΐα σοβαρά ατοπήματα.

Μετά τινας εσπέρας ήμην έν τώ δωματίφ τής 
δεσποινίδας 'Ελένης, άσκουμένης περί νέον τι μουσι
κόν μέλος. Ό Βέντσελ έκάθητο κατά μέρος, πρός τό 
παράθυρον.

«— Μοί έδειξε τό θαυμαστόν τοπάζιον αύτού», 
είπεν αίφνης ή νεανις, βαια τγ φωνή, στηρίζουσχ 
τάς χεΐρας έπί τών πλήκτρων καί στρέφουσα πρός με

1 Ίδε τεύχος ΙΕ'.
33.



258 Ο ΚΟΣΜΟΣ, Ο ΚΟΣΜΟΣ. 259

εχω εγγύς τής καρδίας μου τόν αύτοκράτορα Τιβέ- 
ριον. τ11το μοχθηρός καί πανούργος, έκ τών αϊσχί- 
στων της παλαιάς 'Ρώμης αύτοκρατόρων θά μο
λύνω έμαυτήν, φέρουσα κόσμον, κοσμήσαντα τήν έ- 
σθήτα αύτοϋ, ού ή χειρ αύτοϋ καθ’ έκάστην ήπτετο, 
καί δςτις σχεδόν άμέσως άπό κτήματος εκείνου έ
γε'νετο ήμέτερον κτήμα. "Ενεκα τής εικόνας τοϋ 
ανδρος εκείνου, ή λίθος άπόλλυσιν άπαν τό κάλλος 
αυτής, χαίρω S’ αληθώς διότι ό Γουλιε'λμος έπιμε- 
λώς τήν κρύπτει».

■ Τοιαύτην περί τής λίθου ιδέαν εύχεοώς έδικαιο- 
λόγησα, ένθυμηθείς ότι ή ξανθή νεανις ήτο τέκνον 
τής εύσεβοΰς Βούππερθάλης....

Αί ήμε'ραι παρήρχοντο καί ή έκδίκησις τοΰ Αγγέλου 
είςε'τι δέν ely s φανή. Καθ’ έσπε'ραν ό Βέντσελ πεοι- 
ήρχετο τάς σκοτεινάς οδούς, ούδέποτε δ’ έπεσεν 
όπισθεν τοίχου τινός εις τάς χεΐρας τής κακής αύτοϋ 
μοίρας, μορφήν έχούσης μετημφιεσμένου δολοφόνου. 
Ήθη κάγώ ήλπιζον ότι ό νωθρός Άγγελος είχε πα- 
ραιτηθή τοιούτους νυκτίους σκοπούς, ώς λίαν έπικιν- 
δύνους. Καί όυ.ως ήπατώαην.

Μια τών ημερών, μετά μεσημβρίαν, περιεπατοϋμεν 
έν τώ περιβόλφ τής Βοργεσιανής έπαύλεως· πρός 
αποφυγήν δε τοΰ θορύβου καί τών λαλιών τοσούτων 
επιτετηό ευμενών ανθρώπων, κατεφύγομεν *είς μεμα- 
κρυσμένην τινά γωνίαν. Οί παλαιοί καταρρέοντες 
τοίχοι, αί εύμήκεις σκιεραί κυπάρισσοι, ή άδιαλείπτως 
φυομε'νη πόα καί έπί πασιν ό ευδιος κζί λαμπρός 
ρωμαϊκός ούρανός, απετέλουν πάντα άομονικωτάτην 
καί ήδίστην εικόνα. Έκαθήμεθα έπί βρυώδους, ήμι- 
κυκλικοΰ θρανίου, συνομιλοΰντες καί θεώαενοι τάς 
ελαφράς σζύρας έπί τών ύπό τοΰ ήλίου θεομαινο- 
μένων λίθων. Μόλις παρήλθεν ήμίσεια ώρα καί ή 
‘Ελένη, ιδοϋσα ύπο γηραιάν κυπάρισσον, τό ποώτον 
εαρινόν ΐον, ήγέρθη χαρμ,οσύνου φωνής καί έ- 
σπευσε προς δρεψιν αύτοϋ. Ειτα προύχώρησε προσω- 
τε'ρω, ζητούσα καί άλλα όμοια αγαπητά άνθη.

Ο Βέντσελ εκάθητο μεμακρυσμένος, θεώιζ.ενος τό 
βραδέως αποχωρούν ανάστημα καί τήν έπί τής χλόης 
σκιάν αυτού. Έν τελεί όπισθεν άκρας τής έπαύλεως 
ή Ελένη εγενετο άφαντος. ‘Η κυρία Δε'ρπυγχάους 
ττοο’Λτεινε τότε νζ'ρ'ήτω’/.εν το Ορζνίον ζζί νζ ζήΤ'ή- 
σων,εν την νεζνιδζ. Άλλζ μόλις προέβημεν ζζί ή 
Ελένη έφάνη, έξελθοΰσα όπισθεν τής γωνίας. Έφαί
νετο δέ λίαν τεταραγμίνη. Πολλάκις στρεφόμενη, 
εβλεπεν εις τά οπίσω, έν φ ήρχετο πρός ήμάς μετά 
σπουδής. Μετ ου πολύ ειδον εγω ύψηλόν άνδοα, άκο- 
λουθούντα αύτή. Ήτο ό Άγγελος βεάτης.

Η Ελένη ήτο ωχρά και μονονού συγκεχυμένη.
Είχε συμβή τι παρ’ άμφοτέροις. Ότε άοίκετο πρός 

ήμάς, ήτο πλησίον καί ό Άγγελος. Καί ούτος ήτο 
ωΧΡ°’> μεταζυ όε τών άχρόων δύο έκείνων προςώπων, 
έφάνη νύν τό τού φίλου μου Βεντσελ, καταπόρφυρον 
ύπ οργής. Έφοβήθην μή έρίσωσ; καί τούτο ποολαα- 
βανων, ταχύς έσπευσα πρός τόν Άγγελον. Άλλ’'έ- 
κεινος έστρεψε τήν σκιασθείσαν λάμψιν τών μελάνων 
αύ~οΰ ορ.ρ.άτων, πρός άπαντα κατά σειράν τά μέλη 
πή? ομηγύρεως ήμών καί είτα, ώς άπόκρισιν πρός τήν 

μή εςενεχθείσαν ερώτησίν μου, έποιήσατο χειρονομίαν 
τινά, σαφώς λέγουσαν

«— Άφες με· δέν ζητώ έριδα, άλλά καλώς γνω
ρίζω τί θέλω.»

Νεύσαντος έμ.οΰ, ό Βέντσελ προςεκάλεσε τάς κυ
ρίας νάκολουθήσωσιν αύτώ. Άλλά παρά προςδοκίαν, 
ή Ελένη ήρνήσατο. Είχε πήξει τούς μεγάλους αύτής 
κυανούς οφθαλμούς έπί τοϋ ’Αγγέλου, μετά άβράς 
καί σχεδόν ένθουσιώδους έκφράσεως. Άλλ’ ό μνηστήρ 
ήρπασε αυτήν τραχε'ως άπό τοΰ βραχίονας, έκείνη δ’ 
ηκολούθησεν, εν ω το αίρ,χ θερμόν άνήρχετο εις τάς 
παρειάς αύτής.

Ή κυρία Δε'ρπυγχάους, ούδέν κακόν προβλέπουσα, 
είπε ταχέως καί έλευθέρως’

« — Πόσον ώρζΐος νέος».
Καί είτα εύθύμιος ήκολούθησε τώ προβαίνοντι 

άδελφώ αύτής.
Μονος εγώ καί ό Άγγελος έμείναμεν όπίσω.
«— Μή φοβηθής ταραχήν τινα», είπεν ό νέος ’Ι

ταλός, ύπομειδιών «Κατά τάς τρεις ταύτας εβδο
μάδας έμαθον έν ‘Ρώμη πώς οφείλει νά προςφέρηται 
πας ιππότης. Τις είνε ή νεανις έκείνη ;»

«— 'Π νεανις έκείνη δέν είναι διά σέ, φίλε μου», 
είπον εγώ, «καί έλπίζω ότι έγεινες τόσον ιππότης, 
ώςτε νά μή τή όμιλήσης».

Ό Ιταλός έσίγησεν έπί τινα χρόνον, οί δ’ οφθαλμοί 
αυτοΰ εθεώντο τήν έλαφράν νεάνιδα, μ,ακρυνομένην 
καί στηριζομένην εις τόν βραχίονα τοΰ Βέντσελ. Είτα 
άπεκοίνατο.

«—■ Καί όμως ώμίλησα μετ’ αύτής καί με κατε- 
νόησεν. Άλλά μή ταράττεσθε· δέν είπον τι, δπερ δέν 
επρεπε νάκούση. Ό τι όμως είπον, τοϋτο κατενόησε. 
Γινώσκω ότι είνε amica τοΰ φίλου σου. Πρό ήμισείας 
ώρας, πάντας ύμάς είδον όπισθεν τών δένδρων έκεί
νων. Ή νεανις είνε ώραία, ώραιοτάτη ! Χαίρετε ! 
Κατά σοΰ ό έν είμαι «οργισμένος· είπε δμως πρός τόν 
φίλον σου ότι δέν τόν έλησμόνησα. Περιμένω περί- 
στασιν καί θά έλθη μίαν ήμέραν. Δέν θά τόν φονεύσω· 
θά τόν έκόικηθώ δμως, έκδίκησιν, τήν οποίαν θά 
αίσθκνηται ένόσφ ζή».

Έστράφη όπως άπέλθη· τό βλέμμα αύτοϋ πάλιν 
έπεσεν έπί τοΰ άπέχοντος ζεύγους. Σταθείς έθεάτο 
αυτό, έως ού έγε'νετο άφαντον.

«— Ό άνθρωπος ούτος έχει έκτακτον τύχην», 
είπε μεταξύ τών όδόντων. «Τό τοπάζιον. . . .καί 
τόν μαργαρίτην ! Α, ά! Καί δμως εμπρός, πάν
τοτε εμπρός...... »

Καί ταΰτα είπών, άπήλθε ταχέως.
Άπό τής πρό ολίγου περιγραφείσης συναντήσεως, 

άνεκάλυψα έν τή σιωπηλή ήμών Ελένη παράδοξον 
άλλοίωσιν. Άπό τότε είχε' τι τό ίδιάζον, μέρος δέ 
τού έν αύτή γοήτρου άδιακόπως έφαίνετο λέγον έν τώ 
σιωπηλώ αύτής χαρακτήρι- «Νομίζετε ότι μέ γνωρί
ζετε, άλλ’ άκόμη δέν μέ έγνωρίσατε». Όντιος, οί 
τρεις περί αύτήν καθ’ έκάστην διατρίβοντες πεζοί καί 
πρακτικοί άνθρωποι, ’ίσως δέν ήμεθα τόσον εκλεκτοί 
καί άξιοι, ώςτε νά γνωρίσωμεν αύτήν. Άλλ’ δμως, 
έάν ποτέ τις, δεινός γνώστης άνθρώπων, έλάμβανέ με 

άπό τοϋ κρασπέδου καί μοι έλεγεν δτι νεαρά τις | 
κόρη, έκ τοϋ ομίλου ήμών, θζττον ή βραδύτερον θά 
παρείχε τοίς φίλοις αύτής άσυνήθη έκπληζιν, έγώ θά 
ελεγον τότε τώ γνώστη έκείνφ, μετά μειδιάματος, 
δτι είχε δανεισθή τούς λόγους τής ιδίας μου πεποι- 
θήσεως. Καί σαφώς μέν δέν ήδυνήθην νά γνωρίσω 
άν αί σχέσεις άμφοτέρων τών μεμνηστευμένων είχόν 
πως έπ’ έσχάτων άλλοιωθή· ήσθανόμην όμως ότι 
πάντα δέν ήσαν ώς ώφειλον νά είνε. Έπειδή δέ ό 
Βέντσελ ούδέν μοι άνεκοίνου, διέρρηξα έν τέλει τόν 
πάγον καί ήρώτησα αύτόν, έάν έφρόνει ότι ή δεσποινίς 
Δε'ρπιγχζους ευρε τρόπον νά συνδέση τό μέγα τοπζ- 
ζιον μετά τοϋ ζωγραφικού νεανίου, δν έσχάτως είχεν 
άπαντήσει έν τή έπαύλει Borghese. Ό φίλος μου 
άναστάς ήρώττσε·

«— Τόν ώνόμασε ζωγραφικόν ; Σοί είπεν ή Ε
λένη ότι είνε ζωγραφικός ’,»

«—Όχι δζ 1 Ούδέ τό έφαντάσθη. Άλλ’ δμως 
εκείνος είνε, δσον καί άν σύ μή τό ομολογής.»

«— Ώ ! ’Οκτώ ήμέρας τούλάχιστον έ'χει νά κτε
νίση τήν κόμην του. Τούτο σύ λέγεις ζωγοαφικόν. 
Τοιαύτας προτιμήσεις μόλις αισθάνεται ή Ελένη. 
Άλλ’ δαιος είνε παραδοξότατον δτι φρικωδώς μισεί 
τό τοπάζιον. Φρονεί δτι ό αύτοκράτωρ Τιβέριος δι’ 
αύτοϋ θά φθείρη πάσαν χαράν αύτής. Άλλά κατ’ 
έμέ, είνε λίαν ύπερβοΰ.ική ή ιστορική αύτη αντιπά
θεια. "Εως τώρα ένόμιζον ότι ώραία γυνή δέν δύνα
ται νάποστρέφηται σπινθηριζούσας πολιτίμους λίθους 
.... Άλλ’ δμως βέβαιον είνε δτι ό άθλιος έκεϊνος 
συνδιελέχθη μετ'αύτής τότε.»

«— Καί τί είπεν ; »
«— Ήρώτησεν αύτήν ζν είνε μνηστή μου.»
«— Έκείνη τί άπεκρίνατο ;»
«— Τίποτε.»
«— Θά έτρόμαξε.»
«— Πιθανόν ! Λέγει όμως τό έναντίον. Έπειτα 

έκεϊνος τήν παρεκάλεσε νά μή τόν φοβηθή, διότι ήτο 
δυστυχής αθώος, θέλων μόνον νά λάβη τό δίκαιόν 
του. ’Εκείνη δέν άπεκρίθη καί τόν άφήκεν. Έγώ 
είπον αύτή δτι ό άνθρωπος είνε παρζφρων...........
Τούτο δέ δέν είνε ψεύδος.»

«— Ίσως δέν είνε», είπον έγώ. Καί τότε τό 
ύστατον άπεπειράθην νά πείσω τόν φίλον μου δτι 
άδικεϊ τόν Άγγελον. «Άκουσον, Βέντσελ», είπον, 
«έάν τις σήαερον ε’ίπη δτι έν τή περιουσία σου ευρηται 
ύποπτόν τι καί ύποβολιμαΐον, καί ούτος δέν θά ε’ίπη 
ψεύδος. Έγώ δέν λησμονώ τό τοπάζιον. 'Οσάκις δε 
τό σκληροτράχηλον ύπερβαίνη παν δριον, τότε αναν- 
τηρρήτως ούδέν διαφέρει άλγεινοτζτης παραφρο
σύνης.»

Ό Βέντσελ έμειδίασε ψυχρώς καί άνανεύων.
«— Δέν συυ.βαίνει τό αυτό», είπε. «Και εάν είμαι 

παράφρων, άξιώ ύπέρ έμοϋ το προνομιον πάντων 
τών παραφρόνων. Νομίζω εμαυτον δλως ζζιομεμπτον. 
Έάν θέλης λοιπόν νά μέ διδάζης ήθικήν, οφείλεις 
νά καιροφυλακτής τάς καλάς μου ώρας»...........

Ή πρώτη τοϋ άναγεννωμένου έαρος πνοή μαγι- 
κώς σχεδόν θέλγει τήν σκοτεινήν παλαιάν Επτά- 

λοφον, φέρει δμως καί άτμοσφαιρικάς όυςκρασίας, 
παντοίας προξενούσας βλάβας τοϊς έν ‘Ρώμη παρε
πιδημούσε ξένοις. Έν βραχεί χρόνω, ό έπί τεσσα- 
ραςκαίδεκα ήμέρας πνέων μανιώδης Σιρόκκος tirh- 
νεγκε νοσηράν τινα μελαγχολίαν τή άλλως τε φαιδρά 
καί εύρώστω κυρία Δε'ρπυγχάους. Ένόμιζεν ότι είχεν 
ήδη έν ταϊς φλεψίν αύτής πυρετόν τόν ελώδη.

Ταχέως προςεκάλεσεν ιατρόν, δςτις, πραύνας αύ
τήν, συνεβούλευσεν άλλαγήν ο’ίκου καί παρήγγειλε 
νά μετοικισθή εβδομάδας τινάς εις Άλβάνον. 
Όθεν πάραυτα συνεσκευάσθησαν αί δύο γυναίκες, τοϋ 
δέ Βέντσελ συνοδεύοντος μετωκίσθησαν εις Άλβάνον.. 
"Ενεκα πολλών λόγων, έγώ έμεινα έν Ρώμη· ύπε- 
σχόμην δμως τή έρασμίκ χήρα ότι μετ’ ού πολύ θά 
μετέβαινον πρός έπίσκεψιν αύτής.

Καίτοι μέ είχε λυπήσει ή κατζστασις τής κυρίας 
Δε'ρπυγχάους, παρήλθον δμως οκτώ ήμε'ραι καί ή 
ύποσχεσίς μου δέν είχε πληρωθή. ’Αλλά έν τή όγδοη 
έκείνη, μίαν μόνην νύκτα ήδυνάμ,ην νζπουσιάσω εκ 
'Ρώμης. Ευρον έν Άλβάνω ύγιεΐς τούς φίλους μου, 
οίκούντας έν τώ πανδοχείφ, ούτω δέ ήσυχος, άμα 
τή έπιούση, ήψάμην πάλιν τής εις ‘Ρώμην άγούσης, 
ίνα έγκαίρως άφίκωμαι αύτόσε. Ή παλαιά και κλο- 
νουμένη χωρική άμαξα, δι’ ής έμελλον νά διελθω τήν 
είςέτι ομιχλώδη Καμπανίαν, ίστατο πρό τοΰ πέντε 
λεπτά άπέχοντος ταχυδρομείου, άναμένουσα τόν 
φόρτον αύτής. Χάριν συντομίας, έζήλθον τοΰ όπισθεν 
τού ξενώνος κειμένου κήπου. Πάντα τά πε'ρις ειςετι 
έσίγων. Τά βήματά μου ίσχυρώς ήντήχουν επί τής 
ύγράς λιθοστριύτου όδοΰ, άγούσης εις βρυώδες ήκρω-· 
τηοιασμένον άγαλμα καί εις εύρύ λίθινον θρανιον. Άπο 
τοΰ θρανίου τούτου, έμοϋ πλησιζζοντος, ήγερθη 
αίφνης άνήρ τις. . . .ο Άγγελος Βεζτης.

« — Άγγελε !»
Έστη ήσυχος ένώπιόν μου, προςβλέπων μετά μει

διάματος, άλλ’ έχων καί τό βλέμμί άτενες και πα
ράδοξον. Έν τελεί έτονθόρυσέ τι, έξ ού ένοησα έγώ 
ότι είχε τούλζχιστον δικαίωμα νά κάθηται έν τώ 
κήπφ τοΰ γείτονας αύτού.

«__Έν τφ κήπφ τοΰ γείτονας σου ;» ήρωτησα,
«Άλλ’ δμως. . . . »

Η__Ρθρ iJio I Μήπως δέν κατοικώ εν Άριτσια;»
Καί έγέλασε σχεδόν τόσον παιδικώς, ώς ότε έτα- 

ράξαμεν αύτόν άπό τοϋ έπί τής χ,λαης υπνου.
Έως τότε δέν είχόν ποτέ φαντασθή ότι ό Βέν

τσελ, μετοικισθείς εις Άλβάνον, είχεν ό’ντως^ έγκα- 
ταστή εγγύτατα τού έχθρού αύτού. Άλλ’ ήόη επι- 
στευον ότι ο εχθρός ούτος ήτο αληθώς αβλαβής και 
άζακος. Ό Άγγελος, περιορίζων τήν έκδίκησιν αύτού 
έν τφ περιφέρεσθαι έν ύγροΐς κήποις, κατά πυρετο
φόρους νύκτας, έβλαπτεν εαυτόν μάλλον, ή τόν Βεν
τσελ. Κατ’ άρχάς μέν ένόμιζον ότι τό γενόμενον άδί- 
κηυ.α είχε καταστήσει αύτόν έςαλλον, ήδη όμως ή- 
σθανόμην δτι πολύ το άσκοπον είχεν ο ανηρ.

«—Καί τί πράττεις ένταύθα ;» ήρώτησα. «Πώς 
είσαι τόσον άνους, ώςτε νά εκτίθεσαι τήν νύκτα εις 
τούς πυρετούς. Θάποθάνης καί τότε πάντα διά μιας 

θά τεΰειωθώσιν.»
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είπεν όπι

είς ‘Ρώμην 
είς τό τα-

α — *Οχι, Signorino mio, τόν πυρετόν ούδόλως 
φοβούμαι. Έόώ έχω πυρετόν (και εκρουσε σφοδρώς 
τό στήθος), δςτις είνε αντιφάρμακον πάσης θέρμης. 
Έδώ βεβαίως έπιδιώκω τόν σκοπόν μου, τόν όποιον 
σύ δέν δύνασαι νά νοήσης. Άφες με ήσυχον. Κάνέν 
κακόν δέν θά σοι κάμω. Τώρα δμως πρέπει νά φύγω· 
ή ημέρα ανατέλλει καί δέν πρέπει νά μέ ϊδωσιν 
εδώ.»

Τότε έκράτησα ίσχυρώς τού βραχίονος αύτού 
καί είδον αύτόν έταστικώς κατά πρόςωπον. Μέ 
προςέβλεψε μειδιών. Οί σκοτεινοί αύτού οφθαλμοί 
έδείκνυον βαθεϊαν καί άκαμπτον θέλησιν. Άπεστράφη 
δέ, φοβηθείς μή τό πρόςωπον αύτού πολλά έδήλου, 
καί συγκεχυμένως έ ψιθύρισε ν ήρέμα φθόγγους τινάς.

«— *Ακουσον, * Αγγελε», είπον έγώ, «δέν αρμό
ζει είς σέ νά περιέρχεσαι ενταύθα νύκτωρ, ώς τις κα
κούργος· φρονώ. . . .

Άλλ’ έκεϊνος ταχέως διακόψας με, 
σθοχωρών.

«— Aspetti ! Έάν θέλης νάπέλθης 
διά τής άμάξης, ή ώρα ήλθε να ύπάγγς 
χυδρομεϊον. Παλιν θά ίδωμεν άλ7ήλους.»

Καί ταχέως άπεμακρύνθη.
Ήκολούθησα σύννους καί κατ’ άρχάς διστάζων άν 

ώφειλον νά έπιστρέψω είς τού Βέντσελ, δπως ανα
κοινώσω αύτώ τά τής συναντήσεως ταύτης. Άλλ’ 
επειδή επείσθην δτι ούδεις κίνδυνος ήπείλει τούς 
φίλους, άπέβαλον πάσαν ανησυχίαν καί ύπέστρεψα 
είς ‘Ρώμην.

Άλλ’ αύτόθι, καίπερ πολυάσχολος, δέν άπέβαλ- 
λον τήν ιδέαν δτι άπροςδόκητόν τι, κακόν, λυπηρόν, 
ητοιμαζετο τώ εν Άλβάνω φίλω μου. ‘Η ιδέα αύτη 
εν τέλει τόσον μέ συνεϊχεν, ώςτε μετά τινας ήμέρας 
παλιν απήλθον εις Άλβάνον, μισθώ λαβών έλαφρόν 
τι όχημα. Πρός εσπέραν άφικόμην πρό τού πανδοχείου. 
Ο Βέντσελ είχεν εξέλθει μετά τών γυναικών, ό δέ 
πανδοχεύς δέν ήδύνατο νά μέ πληροφόρηση πού είχον 
άπέλθει. Όθεν ούδέν είχον νά πράξω, ή νά περιέρ- 
χωμαι έν τή ρυπαρά πολίχνη, μέχρι τής έπιστροφής 
αύτών.

Παρά τήν λίμνην τού Αλβανού ύψούτο μονή κα· 
7tovxcr6)r* η θύρκ τής εκκλησίας ήτο άνεωγμένη 
καί είςήλθον. Έσπέριον σκότος έκάλυπτεν ήδη τάς 
γωνίας πάσας τού ναού, έπί δέ τού βωμού εκαιον 
ικανά κηρία, προςενεχθέντα ίσως ύπό τίνος εύσεβούς. 
Έν τώ σκότει έρυθραί έφαίνοντο τών λυχνιών αί 
φλόγες· τήδεκάκεϊσε ακίνητα έγονυπέτουν σκιερά τινα 
σώματα. Εικών τερπνή καί ελκυστική, ήν καθήσας 
έν ήσυχία έθεώμην. Μετά τινα τής ώρας λεπτά, εί
δον, ού πόρρω έμού, νεάνιδα προςευχομένην. Είχε τάς 
χειρας συνεπτυγμένας πρός τά γόνατα, ύψου δέ τό 
πρόςωπον και διά τών μεγάλων καί άκτινοβόλων 
αύτής όμμάτων έθεάτο τά λάμποντα τού βωμού 
κηρία, ώς εί έ'βλεπεν οπτασίαν τινά έν τώ φωτί τών 
λυχνιών. Ή έ'μφασις τού προςώπου αύτής τόσον ήτο 
παράδοξος, ώςτε μόλις μετά τινα λεπτά άνεγνώ- 
ρισα αύτήν ώς τήν Ελένην Δέρπυγχάους.

Οι οφθαλμοί μου οίκοθεν έζήτησαν τούς δύο αύτής

εν

συνοδοιπόρους, άλλ’ ούτε ό Βέντσελ έφαίνετο, ούτε 
ή κυρία Δέρπυγχάους.

Μονή λοιπόν ή Ελένη έν τή έκκλησία ; Ίσως πε
ριέμενε τούς άλλους, ίσως ό Βέντσελ ήτο είς τόν 
κήπον τού μοναστηρίου, είς ό'ν αί γυναίκες δέν είςέρ- 
χονται, ίνα εκεϊθεν ίδη τήν δύσιν τού ήλίου. Ήγέρθην 
τότε, περιήλθον τά έσω του ναού καί προςήγγισα τή 
νεάνιδι, έξ αντιθέτου μέρους, άπό σκοπού θορυβήσας. 
Έστρεψε πρός με τήν κεφαλήν καί με είδε κατά 
πρόςωπον. Άλλ' ήτο άφηρημένη καί δέν με άνεγνώ- 
ρισεν. Έν τέλει βραδέως άνέστη καί είπε τό όνομά 
μου. Φιλιως προςηγόρευσα, άλλ’ έκείνη έπηξεν έπ* 
έμέ τόσον βλοσυρόν δμμα, ώς εί αί ίδέαι αύτής ήσαν 
λίαν έξηρμέναι, ύπέρ πάσαν μηδαμινήν έθιμοτυπίαν.

«— Άλλά, φιλτάτη δεσποινίς, διατί είσαι μόνη, 
τώ ερήμω καί σκοτεινώ ναώ;»
«— Έζήτησα φώς παρά τού Θεού», άπεκρίνατο.
«— Καί ώς φαίνεται τό έλαβες.»
«— Ναί !»
Καί μετ’ έμού προέβη πρός τήν έξοδον.
«— Επιθυμείς νά μοι συνοδεύσης οϊκαδε ;»
Προςήνεγκα αύτή τόν βραχίονά μου καί ώδήγησα 

διά τού πυλώνος. Έπί τής πρό τού ναού πλατείας 
ή Ελένη έστη πάλιν.

«— Είσαι στενός φίλος τού Βέντσελ, δέν έχει 
ούτω ;» ήρώτησεν αίφνης καί πως ήρεθισμένη.

«— Τούτο δύνασαι νά έρωτήσης αύτόν», άπεκρι- 
νάμην «φρονώ δτι μέ νομίζει τοιούτον.»

— Λοιπον, είπε μοι, παρακαλώ, τούτο καί μό
νον δύναται νά ύποστή διάλυσιν άπάτης, βαρεϊαν 
καί όύσκολον;»

Έφάνη θέλουσα νά με βιάση, φωνή τε καί χειρο
νομία, πρόε καταφατικήν άπόκρισιν. Τό βλέμμα αύ
τής ήτένιζε τά όμματά μου καί έβλεπε τά χείλη μου. 
Άφώνως έφαίνετο έξορκίζουσά με.

«— Ούχί !», είπον έγώ, μετά βραχεϊαν σκέψιν 
καί λίαν ώρισμένως, «ούχί, ούδέποτε».

Έστέναξεν έκ βαθέων καί ήρξάμεθα προχωρούντες. 
Έβάδιζε σύννους καί άναυδος παρά τήν πλευράν μου.

"Οτε άφικόμεθα είς τό ξενοδοχεϊον, μετά βραχεϊαν 
προςαγόρευσιν, έμαθον παρά τού Βέντσελ καί τής 
άόελφής αύτού δτι καί οί τρεις μετά μεσημβρίαν 
είχον έξέλθει είς περίπατον, άλλ’ ή Ελένη μετ’ ο
λίγον άπηύδησε καί έπανέκαμψε μόνη. «”Αν καθ’ ο
δόν», είχεν είπεϊ, «μέ κκταλάβη κόπος, τότε θάνα- 
παυθώ έν τή προςεχεϊ έκκλησία.» Άλλ’ έξεπλάγησαν 
μή εύρόντες αύτήν οίκοι καί νύν έχαιρον, διότι ώδή
γησα τήν άποπλανηθεϊσαν.

Άλλ’ δ τε Βέντσελ καί ή κυρία Δέρπιγχάους είχον 
παρατηρήσει δτι, άπό ή:ινος χρόνου, παράδοξος ήτο 
ή διάθεσις τής Ελένης. *Ηδη ό Βέντσελ ήτο σύννους. 
Ή νεάνις ήσύχως έκάθητο κεντούσα* έκίνει τήν βε
λόνην καί τά νήματα τόσον άσφαλώς καί ήσύχω 
χειρί, ώς εί ούδέν συνέβαινε. Τό δεϊπνον τής ήμέρας 
έκείνης παρήλθεν άτερπώς καί διά τούτο χαίρων 
έδεξάμην τού Βέντσελ τήν πρότασιν, νά έξέλθωμεν 
είς τόν κήπον καί αύτόθι νά καπνίσωμεν.

Ό ταλαίπωρος φίλος μου δέν ήτο εύτυχής· τούτο 

σαφώς έβλεπον. Μόλις ήδυνάμην νά έλπίσω δτι θά 
ήκουόν τι έκ τού στόματος αύτού περί τού άλλοιω- 
θέντος τής ‘Ελένης τρόπου. Πολλάκις προςεπάθησα, 
άλλά ματαίως, νά στρέψω ούτω τόν διάλογον ήμών, 
ώςτε νά εύκολύνω τόν Βέντσελ πρός άνακοίνωσιν τών
φόβων καί μεριμνών αύτού. Έν τέλει είπον αύτώ δτι 
ήδη κατωκει έγγυτάτω τής Άριτσίας καί ήρώτησα 
άν ίπ* εσχάτων είγεν ίδεϊ τον Άγγελον Βεάτην.

«—Πολλάκις», άπεκρίνατο, «καί έν τή πόλει, 
καί έν τοϊς δρόμοις καί έν τοϊς άγροϊς. Πάντοτέ με 
ατενίζει αύθαδώς καί άναιδώς, άλλ* ήσύχως παρέρ
χεται. Ιδού λοιπόν ποίου λόγου είνε άξιοι οί περί 
έκδικήσεως δρκοι-τοιούτου οκνηρού».

«— Τούτο βεβαίως βλέπω καγώ», άπεκρινάμην. 
«Άλλ’ δμως γνωρίζω δτι τήν νύκτα περιέρχεται περί 
τόν οίκον τούτον, είςερχόμενος καί είς τόν κήπον. 
’Ίσως θέλει νά σοι προξενήση κακά όνειρα, βλέπων 
τά παράθυρά σου διά τών μαύρων του οφθαλμών».

(Έπεται συνέχεια).

F. Meister.

Διά τινας πρωτοτύπους έκφράσεις καί ιδέας έξενε- 
χθείσας έν δημοσία συνεδριάσει τού πνευματικού δι
καστηρίου ύπό τού προεδρεύοντος τούτου, άρχιερατι- 
κώς προϊσταμένου μιας τών συνοικιών τής ποωτευού- 
σης, έσκανδαλίσθη τοσούτω ή κοινή γνώμη, ώστε 
γενική άπορία έπικρατεϊ πώς μόνη ή ανώτερα εα~ 
κλησιαστική άρχή μένει άδιάφορος ένώπιον παντός 
τού κόσμου έκπλαγέντος. Άν τούλάχιστον μόνον 
ήμεϊς έγινώσκομεν τά λεχθέντα, ήδυνάμεθα είπείν, 
πρός άποφυγήν τών σκανδάλων, «μενέτωσαν τά 
πράγματα entre 11OUS», κατά τήν γαλλικήν εκφρα- 
σιν. Άλλά δοθείσης, ώς μή ώφελε, πλήρους δημο- 
σιότητος είς ίόιωτικάς καί πνευματικάς ύποθέσεις, 
εφειλκύσαμεν τήν προσοχήν άπάντων έν γένει καί 
έξεθήκαμεν είς τά όμματα τού κόσμου κατάστασιν 
ήκιστα τιμητικήν, περί ής πάντες, πάσης φυλής 
καί θρησκείας άνθρωποι, λαλούσιν άπό τινων ήμερών 
εν τε ίδιωτικοϊς καί έν δημοσίοις κύκλοις. Άτυχώς 
οί έν Φαναρίω, σπανίως πέραν τής συνοικίας ταύτης 
το βήμα αύτών ιθύνοντες, άγνοούσι, φαίνεται, τάς 
έκφερομένας κρίσεις καί επαναπαύονται έπί τής έ7^- 
πίδος δτι ταχέως καταπαύσει ό σάλος. Άλλ’ ή ίκα- 
νοποίησις τής κοινής γνώμης, ή μάλλον τής ηθικής, 
εσται βεβαίως άναπόφευκτος καί έλπίζομεν δτι τά
χιστα δυνησόμεθα άποκρίνεσθαι άνευ έρυθήματος είς 
τούς έτεροφύλους καί έτεροθρήσκους τούς έρωτώντας 
ημάς περί τών πρωτοτύπων ιδεών τού έν λόγω άρ- 
χιερατικώς προϊσταμένου, είς ού τά φώτα ή ανω- 
τέρα εκκλησιαστική άρχή προσέδραμεν !

Τί δ’ είπωμεν περί ετέρου πολλώ σοβαρωτέρου 
σκανδάλου έκτιθεμένου έν τώ ύπ’ άρ. 1633 φύλλω 
μιάς τών μεγάλων Παρισινών έφημερίδων, Le 
Voltaire Όποιον έν τοιαύταις περιπτώσεσι τό 

καθήκον τού τύπου ; ’Οφείλει νά φείδεται προ
σώπων, ή οφείλει νά φείδηται άξιωμάτων πο- 
λυσημάντων ; ’Οφείλει νά φείδηται σιγών καί περι- 
καλύπτων, ή οφείλει νά φείδηται όμιλών καί έφι- 
στάς τήν προσοχήν πρός άποφυγήν έπαναλήψεως 
δμοίων σκηνών ·, Κλίνομεν ύπέρ τής δημοσίας σι
γής· άλλ’ ιδού δτι ξένοι άποδίδουσιν ήμϊν τάς 
μάλλον άπιστεύτους άτοπίας (άποφεύγομεν τάς κυ
ριολεξίας^ διά τών μάλλον διαδεδομένων έν τή 
ύφηλίω οργάνων, άτινα πωλούμενα καί εν τοϊς 
ένταϋθα γαλλικοί ς βιβλιοπωλείο-ς ματαιοϋσι τόν 
πρός περικάλυψιν πόθον. Εύχόμεθα καί έλπίζο
μεν νά ίδωμεν διαψευδόμενα έπιοήμως καί αύθεντι- 
κώς έκ τών ήμετέρων Πατριαρχείων τά έκτιθέμενα εν 
τή έν λόγω άλληλογραφία τού Παρισινού φύλλου, 
άτινα καιρίως έθλιψαν πάντα άναγνόντα ταύτην ο
μογενή διά τά έν αύτή περί τών ανώτερων έκκλησι- 
αστικών ήμών άρχών περιγραφόμενα, ίσως ανύπαρ
κτα, ίσως ύπερβολικά, γεγονότα.

Τό κτίριον τού Ζα^πείου Παρθεναγωγείου, ο) 
τίνος άρτίως κατετέθη ο θεμέλιος λίθος, ώς εν τώ 
προηγουμένω Τεύχει άνεφέρομεν, έσται τό λαμπρό- 
τερον τών έν τή βασιλευούση έθνικών καθ.δρυμάτων, 
ώς έστιν είκάσαι έκ τε τών γενναίων προθέσεων τού με
γατίμου ίδρυτού καί έκ τής καταβληθησομένης δα
πάνης. ΊΙ κυρία οικοδομή τού Παρθεναγωγείου έγερ- 
θήσεται έπί χώρου έχοντος έμβαδον 2050 πήχ. τε
τραγωνικών, παρ’ αύτώ δέ έγερθήσεται τό Νηπιαγω- 
γεϊον έπί έκτάσεως 2 70 πήχ. υπολειπομένων έτι 
700 πήχ. πρός καταρτισμόν κήπου. ‘Π ολική δα
πάνη τής οικοδομής προϋπελογίσθη είς 25 χιλ. λιρ. 
τουρκικών, έτι δέ 3, 000 λ. καθωρίσθησαν διά τήν 
έπιπλοσκευήν τού καθιδρύματος, πλχιν τής Όργανο- 
θήκης, βιβλιοθήκης, συλλογών καί λοιπών χρειω
δών, δι’ άπερ δαπανηθήσεται έπίσης ούκ εύκατα- 
φρόνητον ποσόν. To Za^Kecor ώς οικοδόμημα έκ- 
παιδευτικόν, εσται κατηρτισμένον πληρέστατα, κα
θότι πλήν τών διά τάς παραδόσεις, διά τάς μελε
τάς, διά τά ύπνωτήρια καί διά τάς τελετάς αιθου
σών, θά ύπάρχωσιν έν αύτώ πάντα τά άπαιτού- 
μενα δωμάτια διά τό προσωπικόν τής Διευθύνσεως 
καί τάς οίκοτρόφους διδασκάλους. ‘Η χωρητικότης 
τού καθιδρύματος έσται άρκούσα διά 200 μέν οίκο- 
σίτους μαθήτριας, 100 δ’ήμιτροφίμους καί 200 έξω- 
τερικάς, ήτοι 500 έν δλω μαθητευομένας έν τώ 
έκπαιδευτηρίω. Άτυχώς, τό αύτό ού δυνάμεθα εί- 
πεϊν καί περί τού κτιρίου τής Μ. τού Γ. Σχολής, 
δπερ ώς οικοδόμημα μέν συνενοϊ πάντα τά προσόντα 
τής τέχνης, τής μεγαλοπρεπείας, τού άρχιτεκτονικού 
πλούτου καί τής στερεότητος, ώς έκπαιδευτικόν δέ 
κτίριον άπεδείχθη ανεπαρκές διά τούς φοιτώντας εν 
αύτώ άπειροπληθεϊς μαθητάς, στερούμενον ού μόνον 
δωμάτων διά τό προσωπικόν τής Διευθύνσεως, άλλα 
καί παραδόσεων διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν θά εκρι- 
νετο άπαραίτητος ό διχασμός τών τάξεων εις τμή
ματα ! Καί ή άνάγκη αύτη τού διχασμού τών τα- 
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ξεων «^ια.τε'λεϊ ήδη πρόδηλος, καθότι ή πληθύς τών 
μαθητών παρακωλύει πασιφανέστατα την καρποφο
ρίαν της διδασκαλίας τών διακεκριμένων αύτής - κα
θηγητών, ώς άναπτύξομεν’ίδία, περί τού γερασμίου 
τούτου εκπαιδευτηρίου λόγον προσεχώς ποιησομενοι.

Επανερχόμενο: είς το ΖάχτειοΓ έπιπροστίθεμεν 
δτι εν τώ Παρθεναγωγείο τούτφ εκπαιδεύονται σή
μερον 180 κοράσια, έν οί; 20 ύπότροφοι τού ίδρυτοϋ. 
ετι δέ καί 30 ύπότροφοι έκ τών επαρχιών, δαπάναις 
επίσης τού αύτού φιλάνθρωπου άνδρός. Ή ολική ε
τήσια δαπάνη τού καθιδρύματος συμποσούται σήμε
ρον είς λίρας τουρκ. 4500, έξ ών ό κ. Κ. Ζάππας 
καταβάλλει δι’ ένοίκιον καί διά τά; ύποτρόφους αύ
τού λ. 2,500. Έν τώ νέω κτιρίω, αναπτυσσόμενου 
τού παρθεναγωγείου, ή έτησία δαπάνη έσται 6,000 
περίπου λιρών.

Πλήν τού ποσού 30 χιλ. λιρών, Γδπερ ώς ε’ίπομεν, 
προσήνεγκε διά τήν οικοδομήν καί διακόσμησιν τού 

δ ιδρυτής προικίσει τούτο καί διά κεφα
λαίου, άποφέροντο; έτησίαν πρόσοδον 1 000 λ.

Οί αριθμοί ούτοι είσί, φρονούμεν, αρκούντως εύ
γλωττοι άφ* εαυτών, διό ούδ’ αποπειρώμεθα καν νά 
έκδηλώσωμεν τόν βαθμόν τή; οφειλομένης τώ έξόχω 
τήν φιλανθρωπίαν άνό'ρί εθνικής εύγνωμοσύνης έπί τή 
νέα ταύτ*/) ήγεμονική όντως γενναιοδωρία.

Συνοψίζομεν έκ τής έφημερίδος Λ'νγης τά; επό
μενα; πληροφορίας περί τή; πανηγυρισθείση; τήν πα
ρελθούσαν κυριακήν έπετείου εορτής τού Παρθεναγω
γείου τής ΠαΛΑάόος. Τήν πρωίαν έτελέσθη έν τώ 
ναώ ή θεία λειτουργία ύπέρ τών ιδρυτών καί συνδρο
μητών αύτής, παρευρισκομένων τών μελών τού διοι
κητικού συμβουλίου, τών κοσμητειών καί τών μαθη
τριών τού παρθεναγωγείου μετά τών καθηγητών καί 
διδασκάλων αύτών, τήν δέ 2 μ. μ. ώραν έγένετο έν 
τώ παρθεναγωγείο ένώπιον πολλής καί έκλεκτής δ- 
μηγύρεως κυρίων καί κυριών ή έτησία γενική συνεδρία- 
σις πεποικιλμένη διά διαφόρων ασμάτων ψκλέντων 
ύπό τών μαθητριών. Έν μέσω τού πυκνού καί έκλε- 
κτού ακροατηρίου, έν ώ διεκρίνοντο πολλοί διαπρε
πείς ομογενείς, δ τής ήμέρας ρήτωρ κ. I. Γεωργαν- 
τόπουλος άνέγνω τήν εκθεσιν τού συμβουλίου, έν ή 
μετά πολλής ακρίβειας διεξήλθε τόν κατά τό λήξαν 
έτος βίον τή; Πα.ΙΜΑος χνπ'ν οικονομικήν ιδία έπο- 
ψιν καί κατέληςεν άναγγείλα; νέαν εθνωφελή τής 
Πα.Ι.Ιάώος απόφασιν. Άνεκοίνωσεν ότι το συμβού
λιον αύτής σκέπτεται ίνα άπό τού προσεχούς έτους 
ίδρύση ένταύθα πραγρατιχήν σχο.Ιήν, ής τά πλεο
νεκτήματα δεξιώς καί εύγλώττως άνέπτυξεν. Τον λό
γον τού κ Γεωργαντοπούλου έπηκολούθησαν αί αρχαιρε
σία:, καθ’ ά; έκληρώθησαν ίνα άποχωρήσωσι, συμ
φωνώ; τώ κανονισμό, τέσσαρα μέλη, διά μυστική; 
δέ ψηφοφορίας έξελέγησαν καί αύθις μέλη τού συμ
βουλίου οί καί πριν σύμβουλοι κκ. ’θδ. Νεγρεπόντης, 
Β. Σαρακιώτης καί Β. Σουβατζόγλους, προστεθέντος 
νέου μέλους τού κ. I. Βαλσάμου.

Μετά ταύτα αί μαθήτρια: έψαλαν κατάλληλον τή 

άνευφημιών καί χειροκροτήσεων ύπεδέξαντο οι 

περιστάσει άσμα προς τούς εύεργέτας τής ΙΙα.ΙΛάΰος 
καί δύο τούτων έπαιξαν έντέχνως τεμάχιό* τ: μουσι
κόν έπί τού κλειδοκυμβάλου. Είτα δ αντιπρόεδρος 
τής Πα.ΙΛάδος κ. I. Άριστοκλής ώμίλησε καταλ
λήλως τή περιστάσει, έν τέλει δ’ έξ ονόματος τού 
συμβουλίου προέ τείνε τήν άνακήρυξιν τού προέδρου 
τής ΠαΛ.Ιάΰος κ. Χρηστάκη Ζωγράφου ώς μεγάλου 
αύτής εύεργέτου δ:ά τάς γενναίας πρός αύτήν δωρεάς 
αύτού, αϊτινες κατά τό λήξαν έτος άνήλθον είς λ. 
Τ. 800. Τήν πρότασιν τού διοικητικού συμβουλίου

παρόντε; εύλογούντες τό τού μεγάλου εύεργέτου ό
νομα. Μετά ταύτα δ κ. Κ. Καλλιάδης πρόεδρος τού 
Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγου έν εύγλώττω προσφώνη
σε: συνεχάρη έξ ονόματος τούτου τή Πα.Ι,Ιάδι διά 
τάς έπιτελεσθείσας άχρι τούδε προόδους, εύξάμενος 
οπω; έντός μικρού προικοδοτηθή καί αύτη έπαρκώς 
καί άποκτήστ) ίδιον αύτή κτίριον. Κατόπιν έψάλησαν 
ασμα γαλλικόν καί έτερον γερμανικόν έν χορώ, τό δέ 
νηπιαγωγικόν τμήμα, ύπό τήν διεύθυνσιν γερμανίδος 
νηπιαγωγού, έτέλεσε μετά δεξιότητος διάφορα γυμνά
σια συνοδευούση; τής μουσικής. Οί παρεστώτες ά- 
πήλθον άποκομίζοντες άρίστας έντυπώσεις διά τήν 
λαμπράν ταύτην πανηγυρικήν τής Πα.ΓΙά3ος συνε- 
δρίασιν, ής ή επιτυχία οφείλεται είς τήν δραστηριό
τητα τής Διευθύνσεως, καί διά τού; ούσιώδεις καρ
πού;, ού; τό άνώτερον τούτο τή; θηλεία; νεολαίας 
έκπα^δευτήριον, ύπό τήν συνετήν διοίκησιν διαπρε
πών έπί φιλογενεία άνδρών καί φιλομούσων κυριών 
οσημέραι προαζόμενον καί τελειοποιούμενον, παράγει.

«58»----------------

Λύο παράδοξα, πλοόα.
eeo-o-

Κατασκευάζουσι νύν έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτεί- 
αις, δύο πλοία, άτινα ώ; έκ τής ταχύτητος καί τής 
εύχειρισίας αύτών θά ύπερβώσι πάντα τά νύν έπι- 
πλέοντα.

Τό πρώτον τών δύο τούτων πλοίων είναι τό Με
τέωρον (Meteore), θολωτόν άτμοκίνητον, κατα- 
σκευαζόμενον έν Νύακ (Nyack). Αί μηχαναί είσι 
προωρισμέναι νά ποιώσι 350 στροφάς έν ενί πρώτω 
λεπτω, έξ ού πιθανολογείται ότι τό Μετέωρον θά 
διανύτ) ύπέρ τά είκοσι καί πέντε μίλια τήν ώραν.

Το πλοίον κατασκευάζεται καθ’ δλοκληρίαν όι* α
μερικανικών ύλών καί μηχανών. Προώρισται νά ήναι 
δ πρόσκοπος σειράς σιδηρών πλοίων μεγάλων δια
στάσεων, άτινα θά έπακολουθήσωσι ταχέως.

Ούδέν έτερον φαίνεται ύπέρ τό κατάστρωμα είμή 
τό δωμάτιον τού πρωρέως καί ή καπνοδόχη.

Το εσωτερικόν τού πλοίου έχει πάντα άνελλιπώς 
τά χρειώδη κατεσκευασμένα έκ, ξύλου σκληρού καί 
στιλπνού.

Το δεύτερον πλοίον είναι ή Ώχεανία, ναυπηγού- 
μενον έν Hastings. Είνε είόος ποδηλάτου θαλασσίου 

κινουμένου διά τριών τροχών, τού σκάφους μή άπτο- 
μένου τού ΰδατος. Τό περιεργότατον τού συστήμα
τος είναι ότι τό έρεισμα τού πλοίου τούτου, ο πλω- 
τηρ, είναι αύτή ή κινούσα μηχανή. Τό πλοίον άκκουμ- 
βά έπί τριών σφαιρών έκ φύλλων χάλυβος, τής μιας 
εύρισκομένης έμπροσθεν καί τών δύο άλλων όπισθεν. 
Έκάστη τών σφαιρών τούτων είναι περικεκοσμημένη, 
έφ’ όλης σχεδόν τής περιφερείας αύτής, δι’ έλασμάτων 
ένεργούντων ώς πτερά τροχού.

Καί αί τρεις δύνκνται νά βαδίσωσι πρός τά έμπρός 
καί πρός τά οπίσω, ομού ή καί χωριστά, είς τρόπον 
ώστε τό πλοίον στρέφεται έπί τής θέσεώς του μετά 
τοσαύτης ταχύτητος ώστε όέν έχει ανάγκην πη
δαλίου.

ΤΙ δοκιμή μικρού προτύπου τού μηχανισμού τού
του έξήγειρεν έσχάτως ζωηρόν ένδιαφερον έπί τής 
όχθης τού Hrleill, ή δοκιμή δ’ έπέτυχεν έπίσης καί 
έπί τ<ς ξηράς.

Ό έφευρετής λέγει ότι ύπάρχει τόση διαφορά τού 
τύπου τούτου άπό τού συνήθους πλοίου, όση μεταζύ 
άμάςης βασίζομε'νης έπί τροχών καί έτέρας έρεώομέ- 
νης έπί τού έοάφους καί κινούμενης διά τροχών προσ- 
ηρμοσμένων έπί τών πλευρών.

ΤΙ Ναντιχή έ^ημεριο παρατηρεί ότι, έάν έπιτύχη 
ή έπινόησις, θά άναστατώση τήν θαλασσίαν ύπηρε- 
σίαν, καθότι πλοίον κατεσκευασμένον έπί ώρισμένη 
έμπορική χρήσει, θά έκτελεϊ διπλάσιάν εργασίαν άντί 
δαπάνη; πολλώ έλάσσονος.

ΤΙ αξιοσημείωτος αύτη πρόοδος έν τή ναυπηγία 
καταστήσει ίσως τά τάχιστα τών έν χρήσει ατμό
πλοιων έπίσης άχρηστα, όσον έγένοντο καί τά μέγι
στα τών ιστιοφόρων τού παρελθόντος αίώνος.

ΙΙχραποόησες τοΟ καφέ·

Όφείλομεν ν’ άποκαλύψωμεν τοίς άναγνώσταις 
νέαν τινά παραποίησιν τού χα^ρέ^ παραποίησιν πλη- 
ρεστάτην, δι’ ής κκταναλίσκεται ώς καφές ρευστόν τι 
ούδέν κοινόν έ'χον μετά τού φυσικού προϊόντος. ΤΙ νό- 
θεσις αύτη έφευρέθη καί περιεγράφη ύπό τοϋ καθη- 
γητού Lormann έν τή έφημερίδι Journal d'hygibne. 
Ό παραπεποιημένος ούτος καφές πωλείται ύπό τό 
όνομα καφέ τής Μαλαβάρης καί παρουσιάζει σπόρους 
άπαραλλάκτους πρός τους τού συνήθους καφέ, μεθ’ 
ού μιγνύουσιν αύτόν οί έμποροι, ίνα κάλλιον άπατή- 
σωσι τόν αγοραστήν. Τεκμ.ήριον δι’ ού κατάδηλος γί
νεται ή νόθευσις, είνε ή παντελής έν τή κεντρική 
σχισμή τού κόκκου έλλειψις λεπτοτάτης τινός 
ςηρκς μεμβράνης, ήτις έστί τό χαρακτηριστικόν 
τών κόκκων τού αληθούς καφέ. Οί νόθοι κόκκοι 
φρύγονται καί αλέθονται μετά τής αύτής εύκο- 
λίας, αναγνωρίζονται δέ κάλλιστα ύπό τό μικροσκό- 
πιον ώς συγκείμενοι άπό κοκκίδια άαυλώδη, δηλ. 
έσχηματισμένα έκ ζύμης αλεύρου, κυάμων καί βαλά
νων έχρωματισμένης διά ριζών κιχωρίου πεφρυγμένου 
μετά προσθήκης κόνεως πυρίτου ίνα καταστή ό καφές 
βαρύτερος. Διά μικρά; δέ μηχανής δίδουσιν είς τήν 
ζήμην σχήμα κόκκων, καί κατά τάς περιστάσεις 

ποικίλουσι τόν χρωματισμόν κατά τήν ύποθετικήν 
καταγωγήν τού καφέ. Τρόπος αρκούντως απλούς 
πρός κατανόησιν τής νοθεύσεως ταύτης έστί τό θέτειν 
έντός ύδατος τούς κόκκους τού ύποπτου καφέ. Έντός 
ολίγων στιγμών οί νόθοι κόκκοι αποσυντίθενται.

Είνε περιττόν νά προσθέσωμεν ότι ο καφές ούτος 
ούδεμίαν παράγει νευρικήν έςέγερσιν.

(Έχ Γτ/ς ΙταΛικη^.)

ΔΙΑΛΟΓΟΣ.
Δυστροπίας αύτ'*τιρωΡ^α·

-— Κύριε Ταμία, εις τα χρήματα ’πού μοι έμετρήσατε 
προχθές έχετε ’έν λάθο: έκ φράγκων οιακοσιων,

— Τί ; 1 Κατόπιν δύο όλων γμερών λάθος ! Τοιαύτην 
ένστασιν θ’ άπετόλμα μόνον ένας· · · ηλίθιος.

— Συγγνώμην, Κύριε- δέν έγνώριζα ότι ει.Οε τοσον 
ακριβής . Και λοιπόν δέν μένει άλλο '7(· · · νά κρατήσω 
τά διακόσια αύτά φράγκα άτινα έκ περισσού μιι ε- 
δόθησαν.

Χαίρετε ! Καί πάλιν συγγνώμην ! Λ.
—FX1—

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Έν Γαλλία ό θαυμασμός καί ή περιφρόνησις φθάνουσιν 
εις τά άκρα. 11ας συγγραφεύς ή θειον δν έστιν ή όνος. Μέ
σος ορος δέν υπάρχει. ΘΕΟΦ. ΓΏ.ΊΊΕ.

Λίαν επικίνδυνον τό έν συνελεύσει τινί παρίστασθαι 
άνευ προμεμορφωμένης γνώμης. BaRON de V1TROLLES.

Πολλάκις τάς άρίστας συμβουλάς παρά τών έχθρών 
λαυ.βάνου.εν, ώς προδιδόμεθα πολλάκις υπό τών φίλων.

R. Pare.
Αί κακίαι τών ατόμων ευοηνται ενίοτε έν μοίζονι μοίρ^» 

παρά τή κοινή γνώμη. G. Μ. VALTOUR.---------------
ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τώ 1Δ'. τεύχει προβλημάτων.

Άρ. ΙΟΙ. MITOS ΑΡΙΛΔΝΕΙΟΣ
^Οταν γεράσ)) ο π.Ιάτατος, και τα γ·.?ωρά τά γύ.Ια 

Την άνοιζι όετ κρύβουνε τά κούγ^α του τά ξύ.Ια, 
Κάθε διαβάτης που πέρνα και που θυμάται ακόμα 
Tor ύπνο πού κοιμήθηκε στο δροσερο του χώμα, 
Κάθε διαβάτης πού περνά με μάτι πικραμένο 
θωρεΐ τδ γέρο γίγαντα, θωρεύ τδ στοιχειωιιένο 
Τδ δένδρο του ετοιμόρροπο, και σταματά τδ βήμα 
Νδι πάρη άπδ τηιρΛούδα του γτ,ά ενθύμησι 'ένα τρίμμα.

(*Αρ. Εαλαωρίτης).
Άρ. 102. ΑΙΝΙΓΜΑ. — Πέινθηρ.
Άρ. 103. ετερον. — Πρέιβ.Ιημα.
Άρ 10 4. ετερον.—ΒιόΑα, ριο.Ιΐ.
Άρ. 103. ετερον.—Άεόττιος.
Άρ. 106. ετερον.—Tcl στοιχεία Π και Τ, 
Άρ. 107. ΑΕ3ΙΓΡΙΦΟΣ TETPAUAEYPOS 

ΗΡΑ 
ΡΟΗ 
A* II Ρ

Άρ. 108. ΑΟΓ0ΓΡΙΦΟ2 ΕΑΑΙΙΝΟ ΓΑΑΑΙΚΟΣ
Eau — csie—mi — si—cetlc—£re -eau—mi— 

pie—y—six. ήτοι, ό σν μισείς έτέρωρη ποίησης.
Άρ. 100. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΗΝΤΜΗΝ. — Γέρων---

Λ’ί'ί—"Ων— Θέ.Ιω—" Ιππος—ΣτέΛεχος—"Ασι.Ιον 
—Τπνος - Τέχτων—"Ορρός—Νηνερΐα.
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*Ητοι έν άκροστιχ^Γ Γνωθι σαυτήτ.
Άξ). 110. ΛΕΣΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ----(MotS

earrtej
Ν Ε U F 
ETNA 
U Ν A U 
FAUX

Άξ). Hl. λεχιγριφοςΟ har a de—Tire—lire
Άρ. 112. ετερος.—Paris.
Άξ). 113. ετερος.—ΚΛήξ)ο·:, Ληξκκ.
Άρ.114. γρίφος. ΛΓεάνεσίν σιγή χοσμ,ον 

φέρε^
z\/\/\/wvrx/x/\z\z\

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ

ΑΡ. 133.—ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΑΔΝΕΙΟΣ.

Τά έπόμενα γράμματα άπαρτίζουσι γνωμικόν τι έν τή 
καθομιλουμένη γλώσση. Ή κίνησις γίνεται άφ*  ενός τε 
τραγώνου κατ*  ευθείαν εις τό γειτόνευαν. Είς τόν πρώτον 
δστις θ\ άναγγείλη ήμϊν τήν λύσιν δωρηθησεται καλόν 
βιβλι'ον.

*Αραψ άποθχνών χφίνει τρεις υιούς και διά πχσαν πε
ριουσίαν 17 καμήλους έξ ών κατά τήν διαθήκην αύτού ό 
πρεσβντερος δέον νά λαβή τό ήμισυ, ό δευτερότοκος εν j 
τρίτον και δ νεώτατος εν εννατον, ήτοι δ πρώτος 8 + 
καμήλους, δ δεύτερος 5+2/3 δ δέ τρίτος 1+8/9· Άποροϋν- 
τες πρός τήν έκτέλεσιν τοιχύτης διανομής, οί κληρονόμοι 
χατέφυγον είς τδν καδήν δστις σχεφθείς άπεφάνθη ότι τι
μών τήν ανήμην τού άποθανόντος και θέλων ν* αποφυγή 
δυσ/ερείας προτιμά νά προσθέση έκ τών ιδίων μίαν χαμη

ΑΡ 134 ΖΗΤΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ

V η δ α ι 0 υ τ

0 σ V ύ τ ν λ ή

Ρ ι V α ά π *· σ

ί V ι τ ν μ 0

α X ς

1

ά α ί 0 ν

σ 0 σ Ρ ϊ α ι ί κ

ς ά τ έ ά τ ζ 0

π ι ς ζ ε ώ V μ’

λόν είς τάς 17 τού άποθανόντος. Τώρα, ’ τέχνα μου, είπεν, 
έκτελέσωμεν τήν διανομήν συμφώνως τή διαθήκη. Και 
σύ μέν δ πρεσβίτερος είχες λαμβχνειν 8 καμήλους· 
αντί τούτων λάβε τό ήμισυ τών 18, ήτοι εννέα, βεβαίως 
δέν άδικεισαι*  σύ δέ δ δευτερότοκος δστις εδει νά λαβής 
5 2/3 λχβε τό τρίτον τών 18 ήτοι ες. καί σύ δέν ήδικήθης· 
σύ δέ δ τριτότοκος οστις εδει νχ λάβης 1 8/θ. λχμβανε τδ 
εννατον τών 18 ήτοι δύο άκεραίας καμήλους, βεβαίως 
καί σύ ωφελείσαι. Τώρα βλέπετε, προσέθεσε, τέκνα μου, 
οτι έννέα, έ'ς καί δύο κάμνουν σωστά δεκαεπτά καμήλους, 
περισσεύει λοιπον ή ίδιχή μου τήν οποίαν καί πέρνω 
όπίσω.

Τοιουτοτρόπως δ ευφυής καδής διέλυσε πχσαν δυσχέ
ρειαν διανομής, χαί χατώρθωσεν οί μέν κληρονόμοι ν’ ά- 
πέλθωσι χατευχαριστηυ,ένοι, αύτός δέ νά έξέλθη άνευ ζη
μίας μέ ολην τήν έπιδειχθεΓσαν έλευθεριότητα.

Έρωτώνται τώρα οί νεαροί άναγνώσται τού Κόσμου 
πού έγκειται τδ ευφυές επινόημα τού καδή ; * *

ΑΡ. 135— ΑΙΝΙΓΜΑ.
Είμαι αρχών τών αρχόντων 

μ’ ύπακούουν βασιλείς, 
γράμματα δέ σχηματίζουν 

τδ όνομά μΛυ τέσσαρα- 
άν τά δύο άποβάλης, 

απομένουν μόνον έξ.

ΑΡ. 136.—ΕΤΕΡΟΝ.
Με τήν κεφαλήν θά μ’ ευρης έν τφ μέσφ τών ναών. 
’'Ανευ ταύτης θά μέ ιδης έν τφ μέσω τών νηών.

’Er 3ΙσμαηΛίω Μ. Τ,

ΑΡ. 137—ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ ρίπτεις. Μή μέ βίπτης, ωφέλιμον θά γείνω
’Σ τάς νόσους σου βεβαίως, άκέφαλον άν μείνω. Μ. Τ.

ΑΡ. 138.—ΕΤΕΡΟΝ.
Ή κάρα άν έλλειψη έκ τίνος έπαρχίας, 

Πηγή θά γείνω τότε μεγάλης δυστυχίας. Μ. Τ.

ΑΡ. 13θ. —ΚΥΒΟΛΕΖΟΝ.

Δ 
Μ

Σ Μ.Σ.

ΑΡ. 130.—ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΣΙ3ΙΙΗΤΙΚΟΝ

Τ.. δ .... 6 . . μ. π................. ί . . ή γ. €
... σ . .

ΑΡ. 1 3 I. —ΑΕΖΙΓΡΙΦΟΣ
(Charade).

Mon premier est un signe mathematique, 
Mon second a la forme spherique, 
Et mon tout une contree exentrique.

Batoum. Marie Puppo.

AP 133 —ΕΤΕΡΟΝ.
Mon premier va en rouknt, 
Mon second va en sautant 
Et mon tout en defaisant.

Ch. Saih.

zai

AP. 133—ΓΡΙΦΟΣ


