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0 ΑΑΦ1ΕΡΗΣ
Κ α τ ά  τόν ΒΙΛΛΕΜΑΙΝ (1).

Είοομεν προηγουμένως τήν γα λλ ικ ή ν  
φιλοσοφίαν μεταφραζομένην έν ’Ιταλ ία , 
είδομεν τάς περί πολίτικης άναμορφώ- 
σεως ιδέας, τήν ηθικήν έπανάστασιν τέ
λος, μετηνεγμένας εις τά  Μεδιόλανα 
και τήν Νεάπολιν, φαινόμενον μάλλον, 
ΐ'σως,ενδιαφέρον τήν ιστορίαν τών λαώ ν, 
ή τήν τοΰ πνεύματος. Κ αι δντως, ή 
πρώιμος αυτη εισβολή, ήν ή Γ αλλ ία  διά 
τώ ν δοξασιών της έποίει πριν και διά τώ ν  
όπλων έπιτελέση αύτήν, Οά προητοίμασε 
βεβαίως μέχρι τίνος και θά διηυκόλυνε 
τά ς  κατακτήσεις δσας άργότερον έπε- 
χείρησεν, δτε αί θεωρεΐαι έκεΐναι, τών

(1) Έ* τοϋ Tableau de la Litlerature au XVIII 
tiicle, trerUe-quatrieme lecon.

οποίων ίσως ούδ’ αύτοι οί Γάλλοι συγ
γραφείς ειχον κατανοήσει τό μης·ύριον, 
αί θεωρίαι 7νέγω κατέστησαν ίσχυραι και 
τρομεραι πραγματικότητες. Ά λ λ ’ έγώ  
ύπό τήν εποψιν της φ ιλολογικής επιρ
ροής μόνον έξετάζων τό ζήτημα νομίζω  
δτι ούδόλως έγκειτα ι ή δόξα τοΰ ΐτα λ ι-  
κοΰ πνεύματος έν τή λεκτική άπομιμή- 
σει καί τή δουλική αποδοχή τής γ α λ λ ι
κής ανεξαρτησίας· διότι τότε ούδέν τό 
πρωτότυπον ή εθνικόν. Κ αι όντως ό 
Βεκκαρίας(Ι), ό Genovesi )2), ό Verri(3),

(1) Διάσημος ’Ιταλός ποινολόγος οΰτινος 
τό περι ’Α δ ι κ η μ ά τ ω ν  και  Π ο ι ν ώ ν  
άξιόλογδν σύγγραμμα μετέφρασεν ό ημέτερος 
Κοραής. ’Εγεννηθη τώ 4 738 έν Μεδιολάνοις 
και άπέθανε τώ 1794.

(2) Καθηγητης τής μεταφυσικής έν τώ Πα- 
νεπιστηυίω Νεαττόλεως. 4 74 2— 1769.

(3) Φιλολόγος ’Ιταλός γεννηθείς τώ 1741



o Filangieri (1), εϊσ'ιν ίταλοι έκγαλλ ι-  
σμένοι, ευφυείς' ζηλω ταί ιδεών ξένων, 
νεωτερισταί, ένώ είναι άντιγραφεΐς, δια- 
δίδον τες δ,τι αύτοι δέν έμελέτησαν και 
έκφράζοντες αύτό διά της έμφυτου εις 
τδν τόπον και τήν γλώ σσαν των ζωη- 
ρότητος. Ά ν  δμως θελήσωμεν νά εΰρω- 
μεν αύτδ τδ ιταλικόν πνεΰμ,α, νά τό εΰ- 
ρωμεν πρωτότυπον, δηλ. έθνικόν, πρέπει 
καταλιπόντες τήν καλήν ’Ιταλ ίαν νά 
σταδώμεν είς εν τώ ν προαστείων της  
και νά μελετήσωμεν τόν άνδρα έκεΐνον 
τόν δ ιττώ ς ξένον διά τε τόν χαρακτήρα 
και τήν τέχνην του, τόν Ά λφ ιέρην/Ο χι 
διότι και ουτος διέφυγε τήν δύναμιν ε
κείνην, τήν άφυκτον έπιρροήν τοΰ γ α λ 
λικού πνεύματος έν τώ ΙΗ'. αίώνι* άν- 
τέστη δμως αύτή και άπηρνήθη και άπε- 
δίωξεν δσον οιόν τ ’ ήν αύτώ.

Bacchatur vates, magnum si pectore
possit

Excussisse Deum, . . . .

Τόν τόπον αύτής τόν φέρει έπ’ αύτοΰ, 
άλλα  τον καταραται, άλλά  τόν φεύγει. 
Βεβαίως δε οεν είναι έν τώ ν ήττον έν- 
διαφερόντων φαινομένων τής φ ιλολογι
κής ιστορίας τοΰ ΙΗ*. αιώνος ή ΰπαρ- 
ξις, αί πρόοδοι καί τά συγγράμματα  τοΰ 
δημοκράτου έκείνου ’Αλφιέρη, γεννηθέν-

έν Μεδιολάνοι; και άποθανων τώ 1 8 1 6 ,  συγ- 
γραψα; προς το ΐ; άλλοι; καί ’Επιτομήν Ί -  
λιάδος.

(Ί) Νομικό; Ίταλο; γεννηθεί; τώ 1752  
έν Νεαπόλει καί άποθανών τώ 1788.

τος έν τή μικρά πόλει Asti (1) ύπό τήν  
δεσποτικώς πατρικήν κυριαρχίαν τοΰ βα- 
σιλέως τοΰ Πεδεμ.οντίου.

Κ αί προκειμένου περί Ά λφ ιέρ η  δέν δι
ατείνομαι δτι 6ά περιγράφω τήν εικόνα 
τοΰ Πεδεμοντίου, ήδικώς, πολιτικώ ς καί 
φ ιλολογικώς, μοί είναι δμως αδύνατον 
νά μήν έπιστήσω τόν νοΰν έπ’ ολίγον 
έπί γεγονότος, δπερ κά λλ ιστα  ό Ά λ φ ιέ -  
ρης αύτός έχαρακτήρισεν όνομάσας τό 
Πεδεμόντιον α μ φ ί β ι ο ν ,  Ϊνα παρα- 
στήση τόν άναμεμιγμ-ένον έκεΐνον λαόν, 
ιταλόν καί γά λλο ν  άμα· γά λλο ν  μέν διά 
τήν διοίκησιν καί τήν αύλήν του, ιταλόν  
δέ διά τήν δεισιδαιμονίαν καί τά ήδη του.

ΙΤρό πολλοΰ δέ ειχεν έπικρατήσει ή 
γα λλ ική  έπι(δροή έν ΙΙεδεμοντίω* διότι, 
άνοίγοντες τό έσχατον τώ ν μέ πνεΰ- 
μα βιβλίων, τά  «’Απομνημονεύματα τοΰ 
Ά μ ιλ τώ ν ο ς  », δά ίδήτε έν αύτώ α ντ ι
γραφήν καί άπομίμησιν τής κομψότητος 
καί πολυτελείας τής Α ύλή ς τής Γ αλ
λ ία ς  έν Τουρίνω, τήν αύτήν γλώ σσαν, 
τήν αύτήν φιληδονίαν, τάς αύτάς αδυ
ναμίας. Δέν δέλω νά έπαναλάβω τάς  
ήκιστα σοβαράς έκφράσεις ών χρήσιν 
ποιείται ό κακολόγος καί εύφυής άμα 
ιστορικός, όμιλών περί τή ς ήγεμονίδος 
τής δζοικούσης τότε τό Πεδεμόντιον, 
τής δυγατρός Ερρίκου τοΰ Δ'.

Βραδύτερον άντεσταδμίσδη διά τής δό- 
ξης ή έλαφρόνοια αυτη τής Α ύλής τοΰ 
Πεδεμοντίου* ό ήγεμών διά ’τής δραστη
ριότατος αύτοΰ ένεψύχωσε τό μικρόν έ-

(1) Τώ 1 7 4 9  και άποθανόντο; τώ 1803.

κείνο κράτος. Είναι πασίγνωστον όποιος 
ύπήρξεν ό Βίκτωρ Ά μ εδα ΐος(Ι).Ή γά π α  
πολύ τούς πολέμους καί έπίστατο τήν  
πολεμικήν τέχνην καλώς· πολιτικός ά
ληθώς ίταλος, ήλασσε συχνά συμμά
χους καί διά τοΰτο μετά δύο μήνας, ά- 
φοΰ ήτον αρχιστράτηγος τώ ν στρατών  
τοΰ Αύτοκράτορος, ύπήρξεν τοιοΰτος καί 
τώ ν στρατών τής Γ αλλίας· τό εύμετά- 
βολον δμως αύτό τής πολιτικής του 
προήρχετο έξ ένστικτου κλίσεω ς πρός 
τήν αρπαγήν καί τήν αυξησιν. Διό μετά  
πολλούς πολέμους καί λεηλασίας, άφοΰ 
είδε τά  κράτη του κατερημωθέντα, τήν 
καθέδραν του πολιορκουμένην, ό Βίκτωρ 
Ά μεδά ΐος, ότέ μέν φυγάς, ότέ δέ νικη
τής, κατώρθωσε νά αύξηση τό κράτος 
του καί νά κυριεύση τήν Σαρδώ, έπικλη- 
δείς βασιλεύς τής Σαρδοΰς.

Ά λ λ ’ δμως δέν πρέπει, καί παρά τούς 
ιστοριογράφους καί τούς κοινούς καί 
χυδαίους έπαίνους, ούς άπονέμουσιν εις 
τήν σοφίαν τοΰ ήγεμόνος τούτου, είς 
τάς άρετάς καί είς τήν δικαιοσύνην τής  
διοικήσεώς του, δέν πρέπει, λέγω , νά νο- 
μίζη τ ις  τήν τοΰ Πεδεμοντίου διοίκησιν, 
ή οικογενειακόν δεσποτισμόν λ ία ν  δρα- 
στήριον καί λεπτολόγον τεκμήριον δέ 
τούτου, δτι άφοΰ έπί πολύν χρόνον έξή- 
σκησεν αύτόν, έγένετο έπί τέλους θΰ- 
μά του.

Κ ατειλλημμένος ύπό τής μανίας τοΰ 
μιμεΐσθαι τούς μεγαλειτέρους ήγεμό-

(1) Γεννηθείς τώ 16 65 ,  παραιτηθεί; τώ 
1730 καί άποθανών τώ I 732.

νας, μανιώδης διά,τι ήτο βασιλεύς το- 
σοΰτον μικρας μοναρχίας καί βέλων νά 
φέρηται μετά τής κατά τό μάλλον καί 
ηττον ίπποτικής έκείνης μεγαλοπρε- 
πείας, έπί τή οποία διεκριθη ό Κάρολος 
Ε . π. χ. ό Βίκτωρ Ά μεδά ΐος παρητήθτ; 
τοΰ θρόνου δπως έκεΐνος. Δουλικώτατ»  
δέ επόμενος έκείνω, άπεμιμήθη έως ^αί 
τούς" τύπους αύτούς τής τελετής καί 
τάς λέξεις, ών έχρήσατο Κάρολος ό Ε'. 
άποτιθέμενος τό στέμμα.

Κ αί μετ’ ού πολύ συμπληρών τήν ά- 
πομίμησιν, ή μάλλον άκουσίως αύτοΰ 
καί έμπνεόμενος ύπό τής έπιθυμίας καί 
ανίας τής κοινής είς δλους τούς έν απο
χωρήσει βασιλείς, ήθέλησεν ώς έκεΐνος 
νά έπανέλθη έπί τοΰ θρόνου.

Ά λ λ ά  διά τής εύπειθείας καί εις τάς  
σκληροτέρας δ ιαταγάς, τής τόσον εύχε- 
ροΰς είς τοιοΰτον μικρόν κράτος ε ν τ ε 
λ ώ ς  ύποτεταγμένον, ό υιός του τόν έ- 
πρόλαβε καί παρά τήν δόξαν του, καί 
τάς αναμνήσεις τής αξ ία ς του, άνηρ- 
πάγη μίαν τών ημερών τής κλίνης  
του ύπό τών γρεναδιέρων τής αρχαίας 
σωματοφυλακής του, καί έρρίφθη είς 
τήν φυλακήν, δπου άπέθανε ύπ’ α ισχ ύ
νης καί λύπης. Καί τοιοΰτον ύπήρξε τό 
τέλος τοΰ Βίκτωρος Ά μεδαίου.

Κάρολος ’Εμμανουήλ (1) ό υιός του, 
καίτοι ύπό τοιούτους κακούς οιωνούς 
καί διά το ιαύτης μελανής άγνωμοσύνης  
προοιμιασάμενος, έπολιτεύθη ώς' καλός

(1) Έγεννήθη τώ 1 7 1 0 ,  άπέθανε τώ 1 773.
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και σοφός ήγεμών, λέγουν οί Ιστορικοί, 
ολίγον μέν έποφελώς πολεμήσας έπλού- 
τισε διά τοΰ εμπορίου τούς υπηκόους 
του κα'ι τούς έγύμνωσε διά τών φό
ρων. Κ αίτο ι μή άγαπώμενος ύπό τών  
υπηκόων του έλαβεν όμως μεγάλην επ’ 
αύτών επιρροήν και αί παροδικαί αντίρ
ροπα! της τύχης τόν ευρον πάντοτε στα
θερόν έπ'ι του θρόνου του, δστις κατείχε 
τοσοΰτον μικρόν μέρος έν Ευρώπη, κα'ι 
τόν όποιον μία λέξ ις  της Γ α λλ ία ς ή της  
Α υστρ ίας έφαίνετο δτι ήδύνατο νά έξα- 
φανίση.

Επανερχόμενος έπ'ι τό προκείμενον 
παρατηρώ δπως άπ’ αρχής, δτι τό Πε- 
δεμόντιον ύπό τόν Κάρολον Ε μμανουήλ, 
δπως ύπό τον Βίκτωρα Ά μεδα ΐον, ήτο 
μοναpyία απόλυτος. Δέν ήδύνατο τ ις  ά
νευ ρητής άδείας τοΰ ήγεμόνος νά έξέλ- 
Οη είς περιήγησιν. Νόμος τ ις  τής χώρας 
ειχεν ώς εξής :

« Οΰδείς τών Πεδεποντίων ήδύνατο νά τυ- 
πάσγ εν οιαδηποτε χώρα τής Ευρώπης, βιβλία 
ή άλλα συγγράμματα, άνευ τής άδείας τής 
Πεδεμοντικής κυβερνήσεως έπί προστίμω έβ- 
δοαηκοντα σκούδων καί αλλαις καί δη καίk
σωματικαΐς ποιναΐς.»

Ούκ οιδα πώς ό νόμος ουτος έξετε- 
7̂ εΤτο δτε ό Πεδεμόντιος περιηγητής ό 
γενόμενος ένοχος τοιούτου έγγλήματος  
έφρόντιζε νά μένη άπομεμακρυσμένος 
τή ς εύδαίμονος πατρίδος του, ά λ λ ’ έπα 
νερχόμενος είς Πεδεμόντκ^ν τόν συνε- 
λάμβανον και ύπεχρέουν νά έξωφλήση  
μέ τούς τόκους τό καθυστερούμενον πρό-

στιμον, τό όποιον είχε διαφύγει.
"Ολαι αί τυραννικαι έξεις ήσαν οιαδο- 

χικα'ι είς τό μικρόν αύτό κράτος, οϊον : 
ήτο αύστηρώς άπηγορευμένον τοΰ έξά- 
γειν τοΰ κράτους χρήματα· ήτο μεγά
λη δυσκολία, έπεχείρει τ ι κινδυνώδες ό 
πειρώμενος νά έξαγάγη τοΰ Πεδεμοντίου 
έλάχιστόν τ ι ποσόν άνήκον αύτώ. Και 
πλεΐστα ι δέ ά λλα ι δεσποτικαΐ προλήψεις 
έβάρυνον έπι τοΰ κράτους έκείνου και 
έφαίνοντο τυραννικώτεραι ή άλλαχόθεν 
έν τοσούτω μικρώ χώρω.

Έν το ιαύτα ις περιπετείαις ή μοναρ
χ ία  τοΰ Πεδεμοντίου άφίχθη είς τά μέσα 
τοΰ 18ου αίώνος. Έ νεκα τή ς θέσεώς 
της δέν ήδύνατο νά άποούγη τήν δύνα- 
μιν εκείνην, τήν δραστήριον έκείνην δε
σποτείαν,ήν τό γαλλικόν πνεΰμα έξήσκει 
έπ'ι τάς μακράν ή τάς πλησίον κειμένας 
χώρας. "Οτε αί γαλλικα'ι ίδέαι έπεκρά- 
τουν έν τή αύλή τή ς Α ικατερίνης Β'. (1) 
ήθελεν άποφύγει τήν επιρροήν αύτών τό 
1Ιεδεμόντιο<ν συμπεπιεσμένον μεταξύ τής 
Γ αλλ ίας, τής Γερμανίας και τής αγαθής 
’Ιτα λ ία ς ; Βεβαίως οχι. Έκ τούτου προ- 
ήρχετο σύγχυσ ις διαφόρων έτερογενών 
στο ιχε ίω ν ίδέαι τ ινες τής γα λ λ ικ ή ς  φι
λολογίας ήσαν διεσπαρμέναι έν ToupU 
νω, ένώ αυστηρός δεσποτισμός καί δυ- 
σιδαίμονα έθιμα έμάστιζον τόν λοιπόν 
τόπον.

Είς τοιαύτην λοιπόν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν  κατά-

(1) Αύτοκρατείρας τής 'Ρωσσίας, τής έπ&·- 
κληθείσης: ή Σεμίραμις τϋο Βορρά, 1 729-1 ;96.
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στασιν έγεννήθη τό μάλλον άνεξάρτη- 
τον και μάλλον άδάμαστον τών πνευμά
τω ν, ή ζωηρωτέρα κεφαλή κα'ι ή μ ά λ
λον έμπαθής τών καρδιών, δσας έθέρμα- 
νε ποτέ ό ιταλ ικός ούρανός, ό άνθρωπος 
εκείνος, δστις άν έγεννατο σύγχρονος 
τοΰ Δάντου, θά καθίστατο αντίπαλος  
αύτοΰ κατά τήν φατρίαν και τήν ποίη- 
σιν, άνθρωπος περιέχων έν έαυτώ τήν  
αύτήν έκεΐνος έστιαν, μίσους κατά τής  
τυραννίας και αγάπην πρός τήν ελευ
θερ ίαν  διότι τοιοΰτος ύπήρξεν ό Ά λ -  
φιέρης. Έ γεννήθη εύγενής και είχε δια- 
φυλάξει καθ’ δλον αύτοΰ τόν βίον, τά ς  
προλήψεις και τό ύπερήφανον τοΰ γέ 
νους του, ήτο δημοκράτης, άλλά  δημο
κράτης τιμαριώ της, ούτως είπεΐν.

(’Ακολουθεί.)

Ή άνθρώπινος εΰπιστία είνε μέν ούτως εί- 
-πεΐν εκτεταμένη, σχεδόν δ’ άπεριόριστος’ άλλά 
καί πολλούς καί σπουδαίους έχει τους υπέρ 
αύτής λόγους. Έ  πρός τό πιστεύειν έτοιμότης 
ημών άπο τών αυτών άναμφισβητητως άφορ- 
μαται αιτίων, άφ’ ών καί η πρός άπόκτησιν 
γνώσεων έμφυτος τοΐς άνθρώποις καί θεία 
όρεξις, τά  δέ τής φύσεως θαυμάσια τόσω 
•πολλά καί τοσοΰτον μυστηριώδη εΤνε, ώστε 
δυσκολωτάτη καί τά  μάλιστα άκανθώδης κα
θίσταται ή άκριβης αύτών άπ’ άλλήλω>> διά- 
κρισις καί κατανόησις.

Νηρηίδες καί Τρίτωνες έξ άρχαιοτάτων

χρόνων έν τοΐς τοΰ Ποσειδονείου κράτους θαυ- 
μασίοις κατελέγοντο, ή δέ τών πρώτων απε
ρίγραπτος καλλονή καί υπεράνθρωπος δύνα- 
μις ούχί σπανίως Ανάγκασε τούς ύψηπετεΐς 
ποιητάς ΐνα τόν Πήγασον αύτών άναβώσι, 
καί άπο τών αιθέριων υψών έμπνευσθώσι πρός 
ύμνον καί δυνατήν περιγραφήν άφάτου καί 
θείας καλλονής. Περιβόητοι Ες·οριογράφοι μετ’ 
άκραδάντου πεποιθησεως προσδιώρισαν τόν 
χρόνον · αυτών, έξάκουστοι φυσιοδίφαι έβε- 
βαίωσαν τήν υπαρξιν αύτών, πολλοί δέ τών 
έν τοΐς καθ’ ή μας χρόνοις σοφών καί πεοιφα- 
νεστάτων επιστημόνων παρρησία κηρύττουσί 
τε καί διδάσκουσιν οτι, αν ή φύσις οΰδαμώς 
ουδέποτε Νηρη'ΐδα ή Τρίτωνα παρήγαγε, 
τοΰτο ούδέν άλλο άποδεικνείει εί μη ότι 
ό Πάνσοφος ’Αριστοτέχνης τό χρέος αύτοϋ 
παρεγνώρισεν η παρημέλησεν. Έ  φύσις, λέ- 
γουσιν, άτελή τήν τών σπονδυλοφόρων ζώων 
τάξιν κατέλιπεν. ’Ελλείπει κρίκος τις έκ 
τής άλύσεως, ή δέ άλυσις ήθελε συναρμο- 
σθή, καί ό έλλείπων κρίκος θά έτίθετο τότε 
καί μόνον τότε, δτε Νηρηίδες καί Τρίτωνες 
δέν ηθελον πλέον θεωρεΐσθαι πλάσματα εΰ- 
πετοΰς καί νεανικής φαντασίας’ άλλά πραγ
ματικά όντα τήν οικεΐαν έν τη έπιστημη θέσιν 
κατέχοντα.

Έν τώ άγγλικώ τής Σουσέξης (Sussex) 
κομητάτω λόγος τις λέγεται δτι, κατά τό 
\ \ 87 ήγρεύθη παρά τάς άκτάς αύτοϋ γοργών 
τις θαυμασιωτάτη. Τό παράδοξον καί πρω
τοφανές έκεΐνο πλάσμα είργάζετο καί έποίει 
πάντα έντελέστατα ώς άνθρωπος, τό δέ χρο
νικόν λέγει δτι ό μικρός ούτος τρίτων έφυ- 
λάττετο ύπό τοϋ διοικητοϋ έπί £ξ μήνας, οΰ- 
δέν δ’ έπί πλέον άναφέρον μας άφήνει· νά ύπο- 
θέσωμεν δτι άπέθανεν. Σημειωτέον δμως ότι, 
τό χρονικόν προστίθησιν δτι ή γ  ο ρ γ ώ ν



π ά ν τ α  έ ξ έ μ α θ ε ν' ο ύ δ ε μ ί α ν ο- 
α ω ς, με θ’ δ λ α ς  τ  ά ς π ρ ο σ π α θ ε ί α ς 
τ ώ ν κ υ ρ ί ω ν τ η ς ,  ή δ υ ν ή θ η ν ά έ- 
ν α ρ θ ρ ώ σ η  π ο τ έ  λ ε ζ ι ν .

Έν έτει 14 30  σφοδρά θύελλα ένέσκηψεν 
εν ’Ολλανδία άναρίθμους προξενήσασα ζη
μίας, τά  δέ εξαγριωμένα κύματα μέχρι τών 
λειμώνων άνήλθον. Έργατικαί τινες γυναίκες 
εν άκατίω τήν είς λίμνην μεταποιηθεϊσαν 
γην διερχόμεναι είδον μικράν άνθρωπίνην κε
φαλήν έπιπλέουσαν. Πλησιάσασαι παρετηρη- 
σαν δτι ή ανθρώπινος εκείνη κεφαλή ήτο κε
φαλή γοργόνος, ην ευκόλως εκ τών παραμυ
θιών άνεγνώρισαν. Μετά πολλούς κοπους και 
μόχθους συνέλαβον τήν τών υδάτων παρθένον, 
έν ϊλ ίγω  δε χρόνω έδίδαξαν αύτήν νά φέρη 
μέν ενδύματα, έπιχαρίτως δε τρωγη άρτον 
και πίνει γάλα καί μετά πάσης τής έντε- 
λείας υφαίνει. Έπί έκκαίδεκα έτη συνέζη 
υ ετά τίνος γυναικδς εν τώ διοικητηριω τής 
Haarlem' άλλ’ άπασαι αί προσπάθεια! οποις
Τ V) V δ ΐ δ α ζ ω < 7 ί ν  V5C Ο Ji. t X Λ 0C7US 

β X <7 λ ν φ ρ ο υ δ α t κ α t j/. α τ  α t α t.
« Ευλαβέστατα προσεκύνει και υ-εκλίνετο, 
λέγει Ιωάννης ό de Parival, βλέπουσα τδν 
σταυρόν, καί ύπεδείκνυε σκοτεινήν τινα έν
νοιαν θεότητος.» Βεβαίως ή πρδς θεότητα 
σκοτεινή τής ’Ολλανδικής γοργόνος έννοια δέν 
παρεκίνει αύτήν νά σέβ-/) τδν σταυρδν καί προ 
αύτοϋ υποκλίνεται, ώς τινες υπέθεσαν. Έ  
αύτή ένστικτος έννοια παρατηρεΐται έν βαθμώ 
λίαν προκεχωρημένω έπί πάντων μέν σχεδδν 
τών ζώων, πλεΐστον δέ έπί τοϋ ίππου καί 
τοϋ κυνός. Έκ τών χρονικών καί χρονολόγων 
μανθάνοντες δτι ή γοργών αΰτη κατά τήν 
χριστιανικήν έτάφη θρησκείαν, ούχι άνευ λό
γου δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν δτι οι εύσε- 
βεϊς αύτής κύριοι, αί άρχαί δήλα δη τής Χα-

αρλέμης, έλαβον τήν θείαν χαράν καί εύαγ- 
γελικήν άγαλλίασιν νά ϊδωσι τδ προσφιλές 
αύτών κτήμα βαπτιζόμενον έν τη κολυμβή- 
θρα τοϋ Ίησοϋ.

Παντάπασι δέ μοναδικήν καί παράδοξον 
ιστορίαν άναφέρει δ άπδ Έξμούθης έν Δε- 
βονσίρ τής ’Αγγλίας πλοίαρχος 'Ριχάρδος 
Whitbourne περί τής έμφανήσεως γοργόνος 
έν τώ λιμένι τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τδ 1 6 10.Έκ 
τής περιγραφήςς ήν δίδει, φαίνεται δτι ήξιώ- 
θη έκ τοϋ^πλησίον νά παρατηρήση τδ ιδεώδες 
τών ποιητών, τήν πεποίθησιν τών ιστοριο
γράφων, τδ μήλον τής εριδος μεγάλων φυ
σιοδιφών. Περί τήν κεφαλήν είδεν, λέγει, 
γραμμάς ποικιλοχρόους, μάλλον δέ κυανας, 
μεγίστην τήν ομοιότητα πρδς κόμην έχούσας' 
άλλ’ δ φόβος ήμπόδισεν αύτδν πλείω τινά  
πεοί τοΰ παραδοξωτάτου τούτου τών φαινο
μένων νά καταλίπη υμΐν’ διότι κατά τήν έ- 
ξέτασιν πλησιάσασα πρδς αύτδν ή γοργών 
κατεφόβησεν, αύτδς δ’ έντρομος άπήλθεν έν 
σπουδή. 'Γστερώτερον « προσήλθε τή λέμβω, 
έν Τ) έμενεν δ τοΰ πλοιάρχου θεράπων μετα 
καί άλλων ναυτών καί έθεσε τάς χειρ ας έπ’ 
αύτής πρδς μέγιστον τών έν αύτή φοβον, ών 
τις ολίγον τ ι τών άλλων θαρραλεώτερος άπε- 
δίωξεν αύτήν διά κτυπήματος, έπειτα δε κο- 
λυμβώσα έφθασεν είς άλλην λέμβον, ήν οί 
κωπηλάται καταλιπόντες, έφυγον πρδς τήν 
παραλίαν, κάκεΐθεν έθεώντο αύτήν.»

Ούχί δέ πρδ πολλών έτών ’Αμερικανός τις 
ονόματι Barnum άντί ολίγων χρημάτων έ- 
πεδείκνυε μικρόν τ ι δύσμορφον άντικείμενον, 
δπερ έκάλει « mermaid » τούτέστι θαλασ- 
σίαν παρθένον' άλλ’ ιατρικής έρεύνης γενομέ- 
νης άπεδείχθη οτι ή τοϋ ’Αμερικανού Γοργών 
ούδέν άλλο ήτο εί μή εύφυεστάτη προσκόλλη- 
σις τοϋ άνω μέρους πίθηκος καί ούρας ιχθύος.
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^Αγγλος τις φίλος μου κατά πάντα άξιό— 
πιστός καί σεβαστδς μοί διηγήθη δτι πρδ 
πενταετίας τήν Εύρώπην περιηγούμενος πα- 
ρετήρησεν έν τιν ι Μουσείω γοργόναν μετά προ
σοχής φυλαττομένην, είς δέ τήν έρώτησίν 
μου, άν καί έκείνη ήν εύφυής τις συγκόλλησις 
άπεκρίνατο δτι, συντόνως καί μετά πολλής 
τής περιεργίας καί προσοχής έξετάσας τδ άν- 
τικείμενον, ούδέν τοιοΰτον ήδυνήθη τ ’ άνα- 
καλύψη ίχνος.

Ούδεμίαν άναγκαίως δυνάμεθα έπί τών εί- 
ρημένων νά έκφράσωμεν γνώμην, διότι, φο
βούμενοι άμερικανικήν τινα εύφυ'ίαν καί συγ- 
κόλλησιν, έπιθυμοΰμεν 'ίνα πλείονας περί τοΰ 
αντικειμένου ή τής έπιστήμης πρόοδος πα- 
ράσχη ήμϊν πληροφορίας καί βεβαιότητας. 
Ά λ λ ’ δπως μή άτελή τή > πραγματείαν κατα- 
λίπω, δλίγας παρατηρήσεις χρήσιμον, νομί
ζω, νά ποιήσω ένταΰθα.

Μεγίστην μέν τήν ομοιότητα πρδς τάς τών 
άρχαίοιν Σειρήνας αί τών ήμετέρων χρόνων 
Γοργόνες έχουσιν’ άλλά μάλλον καί ούσιωδέ- 
στερον πρδς τούς Τρίτωνας αυτών ομοιαζου- 
σιν. Αί τών άρχαίων Νηρηί'δες ποΰ καί που 
λέγονται διφυείς, ή κοινωτέρα δμως καί μάλ
λον παραδεδεγμένη περί αύτών δοξασία ήν 
οτι, αί τοϋ θαλασσίου γέροντος θυγατέρες ή
σαν ώραΐαι, ώραιόταται.

«Κυπαρισσοβεργόλιγνες άψεγες κόραις ήσαν.»

Ό κ. Ν. Γ. Πολίτης, δ γνωστός συγγρα- 
φεύς τών Μ ε λ ε τ ώ ν  έ π ί  τ ο ϋ  β ί ο υ  
τ ώ ν  ν ε ω τ έ ρ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν ,  λέγει 
περί Γοργόνων τδν λόγον ποιούμενος : « Έκ 
τών λόιπών έναλίων θεοτήτων γνωρίζομεν 
διασωθείσας μόνον τάς Γοργόνας, συνενούσας 
έν εαυταΐς δλους σχεδδν τούς περί Σειρήνων 
ζύθους.» (Τομ. Α. ά. 61). *Ωδε δέ πως έ τήν

Ινρητη'ί'δα πεποιηκώς ’Αντωνιάδης περιγράφει 
τάς Γοργόνας :
Νύμφη έκεϊσε “πλαναται, άφρουςμέ τήν πτέρναν πατούσα, 

εχουσα δέ κεφαλήν εις νεφέλην -πυκνήν στηριγμένην. 

Μέλαιναν κόμην δ'άπλουσα καί πλήττουσα τ ’ άγριον κύμα 

θώρακα φέρει χαλκουν, ώς καθρέπτης τό πϋρ άνακλώντα, 

οπερ τό πρόσω·πον πέμπει, θαμβόνον τό φώς του ήλίου. 

Πέδαι κρατούν σιδηοαΐ δεδεμένας τάς χεΤρας, κ ’ οί ποοες 

eTvat όμου ηνωμένοι, καί φέρουν ιχθύος τά λέπη.

Δράττει τήν 'πρώραν τών πλοίων, και ρίπτει χαμαί τά ιστία 

στρέφει δ’ όπίσωτό ρεύμα του Πόντου κινούσα τούς πόδας, 

ουτ*α δ’ έκβάλει φωνήν, ήν μυρίοι θνητοί δέν εκβάλλουν, 

δταν τής μάχης ή λύσσα σφαγήν άμοιβαίαν μηνύη.

Παρακατιών δ’ δ κ. Πολίτης προστίθησιν : 
α Καί τώ δ'ντΓ χωρίς νά έχωσιν ούδέν τών 
χαρακτηριστικών τών δμονύμων άρχαίων θεο
τήτων, αί Γοργόνες τών νεωτέρων Ελλήνων 
έχουσιν άφ’ ετέρου μεγίστην πρδς τάς Σειρή
νας άναλογίαν.» 'Υποθέτω δτι ή πρδς τάς 
Σειρήνας τών άρχαίων άναλογία τών Γοργό
νων τών καθ’ ήμας Ελλήνων βασίζεται πάσα 
έπί τοΰ δτι ήδεΐαν φωνήν έχουσαι καί έν δια- 
χύσει ούσαι ψάλλουσι :

« . . .  Γλυκείαν <1δήν εις ουράνιον μέλος, 

τόνους προσθέτουσ' όργάνου, χορδά ηχηρά συνδονοΰσαι,»

καί τούς παραττλέοντας ναυτίλλους κακοττοιου- 
σα&. Έ γλυκεία τών Γοργόνο ν̂ φωνή έγένετο 
ήδη παροιμιώδης, έν δέ τή Χίω θέλων ερω- 
τόληπτός τις νεανίας νά έπαινέσγι διά τοϋ έκ- 
φραστικωτέρου τών επιθέτων τήν αδουσαν ’Α
μαρυλλίδα του β ά σ τ α  Γ ο ρ γ ό ν α  μου  
άνακράζει.

Ούδείς βεβαίως δύναται ν’ άρνηθή οτι οί 
νεώτεροι Έλληνες ώς κειμήλια διεφύλαξαν 
καί περιέσωσαν πλεΤστα τών τών πατέρ<ον 
ημών ηθών καί έθίμων, πολλάς δέ θρησκευ
τικά ; καί κοσμογονικάς δοξασίας. Γνωστδν 
δμως δτ; καί αύτοί οί μέγιστοι τής αρχαίας
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Ελλάδος νόες, αύτός ό δαιμόνιος έκεΐνος τής 
Μαίας υίος ομολογεί -ου δτι αδυνατεί καί αυ
τός νά έννοήση πολλά τής θρησκείας $ν έλά- 
τρευεν, ομολογεί ότι δεν γινώσκει άν δύο είσίν 
’Αφροδΐται η μία, καί θαυμάζει δτι 5 Ζεύς' 
καιτοι ώς είς θεδς πιστευόμενος, έλατοεύετο 
ύπο τοσαϋτα ονόματα. Συγκεχυμέναι λοιπόν 

κα.’. λιαν πεπλεγμεναι παραδόσεις είνε δπερ ή 
καθ ημάς έπι στη μη απαιτεί παρά τών απο
γόνων τών πάλαι Ελλήνων. Αιώνες δου
λειάς σκληράς και βαρβάρου, αιώνες πα- 
χυλεστάτης άμαθείας διήλθον έπί τών υιών 
τών έλευθέρων Μαραθωνομάχων έκείνων, φυ- 
σικώς δ’ επόμενον εινε καί πάσαι ήμών αί 
ίδέαι, πάντα ήμών τά εργα καί διανοήματα 
νά φέρωσι τδν τύπον τών λαοφθόρων τούτων 
δαιμόνων καί λίαν δυσδιάκριτου συγχύσεως. 
Διά τοϋτο και αί ήμέτεραι Γοργόνες μεγίστην 
μέν τήν αναλογίαν πρδς τάς τών άρχαίων 
Σειρήνας έχουσι, κατά δέ τήν μορφήν ύπέρ 
τι καί άλλο πρδς τούς Τρίτωνας αύτών όμοιά- 
ζουσιν' άλλ’ ούτε πρδς τάς μέν δικαιοϋταί 
τις νά ταύτιση αύτάς, ουτε πρδς τούς δε.

 ̂~αρχουσι και αλλαι πολλαί τοιαϋται πε
ριστάσεις, αλλ εις τας ολίγας μόνον ταύτας 
αρκοϋμαι. Εφιστώ δε τήν προσοχήν έπί τοϋ 
κοινοΰ αύτών χαρακτήρας δτι, δ ι δ ά σ κ ο ν- 
τ α ι  μ έ ν α ί Γ ο ρ γ ό ν ε ς  ε ν τ ε λ έ ς - α 
τ ά  ε ρ γ α  τ ε  κ α ί  π ο λ υ δ α ί δ α λ ο ν  
ί σ τ δ ν  υ φ α ί ν ε ι  ν' ά λ λ ’ ο ύ δ ε  μ ί α ν  
ο υ δ έ π ο τ ε  λ έ ξ ι ν δ ύ ν α ν τ α ι  ν ά  
έ ν α ρ θ ρ ώ σ ω σ ι ν .

Οπως εν τοΐς περι λυκοπαίόων ίςΌρουμένοις 
κύριον αύτών χαρακτηριστικόν εινε ή άφασία, 
ουτω καί έν τοΐς περί Γοργόνων.’Αλλά τά μέν 
περί λυκοπαίδωνέμαρτυρήθησαν ύπο μαρτύρων 
άξιοπίστων, τά  δε περί Γοργόνων μαρτυροϋν- 
τα ι μεν υπό τινων, εχουσι δέ ύπέρ αύτών σο

φούς επιστήμονας" άλλά τά πλειότερα φέ- 
ρουσι μορφήν παραμυθιών. Ού μόνον δέ έν 
Ελλαδι υπαρχουσι τα  περί Γοργόνων διηγή

ματα' άλλά καί έν ’Αγγλία καί ’Ολλανδία, 
ως ειδομεν, καί εν Σκανδιναυ'ί'3:, συνε^όντι 
δε και εν ταΐς καθόλου παραδόσεσι λαών μα- 
κραν απ’ αλλήλων άφεστώτων καί ούδεμίαν 
έχοντων σχέσιν γλώσσης ή θρησκείας. ’Εν 
τοΐς τοιούτοις δμως διηγήμασι δύο τινα είσί 
κατά τδν περιφανή τοϋ έν ’Οξφόρδη Πανεπι
στημίου καθηγητήν Μ. Μύλλερον τά εύρετέα 
και εύρέσιμα ύπδ κριτών αρμοδίων:

ά.) Εισί τά  διηγήματα ταϋτα φ ύ σ ε ι  δυ
νατά ;

β'.) Είσί τά  διηγήματα ταϋτα αρκούντως 
μεμαρτυρημένα ύπδ μαρτύρων άξιοπίστων, 
ωστε αποτελεΐν άκριβή τοϋ πράγματο' άπό- 
δειξιν ;

Παλαιφατος δ’ ο μυθογράφος λέγει έν τοΐς 
διασωθεΐσιν άποσπάσμασι τής « περί ’Απί
στων » συγγραφής του : « Έμοί δέ δοκεΐ γε- 
νέσθαι πάντα τά λεγάμενα. . . γ ε ν ό μ ε ν α 
δ ε τ  ι ν α ο ί π ο ι η τ  α ί κ α ί  λ ο γ ο- 
γ ρ ά φ ο ι  π α ρ έ τ ρ ε ψ α ν  ε ί ς  τ δ ά π  ι
σ τ ό  τ  ε _ρ ο ν κ α ί  θ α υ μ α σ ι ώ τ ε ρ ο ν  
τ ο ϋ  θ α υ μ ά ζ ε ι ν  έ ' ν ε κ α  τ ο ύ ς  α ν 
θ ρ ώ π ο υ ς .  ’Εγώ δέ γινώσκω, δτι ού δύνα- 
τα ι τά τοιαϋτα είναι οία καί λέγεται' τοϋτο 
δέ καί διείληφα, δτι :

ΕΙ ΜΗ ΕΓΕΝΕΤΟ, ΟΥΚ ΑΝ ΕΑΕΓΕΤΟ.»

Κ. Α. ΣΓΟΥΡΟΣ.
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J. Barthelemy Saint-Hilaire 

ΠΕΡΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

ΑΙ ΠΥΡΑΜΥΛΕΣ ΚΑΙ II ΑΑΧΑΕΡΑΧ.

’ Ε* τΫ,ς οχ^νώσεω; το ϋ  Chalouf et 
T arrab a , 21 Δ ζ χ ι μ Ζ ρ ί ο υ  1855.

Κύριε,

Δέν έπεθύμουν έν τούτοις ν’ άφήσω τήν Αί
γυπτον πριν ή σάς είπω ολίγα τινά καί περί 
τών μνημείων άτινα έθαυμάσαμεν. Νομίζω δτι 
ό ταξειδιώτης οστις επεσκεπτετο τα μνημεία 
ταϋτα χωρίς νά τοΐς προσφέρτι τδν φόρον τοϋ 
θαυμασμοϋ του θά ήτο άρκετα γελοίος και 
άναίσθητος έν ταυτώ εαν δεν ησθανετο εαυτόν 
συγκεκινημένον έπί τή θέα των έάν δε βλε- 
πο>ν αύτά ήσθάνετο βαθεΐαν τινα εντυπωσιν 
άγνοώ διατί δεν θά έσπευδε να μετακοινωστι 
τάς έντυπώσεις ταύτας, οιαιδηποτε και άν 
ήσαν, είς έκείνους ο’ίτινες, ήττον εύτυχεις αύ
τοϋ, δέν ήξιώθησαν νά τά ϊόωσιν εις την θε- 
σιν έφ’ ής κεΐνται. ’Άλλως τε δε τά  μνημεία 
τής Αίγυπτου δέν είναι άπλή μονον δοζα δια 
τδν λαδν δστις τά  άνήγειρε' άποτελοϋσι μέρος 
τής ιστορίας τών τεχνών δια τε το περίεργον 
αύτών, ώς καί διά τδ μέγεθος των, ένιοτε 
δέ καί διά τδ έντελές αύτών' έάν δέ τά δι- 
ήο^ετό τις έν σιγή θ’ απέσπα σελίδα έκ τής 
ιστορίας τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος. Τινα τών 
μνημείων αύτών φέρουσι χρονολογίαν 4000  
έτών καί έπέκεινα. Σάς έρωτώ : Πρδ 4000  
ετών τ ί ήτον ολόκληρος ή Εύρωπη και αυτής 
τής 'Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης ; Τί ητον 
ό κόσμος καί μάλιστα οί μάλλον έξευγενισμέ- 
νοι λαοί τής κατά τδ ήμισυ μυθώδους έκείνης 
έπο/ής, άπέναντι τής Αίγυπτου ;

Καθώς δμως σάς ελεγον καί είς προλαβοϋ-

σαν επιστολήν μου δεν ’έχω τήν παρααι·/?' ν 
άξίωσιν τοϋ έννοεΐν τα ιερογλυφικά-. - j κι*.. 
έμε ούδέν καινόν άνεκάλυψα' ούδέν έννοώ εκ 
τών έπί τής πέτρας τών ανακτόρων καί ναών

, Α «/ 'γεγλυμμένων αινιγμάτων, ειμη ο,τι σχετικόν 
μάς άνακοινώσουσιν ό Gliampollion ό νέο;,
οί κκ. Wilkinson, de Rouge, Prisse, Se- 
psius, καί λοιποί Αίγυπτολόγοι. Γνωρίζω μά
λιστα δτι ή τοϋ Champoliion άνακάλυψις 
είναι άναμφισβήτητος’ έχω δέ πληρη έμ*ι 
στοσύνην είς τάς διαβεβαιώσεις τών σοφών 
ών ούδ’ έπ’ έλάχιστον σκέπτομαι νά σχολιά
σω τά  έργα.

Τά μνημεία άτινα έπεσκέφθημεν δέν είναι 
πολυάριθμα. Ό σκοπδς τοϋ ταξειδίου μας 
ήτον ειδικός, τδ δέ ζήτημα τοϋ Ίσθμοϋ τοϋ 
Σουέζ με τά σχετιζόμενα δευτερεύοντα ζητή
ματα, ήτο τδ μόνον δπερ μάς άπησχολει. Εν 
τούτοις δέν ήθελήσαμεν νά διέλθωμεν πλη
σίον τών άριστουργημάτων αύτών τής Φα
ραωνικής άρχιτεκτονικής, ως βάροαροι και 
χωρίς νά ρίψωμεν έπ’ αύτήν h  βλέμμα. Ιδού 
τά μνημεία άτινα ειδομεν είς τάς όχθας τοϋ 
Νείλου : Αί Πυραμίδες τοϋ Ghizeh, ό ναδς 
τής Δανδερά^, τά άνάκτορα καί οι ναοί 
nek, ή Ellpou καί ή νήσος τοϋ Pililoc.

Δέν θά σάς ομιλήσω περί τών ’Αραβικών 
μνημείων άτινα άπηντήσαμεν είς Κάϊρον καί 
είς τά  περίχωρα αύτοϋ. Υπάρχει έν τή πόλε ι 
ταύτη πλήθος τζαμίων άτινα έπισύρουσι τας 
μελέτας καί τδν θαυμασμδν τών καλλιτε
χνών. 'Εξωθεν αύτών, οί τάφοι τών Καλι- 
φών, μεταξύ τών οποίων διαπρέπει τδ όνο
μα τοϋ Μαλέκ-’Αβέλ, είσίν άρκετά περίεργοι, 
μετά πλείστης δ’ δσης εύχαριστήσεως διήλ- 
θομεν έκ τών κατερειπομένων αύτών τζαμίων.

"ΐνα μεταβή τις είς τάς μεγάλας Πυραμί
δας άς βλέπει έκ δεξιών του, παρατηρών εκ
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τής άκροπόλεως τοϋ Κα'ίρου, πρέπει νά διέλ- 
θη διά τοϋ χωρίου Ghizell, νϋν κατερημω- 
μένου, άλλοτε δε, είς τάς άρχάς τοϋ 1 6ου 
αίώνος έπί Αέοντος τοϋ Άφρικανοΰ άνθν,ρο— 
τάτης πόλεως. "Ως έκ τής πλημμύρας δμως 
τά ύδατα άνήλθον είς μέγα ύψος, έκάλυπτον 
δέ ούτο> την πεδιάδα, ώστε ήναγκάσθημεν 
ν’ άχολουθ/ίσο-,μεν στενώτατα τινά υψώματα 
τής γής, άτινα Χιά μακρυτάτων περιστροφών 
όοηγοϋσιν είς την Λυβικήν έρημον ένθα καί 
κεινται τά γιγαντιαΐα ταΰτα οικοδομήματα. 
Μακρόθεν καί ενόσω πλησιάζει τις δεν προξε 
νοΰσιν η έλαχίστην έντύπωσιν, εΰρίσκεται μά
λιστα έπί τοϋ σημείου ν’ άνακράςη : —  Πώς, 
αΰταί είναι αί περίοημοι ΙΙυοαυ.ίδες ;— Ό τανk k Ί k k ’ '
ομως άφήση τά υψώματα καί οιελθών την 
πλημμύραν προχωρήσει πεζή προς τούς όγ
κους τούτους, ο'ίτινες κατέχουσιν ένός κιλο- 
μέτοου περιφέρειαν έντδς τής άμμου, λαμβά- 
νουσιν ούτοι τοιαύτας διαστάσεις είς τούς 
οφθαλμούς του, ώστε κυριεύεται υπδ βαθυ- 
τάτης έκπλήξεως δταν φθάσει είς την βά- 
civ των.

Ή έντύπωσις αυτη προξενεΐται βεβαίως έκ 
τοϋ δτι αί πυραμίδες αύται είσί μονόλιθοι. 
Τά εΰρυχωρότερα ανάκτορα, τά τοΰ Karnak 
π. χ. ή τά τοϋ Mpdinet-Habou, δσον απέ
ραντα καί άν είσίν, δέν προξενοΰσι τδ αύτδ 
αποτέλεσμα θαυμασμοϋ τδ οποίον αισθάνε
ται τις βλέπων τάς Πυραμίδας. Είς τά ανά
κτορα ταΰτα ευκόλως έζοικειοΰταί τις, βλέ
πει καί αναλύει !ν πρδς !ν τά  διάφορα αυτοϋ 
μέρη, ένώ ή έντύπωσις τών Πυραμίδων είναι 
έπιβάλλουσα καί καταπληκτική. Ή έκπληξις 
μάλιστα αυξάνει οταν άναβαίνει τις είς τά έκ 
λαμπρού λίθου καθίσματα έκείνα, μερικά τών 
όποιων έχουσι τριών ή τεσσάρων ποδών υψος.

Λέγουν ότι τδ Colistie τής 'Ρώμης είναι

ώραιότερον τών Πυραμίδων, αμφιβάλλω δμως 
έάν ή έντύπωσις ·?(ν προξενεί είναι μεγαλει- 
τέρα τής τών Πυραμίδων.

ΓίΙ έντύπωσις αυτη είναι έτι μάλλον επι- 
βάλλουσα δταν, ευρισκόμενός τις είς την κο
ρυφήν αυτών, είς πεντακοσίων ποδών υψος υ- 
περανω τής γής, έχει ύπ’ όψιν του τδ Κάϊρον, 
τήν άκρόπολιν αΰτοϋ, τδ Μοκατά δπερ υπε- 
ρίσταται τοΰ Κάιρου, τάς πυραμίδας τοϋ Σακ~ 
καράχ είς τδν δρίζοντα μετά τής Μεμφιδος 
καί τής Λυβικής έρημου, κύκλωθεν δ’ αύτοΰ 
τάς τρεις ή τέσσαρας Πυραμίδας τάς περικυ- 
κλούσας τήν μεγάλην, τήν Σφήγκα ώς και τα  
έρείπια πολλών ανακτόρων καί απειραρίθμων 
τάφων. Νομίζει δτι μετεφέρθη πράγματι είς 
άλλον κόσμον.

Κατέρχεται έπί τέλους τήν μεγάλην Πυρα
μίδα ταχύτερον άφ’ δτι τήν άνήλθε η θεα 
παύει, ούχί δμως καί ή έντύπωσις.

Άνήλθον τήν μεγάλην Πυραμίδα είς όλι- 
γώτερον τών δέκα λεπτών διάστημα, βοη- 
θούμενος ΰφ’ Ινδς ρωμαλαίου Άραβος ,καί α
κολουθούμενος υπδ ώραιωτάτου τινδς παιόος, 
ούτινος δμως αί 'δυνάμεις δέν ήσαν άοκε- 
τα ί δπως μάς άκολουθήση είς την αναρ- 
ρίχησίν μας ταύτην. Κατήλθον πολύ ταχύ
τερον συμπαρασύρων καί τδν Άραβα είς τά  
συνεχή πηδήματά μου. Ούτος δέν έπαυεν 
δτε μεν άναρριχόμενος δτε δέ κατερχόμε- 
νος, ζητών μοι' ά;ά πάσαν στιγμήν τδ 
μ π α ξ ή σ ι  δπερ τώ έίχον ύποσχεθή, έπέμενε 
δέ σπουδαίως ένοχλών με, δπως τώ έπιτρέψω 
ν’ άνέλθγ) καί κατέλθη τήν Πυραμίδα έντδς 
δέκα λεπτών, μή ζητών μοι είμή τδ εύτελες 
πόσδν τών τριών σελινίων ώς άμοιβήν τής 
διαβολικής ταύτης έκτελέσεως. Ήρνήθην να 
ΐδω τδ θέαμα τοϋτο' μολονότι δέ έλεγον κατ’ 
έμαυτδν δτι δ άνθρο^πος ουτος θά έςετέλεσεν
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ήδη τδ τοιοΰτον πλέον ή έκατοντάκις, δπως 
ευχαρίστηση τήν άγγλικήν περιέργειαν, έφο— 
βουμην εν τούτοις μήπως καί συντρίψει μέ
λος τ ι τοϋ σώματός του, τοΰθ’ δπερ μέ ήνάγ- 
κασε νά μείνω άκαμπτος είς τάς θερμάς πα
ρακλήσεις του. ΓΗ συνείδησίς μου δέν μοί έ- 
πετρεπε να ριψοκινδυνεύσω τήν ζωήν ένδς άν
θρώπου παρέχων έμαυτώ τοιοΰτον θέααα.

’Επρογευματίσαμεν είς τούς πρόποδας τής 
μεγάλης Πυραμίδος, υπδ τήν σκιάν της’ έπίο- 
μεν όέ, ω άνθρώπινος άνατροπή ! καμπανίτην 
είς άνάμνησιν τών Φαραώ.

Πολλοί πρδ ημών περιηγηταί, ών τδ παρά
δειγμα ήκολουθήσαμεν, έγευμάτισαν είς τδ 
αυτο μέρος μεταξύ τών άρχαιοτέρων δύναταί 
τις ν’ άναφέρη τδν ’Ηρόδοτον, πεντακόσια έτη 
π. X., Διόδωρον τδν Σικελειώτην, τδν Στρά
βωνα καί πολλούς άλλους πατήσαντας ποδ 
2 ,400  έτών τήν αύτήν γήν ήν έπάτησαν καί 
οί στρατιώται τής Γαλλικής Δημοκρατίας δτε 
ούτοι διεσκόρπισαν τάς σπείρας τών άπει- 
θάρχων Μαμελούκων. (Ακολουθεί.)

ΗΘΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
Π Ε ΡΙ Γ Γ Ν Α 1Κ Ο Ϊ.

'Η τών γυναικών γενναία καί τρυφερά ψυ
χή πλειότερον έπιρρεπής είς τδν έρωτα άγνοεΐ 
ή μάλλον δέν φαντάζεται δτι ούτος δύναται 
νά είναι ψευδής, άπατηλδς, άνάξιος δι’ αΰτάς, 
ώς υποκρύπτων ένίοτε συμφέροντα καί κερδο- 
σκοπικάς προθέσεις. Αί γυναίκες κολακευόμε- 
ναι ή μάλλον οίστρηλατούμεναι ένεκα τών 
τιμών καί περιποιήσεων, τών υπερβολικών ε
κείνων καί ενόρκων διαβεβαιώσεων πίστεως, 
άφοσιώσεως κτλ. λησμονοϋσιν έαυτάς, τήν ή- 
θικήν ήν έδιδάχθησαν, κλονίζονται καί έμπί-

πτουσιν άπερισκέπτως είς τάς παγίδας τοϋ 
άρρενος φύλου. Στενάζουσι τότε, πάσχουν' 
καί διατί; διότι άφηρπάσθησαν ώς άπδ λύραν 
Άμφιονυκήν άπδ τάς θετικάς ιδέας των, διότι 
έλησμόνησαν τά καθήκοντα καί χρέη των.

Χρέος υμών καί καθήκον, ώ γυναίκες, έστί 
ν’ άποφεύγητε τούς επαίνους καί τάς άφοσιώ- 
σεις τών άνδρών, διότι ώς έπί τδ πλεΐστον έξ 
αύτών πηγάζει ή διαφθορά σας, ή έξουδένωσίς 
σας. Πρεπει νά γνωρίζητε δτι ό άνήο δέν έ- 
παινεΐ, δεν περιποιείται, δέν κολακεύει ή άπδ 
σκοποΰ γυναΐκά τινα. Θαυμάζει δέ, δοξάζει 
καί άποθεώνει αύτήν, πεισθείς άπαξ περί τοΰ 
άκλονήτου τής σταθερότητος τής καρδίας αΰ- 
τής, περί τοϋ άπροσβλήτου τής άρετής της, 
περί τοΰ άμολύντου καί δικαίου έρωτός της. 
Γυνή τις άρα έπιθυμοΰσα ν’ άρεση είς τούς 
άνδρας, οφείλει μετ’ αΰστηράς περισκέψεως νά 
μετρά έκάστην αύτής φράσιν, έ'καστον αύ- 
τ ήί διάβημα, έκαστον αύτής μειδίαμα τέλος, 
καί άς ήναι βέβαια δτι δ άνήρ ό έξ ένστικτου 
προτιμών τάς σαρκικάς ήδονάς θέλει άπεκ- 
δυθη τδν άνθρωπον τής υλης καί περιβληθή 
διά τοϋ πνευματικοΰ καί ψυχικοϋ έρωτος, όν- 
τος πολύ γοητευτικωτέρου τοΰ σαρκικοϋ. Ναι, 
ώ γυναίκες, παύσατε άπομακουνόμεναι τών 
υγειών αύτών αρχών, δι’ ών καί μόνων δύ- 
νασθε νά λάμψητε καί μεγαλυνθήτε, ουτω δε 
καί τδν άνδρα νά όδηγήσητε είς τδν άληθή 
αΰτοϋ προορισμόν.

Γίνετε δμοιαι τών Σπαρτιατίδων, αΐτινες 
έθεώρουν μόνην τιμήν των τήν έκλογήν άν- 
δρδς έναρέτου' μιμηθεΐτε τήν Ασπασίαν τήν 
υποδουλώσασαν τδν μέγαν Περικλέα, ητις άρ- 
κούντως έγνώριζε νά διδάσκη τήν άρετήν καί 
τδ καθήκον υπδ τήν αιγίδα τοΰ έρωτος, τοϋ 
έρωτος οντινα ελατρευεν ούχί ώς παίγνιον 
τών αισθήσεων, άλλ’ ώς θέλγητρον δλης τής
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ζωής. ΜιμηθεΧτε την ’Ασπασίαν, ήτις έδόξα- 
ζεν ότι 6 έρως στενήν την σχέσιν έχει με 
την σοφίαν, ώς ή σοφία μέ τάς Χάριτας καί 
αί Χάριτες μέ την ηδονήν.

Μή παραδίδεσθε, ώ γυναίκες, καί μή πι
στεύετε εις τάς έπιτετηδευμένας φιλοφρονή
σεις τών άνδρών, διότι οΰτοι έχουσιν όπλα 
μαγευτικά, άκαταμάχητα. Προσέχετε πάντο
τε έν ταΐς συναναστροφαΐς υμών νά περιφρο- 
νήτε τούς κόλακας καί παράσιτους, τούς έκ- 
θειαστάς τών προτερημάτων σας, νά άποφεύ- 
γητε τήν μονήρη μετά τών άνδρών ομιλίαν 
καί το προτιμάν τον μέν άπό τόν δέ, όπόταν 
οί συγκάθεδροι τής συναστροφής σας είσί τοϋ 
αύτοϋ βαθμοϋ, τής αύτής τάξεως, τής αύτής 
ηθικής' έπιστήσατε δέ τήν μεγαλειτέραν προ
σοχήν είς τό νά μή δίδητε τήν έλαχίστην ύ
λην κακολογίας τοϋ ονόματος σας. ’Αναμνη- 
σθεΐτε τών μεγάλων συμφορών είς άς υπέπε- 
σον ή Μαλβίνα, ή ΓΡοζαλία τοϋ Αουγάνου, ή 
’Ιουλία ’Αλφρίδαου καί τόσαι άλλαι περί ών 
τόσος λόγος γίνεται έν τοΐς μυθιστορήμασιν 
ατινα βεβαίως καθ’ εκάστην άναγινώσκητε.

Ή Μαλβίνα ήγάπησε περιπαθώς τόν Έ- 
δμώνα' άργά τό ήσθάνθη/Οτε δέ εννόησε τήν 
καρδίαν της άμφιταλαντευομένην μεταξύ ά- 
ρετής καί έρωτος άνέκραξεν : —  ή εύδαιμονία 
είναι μακράν άπό έμέ, πολύ δέ μάλλον ή 
ειρήνη !.... διατί είμαι τόσον τεταραγμένη ; 
τρέμω καί δέν δύναμαι ν! ακολουθήσω ιδέαν
τινά  Τί είπον ; άνθρωπος πρός άνθρωπον
έχει τόσην ίσχύν ; διατί αύτός έπεισε τόσον 
σφοδρά τήν καρδίαν μου; μήπως είμαι έρω- 
τευμένή ; *Οχι, όχι ! δέν έρωτεύομαι, είναι 
βέβαιον, δέν άμφιβάλλω είς τοϋτο παντάπα- 
σι, δέν ευχαριστούμαι όταν τόν βλέπω, έξ 
έναντίας ήθελα τόν άποφύγει μάλλον.... yA ! 
φύγε, φύγε δαίμων! άπάλλαξόν με τής σκλη-

ράς θεωρίας σου! άρκεΐ ή βάσανος τοϋ νά σέ 
φαντάζο>μαι. Φύγε άνθρωπε, ή παρουσία σου 
μέ θανατώνει !— Μόλις λοιπόν τώρα είς τούς 
έροιτικούς παραλογισμούς της ησθάνθη ή 
Μαλβίνα ότι έρά καί άντεραται. ’Αλλά διατί 
τοσαύτη θλίψις, τοσαύτη άπελπισία; διότι ό 
έρως της δέν ήτο σύμφωνος μέ τήν κρίσιν 
της, διότι ο έρως της ήτον έναντίον τών 
χρεών της. Αυτη άπεφάσισε νά μείνη άνυμ- 
φος. Τά προτερήματα καί τά έλαττώματα 
τοϋ Έδμώνος ήσαν πολλά, τά  δέ εμπόδια 
τοϋ γάμου των άνυπέρβλητα καί ταϋτα πάν
τα εθετον αύτήν είς τ'ρομεράν άμφιταλάντευ- 
σιν. Έ Μαλβίνα όμως έσφαλεν ώς καί πάσα 
άλλη γυνή δώσασα πίστιν είς τήν καρδίαν 
της, ήτις τότε δέν ήτον ίδική της πλέον, ή
το τοϋ Έδμώνος καί άπωθήσασα τήν φωνήν 
τής συνειδήσεως ήτις τή ύπηγόρευε άπομά- 
κρυνσιν άπό τόν τοιοΰτον έρωτα, ζωγραφίζου- 
σα αύτή τάς συμφοράς είς άς έμελλε νά ίπο- 
πέση, ήτις τή έλεγε ν’ άπομακρυνθή άπό τόν 
Έδμώνα ουτινος τά θέλγητρα ύπέκρυπτον έ- 
πονείδιστα έλαττώματα καί τοϋ οποίου ή 
συμπεριφορά προς τάς γυναίκας καί ή κακοή- 
θεια έγένοντο αιτία νά διαφθαρή δολίως ή 
Ρίττη ή ωραία τής Κλάρας άδελφή.

Μέ. τόν έρωτα επαναλαμβάνω, ώ γυναίκες, 
δέν πρέπει νά παίζη ή ευαίσθητος καρδία 
σας' διότι £ν μόνον κροϋσμα αύτοϋ έπιπό- 
λαιον δύναται νά διασείση ολην της τήν ευ
δαιμονίαν. Ούδεμία έξ υμών νά τολμήσνι 
νά εΐπνι ότι θέλει αγαπήσει άναξίως κα
θώς ή Μαλβίνα, καθώς ή Κορίνα. Ό σαι έ- 
πρόφερον τήν τρομεράν ταύτην βλασφημίαν 
καί έπέμεινον είς τήν συναναστροφήν τών 
τοιούτων έρωτοπλάνων Θερσιτών, μετενόησαν 
κατόπιν πικρότατα. Πάσης έναρέτου νέας ερ- 
γον είναι άμα ίδγ) έλάχιστον σημεΐον έφόδον
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έκ μέρους τών τοιούτων νά φύγη ευθύς, νά 
περιφρόνηση πάν γενόμενον αίσθημα καί νά 
διακόψη πάσαν συναναστροφήν, πάσαν ομι
λίαν μετ’ αύτών καί άς μήν έπερείδεται εις 
τήν φρόνησίν της, διότι αΰτη έξηπάτησε 
τούς μεγαλειτέρους τών ανθρώπων. Ποία έξ 
υμών δεν ευρέθη μονήρης είς πυκνόφυλλον 
δάσος θαυμάζουσα καί ένασμενιζομένη νά 
θεωρή τήν φύσιν υπό τήν μόνωσιν ; Ποία 
πρός τόν κρότον, πρός τήν φωνήν ζώου τινός 
δέν έσκίρτησε φοβηθεΐσα άνέλπιστόν τ ι καί 
δέν έτράπη είς φυγήν ; Φεύγεις λοιπόν, ώ φί
λε, άπό εικασίας κίνδυνον ; δέν πρέπει άρα 
μετά πλειοτέρας περισκέψεως ν’ άποφεύγη 
τούς άληθεΐς κινδύνους, φόβον ό'χι ιδανικόν, 
άλλά φόβον δυνάμενον νά βασανίση ώς έριν- 
νύς όλην σου τήν ζωήν ;

’'Ερως, έρως, έλεγεν ή έξαπατηθεΐσα ώς 
τήν Μαλβίναν Κορίννα' υπερτάτη δύναμις τής 
καρδίας, ενθουσιασμός άνερμήνευτος είς σεαυ- 
τόν περιέχων τήν ποίησιν, τόν ήρωϊσμόν καί 
τήν θρησκείαν ! Τί γίνεται όταν ή ειμαρμένη 
μας χωρίζει άνιλεώς άπό τόν άδιάσπαστον 
τής ψυχής μας φίλον, φίλον όστις μάς έσοισε 
τήν ζωήν τής καρδίας, τήν αίωνίαν καρδίαν ; 
Τί γίνεται, όταν ό χρησμός ή ό θάνατος άπε- 
ρημώσωσι τήν γυναίκα έπί τής γής ; τότε 
μαραίνεται, τότε τελευτά. Ποσάκις οί λίθοι 
ούτοι οί περικυκλοϋντες ήμάς δέν έδωκαν ψύ
χραν υποστήριξιν είς μεμονωμένας χεΐρας 
στηριζομένας άλλοτε είς φίλου στήθος, είς 
ήρωος βραχίονα; "Οταν δ έρως μας είναι π ά 
θος άκμαΐον καί σφοδρόν, άποκτώμεν καί 
πολλήν οξύνοιαν, άλλά καί πολλήν Ιτοιμο- 
πιστίαν. Είς τήν κατάστασιν έκείνην φαίνεται 
ότι όλα δ^ υπερφυσικού τίνος τρόπου δύναταί 
τις νά τά ϊδη' άνακαλύπτων τ ’ απόκρυφα, 
άπατάται είς τά φανερά, επειδή ήθελεν ολως

διόλου τόν άπελπίσει ή ιδέα ότι πάσχει τό
σον μεγάλως άνευ αιτίας τινός εκτάκτου καί 
ότι όλη του ή δυστυχία προέρχεται άπό κοι- 
νάς καί άπλουστάτας περιστάσεις.... ! με
γάλη ή δύναμις τής άγάπης, μεγάλη ναί καί 
άκαταμάχητος είς τάς ένθουσιώσας καί πυ
ριφλεγείς ψυχάς ! Ευτυχείς, τρις καί τετρά
κις εύτυχεϊς, όσαι είς μόνον τόν Θεόν άφιε- 
ρώνουν τό βαθύ τοϋτο τοϋ έρωτος αίσθη
μα, τοϋ οπρίου άξιοι δέν είναι τής γής οί 
κάτοικοι.... φωνή προσώπου ποθητοϋ, ώ 
φωνή τής άγάπης, ποίαν άνέκφραστον ταρα
χήν διεγείρεις είς τήν ψυχήν μας! ποιον μ ίγ
μα συγκεχυμένον, άνεξήγητον, τροφής, έν- 
θουσιασμοϋ καί φόβου ! καί φόβου, ναί, επει
δή υπάρχουν αισθήσεις καί προσβολαί ζωηραί 
τόσον, ώστε ή πτωχή καί άδύνατος φύσις 
μας ώς καί τόν ίδιον εαυτόν της φοβείται ό
ταν τάς αισθάνεται... Μυστήριον άκαταμά- 
χητον ό έρως ! αίσθημα καί θαυμάσιον καί 
μηδαμινόν ! Θρήσκον ώς οί μάρτυρες, άλλά 
καί τής κοινοτέρας φιλίας ψυχρότερον. Έξ 
ούρανοϋ άραγε κατέρχεται, ή γη'ίνων παθών 
s’lvat γέννημα, τό άκουσιώτατον τών αισθη
μάτων; Νά υποταχθώμεν είς αύτό πρέπει, ή 
νά τό πολεμήσωμεν ; ................................

Ταϋτα λέγει ή Κορίννα οταν διέγνωσεν έκ 
πείρας τό άβάσιμον τοϋ λυπηροϋ έρωτός της’ 
όταν δηλ. ή τύψις τοϋ συνειδότος ήρξατο νά 
τήν έλέγχη, ο δέ τάφος νά καλύψη τό τε 
σώμα καί τά  αίσθήματά της. Είναι λόγοι 
σπουδαίοι καί σοβαροί λεχθέντες άπό καρδίαν 
άγαπηθεΐσαν υπ’ άνδρός άγαθοϋ, άλλ’ επιπό
λαιου, ψυχής γενναίας καί μεγαλεπιβούλου, 
πνεύματος έπισύραντος τόν γενικόν θαυμα
σμόν ! Είσίν λόγοι τής περικλεούς Στάελ, ή- 
τις υπό τό πλαστόν ονομα τής Έλληνίδος
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Κορίννης, ήθέλησε νά διηγηθη τά  πάθη της 
καί νά διδάξη τάς γυναίκας, άφοΰ πρώτον 
απέκτησε τοσαύτην πείραν τής γυναικείας 
καοδίας καί τοΰ έρωτος τών γυναικών, τόν 
αληθή έρωτα, τ ’ άληθή αύτοΰ αποτελέσματα 
καί τήν έκ τών παθήσεων της διδασκαλίαν. 
Είναι λόγοι ους η φρόνιμη νεανις πρέπει νά 
εχη υπ’ όψιν, προκειμένου νά έρασθη, διότι 
πηγάζουν έκ τής άληθείας καί πείρας, τών 
δύο αυτών άδελφών, τών πηγών πάσης αν
θρώπινης πορείας.

'Ωραϊαί μου φίλαι, ακούσατε τούς λόγους 
έμοΰ τοΰ ελάχιστου φίλου σας, ους δέν υπα
γορεύει ούτε έπίδειξις ούτε συμφέρον, δέν 
γεννώνται από καρδίαν σκληράν καί άδυσώ- 
πητον, άλλ’ άθώαν καί άγνήν, συναισθανθεΐ- 
σαν τά πλήκτρά σας, άναγνωρίσασαν τήν ά- 
ρειμάνειον ίσχύν σας καί τά  θεσπέσια προτε- 
ρήματά σας. Μή ρίψητε αύτούς είς λήθην' ή 
λήθη είναι πολλάκις τών ελαττωμάτων ή 
πρώτιστη πηγή.

Ό έρως είναι τό ίσχυρότατον καί άνώτα- 
τον τών αισθημάτων. Αύτό υποδουλώνει τούς 
άνδρας καί τά θέλγητρα τοΰ ώραίου φύλον, 
νομίζοντες οτι φίλος γλυκύτερος τής άγαπώ- 
σης αύτούς δέν ύπάρ/ει. Μή αρα έχουσιν ά
δικον ; Ή γυνή είναι κάτοχος τής έλαφρας 
εκείνης ευθυμίας τής διασκεδαζούσης τοΰ άν- 
δρός τήν κατήφειαν* διά τών χαρίτων αύτής 
διαλύει τά  σκότη, τά  φαντάσματα τής σκέ- 
ψεως' διά τών θελγήτρων της, τής ώραιότη- 
τος καί έμπιστοσύνης καθιστόί τόν άνδρα ύ- 
περάνθρωπον. Ποιος θυμός δύναται ν’ άντι- 
σταθη είς γυναικός δάκρυα, ποία υψηλοφρο- 
σύνη δέν υποτάσσεται ενώπιον γυναικός ;

Ό έρως παριστών ήμίν τά  πάντα θελκτικά, 
θεωρείται πάθος γλυκύτατον, άναγκάζον η
μάς ν’ άποβάλλωμεν μετά σπουδής δτι συνά-

δει νά τό εξάλειψη η άλλοιώση. Ευτυχείς 
εάν ή δύναμίς του δέν είναι τυραννική' ευτυ
χείς έάν ήλθε ν’ άναπτύξη τάς δυνάμεις τοΰ 
πνεύματος καί τοΰ σώματός μας, καί δυστυ
χείς εάν ώς δ ’Αττίλας ήλθε διά νά έξαφανί 
ση πασαν άρετήν, πασαν σοφίαν, διά νά μέ- 
νη πάντοτε κατακτητής κραταιός καί άδιά- 
σειστος, καί θέλει μείνει δυστυχώς τοιοΰτος, 
διότι άποβαλλόντες πασαν σοφίαν καί άρε
τήν, άδύνατον έστί ν’ άποβάλλωμεν αύτόν 
τοϋτον.

Ό Τηλέμαχος, δ άγαπητός τής ’Αθήνας 
φίλος, καίτοι σωφρονέστερος καί εμφρονέστε- 
ρος τών ηρώων τής άρχαιότητος, δέν ήδυνή- 
θη δμως ούτε είς Κύπρον, ούτε είς τήν νήσον 
τής Καλυψοΰς νά νικήση τόν έρωτα’ καί έάν 
δ Μέντωρ δέν τόν έξυπνα τοΰ βαθυτάτου ε
ρωτικού υπνου, δέν ήθελεν άποκατασταθη 
τόσον επιστήθιος τής ’Αθήνας φίλος.

ΤΩ πάθος γλυκύ έν ταύτώ καί πικρόν ! ώ 
πάθος καθιστόν τόν άνθρωπον εναλλάξ ευτυ
χή καί δυστυχή ! ώ πάθος οπερ ώς χαμαι- 
λϊων μεταλλάττεις κατά βούλησιν χρώμα, 
πόσον άπατηλόν είσαι όταν δέν έμπνέεσαι άπό 
τήν άρετήν καί τήν φρόνησιν ! διατί άρα έ- 
ποιήθης εις τόν πλανήτην τοϋτον βίον μας ; 
διά νά μας άπομακρύνης τών χρεών καί κα
θηκόντων μας, ή διά νά μας υπόδειξης οτι 
ανευ σοΰ άδύνατον νά γνωρίσωμεν τήν τοΰ 
Πλάστου μας ευδαιμονίαν ;

X. X. X.
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Ο EPNANHS
TOV Β1ΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΛ.

(ϊενέχβ ια . — “Ιδί Φυλλάδιον ΣΤ’.)

(Έκ τοΰ Ιταλικού.)

Ό ’Αχιλλεύς Δεβέριος είπεν οτι μή δυνά- 
μ.ενος νά κοιμηθή έν τοιαύτη νυκτί έσκόπει 
νά μεταβή όπως σχεδιογραφίση τήν τελευ- 
ταίαν σκηνήν.

Τήν έπιούσαν, δτε δ Ούγκώ ήγέρθη τής 
κλίνης, έλαβε τήν παρά πόδας επιστολήν :

« Κύριε !
» Παοεστην έν τή πρώτη τοΰ Έ ρ ν ά ν η  

παραστάσει. Γινώσκετε τόν πρός ύμας θαυ
μασμόν μου. ΓΗ φιλοδοξία μου ζηλεύει τήν 
7,ύραν σας, τό διατί δέ, δέν σας διαφεύγει. 
Εγώ άπέρχομαι καί υμείς έρχεσθε. Συνιστώ  
’έμαυτόν είς τήν εύνοιαν τής έμπνευσάσης υ
μάς Μούσης. Ή δόξα σας ας εύχηθη υπέρ η
μών τών τεθνεώτων.

« Τή 29 Φεβρουάριου 1830.
«  Σ Α Τ Ω Β Ρ ΙΑ Ν Λ Ο Σ .»

Ή πρώτη παράστασις έδόθη τό σάββατον. 
τήν Δευτέραν, ητις ώρίσθη διά β'. παράστα* 
σιν, έδημοσιεύθησαν αί έπιφυλλίδες. Έξαι- 
ρουμένης τής «Εφημερίδας τών Συζητήσεων», 
πασαι αί λοιπαί έκηρύχθησαν κατά. Κατε- 
μέμφοντο τοΰ δράματος καί τών θεατών. 
Κατά τάς έπιφυλλίδας ταύτας, δ ποιητής ή- 
γαγεν είς τήν παράστασιν θεατάς άξίους τ<?ΰ 
έργου του, ανθρώπους έξηχρειωμένους, πρό
σωπα χυδαία καί ρακένδυτα, στρατολογη- 
θέντα έν τοΐς καπηλείοις καί μεταβαλόντα 
τό θέατρον είς δυσώδες υπόγειον, διότι έπε- 
δόθησαν είς τέλεσιν οργίων, σχόντων λίαν 
άκόσμους τάς συνεπείας' οί άνθρωποι ούτοι 
Ιψαλλον, κατά τάς φιλελ^νθέρους εφημερίδας,

άσματα αισχρά, κατά δέ τάς βασιλικάς ά
σματα έπαναστατικά. Ό ναός λοιπόν έβεβη- 
λώθη καί ή Μελπομένη κατά τήν εσπέραν 
εκείνην έκίνει τόν οίκτον.

Ό Βασ. Επίτροπος εσπευσε παρά τώ ποιη
τή, δστις διετέλει δυσαρεστημένος ών, διότι 
ή ομόφωνος αυτη τοΰ τύπου έπίθεσις θά ένε- 
ψύχου βεβαίως τούς εχθρούς του, ο'ίτινες έδα- 
μάσθησαν μέν έν τη πρώτη παραστάσει, άλλ’ 
οί δποίοι θά συνήπτον κατά τήν β'. παρά- 
στασιν μάχην πείσμονα. Επειδή δ Ούγκώ 
δέν ήρέσκετο είς εμμίσθους επευφημίας, πα- 
ρεκαλεσε τούς φίλους του, δπως παραστώσιν 
αύθις είς τό Θέατρον καί ύποστηρίξωσι τό 
δραμα, καθάπερ επραξαν καί κατά τήν πρώ- 
την φοράν. Εννοείται δτι έσπευσαν μετά χα
ράς. Οί άρχηγοί άναγνώντες τάς επικρίσεις, 
έσπευσαν αυθόρμητοι ένόησαν δτι δ άγων δέν 
έτελείωσεν έτι καί δτι τήν εσπέραν θά έξη- 
κολούθει πεισματωδέστερος' εφρόνουν δτι έπέ- 
τυχον λίαν ευκόλως τό πρώτον καί μόλις έ- 
^άρησαν διότι ένίκησαν άμαχητί.

Ή δί5ός Β α λ ο ά έπληρώθη άπο τής με
σημβρίας ύπό μωρών, έλπιζόντων νά ϊδωσι 
τό θέαμα τών παραδόξων ορδών άς αί έφημε- 
ρίδες άνήγγελλον. Ά λλ ’ ή επιτροπή τοΰ Θεά
τρου δέν έπέτρεψεν,ΐνα οί νέοι είσέλθωσι πά
λιν διά τής κυρίας θύρας καί μείνωσιν έπί ί  
ώρας κεκλεισμένοι έν τή πλατεία. Επετράπη 
αυτοΐς ή είσοδος διά τής μικρας θύρας, καί 
ολίγον μόλις πρό τής ώρισμένης ώρας τής 
ένάρξεως. Παρατράγωδα λοιπόν δέν συνέβη- 
σαν' άσματα άσεμνα δέν έψάλλοντο, άλλάν- 
τ?ς δέν έκομίσθησαν, ούδ’ άλλο τι. Ά λλο  
πλέον δέν ύπήρχεν, εί μή δ τοΰ πλήθους έκ- 
κεντρισμός, δστις δμως ηρκεσεν ϊνα διερεθίση 
τούς έν τοΐς θεωρείοις. Μετά φρίκης έδακτυ- 
λοδε ικτεΐτο δ Θεόφιλος Γωτιέ, διότι τό έρυ-

Α
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Ορον αυτοϋ ύπο^ιτώνιον έκυμάτιζεν έπί άνα- 
ξηρίδος φαιόχρου, φερού<της εκατέρωθεν τα ι
νίας μελανοΰ σηρικοΰ, καί ή κόμη αύτοΰ ε 
χύνετο ύποκάτωθεν χαμηλοϋ πίλου, άτελευ- 
τητον εχοντος γΰρον.

Καθ’ ην στιγμήν έπρόκειτο ν’ άρθη ή αυ
λαία, συνέβη τ ι, δπερ είς πάντα τά δράματα 
τοΰ Ούγκώ έπανελήφθη. Έσμός έκ λευκών 
χάρτινων τεμαχίων έβρεχεν έξ υψους έπί τών 
θεωρεί<υν της πρώτης σειράς, έπ’ έκείνων τοΰ 
προσκηνίου, καί έπί τών κεκλεισμένων θέ
σεων. Τά τεμάχια ταΰτα προσεκολλώντο έπί 
τών ένδυμάτων, προσηλοΰντο είς τάς ρίνας, 
άνηρτώντο έπί τών γυναικείων κομών, είσέ- 
δυον είς τά  στήθη αύτών, καί σύμπαν το 
Θέατρον έταράσσετο. Καί έτέρα λοιπδν κατά 
τοΰ Έρνάνη μομφή! Τίς ήν δ ρίπτων τα  
χαρτία ταΰτα ; ^ΙΙτον έχθρός; ^Ητο τις μισών 
τους κατοίκους τών προαστείων, δστις ούτως 
ήρέθιζεν αύτούς, ΐνα τούς παροτρύνη ν’ άνα- 
μιχθώσιν είς τον αγώνα; Το ζήτημα ούδε- 
ποτε έλύθη!

Άπδ τών πρώτων λέξεων τοΰ δράματος ή' 
κούσθη βοή τις υπόκωφος, ώσεί άπομεμα- 
κρυσμένης καταιγίδος. Ή καταιγίς αυτη ε* 
ξερράγη τώ οντι άπδ της πρώτης πράξεως. 
Ό στίχος

Nous somraes trois chez vous ! C’est 
trop de deux, madame, 

υπεδέχθη διά γέλωτος παρατεταμμένου υφ’ 
δλης τής πρώτης σειράς καί τών κεκλεισμέ- 
νων θέσεων. Οί γέλωτες έδιπλασιάσθησαν έν 
τώ στίχω :

’ Oui, de ta suite, ό ro i ! de ta suite !
—  J ’en suis.

To « de ta suite, j ’en suis! » ήτο χαρά
διαρκέσασα πολλάς μετά τήν εσπέραν εκεί
νην ή μέρας. Έπί χρόνον πολύν οί κλα-σικοΐ

έχαιρετώντο διά τών λέξεων « de ta suite 
j ’en suis », καί έπωφελοΰντο ουτω στιγμής 
τίνος ίλαρότητος ήδείας.

Είναι ευκολον νά νοήση πάς τις δτι οί 
ρηγνύμενοι γέλωτες έπολεμήθησαν γενναίως 
υπο της νεολαίας' οί συριγμοί καί αί χειρο- 
κοοτήσεις διεσταυρώθησαν τότε, καί δ άγων 
ήρξατο. Κατά τήν δευτέραν πράξιν, άμα ά- 
πηγγέλθη τδ

— Quelle heure est-il ?
— Minuit,

καί αί λέξεις αυται άπετείνοντο είς βασιλέα, 
δστις ήρώτα περί της ώρας καί δστις επραττε 
τόΰτο διά στίχο>ν, ή δ’ άπαντηζίς εδιδετο 
αύτώ έπίσης διά στίχων, καί ελεγεν η απαν- 
τησις αυτη δτι ήν μεσονύκτιον, διά τών ευης:* 

Du haut de ma demeure 
Seigneur, l ’horloge eniin sonne la dou-

zieme heure,

ταΰτα πάντα έφάνησαν φυσικώς ά,νυποφο- 
ρα, καί δ γέλως μετεβλήθη είς συριγμόν. Οί 
νέοι άντέστησαν μετά τοσούτου θάρρους, ώ
στε ή μεταξύ Έρνάνη καί Βασιλεως σκηνή, 
ήκούσΟη άνευ ενοχλήσεις, καί επέτυχε πλειό- 
τερον τοΰ Σαββάτου. Ό Ζοανύ, σταθερότατος 
ένώπιον της άντιπολιτεύσεως, έσωσε τήν σκη
νήν τών εικόνων, άπαγγείλας αύτήν θαρρα- 
λέως. 'Εκαμε δε κίνημα έκούσιον, όπως προ- 
σφέρη τήν κεφαλήν του τώ Βασιλεί :

J’ai promis l ’une ou Γautre. 
N’est-il pas vrai, vous tous? Je donne

celle-ci.
Τδν μονόλογον τοΰ Καρόλου Ε'. τοσοΰτον 

τήν προτεραίαν έπευφημισθέντα, έσαρκασαν 
νΰν υπερβαλλόντως.
u  Eteins-toi, eceur jeune et plein de

flamme!

*
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Laisse r6gner l ’esprit que longtemps tu
troublas.

Tes amours d^sormais, tes maitresses,
h6las!

C’est l ’Allemagne, c ’est la Flandre, c’est
l ’Espagne.

Γέλωτες ισχυρότεροι.

Mais tu l ’as, le plus doux et le plus
beau collier,

Celui que je n’ai pas, qui manque au
rang suprfime, 

Les deux bras d’une femme aim6e et qui
vous aime.

Γέλωτες θορυβώδεις.
Ό χορός τών προσωπιδοφορίαν καί αί δρ- 

χήσεις της 5ης πράξεως ήρεσαν έπί τινα  
στιγμήν είς τούς της άνωτέρας τάξεως θεα - 
τάς, άλλ’ δταν είς τήν Δόνα Σόλα, ήτις ήθε
λε νά φύγη τήν μουσικήν, έπιθυμοΰσα ν’ ά- 
κούση άσμά τ ι τήν νύκτα, λέγει 5 Έρνάνης :

.................................... Capricieuse,
ή λέξις έφάνη κωμικοτάτη καί οί γέλωτες 
ήρξαντό με σκοπόν νά μή καταλήξωσιν.

Αί έφημερίδες της έπιούσης- διηγήθησαν τά. 
περί τοΰ γέλωτος, άλλά έλησμόνησαν νά τ̂ ρο- 
σθέσωσιν δτι άπεπνίγετο οΰτος ύπδ ζωηρών 
επευφημιών. Τδ χρέος αύτών έν τώ σκανδα- 
λώδει δράματι έξεπληρώθη' τδ έργον ήτο 
πλέον τετελεσμένον' χάριτι θεία ούδείς θά 
όμιλήση πλέον περί τοΰ δράματος, δπερ ούδε 
καν τήν περιέργειαν έκίνησεν' έν τη δευτέρα 
παραστάσει τδ Θέατρον ήν σχεδόν κενόν !! ! 
Τοιαΰτα έγραφον αί έφημερίδες ! (ακολουθεί.)

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .
Ό  Σωτέ'ίλ ήτο παίκτης όσον καί αύτά τά  

χαρτοπαίγνια. 'Ημέραν τινά, καθ’ ήν ώραν έ-

χαρτόπαιζε προσεκάλεσαν αύτόν δπως μετα- 
βη καί κήρυξη. Γ0  Σωτε'ιλ άνεχώρησε θέρων 
μεθ’ εαυτοϋ τά χαρτία του άτινα εκρυψεν έν 
τη χειρίδι. Δυστυχώς δμως κηρύττων έξέτεινε 
τήν χεΐρα, τά  δε χαρτία έκσφεδονισδέντα διε- 
σπάρησαν έν τη ’Εκκλησία. Έκ τούτου μέγα 
σκάνδαλον' δ Σωτεΐλ χωρίς νά ταραχθη, κα- 
λεΐ iv παιδίον δεκαετές καί λέγει αύτώ, ποιον 
είναι τό χαρτίον δπερ κρατείς άνά χεΐρας;·—  
ή Δάμα της πίκας.—  Πολύ καλά'ποία είναι 
ή πρώτη τών τριών θεολογικών άρετών;—  
’Αγνοώ.— Τόν άκούετε, άδελφοί, κράζει δ ίε- 
ροκήρυξ, μετά τίνος άπεγνωσμένης χειρονο
μίας" ιδού Ιν τέκνον δπερ αγνοεί τήν πρώτην 
θεολογικήν άρετήν καί γνωρίζει τή,ν Δάμα 
της πίκας.

Έπί τάφου φιλάργυρου 'Αγγλου έχαρά- 
χθησαν τά έξης.— Ένταΰθα κεϊταί τις άπω- 
λέσας τήν ζωήν, διότι δέν ήθέλησε νά δαπα- 
νήση δλίγα χρήματα, δπως άγοράση ιατρικά' 
πλήν θά έσκαζεν δ ταλαίποιρος άπό θυμόν, 
αν έμάνθανε πόσα έξωδεύθησαν είς τήν κη
δείαν του.

'Ο άδελφός τοΰ λόρδου Μακαρτνέϋ καίτοι 
κατατρυχόμενος υπό κρύφιας τινός φιλοδο
ξίας, προσεποιεΐτο ούχ’ ήττον περιφρόνησιν 
πρός τά μεγάλα άξιώματα. Ό βασιλεύς της 
’Αγγλίας ήθέλησε νά πληροφορηθη έξ ιδίας 
άντιλήψεως περί της σπανίας ταύτης άπαρ- 
νήσεώς του. ΙΙροσκαλέσας λοιπόν αύτόν τδν 
ήρώτησεν αν γνωρίζη τήν ισπανικήν γλώσ
σαν’ η έρώτησις δ’ αυτη ύπεμίμνησκεν είς 
τόν Μακαρτνέϋ τήν χηρεύουσαν θέσιν πρε- 
σβευτοΰ τοΰ ανακτοβουλίου τοΰ 'Αγίου-’Ιωάν- 
νου έν ’Ισπανία.— ’"Οχι, Μεγαλειότατε, άπήν- 
τησεν.—  Τοϋτο είνε δυσάρεστον, έπανέλαβεν 
δ βασιλεύς.1— ’Αλλά τ ι σημαίνει είπεν δ λόρ-



1 4 2 Φ Ο Ι Ν Ι Ξ

δος, έάν επιθυμώ ή Υ. Μ. θέλω την έκμάθει 
τάχ ισ τα . ■—  Πολύ καλά, μάθετέ την λοιπόν 
ταχέως άπήντησεν δ βασιλεύς.

Ή έλπίς έκπληρώσεως σφοδράς έπιθυμίας 
καμνει τήν καρδίαν τοϋ εύγενοϋς ’'Αγγλου νά 
παλλν) μεταβαίνει·· είς τήν οικίαν του κατα- 
κλειεται εν αυτη ε—ί τρεΤς δλοκλήρους μήνας 
και εςερχεται κάτοχος της γλώσσης υπο- 
λαμβανων εαυτόν πρεσβευτήν ήδη έν Μαδρίτη. 
Αιτεί καί παρουσιάζεται τώ βασιλεΓ άμα δε, 
άρχεται μιας προσφωνήσεως Ίσπανιστί. ·—  
Θαυμάσια, τώ λέγει δ βασιλεύς, διακόπτων 
αύτόν' άφοϋ λοιπόν έπωφελεϊσθε τόσον δε- 
ζΐώς to jv  καλών συμβουλών, δέν έχω παρά 
να σάς συμβουλεύσω ήδη νά άναγνώσητε τον 
Δον Ινιχώτον έν τώ προτοτύπω, διότι, λέγου- 
σιν, αί μεταφράσεις δεν άξίζουν τίποτε.

Ά γγλος τις προτιθέμενος ν’ άπέλθη είς 
’Ιταλίαν, ήρώτησε τον ΒολταΤρον τί έπεθύμει 
νά τω <ρεργι έκεΐθεν.—  Τά ώτα τοΰ Μεγάλου 
Ίεροεςεταστοΰ άπήντησε δ. Βολταΐρος. Ό δέ 
ΙΙαπας I αγκανέλλης είς άπάντησιν τώ πα 
ρήγγειλε διά τοΰ ιδίου Ά γγλου οτι, εΐς Ί ϊεο- 

εςεταστής δεν εχει ούτε ώτα ούτε οφθαλμούς.

Έ π ι τ  ύ μ β ι ο ν. —  ’Ενθάδε κεΐται δ 
στρατηγός Ζούλου. Είχεν ηλικίαν 10 5  έτών. 
τον περιέμενον 9 σύζυγοι, αυτός δε περιμένει 
τήν δεκάτην.

Εφευρέτης τοϋ ζύθου επονομάζεται δ "0- 
στρις. Οί Γαλάται έγίνωσκον δύο εϊδη ζύθου, 
έξ ών 'δ είς έκαλεΐτο ζερβοάς.

Πρώτος ο 'Ρωμαίος Μένιος συνέλαβε τήν 
ιδέαν καί έποιήσατο έν 'Ρώμη έξώστας έν τή 
οικία του.

Ο Ρ V Α 3.

(Τ̂ σμα.)
Πενθίμως έκελάδει

Ό ρύαξ τών βουνών,
Κ’ έσκίαζον οι κλάδοι

Το ρεϋμα σκοτεινόν.

Ά κτίς πλήν αίφνιδία
Τά κύματα χρυσοί,

Κ’ έντός των έμειδία
Είς Άγγελος ώς σύ.

Τά έπεκόσμ’ ή ’'ίιις
Χρωμάτων ανθηρών, 

Καί ήν άσμάτων πλήρης
Ό φλοίσβος τών νερών.

Ώς ήλθε πλήν εσπέρα, 
’Εσβέσθη ή άκτίς,

Κι’ δ χείμαρρος έπέρα
Διά νυκτός ορικτης.

Το όραμα έλύθη,
Παρήλθεν ή χαρά,

Καί έθραυον οί λίθοι
Τ’ άφρίζοντα νερά.

Κ’ έκ τής νέκρας έρημου 
’Αντήχησε φωνή 

Πώς είναι ή ζωή μου
Ό ρύαξ ποΰ θρηνεί.

ΕΙΕ ΛΕΥΚΩΜΑ.

(*Γπό εικόνα φύλλου ξηροΰ.)

Είς άνθοδέσμας έκ χειρών 
τοσούτω φίλων,

Άοσμον αχρουν καί ξηρόν 
Τί θέλει το φύλλον;
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ι δάφνη, προϊόν 
Ελικώνος' 

τό έξήρανε χιών,
Πνοή χειμώνος.

Δεν έπιε τήν πρωινήν 
Μα'ί'ου δρόσον'

Άλλά πεσον, υπό δεινήν 
’Ετάκη νόσον.

Μΰρον δεν πεμπ’ είς ουρανόν 
Ούδ’ ευωδίας,

σκιάζει το πτηνόν 
Τής Μελωδίας.

Δέν εχει πράσιν, νεκρόν 
Έχει τό χρώμα.

Καθείς τό ρίπτει, καί πικρόν 
Είν’ είς τό στόμα.

Τό σύρουσι κατά κρημνών 
Χείμαρρων λίθοι,

Καί, τοΰ στελέχου 
Κατεπατήθη

Δέν είναι φ
Καί τών ποικΛ  

Έκ τής καρδίας έκπεσων 
Είν’ εν της φύλλον.

Άφοϋ τό ύδωρ τής πηγής 
Δεν τό ήδύνει,

Οΰδ’ έχει κλάδον έπί γής 
Χλωρόν νά μείνη'

Ά φ ’ οΰ κρυπτός άνιλεής 
Τό τρώγει σκώληξ,

Καί διερράγ’ ή τής ζωής 
Αύτοϋ πομφόλυξ'

Ά φ ’ οΰ τό ήρπασε στροφή 
νηοηδnfijv ανέμων,

άφες, άφες νά ταφή 
Έδώ εύδαΐμον.

A . V  ΡΑΓΚΑΒΙΙΙ.

(Έκ τοΰ Χ ρ ό νο υ , Ημερολογίου έκδοθέντος τό 1870 
ετος έν Κωνσταντινουπόλει ύπό Σ. Άνορεάδου.)

, ΛΓΣΕΙΣ (1)
τών έν τώ έκτω φυλλαδίω.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

ΜΑΓΟΣ —  ΓΑΜΟΣ.

ΓΡΙΦΟΓ.

Έ ξ ε σ  τ ι  δ υ σ τ υ χ ε ί ς  π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ΐ ν  ;

ΓΡΙΦΩΛΟΥ2 ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

"Εκαστος άνήρ μέ εχει 
At γυναίκες όμως δχΓ 
Είς τά ορη μέ εύρήσεις 
Ούδαμοΰ δ’ έπί τής γής.
Καί ένώ είμαι έντός σου,
Ούτε στήν ψυχήν σου είμαι 
Ούτε είς τό σώμά σου.
Κ> ί  V >/ 9 t\ Λ  ·\ /εις το aivtyka αν ϋελτ,στ,ς 
Δύνασαι νά [λέ ευρης.

ΕΠΙΛΥΣΙΣ.

Τό  π ν ε ύ μ α  ’

(1( νΕπεμψαν ήαΐν λύσεις οί έξης Κύριοι ; *Αθ. ΜΓαρώφ 
ό λαβών καί τό γέρας, Σ. Δέγκλερτ,ς, Ί ΐλ ία ς  Καρατζίς, 
Κ. Ζαχαρόπουλος, Ν. Βάστας, Κ. Χριστοδούλου, Δ. u .— 
Ν. Σ , Κ. ’Αργυρής, Σ, I. Γιαννόπνυλος, Σ. Σαριγιάννης, 
Μ. Λάντς, Α. Πετροκόκκινος, Βρασίδα; 'Αλειφερόπουλος^ 
Π. Δ. Κοτρώνης, μαθητής τής Γαλ. Σχολής, Β. Oocovo- 
μίδης, X. θανόπουλος, Σωκράτης καί Γεράσιμο; Βολταί- 
ρος, Πηλάτος, I. Δ. ΦερεντΤνος καί Α. Κροκκίδα;.

*0 κύριος Ν. Μπάρακλης ί\ ’Αθηνών επ ίμ ψεν jj/,Τν τήν 
λύσιν τοΰ έν τφ  4ω Φυλ. προβλήματος.

ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ.
Πλι : ν έπάγγελε Τεω, γρίφος είπε, : ν ;
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Πέντε άδάμαντες έκόσμουν την θείαν κεφαλήν μου,
Όρμος δ’ εκατοσμάραγδος τόν άνθηρόν λαιμόν μου, 
Όκτακοσιολέπιδος, στήθος τό φλογερόν μου 
Καταστολίζει πάγχρυσος θώραξ' κι’ άκολουθοΰσιν 
Είλωτες διακόσιοι εις την διαταγήν μου,
Την συρομένην δ’ εύπειθώς πορφύραν μου κρατοϋσί.

Λοιπόν τίς είμαι ;·—  Βασιλεύς.'— Ναι, Βασιλεύς, τω ό'ντι. 
Τόσον εδρύ, καθώς έγώ, κράτος, τίς άλλος εχει ;
Ή παντοδύναμός μου χειρ τά σύμπαντα συνέχει 
"Οσα εγκλείει δ αιθήρ, ή ήπειρος κ’ οί πόντοι.

Λοιπόν τίς είμαι ; 1—  Τίς ; Θεός ! —  Θεός καί μέγας ό'ντως, 
Των Βασιλέων Βασιλεύς καί πάντων τών στοιχείων -
’Άν καί ευρίσκονται θνητοί καλοϋντες με παιδίον.
Πλήν πάντας όσους μ’ ύβρισαν έκόλασα πρεπόντως.

Πλήν τίς αυθάδης φθόνου χειρ τόν όρμον μου αρπάζει ;
Ά χ , φθόνε ! κόρην μ’ εδειξας !.... άλλά ώραίαν πάλιν.
Τί βλέπω ;.... φευ ! ευρίσκομαι εις γέροντος άγκάλην !.... 
’Άφες νά φύγω, γέρον μου, δ Φοίβος πλησιάζει.

— ==—  X. X. X.

%
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’Επί τής ακολούθου ρήσεως υπάρχει -r-'~ 
αναγνώστης: A W F

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗ.

ύμπτωσις, ην οφείλει ν’ άνακα/

■λγ ΟΨΙΝ.

ΓΡΙΦΟΣ.

IIΙΟΣ Ά .  

1ΙΙΟΣ Β'. 

ΠΙΟΣ Γ .  

ΠΙΟΣ Δ'. 

ΙΙΙΟΣ Ε'.

Τ'.
'Οδός Κλεοπάτρας 

Όδός Άθηνάς 

'Οδός Σερίφ-Πασα.

Ο ν  Θ ά τ τ ο ν  Λ
*

(1) Τώ πρώτω λύτη δωρεΐται «δ Ερημίτης τής ’'ίδης» τοΰ κ. ΓΙ. Καλαθάκη.


