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Π ΠΑΡΑΜΟΝΗ Ϊ Ο Ϊ  Κ ΕΟΪ ΕΤΟΓΣ.

Γέρων τις ΐστατο είς τδ παράΟυρον κατά τδ μεταξύ δύω ένίαυ- 
τών μεσονύκτιον, καί μέ ενδακρυ δμμα έθεώρει άνω μέν τδ ακίνη
τον καί αείποτε νεάζον στερέωμα, κάτω δέ τδ σιγαλόν καί χιονο
σκεπές έδαφος, επί τοϋ όποιου μόνος ήγρύπνει καί μόνος έστέναζε· 
διότι έγγΰς ήτο χαίνων ό ά'χαρις τάφος, τδν όποιον λεπτή ΰπές-ρω- 
νε τοϋ γήρως ή χιονώδης σινδών, άφοΰ μαρανθέντα διεσπάρησαν τά 
τερπνά της νεότητος ανθ/j. Καί ήδη έξ ό'λου τοϋ πλούτου τής μα- 
κρας του ζωής, δέν εφερε πλέον μεθ’ έαυτοΰ, είμή πταίσματα, νόσους, 
ψυχήν κατερνμωμε'νην, και γήρας εμπλεον μετανοίας.

ίίς  φάσματα έβημάτιζον ήδη ενώπιον του οί χρυσοΐ τής νεότατος 
χρόνοι, καί τήν λαμπράν ημέραν τω  ά'νεπόλουν, ό'τε χειράφετος ε- 
μεινεν είς τήν τρίοδον τής ζωής, ήτις έντεΰθεν μέν ά'γει δι’ ευθείας 
καί ομαλής όδοϋ είς λειμώνα τερπνόν καί περιλαμπή, έκεΐθεν δέ διά 
σκολιάς καί βορβορώδους είς χώραν ζοφώδη καί πνιγηράν, τής όποί- 
α ς  τήν φρι/.αλε'αν σιγήν διακόπτουσιν έκ διαλειμμάτων οίμωγαί δυ
στυχών καί οφεων συριγμοί. Καί γσθάνετο περί τδν λαιμόν του τδ 
παγετώδες των σώμα, καί είς τήν γλώσσαν εσταζον φάρμακον ίοβόλον.

Καί ς-ρε'φων πρδς τά ΰψη δακρύοντας οφθαλμούς «Ω Οΰοανέ! ά- 
νέκραξεν, άποδος μοι τήν νεότητά μου. ί ΐ  π ά τερ ! επανάγαγέ με είς 
τήν τρίοδον τής ζωής· θέλω ήδη έκλέξει καλητέρκν οδόν. η Αλλ’ 
ούτε πατήρ ου·ε νεότης υπήρχε πλέον!



3=  U i  ==

Εβλεπε φώτα φωσφορικά χοοεύοντα έπ! τών ελων και
σβυνόαενα ΰπεράνω τοΰ κοιμητηρίου. Ησαν α! άνοήτως Ι,οόευδεισαι 
ήιχέραι του. λστρον δέ τ ι πίπτον ΰψόδεν έλαμψε μιαν ρ γμ ή ν , κ«ι 
έπειτα σκορπισδέν κατά γής έχαδ/ι είς τϋς νυκτός τό βαδύτατον σκό
τος. «Εμέ είκονίζειη ειπε στενάζων, κα! οί όδόντες τής μετανοιας 
άνέξεσαν τής καρδίας του τήν αΐμορροοϋσαν πληγήν.  ̂ <

Η φλογερά φαντασία του τώ  έδείκνυε μορμολύκια ερποντα επι 
των δωμάτων, καί τά χατάλευκα έβλεπε πτερά τοΰ ανεμομύλου ύ- 
7:ερ·/,φάνως ΰψούμενα διά νά συντρίψωσι τόν αδύνατον στάχυν.

Αίφνης άπό τοΰ πύργου καταρρέουσα έπλημύρει ή μουσική τοϋ
μεσονυκτίου ώς μακρυνής έκκλησίας έοιδινή μελωδία, (α) Γότε π ε- 
ρκρέρων τό βλέμμα πρός τήν ίλαρώς ύπνώττουσαν φύσιν, και τους 
φίλους ΙνδυμηβεΙς τής νεαράς ηλικίας του, οϊ™ες_ ευτυχών τέκνων 
πατέρες κα! διδάσκαλοι τών έδνών ηκουον ήδη τοΰ κόσμου τας ευ
λογίας κα'ι φαιδρώς ένητένιζον εις τό μέλλον, «Φευ! είπε, χ. έγώ 
ήδΰνάμην ώς σείς νά ημαι ευδαίμων, κ’ έγώ ώ« οείς γλυκά να κοι- 
μωααι ήμπόρουν ! . .  . πλήν ! . . . »  καί λυγμοί διέκοπτον τήν φωνήν του, 
κα! τά θεριχά δάκρυά του ύπενέμοντο τή ; γή; τόν κρυςάλλινον π έ 
πλον κα! άφίνων τοΰς βαβεΐς ς-εναγμοΰς «Επίστρεψε, άνέκραςε πα- 
λιν, χρυσή μου νεότης, επιστρεψε!ι> _ ,

Ηδη έ* τοΰ κοιμητηρίου έγειρόμεναι Ιπροχωρουν ή μια κατόπιν
τής άλλνς αί σκια! τών κατ’ εκείνο τά έτος μελλόντων νά άποδα- 
νωσιν. (β) ίίδη  άμυδρώς προφαινομένη λευκοφόρος σκιά άργά κα! ά- 
ψοφητ! ποός αΰτόν έκινεΐτο. έντρομος έδεώρει τό ώχρόν ^κα! κάτι- 
oyJov πρόσωπον της, τό μακράν κα! άπαλά συρόμενον σαοανον, και 
αύ.α παγετώδης τόν περιέλουε μέ οσμήν νεκρικού θυμιάματος . . .  . 
Επλησίασε . . . Διέκρινε τοΰς χαρακτήρας της . . . .  Ητον ή σκια του^!
 _____Ε1( Χήν φρικώδη ταύτην δέαν <5 νέος έ ζ ύ π ν η σ εν . . . ήτον ό-
νειρον. Η τοσοϋτον θερμώς ποδουμένη νεότης δέν είχεν εισετι πα - 
ρέλθει· μόνα τά  πταίσματά του δέν ησαν όνειρα. Και κλίνας τό γόνυ 
ηϋ/αοίστησε τό ύπέοτατον όν διότι ήδύνατο είσέτι νά έπανέλδτ, είς 
τήν 'όδόν τής αρετής, τής όποιας τοσοϋτον είχε τέως άποπλανηδή.

Επάνελθε μετ’ αΰτοΰ, νέε άναγνώστα, έάν τής κακίας πορευησαι 
τήν όδόν. Τό δνειοον τοΰτο άς γείνη τοΰ λοιποΰ κριτής σου. Εάν 
αίαν ήαέοαν φωνάξης ^νά ζω ν  «Επίστρεψε, χρυσή μου νεότης!» όέν
Μ Μ , ' ί Ι κ κ , ψ .  '*.Uor. (4* ΡΙΚΕΡΟΤ.)

(» )  Π ολλα χόσ=  τ ις  Γερμανίας 4ι u-vmv-0  m x tav K o u ir»  i ' t i r  - f i . i · .  κ α τ *  φ  rav T W  

ή  νί»ν Ετος. (?) ϊτ τ ίj/_u h repfMtvt* τοιαύτη τι; προληψις.
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π ε ρ ι  τ ο γ  π λ ε κ τ ν ς μ ο ϊ :
Οι παλαιοί Θράκες, κατά Ηρόδοτον, διά νά προφυλαχθώσιν έκ 

των κεραυνών, έξετόςευον τά βέλη των πρός τά νέφη.
_ Διηγούνται ωσαύτως αρχαίοι συγγραφείς,' δτι ό Νουμά;, βασιλεύς 

των Ρωμαίων, συνεχώς κατώρθωνε νά π ίπτη  ό κεραυνός δπου ου- 
τος ν,^ελε, μεταχειριζόμενος γοητείας· ό δέ βασιλεύ; Τύλλος ό σ τ ί-  

προσπαΟών νά μιμηθη τόν Νουμάν διά νά καταβιβάση τόν 
κεραυνόν, καί άποτυχών είς τήν μέθοδον τής γοητείας, έκεραύνοβο- 
ληαη, και άπέΟανε. (Πλίνιος 41 , 53).

Παρά τοϊς άρχαιοις Ελλησι πρώτος ό Θαλής έγνώρισεν, δτι το 
ηλε-.τρον, τριοόμενον διά μάλλινου υφάσματος, άποκτα τήν ιδιότητα 
να ελκη καί νά άπωθή έλαφρά τινα σώματα, ώ ; τάς τρίχας, καί 
λοιπά· εκ όε τούτου έξήγαγε συμπέρασμα, δτι τά ήλεκτρον ενει ζω
τικήν βυναμιν. Λ

Μετα^ τούτον ό Θεόφρα^ος άνεκάλυψεν δτι καί «λλα σώματα ε- 
χουσι την αύτήν ιδιότητα, ώς τό λιγκούριον, (ίάκινθος,) κτλ.· τά 

ωμα τούτο ήλεκτρίζεται διά τής θερμότητας, θερμαινόμενον έλκει 
:α αποκρούει τήν τέφραν. Τοιαύτας περιωρισμένας ιδέας ειχε κα!

6 Πλατών, καί μετά τούτον δ Πλούταρχος, καί όίλλοι. (Πλούταρνος 
Πλατωνικα ζητήματα, ζήτημ. 7).

Ε.̂ .. π λ εκ τό j,  αιώνας κατόπιν αί περί ήλεκτρισμοϋ γνώτεις αΰ- 
ται ησαν λίαν περιωρισμέναι, καί ούδεμίαν άνάπτυξιν κατά πράγμα 
*αι κατα θεωρίαν ίτυχον μέχρι τ .ϋ  δεκάτου εβδόμου αίώνος, δτε δ Α γ
γλος ιατρός Γαβέρτος παρετήρησεν, δτι πλεΐσται 5λλαι άκόαη οΰ-
σΐαί, απο^ ώ σ ι όιά τή; τριβής τήν ιδιότητα τής Ιλξεως καί «πο- 
κρουσεω;.

Μετά τούτον ό Παλλ πρώτος πκρετήοησε τον ηλεκτρικόν σπ·ν- 
«η:α. Mtav τών ήμερων, άφοϋ καλώς ετ9ιψε μέγαν κύλινδρον ή
λεκτρου, επλησίασε πρός τούτον τόν δάκτυλον τής νειρό; του, δτε 
αίφνης μ ετ εκπλη;εως είδεν ν’ άναπηδήση σπινδήρ μετ’ ίδιου τινό- 
κρότου και φωτός κυανού' τά δέ άξιοπερίεργον εΤνε, otc άυ.έσως ό 
Βαλλ συνέλαβε την ίδεαν, δτι ό σπινΟήρ οΰτος εΤνε τής αύτής φύ
σεως με τον κεραυνόν.

Τήν δύναμιν ταύτην έκάλεσεν η ^ σ μ ο γ ,  \  τ ,Α ε κ τ η ^ γ  S6ra-
ju>, όιοτι επι του ηλεκτρισμού παρετερήθησαν τά  ποώτα ταΰτα 
φαινόμενα. ‘

Μετ' ολίγον ό Αγγλο; Γράν τά 17 2 7  άνεκάλυψεν, δτι τά μεν 
των σωμάτων εινε ηλεκτραγωγά, τά δέ άνηλεκτραγωγά. Τά δέ ί-



στορικόν τής άνακαλύψεω; ταύτη; εχει οΰτως· ηλέκτρισα; ΰέλινον 
σο»λήνα, ’έφραξε τα δύο άκρα τούτου διά φελλών, τϊ; ιδέα τοϋ νά 
περιορίσνι, άν δυνηΘ?), τήν έξάτμησιν τοϋ ηλεκτρισμού" άλλά δοκι- 
μάσας νά ΐδη άν καί οί φελλοί μετέσχον τοϋ ηλεκτρισμοί", τ;αρε- 
τήρησεν οτι τωόντι είχον ηλεκτρισμόν, καίτοι διά τριβή; πώποτε 
δέν ήλεκτρίζοντο' προσέτι συναρτήσας έπι τοϋ φελλοϋ σύρμα μετάλ- 
λινον, παρετηρησεν, ότι καί τοΰτο είχεν ηλεκτρισμόν. Εκ τούτοι» 
έξήγαγε το συμπέρασμα, οτι τά  μέταλλα και άλλα τινα σώματα 
διαδίδουν τον ηλεκτρισμόν. Είς τον Γράϋ αποδίδεται καί ή έφεύρε- 
σις τής Λουγδουνικής λαγήνου. Αλλοι δέ τήν τιμήν ταύτην άποδί- 
δουσιν είς τόν Κλείστιον ώνομάσθη δε Αουγδουνική έκ, τής πόλε- 
ως τής Ολλανδίας Αουγδοΰνον, οπου το πρώτον έκοινοποιήθη' έτε- 
λειοποιήθη· έτελειοποίησε δέ ταύτην δ Μουσχεμβρίκιος.

Μετά ταΰτα ή 'ιδέα τοΰ Βάλλ, οτι ό έκ τοΰ ήλεκτρου σπινθήρ 
είνε τής αΰτής φύσεως μέ τον κεραυνόν, άπησχόλησε πολλούς φυσι
κούς πρός γνώσιν τής άληδείας ταύτης.

0  πρώτος τούτων είνε ό περικλεής Φραγκλινος, όστις, άνακαλύ-
ψας δτι αί μεταλλικαί άχμαί, η αί άκίδες, έχουσι τήν ιδιότητα νά 
έλκύωσιν εύκολώτερα τόν ηλεκτρισμόν, μετεχειρίσθη τήν πετώσαν
δράκαιναν, τόν άετόν κοινώς καλούμενον* προσήψε πρός τήν χορδήν 
ταύτης μετάλλινον σύρμα, καί έπί τέλους άκίδα, καί ύψωσε ταύ
την έν τί) ατμόσφαιρα πρός νεφελώδες μέρος' οΰτω συνέλεξε τόσην 
ηλεκτρικήν ΰλην, όίστε έγέμισε μίαν Λουγδουνικήν λάγηνον. Ταΰτα 
έπραξε τβ 4 7 5 2 .

Διά τοΰ πειράματος τούτου 6 Φραγκλΐνο; έβεβαιώθη ανευ αμφι
βολίας, ότι ή άτμοσφαϊρα εχει ήλεκτρισμοΰ, και μάλις-α τά νέφη. 
Οθεν ό Φραγκλϊνος πρώτος έπεννόησε τήν κατασκευήν τών κεραυ-
ναγωγών.

Κατά τό επόμενον ’έτος ό Δουφαύ έφεϋρε τόν ύελώδη (δετικόν)
καί τόν ρητινώδη (αρνητικόν) ηλεκτρισμόν.

Κατά τήν έποχήν έκείνην έπεννοήθησαν καί τά διάφορα έργαλεΐα 
τοΰ ήλεκτρισμοΰ' π . χ . ό Καβάλλος έφεϋρε τό ήλεκτρόμετρον, ό 
Βόλτας τόν ήλεκτοοφόρον· ποό τούτων δ Οθων Γουρίκιος έφεϋρε τήν 
ηλεκτρικήν μηχανήν ό Κολόμβος τό ήλεκτροσκόπιον, κτλ.

Μέχρι τής έποχής τοϋ 4 790  οί φυσικοί ούδέν πλέον έγνώριζον 
παρά μόνον τόν ηλεκτρισμόν, τόν παραγόμενον έκ τής τριβής δύο 
κωμάτων, ώ ; καί τόν άτμοσφαιρικόν ηλεκτρισμόν.

Αλλά κατά τήν έποχήν ταύτην έν Ιταλία άνεκαλύφθη νέος κλά
δο; τής ήλεκτρική; δυνάμεω;, 6 Γαλβανισμός, όνομασΟείς ουτω πρός

(
τιμήν τοΰ τόν κλάδον τοΰτον  ̂τοϋ ηλεκτρισμού άνακαλύψαντο; Ι’αλ* 
βάνου Ιταλού, καί επισήμου ϊατροϋ έν Βονωνία.

Lv τούτοι; έκ πολλών διδομένων εξάγεται, ό'τι προ τοΰ Γαλβά- 
νου είχον γνωσθή φαινόμενά τινα τοΰ γαλβανισμού, τά όποια όαω; 
ϋέν έτυχον σπουδαίας προσοχής.

0  ία?Ρ°ϊ Ουντερ περί τά" 1 7 7 0  παρετηρησεν, ότι έάν δύο όά- 
οόων ετερογενών μετάλλων τό 'L· ακρον τεθή έπί τής γλώσσης, καί 
τό έτερον Οπό ταύτην, καί έγγίζωσι πρός αλληλα κατά τά  άλλα 
ακρα των, παραγεται λάμψις τ ι ;  κυανόχρους.

0  δε^ Κατόγνη; αναφέρει, οτι μαθητής 'τή ς  ιατρική;, δαχθείς κατά 
την κνημην οπο μυό;, εδραξε τούτον, καί άμέσω; ήρχισε νά τόν 
άνατίμντ)· άλλ’ ένώ ήγγιζε μέ τήν σμίλην του τό διαφοαγματικόν 
νεΟρον, άμέσως ήσδάνΟη μετ’ έκπλήξεω; τιναγμόν ηλεκτρικόν τόσον 

ωστε αΐ^.ωδιασεν ή χειρ αύτοΰ.
Το φαινομενον τούτο διαφόρως τότε έξηγήΟη· δ Βεσσάλη;, άκα- 

όημιακός τού Τουρίνου, διηρμήνευσεν ότι ή φύσις διατηρεί έν έαυτή 
^  ιίιω ν τρόπων είς ίδιον μέρο; τοΰ σώματο; ποσόν ήλεκτρισμοΰ 
οια να το μεταχειρίζηται έν ανάγκη.

Απαντα όμω;  ̂ τά ρηΟεντα φαινόμενα διαφόρω; έξηγούμενα, δεν 
«πετέλουν, ώ ; τά έςηγουν, οϋδέν ίδιον άντικείμενον. Η λύσι; διε- 
τηρειτο, φαίνεται, διά τόν Γάλβανον, ϊνα καταδείξη νέον κλάδον έ- 
πιστημης, γενόμενο; πατήρ ταύτης.

0  Γάλβανο;, άφοΰ άνέτεμε βάτραχόν τινα προ; πείραμα ήλεκτρι- 
κδν, εθεσε τούτον επί τραπέζη;, ένθα ύπήρχεν ηλεκτρική μηχανή, 
απο τοϋ άγωγοΰ τή ; όποια; απείχε τό άμφίβιον ζώον ό βοηθός του 
ηγγισε ύια  ̂τή ; άκιδος τής σμίλη; gv τών έντός μ η ρ ιώ ν  νεύοων, 
και εν τω  αμα ολοι οί μυώνες τοΰ βατράχου ύπήρξαν είς άδιάκο- 
πον κινησιν, ώσεί ύπήρχον σπασμοί είς τό ζώ ον ‘ταύτοχρόνως άλ
λος τις εκεί παρώ ς παρετηρησεν, ότι τό φαινόμενον τοΰτο άνεφαί- 
νετο οτε έκένονε τήν ηλεκτρικήν μηχανήν έκ τοΰ ήλεκρισμοΰ.

Τινέ; συγγραφείς διηγούνται τήν άνακάλυψιν τοϋ φαινομένου τού
του τών σπασμωδικών κινήσεων τοϋ βατράχου άλλως. όΥ ά λβ α νο ' 
μιαν τών ημερών, προπαρασκευάσας διά φυσιολογικάς εξετάσει; βά
τραχου;, εκρεμασε τούτους δι’ άγκιστρου σιδηροΰ εί; τόν έξώστην 
τη ; οικία; του, όντα σιδηροΰν, ότε «μέσω; παρετήρησε μέγαν τ ι 
ν α γ μ ό ς  εί; τά αμφίβια ταΰτα ζώα, καί σπασμωδικήν κίνησιν εί; 
του; μυ; αύτών. Κατ άρχάς άπέδωκε τά φαινόμενα ταΰτα ώς προ
ερχόμενα έκ τοϋ ατμοσφαιρικού ήλεκτρισμοΰ· 3έλων δέ π 'ΐρ α μ α -ι-  
κωτερον νά βεβαίωσή περί τής ιδέας ταύτη;, μιτέφερεν ενα τών
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βατράχων τούτων έντος δωματίου, κεκλεισμενου καλώς, άλλα κ*ι 
ενταύθα ττο^ρεττίpvjcsv  ̂ δτι συνέβαινον παλιν οΐ σπαραγμοί τών βα
τράχων έκ νέου· έκ τούτου έκρινεν, δτι δεν εϊνε αιτία τοΰ Φαινο
μένου δ ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός. Οθεν ηρχισε νά πολλαπλασιάζω 
τά πειράματά του ζητών άλλην έξήγησιν* άπέδωκε τά φαινόμενα 
είς τδν ζωικόν ηλεκτρισμόν, άλλά καί ύπεο τουτου δεν ^έ&υμβίβασε 
τάς ιδέας του. Τέλος έπλασε σύστημα τ ι θεωρητικόν, δι ου έζηγ&ι 
τά  διάφορα φαινόμενα τών τναρατηρησεων του τούτων* οί μεν ά- 
πεδέχοντο την θεωρίαν του, οί ΰε κατεπολεμουν ταυτην άπαντε, δ
μως οί φυσιολόγοι και φυσικοί μετά ζήλου ένησχολοΰντο προς τά 
νέα ταΰτα φαινόμενα, τών όποιων τό κυριωτερον τών τοΰ 1 αλοα* 
νου παρατηρήσεων εϊνε τό έξής· δταν έγγιστη τις δια μεν τ  Τις μιας 
άκρας μετάλλινου ράβδου ?ι σύρματος νεΰρον και διά τή ; αλλη; 
μΰν, γίνεται i  σπασμωδική κίνησις τοΰ βατράχου* αί κινήσεις αϋ- 
τα ι γίνονται τόσον μεγαλείτεραι, δσον ή μετάλλινος ράούο; ouvt- 
στατο έκ περισσοτέρων ράβδων μετάλλων, Η ράβδο; αυτη καλεί
τα ι ίρεθιοn x d r  rcίζον.

0  επισημότερος μετά τόν Γάλβανον, οστις έβελτίωσε καί ανέ
πτυξε πολύ την άνακάλυψιν τοΰ γαλβανισμού, εινε ό Βόλτας, φυ
σικός τής Παβίας. 0  σοφό; ούτο; ίταλός έξήγησεν έπιτυχώ; τά 
ίιχψορχ φαινόμενα τοΰ γαλβανισμού, και έφεΰρε διάφορους μ«χανά; 
τής φυσικής, ών ή επισημότερα τούτων εϊνε ή Βολταϊκή ς-ήλη κα
λούμενη, δι’ η ; γίνονται αί μεγαλείτεραι έφαρμογαί τοΰ ήλεκτρι- 
ομοϋ. Ο Βόλτα;, έκτο; τής μεγίστης ύπολήψεως ·?,ν «πέκτησε παρ’ 
δλου τοΰ σοφού κόσμου διά τά  έργα του ταΰτα, έβοαβεύθη καί 
παρά τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος.

Μετά τόν Βόλταν ό Οϋμβόλτο; και άλλοι κατόπιν άνέπτυξαν
πολυ τά περί γαλβανισμού.

(Εκ τής ΦΥΣΙΚΗΣ τοΰ I. Π. Πύο λ α .)  

I I  Ε Ν  Ν Α Υ Α Ρ ΙΝ Ω . Α Ξ ΙΟ Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Τ Ο Σ

Ν A Υ Μ A X I Α .

Αί ωμότητες, αίτινες παρήγαγον τεκμήρια τής μεταξύ Ελλήνων 
καί Τούρκων εμπολέμου καταστάσεως, έπί τοσοΰτον τρομακτικαι ά- 
πέβησαν εί; τήν ανθρωπότητα, ώστε αί Δυνάμεις τή ; Εΰρωπης ή- 
οθάνθη««ν τήν ανάγκην οτι άπαρεγκλίτως ώφειλον νά π«ο*μβώσΐ’
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τή ΰέ G Ιουλίου 18 2 7  ύπεγράφετο συνθήκη έν Λονδίνφ ύπό τών 
αντιπρόσωπων τής Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας, πρός είρηνοποίησιν 
τής Ελλάδος. Συνεπεία τούτου, οί έν μεσογείω συμμαχικοί ς·όλοι ή- 
τοιμάσθησαν νά άναγκάσωσι τούς μαχητά; !να συναινέσωσι είς άνακω· 
χήντινα , πολιορκήσαντες τόν Τουρκικόν ςόλονέντώ  λιμένι τοΰ Ναυαοίνου.

0  ϊβραΐμ Πασσας, Οθωμανός Διοικητής έν Ιίελοπονήσφ, πρός ού- 
δεν έλογίσατο τάς έπιδείςεις τών συμμάχων ναυάρχοιν’ τήν δέ 20 
Οκτωβρίου 1 8 2 7 , ό συμμαχικός στόλος, ύπό τήν Αρχηγίαν τοΰ Ε- 
δούαρδου Κόδριγκτων, (Sir Edward Codringlon,) έπλευσεν πρός τόν λι
μένα ΐνα έκφοβήση τόν Πασσάν δπως ένδώσ^. Εκπυρσοκρότησί; τις 
έζ ένος Οθωμανικού πλοίου, ύπήρξεν τό σημεΐον τής γενικής ναυμα
χίας, (general engagement,) ή τις διαρκέσασα έπί τέσσαρα; όλο- 
κλήρους ώρα;, άπέληξεν έν πλήρει καταστροφή τοΰ Τουρκικού ς-ό- 
λου, μετ άσυγκρίτω; σμικρά; ζημία; τή ; συμμαχική; μοίρα;.

Η ανεξαρτησία τής Ελλάδο; ήρωϊκώς έτελέσθη διά τή ; λαμπράς
ταύτη; νίκης, ή δέ περαιτέρω αϋτή; ασφάλεια έπεσφραγίζετο διά τή ; 
έκ Γαλλία; άφιχθείσης μικράς τίνος ς-ρ^τιωτικής δυνάμεως. Εν τού-
τοις, ή Οθωμανική Κυβέρνησις άπεποιέΐτο νά ένδώση, καί πόλεμος
ηρξατο κατά τής ί ’ωσσίας. Τά άποτελέσματα τοΰ πολέμου τούτου, 
καίτοι κυρίως δέν άπαρτίζουσι μέρος τής Αγγλικής ίς-ορίας, ο ύ χ ή τ-  
τον δμως άπαντώσι σύντομόν τινα γνώσιν. Κατά τήν πρώτην έκ- 
ς-ρατείαν οί Οθωμανοί πεισματωδώ; άντετάχθησαν, έπιτυχόντε; κατά 
τών ύπεναντίων μικρά; τινα; ώφελείας. Κατά τό έπόρενον δμως έ
τος 1 8 2 9 , τά ρωσσικά δπλα έθριάμβευσαν πανταχόσε. Η διάβασή 
τών Καρπαθίων όρέων (Balkan) κατεσπεύσθη, ή Ανδριανούπολις, δευτε- 
ρεύουσα πόλις τού Βασιλείου, ήλώθη, 6 δέ Σουλτάνος ήναγκάσθη νά κλίνν) 
είς δρους ειρήνης, ΰπαγορευθείσης εις τά  πρόθυρα τής Κωνςαντινου- 
πόλεως. Αί απαιτήσεις τής ίω σσία; ήσαν ήττον ύπέρμετροι άφ’ δ
σον περιεμένοντο έκ τών περιστάσεων, διόπερ δικαίως δυνάμεθα νά 
πις-εύσωμεν, κατά τήν γνώμην τοΰ Αγγλου ίς-οριογράφου, δτι ή με- 
τρίότη; αυτη ένεπνεύσθη έκ τού φόβου μήπω; έρεθίσ·/] τήν ζηλοτυ
πίαν καί άγανάκτηβιν τή; Α γγλίαν

(Ex τοϋ Α-γγλικοϋ G o ld sm ith ’s H isto ry  o f E n g lan d .)
Παλα^ίν'ος Σπυρίδων Ζαχΰνθιος.

Ο ΦΙΛΑΡΓΓΡΟΣ.

ό  άνθρωπο; ύπό τοΰ πάθου; τή ; φιλαργυρία; κυριευόμενος, είς άλ
λο δεν ρέπει, είμή είς τήν τοΰ πλούτου άκόρες-ον άπόλαυσιν. Οί νυ
κτερινοί τε καί ήμέριοι κίτοΰ λογισμοί, πάσαι αί οϊκεΐαι καί έςωτε^ικαί



αΰτοΰ πράξεις συνενοΰνται, ΐνα τήν τών άλλων, ουσίαν, εί δυνατόν, έ- 
λαττόσωσι, προσεπαυξήσωσι δε τήν εαυτών. Συνθήκας ποιεί, πλήν πλή
ρεις τόκων, διατηρεί τδν λόγον έάν προς ωφέλειαν τώ πλεονάζω, αν
αιρεί δ’ αύτόν, έάν έκ τής διατηρήσεώς του προβλέπη ζημίαν. Τό 
τών άλλων δφελος νομίζει ίδιαν ζημίαν, τήν δε ζημίαν ίδιαν ωφέλειαν. 
Απος·ρέφεται τούς συγγενείς του, ουδόλως φροντίζει περι φίλων, ΐνα 
μή άναγκασθη νά ώφελήση αυτούς κατά τ ι. Κατακρίνει πάσας τάς έ- 
πικρατούσας συνήθειας, ούχί διότι λίαν δυσανασχετεί τά  τοιαΰτα, άλ
λ’ ΐνα μή ανανέωση σαθρόν τ ι πεπαλαιωμένον φόρεμα. Συνεχώς εμ
πλέκει έγκώμια πρός τιμήν τής λιτότητος περί τό έσθίειν, καί ύπδ το 
πρόσχημα δήθεν θρησκείας έντέλλεται τή  οίκογενείςι αΰτοΰ τίιν νη
στείαν όπως έτοιμάσ/ι κυνικήν τινα τράπεζαν. Απομακρύνεται τής ά- 
γορας, τών διασκεδάσεων, και τής μετά τοΰ πλησίον συναναστροφής, 
όπως γίνη άκούοας·ος φρουρά τών θησαυροφυλακίων του. Τό μίσος, δ
περ αείποτε φέρουσι πρός αύτόν οί άνθρωποι, έτι μάλλον προσεπαυςα- 
νει τόν πρός τούς θησαυρούς του έρωτα, παρά τούς οποίους δαπανα η
μέρας τε καί νύκτας, έμβαθύνων τόν νοΰν είς συνεχή λογαριασμόν. Με
ταξύ τοσούτων μερίμνο>ν καί έν τοσαύτη ευπορία κύριος αύτοΰ σκοπός 
δέν είναι, ώς λέγει ό Λουκιανός, τό κατά τήν άνάγκην χρήσθαι τώ  
πλούτει, άλλά τό πράττειν ούτως, ώστε ουδέ οί λοιποί νά χαίρωνται 
τόν έαυτών. ( Έ χ  τοϋ 'Ι τα Λ ιχο ϋ .)  Δ. Ν. Κ.

Τω φθ(γγο6ό2ω Ποιητή ΚυρΙω

Προβαίνουσα τοΰ Παρνασσοΰ 
Η μοΰσά σου μέ λάμψεις"

'Η  χάριτες άνοίγουσι χορόν 
Καί ύμνωδοΰν τό κλέος 
Μ εγάα.ΙηΓ Γ  ere ας !

Η Τουρκοφόνος Ηπειρος, 
Αγάλλεται σκιρτώσα- 

Είς Σέ ένατενίζουσα
Τοΰ Σαμουήλ ή δόςα 
Ροδοστεφανωμένη"

Τής Φρόσσος τό μαρτύριο
Τοΰ οίδου Ιϊύλας κρούει . . . , 

Καί φεύγει κόλασι Μουχτάρ- 
Φεύγει τήν καταδίκη 
Παράδεισον ανο ίγει. · .  ·

’Α ριατοτέΛ ει Βα.Ιαω ρίτη, εΰ πράττει}·.

Αν τόν Βλαχάβα γέννησαν 
Τά δυο μεγάλα βρη"

Ο Ολυμπος κι’ ό Κίσσαβος·
Δόξ’ αΰτοΰ είς Ηπειρον 
Είς Βαλαώραν μένε ι . . . .

Εκεΐ όποΰ τά κόκκαλα 
Τών προγονέων άοιδοΰ 

Αναγαλλιάζουν χαίρουνται 
Συντρίζουσι βοώντα 
Ανάστασιν τοΰ Γένους!

Τά έπη σου διέχυσαν 
ής Κεράς Αμαλθείκς- 

Τήν αφθαρσία στούς 3νητούς·
Τήν λάμψιν είς τούς τότε* 
Κλέος είς τού; κατόπιν’

Και ϊσως, ίσως έλυσες
Τό αίνιγμα τής γλώσσης ί (α)

II, ’ίσως, ίσως, ό Βορράς 
Διέσχισε τά  νέφη 
Τήν γή διαφω τίσας. . . .

Σοΰ στέλνει τοΰτ’ ό Διάκος Σου!
Βαμμένο στό· μαρτύριο!

Και ή πνοή του σε καλεΐ*
Αύτή σοΙ τό προστάζει! 
Πάλιν σοΰ λέει- λάβε το .

Ο  άποχωρισμόζ.

Αν στή σεπτή σου κορυφή 
Αδυνατώ νά πέμψω*

Εν άνθος έ;ι τοΰ κήπου μου’
Τό φέγγος τής sicpSia; μου" 
Γΐ’ άστραφτολαχταρίζει-

Τή; χήρας τώμορφο παιδί 
Μονάκριβο μονάχο*

Ζητάει νά ξενητευθή·
Νά πα νά βρη τό Διάκο*

Τό Διάκο τόν περήφανον 
Ολύμπου τό Γεράκι 

Τοΰ Κίσσαβου τήν άστραπή·
Τών Τούρκων τό δραπάνι- 

Κ.’ εκείνη πάντα τώλεγε-
«Παιδί μου, ποΰ μ’ αφήνεις!» 

«Μάνα σ’ άφήνω στούς δικούς· 
Κατάρα, μή μοΰ δίνεις!» 

Παιδί μ ’ έγώ σ’ ανάθρεψα 
Σ’ έκαμα παλληκάρι*

Νά σ’ έχω στήλο τοΰ σπητιοΰ 
Στον ΐσκιό μου κλωνάρι'

Νά σ’ έχω στή ζω'ί'τζα μου 
Αουλοΰδι κ’ εύμορφιά μου- 

Καί στον πικρό μου θάνατο- 
Ελπίδα καί χαρά μου.

Καί τώρα σύ παιδάκι μου 
Ζήτας γιά νά μ’ άφήσης!

Κ’ εμέ τή μάνα τήν πικρή· 
Εμένα, ποΰ μ’ αφήνεις ; . .  . 

«Μάνα σ’ άφήνω στούς δικούς· 
Κατάρα, μή μοΰ δίνεις!*

Παιδί μου τόσαις νειές·
Τών πρώτων θυγατέρες*

Ας νύφες μάς προτείνονται 
Μυριόμοιρες κοπέλες 

Ν’ άνοιξη τό σπητάκι μου 
Ν’ άναστηθώ κι’ άτή μου 

Νά βγάλω πλειό τά μαΰρά μου 
Νά λάμψη ή ζωή μου*

Και σύ χρυσό μου φλάμπουρο 
Θέλεις γιά νά μοΰ φύγης 

Καί μάνα σου τήν άμοιρη- 
«Τή μάνα ποΰ άφήνεις;»

— Σ’ άφήνω μάνα στούς δικού; 
«Γάμους μή μέ προτείνεις!»

Σ’ άφήνω ! καλ’ άντάμω σι. . .
Δόσε μου τήν ευχή σου·

Καί τ ’ αρματά μου ζώσέ μου- 
Ζ ώ σταμ! μέ τή ψυχή σου* 

Και σάν άκούσης πόλεμο 
Τοΰ Διάκου τό Δαλιάνι!

Ν’ άστραφτοκαίη τήν Τουρκιά* 
Μέ φλόγα σάν ποτάμ ι!

Εκεΐ δ γυιός σου πολεμά* 
Βρυχάται σά λειοντάρι.



(α)  1 r, u. ι  t ώ <7 ι ;  .

ό  λόγο; ε.ναι περί ποιήβεως καί ούχί περί καλλιλογίας* ή ποίη-
σις χαΰ ημάς πρεπει να μέννι έλευθέρα* δ έν τώ όθωνείω Πανεπι-
β~χημιιρ διαγωνιστικος ορος του φιλογενούς Κ. Α. Ράλλη, τοϋ δ ,τ ι
τα διαγωνίσματα να ωσιν εί; τήν άρχαίαν γλώσσαν, ούχί δέν συν
τελεί εί; την προοδον καί άνάπτυξιν τή; ποιήσεως, άλλά καί μά
λιστα βλάπτει αύτην καί την οπισθοδρομεί είς τά μεγαλώτατα· εύ- 
χής εργον ήθελεν είσθαι έάν ό φιλογενής Κ. Ράλλη;, έδιδε γενικώ- 
τερον όρισμδν είς το διαγώνισμά του.

Ναι, ή πατρφα ήμών γλώσσα, είναι ή μεγαλοπρεπεστέρα καί καλλι- 
φωνοτερα πάσης άλλη;"— άλλά, τίνε; οΐ νομοθέτκι αύτή;; Ελληνες! 
— Ποΰ ήκμασαν; χοΰ ένομοθίτησαν ; έν έ λ λ ά δ ι! το αύτό λοιπόν
κλίμα, δ κύτος άήρ, δεν ζωογονεί καί ήμάς σήμερον; Καί, αν έ- 
κεινοι έμπνεόμενοι άπό τά ; άρχάς τής ελευθερίας, καί ζωογονούμενοι 
ίίς τό φωτφορώδες έκ τής πνευματικής αύρας πολύίστρον κλίμα τής 
πατριδο; των, άνεδειχθησαν, οίοι άνεδείχθησαν, έν τώ  κόσμω, τίς 
δύναται να διαφειλονικηση με την φύσιν αύτήν, καί νά τή  εΐπη στα- 
ματισον! παΰσον τόν ρούν σου! δεν είσαι άξια τοΰ λοιποΰ νά γεν- 
ν?ί» Σοφοκλεΐς, Πινδαρους, Θεοκρίτου;; Τίς ό τολμηρός ούτος άνθρω
πος, δςτις φρονεί, η διΐσχυρίζεται, δτι άνεΰρε την πνευματικήν έν τώ 
κόσμο» πυξίόα μάταιος ό τοιοΰτος! Πας άνθρωπος εχει τήν έαυτοΰ 
πυξίδα, καί δύναται νά μεταρσιωθή, κατά Πίνδαρον, μέχρις ουρανού. 
Λοιπόν, πώς ήμεΐ; οί έν τή σκοτεία πλανώμενοι, άπαιτώμεν νά μας 
παρακολουθώσι κατόπιν καί οί ά λλο ι; . . . .

Πάλιν έπαναλαμβάνομεν δτι ή πατρώα ήμών γλώσσα, έκ τοΰ ου
ρανού κατελθοΰσα, είναι το άπεικόνισμα τής μεγαλειότητος τοΰ αν
θρώπου* είναι ό άστήρ, δςτις καθωράϊσε και έμεγάλυνε, τήν τότε 
μεγάλην γενεάν· άλλ’ είναι ζήτημα, έάν διά τοΰ φωτεινού τούτου 
Αστέρος, 3ά δυνηΟή ή μικρά σήμερον Ελλάς, νά διαφώτιση τά έν 
ι ϊ ι  σκοτεια δεδουλωμενα αύτής μελη* το δε ζήτημα τούτο οφείλει 
νά διασκεφθ·^ ή Ακαδημιακή Σύγκλητος. Μή πρός Θεού! 6pof μή 
περιορισμοί τής διανοίας· άφήσατε αύτήν έλευθέραν. Αλλοι οί τότε και
ροί, καί άλλοι οί μετέπειτα. Στρατηγήσατε έπι τής παιδείας, ώς έ- 
ετρατήγουν κατά τον αίματόρρουν τής έθνεγερσίας άγώνα, οί Κολο- 
κοτρώναι, οΐ Καραίσκοι, οί Βοτζάρεις, οί Μιαοΰλαι. .  . . Οί άοίδιμοι 
εκείνοι άνδρες κατανοοΰντες τάς δυνάμεις αυτών, άνεμιμνήσκοντο 
τήν ανδρείαν τών προγόνων, χωρίς καί νά τούς μιμώνται είς τά  
στρατηγήματα καί τά  όπλα. Ο ύαί! καί αλλοίμονο/! έάν καί ούτοι. 
λ*μβχνοντες> ώς εί λογιώτΛτοι, διά κανόνα τό «τύπτω τύπτει?»»

μετεχειρίζοντο κατά τοΰ εχθρού, βέλεσι και άχοντίοις, έπειθα 
προπατορικά δπλα.

Πέραν τής διανοίας έκαστου, ύπάρχει ναός τις μεγαλοπρεπής καί
σεβάσμιος, ένώπιον τοΰ όποιου είσερχόμεναι, ώς έν θυσιαστήριο», α -  
πασαι* αί ίδέαι καί γνώσεις έκάστου, καί συγκατοπτριζόμεναι ή μία 
τής άλλης, έξανατελλει έκάστη το ϊδιον αύτής φώς, δπερ λέγεται 
προϊόν διανοίας. Εκ τοΰ Ναού τούτου, καί ούχί Πανεπιστημίου τ ί
νος, έξήλθον τά  διανοητικά προϊόντα, τοΰ πασαν ποιητικήν διανοιαν 
ώσπερ ήλιος έν Ας-ράσι κατακλύσαντα, σοφωτάτου όμήοου* έκ τού
του ναί, οί Σοφοκλεΐς, Πίνδαροι, καί τοσοΰτοι άλλοι λογογράφοι καί 
Ποιηταί- αί δέ Ακαδημίαι, έγέννησαν μόνον τον άκαδημιακόν Πλάτωνα.

Νΰν δέ παρατηροΰμεν εξοχόν τ ι πνεΰμά, άναφαινόμενον έν μικρδ 
τινι Νήσφ παρά τή άνδρογόνφ ’Ηπείρφ’ είναι ό Αριστοτέλης Βα- 
λαωρίτης. "Εχομεν άνά χείρας δύω αύτοΰ έμμετρα Συγγράμματα* 
ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ καί ΤΗΝ ΚΤΡΑ-ΦΡΟΣΤΝΙ1Ν· καί δυστυχώς, εί 
καί 3-αυμάζοντες τό καλλιτεχνικόν υψος τοΰ άνδρός, τάς άκτινοβό-
λους καί καλλιφθόγγους αύτοΰ έννοιας, δέν δυνάμεθα νά έλθωμεν είς 
κρίσιν ?ι έπαινον αύτών* τό μέν, διότι δέν έχομεν τόν οίκείον τό
πον έν τώ Συγγράμματι τούτιρ’ τό δέ, διότι πας έπαινος δύναται 
νά μείωση τάς άρετάς τοϋ Συγγραφέως, κ έντεύθεν πάσα έπ αύ
τών κρίσι’ς καθίσταται άσθενής* έφ’ ω καί συνιστώντες ένθέρμως εις 
τήν νεολαίαν τά περισπούδας-α ταΰτα Συγγράμματα, καταχωρίζομεν 
έκ τοΰ δευτέρου, τοΰ, τής Κυρά-Φροσύνης, μίαν μόνην περικοπήν, 
ικανήν είς τό νά καταδείξϊ) τήν οντότητα τής ποιήσεως*

« Καί σύ, Αλή, ποΰ έχόρτασες τή λύσσα, τήν οργή σου,
Σάν έλθη ή ώρα ή φοβερή κλεισμένος στό νησί σου,
T r  νύχτα έδώ, ποΰ έπέρασες, δέ θά τή λησυ.ονήσης!
Κι’ δταν θ’ άπλόνης στό νερό τά χείλη νά ώροσίσης,
Φωτιά θά πείνης άσβεστη καί θέρμη καί πικράδα.
Είν’ άλυ,υρά τά  δάκρυα κι’ άφίνουν φαρμακάδα.
Είν’ αλμυρά, θυμήσου το !  Θά ίδης πώς θά ξυπνήσουν,
Πώς θάλθουνε στό βράχο σου τή νύχτα νά χτυπήσουν 
Σάν κύματα δλοφουσκωτα άφροφαρμακωμενα,
Μέ βογκητό, μέ μούγκρισμα, σκληρά καί διψασμένα.
Τριγύρω σου θά σηκωθούν, ψηλά βουνά θά γίνουν,
Τό δρόμο θά σοΰ κλείσουνε, νά φύγης δέ θ’ άφίνουν. 
θά  νά ζητής βοήθεια, κάνεις δέ θ’ «γροικάει . . .

η ' ΛΙΜΝΗ ©Α ΣΕ ΦΑΗ. » *■
 W I 8 } ^ —
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H wp* τοΰ χειμώνος έμπεριεχει τάς είδικάς αύτής διδασκαλίας'
είς τον σκεπτικόν καί αίσδαντικόν νοϋν ό χειμών οΰκ ερχεται είυ,ή 
φέρων tT.l τών πτερύγων του ευλογίας, τά  δέ άξιολογώΐερα μαθη'- 
μκτα τής θρησκείας εκμανθάνονται ΐσως μεταζΰ τών νεφελών και
καταιγίδων του. Η ωρα «ΰτη, έστί κατά πρώτον, ώρα μεγαλοπρε- 
πείας· ή δέ θε« τών περί ήμών οντων είναι ό αρμόδιος, οΰτως si- 
πεΐν, μβγνητης, ό συρων τόν νοϋν είς έμβριΟεΐς καί ουσιώδεις σκέ
ψεις. Οι ήχοι τή ; χαράς έζελιπον, τώ μυριεύοσμα όίνθη, τά ύπό τών 
ήλιακών θερινών «κτινων ζωογονούμενα, άπεμαράνθησαν, αύτός 6 πο- 
λύστραπτος ή'λιος φαίνεται οτι αποσύρει τό φώ; «ΰτοϋ η οτι έξα- 
σδενεΐ ή δυναμις του* Ινώ δέ ή νΰζ φαίνεται ήγεμονικώς σφετερι- 
ζομεν») τοΰ σκοτεινού καί σιωπηλού βασιλείου της, οί ζενοδόχοι τοΰ 
ουρανού διαρηγνυνται μέ νέαν είς την θέαν ήμών ελλαμψιν, διατρέ-
χοντες εν τώ  άπειρω διαστήματι τόν άκτινας-ράπτοντα δρόμον των. 
Αυτν) εστι ή ώρα εν ν) μανθάνομεν κάλλιον τήν μεγαλειότητα τοϋ
ποιησαντος ημας ©εοΰ· αι δέ εμφανίσεις τών άλλων ωρών, περιορί- 
ζουσι κυρίως τάς παρατηρήσεις μας επί τοΰ ϋφ’ ήμών οίκουμένου 
κόσμου. Εν χ·7ι σκοτία μόνον τοΰ χειμώνος άτενίζομεν τοΰς ούοανοΰς 
εκείνους οίτινες έκδηλοϋσι τήν δύναμιν του, καί τό ςχρέωμα εκείνο 
όπερ ένδϊίκνυσι τά  έργα τών χειρών του. ‘Ο νοΰς εκτείνεται, ενώ 
χανεται μεταζυ τοΰ άπειρου τών δντων, ή δέ φαντασία έκ τοϋ σκό
τους τοΰ κατωτέρου τούτου κόσμου, προλαμβάνει τήν λαμπρότητα 
«τών νέων έκείνων ούρανών καί τής νέας έκείνης γής»η οίτινες προ- 
ωρίσθησαν διά τάς τελευταίας διαμονάς τών τέκνων τοΰ ©εοϋ. ‘Η 
ώρα αΰτη δέδοται νά έμπνε'η είσέτι καί έτε'ραν μείζονα σκέψιν. Ενώ 
παρατηροϋμεν τον δυοντα ήλιον, ενώ κλεομεν επί τοΰ φερέτρου τής 
φύσεως, άκούοντες τοΰς χειμωνικούς ανέμους κατερημοΰντας τήν γήν, 
ίή ένιαύσιος αυτη έπανάστασις, όποΐόν τ ι  διδάσκει είς τόν πκιδικόν 
νοΰν · Ισως οτι έξέλιπον αί τής φύσεως δυνάμεις, οτι ό κόσμος ! -  
νεδύθκι τόν νεκρικόν χιτώνα, καί δτι ή νΰξ τής ύπάρξεως πλησ ιάζει; 
ό χ ι !! Αλλ o n  ή βασΛεια τοϋ σκότους καί τής έρημώσεως θέλει 
■παρελθει, ό'τι ροδόπλαστος ά'νοιξις θέλει μειδιάσει πάλιν, κ«ί δτι ή 
φυσις θελει ενδυθή εκ νεου τόν αργυροφόρον χιτώνα τοϋ κάλλους. 
Είς τα άπειραριθμα παρελθόντα έτη αΰτη ή ίσχυρά άνάστασις έτη- 
σιως επληρωθη, ή ένιαύσιος ευεργεσία τοϋ οΰρανοΰ επανελήφθη άεί- 
ποτε εις τε τοΰς πατέρας ήμών καί είς τοΰς πρό αυτών άπηρχαιο- 
{λίνους χρονους, ϋΤε δέ ή μελκνύμων νΰζ τοϋ χειμώνος έβυδίσθη βα-
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ρυπισοϋσα, χαρά πανευφρόσυνος, μετά μυριοφώνου τών πτηνών μολ
πής, έσυνόδευσε τήν πάνχρυσον έαροπρωίαν. Οΰδεμιε γλώσσε, η ί κείνη 
τής φύσεως δύναται νά λκλήση εΰληπτοτερως είς τον σκεπτικόν νοϋν. 
Αΰτη επαναλαμβάνετε» ένιαυσίως ΐνα διδάξη ήμΊν πιστήν και έμπι- 
ςΌσύνην πρός τόν ©εόν. Αΰτη λεγει προς ήμάς ότι η δυναμις νίτις 
πρώτη επλασεν ΰπαρξιν, είς οΰδένα καιρόν έξασθενεΊ, είς οΰδεμίκν 
φθοράν ΰπόκειται· ότι είς τήν μεγαλειότοτα τής βασιλείας του χ ί.Ι ια  
ίτη  f.ialr ώο ή ήμέρα ή ίχ θ έ ζ ' δτι είς το μεγαλοπρεπές σύστημα 
τής διοικήσεώς του οϋδέν κακόν ενυπάρχει· οτι τ& φαινόμενα, £περ 
είς τήν περιορισμένην καί έπίκαιρον θέαν ήμών φαίνονται εγγυμο- 
νοϋντα καταστροφήν, είς τήν απεριόριστον ευρεικν τής προνοιας του, 
είσίν αί πηγαί άνταποδιδομένου καλοϋ· και οτι ;ν τνί ωρα εκκιν/ι 
καδ’ ην δυνηθώμεν νά έννοήσωμεν δτι ή φυσις θελει καταγραφή καί 
έγκατκληφθή, τό πνεύμα τού Παντοδυνάμου «ργάζετκι έν ολτι Ισχύει
παρασκευάζον έν σιγή τήν άνακηίνηοιν τοϋ κόσμου.

1 ’ (έ* τοϋ Αγγλικού Αΐΐεοη.)
Σ-.rjp. Δ. Η ίργερης.

1 ...—  ιι trill ο m n urn" ------

Δ ΙΑ Λ 0 Γ 0 3 .
ΪΙΟ Σ . Πάτερ μου, οσα ητον άπό έμέ δλα τά  έκαμα, καί ^άπό 

τοΰς διδασκάλους μου βεοαιόσου άν έχάθη ό καιρός και τά  έ:,οόα 
Ά λλά τ ί  νά γίνω τώ ρα; έφθασα είς ηλικίαν νόμιμον, καί νά 
κερδίσω τά ϊζοδά μου δέν δύναμαι· τ ί  να καμω τωρα τα  γραμματ* ;

ΠΑΤΉΡ, ίίς  ό τελευταίος βλαστός τής οίκογενείας μας έφρόντισα, 
τέκνον μου, \ά  σέ σπουδάξω, καί με τήν βοήθειαν τών αδελφών σου, 
ελαβες μίαν ανατροφήν άνωτέραν έκείνων. Τοΰτο είναι δΐΈγμα οτι 
ολοι σέ άγ»πώ μεν,' άλλ>’ έσΰ τώρα με τοΰς λόγους σου μας ενοχλείς, 
Τ ί άλλο θ:λεις νά κάμωμεν; Αν έκαρποφορηδης άπό τά μαθη'μκτ* 
τών διδασκάλων σου, έχεις άσυγκρίτως άνωτερον μέσον πλουτου είς 
χεΈράς σου, άπό εκεΊνο τών αδελφών σου. Οι αδελφοί σου ηύρον τρο- 
πον μέ τάς τέχνας των καί πορίζονται τά έζοδα των, και συ πα« 
ραπονεΐσαι;

Τ. Οχι, Πάτερ μου, ό Θεός νά με παιδεύση, αν οί λόγοι μου 
εννοούσαν ά’λλο, παρά νά μέ συμβουλεύσεις τ ί νά καμω. Απερνώ τόν 
καιρόν μου είς τήν άνάγνωσιν, καί άν χρειασδώ όοολους σας ζητώ, 
τό όπο’ίον δέν μέ εύχαριςεΊ. Επιδυμοϋσα νά εκερδιζα μέ κανένα τρό« 
πον, Six  νά μή σας ημαι βάρος.

Π. όσον διά τούτο κάμννις καλά. 'Αλλ’ είπε μου· με βτελλιΐ{



*ίς τοΰ; διδασκάλου; σου νά ττλγ,ροφορχθώ άν έπρόκοψες, αύτό 
δ ι’ έμέ είναι περιττόν, διότι πείθωμαι εί; τοϋ; λόγους σου· τήν κοι
νωνίαν μας πρε'πει νά φροντίσης νά πληροφορη'σης περί τής ικανότη
τάς σου, διότι αύτή θέλει σοΰ δώση τά1 μέσα νά ζήσης, και είς τοΰτο 
σκέψου. Εγώ τό χρέος μου τό έκαμα είς εσέ, καί άπό μέν τήν δια
γωγήν σου είμαι πολύ ευχαριστημένος, ώς ελπίζω και είς τήν προ
κοπήν σου· άλλά δέν φθάνει τοΰτο. Τά αδέλφιά σου τ ί έκαμον άφοΰ 
έτεχνεύδησαν; έδωσαν έκαστος είς τήν κοινωνίαν δείγματα τής ικα
νότατος των ώς πρός τάς τέχνας των, καί καθώς τούς έγνώρισαν δτι 
εϊ»αι άριστοι τεχνιται, έσύντρεξαν, καί οΰτως ήσφαλίσδη τό συμ- 
φϊ'ρον και ή ύπόληψις αύτών.

Τ. Αλλ’ έγώ τ ι νά κάμω πρός άπόδειξιν τής ικανότητάς μου ;
Π. Ακούσε, Παιδί μου. Εχω πρός άκοήν, δτι ό Βενιαμίν Φραγ- 

κλΐνος, δςις η τον άπό τήν Αμερικήν, υίός πτωχοΰ πατρός καί μα- 
δ/ιτής είς τέχνην τινά, επειδή τήν ήμε'ραν ήργάζετο, τάς ώρας τής 
νυκτός του έδιαιροϋσε, μέρος είς τήν μελέτην, καί μέρος είς τόν 
δπνον του· καί διά νά γνωρίση άν ή μελέτη αυτη τόν ωφελούσε, έ- 
σύνταττε άρδρα, χωρίς νά ύπογράφη τό δνομά του, καί τά  έδημοσί- 
eue μέ τόν τύπον, τά  όποια άναγινωσκόμενα άπό τήν κοινωνίαν ε- 
πρόσεχε νά άκούη τ ί λέγουν, καί εί; μέν τά  μέρη εκείνα είς τά  ό
ποια δέν ήρεσαν, έδιορδώνετο, είς τρόπον ώς·ε έφθασε νά άκούη γε
νικούς επαίνους περί τών άρθρων του, διά τό όποιον έμψυχονόμενος 
μάλλον έπροόίευε, καί τέλος έφανερώδη. Τότε δέ ή κοινωνία τόν I- 
ναγκαλίσδη καί έφβασε νά τόν άναβιβάσ/ι είς βαδμούς υψηλούς πο
λιτικούς. Από τήν σύντομον ταύτην καθοδη'γησιν, δύνασε νά καταλά- 
βης δτι πρε'πει νά βάλης τήν προσοχη'ν σου είς τό νά σέ γνωρίσ-/) ή 
κοινωνία, καί άν χρειασΟώσιν έξοδα είς τοΰτο, ούτε έγώ ουτε τά  
αδέλφιά σου διστάζομεν νά σέ συνδράμωμεν.

ϊ .  Καί στοχάζεσε, Ιΐάτερ, δτι αύτό είναι εΰκολον; λμή ή έπί— 
κρισις τοΰ κόσμου; άμή τό ιδίωμα τών συμπατριωτών μας, οί ο
ποίοι θέλουν τά πάντα ούρανοκατέβατα; ουτε γίνονται συγκαταβα
τικοί ιίς τόν πρωτόπειρον· η θέλης, άν δέν εύδοκιμίσω, νά μήν έκ- 
βώ πλέον άπό τήν οικίαν;

Π. Ενθυμείσαι τήν διήγησίν μου; ό Φραγκλϊνος ήργάζετο χωρίς 
νά τό γνωρίζη ή πατοι'ς του, καί ούτως ήκουε τάς γνώμας τών α
ναγνωστών χωρίς νά πειράζεται· καί είς μέν τά  λάθη έδιορθώνετο, 
είς δέ τό μέρος τό έπαινούμενον έμψυχοΰτο. Αύτό λοιπόν κάμε καί 
έσϋ, χωρίς νά ήξεύρη τόν σκοπόν τούτον άλλος άπό ήμας τούς δύο. 
ίξε'τασε τόν έαυτόν σου τ ι δύνασε νά κάμης, νά σύνταξης, ή νά με-
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παιράστ,ς, καί επιχειρήσου τό δ ,τι έκλέξης μ* θάρρος, κ»ι αν *ίς t i  
πρώτον' δέν εύδοκϊμίσης, είς τό δεύτερον ή είς τό τρίτον ίλπιζο, 
νά μή χαθή ό κόπος- τήν ελπίδα ταύτην μοΰ τήν ευπνιει ή φρό
νιμός σου διαγωγή. ( .  , ,

' ϊ .  Πάτερ μου, θελει κάμω τόν λόγον σου, άλλα δια πρωτην 
φοράν δώσέ μου αύτήν τήν ύπόσχεσιν, δτι αφου τελειώσω τό ερ- 
νον μου θέλει τό δείξεις κανενός φίλου σου ίκανου, χωρίς να το 
είπής ποιος τό έκαμε, καί άν έκεΐνος τό έγκρίνη, ά ; τό δωσωμεν 
Ιίς τόν τύπον, καί εϊθί ό ©εό; νά βοηθήση, διότι δι έμε είναι με
γάλο τό τόλμημα τοΰτο

Π. Εγώ σέ είπα, καί πάλιν σέ λέγω, δτι 6 Λ «  σε συνδράμω ̂ εως 
•νά θαρρεύσης- έπιχειρήσου τά έργον μέ τήν ευχήν μου, και εΛ..ι .ω 
νά μή ματαιωθ? ό κόπο< σου. Τά άγαθά έργα ή πρόνοια τα δόηγε., 
καί τοΰτο έχε είς τήν ψυχήν σου μέ πεποίθησιν. Σύ μάλιςα ) ιν°υ 
ό σύρτης είς τόν αγώνα τοΰτον τής νεολαίας, ή όποία είσε.ι εν 
πι/ειοίσδη τό σωτήριον τοΰτο ϊογον.

Ή  'Τ  λ  ο μ  ο ν ή .

’’Αδεται λόγος δτι είς Αϋτοκράτωρ τής Κίνας, περ^ιοδευων ποτ* 
εντός τής έπικρατείας του, έτυχε νά εισχώρηση εί; οΐκόν τινα εί; 
τόν οποίον οικοδεσπότης μέ τάς γυνα“ικάς του, παιδία του, νυμ- 
φας του, έγκόνους καί ύπηρέτας του, συνέζουν δλοι είς εντελή ειρήνην 
καί αρμονίαν, ό  Αϋτοκράτωρ, έκπληχθείς άπό θαυμασμόν είς τούτο 
τό θέαμα, ήοώτησε τόν οικοδεσπότην ποια μέσα μετεχειρ-.σδη καί 
διατηοήτα'ι ησυχία εντός τοσαύτης ποικιλίας άτόμω ν; Ο γέρων, λα
βών άνά χεΐρας" μολυβδοκόνδυλον, έγραψε ταύτας τάς τρεις λέξεις· 
υπομονή, υπομονή, υπομονή. (Έ κ ■»<* ’Αγγλικού.)
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ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΟΤΑΙΟΝ ΜΗΝΑ.

Είς τούς 1397 τδν Ιούλιον μήνα.— ή  ενωσις καταπραυνσεως, πρα- 
ξι; εί; τήν όποιαν ή Νοβεργία, ή Σβεκία καί ή Αανιμαρκια τ,νωδη- 
σαν εί; μίαν βασιλείαν ύπό τήν Μαργαρίταν τή; Λανιμαρκιας,  ̂ ίπ ω - 
νόμασε αύτήν Σεμηραμιν τής Ά ρ κ το υ .  ί ΐ  δέ ενωσι; διετηρήθη εως τα 
1 52 0 , εί; τδ οποίον έτος ή Σβεκία έγινεν επικρατεί* ανεξαρτητος

ύπό τδν Γούσταβον Βάζαν. « . % * »  .
Είς τούς 1793 τδν Ιούλιον μήνα.— Η Κ,αρλότ* Κ ορδή, ερονίϋβ*

είς τόν Λουτρδν τόν τρομαχτικόν Μαράτ.



Π Λ Α Ν Η  καί Α Λ Η Θ Ε ΙΑ .

Ε μ π ρ ό ς στα μάτι* μου ^λβαν»
Ούρινοκαμωμέναις, 

ίΐοΰ ολόλευκα έφορουσανε,
Δυο άγγελικαϊς παρθένες.

2
Ε ίς τοΰ Υ.ορμιοΰ τό άνα’στημκ, 

Στοΰ πρόσωπου τά κάλλη, 
Οϋίόλώς δέν ίιαφέρανε 

Ή  μία άπό την άλλη.9α
Πιστά τό κάδε κίνημα 

Άκλούθαε κάθε μία,
Δυό ελάσματα Ιφαινόντανε,

Κ ’ ηταν’ ώραιότης μία.
\

Ά ν  είς Ιμέ τό άνάβλεμμα 
Mice άπό ταϊς δυο έκινοΰσε, 

"Εστρεφε ή αλλη ολόλαμπρη 
Κ αί με γλυκοκυττοΰσε.

8
Έ σπλαχνικά &ν μοΰ εοινε 

Τό χέρι τό λευκό της,
Κ ' ή νιά σ’ Ιμένα τό έίπλ&ν* 

Ό ποΰ ηταν στό πλευρό της.
6

‘Ή ταν’ ή δυό άντανάκλασις, 
’Έ τσ ι πιστά σοΰ δίνει 

Τ ’ αμετρα άστέρια ή θάλασσα, 
Ποΰ βρίσκεται είς γαλήνη.

7
Α ρ χ ίζε ι ή πρώτη, ανέκφραστη 

Τό στόμα ρέει γλυκάδα, 
Μαγεύει ό,τ’ είναι ολόγυρα 

Τό δάσος, τήν κοιλάδα*
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«Μαζό μ ’ Ιμένα πέτασε 
Πουλάκι νιό στά ξένα,

Ό π ’ έ'χώ πλοΰτη άμέτρητα 
Και Θησαυρούς διά εσένα.

9
Φεΰγα άπ’ αϋτή π ’ αχώριστη

Αΰτ’ είναι ΠΛ ΑΝ Η, βάσανα 
Στον κόσμο φέρνει πλ^θεια,

Έ γ ώ  τοΰ πλάστ’ εΤμαι άγγελος 
Καί τονομά μου Α Λ Η Θ ΕΙΑ .*

11
Παρόμοια ή αλλη άρνήνισε 

Μ’ αγάπη μοΰ ώμιλοΰσί,
Τής άδελφής τό κίνημα 

Στά λόγια ακολουθούσε.
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ΠΛ ΑΝ Η τήν αλλη ώνόμασε, 
ΑΛ Η Θ ΕΙΑ  τόν εαυτό της,

Ώ ς  τσ’ άλληνής τό πρόσωπο 
Λάμπει τό πρόσώπό της.

13
Ποία ν’ άκλουθησώ ό δύστυχος;

Ή  Α Λ Η Θ ΕΙΑ  ή ΠΛΑΝΗ ποια 
Στρέφω κυττάώ τριγύρω μου 

Μέ μαύρη απελπισία
14

Σιωπαίνουν όλα ολόγυρα,
Σέ πο’.ά νά τρέξω άγγάλη ; 

"Όμοια έμπροστά μου άστράφτουνϊ 
Τ ’ άμίμητά τους κάλλη.

1 3
‘Έ ρμη είναι ή φΰση, άσήκίυσα 

Διά συμβουλή τό βλέμμα,
Λαμπρό ουρανοκατέβατο 

’Α πό ψηλάθε στέμμα
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Ε ίς  τό κεφάλι κρέμεται 
Τής μιας, ώσά ενα χέρι 

Μέσα στήν αυρα αθώρητο 
Σ ’ αυτή νά τό προσφέρη.

17
Γ ι’ Α Λ Η Θ ΕΙΑ  τήν έγνώρισα 

’Α π ’ τό χρυσό στεφάνι,
’Εμπρός σ’ αύτή Ιγονάτισα 

Άρνοόμενος τήν ΠΛΑΝΗ.
18

Κι’ δν ετσι δέν άσήκίονα 
Στον ούρανό τά μάτια,

Στον κόσμο σ’ ολα άβέβαιος 
’Ακόμη θά έπερπάτια.

10

Πάντα θίορεις κοντά μου,
Κ αί ποΰ μέ έπ ά ιη  Ιντόθηκ*

Τά κάλλη τά έδικά μου.
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