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τώ  Ιδωκεν ημέραν τινα νά υπογράψη δόγμα, δ ι’ οΟ κ α -  
τεδικάζετο ή σύζυγος αύτοϋ Ευδοκία διά βίου δούλη* 
άφοϋ δέ υπέγραψεν αυτό δ νεαρός ήγεμών χωρίς νά το  
παρατηρήση, τότε η Πουλχερία τόν παρεκάλεσε νά άνα- 
γνώση το έμπεριεχόμενον, καί τόν ένουθέτησεν ϊνα [/.ή 
του λοιπού άβασανίστως υπογραφή.

Επιτραπείτο> ήμίν νά διηγηθώμεν την ούχί άμοιρον πε- 
ριπετείας ιστορίαν τής συζεύξεως του Θεοδοσίου μετά τή ς  
λΟηνα'ί'δος καί του λυπηρου αυτής τέλους. (1)

Α  Ευδοκία ητο Ουγάτηρ σοφοΰ τίνος Αθηναίου, Λεον- 
τίου καλουμένου, κα ί μέ εκπληξίν της είδεν έαυτήν άπο- 
κληρουμ,ένην της πατρικής ουκ ευκαταφρόνητου περιου
σίας, κατά θέλησιν αύτου του ίδίου πατρός της, οστις είς 
μέν τούς δύο άδελφούς της Βαλέριον καί Αέτιον άφήκεν 
δλην του την περιουσίαν, εις αυτήν δέ, άντί παντός άλ
λου πλούτου, μόνον την τύχην της καί έκατόν χρυσοΟς 
δαρεικούς, τών δποίων επίσης άπεστέρησαν αυτήν οί 
άδελφοί της.

ΓΙροσδραμουσα είς Κο^νσταντινούπολιν μέ την έκ μ η - 
τρός θείαν της ϊνα εύρη δικαιοσύνην παρά τη  τότε διοι- 
κούση τό Κράτος, τη  Εμφρονι Πουλχερία, κατέλυσεν είς 
την οικίαν του φιλομούσου Παυλίνου, άξιωματικου τής 
αυλής, 8ν τοσουτον ηύνόει δ Θεοδόσιος, ώστε ούδέν μ υ -  
στικόν άπέκρυπτεν ά π  αύτου. Αρχαία γνωριμία καί φιλία 
συνέδεε τόν φιλόσοφον Παυλϊνον μετά της ώραίας κ α ί 
σεμνής Αθηναίδος, έφ ζο καί υπεσ^έθη δπως συντελέση 
ολαις δυνάμεσtv δπως διεξαχθη κ α τ ’ευχήν ή υπόθεσίςτης.

Παρουσιασθεϊσα δέ έν τέλει δι αύτου είς τήν Αυλήν 
ή Αθήναίς, προσειλκυσεν είς έαυτήν διά τε  τό κάλλος, τ&

(1) Τό ιστορικόν^ τοΰτο ίοε έκθετό μ  εν ον λεπτομερώς καί έν τψ 
ΚΑ φυλλαδίω τού Α ’έτους της Ε π τ α λ ό φ ο υ .

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΠΟΑΛΙΟΤ1ΙΤΟΣ.

ΕΣΣΛΡΑΣ άκριβώς μ . Χρ. αιώνας καί τέσσαρα 
μετά  τόν θάνατον Ιο^άννου του Χρυσοστόμου έτη, κατείχε 
τά  σκήπτρα τήςεύρυχώρου, πλήν καί ούχί άταράχου, Βυ
ζαντινής Αυτοκρατορίας Θεοδόσιος Β δ Μικρός, άπορφανι- 
σθείς του πατρός του Αρκαδίου είς ηλικίαν οκτώ ετών. 
Καθό όέ λίαν άνήλικος, έπεδόθη είς έκκλησιαστικάς με- 
λέτας καί είς τήν άντιγραφήν του Ψαλτηρίου, έγκαταλι- 
πών τάς ήνίας του Κράτους πρώτον μέν είς τόν υπουρ
γόν αύτου Ανθέμιον, ανδρα διακρινόμενον έπί στρατιο)- 
τική  ίκανότητι καί πολίτικη εμπειρία, καί δεύτερον είς 
τήν κηδεμόνα καί άδελφήν αύτου Πουλχερίαν, γυναίκα 
θεοσεβή είς άκρον, σώφρονα καί έμπειρον περ ίτό  κυβερνάν.

Η ενάρετος αυτη γυνή έδίδασκε καθ’ έκάστην είς τόν 
νεαρόν βασιλέα τόν πρός τήν θρησκείαν καί τήν πατρίδα 
έρωτα, καί τάς λοιπάς άρετάς τής τέχνης του βασιλεύειν’ 
συνετέλει πρόςΙκδοσινδιαταγμάτο^ν επ’άγαθοεργω σκοπώ, 
ίδιους δέ Ικτισε πολλάς ίεράς Μονάς, έν αίς καί τόν περι- 
φανέστατον ναόν τών Βλαχερνών. Κ ατά μέγα  δέ μέρος 
είς τόν ευσεβή περί τά  πάτρια δόγματα  τής χρηστής 
ταύτης ήγεμονίδος ζήλον χρεωστειται ή συγκάλεσις τής 
Γ’ καί Δ Οικουμενικής Συνόδου.

Απαντες οί ιστορικοί θαυμάζουσι μέν τήν ευσέβειαν 
του Θεοδοσίου, ούχ ήττον ομως κατακρίνουσιν αυτόν ώς 
άμελουντα τών πολιτικών υποθέσεο>ν, καί ώς υπογράφον- 
τα  πολλάκις δόγματα χωρίς νά γινώσκη τό  έν αύτοίς 
περιεχόμενον. Λέγεται μάλιστα δτι ή μεγάλως λυπουμένη 
επί τη  έπιπολαιότητι τα ύτη  του άδελφου της Πουλχερία, 
θέλουσα νά καταδείξη αύτώ τό άτοπον τών πράξεών του,



Τ

πνευμα καί τήν παιδείαν της, τά  βλέμματα της Αύγού- 
στης· τοσουτον, ώστε έκρίθη αξία του βασιλικού θρόνου, 
νυμφευθεΐσα, συμπράττοντος τουΠαυλίνου, τόν Θεοδόσιον, 
Ζη>ου π&ότεοον. έΗαγιασθείσα διά του ίεροϋ βαπτίσματος, 
μετο>νομάσθη Ευδοκία. Σχέσεις έπομένως ευγνωμοσύνη;, 
καί πολύ μάλλον σχέσεις φιλολογίας συνέδεον την Ευδο
κίαν υ.ετά του ΙΙαυλίνου, καί αύτάς καθιέρο>σεν ή αδελ
φική ττρος αυτόν του συζύγου της φιλία. Πολλάκις βέ
βαια τόν συνεβουλεύθη συγγράφουσα τά  ό μ η ρ ό  κ έ ν τ ρ α  
(εάν ηνε, ώς θρυλλείται, ταύτης μάλλον η της του Ρω
μανού Ευδοκίας πονήματα), καί διάφορα μετ αυτου Ελυε 
φιλοσοφικά προβλήματα. Συνεχώς δι* αύτοϋ διένειμε τάς 
χάριτάς της είς ενδεείς καί απόρους, γνωρίζουσα εκ πεί
ρας πόσον δυσπρόσιτος εινε είς την συνεσταλμένην ενδειαν 
ή βαΟμίς του θρόνου. ΤΙόσοι τών δυστυχών δέν ηύλόγη- 
σαν το ονομα της Ευδοκίας καί του Θεοδοσίου, μεσι
τεύοντας του ΙΙαυλίνου! Πόσους τών Μουσών θιασώτας 
δέν ενεψύ/ωσαν αί εύφημίαι της θυγατρός του Λεοντίου 
δ ιά /ειρός του Παυλίνου!

Αλλά την νήνεμον ταύτην αρμονίαν μία μόνη τυχα ία  
ροπή μετέβαλεν εις κατα ιγίδα! Ητο η εορτή τών Θεο- 
φανείων, καί του βασιλέως απερχομένου ε:ς την Μεγάλην 
εκκλησίαν έν παρατάξει, πενιχρός τις άνθρωπος έκ της 
Ασίας προσέφερεν αυτώ καθ οδόν μήλον ώραιότατον καί 
υπερφυές μεγέθει* καί αυτόν μέν άντημειψεν ο Λύτοκρά- 
τωρ πλουσιοπάροχους, τό δέ μήλον άπές-ειλε τη Αυγούς-η 
συζύγω του, αυτή δέ τω  Παυλίνω, και ούτος, μή είδώς 
τήν αρχήν της ιστορίας αύτοΰ, τώ  Αύτοκράτορι. Καί μέ
χρι τούτου μέν το πραγμα έχώρησε φυσικόν δρόμον. Αλλ 
οταν, έρωτηθείσα υπο του Θεοδοσίου ή Ευδοκία περί του 
μήλου, έκρυψε τήν αλήθειαν, προσομώσασα μάλιστα, κα- 
θά λέγεται, καί τήν ζωήν του άνδρός της δτι το έφαγε, 
τό τε  όλα τής ζηλοτυπίας τά  βέλη έπήχΟησαν εις του 
Θεοδοσίου τήν καρδίαν, καί ή έκδίκησίς του δέν ηΟελεν 
ϊσως αναγνωρίσει δρια, εάν ή Πουλχερία δέν άνεχαίτιζε 
τήν ορμήν του, περιορίσασα είς φυγάδευσιν μόνην τήν κατά 
τής δυστυχους καί αθώας Ευδοκίας σκληροτάτην άπό- 
φασίν του.

Ί ον δέ Παυλίνον, προσφυγόντα εις τινα τών ναών καί 
λαβόντα το μοναχικον σχήμα, οχι μόνον δέν έφόνευσε 
τότε είς τήν ορμήν του 5 Θεοδόσιος, καθώς θέλουσί τινες 
τών χρονογράφων, αλλά καί τον έσέβετο καί τον έτίμα, 
πεισθεις μετα ταυτα  περί τής άθωότητός του, τής οποίας 
άπόδειξις αναντίρρητος αυτή καί μόνη ή πρί>ς αυτόν απο
στολή του μήλου. II δέ Ευδοκία, πληγεί σα άμετακλήτως

Αντιόχ 
τρίδα της, τάς Αθήνας.

Ιδού οποία αποτελέσματα παρήγαγεν ή έπιπολαιότης 
καί το εύερέθιστον του άλλως καλού κάγαθου Θεοδοσίου. 
Εν μήλον ϊσχυσε νά ταράξη διά παντδς τήν ευδαιμονίαν 
τών πρωτοπλάστων, 8ν έπίσης μήλον διέρρηξεν είς αεί 
τούς ιερωτερους δεσμούς καί τήν τρυφερωτέραν συζυγι
κήν άνάπην!

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Εχρειάσθη κατά φυσικόν λόγον νά ύπάρξωσι πάντοτε 
προηγουμένως τά  πράγματα  διά νά γεννηθώσιν έξ αυτών 
αί ίδέαι, καί εχρειάσθη ώς έπι τό πλείστον νά έχη τις 
αιτίαν άμεσον διά νά λαλήση περί παντός οίουδήποτε 
αντικειμένου. Διατί δέ ο άνθρο)πος κυριεύεται ούτως 
άκαταπαύστως άπό τήν άνέκφραστον αδυναμίαν του νά 
θέλη νά έφαρμόζη ολας τάς ιδέας του, δλας τάς θεωρίας 
του είς τήν ίεράν τής γεννήσεώς του γην; Διατί, ένώ δ ια 
γράφει κύκλον τών ιδεών του γενικόν, καί τό οςύ βλέμ
μα του, πλήρες ήδύτητος, περιέρχεται άπασαν τήν γην, 
τήν κοινήν αυτου πατρίδα, αίφνης παρουσιάζεται είς τά  
δμματά του ή γοητευτική τής μερικής πατρίδος ταυ εί- 
κών, καί καθίσταται παρευθύς αυτη τα κέντρον τών 
ώραιοτέρων αυτου στοχασμών; Ναι, ή θελκτική είκώντής 
πατρίδος προπορεύεται απαρασάλευτος προ τών οφθαλ
μών του ανθρώπου πάντοτε καί πανταχου, καί, οίανεί 
ζηλότυπος, απαιτεί δι’ έαυτήν τήν έφαρμογήν δλων τών 
εύγενεστέρων αυτου ιδεών, δλο>ν τών θεωριών ταυ.

Εάν έπρόκειτα περί τίνος άγριας καί ερήμου μεσογείου, 
δπου ή φύσις, έρμαια ν τών ορμητικών ανέμων καί τών 
αιωνίων παγετώ ν, λησμονεί τό άνθρώπινον είδος, τα 
οποίον εφθασεν Γσως νά περιπλανηθη είς τούς ψυχρούς κόλ
πους της*—  εάν έπρόκειτα περί τίνος έσχατιας τής γής, 
ίς τήν δποίαν άπηρνήθη τήν ευλογίαν ταυ ο ουρανός, και 

τό άνθρώπινον πλάσμα, άχαρι καί ωχρόν ώς ή φύσις ή τις  
τό παράγει, ομοιάζει δτι έκπνέει ομου μέ αυτήν άμα 
γεννηθεί, άκόμη καί τότε ίσως ήθελεν εισθαι συγκεχωρη- 
μένον τα αίσθημα ταυτα, αυτή ή υπέρ τής μερικής π α 
τρίδας του εύγενής αδυναμία του άνθρώπου. Πολύ δέ πε
ρισσότερον τό ουράνιον τούτα αίσθημα εινε άςιοσέβαστον 
οπότε πρόκειται περί μέρους τινός τής ήμετέρας σφαί
ρας, τα οποίαν ή μεγαλοπρεπής φύσις έφιλοτιμήθη νά π α - 
ρουσιάση πρός έπίδειξιν ώς κέντρον τών αγλαών θέλγη
τρων της, ώς μαγικήν εικόνα τών έξαισίων καλλονών της.

() λόγος περί τής Μεσογείου έν γένει. Η Μεσόγειας, 
αρχαία μητρόπολις του κόσμου, γή τής δόςης καί του 
έμπορίου ο πυρήν, αυτή ή άσβεστος εστία τών φώτο^ν 
καί του πολιτισμού, παρουσιάζει τα αιώνιον άμφιθέατρον 
τής οικουμένης, πέριξ του οποίου κάθηνται ζηλότυποι 
Οεαταί δλαι αί αιώνες, όλα τά  έθνη, καί πρασφέραυσι τόν 
φαρον ταυ θαυμασμαυ των είς τής φύσεως τό  γοητευτικόν 
καί μυστηριώδες τούτο μεγαλείον. Υπό τον εύδιον τής 
ζώνης ταύτης ουρανόν έξέλαμψεν άπ αρχής καί άνε- 
πτύχθη  τό έμπόριον* τά  δέ ζωγραφικά τής Μεσογείου 
παράλια, αί ευρύχωροι καί ακύμαντοι λιμένες της, καί 
δλα τά  έμπορικά καί ναυτικά αυτής πλεονεκτήματα 
έσχημάτισαν καί κατέστησαν άείποτε περίζηλον τό φυ
σικόν αυτής μεγαλείον.

Τό έμπόριαν, δ αιώνιος περιηγητής τής οικουμένης, 
εινε πατήρ μεγάλων έθνών, εινε πηγή άένναος κοινωνικού 
πλούτου. Τά κοινωνικά ωφελήματα ταυ εμπορίου, διά 
τά  έθνη μάλιστα έκείνα, τά  οποία προώρισεν ή φύσις 
πρός τόν σκοπόν αυτου, είσίν έξαίσια, ακαταμέτρητα. 
Τό έμπόριαν χορηγεί τά  πλούτη, τά  πλαύτη δίδουσι τήν 
ίσ /ύν, ή δέ ισχύς καθιστα τά  Κράτη άκαταμ άχητα  καί 
σεβαστά. Τό έμπόριον μεταβάλλει τήν έπιφάνειαν τής

γής, καλύπτει τάς θαλάσσας άπό πλοία, ενόνει τά  Εθνη, 
τά  οποία αμέτρητοι δι·:χωρίζουσιν άπαστάσεις, παλιτίζει 
τούς αγρίους λαούς, έμψυχόνει τήν βιομηχανίαν καί δα
μάζει τήν φθοροποιόν αργίαν καί οκνηρίαν. Δραστήριον 
καί ενεργητικόν ώς ή φιλοδοξία, ποτέ δέν γνωρίζει όρια. 
Εάν δέν εκτείνεται, εάν δέν προοδεύη, υποκύπτει είς μα 
ρασμόν καί άφανίζεται. Τα έμπόριον έκτελεί τήν περιο
δείαν του κόσμου ού μόνον διά τών γνωστών οδών, τάς 
οποίας ευρίσκει ανοικτάς, αλλά καί νέας πολλάκις χ α -  
ράττει οδούς, τάς οποίας παραιτεΐ μετά ταυτα  διά νά 
άκολουθήση άλλας, καί τάς έπαναλαμβάνει ί'σο>ς κατά 
τάς μεταβαλάς, τάς οποίας δύνανται νά πραξενήσωσιν έπί 
τής γής οί σπασμοί τής φύσεως, τά  συμφέροντα τών 
ηγεμόνων καί τών άρχαντων τής γής, καί άλλα συμβεβη-
κοτα ευνοϊκά ή έναντι α.

Τα έμπόριον συνεγεννήθη μέ τάς πρώτας άνθρο^πίνους 
κοινωνίας, συνηυξήθη μέ αύτάς, καί θέλει συναποθά- 
νει μέ τήν τελεύταγαν γενεάν ταυ άνθρώπου. Ειρηνικόν 
καί εύτολμον, ένώ καταφρονεί τούς κινδύνους τών στοι
χείων, άποφεύγει τάς αίματηράς μανίας τών πολέμων’ 
αλλά φιλόστοργο ν καί ευεργετικόν, έπιχέει τά  δώρά του 
είς τάς άφανισθείσας χώρας, καί έν γένει άποδίδει είς 
το άνθρώπινον γένος έκδουλεύσεις, μέ τάς οποίας αί λαμ- 
πρότεραι τών κατακτητώ ν πράξεις δέν δύνανταί ποτε νά 
έξισωθώσιν. Ούτως έςαισία εινε ή φύσις ταυ έμπορίου!

Δύο κυρίως είσίν οί κόσμοι, οϊτινες ώς έκ τής φύσεως 
είσί προορισμένοι νά παρουσιάζωσι σπουδαίον καί ένερ— 
γητικόν πρόσοδον είς τό μέγα  καί θελκτικόν στάδιον 
του οικουμενικού έμπορίου: δ κόσμος, δστις παράγει έκ 
ταυ ίδιου έδάφους του άφθονα παντός είδους καί κ α τ’ 
έξοχήν πολύτιμα βιομηχανικά καί μεταλλικά προϊόντα, 
καί δ κόσμος τών παραλίων τόπων, είς τόν δποίον ή 
θέα ταυ ωκεανού, ή είκονίζουσα τήν ιδέαν του απείρου, 
ενθυμίζει άκαταπαύστως οτι στίλβουσιν εσπαρμένοι είς 
τό ά/ανές τώ ν κυανών πεδιάδων του άργυρόφυτοι λόφοι, 
καί οτι περιβρέχει τάς χρυσοφόρους άκτάς μεγάλων ηπεί
ρων. Αί θελκτικαί ίδέαι αύται έμ,πνέουσι τόν οίστρον 
τώ ν κατακτήσεων, τών άνακαλύψεων καί του πλούτου, 
καί τολμηρός θαλασσοπόρος δ παράλιος κόσμος ρίπτεται 
έν τώ  μέσω ταυ ωκεανού, παίγνιον τών άνέμων καί τής 
τύχης, διασχίζων τάς άβύσσους’ φέρεται έπί τών κυμά
των του ένας πόλου είς τόν άλλον διά νά έπιχειρήση νέας 
άνακαλύψεις, νά κατακτήση έμπορικώς κόσμους άλλους, 
καινά μεταφέρη είς τήν πατρίδα του τούς θησαυρούς τών
απωτερων μερών του κοσμάυ.

0  τρόπος, μέ τον οποίον ένηργείτο τα έμπόριον είς 
τούς άρχαίους χρόνους μεταξύ τής Ασίας καί τής Αφρι
κής, μεταξύ τής Αφρικής καί τής Ευρώπης, μεταξύ τής 
Καρθαγένης, τής Ελλάδας καί τής Φοινίκης, ητο βεβαίους 
νηπιώδης καί ατελής, ώς ησαν άτελή δλα τά  ανθρώπινα 
πράγματα είς τήν παιδικήν εκείνην του κόσμου ηλικίαν.

Η Ινδική, αυτός δ έπίγειος παράδεισος, άφατου άνε- 
καλύφθη είς τά ό'μματα του Εύρωπα'ίκου κόσμου κατά 
πρώτον άπό τον μέγαν Αλέξανδρον καί μετέπειτα  άπό 
τούς Πορτογάλλους, υπήρξε τα περιζηλότεον άντικεί- 
μενον τών κατακτητικώ ν έπι/ειρήσεοίν όλων τών έμπο- 
ρικών ναυτικών έθνών. ό  καταπληκτικός δορυκτήτωρ 
έκεΐνος, δ έξαίσιος περιηγητής τής γής, διέβη ώς άετας

έπάνο^Οεν τής Ινδικής, καί μολονότι άλλαι υψηλότεραι 
άπησχόλουν τόν νουν του ίδέαι, εχων έμπλεων μ.ολοντούτο 
τήν εύρύχωρον διάνοιάν του παντοειδών μεγάλων στοχα
σμών, ερριψε διά μιας τό  οξύ βλέμμα του έπί τής ίν-̂  
δικής καί έπί τής έλλάοος, καί είς τόν υψηλόν διαλογι
σμόν ταυ οφείλεται ή έπί τής δχθης τής Α ιγύπτου άνέ- 
γερσις τής φερωνύμου αυτώ πόλεως, τής Αλεξανδρείας, 
τήν  δποίαν κατέστησεν ώς άποθήκην καί οχετόν του 
εμπορίου μεταξύ τών ’ίνδιών καί Ελλάδος, είτε άπάσης 
τή ς Ευρώπης. Αλλά δέν έπέζησε πολύ μετέπειτα  διά 
νά ενώση τήν Ινδικήν διά τών οδών του ειρηνικού έμπο
ρίου μέ τήν ένδοξον πατρίδα  του, τήν δποίαν ήδύνατο 
νά κρατύνη διά πολλούς αιώνας, μετοχετεύουν είς τούς 
κόλπους της τούς άνεξαντλήτους θησαυρούς τής Ινδικής 
καί τής Κίνας, καί αναπτύσσουν τήν εμπορικήν ευφυΐαν 
της καί τήν ναυτικήν ίσχύν της.

Αλλ’ οί Πορτογάλλοι, ευτυχέστεροι του άνικήτου δο- 
ρυκτήτορος εκείνου ώς πρός τήν άνακάλυψιν καί κατά- 
κτησιν τών Ινδιών, έξηκολούθησαν νά άρύο>νται τά  άνεκ- 
τ ίμ η τα  άγαθά αυτών έν δ ιαστήματι πολλών χρόνο^ν, καί 
εκτοτε ή Ινδική κατέστη τό άντικείμενον τής άντιζη-^ 
λίας δλου ταυ εμπορικού κόσμου, υπήρξε θέατρον άκα- 
ταπαυστου πάλης μεταξύ τών ναυτικών Δυνάμεο^ν, καί 
μ,ετέβη άλληλαδιαδόχως, ώς ή ώραία Ιταλία, άπό μιας 
κατακτήσεως είς άλλην, εο>ς ου τελευταίον διεκοίθη ή 
τύ χη  της μεταξύ Α γγλίας καί Γαλλίας, καί διέμεινεν 
άχρι τής σήμερον λαμπρόν λάφυρον τής πρώτης.

Τό έμπόριον, άναπτυχθέν κυρίως μεταξύ τώ ν δύο 
τούτων κοσμούν, τών πλουσίο)ν Ινδιών, τής Κίνας καί 
άλλο>ν εύφόρο>ν τόπο>ν καί τών ναυτικών έθνώνλ προήχθη 
είς τόν. ύπέρτατον βαθμόν τής λαμπρότητάς του, είς ίν  
δραται σήμερον. Κ αι τό έμπόριον αυτό εμεγάλυνε καί 
έλάμ,πρυνε τοσαύτα έθνη, καί προ παντο^ν εκείνα, τών 
δποίων τό πολυτελέστερον μεγαλείον μας θαμβόνει σή- 
μ,ερον. Οί Πορτογάλλοι, οι Ισπανοί, οι Ολλανδοί, οί Γάλ
λοι, οί Αγγλοι πόθεν κυρίο>ς έλαμπρύνθησαν άλλοθεν, 
είμή άπό τήν έξάσκησιν του εύτυχους έμπορίου; Η Α γ
γλ ία , αυτό τό μέγα ’έθνος, του οποίου τό έμπορικόν καί 
κατακτητικόν πνεύμα κανέν άλλα έθνος δέν δύναται νά 
μιμηθή, είς τ ί  έπιστηριζει τήν ύπαρξίν του δλόκληρον, 
είμή είς τήν υπερβολικήν έξάσκησιν κυρίως του έμπορίου; 
Ας παύση διά μίαν εβδομάδα ή εμπορική κίνησις τής Αγ
γλ ίας, άς σταματήσο>σι διά μίαν ημέραν τών εργοστα
σίου της αί καταπληκτικα ί μηχαναί, άς στερηθή διά 
μίαν στιγμήν τής Ινδικής, καί ή τύ χη  τής Πείρου ταύ
της θέλει μας βεβαιώσει τό τε  δπόσον έξαισία είνε ή δύ- 
ναμις του έμπορίου.

Δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν πέρας είς τήν σύντομον ταύ
την περί εμπορίου πραγμ ατείαν  ημών, μή ποιουντες μ ι-  
κράν μνείαν περί τώ ν συντελεσάντων ίδίο>ς πρός διάδοσιν 
του έμπορίου δμογενών έν τή  ήμ-ετέρα Μεσογεί^), καί 
δ ι α φη μ ι σ θ έ ντ (ο ν δικαίως διά τούτο άνά πασαν τήν Ευ
ρώπην. 6  λόγος περί τώ νΧ ίων οπαδών του Κερδώου Ερμου.

Από λαούς δμογενείς καί άπό νήσους δμοιομ.όρφους 
καί ταυ αυτου κλ ίμα τος περικυκλουται ή περικαλλές 
Χίος, δ παράδεισος ούτος τής Μεσογείου. Οί φλοίσβοι 
τών αίγιαλών τής Λέσβου, τής Σάμου καί τής Μικρας 
Ασίας άντηχουσιν είς τά  γοητευτικά παράλιά της. Αλλ ή



φύσις εδώ διεγείρει τόν θαυμασμόν του ανθρώπου, αί 
ευώδεις αύραι πληροϋσιν άρωματικών θυμηδιών τας πέριζ 
βαλάσσας, καί ή έμπορικωτάτη γενεά τών Χίων διακρί
ν ε ι  μοναδική μεταξύ τών λοιπών τής Μεσογείου λαών 
διά τήν εμπορικήν ευφυΐαν της καί διά τήν πρός τόν πο
λιτισμόν (ίοπήν της. ό  δξύνους ΧΧος, όμοιος μέ τόν ζέφυ
ρον της ωραίας πατρίδος του, διατρέχει αεικίνητος τήν 
επιφάνειαν της γ?ΐς διά νά άθροίση, ώς ή φίλεργος μέλισ
σα, άπό τό μέσον ολων τών άνθρωπίνων κοινωνιών τά  
λαμπρά δώρα τής τύχης καί της φιλοπονίας, καί δέν 
υπάρχει μέρος γης δπου τό σεμνόν δνομα του Χίου νά 
μή συμπλέκηται μέ τήν ιδέαν του οίκουμενικοϋ εμπορίου. 
Εν γένει δέ τό έμπόριον τών Χίων μετέφερε καί όιέδωκεν 
είς τήν Μεσόγειον τά  πλούτη, τόν πολιτισμόν καί τά  φώ
τα  έν ήμέραις πονηραΐς, καί συνέδραμε παντοιοτρόπως 
τό έθνος εις τάς κρισιμωτέρας περιστάσεις.

Ουτω λοιπόν ή ευτυχία καί ή ισχύς παντός έθνους έξαρ- 
τα τα ι κυρίως άπό τήν άνάπτυξιν του εμπορίου, της γεωρ
γίας καί της βιομηχανίας* άνευ δέ τούτων, ούδέν έστι δυ
νατόν γενέσΟαι. Εϊθε δέ, έμπνεόμενα υπό της μεγάλης 
ταύτης άρχής πάντα τά  δλιγωρήσαντα έξ άρχής τήν καλ
λιέργειαν του εμπορίου έθνη, έκτιμήσωσι τήν μεγίστην 
ίξ ία ν  άντικειμένου, τό δποιον έγγυατα ι τήν ευδαιμονίαν, 
τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον αύτών.

ΑΡΜΟΝΙΑΙ Τ Η Σ ΦΥΣΕΩΣ.

II ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΙΙΣΙΣ.

Μελετών τήν κίνησιν τών κόσμων καί τήν του ελάχι
στου εντόμου, τώ ν πλανητών τούτων, οϊτινες βαίνουσιν, 
ώς είπείν, έν τώ  κενώ, ουδέποτε άφιστάμενοι τής δδοϋ 
αυτών, καί του ζώου, τοϋ έχοντος εσωτερικά ελατήρια 
καί κινουαένου υπό τών πόθων άφ ενός είς άλλου τόπον, 
ελαβον συχνότατα άφορμήν δπως θαυμάσω τάς σχέσεις, 
αίτινες υφίστανται μεταξύ αυτών τών κινήσεων καί τών 
άναγκών τοϋάνθρώπου καί αυτής της φύσεως* έξήγαγον δέ 
συμπέρασμα άδιαφιλονείκητον, δτι τό παν έκ τοϋ νόμου 
τούτου τής κινήσεως συντηρείται. Φέρε ίδωμεν ιδίως δποια 
καί πόσα ειδικά ευεργετήματα πηγάζουσιν υπέρ ήμώνέκ 
τοϋ γενικού τούτου νόμου.

Τά υδατα, διατελοϋντα άκίνητα καί λιμνάζοντα, ήθε- 
λον έπιφέοει τόν θάνατον εν τη κατοικία τοϋ άνθρώπου* 
άλλ’ άπ εναντίας δ Θεός έδωκεν εις αύτά ολίγην κίνησιν, 
καί ούτως έπιφέρουσι τήν δρόσον καί τήν ευφορίαν. Εκ δέ 
τοϋ μυχοϋ τών αλμυρών καί πικρών δδάτων τών θαλασ
σών, τών άείποτε διαταρασσομένων έκ παλιρ^οίας, δ Παν
τοδύναμος άναρπάζει υδατα γλυκέα καί καθαρά, δι ών 
δροσίζει τάς γαίας ημών.

ή  κίνησις συνεισφέρει ούχ ήττον είς τό κάλλος της φύ
σεως. Πεδιάς, χωρίον, άλσος, δένδρον άνευ κινήσεως είσίν 
άπαντα  θλιβερά καί νεκρά. Φύσησον μικρόν ζέφυρον άνά 
μέσον τών φύλλων, πρόσφερον πτηνόν διίπτάμενον άφ 
£νός είς άλλον κλάδον, φέρε κύκνους έπιπλέοντας είς τά 
^ρεμοϋντα υδατα λίμνης, ποίμνιον πλανώμενον είς τό 
βάθος κοιλάδος, αίγαγρον άνασκιρτώντα ελαφρώς άφ ενός

είς άλλον βράχον, καί αμέσως ή φύσις ζωογονείται, καί 
εύθυς μικρά κίνησις μεταβάλλει πρό τών οφθαλμών ημών 
σύμπασαν τήν οψιν τοϋ χο>ριου. Ίοσουτ(·) ο άνθρωπος επι- 
χ αίρει εύρίσκων άπανταχοϋ τό αίσθημα τοϋτο τής ύπάρ- 
;εως, έξ ού συνίσταται και ή όύναμις καί τό μεγαλείο ν
αυτοϋ!

Αλλ’ ούδέν υπάρχει γλυκύτερον τής τέρψεως, ·?,ν δ άν
θρωπος περί αυτόν οιαχέει. Υπάρχει που λειμών, τον ο
ποίον ορχησις ποιμενίδος δεν άποτελεΊ χαριεστερον; υπάρ
χει που θέσις κρημνώδης, βράχος σπηλαιώδης, ένθα ή π α 
ρουσία ερημίτου δέν επιφέρει θέαν μελαγχολικην; 12! ποσα 
ή οψις τοϋ κάλλους καί της κινήσεως εμπνεει αισθήματα 
άγάπης καί εύχαριστήσεως!

Εάν θεωρήσωμεν τά  φαινόμενα τής κινήσεως μεταξύ 
τών ζώων, θέλομεν ίδει ούχί άνευ θαυμασμοϋ όσην έχουσι 
δύναμιν μεταβατικήν άφ’ ενός είς άλλον τόπον, κατά τάς 
ορέξεις ή τάς άνάγκας ορτών. Τό φυτον αναμενει μικραν 
δρόσον διά νά δροσισθή, καί ή ελαφος τρέχει δια νά σβέση 
τήν δίψαν αύτής είς τό χείλος τής πηγής. Οια καταρ- 
τισις άπα ιτεϊτα ι πρός έκτέλεσιν μόνης τής πραςεο)ς τα υ -  
της! δειται οφθαλμών διά να ίδη τήν θεσιν τής πηγής, 
ποδών διά νά μεταβή εκεϊσε, μυωνων δια να κινή τους 
πόδας, καί πόθου διά νά παροτρύνη τούς μϋς αυτής. Τό 
δέ λίαν άξιον λόγου, δτι τά  ζώα, οίς ή φύσις ούδέν δπλον 
έδωρήσατο πρός ιδίαν υπεράσπισιν, έχουσι τα χύ τη τα  ύπερ- 
βάλλουσαν, ώς δ λαγωός, δ αίγαγρος, δ ίππος, ή εριφος, 
ή κάμηλος, κτλ . ενώ τά  κραταιά ζώα σχεδόν^ άπαντα  
είσί βραδυκίνητα καί βραδυπορα, ιος ο ταϋρος, ο ελεφας,
δ ρινόκερως, δ ιπποπόταμος, κτλ.

Τά ερπετά, συγκροτούμενα έκ κρίκων ή σπονδύλων κι
νητών, ούτε ποδών ούτε πτερύγων ούδεμίαν εΤχον άνάγ- 
κην, επειδή ευρίσκουσι κοίτην καί τροφήν έντός τοϋ πρώ
του βώλου τής γής άλλα τα  πτηνά, οσα ενδιαιτωνται 
είς τά  τέλμ α τα , είχον άνάγκην ποδών μακρών, καί 
οί γερανοί,' οί πελαργοί, αί ίβεις κατετάχθησαν είς τήν 
τάξιν τών ιμαντοπόδίον. Τοϋτο δ επιφερει παρατηρησιν 
άξιολογον* τουτέστιν οτι οι ποδες των ζωων εισιν ανα- 
λογοι ώς πρός τό άναστημα, τας έ^εις και τας κινή
σεις αύτών. Ο έλέφας, ών λίαν βαρύσωμος, φέρεται έπί 
τεσσάρων ογκωδών καί άκαμπτω ν στηλών η ελαφος, η 
προβατοκάμηλος έχουσι κνήμας λεπτας και δυνατας, κα
ταλλήλους' διά τήν τα χύ τη τα . Οι πόδες τών ζώων, όσα 
διαιτώνται έντός τοϋ υδατος, οίον η ενυδρις, ο καστιορ, 
δ κύκνος, ή χήν, ή νήσσα, έχουσιν υμένα έκτεινόμενον ώς 
κώπην* αί χειρες τοϋ άσπαλακος εισιν αποχρωσαι προς 
άνασκαφήν’ ή άλκή ϊσ τα τα ι στερεά επι τοϋ ολισθηροτα- 
του πάγου ένεκα τών άκαμάτων ποδών, δι ών έκφεύγει 
εύκόλως τόν λύκον, τόν άπηνέστατον αύτής εχθρόν* ή έ- 
σχισμένη τής έρίφου δπλη τήν βοηθεΐ εις το αναρριχασθαι 
έπί τών βράχο>ν.

Οι πλατείς, ροζώδεις καί έν σχήματι προσκεφαλιδίου 
πόδες τής καμηλού είσί κατάλληλοι είς τό κινητόν καί 
άμμώδες τών ερήμων έδαφος* αί μακραί κνήμαι διευκό- 
λύνουσιν αύτ^ί τήν ταχεΤίαν διάβασιν τών άποστάσεων, 
ένώ δ μέγας αύτής τράχηλος, υψούμενος καθέτως, προ- 
φυλάσσει τήν κεφαλήν αύτής έκ τών άμμωδών κυμάτων, 
έξ ών δ άνεμος τήν περιστοιχει, καί ένώ οί οφθαλμοί αύ
τής, (οχυρωμένοι διά βλεφάρο>ν σαρκωδών, πεοιτρίχων κα ί

ημίκλειστων, τή  δεικνύουσι πόρ^ωθεν τήν δδόν έν τώ  μέ- 
σψ  νεφελών άμμου, αϊτινες έπισκοτίζουσι τον άέρα. Ολα 
δέ τά  προσόντα τα ϋ τα  παρέχουσιν είς τήν κάμηλον βά
δισμα άσφαλές καί εύκολον έπί γής, ένθα τά  λοιπά ζώα 
ραόΐζουσι βάδην καί έπιτόμως, καί ένθα οσον ούπω κα- 
ταστρέφονται. Η κάμηλος είνε, ούτως είπείν, τό πλοΐον 
τώ ν έρημων, τάς δποίας δ άνθρωπος άνευ αύτής ούδέποτε 
αδύνατο νά διέλθη.

Τά έντομα ενίοτε ούδεμίαν έχουσιν άμυναν άλλην, ή 
τήν  ποικιλίαν τών κινήσεων αύτών. ό  άσπάλαξ, άνας-ρε- 
φόμενος έπί τής ράχεως, μεταχειρίζεται έλατήριόν τ ι  έγ- 
κρυπτόμενον είς τό στήθος αύτοϋ, καί ώς πηδητής άρι- 
στος άναπίπτει έπί τών ποδών. Η ψυχή υπεκφεύγει τά  
πτηνά  διά τής ελίγδην περιπτήσεως. II άράχνη έκφεύγει 
μακράν τοϋ καταδιώκτου έχθροϋ, άνερχομένη τήν υφήν 
αύτής, ώς ανέρχεται δ ναύτης τό  μήκος κάλω. Τό ήμερό- 
βιον καλύπτετα ι έξ άτόμων άμμωδών, καί βλέπων τις 
αύτο έπιπλέον είς το ύδωρ, ήθελε τό έκλάβει ώς τεμάχιον 
ξύλου σεσηπότος* έν τούτοις τήν εσπέραν μεταμορφοϋται 
είς μυιαν καί κοσμείται διά δύο πτερύγων λαμπρών, ένώ 
δ γυρίνος περιγράφει μετά ταχύτητος κύκλους έπί τών 
διαυγών υδάτων, ένθα αί έλαφραί σίλφαι έκτελοϋσιν ορ
χήσεις χω ρί; ούδόλως νά βρέχ^οσι τούς πόδας των.

Εάν ρίψωμεν τά  δμματα έπί τών ιχθύων, θέλομεν ιδέί 
δτι τό  περιστοιχοϋν αύτούς ύδωρ τοίς χρησιμεύει, ώς εί- 
πεΐν, αντί άμάξης. Οί ιχθύες, βοηθούμενοι υπό τών π τ ε 
ρυγίων αύτών, περιέρχονται εύκινήτως είς τά  υδατα* ή 
φύσις τοίς έχορήγησε κύστιν τινά, ήτις γέμει άέρος, έξογ- 
κουμένη ή συστελλομένη κατά  βούλησιν, ώστε, μειοϋν- 
τες ή έπαυξάνοντες τόν δγκον τοϋ σώματος, άνέρχονται 
9| κατέρχονται είς τά  υδατα. Αλλοι ιχθύες πηδώσι καμ
πτόμενοι τοξοειδώς, καί έκφεύγουσιν δρμητικώς τούς διώ- 
κτας των. Τινά ζωόφυτα άναρρίπτονται διά δυνάμεως 
όμοιας πρός δύναμιν, ήτις έκσφενδονίζει πυροτέχνημά τι. 
ήσαύτω ς τά  δλοθούρια, σκώληκες άκτινωτοί, άναρρί- 
πτουσι τό έμπεριεχόμενον έν τώ  κόλπω αύτών ύδωρ, καί 
άνωθοϋνται βιαίο>ς πρός τήν έπιφάνειαν διά τοϋ μέσου 
τής άναρευστικής ταύτης άντλίας.

Η τών κινήσεων τών πτηνών ποικιλία έπίσης άξία εςί 
θαυμασμοϋ. Τινά τών πτηνών περιγράφουσι κύκλους, δια- 
σχηματίζουσι κυματώσεις, καί φαίνονται διολισθαίνοντα 
ελαφρώς έπί τής έπιφανείας τοϋ άέρος, άλλα δέ καταπί- 
•πτουσι μετά τάχους ώς' τό βέλος, ή μένουσιν άκίνητα 
καί ώς έπικρεμάμενα έν τώ  ούρανώ. Τίς δέν παρετήρησε 
τά ς κανονικάς δονήσεις τοϋ έαρινοϋ κορυδαλοϋ, τήν λοξήν 
καί ελικώδη πτήσιν τών ποταμίων ή θαλασσίων πτηνών, 
τάς συστροφάς τοϋ ψάρου καί τούς προνοητικούς ελιγ
μού: τώ ν πελαργών, τεταγμένων είς φάλαγγας τριγώνους.

11 κίνησις παρά τοϊς πετεινοΐς ενίοτε γίνεται καί διά 
πονηριάν καί ώς μέσον συντηρήσεο>ς, ύπαγορευόμενον υπό 
τοϋ ένστικτου. Εν τώ Αγίω Δομίγκω σωρειαι έκ τών ποι- 
κιλοπτέρων έκείνων πτηνών, άτινα έπωνομάσθησαν πίπραι, 
καταπίπτουσιν έφ ενός δένδρου καί γίνονται άόρατοι. Εφ 
δσον δ κατασκοπεύων αύτάς κυνηγός άλλάσσει θέσιν, ολαι 
αι μικραί αύται πίπραι κινούνται, περιστρέφονται σιγη- 
λώς πεοί τούς κλάδους, καί τοϋτο τοσοϋτον έπιδεξίως 
πράττουσιν, ώστε άόύνατον νάτάςάποπλανήσητις. Αλλα 
πτηνά  ελαβον τό δώρον τής ταχύτητος* δ ύψηπέτης

άλιαίετος μετεωρίζεται είς τά  νέφη καί διέρχεται τά$ 
έρημους τοϋ ώκεανοϋ* οί θαλάσσιοι γύπες άπέρχονται 
άγεληδόν είς θαλασσίους δδοιπορίας διακοσίων καί έπέ- 
κεινα λευγών, καί έπανέρχονται τήν εσπέραν έπί του 
αίγιαλοϋ, έξ ού άπήλθον τήν προ):χν* είδομεν δέ περις·ε- 
ράν κομίζουσαν έντός τεσσαράκοντα δκτώ ώρών έπις-ο-

σεως, καταρχόμενοι άπο τών κόσμων, οϊτινες περιστρέφον
τα ι είς τό κενόν, μέχρι τοϋ άδιοοάτου έντόμου, τό δποιον 
κινεί τά  δστα, τούς μϋς, τούς τένοντας ϊνα περιπατη, 
άν ίπτα τα ι ή κολυμβα ϊνα διαφύγη τήν καταδίωξιν, θαυ- 
μάζομεν ούχ ήττον τήν μεγάλην τής Προνοίας σοφίαν. 
0  αύτός νόμος συντηρεί τούς άστέρας, καλλύνει τήν  φύ- 
σιν καί ζωογονεί τά  φυτά καί τά  ζώα* δπου δέ κίνησις 
έκεΊ καί ζωή, καί άνευ αύτής τά  πάντα μεμαοαμμένα, τά  
πάντα νεκρά.

ΤΙΝΑ ΙΙΕΡΓ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΥΑΡΩΝ.

(Συνέχεια. Ιοε φυλλάδ. Λ .)

Γ'.

Ειπωμεν ολίγα τινά καί περί τής εκπαιδευτικής έν γένει 
καταστάσεως τών Βαυαοών.

Εκ τών ετησίων σ τ α τ ικ ώ ν  έπληροφορήθην δτι μεταξύ 
1 0 0  νεοσυλλέκτων μόνον 8 — 12 δέν γν&>ρίζουσι γραφήν 
καί άνάγνωσιν. Εν Γαλλία καί Α γγλία υπολογίζεται δ 
άριθμός τώνάναλφαβήτων είς 24— 36. Τό ποσόν τούτων 
έξογκοϋσι κυρίως οί κάτοικοι τής άρχαίας λεγομένης 
Βαυαρίας* οιΦραγκόνιοι καί οί πλεΤστοι τών λοιπών υπη
κόου τοϋ Κράτους είσί φιλομαθέστεροι καί νοημονέστεροι* 
έκ τούτων δέ πάλιν οί τής μέσης καί κάτ<ο Φραγκονίας κά
τοικοι οί εύφυέστατοι. Η προκαταρκτική έκπαίδευσις τής 
νεολαίας έν γένει τελείται θαυμασίως. Σχολεία, Γυμνάσια 
καί Πολυτεχνεία ύπάρχουσι σχεδόν ενέκάς-η πόλεικαί πο- 
λίχνη* μέσα, τήν εύεξίαν τοϋ σώματος υποκρατοϋντα καί 
ίσχυροποιοϋντα, υπάρχουσιν ωσαύτως πάμπολλα* γυμνα- 
στικαί καί κολυμβητήρια π. χ . πλεΐστα δσα. Καθ’ 8λον 
τό Κράτος άριθμοϋνται γυμνασταί μέν 3 8 ,0 0 0 , γυμνα
στήρια δέ πλέον τών 700 . Πολλοί τάς τάξεις άπάσας τον> 
Σχολείου καί Λυκείου ή Γυμνασίου έπιμελώς διέρχονται 
καί ίκανώς σπουδάζουσι τήν τ ε  Ελληνικήν καί Λατινικήν, 
καίτοι πρό χρόνου ήδη πολλοϋ προωρίσθησαν πρός τέχνην 
τινά. Ο κουρεύς ημών έν Βυρσεβούργη άνεγίνωσκεν έκ 
στήθους δύο ραψωδίας τής όδυσσείας καί μίαν δλόκλη- 
ρον δημηγορίαν τών Κερκυραίων. Καί αI γυναίκες δέ άνα- 
πτύσσονται προσηκόντως* αί πλειότεραι νεάνιδες εκπαι
δεύονται έν ξένοις ή έντοπίοις παρθεναγο)γείοις, καί έρ
γα  διάφορα έκμανθάνουσι καί χειροτεχνήματα ποικίλα.

Πολλά ολίγοι ύπάρχουσι μεταξύ τών εύγενών καί τής 
άλλης άνοντέρας τάξεως οί μή δμιλοϋντες τήν Γαλλικήν, 
ενίοτε δέ καί τήν Αγγλικήν* αί γυναίκες μάλιστα π ρ ω - 
τεύουσι διά τε τήν ώραιοτέραν προφοράν καί τήν Ακρί
βειαν τών λεγομένων. Οί 77λεϊστο^ τών Βαύαβών είσίν



φώνοι, μουσικής καί θεάτρων έρασταί, πανηγύρεων καί 
εορτών θιασώτου καί έγκωμιασταί. Εν έκάστη πόλει καί 
πολί/νη  ύπάρχουσι φιλαρμονικαί έταιρίαι, σύλλογοι μου
σικοί καί διάφοροι άλλαι λέσχαι καί συναθροίσεων τόποι. 
Είσί δέ καί λίαν φιλαναγνώσται, τών εύγενών καί άξιω- 
ματικών μόνον έξαιρουμένο>ν. Μεταξύ των 8 0 0  - 1000
Βυρσεβουργίων αναγνωστών, οΐτινες κατά πασαν ημέραν 
άνέονονται τάς εύρείας κλίμακας τοϋ λαμπρού κατας-ή

ραν όλην έν ζυθοπωλείοις καί καφενείοις.
Περίεργον ομως ότι οί Βαυαροί έν γένει κακώς σπου- 

δάζουσιν ίς-ορίαν καί Γεωγραφίαν. Πολλοί τούτων ουδέ 
οίδασι ποϋ ή Ελλάς π. χ . κειται, ποια τά  σύνορα καί τις 
5 λαός 5 κατοικών αυτήν, καίτοι είς τών πριγκίπων αύ
τών έκάθητο μέχρι χΟές έπί τοϋ θρόνου αύτής. ΙΙολλαί 
γυναίκες Οέτουσι την Ελλάδα είς την Αύ^ραλίαν ν; ε ί'

καί αύτής Ατλαντικός Ωκεανός μοί προξενεί μέγαν φόβον, 
καθο κινδυνώδης. »

Εςο> τών ορίων τής χώρας αυτών δέν εκτείνονται οί 
Βαυαροί* ή γεο>γραφία αύτών φθάνει μέχρι Μονάχου, 
καί έντεϋθεν μέχρι τών δεξιών οχθών μέρους τινός τοϋ 
Ρήνου. Ο δέ άξιοπεριεργότερον, Ελληνας καί Οθωμανούς 
ταύτίζουσιν οί θαυμάσιοι υίοί τής Βαυαρίας' πάντες οί 
εν Τουρκία γεννοψ.ενοι καί ζώντες Ελληνες είσί, κα τ αύ
τούς, Τούρκοι! Ελλην τ ις  έκ Κωνσταντινουπόλεως, υίός 
γνωστοϋ εμπόρου, έλθών είς Βυρσεβούργην καί έρ<οτηθείς 
υπό τοϋ κοσμητορος ποϋ έγεννηθη καί ποϋ διαμένει, (διότι 
προς τοΐς αλλοις καί ο τόπος τής γεννησεως σημειοϋται 
έν τώ  Μητρώφ τοϋ Πανεπιστημίου*) έν Κωνσταντινου- 
πόλει, άπεκρίνατο ουτος. —  « Χαίρω ύπέρπολυ, άντεΊ- 
πεν ί  κοσμητωρ, διότι προσλαμβάνομεν καί Οθωμανόν 
είς την Σχολήν ημών.— Αλλά συγχωρεΊτε, Κύριε* έγεννή- 
Οην μέν έν Τουρκία, άλλ είμί Ελλην τό γένος. —  Περίερ
γον ! λ έψέλλισεν δ Βαυαρος φλεγματικώς καί άπήλθεν.

6  Κύριος έν τούτοις ουτος μέχρι τής ημέρας τή ς άνα- 
χω  ρήσεως αυτοϋ έξελαμβάνετο ώς Οθωμανός, καί έδα- 
κτυλοδεικτεϊτο μάλιστα υπό τών κατοίκων ώς σπάνιόν 
τ ι  καί άςιοπερίεργον. Πρός ταϋτα  όλα συνέτεινον ίσως 
ουκ ολίγον καί αί ξανθαί τρίχες τής κεφαλής αύτοϋ, διό
τ ι, κατά τόν Βαυαρόν, πας μη μελανόθριζ Ελλην, ούκ 
Ιστιν Ελλην γνήσιος καί καθαρός. Οστις λοιπόν τών ομο
γενών έπιθυμεϊ νά άπέλθη είς Βαυαρίαν πρός σπουοην 
η δι’ άλλην τινά υπόθεσιν, θέλει πράξει καλώς νά μελανο
χρωματίση τάς ξανΟάς τρίχας αυτοϋ, διότι άλλως καί ή 
έθνικότης παραλλάσσεται καί αί ξανθόκομοι παρθένοι τοϋ 
τόπου ψυχραί φαίνονται πρόςαύτόν καί άοιάφοροι. Χρώμα 
μελανωπόν καί ρίς ευθεία είσί, κατά τούς Βαυαρούς, έτε- 
ρα χαρακτηρι^κά τοϋ Ελληνος. Αί γυναίκες μάλι^α  με- 
γάλως προσέχουσιν είς ταϋτα.
* Οι Βαυαροί λογίζονται μακάριοι καί εύδαίμονες την 

γήν αυτών κατοικοϋντες* εντεύθεν δέ καί η άγνοια αύτών

περί τών ξένων, διότι ούδενός εχουσι χρείαν και ούχι εύ- 
κόλως επομένως ποθοϋσιν άποικιας ή μετοικήσεις, ό  
φραγμός, ο διαχίοριζων την Βαυαρίαν τώ ν άλλων, καί 
μάλιστα τώ ν άπο κειμένου μερών, ούδέποτε άφαιρεθή- 
σεται, νομίζω* η προοδος, διανοητικη τε  και ^ολιτικ/), 
περιορίζεται δυστυχώς εν τω  τοπω  μόνω αυτω.

’Εγώ καί έτερός τις ομογενής Θ. 2. προσεκλήθημεν

πολύ είς τράπεζαν μεγαλοπρεπή. Μεταξύ τών ξένων π α - 
ρήν καί εύγενης τ ις  Βαυαρος, λοχαγός τοϋ πεζικού, πολ
λά περί τή ς εύφυΐας καί πολυμαθείας αύτοϋ έγκαυχώ -

ο εύφυής Ελλην, η καλητέρα ημών τροφή συνίσταται έκ 
ριζών καί βαλάνων.— 11 μην βέβαιος περί τούτου καί έκ τής
ιστορίας, άντεΐπεν ο Βαυαρος, αλλα μόνον δια ναπληρο- 

ορηθώ καλύτερον, ήρώτησα.— Τουτέ^ιν, άπεκρίθην έγώ, 
ιά τούτου άποδεικνύεται άριδηλως ο τ ι  οί σημερινοί Ελλη-

'  . X . \ «1
νες είσί γνήσιοι άπόγονοι τών αρχαίων, όιοτι και εκείνοι, 
ώςή ir-ορια άναφέρει, έκ τών αύτών έτρέφοντο τροφών. » 
Πολλοί τώ ν συνδαιτυμόνων, πρό πάντων όέ ή καλή καί 
έρασμία νεόνυμφος, ήρυθρίασαν, καί διά τής βαθείας αυ
τών σιωπής έξηλεγξαν οίονεί την άνοησίαν καί άμάθειαν 
τοϋ άνδρός.

Αλλος τ ις  Βαυαρος έξ Ασαφενβούργης μέ ήρώτησεν, 
αν έν τή  πατρ ίδι ημών γνω στά είσι τά  ώρολόγια. —  
« Ο χι, άπεκρίθην έγώ* άντί τούτων μεταχειριζόμεθα τάς 
συστολάς καί διαστολάς τής ίριδος τών γαλών, (διότι ή 
ίοις τώ ν ζώων τούτων άναλόγως τής έπιτάσεο^ς η ουνά- 
μεως τοϋ φωτός συστέλλεται η διαστέλλεται)* πρόςτού- 
τοις τά ς φίονάς τώ ν έλεφάντων, καί τινα  είδη κογχυ- 
λών ή οστρακοδέρμων, θαυμασίως καί ιδιαζόντως πρός 
τοϋτο κατασκευαζομένων. » 0  Βαυαρος, άκούων, εθαύ- 
μαζε τά  έργα τής φύσε<υς.

Μυρίαι άλλαι τοιαϋται μοίραί καί άνόητοι έρωτησεις 
άπετάθησαν ήμίν, άλλά καί αί ήμέτεραι αποκρίσεις 
η διασαφήσεις ησαν πάντοτε είρωνικώταται. Περί όλ<υν 
τούτων έπικαλοϋμαι τήν μαρτυρίαν τώ ν έν Βαυαρία 
σπουδασάντων ή διατριψάντο>ν ομογενών.

Οί πλεΐστοι τών Βαυαρών νομίζουσιν ότι αί γυναίκες 
ήυ.ών κεκαλυμμέναι τό  πρόσονπον έξέρχονται τής οικίας. 
Ποσάκις δεν ήρωτήθη ο άνω Οι μνημονευθείς ομογενής, 
ο ώς Οθωμανός έκληφθείς, περί τής ένδυμασίας τ?,ς μη- 
τρός καί τώ ν συγγενών, καί περί τοϋ γυναικωνίτου τοϋ 
πατρός αύτοϋ, κτλ.

Ο αύτός ομογενής, οστις αληθώς πολλά ήκουσε καί 
έχώνευσεν, ελαβε πρό καιροϋ έκ Κίονσταντινουπόλεως 
τήν φωτογραφίαν τοϋ πατρός αυτοϋ. Βαυαρος τ ις  διόα- 
κτωρ, ίδών τήν εικόνα έπί τής τραπέζης, ελαβε ν αύτήν 
είς χειρας καί έθαύμαζεν έπιφωνών. «όντω ς θαυμάσιον! 
ΙΙρώτην ήδη φοράν, άφ ής ώρας έγεννήθην, βλέπω Οθω
μανόν Εύρωπαϊκά ένδεόυμένον! » Καί ο άνους διηγείτο 
τούτο είς τούς άλλους ώς νεώτερον τή ς ημέρας. Ο ήμέτε- 
ρος φίλος διεμαρτύρετο, άλλ αύτοί δέν ήθ^λον νά π ι-  
στεύσωσιν ότι πάμπολλοι άλλοι έν Τουρκία Εύρωπαϊστί

ενδύονται. 0? Βαυαροί νομίζουσιν οτι όλοι οί Ελληνε 
ήτοι οί υπήκοοι τοϋ έκδιωχθέντος βασιλέως, (διότι άλ
λους Ελληνας είς άλλους τόπους δέν γνωρίζουσιν ούτοι), 
μόνον τό έθνικόν αυτών φέρουσιν ένδυμα. Οτε πρό τετρα
ετίας άφίχθην είς Βυρσεβούργην, ήρο>τήθην άμέσως υπό 
τής γηραιας οίκοδεσποίνης μου άν δεν ένοχλοϋμαι υπό 
τή ς  νέας ένδυμασίας.—  «Αλλά ταύτην παιόιόθεν εφερον, 
άπήντησα.—  Περίεργον! άντεϊπεν αύτή άποροϋσα* καί 
επιτρέπεται τοϋτο υπό τοϋ νόμου, ένώ οί λοιποί, δ βα
σιλεύ: καί ή θεραπεία αυτοϋ, ομοιομόρφους ενδύονται; »

Αλλά καί κατά τά  άλλα πάντα, τά  ά^ορώντα τήν 
Ελλάδα, λίαν έσφαλμένας καί άντιθέτους ίόέας έχουσιν 
οί Βαυαροί.

Κοινώς παραδέχονται οτι αυτοί είσίν οί σωτήρες τής 
Ελλάδος, χωρίς οί πλεΐστοι ούτε ιδέαν να εχωσι περί 
τή ς νεωτέρας ιστορίας αύτής. Η άπάτη δέ αυτη προήλ- 
θεν έντεϋθεν. Γνωστόν έστιν ότι δ λαοφθόρος Οθων, έλ
θών εί; Ελλάδα τό πρώτον, Εφερε μεθ’έαυτοϋ 5— 6 0 0 0  
άέργων καί νωθρών Βαυαρών ώς σωματοφυλακήν, ή, ώς 
τό τε  ή γενική έφημερίς τής Ακγσπούργης εγραφε, ς·ρ*“ 
τ ό ν  τ ά ς ε ί ο ς  κ α ί  ά ν α π λ ά σ ε ω ς  (!!) Εκτοτε λοιπόν οί 
Βαυαροί έπίστευσαν καί διακηρύττουσιν άχρις ώρας οτι 
αύτοί έτακτοποίησαν τά  τοϋ Ελληνικοϋ βασιλείου, κα τέ
στρεψαν ληστείαν καί αρπαγήν, έπλούτισαν τόν τόπον 
διά τών θησαυρών αυτών καί έστερέωσαν θρόνον τε  καί 
βασιλείαν* ώς έπίμετρον δέ, δτι είς αύτούς μόνους Οφεί
λετα ι ή έξημέρωσις καί άναγέννησις τών τέως άγρίίον 
καί έν σπηλαίοις καί ίρεσι διαιτωμένων Ελλήνων, καθό 
είσαγαγόντας γεωργίαν, τέχνας, έπιστήμας καί τά  τού- 
τοις δμοια.

Δι έξόόων Βαυαρικών ώκοδομήθη τό πανεπιστήμιον, 
τά  βασιλικά άνάκτορα, πολυτεχνεΐον, ναύσταθμος, γ υ 
μνάσια, λύκεια, υπουργεία, τυπογραφεία καί πλειστα άλ
λα  δημόσια καταστήματα , ό  Βαυαρικός άργυρος ερρευ- 
σεν άφθόνως είς τήν γήν τών ληστών καί πειρατών! 
Ιίάντες γνωρίζουσιν δτι δ έκπτωτος βασιλεύς τής Ελ
λάδος δέν έλάμβανε πλειότερα τών 8 0 ,0 0 0  φλο^ρινίων 
κ α τ ετος* καί ομο>ς οί Βαυαροί διισ/υρίζονται οτι πλειό
τερα τών 2 ,0 0 0 ,0 0 0  άπεστέλλοντο έτησίως, καί έβλα- 
σφήμουν μάλιστα μέχρι τής y Οές τόν Λουδοβίκον διότι 
έδέχθη τόν θρόνον τών λιμωττόντων Ελλήνων υπέρ τοϋ 
υίοϋ αυτοϋ, καί ώργίζοντο διότι ήλαττοϋτο δ πλοϋτος 
τοϋ τόπου κατά δύο εκατομμύρια. Καί ομως εινε άναν- 
τίρρητον δτι τά  δίκην άκρίδων έπιπεσόντα είς τήν π τω 
χήν Ελλάδα σμήνη τών Βαυαρών άπερρόφησαν καί τήν 
τελευταίαν αύτής ικμάδα, καί πολλοί έπανελθόντες είς 
τήν πατρίδα των ώκοδόμησαν μεγαλοπρεπέστατα μέ
γαρα καί λαμπρά; έπαύλεις. Μόνον πρός κατασκευήν 
τοϋ τάφου τοϋ Λρμανσπέργου έδαπανήθησαν πλέον τών
3 0 ,0 0 0  φλωρινίων! ώστε οί Ελληνες είργάζοντο έπίπλεΤ- 
στον χρόνον υπέρ τών ζυθοποτών.

Αλλ οτε ή εθνική φιλοτιμία ύπηγόρευσεν είς τόν Ελ
ληνα νά άνεγερθή πρός άπο πομπήν τοϋ ξένου τούτου 
Εφιάλτου, τοϋτο έθεωρήθη υπό τών λοιπών Βαυαρών ώς 
τρομερά αγνωμοσύνη. Η άνταλλαγή καί έκποίησις τών 
στρατιω τώ ν καί δμογενών αύτών έν Ελλάόι άντί ονων 
πρός δραχμήν μίαν, ή ή ττα  αύτών εν τισι συμπλοκαις 
κα ί ή έξοοία καί φυγή τών πλείστο>ν έξ Ελλάόος έχα-

ρακτηρίσθησαν ώς μεγάλα κακουργήματα, ίδια λησταΤς 
μόνον καί βαρβάροις. Οπως δέ διεγείρωσι πλειότερον τήν 
οργήν καί άγανάκτησιν τών Βαυαρών, διεκήρυξαν εις 
τήν πατρίδα αύτών έπανελθόντες οτι πολλοί καί έδηλη- 
τηριάσθησαν υπό τών Ελλήνων. Τό ιστορικόν τοϋτο ί / ε ι  
ουτο>ς: Οτε οί Βαυαροί κατά διαταγήν τοϋ Οθο^νος έξε- 
στράτευσαν κατά τών Λακώνο>ν πρός καταστολήν μ ι-  
κρας διεγέρσεο^ς, έφαγον άπλήστως τόσους πολλούς σι- 
κυούς καί άλλας άώρους οπώρας, ώστε οί πλειστοι άπέ- 
θνησκον υπό κακοήθους πυρετοϋ. Ετρωγον δέ τούς 
σικυούς ϊ χ ι  ώς συνήθως, άλλά μεμαραμμένους καί κιτρι
νωπούς καί άκαθαρίστους, νομίζοντες δτι οί τοιοϋτοι εί
σίν οί καλήτεροι ώςώριμώτεροι καί ευπεπτότεοοι. Οί Βαυα
ροί έν τούτοις παρεδέχθησαν άσυστόλως δτι οί Ελληνες 
έδηλητηρίασαν σικυούς καί λοιπάς δπώρας πρός βλάβην 
καί καταστροφήν αύτών!

Πολλοί τών υπηκόων τών μεγαλουργών Βιτελσβά- 
χο>ν, Ελλάδα άκούοντες, τρέμουσι καί φρίκην αισθάνονται* 
προτιαώσι δέ μαλλ,ον τήν Ιαπωνίαν καί Κίναν, ή τήν 
Ελλάδα. Ουδόλως παραδέχονται άσφάλειαν ζο>ής καί 
ιδιοκτησίας παρ’ήμίν* ληστεία, αρπαγή, δικαίο>μα τοϋ 
ίσχυροτέρου, δολοφονία, είσί τά  προσφιλέστερα καί συ
νήθη τοίς Ελλησιν έργα! Τήν δοξασίαν ταύτην ίσχυρο- 
ποιοϋσιν ούκ ολίγον καί αί Κυβερνητικά», καί άνθελληνι- 
καί έφημερίδες τοϋ Κράτους, τών όποίων αί έξ Ελλάδος 
πλαστα ί πολλάκις άνταποκρίσεις γέμουσι ψευδολογιών 
καί τερατωδεστάτ6)ν υπερβολών καί συκοφαντιών.

« Απορώ, Ελεγε τραπεζίτης τ ις  Βαυαρός δημοσία, πώς 
δ κάλλιστος καί άγαθώτατος ήμών Οθων δέν έβαρύνθη 
ζών μεταξύ τών φιλοταοάχων καί άγνωμόνων Ελλήνων! 
ΐδού δτι μάταιοι οί κόποι καί οί άγώνες αύτοϋ υπέρ τοϋ 
έξευγενισμοϋ καί τής άναμορφώσεο>ς τοϋ άσημάντου 
τούτου βασιλείου! Επρεπε νά παραιτηθη τοϋ θρόνου, καί 
νά έπανέλθη είς τόν τόπον τής γεννήσεώς του* ή δόξα 
καί ισχύς αύτοϋ έν Βαυαρία εσται άσυγκρίτως μεγαλη- 
τέρα. Απίτίοσαν είς κόρακας τά  δικαιώ ματα τοϋ οίκου 
ήμών έπί τοϋ θρόνου τής Ελλάδος!»

Καί έγαυρία δ Βαυαρός τοιαϋτα λέγων, και παρεδέ- 
χοντο οί άκούοντες τούς λόγους αύτοϋ δι δμοφώνου: das ist 
w ahr; sic haben rechi! (αύτο είνεάληθές* εχετε δίκαιον!)

(Επεται το τέλος.)

ΓΕΩΡΓΙΑ 2ΑΝΔΗ.

Κορυφαίαν τών συγχρόνων φιλολόγων γυναικών άνευ 
ούδεμιας διακρίσεως θέτομεν συγγραφέα τινά, ήτις δέν 
είνε ούτε άνήρ ούτε γυνή, άλλ απλώς μία τών ώ ραίων φι
λολογικών μεγαλοφυών, ήτις παρήγαγεν έαυτήν έν τώ
κοσμώ.

Η Κυρία Σάνδη εΤνε έκ τών ποιητών έκείνων, ών ή 
παρουσία άποτελεϊ έποχήν είς τόν βίον τών λαών. Ου- 
δείς άνέδειξε μετα πλειοτέρας ποιήσεο^ς καί άληθείας τήν 
φυσιογνωμίαν τής κοινωνίας. Η κοινωνία αυτη εινε μα
νιώδης, κούφη καί σοβαρά, ευκόλως μεταπίπτουσα έκ 
τής άπελπισίας είς τήν έλπίδα, έκ τής χαυνώσεως είς τό 
ένθουσιώδες. Καί λοιπόν! ή Κ. Σάνδη είς πάντα  τα ϋ τα



ΓΕΩΡΓΙΑ

επέτυχε θαυμασιως, καί το πνευμά της καί δ διοργα- 
νισμός της παράγουσι μετ άξιοθαυμάστου ευστροφίας 
δλας τάς φαντασίας της άλλοκότου ταύτης εύμεταβλη- 
σίας.

ό τέ  μεν βλάσφημε! μέ την άγρίαν ενέργειαν του Βύ
ρωνος καί γελα υ.έ τον τραχύν καί σαρδώνειον εκείνον 
γέλω τα, τον προςενουντα φόβον, δτέ δέ δέεται καί ψάλ
λει ώς δ ΛαμαρτΊνος* Επειτα κλαίει καί ονειρώττει ώς δ 
Ενθεος Συγγραφεύς της Ατάλης καί του Ρεναίου, καί εν 
τω  μέσω πάσης της ποικιλίας ταύτης δέν παύει ποτέ 
του νά ηνε μέγας ποιητής. Καί νυν μέν κελαδέΐ υφ ήδο- 
νής ώς άηδών φιλέρημος, νυν δέ μυκαται υπ δόύνης ώς

ξΑΝΔΗ.

δάμαλις άποβαλοΰσα τον μόσχον αυτής, άλλοτε δέ συ- 
ρίζει φρικαλέως ώς οφις λιΟοβοληθείς κατά την κεφαλήν 
καί περιελισσόμενος δργίλως καί πατάσσουν τό  Εδαφος. 
Αλλ’ ομως πόσον καί οργιζομένη φαίνεται μεγαλοπρεπής, 
καί παραλογιζομένη χαρίεσσα, καί βλασφημ.οϋσα προσέ
τ ι  θαυμαστή καί εκπληκτική!

Ουδείς είσεχώρησε πλειότερον τή ς Οαυμασίας τα ύτη ς 
γυναικός είς τά  μυστηριώδη άδυτα τής άνθρωπίνης καρ
διάς* ουδείς γνωρίζει νά άποτείνεται άκριβέ^ερον καί μ ετά  
πλειοτέρας συγκινήσεως είς τά  πάθη. Ούτε εχομ,εν νά ε ι-  
πωμέν τ ι περί τής μορφής τής Κ. Σάνδη* δλος δ κόσμος 
έθαύμασε τήν Εξοχον αυτής καλλονήν, ής ίχνη  διατηρεί

είσέτι κα ίτοι γηράσασα, καί ή υπεροχή της υπό ταύτην 
τήν Εποψιν εινε αναμφισβήτητος, ίδού έν συντόμςο ή βιο
γραφία τής Κ. Σάνδης.

Μαρία Αυρόρα Δουπίνου, ή Επειτα διά του γάμ,ου Κυ
ρία Δυδεβάντη κληΟεΤσα καί μετέπειτα  Γεωργία Σάνδη, ή 
δρθότερον Γεώργιος Σάνδης, πολυώνυμος καί πολυθρύλ- 
λητος αύτη γυνή, έγεννήθη τω 1 8 0 4  έν πόλει τ ιν ί τής 
Γαλλικής επαρχίας Βερρύ. Τήν καταγο^γήν αυτής περιό- 
μ,νησεν ή περί τήν γενεαλογικήν ευγένειαν έπτοημένη τών 
έσπερίο^ν λαών ματαιότης, ώς καταγομένης έκ βασιλικού 
αϊματος, άπο του νόθου υίοΰ Αύγούστου του Β , βασιλέως 
τή ς Πολωνίας* ώς εί μέγα τ ι  σημαίνει δήθεν αΐμ,α βασιλι
κόν, έκ νοθείας είς νοθείαν μεταπεσόν καί μετά 8λην εκα
τονταετηρίδα είς τάς φλέβας τής Μαρίας Αύρόρας έπί τέ 
λους μεταγγισθέν!

Ανετράφη δέ το κοράσιον τήν μ.έν πρώτην άνατροφήν 
κατά  τήν μέθοδον του Ρουσσώ, άφειμένον έλευθέρωςείςτήν 
κατά  φύσιν άνάπτυξιν, περιπλανώμενον δι* δλης τής ήμέ- 
ας παρά τάς οχθας του ϊνδρου καί θηρευον χρυσαλλίδας 
ιά τώ ν έλικοειδών άτραπών τής Μελαίνης καλουμένης 

κοιλάδος. Αλλά μετά τα υτα , άποσπασθέν τής παραπο- 
ταμίου φιλοσοφικής εκείνης άγριότητος ή μάλλον άγροι- 
κίας, τής ασυμβιβάστου παντάπασι προς τήν έπικρατου- 
σαν κοινωνικήν τώ ν ήθών κομψότητα καί εύρυθμίαν, εί- 
σήχθη τώ  181 5 είς ηλικίαν 1 4 ετών είς τό έν Παρισίοις 
μοναστήριον τώ ν Αγγλίδο>ν, δπου τόσην εδειξεν ευθύς έξ 

χ^ρακτήρος σκαιότητα, ώστε διεκρίνετο συνήθως 
παρά τών φιλοσκωμ,μόνων συμμαθητριών της διά τής Ονο
μασίας δ π α ι ς ,  οίον προλεγουσών τό μετά τα υτα  άρρενω- 
πόν ήθος τής ποιητρίας.

Αμα έξελθοϋσα του μ,οναστηρίου μετά εξαετή σπου
δήν ή θεόληπτος υπότροφος, άπώλεσε τήν πλουσίαν μ ά μ - 
μην αυτής, καί ουτωμείνασα πάντη μεμονωμένη καί Απρο
στάτευτος, καί τα υτα  είς τδ  άνθος τής ήλικίας της καί 
κληρονόμ,ος τοσούτων άγαθών, πρός μόνην σωτηρίαν άπέ- 
βλεψε τήν μετά  άνδρός νόμ,ιμον συνοίκησιν. Καί νυμ
φεύεται λοιπόν στρατιωτικόν τινα , αύτοκρατορικόν φρού
ραρχον του Νοάντου (Nohante), Βαρώνα Δυδεβάντην έπι- 
λεγόμενον.

Καί τά  μέν πρώτα τής ζο)ής αυτής διήνυσεν έν ειρήνη, 
κα ίτο ι είς διηνεκή διατελουσα άνησυχίαν καί λύπην διά 
τό  άνόμοιον τών φρονημάτων του συζύγου της, άνδρός πε- 
ζωτάτου καθό στρατιωτικού καί μή έκτιμώντοςτόν έξευ- 
γενισμόν τής καρδιάς* έφ ω καί εύρισκε παραμυθίαν είς 
τήν άνάγνίοσιν καί τήν ιππασίαν, πρό πάντων δέ είς τήν 
συνεπή θεωρίαν τής φύσεως καί είς τάς παρά τάς δχθας 
του Ρήνου συνεχείς δδοιπορίας. Αλλ" έπί τέλους, μή δυ- 
νηθεΐσα νά υπομένη τοιούτον βίον, παρήτησε μετά δεκα
ετή σχεδόν συμβίωσιν τον καλόν φρούραρχον, καί διε- 
σκέλισεν ή Αυρόρα έκ δευτέρου τήν ουδόν του ειρηνικού 
άσύλου, καταφυγουσα είς τό αυτό μοναστήριον τών 
Αγγλίδων.

Αλλά καί έκεΐ έπήλΟεν είς αυτήν δ κόρος* διό καί μ ετ’ 
ολιγοχρόνιον διαμονήν, δραπετεύει άπό του ίερου σκηνώ
ματος ή όσιωτάτη μοναχή καί εξέρχεται είς κόσμον, 
βέβηλον μέν καί έμ.παθή άλλ’ δμως Ενδοξον. Καί τά  μέν 
περί τήν εποχήν ταύτην του βίου της είσί λίαν σκοτεινά 
κ*! άβέβαια καί διφορούμενα. Τό βέβαιον εινε δτι διή-

γα γε  βίον άστατον καί παλίντροπον, καθ’ 8ν δτέ μέν 
άνερριχατο τήν τραχεΐαν καί άνάντη δδόν του ούρανοΰ 
έν τα ΐς μοναΐς, δτέ οέ έν ροπή μετεπήδα είς τήν τύρβην 
του κόσμ,ου, είτα πάλιν σοβαρώς διεδακτύλιζε τό μ ά λ - 
λινόν τής άσκήσεως κομβοσχοίνιον, έπ ί τέλους δέ διερ- 
ρήγνυεν αίφνης τόν μέλανα τής μοναστρίας σάκκον.

Δύναταί τις νά άποδείξη δύο φάσεις διακεκριμένας είς 
τόν φιλολογικόν βίον τής Κυρίας Σάνδης. Η πρώτη π α -  
ρήγαγε τήν σειράν έκείνο>ν τών μυθιστοριών, έν αίς συγ
καταλέγονται τά  δμοφώνως πρωτεύοντα ή ί ν δ ι ά ν α ,  ί  
Β α λ ε ν τ ί ν η ,  δ Ο ύ σ κ ώ κ ο ς ,  δ Λ έ ω ν  Αεο>νής,  κ τλ . 
Αλλά τό ποιητικώτερον άναντιρ^ήτως καί έξοχώτερον 
πάντων έστίν ή Λ α ι λ ί α ,  ή μ ε γ ά λ η  α ΰ τ η  φ ω ν ή  τ ή ς  
ίδ ύ  νης,ώ ς λέγει τις τών βιογράφων τής ποιητρίας, ή τό 
κύκνειον, καθ’ ήμας, μελώδημ.α, δπερ τελευταιον έμελω- 
δησεν ή άλγουσα τήν ψυχήν καί διστάζουσα τό πνεύμα 
καί τήν φαντασίαν πυρέσσουσα φοιβόληπτος αυτη γυνή.

Μετά τήν δημοσίευσιν του δηλητηριώδους τούτου πο
νήματος, άνεκουφίσθη πάλιν ή κατώδυνος τής ποιητρίας 
καρδία καί έπραόνθη ώς δ νεανίσκος του Ευαγγελίου, 
άφ’ου έξήλθε τό πνεύμα τό πονηρόν κ ρ ά ζ ο ν  κ α ί  π ο λ λ ά  
σ π α ρ ά ξ α ν  α ύ τ ό ν ,  κατέλαβε δέ μετά τούτο τήν κοι
νωνικήν θέσιν της, καί διαζευχθεΤσα νομίμους άπό του 
πρώτου συζύγου της, κατέσχε τήν περιουσίαν της καί 
ουτ<ος άπήλθεν είς τά  ίρη τής Ελβετίας, ζητούσα παρ 
αυτών καί παρά του ίλαρωτάτου τής Φλωρεντίας καί 
Βενετίας ούρανου ίδέας ήττον ζοφεράς καί μάλλον δ ια - 
γελώσας εμπνεύσεις. Λέγεται δέ δτι καί είς τήν ήμετέραν 
ήλθε πόλιν, άνδρικήν φέρουσα ένδυμασίαν καί δνομα, καί 
τόν χαρίεντα ημών Βόσπορον έχαιρέτισε.

Μετά τινα άποδημίαν πρός τάς Βαλεαρίδας νήσους, 
έπήλθεν ή δευτέρα φάσις τώΥ συγγραμμάτων της, είς 
$ν άνήκουσιν α ί έ π τ ά  χ ο ρ  δ α ί  τ ή  ς λ ύ ρ α ς ,  ή Σ ύ ν ο -  
δ ο ς  τ ο υ  π  ύ ρ γ ο υ  τής Γ α λ  λ ί α  ς, δ Κ ο ν σ ο υ έ λ ο ς ,  
ή Κ ό μ η σ σ α  τ ο υ  Ρ ο υ δ ο λ σ τ  ά τ ,  κτλ . Απαξ είσελ- 
θουσα είς τήν δευτέραν φάσιν ή Κυρία Σάνδη, φαίνεται δτι 
ήθέλησε νά ζημιωθη παν δ ,τ ι ώραΊον εΐχεν εύτόλμ,ως δια
κινδυνεύσει είς τήν πρώτην. Τάς δοξασίας, τάς δποίας ειχε 
τοσουτον αύθαδώς κατας-ρέψει κατ άρχάς, έπρο σπάθη σε νά 
τάςάνοικοδομήση. Πλήν μ,όλις προσήλθεν ί μ α τ ι  σ μ έ ν η  
κ α ί  σ ω φ ρ ο ν ο ύ σ α  ώς μεγάλη τής κατά  Χριστόν φιλο
σοφίας ιέρεια πρός τον φλογερόν του χριστιανισμού υπέρ- 
ίλαχον, τόν Αββαν Ααμενναϊον, διευθύνοντα τότε περιο
δικόν τ ι Σύγγραμμα δ Κό σ μ . ο ς ,  (είς 8 καί έδημοσίευσε 
π έ ν τ ε  π ρ ό ς  Μ α ρ κ ί α ν  έ π ι σ τ ο λ ά ς ,  πλήρεις κατανύ- 
ξεως δλως χριστιανικής,) καί άποδυσπετήσασα ταχέο>ς, 
έπήδησε δι’έπικινδύνου αλματος άπό τή ς υψηλής πέτρας 
τής πίστεο>ς Ενοπλος καί καταστρηνιώσα είς τό  στρατό- 
πεδον του πανθεϊσμού, καί άνέτρεψεν έκ βάθρων δι αι
φνίδιου λακτίσματος τό γενναίον οίκοδόμ.ημα τώ ν πρός 
Μαρκίαν επιστολών. Ούτω πολλάκις τό άστατον του 
πνεύματος καί τό άβέβαιον τών φρονημ.άτίον καθιστώσι 
παίγνιον τής άδυναμ,ίας καί αυτούς τούς έπί σοφία κ λ # -  
ζομένους. ό  Σ π υ ρ ι δ ί ω ν ,  καί το ι  άπ’ άρχής [^έχρι τέ
λους δυνάμενος νά θεωρηθή ώς μεγαλοπρεπής καί σοβαρά 
σπουδή του υφους, τό δποΤον δέν θά έφαντάζετο ποτέ τ ις  
οτι ευρίσκετο είς γυναίκα, ούχ ήττον δμ<ος εινε άληθής 
παλινωδία τών πρός Μαρκίαν επιστολών, καί έκ δ ιαμέ



τρου αντίθετον πνεύμα του κατά Λαμενναΐον π ρ ο ο δ ε υ 
τ ι κ ο ύ  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ .

Μετά τούτον πλεΐστα αλλα πονήματα συνέγρα'-^ν 
η έξοχος γυνή, περί μεν τόν άκριβή τ η ; καλλιτεχνίας 
κανόνα θαυμασιως άρμόζοντα, άλλ’ομως έττί μάλλον Υφι
στάμενα τής σωτηρίου άρχης του Χριστιανισμού. Ιίλή- 
Qoc δε δραμάτων κοσμουσι έτι και νυν τάς σκηνάς τών 
Γαλλικών θεάτρων. Πλήρη ενεργείας καί κινήσεω; ζωικής 
τά  μυθιστορήματα της πρώτης περιόδου της Κυρίας Γάν
δης' έχουσιν ηθικήν χάριν, ητις εινε πηγή πάσης ανθρώ
πινης πράξεως, ένώ τά  τελευταιά της συγγράμματα δέν 
έπιφέρουσι σχεδόν είς τό πνεύμα παρά αποτέλεσμά τι 
συγκινήσεως, ϊλιγκος, καμάτου καί αμφιβολίας.

11 Σάνδη ηράσΟη έν τη ακμή της ηλικίας της του 
ποιητου Αλφρέδου Μυσσέ. Η άρχή του μεγάλου αυτου 
ϊρωτος δύο πλασμάτων μεγάλων είνε είσέτι μυστήριον. 
Που δ ένδοξος ποιητής έγνώρισε την ένδοξον ποιητριαν, 
πώς δ ψάλτης της Ν α μ ο υ ν ά  ειπε «σέ αγαπώ !» είς 
τόν άοιδόν τής Λ α ι λ ί α ς ,  ουδείς γνωρίζει* τό βέβαιον 
εΤνε οτι ηγαπώντο περιπαΟώς καί έσχεδίασαν βίον πλά- 
νητα καί αυτόχρημα ποιητικόν, καί (ονειροπολούν νω- 
χελεΐς οδοιπορίας πρός μαγικά κλίματα. Οί συνοδοιπόροι 
ίφΟασαν μέχρι Βενετίας, έΟαύμασαν δλα τά  θαυμάσια 
της πόλεως εκείνης, αλλ η ρή^ις επήλΟε ταχέο>ς και 
έκεϊ έχωρίσθησκν. Τ ί; τών δύο επταισε δεν δυνάμεΟα 
νά έξετάσωμεν. Η καρδία είνε πάντοτε χώρος ιερός, είς 
τόν όποιον ουδείς πρέπει νά ρίπτη βέβηλα βλέμματα* 
η γυνή είνε πάντοτε γυνή, δσον μέγας άνηρ καί αν γίνη.

Ολίγους μετά τόνΟάνανον του ποιητου μήνας, ή Σάνδη 
έξέδο^κε τό πεοιπαΟε; μυθιστόρημά της Λ ύ τ η  κ α ί  αυ
τός ,  καί υπό οιαφανή ανωνυμίαν προσεπάθησε νά ρίψη 
δλα του έρωτός των τά σφάλματα είς άνθρωπον, άπό 
του οποίου δ θάνατος άφήρεσε τό δικαίωμα τής υπε- 
ρασπίσεως.

Ζη δέ είσέτι η μεγίστη καί φιλοσοφικωτάτη αΰτη εν 
γυνχιξίν, ή εφάμιλλος τής περιβλέπτου Γαλατικής Διοτί- 
μη;, τής συμφιλοσοφούσης Σωκράτει, συγγράφουσα άόια- 
κόπως μυθι^ορίας καί δράματα καί ποιήσεις, καίάπασχο- 
λουσα καί τύπον καί καλάμου; καί γλώσσας καθ άπα- 
σαν την εσπερίαν Ευρώπην, καί ήθος έπιτηδευομένη 
συνήθως ανδρικόν. Κ αίτοι δέ είς μεταφυσικούς πολλάκις 
περιπίπτουσα ρεμβασμούς, ουδέν παράδοξον αν, κοιμη- 
Οέίσα ποτέ πανθεϊστή;, έςυπνίση χριστιανή.

φο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΤΟ ΦΡΙΚΤΟΝ ΛΑΘΟΣ. Μυθιστόοημα Ξενοοώντος Ρα- 
πούλου. Εκοοσις οευτέρα, υπό τών άόελφών Ραφοπού- 

λων. Αθήνησι, 186!).

ίσως ήθελεν εισθαι πάντη περιττόν νά γράψωμεν καί 
ημείς περί του προκηρυττομένου τούτου βιβλιαρίου, μετά 
τάς άξιολογωτάτας κρίσεις τοϋ Μουσοτραφούς συντάκτου 
τή ; 11 μ έ ρ α ς ,  δςτις εν δλίγοις είπε τά  δέοντα περι αυτου.

« Τό μυθιστόρημα τούτο, λέγει δ άμερόληπτος ου- 
» τος δημοσιογράφο;, είνε προϊόν καλάμου, ΟραυσΟέντος

» φευ! προώρο>; υπό βασκάνου μοίρας. Εινε το πρώτον 
» άνθος δένδρου, μη προφθάσαντος νά σύμπηξη αυτό εις 
» καοπόν, καί ώς τοιούτον δέον νά αη τεθη είς τής αυ- 
» στηρας κριτικής την τρυτάνην. Εχει ίσως τινα τα  ^ςε- 
» νίζοντα καί δέν απέχει λίαν τής καθημαξευμένης δδοΰ, 
» άλλ’ ενιαχού κοσμείται διά πολλής λόγου χάριτος καί 
» ιδεών παθητικών καί σκηνών έπιτηδείως, κατά τό με- 
» τρον τής ιθαγενούς τέχνης, συνυφασμένων. »

Συμπληρουντες λοιπόν τάς άνωτέρω κρίσεις, προβαίνο- 
μεν είς την εφικτήν άνάλυσιν του Φ ρ ι κ τ ο υ  Λ ά θ ο υ ς  
διά τής παρά πόδας βιβλιοκρισίας:

Κάλαμος γλαφυρός, φαντασία ζωηρά, ποικίλη καί 
ελαστική, χρωματισμό; φυσικό; τών εικόνων καί μ α 
γευτική άφέλεια, —  ιδού τά  εξωτερικά κοσμήματα του 
άνωθι πονήματος, του δποίου δ συγγραφεύς, νέος είσέτι 
καί καρδίαν φέρων πλήρη πατριο>τισμοϋ, ηθικής άναπτύ- 
ξεως καί ποιητικής καλαισθησίας, άπέπτη  πρό πολλου, 
κακη μοίρα, άπό τάς φάλαγγας τών ζώντων, πρός μεγί- 
στην θλίψιν του ποιητικού δμίλου τής νέας Ελλάόος, τής 
πεπαιδευμένης του έθνους μερίδος καί τών ευαίσθητοι 
καρδιών του λαού. Αλλοτε ισως λαβο)μεν αφορμήν να 
λαλησωμεν έκτενώς καί περί τών λοιπών προϊόντων τής 
γλαφυρας γραφίδος του θανοντος ποιητου* επι του παρον
το ; περιοριζόμεθα νά οσφρανθώμεν τά  άνθη του λειμώ - 
νος, έν ω ο συγγραφεύς του άφελους τούτου και ωραίου 
μυθιστορήματος τέρπεται, καί νά άποδώσωμεν τόν προ-

ιδίαου τούτου νεανίουσηκοντα έπαινον τή  σκια του aoicT 
ποιητου.

11 εισαγωγή, ή πλοκή, η άκριβής ενότης καί τά  κα
θαρόν Ελληνισμόν άποπνέοντα επεισόδια καί τέχνην ου
χ ί τυχαίου καλάμου, έφελκύουσι την προσοχήν παντος 
ευαίσθητου. Εν τή εισαγωγή δ συγγραφεύς ές εφόόου, 
οΰτως είπεΐν, εισάγει τον αναγνώστην είς την δλην υπο- 
θεσιν. Αί άνυπόφοροι είσαγωγαί, αί ώς έπί τό πολύ χ α -  
ρακτηρίζουσαι τά  μικρά καί μεγάλα μυθιστορικά προϊόν
τα του Γαλλικού καλάμου, ουδόλως ήοεσαν τω  ποιητή 
ημών. Αλλως τε , ποιον τό μάλλον ένδιαφέρον τω  άναγι- 
νώσκοντι; ή είσαγο^γη, η ή έντεχνος πλοκή καί έπιτυχης 
λύσις η κατα^ροφή του μυθιστορήματος;

Αντί σχοινοτενών καί φορτικών προλεγομένων, ο συγ
γραφεύς αίρει αμέσως τό παραπέτασμα καί εισάγει εις 
την υπόθεσιν τον αναγνώστην, έπιφυλαττόμενος νά ικα
νοποίηση την περιέργειαν αυτου έν τή  συνεχεία του μυ
θιστορήματος καί διά του στόματος αυτών τών παρει- 
σαγομένων προσώπων. Ε πειτα  το ένδιαφέρον κινείται 
μάλλον διαλογικώς έν τη  συναλλαγή τών δρώντο^ν του

τ ή ς  Λ υ τ ι κ ή ς  Δ ω ρ ο θ έ α ς  κ α ι  τ ο υ  Α ν α τ ο λ ι κ ο ύ

σκ<·.
τών τά  πάνδεινα ύποστάς καί τόν υιόν του Αλφόνσον φο· 
νευΟέντα τότε παρ’ αυτών νομίζων, άφίνει ώς τελεύταγαν 
του θέλησιν πρός την σύζυγόν του τάς εξής λέξεις: «Οτι 
ποτέ δέν θέλει υπανδρεύσει την Δωροθέαν μέ άνθρωπον, 
τήν αύτην θρησκείαν έχονταμέ τούς φονειςτου τέκνου του.»

11 δέσις προοδεύει διά τής παρεισαγωγής του Φοσκά- 
ρεως, ώς νέου μελλονύμφου τής Δωροθέας, διά τή ; νέας 
συναντήσεως τών δύο πρώτων έρωμένων, τ ή ; φυγή; αυ
τώ ν, διά τών συμβαμάτων τής Μονής, τής άναχωρήσεως 
καί άργοπορίας του Μενελάου, τή ; έμφανίσεως του Φοσ- 
κάρε(ος ώς ληστοπειρατου ένώπιον τής Δωροθέας, καί 
τής άπαγωγής αυτής.

Ε ίτα , τών νεφών τής δέσεως διαλυομένων, τα χε ία  καί 
φυσική έπέρχεται η λύσις, διά τής άναγνωρίσεως τών 
προσώπων, τή ; άνακαλύψεως τώ ν μυ7 ΐκών δεσμών, τής 
καταπτώσεως τώ ν δμιχλωδών προσωπείων καί τ ή ; κα- 
τα^ροφής τών κυρίων του μύθου προσώπων. Αλλεπαλ,- 
λήλως λοιπόν καί συνεπώ; τά  μέν μετά τών δέ συνδέο>ν 
δ ποιητής, στολίζει άπαύστως διά χαριτοβρύτων περι
γραφών, ζωηρών διαλόγων καί ποιητικών καλλονών την 
δόον τώ ν άναγνωστών του. Η περιγραφή του μονήρους 
καί αρχαιοπρεπούς πύργου τής Κυρίας Μοράνου, ή ζω - 
γραφία τής ρωμαντικής καί μεγαλοπρεπούς φύσεο^ς, ητις 
τόν περιστοιχίζει, τό  βρέμ.ον είς τούς έρημους έκείνους αί- 
γιαλούς κυμα, ή διάβασις τών υψηλών εκείνων δρέο^ν τής 
ίόδου , δθεν αι λαμπρότεραι εκτυλίσσονται απόψεις είς 
τόν δφθαλμόν του δδοιπόρου, καί άλλαι τοποθεσίαι π α -  
ρεμπίπτουσαι είσίν άξιαι τής γραφίδος τών καλλίστων 
σκηνογράφοι καί καλλιτεχνών, καί την εύαισθησίαν του 
γράψαντος προδίδουσιν. Εντυπώσεις καθαραί του πνεύμα
τος αύτου, έπιτυχώ ς μεταφρασθεϊσαι έκ του υψηλου 
εκείνου βιβλίου, δπερ καλείται φύσ ι ς !  Χαρίτοον δέν στερεί
τα ι καί τό άφελές καί παθητικόν τής Δο^ροθέας ασμ,α, 
πρός τόν ήρεμον αίγιαλόν του έρημικου της πύργου άδόμ.ε- 
νον. Εινε τήάληθείας-εναγμός δειλής καί παρθένου καρδίας, 
θρηνούσης τούς δυστυχείς έρο>τάςτης. —  ίδού μέρος αύτου.

K0;j.a λευκόν, μή εΐδες εί; ταυτα τάπελάγη  
ενα ταςειδιώτην ώραΤον καί ςανΟον;

ί2! άν τόν εΤοε;, κυμα, είπε με που υπάγει; 
είπε με τήν ελπίοα άν ε/r , βοηθόν!

Είπε του, λευκόν κυμα, ναέπιστρέψη πλέον! 
όπίσω του στενάζω κι’ έ μ π ρ ο ς  του με ζητεΤ.

Είπε του να τα'/ύντι να ελΟτι τελευταΤον, 
και ή ζωή μακράν του με εΤνε βαρετή.

,Χι t \ IIP £ τ  —Αν με ταοακρυα του σε εορεςεν, ω κυμα, 
είπε το νά σε βρέςω με δάκρυα κι’ έγώ!

Αν σ’ εκαμε δέ πάλιν, κΰμα, υγρόν του μνήμα, 
ειπε με το άμέσως να πέσω νά πνιγώ!

Φίλος τής ίστορικορωμαντικής του Βαλτερσκώτου σχο
λής, δ ποιητής έπί τών ιχνών έκείνου έπί πολύ βα
δίζει, παρεισάγουν τό ιστορικόν πρόσωπον του περι
βόητου έκείνου ληστοπειρατου Τ ρ ο μ ά ρ α ,  καί ταύτίζον
αύτό μέ τόν άπολεσθέντα υιόν τής Κυρίας Μοράνου Αλ
φόνσον. Η είς τήν είσοδον του λιμένος Λωρύτων νήσος 
αύτου πεοιγραφομένη μας ένθυμίζει τήν Αίολίαν τών 
αρχαίων, καί τά  μυστικά καταγώ για  του Ψοσκάρεως,

τούς σκοτεινούς κευθμώνας δπου δ θεός τών άνέμ.ο^ν έπρω- 
τοσ τάτει τό σκήπτρον κρατών.

Εν γένει είπεϊν, δ έρως, ή αποτυχία  αύτου ενεκα τής 
άλογου επιμονής φανατικής μητρός, δ χο>ρισμ.ός, η συ- 
ναπάντησις καί ή φυγή τώ ν δύο εραστών, συνενούμενα 
μετά τώ ν συμβάντων τής Μονής, τής έμ.φανίσεως του 
ληστου μνηστήρος, τής έξαφανίσεως του Μενελάου, τών 
άγωνιών τής Δωροθέας, τής φοβέρας άναγνωρίσεως, τής 
άπαγω γής καί τής παθητικής καταστροφής, ένθα μ η - 
τηρ, έραστής καί έρωμένη, έκπνέουσι πλησίον μ,ετανοουν- 
τος καί ψυχορραγουντος ληστου, άόελφου, υιου καί ερω
μένου, άποτελουσιν δλον τ ι  πλήρες τραγικού ενδιαφέρον
τος καί Ελληνικής εύφυ'ι'ας, καί τόν έλεον έπιτυχώς 
προκαλουσιν.

ίσως οί ξηροί ημών έπαινοι λίαν δαψιλείς φανώσι τοις 
άναγνώσταις* άλλά μόνοι δέν ήμάρτομ,εν κατά το ϋ το .— · 
Η μ.ετάφρασις του Φ ρ ι κ τ ο υ  λ ά θ ο υ ς  είς τήν Γαλλι
κήν, καί ή παράστασι; αύτου υπό δραματικήν μ,ορφήν, 
πολλάκις έν τοΐς θεάτροις τών Παρισίο^ν χειροκροτηθεΐ- 
σα, δικαιοΟσιν ήμας, καί άπονέμουσι τώ  θανόντι συγ
γράφει τόν λαμπρότερον τώ ν στεφάνων.

Μακάριος έ κείνος! . . .  Αλλ άξιέπαινος λίαν καί άξιος 
τής συνδρομής του κοινού δ ζήλος τών άδελφών του αοι
δίμου Ξενοφώντος, προσενεγκόντο>ν είς τό  κοινόν νέαν 
έκδοσιν του έκλείψαντος τούτου καλλιτεχνήματος, οπερ 
εύχής εργον ήθελεν εισθαι νά ίχετετρέπετο υπό δοκίμ,ου 
καλάμου είς δραμα, καί νά έοιδάσκετο έπί τής σκηνής 
του Ελληνικού τής μεγαλουπόλε<ος ταύτης Θεάτρου.

X. ΣΑΜΑΡΤΣΙΛΙΙΣ.

ΟΝΕΙΡΟΣ.

AVTU ΚΔΤΕΒΗ!

Αυτή κατέβη! 
έν μέσω τών ονείρων μου τήν εΤδον* 
τήν oqcoa τών ερώτων έκράτει άνημμένην, 
τήν Οείαν παρειάν τη ; υγρά'; και βεβρεγμένην. 
Τήν εΤδον! Χορόν πένθιμων νεανίδων 
εΤδον κατόπιν εκείνη; νά /ορεύτΓ 
ήτο 7,ορό; ερατεινών ελπίδων, 
οσαι τήν κόρην έκύκλωσαν ανθούσαν 
και τήν σ,ίνώδευσχν άποΟανουσαν.

• · ■ · · · ·

?ΕσΟήτα λευκοκύανον έφόρει, 
αστέρων άνθη ερραινεν ή κόρη.
’Αγγελικόν έπέστεφε μειδίαμα 
το χε"ίλό; τη ;, τό στόμα τη ; θυμίαμα 
έ σκόρπιζε, τών ’Αθανάτων μύρον.
Έν μέσω υψηλών ονείρων
τί; τ ούρανοϋ τα μύρα δέν ώσφράνΟη,
οσα τώνκήπο>ν τή; ’Εδέμ σκορπίζουσι τά άνθη;

· · · · · · ·

Τήν /εΤρα τείνει, 
τό ά λ 'ϊον μέτωπόν μου έπιψαύει.
«Στενάζει;, δεσμευμένη ψ υ /ή  μου;— ψιθυρίζει*
« Στενάζει;; ΗλΟον, φίλε* ή ώρα προσεγγίζει*



« *0 ϊρω ς, βρα'/ύ; έπί του κόσμου, παύει 
« αμα το γήρα; έπέλΟη, άμα κλίντι 
« ή άνΟηρά νεότη;* ποία βλάβη 
« τών άΟανάτο.>ν τον έρωτα Οά βλάψη;
« 4 Ο ερως ά'φΟιτος* έδώ θ’ άνάψτ,
« έδώ, δπου τού ερωτο; αί δφδε;
« αστέρες εΤνε Σείριοι, Ιΐλειάδε;, 
α Οά alorOavOf,; αιώνιον φιλότητα. . . .
« Οά βλέπτ»; κάλλους άφΟαρτον νεότητα . . . »

· · · · · · ·
’Εσίγησεν η ουρανία κόρη, 
ίΐεομ μ α  μάγον μ ’ έΟεώρει.

’Εγώ, φιλών τά; '/ε?ρα; τά; λεύκάς τη ;, 
σιωπηλό; ήτένιζον τά; θεία; καλλονά; της.
Είτα, « Παρθένο;! έκραζα, ψυχή ήγαπημένη!
« Πότε Οά έλΟη ή στιγμή αυτή ή πεΦίλμένη, 
κ καθ’ ην, άστέρε; δίδυμοι, τά ύψη Ο άναβώμεν 
« και ει;τά βάθη τ ’ ούρανοϋ εύδαίμονε; Οά ζώμεν;
« Πότε;»— ’Εκείνη φεύγουσα, « Περίμεινον ολίγον! » 
με εΤπε και με άφησε. Τους οφθαλμού; άνοίγων 
εγώ, επανελάμβανον « ΙΙερίμεινον ολίγον! »

ΤΟ ΨΘΙΝΟΠΩΡΟΝ.

I
Α .

•ii'/ρ ά  καί μαραμμένα 
τά φύλλα πίπτουσι 

του φθινοπώρου.
Τού δάσους ή μαγεία 

 ̂ έςηφανίσΟη, 
τά δένδρα κύπτουσι 

τη ; ο γβ η ς  του Βοσπόρου.
‘ Π φιλομήλα 

σιγα* ή τρικυμία 
ήγέρΟη, 6 βορρά; πάλιν ώργίσΟη*

Τοσύννεφον Οολον, πυκνόν 
τών ουρανών 

τήν καλλονή', σκιάζει* 
ή πριν γελώσα φύσις 

σκυΟρωπάζει, 
και τήν καρδίαν Ολιβεραί πληρουσιν αναμνήσεις.

1II χωρική Συλφίς 
χορού; έρώτυ*ν 

ώ ; πρώτον 
δεν '/.ορεύει, 

ουδέ ή αύρα θωπεύει 
τον έοενώδη 

βόστρυχόν τη;
Ά πο ευώδη 

άρο)ματα βεβαρημένη 
ή μουσική Συλφίς 

το κύμα τυ>ρα 
δεν σχίζει.

’Ανοίςεω; ώρα 
δεν εΤνε* αφρίζει 

ή θάλασσα κχτάλευκος, παρωργισμενη.

#
Β .

’Απεπτησαν έν τά/ει 
έμηδενίσθησαν 

'/άρις καί ερως.
Κάλλος, φαιδοότη; 
τώρ* πού εΤνε;... 

έςηφανίσΟη στ/, 
ει; ουοεν μερο; 

φαίνονται. . . ιδε!
Τού (5όδου ή Οεότης, 

τά μύρα, αί άνΟοσμίαι έκεΐναι 
καί τών άγρών αί καλλοναί

καί αί τερπναί 
αύραι παρήλΟον* μόνον 

ακούει; νά μυκαται 
τών χειμώ νω ν, 

πνοή καί βλέπει; σκυθρωπή ή φύσι; νά κοιμαται.

Τής νήσου ή φαιδρά 
ακτή αμμώδης, 

θρηνώδης, 
στείρα μένει, 

ουδέ παρθένο; προβαίνει 
τήν ουρανίαν 
καλλονήν τη; 
είς τήν χορείαν 

ευθύ μ  ο) ν νέων νά έπιδείςη.
Νεότη; ζωηρά! 
άν περιμείνη; 

καί πάλιν 
εύΟύμως νά κλίνης 
εί; φίλη; αγκάλην, 

το στάδιον τού ερωτος πάλιν Ο1 άνοίςη.

X. Σ ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ.

ΤΩ Κ. Λ. Μ. άνα'/ωρούντι.

Μιας στιγμή; μας ηνωσε πτήσις, 
στιγμή; μία πνοή μ ά ; χωρίζει, 

έσύ φεύγει; μακράν, Οά μ ’ άφήση;
κ’ έγώ μένω μακράν άπο σί!

Στιγμή; μόνον ή τέρψις μα; ήτο* 
ή χαρά μα; ύπηρςεν εκείνη 

ώ ; σπινΟήρ, οστις λάμπει καί σβύνει* 
ήσαν χίμεραι πάντα /ρυσα^!

’Εάν στιγμάς όμού ευφροσύνου;
έπεράσαμεν, δταν πατήση; 

εί; τού; τόπου; τούς θείου; έκείνους,
τών στιγμών ένΟυμού σύ αύτών. 

Οταν κάλλη εμπρός σου Οά ΐοτ,ς 
καί έκείνη γλυκά σοί γελάσ^,, 

μ ή  ό νούς σου ποτέ μή  ξεχάση,
μ ή  ζε/άστί εμέ τον πιστόν.

Οταν μόνος μ ’ άγάλλοντα πόδα 
είς τούς κήπους, ώ φίλε, σύ τρέςτ,ς,

8πως δρέψης ύάκινΟα, £όδα,
κι’ ανθοδέσμην ποιήσας λαμπράν , 

τήν προσφέρτ,ς σιγά είς εκείνην, 
καί έκείνη τήν λάβτ, γελώσα, 
ένΟυμού, ένΟυμού σύτάόσα

έδώ σοί είπα  μίαν φοράν!

ΓΕΛΑΣ ;

Γελ^ς, γλυκεία κόρη; τό παν γελα μαζή σου, 
ένδύεται ή φύσις τού εαρος στολήν’ 

γελάς; γελςε ή αύρα, γελούν τ ’ άνθη έ;ίσου, 
σού στεφουσιν ευώδη τώρα τήν κεφαλήν* 

γελ^ς, καλή παρθένε; τούς πάντας σύ μαγεύεις, 
είς χώρας ήλυσίους σύ φέρεις τούς θνητούς* 

γελ^ς; τών χ,αρδιών μας σύ μόνη βασιλεύεις, 
κ ’ έχεις τον κόσμον ολον Οεράποντας πιστούς. 

’Εγέλασαν ολίγον τά γλυκερά σου χείλη;
άπό νεκρόν πού ήτο το παν νύν μειδιοέ* 

μεγάλη σου, ώ κόρη, Ισχύ; ή έρωτύλη!
Ω! γέλα, καί τού κόσμου Ο1 άλλάςη ή χροιά! 

Γελ^ς; καί τά δ εσ μ ά μ α ;, ώ άγγελε, σύ θραύει;, 
πραΰνει; τήν καρδίαν, έάν αυτή ά λγή * 

ώ θελκτική νεανις, νά μειδιάς μή  παύης,
μή  ό καθείς εί; λύπας, είς θλίψεις του πνίγη!

ΚΛΕΑΝΘΠΣ I. Π. . .
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Λουδοβίκος δ ΙΕ* ένδιεφέρετο πάντοτε είς τό νά έρωτα 
καί νά μανθάνη τήν ηλικίαν τών άλλων. Ημέραν τινά, 
καθ’ $ν συνωμίλει μετά του Δουκός Μοντριέρ, « ΕΤνε 
αληθές, τώ  είπεν, δτι δ κόσμος σας δίδει πλειότερα τών 
δγδοήκοντα έτών ;— Μάλιστα, Μ εγαλειότατε, άπήντη- 
σεν ό ευφυής Δούξ, άλλ έγώ δέν τά  λαμβάνω.»

« θυρωρέ, ήρώτα κουφός τ ις  κυρία, πότε αναχωρεί δ 
σιδηρόδρομος τών έννέα; —  Εξήκοντα λεπτά  μετά  τάς 
ίκτώ* » άπηντησεν δ εύφυής υπηρέτης.

Πρώτων τόν Δαννιέρον έκ πόσων παιδιών συνέκειτο ή 
οίκογένειά του. —  Είμεθα τρεις αδελφοί, άπεκρίθη, δύο 
κοράσια καί £ν αγόρι* τό αγόρι είμαι έγώ .»

0  Φάβιος Μύρτος, αρχιεπίσκοπος Ναζαρέτ, δςτις έχρη- 
μάτισε τρεις φοράς Νούντιος (απεσταλμένος) του Πάπα 
είς τήν Γαλλίαν κατά τό 1 7 4 5 , θέλων νά απόδειξη πό
σην προσοχήν πρέπει νά καταβάλη τις δταν γράφη, έσυ- 
νείθιζε νά λέγη: «Εις κανέν μέρος του Ευαγγελίου δέν 
άναφέρεται νά Εγραψεν δ ίησους Χριστός πλέον τής μιας 
φοράς' καί τούτο ακόμη τό έκαμεν έπί τής άμμου, ω ςι 
δ άνεμος νά έξαλείψη αμέσως τά  γραφ έντα .»

Χωρικός τις , ίχω ν δίκην, υπήγε νά έπισκεφθη τόν δι
κηγόρον του, δστις τώ  είπε: « Φιλε μου, θέλεις χάσει τήν 
δίκην σου’ δ νόμος σέ καταδικάζει τυπικώς ». Κ αί τα ύτο- 
χρόνως τώ  δεικνύει είς τόν κώδηκα τόν περί ού δ λόγος 
νόμον. Ο χ ο ϊκ ό ς  καιροφυλακτέ? μίαν στιγμήν, καθ *?,ν δ 
δικηγόρος έξήλθε του σπουδαστηρίου του διά τινα  υπό- 
Οεσιν, καί ωφελούμενος υπό τής άπουσίας ταυτης, ξεσχί
ζει τό φύλλον, είς τό δποιον ειχε παρατηρησει τόν νόμον, 
καί χώσας αυτό βιαίως είς τό θυλάκιόν του, φεύγει κρυ
φίως. Ο δικηγόρος συνηγόρησε μετά πολλου ζήλου καί 
ζωηρότητος, καί έκέρδησε τήν δίκην* έξερχόμενος δέ του 
δικαστηρίου, άπαντα τόν χωρικόν καί τώ  λέγει ό'τι έκέρ
δησε τήν δίκην, έναντίον τής γνώμης του καί παρ’ έλπί- 
δα. —  «Λ! Κύριε δικηγόρε, άποκρίνεται δ χίορικός, πώς 
ί τ ο  δυνατόν νάχάσω, άφου έκρυψα καλώς τόν νόμον, δς- 
τ ις  μέ κατεδίκαζεν; ίδου, λάβετέτον τώρα, δπότε μέ εινε 
άχρηστος. » Κ αί έπέστρεψεν αυτώ τό φύλλον, δπερ είχε 
ξεσχίσει έκ τής νομικής βίβλου.

Νέος τις ήγεμονόπαις, τελειο)σας τά ς σπουδάς καί τά  
γυμνάσιά του, ήρώτησεν ενα τών θεραπόντων του, τ ί 
εμ,αΟε καλητερον άπό δλα του τά  μαθήματα. 0  Οεράπο^ν 
άπεκρίθη: « Τό ίππεύειν, διότι μόνον οί ίπποι σου δέν π 
έκολάκευσαν.»

Ερρίκος δ Δ*, μαθών οτι περίφημος τις ιατρός παραι- 
τησας τόν Καλβινισμόν εγεινε Καθολικός, ειπεν είς τόν 
Δουκα Δεσουλλυ, παρόντα δταν έλέχθη τό γεγονός: «Φίλε 
μου, ή θρησκεία σου πνέει τά  λοίσθια, διά τούτο οί ιατροί 
τήν έγκατέλιπον. »

0  κύριος Σορβιέρος έταξείδευε μ έ τ ιν α  άνόητον, τοΟ 
δποίου δ ϊππος προσέκοπτε καί έγονάτιζε κάθε όλί- 
γον, καί δ άνόητος έλεγεν έκάστοτε είς τόν ίππον του 
« ό  διάβολος νά σέσηκώση! » Ο Σορβιέρος τόν ιζρώτησε, 
δ ιατί δέν έπεκαλεϊτο τόν Κύριον, άλλά τόν διάβολον;—  
« ό  Θεός νά μέ φυλάξη! έϊπεν έκεΊνος, πώς ι^μπορώ νά 
έπικαλεσθώ τό £νομα του Κυρίου, άφουγέγραπται, δτ ι«Εν 
τ ώ  δ ν ό μ α τ ι  τ ο υ  Κ υ ρ ί ο υ  π  αν γ ό ν υ  κ ά μ π τ ε ι ;  »

Κύριός τ ις , Ιχων δίκην, επεμψε πρός τόν δικηγόρον του 
διά του υπηρέτου του μίαν λίραν* δ υπηρέτης άντί ταύ
της Ιδωκεν είς τόν δικηγόρον άλλην κίβδηλον. Μετά δύο 
ήμέρας δ δικηγόρος, παρατηρ·/,σας δτι τό  δοθέν είς αυτόν 
νόμισμα ητο κίβδηλον, υπήγε πρός τόν πελάτην του καί 
παρεπονήθη δι’αυτό* θυμώσας ουτος έκάλεσε τόν υπηρέ
την καί τώ  είπε: « Διατί, άπιστε άνθρωπε, Ιδωκας είς 
τόν Κύριον τούτον άντί του καλού νομίσματος, τό  δποΤον 
σοί έδωκα, τό  κίβδηλον τούτο;»  6  υπηρέτης άπεκρίθη: 
«Κύριέ μου, είχον αυτό τό κακόν νόμισμα πρό έξ νίδη 
μηνών* βλέπων δέ δτι δέν ηξιζε τ ίπ ο τε , τό  παρέδωκα 
είς χέϊρας τής δικαιοσύνης.»

Γυνητις παρεκάλεσε δυτικόν τινα Αγιον Ραβόνην καί 
Ιταξεν είς αυτόν γενναΤον άφιέρωμα διά νά φέρη είς με
τάνοιαν τόν σύζυγόν της* τέσσαρας δέ μετά τα ΰ τα  
ήμέρας δ σύζυγός της άπέθανε. Αυτή δέ Ικραξε τό τε : 
« Πόσον μεγάλη εινε ήάγαθότης τοΟ Αγίου ί>αβόνη! δί
δει περισσότερον παρ δ ,τι του ζητουν. »

Α ύλικόςτις τίράσθη βασιλίσσης τινός τής ίσπανίας, 
άλλά δέν έτόλμα νά δηλώση πρός αυτήν τό αίσθημά 
του. 1Ϊ βασίλισσα, έννοήσασα αυτό, τω  είπε μίαν ήμέ- 
ραν μεταξύ λόγων δτι έπεθύμει νά τ ^  στείλη τήν ει
κόνα εκείνης, τήν οποίαν ήγάπα. ό  αυλικός τή  Επεμψε 
μικρόν κάτοπτρον.

ΑστεΤός τ ις  έν Νεαπόλει αυλικός ειχε βιβλίον, είς τό 
δποΊον Εγραφεν δλα τά  λάθη είς δσα υπέπιπτον οί έπί- 
σημοι σύγχρονοί του* μαθών τούτο δ βασιλεύς τή ς 
Νεαπόλεως, τόν ήρώτησεν άν τόν είχε σημειωμένον είς 
τό βιβλίον του. Αναδιφήσας αυτό δ αυλικός, ευρε τήν έξής 
σημείωσιν: «Ανόητα εκαμεν δ βασιλεύς νά στείλη Γερ
μανόν αυλικόν του είς Γερμανίαν μέ δώδεκα χιλιάδας 
φλουρί α χρυσά νά τώ  άγοράση ίππους. » ό  βασιλεύς τότε 
τώ  λέγει: «Αλλ άν έπιστρέψη αυτός δ Γερμανός καί 
φέρη τούς ίππους *ί) τά  χρήματά  μου, τ ί  θά είπ^ς τό τε ; 
— Τότε, άπεκρίθη δ άστειος, θά έςαλειψω έκ του βιβλίου 
μου τό δνομα τής Μεγαλειότητός σου, καί άνθ υμών θά 
γράψου τόν Γερμανόν.»

Χο^ρικόςτις, ε/ο>ν δίκην μ έ τ ιν α  τώ ν γειτόνων του, 
έφερεν άγγείον πλήρες γάλακτος είς τόν δικαστήν, είς 
τόν δποΊον δ άντίδικος ειχεν ήδη φέρει μικρόν χοιρίδιον. 
Απολέσας τήν δίκην δ πρώτος, άρχισε νά κλαίη καί νά 
λέγη, τ ί εγεινε λοιπόν τό γάλα μ ου ; 6  γραμματεύς του 
δικαστου τώ  άπεκρίθη: «Τό Επιε τό χοιρίδιον του άν-
τιδίκου σου. »

II



Είπον ποτε εις ενα προεστώτα χωρικόν, χ ά ρ ο ν τ α  
τον εζυπνον, οτι ο έφημέοιος του χωρίου του άπέθανε. 
« Mil το πιστεύετε! άνέκραξεν’ αυτός μοί γράφει παν δ,τι 
συμβαίνει εις το χωρίον, και δέν ήΟελέ ποτε λείψει νά 
•μοί φανέρωση Si έπι στολής του χα ι τούτο. »

ό τε  ή χολέρα έκαμνε Οραϋσιν είς την μεσημβρινήν 
Ευρώπην, Ουγγρόςτις ηκουσεν δτι είς χωρίον τ ι  προσέ- 
βαλλεν ή νόσος μόνον τους άνόρας. Ελπίσας λοιπον ότι 
αν φορέση γυναικεία ενδύματα Οα γλυτωση, επρα^,ε τούτο 
μετά πολλές μυστικότητος καί μετέβη είς το  είρημένον 
χωρίον νά (/.είν*/) έν ασφαλεία. ΕυΟυς δε μετ α την ελευ- 
σίν του, προσβληθείς υπο δεινών συμπτωμάτων χολέρας, 
έφώναζεν έν αγωνία: «Οιμοι! οΐμοι! τίς εμαρτύρησεν ότι 
είμαι άνηρ; τ ίς  μ  έπρόδωσε;»

Κύριός τις ελαβεν είς την υπηρεσίαν του χωρικόν 
τινα, νεωστί έλΟόντα είςΠαρισίους. «Θέλω σε δίδει εκα
τόν φράγκα μισθόν κ α τ’ έτος, εκτός τών εκτάκτων άμοι- 
βών* περιπλέον Οά εχης την τροφήν σου, καί θέλεις εν- 
δύεσΟαι άπο εμέ. » Την επαύριον τό προΛ δ υπηρέτης 
δέν φαίνεται. 1ί ώρα παρέρχεται καί δ κύριος σημαίνει 
τόν κώδωνα, άλλ’ ούκ ην φωνή' έως ου τέλος άναγκάζε- 
τα ι νά άναβη δ ίδιος, και μετ έκπλήζεως παρατηρεί τόν 
καλόν υπηρέτην είς την κλίνην του.—  «Και πώς! τώ  λέ
γει μ ετ’ οργής, άκόμη Οά σέ περιμένω νά καταβης >—  
Κύριε, αποκρίνεται δ υπηρέτης, δέν έσυμφωνήσαμεν νά 
μέ ένδύτ,ς; λοιπόν σέ έπερίμενα. »

Πατήρ τις εγραφε πρός τόν υιόν του, σπουδάζοντα μ,α- 
κράν: «Τίέμου, πληροφοροΰμ,αι δτι καπνίζεις, καί σέ συμ
βουλεύω νά κόψης τόν καπνόν.» ό  δέ άπήντησε: « Πά 
τερ μου, μη δίδετε πίστιν είς δσα σας λέγουν’ έγώ πίνω 
πάντοτε τόν καπνόν κ ο μ μ έ ν ο ν ,  διότι τά  πουρά μέ 
βλάπτουν. »

« ΐδέτε, Κύριε, ελεγεν είς φίλον της νεανις τις , φημι- 
ζομένη έπι ευφυΐα* ίδ έ τε ! δλα τά  ωραιότερα δνόματα, 
οΐον ώρ α ι ό τ η ς ,  τ ρ υ φ ε ρ ό τ η ς ,  ε υ α ι σ θ η σ ί α ,  ά γ ά -  
π η ,  π ί σ τ ι ς ,  ε ύ φ υ ί α ,  κτλ. είνε θηλυκά.— Σύμφημι, 
Κυρία μου, άπήντησεν δ νέος, τούτο μόνον μέ λυπεί δτι 
υπάρχει είς τά  Οη λ υ  κά  ήτρέλλα, ή άνοησία καί ή κου- 
φότης. »

Εν Α γγλία οί κατάδικοι έχουν τό δικαίωμ,α νά πο)- 
λώσι τά  σώματά των εις τινα χειρουργόν, καί πολλοί 
μεταχειρίζονται τά  χρήματα, ατινα λαμβάνουσι πρός 
τούτο, είς τό νά μεΟύωσι καί νά κάμνωσιν άσωτίας. Είς 
εκ τών καταδίκων τούτων, παρουσιασΟεΙς εις τινα χει
ρουργόν, μετα πολλάς συζητήσεις επιτυγχάνει δύο γυ - 
νέας, τας οποίας άφου ελαβεν νίρχισε νά καγχάζη. ό  χε ι
ρουργός Εκπληκτος έρωτα την αιτίαν, δ δέ κακούργος, 
στηριζομενος επι τών δύο του πλευρών καί έζακολουθών 
να γελα, απήντησε: «Γελώ διότι μέ ήγόρασες ώς άνθρω
πον, οςτις μέλλει νακρεμασΟτί* άλλάπολυήπατήΟης, διότι 
μέλλο) νά καώ. »

12 πότνια θεά Φ α ν τ α σ ί α !  Μή άπαξιώστις μέρος τών '/αρίτων 
σου είς τον αυτόχρημα ξηρόν κάλαμον του Ιπιφυλλιδογράφου της 
ιΚ " τ  α λ ό φ ο υ ,  οστις σήμερον υπέρ ποτε αισθάνεται τήν ανάγκην 
Σου, καΟο μέλλουν νά έκθεσή διάφορα του κοινωνικού βίου ανέκδοτα 
έκ τών άρτίοίς λαοόντων'/ώ ραν. ΙΙάρεσο, ίμερόεσσα Ούγατερ τών 
ουρανών, όπως καλλύν/,ς τάς ςηράς εκθέσεις πεζού χρονογράφου διά 
του ουρανίου έκείνου μειδιάματος Σου, οπερ κέκτηται την υπερφυσικήν 
'/.άριν νά μεταβάλλτ, τόν χάρτην είς κήπον Χαρίτων, κ α ι τό ν  κάλαμον 
είς μαγευτικώτατον Σειρήνων αυλόν I

ΚαΟο άπτερος κηφήν τής ποιητικής σίμβλης, ουτε υψηλάς και 
άρμονικωτάτας ζητώ εκφράσεις, δι’ ών συνήθως οί αιθέριοι ημώ ν  
ποιηταί καλλύνουσι τά επητω ν, ουτε πομπώδεις και σχοινοτενείς 
φράσεις, ο'ίας συνήθως μεταχειρίζονται κατά κόρον πολλοί τών νεω- 
τέρων συγγραφέων καί δημοσιογράφων, άλλ’ αφέλειαν καί τήν περι 
τήν εκφρασιν εύάρεστον εκείνην καί αισθηματικήν άνΟηρότητα, τήν 
όποιαν συ μόνη, σεμνή Ουγάτηρ του Διός Φαντασία, δωρεΤσαι εΐς 
τους μύστας σου.

‘Π κοινωνία ημών σήμερον υπέρ ποτε παριστα τό γελοΤον θέαμα 
τοΰ γάμου του Κουτρούλη. ΙΙαντα/οΰ αντιθέσεις, γελοΤαι πολλάκις, 
πανταχοΰ διασταυρούμενα συμφέροντα, παντού τέλος

όχλοβοή καί ταραχή καί σύγχυσις,
*σάν τή ς  τρελλής τά  ξέπλβκτα  μ α λλ ιά ,  
καί δλα  διά τίποτε . . ·

’Εδώ ποιητικίσκος διαρρηγνύει τά ίμάτια αυτου και διαμαρτύρεται, 
διότι^.. . τοΰ έκλεψαν ενα στίχον! —  ΕκεΤ πάταγος χειλέων, καί

διαβεβαι- 
καί ολα προσω-

συμβουλαί καί νουΟεσίαι. . . πρός τό θεαθήναι. —  Παρέκει 
ο>σεις καί υποσχέσεις ’Α ρ χ ι σ υ ν τ ά κ τ ο υ  τινός . . . καί ο 
ρινά. —  Α λλα χού  αιώνια τ ρ ε χ ά μ α τ α  καί Ιδρώτες. . .  διά τόν 
αέρα. —  Περαιτέρω άπειλαί καί ύβρεις μέχρι ξυλοκοπημάτων. . . .

Ιδου ή πανοραματική άποψις του δρίζοντος ημώ ν. —  Τά πάντα
οιά τίποτε* τά πάντα πομφόλυγες !

Καί ομο)ς πας κανών ανάγκη νά εχ^  τάς έςαιρέσεις του.—  Ιδετε
τους δύο εκείνους κατά φαντασίαν ποιητάς, τους νέους Φοιβαπόλ-
λωνας τής εποχής μας, ών τά φοιβόληπτα νεογνά μόλις βλέπει καί
αυτός ό τήν έ ν α σ τ ρ ο  ν ^ ο ύ ρ α ν ο ΰ  τ έ μ  ν ο> ν δ δ ό ν κ α ί χ  ρ υ-
σ ο κ ο λ λ ή τ ο ι ς έ μ  β α ι ν ω ν δ ί φ ρ ο ι ς ή λ ι ο ς , καί τών δποίων 

i v f ^ n  Υ ______________ λ  I ' - . t _____» ____ λ  l · ·  . . .

μήπως τους ακροαται κανείς, καί αρχίζουν νά άναγινώσκουσι μετ’ έμ -
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φάσεοις τους στί/ουςτω ν. Τοσουτον δε ένΟουσιώσιν, ώστε καταν
τούν άμφότεροι νά άναγινώσκωσι ταύτοχρόνως άσκεπεΤς, με ο>ρΟιο- 
μένην τήν κόμην υπό του ποιητικού οίστρου καί με τάς γελοιο^δε- 
στέρα; τών χειρονομιών* καί ταυτα πάντα πρός μεγίστην εκπληξιν 
του μακρόΟεν Οειομένου αυτους καφεπώλου.

Αίφνης δ εις εγείρεται IvOoj; καί, « Κύρ'έ μου! λέγει εις τόν έτερον’ 
γνο)ρίζεις δτι εντός του καταστήματος τούτου ευρίσκονται οί δύο με
γαλύτεροι του αίώνος ποιηταί; —  Συγ’/ώρησον, Κύριε, άπεκρίθη 
φλεγματικώς όετερος, νά σοί εΐ'πω οτι δ λόγος σου κατά τό ήμισυ 
μόνον αληθεύει! »

4II έγ(οϊστική αυτη άπάντησις προεκάλεσεν εξηγήσεις έπί εξηγή
σεων, καί ίοου οί ούο ποιηταί φιλόσοφοι συλλαμβανόμενοι επί τέλους 
άπό τή; κόμης, ώς οί τής Μολιερείου κωμωδίας, καί διαλύοντες τήν 
συζήτΥ,σιν αυτών διά δεινών γρονθοκοπημάτων.

Πόσον τωόντι αληθεύει κατά τήν περίστασιν ταύτην ή ‘Ησιόδειος 
ρήτρα : Κ ε ρ α μ  ε υ ς κ ε ρ α μ  ε Τ κ ο τ έ ε ι, καί πόσον έπιβεβαιοΰται 
ή λυπηρχ αλήθεια οτι δ έγωϊσμός καί ή δι/όνοια, αί δύο αΰται επά
ρατοι πληγαί ‘Ι’αραώ, είσίν εθνικός ημών '/αρακτήρ !

’Εάν εκ μικρών δέν προήρ/οντο πολλάκις μεγάλα δυστυχήματα, 
τό ανθρώπινον γένος δεν ήθελεν υποπέσει είς τήν σημερινήν αμαρτω
λόν καί άΟλίαν κατάστασίν του ές αιτίας ενός μήλου, τό ό-οΤον εφα-

f t Γίγεν η κυρία Ευ α.
Πρότινος δ Κ. Α. . . καί ή Κ. . Σ . . . συνενωΟέντες διά του γά

μ ου , διήγον βίον πλήρη τρυφερότητος καί αυτόχρημα μεστόν μ έ -  
λιτος. ’Αλλά φευ! δ Σατανάς, οστις έφΟόνησε τήν ευδαιμονίαν τών 
πρωτοπλάστων, έφΟόνησε καί τήν του ωραίου τούτου ζεύγους.

’Ενφ πρωίαν τινά του παρελθόντος μηνδς συμπαρεκάΟηντο είς τό 
πρόγευμα, εύτυ/εΤς ώς δύοτρυγόνες μόλις οίκοδομήσασαι τάς φ ω - 
λεάς των, ένώ, λέγω, γλυκυΟύμως άπερρόφιον τόν ήδονικόν ν ι φ ο
κ ό  κ ό ζ ω  μ  ο ν έν τή οικογενειακή αυτών μακαρι-ίτητι, δ οφθαλμός 
έκατέρου αυτών παρετήρησε μόλις καί στιγμιαίως μέλαν τι, διελΟόν 
τόν θάλαμον άστραπτ,δον έκ τής γωνίας τής εστίας μέχρι τής Ούρας 
τοΰ θαλάμου. ΙΙάραυτα ο άνεβόησαν άμφότεροι συγχρόνως.

—  Ω! ίδέενα ποντικάκι!
—  1>! ίδέ τό μαΰρο γατάκι!
—  Οχι* ποντικός ήτο, φιλτάτη μου.
—  Καλέ, τί λέγετε; ήτο γάτα.
— Ναι, έγώ τό παρετήρησα καλά* είμαι βέοαιος δτι ήτο ποντικός.
—  ’Αλλά καί έγώ τό εΤδα, φίλε μου* ήτο γατάκι μαΰρον ώς 

ποντικός.
—  Φίλη μου, σέ λέγω οτι ήτο ποντικός.

·> > ι \ 'Λ *  »» ν  ι—  Και εγω σε λεγω οτι ητο γατα.
—  Ο/ι* ποντικός!
—  b y /  γάτα!
—  Ποντικός!
—  Γάτα!
Ουτω δέ έξηκολούΟει τό τρυφερόν ζεύγος ΰψούμενον έπί μάλλον είς 

δλας τάς βαθμίδας τής φωνής, άπό τής νήτης μέχρι τής υπάτης.
Επί τέλους ό Κ. Λ. . . . κατέστη παράφορος έκτής Ιπιμονής του, 

ή δέ Κ. Σ . . . . ήρ/ισε νά καταφεύγη είς τό σύνηΟες οπλον τή ςγυ -  
ναικε'ας αδυναμίας, τά δάκρυα* ώστε κλαίουσα ελεγεν οτι δεν ήδύνατο 
πλέον νά -ήσ^ι με τοιούτον 0 η ρ ί ο ν , καί, λαοουσα 8,τι εΤχεν, έπέστρε- 
ψεν είς τ / j  πατρόςτης. ‘Ο δε ταλαίπωρος Κ. Α. . . εμεινεν έρημος 
καί σκοτ:ΐνος, έρημος καί εγκαταλελειμμένος* άλλ1 ήτο άνήρ, καί, κη- 
δόμενος :ής υπολήψειος αυτου, άπεφάσισε νά μή  νικηΟή άπό εν γυ- 
ναικ>ρ·Λ /' διό καί τό εκαμεν ε ξ ω  ν ο  υ, κατά τήν παροιμίαν.

5Λλλ ·. πολλαί παρήλΟον έοδομάδες '/ωρίς έκάτερον τών μερών νά 
υ π ο /ω ρ /,7 /|, εως ού, μαΟόντες οΐ φίλοι άμφοτέρων τήν άνόητον αιτίαν 
τοΰ '/(ον.τμοϋ των, μετε/ειρίσΟησαν ολην τήν ρητορικήν αυτών,καί 
μόλις καί μετά βία; κατώρΟωσαν νά Ιν(·>σωσιν αυτους πάλιν.

Καί ήδη εΰρέΟησαν πάλιν σ^γ/.αΟήμενοι παρά τήν αυτήν τράπεζαν, 
καί βλέποντες άλλήλους με βλέμμα πλήρες συζυγικής στοργής. Αεν
ήδύναντο 61 νά μή ένΟυμηΟώσι τήν πρώτην άνόητον αφορμήν τής ερι- 
δός των '/ωρίςνά γελάσωτιν.

—  Ε! φίλη μου, εΤπεν δ Ουμοτερπής σύζυγος* υπήρςε ποτε είς 
τόν κόσμον τοιαύτη άνόητος αιτία εριδος, ώς ή τοΰ ποντικού έκείνου;

—  Ελησμόνησας, φίλτατέμοι, οτι ήτο γάτα!
—  Ο’/ ι ,  ψυχή μου! ποντικός ήτο.
—  Κ /ί π ώ ς! μήπω ς τά ’μάτια jj. o j  δεν βλέπουν; τό εΤδα, σάς 

λέγω , όΛ αλμοφανώ ς οτι ήτο γάτα.
5 . \  *1 \ 1 1 ι I1'  Μ Τ I—  ΑλΑα και εγο  ̂ειοα οτι ητο ποντικος.

—  Σάς λέγω δτι ήτο γάτα!
—  Σάς λέγω οτι ήτο ποντικός!
—  Γάτα! γάτα! γάτα!
Καί ουτω πάλιν εριδες χείρονες ή πρ ότη ον, καί πάλιν δάκρυα καί 

λειποΟυμίαι, καί αύΟις ή Κυρία κατέφυγεν είς τήν πατρικήν της οί- 
κίαν διά τελευταίαν ισως πλίον φοράν.

’ΑπευχόμεΟα τήν διά τοΰ δ ι α ζ υ γ ί ο υ  θεραπείαν τής παραλόγου 
επιμονής τοΰ καλού τούτου ζεύγους.

’Επιθυμείτε νά άκούσητε καί ετερα ανέκδοτα, έκ τών συμβάντων 
κατά τόν παρελθόντα μήνα εν τινι γωνί /. τής άχανοΰς ημών μεγαλου- 
πόλεως καί τών παραρτημάτων αυτής: Περιττόν νά προσΟέσωμεν που  
συμβαίνει ή σκηνή, άρκεΐ νά ειπωμεν μόνον οτι οίήρωες τών έκτε- 
Οησομένων άνήκουσιν είς τ ό ’Αρμ. . . στοιχεΤον.

Είς νέος ιεροσπουδαστής, ε /ω ν  όλιγίστην κλίσιν πρός τό μέλλον 
έπάγγελμά του, μετέοη 'ίνα διέλΟτι τον χρόνον τών διακοπών είς τήν 
οικίαν έςαδέλφης τοΛ τινός, κυρίας είς άκρον έπαγο)γικής, ώραίας 
πλήν συνετής, σώφρονος καί έπί πάσι τούτοις χήρας.

‘Εσπέραν τινά τοΰ παρελθόντος Αυγούστου δ έξάδελφος καί ή έξα- 
δέλφη, έπιστρέφοντες άπό μικρόν περίπατον, είσήρχοντο είς τήν οί- 
κίαν. Κατά δυστυχίαν, ή οικία αυτή εΤ/ε μίαν μόνην ε;οδον, καί, 
είς τήν απουσίαν τής οίκοδεσποίνης, ή Οεραπαινίς εΤχεν εισαγάγει 
σαλπιγκτήν τινα τής παρεπιδημούσες έν τώ χωρίω μουσικής, συγ
γενή της, άνδρα μεγαλόσωμον καί άδύνατον ε/οντα στόμαχον, τόν 
δποΤον ή παιδίσκη έπάσ'/ιζε νά άν όρθωσή μέ ζο^μόν κρέατος καί, 
φρυγανίας άρτου.

Κρίνατε είς ποίαν αμηχανίαν εΰρέΟη τό ζεΰγός μας, συλληφθέν είς 
τήν φωλεάν. 4Π Οεραπαινίς έπανέρχεται σπεύδουσα, δσον ήδυνήΟη, 
είςτό μαγειρεΤόν της, δ δέ σαλπιγκτής, άφοΰ ήνοιςεν άνωφελώς πολ
λά άρμάρια, μ ή  δυνάμενα νά τόν /ωρήσωσι, κατέφυγεν υπό τήν κλί
νην τής Κυρίας . .  .

ιΗ οικοδέσποινα είσέρχεται είς τόν κοιτών ά της, άφοΰ άπεχαιρετί- 
σΟη άπό τόν δειλόν καί συνεσταλμένον έξάδελφόν τη;. Ητο δέ είς 
τήν στιγμήν τοΰνά ένδυΟή τήν νυκτερινήν της ένδυμασίαν, 8τε στρε- 
φομένη παρατηρεί αίφνης τίνα; . . . τόν ιεροσπουδαστήν μας γονυ
κλινή εμπροσΟέν τη ;, μέ βλέμμα ικετευτικόν καί μέ βραχίονας τετα
μένους.

—  Δι’ ονομα τοΰ θεοΰ! έςάδελφε, άνακράζει ή συνετή γυνή έκ- 
πλαγε^σα* έγείρου, εςελΟε! Τί Οά είπή δ κόσμος δι’ εμέ, άν μάΟ$ δτι 
εύρίσκεσαι κατά τοιαύτην ώραν ένταΰΟα; Λησμονείς ποίαεΤμαι, καί 
πρό πάντων πο^ος εΤσαιή σοφολογιότης σου;

—  ’Εςαδέλφη μου, άπεκρίθη δ Ιεροσπουδαστής έκτος έαυτοΰ* οίλ- 
λην κλίσιν άπό τοΰ νά σέ άγαπώ δέν ϊχω , καί οΰδεμία δύναμις τοΰ 
κόσμου ίσχύει νά μέ άποσπάστι έντεΰΟε';, καί άν ε μέλλον νά ακούσω, 
ή'/οΰσαν τήν σ ά λ π ιζα  τής τελευταίας παρουσίας!

Είς τά; λέξεις ταύτας δ μουσικό; μας, οστις έστενο'/ωρεΤτο πολυ 
υποκάτωΟεν τής κλίνης, καί είς ου τόν έγκέφαλον ήρχισαν νά έπενερ
γώ σιν οί ατμοί τοΰ οίνου, εΟεσεν είς τό στόμα του τήν σάλπιγγα, 
καί ήχησε παρατεταμένον τι εμβατήριου.

‘Η Κυρία άφίνει κραυγήν, δ Ιεροσπουδαστής φεύγει δρομαΤος, δ δέ 
σαλπιγκτής, ωφελούμενο; εκ τοΰγενικοΰ τρόμου, επιστρέφει άπαρα- 
τ/|ρητός είς τήν περιμένουσαν αυτόν συνοδίαν του.

‘Ο αίσΟηματικός μας ιεροσπουδαστής λοιπόν δέν εΤχεν άρκετήν γεν
ναιότητα, καίτοι δρκισΟείς νά μείντ, γονυκλινής πρό τής λατρευομέ- 
νης γυναικός, άμα ηκουσεν ήχοΰσαν τήν τ ρ ο μ ε ρ ά ν  σ ά λ π ι γ 
γ α  τ ή ς  τ ε λ ε υ τ α ί α ς  π α ρ ο υ σ ί α ς !

’ΕννοεΤται οτιτό συμβάν διεφημίσΟη είς ολην τήν πόλιν, καί έγέ- 
νετο αφορμή μυρίων σ/ολίο^ν. ‘ ισο)ςδε λάβωμεν τήν εύχαρίστησιν νά 
ίδωμεν αυτό μεταφερομενον έπί τής ΙξελληνισΟείσης άπό τίνος θεα
τρικής σκηνής τής μεγαλουπόλε<ος μας, υπό τόν τίτλον « II σ ά λ -  
π ι γ ξ  τ ή ς  δε υ τ έ ρ α ς  π α ρ ο υ σ ί α ς . »

Μεταβαίνομεν είς τά; σ^αναστροφάς τών άδελφών ’Αρμενίων. 
Καί τό εΟνο; τοΰτο δέν στερείται καλλονών, πλήν καλλονών οΰχί 
χαριτοβρύτιον άλλά βεβιασμένων, ούτως είπεΤν. ιΗ ΰπερσαρκία δυ- 
στυ/ώ ς πλεονάζει παρά τψ γυναικείο) φύλω, καί άσ/ημίζει άρκούν- 
το>ς αυτό* ουδέν τ»·)όντι άνιαρότερον τής πολυσαρκίας, καί μάλιστα 
έν μέσω Οέρει!

Αί ’Αρμενίδες ή ’Αρμένισσα*., συναισθανόμενα», συνεχώς τήν ασχή
μιαν τήςγλώσσης αυτών, πολΰ σπανίως συνδιαλέγονται, ό)ςγνωστόν, 
είς τήν πάτριον φωνήν, ώ ςέπ ίτό  πλεΐστον δέ προσπαθούν νά μετα- 
μορφωΟώσιν είς Γαλλίδας. Πλήν ποία σχέσις κυνί καί βαλα'/ω; CH



έπιτετηδευμένη αυτη παρομοίωσίς των τάς καθιστεί ετι μάλλον γε
λοίας, και δ μιξοβάρβαρος ουτος ψιττακισμός τής Γαλλικής γλώσσης 
δίδει χώραν εις μυρία άνέκδοτα.

Περιττόν νά άναφέρωμεν τά Ιστορικά bicn m erc i.— κ α ρ ν η μ  
τ ό κ τ ο υ ρ . — Com m ent se p o n e  μ π ι λ λ ι α δ έ ρ  ά γ ά ;  —  
Voulez VOUS κ α ρ ν α μ  π  ήτ;— Passcz-moi la τ ο υ ρ σ ο υ , κτλ. 
κτλ. ατινα προξενοΰσιν ή μ ϊν  ναυτίασιν, πολλώ δε μάλλον τοΤς Γάλλοις.

’Εν τούτοις ίδού δύο άνέκδοτα τής τραγέλαφου ταύτης και άνοστου 
άπομιμήσεως:

Κυρία τις έκ τών λίαν εύσαρκων, περιγράφουσα εις τινα γειτόνισσαν 
την διασκέδασίν της εν τινι έορτή, είς ην ητο προσκεκλημένη, και 
θέλουσα νά παραστήση οτι κατεκουράσΟη έκ τούπολλού χορού, έ;ε- 
φράζετο ούτο*: Σ α τ α λ α ρ ή μ  fris0s, έ λ λ ε ρ η μ  glacees , ά γ I  α-  
κ λ α ρ η μ  bottines, danse danse Γ3^ιι<3βόλδούμ.

ιΕτέρα νεανις, είς ακρον δυσειδής, γνιορίζουσα επίσης άτελώς νά 
ψιττακίζω τήν Γαλλικήν, έπειδή ήκουεν άκαταπαύστως νά έπαινώσι 
τους ωραίους οφθαλμούς γνωστής τιν·ς άλλης κυρίας (SOS beaUX 
y e u x ) ,  νομίζουσα οτι at δύο αύται λέξεις ησαν μία και μόνη και οτι 
εσήμαινον άπλώς τούς οφθαλμούς, άπεκρίθη πρός τινα έρωτησασαν 
αύτήν περι τής υγείας της: j ’ai n ial a IllCS b ea u x  yetlX.

Και φαντασΟήτε πόσον ωραίοι εΤνε οφθαλμοί, ε/οντες περί τάς 
ρλεφαρίοας τριπλούν ερκος λήμης (τσίμπλας) !

Ιίλήν τοιαύτα άνέκδοτα μήπως δεν άπαντώνται και παρ’ ήμΤν; Πό- 
σαι εκ τών ψιττακιζουσών αυτήν τήν γλώσσαν μας Κυριών ύποπίπτου- 
σιν είς τοιαΰτα παρατράγωδα!

Μόλις έοδομάς παρήλΟεν δπότε έγελάσαμεν ύπέρ το δέον, άκού- 
σαντες εν τινι συναναστροφή Κυρίαν τινά, έρωτηΟεΤσαν διατί δεν λαμ
βάνει μέρος είς τήν συνομιλίαν τών γυναικών, νά άπαντα άκκιζομένη: 
« Μέ συγχωρεΤτε, πονεΤ ή δι ά λ ε κ τ  ό ς μ  ο υ. » ι1Ι δυστυχής ήΟέ- 
λησε να έκφραση οσον το δυνατόν Ελληνιστί οτι ε /ε ι  πόνον εις τήν 
γλώσσαν, (ούχί γ λ ω σ σ α λ γ ί α ν ) .

Πόσοι τοιοΰτοι αηδείς ψιττακισμοί δέν λαμβάνουν χώραν και παρ’ 
ή μ ΐν; Καί τί άλλο κατήντησεν ή γλώσσα (καί μάλιστα έν συνανα
στροφή τινών έξό/ως φίλων του συρμυυ κυριών) ειμή άλλη αρλεκί
νου ένδυμασία; διότι σπανίως πλήττει τά ώτα ήμών φράσις, χωρίς νά 
ίν ε  παραγεμισμένη μέ μίαν ή δύο γαλλικάς λέξεις, δσας δ κακώς 
όλλύμενος συρμός κατέστησεν εύχρηστους παρ’ ήμΤν.

’Εκτος δε τούτου, τίς δύναται νά διαφιλονεικήση οτι πλείστας οσας 
μεταχειριζόμεΟα είς τήν καθομιλουμένην παρεφΟαρμένας γαλλικάς 
λεξεις* Το π  α ν τ ζ ο ύ ρ ι ο ν π . χάρ. τί άλλο εΤνε είμή παραφθορά 
τού abat-jour; —  τδ Λ ε π  ρ έ ν τ η ς, του Le p r in ce  —  Το (3 ε- 
β ε ν τ ο ύ κ ι ,  του rendez-VOUS, καί τόσα καί τόσα άλλα!

Πλήν μή νομίσητε δτι ή κοινωνία ήμώ ν ε /ε ι άποκλειστικώς το 
προνόμιον του νάπροσφέρη έκάστοτε διάφορα περίεργα συμβεβηκότα* 
πολύ τούτων παραδοξότερα σ^μβαίνουσιν έκτος ήμώ ν παρασάγγας 
ολοκλήρους καί χιλιάδας μιλίων μακράν, είς τον ε ξ ω κ ό σ μ  ο ν τον 
λεγόμενον Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ν .

Ήκούετε βέβαια συνεχώς περί συμβαινουσών έν Εύρώπ/| μονομα
χιώ ν, (νοσήματος, το όποιον μόνον εν στοιχεΤον χωρίζει άπο τήν 
μανίαν,) καί πολλάκις διά τού ψ ύ λ λ ο υ τ ο π  ή δη  μ  α, δι’ εν άπλούν 
σ τ ρ α β ο κ ύ τ τ α γ μ α .  Άνέγνωτε συνεχώς περί διαφόρων είδών μονο
μαχίας, κατά διαφόρους τρόπους καί διά πολυποικίλων δπλων έκτε- 
λουμενης αλλ ίσιοςποτε οεν ετυχε να ακούσητε περί έ ν α ε ρ ί ο υ  
μονομαχίας. Ιοου πώς οιηγεΤται το συμβάν Ευροιπαίκή τις έφημερις:

« ’Εσχάτως δύο άεροναϋται, ών δ μέν ’Αγγλος ό δέ Πρώσσος, 
συνηντήΟησαν είς τήν έν Νέα 4 Γόρκτ, πλατείαν J o h n  W oods, ένθα 
άμφότεροι διενοούντο νάέπι/ειρήσωσι δημοσίους άεροναυτικάς έκδρο- 
μάς’ καί έπειδή, κατά το ‘Πσιοδειον ρητόν, κ ε ρ α μ ε ύ ς  κε  ρ α μ  ε ΐ  
κ ο τ έ ε ι , ο ΐ  δύο αντίπαλοι ήλΟον εί; διένεξιν, καταντήσαντες μέ/pt προ- 
κλήσεως μονομαχίας. ιΗ έκλογή τού δπλου συνεζητήΟη έπί πολύ, 
καί μετά ζωηράν φιλονεικίαν, άπεφασίσΟη "να ο5, δύο μα/ηταί έπι- 
βώσιν έπί δύο Ιδιαιτέρων άεροστάτο>ν έφωδιασμένοι διά πιστολίων, ατι- 
να ώφειλον νά έκκενώσωσιν ούχί κατ’ άλλήλων άλλά κατά τών αερο
στάτων. Πραγματικώς οί δύο άεροναύται, έπιβάντες δύο δμοίων αε
ροστάτων, ήωρήΟησαν εις ύψος εκατόν μέτρων, οτε διπλή εκπυρσοκρό
τησα, ήν παρηκολούΟησε πυκνδς καπνδς, ανήγγειλε το τέλος τής 
μονομαχίας. Μετ’ ολίγον έφάνη καταπίπτον το εν τών αεροστάτου, 
έφ’ ού έπέβαινεν δ  ̂ Αγγλος μονομάχος, φέρων απείρους πληγάς. 
Αγνοείται δέ τί άπέγεινεν δ συνεταίρος του.

Ελπίζομεν οτι το εΤοος τούτο τής μονομαχίας θέλει φανή ήρω ϊ- 
κώτερον καί θέλει εύαρεστήσει είς τούς κατά καφονώς σπάνια μετέωρα 
άναφαινομένους καί παρ’ ήμΤν ίππότας μονομάχους, πλειότερον τών

λοιπών γελο(ο>ν μέσο>ν, ατινα επινοεί ή θρασυδειλία κατά τοιαύταςκρι- 
σίμουςπεριστάσεις. Εκαστος ηκουσε βέβαια το Ιστορικον τού φαρμα
κοποιού έκείνου, οστις, προσκληθείς είς μονομαχίαν, παρουσιάσΟη είςτδ 
πεδίον τής μάχης με δύο μεγάλα καταπότια τοϋ αυτού χρώ ματος, μέ  
τήν διαφοράν δτι το μέν περιεΤ/ε τρομερδν 8ηλητήρ·ον, το οε r;TO π^νττ^ 
άΟώον* άφήκε δέτήν έκλογήν αυτού είς τον άντίπαλόν του, έςαιτού- 
μενος εύγενώς τήν προσήκουσαν αυγγνοίμην διά τήν καινοτομίαν του 
ταύτην, καθότι δέν έγνώριζε τήν χρήσιν ούδενος δπλου. ’Εννοείται 
δτι δ γεννάδας άντίπαλός του άπέφυγε μέ εύσχημον τρόπον τήν άφό- 
ρητον δυσαρέσκειαν τού νά καταπίη τδ τρομερδν έκεΐνο παρασκεύα
σμα, καί ούτοίς δ καλδς φαρμακοποιός άπηλλάγη πάσης περαιτέρω 
ύποχρεώσεως.

’Ιδού καί περίεργός τις άνακάλυψις, ήν συνιστώ μ  εν είς τά τέκνα 
τού ’Ασκληπιού:

’Ιατρός τις Αγγλος, έννοών πόσον πολύτιμος εΤνε ή ύγεία τών 
’Ασκληπιαδών πρδς δλην μέν τήν ανθρωπότητα, ίδίως δέ πρδς αύτούς 
τούςίατρούς, έφεύρε μέθοδόν τινα, δι’ ή ςνά  κερδαίντ* πολλά χωρίς νά 
κοπιάζη. ’Αναγγέλλει λοιπδν οτι έφήρμοσεν έν τή οΙκ(α του σωλήνα τινα 
έκ κ α ο υ τ σ ο ύ κ ,  συνέχοντα τδ προσκεφάλαιόν του μετά τής έςω - 
τερικής πύλης του οικήματος του, ώστε νά δύναται νά δίδη άκρόα- 
σιν καί συμβουλάς πρδς πάντα προσερχόμενον έν ώρα νυκτδς χω ρίς  
νά μετακινήται τής κλίνης του, νά εξέρχεται είς τδ ύπαιθρον καινά  
Οέτη είς κίνδυνον τήν πολύτιμον ύγείαν του.

Ιίλήν ή ’Αλβιών φαίνεται δτι εΤνε ή κατ’ εξοχήν γη τών παραοο- 
ξων. Πόσας περιέργους τωόντι ιδιοτροπίας δέν άπαντα τις είς τά κα
θημερινά Αγγλικά φύλλα, καί ίδιοτροπίας κινούσας πολλάκις άσβε- 
στον γέλωτα!

Δέν ήδυνήΟημεν νάκρατηΟώμεν τού νά μή  γελάσωμεν, άναγ'^όντες 
έσχάτοίς είς τινα έφημερίδα, οτι έτερος πάλιν ’Ασκληπιάδης έπέγρα- 
ψεν έπί τής Ούρας τού οικήματος του μεγάλοις γράμμασι τά έςής: 
« ιΟ π ρ ο μ η θ ε ύ ο υ ν  δ έ κ α  ά σ Ο ε ν ε ΐ ς  θ ε ρ α π ε ύ ε τ α ι  δ ω 
ρ ε ά ν .  »

Φαίνεται δ γεννάδας ήΟέλησε νά μιμηΟή κατά τήν τυνΟήκην ταύ
την τούς δημοσιογράφους.

Πολλά τοιαύτα άνέκδοτα της ημέρας, καί μάλιστα έκ τών ςένων, 
εχομεν νά έκΟέσωμεν, άλλά δι’ ελλειψιν χοίρου άναγκαζόμεΟα νά 
άναβάλωμεν αύτά είς άλλοτε.

Δ .— Ω.
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Είς τδν ούρανδν ύψουμαι, 
τήν δέ γήν περιπετώ* 

’μέραν νύκτα δέν κοιμούμαι, 
ολουςτούς ύπηρετώ.

Μέ ταχύτητα άνεμου
παντού τρέχω καί πετώ , 

υπηρέτην δ’ οπισΟέν μου 
μαύρον Αραβα κρατώ.

Τ’ ολον μου άποτελούσι 
διαιρέσεις μόνον τρεΤς, 

ή ουρά μου δέ συρίζει 
ώς ωραία αύλητρίς.

Εις τήν κεφαλήν μου φέρο> 
σύμοολον Ελληνικόν, 

ε; εκατόνταοιυν -εντε  
άΟροισμ ’ αριθμητικόν.

’Αναγ'^ώστα, δέν έλπίζω 
περιπλέον ν ’ άπορης,

•r Ν ' ’ *εινε ουνατον ευκολιος

ΛΙ’ΣΙΣ TOV ν ίΓ  ΑΡΙΘΜΟΝ 2 4  ΛΙΝΙΓΜΑΤΟΣ. 

Αγγελο?, (γέλω ς).


