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II K V P I 4  2JTAEA.
ϊ ά  ώραϊον φΰλον, πλασΟ'ν ύπό τοΰ τών απάντων δημ,ιουργοΰ ί'να ΐν τί? 

κοινωνία καί τνί οικία προάγν] τήν έπί τής γης έφικτνιν ευδαιμονίαν καί την 
ν$ικήν, άμα χ-?; νοητική, ανατροφήν καί ϊκπαίδευσιν, συντελεί τάμέγι~αείς 
τόν σκοπόν τής 3ει'ας Προνοίας, καί περί τής αλήθειας ταύτης οϋδείς τών 
νουνεχών αντιλέγει. Μεταξύ τών γραψάντων περί τής τών γυναικών 
αγωγής διακρίνετκι ό πολυμαθέστατος καί εμβριθέστατος Φενελών, 
Γάλλος συγγραφεΰς καί έπίσκοπος. ίίμεϊς δέν σκοπεύομεν ένταΰδ* νά 
λαλήσωμεν έκ προδέσεως περί τοΰ αντικειμένου τούτου· άλλ’ όμολο- 
γουμε'ν/ιν λαμβάνοντες τήν ανάγκην τής πνευματικής καλλιεργείας τών 
γυναικών, καί άναγνωρίζοντες τήν ωφέλειαν, ^ν παρέχουσιν αδται πρός 
τόν ανθρωπισμόν, περιοριζόμ,εΟχ νά εΐπωμεν ολίγα τινα περί τής Κυ
ρίας Στάελ καθό συγγραφέως, κατεχούσης λαμπράν ^εσιν είς τάς σε
λίδας τής ίςορίας τών γραμμάτων καί τής φιλολογίας. Αφ’ ετέρου δέν 
παρίςαται νεοφανές καί μοναδικόν γεγονός έν τώ  βίω τής άνΟρωπότη- 
τος τό περί οΰ πρόκειται τώρα1 επειδή καί έπί τών μυθικών χρόνων 
καί έπί τών ιστορικών τής αρχαία; Ελλάδος καί έπί τών εκκλησιαστι
κών εκατονταετηρίδων διέπρεψαν πολλαπλώς πολλαι γυναίκες κατά 
τε τήν σύνεσή, μεγαλόνοιαν, ευγλωττίαν, ποίησιν, σοφίαν καί κρίσιν, πρός 
δέ καί κατά τήν εΰσεβειαν καί αρετήν. Αρκεΐ νά άναπολ.ήσωμεν εις τήν 
μνήμην ήμ.ών τήν Πηνελόπην, τήν πιστήν σύζυγον τοΰ όδυσσέως καί 
βασίλισσαν, τήν Ρίαυσικάαν, βασιλόπαιδα τοΰ Αλκινόου, τών Φαιάκων 
ανακτος, τήν Θεανώ, φιλόσοφον καί τοΰ Πυδαγόρου γυναίκα, τήν Μύρ« 
τίδα, διδάσκαλον τοΰ έξοχου τών λυρικών Πινδάοου, τήν Κόρινναν, 
τήν Ιΐριννκν, τήν Σχ-φώ, τήν ’Αατ:χα:χν; ^έλγητοον τον Περικλεούς
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και ^αυμ-χομόν τοϋ Σωκράτους, τήν Διοτίμαν, τήν Τίλεσίλλαν, τήν 
Κλεοπάτραν, τόν ϋ·οόνον τών Πτολεμαίων άναβάσαν καί διά τήν έν Α-

1 ι ν, / ~ ' ' > » ] Iκτίω  τύχην της ναυμαχίας μεταξύ Μάρκου του Αντωνίου, κνορύς αυ
τής, καί τοΰ Κάισαρος όκταβιανοΰ, ίδιοχειρως φονευδεΐσαν, την Μυρω 
έκ Βυζαντίου καταγόμενη', τήν ίσαπός·ολον καί πρωτομάρτυρα Θέκλαν, 
τήν σοφήν καί μεγαλομάρτυρα Αίκατερίναν, τήν διά τής ρητορείας αυ
τής έπιστομίσασαν τους είδωλιολιάτρας ρήτορας, την ιπατιαν του Θϊ- 
ωνος θυγατέρα, τήν φιλοσοφίαν καί τάς ακριβείς έπιστήμας δημοσ α έν 
Αλεξάνδρειά διδάξασαν, τήν Ευδοκίαν τήν καί Αθ/.vaί3α, Ευδοκίαν 
τήν ιΜακοεμβολίτισσαν, Ανναν τήν Κομνηνήν, τήν αοίδιμον Θεοδώ
ραν, τήν τά σκήπτρα τής βασιλείας τιμη'σασαν έν Κωνσταντινουπόλει 
καί τά πάτρια δόγματα ύπερασπίσασαν, τήν άγίαν, περιώνυμον έν τη 
εκκλησιαστική Ιστορία διά τήν άναστήλωσιν τών ιερών εικόνων, περι- 
κοσμοϋσαν τά νϋν τήν μητρόπολιν τής ΐονικής Πλειάδος ύιά τοϋ χα- 
ριτοβρύτου λειύάνου αυτής, τήν μελοποιόν Κασσίαν, ϊνα παραλέειψω- 
μ»ν άλλας πολλάς. Τό γυναικεΐον φύλον έδωκε το πάλαι τήν Σεμίρα- 
ρίν, τήν Βαβυλώνα κτισασαν καί τους κρεμαστούς εν αυτη κήπους κα- 
τασκευάσασαν,τάς Σπαρτιάτιδας,κατά δε τούς τελευταίους αιώνας την Μα
ρίαν Θηρεσίαν καί τή ν β  Αίκατερίναν,τής Ρωσσιας Αυτοκρατειραν,ετι δε και 
τάς νεωτέρας Ελληνίδας, τάς θυγατέρας τοϋ ήρο'ϊκοϋ Σουλίου Κνταΰδα 5ε- 
λομεν εξετάσει ιδίως περί τών συγγραμμάτων τής μνημονευδείσης Κυρίας 
‘Γάΐλ,άφοϋ προτάξωμεν διά βραχέων βιογραφικάςτινας περί αυτής ειδήσεις.

Λ Κυρία Στάελ— ύλστεϊν, Αννα Λουίζα Γεομανή Νέκερ, βαρωνίς, 
πεοίδοξος συγγραφεύς, έγεννήΟη έν Π^ρισίοις τάς 22  Απριλίου 1 7 0 6 ,  
προεδρεύοντας τότε τής δημοκρατίας τής Γενευ/ς τοϋ πατ^ος αυτής, 
ή  t/.ήτηρ ταύτης, ή Κυρία Νέκερ, κατά τήν φυσικήν έαυτής διάδεσιν, 
•ητο' πολλά αύ3τηρά καί σχολαστική περί τήν ανατροφήν τής 3υγα- 
τρός1 ό πατήρ δέ τουναντίον η το γλοκύς καί εύνους ταυτη· ύιο ή νεάνις και 
προκεχωρηκυία έτήρει μετά τοΰ πατρός σχεσεις πλήρεις φαιδροτητος καί 
περιπ^Οείας- μόλ.ις όεκαετής εδεικνυεν ύψηλην διάνοιαν. Οι ©ωμάς, 
Βυφών, Μαρμοντέλ, Ραϋνάλ, Σαμφόρτ, Γρίμμ καί αλλαι έπίσημοι^με- 
γαλοφυίη τοΰ καιροΰ έκεινου άνεπτυζαν δια τής τούτων συνεντευξεως 
τά εκείνης πνεύμα, Δεκαπενταετης ουσα ή δεσποσύνη αυτη έκαμεν ε
πιτομήν τοΰ Πνεύματος τών Νόμων, (Esprit des Lois), περικλεούς 
συγγραφή; τοϋ Μοντεσκίου, μετά σκέψεων αμζ τη διάνοια άνεπτύσ- 
σοντο αύτή καί τά τής καοδίας αισθήματα· ύπέρ τό μετρον πρός τους 
γονείς «ιλός-οργος καί εύαίσδητος συνεκινεΐτο βαδέως έν τή άναγνώσπ 
τών βιβλίων, ή δέ καρδία εκείνης έσκίρτ* έπί τή προσφοιτήσει άνδρών 
ευκλεών. ίίνεκ* τών σπουδών καί τής μεγάλης περί τό μελετάν άσ-
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κησεως και τής ευαισθησίας άπε’βη φιλάσθενος, τό ιδ’ τής ηλικίας έτος 
αγουσα, και κατά παραγγελίαν τών ιατρών άπεχώοησεν εις τήν τοϋ 
Saint-Ouen μοναξιαν, ινα άναπνεύση τόν αέρα τοϋ άγροϋ· ή δέ μήτηρ 
διά τήν έπικρατοΰσαν νε'αν μέθοδον ού δυναμένη νά πραγματοποίηση 
τούς έαυτής ςΌχασμούς ήμέλησε τής περαιτέρω έκπαιδεΰσεως τής κό- 
ρ·ί;, ητις, χάιρειν έάσασα τόν σχολας-ικόν τής μητρός βίον καί όλως άοιερω- 
μενη εί; ποιητικήν ζωήν, έρασμία άνεφάνη καί ξενήκουςΌς έγενετο. ό  
πατήρ διεύδυνε τήν ταύτης διαγωγήν, διώρθου τά ελλείμματα μετά 
τοσαυτης αγάπης, ώς-ε ή £υγάτηρ έλάτρευεν έκεΐνον περί ού ανέκραζε· 
«quand je  n’ aurais pas Γ esperance d’ une vie a venir, je  ren- 
drais encorc grace a Dieu d’ avoir vecu pour connaitre et a i 
mer m oil pere.» Εν τοσούτω ό Νέκερ προεβιβάσδη ε ί; τόν υψηλόν 
τοϋ υπουργού βαδμόν, καί κάλλιστον μέλλον ήνοίγετο τή δεσποσύνη. 
Κατά τό 1 786 εικοσαετής γενομένη ένυμφεύδη τόν Βαρώνον Στάελ, 
πρέοουν τής Σουηδίας, παρουσιασδεΐσα καί έν τή αύλή· έπήλδεν ή γαλ
λική επαναστασις προκληθϊΐσα έν μέρει ύπό του υπουργείου τοϋ έαυ
τής πατρος· έν τώ μεσω τοιουτων συμβάντων, συγκινησάντων πάντ* 
τά πνεύματα δεν έμενεν αδιάφορος ή βαρωνίς· ώφειλεν ή ύψηλή ταύ
της διάνοια νά λάβη τήν σφραγίδα τών αστυιών καί πολιτικών κινη
μάτων τών ταραςάντων τόν κόσμον, καί αείποτε σειόντων τούτον εύ- 
θύς άφουλάόη χωράν έν τή μεγάλη καί γενναία Γαλλία σπουδαία τις μετα- 
πολιτευσις. Κατ εκείνην τήν έπ«νάς·ασιν, στίγματίσασαν τάς καταχρήσεις 
τοΰ εγχωρίου κλήρου, καταργήσασαν τά προνόμια καί τά τιμάρια τών με- 
σαιωνων, κατεύ*φ:σασαν τάς άδικους άζιώσεις τοΰ άρχοντολογίου κατά 
τών λοιπών πολιτών, έγενοντο πλ^εΐστοι άτυχή θύματα τής τοομερας 
δημαγωγίας, και ει; τοΰτο τό αίσθημα ούχ ήττον εί; γραμματολογικές 
έπιχειρησεις καΟιερωσεν ή Σταελ τόν βίον αΰτής. Ιπό ταύτην τήν έν
νοιαν έγρϊψε τάς σκεψεις αυτής έπί τής γαλλικής έπαναστάσεω;, ι’δε- 
ασδη σχϊύιόν τ ι ίνα σώση δ:ά τής φυγής τόν ις· Λουδοβίκον, άλλ’ είς 
ματηυ, μ·γ.σ"ης πολιτικής ανδρείας δείγμ.ατα έδωκε διά τοϋ έαυτής 
συγγράμματος “ ύπεράσπισις τής βασιλίσσης.” Αύτή δέν άπηύδησέ ποτέ 
διοουσχ ά’συλον εις τους καταδιωκομένους ύπό τών έπαναστατικών δι-

το’ϊς Γάλλοις έπαινεθεν Οπό τοϋ Φόξ έν τώ  άγγλικώ κοινοβουλίω, τά 
δε “ Σκέψεις έπί τής έσωτερική; ειρήνης.” Κατά τάς περιπετείας τών 
έν Γαλλ,ία δεσποζουσών κυβερνήσεων, ή Στάελ έξελέξατο πολιτικόν 
φρόνημα ύπαγορευόμενον ύπό μεμετριασμένου έρωτος έλευδερίας· ήνώδ/)
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μετά τοΰ Βενιαμίν Κωνςάντου, καί ώς χαλινόν κατά τής γεννωμένης 
τυραννίδος έθεώρίΐ τό διευθυντήριον, ύποστηρίζυυσα τοΰτο, είς τό όποι
ον ίξήσκει έπιρροήν, ώστε διωρίσθη κατά σύστασιν αύτής ό Ταλλεϋ- 
ράνδος υπουργός τών εξωτερικών, ΐίνόμιζε τόν Ναπολέοντα έχθρόν καί 
καταπιεστήν τής γαλλικής ελευθερίας, έν τή συναναστροφή αύτής έλά- 
λουν περί τοΰ πρώτου ύπατου· ήρέθιζε τούς όπερασπιστάς τής πατρί- 
δος κατ’ αύτοΰ, πολλάκις ζητήσαντος νά καταπραύντ) τό πνεύμα τής 
τρομεράς έκείνν,ς γυναικός· ένό/,σεν αύτη δτι έκινδύνευ», διό έμελέ- 
τησε τήν ιδίαν ασφάλειαν. Η Κυρία Ρεκαμιερου περιώνυμος διά τήν 
αΰτήί καλλονήν καί τοΰ χαρακτήρος τήν αγαθότητα ώδήγησε ταύτην 
μεδ’ έαυτής είς Saint-Brice" ούκ έπιτραπέισης της διαμονής έν τοΐς 
πέριξ τών Παρισίων, άπεφάσισεν ή Στάελ νά περιοδεύσ·/) τήν Γερμα
ν ία ν  έξελέξατο είς κατοίκησιν τήν Βέϊμαρ, πόλιν φέοουσαν τώ  καιρώ 
Ικείνω τό όνομα Γερμανικών Αθηνών, εκεί έσπούδασε τήν γερμανική» 
γλώσσαν καί φιλολογίαν ύπό τόν Γαιθην, Ιρλανδόν και Σχίλλερον. Κα
τά τό 1804 μετέβη είς Βερολϊνον τιμν,θίΤσα καί περιθαλφθεΐσα ύπό 
τής βασιλικής οίκογενείας· ό θάνατος τοΰ πατρός άνεκάλεσεν αύτήν 
είς Ελβετίαν· καί διά τήν βλάύασαν τήν ύγείαν αύτής 3λίψιν έζήτη- 
σεν ύγιεινότερον άέρα καί διασκέδασιν πνεύματος είς Ιταλίαν. Τά ‘ίχνη 
τοΰ παρελθόντος μεγαλείου τής Ιταλίας, τά αρχαία μνημεία έξύπνισαν 
τή* ώραίαν αύτής καί λαμπράν φαντασίαν· έπανακάμψασα δέ είς Ελβετίαν 
εν τοΐς πέριξ τής Γενεύηςήρχισε νά γράφνι τήν Κόρινναν ,ϊναμεταχύσν! ενταύ
θα τά αισθήματα, ά'τινα ένέπνευσεν αύτήν ή Ιταλία, ήν ήγαγίν είς 
πέρας έν άγρώ τ ιν ί δώδεκα λεύγας τών Παρισίων άπέχοντι, ένθα επ
ετράπη αύτή να διαμε'νη. Τό μυθιστόρημα τοΰτο έχει πολλά πλεονεκ
τήματα, κίν/,σιν ένεργείας καί παθημάτων, λαμπρότητα ύφους, εύγί- 
vttxv αισθημάτων, υψος στοχασμών είναι έ'ργον μεταβάσεως μεταξύ 
τής αρχαίας τέχνης τών Γάλλων μυθιστοριογράφων καί τής νεωτέρας· 
ένταύθα' δέν απαντάται τό τε'χνημα τού διαλόγου καί ή δραματική οι
κονομία δί ών άποκαθίςανται τερπνά τά διηγήματα τοΰ Ούαλτερσκοτου. 
Γνωματεύουσιν ότι έν τή πρωταγωνις·ρ% έζωγράφει έαυτήν παρνιτήθη 
έκουσίοις είς τήν ίδιαν φαντασίαν περιγράφουσα τά  της Ιταλίας ήθη· 
άλλ’ επαληθεύει ώς πρός τό αίσθημα τής τέχνης τό παρ’ ίταλοΐς έπ ι- 
πολάζον, είς δ άπέδωκε πάντα τά 5ελγητρα καί πάσαν τήν σημαντι- 
κότητα· έκπλαγεΐσχ δέ είς τήν τών Ιταλών ικανότητα τοΰ αύτοσχεδι- 
άζειν Ιποίησε τήν Κόρινναν αύτής όλως αύτοσχεδιαστριαν. Δυνατόν, 
ώ,ς έν παρόδω, είπε’ΐν οτι ή πρόσφατος μνεία τής Κοριλλης της λα- 
βούσης τήν δάφνην τοΰ Πετραρχου εν Καπιτωλιω, και η ποιητική ε
κείνη τελετή ϋπηγόρευοαν ί'αως αύτή τήν ίδεαν τοΰ έαυτής μυθιατο··
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ρήματος, άρ:στην εν Ευρώπη επιτυχίαν εύρόντος· έτυπώθη δε τοΰτο 
κατα τό 180/. Τότε ό Αύτοκράτωρ ένθυμηθείς τήν Στάελ έξωστρά- 
κισεν αύτήν έκ τής Γαλλίας, ύποστρέψασαν έκ νέου είς Γενεύ/.v καί 
έπανελθοϋσαν είς 1 ερμανιαν, ϊνα πληρέστατα ταύτ/,ν γνωρίση. ΐ ’πεδέ- 
χθησαν αύτήν έν Βιενν/ι έντίμως τά έξοχώτερα τής αύλής υποκείμενα* 
ει; δε τά περίχωρα τής Ελβετίας έπχνακάμψασα συνεπλήρωσε τού; 
τρεις τόμου; έπί τή ; Γερμανίας, τυπωθέντα; έν Γαλλία, ένθα τεσσα
ράκοντα λεύγα; τών Παρισίων μακράν κρυφίως έγκατες·άθη. Εϊ καί 
ύπό τή ; λογοκρισία; τό σύγγραμμα άφέθη έλεύ^ερον, ούχ ήττον ύπό 
τού υπουργείου τής αστυνομία; κατεσχέθη,σαν και κατεστράφησαν τά 
αντίτυπα* ή συγγοαφεύ; πρότερον έπιβλεπομένη καί ύπό έπαγρύπντ,- 
σιν έςωρίσΟη ΰ-ερον εύροΰσα καταφύγιον καί ησυχίαν έ̂  τη αύτοκοα- 
τορική αυλή τής Ρωσσίας. H Στάελ διά τή ; αύτής Γερμανία; άπε- 
δειξεν ικανότητα διάφορον η έν Κορίννν;, έκεΐ ούχί φαντασιοπληξία, 
άλλά καλαισθησία, κρίσι;, λεπτοφυής παρατήρησις, βαθεϊα φιλοσοφία 
τοϋ νοός αύτής έκδηλοΰνται. ΪΙσπάσθη τήν Γερμανίαν κατά πάντα αύτής τά 
μερη> ηθη, φιλολογίαν, μελέτην καί δημόσιόν καί ιδιωτικόν πνεΟιχα" 
τοσοΰτον καλώς περί ταύτης έπληροφορήθη, ωςζ  συνεταξε σύγγραμ
μα διαφώτισαν τήν Εύρώπην περί τόπου σχεδόν πρότερον άγνωστον» 
ει; αύτην. Το έν προκειμενω πόνημα άποκαλύπτον τήν γραμματολογι
κήν κατάς-ασιν της Γερμανίας είσήγαγεν είς Γαλλίαν καί Ιταλίαν νέα 
στοιχεία τέχνης, ή ; τούς καλλιεργητάς έθεσεν είς βαθμόν νά πειρα- 
Οώσι νέον δρόμον καί έκτείνωσι τό βασίλειον τής φαντασίας καί τοϋ 
λόγου. Η Σταελ πρώτη διεκοίνωσε τάς νέας διδασκαλίας, αΐτινες έ- 
λαβον επιρροήν έν τή σοφή καί πεπολιτισμένη Εύρώπντ μετέφρασεν 
άποσπασματα των περιοοητων Γερμανών συγγραφέοιν, ών ή καλλονή 
άνεκυπτεν, έ^αμε συγκρίσεις μετ άλλων τής Εύρώπης συγγραφέαν, 
έ;ήτασε^ τά διάφορα τής φιλοσοφίας συστήματα μετά βαΟυνοίας σπά
νιάς, εόωκεν εναργή ιδέαν τών γερμανικών εθίμων· καί κατόπιν ταύ
της οί 1 άλλοι ήσχολτ,θησαν περί την μετάφρασιν καί μίμησιν γερμα
νικών πονημάτων. Πολλοί πεοιηγήθησαν τόν ύπό τής Στάελ περιγρα- 
φεν.α τοπον ινα άποκτησωσι νέας ίδεας καί μεταφυτεύσοισιν εί; τήν 
παλαιάν γραμματολογίαν νέον βλαστόν, νέον άνθος ιδεών. ’Εκ τη ; 
Ρωσσιας διήλθεν ή Σταελ την Σουηδίαν, διεμεινεν έπί τινα χρόνον έν 
Στοκολμη έν ή έγραψε τήν Εφημερίδα αύτής « Δέκα έτη έξορίας η 
προσαγορευθεϊσαν, άνεχωρησεν είς Λονδΐνον, καί έπανέκαμψεν είς Γαλ
λίαν έπί τής παλινορθώσεω;* άναφανέντο; δε τοΰ Ναπολέοντο; εί; τα ; 
ένατόν ήμερα:, αύτή προσέφυγεν είς Γενεύην· μάλιστα ποοσεκάλεσ?ν 
αύτήν ό Ναπολέων ϊνα ελΟχι εί; Παρισιού;, οπω; διαδώση τά ; συντα-



—  70 —

γαατικάς ιδέα;, άλλ’ ή αγέρωχος ,ϊυγάτηρ τοϋ Νέκερ άπεποιηθη, δίν 
ήθέλησεν. «11 s'est bien passe de conslilntion et de moi pendant 
douze ans, άπεκρίνατο* et a present in0me, ii ne nous ajme 
guere plus 1’ une que Γ autre.» Η ήττα δμως τοϋ Ούατερλοΰ έ- 
πλήγωσε τήν καρδίαν καί τήν εθνικήν φιλοτιμίαν αύτής. 0  III Λου
δοβίκο; εύηρες-εΐτο πολύ είς τήν συνομιλίαν τοσοΰτον ένδοξου γυναι- 
κός, ήν περ εΰπροσηγόροις καί εύνοΐκώς έδέχετο, διατάξας νά άποδο- 
6ώσιν αΰτή έκ τοΰ δημοσίου ταμείου τά υπό τοΰ Νεκερ παρακατατε
θειμένα δυο εκατομμύρια. Κατά τό 1816 έςαναείδε τήν Ιταλίαν κα- 
τοικήσασα εί; Πίσαν πρός άνάρρωσιν τής ύγείας αυτή;’ έπανελθοΰαα 
δέ είς Γαλλίαν καί είς το άπόγειον τή ; άρις-ονοία; φΟάσασα ήσΟένησε βα- 
ρέως καί έν τώ άγροκηπίω αύτής Coppet άπεβιοισε τήν 1 4 Ιουλίου | 
4 8 1 7 , ήμέραν έ~έτstov πολύκροτου τίνος ήμέρας έν τοΊς χρονικοί; I 
τής Κπανας-άσεως,άναψάστ,ς προ είκοσιν έτων περίπου τήν Γαλλίαν πρότε-1 
ρον καί ειτα άπασαν τήν Ευρώπην, Εσχε δ jo τέκνα εκ τοΰ έαυτής γά
μου, gv άρρεν άποθανόν καί έν 5?,λυ τήν δούκισσαν de Broglie, & 
μετά ζήλου άνέθρεψε* δι’ οίκιακάς δε περιστάσεις άπεμακρύνθη τοΰ 
Βαρώνος Στάελ, άλλα τελευταίον ήνώδη μετ κύτοΰ, ον περ καί π « - ι 
ρηγόρησεν είς τάς τελευταίας τοϋ βίου στιγμάς. Αδεται οτι νεος τι;

* ιν ρωμαντικόν I 
; τής Ισπανίας, 
εύχθη κρύφιοι; I

μεθ’ οΰ έγέννησε καί υΙόν, ό δέ έρα^η; σύζυγο; υπό λυπη; άπεθα\ε ύιά τον 
αυτή: 3άνατον. Η ϊτά ελ  ή το το θρήσκευμα διαμαρτυρουμένη, άνεγίνωσκε 
δέ μετά προσοχή; τά τοϋ Φενελώνο; συγγράμματα* ώ ; δέ παρατηρεί ό-α- 
τοιβριάνδο; ύπήοξε κατά τό ανθρώπινον μεροληπτική είς πολλά. Ητο  ̂
5α·υμασιωτέρα έν τω  λαλείν καί λέγειν ή έν τω γράφειν, εΰγ) οιττος 
είς άκρον* ή τολμηρότης τών διανοημάτων αυτής καί τών εικόνων πα- 
ρήγον καλόν άποτέ/εσμα* γράφουσα c'z έχανε τό αυθόρμητον, -ιό φυ
σικόν, τό αφελές καί τό έλας-ικον τών ιδεών καί τή; γλωσσης δι ών λαλοϋ- 
σ χ  έγοήτευεν δθεν καί ό de Fontanes έξεφράζετο μετά αός-ηρότητος πε
ρί τής γραφής αύτής. ’Αλλά καί τοι έτέρα ή τέχ νη  τοΰ λεγειν τήςΙ 
τοΰ γράφειν, ημείς άδυνάτως φρονοΰμεν δτι ή ϊτά ελ  έγένετο αρρενω
πός συνγραφεύς καί έκ τών έντελεστέρων, δτι έπι τοΰ αίώνος αύτή;| 
έξήσκησε μεγάλην επιρροήν, ϋπό τε τήν φιλολογικήν και πολιτικήν επο- 
ψ ιν, έπλούτισε τάς βιβλιοθήκας, καΟ'.δρυσε σχολήν, και τα μέγιστα 
συνεβάλετο είς τό έμπόριον τών ιδεών, συνεισήνεγκεν εί; την δημοκρατίαν 
τώ ν γραμμάτων, καί πολυειδώ; ώφέληοεν. Ί'περεπαινοΰσί τινε; τήν 1άν5 
διχ τήν δύνααιν καί τό νευρώδες τοΰ ύφους καί τής διανοίας. Παραλλτ,λ'.-

αξιωματικός Γάλλο;, Ι’οκκας το ονομα, ερο>τα συλλκο 
υπέρ αύτης, ανδρείο; άφ ετέρου άναδειχΟειςεί; του; πολέμου 

ιν ε ν  έν Γενεύη ν.ετά ταύτη; σνέσει;. Τούτον ή ^τάελ συνε.

ζομένων άμφοτέρων τών Κυριών, βλέπομεν τήν μέν, ώ ; πρό; τήν πο
λιτικήν άπόχρωσιν, άποστρεφομένην τήν δθνας-είαν τοΰ Ναπολέοντος, 
8ν εφ,ιππον Ροβεσπιέρον ένησμενίζετο νά καλή, «C ’ est R o
bespierre a cheval» τήν δέ δημοκρατικωτάτην. 01 είφυές-ατοι Γάλ
λοι ώνόμαζον τήν Στάελ' θηλυκόν Βολταίρον. Πλήν τής έποποιί’α; έ- 
πειράθη ή 2τάελ νά γράψν) εί; παν γένο; λόγου καί παντοία συγ
γράμματα άφήκε. Τά νεανικά αύτής πονήματα είναι ExtraitS do 
1’ Esprit des Lois, Considerations sur la revolution francaise, 
δραματικά δοκίμια, Pieces de theatre, Lettres sur Rousseau* υ- 
ς-ερον δέ έγραψε L’ influence des passions, ακολούθως L ’ Allemagne, 
Corinne, ποικίλας διατριβάς, τά άπαντα αΰτή; συγκροτοΰσι 18 τόμους. 
Τοσαϋτα περί τή ; γυναικό; έκείνης, ή; τήν άποΟέωσιν έζωγράφησεν 6 
περίφημο; Gerard. Αί Ελληνίδες ήμών κόραι γινώσκουσαι δτι τό ή- 
μέτερον άνζξιοπχθοΰν έθνος, καί έν τή ακμή αύτοΰ καί έν τή πολυ
χρόνιό» δουλεία, διεκρίθ/! διά τής προκοπής εί; τά γράμματα, φιλοτι- 
μηθήτωσαν,εχουσαι πλη^ύν τών προγονικών γυναικείων υποδειγμάτων, ή
τοι τή; ελληνικής φυλής, νά άναπτύξωσι τόν νοϋνέν τή φιλολογία, τήν καρ
διάν έν τή όρδοδόξω π'ς·ει καί εύσεβεία, καί τήν φαντασίαν έν τώ κλασικι- 
σμώ νά μορφώσωσι, μιμούμεναι παν τό είς τά πάτρια κα! τά άλλότρια έν- 
υπάρχον καλόν. Προσδοκά τό έθνος ήμών πολλά καί αίσια έκ τή; ανατρο
φής καί έκπαιδεύσεως τοΰ ωραίου φύλου. Είθε νά φανή μετ’ ού πολύ Ελλη- 
νί; ές-ολισμενη πάντοτε καρδίαν αγγελικήν, ήθη χρης-ά καί σεμνότητα, ορ
θοδοξίαν δέ άκλόνητον καί παιδείαν, ο'ία ή τή ; άλλογενοϋ; Χτάελ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΟ ΓΛΙϊΣ.

 — SHMKWO--------

Ε 5 Ι Α Ι Ν 0 2  και Μ ’ Ο Γ Ο ^ .
Πόσον είναι δύσκολον, διά νά μήν ειπω , αδύνατον, νά τύχ/j επαί

νου έπί ταύτης τής γής ό άληδώς άξιος καί μή 5ίλων νά μεταχειοί- 
ζν,ται ανιαρά καί δειλά μέσα δπως απόκτηση τό ποδούμενόν του. Εί
τε είναι καλαί πράζεις, ώραΐα έργα επιστημών, γραμμάτων καί τ ε 
χνών, ό έντιμος άνήρ έάν τίναι περιδεής καί περιεσ/.εμμένος οφείλει νά 
ΰποςήσνι εις δυσκολίας σχεδόν άνικήτους, δπως οί άλλοι τόν νομίσω- 
σι τοιοϋτον όποιος είναι. Αλλοίμονον εις αυτόν έάν δεν οίκειοποιηΟ?, ή 
δου7νεύσνι μυρίους άνδρώπους καί ιδίως εκείνους, οϊτινες διά τήν περι
ουσίαν καί αξίαν των, δύνανται νά προξενη'σιοσι πολλούς φόβους ή ελ
πίδας, καί οί άποίοι επομένως είναι ώς ό πόλος περί 8ν όλαι αί με- 
μαγνητισμέναι βελόναι ς-ρε'φονται όμοΰ; Καί έδώ ερωτώ έν παρενδε- 
σει τ 'ν ι τρόπω αιδρωπός τις όΰείλων νά έπασχολήται 15 ή 1G ώρας



κατά πδσαν ήμέραν δπως άποκαταστηθη κάτι τ ι εϊς τόν κόσμον, ήμ- 
πορεΐ νά έχη καιρόν Sta νά ,^ερμαίν/ι τά τών άλλων θρανία; Εάν λοι
πόν αύτός δέν είναι περικυκλωμένος ύπό τείχους ή μάλλον οχετού, 
προστασιών, φιλιών και συμπαθειών, ή κρίσις ήν προσμένει δεν 5έλει 
Ιξαρτάσδαι είμή έκ τής πέψεως τών αναγνωστών, τών ακροατών και 
τών θεατών, έκ τής άρμονίας ή χασμωδίας τής λέξεως τοϋ έπωνύμο» 
του, έκ τοϋ χρώματος τών οφθαλμών η τής κώμης του, Ικ τοϋ είδους 
τής φωνής αύτοϋ, έκ τοϋ ύψηλοϋ ή μικρού αναστήματος του, ή έκ τής 
κοάσεώς του εύσαρκου, ·?ι λεπτής. Αφ’ ενός μέν ό φθόνος ή 3-ά σιωπήση 
vj 5ελει βιασθή εις τοϋτο ύποκρινόμενος ό'τι δέν ήκουσεν, ή είδε, ·ή ά- 
νέγνωσε, ή ίσως £έλει τοξεύσει τήν φαρμακεράν γλώσσάν του δεξιόδεν 
καί αριστερόθεν βοηδούμενος δια πλαγίων καί έμφατικών βλεμμάτων, 
διά διακοπών, αποσιωπήσεων, είρο>νειών καί δι’ άλλων ρητορικών τρό
πων, ούς τινας εμαθεν είς τό ίεροσπουδας·ήριον ή είς τό λύκειον, καθ 
8ν καιρόν ή'κμαζεν ό Λεκολόνιας, ό Δεζαρδίνης καί ό Βλερ. Αφ ετέρου 
δε ή ραθυμία καί ό πυρρωνισμός ένώ άκούωσι τό δνομα τοϋ αξιότιμου 
τούτου άνδρός 5έλουσιν αρχίσει νά έξαπλώνται καί χασμώνται έπί α
ναπαυτικού ανακλίντρου· ένθα ή σχολαστικότης καί ύπουλιότης ^έλει 
όρθώσωσι ώς ακανθόχοιροι τάς οξείας των καρφίδας· έκεΤί ή Κακοή- 
θεια ύφ’ οίονδήποτε σχήμα 3-έλει άνοιξη τό πλατύ καί δυσώδες ώ ; 
αμάρα ς-όμά της δπως τόν χλευάση καί κατας-ιγματίση. Καί έάν εύ- 
ρεθη ά'λλος έντιμος άνθριοπος καλώς πρός αύτόν διατεθειμένος και τής 
άξίας του πεπειδώς δέν 3έλιει διατρέξη τόν κίνδυνον νά ειπη λέξιν ύ
πέρ αύτοϋ, φοβούμενος μή ριψοκινδυνεύση τήν φήμην του καί πέση είς 
τό γελόΐον έπαινών άνθρωπον άγνωςΌν άνευ σχέσεων καί ύπος·'Λρ'·ζεων. 
Καί 5έλει είσθαι χειρότερον έάν ό άνωρηθείς καί ά'νευ σχέσεων τίμιος 
άνήρ λάβη τήν δυς·υχίαν νά ζη είς μίαν τών εποχών εκείνων, καθ άς 
•λ κοινωνία εύρίσκεται ά’νω κάτω, καί κατά τάς όποιας αλα τά στοι
χεία τής ηθικής καί πολιτικής ζωής έπί τόν παρελθόντα χρόνον κατά 
τό μάλλον ή ήττον είς ομόνοιαν ένωθέντα, διαχωρίζονται βιάιως καί 
τίθενται είς φανερόν πόλεμον πρός άλληλα. Τότε ,3-ελει άποβή είς αύ
τόν καθόλου αδύνατον νά έκτιμήται ύπό τών ά'λλων ή άπλώς νά ηναι 
γνωστός. Αί πάντοτε άποκλειςτκαί φατρίαι καί έπομ.ένως άνίκαναι ορ
θής κρίσεως 5ε'λει κατηγορήσωσι είς τήν διαγωγήν ή είς τό αριστούρ
γημα τοϋ άξιου άνδρός δ,τι δέν όμοφωνεί μετά τών ιδιαιτέρων ύπερ- 
βολών των καί διϊσχυρισεων. Καί εις τοιαύτην περίστασιν και ή γυνή 
τοϋ ξυλουργού ή τοϋ γελγοπώλου ,3·έλουσι λάβει τήν ιδέαν νά κρίνωσι 
διδασκαλικώς, καί οί κουρείς ^έλουσι φιλονικεί μετά τών άλλαντοπω- 
λών έπί των σοβαοοτέοων αντικειμένων, καί νεανίσκοι είς τών όποιων

τό στόμα μυρίζει ετι τό μητρικόν γάλα, καί είς ους ό πρώτος "ουλος 
δέν κοσμεί είσέτι τόν πώγωνα, χρώματος κυτρίνοπρασίνου, όαοιάζοντες 
μάλλον είς σαύρας ή είς ανθρώπινα σχήμ.ατα προσποιούμενοι τήν αξιο
πρέπειαν τοϋ Εενοκράτους η τόν σαρκασμόν τοϋ ΛΙεφιστοφέλου ^έλοοσι 
πετα γνώμας άνά παν βήμα καί ^έλουσιν έπιστηρίξει δτι. τό εργο» 
εύσπλαγχνίας άρχήν είχε τήν ματαιότητα, τό πείσμα, ·ή έν δεύτερον 
τέλος· δτι ή Ποίησις είναι έλλειπής φαντασίας καί εύαισθησίας, ό'τι ή 
Ζωγραφία δεν έχει καλήν Ιχνογραφίαν, δτι ό λόγος είναι έλλειπής εύ- 
γλωττίας, δτι ένυπάρχουσιν αντιφάσεις, μωρίαι καί ύφος δχι γλαφυ
ρόν καί 5ελουσιν εύρεθέΐ τινές βλάκες οίτινες ^-έλουσιν άκροάζεσθαι τ4  
λάθη τών μειράκιων τούτων ώς άν έπρόκειτο περί τής Πυθίας ή τής 
Σΐούλλης Κουμάνης, καί 5-ελουσι λέγει καθ’ έαυτούς. Οποίοι εύφυεΐς 
νέοι! Αύτοί δέν γεννώνται είμή είς τούς τόπους μας. όποΐαι μέλλιΟυ- 
σαι ύποστηρίξεις τής κοινής πατρίδος! Μακαρία ή γαστήρ ητις τούς 
προήξε!

Εις δλ* αύτά τά ατοπήματα τό φάρμακον, αληθώς είπεΤν, είναί 
ευκολον, καί αύτό συνις·αται είς τήν χρησιν τών μ,ιαρών καί βδελυρών· 
εκείνων μέσων, -περί τών όποιων έπραγματεύθν,μεν ε ’ς τήν άρχήν τής 
μικράς ταύτης διατριβής. Καί j -έλετε νά μάθητε ποιον είναι αύτά τό· 
φάρμακον; ϊπάρχουσι δύο είδών. Εμβαινεις είς τόν κοιτώνα τοϋ Κό- 
μητος, τοϋ Μαρκεσίου, τοϋ Βαρώνου, τοϋ Κεφαλειούχου, τοϋ Διοικητοϋ 
με μίαν ύπόκλισιν μέχρι εδάφους, καί τόν ικετεύεις βοαχέως καί έν— 
θερμούς. Εχεις χρείας· έγεννήθης καλώς· όλίγη καλή φήμη είναι πάν
τοτε ώφέλιμ.ος. Τοϋτο ανοίγει τόν δρόμον. Καί ιδού μ.ετά μίαν η δύο 
ώρας είς μ,ικρον τι νεϋμα τοϋ Παντοδυνάμου άνδρός ό παράσιτος του $ 
ό κόλαξ, δστις είναι ό αύτός, καταβαίνει ταχέως τάς κλίμακας τοϋ 
πλουσίου μεγάρου καί ταλαντεύων τούς βραχίονας καί -κρατών τήν κε
φαλήν ύψηλά μέ σχήμα μεγαλοπρεπές άρχίζει νά κάμνη εκείνα τά 
νεύματα, (δι ών ή γλαύς έπί τής ράβδου της ίσταμέν/ι προσπαθεί νά 
δελεάση τά δρνεα) καί συνάζει περί αύτόν παν είδος ανθρώπων, καί 
ώς οι μελωδοί τής Οπερας, οί'τινες προσκαλοϋσι τόν χορόν, καί ύπ’ 
αύτοϋ τριγυρισμένοι αρχίζουν νά ά'δωσι τήν μονωδίαν των, οΰτω ό 
μοχθηρός έκεΐνος αρχίζει νά κοινοποιή τούς επαίνους τοϋ ύπό τοϋ Με- 
κηνα του προςατευομένου άνδρός καί τόν όποιον ίσως περιγελά ή μ ι
σεί καθ έαυτόν. ϊό  αύτό κάμνει εις τάς συναναστροφάς μέτριου ή ύ- 
περτάτης άξια;, φυλάττων τά ; καταλλήλους βαθμολογία; ώ ; πρός τήν 
έπαγγελλείαν ή μιμικήν, ϊό  δεύτερον είδο; φαρμάκου συνίς-αται εί; 
όλι γην περιποιησιν πρός εϋφημιζόμενον Εφημεριδογράφον, 
γινομένην η εϊ; καλόν δώρον χρημάτων, ή «λλου. ’Εγνώρισα μεταξί»
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τών άλλων υποκείμενόν τ ι άληθοϋ; άξίας δπερ άπέκτησε τήν φιλίαν 
κολοσσαίου Εφημεριδογράφου, διά μεγαλοπρεπούς ίνόοκαλάμου με την 
λαβήν έξ ελεφάντινου όστοϋ, και με τάς όττας έκ χρυσίου. Εαν άπο- 
κτήση; το πολύτιμον άρθρον, ιδού τά καφφένεΐα, αί λέσχαι, τα ανα
γνωστήρια καί ίσως τά πορνοστάσια να μυρμηγκιάζωσι, βομβίζωσι 
καί διαφιλονεικώσι έπί του έξοχου συγγράμματος, όλοι το ζητώσιν, 
ίίλοι το ^ίλουσι, το μακάριον φύλλον φαίνεται οτι πετα είς τον άερα 
άπό μιας f j ' - f d;  ε’·ί άλλην, ώς περιστερά, ην πετώσιν οί ,3-εαταί εί; 
τινα ευεργετικήν παράστασιν, ολοι άνοίγουσι τά ομματα και το στό
μα καί δ άναγνώστης βασανίζεται ύπό ερωτήσεων άποτεινομένων είς 
αύτόν παρά τοϋ συντρόφου το υ— Εαβαί! Καλώς! Αοις·α ! Εχομεν ε
να άςιον άνδρα περισσότερον!— Τί, αλτ,θεία;— Πλέον παρ άληθεια. · 
Κάμε μου τήν χάριν δος μ θ', το.— ϊπομείνατε δλ ίγο ν.=

Μά τόν Θεόν, μεγάλη παρηγοριά είναι τό γενέσθαι έ;οχος δια μιας 
μετά τοσούτου ολίγου κόπου καί μετά τοσούτο>ν ολίγων δαπανών. 
Ε ! II παρηγορία δλων τών μοχθηρών, οίτινες, δμιλών γενικώς, εϋ- 
ρίσκουσι πολλάς ευκολίας είς την πρόσκαιρον ταύτην ζωην, ητις βε
βαίως δ/ι καλή έκ φύσεω; οφείλει, οΰτως είπεΐν, νά δμονοη μετ αύ
τών καί ευχαριστεί τας χρείας των, τάς επιθυμίας η καί τας φαντασί
ας των. ^

Αλλ' άς ελΟωμεν είς την ουσίαν τού επαίνου. Ας ύποθέσωμεν ότι 
έπληοωσας τό ένοίκιόν σου η ομολογίαν σου εις την εντελή λήξιν της. 
Συγκρίνεσαι μετά τοϋ Αριστείδου η Κατωνος. Ο^ειδισας δρεοκομον, 
βλέπων αύτον νά ραβδίζη άνιλεώς τα δυστυχή του ζώ α ; Τίθεσαι εις 
την αύτήν γραμμήν μετά τών μεγαλητερων φιλάνθρωπων τής νεας 
Ευρώπης. ίίγραψας μικράν ώδην συγκειμενην ές όκτω η ύεκα ς-ροφών 
έκ τεσσάρων η πέντε c i/ων άνά μίαν έν περιπτωσει γάμου ή βαπτι- 
σματος; Συγκρίνεσαι μετά τοϋ Κ. Φραγκίσκου Πετράρχου, τοϋ Πιν
δάρου καί αν ή /ρεία τό καλέσ/ι καί μετά τοϋ Ομηρου. Εσκιαγρα- 
φισας τόν Ισπανόν κύνα σου; Είσαι όμοιος με τόν αριστοτέχνην τή; 
τοϋ Χρίστου μεταμορφώσεω; και με εκείνον τής —φαγής τών Αθωων; 
Συνέθεσα; τέλος πόλκαν έκ ρωμαντικοΰ τίτλου κεκοσμημενην, Κάθε
σαι παρά τφ  Ρωσσίνη καί Μοζάρτω. Αληθεύει ότι το 5ρανιον δ&ν J-· 
λει έ/ει είμή τρείς πόδας, καί 5% κλονεΐσαι ολίγον έπ αύτοΰ ει; τρό
πον <ϊ>7ε προσέχης καλώς μ ή πέσγ; πρό; τα όπισθεν ή πλαγιως άλ· 
ομω; 5α είσαι πάντοτε ώ ; νάνος άνά μέσον δύο γιγάντων.

(ΆκολουΟα)

—  C P 0 C 0 0 0 3 —-

ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΜΕΤΛΞΟΣΚΩΛΙΙΚΟΣ ΠΛΦΙΛ (LlN’Ji.).

( Σ τ ί :χ ! ΐ*  ο?* Τ ί ϊχ .  A. Is? .. 6.)

νΛ.δεται ότι είς τάς ’Ινδίας πίπτουν τά κουκούλια άπό τά δένδρα 
ώς ώριμοι καρποί καί δεν αναγκαίοι άλλο είαή ή σύναξίς των άπό 
τήν γην. Η μνησθεΐσα Γαλλική ’Εφημερις φαίνεται δτι αποδίδει τό 
σι ρ,βάν τοΰτο είς τόν Σκώληκα Παφία, βεβαιοϋσα δτι τά κουκούλι* 
πίπτουν, ενεκεν τοΰ άποχωρισμοΰ τών κ,οτσανίων τών φύλλων, καί τών 
μικρών κλάδων τοϋ Ιάμβου είς τούς όποιους είναι είσχωρημένος ό 
ποϋς τών κουκουλίων" άλλ έκ τών σχημάτων, δοθέντων είς ήμας πα
ρά τού Ρο;βούργου, δεν φαίνεται άληθε; δτι δύνανται νά ξεκολληΟώ- 
σι τά μικρά έκεΐνα κλαδία τοΰ ΖίζοΙο, διότι είναι παρατημένα σκλη
ρά, ξυλώδη, πολλής διαρκείας, άναρθρα, καί έλπίζομεν δτι εις όλου; 
είναι γνωστόν πόσον είναι σκληρά τά κλαδία τών ίδιογενών μας ει
δών σχεδόν δμοια τοϋ «ΰτοΰ γένους. Καί δ ’Ελφερ προσέτι έμαθεν 
ότι έγκάτοικοί τινες είχον συνάξει πλεϊστα κουκούλια όφ’ 2ν δένδρον, 
άλλά διάφορα τών συνήθως βλεπομένων, δτι τά εί^ον γνε'σει καί με- 
ταχειρισθή δμοΰ με τ άλλα κατασκευάζοντες ύφασμα, δι’ S ενδέχε
ται νά γραι τό πράγμα άληθές άλλ’ άποδοτέον είς άλλο είδος.

Ες αύτοϋ τοϋ κουκουλιού δμω; έξέρχεται ή ψύχη ή όνομασθεϊσα 
συστηματικά; ύπό τοϋ Λινναίου B o m b y x  P a p h ia .  0  πρώτος έν Εύ- 
ρωπη γνώρισα; τοϋτο τό είδος ύπ?,ρξεν ό Δρουρι 6ς·ις τήν πιοιέγοαψεν 
έν ετει 1770 λέγων δτι αύτή προήρ/ετο Ικ τοΰ Βεγγάλα. Αυτός δεν 
έγνώριζε τήν ωφέλειαν τοϋ κουκουλίου της, έπειδή δεν είπεν ούδεν 
περί αΰτοϋ, καί όμοίως ουτε δεν έγνώρισε τό σκώληκά της. 'θ  Λιν- 
ναϊο; τήν λεγει .ίδιογ?νήν τής Γουινέας, διό τό είδος ήθελεν έξαπλοΰ- 
ται καί είς τήν δυτικήν Αφρικανήν δίακεκαυμένην ζώνην, εκτός έάν 
ελαβε χωράν άυ.φιβολογία ώ ; πρός τήν ,3-έσιν καί τό είδος, καθό
τ ι ό Λινναΐο; δέν τήν διέκρινεν είμή διά συντόμου φράσεως, δυναμε- 
νη; νά 5εωρήτ«ι ώ ; άποδοτέα εί; άλλο είδο; τοϋ αύτοϋ γένους. ’Εάν 
ήουνατο τις νά άποδε'.ς·/; οτι είναι ίδιογενής καί τής Γουινέας καί 
οτι ή Αινν’ ί/.η ορασις άνταποκρίνεται μετά τοϋ ζωυφίου τούτου, τότε 
δ Αιννάΐο; νίθελεν είσθαι ό συγγραφεύ:, οστις πρό τοϋ Δρουρι τήν έ
γνώρισε.

ίίφειλον εδώ νά περιγράψω τά ήθη της περί ή ; ό λόγο; ψίχης* 
δια νά έςάγω έζ αύτών έάν ήναι πιθανόν ν’ άνατραφή ή ήμ-ρωθή. 
Οπως καλλιώτερα έκτελέσω τοΰτο ^ε'λει φέρω έπιστολήν τινα τοϋ 

Κυρίου Μηχαήλ Άτκινσον πρός τόν Κύριον ’ίππόττ.ν Π όπ.
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E v y s r i j  Κ ύ ρ ι ρ .

νΕλαβον τήν ύχό ήμερομηνίαν 24 φιλτατην σας επιστολήν, έχανα- 
λχαβάνουσαν τάς ερωτήσεις α ; σας άχετεινε ό Λοκτωρ Ροζοοϋργος ώ; 
πρός τόν καθούμενον T u ss eh  μεταξυσκώληκα. ’Εγώ £ελω απαντήσει 
μετά πάσης εΰχαριστήσεως χρός τάς τοϋ Αοκτορος άχορία;, ίχε'.^/ι 
κατά τά χαρόν βαυλεύομαι ρ.ετά δυο εκ τών κατοίκων τών λ ο υ 
διών χαρ’ οίς γεννατχι Ικανή χοσότη; μεταξιού ϊ USSch. Οχως α
παντήσω τακτ’.κώ; άρχίζω.

1 .ον Ots τά κουκούλια τοϋ σκώληκος έκ τών φύλλων τοϋ Ly e r  
(Z iziphns Ju ja b a ) τρελαμένου καλούνται ύχό τών εγκατονκων J i u -  
(j lu ι ,  καί έξ αύτών γίνε-at ή μεταξα 7 USSeh. Ταϋτα τά ζωύφια έρ
χονται κατ’ έτος καί αδεται ότι μενουν έντος τοϋ κουκουλιου έννεα 
μήνας, καί τούς άλλους τρεις μήνας διάγουσιν ύπό τήν μορφήν ώοϋ 
?1 σκώληκος.

2.ον Οτι τά είδος τοϋτο αδύνατον είναι νά ήμερωθη. Οί εγχώριοι 
μ.οί λέγουσι οτι δεν έμπορει ούδείς να λάβη, έ ' αύτών ουτε δια σχο- 
ρον. 01 κάτοικοι τών λόφων ΰχάγουν είς τα χληοη δένδρων και θά
μνων δάση και άνακαλύχτοντες τήν κόχρον των ύχό τά δένδρα Jh jc i  
καί A ssecn  τήν έξετάζαυν, καί βεβαιωθέντε; 0Tt οί μικροί σκωληκ-ες 
ύπάρ/ουσι, κόπτουν τούς κλάδου; τών δένδρων κατ άναλογον ποσο- 
TflTot τοϋ άριθμοϋ τών εχανω κατοικουντων σκωλνικων, και τους με- 
τακομίζουσιν είς καταλλήλους 3·έσει; πζρά τοις οικοις των διανέμον- 
τέ ; τους είς δεδομένων αναλογίαν έχι του δένδρου A ssecn  και οχι έχι 
τοϋ δένδρου Ih j e r .  Οί P a r i e a h s ,  ή κάτοικοι τοϋ λόφου φυλάττουσι 
τούς σκώληκάς των καθ’ ημέραν καί νύκτα δχιος διωςωσι τας Κου
ρούνας, τάς νυκτερίδας καί άλλα πτηνά. Εγω ό ίδιος ειύον τους 
σκώληκάς τούτους έχι τών δένδρων τρέχοντας. Το είδος τοϋτο δεν 
ύχοφέρει ύχοδούλωσιν εντός προσδιορισμένου κχιροϋ καθότι μόλις /ι 
ψύχη έξέλθει τοϋ κουκουλίου, χετα' καί οί έγχώριοι λεγουσιν δτι εί
ναι αδύνατον νά σταματηθί) δι’ οίαςδήχοτε προβλεψεως.

[Ακολουθεί.]

1 Σ Τ 0 Ρ 1 Κ Α Ι  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ
ΤΠΣ ΕΛΛΒΝΙΚΗΣ IIΑΑΙΓΓΕΝΕΣΙΛΓ.

Ο BAZETTHS.
Ή  ’ Ιτ*λ ί«, «5«> ή άδοξος γή , πρωτογενής £υγάτηρ τής φύσε- 

ως, η ίις έδρίύει έπί ύψηλοϋ θρόνου μεταξύ των άλλων εθνών ε1.; τάς

—  77  —

τέχνας και έπιστήμας, ύπήρξε και είσέτι ύχάρχει γόνιμος έξοχων 
άνόρών είς παν είδος αρετής. Καί είς εκείνους οιτινες μετ αύΟαδεία; 
κχλούσι τούς Ιταλούς Ικανούς νά καλλιεργώσι μόνον τάς ώοαίας τέ- 
χνας, αλλά δειλούς καί αναξίους πρός τάς πολεμικά;, £ίλομεν είπεϊ 
Oil /) εςευροντες την αλήθειαν δεν ομολογώσι αυτήν ή δέν έποόσεξαν 
νά τήν μάθωσι, καθότι πάντοτε δταν παρουσιάσθη ευκαιρία πολλοί 
έζ αύτών εύφημίσθησαν ώς ανδρείοι πολεμιστοΓι και έξοχοι αρχηγοί. 
Καί άν σκοπόν ποοεθέμεθα ν’ άναλύσωμεν τήν ιστορίαν τοΰ άνδρειο- 
τάτου Ιταλικού έθνους, ήθέλομεν ονομάσει τόν ’Ιούλιον Καίσαοα δ· 
r-ις έκτος τής Αίγύχτου έντάς Ί Ο ετών συνεχούς πολέμου μεταξύ τών Κέλ- 
των,Οπεδούλωσε 30 0 έθνη,κατακτών 800 πόλεις,καί δ δποΐος πολευιήσα; 
κατά πολλούς καιρούς κατά τριών εκατομμυρίων «τρατιωΐών,έφόνευσε έν έ· 
κατομμύριον καί έν άλλο αίχμαλώτησε'ήθέλομεν ονομάσει τόν Μέγαν Πομ
πηίαν νικήσαντα 15, άλλά μεγαλήτερα έθνη, οία ησαν δ Πόντο;, ή 
Αρμενία, ή Καππαδοκία, ή Παμφλαγονία, ή Μήδεια, ή Κολχις, ή ίβη- 
ρια, 'η Αλοανια, ή Συρία, ft Κιλικία, ή Μεσοποταμία, ή Φοινίκτ, ή 
Παλαιστίνη, ή Ιουδαια και ή Αραβία, έν αίς κατέκτησε ίχ ι όλιγώ- 
τερον τών χιλίων φρουρίων καί περίπου 900 εύγενεΐς πόλεις S έσχη- 
μάτι,ε τό τρίτον μέρος τοϋ τότε γνωστού κόσμου· ήθελομεν ονομά
σει έκτός τών δύω τούτων διάσημων άνδρών £να Σκιπίωνα, δς-ις νέ
ος ακόμη την ηλικίαν υπήρξε νικητής τού ανδρείου ’Αννίβα' τόν Μά
ριον, τόν Σύλλαν, τόν Λυκούλλον, τόν Ψάβιον, τόν Μέτελλον καί το- 
σουτους άλλους ο'ίτινες είσίν καί έσονται αείποτε ό θαυμασμό; τής 
οικουμένης. Καί όμιλώντες γενικώς περί τών 'Ρωμαίων δεν ^έλομεν 
έχε·.. άναγκην νά διηγηθώμεν, δτι άφ’ ου ένίκησαν τά  άδαμαστότερχ 
καί ενδοξότερα έθνη, έγινον κύριοι καί έξευγενις-αί απάντων τών έπί 
τής γης ανθρώπων.

Καί̂  έάν ελθωμεν εις τούς νεωτέρους χρόνου; ήθέλομεν εισθαι συγ- 
κεχυμενοι δίδοντε; τόν κατάλογον τών ισχυρών έν πολέμω λαών, καί 
τών έ,όχων αρχηγών. Ναι, τήν άνδρείαν τών νεωτέρων ’ίταλών έδο- 
κίμασαν δύο αϋτοκράτορε; τη ; Γερμανία; δηλ. δύο Φριδεοϊκοι τής Σβε- 
βίας καί ό Κάρολος Ιΐ\ βασιλεύς τής Γαλλίας. 'θ  μεν ε ί; τώ ν ’ πρώ
των, ό Ιίαρβαρόσσας, μόλις έλύτρωνε τήν ζωήν του, ό δέ γάλλος με
τά β.ας ,.ερίεφ^ρΕ,το είς τα ; Αλτ.εις, μετα την έφημερον κατάκτησιν 
του βασιλείου τής Νεαπόλεως· ήθέλομεν προσθέσει δτι και είς μερικήν 
μάχην οί ίταλοί^ πολλάκις ύπερέβησαν τούς ξένους καί τοϋτο είναι γνω
στόν είς τά πεδία τής Βαρλέττης και τού Ιίαστελλέττου. ί*2ς πρό; 
τούς τρατηγούς δέ άγάλλεται ή καρδία μας ένώ έπαναλαμβάνωμεν ‘τά’ 
ονόματα τών Κλόννων, τού ίίαρκεσίου, τοδ Πεσκάρα, τον*



Βισκόντη, τοΰ Σ φ ί?τ « ,  τοΰ Καςουκίου, τοΰ Δαλλαρόβερε, 
τσίου, τοϋ Ηρωο; τό ; πατρίδος του Φ ρ α γ κ ιο ύ  Φερουκιου, του^ Ιο ,ο .νου  
καί πολλών άλλων Βενετών δουκών, τοΰ Καρμανιόλα, τριών «νδρων, 
oft· ηΟελεν δνομάσει δ Κικέρων κεραυνούς του πολέμου οίον του Ευγ 
νίου έκ Σαβοί*;, τοΰ Αλεξάνδρου Φαρνεζίου, τοΰ Ραίμονδου Μοντεκουκολη 
και τέλος τοΰ μεγάλου Ναπολέοντο:, δς-ι; φιλολογικως και αμαχητω ; «- 
-tS.fyOr. γνήσιον τέκνον τής Ι τ α λ ία ; .  Καί τις δεν ηςευρει οτι /) οι
κογένεια Βοναπάρτη, κατήγετο έκ τοΰ Ά γ  Μηνιάτου, τής Ιοσκανη; 
«•λυχνίου, καί δτι είς κλάδο; αυτής διωχθεις κατα  τον Μεσαίωνα εκ 
τής πατεώχς γή ; Ινεκα τοπικών διχονοιών κατεφυγεν ε,ς Κ ορ«*ην, 
'Ο αύτός Βοναπάρτης δτε ητον αρχηγός τή ; Δημοκρατία; υπ,-,γεν 
έπύηδες ε ί; τήν χώραν τών προγόνων του δπως εΰρεΐ πολ.όν κανονι
κόν, καταγόμενον έξ άλλου κλάδου τής οίκογενείας του και μονον 
συγγενή του είς Ιτα λ ία ν , ό δέ Αύτοκράτωρ τής Α υ ^ ς  * W f ™ :  
Α' δπως παρηγορηθή δλίγον δ.α την συγγενειαν δι η ; μετα το , Λα 
πολέοντος έδέθη, έδιώριαε διακαούς φιλολόγους να συνθεσωσι */;ν 
γενεαλογίαν τοΰ γαμβροΰ του καί αύτοί άνεκαλυψαν έκτος των am - 
^ Οέντων άνάμνησιν καταπολλά έυχάριστον είς τόν Γερμανόν μοναρ- 
ν ,ν ,  καί δηλαδή δτι ή οικογένεια Βοναπαρτου εχρηματισε ποτέ κυ
ρία τοΰ Τρεβίζου. Ό αυτός Ναπολέων κατα τας 6ιχονο^·ς τ ο , μ 4 .  
τής ί ’ωμαϊκής αύλής «τ ις  [,ετεχειρίζετο εναντίον του ολ*^  . «ν λ.κτο  
μέ,ειαν και σΰνεσιν τής πολιτικής της ελεγεν οί Ιερει: ο υ τ ο δ.  J x  
με' σΰρουσιν είς τήν παγίδα. Είμαι καί εγω Ιταλός. Αυτός .ο η,ευρε, 
καί τ ί ποτέ εκαμε δια την Ιταλίαν;

Καί είναι τοσοϋτον αληθές, τό λεχθέν μέχρι τοΰ νΰν περί τής 
ύψηλοτάτης Ιταλικής ανδρεία;, ώ «τε έαν οί πριγγιπες καί οί αρχον- 
τε τοΰ έθνους ήθελον είσθαι ένωμένοι πάντοτε, οί ξένοι δεν ηθελον 
καταπατήσει τά ίταλιϋά πεδία, καί αιχμαλωτίσει τους ε-,κα.οι-

κους. ,
Καί παοακατιόντες είς τούς χρόνους μας ούδείς το .ον «νοητός 

3-έλει υπάρξει, νά ϊ ίπ ,  είς αμφιβολίαν ότι οι_ Ιταλοί δ,ν *Χ?Ψ 
σαν μεγάλως ωφέλιμοι είς τόν Ναπολεοντα εις Ισπανίαν, ε.ς Γερ 
μ α ν ί α ν ,  είς Ιλλυρ ίαν καί είς άλλα μέρη' γεγονότα ικανά να κ α τ α ,^  
σ ω η  πάντα άνθρωπον, δτι ή Ι τ α λ ία  έλαβε πάντοτε π ο λ ε μ ά ς  καί 
αρχηγούς πρώτιστης γ ρ * | ψ * . *«* δτι ήδόναντο να αναφυωσιν και 
άλλοι είσέτι, έάν ή ανάγκη τήν οποώξη νά λαβ* τα οπλα.^

Καί ένταΰθα τις δύναται νά λησμονήοη τοσοότους Ιταλούς  ̂α τ ινε ; 
μειαναστεύσχντίί π^οεφερον Οτιηρεσιας εις τον «φ'ε-ωσαν
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, j  "  ”·» υ/.Qi α-
- , νΤ   ̂ ί,Γτο?{α άποσιωπεΐ τό δν0-

“r . . r T“ Vi ’ * ,7  έΥνωρίζωμεν τα σεβάσμια ταΰτα δ-
0 C « v  έΓ-λ ' °"°ν r<! SuV̂ ei; >“*< ί**< έπιτρέπουσι ή-ν.λομεν εκπληρώσει τον φορον αγάπης καί εύγνωμοσόνη,ς 3/ ^  έκά-
ρ μ εν  τιμήν εις τήν κοινήν πατρίδα.

ό r w f λτ Τ *  Γ  πε'5ί τ °° άν5? ^  εκείνου, δστ.ς είναι
g-g.. ’  . Λ  f0J T<WT0U* “ ίΛψ ε ν  ε’ίπει δτι δπόταν δλέΟρια συμ-
6 ο ίΛΟτ «  ηναγκασαν τω <821 πολλούς Ιταλούς νά ' έγκατα- 
ϊειψωσι την πατρίδα των καί νά δ5ο«πορώσ, πρός τήν προ,^θειαν τ ίοΥ π ι-

οντ!δ 81 ΕλλάΙ! ’ δπου Ο“ “ οπο,όύμενοι τό δίκαι-

i f t t  t l t eBly<vv̂ i f  T*wfTm’ ^ου _ , . T0J, ,  εις Βενετίαν. ΙΙτον Ιταλός καί τούτο α,κεϊ· επειδή ·?-

£ 1  £WS0;- V -"iV5tT0V)  ̂ ύ ~°Χω?·^>1 είς τ ά ’ πλήθη τοΰ?’ άλα-ςονο, Λγαρινου οστις έν τή δυνάαε- -m, '■> < ·̂  /τω ν ΚΪ J o j/ a j . . .  ι0υ περιεγ^λα το ολιγχρι^υιον
ίω ν ΕλΑ.,νων. Αλλ ας έλ5ωμεν ε ί; τό προκείμενον. Τ ‘ 1

~~ -  ΐΊ*ζγωμεν, αΛΛ επειδή ούτε υ έβ0. ?)αβε -ϋ ι
δνοαα τοΰ ΤίΛ/̂ -τ-ν,  ̂ . ,  ̂ ° ’  > ουτε η*ουσε το
« τοΰ Εί" ν  · £V ^ 7 ' ^  έΧ̂ έτων οΰδέν περίυτου. Εί, Ιταλός ομ «; (δ I™. Πιτσόλης έκ Βονωνία:) πεμφθείς πα-
f  ,' 700 Βασαέω’ Ελλάδος πρός τό ίόνιον Κράτος καί
1 νω6 ων καλω; το ΤεΥον°; το5το είς *««« τό έδιηνείτο κα! ^εΤ- 
ενομισαμεν χρέος μας νά τό γνωστοποιήοωμεν. ’ ' ^

[ΆχολβυΟίϊ.]
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Ο Μ Λ PICE ΣΙ Ο- Κ.ΑΖΙΜΙΡΟΣ V*** ΤΙΙ ΘΗΡΕΣΙΑ Σ***
Ύ μεΐς μοί όμιλείτε έλευθέρως και έγώ θέλω νά σας μιμηθώ. Μη ών ίχανδς ν« 

σ χ ς  ΰ χ α ρ ι ΐ ή σ ω  νομίζω ότι έκραξα μετά πάσης εύγενείας χαί τ ιμ ής άπομακρο- 
νομενοί άπό σας. Ά φ ’ έτερον δέ οί ελεγ/oC σας είναι άδικοι καί οΰδείς π οτί 6- 
Ιιγώτερον τούς ήξιώθη ^ έγώ. Είσθε έρωτευμένη τοϋ γάμου ώς ολαι αί γυναί- 
ιες, άλλά δυσαρεστοϋμαι νά σας είπω δτι έχετε κακάς ορίζεις.  ̂ Ιίοσον  ̂ είναι

V» ΛΑ ·»■"* 1----  J -Β ι ^11 ,
ωραιότητα καί πολλά πλεονεκτήματα νοός καί καροίας αλλ η κ«τα*τασ ις αμ -  
ιβοτέρων ήμών δέν είναι όμοια. Ε ίς τοΰτον τδν κόσμον, ψυχή μου, το παν πρε- 
τ.ί ΐ νά ί[ναι άριθμητικός ύπολογ.σμός, εν είδος εμπορίου διότι  ̂ πρόκειται να ζη- 
ση τ ι ;  οσον είναι δυνατόν μέ όλιγοτε'ρας ένοχλησεις. Ολα όφειλουσι νά εδρι- 
σκωνται είς ισοβαθμίαν καί ν® διαμφισβητώνται ώς εις άνακτοοουλιον. Ια
μυθιστορικά αισθήματα ε you σι πάντοτε κακόν αποτέλεσμα,^ έγώ τδ παρετηρησα 
πολλάκις. Δέν δύναμαι νά άρνηθώ δτι καί έγώ δεν άναγινώσκω μυθιςορίας,^ καί 
ο ε ϊς ' διά τοΰτο σοχνάκις μέ περιεγελάσατε, άλλά τό κάμνω^ μόνον όπως ωφε
ληθώ είς την γνώσιν τών ανθρώπων όχι δπως γοητευθώ τών δελεασματών, α- 
τινα  tvOje εΰρίσκοντα;, καί τά όποια δέν είναι επικίνδυνα είμή είς τά γύναια  
καί είς τους φοιτητάς τών γυμνάσιών. Έ κ τοϋ άλλου μέρους εάν ηθελον συγκα
τανεύσει είς τοιοΰτον λάθος, δηλαδή νά σάς νυμφευθώ ήθελον φ*νή έρωτευμενος 
ώς οί ανόητοι, καί τ ις  προικισμένος μέ αγχίνοιαν κα ί τιμήν, ήθελε συγκατα
νεύσει νά ήναι τοιοΰτος ; Φ ρίττω μόνον Ινώ τδ στοχαζωμαι. 12 ποσον _πε- 
ριέπαιξα τούς μωρούς έκείνους οΐτινες συρθέντες είς τδ βαραθρον απο τοιουτον 
άνόητον πάθος, ή μετ’ ολίγον τδ κατελαβον καί μετηνόησαν, ή κατέπεσαν^ έιά 
μίαν αίτιαν, ή  δι’ άλλην είς άξιολύπητον καταστασιν! ’Αγνοείτε, «γαπητη^ μου 
Θηρεσία, οτι ο παρών αιών είναι έμβριθής, βαρύς, φιλοσοφικος· οτι^ζητει^έμ- 
φρόνως τδ κάλλιόν του, δτι έξωστρακίζει τάς μωράς τρυφερότητας, ^ισως υπο
φερτός είς τάς άγροίκους έποχάς της κοινωνίας άλλ αν υποφορούς εις τας πο
λιτισμένος, δτι όλίγον άγαπα, καί δικαίως, τήν ποίησιν είς παν είδος πραγμα- 
αων, δτι ευαρεστείται ε ίς τήν πεζογραφίαν, δτι ήςεύρει (και πάντοτε δι αγαπην 
τοϋ ίδιου του καλού) νά πολεμά τήν ανάγκην μέχρι τών φιλανθρωπικών _αισϋη- 
μάτων, τδ όποιον, οσον τδ κατ’ έμέ, είναι ό Οαυμαστότερος των ηρω ισμω ν._ 

Πολλά πράγματα ήδυνάμην νά σάς ε”πω πρδς τούτοις, αλλα δεν θελίυ να ί -  
νονλήσώ ούτε σάς ούτε Ιμέ. 'ΓμεΤς γνωρίζετε τδν τρόπον δν σας πρβετεινα’ 4αν 
τδν δεγθήτε, έγώ δέν θέλω λείψει είς: τήν ϋπόσχεσίν μου. Ερρωσθε.

Η Θηρεσία μετανοίσασ* τοϋ μεγάλου λάβους της SiSousa άκροασιν είς άνδρωπον 
τα  στάσεως άνωτε'ρας τ ί ;  έαυτϊ,ς, έξέσχισε τήν άνιαράν ταύτην επ ιστολή  και τ«ν ερρι- 
ίιιν  είς τί,ν άμάοαν- μετ’ ϊν  ε"το; ένυμφεόθη ε"ντιμον 4iwit*wj«pov με πολλούς πελαταί, 
με«’ ου έγέννησε' με'χΡ1 Τ9Ϊ viv τ Ρίκ « * **> *»* Ρ ίτ * το3 ii51
tÔ aptaTr̂ evTi. ■ 1


