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Τ
ΟΡΑΤΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΡΙΑΤΙΟΙ.

ΤΛΛΟΤ του όστιλίου βασιλεύοντος, ή Αλβα (1) 
και ή Ρώμη, άπδ πολλοΰ φιλονεικοΰσαι περι κυριαρχίας, 
άπεφάσισαν μ.ετά πολλάς άκαρπους αιματοχυσίας νά ά- 
ναθέσωσι την λύσιν της φιλονεικίας είς μονομ.αχίαν εκ
λεκτών τινων άνδρών έκατέρ(οθεν, καί οποίας πόλεως ot 
ανδρες νικήσωσιν, έκείνη νά κυριάρχηση της άλλης.

Εν εκατέρω τών στρατοπέδων ύπήρχον άνά τρεις ά - 
όελφοί, σχεδόν συνομίληκοι και ισοδύναμοι* οί εν τώ  Ρω- 
μ,αϊκω στρατοπέδω ώνομάζοντο όράτιο ι, οί δέ εν τώ  Αλ- 
βανικώ, Κουριάτιοι. Και οί μ.έν καί οί δέ έδέχθησαν νά 
πολεμήσωσιν υπέρ της πατρίδος, ή συμφο^νία καΟιερώθη 
διά Ουσιών και σπονδών καί δρκων, και οί αδελφοί έκα- 
τέρωΟεν έζήλθον εις μονομαχίαν έν μέσω τών δύο πολε- 
μ,ίων στρατοπέδων. Οι δέ στρατκοται, Ρωμαίοι τε  και 
Αλβανοί, έξελθόντες τών χαρακωμάτίον των άοπλοι, έ- 
Οεώντο μ ετ ίσης άγωνίας την μάχην καί άνέμενον το ά
πο τέλεσμα.

ΔοΟέντος του σημείου, τά  ξίφη άστράπτουσιν εκατέ
ρωθεν, καί μ ετ ολίγον το αίμα ρέει* δύο τών Ρωμαίων 
άποΟνήσκουσι, τών δέ Αλβανών καί οί τρεις πληγώνον
τα ι. Οι Κουριάτιοι έπιπίπτουσι κατά τοΰ όρατίου, του 
μόνου άντιπάλου, δςτις έμενε, καί συνΟλίβουσιν αυτόν* 
άλλ ουτος διά νά τούς άποχωρίση τρέπεται εις φυγήν, 
έννοών δτι ή καταδίωξις θά ηνε άνισος κατά τάς πληγάς,

(I) Πόλις αρχαιότατη h  Λατίω τή; Ιταλίας, κτισΟείσα ύπδ Α - 
σκανίου, υΙοΰ τοϋ Αίνε (ου, κ at θεωρούμενη ώς μητρόπολις της ‘Ρώ
μης* ούδέν ήττον ομως ή Ουγάτηρ έπολέμησεν άπηνώς τήν μητέρα, 
εως ού κατηοαφίσΟη ύπ' αύτοΰ τοΰ Τύλλου ι0  στιλ (ου.

ύπο τών οποίων έκαστος τών τριών άδελφών ητο κ α τα 
βεβλημένος* δπερ καί τφ όντι συνέβη. ΚατυρΟώσας ουτω 
νά άποχωρίση τούς άντιπάλους του, έπιστρέφεται αίφνι- 
δίως, κτυπα  τον πλησιέστεοον καταδιώκοντα αύτδν καί 
τδν φονεύει, ορμα κατά τοΰ δευτέρου καί τδν φονεύει 
ομοίως, καί ουτω παρουσιάζεται ένώπιον τοΰ τρίτου, έ- 
ξηντλημένου καί τούτου ύπδ τών πληγών καί τοΰ δρόμου.

Η  ε π ιτ υ χ ία  δέν ήδύνατο νά ηνε άμφ ίβολος. Οί Ρ ω 
μ α ίο ι έξέφραζον τη ν  χα ρ ά ν  τω ν  δ ι’ ένθουσιωδών ά λ α λ α γ -  
μών κα ί έπικροτησεων. « Δύο αύτώ ν έθυσίασα, έφώ νη- 
σεν δ όρ ά τ ιο ς ,  είς τη ν  σκιάν τώ ν  άδελφών μ,ου. δ τρ ίτος  
άποθανέτω  ύπέρ τ ή ;  κυρ ια ρχ ία ; τ ή ς  Ρ ώ μ η ς, κ α ί  τούντεΰ-; 
Οεν η Α λβα ύποταχθήτο* είς τη ν  έμήν π α τ ρ ί δ α ! » Κ αί 
τ α ΰ τ α  είπώ ν, έπέπεσε κ α τ ά  τοΰ τρ ίτο υ  Κ ουοιατίου κ α ί  
τδν  έφόνευσεν. Ο Τ ίτ ο ;  Αίβιος ιστορεί δτ ι είς τδ ν  καιρόν 
του  έδείκνυον ε τ ι  τ ο ύ ;  τάφους τώ ν  θυμάτων* οί δύο τ ά 
φοι τώ ν  Ρωμ.αίων ησαν πλησιέστερον είς τη ν  Αλβαν, οί 
δέ τρείς τώ ν  Αλβανών ησαν πλησιέστερον είς τή ν  Ρώμην.

ΕπανελΟών είς Ρώμ,ην δ νικητής όράτιος, ήκουσεν ένώ 
είσήρχετο είς τήν οικίαν του θρήνους* οί θρήνοι δέ ούτοι 
ησαν τής άδελφής του , ήτις, μεμνηστευμένη ουσα εις τον 
ενα τών Κουριατίων, εκλαιε τδν θάνατόν του. Τοΰτο δέ 
μαθών δ όράτιος καί κατασχεθείς υπδ βργής άκρατήτου, 
έφόνευσε καί αύτήν τήν άδελφήν του. « Υ παγε τώρα, 
ειπεν είς αύτήν, αίμόφυρτον καί έκπνέουσαν, ύπαγε να 
εύρης τδν μνηστήοά σου, άφοΰ έλησμόνησες προς χάριν 
του καί τούς δύο άποθανόντας άδελφούς σου, κα ί έμέ τδν 
έπιζήσαντα καί αύτήν άκόμη τήν πατρίδα σου! Είθε ου- 
το> νά άποθνήσκη πασα Ρωμ.αία γυνή, ήτις ήθελε κλαύ- 
σει πολέμιον άνθρωπον! »

Οσον κα ί άν ή το  δη μοτ ικδς  δ ό ρ ά τ ιο ς  διά τδ  κα τόρ
θω μά του, ή πραζις  το υ  δμω ς α υ τη  δέν η το  δυνα τδν  νά



μείνν) ατιμώρητος. ό  βασιλεύ; δώρισε δέκα ανδρας οπως 
δ ι κ ά σ ω σ ι  τήν ύπόΟεσιν κατά τούς νόμους, και ό άόελφο- 
κτόνο; ήρο>; κατεδικάσθη είς θάνατον, ό  δήμιο; προέβη 
νά τω  δέσγ τάς χειρας και τον άπαγάγη είς θάνατον, 
άλλ’ ο όράτιος εκαμεν εφεσιν είς τον λαόν, και μόλις 
διέφυγε οιά συγκινητικής ομιλίας του πατρός του και διά 
πληροψ.ής προστίμου, άφου δι ηλθεν ένώπιον παντός του 
λαου υπο δοκόν, στηθείσαν είς τήν οδόν είς σύμβολον
άγνονης.

1 , / ~Τας λεπτομερείας του  συγκινητικού τουτου  επεισοοιου
τ η ς  Ρω μαϊκής ιστορίας, οπερ εόωκεν ύλην τ ώ  τρ α γ ικώ  
τη ς  Γ αλλ ία ;  Κορνηλλίω προς σύνταξιν ωραίου δράματος , 
έκθέτει λεπτομερώ ς κα ι εμπεριστατωμένους δ ιστορικό; 
Τ ίτος  Λίβιος.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΙΙερΙ την πέμπτην πρωινήν ώραν ό σ ο υ β α ρ ή ς  μας 
Α χμέτ-άγάς ευρίσκετο μετά τών ϊππω ν τ:ρο τη ; θύρας 
τοϋ οίκου, έν ω διενυκτερεύσαμεν. ό  υπασπιστής καί 
ταύτοχρόνως δδηγοϋ χρέη έκπληοών καλός καί άγαΟος 
όθωμανός ουτος, ητο έπίσης επιφορτισμένος οπο>; έπι- 
τηρη τάς τοοφάς ήμών καί τών ϊππω ν μας. Εγνώριζεν 
ολα τά  μονοπάτια της νήσου, ητο πλήρης πιστολιού καί 
γ 1αταγανίο>ν, μέγας δέ μάρσιππος, πλήρης προμηθειών, 
ητο στερεώς προσδεδεμέ;ος είς το έφίππιόν του* αί ερυ
θρά! περικνημίδες του, κομβωμέναι μέχρι τών γονάτο>ν, 
το φόρεμά του, παρυφασμένον καθ ολας τάς ραφάς, ή υπε
ρήφανος καί άρειμάνιος φυσιογνο>μία του, ή ευστροφία 
τών μελών τοϋ σώματός του, τά  πάντα παρ αύτώ άπέ- 
πνεον και ένέπνεον εμπιστοσύνην.

Αμα τη  ανατολή τοϋ ήλίου, ή μικρά μας συνοδία έξήλθε 
τώ ν τειχώ ν τής Κανδίας καί διήρχετο καλπάζουσα τάς 
μικράς στενο>πούς, αΐτινες περιστρέφονται ελικοειδώς έν 
μέσω τών σίτο>ν. Οί συνοδεύοντες το μικρόν μας κερβά- 
νιον κύνες έσκίρτο>ν είς τάς πεδιάδας καί έκυνήγουν τούς 
κορυδαλούς, οιτινες, εκδιωκόμενοι έκ τών ένδιαιτημάτο>ν 
το^ν, άφινον κρώζοντες τον καταπράσινον καί ύπο σπα- 
Οοχόρτο>ν καί μηκώνο^ν πεποικιλμένον τά π η τα  τής χλόης, 
διά νά περιπετάξο^σι στιγμάς τινας ύπεράνω τών κεφα
λών ήμών, καί νά παραδοθώσιν ολίγον άπο^τέρω είς τήν 
ερωτικήν το>ν ραστώνην τής άνοίξεο>ς.

Μετά τρίωρον έσπευσμένην οδοιπορίαν φθάσαντε; είς 
Δαφνί, ευρομεν είς τό έκει χάνιον τόσην πλουσιοπάροχον 
άφθονίαν τροφών, ώστε δέν έλάβομεν άνάγκην νά λαφυ- 
ραγωγήσωμεν τόν μάρσιππον τοϋ Λ χμέτ-άγα . Πραγμα 
μοναδικόν είς τά  χρονικά τής μεταγενεστέρας Κρήτης! 
οιότι πανταχοΰ άλλοϋ πρέπει νά λογισθή τις εύ τύχη μα 
αν δυνηθή νά εύργ) είς τά χάνια ολίγον δίπυρον, σκληρό- 
τερον τών λίθων, ολίγον ΰδο>ρ καί καφφέν’ άλλ* είς τό 
χάνιον τοϋ Δαφνιού προσεφέρθη ήμίν νο>πός άρτος, ώά, 
κινάραι, δρνις ψητή μετά έμβάμματος, όλη δέ αυτη ή άμ - 
βροσία έποτίσθη μέ οίνον έχοντα τό χρώμα φλούδας 
κροαμύου, τό νέκταρ τοϋτο τό έξαισίου οσμής.

Αφήσαντες τό Δαφνί, έγκατελίπομεν τήν οδόν τής

Μεσάρας διά νά είσδύσοψ.εν είς γοητευτικήν τ».να κοιλάδα 
πρός δυσμάς, καί είς τό βάθος μικροϋ τίνος λακκώματος 
χλοάζοντος, καί επι^εφομένου υπό τοϋ Βενετικού χο^ρίου 
τοϋΒενεράτου, άνεκαλύψαμεν μετά  πορείαν ήμισείαςώρας 
τό μονα^ήρ^ον Παλιάνι, τό μόνον γυναικείον μοναστήριον 
οπερ ύπάρχει καθ άπασαν τήν νήσον. Αί μοναχαι, έχου- 
σαι έπί κεφαλή; τήν ήγουμένισσάν των ή Π α ρ θ ε ν ί α ν ,  
μας έκαμον καλήν ύποόεςίωσιν πλήν σύντομον. II ιστο
ρία τοϋ μοναστηριού τούτου είνε άπλή καί άφελεστάτη 
ώς Γερμανικόν είόύλλιον. Ημέραν τινά χο>ρικο'ι, ένω έκαλ- 
λιέργουν τήν γήν, ευρον ύπό μίαν μύρτον εικόνα τή ; ΙΙαρ- 
θένου, θαυμασίο); όιατηρουμένην άπό τοσούτο)ν αιώνων. 
ΙΜοναστήριον έκτίσθη πάραυτα πλησίον τή ; μύρτου ταύ
τη;* τό μοναστήριον τοϋτο εινε τό Παλιάνι, οπερ μ ετ’ 
ολίγον κατωκήθη ύτό 70  γυναικών. Η Εκκλησία τοϋ 
μοναστηριού τούτου απεκτησε πολλά πλούτη, άλλά κατά 
τόν πόλεμον τοϋ 1825  και 1828 έλ α φυ ρ αγωγή 0 η καί 
έπυρπολήθη, αι όε 5 0 0  οκαόες καθαροϋ αργύρου, ονπερ 
περιέκλειεν, άπέβησαν λάφυρα τών Τούρκων. Τ ω 1 8 5 2  
αί συνεισφοραί τών εύλαβών έπέτρεψαν εί; τά ; έπιζησά- 
σας μοναχάς νά οίκοόομήσο>σιν έκ νέου τήν Εκκλησίαν 
των, καί νά συναΟροισθώσιν αύ)ις ττερί τήν Π α ν α γ ί α ν  
το>ν. Σήμερον δάριθμόςτων ύπερβαίνει τάς 3 0 , καί εχουσιν 
ώραίον τ ι , ιδ ιό κ τ η τ ο ν  περιβολιον είς ζ φύονται φύρδην 
μίγδην δένδρα έλαιών, καρυών, άμυγδαλεών, κερασεών 
καί συκαμινεών* άνατρεφουσιν επίσης μ ετ’ επιτυχίας με
ταξοσκώληκας, καί προσεύχονται £ν ειρήνη εί; τούς πό
δας τής εκατονταγενοϋς μύρτου το^ν, ητις καλύπτει διά

μικρά κελλία  πέριξ τ ή ;  Εκκλησίας* ύπόκειντα ι δε είς τόν 
μητροπολιτικόν  θρόνον τοϋ Α ρχιεπισκόπου τής  Κρήτης.

Από τό  Παλιάνι μέχρ ι τή ς  Α γίας Βαρβάρας αί τ ο π ο 
θεσία». είσίν έξαίσιαι, κα ί δ ιέρχετα ι τ ι ς  διά μέσου βαθείας 
φάραγγος, όπου φύονται, έν μέσω φαιοχρόων βράχων, 
ώραΐαι δρϋς καί φηγοί μεγαλοπρεπέστατα».. Διαβαίνει τ ι ;  
άκολούΟο>ς τελευτα ία ν  τ ινά  άλυσιν ορέων, έκ τής  κορυ
φής τώ ν δποίο>ν διακρίνει τήν πλουσίαν κ α ί  κατάφυτον  
πεδ ιάδα  τή ς  Μεσάρας, τήν σ ιταποθήκην  τα ύ τη ν  τής  Κρή-

μαγικον τι υεαμ 
έξετυλίχθη πρό τών οφθαλμών ήμοίν* πρό; δυσμάς ό 
ήλιος έκρύπτετο όπισθεν τής κορυφής τής ίδης, χρω- 
ματίζων διά πρισματικής άντανακλάσεο^ς τάς οξυτενείς 
αύτής άκρωρείας, τάς κεκαλυμμένας ύπό χιόνων. Ενώ
πιον μας, είς τό βάθος πάντοτε καί μακράν, έσπινθηρο- 
βολει ή θάλασσα* ύπό τούς πόδας δέ ήμών έξετείνετο 
ό πλουσιώτερος τών μανδυών, δι όσο*ν ή άνοιξις είνε δυ
νατόν νά καλύψη τήν γήν. Οί πράσινοι καί κυματίζοντες 
στάχυες τοϋ σίτου, ή κιτρινωπή κριθή, τό κυανόχροα 
άνθη εχον λινάριον, μακραί σειραί έλαιών, δάση πορτοκαλ- 
λεον, κιτρεών, μύρτων, δαφνών, ροιών καί συκομορεών, 
πέριξ δέήμώνλευκά χωρία έκ μαρμάρου, κατασκευασθέντα 
άπό τά  λείψανα τών παλατιων καί τών ναών τή ς Γορ- 
τύνης, μέ πυκνά συστήματα καρυών, δρυών καί κα7 ανεών 
ίδού τό πρό ήμών άναπτυχθέν πανόραμα.

Επανελάβομεν μετά βραχειαν άνάπαυσιν τήν οδοιπο
ρίαν μας, καί μετ ολίγον έφθάοαμεν είς τήν μητρόπολιν, 
οπου έφιλοξενήθημεν τό εσπέρας είς τον οίκον τοϋ Μου- 
δίρη τής Μεσάρας, πρός 2ν έπέδομεν συστατικά τοϋ Βελή 
Πασσα. Μόλις άπεσύρθημεν είς τούς κοιτώνάς μας μετά 
εύχάριστον δεϊπνον, προσφερθέν έν ύπαίθρω καί ύπό τάς 
κιτρέας, καί ο καλός Μουδίρη; εσπευσε νά δώση τά ; διά 
τήν έπαύ^ιον διαταγάς. Ούτο> λοιπόν, άμα έξυπνίσαν- 
τες, εύρομεν τούς ίππους μας σελλο^μένους, τον καφφέν 
έτοιμον καί αρκετά εύάριθμον συνοδίαν χωρικών, έφω- 
διασμένο>ν μέ παν ο,τι ήν άναγκαιον πρός έπίσκεψιν τοϋ λα 
βυρίνθου, τουτές-ι λαμπάδα; καί προμήθειας ζωοτροφιών.

Συυ.μορφο^θεΙς μέ τάς περιγραφάς τοϋ Τουρνεφορτίου 
καί τοϋ Σαβαρύ, προέλαβον νά έφοδιασθώ ερχόμενος είς 
Κρήτην με μίαν πυξίδα καί μέ μεγάλην ποσότητα θώμιγ- 
γος (σπάγγου)* πλήν ή προμήθεια αύτη άπέβη άνωφελής, 
διότι ειχομεν μεθ’ ήμών άνθρωπον γνωρίζοντα νά μέτρα 
όλους τού; διαδρόμου; τοϋ λαβυρίνθου επι το^ν πεντε δα
κτύλου του* ούτο; δέ ήτο ο καλό; γέρων Καπεταν Ηλίας, 
οςτι; εζησε τρία ολόκληρα ετη (1 8 2 0 — I 8 2 8 ) εντός τοϋ 
λαβυρίνθου, καί δι ον αι μυστηριώόει; αύτοϋ περιελεί- 
ξεις ούδέν εκρυπτον μυστικόν, οδηγούμενοι υπό τοϋ απο
μάχου τούτου τών κικερόνο>ν, έβαδίσαμεν περί τήν ή μ ί- 
σειαν ώραν άνατολικώς τής Μητροπόλεο^ς, ειτα ανερριχή- 
θημεν τά ; αποτόμου; κλιτύας ξηροϋ τίνος ό'ρου;, άντι- 
κρύζοντο; τόν βορραν. Εν διαστήματι δέκα λεπτών άνό-

ψαντε; τελευταΐον βλέμμα εί; τήν λάμψιν τοϋ ούρανοϋ, 
έβυθίσθημεν είς τό βασίλειον τού σκότου;.

11 είσοδο; τοϋ λαβυρίνθου είνε φυσική, καί δι αύτή; 
εισέρχεται καί ιππο;, έπί δέ τοϋ άνο>φλίου ύπάρχουσιν 
ίχνη άρχαία; επιγραφή;, έξιτήλου ύπό τών αιώνων γενο- 
μένη;. Αμα είσελθώντις, άπαντα αριστερόθεν μικρόν θά
λαμον πελεκητόν, καί δεξιόθεν σπήλαιον έπίση; πελεκη
τόν, εχον 11 0 βημάτο^ν περιφέρειαν* διά νά είσέλθνι όμω; 
είς τά  ένδότερα τοϋ λαβυρίνθου κλίνει μετά τήν πρώτην 
είσοδον λοξώ; δεξιά, καί, προ χωρών ολίγον κατηφορικώ; 
με τό φώ; τής εισόδου εω; 75  βήματα, άπαντίι ετεραν 
δίοδον έπίση; κατωφερή, όπου διαδέχεται τό άμυδρον 
φώ; τή ; εισόδου σκότο; ψηλαφητόν. 11 δίοδο; αυτη έχει 
1 2 0  βημάτοίν μήκος, 8 πλάτο; καί 10 ύψο;, και π ε- 
ρατοϋται είς τήν αρχήν τετραγώνου εισόδου, έχούσης 30  
βημάτων μήκος, 2 πλάτος καί 2 υψος.

Είς άπόστασίν τινα άπό τής εισόδου ό όίαυλο; είνε 
τόσον χαμηλό;, ώστε πρέπει νά περιπατή τ ι;  τετραπο- 
δίζων έν δ ιαστήματι πέντε λεπτών. Τυφλοϋται ή όρα- 
σι; άπό τόν καπνόν τών λαμπάδων, καί ή χειρ έγγίζει 
μέ δυσαρέσκειαν έπί έδάφου;, οπερ άπέβη λασπώόε;, 
γλίσχρον καί δυσώδε; ύπό τή ; κόπρου τών νυκτερίόων* 
πλήν, μετά τήν επίπονον ταύτην δίοδον, αναπνέει τις ελευ
θέρους καί περιπάτει έν εύρυχωρία είς όλα τά  μέρη τοϋ 
λαβυρίνθου. 0  Καπετάν Ηλίας ώδήγησεν ήμας είς ειδός 
τ ι  σπηλαίου, καλουμένου ο Κο υμ π έ ς *  οί τοίχοι τοϋ 
φυσικοϋ τούτου ολοστρογγύλου κοιλώματος είσί κεκα- 
λυμμένοι άπό έπιγραφάς* ή άρχαιοτέοα τών οσο^ν άνέ-

γνωμεν ανάγεται μέχρι τώ ν 1 4 0 0 . Μετά τήν δίοδον τοϋ 
στενώ ματο; τούτου, το όποιον όιά νά όιέλθ/] τ ις  πρέπει 
νά κύπτη, ώς είρηται, έως νά εγγίζω σι τά  δάκτυλα τών 
χειρών του είς τό έδαφος, .ά πα ντα τα ι έτέρα τ ι ;  δίοδος, 
εχουσα 12 βημάτο>ν π λά το ;, 12  υψο; καί 1 0 0 0  μή
κος, καί εκατέρωθεν εισόδου; άλλα; διόδων* εί; τό τέλο; 
δέ αύτή; ύπάρχει σπήλαιον εχον 4 οογυιών περιφέρειαν 
καί 2 υψο;, άπό δέ τήν οροφήν αύτοϋ σταλάζει ΰδο^ρ ψυ- 
χρότατον ( I 5 — 20 οκάδε; τό ήμερονύκτιον), τό οποίον 
καί βυθίζεται εί; έν πρό; δεξιά μικρόν χάσμα. Επι<7ρέ- 
φο>ν τ ι ;  έκ τοϋ σπηλαίου τούτου, άπαντα  δεξιόθεν έτέ- 
ραν δμοίαν δίοδον, καί είς τό τέλος αύτή ;, πάλιν δεξιό- 
θεν, άλλην συντομωτέραν εως 3 8 0  βημάτο^ν, καί τε- 
τάρτην επίση; δεξιόθεν, καί τελευταΐον καί πέμπτην 5 0 0  
βημάτο>ν, εί; τή ; όποια; τό τέλο; εινε μία αίθουσα τ ε -  
τράγο^νο;, Τ ρ ά π ε ζ α  λεγομένη, εχουσα 50  βημάτο>ν πε
ριφέρειαν, οπου καί έκάμαμεν τόν δεύτερον σταθμόν μας. 
Ολαι αί ρηθεΐσαι δίοδοι εχουσιν εκατέρωθεν εισόδου; άλ- 
λο>ν συντομο^τέρο^ν μέν άλλ’ έπιφόβο>ν διά τήν περιπλο
κήν το>ν θαλάμου. Ε ί; πολλά μέρη άπαντ£ τ ι ;  τών π ε 
ριηγητών τά ; έπιγραφάς, καμωμένας άλλας είς τήν βοο- 
φήν μέ τόν καπνόν τοϋ κηρίου, καί άλλα; σκαλιστά; είς 
τά  πλάγια* άλλ’ αί πεοιεργότεραι είσίν αί είς τά  δεξιά 
πλάγια  τή ; πρώτης μετά τήν στενήν είσοδον διόδου, 
όπου τά  σκαλισμένα στοιχεία γίνονται μετ όλίγον και
ρόν κατάλευκα άπό σκληρόν τι κ*ί λευκόν δάκρυ, διά τοϋ 
δποίου τά  στοιχεία παριστάνονται ώ ; αν ησαν καμο>- 
μένα άπό μαργαριτάρια. Είς ολων δέ σχεδόν τών διόδο>ν 
τά πλάγια  υπάρχουν ξηρότοιχοι (άπό τά  πελεκήματα 
τοϋ λαβυρίνθου), τού; δποίου;, ώ ; συμπεραίνεται, κατε- 
σκεύασαν διά νά εύκολύνεται ή δίοδος τών χειραμαξών, 
τών δποίων τά  ίχνη τών τροχών φαίνονται είσέτι είς 
πολλά μέρη ώς μ,ικροί αύλακες.

Είς τά  ένδότερα τοϋ λαβυρίνθου ύπάρχουσιν αναρίθ
μητοι νυκτερίδες, αί όποΐαι, κολλημέναι είς τάς δροφάς, 
κρέμανται ή μία άπό τής άλλης έν είδει πυραμίόος αν
τιστρόφου, ένώ κάτο)θεν ύψουμένη ή κόπρο; των ώς άλλη 
πυραμίς, ένοϋται σχεδόν είς τινα μέρη κατακορύφο^ς μέ 
τήν αντίστροφον τών νυκτερίδων. Τά πένθιμα τα ϋτα  
πτηνά, ώς είνε γνωστόν, ολην τήν ημέραν ήρεμοϋσιν* 
άλλ’ άν κανείς τά έγγισν), ή μέ τό φώ; καύστ} κάνέν έξ 
αύτών, τότε δρμοϋν κατά  τών ανθρώπου, συρίζουν, κτυ- 
ποϋν μέ τά ; πτέρυγά; το^ν ανθρώπους καί φώτα, καί προ- 
ξενοϋν αρκετήν φρίκην είς τούς δειλούς* ήσυχάζουσιν όμο>ς 
άμέσως εί; τάς θέσεις το>ν άμα σβεσθώσι τά  φώτα, καί 
καθίσωσιν οί άνθρο^ποι σιωπώντες έπί ολίγας στιγμάς.

1Ϊ πέτρα τοϋ λαβυρίνθου είνε πορώδης, επομένως π ε- 
λεκαται εύκόλο>ς* ότι δέ αί πέτραι τοϋ λαβυρίνθου έχρη- 
σίμευσαν κατά μέγα μέρος είς τά  κτίρια τής μεγαλοπό- 
λεως Γορτύνης, άμφιβολία δέν υπάρχει, πρώτον οτι ϊξο)- 
θεν τοϋ λαβυρίνθου δέν φαίνονται αί έξαχθεΐσαι πέτραι, 
καί δεύτερον, διότι πολλαί πέτραι τώ ν έρειπίο^ν τής Γορ
τύνης είσί τής αύτής φύσεο^ς (άν καί σκληρυνθεΐσαι έκτή ς 
ατμόσφαιρας,) μ ’ έκείνας τών έντός τοϋ λαβυρίνθου ξη- 
ροτοίχων.

0  λαβύρινθος είς πολλά μέρη εΤνε βεβλαμμένος καί 
κρημνισμένος άπό τούς σεισμούς, ο'ίτινες συχνά τα ρ ά τ -  
τουσι τήν Κρήτην. Τό πολύπλοκον καί κινδυνώδες τοϋτο



πολυδοόμιον, το οποίον είνε ολον πελεκημένον καί σχε
δόν μονοκόμματον, διά νά το περιέλθη τις δλον μέ βήμα 
σύνηθες, μόλις άρκοΰν τέσσαρες ώραι* τί> περίεργον δέείνε 
οτι καί εις τά  ενδότερα αυτου αναπνέει τις τόσον ελευ
θέρους ώς νά μη εύρίσκετο τόσον βαθέως ύπό την γήν* αί 
δέ γο>νίαι τών διόδων του είσίν οξύταται, ώστε νομίζει 
τ ις  ότι σήμερον έπελεκήθησαν.

Π ο Ιος δ σκοπός του πολυπλόκου καί τεραστίου τού
του υπογείου καί προς τ ί έχρησίμ.ευεν αγνοείται. Τινές 
λέγουσιν ότι ητο τ ο  λατομείον τής Γορτύνης καί τής 
Κνο>σσοΰ, ένώ ή μέν Κνωσσός απέχει αυτου εννέα ώρας, 
ήι δέ Γορτύνη εχει πλησιέστερον του λαβυρίνθου δρη πε
τρώδη* άλλοι, ότι κατεσκευάσθη επίτηδες διά νά πλανα 
τούς ανθρώπους* οποία τωόντι ιδέα! άλλοι, οτι ητο νε- 
κροταφείον, ενω κάνέν σημεΐον νεκροταφείου δέν δεικνύει, 
καί άλλοι άλλως. Οςτις ομω; περιέλθη την Κρήτην, καί 
ιδη ότι η νήσος αυτη γέμει άπο φυσικά άντρα καί εκτε
ταμένα σπήλαια, υποθέτει μ ετ ’ αρκετής πιΟανότητος ότι 
6 λαβύρινθος ητο κα τ άρχάς σπήλαιον φυσικόν, καί οτι 
οί μεγαλοπράγμ.ονες του καιρού έκείνου άνδρες το έπε- 
λέκησαν καί το έδιόρθωσαν τοιουτοτρόπως, ώστε νά νο- 
μ ίζητα ι ως ά π  άρχής ύπάρξαν χειροποίητο ν. Τούτο δέ 
καταντα  τόσον πιθανώτερον, καθ’δσον παρατηρείται πρώ
τον ότι ή είσοδός του είνε φυσική, δεύτερον ότι είς πολλά 
μέρη η οροφή του είνε άλλου υψηλότερα καί άλλου χα - 
μηλοτέρα, τρίτον οτι οί δρόμοι του άλλου εΤνε στενοί, 
άλλου πλατείς, άλλου σύντομοι καί άλλου έκτεταμένοι, 
καί τέταρτον ότι, άν ητο ά π ’ άρχής λατομείον, προς τί 
τό μέγα  έμπόδιον τής στενότατης διόδου, οθεν μετά 
δυσκολίας είς άνθρωπος κύπτων μέχρις εδάφους δύναται 
νά είσέλΟν); (1)

« ό τα ν  κατά  τό 1 8 4 2  είσήλθον εκτην φοράν είς τόν 
λαβύρινθον συνοδευόμενος υπό μόνου του υπηρέτου μου, 
διηγείται Ευρωπαίος τις περιηγητής, παρατηρήσας μίαν 
οπην ή νεαν^εισοδον αμέσως άντικρυ τής κυρίας εισόδου, 
είσήλθον δ ι’ αύτής καί μετέβην καί είς τό υδωρ καί είς 
τήν Τραπεζαν καί είς όλα τά  συνήθη μέρη του. Εν τού
το ις άπεπλανήθην, καί περιεφερόμην ενδεκα ώρας κατά 
συνέχειαν, έπανερχόμενος δεκάκις είς τά  ίδια* άπηυδημέ- 
νος, τέλος άπεφάσισα νά περιμένο> τής περιεργείας μου τά 
επίχειρα, καί τότε άληθώς έχρειαζόμην τόν Αριάδνειον 
μίτον, οτε αίφνης, έστοχάσθην μέσον διά του δποίου καί 
έσώθην. Είχον μετ έμαυτοΰ πολλά κηρία, τά  οποία, άμα 
ένόησα ότι άπεπλανήθην, έκαια μέ τήν μεγίστην οικο
νομίαν* αυτά λοιπόν διέταξα τόν υπηρέτην μου νά κόψη 
εις μ.ικρα τεμάχιά , και λαμ.βανων άφινα άνά έν άναμμέ- 
νον είς κάθε γωνίαν δθεν διηρχόμην* ουτω δέ ήδυνήθην 
νά φθάσω είς τήν στενήν δίοδον, δθεν εύκόλως πλέον φθά
νει τις είς τήν έξοδον. Ανευ του μέσου τούτου, οπερ ή 
ανάγκη καί ή δεινότης τής θέσεώς μου μοί ένέπνευσε, δέν 
ήξεύρω τ ί ήθελον άπογίνει είς τό πολυδαίδαλον έκείνο 
καί λαβυρινθώδες υπόγειον.»

Κ ατά τούς άρχαίους, υπήρχον είς Κρήτην δύο λαβύ
ρινθοι : δ τής Κνωσσου, κτισθείς υπό του Δαιδάλου κατά

(0  H καθαυτό Οεσι; του λαουρίνΟου εΤνε προ; τό δυτικοβόρειον 
τοΰ Αμπελουζου, χωρίου τής επαρχίας Καινουριου, εως εν καί ήμισυ 
μίλιον μακράν τών υπωρειών τή; Ιδης.

τό σχέδιον τοΰ έν Α ίγύπτω  λαβυρίνθου, οςτις είχε σχήμα 
κοχλίου καί τόν οποίον ο Μίνως μετεχειρίζετο άντί φυ
λακής* Θεόδο^ρος δ Σικελιώτης καί ο Πλίνιος βεβαιοΰσιν 
ότι ούτε ίχνος τοΰ λαβυρίνθου τούτου υπήρχε κατά  τήν 
έποχήν των* δ δέ έτερο;, δ τής Γορτύνης, κατεσκευάσθη 
έν μ,έοει ύπό τοΰ Μινο>ταύρου, οςτις, κατά τόν Κεδρηνόν, 
κατέφυγεν είς τά  υπόγεια ταΰτα  οτε δ Θησεύς άπέβη είς 
τήν Κρήτην διά νά έλευθερώση τήν πατρ ίδα  τοΰ α ι
ματηρού φόρου, 8ν έτέλει αυτη είς τούς θηριώδεις υίούς 
τής Πασιφάης. Ο Μινώταυρος, Οέλων νά διαφύγη τάς κα
ταδιώξεις τοΰ Θησέως καί τών προκοίαων τής Γορτύνης, 
άπαυδησάντο>ν έκ τής τυραννίας του, έσκαψε τούς πο
λυαρίθμους τούτους υπογείους διαδρόμ.ους, καί συνεπλή- 
ρο>σεν ουτω το  εργον τής φύσεως είς τά  μ,υς-ηριώδη τα ΰτα  
υπόγεια.

0  Καπετάν Ηλίας ολίγον ένδιεφέρετο νά μάθη άν δ 
Μινώταυρος ή άλλος τις παλαιγενής ήρως είχε κα τα 
σκευάσει καί κατοικήσει τόν λαβύρινθον. Αι κυριώτεραι 
άναμνήσεις, αί άπασχολοΰσαι αύτόν, ήσαν αί τής έν τω  
λαβυρίνθω ιδίας διαμονής του, καί ούχί άνευ συγκινή- 
σεως έπεδείκνυεν ήμίν τά  ίχνη, άτινα άφήκαν τηδε κά- 
κείσαι αί τεσσαράκοντα Ελληνικαί οίκογένειαι, αιτινες 
κατέφυγον καί έζησαν τρία ετη ύπό τήν παράδοξον τα ύ 
την στέγην* «ίδού, μας έλεγε δεικνύων ήμίν πέτρας με- 
λανο^θείσας ύπό τοΰ πυρός, ίδού ποΰ έψήνομεν τόν άρτον 
μας, ένώ είς τό  άπέναντί τοΰτο μέρος αί γυναίκές μας 
ύφαινον τά  ύφάσματά των, άρυόμεναι ύδωρ έκ τής μικρας 
πηγής, ήν εύρομ,εν είς τόν Κ ο υ μ π έ ν *  οί δέ άνδρες ημείς, 
άπατώντες ένίοτε τήν έπαγρύπνησιν τών έχΟρών, κα τε- 
βαίνομεν είς τήν πεδιάδα, οί Τοΰρκοι είχον λάβει τά  πρό
βατα  καί τούς βόας μας, πλήν άφήκαν έλευθέρους τούς 
χοίρους μας, ώστε έπανηρχόμεθα πάντοτε φορτωμένοι 
μέ χοιρίδια. Μίαν τών ήμερών, γυναικός τίνος έπανερχο- 
μένης έκ τοΰ Κ ο υ μ π ε ,  έσβέσθη ή λυχνία ύπό τών νυκτε- 
ρίδων* πλήρης τρόμου έξέλαβε δίοδόν τινα  άντ’άλλης, καί 
περιεπλανήθη είς ολως άντίθετον διεύθυνσιν τής ύπό τών 
συντρόφων της κατεχομένης. Οί άνδρες έλείπομεν όλοι* 
άμα δέ έπανελθόντες, έσπεύσαμεν πρός άναζήτησιν αύ
τής, πλήν, μόλις κατωρθώσαμεν νά τήν εύρωμεν έν διας-ή- 
μ α τι τριών ήμερών, κα ίτο ι ήκούομεν ένίοτε τάς φωνάς 
της, αιτινες άντί νά μας πλησιάζουν μας άπεμάκρυνον 
αύτή ς.»

Αι ώχραί αυται καί ψυχραί διηγήσεις διά τήν ήμέ
ραν, ένεποίουν βαθυτάτην ήμίν έντύπωσιν είς τά  βάθη 
τών σκοτεινών τούτων υπογείων, καί είμεθα πάντες π λ ή 
ρης συγκινήσεως ότε έξήλθομεν τοΰ λαβυρίνθου. Καί τοι  
δέ περιπατήσαντες τρείς δλοκλήρους ώρας ύπό τούς λ ί
θινους έκείνους θολούς, δέν ήδυνάμεθα νά κολακεύσω- 
μεν εαυτούς διά τής παρηγόρου ιδέας ότι διετρέξαμεν ούδέ 
τό δέκατον μέρος τών άπειραρίθμο^ν περίδρομων, ών αί 
χαίνουσαι ρωγμ,αί παρουσιάζοντο έκάστην στιγμήν έμ 
προσθεν, δπισθεν καί εκατέρωθεν ήμών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ρ. ΡΑΓΚΑ ΒΙΙΣ.

Αναμφιβόλως δυσχερεστέρα έπιχείρησις δέν υπάρχει 
παρά τήν τής συγχρόνου βιογραφίας* όταν δέ αυτη άν- 
τικείμενον τύχη  νά λάβη καί τούς ζώντας είσέτι έκ τών 
συγχρόνων, τοτε τό εργον είνε πολύ δυσχερέστερον* διό
τ ι  ή φίλου χειρ λαμβάνει τόν κάλαμον, καί ή ψήφός της, 
δσω καν ύποτεθη άόέκαστος, κρίνεται προκατειλημμένη* 
ή εχθρού, καί διά τής ολέθριας πνοής τη ; μ,αραίνει καί 
μολύνει ο ,τι έγγίση, καν τοΰτο τύχη  άνθος έκ τώ ν εύο- 
σμοτέρων* ή άδιαφόρου, καί, σπερμολογοΰσα άδιακρίτως 
τα ί.όόμενα, γίνεται ηχώ απαθής καί ψυχρά τής λεγομέ- 
νη; κ ο ι ν ή  ς φ ή μ η ς .

ϊπάρχουσιν, έκτός τούτου, προνομιοΰχοί τινε; ύπάρ- 
ςει;, τών δποίων δ δίαυλος τοΰ έπί γ ή ; τούτου βίου είνε 
διηνεκής διαμάχη* αί ύπάρξεις αυται, μή τοποθετηθείσαι 
ύπό τής τύχης έπί τής περιωπής εκείνη;, δι* $ν τάς έδη- 
μιούργησεν ή φύσις, μένουσιν « ε ίς  σ η μ ε ί ο ν  ά ν τ ι λ ε -  
γ ό μ ε ν ο ν  » διά τούς συγχρόνους των, άχρις δτου ή ψή
φο; τών δψιγόνων έπενεχθή δφειλομένη καί άδέκαστος 
έπί τής πλακός (άλήμων ώ!) τοΰ τάφου.

Τί λοιπόν; πρέπει άράγε διά τοΰτο νά σιγήσωσιν οί 
σύγχρονοι; καί, μάρτυρες ή καί συνεργοί πολλάκις αύτοί 
τών πραχθέντων ή λεχθέντων, νά βλέπωσιν άπαθεί; τό 
ψεΰδος κατισχΰον τής άληθείας, έμπαίζον μ,ετά θράσους 
-τούς επερχομένους αίώνας, έπιχέον άχλύν ζοφώδη κατά 
τής τών μεταγενεστέρων κοίσεως; Δέν νομίζομεν! καθό
σον ύπάρχει, παρεκτός τούτου, καί τρόπος άλλος, δι ού 
δεν λαλεϊ πλέον αύτός δ γράφουν, ά λ λ ά . . .  λαλοΰσι τά  
πράγματα . Τόν τρόπον τοΰτον άκολουθήσομεν καί ημείς, 
προθέμενοι νά βιογραφήσωμεν οσου; δυνηθώμεν έκ τών 
συγχρόνων.

Αλλοι έψαλαν τούς έν πολέμοις άριστεί; τής νεωτέρας 
Ελλάόος, άλλοι τού ; πολιτευσαμένους* ημείς σκοπόν έ- 
χομεν νά διαιωνισωμ,εν τούς άθλους τών άγωνισαμένων 
κατά  τής άμαθίας, νά παραπέμψωμεν είς τά>: μεθ ήμας 
γενεάς εύφημούμενα τά  ονόματα τών εύδοκιμησάντων έν 
λόγοις* « λόγοι γάρ καί ήμίν τό σπουδαζόμενον. » Διά 
τοΰτο καί τόν Κύριον Αλέξανδρον Ραγκαβήν, τοΰ οποίου 
δημοσιεύομεν συγχρόνως ένταΰθα καί τήν εικόνα, δέν 
Οεωοοΰμεν ύπό τήν εποψιν ούτε τοΰ έμπειρου πολιτικοΰ 
άνδρός, ούτε τοΰ πολυγλώττου καί δεξιοΰ διπλωμάτου, 
ούτε τοΰ δραστήριου Τπουργοΰ. Τόν θεωροΰμεν μόνον ώς 
ευφυή συγγραφέα, ώς φοιβόληπτον ποιητήν, ώς δεινόν 
αρχαιολόγον, ώς ιεροφάντην έν γένει τών Μουσών* καί 
τοΰτο διότι, κατά τόν Αρι^οτέλη τής Γαλλίας, le sty le 
e ’esl I hom m e: (« Ανδρος χαρακτήρ έκ λόγων γνωρίζε
τα ι »). Ιίράττει πολλάκις δ τά  δημόσια πράττων ούχ ώς 
έχει προθέσεο^ς αύτός, άλλ’ ώ ; ύπαγορεύσωσιν αί π ε ρ ν ά 
σεις* ένδίδωσι τών ίστίων, ή καί λοξοδρομεί, οταν βλέ- 
πη τον άνεμον καταιγίζοντα ή πνέοντα ούκ έκ πρύμνης* 
ή δέ άπολογία πολλάκις τοΰ πολιτευομένου κείται πρό
χειρο; έν τοίς άρχειοφυλακίοι; τών ύπουργείων: άλλ ή 
έ χ ε μ υ θ ί α  δέν έπιτρέπει τήν δημοσίευσιν αύτής, έν φ 
τά  πονήματα αύτοΰ ΐστανται θυρεός άμαχος κατά τών 
βελών τοΰ φθόνου, τά οποία καταπίπτουσι κωφά παρ 
αύτόν.

Αναγινώσκω, φέρ’ είπείν, τήν Π α ρ α μ . ο ν ή ν  ?ι τόν

Λ α ο π λ ά ν ο ν ,  καί μή γνωρίζων, δποτεθείσθω, τόν ποιη
τήν, ένθουσιώ καί άναπτεροΰμαι πρός τάς έπομ,ένας ά μ ι- 
μήτους στροφάς, ή δέ φιλοπατρία μου ευρίσκει έναύταΐς 
ήόυλάλον ηχώ, καί ή καρδία μου μ.οί ύποφωνεί 8τι, έάν 
ήδυνάμην, ούτως ήθελον έκφράση καί έγώ τά  ύπέρ π α 
τρίδος αίσθήματά μου:

« ‘Ελλά;, γή τών ονείρων μου, γή δόςης, γή δακρύων!
εκπλήττει τά; αίσθήσει; μου ό ήλιος σου δύων,

» κ’ ει; τόν λαμπρόν σου ούρανόν τό βλέμμα μου πλα^αται' 
ώ ! ή γαλήνη σου έντό; τοΰ στήθους μου κοιμαται.

» Το πνεΰμα, ποΰ του; λόφου; σου στολίζει ζωηφόρον, 
ώ ; πυρ ρευστόν δΓδλων μου κυκλοφορεί τών πόρων,

» κ  ει; κάθε βήμα 'που πατώ εϊ; πατρικά εδάφη, 
ώ ; τόν άρχαΤον γίγαντα δ μύθο; περιγράφει,

»πλατύνεται το στήθό; μου, τριπλόν’ ή ούναμί; μου, 
καί με παλμού; αΙσΟάνομαι « έδώ εΤν’ή πατρί;μου! »

» ΚαταψυχΟει; ει; παγετού; κλιμάτων διαφόρων 
κ’ ει; κοινωνίαν έκτεΟει; ψυχών άδιαφόρων,

» νά μ  άποδιυστι έρχομαι τήν κίνησιν τοϋ j3ioj 
εν βλέμμα σου καί μί'άκτι; ‘ Ελληνικού ήλίου.

» Αν ή ‘Ελλά; άνεγΐρΟή ώ ; άλλοτε μεγάλη, 
τήν πρίν τη; δοςαν ό θεό; εάν τήν περιοάλτ^’

» αν έπληρώΟη ό καιρό;, και πεπρωμένον ή ναι 
τή; γή ; αδάμα; ώ; ποτε νά λάμψουν α*. ΑΟήναι,

» ή Σπάρτη ν' άναγεννηΟή, ν' άναστηΟοΰν ού. θήοαι, 
τά κολοβά έρείπια και τών πετρών αί στίοαι 

» νά γίνουν πάλιν θέατρα, τεμένη και ΜουσεΤα, 
νά καταοή ές ούρανοΰ ή παλαιά σοφία,

» και, ίζ  Ιεροφάντεις τη ;, άΟάνατοι Σωκράτει;
τήν γήν ν άναμορφώσωτι με τά κηρύγματά τη;*

» Αν μελλη πάλιν τή; Πνυκό; νά άντηχή b άμοων 
εϊ; τών ρητόριον τήν φωνήν έμπρό; λαών έκΟάμβων,

»καί νάκατέλΟ’ή ποίησι; έπι τά ; άκρωρεία;, 
ώ ; αηδών τοΰ εαρο; τή; άνεςαρτησία;*

» Avijto; πέπρωται ή γή χειροκροτούσα πάλνΐν 
νά iottj τών Θερμοπυλών τήν Ιίερσοφόνον πάλ.ην,

» κ’ ή ‘ΙστορΓ, άνοίγουσα τά; παλαιά; διφΟέρα;, 
νά γράψ’ εί; τά; σελίδα; τη; σελίδα; νεωτέρα;,

» jjiiav ά'; ζήσω απ' αύτά; ήμέραν, μίαν μόνον,
Ελλην ελεύθερο; ζυγού, πολίτη; άλλων χρόνων,

« κ ζρρέτο) καί τό μέλλον μου τό εί; τόν τάφον λήγον, 
έρρέτω και τό παρελθόν, έκτο; στιγμών ολίγο>ν !

. . #
» 12 συ, άκτί; πρωτογενή;, φο^τίσασα το χά ο;,

Ελευθερία! ό θεό; επάνω τών ήλίων 
«λαμπρόν φωστήρα σ'εΟεσε τοΰ θρόνου Του πλησίον, 

ει; τών λαών του; οφθαλμού; νά στίλβη; άεννάω;. 
η  Ελευθερία! ό θ εό;, τον κόσμον σχεδιάζων, 

τόν μέγαν διαβάτην Του εί; τό κενόν έκράτει,
» κ ’ εΙ; τά; καρδία; τών θνητών τήν αρετήν ένστάζων, 

το ονομά σου ει; αύτά; συγχρόνω; έγχαράττει...
» Σ ’ έπικαλείται, ώ θεά, ό ποιητή; ποΰ γράφει* 

ει; τή; φιλοσοφία; σου τό στήΟο; άνετράφη*
» τό γάλα σου έΟήλασεν άπό τα δόγματά της,

κ’ ει; τήν λαμπράν σου φάλαγγα έχρίσΟη πρωτοστάτης*
)> ΙΙολλά/,ι; παρεκάΟησας ει;τό προσ/,εφαλόν του, 

κ’ έκίνει; παιανίζουσα τήν βρεφικήν του κοίτην *
» δ οφθαλμό; σου αστραπήν, τό ξίφος σου κομήτην, 

και ή φωνή σου τόν βρυγμόν ώμοίαζε τοΰ πόντου...
» Συ πρώτη ει; τοΰ ποιητοΰ έκίνησα; τά στήθη 

χορδήν ποιήσεω;* ε!; σε προσφέρονται τά άνθη,
» ’ποϋ ή καρδία του γενν^, ποΰ θά μαράν’ ή λήθη* 

είς σε ο,τι έφρόνησεν, εί; σε ο,τι ησΟάνθη.
» Σέ πράττων ’εχει τέρμα του, σε λέγων καί σε·γράφων* 

με φίλημα έπίβουλον δεν θέλει σέ πώληση,
» κ’έν δσ<«> ζήστ  ̂ υπερ σοΰ πιστώ; θά πολεμήστε,

κ’ εί; τήν σκιάν τή; δάφνη; σου θέ νά ζητήσ^ τάφον. »



Π ίπτει επειτα, τυχόν ούτως, εί; τάς χείράς μου φύλ
λον τι εκ τών άνεμοφορήτων έκείνων, τα  οποία, κατά την 
κολοκύνθην του Ιωνά, « έγεννήθη ύπό νύκτα, και υπό νύ
κτα  άπώ λετο ,» καί βλέπω τον αυτόν τούτον άνθρω
πον, εί; τον δποίον, νέον έτι, ακραιφνέστερο; τής πατρ ί-

λοίαν ιδέαν ταύτην διαρριπτομένην ώ ; σφαίραν υπό τή ; 
ραδιουργία; πρό; την οχλοκοπίαν, και άπ αύτή ; πρό; έ
κείνην! και αποκρίνομαι αύτός έμαυτώ, αδύνατον! διότι 
ούδείς, ζωγραφήσα; τοιαύτην έξαισίαν εικόνα, άμαυρόνει 
επειτα δια μέλανος τό αυτό; αυτου καλλιτέχνημα.

Και τω  οντι, τίς ύμνησε γεγωνότερον και λαμποότε- 
ρον τα τρόπαια τή ; νεωτέρα; Ελλάδος; Τίς ένέγραψε 
γλαφυρότερου εις τ ή ; αθανασία; τά ; πλάκα; τά ονόματα 
τώ ν έφ ήμών Λεωνιδών και Θεμιστοκλέων; Τίς έπλήγο.)- 
σε καιριώτερον τήν τών παρ ήμίν δημαγωγών μοχθη- 
ρίαν, την άγυρτίαν τών άναιδώ; εμπορευόμενων τα  ναυά
για  .τή ; Ελλάδος, τών έξορχησαμένων τα  ίερώτερα τής 
καρδία; αισθήματα μέχρι και αύτών τών λέξεων του 
πατριωτισμού και τής άρετή;, παρα τον ποιητήν του 
Κ ο υ τ ρ ο ύ λ η ;  Τίς έκεραύνωσε χ  αριέστερον και σαρκα- 
στικώτερον ένταύτώ τόν γελοίον πιΟηκισμόν τή ; νεωτέ
ρα; Ελληνική; κοινωνία;; Τό αριστούργημα τούτο, τό ο
ποίον και μόνον ήρκει ϊν’ άτταΟανατίση τον ποιητήν, είνε 
παν ο,τι τελειότερον εί; τό ειδο; τούτο παρήγαγον οί 
νεώτεροι χρόνοι, και λόγω εύρέσεως, και λόγω διαΟέσεως, 
καί λόγω τής περι τήν λέξιν υφής. <) Κ ο υ τ ρ ο ύ λ η ς  ά- 
νεβίβασε τήν δημώδη Ελληνικήν γλώσσαν πολύ ύψηλό- 
τερον παρ ό,τι ειχον ήδη άναβιβάση αύτήν τά  Λυρικά 
του Αθανασίου Χριστοπούλου και τά  λεγόμενα Κ λέπτι- 
κα τραγούδια. Οποία εύροια λόγου! οποία φυσική και 
λεία συν αρμογή I οποία πάντεχνο; πλοκή λέξεων και 
φράσεων, κοινοτάτων τών πλείστων, χαμα ιπετώ ν, καΟη- 
μαξευμένων! και τα υτα  π ά ν τ α .. .  χω ρι; ομοιοκαταλη
ξία;!! άπό τή ; οποία; τήν τροχοπέδην πρώ το; ο Κύριος
Ραγκαβή; κατώρΟωσε ν’ άπαλλάξη τήν ποίησιν μ α ς ,___
« ενδομύχω; πεισΟεί; (καΟώ; δ ίδιο; λέγει,)

οτι  ε ι ς  μόνος τόνο ς γλυκύς του αύλοϋ 
» πολύ μάλλον εύπρόσοεκτος θέλει οαντ,
» εις τώ ν όργιζομένω ν έννέ' άδελφών 
μ τα ς λεπτά ς άκοάς, *
» άπό τόσας εύη χους δουδούκας. »

Ρίψωμεν τό βλέμμα έπι τής τυχούση; σελίδος του 
αριστουργήματος τούτου και αληθώς Αριστοφάνειου έρ
γου, και θαυμάσωμεν τήν άξιοθαύμαστον του ποιητού 
επίνοιαν.

μ Και τά χ α  ποιους λόγους, Ισχυρούς, σοφούς,
>' προτείνετε : ς αύτόν τόν ανεμόμυλον

• - Ο * . '  Ύ ·γ» π ο υ  ραφετε, ασπρίζετε, κτενίζετε,
» σγουραίνετε. και λάθος ονομάζετε 
» σείς αί γυνα ίκες κεφαλήν, να μ ά θω μ εν  
” οεν ήμ ποροϋμ εν  ποΤος άνεμος φ^σά ;»

« Τού κόσμου τού  υπουργικού τόν Ατλαν τα  
ας ψ άλ/i πά ν  σ τό μ α .

» Τήν εύγενή του κορυφήν φιλόδοξος 
άνάπτει φαγούρα.

» Τίς οΤοε δάφναι αν φυτρόνουν εις αυτήν, 
γ, έντομα βόσκουν ;

» ΚΤν Αίτνα ή καροία κ' ή κοιλία του* 
φοβού τας εκρήξεις! »

« Α. Αν κατόρθωσες να με κάμτ4ς υπουργόν. . . 
ο · / ρειαζεται παιδεία ισω ς; αν αύτό,> — - ·*% \ ι* ■% f ι» ομ ολογώ  πω ς οεν την ε χ ω .— 1>. Οχι οα: 
j) ;/ αιοός οεν εΤνε όπου εΤοα υπουργόν1 ,1 * ί \ > »* » '  ' ^** κ εκρατει το κονου/.ι του (·>ς οικε/Ααν,
» καί εσκαπτεν υπογραφήν, κ /ομοίαζαν 
» τα γράμματά του κακοήΟειαι μυιών. »

Οποίον κωμικόν άληΟώς και ά π ’ αύτών τών Αραφηνί- 
δων Αλών μεμεταλλευμένον άλας! π ώ ;ά λλω ; ήθελε ποιή- 
σν; και αύτός δ Αριστοφάνη;; Θέλει; νά ίδγς ζωγραφίαν 
λαλουσαν τών αύτοχειροτονήτων τής κοινωνία; μας δ ι
δασκάλων; εχει; τόν δημοσιογράφον 2φηκίαν :

Α. ΕΤμ’ ό Σφηκίας, ονο μα ές ακουστόν 
είς μέσον Αργος κ' είς τα καφενεΤά του.
Τού έθνους είμαι ιεροδιδάσκαλος, 
καί δοΥ,γός καί σύμβουλός του καί πατήρ, 
κ έφημεριδογράφος μόνος.— Π. Μόνος; π ώ ς;
Λ. Μονώτατος.— Κ. ΙΙώς εινε πλήν ένόμιζα 
εις -άς Αθήνας φύλλα περισσότερα 
έΐ5τ.Άεοίθ(·)ν, παράφυλλα πράσινα.* 1  ̂ , ‘ , s' » 1 , 1 · „ ν  ̂ ^
Α . ΕΤνε πολλα, ά λ λ ο υ κ ε ν τ ώ π  ο λ λ ώ τ ό ευ .

< ι» > ’ * ' ι Υ ' ’ · >I α φυ/.λ αυτα τι εινε τα αν;:Λατα ;
ξ ε πλυ μ α τ α, μωρ ί αι, φ λυ αρή μ  ατ α,
σύχλιον νερόν, ποΰ προςενεΤ ναυτίασιν.
Το φύλλον μου εΤνε καυτήριον ό;ύ . . .
κ" ή ύβν.ς μου εΤνε γυμνή καί αναιδής,

» ’ % r  t « 1 '  > ι <ειν εχιονα, είν εμπρηστηριος οαυ/ος
» μ ’ αύτον φωτίζω τον ‘Ελληνικόν λαόν,
» διδάσκων τά ρητά καί τα απόρρητα .. .
>> Εις τής οργής μου, άνθρωπε, τό φύσημα
» ςε££ιζ(·>υιένη 01 νά πέσ ήνεα σου- ι ι ̂  · ι 1 <  ̂ 1 f
» ύπόληψις, αύτή ποϋ κατεκρατησες.
» Η. Αν τ , · / Ξ  φύλλον φθινοπώρου, ήμπορεί 
» νά ταραχΟτ, άπ τό οικόν σου φύσημα.
» Καί επειτα, όταν φυσάς, οί άνθρωποι 
» τήν έοικήν μου λησμονούν ϋπόληψιν,
» καί ενθυμούνται νά σφαλνοϋν τήν μύτην των. »>

Θέλεις ύψος και μεγαληγορίαν Αισχύλου; Λκουσον τήν 
περιγραφήν τή ς Ρωσσικής παντοδυναμίας:

" *0 γίγας τής ισχύος μας. εχω ν στρωμνήν τούς παγετούς, 
j> τήν ούσιν καί ανατολήν συνέχ’ εις τάς άγκάλας του.
» Αοάμας είς τό στέμμα του τοϋ ΙΙολου λάμπει ό άστήρ’
»» πατεΤ, κ υπό τό βήμα του σχίζοντ οί πάγοι τού Ούράλ,
»’ κ εΤν ή πνοή τού στ/,0ους του ύπεροορεια θύελλα. »

Τί ζίοηρό τερον άμα και γλαφυρώτερον παρά τήν επο- 
μένην τού συνταγματικού  πολιτεύματος ύποτύπωσιν;

« θελ(·) τήν πόλιν Οάλλουσαν, κ’ επ' τοϋ κολοφώνος 
ανεύθυνος, απρόσβλητος να 'ίσταται ό θρόνος,

» έν μέσω άςιώσεων διαπληκτιζομένων,
ώς βράχος εις τα κύματα, έοραΤος οιαμένων,

» τών νόμων πρώτος προμάχω ν καί άγρυπνος φρουρος των, 
καί άσφζλής έγγύησις τής εκτ.Τλέσ:(ός των* 

ο καί ύπό τας άκτΤνάς του τών νόμ ον  οί εργάται,
οί προύχοντες κ' οί εκλεκτοί τού έθνους παραστάται.

» ορίζοντες ίσοζυγώς τήν δύναμιν άλλήλων
καί τά κοινά σταΟμίζοντες ^ αοέροντα  με ζήλον.I 1 * i \ , ι

” ‘II υονιμόττ,ς άφ ένός μετά τής εξουσίας, 
κ ετέρωΟεν ή πρόοοος ή τής ελευθερίας,

" ή μεν συνέχουσα, ή οε έκτείνουσα είς πλάτος, 
κ ύπ άμφοτέρας ένταύτώ σωζόμενον τό Κράτος.

Α λλ’ δ αύτό; ουτο; άνθρωπο;, απολυόμενο; τόν κόθορ
νον τού Αισχύλου και Εύριπίδου, και άπο τιθέμενο' τον 
χρωστήρα τού Αριστοφάνου; και τοϋ Μενάνδρου, άνα- 
λαμβάνει μετά τή ; αύτή ; δεξιότητος τήν σμινύην τού 
ΙΙαυσανίου, και άπό τών έοειπίων τοΰ ΙΙαοΟενώνο; καίI »
ΕρεχΟείου, ή άπό τών έν Ορχομενω και Μυκήναι; θησαυ
ρών τών ΙΙελοπιδών άνορύττει τήν άρχαιοπινή τή ; Ε λ- 
λάδο; δόξαν. Τόν ευρίσκει; εί; τόν ναόν τοϋ Επικουρείου 
Απόλλωνο;, εί; τό ιερόν τ?,; Αργεία; 11οα;, εί; τό υπό
γειον τών Ελευσινίο^ν μεγαρον, ύπό τ ά ; στήλα; τού 11α- 
νελληνίου Λιό;, ή μεταξύ τών έν Ολυμπία συντριμμάτων. 
Ούτε τό έλάχιστον λίθου μόριον διαφεύγει τήν οξυδέρ
κειάν του* λαλούσιν αύτώ ο! λίθοι, λαλούσι και τά  άμυ- 
δοότατα τών νοαισαάτων εαβλή'Λατα:

ι  t  k 4 i

Ipsa cliam nultra clamont.
Κ αι, ώ ; έάν τούτο μόνον ενέχει αύτώ πρό; όόςαν, ανα
σκαλεύει και τήν κόνιν αύτήν τών άρχαίων μνημείων* 
κα ί, καθώς ό περικλεή; Κυβιέρο;, άφ’ενός τεμαχίου σ ιαγό
νο;, άφ ένό; μασητήρο;, ανευρίσκει κόσμον άλλ,ον ά π ο -
λεσθέντα, επίση; δ οξύ; τοϋ ήμετέρου σοφού νους, άπό 
τώ ν ελάχιστου λίθου τμ ημάτω ν, έκ τριών ή πέντε μόλις 
διακρινομένων γραμμάτω ν, συναρμολογεί ίστορικωτάτην 
επιγραφήν και δημιουργεί ολόκληρον άρχαιότητο; σελί
δα. Ακούσωμεν μετά πόσου ίεροπρεποϋ; σεβασμού εκ
θειάζει τήν άπό τών Ελληνικών μνημείων δόξαν :

« Ω: οΰείλομεν άπαξ καθ εβδομάδα, εισερχόμενοι είς 
» τόν ναόν τοϋ Θεοϋ, ν άκούωμεν τόν λόγον αύτοϋ καί 
» τ ά ;  πράξει; τών εύαρεστησάντων αύτώ, δπω ; δι αυ- 
» τών κρατυνώμεθα εί; τών κοινωνικών καθηκόντων τήν 
» άσκησιν, ουτω; ά; έπικρατήσ/j έσαει τό προ δεκαετηρί- 
» δο; είσαχθεν εΟο; τοϋ ν άνερχώμεθα άταξ  κατ έτο; 
» εί: τό πα*'κόσυ.ιον τοϋτο ποοσκυνητήοιον, οπου όιά τή ;
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» θεωρία; τών άγήρων προγονικών αριστουργημάτων ν
» άναπτερώμεν τήν ψυχήν εί; τήν μνήμην τώ ν άγήρων 

>·» πρα;ε:ον, οπου αι επιφοιτωσαι ηαα; ει; τη ; π α -
» λα ια ; άρετή: νά μα ; παρασκευάζωσιν άθλητά; ρωμα- 
» λεωτέρου; εί; τοϋ δ/ιμοσίου βίου τό στάδιον. Εδώ που 
» πεοιίπτάυ.εναι άθανάτων άνδρών σκιαί αθάνατοι, θέ-I ι ^ t  ̂ ^
» λουσι μυστηριωδώ; δμιλει εί; τ ά ;  καρόία; ήμών, και 
)) μ α ; άναμιμνήσκει πώ ; ή τιμή  καί άφοσίωσι; σώζουσι 
» τά  έθνη· πώ ;, προκε-.μένου τή ; πατρίδο; κινδύνου, οι 
» Θεμιστοκλεί; «καί οί Αριστείδαι άπέπτυον πασαν κε- 
» νοδοξίαν οιλόπρωτον, και περιεπτύσσοντο εί; δεσμόν 
» ήρωί/.ώ; πατριωτικόν* π ώ ;, δ μεν τού; τή ; Ελλάδο; Or, - 
» σαυρού; άνελέγκτω; διέπων ούδ οβολόν εκέκτητο εί; 
» πορθμεία τού Χάρωνο;, ο δε καί ταύρειον επινεν αίμα, 
» ϊνα μή βιασθτί νά κοινοποαγήση μετά τών εχθρών τή ; 
» πατρίδο; του. Αί αύταί όε θέλουσι πάλιν μ α ; νουθετεί 
» διηγούμεναι, π ώ ; διχονοιών εμφύλιοι σπαραγμοί, άναρ- 
» ριπιζόμενοι άπό συκοφαντών ερεθισμού; δημαγωγικού;, 
» π ώ ; κραυγαι ίδιοτελεία; κατασιγάζουσαι τήν ευγενή 
» φωνήν τή ; αύταπαρνήσεω;, πώς τών ιδιωτικών και δη- 
» μοσίων ηθών ή διαφθορά έπέφερον τήν άγέρωχον τή ; 
» Σπάρτη; έπέμβασιν, καί μετά τα ϋτα  τήν κατάλυσιν 
» τ ή ; Ελληνική; αυτονομία;. Οταν δε ήθελον ελθη ποτέ 
» καιροί, δρας-ηριωτέρα; άρετά; άπαιτούντε;, αύτα ί αυ- 
)) τα ι, πυρό; τήν ατμόσφαιραν πληρούσαι καί τά  στήθη

» ήμών τή ; άρχα ία ; άνδρία;, θέλουσι παιανίζει τό έ λ ε -  
» λ ε ϋ  τών ΙΜαραθωνομάχων, καί ψάλλει τά ; Πλαταιάς 
» καί τά ; θερμοπύλα; καί τό γοερόν Ο ά Π ε ρ σ ι κ ο Ο  
» σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ ο ς ! »

Λεν είν’ ούτοι λόγοι θεοφορουμένου υπό τοϋ πνεύματος 
τού πατρώου κλέου;; καί επειτα  δ άνήρ ούτος (κρώζου- 
σιν οί βορβοροκοιται) ύ β ρ ι σ ε  τόν Ελληνικόν αγώνα καί 
τού; άγωνιστά; τή ; Ελλάδος!!

Ίώ  αρενών ου σ χρόνων αμαρτήματα'.
ι Γ II I I Ί

Αλλ’ άποστρέψωμεν τά χ ισ τα  τό βλέμμα άπό τών ασχη
μιών τούτων: μ α ; περιμένουσιν άλλα έπαγωγότερα άν- 
τικείμενα.

Πρόκειται, φέρ είπείν, νά ύμνηθή έν δημοτελεί πανη- 
γύρει τοϋ Φαβιέρου δ φιλελληνισμό;, ή τοϋ Νεοφύτου

a « %  « %l ^  f  \  %
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θειαν ζωηρότερον και άγνότερον τόν ίερόν έ/θουσιασρ.όν, 
δ ;τ ι ;  κατέφλεγε τά ; ψυχάς εκείνα;; Μετά πόσης ευ
φράδειά; άμα και μεγαληγορίας συναγείρει περί τήν κόνιν 
τοϋ άρχαϊκωτέοου τών διδασκάλων τοϋ γένους τού; δ ια - 
καεστέρου; τών Πανελλήνο)ν πόθου;! Πόσον ζίοηρώς εμ
πνέει αύτόν ή μνήμη τοϋ έπισημοτέρου καί ίπ π οτικ ω τέ- 
ρου τών Φιλελλήνων, και εί; δποιον ύψος ποιητικού αυ
τόχρημα ενθουσιασμού δεν μετεωρίζεται, άναφέρων τά ς 
τελευταίας αύτοϋ ε ύ χ ά ;! (1)

Κ αί ποιο; άλλο; παρά τόν Αλέξανδρον Ραγκαβήν δύ- 
ναται νά μεταφέρτ) τόν άναγνώστην αυτού άνάρπαστον 
έπι τών πτερύγων τής διανοίας, κα ί νά τόν περιαγάγγ) 
εί; κόσμον άλλον, είτε φανταστόν, ειτε καταδεδυκότα 
ποό αίώνων εί; τ ό χ ά ο ;  τού παρελθόντος; Η δεν είνε αυ
τό ; εκείνο;, ο ;τ ι; έξενάγησε πρό τριών έτών δλόκληρον 
τό άκροατήριόν του, άριθμούμενον καθ έκατοντά.ύ^, «ές 
τόν πρό εικοσιν αιώνων βίον τή ; Κεκροπίόο;, καί κ α τέ - 
δειξεν ήμίν, ώ ; έν πανοράματι, τήν πομπήν τών Π ανα- 
θηναίων, και τά ; Αθηναία; παρθένου; άνακομιζούσα; τόν 
πέπλον εί; τήν Ακρόπολιν τη θεώ, καί τόν λ α ό ν  δλόκλη
ρον παρακολουθουντα, ζώντα, λαλνΟϋντα, κινούμενον; 
Δεν εϊδομεν τό τε  άπα ντε;, έδώ μεν τού; δικαστάς του 
Αοείου Πάγου, ο'ίτινε; άναβάντε;, « κατέλαβον σοβαρώς 
» τά ; έδρα; αυτών έφ υπαίθρου του β ρ ά χο υ ... καί κ α - 
» τόπιν τούτίον τού; δύο διαδίκου; ωχρούς καί τ ε τ α -  
» ραγμένου;, οϊτινε; προσαχθέντε;, έκαθέσθησαν καί αύ- 
» το ι έπι δύο λίθων ά ρ γ ώ ν ,  και τόν ιερέα προβαίνοντα 
» έστευιμένον, και άράν και θυσίαν προσφέροντα τα ις 
» φοβεραϊ; Εριννύσι κατά  τών επιόρκων, καί τόν μέν 
» διώκοντα κ·.ραυνοβολούντα έπί μακράν ώραν τόν ά ν- 
» τίπαλον διά ρύμη; φλογερών λόγων, καί άπαιτούντ# 
» αιμα άνθ’ α ϊμ ατο ; καί διϊσχυοιζόμενον οτι τό θύμα 
» έκπνέον δεν έσυγχώρησε τόν φονέα του* τόν δέ κατη- 
» γορούμενον, φεύγοντα διά τού πεδίου, άφοϋ, έγερθείς

(I) ’Εςαιτούμεθα συγγνώμην παρά τοϋ γράψαντος τήν κριτικήν 
ταύτην έπιστασίαν γεραροϋ θεράποντος τών Μουσών διότι πολλά αύ
τής μέοη ήναγκάσΟημεν νά παραλείψωμεν ή νά κολοβώσωμεν. ‘Ο 
γος καταληπτός* το πιεστήριον έχει ανάγκην μιας σπιθαμής γή ς, π λή ν  
γής έλευΟέρας καί άπηλλαγμένης τής δηλητηριώδους λογοκρισίας.
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τεθορυβημένος κα: 
ύποτρέμων καί τινας 
λέξεις δυσνοήτους 
τραυλίσας, έπείσθη 
δ τι μάταιος ί  άγων 
κα! αύτοΰ κα! τοΰ 
συνηγόρου του.» Ε 
κεί δε « τήν ίεράν 
ναΰν, προπεμπομέ- 
νην υ.ετ άλαλα νυ.ών

* , Ν ,
κα! παιάνων διά τής 
πόλεως, έλαυνομέ- 
νην χ ιλ  ί α κ ώ τ: τ, 
διά τών οδών, κα! 
τον άνυδοον πλοΰνI
αυτή; βοηθοΰν κολ- 
πούμενον κροκωτόν

φαιδρύνη το βλοσυρόν 
τής ε ο τ, υ.εοιδονο -/ ο ί α ςI I I  ί I I 7
πρόσωπον κα! τ χ  κε- 
φαλαλγή ζ τ, τ  ή μ α τ  α 
τ ή ς  ή [Α έ ρ α ς,

« ως  άν i / ινοποοχς  και
VMV.V
ανΟεχ

ανα τρν ,χ1 ·α/ ονωνιν

ιστιον πεποικιλμέ 
νον, κα! τοΰς άρχον
τας περιστοιχίζον
τα ς εν πομπή τών 
Εργαστινών το ευ
σεβές φιλοτέχνημα, 
κα! τάς κεκαλυμ- 
μένας γυναίκας εύ- 
λαβώς αύτο παρα
κολουθούσα ς μ.ετά τών προς Ουσίαν σκευών, κα! Ούτας 
εύρωστους δδηγοΰντας τά λιπαρά ίερεια, α επεμψε 
τή μητροπόλει ή ύιΐκή τών άποίκων φιλοστοργία, κα! 
άλλους φέροντας εν σκάφαις τά  οψα κα! τά  τρωγάλια 
κα! εν άμφορεΰσι τον οίνον, διά τήν έκ τών κρεών τής 

» Ουσίας εστίασιν* κα! αύλητάς κα! κιθαριστάς κα! άοι- 
όοΰς 0 αλλο φόρους προπορευομένους των εν ταΤς διφρη- 
λασίαις ^εφανωΟέντων τεθρίππων κα! παντός τοΰ πλή
θους τών εφίππων κα! πεζών πανηγυριστών. » . . . Κα! 
παρέκει τοΰς « γενναίους τοΰ Ζ/,νωνος οπαίους περιπα- 
τοΰντας ύπο τήν σκιάν τών 7 ηλών τής Ποικίλας Στοάς, 
κα! συνδιαλεγομ.ένους σπουδαίους κα! ερευνώντας τά  
περ! φύσεως Θεοΰ και προορισμού τοΰ άνθρώπου, κα! 
κηρύττοντας ττ,ν άρετήν υπέρτατο ν αγαθόν, κα! ττ,ν 
από τών παθών απαλλαγήν ύπερτάτην σοφίαν. » Δεν 

•ηκούσαμεν τάς κραυγάς κα! τον θόρυβον ολον τής άγορας: 
« II ρ ί ω ε λ α ι ο ν, π  ρ ί ω ο ξ ο ς, π  ρ ί ω ά ν θ ρ α κ ας, π  ρ ί ω 
» ά ρ τ ο υ ς !  » Δέν έμειδιάσαμ.εν προς ττ,ν άνθοπώλιδα, 
« 7 τις ερυθρια χαριεστέρα τών ρόδων αύτής, οταν άπο- 

βλέπη ερωτικώς προς αυτήν ο γείτων αύτής ορνιθοπώ- 
» λης, μεταξύ φυσών τάς κίχλας δπο^ς φαίνωνται λ ιπ α - 
» ρα!, κα! διά πτερών έκ τής ρινος κατ* ορμαθούς συνεί- 
» ρων τοΰς σπίνους, ους πωλεί επτά είς τον : βολον; » 
Κα! εάν ταΰτα δέν είνε μαγεία , τί άλλο είνε ;

Αλλ’ at φιλολογικά! μελέται δεν ένδιαφέοουσι τοΰς

ο j'/r.j:. υ.χΛακων αν* I
λευκό ίω ν' ■>* 

κ α! 7, 6 Συ υ. β ο λ α ι ο-1 ι
ν  ο ά ο ο ς  Τ ά π  α :. 7, ή
1 * Νε ί ς  II ό ρο ν εκ ο ρο μή,
Λ  ̂ * / ·. “ι Vi r . ’η η Α ει  λα,  7, ο Λ υ
θ έ ν τ  7, ς τοΰ Μ ω ρ έ ω ς
άποδεικνύουσιν οτ-. η 
γόνιυ.ος του ήυ.ετέ&ου

1  » Τ  * 4  »

ποιητοΰ φαντασία προς 
ουδεμίαν άποναρκά λό
ξαν, κα! άπο τών ακρ
οατών τοΰ Παρνασσού 
λειμώνων δρέπεται άν- 
Or, διά ποικίλους στε
φάνους.

Πανταχοΰ δε των 
αύτοΰ πονημάτων η 
αυτή έπιλάμπει τών 

αισθημάτων άβρότης, ή αύτή λεπτό της του πνεύμα
τος και η αύτή περ! τάς εκφράσεις ίδιάζουσα χάρις. Το 
σκώμμα, πικρόν ένίοτε, κρύπτεται πάντοτε έντος άνθους* 
ούδεμία λέξις κακόζηλος, ή βάναυσος, η χυδαία* ή δέ 
Α ττική έκείνη καλλιλογία , ένώπιον τής οποίας εκλινε τον 
αυχένα κα! αύτή τών κανόνων ή ακρίβεια, ούδέποτε λη
σμονεί τον εανόν αυτής πέπλον* ή περίφρασις λαμβάνει 
τον τόπον τή ς κυριολεξίας, οσάκις αύτη απειλεί ν άνα- 
γάγη  ερύθημα έπ! παρθενικής παρειας* ή παρασιώπησις 
ερχεται προς βοήθειαν τής γλώσσης, ή δέ έννοια ούδέποτε 
ζημιοΰται διά τοΰτο.

ό  Κύριος Αλ. Ραγκαβής, υίός πατρός θεραπεύσαντος 
εύδοκίμίος τάς ΙΜούσας, τοΰ Ιακώβου Ρίζου, κα! μικρά- 
νέψιος άλλου Ρίζου, κα! αύτοΰ Ιακώβου, τοΰ περιωνύμου 
Νερουλοΰ, άνήψε τήν έν έαυτω δαδα τοΰ ίεροΰ πυρος άπο 
τής οικογενειακής εστίας, άναφλέςας όέ άπ αύτής πυρ
σόν φ ω ταυγή, ύπέδειξεν είς τοΰς νέους τήν στενήν μέν 
κα! τεθλιμμένων, άλλ αληθινήν τής ποιήσεως οδο'ν, κα! 
πρώτος έτόλμησε νά παρεισαγάγη μετά τοσαύτης επιτυ
χίας  είς τήν καθ ήμα ; στιχουργίαν τον αρχαίο ν ρυθμόν:

>τήν γλώσσαν τοΰ Mery τοΰ Alphonse Karr, η νά

« Λν -υνέρρχ·!/*, λέγει, τρίμετρων ρυθμόν, έάν άρμοσε μετρ άνχπχίττων, 
» οεν τ,νάγκχτε λέςε*ον σπχνις αύτόν καί οιπλιΰν καταλήςεων φόοο;' 
»> /,μ-ορεΤ, ('»; ττά; άλλος Μολπών νεοττός, συλλαοών ξυνο)ρ·ΛΧ νάζεύγτ-, 
» κ έν έλλείψ ϊοεών ττώς σωρεύουν νοε“ όρυ χΟοΰς τών ει; (α και άζε ι .  
 ̂ Αλλά, λέγει, εντόςάμαράντωνοαφνών τ/,ς εύύορου ΤΓϊ,γης Κασταλίας 

» συντριμμένον και άνευ φωνής τν> αυλόν τής αρχαίας ποιήσεοις ευρε, 
» με οργήν ερριμίνον, άφ ο του αύτόν εοεοή/ίυσαν νέοι Μαρσυ'/ΐ.
» Τοΰτον ϊλαο εις /εΤρας, κ εις τοΰτον ζτ,τεΤ νά φυσ/,στ, πνοήν.»

Κα! αύτος μεν έξεπλήρο)σε Οριαμβευτικώς τήν αποβο
λήν του, άφεις είς τούς διαδεξομένους το ονομα κα! τήν 
φήμην αύτοΰ δυσχερή μέν άλλ ούκ ανέφικτο ν τήν έξα- 
κολούθησιν τής οικογενειακής εύκλειας, άλλως τε  κα!

« παππώ οις πατρώοις τ ’ έπ! βήμασιν ίχνος έοείδοντας 
ηδη.» ΙΙμεϊς δέ, έάν, προθέμενοι νά βιογραφήσωμεν, έλά- 
θομ.εν έκταθέντες είς κριτικήν πραγματείαν, ούδέν π τα ίο - 
μεν* ή προκειμένη ύλη είνε τόσον άφθονος, τά  αντικεί
μενα, οσα το πνεΰμα τοΰ βιογοαφουμένου έτεχνίτευσε 
ρ.ετά τής αύτής έκαστα δεξιότητος, τόσον ποικίλα καί 
όιαφέροντα, ώστε τό σχεδίασμα τοΰτο, κα ίτο ι ύπεραλό- 
μενον τά  όρια Περιοδικού φύλλου, δέν δύναται νά θεωρηθή 
ούχ ήττον, είμή ώς αφορμή έκτενεστέρων πραγματειώ ν, 
όσας θέλει προκαλέση ποτέ ή σπανι&ίτάτη τοΰ άνόρί>ς 
ποικιλογραφία.

Ισο>ς ή βάσκανος έθελοκακία λάβγ, κα! έκ τοΰ άθο>οτά- 
του τούτου φιλολογικοΰ δοκιμίου αφορμήν προς κακολο- 
γ ία ν : τ:οΰ δεν ευρίσκει τοιαύτην το λοξον αύτής βλέμμα; 
Ισο)ς ή μετριοφροσύνη τοΰ βιογραφουμένου έξανα^ή καθ 
ήμών* ισως κα! αύτή ή έκ πεποιθ^εο>ς προς αύτόν ύπό- 
ληψις η υιών παρεξηγηθή. Εν δμο>ς ούδέποτε δυνηθήσε- 
τα ι ούδ δ φθόνος αύτός ν άναιοέση, οτι « Α μ ή χ ά ν ο ν  
γ ε ν έ σ θ α ι  π ο ι η τ ή ν  α γ α θ ό ν ,  μή  π ρ ο τ ε ρ ο ν  γ ε ν ό -  
μ ε ν ο ν  ά ν δ ρ α  α γ α θ ό ν . »

V

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
-w * *Ο ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ, μυθιστόρημα ύπό τοΰ λββα 

μεταφρασθέν ύπό Αβραμίου Μαλιάκα. Εν Αθήναις, έκ 
του τυπογραφείου « II  Πρόοδος*» 1 8 6 4 .

Είς τήν σειράν τών τέο^ς υπό φιλελεύθερων 1γαθολικο>ν 
δημοσιευθέντιον βιβλίων κατά  τής ΐησουϊτικής έν γένει 
σπείρας κα! τών ανοικείους άντιποιουμένο>ν επι γής θεία 
δ ικα ιώ ματα , κατατάσσεται κα! τό ύπό τον άνο^τέρο) τ ί 
τλον νεωστί άνωνύμο^ς δημοσιευθεν Σύγγραμμα τοΰτο, 
οπερ ούκ ολίγην έντύπο>σιν ενεποίησεν εις την Ευρώπην 
κα! περ! ου πολύς έγένετο λόγος είς άπαντα τόν πεφο>-
τισαενον κοσυ.ον.

Μή λαβοντες είσέτι εύκαιρίαν όπο)ς διεξέλθοψ.εν αύτο 
έν τω  ποο>τοτύπω, άπέχομεν <ος εκ τουτου πάσης ιοιας 
επ’ αύτοΰ κρίσεως. Καθόσον δμως έξάγομεν έκ τοΰ προ
λόγου αύτοΰ, 8ν κα! παρατιθέμεθα κατωτέρου, το περι οΰ 
ο λόγος βιβλίον δύναται νά θεωρηθη καταλλήλως (ος 
συμπλήρο)μα τών άχρις ο>ρας κεραυνοΰ δίκην ένσκηψαν- 
t o j v  κατά τής ο ρ α τ ή ς  Κ ε φ α λ ή ς  τής Ε κ κ λ  η σ ι α ς 
φλογερών πονημ.άτο^ν, άτινα βεβαίο>ς, κα 'το ι ύια πυρός 
και βαρέων άφορισμών περικυκλούμενα, εύκολώτερον 
κλονήσουσι τάς βάσεις τής άρκετά ήδη σεσαθρωμενης 
Α γ ί α ς  ί ί δρας ,  ή αί λόγχαι τών ύπό τής διπλω ματίας 
αναχαιτιζόμενων Ιταλικών λεγεώνων.

Ααμβάνοντες δέ τό ένδόσιμον έκ τής έςελληνίσεως τοΰ 
ούχ! άμοιρου περιεογείας πονήματος τούτου, άπονέμομεν 
τόν προσήκοντα έπαινον τώ  φίλω μεταφραστή, οςτις δια 
τής περιεσκεμμένης έκλογής τών μεταφραζομενο)ν ύπ 
αύτοΰ έργων συντελεί αρκούντως προς ήθικην ωφέλειαν, 
καθο γνωστοποιών τά  τής Δυτικής ίεροκρατειας κακουρ
γή μ α τα  είς τους ρ.ή δυναμένους έκ τών ήμετέρο>ν δπως

άναγνώσωσιν αύτά έν τή  γλώσση, έν η γράφονται ύπ αύ
τών τών ιδίων τέκνων τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας.

ΐδοΰ ο πρόλογος τοΰ Συγγραφέως:

« Τό παρόν βιβλίον, ώς άπό του τίτλου αύτοΰ δήλον 
γίνεται, δύναται νά θεωρηθή άπλώς ώς καλλιτεχνικόν 
εργον* άλλως τε, ουτε έπ! σκοπώ άντιλογίας συνεγράφη, 
ούτε περ! ιστορίας πραγματεύεται.

« Πώς δμως ίερεΰς (1) άπεφάσισε νά γράψη μυθιστό
ρημα ;—  0  λόγος είνε άπλούστατος.

« Πασα συγγραφή, περιβεβλημένη τό τής μυθιστο
ρίας ενδυμ.α, έστ! τά  μάλιστα άρεστή καθ δν ζώμεν 
αιώνα* έφ’ ω κα! ο τής παρούσης βίβλου συγγραφεύς έξε
λέξατο αύτήν, ώς ό Πλάτο>ν τόν διάλογον κα! δ Πασχά- 
λης τήν επιστολογραφίαν. 0  Επίσκοπος Κάμος έγραψε 
πλείστα δσα μυθιστορήματα’ καί τοι δέ άπέβη δ Αλέ
ξανδρος Δουμας τοΰ αίώνος καθ* 8ν εζη, ούχ ήττον ομως 
οί σύγχρονοι αύτοΰ ούδαμώς ήλάττωσαν τό πρός τόν 
άμεμπτον αύτοΰ βίον έφειλόμενον σέβας, ό  Φενελών (2) 
κατέλιπεν ήμίν λαμπρόν μυθιστόρημα* τίς  δέν διετήρησε 
τήν γλυκειαν άνάμνησιν τής Καλυψοΰς κα! τών νυμφών 
τής νήσου αύτής; Ού πρό ολίγου δέ χρόνου έδημοσιεύθη 
μυθιστόρημά τ ι, άρκετά άξιον λόγου και τοΰ δποίου συγ- 
γραφεΰ; έστ!ν δ Κ. Βίζεμαν, Καρδινάλιος τής Ρωμάνας 
Εκκλησίας.

« Κα! δ τόν Ε π ι κ α τ ά ρ α τ ο ν  λοιπόν γράψας ίερεύς 
επραξεν ώς δ Κ. Βίζεμαν, ώς δ Φενελών, ώς δ Καμ,ος.

« Εινε άληθές δτι τό θέμα αύτοΰ είνε φλογερόν. Καθό 
γράψας δμως δπως άναγνωσθή, σύνοιδεν δτι ούδε!ς διέφυ- 
γεν αύτόν στίχος μή άποπνέων σέβας βαθΰ πρός παν ει τ ι  
άξιοσέβαστον, ώς άφ’έτέρου έφάνη άδιάλλακτος εχθρός, 
πρός τό συμφέρον αύτής τής θρησκείας, κατά τών αισχρών 
πράξεο>ν, αΐτινες προσάπτουσιν αύτνί μομφήν κα! όνει
δος. Τίς πτα ίει έν τούτοις; Οί ένοχοι βεβαίως, και ουχί 
δ έλευθερόφρίον έκείνος άνήρ, δςτις άποκαλύπτει τά αίσχη
αυτών.

« Ούδεμία άμφιβολία δτι άπασα ή τών φανατικών 
σπείρα έξεγερθήσεται κατά τοΰ πονήματος τούτου, δπερ 
θεωρήσει σατανικόν άποκύημα. Αλλ οί άμερόληπτοι τής 
θρησκείας φίλοι δμολογήσουσιν οτι υπηρετεί μάλλον τό 
ίεοον ζήτημα, καθ’ ο ΰ πλείστα οσα ύπό τοσούτων άλλων 
έγράφησαν. »

Από δει ξι ς τής ύποδοχής, ής έτυχε παρά τω  Εύρω- 
παικώ κόσμω τό βιβλίον τοΰτο, έστ!ν ή πληθΰς τών 
έκδόσεων αύτοΰ* ή άνά χειρας Γαλλική έκδοσις είνε ή 
έκτη. Μετεφράσθη δέ είς άπάσας σχεδόν τάς Εύρωπαϊ- 
κάς γλώσσας.

Συνιστώμεν θερμώς τοΊς φιλοπεριέργοις τών ήμ,ετέρων 
τήν άνάγνωσιν αύτοΰ έν τή μ,εταφράσει τοΰ Κ. Μαλιακα.

(1) ’Ανεφέοαμεν εν τινι τών τελευταίων φυλλαδίων τήν έπικρατοΰ- 
σαν περί τοΰ Συγγρχφέως τοΰ βιβλίου τούτου γνώμην, δτι υπό τον 
ανώνυμον Άβοάν κρύπτεται ό πολύς Βίκτωρ Ουγος. Σ. Ε.

(‘2) Γνωστόν £τι 6 Φενελών ήν ’Επίσκοπος Καμβραίας. Σ. Ε.
9 5



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.

ΑΜΙΑΝΤΟΣ.

0  γνο>στδς τοις άρχαίοις αμίαντος, 8ν τών παραδοξο- 
τέρων προϊόντων του δρυκτοΰ βασιλείου, είνε ορυκτόν τ ι, 
χρώματος πρασινοφαίου ή καί λευκοΰ, μ.αλακώτατον, 
μεταξοειδές, έλαφρδν καί εύκαμπτον, εί καί συγκείμενον 
υπο τών αυτών στοιχείων, έξ ών καί οί σκληρότατοι τών 
λίθων, II παράδοξος αύτη ίδιότης του έν λόγω ορυκτου, 
ή νηματώδης δηλαδή αυτου κατασκευή καί το ύπδ του 
πυρδς άδιάφθορον αυτου, προήγαγον τούς α ρ χ α ί ο υ ς  οπως 
μεταχειοισθώσιν αύτδ είς κατασκευήν ύφασμ,άτων. Επί 
τώ  σκοπώ λοιπδν τούτω  έβρεχον αύτδ έπί τινα χρόνον 
είς θερμόν ύδωρ, ειτα έκοπάνιζον αύτδ ώς τδ λινάριον, 
τδ  εξαινον, τδ εκλωθον, καί τέλος τδ ύφαινον ώς τά 
κοινά νήματα* έξ αύτου δέ κατεσκεύαζον τραπεζομάνδη- 
λα, χειρόμακτρα, χιτώνας, κτλ. Επειδή δέ τά ύφάσμ.ατα 
ταΰτα  ήσαν, ώς εί'ρηται, άκαυστα, οσάκις έρρυπαίνοντο 
ερριπτον αύτά είς τδ πυρ, καί τούτο, άφαιροΰν έζ αύτών 
πάντα ρύπον, τά  έκαΟάριζεν ώς καινουργή. Διά τδν αύ
τδν λόγον τά  μ.ετεχειρίζοντο καί ώς σάβανα τών νεκρών 
δσα τών αρχαίων έΟνών συνείθιζον νά καίωσι τούς νε
κρούς των καί ούχί νά τούς Οάπτωσι* διότι, περιτυλισσο- 
μένου του νέκροΰ είς τοιαύτην οθόνην καί καιομ,ένου, ή 
τέφρα του διά τδ άκαυστον του υφάσματος δέν άνεμι- 
γνύετο μετά της τέφρας της πυρα;.

Τά ύφάσμ,ατα τα υτα , περιελΟόντα κατ ολίγον είς 
αχρησίαν, έλησμ.ονήθησαν καθ ολοκληρίαν προϊόντος του 
χρόνου, ώστε είς πολλούς των νεωτέρων ή του ορυκτου 
έκείνου χρήσις, ύπδ τών αρχαίων άναφερομ,ένη, έφάνη 
μυθώδης. ΕύρεΟέντων δμο>ς είς Ρωμαϊκούς τάφους πολ
λών έκ τοιαύτης ούσίας έξυφασμένων σαβάνων, οχι μό
νον ούδεμία πλέον έμεινε σήμερον άμ.φιβολία περί τών 
παραδόξων τωόντι έκείνων ύφασμάτων, άλλά καί ή χρή- 
σις του περιέργου τούτου ορυκτου άνενεώΟη έπ έσχάτων.

Ευρίσκεται δέ δ άμ,ίαντος είς πολλούς της δυτικής 
Εύρώπης τόπους, καί έκ τών ήμετέρων, είς την Κύπρον 
καί Κρήτην* κατασκευάζονται δέ έξ αύτου θρυαλλίδες, 
χάρτης άκαυστος, κτλ. Τώ 1 8 2 0  ο Ιππότης Αλδίνης 
μετεχειρίσΟη τδ ορυκτόν τούτο είς κατασκευήν ένδυ
μά των τών πυροσβεστών, καί έπέτυχε πληρέστατα. Εν 
Κορσική, άναμιγνύοντες αύτδ μ.ετ άργίλλου, κατασκευά- 
ζουσιν άγγεια  καί δυνατώτερα τών άλλων καί μάλλον 
άντέχοντα είς τδ πΰρ.

ΕΥΘΑΛΕΙΑ.

Τδ πολυετές τούτο φυτδν της Εύρώπης, δπερ κ α τα 
τάσσεται είς την τάξιν τών σ τ ρ υ χ ν ο ε ι δ ώ ν ,  έκλήθη 
παρά τών βοτανικών Α τ ρ ο π ο ς  μέν (AtlO|)«i,) ώς δήθεν 
άποκόπτον τδ νήμα τής ζωής τών έσΟιόντων αύτδ, κα
θάπερ καί ή φερώνυμ,ος Μοίρα, ε ύ θ ά λ ε ι α  δέ (l)L'lla- 
doiuisi,) έπειδή τρόπον τινά τδ ώραίον τών καρπών αύ
τού έξαπατών έλκει τούς Οεατάς είς τδ νά γευθώσι καί 
πάΟωσιν ύπ αύτών, καθ 8ν τρόπον καί οί έλκυόμενοι ύπδ 
του κάλλους του ώραίου φύλου.

Η εύθάλεια λοιπδν έστί φυτδν δηλητηριώδες* έπειδη

δέ φέρει καρπδν ράγας μελαίνας, αιτινες εχουσι μεγίστην 
ομοιότητα πρδς τά  μέλανα κεράσια, πολλάκις συμβαί
νουν λάθη ολέθριας συνεπείας έχοντα έπί τής ζωής τών 
έξ άγνοιας έσΟιόντων αύτάς, καθόσον μάλιστα αί οπώ- 
ραι αυται, ώριμοι τυγχάνουσαι, παρέχουσιν ύπόγλυκόν 
τινα γευσιν, άνοστον μέν, άλλ ουδόλως καί δυσάρεστον. 
Απδ τάς ράγας ταύτας τής εύθαλείας συνέβη εις Παρι
σίους τώ  1773 νά δηλητηριασθώσι ταύτοχρόνως δεκα- 
τέσσαρες παΐδες* άλλοτε πάλιν άναφέρεται οτι 1 50  Γάλ
λοι στρατιώται, κατακορεσΟέντες έν άγνοια έκ τού καρ
πού του δηλητηριώδους τούτου φυτού, άπέΟανον πάντες 
μ.’ δλα τά  φαινόμενα του δηλητηριασμ,οΰ.

Εξ δλο^ν τών μ.ερών του φυτου τούτου, ών γίνεται 
μεγίστη χρήσις είς την ιατρικήν, ή ρίζα θεωρείται ιδίως 
ώς ή δραστηριώτεοον ένεργοΰσα, ον τρόπον τά  ναρκο>τικά 
δηλητήρια. Εν γένει δέ ούδέν φάρμακον ένεργέΐ δράστη- 
ριώτερον καί βεβαιότερον κατά τών έξωτερικών πονούν 
δσον ή εύθάλεια* διδ καί κατ άρχάς μ,ετεχειρίσθησαν 
αύτην ώς ύπνοφόρον, καθάπερ καί τδ  οπιον. Εσχάτο>ς 
δέ έγένοντο γνο^στά πολλά πλεονεκτήμ.ατα του φυτου 
τούτου, συντελοΰντος, μ.εταξύ άλλων, τά  μ.έγιστα καί 
είς τάς παθήσεις τών δφθαλμ.ών, καί ιδίως είς τάς τής 
ΐριδος, *?,ν εχει την ιδ ιότητα  νά διας-έλλη ύπερβαλλόντοίς.

Τδ φυτδν τοΰτο φύεται καί είς τά  ορη τής Ελλάδος.

ΊΌ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ZIIN.— όμ.ολογώ δτι αίσθάνομ.αι 
άπέχθειαν πρδς πάντα τά  έπαγγέλματα έκεΐνα, άτινα 
τδν άνθρωπον κατατάσσουσιν είς £ν τών μ.εγάλων τ α γ 
μάτων, τών κοπιώντων ύπδ την μάστιγα τής άνάγκης, 
καί άμείβουσι την δουλείαν του διά του έπιουσίου άρτου. 
Εινε λοιπδν τόσον ποθητή ή ζωή διά νά την άγοράζη τις 
τόσον άκριβά, καί δέν είνε γελοίος κύκλος τδ νά έργά- 
ζητα ί τις διά νά ζή, δταν δέν ζή παρά διά νά έργάζητα ι; 
Αγνοώ τ ί φρονοΰσιν οί άλλοι, άλλ έμοί τοιοΰτος βίος εν
θυμίζει πάντοτε τά  δείλαια έκείνα ζώ α, τά  καταδεδι- 
κασμένα νά στρέφίοσι νερόμυλον. Απδ τής πρωίας μέχρι 
τής εσπέρας καί ήμέραν μεθ ήμέραν, ύπδ καύσωνα καί 
ύπδ βροχας, περιτρέχουσι τδν στενδν εκείνον κύκλον, μυ
ριάκις έπί τοΰ αύτοΰ σημείου θέτοντα τδν πόδα καί τδν 
μ.ονότονον άκούοντες τής μηχανής τ(ον κρωγμόν* καί τοΰτο 
δ ια τί; διά νά ρέη άπό τίνος οπής μικοδς ύδατος κρουνδς, 
διά νά πηγάζν; κάποθεν ολίγη τροφή. Η άνυπαρξία εινε, 
κατ έμέ, άσυγκρίτως προτιμοτέρα τοιαύτης ύπάρξεως, 
καί ή ζωή, καί μ  ολα της τά άνθη, μ ’ δλους τούς μαρ
γαρίτας, πάντοτε δυσάρεστον δώρον. Αν ηνέ τις έλεύθε- 
ρος ώς δ άήρ, ώς ή χρυσαλίς* αν δύναται νά πετα  άπδ 
άνθους είς άνθος, καί παντοΰ οπου νομ.ίζει οτι δύναται 
νά μυζήση ολίγην χαράν’ άν νά ύψοΰται πρδς τδν ήλιον, 
δταν διψα διά <̂ >ώς, καί νά πλαναται έπί μελαγχολικάς 
λίμνας, δταν δι ηρεμίαν καί δρόσον εινε δυνατόν τ ις  ϊσ(υς 
νά ζήση* άλλά δέν εννοώ τδν αίσθανό^/.ενον ζυγδν έπί 
τοΰ τραχήλου του, χωρίς νά θραύ·/) έπ αύτοΰ τήν κε
φαλήν του.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.— Παν δ ,τι έκ πρώτης οψεως προσβάλλει 
ζωηρώς τδν Εύρωπαϊον περιηγητήν, άποβιβαζόμενον είς 
τήν γήν ταύτην τών άντιπόδο>ν, είνε ή άνατροπή τών τής 
φύσεως αναλογιών, είς ας ήτο συνειθισμ,ένος μέχρι τοΰδε.

Ουτω λοιπδν εύθύς έξ άρχής παρατηρεί τήν διάταξιν 
τών ώρών τοΰ έτους είς μεγίστην ούσαν -άντίθεσιν πρδς 
τήν τοΰ τόπου του. ό  Ιανουάριος συμπίπτει είς τδ  μ.έσον 
τοΰ θέρους, καί δ Ιούλιος είς τδ μέσον τοΰ χειμώνος. Η 
άνοιξις άρχεται άπδ τοΰ Σεπτεμβρίου, τδ δέ θέρος άπ* 
άρχής τοΰ Νοεμβρίου μέχρι τέλους τοΰ Φεβρουάριου. Ο 
3Μάρτιος, Απρίλιος καί Μάιος άποτελοΰσι τδ φθινόπωρον, 
οί δέ λοιποί μήνες μ.έχρι τής 3 1  Αύγουστου τ δ ν  χειμώ 
να. Τρεις μήνας τακτικώ ς βρέχει έν Αύστραλία, τά  δύο 
τρ ίτα  τοΰ φθινοπώρου, τουτέστι τδν Μάρτιον και Απρί
λιον, καί τδ τέλος τοΰ χειμώνος, τδν Αύγουστον.

Καθ -̂ ν ώραν είνε μεσονύκτιον ένταΰθα, εις τούς αντί
ποδας είνε μ.εσημβρία, και τάνάπαλιν* ήμ.εϊς βλέπομεν 
τδν ήλιον πρδς νότον, έκεΐνοι δέ πρδς βορραν. Οταν ο 
καιρδς ηνε εύδιος είς τήν Αυστραλίαν, τδ βαρομετρον κα- 
ταβαίνει, ύψοΰται δέέξ έναντίας, οταν προμηνυεται κα
κοκαιρία. 11 μεγάλητέρα ημέρα τοΰ ένιαυτοΰ είς τήν 
Εύρώπην είνε τδν Ιούνιον, είς τήν Αυστραλίαν δε τον Δε
κέμβριον* δ θερμδς άήρ ερχεται αύτόθι άπ  άρκτου, καί 
τδ  ψΰχος άπδ μεσημβρίας. Είς τήν χώραν έκείνην κατα 
τά  ύψηλότερα μ,έρη καί τάς κορυφάς τών ορέίον περισσο- 
τέρα ά πα ντατα ι θερμότης, παρά είς τάς πεδιάδας.

II αύτή άντίθεσις παρατηρεϊται είς δλα. Εις τήν νεαν 
Γαλλίαν τής Αύστραλίας οί κύκνοι είσί μελανοί, οί δέ 
αετοί λευκοί. Η μέλισσα έκεΤ δέν κεντρόνει, τδ δε π τη 
νδν ούδόλίος κελαδει. 0  νυκτικόραξ περιφέρεται τήν ήμέ
ραν, καί δ κόκκυξ έκφέοει τούς κρωγμ.ούς του τήν νύκτα. 
Είς τήν Αύ^ραλίαν άπαντώνται τετράποδα, άτινα έχουσι 
ράμφος καί ώοτοκοΰν, καί άλλα, έφωδιασμένα μέ είδος 
σάκκου ύπδ τήν κοιλίαν, ένώ φέρουσι τά  νεογνά το^ν. Τά 
κεράσια δέν έχουσι πυρήνα, τά  δε απίδια , άτινα εις τά  
κλίματά μας είσί συνήθως εύχυλα, εκεί φαίνονται ως εάν 
έφύησαν έπί δρυος, ή ώς άμορφα τεμάχια  ξύλου. Τά 
δένδρα έν γένει αύτόθι δέν παοέχουσι πυκνήν σκιάν, 
καθότι, άντί τοΰ πλατέος τών φύλλων, εινε εστραμμε- 
νον πρδς τδ φώς τδ λεπτόν αυτών μ.εοος καθετως.

Πολύς άπα ιτεϊτα ι καιρδς δπως ε^οικειωθή τις με τα 
άντίστροφα τα ΰτα  φαινόμενα, καί έννοήσ/: τδν λόγον 
τής άντιθέσεως ταύτης, ήτις έπί τέλους αποβαίνει λιαν 
εύκατάληπτος.

Ο ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΙΣ ΖΗΜΙΟΥΤΛΙ ΠΑΝΤΟΤΕ. —  « Η 
ολιγάρκεια είνε είς τδν άνθρωπον ευδαιμονία και πλοΰ- 
τος,» ελεγε σοφός τις, καί δικαίως* διότι μ.ονος δυτυχης 
έν τώ  κόσμω τούτω είνε δ μή εύχαριστούμενος εις ην ευ- 
ρίσκεται κατάστασιν, καί νυχθημερδν εν αγωνία ευρισκό
μενος περί τής βελτιώσεως αύτής. Τδ έξη; ίστορικδν άπο- 
δεικνύει πόσον ζημιοΰται δ πλεονεκτης και^ άπληστος 
άνθρωπος, καί έπιβεβαιοϊ τδν μΰθον τοΰ ίδοντο; την 
έαυτοΰ σκιάν έν τώ  ύδατι κυνδς, και χασαντος^την μα
ρίδα τοΰ κρέατος, ην έκράτει είς τδ στόμα, άντ εκείνης,
ην ειδεν έν τώ  ύδατι.

Οτε δ μ έ γ α ς  Ναπολέων ηθέλησε τώ  Ι8  11 νά οίκοδο- 
μ.ήση τδ διά τδν υιόν του, βασιλέα τής Ρώμης* παλατιον

πλησίον τοΰ δδοφράγματος Πασσύ, έτυχε κατά  τδ μέ
σον τής εύΟείας γραμμής νά εύρεθή μικρά τις καλύβη, 
άνήκουσα είς πτο^χδν υποδηματοποιόν, δνομαζόμενον Σί
μωνα, ής τδ γήπεδον ήσαν ήναγκασμένοι νά άγοράσωσι 
διά νά ίσοπεδώσωσι τδ μέρος* άλλ δ άπληστος υποδη
ματοποιός, πληροφορηθείς τά  διατρέχοντα καί κατακυ- 
ριευμένος ύπδ πλεονεξίας, έζήτησε διά τήν ευτελή καλύ
βην του τήν ύπέρογκον τιμήν τών 2 0 ,0 0 0  φράγκων. Τδ 
δημ,αρχεΐον έδίστασεν επ’ ολίγον, άλλ’ έπί τέλους συγκα- 
τένευσε νά προσφέρη τήν τιμήν ταύτην* άλλ δ καλδς Σ ί- 
μ.ων, δελεασθείς ύπδ τοΰ κέρδους καί θέλων νά (οφεληθη 
τής περιστάσεως, έζήτησε 4 0 ,0 0 0  φράγκα, τιμήν διάκο- 
σίας φοράς μεγαλητέοαν τής δλικής άξίας τοΰ κτήματος* 
εως ού τδ δη μ αρχείο ν έπί τέλους ήναγκάσθη νά άπορρίψη 
τήν αιτ.ησιν τοΰ ύποδηματοποιοΰ ώς ύπέρογκον, καί άπέ- 
πεμ.ψεν αύτδν, άποφασίσασα νά κυρτώση δλίγον τήν εύ- 
θεϊαν γραμμ.ήν άφίνουσα άνέπαφον τδ παράπηγμα του 
ύποδηματοποιοΰ. Αλλ? άμα έπιληφθέν τοΰ έργου, παρετή- 
ρησεν δτι ή καμπύλη έκείνη γραμμή καί τδ άπέναντί του 
παλατίου άθλιον έκεινο παράπηγμα κατέ^ρεφον τήν άνα- 
λογίαν τοΰ δλου καί παοείχον δυσάρεστον θέαν, και δτι 
κατά συνέπειαν τούτων ητο άπολύτο^ς άναγκαία ή κ α - 
τεδάφισις τής καλύβης. Μετεκάλεσαν λοιπδν πάλιν τδν 
ιδιοκτήτην, οςις τήν φοράν ταύτην, σκανδαλιζόμ.ενος ύπδ 
τής προσφόρου περιστάσε<ος και τοΰ κέρδους, ώς συμβαί
νει είς τοιαύτας έκτάκτους περνάσεις, έζήτησεν 6 0 ,0 0 0  
φράγκα, μή θέλων καν νά ρίψν) βλέμμα είς τάς 5 0 ,0 0 0  
φο. άς τινας τώ  έπρόσφερον. Ειδοποιηθείς περι τουτου δ 
Αύτοκράτωρ, ώργίσθη μεγάλως καί διέταξεν ουτε οβολον 
περισσότερον νά μή προσφέρωσι, προτιμ-ήσας νά άλ7νάξη 
έξ δλοκλήρου τδ σχέδιον. 0  καλδς ύποδηματοποιδς, !ν- 
νοήσας τότε τδ σφάλμα του, συγκατένευσε να προσφέρτι 
τήν ιδιοκτησίαν του άντί τών προσφερθέντων 50,1)00 
φράγκων. Επειδή δέ άπέρριψαν τήν πρότασίν του, κατέβη 
έναλλάξ είς τάς 4 0 ,0 0 0 , είτα είς τάς 30^000  μέχρι τών 
1 0 ,0 0 0  φράγκων* άλλά κάνεις δέν τώ  εδιδεν άκρόασιν. 
Επί τέλους άπεφάσισαν νά άγοράσωσι τήν καλύβην έπί 
δικαία τιν ι τιμ.η, δταν είς τοΰτο τδ μεταξύ επήλθον τά  
δυστυχήματα τοΰ 1 8 1 4 ,  δπότε δέν ήδύναντο πλέον νά 
σκεφθώσι περί τοΰ παλατίου τοΰ βασιλέως τής Ρώμης. 
Μετά τινας μήνας δ Σίμ-ων έπώλει το παραπηγμα του 
άντί 1 50  φράγκων, άλλ’ ούκ ήν άγοραστής* έπί τέλους 
ήναγκάσθη νά τδ έκποιήση διά 1 00  φραγκα μονον, καί 
ήμέρας τινάς μ,ετά τήν πώλησιν ταύτην είσήρχετο ει; τδ 
φρενοκομεΐον. Η άπληστος πλεονεξία του, αποτυχοΰσα, 
τδν κατέστησε παράφοονα.

ΤΤΦΑΟΙ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ Τ Ε Χ Ν ΙΤ Α Ι.— Αί π α ρ ά 
δοξοι πρόοδοι τώ ν  κω φαλάλω ν τή ς  σήμερον μ α ς  κινοΰσιν 
είς εκπληξιν κα ί θαυμασμδν δικαίους* δ ιότι βλέπομ.εν κω 
φ αλάλου; κ α θηγη τά ς , κω φαλάλους άναγινω σκοντας, τ υ 
φλούς τ ε χ ν ίτ α ς  καί κ α τα σ κευ α σ τά ς  θαυμασίων έργων, 
κ τ λ .  Ο Κύριος Μαρμιέ δ ιη γε ίτα ι  τή ν  παράδοξον ιστορίαν 
τυφ λοΰ  τίνος γ λ ύ π τ ο υ ,  ονομαζομένου Κλέϋνχεν, έκ τ ή ς  
έν Τυρολία πόλεοος ίνσβρούκης, δςτ ις ,  άπολέσας β κ τ α ε τ η ς  
τή ν  δρασίν του  έκ τή ς  νόσου τώ ν  εύφλογιών, τοσούτ<μ 
ζωηοάς διετήοησε τ ά ς  έντυπώ σεις τή ς  π α ιδ ικ ή ς  του  ή λ ι -  
κ ίας1, ώστε ολίγον κ α τ ’ ολίγον έκ τώ ν  μικρών ά γ α λ μ α -



τ ίω ν  τών Αγίων κα τή ντησε  να προβή είς εργα γ λ υ π τ ικ ή ς  
τέλεια κα! έπισύροντα τον θαυμασμόν τώ ν  συγχρόνων 
του. Ποό τίνος καιρού έγένετο λόγος έν τα ίς  έφημερίσι 
περί τίνος ζωγράφου, ΚορνέτΓ>υ όνομαζομένου, οςτις διε- 
κρίθη αρκούντως Χιά τώ ν  ώραίων έργων του , πο λλά  τώ ν  
δποίων διέπρεψαν εις πολλά ς^θ^σ ε ις .  Πλην οπερ άπετέλει 
άληθές φαινόμενον τον ζωγράφον τούτον , ην οτι έγεννήθη 
άνευ βραχιόνων και έζωγράφει διά τώ ν  ποδών του . όποΊα  
θαυμάσια π ρ ά ττ ε ι  ένίοτε η φύσις!

Ζ η τε ίτα ι  άν ηνε δυνατόν νά δοθη ιδέα άκουστικής η 
μουσικής κα! είς τούς κωφούς. ίερεύς τ ις ,  Κ ώ σ τα λ  Βι- 
τοβεν καλούμενος, ά ποκα τα σ ταθε ις  έζ άσΟενείας κωφδς, 
επενόησε τό  ύιά χρωμάτο>ν κλειδοκύμβαλον, δ ι’ου έθελγε 
π ρ α γ μ α τ ικ ώ ς  διά τώ ν  άρμ.ονικωτάτων κα! π επ λ η ρ ω μ έ-  
νων μελω δία ς  *?ίχων του. Ι Ϊ  διαφορά είς τούτο  μ.όνον 
σ υ ν .σ τατα ι,  ο τ ι  δέν ητο  κο>φός δτε  τό  μουσικόν πνεύμα 
άνεπτύχΟη έν αύτώ .

ΧοίΡΖε,< σήμερον είς την άγοράν της  Κ ω νσταντινου
πόλεως Οθωμανός τ ις , κεκομμένας εχο>ν μέχρι του ά γ κ ώ -  
νος άμφοτερας τάς  χειρας, δςτις δμω ς κατασκευάζει γρα 
φίδας ύιά του καλάμου, κόπτει τόν χ ά ρ τη ν  κα! λαμβάνων 
δι άμφοτέρο^ν τώ ν  άγκώνων τόν  κά λα μον  γράφει Οαυμα- 
σ ιω τα τ α  κα! μ.έ τόν έντελέστερον καλλιγραφικόν τύπον.

με τόν  έπιτηδειότερον κα ί τελειότερον τρό 
πον. Πλην περι του  ίδίου άναφέρεται καί τ ι  θαυμασιώτε- 
ρον. Πλησίον του  μικρού π α ρ α π ή γ μ α τ ο ς  δπου είργάζετο 
υπήοχεν εργαστηριον ώρολογοποιου, κ α ι ,  δσάκις έσημαι- 
νον τά  ωρολόγια, έκ τύ π α  και αύτος διά του ποδός ά ντ ι-  
στοιχως τα ς  ώρας. Μετά δεκαπέντε  ετη  δ ώρολογοποιός 
μετεφερε τό  έργαστηριόν του είς άλλην συνοικίαν’ άλλά 
τοσαυτην έςιν ελατόν τ α  νεύρα του  σανδαλυποιου, ώστε 
εζηκολούθει σχεδόν μηχαν ικώ ς νά κρούη τόν π ό δα  του 
ά κ ρ ι α ς  τή ν  σ τ ιγμ ή ν , καθ’ ην έσήμαινον ά λ λ ο τε  πλησίον 
του  τα  ωρολόγια, κ α ίτ ο ι  μη άκούων πλέον τδν  κτύπον
αυτών.

ΓΝίίιΜΙΚΛ.— Τά χ ρ ή μ α τ α ,  λέγουν τινές, κάμνουν τόν 
άνθρωπον' άλλά  δέν είνε καλητερον δ άνθρωπος νά κάμνη 
τά  χ ρ ή μ α τ α ;

Κ α ίτ ο ι  δ μη εχων χ ρ ή μ α τ α  είνε π τ ω χ ό ς ,  δ μ*η έχων 
όμως άλλο η χ ρ ή μ α τ α  είνε ετι πτ6)χότερος.

Ο άνθρωπος εινε υγιέστερος κα! ευτυχέστερος, οταν 
ήκιστα  σ υλλογ ίζητα ι περ! υγείας κα! ευδαιμονίας αύτου.

Εάν οεν θέλης νά οργισΟης, μ.η φιλονεικης μ έ  άνόητον. 
ΕνΟυμού δτ ι  όσον άμβλύτερον εινε τό  ξυράφιον, τόσον 
περισσότερον σέ κάμ.νει νά πονης και νά κόπτεσαι.

II συνείδησις εινε ή φωνη τνίς ψυχής, τ ά  δέ πά θη  ή 
φωνη του  σώματος.

Ο ύ δ ίπ ο τε  ύπήρξεν ούτε καλός πόλεμος, ούτε κακη 
ειρήνη.

Ανεπιτήδειος είνε οςτις δέν γινώσκει νά προλάβη την 
έριν, μωρδς δςτις δίδει α ιτίαν είς αύτην, κα! δυστυχής 
δςτις δέν τη ν  άποφεύγει.

Κάλλιον νά κάμνης τό  καλόν κα! νά δμιλώσι κακώς 
περ! σου, παρά  νά ησαι κακός κα! νά δμιλώσι καλώς 
περί σου.

Π άθάνατος άνάμνησις άγαΟου έργου δ ια χ έε ι  έφ* δλου 
του  βίου ημών άρωμα κα! μύρον ευδαιμονίας.

Of κοινο>νικο! νόμ-ot είνε ώς τ ά  ενδύματα* ένοχλο υ-  
σιν δλ ίγον , ά λλά  φ υλάττουσ ι τον φέροντα α ύ τά .

©xs*—

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΓΚΩΜΑ TOV ΑΛΕΞ ΑΝΔΡΟ V 1. ΒΓΖΑΝΤΙΟΓ.

Νά γράψω σ ζ ί /ου; με ζητεΤ; διά τό λεύκωμά σου. 
Ηέλει; και πάλιν ν άναβώ τήν pay ιν τοϋ ΙΙηγάσου; 
άλλ’ εΤν'ό Πήγασο; τραχύ;, άφηνια κ έκκρούει.
Κ,αλώ τόν ΦοΤοον βοηθόν, ό ΦοΤβο; δεν μ ’ακούει, 
και νά μ ’ ιδή; άνάσκελον ιππότην έτοιμάσου.

Τόν νουν μου ει; καλόποδα; άπέμαΟον νά κλείω, 
και τά; Ιδέα; μου ώ; βοϋ; αρότρου νά ζευγνύω.
Διατελοϋσ’ ει; διαρκή διάστασιν τά ζεύγη* 
όταν εύρίσκω έννοιαν, ή εκφρασι; μοι φεύγει, 
κ ένίοτε άποσκιρτοΰν δραπετιδε; κ αί δύο».

'Λλλ' εστω π ώ ; κατώρΟωσα, Ιδρών και άπαυδήσα;, 
τών ιδεών τά; πτέρυγα; νά περικείρω ισα;, 
ώς τά; ιδέα; ελαφρά; έν χρψ  νά κατακείρω.
Τί άν τό πνεϋμά μου στρεβλώ; τί άν τόν χάρτην φθείρω ; 
τί άν λαλών άποστομώ τοϋ Παρνασσού τά; κίσσα; ;

Τί άν ό νοϋ; μου δέν πηχΟή ούδ' άποκάμη τίκτων 
παρίσου; βράσει;, ορμαθού; δμοιοκαταλήκτων, 
άν συλλαβά; σφυρηλατώ, άν πελεκώ ιάμβου; ;
Δέν Οέ νά δρεψω δι αύτό ποιητικού; θριάμβου;* 
δέν Οά κινώ εί; θαυμασμόν, άλλά 0 άςίζω οίκτον.

Λλλ’ άντι ισω; τοϋ νοό; άν τήν καρδίαν κρούση;, 
ελπίζει; κελαδήματα ποιήσεω; ν' άκούση; *, 
νομίζει; οτι τον άφρόν τή; Κασταλία; πίνω ;
Δακρύων τό ποτήριον εΤν έμπλεων έκεΐνο,

= ν̂ε πρόποσι; τή; γλυκυφώνου Μούση;.

Τή; Μούση;; φευ! ΙΙν εποχή , καθ'ήν μοι έπεφάνη*
άκτίνων περιέβαλλε τήν κόμην τη; στεφάνη,
και τών γοργών τη; οφθαλμών έζήστραπτον άκτΐνε;.
ΒαΟέω; τή; καρδία; μου έσ/.ίρτησαν αί Ινε;,
κ1 εί; μέΟην άγνωστον ό νοϋ; παραδοΟείς έμάνη.

1 lip αία ήν ω ; άνοιςι; τών ουρανών ή κόρη.
Τό βλέμμα εΤ/ε συμπαΟε; όπόταν μ ’ έΟεώρει* 
κ εΤδα ποτέ, τήν χάριν τη; κοσμούν, νά διαστείλη 
ουράνιον μειδίαμα τ' αθάνατα τη; χείλη , 
καί μειδιώ τα όλα; μου τά; θλίψει; παρηγόρει.

Γήν είδα καί οτ επασχον* καί ή καρδιογνώστι; 
μακρόν μ'ήτένισε, καί ήν υγρό; ό οφθαλμό; τη;, 
κ έσ/.ίαζε τήν οψιν τη; βαρυΟυμία; νεφο;.
Τήν εΤδα οτι εκλαιε καί έκλαυσα ώ; βρέφο;, 
κ' ήν ή καρδία μου κηρό; τηκόμενο; εμπρό; τη;.

Αλλοτε— όραμα γλυκύ!— μ'έφάνη προσελΟοϋσα, 
καί ενευσεν έπάνω μου κ’ έχάραξεν ή Μοϋσα 
δΓ άκρου τού δακτύλου τη; έπί τό μέτο>πόν μου 
τά; δύο λέςει;: σ' ά γ α π ώ  ! καί διά τών φλεβών μου 
έχύΟη λάβα ρέουσα καί φλός κυκλοφορούσα.

Τή; αρμονία; μ'ενευεν ύπερχειλή; φιάλη, 
κ ένΟουσιών τό στόμα μου ήνοίγετο νά ψάλη, 
οταν τήν είδα’ κ'ηστραπτε τό βλέμμα τη; όργίλω;, 
καί άπεστράφ , είρωνικώ; προτείνουσα τό χεΤλο;, 
καί ότι ειν' ένόησα οί εκλεκτοί τη; άλλοι.

Δι’ άλλου; νεωτέρου; μου ό μαγικό; τη; γέλω ; 
καί οί γλυκεΐ; τη; ψίθυροι* μετ’ άλλων ευτράπελοι; 
ή τρυφερώ; συνομιλεί, σεμνολογεΐ ή παίζει, 
εμε δ ή έγκατάλειψις εί; θάνατον πιέζει, 
κ εκρ έει, πρίν ή διαβή τά χείλη μου, τό μέλο·.

-'■γή μοί πρέπει τοϋ λοιποϋ. Αί πρώται τών νιφάδων 
τά βλέμματ' άποτρέπουσι τών ‘Ελικωνιάδων.
Ει; τ’ άνθη τά έαρινά άρέσκονται έκεΤναι* 
εΤνε αθάνατοι Οεαί πλήν καί γυναΤκε; είναι, 
καί γελαστά το)ν άσοεστον κινεί ό κύκνο; αδων.

οί οφθαλμοί τη; εφερον ώ ; ήλιοι ωραίοι.

Γλυκυ εκ των / εειλέ(ων σου τών ποιητών τό μέλι 
τοτ έρρεε, μελωοική τοϋ ΙΙαρνασσοϋ κυψέλη.
ΣεΤ; τών προγόνων βόσκετε τά; δάφνα;’ σεΤ; τήν λύραν 
τονίσατε, του Σολομού, τοϋ Ζαλακυ>στα χήραν, 
καί σεΤ; τ' άρχα?' άνεύρετε πολύδοξά μα; μέλη.

Μετά μικρόν υμνούμενον Οά φέρωσιν αί φήμαι 
τό ονομά σου, ποιητά* τότε νεκρό; Οά είμαι, 
διότι δ ακοίμητο; εί; τήν ψυχήν μου σκοίληζ 
μέ δάκνει, καί Οέ νά ραγή τοϋ βίου ή πομφόλυς. 

i i ! τότε ψάλλ’ ενίοτε έκεΐ όποϋ Οά κ είμ α ι!

Εί; τά; γλυκεία; σου ωδά; Οέ νά επικροτήσω * 
καί ή φωνη σου, ό άγγελο; τή; γή ; όποϋ θ’ άφήσω,
Οέ νά μοί φερβ τήν ηχώ  άπό τόν άνω βίον 
τή; ευτυχία;, ήν εί; σα; άπήντησα πλησίον, 
τοϋ πλούτου, ον Οέ νά θρηνώ καταλιπών όπίσω.

Α. Γ. ΡΑΠίΑΒΙΙΣ.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ MOV.

(Τώ άναγνώστη).

Κοινά; εμπ'/εύσει;, άπιΟάνου; μύθου; 
σοί παραδίδω, πλάσματα ονείρων* 
μή τ άποοάλ/j οφθαλμό; σου ειρων, 
μετ' εύμενοϋ; μειδίασέ του; ήΟου;.
Τού Παρνασσού δέν πνέουσι τό μύρον, 
άλλ'ερρευσαν έκ παλλομένου στήΟου;.

Τόν αφανή μου ζωγραφοϋσι βίον, 
τον βίον τή; καρδία;. θ ά  έζήτει; 
εί; τά; σελίδα; τούτων τ(υν βιβλίων 
μάτην τή; Μούση; καλλονά;, καί εί'τι; 
στίλβ εί; αύτά; δέν είνε μαργαρίτη;, 
άλλ εΤνε λάμπιον σταλαγμό; δακρύοιν.

Δέν παριστώσ' οί στίχοι άναμνήσει;* 
τό παρελθόν δέν ζωγραφοϋν,— τό μέλλον. 
Λν εί; αύτά; μορφαί γελούν ’Αγγέλων, 

αόριστοι τά; πλάττουν προαισΟήσει;.
‘Ο ήλιο; δεν βάφει άνατέλλων 
τά φύλλα ταύτα, τά χρυσόν' ή δύσι;.

'Εμπρό; σου μαρανΟέντα βλέπει; άνθη, 
ανθών εικόνα; ετι άβλαστήτων* 
έκ τών κρυπτών τή; τύχη ; μου αδύτων 
φωνή μυστηριώδη; άπεφάνΟη
1 % Ι\ί V f » Λ / Λει; την καροιαν, οχι τι τ,σΟανϋη, 

τί δυνατόν νά αίσΟα/Jr, τή ήτον.

Εί; ταϋτα δάκρυ μή σταλάςαν κλαίει, 
καί στεναγμό; ούκέτι άναδύων* 
εί; ταύτα «ΙσΟημάτων άν αίτιον

πυρκαϊά, τροφήν ζητούσα, καίει, 
καΟώ; ή λάβα ή τών ήφαιστείων 
πυρίνη εί; τή; γή ; τά σπλάγχνα £έει.

Δέν άποβλέπ’ εί; επα·.νον καί φήμην 
τών άσΟενών έμπνεύσειον τό πλάσμα, 
διότι εΤμ' έγώ τό φρούδον ασμα 
οΓο; είμί, ού μόνον ο ιο; ήμην.
Α; τό δεχθή βαθύ τή; λήθη; χάσμα, 

άν εί; τήν σήν δέν άποθάνη μνήμην.

Ούδεί; Οά μ' άναγνώσ’ ή Οά μέ κρίντ ,̂ 
ούδέ μοι μέλ' ή τών άνθρώπων κρίσι;. 
'Αλλ’ άν ποτε ε ι; στίχο; σέ ήδυντ·,, 

'εί; εν’ άν μειδιάση; ή δακρύστ,;, 
ά; λείπωσι κεναι χειροκροτήσει;, 
ούδ άλλον θέλουν στέφανον έκεΤνοι.

ιΟ θάνατο; έντό; ολίγου μέλλει 
,αέ τά ςηρά νά μ* άναρπάσ^ φύλλα.

Αν τότε ή φωνή σου άπαγγέλλτι, 
τά έπη μου, Οέ νά μοί γίνουν φίλα, 
καί Οά φαιδρύντ,; ώ ; ή Φιλομήλα 
τόν τάφον μου μέ παραδείσου μέλη.

A Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

Π Α Ρ Ε Ρ Γ Α .

ΑΣΙΑ/ΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ.

Ο ΑΠΑΤΗΘΕΙΣ ΔΙΑΒΟΑΟΣ.

Οί Εβραίοι είχον καλλιεργήσει τούς άγρούς τω ν ' δ Διά
βολος φθάνει κα! τοίς λ έ γ ε ι : « Επειδή  τό ημισυ το υ  κδ- 
σμου άνήκει είς έμέ, δ ικ α ιω μ α τ ικ ώ ς  άρα α π α ιτ ώ  νά λ ά 
βω κα! το  ημισυ μέρος το υ  εισοδήματος σας. » Α λ λ ’ οί 
Εβραίοι, φύσει πονηροί, τ ώ  ε ίπ ο ν : νί Λάβε άν θέλγς τ δ  υ
πό  τη ν  γ*ήν κεκρυμμένον μέρος.— Ο χι!  φωνάζει δ Διάβο
λος, Οά λάβο) το  μέρος τ δ  υπέρ τδ  έδαφος. » Οί Εβραίοι 
τό τ ε  σπείρουσι ραφανίδας, κα! δταν  ηλθεν δ καιρδς τ ή ς  
συλλογής, αύτο! μεν ελαβον τά ς  ρίζας, δ δέ Διάβολος δέν 
είχεν άλλο τ ι  νά λάβ*/) ειμη τ ά  φύλλα. Τ δ  άκόλουθον έ
τος δ Διάβολος παρωργισμένος έφίοναξε: «Θά λάβω  τώ ρα 
τό  μέρος του  προϊόντος του ύπδ την γ*ήν. » Ot Εβραίοι 
έσπειραν τό τ ε  κριθην και σίτον, κα! δταν  ηλθεν δ καιρδς 
της  συγκομιδ*ής Ιλαβον τούς σ τά χε ις ,  ένώ δ Διάβολος δέν 
είχέ τ ι  νά λάβ·/) ειμη τά ς  ρίζας.

Ο ΑΠΟΔΟΘΕΙΣ ΑΓΡΟΣ.

Ο ταν  κ α τε ίχ ε το  ή Ισπανία  άπδ τούς Αραβας, είς Κ α λ ί-  
φης ήΟέλησε νά αύξήστι τούς κήπους του  κα! νά ο ίκοδο- 
μ,ήσ*/) οίκίσκον έπι μικρού άγρου, κειμένου κ α τ ά  τή ν  έ -  
σ χ α τ ιά ν  αύτών κα! άνηκοντος είς π τ ω χ ή ν  χήραν , η τ ις  
άπεποιήΟη νά τδν  άπαλλοτριώσ*/) ώς πατρ ικόν  της  κ τ ή 
μα* ά λλ  δ Καλίφης ί) δ υπουργός του  κα τέλα β ε  δ ιά  τ ή ς  
βίας τδν  μ.ικρδν τούτον  άγρδν, και ωκοδόμησε π α λ ά τ ιο ν  
λαμπρδν κα! δλόχρυσον. Η  π τ ω χ ή  χηοα  ά πήλθε  κ α ί  π α -  
ρεπονέθη είς τδν  Καδήν τ*ής Κορδούης. Η  υπόθεσις η τ ο  
δύσκολος, ά λλ  δ Κ αδής, ών φύσει ά γα θδς , δέν έδ ίστασβ 
νά άναβη έπ! του  όνου του  κα! νά ά πέλθη  πρδς σ υ ν ά ν τη -
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«ιν τοϋ Καλίψου, καθ’ί,ν ώραν ουτος ευρίσκετο εις το νέον 
του μέγαρον περικυκλωμένος υπό της αύλης του και της 
θεραπείας του. Ο Καδης εφερε μεθ’ έαυτου ^-έγαν σάκ- 
χον* άφου δέ προσεκύνησε τόν Καλίφην, παρεκάλεσεν 
αυτόν νά τω  έπιτρέψη νά πληρώσγ) τόν σάκκον του χώ 
ματος έκ του κήπου εκείνου, ό  Καλίφης συνήνεσεν, δ δέ 
Καδης, άφου έπλήρωσε τόν σάκκον του, είπε πρός τόν 
βασιλέα μέ την άστείαν εκείνην κα! άφελή παρρησίαν, 
την ιδιάζουσαν τοίς Ασιανοΐς: «Πολύχρονε βασιλεύ, διά 
νά τελειώσω τό εργον μου πρεπει να με βοηθησης να <ρορ 
τώσο) τόν σάκκον μου έπ! του ίνου .» 0  Καλιφης, οςτις 
άλλως τε  καί αυτός ητο άγαθός, προθυμοποιείται νά 
φανή υποχρεωτικός είς τόν εύνοούμενόν του Καύήν, πλην 
δοκιμάζουν νά σηκώση τόν σακκον ευρίσκει αυτόν βαρυ- 
τα τον . «Βασιλεύ! λέγει τότε μεγαλοφώνως δ Καδης, έάν 
αυτός δ σάκκος, δ οποίος ελαχιστον μεοος χώ ματος π ε 
ριέχει, σοι έφάνη βαρύτατος, πώς Οελεις δυνηθη νά φεργς 
έπ ώμων σου ένώπιον του Βεοΰ είς την δευτέραν παρου
σίαν ολην αυτήν την γην, την δποίαν άδίκως έσφετερί- 
σ θη :; » Ο Καλίφης, κατανυχθεις υπό τ*?,; άλληγορίας, 
άπέδωκε τόν άγρόν είς την πτω χή ν  γυναίκα, παραχωρη- 
σας μάλιστα είς αυτήν καί τόν άνεγερθέντα έπ αύτου 
οίκίσκον μεθ’ολων τών έπίπλω ντου, τόν δε Καδην προσέ- 
λαβεν ιδιαίτερόν του σύμβουλον.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ.

Δερβίσσης, δδοιπορών έν Ταρταρία, έφθασεν είς την πό- 
λιν Βάλκον κα! διηυθύνθη είς τό βασιλικόν μέγαρον, δπερ 
έξέλαβεν ώς ξενοδοχεϊον. Παρατηρήσας δεξιά και άρι— 
στεοα, έπροχώρησε, και μετά διαφόρους έξελιγμούς είσήλ- 
θεν είς μικράν στοάν, έν γ ,  άποθέσας κατά  γης την πήραν 
του, ηπλωσε τόν μικρόν τά π η τα , 8ν εφερε μεθ έαυτου, 
κατά τό έθος τών Λνατολιτών, και εςηπλωθη επ αυτου. 
Εντούτοις οί βασιλικοί θερά-πντες, περι.ριγυρισαντες αυ
τόν, ήρώτων τ ί έζήτει έντώ  βασιλικώ μεγαρω, και διεβε- 
βαίουν αύτώ οτι δ βασιλεύς δέν έδέχετο έκείνην την οίραν 
ακροάσεις. Ο Δερβίσσης άπεκοίνετο άφελώς δτι έσκοπει 
νά διανυκτεοεύση είς τό ξενοδοχεϊον εκείνο, και εντεύθεν 
ήγέρθη ουκ ολίγη φιλονεικία μεταςύ αυτου και τών β α 
σιλικών θεραπόντων. Ε τυχε κ α τ’ έκείνην την στιγμήν νά 
διέρχηται έκειΟεν δ βασιλεύς, οςτις, πλησιάσας και μαθών 
τό ιστορικόν, ήννόησεν άμέσως την πλάνην’ άποταθείς 
δέ πρός τον Δερβίσσην, ηρώτησεν αυτόν πώς ητο δυνατόν 
νά έκλάβτ, βασιλικόν μέγαρον ώς δημόσιον ξενοδοχεϊον, 
ένώ μεγίτη  Υπήρχε διαφορά μεταξύ άμφοτέρων.—  «Με
γαλειότατε, άπηντησεν δ Δερβίσσης, έπιτρέψατέ μοι νά 
σάς άποτείνω δύο τρεις έρωτησεις.— Λέγε, άπηντησεν δ 
βασιλεύς, δστις ηρχησε νά νοστιμεύεται τόν άφελ*?, και 
χαρίεντα τρόπον του Δερβίσσου.—  Ποιοι κατώκησαν έν 
πρώτοι; εί; τό οίκημα τούτο μετά την άποπεράτωσιν της 
οικοδομής του ;— Οί πρόγονοί μου, άπήντησεν ο βασιλεύς. 
— ΙναΙ τίς ην δ τελευταΐον κατοικήσας έν α ύ τω ;— Ο 
αοίδιμος πατήρ μου.— Κα! τίς οίκεΐ τώρα είς αύτό ;—

ό Δερβίσσης, οίκος, οςτις άλλάσσει τοσούτω συνεχώς τους

ένοικοϋντας καί δέχετα-. αλλεπαλλήλους ξένους,_ δέν είνε 
πλέον άνάκτορον, νομίζω, άλλά ξενοδοχεϊον.» ό  μονάρ
χης, γον,τευΟείς έκ τ ι ς  άφελείας καί τής ορΟΐς κρίσεο); 
τοϋ ΔερβίΐΊου, προ^έλαβεν αύτον εις ττ,ν θεραπείαν του 
κα! τόν διώρισε μυστικοσύμβουλόν του.

ΤΟ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΒΑΛΑΝΤΙΟΝ.

Οθωμανός έμπορος, διαμένων έν Β αγδατίω , χάσας τό 
βαλάντιόν του, περιέχον διακόσια χρυσά νομίσματα, διε- 
κήρυξε δημοσία δτι υπόσχεται να χαριση τα  ημιση είς 
τόν εύρόντα κα! άποδώσοντα αυτο. Ουλεμάς τ ι;  παρου
σιάζεται, κα! προτείνει νά άποδώσν) τό εύρημα υπό τόν 
διακηρυχθέντα ορον* αλλ ο έμπορος, δια να υ π ε κ φ υ ^  
την ύπόσχεσίν του, λέγει δτι τό βαλάντιόν περιείχε μετά  
τών διάκοσμον νομισμάτων κα! σμάραγδον μεγίστης ά - 
ξίας, και δτι έπρεπε νά τόν άποδώσν) δ ευρών, αν ήθελε 
νά λάβη το ήμισυ τοΰ χρηματικού ποσοΰ. Μάτην δ τ α 
λαίπωρος Ούλεμας έπικαλεΐται τόν ούρανόν και τόν Προ
φήτην μάρτυρας δτι δέν ευοε τόν σμάραγδον’ ή υπόθεσις 
εφθασε μέχρι του Καδη, και άπ’αύτου είς τόν μέγαν Βε- 
ζύοην Χεολούλην, δστις, έννοήσας τόν δόλον, είπεν είς τόν 
έμπορον: « Το βαλάντιόν, τό δποιον έχασες, έκτός διακο- 
σίων φλωρίων περιείχε, λέγεις, και ένα πολύτιμον σμά
ραγδον* δ Ούλεμας διαμαρτύρεται μεθ’ δοκού δτι τό βα- 
λάντιον, τό δποΤον ευρε, περιέχει μόνον διακόσια φλωρία* 
άοα άλλο είνε τό βαλάντιόν, τό δποίον έχασες, και άλλο 
αύτό, τό δποίον ουτος ευρε. Διά νά μή συμβη δέ καμμία  
ά πά τη , ύπαγε δθεν ήλθες, και φρόντισον νά άναγγείλης 
διά του κήρυκος περ! τ*7(ς άπωλείας βαλαντίου, περιε- 
χοντος διακόσια φλωρίακα! ένα σμάραγδον’ δ δε Ούλεμας 
θά κράτηση έπι τεσσαράκοντα ήμέρας τόν εύρεθέντα χρυ
σόν, κα! αν δ άπολέσας αύτόν δέν παρουσιασθη έγκαί- 
ρως διά νά άποδείξη οτι εΤνε ιδιοκτήτης, θά τόν μ„τκ~ 
χειρισθή ώς ιδιόν του κτήμα . »

Α Ν ΕΚ Δ Ο ΤΑ  Β Α ΣΙΛ ΕΩ Ν .

ΓΙΕΤΡΟ r  τ ο ν  ΜΕΓΑ Λ OV.

Πέτοος δ Μέγας, Αύτοκράτωο της Ρωσσίας, ήθελει I  ̂  ̂ f %
πάντοτε, ώς δλοι οί ηγεμόνες, νά περιστυιχι^εται υπο 
άνθρώπων λίαν άφωσκομένων αύτώ. Ιστορείται οτι, εν 
καιρώ εκστρατεία; του τινός έναντίον της Σουηδίας, συ
νέλαβε σοβαράς υπονοίας περ! της πίστεως του πνευματι
κού του και του ιατρού του, κα! άπεφάσισε νά οοκιμάσ/) 
τήν άφοσίωσιν άμφοτέρων. ό τ ε  μετά  τινας ημέρας ήναγ- 
κάσθη νά άπέλθη εις τινα έκ τών πλησιόχωρων πόλεων 
διά νά λάβη ιδιαιτέραν συνέντευξιν μετά τοΰ βασιλέως 
της Πολωνίας, δ πνευματικός και ο ιατρός διετάχθησαν 
νά τόν συνοδεύσωσιν. ύδοιπορουντες έσταματησαν την 
νύκτα είς Εν χωοίον, οπου δ Τσάρος διέταξεν αύστηράν 
έπαγρύπνησιν, διότι οί έχθρο! διέτρεχον τά  περις δάση, 
είτα  δέ είσηλθεν εϊς τινα  οικίαν, δπου άπεφάσισε να δ ια - 
νυκτερεύστ; μετά τής συνοδία; του. Εν τώ  μεσω τη ; νυ
κτός αί δδοι πληροΰνται θορύβου και ακούονται συνεχείς 
πυροβολισμοί, μετ* ολίγον δέ παραβιάζεται ή Ούρα του 
οίκου, εί; ον διέμενεν δ Αύτοκράτωρ, κα! εισορμά ύωδε-

κάς δραγόνοι Σουηδών, οίτινες, άμα είσελθόντες είς τόν 
θάλαμον, ρίπτονται ξιφήρεις επί τών συνανακειμένων.—  
« Ποΰ είνε δ Τσάρος; » κράζει δ άξιωματικός τών δρα
γόνων, άπευθυνόμενος πρός τόν ιερέα* ουτος δέ τω  απο
κρίνεται ήσύχω; δτι δ Τσάρος δέν ήτο μεταξύ το>ν.—  
« όμ ίλει! » τώ  επαναλαμβάνει δ άξιω ματικός, θέτων 
το  πιστόλιον είς τό στήθος του* άλλ* ούτε ή απειλή αυ
τη  ταράττει τόν ίερέα, δςτις διαβεβαιοί έκ νέου τόν ά - 
£ιωματικόν, δτι τό ζητούμενον ατομον δέν εΰρίσκετο είς 
τόν θάλαμόν των. Τότε δ άςιωματικός στρέφεται πρός 
τόν ιατρόν, δςτις, πριν ή δ στρατιώτης τώ  άπευθύνν) τήν 
α ύ τ ή ν  ερώτησιν, ρ ίπτεται είς τά  γόνατα και πλήρης τρό
μου κράζει, δεικνύων τόν Τσάρον:— « ίδού τον, έκείνος 
ΐκει δ άνθρωπος μ ε τ ά  μεγάλα μουστάκια! » Είς τάς λέ
ξεις ταύτας Πέτρος δ Μέγας, δστις έθεώρει άταράχ^ος 
τήν σκηνήν ταύτην, ποιεί έπιτακτικόν νεύμα πρός τόν 
αξιωματικόν, δςτις άποσύρεται πάραυτα μετά  τών στρα
τιω τώ ν του. Μαντεύει έκαστος δτι αύτο! ήσαν Ρώσσοι 
στρατιώ ται μεταμφιεσθέντες είς Σουηδού; κατά δ ια τα 
γήν τοΰ Αύτοκράτορος, και δτι δ ιατρό; άπεστάλη άμέ
σως είς τήν Σιβηρίαν πριν ή ούδε λέξιν προφέργ; πρός ά - 
πολογίαν του.

ΛΤΚΟΛΑΟΤ TOV ΤΩΝ ΡΩΣΣΪΩΧ.

Διερχόμενος εσπέραν τινά δ άοίδιμος Λύτοκράτο>ρ Νι
κόλαος έμπροσθεν στρατιωτικού στάθμου της πρωτευού- 
σηςτου, έλαβε τ>,ν περιέργειαν νά 7 αματήσ·/) πλησίον τοΰ 
παραθύρου διά νά ιδγ) τ ί έγινε το έντό; αύτοΰ. ό  άςιω μα
τικός τής υπηρεσίας έκάθ/]το ένώπιον τραπέζης ύπνώ τ- 
τω ν ήσύχως άλλ έν στολνί άπροσβλήτω, τήν περικεφα
λαίαν έχίον έπι τής κεφαλής, είς τα  πλευρά τό ξίφος 
κα! έτοιμος νά βαδίση είς τό έλάχιστον «γρηγορείτε!» 
Ο αύτοκράτωρ ένευσεν είς τόν σκοπόν νά τόν άφήστ, νά 
είσέλθη* είδε λοιπόν έπί της τραπέζης, έπ! τ*?,; δπο-ας 
έκοιματο δ άςκοματικός, χαρτίον, έφ ού ήσαν κεχαραγ
μένα». α! έπόμεναι λέξεις:

Κατάστασις τών έσόδων κα! έξόδο)ν υ.ου :

Α'. Εξοδα.
Ο ϊκ η μ χ, τροφή και θέρμανσή . . . .  ‘Ρούολια 2 , 0 0 0
Evoj(aar!a  και άλλα μικρά ε'οοα . . . .  » 5 ,5 0 0

ΣύντχΓ'.ς τροφοδοσία; τή; μητρός μου . » 5 0 0
Χρ£τ( ο ι ά φ ο ρ χ ............................................................ » 3 . 0 0 0

Το δλον ρούβλια 8 . 0 0 0

Β'.
Εσοδα.

Μισθό;................................................................................... ‘Ρούβλια 2 , 5 0 0
Αλλα εισοο.^ματα και έκτακτοι είσπράςει; . » 1500

Τ ο δλον ρούολ'.α 4 , 0 0 0

Γ '.
ν Ισολογισμός.
Εζοοα....................................................................................c Ρούβλια 8 . 0 0 0
Ejoca. . , .....................................  » 1 , 0 0 0

Καθυστερώ τό δλον ρούολια 5- , 000

Τ ίς  θά  ά π ο π λ η ρ ώ σ η  α ύ τ ό  τ ό π ο σ ό ν ;
Τοιαύτη ήτο ή έρώτησι;, ήτις έτελείωνε τήν σημείου 

σιν, και δ άςιωματικός, μή γνωρίζων άναμφιβόλω; πώς

νά άπαντήση, άπεκοιμήθη κρατών είσέτι τήν γραφίδα 
είς χείρας. ό  Αύτοκράτωρ έπλησίασε, κα! άναγνωρίσας 
αύτόν ώς ενα τών καλών στρατίίοτών τής φρουράς του, 
τώ  έπήρεν ήσύχως τήν γραφίδα άπό τά  δάκτυλα, κα! έ- 
χάραξεν υπό τήν άπαισίαν έκείνην φράσιν τό μεγάλης 
σημασίας ονομα Ν ι κ ό λ α ο ς .  Εύκόλως εννοεί πας τις τήν 
έκπληξιν τοΰ άξιο^ματικοΰ, όταν άφυπνισθεις είδεν έπ! 
τοΰ πρό αύτοΰ φύλλου τοΰ χάρτου τήν υπογραφήν του 
αύτοκράτορος και έμαθεν άπό τόν σκοπόν τήν μυστη
ριώδη έπίσκεψιν. Τήν έπαύριον διαγγελεύς τών ανακτό
ρου τώ  έφερε τάς τέσσαρας χ ιλ ιά δας ρουβλίων μ ετ ’ αύ- 
τογράφου έπιστολής τοΰ Ν ι κ ο λ ά ο υ ,  έν ή τω  έλεγε νά 
έκλέγη άλλοτε κάλλιον τόν καιρόν καί τόν τόπον του 
ύπνου, άλλά νά έξακολουθή ώς κατά τό παρελθόν υπη
ρετών πιστώς τόν Αύτοκράτορά το υ  κα! φροντίζων περί 
της μητρός του.

ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ.

Φριδερίκος δ Μέγας, βασιλεύς τής Πρωσσίας, έσυνείθι- 
ζεν, δσάκις έφαίνετο νέος στρατιώτης είς τό τά γμ α  των 
σωματοφυλάκων του, νά άπευθύνη πρός αύτόν τρεις τυ 
π ικά; έρωτησεις, τάς έξής: «Πόσων έτών είσαι; Πόσα έτη 
εύρίσκεσαι είς τήν υπηρεσίαν μ ου ; Αν δ μισθός καί ή ζωο
τροφία σο! δίδονται τα κ τ ικ ά ;»  Γάλλος τις κατετάχθη 
είς τό έπίσημον έκεινο τά γμ α , δ δε λοχαγός προδιέθεσε 
τόν στρατιώτην έπι τών έρωτήσεων τοΰ βασιλέο)ς, καί 
παρεκίνησε αύτόν νά μάθη μηχανικώς τάς άπαντήσεις είς 
τάς στερεοτύπους τρείς έρωτήσεις έκείνας. Σημειωτέον 
δτι δ Γάλλο; ούδέ γρυ Γερμανικόν έγνώριζε. Κ ατά τήν 
πρώτην έπιθεώρησιν τοΰ τάγματος, πλησιάζει δ περίερ
γος βασιλεύς είς τόν στρατιώτην, πλήν άντί νά άρχήστι 
urJj της πρώτης έρωτήσεώς του, δπο^ς έσυνείθιζε μέχρ& 
τοΰδε, ήρξατο έκ τής δευτέρας, ήρώτησε δηλαδή τόν 
στρατιώτην πόσα έτη διετέλει είς τήν υπηρεσίαν του.—
« Είκοσι καί £ν ετος, Μ εγαλειότατε, » άποκρίνεται δς-ρα- 
τιώ της. ό  βασιλεύς έξεπλάγη διά τό παράδοξον καί ά -  
συμβίβαστον τής άπαντήσεως ταύτης, διό καί εσπεσε νά 
τόν έρο^τήστ) πόσων έτών ήτο.— « Ενός έτους, » άπήντη
σεν δ στρατιώτης. 0  Φριδερίκος, άκούσας κα! ταύτην τήν 
παρατράγωδον άπάντησιν, δέν ήδυνήθη νά κρατηθή του 
νά έπιφωνήσν): « 11 σύ, φίλε μου, πρέπει νά έχασες τά  
μυαλά σου, ή έγώ! » ό  στρατιώτης, νομίσας οτι τώ  
πηυθύνετο ή τρίτη έρώτησις, έσπευσε νά άποκριθή θαρ- 
ραλέως: « Καί δ εί; καί δ άλλος, Μ εγαλειότατε. » .

Οί άστεϊσμοί μετά τοΰ ήγεμόνος τούτου ήσαν έπικίν- 
δυνοι, άν δέν υπέκρυπτον εύφυί'αν καί λεπτότητα . Η μέ
ραν τινά ηρώτα ένα έκ τών ιατρών τ^ίς Χανόβρης, πόσους 
άνθρώπους έστειλε μέχρι τοΰδε είς τόν αδην.— « Ολιγω- 
τέρους πάντοτε, άπήντησεν δ Δόκτωρ, άφ όσους ές-ειλεν 
ή Τμετέρα Μεγαλειότης, καί μέ άσυγκρίτως δλιγώτερον 
θόρυβον καί δλιγο^τέραν δόξαν. »

Αλλοτε ήστειζετο μετά τοΰ λββ α  Βαστιάνη, ηγουμέ
νου της Βρεσλαβίας, λέγων αύτώ ότι θά γίνη Πάπας* προ- 
σέθετο δέ: « Καί πώς θά μέ έδέχετο τότε ή ίμ ετέρ α  Α - 
γιότης;— Αμα μέ άνήγγελλον τήν άφιξιν τής Μ εγαλειό- 
τητός σου, άπήντησεν δ Αββάς, ήθελα κράξει: « Ας είσέλ- 
θ*/ι δ μαΰρος άετός! » Ε ίτα  δέ, άποτεινόμενος πρός υμας^
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-ήθελα είπεί: « Αετέ παντοδύναμε, λάβε με ύπο την σκέ
ψην τών πτερύγων σου, πλην φεΧσαί με άπο των ραμφί
σμάτων σου! »

Ημέραν τινά δ αμαξηλάτης του, οδηγών αυτόν μετα
βίας, άνέτρεψε τό όχημα μέ ουχί ο λ ίγ ο ν  κίνδυνον. Ο Ψρι- 
δερίκος, πλήρης άγανακτήσεως δικαίας, ηρπασε την μά
σ τιγα  κα! ήτοιμάζετο νά έπιβάλνι διόρΟωσιν εις τον ά- 
πρόσεκτον αμαξηλάτην του* άλλ ουτος τω  άπηντν 
διά τών λ ίγω ν τούτων, οιτινες εσταματησαν εν ακα 
τ η ν  καταφοράν της Λύτοκρατορικής ράβδου: « Τί προς
το ΰ το ; μήπως καί ή Ί>ετέρ« Μεγαλεώτης &kv εχασέ 
ποτε καμμίαν μάχην; »

A N  V Μ Ι Κ Τ Α .

ΕυηΟης, ίδών είς το ονειρον του οτι έπάτησε καρφιον 
κα! νομίζων οτι αισθάνεται πόνους, εξυπνισας^περιέό*σε 
τον πόδατου’ ετερος δέ, μαΟών ττ,ν αιτίαν, τ ω ε ίπ ε : «Καί 
διατί κοιμασαι άνυπόόητος;»

ύ  Δούξ ί’οχελβρος ητο ό πλέον δυσειδές άνθρωπος 
τ ι ς  Λυλΐίς Λουδοβίκου τοϋ ΙΑ'. Ημέραν τινά, άπανττί- 
οας άνθρωπόν τινα έξ ίΐβέρν·«, έλΟόντα ε ίς  Βερσαλλίας 
δ ι’ υποθέσεις του, δυσειδέστερον αύτοϋ, λαμβάνει αυτόν

ΕΞΗ Γ Ι1212 'Π Ι2  ΕΝ 'Γί,Ι ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΤΛΛΑΔΙζ» 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΕΙΜ12 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΟΣ.

Το πρώτον είδος της γραφής ταύτης εχει ώς κλείδα*
9) μάλλον ώς άλφάβητον, τά  γρά μ μ α τα  του πρώτου ς ί-  
χου του άσματος « II λ ι γ υ ρ ό ν  κ α !  κ ο π τ ε ρ ό ν  σ π α 
θί. » Εκαστον στοιχεΐον τών λέξεο>ν τούτων άντιστοιχΛ  
προς έν στοιχεΐον του άλφαβήτου, οπου δε συμπίπτουν 
νά έπαναληφΟώσι δ!ς η τρις τά  αύτά στοιχεία, σημειουν- 
τα ι τό τε  προς διάκρισιν διά τών έν χρήσει είς την άλγε
βραν δεικτών, κατά τό  έξής:

ο ο ο  ο ο ο *2 !? λ ,3ω λ ι γ  υ ρ ο ν κ α ι“ κ2 ο^ π  τ  ε ρ- ο ' ν σ π  α U ι
α β γ  δ ε ζ η Ο ι κ λ μ ν ξ ο π  ρ σ τ υ φ  χ  ψ «

Ουτω λοιπόν ή πολυδαίδαλος έκείνη γραφή μ ετα τρ έ- 
π ετα ι είς τούς έξής στίχους:

‘ II υπόξανθο; σου κ όμη , οφθαλμοί οι κυανοί σου, 
παριστώσ' ένσαρκωμένην άΟωότητος μορφήν* 
ομοιάζεις, Κλεοπάτρα, τά; ούρί τοϋ παραδείσου, 
και τό πρόσωπον σου φέρει άρετή; λαμπράν βαφην.

ΕΤσαι ρόδον τή; πρ ω ία ;, εΤσαι εαρος εσπέρα, 
ώ ; ή ζεφυρΤτι; αύρα και τερπνή και δροσερά* 
ι'.>; θυμίαμα λιυάνου περιτρέχει; τον αιθέρα, 
ώ ; παρΟενικών ρυακων τά κρυστάλλινα νερα.

ι12; προβαίνει; ει; τά ετη, κ ει; τά; άρετά; προ/ώ ρει,
4 Ελληνί; τ ί4ν γέννησίν σου και τά ήθη ‘Ελληνίς.
ΚιΟε ζώντα νά μ ’ ευφραίνουν τ' αγαθά σου, άγνή κόρη, 
και Οανόντο; ή ψυχή μου νά σκιρτά έν ουρανοί;!

- ...... .. -  r  - » » . , . Τής δέ δευτέρας γραφής ή κλεις συνίσταται είς τ&
χρεώσεις είχε πρός τόν άγνωστον εκείνον άνθρωπον.- I τΟ7-ο0ετ$σαι λέξεις κατά τήν φυσικήν των σειράν
« λ ! Μ εγαλειότατε, άπήντησεν 6 αύλικός, τάς μεγα /)- | ε"ρεσιν τ γ,; ομοιοκαταληξίας, ώς έξής:

Σ' εΤδον, πλήν στιγμά; ολίγα;, σ' εΤδον, ουρανία κόρη, 
σ'είδον παίζουσαν έμπρό; μου'

- 1 ο μ μ α  μου γοητευμίνον και Οαυμάζον σ εΟεωρει, 
ώσεί άγγελον ά-'άλλου εϊ; τήν γήν έλΟόντα κόσμου.
ΠόΟεν ελαβε;, ώ κ όρ η , τήν όλό/ρυσόν σου κόμην;

πόΟεν τό άγνόν σου ο μ μ α ,  
και τον τρόπον, και τό πνεύμα, και τήν πάγχρυσόν σ ου γνώ μην, 

και ~ά ρόδα ε·; τό στόμα ;
‘12; ατμόν άκαριαΐον τή; εαρινή; πρω ία;

-  * / _ .  ίί.,-,, r V ^ i  0<ν 6>ον»ΛΟ'»ην Οτ&ΰας τυυ κυάμου oiOwi, -·■ 4 t
πλέον δυσειδής άνθρωπος του βασιλείου σας.’1

Εν μικρόν Λουκάτον τνίς Γερμανίας εστέναζεν υπο το 
βάρος τών φόρων ενεκα τής πολυτελείας τού ηγ&μονος. 
Αύλικός τις, οστις πλούσιος ών κατήντησε πάμπτω χος, 
ελαβε τό θάρρος νά ριφΟγ, Εμπροσθεν τού Αουκος κυντ,- 
γούντος κα! νά τώ είπη: «Υψηλότατε, το κράτος σας πα  
ριστα τό άντίΟετον τοΰ πάθους του ίησου Χριστούς 
ΙΙώς τούτο; ήρώτησεν άπορων ο Λούς. 
κρίΟη δ αύλικός, ο Ιησούς παθών άπέΟανεν ^είς δι όλους, 
ένώ είς τό κράτος σας άποΟνήσκουσιν δλοι <Ή ενα. "

Δύο αύλικο!, 5 είς βαΟυπώγων ο δ ετερος αγενειος, ε- 
κυνηγοΰντο τρέχοντες είς τους κήπους των ανακτόρων δ 
βασιλεύς, παοατηοήσας αυτους, ηρώτησε που υπηγαινον 
οί άνθρωποι ουτοι κα! δ ιατί έτρεχον ουτω.— « Μεγαλειό- 
τα τε/άπήντησεν ετερος αύλικός, δ είς κυνηγέ! τόν άλλον 
διότι τού εκλεψε τήν γενειάδα του. »

ίίρώτων ευήθη τινά πόσον έτών ήτο* ουτος όε, Οέλο)ν 
νά άποδείξη δήθεν εαυτόν μικοας ηλικίας, άπεκρίθη: 
« Εκλεισα τά  δεκαεπτά κ* έμβήκα είς τά  δεκαέξ. »

 — ---------

κ αι είδον και σε yavco.
Χε&ουοίμ y ρυσουν ! πλην μ  ολην την ορμήν τη; φαντασία;, 
κατασπάζομαι τά Vyvr, τών ποδών σου καί σ_ φΟανιο.

Λμφότερα δε τά  ποιημάτια  τα ύ τα  συνετέΟησαν ύπ4 
του Κ. Αλεξάνδρου Εύμορφοπούλου.

ΛΙ’ΣΙΣ Τί>Χ Π Γ  AIMRMON K? ΚΑΙ 5 7  ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ 

Αρκτος (άρτος —  κράτος.)

ΑΙΝΙΓΜΑ ΓϋΛΐΙΣ AVSIS TOV ί 7 ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

‘Ρήτωρ εΤμαι τή ; ‘Κλλάοο;* αν με άποκεφαλ'.σ/,;, 
άνακτα τών τετραπόδων αύΟωρί Οα με γνωρίστ^ς* 
καί αστερισμόν σ^γχρόνιο; σημειώ ; τον ουραοόν, 
βασιλεύς σοφός δε ήμην έπί τών Βυζαντινών.

ΓΡ. Μ. BANN1EPHS.
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