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’Αζδ της έζοχής του Πελοποννησιακοΰ 
πολέμου ηρξαντο διαφθειρομενα τά αύς-η- 
ρά και ενάρετα των Ελλήνοιν ηθη" ιδίως 
μ.ετά την εξουδένωσιν της πολίτικης ι
σχύος των Αθηνών και πασών των άλ
λον/ πόλεων ή διαφθορά αύτη έξενίκησεν 
επί τοσοϋτον, ώστε κατέκλυζεν ηδη και 
αυτά τά τυχόν σο/ζόμενα λείψανα των 
ηθών της ευκλεούς εποχής. Οΰδείς έσκέ- 
ζτετο την δόξαν του Θρασυβούλου, καί 
αντί τών ζαιάνο/ν του Τυρταίου, ζεριεφέ- 
ροντο εις τά  στόματα τών Αθηναίων οι 
εξης στίχοι ’Απολλοδώρου τοΰ Καρυςάου, 
¡Αίσοϋντος τον ζρδς άνάκτησιν της ελευ
θερίας ζόλεριον : ι

.............................................δσω δ’ ήδΐονα
τά πράγιχ χ - ’ έν τα ΐ; ζόλεσιν τ,ν αν η τά ν3ν, 
ε! μεταβάλόντε; τόν βίον διήγομεν 
πίνειν ’Αθηναίου; απαντα;, τού: μέχρι 
έτων τριάζ,οντ’ έςιέναι, τού; δ’ ίζ ζέα ; 
έζ ι κωμον εί; Κόρινθον ημέρα; δέκα 
στεφάνου; εχοντα; και μύρον πρό ήμέρα;,

.  τού; την ράφανον πωλοόντά; ει!/έιν Μεγαρέοιν, 
ε ί; τό βαλανεΐον άζιέναι τού; συμμάχου;, 
κεραννύναι τόν οίνον Εύβοεΐ;· τρυϊή 
και βίο; άληθω;.

Η οίκτρά αύτη ηθικη κατάς-ασις σζου- 
δαίαν έζίδρασιν έσχε καί επί της φιλοσο
φίας. Ο ΐερώτατος Πλάτων έσιώζα υπό

τον τάφον καί ή Ακαδημ.αίκη σχολή, ην 
α μεγαλοφυής τού ίόρυτοΰ νους δεν κατεί
χε ζλέον άζδ τάς επικινδύνους αυτής ρο- 
—άς, έκλινε μάλλον ζρδς τον Πυθαγορι- 
σμόν. Αφ ετέρου ό Αριστοτέλης διά τών 
συχνών αύτοΰ άντιρρησεο/ν, κατεζολέριει 
έζιτυχώς την έξησθενημένην Ακαδημίαν, 
καί μόλις κατώοθου ν αποσπά. τινας των 
υπερασπιστών αύτη·,, μή δυναμέναυς νά 
φθάσωσιν εις την ζεριωζην εκείνην, έξ ής 
ό Πλάτων κατοζτεύσας τά ζερί εαυτόν 
καί τά έν εαυτώ διέζλασε σύστημα φιλο
σοφικόν αντάξιον τοΰ χρυσοΰ αιώνος τών 
Αθηνών. Αλλά καί δ Αριστοτέλης, ό δεύ

τερος Ηλιος τής φιλοσοφίας, έδυσε διά 
ζαντδς καί ηδη δεν φωτίζουσι τον ορίζον
τα της φιλοσοφίας, ειμη ζληθυς αστέρων, 
άλλ αστέρων μ.ικρών καί ήκιστα φωτει
νών, ζοικίλας διευθύνσεις έχόντων καί κα- 
θ έκάστην συγκρουομένων άλλήλοις.

’θ  Πλάτων καί ’Αριστοτέλης ώφελά,θη- 
σαν βεβαίους έκ ζάντων τών στοιχείων, 
άτινα υπέδειξαν οί μέχρις αυτών φιλοσο- 
φήσαντες- αλλά ζολλαί όοξασίαι τών άρ- 
χαίουν εκείνων φιλ.οσόφων, έκφερόμεναί έν 
εΐδει αποφθεγμάτων, ένέκλειον τά σπέρ
ματα στρεβλών φιλοσοφικών συστημ.άτων, 
άτινα, άμ.α τη ευκαιρία, έμ.ελλον ν’ άνα- 
φυώσι προσελκύοντα συρφετόν οπαδών" καί 
δυστυχώς τοιαύτη ευκαιρία ζαρέστη κατά 
την εποχήν της χαλαρώσεως τών ήθώ·'
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Ο; σοφισταί, καθ’ ών πολέμων καθ’ ό- 
λον αύτοΰ τον βίον, άπέθανεν ό μέγας έν 
τή  άπλότητι Σωκράτης, έπολ.εμήθησαν έ- 
πιτυχώς ύπό τε του Πλάτωνος καί του 
Αριστοτέλους, άλλα δεν ένικήθησαν εντε

λώς' εξακολουθούν οΰτοι τελειοποιοΰντες 
τδ φοβερόν αυτών όπλ.ον τήν δ ι α λ ε κ τ ι 
κήν ,  δι ής κατέθελγον τον έξεστηκότα 
και θαυμάζοντα οχλον.

Εις την διαλεκτικήν ταύτην ήσκοΰντο 1 
και οι πλεΐστοι τών εϊσαγαγόντων τάς 
πολυειδεΐς έκείνας αιρέσεις έπί Μ. ’Αλ.ε- 
ξάνδρου. Τινές τών τότε φιλοσοφούν προ- 
σε.τάθουν ν άντιστώσιν εις την επικρα
τούσαν κακοήθειαν, άρυόμενοι παραμυθίαν 
εκ τής καταφρονήσεως τών τε ηδονών και 
άλ.γηόόνων καί έν εαυτοΐς συγκεντροΰντες 
τδ πνεϋμα, αδιάφοροι πρδς πάντα τα έκ- 
τδς δεικνόμ.ενοι' τοιοϋτοί εϊσιν οί σ τ  ω ϊ-  
κοί. Οί μιμηταί Αιογένους του κ υ ν δ ς  
διδάσκοντες την καταφρόνησιν τών ηθών 
καί του κοινωνικού βίου καθίσταντο σκάν- 
δαλον διά την παράδοξον αυτών ηθικήν. 
Γ-τεροι ες εναντίας ήκιστα εκτιμωντες 

την εγκράτειαν έπεδίδοντο μαλθακώς εις 
την άπόλαυσιν τών ηδονών' τοιοϋτοί ήσαν 
οι μαθηταί του Αριστίππου καί ιδίως του 
Επικούρου, κηρύττοντας μεγάλη τη φω

νή, δτι «άρχή καί ρίζα παντδς άγαθοΰ ή 
τής γαστρδς ήδονή, καί τα  σοφά καί τά 
περιττά εις ταύτ.ην έχει την άναφοράν,» 
καί «ού γάρ έγωγε δύναμαι νοήσαι τ ’ ά- 
γ'αθόν άφαιρών μέν τάς διά χυλών ήδονάς, 
άφαιρών δέ τάς δι’ άφροδισίοιν, άφαιρών 
δέ τάς δι άκρσαμάτων, άφαιρών δέ τάς 
διά μορφής κατ’ οψιν ηδείας κινήσεις.» 
Καί οί ποιηταί δε τής νέας κωμωδίας, ο'ί- 
τινες ηθελον ν άρέσκωσιν εις τδ έκτεθη- 
λυμένον κοινόν διά λογοπαιγνίων καί άσέ- 
μ-νων δραμάτων εις την αυτήν αίρεσιν έ- 
τασσοντο" τδ θεατρον είχεν άπολέσει διά 
παντδς την άρχικήν αύτοώ σοβαρότητα 
καί άξιοπρέπειαν. Οι Μεγαρικοί έξηντλουν 
ολην αυτών την σοφίαν εις ματαίας συζη
τήσεις. Ο Δημόκριτος καί μετά θά
νατον ήρίθμει πληθυν οπαδών, άσπαζο- 
μ-ένων την περί άτόμων διδασκαλίαν εκεί
νου, την άθείαν, την φιληδονίαν καί την 
.περί παντδς άμφιβολίαν. Πάντες δέ ο!

ι

ιδίως καλούαενοι δ ι α λ ε κ τ ι κ ο ί ,  ήσ/ο- 
λοΰντο εις έςεύρεσιν' λεπτών ζητημάτων, 
εις διαστολάς καί ύποδιαστολάς, καί εις 
ευφυείς λύσεις άποριών, ας αυτοί ένέβαλ- 
λον εις τά  πνεύματα τών Ελληνουν, οίτι- 
νες ζωηράν έτι φύσιν έδείκνυον εν τώ μέ
σω καταρρεούσης κοινουνίας.

Διά τών αίρεσιαρχών τούτων η φιλο
σοφία κατέστη τερπνδν χρήμα καί εύπροσ- 
δε2τον τοΐς πολλοΐς, συνάδουσα ους επί τδ 
πολυ πρδς την· τάσιν τών καιρών" ένεκα 
δέ τούτου ή γνώσις τής φιλοσοφίας άναγ- 
καία τότε έλογίζετο διά πάντας τους κα
λής άγωγής τυγχάνοντας. Πάντες οί στρα
τιωτικοί καί πολιτικοί πριν ή καθέςωσι 
τάς υψηλάς θέσεις έπρεπε νά βαπτισθώσιν 
εις τήν κολυμβήθραν φιλοσοφικής τίνος 
αίρέσεως. Ο Πλούταρχος (έν βίου Αράτου 
3) ιστορεί ότι ό Αβαντίδας άποκτείνας 
Κλεινίαν τδν πατέρα του Αρατου καί γε- 
νόμενος τύραννος τής Σικυώνος έτέρπετο 
συμφιλονεικών έν τη άγορα μετά Δεινίου 
καί Αριστοτέλους του διαλεκτικού ούδα- 
μώς προφυλαττόμενος άπδ τών έχθρών, 
οιτινες συνομόσαντες εϋχερώς αύτδν άνεΐ- 
λονΤ Καί αυτοί μ.άλιστα οί έξ επαγγέλ
ματος φιλόσοφοι ώς ρήτορες έκ τών μάλα 
δεινών έπέμποντο πολλάκις ώς πρεσβευ- 
τα ί διά πολιτικάς υποθέσεις.

Αλλά καί αύταί αί γυναίκες μετέχου- 
σαι τοΰ γενικού πρδς την φιλοσοφίαν ορ
γασμού ούδαμώς ολιγωρούν αυτής. Ο 
Αθηναίος (ΙΓ’. 46— 70) μνημονεύει ότι 

ή Γνάθαινα (η Γναθαίνιον υποκοριστικούς) 
η Λάμια καί πολλαί άλλαι έταΐραι μέγα 
έφρόνουν έφ’ εαυταΐ, παιδείας άντεχόμε- 
ναι καί τοΐς μαθήμασι χρόνον άπομερί- 
ζουσαι’ διόπεο καί εύθικτοι καί άστυκαίΛ _
εις τάς απαντήσεις ήσαν, ώς καί αί τήν 
σήμερον πλημ.μυροΰσαι τάς εύρωπαΐκας 
μ εγαλο ιιό λε ιςεύγενε ΐς  έταΐραι. Αί εταΐ- 
ραι τών χρόνων εκείνων πολ.υπλασια- 
σθεΐσαι άπετέλουν τδ ζωτικώτατον στοι- 
χεΐον τών κοινωνιών. ’Αριστοφάνης ό Βυ
ζάντιος άναφέρει κατ όνομα έκατδν τριά
κοντα εταίρας, ας μ,όνον αί καλαί ’Αθήναι 
έξήνεγκαν, ό δέ Γοργίας καί ό Απολλό
δωρος προσθέτουσι πολλά έτερα χαρίεντα 
πρόσουπα εις τδν όμ.ιλον έκείνων. ΦιλΖσο-
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®οι, κωμωδοποιοί καί έλεγειογράφοι συν- 
διέτριβον άεί μετά τών ευφυών τούτων 
δεσποινών. Νικαρέτη ή Μεγαρίς εταίρα 
ουσα ούχί άγενής ήκροατο Στίλπωνος του 
φιλοσόφου καί κατά παιδείαν έπέραστος 
ήτο" ή διαβόητος έφ εταιρεία Λεόντιον, 
ήτις όέν έπαύσατο έταιροΰσα καί όταν ήρ- 
ξατο νά φιλοσοφή, έφοίτα μετά πολλών 
«λλ,ων λάγνουν έταιρών εις τους κήπους 
του Επικούρου, ούτινος, καίτοι έγκυκλίου 
παιδείας άμ.υήτου ό'ντος, ή αίρεσις τοσοΰ- 
τον ήν πρόσφορος τοΐς τότε ήθεσι καί το- 
σοΰτον έπαγωγός, ώστε καί πολλοί τών 
άπδ τής στοάς φιλοσόφων, οίον Αρίστων 
δ Χίος, Απολλοφάνης καί Διονύσιος ό 
Ηρακλεώτης, ώς άναφέρει ό Αθήναιος 
(Ζ. 14), διόυρυττον τδν τής ηδονής καί ά- 
ρετής μ.εσότοιχον καί μετέβαινον παρά τή 
ήδονή, δτέ μέν λάθρα, ότέ δέ έμ.φανώς, 
ώς Διονύσιος ό Ηρακλεώτης, ό έπικληθείς 
Μεταθέμενος, όστις έν γήρατι άποστάς 
τών τής στοάς λόγων πρδς, τον Επίκου
ρον μ.ετεπήδησεν. Εις τούτον άναφέρεται 
ό εύχαρις ούτος στίχος του 'Γίμ,ωνος : 

ήνίκ’ έχρήν δύνειν, νυν αρχεται ήόύνεσθαι.
Ο; ποιηταί τής μ.έσης καί νεωτέρας κω

μωδίας Νικόστρατος, Μένανδρος, Φιλέται- 
ρος, Θεόφιλος καί πολλοί βεβαίως άλλοι 
ώνθύλευον τάς κωμωδίας αυτών διά πολ
λών ευφυών φράσεων τών εταιρών. Ερμη- 
σιάναξ δέ δ Κολοφουνιος, τρία έλεγειακά 
βιβλία εγραψεν, έμπνεόμενος ύπδ τής ώ- 
ραίας Αεοντίου. Κατά τήν άύτήν έποχήν 
ήκμαζεν ό οψοδαίδαλος Αρχέστρατος, ό 
υπό φιληδονίας γήν καί θάλασσαν περιελ- 
θών, τά πρδς γαστέρα έπιμελώς έξετάφας 
καί Γαστρολογίαν συγγράψας. Οί μάγειροι 
ήσαν περιζήτητοι, ή δέ μαγειρική έκαλεΐ- 
το θεία τέχνη, ώς ισχυρίζετο μάγειρός τις 
έν τώ  Δ υ σκ ό λ ου, κωμωδία του Μενάν
δρου (Meineke Fragm. com. Gr. IV, 
σελ. 1 08), οί δέ παράσιτοι συνουστίζοντο

. ·Υ ~ rεις τας τραπε^ας τουν πλουσίων.
Τοιαύτη ήτό ή κατάστασις τών τε η

θών
« % -
πατρίδι Ιππίου του σοφιστοϋ καί Φαίδου- 
νος, μαθητου του Σουκράτους' ό Πύρρων, 
κατά τήν μαρτυρίαν Διογένους του Λαερ-

καί τής φιλοσοφίας, ότε έγεννήθη 5 
ων τδ έτος 384 π. X. έν Ηλιδι, τη

τίου^ λέγεται μακρόβιος γενόμενος, ζήσας 
υπέρ τά έννενήκοντα έτη, ώστε πιθανολο
γείται, ότι άπέθανε κατά τά έτη 289  ή 
288. ΙΙρίν άσπασθή τήν φιλοσοφίαν ήσκεΐ- 
το περί τήν ζωγραφικήν, μάλιστα έν Η- 
λιδι, ώς διηγείται Αντίγονος δ Καρύς-ιος 
παρά Λαερτίω, έδείκνυντο έργα αύτοΰ ζω
γραφικά, ιδίωςλαμπαδισταί.’Αλλά μικρόν, 
έπιδούς εις τήν ζωγραφικήν, έτράπη έπί τήν 
φιλοσοφίαν, ήτις τότε τοσοϋτον εύωνος καί 
προσφιλής τοΐς νεάνίσκοις έτύγχανεν, ό
σον σήμερον ή Νομική καί ή Δημοσιογραφία.

Πρώτος αύτοΰ διδάσκαλος μνημονεύε
ται,. Βρύσουν ή κατά τινας Δρύσων, υίδς 
τοΰ Στίλπωνος, του φιλοσόφου έκείνου, 
πρδς 8ν, κατηγοροΰντά ποτε παρά πότον 
Γλυκέρας, ώς διαφθειρούσης τους νέους, 
άπήντησεν ή έμμελής εταίρα, «τήν αυτήν 
έχομεν αιτίαν, ώ Στίλπων' σέ τε γάρ λέ- 
γουσι διαφθείρειν τους συντυγχάν·ντάς 
σοι άνωφελή καί έρωτικά σοφίσμ.ατα δι
δάσκοντα, έμέ τε ώσαύτως' μηδέν ούν δια- 
φέρειν έπιτριβομένοις καί κακώς πάσχου- 
σιν ή μετά φιύ.οσόφουν ζήν ή εταίρας.» 
Μετά τδν Βρύσωνα διήκουσε τοΰ Αβδηρί
του Αναξάρχου, όστις έκαλεΐτο καί Εύ- 
δ α ι μ ο ν ι κ δ ς διά τήν άπάθειαν καί ευ
δαιμονίαν τοΰ βίου. Ο Ανάξαρχος οΰτος 
ήν μαθητής τοΰ Δημοκρίτου, όυστε όλως 
άβάσιμός έστιν ή γνώμη ή έν τώ Αεξικω 
τών βιογραφιών (Dict.* de biographie 
universelle) έκτεθειμένη, ότι δ Πύρρων 
έγένετο μαθητής καί αύτοΰ τοΰ Δημοκρί
του' διότι τότε δέν έζη πλέον δ Δημόκριτος.

Κατά τήν αύτήν έποχήν δ Αλέξανδρος, 
σκοπών νά κατακτήση τήν Ασίαν ού μό
νον διά τών όπλουν, άλλά καί διά τών 
γραμμάτων, προσέλαβε πολλούς φιλοσό
φους, έν οίς ήν καί δ Ανάξαρχος μετά τοΰ 
μαθητοΰ αύτοΰ Γΐύρρωνος, οστις, κατά τδν 
Λαέρτιον, συνεζήτησε πολλά φιλοσοφικά 
άντικείμενα μετά τών Μάγων ένΧαλόαία, 
καί τών Γυμνοσοφιστών έν ’Ινδία. Εν έ
τος όμως πρδ τής εις Βαβυλώνα έπιστρο- 
φής τοΰ Αλεξάνδρου, δ Πύρρων έπέστρεψεν 
εις Ηλιδα, όπου τδ τρίτον έτος τής 1 1 4ης 
’Ολυμπιάδας, ήτοι άκοιβώς τδέτος, καθ υ 
άπέθανεν δ πολυμαθέστερος πάντων τών 
Φιλοσόφων ’Αριστοτέλης, ίδρυσε τήν σχο-
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λήν αυτού, ήτις μέταξύ τοσούτω Ποικί
λων αιρέσεων διετ.ηρησεν ιδιόρρυθμόν τινα 
τάσιν. Ο Πύρρων άνεδείχ )η πρώτος άρχη- 
γος της σ κ ε π τ κ ή ς  φιλοσοφίας, ή κατά 
Σεξτον τον Εμπειρικόν, τής σκεπτικής 
αγωγής.

Μετά τήν έκ τής Ασίας επάνοδον ό 
ΙΙόρρων ερριψεν έταστικόν βλέμμ.α επί τής 
φιλοσοφούσες Ελλάδος καί δεν είδεν η τον 
έγωϊσμ.όν των πολυπληθών φιλοσόφων καί 
σοφιστών, τήν θέαν τών εκάστοτε πει- 
σματωδώς διαμαχομένων αιρέσεων και τήν 
δεινότητα τών επιχειρημάτων τών προς 
πολλούς πολεμίους ευθαρσώς άντιπαρα- 
τασσομένων μερών' πανταχού διέβλεπε 
τον λόγον πολέμιον τώ λόγω, καί ό Πύρ
ρων έξεπλάγη. Ούδένα έβλεπε φιλόσοφον 
έν ηρεμία ψυχής τον βίον δαπανώντα καί 
αυτοί οί Επικούρειοι, οί τήν ηδονήν ως πυ
ξίδα του βίου θέμ.ενοι, δεινώς επασχον' 
διότι μετά τήν ηδονήν άπήντων άμ.έσο/ς 
τήν άλγηδόνα. Ο Πύρρων έσκέφθη έπ Ο
λίγον καί εΰρεν ο όχι τήν αλήθειαν, διότι 
ή εύρεσις τής αλήθειας παρήγε τήν απελ
πιστική ν διά τον Πύρρωνα εκείνην κατά- 
στασιν, αλλά τήν λύσιν τής απορίας. Πά- 
σαι αι πολυσχιδείς φιλοσοφικά*, αιρέσεις 
εις δύο κυρίως μ.εγάλας αιρέσεις ήδύναντο 
ν άναχθώσιν εις τήν τών Δ ο γ μ α τ  ι
σ τ ώ ν  καί τών ν έ οι ν Α κ α δ η μ α ϊ  κ ώ ν. 
Ο; μέν περί τον Αριστοτέλη, Επίκουρον 
καί τους Στωϊκούς καί τινες άλλοι διε- 
τείνοντο, ότι ζητούντες εΰρον τήν αλή
θειαν, καί ούτοί εΐσιν οί κυρίως Δογματι
κοί, παρ’ οίς ύπήρχεν ή μεγίστη διαφωνία' 
οί δε περί τον Κλειτόμαχον, Καρνεάδην 
καί τους άλλους Ακαδημαϊκούς άπεδεί- 
κνυον ότι τά πράγματά εΐσιν ακατάληπτα, 
ύπεστήριζον τήν άρνησιν τής ευρέσεως τών 
ζητουμένων καί ήγωνίζοντο νά καταπο- 
λεμώσι τάς άληθείας τών Δογματικών"

. βάσις τής φιλοσοφίας τών μέν πρώτων ήτα 
 ̂ θ έσ ι ς ,  ήτοι ή κατάφασις, τών δέ δευ

τέρων ή ά ρ ν η σ ι ς .  Αλλ.ά καί ή άρνησις 
τής ευρέσεως τών ζητουμ.ένοον ήτο α λ ή 
θ ε ι α  παρά τοΐς Ακαδημαϊκοί;, εις ήν έ- 
φθανον ούτοι ορίζοντες καί αΐτιολογούν- 
τες. Σύγκρουσις τερατώδης καί άντίφασις 

'¿υπήρχε παρά τοϊς Δογματικούς, άντίφασις

αδιέξοδος υπήρχε καί παρά τοϊς οπαδοϊς 
τής νέας ’ΑκαΟημ.ίας. Ó δε Πύρρων ούτε 
εκείνους, άλλ ούτε τούτους προύτίμα. 
Που λοιπόν έπρεπε νά στηριχθή; ’Εάν ήτο 
δυνατόν νά ίδρυση τήν σχολήν αυτού επί 
βάσεω.ς συνισταμ.ένης έκ τε τής καταφά- 
σεως τών μέν καί τής άρνήσεως τών δε, 
θά ήτο ΐσως το μάλλον άξιάγαστον σύ- 
στημα' άλλ’ έκαστος έννοεϊ τό χιμ.αιρικόν 
τοιούτου συστήματος' διότι τό έ'τερον ά- 
ναιρετικόν έστι τού ετέρου. Ο Πύρρων λοι
πόν χαίρειν έάσας άμ.φοτέρους, εύρε διέ
ξοδον τής άμ.ηχανίας, ίδρύσας τήν φιλο
σοφίαν αυτού εις τήν έ π ι  μ ο ν ή ν  τ ή ς  
ζ η τ  ή σ ε ω ς' διότι δ επιμ.ένων ε ΐς τήν ζή- 
τησιν, ούτε τήν εύρεσιν τών ζητουμ.ένων 
ισχυρίζεται, ούτε τήν άρνησιν τής εύρέ- 
σεως αυτών, άλλ έ π έ χ ε ι.

■Οτι έκ τοιόύτων όρμ.ώμενσς σκέψεων δ 
Πύρρων έγένετο αρχηγός τής τών σκεπτι
κών αίρέσεως, διδασκόμ.εθα παρά Σέξτου 
τού εμπειρικού έν τώ πρ'ώτω βιβλίω τών 
Πυρρωνε ων ύποτυπώσεοον. Διότι ο Πύρ
ρων κατά τήν μαρτυρίαν πάντων τών αρ
χαίων συγγραφέων όύδέν έγραψεν έκτος 
ενός ποιήματος άφιερωθέντος εις τον Αλέ
ξανδρον, όστις άδρώς άντήμειψε τήν φιλο
φροσύνην τού Πύρρωνος' αλλά τάς διδα
σκαλίας αυτού έπιμελώς άπεμνημόνευσαν 
καί άνέπτυξαν oí εύάριθμ.οι αυτού μαθη- 
τα ί Φίλοι ν δ ’Αθηναίος, Αινεσίόημος, Νου- 
μ.ήνιος, Ναυσιφάνης δ Τήϊος, όστις^κατα 
τινας διήκουσε καί τού Επικούρου, Εκα- 
ταϊος δ Αβδηρίτης καί ιδίως Τιμ.ων ο Φλια- 
σιος δ καί Σιλλογράφος διά το τους Σιλ- 
λους συγγράψαι, όστις λέγεται χορευ
τής πρότερον έν θεάτρω γενομ.ενος και 
είτα μετά ζήλου τήν Πύρρωνος δεςάμε- 
νος φιλοσοφίαν' διό έκλήθη καί υπ ο  φή- 
τ η ς τ  ώ ν Π ύ ρ ρ ω ν ο ς λ ό γ oí ν. Ο δε Σεζ- 
τος πολύ μεταγενέστερος ών εν πλάτει 
διετύπωσε τά τών σκεπτικών ούτος, ό
πως μή φωραθή άντιφάσκων ποος την θε
μελιώδη άρχήν τής τών Πυρριονείων αιρέ- 
σεο/ς, ουτω προοιμιάζεται' «περι οΰδενός 
τών λεχθησομένων διαβεβαιουμ.εθα ως ού
τως έχοντος πάντως, καθάπερ λέγομεν, 
αλλά κατά τό νύν φαινόμενον ήμΐν ιστ.ο- 
ρ ι κ ώ ς  άπαγγέλλομεν περί έκάστου».

μ α τ ς :

Οί οπαδοί τής σκαπτικής φιλοσοφίας 
.•καλούνται ζ η τ η τ ι κ ο ί  ώς αείποτε ζη- 
τούντες τήν αλήθειαν, σ κ ε π τ ι κ ο ί  ώς 
αιωνίως σκεπτόμενοι, χωρίς νά εΰρίσκωσι 
το ζητούμενο·/' έ φ εκ τ ι κ ο.ί ώς περί παν
τός έπέχοντες και οΰόέν ορίζοντες. Κα
λούνται δε καί Π υ ρ,ρ (ό ν ε ιο ι άπό τού φαί- 
νεσθαι τον Πύρρωνα σωμ κτικώτερον καί 
έπιφανέστερον τών προ αυτού προσεληλυ- 
θέναι τή σκέψει' άλλ δ Θεοδόσιος οπα
δός τής αυτής αίρέσεως, ώς βέβαιοι Διο
γένης δ Ααέρτιος, συνεπέστερος φαινόμε- 
νος τών άλλων σκεπτικών άνθίστατο κατά 
τής τελευταίας έπικλήσεως διατεινόμενος 
ότι δέν πρέπει νά καλώνται οί σκεπτικοί 
Πυρρώνειοι' διότι έάν -ασα τής διανοίας 
κίνησις ακατάληπτος διατελή, πώς δυνά- 
μ.εθα νά έννοήσωμεν τήν τού Πύρρωνος 
διάθεσιν ;

Σέξτος δ ’Εμπειρικός ούτως ορίζει τήν 
βάσιν τής τών σκεπτικών αίρέσεως. « Εστι 
δε ή σκεπτική δύναμις αντιθετική φαινο
μένων τε καί νοουμένων καθ οιονδήποτε 
τρόπον, άφ ής έρχόμεθα διά τήν έν τοϊς 
άντικειμένο'.ς πράγμασι και λόγοις ισο- 
σθένειαν τό μέν πρώτον ε ί ς έ π ο χ ή ν ,  τό 
δέ μετά ταύτα είς αταραξίαν». Καί ίσο- 
σθένεια μέν έστιν ή κατά πίστιν καί απι
στίαν ίσότης «¿/ς μηδένα μ.ηδενός προκεΐ- 
σθαι τών μαχομένων λ.όγων ιος πιστότε- 
ρον»' εποχή δε λέγεται ή στάσις τής διά
νοιας, δι’ ήν ούτε αΐρομέν τ ι ούτε τίθεμεν, 
αταραξία δέ έστι ψυχής άοχλησία και γα- 
ληνότης.

Αί θεμελιώδεις αύται άρχαί τής Πυρ- 
ρωνείου αίρέσεως, λέγουσιν, δέν ευρέθησαν 
πρώτον υπό τού Πύρρωνος, άλλ.ά πολλοί 
άπό τού Ομήρου μέχρις αυτού σαφώς έςε- 
φράσθησαν κατ αύτάς. Οί εξής δύο στί
χοι τού Ομήρου :

Έ πέων οέ πολύ; νομός ένθα καί ένθα

: καί
όποιον κ’ εΐπφσθα έπο;, τοϊον ν'  έπακούααι;

έννοούσι τήν ίσοσθένειαν καί άντίθεσιν 
τών λόγων. Πολλά τών παραγγελμάτων 
τών επτά σοφών τό αυτό δηλ.ούσιν' οίον 
μ η δ έ ν  ά γ α ν ,  καί έ γ γ ύ α π ά ρ α  δ’ ά τ α  

-..■«"οι είς τον βεβαίως καί πετεισμένως έγ-
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γυιόμενον έπέρχεται πάντοτε βλάβη τις. 
Καί δ Ευριπίδης έν πολλ,οΐς άξιος φαίνεται 
τού μεταγενεστέρου Πύρρωνος, ιδίως δ’ έν 
τοϊς εξής:

Τ ί; ά’ οϊοεν, εΐ τά ζην μέν έατι κατθανεΐν 
τό κατθανεΐν οέ ζήν νομ'ίζεται βροτοΐ;.

Ζήνων δ ’Ελεάτης άπεδείκνυεν ότι κίνησις 
δεν υπάρχει' « τό κινούμενον ούτ έν φ 
έστι τόπω κινείται, ούτ εν ώ μή έστιν». 
Γ0  Σωκράτης έπανελυάμ-βανεν ότι ούδέν οί- 
δεν. ’Ιδίως δε'δ Δημόκριτος τήν περί πάν
των αμφιβολίαν έκφραζει λέγο/ν' «έτεή όέ 
ούδεν ίδμεν .έν βυθώ γαρ ή άληθειη»' 
Γνωστόν δ’ έκ τής μαρτυρίας τού Αριστο 
κλέους ( ί. I) ότι δ Πύρρων έπιμ.ελώς ένέ- 
σκυψεν εις τήν μελέτην τών συγγραμ,μά- 
των τού Δημοκρίτου, άφ ού μάλιστα καί 
’Ανάξαρχος δ μαθητής τού Δημοκρίτου 
ήν'δ προσφιλέστερος αΰτώ φιλόσοφος τής 
τότε έποχής.

’Αλλά πάντα ταύτα άποδεικνύουσι μό
νον ότι πολλοί καί προ τού Πύρρωνος υ
πήρξαν οί περί τών πραγμάτων καί λό
γων άμφ'-βάλλοντες, άλ.λ αί άμφιβολίαι 
αυτών προήιχοντο είτε εκ σοφιστικού 

•πνεύματος, ώς αι τού Ζήνωνος, είτε ες υ- 
περβαλλούσης μετριοφροσύνης, <ος αι τού 
Σωκράτους,.είτε τυχαίους καί έν άποφθεγ- 
μασιν έξεφεροντο. ' Αλλά ¡/.όνος ο Π ύρρων 
ήδυνήθη διά τής σοβαρα- καταλήψεως τής 
έννοιας τού έ π έ χ ε ι ν  νά καθιερώσνι φιλο
σοφικόν αύ.ς·η¡/.α συνεπές κατά τό πλεΐ-ον. 

| Οί φιλόσοφοι συνήθως δοξάζονται οΰχί τό
σον διά τήν σύλληψιν ίδέα.ς τινός, όσον διά 
τήν. κατάλληλον αυτής χρήσιν καί άνά- 
πτυξιν. ’Ορθώς λοιπον Ασκάνιος δ Α
βδηρίτης βέβαιοι ότι ο Πύρρο/ν προοτος ει- 
σήγαγε τό τής α κ α τ α λ η ψ ί α ς  κ α ί  έ
π ο χ ή ς  ε ί δος .  Διά τούτο οί σκεπτικοί 
έκλήθησαν καί Πυρρώνειοι, τό δέ ό'νομα 
τούτο διαδραμόν τοσούτους αιώνας, καί 
τοι οΰδενός συγγράμματος τού Πύρρουνος 
μνημονευομ,ένου, παρ οΰόενος ύ ι η μ φ ι σ 
τήθη.

Ό Τίμων έλεγεν ότι τέλος τής φιλο
σοφίας έστιν ή ε ΰ δ α ιμ  ο ν ί α ήτοι ή ά- 
ταραξία' έάν ΰποθέσωμ.εν ότι διά τούτων 
επαναλαμβάνει τούς λόγους τού Πύρρωνος,



m i A 1 Σ Σ O 2Γ

6 Πύρόων έν μέρει κατατάσσεται εις τήν 
αύτήν κατηγορίαν, εις ά,ν καί πολλοί άλ
λοι Σωκρατικοί, ο'ίτινες μόνην τήν αρετήν 
ώς τέλος του λογικού ανθρώπου δεχόμε
νοι έταύτιζον ττ,ν αρετήν τη εύδαιμονία. 
Τό τέλ.ος λοιπόν άπετέλει ούσιώδες προ
σόν τής φιλοσοφίας του Πύρρωνος καί τών 
άρχαιοτέρων σκεπτικών’ αλλά τοΰτο άν- ] 
τέφασκεν εις την θεμελιώδη αρχήν τής 
Πυρρωνείου φιλοσοφίας, καθ ήν ούδέν ούτε 
αίρεται ούτε τίθεται. Διά τοΰτο οί νεώ- 
τεροι σκεπτικοί τοΰτο πρώτον οιορθοΰσιν 
οΰτως αίτιολογοΰντες. Οί σκεπτικοί ήλ- 
πιζον, λέγει 5 Σέςτος, ν άσκήσωσι τήν α
ταραξίαν διά τοΰ έπικρΐναι τήν άνωμα- 
λίαν τών φαινομένων τε καί νοουμένοιν. 
μ.ή δυνηθέντες δέ νά έπιτύχωσι τούτου 
έπέσχον, έπισχοΰσι δ αύτοΐς οίον τυχικώς 
ή αταραξία παρηκολοόθησεν, ώς σκιά σώ- 
ματι' διότι ό άοριστών περί τών προς 
τήν φύσιν καλών ή κακών ούτε φεύγει τι 
ούτε διώκει συντόνως’ άρα άταρακτεϊ καί 
ευδαιμονεί’ συνέβη λοιπόν τοϊς σκεπτικοις 
ό ,τι συνέβη καί Απελ^λή τω ζωγράφω, 
όστις ζοιγραφών ποτέ ίππον καί θέλ.ων νά 
μ.ιμηθή τη γραφίδι τόν άφρόν τοΰ ίππου 
ούτως άπετύγχανεν, ώςε οργισθείς προσέρ- 
ριψε τή είκόνι τήν σπογγιάν, εις ήν άπέ- 
μ.ασσε τά έκ τοΰ γραφείου χρώματα, άλλ ή 
σπογγιά προσαψαμένη τοΰ ίππου Ικαμεν 
αξιοθαύμαστου μίμημα άφροΰ.

Ο Πύρόων όοίσας τί τό τέλος τής φι
λοσοφίας, λέγει διά τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ 
Τίμωνος' « τόν μ.έλ Ι,οντα εύδαιμονήσειν εις 
τρία ταΰτα βλεπειν, πρώτον μέν οποία 
πέφυκε τά πράγματα, δεύτερον δε τίνα 
χρή τρόπον ημάς ποός αύτά διακεϊσθαι' 
τελευταϊον δέ τ ί περιέσται τοϊς ούτως έ- 
χουσι’ » ήτοι τίνε; αί συνέπειαι τών σχέ
σεων τούτων. Επί τής λύσεως τοΰ πρώ
του ζητήματος στηρίζει τήν αίρεσιν αύτοΰ 
ό Πύρόων* λύει δέ τό ζήτημα τοΰτο ό 
IIύρρων, άποφαινόμένος ότι τά  πράγματα 
άδιάφορά είσι καί αστάθμητα καί άνέγ- 
κριτα’ όιά τοΰτο μήτε αί αισθήσεις ημών, 
μήτε αί δόξαι άληθεύουσιν ή ψεύδονται' 
ο ύ ό έ ν γ ά ρ  μ. ά λ λ ο ν  τ ό δ ε  ή τ ό δ ε  ε ί 
να ι έ κ α σ τ ο ν '  τά  δέ πράγματά είσιν 
αστάθμητα καί άνέγκριτα διά τήν άντί-

θεσιν αυτών. Υπάρχει δέη άντίθεσις κατά  
τρεις τρόπους’ 1) άντιτίθενται φαινόμενα· 
φαινομένοις' π. χ. ό αυτός πύργος πόρρω- 
θεν μεν στογγύλος, έγγύθεν δε τετράγω
νος φαίνεται' 2) νοούμενα νοουμένοις' π.χ. 
εις τόν βεβαιοΰντα τήν θείαν πρόνοιαν 
άντιθέτουσιν οί Πυρρώνειοι, τό τους μέν 
αγαθούς δυσπραγεΐν πολλάκις, τούς δέ κα
κούς εύπραγεϊν, καί 3) φαινόμενα νοουαέ- 
νοις. Οταν λοιπόν επί τοΰ πρώτου ζητή
ματος έπέχουσιν οι περί τόν Πύρρωνα, καί 
επί τών λοιπών δύο ζητημάτων άναγκαίως 
έφεκτέον. Εκ τούτων όμως δεν έπεται, 
ότι άναιροΰσι τά  πάντα, ώς θέλει άποδει- 
χθή κατωτέρω.

Δέκα επιχειρήματα άναφέρονται, δι’ ών 
οί Πυρρώνειοι άπεδείκνυον, ότι οοθώς έπεϊ- 
χον περί τε τών πραγμάτων καί τών λό
γων. Τά επιχειρήματα ταΰτα καλούνται 
συνωνύμως τ ρ ό π ο ι ,  λ ό γ ο ι  καί τ ό π ο ι '  
αποδίδονται δέ εύλόγως εις τόν αρχηγόν 
τής σκεπτικής σχολής, ώς βεβαιοϊ καί δ 
Σου'ίδας (έν λεξ. Λαμπρίας.}

Πρώτος τ  ρ ό πο ς έστίν δ παρά τάς δια
φοράς τών ζώων προς ηδονήν καί άλγη- 
δόνα και βλάβην καί ωφέλειαν' διότι εκ 

ί  τών αύτών πραγμάτων όέν προέρχονται 
πάντοτε τά αύτά αποτελέσματα, ούδε αί 
αύταί εντυπώσεις ή φ α ν τ α σ ί α ι ,  κατά  
τήν έκ.φρασιν τών σκεπτικών. Διότι τοιν 
ζώων τά  μέν χωρίς μίςεως γίνονται, ώς 
τά πυρίβια, δ ’Αράβιος φοΐνιξ καί αί εύ- 
λαί (είδος σκωλήκων), τά  δέ έξ επιπλοκής, 
ώς οί άνθρωποι καί τά  άλλα ζώα' καί τά  
μέν ούτως, τά  δέ ούτως συγκέκριταΓ διό 
άναγκαίως διαφέρουσι καί κατά τάς α ι
σθήσεις' οί κίρκοι π. χ. είσίν οξυδερκές-α- # > τοι, οί κύνες δσφρητικωτατοι κτλ. Εννο
είται δέ, ότι τΌΐς διαφόροις τους οφθαλ
μούς, διάφοοα καί τά  φαντάσματα προσ- 
πίπΤουσι. Καί εις μέν τήν αίγα δ θαλλός 
έστιν εδώδιμος, εις δέ τόν άνθρωπον π ι
κρός' καί τό κώνειον εις μέν τήν δρτυγα 
τρόφιμ,ον, εις δέ τόν άνθρωπον θανάσιμον.
Αρα άρμοδιώτατον εις τήν τοιαύτην δια- 

αάχην τών φαινομένων καί τήν ποικιλίαν 
τών αισθήσεών έστι τό έ π έ χ ε ι ν.

Δεύτερος τρόπος έστίν δ παρά τάς τών 
άνθρο^πων φύσεις καί ιδιοσυγκρασίας. Δη-
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μοφών * τραπεζοκόμος τοΰ ’Αλεξάνδρου 
λέγεται ότι έν σκιά μέν έθάλπετο, έν ή- 
λίω  δέ έρρίγου. Ανδροιν δέ δ Αργείος, ώς 
φησιν Αριστοτέλης, διά τής άνύδρου Λι
βύης ώδευεν άποτος' καί δ μέν ιατρικής, 
ό δέ γεωργίας, άλλος έμπορίας ορέγεται' 
καί ταΰτα τινάς μέν βλάπτουσι, τινάς δέ 
ώφελοΰσιν Οθεν έ φ ε κ τ έ  ον.

Τρίτος δ παρά τάς διαφόρους τών α ι
σθητηρίων κατασκευάς. Τό μήλον π. χ. 
δράσει μέν ωχρόν, γεύσει δέ γλυκό, δσφρή- 
σει δέ εύώδες υποπίπτει' καί αύτή δέ ή 
μορφή παρά τάς διαφοράς τών κατόπτρων 
άλλοία θεωρείται, (ώστε αί δύσμορφοι Κυ- 
ρίαι πυρρωνίζουσαι κατά τοΰτο, πολλήν 
παραμυθίαν όύνανται νά εύρίσκωσι καί 
σήμερον). Τό δέ έντεΰθεν εξαγόμενον συμ
πέρασμά έστι μή μ ά λ λ ο ν  τ ο ΐ ο ν  τό  
- φ α ι ν ό μ ε ν ο ν  ή ά λ λ ο ΐ ο ν .

( Επεται συνέχεια.)

ΕΠΕΪΣ01Ι0Ν ΠΕΡΙΠΓΗΣΕΗΣ-

Τόν παρελθόντα χειμώνα, έγκαταλεί- 
-ψας τάς έν Λονδίνω έμπορικάς ασχολίας 
μου, εις άς νηπιόθεν, έπεδόθην., άνέλαβον 
τήν περιήγησιν τής Ανατολής, τό μ.ένΐνα 
αναπαύσω τό πνεΰμα τών άενάοιν έκείνων 
καί άτελευτήτων σκέψεων, εις άς αναγ
κάζονται οί τοΰ κερδώου Ερμοΰ έρασταί, 
τό δέ ϊνα γνωρίσω καί τήν πρωτεύουσαν, 
τάς Αθήνας, τής μικοάς έκείνης γωνίας, 
τής έλευθέρας, έκ τής δούλης πατρίδος 
μου, καί τήν λοιπήν πατρώαν γην, έν ή 
έπεσον μαχόμενοι ότε πατήρ καί θεΐός 
μου' καθ’ όσον έγώ έξανδραποδισθείς νη
πιόθεν, κατά τήν τής Χίου καταστροφήν, 
καί καταντήσας διά πολλών περιπετειών 
εις Αγγλίαν, ένθα προηχθην, ήγνόουν έν- 
τελώς τήν Ελλάδα, καί τήν οίκογένειάν 
;μου. Τό μόνον όπερ περί τής οικογένειας

μου εμαθον κατόπιν, ήτο ότι είχον δύο 
αδελφούς πρεσβυτέρους πεσόντας κατά τόν 
υπέρ ανεξαρτησίας άγώνα.

Από τής αρχαίας καθέδρας τών Κων
σταντίνων, τής βασιλευούσης ταύτης τών 
πόλεων εφθασα τέλος καί εις τό άστυ 
τής Παλλάόος, εις δ οΐτε παρεπιδημοΰν- 
τες έκεΐ ξένοι, καί οί ένοικοΰντες φίλοι 
μου έσπευσαν νά μέ ύποδεχθώσι μεθ όσης 
πομπής αρμόζει εί; άνδρα άποφυγόντα 
προ πολλοΰ τάς τιμάς καί τήν δόξαν διά 
τό συμφέρον καί τήν εύζωί'αν. Αφοΰ μέ 
περιήγαγον εις τά  σημαντικώτερα τών αρ
χαίων καί νεωτέρων μνηαείων έπί τόσον, 
ώστε τά πάντα λεπτομερέστατα εμαθον 
καί κατήντησα σχεδόν αρχαιολόγος καί 
καλλιτέχνης, ενώ προ τούτου εις παντελή 
άγνοιαν τών πραγμάτων αύτών εύρισκό- 
μην, ήρχισα πλέον καί μόνος νά διατρέχω 
τάς άγυιάς, θαυμάζων τήν πρόοδον, ήν 
αί Αθήνα*. ις τόσον βραχύ χρόνου διά
στημα έδείκνυον προς τόν πολιτισμόν καί 
τά  καλά έν γένει.

Εκεί διήλθον τήν παραμονήν τοΰ νέου έ
τους 1 868 , ήτις αληθώς ούκ ολίγηνέντύπω- 
σιν μ ένεποίησε, διότι είδον τήν ημέραν ε
κείνην τούς πάντας έπί ποδός, κατά μή
κος διερχομένους πλέον ή επτάκις τάς ο
δούς τοΰ Αιόλου καί Ερμοΰ, καθ άς κεΐν- 
τα ι τά εμπορικά καταστήματα πολιορκού- 
μενα τότε ύπ ανθρώπων, πάσης ηλικίας 
καί φύλου, τούς πάντας συρίζοντας καί 
συριζομένους, πρωτοφανή τρόπον τής τοΰ 
παλαιού έτους αποπομπής καί υποδοχής 
τοΰ νέου.

’Εκεί διήνυσα τάς ’Αποκρέω, καθ άς 
διεσκέδασα αρκετά καλώς, χάρις τή εύ- 
μ.ενεΐ συστάσει τών φίλων μου παρά τισ ι 
τών αριστοκρατικών οίκων, έν οίς αληθώς 
ή πολυτέλεια καί έθιμοτυπία ήκιστα συμ
βιβάζεται μέ τήν έν γένει λιτότητα τών 
Ελλήνων. Είδον τούς προσωπιδοφόρους 

καί τούς χορούς, τάς μδυσικάς καί τήν έ- 
θνικήν σκηνήν, έν όλοις πάντα τά θεάμα
τα, άτινα άπολαμβάνων τις έν τή ιδία 
πατρίδι, αισθάνεται μ,είζονα εύχαρίστησιν 
ή έν άλλη οίαδήποτε χώρα, έν ή έστωσαν 
καί λαμπρότερα, μ.ολονότι, μ ολην μ.ου 
τήν περί τήν διάγνωσιν τών χαρακτήρων



έκάστου λαού άδυναμίαν' εις ούδεν άλλο λον ευρει χαλαρωμένα;' εσκεπτόμην ν ά -'
Ιθνος δύναμαι ν αποδώσω τά προυτείχ 
τής ευφυΐα; καί τού εφευρετικού νοδς η 
εις το έθνος μου.

’Εν μια των εσπερίδων εκείνων, εις άς 
πρώτος έκ των κεκλημένων έτρεχον και 
τελευταίος άπεχώρουν, έν τη οικία του· 
φίλου μου X, παρετήρησα, δτι εις γωνίαν

ναχωρήσιο, ρ,άλιστα άφού είδον καί τά 
λεγόμ,ενα Κ ο ύ λ ο υ μ α  της καθαρά; δεύ
τερα;, άτι να, ώς μοί είπον, οί διχδοχι- 
κώς έτη τινά διανύσαντες έν ’Αθήναις, με- 
τεβλήθησαν έπί τδ εϋπρεπέστερον εις κοι
νόν τ.νά περίπατον κατά τάς στηλας του 
Ολυμπίου Διός, μέχρι του Αντρου των

τινά έκάθητο τριάκοντα καί πέντε ετών i Νυμφών,* ενθχ κε/μηκότε-ς έκ τών οργίων' 
κατά την κρίσιν μου άνθρωπος, αν καί αί-1 οί κάτοικοι του Αστεος, δίδουσιν

ιν εις το πνεύμα των καί έλευθέρανεπί του μετώπου αυτού αύλακες εόείκνυον \ παυσι _
αυτόν πλέον ή τεσσαρακονταετή' έπί της διέςοδον τών σκέψεων των. Ανέμενον τδ 
μελάνης αύτού κόμης είχαν αρχίσει νά ατμοπλοιον ιν αναχωρήσω τδ εσπέρας της
διαφαίνωνται άργυρχί τινες· τρίχες' είχε 
τδν πώγωνα ολόκληρον καί τήν όψιν λευ
κοτέραν καί της χιόνός αυτής' έν συνόλω

Τρίτης διά Λύραν, οτε αίφνης άπαισία έ- 
κυκλοφορησεν είδησις, ότι τδ αναμενόμε
νον άτμόπλοιον «ή Πατρίς» έναυάγησεν

χαρακτηριστικά κ α ν ο ν ι κ ώ τα. τ « ' τάς χεϊ- | ε'·'· τ 'δ? Κέ&, ! Αεν περιγράφω τήν λύπην
ρας λεπτοφυείς καί τδν πόδα μικρότατον' 
έν γ ίνε ι δέ φυσιογνωμίαν γλυκυτάτην, η- 
τις έκ πρώτη; βψεως μ έκίνησεν εί: συμ
πάθειαν καί αγάπην πρδς αύτόν' υπάρχει, 
φαίνεται, προγνωστικόν τ ι της ψυχής, η- 
τις καίτοι μή ειδυΐχ τδν χαρακτήρα καί 
τάς διαθέσεις άνθρώπου τινδς ποοκατα- 
λαμβάνεται καί συυ.παθεί υπερ αύτού.

, |’ ~ ν 1 I > . ν.Κ.νω τας παρατηρήσεις μου ταυτα ; επ', 
του αγνώστου έξηκαλούθουν, προσήλΟον 
και έτεροι τών κεκλημένων, οί τινες άπα- 
σχολήσαντές με, έκώλυσαν την περαιτέ
ρω διάρκειαν αύτών . . . .  Ίϊζήτησα κα- 
τοπιν εις μα την ν ανευρω μεταςυ των 
έύθυμούντων τδν άνδρα τούτον, δν υπέθε
τα  υπδ ψυχικοΰ τίνος πάθους κατεχόμε- 
νον, άλλά δεν ήδυνηθην' άπέφευγε, φαί
νεται, τάς διασκεδάσεις καί την χαράν, 
ήτις έμε, άς ομολογήσω, έκαμε νά τδν 
λησμονήσω, όχι μόνον τότε, άλλά καί τάς 
ακολούθους ημέρας, καθ’ άς νέα θεάχατα 
καί συναναστροφαί μ’ άπησχόλουν.

Αεν προτίθεμαι ενταύθα ούτε τήν πε
ριγραφήν τών περιηγήσεων μου, ούτε τήν 
τών Αθηνών, άλλά πρόκειται νά σκιαγρα
φήσω έπεισοδέίόν τ ι τής ζωής μου, συμ
έαν κατά τάς τελευταίας στιγμάς τής έν 
Αθήναις διαμονής μου.

Ειχον παρέλθει αί άποκρέω' τά πάντα 
ειχον λησμονήσει καί τδν άγνωστον αύτδν, 
διότι ήρχισα νά σκέπτωμαι τάς έν Λον- 
δίνω εργασίας μου, άς ύπέθετον, ότι ήθε-

μου διά τήν άπώλειαν του καλλιτέρου 
άτμοπλοίου τής μόνης ’Ατμοπλοϊκής εται
ρίας τής πτωχής πατρίδος μου, καθότι 
ήτο απερίγραπτος, επομένως υποπτεύομαι 
μήπως φανώ ύπερ τδ δέον φιλόπατρις καί 
επικληθώ υποκριτής. Ανησύχουν όμως διά 
τήν άναχώρησίν μου, ήτις έδέησε νά βρα-

ότι αί έν Λονδίνω υποθέσει: μου, άν όχι 
οπισθοόρομούσαι, ήσαν όμως στάσιμοι.

Δεν ήδυνάμην όμως νά πράξω άλλως ή 
νά μείνω— ά ν ά γ κ α κ α ί  θ εο ί  π ε ί θ ο ν 
τ α ι .  —  Σημειώσατε δέ, ότι είυ.αι εις ά- 
κρον ανυπόμονος μάλιστα μετά τήν άπό- 
φασιν πραςεώ? τίνος' ή δ ανυπομονησία 
μου χυζανει αντιστρόφως του τετραγώνου 
τής αποστασεως τού χρόνου τής έκτελέ- 
σεους, όσον πλησιάζει ή έκτέλεσις, τόσον 
αύζάνει ή δι αυτήν άνυπομονησία μου ?

II

Κατά τήν νύκτα τής Παρασκευής, άν 
καί κεκμηκώς έκ τών όδοιποοιών τής η
μέρας, διότι οϋδαμού άνάπαυσιν εύρισκον, 
μόλις ήδυνηθην νά κοιμηθώ τέσσαρα; σχε
δόν ώρας, διδ καί πολυ πρδ τής τού ήλιου 
άνατολής, τδ Σάββατον έξηγέρθην καί έ- 
ξήλθον τού οίκήματός μου. ’Ανήλθον τήν 
οδόν Ερμού, έφθασα τήν πλατείαν του

ΙΛ1ΣΣΟΣ ϋ

Συντάγματος, διήλθον τδν μετ’ αυτήν συ- καί έπί ταύ-ίης τάς άρχαιολογικάς μου έ- 
νώνυμον κήπον, ένθα τδ άρωμα τών υπαρ- ρεύνας, άφ ών όμως μ άπάσπασεν ή συ-
χουσών έκεί λεμονεών, πορτοκαλεών καί 
λοιπών δένδρων καί άνθέων μέ άπέδωκε 
διπλάσιάς δυνάμεις, έμέτρησα τάς βαθμί
δας τής μαρμάρινου καί μεγαλοπρεπούς 
έκείνης κλίμακας τής άπδ τού κήπου τού
του εις τήν πλατείαν τών ανακτόρων ά- 
γούσης. Επειδή δέ δ τής πρωίας περίπα
τος ήτο συνήθης εις εμέ, ή δε όπισθεν τού 
’Ανακτορικού κήπου όδός τερπνή, έλαβι-ν 
ταύτην ^εμβάζων, έως ότου κατήντησα 
εις τδ Αντραν τών Νυμφών. Εκεί άνέτει- I 
λεν δ ήλιος λαμπρός όπισθεν τού Υμητ | 
τού, αί άκτίνες τού δποίου πίπτουσαι, 
άντενακλώντο έπί τής έπί τών φύλλων 
τών δένδρων καί τής χλόης νυκτερινής 
δρόσου, φαινομένης ουτω, ώς μαργαρΐται. 
Ποιητής δέν ήμην, έν τούτοι; ή διά τήν 
άναχώρησίν μου άνυπομ,ονησία μ έκαμ.ε 
τοιούτον. Τά πτηνά άπδ τού ενός κλάδου 
πρδς τδν έτερον ιπτάμενα, έκελάδουν καί 
έτεσπον τήν ούχ·. λεπτήν άκοήν μου. Η- 
μίσειαν όλην ώραν, αιώνα δι έμε, έκεί δι
ήλθον καί άνέλαβον τήν πρδς τήν πόλιν 
διά τών Στηλών άγουσαν' πρδ τών Στη
λών έστην, θαυμάζων τήν μεγαλοπρέπειαν 
αύτών' εύρισκόμην εις τδ πρδς βορραν μέ
ρος αύτών, ώστε έκ τών πρώτων τών τεσ- 
σάρ,.χ συστάδων, έξ ών αί μέν τρείς έκ 
τριών συνίστανται, ή δε έκ δύο, έβλεπον 
μόνον τέσσαρας, τήν ολίγον τούτων άπέ- 
χουσαν μεμονωμένην, καί τάς ετέρας δύο 
¿ρθάς ίσταμένας, δίκην νεκρικών λαμπά
δων, αγρυπνούσα; έπί τού πτώματος τής 
εκτάδην κειμένης καί διαλελυμένης σχε
δόν άδελφής α ύ τώ ν ...........’Αληθώς μνη
μεία καί τρόπαια τής άληθούς δόξης τών 
προγόνων μας, τής πρδς τά γράμματα 
καί τάς τέχνα; άγάπης αύτών.

Εξέτεινα τδ ρεμβάζον βλέμμα μου πρδς 
τήν θάλασσαν, ή όψις τής όποιας άπεδίω- 
ξεν άπ έμού τάς σκέψεις τού άρχαιολό- 
γου, διότι μ υπενθύμισε τήν άναχώρησίν 
μου" ανέλαβον όθεν πάλιν τήν πρδς τήν 
πόλιν όδδν, ότε οί οφθαλμοί έρρίφθησαν 
έπί τής λεγομένη; πύλης τού ’Αδριανού, 
άς> ή; εΐσέτι άπεΐχον άρκετά βήματα, 
άλλ έσκόπουν πλησιάσας νά επεκτείνω

νοδεία τριών αμαςών, άς τίνας, περιεχού- 
σας τδν Μητροπολίτην μετά τής συνοοίας 
αύτού, είδον νά λάβωσιν άσυνήθη δι εμέ 
διεύθυνσιν' ΰπδ περιέργειας έστράφην ΐνχ  
ίδω πού διευθύνοντο, καί είδον, πέραν τού 
ποταμού, πλησίον κήπου καταφύτου ιδίως 
έκ κυπαρίσσων, πλήθος αμαξών' άνεδί- 
φησα έπί τής ολίγον μνημονικδν έχούσης 
κεφαλής μου, καί άνεμνήσθην ότι άλλοτε 
μ είπον, ότι πρδς έκεΐνο τδ μέρος είναι δ 
ύστατη κατοικία τών πολιτών τού Κέ— 
κρωπος, τδ νεκροταφεΐον. Ουδέποτε τ^  
είχον έπισκεφθή, ή δε όδδς μοί έφάνη καλίν 
καί ευβατος, μάλιστα ή μετά τήν γέφυ
ραν τήν έπί τού Ιλισσού. Επρ'χώρησα,

. άλλά τά καί τοι ¿λίγιστα υδατα 
τού ’ίλισσού μέπροσείλκυσαν άναμνησθέντα 
τής πάλαι παρ αύτοίς γενομένη; ψυχαγω
γίας τών προπατόρων μου" κατήλθον καί 
παρετήρουν τήν γέφυραν, ήτις πρδς τδ δυ
τικόν μέρος φέρει τδ έτος 1X52,  ώς έτος 
τής οικοδομή; αυτής φαίνεται. Είναι γέ
φυρα στερεά έπί τριών έν τώ μέσο) βά- 
θρο)ν έδραιομένη' άλλ άμαξα, άνωθεν διελ- 
θούσα, μ ύπέυνησε ν άναλάβο) τήν πρδς 
τδ νεκροταφεΐον άγουσαν οδόν. Επλησίασα 
τήν κατοικίαν τών νεκρών, ι,ν ή μέν τά  
πάθη σιγώσι, τά μίση σβέννυνται, καί ή 
διάνοια άνέρχεται νοερώς μέχρι τού θρό
νου τού πλάστου,
Ε ίνα ιπλήν αυιτ,, τών νίκρίΰν άιωπηλόν μνημείο», 
ούχι παντός αισθήματος ψυχρόν νεκροταφεΐον (* ),

Σειραί άιλαξών πρδ τής θύρας τού νε
κροταφείου εύρίσκοντο’ διέβην τήν θύραν 
εκείνην καί θέαμα εις άκρον συγκινήσάν 
με πρδ τών οφθαλμών μου παρέστη* διά 
μέσου τών πυκνών φυλλθ)μάτων τών δέν
δρων διέλαμπον λευκότατα μάφμαρα τών 
έποίων τήν σιγήν καί αύτδς ο άτρ έ<υαί- 
νετο σεβόμενος" έφ έκαστου δέ τών τά 
φων έφχίνοντο κυπάρισσοι, εύσεβώς τήν 
κορυφήν αύτών κλίνουσχι έπί τών τάφων,

(') Ιό όίστιχον τοϋτο, καθώς καί τά; έπο- 
μένας ποιήσει; έρανίσθημεν άπό τά; έκφραστι- 
κωτάτα; ποιήσεις τοδ Κυρίου Δημ. Παπα -̂ 
ρηγοποΰλου.
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ιόν φρουροί έτέθησαν. Πολλαί δέ διακλα
δώσεις των είς τούς τάφους τούτους αγού
σων δδών έφαίνοντο ως οριον αύτών έχου- 
σαι το σύμβολον τούτο τού πένθους, τάς 
κυπαρίσσους.

’Ενώπιον μου παρετήρησα τον ναΐσκον, 
ούτινοςτό έμπροσθεν μέρος έπληρούτο πεν- 
θηφοροόντων ανθρώπων, έπλησίασ α καίεί- 
δον' άρχιερχτίκή ιερουργία έτελείτο' έμαθον 
δέπαρά τίνος των εκεί ίσταμένων ότι ήτο 
μνημόσυνον δημοτελές, ύπερ των ψυχών 
των τεθνεώτων, καθ 8 καί το Σάββατον 
¿κείνο της πρώτης έβδομάδος τής μεγά
λης τεσσαρακοστής τ ω ν  ψ υ χ ώ ν  καλεί
ται. Είσήλθον εις τον ναόν καί ήκροώμην 
μετά κατανύξεως των προσευχών, οτε τά  
βλέμματά μου προσηλώθησαν επί μορφής 
ούχί άγνώς-ου εις έμέ φανείσης, καί επί τέ
λους δεν έδυσκολεύθην ν’ αναγνωρίσω τον 
άγνωστόν μου εκείνον, τον τήν συμπά
θειαν μου προσελκύσαντα εκ πρώτης' ό- 
ψεως καί λησμονηθέντα παρ έμού τόσον 
ταχέως. Εξηκολούθησα οθεν τότε άνε- 
τως τάς διακοπείσας δια τήν άφάνειάν 
του εν τή συναναστροφή εκείνη παρατηρή
σεις καί σκέψεις μου, καθότι έφαίνετο εις 
ούδέν άλλο προσεχών ή εις το μύχιον αυ
τού άλγος, οπεο επί τού προσώπου έζο>- 
γραφισμένον ήτο' δ ιματισμός αύτού ήτο 
πένθιμος από κεφαλής μέχρι ποδών, ούδέν 
έκτακτον παριστών διά τού ευτελούς αύ
τού, ή τήν προς τον κόσμον αηδίαν. Συ
νεχώς το βλέμμα προς ουρανόν έτεινεν 
ωσεί αϊτών παρ αύτού τ ι  . . . .  .. . ϊ ί  άρα 
είχε ; τ ί διενοεΐτο ; τ ί έπασχε ; Τί πα
θών έν τώ κόσμω, έν ώ μόλις έφαίνετο, 
τον άπεστράφη ; Ούδεμία όμως αμφιβο
λία  μοί έμεινεν, ότι 6 άνθρωπος ούτος 
δεινώς τήν καρδίαν ύπέφερεν, ώς έν τώ κό
σμω πολλά παθών. Εφλεγόμην ύπο τής 
επιθυμίας νά τον πύησιάσω καί, έπιχέων 
παρήγορον βάλσαμον επί τών πληγών τής 
καρδίας του, νά τον ένθαρρύνω, ύπομιμνή- 
σκων αύτώ τήν ματαιότητα τού κόσμου, 
καί ΰποδεικνύων τήν άλλην ζωήν, έν ή έ 
καστος τών έργων αύτού αμοιβήν ευρίσκει' 
μολονότι αί παρηγορίαι μου εις ούδέν, εί
μαι βέβαιος, ήθελον συντελέσει, άν ύπο 
ςτ.ών αρχών μου εμφορείτο' διότι

ΕΤναι όναρ μεν ό βίο;, άλλά τ’ ονειρΟν έκεΤνβ 
κάλλιον γλυκύ ά ; ήναι καί μέ ρόοα α ;  κοτμ?,-**. 
συνεχοδ; οδύνη; μάλλον σύντομον χαράν προ-

[κοίνω.
Λησμονείται ή όδόνη, ή χαρά δέν λησμονεΐται.

’Εφαίνετο έντελώς άπηλπισμένος, ού- 
δέν άναμένων έν τώ κόσμω καί εις ούδέν 
πεποίθησιν έχων' τό κατοικητήριον τής 
συμ.φορας έφαίνετο ότι ήτο ή καρδία του, 
ής κάτοπτρον αληθές εις αυτόν ύπήρχεν 
ή φυσιογνωμία. —  Τό χείλος του δέν ’γέ- 
λασεν άφ ότου έγεννήθη —  έφαίνετο νά 
μ έλεγε, καί ότι,
Εί; μάτην έπεζήτησε παντού τήν ευτυχίαν,
Λεν ευρεν είμή στεναγμόν καί πόνον καί πικρίαν.

’Εν τούτοις τό μνημόσυνον έληξε, τό 
δε πλήθος διεσκορπίσθη κατά τους τά 
φους, ακολουθούν τον κλήοον, μέλλοντα 
ν άναγνώση έφ έκάστου τήν νενομισμέ- 
νην ευχήν τής συγχωρήσεως. Δέν έβλεπέ 
τις έκεί ή ανθρώπους σκυθρωπούς καί δα- 
κρυρροούντας, παρθένους καί μητέρας κο- 
πτομένας, καί πατέρας μετ αδελφών οδυ- 
ρομένους, κατά τήν προσπέλασίν τοιν έπί 
τού τάφου τού οικείου. Ο ναός ήτο πλ.έον 
κενός' δέν έμενεν εντός αύτού ή δ άγνω
στος, 8ν διενοούμην νά πλησιάσω ! Είχε 
τον νοϋν του προσηλωμένον εις τό παρελ
θόν του, όπερ άπαυστως, φαίνεται, ενώ
πιον αύτού παρίστατο. Είχον αποφασίσει 
λοιπόν νά τον πλησιάσω υπό πρόφασίν 
τινα, "να μάθω τον βίον αύτού, όστις θά 
ήτο, ένόμιζον, άξιος τής περιεργείας μ.ου, 
άλλ έσεβόμην τήν άφαίρεσίν του έκείνην 
καί άνεχαιτιζόμην, ότε έπί τέλους είδον 
άποτινάξαντα τον ρεμβασμόν καί προχω- 
ρούντα, ΐνα  έξέλθ/ι' τότε άπετάνθην προς 
αυτόν.

—  Κύριε ! Είμαι ξένος, ή δέ συνάντη- 
σις ημών είς τινα οικίαν μέ δίδει δ'.καιώ- 
ματά τινα έφ υμών, ών τινων βεβαιωθή- 
τε δέν θέλω κάμει κατάχρησιν ! Πρώτον 
ήδη επισκέπτομαι τό πολυτελές νεκροτα- 
φείον τής πόλεώς σας ! Γίνεσθε οδηγός μου;
Ισως τούτο συντελέσειείς διασκέδασιν τής 

θλίψεώς σας, ήν βλέπω έπί τού μετώπου 
ύμών κεχαραγμένην.

—  Κεχαραγμένην! Αληθώς είπατε, ά- 
πήντησε, διότι είναι τοιαΰτη, ώστε δι’αι*-
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δενός αντιπερισπασμού, ουχί ναέςαλειφθή, 
άλλ’ ούδέ νά λησμονηθή είναι δυνατόν ! 
’Αλ.λ’ έπειδή είπατε, ότι άπεκτήσατε δι
καιώματα, έπειδή συνηντήθησαν τά  βλέμ
ματά μας απαξ είς τινα οικίαν, δέχομαι 
εύχαρίστως, άν καί νομίζω, ότι ή μετ ε
μού διατριβή ύμών, θέλει σάς δυσαρεστή- 
σει, καθότι ή καρδία μου έν τή συμφορά: 
έξοικειωθεΐσα, δέν δύναται διά τών χει- 
λέων μου, ή νά έκφράζη λόγους άπελπι- 
σίας, ήκιστα εύχαρις-ήσοντας ξένον, ανάγ
κην περιγραφών έχοντα, παντελώς δέ α
νάρμοστους εις γλώσσαν άνθριοπου, έργα 
οδηγού αναλαμβάνοντας.

—  ’Αήδιασα, φίλε, τήν χαράν καί τάς 
τέρψεις, ώστε έσο βέβαιος, ότι όσω δρι- 
μύτερος είς τάς έκφράσεις σου είσαι, τόσω 
περισσοτέραν εύχαρίστησιν θέλεις μέ προ
ξενήσει, είπον τώ άγνώστω μοι, ινα προ- 
τρέψω καί ένθαρρύνώ αύτόν είς τινα έξο- 
μολόγησιν, διότι έγνώριζον ότι τοιαύτη 
ανακουφίζει αρκούντως τήν καρδίαν τού 
πάσχοντος. Σ’ ευχαριστώ δέ από τούδε, 
άπανέλαβον, καθ όσον α όλην σου τήν 
μελαγχολίαν προθύμως άνέλαβες νά μ δ- 
δηγήσης.

III

'Ο μικρός ούτος διάλογος έγένετο 
εντός τού ναού, άντηχοΰντος καί έπανα- 
λαμβάνοντος ώς νεκρική ήχοι τούς απελ
πιστικούς τούτους τού οδηγού μου λόγους, 
πίπτοντας ώς μόλυβδος άναλελυμένος έπί 
τής προ; τούς δυστυχείς συμ-παθούση; 
καρδίας μου.

—  Οταν έπιδιώκτ) τις τήν ευτυχίαν 
καί δύναται νά κάμη,, άπολαύσας αυτήν, 
καλήν χρήσιν, ούδέποτε τήν συναντά, μ 
είπεν άποφθεγματικώς.

—  Εχετε δίκαιον, άπήντησα' ανεξε
ρεύνητοι είσίν αί βουλαί τού τό σόμπαν διέ- 
ποντυς, διό ένθυμείσθε ότι, καί οί τή τύ
χη πιστεύοντες προπάτορες ημών, τυφλήν 
ταύτην έθεώρουν. Αλλά δεν δύνασθε ν 
άρνηθήτε, ότι πολλοί δίκαιοι, μή ζώντες 
επαςίως τής αρετής των έν τώ κόσμω, θέ- 
λουσιν άνταμειφθή έν ούρανώ' διότι τούτο 
άρνούμενο; θέλω υποθέσει, órt άμφιβάλ-

λετε περί τής ύπάρξεως τού Θεού'— έστι 
δίκης οφθαλμός 8ς τά  πάνθ δρά— αναθέ
σατε αύτώ τάς ελπίδας σας καί παρηγο- 
ρηθήτε' κατά τήν ταπεινήν μου δέ κρίσιν 
ή εύτυχία ή ή δυστυχία έξαρτάται έξ η 
μών αύτών, όσοι χαμηλότερα καί είς εύα- 
ποκτητότερα πράγματα περιορίσωμεν τήν 
ίδικήν μας, τόσω βεβαιότεροι είμεθα περί , * 
αύτής. Αν καί πρώτον ήύη συνομιλώμεν 
καί δέν δυναρ-αι νά έχω αξιώσεις έπί τής 
εμπιστοσύνης καί τής φιλίας ύμών, σάς ι 
λέγω όμως ότι έν έμοί δύνασθε νά ευρητε 
άνθρωπον συμπαθούντα τή δυστυχία, άν 
καί ούδέποτε έγνώρισε ταύτην.

—  Η προσφορά σας αυτη μέ κολακούει, 
έπανέλαβεν δ άγνωστος, καθόσον τό μέν 
ούδέν μυστήριον έχω' 6,τ ι σάς εϊπω, δ κό
σμος όλος γνωρίζει' τό δέ ανεχόμενος ν 
άκουητε έμέ, τήν απελπισίαν δμιλούσαν, 
μ εύεργετείτε, διότι πάντοτε, διηγούμε
νος τήν συμφοράν μου, αισθάνομαι έκ τής 
καρδίας μου βάρος τ ι  άφαιρούμενον. Ε ν
τούτοις άς έξέλθωμεν τού ναού καί θέλω 
προσπαθήσει διηγούμενος ύμΐν τό παρελ
θόν μου νά συμβιβάσω τήν καλοκάγαθίαν 
σας μετά τής απελπισίας μου' δέν θέλω 
καταχρασθή τής άγαθότητός σας, διηγού
μενος τήν συμφοράν μου, άλλά θά μετριά
σω τάς έκφράσεις μου.

( Επεται το τέλος.)

Φ Ρ Ε Ι Α Ε Ρ Ι Κ Ο Σ
Κ Α Ι

Β Ε Ρ Ν Ε Ρ Ε Τ Τ Α .
’Εκ τών τού A lfrcd Musset·

I

Περί τά τέλη τής παλινορθώσεως νέος 
τις έκ Βεζανσώνης, δνόματι Φρειδερίκος 
Χομβέρτος, ήλθεν είς Παρισίους διά νά 
σπουδάσ-/) τήν νομικήν. Οί γονείς του πλού-
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τιιΟι δεν ήσαν, ώστε ¿λίγα μόνον κατά μή- 
να τώ  πχρεχώρουν, αλλά καί το έλίγον 
«υτό τώ  ήρκει, διότι ήτο φίλο; τη ; τά -  
ξεώ ;. Κατοίκησε την Λατινικήν λεγομέ- 
νην συνοικίαν (quartier Latin) διά νά ά- 
κροαται ευκόλως των μαθημάτων αυτού. 
Είχε / όμως χαρακτήρα τόσω ελλιπή πε
ριέργεια; καί την τού καλού αίσθησιν εί; 
τόσω μικράν δόσιν, ώστε μόλις έπεσκέφθη 
τού ; περιπάτου;, τα ; πλατεία ; καί τά  κ τ ί

ρ ια , τα όποια εις Παρισιού; είναι άντικεί- 
φχενον τή ; περιεργεία; των ξένων, διεσκέ- 
¿αζεν ά -λώ ;, συνχναστρεφόμενος νέου; 
τινάς, μεθ ώνκχ ίά  σύμπτωσιν έγνωρίσθη 
¿ν τή νομική σχολή, καί έπισκεπτόμενος 
ιχερικά; οικογένεια;, εϊ; ά ; έγένετο δεκτό; 
•διά συστατικών επιστολών. Αιετήρει τ α 
κτικήν τήν μετά των γονέων του αλλη
λογραφίαν καί ύιεκοίνωνεν αυτοί; τήν εϊ; 
Τ α ; εςετάσει; του επιτυχίαν βαθμηδόν, 
£μκ αυτά; υφίστατο. Τρία έτη ¿σπούδα
σε/ έπ-.μελώ; καί τέλος ήλθε-/ ή στιγμή, 
κχθ ήν έμελλε ν άναγορευθή διδάκτωρ" 

όνη ή υποστήριςις τή ; ένα.σίμου αυτού 
ιατρίβή; δεν έγένετο ακόμη, ήδη δέ 

σιρόσδιώρισε τήν εϊ; Βεζανσώνην επιστρο
φήν του, ότε άπροσδόκητον περιστατικού 
¿τάραξε δι ολίγον καιρόν τήν ησυχία·/ του.

Κατώ/.ει κατά τήν όδύν Αχχχρπ, εϊ; το 
τρίτον πχτωμα καί επί τού—χρχθύρου του 
ΐίχ εν  άνθη, τα όποια έπεμελεϊτο. Πρωίαν 
τινά  ενώ τα έ πότιζε, παρετήρησεν άπέ- 
Όαντι αυτού, εί; τ ι παράθυρον, κόρην, 
•ήτι; ήρχισε νά γέλα' τον έθεύρει δε μετά 
τοιαυτη; φαιδρότητο; καί ειλικρίνεια;, 
•¿οτε άκων σχεδόν τή ενευσε διά τή ; κε
φαλή;' ευχάριστο»; εκείνη τώ άπέδωκε τον 
χαιρετισμόν, ώστε άπύ τή ; ημέρα; αυτή;, 
άνά πασαν -πρωίαν, ηύχετο ό εί; ε ί; τον 
¿λλον τήν καλήν ημέραν, άπύ τού ένόςεί; 
ΤΛ άλλο -μέρο; τή ; όδού. Ημέραν τινά, κα- 
€ ήν ό Φρειδερίκο; ήγέρθη ένωρίτερα ή 
κ® :ά το σ//ηθε:, αφού ¿χαιρέτησε τήν 
■γειτόνισσά·/τομ ¿δ ίπλω σε·/  εϊ; τέσσαρα, 
τεμάχ ο< χάρτου και μακρόθεν το έδε-.ξεν 
« ϊ ;  την κόρη/, ερωτώ»/ τρόπο™ τινά, άν εί
χε  το δικαίωμα νά τή-γράψη. ’Αλλ’ εκείνη 
^¿κίνησε τήν κεφαλήν, -εί; ενδειξιν αρνή- 
■<βεω;, καί άπεσύρθη, ώς όργισθείσα.

Τήν επαύριον, κατά σύμπτωσιν, συνην- 
τήθησαν καθ όδύν, ενώ ή νεάνι; έπέστρε- 
φεν εί; τά ίδια, συνοδευομένη υπό νέου, 
τον όποιον ό Φρειδερίκο; δεν έγνώριζε, 
μήτε ενθυμείτο νά είδεν αύτόν ποτε μετα
ξύ τών φοιτητών. Εκ τού όλου καί έκ τής 
ενδυμασία; τή ; γειτονίσσης του, ύπέθεσεν, 
ότι ήτο έργάτι; εί; κατάστημα νεωτερι
σμών, ό δε συντροφεύων αυτήν, άν ήδύνα- 
τό τ ι ;  νά κρίνη έκ τή ; ηλικία; του, ήτο 
βεβαίως αδελφό; ή εραστή;' μάλλον όμως 
εραστή;. Η ούτω; ή άλλω;, ό Φρειδερίκος 
άπεφάσισε νά λησμονήση το συμέαν αΰτύ, 
επειδή δέ καί τά —ρώτα ψύχη έφθασαν, 
άφήρεσε τά άνθη έκ τής θέσεω;, ·ήν είχον 
έπί τού παραθύρου. Από καιρόν εί; καιρόν 
όμως, εναντίον τή ; θελήσεώς του, εβλεπεν 
έξω τού παραθύρου" τοποθετήσας έκεΐ τήν 
τράπεζα/, έφ’ ή; εφγάζετο καί διευθέτη
σα ; τύ παραπέτασμα εις τρόπον, ώστε νά 
μ  ή φαίνηται παραφυλάττων.

Η γειτόνισσα έκ μέρους τη ;, δεν έφαίνετο 
τήν πρωίαν, ενίοτε μόνον το εσπέρα; έξήρ- 
χετο εί; το παράθυρον, αφού ήναπτε το 
φώς τη; διά νά κλείση τά παραθυρόφυλλα. 
Μίαν τών ημερών ό Φρειδερίκο; ριψοκιν- 
δυνεύσα; τή άπέστειλεν ίν φίλημα καί με 
έκπληξίν του είδεν ότι το φίλημα απεδόθη 
χαριέντω;, όπω; άλλοτε ό πρώτό; του 
χαιρετισμό;" έλαβε λοιπόν έκ νέου το τε- 
μάχιον τού χάρτου καί διά σημείο)·/ όσον 
ήδύνατο εϋκαταλήπτων εζήτησεν ή νά τώ  
γράψη εκείνη, ή νά δεχθή τήν επιστολήν 
του' άλλ ή άπόκρισι; δεν υπήρξε·/ εΰνοί- 
κωτέρα τή ; πρώτη;, διότι ή εργάτι; έ
σεισε πάλιν τήν κεφαλήν. Τούτο έπανε- 
λήφΟη έπί όκτώ ημέρα;' τά  μέν φιλήματα 
άπεδέχσντο καλώ;, το δε άφορών τά ; έ- 
πιστολά; σχέδιον έπρεπε ν άπσρόιφθή.

Μετά μίαν εβδομάδα, ό Φρειδερίκο; πα- 
ροξυνθεί; διότι υφίστατο καθ’ έκάστην τήν  
αυτήν άρνησιν έσχισε τον χάρτην αυτού 
πρύ τών οφθαλμών τή ; γειτονίσση; του. 
Κατ άρχα; έγέλασεν αύτη, μετά αμφιβο
λίαν δε «χερικών στιγιχών έξέβχλλεν έκ τού 
θυλακείου τή ; έμττροσθέλλα; τη ; γραμμά- 
τιόν τι, το όποιον έδειξεν έξ ’σταμοιβής 
-εί; τον 'φοιτητήν. Εννοείτε, »ότι δέν εκί- 
νησεν αύτό; τήν κεφαλήν' ,πλήν _μή tw str
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μενο; νά όμιλήση έγραψεν έπί μεγάλου 
χάρτου τή ; ζωγραφική; τά ; δύο λέ
ξεις : «Σε λατρεύω!» Ακολούθως έθεσε το 
φύλλον έπί καθίσματος καί εκατέρωθεν ' 
δύω λαμπάδα;,ώ^ε ή ωραία έργάτι; ήδυ- 
νήθη τή δυνάμει διόπτριον ν άναγνώση ούτω 
τήν πρώτην έξομολόγησιν τού έραστού τη;. 
’Απεκρίθη εί; ταύτην διά μειδιάματος καί 
διά σημείου είπεν εί; τον Φρειδερίκον νά 
κάταβή διά νά λάβρ τήν έπιστολήν, ήν 
ειχε δείξει.

Σκότο; έπεκράτει καί όμίχλη παχεία 
ήπλούτο πανταχού. Ονεα/ίαςκατέβη έλα· 
φρώ;, διεπέρασε τήν όδον καί είσήλθεν εί; 
τήν γειτονικήν του οικίαν* ή Ούρα ήτο α
νοικτή καί ή δεσποσύνη εύρίσκετο προ τή ; 
άναβάθρα;. Ο Φρειδερίκο; έναγκαλισθείς 
αυτήν, αντί νά τή ώμιλήση, μάλλον προ- 
θύμω: ήσπάσθη αυτήν, ήτ ι; τρέμουσα όλη 
έφυγαδεύθη.

—  Τί μ έγραψες, ήρώτησεν ό Φρειδε
ρίκο;, πώ; καί πότε θά σ’ έπχνίδω;

Εσταμάτησεν, έπανήλθεν καί θέστουσα 
τήν έπιστολήν εί; τήν χΐ'ρα αυτού :

—  Ιδού, τώ είπεν, καί μή πλέον ά λ
λοτε ξενοκοιμάσαι.

Καί τωόντι δ φοιτητή;, καίτοι φρόνι
μος. συ/έπεσε προ μικρού νά κοιμηθή έςω 
τή ; οικία; του, ή δ έργάτι; παρετήρησε
το τοιουτον.

μου καθ’ όδόν. Θά μέ πλησιάσης, ώς εάν 
μ’ ¿γνώριζες, θά μοί είπη; λέξεις τινάς 
καί κατά το διάστημα αΰτο παρατηρεί μ* 
καλώ»;. 'Αν δεν μ’ εύρη; εύμορφον, ε ίπ ί 
μοι το καί δεν θά οργισθώ. Είναι άπλού- 
στατον καί, έκτο; τούτου, δεν είμαι κακή.

’Ασπασμού; μυρίου;
ΒΕΡΝΕΡΕΤΤΑ».

’ θ  Φρειδερίκο; ύπή/.ουσεν εί; τά ; δια- 
ταγά ; τή ; έρωμένη; του καί ευκόλως δύ
ναμαι νά ειπω ότι ή δοκιμασία δεν υπήρ- 
ξεν αμφίβολος. ’Εν τούτοι; ή Βερνερέττοε 
ώ; επιτήδεια φιλάρεσκος, αντί νά προσλά- 
βη όλου; αυτή; τού; στολισμού; κατά τήν  
συνάντησιν ταύτην, παρουσιάσθη ατημέ
λητο;, τήν κόμην λυτήν υπο τον πίλον 
αυτή; περιβαλούσα. ’θ  φοιτητής εΰσεβά- 
στω; χαιρέτησα; επανέλαβεν οτι εύρεν αυ
τήν πλέον ώραίαν παρά ποτε καί επανήλθεν 
εί; τά ίδια ένθουσιών διά τήν νέαν του  
κατάκτησιν" πολλ.ώ δε μάλλον ώραίαν εύ
ρεν αυτήν τήν έπαύριον εί; τον τόπον τής 
συνεντεύξεω;, όπου είδεν ότι όχι μόνον 
τού; στολισμού; ήδύνατο νά παραλείφη, 
αλλά καί παν είδος ένδυμίσίας καί αυτήν 
ακόμη τήν μάλλον άτη-χέλητον.

Οταν όύο έρασταί συμφωνούν τά προσ
κόμματα μηδενίζονται. Εν τή έγχειρι- 
«σθείσ/· τώ Φρειδερίκο» επιστολή ή νεανι  ̂
άνέρερε μεγάλα; προφυλάςει; διά νά λά- 
βωσιν' ϊΐζγζν  ότι κίνδυνοι επέκειντο κ«ί 
ήρώτα πού έπρεπε νά υπάγη προ; συνέν- 
τευξιν, ήτ ι; δέν ήτο δυνατόν νά γίνη εν 
τώ δο»ματίω τού νέου. Επρεπε "λοιπόν 
νά εύρωσι μικρόν τ ι δωμάτιον εί; τά πέ- 
ριξ, πραγμα ούχί δυσεύρετον εί; τήν Λα
τινικήν συνοικίαν. Μ πρώτη συνεντευξι; 
ώρίσθη, ότε ό Φρειδερίκο; έλαβε τήν κά
τωθι έπιστολήν:

«Λέγει; ότι μέ λατρεύει; καί ότι αλη
θώς ;χ ευρίσκγ; ώραίαν. Με είδε; ολίγον 
μακ όθιν, διά νά δυνηθή; δε να ¡/Λ άγα- 
-πήση; πρέπει νά μέ ϊδής καλλίτερου ακόμη 
θά  έξέλθω μετά τή ; υπηρέτρια; μο«/ έ 
^έλθε χχι σύ χχ). έλθε ·εί; προϋπάντησίν

J I

’θ  Φρειδερίκο; -καί ή Βερνερέττα παρε- 
δόθησαν εί; τον έρωτα αυτιών πριν ή άν- 
ταλλάξωσι σχεδόν μίαν λέξιν. Περιπτυσ- 
σόμενοι έκάθησαν παρά τή έστία ήτις 
λαμπρά ¿σπινθηροβολεί' έκρϊ ό Βερνερέττα, 
θέταυσα έπί τώ»ν γονάτιον τού εραστού αυ
τή ; τά ; ροδινά; έκ τή ; ηδονή; παρειά; αυ
τής, τώ είπε τ ί ;  ήτο. Τπήρξεν υποκρί- 
τρια εί; θέατρον επαρχία; τίνος, το δε κυ
ρίως ονομά της ήτο Λουίζα Αουράνδου' 
προ δύο έτιών έζη μετά νέου, 8ν δεν ή -  
γάπα πλέον καί από τού όποιου ήθελε μέ 
ό ποιον δήποτε τρόπον ν άπολυτρωθή καί 
ν’ άλλάξη τρόπο™ ζωή: είσερχομέν,η έκ νέου 
εί; τό θέατρον, άν εύρισκε προστασίαν, ή 
/.ανθάνουσκ έπάγγελμά τι. Περί τή ; οί- 
ιογενείας τη ; καί τού παρελθόντος αυτής 
υύδεν είπεν, άλλάιχόνον ανήγγειλε τήν
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πόφασιν τοϋ νά διαρρήξη τούς άνυποφό- | —  Πρόσεχε, τώ είπεν, είσαι έρωτόπλη-'
ρους καταστάντας δεσρού; αύτής. Ο Φρει- 1 κτος. Η έργάτις σου ούόέν έχει, σύ δέ ο- 
δερϊκος ρή θέλων νά την άπατήση, έδωκε λίγα βεβαίως' τδ κατ έρέ,άνήρην εις την 
πιστήν εικόνα της θέσεώς του δρολογών Οέσιν σου, πολύ θά ¿πρόσεχα καί θ άπε- 
ό-τι ρικράν ρ.όνον βοήθειαν ήδύνατο νά τη ρ,ακρυνόρην άπό υποκριτρίας της επαρχίας,
παρέξη, διότι δεν ήτο πλούσιος καί ούτε 
ιδέαν του κόσρ,ου είχεν άκόρη.

—  Επειδή δεν δύναραι νά σέ διατηρώ, 
προσέθεσε, δεν θελιό έπ ούδενί λόγω νά 
γίνω αίτιος ρήξεως' άλλ επειδή καί σκλη
ρόν ροί είναι νά σ έχω έξ ήρισείας ρετ άλ
λου 0 άναχιυρήσιο λυπούρενος πολύ καί 
εν τή καρδία θά διατηρήσω την άνάρ.νη- 
σιν ριάς εύδαίρονος ή ¡αέρας ρ.ου.

Η Βερνερέττα ήρχισε νά κλαίη άκούουσα 
τήν απροσδόκητου αυτήν δηλοποίησιν.

•— Διατί νά φύγης ; είπε. Αν έλθοι εις 
διενέξεις ρετά τοϋ έραστοϋ ρου, σύ θά 
ησαι ή αιτία , διότι προ πολλοϋ το άπεφά- 
σισα. Δεν θά ρ. άγαπας λοιπόν πλέον αν 
προσκολληθώ εις ράπτριάντινα διά νά ρά- 
θω την τέχνην; Λυνιηρον ρέν είναι, ότι δεν 
είσαι πλούσιος, αλλά τί νά γίνη ; βά ζή- 
σω^ιεν όπως δυνηθώρεν.

Ο Φρειδερίκος ήτοιράζετο ν’ άπαντήση, 
άλλ’ §ν φίληρ,α τώ επέβαλε σιωπήν.

—  Μή όριλώρ.εν καί ρ.ή σκεπτώρεθα 
πλέον περί αυτού, είπε τέλος ή Βερνερέτ
τα . Οταν ρ.έ θέλης, κάρνε ρ.ε σηρεΐόν εκ 
τοϋ παραθύρου καί ρ.ή σέ ρέλλη διά τά 
λοιπά, τά  ρή άφορώντά σε.

’Επί έξ σχεδόν έβδοράδας ο Φρειδερίκος 
δεν είργάζετο. Η άρξαρένη διατριβή αύ- 
τοΰ έρενεν επί τής τραπέζη; καί άπο και
ρόν εις καιρόν προσετίθετο ρία γραρ.ρή. 
Εγνώριζεν ότι, άρα τω  ήρχετο ή ορεξις 
τοϋ νά διασκέδαση, ήοκει απλώς ν άνοιξή 
το παράθυρου. Πάντοτε ή Βερνερέττα ήτο 
ετοιρος’ άν δέ τήν ήρώτα, πώς άπήλαυσε 
τοιαύτης ελευθερίας, άπήντα πάντοτε, ότι 
αυτό δεν τον άφορα. Ταχέως λοιπον έξώ- 
δευσε τά έν τώ γραφείω του ολίγα έξ οίκονό- 
ρίας περισσεύρατα, ώστε έντος δεκαπέντε 
ήρερών ήναγκάσθη νά καταφύγη εις φίλον 
του, όπως δυνηθή νά προσφέρη γεϋρα εις 
τήν έρωρένην αότοϋ.

Ο φίλος αυτός, τοϋ οποίου τό όνορα 
ήτο Γεράρδος, άρα ερ.αθε τον νέον τρόπον 
τού ζην τοϋ Φρειδερίκου :

διότι τοιαϋται συρπάθειαι παρασύρουν πολ- 
λάκις πλειότερον παρ όσον υποθέτεις.

Ο Φρειδερίκος γελών, άπήντησεν, ότι 
δεν έπρόκειτο ποσώς περί πάθους σφοδρού, 
αλλά περί ρ,ικροϋ έρωτος, όπου αδύνατόν 
τις σπουόαίως νά προσηλοιθή. Διηγήθη 
πώς έκ τοϋ παραθύρου έγνώρισε τήν Βερ- 
ναρέτταν.

—  Είναι κόρη, ήτις φροντίζει ρόνον νά 
γελ^, είπεν εις τον φίλον του, ουδέ τον 
έχάλιστον τρέχω κίνδυνον, ή δέ σχέσις ή- 
ρών είναι πάσης άλλης ήττον σπουδαία.

Ο Γεράρδος ένέδωκε ρέν εις τούς λό
γους αυτούς, προέτρεψεν όρως τον Φρει
δερίκον εις τήν εργασίαν του. Ούτος έβε- 
βαίωσεν, ότι έντος ολίγου ή διατριβή του 
θά φθάση έίς το τέρρα καί τωόντι, ΐνα ρή 
ψευσθή, είργάσθη επί τινας ώρας' άλλ’ έ- 
πειδή το εσπέρας ή Βερνερέττα τον άνέρε- 
νεν, άφησε το έργον κατά ρέρος καί έπο- 
ρεύθησαν όρ.οϋ εις τήν Κ α λ ύ β η ν.

Η Ιν α λ ύ β η είναι το λαρ.πρότερον ξε- 
νοδοχεϊον τής Λατινικής συνοικίας, αντι
στοιχούσα ρέ τδ Τ ί β ο λ ι  τής δεξιάς τών 
Παρισίων πτέρυγος' είνε α τόπος τής συν- 
εντεύζεως φοιτητών καί έργατίδων' καί 
πολύ ρ.έν άπέχει άπο τοϋ νά ήνε ρέρος κα
λής συναναστροφής, είναι όρως τόπος δια- 
σκεδάσεως. Εκεί πίνουν ζύθον καί χορεύ
ουν, ειλικρινής δ εύθυρία, κάποτε θορυβώ
δης, δίδει αναψυχήν εις τήν όρήγυριν. ’Ε
κεί ίσως ρόνον έπανευρίσκει τις τήν άρ- 
χαίαν έν Παρισίοις ζωήν τών φοιτητών, 
τήν τόσω ελεύθερον καί εύθυυ.ον, τής ο
ποίας καθηρερινώς χάνορεν τάςπαραδόσεις.

Ο Φρειδερίκος, καθδ επαρχιώτης, δέν 
έδυστρόπει διά τού; ανθρώπους, ους άπήν
τα έκεϊ, ή δέ Βερνερέττα, ήτις έφρόντιζε 
ρ,όνον νά διασκεδάζη, ούδερ.ίαν τοιαύτην 
τώ έκαρ.ε παρατήρησιν. Πρέπει νά εχη τις 
ρικράν τοϋ κόσρου πείραν, διά νά γνωρίζη 
ποΰ συγχιορεΐται ή διασκέδασις, έν ώ τδ 
ευτυχές ζεΰγος ήρών έπέστρεφε κεκοπια- 
κδς καί εΰχαριστηρένον, επειδή έχόρευσε
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V  όλης τής νυκτός. 'θ  Φρειδερίκος ήτο 
-πρωτόπειρος τόσον περί τά τοιαϋτα, ώστε 
τάς πρώτα; αΰτοϋ νεανικά; τρέλλας ένό- 
•ριζεν ευτυχίαν' έφαντάζετο, ότι ουδέν 
γλυκύτερον ύπήρχεν άπο τοϋ νά ζή καθη- 
ρερινώς ούτω, κρατών τον βραχίονα τής 
Βερνερέττα; καί περιπατών έπί τής λεω
φόρου. Από καιρόν εις καιρόν, ήρώτα ό είς 
τον άλλον πώς έπήγαιναν αί έργασίαι των, 
άλλ ούτε ο είς, ούτε ό άλλος άπήντα εΰ- 
κρινώς εις τήν έρώτησιν ταύτην, τδ ρ.άλ- 
λον ενδιαφέρον, τδ πλησίον τοϋ Λουξερ.- 
βούργου δωράτιον ήτο πληρωρ.ένον διά 
δύο ρήνας. Η Βερνερέττα έφερεν έκεϊ κά
ποτε περιτυλιγρένον έντδς χαρτίου ζυρ-α- 
ρικόν τ ι ρέ κρέας, δ Φρειδερίκος έφερε φιά
λην οίνου, έκάθηντο είς τήν τράπεζαν, ή 
νέα κόρη περί τά τέλη τοϋ γεύρατος έψα
λε στροφάς τινας κωρειδυλλίων, τά όποια 
παρέστησε, καί, άν έλησρόνει τάς λέςεις, δ 
φοιτητής άνεπλήρου αύτάς δι αυτοσχεδίων 
ςήχοιν είς έπαινον τήςέρωρ.ένηςτου, άνόέ πά
λιν αύτδς δέν εύρισκε τήν δροιοκαταληξίαν, 
άντικατέστηνεν αυτήν διά φιλήρ.ατος. Διήρ- 
χοντο ούτω οι δύο τήν νύκτα, ουδόλως 
σκεπτόρενοι, ότι ο χρόνος τρέχει.

—  ’Αλλά τίποτε πλ.έον δέν κά.ρ.νεις, 
έλεγεν δ Γεράρδος, καί δ έπιπόλαιός σου 
έρως διαρκεΐ πλειότερον άληθοΰς έρωτος. 
Πρόσεχε' εξοδεόεις χρήρατα, άρελών περί 
τοϋ τρόπου, δι’ ου δύνασαι νά τά  κερδίσης.

—  *Εσο ήσυχος άπήντα δ Φρειδερίκος' 
ή διατριβή ρου προχωρεί, ή δέ Βερνερέτ- 
•τα θά ύπάγη ώς ραθήτρια, παρά τιν·. ρα- 
■πτρίςι. Αφες ρ,ε νά γευθώ στιγρής ριάς
ευτυχούς, καί ρή άνησυχής διά τδ.ρέλλον.

Εν τούτοι;, επειδή ή εποχή τής έκπυ- 
•πώσεως τής διατριβής έπλησίαζεν,'δ Φρει
δερίκος έτελείωσεν αυτήν έν βία καί ρο- 

' λαταϋτα δέν ήτο ένεκα τούτου χέίρων, 
διότι άνηγορέύθη διδακτωρ. Επερψεν είς 
Βεζανσώνην άντίτυπα αρκετά τής θέσεώς 
του ρ,ετά τοϋ διπλώρατος' έπί τή άγγε- 

' λία τάύτη δ πατήρ του άπήντησε δι απο
στολής ποσοϋ χρηρ.ατικοϋ, πολύ άνωτέρου 
ή όσον εξήρκει διά τά έξοδα τής επιστρο
φή; τοϋ υίοϋ του. Ούτω λοιπόν ή πατρική 

-χαρά, έβοήθησεν έν άγνοια της τον έρωτα, 
ιώστε δ Φρειδερίκος ήόυνήθη νά έπιστρέψη

είςτδν φίλον του τά δανεισθέντα χρήρατά,' 
έπειθε δ’ αυτόν περί τοϋ όλως άνωφελοϋς 
τών νουθεσιών του. Η Βερνερέττα ήρνήθη 
προσφοράν τινα, ήν ήθέλησε νά τή κάρή.

—  Πρόσφερέ ρ.οι εν γεϋρα, τώ είπεν' 
έξ όσων δύνασαι νά ρέ προσφέρη,;, σέ ρ-όνόν 
λαρ.βάνω·

Ο Φρειδερίκος ήρέραν τινά εύρεν αυτήν 
ρ,ελαγχολικήν, καί τοϋτο δέν ήτο δύσκολου 
νά παρατηρήση τις είς χαρακτήρα τόσφ 
εύθυρ.ον. ’Ηρώτηπε -τήν αιτίαν καί ρετα 
τινα δισταγρ.δν, έςήγαγε τοϋ θυλακίου της 
έπιστολήν τινα.

*— Είναι άνώνυρος επιτολή, είπεν αύτη, 
τήν οποίαν δ συγκατοικών ρ.ετ έροϋ νέος( 
έλαβε χθές καί ρ ένεχείρησε, λέγων ότι 
δέν δίδει ούδερίαν πίστιν είς άνυπογράφου,ς 
διαβολάς. ’Αγνοώ ποιος Ιγραψεν αυτήν. Η 
ορθογραφία είναι κακή όσον καί ή σύντα
ξις, έν τούτοι; δέν καθίσταται δι’ αύτο 
ήττον άνεπικίνδυνος : ρ.έ διαβάλλουν ώς
κόρην άπωλεσθεϊσαν, ράλιστα δέ άκριβώς 
σηρ.ειόνουν τήν ώραν καί τήν ήρ,έραν τής 
τελευταίας ήρ.ών συνεντεύςεως, Ω! βε
βαίως τήν έπιστολήν αυτήν έγραψέ τις έκ 
τής οικίας, ή θυριορός ίσως, ή καρ,ρία θα- 
λαρηπόλος. Δέν είςεύρω τώρα τ ί νάπράξω, 
ρ,ήτε πώς νά προφυλαχθώ από τδν έπι- 
κείρ,ενον κίνδυνον.

—  ΓΙοϊον κίνδυνον; ήρώτησεν δ Φρει
δερίκος. »

■·— Νορίζω, γελώσα άπεκρίθη ή Βερ.— 
νερέττα, ότι πρόκειται τοόλάχιστον πε^ί 
τ ή ς  ζωής ρ.ου, διότι έχω νά κάρω ρέ άν
θρωπον χαρακτήρος δρρητικοϋ, άζιον νά 
ρέ φονεύση, άν ράθη ότι τδν άπατώ.

'Ο Φρειδερίκος ραταίως έπανέλαβε τήν 
έπιστολήν, έξετάζων αυτήν καθ όλα' δέν 
ήδυνήθη ν’ αναγνώριση τήν γραφήν. Ε- 
πέσ τρέψε ν ό.θεν είς τό οίκηρά του άνήτ 
συχος πολύ, καί άπόφασιν έχων νά ρή έ- 
πανίδη τήν Βερνερέτταν έπί τινας ήρέρας' 
άλκ’ έντδς ·ολίγου έλαβε «αρ αυτής δύο 
λέξεις.

«Γνωρίζει τά πάντα, έγραφε' δέν εί- 
ξεύρω τίς ρας έπρόδωσε, νορίζω όρως, ότι 
ή θυρωρός ώρίλησε. Θά έλθη είς τδ όωτ 
ράτιόν σου, διότι θέλει νά ρονοραχήσητ*.
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Λεν έχω δυνάμεις να εϊπω πλειότερα. είμαι 
μάλλον νεκρά ή ζώσα».

Ο Φρειδερίκο; δι όλη; τή ; ημέρα; ε- 
|«.εινεν εν τώ δωμάτιο) του, περιμένων τήν 
¿πίσκεψιν του άντεραστού του, ή τούλάχι- 
Οτον πρόκλησιν" άλλά μέ απορίαν, οϋτε 
¿π'.σκεψιν, ούτε πρόκλησιν έδέχθη" ή αύτή 
£ε σιωπή περί παντδ; έξηκολούθησε τήν 
¿παύριον καί επί οκτώ άλλα; ημέρα;. ’Επί 
τέλους, έμαθεν δτι δ Κ. Ν., εραστή; τη ; 
Βερνερέττα; έζήτησε παρ’ αυτή; εξηγήσει; 
τη ; διαγωγή; της, εκείνη δέ έγκαταλεί- 
^ασα τήν οικίαν, προσέφυγε παρά τήμητρί 
τη ;. Ο νέο; έρας-ή; απομονωθεί; καί απαρη
γόρητος διά τήν στέρησιν τής ερωμένη; αύ- 
τοΰ, έξήλθε πρωίαν τινά καί πλέον δεν 
¿νεφάνη. Τέσσαρα; ήμ.έρα; μετά τήνάφά- 
νειάν του, ήναγκάσθησαν ν άνοίξωσι τήν 
βύραν των δωματίων του" εϋρον δε έπί τής 
τραπέζη; επιστολήν, άγγέλλουσαν τον δ- 
λέθριόν του σκοπόν. Μόλις μετά μ.ίαν £- 
Ν ομάδα ανεκαλυψαν εί; τδ δάσος του 
ΙΙένδονο; τά λείψανα του δυστυχούς.

III

Γ!αθεΐαν δ Φρειδερίκο; ήσθάνθη έντυ- 
Τωσιν έπί τή αγγελία τή ; αυτοκτονία; 
τοΰ νέου. Μολονότι δεν έγνώριζε τδν νέον 
βυτδν καί ούτε ποτέ τώ άπηόθυνε λόγον, 
¿γνώριζεν όμως τδ όνομά του, όνομα ο -  
κογενεία; περιφανούς. Είδεν έκ τοΰ παρα
κόρου του ερχομένου; του; συγγενείς, τού; 
ΐΑίλανείμονα; αδελφού; καί τά ; θλιβερά; 
λεπτομερεία; των άναζητήσειον, ά; ήναγ- 
χάσθησαν νά έκτελέσωσι πρδ; άνεύρεσιν 
τού νεκρού, καί ά; έμαθε πάσα:.

Τά πάντα έσφραγίσθησαν καί έντδ; ο
λίγου οι επιπλοποιοί άφήρεσαν τά έπιπλα, 
«υστε τδ παράθυρον πλησίον τού δπο’ου 
«ίργάζετο ή Βερνερέττα, δεν έδείκνυε πλέον 
«ίμή τού; τοίχου; κατοικήματο; ακατοί
κητου.

Μόνοι οί ένοχοι αισθάνονται τόψιν συ- 
νειδότος, δ δε Φρειδερίκο; ούδεμίαν σπου- 
οα'.αν μομφήν ήδύνατο ν άποτείνη εις ε
αυτόν, διότι ουδένα ήπάτησεν, άλλ ούτε 
καί έγνιορισε ποτέ καθαρώ; εί; ποιον βαθ
μόν εύρίσκοντο αί σχέσεις μεταξύ τή ; έρ-

γάτιδο; καί τού ίραστού αυτή;. Μολαταύ
τα  ήσθανετο φρίκην, άναλογιζόμενο; ότι 
άκουσίω; υπήρξεν ή αιτία  τοιοότου σκλη
ρού δυστυχήματος. «Διατί δεν ήλθε νν μ’ 
ευρη ! έλεγε καθ εαυτόν" δ ιατί δέν έρρ-.ψε 
κατ εμού τδ όπλον, τδ δποΐον άπαισίω; 
μετεχειρίσθη ! Δεν γνωρίζω μέν, τ ί τότε 
θά συνέβαινε, τ ί εγώ θά έπραττον, άλλ’ ή 
καρδία μου μοί λέγει, ότι δεν ήθελε συμβή 
δυστυχία τοιαότη. Α ! ά ; έμάνθανον μό
νον, ότι αγαπά αυτήν εί; τοιούτον βαθ
μόν! ά ; ήμην μάρτυ; των πόνων του! Τις 
ο-ίδε ! πιθανώς ήθελον αναχωρήσει" ήθελον 
ίσως καταπείσει αυτόν, ήθελον τδν ίάνει 
καί τδν επαναφέρει εί; τήν ορθήν κρίσινδιά 
των ειλικρινών καί φιλικών μου λόγων.
Η ούτως, ή άλλως, ήθελεν ακόμη ζή καί 

έπροτίμων νά μ έθραυε τδν βραχίονα, ή 
νά έχω τήν ιδέαν, ότι άποθνήσκων έπρό- 
φερεν ίσως τ  όνομά μου.»

’Εν τώ μέσω των θλιβερών αυτών σκέ
ψεων, επιστολή τή ; Βερνερέττα; έφθασεν. 
Ητον αύτη ασθενή; και κ ιινήρη;, διότι δ 

Κ. Ν. κατά τήν τελευταίαν μεταςό των 
συμβασαν σκηνήν, τήν έκτύπησεν εί; τρό
πον ώστε έπεσεν έπικινδύνως. Ο Φρε'δε- 
ρΐκο; έξελθών πρδ; έπίσκεψίν της, δενέσχε 
τήν γενναιότητά νά φθάση" ένόμιζεν ότι 
φόνον έξετέλει, έςακολουθών νά έχη αυ
τήν δι ερωμένην. Απεφάσισεν δθεν ν ανα
χώρηση καί αφού έτακτοποίησε τά ; υπο
θέσει; του, έστειλεν εί; τήν δυστυχή κό- 
¡,ην παν ότι ήδυνήθη νά διαθέση, υποσχό
μενο; νά μή τήν εγκατάλειψη έν τή δυ
στυχία, καί μετά ταύτα  έπέστρεψεν εί;
Βεζανσώνην.

'Η άφιξί; του, όπως καθείς υποθέτει, 
υπήρξεν ημέρα εορτή; διά τού; γονεΐ; αυ
τού. Συνεχάρησαν αύτώ διά τδν νέον του 
τίτλον, έβάρυναν αύτδν δι ερωτήσεων περί 
τή ; έν Παρισίοις διαμονή; τον, καί υπε
ρήφανο; δ πατήρ αυτού τδν ώδήγησεν εί; 
τά ; οικία; όλων τών διακεκριμμένων τή ; 
πόλεως.

’Εντδ; ολίγου διεκοινώθη αύτώ σχέδιόν 
τι, οπερ κατά τήν απουσίαν του συνέλα- 
βον" έσκέφθησαν τά περί νυμφεόσεως, καί 
επρότειναν αύτώ τ ή ν  χεΐρα νέα; τινο; ω
ραία; μέ περιουσίαν ούχί εύκαταφρόνητον.
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Θλίψιν έχων ψυχικήν ακατάβλητου, ούτε 
έδέχθη ούτε ήρνήθη" τού; ήκολούθει οπού 
τδν ώδήγουν, άπήντα όπως ήδύνατο εί; 
τού; έρωτώντα; αύτδν καί προ&είϊάθησε 
μάλιστα νά φανή περιποιητικό; εί; τήν 
μνηστή*» αυτού" πλήν όλως άνευ εύχαρι- 
στήσεω; καί σχεδόν ά.κων έξεπλήρού τά  
χρέη τού ταύτα" καί τούτο, όχι διότι ή- 
γάπα τοσούτον τήν Βερνερέτταν, ώστε 
ν’ άρνηθή γάμον επωφελή-, άλλά διότι 
τόσω ίσχυοάν Ισχοί έπ αύτού επιρροήν 
τά τελευταία συμβάντα, ώστε δέν ήδύνατο 
ταχέοι; νά συνέλθη. Εί; τεταραγμένην 
ένεκα αναμνήσεων καρδίαν, δέν υπάρχει 
θέσις δι ελπίδα" τά δύο ταύτά έί; τδ ά
κρο ν ζωηρά αισθήματα αποκλείονται αμοι
βαίους καί μόνον όταν έξασθενήσωσι, συμ
βιβάζονται καί τέλο; πάλιν άμοιβαίω; 
προσκαλούνται.

Ο χαρακτήρ τή ; νέα;, περί τή ; δποίά; 
έπρόκειτο, ήτο μελαγχολικώτάτο;" ούτε 
συμπάθειαν, ούτε άντιπάθέιάν ήσθάνετο διά 
τδν Φρειδερίκον, άλλ’ ύπεβάλλ.ετο έί; τά  
σχέδια τών γονέων της, όπως κ’ εκείνο;, 
άπλώς δι υπακοήν. Τήν άλήθειαν ταύτην 
καί οί δύο ήννόησαν, χάρις έί; τήν έύκο- 
λίαν, ήν πάρεχώρησαν άύτοΐ;, διά νά συν- 
ομιλώσιν" ήσθάνθη<ταν καλώς ότι έρωτα δέν 
είχον,εύκολως δέ συνέδεσαν φιλίαν. Ημέραν 
τινά, ενώ αί δύο όίκογένειαι όμ.ού έπές-ρεφον 
άπδ τήν εξοχήν, ό Φρειδερίκος έδωκε τδν 
βραχίονα εί; τήν μνηστήν αύτού καί έπί 
τή έρωτήσει άύτή;, άν εί; Παρισιού; έγ- 
κάτέλειψε πεφιλημένον τ ι ον, τή διηγήθη 
τήν ιστορίαν του. Κατ άρμάς μέν εύρεν 
αύτήν άθτείαν καί τήν έθεώρησεν ώ; ούχί 
σπουδαίαν" καί δ Φρειδερίκο; αϋτδ; ώμί- 
λει ώ; περί άνοησίά; ούδαμώ; ένδιαφερού- 
ση;" τδ τέλο; όμως τή ; διηγησεω; έφάνη 
σπουδαίου τή δεσποσύνη, Αρασύ (τοιούτον 
ήν τδ όνομ,ά τή ; νέας). « Ω Θεέ μου, είπε, 
τ ί σκληρόν! Εννοώ τ ί έν ύμΐν συνέβη καί 
δι αύτδ πλειότερον έτι σά; εκτιμώ. ’Αλλά 
δέν είσθε ένοχος καί δ καιρό; τά  πάντα  
θά διόρθωση. Οι γονεΐ; υμών οπώ; καί οί 
έδικοί μου βιάζονται βεβαίως νά τελέσωσι 
τδν σχεδιασθέντα γάρ.ον, άλλ’ έπαναπαύ- 
θητι έπ έμ.ού" θ άφαιρέσω άφ’ υμών όσα; 
δύναμαι περισσοτέρα; στενοχώριας, ΐσο>;

! δέ άκόμη καί τδν κόπον αύτδν τού ν’ άρ- 
νηθήτε τήν χεΐρά μου». Εφ’ ω καί έχω- 
ρίσθησαν.

Ο Φρειδερίκος δέν ήπατήθη υποθέσα; 
ότι καί ή δεσποσύνη Δρασύ είχεν έκ μέρους 
τη ; άλλην έξομολόγησιν δι’ αύτόν" ήγάπα 
πραγματικώς. νέον τινά άξιωματικόν άνευ 
περιουσίάς, οστι; ζητήσα; ποτέ τήν χεΐρα 
αύτή; έλαβεν άπάντήσιν αρνητικήν παρά 
τής οικογένεια; της. Διά τή ; έξομ,ολογή- 
&εω; ταύτης έδωκεν άπόδειξιν τή ; ε ιλ ι
κρίνεια; τη ; εί; τδν Φρειδερίκον, όστις ώρ- 
κίσθη νά μή κάμη αύτήν νά μετανοήσηι 

| Οΰτω λοιπόν μ.εταξύ τών δύο συνωμολο- 
γήθη υπόνόούμενή τις συνθήκη, δι’ ή; φαι- 
νόμενοι υπάκούοντε; εί; τού; γονεΐ; των, 
κυρίως άνθίστάντο. Ο εί; πάντοτε εύρί- 
σκετο πλησίον τού άλλου, δμού έχόρευοτ 
έν το ΐ; χοροί;, συνωμίλουν έν τή αιθούση, 
άπεμακρύνοντο δμ.ού κατά τούς περιπά- 
του;^ άλλ άφού δι’ ολη; τή ; ημέρα; ί-  
φέροντο ώς δύο έρασταί, άποχο>ριζόμενοι 
έθλιβον τά ; χέΐρα; καί έπανελάμβανον 
πασαν εσπέραν ότι σύζυγοι ποτέ δέν ήθε- 
λον γίνει.

Θεσει; τοιαύται είν έπικίνδυνοι πολύ: 
Εχουσιν ελκύον τ ι γόητρον; ή δέ καρδιά 

έν πεποιθήσει παραδίδεται" δ έρδι; όμως 
είναι θεότης ζηλότυπος δργιζομένή, καθ’ό- 
σων παύουσι φοβούμενοι αύτήν, καί πολ- 
λάκι; άγαπά τ ι ;  άπλώς, διότι ύπεσχέθη 
νά μή άγαπήση. Εντός ,δλίγου χρόνου δ 
Φρειδερίκο; έπανεύρε τήν χαράν αύτού, λέ- 
γων καθ εαυτόν, ότι έπί τέλους δέν έ- 
πτάιέν άύτδς, αν έλαφρά τ ι ;  ραδιουργία 
έσχεν άπαισίαν τήν λύσιν, ότέ καί πά; άλ
λος ευρισχόμενο; εί; τήν θέσιν αύτού ήθε
λε πράξει τδ αύτδ καί ότι, τέλος πρέπει 
τ ι ;  νά λησμονή, όπερ δεν δυναται νά διορ- 
θώση. Μετ έύχαριστήσεω; καθ εκάστην 
έβλεπε τήν δεσποσύνην Δρασύ,καί τώ έφά- 
\’η ωραιότερα ή κατά τήν πρώτην ήμέραύ 
τή ; συναντήσεως. Δέν ήλλαξε μέν τήν δια
γωγήν του παρ αύτή, άλλ ένέβαλλεν ολί
γον κατ ολίγον έν τή δμιλία του καί εί; 
τά ; περί τή ; φ ιλία ; του διαμαρτυρήσεις 
θερμότητα τινα, ήν αδύνατον ήτο νά πα- 
ρεννοήση τι;. - ( Ακολουθεί.)
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ.

Διά τά  σκληρά μέταλλα άπαιτεΐται μεί- 
ζων δύναμις θερμότητος όπως άνχλύσωσι. 
Τάς άθώας περιστεράς άποδιώκει μόνον α
πλούς κρότος μ.αστιγίου, ενώ' τον όνον α
ναγκάζει νά περιπατή ράβδος ίκανοΰ πά
χους και μήκους.

Δεν είμεθα υλισταί, ιΐλήν θέλομεν λα- 
λεΧ πολλάκις πεοί τής υλης. Ο Θεός η το 
πολύ σοφώτερος ημών περιβαλών τήν 
ιδέαν διά τής όλης, και καταστνσας αυ
τά, ν μόνον εις ήμας ορατήν. Αλλ άν θέ
λατε (άς μή κρυπτώμεθα), έζηλώσαμ.εν 
τήν δόξαν μεγάλων τινών κωμικών ποιη
τών (τουλάχιστον κατά τό ύβρίζειν), καί 
άν δεν δυνηθώμεν νά πετάςώμεν μέχρι 
της ζηλωτής εκείνης κορυφής, προς ήν ε
πέταξαν εκείνοι, τουλάχιστον ας κρημνι- 
σθώμεν ως η χελώνη, ποθήσασα την πτή- 
σιν του άετοΰ' άς πνιγώμεν εος δ δυστυ
χής Ικαρος, του οποίου δ ήλιος ανέλυσε 
τά κήρινα πτερά. Οπως δήποτε ή επι
θυμία είναι ευγενής καί ή πτώσις, εάν δεν 
φέρν) δόξαν, προκαλεΐ συμπάθειαν. Επει
δή δε δ Αίσωπος άσχολείται ήδη πα- 
ραμυθών τους δμίλους τών νερτέρων 
διά τών μύθων του, ¿ρωτήσατε τον Πανα
γιώτην Σοΰτσον, στιχουργήσαντα τον μύ
θον τής χελώνης περί του δρθοΰ τής κρί- 
σεώς μας.

Τοΰθ ένεκεν λοιπόν τάς βωμολοχίας 
του Σχιλλέρου, του Σαίκσπηρ, του Αρι- 
στοφάνους καί Μαλιέ-ρου δεν θέλομεν άπο- 
φύγει. Καθ όσον δ άφαρά τό έξ ανατρο
φής εύαίσθητον τών αναγνωστών καί 
άναγνωστριών άπαντώμεν, δτι δεν πι- 
στεύομεν νά φαντάζωντχι εαυτούς πλέον 
καλοανατεθραμμέν^υς άπό τους άναγνώ- 
στας καί άκροατάς τών μ α κ α ρ ι τ ώ ν  
εκείνων.

IIδη έπ ΐτό  θέμα. Τής πολυτελείας σκο
πός είναι ή καλλονή. ’Επειδή δε καί ή- 
μεΧς εΐμεθα λ.άτραι τοΰ· α ί σ - θ η . τ ι κ οΰ  
κάλλους, θέλομεν άναλάβει έργον κοσμη- 
τοΰ διά τους αγαπώντας τά στολίδια άνα- 
λόγως τής μικράς ημών καλαισθησίας. Οί

| προπάτορες ήμών επεμελοΰντο πολυ του 
κάλλους' ημείς δε κατ’ εύθεΧ αν α π ό γ ο 
νοι  εκείνων γ ν ή σ ι ο ι  τούς άκολουθοΰ- 
μεν κατά πόδκ, μ.ά τήν Αφροδίτην Κν ι
δίαν.

Είμεθα δ-λίγον σχολαστικοί. Λγατώμεν 
τήν κλασικήν αρχαιότητα με πάντα τά  
καλά καί τάς ασχήμιας, δι ο καί εις τήν 
περί του κάλλους κρίσιν μας είμεθα κ λ α -  
σ ι κ ώ τ α τ ο  ι. Δεν είμεθα αληθώς εκ τών 
σοφολογκοτάτων καί τών οίστρηλατουμ.έ- 
v o j v  εκείνων νέων ποιητών μας, οΐτινες 
άγαπώσι νά ονειρεύωνται. Κατά τοΰτο εί
μεθα σύμφωνοι μέ τινας καθηγητάς τής 
φιλολογίας, οΐτινες υπήρξαν οί διδάσκα
λοί μας.

Οί καλ.οί νεανίαι τής εποχής μ,ας ήν- 
νόησαν ίσως, ότι περί αυτών πρόκειται. 
Οποιον άλ/ιθώς δυστύχημα ή χριστιανική 
θρησκεία, ήτις άνώρυξε τάφρον χωρίσασα 
τ ιν  α.ίώνά μας άπό τούς εϋδαίμονας εκεί
νους αιώνας ! ! ! Ο Ζευς δ άρπάσας τον 
Γανυμίόην δεν άρχει πλέον καί τό κάλλος 
άπέβαλε τήν δύναμίν του. Συμπάσχω 
κ εγώ μεθ’ υμών, καλοί μου νέοι, διότι 
σας άγαπώ καί θέλω γράψει εις υμάς τον 
έπαινον ιός λόγον επιτάφιον. ΕΙσθε καί. 
σεις καίτοι νέοι σεβάσμιον ττ,ς άρχαιοτη- 
τος μνημεΧον . . . .  Ακούσατε-

« Επιλείψει με δ βίος, ώ του κάλλους 
έρασταί, καταριθμοΰντα τών χαρίτων τό 
πλήθος, μεθ’ών τούς προσφιλείς υμΐν ζ ώ ν- 
τ α ς  ν ε κ ρ ο ύ ς  ή καλή μήτηρ φύσις περι- 
εκόσμησεν. Ω Γαννυμίδαι καί Νάρκισσοι 
καί πάσα ή. τών Χαρίτων χορεία, άπ ου
ρανού κατάβητε φωτίσοντές με τον ανά
ξιον, ΐνα τώ λόγω κατασκευάσω αντάξιον 
αύτοις τών επαίνων τον στέφανον. Μά τον 
έρωτα τον έν ΠλαταιαΧ: ! Οποία τοΧς σω- 
μασιν ή χάρις έπιλάμπει;! Καί δφθαλμοί, 
άδάμασιν όμοιοι, καί παρειαί μ.ήλοις είκα- 
σμέναι, καί ρ.ίς γλαφυρά τάς οφρΰς ώς ό- 
φεις συνέχουσα, καί λαιμός ευθύς καί μέ
τριος, τών ερωτικών περιπτυγμάτων το  
κέντρον, καί όψις λευκή, τά πάντα έν με
τρώ καί κανόνι τεθειμένα εχουσα- σάρκες 
δροσεραί, χιόνι καί μαρμάρω προσομοιά- 
ζουσαι καί χεϊρ&ς ’Αφροδίτης τής Μηλιάς' 
"όδες καί ϊσχία άρμόζουσαν έχοντα τήν
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ευφυΐαν καί τό τάχος αρκετόν- ανάστημα 
δε του ’Απόλλωνος, πρότυπον κάλλιστον 
τοΧς κλεινοΧς Πραξιτέλει καί Φειδία. Απαν 
δέ τό σώαα καί τά  μέλη τά εράσμια, κρή- 
ναι διαυγείς εΐσί, βρύουσαι τό άριστον πο- 
τόν τής άπό τοΰ καλοΰ ηδονής, νή τόν 
Δία τόν Ολύμπιον.

«’Αλλ , ώ κατάρατε χοόνε, ιός δαίμων 
άλάστωρ τά πάντα μετέστησας, ώς ινδι
κός Βισχνού; τά. πάντα κατέστρεψας καί 
τού; προκειμένους ήδη ζώντας νεκρούς κα
τέστησα;, ιός τά τής Ακροπόλεω; σεπτά 
πλήν άχρηστα μνημεία.

»Χωρείτε δέ χρυσή τοΰ μ.έλλοντος καί 
τής πατρίδος έλπίς, καλοί μου νεανίαι, τόν 
άγώνα τόν καλόν άγωνιζόμενοι. Οί μ.έν, 
ώς τό καλόν έκεΧνο τοΰ Αοιστοφάνούς Φι- 
λιππίδειον, έν ταΧς άγυιαΧς τροκακίζοντες 
Σεμ.πφόρα τε καί Κοππατία, οί δε έφ’ ά- 
μάξης, ώς Αλκιβιάδαι θαυμαστοί, έπί θέα 
περιαγόμενοι, οί δέ ώς έρωτες άπτεροι 
τάς ρύμας καί τάς λεωφόρους διασχίζον- 
τες άχρις εσπέρας.

«Τούτω δέ τώ τρόποι καί τήν άρχαιό- 
τητα  τήν κλασικήν άναστήσετε, καί κλέος 
υμΧν άθάνατον περιθήσεσθε, καί τούς Τούρ
κους, τούς βαρβάρου; τοΧς θέλγητροι; υ
μών εις Ασίαν άποδιώξετε, τής πατρίδος 
άνακηρυττόμενοι σωτήρες'8 γένοιτο άμήν! »

Πιστεύω, άναγνώσται, καί σείς, κα
λ.οί μου νέοι, δ μετριόφρων έγώ, ότι αρ
κούντως καλόν συνέθεσα τόν έπαινον. Εάν 
ευρίσκητε τοΰτον μέτριον, άποβλέψατε εις 
τήν καλήν μου θέλησιν καί δικαιώσατέ με. 
Ηθέλησα νά μιμηθώ τόν μακαρίτην 

Λουκιανόν, τόν κατεργάρην έκεΧνον κό
λακα, γράψαντα τάς « Ε ι κ ό ν α ς  τ ο υ »  
πρός έπαινον τής καλής Σμυρναίας, συζύ
γου τοΰ αΰτοκράτορος Μάρκου Αύρηλίου. 
Εάν υστέρησα εκείνου όπερ άληθες, τοΰτο 

άποδοτέον εις την διαφοράν τοΰ καλάμου, 
καί ουχί εις κακήν θέλησιν. ’Εγώ ιός κλα
σικός, βλέπετε, συμφωνώ μ.έ τούς άρχαί- 
ους εις τάς περί τοΰ κάλλους ιδέας μου- 
άλλά nota, bene, μή μέ παρεξηγήτε ! ! ! 
Εκαστος επιθυμεί ό,τι δεν έχει, καί τοΰτο 

είναι άνθρώπινον. Εις σας, νέοι μου, επί
γειοι Απόλλωνές μου, δ Σάτυρος έγώ επ ι
θυμώ νά δουλεύω. Περί γτής μορφής μου

σάς πείθει ή φιλοσοφική χλαμύς, μεθ’ ής 
περιβάλλομαι. ‘Ο μικρός άνθρωπος είνα ι 
εγωιστής, άμβλυωπών εις τήν σμικρότητά 
του. ’Εάν, όπως νομίζη, δεν είναι ήλιος, 
έπιθυμ.εΧ νά ήναι άχανές περιέχον τόν ή
λιον. ’ ΐδού δ λόγος, δι ίν  οί Σιληνοί γ ί
νονται φιλόσοφοι!

’Επειδή λοιπόν τό κάλλος είναι σχετ ι
κόν καί ούχί άπόλυτον, καθώς πολλοί πε- 
τεινόμυαλΟι τό φαντάζονται- έπειδ/ι δ Ιν
δός χρωματίζεται, δ Τούρκος φορεΧ ίόίαν 
στολήν, δ γνήσιος Ελλην ιδίαν, καί έκα
στον έθνος ιδίαν, θά σάς στολίσω καί έγώ 
κατά τήν γνώμην μου, ήτις είναι καί [δι
κή σας γνώμη.

Οί εύόαίμ.ονες έκεΧνοι άρχαΧοι - χρόνοι 
παρήλθον άνεπιστρεπτεί- διό καί ήμεΧςΐνα 
άρέσκητε, καί έγώ ΐνα  σάς θαυμάζω, πρέ
πει νά άκολουθήσητε τούς συρμούς καί τάς 
ιδέας τής έποχής. Ω; πρότυπον του βίου 
σας, καί διά νά έπαυξήσητε τήν καλλο
νήν σας, άνάγκη νά μιμήσθε τάς γυναΧ- 
κας, καί διότι δ κόσμος τείνει πρός τήν ε
νότητα διά τής άφομοιώσεως άμφοτέρων 
τών γενών, καί διότι αί γυναΧκες, ώς φι
λάρεσκοι, γινώσκουσ: κάλλιον τόν τρόπον 
τοΰ στολισμ.οΰ.

Αφοΰ κατασκευάσητε τήν χωρίστραν 
τής κόμης εις τό κέντρον τής κεφαλής,δι
ότι ή είς τά  πλάγιοί, είναι συνήθεια άπηρ- 
χαιωμένη, άναστρέφετε πρός τά άνω τήν 
κόμην, οπως δμοιάζητε μέ άλέκτορα ώρ- 
γισμένον, ή διατελοΰντα εις τάς έρωτικάς 
έξάψεις του. Τήν όψιν δέον νά χρωματίση- 
τε μέ λευκόν καί ένίοτε καί κόκκίνον, έ- 
πειδή δ κόσμος σήμερον δλίγον άρέσκεται 
είς τήν μέλαινα χροιάν τών απογόνων τοΰ 
Χάμ. Μύρα δέ νά χύνητε έφ υμών τοιαΰτα  
καί τοσαΰτα, ώστε νά μυρίζητε είς άπό- 
στασιν εκατόν μέτρων τουλάχιστον. Κατά 
τήν φωνήν, τό βάδισμα, τούς χαριεν
τισμούς καί τάς έπιτηδεύσεις νά μιμή
σθε τάς γυναΧκας. Σπανίως νά λαλήτε 
τήν Ελληνικήν, καί έκείνην παρεφθαρμέ- 
νην. Τό καλλίτερον νά καταστήσητε αυ
τήν κράμα γαλλικής καί ελληνικής. Τοΰτ0 
καί χάριν σάς προσθέτει, καί π ολιτι
σμένους σάς άποδεικνύει. Τέλος άποφεύ- 
γετε ό,τι ελληνικόν, ΐνα μή φανήτε άγροΐ
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-καί, καί ίνα  πεί σατε την Ευρώπην, ο τι ά- 
■ πεδεχθημεν οι Ελληνες τον πολιτισμόν 
τη ; πληρέστατα, ’Αν τις ιδιότροπος ’’Αγ
γλος, η σχολαστικός Γερμανός περιηγη- 
ϋείς την Ελλάδα γράψη, ότι οί "Έλληνες 

-άπώλεσαν την αγνότητα των ηθών και 
έξεφαυλίσθησαν ως Βλάχοι και Φαναριώ- 
τα ι, μη τον πιστεύητε, διότι εΐνσει μι-, 
σέλλην.

Ως ττρος την ενδυμασίαν, ακολουθείτε 
τού; ετησίους συρμούς. Ο,ί φράγκοι κατά 
τον αιώνα μας, διά την καλλονήν ανέπτυ
ξαν άμίμητον καλαισθησίαν, φιλοτιμούμε- 
νοι κατ’ έτος, η κατά μήνα, νά διαρρυθ- 
μίζωσιν επί το βέλτιον το σχήμ,α τής 
στολής σας. Αντί τού, κόπου, των άπαι- 
τούσι μόνον τήν εκ του αρχαιολογικού 
μουσείου των σεβαστών πατέρων σας ά- 
φαίρεσίν τινων αρχαίων προτομών των 
προπατόρων των. Αν εις τούτο βλέπητε 
τούς πατέρας σας μορφάζοντας, ύπολάβ,ε- 
τέ τους πίθηκας, ίνα  καί τότε εύθυμήτε 
καλλίτερου διασκεδάζοντες. Σάς υπόσχο
μαι μάλιστα, αφού κατορθώσητε νά τόίς 
άφαιρεθώσιν άπασαι αί ειδεχθείς έκειναι 
προτομαί, νά σάς άγαπώσι πλειότερον, 
έλπίζοντες μόνον εις σάς τού- χαριτοβρύ- 
τους υιούς των. Ο τελεμταίος μάλιστα  
συρμός ε’ιν αληθές αριστούργημα ραπτι
κής. Παντελονιού έπικεκο.λλημένον εις τάς 
σάρκας καί σουρτοϋκον μακρύ μέχρις ο- 
σφύος επιδεικνύομαι καθαρώς τάς χάριτάς 
σας κατά τό ήμισυ. Επειτα τούτο είναι 
έν βήμα προς τήν κλασικήν αρχαιότητα. 
Ο κύριος Ραγκαβής, ώς κλασικό.; καί 

αρχαιολόγος, είπέ ποτε, ώ; εισηγητής τού 
ποιητικού διαγωνισμού, οτι τό κάλλο.ς των 
γ -υ μ νώ ν  χ α ρ ίτ ω ν  ε ίν α ι  ά μ ίμ η τ ο ν .  
Αν ήδη από τούς αντίποδας, ένθα εύρί- 

σκεται, προμάχων υπέρ των εθνικών συμ
φερόντων, μάθη τήν μεταβολήν ταότην 
θά σάς ψάλη ώ; ποιητής εγκώμιου.

Ο πίλος τής κεφαλής σας πρέπει νά 
φέρη λευκόν σ α ρ ί κ ε ι ο ν κατά τρόπον 
αγγλικόν. Δι αυτού, τούς μέν έπαρχιωτχς 
καί χωρικούς πείθετε περί τής γνήσιας 
αγγλικής καταγωγής σας καί ότι περιη- 
γεΐσθε τάς έρημους τής Ελλάδος, τούς δέ 
κατοίκους τών πόλ.εων, ότι τούτο πράτ

τετε προς σωτηρίαν τού πυρέσσο,ντος έγ- 
κεφαλου σας, όστις δεϊτ-αι ψυχρό τη το ς. 
Το περιλαίρ,ιόν σας, εϋάρμοστον πρός τον 
ερατεινόν λαιμόν., 8ν περιβάλλει, πρέπει 
να ήναι τού τελευταίου συρμού, όπως ο
μοιάζει εκτεταμένα; πτέρυγα; περιστεράς. 
Τους άβρ.ο,ό,ς πόδ,α; σας πρέπει νά περι-- 
β,αλλω.σιν ύποδήματα δυσανάλογα, όπως 
καταστήσωσιν αυτούς μικρούς. Ή καλαι
σθησία τού αίώνός μας θέλει τούς πόδας 
μικρούς ώ; τών χαριεστάτων γυναικών, 
τής Κίνας. Αί τρυ<· εραί σας χείρε; ανάγκη 
να ώ.σι καλοκαίρι καί χειμώνα εντός πε- 
ριχειρίδων, καί διότι ουτω θέλει ό πάλι-, 
τισμός, καί διό,τι ή άφή αύτού.ν πρέπει νά 
ήναι λίαν λεπτή. Κατά τόν Σαίκσπηρ 
όσον όλ ιγώ ,τερο .ν  ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  α ί  
χ ε ίρ ε ς  το .σούτο , λ ε π το τέρ α ςν  Ι- 
χο υ σ ι τ ή ν  άφ,ήν. (λ Κό,σμο.ς σήμερον, 
υπολαμβάνει ώς αύξησιν τού κάλλους τήν 
έξασθένησιν τών μελών τού σώματος καί 
των αισθήσεω,ν, καί εις τούτο καταγίνε- 
σθε; πάντοτε. Τήν πολλή ν μελέτην καί 
τήν πολυμάθειαν δέον ν άποφεύγητε, διότι 
καταστρέφει τό γοργόν τού πνεύματός 
σας, καί ρυτιδώνει τά  λεία ώ; ή ύελος μέ
τωπά σας" πλήν δε τούτου είναι φόβο; μή 
υποτεθήγε σχολαστικοί, καί τότε εκπί
πτετε τής αξίας σας. Οί οφθαλ,μοί σας 
νά υποκρίνωνται άσθένειαν φωτός. Κατά 
τούτο νά μιμήσθε τούς Φ-αναρ ιώτας, οΐτι- 
νες είσίν. αληθώς διδάσκαλοι καί άμίμητοι 
κριταί τής καλλονή; τών νεω,τέρ.ων χρό
νων. Μόνον τάς διόπτρα; σας συμβου
λεύω. ν άνταλλάξητε διά τών μικρών τ η 
λεσκοπίων, δι’ ών παρατηθείτε τάς καλ
λιτεχνικά; θέσεις, ας ε χουσι λάβει αί ά- 
ς ιό τ ιμ ο ι  έκειναι θυγατέρες τής Γενοόης 
καί τών Παρισίων εις τάς φωτογραφικά; ει
κόνας των. Συλλογάς τών ωραίων αΰτώ,ν 
φωτογραφιών δέον ν άποκτήσητε πάντες, 
οπω,ς έκ τής θέας των άναπτύξητε τ-ήν 
κ’ίσθησιν το,ύ καλού. Το πολύτιμον καί 
•εύκαμπτον μαστίγιόν σας ουδέποτε νά πα- 
ρ.αιτήτε' είναι σκήπτρου τής ΰμετέρας βα
σιλείας, καί άποδεικνύει ότι είσθε άξιοι 
τής χρήσεως αυτού επί τής άβράς ράχεώς 
σας. Τούς παρηβηκότας συμβουλεύω νά 
λαμβάνωσιν ώς πρότυπον τού σχηματς-
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ομού τού πώγωνος την περικαλλεστάτην 
μορφήν τής αίγός.

Ουτω, καλοί μου νέοι, ή καλλονή σας 
άποκτά τήν τελειότητα, εις ήν προήγα- 
γον αυτήν οι νεώτεροι χρόνοι. Ούτω θέ
λετε κατορθώσει με τόν χρόνον, άκολου- 
θούντες τάς καλλιτεχνικά; προόδους τών 
καλλιτεχνών τής Ευρώπης νά προσεγ
γίσατε τήν άρχαίαν κλασικήν τέχνην, 
εξομοιούντες υμάς με τά αρχαία πεοι- 
σωζάμενα αγάλματα τών αρχαίων καλ
λιτεχνών ................ Είναι αληθές ότι τό
πλήθος ώς άφίλόκαλλον δεν εννοεί, τόν 
σκοπόν τής καλλονής. ’Αδιάφορου ! έγώ 
καί σείς καί πάντες οί φιλόκαλλοι τόν εν
νοούμε«. Σεϊ; ωφελείτε διττώ,ς τήν πα
τρίδα. Καί τήν αίσθησιν αυτής τήν καλ
λιτεχνικήν προάγετε καί τήν αύξησιν αυ
τή ; μηχανάσθε. Οί εξ υμών έπί τά άρήΐα 
τραπέντες έργα, οί νέοι, Πάριδες, τό δι
φυές τούτο τέρας τής άβράς καλλονής καί 
τής άλκίμο.υ ρώμης, πείραν λ.αβόντες έκ 
τής Κρητικής έπαναστάσεως, δπέλαβον 
εΰλόγως αδύνατον τήν δι ολίγων ελληνι
κών βραχιόνων καταβολήν τού τουρκικού 
κολοσσού, ειμή παραστή ισχυρός επίκου
ρος τής καλλονής τό θέλγητρου, Οί τούρ- 
κοι έκ. π λ α γ ίο υ  απόγονοι τών αρ
χαίων ήμών προγόνων, αντιτασσόμενοι 
κατά τής άνδρίας, ευκόλως ήττώνται υπό 
τής καλλονής. Επειτα δεν είναι ή πρώτη 
φορά καθ ήν ή δύναμις τής καλλονής έ- 
φάνη υπερτέρα τής ανδρικής ισχύος. Ε*'· 
ήρωες καί αύτοκράτορες υπετάγησαν εις 
τήν ακαταμάχητου ίσχύν της. Ο ημί
θεος προπάτωρ Ηρακλής, πολλούς καί. με
γάλους άθλους έκτζλέσας, ήνέχθη τήν ή- 
λακάτην καί τούς ραβδισμού; τής πολυ
θέλγητρου ’Ομφάλης" δ δε ττερίδοξος αύ- 
τοκρ.άτωρ Αδριανός έδεσμεύθη άπό τά 
θέλγητρα τού καλού παιδός ’Αντινόου. Οί 
φιλόκαλλον κριταί τού ποιητικού διαγω
νισμού έκτυφλωθέντες άλλοτε υπό τών 
φωτοβόλων άκτίνων τού παιδικού κάλ
λους, έδωκαν καί τό γέρας καί τήν ποιη
τικήν δάφνην εις τήν τραγωδίαν, ήτις έ
φερε τό θαυμάσιου άνομα τού Αντινόου.

Κα\ ταϋτα περί υμών, αγαπητοί μου 
νέο-—

νΗδη θέλω περικοσμήσει τα ; γον αίκας. 
Γυναίκες! μή έρυθριάτε εάν άνήρ εγώ 

άνεδέχθην Ιργα τής θηλείας ΰπηρέτιδος, 
ήτις τρυφά διευθετούσα τά κάλλη σας. 
Εις τούς στολισμούς είμαι ποικίλος τεχνί 
της, δι’ 8 εις σάς θέλω κάμει χρήσιν άλλης 
μεθόδου, ολως αντιθέτου εκείνης, δι ής 
έκάσμησα τούς ωραίους νέους. Πε- 
ποιθα, οτι δεν θέλω σάς δυσαρεστήσει. 
Αγαπώ τους π-οιητάς. Οί φ'λοι ούτοι 

γέροντες καί νέοι, ζώντες καί τεθνεώτες 
έδαιμονίσθησαν έξ αιτίας σας. Δεν παύουσι 
νά σάς φαντάζωνται καί ν άνευρίσκωσι 
διάφορα είδη καλλονής έπί τού θεοειδούς 
σώρ.ατός σας. Τινές μάλιστα, λόγω πρω
τοτυπίας, άνεκάλι^αν εις τά  μ έ λ α  να  
ώς έβ ενο ς  σώματα τών αδελφών τών 
οίκουσών τήν μ.εσαίαν τών τριών Ηπεί
ρων τού παλαιού κόσμου, ίχνη καλλονής 
καί θέλγητρων, ανώτερα τών οσ,ων έσχεν 
ή σ ε μ ν ή  κόρη τής Λήδας καί τού Τιν- 
δάρεω. ’Ερωτήσατε τόν φίλον ποιητην- 
'Αχιλλέα Παράσχον, όπως μάθητε εις ποίαν 
καλλονήν άρέσκεται, άνεόρετέ την μεταςύ, 
σας, καί χορηγήσατέ την εις αύτόν ως σύ
ζυγον, έπευχόμεναι, καλοπέρασιν καί οι
κιακήν ειρήνην.

’Αγαθός τις μακαρίτης, ώνόμασεν υ
μάς ε ν τ ε λ έ σ τ ε ρ ο υ  τ ώ ν  έ π ί τ ή ς  
γ ή ς  ό ν τ ω ν . Καί όντιο; ούτος είπεν 
αλήθειαν, καίτοι άλλοι διαφιλονεικοϋ- 
σιν αύτήν κατά τό ήμισυ, ή κατά τό. 
όλο,ν. ’Εγώ. συμφωνώ μαζύ του' διαφω
νώ δέ μόνον πρός αυτόν, διότι δεν έλάλη- 
σεν εύκρινώς. Αγαπώ υμάς, σάς τιμώ καί 
σάς θαυμάζω, ένόσω δεν είσθε γραίαι. Αν 
νέαι, ήσθε τό έντελέστερο.ν πλάσμα τοϋ 
Θεού, γραίαι είσθε όν έχον τήν μορφήν καί 
τήν καρδίαν τού Σατανά. Αν ή νεότης σας. 
χαρίζει τόν ουρανόν, ο χρόνος καί τό γή
ρας σάς κρημνίζουσιν εις τόν Τάρταρον' 
Πλήν τούτο είναι φυσικόν. Τό καλόν καί 
τό κακόν φύονται έκ τής αυτής ρίζης, 
κατά τόν μακαρίτην Πλάτωνα, καί 
αύξησις τού καλού συνεπάγεται άναγ- 
καίως καί τήν αύξησιν τού κακού. Ιδού. 
διατί καί οί δαίμονες παρήχθησαν έκ τών 
αγγέλων. ’Αλλ’ άς άφήσωμεν αυτά. Τάς 
γραίας άς άφήσωμξν κατά μέρος. Εγώ ά-



γαπώ νά σάς φαντάζωμαι νέας, καθώς οί 
ποιητα ίμας πάντοτε ωραίας, επιθυμιών 
κατά τοϋτο νχ ήμαι σύμφωνο; μ.έ σάς, δι’ 
άς 5 χρόνος έσταμάτησεν, (ό; 5 ήλιος τοϋ 
Ιησοϋ τοϋ Naur,, κατά τύ 1 6 — 17 έτος 

τής ηλικίας σας. Πολλοί δεν πιστεύουσιν 
εις τούς διαβεβαιώσεις σας περί το“ϋ ίλ ι-  
γαρίθμου των ετών σας, πλήν εγώ θά σάς 
πιστεύω πά/τοτε, ενόσω είσΟε ίκανοί νά 
έςεγείρητε την φαντασίαν καί νά ξ-μυα- 
λίζητε πολλούς τ σ α λ α π ε τ ε ι ν ο ύ ς ,  α
κολουθών κατά τοϋτο την γνώμην τών 
μακαριτών ’Ομηρον και ’Αλεξάνδρου Σού- 
τσου. Η μακαρΐτις ’Ελένη, ή εύίιδε- 
στερα τών εταιρών της αρχαιότητας, 
διά την οποίαν έχάλασεν ό κόσμος, διά 
την οποίαν έξεμυαλίσθησαν Θεοί και άν
θρωποι και ητις π ο λ λ ά ;  ψ υ χ ά ς  ά'ι- 
δ γ π ρ ο ΐα ψ έ ν  ηρ ώ ω ν, καί ητις τον τυ 
φλόν άοιδον έκαμε νά τρέχη εις όλον τον 
κόσμον έκλαρυγγιζόμ.ενος, ώς δαιμονισμέ
νος, χάριν αυτής, ήρίθμεί επί τής τρυφε
ρά;, ως βύρσα, ράχεώς της, επέκεινα τών 
εκατόν ετών, πλήν κατ’ εμέ και υμάς δεν 
υπερέβκινε ποτε το δεκατόν έκτον έτος, 
άφ οΰ καί οί σχολαστικοί δλου τοϋ 
κόσμου διατελ^οϋσιν εις σκρκικάς ταρα- 
χάς μ δλην την τυχόν γεροντικήν αυ
τών αδυναμίαν, οσάκις ονειρεύονται αυτήν 
καθ ΰπνους. II ρωμ.αντική μακαρΐτις 
Αγλαΐα έπλεςε μ.ετά τοϋ Περιπλανωυ.έ- 

νου το περιπαθέστατον μ.ύθισΐόρημ.άτη:, 
καί εΐτα άφήκε.τά κώλα έν τή έρήμω 
τής Αγίας γής, μ. δλην τήν τεσσαρακον- 
τούτιδα καί πλέον ηλικίαν αυτής. Ο μ.α- 
καρίτης Αλέξανδρος Σοϋτσος τήν έκοάτη- 
σεν άσάλευτον επί τοϋ δεκάτον έκτου έτους 
τής ηλικίας καί χάριν αυτής' καί χάριν 
τοϋ ποιήμ.ατός του. ’Αμ.φότεροι ώς ά- 
γαμ.οι οι δυστυχείς άπέθανον άγευστοι τοϋ 
γλυκυτάτου καρποϋ τοϋ δένδρου τής γνώ- 
σεως, καί αείποτε έφ’ υμών διέβλεπαν τά 
ίχνη διαρκούς ευδαιμονίας. ’’Επασχον δ,τι 
δ Αδάμ απέναντι τοϋ Παραδείσου, ο,τι ο 
Τανταλος έν τώ αδη, διψών καί λ ιμώ τ- 
των εν μ.έσω διαυγεστάτης λίμνης καί εύ- 
χυμωτάτων βοτρύων, καί τούτου ένεκεν 
άνεϋρον καί εις τά  γεροντοκόριτσα τήν 
Τρεβην τής.ηδονής καί τών χαρίτων., ■

’Αλλ’ άς κουρεύωντάι καί ούτοι καί τά  
γεροντοκόριτσα των. Ενταϋθα θελω λαλη- 
σει άπλώς περί τοϋ θείου κάλλους σας, 
χωρίς νά λάβω ύπ’ οψιν τά έτη σας. Το 
κάλλος σας υπήρξε μέλςμα εΰχάριστον 
καί θεών καί ανθρώπων.

Ο Ζεύς ώρέγετο υμάς τά θαυμάσια 
πλάσματά του πλέον ή τήν Ηραν καί τάς 
άλ,λα; ωραίας θεάς, διο καί έλαβε τοσαύ- 
τας μεταμορφώσεις ό ακόρεστος, δπως άρ- 
πάση τάς ώραιοτέρας γυναίκας τοϋ κό- 
σμ.ου. ’θ  μ.υρωδάτος Λιόνυσος άνευρε την 
έγκατχλειφθεΐσα.ν ύπο τοϋ άγνώμ.ονος Θη
σέως ’Αριάδνην, καί ό φοβερος Αρης ήκου- 
σε τούς καγχασμούς τών Ολυμ.πίων Θεών 
έν τώ θαλάμω τής θεάς Αφροδίτης.

Τοσαύτη παρά Θεοΐς ή δύναμίς σας καί 
ή έκτίμησις τοϋ ύμετέρου κάλλους. Ανεκ- 
τίμ.ητος δε κατέστη ή ισχύς τής καλλο
νής σας παρά τοΐς άνθρώποις. Απο κατα
βολή; κόσμου μ-έχρι σήμερον ή ώραιότης 
τής γυναίκας υπήρξε προαγωγές τών ση- 
μ.αντικωτέρων γεγονότων Καί πόλεις άνέ- 
σκαψε, καί βασίλεια ήφάνισε καί βασιλείς 
καί α.ϋτοκράτορας καί πάντας τούς μ.εγά- 
λους καλουμ,ένόυς άνδρας ύπεδούλωσεν εις 
εαυτήν' διά τοϋ εύαρέσπου ζυγόν της. Α
λέξανδρον τον Μέγαν, δου'λωσαντα την 
’Ασίαν, έδούλωσεν ή καλή κόρη τοϋ Κοδο- 
μ.ανοϋ, καί τον Καίσαρα καί τον Αντώ
νιον έσυραν άπο τήν μύτην τά θέλγητρα 
τής ωραίας Κλεοπάτρας. Πλήν τών άλλων 
ή γυναικεία καλλονή παράγει έν τώ κο
σμώ τά έκτακτα έκεΐνχ καί τά παράδοξα, 
ών-ανεϋ ήθελεν υπάρχει αφόρητος μονοτο
νία, κατά τον μακαρίτην ποιητήν τής Γερ
μανίάς Γκαίτε.

'Η καλλονή σας, χαριτόβρυτοί μ.ου, 
υποβάλλει έκαστον άνθρωπον εις είδος 
τ ι τυφλή; μανίας, ητις καλείται έρως. 
'ΐΐ μανία αϋτη κατβντα αθεράπευτος ή 
θεραπευτή άναλόγως της διανοητικής κα- 
ταστάσεως καί τής έκτιμήσεως, ήν άποδί- 
δουσιν εις το πάθος τοϋτο οί καλούμενοι 
«έρώντες».

’Αλλ ο μ. ως μεθ’ όλα ταϋτα ή καλλονή 
σας αϋτη δίδει εις άπαντα τά πνεύματα 
εύάρεστον ένασχύλησιν, καί φέρει παντα- 
χοϋ τήν χαράν, τήν ευθυμίαν καί την. ελ

’θ  ’Ισαάκ Νεύτων έγεννήθη το αΰτο ε
κείνο ετος τοϋ θανάτου τοϋ Γαλιλαίου, τήν 
¡85 Δεκεμβρίου 16 4 2 , εις Κολτέρσβόρθην 
τής κομητείας Λίγκολν, Ο τνατήρ αυτού

είχεν άποθάνει μήναςτινας πρότερον έν τή 
μικρά πατρική ιδιοκτησία, τήν όποιαν έ- 
καλλιέργει ί  ίδιος. II μήτηρ αύτοϋ κατ’ 
άρχά.ς, άναλαβονσα τήν φροντίδα τής άνα-

πίδα. ’Η έλλειψις τής γνναικος (εννοείται 
τής ώοαίας) ήθελε καταστήσει τον κόσμ.ον 
κόλαειν άποτρόπαιον. Προς ταϋτα συμφω
νεί καί ό μακαρίτης φίλος μ.ας ποιητής Α
θανάσιος Χριστόπουλος, λέγων :

! ΛI Σ Σ

Οπου ’Αφροδίτη λείπει 
ή ζωή Τναι πάντα λύπη, 
κι όπου δεν γελά ο έρως 
παντοϋ κλαίει έκείο το μέρος.

( Ακολουθεί).
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τροφής του, δωδεκαετή έπεμψεν είς το σχο- 
λεΐον τοϋ Γράνθχμ, ένθτ έμαθε τήν Λατι
νικήν κάί, ώς έκ τής ίδιαζούση; κλίσεώς 
του, διεκρίθη είς τήν μηχανικήν" διότι δι- 
ήργετο καί άΰτόν τον της διασκεδάσεώς 
του θρόνον, κατασκέυάζων μικρούς μύλους* 
τούς οποίους, διά διαφόρων μηχανισμών* 
κχτώρθαυ νά κινώντας Ημέραν τινα διά 
μικράς τίνος Θήκης άστεσκεύασε του υδα- 
τος ώρολόγιον, του οποίου ο δείκτης ¿κι
νείτο διά αικροΰ τεμαχίου ξύλου, βυθιζο- 
μένου έν τώ υδατι" οΰτω δε έστησεν άρ- 
Άίτζ καλήν πλάκα ηλιακού ωρολογίου. 
Πάντα ταύτα  τά εργαλεία τά  κανΟνικως 
κινοόαενα, ένέπνευσαν εις Τούς φίλους του 
ζωηρόν δι αυτόν θαυμασμόν. ’Εναντίον 
όμως όλων τούτων των ενδείξεων εμφύτου 
κλίσεω; προς τήν επιστήμην, όταν άφήκε 
το σχολείον ήθέλησε νά γείνη ενοικιαστής 
αγροτικού κτήματος, άλλ αντί νά ένασχο- 
λήται έπί των κτηνών και νά έπσ.γέυπνή 
¿πί των γεωργών, έλησμόνει άναγινώσκων 
ύπδ τά  δένδρα" ήμέρίν τίνά μάλιστα* ενώ 
έμελλε νά πορευΟή προς τίώλησιν των προϊ
όντων της έπαύλεως ε!ς τήν αγοράν του 
Γράνθκμ, έπεδόθη εις τήν λύσιν μαθημα
τικών προβλημάτων έν τώ έπ'ι της στέ
γης μεμονωμένω δώματί του, έγκαταλεί- 
πων τήν φροντίδα των λοιπών εις τινα άο- 
χαϊον υπηρέτην, συνοδεύσαντα αυτόν έν 
τή ένοικιασθείση έπαυλει. II μήτηρ του 
ακολουθούσα προσεκτικώς όλα ταύτα τά 
σημεία φυσικού πλεονεκτήματος, άπεφάσι- 
σεν έπί τέλους νά πέμψη άΰτόν μηνάς τ ι-  
νας έτι εις τό σχολεϊον" τήν δέ 5ην Ιου
νίου 1 660 , έθάυμάσθη ως μαθητής, είςτό 
Γυμ.νάσιον της Κανταβριγίας.

’Ο ζηλοί, τό πνεύμα, ή άπλότης καί £ 
τήν συμπάθειαν κινών χαρακτήρ αΰτού, 
τώ έξησφάλισαν αμέσως τήν υπόληψίν τών 
διδασκάλοιν του και τήν φιλίαν τών συμ- 
μαθητών του, έκ τών οποίων διεκρίθη κα
τόπιν ο Ισαάκ Βαρρώ, ώς ίεροκήρυξ καί 
ώς μαθημ.ατικός. Εκ τών πρώτων βιβλίων, 
&Τινα £ Νεύτων ¿σπούδασεν ήσαν ή Λογική 
τού Σωνδερσώνος* ή οΠτική τού Κέπλέρου, 
ή Αριθμητική τοϋ Οΰάλη και ή Γεωμετρία 
τού Καρτεσίου" αλλά τον Εύκλείδην πολύ 
έλίγον άνέγνω καί αργότερα έλυπεΐτο, έ-

λεγον, διότι δεν έπεδόθή βαθύτερον είς τήν 
μελέτην τών αρχαίων μ.αθημάτικών.

Εν μέρος Τής φυσικής, π ε ρ ί φ ω τ ό ς ,  
ήκιστα καταληπτόν μέχρι τής εποχής ε 
κείνης, έπέσυρε τήν προσοχήν α4τοϋ ιδίως* 
ήρχισεν όθέν νά ένάσχολήται" καί ό μέν 
Καρτεσιος έλεγεν, ότι τό φώς παράγεται 
έκ τών κυματισμών πηγής λεπτοτάτης καί 
λίαν ελαστικής, τήν οποίαν υπέθετε Πλη
ρούσαν τό άπειρον" £ δε Νεύτων έλαβε πο- 
τήριον γωνιώδες, πρίσμα, καί κατώρθωσε 
νά πίπτη £ ήλιος έπί τού πρίσματος τού
του διά μικρας οπής άνοιχθείσης έπί τού 
παραθυρόφυλλου σκοτεινού τίνος θαλάμου" 
τούτο τδ πείραμά άπέδειξεν αΰτώ, ότι τδ 
φώς άντανακλώμενον παρήγεν έπί τού τοί
χου εικόνα επτά διαφόρων χρωμάτων. Διά 
σειράς δε ευφυών καί ποικίλων πειραμ.ά- 
των απέδειξε τά άπουδάϊα ταύτα  ζητή
ματα" ότι Πδ φώς σύγκειται έξ άκτίνων 
δυνάμένων νά διαιρέθώσιν" ότι έκάς-η άκτ'ις 
του φιοτος σύγκειται εξ επτα ακτινών αρ- 
χεγόνων, εκάστη τών £ποίων πάλιν είναι 
μάλλον ή έλαττον επιδεκτική διαθλάσεως 
ή αί άλλαι πρώται. II θεωρία τού Καρτε
σίου λοιπόν άνετράπη καί ή αληθής έπι- 
στήμη τής οπτικής τέλος άνεκαλύφθη.

Κατά τό 10 6 6  δε, έπειδή έπιδημία έ- 
νέσκηψεν αίφνηδίως εις τό Γυμνάσιον τής  
Κανταβριγίας, £ Νεύτων διά νά διαφύγη 
τόν κίνδύνον άπεσύρθη έν τή οικογένεια 
του. Εστερήθη λοιπόν έπί τινα καιρόν τών 
πηγών τών δημ.οσίων βιβλιοθηκών, καί τών 
ώφελίμων πληροφοριών, τάς όποιας έλάμ- 
βανεν έκ τών προς πεπαιδευμένους συν
διαλέξεων του* άλλ ή επόχή αυτη δεν εί
ναι ολιγώτερον άξίοάημείωτος έν τή ζωή 
καί τή ίστορίφ τής επιστήμης" διότι κατά 
το διάστημα τής μονώσεώς του ταύτής 
άνεκάλυψε τήν θεοιρίαν τής βάρύτητος, δηλ. 
εήν διεύθυνσιν τών σωμάτων προς τό κέν- 
τρον τής ήμετέρας σφαίρας. Ημέραν τινά, 
ένω έκάθήτο εις τόν κήπον ΤΟυ, είδε π ί- 
πτον μήλον έκ τίνος δένδρου, καί ήρξατο 
πάραυτα νά σκέπτηται έπί τών γενικών 
νόμων, ο'ίτινες κατ’ ανάγκην έπένεργώσιν 
έπί τής πτώσεως όλων τών σωμάτων" όταν 
δέ κατόπιν έπανέλαβ» τάς περί τού αντι
κειμένου τούτου έρεύνας του, εύρεν ότι ή
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αιτία, ήτίς προξενεί τήν πτώσιν μήλου 
τινός έπί τού έδάφους, κρατεί τήν σελήνην 
καί τούς πλανήτας είς τάς. εαυτών τρο
χιάς, καί κανονίζει δι άπλής καί θαυμα- 
σίας δυνάμεως τάς κινήσεις, όλων τών ου
ρανίων σωμάτων. Τοιουτοτρόπως όθέν ώ- 
φελούμενος έκ τών· νόμων τού Κέπλέρου 
καί στηριζόμενος: έπί τών ιδίων αυτού πα
ρατηρήσεων καί σκέψεων, έφθασεν εις τήν 
αρχήν τού· κέντρου τής βάρύτητος τών 
σωμάτων, τής δποίας ή γνώσις προήγαγε 
τήν αστρονομίαν εις αναμφισβήτητα ά - 
στρονομικά αποτελέσματα.

Κατά τήν επιστροφήν του εις ¿α ντα -  
βριγίαν, τό 1 667 , πρασελήφθη ώς αναπλη
ρωτής Καθηγητού εις τό Γυμνάσιον τής 
άγιας Τριάδας,, καί μετά δυο έτη. διεδέχθη 
ώς Καθηγητής τών μαθηματικών τόν φ ί
λον του διδάκτορα Βαρρώ, δόντα τήν πα 
ραίτησίν ταυ. ’Εν τώ διαστήματι χρόνου 
τινός αί μεγάλαι αΰτού ανακαλύψεις είς 
τήν οπτικήν υπήρξαν τό πρώτιστον αντι
κείμενων τών παραδοσεών του" έξέθηκε τή,ν 
νέαν περί φωτός καί χρωμάτων θεωρίαν 
του μετά τάσης ευκρίνειας, ώστε ούδ ή 
ελάχιστη περί αυτών αμφιβολία υπήρχε, 
καί τό πολυάριθμον άκροατήριόν του έθαύ- 
μασεν ένταυτώ τήν ικανότητα τού Καθη
γητού καί τήν «ώφυίαν τού έφευρετού. Τή,ν 
21 Δεκεμβρίου 1671 £ αρχιεπίσκοπος τού 
Σάρουμ, μέλος τής βασιλικής εταιρίας, έ- 
πρότεινε τόν Νεύτωνα ώς όπο-ψήφιον μ.έ- 
λος. Αυτη ή εταιρία είχε προορισμόν ό- 
μοιον τού τής Γαλλικής Ακαδημίας, ήτοι, 
από τού 164 5 , σοφοί τινες τού Λονδίνου 
συνεφόινησαν νά συνέρχωνται άπαξ καθ’ ε
βδομάδα καί νά πραγματεύωνται περί μα
θηματικών καί φιλοσοφικώνζητηματο/ν, τό 
4660  όμως μόνον ή εταιρία έτακτοποιήθη, 
καθόσον κανονισμός τις τού 166 2  έθεμελκω- 
σε ταύτην, διελθούσαν δυσκόύ.ως τήν έποχήν 
τής πανώλους καί τής μεγάλη; πυρκαϊάς 
εν Λονδίνω. Κατά τό 1 667  ήρίθμει διαχό
σια μέλη, τών £ποίων έκαστον προσήνεγ- 
κέ συνδρομήν ένός σελινιού καθ’ εβδομάδα. 
Είς τήν ειδκσιν τής υποψηφιότητός του, 
οΰτιυς αΰτοβούλως προταθεΐσαν υπό τού 
Οΰάρδ, £ Νεύτων εγραψεν έπιστολήν εΰ- 
χάριστήρισν, έν ή έλεγεν ότι, έάν έξελέγε-

το μέύ.ος, θά κατέβαλε· πασαν προσπά
θειαν διά ν’ ά/ιοδείξή τήν ευγνωμοσύνην 
του, διακοινών τή εταιρία τά αποτελέ
σματα τώ-ν. ταπεινών καί μοναστικών ε
ρευνών του, αίτινες ήθελον γείνει ωφέλι
μοι προς τόν έπιστημονικόν σκοπόν, τόν 
£ποιον προτίθετ.αι. ’Εκλεχθείς όθεν τήν 1 4 
Γανουαρίου μέλος, υπεχρεώθη νά γράφν 

διά νά κατορθιόνν) νά χορηγή τήν έβδομα 
διαίαν συνεισφοράν του, διότι δέν ήδύνατο 
ν’ άφαιρή £ν σελίνιον καθ εβδομάδα από 
τού μισθού του, δν έγκατέλειπε τή  μητρί 
αυτού" ώς προς εαυτόν αί έπιθυμίαι του 
ησαν τόσον μέτριχι, ώστε δέν παρεπονεΐτο 
ποτέ διά τήν έλλειψιν χρημάτων, έκτος 
όταν ήναγκάζετο νά μή άγοράζη βιβλία ή 
εργαλεία, τών οποίων είχεν ανάγκην, καί 
νά μή βοηθή. είς,τήν δυςυχίαν τών άλλων.

^Ητο τότε δέκα έννέ-χ ετών. Η δέ 
πρώτη διακαίνωσι; χυτού έφάνη κατά τό 
16 7 2  είς τόν 2 4  άριθμαν τής έκδιδβμέ- 
νης έπιστημονικής λογοδοσίας, περιέχουσχ 
τά ς έπί τού φωτός ανακαλύψεις αυτού. 
Κατά τα έτος 16 8 3  συνέθεσε τό μέγαερ- 
γσν του,, άρχάς φυσικής φιλοσοφίας, καί 
τήν 28 Α πριλίου 16 8 6  τα χειρόγραφον 
παρχδοθέν. είς τήν βασιλικήν εταιρίαν τω  
έπεστράφη." £· Αστρονόμος Χαλέϋ ευχα
ρίστησε διά τήν προσφοράν καί άνήγγειλεν 
αΰτώ ότι ή έ τα φ ία  άπεφάσισε τά  διά τήν  
έκτύπωσίν ταυ έξοδα* αλλά πάραυτα ή ε
ταιρία άνέθηκε τώ  Χαλέϋ τήν έκτύπωσίν 
καί τό βιβλίον έφάνη περί τά  μέσα τοί> 
16 8 7  μέ λατινικά εξάμετρα γεγρχμμένχ 
υπό τού Χαλέϋ προς τιμήν το&Νεύτωνος* 
τά αντίτυπα τής πρώτη; έκδόσεως δέν έ- 
πωλήθησαν πλέον τών 12  σελινίων. Τά 
χειρόγραφον δέ τοϋτο £λόκληρον έκ τής  
χειρό; τοϋ συγγραφέως είναι £ πολυτιμό
τερος θησαυρός τής βασιλικής εταιρίας, 
ήτις κατέχει έκτος τούτου, πλάκα ήλια- 
κοϋ ωρολογίου υπό τοϋ Νευτωνος παιδιού 
ίντος κατεσκευασμένην, καί τό περίεργον 
άντανακλαστικόν τηλεσκόπιον κατασκευα- 
σθέν διά τών χειρών του τό 16 7 1 . Η 
δημοσίευσις τοϋ έργου τούτου άπέδωκε 
καί έθεμελίωσε τήν υπόληψιν τοϋ Νεύτω- 
νος* έκτοτε δέ έντιμοι καί πλούσιοι ήλθον 

, νά τόν έπισκεφθώσι. Κατά τό έτος 16 8 8 ,
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τό ετος τής έπανχοτάσεως, ήτις Ιθεσε 
έπί του θρόνου τον Γουλιέλμον τής Ωρηγ- 
γίχς, έξελέχθη διά ν αντιπροσωπεύσω το 
Πανεπιστήμιον εις τό κοινοβούλιον, καί ή 
«ύτή τι ο. η τώ ένεπις-εύθη έκ νέου κατά το 
4 701. Τό 1095  ώνομάσθη έπιθεωρητής 
επί του Νομίσαχτος, καί κατήντησε διευ
θυντής τό 1699. Τό χυτό ετος καί η ’Α- 
κχδηυ.ία των επιστημών £ν Πχρισίοις ώνό- 
μασεν αύτόν άντεπίστέλλον μέλος. Τό 
4 703 ή βασιλική εταιρία εςέλεξε·· κύτόν 
Ιΐρόεδρον, καί έξηκολ.ούθ,ει έκλέγουσα καθ’ 
2λα τά έπόμ.εν# έτη, είκοσι καί πέντε φο
ράς ένολοις, μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΟ. 
Ό: σοφοί όμως δυστυχώς συνεπάγουσι διά 
•των ιδίων αυτών ανακαλύψεων συζητήσεις 
δυσαρέστους' ’ούδέν άλλο πράττομ.εν έν- 
'ταύθχ η νά ύπομνήσωμ,εν τάς προ; τον 
'συνάδελφον αυτου Χουκ φιλονεικίας, τήν 
μεγάλην συζήτησιν εις τήν οποίαν περιέ- 
άιλεξχν τό ονον-ά του κατά του Αε'ϊβ νι- 
τίου διά τον υπολογισμόν των απειροστών, 
καί τ ΐ ί  περί συρροής υγρών πραγματείας, 
χαί τήν δυσχρεστοτέρχν έτι έριδα, ήτις 
κατέστησε τον διευθυντήν τόΰ αστεροσκο
πείου τής Γρχνβίχης, Φλαμστάεδ αδιάλ
λακτον αύτοΟ έχΰρόν.

’Εκτός "του έπιστημονϊκοΰ κύκλου έν 
τή  ιδιωτική αύτοΰ ζωή, ό Νεύτων ήτο α
πλούς, χκρίεις καί 'ευπροσήγορος ύπετά'σ- 
σετο άνευ δυσθυμίας καί εις τάς άφορή- 
τους πολλάκις επισκέψεις, άλλ άνεπλήρου 
τήν απώλειαν τχύτην του -/ρόνου εγειρό
μενος τήν πρωίαν καί διχνέμων τάς άσχο- 
λείας του ■ διά τρόπου μεθοδικού' οδτως 
εΰρε τό μέσον νά εργάζεται μέχρι τέλους' 
ελεύθερος ών είχε βιβλίον τ ι ενώπιον και 
γραφίδα τινά -εις τήν χεΧρα' τά δέ γεν- 

' ναΧα αίσθήματά τΟυ τω ένέπνευσαν αξίω
μά τ ι, μή έπαναληφθεν παρ άλαλου' «οί 
ούδέν δίδοντες "προ τόΰ θανάτου αυτών, 
πραγματικώς ούδέν ποτέ δίδουσι». Τό 
πνεύμα του διετέλει άκμα.Χον καί τό σώμά 
του σχεδόν μή υποκείμενον εις ασθενεί ας 

' παρά την μεγάλην αύτοΰ ηλικίαν. Απέ- 
θανε δε την 20 Μαρτίου 172 7  όγδοή- 
κοντα τεσσάρων ετών μ.ετ αξιοσημείωτου 
.γαλήνης.

Απέδωκε μ.εγάλας υπηρεσίας εις τήν έ-

πιστήμ.ην καί την ανθρωπότητα, άνακα- 
λύπτων τάς ιδιότητας του φωτός και τών · 
χρωμάτων, έξηγών τά ; κινήσεις τών πλα
νητών, την πορείαν τών κομητών, καί 
την αιτίαν τής παλίρροιας. Γεωμέτρης, 
Φυσικός καί Αστρονόμος, ό Νεύτων είχε 
μόλις ίσους, ποσώς ομ.ως ανώτερους αυ
τού, καί έν τούτοις έ-λεγεν ό ίδιος υ.ετά 
πραγματικής μετριοφροσύνη; ότι ήτο παι- 
δίον ένασχολοίμ.ενον νά συλλέγη του; έπί 
τής όχθης χάλικας, ενώ ό άπειρος ’Ωκεα* 
νος τής αλήθειας εκτείνεται ανεξερεύνητος 
ενώπιον αύτοΰ.

Α . 4 Κ Ρ Ϊ  ΚΑΙ  Μ ί  Ι Α Ι Α Μ Α ,

Τό δάκρυ άνδρί ού πρέπει, τή γυναικί 
μάλλον άρμ.όζον καί ίδιον τή φύσει αυτής' 
μειδίαμα άνδρί τε καί γυναικί ιδιάζει καί 
ούκ ιδιάζει.

ν'.

Τό δάκρυ του παιδός τό μετά συναι
σθήματος γενόμεναν υποδεικνύει επιμονήν, 
ενίοτε δε καί υπομονήν.

Τό δάκρυ του νέου απειρίαν δηλοΧ.
Τό δάκρυ του άνδρός ανανδρίαν τεκμ.χ:- 

ρεται.
Τό δάκρυ του γέροντος βλακείαν φανε

ρώνει.
Τό δάκρυ τής παρθένου εΤναι δρόσος τής 

πρωίας τοΰ εαρος.
Τό δάκρυ τής ύπάνδρου είναι , βροχή 

ραγδαία, στιγμιαία θύελλα.
Τό δάκρυ τής γραίας είναι χάλαζα ή 

χιών, άναλόγως τής φύσεως αυτής" είναι 
γεγονός άπλόΰν.

Τό δάκρυ τής ωραίας διαλογή πει ώς μαρ
γαρίτης, άλλ. είναι συνήθως προμήνυμα 
£κραγησβμ.ένης θυέλλης" είναι σαγήνη’-είναι 
άκατανόητον.

Τό δάκρυ τής δυσμόρφου κυλιόμενον επί 
τών παρειών της, ιός ή ςφαίοα τ.τ.λεβόλ,αυ
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κατά έχθροΰ, είναι τό δρασ.τικώτερον ό- 
πλοV της.

Τό δάκρυ τοΰ αμαθούς κινεί, εις οίκτον.
Τό δάκρυ τοΰ βλακός ούδέν εκφράζει.
Τό δάκρυ τοΰ μεθύσου φέρει ναυτίαν.
Τό δάκρυ τοΰ φρενοβλαβούς προξενεΧ 

θλίψιν.
Τό δάκρυ τοΰ, επαίτου κινεί την οργήν.
Τό δάκρυ τοΰ πανούργου είναι φοβερώ- 

τερον καί τοΰ τή ; έχ'.όνης δήγματος.
Τό δάκρυ τοΰ πεπαιδευμ.έν ου θωπεύει, 
Τό δάκρυ τοΰ εύφυοΰς ταράττει.
Τό δάκρυ τοΰ μ.ουσουργοΰ άκραν ευαι

σθησίαν τής καρδίας υποδεικνύει.
Τό δάκρυ τοΰ ποιητοΰ σημαίνει έκστα- 

σιν Οείαν.
Τό δάκρυ τοΰ ειλικρινούς άνυψοϊ την 

διάνοιαν ποός τον Θεόν" άλλ’ είναι καί 
πρέπει νά ηναι τόσω σπάνιον, όσον αί ώ- 
ραίαι ήμέραι τον χειμώνα έν Αονδίνω.

Τό δάκρυ τοΰ θανατιώντος είναι ή διά 
την μέλλουσαν ζωήν λύπη αύτοΰ,

Β'.

Τό μειδίαμα τοΰ έπιθανάτου ελπίδα 
εύτυχίας εις την άλλην ζωήν εκφράζει.

Τό μειδίαμα τοΰ ειλικρινούς αναπαύει 
τόν ακροατήν.

Τό υ.ειδίαμα τοΰ ποιητοΰ είναι ολό
κληρον μουσικόν μελόδραμα.

Τό αειδίαμα τοΰ μουσουργού γαλήνην 
τή ; ψυχής δηλοί.

Τό μειδίαμα τού εύφυοΰς είναι μεμε- 
τρημένον καί έπεται πα-τός άλλου, ή τήν  
πεποίθησίν του εκφράζει.

Τό μειδίαμα τού πεπαιδευμένου συγ- 
κατάβασιν δεικνύει.

Τό μειδίαμα τοΰ πανούργου σημεΧον τής 
νίκης αύτοΰ.

Τό μειδίαμα τοΰ επαίτου αναίδειας όζει. 
Τό μειδίαμα τοΰ φρενοβλαβούς φρίκην 

έμπνέει.
Τό μειδίαμα τοΰ μεθύσσου είναι τό τοΰ 

Σατάν.
Τό μειδίαμα τοΰ βλακός είναι άηδέ- 

στατον.
Τό μειδίαμα τοΰ άμ.αθοΰς γ'έλωτχ κινεΧ.

Τό μειδίαμα τής δυσμόρφου κολακείαν 
εμφαίνει.

Τό μειδίαμα τής ωραίας, αλαζονείας και 
εγωισμού τεκμήριον.

Τό μειδίαμα τής γραία; πο.λλήν ανα
λογίαν προς έλεγεΧον έχει.

Τό μειδίαμα τής ύπάνδρου υπομιμνή
σκει αύτή του; τής νεότητος χρόνους.

Τό μειδίαμα τής παρθένου είναι ο κή
πος τής Εδέμ, είναι ονειρον λησμονούμενον.

Τό μειδίαμα τοΰ γέροντος σημεΧον ύπερ- 
βαλλούση; εύχαριστήσεως. ·

Τό μειδίαμα τοΰ άνδρός εύτραπελίαν ή 
βλακείαν δεικνύει.

Τό μειδίαμα τοΰ νέου, τό προς τό μέλ
λον του θάρρος.

Τό μειδίαμα τοΰ παιδός μή έννοουμέ— 
νην εύχαρίστησιν ύποδηλοΧ.

Τό μειδίαμα τοΰ βρέφους είναι ό δι,ώ 
τόν κόσμον περιγελώ; αύτοΰ.

Η ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΚΙΝΑι.

Ύποθέτουσιν, οτι εις τόν τόπον τούτο ι 
τό £ν δέκατον περίπου τοΰ λαοΰ ζή άπο- 
κλ,ειστικώς έκ τής αλιείας, καθ’ όσον δι’ 
όλης τής εκτάσεως τών άκτών τής Κί
νας διατρέχουσιν άκαταπαύστως χιλιάδες 
πλοίων, ένεργούντων έτε μεν έν κοινω, δ Α  
δε ιδία. Πάν είδος πανουργίας προς διλέα- 
σιν τών ιχθύων έν Κίνα μετέρχονται έπ ι- 
τυχώς. Μεταχειρίζοντα όλα τά διάφορα, 
πρός αλιείαν όργανα, από τοΰ εκτεταμέ
νου δικτύου τοΰ περιβάλλοντος τό διά
στημα πολλών μιλιών, μέχρι τοΰ λεπτο- 
τάτου ράμματος τοΰ εις τήν χεΧρα τού 
πα,ιδός έμπιστευομένου. Αλιεύουσι τήν νύ
κτα, τήν ημέραν, εις τήν λάμψιν τής σε
λήνης, εις τό άμυδρόν φώς τών βράχων, 
καί εις τό βαθύτερον σκότος, εις πλοία 
παντός μεγέθους. Αύναταί τις νά εΰργ) ά- 
λιεΧς καθημένους έν υπομονή εις την κο
ρυφήν τών έπί τής θαλάσσης έκτεινομένων 
βρά/6>ν, έν τώ μέσορ τών μαχομένων κυ
μάτων τής τρικυμίας, άλιεΧς έγκαταλεί- 
ψχντας τάς κατοικί ας των προ πολλών μη
νών. Εκαστος τέλος διά νά άλιεύση με
ταχειρίζεται τά ποικιλότερα μέσα, τήν
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^εναντίον του ανέμου διά λοξοδρορ/.ιών θα- 
•λασσοπλο'ί*ν, τούς άνασυρτήρας, τά άγκυ- 
στρα, τά δίκτυα κτλ. ένί λόγο) πάντα, τρό
πον, δυνάρ,ενον υπό ανθρώπινης φαντα
σίας νά έπινστιθ?! —ρος έπιτυχίαν, διότι δεν 
υπάρχει λίμνη η τέναγος, όπεο νά μ. ή ηναι 
πλήρες ιχθύων. Εν Κίνα δέ Εν μέρος υδα- 
τσς άχοφέρει σχεδόν επίσης καλόν εισόδη
μα, όσον καί πλέθρον γης ευφόρου. ’Από 
βάθυτάτης πρωίας αί πόλεις τής-αύτοκρα- 

■τορίας φράσσονται υπό ιχθυοπωλών, ο'ίτι- 
'νες το έαυτών έμπόρευμα φυλάττοιυσιν εν
τός δοχείων πεπληρωμένων ύδατος, καί 

■οιτινες φροντίζουσι νά ρίπτωσι πάλιν έν- 
•τός κρήνης τίνος τούς μή πουληθέντας κατά 
'.τό διάστημ« τή ; ημέρας ιχθύς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
.ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΓΙΩΝ ΛΑΩΝ.

Κατά "το 17 7 7  ο πλοίαρχος Κούκ εύρεν 
τεις Ταΐτην λαον έκ 200 ,000  ατόμων, καί 
••εις τήν έκθεσιν τών περιηγήσεων του λέ- 
■γει, ότι η έκτίμησίς του αύτη είναι πολύ 
πλησίον τής αλήθειας' i  δε πληθυσυ-ός 

1 οϋτος άναφέρεται .εις τήν έπι^χήν-τού πο
λέμου, τών ανθρωπίνων θυσιών, τής παι- 
δοκ τονίας καί όλων τών άλλων πληγών 
της άγρίας ζουής. Οί αύτόχθονες γέροντες 
τάύτης της εποχής ενθυμούνται τον μέ- 

■ γαν ιερέα Τηρμουάρ, όστις απάγγειλε τήν 
¡¿ςαισίαν.προφητείαν, τήν οποίαν άπλήγως 
ικατ αρχάς ο.λαός παρέλάβεν εις τά χείλη 
του, ένεκα τής προςτον ιερέα τούτον υπο- 
ληψεώς του, καί τής οποίας επαναλαμβά
νονται καί σήμερον ετι αί συγκινητικά! 

•στροφαί::
*r\ ·~ 7? Λ* ^  tΟ φοχνίς U αυςηστ;, ι
Το κ.οράλιον .0 άναπτυχθή* 
άλλ ό άνθρωπος Όά παύση ζών. ι

Ί ΐ ένεργηθέΐσα άπογραφή ούχί προ πολ- 
'λού, δηλ. κατά τον προς διερέύνησιν πλούν 
τόύ αμερικανικού στόλ.ου, εβέβαίωσεν οτι 
ο αριθμός "τού'ίθαγενού; λαού δεν ύπερέ- 

! βαίνε τάς 90 0 0  ή 8(λθ0 μετά .τήν άφίξιν 
• τών ιεραποστόλων.

-Εί; τάς Σανδβιχίους νήσους ή έλάττω-

σις είναι τοιαύτη, ώστε ή ιστορία σπά
νιους προμηθεύει παρόμ.οια παραδείγματα. 
Η παράδοσις τών εγχωρίων σύμφωνος με 

τας εκθέσεις τών πρώτων θαλασσοπόρων 
μάς πληροφορεί ότι εύρίσκετο άλλοτε εις 
ταύτας τά-ς υδατίνους χώρας, τών ανθρω
πίνων κατοικιών, έδαφος γόνιμο/ καί κα
λώς καλλιεργημένον. λαό; τού αρχι
πελάγους τούτου ήτο 500 ,0 00  ατόμων' 
ούτος όμως σήμερον δεν υπερβαίνει τον 
αριθμ.ον τών 0 5 ,0 0 0 ’ τριάκοντα είσί σνε- 
οον ετν; α-ο της εποχές των γενναίων 
προσπαθειών, τών υπό τών Αγγλων ιε
ραποστόλων καταβληθεισών, ότε ό αριθ
μός ούτος ήτο διπλάσιος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΟΣ.

II συνήθη; διάρκεια τής άνθρωπίνης ζωής 
είναι άπύ 70 —  80 έτη, άλλ’ υπάρχουσι 
περιπτώσεις μακροβιότητος άνθρώπουν εις 
το έσχατον γήρας φθασάντων. θύτου; υ- 
πήρχεν πρό τίνος κηπουρός τις, όστις άπέ- 
θανεν ..εις το εκατοστό*· δέκατον έτος τής 
ηλικίας του. ίΕίς έτερος Ααιγε νυμφευθείς 
εβδομηκοντούτης έσχε πέντε τέκνα καί 
έζησε μέχρι τού εκατοστού εικοστού έτους. 
Ο Τζουν ’Εσσεγγράμ στρατιώτης κατ’ άρ- 

χάς κατόπιν εργάτης έφθασε τον αριθμόν 
τών εκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων ετών, 
οτε.έκαμε ταςείδιον Εξ λευγών οκτώ ημέ 
ρας πρό τού θανάτου αυτού. 'θ  Δανός 
Δρακεμβέργ, όστις ύπηρέτησεν ώς ναύτης 
μέχρι τού έννενηκοστού πρώτου έτους, 
ένυμφεύθη εκατόν ένδεκα ετών, καί έζησε 
μέχρι τού εκατοστού τεσσαρακοστού έκ
του. Ο Θωμάς Πάρ, πτωχός χωρικός, 
ήτον άκόμη σφριγών καί κομψευόμενος, 
ενώ ήτο εκατόν τεσσαράκοντα δύο ετών 
καί άπέθανε μετά δέκα έτη. Πολωνός τις 
έκ τών πέριξ τής Πολόσκας ήλθεν εις τρί
τον γάμ.ον, απέκτησε τέκνα, καί κατά τό 
1796  έτών εκατόν εξήκοντα τριών, ήτο 
αρκούντως υγιής καί εύθυμος. .Εύρίσκομεν 
προσέτι, έκτός τών παλαιών τούτων κοκ- 
κάλων, τον Ίωάννην Σουριγκ.τώνα έκ. Νορ
βηγίας, όστις άπέθανεν εκατόν εξήκοντα 
έτών, εχων πρωτότοκον υιόν .εκατόν τριών
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έτών καί έτερον έννέα μόνον ετών! . . . .  
Τον άλιέα Ζεγκίνον, κολυμβώντα εισέτι 

-,καλώς καίτοι έκατονταετή καί ζησαντα 
εκατόν εξήκοντα έννέα έτη. Τέλος τον 
Σκώτον Κεντεγγερν καί τον Ούγγρον Κζαρ- 
τάν φθάσαντα σχεδόν τά εκατόν ογδοη- 
κοντ* έτη ! . . . Δεν γνωρίζομέν τινα φθά- 
σαντα τό διακοσιοστόν, άλλ αί σημειωθεΐ- 

• σαι ηλικία». μικρόν άπέχουσι ταύτης ..καί 
.-.είσί λίαν έκτακτοι.

Κώα ος.
1 ’Ιουνίου 1866.

Έ Ι ; τήν γαλήνην τή ; νυκτό; τά πάντα έσιώπων· 
•ουτε τΓύν ονων όγκτ,θ;/.οι ήνώχλουν των ανθρώπων 
τά ώτα, που έκούραιαν αί τόσαι φλυαρίαι, 
ούτε ΐοωναί τώ ν βροαερών Έοραίων μας όςεΊαι 
τά ; ’Αθηναία; προσκαλαϋν πρό; αγοράν ύέλων. 
Μόνος ό μΟ; ό πονηρό; νά απόλαυση θέλω» 
όλίγ’ άποτραγήματα κροτεί εί; τού; όψώνα;· 
μόν’ οϊ αϋθάδει; κώνωπε; κλεισμένοι ’;  τού;

[κο ιτώ να ;.
αύλοϋν παρά τά ; παρειά; τά ; εύτραφεΐ; κί’ ά -

(τρίχου;.
Κ.αί μόνοι νεανίσκοι τρεΐ; ταράττουν τ ά ;  ήσύ-

Ιχου’τής νυκτό; ώρα; * τά ; ό3αύ; έκιρράζοντε; ε ί;
(μέλη

τού; πόνου;, οσου; προξενιών τοΰ ερωτο; τά
' . (Βέλη.

Ό  ε7; υπάλληλο; δραχμά; έςήκοντα λαμδάνων 
τά κηφηνεΐα πάντοτε κατηγορεί ώ ; πλάνον ί 

τόν δεινά μα; πολιτικόν καί άπορεΤ π ω ; έ'τι 
ε ί; τήν άγ-χόνην ή Έ λλά ; τόν φ α ϋ λ ο ν  δεν εκ-

(θετει·
καί αν ποτε’;  τόν ρήτορα ν’ άντείπη τ ι ;  τολμήση, 
εΐν’ έτοιμο; τά πρόσωπον εκείνου ν’ άκοντίση 
κατά δεκάδα; ύόρεων- επίθετα, όπόσα 
ουλάττει τόσον δεηιί>; ή ιρήύαρό; του γλώσσα.
Ό  άλλο; φοιτητή; κομψό; φίλο; τών Πατησίων 
τιμών σπανίω ; τήν Σχολήν, ,πλήν μέγα τών. Χα-

[φτείων
αγλάισμα, μέ τού; καπνού; κ’ εγκέφαλον καί

(μνήμην
πληρών σκοπεύει σοβαρώ; νά μάθη επιστήμην. 

- ‘Ο τρίτο;, οστι; τράχηλον άπό πρωία; φέρων 
•/ϋαα-όν, ώ ;  βοϋ;, καί δυσθυμεΤ καί ράπτει, ήδη

[αίρων

αύτάν κιθάραν έςαρτγ γλυκεΐαν νυκτιλάλον, 
ώ ^ιυπαρό; άστραγαλά; τηλίαν αστραγάλων.
Ά λλ ’ ουτο; εΐν’ εξαίσιο; τραγουδιστή; κ’ οί

(άλλοι
οί δύο τόν παρακαλούν τά φσμά του νά ψάλη.
Σ’ τά χείλη τόν πλαγίαυλον ό φοιτητή; αρμόζει- 
κιθάραν κι’ ό υπάλληλο; κρατών άντί .νά κρώζη 
άγωνι| ν’ «κολουθή τοΰ ράπτου μα; τού; στόνου; 
έν διφωνία μέ φωνά; άρμονικώ; συμφώνους. 
Ούτω; οί φίλοι άδοντε; ξιήρχοντο ήσύχω ; 
τού; δρόμου;, ό’που έρ^εεν ανωφελή; ό ήχο; 
αύλοΰ τοσοΰτον θελκτικού καί κιθαρών εύφώνων· 
άλλ’ όλ’ αύτά ήσσν μικρά αψιμαχία μόνον.
Ε ί; τήν γωνίαν ύψηλή; λευκή; τινο ; οικία; 
άΐφνη; έστάθ’ ή μουσική τριά; τή ; συνοδία;.
Έ κεΐ τήν μάχην εμελλον οί φίλω νά συνάψουν 
καί ήλπιζον του έρωτο; τήν φλόγα νά προσάψουν 
ε ί; στήθη δύο Κυριών ή δύο ,θ ε ο τ ή τ ω ν, 
ώ ; έλεγον οί φλογεροί τοΰ στήθου; στεναγμοί των. 
Λίτοα; έκβάλλει αρκετά; ό εΤ; λευκών φλεγμάτων 
.μετά σπουδή; καί λάρυγγα καί πνεύμονα σπαράτ.-

(των,
καί τήν μεγάλην ρίνα του ό άλλο; καθαρίζουν 
έμφαίνεται υπεροχήν κομπαστικώ; έλπ ίζω ν 
ό φοιτητή; ανήσυχο; τό .στόμα του ανοίγουν 
αέρα ε ί; τά στέρνα του συνάγει ούκ ολίγον.
Ό  ράπτη; τέλος ήρχισε τό φσμα μετά ζήλου 
« ’ ε ί; τήν γλυκεΐάν του φωνήν ευθύ; τοΰ ύπαλ.-

λήλου
οί φθόγγοι άνεμίγησαν. Φιλοτιμία πόση I 
Έρυθριοΰν τά πρόσωπα, αί παρεια' φυσώσι 
τοΰ άλλου ολοστρόγγυλοι, καί προτιμψ νά σκάση 
ό τρίτος, άν τήν φίλην του δεν κάμη νά θαυμάση. 
πρόςτά κλειστά παράθυρα.τόβλέμμα όλων τείνει· 
μετά μικρόν ακούεται τριγμός, ή 3έ Σελήνη 
φωτίζει δύο κεφαλά; κομψά;, ε ί; ά ; προσθέτει 
χάριν ή νύξ κΓ άορότητα πε^ισσοτέραν έτι.
Έ κ τής πολλή; ό υοιτητή; χαρά; του δέν ήξεύρει 
που νά πατφ τά δάκτυλα, ποΰ τά ; φωνά; νά ευρη. 
ά δέ πτωχό; ύπάλληλο; νομίζουν, ότι πλέον 
χατέκτησε τών πόθων του τό ίνδαλμα -τ’ ώραΐον, 
τό μέλλον του πανόλβι,ον άσμένω; άναπλάττει, 
η ένψ  έκθύμω; τραγουδών τόν λάρυγγα σπυράττει 
μετρά ό τάλα; τάλαντα προι/ό; ποθητοτέρας, 
καί, άν δέν έ'χη, λησμονεί, τόν άρτον τή ; ύστέρα<. 
Ά λ λ ’ ή χαρά τή ; γ ή ; αύτή; μα ; εΤνε στιγμιαία, 
λέγει Ισχνή τις ευλαβή; καί φλυαροΰσα γραία, 
μόνον ; ’ τήν μέλλουσαν ζωήν, όπου τά παν εϋ-

(φραΐνει
τού; άγαθού;, αιώνιο; ή τέρψι; διαμένει.
Καί ομω; τότ’ ένόμιζον τά δντ’ αύτά τ ’ άθώα 
τήν γήν Έδέμ καί έαυτρύ; ώ ;  ευτυχή τη ; ζώα. 
Ά λ λ ’ αίφνης πνεύμα πογηρόν β ρ α κ ά δ α ;  δύο

(στέλλει
μετά ροπάλων .προσφυών ε ί; όνου μόνον μέλη, 
καί ε ί; εκείνα; τά ; λαμπρά; τοΰ.κώμου αρμονία;, 
αυτοί μέ υρρει; απαντούν βαναύσου; καί βαρείας. 
Μολι; ώ ; λόγχην τόν αΰλ,όν ά φοιττ,τή; προφθάνει 
νά τείνη έναντίον-των, εν ψ  πληγά; λαμβάνει 
άρκούσ»; ό ύπάλληλο; τήν δυστυχή του ράχιν
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ασπίδα ΐην-κιθάραν του ματαίω; ε*; τήν μάχην | 
προτείνει ουτο; έντρομο;, ματαίω; ή φωνή του 
κηρύττει, πω καταπατούν τά δίκαια πολίτου· 
¿κεΤνοι πληγά; πάντοτε έ\τρίβουν σφοδρότερα; 
κ ’ ε ί; τών τριών τά ; κεφαλά;, τά ; ράχει;, τά ;

(γαστέρας .
"Οσον ό κτύπο; ην σφοδρό;, τόσον σφοδρό; κ’ ό

(γέλω ;
τών κορασίδων, αιτινε; πριν ήκουον τό μέλο; 
τώ ν δερομένων άοιδων μεθ' ηδονή; όμοία;* 
άλλα ό γέρων των πατήρ άκούων συναυλία;
«πό πλατέα στόματα διηνεκών γελώτων 
τά όνειρά του έχασε ’;  τον ύπνον του τον πρώτον 
και μέ τον σκούφον έγερθεΐ; θυμού φωνήν έκ-

(βάλλει*
τού γεροντίου στιβαρό'; ό γρόνθο; συνεστάλη 
κ ’ε ί; τά ; θ ε ά ;  προσενεγκών μι^ρά-φίλοφροσύνα; 
|λέ δάκρυα τά ; έφερεν ε’ι ; τά : έρημου; κλίνα;. 
Κ ’ οί κωμασται τού; ραβδισμού; δεν υποφέρουν

πλέον
τά  ίχνη τή ; φυγή; δηλοΤ τό αΤμα ρινό; ρέον* 
ή συν.τριβεΤσα αύτη ρι; τού υπαλλήλου ήτο* 
ό δυστυχή; τόν κώμόν του άείποτ* ενθυμείτο.

Γ. ΑΠΟΠΌΑΙΔΗΣ.

Τά δύο ανθη,

’Ε ν θ υ μ ε ί σ α ι .

Ε ν θ υ μ ε ίσ α ι ,  π ο ιν  ϊέ ιυμ εν  ετ: 
τ ά : άχ,άνθαε τού 3 ίου αύεου, 
ττρ'ιν γνω ρ ίσ ω μ εν  Λ έ τ α ; θντ,τού, 
ενθυμείσα ι εκείνα  εά  έτη ;

Πριν τό μέτω-ον φέρωμεν χεΤρβ, 
■πριν τό ρλέ-υαρον γίν’ έρυθρόν,
■πριν τό οάκρυ κυλίση λαμπρόν, 
πριν χαρίσ’ ήμΐν στόνουε ή πείρα;

Πθ>, τό παν δι’ ήμά; έμειοία, 
τ.(ΰς προσέ-ρερεν έίνθϊ, ήμΐν, 
δττιυ; πλέκιυρ,εν πάσαν στιγμήν 
τ&ν έρώτων στεφάνου ί μέ ία!

’Ενθυμείσαι; εγώ ενθυμούμαι- 
έκ τού νο* μου οϋδέν σ’ άποσπγ. 
ναυαγό;, 8ν ό σάλο; κτυπά, 
ε ϊ; τήν μνήμην σου, ναι, θά κρατούμαι.

Ένθυμού, ένθυμού·, έγώ μάτη,ν 
εκτοτε δναρ τοιοΰτον ζητ<&· 
ένθυμού, ένθυμού έν κρυπτά), 
θά ίιώκτ;; μικρόν τήν απάτην.

ΙΟ. ΙζΑΜ . .

I
γ ,.
Ημερα γλυκεία 

άνοίςεως ήτο’ 
επάνω εύδία

καί κάτω σιγή.

Λαμβάνω μ’ αγάπην 
άνθών δύο σπόρους,, 

κ εις εύξενον δάπιν
τούς έκρυψ ή γη,.

Αλλήλων πλησίον 
ρ.ετά π να  χρόνον 

άνεΰρον δακρύων
τά άνθη χλωρά.

Ιϊ

Νυξ είναι χειμώνος'
— τό έαρ παρήλθεν----

ωρύεται στόνος
αγρίου βορρά.

*/~ν >1 >ϋ  άνεμος πνεε&, 
σωρεύονται νέφη* 

ίν άνθος μου κλαίει' 
θά παύση, νά ζή ;

’ Ω ! μή τό μαράνη 
πνοή του άνέμου, 

εί δέ θ άποθάνη
καί τάλλο μαζύ.

( Εκ των Μ ύρτων),

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΑΑΜΠΡΟΓ.

ψ ·  »  Jfc 
<*sö>

Δύο ’Αγγλοι ¿στοιχημάτισα^.
Κοινόν, κοινότατον' ώσεί ελεγον : δύο 

έ-οηυ.εριδονοά'ροι ίζυβρίσθησαν, δύο μαθη-
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τα ί του Γυμνασίου έκαμαν στίχους, δύο 
υποψήφιοι άπέτυχον, δύο συνδρομηταί τού 
Ιλισσοΰ δεν έπλήιωσαν κτλ.

’Αλλ’ άς ίδωμεν τό στοίχημα, 
Εστοιχημάτισαν τίς πρώτος θ’ άποθά- 

νή' δ έπιζήσας έμελλε νά πλήρωσή εις τήν 
οικογένειαν του άποθανόντος υ.έγα τ ι χρη
ματικόν ποσον.

Ημέραν τινά — . άλλ ελησυ.όνησα νά 
γνωστοποιήσω τά δνόματά των' ώνομά- 
ζοντο Τζών καί Δίς. Ημέρα* τινά λοιπόν 
ο Τζών επεσεν ασθενής, τήν επαύριον έ
χασε τάς αισθήσεις καί τήν επαύριον έ- 
ψυχομάχει.

—- Πόσας ώρας θά ζήση ακόμη ; έρω
τά 5 Διζ τόν ιατρόν. —  « Εν τέταρτον.» 
Καταβαίνει δ Δ·.ς εις τον κήπον καί προ- 
μ.ηθεύεται μ.έγα σχοινίον. —  Πόσα λεπτά 
ζή λ κόμη ο Τζών ; φωνάζει έ'κ του κή
που. —  Δέκα λ,επτά. —  Καλώς' καί δέ
νει τό σχοινίον εις κλ,άδον δένδρου. —  
Πόσα λεπτά ζή ακόμη ; —  Επτά. ’Ανα 
βα νει επί έδρας καί περά τό σχοινίον εις 
τόν λαιμόν του. —  Πόσα λεπτά ζή ακό
μη ; —  Πέντε . . . .

Απωθεί διά του ποδός τήν έδραν, τ α 
λαντεύεται εκκρεμής καί αποθνήσκει δύο 
λεπτά προ του Τζών, καί κερδίζει ουτω 
τό στοίχημα.

Ο Αγγλος, όταν δεν άνταγαπάται, νο- 
,μίζει εαυτόν προσβεβλημένον.

Ο Ιταλός είναι κατατεθλιμειένος.
Ο Ισπανός απαρηγόρητος.
Ο Γερμανό; παρηγορεΐται έπί τής τρα-

-πέζης.
Ο Γάλλος είναι ήδη παρηγορημένος. 
Ο Αθηναίος γίνεται ποιητής.

Ό σοφός ’Αριστοτέλης ενοχλούμενος 
υπό φλυάρου τινός, δστις, κρατών αύτόν 
εκ του γενείου, έκ τών ιματίων καί διά 
τής χειρός τύπτουν έπί του ώμου, διηγεί
το έπί ολοκλήρους έυρας διάφορα ληρήμα- 
τα, έπαναλαμβάνων πολλάκις :

—  Δεν είναι θαυμαστόν τοΰτο, ’Αρι- 
•στότελες ;

—  Ο·/’., άπήντησε, δεν είναι. Θαυμα
στόν είναι, πώς δ έχουν πόδας σέ υπομένει.

Ηρουτήθη ποτέ δ Μίλτων άν θά διδά- 
ζη ξένας γλώσσας εί; τάς θυγατέρας του.

—  Ε ς τήν γυναίκα αρκετή ήδη είναι 
μία γλώσσα, άπήντησε.

Κυρία τ ι ;  τόσω λεπτή ήτο περί τό κε- 
φάλαιον τής σεμνό ητος, ώστε επέπληττε 
rov διευθετοΰντα τήν βιβλιοθήκην αυτής, 
διότι έθεσεν έπί τή; αύτής θέσεως τους 
άρρενας καί θήλεις συγγραφείς.

Ο ποιητής —  Αχ! φίλε μου, μέ έκλεψαν 
Ο φίλος του—  Συμπάσχω καί έγου
'θ ποιητής —  Τού; σ τ ί .. χους μου ! 
ζ() φίλο; του—  Τόν κλέπτην σου έ-

• λ.εεινολογώ.

Εις λαμπρόν τινα χορόν, τόν όποιον ί~ 
διόεν δ Βασιλεύς Αεοπόλδος, κύριός τις 
κομψός —ροσεκάλεσε, χωρίς καλώς -νά πα
ρατήρηση το ποόσουπον, κυρίαν τινά διά 
νά χορεύση.—  Κύριέ μου, άπήντησεν αυτή, 
εκάματε τά στιβάλλίά μου τόσου στενά,
ft ί Ν / 7 χ \ /ωστε αουνατον ρ. ε&ναι να χορευσω.

Κυρία τις έλεγεν εις νέον ύψηλοΰ πολύ 
άναστήματος.

—  Δεν δύναμαι νά υποφέρου άνδρα 
,τό.σω -υψηλόν.

Ο νέος έταράχθη, άλλ’ ήγάπα τήν Κυ
ρίαν καί προσεπάθει ν άνταγαπηθή, ο.τερ 
καί κατώρθωσεν. Η Κυρία ένικήθη καί 
έπρεπε νά δμολογήση τήν ήττάν της. ΓΙΙ- 
μέραν τινά, καθ ήν έφαίνετο μάλλον ρεμ- 
βώδης ή κατά τό σύν;/)θες, ό -νέας τήν 
θώτησεν τ ί σκέτ:τετα^
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—  Σκέπτομαι, άπεκρίθη, ότι. . . ημέ
ρα. τή ημέρα. σμικρύνεσθε.

—  Διατί δεν μέ άνεθέσατε τάς ύτίο— 
δέσεις σας; έλεγε καθ δδόν δικηγόρος τις, 
έκ των πολλών εκείνων έν Αθήναις. των 
άνευ πελατών, προς ίατρδν, §ν συνηντησε.

—  Διότι δέν Ασθενήσατε· δταν άσθε- 
νήσητε, θά σάς άναθέσώ τοιαύτας, ΐνα  
συμψηφίσωμεν τάς δαπάνας έκάτερο'ς.

την

βαιών δτι *Αγγλος τις έδωκε λίρας αντί- 
σταθμιζούσας προς τό βάρος του ζώου.

'Ημέραν τινά οί δυο φίλοι Ρ. καί Κ. ε ί- 
σήλθον εντός του βασιλικού κήπου άνα- 
ζητούντες τον κοινόν φίλον· Σ·. Ματαίως 
αναζήτησαν τες. έξήλθον έκ της όπισθεν 
θύρας καί έπροχώρουν συνομ,ιλούντες προς 
την οικίαν του Κ. Ορφανίδου. —  ’ΐδου, 
λέγει, άπαθώς ό Ρ. ενώ έξηκολούθει νά 
καθίσταται σπουδαιότερα ή ομιλία, δια
κρίνω έρχόμενον τον φίλον μας Σ. Ο Κ, 
προσέχων δλως εις την ομιλίαν έζηκολού- 
θει συζητών (νομίζο; έπρόκειτο περί Φλου" 
ράνς) καί μόνον ότε ειχον ήδη φθάσει προ· 
τής οικίας του ποιητοΰ τής Χίου δούλης, 
ένθΰμηθη καί στραφείς: —  Που είναι λοι
πόν δ Σ. 8ν είδες ερχόμενον; Αρ.ώτησεν ο 
Κ.» Απορίαν μέγίστην δεικνύων τότε 5- 
Ρ :— Πώς διάβολο Α~«τήθην, λέγει' ένό-  ̂
μισα ότι δ καπνός, 8ν έβλεπα άναθρώ- 
σκόντα ήτο του σιγάρου τού Σ, έ>'ώ δεν 

; Αρώχοε πρό τινων ημερών κύριός τις βλέπω ειμή τήν καπνοδόχον του άνθώνος, 
τών κλ-Λτάοων του ουσιολονικού Μου- τού Κ. Ορφανίδου!

Σ η μ ε ί ω τ ι ς .  Ί ά σιγάρα τοΟ Σ. είναι περι- 
βόηεα διά τό μέγεθος των έν Άθήναις· ό καπνός' 
των άμιλλδται πρός καπνοδόχον.

.·0: ι ■ Τ V .... . . -  .. -ί

—  ’Εγώ δεν έχω χρήματα, έλεγέ τις 
πρός τινα φιλόνει'κοϋντα μετ άύτοΰ, είμαι 
πτωχός άνευ οβολού, άλλ’ έν τη δργή μου 
δύναμαι νά έςοδεύσω δέκα καί είκοσι χ ι
λιάδας δραχμών.

■=— Τίς έδωρήσατο την χελώνην ταύ-

ένα τών κλητήρων τού φυσιολογικού Μου
σείου, δεικνύων μεγάλην τινά χελώνην, 
νεωστί εις τά  τάγματα έκεΐνα τών μέ υέ- 
λινα όμματα ζώων προστεθεΐσαν.·

—  Μάς την έστειλαν άπ έζω οί μο
ν ο γ ε ν ε ίς ,  άπεκρίνατό δ κλητήρ μετά 
θάρρους καί αλαζονείας, ολοκλήρου τής 
Ιστορίας τού ζώου άρξάμενος καί διαβε-

ΛΤΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ Ι1Ρ0ΗΓ0ΤΜΕΝί> 
ΦΤΑΛΑΔΙίί ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Τό στοιχείον τού αλφαβήτου Υ,

1

■

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Δεν υπάρχω πλην τρομάζεις άν ποτε μέ απάντησης·-' 
Αν μέ άποκεφαλίσης 

τέρπεσαι εις την φωνήν μ.ου καί ουδόλως μέ φοβείσαι. 
Κινδυνεύεις όμως, φίλε, άν προσεκτικός δέν ησαι,- 
μιάς χάριτος άσκόπως, κεφαλήν άν μέ δωρήσης, Κ.,

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ .

ί β
νή ίος έκ τ(&ν Άντιλλ&ν.


