
Δ Ρ Α Μ Α Τ ΙΚ Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α !.
(Συνέχεια άριθμ. I ll) ,

Β ΙΟ Σ  
Λ Ρ Ι Σ  Γ Ο Φ Λ Ν Ο Τ Σ .

ϊ δ  έτος τνίς γεννησεως ώς καί τδ τοΰ Θανάτου 
τοΰ Αριστοφάνου; ε ίνζ ι άγνωστον' π ισ τεύετat μό- 

• Ό νδ τ ικ α τά  τά  4 2 7 , δτε παρεστάθη πρώτν) a i r  
τοΰ κω μω δ ία , δεν είχεν εΐσέτι την νενομισμένην 
ήλικ ίαν ΐνα  λάβγ) χορδν, ητο ι, κατά  πάσαν π ιθα 
νότητα  δεν ήν εΐσέτι τρ ιακοντοΰτη;· δί 3 και υπο 
ψευδώνυμον έποιήσατο παραδεκτήν τήν κωμωδίαν 
αΰτοΰ, καί πολλάκις τώ  αύτω  μέσω προ; του; 
άρχοντας έχρήσατο. At Nstpe.lai, παρασταθεΐσαι 
τω  4 '2 4 , εΕΉν, ώ ; αυτός οΰτος έν τή  παρεκβά- 
σει, vjTOt εν τω  μέρει τοΰ δράματος, ε’ν φ  αύτδ; 
διά στόματος τοΰ χοροΰ δμιλεΐ, φησίν, η ποώττ, 
κω μω δία , $ν υπο τδ δνομά του παρέστησεν (*). 0  
δε Π.Ιοΰιος, ν), ί  διόρθωσι; τοΰ Π.Ιούτου, είνα ι το 
τελευτα ΐον αΰτοΰ δράμα κατά  τά  3 9 0 ' άπδ δε 
τοΰ χρόνου τούτου ό Αριστοφάνης η άπέθανεν, η 
διεκοψε πασαν σχέσιν προς την σκηνήν.

Περί της πατρίδος τοΰ ποιητοϋ πολλά λέγον
τ α ι ' οί μεν Αθηναίοι αύτδν είναι φασι ΚυδαΟη- 
να ιέα  τδν δήμον, έ* τ η ; ΙΙανδιονίδος φυλής, πα 
τρδ; δε Φιλίππου, .οί δε Ρόδιον έκ Λίνδου, ct δε 
Α ίγ ινη την, η δ ιότι διέτριβεν ώ ; έπ ί τδ πλεΐστον 
έκεΐ, η δ ιότι είχε πολλά έν Αϊγίν·/) κ τή μ α τα  (^).

( t)  £ρις-ίφ. Νεφέλαι ζί'/.· 8 3 0 — 53<5·
Κ ά γά , πιρβενο; γάρ ετ’ ην, xcjy. έξην πο’ι μοι τεκεΐν, 
Εξε'θηχ», π ι ίς  δ ’ έτε’ρα τ ις  λοιίοΰσ’ άνείλετο, 
ϊμ ε ΐς  δ’ έξεβρεψιτε γεννα ίας, χάπαιδεύσατε,
Ε/. τούτου u.ol π ισ τ ά  παρ’ ίψ.Τν γνώ μ η ν  εσθ ορχια.
Nov ου», ΐίλέ/.τρϊν χατ’ εκείνην, ήδ’ ή κωμωδία  
Χητοΰσ’ ηλ9\ ην που ’π ιτύχη θεαταϊς οΰτω σοφοΐς.

(9.) Αχαονή; ς ίχ . L S I—G55·
Δ ιά τ ί ΰΟ’ ΰ α ϊ ;  Λ ϊκεδχ ιμ ίν ιο ι τήν ειρήνην προχαλοΰντϊΐ

0  δνμαγωγδς Κλέων, 8ν δ ποιητή; εσκωψε πι- 
κρώ; έν τ·7ι μή διατωΟείση αΰτοϋ κωμωδία, τοΐς 
ΒαβυΛωνίοις, δργισθείς, εθετο κατ αΰτοϋ ξενίαν 
γρχφήν πρδ; έκδίκησιν* λέγεται δέ δτι δ ποιητής 
*πελύθη, είπών πάνυ άστείως έκ τών τοΰ όμηρου 
ταΰτα  :

Μ ήτηρ μ έ ν τ ’ έυέ  φησι τοΰ εμ μ ε ν* ', «ΰτάρ  εγω γ οϋχ 
ο ίδ ! οΰ γάρ τ .ίο  π ;  έόν γόνον βύτο£ άνέγνω .

Απολυθείς δ Αριστοφάνη; έγραψε κατά τοϋ 
Κλέωνος τους ίΙπΛΪ·ας, έν οί; διελέγ^ει τάς κλο- 
πάς καί τδ τυοαννικδν αΰτοϋ- έπειδή δε οΰδείς 
τών υποκριτών έτόλμα "να υποκριθή τδ πρόσωπον 
αύτοΰ, ώ; λίαν φιλέκδικου καί παντοδυνάμου σχε
δόν δντος, δ Αριστοφάνη; υπεκρίνατο δΐ έαυτοΰ, 
τδ πρόσωπον μ ίλ τφ  χρίσα;, καί άποκαλΰψα; τάς 
δωροδοκίας αΰτοϋ, έγένετο αύτω α ΐτ ιο ; ζημίας 
ταλάντων πέντε, ά υπδ τών ίτπέω ν κατεόι- 
κάσθη (J).

X  A P A K T U P  Τ Ο Ύ  Α ΡI ΣΤΟΦ ΑΝ Ο Υ  Σ .
0  Αριστοφάνη; εΐναι πολέμιος εις πασαν κα ι

νοτομίαν, καλήν, η κακήν, ει; τε τήν πολιτικήν, 
τήν ηθικήν καί τήν φιλολογίαν· τοιοϋτο; έδείχθη 
έκ πρώτης αφετηρία;, έπ.πληττων τδν δήμον, καί 
ονειδίζων τοϋ; εΰνοουμένους αΰτοΰ, τοιοϋτο; δέ 
διέμεινε καθ δλον τδ στάδιον αΰτοϋ· Ειν«ι δ ά- 
ριστοκρατικώτατος τών ποιητών, ει καί μεγιστον 
υποκρινόμενος διά τδν δήμον σέβας, καί δ δήμο; 
είναι Sv τών προσώπων, ών τά ; κακία; καί τά  
γελοία συνεχέστερον καί έπιτυχέστερον έχλεύαβεν’ 
δ Αριστοφάνη; τώ  αποτείνει κατά πασαν στιγμήν 
αΰστηρότατα μαθημ,ατα, καί δ παράδοξο; ούτο; 
μέντωρ έπιδαψιλεύει τοσοϋτον α λ ζ ; κχί τοσοϋτον

Κ ι ΐ  τήν Α ίγιναν άπα ιτοΰσ ι- χαι τή ; νήσου μεν ε κ ε ίν η ;  

Οΰ οροντίζουσ’ , άλλ ’ ϊνα  τοΰτον τ'ον ποιητήν ά φ ε λ ω ν τ α : .

( 1) Α/_*ρνή; ς-Ιχ. 3 — β.
Εγωδ’ , έφ’ δ  γε το υΛαρ εΰφράνΟην ΐδών, 
το ΐς  πεντε τα λά ντο ι? , ο ί; Κ λέω ν εξή μ ε ιε .



πνεΰμα, ώ σ:ε άκούεται, συγχωρεΐται, Επευφημεί
τα ι ύπ αυτών εκείνων, καθ ών τα σατυρικά αυ- 
τοϋ Εντείνει βέλη. «Ουδέποτε ούδείς ήγεμών, λέ
γει, ό ίχλέγελο;, καί ό δήμο; τών Αθηναίων ήν ή- 
γεμών κατ εκείνην την εποχην, Επετρεψεν όπως 
τώ  εϊπω ΐιν αλήθειας τοσούτο πικρά;, ούδ η «.ου 7ε 
πραότερον τους χλευασμούς. ·> Αλλ ο ηγεμοίν οΰ- 
τος, ώ ; γνωρίζομεν, ούδαμώ; έπωφεληθη τών το* 
σοϋτο διαρρήδην καί τοσούτο εύθύμω; άποτειν.}- 
μένων <·.ύτφ Ελέγχοίν' εβαινεν επί μάλλον δια- 
φθειρόμενο; ήμερα τή ήμερα, καί η κωμωδία, αρ* 
τύουσα διά δηλητηρίων καί σκυβάλων τον όρθόν 
λόγον καί τήν αλήθειαν, συνέτεινε τα μαλιστα  
είς τήν Εξαχρείωσιν τών ηθών, εί; την καταστρο
φήν τών ίερών ιδεών, εις τόν Εξευτελισμον τών χα
ρακτήρων. Δί ο καί πολλοί Εκ τών κριτικών 
καταδικάζουσι καί καθ έαυτά καί Εν τοΐς π ρακτι
κοί; αύτών άποτελέσμασι τά  μέσα, οίς Εχρήσατο 
Αριστοφάνης, όπως γένηται παραδεκτός ΰπο το>ν 
συμπολιτών αύτοϋ, μηδόλως έςετάζοντε; εαν τώ  
ητο δυνατόν νά μ,εταχειρισθή άλλα μέσα και να 
εκκαθάρισή τήν κωμφδίαν.

0  Αριστοφάνης δεν είναι βεβαίως ο μέγιστος 
τώ ν κωμικών’ άλλ ούδείς ποτε σατυρικός Εγένετο 
ίσος αύτώ ούδέ κατά τήν αρχαιότητα, ουδε κατα  
τούς νεωτέρου; χρόνους, ούδείς ποτε επροικισθη 
υπό τής φύσεως δί ίσχυροτέρα; καί γονιμωτερας 
φαντασίας, ούδείς π ο ιη ιή ; έσχε τοσαϋτα αντίθετα  
πλεονεκτήματα, οία ό σαρκαστικός οίστρος και ο 
ρεμβασμός, η βαθεΐα σκέψι; καί ο λυρικό; ενθου
σιασμός, ή άκατάσχετο; ορμή τής διανοίας καί ή 
γλαφυρά τελειότης τή ; Εκφράσεω;' τέλος, ούδείς 
ποτε ποιητής Εχρ/,μάτισε μάλλον ποιητης τού 
Αριστοφάνους. Δεν δυνάμεθα, ούδέ δικαιούμεθα να 
είπωμεν ότι παρέσυρε τήν Μούσαν εντός τού βορ
βόρου, άλλ’ άπ’ εναντίας τό πνεύμα αύτοΰ έφυρε, 
διέπλασεν, Εχρύσωσεν, Ενεψύχωσε διά πνοής ζωή; 
τον βόρβορον, καί κατέστησε·; αύτόν άςι^ν, ει θε
μιτόν ΐνα μιάνωμεν τήν λέςιν ταύτην, τών βλεμ
μάτων καί τών ασπασμών τών Μουσών· 0  Γάλ
λος Θεόφραστο; Λαβρυγέρος, δμιλών περι τού βι* 
βλίου τοϋ Γάλλου Αριστοφάνους Ραβελαίου, ελεγεν 
ότι ην τό θέλγητρον τού συρφετού, καί οτι ήόυ- 
νατο Επίσης νά ήναι εκ τών εύχυλοτέρων εδε
σμάτων' ήμεΐ; δέ λέγομεν διά τόν Αριστοφάνην, 
οτι μόνος ό Αθηναϊκό; συρφετός, ήτοι δ άβρότερος, 
ό πνευματωδέστερος, ό άλαζονικώτερο;, ο μάλλον 
πεπαιδευμένος τών λαών τής οικουμένης, ην εις 
κατάστασιν νά γευθή Επαξίω; τοϋ Αριστοφάνους. 
Ο; άβρότεροι τών νόων · ο Πλάτων, ο Χρυσόστο
μός, δ συγγραφεύ; τοϋ Τηλεμάχου Φενελων, υ- 
πήρξαν οί διακαέστεροι θαυμασταί τοϋ πνεύματος 
τοϋ μεγάλου τούτου ποιητοΰ. 0  Πλατών, οστις πα 
ρέστησε τόν Αριστοφάνην Εν τώ  συμποσίου τοΰ Αγά- 
θωνος, δμιλούντα άξί<ο; τοΰ πνεύματός του και τοΰ 
κυνισμού του, έγραψε, μετά θάνατον αύτοϋ, το εξής 
Επίγραμμα, δίΐερ ούδέν έχει τό ύπερβάλλον :

Αι χ ίρ ιτ ις  τέμ ίνό ς  τ ι  λ ϊ ί ε ΐ ν ,  δπέρ ούχί π ε σ ίϊχ ιι,  

ZrjToOait, ψ ’-ΐχήν tupov Ipiexoeivou;.

Είναι αληθές ότι δ Πλάτων δέν Εγνώρισε τούς 
ποιητάς τής νέα; κωμωδία;· ίσως ήθελεν δλιγώτε- 
ρον θαυμάσει τόν αττικισμόν τοϋ Αριστοφάνους, 
Εάν ήδύνατο ν άντιπαραθέσν) αύτόν πρό; τόν τοΰ 
Μενάνδρου, όσα υπολείπονται Εκ τού συγγράμματος 
τοϋ Πλουτάρχου περί τών δύο μεγάλων κωμικών τή ; 
Ελλάδο;, άποδεικνύουσιν ήμΐν ότι δ Μένανδρο; επε- 
σκίασε τόν Αριστοφάνην, κοτί. ότι ή κωμωδία τών η 
θών, ήτοι ή αληθή; κωμωδία, κατέστησε τά πνεύ
ματα άβρότεοα καί αύστηρότερα ώς πρός την Εκτι- 
μησιν τής σατυροκωμωδίας. « Τό υφος τοϋ Aptroφα
νούς, λέγει δ Πλούταρχος, είναι κραμά τ ι τραγικού 
καί κωμικού, υψηλού καί ταπεινού, γόμφου καί σκο
τεινού, σπουδαίου καί αστείου, βαΐνον μέχρι κό
ρου' είναι, έν ενί λόγω, διηνεκής ανωμαλία. Ούδ 
όλως δίδει εί; τά  πρόσωπα αύτοϋ τό εί; τού; χα- 
οακτήρα; αύτών αρμόζον ΰφο;, και παρ αυτω ο 
μέν ήγεμών δμιλεΐ άναξιοπρεπώ;, δ δε ρητωρ 
άγενώ;, ή δέ γυνή δέν εχει τήν απλότητα τοϋ 
φύλου αύτή;, δ δέ αστό; καί ή αγρότη; τήν κοι
νήν καί τετριμμένην αύτών όιαλεκτον. Α,παντε; 
δμιλοϋσι τυχα ίω ; καί πολλάκι; τίθησιν ε:ί το 
στόμα αύτών τά ; πρώτα; εκφράσεις, α ιτ ινε; π α 
ρουσιάζονται, εί; τρόπον ώστε δέν δύναται τ ι ;  νά 
διακρίνη αν δ δμιλών ηναι πατήρ ή υίό;, άγρο- · 
τικό; άνήρ, Θεό;, θηλυπρεπή; τ ι ;  ή ήρω ;.»Πιθανόν 
ότι δ Μένανδρο; ετήρει άκριβέστερον τό άληθε; 
τώ ν χαρακτήρων η δ Αριστοφάνη;, καί ότι τά  
πρόσωπα αύτοϋ είχόν πλείονα εύσχημοσυνην, αρ
μονίαν αισθημάτων Εντελεστέραν, καί ότι ωμίλουν 
πάντοτε αύτήν τήν διάλεκτον τή ; φύσεω;' καί ΐ -  
σω; διά τοϋτο δ Πλούταρχο; εκφέρει την λιαν 
αύστηράν ταύτην κρίσιν περί ποιητοΰ, όστι; ου- 
δένα ποτέ προέθετο σκοπόν ή τό κινεΐν τον γέ
λω τα , καί όστι; διεζωγράφει ο ίχ ί ζώσας εικόνα;, 
άλλά φόρτου;, ουτω; είπεϊν, τή ; πραγματικοτη- 
το ;. Πλείστα; λοιπόν Επιφυλάξει; δφείλομεν νά 
κάμωμεν ώ; πρό; τήν άνηλεή ταύτην καταδίκην' 
τό ΰφο; τοϋ Αριστοφάνου; ούδόλω; πρέπει νά 
παραβάλληται πρό; ιδανικόν τ ι κωμικόν, οπερ ο 
Αριστοφάνη; δέν ήδύνατο να μ,αντευση, αλλα πρέ
πει νά αίσθανθώμεν τοΰτο αύτό καθ εαυτό, πρε- 
πει ν άντιμετρήσωμεν αύτό πρό; τα  παραγόμενα 
αποτελέσματα, ήτοι πρό; τήν δύναμιν τών σατυ
ρικών π ρ ο σ β ο λ ώ ν ,  πρό; τόν σαρκαστικόν οίστρον, 
πρό; τήν Επιτυχίαν τοϋ σφοδρού γέλωτος. Χαι 
δ υ νά μ εθ α  νά πεισθώμεν έτι καί σήμερον ότι δ 
Αριστοφάνη; ύπήρξεν ό εύνου; τών Χαριτων, και 
ότι δ Πλάτων ούδέν αίτιον έχει οπω; ερυθρια 
διά τό επίγραμμά του.

(Επεται συνέχεια).

ΙΣ ΪΌ Ρ ΙΚ Α Ι  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ . τών πόλεων,#ά ; εθεώρει άνηκούσα; αύτή. Φαίνεται 
ότι η Ματθιλδη ηθελησεν ϊνα  Επανορθώσν) μετά

Π ΑΠΩ. Σ Υ Ν  Η Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  Τ Ο Υ  Ζ'.

(Συνέχεια άριθμ. ΙΗ’. καί τέλο;·)
Κ ατ αύτόν τούτον τόν χρόνον δ Πάπας διέτατ- 

τεν είς τού; Εν Γαλλία λεγάτου; αύτοΰ Ιν’ άπαι- 
τήσωσιν^ιος φόρον δηνάριον αργυρίου δί Ικάστην 
οικίαν, ώ ; καί Εν Αγγλία.

Ετι ύε δεσποτικώτερον προσεφέρετο πρό; τήν 
Ισπανίαν, διατεινόμενος ότι ήτον Επιδεσπότη; καί 
κυοιο; τών Εθνικών αύτή; κτημάτων, κα1 ειπεν 
εν τή ις-.  ̂ αύτοϋ Επιστολή, «ότι ήν προτιμότεοον 
ν ανήϋ/1 ή Ισπανία εί; τού; Σαρακηνούς, ή νά μή 
αναγνωρίζω ως Επιό'εσπότην τόν Αγιον Πατέρα.* 

^Εγραψεν είς τόν βασιλέα τής Ούγγρίας ν ολο- 
μώ ντα, βασιλέα τόπου μόλις χ ίιστιανικού :«Δύ- 
νασθε νά^μάθητε παρά τών πρεσβυτέρων τής χώ- 
^ας σας^ότι τό βασίλειον τής Ουγγρίας ανήκει τή 
Ρωμαϊκή Εκκλησία.»

, Ρ*°ν , κ* ν ? κίνωντ« ί θρασεΐαι αί Επιχειρήσεις, 
είσίν α:ιποτε συνέπεια τής Επικρατούσης γνώμης. 
Εις πολλά; βεβαίω; τότε ή αμάθεια κεφαλά; Ενέ 
σπείρε τήν ιδέαν ότι ή Εκκλησία ην ή δέσποινα 
τώ ν βασιλείων, Επειδή δ Πάπα; έγραφε πάντοτε 
οια τοϋ υφου; τούτου.

Α λλ’ ούδέ τό πρός τόν Ερρίκον άδυσώπητον αυ
τού ήν άνευ θεμελίων’ τοσοϋτο κατεκυρίευσε τό 
πνεύμα τής κομήσσης Ματθίλδης, ώστε' α3τη Ε- 
ποιησατο αύθεν-τικήν  ̂δώρησιν τών Επικρατειών 
αύτή;^ εί; τήν Αγίαν ίίδραν, Επιφυλαττομένη μό- 
νον την j-σόβιον αύτών Επικαρπίαν' άγνωστον δ’ 
είναι άν ελαβε χώραν πραξις -ή συμβόλαιον τής 
πζραχωρήσεως ταύτης. Εθιμον ήν', δσάκις τις 
παρεχωρει τα  κτήματα αύτοϋ είς τήν Εκκλησίαν, 
να βχλ·/] Επί τού βωμού βώλον γής, οί δέ μάρ- 
τυρε; άντικαθιστων τό συμβόλαιον. Διατείνονται 

ό.ι^ή Ματθιλδη Εύο)ρήσατο δίς άπαντα αύτή; 
τα  κτ/ιματα εις τήν Αγίαν Εδραν.
, z '~ni δωρήσεως ταύτης; Επικυρωθεΐ'α

ακολουθώ; διά τή ; διαθήκη; αΰτή ί, ούδόλω; ήα- 
φιβοητήθη υπό τοΰ Ερρίκου δ'. , καί είναι δ αϋ- 
Οεντικώτερο; τ ίτλο ;, δν Επεκαλέσθησαν οί πάπα·' 
άλλά καί αύτό; ούτο;_ δ τίτλο ; υπήρξε νέον τ α 
ραχών άντικείμενον. Η κόμησσα Ματθιλδη Εξου
σ ία ,ε  τήν Τοσκάνην, Μάντουαν, Πάίμαν, Ρήγιον, 
Πλακεντίαν, Φε^άραν, Μοδέναν, μ έ?ο; τή ; 0 μ -  
ορια; και τού δουκάτου τού 2πολέττου, τήν 13ε- 
ρωμην, σχεδόν όλα τά  σήμερον καλούμενα κλήρο; 
τού Αγίου Πέτρου, άπό τοϋ Ούΐτέρβου μέχρι τή ; 
Ορβιέτη;, μετά τινο; μέρου; τή ; Α γκωνική ; χώρα;.

Ο Ερρίκο; Δ . παρεχώρησε τήν Επικαρπίαν τή ; 
Αγκωνική; ταύτη ; χώρας ε{; τού; πάπα;' άλλ’ ή 
πχραχωρησι; αύτη ούδόλω; Εκώλυσε τήν μητέρα 
τ η; κομήσση; Ματθ'.λδης νά λάβη τήν κατοχήν

I τόν θάνατον τ ή ; μητρό; τ η ; τά ; α δ ικ ία ;, ά ; ϊ- 

πραττεν αυτη ζώσα πρός τήν Α γίαν Εδραν' άλλά  
Ιύεν ειχε το δικαίωμα νά δωρήσν; χωροδεσποτείας, 
Iα ίτινε; ήσαν αναπαλλοτρίωτοι, καί οί αύτοκοά- 
τορες διετάθησαν ότι άπασα αύτής ή κληρονομιά 
ήν χωροδεσποτεία τής αύτοκρατορίας, δ δ’ Ερρί
κο; Δ . , ώ; κληρονόμο; καί Επιδεσπότης, Εθεώρησε 

I . Λν τοιαυτην όοιρησιν ως παραβίασιν τών δικαιω- 
Ιμ.άτων τής αύτοκρατορίας' ήναγκάσθη Εν το ύτο ι;
Iβραδύτερον νά παραχωρήσγ) είς τήν Αγίαν Εδραν 
Ιμ.ερο; τών επαρχιών τούτων.
I 0  Ερρινο; Δ . ,  Επιδιώκων τήν έκδίκησιν αύτοϋ, 
[ήλθε τέλο; όπως πολιορκήση τόν Πάπαν Ε« Ρώμη,·
I κυριεύει το πέραν τοϋ Τιβέρεως μέρος τή ; πόλεω;,
I το καλούμενων Λεογινη δια πραγμ.ατεύεται μετά  
I τών πολιτών, ενώ απειλεί τον Πάπαν, καί διά δωρο
δοκία; προσελκύει τοϋ; άρχοντα; τή ; Ρώμη;. 0  λαός 

Iγονυπετεΐ πρό τού Γρηγορίου, παρακαλών αύτόν 
Ιό πω; αποστρεψι·, τα ; συμφορά;, πολιορκία; καί 
Ιΰποκύψ·(ΐ ύπό τόν αύτοκράτορα" άλλ’ άκλόνητο; δ 
Πάπα; άποκρίνεται ότι δ αύτοκράτωρ δφείλει ν’ 
άνανεώσγ) τήν μετάνοιάν του, όπω; λάβν) τήν συγ- 

I γνώμην του.
Εν τούτοι;, ή πολιορκία παρετείνετο Επί μ α -  

κρόν. ό  Είρϊκος Δ , , δτε μέν παρών εί; τήν πο- 
Ιλιορκιχν, οτέ δ αν®γκαζόμενο; νά τρέχη όπω; 
Ικαταπνίξη στάσει; εί; Γερμανίαν, Εκυρίευσε τέλος 
I τήν πόλιν Εξ Εφόδου. Είναι παράδοξον δτι οι αυ- 
Ιτοκρατορε;, τοσάκις τήν Ρώμην κυριεύσα^τε;·, ού
δέποτε ήδυνήθησαν νά βασιλεύσωσιν Εν αύτή. Ε- 
μενεν ήόη νά συλληφθή δ Γρηγόριος, όστις, κατα-  
φυγο^ν εί; τό φρούριον Αγίου Αγγέλου, περιεφρό- 

I νει καί αφωριζε τόν νικητήν του.
I II Ρωμη έόωκε ρ-εγίστην δίκην διά τό άτρό- 
I μητον τοϋ πάπα αύτή;. Ροβέρτο; δ Γυσκάρδο;,
I δους τή ; Πουλλια;, εί; τών περιφήμων Νορμαν- 
I δών κατακτητώ ν, Εποιφεληθεί; Εκ τή ; άπουσία;
I τοϋ αύτοκράτορο;, ήλθεν οπω; άπελευθερώση τόν 
I πάπαν, άλλά συγχρόνως Ελεηλάτησε τήν Ρώμην, 
δηουμένην έπίση; καί Οπό τών πολιορκούντοιν αύ- 
την αύτοκρατορικών καί υπό τών άπελευθερούν- 
των αύτην Νεαπ^λιτών. Μετά τινα χρόνον Γρη- 
γοριο; δ Ί.'. άπέθανεν Εν Σαλέρνω (24 μα ίου 1 >'85), 
καταλιπων μνήμην προσφιλή καί σεβαστήν ε ί; 
τον Ρ&ιμαικόν κλήρον, οστι; μετέσ^ε τή ; όπεοη- 
φανια; του, υπερηφανία; μ ισητή; jsrfl εί; τού; 
αύτοκράτορα;, κα ί’εί; πάντα άγαθόν πολίτην, θεω- 
ρούντα τά  αποτελέσματα τή ; άκαμπτου αύτοΰ 
φιλοδοξία;, ΐ ΐ  μέν Ρωμαϊκό Εκκλησία, ή ; Εγένετο 
δ Εκδικητής άμα καί τό θύμα, τόν συγκατέταξε  
μεταζυ τών άγίων, oj; ποτε ο; τή ; άρχχιότητος 
λαοί Εθεοποίοϋν τού; ύπερασπιστά; αύτών, οί δέ 
σοφοί μεταξύ τών παραφρόνων.

Η κόμ,ησσα Ματθιλδη, στερηθεΐσα τοϋ Πάπα 
Γρηγορίου, ενυμφεύθη μετ δλίγον μετά τοϋ νέου



πρίγκιπας Γουέλφου, υίοϋ τοϋ Γουέλφου δουκος 
τής Βαυαρίας* τότε δέ κάτεδείχθη πόσον αφρων 
fa  ή δώρησις αύτή;, έάν Ιχ ιιτα ι άληθείας' μόλις
τεσσαρακονταδιετής βύ«* ί  Ματθίλδ* ^ υ ν α τ ο  
εΐσέτι 'ά τεκνοποιήση, καί τα τέκνα αυτής θα έ- 
λάαβχνον τότε ώ ; κλΐρονομίαν έμφύλιον πόλεμον.

‘ό  θάνατος τού Γρπγορίου δέν άπέσβεσε τό πΰρ, 
δπερ ούτος άνήψεν' οι διάδοχοί του ουδόλως έ- 
ζήτησαν επιδοκιμασίαν τ ις  έκλογής των παρα 
του αΰτοκράτορος, ή δ" Εκκλησία οΰ μόνον όεν 
παρεδέ/ετό ατ,ν προς αΰτδν υποταγήν, άλλά και 
άπήτει τοιχύτην παρ’ αύτοΰ, καί δ αφορίσεις  
αΰτοκράτωρ άλλως τε δέν έθεωρείτο ώς άνθρωπος. 
Μοναχός τις, άββΧς τοϋ δρους Κασσίν, εκλεχθεί; 
Πάπας μετά τδν μονάχον Χιλ^εβρα^δον, ΰπήρζεν 
εφήμερος, δ δ' Οΰρβανός Βος γεννηθείς Ιξ άφα-ων 
γονέων εν Γαλλία καί ένδεκαετίαν παπεύσας, U- 
πήίξε νέος εχθρός τι.ϋ αΰτοκράτορος.

Φαίνεται άναμφήριστον οτι ί  άληθης μεν αίτια  
τής εριδος fa  δτι δ Πάπας καί οί Ρωμαίος δέν 
ήθελον αΰτοκράτορα; έν Ρώμη, ή δ αφορμή, λ® 
ήθέλησιν ίεράν νά καταστήσωσιν, οτι οι παπαι, 
ώς φύλακες των δικαιωμάτων τής Εκκλησίας, δεν 
ήδύναντο νά υπρμένωσιν οπως κοσμικοί ηγεμόνες 
παρέ/ωσι τοΐς έπισκόποις τήν άρχην διά της ποι
μαντικές ράβδου καί τοϋ δακτυλίου. Σαφίστατον 
ήν on  οί έπίσκοποι, ώς ύπήκοοι τών ηγεμόνων 
καί πλουτιζόμενοι δπ’ αύτών, ώφειλον ποταγήν 
τών γαιών, άς έλάμβανον παρά τών ευεργετών 
αυτών* οι αύτοκοάτορες xxl ο ι ̂  β α.σ»-"λεΤς υ-ν δι=, 
τείνοντο μέν δτι παρείχον τ!) Αγιον Πνεΰμ.α. αλλ 
ήθελον τήν υποταγήν ώ; πρδς τήν κοσμικήν εξου
σίαν, $ν έδωκαν" τδ δέ σχήμα ράβδου καί όα- 
κτυλίου ησαν επουσιώδη μέρη τοΰ άρχικοϋ ζη τή 
ματος. Αλλά συνέβη ο,τι συμβαίνει πάντοτε εις 
τάς.έριδας' το μέν ουσιώδες παρημελήθη, έπολέ- 
μησαν δέ δί άδιάφορόν τινα τελετήν.

0  ί^δΐκος Δος, πάντοτε άφοριζόμενος _ και 
πάντοτε'έπ ί ταύτη τη προφάσει καταδιωκόμενος 
ΰφ’ δλών τώ > παπών τής εποχής αύτοΰ, έδοκίμα- 
σε τ ά ς  συμφοράς, δσκς οί θρησκευτικοί και οι έ̂μ- 
φύλιοι Ιπάγονται πόλεμοι, ό  Ούρβανος Βος διη- 
γειρε κ α τ ’ αύτοΰ τον ϊδιόν του υιόν Κοί^άδον, 
καί άποθανόντος τοΰ έκφύλου τούτου υίοϋ, δ α 
δελφός του, δ γνωστός ύστερον ύπο το δνομα 
Ερρίκος Εος, έπολέμησε κατά τοϋ πχτρδς^ αΰτοϋ. 
Λεύιερον ήδη άπο τοΰ Καρολομάγνου οι Παπαι 
έξώπλισαν τέκνα κατά γονέων, και παρατηρη- 
σωμεν δτι δ Ούρβανος Βος είναι ο ^αφορπας τον 
Φίλιππον Α ον έν Γαλλία, καί διατάξας τήν πρώ
την σταυροφορίαν. Ού μόνον εγένετο αίτιος τοϋ 
άτυχοΰς'θανάτου τοΰ Ερρίκου Δου, άλλα καί τοΰ 
θανάτου είκοσι μυριάδων άνδρών.

Ο έορΐκος Δος, έξαπατηθείς υπδ τοϋ υίοϋ του 
Ερρίκου (1 I 06), ώς Λουδοβίκος δ Πραύθυμος υπδ 
τών έαυτοΰ καθείρχθη έν Μογοντιάκω’ δύο Αεγάτοι 
κχθήοεσαν αΰτδν, δύο δ’ άποσταλμένοι τής διαί-

της, υπδ τοϋ υίοϋ του σταλεντες, απεσπαοαν παρ 
αΰτοϋ τά αύτοκρχτορικά κοσμ,ήματα.

Μετ ολίγον δραπετεύσας έκ τής φυλακής του, 
πτωχδς, περιπλανώμενος καί άνευ βοήθειας, άπε- 
θανεν έν Λιέγη ετι άθλιέστερον καί άσημότερον 
τοΰ Γρηγορίου, άφ’ ού έπί τοσοϋτον χρόνον 
προσείλκυ^ε τά βλέμματα τής Ευρώπης διά τάς 
νί'.ας, τάς δόξας, τάς συμφοράς, τας κακίας και 
τάς άρετάς αύτοΰ. Επί τής έπιθανατ^ου κλίνης 
του άνεκραύγαζί: « Θεέ έκδικησεων, Ικδικηθητι 
υίδν πατροκτόνον. * Αλλ δ υεδς τοϋ Ερρίκου &ου, 
ωμήν εύσέβειαν ΰποκρινόμ,ενος, άνωρυξε τον τα -  
:>ον τοΰ πατρδς αΰτοϋ, ένταφιασθεντος εν τή  
μητοοπολιτική τής Λιέγης Εκκλησία καί μίτεκό- 
μισε τδ σώμά του είς υπόγειόν τ ι έν ϊπ,ίρη.

Στώμεν έπί μικρδν ένώπιον τοΰ ανορυχθεντος 
πτώματος τοΰ περίφημου αΰτοκράτορος Ερρίκου 
Δου, καί ζητήτωμεν πόθεν προέρχονται τοσαΰται 
ταπεινώσεις καί άτυχίαι άφ ενός, το ίαυτη  δε 
θρασύτης άφ ετέρου, τοσχΰτα μέν φρικαλέα πράγ- 
Λχτα ίερά θεωρούμενα, τοσοΰτοι δ ηγεμόνες θυ- 
σιασθέντες υπδ τής Ρωμαϊκή; Εκκλησία;! Β;βαιω- 
θησόμεθ* δέ τότε δτι άοχικη πάντων τούτων 
τών δεινών α ιτίω ν έοτίν ή θρησκομανια, ο φα 
να,τισμδς, 6ν ένέπνευσαν είς τδν δχλον οί επί
σκοποι τής Ρώμης, οπως κορέσιυσι την αντιχρι- 
στιανικήν αύτών φιλοδοξίαν·

Σ. I. ΒΟΤΤΥΡΑΣ.
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1 Ε  ©  Ο  k  Ο  Σ
ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟΤ
ΘΗΑΕΩΣ Φ Υ Λ Ο Υ .

ΤΜίΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
( Λ ζλ τοϋ 0 — i 3ου έτους).

Α π ο κ α τ α σ τ ή σ α σ α  ούτω τήν καρδιαν τής Ου* 
γατρός σας έ> μ ίγμα , μίαν μάζαν, έκ τών άνω- 
τ έ ρ ω  μεγάλων άρετών συγκειμένην, καιοδς ηδη,
δπως έθίζητε αΰτήν ίνα ή οικονόμος, καθότι ή οι ■ 
κονομά έστίν δ μ ίγ α ; στρόφιγξ τή̂ ς ευδαιμονίας 
καί ευημερίας τών οικογενειών ! Ιν 6ε άκόμη ένα· 
πέαεινε, μία μεγάλη άοετή, ή δέσποινα καί βα- 
σά ίς  πασών, ή ΕΓΣΕΒΕ1Α, b  οφείλετε ΐνα τή  
έμπνέητε άπαραιτήτως καί άναγκαίως I Αγάπη 
καί εύσέβεια είσί, Κυρία, αί δύο μεγάλαι (Θεέ μου! 
ας μοί συγχωρηθή ή τόλμη τής έκφράσεως) θυ 
γατέρες τοϋ ίψ ίσ το υ , ας δ Θεάνθρωπος κατέβί- 
βασεν έκ τ ώ ν  οΰρανών!  II μεν δεύτερα αναγε- 
τα ι είς τήν νόησιν, ή δέ πρώτη είς τήν αίσθησιν· 
αδύνατον δέ ϊνα  ύπάρξϊ) ή μία άνευ τής άλλης, 
ούδέ δύναται ή μία μόνη τούτων δπως έπιφερη 
τήν ένδεχομένην τελειότ/,τα'είς τδν άνθρωπον. Η

αγάπη έστί τδ θεμέλιον καί ή βάσις τοΰ μεγάλου 
οικοδομήματος τών αρετών, ή δε εύσέβεια ή ς έ γ η  
αΰτοΰ. Η εύσέβεια έστί τοσούτφ υπέροχος, οσω 
η νόησις υπερβαίνει τήν α’ίσθησιν, αν καί ταύτην 
οίκειούμδθα διά τής άγάπης' καί τοσοϋτον Οψηλή, 
όίστε ταύτην έ'υμνών καί είς μέγας ^ήτωρ Γάλ
λος βο^, δτι είναι τδ n a y  διά τδν άνθρωπον.

0  φόβος, δ πολνόμματος ούτος Αργος τών έν- 
τολών τοΰ Θεοΰ, ή π μ ή , τδ σέβας πρδς αΰτδν, 
η ένθερμος λατρεία καί προσκύνησις, καί, ώς έπος 
είπεϊν, ή αύστηρά τήρησις τών θείων αΰτοΰ πα
ραγγελμάτων, ιδού παν δ,τι άποτελΐϊ τήν εύσέ 
βειαν. Η πίστις δέ πρδς αΰτδν, ητις  αποτελεί τδ 
κυριώτερον συστατικόν τής εΰσεβείας στοιχεΐον, 
υποτίθεται προϋπάρχουσα τή θυγατρί σας έμ- 
φύτως·

Προσπαθήσατε λοιπδν παντί α-^ένει, δπως μέ 
υλας τάς άλλας άρετάς ενώσητε τήν εΰΐέβειαν, 
ητις έστί τδ π ά r  τοΰ ανθρώπου.

Πρδς τοΰτο δέ παρίστα αύτή τήν παντοδυνα
μίαν τοΰ ίψ ίσ το υ , ήτις τίκτε ι έν τώ  άνθ-ώπω 
τδν φόβον' παρίστα αύτή τδ ύπέρλαμπρον αΰτοϋ 
μεγαλεϊον, δπερ έφέλκει εις έαυτδ τήν τιμήν καί 
τδ σέβ ας τοϋ άνθρώπου' παρίστα αύτή τά  εύερ- 
γετήματα , άτινα άεννάως παρέχει τή άνθρωπότη 
τ ι  δ πανάγαθος ούτος Πατήρ, τήν δόζαν·  καί χ ά 
ρ ι ζ α  κ«ί δικαιοσύνην αυτού, καί ταΰτα  πάντα  
θέλουσιν άποκαταστήσει τήν πρδς αύτόν λατρείαν 
θερμοτέραν καί κατανψκτικωτέραν, τήν λατρείαν, 
είς -̂ ν προσπαθείτε Ινα καθοδηγήσητε τήν κό
ρην σας.

Εκ τής είσ.βείας δέ, ^ίζωθείσ/ι; βαθέως έν τή 
ψυχή αυτής, άπο^ρέουσιν ώς έκ μεγάλης καί άκε- 
νώτου πηγής ή ταπεινοφροσύνη, ή μετριοφροσύνη, 
ή τ  μή πρδς τού; γονείς, πλησίον, θρησκείαν, καί, 
έν σιΐίόλ&), ή τιμή καί τδ σέβα; πρδς παν τδ ιε
ρόν καί σεβάσμιον,

Κατά τδ τμήμα τοϋτο δέον δπως διδάξητε 
αΰτήν τ ίρ  γραφήν καί άνάγ'ωσιν. Επειδή δμω; 
καί ή μνήμη εί'αι έπιδεκτική ήδη άναπτύξεως καί 
έξασκήσεως, δφείλετε ινα θέσητε τοΰτο υπδ τδ 
σκήπτρον τής ενεργείας· Καί διά μέν τήν άνάγνω- 
σίν της σας συνιστώ τήν ίεράν Ιστορίαν, ήθικά 
τινα  διηγήματα, τδν Σωκράτην, τολμώ είπέίν, 
τής Ητείρου, τδν Γεροστάθην, είς ού τήν συγ
γραφήν δφείλομε; άνεγεΐραι χρυσοΰν άνδριάντα, 
τδν Κομφούκιον καί τδ αριστούργημα τοϋ Κ. Λε- 
βαδέως —  τδ Κάτοπτρον τής κοινωνίας. Πρδς δε 
τήν έςά^κησιν τοΰ μνημ,ονικοΰ της.καλδν έστίν, 
ινα εκστηθιζγ) ^τμάτιά τινα περ,ί άγάπης, οίκτου, 
συμπάθειας καί εΰσεβείας, τδ Προσευχητάριον καί 
μικράν τινα κατήχησιν. ή  άνάγνωσις, Κυρία, ijat ή 
έκστήθισις τών βιβλίων τούτων θέλουΉν ωφελήσει 
αΰτήν τά  μέγιστα' διότι, πραγματευόμενα συνω- 
δά με ο ,τι ύμεις τήν έδιδάζατε, άποκαθιστώσι 
πιστότερα ταΰτα , καί φέρονται τρόπον τινά ώ; 
έ;ωτερική μαρτυρία τούτων. Κατά συνέπειαν δέ.

τά ΰφ'  ΰμών παραγγίλλόμενα έγχαραχθήσοντ* ι 
ϊαθύτερον έν τή ψυχή τής κόρης σας' είς τρόπον 
ώστε, ή μέν στεγανότης τής μνήμης τά  κρατεί, 
η δέ καρδιά τά  θερμαίνει καί βαθμηδόν συγχω- 
νευθήσονται άνεπαισθήτως. Τοσαύτην δε έπι^ροην 
εχουσι τά  πρώτα μαθήματα, αί πρώται έντυπώ- 
σεις, άς λαμβάνει δ άνθρωπος κατά τήν παιδικήν 
καί βρεφικήν ηλικίαν, τοσαύτην τήν ίσχύν καί τδ 
κΰρος, τοσοΰτο βαθέως έντυποΰνται καί ραδίω ί 
έρριζοϋνται έν τή άπαλ7, καί τρυφεροί αυτοϋ 
ψυχή, ώ ’ τε θάττον η βράδιον άποκαθίστανται αύ- 
τώ εζις, κατά συνέπειαν δευτέοα φύσις, καί ουδε- 
μία εσωτερική ?) έζωτερική α ίτ ια , ο ’ ον μεγάλη  
καί άν ή, δύναται δπως τάς άπαλείψη καί έκρι- 
ζώση εΰκόλως. Πρδς έπιβεβαίωσιν δέ τώ ν λόγων 
μου τούτων σας αναφέρω τδν μ.έγαν διόασκαλον 
τής Ηθικής, τδν Π ρ ο  π ρ ό δ ρ ο μ ο ν  τοϋ Σωτήρος, 
τδν θειον Σωκράτην, δστις, συνειδώς δτι ή μελίδ- 
ρητος καί θεία αΰτοΰ διδασκαλία, ήτις ούρανόθεν 
τώ έπέμφθη, ήδύνατο ίνα  καρποφορή-sri θαυμα- 
σίως έν τα ϊς v e u t e p a c c  ψ υ χ α ϊ ς ,  έδίδασκε τούς. 
νέους καί άρετην! τδν Ισίδωρον, δστις κραυγάζει * 
«ευπλαστον καί ΰγρδν ή νεότης καί ταϊς νεωτέραις 
ψυχαις, άπχλαίς έτ ι ου^αις, τά μαθήματα εντι- 
κτεται, παν δέ σκληρδν χαλεπώ; μ α λ ά ττ ε τα ι'» 
καί τούς σοφούς τούτους λόγους τοΰ Αγγλου φ ι
λοσόφου Λωκίου, λόγους, οδς, μα την αλήθειαν, έ 
καστη μήτηρ χρεωστεί δπως ίχ η  ως ύπογραμ- 
μόν. «Αί έλάχιστοι, βο^ δ μέγας ούτος φιλόσο
φος, καί πλέον Ανεπαίσθητοι έντυπωσεις, ας λαμ* 
βάνομ,&ν κατά τήν νήπιό τητα ήμ ώ ', εχουσιν αζιο- 
λογωτάτας καί διαρκεστάτας συνεπείας· αί πρώ- 
ται αυται έντυπώσεις όμοιάζουσι ποταμώ , ού τα  
ύδατα δυνάμεθα ινα στρέψωμεν εΰκόλως κατα  
πάντη διαφόρους διευθύνσεις, ωστε εκ τής ανεπαι- 
σθήτου ταύτης διευθύνσεις, , ν̂ ο ρυας λαμοάνει 
κατά τήν πηγήν αΰτοΰ, φθάνει επι τέλους εις τό 
πους, π^λύ άπ’ άλλήλων άπέχοντας’ ουτω δυνά- 
α,εθα ινα στρέψωμεν νομίζω μετά τή ; αυτή; εύ- 
κολίας καί τά  πνεύματα τών τέκνων, κ**) b  έπι- 
θυμοΰμεν διεύθυνσιν. ° Ακούετε^ Τον τρόπον δ* 
καθ’ &ν οφείλετε ϊ«α διευθύνητε μέχρι τοϋ 13ου 
έτους τήν ψυχήν τοϋ σπλάγχνου σας ύπέδειζ* 
"δη έν δλίγοις." Πλήν ετι μάλλον, φ ιλτάτη , θέ
λετε έπιτΰχει τοϋ μεγάλου τούτου σκοποΰ, έάν 
όσα διδάσκητε αύτδ καί ε ρ γω  έκδηλώνται παρ 
υμών, έάν περιβάλλητε τα  αισθήματα και φρο 
νήμαίτα, άπερ τώ  έμπνεητε, σαοκα θελζικάρδιον 
καί θελξίνουν. Εάν λοιπον διδασκητε αυτό τ /ιν 
πρδς τδν Θεδν, πλησίον, καί γονείς άγάπην καί 
ε ύ σ έ β ΐ ΐα ν ,  .χρεωστεΐτε τάς μέν τοϋ Θεου έντολάς 
καί συνθήκας τηρεϊν κατά γράμμα, τδν δέ πλη
σίον καί, γονείς τ ιμ ^ ,  σέβίοθαι, εύσπλαγχνίζε- 
σθαι, βοηθείν, έλεείν, έάν εχωσι ά?ωγήί,
συλλυπείσθαι καί συμμερίζεσθαι τάς ένδεχομέναί 
αΰτών δυστυχίας. Εάν προσπαθήτε νά τήν άπο- 
*χΓαστήσητε φίλην στενήν τής λιτοτητος5 ευγε-



νοΰς συμπεριφοράς, οίκονόμον, και να ναυτία εις την 
επαχθή θέαν τής πολυκέφαλου ίίδρας, της μ ό δ α ς ,  
ά/άγκη δπως ένδύησθε μετά λιτότατος σεμνό 
πρεπούς, ή συμπεριφορά σα; δπω; τ, αρεστή είς πάν
τ α ;  καί άναθεματίζητε μυριάκις τον ολεθροφόρον 
γύπα, τον σ υ ρ μ ό ν ,  δ ιτ ις , παν στοιχεΐον ηθικόν 
κατακεραυνοβολών πλ'.ξ'.καρδίως καί πάν υλικόν 
σχρδάναπαλλικώς άπορρο φ ώ ν ,  ρίπτει σωρηδόν το- 
σχΰτα θύματα πρό τών βρομερών ποόών του 
Α: συνδιαλέξεις σας δέον δπω; έ^ωσιν άντικειμε- 
νον τ'·ν αλήθειαν, αγάπην, εύσέβειαν, την αγαθό
τη τα  καί παντοδυναμίαν τοΰ Θεοΰ. Ηθικά τινα  
διηγήματα ώφελοΰν παρά πολύ- άραί καί βλασ- 
φημίαι πρέπει νά ώβιν άγνωστα πχντελώ ; εί; τά 
χείλη σας. Πρός Θεού ! μή λησμονήσητε, Κυρία, 
τό μεγα τοϋτο αξίωμα, οτι: ό’ηω ς ά π ο χ α τ α σ τ α θ ή  
t i c  ε νάρετο ς ,  ά ρ χ ε ι  ϊ ν α  ν η π ιό θ ε ν  β Μ : rrj xa i ά χ ούγ  
άρ ε τά  c!

Διά τοϋ τρόπου δέ τούτου αναπτύσσετε, ενι
σχύετε κα! μορφοϋτε τήν βούλησιν τής θυγατρός 
σα ί, μιμουμένης όμα;, συνενούτε αυτήν μετά τοϋ 
νοός καί τής καρδίας της, καί ταΰτα  συμβχδί- 
σουσιν άναμφιβόλως μίοίν κοινήν οδόν, τήν δδόν 
τή ; μεγαλοπτέρυγος αρετής*

Πρός τούτοι; διδάσκετε αυτήν ολίγα; οικιακά; 
Εργασίας, καί ουδέποτε πρέπει ινα τήν άπομακρύνη- 
τε άφ υμών έπί πολύ. II μεθ υμών μετάβασίς της 
είς έξοχά; ίδιοι άνθοστολίστους ώφελεΐ πχρά πο
λύ, έάν δεν γίνηται συνεχώς* ■ηθικώς δε ή μου
σική μαλάσσει τήν ψυχήν κ"αΐ έξημερόνει τά  ήθη 
Ίης. Απαιτούνται δε όλίγαι σημαντικαί ασκήσει; 
άναλόγως τής ηλικ ία ; καί κράσεώς της’ τάς έν 
Ικάστη ήλικία άσκήσεις δρίζουσιν α! ' 'Ύ γ ιε ινα ϊ ,  
εί; α ; σά; παραπέμπω, καθότι ούδείς λόγο; έν- 
ταΰθα περί αύτών.

Παρατηρητέον δε δτι εί; τά ; τυχόν παρεκτρο- 
πά; αυτής, ανάγκη όπως άποφεύγητε παντί σθένει 
τήν βίαν καί άναγκαστικότητα, καί χρήσθε τ5) 
πυθοΐ καί έπιεικεία. τοΐς μεγαλουργοί» τούτοις όρ 
γάνοις τής Ηθική; προς έπανόρθ&>σίν της. Οί ραβ- 
δισμοί καί οί μομφασμοί, ή χλεύη καί αί βάρβα
ροι καί αΰστηραί έπιπλήξει; εί; του; νέου; (έν 
γένε·) άτακτοϋντα; άποβαίνουσι τοσοΰτον ανω
φελή, ανεπαρκή καί φροϋδα, δσον είσί μακράν τοϋ 
νά ώρίσθησαν όργανα κατάλληλα, όργανα αιώνια 
τοϋ ήθικοϋ νόμου ! είσί τοσούτφ αλυσιτελή καί 
κατάπτυστα, δσω μ άτα ια ι μορμολύκαι καί άνε- 
μώλια πάντη φόβητρα εί; του; ένοχους καί κα
κούργου; υπήρξαν ή αγχόνη καί δ δήμιος, ή ειρ
κτή καί αί περιορίσει;', οσω ανίσχυρα καί άσθε- 
ν έ ιτ ϊτ α  Εμπόδια υπήρςαν ταΰτα  είς τόν άκράτη- 
τον ροϋν τοϋ αίματος, είς τήν πλημμύραν τοϋ κα 
κοΰ* εχουσι δε τοσαϋτα σπαραξικάρδια αποτελέ
σματα, δσα τό δήγμα ψύχρας έχίδνης καί τό δη- 
λητήριον! εντεύθεν τό πρός τους γονείς μίσος καί 
ή ψυχρότης τινών εί; τήν παιδείαν. Μή σας φανΤ; 
δε τ ο ϋ τ ο ’ π α ρ ά δ ο ξο ν , κ α θ ό τ ι ου μόνον π ο λ λ ά  π α 

ραδείγματα τέκνων, έ^τρωμάτων οντοιν τής φύ- 
σεω;, άπερ μ ισοϋΐι του; γονείς αυτών, έπιβεβαι- 
οϋσιν εναργέστατα τήν γνώμην μας ταύτην, άλλά  
καί τοϋτο γίνεται, έπειδή δ πχΐς σκέπτεται απο
κλειστικές περί έ<ός πράγματος, δπερ τώ  κάανίι 
καλήν ή θλιβεράν έντύπωσιν- ή έντύπωσις αυτη, 
ως έφθην εΐπών ανωτέρω, έντυποϋται βχθέως έν 
τή μνήμη του, καί τό πράγμα αυτό συμβαίνει 
πολλάκις ινα ή ή παρά τών γονέων αυστηρά πρός 
αύτόν έπίπληξις η βία, ήτις, ακολούθως, τ ίκ τε ι 
έν αύτώ τό μίσος. Διά τόν αύτόν λόγον, συντε
λούσες βεβαίως καί τή ; καλή; ανατροφής, βλέ
πετε πολλούς Λχϊδχς, εί; οΰ; τά  γράμματα φ α ί-  
νονται ώ; β ο υ ν ά .  Ευτυχεί; δε ήμεΐ; τώρα, καθό
τι δεν έχομεν, ώ; άλλοτε, διδασκάλου; ώ; γ ε ν ί  
τ σ α ρ ο  νς.

Γενικώς δε, έν τη πρώτν} ταύτη χρονική επο
χή, ήτις νΰν φθίνει, ή προσευχή τή ; κ ό ρ σ α ς ^ ά ;  
μή παρατείνητχι η πέντε λεπτά καθ έκαστη;.

(Επεται συνέχεια).
.....

Β ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ .

Α .Ιο ίσ ίο ς  Γ α . Ι ΰ ά ν η ς .
0  περίφημος ίατροφυσικός Αλοίσιος Γαλβάνης, 

δ εχων τό κλέο; τοϋ ότι νέον άνέ^ξε στάδιον εί; τά ; 
φυσικομαθηματικά; έπιστήμα; διά τής μεγάλη; 
αΰτοϋ ανακαλύψεις τοϋ ζω ϊχ ο ΰ  ήΑ εκτρ ισμοΰ ,  έ~ 
γεννήθη έν Βονωνία τήν 9 7βρίου I 7 t 7.

Εικοσαετή; ών, σκοπόν προΰτίθετο ΐνα γένη τα ι 
μοναχός, άλλ ευτυχώ; ή οικογένεια του καί οί φίλοΓ 
του κχτώρθωσαν νά τόν άποτρέψωσι τής πραγμα- 
τοποιήσεως τοϋ σκοπού τούτου.

0  Γαλβάνης ήσπάσατο τότε τήν ιατρική», καί 
ήρξχτο νά σπουδάζη την φυσιολογίαν καί τήν α ν α 
τομίαν μετά τοϋ αΰτοϋ ζήλου, δν έδειξε διά τήν 
Θεολογίαν, και μετ δλίγον διεκρίθη ώ ; χειροϋρ- 
γο; καί μαιευτή;. Κατά τά  1 7 6 2 , όπερησπίσθη 
θέσιν τινά Ι Ιερ Ι  τώ ν  οστών·, της  ρύσεω ς , xa i τοΰ  
σ χ η μ α τ ι σ μ ο ύ  α ύ τ ώ ν ,  ή τ ι; - έπήνεγκε τόν διορι
σμόν του ώ ; καθηγητοΰ τή ; ανατομίας είς τό 
Πανεπιστήμιον τής Βονωνίας.

Εχων τήν θέσιν ταύτην, τιμώμενος μεταξύ  
τών συμπατριωτών του, σύζυγο; γυναικό;, ?,ν 
ΰπερηγάπα μάλλον παντός άλλου, τή ; Λουκίας 
Γαλεάτζη, θυγατρός τοϋ αρχαίου αΰτοϋ καθηγη- 
τοϋ, δ Γαλβάνης οΰδέν αίτιον είχε νά λυπηθή 
διότι παρ^τήθη τοϋ μοναστικού βίου' άλλ ή εΰ- 
τυχία του οιήρκεσεν δλίγον.

ί ί  Κ.. Γαλβάνη, προσβληθεΐσα υπό στηθι'κοϋ 
πάθους, επεσε βαρέως ασθενής' δ δε σύζυγός τη ; 
τή αφιέρωσε τάς φροντίδας του, ήγρύπνησεν έπ 
αΰτής μετά θϊλςικαρδίου μερίμνη;. Τότε δε κα- 
θαρίζοιν βατράχου; δπω; παρκσκευάση ζωμόν διά

τήν σύζυγόν του, ελ«βε τ/,ν ευκαιρίαν τοΰ νά 
κάμνι τά ; πρώτα; του πηΡατηρήσει; περί τοϋ η
λεκτρισμού. Διεξεθηκεν δ ϊδιο; τά  τή ; περιέργου 
τα ύτη ; άνακαλύψεως, καί άναφέρομεν αύτολεξεί 
τους λόγους αύτοϋ·:

ϊ  Ανετεμον ενα βάτραχον, τόν παρεσκεύασα, 
καί προτιθέμενος ίνχ  δλοος διάφορον ποιήσωμαι 
αΰτοϋ χρήσιν, εθηκα αύτόν έπί τ 9ϋ τραπεζίου, έν 
ω εύρισκετο ηλεκτρική μηχανή' δ βάτραχο; δέν 
ίχο>ρίζετο άπό τού άγωγοΰ ή διά μικρού δ ιαστή
ματος. Ενό; όε τώ ' βοηθ^ύντων με πλησιάσαντο; 
ήρεμα, έκ τύχη ;, τήν άκραν σμίλης πρός τά μη- 
ρικά νεϋρα τοϋ βατρχχου τούτου, πάραυτα απαν- 
τε ; οί μυς συνεστάλησαν είς τοιοΰτον τρόπον, όίς-ε 
είπας άν οτι έταράττοντο υπό σφοδροτάτων 
σπασμών' άλλος δέ τις, δστις έποίειμεθ’ υμών πει 
ραματα έπί τοΰ ηλεκτρισμού, παρετήρησεν δτι 
τό φχινόμενον έλάμβανε χώραν, οσάκις έξήγετο 
σπινθήρ άπό τοΰ άγωγοϋ τή ; μηχανής. Ενώ δ’ 
εγω^ ένησχολούμην είς άλλο τ ι  καί Ισκεπτόμην 
κατ έμαυτόν, ούτος, έκπεπληγμένος διά τό γε- 
γονος, ήλθε νά μ ειδοποιήσω' άπίστευτον εχων 
προ; τα  το ιαΰτα ζήλον^ καί διαφλεγόμενος υπό 
τή ; επιθυμία; τού νά έπαναλάβω τό πείραμ?, ή- 
Οελησα ϊνα φέοοι ε?ς φώς τήν άγνωστον α ιτίαν  
τοϋ φαινομένου τούτου' κατά συνέπειαν, ήγγισα 
εγω  αΰτός όιά τής άκ'ρας σμίλης άμφότερα τά 
μηρικά νεύρα, ενώ είς τών αγωγών έξήγε σπιν
θήρα* τό φαινόμενον παρουσιάσθη κατά τόν αΰ 
τον τροπον* είδον σφοδράς ^υστολάς είς τοΰ; μύς 
τώ ν μελών, ως εα» κατελαμβάνετο ύπό τετάνου 
το ζώον, και τοϋτο, καθ -̂ v στιγμήν έξήγοντο 
σπινθήρες.»

0  I αλβάνης ανενέωσε τά πειράματ-ά του έπί 
ζώντων κ^ι νεκρών βατράχων, καί έβεβαίωσεν δτι 
α; μυωνικαι κινήσεις, αι συστολαί ήσαν ήττον 
ισχυραι πχρα τοΐς ζώσι ζώοις, καί έκ της ση
μαντικής ταύτης άνακχλύψεως έπωφεληθείς βρα- 
5 υ τ ε ρ ο ν ο Βόλτα;, έζέτεινε καί κατήρτισε τάς 
θεωρίας τοϋ Γαλβάνη" άλλ είς τούτον καί μόνον 
ανήκει ή δόξα τοϋ δτι πρώτος άνέωξε τόν δρό
μον. Είναι αληθές δμως δτι περιστάσεις τινες ε- 
ύωκαν ηόη ύπονοίας περί τή ; ΰπάρξεως τή ; αβα
ρούς ταυ.τη; δυναμεως, ην δ μέν Γαλβάνης ζο ι ϊ  
χ ό ν  η λ ε κ τ ρ ι σ μ ό ν  ονομάζει, οί δε σοφοί δμογνώ- 
μονες γ α .1 6 α ν ισ μ ό ν  άπεκάλεσαν.

Κ ατά τό 1 7 8 6 ,  μαθητής τις τού Κοτυγνου, 
καθηγητοΰ τής ιατρική; έν Νεαπόλε», ήσΟάνθη βι- 
αίαν κίνησιν άνατέμνων μϋν, δστι;εδηξεν αΰτόν 
κατα το σκελο;, οτε ή σμ.ιλη του ήγγισεν εν τών 
νεύρων τού ζωου. ό  Σοΰζλερ ομιλεΐ έπίση; έν τη 
Ν ία  π ε p i  ‘Η δο νή ς  θ εω ρ ία  αΰτοϋ, έκδοθείση τώ  
1 7 67 , περί τή ; παραδόξου γεύσεως, τή ; παοα- 
γομένης υπό δύο πλακών μετάλλου διάοόρου, νε- 
Οειμενων έν τώ  στόματι μετά τίνος προφυλάξεως' 
Αλλά τά διδόμενα αύτά εμενον ώς άμυδρά έν- 
δ ϊίγμ ατα , εως ί,ϋ ο Γαλβάνη; είχε πρώτο; τήν

ευτυχή ιδέαν τού νά έξιχνιάση τά τυ^αίως ύπό 
τής ανατομίας βατράχου άποκαλυφθέντα φαινό
μενα, καί εδωκεν ούτως οριστικόν αποτέλεσμα, 
άκριβή ιδέαν είς τήν έπιστήμην.

Ο ιατρός ύπήρξεν ήττον ευτυχής τοϋ φυσιοδί
φου* όιότ;, όιαφιλονεικήσας έπί πολΰν χρόνον πρός 
τόν θάνϊτον τήν προσφιλή αΰτοϋ σύζυγον, τό 
θέλγητρον τή ; εστίας αυτού, άπώλεσεν αύτήν 
τώ  17 9 0 ' συγχρόνως δε τώ  έπήλΟε καί άλλη 
δυστυχία* τής Κισαλπινής δημοκρατίας επιβαλού- 
«ης τόν πολιτικόν δρκον παρά τοΐς υπάλληλοι; 
αύτή;, δ Γαλβάνης, άποποιήθεί; νά δώση «ΰτόν, 
άπώλεσε τους τίτλου; καί τά ; θέσε·,; αΰτοϋ. Εί; 
τό έσχατον περιελθών τή ; ένδειας, έζήτησε φιλο
ξενίαν παρά τοΰ άδελφοϋ αΰτοϋ Ιακώβου, δστις 
τόν ύπεδέχθη μετ εγκαρδίου φιλοφροσύνες' ά λ λ ’ 
δ Γαλβάνης, καιρίως τήν καρδιάν πληγει> Οπό 
τοϋ θανάτου τής συζύγου του, δεν ηδυνήθη νά 
ύπερνικήση τήν θλίψιν του, καί καταβιβρωσκόμενος 
υπό βχθείας μελαγχολίας, επεσεν είς άτονίαν, μ ε -  
γάλως τόν άδελφόν αΰτοϋ άνησυχήσασαν. Ούδείς 
ήόυνήθη νά θεραπεύστ] τόν μαρασμόν αύτοΰ, ούτε 
αί πρόθυμοι φροντίδες τών φιλούν του ιατρών, 
οδτε τό ψήφισμα τής Κισαλιπνής ^δημοκρατίας, 
ήτις, τιμώ σα τόν σοφόν καί σεβομένη τόν πολι
τικόν άνδρα, τώ  άπέδιδεν ά ν ε υ  δ ρ ω ν  τήν καθηγε- 
τικήν του θέσιν.

Αλλ δ Γαλβάνης δεν εμελλε ν άναβή πλέον είς 
τήν έϊραν τής ανατομίας, ·?,ν ένελάμπρυνεν· άπέ- 
θανεν έν Βονωνία τήν 4 δεκεμβοίου 1 7 9 8 , κατα- 
λιπών μνήμην βίου εντίμου καί φιλοπόνου.

Εκτός τή ; π ερ ί  τ ώ ν  ο σ τώ ν  θεσεώς του, ής έ-  
μνημονεύσαμεν, έδημοσίευσεν 1Υ π ό μ ν η μ α  π ε ρ ϊ  
τ ώ ν  ν εφ ρώ ν  xai τ ώ ν  ο υ ρ η τ ή ρ ω ν  τώ ν  π τ η ν ώ ν ,  
επειτχ έξέθηκε τό σύστημά του είς βιβλίον τ ι,  
έπιγραφόμενον Σ χ ό . Ι ι α  π ε ρ ί  τώ ν  ή .Ι εχ τρ ιχώ ν  δ υ 
ν ά μ εω ν  π ρ ο ς  π α ρ α γ ω γ ή ν  μ υ ω ν ι χ ώ ν  κ ι ν ή σ ε ω ν .  
Τά δύο ταΰτα  βιβλία συνετ^χθησαν εί; τό Λ ατι
νικόν.

Τά; θεωρία; τοϋ Γαλβάνη ζωηρώ; υπερησπί- 
σθησχν καί κατεπολέμησχν οί σύγχρονοί του. Βόλ
τας, δ διασημότερος τών αντιπάλων του,· δ ιι- 
σχυρίσθη δτι δέν ΰπήρχεν ειδικός ηλεκτρισμός εν 
τοΐς ζώοις, ώς έδόξαζεν δ Γαλβάνης, καί δτι τό 
νευρικόν ρευστόν οΰδέν άλλο ήν.η συνήθης Ηλεκ
τρισμός, είς 8ν τά  όργανα τών ζώο^ν έχρ,ησίμευον 
ώς αγωγοί. 0  Βόλτας άπεδειςε διά τοϋ ηλεκτρο
μέτρου καί τοϋ ήλεκτριομονάστου, δτι ί  έπχφή 
μετάλλοιν διαφόρου φύσεω; παράγει διηνεκή 
άπόκρισιν ηλεκτρισμού, τοϋ μέν ενός μετάλλου 
όίδοντο ς τό ύελώδες, τοϋ δ ετέρου τό ρητινώδες 
ρευστόν- 0  άντίζηλος τοΰ Γαλβάνη κατεσκεύασεν 
άςιοθαύμαστόν τ ι έργαλεΐον, τήν β ο . Ι κ η χ ή ν  σ τ ή 
λ η ν ,  όί ής έπέτυχεν αποτελέσματα το ιαϋτα, ό;7 ΐ  
ήδυνήθη ν απόδειξη τήν τ*ΰτότητ* τού γαλβα
νισμού καί ηλεκτρισμού·



/

Τοϋ μέσου τόΰ παράγειν τον γαλβανισμόν δν- 
τος γνωστούς οί σοφοί έπεδόθησαν είς διάφορα 
πειράματα- 0  πανεπιστ^μων Κ. Οδμβόλδτος άπε- 
πειράθη πρώτος πειράματος έπί τών ιχθύων, ών 
ή νευρική εύερεθεσία έστί μεγίστη. «Είδον, λέγει, 
ιχθύς, ών ή κεφαλή πρό ήμισεία; έκόπη ώρας, 
π λήττοντα ; τήν γαλβανισμένην αΰτών οΰράν διά 
τρόπου τοιούτου, ώστε το σώμα έπήδα αρκετά 
δψηλά έπί τ ί ;  τραπέζης, έφ ή; ησαν -τεθειμένοι » 
Ακολουθώ; δ Κ.. Ουμβόλδτος προσεπάθησε ν άνα- 
στήση πτηνά, προσβεβλημένα υπο προφανούς θα- 
νάτου, καί έπί τούτω έξελέξατο σπΐνυν, δστις κα- 
τακεκλιμένος ήο/j καί έχων κεκλεισμένου; τους ο
φθαλμού; έμελλε νά έκπνεύση. Αμα ή γαλβανική  
συγκοινωνία συνέστη μεταξύ τοΰ ράμφου; καί τοΰ 
άρχοΰ, τό πτηνόν ήνοιξε τού; όφθαλμούς, ήγέρθη 
Ιπί τών πατών πλήττον τά ; πτέρυγας, άνεπνευσε 
έπί πέντε η Ιξ λεπτά καί έξέπνευσεν ήσύχωξ. 0  
γενναίος σοφός έποίησε πειράματα καί εφ εαυ
τού' έπέθηκεν έκδόρια δύο έπί τών δελτοειδών 
μυών καί έπί τώ ν δύο ελκών δύο μεταλλικούς 
καταρτισμούς' 4καθ ήν δε στιγμήν τά δύο μ έταλ
λα έτέθησαν είς συνάφειαν, οί ώμοί του συνεχώ- 
σθηιαν σπασμωδώ;, δ Κ. Ουμβόλδτος ήσθάνθη 
κνισμόν, σφύξιν αλγεινήν, καί άοτραπή διήλθε 
πρό οφθαλμών του.

0  δόκτωρ Μόνρο; ην τοσοϋτον ευαίσθητος εί; 
τήν γαλβανικήν ενέργειαν, ώστε έπασχεν αιμορρα
γίαν της ρινό;, οσάκις, βαλών τεμάχιον ψευόαρ 
γύρου είς τού; ρώθωνας, έθετε τοΰτο εί; συνάφειαν 
διά νήματο; άγωγοΰ μεθ ελάσματος χαλκού, τε
θειμένου έπί τή ; γλώσσης του. 11 αίμο^ρ-αγία 
ήρχιζεν αμα ή λάμψις έφαίνετο.

Ζινόττη; δ έκ Βονωνίας έγαλβάνισεν έντομα. 
Φονεύιας τέτιγα , έθηκεν αΰτόν εί; συνάφειαν μετά 
τών δύο άκρων στήλης, καί -άραυτα ή κίνησις 
καί δ χαρακτηριστικό; τοΰ εντόμου ήχος διεδη- 
λώθησαν. s

ίουλιος δ έκ Τουρίνου καθυπέβαλεν είς τό ρεύμα 
στήλ<ς αρκετά ίσχυρας φυτά έν πλήρει βλαστήσει 
καί έπετυχε τήν κλεΐΉν τών φύλλαρίων φυτοΰ 
τίνος.

Οί μάλλον διακεκριμένοι φυσιολόγοι, ηγουμένου 
τοΰ Βιχάτιΐυ, έζήτησαν τήν α ίτίαν τή ; ζωής εν 
τοΐς γαλβανικοΐς φαινομένοις" άλλά τά  έπί τε- 
θανατωμένων καί μεγάλων ζώων γενόμενα πειρά
μ ατα  δέν έλυσαν τό δυσχερές τοΰτο ζήτημα. 0  
Αλδίνη ; συνεπέρανεν έκ πειραμάτων, γενομένων εν 
Λονδίνο} επί άπαγχονισθέντος (τήν 3 {ανουαρίου 
1 8 θ 3 ' } οτι δ γαλβανισμό; έπενεργεί ΐσχυρώ; έπί 
τοΰ μυωνικοΰ καί νευρικού συστήματο; καί δτι 
παρέχει ισχυρόν μέσον δπω; άνακαλή είς τήν ζωήν 
"τούς πε^όντα; είς άσφυξίαν.

Αλλά ποιήσωμ.εν μνείαν καί τοΰ πειράματος 
τοΰ δόκτωρος Ανδρέου Τρη Τό πτώ μα δολοφόνου 
τινός, άποσπασθέν τή ; αγχόνη; ήμίσειαν ώραν 
μετά τήν άνάρτησίν του, έκομίσθη είς τό άμφι-

Οέατρον τοϋ δόκτωρος, δστις αμέσως έκαμεν έν
τομά; είς τό ίνέον καί τήν πτέρναν, άπεκάλυψε 
τόν νωτιαίον μυελόν, τά  αρχικά νεύρα, καί έθηκεν 
εί; συνάφειαν τά  δργανα δί αγωγών. Τό σώμα 
τού άπαγχονισθέντο; έδονήθη σπ ισμω δώ ;, τό 
σκέλος έτάθη μετά τοσαύτης σφοδρότητος, ώστε 
παρ ολίγον ν «νατρέψη ένα τών παρόντων' τε 
λεία αναπνοή ήρξατο, τό στήθος άνέβαινε καί 
κατέβαινεν, άκολουθοΰν τάς κινήσεις ίοΰ  διαφράγ
ματος, ώ ; καί παρά τώ  ζών-tt άνθρο')πω' πάντα  
τά  πάθη έξεφράζοντο έπί τή ; μορφή; τοΰ άπαγ- 
χονισθέντος. Καθ δσον ή δύναμις τών ηλεκτρι
κών έκροών ηύξανε, τό πρόσωπον του έξέφραζεν 
άλληλοδιαδόχως τόν τρόμον, τήν άπελπισίαν, τήν 
οργήν, τήν «γωνίαν μετά ειδεχθούς μειδιάματος. 
Οΐ παοευρισκόμενοι, μή δυνηθέντες ν άνθέξωσιν 
είς τοιοΰτον θέαμα, ο[ μέν έφυγον έντρομοι, oS δέ 
έλειποθύμηοαν καί ήσθένησαν.

Οΰ)όλως προτιθέμεθ* ινα _δμιλήσωμεν εν τώ  
3ιογραφικώ τούτω κρθρφ  περί τής έφαρμογή; 
τοΰ Ηλεκτρισμού είς τόν τηλέγραφον (ά’/τι*ειμένου 
άλλως τε, περί ού ώμίλησε καί άλλοτε ή Ν ί α  
'Ε πτά .Ιοφος) '  εΐπομεν μόνον δτι έγένετο χρήσις 
τοΰ ηλεκτρισμού διά πολλάς άσθε^είας, καί ιδία  
διά τάς παραλυσίας' δπήρξαν δέ καί άποτυχίαι 
καί έπιτυχίαι. 0  Κ. Μαγενδί έποίησε χρήσιν τοΰ 
Ηλεκτρισμού £πό μορφήν διαλειπόντων ρευμάτων 
κατά περίπτωσίν τινα έξασθενίσΐως τή ; δρά- 
σεο>;.

II ιατρική τών Παρισίων Σχολή έδειξεν ευθύς 
απ’ αρχής ζωηρόν ενδιαφέρον πρός τήν άνακάλυψιν 
τού Γαλβάνη* επιτροπή έκλεχθεισα έκ τών μ.ελών 
αυτής ένετάλη ινα έπαναλάβ-jj τά άπότοΰ 1 7 9 0  
γενόμενα πειράματα, καί νά περιγοάψη τά  έπι- 
τευχθησόμενα άποτελέσματα. Βραδύτερον δέ δ 
Ακαδημαϊκός σύλλογος διώρισεν έπιτοοπήν δπως 
έξακριβώση τά  τοσοϋτον ένδιαφέροντα, διάφορα 
καί ωφέλιμα τού γαλβανισμού άποτελέσματα',

(Εκ τοΰ Γαλλικού)
I .  I. ΒΟΥΤΥΡΑΣ.

Η ΜΥΟίαΤΙΙ.
(Δ ΙΗ Γ Η Μ Α ).

Τώ 1 8 0 9  δπήρχεν έν τώ  1 2ω συντάγματι τής 
γραμμής, τότε φρουρούντι έν Στρασβούργϊ), άξιω- 
ματικός τις, καλούμενος Πέτρος Πιταίσιος, δστις 
ήν έκ τού ήμιβαρβάρου καί ήμιπεπολιτισμένου μέ
ρους τής Βουργονίαί, γνωστού ΰπό τό δνομα Μόρ- 
βαν, καί όστι; ΰπό τών συναδέλφων αΰτοΰ εκα
λείτο Πέτρος δ Ω μ οφ άγο ς .  Ην άνδρεΐος καθ δλην 
τήν σημασίαν τής λέξεωί, καί, ώ; έλεγον εί; τό 
σύνταγμα, είχε τραχύ τό δέρμα. Πάντοτε δ ποώ-

το; καί δ τελευταίο; εί; τό πΰρ, ένομίζειο παρ' 
δλων ώ; δύο μόνον αγαπών έν τώ  κόσμω πράγ
ματα : τήν οσμήν τή ; πυρίτιδα; καί τόν συριγι- 
μον τών σφαιρών. Οσοι τόν είδον έπί τού πε
δίου τή ; μάχης, δτε μέ δφθαλμού; διάπυρους, μέ 
μύστακα άνωρθωμένον, μέ ρώθωνας ανοικτού;, ε’5- 
ρίπτετο είς τό πυκνότερον τής συμπλοκής μέρος, 
συνειθιζον νά λέγωσιν δτι ή σφαγή ήν ό χορός τοΰ 
Πέτρου Ωμοφάγου.

Ημέραν τινά δ φίλος ημών Πέτρος έπεδωκεν 
ει; τον συνταγματάρχην του έπιστολήν, δί ή; έ- 
ζήτει αόειαν ινα υπάγη νά έπιμεληθή τήν γ ρ α ί α ν  
αυτού μητέρα, ασθενούσαν έπικινδύνως. Προσετίθη 
οτι ο πατήρ του, έβδομηκονταέτης καί παραλυ-  
τικός, δέν ήδύνατο νά έπιμεληθή ποσώ; τήν πτoJ- 
χήν αυτού σύζυγον, ΐπέσχετο δε νά έπιστρέψζΐ 
αμα ώς ΐδη τήν μητέρα τοι> έκτος κινδύνου. 0  
συνταγματάρχες άπεκρίθη είς τόν-Πέτρον Πιτ^ίσιον 
δτι, άπό στιγμής εί; άλλην, τό σύνταγμα ήδύ
νατο νά λάβ/) τήν διαταγήν νά έκστρατεύση, καί 
δτι όεν έπρεπε νά έλπίζη τήν άδειαν τής απου
σίας»

0  ΓΙετρος Πιταίσιος οΰδέν άντεΐπε.
Μετά όεκαπέντε ήμέρας δεύτερα έπιστολή ί -  

δόθη είς τόν συνταγματάρχην' δ Πέτρος άνήγγελ- 
λεν α ύ ιώ  δτι ή μήτηο του είχεν άποθάνει μέ τήν 
θλίψιν τού δτι δέν είδε τόν υιόν αυτής παρ’ αυτή' 
ήθελε να τώ  δώση, ώς άγαθή καί φιλόστοργος μή- 
τηρ> τ ^ν τελευταίαν αυτής εΰλογίαν. ό  Πέτρο; 
ί^ετευε τήν φοράν ταύτην άκόμη νά τώ δοθή ά 
δεια μ*ίνός. Ελεγεν δτι δέν ήδύνατο νά φανέρωση 
τό α ΐτ ι°νι °~ε? ήνάγκαζεν αύτόν νά ζητήση τήν 
άδειαν τ *ΰτην, διότι ήν μυστικόν οίκογενείας . . 
Ι1αοεκ“^ει έπιμόνως τόν συνταγματάρχην νά μή 
τώ  άονΤι®'? τ ^ν Χ.“Ριν ταύτην,

Η δεύτερα έπιστολή τοΰ Πέτρου δέν εσχε πλεί- 
ονα έπιτυχίαν τής πρώτης. Μό^ον δ λοχαγός τού 
πτωχού στρατιώτου τώ  είπε: «Πετρε, δ συνταγ
ματάρχη; έλαβε τήν έπιστολήν σου. Λυπεΐται διά 
τόν θάνατον τή ; γραίας μητρός σου, άλλά δέν δύ~ 
νατα ι νά σοί δώση τήν άδειαν, τήν οποίαν ζητεί;,
διότι αυρισν τό σύνταγμα άφίνει τή^ 2τοασ- ρ  ι 'bo υργην,

—  Α ! τό σύνταγμα άφίνει τήν Στρασβούργην; 
καί πού υπάγει, παρακαλώ;

—  Είς τήν Αύστρίαν. Θά έπισκεφθώμεν τήν 
Βιέννην, άνδρεϊέ μου Πετρε. Θά πολεμήσωμεν μέ 
τούς Αύστριακούς' αΰτό σέ ευχαριστεί, άλήθεια ; 
ΰκεϊ θά σέ ίδώ, ,άνορίϊέ μου. »

ό  Πέτρος Πιταίσιο; οΰδέν άπεκρίθη, διότι έφαί
νετο βεβυθισμένο; εί; σκέψεις βαθείας. ό  λοχα 
γός έλαβε τήν χεϊρά του καί κινών αΰτήν ρωμα- 
λέω ς:«Α ! μπδ, έκραξε, λέγε μοι δά . , μή ε ίϊα ι 
σήμερον κωφός; Σοί αναγγέλλω ότι, πριν παοέλ- 
θουν οκτώ ήμέραι, θά λάβης τήν ευτυχίαν νά 
κτυπηθή; μέ Αυστριακούς, καί σύ δέν μ εύχαρι-

----------= ^ = = = = = Γ Τ —‘7-^ϊ.ΐ

στείς καν διά τήν καλήν εϊδησιν, οΰτε φαίνεσαι 
δτι μ άκούεις/

Ναι, ναι, λοχαγέ μου, σέ ήκουσα κάλλις-α, 
καί σε ευχαριστώ πολύ διά τήν εΐδησιν' τήν ευ
ρίσκω έξαίρετον.

—  Ευτυχώς.
Ωστε, λοχαγέ μου, δέν υπάρχει ελπίς νά 

λάβω τήν άδειαν.
—  Αλλ ε’ΐΊαι τρελλός; άδειαν . . ,  .............

την παραμονήν τής εκστρατείας;
—  Δέν τό έ^υλλογίσθην . . . Ε’ίμεθα είς τήν 

παραμονήν τή ; έκστρατεία; . . . Ε ί; τάς στινμάς  
τα ύτα ; δέν δίδουν άδειαν · .

—  Ούτε ζητούν!
Σωστόν . . ουδέ ζητούν . . διότι ήθελον φα- 

νή άνανδροι . . Διά τούτο καί έγώ δέν ζητώ έκεί- 
νην, την οποίαν θέλω* θά οικονομήσω τό πραγμα.

—  Καί θά κάμη; καλά.
Γή επιούση τό 12ον σύνταγμα τή ; γραμμή; 

εισηρχετο εί; τήν ΓερίΑανίαν. Τή έπιούση, δ Πέ
τρο; Πιταίσιος, δ έπιλεγόμενος Ωμοφάγο;, έλειπο- 
τά^τει.

ΙΜετά τρεΐ; μήνας, ενώ τό 12ον σύνταγμα, δρε- 
ψάμενον ίκανάς δάφνας δόξης είς τά  πεδία τοϋ 
Βάγραμ, εισήλθεν έν θριάμβω είς Στραοβούργην, 
δ Πέτρος Πιταίσιος συνελήφθη καί ήχθη αίσχρώς 
είς τό τάγμα του δπό χωροφυλακή;.

Μετ ολίγον συγκροτείται στρατιωτικόν δικα- 
στήριον. 0  Πέτρο; ΙΙιταίσιο; κατηγορεϊται δτι έ- 
λειποτακτησε, καθ -̂ ν στιγμήν τό σύνταγμά ταυ 
ευρίσκετο απέναντι τοΰ έχθροΰ.

Μοναόικόν θεαμ,α παρουσίασε τό διχαστήοιον 
τοΰτο. Αφ ένό; δ κατήγορο; έλεγε: «Πέτρε Πι- 
ταίσιε, ού, εί; τών γενναιοτέρων τοΰ στρατού, σύ, 
έπί τοϋ στήθου; τοΰ δποίου λάμπει δ άστλρτή ; 
τιμής, ού, δστις δέν π ;ρ ιέπειέ; ποτε ούτε εί; 
τιμωρίαν, ούτε εΐ; τινα  κατηγορίαν έκ μέρου; 
τοϋ άρχηγοΰ σου, άφησε; τό τάγμα σου εί; τήν 
παραμονήν σχεδόν μάχη;, έλκυόμενο; ΰπό ισχυ
ρού αιτίου. Τό αίτιον τοΰτο τό δικαστήριον θέ
λει νά τό μάθη, διότι θά ήν ευτύχημα τό νά 
έπιτύχη; άν δχι νά παραιτηθής, διότι ούτε είναι 
πρέπον, ούτε τό θέλει δ αΰτοκράτωρ, τοΰλάχιςον 
νά συστηθής είς τήν εύμ,ένειαν αΰτοΰ.»

Αφ ετέρου δ κατηγορούμενος άπεκρίνετο: u Ε- 
λειποτάκτησα άνευ λόγου, άνευ αιτίου· δέν μ ετα 
νοώ διότι έπραξα τούτο. Αν γένη χρεία, θά τό 
έπανακάμω· Εγενόμην άξιος θανάτου, καταδικά- 
σατέ με !»

Ε πϋτα  ήλθον μάρτυρες λέγοντε;'. » 0  Πέτρος Πι- 
ταίσιος έλειποτάκτησε, τό γνωρίζομεν, άλλά δέν 
το πιττεύομεν.»

Α λλοι: 0  Πέτρος Πιταίσιο; έτρελλάθη. Πρέπει 
νά τόν στείλητε εί; τό φρενοκομεΐον, καί δχι εί; 
τόν θάνατον.»

Ολίγου έδέησεν ή γνώμη αυτη νά γενή πα· 
ρχδεκτή, διότι οΰδεί; δπήρχεν εί; τό δικαστή-



ριον, δστις έθεώρει ί VJV λειποταξίαν τοΰ Πέτρου 
Πιταισίου, τοΰ έπιλεγομένου Ω μ ο ιρ ά γ ο ν ,  ώς τών 
έκτος της ανθρώπινης θελήσεως ιδιοτροπιών έ 
κείνων, άς οΰδείς έννοεΐ, άλλ α ; άπαντες παρα
δέχονται. Κν τοσούτω δ κατηγορούμενο; έδείχθη 
τοσούτω άπλοΰς, τοσούτφ λογικώς έπίμενεν ά 
παιτώ ν καταδίκην, μετά τοσαύτης τολμηρά; ε
λευθερία; έφανέρο^σε το έγκλημα αύταΰ, έπανα- 
λαμβάνων άκαταπαύστως δτι δέν μετενόει, η 
ίΰστάθειά του τόσψ ήν παράτολμο;, ωστε όέν ε- 
μενε κ νέν μέσον νά κινήστ, την επιείκειαν. Εκρίθη 
ένοχος θανάτου.

Οτε έμαθε τήν καταδίκην του, δ Πέτρος Πι- 
ταίσιος δέν έκίνησε τάς οφρΰ;, δέν ήλλοιώθη. Πα- 
ρεκίνησαν αΰτον νά ζητηΐ7ΐ χάριν, άλλ άπε- 
ποιήθη-

Επειδή δ έκαστος Ιμάντευεν OTt έν τώ  βάθει 
τη ; ύποθέσεω; ταύτη ; υπήρχε μυστήριόν τ ι παρά 
δοξον, άπεφασίσθη ν άναβληθή η καταδίκη τοΰ 
Πέτρου Πιταισίου. 0  κατάδικος ώδηγήθη έκ νέου 
εί; τήν στρατιωτικήν αΰτοΰ ειρκτήν' τώ  άνήγ* 
γειλαν οτι έ'νεκα ειδική; τινο; εύνοιας, είχεν 72  
ώρας εΐσέτι ίνα  ζητήση χάριν* εκίνησε τούς ώ 
μου;, άλλ’ ούδέν άπεκρίθη*

Τήν νύκτα,ητις προηγείτο τη ; διά τήν έκτέλεσιν 
«ορισμένης ήμερα;, η.θύρα τη ; είρκτη; τοΰ Πέτρου 
έστράφη ησύχω; έπι τών στροφίγγων αΰτη ;, εί; 
δέ υπαξιωμ,ατικό; τή ; νέα; φρουρά; προύχώρησε 
μέχρι τη ; στρατιωτικής κλίνης, έν ή έκοιμ&το δ 
κατάδικος, καί, άφ οΰ έπί τινας στιγμάς έθεώ 
ρησεν αύτόν μετά περιεργεία; καί θαυμασμού, 
τόν άφύπνισεν" δ Πέτρος ΠιταίσιΟ; yjνοιξΐν ύπερ- 
μέτοως τούς οφθαλμούς καί βλέπουν περί αύτόν: 
Α, είπεν, ήλθε λοιπον δ καιρός; . τέλος πάντων. .

—  Ούχί, Πέτρε, άπεκρίθη δ υπαξιωματικός, 
δέν είν ακόμη η ώρα, άλλά μετ ολίγον Οά ση* 
μάνη.

—  Καί τ ί μέ θέλεις;
—  Πέτρε, δέν μέ γνωρίζεις, άλλ έγώ σέ γνω  

ρίζω· Σέ είδον ει; τήν Ωστερλίτζην, ένθα προση* 
νέχθη; άνδρειότατα. Εκτοτε, Πέτρε, συνέλαβον 
δί έσέ ζωηράν καί ειλικρινή υπόληψιν· Φθάσας 
άπό χθες είς Στρασβούργην, έμαθα καί τό έγκλη 
μά σου καί τήν καταδίκην, καί έπειδή δ δεσμο
φύλα:; είναι είς τών συγγενών μου, έπέτυχον παρ 
αύτοΰ νά έλθω ίνα σε ειπω: « Πέτρε, δστις 
μέλλει ν άποθάνη, πολλάκις λυπεϊται διότι δέν 
έχει πλησίον αύτοΰ ένα φίλον διά νά τώ άνοιξη 
την καρδίαν του καί τώ  έμπιστευθή Ιν ιερόν 
χρέος . . » Πέτρε, άν συγκατατίθησαι, θά ημαι 
ό φίλος ούτος. .

—  Εύχαριστώ, σύντροφε, άπεκρίθη δ Πέτρο; 
συντόνως.

—  Δεν έχει; τ ι  νά μοι εΐπηςί
—“ Ούδέν·
— Πώς, οΰδένα αποχαιρετισμόν διά την μνη

στήν, την αδελφήν σου >

— Μ ν η σ τ ή ν , . αδελφήν,* · Δέν απέκτησα ποτε.
— Διά τόν πατέρα σου; — Δεν εχω πλέον 

τχτέρα. Πρό δύο μηνών άπέθχνεν είς τάς άγ- 
✓.άλας μου. — Διά τήν μητέρα σου;

— Διά τήν μητέρα μου; . ίίπεν δ Πέτρος, ού- 
τινο; rj φιονή αϊφνη; ύπέστη βαθεΐχν άλλοιωσιν, 
τήν μητέρα μου, . · Λ, σύντροφε, μ.ή προφερε το 
δ'Ομα τοϋτο, διότι τό δνομα τοϋτο, τό βλεπει; 
καλώ;, δέν τό ήκουσχ, δέν τό είπόν ποτε εντο; 
της καρδιας μου, χωρί; νά συγκινηθώ ώ ; παιόίον. 
Κ*ί τήν στιγμήν αύτήν μοί φαίνεται ότι αν ω- 
μιλούν π;ρί αύτή;. · .

— Λοιπόν;
— Ηθελα κλαύσει . . Κ αί τό νά κλαύσο) θά 

ήτον ίδιον άνάνδρου. Νά κλαυτώ, έςηκολούΟησε 
μετ έξάψεως, νά κλχυσω, ένώ ολίγα; μόνον ώρας 
εχω νά ζήσω άκόμ.η> ά, ήθελεν είναι ά'Ότνορ'.α.

— Είσαι πολύ αύστηρός, σύντροφε. Πιστεύω 
οτι έχω, χάριτι θεία, τόσην γενναιότητα, οσην 
εί; άλλο;, καί έν τούτοι; Οά έκλαιον χωρίς νά 
αίσχυνθώ, άν ώμίλουν περί τή; μητρός μου. ^

—  Αληθώς! είπεν δ Πέτρος, δραττόμενος ζωη· 
ρώ; τή ; χειρό; τοΰ ύπαξιωματικοΰ, εισα'. άνηρ, 
είσαι στρατιώτης, καί δέν θά έντρεπεσο νά 
κλαύσης;

—  Ενθυμούμενο; τήν μητέρα μου; . . · ούχί 
βεβαίως. Ιίΐναι τόσω αγαθή, τόσω μ αγαπα κα: 
την άγαπώ ωσαύτως!

—  Σ άγαπα; τήν άγαπα;; . · &ΐ τοτε θα σοι 
τά ειπω ®λα, η καρδία μου είναι πλήρης, πρέπει 
νά κάμν) έκχυσιν, καί δσφ παράδοξα καί άν σοι 
φανοΰν τά  κατακυριεύοντά με αισθήματα, δεν θά 
γελάιης, είμαι βέβαιος. Ακουσόν μοι λοιπόν, διότι 
ο,τι πρό ολίγου έλεγε; είναι άληθέστατον' είναί 
τις ευτυχή; άποθνήσκων. έάν έχη μίαν καρδίαν 
διά νά έμ,πιστευθή τήν ίδικην του . . Δεν θελεις 
νά μ άκροασθής, ούτε θά με περιγελαστις;

—  Σέ ακούω, Πέτρε . . Ανθρωπος, δστις μ έλ
λει ν’ άποθάνη, μόνον οίκτον καί συμπάθειαν δύ-
ναται νά κινήσ$.

—  βά  μάθης λοιπόν οτι, άφ’ δτου ζώ έν τώ  
κόσμω, μόνον t ‘ πραγμα ηγάπη«α, τήν μητέρα 
μου ! . . . Αλλά τήν ηγάπησ* ώ; οΰδείς άγαπα, 
μέ δσην δύναμ.'.ν καί ζωην ήδυναμην. Παιδιον ετι, 
άνεγίνωσκον είς τούς δφθαλμους της, καθώς κα: 
αύτή άνεγίνωσκεν ει; τους ιόικους μου· Εμαντευον 
τάς ιδέας τη ;, έγνώριζε τάς ίδικάς μου. Διά τήν 
καρδίαν μ,ου, αύτή ήτον έγώ' διά τήν καρδίαν 
της, εγώ ήμην αύτή· Δέν ηγάπη^ά ποτε οΰτ 
άπέκτησα ερωμένην, δεν απέκτησα ποτε φίλους. 
11 μήτη? μου μ ητο τό παν. Οθεν, δτε προσε- 
κλήθτ,ν εις ττ,ν σημαίαν, δτε μοι είπον οτι ην 
ανάγκη ν άφήσω τήν μητέρα μ.ου, μεγαλως απελ- 
πίσθην καί έκηρυξ* δτι καί τήν βίαν άν μετε- 
χειρίζοντο, δέν θά μ άπεχώριζον τής μητρός μου 
ζώντα. Διά μιας λέξεως, αύτη η άγια καί γεν
ναία γυνή μετέβχλεν δλην μου την αποφασιν· .

5 5 ϊ~

«Πέτρε, πρέπει ν’ άπέλθης, μοί είπε, τό θέλω.» 
Εγονυπέτητα λέγων αύτή:ι Μήτερ, υπάγω.»

—  « Πέτρε, ποοσεθεσεν, υπήρξα; καλός υιός, 
καί εύχαριστώ τόν Htov όιά t'Oto* αλλ δ άνθρω
πος δέί έχει υίΐκόν μ.όνον χρέος νά έκπλη· 
ρώση. Πάς πολίτη; «νή<ει είς τήν πατρίδα του' 
σέ καλεϊ, ύπάκουΐον! Θα γενής στρατιώτης' άπό 
ταύτη ; τή ; στιγμή ; ή ζωή δέν ανήκει εί; σέ, 
άλλ’ εί; τήν πζτρίδα. Αν τά συμφέροντα ταύτης 
τόν ζτ,τ'ιϋσι, μή φεισθηί αύτή;. Αν δ Θεό; θελη 
ν’ άποθάνη; πρό έμοΟ, θά os κλαύσω μεθ όλη; 
τη ; καρδία; τών δακρύων, άλλά θά ειπω: Μοι 
τόν έδω'-εν αυτό;, καί αύτό; μ.οΰ τόν άφηοεσεν' 
εύλογητόν τό δνομά του! Αναχώρησον λιοιπόν, και 
άν μ’ άγαπας, πράξδν τό χρέος σου.» Ω ! τούς 
λόγους τή; άγιας ταύτης γυναικός τούς έκοάτησα. 
Πράξον τό /ρέος του ,  μοί είπε* τό χρέος του <7?α' 
τιώ του είναι νά ύπακούϊΐ παντοΰ καί πάντοτε' δ· 
θεν παντοΰ καί πάντοτε ύπήκουσα. Προσέτι να 
πηγαίνης εύσταθώς διά μέσου τών κινδύνων, ά- 
διστάκτ&ίς, άδιασκέπτω;' καί έπραξκ τοΰτο. Ο
σοι μ έβλεπαν δδεύοντα οΰτω; ένώπιον τών σφα ι
ρών, έλεγον: ίδού είς ανδρείο;.

Εύλογώτερον ήθελον είπεί: ίδου ε ι;, αγαπών 
τήν μητέρα του.

«Ημέραν τινά μία έπιστολή μέ επληροφόρησεν 
δτι η το ασθενή; η πτωχή άγαπητή γυνή. Ιΐθέ- 
λησα νά υπάγω διά νά την ΐδω. Εζητησα άδειαν 
άπουσία;, άλλά δέν μοι τήν έδωκαν. Ανεμνήσθην 
τού; τελευταίου; αύτή; λόγους" « άν μ άγαπ^ς, 
υιέ μου, πρά,ςον τό χρέος σου.» Ενεκαρτέρησα 
λοιπόν. Μετ ολίγον καιρόν έμαθον τόν θάνατόν 
της · · Ω, τότε δ νοΰς μου άπωλέσθη· Ελησμό- 
νησα πάντα τά συνδέοντά με μετά τοΰ στρατοΰ 
ίνα έπιστρέψίο είς τήν πατρίδα. Πόθεν μοί ήρχε- 
το ή ζωηρά καί αιφνίδιο; έπιθυμία τοΰ νά έπα- 
νίδω τούς τόπους, δπου η μήτηρ μου άπέθανε; 
Θέλω σοί τό ομολογήσει' καί επειδή έχεις μητέρα, 
έπειδή ττ,ν αγαπάς, επειδή καί αύτή σέ άγαπκ, 
θέλεις μ έννοήσει . . .

« Ημείς οί χωρικοί τοΰ Μόρβαν είμεθα άν
θρωποι άπλοι καί εύπιστοι’ δέν εχομεν ούτε ττ,ν 
παιδείαν, ούτε τάς γνώσεις, τάς δποίας έχουσιν οι 
είς τάς πόλεις, άλλ εχομεν τάς δοξασίας ημών, 
άς ούτοι καλοΰσι δεισιδαιμονίας. II λέξι; δεν 
βλάπτει. Δεισιδαιμονίας ή δοξασίας, τάς εχομεν* 
καί δστις μάς άπέσπα άπ αύτά ;, θά ητο πολύ 
επιτήδειος. Μία έκ τών δοξασιών, είς τάς δποίας 
μάλλον έμμένομεν, είναι εκείνη,ητις χορηγεί £ίς τό 
πρώτον άνθος, δπερ βλαστάνει έπί τού χώματος 
ενός τάφου, αρετήν τοιαύτην, ώστε εκείνος, δ ιτ ις  
δρέπει τό άνθος, είναι βέβαιο; δτι δέν θά λησμο- 
νησϊ) ποτέ τού; τεθνώτας, ούτε νά λησμονηθή 
παρ' αύτών· Δοξασία προσφιλεστάτη καί θελκτή* 
ριος. 0  έχων ταύτην δεν φοβ;ΐτκι πο<5ώς τόν

θάνατον, διότι δ θάνατος, άνευ τής λήθης, είναι 
μόνον νήδυμος ύπνος, η σ ^ ία  τις μετά μικράν ερ
γασίαν · . .

«Ηθέλησα νά ίδω βλαστάνον τό άνθος τοΰτο 
και νά τό κόψω. Ανεχώρησα λειποτακτήσα; ίκ
τοΰ ττματοϋ. . Μεθ όΐοιπορίαν δέ δεκαήμερον καί 
επίπονον, έφθασα είς τόν μητρικόν τάφον. Η γή 
έφαίνετο προσφάτως άνασκαλευθεισα* ούδέν δέ 
άνθο; είχεν εΐσέτι φυτρώσει. Περιέμενον. Μετά 
παρέλευσιν έξ έβδομάδοιν, εί; τά ; πρό)τας ακτίνα ; 
τοϋ ήλιου, παρετήοησα ε» μικρόν άνθο; κυανοΰν, 
άνοιξαν έπί τοΰ τάφου. Ην δέ έκ τών άνθέων ε 
κείνων, άτινα οί κάτοικοι τή ; πόλεω; δνομαζουσι 
μυοσωτίδα;, ημ.εΐ; δέ μ ή  με ζ ε χ η χ ς .  Κόπτων αύτό, 
Ιχυνον δάκρυα ευδαιμονία;, διότι ένόμιζον δτι 
τό μικρόν τοΰτο άνθο; ην ή ψυχ_ή τή ; μητρός μου, 
δτι ησθάνθη αυτη τήν παρουσίαν μου, καί δτι 
ύπό τήν μορφήν τοΰ άνθονς τούτου άπεδίδετο έκ 
νέου εί; έμέ.

« Λεν είχον άλλο τ ι  κρατούν με είς τήν πα
τρίδα μου, πλήν τούτου* είχον λάβει τό τόσον 
πολύτιμον άνθος, τ ί μοι έμελλε διά τά λλα ; Ανε
μνήσθην τών συμβουλών τής μητρός μου:«Ποαξον 
τό χρέος σου.» Εζήτησα τούς χο^ροφύλακας καί 
τοΐς είπον:» Ελειποτάκτησα, συλλάβετέ με.» Ηδη 
μέλλω ν’ άποθάνω, καί έάν, ώ; μοι βεβαιοΐς, ε ί
σαι φίλο; μου, θ άποθάνω άνευ λύπης, διότι θά μοί 
κάμης έκεΐνο, τό δποΐον θά σοΰ ζητήσω. Τό άν
θος έκεΐνο, τό δποΐον μέ κίνδυνον τής ζωής μου 
υπήγα καί έκοψα έκ τοΰ τάφ,ϊυ, εϋρίσκεται είς 
τό σακκίον τοΰτο, τό έπί τής καρδίας μου άνηρ- 
τημένον. Τποσχέθητί μοι δτι θά φροντίση; νά μή 
μ.ε χωρίσωσιν άπ αύτοΰ. Είναι δ δεσμ.ός, ο Ινών 
με μετά τή ; μητρό; μου, καί άν έπίστευον δτι 
έμελλαν νά τόν κόψωσιν, ώ! θά άπέθντ,σκον άνευ 
γενναιότητος' εΐπέ, μ.οί δίδεις τήν υπόσχεσιν νά 
κάμης δ,τι σαΰ ζητώ ;

—  Σοί υπόσχομαι νά μη χωρισθ^ς τοΰ κει
μηλίου τούτου, έω; ού ο Θεος σε προσκαλέσει ε ι; 
τάς ούρανίους σκηνάς του, είπεν δ ύπαξιωματικός, 
τά  μέγιστα συγκινηθείς έκ τής διηγήσεω; τοΰ 
Πέτρου.

— Ω, τήν χεΐρά σου διά νά τή,ν θλίψω έπί τη ; 
καρδιας μου" ώ, σε αγαπώ, σε τόν τόσω δι έμε 
αγαθόν, καί άν δ Θεός έν τή παντοδυναμία αυτοΰ 
μοί έδιδε··» έκ δευτέρου τήν ζωην, έπεθύμουν νά 
τήν αφιερώσω εις σέ.»

Οί δύο φίλοι έχωρίσθ/,σαν.
Τή έπιούση, άφοΰ έφθασαν εί; τόν τν,ς έκτε- 

λέσεως ώοισμ,ένον τόπον καί άνεγνώσθη η θανα
τική άπόφασις, θόρυβος υπόκωφος καί είτα κραυ- 
γαί μακραί διέτρεξαν τάς τάξεις τών στρατιω
τών « 0  αύτοκράτωρ . . . είναι ό αΰτοκράτωρ . 
ζήτω δ αΰτοκράτωρ . . »

0  Ναπολέων έφάνη, καί πεζεύσας έβάδισε διά 
τοϋ βραχέ& ς̂ καί δομητικοΰ αύτοΰ βήματος ΐθύ 
πίός του κατάδικον.



« —  Πέτρε, τω  είπεν . . . »
0  Πέτρος έΟεώρήσεν αύτδν, καί ήθελη5ε νά δ- 

μιλήση· άλλ άδρητός τ ι ;  κατάπληξις είχε κατα- 
κυριεύσει αύτόν.

—  Πέτρε, ήκολόύθησεν 5 αύτοκοάτωρ, ένθυ- 
μήθητι τοΰ; λόγους, ου; τήν νύκτα ταύτην μοι 
είπε;' δ Θεός σοι 5ίSsι δευτέραν ζο)ήν, άφιέρωσον 
αύτήν ούχί εί; έμέ, άλλ εί; την Γαλλίαν. Καί 
αυτη είναι καλή καί άξια μήτηρ. Αγάπα αύτήν, 
ώς ήγάπας καί τήν άλλην.

Απεμακρύνθη, καί άπειροι έπευφημίαι τόνέχαι- 
ρέτησαν.

Μετά τ ινα  ετη δ Πέτρο;, δστις τότε ήν λο
χαγό; τήί; παλαιας φρουράς, έπιπτεν έπί τοΰ π ε 
δίου τή ; μάχη; τοΰ Βατερλώ, καί, πληγεί; θανα- 
τηφόρως, εΰρεν είσέτι αρκετά; δυνάμει;, ινα φ ώ 
νηση σταθερώςι Ζήτω δ αΰτοκράτωρ. Ζήτω ή 
Γαλλία. Ζήτω η μήτηρ μου».

(Κατά το Γαλλικόν).
Γ. Λ ΞΑΝΘΟΠΟΤΑΟΣ.

 —

ΕΝ ΤΩ ΠΪΘΜΕΝΙ ΓΟΪ ΩΚ.ΕΑΝΟΓ.

(Συνέχεια καί τέλο;).
0  Ωκεανό; δεν περικλείει μόνον έν τοΐς υδατιν 

αύτοΰ δρη καί κοιλ»αδας, λειμώνας χλοανθεΐς, αμ
μώδεις έρήμους και πηγάς γλυκέος υδατος, άνα- 
Ορωσκούσας έκ τής μυστηριώδους αυτών δεξαμε
νής είς τό «λμηρδν υδωρ, άλλά καί πλούσια δά
ση μετά τών παρασίτων αύτών, εύρείας λειμά- 
δας, εύανθεΐς κήπου;, άγροΰ; εύρυτέρους καί θαυ- 
μασιωτέοους τών τής στερείς. Δέν άνεκαλύφθη- 
σαν μεν έν τω  εσωτερικό) τών θαλασσών ή δύο 
μόνον είδη φυκίων, άλλά τοσοΰτον μέγας έστίν δ 
αριθμός αύτών, τοσοΰτον τά σχήματα ποικίλα, 
τοσοΰτον τά χρώματα ζωηρά, ώστε ταΰτα  σνη 
ματίζουσι μαγικόν τινα κήπον, καί καθώ; οί 
κλάδοι τών ήμετέρων δένδρων ύποκλίνουσι κατά 
τήν πνοήν τής αύρας, κύπτουσι καί στενάζουσι 
κατά τόν άνεμον τής θυέλλης, ουτω καί τά ένυδρα 
φυτά ΰφ ίσταντα ι τον αγώνα τοΰ κύματος, οπερ 
συσύει τού. κλώνας καί διασχίζει τά φύλλα 
αύτών. Ενίοτε άπόλλυνται έν ταύτη τή πάλη, 
κ α ί βλέπομεν τότε ταΰτα  κυμαινόμενα κατά 
πυκνάς δέσμας πρδς τάς άφεστώσα; άκτά;, ενθα 
σχηματιζουσι είδός τ ι άδιαχωρήτου χέρσου.

Ί ά διάφορά τών φυκίων είδη έν διαφόροι; τοΰ 
ή/ΐεανοΰ θά»λουσι χώοαι;, καί τά ώρισμένα αύτών 
εχουσιν δρια- τινά μέν τοσοΰτον ίσχυρώς είς τήν 
βάσιν αυτών προσπεφυκότα είσίν, ώστε, δπόταν τά 
ορμητικά κύματα άναρπάζουσι ταΰτα , άναρπά
ζουσι ταύτοχρόνως ώς άγκύρα; τούς βατράχους, 
εις ους προσεκολλήθησαν αί ρίζαι αύτών’ τα 
πλεΐστα αύζάνουσι παρά τάς παραλίας, και σπα 
νιως ευρίσκονται είς πλέον τεσσαράκοντα οργυιών 
βάθος, άλλά γεννώνται εί; πάσας τάς θαλάσσας,

καί, πράγμα παράδοξον, μέγιστα αύτών είσί τά  
τών αρκτικών θαλασσών. Ενίοτε εύρύ καλύπτουσι 
ύιάστημα καί έπιφαίνονται ώς χλοεροί λειμώνες 
έπί τοΰ στυγνοΰ τών θαλασσών κυανοΰ, λε ι
μώνες, οιτινες έξέπληττον καί έπ'ΐόουν τούς πρώ
τους θαλασσοπορους. 0  δε μέγιστος τών λειμώνων 
τούτων είναι ή καλουμένη λίμνη τής Σαργόσσης, 
μεταξύ τών Ασορών καί Αντιλλών νήσων* δύνα- 
σαι νά ύποθέση,ς ταύτην ώ; κυμαινόμενον κήπον, 
εκατόν μέχρι τριακοσίων λευγών εύρος εχοντα, 
καί έκτεινόμενον επί 25 βαθμών πλάτους- τοεΐς 
θανασίμου; εβδομάδα; έδαπάνησεν δ Κολόμβος 6- 
πω; διαπεράση τού; μυθώδεις έκείνου; λειμώνας.

Αφαιρών τις τά  φύκη ταΰτα  άπδ τών στοι/είων 
αύτών, εκπλήττεται διά τδ παράδοξον καί πολυ
τελές τών σχημάτων αύτών’ ούδέν άλλο είσί 
πραγματικώς ή ό'γκοι πλαδαροί, έπικεκαλυμμένοι 
ύπδ στιλπνής βύοσης, καί δ·.Υ]ρημένοι εϊί κλάδους 
άτά*τους, οιτινες περατοϋνται είς φύλλα μακοόλε- 
πτα, ών πολλά είσι βρώσιμα. Εν τή Ιρλανδική 
θ*λάσι·ι} εύρίσκεται τδ κυρτόφυλλον φΰκος, γ νω 
στδν ύπδ τδ ό'νομα βρύον Καρραγένης, ού οί ίατροί 
συνιστώσι τήν χοήσιν είς τάς στηθικάς άσθενείας' 
έτερόν τ ι είδος φύκους παρέχει είς τάς χελιδό
νας τών θαλασσών τής Ινδίας τήν ύλην, άφ ή; 
κατασκευάζουσι τάς περιφήμους αύτών φωλεάς· 
Τδ σακχαρωτόν φΰκος τών θαλασσών τοϋ βορρχ 
είναι πλατύ ώς ή χειρ, λεπτδν ώς νήμα, καί εκ
τείνεται έπί μήκους πολλών μιλλίων' έξαγουτι δ 
άπ αύτοΰ, δυ νάμει σκει,ασίας τινός, τον χυμόν, 
άφ ού εϊληφε τδ &νομ.α.

Είς τά  πεπηγμένα υδατα τών Ανταρκτικών θα
λασσών φαίνονται φύκη χιλίων ποδών μήκους, ών 
τδ φύλλωμα έχει αποχρώσεις πορφύρας καί δσγί- 
νου- αί κεντρικαί μεμβράναι τών μεγαλοπρεπών 
εκείνων φύλλων υποβαστάζονται ύπδ κυστιδίων, 
ύποστηοιζόντων ταΰτα  εί; τήν έπιφάνειαν τοΰ υ- 
δατο;· Εν ταΐς Μαλουίναις νήσοις υπάρχει άλλο 
τι είόος φύκους, δμοιάζον μηλέα, ού τδ ό'ρθιον 
στέλεχος φέρει κλώνας διχαλωτούς καί καρπού; 
άφθονους· αί ρίζαι του περικλείονται εί; τού; 
δράχους, καί τά  μακρά αΰτοϋ φύλλα κρέμανται 
ώς τά τών ιτεών έπί τών θυελλωδών κυμάτων-

Εκτός τής άπειραρίθμου ταύτης τών φυκών 
ποικιλίας, ύπάρχουσιν είσέτι είς τά τών θαλασσών 
βάθη πλήθο; άλλων φυκών, εύρεΐ; πορώδεις λε ι
χήνες, θάμνοι πορφυροί, μνία πολύφυλλα, ών οί 
λυτοί κλάδοι είσί πάντοτε είς κίνησιν.

Τά διάφορα ταΰτα  φυτά σχηματίζουσι τά  υπο
βρύχια δάση, αύξάνουσι φύρδην μίγδην, εν α τα 
ξία, έν. αΰθα μέν περιπλέκοντα τούς κλώνας αύ
τών, εκεΐ δέ εκτεινόμενα κατά σκιάδας καί σχη- 
ματίζοντα ύπδ τδ φύλλωμα αύτών μάκρους δ;- 
χάτους- ενίοτε μεν τοσοΰτον είσι συνηοεφή, ώστε 
δμοιάζουσίϊ άδιΐκτω περιβόλφ, άλλοτε δέ υπάρ- 
χουσι μεταξύ αύτών μακρά διαλείμματα, έν ο ί ;  
τά ελάχιστα τούτων έπιφαίνονται ώς πρασιαί κα

ρυοφύλλων. Κατά τάς διαφόρους τοϋ φωτός έπε- 
νεργειας έπί τών φυτών τούτων μαρμαίρουσι νέαι 
άποχρώσεις, περίεργος δ ιδία. είναι ί  άποψις 
τών φυκών μετά τή ; φανταστικής αύτών άνα- 
πτυζεως, μετά τών μυστηριωδών αύτών φυλλο
παστάδων, άς ούδ ή σελήνη, ούδ" ό ήλιος φωτί- 
,ουσιν, ή μετά τών χρυσοπορφύρων αύτών φυλ- 
λοθυιανων, κυμαινόμενων είς τήν έπιφάνειαν τοΰ 
υδαιτος. ί ί  σκηνη αμτη, η όνείρω δαοιάζουσα, ή 
βλάστησις αΰτη τοϋ Ωκεανού έμψυχοΰται ύπδ 
τών ποικιλοχρόων μαλακίων καί τών λεπιδοστίλ- 
πνων ιχθύων.

Ποικιλόμορφοι σέσιλοι έ’ρπουσιν έπί τών ραδι
νών καυΛ,ών, έν ώ αί φώκαι κρατούνται άνηρτη- 
μεναι είς πλατείς κορμούς· έκεϊ εύρίσκεται ή σει
ρά τών άρχαιων, δ μολυβδόφθαλμος καρχαρίας, 
δ πυκνοχαίτης λεοντόπαρδος τών θαλασσών, καί 
ή βραόύπους χελώνη* θεωρήσατε τά παράδοξα 
ταΰτα  κτισματα κεκαρωμένα έν τώ μυχώ τής 
ανήλιου αύτών κατοικίας. Πώς εξαπίνης κινούνται, 
πώς έςεγειρονται κινητοΐς όμοια νησιδρίοιςΙ Λι- 
μώ ττω ν καρχαρίας προχωρεί βραδέως, έπιβούλως 
προς το μέρος αυτών' οί ύαλίζοντες αύτοΰ οφθαλ
μοί λείαν έπιζητοΰσιν* δ γαλεώτης, δστις πρώτος 
διακρίνει τον τρομερόν τούτον έχθρδν, σπεύδει 
Τ·να ζητησν) καταφύγιον είς τδ δάσος" έ» ριπή οφ
θαλμού, ή θέα τής θαλασσίου σκηνής μεταβάλλε 
τα ι το οστρεον κλείει θορυβιοδώς τδ δστοακόν του 
καί π ίπτει εις τον πυθμένα τού υδατος" ή χελώνη 
κρύπτει τήν κεφαλήν καί ,τούς πόδας ύπδ τήν 
πανοπλίαν αύτής, τά ιχθύδια γίνονται άφαντα έν- 
τδς τών κλάδων τών φυτών, δ άστακδς άποσύ- 
ρεται υπο τα ; ρίζας αυτών. Μόνος ό νέος δήξων 
στρεφεται πρδς τδ άδηφάγον τέρας καί περιφρο- 
νει αύτδ διά τών οξέων του οδόντων* άμφότερα 
ζητοϋσιν ϊνα μονομαχήσωσιν έν τώ δάσει- μετ έ 
λίγον δ εύκίνητος καρχαρίας πληγόνει τδν άντί 
παλόν του· δ δυστυχή; δήξων προσπαθεί ιν’ άπο- 
συρθ·ή είς τδ συνηρεφές δάσος, δπως &ποκρύψΐ) έν. 
Γουτω ττιν αγωνίαν του? άλΧά τυφλού^χενος υττο 
του άλγους, υπο του αψ.&τος, δπερ εκρέε». ίχ. τών 
πληγών του, δέν δύναται ν’ απαλλαγή έκ τών 
κλάδων, είς ο'ύς έρρίφθη, καί γίνεται λεία τοϋ ά- 
μειλίκτου αύτοΰ . e/θροΰ.

Μίλιά τινα μακράν φαίνεται σκηνή £λως διά- 
οορος, όχθος οστρεων, ών ουδεν τήν ήδεΐαν ταράτ· 
τ ε ι ^ρε^Λ'.χν υπ νω ττο ντχ  xoct ετυι^άνειαν έντος 
τών κογχυλίων αύτών τά ηδυπαθή ταΰτα  μαλά 
κια, διάγουσιν έν τούτοις έπικούρειον βίον* ξένα 
είς τήν τύρβην τοϋ κόσμου, είς τάς θλίψεις καί 
τάς χαράς αύτοϋ, αδιάφορα είς τάς θυέλλας και 
τά  πάθη αύτοΰ, συγκεντροΰνται έν εαυτοΐς καί έμ- 
φοροϋνται ήσύχως τών. σαρκικών αύτών άπολαύ 
σεων. ό  Ωκεανός έπαρκεΐ είς τάς άνάγκας αύτώ ν  
ακίνητα διατελοϋντα λαμβάνΟυσι τήν τροφήν 
τω ν άπδ τοϋ λούοντος αύτά υδατος* έκαστον 
μόριον υδατος, , είτερχόμενον εις συνάφειαν πρδς

τάς άβράς αύτών άκοάς, άνανεοΐ ίν  αύταΐς τδν 
άέρα, δροσίζει καί ενισχύει τδ διαφανές αύτών 
α ίμ α .

( Εν τ '(ί θαλάσση εύρίσκεται επίσης τδ ζωοφυτ^- 
κδν παράδοξον έκεΐνο προϊόν, τδ κοράλλιον. Εκ 
τοϋ τιτανώδους δένδρου άνυψοϋται δ πολύπ^υς, 
αυ,ανει, τεκνογονεΐ δντα δμοια αύτώ, ειτα  έντα- 
φιαζεται έν τώ βραχώδει αύτοϋ κύτει, έφ’ ου νέαι 
γενεαι νεας οροφάς κανασκευάζουσι.

 ̂ Τοιουτ(ο άναπτύσσονται τρόπω οί τοΰ κοραλ
λιού κλάδοι- έν τή βλαστήσει τών άνωτέρων αύ* 
του κλάδων φύεται έμψυχόν τ ι ζώον, έχον τήν έ- 
ζωτερικήν μορφήν ώς καί τήν λαμποάν χροιάν 
άνθους- δ πολύπους ζωογονείται έν τώ' λίθω,' ειτ*  

άπολιθοϋται αύθις έν τώ  λίθω. Αλλ’ όποια τε 
ράστια εογα τελούνται ύπδ τών δραστήριων τού- 

ςωοφυτων, υττο τών οντων exsivojv, α τ ινκ  
πάλλουσι καί φυτοζωο,ύσιν, είσίν άμα καί ζώα 
και  ̂φυτά·  ̂ Κτίζουσι πύργους, ών ή βάσις έπανα- 
παυεται tv τώ  πυθμένι τού Ωκεανού, ών α ί έλικες 
άνυωοΰνται κλιμακηόδν ύπεράνω τών κυμάτων, ών 
τα  τείχη ένισχύονται ύπδ άμμοκονίας τοιαΰτης, οια 
ούχ̂  υπάρχει έν τ·ή ήμετέρα σφαίρα.

 ̂ έκ τοϋ κάλλους τών σχημάτων, ώς έκ τής 
αίγλης τών χρωμάτων, τά  γιγαντώδη εκείνα κ τ ί
ρια έφειλκύσαντο τήν προσοχήν τών φίλοποαγαό- 
νων άπδ τών άρχαιοτ^των ήδη χρόνων, καί πολ
λών πλανών έγένοντο παραίτια έπί αιώνας ολο
κλήρους- έπιστεύθη δτι τά  στελέχη τοϋ κοραλλίο» 
ήσαν πραγματικώς ένυδρα φυτά, ατινα άμα άπο- 
σπώμενα τού στοιχείο^ αύτών άπελιθοϋντο κατά  
τήν έπαφήν τού άέρος- είς τήν ύπόθεσιν ταύτην  
επόμενον μέχρι τοϋ τελευταίου αίώνος, καί δσοι τών 
φυσιοδιφών άνεκάλυψαν τήν άλήθειαν, μόλις μετά 
μάκρους  ̂ αγώνας έποίησαν ταύτην πα:άδεκτήν.

_ θεάνθρωπος μεταχειρίζεται πάσας τάς δυ
νάμεις, δσας ο νοϋς αύτώ παρέχει δπως άντιπα- 
λαίση, καί πολλάκις μάτην, κατά τής ισχύος τοϋ 
Ωκεανού, δ εφήμερος πολύπους έξακολουθεΐ ήσύ- 
χως διά της ταπεινής αύτοΰ βιομηχανίας τήν 
αυτήν κατά τής βίας τών κυμάτων πάλην. Είναι 
περίεργον δτι τά ζωόφυτα ταϋτα  ούδέποτε κατα-  
σκευάζουσι τήν κατοικίαν αύτών, ούδ έν τ ο ΐς  
θολοΐς ύδασιν, ούδ έν τοΐς λ ιμ ν ά ζ ο υ σ ιν ,  άλλ έν 
ται, ακταις, εν αις η θάλασσα μανιωδώς κατά  
τών σκοπέλων συντρίβεται- έν ταύτα ις καταβάλ- 
λουσι τα θεμέλια τοϋ κτιρίου αυτών, δπ«ρ άπδ 
έτος είς έτος, άπδ αίώνος είς αιώνα, ευρύνεται, 
εως εΟ έμπερικλείση έν τώ  περιβόλω αύτοϋ εύ* 
ρεια; λίμνας, ών τήν αιώνιον γαλήνην ούδ ή θύελ
λα ουδ ή γαλήνη δύνανται νά διαταράξ&)σιν. Εν 
τούτοις, αί μαγικαί αύται οίκοδομαί παύουσιν είς 
τήν έπιφάνειαν τοϋ ύδατος, διότ'ι οί πολύποδες 
ως τέκνα τής θαλάσσης, αδυνατοϋσι νά άνθέξωσιν 
είς την έπενέργειαν τοϋ άέρος καί τοϋ ήλιου.

Αί ύφαλοι τών κοραλλίων, ώς νήσοι μαγικαί, 
έπιφαίνονται ύπδ τδν ουρανόν τών τροπικών θαυ-



μάσιον ώ ; αληθώς θέχμα τί» τβΰ κεστοΰ εκείνου 
ιώ ν  κλά<5ων, χρωματιζομένου υπό θερμού φω 
τός, σριματίζοντος κύκλον περί γαλήννον λίμνην, 
ένώ παρέκει τά  ορμητικά καί λυσσαλέα κύματα  
πλχταγούσι κατά τών σπιλάδιυν

Πολλάκις εύρεΐς κοραλλίων δ^θοι περικυκλούσιν 
ορη δψηλά, πα:->ά τούς πρόποδας τών οποίων θάλ
λει ή γόνιμος τών τροπικών βλάστησις’ έν τώ  πε 
Ρ’.βόλω τών υφάλων τούτων γαλήνιον υδωρ μχρ 
μαίρει κατά τάς ακτίνα; του ήλιου, ένώ έκτος τά  
άφρίεντα κύματα δρμώσι κατά τών φανταστικών 
έκείνων οχυρωμάτων, ά ού δύναται κατα^ρίψαι. 
Ούτως οί άδύνατοι πολύποδες προστατεύουσι κατά 
τής μαι^α; τών κυμάτων τήν ύπό του υπερηφάνου 
ανθρώπου οικουμένην γήν, διότι οί πολύποδες ου
δέποτε άποτυγ/άνουσιν έν τ?, κατά τοΰ Ωκεανού 
αύτών πάλη- Πάντα τά  έθνη τής γης ηνωμένα 
δέν δύνανται νά κατασκευάσωσιν t v  μά<ον τών 
κοραλλίων εκείνων φρουρίων, καί τά φρούρια τα ΰ 
τα  άριθμοΰνται κατά μυριάδα; έν τώ  Etpr.vtitrS 
Ω<εανώ, παντχ κχτεσκευχσμένα κατά το αυτό 
κυκλικόν σχήμα, έμπερικλείοντα λίμνην έντός τών 
τειχών αύτών καί καταβαίνοντα άπό της έπιφα 
νεία ; τών ΰδάτων μέχρι τοϋ πυθμένος τή ; θαλάσ
«η ;. Τά γεύματα φέρουσιν έκεϊ άπό άφεστωσών
ακτών σπόρους καί δένδρα εμπτοα, έν οί; τά πε 
τεινά κατεσκεύασαν τούς φωλεού; αύτών, έν οίς 
τά  έντομα βρύουσιν, έν οίς αί σαΰραι έ/ουσι τά  
σκηνώματα αΰτών, έν οί; τά  ένυδρα πτηνά τε- 
κνογονοΰσι τήν νέαν ταύτην χερσαίαν ίλην.

Ούτω; έν τώ πυθμένι τών ΰδάτων ένοΰνται τό
ζώον καί τό φυτόν* τό ωχρόν φύκο; περιπλέκει
διά τών μικρών αΰτοϋ ΐνών τό πορφυροϋν κοράλ 
λιον, καί διά τών ^αδινών εκείνων κλάδων δ ναυ
τίλος, δ αργοναύτης τών αρχαίων, άνοίγει τάς 
•πτέρυγά; του. Ε<άστη φωτό; άκτίς, πίπτουσα 
έπί τοΰ κρυστάλλου τών θαλασσών, παρεισδύει είς 
•τό εσωτερικόν αΰτών' άλλά τά  κύτη τοϋ Ωκεχ- 
νοϋ έχουσιν έπίσης τά  φωταυγή αύτών χρώμχτ* 
έκεϊ εϋρίσκεται δ άργυρ^χρυσόλεσις ιχθύς, έκεΐ εί- 
ctv οί φωσφορώδεις κωδωνίσκοι, οί λευκοκύανοι 
κωδωνίσκοι της μεδούσης, κυμαινόμενοι δΐ άλλων 
ανθέων ΰσγιν αβα φών, καί πάντα τά πυκτώδη όν- 
τίδ ια , πλανώμενα μεταςύ τών χλωρών φυ 
κών. Οταν δ ή ημέρα άποσβέννυται, δταν ή νύξ 
εκτεινόταν μανδύαν αύτης έπί τών θαλασσών, νέα 
μυστηριώδης λάμψι; σελαγίζει έν τω  φανται-ικώ 
έκείνω κήπω* τήδε κάκεΐσε φλόγες άνάπτουσι καί 
σβέννυνται, αστέρες μαρμαίρουσιν ένθεν καί ενθεν 
καί όιά τοϋ τηλαυγούς αύτών έμφοροϋσι τά  σκο 
τεινά κύματα. Εκ τής σπινθηρώδους αΰλακο; ά- 
ναγνωρίζονται αί παιδιαί τών δελφίνων έπί τών 
άπεράντων ΰδ άτων, έξ ετέρας δ αύλακος τά  ίδιό 
τροπα σκιρτήματα τών φωκαινών, έν ώ δ ιχθύ 
ό καλούμενος θαλασσοσελήνη έπιφαίνεται ώ ; φά 
σμα καί ρίπτει έν μέσω τών λαμπρών άστέρων 
φώς άβληχρόν. Καί κπασα αΰτη ή σκηνή οΰδό

λως έστί καταδεδικασμένη εί; ς-υγνήν σιωπήν- 
Ακροάσθητε καί άκούσεσθε τούς στόνου; τοϋ γέ' 
ίοντος Ωκεανοΰ άντηχοΰντα; έν τή διηνεκεί αΰ
τοϋ κινήσει, ένουμένους μετά τοΰ θορύβου τή ; 
γή; καί τοΰ θροΰ τοϋ άέρος καί συγχεομένους 
εις μίαν καί τήν αύτήν φωνήν, ήτις ΰψοϋτχι ώς 
συμφωνία αιωνίων ΰμνων πρός τόν Τψιστον, πρός 
εκείνον, δστις δεσπόζει τών ηπείρων καί τών θα
λασσών.

0  διάσημος βοτανικός 2χλέ'ίδεν άναφέρει ο th
ou μακράν τής νήσου £ιτ Κύ δ πυθμήν τών ΰδά- 
των καλύπτεται 6π αρχαίων δασών, ών τά στε
λέχη συνενοΰνται, ών οί κλάδοι περιπλέκονται' 
παρά τού; πρόποδας τών δασών τούτων έκτείνε- 
τχ ι τάπη; ποικίλόχρουί ενύδρων φυτών, βρύων 
ρυθρών, μνίων μελάνων, ατινα πάντα άναπτύσσου- 

ΐε μυριάδας ΐνών' έπί τής μαλακής εκείνης κοίτης 
ή θαλασσία θρίδχξ έκτείνει τά  πλατέα καί κομ
ψά αυτής φύλλα, άτινα  χρησιμεύουσιν ώ; τροφή 
τών κοχλιών καί χελωνών. Τήδε κάκεΐσε μετα- 
;ύ τών φυκών, τά  όποια έγκόπτουσι κροσσοειδώς 
τούς βράχου;, φαίνονται ποοφυρόφυλοι ίριδες, 
καυλοί ραδινοί τούς κλώνας ώς ταινίας έξαπλοϋν- 
τες, καί τά άλάρια, ών δ γυμνός κορμός φέρε: 
είς τό άκρον φύλλον πεντήκοντα ποδών μήκους. 
Εν τώ  αύτω δάσει υπάρχουσι δένδρα έτι υψηλό
τερα, έν οίς ή νηρεόκυστις, ήτις αύξάνει μέχρις 
70 ποδών δψους* ίκ τής ρίζης αΰτής, δμοιαζού- 
σης τή τοϋ κοραλλιού, εξέρχεται λεπτός καυλό; 
βχθμιαίως παχυνόμενος καί περατούμενος διά κε
φαλής τερατώδους, έφ ής αίωρεΐται ώς λόφος 
θύσανος φύλλων λεπτών μεν, άλλ απέραντων* είσι 
δέ ταΰτα  οί φοίνικες τοϋ Ωκεανού, αΰξάνουσιν έπί 
τινας μήνας, έκτείνουσι μακράν τόν μεγαλοπρεπή 
αΰτών θόλον, είτα  θνήτκουσι καί μετ ολίγον α- 
ναγεννώνται μετά νέας μεγαλοπρεπείας. ΐπ ό  τάς 
πρασιάς έκείνας τής χλόης, δποϊος σωρός ιχθύων, 
μαλακίων, κογχυλίων παντοειδών, τών μέν αστε
ροειδών, τών δέ οξυβελών δίκην κεράτων, τώ» δε 
κυμαινομαίνων ώ; ταινία ι! Τά μέν είσιν ωπλισμέ- 
να δί δξέος πρίονος, τά δε διά σειράς οδοντ<ι)ν 
προήκων, άλλα δέ τέλος έχουσιν ώ ; μόνην ά μ υ 
νάν των τήν κύστην αΰτών, έξ ή ; έκχέουσιν υ 
γρόν δμοιον μέλανι άτμώ* τα ϋ τα  μέν έχουσιν ί -  
χρουν δμμα, βλέμμα άναίσθητον, έκεΐνα δέ ζωη- 
ράς καί βαθείας κόρας έμψυχουμένας υπό λεπτής 
έκφράσεως. Διά μέσου τών πυκνών λοχμών ·πλα- 
νώνται οί φώρες, τά άγριμαΐα ζώα τοΰ ένυδρου 
κράτους, καί οΰ μόνον ταϋτα  καταοιωκουσι τα  
θύματα αύτών έν τή άβύσσω, άλλά καί δ άν
θρωπος ρίπτει τούς κάμακας αύτοΰ δπως λάβγ, 
τήν λείαν αύτοΰ.

Τά υπερήφανα πλοία, πλέοντα έπί τών ίδάτω ν, 
δέν άπαξιοΰσι νά βραδύνωσι τήν πορείαν αΰτών 
δπω; λάβωσι φύκη πρό; κατασκευήν σποδοϋ, ή 
δπως άποσπάσωσιν οχθους κορβλλίων. Είς τάς ο
δούς τής Εδιμβούργης δυνατοί τις ν άκούστ; καθ

^κάστην πρωίαν τάς κραυγάς ανθρώπων πωλούν- 
των φύκη, καί δ ίρλχνδό; αλιεύς περιφρονεΐ τόν 
θάνατον δπως δρέψηται είς τά  ταχέα ρεύματα τό 
μνίον τής Καρ^αγέννης. 0  πτωχός χωρικός τής 
ΐ*ίορμανδίας συλλέγει τά  νεκρά φύκη, α δ άνεμος 
καί τά κύματα έτριψα* έπί τής πχοαλίας, καί τά  
μετακομίζει μετά κόπου, π ίλλάκίς είς μακράν ά- 
πόσταιιν έπί τών π ϊδίων εκείνων, τά δποϊα λι- 
παίνουσι διά τών ύποτριμμάτων αΰτής· Κ ατά δέ 
τόν χειμώνα άλλο τ ι είδος φυκών χρησιμεύει 
ω; τροφή είς τά κτήνη κατά τάς άγδνους χώρας 
τή ; Νορβηγίας καί τών Αρκτφων νήσων* έξ άλ
λου δέ τΐ'Ός είδους οί Γροιλλανδοί καί ίσλανδοί ε- 
ζάγουσι πρός ιδίαν των χοήσιν θρεπτικόν τ ι, έν 
<>» κι γυναίκες αΰτών μετα/ειρίζονται ώ ; καλλω
πισμόν τό χρώμα τοΰ ε’ρυθροΰ φύκους.

Αλλ ενταύθα τό πνεΰμα τοϋ παρχτηρητοΰ έ- 
πεχει σκέψις τις . . . Διά ποιον λοιπόν ό Θεό; 
έπλασε τάς μεγαλοπρεπείς έκείνας χώρας; Διά τί 
κρύπτει τά μέγιστα τών θαυμάσιων τής φύσεω; 
υπό τόν κυανοϋν τούτον πέπλον, ΰπό τό κάτο- 
πτρον έκεΐνο, δπ-:ρ αντανακλά εκάστην ακτίνα φω
τός, καί αντανακλά έπίσης οίονεί χλευαστικώς 
το πρότωπον εκείνου, δστις προσπαθεί ίνα  κατί- 
δ /j τό βάθος αΰτοΰ;

Αλλά διότι δέν γνωρίζομεν τά  προϊόντα τοΰ 
Ωκεανού έν πάσΐ} τή ποικιλία τώ^ σχημάτων αύ
τών, καί έν πάσαις ταϊς λεπτομερείαις αΰτών, 
διά τοΰτο ποέπει αρά γε νά ήναι ολιγώτερον εκ
πληκτικόν καί διαρκές τό αποτέλεσμα, δπερ παρά
γει έφ ημών; Δεν δυνάμεθα ν άριθμήιωμεν πάν
τ α ; τούς αστέρας τοϋ ούρανοΰ, έλάχιστον μόνον 
αΰτών διχκρίνομεν άριθμόν, καί έν τούτοις ή 
Οΐ* τοΰ ούρανοΰ επισύρει τήν ήμετέραν διάνοιαν 
πρός τόν πλάστην. « ό  Κύριος, λέγει ή Γραφή, 
έστίν έπί τών θαλασβών, φωνή Κυρίου έπί τώ» 
οδάτων. » Από τών άρχαιοτάτων χρόνων δ Ω
κεανός εχρημάτισε δί απαντα τά  έθνη δ τύπο; 
τοΰ μεγαλείου, τή ; ισχύος, τοΰ απείρου. Είς τά 
επινοήματα τών Ινδιών καί τής Ανατολή;, είς 
τού; μύθους τής Ελλάδος, οίτινες παριστώσι τόν 
Ω/.ιανόν περιπτυσιόμ,ενον τήν γην, είς τάς έβραΐ- 
κάς παραδόσειί, αϊτινες δεικνύουσιν ήμίν τό Πνεϋ 
[j-'z τοΰ Θεοΰ πλανώμενον έπί τών ΰδάτ(«ν, παν
ταχοΰ τέλος $ θάλασσα παρίσταται ήμΐν ώ; ή 
πηγή τή ; ζωή; καί ή εδρα τοϋ απείρου.

Τπάρχουσιν έθνη μηδέποτε ίδόντα τόν Ω/.εα- 
νόν και περίεργό; έστιν ή φανταστική ιδέα, η' σ/η- 
ματίζουσι περί τοΰ αγνώστου τούτου κόσμου' ή Γερ
μανική ποίησι; είναι πλήρη; φαντασιο>δών έπί 
τούτου εικόνων. Α λ λά  καί οί ν ιυτικο ί λχοί ε/ου- 
civ έπίσης τού; θαλασσίους αύτών μύθαυς. Το δ 
αληθές είναι δτι οί θαλασσοπλοοΰντες μόνοι βλέ- 
πουσι τά  μεγάλα τοΰ Ιεχωβά έργα.

Ο ιόν κα ί άν μονότονος κατ έπιφάνειαν ήναι ή 
θέα τοΰ όκεανοΰ, διενεργοΰνται έν τούτοις έντό; 
α ΰ τ ϊΰ  πολυάριθμο; μεταβολχί' εχε'. κλληλοδ'.χδό-1

χως χαρακτήρα σκυθρωπόν ή φαιδρόν. Μόνον δέ 
όταν ή αύρα κοπάζη, δταν τά κύματα λειαίνων" 
τχι, δ Ωκεανός δείκνυται έν τώ  γαληνίω αύτοΰ 
μεγαλείω’ άλλ είς μακράν τινα  άπό τή ; γής άπό- 
στασιν, ούδέν τρομερώτερον τή ; διαρκεία; νηνέμου 
γαλήνης- τό ίστιοφόοον πλοΐον σταμ ατάτα ι τότε 
έπί τών διαφανών υδάτων, ώς έντός κύκλου μ α 
γικού* μάτην δ νχύτης ταράττετα ι καί προσπαθεί 
νά εΰρη μέσον σωτηρία; άπό τοϋ έπαπειλοϋντος 
αύτόν θχνααίμου κινδύνου* δέν δύναται νά έξίλθη 
τής όλεθρίου γραμμή;, είς ην οί άνεμ.οι τόν έγκα- 
τέλειψχν, καί ήδη περί αΰτόν πλχνώνται τά  ένυ- 
όρα τέρατα, ά -ινα  φαίνονται προαισθανόμενα τήν 
έπιφυλαττομένην αΰτοϊς λείαν, οί ξ ιφ ία ι, ο ϊτινε; 
θεωροΰσιν αύτόν μετ οφθαλμών υαλωδών καί τόν 
περιμένουσι. Τρομερά μέν ή είκών θυέλλης, ναυα
γίου, πυρκαΐά; έν τή θαλάσση, άλλά πολ»λω τρο- 
μερωτέοα είναι ή γαλήνη αΰτη τοΰ Ωκεανοΰ, έν r, 
οΰδεμία διακρίνεται αύρας έλπίς, έν ή, υπό τόν  
αύτόν ούρανόν, έπί τοΰ αύτοΰ άκινήτου κύματος, 
οί πτωχοί θαλασσοπόροι τήκονται ημέρα τή  η 
μέρα, έως ού άποθάνωΉν ΰπό πείνης καί μαρασμού.

Αλλά κατ’ άλλα; στιγμά ; πόβον θαυμάβιον θέα
μα τό τή ; θαλάσσης μετά τών σπινθηριζόντων 
αύτής κυμάτων, μετά τών αύλακιζόντων αΰτήν 
ταχυπόρων πλοίων! 0  φλοίσβος τώ* ΰδάτων π λ ή τ
τει τότε τό ου;, ώ; φωνή φίλου, ή θέα τοϋ κρυ
στάλλινου κύματος τέρπει τό ομμα, ένώ τό ά -  
τεραον αΰτοΰ καθυποτάσσει τό πνεΰμα διά τής ιδέας 
τοϋ απείρου' είς τήν ιδέαν ταύτην τοϋ άπειρου συνε- 
νοΰται έντύπωσις μυστηριώδους φόβου, προεοχο- 
μένη ΰπό τή; δυσκολία; τοΰ έννοήσαι τό μ εγα-  
λεΐον τοϋ στοι/είου τούτου, καί τής συναφεία; 
τών φαινομένων αΰτοϋ μετά τής μοίρα; τού Αν
θρώπου. 1ά  ΰόατα τοΰ Ωκεανού άναίρονται υπό 
άκαταμαχήτου δυνάμεως, καί έν τώ βάθει αΰτών 
αυρμηκιώσιν δντα παράδοξα, άγνωστχ καί απει
θή' παρά τήν καλλιεογημένην θάλασσαν, ζωηράν 
γην, ή θάλασσα έπιφαίνεται ώς μεγάλη όδατος 
έρημο;, άπαισί», καί δύναταί τις είπεΐν δτι τά  
γιγαντώδη αύ.τοΰ κύματα, πλήττοντα άδιαλείπτως 
τάς άκτάς τή ; ημετέρας σφαίρα; καί τών νήσων 
ημών, θέλουσί ποτε εκριζώσει τά θεμέλια αύτών. 
Οΰτω; δ Ω/.εχνό; διεγείρει έν ήμΐν μυστηριώδη 
τρόμον, ένώ  διά τή ; είκόνος τού απείρου άπο- 
σπά ημας άπό τών συνήθων ιδεών καί φέρει τήν 
φαντασίαν ημών είς μυθώδεις επινοήσεις. Πάσαι αί 
παράλιοι χώραι ε/ουσι τάς θαλασσίους παραδόσεις 
καί τούς μύθους αΰτών* δ μέν ποιητής παραβάλ
λει πρός διαφίρους κινήσεις τών κυμάτων δ ιά 
φορα ανθρώπινα πάθη, δ δέ λαός πιστεύει εί; σει
ρήνας, πεπροικισμένας διά μαγική; δυνάμεων, α ί- 
τινες προσελκύουσι τόν ναύτην είς τά κρυστάλλινα 
αΰτών άντρα, είς βασιλείς καί μαγίσσα; ένύδρους, 
κατοικοϋντας μαγικά παλάτια , είς ζώα φρικβλέ* 
τό σχήμα, φαινόμενα ώς φάσματα εί; τά ; ivn- 
λίου; εκείνα; Χ^ρας, ί; δφεις, έξελ'.σσομένου; ίιΛ



αμέτρητου διαστήματος' δ δε εύπιστος ναύτης, ζη· 
τών έν τγ; Ικπλήξει του σχέβιν μεταξύ τής ε ι
μαρμένης του καί τών φαινομένου τούτων τής 
φύσεως, θεωρεί πτηνά τινα ένυδρα ως τους προ 
δρόμους προσεχούς θυέλλης, τοΰ: πτερωτού; ίχθΰς 
ώ ς τ ά ς  ψυ/άς τών ναυαγησάντων.

II στείρα καρδία, ή θρησκευτική καρδία άπω- 
GetTat τούς ρεμβασμούς καί τάς υποθέσεις ταύ· 
τ ις '  δί αύτήν ή θάλασσα είναι η κονίστρα τής 
ενεργείας και του θάρρους. Η ζωή τού θαλασσο
πόρου είναι διηνεκής πάλη* υπάρχει επίσης και 
δί αυτόν το θέλγητρον τής ελευθερίας· Επί τής 
άπειρου εκείνης έκτάσεως τοΰ ΰδατο;, ενθα οώδεν 

διαβλέπει optov, ένθα είναι μόνος ΰπύ το βλέμμα 
τοϋ Θεοϋ, πρέπει νά έλπίζϊ) μόνον είς τάς ιδίας 
του δυνάμεις, νά στερεωθή είς τήν π ίστιν, και α ι
σθάνεται τότε εϋγενές τ ι αίσθημα, δπερ ή νή δέν 
δύναται νά τώ  έμπνεύση, καί ενεκα τοϋ οποίου μ 
δλους τούς μόχθους καί τού; καμάτους αΰτοϋ 
δραπετεύει έκ τών απολαύσεων τοϋ λιμένος όπως 
άναπλεύση είς τον Ωκεανόν. Γινώσκει ότι έκεΐεΰ- 
ρίσκεται υπο τήν προστασίαν χειρο; ύπερτάτης, 
ητις θέλει διευθύνει και υποστηρίζει αυτόν.

(Κατά το Γαλλικόν;.
Σ. I. ΒΟΤΤΤΡΛΣ.

Α ι ν ί γ μ α τ α ,

Εναλλάς τάς πτέρυγάς [λου σοι ανοίγω κα ι σοι φράττω , 
τους δ οικείους, φίλους, ξένους, £λην πόλιν π:οφυλάττω . 

Αν μ.έ άναγραι/.ρ.ατίσ/}:,
Νόσος, «ιταγε! μή  ουσα, τήκω, φθείρω, παραλύω, 

κα ι ώς βέλος ιοβόλο ν μέχρι τής ψυχής εισδύω.
Ευχου μή μέ άπανιήστρς.

Δ Θ. ΘΕΟΔΩΡΙΛΙΙΣ.

Το δλον μου έμ,φαίνει αρχαίο ν πο ιητήν, 
τ ά  πέντε τελευτα ία  και πάλιν ποιητήν.
Τά πέντε μου τά  πρώτα άνήκουσιν είς πόλιν 
άρχαίαν τής Ασίας. Δν δέ άπδ τήν ολην 
το πρώτον μου *αι τρίτον λάοης, π ιστεύ’ οτι είσαι σύ. 
Αν δέ τά τρία τελευταία λάβ^ς έν τα ΐς χερσι, 

υΓον Κρεουσης θά Ιδ-̂ ς.
Κ είσέτι, φ ίλε, άπ^ρεΐς;

Π. Κ .

ΛΎ ΣΕ ΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ  

Φ Γ Λ Λ Α Δ Ι Ω  Α ΙΝ ΙΓ Μ Α Τ Ω Ν ·

Του πρώτου καί δευτέρου.
. Εχχιρόμην λίαν οτι είδον έ'ν' i n i  του; γόνους,

ονς 6 Κάδμος ίκ  Φοινίκης έφερε μέ πολλούς πόνους.
Οτε δ Ύ̂ χουσχ τον οΓ χ λ ο ν έ μ ο χ λ ό ς  νά παραγάγ7}, 

χ ό λ  ο ;  μ ’ ελαβε μεγάλος χαί ώς βΰελλ’ έξερ^άγΐ).
Γ. Λ . ΕΑΝΘΟΠΟΓΛΟΣ.

Τοϋ πρώτου αινίγματος και τοΰ 

Λογογρίφου.

Ου μόνον, φίλε, ο αΰλδς προσέτι και ή λύρα,
και ό Ορφευς και συ αυτός κ α ι τών Μουσών χορεία, 

άν λείύη το νοούμενον θά μείνουν είς τά κράα, 
άλλά και τήν ύφήλιον Οά καταστρ*’ψ* ή Μοίρα.

Ας ίδωμεν τον γρίφον σου* έάν ήμερωΟώσιν
el α γ ρ ι ο t και συνετως υ,έ νόμους οίκισθώσιν, 

άφευκτως σέ ώς α γ ιο  ν ή Α γ ι ν Οά τιμήσουν, 
μέ λύρας δέ και γ  ρ ό σ ι α θά σέ φιλοδωρήσουν. 

Αλλ’ δμως αν τάς φρένα; σου ό ερως περιάγ^ , 

τά αλλα δέ βδελύττεσαι του βίου σου ώς α γ η, 
κα ι τότε, φ ιλ ί,  εύχομαι υπο ρ ο ι ά ν  κρυμμένη 

άγριοπουλα εύμορφη, ώς άλλη τις ίίλενη , 
γλυκύτατον το νεΰμά της νά σέ ©ιλοδωρήσ^, 

και είς το Δργος ή άλλου νά σέ άκολουΟήσν].

ΑΘ. ΘΚΟΔΩΡΙΛΙΙΐ;(

Τοϋ Αογογρίοου.
Εΰρίσκονται κατά σειράν είς τ&ν Λογόγριφόν σου 
αί λε’Ηεις α'ι ακόλουθοι'  μετά τον «άγριόν σου» 
το «αγος» ειτα 6 «άγροο» b «άγιος» και πάλιν  
το «Αργος® και δ βασιλεύς έ «Α γις», ος εις πάλην  
άπεθανε, και ή «£οιά» τ& δένδρο ν, κ’ επί τέλους 
τά «γρόσία», όπου ά-ατουν άκό;α.η και αγγέλους.

Γ . Μ. Β.

Τοΰ αύτοΰ.

Είς τάς ά -ω τάτας χώρας κατοικείς της ΰφηλίου 
εχων φύσιν τοΰ θηρίου.

Από ά γ ρ ι ο  ς δ έγένου μέ τά τέσσαρχ οτβιχεΐχ 
μ ία σμ α  τ^ άληθεία, 

το Κ,ολώνειον ώς ί  γ  ο ς. Γράμματος V  έκτος ενός 
i  γ  ρ ο ς γέγονας τερπνός. 

Αφαίρεση δέ τοΰ τρίτου, ά γ ι ο ς  ττ,ς Ε κκλησίας, 
μεταδίδω» ευλογίας.

Ε χ ίαλώ ν αϋθι; το ιώ τα , το δέ γάμχ άνταλλάςας,
τούτου δέ τό pi προτά!;ας, , 

μειε5λτ,9τ,ς και είς Α ρ γ ο c, ττόλιν ^δοςον χ ΐ a f7.ai»v  
Α λλαγήν δέ αυθις νε'αν 

δποστάς τών οων στοιχείων, Α γ ι ς Λακεδαιμονίων 
βασιλεύς είσαι ανδρείων.

Κ αι ιτρές χάριν δέ τοΰ φίλου καί κυρίου Βουτυρά, 
ώνομάσΟης και ρ ο ι ά, 

κα ί ~ny^iV άργυροχρύσου ό ^τ,9είς έ π ίυ μ ώ ν ,  
σέ μετε'δαλεν είς γ  ρ ό σ ι α τελ:υταΤον μέ παλμόν.

Κ, ΑΡΣΕΝΙΑ.ΛΙΙ--
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