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Είχεν νίδη πρό τίνος σβΰσει εντός τοϋ νηνεμοϋντος π ϊλ ά -  
γους τάς πλησιφαεΐς καί φωτοβόλους λαμπηδόνας του 5 ά κ τι-  
νοτρόχος ήλιος, ολίγα δέ τινα έουθροβαφή νέφη, ώς ήραιω- 
ji-ένκ γνάφαλα, χρυσίζοντα το μέτωπον αυτών έπι τή ; χρυ- 
εοστίλβου αίγλης, ητις έφαίνετο δτι μόλις άνέδυεν έκ τοΰ δί
σκου τοΰ χρυσοφεγγοΰς άστέρος, ε'ίρποντο έπί τοΰ στήθους τοδ 
κυανοβαφοΰς όρίζοντος. Πόσον τωόντι ευάρεστα καί θελγητρώδη 
siel τά  τοΰ τροπικού εύκραή κλίματα, δπου ουρανός τε καί 
γή , Ιζ  ύπαμό'ιβής πρός άλλήλους άμιλλώμεντιι» έπιδεικνύου- 
«ιν έν τφ  μέσω τοΰ απείρου τής φύσεως κάλλους ζωηράν καί, 
οΰ^ως ειπϊΐν, ψηλαφητήν τήν εικόνα τής δημιουργού τοΰ Π λά
στου δυνάμεωςΙ Ποσάκις έναλλάς μετέφερα τούς οφθαλμούς 
£πό τοΰ Στερεώματος πρός την γην, ΐνα έπί πλέον συνε- 
Κιμίξω τήνΓ άπληστοΟσαν καρδίαν μ.ου εντός τοΰ κόρου τής 
φυσικής καλλονής! Εθεώμην’ ή γή ήρεμος καί σιγηρά, μέ δ -  
φθαλμούς πλήρεις εΰχάοιτος θυμηδίας προσέβλεπεν, ύπό ίο  
σκιόφως τή ; λυκαυγής, έπί τοΰ καθωραίζοντος αυτήν έαρι- 
νοΰ ιματισμοί*, ελαφρά καί πτιλώδης αυρα, οίονεί έκ τών 
«πλάγχνων τοϋ εροκος έξ?ρχομένη, συνετέλει π ρ · ' άναπτέ-
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p ωσιν τή ; φιλοθίάμονος φαντασίας, ί 'π δ  τήν επιρροήν τοιού- 
των γοητευτικών αντικειμένων, άπερ, προσβάλλοντα τά  αί" 
βθητήρια όργανα, έγκυμονοϋσιν έν τώ  νζ» Απειροπληθείς φαν- 
τασιώδεις εικόνας, διέλαθον δτι ή μεταρσιοϋσα ίδανικότης λ α - 
βραίως ΰπέκλεψεν έν άκαρεΐ το εΰχαρι καί θυμήρες τοϋ η 
μερησίου φωτδς δοίδούχημα, καί OTt ή νυξ έξετύλισσεν άρτι
τδν σκοτόεντα πέπλον τη«, καλύψασα υπ αϋτδν καί την Α
σθενή τής όράσεώς μου αϊσθησιν. Οτε δε συνεστάλην έν έμ - 
«υτώ , συν^σθάνθην, οτι ή νυξ κατεπλήρου την γην, ότι έν
τδς τής παχυσκίου αυτή; καλύπτρας συνεσκοτίσθη και συν- 
εθλίβη 6 αίθριο; δρίζων, καί δτι έν μέσω αυτή; άνηρπάγη 
τδ  ήδύ τών σκέψεων μου άντικείμενον. Οπόσον δυσάρεστος 
καί μελαγχολούσα ιδέα ανήλθε, κατά την στιγμήν εκείνην,
έπί τοϋ νοός μ ο υ ! Ανελογίσθην δτι τδ παν έν τώ κόσμο) 
ύφίσταται μεταβολής, καί οτι τήν αιθρίαν καί ήλιοστάλα- 
κτον ημέραν παρακολουθεί ανέκαθεν σκοτόεσσα καί ζοφερά νύξ.

Ευτυχώς τον βαθύδινον τοϋτον διαλογισμόν μου, όστις α -  
τρέμας έπήρχετο, ΐνα έπισκιάση τήν ετι έν χαρμονή διατε- 
λοΰσαν καρδίαν μου, άνεχαίτισεν Ακαριαίως ή ώχροφεγγής 
«λήν έπαγωγδς είκών τής σελήνης. Εΰάρεστον τωόντι τδ  νά 
καθορα τ ις , έν τώ  μέσίο τής αιθέριου σκηνής, τήν Ακτινο- 
στάλακτον τής σελήνης εικόνα παριστώσαν τδ μέγα δράμα 
Τοϋ Πλάστου πρδ τών οφθαλμών τής ανθρωπίνου οικογένει
ας, καί συνενοϋσαν διά τών φωτοχύτων Ακτινών της το ου* 
ρανομήκες άπδ τή ; γη ; πρδ; έαυτήν απόστημα, ωσανεί προς- 
παθοΰσα λάθρα, έν τή  σιγή τής νυκτδς, νά περιδέση επί 
τής βαθυτρίχου καί έπιμήκους αυτής κόμης τδν ό'γκον τής 
γήινου σφαίρας, καί νά τδν Ανασύρη μεΟ’ έαυτής. Πόσον μοί 
έφαίνετο έπαισθητώς Αλλοιωμένη, κατά τήν εσπέραν εκείνην, 
ή άργυροστάλακτος αυτής 2ψις! ητο ωχρότερα καί έπί πλέον 
συνεσταλμένη τοϋ συνήθους, προέβαινεν αργώ;, και, ωσανει 
έπιβάλλουσα σιγήν εις τδ στήθος, μετωχέτευεν έν αύτ(ΐ> ιδι- 
κόν τι αίσθημα συμπαθείας* τοϋ όποιου βεβαίως δεν ητο ά -

W 0*' , ,
Τδ αΐο'Ίημα τοϋτο προσέθηκεν ετι πλειονα έντασή εις την 

περιέργειάν μου, δι* 8 Ιστρεψα τους οφθαλμούς γύρωθεν επε- 
ρωτών τά  άψυχα αντικείμενα, άπερ άπετέλουν την σύντρο
φόν μου οικογένειαν, ϊδον οτι ταϋτα  έκάθευδον επί τής πρα-

*

ϊίνου στρωμνής τοϋ καταφύτου εδάφους αναπνέοντα έλα- 
φραν καί μυρώδη πνοήν, υπδ τήν ήδεΐαν θωπείαν τής φ ι- 
λοκαματου τοϋ γεοιργοϋ χειοός" ένφ δε έχάραττον διά τών 
έφθαλμών εύρύτερον κύκλον, δ που Ιμελλον νά έ“ απολύσω τήν 
φαντασίαν μου, οί οφθαλμοί μου άνεχαιτίσθησαν πρδ τών κυ- 
ματοπλήκτων όχθών τής ΑνΟοστεφοΰ; νήσου, ήτις, κλυδωνι- 
ζομένη έπί τής έπιφχνεία; τής άργυρομιγοΰ; θαλάσσης, έφαί
νετο δτι ϊθυνε τήν έναλίαν αυτής κώπην πρδς τήν Ανατολήν.

Διά ποιον δλη αυτής ή φυσική καλλονή έπλάσθη, ελεγον 
κα τ έμαυτδν, άφαρπασθείς έκ τής θελκτηρίου γοητεία ; 
τοϋ παντδς, δπερ έφαίνετο, έντδς τοΰ βάθους τής ήρέμου έκείνη; 
σιγής, δτι άντήλλασσεν μέρος τ ι τή ; ευτυχία; του διά τίνος 
φευγαλέας πλήν μαρμαιρούσης άκτΐνος. —  ‘-Τάχα μικρά τ ι ;  
τουλάχιστον γωνία έκ τής άπεράντου ταύτης καί έπιχάριτος 
περιφερεία; προωρίσθη καί δι’ εμέ;

Φεΰ! ή ιδέα αυτη, σκληρά Αφ’ ενδς καί άτρυτος, θλιβερά 
καί άποθα^ρύνουσα Αφ’ ετέρου, μέ ώθησεν δλοσχερώ; είς ει- 
δός τ ι ^εμ&ασμοϋ, δν τινα οϋδε μοί είναι έπιτετραμμένον νά 
απεχθανωμαι ή να απαξιώ. Μολονότι ή ^ωμαντική καί θελ- 
ξίμβροτος καλλονή τών φυσικών διαστάσεων ητον έκ δ ιαμέ
τρου αντίθετος τοΰ ζοφώδους ρεμβασμοϋ καί τής Απευκταίας 
μελαγχολίας, οΰδϊν ήσσον συν^θανόμην έν αυτοί;,— αν κατά  
τ ά ; σ τίγμα ; έκείνας ήουνάμην νά διατελώ είς συναίσθη
σην*— ί^δός τι μικροθυμηδίας, άναχαιτιζούσης τάς παραφοράς 
εκείνα;, ών άπειροι έγένοντο θύματα.— !να τ ί δλη αυτη ή 
φυσική καλλονή αντί νά προσθέττ, νέα θέλγητρα επί τοΰ νή
ματος τή ; ζωή; μου αύξάν/ι τήν δυστυχίαν μου;— Ϊνα τί δ 
ούρανδ; φειδόμενο; τών ήμερών μου απαιτεί δεινήν τήν τ ι 
μωρίαν;

Ο ίμοι! τα ; ιόεας μου τα ύ τα ; ήθέλησα νά ανακοινώσω πρό; τινα 
φίλον μου, τή ; παρηγόρου φωνής τοϋ δποίου είχον Ανάγκην’ 
πλην πρδς ποιον;— Ποϋ φίλος έν τώ  μέσω πεδιάδος, τής ο
ποίας τήν γοητείαν δεν έλαττόνει ή άρκτος ή δ λέων, Αλ- 
λ  άποκαθίστησιν έχληράν ή αηδής καί αγροίκος φωνή τών 
ανθρώπων;— Λοιπδν ζώ ένταϋθα έν έοήμφ ?) ο ύ ; . . .  Ιίλήν ο: 
άνθρωποι οΐιτοι ϊνα τί ζώσιν ευτυχείς υπδ τδ βάρος τή ; χα υ- 
νότητο; καί τής β λ α κ ία ς ;...  6  Τψιστο; έπεδαψίλευσε τήν



μόνος ίσως διατελώ ένταϋθα άπεστερημένος τοΰ παντός, £νευ 
βοηθού, άνευ φίλου, άνευ οικείου! όποία  φρικώδης -τύχη !

ΐξα λλος καί κατατεθορυβημένος ΰψωσα προς ουρανούς τά  
βλέμματα . £χω ν πρό τών οφθαλμών μου τήν πλουσίαν καί 
εΰπάροχον κληρονομιάν τοϋ Ανώτατου Πατρος μου, δαψιλώς 
άπονεμηθεΐσαν είς το γένος τών βροτών, δ ιατί, ανέκραζον,, 
ώς έρφανόν απόκληρον δέν δύναμαι νά άπογευθώ τούς καρ
πούς της; διατί 5 ούρανός, δεικνύουν την σοβαροτέραν ιδιο
τροπίαν, μοί αποποιείται το μέρος μου ;. . .  Λοιπον δεν θα υ- 
πάρξη μερίς εΰτυ/ίας έν τώ  κόσμω καί δι έμέ·, « ιπάρχουσι 
»στιγμαί εν ολ>} τ'7) δφή τής ζωϊκί,ς ΰπαρξεως, αιτινες π ε -  
"ριάγουσι τον άνθρωπον ε'.ς εντελή και αδιεξιτητον απογνω- 
»σιν. Λί τροπαί, αί άλλεπάλληλοι φάοεις της έσαεί άστα- 
«θοΰς άνθρωπίνου βιώσεως, συνεπήνεγκον άνέκαθεν τάς οικείας 
«συνεπείας. Λί συνέπειαι αόται, έφαρμοζόμεναι έπί τών δια - 
* φόρων χαρακτήρων, εΰρον πού μεν ευμενή υποδεξίωσιν καί 
»ειλικρινή συμπάθειαν, πού δε τάνάπαλιν. Ιίλην, καί έν τν} 
«πρώτη καί έν τή δεύτερα περιπτώσει, 6 άνθρωπος υπήρξε 
»τό δοχεΐον αΰτών, καί δή το άντικείμενον τών ενεργειών 
»των. Η δυσαρέσκεια,, καί έν γενει ολάι αί καταθλιπτικαί 
»ψυ/ικαί διαθέσεις, ένεκυμονήθησαν άναμφηρίστως έκ τής άν- 
^τιδραστικής έπενεργείας τών περιστάσεων πρός την εσωτε- 
»ρt>tv)v δύναμιν. Τι ηθελεν ε’ίπτι τις αν, άφαρπαζόμενος εκ τών 
».κόλπο>ν τής στοργής, έκ τής θυμέλης τοϋ πολιτισμού καί 
»τής διανοητικής άναπτύξεως, έκ τής κοίτης τών έλπίδων 
»καί τοϋ μέλλοντος, ήθελε ριφθ*7ί είς την προστασίαν τοϋ 
»ορεσιβίου, $ είς την περιποίησιν τοϋ άγροίκου, μακραν παν* 
»τός ηθικού καί κατά συνέπειαν ζωτικού αίσθημκτος, μακραν 
»πάσης έλπίδος, παντός μέλλοντος;. · . όποιαν άπευκταίαν έν- 
»τύπωσιν προξενεί είς τό βαθύνουν πνεύμα τού Βίκτωρος Ουγκω 
»ή ίδϊ’α καί μόνη τής εξορίας; όποία  τιμωρός αλλοϊωσις οσ- 
»·/ΐμέοαι αναφύεται έν αύτώ, ότέ μ'εν σβυομένη εντός τής 
«έλπίδος, ότέ δέ καί άναλαμπαδίζουσα έπί τοϋ πυρήνος τής 
»δικαίας ίρ γ ή ς ;.· ·»

έξηκολούθουν τάς σκέψεις μου’ η σελήνη έφαίνετο συμμε- 
τέχουσα τής λύπης μου. Επέπροιτο, ελεγον, νά κύψω τον αυ
χένα υπό το μελάντηχον απήχημα τή ; τ*  μάλα δυσφήμου 
τών Εριννύο>ν, έπέποωτο νά ΰπενδώσω είς τό βούλευμα «λ-
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γεινής δέλτου, άποτελούσης τόν όγκον τής επ’ άδύτω κ α τα 
στροφής πάσης έλπίδος ευτυχούς μέλλοντος! Νέος, εν άνθηρόί. 
βιών ηλικία, υπό μαρμαίροντα ουρανόν έλπίδων, έπέπρωτο δ ιω 
κόμενος αίφνης έλπιδοπαρόχου καί μουσοδόμου σφαίρας, νά 
κλείσω έμαυτόν έντό; ειρκτής σιδηροτε ύκτου, άφ’ ής οΰδέν ε- 
τερον ηλπιζον, η άνά πασαν ημέραν, δτε 6 ήλιος έκρουε τάς 
πτέρυγας τών παραθύρων μου, νά έγερθώ "να παρασκευάσω 
τό  ποτήριον τών. πικριών καί τών άλγηδόνων, αςπβρ μέχρι 
στεφάνης ώφειλον έκπιεΐν. Φ εϋ! πώς έν £οπ?ι βλέμματος τά  
παντα  ηλλοίωνται, καί μόνα τά  έλατήρια τών διασκέψεων 
φρούδα ιδεών έναπομένουσιν . . .

ΙΪ  συνέχεια τών διαλογισμών μου τούτων έπενήργησε μ ε- 
γάλως έντός τής ψυχής μου. Διετέλουν είς άξωδάκρυτον θέ- 
σιν’ μόνη δέ ή ιδέα, μήπως θυσιάσω έμαυτόν, διεσκέδασεν 
επ ολίγον τον κυκλοϋντά με ζόφον. Παράδοξον’ είς τοιαύτην 
6έσιν, καί οΰδέν ησσον έδεικνύμην φ ίλαυτος! Εΐχον ανάγκην 
τού νά περιστείλω τήν προσοχήν μου. Ίίσθανόμην φλεγμαίνου- 
βαν τήν κεφαλήν μου, καί τό στήθος έξεμέττον επανειλημ
μένους στεναγμούς' ήσαν οί καρποί τής ευτυχίας μ ο υ ..........
Μετ ολίγον κρουνοί δακρύων διεδέχθησαν τάς ψυχικάς δονή
σεις’ έντός δ αΰτών έσβέσθη ή πυρίφλεκτος ϊξαψις τής συγ* 
κινήσεως. *
, Εΐχεν άρκούντως προχωρήσω ιί) νύζ' κεκμηκώς έκ τών α
σχολιών τής ημέρας, άπηυδημένος έκ τών συγκινήσεων τής 
ν;κτός, η(σθάνθην τήν ανάγκην άναπαύσεως. ίΐγέρθην’ τά  βή
μ ατά  μου άργά καί καταμεμετρημένα, ώσανεί μέ Ισυρον πρός 
τον τάφον, ένέφαινον τήν εσωτερικήν άδυναμίαν καί ζάλην· · · 
Εισερχόμενος έντός τοϋ μικρού μου θαλάμου —  όπόσον μοί έ- 
φάνη σχοτόεις καί νεκροπρεπής!— ή παντελής σιγή, ή μόνι
μος κατάστασις ένέπλησαν φόβου τήν καρδίαν μου —  ε- 
σπευσα, ίδηγούμενος εκ τίνος τής σελήνης άκτΊνος, νά ζ η 
τήσω βοήθειαν έκ τοϋ λαμπτήρό; μου. Ανϊπαισθήτως τά  δε- 
δακρυσμένα μου βλέμματα έ^ίφθησαν έπί τίνος δέσμης βιβλί
ων, ήτις άτημελώς εκειτο έπί τοϋ τραπεζίου μου' έκτός έμ- 
αυτού, έσχημάτισα τήν ιδέαν νά τά  άποκαταστήσω παρ
ανάλωμα τοϋ πυρός. Ταΰτα με ώθησαν είς τό χείλος τοϋ 
βλέθρου, έφώνησα' ένφ δε ήτοιμαζόμην νά προσκολλήσω τήν 
φλόγα επ’ αΰτών, χείρ τις άνεχαίτισε τήν δομήν μου, καί κα τ

«
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έστειλε τήν έξωπλισμένην χεϊρά μου. Ητον ή συνήθη; cut 
πάθεια, ή εξαιρετική πρδς αϋτά διάθεσι;, ητις άνεκούφιζε τήν 
παραφοράν μου, καί κατεπράυνε τήν ϊξαψιν τ ι ;  φαντασί
ας μου. Τί μοι πταίουσιν, αναλυόμενο; είς δάκρυα έσυλλο- 
γιζόμην, αί περισπούδαστοι αυται βίβλοι, αν ή σκληρά καί 
απηνής Νέμεσι; ώμοσε δεινήν εναντίον μου πάλην; Ινα τ ί ε
πιδεικνύω τήν οργήν μου εναντίον τών τιμαλφεστέρων κει
μηλίων τή ; άνθρωπίνου άναπτύξεως;

ήφειλον νά βασανίσω έμαυτόν δι’ £ν τοσοΰτον παράτολμον 
καί άναιδέ; κίνημα' πλήν τ ί ;  δύναται νά θέσνι δριον εί; τήν 
έξαψιν παραφοράς, ήνπερ επιβαρύνει ή συγκεχυμένη έσωτερική 
πεποίθησι;, καί στηρίζει ή δύναμι; της αϋθυπάρξεω;; Εκά- 
λυπτον έντό; τών χε'·ρών τήν αιδώ, ήτις ήρύθραινε τάς π α 
ρειά; μου' έκ τών αλλεπαλλήλων δέ συγκινήσεων κλονισθείς, 
κατέπεσα επί τή ; κλίνη; μου. έκρύβην εντός αυτής, ώ; ΐνα 
απομακρυνθώ τών αντικειμένων καί τών σκέψεων, αίτινε; έ- 
πειρώντο τήν καταστροφήν μου' αλλά τίνι τρόπω; αΰτη νίρ- 
£ατο συμμερίζεσθαι τοϋ κοινοΰ συνθήματος, έξεμέττουσα πϋρ 
καί άναδίδουσα φλόγα;, απειλούσα; τήν ΰπαρξίν μου. Δυστυ
χή ς! δεν ήδυνάμην νά εγερΟώ ΐνα άποφύγω τήν νέαν ταύ* 
την βάσανον, όθεν φπεχρεώθην νά υπομείνω’ ΰπτιο ; τ,σθανό- 
μην εξαντλούμενα; τάς δυνάμεις μου, καί διετέλουν εί; α π 
ελπιστικήν καί σπαραξικάρδιον κατάστασιν. ϊ ό  πρόσωπόν μου 
ωχρόν παρίστανε τήν εικόνα ζωονέκρου, μόνη δέ ισω; ή καρ- 
δία μου, ή τι; έπαλλε σφριγώσα, με άπέδιδεν είς τήν ζωήν. 
Ε’ίθε νά άπέθνησκον άπαξ διαπαντός, είθε νά μήν έπιζήσω 
πλέον, άνέγραφον επί τών έκ βάθους ψυχή; άναδυομένων στε
ναγμών μου! Ματαία έλπί; I αί έπιθυμίαι αυται, πολλοΰ γε 
τοΰ νά μ ά ; άνακουφίσωσιν, άνοίγουσι νέα τραύματα έπί τών 
καρδιών μα ;. Επειρώ.αην νά υπνώσω, πλήν ούδόλω; ήδυνή,θην 
νά τό έπιτύχω ' διήλθεν όλη ή νύξ, οί δέ δφθαλμοί μου ουδέ 
πρό; στιγμήν έκλείσθησαν. ί ΐ  πόσον τραχείς καί μεμακρυσμέναι 
είσίν αί νύκτε; δι’ ένα δυστυχή, εί; τήν καρδίαν τοϋ δποίου 
δέν άπανταται ο&δέ (ίχλύ; βΰτυχίας! . . .

Κ ata.Kh).l0esp(tt φυσ ιχα ΐ χα ΐ ήϋιχα ΐ δ ια θ ίσ εις  σ νη ι.Ιο νσ Λ ί

πρός ζφ · a rd n rv £ ir  ζοΰ χο .Ιιτισμον.

(Συνεχεία καί χέΧ^ς- ορα Φ Λ λ ά ϊ. 2.)

Μεταξύ τών άναγκών τών θνητών ή τή ; καλλονή; ίσως 
είναι υπέρ πάσαν άλλην ουσιώδη;" έκ τών ί,μετέρων έσωτε- 
ρικών αισθήσεων ή καλλτιτέρα καί ίερωτέρα έστίν ή τή ; τ ά -  
ξεω; καί αρμονίας, διά τή ; οποία; φυσικώ; δ'.ακρίνομεν τά  
πράγματα  μεταξύ τών όποιων υπάρχει εΰσχη,υοσύνη, τάξις 
καί εΰρυθμία, έξ έκείνων εί; $. ύπάρχει δυσμορφία, διαφωνία 
καί άταξία ' εάν Ιχη τα ι άληθεία;, ώ ; καί τωόντι είναι ά -  
ληθές, ότι η φύσι; απαιτεί, ινα απασαι αί ήμέτεραι δυνά
μει; έξασκώνται, ανάγκη πάσα νά ζητήσωμεν όπω ; y ορηγή* 
σωμεν τροφήν τινα εί; τοιαύτην αϊσθησιν, ΐνα  έξεγερθή έν 
ίμ ίν ,  καί έπί μάλλον άναπτυχθή ή εΰγενή; επιθυμία τών 
εντυπώσεων εκείνων, αΐτινε; διεγείρουσιν ταύτην την καλλο
νήν καί εϋσχημοσύνη» έν τώ πνεύματι. όπότα» τό τερπνόν 
τοϋ ωραίου καί τής αρμονία; φώ ;, οπερ παράγεται $ έξ ευει- 
δοϋ; προσώπου, ?ι έκ τινο; καλλ ιτεχνήματος φέρ* είπεΐν, ώς 
έκ τινο; ζωγραφία; τοϋ Ραφφαήλου, ?) έκ τινο; άγάλματο; τοϋ 
Μ ιχαήλ-άγγέλου, ί| έκ τίνος μουσικής τοϋ Περγολέζου ήμών' 
όπόταν, λέγω , τό μακαρίζον έκίΐνο φώ; είσβάλλη τώ  πνεύματι 
καί διαπερ^ αυτό δια τών οδρανίων άκτίνων του, όπως 
έν αύτώ πανταχόσε διαχυθη ή τάξι; καί υ) εΰρυθμία είς τάς 
ίδέχ; καί εί; τά  αισθήματα, τότε αί ώραΐαι εντυπώσει; ση- 
μειοΰνται πανταχόθεν, καί ή κκρδία αισθάνεται γλυκεΐαν π α -  
ρηγορίαν καί θείαν ήδονήν. Ηδη, έπειδή δ χριστιανισμό; ά - 
ϊίποτε συνετέλεσεν πρό; τήν άνάπτυξιν τή ; τέχνη ;, είτε διά 
τήν φύσιν τών δογμάτων, είτε διά τήν μεγαλοπρέπειαν τής 
λατρεία; του, τή ; τέχνη ; (κατά τήν εΰρυτέραν καί εΰγενεστέ- 
ραν τή ί λέξεω; έννοιαν) ή τι; κυρίω; ικανοποιεί τήν οίσιώδη 
εκείνην ανάγκην τή ; καλλονή;, τή ; έν τφ  ήμετέρα» πνεύματι 
ένυπαρχούση;, καί έξ αΰτοϋ τοΰ γεγονότο; πηγάζει ή άπόδει- 
ξ ι;, 8τι δ χριστιανισμό; έγκειται βαθέω; έν τί} άνθρωπίντι 
φύσει. Τό Εΰαγγέλιον εί; τήν "ηθικήν καθαρότητα $ν συνι- 
στα , ε;ς τήν ισότητα τών φύλων ?| είς τήν έλευθερίαν τών 
άνθρώπων ^ν διακηρύττει, έθεμελίοισε τό  βασίλειον τών δικαίου
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νόμων, «ξήλειψε τήν δουλείαν καί τον δεσποτισμόν. —  0 5 - 
τως, ΰπ  αυτοΰ ίσχυρώς βοηθούμεναι, έσχηαατίσθησαν αί νεώ- 
τεραι πεπολιτισμέναι κοινωνίαι, α'ίτινες, δια τών προσπαθειών 
τής επιστήμης, τής ευφυΐας, τών κατακτήσεών, άνυψώθ'«σαν 
ύπεράνω απάντων τών λαών τ ι ;  οικουμένης, τοιουτοτρόπως 
ώστε οϋδεμία άλλη θρησκεία τής χριστιανικές φαίνεται οτι είναι 
μάλλον κατάλληλο; προς την προοδευτικήν τάσιν τοΰ νεωτέροι* 
πολίτικου................................................................................

Ετερος σκόπελος τόσον επικίνδυνος, δσον ο τοΰ δεσποτισμοΰ, · 
δέν υπάρχει προς την Ανάπτυξιν τών ανθρώπων' αί κοινωνίαι 
ύπό τούς δέσποτας παρακμάζουσι, καταστρέφονται, και έπανα- 
κάμπτουσιν είς την βαρβαρότητα, επειδή ό δεσπότης αντιποιείται 
τό παν έν αέταΐς, κα'ι δυστυχώς δ ,τ ι αύτός έγγίζει το κα τα - 
φθείρει, ώς η πνοή τοΰ οφεως ήτις σήπει τά  κρέατα «τινα 
πληγώνει" οί τεχνΐτα ι πάντες είσίν είς την υπηρεσίαν τοΰ δε
σπότου, και ενδελεχώς εργάζονται ϊνα τον κολακεύωσιν, άλλ* 
αυτοί δέν άφίνουσι διαδόχους1 ή τέχνη , ή θεία τέχνη είναι 
έλευθέρα, άφ ίπτατκ ι, ?ι θνήσκει μετ’ αυτώ ν'— οί ποιηταί έκ- 
πορνεύουσι τάς Μούσας αυτών, Αλλ’ αί θεΐαι άδελφαί φεύγουσιν 
έξ εκείνης τής γης ένθα διαπράττονται ίερ^συλίαι τοσοϋτον α ί- 
9χ?*ί — έν ενί λόγ<£, ό ευφυής άνθρωπος χάνει, ώς διά τίνος 
έλεθρίχς μαγγανείας, τούς κανόνας της Αρετής, και τήν ελευ
θερίάν του, καί τήν προσωπικήν του ασφάλειαν, όπόταν η τύχη 
τώ  προσμειδιά είς τρόπον, ώστε ή φωνή τής φήμης του νά μή 
διεγείρη τήν ζηλοτυπίαν $ τάς ύπονοίας τοΰ δεσπότου!— ϊν« 
μή όμιλήσωμεν περί τή ; άθλιας ετέρων λαών ειμαρμένης, θέ- 
λομεν είπη, ότι ισως αυτη ύπήρξεν ή κυρία αιτία , δι’ $ν έ- 
σβέσθη είς τήν δουλ:ίαν δ πολιτισμός τής Ρώμης.

0  φόβος πολιτικών μεταβολών, ενεκεν τής β>αστήσεως νέων 
ιδεών ή τής τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος Ανυψώσεως, ώθησε πάν
τοτε τάς δεσποτικάς τής Κίνας, τής ίσπανίας και τής Ινδοκίνας 
κυβερνήσεις, ν’ άντισταθώσιν είς τήν πρόοδον τών φώτων, δ ια
κη ρύ ττεσ α ι ιεροσυλίαν τό άπέχειν τών κανόνων καί τών ϊξεων 
τώ  ρχ*ίο)ν, ?.αί νομιζόμεναι ώς αί μόναι κάτοχοι πάσης σο
φίας καί πάσης επιστήμης.— Καί έν t5j «ρχαί$ εισέτι Αιγύ
πτιο ι'ιέν έπετρίπετο το ποιεΐν βέλτιον τών προγόνο>ν' τά  ε π 
αγγέλματα  ησαν δίκην τ ιμ α ρ ί^  προσδιωρισμενα εϊς οίκογε- 
νείας ώς κληρονομική περιουσία, -ηνπερ ώφειλον καλλιεργεΐν χωρίς
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ν’ αυξάνωσιν η σμικρύνωσιν' ό λαός ί --JV διακεχωρισμένος εις 
τά ζ α ς ,  ώς σήμερον παρατηρεΧται είς τάς Ινδίας, τά ζεις  οϋχί, 
μόνων γεωργών και πολεμιστών, άλλά παντός ε’ίδους βιομηχανίας 
και τέχνης' κα τ’ οϋδένα τρόπον δύναταί τις νά έξέλθϊ) έκ τής 
τάξεώς του δι’ οσην αξίαν καί άν εχη, ώσεί κατήντησαν είς τήν 
τύχην τών ζώων έκείν6)ν, τών υπο τής φύσεως καί τοΰ ιδίου 
αυτών ενστίκτου ήναγκασμένων tva μή ποτε παράγωσι, διαρ- 
κούσης τής πορείας τών αιώνων, ?ι τάς αΰτάς πράξεις, κατά 
το είδός των. ) π apiac, ό ye J J d c , 5 eovrfpoc, & μ ονζίχ  κλ.
. μ . γεννώνται καί άποθνήσκουσιν έν τ^  άσήμφ καί άθλ($ κα* 

ταστάσει έν ή ή κοινωνία τούς κα τα τά ττε ι' τοσαύτη αδικία τούς 
ί^ριψεν είς τόν έξευτελισμόν, και ό έξευτελισμός τούς κατε^ησεν 
ευήθεις' διό άρκοΰνται νά βλαστάνουν είς τήν σφαΐράν των, ώς 
«γέλα» υπό τήν ράβδον τών ποιμένων αυτών. Περιττόν είναι νά 
έπεκτανθώ οπως άποδείξό), πόσον ή διαίρεσις ενός λαοΰ εις δ ια- 
κεχωρισμένας τάξεις eivat μέγιστον κώλυμα προς τόν πολιτισμον" 
ί  αλήθεια του πράγματος άριδήλως προκύπτει άφ έαυτής' εν
ταύθα μάλλον θέλω ε’ιπ ’/j, ότι καί αΰτή ή τυραννία ένός μόνοι» 
είναι σκόπελος ’ένθα ό πολιτισμός ναυαγεί' καί #ς λάβωμεν ώς 
παράδειγμα τά  δεσποτικά βασίλεια Τουρκίας καί Περσίας, ίνθ« 
μολονότι δεν υπάρχουν τάξεις, ούχ ήττον, υπο τόν νόμον 
τοΰ Ισλαμισμού, άπόλλυνται.— Οϋδείς λοιπόν αληθής πολ ιτι
σμός είναι δυνατόν άνευ ελευθερίας' εάν αί έπιστήμαι, τά  
γράμματα , αί τέχναι άκμασαν μεταξύ τών παλαιών έ λ λ ή -  
νων καί μεταξύ τών Ρωμαίων, οίτινες ^φθασαν είς τόν κο- 
λοφώνα τής λαμπρότητός τω ν’ έάν οί Αραβες διέπρεψαν κατά 
τήν εποχήν τών κατακτήσεών των ΰπό τών καλίφων, φά- 
τεων καί άβασσίδο^ν' έάν κατά τόν Μεσαιώνα ή Ιταλία  είδεν 
άκμάζουσαν νέαν έποχήν φιλολογικής δόξης, ανάγκη νά θεω- 
ρήσωμεν είς τάς αναπτύξεις έκείνας τοΰ πολιτισμοΰ, είς τάς 
θριαμβευτικάς έκείνας ανυψώσεις τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, 
τό Αποτέλεσμα τής ελευθερίας καί τή ; Ανεξαρτησίας. Εν Α γ- 
γλί(τ., έν Γερμανίοι, έν Ι’αλλία, έν ταΐς ίταλικαΤ; καί Ανσια- 
τικαΐς δημοκρατίαις, τόποι; ελευθερίας κατά διαφόρους βαθ
μούς κ«1 κατά  διαφόρους χρόνους, ή βιομηχανία, ή έμπο- 
ρία, « ί έπιστήμαι καί αί τέχναι ανέπτυξαν μεγαλγιτέραν έν- 
έργειαν, έπειράδησαν εϋγενεστέρας πρβσπαθείας καί διενήρ- 
γησαν θαυμασίας Ανακαλύψεις. Διά τα ϋ τα  ^εραίνόμεν, ό πο-
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Σιτισμός τών Ιθνών είνη  πάντοτε ανάλογος τοΰ βαθμού της 
ελευθερίας, ήντινα άπολαύουσι.

Μετά τον δεσποτισμδν οΰδέν έστιν ολεθριώτερον εες τον πο
λιτισμόν ή ή κατάστασις άναρχίας καί τοΰ πολέμου' ύπδ τήν 
βαβιλείαν τοΰ ξίφους, ούδενδς δντος άσφαλοΰς περί τής ΰπάρ~ 
ξεως αύτοΰ καί τής περιουσίας του, τ ί άπορον εάν παύη εις 
τά  Ιθνκι όλίγον κατ’ δλίγον π&σα διανοητική μόρφωσις; Τά 
πολεμικώτερχ έθνη οδχί μόνον παοημέλησαν, άλλ’ αείποτε π ε- 
ριεφρόνησαν τά ; είρηνικάς τέχνας’ « ς  έκ τούτου, #χι ολίγοι 
μεγάλοι πολεμισταί περιεφοόνησαν εως καί νά γινώσκωσι νά 
γράφωσι’ τοΰθ δπερ' ιδίως άναφέρεται περί τών άπειροκάλων 
ε> ϊίνων Μογγόλλων, οΐτινες, τδν Μεσαιώνα, έταπείνωσαν καί 
έξηυτίλισαν τδν πεπολιτκτμένον Κινέζον καί τδν πρδον Βρα- 
μίνον' άλλ* δμως (ίδέ ίσχύν τή ; Φύσεως!) οί βάρβαροι εκεί
νοι κατακτηταί ήναγκάσθησαν ύπδ τή ; διανοητικής αυτών άν- 
επιτηδειότητος νά κλίνωσιν ύπδ τδν ζυγδν τής έκπαιδεύσεως, 
τις έστεροΰντο, καί οΰτως οί ήττημένοι κατέκτησαν τού; φο
βερούς νικήτας ί . . .

Μεταξύ ιώ ν ήμετέρων φιλομουσων συμπολιτών καί 
ό αίδεσιμώτατος ίερεύς Σ. Τζόκος εύγενώς προσεφε'ρθ·/], 
νά μ δς συνδράμη διά τοΰ όβολοΰ του, οΰ μήν άλλα καί 
διά τών νοητικών αύτοΟ γνώσεων. Ευχαρίστως καταχω - 
ροΟμεν παραπόδας προοίμιον πονήματος του περί ελληνικές  
φιλολογίας, τό οποίον θέλομεν δημοσιεύσει έκ διαλειμ
μάτων είς τό περιοδικόν μας.

Π ερί ‘Ε ,Μ η η χή ς  Φι.Ιο.Ιογίαζ.

Ενας λαδς τής άρ/αιότητος επέτυχε νά φέρη εις ύψηλδν 
βαθμόν τελειότατος τά  γράμματα καί τάς τέχνας, οί Ε λ
ληνες, διά τδ  νά ηναι δημιουργημένοι άπδ τήν φύσιν οί π λ έ
ον Αφυέστεροι τής Οικουμένες, εΰρον τούς αληθείς κανόνας 
τοΰ Καλοΰ, πρίν διδαχθοΰν άπδ κανένα, καί εις κάθε είδος 
άφησαν άρχέτυπα, διά τών βποίων άπεκατεστάθησαν διά πάντα 
οι διδασκαλοι τής εύγευστείας καί τών ωραίων γραμμάτων.

Α  φιλολογία τών ίλλήνιον ώνο~άσθη κλκσική κα τ’ έζο-
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y fa ,  επειδή τά  κυριώτερ* συγγράμματα δπου προήγαγεν φέ
ρουν τδν χαρακτήρα τής τελειότατος. Η  σπουδή τής κλα
σικής ταύτης φιλολογίας είναι απαραίτητος εις καθένα, δστις 
θέλει νά μόρφωση τήν αίσθησίν του ή ν’ άσχοληθή είς τάς 
έπιστήμας. Είναι η βάσις πά ιης γραμματολογικής παιδείας, 
καί χωρίς, αΰτήν είναι δύσκολον νά κάμη τις προόδους εις 
τάς έπιστήμας καί μάλιστα είς τά διάφορα μέρη τής πο - 
λυμαΟείας.

1Ϊ κλασική φιλολογία έκαμε την ευτυχίαν καί την παρηγορίαν 
τών πλέον έναρετων καί σοφών άνδρών, δλων τών αιώνων καί δ- 
λων των τόπων. Προσφέρει εΰρύχωρον στάδιον εις δίους θέλουν νά 
την καλλιεργήσουν' επειδή ό ίριθμδς τών συγγραμμάτων, σο>ων ?! 
κολοβωμένων, δπου μ£ς έφυλάχθησαν, άναβαίνει σχεδόν κατά 
τδν λογαριασμδν τοΰ Βολφίου ε'·ς 1 6 ,0 0 0 , χωρίς είς αύτά 
νά περιλαμβάνεται κάνεις εκκλησιαστικός συγγραφεύς. Είς τά  
πολύτιμα ταΰτα  λείψανα ευρίσκονται πολλότατα  άριστο^ργη* 
μ ατα  τοΰ άνθρωπίνου νοός. Διά μέσου τούτων έσυστήθη^αν 
κάποιαι άκτΐνες φωτδς είς τά  σκότη τοΟ Μεσαιώνος, καί μετά 
την ευρεσιν τής τυπογραφίας ή φιλολογία αυτη έδωκεν εί; 
τδν νεώτερον πολιτισμόν μορφήν, δπου flSn έχει.

Είς την σπουδήν μιάς τόσον ωραίας καί πλούσιας φιλο
λογίας είναι άναγκαΤαι αί γνώσεις άλλαι προεισοδιώδεις.. 
Πρέπει η γνώρισις είς την παλαιάν Ιστορίαν, Γεωγραφίαν καί 
Μυθολογίαν τών έλλήνων καί τών ί*ωμαίων. Πρέπει νά γνω - 
ρίζη δσκ άπέμειναν άπδ τάς τέχνας αΰτών, καθώς άρχιτε- 
κτονικής ερείπια, άγάλματα , άναγλυφάς, νομίσματα, λίθους 
έγκολαπτούς. Πρέπει νά έχη ίκανάς ίδέας τής μορφής τών 
κυβερνήσεων, περί τών ήθών καί τών πολιτικών θρησκευτι* 
κών θεσμών τών ίλλήνω ν. Ολαι αυται αί διάφοροι γνώσεις 
περιλαμβάνονται ύπδ τήν λέξιν κλασικαί άρχαιότητες. 0  
κύκλος τών κλαδικών αρχαιοτήτων, οστις περιλαμβάνει τήν 
άρχαιογραφίαν 9] γνώσιν τών Ιργων οπού μας άφησαν οΐ 
παλαιοί, είναι ή αρχαιολογία ϊι η γνώσις τών ήθών καί ε
θίμων. Καί ή αρχαία γραμματεία περιέχει τρεΤς επισήμους 
κλάδους, τήν γραμματικήν, τήν κριτικήν καί τήν έρμηνευ- 
τικήν. (Ακολουθεί)

  -1 --^ * , -
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Mi τ’ ε&χαριστησεως καταχωροϋμεν εί; τάς στηλα; μας τό. 
Ιςή; ποιηυ,άτιβν τοϋ φίλου καί συνδρομητοϋ ημών κ Αρι- 
στείδου; Καψοκεφάλου, δπερ θέλει ηδύνει, πεπυίθαμεν, τους ά -  
ναγνώστας ημών.

ΟΠΤΑΣΙΑ.
*0 ΐραστης  ίί 'ί  τό άχρογνάΛι.

Α χ ! έρμο; κάθουμαι 
Ε ί; τ ’ άκρογιάλί 
Καί δάκρυα χύνω 

Διά σέ θερμάι 
Μά δώ κανένα;
Δέν μ ’ «γροικάει 
ΙΙαρ’ δ αντίλαλο;

Από μακρίά.

‘Ποϋ πέρνει μέρος 
’Στούς στεναγμούς μου 
Καί με τ  ίέρι 

Σ ιγά , Σιγά 
Γύρω σκορπάει 
Τά ϊδια λόγΙα 
Ποϋ μοϋ πετιοϋνται 

*Φτά ’σωθικά.

Που eV  η ’μέραις 
ό π  άχεράσαν 
Μ* ολο τραγούδι*

Ιία ί μέ χαραΐς, 
Ποϋ σαι, αγάπη μου 
Χαριτωμένη, 
όποϋ μ ’ «πλήγωνες 

Μ” δλο ’ματια ΐ;;

*Ποΰ ’κόβε; κι’ έρ ιχνες 
Ρόδα καί κρίνους 
Ε ί; τά  λευκά σου 

Στ^θη «χαλά ,

!Ποϋ μέλι; άγγιαγαν 
Στην εΰωδιά του; 

ΐ ά  φύλλα ’κλειοϋσαν 
Σπαραχτικά.

Που "ναι τό γέ^οίο σου* 
Που η καμωσίά του 

Ευθύ; ’γαλήνευε
Ταΐς τρικυμία!!;;

*ΠοΟ τ ’ αστραπόβροντα» 
ΤαΙ; συγνεφίαι;, 
Εμιταμόρφονε

Μαγίοϋ αύγαΐς’»

{Ποϋ θαυμασμένος 
Σ* έκυττοϋσα 
Μέ κλειστά χείλη*

Κρύα κι* άχνά,
Κι’ άναστενάζωντας 
Αφ’ την καρδιά μου 
Τόν πόνο σου ’όειχνα 

Χωρίς ‘μιλίά.

Καί εσύ βλέπωντας 
Τη δυστυχίά μου 
Μέ χάρι άνοιγες 

Την αγκαλιά,
Καί είς τού; μόσχους της 
Μέ σφικτςκλειοΰσε; 
Παρηγορώντά; με 

Μ’ δλο φιλία.
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Τάχα ποϋ ‘βρίσκεσαι 
Π ΐμ έ ! ψυχη μ ο υ !
Ποϋ παραδέρνίΐ;

Καί πικροκλαΊ;;
Εμέ τόν &θλιο 
Α παρατώντα;
Σέ μύρια βάσανα 

Κι’ άπελπ ισ ια ΐ;!

ύ ! Θεέ ! . .  τ ί βλέπω ! . .  
Θάί^ος, καρδιά μου,
Τί νά Τναι ’κεΐνο

‘Ποϋ ’ρχεται δώ; 
ΐ ' ΐ ! . .  είναι φάντασμα! 
Καί μέ πλησιάζει! . .
Καί φώ; σκορπάει 

Γύρω λευκό ! . .

— Θνητέ μ’ έκάλεσε;
Γιά τοΰτο ηλθα,
Τί 0έ; ποϋ κλαίγει;

Καί μέ καλεΐ;;
Δέν είμαι πλέον 
Εγώ ή Μαρία 
Καί πάψε τώρα

Νά μέ θρηνης.

‘βρίσκομαι ’ς Ινα 
Κόσμον γίομάτον 
Από ευτυχίαις,

Από χαραΐς,
Μαζύ μέ πλήθος 
Αλλαιςΐ παρθέναι;,
!Ποϋ ηχοϋν αγγέλων 

Φωναϊς γλυκαΐς.

Τί μέ σίμόνεις 
Για νά με πιάση;;
Δέν είμαι σάρκα,

Είμαι ψυχη,
Μάθε μεγάλο 
Χωρίζει χάσμα 
Τούς ουρανίου;

Από την γή.

Ακόμη, άκόμη
Αχνό; δειλιάζεις; . t
ίδέ; αν πιάνουμαι,

Ε ίμαι ψυχη,
Κι’ ανοιχ’ τό μνήμα 
Τό φθαρτό σώμα 
Σαβανωμένο

Νά ‘βρη; έκεΐ.

Εκεί θέ ναύρτ,;
Τό δαχτυλίδι 
όπβ-ΰ μοϋ φόρεσε;

Πρώτη Μαγίοϋ,
Οταν ή Φύσις 
Ανθοντυμένη 
Τή νειότη ένθύμαε 

Κάθε Ονητοϋ.

Εκεί δύο κόκκαλ*
Κρύα θέ ναύργ;
Μέσα^ ολόλευκη 

Γάμου στολή,
Καί μαραμένο 
Ενα στεφάνι 
‘Ποΰ$ μία κάρα

Θα τό φορή,

Β



Ειν δλα μάταια  
Κι άρα^νιασμένα, 
ό λ α  είν αστατα

Κάτου στή γή , 
Μέ πλήθος βάσανα 
Συντροφιασμένη 
Η χαρά πάντα  

θ ά  γεννηθώ.

Λάζε  άνάπαψι,
Λάβε ήσυχία'
Εχε γειά, φεύγω,

Κι εκεί ’ψηλά 
Σέ περιμένω,
‘Πού δέν υπάρχει 
Φθόνο;, κακία

Καί δυστυχία.

— Ψυχή Α γ ία !
Για λίγο στάσου ί . .
Πάρε κι’ έμένα

Είς τά  φτερά!
&ϊ'Μ · · · τ ,̂ν ^ ζα5α>
Αχ ! τή  φωνή μΟΛ 
Πλέον ά! πλέον 

Δέν άγροικ$.

Μά τ ί δειλιάζω;
Τωρ άφ τδ νού μου, 
Απελπισία,

Φύγε μακρ’ά,
Οποιο;, Θεέ μου,
Σ εσένα ελπίζει 
- τ ή  Ολίψι αισθάνεται 

Παρηγοριά.
Α. Καψοκέφαλό;,

ό  ^ενταύθα Κ. Γυμνασιάρχη; άπέτρεψε τέω ; τήν είσοδον 
τών ακροατών είς το Β. Γυμνάσιον λόγω ϋπενθυμίσεο^ς παρά 
του υπουργείου τοϋ πρδ πολλοϋ επί τούτω έκδεδομένου δια
τάγματος. Σεβόμενοι, κατά καθήκον, τήν διαταγήν τής Σ. Κυ- 
βερνήσεως, δέν θέλομεν νά εξελέγξω u εν αΰτήν καί νά άπο- 
οείξωμεν τδ έπιβλαβές αυτής. Περιορισμένοι δέ μόνον— επί τοΰ 
παρόντος τουλάχιστον— νά έρωτήσωμεν τδν Κ. Γυμνασιάονην 
τ ί κακδν έπήγασεν, 5] δπόσον δέν έπήλθεν όφελος έκ τής μ έ
χρι τουδε φοιτήσεως ακροατών, τακτικών καί εκτάκτων, εν 
τω   ̂Γυμνασίω, ^αυτον μέν προςκαλοΰμεν, δημοσιογραφικώ δι- 
Λαιωματι, νά απαντήση είς τήν έρώτησιν ταύτην όριστικώς, 
την οέ Σεβαστήν Κυβέρνησιν παρακαλούμεν νά apij παν τδ 
έμποδο>ν  ̂τη  μαθήσει καί τή  άναπλάσει τής διανοίας, θεω- 
ροϋντε; ως μέγα εις ταϋτα  κώλυμα τήν άνοιτέρω διαταγήν, 
ήνπερ μόλις rOr εύηρεστήθη νά θέση έν ένεαγεία ® Κ. Πε- 
τρής. ‘

*

τίνος καιρού, είς Γαλλίαν, δύο κύριοι έξήλθον εί; μο
νομαχίαν μέ ρεβόλβερ εί; < 5 βημάτων άπόστασιν. ό  είς 
ώνομάζετο Βράτνερ, ό άλλο; Ιούλιο; Σμάρτ· ^πυροβόλησαν 
καί οί δύο' άλλα δέν εκτυπήθησαν. Τήν δίυτέραν φοράν 5 
Βράτνερ έκτυπήθη είς τδ στήθος καί επεσε ζηρδ; κατά γής, 
ένφ ό ίούλιο; Σμάρτ ε’κτυπήθη είς τδ μέσον τού μετώπου. 
Οί μάρτυρε; ένόμιζον δτι θά πέση καί αΰτδς, άλλ’ άπεναν- 
τ ία ; οΰτο; Ιμεινεν άβλαβή;. Τδ κρανίον του ητο τόσω σκλη- 
ρδν, ώστε ή κωνική σφαίρα έπιέσθη καί ϊπεσεν εί; τήν γήν 
ώ ; πεντάρα. Τήν σφαίραν ταύτην, ήτις μαρτυρεί εν τόσα> 
παράδοξον καί σπάνιον συμβάν, φυλάττει ό δήμαρχο; τής 
πόλεω; Σαρνία.

6  Κ. Ιούλιο; Σμάρτ έπέστρεψεν ήσύχω; εί; τήν οικίαν 
του μετά τού μάρτυρό; του Γοδοφρέδου Αδώκ, δστί; δέν ή - 
■δύνατο νά χο^νεύση τήν ώς έκ θαύματος σωτηρίαν αυτού.

0  Κ. Ιούλιο; έδιηγήθη τότε είς τδν Αδώκ, ότι είχεν εφ
εύρει χημικήν σύνθεσιν, διά τή; οποίας άμα ένίπτετό τις η 
το αδιαπέραστος ώς θωρακωτδν πλοιον. Εδειξε δέ εί; τδν 
Κ. Αδώκ μίαν φιάλην πλήρη τής χημικής ταύτη; συνθέσε- 
ω ;. 0  Κ. Αδώκ έζήτησε παρά τοϋ Ιουλίου Σμάρτ τήν φιά
λην ταύτην διά νά κάμη δοκιμ-άς.

Επιστρέψας είς τήν οικίαν του ίδιηγήθη μετ’ ένΟουσιασμ,οϋ 
είς τήν γυναΐκά του τήν ιστορίαν αΰτήν καί τής εΐπεν οτι 
Οά δοκιμάσ·/) άμέσως τδ  πραγμα. Προσεκάλεσε λοιπδν τδν υι
όν του, ώραΐον παιδίον εννέα ετών, τοϋ Ενιψε τήν κεφαλήν 
διά τοϋ υδατος τής φιάλης, καί άμέσως λαμβάνει τδ πιστό
λι του καί τοϋ καπνίζει μίαν είς τήν κεφαλήν άπδ ολίγων 
βημάτων άπόστασιν. Αλλ’ έποία ήτο ή εκπληξι; τοϋ δυστυ- 
χοϋ; άνθρώπου δτε είδε τδν υιόν του νά πέση κατά νή ; 
καί νά κυλιέται εί; τδ αιμά το υ ! Εσκυψεν επάνω του' άλλα 
τδ  παιδίον ήτο νεκρόν! Παρευίίύ; 5 Κ. Αδώκ έτίναξε τά  
μ-υαλά του. Ετρεξαν είς τδν κρότον τών δύο πιστολ'.σμών 
οί άνθροιποι τής οικίας καί είδον τδ τρομερδν θέαμ.α·

Τήν έπομένην ημέραν εύρον καί τήν κυρίαν Αδώκ πνιγμένην 
είς το δωμάτιόν της.



ό  Ιούλιος Σμάρτ <$μα ϊμαθε τύ φοβερον τοϋτο δυστύχημά 
'Ιφυγεν έκ τή ; πόλεω;, άφήσας μίαν επιστολήν, έν τή οποία 
ϊλεγίν  δτι δ σκοπό; του ήτο νά άστεϊσθή, χωρίς νά πιοτεύ/ι 
6τ* 5 άστεισμός του ήδύνατο να Εχη τοιαύτα; συνεπείας. Ε κ- 
τ ο τ ί  Εγινεν «φαντό;» καί δλοι νομίζουσιν δτι έπήγε μέ τούς 
έπαναστάτας Φενιάνα;. Το δέ μυστήριον τή ; πιέσεω; τής 
κωνικής σφαίρας έπί τοϋ μετώπου του εμεινεν άνεξήγητον. (*)

(Εθνική ΒιβλιοΟή/.η-)
—  O lxo y lre ta  Π α τρ ια ρ χ ^ ή ,  Εν τή πόλει Ναλδβύκ υπάρχει 

γέρων ήλικίας 88 ετών, δστι; ϊχε ι ί ο  τέκνα, 198  έγγόνια, 7 
αδελφούς καί 3 1 7  ανεψιούς. Το δλον 538 μέλη μι&; μόνη; οίκο- 
γενεία;. (Παλιγγενεσία)

Λύσις τοϋ εν τώ  προλαβόντι αινίγματος υπο Ε. Γ. Αννίνου.

ΠΟΝΟΣ— ΟΝΟΣ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Αρχί) είμαι ε ο τ ι ι ψ έ η \ς  

ί·"7 Περιφάνου κεφαλή;,
VcT> Καί είς τον βουν άν μέ ζητήσ^ς

Λίχως άλλο θά μ’ εΰρής.
Μες τον βόρβορο ’γώ  πλέω ,
Και ’στην βρώσιν εισχωρώ,
Εν Βαφαΐς τή ; Κρήτη; είμαι 
Μόνο; πάντα  ν’ άοχηγώ.
Καί εί; τον διάβολον μέ βλέπεις#

• Καί είς τά  βάραθρα αΰτά,
Σέ βαρέλι ’μπορώ νάμπω 
Σφαλισμένο νάν καλά.
Τά βουνά /ω ρΐς εμένα 
Δεν θά υπήρχαν οπως νυν,
Καΐ ό βλάξ βέβαια τά ποδάρι*

■ ? θ έ  νά ’κλότσα εί; τήν γήν.

(*) Σ . 2 .  ’ΑγϊνίπτΓίΓ,ς. 6  *«Γ*ϊ<τμί>ς ίγ ιι  χ * ι αΰτός τ *  ? j i*  του. Tb βΐί*ρ»ξI·* 
nxpSiov π ά θ η μ α  τη ς  ά τυχους οικογένειας Α δω κ ας χρτ.σιυιεύβ^ ώς S t5a>m x0>- 
τα τον  μάβγιμ.* βίς Ελους οσοι χ  ά ρ ι ν μ  ε ί ζ  ο ν ο ς $ ί α ο « ι 5 « ι τ ι ω {  
xat ΐνίΧ* τ ίς  μιγάλχς αυτών φιλαρεοκείας υπερπν^ώσιν άνοιίτως τά opt* taS 
ά σ τ ε γ ο υ , ίν οΤς π ίο *  -κρος τό ά^τείζίβθχι ινιργιιά  των irpemt νά πιρι«τρ{φττ*ΐ»



ΣΚΟΠΟΣ TOT ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΤΤΟΤ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Διανοητικη δ'.ά τή ; άμίλλης άνάπτυξις, καί εντεύθεν άναζω- 
πΰρωσις τ δ ν  αισθημάτων, {Sou ό σκοπος τοΰ ήμετέρου Συγγράμ
ματος. Ενεκα τούτου προσκαλούνται δσοι τών ήμετέρων φιλο- 
μούσων συνδρομητών θέλουσι tvx, μεταφράζοντες η συγγράφον- 
τες , κασμώσι τά ; ημετέρας στηλας, α ίπνες εις αυτούς μόνον εί
ναι άνοικταί.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

ΐ ί  προπληρωμή τη ; συνδρομής είναι δρος άνυπέρβλητος* 
γίνεται δέ μετά τή ; παραλαβή; τοΰ πρώτου φυλλαδίου και 
προσδιορίζεται ώς επεται.

Διά τους έντδς τή ; νήσου ταύτης άνά Τριμηνίαν Πένια 12 
» *  » έκτος » »  » »  » » 15

Ελευθέρα ταχυδρομικών.

Ά γ α γ χ α ΐα ι  ειδοποιήσεις

λ .  Οστις δέν έπιστρέψει αυθημερόν εις το τυπογραφεΐον s 
«Παρνασσός» το πρώτον φυλλάδιόν θεωρείται συνδρομητης.

Β'. Αί σύνδρομα! γίνονται εί; το τυπογραφεΐον ό «Παρνασ
σός» καί παρά τοΐς συντάκταις.

Γ '. Αί πρδς την Διεύθυνσιν τής «’Αγανίππης» άποστελλό- 
μεναι έπιστολα! εϊτε καταχωρήσεις πρέπει νά επιγράφωνται 
προς τδν Κ. Διευθυντήν τής «’Αγανίππης» καί νά στέλλωνται 
έλεύθεραι ταχυδρομικών τελών, ώς επίσης θά έπιγράφωνται 
καί αί άνταλλαγαί .αυτής.

Δ'. Η  «’Αγανίππη» ανταλλάσσεται μέ παν περιοδικήν καί 
πασαν εφημερίδα.

Ε . Εϊς το έξώφυλλον άναγγέλλονται πάντα  τά  νεοφανή 
Συγγράμματα, ών άντίτυπον στέλλεται προς την Διεύθυνσιν τής 
«Αγανίππης.»

ΣΤ'. Εις τδ  αΰτδ έξώφυλλον καταχωρίζονται καί παντδς 
ε’ίδους άγγελίαι άνά 8 λεπτά  τον στίχον.

Βιδ.ΙιογραιρΙα.

0  «Πτώσις τοΰ Αρκαδίου» ποίημα υπδ Επ. Γ. Αννίνου, έν 
Κεφαλληνία 186 6 . Τιμόίται δραχμής.


