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ΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ σήμερον, συν θ ε φ ,  εις 
τό Β' έτος της έκδόσεως του ήμετέρου Συγ
γράμματος, ουδέν άλλο έχομεν νά είπωμεν έν 
προοιμίοις, ή νά έκθέσωμεν έν συνάψει ολίγα  
τινά περί τής μελλούσης πορείας του έργου, 
συγκεφαλαιοϋντες δσα έν ίδιαιτέραις Κοινο- 
ποιήσεσιν έγνωστοποιήσαμεν μέχρι τουδε.

Ούδεμιάς άντΐ|δρήσεωςέπιδέχεται τόάξίωμα  
ότι, ώς ή τροφή πρέπει νά δίδεται άναλόγως  
του στομάχου, οΰτω καί ή διανοητική άνάπτυ- 
ξις ανάγκη δπως χωρή έν τινι μετρώ καί κατά 
βαθμολογικήν τινα τά ξ ιν  διό καί βλέπομεν αυ
τό πραγμ,ατοποιούμενον υπό τής πεφωτισμέ
νης Ευρώπης, έν ή διάφορα έκδίοονται Σ υ γ 
γράμματα, προσιτά έκάστη τάξει άναγνωςών  
άναλόγως τη έπιδεκτικότητι αυτών. Καί ευχής  
εργον ήθελεν εΐσθαι τωόντι άν ή αυτή ευκολία 
περί τον φωτισμόν υπήρχε καί παρ’ή μ ϊν  πλήν  
κατά τό παρόν πρέπει νά άρκεσθώμεν εις τά 
ένόντα, διότι πολλών άλλων ουσιωδέστερων 
δυστυχώς έχομεν χρείαν.

Ή  ΕΙ1ΤΑΑ.ΟΦΟΣ, έπιβαλοϋσα μέχρι τουδε 
τήν άνάγνωσιν εις τούς συνδρομητάς αυτής 
δ'.ά τής λείας καί τερπνής όδοϋ τών ελαφρών 
αναγνωσμάτων, αισθάνεται ήδη πρόσφορον τήν 
περίστασιν, καθ'ήν μεταβαίνει εις άλλην ηλι
κίαν του 3ίου της, όπως τραπή έτέραν οδόν, 
μικρόν άνάντη, μή στερουμένην όμως διά τού
το όλοσχερώς καί χαριέντων τινών τοπίων. 
Κατά τήν περίοδον λοιπόν ταύτην τής έμφα-  
νίσεώς της θέλει έγκολπωθή τό σπουδαιον, μή 
άπολακτίζουσα όμως πιντάπασι το τερπνόν 
α λλά  μέσην τινά βαδίζουσα οδόν, κατά τό εξής 
π ρ όγρ α μ μ α :

Καί Α', έκαστον φυλλάδιον δεν θέλει στε- 
ρεΐ'σθαι συντόμου τινός δ ι η γ η μ α τ ί ο υ ,  
είτε έκ τής άρχαίας είτε έκ τής Βυζαντινές  
ιστορίας, διότι καί εις αυτά τά  σπουδαιότερα 
τών Ευρωπαϊκών Συγγραμμάτων άπαντώμεν  
έκάστοτε άνά εν τουλάχιστον τοιούτου είδους 
διηγημάτιον, χρησιμεϋον ώς μικρά τις σκιάς 
προς ανάπαυλαν μετά τήν έπίπονον περιστρο
φήν έν μέσω πολυδαιδάλου άλσους.

Β'. Διάφορα σπουδαία άρθρα, περί κ ο ι ν ω 
ν ι κ ώ ν  ή έ πι  σ τ η  μ ο  ν ι κ ώ ν άντικειμε'νων 
πραγματευόμενα καί ώς έπί τό πλειστον πρω
τότυπα, θέλουν κατέχει άρκετάς στήλας έκά- 
στου φυλλαδίου, συγκαταλεγομένων τ ο ύ τ ο ν ς  
καί τών τυχόν ιστορικώνy τοπογραφικών ή ά λ 
λων άξίων περιεργείας περιγραφών.

Γ'. ^Εκαστον φυλλάδιον θέλει περιέχει άνά 
μίαν σύντομον β ι ο γ ρ α φ ί α ν  έπισήμου τί
νος άνδρός, συγχρόνου ή προγενεστέρου, κο- 
σμουμένην καί διά τής εικόνος του περιγρα- 
φομένου ατόμου. Καί ά λλα  δέ διάφορα αντι
κείμενα καλλιτεχνίας θέλομεν προσπαθήσει νά 
έκθέσοψεν δι’ εικονογραφιών, καθόσον έπιτρέ- 
πει τούτο ή περιωρισμένη άνάπτυξις του εί
δους τούτου τής βιομηχανίας παρ’ ήμιν.

Δ'. ’Ιδιαιτέραν προσοχήν θέλομεν έπιστή- 
σεε εις τό κεφάλαιον τών π ο λ λ α χ ώ ς  ώφελί-  
μων Έ  φ ε υ ρ  έσε  ω ν καί Α ν α κ α λ ύ ψ ε ω ν .  
Είνε περιττόν καί δύο λέξεις νά προσίέσωμεν  
περί τής ώφελείας, ήν καρπουταί τις έκ τών 
τοιούτων αναγνω σμάτω ν κατά τοσουτο μ ά 
λιστα, καθ’ όσον έν τή έφευρέσει πράγματός  
τίνος περικλείεται πολλάκις ή ιστορία ολοκλή
ρου έποχής.



Ε'. Τά Σ υ μ μ ι χ τ α  τής προλαβούσης. 
περιόδου θέλουν διατηρηθώ) και έν τϊ) παρούση, 
διότι 6 τρόπος ουτος τής διά βραχέων ταυτο
χρόνου δημοσιεύσεως πολλών περιέργων μ α ς  
φαίνεται κάπως συντελεστικός πρός ανάπτυξήν 
χαί λίαν ευχερής πρός άντίληψιν. Έπίσης θέ- 
λομεν έξακολουθήσει και τήν δημοσίευσιν τών 
αστείων καί λοιπών συντόμων άνεκδότων ύπό 
τόν τίτλον Π ο ι κ ί λ α .

ΣΤ'· Τό μέρος τής ΓΙ ο ι ή σ ε ω ς έπίσης 
θέλει λάβει άρκετήν άνάπτυξιν καί καλλωπι- 
σθήσεται δεόντως, διότι ή ποίησις είνε ή γ λ ώ σ 
σα τής καρδίας, ή μάλλον ό μυστηριώδης διά
λ ογος  μεταξύ τής άνθρωπίνης ψ’υχής καί τών 
’Α γγέλω ν .  Περιπλέον δέ έν τέλει έκάστου 
φυλλαδίου θέλομεν καταχωρίζει άνά εν ή δύο 
πρωτότυπα καί ευφυή Α ι ν ί γ μ α τ α  ή Α ε 
ξ ι γ  ρ ί φ ο υ ς, διότι, κατά τούς άρχαίους, 
« Ή  τ ώ ν  γ ρ ί φ ω ν  ε ύ ρ ε σ ι ς  ο ύ κ  
ά λ  λ  ο τ  ρ ί α φ ι λ  ο σ ο φ ί α ς, λ καί παν 
αίνιγμα άκονίζει, ώς είπειν, τόν νουν.

Ζ'. Άναγκαζόμεθα καί αυθις νά άπορρίψω- 
μεν τήν ιδέαν τής δημοσιεύσεως έκτεταμένου 
τινός Μυθιστορήματος παραρτήματος δίκην, 
χαί διά τούς έκτεθέντας έν τώ προγράμματι του 
Α' έτους λόγους, καί διά τόν άπλουν λόγον ότι 
τό ςενόν τών ορίων έκάςου φυλλαδίου δέν έπι- 
τρέπει τήν τοιαύτην, ούτως είπειν, σπατάλην δύο 
ολοκλήρων σελίδων, αίτινες δύνανται νά άφιε- 
ρωθώσιν είς άλλα σπουδαιότερα καί ώφέλιμα. 
Νομίζομεν δέ δτι θέλομεν ευχαριστήσει άρ- 
χούντως τούς πολυπράγμονας άναγνώστας τής 
ΕΠΤΑΑΟΦΟΥ, καταχωρίζοντες έν τέλει έ 
κάστου μηνός, έν ειδει παραρτήματος καί

ύπό τόν περιεκτικόν τίτλον τής Έ  π ι φ υ λ-  
λ  ί δ ο ς, τήν εκθεσιν διαφόρων ιδιωτικών συμ- 
βεβηκότων, καί ώς έν πανοράματι σκιαγρα- 
φουντες τάς πολυποίκιλους μορφάς, άς τινας 
μεταβάλλει συνεχώς ό πολύστροφος τής κοι
νωνίας ήμών όρίζων. Εννοείται δτε έν τοις 
εργοις καί ήμέραις τούτοις θέλομεν άπέχει 
πάσης οιαςδήποτε συζητήσεως, άφορώσης τά 
πολιτικά.

Π'. Τάς μέχρι τουδε έν τώ έξωφύλλω δη- 
μοσιευεμένας Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ς ,  θέλομεν  
τούντεΰθεν καταχωρίζει εντός τοϋ φυλλαδίου, 
οσάκις παρουσιάζεται ήμιν αφορμή πρός τούτο.

Τοιαύτη τις ή μέλλουσαπορεία τής Ε Π Τ Α 
ΑΟΦΟΥ κατά τήν δευτέραν ταύτην περίοδον 
τής είς τό σεβαστόν Kotvov έμφανίσεώς της. 
Καί ημείς μέν συναισθανόμεθα πάντοτε δτι 
μ έγα  καί δυσχερές άνεδεξάμεθα εργον, είς τήν 
σκόπιμον του όποίου έκπλήρωσιν άναμετρουν- 
τες, μικράς καί λίαν ασθενείς εύρίοκομεν τάς  
ήμετέρας δυνάμεις· έναπόκειται δέ είς τούς 
φίλους τής προόδου ομογενείς δπως, παραβλέ-  
ποντες τάς πολλάς ήμών έλλείψεις καί συγ- 
καταβατικώτεροι γενόμενοι είς δ,τι φαινόμεθα 
προσκόπτοντες, ύποστηρίζωσι διά τε τής ήθι- 
κής παρορμήσεως καί τής υλικής άρωγής των 
τό μόνον δυστυχώς έναπολειφθέν έν τή με- 
γαλουπόλει ήμών Σύγγραμμα τούτο. Και τότε 
θαρσείτωσαν πάντες δτι, κατά τόν ποιητήν, τό 
εργον « τ ά χ ’ α ύ ρ ι ο ν  ε σ σ ε τ ’ ά μ ε ι ν ο ν . »

Έν Κων^αντινουπόλει, τνϊ 15 Σεπτεμβρίου 1 8 6 3 .
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ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΕΡΩ*.

)ΝΤΙΟΧΟΣ δ Β , δ καί Σο)τήρ επιλεγόμενος, ήτο 
υίδς του περιωνύμου Σελεύκου, τοΰ πρώτου γενομένου βα- 
σιλέως τής Συρίας. IIν δέ δ Αντίοχος μονογενής υίός καί 
τόσον προσφιλέστατος, ώστε έπέτυχε παρά του πατρός 
χάριν πρωτάκουστον* διότι, έρασθείς τής Στρατονίκης, 
θυγατρός Α·/ΐ|χν,τριο^ του Πολιορκητου ίοραιοτατ/,ς, την 
οποίαν δ Σέλευκος είχε πρό τίνος νυμφευθή, ελαβεν αύ
την παρά του πατρός είς γάμον. Την έπί της περιστά- 
σεως τα ύτης φιλοτοργίαν τοΰ Σελεύκου έςιτορεΐ ί  Πλού
ταρχος έν βίω Δη μητριού ουτω πω ς:

Ο Αντίοχος, έρασθείς δεινώς της μητρυιάς αυτοΰ, γυ
ναίκας είς άκρον ώραίας καί εύειδοΰς, πασαν προσπάθειαν 
κατέβαλε -ττρος έκνίκησιν τοΰ παρανόμου τούτου ερωτος, 
άλλ έστάΟη αδύνατον νά περιστείλη τδ πάθος τοΰτο, καί 
ριετ ολίγον κυριευΟείς ύπ αυτοΰ ές ολοκλήρου, ήμ,έλησεν 
έαυτοΰ παντάπασι, καί ημέρα τη  ημέρα έτήκετο, ούτε 
τροφήν θέλων νά λάβη ούτε ιατρού έπίσκεψιν νά δεχθη, 
καί πάντ α τρόπον έ ζητεί τοΰ νά απαλλαγή της ζο>ής, η 
δποία είχε καταστη  πλέον είς αύτδν βάρος άφόρητον.

Ενω δέ κατέκειτο τοιουτοτρόπως φθειρόμενος καί πάν
τες άπηλπίζοντο περί της σωτηρίας του, ο όέ πατήρ του 
ητο απαρηγόρητος βλέπων την κατάστασίν ταύτην τοΰ 
φ ιλτάτου υιοΰ του καί άγνοών την αιτίαν, ο ίατρδς Ερα- 
σίστρατος, νοησας ότι η κατατηκουσα τδν νέον ασθένεια, 
ητο άτυχης τ ις  έρως, προσεπάθησε διά παντός τρόπου νά 
πείση τδν βασιλόπαιδα νά έκμυστηρευΟη πρδς αύτδν τδ 
πάθος του. Επειδή όμως έκείνος ήρνέιτο καθ ολοκληρίαν 
τδ  τοιοΰτο καί έπέμενε συγκρύπτων τδ πάθος του, ό ία
τρδς άπεφάσισε νά έξιχνιάση μόνος αυτό* διδ, διημερεύουν 
εν τω  δω ματιφ  τοΰ νοσοΰντος, παοετήρει μετά προσοχής, 
έκ τε τής έκφράσεως τοΰ προσώπου καί τών άλλων κινη

μάτων τοΰ σώματος, οποίαν έντύπωσιν έπέφερεν είς τήν 
πάσχουσαν έκείνην ψυχήν ή παρουσία έκάστου τών εισερ
χομένου. Επειδή δέ ο ασθενής, πολλών εισερχομένων, 
διέμενεν ώς έπί τδ  πλεί7 ον ατάραχος, ώς δέ ή Στρατονίκη 
είσήρχετο,ή μόνη ή καί μετά  τοΰ Σελεύκου, άμέσως ήοψις 
του ήλλοιοΰτο, ή φο)νή του έπίσχετο, οί σφυγμοί έγίνοντο 
άτακτότεροι, καί έν ενί λόγω συνέβαινον είς αύτον όσα ή 
Σαπφώ λέγει ότι ύπέφερε βλέπουσα απέναντι της τδν 
ίσόθεον εραστήν, ο Ερασίστρατος άνεκάλυψε μέν τήν αι
τίαν τοΰ πάθους, έσυλλογίζετο ομως ήδη πώς νά φανέ
ρωση τδ  ττραγμα πρός τδν βασιλέα.

Αλλ ομως, γνωρίζουν τήν άγάπην, τήν οποίαν ο Σέλευ
κος είχε πρδς τδν υίόν του, άπεφάσισε νά άποκαλύψτ, πρδς 
αύτδν οτι τδ  πάθος τοΰ νεανίσκου ητο ερως, ερως όμως 
αδύνατος καί ανίατος. Επειδή δέ ο βασιλεύς έζεπλάγη 
πρδς τδν λόγον τοΰτον, καί ήρώτησε πώς εινε δυνατδν δ 
έρως τοΰ υιοΰ του νά ηνε ανίατος, 6 Ερασίστρατος άπε- 
κρίθη, ώσεί άπόγνωσιν προσποιούμενος : «Εινε αδύνατος 
καί ανίατος, ώ βασιλεΰ, ο ερως τοΰ υίοΰ σου, δ ιότι αύτδς 
άγαπα  τήν γυναίκά μου.— Κ αί δέν αποφασίζεις λοιπδν, 
ώ Ερασίστρατε, έπανέλαβεν δ βασιλεύς, νά κάμης τήν 
παραχώρησιν ταύτην χάριν τής πρδς έμέ φιλίας σου, 
ένώ μάλιστα βλέπεις ότι πάσαίμου αί έλπίύες είς αύτδν 
τδν υίδν έπιστηρίζονται; — Αλλ ούδέ σύ, ώ βασιλεΰ, 
ύπέλαβεν δ ίδιος, ένώ είσαι πατήρ θά εκαμνες τοιαύτην 
παραχώρησιν είς τδν υίόν σου, έάν καθ υπόθεσιν αύτδς 
συνελάμβανεν ϊρω τα πρδς τήν Στρατονίκην.— ί ΐ !  άπεκρίθη 
τότε δ δυστυχής πατήρ περιπαθής καί δακρυρροών, είθε, 
φίλε, νά ήτο δυνατδν τδ πάθος τοΰ Αντιόχου νά λάβη 
τοιαύτην μετατροπήν* διότι έγώ , οχι μόνον τήν Στρατο
νίκην, άλλά καί τήν βασιλείαν μου ολόκληρον προθύμως 
παραχωρώ, αρκεί μόνον νά σωθη δ υίός μου.»

Τότε δ Ερασίστρατος, είς άκρον συγκινηθείς έκ της



τοσαύτη; φιλοστοργία; καί λαβών τήν δεξιάν τοΰ βασι- 
λέω ;, ειπεν: «Άφοΰ λοιπήν συγκατανεύεις, ώ βασιλεΰ, νά 
κάμης τοιαύττ,ν θυσίαν, είς σέ άπόκειται νά γίνγς ιατρός 
τοΰ ύίοΰσου, διότι αύτός άγαπα πρό πολλοΰ τήν Στρα- 
τονίκτ,ν, ϊρως δε δεινές καταβασανίζει αύτόν- άλλά, προ- 
τιμώ ν νά άποΟάνη μάλλον παρά νά έκμυστΐρευθτι προς 
ψ υ/ήν ζώσαν τό πάθος του, περιήλθεν εις τήν άθλίαν 
ταύτην κατάστασιν, άπό τήν όποίαν μόνος σΰ δύνασχι νά 
τόν σώσης.»

Ταΰτα άκούσας ί  Σέλευκος, δ ιέ τα 'ε  νά άθροισθή άμέ
σως Εκκλτ,σία τοΰ λαοΰ γενική, και παρουσιασθείς αύ
τός έν μέσω, διεκήρυξε πανδημως ότι άπεφάσισεν οί- 
κειοθελώς νά άναδείξη τόν υιόν του βασιλέα πάντων τών 
άνω τόπων τή ; Συρίας, και νά παραχωρήσω πρός αύτόν 
είς γυναίκα τήν 2τρατονίκην.

Περιττόν να προσθέσωμεν ότι 5 Αντίοχο; ίάθη έντε-
λ ώ ί  7 ' Λ X  τ ώ  7 7 . 3 0 * 0 1 ( 0  τ ο ύ τ ω  α Η Ο ^ Τ Ιλ α Τ '..7 t · /. k * 1

Ι1ΕΡΙ Λ VXHMIA2 ΚΑΙ Α Π ΤΟ Λ Ο Π Λ ^.

Αδηλον είνε πότε οί άνθρωποι έδόΟησαν ε:; τήν άναζή- 
τησιν τή ςχ ιμ α ίρα ς, τη ; λεγομένη; χ η μ ε ί α ; ,  ούχί δμως 
τ ή ; έπιστήμη; αύτή; καθ’ έαυτής, άλλά τ?,; ίδίω; λεγο- 
μένης άλχημίας, μιας τών τερατωδεστέρων πλανών, είς 
δσα; ποτέ έξετράπη τδ  άνθρώπινον πνεύμα, καθώς καί 
διά τής α αγεία ; κα! άστρολογίας. Οί άλχημισταί δια
τείνονται, οτι ή κατ δνομα αυτη έπιστήμη των ήρχισεν 
άπδ αυτών τών πρώτων απο κτισεο); κοσμου αιωνων 
πιθανώτερον δμω; είνε δτι ήρχισε κατά τάς πρώ τα; άπδ 
Χρίστου εκατονταετηρίδας, καί συνεσπουδάσθη μετά τών 
άλλων άποκρύφων επιστημών καί τη ; μυστική; λεγομέ
ν r,: φιλοσοφίας, ητις ήκμαζε μάλιστα κατά την εποχήν 
έκείνην. Μέγα μυστήριον περιεκάλυπτε πάντα τά  πει
ράματα τών κατά καιρούς ά λ χ η  μ ι ^ ω  ν# είς τοσοϋτο δέ 
προέβη ή περι την σπουδήν ταύτην έχεμύθιά των, ώστε 
καί ιδιαιτέραν γλώσσαν καί άλληγορικού; χαρακτήρας 
έπενόησαν πρδς παράστασιν τών άλχημιακών ιδεών των, 
πάντη άκαταληπτους τοις άμυήτοι;. Είργάζοντο δε ώς 
έπί τδ πλειστον μόνοι, η έάν παρελάμβανόν ποτε μαθη- 
τάς, ύπέβαλλον αύτούς πρότερον είς φρικτούς όρκου; οτι 
ούδέποτε ήθελον άποκαλύψει είς ούδένα τδ μυστήριον.

Καί ομως, μ ό λ ο ν  αύτών τδν παραλογισμον, οί άλχη- 
μισταί συνέδραμον μεγάλως είς την πρόοδον τή ; χημεία;* 
διότι, ένώ κατεγίνοντο εί; έπιτυχίαν του φανταστικού 
ποθουμένου των, πολλάκις κατά σύμ.πτωσιν εύρον πολλά

έκάστην διάφορα μέταλλα, έκπυρόνοντες αύτά, τηκοντες, 
διαλύοντες είς άέρια, συμπυκνοϋντες, άναμιγνύοντε; αύτά 
κατά διαφόρου; άναλογίας, έπέτυχον νά έξαγάγωσιν άπδ 
τά  χωνευτήριά των μέγα  πλήθος αλάτων καί μέταλλο- 
ξειδίων, τά  δποΐα υπήρξαν άληθώς τόσοι θησαυροί εί; 
τήν ιατρικήν καί την βιομηχανίαν.

Αλλ δ κύριος σκοπδς όλων αύτών τών προσπαθειών, 
ή παραγωγή δηλονότι του χρυσοϋ, εμενε πάντοτε περικε-

καλυμμέν/; ύπδ παχυτάτου καί άδιοράτου ζόφου* διότι, 
διά νά άνακαλύψωσιν αύτδν, ητο άνάγκη, ώς έφρόνουν, 
νά ευ ρω σι πρώτον ούσίαν περιέχουσαν έν έαυτή τήν άρ- 
χήν πάση; ΰλης* η δέ ούσία αυτη, καί προτού έτι νά ευ- 
)εθή, ώνομάσθη ύπ’ αύτών φ ι λ ο σ ο φ ι κ δ ; λ ί Ο ο ;. Ο Οαυ- 
λατουργδς ουτος λίθος εμελλε νά εχη την δύναμιν του νά 
άποσοβη άπδ του κρατουντος αύτδν πασαν άρχην νόσου, 
νά διατηρη την υγείαν, νά έπαναφέρη την νεότητα καί νά 
άπομακούνη καί αύτδν άκόμη τδν θάνατον. Διά νά έπι- 
τύχη  δμως τις του άνεκτιμήτου τούτου Οησαυρου, επρε- 
πεν άναποφεύκτως νά έχ/) καθαράν καρδίαν, αύταπάρνη- 
σιν καί άνεπηρέαστον προσηλωσιν είς τά  θεία* διό καί 
είς την ελλειψιν τών προσόντων τούτίον άπέδοσαν πάν
τοτε τάς διαρκείς άποτυχίας τών προσπαθειών των.

Απδ τών Αράβων τά  συγγράμματα, έπιδοθέντων είς 
την άλ/ημ ίαν μ ετ’ άπεριγράπτου ενθουσιασμού, είσήχθη 
ή νόσος αυτη καί είς την Εύρώπην κατά τδν μεσαιώνα, 
πρδ πάντων δέ προσέβαλε τούς μοναχούς, είς τούς οποίους 
καί περιωρίζοντο τότε πασαι α! περιωρισμέναι γνώσεις 
έκείνων τών γ ρόνων. Οί Πάπαι άπηγόρευσαν αύτήν ώς 
εργον Σατανικόν, ούδέν ήττον όμως τινες ες αυτών η 
ένησχολήθησαν κρύφιους μόνοι είς αύτην, η ένεθάρρυνον 
τούς άλχημ.ιστάς. Κατήντησε όζ τότε συρμδς πάντες οι 
ηγεμόνες καί μεγιστάνες νά ενωσιν είς τάς αύλάς των

1 ‘ / > , X /. , * ' V ^ > r Λ „τοιουτους αγυρτας, να προμηυευο>σιν εις αυτούς οι αορων 
δαπανών πάντα τά είς τά  άτελεύτητα πειράματα των 
άναγκαιοϋντα καθ έκάστην, έπί τή  έλπίδι ότι αι προκα- 
ταβολαί αυται ηθελον άνταμειφθή μίαν ημέραν όι ανε
ξάντλητων θησαυρών.

Μεταξύ τών παρασίτων τούτων άλχημιστών διεπρε- 
ψαν καί πολλοί σοφοί άνδρες, ο'ίτινες δαψιλώς ουτω λαμ - 
βάνοντες τά  είς τάς εργασίας το^ν χοησιμεύοντα, κατεγί
νοντο έπιμελώς είς την έξέτασιν τώ ν μυστηρίων τής φύ
σεως καί έπλούτιζον την έπιστημην. Εν αύτοίς ()ζ εςέ- 
νει ο περιώνυμος Ραϊμουνδος Λούλλιος, ζησας περί τά/ 9 ; \
τέλη τής ΙΓ καί τάς άρχάς τής ΙΑ έκατονταετηριόος. 
Περί αύτοϋ μυθολογουσιν οτι, κατά  την έν τή  αυλή του 
βασιλέως τής Αγγλίας Εδουάρδου του Α όιαμονην του, 
μετεποίησε 5 0 ,0 0 0  λίτρας υδραργύρου είς χρυσόν! Καί 
έν τούτοις ο φιλοσοφικδς λίθος ζητείτα ι άκόμη μέχρι 
τής σήμερον.

Δέν πρέπει ομως νά συμπεράνωμεν έκ τούτου οτι παν- 
τες οί άλχη μισταί ησαν άπ ατεώνες* διότι, έάν τινες αύτών 
κατεχράσθησαν τή ; κοινή; εύπιστίας πρδς αισχροκέρ
δειαν, οί πλειστοι όμως, είλικρινώς πεπεισμένοι περί του 
έφικτου τής έξιχνιάσεως του μ ε γ ά λ ο υ  έ ρ γ ο υ  (ούτως 
έκάλουν τδν άνεπίτευκτον σκοπόν των), είργάζοντο μετά 
ζήλου άξιου άλλου λογικωτέρου σκοπού* ώστε προσ- 
φυέστερον δυνάμεθα νά ειπωμεν οτι ηπάτων αύτοί εαυ
τούς. Καί άληθώς οί άνθρωποι ουτοι, οχι μόνον την πε
ριουσίαν των κατηνάλωσαν είς ούτ(υ ματαίας έρεύνας, 
άλλά καί αύτην τήν ζωήν των πολλοί ές αύτών άύίκως 
έθυσίασαν, άγνοουντες τά  ολέθρια άποτελέσματα πολλών 
ούσιών, τάς οποία; είς τάς έρεύνας τω ν μετεχειρίζοντο.

ό  μυστηριώδης γνόφος, ο περικαλύπτων την άλχη- 
μίαν, ηρχισε κατ ολίγον νά άραιοϋται άπδ τής ΙΖ έκα- 
τονταετηρίδος. Εκτοτε η άλχημία άνέλαβε χαρακτήρα 
έπιστημονικώτερον, οί άλχημ ιστα ί συνέστησαν εταιρίας,

διεκοίνουν πρδς άλληλους τάς ίόέας καί τά  άποτελέσματα 
τών προσπαθειών των, καί είργάζοντο άπδ κοινού προς 
έξόρυξιν τών άμυθήτων θησαυρών, τούς οποίους παρά 
τών προκατοχων των έκληρονόμησαν. Πολλοί έ£ αύτών 
τότε, άνδρες σοφοί καί συνετοί, άποστείλαντες είς κό
ρακας τάς ύπδ τών άλλων έπιδιωκομένας χίμαιρας, έδό- 
Οησαν είς λογικήν καί μ.εθοδικήν έξέτασιν τής φύσεως, καί 
έγένοντο ούτως οί πρώτοι, ώς είπειν, ίδρυταί τής χη μ ι
κής έπιστημης.

Οuy ήττον όμως άκόμη καί τήν σήμερον εύρίσκονται 
άνθρωποι, άδαεις καί αύτών τών πρώτων τής χημείας 
γνώσεων, καί μολοντούτο ζητουντες διά τώ ν άκατανοή- 
των συγγραμμάτων τών παλαιών άλχημιστών νά ευρωσι 
τδν φιλοσοφικόν λίθον καί τδ καθολικόν ιατρικόν! Αλλά 
κ α τ ’ ευτυχίαν οί άξιολύπητοι ούτοι άνθρωποι, οί άλόγως 
σπαταλώντες είς άτελευτητους έρεύνας τδν καιρδν καί τήν 
περιουσίαν των, είνε σήμερον πολλά σπάνιοι. Δεκαοκτώ 
όλων εκατονταετηρίδων συνεχείς άποτυχία ι τοσούτων 
άλγημιστώ ν, καί ή τοσαύτας άλλας προλήψεις διασκεδά-

' ι I \S Υ ο \ «.σασα σήμερον επι στη μ//) απεοειςαν οτι και του φ ι λ ο σ ο 
φ ι κ ο ύ  λ ί θ ο υ  καί τουπαρατείνοντος τήν ζθ)ήν ιατρικού 
η τής π α γ κ ο σ μ ί ο υ  π α ν α κ ε ί α ς  ή ζήτησις είνε άλη- 
Οής μονομανία.

Αστρολογία δέ είδικώτερον κατ άντιδιαστολην πρδς 
τήν άστρονομίαν έπεκράτησε νά λέγητα ι ή φαντασιώ
δης έκείνη έπιστημη, \  μάλλον δοκησισοφία, διά τής 
οποίας οί περί ταύτην άσχολούμενοι ήξίουν καί, τδ  χε ι
ρότερον, έπιστεύοντο οτι ήδύναντο νά προγνωρίσωσι τδ 
μέλλον, καί ιδίως τδ πεπρωμένον τών άνθρώπων, έκ τής 
παρατηρησεως τής θέσεως τών άστέρων. Η έσκίοριασμ.έ- 
νη αυτη πρόληψις είνε μία τών παλαιοτέρων δεισιδαιμο
νιών τών άνθρώπων, προήλθε δέ κατά πασαν πιθανότητα 
έκ τή ; παρατηρηθείσης επιρροής τών ούρανίων σωμάτων, 
καί κυρίως τοϋ ήλίου καί τής σελήνής, έπί τών καιρών, 
τής θερμοκρασίας καί τή ; εύφορίας τής γής.

Τήν άδοξον τιμήν τής έφευρέσεως τής έ π ι σ τ η μ η ς  
ταύτης άντιποιοϋνται τρείς τών άρχαιοτέρων λαών, οί 
Α ιγύπτιοι (καί ιδίως οί κατά Θήβας), οί Βαβυλώνιοι καί 
ο: Χαλδαιοι. Είς πολλά δέ τών αρχαίων συγγράμματα, 
καί μεταξύ άλλων καί είς βιβλία παντός σεβασμού άξια, 
γίνεται λόγος περί τής άστρολογίας ώς περί σπουδαίας 
τινδς καί θετικής έπιστημης, καί περί τών είς ταύτην κα- 
ταγινομένων ώς περί σοφών άνδρών. ΙΪ υπόληψις όμως 
αυτη δέν όιήρκεσεν άκμαία πάντοτε, οί δέ άστρολόγοι 
ηρχισαν νά περιφρονώνται καί νά μυκτηρίζονται παν
τα χο ϋ ’ ό αύτοκράτο^ρ ϊιβέριος ήναγκάσθη νά έξορίση 
αύτούς έκ Ρώμης διά τάς πολλάς καταχρήσεις καί τα- 
ραχάς, τάς οποίας έπροξένουν.

Αλλ δσον μωρός καί παράλογος ήτο δ σκοπδς, τδν 
όποιον ή άστρολογία έπεδίωκεν, όσον κακοήθης ή άγυρ- 
τεία  τώ ν έπαγγελλομένων αύτήν, πρέπει δμως νά δμ,ολο- 
γήσωμεν ότι συνέδραμε μεγάλως είς πρόοδον τής άστρο- 
νομίας, 8ν τρόπον καί αί τών άλχημιστών ερευναι προή- 
γαγον τήν έπιστημην τής χημείας.

Κ ατά τδν μέσον αιώνα, άστρολογία καί άστρονομία 
συνεταύτίσθησαν υπδ τώ ν Αράβων καί δμοϋ έσπουδάζον- 
το  υπ αύτών* έπί δέ τής έποχής έκείνης τής βαρβαρό- 
^τητος καί άμαθιίας, ή άστρολογία άνέλαβε τήν προτέραν

αύτής ύπόληψιν, καί έκαστος βασιλεύς ώς καί ήγεμών
είχε τούς άστρολόγους τή ς αύλής του. Ούδεμία δέ άσθέ- 
νεια τοϋ άνθρο>πίνου τινεύμ.ατος περισσότερον ταύτης ούτε 
διεδόθη ουτε διήρκεσεν* άκόμη κατά τήν ΙΣΤ" καί Xil έ -  
κατονταετηρίδα άνευρίσκομεν μεταξύ τώ ν άστρολόγων 
άνδρας σοφούς, οίοι δ Κάρδανος, 6 Κέπλερος, αύτδς δ πε
ριώνυμος Κασσίνης, πιστεύοντας οτι έκ τής θέσεως τώ ν 
άστέρων ήτο δυνατδν νά προφητεύση τις  τά  μέλλοντα 
γενέσθαι. 6  τελευταίος όμως ούτος άνήρ, συνελθών μ,ετ 
ολίγον έκ τής πλάνης, παρήτησε τήν χίμαιραν τα ύτην, 
καί έ π ι  δοθείς είς έμβριθεστάτας μελετάς τών άστέρων, 
κατέστη είς τώ ν έπισημοτέρων άστρονόμων.

Αν δέ καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους τδ  Κοπερνί- 
κειον σύστημα, υπόσκαψαν τάς βάσεις τής άστρολογίας, 
κατέστρεψε τά  ο ίκοδομήματάτης, εύρίσκονται όμως δυ
στυχώς καί μέχρι τής σήμερον άνθρο^ποι, τόσον προλη
πτικο ί καί δεισιδαίμονες, ώστε νά πιστεύωσιν ότι ή έμ - 
φάνισις κομήτου ή άστέρος τινδς, ή άναφορικώς πρδς τδν 
δρίζοντα θέσις ώρισμένων τινών άς-ρων, ή έ π ι κ ρ ά τ η σ ι ς  
τοϋ δεινός ή δεινός πλανήτου, κτλ . προμηνύουσι θανά
τους ή γεννήσεις μεγάλων άνθρώπων, πολέμους ί) ειρήνην, 
καί άπειρα άλλα φληναφήματα, έξυφαινόμενα ύπδ τώ ν 
καθ ήμας άστρολόγων πρδς φενακισμδν τών άπλουστέ
ρων καί αίσχράν κερδοσκοπίαν.

ΠΕΡΙ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ.

ό  άδάμας, δ γενικώς δμολογούμενος ώς δ υπέρτατος 
εις το βασιλειον τών ορυκτών, έπιστημονικώς θεο>ρούμε- 
νος είνε καθαρδς άνθραξ καί ούδέν πλέον* άλλ’ ή σκληρό- 
της του, ή λάμψις του, ή ίδιότης, τήν δποίαν εχει τοϋ 
θλαν τδ φώς καί διαχέειν αύτδ πολλάκις είς δοαγμούς 
πολυχρώμους, προστεθήτω δέ τούτοις καί ή σπανιότης 
του, κατέστησαν αύτδν είς δλας τάς έποχάς πολύτιμον.

Ο' άρχαίοι έόόξαζον ότι δ άδάμ.ας ήπαλύνετο μέ το ά -

θον, ή δε σκληρότης του δέν είνε τοιαύτη, ώστε νά άν- 
τέχη  είς σύγκρουσιν μεγάλην, διότι θλαται είς τδν άκμ ω - 
να καί ύπδ τήν σφύραν.

Εχει δέ δ άδάμ.ας τήν ιδιότητα νά κατέχη  τδν ήλε- 
κτρισμδν, καί τοσαύτην κέκτηται φωσφορικήν δύναμιν,, 
ώστε, έπί μίαν στιγμήν έκτεθείς είς τδ φώς τοϋ ήλίου καί 
επειτα μετενεχθείς είς σκοτεινον μέρος, έκπέμπει άκτΊνας 
φωτός, έπί τοσούτω περισσότερον διαρκούσας οσον αύτδς 
είνε μεγαλήτερος καί διαυγέστερος.

Μέχρι τοϋ τέλους τοϋ ΙΕ/ αίώνος μετεχειρίζοντο τούς 
άκατεργάστους άδάμαντας. Οι τέσσαρες μεγάλοι άδάμαν- 
τες, οί καλλωπίζοντες τδ θηλυκωτήριον τής αύτοκρατορι- 
κής χλαμύόος τοϋ Μεγάλου Καρόλου, Ετι διατηρούμενοι 
είς Παρισίους, είσίν άκοποι πέτραι τοϋ είδους τούτου. Κ α
τά  δέ τδ  1476 δ Βέλγος Λουδοβίκος Βέργεμ άνεκάλυψε 
τήν τέχνην τοϋ κόπτειν τδν άδάμαντα διά τής συνάλλη
λου τριβής, καί τοϋ καθαρίζειν αύτδν διά τής ιδίας του 
κόνεως. Πραγματικώς εκτοτε μόνον άνεγνωρίσθη ή ώραιό- 
της τής πολυτίμου ταύτης ούσίας.



Α παντε; οί αύτοκράτορες καί βασιλείς τής Ευρώπη; 
καί Ασίας Ιχουσιν είς τί) θησαυροφυλάκιό ν των άνά ένα 
ή δύο μεγάλους άδάμαντας, άξίζοντας πολλά εκατομμύ
ρια φράγκων. Αλλ’ δ μεγαλητερος γνωστός άδάμας είνε ο 
του ήγεμόνος του Μετάν είς την νήσον Βόρνεο^ν, έλκων 
βάρος υπέρ τά  3 5 0  καράτια(1)* δι αύτον προσήνεγκεν 
δ διοικητής της Βαταβίας έν έκατομμύριον φράγχων καί 
δύο πλοία πολεμικά, άλλά δέν τον έλαβε. Περίφημος ετι 
είνε, ώς λέγεται, και δ έν τω  θησαυροφυλακίω τή ; Λα- 
χόρης άδάμας, Κ ο χ ι  ν ο ύ ρ λεγόμενος, ητοι ορος φο^τός, 
μέγας καί ωραιότατος, λίαν θαυμασθεις έν τήΠαγκοσμίω 
εκθέσει τοΰ Λονδίνου.

ό  άδάμας, οστις καλλωπίζει το σκήπτρον τοΰ αύτο
κράτορος τής Ρωσσίας, εινε περίπου ισομεγέθης με ώόν 
περιτερα;* λέγεται δε οτι έχρημάτισέ ποτε οφθαλμό; ει
δώλου τινός είς την Σεριγγάμην τής Καρνατική;. Στρα
τ ιώ τη ;, λειποτακτήσα; άπό τό έν Ινδία Γαλλικόν στρά
τευμα, κατώρΟωσε νά χειροτονηθνί εί; τών ιερέων τοΰ ει
δώλου τούτου, μέ την άπόφασιν νά κλέψτ; τόν πολύτιμον 
οφθαλμόν. Αφοΰ δέ τέλος κατώρΟωσε τόν σκοπόν του τοΰ
τον, κατέφυγεν είς Μαδράς, οπου έπώλησε τόν αδάμαντα 
εις τινα πλοίαρχον, ουτος δέ μετεπώλησεν αύτόν εί; ένα 
Ιουδαίον* εκ τούτου πάλιν έπέρασεν είς τά ; χειρα; εμ
πόρου Ελληνο;, οστι; τό 1 7 6 0  έδημοπράτησεν αύτόν είς 
Αμστελόδαμον, δπου ήγοράσθη παρά τοΰ Πρίγκηπο; όρ- 
λώφ διά την αύτοκράτειραν Αικατερίνην άντι μεγίστ/;; 
ποσότητο; αργυρίου, περιπλέον δέ και έτησία; πληρωμή;
4 ,0 0 0  λιτρών στερλινών έπί ζωή; τοΰ πωλητοΰ.

Λλλ’ δ ωραιότερο; πάντων τών μεγάλων άδαμάντων 
εινε δ αδάμα; τοΰ στέμματο; τ?4ς Γ αλλία ;, ονομαζόμε
νο; δ Α ν τ ι  β α σ ι λ ε ύ ς  καί ζυγίζω ν I 'Μ  καράτια* εινε δέ 
πολλοΰ λόγου άξιος διά τό ώραίον σχήμά του, τάς ωραία; 
αναλογία; του καί την έντελή διαύγειάν του. Τό κοινώς 
Σστορούμενον περί τοΰ άόάμαντο; τούτου είνε οτι έκλά- 
πη έκ τοΰ ορυχείου υπό τινο; δούλου μαύρου, οστι; έκρυ- 
ψεν αύτόν εί; πληγήν, τήν δποίαν ήνοιξεν επίτηδες είς 
τόν μηρόν του. ’Εφέρθη δέ είς τήν Εύρώπην έκ τή ; Ινδία; 
ύπό τοΰ κυβερνήτου τή ; έν Σουμάτρα Βεγκούλης Γεωρ
γίου Π ίττ , καί υπ’ αύτοΰ έπωλήΟη είς τόν τό τε  άντιβα- 
σιλεύοντα Δοΰκα τής Αύρηλίας άντί 2 ,2 5 0 ,0 0 0  φράγκων. 
Σήμερον έκτιμαται ύπέρ τό όιπλάσιον τή ; ποσότητο; 
τα ύτη ; διά τήν ωραιότητα καί καθαρότητα του.

Τά πρώτιστα αδαμαντωρυχεία εύρίσκονται εί; Βρασι
λίαν, εί; τά ; ανατολικά; Ινδία;, εί; τά  βασίλεια τή ; Γολ- 
κόνδη;, τοΰ Βισαπούρ, τ ή ;  Βεγγάλη; καί εί; τήν νήσον 
Βόρνεων. Συνήθω; δε μεταχειρίζονται εί; τό εργον τή ; 
τοΰ άδάμαντο; μεταλλεύσεω; μαύρους δούλου; γυμνού;, 
οΐτινε; επιτηροΰνται αύςτ,ρότατα ύπό επιθεωρητών, έπα- 
γρυπνούντων εί; όλα των τά  κινήματα, ό  ευρών άόάμαν- 
τα  βάρους 17 καί ήμισεω; καρατίων άπελευΟεροΰται, κα- 
Οό άποζημιουμένου πλέον τοΰ κυρίου του.

( \ )  Οί άοά|χαντε; Ιν ΕύρώπΓ, ώ ; κχι οί μχργχρΐτχι ζυγίζοντχι μέ 
κ α ρ ά τ ι  ον ,  βάρο; μικρόν συγκείμενον έκ τεσσάρων κ//.κ.ον σίτου.

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΓΑΜ ΟΪ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

0  άνήρ δέν εινε άληθώς άνήρ καί ή γυνή άληΟώ;γυνή, 
είμή διά τοΰ συνοικεσίου* διότι τό τε  δύνανται νά παρά- 
ςωσιν δμοίου; εαυτών. 6  χρ/ιστοήθη; άνήρ καί ή ένάρε- 
τος γυνή δέν πρέπει νά διάγο>σιν έπί τ ή ;  γή ; μονήρει;* 
δ ιότι, μόνον συναπτόμ,ενοι άλλήλοις, εύρίσκουσι τήν εύτυ- 
χίαν έν τώ  βίςο καί άποτίνουσι τό πρό; τόν πατρίδα  
χρέο; το>ν, προμ.ηθεύοντε; αύτή ύπερασπιστά;’ μ.όνον δέ 
άνατρέφοντε; καλώ; τά  τέκνα των καί διδάσκοντε; αύτά 
νά έκπληρο^σι τά  πρό; τόν πλησίον χρέη των, καθίσταν
τα ι ωφέλιμοι εί; τήν κοινωνίαν. Τέλο; δ γάμ ο ; καθιστα 
άμφοτέρους, τόν τε άνδρα καί τήν γυναίκα, τελειοτέρους’ 
πρώτον μέν διότι είνε άναγκαίος είς τήν έντελή άνάπτυ- 
ξιν τοΰ οργανισμοΰ των, δεύτερον δέ διότι αναγκάζει 
αύτούς είς τήν εργασίαν, ητις έστίν δ αιώνιος φύλα; τής 
άρετής έν τώ  κόσμω τούτω , καί πρός έξασφάλισιν τή ; 
ύπάρξεως τή ; οίκογενεία; των. 0  άνήρ,λαμβάνων σύζυγον, 
εκλέγει δι εαυτόν σύντροφον, μετά τ ή ;  δποία; οφείλει 
νά συνδέσ*/) τήν ύπαρξιν του, τήν ‘ευτυχίαν του, τ ά ; άρε
τάς του, τά  προτερήματά του, τά  δ ικαιώ ματά του καί 
τά  χρέη του. II ίσοτης τών δικαιωμάτων καί ή κοινότη; 
τών αγαθών είσίν αί βάσει; τή ; γα μ ική ; συμ.βάσεως. Η 
σύζυγος πρέπει νά άποτελή Sv μ.όνον ον μετά  τοΰ συζύγου 
της* άμφότεροι ζώσιν δ εί; διά τόν άλλον, καί αι δύο των 
υπάρξεις πρέπει νά συγκιρνώνται είς μίαν. Οι άνδρες, 
οιτινες καθιστώσι τήν γυναίκα δούλην, είσίν εχθροί τή ; 
κοινωνία;* διότι τό πρό; τήν γυναίκα, καί ίόίως τό πρό; 
τήν μητέρα σέβα;, εινε ή πηγή τών αρετών καί τ ή ; χρη
στοήθειας. Η φύσις προσκαλεί πάντας τούς ανθρώπους εί; 
τον γάμον, καί διά τήν κοινωνίαν δ γά μ ο ; είνε χρέο;* δ 
άγαμο; είνε μέλο; ανώφελε;, ςύλον μή φέρον καρπόν. 
Σκοπό; τή ; γαμ ική ; ένώσεω; εινε ή διαιώνισις τ ή ; ύπάρ
ξεως, τήν δποίαν έλάβομεν, καί ή ανατροφή τών τέκνων 
έν τή  έξασκήσει τή ; άρετή;, δπω; άποβώσι ποτέ πολ ίτα ι 
ωφέλιμοι τή  κοινωνία καί τή  πατρίδι.

II ανατροφή τών τέκνων, ή φυτεία δένδρων καί ή καλ
λιέργεια τών άγρών έθεωροΰντο καί θεωρούνται ετι σήμε
ρον ώ ; πράξεις περισπούδαστοι καί πολλοΰ λόγου άξιαι 
έν Ινδία καί Περσία* Οά μείνω μεν λοιπόν ήμεΐ; δπίσω 
τούτων τών λαών, καθ οσον άφορα τήν ηθικήν ;

11 ίερά Γραφή πολλαχοΰ κηρύττει τόν γάμον ώ ; τε 
λειότητα καί τήν άγαμίαν ώ ; ατιμίαν, δ δέ Πσαίΐα; μ α ; 
διδάσκει οτι ήτο αισχο; διά τά ; γυναίκα; νά μένωσιν ά
γαμοι.

Σοφό; τ ι; , μετά εικοσαετή τών Μωσαϊκών βίβλων με
λέτην, συνεπέρανεν οτι οί Ιουδαίοι ενα μόνον καλόν νό
μον είχον, οστι; ήτο τό νά Οεωρώσι τήν παρθενίαν ώ ; 
άξιομίσητον. Εάν δ μικρό; ούτο; λαό; δέν έθεώρει τον 
γάμον ώ ; τόν πρώτον τών νόμων, εί; τού ; δποίου; δ ά
νήρ ώφειλε νά ύποτάσσηται, αν είχεν, ώ ; ημείς, μονατη-  
ρ ι α, μοναχά; καί καλογραία;, πρό πολλοΰ ή,ελεν εκλεί- 
ψει έκ τοΰ άριθμοΰ τών έπί γή ; έθνών.

Οί Ελληνικοί καί Ρωμαϊκοί νόμοι ύπέΟαλπ ̂ ν τά  συνοι
κέσια προ; αύςησιν τοΰ άριθμοΰ τών κατοίκων* όχι δέ 
μόνον άντήμειβον τήν πολυτεκνίαν, άλλά καί έφέροντο 
αύστηρώ; πρό; τού; διάγοντα: έν άγαμ.ία, ύποβάλλοντες 
αύτού; εί; προστιμον. Ο Αύγουστο;, πρός πληθυσμόν τών

γάμω ν, εδωκε τήν άδειαν εί; τού; πολίτα ; Ρωμαίου;, έκ
το ; των βουλευτών, νά ν»μφεύωντα». τά ; θυγατέρας τών 
άπελευθέρων, χωρί; ούδέτερον τών συμβαλλομένων μερών 
νά βλάπτηται έκ τα ύτη ; τή ; συζεύξεω;. Είς έπιθεώρησιν 
δέ τινα τοΰ λαοΰ διένειμεν εί; έκαστον οικογενειάρχην 
χ ίλ ια  νομίσματα χρυσά διά νά προτρέψη τού; νέου; νά 
νυμφεύωνται. Μιμούμενο; τον Λυκούργον καί Σόλωνα, 
άπένειμεν εί; τά ; εγκύου; γυναίκα; τοσαύτα; τ ιμ ά ;, ώς-ε 
ητο δύσκολον είς νέαν τινά νά μή έπιθυμή νά άποβή μή- 
τηρ. Εκαστος πολίτης ώφειλε νά άποσύρεται έκ τής δ
δοΰ καί νά ύποχωρή εί; τήν έγκυον γυναίκα, άόιάφορον 
εί; ποίαν τάξιν άνήκε, καί οί Πατρίκιοι αύτοί ύπεχρε- 
οΰντο νά τήν χαιρετώσιν, οτε άπήντων αύτήν καθ δδόν.

Ο Κάμιλλος ήνάγκασε διά προστίμου καί φόρου τούς 
άγάμους Ρωμαίους νά νυμφευθώσι τάς χήρας τών εις τό 
πεδίον τή ; μάχη ; πεσόντο>ν. Παρά το ι; Γ α λάτα ι;, τοίς 
Φράγκοι; καί τοίς Γερμανοί; δ γάμο; ώσαύτω; έτιματο 
τά  μέγιστα* τέλος, ή ιστορία δλων τών έθνών, έκτο; τ ι -  
νων διεφθαρμένων έκ τ ή ς  πολυτελεία; καί τοΰ δεσποτι- 
σμοΰ, μ.ας παριστώσι τόν γάμον σεβαστόν καί εν τιμή , 
τήν δέ άγαμίαν άτιμον καί μ ισ η τ ή ν .

Μετά τήν παγκόσμιον ταύτην έκτίμησιν τοΰ γάμου, 
εινε άναπόφευκτον Αστε δ έγγαμος άνήρ καί ή γυνή νά 
τίθενται υψηλότερο ν έν τη  ήθική κλίμακι, 2h ο άγαμος ε- 
γωϊστής, οστι;, ώς τό άγονον φυτόν, βλάπτει ως επι το 
πλείστον τούς γείτονά; του.

ό  γάμο; είνε ή βάσι; πάση; κοινωνία; καί δ φύλας των 
χρηστών ηθών* καθιστα τόν άνδρα καί τήν γυναίκα ένα- 
ρετωτέρου;, έμποδίζων αύτού; τοΰ νά παραόίόωνται εί; 
τ ά ;  κακία; καί παρεκτροπά;. ό  έγγαμο; άνήρ, καθ ήν 
στιγμήν μέλλει νά πράξη, κακήν τινα πραξιν, εμποδίζεται 
πολλάκις ύπό τή ; γυναικος του. 11 μήτηρ οίκογενεία;, 
καθ ήν στιγμήν μέλλει νά πλανηθή, εισέρχεται ει; τήν 
εύθειαν δδόν παρατηρούσα τά  τέκνα τη ;, ό  οικογενειάρ
χ η ; πατήρ καταπνίγει τά ; κακά; κλίσει; του, διότι δεν 
θέλει νά έρυΟρια ένώπιον τών τέκνων του, καί να αφήση 
εί; αύτά τό αίσχο; ώ ; κληρονομιάν.

Πολλοί τών μεγάλων πολιτικών έγνωμοδοτησαν:
« Νύμφευσον τού; στρατιώ τα; σου, καί δέν θέλουν λει- 
ποτακτήσει ποτέ* διότι, οντες συνδεδεμένοι μ.ετα τή ; οι- 
κογενεία; των, είσί προσκεκολημένοι ει; τήν πατρίδα. Ο 
άγαμος στρατιώτη; είνε μισθάρνη; καί άλήτη; φαυλο- 
βιος, είς τόν δποίον είνε άδιάφορον τό νά υπηρέτη τον 
Πάπαν ή τόν Αύτοκράτορα τής Κίνα;. Οι πάντα  τά  έθνη 
κατατροπώσαντε; Ελληνες καί Ρωμαίοι μ α χη τα ι ησαν 
έγγαμοι. »

Αί παρατηρήσει; αύται είσίν άρκούντω; ίσχυραί δπω; 
άναγκάσωσι τάς Κυβερνήσεις εί; τό νά υποθαλπωσι παν- 
τοίοι; τρόποι; τήν αύξησιντών συνοικεσίων, τιμώσαι του; 
εγγάμους καί περιφρονοΰσαι τού ; αγάμου:.

Αλλ’ δ γάμο; δέν εϊνε μόνον διά τήν κοινωνίαν πρα- 
ξ ι; σοβαρά καί περισπούδαστο;* πρέπει ώσαύτω; νά θεω- 
ρήται ώ ; ύπόθεσι; σπουδαιοτάτη καί διά τά  συζευγνύμε- 
να άτομα. Πρόκειται περί δύο υπάρξεων στενώ: προ; 
άλλήλα; συνδεδεμένων, αΐτινες μέλλουσι νά βυθισθώσιν 
είς τάς ακτίνας διαρκούς εύδαιμονία:, έάν εύοίσκίονται εις 
τελείαν αρμονίαν, η νά μαρανθώσι καί φθίσωσιν εν τα ϊ; 
Ολίψεσι καί λύπαι;, έάν ηνε άντιπαΟητικαί.

0  άνθρωπος, δστις ζητεί σύντροφον, δφείλει νά προσέζγι 
δλιγώτερον είς τήν τύχην παρά τήν άνατροφήν καί ηθι
κήν* διότι μετά τώ ν δύο τούτων ίδιοτήτο^ν ή ^υνή καθι- 
στα πάντοτε σχεδόν τόν σύζυγόν τη ς ευτυχή. Αν ή άμά- 
Οεια μετά τών προλήψεών της και ή δεισιδαιμονία είσίν 
αί άσπονδοι εχθροί τής οικιακής οικονομίας, ή παιδεία, ή 
άνάπτυξις τοΰ πνεύματος καί αί τέχναι άποτελοΰσι τά  
θέλγητρα αύτής.

(Εκ τοΰ Γαλλικού.)

ΙΩΑΝΝΗΣ II. ΒνθΙΝΟΣ.

ΖΕΓΞΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΡΑΣΙΟΣ.

6  Παρράσιος καί δ Ζεΰξις είσίν οι δύο άστέρες τής 
καλής τοΰ Περικλέους έποχής, πάντες δέ οί περί αύτούς 
λάμποντες λοιποί ζωγράφοι είσί κατά  τήν λάμψιν κατώ 
τεροι αύτών* είνε, ούτως είπειν, απλοί δορυφόροι των.

Κ ατά πασαν πιθανότητα, δ Παρράσιος ητο έτη τινά 
άοχαιότερος τοΰ Ζεύξιδος, καί μολονότι ή ζωγραφική εί
χεν ίκανώς προχωρήσει, ούτος ώθησεν αύτήν έτι μακρύ- 
τερον, ένασχοληθείς περί τήν συμμετρίαν, τελειοποίησα; 
κατά τ ι  τούς χαρακτήρα; τών προσώπων, διαθέσας έπ ι- 
ναρίτω ; τήν κόμην, έμφυσήσα; ζωήν εί; τά  χείλη καί 
διαγράψα; μετά πλειοτέρα; τών προκατόχων του άκρι- 
βεία; τού ; πόδα; καί τ ά ;  χείρας* ούτω δε τά  παραλλά- 
σοντα μέλη τοΰ σώματος εφθασαν ύπό τήν γραφίόα του 
είς τελειότητα , ήν ούδείς ήδυνήθη νάύπερβή μετά ταυτα .

Μεταξύ τών πολλών τοΰ Παρρασίου έργων διεκοίνετο 
ιδίως εις Βάκχος, τοΰ δποίου ή θαυμασία τέχνη έδωκε 
γένεσιν είς τήν Κορινθιακήν παροιμίαν «Ούδεν μετά Βάκ
χον θαυμαστόν», καί είς σταδιοδρόμος ένοπλος, έπί τοΰ 
σώματος τοΰ δποίου έφαίνετο περιρρέων δ ίδρώς, κτλ. 
Αλλά τό  εύφυέστερον τών έργων του, είς 8 άνέπτυξεν 
ίσχυοότατον νοΰν καί οξυδέρκειαν πνεύματος, ην δ πίναξ, 
έν ώ παριστάνετο δ λαός τών Αθηνών, δ λαός έκείνος δ 
τόσω διάφορος καί συνάμα δμοειδής, δ άστατος, δ άδι
κος, δ οργίλος, δ άμείλικτος καί συμπαθής ταύτοχρόνως* 
δ λαός έκείνος τών Αθηνών, δ δυνάμενος μόνον νά άντι- 
προσο>πευθή ύπο ανθρώπου εχοντο; τρεί; κεφαλά; ώ ; τόν 
γ ίγα ντα  Γηρυόνην, καί έπί τοΰ προσώπου τοΰ δποίου εύρε 
μ ’ δλα τα ΰτα  τόν τρόπον νά παραστήση πά ντα ; τού; 
ποικίλου; τούτου; καί αντιθέτου; χαρακτήρα;, ώ στε, 
πρίν ή φαν ή τό Οαΰμα τοΰτο τή ; τέχνη ;, ένόμιζέ τ ι ;  οτι 
δ εί; χαρακτήρ απέκλειε τον έτερον καί δτι επομένως 
ήτο άκατόρθωτον τοΰτο.

Τοιαΰται έπ ιτυχία ι είχον καταστήσει παράφρονα τόν 
Παρράσιον, ο ;τ ι: ώνόμαζεν εαυτόν ηγεμόνα τών ζωγρά
φων καί βασιλέα τή ; τέχνη ;’ έθεώρει εαυτόν καταγόμε- 
νον άπό τοΰ Απολλωνο;, καί διεβεβαίου δτι, γράφοντος 
αύτοΰ τον Λίνδιον ΙΙρακλέα, δ υίό; τοΰ Διό; καί τής 
Αλκμήνη; έφαίνετο αύτώ καθ’ ύπνον, ούδ άπηξίου δ θεό; 
ούτο; νά παραμένη ένώπιον τοιούτου καλλιτέχνου.

Αφ’ ετέρου καί δ Ζεΰξι; δέν ητο δλιγώτερον άλαζών.



βασιλέα Αρχέλαον, λέγων δτι ούδείς ηδύνατο νάπληρώση 
τοιαΰτα  έργα.

Εργα του ζο>γράφου τούτου είσίν δ μεγαλοπρεπής 
£εύς, δ καθήμενος επί θρήνου καί περιστοιχούμενος υπο 
τώ ν λοιπών θεών καί θεαινών, δρθίων ίσταμένων. (*) έν 
τη  κοιτίδι Ηρακλής, δςτις σπαράσσει τούς δύο δράκοντας 
ενώπιον του Αμφιτρύονος καί της μητρδς αύτου. Επίσης 
κ α ί ή πολύκλυτος Αακινία Ηρα, ην αφιέρωσαν εις τον 
ναδν τής αύτης θεας ο ί Αγριγεντϊνοι, καί οι δ ποιοι συγ- 
κατετέθησαν νά φέρωσι τάς θυγατέρας των γυρνάς ενώ
πιον τοΰ ζωγράφου, έξ ών ουτος, έκλέξας πέντε τάς ώ - 
ραιοτέρας καί λαβών άφ εκάστης δ ,τι καλδν τώ  έχρειά- 
ζετο, ήδυνήΟη, συνενώσας άπάσας αύτάς τάς καλλονάς 
εν μ.ια μόνη, νά γράψν) την εικόνα του, ήν εφερεν είς την 
ύπερτάτην κατά το δυνατόν τελειότητα.

Τοιουτοι άντιζηλοι εμελλον άναγκαίως νά ελθωσιν εις 
πάλην, καθότι αί τ ιμ α ί της ήμισείας έλλάδος δέν έπήρ- 
κουν είς ένα έκαστον* οθεν ητο άνάγκη νά υπερίσχυση 
δ είς του ετέρου, ό  Ζεΰξις έγραψε παΐδα φέροντα έπί 
κεφαλής κάνιστρον σταφυλών, έπί τοσοΰτον κυκλοτερών 
καί χνοαζουσών καί τόσ</> φυσικώς άναρριπτομένων άπο 
τής άναδενδράδος των, ώστε τά  πτηνά έπτερύγιζον pajA- 
φίζοντα αυτάς. 0  Παρράσιος ηθέλησε νά προςενήση είς 
τον άνθρωπον την άπάτην, ήν δ άνταγωνιστης αυτοΰ 
επροξένησεν είς τά  ζώα' δθεν έπί μεγάλου υφάσματος 
έζωγράφησε παραπέτασμά τ ι μετά τοσαύτης φυσικότη- 
τος καί άληΟείας, ώστε δ έπί τη  έπ ιτυχία  τών σταφυ- 
λών του κομπάζων Ζευςις πλησιάσας άπεπειράΟη νά 
άνασύρη αύτο, νομίζων δτι έκάλυπτε το εργον τοΰ άν- 
τιζήλου του. ό  Ζεΰξις, ειλικρινέστερος τών νεωτέρων 
ζωγράφων, ώμολόγησε την ήττάν του καί άναλαβών την 
είκόνα του διώρθωσε τδν πα ΐδα , σκεφθείς οτι αί μέν 
σταφυλαί ησαν τόσον επιτυχημένα ι ώστε ή πάτησαν τά 
πτηνά, άλλ δ παίς άπειχε της φυσικότητος, άφοΰ δέν 
ήδυνήΟη νά έκφοβίση αυτά διά τη ς παρουσίας του.

Αναφέρομεν ένταΰθα τδ γνωστδν τοίς πασιν άνέκδο- 
τον τοΰτο, διότι, δεκαοκτώ μετά τα ΰτα  αίώνας εύρί- 
σκομεν τδν αύτδν διαγωνισμόν επαναλαμβανόμενον με
ταξύ Ραφαήλου καί Μιχαήλ Αγγέλου.

Α Ρ Μ Ε Ν ΙΑ .

Πολλοί τών ήμετέρων, άγνοοΰντες τά  περί της άρχαίας 
ταύτης Αραμικης χώρας, έρωτώσι μ ετ’άπορίας άν ή Αρ
μενία υπήρξε ποτέ άκμάζον βασίλειον. Νομίζομεν δτι 
αρκούντως ίκανοποιοΰμ.εν την περιέργειαν αυτών διά της 
ακολούθου τοπογραφίας.

Η Αρμενία, ^ώρα τής Ασίας, διαιρείται είς Αρμενίαν 
μείζονα καί είς Αρμενίαν έλάσσονα. Καί η μέν πρώτη, ή 
τανΰν Τούρκο  μ α ν ί α  καλουμένη, κεϊται πρδς νότον τοΰ 
Καύκασού καί περιλαμβάνει τά  πασαλικια Ερζερούμ (θεο- 
δοσιουπόλεως), Καρσίου, Βάν, καί πρδς τούτοις την Περ
σικήν επαρχίαν Ιράν καί Εριβάν* άπεχωρίζετο δέ άπδ τής 
ελασσονος Αρμενίας διά τοΰ ποταμοΰ Εύφράτου. Η δέ 
ελάσσων Αρμενία άπετέλει μέρος τής Καπαδοκίας* σήμε
ρον δέ διαιρείται είς τά  πασαλίκια Μαράσχ καί Σιβάς.

11 Αρμενία εινε τραχεία  καί δρεινή χώρα, δριζομένη 
πρδς βορραν υπδ τοΰ Καυκάσου, είς όέ τά  έντδς αυτής 
έξωγκωμένη υπδ κλάδων τοΰ ορούς Ταύρου, είς τους ο
ποίους άνηκει καί τδ ίρος Αραράτ. ΕντεΰΟεν πηγάζουσιν 
οί δύο μεγάλοι ποταμοί Τίγρις καί Ευφράτης* ώσαύτως 
καί ο Κούρ η Κΰρος, καί άλλοι έλάσσονες ποταμοί.

ό  Ηρόδοτος λέγει (Ζ . 73 .) οτι « Αρμένιοι κατάπερ 
Φρύγες έσεσάχατο, έόντες Φρυγών άποικοι. » Επειδη δέ 
καί οί Φρύγες ησαν άποικοι τής Θράκης καί τής Μακε
δονίας, αρα οί Αρμένιοι συγγενεύουσι κατά τοΰτο μετά 
τής Ελληνικής φυλής. Κ α τ’ άλλην δέ γνώμην, οί Αρμέ
νιοι κατάγονται έκ τοΰ Αράμ, καί ή γλώσσα αύτών εί
νε ή τοΰ Νώε καί επομένως δύναται νά θεωρήται ώς 
πρ ο κατ ακλυ σμ αία.

Περί τής άρχαίας ιστορίας τών Αρμενί(ον δλίγιστα γ ι-  
νώσκομεν. Οι έγχώριοι συγγραφείς λέγουν οτι δ πρώτος 
ήγεμών τής χώρας υπήρξεν δ Χ ά ϊγ , καί έκ τούτου ονο
μάζονται Χάοι μέχρι τής σήμερον. Η το υίδς τοΰ Τ αγ- 
λάθ, οστις κα τ αύτούς ήτο δ Θωγαρμα, υίωνδς τοΰ Ιά- 
φεΟ. Είκοσι καί δύο αίώνας πρίν Χριστοΰ άνεχώρησεν ού
τος έκ Βαβυλώνος, τής γής τής γεννήσεώς του, καί άπε- 
κατεστάθη μεθ όλης τής οίκογενείας αύτοΰ είς τά  όρη 
τής Αρμενίας, ϊνα άποφύγη τήν τυραννίαν τοΰ Βήλου, βα - 
σιλέως τής Ασσυρίας, δς-ις, προσβαλών αύτδν είς τδ  νέον 
καταφύγιόν του, άπωλέσΟη διά τής χειρος του.

Αράμ, δ έκτος διάδοχος τοΰ Χ άϊγ, τοσοΰτον διεκρίθη 
διά τών κατορθωμάτων του, ώστε εκτοτε οί πέριξ λαοί 
ώνόμασαν την χώραν διά τοΰ ονόμ.ατος αύτοΰ Αρμενίαν. 
Αοά, δ υίδς τούτου, έπεσε μαχόμενος κατά  τή ς Σεμιράμι- 
δος ύπέρ τής ίδιας χώρας, καί έκτοτε η Αρμενία κατές-η 
επαρχία τής Ασσυρίας, μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Σαρδανα- 
πάλου, δτε σειρά ιθαγενών βασιλέων έφάνη πάλιν.

Μετά δέ τδν θάνατον τοΰ Αλεξάνδρου, ή Αρμενία άπε- 
τέλεσε μέρος τοΰ βασιλείου τής Συρίας μέχρι τής π τ ώ -  

ος Αντιόχου τοΰ μεγάλου* μετά  δέ τα ΰτα  ύπέπεσεν είςσεω
χειρας διαφόρων ηγεμόνων, καί διηρεΐτο είς Αρμενίαν 
μείζονα καί Αρμενίαν έλάσσονα. 11 μείζων Αρμενία έξε- 
τέθη είς πολλάς προσβολάς. Οί Ρωμαίοι καί οί Πάρθοι έ- 
πολέμησαν έπί πολύν χρόνον περί τής διαδοχής τοΰ θρό
νου τούτου, καί κατέσχον αύτήν άλληλοδιαδόχως ηγεμό
νες Παρθοι καί ηγεμόνες ύπδ τών Ρωμαίο>ν εύνοούμ.ενοι, 
έως ού δ Τραϊανδς κατές-ησεν αύτήν Ρωμαϊκήν έπαρχίαν. 
II Αρμενία μετά τα ΰτα  άνεκτήσατο πάλιν τήν ελευθερίαν 
της καί έκυβερνατο ύπδ ιθαγενών βασιλέων, Σαπήρ, δ βα
σιλεύς τής Περσίας, μάτην έπεχείρησε νά καθυποτάξη αύ-

μεταςυ των οποίων και ο Γεγ- 
γύς-Χ άν καί δ Τιμουρλάνης.

Εν ετει 15 5 2 , Σελήμ. δ Β άφηρεσεν αύτήν άπδ τών 
Περσών, καί τδ πλείστον μέρος αύτής εμεινεν εκτοτε είς 
τάς χείρας τών Τούρκων. Καί ή έλάσσ<ον Αρμ.ενία περιήλ- 
θεν εις χείρας πολλών δεσποτών, μ,εταξύ τών δποίων διε
κρίθη πρώτος δ περίφημος Μιθριδάτης, παρά τοΰ δποίου 
λαβών αύτην δ Πομπήϊος παρέδωκεν είς Δηϊόταρον, βασι
λέα τών Γαλατών. Ε π ί τής παρακμής τοΰ Ρωμαϊκού 
κράτους έν τή  άνατολ?) έκυριεύθη υπδ τών Περσών, καί 
έν ετει 9 5 0  μετέβη είς την εξουσίαν τώ ν Αράβων, εκτοτ$

δέ μετέσχε τής τύχης τής μείζονος Αρμενίας, καί έν ετει

Αμαβίρην, τά  Αρτάξατα έπί τοΰ Αρτάξου ποταμοΰ. Η 
πόλις αυτη εκτισθη ύπο τών Σελευκιδών καί κατέστη 
πρωτεύουσα, άλλά παρήκμασε πρδ τοΰ τέλους τής ΐΓ ε
κ ατο ντα ετη ρ( δο ς.

Η δέ φιλολογική ιστορία τής Αρμενίας δύναται νά ει- 
πη  τ ις  δτι άρχεται άπδ τής έποχής, καθ’ήν οί Αρμένιοι 
ήσπάσθησαν τδν Χριστιανισμόν, τουτέστι περί τάς άρ
χά ς τοΰ ΙΑ αίώνος. Εκτοτε μετέφρασαν έκ τής Ελληνι
κής, (υπάρχει δέ δ όμηρος μεταφρασμένος έν Αομενικοίς 
έξαμέτροις), έκ τής Εβραϊκής, τής Κυριακής καί τής Χ αλ
δαϊκή: είς τήν εαυτών διάλεκτον, περί τής δποίας τινές 
βεβαιοΰσιν οτι είνε γλώσσα πρωτότυπος, ώς ήδη παρε- 
τηρήθη, ένώ άλλοι θεωροΰσιν αύτήν ώς μικτήν διάλε
κτον, συγκειμένην έκ τής Χαλδαϊκής, Εβραϊκής, Κυ
ριακής καί Αραβικής' άμφότεραι δέ αί γνώμαι είσίν 
άναντίρρητοι.

ί ΐ  άρχαία Αρμένικη, ή γλώσσα τής φιλολογίας καί τής 
εκκλησίας, είνε, ώς φρονεί καί δ Βάτερ, γλώσσα πρωτό
τυπος* ή δέ νεωτέρα Αρμενική έσχηματίσθη ώς δημώδης 
γλώσσα διά ξένων προσθηκών κατά τδ διά7 ημα τών με
ταβολών, άς έπέφερον οί κ α τα κτη τα ί, καί σύγκειται έκ 
τεσσάρων κυριωτέρων διαλέκτων. Η γραπτή γλώσσα

μαυητων αυτου κατ αιτησιν του πατριαρχο*.
Μεγάλου, καί έτελείωσεν έν ετει 5 11 . Πρώτος δ Μεσρώ- 
βης προσέθηκε φωνήεντα είς τδ  Αρμενικδν άλφάβητον, 
τδ  δποίον πρότερον περιείχεν είκοσι επτά  σύμφίονα* ταύ- 
τοχρόνως σ’-νεστήθησαν καί σχολεία. Η άκμαιοτάτη πε- 
οίοδος τής Αρμενικής φιλολογίας ην δ έκτος αιών, καθ’δν 
δυστυχώς άπεχωρίσθησαν άπδ τής Ελληνικής Εκκλησίας 
μ.ετά τήν έν Χαλκηδόνι σύνοδον’ έπειδή ομως ή διαφο
ρά τοΰ όόγματος όέν εινε τόσον μεγάλη, καθ δσον προ
βαίνουν τά  φώτα καί δ πολιτισμδς, δυνάμεθα νά έλπί- 
σωμεν δτι ήένωσις δεν θέλει βραδύνει νά έπανέλθη. Εξη- 
κολούθησε δέ νά άκμάζν; η φιλολογία αύτών μέχρι τοΰ 
οεκάτου αίώνος, άνεζωογονήθη έν τώ  δεκάτω τρίτω  καί 
διετήρησε χαρακτήρα σεβαστόν μέχρι τοΰ I 453.

σήμερον οι άδελφοί Αρμένιοι καλλιεργοΰσιν άρχ.ούντως 
τήν φιλολογίαν καί τά  γράμματα αύτών. Εκτδς τών δια
φόρων άξιων λόγου εκπαιδευτηρίων καί λοιπών έθνικών 
καταστημάτω ν, άτινα όιατηροΰσιν εντε τή  Οθωμανική 
Αύτοκοατορία καί έν ταις λοιπαίς Εύοωπαϊκαίς έπικοα- 
τεία ις, ούόόλως απολείπονται ήμών, (δέν άμαρτάνομεν δέ
ίσως άνειπωμεν οτι καίύπερτεροΰσιν ήμας, κατά τήν δη
μοσιογραφίαν. Συγγράμματα διαφόρου ύλης καί εφημε

ρίδες έκδίδονται καθημερινώς είς πλήθος, άρτίως δε έξήλθε 
τω ν πιεστηρίων αύτών κομψοτάτη εκδοσις τής είς τδ 
Αρμενικδν ένς-ίχο υ  παραφράσεως τών Π ο ι η τ  ι κ ώ ν μ  ε λ ε
τ ώ ν  τοΰ Ααμαρτίνου.

Μεταξύ δέ διαφόρων πονημάτων τής τών Αρμενίων 
φιλολογίας ούχί άνευ αισθήματος ζηλοτυπίας εϊδομεν καί 
τ ι  περ·.οδικδν Σύγγραμμα, ή Π ε ρ ι σ τ ε ρ ά  τ ο ΰ Α ρ α ρ ά τ  
έπιγραφόμενον, καίεκδιδόμενον έν Παρισίοις Αρμενις-ί καί

Γαλλ^ί μέ δλην τήν άπαιτουμένην τυπoγj3aφtκηv καλ
λονήν καί κομψότητα, κεκοσμημένον δέ δι εκλεκτών καί 
ωραίων εικονογραφιών. Εκ τοΰ άξιολόγου τούτου φιλο- 
πονήματος, τοΰ έκδιδομένου άπδ οκταετίας ήδη ύπδ δύο 
v*oiv Αρμένιων ποιητών καί ύπδ τοΰ σοφοΰ Αρχιεπισκό
που τών έν Κριμαία Αρμενίων Κ. Αϊβαζόφσκη, μετα-, 
φερομεν ενταΰθα χάριν περιεργείας τεμ.άχια εκτεταμένου 
τίνος καί περιπαθεστάτου περί Αρμενίας ποιήματος.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

ΕΓΛΟΓΗΜΕΝΌΙ ΕΙΙΙΣΑΝ ΟΙ ΑΓΔΠΩΝΤΕΣ TIlNr ΑΡΜΕΝΙΑΝ !

« Πας ό xc>j(xo; αύττ,ς αντ: ελεύθερα;
« εγενν/,Οη ει; δούλην. »

Μακ/αο. Α , II. 1*2.

Καί μοί ελεγον: ΙΙοιητά, λάλησον ήμϊν περί τής πατρί
δος σου' καί ή μ είς έπίσης άγαπώμεν τήν Αρμενίαν. — · 
Κ αι άπεκρίθην σύννους: Είθε είς τήν προσφιλή φωνήν σας

εύλ 
σαν
και ερρεον τά δάκρυα μου ποταμηδδν, ούτοι δέ έψιθύριζον 
μετα.ςύ τω ν: Πρδς τί τδ  μ.έγα τοΰτο πένθος τοΰ ποιητοΰ;

θέλετε νά μάθετε ποϊον τδ αίτιον τοΰ μεγάλου πέν
θους τοΰ φιλοξενούμενου παρ’ υμών π ο ιη το ΰ ; . .  . Α λλ’ ά - 
φετε! άφετε! τά  δάκρυα είσίν ή μόνη παρηγορία τών 
τέκνων τής Αρμενίας, ί ’πομείνατε νά βλέπετε δακρυρρα-:

σω κρουνούς δακρύων, διότι δέν έγνώρισα ποτέ τήν άρ- 
χα ίαν  ταύτην γήν, δπου οί πρόγονοί μου εζησαν, ή γά π η - 
σαν, απεθανον’ τήν έπιθυμητήν ταύτην γ 7,ν, τής δποίας 
ούτε ή ζωογόνος αυρα έβαλσάμ,ωσε τά  πάλλοντα στήθη 
μου, ούτε τά  ήδέα καί διαυγή εκείνα νάματα, τά  έκπηγά- 
ζοντα άλλοτε άπδ τοΰ παραδείσου, έδρόσισαν τά κ α τά ξ η - 
ρα χείλη μου !

ί ΐ  καλλίρροος πηγή τής Εδέν ! δ ιατί τά  ύδατά σου, ταρ 
άλλοτε τόσον διαυγή καί ήδέα, άπέβησαν ήδη πικρ£ 
ένεκα τών άπειρων δα κρύων τών οφθαλμών μας; Δεν φύον
τα ι πλέον είς τάς καταφύτους δχθας σου τά  εύώδη έκείτ 
να άνθη, άτινα εχα')ευε τδ κρυσταλλώδες ναμά σου, ούτε 
άντηχοΰσι πλέον είς τά  σκιερά άλση τών μύρτων σου ο ί  
ψαλμοί καί οι παιανες τών πατέρων μας* οί δέ λυγμοί

τής Αρμενίας!
Γάλαινα Αρμενία! Τίς, βλέπων τήν παροΰσαν κατά  

στασίν σου, όύναται νά φαντασθή τήν μεγαλοπρέπειαν 
καί τήν λάμψιν τοΰ παρελθόντος σου; Τίς θέλει ποτέ π ι-  
στεύσει δτι ήγειρες άλλοτε τόσον υψηλά τδ ύπερήφανον 
μέτωπόν σου, σύ ή ύπδ τδ βάρος τών κατακτήσεων κε- 
κυφυία καί στενάζουσα; £ 2ς έκλείπει ή αύγή κατά τ ινχ  
τρικυμιώόη πρωίαν, ούτως έξέλιπεν ή άκτινοβολοΰσα 
λάμψις τοΰ μετώπου σου. Δεν ύπάρχεις πλέον, καί ή με* 
γάλη δόξα σου καί α'. ήμέραι τών θριάμβων σου ούδεν ά λ -



Tio είσίν eZfxyj ξηραί αναμνήσεις. Μόλις δ οδοιπόρος δια
βαίνουν ρίπτει βλέμμα οίκτου έπί σέ, ούδέ συλλογίζεται 
δτι ή γή αυτη, την δποίαν θεωρεί μετά περιφρονητικού 
βλέμματος, υπήρξε γη άνδρίας και αρετής* αγνοεί δτι το 
άλλοτε τρομερδν υνυμά σου έψάλη διά τών μάλλον θού
ρ ιο ι συμφονιών έπί της φόρμιγγας του βάρδου, και τολ- 
μα νά προφέρη αύτδ μυκτηριστικώς καί άνευ σεβασμού. 
Αλλ’έστέ ευλογημένοι πάντες υμείς οί ενδιαφερόμενοι εις 
τάς λυπηρά: αναμνήσεις μας ! Ευλογημένοι είησαν οί ά- 
γαπώντες την πτο>χήν Αρμενίαν!

Ηκουσα πολλούς ξένους νά λέγουν περί ημών: « Το 
έθνος τούτο είνε δ'λοιον μέ τδν ίσραηλιτικδν λαόν* διε- 
σκορπισμένον παντού δπου σύρει αύτδ τδ υλικόν συμφέ
ρον, φαίνεται δλο*ς στερούμενον παρελθόντος. » 12 λόγοι 
σκ/ηροί! δ ιατί, ώ αμύητε ξένε, θέτεις είς την αύτην πλά
στιγγα την δυστυχίαν μετά του εγκλήματος, την κατά- 
ραν μετά τών στεναγμών; ό  Αρμένιος έξουδενοψ,ένος 
ώς οί αδελφοί του Ιούδα; ό  Αρμένιος, δστις τοσάκις κα
τά  παρελθοΰσαν εποχήν δόξης εβαψε διά του αίματός του 
την σημαίαν του Χρίστου; ό Αρμένιος, ούτινος τδ διάδη
μα ύπήρξεν ή πρώτη βαθμίς, έξ ής έλαμψε τδ σημεΐον της 
ζο>ή: μετά τδν Γολγοθάν; . . . Α! λησμονείτε τήν ί ^ο -  
ρίαν καί τήν δόξαν μας!

Πλήν εστο)! Αρνήθητε τήν ύπαρξιν τών ήρώθ)ν μας, 
καταπατήσατε ύπδ τούς πόδας υμών άπασαν τήν ιστο
ρικήν άξίαν μας, αμφισβητήσατε τήν γην τών πατέοο)ν 
μας, άλλά τούλάχιστον άφετε ημάς ύπδ τήν σκιάν της 
λήθης, ώς τδ άγνο)στον τοΤς άνθρώποις δένδρον τών ερη
μιών, τδ οποΊον αύξάνει μόνον του καί ύψόνει μέχρις ου
ρανού τούς μεγαλοπρεπείς κλώνάςτου, χο)ρίς άπλη^ος χειρ 
νά τδ έγγίση. Ν αί! πλανώμεθα τηδε κάκεισε κύπτοντες 
πρδς τήν γην καί μή οντες βέβαιοι ποιος ήλιος θά μάς φω
τίση αύριον, πλήν δέν παραδεχόμεθα ποτέ δτι διευθύνει 
τά βήματά μας τδ χαμερπές κέρδος ή τδ ύλικδν συμφέ
ρον' οχι! τούτο είνε ύβρις, άντανακλοψ.ένη είς τδν ρίπτον- 
τα  αύτήν κατά του προσώπου ήμών. Τά δεινά μας, ών 
ιδέαν αδύνατον εινε νά συλλάβη ο εύτυχήσας νά έχη π α 
τρίδα, αί ίεραί αναμνήσεις μας, ίδού τά  άναγκάζοντα η
μάς νά είμεθα πάντοτε πλάνητες έπί πάν τδ  πρόσο>πον 
της γης άπδ του Σηκουάνα μέχρι του Ούράλ, καί νά άτε- 
νίζωμεν πρδς σέ, ώ ίερά πατρίς μας Αρμενία. Αλλά σείς 
εστέ εύλαγημένοι, γενναίοι ξένοι μου, καί μεθ’ ύμών πάν
τες οί φίλοι της Αρμενίας!

Αρμενία! Αρμενία! ώ άκτινοβόλον άστρον, ούτινος αί 
μαρμαρυγαί φθάνουσι μαγευτικώ ταται μέχρις ήαών ! ώ 
χαρίεσσα κοιτίς τής Εύας, έπίγειε παράδεισε! Τδ ονοαά 
σου περι'ί'πταται πάντοτε είς τά  διψαλέα χείλη μας, καί 
αντηχεί είς τά βάθη τών καρδιών τών τέκνον σου, άτινα 
ή απηνής μοίρα έξώρισε μακράν σου! . . . Πλήν σεις, λυ- 
πηραί αναμνήσεις, παραλύετε τάς χειρας μου, καί μετα
τρέπετε τούς οφθαλμούς μου είς δύο πηγάς δακρύων!

Καί είς τούς λυγμούς τούτους ήκουσα μιγνυομένας φί- 
λας καί συμπαθείς φωνάς, αΐτινες μοί άπεκρίνοντο: Αρμε
νία! Αρμενία! καί έγώ ενθους έκραξα διά τελευταίαν φο
ράν: « Ε ύ λ ο γ η μ έ ν ο ι  ε ί η σ α ν  οί ά γ α π ώ ν τ ε ς  τ ή ν  
Αρ μ ε ν ί α ν !  »

— ■ ·ΟΟΟΟΟΟΡ —

Ο ΕΡΩ*.

Ο ερο>ς είνε τδ μέγα μυστήριον του παντός. Υπάρχει 
πανταχοΰ, πανταχοσε εισδύει, τδ  πάν ζο>ογονεΐ* τά  λοι
πά  πάθη μοιράζονται μεταξύ τώ ν άνθρώπον, τούτο δέ 
μόνον έδόθη είς τδ  άνθρώπινον γένος. Λαοί υπήρξαν πολ
λοί άνευ φιλοδοξίας, άλλοι άνευ φόβου, άλλοι άνευ φ ι- 
λαργυρίας, ούδείς δ ύπήρξεν άνευ ερωτος.

Εάν τά  πάθη, έξ ών τα ρα ττόμ εθα , διημιλλώντο περί 
του κράτους του κόσμου, ή φιλοδοξία ήθελεν εϊπει: «Εγώ 
έπενόησα τδν πόλεμον καί άπεδεκάτισα τούς λαούς*» 
ή φιλαργυρία: «Εγώ έξέβαλον τά  μέταλλα  έκ του βά
θους τής γής καί έφερον είς άκμήν τδ  έμπόριον, δι’ ού 
συνδέονται οί δύο κόσμοι*» ή λα ιμαργία : «Προΐσταμαι 
έπί τών τρυγητών, έπί τής Θήρας, έπί τής αλιείας*» 
τδ  συμφέρον : «Ετύφλωσα τούς ανθρώπους*» τδ  μίσος: 
«Επέφερον τρόμον είς τούς ανθρώπους.»

ό  δέ έρο)ς ήθελεν απαντήσει ούτο.): «Ημην πρδ υ
μών* έστρωσα τήν πρώτην κλίνην, ήναψα τήν πρώτην 
δάδα καί πρώτος τδ πρώτον εψαλον άσμα. Αί τέχναι 
άνήγειρον ανάκτορα διά κατοικίαν μου, συνέλλεξα τά  
άνθη τών κήπο>ν, τδ μειδίαμά μου κατέστησε γόνιμον 
τήν φύσιν καί έπέφερον παλμούς είς τδ  μητρικδν στή
θος. Ανευ έμου ούδέν είσι τά  πλούτη , μ ε τ ? έμου ή πενία 
θεο)ρείται εύτυχία. Καθίδρυσα τώ ν θεών τούς πρώτους 
ανδριάντας, ένέπνευσα τήν χαράν του Ανακρεόντος, τήν 
ήδυπάθειαν του Τιβούλλου( Ι ) καί τήν μ.εγαλοφυΐαν τοΰ 
Ομήρου. Διαιονίζον τήν μνήμην παντδς καλού, είμί ο 
θειος λόγος, ο δέ ανθρώπινος λόγος ούδέποτε δύναται είς 
έμέ νά άντισταθη. Καθυποδουλώ τή ν  οργήν, κ α τα - 
πραόνο) τήν αγριότητα, είμί ή τέρψις τών ψυχών, τδ 
θέλγητρον τών αίσθήσεον, ή έπίνοια τώ ν θεών. Οί πο ιητα ί 
πάσης έποχής έμέ λαμβάνουσιν άντικείμενον τής καλ- 
λιεπείας το)ν, ίδίο>ς δέ δ αθάνατος Σοφοκλής καθιέρο^σεν 
είς έμέ θαυμάσιον ύμνον, άρχόμενον διά τών έξής:

Ε ρ ω ς, (2) άνίκατε μ ά '/α ν ,
Ερως. ο; εν κτήμασι πίπτεις 

ϋ; έν μαλακαΤς νεάνιδος παρειαΤς έννυ'/εύεις . . . κτλ.

ίδού λοιπδν έγώ ακαταμ άχητος, καί ού μόνον είς 
τούς λογικούς πίπτουν, άλλά καί είς αύτά τά  ελάχιστα  
τών αλόγων ζώων. Θεωρήσατε τδ  έφήμερον εντομον, τδ 
οποίον άμα γεννηθέν θνήσκει* ή ύπαρξις αύτοΰ είνε σ τ ιγ 
μιαία, καί τδ στιγμιαίο ν τοΰτο άφιεροΰται είς έμέ. Οί 
τέρμητες, τά  αφανή σχεδδν ζούφ ια  τα ΰ τα , θάπτονται 
έν τη γαμικη αύτών κοίτη καί δ ιέρχοντα ι τδν βίον ου- 
το>ς, έγκρυπτόμενα είς τάς τέρψεις τή ς έρημίας καί τής 
άγάπης. Εν ποταπδν έντομον περικλείεται έντδς υφής με-

(Π Λλβιος Τίβουλλος, ποιητής Λ ατίνος, τελευτ/ισας εν ετει 17 
άπο Χρ. περίφημος διά τήν καλλιέπειαν τών ελεγείων του.

(2) Ο ερίος. έν τη πνευματικωτέρ?. αυτου έννοια, τουτεστιν ώς ή 
εν τω ΰλικώ τούτ<·> κοσμώ έν->πάρ'/ουσα άμοιοαία και άκατάσ'/ετος 
ελκτική ούναμις, τείνουσα εις το ώραΤον, έλατρεύετο υπδ τών ap-  
'/.αίων, θεωρούμενος οιά τούτο ώς ανίκητος και ώς κύριον στοι'/ε?ον 
και έλατήριον τής συστάσεοίς και συντηρήσεως τοϋ κόσμου. ΙΙαραττ- 
ρτ,τεον δέ τόν τρόπον, δι οΰ περιγράφεται ερ/όμενος* είς μέντά κτή
ματα (οιότι ΰπάρ/εικαί κτημάτων ερως), ή μάλλον είς τά κτήνη και 
τα ζώα π ί π τ ε ι ,  πρός οήλωσιν τοΰ οίστρου και τ?,ς ερωτικής όρ- 
μής αυτών, ·ίς οέ τόν άνθρωπον γλυκΰς καί ήμερος έννυ'/εύει.
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ταξω τής, δέν δύναται δέ νά άγαπήση μή περιβάλλομε- I 
νον μορφήν αερώδη* αποκοιμάται ΐνα έγερθ'75 μετά π τε -  I 
ρύγον, περιΐπταται άπο άνθους εί: άνθος ΐνα συζευχθή I 
καί άποθάνη. Πλησίον δέ τοΰ τάφου ένθα έκτελεΐται τδ 
τοσούτω μέγα μυστήριον, ή πυγολαμπίς άνάπτει τήν 
δάδα αύτής* δέν σάς φαίνεται δτι προσκαλεΐ τάς χάρι- 
τα ς  τοΰ υμεναίου; Τοιοΰτος υπήρξε πάλαι ποτέ δ φανδς, I 
δςτις ώδήγει τδν Λέανδρον είς τούς πόδας τής Ηροΰς. Καθ 1 
ον δέ χρόνον ταΰτα  πάντα έκτελοΰνται έν σιγή, άλλα 
ζώα πληροΰσι τά  δάση άπδ φωνών άγαλλιάσεως, τά 
πτηνά  ψάλλουσι τήν άγάπην αύτών, καί ή αηδών τήν 
εμπνέει εύφραίνουσα τάς άκοάς. Τίς, Οεο>ρών τδ  σύνολον 
το ύ το ν , δέν ήθελε πιστεύσει δ τι, δ Δημιουργός τοΰ σύμ
παντος, δλος άγάπη , διά τοΰ ίεροΰ τούτου αισθήματος 
ευδόκησε νά δημιουργήση καί νά συγκράτηση τούς
κόσμους!» |

Πολλοί τών μεταγενεστέρων έγραψαν περί τοΰ θείου 
τούτου αισθήματος* νομίζομεν δέ δτι πάντας ύπερέβη δ 
διάσημος συγγραφεύς τών Αθλίο>ν,  περιγράφουν τδν 
έρο>τα έν τώ  χαριεστάτω τούτω  καί ώραίω είδυλλίω διά 
τώ ν έςή ς:

« Τί έστίν ερως ; —  II a jστολή τοΰ παντός είς εν καί μόνον ον, ή 
διαστολή ένος και μόνου οντος μέ'/ρι του Αεοϋ.

« *0 ερως εΤνε ό ασπασμός τών αγγέλων πρός τα άστρα.
« Τό έραν εΤνε τό μόνον δυνάμενον νά καΟέξη και νά πλήρωση 

τήν αιωνιότητα* τό άπειρον έ'/ει '/ρειαν τοΰ ανεςαντλ/,του.
α Ο ερως μ ετέ/ειτή ς  ψ-»7.ή;* εινε ττ,ς αυτής φύσεως. ΕΤνε ΟεΤος 

σπινΟήρ ώς αύτή, άφθαρτος ώς αύτή, αδιαίρετος, ατελεύτητος ώς 
αυτή. ΕΤνε εστία πυρός έν ή μ  tv αθανάτου, α ιοί ου, ό ουδέν δύναται νά 
περιορίση καί ουδέν νά σβέση. Καίει, τό αισθάνεσαι μέ'/ρι τοΰ μυελοΰ 
τών όστέων, καί ακτινοβολεί, το £ίλεπεις με'/ρι τοΰ βάθους τοΰ ου- 
ρανοΰ.

'θ  ερωςεΤνε τό πλήρω μα τοΰ ανθρώπου* ό «εός, τό πλήρωυ.α
τοΰ ούρανοϋ.  ̂ ^

« Βλέπεις εν άστρον* τό βλέπεις διά δύο αιτίας* διότι φεγγοβολεΐ:, 
καί διότι εΤνε άκατανόητον. Αλλα πλησίον σου ε'/εις άλλην μαρμα
ρυγήν γλυκυτίραν, άλλο μυστήριον μεγαλήτερον —  τήν γυναίκα, τόν 
έρωτα. .

« θάνατος έ; έλλείψεως ερωτος εΤνεφρικτόν, άσφυςία τηςψυ'/τ,ς* 
τό οέ έραν έστί ταΰτόν τώ πέτεσΟαι.

« Ο εριος εΤνε ουράνιος αναπνοή εκ ττ,ς αΰρας τοΰ παραδείσου. ^
« ’θ  ερως εΤνε δένδρον αυτοφυές, ριζώνει ^αΟέως είς τήν υπαρξίν 

μας, καί πολλάκις θάλλει είς καρδίας μεμαραμμενας.
« *0 αληθής ερω; εΤνε αείποτε φαεινός ώς ή ήώς καί σιωπηλός

ο)ς ο τα'^ος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΘΥΜΕ VII, λυρικά <ττιχουργτ[/.ατα UT:ο 2τφ . Σκλδ. Εν 
Κωνσταντινουπολει, 1 8 0 3 .

Αι έν τη  συλλογή ταύτη  ποιητικαί έμπνεύσεις τοΰ 
νεωστί άναφαινομένου είς τήν ποιητικήν θυμέλην συμπο
λίτου ήμ.ών, καίτοι είς πολλά χωλαινουσαι ως απαρχαι, 
ούχ ήττον δμως είσίν άξιαι λόγου, καθδ ύπισχνούμεναι 
είς τδ  μέλλον άξιόλογον τών Μουσο>ν θεραποντα.

Εν τώ  άνά χειρας πονηματιω  ευρίσκει τις μ ετ άκρας 
εύχαριστήσεο^ς μελωδικάς τω όντι ποΰ και ποΰ φο>νας, 
καί αύρας γλυκείας, καί ανθεων τερπνά μειδιαμ,ατα, και 
έρώτον φθόγγους, καί λύρας, και αηδόνας, και δάφνας, 
— τά πάντα  ώς έν ποικιλοχρόω ανθοδέσμη άφελώς προσ- 
φερόμενα, οίον έαρινά τινα προ^τολεια.

Λέν δυνάμεθα νά κρύψθ)μεν τήν μεγάλην ήμών χαράν, 
βλέποντες άπό τίνος καλλιεργούμενα εν τη  πολει τοΰ 
Κο>νσταντίνου τά  άνθη τών 1Μουσο>ν, και οσημ-εραι αυζα- 
νόμενον τδν ποιητικον τής Επταλόφου θίασον. Ούχ ήττον 
ο  μ o j :  μετ ίσης έγκαρδίου λύπης συμφο>νοΰμεν επίσης πλη- 
ρέ^ατα μετά τοΰποιητοΰ, παραπονουμένουέντινι ποιημα- 
τίω  τής έν λόγω συλλογής οτι ά δ ύ ν α τ ο ν  ε ί ν ε  ή Μοΰ- 
σα  ο ί σ τ ρ ή λ α τ ο ς  νά ψ ά λ λ η  ε ί ς  τ ή ν  γ ή ν  τ α ύ τ η ν  
τ ο ΰ  ύ λ ι σ μ ο ΰ κ α ί  ύ π δ  τ δ  κ ά λ υ μ μ α  ν υ κ τ δ ς  τ ο -  
σούτςο π α χ υ λ ή ς ,  ο π ο υ  ε δ ρ ε ύ ο υ ν  κ α ρ δ ί α  ι α ν α ί 
σ θ η τ ο ι  κ α ί ό π  ο υ

π^/.νή προλήψεων καί μαύρη άτμοσφαΤρα 
μολύνει τόν Οωπεύοντα τήν λύραν μας αέρα,

| καί πνίγει τών ^σμάτων μας τήν ασθενή φωνγ,ν.

1 Πολλά τωόντι είχομεν νά είπο^μεν προς ανάπτυςιν τής 
άδιαφιλονεικήτου δυστυχώς ιδέας τα ύτη ς , άλλ αρκουμε- 
θα έπί τοΰ παρόντος δεόμενοι Δ ι ό ς  τ ε  κ α ι  Α θ η ν α ι η ς  
κ α ί  Α π ό λ λ ο > ν ο ς  δ π ο ί ς  ά π ο τ ρ έ ψ ο > σ ι  τ ή ν  π ο λ λ η ν  

I ά χ λ ύ ν  ά π δ  τ ώ ν  ο φ θ α λ μ ώ ν  τών φίλο>ν ήμών συμ- 
I πολιτών, καί παράσχο)σιν αυτοϊς πλειοτεραν και αγνο
ί τέραν φΛομουσίαν πρδς αποφυγήν τοιούτων μομφον. 
j Επίσης ή μόνη f  jj/Tjv επιθυμία ήν οπως εκτανθο>μεν 
I δεόντως είς τάς έπί τών νεοιν τούτο^ν ποιηματίο^ν κρι- 
I σεις ήμών, άν είμεθα βέβαιοι δτι αυτα ι δεν ηθελον θεο^- 
I ρηθή βεβιασμένα*, καί ατελέστατοι μετα τας ωραίας πα- 
I ρατηρήσεις μιας τών άξιολογο>τέρο>ν έν Ευρο^πη έκδιόο- 
I μένων Ελληνικών έ<ρημερίδο>ν, άς τινας και παραθετομεν

αύτολεξί ένταΰθα:
« Η ποίησις επρεπε νά άκμάζη παρα τας οχθα: τοΰ 

I » Βοσπόρου. Εάν δ ποιητής γεννάται και δεν γίνεται, 
» ποΰ είνε φυσικώτερον νά γεννηθη, έάν ούχί έν Ε π τ α -  
» λόφ ω ; Εκει ή αρμονία τής φύσεως φαίνεται προκα- 
» λοΰσα, ούτο>ς είπειν, τήν αρμονίαν τής λύρας. Ε ύ χα - 
» ρίστως λοιπδν έδέχθημεν τάς ποιητικάς άπαρχα: τοΰ 
» εύφυοΰς νεαν-ου, ού εύκόλο>ς έμ,αντεύσαμεν το  ονομα 

I » ύπδ τδν διαυγή τής άνοίνυμίας πέπλον. Φαίνεται δε- 
» ξιδς πρδς τδ  εργον, καί ένδέχεται να τίμηση ε:ς το 
» μέλλον τήν γειναμένην. Πρδς τδπαρδν ή φαντασία του 
» έχει δλα τά  χαρακτηριστικά τής πτήσεως τών ά π τή - 

I » νων νεοσσών* άλλ*υπάρχουσι σπέρματα αγαθα, άτινα, 
» δεόντο>ς καλλιεργούμενα, δύνανται νά άναδώσο>σιν ά - 

I » γλαούς καρπούς. Συμβουλεύομεν ιδίως τον νεον ποιη- 
» τήν νά άποφύγη τδν σκόπελον τής ρο^μαντικής^ μανίας 
» καί νά άρθη ύπεράνω χα μ α ιζήλον  μιμήσεον. Εξ δλον 
» τών ποιημάτων τής συλλογής τδ  καλλίτερον άναντιο- 
» ρήτως εινε τδ πρδς τδν Σ έ ρ β ο ν  φ ί λ ο ν  Π έ τ ρ ο ν .  Ε - 
» κεϊ άναλάμπει σπινΟήρ τις  τοΰ ιεροΰ πυρος τής δημο- 
» τικής Κασταλίας* τοΰτο δέ, δ ιότι δ ποιητής έζητησεν 
» εμπνεύσεις έν έαυτώ καί έν τα ις ΐΓ-ορικαΐς άναμνήσεσι 
» τής Ελλάδος. Μία μόνη αρρενωπή χορδή ήχησε γλυ- 
η κύτερον τών έκτεΟυλημένων χορδών δανείου Μουσης. 
» Μεγάλη είνε ή ευχέρεια τοΰ ποιητοΰ περί τ ά  μέτρα
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ΡΑΦΑΗΛ.

» και τήν στιχουργίαν(·Ι). Υπάρχει ποίημά τ ι, γεγραμ- 
» μέν ον κατά μίμησιν τών Djins τοΰ Ούγου, δπου ή 
» ευχέρεια αυτη γίνεται καταδηλοτάτη. Ενί λόγω, λέ- 
» γομεν και ή μ εις μετά τοΰ \ατίνου ποιητοΰ: Sni l l  1)0-
» no, sunt quaeuam me<liocrin. »

Τινά εκ τών ζωηροτέρων άνΟέων τής ποιητική; ταύ
της άνθοδέσμης θέλομεν προσφέρει είς τους άναγνώστα; 
ήμών εν τη Ποιήσει τών επομένων φυλλαδίων.

*Ρ.
-  ooXiO&">c-

(1) Τολ;Αώ;λ2*> να Ι^ιττήσωμξν Jttiv προτο'/ήν τοΰ ττοιητου έττ*. 
συνε'/ών τινών έκΟλίψιων φωνηέντων κα· άλλ^παλήλων συνιζήσεων' 
πλείοτεραν οε« ει ουνχτδν, ά—αιτουμ-ν ακρίβειαν περι ττ,ν ομοιοκατα
ληξίαν.

ΡΛΨΛΗ\ Ο ΣΛΝΚΤΙΟΣ.

" Λν ήΟελέ τ ι ;  μέέρωτήσει τ ί  ες-ι κ ά λ λ ο ς ,  δεν ήξευ- 
» ρα τ ί νά άποκριθώ* άρπάζων δμως ευθύς την γραφίδα, 
» και σκιαγραφών εκ τοΰ προχείρου πρόσωπον ώραίον, 
» έρριπτα αύτο εις το μέσον και ελεγον: ίδού τό κάλλος!»

Τον άνθρωπον, δστις έγραφε τά ανωτέρω, επροίκισεν δ 
Θεός με εναργε7 εραν τοΰ καλοΰ αϊσθησιν παρά τον Πλά
τωνα και δλους δσοι, άπο τών ημερών τοΰ Πλάτωνος μέ
χρι τών ήμερών μας, συνέγραψαν βιβλία ολόκληρα περί
τής μεταφυσικής τοΰ κάλλους ούσίας.

Λ * ίι    r *’ s

βίνου
θείση εις το ir« φι 
φ ο υ εκτεταμένη αύτοΰ βιογραφία, περιεγράψαμεν ώ: έξής:

« Η το δ Ραφαήλ χαρίεις και εύειδέστατος την οψιν* 
μέτριον είχε και κανονικώτατον το ανάστημα, σύμμετρα 
και άρμονικώτατα τά  μέλη, το πρόσωπον ώοειόές, την 
κόμην μέλαιναν και μακράν, άφΟόνως κυματουμένην έπι 
τώ ν χαριεστάτων ώμων του, τούς οφθαλμούς μέλανας, το 
βλέμμα γλυκύ'ίατον, τον λαιμόν λευκότατον, μακρόν καί 
στρογγύλον, τον πώγωνα μικρόν, τούς οδόντας λευκότα
τους. Εφερεν, έν ένΐ λόγω, τούς τύπους δλους τής θείας 
έκείνης καλλονής, τής οποίας ήτο έπί τής γής ίερεύς. » 

Η παρατιθεμένη είκών τοΰ αθανάτου τούτου άνδρός, 
καίτοι άτελώς έκτετυπωμένη, νομίζομεν δτι άρκούντο>ς 
σαφηνίζει την περικοπήν ταύτην.

m i

ΕΚΤ1ΜΙΙΣ1Σ ΚΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΔΙΛΦΟΡΟΙΣ 
ΕΘΝΕΣΙΝ.— Εινε ούχί μικρας περιεργείας άξιον τνί αλή
θεια νά έρευνήση τις πώς εννοείται καί εκτιματα ι το 
κάλλος παρά τοις διαφόροις έθνεσι τής γής. Οποίους 
κόπους τςυόντι δεν κατέβαλεν η γυναικεία φαντασία ϊνα 
μεταβη βαθμηδόν άπο τών συκοφύλλων τής προμήτο- 
ρος Εύας εις την κρινολίναν τοΰ ΙΘ αίώνος !

Θαυμάζομεν σήμερον εν Εύρώπη τούς μεγάλους καί 
κανονικούς οφθαλμούς, καί ομως οί Κινέζοι προτιμώσι 
τούς λοξούς καί τριγωνικούς μάλλον. ΟΕύρωπαίος άγαπα 
τόμικρόνστόμα, δΑιθίοψ λατρεύει το κολοσσιαϊον. ίΐραϊα 
ώ τα  καθ ημας είσί τά  μικρά καί διαφανή, κατά δε τον 
Α ιγύπτιον, τά  έχοντα τούλάχιστον τριών δακτύλων 
μήκος.

Κ αί πόσα ετι άλλα παράδοξα καί τερατώδη έθιμα 
άπαντώ νται παρά τοις διαφόροις απολίτιστοι: λαοϊς !

Οί Περουβιανοί άναρτώσιν άπο τής ρινός των τοσού
τω  βαρείς καί ογκώδεις κρίκους, ώστε δυσκόλως δύνα- 
τα ί τ ις  νά έννοήση πώς δέν εκσπώνται οί χόνύροι τών 
ρωθώνων τ(·>ν. Εν δέ τη  Ινδοσινικη καταντώσι πολλάκις 
τά  ώ τα  τών γυναικών νά έγγίζωσι τούς ώμους τω ν’ το
σοΰτον βαρέα καί ογκώδη είσί τά έπ αύτών εςαρτω- 
μενα ενώτια.

Γνωστή είνε βεβαίως η έν τη Νορείω Αμερική έπικοα- 
τοΰσα αποτρόπαιος τής στίξεως συνήθεια* δλα τά  δυ
νατά χρώ ματα  άναμίγνυνται ίόιοτρόπως επι τής μορ
φής τών αγρίων έκείνων φυλών, καί αι άπανθρωπότεραι 
καταβάλλονται προσπάθεια·, δπως καταστη η βαφη ανε
ξίτηλος. Αί ίαπωνίδες έπίσης επιχρυσοΰσι τούς δύοντας 
των, αί ίνδαί βάφουσιν αύτούς ερυθρούς, καί α: γυναίκες 
τής Γουϋράτη; μαύρους.

Αι Κινέζαι άσιτοΰσιν ϊνα καταστώσιν ισχναι, και εμ- 
ποδίζουσιν άπανθρώπως την αύςτ,σιν τών ποόων των, 
εσωκλειομένων άπ* αύτής τής γεννήσεώς των είς στενό
τα τα  πέόιλα’ άλλων δέ εθνών τή : Ανατολής αι γυναί
κες διαρρήγνυνται τρώγουσαι ϊνα παχύνωσι.

Π ανταχοϋ λοιπον το παράδοζον, το τερατωόες, το 
παράφορον! Καί προς τί ταΰτα π ά ν τα ; . . . .  χαριν 
τής καλλονής! !

Ο ΣΥΡΜΟΣ ΑΠΟΚΥΗΜΑ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟ
ΤΡΟΠΙΑΣ.— ΕΤνε άναντίρρητον δτι πολλάκις ένός άν
θρώπου φρενοτροπία, ?) ανάγκη συγκαλύψεως φυσικοΰ τ ί
νος ελαττώ ματος, έγέννησεν έν Εύρώπη συρμούς, ζήσαν- 
τα ς έπί ικανά ετη καί δι ετέρων παλιν ομογενών συρ
μών άντικατασταθέντας.

Ο λόρδος Σπένσερ ητο ττρό τίνος καιροΰ δ νομοθέτης, 
ούτως είπειν, τοΰ συρμοΰ έν Λονδίνο). Πτο ο βασιλεύς 
αύτοΰ, άλλά κατεχρατο τής έξουσίας του ' τά ς παραόο- 
ξοτέρας του φαντασίας έπέβαλλεν εις το των φιλοκο- 
σμων κοΰφον υπήκοον, καί αυτό τυφλως τας εόέχετο. 
Επαρθείς ποτε άπο την συναίσθησιν τής έπιρροής του, 
έστοιχημάτισεν οτι, άν κόψη τά ς ουράς τοΰ φορέματός 
του καί έξέλθη είς την δδον μέ κολοβόν έπενδύτην, δ 
συρμός καί κατά  τοΰτο Οά τόν άκολουθηση. Ίω οντι τήν 
αύτην ημέραν έτόλμησε τόν αυθάδη νεωτερισμόν, και 
την επαύριον δλοι οί νέοι τοΰ Λονδίνου εφόρουν κολοβούς 
χιτο)νίσκους. 11 κοινωνική θέσις τοΰ λορόου τούτου και 
τά  πλούτη του ηρκεσαν οπως συγκαλύψωσι τό γελοίον 
τοΰτο, καί άμέσως η αποκοπή τής ούράς τών ενδυμά
των έθεωρηθτϊ τοΰ συρμοΰ* εκτοτε δε επενοηθη το κολο- 
βιον ( s p e n c e r ) .

Κάρολος δ Η ' είσήγαγε τάς ποδήρεις έσθήτας άντί τών 
κοντών ίματίω ν, ένεκα τοΰ κακοΰ σχηματισμού των 
κνημών του.

Φραγκίσκος δ Α ', πληγωθείς κατά  τήν κεφαλήν εν 
Παβία, έκοψε καί κόμην καί πώγωνα, καί ηφανίσθησαν 
πάραυτα έν Α γγλία καί Γαλλία κόμαι και πωγωνες.

Ο βασιλεύς Λουδοβίκος δ Μέγας, έχων ύπερσαρκώ- 
μ α τα  είς τήν κεφαλήν, ηνάγκασε τους αυλικους του 
πάντας νά φέρωσι κατά  μίμησίν του κολοσσιαίας και
πολυδαπάνους φενάκας.

Ε πί πεντήκοντα δ’ έτη ηναγκάσθησαν αι ωραιότεροι 
καί χαριέστεραι τής Εύρώπης γυναίκες να κρύπτω σι τους 
ωραίους των βοστρύχους ύπό ^α χύ  άλευρου στρώμα, 
μόνον διότι δ Δούζ Ριχελιεύς όεν ηυχαριστεΐτο νά όει- 
κνύη τά ; λεύκάς του τρ ίχας, και έπενοησε να τας κρυψη 
ύπό τό κακόζηλον έκεινο κάλυμμα.

Πόσαι δε και πόσαι άλλαι τοιαΰται α ίτία ι έπενήργη- 
σαν πρός εισαγωγήν άλλοκότων εθίμων καί ενδυμασιών ! 
Πρό ολίγου άκόμη πεφιλημένος τ ις  βασιλεύς, έχων κατά  
τόν λαιμόν χοιραδικά ύπερσαρκώματα, έπενοησεν, οπω; 
συγκαλύψη τό πάθος, νά άνεγείρη τά  μέχρι τοΰοε ύιπλου- 
μενα περιτραχήλια τοΰ ύποκαμίσου του. Περιττόν νά 
προσθέσωμεν δτι δ συρμό; ούτος επικρατεί παρα πλει
στοί; μέχρι τ ή ; σήμερον.

Ο ΥΠΕΡΒΟΛΗι ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΟΣ. —  Απίκιος δ Ρω
μαίος, άκμάζων έπί Αύγουστου και Τιβεριου, τοσούτω 
περιβόητος ήν διά τήν κοιλιοδουλείαν του, ώστε απαθα- 
νάτισε τό ονομά του, δώσας αύτό είς διαφόρους π λ α - 
κοΰντας, τού ; δποίου; έπενοησεν. Ουτος, αφοΰεδαπανησεν 
ύπέρ τή ; άγαπητής του κοιλίας περί τά  όύο καί ήμισυ 
έκατομμύρια δραχμών, ένθυμήθη ήμέραν τινά νά λάβη 
λογαριασμόν τής περιουσίας του. Ευρών όε οτι τω  εμε- 
νον άκόμη 2 5 0  χιλιάδες δραχμών, καί φοβηθείς μήπως 
μέ τά  ολίγα τα ΰ τα  χρήματα  άποθάνη τής πείνας, άπε- 
φάσισε ·νά προλάβη τό κακόν και νά άποθάνη το ύλά χ ι-



ijtov πληργ) TYjV κοιλίαν ϊχω ν. όθεν, π ρο ίτο ι^α Ία ; λαμ
πρόν 'τυαττό'ϊ'.ον, παρεκάθτ,'τϊ [Λβτά τών φίλων και παρασί
των του, καί «ραγών ύπέρ ποτε και ευχαριστηθεί;, έπιεν 
επί τέλους τοό νψ ποσίο»  δτ,λνιτι^ιον, καί ούτο»; ελαβε 
τέλο; επάξιον τ?.; ζωνίς του. Επ’ 4νό|*ατι τοΰ περιβο·/,- 
το υ  τού του  κοιλιοφίλου Ίωζετοίΐ 7rpotyp.xTSi3c τΐζ  γασ^ρο  
νοαικη είς Λ ατινικήν γ λ ώ σ σ α ν ,  κ α ίτ ο ι  οί κριτικοί δ ια τ ε ί

ν ο ν τ α ι  δτι συνέγραψεν αύτη ν έτερο; άδοξότεοος το υ  Λ -  
πικ ίου  γ α σ τ ρ ίμ α ρ γ ο ς ,  λ α β ώ ν  όε το ονομ α  τοΰ <.3.ριονυμου  
λ α ίμ α ρ γο υ  δπο>; όο>ση περισσότερόν κΰρος και [^αρυτ/ι.α  

είς τ η ν  σ υγγρα φ ή ν του .

ΓΕΕΝΝΑ.—  νέξις Εβραίκη, συγκειμένη έκτης Ι ε -  Κ ν- 
ν ώ μ , ήτοι γή ηφάραγξ τοΰ Εννώμ. 11 φάραγ; αύτη εκειτο

εξ έκλινον είς την είδο>λολατρείαν), τά  τέκνα των είς ολο- 
καύτωσιν τώ  ψευδοθεώ Μολο>χ. Εντεύθεν όε τό μέρος I 
τής φάραγγος, είς τό οποίον έτελοΰντο αί απάνθρωποι αύ- 
τα ι θυσίαι, ώνομάσθη I ω φη τ , ητοι τοπο: φρίκης, υπο I 
τών εί: εαυτούς ύστερον συνελθοντων ίουόαιον· Εις τους I 
ν.ετά ταΰτα χρόνους ο βασιλεύς των ίωσίας διώρισεν εις 
τον τόπον τοΰτον να θάπτωνται τά  θνησιμαία τών ζώων 
και τά  πτώ ματα  τών κακούργων, *νά κατακαίεται δε I 
αύτοΰ και παν ο,τι ύπό τών Ιουδαίων εθεωρείτο άνίερον I 
και ακάθαρτον. Εκ τούτων πάντων η φάραγξ αύτη ο
λόκληρο: κατέστη αποτρόπαιος είς τούς Ιουδαίους καί έπί 
τέλους σύμβολον τοΰ άόου, προόηλως δια την αυτόθι I 
καΰσιν ακαθάρτων. Ούτως εν τη \ε α  Διαθήκη γεεννα I 
τοΰ πυρός παριστα τόν αδην. Φαίνεται όε ότι καί ή παρ 
όθωμανοϊς ονομασία τ ζ ε χ ε ν ν ε μ ,  εινε μεταφρασις τής I 
λέζεως ταύτη: (τζάχ-Κ ννέμ  =  κοιλά; % φάραγξ τοΰ 
Εννώμ\

VPTZIBOVIMO V — Παρ’ Λρμενίοις, η πρό τής μεγάλης 
τεσσαρακοστή: έβδομάς τοΰ Τελώνου και Φαρισαίου, καθ I 
*?,ν νηστεύουσιν ουτοι, καλείται ά ρ α τ ζ ι β ο ύ ρ ,  τουτέστι 
π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η  (νηστεία δηλονότι). Τήν νηστείαν ταύτην 
νηστεύουσιν, ώ : μέν άλλοι λέγουσι, διά την έςορίαν τοΰ 
Αδάμ, ώς δέ άλλοι, πρός μίμησιν τής τών Νινευϊτών, καί 
άλλοι άλλως, ο /ι δέ, ώς τινες τών η μ ετέρων ισχυρίζον
τα ι, είς μνημην σκύλου τίνος Α ρ τ ζ ι β ο ύ ρ  καλουμένου, τον 
όποιον είχε και ήγάπα είς υπερβολήν Σέργιός τις, μαρτυ- | 
ρήσας έν Λρμενίοις, δστις έσυνείθιζεν, ώς αυτοί λέγου- 
σιν, οσάκις ύπηγαινεν είς πόλιν τινα νά άποστελλη προ 
αύτοΰ τόν πασίγνωστον κύνα, δπως δι αυτοΰ ειδοποιού
μενοι οί κάτοικοι οτι ερχεται κατόπιν ό άγιος, έξέρχον- 
τα ι είς ύπάντησίν του' φαγωθέντος δε ημέραν τινα τοΰ 
κυνός υπό λύκου, τόσον ό άγιος έλυπηθη, ώστε διεταςε 
την νηστείαν ταύτην. Λλλ ε /ε τα ι ίχνους κανπιθανοτητος 
δτι έθνος είς Χριστόν πιστεΰον περιήλθεν εις τόσην α- 
νοιαν καί αβελτηρίαν, ώστε νά καθιερώνη νηστείαν χάριν 
ένος σκύλου! Οί τοιοΰτοι αηδείς λήροι ητο καλητερον 
έάν ελειπον, διότι άντί ώφελείας διαχωριζουσι μόνον ετι 
μάλλον τά  εθνη καί έχθρεύουσιν αύτά άδιαλλάκτως πρός 
άλληλα.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΦΙΛΌΣΟΦΟΝ.— Κ ατά τόν Βίκτορα
. . . . .  :     W  Λ  Γ . '  i  f t ? -  f t  O ' T ' Y V f .  ~ T r r . T T T n i . ^  O V  "Οΰγον, ο λαός έστι κάτοπτρον, εις ί  οσάκις εσοπτριζ

» f
τα ι οί βασιλείς σπανίως φαίνονται ωραίοι.

ον

Ρα  r
δέ ή περιφέρεια.

ΙΪ τάξις έντ^οικία, λέγει ή Κ. Νέκκερ, πρέπει νά ήνε 
ώς τών θεάτρων αί μηχαναι, τών οποίον τό άποτελε- 
σμα παράγει μεγάλην εύχαρίστησιν, άλλά τών οποίων 
τά  σ /ο  ιν ία πρέπει νά ωσι κεκαλυμμένα.

ό  τύπος, κατά  τινα μεταγενέστερον Γάλλον, άνανεω- 
νει καθημερινώς τό θαΰμα τής Πεντηκοστής.

είνε ο μόνος θεός τοΰ Ολύμπου, οστι: θαυματουργεί 
άκόμη. »

Οταν ό άνθρωπος έγγίζη είς τό τέλος τής ζο>ής, λέ
γει ό τών Α θ λ ί oj ν Συγγραφεύς, άποθνησκο> σημαίνει 
άναχο>ρώ' δταν δμως ευρίσκεται είς την άρχην, αναχωρώ 
σημαίνει αποθνήσκω.

Κ ατά πόσον ην ο Αδάμ ευτυχέστερος τών λοιπών συ
ζύγω ν;—  Καθόσον δέν είχε πενθεράν.

ΕΙΣ *|Μ ΛΕΓΚ11ΜΛ TI.IS ΜΑΡΙΑΣ Σ. Β ΓΖ ΑΝΤΙΟ V. (*) 

( Εκ τών ανέκδοτων Λ. I*. PAIKABU. )

Αν ή σιγώσα προσευ/ή τών καρδιών Τ 'τή /ει, 
εί; τό γλυκύ ψιΟύρισμα τή; αύρα; τη; εσπερινή;
*/. εί; τήν γαλήνην των νυκτών ή /ο ;  γνωρίμου σοι φωνή;, 
ώ ; δέησι; έπιφοιτών, Οά σ ελεγεν « Κύτύ/ει 1 μ

Μακράν σου ο,τι τήν ζωήν λυπεί και κατχτρύ/ει,
Αγγέλου προστχτεύοντο; ά; σε καλύπτωσι πτερά’ 
και εστωσαν αί ώραίσου ανοίξεων /ρυσή σειρά, 
κ έρειδομέν εί; προσφιλή βρα/ίονα, ε ύ τ ύ /ε ι!

Αν δεν εδόΟη τοΤ; θνητοί; αδάκρυτο; ή τύ'/η, 
άν ύγρανΟοΰν ένίοτε οι καστανοίσου οφθαλμοί, 
εστωσαν π ά ντοτε'/αρά; ή σ.>μπαΟείχ; σταλαγμοί, 
και δυστυ/ία; δι αύτών πραύνουσχ ευτυ/ει!

Και άν έπέλΟ' ή θύελλα βαρεΐχ, μή  άψύ/ει*  ̂
ό σώζων τ άνθη τών αγρών και τών πτηνών τήν φωλιάν 
τοΰ εκλεκτού Του πλάσματο; τήν πατρ.κήν Του δεξιάν 
π ώ ; 0 άποσύρτ, μήφοβοΰ, άλλ ελπιζε κ εΰτύ'/ει!

Κ ύτύ/ει! ταύτην τήν εύ/ήν οί άτε'/νοί μου στί/οι 
άπό καρδία; ρέοντε; έκπέμπουσι πρό; τόν θεόν* 
καί οταν αύτη Οά σιγά καί οταν θέλω παύσει ών, 
ά; ζή καν ει; τήν μνήμην σου ή επωδό; « Εύτύ/ει! Λ

(I) Ο σεμνό; τών Μουσών ιεροφάντη; Κ. Αλέξανδρο; Ρ. Ραγ- 
καοή;, ον ηύτ//τ,σαμεν νά γνωρίσωμεν προσ(οπικώ; κατά τήν τελευ- 
ταίαν εν ΛΟήναι; διαμονήν ήμώ ν, εύηρεστήΟη όπω; πλουτίσ^ τό 
ποιητικόν τή; ’Ε π τ α λ ό φ ο υ  /αρτοφυλάκιον με διάφορα άνίκδοτχ 
ποιημάτιά του, άπαντα πλήρη γοητεία; και τό γλυκύ άποστάζοντα τής 
ποιήσει·); άρωμα.

rrv  ΤΟ ΑΕνΚΩΜΑ TOV ΛΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΓ.

(Μ(μησι; Σ/ιλλερου.)

καί άπηλλάττοντο καΟεί; δώρ<ι>ν μεστό; κ ευδαίμων.

Τψ μέν έδόβη tjvit·.;, καρπό; ωρίμου πείρα;, 
τψ  αλλψ 3-ου άνεσι; καί ολοο; πολυΟρέμμο>ν,»/>  ̂ « Ν I . . ». Λ » S Iαλλω ανορια ελι / ι  και οαφνη των πολέμων, 
καί άλλω κράτος καί τιμαί καί δόξα τή; πορφύρα;.

Κι; μόνο; εμενε μακράν [ίαρυαλγών καί ψάλλων, 
καί λησμονοΰντα εαυτόν ό Ζεΰ; τόν έλησμόνει.
Εστράφη τέλο; κ ενδακρυν τόν είδε, καί άσ/άλλω ν —  

Τον κόσμον, εΤπεν, εδ^οκα* ή φαντασία μόνη 
" μοί μένει' ε /ε  την λαβήν, καί πλάσον κόσμον άλλον*
·■< ζ./,7ύζ κ ικ-Τ καΟώ; έδ(·>, πλήν κλαίθ)ν ευδαιμονεί. »

Λ. Ρ. ΡΛΓΚΑΒΙΙΣ.

12Δ1Ι ΙΙΡΟΣ TUN ΝΕΑΝΘΠΝ.

Κ7.1 τον ώραίον νάρκισσον καί “ό εύώδε; κρίνον 
νά όσφρανΟώ ήΟέλησα. 

πλήν τήν μυροπνουν /αίττ,νσου πρό; τήν οσμήν εκείνων
συγκρίνων, 

έκεΤνα παρημέλησα.
Κ αί τήν λευκάνΟην τήν άγ^ήν καί τό τοΰ ρόδου /ρ ώ μ α  

νά όσφρανΟώ έφΟόνησα, 
άλλά προ; τήν ερατεινήν μορφήν σου τείνων ομ μ α  

έκεΤνα κατεφρόνησα. 
παρΟενική ΝεάνΟη! 
καί /άριν σου έτόνισα 
ωοα; και Λυρα; η /ου ;  
π^ό; /άριν σου Ιδόνησα,

\  *  *» Λητι; αυτα τα άνθη 
μαραίνει; μ ι τό κάλλος σου καί τού;/ρυσοΰ; 3οστρύ/ου;.

ΚΛ All ΕΣΙΙΕΡΛ!

Κα>.ή εσπέρα! . . . αύτήν τήν ώραν, φίλη, 
άλλοτ έπέροιν σιμά σου πανευδαίμων, 
τών καρδιών μα; ήνοίγετο ή π^λη 
καί σ ήσπαζόμην ένΟουσιών καί τρέμων' 
άλλά ό δαίμιον τοΰ μίσου; καί τοΰ φθόνου 
τό βλέμμα ρίπτει έπί τή; εύτυ/ία;, 
καί μ α; /ο ρ ίζε ι μετά κλαυΟμοΰ καί πόνου, 
καί τώρα μόνο; παντέρημο; στενάζω 
εω; ού ελΟτ, έκείνη ή ήμερα, 
καθ ήν σιμά σου εύδαίμων Οά φωνάζω

Καλή εσπέρα !

Καλή εσπέρα! . . . ύπο τήν λάμψιν τώρα
τών άστρων μόνη τον έρχστήν σου κλαίει;.
« Πότε, φωνάζεις, Οά ελΟ  ̂μία ώρα, 
καθ τ4ν σιμά μου τόν έρωτα Οά πνέ^; ;»
Σε 3λέπ(0, φίλη, μΙ τοΰ νοό; τό ομμα  
νά ψιΟυρίζη; με τό γλυκύ σου στόμα 
·· Ερω ς! ώ ερω;, αίώνιο; άγάπη ! >»
Ερω;, ναί, ερω; θερμό; ά; μά; Οερμαίντ,

" γ  yly λ \ * · ιεω; ου ελθη και παλιν η ήμερα, 
καθ ήν σιμά σου Οά λέγω : Ερωμένη,

Καλή εσπέρα!
«ι

Καλή εσπέρα ! . . . Ω ! διατί σιμά σου 
τοΰ κόσμου τούτου ό φθόνο; δίν μ  άφίν2·. 
νά τ^ριπτ^ξω Οερμώ; τάς παρειάς σου, 
ενψ Οά λάμπτ, έρωτική σιλήνη ;

Α ι, ΠαρΟενόπη ! ορκίζομαι έτά χο  
εί; τήν θερμήν σου άγκά).ην ν άποΟάνω 
ήρω; έρο>των, πιστό; σου λατρευτής σου. 
Εί'Οε ! έλπίζω νά μήν άργοπορήση 
ή πανευδαίμων καί εύτυ/ής ήμερα, 

καθ ήν εν στόμα γλυκύ Οά σΐ λαλή-r,
Καλή εσπέρα.

X. ΣΑΜΑΡΤΣΙΑΗΣ. (1)

Δύο Χορμανδοί, ευρισκόμενοι εις τ ι ξενοδοχεΐον, ώ μι
λούν περί τοΰ μεγάλου έκείνου ΙΙλατονικοΰ αίώνος, καθ 8ν 
έκαστον πραγμα έμελλε νά έπανέλθη είς την προτέραν 
αύτοΰ κατάστασίν. ’Επιβεβαιοΰντες δέ τά  λεγόμενα, έ- 
προσπάθουν νά πείσωσι τόν ξενοδόχον, οστις τούς ηκροά- 
ζετο μέ άπορίαν, δτι ουδέν υπήρχεν άληθέστερον τής ά - 
νακαινίσεο>ς ταύτης. « Είς τρόπον ώστε, προσέθετον μέ 
σοβαρότητα, μετά παρέλευσιν έξακισχιλίο^ν ετών άπό τής 
σήμερον, θέλομεν ευρεθή πάλιν την αύτήν ιξμέραν είς τδ 
ξενοδο/ειόν σου. » Εν έπιλόγω δέ παρεκάλουν αύτόν νά 
τούς πίστωση μέχρι τής ημέρας έκείνης.— « Ευχαρίστως, 
άπηντησεν ο ξενοδόχος* άλλ’επειδή μέ την σημερινην ή - 
μ,έραν γίνονται σο>στά &ξ χιλιάδες ετη άφότου ησθε πάλιν 
είς τό ςενοδο/εΐόν μου, και κατά τό σύστημά σας άνεβάλ- 
λετε την πληρο)μήν διά τό ερχόμενον, άποπληρώσατέ με 
τά  χρεο^στούμενα καί σας πιστόνω διά τό μέλλον. »

^  »
Πολλοί θεο3ροΰσι λίαν κακοανατεθραμμένους εκείνους^ 

ο'ίτινες, δμιλοΰντες περί τών γονέον το ν , λέγουσιν απλώς 
ό πατήρ μ.ου, χο>ρίς νά προτάξο^σι τό ύπό τοΰ έςευγενισμοΰ 
επιμόνους άπαιτούμενον στερεότυπον Κ ύ ρ ι ο ς  η Κυρ ί α .  
Αηδιάσας τις νά άκουη φαντασιοκόπον τινά, έπαναλαμ- 
βάνοντα άδιακόπο>ς εν τινι συναναστροφή: 5 Κύριος π α 
τήρ μου, ιξ κυρία μητηρ μου, ή κυρία σύζυγός μου, έκά- 
λεσεν ένα τών υπηρετών του, πρός 8ν είπε μεγαλοφώνως: 
«Κύριε ύπηρέτα! είπατε, παρακαλώ, είς τόν κύριον ήνίο- 
y ον μου νά ζεύξη τούς κυρίους ϊν;πους μου είς την κυρίαν 
άμαςάν μ.ου! »

Γασκόνοςτις, αυθάδης είς άκρον ώς δλοι οί Γασκόνοι, 
ελεγεν εν τινι συναναστροφή δτι εδιδεν ευχαρίστως εκατόν 
φράγκα δι’έκάστην παρθένον, την οποίαν νίθελον δείξει 
είς αύτόν μεταξύ τών αυτόθι προσκεκλημένων γυναικών. 
Κυρία τις , θέλουσα νά στιγματίση την άνανδρίαν καί τ4 
φύσει θρασύδειλον τοΰ τολμητίου, άπηντησεν δτι αδύνατο 
προθύμοίς νά τώ  δείξη μίαν άνευ άμοιβής. «Καί ποία είνε 
αύτη ; πόσον είμαι περίεργος νά την γνο>ρίσω! άνέκραξεν 
ό αυθάδης Γασκόνος.—  Υοιπόν παρατηρήσατε την σπάθην 
σας!» επανέλαβεν ή κυρία.

(I) Ο εύφυή;"“οΰτος νεανία;ποιητή;, ούτι*ο; τήν γόνιμον φχ^τχ- 
σίτ  ̂ έΟχύμασεν ό Κ. Ρα*ριαβής, ύπό άκραιφνοΰ; αίσθήματος φιλογε- 
νείας έμπνεόμενο;, προσφέρει τήν πολύτιμον συνεργασία'/ του el; τδ 
Σύγγραμμα ήμών.



ό  Π ά πα ς καί ί  Σύνοδος τώ ν  Κ αρδιναλίου  της Ρώμης 
έιχον καταδικάσει π ο τέ  ίεροκήρυκά τινα  είς έπιτίμιον ά
δικον, ώς ό ίδιος τουλάχιστον έφρόνει. Την πρώτην λοι
πόν Κυριακήν, καΟ’ί,ν τώ  έδόΟη η άδεια νά κηρύξτ,, άν- 
τεκδικούμενο; ο δεινός θεολόγος, ηρχησε τόν λόγον του 
ώς έξης: « Πνεύμα άλαλον και κο>φόν, Μακαριώτατε 
ΤΙάτερ! δαίμονες τ*7,; κολάσεως, Σεβασμιώτατοι Καρδινά
λιοι ! . . . »

Σοφός τις ενησ/ολεΐτο ταυτοχρόνως είς εν ποίημα και 
είς μίαν δίκην, άφ ής έξηρτατο δλη του η καταστασις 
έφαίνετο δέ π α ρ α  βλέπων την προ>την άσχολίαν υπέρ της 
δεύτερα;. Τινες τώ  παρετήρησαν οτι έπραττεν εναντίον 
τών φιλοσοφικών άρχών, θυσιάζουν τήν δόςαν εις τήν τ έ 
χνην. Υ λ λ ’ό σοφός άττεκρίΟη : « Κ /ετε  δίκαιον, Κύριοί μου* 
πριν δμως σκεφΟώ πώς νάάποβώ άΟάνατος, νομίζω δτι είνε 
έπάναγκες να σκεφΟώ πώς νά μή άποΟάνω.»

Εφημίζετο ή Κυρία Κορνουέλλη, σύγχρονος της Κυρίας 
Σεβινιέ, διά τάεύ^υή σκώ μματα και τους άστε ιστούς της. 
}ίμ.έραν τινά, καθ ην ήλθε προς έπίσκεψιν τη ; Κυρία τις 
έκ τών αριστοκρατών, άφου διέτριψε (Λίαν περίπου ώραν 
μετ αύτή;, τη  είπεν έπι τέλους: « Κυρία μου, ήΟέλησαν 
νά μέ άπατήσωσιν, ώς φαίνεται, έπιβεβαιουντές μοι και 
καλά δτι έχάσατε τήν κεφαλήν σας! —  ΐδήτε, άπήντη
σεν αμέσως ή Κυρία Κορνουέλλη, πώς παραμορφώνει ό 
κόσμος τά ν έα ! Και είς έμέ είπον ές εναντία; οτι ηύ- 
ρατε τήν ίόικήν σας. »>

Καθ ?,ν εποχήν κατηρτίσΟη ή εθνοφυλακή έν Παρι
σίοις, νέος τις σπουδαστής, προσκληθείς είς περιπολίαν 
και θέλων νά εχη έτοιμον τό πυροβόλον του, έΟεσεν εί; 
αύτό άντί μιας τρεις γομώσεις’ ένώ δέ προσήρμοζε τό εμπύ
ρευμα, το δπλον, έκπυρσοκροτήσαν μετά  πατάγου , έξέφυ- 
γεν άπό τάς χειρας του άρειμανίου πολεμιστου καί άνέ- 
τρεύεν αύτόν εκτάδην. Οταν ήλΟον προ; βοήθειαν του καί 
έκυψέ τις διά νά λάβη τό κενωΟέν δπλον, « Μ ή τό εγγίσε- 
τε, όι άγάπην Θεοΰ! άνέκραξεν ο ή ρω;' μόνον τό Sv γ έ 
μισμα έκενώΟη, ένώ έγώ έθεσα έντός του σωλήνος τρία 
φυσέκια!”

ο  Αββας Λέ Κονιάκ, έκλεχΟείς είς τήν Επισκοπήν τής. 
Βαλεντίας, παρουσιάσΟη είς τόν αρχιεπίσκοπον τών Πα
ρισινόν οπω; τώ  προσόιορίση τήν ήμέραν τής χειροτονίας 
του. —  « Είσαι ιερωμένος; τόν ήρώτησεν ο Αρχιεπί
σκοπος. —  Ο χι, Σεβασμιώτατε* άπήντησεν ό Αββας.—  
Θά ήσαι λοιπόν άκόμη διάκονο;; —  Ούτε. —  Με άλ
λα ; λέςεις, έξηκολούΟησεν ο Αρχιεπίσκοπο;, είσαι υποδιά
κονος; —  Ποσώς. —  Τότε λοιπόν, φίλε μου, δέν το λ 
μώ νά ποοβώ περισσότερον, διότι, έξετάζων σε λεπτο
μερώς, φοβούμαι μήπως άνακαλύψω δτι είσαι καί αβά
πτιστο ;! »

Εξύπνισαν ευήθη τινά τά μεσάνυκτα διά νά τώ  άναγ- 
γείλωσι τόν θάνατον του πατρός του ' ουτο£ δέ, ξύσας ο
λίγον τήν κεφαλήν, έχώΟη εί; τήν κλίνην του λέγω ν: « Α ! 
πόσον Οά λυπηθώ δτζν έξυπνήσω αύριον! »>

Ούδείς τών σοφών υπήρξε τόσον ματαιόφρων, Οσον ο 
καθηγητής του Πανεπιστημίου τή ; Βυρτεμβέργη; Σεγή- 
ρος. Είς τοσοΰτον δέ μ α τα ιότη τος προέβη ο σοφό; ουτο;, 
ώστε έΟεσεν υπό τήν εικόνα του, ί,ν εχάραξεν εί; τήν 
βάσιν ένός Εσταυρωμένου, τά  έξη;: « Κύριε ίησου, μέ ά- 
γ α π α ς ; —  Ναί, ένδοξότατε, έξοχώ τατε, σοφώτατε Κύ
ριε Σεγήρε, ποιητά έστεμμένε υπό τής Α. Αύτοκρατορι- 
κής Μ εγαλειότητος, καί ίκανώ τατε ΚαΟηγητά του π α 
νεπιστημίου τής Βυρτεμβέργης' ναί, σέ άγαπώ ! >

0  λοχαγός Μονταίγιος συλληφΟείς έρρίφΟη εί; τήν 1»α- 
στιλλίαν. Μετά πολλά; προσπαΟείας, μόλις ή γυνή του 
κατώρΟο>σε νά τύχη  τής άδειας ώστε νά τόν έπισκέπτη-

λεγεν δτι ήτο Π ορτογαλλική; καταγω γής. Χαδεύουσα δέ 
αύτό καί άποτείνουσα δήθεν αύτώ τόν λόγον Π ορτογαλ- 
λ ισ τί, εξέφραζε διά τή ; γλώσση; ταύτης είς τόν σύζυγόν 
τη ; παν δ ,τ ι ήθελε, χω ρί; ο διοικητή; νά τήν έννογί. Αλ- 
λ ’ έπί τέλους, παρατηρήσα; ουτο; τον δόλον, « Κυρία, 
τί] ειπεν, άν το κυνάριόν σα; δέν έννοη τήν Γαλλικήν, σάς 
παρακαλώ νά μ ή τό  φέρετε πλέον άλλην φοράν μαζή σα;.»

Ελεγέ τ ι ;  εί; τήν περίφημο ν Α γγλίδα  ήΟοπο .όν S id  - 
(Jons, δτι αί χειροκροτήσει; είσίν άπολύτω; άναγκαΐαι 
εί; τού; ηθοποιού;, διότι το ί; δίδουσι θάρρος. —  « Καί 
κάτι περισσότερον, άπήντησεν αυτη* μας δίδουν καιρόν 
να αναπνευσωμεν.

II Κυρία Δεφφάντ, χάσασα τήν ορασίν της ές άσΟε- 
νεία;, εύρίσκετο μίαν ήμέραν έν συναναστροφή, α πα ρτι
ζόμενη ύπό οορτικωτάτων καί ολυάοων νέων. Θέλουσα 
<Υζ νά το ί; ο (όση εν καλόν μάθημα, « Επεθύμουν, Κύριοι, 
είπε, νά έγνώριζα ποιον είνε αύτό τό άθλιον καί φορτι
κόν βιβλίον, τό οποίον μ α ; άναγινώσκετε άποψε. »

Ε ί; συναναστροφήν τινα παρά τη Δουκίσση Δουμαίν, 
έκαστο; ύπεχρεώΟη νά κάμη τήν ιδίαν του εικόνα μ ετ 
ειλικρίνεια;. II Κυρία Δελωναίϋ άπηλλάγη τή ; ύποχρεώ- 
σεω; τα ύτη ; μετ ευφυΐας, είπουσα βραχέα τινά περί του 
άτόμου της. Επειδή δέ ό Μαλεζιώ παρετήρησε μ ετά  τ ί
νος κακεντρεχείας δτι παρέτρεξεν έν σιωπή τάς ύποχοεώ-

 ̂ Λ/ V I τ - / 1 / V * * Ζ /σει; τη ; καροια;, —  « \ :  Κύριε, ανέκραξε μετ αφελεια; 
ή ευφυή; κυρία, έζωγράφησα μόνον τήν προτομήν μου. »

Πρώτων εςαετέ; κοράσιον, ποιον τών δύο ήγάπα πε
ρισσότερον, το γα τά κ ι τη ; ή τήν  κούκλαν τη ;. Επειδή δέ 
έόυσκολεύετο νά άπαντήση κα ί παρεκινείτο εί; τούτο έπι- 
μόνω;, κύψαν εί; τό ού; του έρωτήσαντος, «Α γαπώ κα
λητερα, είπε, Το γα τά κ ι μου, πλήν μή είπήτε τ ίπ ο τε  εί; 
τήν κούκλαν υ.ου! »

Ε Ρ ΙΦ Υ Λ Λ Ι * .

ο  αίνον τα: και άμέσως εξαλείφονται, σ^νέ/ονται καί άντιδιώκονται ε!;

δογραφία;, και άναλαβοΰσα /αρακτήρα ρ ω μ  α ν τ ι κ ώ τ ε ρ ο ν , βά
διζε τήν πολυδαίδαλον οδόν τών ιδιωτικών σ^μοεοηκότων, διότι 

ού τον σοι οίοοτ»; πολιμήϊχ εργα ειδέναι.

Ναί, εϊς τής πολιτικής τά /ώ ματα  μήΟελήση; ποτε να εκδράμτ,; 
διότι ή πολιτική ε /ε ι πάντοτε άκάνΟα; και τα ρόδα τη; δεν άξίζου·
τα; α μ ^ /α ;.

Και ε;; μεν τήν ναρκισώδη νεολαίαν μα; πρόσφερε διάφορα άνθη 
έκ τη ; πο'.κιλο/ροου ανθοδέσμης του βίου, άρεστα αύτοΤ; καΟό διε- 
γειροντα την περιεργειάν τιυν' διότι εί; τήν νεαράν ηλικίαν ζωή είνε ή

* X ·> */\  ■> % ·  Υ 1 ,

περιεργεια και κατι α/.Λο, το οποίον ευκο/ω; πα;τις μαντεύει . . . . 
—  Κ:; τ?,ν πολύφροντιν και μυριάσ/ολον τάςιν τών εμπόρων καί τών 
οιαφορων οπαοών τοΰ Κερο(«>ου Ερμοΰ δό; ποικίλα άνέκδοτα, */ρη-
σιμεύοντα και οπω; τέρπιοσιν αύτοΰ; καί οπιο; διδάσκωσιν.—  Κί; πά

τον. τών έκκλησιαατικίύν, λαμβάνουσα τόν λόγον, καί τούτο μετά τοΰ 
προσηκοντο; σεοασμοΰ και ανευ είρ<ονεία;, μόνον όσάκι; πρόκειται νά 
υπενθύμισες ει; τάς διαφόρου; τάξει; τή; ίεραρ'/ία; ήμών οτι, ή απο
στολή των εστί νά ώσιν ά γ γ ε λ ο ι ε 1 ρ ή ν η ; καί άληΟώ; σ κ ε ύ 
ε  κ λ ο γ ή ί

υη

στον οπω; σταυροκοπήται καί άποτάσσητα: σοι. Πρόγραμμά σου 
έστωσαν «ί τρεΐ; αυται λέξεις : α π ά θ ε ι α ,  ά λ ή 0 ε ι α, ά μ ε ρ ο- 
λ η ψ t α. Γηλεσκόπει όσάκι; ενδέ/εται τόν ιδιωτικόν, τον ηθικόν και 
αυτ«// τόν φιλολογικόν βίον τή; κοινωνία; μ α ;, πλήν άπαΟώ; καί άνευ 
πικριχ;, καί τότε ε^ο βεβαία ότι ή πορεία σου ούδόλω; εσεται ελατ
τωματική καί μομφής άξια.

Ι2ρα"ι«ι τοΰ φθινοπώρου «ι ήμέραι ! (» μην Σεπτέμβριο; μετά τον 
Μαϊον εινε ο <·>ραιότερο; τών μηνών τοΰετου;. Λάμπει ήΟάλαστα 
υπο τα; οκτΤνα; τοΰΦοίοου, καί πάσαΰδατο; σταγών άποστίλοει, ώ; 
άκ(οκή άδάμαντο;, λευκήν καί καΟαράν λάμψιν.

Αλλά π ώ ; ε·; τά ομματα τή; φαντασία; ήιχών ανελίσσεται a iW r:

Τί; δύναται νά περιγράψ^ Ιπαςίω; τήν μαγείαν α πασαν τοϋ 6 αυ

τών διδύμων ακτών απαντάται, άλλ εκτείνεται καί εί; το ενδότερον. Εκεί 
άπαντ^ τι; άλση μυρίπ'ίοα καί σκοτεινά, δρυμών α; πυκνού; καί α
γρίου;, 
ται 
κια.
τοΰ Οεατοΰ λίμναι, εί; ών τά /ε ίλ η  ΰπάρ/ει α·!»τοφυή; ή /λ ό η  καί οί 
δενδρώνε;, καί άλλα/οΰ πεδιάδε; εΰρύ/ωροι, /ερσαι η καλλιεργημένα*., 
εκτείνονται έν<όπιόν του.

Κατά τά; περιπλανήσει; ταύτα; θέλγεται μάλιστα ό οδοιπόρο;, καί 
πρό πάντιον ό κατά πρώτην φοράν έπισκεπτόμενος τήν μαγικήν ταύτην

όρίζοντο;, άναπλέει έντό; εύθραυστου άκατίου τό μα
γευτικόν Κατάστενον. Νύς τι; γλυκεία καί διαυγή; περιβάλλει τότε, ώ; 
πέπλο; διαφανής, τήν έκτασιν* ό κυανό/ρου; ουρανός, ό>; νά αντανα
κλάται εί; τά ήδυρο/Οα καί γλυκυμόρμυρα εκεΤνα κύματα, ατινα το
σοΰτον ποιητικώ; εψαλ-ν ή μ,οΰσα τοΰ Βύρωνο; καί τόσων άλλων ποιη
τών, ςίνων καί ήμετέρων. II Οάλασσχ άναΟρώσκ·ι σπινθήρα; ηλεκ
τρικού; υπό τήν κώπην, ήτι; πλήττει έναρμονίω; τά λεΤα καί ακύ
μαντα νώτά τη;* ο δέ Κσπερος ο>ς νά έπιολέπη μετ ερωτο; καί νά 
μειδιά έπί τών θαλασσών τούτων καί τών περικ^κλούντων αυτά; λό
φων, κοιλάδων, δενδρώνων, τεμενών κτλ. . . . Σιγή τι;, λέγει;, έναρ- 
μόνιο;, ποίησί; τι; ορατή δια/έεται κατά τήν επίσημον έκείνην ώραν 
έφ ολη; τή; εκτάσεω;, καί εΤνε άφατον τό αίσθημα, ύπό του οποίου 
κυριεύεται ή ψυ'/ή.

Τό θέαμα έπι στέφει ή κατά τήν εκβολήν τών Βοσπορείων ρείθρων 
μεγαλοπρεπέστατα έπικαΟημένη ιστορική τοΰ Κωνσταντίνου πόλις, 
ήτι; εί; τόν Οεώμενον μακρόθεν παριστφ έν τών γραφικιοτέρων πανο- 
ραμάτιον. Τό κυριώτερον αυτή; Οελγητρον συνίσταται έν τή γενική 
αρμονία, ήτι; προκύπτει υπό τών πολυαρίθμων άνομοίων πραγμάτων, 
τά όποΤα, συνάμα παρατηρούμενα, παριστώσιν εί; τόν οφθαλμόν έςαι- 
σίαν τινά καί ον το ; ποιητικήν καλλονήν. Λοφίσκοι, τών οποίων τά 
κράσπεδα βρέ/ονται υπό τοΰ καθαρού ρεύματο; τών γλοευκών κα! 
διαφανεστάτων ύδάτων ττ,; ΙΙροποντίδο;* συνεχή; σειρά μικρών άκρω- 
τηρίων, κοιλάδων, ορμίσκων, ποΰ μέν καταφύτων, που δέ κεκαλυμ— 
μένων υπό κτιρίων διαφόρου οψεω;, διαφόρου /ριοματισμοΰ, απάν
των επί το αυτό καί πλησίον άλλήλων διεσκεδασμενων κατά τινα τύ
χη ν ισω ;, άνάγκην ή Ιδιοτροπίαν, κε/ρο)ματισμένων δέ διά τών 
ώραίων τή; ίριδο; /ρωμάτιον καί σκιαζομένων πολλα /οϋ  ύπό σκο
τεινών κυπαρίσσιον καί πιτύων. Εί; τό άλλόκοτον τοΰτο σύμπλεγμα  
προσθέσατε ήδη καί τήν ύπό τοΰ γόητο; ήλίου έπι/υνομένην μεγά
λην αρμονίαν, έξομαλίζοντο; διά τών άκτίνων του τά τραχέα καί 
άνυψοΰντο; τά ταπεινά, καί θέλετε ομολογήσει δτι ούδέποτε ωραιό
τερου θέαμα επληξε τού; οφθαλμού; υμών. Τό άκρωτηριον μάλιστα 
εκείνο, τό δια/ωρίζον τήν θάλασσαν τή; Προποντίδα; άπό τόν Βόσπορον 
καί τόν Κεράτειον κόλπον, καί έφ ούκεΐνται τά μεγάλα παλάτια, τά 
άνεγερΟέντα ύπό Μωάμεθ τοΰ κατακτητοΰ, ών μέρο; έσ/άτω ς εκ

μά νά σ^γκρίνη τι πρό; τήν μεγαλοπρεπή καί /αρίεσσαν έκείνην φύ- 
σιν! » Καί εΤ/ε κ α τα π ά τα  δίκαιον.

Πλήν τοιοΰτο θέαμα είνε έφάμιλλον καταλλήλου τή καλλονή αύτοΰ 
γραφίδο;, καί ούδεμία αμφιβολία ότι /ά νει πολύ εν τή ξηρα καί ά /ρ ω -  
ματίστω περιγραφή ήμών. Αλλως τε ή πρόΟεσί; μα; εΤνε νά έπεςερ- 
'/ώμεΟα έκάστοτε πετώντι καλάμω τά; τοποθεσία;, καί νά ένδιατρίβω- 
μ ^  μάλλον εί; τά έν αύταΤ; σ^μοαίνοντα, ώ ; ένδιαφέροντα πλειότερον 
τού; άναγν<·)στα; ήμών. Ολίγον μά; ^διαφέρει ή καλλονή τών κλω- 
βίων καί τών αλσών* ανάγκη νά γνωρίζωμεν τά; έν αύτοΤ; διαιτωμέ
να; περιστερά; καί άηδόνα;. ·

Τί; δύναται νά διαμφισοητήσ^ ότι ανάλογο; τη; φυσική; καλλονής 
εν τοΤ; άλλοι; τούτοι; παραδείσοι; δεν εΤνε ή σωματική καλλονή τών 
διαιτωμένων έν αύτοΤ; Νυαφών ; τό κάλλο; τίοόντι 2 /ε ι  στημένον 
τόν θρόνον του εί; τον καθ ολην τήν έκδο/ήν τή; λέςεως /αρίεντ* 
Βόσπορον. Αρκε1? νά έξέλθη τι; μίαν θερινήν εσπέραν είςτόπ εφ η μ ι- 
σμένον παρό/Οιον (q u a i) τοΰ Βαθυ^ρύακο;, διά νά πεισθή, 8σον δίς 
θω μ ά ; καί αν ήθελεν εΤσθαι, περί τή; άληθείας τών λεγομένων. Παν- 
τα /οΰ  καλλονα? προσμειδιώσιν α·ύτώ, παντοΰ, όπου ήθελε (Μψει ά π ιζ



toi>c οφθαλμού;, δεν θέλει νβάποστρεψτι αΰτοΰί ζτ. αλλο.. άντιζε'.ια-

|xev διά τοΰ έπαγωγού αυτών τοΰς λατραί 
άνάγκη ήξεύρουν πώ ς να άντιτάττω7ΐν ανυπέρβλητον τεΤ/ος κατα
τών προπετειών αύτών.  ̂ , . ,

Και ενταύθα έπιτραπότοί va επ ι κ α Α ε 7 0 ώ μ  ε ν ττ,ν Λίοΰσαν των ανεκ
δότων, γοχΤαν γλωσσαλγή και άποΟνήσκουσαν δια ττ,ν πολυλογίαν, 
&πω; αύτή έπιβεβαιω7τ, τά λεγάμενα ήμώ ν δ·α τών αυθεντικών της
ΙκΟέσεων. , ,

ΕΤνε Κυριακή. — Το άρμα τ?,; σιγαλή; νυκτο; προο αινεί επι της
γη: “
τήν 
Μετο:
Μεγάλου ρεύμα:

Ο θνητός οΰτο; είνε νεανία; είκο7-.πενταετή;, μετρ ίου αναστήματος, 
γλαυκώπης καί αρκούντως ευειδή;. Τά προ; τήν ν*αν αισθήματα του 
“Χρονολογούνται άπο πολλοΰ ήδη, ώ ; δύναται τι; να κρίνη τοΰτο εκ 
τη; μεγάλη; μεταςύ των οικειότητας.

Λλλ* ιδοΰ. τό διεγεΤοον τον φθόνον πολλών ζεΰγο; τοΰτο άπο-* I . · ... %»

'/ωρίς να καταμεμφΟώμεν αυτήν ώ ; ωτακουστήν σφοδρά άδιάκριτον, ά; 
Ήροσέξωμεν εκθέτουταν τον μυστηριώδη διάλογον τή; εκλεκτή; ταύτης
χτυνωριοος.

*0 νέος, ολος πάθος καί αίσθημα, δέν παύει τοΰ να εκφράζη πε-  
ριπαΟώς εις τήν έρασμίαν φίλην του τά τρυφερά αύτοΰ αισθήματα και 
*ήν διάπυρον λατρείαν του. II νέα ακροάζεται αύτον άπαΟω; και ώς 
^εμβάζουσα’ ί̂ταν δέ ό νέο; Λδωνι; παύει τοΰ νά όμ'.λή,

—  Ετελειώσατε ; τψ λέγει ή νεάνις* άν ο / ι ,  θέλετε εξαντλήσει εις 
μάτην τήν εύγλιοττίαν 7ας, διότι, ώς σας το έπανέλαβον μυριάκις ( l i /p i  
τοΰδε, ή καρδία μου δέν εΤνε επιδεκτική αίσΟημάτο^ν.

—  ΚΤσΟε λοιπόν ειδωλον! ανακράζει ό νέος εν απελπισία’ ειδωλον, 
άνασκαφέν εκ τών ερειπίων τής Ακροπόλεω; και ές Αθηνών μετα- 
φερΟεν εις τάς άκτά; τοΰ Βοσπόρου ; Ειδωλον Αφροδίτης, ώραΤον 
μεν ώς έκείνη, ψ υ/ρόνδέκαί άν αισθητόν ώς τό άγαλμα ; ,

—  Μάλιστα* άγαλμα, ειδωλον, ο,τι θέλετε τέλος πάντων! άλλ 
άφετέ με ή συ’/ο ν .

—  Κιδωλον, λέγετε ; άφετέ μ* λοιπον. Κυρία μου, νά γίνω ε ι ο ω -  
λ ο λ ά τ ρ η ; !

Η Μούσα δέν θέλει νά μά; είπη άν ή νέα άφήκε τον νέον νά άσπα- 
σΟή τήν θρησκείαν τών προπατόρων μα;. Το βέβαιον όμως είνε ότι 
μεταξύ τοΰ ωραίου φύλου επικρατεί πολλάκις ή τρομερά πλήν συνε
χώ ς προσποιητή αύτη απάθεια.

Διότι αί γυναίκες, συγ/ωρηΟείτω ή παρατήρησις έν παρόδω, δέν εΤ
νε άνευ λόγου θυγατέρες τής Ευας, ουδέ ε σ’/ο ν  άνωφελώς πρώτον παι
δαγωγόν και διδάσκαλον των τόν ό’φιν. Λν δέν ε/ω σιν ύπέρ εαυτών 
τήν δύναμιν, ΙκεΤναι ήξεύρουν τί ε'/ουν . . . . Ε /ουσι το επαγωγόν, 
2ι,οΰ  δεσμεύουσι τούς άνδρας, και τήν άνεξήγητον έκείνην ιδιοτροπίαν, 
δι ής. νέαι Ομφάλαι, κρατοΰσιν υποχειρίους τοΰ; ΠρακλεΊς.

Ναί! άνεξήγητον, διότι ουδέν δυσληπτότερον και παραδοξότερον τής 
καρδίας τής γυναικος. Οί φιλόσοφοι όλων τών έπο'/ών κατέγινον 
είς τήν θεωρίαν πολλών παραλογισμών, (καί μή  πρός κακοφανισμόν 
των μόλον τοΰτο,) δλως δευτερευόντων, ουδόλως δέ ήΟέλησαν νά άφιε- 
ρώσωσι τάς παρατηρήσεις το>ν εις τήν έξήγησιν τοΰ οργάνου τούτου, 
τοΰ έκ περι αγωγής τόσον πλουσίου ένταύτω και τόσον πτω '/οΰ, τόσον 
τρυφερού και τόσον σκληρού, τόσον δυστροπου καί τόσον ταπεινού, τό
σον ΰπερηφάνου καί τόσον δεσποτικού, καί τέλος πάντων τόσον θελ
κτικού —  τ ή ς  κ α ρ δ ί α ς ,  λέγομεν, τής γυναικος.

Η καρδία τής γυναίκας, λέγει 6 Bjpojv, εΤνε μέρος τού ουρανού 
πεσνν ΐπί τής γης* διό καί αύτή. ώς το στερέωμα, μεταβάλλεται νύκτα

τε καί ήμερον. Καί τωόντι πλήθος παθολογικών φαινομένων, τά ό - 
ποΤα οι στρυφνοί νόες, οί τήν απότομον άλήθειαν επιζητούντ·ς, τολ- 
μώσιν ι δ ι ο τ ρ ο π ί α ς  νά άποκαλώσι, καταπολιορκοΰσι τι,ν γυναι-
κείαν καρδίαν. Λιό καί ό βασιλεύ; τή ; Γαλλία; Φραγκίσκος Λ επανε- 
λάμβανεν αύΟαδώς τό γνωστόν εκείνο περι γυναικος δίστι/' : 

Souvcnt femme vario, 
bien lb I est qui s*y lil!

τό όπο ιον ευφυής τις α ιι/ουργός μετέφρασεν ουτω :
Συχνά ή Δέσπω φρόνημα άλλάσσιι χαί νοθεύέ:, 

καί λ(αν αφρων ό άνήρ, δ’στις αύτήν πιστεύΐ·.!

II Μοΰσα τών ανεκδότων εύηρεστήΟη τέλος πάντιον 
λάξεως νά δώση είς ήμας τον λόγον τή; άνεξηγήτου διαγωγή; τής 
Βοσπορίδος Νύμφης* ουτος δέ έστιν ή ακριβής τήρησις πα;ά  τή; εν 
λόγω Κυρία; τοΰ έξήςγνωμικοΰ τής γυναικείας .\ρηστομα(,:'α.*: -  υ -  
'/ ν ά κ ι ς ή π  ρ ώ τ η β α 0 μ  ί ς τ ή ς π  τ ώ σ · ω ;  τ ή ; γ υ ν α ι -  
κ ο ς ε Τ ν ε ή ε ύ σ π  λ α γ  /  ν ί α.

μ :π·.~υ-

καί διατί τοΰτο ; διότι αύτή των μάλιστα ή άγαν άγάπη ϋρ(ί*.ψεν αύ-

σαυτην προς τας γυναίκας εοειςεν αουναμιαν και οια τούτο c  -ωτατος 
έκλήΟη, νά εκ /έη  πολλήν πικρίαν κατ αύτών. « Μή έκν ·ατο. υιε,  
« λέγει έν ταΤς 11αροιμίαις του, εις τάς όδοΰς γυναικος ή καρδία σου, 
« και μή  πλανηΟής έν άτραποΤς αύτής" πολλούς γάρ τρωσπσα κατα- 
« οέβληκεν. » 1‘πό τοσαύτης δέ κατελήφΟη γυναικοφοβίας ό αύτός 
σοφός, ώστε έπιφωνεΐ : « Υ'.ε, μή  σέ νικητή κάλλους επιθυμία. μηοε 
« άγρευΟτ,ς σοΊ; οφθαλμούς, μηδε συναρπασΟή; υπό τών |i/‘ -φάρων 
« γυναικό;. »

θέλω  διηνηΟή καί ετερά τινα συμβάντα τής κοινωνίας μας έ κ τ ων
ίοουμε»,

κηρύττιο ότι σκιαγραφώ '/ωρίς νά είκονίζω.
περιεργοτερων, α / /α ,  φοοουμενος τας παρεςηγησεις, εκ π χο ιμ ιιο ν

'/ή ρα ν, οτι υπτ,ρ'/ον ουο εμποοια κατα τη;ενο»σεο)ς τιον.
—  ΙΙοΤα ταΰτα : ήρ(ότησεν ή '/ήρα.
—  Πρώτον θέλω σάς είπή μόνον τό εν έξ αύτών και e-.τίΐτα τό 

άλλο, άπεκρίθη ό μικρέμπορος* καί τοΰτο είνε ήελλειψις το!/ν άπαι- 
τουμένων '/ρηματικών (λέσίον οπως ανοίξω έργαστήριον υφασμάτων.

Ί ΐ καλοκάγαθος'/ή ρ α  εσπευσε νά στείλη άμέσως τό άπαιτούμενον 
ποαόν.καί άφοΰ ό Λδωνις αύτής άπεκατέστη είς τό λαμπρόν μ α γ α 
ζ ί  ο ν του. υπήγε φαιδρά καί μειδιώσα νά μάΟη καί τό άλλο πρόσκομμα.

—  Τό άλλο έμπόδιον, Κυρία μου, είπεν ό πανούργος, εΤνε υτιείμαι 
πρό πολλοΰ νυμφευμένος.

Ίΐ καλή '/ή ρ α , άπατηΟεΤσα ούτως άγενώς καί μείνασα κατά λέ- 
ξιν είς τά κ ρ ύ α  τ ο  ΰ λ ο υ τ ρ ο ύ ,  άπήλΟε μ  έ ν ε α π  ν έ ο υ σ α, καί 
άπε'νάσισε νά άνταμείψη τόν απατεώνα δι έκδικήσεως, όμοία τής 
οποίας σπανίω; απαντάται είς τά'/ρονικά τής γυναικείας ιστορίας.

ΙΙεοιμείνιυμεν μικρόν, καί ή Μοΰσα δέν θέλει λείψει νά τγληρώση 
τήν περιέργειαν ήμώ ν καί ώς πρός τούτο. —  Εις τό προσε’/ε ς  λοιπόν.

ΑΙΝΙΓΜΑ 21 .

θεός, ό Παντοδύναμος καί Ποιητής τοΰ κόσμου, 
αύτό, όπερ αίνίττομαι, δέν είδε παντελώς*

αλλά δέν εΤνε βλάσφημος αύτός ό λογισμός μου, 
καί πίστευσέτον, φίλε μου, καθ ολα έντελώς.

Εν τούτοις ό μέν βασιλεύς σπανίως αύτό βλέπει 
;.αί ο διάδημα φορών αύτοκρατορικόν,

είς πάντα ομω ς χωρικόν ή τύ'/η έπιτρέπει 
νά βλίπη αύτό πάντοτε καί άνευ συνθηκών.

Γ. Μ. ΒΑΝΝΊΕΡΠΣ.

ΛΪΣΙΣ ΤΩΝ VII ΑΡΙΘΜΟΝ 18, 19 ΚΑΙ 20 ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ, 

ί ΐ  λέξις ί  μ έ. -Ψωσφόρος. (Ψώς- φόρος-δρος).- ίνδός.


