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Σήμερον ό κ ό ψ ο ς  όλος χαίρει, μειδιούν τα^®άντα,
Του προτέρου λησμονοΰνται χρόνου τά πικρά συμβάντα,
KaV ά©’ όλων τών στομάτων πίπτουν ώς πικναϊ νιφάδες 
Α ί εύχαι, αί εύλβγίαι, χιλιάδες μυριάδες.

ΔιατΙ δέ όλα τ α ϋ τ α ; ’Επειδή τής γης ή σφαίρα 
Νέαν τροχιάν αρχίζει εις τον άχανή αιθέρα,
Κ ’ επ’ αΰ ίή ς ή άνθρωπότης, ώς του μύθου ό Ίξίω ν,
Παριστα τήν καταδίκην τήν οποίαν λέγουν βίον.

Καί ήμεϊς άκολουθοϋντες έθος σεβαστόν, άρχαΐον,
Τάς εύχάς μας εις τό έτος Βαψιλεύομεν τό νέον.
Σήμερον τά  χείλη έχουν εύφημα κ’ έκεΐνοι όσοι 
Τον λοιπόν δεν παύουν χρόνον όλους νά μάς δυσφημώσι.
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Καί εύχόμεθα μέν πρώτον εις τήν φίλην νεολαίαν 
Πόθον αρετής καί ζήλον προς τήν δόξαν τήν άρχαίαν, 
Καί νά πράττωσιν έν εργοις δβα χρήσιμα μανθάνουν, 
’Επειδή τά  εθνη ούτως εύοδοΰνται καί αυξάνουν.

Εις τούς γέροντας δέ πάλιν, είθε όμοιοι νά γείνουν  
Μέ τάς δρΰς τάς. γηραλέας, όααι εϊς τά  δάση φθίνουν. 
Αυται τά  νεόφυτά των άπό τους άνεμους οκέπουν, 
Πλήν ποτέ τήν αύξησίν των δεν φθονούν οΰδ’ υποβλέπουν ,

"Οσοι πάλιν άγαπώσι τήν ζωήν υπέρ τά  άλλα  
Τήν μακροζωίαν νά ’χουν του αρχαίου Μαθουσάλα. 
Εις τους φίλους τοϋ χρυσίου,Πακτωλός χρυσοΰ νά^εύση. 
Κ ’ επ’ αυτοϋ ή σιδηρά των κιβωτός νά επίπλευση

Εϊς τής Θέμιδος τά  τέκνα υποθέσεις όχι στείρας 
Καί εϊς τούς λογίους τύχην και όλιγωτέρους φθείρας. 
Εις τούς δημοσιογράφους φρόνησιν περισσοτέραν 
Καί εις τούς συνόρομητάς των τήν κοιλίαν εύρυτέραν.

ΠΕΡΙ Τ Ο Υ  Η Μ Ε ΤΕ ΡΟ Υ ΦΟΐΝΙΚΟ*

Ή  ευφάνταστος άρχαιότης ού μόνον 
τήν φύσιν όλην έζωοποίησεν ή μάλλον 
έθεοποίησεν, άλλά  καί εις τίνα τών όντων 
άπέδωκε τοιαύτας ιδιότητας καί, ώς ή 
φιλάρεσκος κορασίς περιβάλλει τά  προσ
φιλή αυτή αθύρματα διά ποικιλοχρόων 
υφασμάτων, διά τοσβύτων ζωηρών καί 
έπαγωγών περιέβαλε μύθων, ώστε τινές

αυτών διεγείρουσι καί σήμερον τήν προ
σοχήν τοΰ άναγνώστου· ή δέ ακούραστος 
τής αλήθειας διώκτις έπείτήμη μάτην 
ζ>]τεί ν ’ άνεύρη έν αΰτοΐς ύποκρυπτομένην 
τ ινά  πραγματικήν έννοιαν. Μ εταξύ των 
διαφόρων αύτών μύθων συγκαταλέγετα'- 
καί ό τοΰ πτηνοΰ ουτινος τούνομα έξελε- 
ξάμιθα διά τίτλον τοΰ Περιοδικού μας.

VC" δε ό f̂ j0o « ™ ν 'παλαιώ ν Α ίγυ - I "A na Ί '
π τ 'ων ώ ς έξής . Ή το , λέγουσ ιν ό τέ> /  $ * * *  * * * " «  τ*
ΦοΓνιξ πτηνόν ομοΐον άετώ  καίΤσος τό ^  ^  ^  f t * U iv  έχ τε '
μεγεθος προς ταώ ν, ά λ λ ά  πολύ ώοαιότε- τώ” ^  ^  Ζ°° ^U ,u  **τΓν«ς έκ 

ρος «4το0· θεω ρ ε ίτο  »  ώ ;  , ,  4 ;  ? “T“ V- ί ? ’ * ·  ^
- ο  Ή λιου, „5 t lw .  ω ί  ι4  „ ί  β Λ  · l ? ‘ f 2  « ■  * « « 6 ·β ?ώ -

m  Μ η  ί  ω  x i .  j ; ; :  ^
* λ ο » 08,ν ο ,ά; „ . Ο ί  *α»Ό-λ» Tiv „ ώλ,=  .  λ'γοοοι», on ίγε,νδ τ,

Ηλ(ον. Ή  „0ρ« τοο ^  -,. J r i ’o ! :
» ώ » , ,4  8έ ;,0„ 4ν c > (Melral. ΡΙ,όηίχ ou f

· * » « m / a , 7 : * « « x
μονικω τατα  δ ι α τ ε τ α γ μ έ ν ω ν £v at τοΰ φ  ' , ν0ί0^τ 0 ί  F£v βεβαίως 6 περί τοΰ 

ίλ ίο υ  αχτίνες ^ .« ν α χ λ ώ μ .» ,  έ β ^ 6 0ϋν L  ° g " ° C, μ59° ' ;  “V* »δ ^ υ λ α ο , ο ' ΐ ί ε -  
ο>ασ„ .  Ό Φοίν,| i ;  χ ι ι τ . νέ„ ,  " Ρ° ν ,α  *Ρ «ΪΙ*«τευθ3,α„ έ χ , , .

* - « , - β Λ » , S b ε: ; · Γ ;  ,
« ϊ  * »  V ·  μαχροδ,ότατος, i U , Μ έ _ *  “ f » !

; o if  ™  Δ,ό x .i  5 fta ira .  ■ ■ %***·

°ν ,α  0 υ ! ί« « ρ ίβ α λ ώ »  μ  βώλον ” , Γ'ω ” "ν’ ’ ί;« ί-ο ν  τ «  πε-
■ · » o .̂ ;Pv, c t iv  ^  " m % . ™  x«i i f w ( 8 t s

“ «λοοβοίμεν.,- iiiro ν , ίο0 ^  5,1 βα«,ίζο»τβ1 w
#  -4  παρά τ ά :  g ) T “"  “ f  «  Ti - λ ε ί , τ ο ,  i , f p i ; o v t ,

« “ Νείλο» ιερέ» τοδ . HWMj τ . ( "  « ο π ό ν  ίο υ  εί{  τήν δ ,μοσ ,ο 'τ,τα  ί -

”  ‘ Η λ,ο,ο'λε,. ί ν θ« , * » » * « .  '‘ «I * .  τούτου „ ί
λα μ β α νο ντε ί « 4 ,4 ,  .(  „ δ ·Η λ;ο„ . “  “ ” "  Ρ - 1’ x«i Ε Ο τ  έ ρ π α , Μ ί α;

* « « φ . «Co, μεγαλοπρεπώς. ·Ε„ί „/ϊτ£ *  J  Ί ? * · -  « Γ τ 4  Φ β τ  «  χβ( ί λ λ „
5* > !K »«t έώ ρ ,αζο , οί Α Ι γ ί„ τ , «  τ ί ν  “  " ' ' <,λ“ λ ’!Ρ0' ' λ ε ξ , , 4 , 2 ίν α ,„ ί ν . 4 „ .  
™ « » τ , ,  τςΟ Φ οί,,χο, ’  Τε“ ’ 98· 1 >  ο”» ή 9 «α , »  τ α ί , , ν

■ « « , ,  άπέχοντες παντός έργου χαί „ t o 6  "  “ΡΧ.“Ϊ0.'’ Μ ί πλ:ί1'' ^  « λ λ ω ,  ού.
του πολέμου. I 4εί? αΥνοει ο τι τά  άθάνατα β ιβ λ ία  τοΰ

Κα ί τ ο ι α ΰ τ α  μέν περίπου δ ιηγείτα ι ό I  ^  Ή Ρθδότ*ύ έπαξίως
’Αχίλλεδς Τότιος „  Γ ~  ^  ^

ρ ψ α η .  Παρ α λλο ίς  όμως ό μΰθος φε'. I ) ) ’
ρεται πολύ διαοόρως ‘ I πολλήν λοιπόν ταύτην συνήθειαν

άχολουθοΰντες π ιστώ ς καί ήμ ε ις  ίκβ_
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,^μήσαμεν τό περιοδικόν μας τοϋτο σύγ
γραμμα διά του ονόματος τοΰ μυθικού 
αύτοϋ πτηνού, οπερ δεν άγνοοΰμεν δ τι 
ζαΐ π7νεΐιτοι άλλο ι παρελαβον ώς σύμ- 
βολον της άναγεννήσεως.

Ναι, φ ιλτατοι άναγνώοται καί χαρί- 
εσσαι άναγνώστριαι, ή νέα Ε λλάς και 
ο[ σήμερον έλληνες όμοιάζομεν πληρέ
στατα  προς τό- μυθώδες τοΰτο των Α ι
γυπτίων πτηνόν. Καθώς εκείνο και η
μείς άνεγεννήθημεν έκ της τέφρας των 
πολύπαθων οστών των προγόνων μας, 
άποθανόντων ούχί έπί μυροβόλου καί 
μαλθακής κλίνης, ά λ λ 1 έπΐ τών έσκωρι- 
ασμένων της πολυχρονίου δουλείας άλύ- 
σεων, έπί ένδοξου μεν πλήν ωμότατου ά- 
γώνος. "Ας μιμηθώμεν · λοιπόν εκείνους 
καί προσπαθή?ωμε> νά κληροδοτήσωμεν 

εις τά  τέκνα μας τέλειον τό εργον της 
άναγεννήσεως. Δέν πρόκειται π?νέον ν ’ 
άποθάνωμεν ώς εκείνοι υπέρ τών απογό
νων μας, αλλά  νά φροντίσωμεν, νά θυ- 
σιάσωμέντι εκ τοΰ ύλικοΰ ήήΟικοΰ ήμών 
περισσεύματος υπέρ αϋτών. Ίδοϋ που έγ
κειται σήμερον ή μεγί<Γη τοΰ έθνους ή
μών ίδεα; Εις τήν διανοητικήν και ή- 
Οικήν άνάπλασιν πάντων τών έν τη ’Ανα-
τολΐ) έθνών Αΰτη δέ βεβαίως μόνον
διά τών Ε λλήνω ν δύναται νά έπιτευχθη, 
ο γ ι όμως νωθρών ή ίδιοτελών, άλλα  δρα
στήριων καί γενναιοφρόνων. *Ας πολλα- 
πλασιάσωμεν καί τελειοποιήσωμεν τά  
σχολβΐα, καί ας πλουτήσωμεν τάς |3ιβλιο-

θήκας ήμών διά βιβλίων επωφελών, ελ
ληνιστί γεγραμμένων, ούχί δε αλλόγλω σ
σων, δι’ ών άτομα μόνον ωφελούνται, 
οϋχί δέ καί έθνος ολόκληρον.

’Ανάγκη νά μεριμνώμεν, προλαμβά- 
νωμεν καί τιθέμεθα εις θέσιν άμυντικήν 
ίνα μή χάσωμεν διά παντός τό ύπό του 
Θεοΰ δοθέν ήμΐν προνόμιον τό ν’ άποκα- 
λούμεθα "Ελληνες· όνομα επίζηλον καί 
τρισεβαστον οπερ οί αίώναις έδόξασαν 
καί τά  εθνη έσεβάσθησαν μέχρις έτι καί 
σήμερον.

"Ας συντελέσωμεν τέλος, έκαστος τό 

καθ’ εαυτόν, ενθυμούμενοι τό τοΰ άπό 

σκηνής φιλοσόφου·

« Ει γ«» λαβών έ'/.αστος ο,τι δυναιτό τ ι;
> χρηστόν, διέλθοι τοϋτο εις κοινόν φεροι 
» πάτριοι, κακών άν αί πόλεις ελασσονών 

» πειρόριεναι, τό λοιπόν εΰτυχοΐεν αν.»

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

I

'Υπήρξε ποτέ καιρός και δυστυχώς έτι κ«ί 
σήμερον υπάρχει, καθ 8ν at μάλλον αλλόκο
τοι, στρεβλαί πρόσθες δέ καί υβριστικά! ΐδέαι 
περί εμπορίου έπεκράτουν. Εν ταχΰ επί τής 
Ιστορίας βλέμμα βεβαιώνει ήμας ότι αΐ διάφοροι 
τής άρχαιότ/.τος πολιτεία'., τυφλώττουσαι εις
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τάς έκπολιτευτικάς τοΰ εμπορίου λειτουργίας, 
ού μόνον αύτό δέν έπροατάτευσαν άλλά καί τό 
περιεφρόνουν και τό έοδελύοσοντο μάλλον. ‘Π 
νομοθεσία, ή θρησκεία, ό κοινωνικός οργανισμός, ή 
κοινή γνώμη, συνετέλουν σοβ̂ -̂ ώ; πρός έ;ευτέ~ 
λισιν αύτοϋ. Εις τάς αρχαίας Δημοκρατίας ο!
ν \ t ι ^έμποροί και οι πλοϊκοί togo’jtov άυικως coooo' 
λογοϋντο,ωστε εις πολίτης καταναλώτα; απαντα 
τά πλούτη αυτού πρός συντήρησιν τών δημα
γωγών και κενοιπνίδων Αθηναίων, έν υ.έση άγο- 
ρα, άνεοοησεν: —· Η >η είμαι ελεύθερος διότι 
δέν έχω τι π>έον νά δαπα-νί'ω. —  ϊ]  Σπάρτη, 

αυτη των άπολαυ*ε'ι)ν κα τοΰ άνετου 
βιου, παμυεγιστον εθεσε φραγμόν, εις τάς συν 
αλλαγάς, έκκόψασα ro σιδηροϋν εκείνο νόυ.ι- 
σμα- ή δϊ σοφη άλλως τοΰ Λυκούργου νομοθεσία 
ρ/ιτώς άπηγόι,ευε τό όικαιον της ιδιοκτησίας 
έγκκθιδρύσασα τήν κοινοκτημοσύνην, όπω;, μή 
ποτέ πλουτισωσιν οί τής Σπάρτης πολίται. ‘Η 
Ρωμη, ή αρειμάνιος τού κόσμου κατακτητής 

ούχ’ ήττον περιεφρόνησε τό έμπόριον οιότι ό 
στρατιώτης, ό Ρωμαίος πολίτης, ητο τό παν 
Ο δέ έμπορος ούδέν έσήμαινε , διότι τά Ιμπόριον 
μετήρ/οντο οί δούλοι. Στρέφοντες ηδη τα βλέμ
ματα πρός τον Μεσαίωνα, ό'τι δεινότερον βλό. 
πομεν καταδιωγμένους τους εμπόρους τής Δύ- 
σεως οπό των Παππών, ύπό τών Φεδουαρχών, 
Μαρίνων κχί ιπποτών. Ά λλά  τι λέγω; αύτός 
ό Μέγας Ναπολέων, όταν ή Γαλλία κατεβτρε- 
φίτο υπό τών συνεχών αύτοϋ πολέμων, δεν ελεγε 
θαρραλέως: —  όταν οί βασιλείς πολεμώτιν, 0; 
έμποροι όφειλουσι νά ήσυχάζ’ωσιν, — ώτάν εΐ 
ελεγεν: όταν οί βασιλείς πολεμώσιν, ό κόσμος 
πρέπει νά στερήται απάντων. ‘ [1 Αγγλία αύτή 
έως χθές ετι διά τής άποκλείσεως τών ξένων 
σιτηρών δέν εβια^εν ΐνίοτε τόν λαόν νά τρώγη 
ακριβότατα τόν άρτον χάριν έμψυχώσεως δήθεν 
τής Γεωργίας ; Μήπως πρό τινων· έτών έν Εύ-

ρωπτ, όέν έστέναζε φρικτώς τό εμπόριον καί ή 
Βιομηχανία ύπό το «πεχθέστατον βάρο; τών α
παγορευτικών καί προστατευτικών νόαων ! Καί 
ποσχ άλλα τοιαϋτα αλλόκοτα δέν περιέχει ή 
1;τορ·.α ! ’ Υπάρχουσιν ετι καί σήμερον άν
θρωποι λέγοντες άπερισκέπτως: —  Τι τάχα ει- · 
να; το εμπόριον ; καί πο:ας απαιτεί σπουδάς ή 
γνώσις τού αγοοάζειν καί πωλείν ; Διατί τάχα 
xvxS'Sifsrs αύτό εις έπιστ^ν./,ς σε ράν καί τό 
επιφορτίζετε με συστήματα έπί συστημάτων, ό
σα ή πολίτικη δι/.ονομία διαπλάττΐΐ ; ‘Απ/.ή 
πρακτική αικησις οίρ'.ει πρός άναπληοωσιν τών · 
τ& συσιηυατων και νομών των ^ιεπόντων αυτό.

Οχι, μυριάκις όχι. Ο άκάθεκτβς ροϋς, τοϋ 
ω;· Ρ°υ έξαπλουμένου πολιτισμού, αί πρό 
οΛοι τών επιστημών καί ή διάδοσις τών φώτων 
δεν *φ·.νουσι πλέον ηαάς νά ζώμεν διά τών σφα~ 
λερών τούτων ιδεών, άλλ’ ένστερ-ιζόμενοι τάς 
νεωτερας άρχάς, τό απαύγασμα τής πείρας καί 
σοφία; τοσούτων αίώνων, όφείλομεν άρμοδίως νά 
διαθέτωμεν τάς τε κράσεις καί ένεργείας ήμών 
πρός κοινήν άπν,ντων ωφέλειαν.

Αν προσεκτικώς θεωρήσωμεν τήν ενέργειαν 
τών σωματικών τοϋ άνθρώπου δυνάμεων 6έ>ουεν 
α-εύρει «ύτάς άσχολουμένας περί τήν εκμετάλ- 
λευσιν τής φΰσεως καί τών δυνάμεων αύτής ποός 
τόν σκοπό/ τής παραγωγής. ’ Ι κ τούτου γεν
νών ταί ευθυς άμεσως αί τρείς παμμε’γισται τής 
παραγωγής πηγαί, έξ ών άπορρε'βυσι τά αγαθά 
τοϋ υλικοϋ κόσμου, ά.) ή Γ ε ω ρ γ ·'. <χ ή σκο
πίμως διαθέτουσα τό τής γ η ς  έδαφος προς τελει- 
οτέραν και άφίονωτεραν παρκγωγην.β' ) ή β t ο- ’ 
μ η χ α ν ί α  ή μεταπλάττουσα τα προϊόντα έν 
γένει συμφωνως πρό; τάς ανάγκας τοϋ άνθρώ- ·- 
που και γ .) ή Εμ π ο ρ ί α  ή σκοποϋσα τήν 
μεταφοραν και διαδοσιν όλων τών προϊόντων ό
που ή ανάγκη τά προσκαλεΐ. Η εμπορία διπλάς ■ 
ίχουσκ -λιιτουργιας,.διπλά εχει καί τά ό.'όματα.·



Φ 11ΙΜ 3

H 1JS' διάδοσις των προϊόντων είναι βργον τοϋ 
εμπορίου είδικώς, ή δέ μεταφορά είναι τη; Ναυ
τ ι κ έ ς  λεγομένης εμπορίας, τή; κοινώ; κχ· 
Ν α υ τ ι λ ί α ;  άποκαλουμένης. Τάς τρεις ταύ 
τας παραγωγικά; δυνάμεις τής ανθρωπίνου ενέρ
γειας ό>ο λάζομεν Κ α θ ό λ ο υ  έ μ π ό ρ ι ο ν .

Εκ τής άναλύσεως ταύτη; ευκόλως κατανοοΰ- 
μεν τη/ θέσιν ?|ν τό έμπόριον κατέχει εις τον υ
λικόν Κόσμον τάς εύεργετικάς λειτουργίας, ά; 
tv τή κο'-νω/ία έκπληρεΐ πρός κατ*-χ>σ / τώ< α
ναγκών τη; ανθρωπότητας και τή/ σχέσιν αύτοϋ 
μετά τής Γεωργίας,τής Βιομηχαν’ας καί τή; Ναυ
τιλίας, Πραγαατι/.ώ; ! ό εμπβρος ωθεί τόν Γεωρ
γόν πρός παραγωγή> άφίονωτέρων καί τελειότε
ρων προϊόντων αύτός δεικνύει εί{ τόν βιομήχα' 
νον τό είδος, τό σχήλα και τήν ποικιλίαν των 
διαφόρων τεχνημάτων κατά τάς τώ/ καταναλω
τών άνάγκας και τέλος αύτό; θέτει είς ένέργε.αν 
πάμπολλα πλοία πρός τήν κατάλληλον των ία  
πορευμάτων μεταφοράν. Έκ τούτων επεται δτι 
τό εμπόρων είναι ό άρωγός, ό προστάτης, ό εύερ- I 
γέτης ού μόνον :ή; Γει.,ργίας τής βιομηχανίας 
και τής Ναυτιλίας, άλλα κα ί.τής άνθβωπότη- 
τος, ως διασπεΐρον παντοΰ τήν δαψίλειαν Άνα-
μαρτητως ί> ακόμη ού/αται νά είπ/ι τις, ότι 
Τ * - > <e'.vxi η κινούσα ουναμις του περιστοιχοΰντος η 

μάς υλικού καί ηθικού κόσμου. Τώ δντι εις τήν 
εμπορικήν επιμιξίαν χρεωστεΐται ή γέννηιις καί 
διάδοσις των εκπολιτιστικών ανακαλύψεων, αί 
πρόοδοι και ή εμψύχωσις των τεχνών και ή τα
χεία μετάδοσις τών μαθηματικών καί φυσικών 
επιστημών, τών πρακτικών και φιλοσοφικών ι
δεών. Εις τό έμπόριον χρεωστεΐται τά μόνια,ον 
τής κοινωνίας, ή διαρκής ειρήνη, ή ά/ετο; ζωή 
και αυτή τής άνθρωπότητος ή ευημερία. Άνκ- 
κηρυςωμεν οθεν τον πρώτον έμπορον ώς τόν 
π ρ ώ τ · ν τ ώ ν Κ ο ι ν ω ν ι ώ ν  * κ π ο λ ι· 
τ ε υ τ τ ί ν  ώς  τ ο ν  π ρ ώ τ ο ν  τ ή ς  t ί*

ρ ή ν η ς  π ρ ό μ α χ ο ν ·  ώ ς τ ό ν  ε μ φ ρ ο ν -  
τ ι ν  τ ή ς  ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς  τρο-φ#- 
ύ ό τ η ν ’ ώς  τ ή ν  χ ρ η σ ι μ ο τ έ ρ α ν  μ έ _ 
λ ι σ σ α ν τ ή ς κ ο ι ν ω ν ι  κ ή ς χ υ  ψ έ λ η ,ς.

II
Τό έμπόριον εχει τήν άρχή/ κ*1: γίννησιν άπ’ 

αύτώ/ τών προϊστορικών χρόνων, διότι ό άν
θρωπος, μόλις εις κοινωνίαν ου/ελ0ώ /, συμφώ/ως 
πρός τήν φύσιν αύτ»ΰ, \ι παραδο?ολογώ/ δεν 
παραδέχεται κοι/ω«*ήν, ό άΚλως μεγας τής 
Γενεύης φιλόσοφος, συνεϊδε τή/ ανάγκην τής αλ
λαγή; τών προϊόντων τής γή; καί τής τε'χνης, 
πρός πλήρΐίσιν τών ποικίλων α/τνΰ χ:ειών, ιίς 
συντήρησή έαυτοϋ, μή δυναμένου βεβαίως έ- 
κάστου τά πάντα νά παρίγν), άλλ’ εχοντος χ,χ1 
προ; τούτο απόλυτον τώ/ όμοιων αύτοϋ ανάγ
κην έφ «  και έπεδόθη ε’ς τήν ανταλλαγήν 
ταύ τη ν τών προϊό/των τής γής η τή; τέχνης, έ- 
πεδόθη άλέσω:, ώ; εί; κοινωνίαν συνέστη, εις 
τό έμπόριον, δτερ ανατρέχει, ώ; είπομεν, είς 
τους πρό τοΰ ’Αβραάμ χρόνους, κατά τήν 
ΙΙαλα'.άν Γραφήν καί κατά τ'.νας συγγραφείς 
και είς τήν εν Ιταλία βασιλείαν τοΰ Κρόνου καί 
τοΰ Ία>οΰ' άλλ επειδή τό κατ’ άρχάς ή τοϋ 
νομίσματος έφ·ύρεσις, πρός τήν εΰ^ολον ανταλ
λαγήν αμέσως δέν έπε /νοήθη και δέν ήτο δυ
νατόν νά έπινοηθή, τό έλπόριον ένηργεΐτο δι' 
ανταλλαγής ειδών, καί ό μέν -ποιμήν έδιδεν εις 
τόν γεωργόν τό πρόβατο-/, έλάμβχ<ε δε ποσίστόν 
τι συμφωνούμενον σίτου η άλλου γεωργικοΰ προ
ϊόντος καί έκαστος τό καθ’ εαυτόν, ήμιλλατβ 
νά παραγάγνι δ,τι τελειότερον καί χρ^σιμώτερον 
ήδύνατο, Γνα π) είονας δαμώνας προσκτάται καί 
μάλλον είς τήν κατανάλωσή εΰκολύνεται· Ά λ λ ’ 
έφευρέθη τέλος τό νόμισμα τό όποΐον, κατ’ άρ
χάς δν ζύλι\ον, δερμάτινον καί σιδηροϊν καί
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μέχρι eήμερον π»ρ’ άγριαις τιοι φυλαις κογχύ- 
λιόν τι η κόλπος, ηύ '.όλυνε τά μέγιστα τήν εμ.- 
ncpvxv, ητις σκοπούσα τό κέρδος (δτερ,ΐ) ήδιοτον 
τών έν άνθρώποις ήδέων» κατά τόν άρχαιον φι
λόσοφον) έπί τή; χρείας άλλων, κατά τό μάλ
λον η ήτταν μεμα*ρυσμένων λαών, έν οΐ; ή φΰσις 
δέν έπεδαψ.λευε τα αύτά πρ'-ΐόντα, τοΐς τά 
μεταφέρει, είτε είς τήν φυσικήν αύτώ < κατάστασι ν 
είτε διά τή; τέχνης μετασχηματισμένα η τρο
ποποιημένα

Καί αυτή ή / έζ·ς εμφαίνει, τό έργώδες καί ρι- 
ψοκίνδυνον τής εμπορίας, ητις ενασκείται διά 
τής άπό ενός εις άλλον τόπον, λίαν πολλάκις 
μεμακρυσρένον, πορείας, έν τή πεμφρονήσει τώ/ 

τότ» μάλιστα φοβερών τής θαλάσσης κινδύνων, 
δι’ δ καί ό ’ Ισοκράτηςίέλων έν τή ρητορική του 
δεινότητι νά κατα/ρΐ/·/ι δ.τι πλεΐστον τήν τών 
νέων αμέλειαν, είς τό νά πορεύονται παρά τοΐς 
χρήσιμόν τι έπαγγελλομένοις διδίσκεΐν, άνα- 
φέρίΐ τί,ΰ; έμπ .ρους, τους τηλικαϋτα πελάγη δι- 
ιςπερώντα ,̂ πρός τό πλ.ε.ονα καταστήίαι τήν 
εαυτών ουσίαν Καί δντως ! όποιους κινούνους 
περιεφρόνουν τότι οί έμποροι-, στερούμενοι ού 
μόνον τοΰ άτμοΰ άλλα καί τής τελειοτέρας ήδη 
τών ιστιοφόρων πλο.ω/ κατασκευής !

Οί Φοίνι/,ες εΐσίν οί αρχαιότατοι τών θα 
λασσοπό.ων, καταστήσαντες εις πολλά μέρη τή 
Μεσογείου αποικίας, πρ;.ς «νάπτυξιν ·ΛΛ\ στερέ 
«σιν τοΰ εμπορίου των- αί πρώται 4ν Άφρ.κγ| 
αποικίαι τών χρονολογούνται άτ.ό 1 i9  ) Π. 
X. Διά “ής συνήθους επιμονής καί έπιχειρηαα. 
τικοτητός των οί έμποροκατακτηταΐ ούτοιχατέ- 
λαβον τάς Βαλεαρίδας νήσους, τήν Σαρδηνίαν 
τήν Σικελ·αν, τάς πρός δυσμάς τής μικρά; 2ύρ- 
τεως χώρας, έκτισαν πολλάς πόλεις έν Ισπα
νία και ίξέτειναν τάς έμ.πορικάς κατακτήσεις των 
πέραν τοΰ πορδμοΰ, έπί τής δυτικής παραλίας 
τής ’Αφρικής, καί αΐ έξω τής Φοινίκης πόλεις ΰ-

περέβησαν τάς 2 0 0 . Μία τώνάπο'.κιδν τούτων 
ήτον ή Καρχηδών, χτίσμα τών Σ;ρίων, ήτ»:, 
έντός ολίγου χρόνου, ύπερέβη πάσας τάς άλ/ας 
κατά τόν πλούτον καί τήν δύ'.αμιν, αύςηθεΐσα 
ιόιως εκ τών πλουσιωτάτων μεταλλείων χρυ
σού καί αργύρου τά όποια έκαοπούτο. Τό έ λ- 
πόριον αυτής όπερέβαινε κατά τήν έκτατιν τό 
έμπόριον πάντων τώ/ άλλων άρχαων εθνών 
καί κατά ςηράν μέν έξετείνετο μέχ.ι τής- Αίγυ
πτου, κατά θάλασσαν δέ /.αθ’ όλην τήν Μεσό
γειον και έ;ω τών ‘Ηρακλείων στηλών πρός 
μεσημβρίαν μέχρι τής Βαλτικής f/αλάσση;. Τά 
κυριώτερα είδη τοΰ εμπορίου των. ή5αν δημτ,τρι- 
ακοι καρποί, ελαιον, οπώραι, αρώματα, γουναρι. 
κά καί δέρματα, έλεφαντόδο-τες, ύφάτματα 
διάφορα, βαψαί καί μέταλλα, τά όποια ελάμβα- 
νον έπ άνταλλαγή άλλων φυσικών ή τεχνικών 
προϊόντων.

‘Η ανταλλαγή ιδίως τοϋ χρυσοΰ έγίνετο κατά 
τρόπον λίαν περίεργον. Κατά τόν "Ηρόδοτον, ή 
ΚκρχηδόνιΟι κατα,-λέοντες είς παραλ'αν τινά ε- 
ζο) τών Ηράκλειων στηλών, άπεβιβαζον εις τήν 
ξ/ράν τά έμπορεύματά των, ή-,απτον είς υψη
λόν τι μέρος μεγάλη» πυράν καί έπειτα έπανήρ- 
χοντο είς τό πλοΐον των. Τόν καπνόν τής πυράς 
ρλέποντες μακρόθεν οί εγχώριοι, κατέβαινον είς 
τό παράλιον-φεροντες μεθ’ εαυτών ποσόν χρυσίου' 
εκλεγων ό1 έ'/.αϊτος δ,τι έκ τών ΐκτεθειμέ/ων 
εμπορευμάτων έχρησίμευεν είς αύτόν, έθέτε παρ’ 
αύτώ δσον χρυσόν εκρι/εν εύλογον επειτα καί 
αύτοί άπήρχοντο. Τότε οί Καρ)τηδόνιοι έςερχό- 
υε/οι έκ νέου έβλεπον τ6 παρ’ έκάστω έμπορεύ- 
ματι κείμενον χρυσίο/ καί άν τό εΰρισκον άνά- 
λογον τής άξίας τών έμπορευριάτοιν, έλάμβανον 
«ύτό και άνεχώρουν άφίνοντες τά εμπορεύματα· 
άλ λως, άφινον καί τά δύο καί έπανήρχοντο είς · 
τό πλοϊον τω ν  τότε κατέβαινον πάλιν οί εγχώ
ριοι καί $ ι μέ» εΰρισκον μόνον τά εμπορεύματα'·
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έ7ιάμ.βανυν αύτά άν δέ μή, προσεθετον εως ότου 
οί Καρχηδόνιοι ήθελον κρίνει συμφέρον νά τό λά- 
βω»ιν, άλλως έλάμβανον τό χρυσίον των καί άπήρ- 
^οντο,οΐδέ Καρχηδόνιοι άπέπλεον μετά τών έμ- 
τιορευμάτων των. Ο σήμερον παράδοςος διά τήν 
τιμιότητα τρόπος ούτος τοΰ εμπορίου, έπιβεβαΓ 
οΰται καί ύπόνεωτέρου τ ’.νός περιηγητοΰ, άμολο- 
γοΰντος δτι είδε γινόμενα παρόμοια και εις τό έμ
πόριον τό μεταξύ τώ/ Μαροκινών καί τών κα- 
τοίΐων τοΰ Ταμβούτ, χώρας εις τά ένδότερα τής 
Αφρικής κειμένης.

Εις τους μετά ταΰτα χρόνους, περί τό 650  
.Π. X. καί εφεξής, διεκρίθη διά τήν εμπορίαν 
του τό Βυζάντιον, βπου,διά τε τήν θαυμασίαν αύ- 
τοΰ τοποθεσίαν, ώς μεταξύ Ευρώπης καί ’ Ασίας 
κείμενον καί έκ δύο μεγάλων θαλασσών διαβρε- 
χόμε.ον και διά τάς άλλας αύτοϋ φυσικά; χά ρι · 
τας μεγαν ανέκαθεν πληθ,υβμλν συνκκέντρου καί 
μεγαλην εμπορικήν κίνησιν, πάντοτε αΐίξουσαν, 
άναπτύίΐον ούτω πλούτη μεγάλα δι* καί « Χου~ 
σοϋν Κ. ρας» ώνόμαίαν οί Βυζαντινοί τόν Κεοά- 
τειβν κόλπον. Πλήν τοΰ άπό τοϋ διαμετα/,ο- 
μιστικοϋ έμπορίου πλούτου, οί Βυζαντινοί έ~ 
ιτλουτουν και άπό τών *ατ έτος άλιευομενων έν 
τώ κόλπω, πολυπληθέστατων παλαμίδων, αίτι- 
νες· ω; λέγει όΣτρχοίν, αγεληδόν φερόμεναι 
άπό τή, Μαιώτιδος λίμνης, ένθα οί ιχθύες ού- 
τοι εγεννώντο, παρά -ήν ’Ασιατικήν ακτήν, ει- 
σήρχοντο εις τόν Βοσπορβν, άπαντώσαι δέ κατά

Χ*λκηδονι*όν παράλιον, λευκήν τινά πέτραν 
καί έκφοβιζόμεναι τρέπβνται πρός τήν άπεναντ! 
ευρωπαϊκήν άκτήν' π«ρ*συρόμεναι δέ ύπό τής 
ορμής τοΰ ρεύματος, φέρονται πρός τό Βι ζ ί  ντιον 
καί εμπίπτουν εϊ ; τόν Κεράτειον κόλπον,όπου διά 
τε τήν στενότητα τοϋ τόπου καί τό άπειρον 
πλήθος, ήλίσκοντο καί διά τών χειρών αυτών έκ 
της πωλήσεως δέ τών ίχβύων τούτων, οί Βυζαν
τινοί μεγάλως ωφελούντο * δθεν, καί ότε οί μετά 
•τβϋ Βύζανιος ά~οικοι, άποφασίσαντες νά μετα-

ναστεύσωσιν εις τον Βόσπορον,ήρώτησαν τό μαν- 
τεϊον εις ποιον μέρος νά κτίσωσι τήν πόλιν, ό 
Απόλλων άπεκρίθη ααπέναντι τών τυφλών», ύπ- 
αινιττόμενος τους Χαλκηδονίους, οί όποιοι ά -  
παικισαντες πρό τών Βυζαντίων εις τόν Βόσπο
ρον, άφήκαν τήν άςιόλογον θέσιν, όπου κατόπιν 
έκτισθη τό ΒυΓάντιον, εχουσαν πρός τοΐς άλ- 
λοις πλέονεκτήμασι καί τό άπό τής άλιείας 
πλούσιον κέρδος.

II. A. X.

E P U T O A A I  ΠΕ Ρ Ι  Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Υ  

ύπό 

J. BARTHELEM Y SAINT4IILAIRE  

Άκαδημαϊ/.οϋ.

’Αρχαία ’Αλεξάνδρεια.
Κάϊρον 26  Νοεμβρίου 18 5 5 .

Κύριε
’Εν τή τελευταία μου επιστολή δέν σάς ώμί- 

ληοα η λίαν περιορισμένως περί ’Αλεξανδρείας, 
δπερ άναμιμ.νησκόμενος, αισθάνομαι τύψεις συ- 
νειδότος, άφ’ ών ανακουφίζομαι γράφων τήν 
παρο,ΰσαν.

'Η Αλεξάνδρεια, σήμερον, είναι μία πόλις 
εμπορική, ό λιμήν τής Αΐγύπτου, θέτουσα εις 
συγκοινωνίαν τήν Ευρώπην μέ μέρος τι τής ’Α
φρική; καί ιδίως μετά τή; ’Ασίας. Αυτη, λ«μ- 
πράν κατέχουσα θέσιν έν τή Μεσογε'ω, υπόσχε
ται εύού μέλλον, όπόταν ό πολιτισμός δε
σπόσει τής όλης χώρας. Πάντα ταΰτα έπιβάλ- 
λουσι τό ΰπέρ αυτής ένδιαφέρον άπάντων άλλά 
πράγματι ήκιστα επιδρά έπί τής γενικής χινή- 
σεως τών συγχρόνων επιχειρήσεων τούτου έ
νεκα, μή προσεχών η εις τήν ένεστώίαν κατά- 
στασιν αυτής, ήδηνήθην νά τήν διέλθω μετά τιν·ς 
αδιαφορίας, προσεγγιζούσης τή περιφρονήσει.

ΦΟΙιΜΞ

Άνατρέχοντες δμως εις τήν ιστορίαν τοΰ πα
ρελθόντος της καί εις τάς έποχάς τού αληθούς 
αύτής μεγαλείου, τοιαϋτα αισθήματα δυνανται 
εύσυνειδότω; νά χαρακτηριβθώσιν αύτό^οημα α 
δικία. 11 'Αλεξάνδρεια τών Πτολαιμαίων’ είναι 
άςία τής προσοχής, μελέτης και ευγνωμοσύνης 
άκομη δλων τών οπαδών τής φιλανθρωπίας, καί 
τών φίλων τής προόδου, τών έπισττ,μών, τών 
γραμμάτων και τής φιλοσοφίας. Προσθέτω, Κύ
ριε, ότι, έξ όλων τών πάλαι μέν άκμασασών πό- 
λεων, ειτα δε καταστραφεισων η έντελ.ώ; μ.ετα- 
βλ,ηθεισών, ή ’Αλεξάνδρεια συγκαταριθμεΐται με
ταξύ έκείνων άς ή Θεία Πρόνοια έπροίκισε μέ τό 
μ.άλλον διδακτικόν θέαμα. ’Εν αύτή δύναταί τις 
νά ίδ·/; έργα αιώνων, τά πλέον εΰγενή καί σπά
νια αριστουργήματα τών ανθρώπων.

'Η ’Αλεξάνδρεια έκτίτθη ύπό τοΰ ήρωος ούτινος 
τούνομα φέρει, 332 έτη πρό τής άρ^ής τής h- 
μετέρας χρονικής περιόδου, δηλαδή αριθμεί 2 2  
αιώνων ίίπαρξιν. Αυτη, ούδέποτε έπαυσε ζώσα' 
μεταβαίνουσα δέ. διά τής βίας, έκ τών Αιγυ
πτίων εις τοΰ; ’ Ελληνας, έκ τών 'Ελλήνων εις 
τους Ρωμαίους, έκ τών Ρωμαίων εις τούς 'Α
ραβας, έκ τών ’Αράβων εις τοΰ; Τούρκους, έκ τών 
Τούρκων εις τούς Γάλλους έκ τών Γάλλων εις 
τούς "Αγγλου; καί τε/.ευταΐον έκ τών ’ Αγγλων 
εϊς τούς Αιγυπτίους, οΐτινες έπαναφαίνονται μετά 
κφάνειαν τεσσαράκοντα ετών, μ-ετεσ^ηματίσθη 
καί παρήλλαξε έπί τοσοΰτον, ώστε κατέστη εν
τελώς αγνώριστος.

II Ελληνική καί ’Ρωμαϊκή πόλις, τόσον ω 
ραία έπί τής εποχής τοΰ Άμ.ροΰ, 1 6 3 8 . Μ.Χ 
δεν άφήκε ούδεν ίχνος, ουτω: είπεΐν καθ’ δν δέ 
τρόπον βαίνουσι τά πράγματα, ή ’Αραβική πόλις 
θ’ άντικατασταθή μετά καιρόν υπό τής Εύρω- 
παϊκής καί Χριστιανικής, ήτις προβαίνει αύξά- 
νουσα δλον £ν καί ή όποια έπί τέλους θά έπικρα- 
τήσει. II ’Αλεξάνδρεια ύπήρξε διαδο^ικώς, εϊδω-

λνολάτρις ύπό τους Φαραώ, δταν αυτη δέν ήτο *ι 
κωμόπολις, εις τό άκρον τής θαλάσσης, άνευ εμ
πορίου καί σημασίας· εθνική (pai'emie) υπό τούς 
ΙΙτολεμαίους,(οπότε περιεβάλλετο μ3θ’ όλης τής 
λαμπρότητος) και ύπό τούς ‘Ρωμαίους αύτοκρά- 
τορας· χριστιανή, δταν ό Κωνσταντίνος καθιέρω
σε τήν νέαν θρησκείαν έπί τοΰ θρόνου τών Και- 
σίρων και Οθωμανίς, δτε ό (Ομάρ τήν ύπεδούλ'ο- 
σε όιά τοΰ στρατηγού αντιπροσώπου του. Σή
μερον διατελεΐ χριστιανική έκ νέου διά τής έ- 
πιρροής τών εύρωπαίων.

Οπόσαι αλλεπάλληλοι μεταβΛαί! Οποία 
δοςα και οπόσαι συμφορά!! ‘Οποία ά/.υ.ή καί ό
ποια παρακμή ! Τοιοΰτον είναι τό πεπρωμένον 
άπάντων τών έπί γής. Δέν παραπονοΰμαι έπί 
τουτω. ’Αλλά θεωρών τις μ.ετ’ένδιαφέροντος τά; 
τοσας αλλεπαλλήλους μεταβολάς, φθάνει εις εν 
σημειον ες ού δυναται καλλίτερον νά έννοήσϊΐ τάς 
βουλήσεις τής θείας προνοίας καί νά εΐσδύσν! πλει- 
ότερον εις τά μηστύρια αύ-τή;, άτινα αποκαλύ
πτονται ήμίν διά τόσω εκπληκτικών παραδειγ
μάτων.

Έπί τοΰ θέματος τούτου θέλω ένδιατρίψει, 
Κύριε, εάν μοί τό έπιτρέπητε.

Ο θαυμαστός Αλέςανδρος δέν ήρίθμη πλείονα 
τών 24  έτών δτε,μετά τήν μά^ην τών Αεβύλ- 
λων έξέδραμεν εϊς Αίγυπτον, άφοΰ πρώτον κα- 
θυπέταςε τού; Τυριους καί κατέστρεψε τήν πό~ 
λιναύτών ινα δέ έπιβληθή τοΐς λαοις, κατώρ- 
θωσε ν’ άναγνωρισθή ώς υιός τοϋ Αμμώνίου Λιός 
καί έκτισε τήν πόλιν ή'τις ώφειλε νά φέρν) αιω
νίως τό όνομα του, τήν ώραιοτάτην χαί χρη~ 
σιμωτάτην άπασών τών κατακτήσεών του. Δέν 
διέμεινεν ή έπί έν μόνον έτος έν Αίγύπτω· τά 
σύντομον δέ τούτο χρονικόν διάστημα, ήρκεσεν 
δπως ίδτι άνεγειρομένην τήν νέαν πόλιν.

Αύτός μ«\ος έςελέξατο καί έπέδειξε τό μέρος 
εις S έκτισθη ή πόλις ’Επιστρέφων τής Μέμφι-
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δος, φαραωνικής πρωτευούσης τή; Αίγυπτου,κα
τέπλευσε τόν Νείλον και ήκολουθησε την άκτην 
προτιθέμενος V  «πέλθη, εις Λυδίαν ίνα συμβου* 
λευθή· τόν έκεΐ κεκρυμμ&νον χρησμόν, δτε παρε- 
τήρησεν εις μικράν της Κανόπης άπόστασιν τήν 
εύτυγή διάταξιν τή; άκ-ής. Νήσος, μικρόν τής 
ξηράς άπέχουσα, έξετείνετο άπ’ ανατολών πρός 
δυσμάς ίτ ις  διά τών έν τή θαλάσσνι προεκτεινο- 
μέ/ων ακρωτηρίων της ήδύνατο νά σχηματιση 
δύο λαμπρούς λιμένας. Τά, πλεονεκτήματα τής 
θέσεως εκείνης δέν διέλαθον τήν αγχίνοιαν τοΰ 
μεγάλου άνδράς, δστις αυθωρεί διέταξεν ίνα έκεΐ 
γ αρα/6-7) καί χτισθή ή πόλις. ‘Ο Δημόκριτος 
άρχιτέκτων άριστος ηλήν αύθάδης, β προτεινας 
τώ ’Αλέξάνδρω νά μεταβάλλν), λαζεύων, τόν Α" 
θωνα ε!ς ανδριάντα παριοτώντα αυτόν καί κρα
τούντα εις μίαν ριέν τών χε*ρών πόλιν εκ 10000  
ψυχών εις δέ τήν έτεραν ποταμόν, άνετέθηή φρον- 
τίς. Νϋν ό Α) έςανδρος δέν έζήτει τόιωδύσκο- 
λον έργον, άλλα τήν δσον οιον τε ταχυτερα.ν ά 
νέγερσιν τής νέας πόλεως. Και όντως, έπιστρε- 
ψας τής έπί τών άμμοσκεπών λυβικών πεδιά
δων εκδρομής του ήδυ.ήθη να όιελίτι δια τών 
οδών τής γεννηθείσης, ουτω; ειπεΐν, πολεως και 
νά έγκαινειάσνι ένα τών ναών αυτής.

’ίΐπί τής εποχή; έκείν·/ις δέν ύπήρχεν έπί τής 
■περί η; ό λόγος ακτής η έν πτωχόν χωρ'.ον, 
Ρακότι ύπό τών Ελλήνων καιτων αύτοχθονων 
καλούμενον- έχρησίμευε δέ ώ; άσυλον εις μικράν 
φρουράν ήν οί Φαραώ έγκατέστνισαν εκεί, ινα ε- 
πιβλέπ·(ΐ τά ξένα πλοία τά αναγκαζόμενα υπό 
τοϋ καιρού νά προσορμίζωνται, καί νά προ
λαμβάνω τους άποτολμώντας νά προσεγγισω- 
σιν εις τήν ξηράν λαθρεμπόρους. Οί Φαραώ, ει-

"% · » » * ί J*ναι γνωστόν, ειχον περιορίσει επι αρκετούς αιώ
νας άπαν τό ναυπκόν των έντός τής έρυθράς θα
λάσσης. Η Μεσόγειος έφόβιζέ τούς Αιγυπτίους· οΐ 
δέ έπισχεπτόμενοι αύτοί»; λαοί, ά ’ καί ίιαφο-

ρτρόπως πρό πολλοϋ μετ' αυτών συνδεδεμένοι 
δέν τοΐς ένέπνεον ούδεμιαν εμπιστοσύνην. Ειχ·ν 
απαγορεύσει τήν προσέγγισιν τών ξένων καθ ο- 
λην τήν παραλίαν δέν έπέτρεπον δέ τήν ανταλ
λαγήν έμπορευμάτων εΐμή μόνον εις τάς εκβο- 
λάς τοΰ Gilllopique καί είς κατάστημά τι δπερ 
έπ’ αΰτώ τούτω ε’χον έπ·τρεψει τοις Μιλισιοις 
ν’ άνεγείρωσι εΐ; Naucratis.

Μόλις κατά τόν 6ον Π. X αιώνα, έπί τοϋ 
Άπρ'οι, οί Φαραώ έδοκί-ΐασαν νά συγκροτήσω* ι 
στόλον τ'.να εν Μεσογειω, δι’ ου. και έκυρ.ευσαν 
τήν Κύπρον. ‘Η εισβολή δμω; τού Καμβύσου πα
ρεμπόδισε τήν ώ; πρός τά ναυτικά άνάπτυςίν 
των καί τό κολπίδιον 'Ρακότι όιετελεσεν έπ* 
20ί) έτη άγνωστον.

‘Ο Αλέξανδρος ακολουθών τούς μεγάλους 
σκοπούς του δέν διέμεινε ποσώς εις Αίγυπτον, 
ή δέ πόλις του, ητις έμεγαλύνθη όχι όλιγον έπί 
τής κυριαρχία; του, κατέστη άμεσω; μετ’ αυτόν 
καθέδρα αύτοκρατορικη Εις έκ τών στρατηγών 
του, ό Πτολεμαίος, ό έπονομασθείς Σωτήρ, ώς 
σώσας τόν ζωήν του έν τινι μάχνι έν Ασια, ελαχε 
νά Βασιλεύστ, έπί τής Αΐγύπτου, ή; πρωτεύουσα 
καθ’.ερώθη ή Άλεξάνδρεια-

Ειναι τώ δντι θαυμασμού άξία ή Ελληνική 
μεγαολφυία. 'Αμα λαβών «ατοχήν έπί τής χώρας 
Πτολεμαίος ό Σωτήρ,κατήρτισεν αυθωρεί, έ»τ?ι 
μόλις χθές γεννηθείοτρ πόλει, σχολάς και ακα
δημίας επιστημών τοιαύτας, ών τήν φήμην δέν 
ήδυνήθησαν νά φθάσωσιν έθνη πλουσιωτερα και 
αρχαιότερα. Διά τών συμβουλών Δημητρίου τοϋ 
Φαλήρου, ρή.τοο; καί έκ τών έν τοΐς τέλεσιν, 
εξόριστου ’Αθανασίου, εσυστησε μουσεία και βι- 
βλιοθήκας συντηρουμένας έκ τοϋ ίδιετέρου τα
μείου του καί ών τό μέλλον εζησφαλισε διά δω
ρεών δντως βασιλέων .

Έν ταΐς ήμέραις ήμών ή ιδέα αδτη έστί κοινή 
καί άπλουστάτη. Σήμερον άρ/.ΰ εις πρ'γκηψ νά
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έχν) χρήματα καί πόθον πρός άνίδρυσιν τοιούτων 
έγκαθιδρυμάτων, άτινα τόσοι άλλοι πρό αύτοϋ 
κατήρτισαν, καί τά όποια δέν χάνουσι ποσώς 
αξίαν, θεωρούμενα ώς άπομίμησις. Τρεις δμως 
αιώνας Π. X. τά τοιοϋτον ήτο μία ιδέα άπορ- 
ρέουσα καθαρώς έκ τής εύφυία;, ιδέα π,εύ^ατος 
γονίμου. Ο ΠτολεμαΤ»; συστήσας τήν περιιρημον 
Άλεξανδρεινήν βιβλιοθήκην, άπέθανε τώ *2̂ 5 
Π. X δτε αυτη περιείχε 200,000 τόμων, βασι- 
λεύσα; πλέον τών 20  έτών. Οΐ διάδοχοί του ω* 
φειλον βαθμηδόν νά τριπλασιάσωσι τον πλούτον 
αύτής.

Κατ' εκείνην τήν εποχήν ούδείς βασιλεύ; έ· 
πεδείξατο τοσαύτην ελευθεριότητα. Ο! αρχαίοι 
Φαραώ καί οί βασιλείς τής Περγάμου οΐτινες έδο- 
ξάσθησαν διά τοϋ πρός τά γράμματα έρωτό; των, 
δέν έκαμνον άλλο ή νά μιμώνταιτοϋ; αρχαίους 
Αιγυπτίους καί ν’ άμφισβητώσι τάς βιβλιογρα
φικά; σπανιότητας τής έποχής των.

Ίδιώται τινες έν οις καί ό Αρίοτοτος κατήρ- 
τησαν βιβλιοθήκας πρός ιδίαν αύτών χρήσιν, πλήν 
τίς ήδύνατο ν’ άναβλέψη εις ταύτας απέναντι 
ένός μεγαλοπρεπεστάτου φιλολογικού τεμένους 
συντηρουμένου διά θυσιών μεγάλων τής Κυ
βερνήσεις;

(ακολουθεί).

ΟΠΟΙΑ Η ΓΥΝΗ;

‘Υπ^ρξεν εποχή βαρδαοότητος χαί ά- 
μαΟείας, καθ’ ήν ό άνήρ έν τώ βαρβάρω 
έγωϊσμώ καί τή παχυλή αυτοΰ άμαθεία, 
έ9εώρ« τήν γυναίκα, τό ώραΐον αϋτό 
τών χείρών τοΰ ύψίατου καλλιτέχνημα, 
ώς έν τών αναγκαίων καί χρηοίμων αύτώ  
οικιακών σκευών. Ά λ λ ’ ά^οΰ ό πολιτι

σμός 'ί^ρξατο νά διαΐέχηται τήν βαρβαρβ- 
τητα, καΐτό τής παιδείας φως νά διαλ'ύη 
τά τής άμαΟείας σκότη, ή γυνή, ώς τό 
φυτόν τό υπό τάς χιόνας τοΰ χειμώνος 
καταπιεζόμενον, ήρξατο, έπελθόντος τοΰ 
εύπολιτιστικοΰ εαρος, ν’ άναπτύσσηται, νά 
μεγαλύνηται καί τέλος νά κα$έ£ή τήν έν 
τή κοινωνία προσήκουσαν αύτή 0 = σιν.

Ή γυνή) νεάνις ουσα είναι τό ρόδβν 
τό ώραί^ον τόν οίκον, είναι ή προσμειδι- 
ώσα άΟωότης καί άγαθότης είς τάς θω
πείας τών γονέων, είναι ή ζώ^α τής σε
μνότατος καί χρηστοηθείας είκών, εΐναί 
έν ένί λόγω ή τερπνή αυρα ή ζωογονούσα 
καί ή γλυκύφΟογγος άηξών ή τέρπουσα 
καί μαγεΰουσα πάντας τούς περί αυτήν.

Σύζυγος, είναι ό βωμός τής λατρείας, 
ή πηγή τής τέρψεως καί χαράς, τό πολύ
τιμον τής άρετής καί χρηστότητος κει- 
μήλίον, τά παρήγορον τής θλίψεως καί 
λύπης βάλσαμον, ή άνακούφισις τών δυ- 
στυχημάτων τοΰ άνδρός αύτής.

Μήτηρ, ώ ! ή μήτηρ είναι μεγαλουρ
γός καί εύεργετική Οεότης. Έν τώ μέσω 
δριμείων όδύνων φέρει έν τώ κόσμω τβ 
τέκνον αύτής, τό τρέφει διά τοΰ αΣματός 
της, καί άϋπνος έπιτηρεϊ, ώς φύλαξ ά γ 
γελος, τόν έν τώ λίκνω ύπνον αύτοϋ. 
Παρά τής μητρός τό τέκνονμανθάν« τάς  
πρώτας λέξεις, τή βοήθεια αύτής απαρ
τίζει τόν λόγον, καί έκ τών παραδίΐγμά- 
των της οδηγείται είς τάς πρώτας σκέ
ψεις καί πράξεις του. 'Η μήτηρ είναι, ώς 
ό πλάστης· εχοβσα είς χείρας αύτής τήν
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εύκλαστον τοΰ τέκνου της ψυχήν,δύναται 
νά δώση εις αυτήν, ώς εκείνος εις τόν 
μαλακόν κηρόν, οίον δήπο-ΐε σχήμα φανη 
αυτή αρεστόν διά τών ορθών διδασκαλιών 
καί νουθεσιών της ευκόλως οδηγεί αυτό 
πρός τήν αρετήν, χα'ι διά τών ενάρετων 
παραδειγμάτων της ευκόλως διαπλάττει 
αυτό, άρρεν ή 6ήλυ, εις ένάρετον άνθρω
πον, εις αγαθόν τής Κοινωνίας μέλος- 
Εις τάς χείρας λοιπόν τών μητέρων ενα
πόκειται έν πρώτοις ή καλή ή κακή μόρ
φωσες πάσης Κοινωνίας. Διό όρΟώς ό 
διάσημος ‘Ρουσσώ έν τώ Α ϊμιλίω  αύτοΰ 
<άποφαινεται «Οί άνθρωποι θέλουσιν είναι 
πάντοτε τοιοΰτοι, όποιοι αύτοί βούλον
ται· άν Οέλητε νά γίνωοι μεγάλοι καί ενά
ρετοι διδάξατε τάς γυναίκας, τι έστί με

γαλείο ν καί ’Αρετή.» (*) Ό τε δέ ή κυ
ρία Campar, ή διευβύνουσα τό έν Παρι- 
σίοις εκπαιδευτήριον Ecouer, έν τώ όποίω 
έξεπαιδευοντο αί θυγατέρες τών άξιωμα- 
τίχών τής Λεγεώνος τής τιμής, ήρωτήθη 
παρά τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος: αΤίνος 
δέονται οί έν Γαλλία  νέοι πρός τό καλώς 
άνατραφήναι; Μητέρων ! (**) άπήντησεν 
αΰτη λακωνικώτατα.

Ταιαύτη, ή γυνή όταν καλώς άνα-

(* ) i t s  hotnmes seront toujour ft ce q’ il 
plniva au x  mdmes; si vous voulez qu ils  (le 
viennent - grands el vertueux, apprenez a itx  
fanm es ce que c' est grandeur et vertu, ( j . j ,  
Rousseau Emil L. V.)

(**) Que manque-t-il au x  jeunes per* 
■tonnes, pour itre  bien elevees en France ?  
Qes meres ! repondit madame Cam par.

τραφείτα καί έν άρετη έκπαιδευθείσα γ ι -  
νώσκει καί έκπληροί τά καθήκοντα αύ^ 
τής καί ώς νεανις καί ώς σύζυγος καί ώς 
μήτηρ.

Ά λ λ ’ όταν αύτη δυστυχώς κακής τύ -  
χει άγωγής καί έν τώ σκότει τής άμα- 
θειας διάγει, ώ ! τότε νεανις ουσα, είναι 
τέρας άσχημίζον τον οίκον, είναι δόλος 
καί κακία κατασπαράττουσα τάς εύεσΟή- 
τους καί ενάρετους καοδίας, είναι ζώσα 
τής αναίδειας καί κακοηθείας είκών, είναι 
δυσώδης πνοή μολύνουσα καί μαραίνουσα^ 
πάντα τά περί αυτήν.

Σύζυγος, είναι κέντρον μίσους καί ά- 
πεχδείας, είναι πηγή θλίψεως καί λ ύ 
πης, είναι ιοβόλος όφις, τοΰ όποιου παν 
δήγμα φέρει τήν απελπισίαν, τήν όδύνην 
τόν θάνατον είναι τέλος καί ατιμία καί 
δυστυχία τοΰ άνδρός αυτής.

Μήτηρ, είναι δαίμων ψυχοφΟόρος καί 
διά τής μεμολυσμένης αναπνοής της, διά 
τοΰ δηλητηριώδους αίματός της μολύνει 
τήν τρυφεράν τοΰ τέκνου της ψυχήν, και 
οιά τών κακών παραδειγμάτων της προ. 
παρασκευάζει έν τή Κοινωνία ή κακοΰρ- 
γον άνδρα, ή αισχρόν καί άτιμον γύναιον.

Τό παν λοιπόν έξαρταται έχ τής κα
λής τών παίδων άγωγής, ή δέ καλή α
γωγή προσκτάται διά τής παιδείας, τής 
οποίας αδελφή είναι ή ’Αρετή.

Ή παιδεία καί ή ’Αρετή, α ί άγαπηταί 
αυται άδελφαι, αί μή διαστέλλουσαι πρόσ
ωπα, αί μή έκΟαμβούμεναι άπό πλούτη

καί μεγαλεία, αί ύποδεχόμεναι καί τόν 
πλούσιον καί τόν πέ-νητα, καί τό τέκνον 
τών ανακτόρων καί τόν παίδα τής. καλύ- 
βης με τό αΰτό γλυκύ μειδίαμα, καταυ- 
γά,ουσι τοΰ πνεύματος τούς οφθαλμούς, 
καΟιλαρύνου'σι τήν καρδίαν, άιτοκρούουσαι 
*άν σπέρμα διαφθοράς, καί ουτω αναδει- 
κνύουσι τήν μέν νεάνιδα ίτάγγελον, τήν 
συζυγον πολύτιμο- καί άξιολάτρευτον, 
τ/;ν δε μητέρα, ώς προείπον, μεγαλουρ
γόν καί: ευεργετικήν θεότητα.

Α λλ ’ αί σεμναί αυτάι άδελφαι εχουσι 
ναούς, οΰς περικοσμοΰσιν ακοίμητοι νοε- 
ρα. λυχνίαι και έν οις αναπτύσσονται καί 
διδάσκονται τά  ευεργετικά αυτών δόγμα- 
-ζ . Α·ί λυχνίαι όμως άπαΐτοΰσιν ελαιον, 
<*ί ίεροτελεστίαι ιερείς πάντα δέ ταΰτα  
δαπάνας.

1 ι  μέλλει λοιπόν γενέσΟαι διά τά ά
πορα τέκνα έν ταίς; χώραις, όπου αί πΰ-
λα ι τών ναών αύτών δεν άναπετάνυνται 
οωρεάν ;
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ΠΑΛΑΙΟΣ ΜΓΘΟΣ — ΛΈΟΝ ΔΠΙΓΠΜΑι 

■—0@0 —

“Τά παλαιά και.ώς ίιεςελθεΐν» 

( Ιίοκράτης).

, EvV i(r»‘ ®ν*γνώοτα μου δτ; ύπήρζες πο- 
η  ^   ̂ έν9ψ*·σαι τά  ώραΐα *«', ταχύπτε-

ρ« ετη τή; φαιδρά σου ίκεΐνν$ ήλικία;, ητι;. 
ηρχισεν δτε ήρχισες νά όμιλή;, καί έτελείωσεν 
δτε ήρχ-.σε; νά σκέπτεσαι ; ενθυμείσαι τά ?ύλι- 
ν« άλογά σου, του; μολυβΉνου; σου στριτιώτα; 
τχ; παραφωνου; σου σάλπιγγάς, 7ά μικρά κν'λ/.· 
μια, εφ ών ίππεΰων χεριέτρεχε; τήν κάτω αυ
λήν τής πατρικής σου οικία;, κυνηγών ά^ανθρώ- 
κως τάς άνακυκοίσας τό χωαα όρνιθα; καί ταρχ?- 
σων τόν δπνον τή; θερμαινοαένν,ς „*ς τόν ίλιον 
γαλής ; ένθυΐΛεισαι τά; άτελευτήτου; εκείνα; έ* 
δπέρα; τοΰ yzitjM>jo;, καθ' δς, όκλαίον πρό τή; 
μά«μης σου καθ^ενος, ήτέ'.ιΓες τόν γοητεμένου 
μικρόν σου οφθαλμόν επί τά στίλβοντα δίοπ
τρά της, ένω εκείνη ττροσείχϊ σοβαρά μή rsp> π).£ . 
ξ·̂  τόν μ ίτ ον τοΰ νυκτερινού της έργοχείρου ; Ί ί 
ωρα-.οι χρόνοι ! τί χρυοή εποχή ! ποσάχι; τά; 
ψυχράς τοΰ ’ ίανουαρίου έτπέρας, ενώ έ^εεεν έ'οι 
ή βροχή τάς ύέλους τών παραθύρων καί εστροβίλου 
ό βορράς τόν άνευ,οίείκτην τής καπνοίόχ^; έκά- 
θησα —  ώς έκάθησες βεβαίως καί σύ, «ναγνώστά 
μου —  άπέναντ-. τών σπινθηρακιζόντων ίαυλών 
τής έστίας, πορφυρών τάς παραάς μου *1; τά; 
φλόγας τ/ς καί στηρ.ζων τήν κεφαλήν μου εις. 
τά γόνατα τής γραίας μου μάμμης, καί -ήν πα. 
ρεκάλετα, θωπευων τό κατ άρχά; καί κλαυθμη. 
ριζι.,ν μετά ταΰτα, νά «νοίζη τά μαρααε'να πλέον 
καί επιχνοώντα η-)λ, άλλά φιλόμυθα πάντοτε 
καί φλύαρα χείλη της, και μά; ό'(ηγ·,,θή Κανέν 
π α ρ α μ ΰ θ ι ! Τί ατελεύτητο·, παρακλήσεις ή - 
σαν έκεΐναι, καί πόσον ήξευρε νά προσποίήται 
τήν^κκαπτον ή άγαδή γραία ! Ούίέν άπεκοίνετο 
κατ’ άοχάς, καί ή σιγή τη; ητον ίκανή νά άπελ- ' 
Λισί' nicxv Υπομονήν, άλλ’ δχι καί τήν υπομονήν 
κακομαθημένου παιδίου. Τά πα-^ο; έτιέμενε Γη - · 
τουν τό παραμύθι του καί τότε ήοχιζεν ό ακέ
νωτος ορμαθό; τών ενστάσεων τής μάμμης: δτι 
όή?εν νυστάζει, δτε παρήλθεν ή ώρα̂  δτ. ίέν έν- 
6υμεΐται n>gov τίποτε καί μυρίαι προφάσεις έπί 
προφάσεων, ίνα γείντ, πολυτιμότερα ή χάρις, Γνα/.
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αύζήσωσιν αί θωπείαι. Έπετείνοντο λοιπόν as 
παρακλήσεις, έκορυφοΰτο ό κλαυθμηρισμά;, ιβρε- 
χον τά φιλήματα έπί τών λαγαι/ών παρειών 
τής μυθολόγου γραια;, /.«ί τέλος πάντων μειδ!α- 
ρα συγκαταΒέσεως,δπερ μοί έφαίνετο γλυκύ ώ 

βώλος άρεί,ος, διέστελλε τό νωδόν τη; στο 
μα καί τά χείλη της ή/οίγοντο μέ *ν: άς ryx'. 
λοιπόν καί άποψε. Ω! πώς έ/.ροτάλιζον τότε 
αί μικρά! μου χείρες! ΑνώρΟιυν τά αυ- 

τία μου, διέστελλον τούς οφθαλμούς ώς ίνχ δια- 
ψεύσω ye τόν έντονώτΐοον τρόπον τάς περί νυ- 
βταγμοΰ συκοφαντίας τή; μάμμη;, καί τοποθε-

f . , „ , , . _ , Ν ,τουμδνος ανετως οσον εγγύτερον αυτ·/] η δύναμην 
άνέμενον άπλήστω; νά κχτχπέν/ι το μά·α τής | 
γλυκείας της δ'.ηγήσεως, νά άκουσθή τό πολύ. 
πόθητον εκείνο: « Μι α ν  ο ο ρ ά ν κ α ί  1 να 
κ α ι ρ ό ν »

’Αγνοώ αν ή μνεία τών παιδικών χρόνων 
παρέμεινε γλυκεία και Γωτ,ρά εις τών άναγνω- 
«τών τήν μνήμην* αγνοώ άν τό ί δαλμα τών 
πρώτων εκείνων εντυπώσεων, τών πρώτων εκεί
νων αισθημάτων καί ήδονώ/, αόριστον πλέον, 
καί σβε»νύμενον όλο·έν ύπό τήν πτέρυγα τοϋ 
χρόνου, «* ζ·?, έτι π»θειτόν εις τάς ψυχάς των. 
Οπωσδήποτε όμως ή αμετάβλητος αύτή καί 
βτερεότυπος είσοδος τοϋ μυθολόγου τής πρώτη; 
των ηλικίας, ή μόνη αυτη τής επικής του διηγή- 
οεως άρχή: Μί α ν  φ ο ρ ά ν  κ α ί  ε ν α κ α ι-  
ρ ό ν, άδύν«τον είναι νά μήτηρήται άνεςάλει- 
πτυς εις τήν μνήμην των, συγκεφχλαιοϋσα ώς 
χάριέν τι καί σεμνόν σύμβολον τήν καλλι- 
τέρχν περίοδον τής ανθρώπινης ζωής. Τό κατ’ 
έμέ όσον καί άν προέδραμον τά μυθιστορικά 
πεδία τοϋ Δυμα, τοΰ Σύη καί τής Σάνδης, όσον 
καί άν έπλανήθηνώς άσωτος υιός εις τάς ολισθη
ρές τρ βους τοϋ άγνωστου, όσας καί άν έμάσση- 
σα βαλάνους, όσον σίκερ* καί άν επιον κατά 
-τήν ττρώτην μου ταύτην διανοητικήν άπιπλά-

νη«ιν δέν άπημβλύνθην βμως τήν γεϋσιν, ούτε 
άπέοαλλον τήν γλυκϋτητα τής παιδικής μου 
μυθολογία;, άλλ' έπί, τών χειλέων μου παρέμεινε 
πάν.οτε αμιγές τά μέλ·. τής πρώτης έ'.είνης 
αφηγήσεω; τής μυθολόγου μάμης μου, έν τφ  ώ
ρα.ω τούτω συμβόλω: Μ ί α ν  ο ο ρ ά ν  κ α ι  
ε ν α κ α ι ρ ό ν .

Δ’.ά τοϋτο δ?, άναγνώστά μου προτιθεμενος 
νά σοΙ διηγηθώ ένα παλαιόν, παμπάλχιον μΰ9ου 
καί άποφχσίσας νά περιβάλλω αυτά-· μέ το ένδυμα 
τής εποχή;, νά τοϋ φορ:σω δ t'h λοζωτήν έσθή- 
-α  καί ψευδή κόσυμβον εντός δικτυωτού κεκρυ- 
φίλου καί πέτασον όμοιάζοντα μέ άνάβχθον 
πινάκιον, καί αλύσε ς k  la B^tioitou ΐνα τόν 
καταστήσω εύττρόσιτον εις τά; δεσποινίδας τής 
καθ’ ήμάς εποχή:, τάς συμβαδιζοΰσας παραλ- 
λήλως τοΰ αίώνός των, καθ ίν καί μόνον όμως 
δέν κατώρθωσα νάπείσω έμαυτάν, εις νεωτερισμόν, 
κατά τήν αρχήν δηλ.αδή τοΰ διηγήματος μου. 
Άρ/ίΡο» λοι~όν καί έγώ ώς θά ήρχιζεν ή μάμμη 
ρ*υ, ώ; θά ήρχιζεν ή μάμμη όλων σας.

A

Μ κν φοράν — λοιπόν — καί ενα καιρόν 
όπήρχον εΓς βασιλεύς και μία βασίλιστα είς τινα 
πολιτείαν τοϋ παλαιού κόσμου, μικράν έννοεΐται 
άδιίφορον δε ποίαν, καθότι τότε έβασιλεύοντο 
πολύ πλείονες πόλεις ή σήμερον, καί έκαστη 
σπιθαμή είχε τόν βασιλέα της, καθώς περίπου 
συνέβαινεν έν Γερμαν.α μέχρι πρό μικρού, πριν 
ή καταλάβν) τόν Β.σμαρκ ό συγχωνευτικός εκεί
νος παροξισμός, τοϋ όποιου βασιλίσκοι τινες 
καί δουκίσκοι έπλήοωσαν τά ιατρικά. Οί βασι
λείς ούτοι ειχον τρεις βασιλοπούλας χβριεβτά- 
τας καί πολυφέρνους, κεκοσμημένας μέ πολλά 
φυσικά καί επίκτητα προτερήματα, ώς ήθελε 
γράψει σήμερον άθηναΐκή τις έφημερίς, άναγγέλ- 
λονσα τούς αρραβώνας ή τούς γάμονς των. Καί
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«ΐμέν δυο αυτών, αί *5εσβΰτΐρα>. ώραίαι καί 
πλούσιχι νύμφχι ώς ήσχν, έζοτϊίδησχν ταχέως 
εις γάμον καί ηυ'η»αν έκάστη άπό βχίΐλόπαι- 
δος είς βασίλισσαν· τή; τρίτης όμως κχί νεωτέ- 
ρας ή καλλονή ήτο κάλλος υπέρ θνητήν κάλλος

* * ν y ν . /ις εκε.νων ατινα ουτε εκφρα: ουσιν ουτ» εμπνεου- 
σιν έρωτα, άλλά καταπλήττουσι το βλέμμα 
βωοχίνουσι τήν γλώσσαν, ΰπαγορεΰουσι θαυμα
σμόν καί έπιβάλλουσι λατρείαν °Ojoi έβλ»πον 
«οτήν, ούχ ί μόνον νά τήν έπιθυμήσωσι σ.ζυγόν 
δεν έτό/.μων, οόχί μόνον νά τήν άγαπήσωσι δέν 
συνησθάνοντο τό θάρρος, άλλά μόλις εΐχον τήν 
γενναιότητα νά άτενίσωσιν επί τόν υ,έλανα 
όφ αλμόν της, και νά άνίδωσ’.ν ε ς τό ΰπε ήρα" 
Όν αυτής ρετω~ον. Τήν έλάτρευον λοιπόν, τήν 
έσεβονιο, τήν έφοβοΰντ* σχεδόν, ώς έλάτρευον 
και έ^οοοϋντο τήν ά-ειροπληδή όμήγυριν τοΰ 
Ολυμπου των, πολλοί δέ μάλιστα, οί δεισιδαι- 
μο.έστεροι, καί ϋπέθετον ότι ή ωραία ψυχή οϋ 
»ως εκαλείτο η ηρωις μου — δέν ήτο θνητόν 

6νητής γέννημα, α,ΙΙάι θεά; μ-:ταιζόρφω3ΐς. έμ
ψυχος ένσωμάτωσις τής θεάς τοΰ κάλλους, γηίνη 
άνάπλασις τής ουρανού Αφροδίτης. Επειδή δέ 
«Ι άνθρωποι ήσ«ν ̂ τότε λίαν ευλαβείς, καί έπο 
μένως λιαν δεισιδαίμονες, ή ευσεβής των αύτή 
όπό-.οιχ άνικλαδώθη βχδμηδόν είς γ6νΐ!ι ν̂ π-, 
~ε;θησιν τό άκουσμα διεδόθη είς τά περί/ι.-ρα, 
και εκ τών περ-χώρων είς όλην τήν Ίόλλάδα. 
καί τά άνάκτορα τβδ πατρός τή; ψ  χή; δέν έχω 
fSviv μετ’ ολίγον τού; λάτρεις τής νεοφανοϋς 
*ίά;, οΐτινες άθρόοι προσέτρεχον Γ>αντα/όθεν, 
«να θΰσωσιν, ούχί πλέον ει; τού; βωμούς τής 
αοράτου θεάς, άλλά πρό ποδών αύτή; ταΰτης 
τής καλλιβλεφ ,'ρο-J υετεμψυχώοεώς της.

Η πάνδημος αυτη προσκύνησις δύο μόνον 
α 'θρ!ι>που; δέν εύηρέϊτει παντάπασι' τόν πα- 
τέρα τής ψυχή; καί τή/ άληθή θεάν ’Αφροδίτην. 
1ί®* έ.'.εινου μέν τήν λΰπην 0:λει έννοήσει π ίς

πατήρ οΰτινος ή θυγάτηρ πβρήλλαςεν ήδη ά. 
νύμφες τά εικοστόν τή; ήλικίας έτος, ταΰτης i t  
το πείσμα θέλει όρθώς εκτιμήσει πάσα γυνή 
ζηλότυπο; - 1"  δηλαδή πάσα γυνή.

Α ν νΐ3 2 '., « ν α γ ν ω ^ τ χ  |^oj, ί γ γ * ,^ ο ζ  χ α ΐ ί'/ ΐ,ζ  

κόρην, ή τις, μολονότι (ί-ως καί διότι) άπεστήθι- 
«εν ικανά φόλλχ τή; γαλλικής μεθόδου τού ‘Ολ- 
λενοόρφ/υ καί τής Γυμναστικής τοϋ κυρίου Κα- 
ματζάοου, καί εμαίε νά τυμπχνίζγι χορούς τι/ας 
*ίς τό κλειδοκύμβαλον καί νά τούς χορ-όη μ ετ’ 
αρκετή; έλαφροτητος και απεμνημόνευσε πολλάς 
φράσεις έκ ρ εταφραοεων γαλλικών ρ,υθιστορν,μά'· 
τω , καί συμβουλεύεται τακτικώς κατά μήνα τήν 
εφημερίδα τοΰ συρμού, καί είναι συνδρομητής 
τής Κυρίας Λιζ.έ, καί περιάγει εις τήν οδόν Πα
τησίων πάσαν έσπέραν τήν λευκήν ούράν τοϋ μχ- 
κροϋ μεσοφοριού της καί είναι τέλος ά.κετά ε ύ 
μορφος ϊ'αί αρκετά πνευματώδης καί άρκετά 
πλούσια νύμφη, μολαταύτα όμως δέν εύρεν ακό
μη |ννηστή;α, ίέλεις ευκόλως έννοήσει τήν θέσιν 
τοΰ πατρό; τή; Ψνχή;· Οά επροτίμα ό ταλαί
πωρος βασιλεύ; όλιγωτέρχν λατρείαν πρός τήν 
κόρην του, καί ένα μνηστήρα τών πολλών αύτής 
προσκυνητών. Θχ ήθελε νά ήτο ή θυγάτηρ του 
όλιγώτερον ώραΐα, ΐνα άπαλλαγή αύτή; ταχύτε
ρο·/ καί εύκολώτερον.

Αν δε ήσαι, άναγνώστριά μου, ώραία, —  ώς 
υποθέτω, — καί έκαμες ήδη κρότον είς τάςχο~ 
ρευτικάς έσπερ δας τών ’Αθηνών, καί παρέδω- 
καν τήν φήμην σου είς τήν άθανασίαν τά έφη- 
μεριδάρια τής πρωτευοΰσης μέ πολλά κολα ευ- 
τικά επίθετα, άλλ είδες ομω; αίφνης νέον ά- 
στρον καλλονής, άνατέλλον ΰπέρ τόν άθηναϊκόν 
ορίζοντα, ώραιοτέραν Ttva ομόφυλόν σου έκθρο- 
νάουσαν σε, και βυναγειρουσαν περί τήν λάμψκ  
τής μορφής καί τή; έ/δυμασίας της τήν πλειοψη* 
φιαν τώ/ ά.σενικών χρυσαλλίδων τής ~ρ ίτη; π#- 
λϊως τή; ‘ !·;λλάδος, καί κατορθοΰσαν νά διαμ*··
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φ!®βητήται ΰπό τοϋ νεαρού αύτοϋ στίφους και 
αύτός ό τοϋ πέδιλου τη; άοπασμός, καί άποτολ- 
υώσαν έν τυιπαντοδυναμία της νά έμπαίζνι πάν
τα εύκοσμίας νόμον, ούχί πρός άγανάκτησιν αλ
λά ττρος θαυμασμόν των περί αυτήν χαινόντων,— 

ώ, βεβαίως εννοείς καί δύνασαι νά ε/.τιμήσης τί 
σημαίνει πόνος ζηλοτυπίας, καί θέλεις δικαιολο
γήσει τό πείσμα και την οριτήν, $ν γισθάνθη ή 

y ρυσοστέφανος θεά τοΰ κάλλους, βλέπουσα θνη
τής γέννημα καταπατούν τόν γήϊνον αύτή; θρόνον 
καί τά ιερά της τεμένη έρημούμενα.

Ουτω λοιπόν καί 6 πατήρ τή; ψυχής καί ή 
’Αφροδίτη io r i'A tσαν, πως ν’ άπαλλαγώσι τ ή ς  

οχληράς αύτή; ύπάρξεως, ή δέ δϋ^τυχής κόρη εΰ- 
ρέθη συγχρόνως, χωρίς νά τό γνωρίζη, χωρίς καν 
νά τό μαντεύιρ, «ντικείμενον διπλής συνωμοσίας. 
'Η μέν θεά, άμα συλλογισθεΐσα, ευρεν εύθύς καί 
τό μέσον τής έκδικήσεως· έκάλεσε παρ’ έαυτη, τόν 
παράλυτον υιόν της, τό χαριτωμένον έκεΐνο ζι- 
ζάνιον τής οικιακής ειρήνης καί ευδαιμονίας τών 
θνητών, τό καλούμεΌν Ερως, καί άφοϋ τόν ε- 
σφιγξε τρυφερώτατα εις τάς λεύκάς της άγκά- 
λα;, αφού κατεφιλησε περιπαθέατατα τάς ροδίνουζ 
του παρειάς καί τόν ήρώτησε μετά πλείστου έν. 
αφέροντος περι τής υγείας του, τών έργων του καί 
τών ασχολιών του, π ρ ό ς  μεγίστην τοϋ ’’Εοωτοί 
έκπληξιν, οοτις ούδέν άλλο, συνήθως ήκουε πα' 
ρά τής μητρός του η επιπλήξεις, καί ούδέν άλ
λο έλάμβανε παρ’ αύτής η ραπίσματα, τόν έκά- 
θισε πλησίον της εις τόν καναπέν καί διέταξα 
τα  τώ φ ρ̂ωσι γλυκόν . Τώ προσέφερε καί σιγάρον 
ω; λέγει ή παρ^ο^ις, εκείνος όμως άπεποιήθη  ̂
δχι διότι δέν £ κάπνιζεν, άλλά διότι έντρε'πετο 
φαίνεται νά καπνίσνι ενώπιον τής υ.ητρός του, 
καί μάλιστα εις τόν ιδιαίτερον αύτής θάλαμον, 
εις τό Boudoir της. Τέλος πάντων, α,εθ" δλας 
αύτάς τάς προχαταρκτικάς φιλοφρονήσεις, έ;έθη- 
κεν ή θεά είς τόν παντοδύναμον τών καρδιών

δυνάστην, — ώς άποκαλοϋτι σήμερον τόν έρωτα 
οι ποιηται τοϋ συρμοϋ —· τόν κρύφιον πόνον τής 
ψυχής της, μ’ δλην τήν ί^φυτον αύτής γυναικείαν 
διπλωματίαν καί έζήτηαε παρ’ αύ:οΰ έκδίκηαιν. 
Τόν παρεκάλεσε να έμφυσήση εις τή/ καρδίαν τή ς 
τολμηρά; εκείνης θνητής, ητις άντεποιεΐτο τής 
λατρείας της, σφοδρόν καί άκαταμά^ητον πάθος 
πρός τόν έσχατον τών ανθρώπων, ούτως ώστε ή 
ώς θεά παρά πάντων λατρευομέ-η νά προσφέίγι 
τήν ιδίαν τής αγάπης της λατρείαν εις τόν έλά- 
χιστον τών υπαλληλίσκων τοϋ πατρικού τη; βα
σιλείου, καί αντί πλουσίου μεγαλεμπόοου τή; 
’Αλεξάνδρειάς, νά έπιθυμή?·/) σύζυγον ύγειον'ομο- 
σταθμάρχην τινα η πρωτοκυλλιστήν επαρχείου 
η καί τελεγραφοφύλακα. 'θ ’Ίίρως, πρόσφατον 
έτι έχων τήν γεϋσιν τοΰ γλυκοϋ καί τών φιλη
μάτων τής μητρός του, ϋπεσχέθη πάν δ,τι τώ 
έΓητήθη, καί άνεχώρησεν (άπεπτη δηλ. δ ίόπ , 
ώ,γνωρίΓετε, ό'Κρως είναι πτερ«τός),£ν καί μό
νον συλλογιζόμενος: δτι ή  άγνωστος αύτή τή; 
μητρός του εχθρά βά  ητο βεβαίως πολύ, παοα- 
πολύ ώραία, ίνα κινηοη εις τοιοΰτον βαθμόν τήν 
Γηλοτυπίαν τής αγαθής του μητρός, καί δτι ά- 
φεύκτως έπρεπε νά τήν ίδη ·

Ό πατήρ τής ψυχής έξ έτέρου μή δυνάμενος 
νά ΰποβάλνι τόσον μυστικήν οικογενειακήν Οπό- 
θεσιν εί; τά φώτα τού ανακτοβουλίου του, καί 
μή γνωρίζων ποϋ άλλο» νά εύρνι συμβουλήν, *τρά- 
πη τήν πεπατημένην καί συνήθη τότε όίόν, έπο- 
ρεύθη τούτέστι πρός τόν ’Απόλλωνα, διτις ητο 
μέν θεός, άλλά πρός έξοικονόμησιν των βιωτικών 
του αναγκών μετήρχετο καί τήν μαγείαν έπί γής, 
καί έρριπτεν έν Δελφοϊς τά χαρτία εις τούς θέ·-> 
λοντας νά μάθωσι την τύχην των. Φθάς ό βα
σιλεύς εις τό μαντευτικόν κατάστημα τοϋ κ. 
’ Απόλλωνος, εδωκετό έπισκε~τήριόν του είς τόν 
θυρωρόν, και έζήτησεν άκρόασιν παρά τοΰ θεοϋ; 
έκθέσ«; συνάμα καί τόν σκοπόν τή; i f  ξεώς του-
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λαβών ομως είς άπάντησιν, δτι ό κύριος έλειπε, 
μετίβη είς έν τών καλλίτερων ξενοδο·/είων τών 
Δελφών, Ξ ε ν ο δ ο χ ε Γ ο ν  τού  ΙΙαον ασ· 
σβύ »  ονομαζόμενου’ καί κάπως καθαρωτε ον, 
φαίνεται, τοϋ ομωνύμου σημερινού ξενοδοχείου 
τών ’Αθηνών, εδείπνησε καί κατεκλίθη, σκοπών 
να επανέλίτ) την επιούσαν είς τό εργαστήρι ον 
τής μαντικής.

£0  Απόλλων έν τούτοις ητο προσκεκλημέ
νο; το αύτό έκεΐνο εσπέρας παρά τοΰ Διός εις 
συμπόαιον. Νέο; θεός, ό υιός τής ’λλκημήνη; καί 
οΰχί τοϋ συζύγου της ’λμφιτρύονο; άλλά τοΰ 
Διός, ό ‘Ηρακλής έπρόκιιτο νά είσαχθή είς τήν 
χορείαν τών ’Ολυμπίων, νομιμοποιούμενος St* 
άναγνωρίσεως υπό τοϋ πατρό; τβυ.

Μεγάλη επί τούτω ευωχία είχε παρασκευ
αστή εις τούς θεούς τού ’Ολύμπου· ό ‘Ερμής 
εΤχε καταβή πρό μιας έβδομάόο; εις τήν γήν, 
ίνα προμηθευθί) σικελούς μαγείρους καί κλαζο- 
μένειον οίνον· κομψά δέ καί καλλιγραφημένα 
ύπό τή; Ηβη; προσκλητήρια εΙχον διανεμηθή 
εις τούς θεούς πρό τριών ήδη ημερών, κατά τούς 
κανόνα; τή; αύλοτυπικής. ‘Ο Απόλλων επομένως 
δέν έδύνατο νά λείψτ), καί κλε σχ; τό κατά* 
στημά του, άπήλθε νά λησμονήση ςΐς την τοά. 
πεζαν τοϋ Διός τήν έκ τής α ρ γ ία ς  τού έργαστη 
ρ ί ο υ  τ ο υ  χρηματικήν αύτοϋ ζημίαν. Φύσει δέ 
κομψοπρεπής καί ερωτύλος θεός, έκάθισε πλη
σίον τής ’Αφροδίτης, πρός μέγιστον σκανδαλι- 
σμόν τοϋ συζύγου της 'Ηφαίστου, καί μείΓονα 
ετι τοΰ ip αστού της 'Αρεος, καί προσεπάθησε νά 
οιασκεοάστι τήν ώραίαν όμοτρά-εζόν του ίιά  
τών από τής γής νεολογημάτων καί πιστή; 
άφηγήσεως πάσης γυναικείας καταλαλιάς. Σω- 
ρεύων ουτω ανέκδοτα έπί ανεκδότων, καί ολο
κλήρους πλάττων ιστορίας έκ μικρού καί ασή
μαντου καθ' έαυτό γεγονότος, 'ίνα «ροκαλέσ»| 
"ό μειδίαμα έπί τών πορφυρών χειλέων τής

Αφροοίτης, κατεπρόδωκε καί αυτά τά σκανδα
λώδη μυστικά, δσα οί τής μαντικής του πελ&- 
ται τφ  είχον έμπιστευθή, καί εφθασε, μεταξύ 
λόγων, είς τήν αϊτησιν τοΰ πατρός τής Ψυχής. 
/ κούσασα τό ονομα τής ώραία; κόρης ή έλικβ* 

βλέφαρος θεά, ήγανάκτησε καί πά'λιν έκ πεί
σματος, καί τοσοϋτον βαθύ υπήρξε τό τής οργής 
της ερύθημα, ώστε κατεπορφύρανε τήν μορφήν 
της, μ δλον τό έπ αύτή; φύκο; τό κατά μυ
στικήν διαταγήν τού Αοκληπιβύ κατεσκιυασμέ- 
νον. 'Η'θ/νθϊί, καί πάλιν τήν παλοιάν της 
όργήν άνακυκώσαν τά τρυφερά τη ; στήθη, ή 
προτβεβ/ ν μενη φ λοτιμία της άνεστατώθη, καί 
εδραξε χωρίς δισταγμού τήν ευκαιρίαν τοϋ νά 
χαλ.κεύση καί άλλην φοβΐριοτέραν ε ι έκδίκη- 
σιν κατά τής άτυχούς Ψυχής. Παρεκάλεσε διά 
τού ίλαρωτερου της βλέμματος, τού χαρίεστέρου 
της μειδιάματος καί τών γλυκερωτέρων της 
λόγων, καί κατόρθωσε νά ττείση τόν μάγον 
’Απόλλωνα νά μαντεύσ·^ εις τόν πατέρα τής 
πτωχής κόρης ο,τι άπαισιώτερον περί τή; τύχης 
καί τοϋ μέλλοντος τής θυγατρό; του, καί νά τψ  
ειπη δτι δέν ήδύνατο άλλω; ν’ απαλλαγή τών 
δυστυχημάτων καί τών συμφορών, ατινα ή δυσ
οίωνος έκείνη κόρη ήθελε φέρει είς τόν οίκόν 
του, η εκθέτων αυτήν είς βοράν τών θηρίων.

Ο χαρτομάντης θεός, τό μέν ϊνα πλήρωσή τά 
μειδιάματα — ίσως καί κανέν φίλημα —  τής 
ωραίας συναδέλφου του,τό δέ διότι άπέδιδεν εις τά 
μαντεύματά του πολύ όλιγωτέραν σημασίαν η οί 
εύπιστοι θνητοί, ύποσχέθη τό ζητηθέν καί έ- 
τήρησε τήν ΰποσχεσίν του τήν έπομένην ήμέραν 
δτε, λίαν πρωί,μόλις πιών τόν καφέν του, ηλθεν 
ό βασιλεύς καί εοουσε τήν Ούραν τοϋ εργαστη
ρίου του. «Γέρας θά νυμφευθνί τήν θυγατέρα 
σου, τφ  είπεν, ούχί δέ θνλτός· στόλισέ την ώς 
νύμφην καί άφες την έκτεθειμένην έπί τίνος 
βράχου’ έκεΐ θα τήν ζήτηση « νυμφίος της.»
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'θ πατήρ τής Ψυχής, έπ',βτρέψας περίλυπος 
εις τά ανάκτορά του, καί μή αισθανόμενος ικανήν 
ψυχικήν δύναμίν, δπως έκτελέσ^ μόνος τήν 
σκληράν παραγγελίαν τοΰ Θεοϋ, υπέβαλε τον 
χρησμόν τοϋ Λοξίου εις τήν σκέψιν τών μυστι- 
κοσυμβούλων του, ζητών ένίσχυσιν έκ τής ά“ 
ποφασεώ; των. Οϋτοι δέ, αφού παρέτριψαν τα, 
χεΐράς των καί έβηξαν ολίγον, καί έκυττά- 
-χθησαν μεταξύ των, καί ουδέ/ είπον, οπως συ
νήθως πράττουσίν οΐ βασιλικοί σύμβουλοι, έκυ
ψαν κύκλω τάς κεφαλάς, ώ; εΐ έβάρυνεν έπ’ αύ_ 
τών ό χρησμός, καί μόνον τής πολυτίμου σιω
πής των τήν βοήθειαν παρέσχον εις τον βασιλέα 
το*ν. Τήν σιγήν ταύτην έξέλαβεν εκείνος, λίαν 
φυσικώς, καί ών συνήθως πράιτουην οί τοιούτους 
συμβούλους εχοντες βασιλείς, άντί έγκρίσεως) 
καί άποπέμψας αυτούς, αφού τούς ηύχαρίστησε 
διά τήν σπουδαίαν συνδρομήν τών φώτων καί 
τής πείρα; των, έςετέλεσεν ό ταλαίπωρος τήν 
παραγγελίαν τοϋ ’Απόλλωνος.

(επεται συνέχεια.)

Κατά δαίμονα κ α ί  τύχαν 
τά πάντα βροτοΐσιν έκτελεΐται

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Χαρά σ’ εκείνη τήν καρδιά 
ποϋ δεν τήν δέρνουν πόνοι.

Γ. ΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ

Δέν αντέχει ή χαρδία
οταν μ' εκτασιν λατρεύη· 

ή πολλή ευδαιμονία
ή πέρνα ή μ α ς  φονεύϊ[.

Δ. ΠΑΠΠΑΡΗΓΟΠΟΤΑΟΣ.
Εύοαιυων οστις κοιμηθείς κοιμάται αιωνίως, 

και ζή με μόνον ονε'.ρα.

Α. Σ. ΒΑΑΧΟΣ,
Μισώ μισώ τά στέματα τά γαύρως υψωμένα 
άλλ αγαπώ πλειότερον πολύ τά συντριμμένα 

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ. 
Μωρός εκείνος ποΰ θαρρεί 
εις τα καλα τού κόσμου.

γ . ζλλακωςτΑς .
’Εντροπή δέν εχ’ ό ερα,ς.

Α. ΡΑΓΚ.ΑΒΗΣ.
Αί αναμνήσεις είναι βά/,τρον γήοατος 
ώς «ΐ ελπίδες πτέρυξ τής νεότητα;.

Δ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚ.ΗΣ.
Ο φόνος ορμής
Δέν πλύνει τόν ρύπον ραγείσης τιμής.

Θ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ.
Φύσις κέρατα ταύροι;
'Οπλάς δ’ έδωκεν ΐπποις,.
Ποδωκίην λαγωοΐς,
Γοίς ίχθύσι τδ νηκτόν,
Το ΐς όρνέοις πέτεσθαι,
Αέοσι χάσμα οδόντων,
Ί οίς άνδράσι φρόνημα·
ΓνναικΙ δ" ούκ’ ετ’ εΐχεν"
Τί ούν δίδο;σι; —  Κάλλος.
’Αντ’ έγχέων απάντων 
’Αντ’ ασπίδων άπασών 
Νικά δέ καί πΰρ 
Καί σίδηρον, καλή τις ούσα.

------------- -—rs tS K i> -r-— ----------
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ΤΗι M A P  I N Αί. . . .

1  ού άλλου Κόσμου ήθελεν έγγύησιν νά δώση 
ο Πλάστης καί συνήνεσεν έν σώμα νά μορ-ρώση, 
απο του Παραδείσου του τά ρόδα καί τά κρίνα 

καί Σ’ επλασε, Μαρίνα. 

Νά βλίπ$ προσκυνούμενον ζητούσα ή Γλυκύτης 
και εις την γην το σώμα της 

-  ενεταρχωθη κι εγεινε μορφή Σου ή μο;φή τη;
καί στόμα Σου τδ στόμα της 

0^ -ρ ---

Εις ποιους άλλους ουρανούς, εις ποιους Κόσμους
άλλους,

ό τύπος εμενε κρυπτός τού Θαυμαστοί Σου
κάλλους ;

Πού ευρε τούς άδάμαντα; αύτούς, εις ποια ορη, 
ό Ερω; κι’ εγλυψεν αύτό τδ μέτωπόν σου Κόρη;

— Ο ^ ο —

Είς ποία; εΤχεν ό Θεδ; άγνώστου; άλλας σφαίρας 
κρυμμένους τών έμμάτω, ν0·, τού; λάμποντας

αστέρας .
Ι'ψώνεις εις τον ουρανόν τδ γαλανόν Σου ομαζ ’ 
καί γίνεται γλυκύτερον τού ουρανού τό χρώαα.

— 0 @ 0 —

Ο Πλάστης δταν Σ’ επλαττε, μήν "Αγγελός τις
μαγευθείς 

άπό τήν μέσην Σου ευθύς 
Νά Σέ άρπάξνι ετρεξε κι’ εκείνη έλεπτύνθη 
Κ’ εις τοΰ Αγγέλου τήν λεπτήν παλάμην ά-

παλύνθη ;
— Ο^ζο—

Οί λέγοντες τάς Χάιιτας τρεις μίνας άπατώνται 
Λφοΰ εϊς μόνα. χίλιαι, τά χείλη Σου πλανώνται· 
Ούδ ήκουσαν, οί λέγοντες γλυκείας τάς Σειρήνας, 

τό στόμα τής Μαοίνας.

— —

Χορεύεις καί ώς Ζέφυρο; γλυκύς κινείσαι, Κόρη· 
Περιπατεϊς καί τρέμομεν μέ στοχασμόν άλλαξες 

Καί ώς τρύγων πετάςτ);.· 

——* 0  __

"Ω ! δέξόυ τήν άρχαίαν Σου γλαυκόφθαλμον
.Παλλάδα,

*' > ι — »Ω ουρανέ τών Αθηνών >
Αί θυγατέρες τού Διός, ιδού, εις τήν ‘Ελλάδα 
Μέ βήμα έρχονται σεμνόν.

Π. ΣΟΤΤΪΟΣ.

Ε Σ Π Ε Ρ Α  Ε Α Ρ Ο Σ

Ό ουρανός ήν αίθριος, ό πόντος έν γαλήν 
Άρωματώδη εχυνεν όσμήν είς τόν αιθέρα 
‘Ο θύμος - Έκαθήμεθα μόνοι εγώ κ’ εκείνη 
Σιωπηλοί ϊν θελκτική τού εαρος εσπέρ^.

Σιγώντες έκαθήμεθα ό εις παρά τόν άλλον 
Εις λόφον κ’ έθεώμεθα τήν ηρεμούσαν φύσιν- 
Μακράν άπό τών πόλεων τόν θορυβώδη σάλον 
‘Ρεμβώδείς έθεώμεθα τήν τή; ημέρας δύβιν.

Ω ! πόσα ... πόσα ή σιγή τών εραστών δέ / λέγει! 
Μή μόνα καί αείποτε τά χείλη όμιλοΰσι ;  
°Οταν ό ερως ό αγνός τά στήθη χαταφλέγει,
° ’· της χαρδίας μας παλμοί γλυκύτερον λαλούσι.
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Ααλεΐ χα! ή διάνοια, λαλεΐ τό β) έμμ* ακόμα, 
Ααλεΐ κ’ εις στόνος, και λαλεΐ πλειότερον τή;

γλώσσης
Έν δάκρυ, κα! μ’ εν φίλημα λεγει πολλά το

στόμα
Κι; τήν ψυχήν τήν τρυφεράν νεάνιδος έρώσης'

ϊιγώντες εκχθήμεθα είς τον πετρώδη λόφον, 
Κα! επνεεν εαρινή ή αίίρα τής εσπέρας,
Διόλου 5έν ήκούομεν ίχ-1 βημάτων ψόβον,
Κι’ άμφότερ’ ήτ.νίζβμεν τους λάμποντας αστέρας.

Κόσμε τυφλέ! ιδού στιγμή ευδαιμονίας μία!
: Αυ,ζλυωπεΓ ή τάλαινα άϊίποτ’ άνθρωπότης,
Κα! αγνοεί ποΰ έγκειται, ποΰ ειν’ ή ευτυχία, 
Κα! είναι μόνος 6 χρυσό; ή δι’ αυτήν θεότης !

Ιν’ έθεμην τόν βραχίονα είς τήν όσφΰν εκείνης· 
’Εκράτοον,μεθ’ ήδΰτητος τ ’ «γγελικόν της σώμα. 
Καί εστενάζομεν όμου, στόνους ούχ! οδύνης,
Αλλ’ ουρανίου έρωτος γλυκύ ροφώντες «όρια.

Ο ερως είναι ή ζωή κι* ό θάνατος συνάμα' 
Είναι τι; φλόξ φωτίζουσα, άλλ’ ή τις αμα καίει. 
Ο ερως παίζ’ εις τής ζωής τ ’ άνθρωποοθόρον

δράμα
Μέρος διττόν...νΰν μειδίφ,εΐταθρηνεΐ κα! κλαίει .

Ο ερως είναι τις άκτίς τοΰ ούρανοΰ φλογώδης. 
Καί δταν πίπττίΛ'.ς ψυ.χράνκαρδίαν τήνθερμαίνε'., 
*Οταν δέ πέση εις θερμήν j . . ώ ! τότε μανιώδης 
Τήν πυρπολεί ταχύτατα... ταχέως τήν μαραίνει,

Άμφότεροι έπλεομεν εις πέλαγος μαγείας, 
Ψυχή κα! νοΰς εις έρωτα θερμόν συνικεντρώΟη,

Τή ίδωκα, μο! «δωκεν εν φίλημα λατρείας . . . 
Ω 1 πόσοι εις έν φίλημα ενοΰνται θείοι πόθοι !

Και τότε εις τήν κορυφήν τοΟ όρους σελαγίζει 
Γλυκυ τι φως· μετ οϋ πολύ ή άργυρά Σελήνη 
Πλησιφαής, μαρμαίρουσα, τόν ουρανόν στολίζει, 
Κα! επ! τοϋ προσώπου της τό μάγον φώς τη^

χύνει.

Κ εγώ δακρύων ’έστρεψα μ ’ έΡογκωμένον στήθος 
Και μέ καρόίαν πάλλουσαν έρωτικώς τό βλέμμα 
Νά ϊδω τήν ίσάγγελον τήν είδον 1 Ειχεν ήθος 
’Ερωτικόν, περιπαθές, μ’ ήτένιζεν ή ρέμα.·

’ Ην διαυγές τό βλέμμα της. . . ώ! βλέυμ’ αγ
γέλου 3το, 

Κα! χερουβίμ ένόμιζες ή κόρη έθϊάτο. . ,
’Εγώ τήν ένητένιζα, εκείνη μ' έμιμεΐτο,
Εϊτα τό βλέμμα της ρεμβόν πρός τ ’ άστρα έ“

πλανδτο.

Τίς οιδεν αν θά μ’ αγαπά εκείνη αιωνίως ;
Τ'.ς να πιστεύσιρ δυναται τοιαύτην ευτυχίαν ; 
Αειποτ’ ερως τρυφερός . . .  ώ ! τί ευδαίμων

βίος,
Νά εχης έαρ πάντοτε και διαρκή εύδίαν !

Έν ’Αλεξάνδρειά τή 2 8  Δεκεμβρίου 1 874.

Α. Σ. ΑΙΒΑΘΗΝΟΠΟΓΛΟΣ.

ΑΙΝ ΙΓΜ Α,
Μ’ ειπον αισχρόν ζτιτή**ντ* νά άρςω παρανόμως 
Κα! δημοκόπον άνανδρον’ νησ διόν τι όμως 
Τπήρξε τής ανδρείας μου κα! φήμης ταχυδρόμος. 
’Εάν τό πρώτον γράμμα μου έκβάλλτ,ς θά τρο- 

,,
Νά σέ σπαραξω δύναμαι καί βοηθούς μή κράζιρς.

Κ. Π.
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