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01 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΑΠΡΟΒΟΥΛΙΛΣ.

ΑΣΙΛΕΙΟΣ δ Μακεδών, αύτοκοάτωρ Βυζαντινός, 
άνηρ γενναίος, 'έρπειρος και ελευθέριος, ούδέν άλλο είχε 
σχεδόν ελάττω μα, ειμη το προς τάς αποφάσεις δρμ.ητι- 
κον και απερίσκεπτον, μάλιστα οταν εταράττετο υπό 
βίαιου τίνος πάθους. Εις των ισχυρότερων του Κράτους, 
άνθρωπος επίβουλος, ραδιούργος καί δόλιος, Σανταβαρινος 
τουνομα, γνω ριζών το ελάττω μα τούτο, διενοηθη νά ώφε- 
ληθη έξ αύτοϋ. Διά της έπιδεξιότητός του ουτος απέ
κτησε την εύνοιαν και εμπιστοσύνην του αυτοκράτορος, 
του οποίου δ πρωτότοκος υιός Λέων, ό έκτοτε έπονομα- 
σΟεις Φιλόσοφος, οστις εις ηλικίαν I 9 ετών έφείλκυσε την 
κοινήν εύνοιαν, άξιος άναδεικνυόμενος κληρονόμος των 
αρετών και προτερημάτων του πατρόςτου, υπενόησε τον 
υποκριτήν τούτον και έξέφερε την προς αυτόν περιφρόνη- 
σιν του, εις την οποίαν δ κακούργος ουτος άντέταξεν ά
σπονδον μ.ισος, και, προβλέπων οτι άν βασιλεύση δ Λέων 
θέλει κινδυνεύσει, άπεφάσισε νά τον έξολοθρεύση.

Το μ,εν μ ΐ̂σός του λοιπόν έλαβε τό δόλιον της φιλίας 
προσωπείον, a t όε κολακεΤαι καί ηφαινομ,ένη υποταγή του 
ένικησαν *ατά μικρόν την προς αυτόν απέχθειαν του νέου 
ηγεμ.όνος. Ενθερμον δέ προσποιούμενος ζήλον, παρέστησεν 
αυτώ  ότι ο αύτοκράτωρ, εν τώ  μέσω αυλής διεφθαρμέ
νης ένθα τό εγχειρίδιον τοσαύτας διηγειρεν επαναστά
σεις, εξέθετε πολλάκις την ζωην του εις τάς παγίδας των 
φιλοδοξούν καί τον σίδηρον των δολοφόνων. « Τά δάση, 
ελεγεν εις τόν Λέοντα, γέμουσι ληστών* αρχαίος δέ τις 
νόμ.ος απαγορεύει κανείς των παρακολουθούντων τόν βα
σιλέα εις τό κυνηγιον νά φέρη οπλον, καί εις τόν νόμ,ον 
τούτον υπόκεινται καί τά  ίδιά του τέκνα. Αλλ’ εγώ πολύ 
φοβούμαι διά την ζωην του πατρός σα:, καί χρέος υμέ-

τόν έκφοβίσητε, ακολουθείτε τά βήματά του καί μη άφ ί- 
νετε αυτόν μόνον, φέροντες πάντοτε μεθ υμών οπλα τινά  
κεκρυμμ.ένα. »

Ο Λέων, ακολουθών την συμβουλήν ταύτην, την πρώ - 
την φοράν, καθ *?,ν έξήλθε νά συν όδευση τόν πατέρα του 
εις τό κυνηγιον, εκρυψε ξίφος υπό τά  ένδύματά του. Αμα 
δέ ίδών ο δόλιος τόν νέον πρίγκηπα εισεονόαενον tic το
^  '  r * f \ \ » / ,οασος, τρεχει εσπευσμενως προς τον αυτοκοατορα, κα ί, 
« Μ εγαλειότατε! τω  λέγει, τόν μέγιστο ν ένδεικνύμενος 
τρόμ,ον, σωθήτε, διότι δ υιός σας, ανυπόμονος νά βασι- 
λεύση, ώπλίσθη καθ ύμ.ών! » ό  Βασίλειος, ενδίδουν εις την 
δρμην αυτοϋ, ό ιατάττει νά συλλάβο^σι τον Λέοντα, του 
οποίου, διερευνησαντες τά  φορέμ,ατα, ευροντό ξίφος.

Τί λοιπόν τότε υπηγόρευεν ή φρόνησις; Νά έρωτησωσι 
τόν Λέοντα, νά άκούσο)σι τάς αποκρίσεις του, καί νά μη 
άποφασίσωσι παρευθυς μηδέν. Αλλά δεν υπήρξε το ιαύτη  
ή διαγωγή του Βασιλείου* καθότι, παραδοθείς εις δλην 
την οργήν του, έφορμ,α κατά του υιοϋ του χωρίς νά θέλν* 
νά τον άκροασθη, άποσπα ίδίαις χερσί τά  αύτοκρατορι- 
κά αύτοϋ κοσμήματα, καί τόν καταδικάζει εις την φυ
λακήν.

Ο ΣανταβαρΊνος νίλπιζε περισσότερόν τι* καθότι, γνω
ρίζουν το ορμητικόν καί βίαιον του αυτοκράτορος, ηλπιζεν 
ότι ο Λέων ήθελε παραχρήμα θυσιασθή, 2>, ότι τουλάχι
στον δ πατήρ του, έν τη  πρώτη παραφορα τής ορμής αυ- 
τοΰ, ίθελε στερήσει αυτόν τής δράσείος, δπερ ήθελε τόν 
καταστήσει ανάξιον τής βασιλείας.

Την οργήν του Βασιλείου διεδέχθη στυγερά τις θλίψις- 
διότι, είσελθών είς τά  ανάκτορά του κατηφης καί σκε-



πτικος, έπρό-τταζε ν* έ*βάλω<τιν άπο τω ν οικϊΐ'λάτων του 
π«ν 8,τ ι  ι^ΰνατο νά αναπόληση εις αύτον την i 'y . r r ,™  
τοϋ υίοϋ του. Ί ο δε δνον-α τοϋ Λέοντος δεν ε;έρχετ«ι 
πλέον εκ. τοϋ ατό^ατό; του, ούδ υποδένει ε-'. παρουαι* 
του να ειποισί τ-. υπαινιττόμενον τ*>ν υίόν του’ ώ-ττε νο- 
„ ίζ ε, δτι ό Λέων δεν υπάρ/ει πλέον, !λ μάλλον ότι 
ο ^ έ π ο τ ε  υπΐρξε. Κ αί ό μ.εν « υ ττυχ ΐς  Λέων γράφει εις 
αύτον άκαταπ*ύ*τω ; έ/- τΫις φυλακής του τα ; πε^ιπα- 
Οεατάτας έπιστολάς, αλλ’ ό αύτοκράτωρ ούβε^ίαν ί ;  αυ
τών θέλει νά λάβη, κ*'· μ ά λ ισ τα  απαγορεύει να τα ; π α - 
ρουτιάσωτιν εις αυτόν. Επαυσαν λοιπον πλέον αι εορτζ.,

Οεν ή εορτή τών Χριστουγέννων. Κατά^ την πανηγυριον 
λοιπδν ταύτην ημέραν έσυνείθιζε νά δίδη ί  αύτοκράτωρ 
συαπόσιον εις τούς μεγιστάνας τής αυλής του, και μο
λονότι καταβεβαρημένος ύπδ τής Ολίψεως, οεν ήθέλησεν 
όμως 5 Βασίλειος νά παραβή έθος καθιερωμένον τρόπον 
τινά υπδ τής θρησκείας. Ητοιμάσθη λοιπδν τδ συμπό
σιο ν είς αεγαλοπρεπή τινα στοάν, αφιερωμένων εις τά 
πομπώ δη1 δείπνα, καί όπου άπδ τής ολέθριας εκείνης 
ήμέρας δεν είχε πατήσει ο αύτοκράτωρ. Πλησίον δ ενος 
των παραθύρων έκειτο ορνίθων εστολισμένος δι αργυρών 
συρμάτων, εις τον δποίον δ Λέων, οστις διετηρησε τάς 
αθώας τής νεότητος ορέξεις, ετρεφεν h  ώραίον πτηνδν,
συνειΟίζων αύτο εις το νά δμιλη.

Οί συνδαιτυμόνες λαμβάνουσι Οέσιν, αλλ άπαντες, ως 
και δ αύτοκράτωρ, ήσαν βεβυθισμένοι εις σκυθρωπήν 
τινα Ολίψιν, και έφαίνοντο οτι μάλλον συνήλΟον εκεί 
πρδς κηδείαν ή προς πανήγυριν £ορτής. Εςαιφνης εν τω 
μέσω τής κατηφοϋς σιωπής, τής έπικρατούσης εις την 
άπέραντον στοάν, ακούεται ή φωνη αυτη: (( Λεων. .  αγα
πητέ μοι Λέων! » Ητο τδ μικρόν πτηνδν, επαναλαμβά- 
νον τάς λέξεις, τάς δποίας δ Λέων ένησμενιζετο να το
διδάσκη. ^ ^

Οτε τδ ονου.α τούτο, οπεο άπδ τριών ηδη μηνών ητο* ' / , , γ
άπηγορευμένον νά προφέρηται, άντηχησεν εις τα  ωτα 
των συνδαιτυμόνο>ν, γενική τις καί βαθεία διηγέρΟη συγ- 
κίνησις, δ δέ αύτοκράτωρ έφάνη ώς πληγείς τηνκαρδιαν, 
δάκρυα δε καθύγρανον τούς οφθαλμούς του. Τέλος δε 
εις των παρόντων, μη δυνάμενος πλέον νά υποφέρη το 
καταπιέζον αύτδν βάρος, ανέκραξε’ « ΙΝΙεγαλειότατε, η 
φωνή του πτηνού τούτου μ&ς καταδικάζει! Πώς δέντολ- 
μώμεν, ώς αύτδ, νά προφέρωμεν δνομα, τδ δποιον πρε- 
πει νά ηνε πρδς ήμας τόσον προσφιλές; Πώς δυνάμεΟα 
νά συναΟροισΟώμεν είς συμπόσιον, οτε δ υιός σας στενάζει 
είς την φυλακήν, Οΰμα ψευδών ενδείξεων η ίσως φρικώ- 
δους τίνος δόλου; Ηρώτησαν, ήκροάσθησαν αύτόν; ετυ- 
χε  τών δικαιωμάτων τούτων, τά  όποια δεν αποποιείται 
τ ις  καί είς τούς εύτελεστάτους κακούργους; »

Ιί γενναία αυτη φωνη διεγείρει είς την ψυχήν του αύ- 
τοκράτορος τά  αισθήματα τής φύσεως. Ο υιός του, προσ- 
αχΟείς ενώπιον αύτοϋ την ιδίαν στιγμήν, άναδεικνύει ούχί 
δυσκόλως τήν αθωότητα αύτου. ό  αύτοκράτωρ αναγνω
ρίζει οτι ήπάτησαν αύτδν, καταραται τήν δλεθρίαν αύτου 
προπέτειαν, ήτις επί τρείς μήνας έπροξένησε τήν δυστυ
χίαν αύτου τε καί του υιοϋ του, καί εναγκαλίζεται τδν

Λέοντα. Τά δάκρυα τοϋ πατρδς καί τοϋ υιοϋ συμμιγνύον- 
τα ι, καί ή δμήγυρις άπ*σα κλαίει ύπδ χαράς.

Τ ίδέάπέγινεν δ 2ανταβαρίνος; Κ αθ^ν στιγμήν δ Λέων 
είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, έδράξατο ουτος τής γενικής 
συγχύσεως ϊνα διαφύγη. ό  δε αύτοκράτωρ καί δ υιός του 
εν τ9ι μεγίστη αύτών εύτυχία ουδε εσκέφθησαν να τδν τ ι -  
μωρήσωσιν, αλλ’ αιώνιος αειφυγία ύπήρξεν ή μόνη τ ιμ ω 
ρία τοϋ δολίου τούτου άνδρδς, οστις, ώς δπλον μ ετα χε ι-  
ριζόμενος τήν άπροβουλίαν τοϋ ήγεμόνος τούτου, παρ ο
λίγον νά καταστήση αύτδν δυστυχή ένταύτώ καί ένοχον.

Π Τ Ω Χ Ο Σ  Κ Α Ι ΓΙλΟ Υ ΣΙΟ Σ.

II Π Ρ02  TOYS ΕΝΔΕΕΙ2 ΤΩΝ ΠΛ0Υ2ΙΩΝ ΤΡΛΧΥΤΗ2.

Τί έστι πλούσιος; Κ ατά τήν έννοιαν τών ανθρώπων, εινε 
άνθρωπος τών διασκεδάσεων, τών θεαμάτων και τών πα- 
νηγύρεων, ου τίνος άπασα ή δόξα συνίς*αται εις τήν αλα
ζονείαν αύτοϋ καί μ α τα ιότη τα , ή δε αξια όλη εις τ/;ν 
ακριβή καί κατά  γράμμα έκπλήρωσιν τών επιθυμιών του, 
καί οστις, άλλα μή εχων όρια εις τας ορεζεις του ειμ r, 
τά  τοϋ πλούτου, γίνεται ώς επί τδ πλείστον διάσημος 
διά τδ  πλήθος τών αμαρτιών καί τών ελαττω μάτω ν αύτου.

Αλλά, κατά τούς θεσμούς τής θείας προνοίας, δ πλού
σιος εινε άγγελος ειρήνης καί παραμυθίας, τεθείς μεταςυ 
θεοϋ καί ανθρώπων ϊνα άποπερατώση το εργον τής δ ια 
νομή; τών αγαθών επί τής γής. Εινε τοϋ ουρανοϋ ο πρ&- 
σβυς καί δ απόστολος, ούτως είπείν, τής προνοίας, υπό
χ ρ εό ς  ένος ΐνα φανερώνη καί διδάσκη αυτήν εις τους 
άγνοοϋντας, καί νά τήν ύπερασπίζηται κατά  των διαοαλ- 
λόντίον αύτην. Κ αί, ώς δ ήλιος διά τής περιλαμποϋς πο
ρείας του δμιλεί είς τούς οφθαλμούς όλ(ον περι τής δοζ/;ς 
τοϋ δημιουργήσαντος αύτδν, ουτω καί δ πλούσιος ομιλει 
διά τών εύεργεσιών του είς τάς καρδίας πάντων τών αν
θρώπου περί τής σοφίας τής θείας άγαΟότητος. Α ποβαί
νει δε άναλόγως τών διαθέσεών του, τής φιλαργυριας 
ή τής έλευθεριότητος, τής εύαισθησίας ή τής σκληρότη- 
τός του, άντικείμενον φρίκης ή παρηγορίας εις τον λαόν 
γίνεται Οεδς, ώς είπείν, εάν ηνε εύεργετικδς καί έλεήμων, 
θηρίον δέ, αν τραχύς καί βάρβαρος.

Τί δέ έστι πτο>χδς, κατά  τήν δόξαν τών άνθρωπων; Οι- 
μοι! μέ ποία χρώ ματα θέλομεν δυνηθή νά τδν ζωγραφη- 
σωυ.εν; Εινε άνθρωπος άπομεμονωμένος, άποκεκηρυγμε- 
νος, άθλιον σκύβαλον δλοκλήρου τής φύσεως, οστις φαίνε
τα ι, κατά τάς εκφράσεις σοφοϋ τίνος, ότι διέφυγε την 
θεία ν πρόνοιαν’ οστις ερπει περιφρονούμενος έπι τής επι
φάνειας τής γής, καί είς τδ  μέτωπον τοϋ δποίου ή δυ7 υχια  
ένετύπωσε τδν χαρακτήρα τού ονείδους καί τής ατιμ ίας. 
ΙΙλανώμενος, φεύγων, άποκεχωρισμενος, ούτως ειπειν, 
τών λοιπών ανθρώπων, τδν δποιον μετ ένοχλήσεως συνα- 
παντώμεν καί μετά φρίκης βλέπομεν, ώς τούς κεραυνο- 
βλήτους εκείνους τόπους, ους τρέμοντες πλησιάζομεν. II 
φιλανθρωπία ούδέν πλέον προς αύτδν εχει καθήκον* όταν 
τώ  δμιλώμεν, νομίζομεν οτι τδν εύεργετοϋμεν* δεν κα- 
ταδεχόμεθα νά τον παρηγορήσωμεν, και δέν τδνβοηθοϋ-

μεν παρά μ ετ αηδίας. Ωστε, ευρισκόμενος δ τοιοϋτος είς 
Οέσιν νά έρυθρια διά τήν υπαρξίν του, φαίνεται οτι δυσ- 
τυχήσας έπαυσε τοϋ νά ηνε άνθρωπος.

Είς τούς νόμους τής θείας προνοίας ές εναντίας δ π τω 
χός εινε, ούτως είπείν, τδ  προσφιλέστερον τών δημιουρ- 
γημάτω ν καί τδ μυστήριον τής σοφίας αύτής, ήτις κατέ
στησε τδν πτω χόν πολύτιμον καί άναγκαΤον είς τδν πλού
σιον, καί ήτις ηύδόκησεν ϊνα δ πλούσιος η δ προστάτης 
τοϋ πτω χοϋ , δ όέ πτω χδς δ σωτήρ τών πλουσίων, τούς 
δποίους άπαλλαττει τών κινδύνων τοϋ πλούτου ετ ί τής 
γής, προσφέρων αύτοϊς τά  μέσα τοϋ νά τδν μετατρέπω - 
σιν είς έλεημοσύνας, α'ίτινες χρησιμεύουσιν οπως έξαγο- 
ράσωσιν αύτοίς τήν εύδαιμονίαν τοϋ ούρανοϋ. Είς τρόπον 
ώστε δ πτω χδς εινε συγχρόνως καί κριτής, οστις κρατεί 
είς τάς ^είράς του τήν τύχην τών πλουσίου καί ίσχυρών, 
καί οστις συσσωρεύει επί τής κεφαλής των κατάρας 9)
ευλογίας.

Εν συνολω δ πτω χδς καί δ πλούσιος Εχουσιν είς τήν 
τάξιν τής προνοίας τήν εναντίαν σημασίαν εκείνης, *?,ν ε- 
χουσιν είς τδ  πνεϋμα ημών. ό  πλούσιος είνε δ ύπουργδς 
τής προνοίας, δ δέ πτω χός δ εύνοούμενος τοϋ ύπουργοϋ* δ 
πλούσιος έχει τάς διατάξεις του, δ δέ πτω χδς τά  δικαιώ- 
μ α τά  του, δ μέν ϊνα δίδη δ δέ ϊνα λαμβάνη. Η πρόνοια, 
ήτις ένεπιστεύθη είς τούς γονείς τήν ανατροφήν τών οικο
γενειών, είς τούς νομοθέτας τήν κυβέρνησιν τής κοινοονίας, 
είς τούς βασιλείς τήν διεύθυνσιν τών κρατών, έδημιούρ- 
γησε καί τούς πλουσίους, οπο>ς έμπι^ευθη είς αύτούς τήν 
φροντίδα περί τών πτο>^ών, καί δέν εδωκεν είς αύτούς 
περισσότερα αγαθά, παρ ϊνα τά  διαμοιράζουν εις δσους 
στεροϋνται τούτο^ν, καί ϊνα διά τής πλουσιοδωρίας το>ν 
πληρώνο>σι τδ  κενδν, δπερ ή δυστυχία έθεσε μεταξύ αύ
τών και τών αδελφών αύτών.

Αλλ επί τ?,ς γής τα ίτη ς , ένθα τά  συμφέροντα τοσοϋ- 
τον είσί ζωηρά, ή φιλοδοξία τοσούτ«ο δραστική καί αι ή- 
δοναί πολυποίκιλοι, ή δέ ήδυπάθεια τοσοϋτον καλλιερ
γείτα ι, γνωρίζομεν οτι εν τώ  κόσμω υπάρχουσι καί δυψύ
χεις, ή μάλλον θέλομεν νά τδ  γνο^ρίσο)μεν; Βεβαίους ο χ ι ! 
καθότι ή ιδέα αυτη ήθελεν αφήσει ανήσυχο ν καί οδυνηράν 
είς τδν νοϋν ένθύμησιν, άφόρητον είς τήν ψυ^ήν ήθελε δια- 
χύσει λύπην, καί ήθελε δηλητηριάσει τήν γλυκυτητα τών 
ηδονών ημών! Αλλ επιμελούμεθα νά άπομακρύνοψ.εν παν 
ο,τι απεικονίζει ήμίν τήν δυστυχίαν, καί δέν θέλομεν νά 
βλέπο^μεν είμή τούς εύτυχείς. Καί λοιπδν, τ ί  θέλουν γ ί
νει οι πτο>χοί; Αΐ άφθονώτεραι πηγα ί είσί δι’αύτούς κε- 
κλεισμέναι’ ποϋ λοιπδν θέλουν αντλήσει; Πανταχοϋ ευ- 
ρίσκουσιν οφθαλμούς άπθ7 ρεφομένους, φραγμούς αναχαι
τίζοντας καί χείρας άπωθούσας αύτούς.

Είνε λοιπδν ή ένδεια κατάρα, άφαιροϋσα άπδ αύτούς 
τον τοϋ ανθρώπου χαρακτήρα, τήν προσηγορίαν τοϋ χρι
στιανού, καί αύτήν τής θεότητος τήν εικόνα; Διατί ν ά- 
ποκλείωμεν αύτούς τής κοινο^νίας; διατί νά ρςορίζο^μεν 
αύτούς τής ιδίας πατρίδος; τ ί έπραξαν; μήπο^ς είσί κα
κούργοι ; Οιμοι! ισως μάλιστα εινε πτω χο ί δι ούδέν άλλο, 
ή διότι είσίν ενάρετοι. Είνε εχθροί λυσσώδεις, έπαπειλοϋν- 
τες τήν ζθ)ήν ημών; Αλλ’ ούτοι άλλα δπλα δέν εχουσι 
καθ’ ημών είμή τά  δάκρυα, σκέπτονται δέ μάλλον πώς νά 
συγκινήσουν παρά πώς νά βλάψωσιν ήμας, καί, μ  ολην 
τήν φαινομένην αύτών απληστίαν, ή έλαχίς-η ελεημοσύνη

θέλει τούς εύχαριστήσει. Φιλήδονοι καί ηδυπαθείς πλού
σιοι, καθήμενοι είς τραπέζας πλήρεις τών άβροτέρο^ν φα
γητών! οί ένοχλοϋντες υμας μακρόθεν ούτοι Λάζαροι, δέν 
ζητοϋσιν οι δυστυχείς είμή τά  άπδ τών τραπεζών υμών 
π ίπτοντα  ψυχία. Είνε τέλος θηρία αποτρόπαια, κινοϋντα 
τδν τρόμον τής φύσεως; ποσώς. Ούτοι κέκτηνται παν δ ,τι 
δύναται νά κίνηση τδ ενδιαφέρον πάσης εύγενοϋς ψυ
χής. Είσίν άνθρο>ποι, καί δφείλομεν αύτοίς αγάπην’ είσί 
δυστυχείς, καί δφείλομεν αύτοίς σεβασμόν. Μόνον οί δυς-υ- 
χείς, ώς αύτο!, πρέπει νά άποφεύγωσιν αύτούς* άλλ ηυ-είς 
δυνάμεθα νά τούς βοηθήσο^μεν, καί έν τούτοις φοοού- 
μεθα νά τούς βλέπωμεν! Εινε άρα ανάγκη, ενώ ούδέν 
άποποιούμεθα είς τήν μα τα ιότητα  καί ήδυπάθειαν ήυιών, 
ενώ καί τάς χαμερπεστέρας ημών επιθυμίας φροντίζομεν 
μετ εύχαριστήσεως νά έκτελώμεν, είνε, λέγο>, ανάγκη νά 
ύπάρχωσιν άνθρο^ποι δμοιοι ημών, άπολλύμενοι δι έλλει- 
ψιν τροφής;

Μεθ* ολα δέ τα ϋτα , σεμνυνόμεθα διά τήν αγαθότητα 
καί ευαισθησίαν ημών. Οποία τήάληθεία άγαθότης, συνι- 
σταμένη είς τδ άποδιώκειν τούς ενδεείς, καί φοβουμένη 
μή άναγκασθή ν ανακούφιση αύτών τά  δεινά! όποία  εύ- 
αισθησία, ήτις έπρεπε νά πληγώνεται έκτης θέας τών δυσ
τυχών, καί ήτις έν τούτοις ψυχρώς συγκατανεύει είς τήν 
άπώλειάν το>ν! Αγνοοϋμεν αρά γε δτι ή γενναιοδο)ρία εινε 
ή φιλανθρο^πία τών πλουσίου καί ίσχυρών; δτι δέν υπάρ
χει μέσος ορος δι’ αύτούς, οτι αν δέν ηνε γενναίος είσί 
κατ άνάγκην βάρβαροι, καί δτι είς τάς μάλλον κατεπει- 
γούσας άνάγκας τδ νά μή βοηθή τ ις , ένώ δύναται, τούς 
δμοίους του, εΤνε ταύτδν ώς καί νά τούς φονεύη; Ε π ιτρα - 
πήτο>σαν ήμίν α ι φράσεις αυται* είσίν άληθ^σταται, είκαί 
ολίγον σκληραί. Μεταχειριζόμεθα ταύτας μόνον ϊνα υπεν- 
θυμίσωμεν είς τούς ανθρώπους τά  καθήκοντα καί κεντή- 
σωμεν τήν γενναιοδο^ρίαν αύτών, πεποιθότες οτι ουτω 
πο^ς υπενθυμίζομεν αύτοίς αμέσους καί τούς δυστυχείς.

Τδ νά άπομακρύνο^μεν τωόντι άπδ τών όμοιων ήμών 
τήν δυστυχίαν, καί νά διαχύνο>μεν πανταχόσε τήν βοή
θειαν καί παρηγορίαν ημών είνε ή εύγενεστέρα εύχαοίστη- 
σις, είνε ή άξιοπρεπεστέρα χαρά ψυχής έξηυγενισμένης, 
είνε ή εύαρεστοτέρα χρήσις τοϋ ζ  λούτου καί τής δυνά- 
μεως. Εάν άφαιρέσοψεν άπδ τοϋ έκπλήττοντος ήμας τού
του μεγαλείου τήν προερχομένην έκ τής άνακουφίσεο>ς 
τών συμφορών γλυκύτητα, ούδέν άλλο πλέον έν αύτω 
μένει άξιον τής άγάπης ημών. Η περικυκλοϋσα αύτδ λ ά μ -  
ψις χρησιμεύει πολλάκις είς τδ  νά καθιστα προφανές-ερα 
τά  ελαττώ ματα ημών, αι δέ βεβιασμέναι πομπαί καί 
έπιδείξεις, ούτε μεγαλήτερον ούτε τιμής άξιον αύτδ καθ.- 
στώσιν. Οι αφειδείς έγκο>μίο>ν κόλακες μας έμποδίζουσι 
νά γνωρίσωμεν ήμας αύτούς, τδ δέ προσφερόμενον ήμίν 
σέβας δέν εινε πάντοτε ειλικρινές* αί μεγαλοπρεπείς τ ι -  
μαί πρέπει νά περιφρονώνται υφ ημών ώς χριστιανών, το  
δέ διά τής ισχύος καταβάλλειν τούς εχθρούς καί αντιπά
λους, ίδιον έ^ίν ούχί ημών άλλά τών τυράννων. Εξ δλο^ν 
τών πλεονεκτημάτων τοϋ πλούτου δέν φθονοϋμεν άλλο, 
ας τδ όμολογήσοψεν, είμή τήν δύναμιν τοϋ εύεργετείν, 
καί έπευχόμεθα είς τούς ισχυρούς τοϋ αίώνός μας τήν θέ- 
λησιν τοϋ καθΐ7 αν εύτυχείς. Διατί άρα νά παραμελώμεν 
προνόμιον τοσούτω σπάνιον, δπερ δύναται νά μας κ α τα -  
r-ήση θεούς, ούτως είπείν, μεταξύ τών άλλων άνθρώπο^ν;



Συνοδεύομεν συνεχώς τήν ελεημοσύνην ημών προς τους 
δυστυχείς μετά τοσαύτης τραχύτητο;, και πολλάκις, εκ- 
τείνοντες /είρα  άντιληπτικήν, δεικνύομεν ε·.; αυτούς το- 
σουτον σκληρόν καί σοβαρόν πρόσωπον, ώστε απλή 
άποποίησις ηΟελεν εισθαι δι αυτούς ολιγώτερον θλιβερά, 
τ, έλεημοσύνη τοσουτον σκληρά καί θηριώδης* καθότι ή λύ
πη, την οποίαν προ καλούν τά  δεινά των είς την ψυχήν ημών,

* * *  ̂V / ̂  ^
δυστυχίαν των, και διά της βοήθειας έςαγορα-,ο*Λεν το 
δικαίωμα του εςυ^ριςειν αυτους.

Αν ομως είς τον δυστυχή τούτον, ον ύβρίζομεν, ητο 
επιτετραμμένον νά μας άποκριθη, άν ή άσημο της της 
Οέσεως δεν έπέβαλεν είς την γλώσσαν αυτου τον χαλινόν 
τής αίδους καί του σεβασμού, « Τί μέ ονειδίζετε, ηΟελεν 
άποκριθη, διά τον αδρανή βίον καί τά  πλανητικά μου ήθη; 
Ποίαι είσίν αί φροντίδες, αϊτινε; σας άπασχολοΟσιν έντώ  
μέσω της ευημερίας σας ; αί μέριμναι της φιλοδοξίας, του 
πλούτου αί ανησυχίαι καί αί δρμαί των παθών. Εάν επί 
τής γης ταύτης οί μάλλον αμαρτωλοί τών ανθρώπων ησαν 
οί πτωχότεροι καί δυστυχέστεροι, η τύχη ημών άναμφι- 
βόλως κα τ’ ουδέν ήθελεν είσΟαι ύπερτέρα τής {δικής μου. 
Με ονειδίζετε οτι δεν μεταχειρίζομαι τάς δυνάμεις μου* 
άλλ’ υμείς οποίαν χρήσιν ποιείσθε τών ίδικών σ α ς ; Δεν 
πρέπει, μοί λέγετε, νά τρώγω, διότι δεν εργάζομαι* άλλ 
υμείς διατί έξαιρείσθε του νόμου τούτου; ΕισΟε λοι
πόν πλούσιοι μόνον ΐνα διάγητε βίον ήρεμον εν μέσω άνα- 
ξιοποεποϋς ηδυπαθεία;; λ !  ο Θεός εσται κριτής μεταξύ 
εμου καί υμών, καί τότε ενώπιον του φοβερού αυτου δι
καστηρίου θέλετε ιδει, άν αί τρυφαί καί αί άσωτίαι ησαν 
ύμίν μάλλον επιτετραμμένα»., παρά το άΟώον επάγγελμα, 
δπερ εξασκώ, οπως ευρίσκω άνακούφισίν τινα  είς τά δει
νά μου! »

Ας προσφέρωμεν τουλάχιστον είς τούς δυστυχείς καρ- 
δίαν εύαίσθητον είς τάς συμφοράς των* ά; έλαφρόσωμεν 
καν, διά τής φιλανθρωπίας ημών, τής πτω χείας αυτών 
τον ζυγόν, οταν ή μετριότης τής καταστάσεως δεν μας 
επιτρέπει νά άποσπάσωμεν εξ ολοκλήρου τής δυστυχίας 
τούς ά Δελφούς ημών. Ο ιμοι! άνθρωποι άναίσΟητοι! χύνετε 
έν τω Οεάτρω άφΟόνως τά  δάκρυά σας είς τάς χιμαιρι- 
κάς τύχας θεατρικού τίνος προσώπου, καί μετ άληθους 
τίνος ευαισθησίας τιμ ά τε  δυστυχίας πεποιημένας. Εξέρ- 
χεσΟε του θεάτρου μέ συντετριμμένην είσέτι την καρδίαν 
άπο την διήγησιν τών παθημάτων μυθώδους ηρωος* οταν 
δε έκπορευομένους συνάντηση υμας άδελ'οός τις, κεκαλυμ- 
μένος υπό πληγών καί ζητη νά σας ·δ Λίληση περί τών 
ύπερβαλλόντων δεινών του, σας ευρίσκει αναίσθητους! Στρέ
φετε το πρόσωπον άπο του θρησκευτικού τούτου θεάμα
τος, η δέ θέα τοσαύτης άπελπισίας δεν εινε ίκανή νά συγ
κίνηση την λιθίνην υμών καρδίαν! άλλ’ άπαξιοίτε νά ά - 
κούσητε αυτόν, τον άποπέμπετε μάλιστα μετά  τραγύ- 
τητος, καί άφατον επί τέλους χύνετε λύπην είς την με- 
μαραμμένην αυτου καρδίαν. Σκληρά ψυχή κα ί άπάνΟρο)- 
πος! άπασαν λοιπόν την ευαισθησίαν σου είς το θέατρον 
κατέλιπες, ή δέ θέα δυστυχου; πάσ /οντο ; ουδέν σοί 
προσφέρει άξιον τής εύσπλαγχνίας σου;

ΙΙόσοι, υπό πενίας κατατρυχόμενοι, μένουσιν έγκα - 
ταλελειμμένοι, άβοήθητοι καί άνευ συνδρομής! Πόσων 
άτυχών π),ασμάτων τά  παθήμα τα  εισί βεβυθισμενα εις 
λήθην, είς λήθην τοσούτω μάλλον άξιοδάκρυτον, καθόσον 
εκ μέρους τοίν πλουσίου εστίν έκουσία καί κατά  συνέπειαν 
εγκληματική! Πόσους άληθώς πτω χούς άποδιώκομεν ως 
άν μη ησαν, χωρίς ποτε νά λάβωμεν την ενόχλησιν νά 
έξετάσωμεν άν πράγμ ατι είσί τοιουτοι! Πόσους δυστυ
χείς, ών οί άσΟενείς θρήνοι άδυνατουσι να φΟασωσι τας 
άκοάς ημών, φοβούμεθα νά π λ η σ ι ά σ ω  μεν, μήπως άνα γ- 
κασθώμεν νά τούς βοηθησοψ,εν! Ιίόσοι εισί παρημελημέ- 
νοι, πόσοι σήπονται έρημοι είς τάς φυλακάς, πόσοι μ α 
ραίνονται είς τά  νοσοκομεία, μεταξύ εκείνων όσους γνω - 
ρίζομεν ώς πτωχούς, καί τών οποίο^ν την οικτραν κ α τα - 
στασιν ούτε άγνοουμεν ούτε νά λ η σ μ ο νη σ ο) μεν δυναμεθα! 
Πόσοι στερούνται του έπιουσίου άρτου, ενω οι πλούσιοι 
διάγουσιν έν άφθονία, έν πολυτελεία καί μαλθακότητι! 
Εάν οί άνθρωποι δέν είχον την περί τελευταίας κρίσεως 
καί άνταποδόσεως ιδέαν καί π ίστιν, ηΟελον άληθώς σκαν- 
δαλισθή διά την άξιοθαύμαστον ταύτην υπομονήν καί ά -  
μνησικακίαν, ην τινα δεικνύουσιν οι πτο>χοί, προσβαλλό
μενοι υπο τής άναισθησίας καί τής σκληοότητος πολλών 
πλουσίων.

(’ Εκ του Γαλλικού.) 

ΓΡίΙΓΟΙΜΟΣ Κ. Ζ ΑΝΤΙΝΟΙJOVΑΟΣ .

TINA 1ΙΕΡΙ ΒΑΥΑΡΙΑ Σ ΚΑΙ ΒΑΥΑΡΩΝ.

(Συνέχεια. Ιδε φυλλάδ. Κθ .)

Β \

ό  τών Βαυαρών οικιακός βίος έστίν ώς επί το πολύ 
ποικίλος καί διάφορος. Καταγ<ογή, ένεστώσα κοινοτική 
Οέσις, πλούτος ή άνέχεια δός δ’ είπείν καί ηλικία ίσχύου- 
σι παρ αύτοίς μεγάλως, καί άναλόγως τούτων ρυθμίζου- 
σι τον βίον.

Ο ευγενης (adelig) καί πλούσιος Βαυαρος ουδέποτε η 
•πανίως συνάπτει σχέσεις μετά μη ευγενών ή πολιτώ ν, 

burger κοινώς λεγομένων, ό  πτω χός ευγενης επίσης τά  
αυτά πράττει, άλλ επέρχονται ώραι, καθ’ ας διορα την 
ταπείνωσιν καί μηδαμινότητα αυτου. Τοιαύτη τ ις  τ α -  
πείνωσις Οεο^ρείται υπο τών άλλων ώς ύβρις κατά  τ ή ;  
όλομελείας τών έντοπίο>ν ευγενών, κατά τών προγόνων 
τή ς  οίκογενείας.

Πεφυσιωμένος καί οκνηρός τ ις  βαρώνος τής Βυρσε- 
βούργης, ονειρευθείς κέρδη μεγάλα, άπήλθεν είς τ ά  λουτρά 
του Χομβούργου, ένθα άπειροι εκ συστήματος χα ρ το - 
παικται συνέρχονται, οπίος πολλαπλασιάση το ολίγι^ον 
αυτου χρηματικόν κεφάλαιον. Δυστυχώς ομως ή τύχη  
ουδόλως υπήρξεν αυτώ ευνοϊκή, καί 6 άνθρωπος άπώ λε- 
σεν έν βραχυτάτω χρόνω το ημισυ τής περιουσίας του. 
Απελπισία μετ άγερω^ίας καί έξευτελισμος ενώπιον τα- 
σούτων άλλ(υν μη ευγενών κατέλαβεν αυτύν, επί δέ του 
προσώπου του ήδύνατό τις νά σπουδάσγ) τάς φυσιογνο>- 
μίας άπάσας καί τά  χρώ ματα άπαντα  τής αισχύνης καί 
άμηχανίας.

Ο λίγα μόλις παρήλΟον λεπ τά  καί ιδού ο πρώτος τών 
χαρτοπαικτώ ν κερδαίνει καί τά  τελευταία τάλληρα του 
βαρώνου. ό  τάλας, θέλων νά έπανέλθ·/) είς την πόλιν του, 
περιφέρεται Ενθεν κάκεϊΟεν οπως προμηθευθή παρά τίνος 
γνωρίμου τά  τής οδοιπορίας έξοδα* μετά  πολύν δέ κό
πον άνακκλύπτει μόλις Ιουδαίον τινα, άγοραστην καί 
πω λητην παλαιών ενδυμάτων, προς 3ν πολλάκις καί αυ
τός είχε πωλησει τοιαυτα. Πλησιάσας είς αύτον ο τέως 
αγέρωχος βαρώνος, καί άποταθείς είς πληθυντικόν άριθ- 
μον, ενώ μέχρι χΟές ώμίλει είς τρίτον πρόσωπον, « Πα
ρακαλώ υμας, λέγει, δανείσατέ μοι δέκα τάλληρα προς 
οδοιπορίαν, διότι άπώλεσα τό βαλάντιόν μου. » ό  Ιου
δαίο; εδωκεν άμέσως τό ζητούμενον ποσόν, πολλά ελπί- 
ζων. Εν τούτοι;, ελθών είς Βυρσεβούργην δ βαρωνίσκος 
ούτο:, εκόμπαζε πάλιν ώς συνήθως καί πολλά ένόμιζε 
περί εαυτου. ό  δέ Ιουδαίος, καίτοι πολλάκις ζητησας τά  
χρή μ α τα  αυτου, ούτε οβολ,όν άχρις ώρας ελαβεν. « Ας 
περιμείνη ολίγον! ελεγεν είς αυτόν δ βαρώνος καί πάλιν 
τω  τρ ίτω  προσώπω χρώμενος, άντι τών δέκα ταλληρων 
ΟέΧίο τω  δώσει ενδύματα παλαιά. »

Τό κράτος τών ευγενών ίκανώς έπολεμηθη καί εκολο- 
βώθη υπό τής έπαναστάσεως του 1848* άμέσως ομως 
μετά  την άποτυχίαν αυτής, συνησπίσθησαν πάλιν ούτοι 
κα ί έστερέο^σαν την άρχαίαν αυτών ίσχύν καί επήρειαν 
επί του πνεύματος του χύδην λαοΰ. ό  πόλεμος μεταξύ 
τώ ν ευγενών καί τών άνωτέρων τάξεο^ν τής άλλης κοι
νωνίας επικρατεί είσέτι. 1Ϊ κυβέρνησις συνέτεινεν ούκ 
ολίγον προς ταυτα* ή αύλη προ πάντων έστί λίαν αύς·*/)" 
ρά, τά ς άρχαίας έθιμοταξίας ουδόλως παραβαίνουσα. 
Σ πανιώ τατα  ί) ουδέποτε προσκαλείται μη ευγενης είς 
χορούς η μουσικάς συμφωνίας τής αυλής, εκτός ισως τών 
άνωτέρων άξιωματικών ?; υπάλληλων. Λπόδειξις περί 
τή ς αυστηρότητας τής αυλικής ταύτης εθιμοτυπίας εστω 
το  εςης:

ό  Βαυαρος Πρίγκηψ Κάρολος, άδελφός τής αυτοκρα- 
τορίσσης τής Αυστρίας, έρασθείς ώραίας τινός καί σω- 
φρονεστάτης υποκριτρίας, άπεφάσισεν επί τέλους νά την 
νυμφευθ·?). ΐ ί  ειδησις αΰτη κατετάραξε φυσικώς άπασαν 
την αύλην, καί φρίκην ένεποίησεν είς τον θίασον τών εύ- 
γενών* άλλ δ νέος Πρίγκηψ Ιμεινεν ακράδαντος είς την 
άπόφασιν καί τον ερωτά του. Απελπισθέντες έν τέλει πάν- 
τες , άλλως τε  καί φοβούμενοι περί τής υγείας του έρω- 
τοληπτου , ένέδωκαν, καί δ Κάρολος παρέλαβε την νεό- 
νυμ^.ον είς ιδιαίτερον μέγαρον. Ολίγας ώρας προ του 
αφανούς γάμου, ώνόμασε μέν δ βασιλεύς, δ πατήρ του 
οϊκου, την ύποκρίτριαν Κόμησσαν, πλην δέν έπέτρεψεν 
είς αυτήν έλευθέραν είσοδον καί συγκοινωνίαν μετά τών 
μελών τής αυλής. Μόνη ή βασίλισσα, Πρωσσίς τό γένος, 
ευνοεί αυτήν ολίγον, ό  Πρίγκηψ, δύο καρπούς εκ τής 
κοιλίας τής ώραίας αυτου συζύγου άποκτησας, λατρεύει 
αύτην άχρις ώρας, ουδόλως δέ μέλει αυτώ  περί τών έθι— 
μοταξιών* την ευτυχίαν καί ευημερίαν εύρεν, ουχί έν τή  
πολυταράχω  αυλή, άλλ’ έν τή  οίκογενεία αυτου.

Κ αί μεταξύ δέ τών άλλ(ον ευγενών, καί τών πτο^χο- 
τέρων αυτών καί παρακμασάντων μη έξαιρουμένων, δυ- 
σκόλως συγχωρουνται το ιαυτα  συνοικέσια. Αν ευγενης 
μη ευγενή συζευχθ*?), Εστο> καί την πλουσιο>τέραν καί 
ώραιοτέραν, αποκλείεται τή ς τών άλλων συναναστροφής,

οί δέ συγγενείς αυτου ουδέ την μνησττ,ν ?) σύζυγον ου
δέ τούς οικείους αυτής άναγνωρίζουσι καί τιμώσιν. Ανθυ- 
πολοχαγός τ ις  του πεζικού βαρώνος, δυσειοης άλλο>ς τε 
καί είς ανέχειαν ευρισκόμενος, εραται προ ετών τεσ- 
σάρίον πλούσιας καί εύειδοϋς νεάνιδος, θυγατρός δμο>ς 
φαρμακοπώλου’ επί τούτω  δέ άπαύστως υπό τε  τής μτ(- 
τρός καί τών συγγενών έπ ιπληττετα ι, ενεκα δηλαδη τής 
άνοικείου αυτώ εκλογής καί άποφάσεως. 1Ϊ μελλόνυμφος 
του υίου ουδέποτε έτόλμησε ‘̂ έχρι τουδε νά προσέλθη είς 
έπίσκεψιν τής μητρός αυτου. ίσως έρωτησει τις, καί δια- 
τ ί  η νεανις, ουτο> περιφρονουμένη, δέν διαλύει τάς σβέ
σεις αυτής; διότι ευτύχημα καί δόξαν μεγάλην θεωρού
σα αί μη εύγενείς νά συζευχΟώσιν ευγενή τινα άξιωμα- 
τικόν καί υπαλληλίσκον. Είς απλούς τίτλος άναπλη- 
ροί έν Βαυαρία καί πλούτον καί ώραιότητα, ή τοιαύτη δέ 
επιθυμία καί ευχη τών μη ευγενών νεανίδων ένριζουται 
είς τάς καρδίας αυτών άπο τής παιδικής των ηλικίας. 
Οί γονείς καί φίλοι εύχονται αυταίς, άφορμής δοθείσης, 
ευγενή ?ι ετερόν τινα τιτλούχον ώς σύζυγον. Πλείστας 
εύπορουσαι καί ώραίαι παρθένοι, έξ έρωτος ?ι άλλης αι
τίας έκλέγουσαι ευγενή τινα ώς μελλόνυμφον, προτείνου- 
σι την άγοράν τίτλου ώς συνθηκην. ό  τίτλος VOD d e  
πωλείται υπό τής κυβερνησεως άντι 6 0 0  φιορινίων’ ή 
χρυσή κλείς του κλειδούχου του βασιλέο^ς (K am m erherr) 
άντί 500  κτλ .

Τιμο)ρείται ομως η κενοδοξία καί ματαιότης αυτη τής 
νεάνιδος, διότι ούτε οί εύγενείς άναγνωρίζουσιν αύτην ώς 
τοιαύτην, ούτε οί μη εύγενείς τιμώσι πλέον αύτην, άλλα 
καταγελώσι μάλιστα καί καταμέμφονται* πλην τ ί  λέγ6>, 
ουδέ οί υπό του βασιλέως είς τούς καθηγητάς ?) καί είς 
άλλους σοφούς άνδρας παραχωρούμενοι εύγενείας τ ίτλο ι, 
ένεκα αμοιβής εκδουλεύσεων ?) τιμής, αναγνωρίζονται ώς 
τοιουτοι. Οί εύγενείς είς ουδέν λογίζονται τά  προσωπι
κά προσόντα καί πλεονεκτήματα, είμη μόνον αρχαιότη
τα  οίκου έπιζητουσι καί δνόματος, καί δόξαν προπατό- 
pcov* έν άλλαις λέξεσι, πάσχουσι τό τής παροιμίας: «Μέ- 
γα  φρονουσιν επί πατραγαθία, ουχί δέ επ’ άνδραγαθία.»

Η τιτλοφορία λοιπόν μέγα τ ι  καί σημαντικόν έστιν 
έν τη χώρα τών Βαυαρών. Σημειωτέον δμως δτι οί Δ ια- 
μαρτυρούμενοι δέν επαίοονται τόσον επί τοίς τίτλο ις αυ
τών, πολλοί μάλιστα ουδέ ύπογράφουσιν αυτούς, ενώ οί 
λοιποί νομίζουσιν βτι πας τις οφείλει νά γνωρίζη τό δνο- 
μα καί τό γένος αυτου. Αν υπηρέτης ξενοδοχείου, ^ κα
φενείου η άλλου τινός τοιούτου καταστήματος, δέν δνο- 
μάση τον ευγενή διά τού τιμητικού αυτου τίτλου, Οργί
ζεται ούτος καί οίονεί έπ ιτά ττε ι του λοιπού μεγαλητέ- 
ραν προσοχήν περί την έκπληρωσιν του ούσιωδεστάτου 
τούτου καθήκοντος. Τινές τών φιλελευθέρων καί εύφυε- 
στέρο>ν μή ευγενών συνειθίζουν μάλιστα νά λέγωσιν: 
« Οί εύγενείς διακρίνονται τών λοιπών άνθρώπο^ ϊκ  τ ί 
νος μελανής κηλίδος, τήν οποίαν επί του μετώπου αυ
τών φέρουσι. » Τό λόγιον τούτο δηλοί δτι ούτοι ουδό
λως μετέχουσι χρηστής διαγο>γής καί σίοφροσύνης.

Ευγενης τις Βαυαρός δέν ήθελε νά πιστεύση δτι έν Ελ- 
λάδι απαγορεύεται ή τιτλοφορία. « Φίλε, μοί ελεγεν, 
έθνος άνευ εύγενείας άδύνατον νά υπάρξη καί νά δ ια τη - 
ρηθή* άνευ ευγενών ούτε δ θρόνος έμπεδουται, ούτε ή δό- 
ςα τής πατρίοος μεγαλύνεται.— Κύριε Κόμη, άντέλεζχ



αύτώ , η πατρίς ημών καί δ νόμος δέν ήθέλησαν νά π α - 
^αδε/θώσι τίτλους καί τά  προσόμοια, διότι πάντες οί 
Ελληνες φύσει έσμέν εύγενείς, βύγενέστατοι μάλιστα, άν 
Οέλετε.ο Μη έ/ο>ν τ ί νά απάντηση δ Βαυαρος, μετέτρεψε 
τόν λόγον καί πάλιν περί ζύθου.

Είσερ/όμενός τις είς κατάστημα οίονόήποτε προς αγο
ράν, χιλίους ίσους τίτλους ακούει. 0  πο-Λητής νομίζει 
δτι ευτυχής έστιν άν άποκαλέση ύμας βαρώνα η άλλως 
πο>ς. ό  Αμερικανός, δ Ελλην, δ Ελβετός ίσως ελεεινολο
γεί την τοιαύτην συνήθειαν καί αδιαφορεί’ δ Βαυαρος 
δμως, δ Γερμανός εν γένει υπομειδιά καί ευαρεστείται 
Οί εύγενείς οχι μόνον εν Βαυαρία, αλλά καί έν Πρωσσία 
καί Λυ^ρία καί τη  άλλη Ομοσπονδία, θέλουν νά υπερ- 
τερώσι καί νά προεξάρχωσιν. Λύ^ριακος τις Στρατάρχης, 
προ δύο ετών έν Βιέννη τελευτησας, διϊσχυρίζετο δτι δ 
άνθρωπος άρχεται άπο του βα^ώνου* πας λοιπον μη βα- 
ρώνος ί; εύγενης ούκ εστι, κατ αύτον, άνθρωπος!

Πολλοί τών εις Βαυαρίαν άφικομένο>ν, εtδότες την κου
φότητα τών κατοικούν, τιτλοφοροϋσιν εαυτούς. Αί έκ 
Βλαχίας μάλιστα καί Ρωσσίας προς θεραπείαν προσερ- 
χόμεναι γυναίκες μέχρι ς υπερβολής καί αναίδειας καταν- 
τώσιν ενίοτε. Αισχρόν Tt γύναιον τών οδών του Βουκου- 
ρεστίου, Κόμησσαν Β . . .  ύπέγραψεν εαυτήν ε’ν τώ  κα- 
ταλογω του ξενοδοχείου καί εις τινας έφημερίδας τής 
πόλεως* φοιτητής όέ τις τής Ιατρικής, ωσαύτως Βλά
χος το γένος, διεβεβαίωσέ μοι τά  του βίου καί τής κατα
γωγής τής έντιμου ταύτης Κομήσσης,, ήτις οΰτω τ ιτλ ο -  
φορηθείσα, έσχετίσΟη μεΟ δλων τών εύγενών, καί εις τάς 
συναναστροφάς άπάσας φιλοφρόνως προσεκαλείτο. ϊσως 
δέ καί η ώραιότης αύτής συνέτεινεν ούκ ολίγον προς 
τοϋτο.

ΕΪς έκ τών ημετέρων ομογενών, σπουδαστής άλλοτε 
τής Ιατρικής έν Βαυαρία ευειδής δέ λίαν καί μελανό- 
Οριξ, άνεγνωρίσΟη ωσαύτως ώς εύγενης, έπιδείξας εις ολί
γους τινάς έγγραφον τι του πατρος αύτου, γράμμασι με- 
γάλοις καί πεποικιλμένοις γεγρχμμένον, αντί διπλώμα- 

% τος δήθεν εύγενείας. ί)ς εύγενης λοιπόν καί ωραίος κατέ- 
κτησεν ωσαύτως πολλών εύγενών νεανίδων τάς καρδίας.

Οί εύγενείς έχουσι προς τοίς άλλοις ίδια καί ώρισμέ- 
να έργα, έξ άν τά  πρώτιστα, στάδιον στρατιωτικόν, νο
μική έπιστήμη (υπαλληλία), καί υπαρχόντων διεύΟυνσις 
η κτήσις. Την τέχνην τών Λσκληπιαδών σπανιώτατα 
σπουόάζουσιν ούτοι’ η τρυφερά ^είρ καί η εύαίσΟητος αύ
τών ρίς άπαγορεύουσι τοΰτο. Τον εμποοικόν κλάδον άπο- 
στρεφονται ωσαύτως* έμπορος /ουοαίος, κα τ’αύτούς, 
ταυτίζονται. Ιο ιερατικόν σ ταλον σφόόρα έντιμον καί 
αρεστόν εστιν αυτοίς. Ε ζ ολων δέ τών τεχνιτών τούς 
υποδηματοποιούς καί ράπτας περιφρονοϋσι μεγάλως’ όταν 
εύγενης θέλη νά χαρακτηρίση τινά ώς κακώς άνατεΟραμ- 
μένον ή άκοσμον, άποκαλεί αύτον υποδηματοποιόν ?ι 
ράπτην.

Πλήθος δε πολύ εύγενών καΟεστικόν διάγουσι βίον. 
Μέρος τής περιουσίας του πατρός αύτου λαβών, περιφέ
ρεται δ νέος βαρο>νίσκος ένθεν κάκείΟεν, αύτόχρημα πε- 
ριτριμμα τής άγορας άποβαίνο>ν καί ούδέν περί μέλλον
τος σκεπτομενος* έπαναπαύεται δέ έπί τής προικός τής 
μελλονύμφου. Μή συζευχΟείς δέ καί μή εχων που τήν 

,χεφαλην κλίναι, η μισθοδοτείται υπό τής κυβερνησεως,

υπάλληλος διοριζόμενος, $ εισέρχεται ώς βασιλικός τρό
φιμος εις το τών παρακμασαντων εύγενών καταστημα , 
ώσαυτως υπό τής κυβερνήσε&ίς διατηρουμενον. Εν τώ  ευ- 
ρυτάτω πύργί,) τ?,ς τε  Βυρσεβούργτς κ χ ΐ τ·?,ς Βχμβεργν,ς 
ςώσι πολλοί τοιοϋτοι έκπεσοντες.

Είς δλους δέ τούς κλάδους τής πολιτικής έπιστημης 
δέν έπιδίδουσιν οί Βαυαροί ευγενέϊς. Μ εταςυ I οΟΟ άξιο*- 
ματικών του πυροβολικού καί μηχανικού, μόλις 200  ευ- 
γενείς άριΟμουνται* μαθηματική καί υπολογισμός δ ια - 
ταράττουσι καί είς σκοτοδινίασιν φέρουσι τον Βαυαρικόν 
έγκέφαλον. Μεταξύ 400*0 άξιοψ.ατικών του πεζικού καί 
ιππικού, μόλις 6 0 0  είσίν οι μή εύγενείς. Σημειωτέον δμως 
δτι ή αύτή αναλογία παρατηρείται καί είς τά  στρατεύ
μ α τα  τής λοιπής Γερμανίας, μάλιστα δε τής Πρωσσιας. 
1ί διαφορά αυτη έν τη  /ώ ρα  Φριδερίκου του μεγάλου 
προέρχεται κατά μέγα μέρος έντεϋθεν, οτι δ μεγαλεπή- 
βολος Βιλέλμος, δ αγαπητότατος τώ ν Πολωνών, πάντας 
τούς εύγενείς, τούς Οιασώτας καί ύπερασπιστάς τής αν
τισυνταγματικής καί ετοιμορρόπου αύτου βασιλείας, υπό 
τάς σημαίας συνήγαγε καί είς τάς ύψηλοτέρας έν γένει 
έκάλεσε θέσεις.

Οί εύγενείς τής Βαυαρίας, μάλις-α δέ τής Φραγκονίας, 
έχουσι καί ίδιους νόμους περί κληρονομιάς. Τά κτή μ α τα  
του άποΟανόντος πατρός, άρχηγοϋ καί δεσπότου του οί
κου, κληρονομούνται υπό του πρεσβυτέρου τών υίών, 
αύτός δέ οφείλει νά παραχώρηση είς τούς άλλους άόελ- 
φούς τό άναλογοϋν αύτοίς μερίδιον έκ τώ ν εισοδημάτων. 
A t άδελφαί λαμβάνουσιν ώς προίκα μόνον δύο χιλ ιάδας 
φιορινίων’ τά  ίοιαίτερα όμο>ς υπάρχοντα ί) χρήματα τής 
μητρός μεταβαίνουσι κ α τ’ άναλογίαν είς αύτάς, καί ούχί 
είς τούς υιούς.

(Ακολουθεί.)

ΔΥΟ ΣΚΠΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.

(Εκ τών του Σατωβριάνδου.)

Συγκεφαλαιοϋντες τά  άλλαχοϋ περί ζώίυν καί φυτών 
λεχΟέντα, προβαίνομεν είς τήν θεωρίαν τών εικόνων τής 
φύσε<ος, υπό γενικωτέραν εποψιν λαμβανομένων. Ας προσ- 
παΟήσωμεν λοιπόν ήδη νά κάμωμεν νά όμιλήσωσιν ολα 
δμου τά  Οαυμάσιά της, τά  δποία, μερικώς έξετασΟέντα, 
μας εϊπον τοσαυτα περί τής θείας Προνοίας.

Συμπαραλαμβάνομεν τον άναγνώστην είς τήν θεωρίαν 
δύο εικόνων τής φύσεως, τήν μίαν θαλάσσιον καί τήν άλ
λην έπίγειον’ τήν μίαν έν τώ  μέσω του Ατλαντικού Ω
κεανού, καί τήν άλλην είς τά  δάση του Νέου κόσμου* είς 
τρόπον (07ε νά μή δύναται τ ις  νά άποδώση τό μεγαλείον 
τών σκηνών τούτο^ν είς έργα χειρών άνΟρώπων.

Τό πλοίον, έπί του δποίου έπλέομεν προς την Αμερι
κήν, άφήσαν οπισΟέν του άκτάς καί παραλίας δενδροφύ- 
τους, έδείκνυεν ημίν τό  προ τών οφθαλμών ημών διάς-/)" 
μα , τό περιοριζομενον υπό του διπλού κυανοϋ χρώ ματος 
του ούρανου καί τής θαλάσσης, ώς μεγάλην έκτετυλιγμέ- 
νην σινόονα, έτοίμην νά δεχΟη τά  σχεδιογραφήματα με
γάλου τινός ζωγράφου. Τό χρώμα τώ ν ύδάτων τ,το π α 

ρεμφερές με τό χρώμα ύποπρασίνου καί διαφανεστάτης 
υάλου. Μέγα: θαλάσσιος σάλος έπήρχετο έκ δυσμών, καί- 
το ι δ άνεμος ην ανατολικός. Πελώριοι κυματισμοί έξε- 
τείνοντο από νότου προς μεσημβρίαν, άναμέσον δέ τών 
ομαλό τ  7, των αυτών ανεκαλυπτεν η ορασις έκτεταμένας 
απόψεις τών έρημωνέκτασεων του ά τ ρ υ γ έ τ ο υ  π ό ν τ ο υ .

\ ί  κινηταί αύται χώραι ήλλασσον τάς θέσεις των είς 
έκαστον λεπτόν, ό τ έ  μέν πληθύς κυανολεύκίυν λοφωμά- 
των παρουσιάζοντο ώς αύλακες τάφο>ν έντός έκτετα μέ- 
νου κοιμητηρίου, δτέ δε κύματα άλλεπάλληλα μέ άφρι— 
σμένας κορυφάς ώμοίαζον λευκόμαλλα ποίμνια, διεσκορ- 
πισμένκ τηδε κάκείσε έπί χώρου /λοεροϋ καί πρασινί- 
ζοντο:. Συνεχώς ολον τό άπέραντον διάστημα έφαίνετο 
περιωρισμένον, διότι άλλοτε κυμά τ ι δργιζόμενον ύψοϋτο 
άλλ 'παλλήλω ς καί μετ ολίγον έχαμήλωνεν ώς μακρόΟεν 
διακοινομενη καί άπομεμακρυσμένη τις  άκτή, άλλοτε δέ 
κοπάδια θαλασσίων λύκίον διήρχοντο κατά τάς έσχατιάς 
τοϋ δρίζοντος* τότε η έκτασις ήνοίγετο ολίγον τ ι  ένώ- 
πιόν μας. 11 ίόέα τής έκτάσεως ταύτης ητο προ πάντων 
ισχυροτέρα οτε έλαφρά τις όμίχλη διεχέετο έπί τής έπι- 
φανείας τής θαλάσσης, καί έφαίνετο τά  μάλιστα αύξά- 
νουσα τό άπειρον, ω! πόσον τό τε  ή άποψις τοϋ Ωκεανοϋ 
είνε μεγάλη καί ένταύτώ θλιβερά! Είς ποιας ονειροπολή
σεις βυθίζεσαι, ε’ίτε δταν ή φαντασία σου πτερυγίζη έπί 
τώ ν θαλασσών τοϋ Νότου έν τώ  μέσω τών άνέμων, τών 
κυμάτων, τοϋ τυφώνος καί τώ ν τρικυμιών, ε’ίτε όταν 
προσορμίζεσαι κατά τάς μεσημβρινάς θαλάσσας είς νήσους 
άναπαύσεως καί εύδαιμονίας.

Συχνάκις έγειρόμενοι έν τω  μέσςο τοϋ μεσονυκτίου, ήρ- 
χόμεθα καί έκαθήμεθα έπί τοϋ κατας-ρώματος, οπού εύ- 
ρίσκομεν μόνον τόν άξιωματικόν τής φυλακής καί τινας 
ναύτας σιωπηλώς καπνίζοντας* μόνος δε θόρυβος κα τ’ έ- 
κείνην την ώραν ήκούετο ή πρόσκρουσις τής πρώρας έπί 
τώ ν κυμάτων, ένώ σπινθηρισμοί, μεμιγμένοι μετά λευκο- 
τά του  τινός άφροϋ, περιεκύκλουν καθ δλην τήν ’έκτασιν 
τάς πλευρχς τοϋ πλοίου. Υψιστε Κύριε! Είς τά  ύδατα 
τής αβύσσου προ πάντων καί είς τάς αχανείς τών ού- 
ρανών εκτάσεις ένεχάραξας ανεξάλειπτα τά  ίχνη τής 
παντοδυναμίας Σου! Ενθεν μέν χιλιάδες ά7 έρων, άκτινο- 
βολούντ(ον είς τό ύποκύανον ζοφερόν χρώμα τοϋ ούρανίου 
Οόλου* έκείθεν ή σελήνη, ύψουμένη έν τω  μέσςο τοϋ στε
ρεώματος* παρέκει ή απέραντος θάλασσα, καί τό άπειρον 
είς τον ούρανόν καί είς τά  κύματα! Ποτέ δεν έξεπλάγην 
πλειότερον διά τό μεγαλείόν Σου, παρά κατά  τάς νύκτας 
τα ύ τ ;:; , καθ ας, κρεμάμενος μεταξύ τώ ν καί τοϋ
ωκεανοϋ, εχω τό άπειρον υπέρ τήν κεφαλήν μου καί τό 
άχανές υπό τούς πόδας μου!

Ε ίμαι τωόντι μηδέν! απλή γ ή  κ α ί  σ π ο δ ό ς ,  καί ά
σημος παροδίτης έν τή σφαίρα τα ύτη ! Ιΐκουσα πολλάκις 
τούς σοφούς φιλονεικοϋντας περί τοϋ θείου Οντος, πλήν 
π οτέ δέν ήδυνήθην νά τούς έννοήσω. Το μόνον δέ πραγμα,. 
δπερ παρετήρησα πάντοτε, εινε οτι τό άγνωστον τοϋτο 
Ον αποκαλύπτεται είς τήν άνθρωπίνην καρδίαν διά τής 
θεωρίας καί μελέτης τώ ν μεγάλων σκηνών τής φύσεως.

Εσπέραν τινά, έν καιρώ μεγάλης γαλήνης, εύρισκόμεθα 
είς τ χ ;  ώραίας έκείνας θαλάσσας, αίτινες λούουν τά  παρά
λια  τής Βιργινίας. Ο λ α τ ά ΐ 7 ία τ ο ϋ  πλοίου ησαν μαζευμένα. 
Ενώ ένησχολούμην έπί τοϋ καταστρώματος, ήκουσα τόν

κώδο)να προσκαλοϋντα τό πλήρωμα είς τήν προσευχήν' 
εσπευσα παρευθύς νά ενώσω τάς εύχάς μου μέ τάς τών 
συνταξειδιο>τών μου. Οί άξιωματικοί ησαν δλοι υπό τό 
πύργω μ α τή ς πρύμνης μετά τ ώ / έπιβατών* δ ίερεύς, με 
το βιβλίον άνά χείρας, ΐσ τα το  βήμ ατά  τινα προ αυτών' 
οί ναϋται ησαν διεσκορπισμένοι τηδε κάκείσε είς τά  περί- 
τονα τοϋ πλοίου, δλοι δέείμεθαδρθιοι, έχοντες έ7 ραμμένον 
τό πρόσωπον προς την πρώραν τοϋ πλοίου, βλέπουσαν 
προς δυσμάς.

Ο δίσκος τοϋ ήλίου, ετοίμου νά βυθισθη είς τά  ύδα
τα , έφαίνετο άναμέσον τώ ν σχοινιού μεταξύ τής ά π ε- 
ράντου έκτάσεως* ήθελεν ύ : ο θέσει τ ις , ώς έκ τών κ ι- 
νήσεο^ν τοϋ πλοίου, δτι τό άκτινοβόλον τοϋτο ά7 ρον τής 
ημέρας ήλλασε συνεχώς θέσιν έπί τοϋ δρίζοντος. Νέφη 
τινά ησαν άτάκτω ς έσκορπισμένα προς άνατολάς, οπού ή 
σελήνη ύψοϋτο σιγανά* τό έπίλοιπον τοϋ ούρανοϋ ητο κα
θαρόν. Πρός νότον, δπου έσχηματίζετο έν λαμπρόν τρ ί- 
γωνον μέ τό άστρον τής ημέρας καί τή ς νυκτός, σίφων 
τις, λάμπω  ν άπό τά  χρώ μ ατα  τής άντανακλάσεο^ς τοϋ 
φίοτός, ύψοϋτο άπό τής θαλάσσης ώς κρυ7 άλλινος κιών, 
ύποστηρίζο>ν τόν ούράνιον θόλον.

Αναίσθητος ήθελεν εΤσθαι έκείνος, οςι; είς τοιοϋτον θέα
μα δέν άναγνωρίζει τήν καλοκάγαθίαν τοϋ Θεοϋ. Δά
κρυα έρρεον άπο τά  βλέφαρά μου άκουσίως, καθ ήν 7 &Υ* 
μήν οί σύντροφοί μου, άφαιρέσαντες τά  πισσωμένα σκιά
δια το>ν, ήρχισαν νά ψάλλουν μέ φωνήν τραχείαν καί 
βραγχώδη τόν συνήθη ύμνον το*ν είς τήν Π α ν α γ ί α ν  
τ ή ς  β ο ή θ ε ι α ς ,  προστάτιδα τών ναυτών. Πόσον συγκι
νητική ητο η προσευχή τών άνθρώπων τούτων, οίτινες, 
ίστάμενοι έπί εύθραύ7 θυ ξύλου έν τώ  μέσςο τοϋ Ωκεανού, 
ένητένιζον πρός τόν δύοντα ήλιον έπί τών κυμάτων! Πό
σον είσεχώρει μέχρι τής ψυχής ή έπίκλησις αυτη τοϋ 
πτω χοϋ ναύτου είς τήν Μητέρα τών θλιβομένων! Η συν- 
αίσθησις τής μικρότητός μας ώς πρός τό άπειρον, οι 
φθόγγοι τών ασμάτων μας έξακουομένων μακράν έπί τών 
κυμάτων, ή έπερχομένη πλουμιστή νύξ μέ τάς άβεβαιό- 
τητας αύτής, τό θαύμα τοϋ σκάφους ημών μεταξύ τ ο -  
σούτίον άλλο>ν θαυμασίων, Sv πλήρωμα θρησκευτικόν κα- 
τε/όμενον υπό θαυμασμοϋ καί φόβου, ίερεύς πολιός καί 
σεβάσμιος προσευχόμενος, δ Θεός άναπαυόμενος έπί τής 
άβύσσου, καί διά μέν τής μιας χειρός σταματών τόν ή 
λιον είς τάς Ούρας τής δύσεως, διά δέ τής άλλης υψών 
τήν σελήνην είς τήν άνατολήν, καί κλινών διά μέσου τοϋ 
άπειρου ους προσεκτικόν είς τήν φωνήν τών πλασμάτω ν 
Του,— ιδού παν δ,τι δέν δύναταί τ ις  νά ζο>γραφήση, και 
τό δποίον δλη ή καρδία τοϋ· άνθρώπου μόλις είνε ίκανή 
νά άντιληφθη.

Μεταβώμεν ήδη είς τήν έπίγειον σκηνήν.
Εσπέραν τινά περιεπλανήθην έντός σκιεροϋ δάσους, 

είς δλίγην άπ07^σιν άπό τοϋ καταρράκτου τοϋ Νιαγάρα* 
μετ’ ολίγον είδον τήν ημέραν κλίνασαν, καί άπελάμβανον 
έν μέσ(*> τής μοναξίας τής φύσεο>ς τό ώραίον θέαμα μιας 
νυκτός είς τάς έρήμους τοϋ Νέου ημισφαιρίου.

Μίαν ώραν μετά τήν δύσιν τοϋ ήλιου, η σελήνη έφάνη 
ύπεράνο> τών δένδρων κατά τήν άντίθετον άκραν τοϋ δ
ρίζοντος. Αρωματική αυρα, την δποίαν η βασίλισσα αυτη 
τής νυκτός εφερε μεθ εαυτής, έφαίνετο προηγουμένη αύ
τής είς τά  δάση, ώς ή δροσερά άναπνοή της. Τό μοναδι^



κον άιτρον ΰψώΟ λ ολίγον κα τ’ ολίγον είς τον ουρανόν, 
καί άλλοτε μέν έςηκολούΟει τν-,ν κυανόστρωτον δδόν του, 
«λλοτε δε άνεπαύετο <ιταματών είς τά  αθροίσματα τών

ο τ ϊ  αέν άνεπτύσσοντο ώς διαφανείς ταινία?, λευκοτάτου 
ολοσηρικοΟ, δτέ δέ διελύοντο ώς κροκίδες άτμου, καί έ- 
σχημάτιζον είς τους ουρανούς σωρούς λαμπρού βαμβακε
ρού υφάσματος, τόσον ευχαριστούντο; τήν δρασιν, ώστε 
νομίζει τ ι :  οτι αισθάνεται τήν απαλότητα και την ελα-
στικότητά του.

II έπίνειος σκν)νη δεν ητο ολιγο>τερον καταπληκτική. 
Το υποκύανον φώς, έπιχρυσούμενον υπο τ·?,; σελήνής, κα- 
τήρχετο μεταξύ τών αποστάσεων τών δένδρων, καί ωθεί 
τρόπον τινά δράγματα φωτός μέχρι των πυκνοτήτων του 
βαΟυτέρου σκότους, ό  ποταμός, οστις έρρεεν υπό τούς 
ποδα; μου έλικοειδώς, εχάνετο εις τα  δαση και αλληλο
διαδόχου άνεφαίνετο, τ^βω ν από του; σελαγισμού; τ·?,; 
νυκτος καί αντανακλώμενος εί; του; κόλπους της. Είς 
έκτετααένην τινά πεδιάδα, προς την αντίπεραν του ποτα
μού όχθην, η λάμψις της σελήνής έπανεπαύετο ησύχως 
επί της χλόης* σημύδαι, ταραττόμεναι από τά ; πνοά; του 
ζέφυρου καί διεσπαρμέναι τήδε κάκέίσε, άπετέλουν νή
σους σκιών κυμαινομένας επί της ακίνητου ταύτης θα
λάσσης του φωτός. Εκεί πλησίον τό παν ηΟελεν εισθαι 
«σιωπή καί άνάπαυσις άνευ της πτώσεως τινών φύλλων, 
τη ς αιφνίδιου πνοής άνεμου τινός, καί της κραυγή; του 
αίγωλιου. ΜακρόΟεν, κατά άποστάσεις, ήκούοντο οί υπό
κωφοι μυκηθμοί του καταρράκτου του Νιαγάρα, οιτινες 
£ν τω  μέσω της γαλήνης της νυκτός έξετείνοντο άντη- 
χουντες άπο έρημου εί; έρημον, καί έξέπνεον διά μέσου 
του μονήρους δάσους.

Τό με^αλεΐον, ή εκπληκτική μελαγχολία τής είκόνο; 
τα ύτη :, όέν εΤνε δυνατόν νά έκφρασΟόΐσι δι’ άνΟρωπίνης 
γλώσσης. At ώραιότεραι νύκτες τής Ευρώπης δέν δύνανται 
■νά παράσχωσι τήν παραμικράν περί τών νυκτών του Νέου 
κόσμου ιδέαν. Ματαίως είς τάς ήμετέρας καλλιεογη- 
μένας πεδιάδας ζητεί νά έκταΟή ή φαντασία* παντα- 
χοΰ δέν άπαντα άλλο τ ι είμή κατοικίας άνΟρώπων, ενώ 
είς τάς άγριας ταύτας χώρας ή ψυχή ευχαριστείται βυ- 
Οιζομένη είς ωκεανόν δασών, καί πλανοψ.ένη επί του βα
ράθρου τών καταρρακτών, ή μελετώσα παρά τάς οχΟας 
τών λιμνών καί τών ποταμών, καί, ούτως είπειν,ευρισκο- 
μένη μόνη ενώπιον του Θεοϋ.

ΘΟΡΟΓΑΛΔ2ΕΝ.

Οτε κατά τον Μάϊον του παρελθόντος έτους ή Β τών 
Ελλήνων Εθνική Ξυνέλευσις έςελέςατο τριμ.ελή Επιτροπήν 
οπως προσφέρω είς τον λαοπρόβλητον νεαρόν Πρίγκηπα 
τής Δανιμαρκίας το Ελληνικόν στέμμα, καί άναγορεύση 
αίιτον συνταγματικόν βασιλέα τής Ελλάδος υπό τό όνο
μα Γεώργιος Α, πρώτον εργον τής Επιτροπής υπήρξεν, 
άμα άφιχΟεΐσα είς Κοπεγχάγην, νά θέση στέφανον έκ Οαλ- 
λου ελαίας, έπιδοΟέντα υπό τών εν ΑΟήναις καλλιτεχνών,

επί τοϋ αγάλματος του υπερφυούς τούτου νέου Ψειδίον» 
τ/,ς νεωτάτης εποχή;, εο <·> σεμνυνεται άττασα r, Λα/ια.

ό  λαο; τ·7,; Κ οπεγχάγη; «τυνεκιντ,Ονί μ εγά λες έττί τ·<ί 
U -vj/tr^'· ταύττ, τ·?,; μεγαλοφυία; ύπο λαού, ού τινο: οί

»    7 ^
του στεφάνου. Λυτό; δέ ο Πρόεδρος, άναλαμοάνων τον 
στέφανον, είπε τά  αξιομνημόνευτα τα υτα  λόγια:

« Δενόυ.εΟα υ.ετά πλείστη; ευχαριστήσεων και μετά 
» δακρύων τον στέφανον τούτον, τον εκ τή ; Α Ληναικης 
)) έλαια;, διότι εινε στέφανος τής χώρα; εκείνη;, ήτις 
» υπήρξεν η κοινή μήτηρ και διδάσκαλο; τών ωραίων τε - 
» χνών, καί εξ ή ; ήρύσΟημεν τά  πάντα ! »

Ί ου άςιολόγου λοιπον τούτου και μεγαλοφυ.#υ; καλλι
τέχνου σπεύδομεν σήμερον νά παραΟέσωμεν μετά τή ; εί
κόνο; καί τήν συνοπτικήν βιογραφίαν. ^

• Π νεωτέρα γλυπτική εναβρυνεται εί; δυο μεγαλοφυιας 
έναμίλλους, εί; δύο μεγάλα καί αντίπαλα ονόματα: τον 
Θορουάλδσεν καί τον Κανοβαν, του; οποίου; οι σύγχρονοι 
δέν εδίστασαν νά παραβάλωσι προ; του; περιδοιου; ^‘- ι
δία; καί Ποαξιτέλει; τή ; άρχαιότητο;, ώςάναστήσαντας 
εί; τους νεωτέρους χρόνου; τήν άρχαιαν τέχνην. ΛΙε μονήν 
τήν διαφοράν οτι, μ.εταξύ μεν των αρχαίων καλλιτεχνίαν 
διεμέριζεν ήάρχαιότη; τον μερολήπτην αυτή: θαυμασμόν, 
ενώ ή νυν γενεά άπέδοτο τον δίκαιον φόρον του θαυμα
σμού τη ; έςίσ^υ προ; άμφετέρου; του; εφάμιλλου; καλ- 
λ ιτέχνα ;, καί έπαύσατο αντιπαραΟέτουσα αυτους προς 
άλλήλου;. ίδίω; όμω; ο πολιό; Θορουάλδσεν, ώ : έπιζήσας 
του εναμίλλου αυτου, κειται υπό τήν κρίσιν τών μεταγε
νεστέρων, ευχάριστου μένω ν νά έγγράφωσιν επι τή : αυτής 
γραμμή; τοσούτω μεγάλα ονοματα.

ό  περίδοξος ούτος άγαλματοποιος, το κλέος τής Δα- 
νιμαοκίας, έγεννήΟη μέν εν Κ οπεγχάγη τω  1 / / Ο ες άφα- 
νών γονέων, ετυχεν ομως καλλιστη; αγωγής, εκπαιδευ- 
Οείς δι’ εξόδων τή ; Κυβερνήσεω; έν τη Ακαδημία τών τε 
χνών, διότι παιδιόΟεν έδείκνυεν άκατάσχετον κλίσιν προς 
τήν ζωγραφικήν καί τήν γλυπτικήν.

0  νέο; ΒερΟόλδο; —  τούτο ήν τό κύριον όνομά του—  
ά π ό τή ; δεκαπενταετου; αυτου ηλικίας ήρχισε νάάςιούται 
τών διαφόρων έτησίων βραβείων τού καλλιτεχνικού δια
γωνισμού, αί δέ λαμπρότατα», μετά τα υ τα  έπιτυχίαι του 
έχορήγησαν εί; αυτόν τό δικαίωμα του να περιηγηΟη τρια 
έτη δαπάνη τής Κυβερνήσεω;, με ετησίαν επιχορηγησιν 
1 2 0 0  φράγκων, καί τήν 2 0  Μαΐου του 1 7 9 0  άπεχαιρέ- 
τισε τήν πατρίδα του, έπ ιβ /ς  πολεμικού Δανικού πλοίου 
άναχωρήσαντο; διά τήν Μεσόγειον.

Φθά; εί; Ρώμην, κατέγινε νυχθημερόν επί πολλά ετη 
εί; τήν σπουδήν τή ; τέχνη ;, περιεργαζόμενος τά  άρχαια 
μνημεία καί προπαρασκευάζων τήν δόξαν του. Καί ομο)ς 
τά  έργα τή ; σμίλη; του δέν ηυχαρίστουν τήν αύ^ηράν φι
λοκαλίαν του, διό καί μόλις έφερεν εί; τέλος ίν άγαλμα, 
το έρριπτε συντετριμμένον εί; αφανή τινα γωνίαν άμα τω  
έφαίνετο κατά τ ι έλλειπέ;. Εάν πρέπη νά κρίνωμεν περί 
τών άποκεφαλισΟέντων καί κολοβωΟέντων άγαλμάτω ντου 
άριστοτέχνου τούτου διά τή ; αξία; τών ολίγων, άτινα 
έσώΟησαν άπο τήν κατας-ροφήν τ  αύτην, άνανκαζόμεΟα νά 
μεμφΟώμεν τήν αυστηρότητα του Θορουάλδσεν.

Θ Ο Ρ Ο Υ Α Λ Δ Σ Ε Ν .

Ο μέγας καλλιτέχνης άπεφάσισε τέλος πάντων νά 
επιχείρηση εργον, ου τινο; ή κατασκευή έμελλε νά κίνηση 
εις θαυμασμόν τήν Δανιμαρκίαν καί ολην τήν Ευρώπην. 
Αντι κείμενον έλαβε τον ίάσωνα, σωζόμενον τών κινδύ
νων, τούς οποίους κατεφρτ^νησε διά νά άνακτήση τό  χρυ
σουν δέρας, Τον Απρίλιον του I 80  I τόέκ  γύψου υπόδειγμα 
ήτο Ετοιμον’ άλλ εί; τήν Ρώμην, τήν εστίαν ταύτην 
τών καλλιτεχνών, δέν εινε ευκολον νά γίνη τ ι ;  γνωστό;* 
τό αριστούργημα του νέου ερμογλύφου δέν έθαυμάσΟη 
οσον ήξιζε* καί αυτός ο ’ίδιος μίαν τών ημερών, άφου τό 
παρετήρησε πολλήν ώραν, συνέτριψε τήν κεφαλήν του καί 
τό ερριψε μεταξύ τών τόσων άλλων, άτινα έκαρατομήθη- 
σαν πρό αυτου.

Η  τριετής προθεσμία ήγγιζε , καί ο Θορουάλδσεν έπρεπε 
νά έπανέλΟη εί; τήν πατρίδα του. Κ ατ άρχά; άπεφάσισε 
νά άναχωρήση τό φΟινόπωρον, άλλ’ άκολούΟω; άνέβαλε 
τήν άναχώρησίν του μέχρι τή ; άνοίξεω;. Τό διάστημα 
τούτο ήρκεσεν εί; τό νά κατασκευασΟη έκ γύψου νέο; 
Ιάσων, άναστήματο; φυσικου.

Λίετ ολίγον διεφημίσΟη είς Ρώμην οτι έξαίσιόν τ ι

άοιστούργημα έφιλοτεχνήΟη υπό νέου άγαλματοποιου ξέ
νου* πλήθος συρρέει είς τήν οικίαν του, θαυμάζει, άλλ 6 
θαυμασμό; εξηγείται διά ξηρών επαίνων, επιθυμητών μέν, 
άλλ’ ολίγον ενθαρρυντικών. Παρ ολίγον τό  νέον άγαλμ.α 
νά πάθη ο ,τι καί τά  πρό αυτου. Τί νά πράξη έντοσούτω; 
Η ώρα τή ; άναχωρήσεω; ήγγιζεν* ή Δανιμαρκία έζήτει 
τον νέον τη ; καλλιτέχνην, ουδ είχεν αυτός πόρους δπο>ς 
παρατείνη τήν έν Ρώμη διατριβήν του. Η ταχυδρομική 
άμαξα έζευξε τού; ίππους, ο ήνίοχος παρεπονειτο οτι ήρ- 
γοπόρουν οί ξένοι του, οταν ο συνοδοιπόρος του Θορου
άλδσεν φΟάσας άνήγγειλεν δτι τά  διαβατήρια δέν είχον 
έπιΟεωρηΟή.

Ανέβαλε λοιπόν τήν άναχώρησίν είς τήν αύριον. Οποία 
τή ; τύχης εύνοια! οί καιροί τής δοκιμασίας είχον παρέλ- 
Οει, διότι τήν ιδίαν έκείνην ημέραν έφΟασεν εί; Ρώμην 
Α γγλο; τ ι ;  βαθύπλουτος, Θωμάς Χ όπ Ονομαζόμενος, τον 
οποίον ο οδηγός του έφερεν είς τό έργαστήριον του Θο
ρουάλδσεν διά νά παρατηρήση τό άγαλμα του ίάσωνος, 
περί ού τοσουτος έγίνετο λόγος.

ό  Χόπ, ευρών αυτό άξιοΟαύμαστον, ήρώτησε πόση



δαπάνη εχρειάζετο διά νά λαςευΟνί εις pap|Mtpov. «Ε ζα- 
κόσια σεκίνια, άπεκρίθη ο νέο; τεχνιττί?. Εινε ολιγω- 
τατον, έπανέλαβεν ο φιλοτέχνης Αγγλος* σ ίδ ιδω  οκτακό
σια, καί περιπλέον σοί παραχ&>ρώ τί> άναγκαιούν μάρμαρον, 
£*ττΙ συμφωνία δμως νά άρχίσης άμέσως την εργασίαν.» 
Ε*/. τοιούτων τυχαίων ευτελών περιπτώσεο>ν έςα^ταται 
πολλάκις ή τύχη των μεγάλων άνδρών* εάν 6 Αγγλος 
αυτός δέν ήρχετο την ημέραν εκείνην είς Ρώμην, είς 
τών ένδοξοτέρων συγχρόνων αριστοτεχνών ήθελε ζήσει 
αφανής. 6  Θορουάλδσεν άνέβαλε καί πάλιν την αναχω- 
ρησίν του, και ή τελειοποίησές του αγάλματος επροξένη- 
σεν είς αυτόν φήμην, ήτις ηύξανε καθ έκάστην καί συνε- 
τέλεσεν είς τό νά απόκτηση περιουσίαν ανεξάρτητον.

() Ναπολέων, κυριεύσας την Ιταλίαν, ήθέλησε να άνε- 
γείρη παλάτιον αύτοκρατορικόν είς Ρώμην, καί έπί τού- 
τω  έξελέξατο εαρινά τινα παλάτια  του Πάπα. Η Ακα
δημία προέτεινεν είς τόν Θορουάλδσεν νά κατασκευάση 
τάς ζωοφόρους θαλάμων τινών’ ουτος παρέστησε την 
θριαμβευτικήν είσοδον Αλεξάνδρου του Μεγάλου είς Βα
βυλώνα, και τό άνάγλυφον τούτο, άληθώς εργον κυκλώ- 
πειον, άνεγνωρίσΟη ώς τό έντελέστερον της τέχνης αρι
στούργημα μ.ετά την ένδοξον εποχήν τής Ελληνικής 
άγαλματοποιίας.

Τω 18 1 9  δ Θορουάλδσεν έπανήλθεν είς Κ οπεγχάγην, 
οΟεν η θέλησε νά αναχώρηση άφεύκτω; τό επόμενον ετος 
διά νά έπιστρέψη είς την συντελέσασαν πρός άπαΟανατι- 
σμον του μητρόπολιν του χριστιανικού κόσμου. 11 οδοι
πορία του ώμοίαζε πομπήν έπινίκειον* πανταχου τής Γερ
μανίας οΟεν διήλΟεν, είς Βιέννην, είς Βαρσοβίαν μέγισται 
τ ιμ α ί άπεδόθησαν είς αυτόν, και πανταχου ο Ενδοξος καλ
λιτέχνης κατέλιπεν άνά έν Οαϋμα τής σμίλης του.

Ο θορουάλδσεν άπέκτησεν έν Ρώμη μεγίστην περιου
σίαν, ής έποίει έντιμον καί ώφέλιμ,ον χρήσιν. Επροικοδό- 
τησεν άδρώς Μουσείον εθνικόν είς Κ οπεγχάγην, οπου έπα- 
νελθών τω  18 3 8 , διήλΟεν αυτόθι τό λοιπόν του βίου του. 
Απέθανε δε αίφνιδίως την 2ί· Μαρτίου 1 8 ί· ί.

Ο Θορουάλδσεν δεν ένυμφεύθη ποτέ, ούτε είχε συγγενή 
τινα. Αφήκε δε κληρονόμον του την Κυβέρνησιν, έπί συμ
φωνία νά έναποτεθώσι τά εργάτου είς τό ίδικόν Μουσείον, 
περί ου διελάβομεν ανωτέρω, καί ου τίνος τά  εγκαίνια 
εγένοντο μετά μεγίστης πομπής τω  I 8 ί·(>. Εις δέ τών 
συγχρόνων Αανών τεχνιτών έδημοσίευσε τώ  1851 έν Κο- 
πεγχάγη υπό τόν τίτλον Μ ο υ σ ε ί ο ν  Θ ο ρ ο υ ά λ δ σ ε ν  
πλήρη συλλογήν τών έργων αύτου, άπαρτιζομένην έξ 1 20 
λιθογραφημένων πινάκων, καθ’ ην τάξιν ευρηνται τοποθε
τημένα έν τώ  Μουσείω.

II τέχνη του Θορουάλδσεν είνε σεμνή καί σοβαρά, συν- 
αρμολογουμένη πάντοτε μέ τό παρΐ7ώμεν*ν υποκείμενον, 
διαστέλλεται δε προ πάντων διά τής καθαρότητος τής 
γλυφής καί τής έπιχαρίτου διαθέσεως, συμφώνου αείποτε 
με τάς αυ7 ηροτέρας απαιτήσεις, ό  συνδυασμός ούτος κα- 
Οιστα μόνος τά  έργα του αριστουργήματα. Προ πάντων 
δε υπερέβη τούς συγχρόνους καλλιτέχνας ώς πρός την 
φανταστικήν καί ιδίως την μυθολογικήν παράστασιν τών 
εικόνων.

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε ΙΣ .

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ.

Αι άρχαιόταται βιβλιοθήκαι υπήρξαν αί τών Εβραίων, 
αΐτινες περιείχον τους πίνακας τώ ν νόμων, τά ς βίβλους 
του Μωϋσέως καί τών Προφητών.. Η πρώτη συλλογή βι
βλίων, περί ών μνείαν ποιείται ή ιστορία, συνέστη υφ 
ενός τών πρώτων βασιλέ(ον τής Α ίγυπτου, του Οσυμαν- 
δύου, ζώντος περί την 1 0'Ίν πρ. Χρ. εκατονταετηρίδα 
καί συγχρόνου, ώς λέγεται, του Τρωικού πολέμου. II βι
βλιοθήκη αυτη εκειτο έντός τών ανακτόρων του βασιλέω; 
τούτου είς Θήβας, ιστορείται δέ οτι ήτο κεκοσμημένη 
διά τών αγαλμάτων πάντων τών Α ιγυπτιακών θεών, καί 
δτι έπί τής θύρας αυτής, ήτις εκαλείτο ί ερά ,  άνεγινώ- 
σκετο, ώς λέγει Διόδωρος ο Σικελιώτης, φ α ρ μ α κ ε ί ο ν  
ψ υ χ  ή ς, η, κα τ άλλους, θ η σ α υ ρ ό ς  ία μ ά τ  ω ν ψ υ χ  ή ς. 
ό  θησαυρός δμως ουτος πρέπει νάήτο πολύ περιωρισμένος, 
διότι κατ εκείνους τους χρόνους, τους στερουμένους 170-  
ρίας καί πτωχούς είς πασαν επιστήμην, τά  συγγράμματα 
βέβαια δεν ησαν άφθονα, ίσο>ς δέ ή βιβλιοθήκη αυτη θά 
περιείχε περισσότερα αγάλματα  θεών παρά βιβλία.

Μετά τήν πρώτην ταυ την βιβλιοθήκην συνέστη είς Μέμ- 
φιδα μ.ετά τινας εκατονταετηρίδας έτέρα βιβλιοθήκη επί
σημος έντός του ναού του 11φαΐ7 ου. Είς ταύτην δέ τήν 
βιβλιοθήκην, κατά τόνΝαυκράτην, ποιητήν ή κατασκευα
στήν ελεγείων παραγγελθέντων είς αύτον υπό τής βασι- 
λίσσης Αρτεμίσιας έπ ίτώ  Οανάτφ του συζύγου της, δ Ομη- 
ρος εύρε δήθεν τά  αθάνατα ποιήματα , τήν ίλιάδα καί 
οδύσσειαν, καί ύποκλέψα; αύτά, τά  έδημ.οσίευσεν είς τούς 
Ελληνας ώς ίδιά του έργα.

Αλλ η πλουσιωτέρα άπασών τών τής αρχαίας εποχής 
βιβλιοθηκών υπήρξεν ή τών Πτολεμαίων έν Αλεξανδρεία, 
ή οποία περιείχε 5 ί· ,0 0 0  τόμους ή χειρόγραφα εί; κυλίν
δρου;. Αφού δέ έπί Ιουλίου Καίσαρος ή βιβλιοθήκη αυτη 
ένεπρήσθη, άλλη συγκειμένη έξ 7 0 0 ,0 0 0  τόμίον έσχη- 
ματίσθη έν Σεραπείω, ήτις παρεδόθη είς τάς φλόγας περί 
τό ετος 6 5 0  κατά διαταγήν τού Καλίφου Ομάρ.

Λναφέρονται ώς αξιοσημείωτοι αί βιβλιοθήκαι τής Περ
γάμου, καί ιδίως ή συ7 /)θείσα υπό τούήγεμόνος αύτής Εύ- 
μένους, υιού Αττάλου τού Α , άκμάσαντος τήν 2 αν πρ. Χρ. 
εκατονταετηρίδα* ή τών Αθηνών, ήτις συνΐ7 ή0η υπό τού 
Πεισΐ7 ράτου, καί ή τής Ρόδου καί τής Κορίνθου. Εν δέ τη 
Ρώμη ο Παύλος Αίμύλιος, δ Σύλλας καί δ Αούκουλλος 
συνέλεξαν οσα βιβλία ήδυνήθησαν πρός άπαρτισμόν βι
βλιοθήκης* το ύ τ’αύτό δέ έποίησαν καί οί αύτοκράτορες. 
Ο Μ εγα; Κωνσταντίνος ΐδρυσεν έν ετει 3 3 6  τήν περίφη- 
μον βιβλιοθήκην του, ήν έπλούτισε διά 120,000  τόμων, 
περιέχουσαν καί τό πρωτότυπον τών Πρακτικών τής έν 
Νικαία Οικουμενικής Συνόδου* αλλ οί βάρβαροι δυστυχώς 
κατέ7 ρεψαν δσα; εύρον έν Εύρώπη, καί μοναί τινε; μόλις 
ήόυνήθησαν νά διασώσωσιν έ ; αύτών λείψανά τινα , άπερ 
ευτυχώς σώζονται μέχρι τής σήμερον.

ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ.

11 στενογραφία είνε ή περίεργος έκείνη συμβολική γρα- 
φη, η δικαίως κινούσα τόν θαυμασμόν καί κ α τ’ούδέν ά -

•πολειπομένη τών θαυμασίων τού τηλεγράφου. Λν δ άοιδος 
τού Ιλίου έζη έπί τής εποχής, καθ’ ην έπενοήθησαν υπό 
Τύρωνος τού άπελευΟέρου τού Κικέρωνος τά  Τ υ ρ ώ ν ι κ ά  
λεγόμενα σ ύ μ β ο λ α ,  ή άν ήτο δυνατόν νά ϊδη σήμερον 
τήν θαυμασίαν πρόοδον τής τέχνης ταύτης, άμφιβάλλο- 
μεν αν ήθελε δώση πλέον είς τά  ανθρώπινα επη τό γρα- 
φικώτατον έπίθετον π τ ε ρ ό  ε ν τ α .  11 στενογραφία έκοψε 
τω όντι τά πτερά των.

II τέχνη αυτη, ή τ ι; καί γραφή συντετμημένη καλείται, 
υπήρχε γνωστή τοίς άρχαίοις. Τού Κικέρωνος οί λόγοι έ- 
γράφοντο υπό Τυλλίου Τύρωνος τού άπελευΟέρου αυτού, 
ενώ εκείνος τούς άπήγγελλεν. Είς τούτον, ζώντα εκατόν 
περίπου έτη προ τής θείας ένανθρωπήσεως, αποδίδεται 
ω ; επι τό πλείστον υπό τών νεωτέρων ή εύρεσις τής διά 
συνοπτικών σημείων τέχνης τού γράφειν’ αλλά πλείστοι

τιος αναφέρει ότι δ Ξενοφών έγνώριζε καί μετεχειρίζετο 
τόν τρόπον τούτον τού γράφειν ιδίως διά νά συλλέξη τούς 
λόγους τού διδασκάλου του Σωκράτους. Ολίγα ετη μετά 
τον Τύρωνα δ φιλόσοφος Σενέκας έτελειοποίησε τήν Τυ- 
ρωνικήν λεγομένην συμβολογραφίαν περί τά μέσα τή ; 
Α μ. Χρ. εκατονταετηοίδος.

Αλλ ή τέχνη αυτη φαίνεται δτι άπωλέσθη έκτοτε π α -  
ραμεληΟείσα, καί μόνον περί τά  τέλη τού ΙΣΤ' αίώνος 
έπενοήΟη έκ νέου υπό τού Αγγλου Bigdfc, καί κατά τά 
τέλη τού ΙΖ αίώνος δ Γάλλος Πέτρος Καρπεντιέρος έδη- 
μο σι ευ σε πρώτος ερμηνείαν τών Τυρωνικών συμβόλων, 
εκ τής άναλύσεως καί καταλήψεως τών οποίων έπήγα- 
σεν ή νεωτέρα στενογραφική. Μετά δέ ταύτα  πολλοί 
διάσημοι λόγιοι διαφόρου έποχής, ένασχοληθέντες περί 
τήν στενογραφίαν, ήπλοποίησαν καί κατέστησαν αύτήν 
εύχρηστοτάτην.

Γνωστή είνε ή απίστευτος εύκολία, μεθ’ής στενογρα- 
φούνται σήμερον καί αύτά τά  δίκην χειμάρρου έξεοχό- 
μενα ε π ε α  π τ ε ρ ό ε ν τ α  καί αί ταχύτεραι αγορεύσεις 
έν τοίς Κοινοβουλίοις τής Ευρώπης.

ΑΔΔΠΦΑΓΟΙ. —  Ιστορείται περί τού Ινλαυδίου Αλ
βίου, βασιλεύσαντος 1 98  ετη μ. Χρ. οτι ημέραν τινά έφα- 
γεν είς εν πρόγευμα εκατόν συκοφάγους, τετρακόσια 07ρεί- 
όια, δέκα πέπονα;, πεντακόσια ροδάκινα καί μεγάλην 
ποσότητα σταφυλής. Φάλων δέ τις κατεβρόχθισεν ένώπιον 
τού αυτοκράτορος ΑύρηλιανοΟ έν πρόβατον, ενα μικρόν 
χοίρον, αρκετούς άρτους καί τόν άνάλογον οίνον.

Ο αύτοκράτωρ Μ αίιαιλιανός, άκυ.άσας κατά τό 23ονν ι 1 · I ”  ί
μ.. Χρ. έτρωγε καθ έκάστην είς τό γεύμά του τεσσαρά
κοντα λίτρα; βοείου κρέατος, καί επινεν είκοσι βαυκάλεις 
οίνου. II άδδηφαγία αυτη κατέστησε τον αύτοκράτορα 
τοσούτω ύπέρσαρκον, ώστε τά  δύο του δάκτυλα μόλις 
έχώρουν είς τά  ψέλλια τής αύτοκρατείρα; συζύγου του.

Πλήν ολαι αύται αί υπερβολικά», περιγραφαί είσί μ ι
κρού λόγου άξιαι, παραβαλλόμενα*, μέ τήν άσθένειαν τού 
αυτοκράτορος Βιτελλίου. Μανθάνομεν άπό πολλούς άξιο- 
πίστους συγγραφείς δτι αί όδοί τής Ιταλίας καί αί δύο 
Οαλασσαι, ή Μεσόγειος καί ή Αδριατική, έβριθον υπαλλή
λων, ενασχολουμένων άποκλειστικώς είς τήν προμήθειαν 
τών κάλλητέρων φαγητών καί τών έκλεκτοτέρων ιχθύων 
διά τά  πολυτελή συμπόσια τού αύτοκράτορος τούτου, 
οστις έγευμάτιζε τετράκις τής ημέρας, μεταχειριζόμενος 
μεταςύ τών φαγητών του εμετικά, δπως κενώνη τόν στό- 
μαχον καί τον πληροί έκ νέου. Λέγεται προσέτι δτι ήτο 
τόσω κοιλιόδουλος, ώστε πολλάκις, διαρκουσών τών ιε
ρών Ουσιών, ειδον αύτον άρπάζοντα τά  έντοσθια τών 
^ώων ήμίψητα άπό τήν πυράν καί καταβροχθίζοντα αύ
τά  ένώπιον τού περιεστώτος πλήθους, όσάκις δε ειδο
ποιεί τούς φίλους του οτι ήθελε τιμήσει τήν τράπεζάν 

ια της παρουσίας του, ουτοι ετρεμον, γνωρι^οντες 
δποία συμφορά τοίς έπεφυλάσσετο, διότι έν μ,όνον γεύμα 
τού αυτοκράτορος ήδύνατο νά τούς καταστρέψη. ό  άδελ- 
^ός του Λούκιος Βιτέλλιος τώ  προσέφερεν είς έν γεύμα 
οισχιλίους ίχθύας, διαφοροτρόπως έψημένους, και έπ τα - 
κισχιλίων στρουθίο>ν τον μυελόν. Τά εςοδα τής αύτοκρα- 
τορική; τραπέζης άνέβαινον ε ';  7 ,0 0 0 ,0 0 0  λιρών κατά  
τό διάστημα έξ μηνών. Είς τάς άποθήκας τών άνακτό- 
ρων υπήρχον πάντοτε χιλιάδες στρουθιών, άτινα υπερη- 
γά πα , γλώσσαι καί μυελοί ταών, ούραί έγχελύων, κτλ .

ΒΕΕΛΖΕΒΟΓΛ.— Κ ατά τινας τών σχολιαστών τής 
Αγίας Γραφής, έν Ακκαρών, γη τών Φιλισταί(ον, έλατρεύε- 
το θεότης ονομαζομένη Βε έ λ  Χ α μ α /ίμ , ήτοι Θ ε ό ς  τού  
ο ύ ρ α ν ο ύ ,  καί ναόν αύτόΟι επίσημονεχουσα* οί δέ Εβραίοι 
πρός έμπαιγμόν διέστρεψαν τό όνομα αύτής είς το Β ε έ λ  
Ζ ε β ο ύ λ  ή ορθότερο ν Ζ ε β ο ύ β ,  οπερ ερμηνεύεται Θε ό ς  
ή Κ ύ ρ ι ο ς  (Βαάλ ή Βεέλ) καί κ ά ν θ α ρ ο ς  ή μ υ ί α .  Ε τε
ροι όμως διατείνονται δτι τό δνομα τής θεότητος εκεί
νης ούδαμώς διεστράφη, καί δτι έν Ακκαρών έλατρεύετο 
τωόντι δ κάνθαρος ή ή χρυσόμυια ώς θεός’ φέρουσι δε είς 
μαρτυρίαν τον Πλίνιον, δστις ·έν τη  φυσική του ίστορία 
άναφέρει δτι οί Α ιγύπτιοι, οΐτινες ησαν γείτονες τών Φι- 
λισταίων, άπέδιδον είς τό έντομο ν έκείνο θείας τιμ,άς. Εν 
τώ  ναώ τή ; θεότητος ταύτης άναφέρεται δτι υπήρχε καί 
χρηστήριον, είς τό δποιον πολλοί συνέτρεχον ινα μάθωσι 
τά  μέλλοντα παρά τών έξηγητών ιερέων. Εκ τή : τετάρ- 
της δέ τών Βασιλειών πληροφορούμεθα δτι καί αύτος δ 
βασιλεύς τού Ισραήλ Οχοζίας, πεσών άπό τό παράθυρον 
τού έν Σαμαρεία παλατιού του, άπέστειλεν άγγέλους ή 
Οεοπρόπους δπως έρωτήσωσι τήν θεάν έάν εμελλε νά 
ζήση έκ τή ; άρρωστίας του. «Καί άπέστειλεν αγγέλους, 
καί είπε προς αύτούς* δεύτε καί έπερωτήσατε έν τή  Βάαλ 
μυίαν, θεόν Ακκαρών, εί ζήσομαι έκ τής άρρωστίας μου 
ταύτης. » — Είς τήν Καινήν Διαθήκην ο Βεελζεβούλ τ ι 
τλοφορείται αρχών τών δαιμόνων.

ΕΝ Μ \ΘΗΜΛ. —  Φίλος τ ι;  τού Δεάνου Σουίφτουεπεμ.- 
ψε μίαν τών ημερών πρός αύτον μεγαλοπρεπέστατον 
ίχθύν ώς δώρον διά τίνος υπηρέτου, δ7 ΐς συχνάκις έξετέ- 
λει τοιαύτα; παραγγελίας, πλήν ποτέ δέν ειχε λάβει τό 
έλάχιστον σημείον τή ; γενναιότητος τού Σουίφτου. Kpo’i-
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σα; λοιπόν καί λαβών την κ δει αν, ήνοιςε την Ουράν του | 
σπουδαστηρίου του, καί θέτουν άποτόμως τον ίχθύν επί 
τίνος τραπεζίου, κράζει βαναύσως: « ό  Κύριος [/.ου σας I 

τον fvftiiV."“ T1̂ ?iV τι το^ττοί ειν* αυτός. IV# »«.#»*>«.. »^· ··»' · ‘/^ · - » 5
άπαντα 6 Σουΐφτης, εγειρόμενος από τής αναπαυτικής 
έδρας του* ούτω πο>ς εκτελουσιν οι καλοί υπηο&ται τας I 
παραγγελίας τών κυρίων τω ν; Κλθε να σε όιδαςω τον I 
καλόν τρόπον. Κ άθισε εδώ είς την έδραν μου, καί ας άλ- 
λάξωμεν προς στιγμήν τάς κοινωνικάς μας θέσεις, δια νά 
σέ δείξω πώς πρέπει νά φέρεσαι είς τό μέλλον.» ό  υπη- I 
ρέτης έκάθησε, καί ο Σουΐφτης, λαβο>ν εις χείρα* τον I 
ίχθύν, προσήλθεν ενώπιον του υπηρέτου, καί, χαιρετίσας 
ταπεινώς, είπε: «Κύριε, ο κύριός μου σάς προσφέρει τούς I 
ειλικρινείς άσπασμούς του, καί σάς παρακαλεί νά δεχθή- 
τε  τό  μικρόν τούτο δώρον. —  Εχω μεγάλων εύχαρίστη- 
σιν, έπανέλαβε μέ σοβαρόν ήθος ο υπηρέτης* έπιστρέψατε 
-ττρός αυτόν τάς ευχα ρ ισ τείς μου, και όιαβεβαιωσατε τον I 
«τι μέ καΟυπεχρέωσε* περιπλέον, λάβε καί σύ τούτο τό 
τάλληρον διά νά πίγ,ς είς υγείαν μου.» ό  Σουΐφτης έγέ- 
λασεν από καρδίας, καί άντημειψε πλουσιοπαρόχως τον 
ευφυή εκείνον υπηρέτην, οστις τω  εόιδαςεν ϊν μάθημα I 
γενναιότητος.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ. —  Πρώ
των τον περίφημον βιβλίο φύλακα Θουβενάρδον, δ ιατί οί 
πλειότεροι τών δανειζομένων βιβλία δυσκολεύονται νά τά  
έπιστρέψωσι.—  «Διότι, άπεκρίθη δ σοφός Γάλλος, εύκο- 
λώτερον εινε νά κράτηση τις τό βιβλίου, παρά τά  περιε
χόμενα εν αυτώ. » |

Εάν ^  ευσέβεια, λέγει δ Βύρων, άναβιβάζη την ψυχήν 
μας είς τόν ουρανόν, δ έρως καταβιβάζει τόν ουρανόν είς
τούς πόδας μας. j

Νά άγαπας νέος, λέγει Γερμανός τις , καί νά νυμ- 
οεύεσαι γέρων, εινε τό ίδιον ώς νά άκούης τούς κορυδα- 
λούς ψάλλοντας την πρωίαν, καί νά τούς τρώγης ψητούς 
το έσπέρας. |

Αν δ θεός δέν ήθελε θέσει τέρμα είς την ζωήν μας, I 
λέγει δ Ρουσσώ, ημείς ιήΟέλομεν επινοήσει τόν θάνατον* 
η άπόδειξις της αλήθειας ταύτης εινε η έφεύρεσις του π ο 
λέμου, τών ιατρών καί της καλοφαγίας.

Κ ατά πρώτον, έλεγεν δ Γαετάνος Φιλαγγιέρης, φο
βούμαι τόν Θεόν* κατά δεύτερον δέ, εκείνον οστις δέν 
τόν φοβείται.

Εκείνοι διάγουσι καλώς έν τω  βίω τούτω , οσοι έχουσι 
τά  έξ*?4ς προτερήματα: φιλοφροσύνην προς τούς οικείους, 
επιείκειαν προς τούς υπηρέτας, σέβας προς τούς καλούς 
καί σοφούς, υπομονήν καί άγάπην προς τούς γονείς, άν- 
δρίαν πρός τούς εχθρούς καί π α ν ο υ ρ γ ί α ν  π ρ ό ς  τ ά ς  
γ υ ν α ί κ α ς .

ό  βασιλεύς άπόλλυται έκ της κακοβουλίας* δ ίερεύς, 
£ ..... ....... -ν- ~ *

Ολιγωρίας* δ άνηρ τέλος, έκ τής γ υ ν α ι κ ό ς .

El l  TO AEVKOMA το ν  ΓΡΗΓΟΡΙΟΓ Σ. ΕΙ'ΖΑΝΤΙΟΓ.

Εις του βίου οπότε τό ρεύμα 
Ο1 άνα/θής, άνασπών τας άγκυρας, 

ε’ιθε ούριον ε /ο ις  τό πνεύμα, 
ε’ιθε λεΐον το κυμα τής μοίρας!

Τά ίστία θα($£ούντυ>ς πετάσας, 
καρτερία; προτόνους έκτείνας,

εΐθεπλεύσαις άξενους θαλάσσας, 
άψηφών καί θύελλας και δίνας!

Τής φρενός διευθύνο>ν τήν κώπην 
έκτος ολος παθών, εκτός σάλων, 

είθε φέροις απρόσκοπτοι τρόπιν 
μεταζύ τών του κόσμου υφάλων.

"Οπως φθάστις δ’ εις αίσιον τέρμα 
κ’ είς λιμέν’ ασφαλή καταπλεύστ,ς,

εις τον πλουν τής ζωής σου, ώς ερμα, 
τας τής πίστεω; ε /ε  έμπνεύσεις.

ι Ω; εφόδια δ’ ε / ε  τόν ζήλον, 
τόν πρός παν εύγενες και γενναίον, 

τά αίσθήματ1 αγάπης τών φίλων, 
τάς ένθερμους εύ /ά ς τών γονέων.

Δ . Ρ. ΡΑΓΚΑΒΙ1Σ.

ΤΙ ΠΤΑΙΩ;

'’Σ τόν κόσμον, ώς εις θάλασσαν άκάτιόν της νέον,
άφέθην νά προσπλέω, 

ουδέν πλήν ’ς τήν πορείαν μου άπήντησα ώραΤον*
πρός τοϋτο πλήν τί πταίω; 

‘Ως εις λιμένα ασφαλή ’ςτάς μητρικάς αγκάλας
άμέριμνο ς είσπλέω, 

κ1 είς τόν λιμένα πλήν αυτόν Ουέλλας άν ό τάλας
αισθάνομαι, τί πταίω;

'Σ τάς καλλονάς τοϋ εαρος, εις του πτηνού τό $σμα
εγώ θρηνώ και κλαίω, 

καί περιφέρομ’ εκτοτε νεκρόν ό τάλας φάσμα*
προς τούτο πάλιν πταιω;

Είς τών ανθών τ ’ αρώματα, είς τής αυγής τήν δρόσον
εγώ δεν αναπνέω* 

τήν λάοαν τής κολάσεο^ αίσΟάνομ’ έγώ τόσον,
χωρίς ποσώς νά πταίω.

Q! πταίο) αν τήν αγαπώ, ώ! πταίω άν σιμά της
φλογΓοιμαι καί καίω*, 

καί άν ζωήν ολόκληρον εις τό μειδίαμα της
προσβλέπω, πάλιν πταίω; . .

Ν. Γ. Π.

ΑΛΛΟ ΕΙΣΑΙ ΣΤ!

Τής φύσεως τάς καλλονάς 
ό άνθρωπος θαυμάζει, 

καί τής αύγής τάς πρω'ίνάς 
ακτίνας εκθειάζει,
καί τα j; ευώδεις αύρας της, 

ώ Ιρις μου χρυσή.

Ναι, είν’ ωραία ή αυγή 
κ1 ή φύσις ουρανία, 

με νύμφην όμοιάζ’ ή γ ή ,  
τά πάντα εισί θεία 
είς τής αύγής τ ’ αρώματα, 

πλήν άλλο είσαι σύ!
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/.I ϊ  » > ·\«li: ακουσον η αηοων
πώ ς ψάλλει τ ’ όίσματά της* 

εί; ταυτα χάνει τήν οδόν 
ο καθε οιαοατης, 
κ’ ενώ /ω ρ ε ί ’ς τό εργον του, 

τό εργον του μισεί.

‘Ωραία εΤνε ή τερπνή 
φωνή τών άηδόνων, 

τον κόσμον ολον σ^γκινεΐ
τό Ασμάτων* τί μόνον; . . . 
πώς άλλο είν’ τό ασμάσου, 

π ώ ; άλλο εΤσαι σύ!

’Ε/ύθηκα ’ς ταίς άγκαλίαΐς 
τής μάννας μου, καί είδα 

’ς αύταίς άπρόσιταις φωληαίς 
κ’ εύδαίμονα κοιτίδα*
’ς τ ά  χείλη τη; ’βασίλευαν 

ή '/άρις περισσή.

Λαμπρύνεται ό ουρανός 
είς τό μειδίαμά τη ;, 

καί τρέμει ό αυγερινός
’ςτό  περιπάτημά της,

I ί t 1 I »/ "Νκ εφαινετο μοι άγγελος . . . .  
πλήν άλλο είσαι συ!

4 Γπάρ/ουν χάριτες πολλαί 
που θέλγουν τάς καρδία;, 

εμπρός είς ταύτας αί Οολαί 
ακτίνες τής πρωίας 
καθίστανται ευάρεστοι, 

καθίστανται πυρσοί.

£ί! ναι, κι’ αυτών ή καλλονή 
μ ’ αγγέλων ομοιάζει, 

καί αρμονίαν ή φωνή 
εκείνων άποστάζει*
Ω! ναι, γλυκέ μου άγγελε, 

πλήν άλλο είσαι σύ!

Ν. Γ. Π.

ΚΑΙ Σ ϊ  ΑΚΟΜΙΙ! . . .

Va, pour tous les tombeaux. la nature a des fleurs.
Mme V a lm o r e .

Καί σύ ακόμη άκαμπτον τον ουρανόν ευρίσκει;, 
καί λέγεις οτι δι έμε ή πύλη του έκλείσΟη;
ΙΙάσα έλπίς παρήγορος λοιπόν έξηφανίσθη, 
οι ότι ένα άγγελον έλάτρευσα αυτου!

’Αλλ’ οταν εί; τά; /εΤρά; σου τήν /ε ίρ ά  μου έκράτει; 
καί εολεπες οτι τό παν μ ’ έμάγευε σιμά σου, 
πώς τότε δέν μοί ’έκρυπτες καν το μειδίαμά σου, 
τ άνοΐγον εί; το ο μ  μα μου τήν πύλην τ ούρανοϋ;

Καί οταν εί; τά ώτά μου τή; μαγική; φωνή; σου 
τούς ή'/ου; μοί άπέστελλε; ώ; δρόσον ουρανίαν, 
πώ ς τότε μέ ανύψωνες είς σφαίραν εςαισίαν, 
ί'νΟα γλυκύ διέκοίνα κ ’ εύδαίμον το παρόν! . . .* ι » I

χωρίς ποτέ εν δάκρυον νά χύσω θαλερόν.

ΑΛ. I. ΣΤΑΜΑΤΙΑΛϋΣ.

ΛΘΩΟΤΠΣ ΚΑΙ ΖΗΛΟΤνίΙΙΑ.

Κορίτσι μου, ’ς τον δρόμον σου τήν κοπελιά μήν είδες 
π ο /ε  τον άσπρο τόν λαιμό σαν τόν άφρο του γάλα, 

πυ'/ει ‘/υ τα ίς  όλόγυρα ταίς δυό '/ρυσαίς πλεξίδες,
ν<»ι λ·ιλ rffr^in"i<v \ <νιι*γγ?λΑτ - y  i i f i r t y  r i  Μίν*»!/»·..................Γ-.......Γ *Γ 1 I * ·» I ·Γ·Γ·Λ>

’Εδώ κοντά έμπρόσΟιασα καί ’β ίσκανε τ ’ άρνλά τη ;, 
κ’ εκείνη που έπήγαινε τό βουναλάκι ίσια 

κ’ ε ίχ ε  τό λάγιο της αρνί καί’έτρεχε κοντά της,
ό>ςτο>ρα ’ πάνω Οά ’φΟασ?., Οαρ£ώ, ’ς τά κυπαρίσσια.

Γλά ακούσε, που νά χαρτίς και συ σαν μεγαλώστ^ς 
οσο μέ κάνεις νά /α ρ ώ , '/ρυσό μου κοριτσάκι* 

άφου ζωή μου ’έδωσες, χαρά δεν θά μου δο)στ4;;
ΙΙταν μαζή άλλος κο'/ε· ·, ή μόνετό αρνάκι;

ΑΙαζή της, Οαρ|δώ, πήγαινε ό λιγερός τσομπάνης, 
γιατί τή βούργια ’σήκωνε τής Αργυρής εκείνος, 

καί τραγουδούσαμε μαζή . . . .  Μ άπώ ς τό Χρώμα χάνεις, 
γιατί είπα πώς ήτανε μαζή δ Κωνσταντίνος;

Κορίτσι μ ’, ή αθώα σου  ̂ καρδιά δέν ’ςέρ’ ακόμα 
τί θέ νά ’πουν του Ερωτα τά βάσανα τά τόσα! 

μακάρι τό άθώό σου μήν ειπτι ποτέ στόμα
τά ψέμματα, ποϋ μ ’ ελεγεν ή ψεύτικη της γλώσσα!

ΑΛ. I. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΠΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Α Γ Γ Ε Λ 1 Α Ι
ΔΤΟ ΝΕΟΕΚΔΟΘΗΣΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ*·

Εν μέσφ τής κατακλυζούσης, ώς μη ώφειλε! την ημε- 
τέραν κοινωνίαν άμουσίας, καί τ^ς  σχεδόν γενικευθείσης 
λυπηρας άφιλοπεριεργείας, έν μέσφ τών περισπασμ,ών καί 
τής ταραχής του άδυσωπητου Κερδώου Ερμου, του ά πη - 
νώς άπολακτίζοντος καί περιφρονουντος τόν συνάδελφον 
αυτου Λόγιον, οί τόν δεύτερον υπηρετουντες παρι^ώσι τλ  
έξαίσιον θέαμα του έν μέσο> κλιβάνων καί διαφόρο)ν τρο
μερών έργαλείο>ν καταβασανιζομένου μάρτυρος.

Καί δντως. Τις δύναται σήμερον νά μη δικαιώση ημας, 
διατεινομένους 8τι οί τά  γράμματα καλλιεργουντες είσίν 
οί μάρτυρες τής κοινο>νίας ημών, ο ί τόν σταυρόν έπ ώμων 
αυτών φέροντες καί τούς μυρίους καί πολυειοείς ύπομέ- 
νοντες έμπαιγμούς καί κολαφισμούς τών παραγενομένων; 
Τις δύναται νά άρνηθη οτι έν τ'5 πολυάσχολη ημών κοι- 
νο)νία παρορώνται άσυγγνώς*ως τά  γράμματα τά  πατρώα, 
καί ή ύλη οεσπόζει τής διανοίας καί του πνεύματος; 

λ · · · · · · · · · · · · ·  ·
Αλλά θαρσείν χρ η ! Δέν εινε μακράν η ήμέρα ή σωτή

ριος, καθ’ ijv έπιγνώσονται πάντες οί διώκται τών φώ
των οτι τά  έθνη τότε προάγονται, οταν καλλιεργώσι τά  
άνθη τής παιδείας, καί οτι ή πρόοδος έγκειται έν ττί δια
νοητική αναπτύξει καί ουχί έν τω  έπισωρεύειν πλούτον 
μετάλλων. Ελεύσεται ήμαρ καί γνώσονται πάντες οί έκ 
τυφλής τύχης προαχθέντες καί τούς λογίους περιφρονουν- 
τες οψίπλουτοι οτι « άνηρ  π λ ο ύ σ ι ο ς  κ α ί  ά π α ι δ ε υ -  
τ ο ς  χ ρ υ σ ο υ ν  έ 7 ^ν ά ν δ ρ ά π ο δ ο ν .  »

Ηδη η ηώς τής μυριοποθητου ταύτης ημέρας άρχίζει 
νά υποφώσκη άμυδρώς είς τόν τέως σκοτεινόν ήμών δρί- 
ζοντα. Τινές τών δυναμένων δμογενών κατανοησαν- 
τες, άγαθ^ τύχη , δποία έστίν ή του πλουσίου άποστολ^

17
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έπι τής γής, φιλοτιμ.ούνται οσημέραι τ ί;  πρώτος νά προσ-
.  , ν  *  β  V·

των πνευμάτων άναπτύςεως έλπίζομεν οτι θέλει καταβάλει 
τουντεύθεν το κράτος τών κολλυβι^ών καί λοιπών άμου
σων κερδοσκόπων, όσοι έκσυ^ήμ.ατος ένασμ.ενίζονται κη- 
ρυττόμενοι οί ασπονδότεροι διώκται τών ιερών γραμ.μά- 
των έν πλήρει Κ-) αίώνι. Ούδεμ.ία ιερόσυλος περιφρόνησις 
προς την Σέραν παιδείαν θέλει μείνει ατιμώρητος, εκατόν 
δέ νέον σύγγραμμα έ^ίν άνά είς ήλος έμπηγνύμενος εις 
την καρδίαν τών φωτοσβεστών, είς υπόνομος κατά του κρά
τους της άμουσίας.

Μεταξύ τών άπο τίνος έκδιδομένων άξιο λόγων IV '-
:ων

■ -  -  -  ,  ,

τιμώσι τά  μέγι^α την σύγχρονον φιλολογίαν. Και περί
τών έξαιρέτων τούτωνεργων άφίνομεν αυτούς τούς έκδο-
τας νά είπωσιν ημΐν τά  δέοντα, δημοσιεύοντες τάς πολ-
λού λόγου αξίας αγγελίας αυτών ως εχουσι.

Τούτο μ.ονον έπιΟυμοϋμεν νά προτάξωμεν, οτι οί παν
τός επαίνου άξιοι αύτάδελφοι Κοντόπουλοι ρεγάλας τω 
όντι μέχρι τούδε προσέφερον υπηρεσίας τω  εθνει διά της 
καλλί^ης εκλογής τών κατά καιρούς έκδοΟέντων διδα
κτικών ώς επί το πλεΐστον πονημάτων αυτών. Ω: τοιου- 
τοι δέ, είσίν άξιοι τής συνδρομής καί υποτηρίξεως τών 
όμογενών, οίς λαμβάνομεν αφορμήν οπως συ^ήσωμεν τά 
σήμερον άναγγελλό|Λενα εργα αυτών, την άποπεράτωσιν 
τών ίποίων εύχόμεθα ολοψύχως.

Α ' .

ΑΓΓΕΛΙΑ περί έκδόσεως Λεξικού τών Ευνωνύυ.ων τής 
Ελληνικής γλωσσης καί ετέρου τών ομωνύμων.

11 faut savoir la grammaire el comiailrc les synonyme?, 
lorsqu’on veut rtre roi <lc Franco, (Louis XVni).

Πολλάκις, νεωτεροςών, έπρότεινα είςέμαυτόν τάς ερω
τήσεις τα υ τα ς: διατί ενώ γράφομεν διακοπτόμεΟα αίφνης, 
διστάζοντες ποτεοαν εκ δύω η πολλών λέξεων παρουσια- 
ζο μενών εις την σειράν τών ιδεών ημών οφείλομεν νά έκ- 
λέ,,ωμεν; όιατι ο αυτός συγγραφεύς, προς εκφρασιν του 
αυτου σχεδόν στοχασμού, μεταχειρίζεται άλλοτε αλλας 
λέξεις; άρα γε δέν εινε δυνατόν νά ύπάρξη βιβλίον, διδά- 
σκον την περι τας λεςεις εκλογήν καί την κατάλληλον αυ
τών χρήσιν έν δεδομένη περιστάσει; Βραδύτερον κατανοήσας 
τήν λυσιν του σοβαρού τούτου γλωσσικού προβλήματος, 
λελυμενού άλλως προ αιωνων υπο τών μεγίστων τής άρ- 
χαιοτητος νομοθετών τής προγονικής ημών γλωσσης, 
Πλάτ<υνος και Λριστοτέλους, τού μέν συνομολογήσαντος 
τω  Προόικω οτι π ρ ώ τ ο  ν π ε  ρ ί ο ν ο μ  ά τ  ων ορΟό τ η -  
τ ο  ς μ α  0 ε ΐ ν  δε ι ,  του δέ καταδείξαντός την δύναυ.ιν 
αυτής ιδίως έν τή μεταφυσική, ουδέν άλλο υπελείπετo‘ %, 
υπερώων πάντα πόνον καί δυσκολίαν, νά άναλάβω τον 
μέγαν άγώνα τού άνορύξαι άπό του τάφου δεκαεπτά 
αιώνων το καταπεσόν τούτο μνημείον τής Ελληνικής φι
λολογίας, τό άφορών την διά παραλληλισμού διάκρισιν 
τών ώς συνωνύμων φαινομένων λέξεων* διότι προ τοσού-

των τωόντι αιώνων τέΟαπται έν τα ις βιβλιοΟήκα/.ς το 
περί συνωνύμων σύγγραμμα τού Αμμωνίου. 11 ν <h ήδη 
καιρός νά άρςηται καί η τών μνημείων τού λόγου άνα- 
σκαφή, αφού ή τών έργων τής τέχνης ήρξατο προ πολ- 
λου* καί ούτω νά άρω άπο τή ς οδού τής γλωσσης τον 
μέχρι νυν υποκεκρυμμένον τούτον ύφαλον, έφ ού συνήθως 
προσκρούουσι καί πολλάκις ναυανούσιν οί μάλλον ευουέ-1 ι ί I I
στατοι τών νέων, γράφοντες η ομιλούντες.

II περί τάς τοιαύτας λέξεις επιστήμη, κατά  τον Πλά
τωνα, ήρξατο άπο τών άρχαιοτάτων χρόνων. Εν τω  
Κρατύλω η π ε ρ ί  ο ν ο μ. ά τ  ω ν ο ρ Ο ό τ η τ ο ς  διαλύγω αυ
τού αναφέρει παραδείγματά  τινα έκ τού Ομ,ήρου, και 
μετά συνωνυμολογικήν έξέτασιν τής Ομηρικής ονοματο
λογίας πείθει η μ ας, οτι και ό Ομηρος αυτός ήν [ /ίγ ΐ7 θς 
καί κάλλιστος συνωνυμολόγος. Οπως καί άν εχη, συνω- 
νυμολογία, έλκουσα την αρχήν αυτής άπο τών Ομηρικών 
χρόνων, άνεπτύχΟη και έμορφώΟη ώς επιστήμη επί τής 
Πλατωνικής έπονής, καΟ ην οί σοοισταί, στρέύαντες τήν
^  Λ  ^
διδασκαλίαν αυτής και τών άλλων μαθημάτων προς 
υλικήν αυτών ωφέλειαν, ήνάγκασαν τον Πλάτωνα νά ει- 
πη τοσαύτα κατ αυτών διά το έπί χρήμασι διδάσκειν. 
ό  ΙΙροδικος, οστις έ δ ό κ ε ι  κ ά λ λ  ι σ τ  α τ ά  τ ο ι α υ τ α  
ο ν ό μ α τ α  δ ι α ι ρ ε ί  ν, υπήρξε διδάσκαλος τού Α κ ρ ά 
τους, άκούσαντος παρ αυτού το δραχμιαίον μάθημα μό
νον υπερ τού είδέναι την άλήΟειαν π ε ρ ί  ο ν ο μ ά τ ω ν  
ο ρ θ ο τ η τ ο ς *  ήν γάρ καί πεντηκοντάδρανμον' ου υ.ήν ̂ J ^  ̂ ^ ■ w'a\ i
αλλ ήτο οωασκαλος καί τού Εύριπίόου, καί πολλών άλ
λων μεγάλων άνδρών τής Πλατωνικής εποχής.

Οφείλομεν δέ νά παρατηρήσωμεν οτι η εποχή αύτη, 
καθ ήν ή ορθοέπεια εφΟασεν είς τον ΰψιστον βαθμόν, άνέ- 
δειςε καί τούς μεγίστους περί τήν φιλοσοφίαν καί τήν τέ
χνην του γοάφειν άνδρας. Λπόδειξις τούτου πάντες οί εν- 
δοςοι συγγραφείς του καιρού εκείνου, ποιηταί η ρήτορες, 
καί προ πάντων οι δύω μέγιστοι τής άρχαιότητος φιλόσο
φοι Πλάτων καί Αριστοτέλης. Καί πρέπει νά πιστεύσω- 
μεν, χωρίς ποσώς νά σφάλωμεν, ότι το μάλιστα πάντων 
συντελέσαν είς την άνάπτυξιν τής οξύνοιας καί ορθής κρί- 
σεως τών άνόρών τούτων έστίν ή τώ ν ονομ.άτων όρθότης, 
ήτις και έχρησίμευσεν έν πολλοίς ώς βάσις των φιλοσο
φικών αυτών έρευνών. Καί ουδέποτε ίσως έμελλεν ο Πλά
των επονομ.ασθήναι ( θ ε ί ο ς  καί  Α τ τ ι κ ή  Μ έ λ ι σ σ α ,  
εί περί μικρού έποιειτο την περί ονομάτων ορθότητα’ 
διότι, άν το κάλλος τής ηθικής αυτού άπένειμεν αυτώ 
το έπώνυμον Ηε ϊ ος ,  η χάρις καί η σαφήνεια τού λόγου 
αυτού, απόρροια τής συνωνυμολογίας, άπέδωκε το έπώ
νυμον Λ τ  τ  ι κ η INI έ λ ισ  σ α.

\λ λ  ίσως δυσπίΓ-ώντις προς τά  τοσαύτα προτεοήυ.ατα
‘  Λ.  .  1 .  * *

ουχι, και προσ* 
οτι πρεπει νά παραιτηθήτής άξιώσεως ταύτης, ενόσω δέν

ιβν. τ/λν —ί

Ο ΒολταΙρος εν ταΐς περί Κορνηλίου καί αλλαχού ση- 
μειώσεσιν αυτού δέν παύεται επαναλαμβάνουν, δτι «η κυ
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ριολεςια εστι πανταχού απαραίτητος, οτι η κυριολεξία έ^ιν 
αναγκαία, καί ότι χωρίς αυτής ξηρόν έστι το ύφος καί 
απότομον!. . άνευ τής κυριολεξίας ουδέν έστιν ώραιον, ου- 
δαμώς υπάρχουσι στίχοι καλοί, ουδέποτε εξηγεί τ ις  κα 
λώς δ ,τι συλλογίζεται. . . . »  ό  δέ D’A lem bert λέγει ότι

I 1*1 w i — i w 0 -    - §
α λήθης περι το γραφειν δεινότης, καί ουχί οιά της φρού
δης τέχνης τού περιβαλλειν τάς κοινάς ιδέας διά μ,αταίου 
χρωματισμού. »

λ  λλα ^εν δύναται τις τ ά χ α  νά σπουδάσ·/) έντος τών 
λεξικών ; Ουδέ τούτο* διότι τά  υπάρχοντα λεξικά τής 
γλωτσης ημών ούόαμώς διακρίνουσι τάς συνωνύμ,ους λέ- 
ξε.ς, άλλ εξηγούσιν απλώς τάς μέν διά τών δέ, παρα- 
πεμποντα  άπο λ^εξεως εις λέξιν καί μ.ηδεμίαν ορίζοντα. 
Κ αι άν όμως υπήρχε το τοιούτον, πρέπει ν’άναστέλλη τις 
τον όούν τών ιόεών αυτού καθ ήν ώραν γράφει, θηοεύων 
την όιαφοραν* διότι ίνα γινώσκη τις  άπαντα , πρέπει νά 
έκμ.αθ*/) ολόκληρόν λεξικόν. Η  τοιαύτη τών λέξεων δια- 
φοοα αναφαίνεται διά τού παραλληλισμού, τά  δέ λεξικά 
ουδεν τοιούτον δύνανται νά προσφέρωσιν έ'νεκα τής κατ* 
αλφαβήταν ταξεως τών λέξεων. Λάβωμεν προς άπόδειξιν 
απο όιαφορων τού λεξικού σε/.ίδων τάς άκολούθους συνώ
νυμους λεξεις και ιόωμεν τον ορισμ.ον αυτών:

Μ έ μ. φ ο μ α ι— Ψέγω, κατηγορώ.
Ψ έ γ  ο)— ΛΙέμφομαι, κατηγορώ.
Κ α τ  η γ  ο ρ ώ— Κατακρίνω, μ.έμφομαι.
Κ α τ  α κ ρ ί ν ω— Κρίνω κατά  τίνος, καταδικάζω.
Κ α τ  α δ ικ ά ζ ω — κατακρίνω.
Κ ρ ί ν ω— Κατακρίνω, καταδικάζω.
Ε λ έ γ χ ω — Ε π ιπ λή ττω , κατηγορώ, άποδοκιμάζο).
Ε π  ι π  λ η τ  το>— Ε λέγχω , έπιτιμώ , μαλόνω.
Ε π  ι τ  ι μ. ώ —  Μέμφομ,αι, επ ιπλήττω , ονειδίζω, κα

τηγορώ.
Ο ν c. ι ο. ι <5 0) 1 opi^cj, επ ιπλήττω .
Ε π  ι λ  α μ  β ά ν ο μ α ι— ψέγω, επιπλήττω .
Κ α θ ά π  τ  ο μ  α ι— Ε π ιπ λή ττω , ονειδίζο>.
Α ντί νά διδάσκγ) τις το t άναγνώστην, δέν φαίνεται 

περιπαίζων αυτόν; καί τί πλέον μετά τούτο γινώσκει η 
πρότερον, είμή ότι τά  βήματα τα ύτα  είσίν άπαντα συ
νώνυμα, καί ότι δύναταί τις είς πασαν περίστασιν νά με- 
ταχειρ ίζητα ι τα ύτα  9) εκείνα; Αλλ’ οί όρισμ.οί ούτοι δέν 
εινε π^σώς σπάνιοι έντος τών λεξικών* «άπαντώνται άνά 
εκα ι.σ τύα ς καί χιλ ιάδας, » λέγει ο Lnfave, άναφέροον 
δμοιν; παράύειγμα έν τη  εισαγωγή τού ύπ αυτού λεξι
κού τών συνωνύμων τής Γαλλικής γλωσσης.

Τών συνήθων λοιπόν λεξικών ούδένα ί) άτελή ορισμόν 
διδόντων περί τών τοιούτων λέξεων, καί ουδέν βέβαιον 
διδασκόντων περί τής ακριβούς καί κυρίας αυτών σημα
σίας, ή έν ίδιαιτέρω λεξικω συλλογή καί διάκρισις τών 
συνωνύμων καθίσταται άναγκαιοτάτη ώς συμπλήρωμα 
τώ ν γενικών λεξικών. Διότι αί πρός άλλήλας διαφοραί 
τώ ν μιας καί τής αυτής έννοιας λέξεων, ώς αί τών δια
φόρων προσώπων τής αυτής οίκο^ενείας, άνάγκη νά π α -  
ρουσιάζωνται ώς έπί είκόνος παρ εκατέρας, οπ(ος ή έν- 
τύπωσις τών ιδιαιτέρων χαρακτήρων γένηται βαθυτέρα 
είς τήν μνήμην τού βουλομ,ένου ένθυμεισθαι αυτούς διά

μεν μακράν εν τα ίς περι παντ',ς πράγματος μελέταις 
καί ιδίως τών ψυχολογικών* ώστε ή συνωνυμολο- 

γ ία  δίδει πτέρυγας τη διανοία. είς τόν άχανή τών συλλο
γισμών ορίζοντα, καί επαναφέρει είς έαυτήν άνευ κινδύνου 
τού άποπλανασθαι. Λλλως ή λεπτότης τών εννοιών καί 
τών εκφράσεων έσ τί? διά τόν γράφοντα πέλαγος φοβερόν, 
άφαιρούν πασαν άπ αυτού τόλμην, εάν μή βλέπη εμ - 
προσθεν αυτού τόν καθοδηγούν τα  φάρον έν τω  μέσ(1> τών 
έμπιπτουσών καί συσσωρευμ !νων λέξεων και ιδεών ώς 
κύματα άλλεπάλληλα, έάν μ ο κυβερναται υπό τής οξυ
δερκούς συνωνυμολογίας είς τό χάος τού ιδεατού κόσμου.

Εν γένει ή συνωνυμολογία διόάσκει διά φιλοσοφικών 
ορισμών τήν άληθή και άκριβή τών ώς συνωνύμων φαι
νομένων λέξεων διαφοράν καί δύναμιν, σμικρύνουσα το ι
ουτοτρόπως τόν αριθμόν αυτών διά τής προκυπτούσης 
εκ τού ορισμού άκριβολογίας, καί ποιεί τόν άναγνώτην 
η συγγραφέα ή ρήτορα νά γινώσκη α άναγινώσκει ?ι γρά
φει η λέγει* έν ενί λόγω, έστίν ή βάσις τής ορθοεπείας.

Π περί συνωνύμων πραγματεία έστί πρωτοφανής διά 
τήν σημερινήν Ελληνικήν φιλολογίαν* πιστεύομεν όμως 
ότι μέλλει τυχεϊν τής αυτής και παρ’ ήμΤν υποδοχής, ής 
καί αί περί συνωνύμων πραγματεΐα ι έν Γαλλία. 6 τε  
πρώτον έφάνη έν Γαλλία τό σύγγραμ,μα τού G irard, του 
πρώτου δοντος παρα Γαλλοις άφορμήν είς τάς τοιαύτας 
φιλολογικάς έρεύνας, πάντες έσπευσαν νά κοσμ,ήσωσι τ6 
λεκτικόν αυτών διά τού νέου τούτου περί τήν τέχνην 
τού λέγειν και γράφειν συραού. « Ούτως ή πρός ταύτας 
κλίσις, λέγει ο Lafaye, διεδόθη ταχέω ς, καί αί γυναίκες 
πρό πάντων παρεδόθησαν είς αύτάς μ,ετά πάθους . . . .  
Είς τάς λαμπράς τού δέκατου ογδόου αίώνος συνανας-ρο- 
φάς, τού αίώνος τούτου τής άναλύσεως καί τού φιλοσο
φικού πνεύματος, καθ 8ν αί περιφημόταται τών γυναι
κών έν τή τέχνη τού ομιλεΐν προσείλκυον περί έαυτάς 
τό άνθος τών πεπαιδευμένων, τά  συνώνυμα ησαν συγ
χρόνως άντ ικείμενο ν σπουδής ώς δρος επ ιτυχίας, καί άν- 
τικείμενον δμιλίας ώς ύλη, όπου ήδύνατό τις νά δοκιμά- 
ση καί άποδείξη κάλλιον τήν έαυτού οξύνοιαν.» Σήμερον 
οέ ή σπουόή τών συνωνύμ,ων έν τοΤς έκπαιδευτηρίοις κα
τέστη γενικωτάτη h  τε Γαλλία καί Γερμανία.

Τοιαύτης ούσης έν συντόμςο τής συνωνυμολογίας, ή 
υπερ έκδόσεως Λ ε ξ ι κ ο ύ  τ ώ ν  Σ υ ν ο) ν ύ μ. 6) ν τ  ή ς Ε λ λ η
ν t κ ή ς γ λ ω σ σ η ς  συνδρομή τού Πανελληνίου ελπίζω , 
δτι εσται μοι γενναία καί ένθαρρυντικωτάτη, τοιαύτη 
ουσα διά πχν Εργον έθνικόν.

Τό όλον σύγγραμμα άπαρτίσει τρεις τόμ,ους, έκδοθη- 
σομένους όσον ουπω έν Αθήναις καθ’ Ιξαμ,ηνίαν. 0  πρώ
τος περιέχει τά  όμ , ώνυμα ,  πάντη διάφορα τών συν ω
ν ύ μ ω ν, άλλ άναγκαία πρός διάκρισιν τής όρθογραφίας 
παμπόλλων λέξεων. Τό λεξικόν τών δμ.(ονύμ.ων έστί κα
τάλογος άκριβής τών ομοίαν μ.έν προφοράν διάφορον δέ 

γραφήν έχουσών λέξεων, συμπεριλαμβανομένων καί τώ ν 
ιστορικών, μυθολογικών καί γεωγραφικών* έκ πασών δέ 
τών γλωσσών ή Ελληνική Εχει τάς πλείστας* εινε, ού
τως είπείν, κώδηξ ευχερής οιά τούς άγαπώντας τά  λο
γοπαίγνια. Εις τό τέλος τού λεξικού τών ομο>νύμων προσ-
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τά  έ /οντα  ρίζαν διάφορον.

όγδοον, διά ρούβλια άργυρέ δύω, πληρωτέα άμα ττί πα
ραλαβή έκάστου τόμου έκ διαλειμμάτοιν.

Κ. KONTOIIOVAOS.

Γ/.

ΑΓΓΕΛΙΑ περι εμμέτρου τη ; ίλιάδος μεταφράσεω

πλέει μέ το εξοχον υψος καί κάλλος των είς αιώνα τον 
ά πα ντα ;

ή δη  πολλοί παρήλΟον αιώνες, άφ ου ό φοιβόληπτος 
ραψωδός τη ; ιωνίας έψαλλε τά  αθάνατα έπη τα γεννη- 
σαντα το μεγαλείο ν τής Ελλάδος, και όμο>; ούδε κατ 
έλάχι<7θν Ελάττωσαν το κλέος αύτου τά  ποιητικά αρι
στουργήματα τών λοιπών ποιητών τής γής, οίτινΐς μάλ
λον ν; ηττον ένεπνεύσΟησαν ί; τούλάχΐ7 θν ώδηγηΟησαν 
ύπ’ αύτου. ό  Ομηρος υψοϋται ούρανομηκης ώς ο ύπ αύ
του εκθειαζόμενος μέγας Ολυμπος, αί δε παρερχόμεναι 
γενεαί τών (i ροτών άτενίζουσι προς αύτον μετά Οαυμα- 
σμου και λατρείας* καί εν μεν τη  αρχαία Κλλάδι

έπτ* πόλεις οιερίζουσι περί ρίζαν Ομηρο»,
Σμύρνα, Χίος, Κολοφυν, ’ Ιθάκη, Μύλος. Αργό;, ΑΟηναι*

εν δε τώ  νυν αίώνι το κλέος τής Αλβιόνος δ μέγας Βύρων, 
λαλών που έν παροδςο περι του όμηρου, τούτον μεν προς 
τον μέγαν ίΐκεανον εικάζει, έαυτον δέ προ; ρυάκιον. Αλ
λά τις ποτε τών μεγάλων άνδρών τής γής δεν έΟαύμασε 
τον μέγαν τής Ελλάδος ποιητην; τις δεν προσηνεγκεν 
αύτώ τον οφειλόμενον τής εύγνο>μοσύνης φόρον; ΙΙοίον δ 
έθνος πεφωτισμένον τής γής δέν μετέφρασε τά  χρυσά επη 
αύτου ε?ς τήν γλώσσάν του ;

Τοιούτου λοιπδν και τηλικούτου οντος του πατρος 
τής εποποιίας, ώ Ι^λληνες, αρα δέν οφείλει έκαστος ημών 
νά συναισΟανΟνί το όνειδος του οτι παρ ημίν δέν υπάρχει 
μετάφρασις ευχρη^ο; τώ  λαω ; Ναι άληθώς, καί ή ελλει- 
ψις αυτη δέον νά άναπληρωΟφ οσον τάχιστα. Δι ri έτολ- 
μησεν δ γράφων νά επιχείρηση μετάφρασιν τής ίλιάδος 
είς δακτυλικούς εςαμέτρους τής καθ’ ημ#ς γλώσσης, καί- 
τοι συνειδώς άφ ένος μέν το δυσχερές του έργου, άφ’ ετέ
ρου δε την σμικρότητα τών δυνάμεων του.

ίνα δέ το έργον τούτο καταστή, εί δυνατόν, δημώδες, 
ηναγκάσΟην να προσεγγίσω αύτο κατά τε την λέξιν καί 
τούς τύπους καί τούς διά τών μορίων χρωματισμούς είς 
την υπο του λαου λαλουμένην γλώσσαν* έν άλλαις λέςε-

σιν, έπεδίωξα ΰφος άφελές καί άνειμένον, άποφεύγων ο,τι 
ήδύνατο νά καταστηση αύτο δυσνόητον καί λ ο γ ' . ω τ α -  
τ ί σ τ ι κ ο ν .

Ως τοιουτον λοιπον προσφέρουν αύτο είς το Πανελλη- 
νιον, έπικαλουμαι ύπέρποτε την πρόθυμον συνδρομήν τώ ν 
απανταχού δμογενών, ιδίως δέ την ένθερμον ύποτίριξιν 
τών οπαδών καί τών λειτουργών τών μουσών, τής μ α - 
Οητευούσης νεολαίας καί τών διδασκάλου αύτ?,ς.

Προς εύκολίαν δέ τών συνδρομητών πάσης τά^εο>ς Οέ- 
}.ο> έκδώσει την μετάφρασιν μου κατά φυλλάδια περιέ- 
χοντα άνά δύο ραψωδίας εκατόν, καί τιμώμενον δραχ- 
μών 2 , πληροντέο)ν άμα τη  παραλαβή έκά^ου τεύχους, 
πλήν του δευτέρου, ούτινος ή τιμή  προκαταβάλλεται 
μ ετά  τής του πρώτου, καί τούτο ϊνα δυνηΟώμεν νά κο- 
σμησο>μεν έκάστην ραψωδίαν μέ μίαν λαμπρήν εικόνα. Ιο 
τοιουτον κόσμημα, ώς γνω7 ον, απαιτεί ουκ ολίγην δα
πάνην. Οί δέ εν Ευρώπη ομογενείς παρακαλουνται νά 
προπληρώσου το ημισυ τής όλης συνδρομής αύτών, λίραν 
Α γγλίας ημίσειαν, ϊνα μη ένοχλώμεν αύτούς συνεχώς δι 
εύτελές ποσόν.

Ν. ΚΟΝΤΟΙ 10 V \0Σ.

Τοιαΰτα τά  δύο αναγγελλόμενα περισπούδαστα συγ
γράμ μ ατα , είς ών την άπόκτησιν εύελπιστουμεν οτι 
θέλουν σπεύσει μετά προθυμίας οί ομογενείς, δσοι συναι
σθάνονται πλέον οτι παντος επίπλου και άλλου πολυ
τελούς σκεύους έν τή  οικία πρέπει νά προε^αρχη η [iv- 
βλιοΟηκη* βιβλιοθήκη δμως ούχί ύπδ μυθιστορημάτων 
άπαρτιζομένη καί προς το θεαθήναι μόνον, αλλά καλώς 
συγκεκροτημένη καί λυσιτελής μάλλον η πολυτελής.

ΐϊμ ε ίς  δέ, ών ή καρδία πάλλει αύΟορμητως επί τή  δη
μοσιεύσει τοιούτίον περισπουδάστο^ βιβλίων, εύχόμεΟα 
οπο>ς παρέχηται συνεχώς αφορμή προς κόσμησιν τών 
στηλών του Συγγράμματος τούτου διά τοιούτο>ν βι
βλιογραφιών.

ί».

ΑΙΝΙΓΜΑ -Η.

Της γης οεν είμαι κάτοικος' κατοίκημά μου 

τον ούρανον, ενίοτε άστραπηοόλος τρέχω  
να φέρω είς τον or/.aiov ειοησεις ’/α :  μοτύνους. 

καί να παιοεύ:τω τούς κακούς καί τούς θρασείς Ικείνους, 

οτοι τον ΙΙλάσττ,ν, άφρονες! ενίοτε άρνοϋνταΓ 
πολλοί οεενεκα εμου πολλάκι; τΛγ'/ωροϋνται.

Ε'/ω οιπλουν τύ πρόσωπον, εΤμαι λευκός και μ :λ α ς , 

εις τα άγνα τά στ/,Or, μου οεν κρύπτω τα; θύελλας * 
πλήν αν έ;αίφνης κεφαλήν εις τούς άνεμους στείλτ,;, 
συγ/ρόνως ο ενα πόοαμου εαν τον ;ι.εγαλύν(,ς. 
ώ! τό:ε, τότε κατοικώ 1 ς τών εύ τ //ώ ν τα ‘/είλη .
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Ρινόκερο>ς. (ρίν— ερως.)


