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ΤΑ ΘΛΤΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,

IJ ΤΟ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΘΕΑΤΡΟΝ POBINOV.

Ευρωπαίκαί εφημερίδες άνήγγειλον εσχάτως, 
δτι το υπο του Αύτοκράτορος Ναπολέοντος προταθέν βρα- 
βεΐον τών 5 0 ,0 0 0  φράγκων ποος αμοιβήν της ώφελιμω- 
τέρας εφαρμογής του ηλεκτρισμού, επεδόδη τω  Κ . Ρουμ
κώρφ, εφευρετη της νέας επαγωγικής χοάνης προς παρα
γωγήν του ηλεκτρικού ρεύματος. Το νέον τοΰτο διεδόθη 
αστραπηδόν καθ’ άπασαν την Γαλλίαν και την Ευρώπην’ 
πολλοί δε τών άναννωστών ήμών, διεξερχόμενοι το δελ- 
τίον τούτο της νίκης, θέλουν Ισως είπεί καθ εαυτούς: 
« Τί εστιν ή χοάνη αυτη του Ρουμκώρφ, ητις αμείβεται 
ουτω γενναίως;»

Είς πάντας τους σιωπηλούς εκείνους φιλοπεριέργους, 
οσων το ερκος τών οδόντων έκφεύγει τοιαύτη ερώτησις, 
θέλομεν απαντήσει οτι υπάρχει είς Παρισίους £ν μόνον 
κατάστημα, οπερ δύναται εύχερώς νά πείση εκας-ον περί 
τώ ν Οαυμασίων του φαινομένου τούτου. Τούτο 6ε ούτε 
το Πανεπιστημιον της Γαλλίας εινε, ούτε το τής Σορβόν
νης, ούτε η Ακαδημία τών επιστημών, ούτε το Μουσείον 
τώ ν τεχνών. Το καΟίδρυμα τούτο, μοναδικόν τω όντι είς 
το  ειδός του, είνε το θέατρον του Ροβίνου.

Καί δντως, ούδείς εκ τών κατοίκων τής μεγαλοπόλεο)ς 
ταύτης δύναται νά μη δμολογηστ, οτι δ Κ. Ροβινος, οςτις 
μ ετά  τής αύτής έπιμελείας καί εύσυνειδησίας έκτελεΐ το 
εργον του επί τής καθηγετικής έδρας ώς καί έπί του θεά
τρου του, δέν έπέφερε καίριον τραύμα είς όλα τά  τέίος νο- 
μιζόμενα θαύματα καί τεράστια φαινόμενα, άτινα ή σκο
τεινή μαγεία διεβίβασεν ήμϊν μυστηριωδώς απο γενεάς 
είς γενεάν. Ε ί; τρόπον ώστε ούτε μάντεις ?; μάγοι δυνα

τόν νά υπάρξ<οσι πλέον, ούτε γόητες, ούτε μυστήρια. Τά 
άντρα του Τροφωνίου ήνοίχθησαν άπό τίνος, κα ί άπέπτη- 
σαν έξ αύτών οι θεοί τής μικρας καί τής μεγάλης μαγείας.

“Χάρις είς τον Κ. Ροβϊνον, τά  μυστήρια τα υ τα  εινε 
σήμερον δι* ολον τον κόσμον εύληπτότερα τών θεατρι
κών άποκρύφων, καί δυνάμεθα είπείν ότι ευρέθη πλέον 
ή κλείς τής άρχαίας μαγείας καί έτέθη είς φώς δ μυστη
ριώδης αύτής σάκκος. 0  Κ. Ροβίνος μας κάμνει νά π α -  
ρευρισκώμεθα συνεχώς είς ολην έκείνην τήν εκπληκτικήν 
σειράν τών θαυμασίων, άτινα άρχονται άπό τής τα χυ 
δακτυλουργίας καί λήγουσιν είς τήν λεγεώνα έκείνην τών 
φαντασμάτων, τά  δποια μεταφέρουσιν αύτον έκάστην 
εσπέραν περί τό τέλος τής παραστάσεο>ς έπί τώ ν άψη- 

■ λαφήτων βραχιόνων των. Αλλ έκτελών τα  θαυμασια 
τα υ τα  δ αξιόλογος ούτος φυσικός, προνοει ταύτοχρόνως 
όπως θέτη υπ’ οψιν ήμών τό έλατήριον, τό  έπιφέρον τήν 
θαυμαστήν καί αύτόχρημα μαγικήν κίνησιν είς πάντα 
τα υτα . Κ αί τότε έκαστος εννοεί οτι εις ολην αύτήν τήν 
γοητείαν ούδέν άλλο υπάρχει είμή άπατών καί έξαπα- 
τώμενοι, δ δέ Κ. Ροβινος δύναται νά έπιφυλάξγ; δι εαυ
τόν μόνον τήν αξίαν, ότι συντελεί ζο>ηρώς είς τό  όιαφο^- 
τίζειν τούς τελευταίους καί άφαιρείν τό προσωπειον άπό 
τού πρώτου.

Σήμερον, χάρις είς τήν Αύτοκρατορικήν άμοιβήν, τό  
πείραμα τοΰ Ρουμκώρφ έξήλθεν είς φώς. Εισέλθωμεν λοι
πόν, άν έπιθυμεΐτε, είς τήν πολντελεστάτην αίθουσαν 
τοΰ Κ. Ροβίνου, καί θέλετε εννοήσει τά χ ισ τα  τήν ένδια- 
φέρουσαν θέσιν, b  κατέχει ή ισχυρά καί θαυματουργός 
χοάνη τοΰ έφευοετοΰ τούτου είς τήν ιστορίαν τοΰ ήλεκ- 
τρισμοΰ.

Καί πρώτον, βλέπετε εύθύς έξ άρχής αναπτυσσόμενα 
άλληλοδιαδόχως πρό τών οφθαλμών υμών τά  περιεργό-
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τεοα φαινόμενα του μαγικού τούτου ρευστοΰ, οπερ αύ- 
ριον θέλει μεταβιβάσει τάς ιδέας υμών εντός δευτερολέ
πτου απ’ άκρων έο>ς άκρων τής σφαίρας, ό  Κ. Ροβίνος 
εν γλαφυρα βραχυλογία έκθέτει ύμΐν εύλήπτως την φύ- 
σιν καί τάς ιδιότητας του ηλεκτρισμού, καί πάραυτα 
σειρά φανταστικών φαινομένων αναπτύσσονται προ τών 
έκπεπληγμένων υμών δφθαλμών. Προσοχή ! 11 τέως ύπδ 
άπλέτου φωτός καταπλημμυρουμένη αίθουσα βυθίζε
τα ι έν ριπή οφθαλμού είς σκότος, καί σκότος ψηλαφητόν' 
άλλ’ ο διά μιας λέςεο^ς ποιων σκότος δύναται επίσης δι 
ενδς μόνου λόγου νά παράξη το φώς. Καί τωόντι μόλις 
ακούεται προφερομένη ή φράσις γ ε ν  η 0 η τ  ω φ ώ ς! καί έν 
τα νύ τη τ ι αστραπής άπασα ή αίθουσα πληροΰται φωτός. 
Ε ί; ταυτα  πάντα ουδέν άλλο υπάρχει ή άπλούστατόν τι 
φυσικόν πείραμα. Διά μέσου του ύελώδους ηλεκτρισμού 
είς έκάστην διαταγήν τοΰ Κ. Ροβίνου άνάπτονται καί 
σβέννυνται εναλλάξ καί τά  τριακόσια τής αιθούσης κη
ρία. Επεκτείνατε, άν θέλετε, την εφαρμογήν του πειρά
ματος, καί στιγμηδδν θέλουν άναφΟή όλοι οί σωλήνες 
του άεριόφο>τος τής πόλεως τών Παρισίων.

Μεταβώμεν είς ετερον θέαμα, ίδού ώραΐόν τ ι κάνις-ρον, 
το  όποιον ό Κ. Ροβινος, πληρώσας χρυσών νομισμάτων, 
θέτει έπί μικρού σκίμποδος καί έπιτρέπει υμίν μετά μει
διάματος δπως άποπειραΟήτε νά το λάβητε έκεΐθεν. ό  
πειρασμός εινε ισχυρές, έπαυξανόμενος μάλιστα υπο τής 
στιλπνότητος τοΰ πολυτίμου μετάλλου* πλην φευ! ή ι
σχύς του Ηλεκτρικού ρευστού εινε άσυγκριτως ίσχυροτέρα, 
καί το άχυρόπλεκτον εκείνο κάνιστρον, τδ οποίον πρδ i- 
λίγου έφέρατε είς χειρας ώς τεμάχιον στάχυος, μένει ςζ- 
ρεώς προσηλωμένον έπί του σκίμποδος, χωρίς ούτε αύτος 
δ Ηρακλής νά δύναται νά τδ άποσπάση.

Επιθυμείτε ο ήλεκτρισμδς νά μεταβληθή είς γραφέα; 
είνε Ετοιμος νά σας υπηρέτηση. Δ ιατάξατε, καί ή φο>νή 
του Κ. Ροβίνου δημιουργήσει έπί του τοίχου τούς χαρα
κτήρας, ούςτινας ηθέλατε τω  υποδείξει, καί μέ τδ χρώ
μα μάλιστα δπερ έπιΟυμεΤτε. Ενταύθα δ ηλεκτρικδς τη
λέγραφος προσκαλεΧ είς βοήθειαν την χημίαν καί την 
μαγείαν. Παρά τώ  Κ. Ροβίνςο ή έπιστήμη καί ή τέ/νη  
προσφέρουσιν άλλήλαις άμοιβαίως την χείρα.

ίδού καί ετερον πείραμα ετι έκπληκτικώτερον · Βεβαίως 
έκαστος έξ υμών έτυχε νά ίδη γυμνάσια ισχύος, άτινα 
έκτελουσι διάφοροι Ηρακλεΐς τής έποχής μας είς τά  ιππο
δρόμια τών μεγαλοπόλείον. Καί δμως ί  Κ. Ροβίνος ύπε- 
ρέβη απαντας τούτους, κρατών διά τής άκρας του δα
κτύλου του άπηωρημένον είς τδν αέρα έκ μιας μόνης 
τριχδς τής κεφαλής παιδίον επταετές. Θαύμα! θέλετε 
αναφωνήσει βεβαίως* άλλ δ Κ. Ροβινος σπεύδει νά σας 
διαβ εβαιώση, υπομειδιών χαριέντως, δτι καί τούτο είνε 
£ν έκ τών Οαυμάτο^ν... του ηλεκτρο-μαγνητισμού.

Ακούσατε! ίδού £ν μικρδν τύμπανον Ζουάβου, πεσόν- 
τος είς ϊγκερμαν. Τδ τύμπανον τούτο κείται κατά γής 
μεμονωμένον καί άνευ κροτάλων* άλλ δμως είς πρώτην 
διαταγήν του Κ. Ροβίνου ακούονται άλληλοδιαδόχως οί 
διάφοροι τυμπανισμό!, άπδ του ρ α τ α π λ ά  ν η προανα
κρούσματος μέχρι τής όπισθοχωρήσεως. Καί ένταΰθα ως 
πανταχοΰ ένεργε7. δ ηλεκτρισμός, έκτελών χρέη τυ μ π α - 
νιστοΰ.

Εν τούτοι? ή παράστασις άχρις ώρας ούδέν ετερον

προσέφερεν υμίν η έλαφρά άΟυρμάτια. ίδού ή χοάνη του 
Ρουμκώρφ ερχεται, συνοδευομένη ύπδ τών κεραυνείων 
βομβών καί τρόμων της, οπως έπαυξήση τδ μεγαλείον του 
θεάματος καί κατα7 ηση αύτδ έκπληκτικώτερον. II φοβερά 
αύτη μηχανή εχει αγνοώ τ ι τρομερδν καί καταπληκτικόν, 
τδ οποίον έπιβάλλει σέβας καί φόβον. Πρδ μιας άκόμη 
r-ιγμής δ Κ. Ροβινος περιεφέρετο είς την αίθουσαν , κινών 
τδν γέλωτα υμών διά τών έλαφρών ηλεκτρικών ναρκώ- 
σε&)ν καί κλονισμών του* άλλά την στιγμήν ταυ την πό
σον τρομερδς φαίνεται πλησιάζων τδ κεραυνοβό λον ορ- 
γανον! Αρκεί ή έλαχίστη αύτου προσέγγισις οπ<ος κ α τα - 
κεραυνοβολήση υμας στιγμηδόν !

ΔύνασΟε νά κρίνετε περί τής ισχύος τή : μηχανής, βλέ- 
ποντες τδν Κ. Ροβινον άποσπώντα έξ αύτής σπινθήρας, 
οιτινες διασχίζουσι τδν αέρα με ολκήν φωτδς 4 5  εκατο- 
στομέτρων έκτάσεως* νομίζετε άπαραλλάκτως ώς νά 
Οεο>ρήτε τάς τρομεράς λοξοδρομίας του κεραυνου έντδς 
τών νεφών, ό  Κ. Ροβίνος θέτει ύπδ την έκρηξιν του σπιν- 
θήρος τεμάχιον υάλου παχύτητος έννέα έκατοστομέτρο^ν, 
καί έν ροπη οφθαλμού τδ  τεμάχιον τούτο διασχίζετα ι 
καθ’ δλον τδ  πάχος του υπδ σχισμών, προσομοίίυν τα ΐς 
τών λεπτών τριχάπτοον.

Κ α τ’ έκείνην την στιγμήν πραγματικώ ς δ Κ. Ροβινος 
μεταμορφοϋται είς έ ρ ί γ δ ο ύ π ο ν  καί  τ ε ρ ψ ι κ ε ρ α υ 
νόν  Δία.  ίδού μία έκπυρσοκρότησις, ητις προσφέρει είς 
τούς οφθαλμούς ήμών καθ’ ολην την εντέλειαν καί φυσι
κότητα τδ θέαμα τού διασχίζοντος τά  νέφη κεραυνου* 
ίδού έτέρα, ητις παρέχει ήμίν τδν σχηματισμδν τοΰ βο
ρείου σέλαος μετά τών λαμπρών πυρινίον στεμμάτων, 
άτινα τδ ρευστδν χαράσσει είς τήν άτμοσφαΐραν.

Καί έν τούτοις τά  πειράματα τα ΰτα  είσί μηδέν. Περι- 
λάβετε διά τοΰ βλέμματος ολην έκείνην τήν συλλογήν 
τών υαλίνων σωλήνων, τών κατεσκευασμένων καθ ολα τά  
έφικτά σχήματα, καί άφ’ ών άφηρέΟη ήδη δ άήρ, άντι- 
κατασταθείς δι* άραιοΰ τίνος άερίου. Είς μίαν τοΰ φυσι
κού χειρονομίαν δ ηλεκτρικδς σπινθήρ έφορμα είς άπαν- 
τας τούτους τούς σίολήνας, καί, διαφο>τίζων τήν εκτασιν 
τών δώδεκα μέτρων, $ν διαυλακίζει στιγμήδδν, κάμνει 
αύτούς νά άκτινοβολώσιν ύπδ τών ποικίλο τέρο>ν καί τών 
πλέον μαγικών χρωμάτων, δ δε Κ. Ροβίνος κομπάζει ίσως 
διά τήν μεγαλοπρεπή ταύτην φωταψίαν, *?,ν προεκάλεσε 
μία κίνησις τοΰ δακτύλου αύτοΰ.

0  Κ. Ροβίνος, έπιθυμών νά έκπληρώση ύφ ολας τάς 
έπόψεις τδ πρόγραμμά του, άποπειραται νά ύπερβη τά 
χαρακώματα τής άρχαίας τερατουργίας διά τής μαγείας 
τής νεωτέρας τέχνης καί έπιστήμης.— Παρατηρήσατε τδ 
δένδρον εκείνο τής πρωτοχρονιάς, τδ λίαν άξιοθαύμας-ον. 
Κινεί θλιβερώς τούς γυμνούς καί καταξήρους κλώνάς του, 
έφ’ ών έπικάθηται δ παγετώδης χειμών. Πλήν, ώ τοΰ 
θαύματος! είς £ν σχήμα τοΰ Κ. Ροβίνου γίνεται τελεία 
μεταβολή καί ή Οαυμασιωτέρα τών ^εταμορφώσεο^ν πλη 
ροί τούς Οεατάς θάμβους καί έκπλήξεως. Τδ τέως κατη- 
φές δένδρον θάλλει διά μιας, γίνεται καταπράσινον καί 
καλύπτεται ύπδ φωτδς, άνθέ<ον, καρπών καί άθυρμάτων 
τών παίδων. Μή δμολογήσητε λοιπδν μετά τδ Οαΰμα 
τοΰτο δτι δ ήλεκτρισμδς δέν είνε μάγος!

Εν τούτοις μετά τδ τερπνδν ερχεται τδ  ωφέλιμον* 
lltile llulci. ό  Κ. Ροβινος άποδεικνύει δτι ή δύναμις τής

χοάνης δύναται νά έφαρμοσθή μ ετ’ ουσιωδών άποτε- 
λεσμάτων καί είς τήν βιομηχανίαν* καί έπειδή τδ  ηλεκ
τρικόν ρευστδν καίει καί έντδς τοΰ ύδατος, ώς τδ Κ αλλι- 
νίκειον ή Ελληνινδν πΰρ, δ Κ. Ροβινος παρέχει τήν ευ
κολίαν τής χρήσεως αύτοΰ είς τάς ύδραυλικάς έργασίας. 
Πρός τούτοις δύναται νά συντελέση καί είς τά ς έργασίας 
τών γαιανΟρακωρυχείο)ν, ών τά  εύφλεκτα άέρια άτελώς 
δύναται ή λυχνία τοΰ Δαβίδ νά προφυλάξη τοΰ νά μή 
έκπυρσοκοοτώσι καί άναφλέγο^νται συνεχώς. Διά τούτου 
τέλος δύναται νά μεταδοθη τδ πΰρ έκ λίαν μακρών άπο- 
στάσεο>ν είς ισχυρώς πεπληρωμένας υπονόμους.

Εχομεν λοιπδν δίκαιον διατεινόμενοι οτι ή έπιστήμ*/) 
παρα τώ  Κ. Ροβίνςο υπερτερεί τήν μαγείαν, καί δτι αί 
έν τώ  θεάτρω αύτοΰ παραστάσεις καθιστώσι κοινάς τάς 
μεγάλας τοΰ αίώνος άνακαλύψεις έντελέστερον καί αύτών 
τών παραδόσεο>ν τής Σορβόννης καί τών λοιπών Σχολών. 
Μή λησμονώμεν δέ δτι παρ αύτώ ή γνώσις προσφέρεται 
άπογεγυμνωμένη των άκατανοήτων έκείνων καί φορτι
κών άλγεβραϊκών υπολογισμών καί γεο)μετρικών σχη- 
μάτων καί τής σ /θλαστικής λεξιθηρίας. ό  Κ. Ροβίνος 
ήόυνήΟ η νά δώση είς τήν έπιστήμην δλα τά  θέλγητρα, 
οσα τη  άφαιρει δ σχολαστικισμός. Τδ Οέατρόν του άπδ 
εικοσαετίας ήδη έκπληροι τδν σκοπδν έντελοΰς διδασκα
λείου τοΰ λαοΰ, και έάν άφ ένδς βλέπωμεν έπ αύτοΰ έγ- 
γεγραμμένα πυρίνοις γράμμασι τά  ονόματα τοΰ Κ αλιό- 
<Γρου, τοΰ Μεσμέρου, τοΰ Αλβέρτου καί Νικολάου Ψ λάμ- 
μελ, άφ’ ετέρου βλέπομεν διαπρέποντα θριαμβευτικώς 
τά  τοΰ Αρχιμήδους, Γαλιλαίου, Ψραγκλίνου, Κυβιέρου, 
Ουμβόλδου καί Αραγώ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡ ΗΜΙΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

(Συνέχεια καί τέλος. '\ο ζ  φυλλάο. Μ ΣΤ '.)

Αί έποχαί τής έκκλησιαστικής μουσικής δύνανται νά 
διαιοεθώσιν είς πέντε. Είνε δέ, ή μέν πρώτη άπδ τής άρ
χής τοΰ Χριστιανισμού μέχοις ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού* 
ή δευτέρα, άπδ Ιωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ μέχρι τής άλω- 
σεως τοΰ Βυζαντίου υπδ τών 0θο>μανών* ή τρ ίτη , άπδ 
τής άλώσεοος τοΰ Βυζαντίου, (έξ ού καί έδιώχθη, διασίο- 
Οεϊσα είς τήν νήσον Κρήτην καί τήν Πελοπόννησον,) μέ
χρι τής είς τούς τόπους τούτους διαμονής της* ή τ ε -  
τάρτη , άπδ τής φυγής της έκ Κρήτης καί ΙΙελοποννήσου 
μέχρι τής διαμονής της είς τδ άγιώνυμον ορος τοΰ Αθω- 
νος, δπου κατέφυγε* καί ή π έμ π τη , άπδ τής έξ Αθωνος 
μεταβάσεώς της είς Κίονσταντινούπολιν μέχρι τών ήμε
ρών μας.

Εάν δέ τ ις  έξετάση τά  ύπδ τών μελωδών έκάστης έ
ποχής μελοποιηθέντα άσματα, καί διερευνήση τδ  ύφος, 
δ ι’ ού έξετελειτο ή ψαλμωδία, θέλει ίδει πασιφανώς τάς 
μ,εταβολάς καί τάς τροποποιήσεις, δσαι παρεισήχθησαν 
κ α τ’ άμφω έν αύτοις, δυνάμει άηττήτψ  τής έποχής, καθ 
b  συνεγράφοντο, καί τών έθνών, μεταξύ τών δποίων 
έξετελοΰντο. Καί άπόδειξις πραγματική τδ υφος τής Κρη
τικής εποχής, ητις καί μέχρι τοΰδε σώζεται εν τή  Ε πτα-

νήσω, κ α ί  τ δ  ύφος τ ή ς  έκ τοΰ  Ι θ ω ν ^ ς  μ ετα β ά σ εώ ς  τη ς  
είς Κ ω νσταντινούπολ ιν , δ ιαφ έροντα  έπα ισθητώ ς μ ετα ξ ύ  
τω ν , κ α ί  φέροντα έν αύτο ίς , τ δ  μέν α π λ ό τ η τ α  κ α ί  ί τ α -  
λ ισμδν, τ δ  δέ φορτικήν πο ικ ιλ ία ν  κ α ί  Α σ ια τ ισ μ δν ,  κ α ί -  
περ οντα  δμοιαγενή. Τ ο ΰ τ ’ α ύ τδ  π α ρ α τ η ρ ε ίτ α ι  κ α ί  είς ά 
π α ν τ α  τ ά  Εθνη, δσα παρεδέχθησαν μ ε τ ά  το ΰ  Χ ριστιανι
σμού κ α ί  τήν  μουσικήν, δ τ ι  δηλαδή  ψάλλουσι μ έν  έπ ί  
τώ ν  αύτώ ν βάσε<ον, ά λ λ  έκαστον έχε ι ίδιον χ α ρ α κ τή ρ α  
κ α ί υφος τοΰ  ψάλλειν .

Ε κ τ ή ς  άναποδράς-ου τ α ύ τ η ς  α ιτ ία ς  έγεννήθη ή Ρ ω σ -  
σική κ α ί  ή έπί τώ ν  ήμερών ήμώ ν μεταρρύθμισ ις  τ ή ς  έ κ -  
κλησιαστικής μουσικής.

Οί έν τ η  έσπερία Ευρώ πη παρεπ ιδημοΰντες  Ελληνες, 
ζώ ντες κ α ί  άνατρεφόμενοι έν αύτη , ήρχισαν νά χάνωσιν  
ολίγον κ α τ ’ έλίγον έκεΐνο τ δ  α ίσθημα  κ α ί τ ή ν  εύ χα ρ ί-  
στησιν, ο'ίαν εύρισκον είς τή ν  ψ αλμω δίαν  τώ ν  έκ κλη σ ια -  
στικώ ν ά σ μ ά τω ν  οί γονείς κ α ί  οί πρόγονοί τ ω ν ,  κ α ί  οιαν 
εύρίσκουσιν οί έν Ασία, Ευρω παϊκή  Τουρκία κα ί έν α ύ τη  
είσέτι τ η  έλευθέρα Ε λ λ α δ ι  ομογενείς κα ί ομόθρησκοι τω ν . 
Ποιον δέ τ δ  α ίτ ιον ;  Οί τ ό π ο ι ,  είς ους £ζ<ον, κ α ί  ή άνατρο* 
<ρή, *?,ν έλάμβανον.

Αί πλουσ ιώ τερα ι κ α ι  πολυπληθέστεραι έν α ύ τ η  κοι
νότητες , βλέπουσαι τή ν  ά π δ  ήμέρας είς ημέραν έ π α υ ξ ά -  
νουσαν * ψ υ χ ρ ό τη τα  τώ ν  οικογενειών τω ν  πρδς τήν  ά ρ -  
χ α ία ν  εκκλησ ιαστικήν  μουσικήν, έπροσπάθουν άδραΐς δα- 
πάνα ις  νά μ ετρ ιά ζω σ ι δ ιά  καλλιφώνω ν κα ί εντέχνω ν μ ου
σικών τ δ  κακδν, ά λ λ ’ είς μάτην* τ δ  μονοφώνως κα ί τ δ  
διά τή ς  ρινδς ψάλλειν άπήρεσκεν. Ot έν α ύ τ α ίς  έπ ιζώ ντες  
γέροντες Ιβλεπον μέν τδν  χείμαρρον τ ή ς  ιδέας τ α ύ τ η ς  
αύξάνοντα  καθ’ έκάστην, ά λ λ  ά γα π ώ ν τες  ένθέρμως τ ά  
π ά τρ ια ,  έζήτουν νά έμποδίσω σι τδν  παρ α ύτοΰ  έ π α π ε ι-  
λούμενον κίνδυνον, κ α ί  νά σώσωσιν, ε( δυνατόν, το  π α -  
τροπαράδοτον το ΰ το  κειμήλιον. Επεθυμουν δ δμ ω ς κ α ί  
ούτοι μουσικήν, συνάδουσαν τ η  άνατροφη τώ ν  δμογενών 
καί τώ ν  τέκνων τω ν , άλλά  μουσικήν Ελληνικην κ α ί  ο υ χ ί  
ξένην.

Κ α τ ά  τή ν  έποχή ν  δέ, κα θ ’ '^ν ε ιχε  κορυφωθή ή κ α τ ά  
τής  έκκλησιαστικής μουσικής βαρυθυμία, κα ί Εμελλε νά 
δοθη τέλος  είς τήν τ ά  π ν ε ύ μ α τα  κ α ί  τά ς  ψυχάς τ α ρ ά τ -  
τουσαν ά μ η χα ν ία ν , διέτριβεν έν Βιέννη τ ή ς  Αυστρίας λ ο -  
γιός τ ις  Ελλην κα ί συγχρόνως έκκλησιαστικδς μουσικδς, 
Ιωάννης Χ αβιαρας καλούμενος. Ουτος, δ ιδάσκων έν ττί 
αητροπόλει τ α ύ τ η  τ ά  Ε λληνικά  γ ρ ά μ μ α τ α ,  προ*ίς*άμενος 
δέ Καισαροβασιλικώ  δ ια τ ά γ μ α τ ι  τή ς  αύτόθι Ελληνικής 
Σ χολής, κα ί έπα γγελλόμ ενος  τδν πρ ω το ψ ά λτη ν  έν τ ω  
ίεοώ ναώ τή ς  Α γ ία ς  Τριάδος, εβλεπεν εκ το ΰ  συνεγγυς 
τδν κ α τ ά  τή ς  Ε λληνικής μουσικής επαπειλουμενον κίν
δυνον. Ζήλω λοιπδν έθνικώ κ α ί  μουσικω φλεγόμενος, προ- 
σεπάθει δλαις δυνάμεσι νά ά να χα ιτ ίσ η  το ΰ το ν ,  δ ιακηρύτ- 
τω ν  δ τ ι ,  έάν ή μουσική α ύ τη  άπλοποιηθεΐσα  τονισθ^ δ ιά  
τή ς  Εύρω παϊκής σημειογραφ ίας κ α ί κοσμηθη διά τ ή ς  έν- 
τ έ /ν ο υ  αρμονίας, ού ρ-όνον θέλει δ ιατηρηθή  ή α υ τη  κ α τ α  
τάς  βάσεις κ α ί  τ ά ς  μελω δίας , ά λλά , γενομένη δ ια  τ ή ς  
αρμονίας σοβαρωτέρα κα ί κ α τα ν υ κ τ ικ ω τέρ α ,  θέλει ά π ο -  
τελέσει δύο καλά* πρώ τον , δ τ ι ,  συν^δουσα τ^1>άνατροφ^ 
τώ ν  έν τ η  Εσπερίοι ζώ ντω ν  κ α ί  άνατρεφομένων έ ^ λ η ν ω ν ,  
θέλει έλκύει είς τούς κόλπους τή ς  Ε κκλησ ίας, τ ή ς Τ Β ^ ή ς  
τώ ν  όρθοδόξων Χ ριστιανώ ν μητρδς , τ ά  τέκ να  τ η ς ^ α ΐ



θέλει προξενεί εις τάς ψυχάς τούτων την άπαιτουμενην 
διά την π  ροσευχήν εύλάβειαν καί κατάνυξιν’ δεύτερον, 
οτι, δυναμένη νά πλησιάζτ] διά τής γραφής της εις έκα
στον Ελληνα καί Ελληνίδα, γνώσιν έχοντας της μουσικής, 
καί εις έκαστον τών αλλοεθνών, θέλει παρέχει, εις μεν 
τούς Ελληνας δόξαν καί εύχαρίστησιν, είς δέ τούς αλλοε
θνείς μεταμέλειαν διά τούς κα τ’ αύτής αδίκους γενομένους 
σαρκαστικούς έμπαιγμούς.

At είρημέναι διαβεβαιώσεις, συνεχώς επαναλαμβανό
μενα'., έλήφθησαν τέλος ύπό σκέψιν παρά τής εν Βιέννη 
της Αύστρίας Ορθοδόξου Κοινότητος τών Γραικών καί 
2έρβων. Καί απόπειρας τινός γενομένης, καί της αλή
θειας τών διαβεβαιώσεων τούτο>ν έναργώς άποδειχθείσης, 
πλήρης χαρ*ζ καί ένθουσιασμοΰ ή είρημένη Κοινότης άπε- 
φάσισε διά γενικνίς συνελεύσεο>ς παμψηφεί τήν πρό χρό
νων ποθουμένην μεταρρύθμισή ταύτην. Ε πί τώ  σκοπώ 
δέ καί τη  πραγματοποιήσει του έργου τούτου, ή Κοινό- 
της αυτη έσύστησε τριμελή επιτροπήν, καί παρέδωκε τήν 
σύνταξιν της μεταρρυθμίσεο)ς ταύτης είς τόν είρημένον 
Ιωάννην Χαβιαραν καί τόν μουσικοδιδάσκαλον Β. Ρανδ- 
χάρδιγγερ, οΐτινες καταβαλόντες, δ μέν μουσικός Ελλην 
διά τήν μελωδίαν, δ δέ Γερμανός διά τήν αρμονίαν, πα 
σαν τήν δυνατήν ύπέρ του έργου τούτου προσπάθειαν 
καί ικανότητα, ήτοίμασαν έν διαστηματι ένός έτους τό 
έμπιστευθέν είς αύτούς έργον, καί παρέδονκαν τούτο έτοι
μον πρός έκτέλεσιν.

Τήν Κυριακήν του Πάσχα του 1 8 4 4  έψάλη κατά πρώ
τον έν τώ  είρημένω ίερώ ναώ της Αγίας Τριάδος ή έκ 
μονοφώνου είς τετράφωνον μεταρρυθμισθεϊσα Ελληνική 
εκκλησιαστική μουσική δι ένός χορού έξ είκοσι καί τεσ
σάρων εύφώνων ψαλτών, καί τήν Κυριακήν της Πεντη
κοστής του αύτου έτους καΟιερώθη ύπο τής Εκκλησια^ι- 
κής Αρχής, ίερουργήσαντος δι’ αύτής τοΰ Μακαριο>τάτου 
Πατριάρχου Καρλοβίτσης Ιωσήφ Γιάρατσιτς (1).

Η πάνδημος παρά τνίς Ορθοδόξου Εκκλησίας της Καρ
λοβίτσης καθιέρωσις τ*7ις μουσικής ταύτης, καί ή παρα
δειγματική έπιτυχία  τοΰ σκοποΰ καί τοΰ αποτελέσμα
τος, δι* ά συνετάχθη, ειλκυσε ταχέως έπ αύτής τήν 
έφεσιν καί τών άλλων έν τη εσπερία Ευρώπη Ορθοδόξων 
Κοινοτήτων, ώστε, παραδεχΟεισαι ταύτην, έκτελοΰσι δι 
αύτης τάς ίεράς της Εκκλησίας τελετάς.

Τόν Ιωάννην Χαβιαραν, οστις πρώτος μεταξύ τών Ελ
λήνων κατήλθε τοσοΰτον θαρραλέως είς τό πολύμοχθον 
τοΰτο στάδιον, πρώτος διά της Ευρωπαϊκής κανονικής 
σημειογραφίας τά  τής Ορθοδόξου Εκκλησίας άσματα έ- 
τόνισε, καί διά τής γραφής ταύτης πάγκοινα είς Ελλη
νας καί αλλοεθνείς έποίησε, καί δστις τό προ>τοφανές τοΰ
το εργον τοσοΰτον έπιτυχώς έξετέλεσε, τόν άνδρα, λέγω, 
τοΰτον έμιμήθη μετ ολίγον χρόνον καί ετερός τις τών

(I) Π χρεπι^ημούντε; έσ/χτω; el; Βιέννην, εσχ ο μεν τό ευτύχημα 
να ένωτισΟώμεν κχι τ,μεΤ; τη; μουσική; ταύτη;, ή; δμολογητεον 
ούδέν συγκ ινητικοπερον κχικχτχνυκτικώτερον. Καθ έκάστην Κυριακήν 
και εορτήν χλήΟο; Γερμανών κχταττλημμυρεΤ τον ώραΤον ναον τή;
*Αγ{χ; Tptaoos, κχί παραμένει μετ’ εύχαριστήσεω; μέ/ρι τέλου; τή; 
Οείχ; Ιερουργία;, κατχκηλούμενο;ύπο τών ένχρμονίων και Ιερών φΟόγ- 
γων τρ; ά-ιοττρεττοΰ; ταύτη; και το αίσθημα έςχιρούση; μουσική;.

^  1. Σ.

επισήμων Ελλήνων μουσικών, Ανθιμος Νικολαίδης καλού
μενος, συντάξας καί ουτος διά τής Εύρωπαϊκής σημειο
γραφίας τά  διά τάς έκκλησιαστικάς τελετάς άσματα , 
είς τά  δποΐα έπρόσθεσε τήν αρμονίαν έτερός τις τώ ν δια
κεκριμένοι μουσικοδιδασκάλων Γερμανών, Πραϊέρ ονο
μαζόμενος.

ό  δέ άπό δεκαπενταετίας εν τώ  έν Λονδίνο) Ελληνικοί 
ναώ μ ετ’ επιτυχίας διευθύνουν τήν Εκκλησιαστικήν μου
σικήν άξιότιμος Κ. Ν. Κύβος, άνήρ κάτοχος τής Εύρω- 
παϊκής καί τής Βυζαντινής μουσικής, καί τέκνον τής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, ένόμισε καί δικαίως δτι δέν είνε 
ούτε ορθόν άλλ ' ούτε αξιοπρεπές ν' άποχαιρετίσωμεν διά 
παντός τήν Βυζαντινήν μουσικήν, ήτις, μ  δλην τήν δχλη- 
ράν μονοτονίαν καί τό ερρινον αύτής, έχει καί τεμάχια  
συγκινητικά καί άξια προσοχής, δυνάμενα νά καθέξωσι 
λαμπράν θέσιν έν τ*§ σημερινή Εύρο^παϊκή μουσική* όθεν 

ατέγινεν όπως κάμη συνδυασμόν τινα, καί ήμποροΰμεν 
χ ε’ίποψ.εν αδίστακτους οτι έπέτυχεν. ΕρανισΟεις από τήν 

Βυζαντινήν ώς άλλη μέλισσα τά  κυριώτερα μέρη, τά  με- 
τέφερεν είς τήν Ευρωπαϊκήν τετραφο^νίαν καί έξαφο>νίαν, 
χο)ρίς ποσώς νά παοαβλάψη τόν αρχικόν ρυθμόν καί τήν 
μελωδίαν.

Αφοΰ δέ διά τών έξαιρέτο>ν τούτων άνδρών άπεδείχθη 
δτι ή Ελληνική Εκκλησιαστική μουσική, τονιζομένη διά 
τής Εύρο^παϊκής σημειογραφίας καί κοσμουμένη διά τής 
αρμονίας, μένει ή αύτή, καί μένουσα ή αύτή, έγκρίνεται 
καί καθιεροΰται παρά Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Αρχής, 
καί καθιερουμένη, είσάγεται είς πάντας τούς έν τή  εσπε
ρία Εύρώπη ιερούς τών Ορθοδόξων ναούς, καί είσαχθεϊσα, 
έκτελει κ α τ’ έκτασιν τόν σκοπόν, δι δν οί θειοι Πατέρες 
παρεδέχθησαν τήν μουσικήν είς τούς εύκτηρίους οϊκους 
τών Χριστιανών, ούδεμία μένει είς ήμας άμφιβολία οτι 
καί τό εθνικόν τοΰτο εργον θέλει είσέλθει ταχέο>ς είς τό 
στάδιον τών σκέψεο^ν καί τής μελέτης τών μουσικών Ελ- 
λήνο^ν, φιλοτιμηθησομένο^ν ϊνα βαθμηδόν άναπτύξο^σι 
καί τελειοποιήσωσι τοΰτο, ή ανάγκη τοΰ δποίου, γινομέ- 
νη καθεκάστην έπαισΟητοτέρα, επιβάλλει είς αύτούς αύ- 
στηροτέοαν τήν πρός τό έθνος καί τήν Εκκλησίαν έκ- 
πλήρωσιν τών καθηκόντο>ν το>ν.

Η  Ρο^σσία, ήτις ήσπάσθη τον χριστιανισμόν άπό τήν 
έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλην Εκκλησίαν, προϊόντος 
τοΰ χρόνου, είσήγαγε μετά συς-ολής καί προφυλάξεο>ς δια
φόρους μεταρρυθμίσεις έπί τό βέλτιον, καί τελευταίους 
είς δλας τάς Εκκλησίας τής άπεράντου ταύτης Αύτοκρα- 
τορίας ψάλλεται ή τετράφωνος μουσική έν πλήοει επι
τυχία . Εις τήν έν ΙΙετρουπόλει μάλιστα Εκκλησίαν τών 
Ανακτόρων ψάλλεται αυτη τόσον τελείως, μετά τοσαύ- 
της μεγαλοπρεπείας καί εύαρέστου αρμονίας, ώστε ούχί 
μόνον ελκύει τόν θαυμασμόν τών ξένων, άλλά καί τούς 
παρισταμένους συγκινεϊ μέχρι δακρύων.

Τήν μεταβολήν ταύτην δ Ρωσσικός λαός μ δλην του 
τήν άμάθειαν, ινα μή εϊποψ.εν φανατισμόν, έδέχΟη προ- 
Ούμως, διότι άρκούντως έπείσθη οτι ή μηδόλως τυπική 
άλλά πνευματική ήμών θρησκεία δέν κινδυνεύει νά ύπο- 
στή κανένα νεο>τερισμόν. Κλπίσοψ.εν λοιπόν οτι καί ή Μή- 
τηρ Μεγάλη Εκκλησία, ήτις σημειωτέον πρώτη ώφειλε 
νά λάβη τήν πρωτοβουλίαν ταύτην, άπαλλαχθεισα τών 
τελευταίων περισπασμών αύτής, καί 7,αβοΰσα ύπ δψιν

οτι τό Χριστιανικόν ποίμνιόν της, καΟό άρκούντ ο*ς πολι- 
τισΟεν κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν, ούδόλο>ς 
μεμψιμοιρήσει, θέλει φιλοτιμηθή οπως επιφέρη τήν άπα - 
ραίτητον μεταβολήν ταύτην, ή τ ι; καταστήσει τούς ιε
ρούς ήμών ναούς όντως οικους ίερα; αρμονίας καί τάξεο>ς 
καί ούχί καταγώ για  βαβυλο>νίου συγχύσεως καί τύρβης, 
ώς μετ ένδομύχου λύπης βλέπομεν αύτούς καταντήσαν- 
τα ς  έπ έσχάτων.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ.

ΙΙΜΕΡΔΙ ΤΙΝΕΣ E S  ΒΙΚΝΝΙί.

Α\
ΙΙερί τά  μέσα τοΰ παρελθόντος Μαίου άνεπλεον τόν 

Δούναβιν, κατευΟυνόμενος είς Βιέννην.
Η περιγραφή τής ποταμοπλοΐα;, καί μάλιστα έν μέσω 

εαρι, έστίν έργον δλως δυσχερές διά κάλαμον, olo; δ ήμέ- 
τερος, στερούμενον τή ; γοητείας τοΰ ρωμαντισμοΰ καί 
τής ποιητικής χάριτος, ήτις ά πα ιτεϊτα ι πρός ζωηράν πα- 
ράστασιν τών φυσικών καλλονών, ών άλλο>ς τε  άόύνατον 
εινε νά λάβη ιδέαν δ άναγνώ7Ίς, άν δέν άντιληφθη αύτών 
ίδίαις αίσθήσεσιν. Εγώ αύτό; τοσαύτας περιγραφάς π ε
ριηγητών άνέγνων περί Δουνάβειο; καί τών οχθών αύτοΰ, 
καί τών στεφόντο>ν αύτάς άλσών καί δρυμώνων, καί τών 
άπεράντων πεδιάδων, καί τών άπειραρίθμων χθαμαλών 
νησίδων, δτέ μέν καταφύτων ύπο χλόης, τάπητος δίκην, 
δτέ δέ λεύκαις καί σφενδάμνοις καί διαφόροις άλλοις καλ- 
λιφύλλοις δένδρεσι κεκαλυμμένο>ν, κ τλ . Καί ομως οσα 
ειδον καί δσην θυμηδίαν ήσθάνθην άναπλέων τόν μέγαν 
τοΰτον τής Εύρώπης ποταμόν, τολμώ είπεϊν δτι πολυ 
ύπολείπονται τής πραγματικής φυσικής καλλονής και 
ζωηρότητος.

δν δτέ μέν τοσοΰτον έστενοΰτο δ ποταμός, ώστε ένόμι- 
ζον δτι επλεον έντός τοΰ ήμετέρου Βοσπόρου, (μέ μόνην 
ίσως τήν διαφοράν τής έλλείψεω; τής τοσαύτης κινήσεως 
καί ζοίής, ή τ ι: άπαντατα ι είς τόν ώραίον τοΰτον καί καθ 
απασαν τήν ύφήλιον μοναδικόν πορθμόν), δτέ δε τοσοΰ
τ ο ν  εύρύνετο, ώστε ύπέθετον δτι διέπλεον τήν Ποοπον- 
τ ί^ ζ , προσωρμίσθημεν τέλος είς τήν μεγάλην καί ιστο
ρικήν πρωτεύουσαν τής Αυστριακής Αύτοκρατορίας, καί 
άπίβημεν είς τήν προκυμαίαν τοΰ παροχθίου Φραγκίσκου 
ίωσήφ ( F r a n /  Josef qu a i) .

ό  διά τοΰ ποταμού εισερχόμενος είς τήν Βιέννην ούύεν 
άπαντα το διεγείρον τήν προσοχήν, καθότι αυτη άπερ- 
ροφήθη ήδη ύπό τών τοσούτων πόλεων, οσας διήλθε το 
άτμόπλουν’ έκτός δέ τούτου, αι δχθαι τοΰ βραχιονος 
τοΰ Δουνάβεως, έκατέρο>θεν τών δποίων έστίν εκτισμενη 
ή μεγαλόπολις αυτη, είσί σχεδόν ολο^ς άπεριποίητοι, μή 
προσφέοουσαι τήν καλλονήν καί συμμετρίαν έκείνην, ήνi k \
έφκντάζετο κατά νουν οτι θέλει άπαντήσει ο ταςειοιω - 
της. Αλλως τε  δέ, καί αί άμφοτέρας τάς οχθα; τοΰ πο
ταμού ένοΰσαι γέφυραι, διά τό λίαν ς*ενόν αύτοΰ, δεν π α -

ρέχουσι τώ  δφθαλμώ τήν εύχαρίστησιν, οϊαν πρόξενό ΰσιν 
έκ πρώτης δψεως αί τών Παρισίων καί τοΰ Λονδίνου, 
Ο διά τοΰ άτμοπλοίου έρχόμενος είς τήν Βιέννην εύρίσκε^ 
δτι ώραιοτέραν θέαν καί μεγαλοπρέπειαν παρέσχον ήδη 
αύτώ αί μ α γ ικ ώ τα τα  έφ> έκατέρων τών ο^θών τοΰ ϊς-ρου 
έξαπλούμεναι πόλεις τής Πέστης καί Βούδόας, άς συνενοΤ 
ωραία κρεμ.αστή γέφυρα. Είς τούς έρχομένους δ ιά  του 
σιδηροδρόμου ή καλλονή τής Βιέννης παρίστατα ι έναρ- 
γεστέρα.

Η Βιέννη διά τούς νεήλυδας έστί πραγματικώ ς άπέ- 
ραντος συλλογή διασταυρουμένο>ν δδών καί άπείρο^ν έρ- 
γαστηοίων καί οίκων. Αρκετών ήμερών άπα ιτεϊτα ι έν 
αύτ^ διαμονή καί σπουδή διά τοΰ χάρτου ή διά τοΰ 
δδηγοΰ, δπως δ ξένος άντιληφθη τοΰ συνόλου τών δδών 
καί τών προαστείων. Γνωστόν δτι ή πόλις αυτη περιεκυ- 
κλοΰτο τέο^ς ύπό τείχους καί χαρακωμάτο^ν ή χα νδά
κων’ άλλά τώ  1 8 5 8 , ψηφισθείσης τή ς εύρύνσεως τής 
πόλεως, τά  μέν τεί·χη κατηδαφίσθησαν, οί χάνδακες 
έπληρώθησαν καί έρρυμοτομήθησαν, ή δέ πόλις προεξε- 
τάθη πανταχόθεν συνενο>θεϊσα μ.ετά τών περικυκλούντων 
αύτήν προαστείων, ατινα άλλοτε είς 3 2  συμποσούμενα, 
συνεχωνεύθησαν ήδη’ ώστε σήμερον ή πόλις άπα ρτίζετα ι 
έξ εννέα μεγάλων τμημάτω ν.

Τήν Βιέννην ϊνα περιεργασθ*$ τις καλώς ά πα ιτεϊτα ι μη 
νιαία τούλάχιστον έν αύτή διαμονή. Εκάστην ήμέραν δύ- 
ναται νά ιδη τ ι  άξιοπερίεργον, είς προσδιωριβ·ρ.ένας πάν
τοτε ώρας, ώς έν τοίς δδηγοις τών περιηγητών σημειοΰν- 
τα ι. Τά άξιοπεριεργότερα πάντων είσί τό Μουσεϊον τή ς  
Ανατομίας, τό καλούμενον Ιωσηφίνειον, τό πλουσιώτερον 
καί ώραιότερον απάντων τών μουσείων τής Εύρώπης 
μετά τό τής Φλωρεντίας. I I  Πινακοθήκη ( B e l v e d e r e ) ,  
περιέχουσα ύπέρ τάς 5 0 0  είκόνας τών διασημοτέρων ζω
γράφων πάσης σχολής. Τά διάφορα Μουσεία τών άρχαιο- 
τήτω ν, βασιλικά τε  καί ιδιωτικά, διότι πολλοί τών Π ριγ- 
κήπων καί λοιπών άριστοκοατών διατηροΰσι πλουσιω τά- 
τας συλλογάς καί Μουσεία, κ τλ . οΐα τά  τοΰ Εστερχάζη, 
Α ίχτενσταϊν, κτλ . Τό Μουσεϊον τής ζωολογίας, πο λύτι
μον περιέχον συλλογήν τεταριχευμένων ζώων. Το θησαυ- 
ρ ο φυλάκιο ν, πολλά περιέχον περίεργα καί βαρύτιμα, κα ί 
αί διάφοροι νομισματολογικαί συλλογαι εν τώ  Παλατι<^> 
(Hof). Τό Ν ο μισματο κοπεϊο ν, τό δημοτικόν ό π λο σ τά - 
σιον, οί τάφοι τών Αύτοκρατόρων, έν οίς εζεχει δ τής 
Μαρίας Θηρεσίας, δλος έκ καθαροΰ άργύρου (καί χρυσου 
έν μέρει) κατειργασμένος, πρός κατασκευήν τοΰ δποίου 
έδαπανήθησαν ύπέρ τάς 5 0 0 ,0 0 0  φλωρινίων. Τά διάφορα 
θέατρα, περί ών άκολούθο^ς γενήσεται λόγος, κτλ . κ τλ .

Επίσης αξιοπερίεργοι είσίν οί πολυπληθείς ναοί τής πρω- 
τευούσης, έν οίς πρωτεύει δ έπί Γοτθική α ρχιτεκτονική  
μεγέθει καί άρχαιολογική άξία ύπερτερών άπαντας σχε- 
όόν τούς τή ; Εύρώπης ναούς τοΰ Αγίου Στεφάνου με τό 
ύπερυ,έγεθες καί ύψηλότατον κωδωνοστάσιόν του, άφ’ ου 
έχει τις καταπληκτικήν θέαν άπάσης τής πόλεως. Εκ δέ 
τών μεταγενεστέρων ναών διαπρέπουσιν ιδίως ο τών

^ κ&ρι,&ργότερος παντο^ν εστιν ο εν τω  τ^ροας-ε.ω L^eui)ail. 
νεόδμητος ωραιότατος ναός τής Θεοτόκου (άν δέν ά π α ~  
τώ μαι), προσέγγισών είς τόν Βυζαντινόν ρυθμόν καί έζω τ
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Αξιοι μ,νείας είσί καί οί του ήμετέρου δόγματος ούο των όιατελουσών υπο το σκήπτρο ν της Οθωμανικής Λυ- 

ναοί, δ μεν τιμώμενος έπ* ονόματι του Αγίου Γεωργίου τοκρατορίας. Ημεϊς ευχομεθα όλη ψυχη και καρδια ό,.ως 
κ α ι διατηρούμενος υπο τών ομογενών έμπορων υπηκόων | δσον τά χ ισ τα  διασκεδασθη ή άχλυς αύτη άπο τω ν δφΟαλ-

ης ώκοδομημένος, έστιν εσο)θεν καί έξωθεν κ α τά - είς τά  κακώς εχοντα νενομισμένα. 
καί τόσον διά τής μεγαλοπρεπούς ταύτης σε- 1 Εκτος δε της Βιέννης καί περιςιξ αύτής πολλά ύπάρ-

7ειτουργίας τοιαύτη τάξις καί ησυχία, της δποίας το £ν τά  εαρινά πα λά τια  του διαδόχου της Αυστρίας ΙΙρίγκη- 
ολιγοστημόριον είθε έβλέπομεν είς τους ένταΰθα ήμετέ- πος Ροδόλφου, κομψότατα καί ολ(υς άπέριττα , άτινα 
ρους ναούς. I δύναται νά έπισκεφθη πάντοτε δ βουλόμενος. Εν μέσω

Δέν πρέπει δέ νά παραλείψο^μεν άμνημόνευτον καί την τών λαβυρινθωδών δασών, τών περιστεφόντ(υν τό χαρίεν 
εν τώ  προαστείω του Λεοπόλδου μεγαλοπρεπεστάτην καί I περίπτερον του Πρίγκηπος διαδόχου, κείται μεγίστη τε- 
ώραίαν Εβραϊκήν Συναγωγήν, ής ή άνέγερσις κατά μέγα χνητη λίμνη, διαπλεομένη συνήθως κατά τάς Κυριακάς 
μέρος οφείλεται τώ  πλουσίω τραπεζίτη  Ρόσχιλδ, ώς καί υπό πληΟύος γονδολών, δπότε πλήθος λαου συρρεει εις το 
η άνακαινισις του ήμετέρου έν Βιέννη ναου της Αγίας χωρίον. Εν τώ μέσω δέ της χαριέσσης ταύτης λίμνης έπι 
Ύριάδος οφείλεται τώ  Ευεργέτη τοΰ έθνους Βαρώνι Σίμωνι χθαμαλής καί χλοηφόρου νήσου, συγκοινωνούσες μετά 
Σίνα. Είσερχόμενός τις είς την Συναγωγήν ταύτην μένει της απέναντι όχθης άφ’ ενός μέν διά μεγαλοπρεπούς γε- 
εκθαμβος τόσον ύπό τής πλουσιότητος τών έν αύτη φύρας, άφ’ ετέρου δέ διά μηχανικής κινητής σχεδίας, 
σκευών, οσον καί ύπό της αρμονίας καί ήδύτητος τής φω- κεϊνται τά  παλάτια  της περιωνύμου Λύτοκρατορίσσης 
Λ^ητικης μουσικής. Απας δ χορός συνίσταται έκ τεσσα- Μαρίας Θηρεσίας, περικυκλούμενα έξωθεν υπό οδοντω- 
ράκοντα ψαλτών, έξ ημισείας άνδρών καί έξ ημισείας τών έπάλξεων καί πύργων, κατά τό σύστημα τής με- 
καλλιφώνο^ν παίδων, οιτινες άνταποκρίνονται έν χορω σαιωνικής αρχιτεκτονικής* έν αύτοϊς περιέχονται πλεί7* 
είς τάς άναγινωσκομένας ευχάς ύπό του Ραββίνου, ες·ώτος οσα άξια λόγου κατά  τε  αρχαιολογικήν καί ιστορικήν 
πρό του καταχρύσου καταπετάσματος τής σκηνής τών επούιν, καί πολλά βαρύτιμα μεσαιωνικά έπιπλα καί σκεύη. 
Αγίων. Ενωτισθείς τ ις  τήν συγκινητικωτάτην ταύτην άρ· Αξια έπίσης θέας είσί καί τά  χωρία Vnslau καί
μονίαν, καί ίόών τήν λοιπήν μεγαλοπρέπειαν του ύπό Baden, ύπέρ τήν μίαν ώραν άπέχοντα τής Βιέννη:, έν 
όιακοσίο>ν σωλήνο^ν άερίου φ(οτιζομένου ναου τούτου, οίς μεταβαίνουσι τό θέρος πολλαί τών άριστοκοατικών 
καταλαμβάνεται δντως ύπό ίερας συγκινήσεως, καί δέν οικογενειών. Αμφότερα δέ είσίν δνομαστά, τό μέν πρώ- 
<5ύνα τα ι νά πράξη άλλο είμή νά έφαρμόση κατά γράμμα τον διά τά  σιδηρούχα τό δέ διά τά  Οειώδη λουτρά, έν 
τ ό  του Δαβίδ: «i 2ς άγαπητά  τά  σκηνώματά σου δ Θεός οίς πολλοί τών πασχόντων χρονίας νόσους εύρίσκουσι 
Ισραήλ!» ΙΙανταχόθεν εχει τις άφορμήν δπως θαυμάση συνεχώς τήν ί'ασιν αυτών. Η πηγή μάλις-α του έν Voslau
τήν βασιλεύουσαν έν τη  Συναγωγή ταύτη  τάξιν, άπ* αυ
τώ ν τών δμοιόμορφον ένδυμασιαν φερόντων καί μ ετ ’ ευ
λαβούς συμπεριφοράς έστώτων ύπηρετών του ναου μέχρι 
του καταγοητεύοντος τό άκροατήριον θεολόγου Ιεροκήρυ- 
χος Ραββίνου, οςτις έκαστον Σάββατον ερμηνεύει άπό του 

^ίμβωνος έδάφιόν τ ι τής Αγίας Γραφής, αναπτύσσουν με-

σιδηρούχου ΰδατος έστί λίαν αξιοπερίεργος, καθο άνα- 
βλύζουσα άεννάως άπό βάθους τοσούτων ποδών έντός 
τής γής.

Είνε γενικώς δμολογούμενον οτι ή Βιέννη διαποέπει 
μεταξύ τών πλείστων Ευρωπαϊκών μεγαλοπόλεων κατά 
τήν κομψότητα καί μεγαλοπρέπειαν τών {δετικώ ν  οίκο

I

δομών. Τά νεωστί έπί τών πληρωΟεντων τάφρων π έ- 
ρις τής αρχαίας πόλεως άνεγερθέντα ύψίστεγα [/έγαρα 
είσί πραγματικώ ς τεράστια οικοδομήματα, παλατίοις 
η στρατώσι μάλλον παρεμφερή, έσωθεν καί εξωθεν καλ
λιμάρμαρα παντοίαις τε γλυφαΐς καί τορεύμασι πεποι- 
κιλμένα, τά  πλείστα δέ καί χουσώ κατακεκοσμημένα. 
ΐδίο>ς τά  πρός τό προάστειον VVicdon κινουσι δικαίως 
τόν θαυμασμόν τών θεωμένων, καθο ύψηλότερα καί εύ- 
ρυχωρότερα πάντο>ν. Είς τό μέρος τοΰτο άνεγείρεται ήδη 
καί Οέατρον μελοδράματος, γιγάντειον οικοδόμημα πολ- 
λήν άπαιτοΰν τήν δαπάνην, οπερ εσεται 2ν τώ ν μεγαλο
πρεπέστερων θεάτρου τή ; Ευρώπης. Ολίγον δε παρέκει, 
προ; τήν άγουσαν είς τό προάς-ειον Josnfstadt πλατείαν , 
οίκο δομείται είς Γοτθικήν άρχιτεκτονικήν ναός τοΰ Σο>- 
τήρο;, μέγας καί καλλιμάρμαρος, δαπάνη τοΰ  δήμου 
άνεγειρόμενος έκ συνεισφοράς διά τήν ώςέκ θαύματος δια- 
σωΟείσαν ζωήν τοΰ Αύτοκράτορος, δπότε τω  1 8 5 8  κατ" 
έ κείνο άκριβώς τό μέρος έπετέθη κ α τ’ αύτοΰ Ούγγρος 
δολοφόνος, πληγώσας αυτόν έλαφρώ; μ,όν^ν κατά  τόν 
τράχηλον. Α π ο π ερ α τ^είς  δ ναός ουτος, εσεται εις τών 
ώραιοτέρων τής Εύρώπης. ώς πρός τήν κομ ψ ότη τα  καί 
τήν καλλονήν.

Τά πλεϊστα Ί π ^ ς  τών δημοσίων κα τασ τημάτω ν δια- 
κρίνονται κατά  τε  τό μέγεθος καί τήν κομψ ότητα , ιδίως 
δέ τό Κατά'7 /ιμα τοΰ Credit m obilicr, τό Νοσοκομεϊον, 
τό Φρενοκομεΐον, τό Πανεπιστημεϊον, τό Βουλευτήοιον, 
τό Χρηματιστηριον κτλ . κτλ. ών ή άπαρίθμησις καί ή 
περιγραφή ιδιαιτέρας έκτεταμένης πραγματείας έστίν 
εργον. Κήποι δέ πρός διάχυσιν τοΰ λαοΰ πλείστοι δσοι 
υπάρχουσι πέριξ τής πόλεως, ωραίοι λίαν καί πεοιπε- 
ποιημένοι, έν οίς καθημερινώς σχεδόν παιανίζουσιν έναο- 
μόνιοι μουσικαί, καί διάφορα έκτελοΰνται πυροτεχνή
μ α τα  πρό; τέρψιν τών θαμώνων. ίδίο)ς δέ έξέχουσιν οί 
αύτοκρατορικοί κήποι οί άφιεροψ.ένοι τώ  λαώ (V o l k ’s 
g a r tc n ) , έν μέσω τώ ν δποίο>ν άνεγήγεοται ναός άρ- 
χαίος, ώκοδομημένος κατά τό σχέδιον τοΰ έν Αθήναις 
Θησείου καί περιέχων κολοσσαιον έκ μαρμάρου άγαλμα 
τοΰ Θησέως καταβάλλοντος τόν Μινώταυρον, εργον τοΰ 
περίφημου Κανώβα. Επίσης διακρίνονται έπί κομψότητι 
οί κήποι W egliuber s ,T ie rg arfeft,N eu e-W elt, κ τλ .κ τλ . 
λαμπρώς φ<οτιζόμενοι κατά  τάς νύκτας, έν οί; συρρέει 
πλήθος άπειρον λαοΰ οπο^ς άκροασθη τάς παιανιζούσας 
έν αυτοί; δύο ή καί τρεις πολλάκις στοατιωτικάς μουσι
κά:. (I)  Αξιος λόγου έστί καί δ έντεΰθεν τής πόλεως νεω- 
σ τί φυτευθείς παράδεισος (pare), κήπος μέγας διάφο
ροι: άγάλμασι καί άνδήροις πεποικιλμένος, άφθονών είς 
όένύρα καί άνθη έκ τών άξιοπεριεργοτερών, καί περιέχων 
τεχνητήν λίμνην καί νησίδα καί πίδακας καί γεφύρας, 
κτλ . Εν αύτώ πλεΪ7 αι οικογένεια», περιδιαβάζουσιν εσπέ
ρας καί πρωί, άναπαυόμεναι είς τά  έπίτηδες κατά συνεχή 
αποστήματα κατεσκευασμένα κομψά έδρανα.

Επίσης άξιος λόγου έστί καί δ πρός τήν έσχατιάν τοΰ

(\)  ’Εν Βιέννη, ττ, ιδίως ταύτ(ΐ πόλΐΐ -ή ς  |χο>7ΐκτ,;, εκαττο; Ιδιώ
τη ; δίναται νά προλάο/j διά πληρωμής όσαςδηποτε ΙπιθυμεΤ στρα
τιωτικά; [Λουσικά;. Κατ' αύτόν δε τόν τρόπον διττή προσγίγνεται ή 
ωφέλεια τώ στρατιώτη, καί γυμνάζεται δηλ. καθημερινώς, και5λικώς 
ωφελείται.

προας-είου L c o p o l d s t a d t  μέγας κήπος ( A u g a r t e n ) ,  ή μάλ
λον δάσος ύπό ύψικόρμων δένδρων καλυπτόμενον, ώς κα ί 
το P r a t e r ,  έπίσης δάσος άπέραντον, κτισθέν ύπό Ιωσήφ 
τοΰ Β', έν ω ύπάρχουσιν αφθονα τά  διά πασαν τάξιν τον  
λαοΰ προορισμένα άθύρματα, άπό του θεάτρου τών νευ- 
ροσπάς-ων ( M a r i o n e t t e n - T h e a f e r )  καί τοΰ άγύρτου θαυ- 
ματοποιοΰ, μέχρι τών μεγαλοπρεπών ιπποδρομίων καί 
κίρκων. Είς αύτόν συρρέει έν ώρα θέρους καθεκάστην άπ& 
μεσημβρίας μέχρις εσπέρας μέγα μέρος τών κατοίκων 
τής Βιέννης, διερχόμενον αύτόθι τάς ώρας τής άργίας 
του, καί ένταΰθα τελοΰνται αί πλεϊσται τών τοΰ λαοΟ 
επισήμων εορτών, καί μάλιστα ή κατά τήν 1 8 Αύγου
στου μεγαλοπρεπώς πανηγυριζομένη έπέτειος εορτή τή ς  
είς τόν θρόνον άναβάσεως τοΰ Αύτοκράτορος.

Μεταξύ τών δημοσίο>ν καθιδρυμάτων ιδίως θαυμασμοί 
άξια είσί καί τά  έξής: Α™ δ νεωστί οίκο δομηθείς κομ
ψότατος στρατών πρός τό άνατολικόν μέρος τής πόλεως, 
είς σχήμα τετραγώνου φρουρίου, ουτινος ή δαπάνη ύπε- 
ρέβη τά  6 ,0 0 0 ,0 0 0  φλωρινίων’ καί Βον τό έκτός τής 
πόλεο^ς έπί γηλόφου άπό δεκαπενταετίας μεγαλοπρεπέ
στατα  διαπρέπον όπλοστάσιον (A rsen a l ) ,  έν τών γ ι -  
γαντωδεστέρων κτιρίων τή ; Εύρώπης, έπί έμβαδοΰ π ε
ρίπου 2 0 0 ,0 0 0  έργυιών, καί άπαρτίζον αύτό καθ* έαυτ& 
μέγις-ον φρούριον,έχονδκτώέφ έκατέρων τών πλευρών τον 
βάθους καί τέσσαρας έφ έκατέρων τών προσόψεων μεγί
στους τετραγώνους πύργους. Τό οικοδόμημα τοΰτο ά π α ι- 
τεΐ αύτό καθ εαυτό ιδιαιτέραν περιγραφήν, ώς έκ τω ν 
πολλών θαυμασίων ατινα περικλείει. Εν αύτώ κατασκευά
ζονται άπαντα τά  άναγκαιοΰντα τώ  στρατώ, άπό τών 
γιγαντωδεστέρο>ν ραβδωτών τηλεβόλων μέχρι τής έλα- 
χίστης ξυλίνης άστράβης τών ύποστατών τών τηλεβόλων 
ή τών έπι σαγμάτων. Περιέχει δέ καί μεγαλοπρεπέστα- 
τον Μουσεϊον, έν φ  πλεϊστα δσα διατηροΰνται άρχαϊα, 
καί διάφοροι βαρυσίδηροι πανοπλίαι τοΰ ρ.εσαιώνος, καί 
άλλα πολυειδή τρόπαια καί λάφυρα. Είς αίθούσας έκτε- 
ταμένας καί ύαλοφράκτους είσίν άποτεταμιευμέναι ύπέρ 
τάς 2 0 0 ,0 0 0  πυροβόλου, άτινα διατηροΰνται έν θαυμα- 
σία καθαριότητι καί τάξει. Τό ύπερμέγεθες τοΰτο κα ί 
πολυδαίδαλον καθίδρυμα εχει πληθυσμόν 8 ,0 0 0  ψυχών, 
έν οίς τρισχίλιοι στρατιώται τοΰ πυροβολικοΰ, οί δέ λοι
ποί έργάται. ΙΪ δαπάνη αύτοΰ ύπερέβη τά  5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
φλωρινίων.

Δέν πρέπει δέ νά παραλειφθώσιν άμνημόνευτα καί τ ά  
νεκροταφεία τής Βιέννης, τέσσαρα τόν άριθμόν κατά τ ά  
τέσσαρα τής πόλεο>ς άκρα. Οί ήμέτεροι, οσοι δέν ηύτύ- 
χησαν νά περιέλθωσι τήν Εύρώπην, άκούοντες νεκροτα- 
φειον, ισως φέρουσι κατά νοΰν τήν άθλιότητα τών ήμ ε- 
τέρων νεκροταφείου καί άποτροπιάζονται τό άπλοΰν αύ
τών άκουσμα. Καί ομως πόσον θέλουσιν έκπλαγή οI 
τοιοΰτοι δταν πληροφορηθώσιν δτι έκαστον νεκροταφεΐον 
τής Βιέννης (ώς καί άπάσης τής Εύρώπης) είνε μέγας κή
πος κατάφυτος ύπό ώραίων δένδρου καί εύωδών άνθέων, 
καί δτι εύαρεστεϊται τις νά διάγη τάς ώρας του έν αύτω , 
έν μέσω τών κ ά λ λ ια  λελαξευμένων καί μετά τάξεως διη- 
ρημένων μνημάτων, ένώ έξαγριοΰται καί φρίσσει δικαίως 
είς τήν γυμνότητα καί έλεεινότητα τών ήμετέρων. Απας 
δ περίβολος τών νεκροταφείων περικυκλοΰται ύπό σ τε -  
ρεοΰ τείχους, καί έπί μέν τής προσόψεως εγείρεται κομ-*



ψότατον κα'ι εΰρΰχωρον το ο'ίκΥΐαα τοϋ νεκροθάφτου, προ; 
τό  βάθος δε ΰψοΐ τόν βόλον καλ τά  κωδωνοτάσιά του καλ- 
/•αάρααοος ναΐσκος, έν ω τελούνται αί υπέρ τών ψυχών 
τών τεθνεώτων δεήσεις. 'Γά ρ -ψ ε ΐα  είσί δ ιατεταγμένα 
κυκλοτερώς κατά στίχου;, έκαστον δέ στίχον κατέχει ως 
έπί το πλεϊστον μία οικογένεια. Παν μνημεϊον φέρει ώ - 
ραΤον έ/. γρανίτου σταυρόν μέ ολιγό στίχον έπ αυτου επι
γραφήν, δηλωτικήν του ονόματος του Οανόντος’ είσί^ όέ 
άπαντα ήριθμημένα. Επίτηδες κηπουροί, ε^αρτωμενοι α*.ο 
τοΰ νεκροθαπτου, περιποιοΰνται συνεχο>; τους κ/ι<.ου, 
καί τά ; δενδροστιχία;, καί εν ώρα χειμώνο; άκόμη δια- 
τηροΰσι τά  Ποικίλα άνθη Χιά μέσου ύπογείων Οερμας-ρών. 
Τοιαύτη ή Ευρωπαϊκή φιλοκαλία καί τά ξ ι;, άφικνουμέ- 
νη μέχρι καί αυτών τών νεκροταφείων καί μεταβάλλου- 
σα αύτά εις άειθαλλεις καί ευώδεις κήπου;. ?

Καί ταΰτα  μεν τά  άξιοπεριεργότερα τής Βιέννης, έφ 
οσον δέδοται πετώ ντι καλάμω δπως περιγράψη αύτά. 
Ούδέ εινε δυνατόν νά ένδιατοίψωμεν ού μόνον ει; τάς λε
πτομερείς περιγραφάς άλλ’ ούδέ καν είς τά ς απαριθμήσει; 
διαφόρων άλλων άξιων λόγου τω όντι Κ αταστημάτω ν, 
καί μάλιστα τών ττέριξ τής πόλεως πολυπληθών εργο
στασίων τών ύφασμάτων καί παντός· είδους βιομηχανίας, 
ώς καί τών άπειοοπληΟών καλλιτεχνικών καί φιλολογικών 
Καθιδρυμάτων, καθόσον ή πρόΟεσις ημών ές-ίν όπως έπι- 
τροχάδην μνημονεύσο)μεν τών κυριωτέρων, άφίνοντες τον 
-φιλοπερίεργον άναγνώστην όπως έν ευκαιρία άντιληφθη 
-τούτων πάντων ίδίαις αίσθήσεσιν.

Είρήσθωσαν δέ ήδη τινά καί περί τώ ν κατοίκων τής 
μεγαλοπολεως ταύτης.

(Επετα ι το τέλος.)

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Α1ΝΑΚΑΑΥΨΕ1Σ. I 

ΜΑΓΝΗΤΗΣ.

ΟΪ άρ/αιοι έμεγαλοποιησαν ύπερβαλλόντως την όυνα- 
[/ιν τή ; ελςεως,ήν ο μαγνήτης εκτελέι επι τοΰ σίδηρου, και 
άπέδωκαν εις το μεταλλον τούτο πληθυν ιδιοτήτων, 
αναμφιβόλως μυΟωόών. Υπέθετον δε εμφωλευοντα εν τή 
υ.εταλλι'.ή ταύτη ύλη, έρωτα διάπυρον προς τον σίύη- 
cov, άπαράλλακτα ώς οί σύγχρονοι ΙΙερσαι έφαντάσΟη- 
σαν, ποιητική άδεια πάντοτε, το περί τοΰ; λύχνους 7?^" 
φόμενον έντομον αίσΟανόμενον υπερβολικόν έρωτα προς 
τήν φλόγα, καί κατακαιόμενον έπί τέλους ύπο τοΰ πόθου 
τοΰ νά απόκτηση αύτην. Κατεσκεύαζον δέ έκ τών τεμ α 
χίων τοΰ μαγνήτου άγαλμάτια  τή ; Οεα: τοΰ έρωτος 
Αφροδίτης, άτινα μετεχειρίζοντο ώς προβασκάνια πε- 
ρίαπτα :h φυλακτήοια κατά τή ; έπηρεία; τών πονηρών 
πνευμάτων. Τά έΟεώρουν δέ ώς λίαν πολύτιμα, διότι 
έφρόνουν οτι ήρκει νά θέση τις £ν εκ τών περιάπτων τού
τω ν έπί τής κεφαλής κοιμωμένης γυναικός, διά νά γνωρίση 
άν έφύλαττε πιστώς τά  συζυγικά τη ; καθήκοντα' ή άπι
στο; γυνή καί παραβάτρια τών συζυγικών καθηκόντων 
άνίστατο κατεπτοημένη είς τήν ύπερφυσικήν δύναμιν 
έχουσαν επαφήν ταύτην τοΰ μαγνήτου, καί εφευγε μετ

ορμής έκ τοΰ μέρους έκείνου, ώς διωκο^ένη ύπ αοράτου 
χειρός. ΓΙερίφημό; τ ι ;  φυσικός τοΰ 1ST αίώνο; προσπα
θεί νά δώση φυσικήν τινα  έξήγησιν είς τό παράδο:ον 
το ΰτο  φαινόμενον: «() μαγνήτης, λέγει, είνε μελαγχολι
κό;, ώς φαίνεται τοΰτο εύκόλως έκ τής σκιερά; χροιάς 
του* αί αναθυμιάσει; δε αυτοΰ προσβαλλουσι τον εγκέ
φαλον, καί μάλιστα έν ώρα του ύπνου, *αί παρέχουσιν 
αύτώ πληθύν φαντασμάτων τρομερών καί μελαγχολι
κών.» Πλήν, έπί βλάβη τή ; θεωρίας τα ύ-η ς, άπεδείχθη 
οτι ο μαγνήτη; δέν άποκρίνει ούδεμίαν αερώδη ούσίαν η
είδος άτμοΰ.  ̂ %

Κ ατά τόν Νίκανδρον, ύπήρχεν άρχαιό; τ ι ;  ποιμην Κα- 
λ α μ ίτη ; ονομαζόμενο;, όςτις, διευθύνων τό ποίμνιόν του 
πρό; τό ορος ϊδα , αϊφνη; έκρατήθη εί; τό εδαφο; ύπό τοΰ 

| σιδήρου τή ; ράβδου αύτοΰ καί τών καρφιδίων τών υπο
δημάτων του. Επειδή δέ δπωςδήποτε τό μυθολογικον 

ί τοΰτο πρόσωπον θεωρείται ώ ; πρώτος έφευρετής τής με
τα λλ ική ; ταύτης ούσίας, οί άρχαίοι έδωκαν είς αύτήν το 

I όνομα τοΰ ποιμένος τούτου, καί δ μαγνήτης έπωνομά- 
σθη τό πρώτον κα λα μ ίτη ;’. Ο ΓΙλίνιος αναφέρει ότι ί  
άρχιτέκτων Δεινοκράτη; διετάχθη παρά Πτολεμαίου τοΰ 

I Φιλαύέλφου να κατασκευαση τον θολον ναου τινο, μ* <̂ ε 
1 τρ α ; υ.αγνήτου, εζ ών εμελλε να αναρτηθή αγαλμα τ ι 

έκ σιδήρου παριστών τήν αδελφήν του Αρσινόην* εις το 
διήγημα τοΰτο ί'σω; Ιδωκεν άφορμήν άγαλμά τ ι , αίω- 

I ρημένον ύπό μαγνήτου εν τώ  ναω τοΰ Σεραπι^ος εις Λ- 
I λεξάνδρειαν.
1 0  καλα μ ίτη ; η μαγνήτη ; είνε μεταλλική ούσία και

ούδέν πλέον’ εύρίσ*εται δέ έν τη  Σουηδία, έν τή  νήσω 
Ελβα , έν τη  Σιάμη, Κίνα, κτλ. ή μερική τών ίδιοτήτω 

I αύτοΰ σπουδή άποτελεΐ μέρος τή ; φυσική;, ητοι τό  περι 
I μαγνητισμοΰ. Π άνακάλυψις τής πρός τόν πόλον τάσεως 
I τοΰ μαγνήτου χρονολογείται άπό τοΰ IB αίώνο; μ. Χο. 
I οπότε λέγουσιν ότι δ Μάρκο; Πώλο;, ταξειδιω τη; Βενε- 
I τό ;, εΐσήγαγε τήν χρήσιν τή ; μαγνητικής βελόνης είς την 
I Εύρώπην, ή τ ι; ην γνωστή προ χρόνων ει; τους τά  π α ν 
ί τ α  έ φ ε υ ρ ό ν τ α ς  Κινέζου;.

ΒΙΚΤΩΡ ΟΤΓΟΣ.

Τήν βιογραφίαν τοΰ περιφανοΰ; τούτου τέκνου τή ; 
Γαλλία ; έδημοσιεύσαμεν έν έκτάσει εί; τήν παρ ημών 
έκδοΟεισαν προ τινων έτών Συλλογήν τών ώραιοτέρων 
αύτοΰ δοαμάτων. ί ΐστε ολίγα τινα έναπολειπεται οπως 
λεχθώσι* περί τοΰ άνδρός σήμερον, δπότε παρατιθέμεθα 
πιστήν την εικόνα αύτοΰ.

Οσον πολυκίνητο; ύπήρξεν δ πρώτος νεανικός βίος τοΰ 
Βίκτορο; Ούγου, τόσον ήρεμος καί ομαλό; άπέβη δ τεΰ 
λευταιο;. Γνωστόν ότι ή μετά τήν Επανάστασιν το - 
1 8 i 8 μεταβολή τοΰ φρονήματος τοΰ άνδρός άπό βασι- 
λικοΰ εί; σφόδρα δημοκράτην, καί ή άνένδοτο; αύτοΰ κα
ταφορά κατά τοΰ νέου Βοναπαρτισμοΰ εξο>σαν αύτόν άπο 
τήν Γαλλίαν, ό  τότε πρόεδρο; νΰν δέ Αύτοκράτωρ τών 

I Γάλλων Ναπολέων Γ ' έξώρισε τόν Βίκτωρα Ούγον διά 
βίου εί; τήν Νορμανδικήν νήσον Γέρνεσεϋ, δπου προωρισθη 
αύτώ ή εφ’ δρου ζωή; διαμονή του μεταξύ τών άκτών

.

ΒΙΚΤΩΡ

τής Βρεττανία; καί τή ; Νορμανδίας. Εντεΰθεν δέν Επαυ- 
σεν ήλεκτρίζων τό μΐσο; κατά τοΰ ά ρ π α  γ  ο ;  δ υ ν ά <7 ο υ, 
τόν δποιον έπολέμησε πα ντι σθένει καί διά τή ; χ ε ι
ρός καί διά τοΰ λόγου, ώς φαίνεται είς τά  μεταγενές-ερα 
αύτοΰ πολιτικά πονήματα, τά  μετά μεγάλης χάριτος καί 
περινοίας συντεταγμένα, έν οίς διαπρέπουσιν ιδίως τά  
έξής: 0  Ν α π ο  λ ε ο ν τ ί σ κ ο ; ,  καί  Οί  ά φ ο ρ ι σ μ ο ί .

Εϊδομεν ότι ή φαντασία τοΰ Βίκτορο; Ούγου ήτο ίσχυ- 
ροτέρα τοΰ αίσθήματο; έν τοις δράμασιν αύτοΰ’ διό καί 
ή άπροσωπόληπτο; κριτική κατεφέρθη πάντοτε κατά τοΰ 
συγγραφέως τών δραμάτων τούτων, ώ ; άτελώς μιμηθέν- 
τος τόν Σαιξσπεϊρον. Τά λυρικά αύτοΰ πονήματα καθ* 
δσον άφορα τήν ύλην δέν εινε μεγάλης ποιητική; άξίας,

ΟΥΓΟ£.

άπαντα δέ σχεδόν είοίν ύποδεέστερα (κατά τούς κρι
τικού; πάντοτε) τών Α ν α τ ο λ ι κ ώ ν  καί τών τ ο ΰ  λ υ -  
κ α υ γ ο ΰ ς  α σ μ ά τ ω ν ,  άτινα είσίν αί ώριμώτεραι έργα-- 
σίαι τή ; νεότητόςτου. Εν αύτοίς διαφαίνεται είς μέγαν 
βαθμόν ή νευρώδη; δύναμις τών στίχων, ή καλλίτεχνος 
έπεξεργασία τών στροφών καί ή βαθύτη; καί πρω τοτυ
π ία  τών ίόεών’ καί ισως είς ούδέν έτερον εργον τοΰ Ου- 
γου ενυπάρχει τοσοΰτο; πλούτος χαριεστάτων εικόνων, 
τοσαύτη πρωτοτυπία μέτρων, καί τοσαύτη αρμονίας 
ύπερχείλησις.

Ασυγκρίτως τελειότερος άναδείκνυται δ Βίκτωρ Ουγος 
ώς μυθιστοριογράφος. Πρό παντός δέ τό κλασικώτατον 
αύτοΰ μυθιστόρημα Η  Π α ν α γ ί α  τ ώ ν  Π α ρ ι σ ί ω ν
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καθ’ όσον άφορα το περιγραφικόν αυτου ^χέρος, είνε (/.ία 
άμίμητος παλιγγενεσία του μεσαιό>νος τών Παρισιού. 
Αριστούργημα και ώς προς το υφος καί ώς πρδς την πλο 
κήν και ώς προς το ύ ς  χαρακτήρας, πέπρωται νά ζήση οσον 
δ ναδς, τοΰ δποίου φέρει τδ δνομα. Οί Α θ λ ι ο ι  (*h μ ά λ
λον, Ο ί θήτ ε ς )  είσιν αί μετά τα ΰτα  έργασίαι τοΰ πρω- 
τουργοΰ τούτου νοός. ΙΪ φυσιολογική άνάπτυξις τών χ^α- 
οακτηρων και τών μύθο^ έν τώ  πονηματι τούτο) δέν 
έπεξειργάσθησαν μετά προσοχής και πιθανότητος* διά 
τοΰτο δ αναγνώστης δεν παρατηρεί έν αυτώ την αυτήν 
δύνααιν τοΰ νοδς και τήν αύτήν ζωηρότητα, ητις δια
λάμπει έν τοις λοιποί; τοΰ άνδρδς εργοις. Ωστε μεταξύ 
τής Ι ΐ α ν α γ ί α ς  τ ώ ν  Π α ρ ι σ ί ω ν  καί τών Α θ λ ί ω ν  
κείται δλόκλήρος ανθρώπινη ηλικία.

Εις τον δαιμό νιον τοΰτον νοΰν, οστις συνεχώς φαίνεται 
έμπνεόμενος ύπδ τ ώ ν  Μουσών τής εξορίας, άποδίδεται 
και το εσχάτους άνωνύμ.ως έκδοθεν πολύν δέ κρότον προ
ξ έ ν η σ α ν  σύγγραμμα « 0  Ε π ι κ α τ ά ρ α τ ο ς . »

Οί άλιείς τής Γερσέϋ, έπιστρέφοντες τήν εσπέραν είς 
τά ; οικίας των, παρατηροΰσι μετά συγκινήσεως επί τής 
παραλίας ίστάμενον άνδρα υψηλόν, εξηκοντούτη, ά τη - 
μελήτως ένδεδυμένον, έχοντα έσταυρωμένας τάς χειρας 
έπί τοΰ στήθους καί παρατηροΰντα μ.έ ενδακρυ ομ,μα τάς 
μ,όλις ύποφαινομένας έν μέσω τής ομίχλης άκτάς τής 
Γαλλίας. Τοιαύτη υπήρξε πάντοτε ή μοίρα τής μεγαλο- 
φυί'ας! άπαντα ζώσα τήν πενίαν, τάς φυλακάς, τήν έξο- 
ρίαν, καί ένίοτε μ,ετά θάνατον μ.όνον τήν δόξαν καί τήν 
ησυχίαν. Τά μνημεία, τά  δποϊα άνεγείρονται είς τούς 
μεγάλους άνδρας θανόντας, πλάττοντα ι ώς έπί τί) πολύ 
άπο τούς λίθους, ους εβαλλον κ α τ’ αύτών ένόσφ εζων. 
Τίς οίδεν; άφοΰ δ Βίκτωρ Ουγος άποθάνη εξόριστος ώς 
δ Δάντης, ίσως τά δστα του άναπαυθώσιν είς το Πάν- 
Οεον. (1)

a a r s m m s M .

ΣΤΑΎΡΟΣ. —  ΙΪ διά σταυροΰ έκτέλεσις τής ποινή; 
τοΰ θανάτου διετέλει έν χρήσει ουσα παρά πολλοΐς τών 
άρχαίων έθνών, δσων ή ιστορία περιεσώθη είς ήμας. Τδ 
σ /ή μ α  τών σταυρών ήν τριπλοΰν* τδ  μέν ήτο ώς τδ γράμ
μα Τ, τδ δέ ώς τδ X , οπερ λέγεται καί σταυρδς τοΰ 
Αγίου Ανδρέου, διότι έπί τούτου έσταυρώθη δ πρωτόκλη
τος ούτος τών Αποστόλων, τδ δέ είχε σχήμα τοιοΰτον f , 
καί έπί τοιούτου έσταυρώθη δ Κύριος ήμών ϊησοΰς Χρι
στός. Πριν προσηλωθτΐ δ είς σταυρικδν θάνατον καταδι
καζόμενος, (οςτις, είρήσθω έν παρόδ<*>, ήν δ άτιμώτερος 
τών θανάτων,) έμα^ιγοΰτο δι άκανθωτής μάς-ιγος, λε- 
γομένης σ κ ο ρ π ί ο ς  καί κατεσκευασμένης έκ σχοινίων, 
είς τά  άκρα τών δποίων ήσαν προσδεδεμένα τεμ ά χ ια  μο- 
λύβδου ή δ<7θΰ. ό  μα 7 ΐγούμενος άπεξεδύετο τών ίδιων 
του ίματίων καί έδένετο είς κίονα, έφ’ ου έπρεπε νά δα-

(1) Έκτεταμένην καί λαμπραν βιογραφίαν τοΰ Βίκτορο; Ουγο·ϋ 
κατεχώρυεν ή Πανδώρα έν τόμω IB , φυλλάδ. 286, έξη; άπο- 
σπώ|χε  ̂ τδν ανωτέρω τελευταΤον παράγραφον.

pyj έπί ώρισμένον διάστημα χρόνου. Ο μέλλουν σταυρο*- 
θήναι ύπεχρεοΰτο νά φέρη δ ίδιος τδν σταυρόν, οςτις ήν 
βαρύτατος καθδ κατασκευαζόμενος έκ βαρέω; ξύλου, έν 
τώ  τόπω  ενθα ώρίζετο νά σταυρο>θη. ό  Π λούταρχο; (περί 
τών υπδ τοΰ θείου βραδέως τιμο^ρουμένο^ν) λ έγε ι: « Εκα
στος τών κακούργων έκφέρει τδν αύτοΰ σταυρόν. » ό  όε 
τόπος ούτος ήν συνήθους έκτδς τής πόλεο);, καί πρδ πάν- 
το^ν έπί λόφο>ν, οπο>ς καταφανείς γ ίνοντα ι οί τιμωρού- 
μενοι παντί τώ  διαβάτη* ήν ετι ώρισμένη καί ή πύλη 
τής πόλεο>ς, δι’ ής έξεφέρετο δ κατάδικος. Πριν όέ προση- 
λιυΟή τώ  υ ταυρώ, ούτος έξεδύνετο τά  ίμ ά τια  αύτοΰ, ά τ ι
να διενέμοντο μεταξύ το)ν οί r-ρατιώται, £π ιπτεν  £ - τιο? 
έπί τοΰ κατά γής κειμένου σταυροΰ, έπί τών βραχιόνο^ν 
τοΰ δποίου έκρεματο δι’ήλο>ν, περο>μένων είς τδ  ξύλον δι 
έκατέρο^ν τών χειρών καί τών ποδών, ή διά τών γονάτο>ν 
καί τών άγκώνojv αύτοΰ, άναλόγο>ς τοΰ κακουργήματος 
του. Ϊνα δέ άνέχηται τδ  σώμα καί μή κ α τα π ίπ τη  υπδ 
τοΰ βάρους, έδένοντο είς τδν σταυρδν οί βραχίονες καί τά  
σκέλη τοΰ σταυρουμένου, καί τότε άνυψοΰτο καί ένεπή- 
γετο ή άκρα τοΰ 7 α’·>Ρ°υ είς λάκκον προεσκαμμένον. Ε π ι
γραφή, τδ ονομα, τδ έπάγγελμα καί τδν τόπον τής γεν- 
νήσεο^ς τοΰ καταδίκου δηλοΰσα, ετίθετο έπί τοΰ σταυροΰ 
οπο^ς άναγινώσκηται ύπδ τών διαβαινόντων. ό  ουτο^ θα- 
νατούμενος άφίνετο έν τώ  σταυρώ μεχρισοΰ υπδ τής άσι- 
τίας ή τών ελκών αύτοΰ άπέθνησκε. Δέν ήςεύρομεν άν ήτο 
πάντοτε έν χρήσει ή ύπδ τών Εύαγγελιστών άναφερομ.έ- 
νη έπιτάχυνσις τοΰ θανάτου τών οΰτο) κρεμοψ,ένων κα 
κούργων διά τής κατασυντρίψεο>ς τών ος-ών αύτών, γε -  
νοαένης διά μ.εγάλο^ν σχιζών* φαίνεται δέ δτι άποκλει- 
στικώς έξετελέσθη είς τούς συσταυρωθέντας τώ  Ιησοΰ 
κακούργους, διά τήν έπομένην μεγάλην ημέραν τοΰ Σαβ
βάτου.

ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑ.— Αι άνθρο^ποθυσίαι παρά τοίς κά
τοικοι; τής Νοτίου Αμερικής είσίν, ούτο^ς είπείν, τοΰ συρ- 
μοΰ. Οί Γάλαι ρίπτουσι τά  παιδία  το)ν, δταν τούς ένο- 
χλώσιν, είς τροφήν των θηρίο^ν. Οι Μαδ^γάσσοι φονεύ- 
ουσιν άνηλεώς δλα τά  βρέφη δσα γεννώνται μέ φυσικόν 
τ ι  ελάττω μα. Αί γυναίκες τών Μαμελούκο^ν (τών πάλαι 
ποτέ κυριαρχών τής Αίγύπτου,) άφαιροΰνται άσυνειδή- 
το>; τήν γονιμότητά το^ν διά νά γίνο^σι ς-είραι. Είς πολλά 
Μαύροι βασίλεια, ώς είς τδν τόπον τών Δαχομέων, μετά 
τδν θάνατον τοΰ βασιλέο>ς φονεύουσιν αί γυναίκες τά  π α ι
δία των άδιακόπως εο>ς ού άναβή νέος βασιλεύς είς τδν 
θρόνον. Παρά τοίς ίδίοις ή άμμοκονία, δι ής κ τίζετα ι τδ 
μαυσο)λείον άποθανόντος βασιλέο^ς, π λ ά ττετα ι μέ άν- 
Ορώπινον αίμα, καί τερατώδης μαΰρος βασιλεύς είς τήν 
Γουινέαν κατοικεί παλάτιον, τοΰ δποίου ή αύλή είνε έ- 
στρο)μμένη μέ ανθρώπινα κρανία καί οί το ίχο ι έστολι- 
σμένοι μέ άνθρώπινα δστα. Οι Πορτογάλλοι εύρήκαν είς 
τδ όροπέδιον τής Σχικόβας άνθρώπινα κρέατα είς τά  κρε- 
ωπο)λεία, καί τεθαμμένους δούλους είς τά  μακελλεία 
διά νά σφαγώσι καί ποΛηθώσι' τούς δέ προσφερομένους 
ώς θύματα τής άγ?ίας δεισιδαιμονίας το)ν βασανίζουσι 
καθ’ δλους τούς έπινοηθέντας τρόπους τής άσπλαγχνίας. 
0  βασιλεύς τών Λάγος στέλλει ένίοτε ένοπλον καί μ ετα - 
μ,ορφωμένον υπηρέτην, δστις τρέχει είς τούς δρόμους καί 
άδιαφόρο>ς φονεύει πάντα  οστις τύχη  έμπρός του, καί οί

ίδιοι μ.ετά τήν εαρινήν ισημερίαν καίουσι ζο>ντανήν παρ
θένον, διά νά έπισύρο>σιν είς τήν χώραν των τήν εύλογίαν 
τής δμβροφόρου Θεας. Τοιαΰται βδελυραί συνήθειαι άπαν- 
τώ ντα ι είς πολλάς Ι\Ιαύρο>ν πολιτείας, ώς παρά τοίς Βε- 
νίνοις, τοίς Κουμασσίν καί πολλοίς άλλοις άγρίοις. X t- 
λιάδες μαύρων σφάζονται είς τούς τάφους τών βασιλέων 
τοjv, καί πολλαί γυναίκες θυσιάζονται πλησίον τών νε
κρών λειψάνων τών συζύγων το>ν. ό  ήγεμών τής Φαντέας 
υποφέρει νά τώ  κοπή δ άριστερδς βραχίο^ν δταν άναλαμ- 
βάνη τήν Κυβέρνησιν. Χήρα ό ττεντότου , έάν ύπανδρευθή 
έκ οευτερου, χρεο^ει πρώτον νά ύπομείνη δπο)ς τη  κοπή 
είς δάκτυλος τής νειρόςτης. Μόλις δέ καί μετά βίας έξη-
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λειψαν οι Αγγλοι τήν πρδ δλίγο^ν άκόμη ετών έπικρατοΰ- 
σαν άγρίαν συνήθειαν παρά τοίς Ινδοί; τοΰ νά καίωσι τάς 
χήρας μετά τών συζύγου το>ν, καί νά πίπτο>σιν ύπδ τούς 
τροχούς τοΰ πελωρίου άρματος ένδς τών θεών το)ν οπο)ς 
κατασυντριβώσιν ύπ αύτό.

Η  ΑΓΑΠΗ ΕΝ Τ ί2 ΧΡΙΣΠΑΝΙΣΜ Ω. —  ό  Χ ριστια- 
νισμδς, προτιθέμ.ενος τδ  μέγα  εργον τοΰ ν’ άποσπάση 
τον άνθρωπον άπδ τής άταξίας τών παθών του, επρεπεν 
αναγκαίους να προσφέρη είς τήν καρδίαν του άντικείμενον 
απείρου άγάπης καί νά τδν ένισχύση δι’ αύτής τής άδυ- 
ναμίας του. Τδν ορον τοΰτον άπήτει ή φύσις, διότι μόνη 
ή αγάπη δύναται νά καταδαμάση τήν άγάπην, καί είς 
μόνην τήν καρδίαν αποκρίνεται ή καρδία.

Βεβαίους δ Χριστιανισμός έτήρησε τδν ορον τοΰτον. 
Ηλθεν δ θείος αύτοΰ θεμελ«οτής, φέοο)ν τήν δαδα τής 
αγάπης άνά χείρας* καί τ ί άλλο ηθέλησεν, είμή ν'άνάψη 
δι* αύτής ολην τήν γήν; « Π ΰ ρ  ή λ θ ο ν  β α λ ε ί ν  ε ί ς  
τ ή ν  γ ή ν ,  κ α ί  τ ί  θ έ λ ω  εί  ή δ η ά ν ή φ θ η ; »  Καί αύ- 
τδς δεν είνε είμή ή αγάπη* ό  Θε δς  ά γ ά π η  έ σ τ ί ν .  ΙΪ 
πρώτη αυτοΰ εντολή εινε τδ Α γ α π ή σ ε ι ς *  δευτέρα εν
τολή, πάλιν τδ  Α γ α π ή σ ε ι ς *  δλη του δέ ή διδασκαλία 
περιορίζεται είς τδ  Α γ α π α τ ε  ά λ λ ή λ ο υ ς .  Τέλος δ νό
μος του υφίσταται τόσον είς τήν άγάπην, ώστε τά  τόσα 
καί τοσοΰτον αύστηρά καί διάφορα αύτοΰ έντάλμ,ατα 
άνάγονται πάντα είς μόνην τήν άγάπην, ώς άριστα είπεν 
δ ίερδς Αύγουστίνος διά τής χριστιανικο^τάτης ταύτης 
ρήσεως: «Αγάπησον, είτα ποίησον δ ,τι βούλει*» ητις 
εινε ώς ηχώ τοΰ περί τής άμαρτωλοΰ γυναικδς θείου 
έκείνου ρήματος τοΰ Σωτήρος: « Α φ έ ω ν τ α ι  α ί  α μ α ρ 
τ ί α  ι α ύ τ ή ς  α ι  π ο λ λ α ί ,  ο τ ι  ή γ ά π η σ ε  π ο λ ύ . »

Ολος δ Χριστιανισμός ένυπάρχει εί; τήν αίο>νίως θαυ
μαστήν ταύτην εικόνα τής άμαρτοΑοΰ, βρεχούσης μέ τά 
δάκρυα καί έκμασσούσης μέ τάς τρίχας τής κεφαλής 
τούς πόδα ; τοΰ υπερασπιζομένου αύτήν Σωτήρος κατά 
τή ; υπερήφανου ο^μότητος τοΰ Φαρισαίου, καί ύπέρ τής 
λατρείας αύτοΰ συντριβούσης τδ  είς άλλην άγάπην ύπο- 
σχεΟέν αλάβαστρον. Καί ίδού πώς ή άγάπη έκείνη, δι* 
ής δ Χριστιανισμός θέλει ν άποσπάση τδν άνθρωπον π ά - 
σης άλλης άγάπης, δρθώς άναλογεί πρδς τδ εργον. Πώς 
θέλει ν άγαπώμεν τδ άντικείμενόν του; έξ δλης τής ψυ-

λαι πασαι.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.—  Κ αί έλίγον άν έξετάση τις  
τήν άνθρωπίνην καρδίαν, θέλει πεισθή δτι δ διατάσσων 
απλώς πραξιν τινά διαφέρει τά  μέγιστα  τοΰ ποιοΰντος 
πρώτου αύτήν, h x  δώση τδ  παράδειγμα, ώς πρδς τήν 
έντύπο>σιν είς ους θέλει νά έπηρεάση. Ούδέν τόσφ  μεταΓ 
δοτικδν καί πειστικδν, οσφ  τδ  παράδειγμα* ούδεμία 
περί πατριωτισμού πραγματεία  ήθελεν επενεργήσει έπί 
τοΰ Ρωμαϊκού λαοΰ, ώς ή τοΰ Ρηγούλου άφοσίωσις· καί 
δέν υπάρχει ρητορεία ίσχύουσα ώς ή πράξις τοΰ Κονδέ, 
ρίπτοντος τήν ράβδον τής άρχηγίας του είς τά  χαρα
κώ ματα τών έχθρών καί δρμ,ώντος πρώτου ΐνα τήν λ ά 
βη. Τδ παοάδειγμ.α είνε πειστικώτερον οσφ καί άνώ- 
τερον, καί τόσφ  μ.άλλον άναγκαίον, δσω αύστηροτέρα 
ή έντολή καί πλειονες οί πρδς ους άπευθύνεται.

Η Εύαγγελική ήθική, ή τοσοΰτον δύσκολος πρδς τήν 
διεφθαρμένην τοΰ άνθρώπου φύσιν καί είς πάντας τούς 
άνθρώπους άδιακρίτο^ς άπευθυνομένη, ώφειλεν άρα νά 
παρουσιασΟή (οπλισμένη διά μεγάλου παραδείγματος καί 
συγκεφαλαιωμένη είς απλήν καί εύγλωττον πραξιν, 
προσβάλλουσαν τά  πνεύματα καί λαλοΰσαν είς δλας τάς 
καρδίας. ΙΪ ζωή καί πρδ πάντο>ν δ θάνατος τοΰ Λυτρω- 
τοΰ ήμών περιέχουσι τδ  τελειότατον καί δριστικώτατον 
καί έλκυστικώτατον τοΰτο παράδειγμα. Η ήθική του 
Εύαγγελίου δέν είνε τόσον είς τά  βιβλία καί τούς λό-* 
γους, άλλ εινε πρδς πάντας καί κατ* άνώτατον βαθμδν 
έν τώ  σταυρώ τοΰ Χριστοΰ βιβλίον ήνεςογμένον είς τά  
ομμ ατα , βήμα εύγλω ττον καί αύτόλαλον, έν ω ζο^ηρώς 
άναδείκνυνται καί τδ  σύνολον καί αί έλάχισται λεπ το 
μέρεια ι τοΰ Εύαγγελικοΰ νόμου. Τύπος τέλειος, τοίς πασ; 
νοητδς, άπλοΰς καί άνεξάντλητος καί δι ένδς μ.όνον 
βλέμματος συλλαμ,βανόμενος, καί αίωνίο>ς άξιος νά προ- 
σηλώνη διά παντδς πάντα  τά  βλέμματα.

Τίς δύναται νά άρνηθη τδ  υψος τοΰ παραδείγματος; 
δ παρέχουν αύτδ είνε Θεός. Τίς δύναται νά τδ  έλέγξη; 
είνε ή πλέον άνεξάντλητος τελεστής. Τίς δύναται νά. 
άμφιβάλη περί τής άφιλοκερδείας αύτοΰ; δ παρέχων 
αύτδ ήτο φύσει άπηλλαγμένος τούτου. Τίς δύναται τέλος 
νά μή τδ έννοήση, ένώ πάλλει έν αύτώ ή εκφρασις τής 
άληθείας; . . .  Αύτδς δ νομοθέτης γίνεται θΰμα τοΰ νό
μου, οπως ζωηοότερον έκφράση τήν.άνάγκην αύτοΰ. Πρώ
τος δ ίατρδς δοκιμάζει έν έαυτώ τήν θεραπείαν. Τδ ρήμα 
γίνεται εργον, δ λόγος σαρκοΰται δπως βαθύτερον έντυ- 
πωθη είς τήν σαρκικήν άνθρο^πότητα.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ TOY ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. —  Τδ δόγμα 
τής άνθρωπίνης άδελφότητος, έξαλειφθέν έκ τής γής, 
είχεν ήδη άπολεσθή έν τώ  ναυαγίςο τοΰ δόγματος τής ένό
τητος τοΰ Θεοΰ, δπερ έστίν ή βάσις αύτοΰ, καί ή άνθρω- 
πότης ήτο κατακερματισμένη είς μυρίας φυλάς ή έθνικό- 
τητας έχθράς πρδς άλλήλας. Πόλεμος υπόκωφος ήτο 
πανταχοΰ* είς τά  μεθόρια, είς τάς έπαρχίας, είς τά  δι
καστήρια, είς τδ ίπποδρόμ.ιον, είς τδ έργοστάσιον καί είς 
αύτήν τήν οικιακήν εστίαν. Μόνη ή δύναμις διείπε τδν 
κόσμον, καί δ σίδηρος, δ σίδηρος τοΰ Βρούτου καί του 
Κάτωνος, ήτο ή μόνη ίκφρασις τοΰ δικαίου καί τή ς  
έλευθερίας·

Τίς θέλει δυνηθή νά συντρίψη τάς άλύσσεις, νά έξισάστρ, 
τάς άνωμαλίας, νά κάμη ώστε μ ία  καρδία νά πάλλη  είς



?>* τ* ιτιιΟη, vx άναβ’.βά-τη την αγχόνην τοϋ δούλου 
ε?ς τό <ττέ(Λ[Α* τών Κχιτάρων, v i  ταπεινώ-ιη τον Κχί-  
*αρ* jj-έ/ρ·. νίψεοις τών ποδών τοϋ έσχατου τών χυδαίων; 
Τις θέλει επαναφέρει τον κοινωνισμον, την αδελφότητα 
μεταξύ Ελληνος και βαρβάροϋ, ελευθέρου καί δούλου, 
άνδρδς καί γυναικος, τοΰ Καίσαρος Θεου καί τοΰ π τω 
χού χυδαίου; Τίς θέλει δυνηθή νά ένεργήση τά  τεράς-ια 
ταϋτα , και άνευ της ίδιοτελε'.ας καί βίας, άλλά διά μό
νης τη ; πειθοΰς καί αγάπης;. . . 0  σταυρός τοΰ Ιησοΰ 
Χριστοΰ.

ή ς  το κάτοπτρο ν τοΰ Αρχιμήδους, συγκεντρόνον εν τη 
εστία αυτοΰ τάς φλόγας τοΰ ούρανοϋ, άνέπεμπεν αύτάς 
μακράν επί τών θαλασσών καί εκαιε τούς στόλους τοΰ 
έχθροΰ, ουτω δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι ή καρδία τοΰ 
Θεανθρώπου άνωθεν τοΰ σταυροΰ έξηκόντισεν επι τοΰ 
κόσαου τάς φλόγας τοΰ θείου ερωτος, καί ες αυτοΰ ηνα- 
ψεν ολην την γην. Μόνος αύτος κατέβαλε πασαν αλα
ζονείαν, συνέτριψε πασαν δύναμιν, διεσκέδασεν ολας τας 
χίμαιρας τών ανθρωπίνων διακρίσεων, μή θεωρών παν- 
τα ς  ανθρώπους είμή ώ ; μεγάλους ενόχους, £ζ<.σών τδν 
κόσμον υπο τδ μέτρον τής θεία; δικαιοσύνης, καί ανά- 
γων άπαςάπασαν τήν άνθρο^πότητα είς ένα μόνον ανθρο)- 
πον γυμνόν καί συντετριμμένον έπί τοΰ σταυροΰ. Ποσον 
έν τώ  σταυρώ τ ιμ α τα ι ή άνθρωπότης, καί πόσον η πορ
φύρα τών μεγιστάνων τής γής είνε ωχρά απέναντι τοΰ 
αΐματος ενδς Θεοΰ!

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ.— Ι ’ψηλός καί 
μέγας δ λόγος, έν ω τδ τής Ευχαριστίας μυστήριον βυ
θίζει τδν νοΰν καί τάς αισθήσεις ήμών. Εινε τδ τ ίμ η 
μα , άνθ’ ού δ Θεδς παραδίδεται ήμίν* ή εξαγόρασες τοΰ 
εγκλήματος, δι* ού ήθελήσαμεν νά γίνωμεν άφ ήμών 
δμοιοι αύτώ’ τδ άντίρροπον τής άφάτου δόξης, έν ή εισά
γει ήμας* τδ δίκαιον άντίποινον τής πίστεως, *?,ν εθέσα- 
μεν έν ήμίν καί έν τω άπολέσαντι ήμας πονηρώ πνεύματι 
τής αταξίας. Τοΰτο έπείρασε τούς προπάτορας ημών, ει- 
πδν αύτοΊς. « Φ ά γ ε τ ε  έκ τ ο ΰ  κ α ρ π ο ύ  τ ο ύ τ ο υ ,  
κ α ί  ε σε σθε  ώ ς  θεοί*» οί δέ ήκροάσθησαν αύτοΰ, άπει- 
θήσαντες τώ  Θεώ. Πρδς θεραπείαν δέ τής αταξίας ταύ
της καί δ Σωτήρ μας δοκιμάζει, λέγων ήμίν: « Φ ά γ ε τ ε  
τ δ  σ ώ μ ά  μου ,  π ί ε τ ε  τ δ  ν . ϊ μ ά μ ο υ  κ α ί  ζ ή σ ε σ θ ε  
ε ί ς  τ δ ν  α ι ών α . »

Τοιουτοτρόπως διά τής θαυμασίας ταύτης ίσος-αθμίας 
δ Χριστιανισμός έπανάγει ήμας εις τδν πρότερον ημών 
προορισμδν, δπως άναμέσον τών δοκιμασιών τής πίς·εως 
έπιτύχωμεν τοΰ σκοποΰ τής δόξης, 8ν έδκοκομεν άναμέ
σον τών άταξιών τής άλαζονείας μας* καί εις τήν άλα- 
ζονείαν ταύτην, εις τήν ίκανοποίησιν καί τάς προφυλά
ξεις οσας άπητει, πρέπει νά άποδώσωμεν τάς περί ών 
δ λόγος δοκιμασίας καί τήν έξ αύτών βραδύτητα. Διά 
τοΰτο δέν μάς έπιτρέπεται νά ίδωμεν άπδ τοΰ νΰν τδν 
θεδν κατά πρόσωτον, καί τδ  άδιαπέραστον κάλυμμα τοΰ 
μυστηρίου τδν καλύπτει καί έν αύτ^ τ*η πλέον ένδομύχω 
πρδς αύτδν κοινωνία. Μίαν ήμέραν, δταν ή δοκιμασία 
αυτη τελείωση, τδ κάλυμμα θέλει πέσει’ άλλ εως τότε, 
*[να μεταχειρισθώμεν τήν χαρίεσσαν καί ορθήν εικόνα Πα
τρός τίνος τής Εκκλησίας, εϊμεθα ώς τδ παιδίον έν τή 
Χοιλία τής μητρδς αυτοΰ, τδ  ζών έκ τών υπδ τοΰ ήλίου

ώριμαζομένων καρπών πριν ή ίδη τδ φώς του, διότι τρε- 
φόμεθα πνευματικώς έκ τοΰ Θεοΰ πρίν ή τδν ίδωμεν. 
11 παρά τής μ ετ’ αύτοΰ κοινο>νίας διδομένη ήμίν δύνα- 
μις έφ* ήμών, έπί τών παθών μας, έπί τοΰ κόσμου, τδ  
υψος τής άγιότητος, είς ί  μας άναβιβάζει, τά  θαύματα 
τής άρετής οσα δι’ αύτής ποιοΰμεν, άρχίζουσιν έκ του 
κόσμου τούτου τήν έν Θεώ ζωήν μας καί άποκαλυπτουσι 
τήν πηγήν αύτής, άποδεικνύοντα εναργέστατα τήν αλή
θειαν τοΰ λόγου: « 6  τ ρ ώ γ ω ν  έ κ  τ ο ΰ  ά ρ τ ο υ  τ ο ύ 
τ ο υ  ζ ή σ ε τ  α ι . »

ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΙΑ.

(Συνέχεια καί τέλο;. Ιδε φ.)λλάδ. Μ — ΜΣΤ .)

ΣΤ.

' Πομπή.

^Vtco τδ  Κατπτώλιον χαρμόσυνα τά πλήθη 
είς έορτήν γαμήλιον άθρόα συνωΟούνται* 
έξωκκλησίου κώδωνες άρμονικώς δονούνται, 
και άνθη πορτοκαλλεών στολίζουσι τά στήθη.

’Εν μέσω ταύτη; τη; πομπή; και τών συνωθουμένων 
δυα; προβαίνει νεαρά, το ζεΰγο; τών μνηστήρων* 
άμοιβαδον δ έξόπισθεν και πλέγδην κρατουμένων, 
κορών και νέων δμιλο;, τή; τελετή; μαρτύρων.

Του ζεύγου; προπορεύεται τών νεαρών νυμφίων 
δίσκο; ^ρ^σου;, ‘ Ελληνιστί διπλού; στεφάνου; φέρων, 
ύπο τριών κρατούμενο; νεανιών έταίρων, 
καταχυμάτων έμπλεω; ήδέων καί κηρίων.

'Ακολουθεί δε άπειρο; σωρεία περιέργων, 
ή μάρτυ; ή απρόσκλητο; ή πανταχοΰ χωρούσα 
τών κουφονόων δημοτών, τών φαύλων, τών άεργων, 
ή πάντων άπολαύουσα καί πάντων απορούσα.

’Ενψ προβαίνει ή πομ π ή , συμπροχωροϋσα νέα, 
προ; τον έφ’ οΰ στηρίζεται στραφεΤσα νεανίαν,
« Μά τήν Παρθένον, ’έκραξε, εΤνε πομ π ή  ωραία!
« ιΟ Αγιο; ήμών Ιΐατήρ τήν Οείαν ευλογίαν

« ει; του; «^ιαματικού; αύτού; Οά έδωσε* νομίζω  
« σχισματικοί άμφότεροι νά ήνε οί μνηστήρε;;
—  « Π σαν, είπέ! του ιερού ΙΙοντίφηκο; αί χεΤρε;
« τον γάμον των ηύλόγησαν χΟέ;. —  Γοΰτο οέν γνωρίζω. »

« τί τρέγει ·, — Τον νεόφερτον έγκολπωΟεΤσα Βάρδον,

μ αύτον, αύτον τον Ελληνα νυμφίον τη; ή νεα,
« τον δυστυχή και δύσμοιρον κατέστρεψεν εκείνον.
« Πόμα πικρόν Οανάσιμον δηλητηρίου πίνων,
« δ δυστυχή; έξέπνευσεν 1—  Δ ’ προ μηνών έννεα,

« όπόταν το δυστύχημα συνέβη, ενθυμούμαι 
« δτι τοιαύτην ήκουσα φήμην τινά νά τρεχη.
—  α 'Εγώ όσάκι; ει; τον νοΰν μοί ελθη δεν κοιμούμαι.
—  « Και ή αιτία τοΰ κακοΰ, άντί νά καταβρέχω

« τοΰ θύματό;τη ; το ψυγρδν καί άο>ρον μνημεΤον,
« εί; γάμον ερχεται φαιδρά. —  Αγιε Πέτρε, σώσον !
« εΤπεν δ νέο;* δι αύτήν δεν απορώ καί τόσον,
« δσον διά τοΰ φίλου τη ; νυμφίου τδ κρανίον,

« δστις, γνο^ρίζων τού; λαμπρού^ θριάμβου; τή; μαγίσση;, 
« v i  συζευχθή ήθέλησε τοιαύτην Ερινώα.
—  « ’ίδέ! τοιαυτα πράγματα νά μοί γνωστοποίησές 
« αύτήν καί μόνην τήν στιγμήν, δποία συγκυρία! »

Ουτω λαλοΰντε; εφθασαν πρδ τοΰ έξωκκλησίου* 
ώΟοΰντε; καί ωθούμενοι είσήλθον έκεΤ, δπου 
οί ιερεΤ; τοΰ έπί γή ; δευτέρου θεανθρώπου 
τήν τελετήν ήτοίμασαν τοΰ γάμου μυστηρίου.

Ο ιπ π ό τη ς .— Τδ μυστήριον.— Εν ρόδον κ α ί  δύο βόςφυχοι.

Τοΰ μυστηρίου ή  στιγμή ολίγον πρίν σημάνη, 
ει; τοΰ ναοΰ τά πρόθυρα Ιππότη; τι; έφάνη 
καί ε στη. Τον μανδύαν του ύψόνων με τα; χεΤρα;, 
αγνώστου; τοΰ προσώπου του τηρεΤ τού; χαρακτήρα;* 
άλλά τδ β /έμ μ α  πανταχοΰ ώ ; νά ζητή τι στρέφει, 
ένίϊϊ ίδρώτο; στέφανο; το μέτωπόν του στέφει.

Χρυσοφοροΰντε; ίερεΤ; εξέρχονται* <Λγή 
ύπδ τδν θόλον τού ναοΰ έςαίφνη; διεχύθη.
Τών μελλονύμφων ή δυά; προβαίνει, καί τά πλήθη  
τών ίερέιυν τοΰ Χριστοΰ ή χάρι; εύλογεΤ.
’Ακίνητο; ώ ; άγαλμα, ώ ; θάνατο; ώ /ρ δ ;  
δ πρδ τή; θύρα; άγνωστο; τδ ζεΰγο; θεωρεί, 
τδ πλήθο; δ! περίεργον εί; άκρον άπορεΤ 
έν μέσω τόση; χαρμονή; π ώ ; "σταται ψυχρό;.

’Αρχίζει τδ μυστήριον, ή ενωσι; τελείται* 
τών μελλονύμφων έκαστο; όνομαστί καλεΤται.
Τδ ονομα τού Φαίδωνο; ήκούσθη, καί δ ξένος 
εν βήμα πρδ; τά ’έμπροσθεν ποιεΤ τεταραγμένο;* 
τδν μελανδν μανδύαν του παρήτησαν αί χεΤρε;, 
έφάνη δε τδ πρόσωπον τού ξένου κάλλου; πλήρε;.

‘ ίππότα!  έαν εφερε; τδ ξίφο; μα·/ητοΰ, 
άν ’Αχιλλέω; εφερε; τήν περικεφαλαίαν 
καί τδν ώραΤον θοιρακα, σκιάν έγώ apy αίαν 
θά σ’ ελεγον ύπδ μορφήν άπλού προσκυνητοΰ.

Καί ΰψωσεν δ ίερεύ; τήν χεΤράτου ήρεμα, 
κρατών τοΰ γάμου τδ διπλούν καί μυροβόλον στέμμα.
Τδ « σ τ έ φ ε τ α ι »  τά χείλη του έπρόφερον, καί, «Γέρον!
« (κραυγή αντήχησε σκληρά) σύ δ τδ στέμμα φέρων,
« στήθι! τδν στέφανον χα μ α ί! » Καί ά'μα έκινήθη 
δ ξένο;, καί διέσ/ισε τά σιωπώντα πλήθη.

Ω /ρδ; δ Φαίδων εμεινεν εί; τήν φωνήν* /α μ α ί  
τά στέμματα κατέπεσον, τού γέροντο; τά; ‘/ε ΐρ α ;  
φυγόντα, ο»; νά ώθησεν αύτά κατάρα μοίρα;, 
καί νεκρωσίμου σιωπή; παρήλθον τρεΤ; στιγμαί.
’Οργίλω; τδν μανδύαν του δ ξένο; παραιτών, 
τδν πΤλόν του άφήρεσεν (ώ θεία καλλονή!) 
καί ύπδ τδν καλλίζωνον χιτώνα νά φανή 
ώραΤον στήθο; άφησε. Πολλοί τών θεατών

στήλαι ψυχραί άπέμεινον μαρμάρου άναισθήτου 
ένώπιον τή; αστραπή; σκηνή; άπροσδοκήτου.

ειμαρμένη άκαμπτο; τού Φαίδωνο; πλησίον 
τδ ξένον εστη φάντασμα, καί, φυλακτόν τι λύον,
—  « ’Επίορκε 1 άνέκραξε, βοστρύχου; λάβε δύω,
« καί δδ; εν ρόδον σύντροφον ένδ; ψευδού; ό μ ν ύ  ω .»

Σιγή. . .  σιγη. . .  ακούονται τού πλήθου; ο! παλμοί.
‘Ο Φαίδων άπνου; σιωπ^* καίπο^ο; άναττ/έει;
U δα; τού θάμβους τή ; δρμή; καί ττ ;̂ κατάρα; καίει 

δπου ειρήνη; πάντοτε ήκούοντο ψαλμοί.
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—  « Μά τή; μητρό; μου τήν ψύχραν, ’Αστραία μου, σποδόν!
« (δ ξένο; έξακολουθεΤ) δρκίζομαι πιστδς 
« νά μείνω. — Πλήν τοΰ ίίρωτο; έρ^άγη δ Ιστό;
« καί νά ύβρίστ^; σ’ άφησε τών 8ρκων τήν δδόν.

« Καττ,ραμένε! τής μητρδς έξύβρισε; τήν μνήμην,
« καί τήν καρδίαν άφησες τή; φίλης σου έρήμην.
« ‘ Γγίαινε I δ ούρανδς τάς 7ϋύλας σοί κλείη,
« μία ψυ^ή, ?ν Οΰμά σου τών 8ρκων σου σε λύει.
« Σε λύει καί σε συγχωρεΤ ύγίαινε καί πάλιν,
« καί εί; αύτής άποκοιμοΰ τήν άχαριν άγκάλην! »

Καί, ώ ; ή σκότη σχίζουσα φώσφορο; άστραπή, 
έξήλθε καί διέσχισε τά πυκνωθέντα πλήθη, 
πρίν δυνηθή Tt; τών έκεΐ κατόπιν να τραπή 
καί τήν αταραξίαν του νά κτήσ$ τήν συνήθη.

ΧΡ. ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΗΣ.

Χωρικός τ ις ,  παρατηρήσας ώδν κυματούμενον  έπ ί  τ ο ν  
π ο τα μ ο ύ , ήθέλησε νά τδ  λάβη* π λ ή ν , χ ά σ α ς  τή ν  ισορρο
π ία ν  το ΰ  σ ώ μ α τό ς  το υ ,  επεσεν έντδς α ύτοΰ , κ α ί  έπε ιδή  
δέν έγνώριζε νά κ ο λυ μ β α , ευρίσκετο είς μ έγ α ν  κίνδυνον· 
Φ ανταζόμενος λο ιπδν  δτ ι  δ Θεδς ήθελε μ έ  το ύ τ ο  τ δ  μ έ 
σον νά τδ ν  τ ιμ ω ρήση  διά  τή ν  λ α ιμ α ρ γ ία ν  το υ , ίκ α μ ε  τ ά -  
ξιμον νά μ ή  φ ά γη  π ο τ έ  αύγόν. Κηπουρός τ ι ς ,  δ ιερχόμενος 
εκεΐθεν, κατώ ρθω σε νά τδν  σώση* ά λλά  τή ν  έπαύριον, ά- 
π α ντή σ α ς  αύτδν τρ ώ γ ο ν τα  αύγδν, τ ω  εκαμε τη ν  π α ρ α -  
τήρησιν περί το ΰ ό ρ κ ο υ το υ .— « ίΐ!  ναί, άνέκραξεν δ χ ω ρ ι -  
κδς, ’έκ α μ α  τά ξ ιμ ο ν  νά μ ή  φ ά γω  π ο τ έ  αύγδν  άν δέν ηνε 
ψημένον. »

Νέος τ ι ς ,  καθήμενος πλησίον το ΰ  πα τρ ό ς  το υ , ένω ου -  
το ς  Ιχανεν  δλον το υ  τ δ  άργύριον είς τ δ  χ α ρ το π α ίγ ν ιο ν ,  
ή ρ χ η σ ε τ ά  κ λ α ύ μ α τ α .  Ερωτηθείς δέ τ δ  α ίτ ιον , «Α νέγνω - 
σα, άπεκρίθη, ο τ ι  δ μ έ γ α ς  Αλέξανδρος, δ π ό τα ν  έμάνθανε 
νίκην τ ιν ά  τοΰ  πα τρ ός  το υ , έκλαιε συλλογιζόμενος δ τ ι  ου
το ς  δέν ήθελε τ ω  άφήσει τ ίπ ο τ ε  νά κερδήση* έγώ  δέ έξ 
εναντίας θρηνολογώ, φοβούμενος ο τ ι  δ π α τ ή ρ  μου δέν 
θά μ έ  άφήσει τ ίπ ο τ ε  νά χά σ ω . »

Κ εκαλυμμένος ά π δ  τ δ  α ίμ α  τώ ν  π λ η γ ώ ν  το υ  κα ί τ  οί> 
τώ ν  Ρώσσων δ Κ όμ ης £ ά π ,  ερ χετα ι  νά έκθέση είς τδ ν  
Ν α πολέοντα  τ ά  κ α θ έκ α σ τα  τή ς  μ ά χ η ς ,  κ α ί  νά τώ π α ρ ο υ -  
σιάση τδν  π ρ ίγκ η π α  ί>επνεδν, άρχηγδν  τοΟ Ιππ ικού τ ή ς  
αύτοκρατορικής Ρωσσικής φρουράς, μ ε τ α  τ ινω ν  έκ τώ ν  
σημαντικω τέρω ν α ιχ μ α λ ώ τ ω ν .  Ε ΐς έξ α υ τώ ν , ά ξ ιω μ α τ ι -  
κδς τοΰ  πυροβολικοΰ, ρ ίπ τε τα ι  ένώπιον το ΰ  Ν απολέοντος 
κ α ί  τδν  πα ρ α κ α λε ΐ νά τδν  φονεύση. « ΕΤμαι άναξιος να 
ζώ , εκραξεν, άφοΰ ά π ώ λ εσ α  τ ά  πυροβόλα  μ ου !— Νέε, τ φ  
άπεκρίθη μ ε τ ά  κ α λοκ ά γα θ ία ς  δ αύτοκράτω ρ έγείρων α ύ
τδ ν ,  έπ ιδο κ ιμ ά ζω  τ ά  δάκρυά σου, π λ ή ν  συλλογίσθητι 
δ τ ι  ένικήθητε υπδ  τ ο ΰ  στρατού  μου* κ α ί  τ ο ΰ τ ο ,  νο μ ίζω , 
σας δίδει τ ίτ λ ο ν  δόξης. »



Συνεσκέπτοντο ποτέ οί Ιππόται της Μελίτης πεοι επι
κειμένου κινδύνου επιδρομή; τών Αράβων. Μεταξύ δε 
τώ ν Ιπποτών τούτο>ν ήτο καί τις ονομαζόμενος Σαμψών, 
άνθρωπος κυφός, δυσειδής καί σπιθαμιαίος. ΕΪς τών π α - 
ρισταμένων, αισθανόμενος αντιπάθειαν πρός τόν Ιππότην 
τούτον καί Οέλων νά άστειευθή, αποταθείς πρός την συ- 
νέλευσιν ειπε: «Κύριοι, πρός τί τόσος φόβος; μήπως δέν 
εχομεν καί ημείς μεταξύ μας ενα Σαμψών, δςτις δύναται 
νά μας λύτρωση άπό τόσους Φιλισταίους;— Εχεις δίκαιον, 
άπηντησεν 5 νάννος ευπατρίδης, πλην διά νά επιτύχω ά- 
σφαλέστερον πρέπει νά εχω μίαν έκ τών σιαγόνων σας, 
καί τότε ελπίζω νά κάμω θαύματα. »

Χωρικός τις, θέλουν νά είσέλθη εις υπηρεσίαν του Κρά
τους, παρουσιάζεται μίαν ημέραν ένώπιον ένός άξιοψ.α- 
τικού καί τον παοακαλε! νά τόν κατατάξη εις τόν στρα
τόν. Ο άξκοματικός τόν έρωτα άν ηνε εις κατάστασιν 
νά φέρη ό'πλον.—  «Π ώς, Κύριε! αποκρίνεται δ χωρικός 
οργίλους ώς άν προσεβλήθη ή φιλοτιμία του, έλπίζο» οτι 
τ^μπορώ νά φέρω οχι £ν άλλά τουλάχι^ον μίαν δωδεκάδα.»

Γασκόνος τις έπεσκέπτετο πρώτην ηδη φοράν τούς 
Παρισίους’ επειδή δε δ καιρός ήτο ώραΐος, ^θέλησε νά 
ύπάγη είς τάς Τουϋλλερίας. Αμα δε φθάσας εκεί, παρετή- 
ρησε τάς ωραίας στοάς του Λούβρου, καί άντί νά έκπλά 
γη, « Μά την πίστιν μου f άνέκραξε, τό θέαμα τούτο μέ 
υπερευχαριστεί* διότι, ό'ταν βλέπω την πρόσοψιν του ω 
ραίου τούτου οικοδομήματος, νομίζω δτι βλέπω τά οπί
σθια τών σταύλων του πατρικού μου φρουρίου. »

Φριδερίκος Γουλιέλμος, ο δεύτερος βασιλεύς τής Πρωσ- 
σιας και πατήρ Φριδερίκου του μεγάλου, ένησχολεί- 
το  . μεγάλως εις την σωτηρίαν της ψυχής του, αισθανό
μενος μεγίστηνάγάπην πρός τόν Λουθηρανισμόν, ον έθεώ- 
f ει ως το μονον μέσον τό δδηγουν τόν άνθρωπον πρός 
σωτηρίαν. Ο ηγεμων ούτος άπηγόρευσεν εις τάς ΓΙρωσ- 
σικας οίκογενείας τό νά άποστέλλωσι τά  τέκνα των προ; 
εκπαιόευσιν ε ις  τ η ν  δ ι α μ α ο τ υ ρ ο υ μ έ ν η ν  κ α ί  σ χ ε 
δόν  ά θ ρ η σ κ ο  ν Α γ γ λ ί α ν .  Γνωστόν δέ οτι καί άπε- 
ποιήθη τό στέμμα της Πολωνίας, διά τόν λόγον δτι 
επρεπε να απαρνηθη το Λουθηρανόν δόγμα. Εν τούτοις 
διετή ρει άρχάς τινας της τών άνθρώπων ίσότητος. Εσπέ
ραν τινκ, ότε είς των ακολουθο>ν του τω  άνεγίνωσκε τό 
άπόδειπνον, φθάσας εις την περικοπήν δ Θ εό ς ά ν τ ι λ  ά-  
β ο ι τ ό σ ο υ !  έφαντάσθη νά μετατρέψη αύτην έπί τό 
κολακευτικωτερον είς την έςής; « ύ  Θεός άντιλάβοιτο της 
Ιμετέρας Μεγαλειοτητος. » Πλήρης άγανακτήσεως δ βα
σιλεύς έστράφη καί τόν διέταξε νά έπαναλάβη κατά λέ
ξιν του; λογους τής ΐ  ραφής, λέγων πρός αύτόν: «Ενώπιον 
τού παντοδυνάμου Θεού ούδέν άλλο είααι, ή γελοίον -

/  ι  7 ί  *<*ν ως συ. »

Σχολαστικός έζήτει έπιμόνως νά ζωγραφηθή είς τό φυ
σικόν του μέγεθος, κρατών είς χειρας βιβλίον καί άναγι- 
νώσκων μεγαλοφώνως.

Προσκληθείς Γασκόνος τις εις μονομαχίαν καί ερ<οτώ- 
μενος ποιον οπλ ον έπεθύμει νά έκλέξη, «Βεβαιώσατε τόν 
άντίπαλόν μου, άπεκρίθη είς τούς μάρτυρας, οτι τά  ίδι- 
κά μου όπλα μ ο ί παρέσχο ν πάντοτε τήν νίκην, καί διά 
τούτο μέ κανένα δενήμπορώ νά πολεμήσω μέ ίσα ό'πλα.»

Λουδοβίκος δ ΙΕ* ήτο πολύ μελαγχολικός καί ώμίλει 
συνεχώς περί νεκρών καί ενταφιασμού καί κοιμητηρίων, 
ηύχαριστείτο δέ πολλάκις νά άστεΐζεται λίαν ψυχρώς 
καί ανοίκειο*; έπί τών αντικειμένων τούτων, ΐίμέοαν τινά 
πλησιάσας τον διοικητήν τής φρουράς του Δέ Σουβραί, 
δστις ήν ύπεργηρως καί έπασχε, τω  είπε: «Σουβραί, έ- 
γήρασες πλέον πολύ* πού θέλεις νά σέ θάύωυ.εν;— Είς  

τούς πόοας τής Μ εγαλειοτητος σου*» άπήντησεν δ εύφυής 
στρατιωτικός. Κ αι ή άπάντ/,σις αυτη κατέστησε τόν βα
σιλέα σκεπτικόν καίονειροπολούντα, δέν τόν έμπόδ.σεν 
δμως τού νά έπαναλάβη τούς πένθιμους καί ψυχρούς α
στεϊσμούς του.

1 ^ ̂  ν ρ  ̂  ̂ V iO  ̂ &Αοοας τις, κηρυττων απ αμξωνος εις τινα  εκκλη
σίαν, όυσηρέστει τά  μέγιστα  είς τό άκροατήριόν του.—  
« Περισυ ητο κα λητερα, ελεγέ τ ις  προς τον πλησίον αύ
τού ιστάμενον.—  Αλλά περισυ, υπέλαβεν δ έτερος, δέν 
έκήρυττεν.— Ισα ίσα (V. αύτό ήτο καί καλητερα! » επρό- 
σθεσεν δ πρώτος.

Κάρολ ος Β , δ βασιλεύς τής Α γγλίας, ίδών κατάδικόν 
τινα βαδί ζοντα εις τό ικρίωμα, ηρώτησε τ ί  επραξεν δ άν
θρωπος έκ είνος.— « Εγραψε τάς αίσχροτέρας ύβρεις κατά 
τών υπου ργών σας, Μ εγαλειότατε, τώ  άπεκρίθησαν.— () 
άνόητος! έπανέλαβεν ό βασιλεύς, διατί δέν τάς εγραφεν 
εναντίον μ ο υ ; δέν θά έτιμωρείτο τότε. »

Ακόυσα ς Γασκόνος τις έγκωμιαζόμενον ήγεμόνα τινά, 
δςτις τόσο ν γενναίος ήτο, ώστε είς έφοδόν τινα  έφόνευσεν 
ίδιοχείρως οκτώ στρατιώτας* « λ ! μπ ά! άνέκραξε, κ α ίτ ί 
ήθελκτε ει πει περι έμου, άν μάθετε οτι τά  προσκέφαλά 
μου είνε γ  εμάτα  άπό τούς μύστακας τών άνδρών, δσους 
εστειλεν ή σπάθη μου είς τόν άλλον κόσμον; »

Γασκόνος τις , άπαντήσας καθ’ δδον άξκοματικόν τινα , 
τον ηρώτησε ποιαν κωμωδίαν εμελλον νά παραστήσωσι 
τό εσπέρας εκείνο είς τό Οέατρον. ό  αξιωματικός, τού 
δποίου ή πνοή ήτο δυσώδης, άπήντησε μέ απότομον ύφος: 
« Μήπως με είέλαβες, Κύριε, διά πρόγραμμα;— Το πρό
γραμμα τούλάχις-ον δέν βρωμά τόσον!» άπήντησεν ί  Γα
σκόνος. Πλήρης οργής διά τήν προσβολήν δ άξιωματ,κός 
εσυρε τό ξίφος του, άλλ δ Γασκόνος, μετά μικράν σκέ- 
ψιν, ειπεν είς τόν άντίπαλόν του : « Πρόσεξε καλά τ ί ζη
τείς νά κάμης* άν μέ φονεύσης, τούτο δέν Οά σέάπαλλά- 
ςη τού ίοιώματος τού νά βρωμάς’ άν δέ έγώ σέ φονεύσω, 
θά βρωμήσης ετι περισσότερον.»

'  V., ,3*■,. r·*· *\ νν

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ.

ναρκωτικής έκείνης ζωής των.

ρικοι Οορυοοι εφΟανον πολύσπανίως μέχρις έμου, δεν έγνώριζον π ο 
σώς τα του κοσμου, καί οταν έσυλλογι^όμην πεοί αυτοΰ, εποαττον—  ̂ % . . . .  I

νέο:
Ούρου μου’ τό βλέμμα του με κατετάραςε...  όέν η',ευρω 
σμόνησα νά έγκαταλείψω τό παράθυρον, έλησμόνησα. οτι ηδύνατο 
να με βλεπτ ,̂ και πραγματικώς άφέθην να με περιεργάζηται πολύν 
καιρόν. Επί τέλους πλησιάσας, μοί ώμίλησε τρυφερωτατα. ’Ελη- 
σμόνησα τί μοί έλεγε, πλήν ένθυμοΰμαι δτι οί λόγοι Του ήσαν γλυ

κύτατοι καί διαπεραστικοί, καί δτι ποτε δέν ήκουσα όμοιους. ’Ελαβί 
τήν χε?ρά μου, έπλησίασεν αυτήν είς τά χείλη του καί με παρεκάλει

« Εγώ, εΤπεν ή άνΟεμίς, ώνειρεύθην ότι ήμην μία γυνή, ένδεδυ- 
μένη φορέματα έςαισίων χρωμάτων καί χρυσοκέντητα. . .  είς όλίγα^ 
λεςεις, μία σχοινοβατις. Ιππευον έπί δρμητικωτάτων Τππων, έςε- 
τελουν έπικινδύνους ές ελιγμούς έν μέσω τών (3αγδαίων /ειροκροτή— 

εων του έκοεοακχευμένου πλήθους. ιΙΙ μουσική συνο)δευε τό όρ-
ε-* 

κα? 
ολω^

. ροσπαΟείας μου>
διάνα διεγείρω τήν ϊκπληςιν καί τόν θαυμασμόν ! ’Εντούτοις, παρα- 
πατ/,σασα ολίγον μίαν ήμερον, έξεσφενδονίσθην καταγής, δπου έκυ- 
λίσΟην, κατασυντριοεΤσα καί πλέουσα έντός του αΤματός μου. Με
γάλη κραυγή συμπαΟείας δι=πέρασε τάς άκοάς μου, εΤτα o-joIv άλλ® 
ήκουσα. Οταν έπανήλθον είς τάς αισθήσεις μου, ήμην έςηπλωμέ^ 
έπί ένός παλαιοκραοβάτου, κατάμονος καί φέρουσα άντί τών χρυσο
κέντητων Φορεμάτων μου £άκη ..  . ‘Η έκΟαμβωτική ώ,οαιότης μο’> 
δεν υπήρχε πλέον' ήμην έγκαταλελειμμένη, ανάπηρος, ούοένα εχουσα 
βοηθόν οπως μέ έπαναγάγη είς τόν κόσμον, οςτις ήτο τό μόνον μοι» 
μέλημα. . .  Τότε έςύπνισα εύτυχής, ναί, λίαν ευτυχής διότι έπανήρ- 
χιζεν ή φυτική μου υπαρςις.»

« Εγώ, υπέλαοεν ή πορφυρανΟίς Τρις, εΤδον εν τρομακτικόν καί 
πλήρες αγωνίας ονειρον. Ημην μία νέα κόρη, ήτις εζη έν αγαλλιάσει 
υπό τά βλέμματα φιλοστόργου καί εμφρονος μητρός, καί Ελαβον τήν 
λαμπροτέραν άνατροφήν, r /ισχυομένην διά τών Οαυμαστοτέρων πα— 
ραδειγμάτων. ’Δλλ’ ή όμαλότης τής υπάρξεώς μου μέ άπήρεσκεν* 
έπεθύμουν, κινούσα άνυπομόνως τά περικυκλουντα τό πρόσωπόν μοίΙ 
δλόσγουρα μαλλία, νά λάβω τό μέρος μου είς τάς ήδονάς του κό
σμου, περί ού αί συνομήλικές μου μοι άνέφερον πολλάκις μετ’έγι* 
κωμίων. Αύταί διεσκέδαζον, ένψ έμέ έβίαζον νά έργάζωμαι καί vk 
σπουδάζω. ‘Γπήρχον θυμα άδυσωπήτου τυραννίας, καί τά παρά
πονά μου άπέβαινον διά τούτο πάντοτε συχνότερα.—Τρελλόπαιδον, 
μοί ελεγεν ύπομειδιώσα ή μητηρ μου, στενάζεις ένψ πρέπει νά χαί
ρεσαι ! αί δ μηλικές σου κόραι καταχρώνται διά τών προώρων ή 0 ό
νων τήν υγείαν τοϋ σώματος καί τής ψυχής των, ένψ σύ ενισχύεις 
άμφότερα διά τής άθωότητός σου. Οταν αύταί καταληφθώσιν υπδ 
τής αηδίας, δεν θά εχω σι πλέον ώς καταφύγιον τάς ήδονάς τής σπου
δής, είς τάς δποίας σύ συνειΟίζεις τώρα καίτοι μέ δυσαρέσκειάν σου· 
Οταν δέ σημάν^ ή ώρα, καθ’ήν πρέπει καί σύ νά λάββς τό μέρος 

σου είς τήν σκηνήν του βίου, τότε θά μάθτ,ς δτι αί μάταιαι αυται 
ήδοναί δέν άρκοΰν ποσώς διά νά πληρώσωσι τήν καρδίοκν μιας γυ* 
ναικός, καί δτι σύ έσυναξες θησαυρούς, διά τούς δποίους θά μέ εύχα- 
ρισιής μίαν ήμέραν.»

« ‘Η πολυπόθητος αυτη ώρα τέλος πάντων έσήμανε δι’ έμέ. ‘Η 
είς τόν κόσμον είσοδός μου ήρςατο διά τής παρουσίας μου είς μέγαν 
τινά yopov. Είσήλθον είς αύτόν ακτινοβολούσα ύπό τρυφερότητος καί 
νεότητος, άλλ’ εύρον δλας μου τας συνομήλικος έκείνας, τάς δποίας 
τοσοΰτον έζήλευον, ώχρας, μεμαραμμένας, τών δποίων οΐ άποσββ- 
σΟέντες οφθαλμοί ερ(5ιπτον έ7: έμέ χαΰνα καί ζηλότυπα βλέμματα. 
’Επέστρεψα πλήρης συγ*/ύσεως είς τήν μητέρα μου διά να τή άπευ- 
Ούνω λόγους τινάς ευγνωμοσύνης καί μεταμελείας. Τότε άποκοιμη- 
ΟεΤσα, ώνειρεύθην πάλιν δτι ήμην άνθος, εΤδον δέ διά μέσου τών 
ύάλο̂ ν τοΰ φυτοκομείου, ένψ ήμην περικεκλεισμένη, τάς άδελφάς 
μου |5οδοδάφνας, τών δποίων τοσοΰτον έζήλευσα τήν τύχην τό τε- 
λε.ίταΤον φθινόπωρον, καθ’ήν στιγμήν έςελέ/θησαν δπως άνθήσωσιν 
έσπευσμένως. ‘ Η βλάστησίς των έπεταχύνθη βεβιασμένως διά τών 
τεγνητών μέσων, καί καθ’ήν στιγμήν έγώ έξύπνουν πλήρης δυνά· 
μεως καί δγείας, καθ’ήν στιγμήν άντήχει τό άνακλητήριον τής άνοί- 
ξεως, τας εΤδον καταβεβλημένος καί έκπνεούσας.»

« ’Εγώ ήμην άδελφή τοΰ ’Ελέους, άπεκρίθη ή άνεμώνη (ποπα^ 
ροΰνα). ΕΓρό πολλοΰ εΤ-/ον ύποκύψει είς δείνας παρεκτροπάς, καθό νέ* 
κόρη στερούμενη υποστηρίγματος καί συγγενών. ‘Η καρδία, είς τήν 
δποίαν έθυσίασα μετ’ αύταπαρνήσεως τά τρυφερώτερά μου αίσθή- 
ματα, ήτο ή καρδία ένός άπατεώνος, δστις εύρε πρόφασιν διά νά 
άπομακρυνθή άπ’έμοΰ. Τότε έννόησα τήν άκρο^φαλεστάτην θέσιν 
μου, πληροφορηθεΤσα ψηλαφητώς δτι δλοι αί διαδηλώσεις καί οί δρ- 
κοι τοΰ ά^νειδήτου έκείνου πλάσματος ήσαν τρομερά ψεύδη. Πλή-



cm  fcreW o;, Σ λάβον M f m  vi 4«*fW>0fi τα έπίγεα 
αγαθά καί έγκατέλειψα πασαν έλπίδα ατομική; ευδαιμονίας  ̂Αφιέ
ρωσα δέ έ μ  αυτήν προς άνακούφισιν τη; πασχούσης άνθρωποτητος 
καί έκλείσΟην εί; τά νοσοκομεία. Έπλησίαζον εις έκάστην κλίνην 
τ η ;  Ολίψεως, Οέτουσα την γείρά  μου έπί τών υπο της θέρμης κατα- 
<ρλογιζομενων μετώπων* κατεπράύνον τήν ανυπομονησίαν μιας πτω -

άι&οσιώσεο>ς των άλλων προς εμε!»>
« A ! Α ! άνέκρα',εν ή ροδοδάφνη διαρρηγνυόμενη είς γέλωτα*

βασανιζο) τδν έγκέφαλόντυϊν. 1 Οποίαν άγρίαν μεν πλήν βαΟυτάτην 
καί πραγματικήν ηδονήν ήσΟανόμην, όταν δια τής οολίας επιρροής

ευ/αριστησιν του ποιεΤν το κακόν. »
« Σιώπα, δηλητήριος καί συκοφάντις, οπερ έστίν εν καί το αύτό! 

Σιοιπχ, είπε μετ’ αποστροφής ό υπερήφανος καί εύγενής υάκινθος. 
Πώς τολμάς νά διηγήσαι έδώ τά αναίσχυντα όνειρά σου καί τά απο
τρόπαια αΙσΟήματά σου; Πώς τολμάς νά ύ περηφανεύεσαι διά τήν 
.άπιστίαν σου ; Μόνον οί άτιμοι δύνανται νά σε πλησιάζωσι, χωρίς νά 
δοκιμάζωσι βαΟεΤαν τινά καί δικαίαν αποστροφήν. Έ γώ  άγαπώ καί 
ζητώ  νά θριαμβεύω' διο καί ώνειρεύΟην νόμιμον πάλην έν πλήρει με
σημβρία, καί προς όμοιους μου κατά τάς δυνάμεις. Ημην εύγενής 
Ιππότης* προσίβάλλον τούς εχθρούς μου άλλ’ ούχί δολίως, ούτε μ ε -  
τε/ειρίσΟην ποτέ τά άπιστα δπλασου. Πόσον λαμπρόν ήτο το ονειρον 
μου ! 12 ! άν έγνώριζα κανένα ποιητήν, κανένα αληθή ποιητήν, ήΟε-
',ον τον παρακαλέσει νά ψάλλη τάς μάχας μου, τά συμβεβηκότα μου, 

τούς θριάμβους μου, καί 6 κόσμος ήθελε τότε πιστεύσει είς τήν νε-
κρανάστασιν τών γενναίων εκείνων Ιπποτών, ο "τινες άφωσιοϋντο προς 
ύπεράσπισιν τών προσβεβλημένων, εχυνον το αιμάτων προςέπανόρ- 
Οιυσιν πάσης αδικίας καί προς τιμωρίαν πάσης παρανομίας. Ας ελθη 
6 ποιητής ούτος, καί κατά τινα τών αρωματικών νυκτών τού θέρους 
θέλω τώ ειπει χ  αμηλοφώνως το ονειρον, το όποΤον εΤδον διαρκούντος 
τού -χειμερινού ύπνου μου!»

« Τδ αύτο ήΟελον πράξει καί έγώ , άπήντησε το κρΤνον, ίσάζον 
το μεγαλοπρεπές ανάστημά του καί το χιονώδες άνθος του, τδ π ε-  
ποικιλμένον διά κιτρίνων στιγμών. Καί έγώ έπίσης δύναμαι νά έμ -  
πνεύσω ενα ποιητήν, διηγούμενος είς αύτον τδ ονειρόν μου. Εβασί- 
λευα είς τήν ’Αραβίαν* ήμην άξιος υΐδ; τή; έρημου, καί ϊππευον λευ
κοχαίτην 'ίππον, ταχύν ώ; άστραπήν* έπί κεφαλή; πληΟύο; πιστών 
συντρόφων, εύτολμων καί άφο>σιωμένων ψ υ / ή τ ε  καί σώματι εί; έμέ, 
ώπλισμένων δέ διά Δαμασκηνού ξίφους καί ακοντίων, έπέπιπτον έπί 
•τών κερβανίων καί έπανηρ/όμην νικητή; καί πεφορτισμένο; άπδ λά
φυρα πρδ; τά; σκηνάς, οπου μέέπερίμενον οί ύποτελεΤ; α ί/μάλω τοί 
|λ ο υ .  Έκτο; δέ τούτων συνεπλεκόμην εί; κινδυνώδει; μά:/ α; μέ τού; 
σιάνΟηρα;, τού; τίγρει; καί πρδ πάντων μέ τού; λέοντα;, ο'ίτινε; μέ 
•φρέσκον ώ ; έκ τη; στενή; σ-^έσεω; τή; φύσεώ; των μέ τήν ίδικήν μ ου .

12! δύναμαι τωόντι νά μεταφέρω ενα ποιητήν εί; μαγικδν κόσμον διά 
τ ή ; έκΟέσεω; τού ονείρου μ ο υ ! »

« Πλήν μ ' δλα δσα δύνασαι νά τψ έκθεση;, άπήντησε τελευταΤον 
•καί τδ £όδον, τδ ποίημά του Οά ήνε άτελέ; £ν δέν πρόσθεσή εί; αύτδ 
•καί τήν ιστορίαν τού ονείρου μου. Εζων έκεΤ δπου εύρίσκεται ή κοιτίς

τού ήλίου, ούτινος εζήτουν να ανιχνευσω τάς πρωτας ακτΤνας. U - 
μην βασιλεύς μεγάλου κράτου;* έκεΤνοι, ο'ίτινες μ έπλησίαζον με κα- 
Οαράν ψυ/ ήν  καί μέ ειλικρινή πίστιν καί άφοσιωσιν, έπληρούντο απδ 
τά βασιλικά μου δώρα, έκεΤνοι δέ, ο'ίτινες οεν συγκατετίΟεντο νάαπο-  
βάλλωσι τούς έγωϊστικούς στοχασμούς των, τά ζηλότυπα αισθήματα 
τω ν, τά πάθη καί τά μίση τω ν, ούτοι έξεσχίζοντο ύπο τών ακανΟών, 
ύφ’ ών ήμην περικυκλωμένος. Έβασίλευα εχω ν ί'σην γενναιότητα καί 
δικαιοσύνην, καί έκυβερνων το κράτος μου, ενθυμούμενος ακαταπαυ— 
στως δτι δεν ύπάρχει χειρότερα άνισότης καί δολοφονία είμή το νά ζη -  
τή τις νά περικλείση είς τήν αύτήν φωλεάν τούς εγκληματίας μετα  
τών Ουμάτιον των, καί να απαλλαττη τής ποινής τους προπους εν 
όνόματι ψευδούς τίνος άμεροληψίας καί ένοχου ούδετερότητος, ητις 
ουδέν άλλο έστίν είμή κακώς μεταμφιεσμένη συνενοχή, ύπο την ο
ποίαν κρύπτεται ή ατιμία. »

‘Ο ήλιος εφΟανεν έν τούτοις είς τδ ζενίθ, τά δέ άνθη έχασαν ολίγον 
κατ’ ολίγον τήν φωνήν των * διότι τότε μόνον ακούονται, δταν ζω ογο- 
νώνται ύπδ τής πρωινής δρόσου, ή οταν φωτίζωνται ύπδ τής λ α μ -  
ψεως τών πρώτοι ν αστέρων. Λεν εΤμαι ό ποιητής, τδν δποΤον περι μ  ε
ν ου σι καί ό όποΤος θέλει μεταφράσει τά όνειρά των διά νά τά διηγηΟή 
είς γλώσσαν άνθρωπίνην. Τούτο μόνον ήδυνήΟην νά άνακαλ^ψω, 
άκούων τήν γλώσσαν τών άνΟεο>ν, δτε, διαρκούντος τού χειμερινού 
ύπνου των, ύπόκεινται είς όνειρα, δι' ών μεταφέρονται είς τδν ύπο τών 
ανθρωπίνων αισθημάτων καί τών παθών ταραττόμενον κοσμον. Ανε— 
κάλυψα έπίσης δτι ε/ουσι τάς συμπαΟείας καί άντιπαϊείας το>ν, καί 
οτι, βωβά πρδς τάς πρώτας, κρύπτουσι τά μυστικά των διά νά τά οιη- 
γτ,Οώσι μόνον είς τινας έκλεκτούς* ούτοι οε, ποιηταί συνήθως άγνω
στοι είς τδν κόσμον, εχουσι ψυχήν γαλήνιον, ητις φαίνεται οτι δρο- 
σίζεται καί αρωματίζεται πάντοτε ύπδ τής εαρινής αύρας.

(ΜετεφοάσΟη εκ του Γαλλικού υπο σπουδαζούσης νεάνι
δος διά την έπιφυλλίδα της Ε : : τ  α λόφου . )

ΑΙΝΙΓΜ ΑΤΑ.

46.

Ζώ είς θυελλώδεις τόπους, εις μεμονο)μένα μέρη, 
παγερά καί ολοσ^ρώ-ις έν χειμώνι τε καί Οερει, 
διά τών γαμψών οπλών μου περιφράττουσα τδ στέμμα  
βασιλείας άπεράντου άπτοήτως καί ήρέμα.

Οταν δέ έπιδεξίως εν μου γράμμα άφαιρής, 
εί; τού; πλείστους τών ανθρώπου δίδομαι άντί τροφής.

Κατ άναγραμματισμδν δε πάλιν,  
δύναμιν σημαίνω έθνους φοβέραν τε καί μεγάλην.

17.

Φέρω ονομα άσημου ρήτορος τών Αθηναίων.
Μετά τοϋ αύτού δέ τόνου, 
καί έκΟλίψ' ένδς συμφώνου, 

βασιλεύς είμί συγχρόνως τών ύπ’ ούρανδν χερσαίων.

Γ. ΜΙΧΑΗΑΙΔΗΣ.

Α ϊ Σ Ι Σ  T o r  ΕΝ ΤΩ Μ Ε ' ΦΓΑΑΑΔΙΩ ΑΕΞΙΓΡΙΦΟΤ.* *

Οπόσος (πόσος-δσος-σ&ς-δς.)

ΠΑΡΟΡΑΜ Α Τ Ο Τ  ΜΕ' ΦΤΑΑΑΔΙΟΤ.

Τήν έν σελίδι 3 0 8 , στήλη β?, ς ί '/φ  30  του έν λόγω 
φυλλαδίου φράσιν: Α π έ ν α ν τ ι  τ? ,ς  ά η τ τ η τ ο υ  ση 
μ α σ ί α ς  τ η ς ,  διόρΟου: Α π έ ν α ν τ ι  τ ϊ , ς  α ή τ τ η τ ο υ  
σ η μ α ί α ς  τ ης .


