
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
,.Έχων ήμίρα; 31. Ήήμίρα |νε, ϋ -κ  9 

ή νύξ ώρας 1 5 . '
.'Ιΐαέραι. 
13 1 
23 11 

2 21

’Ανατολή.
7 ώρ. 3 λεπ. 
7 — 44 —- 
7 — 17 _

Δύσις.
4 ώρ. 41 λεπ. 
4 -  45 — 
4 — 51 —

φ  Ό  η Μ ος  t i' c  z d r  Ά ΐγ ό χ ε ρ ω ν .
Ν. Π.

13 1 Πατρασκ. Ναουμ τοΰ Προφήτου,

(1 /9 7 ) Ο B o r a . - ιά ρ τ η ς  a r  α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  T c fd z c c  
Π 'χ α τ ο ς ,  ό  Κ α μ β α σ ε ρ ε ς  δ ε ύ τ ε ρ ο ς  χ α ί  ό A tC poZ - 
ycc τ ρ ί τ ο ς .

^ 1+ 2 Σάββ α τ, Ά β β α κ ο υ μ  του Π ρορττου.
Φ  15 3 Κυριακή. Σοφονίου του Προφήτου.

15 4 Δευτέρα, βαρβάρας τής Μεγαλομάρτυρος χα ΐ »Ιωάν-
νου του Δαμασκηνού·

( 1 8 0 9 ) Λ ιαΛ υσ ις  τ ο ΰ  μ ε τ ά  τ ή ς  Ί ω σηφ ίγ -ψ , γ ά - ,  
μ ο υ  τ ο υ  Ν α π ο Λ ίο γ τ ο ς .

Φ Π 5 Τρίτη, 2ά6β* τ«5 θ«β?ίρβυ χχΐ ήγ«»μίveu. r.

Ν. Π.
φ  18 6 Τετάρτη. Νικολάου «πισχ. Μύρων τής Αυκίας· *Αργβ

Τελευταΐον τέταρτον εις τάς 5 ώο. και 9 λ. π. μ·'

Ψύχος, κυρία μου, τρομερόν ψύχος, αλλά τι >*ά 
χάμτι τινας  δταν δεν γναι δυνατόν να γένγ άλλως !—  
*Τποτιμησις των λεγομένων χότζων ώς εκ των πολ
λών θανάτων, οιτινες συμβαίνουσιν εις τό ώραίον φυ- 
λον και της εκ τούτου αφθονίας των γυναικείων βοτ 
στρύχων, εξ ών κατασκευάζονται αί τάς ζώσας κο
σμούμαι αυται ούραι τών νεκρών* ε/ει λοιπόν καί ό 
θάνατος τα καλά του.

19 7 Πέμπτη. Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων.
20 8 Παρασκ. Παταπίου του όσιου.

Φ  21 9 Σάββατ. 'Π Σύλληψις ηής θεοπρομήτορος "Αννης,
Αργία. ‘

φ  22 10 Κυριακή. Μηνα, 'Ερμογένους καί Εύγράφου Μαρτύρ.
23 11 Δευτέρα. Δανιήλ οσίου τοΰ Στυλίτου, 

φ  24 12 Τρίτη. Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργοΰ. ’Αργία-
25 13 Τετάρτη. Ευσταθίου καί τών συν αύτψ Μαρτύρων#
26 14 Πέμπτη, θύρσου καί τών συν αύτψ Μαρτύρων.
(1805) Ειρήνη £> Πρεσδούργω μεταξύ Γ αλ- 

Λίας χαϊ Αυστρίας.

@  Νέα Σεληνη εις την 1 ώραν καί 1 4 λεπτά π. μ·

*0 ήλιος καθίσταται περιζητητος, καθώς καί ό υ
πουργός τών Οικονομικών, δθεν αί μεν Κυρίαι εξέρχον
ται προς άναζητησιν εκείνου, οί δ’ εχοντες εντάλ
ματα πρ·ς άνεύρεσιν τούτου* αί κυρίαν είναι εύτυχέ-



στεραι.—  Ο Συ?[/.6;— tv* μή παραπονεθώσιν oi ανδρες 
δ η  έντελώς τους έλτ,σμόνγισε — μεταποιεί τάς γλά 
στρας εις x aU rta , θέλω νά ει'πω ότι δίδει εις τους 
άτριχους πίλους τό σχνίμα μικρού λέβητος, τηρουμέ- 
νης πάντοτε της άνωθεν οπής tv’ αερίζεται h φλογώδης 
των φ-ρόντων αυτά φαντασία.

Ν. π.
27 15 Παρασκ. ’ Ελευθερίου ίερομάρτυρος.
38 16 Σάββατ. ’Δγγαίου του Προφήτου. 

φ  29 1 / Κυριακή. Δανιήλ του Προφήτου καί των τρίων Παί-» 
δων, χαΐ Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αίγί- 
νης, του έχ τής νήσου Ζακύνθου.

30 18 Δευτέρα. Τών αγίων Προπατόρων, καί Σεβαστιανού
Μάρτυρος καί των συν αύτώ.

31 19 Τρίτη. Βονιφατίου Μάρτυρος.

* κ. π. ’Ιανουάριος.
1 -Ο Τίτάρτη. Προεόρτια των Χριοτουνέννων χχΐ μνήμη

’Ιγνατίου του θεοφόρου.
(1806) Εγχαθίδρνσκ: τώκ βασι.Ιείων τής Βαυ· 

αρέας χαι τής Βυρτεμβέργης.
2  21 Πέμπτη· Ίουλιανής Μάρτυρος.
3 22 Παρασκ. Αναστασίας Μάρτ. τής Φαρμακολυτρίας, 

( Π 95) ΛιαμεΜσμύς τής ΠοΛωτίας.

J )  Πρώτον τέταρτον εις τάς 5 ώρας καί 38 λ. π. μ.<

Ουρανός πενθηφορών.— Βαθύπλουτος όμογενί,ς συνι- 
στα έν ’Αθϊίναις διαγώνισμα πρός βράβευσιν τοϋ ά- 
πλοικωτέρου, άφελεστέρου καί εΰαγγελικωτέρου των 
Καζαμιών, τό δέ γέρα; λαμβάνει ό δυντ,θεΐ  ̂νά έμ-

€*λϊΐ εις αμηχανίαν δλους των λθνινών τους αστρο
νόμους διά ττ,ς έξνίς παραττ,ρήσεως, τ,ν έκαμε τον πα
ρελθόντα Φεβρουάριον λέγων: «'Ο ουρανός αίθριος 
(δ«λ. ανέφελος), οπως τό πρόσωπον μιας νεάνιδος· ό 
νίλιος εξακολουθεί νά δεικνύηται μενημφιεσμέης 
(δηλ. νεφελώδες) προμν,νύων τάς Άπόκρεω.» Καί τα  
δύο αύτά συνάμα! Χαρά εις τίιν νέαν, αν ϊ ' 0  ττιν 
μίαν παρειάν λευκήν καί ττ,ν έτέραν μέλαιναν!.. Ε- 
©ϊ,μερίς τις ρίπτει βλέμμα έπί τοϋ παρελθόντος και 
προοιωνίζεται τά βέλτιστα διά τό μέλλον, εάν . . .  
δεν περιέλθϊΐ εις τά πράγματα ή άντιπολιτευσις, έν-
νοεϊται.

Ν. Π.
4 23 Σά66ατ. Των εν τη Κρήτη V Μαρτύρων.

Φ  5 24 Κυριαχή. Παραμονή τών Χριστουγέννων xat Ei-je- 
νίας Μάρτυρυς.

(1798) Ή  Γα.Ι.Ιία ίκ ι ίά λ ίε ι  εις ίαυτην δά·. 
rsior 80 εκατομμυρίων φράγχω/, era χατα 
ΆγγΑίας εχστρατεύστ}.
Λ  6 25 Δευτέρα. *Η κατά σάρκα Γέννησις του Κυρίον ήμ5ν

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Αργία τρι
ήμερος κ«1 κατάλυσις εις πάντα μέχρι τή ; 
παραμονής των θεοφανείων.

7 26 Τρίτη. Ή σύναξις ττ.ς θβοτόκου καί Ευθυμίου Ιε* 
ρομάρτυρος.

S 27 Τετάρτη. Στεφάνου ’Αρχιδιακόνου καί Πρωτομάρτ^- 
ρος, καί θεοδώρου τοϋ Γραπτού.

0 28 Πέμπτη. Των «ν Νικομήδεια καέντων δισμνρίων Μαρ
τύρων,



10 29 Παρισχ, Των h  iv « lp£0ivtUv Ι ίχ ιλ ίά ίο ν
νηπίων.

©  Πανσέληνο; εις τάς 0 ώρα; καί 28  λεπτά π. μ,
Καιρό;.. .  θνήσκοντος έτους, καί έν τούτοι; όποια 

ζωή, όποία κίνησις, οποία χαρά ! 'Η πόλις τοϋ παρελ
θόντος και του μέλλοντος ήλλαξεν ολως δψιν* όμοιά- 
,ει̂  εμπορικήν πανη'γυριν, υπαίθριον εκθεσιν. Παντα- 
χοϋ πωλοϋν, φωνάζουν, θορυβούν, παντα/οΰ μειδιώ- 
«ιν εύμενώς πρός τους άγοραστάς, ευχόμενοι αύτοΐς τά  
βέλτιστα. Και πάντα ταϋτα διότι εν ετος άπήλθεν 
εις την αιωνιότητα, εδυσεν έκ τοϋ όρίζοντο; τοϋ βίου! 
Αί γυναίκες χαίρονται καί άγάλλονται, καί διατί νά 
μη χαιρωνται, διατί νά μη άγάλωνται; τό έπιόν ετος 
δεν θά εύρη αύτάς ώραιοτέρας, νεωτέρας, εύφυεστέρας; 
Η γυνή δέν ομοιάζει τόν οίνον ; δέν έκμεθύει ώ; αύ- 

τ ό ;; δέν βελτιοϋται αράγε ώ; έκεϊνο; διά τοϋ χρό
νου; Εις τό ανάθεμα λοιπόν τό 186%' ζήτω τό 186S !

11  30 2ά 6 6 ιτ . Ά νυβίας τής δ»ιομάρτυρος. 
ή* 12 31 Κυρι««ή. Μελάνης τής ίσ ίσς Χα1 άπόίοβις τής Ιορ- 

της των Χριστουγέννων·

Μ11ΣΑΙΚ0Ν.

Μ ίλι; ό θεός έκαμε ιάς έπτά ημέρας της ειοο- 
μάδος καί άμέσω; ό Αιάβολος έπλασε τά έπταθ*να- 
σιμα άααρτήματα. *0 Θεός άνεπαύθη την εοδομην 
ημέραν,' ό δέ Διάβολος κατέστησε την κυριακην ημε-. 
£αν ττ,ς ύκνηοίας. ^

*
Λόγοι έρωτος καί λόγοι συμποσίου έπεα πτερόεντα 

άμφότεροι* οί μέν είσι νέφη, οί δε άναβυμιασεις.
* *

*
Οί ποιηταί ζώσι διά τους άλλους —  ή ψυχ4 των 

κουσταλλοϋται καί γίνεται κάτοπτρον έπί τοϋ όποιου 
πάντες άτενίζουσιν. Αί γυναίκες όμως κρατουσι παν^ι 
τοτε τό κάτοπτρον δι’ έαυτάς καί μονας.

* *
*

Οί φιλάργυροι, καθώς καί οί χοϊοοι, μόνον μετά
θάνατον προζενοϋσιν εύχαρίστησιν.

* *
*

Αί στίγμα; τής ευτυχίας τοϋ βίου όμοιάζουσιν ή
λους σποράδην έπί τοίχου έμπηγμένους, ο'ίτινες ομως 
άπο<ιπώ|/.ενοι xcci όμοΟ βυντιθεμενοι ούδε xfitv tyiV ft* , 
λάαην δύνκνταν νά πλϊΐρώυωσιν.

Βοσσονεζτις.



*■ *■
*

Τά πλούτη καβιστώσι την γυναίκα αλαζόνα, η ώ- 
ραιότης ύποπτον, ή άσχημία μισητην.

■*·
*

'Ανεγνώρισα λίαν βραδέως δτι ό ερως είναι τό μέ- 
γιστον τών δεινών, οταν δέν γ,ναι τό πρώτιστον τών
«Υ*θών· ’ Β οΛ ζα ΐα ο ς .

* *
*

Τό λευκόν είναι χρώμα άκαμπτου ειλικρίνειας* αί 
γυναίκες δεν επρεπε να κάμνωσι χρησιν αάτου, είμη 
έν ταίς ήμέραις της νεότητος καί καλλονής των. Δεν 
εχει ουτε τάς οίκονομικάς άρετάς του κυανου, οπεο 
λεπτύνει τά χαρακτηριστικά του προσώπου, ουτε την 
ενοχήν τοΰ ροδίνου, οπερ. ρίπτει πέπλον φαίδρας νεό
τητος έπί της φεοού^ης αυτό. Καί έν τούτοις άγγε
λοι και δαίμονες λευχειμονοΰσιν έν *Αθηναις! .  . .

’ *  *

Λίν έ τόλμησαν νά χαρακτηρίσω™ τον γάμον ώς 
ϊγκλημα, πλήν, δπε? */εδόν τό αυτό, κατελόγισαν 
τήν παρθενίαν μεταξύ τών αρετών, λησμονουντες βε
βαίως δτι ό Σωτηρ κατηράσθη συκής μόνον διότι ήτον 
άγονος καί ώμοίαζε παρθένον.

* *
* <

Οι πλειστοι τών συζύγων καταναλίσκονσι τό ημισυ 
του βίου των τυραννουντες τάς άγαπητάς των <τυμ- 
βίας, το δέ οίλλο ημισυ άποζημιοΰντες αύτάς.

Αί <ακίαι εισίν αύταί αυται αί άρεται εις επακρον 
έξασκούμεναι, αί δε ελλείψεις αύταί πάλιν αί άρεταί 
έν αις υπάρχει τ ι τό έλλεΐπον. Ώς επί τό πλεΐστον 
αί ελλείψεις είναι η άρνησις τη; αρετής* οΰτως ή δει
λία λ. χ. είναι ελλειψ ς, η δε θρασύτης κακία* αυτη 
μέν προϊόν υπερβολικής άνδρίας, έκείνη δέ άρνησις

αύτης. *  *
*

*11 ύπόλτψις είναι ίππος 8ν πάντες θέλουν νά ίπ-
πεύσωσιν, άλλ’ δν ούδείς θέλει νά θρέψγ).

* *
*

*11 κριτική είναι ίππος 6ν πάντες τρέφουσιν, άλλ*
8ν οΰδείς σχεδόν ηξεύρει ά̂ ίππεύση,·

* ** * »
Τοΰ θανάτου πικροτέρα είναι η γυνη.

ΣαΛωμών*
*

$
"Αν έλειπεν η γυνη, ό άνηρ θά ητο τραχύς, βά· 

ναυσος, μισάνθρωπος καί θα ηννάει τ ί έστι χάρις,
διότι χάρις είναι του Ιρωτος μειδίαμα.Σΐατωβριάγ.

* *. . '. _ \*t &> ι .'Γ J · γι 1 · λ : * ?
*Η φύσις τότε μόνον παράγει γυναίκας, δταν δε*

^ατορθώσιρ >ά πλάστ, άνδρας.
7^



*11 γυνή είναι α?; πλάσεως το άριςούργνιμα, μετέ-ί
Χει καί του ανθρώπου καί του αγγέλου.

ΒαΛζάχ.* *
*

Εύκολώτερον είναι νά ευρεθ/j κόραξ ’Χευκ,ός η άγαθ/j
ΤυνΊ̂ · 9Αγιος Γρηγόριος.

* *
*

ΐ  γυνή είναι τό ώραιότερον των πτηνών.
* Α Λ φ ρέδος i e  Μ ν σ σ έ .

*  *
*

*Οταν ΐδγις άνδρα καί γυναίκα δραττομένους πάσης 
ευκαιρία; δπως άμοιβαίως άναδείςωσι τά ΐδια ελατ
τώματα και γελοία, εσο βέβαιος δτι είναι προσφιλές 
καί αγαπητόν ζεύγος.

* *

Ό ερως δστις ζητεί νά τελειώση τάς f,μέρας του 
έν φιλία ομοιάζει τόν χωλαίνοντα στρατιώτην, οστις 
ζητεί νά καταταχθ/, εις τους απομάχους.

*  *
*

Άλοίμ,ονον άν έν τνί δεύτερα παρουσία αί γυναίκες 
παρασταθώσιν υπό την αυτήν μορφήν ! δέν είναι διό
λου άπίθανον νά έμβάλωσιν ημάς εις πειρασμόν καί 
ενώπιον αύτοΰ του Θεοΰ.

[Ιερός Αυγουστίνος^

* *
*

“Αν δ σκοπός του Θεου ητο νά άρχνι η γυνή του 
άνδρός, Οά έλάμβανεν αυτήν έκ της κεφαλής του* άν 
ποούτίθετο νά τήν καταστήση δούλην του, θά επλατ· 
τεν αυτήν έκ των ποδών του* ήθέλησε νά τήν κάμυ) 
σύντροφον του άνδρός καί όμοταγ*?ί αύτω, δθεν τήν 
ώκοδόμησεν έκ των πλευρών του.

ΤαΛμούθ.
* ·*

*

Ή καρδία τής γυναικός ομοιάζει τό κάνιστρον τής 
Κλεοπάτρας* εις τήν έπιφάνειαν τά άνθη και αί όπω· 
pat, εις τόν πυθμένα ή άσπίς.

*  *
*

Τά άνδοικά προτερήματα ευρίσκονται ενίοτε εις τάς 
γυναίκας, άλλά τά γυναικεία θέλγητρα ουδέποτε ά- 
παντώνται εις τους άνδρας. Αυτη είναι ή αλήθεια διά 
τό σωτήριον ετος 4 867 .



ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ,

Το κάλλος τών γννα,Μων.

m  ,ο ρά y.i i r a r  xa ip6 f o r  fu'a . . . S i ,  «p. 
^ 0Uff(tV οί μύθοι ; „«ί *έν eivac μΟθο? · . .

^  Η καλλονή η ή π ίιτ ις  τών γυναικών ;

*’ ά λλ ’ έκεϊν0 τόόποίον 6 ά ^  

Aondfc,τώ  χ«,ρώ έκείν*  . . . _ ίέ ν  α>χοντβι ^  

τορ «  „  π λεον θ α υ μ α σ τά ; . .  —  κατέβ* ε;;  τ*ν

ΖΓχΙχΐ) τν °??eviv’ βεβ“ίωί’ **■ *«* «ϊ«· λ«
' 1  ) *TW ίχΜ τε» μ « Ρόνχρυβουν *ιβώτι Ί ΐτο ν  αδτη , πε?^ 0{

6 r6  Γν’^ '  *  ^ TOT£ π °λ λ ά ’ κ“ ! " ■ * * ■ ·  υπό ενός νανο., ’Α.,χραντο, καλουμένου, ώ ; αί μ εγά.
λ«χυρια, συνοδεύονται ο^ερον Οπό ένός groom* L  
ογονται ί ε ο£ grooms ρχ?^ ω(ΧΟι κα1 WexeTOJtol

εις αναμνησιν τών νάνων 7u« » *, νάνων, tva ουτω και αί αενάλα ι

S , r r >  *·*«** - £ ϊ £*.βΑΑαΐ σεν απατώ ντα ι.

Ό ’Αμάραντος εφερεν επί του στήθους κερατίνην; 
εις Ιν δέ της Μοίρας νεύμα έσάλπισεν έν αύτή καί 
αμέσως ώ του θαύματος ! (δεν σάς ειπον δτι τ ά  και- 
ρω έκείνω έγινοντο θαύματα*,) ή Μοίρα εύρέθη περι
στοιχισμένη άπό πλήθος νέων γυναικών, έκάστη τών 
όμοιων άντεπροσώπει £ν έθνος έν τνΐ Συνόδω εκείνη.

Ενταύθα πας άνθρωπος εΰρίσκεται εις άπόρίαν* δεν 
•ηξεύρει τ ί  πρώτον καί τ ί  μάλλον νά θαυμάσ/)' τό -η
χηρόν τη ; σάλπιγγος, η τις αντηχησε μέχρι περάτων 
τής γής*, (τής αυτής κατασκευή; θά ιρναι, βεβαίως, 
καί ή σάλπ ιγξ τή ; Δευτέρας παρουσίας)— την ό;εΐαν 
άκοην τών γυναικών, αιτινες ηκουσαν τόσω μακράν 
την κερατίνην·,— την μεγάλην προθυμίαν $ν πρό; την  
σύνοδον εδειξαν; η τέλος την άπαραδειγμάτιστον ο
μόνοιαν η τις έπεκράτησε καθ ολην αυτής την διάρ
κειαν, (διότι τ, ίατορία δέν αναφέρει καθόλου νά έπ ιά- 
σθησαν οί αντιπρόσωποι άπό τά  μαλλιά  η κάν νά έ- 
μάλωσαν.) ’Αλλά πάλιν, πώς ίτ ο  δυνατόν νά μ ή 
άκούσωσιν αίκυρία ι την σάλπ ιγγα τής Μοίρας, δταν 
ή Μοίρα τάς έκάλει, καί τάς έκάλει διά νά τάς κάμνι 
ωραία; ; fH ώραιότης... ιδού τό μυστήριον τής ακοής, 
τής όμονοίας (ησαν τότε δλαι άσχημοι η τουλάχ ι
στον άνούσιαι), τής προθυμίας $ν προς την Σύνοδον 
εδειζαν. Τό βέβαιον είναι <τι δτε εφθασε καί ό τε 
λευταίος κρινολινοφόρος αντιπρόσωπος, τι βραδυκίνη
τος Γερμανίς »Φίλαι μ ου *, είπεν ή Μοίρα, λαμβά ·



νουσα θέσιν προέδρου, « επιθυμώ ώστε ούδεμία ες 
υμών νά παραπονε^ διά τό δώρον τό όποιον θά 
σας κάμω. Δέν είναι εις την εξουσίαν μου νά δώσω 
εις έκάστην τό αυτό πραγμα, αλλά μία τοιαύτη ό- 
μοιότης εις τά χαρίσματα μου δέν ήθελε άφαιρέσει 
πάσαν αυτών ά;ιαν·, ο Καί ταυτα ειπουσα έσιώπησεν* 
αί Μοιραι δέν όμιλοΰσι πολλά, δέν ε^ουν καιρόν νά 
χάσουν, ως οί φιλόσοφοι τών Χαυτείων, καί αμέσως 
άνοίςασα τό χρυσοΰν κιβώτιον ήοχισε νά επιδαψι
λεύεται τά δώρα τνις.

Εδωκεν εις την νεαραν γυναίκα, ή'τις άντεπροσώ· 
πει τάς δύο Καστιλλίας, τήν καλλίποδα Ισπανίδα, 
κόμην λαμπραν, τοσούτω μακράν καί μέλαιναν ώστε 
νά δύναται νά τήν μεταχειοισθν} ώς [larzL l.lcar* 
προσέτι δέ χείρα μικράν και ώραίαν, άξιχν νά παίζη 
μέ μαργαρίτας, ώ; τήν χειρα της Κυρίας ***, καί έγ- 
χειριδιον οξύ άδαμαντοκόλλητον, κρυπτόμενον πάν
τοτε παρά τήν εύλύγιστον όσφύν.

Είς την Ιταλίδα ολα του ερωτο; τά δώρα* όφθαλ- 
μους αμυγδαλωτούς, ζωηρούς και λάμποντας, ώς εκ· 
ρηζις Βεζούβιού έν τω μέσω της νυκτό.ς, και, έν επι
μετρώ, καρδίαν έκ λάβας.

Εις τήν Ά γ γ λ ίία  βόρειον σέλας, ινα βάφνι τάς 
παρειας, τόν λαιμόν καί τούς ώμους·

Εις την Γερμανίδα χρώμα κρίνου καί ρόδων καί 
κόμην ξανθήν, άναμιμνησκουσαν τάς ακτίνας του

ήλιου, τόσω σπανίας έν τνί νεφελώδει Γερμανίά;
Είς τήν 'Ρωσσίδα, βασιλικήν μεγαλοπρέπειαν.
Εις τήν ’οθωμανίδα, εύσαρκίαν στρογγυλήν, ώς τήν 

πανσέληνον, καί δέρμα μαλθακόν, ώς τά πτερά τής 
νήσσης.

Είτα δέ μεταβαίνουσα εις τά καθέκαστα εθεσε την 
ζωηρότητα εί; τό βλέμμα τής Νεαπολιτιδος, τήν ευ
φυΐαν είς τήν κεφαλήν τής Ίρλανδίδος, τόν κοινον 
νουν είς τήν καρδίαν τής Βελγίδος, και δτε τό κιβώτιον 
εύρέθη κενόν, ήτοιμάσθη, νά άπέλθιρ, δηλ. να πετασντ.

—  Καί εγώ; τής είπε με γλυκύ παράπονον ή Πα
ρισινή, κρατούσα αυτήν από τά κυματουντα κράσπεδά 
του κυανοΰ της πέπλου.

—  Καί πώς σέ έλησμόνησα ,
—  Εντελώς, κυρία.
—  7Ησο, φαίνεται, παραπολύ πλησίον μου, και δεν 

σέ είδον. *Αλλά τί νά σου κάμω τώρα, φίλη μου, το 
κιβώτιον τών δώρων έξηντλήθη.

'Η Μοίρα έσκέφθη πρός στιγμήν* τό πράγμα ητο 
τώ οντι δύσκολον, άλλ’ αί Μοιραι είναι γυναίκες, 
κάτι τ ι περισσότερον παρά γυναίκες κα\

Ce que femme veut, Dieu le veut.
*θθεν στραφεΐσα πρός τάς τόσω πλουσίως προικισθει- 
σας, αιτννες άνεχώρουν ηδη, τάς άνεκάλεσε δια νεύ
ματος και είπεν αύταϊς: 5 Είσθε καλαι, διότι εισθε 
ώραίαν' δύνααθε λοιπόν νά έπανορθώσητε μέγα τ; ά



δικόν τό όποιον επραςα. Είς τήν διανομήν μου έλησμό- 
νησα μίαν αδελφήν σας, τήν τών Παρισίων’ έκάστη έξ 
υμών ά; άποσπάσ/ί, παρακαλώ, μέρος τ ι του δώρου 
τό όποιον της εκαμ* καί άς τό δώση είς την λησμο
νηθεί σ αν αδελφήν* θά άπολέσητε ολίγον καί θά επα
νορθώστε πολύ ο

Αί ώραίαι έκείναι κυριαι ήδύναντο νά παρακούσωσι 
μίαν Μοίραν, καί ιδίως την Κυανήν Μοίραν ;

νΟχι βεβαίως! οθεν δλαι έπλησίασαν την Παρισι
νήν, μέ την αφελή εκείνην χάριν, ίιν έπιδεικνύουσιν 
οί ευτυχείς άνθρο,ιποι, καί έχάρισαν αύτγί έκαστη κάτι 
τι* ή μία μέρος τών μελανών της πλοκάμων, η άλλη 
ολίγα ρόδα έκ του προσώπου της* η μέν μερικάς α
κτίνας από την ζωηρότητά της, η δέ δ,τι ήδυνήθη 
από την ευαισθησίαν της. Καί ιδού διατί η πρώην 
πτωχή καί παρηγκωνισμένη Παρισινή, άοπάξασα κάτι 
άπ’ εδώ, οίκονομήσασα κάτι απ’ εκεί, κατέστη ή 
πλέον θελκτική καί αξιολάτρευτος γυνή του κόσμου, 
κατά τήν γνώμην τών . . . Παρισινών, γ,ν βεβαίως δέν 
συμμερίζεσθε καί σείς, ώραίαι μου άναγνώστριαι. *Αλλά 
βλέπω άναφυομένην έπί τών χειλέων σας μίαν έρώ- 
τησιν υπό τό σχήμα μειδιάματος. *Α ί μαντεύω* επι
θυμείτε νά μάθητε τί ε ϊωκεν ή Μοίρα είς τήν 'Ελλη- 
νίδα, δέν σας τό είπα, διότι ένόμιζα δτι ήξεύρετε τήν 
παροιμίαν : xarslc dkr SuUt είς z<wq πλουσίους. 
Αλλ’ οχι, εχετε δίκαιον, τό έλησμόνησα.. .  ή Μοίρα 
Εδωσε κάτι τ ι καί εις τήν 'Ελληνίδα* τής εδωσε τήν 
axdSeiar τών Στωϊχώκ.'

Ό εύαισ9ητος πρεσοευττις.
{0  πατήρ του Ευγενίου Αελακροά, του ένδοξοι) 

καλλιτέχνου, δστις εγραψε τάς Σφαγάς ϊής Xlovy 
διείπέ ποτε έπί του Διευθυντηρίου τά τής Γαλλίας ε 
ξωτερικά. Καθ' ην δέ ημέραν τό Διευθυντήριον εύχατ 
ρ·.σ -ουν αυτόν άπήλλαττε του βάρους τούτου, ό υπουρ
γός έδέχετο είς ιδιαιτέραν άκρόασιν τόν άντιπρόσω- 
πον τής *Τψ/<λής Πύλης.

—  Εςοχώτατε, είπεν αύτώ ό κύριος Δελακροας, 
μετά τάς συνήθεις τυπικάς εκφράσεις, δέν θά λάβω 
τήν τιμήν νά εξακολουθήσω Υάς διαπραγματεύσεις, άς 
μεθ’ υμών ήρχισα’— ύπέπεσα είς τήν δυσμένειαν τών 
άοχόντων του Διευθυντηρίου καί σήμερον αποχωρώ 
του υπουργείου. >

Ο πρεσβευτής, έκφράσας αύτώ βαθυτάτην έπί τώ  
γεγονότι λύπην, άπεσύρθη. Οικείος δ έν τούτοις έπήλ- 
θεν ϊνα χαιρετήο*/) τόν υπουργόν. Ανταλλάςας δέ μετ’ 
αύτοΰ ολίγας λέξεις:

—  Σέ άφίνω, ειπεν, είδον είς τόν άντιθάλαμον 
τόν πρεσβευτήν τής Τουρκίας κ α ι. .  . les affaires dt, 
Γ Etat avant l’amitid.

—  Πώς! ειπε μέ θαυμασμόν ό υπουργός, άλλ" 
εγώ τόν άπεχαιρέτησα, δέν μέ ένόησε λοιπόν ·, Καί 
καλέσας τόν τμηματάχην παρηγγειλεν αύτώ νά 
ειπτ) καθαρά είς τόν καλόν εκείνον Τοΰοκον δτι ή ά- 
κρόασις εί/ε τελειώση.



—  Μάλιστα, μάλιστα, τό ήζεύρω, άπηντησεν 6 
πρεσβευτής.

—  Αλλά τότε . . . έπανέλαβεν ό τμήματάρχης, 
δέν εννοώ τι κάμνει ενταύθα ή Ύμετέρα Εζο/ότης.

—  Αλλάχ ! είπεν ό ευαίσθητος πρεσβευτές, ει- 
χον διά τον κύριον Δελακροα τοιαύτην συμπάθειανr 
ώστε θέλω νά παρευρεθώ εις την άπαγχόνισίν του ! ! !

Είδον καί επαθον διά νά δώσουν εις την Αύτοΰ Εξο
χότητα νά έννοησ/) δτι έν Γαλλία οί υπουργοί έπι- 
ζώσιν εις τέν απώλειαν τοΰ χαρτοφυλακίου, άλλ’ 6 
πρεσβευτές καλά καλά δεν τό έκατάλαβε, καί άνε- 
χώρησε πεπεισμένος δτι τ, χάρις εκείνη ητο καινοτο
μία τις από την έπανάστασιν είσαχθεισα

Στόμοτ/οζ Καλός— Πο'οες ’Ελαφροί.
Καί σήμερον έτι ή τοΰ πρεσβευτοΰ 6έσ»ς εις πολ- 

λάς εμβάλλει δυσχερείας καί υποχρεώσεις. Καί πρώ
τον αύτοΰ καθήκον είναι νά εχνϊ καλόν στόμαχον. Αφ 
ου προγευθ'/j έν τ·?, τραπέζ*/) καί έκ τής Θήρας τοΰ ίγε- 
μόνος, οφείλει νά μη λησμονησν) δτι θά παρασταθ*?, καί 
εις τό γεΰμα τοΰ υπουργοΰ’ ή δέ υπουργική τράπεζα 
δέν είναι λόγος άποχρών ϊνα άποποιηθγί τον φιλικόν 
δείπνον λευκωλένου τινός Εγερίας, ητις κρύπτει επ’ 
αυτής τό χρυσοΰν κλειδίον τών απορρήτων τής πο
λιτικής. Συνίστων ποτέ τώ Ταϋλλεράνδω άτομόν τι 
διά διπλωματικήν τινα θέσιν ; α Αδύνατον3 έλεγεν

δ πρίγκιψ, κακός στόμαχος.» Αλλά δέν αρκεί ό κα
λός στόμαχος, πρέπει καί οί πόδες νά εχωσι προσόντα 
τινά. ιΗ έχω τοΰ Κεοαμεικοΰ διηγείται τούς ά'θλους 
άγαθοΰ τίνος Σαυοίου, δστις κατά τό 4 8 56 $ 57, 
άντεπροσώπει έν Παρισιοις τό Πεδεμόντιον. 'Υπασπι
στής ερχεται νά αναγγείλη τω διπλωμάτη δτι είχεν 
ούτος όρισθή διά τον αύτοκρατορικόν τετράχορον 
(quadrille).

—  Λεν γνωρίζω χορόν, λέγει ή Αύτοΰ έξοχότης.
—  Δέν πρόκειται περί χοροΰ, άλλά περί διπλω

ματίας, άπαντα σοβαρώς ό υπασπιστής. Ή Αυ
στρία παρίσταται έν τω τετραχόρω, καί τί θά νο- 
μίσ'/j ό κόσμο;, τί θά είπη ό κόμης Καβούο, άν δέν 
λάβητε καί υμείς μέρος καί δέν παραστησητε του
λάχιστον τον cavalier seul ·, *

cO κύριος Δεσαμβροας (Desambrois, τοιοΰτον τό 
ονομα τοΰ έξοχου έκείνου διπλωμάτου) ένότ;σε τό 
σπουδαΐον τής ένστάσεως. "Οθεν, τεντώσας τά έκ 
λευκοΰ βάμβακος ελαστικά αύτοΰ χειρόκτια, έσπόγ- 
γισε διά τοΰ χέιρομάκτρου τά πατριαρχικά του υ 
ποδήματα, ών τό στιλπνόν ητο λίαν αμφίβολον, καί 
ώς ίππος άφηνιών έρ’ρΐφθη εις τάς άγκάλας τής . . · 
Τερψιχόρης.

Μετά δέκα λεπτά 6 έπιδέξιος χορευτής ητον ηδη 
κύριος τοΰ χορευτικό? «πέδίρυ’ αί διασημότεραι κ*Λ 
ύραιότεραι κυρία; έζητουν έλεος καί καργίτζaec,



3λαι χουρείι, οί δέ έξοχώτεροι διπλωμάται πάν
τες υπεχώρησαν άπέναντι τών διπλωματικών . . · 
ποδών του συναδέλφου των Δεσαμβροά.

Την εσπέραν εκείνην τό Πεδεμότιον ηρατο σολ- 
φερίνιον νίκην έν τη Αιθούση τών 'Αρχιστρατήγων 
(Salle des M arechaux).

Πώς νά την ονομάσω μεν  ;

Μία νεανις, άλλ* ητο νεανις; δέν είχε τά σα
ράντα ; —  Μία Κυρία, άλλ’ ητο Κυρία ; με την λέ· 
ξιν ταύτην δέν έννοοΰμεν τάς ύπάνδρου; *, καί ε
κείνη ήτον άγαμος. Λοιπόν μία κόρη, άλλ’ ητο κόρη; 
that is the question . .  . τέλος μία comme il vous 
plaira είχε πλεύσει τόν ιυκεανόν τοΰ βίου μέχρι τνίς 
τεσσαρακοστής μοίρας χωρίς ν’ άπολέσνι την . . .  α
φέλειαν καί άπλοϊκότητα τών παιδικών χρόνων, 
ώ-τε δικαίως έλογίζετο τό παίγνιον, θέλω νά ειπω 
τό άλας τών συναναστροφών. ‘Ημέραν Ttva καθ’ ην 
δύο κύριοι συνωμίλουν ενώπιον της χαμηλή τη φωνή 
ελαβεν αΰτη την περιεργίαν (δέν ητο γυνη ;) νά τους 
ερώτηση περί τίνος συνδιελέγοντο. « Περί πραγμά
των, άπηντησεν εΙς εξ αυτών, τά όποια μία κόρη δέν 
δτρέπει νά άκούση.» — «Αύτό όποΰ λέγετε, κύριε, 
είναι πολΰ άτοπο ν, έπανέλαβεν εκείνη χολιάζουσα, 
μάθετε λοιπόν δτι δέν είμαι κόρη είμη μόνον κατ’ Q* 
γόμα . .  · D

Α ί Ύκαθϋχαι τοΰ Διάβολον.
Les manages sont Merits dans le ciel.
Oi γάμοι είναι γραμμένοι εις τόν ουρανόν, 

λέγει ή τών Γάλλων σοφία* ή δέ τών Ιταλών*
Nozze e M agistrato 
Dal ciel ό destinato.

Γάμος xai 9Αρχών άνωθεν προωρισμενοΐΐ 
Ot δέ Άγγλοι, πρακτικώτεροι τών άλλων οντες,4 

συσχετίζουσι τόν γάμον μέ την κρεμάλαν, λέγοντες : 
Marriage and hanging go by destiny.
Γάμος xai Κρεμάλα πεπρωμένα,
^Αδηλον άν οί γάμοι είναι γραμμένοι εις τόν ουρα

νόν, άναντίρρητον ομως οτι επί τών πλείστων ό Διά
βολος έχει καλάς υποθηκας.

Γίεάνις (·,), ητις είχε δικαιώματα εί; Γερουσίαν 
η τουλάχιστον εις Συμβούλιον Έπικρατείας, έλεγε I 
« Θά ίδης, δτι άν οί γάμοι ήναι γραμμένοι εις τόν ου-’ 
ρανόν, ό ίδικός μου θά εύρεθνί είς την τελευταίαν σε
λίδα. » *Αλλη δέ πάλιν, μετά τόν θάνατον τοΰ πα- 
τρός της, οστις είχε πάντοτε άποποιηθή νά την υ- 
πανδρεύση, άν καί αΰτη πολλήν είχε την όρεξιν, 
έκραξεν άναστενάζουσα : acO Θεό; νά κάμη νά μή ίδτι 
ό πατήρ μου έκεϊ επάνω τό κατάστιχον οπου είναι 
γραμμένος ό γάμο; μου* θά *?4τον άξιος νά ξεσχίστ) 
την σελίδα.»



Η -ατραπός του ΤΙαραοεισου καί ή 
λεω̂ ορος της Κολάσεως.

Είσαγελέως τινός ή σύζυγος είχε παρευρεΟή εις 
μίαν τών διδαχών του περίφημου Βουρδαλού, δθεν 
ήρώτων αυτήν τ ι περί του ίεροκήρυκος έφρόνει. ff‘Ο
μίλησε πολλήν ώραν, άπήντησεν εκείνη, καί μ ή πε
ριμένετε νά σάς εΐπω τά καθέκαστα του λόγου του* 
τούτο μόνον καλώς ένόησα δτι πρέπει τις νά περάσν) 
από πολύ άχρείους δρόμους διά νά ύπάγγ) είς τόν πα
ράδεισον, έν ώ οί φέροντες είς τήν κόλασιν είναι είς 
πολύ καλλιτε'ραν κατάστασιν. ν

Β Ο Λ Τ Α ΙΡ Ο Ε ,

Ξ Ε Ν Ι Α .

ΡΑΧΗΛ.
Σκοπεύω νά διηγηθώ συντόμως καί περιληπτικώς 

τόν βίον τής ‘Ραχήλ. ’Αλλά τίνος } Μή ανήσυχας, 
φίλη άναγνώστρια, δέν πρόκειται περί τής ‘Ραχήλ 
τής Βιβλικής, ουδέ προτίθεμαι νά επαναφέρω είς τήν 
μνήμην σου σήμερον μάθημά τι τής ίεράς ιστορίας, ές 
δσων ήκούσαμεν εσχάτως είς τήν jtJ .a is ia r τής Ό -  
(ioroiac· Θέλ:*> άπλώς νά διηγηθώ τον περίεργον βίον 
τής ομοθρήσκου της μέν, άλλά συγχρόνου καί περι
φανούς ‘Ραχήλ τής δραματικής, βίον άρχίσαντα από 
τού κατωτάτου στρώματος τής κοινωνίας, από του 
βορβόρου αυτής, καί τελευτήσαντχ είς τήν υπάτην 
αυτής βαθμίδα εντός νεφών θυμιαμάτων καί δόζης,’ 
εντός Πακτωλού χρυσίου, μαργαριτών και άδαμάν- 
των, έντός μυροβόλου άτμοσφαίρας ποιήσεως, λα
τρείας καί ερώτων.

’ Ιουδαίου νομάδος θυγάτηρ, ή ‘Ραχήλ έγεννήθη 
είς πενιχράν τινα καλύβην τού Μούνφ, χωρίου τής 
Γερμανικής ‘Ελβετίας, τήν ?Λ μ,αρτίου 18 2 0 .

ν Αστεγος, γυμνητεύουσα, ούδεμίαν λαβούσα έκ- 
παίδευσιν, ούδεμίαν μαθούσα γλώσσαν εκτός τής 
γερμανικής χυδαιολογίας τών γονέων της ή μικρά



*Ραχηλ έξηκολούδησε ν’ άλητεύν] μετ’ αυτών μέ/pt 
του δεκάτου έτους της ν ικ ία ς  της από μίαν εις 
άλλην κωμόπολιν τής Γερμανίας καί τής ‘Ελβετίας, 
άπό μίαν εις άλλην χωρικοπανηγυριν, δπου ό πατήρ 
της έπώλει άκατανόμαστά τινα εβραϊκά τεχνουργή
ματα*

Οί γονείς τής ‘Ραχήλ έγκατεστάθησαν τέλος εις 
Λυόν εντός πενιχρού τίνος έργαστηρίου παλαιών εν
δυμάτων. ςΗ πρωτότοκος κόρη των Σάρα περιεφέ- 
{ϊετο εις τά καφενεία τής πόλεως ψάλλουσα καί κι- 
θαρίζουσα, ή δέ μικρά ‘Ραχήλ περιέφερεν επειτα τόν 
δίσκον και συνήθροιζεν άπό τούς παρευρισκομένου; ο
λίγα σολδία, όπως κάμνουν τά έξαφρίσματα του πλη
θυσμού τής Λιβόρνου και τής Γίεαπόλεως τό έσπέ- 
ρας εις τοΰ Σό,Ιωνοζ^ τοΰ γλυκοΰ τούτου νομοθέτου, 
κατά την εκφρασιν τοΰ εύφυοΰς φίλου μ.ου ’Αλθώτα.

Περί τό 4 830 η πτωχή ίσραηλιτική οικογένεια 
έγκατεστάθη εις Παρισιού;, οπου η τύχη έπεφύλατ- 

•πεν αυτί) τά λαμπρότερα δώρα τη;. Κατ’ άρ/άς 
εζησαν πενιχρότατα δτως καί εις Λυόν, άλλ* ή 'Ρα·

. χήλ δέν έβράδυνε, ψάλλουσα εις τά καφενεία μετά 
τή; αδελφή; της, νά φέον) τό εσπέρας εις το άθλιον 
οίκημά των αρκετά άφθονους εισπράξεις.

Εις μίαν άπό τάς έκδρομάς των τά κοράσια συ- 
νηντηθησαν κατά τύχην ποός τον Σορόν, τόν επι
φανή ιδρυτήν τοΰ Βασιλικού Σχολείου τής Θρήσκες

τικής Μουσικής. *11 ηχηρά φωνη αυτών καί ιδίως τ ίς  
‘Ραχήλ τόν εδελξε, καί ταίς έπρότεινε νά είσέλθωσιν 
εις τό ύπ’ αύτοΰ διευ&υνόμ ν̂ον Σχολεϊον. Κατά συνέ
πειαν υπήγε καί έπεσκέφθη τού; γονείς αύτών.

—  Πώς σέ λέγουν, μικρούλα μου ; ήρώτησε τ^ν 
{Ραχήλ.

—  Ελισάβετ ‘ Ραχήλ.
—  ‘Ραχήλ ! τό ονομα αυτό είν* εντελώς τής Πα- 

λακας Γραφής* δέν αρμόζει εις την χριστιανικήν μου
σικήν.

—  Με μένει τό άλλο ’Ελισάβετ.
—- Etvat πολυσύλλαβον* έλθέ ai/ptov εις τό Σχο- 

λειόν μου καί θά σέ έγγράψω μεταξύ τών μαθη
τριών μου υπό τό ονομα Έλίζα. Μη τρέχη; πλέον 
εις τούς δρόμους. ’Εγώ &ά φοοντίσω διά τό μέλ
λον σου.

‘Ο διάσημο; μουσικοδιδάσκαλος επραξεν ώ; ύπε- 
σ/έθη* αλλά παρατηρήσα; άργότερον, δτι ή ηχηρά 
καί μεταλλική φωνή τής ‘Ραχήλ ηρμοζε μάλλον 
εις την απαγγελίαν παρά εις τό άσμα, την παρου
σίασήν εί; τόν Pagnon S a i n t - ulaire καθηγητήν 
τή; τραγικής καί κωμικής απαγγελία;, δ-στις έδέχθη 
την ‘Ραχήλ ώ; μαθήτριαν. ‘ Η νέα ίσραηλίτις μόλις 
ήξευρε τότε ν' άναγινώσκν) γαλλικά. Επί τέσσαρα 
έτη ό νέος τη; προστάτη; ένησχολήθη μετά πατρι
κού ζήλου εις την φιλολογικήν τη; ανατροφήν. Titf



•έ'δίδαξε μέ μεγίστων επιμέλειαν καί λεπτομέρειαν 
*τά τραγικά πρόσωπα τής Ερμιόνης, της ιΙφιγενείας 
καί τής Μαρίας Στουάρτ* άλλα, κατά παράδοξον 
ιδιοτροπίαν, ή ‘Ραχήλ έπροτίμ* νά παίζνι τάς θα
λαμηπόλους (soubrettes) τών κωμωδιών του Μολιέ- 
ρου, πρόσωπα ουδόλως άρμόζοντα είς αυτήν.

Τέλος ή ‘Ραχήλ εμελλε προσεχώς νά έμφανισθή 
κατά πρώτον ώ; άρχαρία ύποκρίτρια είς μικρόν τ ι 
ιδιωτικόν θέατρον la salle Molidre καλούμενον. Την 
προτεραίαν τής παραστάσεως ταύτης, ή ‘Ραχήλ είχε 
παρακαλέσει τόν Κ. Βέδελ ταμίαν τότε του με
γάλου Γαλλικού Θεάτρου (la Com&lie francaise), 
νά έλθνι ν’ άκούσνι αυτήν παίζουσαν κατά πρώτον 
τήν Ερμιόνην τής 'Α νδρομάχης  του ‘Ρακίνα. fcO 
Βεδελ τήν ήκουσε καθ ολην τήν διάρκειαν τή; πρώ
της πράξεως καί τοσοϋτον έθέλχθη, ώ^τε εδραμε 
πάραυτα είς τον διευθυντήν του Γαλλικού Θεάτρου 
καί τόν έφερε ν’ άκούσγ; καί αυτός τήν ‘Ραχήλ. Μό
λις δ 1 εφθασαν :

ΐδέ τήν δεκαπενταετή αυτήν ‘Εβραίαν, τώ  λέγει, 
<c' est une m erveille!

"Ηρχιζε τώ  δντι ή τρίτη πράξις καί ό Κ. Ζουσ- 
λ ίν , άκούων τήν θαυμασίαν άπαγγελίαν τής ‘Ραχήλ 
ενθουσία έπι μάλλον καί μάλλον ώστε είς τό τέλος 
-της παραστάσεως τρέχει αμέσως είς τά  παρασκήνια, 
ευρίσκει τόν Saint-Aulaire καί ζητεί τήν Έλίζαν,

συνδιαλέγεται μετ' αυτής, προτείνει νά τήν εισα
γάγω είς τό σχολείον τής απαγγελίας (Conserva
toire de declamation) xal νά τη έξασφαλίσν·, συνάμα 
έξακοσιων φράγκων βοήθημα, άλλ* έπί τώ δρω τσυ 
νά μή παίζη του λοιπού κανέν κωμικόν πρόσωπον. ‘Η 
‘ Ραχήλέδέχθη ασμένως καί είσήλθεν είς τό Conserva
toire τήν 27 όκτωβρίου 1836, Μετ* ολίγον ό Βεδελ 
διεδέχθη τόν Ζουσλίν είς τήν διευθυνσιν του Γαλ
λικού Θεάτρου, καί ευρισκόμενος άδιακόπως είς Ιρι
δας μετά τών καλλιτεχνών, τους οποίους διεύθυνε, 
δέν είχε πλέον καιρόν νά φροντίσν) πεοί του είς τήν 
‘Ραχήλ υποσχεθέντος βοηθήματος.

Εν τούτοις ή οικογένεια τής νέας υποκριτρίας έ- 
πένετο πάντοτε δεινώς ό δέ Κ. Ποαρσών διευθυντής 
του Θεάτρου του καλουμένου Gvmnase, ;ίδών κατα  
τύχην τήν ‘Ραχήλ παίζουσαν τό πρόσωπον ττς *£ρι- 
φίλης είς μικρόν τ ι  θέατρον (la  salle Chantereine), 
τήν προσεκάλεσεν αμέσως μετά του πατρός της καί 
τή έκαμεν επωφελείς προτάσεις.

—- Πόσα θέλεις νά κερδίζγ,ς δεσποινίς j τήν ή- 
ρώτησεν.

ςΗ νεάνις έττράφη πρός τόν πατεοα της, ούτος ό 

άπεκρίθη αμέσως.
*—  Α ξίζει δυο χιλιάδες φράγκα μες τό νερό·
—  * Αξίζει περισσότερα άπήντησεν 6 διευθυντής % 
δίδω τρεις χιλιάδας.



“  Εξαίρετα, ύπογράφω αμέσως, άνταπκξντησεν 6 
πατήρ.

Τό συμφωνητικόν ύπεγράφη, ό δέ Κ. Ποαρσώνάπτ!- 
τησε νά έπαναλάβγ; ή νεανις τό Βιβλικόν της δνομα 
'Ραχήλ ώς εΰφωνον καί καλλιτεχνικόν.

Εντός τριών εβδομάδων, κατά παραγγελίαν τού 
Κ· Ποαρσών ετοιμάζει ό Δουπδρ την Vend6ance, 
£ράμα εξαίρετον έν ώ η fΡαχήλ ήδύνατο ν’ άναπτύ;·/] 
τά φυσικά ττ4ς πλεονεκτήματα. Και δμως άπέτυχε, 
μ* δλα τά άρθρα τά εγκωμιαστικά τών εφημερίδων, 
μ δλας τάς παντοειδείς συστάσεις. *0 διευθυντής 
άπεθαρρύνΟη, διέγραψε τό νέον δράμα έκ του προ
γράμματος του Θεάτρου του καί περιώρισε την ‘Ρα
χήλ ε ις άσήμαντά τινα πρόσωπα.

Έ Ραχήλ άπηλπισμένη τρέχει τότε εις δλους τούς 
προστάτας της* όλοι την δέχονται ψυχρώς, ό δέ Προ- 
βόςτ, εις τών διασημοτέρων υποκριτών του Γαλλικού 
Θεάτρου, την παρατηρεί μετά προσοχής άπό κεφαλής 
μέχρι ποδών καί ττ, λέγει :

—  Δέν είσαι, κόρη μου, δικ την σκηνήν, πή
γαινε να πωλγίς άνθοδέσμας εις* τούς δημοσίους πε
ριπάτους.

Επί τέλους ό γέρων Σαμψών, άλλος υποκριτής 
διάσημος του Γαλλικού Θεάτρου, παρέχει την προ

στασίαν του εις την έγκαταλελειμμένην 4Ραχήλ κα· 
,τανοησκς τά έξοχα αυτής προτερήματα, καί ουν-r

τελεί την φιλολογικήν καί θεατρικήν της ανατροφήν. 
‘Η 'Ραχήλ έδείχθη ευπειθής καί πρόθυμο; εί; τόν 
νέον της διδάσκαλον, καί ένησχολείτο εις τήν μελέ
την τών ενδόξων τραγικών. Διά τής προστασίας τού 
Σαμψών εισέρχεται μετά τινας μήνας εις τό Γαλ
λικόν Θέατρον επί άντιμισθία τετρακισχιλίων φράγ
κων. Μετά τινας ημέρας τό πρόγραμμα τού Γαλ
λικού Θεάτρου άναγγέλει την έμφάνισιν τής 'Ραχήλ, 
εις τό πρόσωπον τής Καμίλλης τών 'Ορατίωτ τού 
Λορνηλίου.

*Η πρώτη αυ;η παράστασις έγένετο έν ώρα υ 
περβολικού καύσωνος* δλη σχεδόν ή άριστοκρατική 
κοινωνία τών Παρισίων εύρίσκετο εις τάς έξοχάς. 
Κατά παράδοξον δμως συγκυρίαν δ ιατρός Βερών, 
ό διάσημος συγγραφεύς τών Memoires d’un Bour
geois, ό πότε μέν διευθυντής Θεάτρου, πότε δέ δύσπε
πτος φιλολόγος, πότε δέ αστείος αντιπολιτευόμενος, 
καί πότε ύπνωτικώτατος δημοσιογράφος, ό φυσι
κός προστάτης πάσης ενσπΛάγχνου καλλιτέχνιδος 
(τοιούτους τύπους καί έν 'λθηναις άπαντά τις), ό 
ακάματος ούτος καί πανταχού παρών ιατρός παρευ-' 
ρέθη εις την παράστασή ταύτην καί δμιλεί ένθου-’ 
σιωδώς περί αυτής είς τ* ΆπομνημοΥενμαζά του. ‘Ο 
Μέολ καί ό Ζανέν, φιλολόγοι καί έπιφυλλιδογράφοι 
αληθώς ευφυέστατο»;, συμπαοευρέθησαν καί ούτοι καί 
®κτ*μησαντες *την πραγματικήν τής *Ρ*χ?)λ άξίαν τόν



έβοηθησαν είς τά νά ρίψη τά θεμέλια τνίς μελλοόσης 
δόςης τνίς.

Τόν όκ,τώβριον τοϋ 4838 i t  ον vj5/j διάσημος' ά- 
πασα ή πόλις τών Παρισίων έτρεχε νά χειροκροτη αύ- 
την  ̂ και το Γαλλικόν Οδατρον εισεπραττεν έ >c oc τ ο ν 
χιλιάδας φράγκων κατά μήνα. Έπαιξε τότε κατά 
σειράν ή ‘Ραχήλ τά τραγικά πρόσωπα της Καμίλ- 
λη;, τη; Εριφιλ/ς, τή; Έρμιονης, τής Αιμιλίας καί 
τής Αμενιί’δος. Την 23 νοεμβριου τοϋ αυτού έτους 
εμελλε νά παίξη τήν Φωξάνην είς τον Βογιαζίτην 
τού Ρακινα. £λ; την πρώτην ταυτην παράστασιν του 
ΒογLaC.itου ή Ραχήλ άπέτυχβ σχεδόν, αλλά, συνοι- 
κειωθείσα με το δύσκολον τούτο πρόσωπον, επέτυχε 
Ο,ιυμασίως είς τήν δευτέραν καί τήν τρίτην και τάς 
εφεξής παραστάσεις τή; αυτή; τραγωδίζς.

‘H τελευταία αίίτη επιτυχία ύπήρξεν ό οριστικός 
θρίαμβος τής 'Ραχήλ* από τής εποχής ταύτης χρονο
λογείται ή καθ’ ολην τήν Ευρώπην διασημότης τής 
μεγάλης τραγωδού.

Έν μια τών τελευταίων παραστάσεων του Βογι~ 
αζίτου βροχή άνθέων καί στεφάνων έκάλυψεν αυτήν* 
λαβούσα δέ τινας άνθοδέσμας, μετά τό τέλος τής 
παραστάσεως, έδραμεν είς του ύποκριτού Προβόςτ.

1 Μου αγοράζετε μερικας άνθοδέσμας  ̂ τώ λέγει  ̂
αφού άλλοτε.μ. έσυμβουλεύσατε νά πωλώ $

r— 2ιω̂ α̂  σιωπάς 7&ογηοά? φίλησ* τόν ψευδοπρο

φήτην καί μή μνησίκακες εναντίον του πλέον, άπε- 
κρίθη ό ευφυής υποκριτής.

‘Ο χδίμών του 4 838 υπήρξε διά τήν εύδαίμονα 
‘Ραχήλ σειρά άδιαλείπτων θριάμβων. ‘Η άνωτέρα 
κοινωνία τών Παρισίων την ελατρευε, την έθωπευε, 
τήν έδέχετο μέ άνοικτάς άγκάλας, αί συζυγοι τών 
υπουργών εζων έν μεγίστη μετ αυτής οικειοτητι και 
ιδίως ή Κυρία Δουσατέλ, σύζυγος του τότε υπουργού 
τών ’Εσωτερικών.

Είσύγ 9η ωσαύτως εες τήν οικίαν τής περιβρήτου 
Κυρίας ‘Ρεκαμιέ. Είς τήν αρχαιοπρεπή αίθουσαν τής 
Κυρίας ‘Ρε*αμιέ, γραίας i$v  οΰιης, συνηθοοίζοντο 
τό 1839 πλείστοι διάσημοι άνδρες τής μεγάλης 
Γαλλικής έπαναστάσεω; καί τ^ς πρώτη; Αυτοκρατο
ρίας, μεταζυ δέ άλλων καί ο επιφανής φιλελλ/ιν 
καί απολογητής του χριστιανισμού Σατωβριάν. Εκεί 
έγένοντο πολλαί άποπειραι προσηλυτισμού προ; την 
μεγάλην ήδοποιό .̂ Αύτη δεχόμενη προσηνώς τάς 
παρορμή^εις, τάς κατηχηθείς, καί τάς περιποιήσεις, 
έμελέτησεν υπό τάς εμπνεύσεις καί οδηγίας τών δ ι
άσημων φίλων της τό ποιητικώτατον πρόσωπον τής 
Παυλίνας τού ΙΙοΛυεύχτου τού Κορνηλιου και έπρο"· 
φερε κατά πρώτον ενώπιον των τό περιφημον Je 
crois, μετά τοιαύτης ζέσεως, μετά τοιούτου ενθου
σιασμού, ώστε οί κατηχηταί της συνέλαβον έπί 
στιγμήν τάς γλυκυτέρας ελπίδας, άλλ* εις μάτην



ΐρολλάκις καί -εις τάς αΐ-θούσας καί επί τη; σκηνής 
άπηγγειλεν η ‘Ραχτ.λ θαυμασίως την περίφημον εκεί
νην άναφώνησιν κχ-ί έν τούτοι; Ιμεινεν ίουδαία.

Κατά τά τελευταία ετη τοΰ βίου της, ή ‘Ραχήλ 
είχεν είαόδημα περί τάς τετρακόσια; χιλιάδας φράγ
κων κατ’ ετος έκ τών τακτικών της άπολαυών καί 
εξ ο^ων άπελάμβ*νε κατά τά ; συχνάς περιοδείας 
της εις δλας τάς χώρας της Ευρώπης, ετι δέ καί εις 
τάς ‘ ΐΐνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής,

Οί κατήγοροι τής ‘Ραχήλ την λέγουσιν έξαισίως 
φιλάργυρβν καί άπληστον* διηγούνται, ort εις μίαν 
τη; θλιβεράν ασθένειαν ηρκεσε νά ττί φέρωσιν εις την 
κλίνην της, κατά συμβουλήν του πατρό; της, την ά- 
δαμαντοθήκην της,, διά νά βίσθανθβ πάραυτα έαυτήν 
κναλαμβάνουσαν.

Μετά τό 1840  ή ‘Ραχήλ επαιζεν έπιτυχως, έξαι- 
σίως πολλάκις, διάφορα πρόσωπα κλασικών τρα
γωδιών καί νεωτέρων δραμάτων* εις τό πρόσωπον 
ιδίως τής Φαίδρας /) (Ραχήλ ητον αμίμητος ως καί 
εις τό τή; Καμίλλης καί τής ’Αβαλίας. Εί; δλα τά 
αρχαία ταύτα πρόσωπα, εις τά έλληνικά ιδίως, καί 
μάλιστα εις την Φαίδραν, δστις είδε την ‘Ραχήλ 
έπί τής σκηνής, ένόμιζεν δτι είχε προ τών οφθαλμών 
αύτοΰ άγαλμ.α άοχαίον, αριστούργημά τι, τοΰ Φει- 
δίου, διελθόν τούς αιώνας, καί άναλαβόν πνοήν καί 
ζωήν *αί λαλιάν μετά τρισχιλια ετη καί έλθόν νά μας

Η ΡΑΧΗ Λ
Ιπ ί τής σκηνής·



επίδειξη καθ’ δλην αύτης τήν τελειότητα τήν άρχαίαν 
ελληνικήν καλλονήν. 

ςΗ ‘Ραχήλ είς τήν σκηνήν ητον έλληνίς κατά τήν 
ιτρο τομήν, κατά τό βάδισμα, κατά τάς κινήσεις, κατά 
.τήν στάσιν, κατά τόν ιματισμόν.

Είς τήν εξαιρετικήν καί θαυμασίαν όργάνωσιν του 
λάρυγγός της άπέδωκαν ιδίως τινες τήν τελειότητα 
της απαγγελίας της, άρνούμενοι είς αυτήν πάσαν 
καλλιτεχνικήν πρωτοβουλίαν, και θεωροΰντες αυτήν 
ώ^άπλην άλλα πιστήν και ακριβή ηχώ τών μαθη
μάτων του διδασκαλου τη; 2*μψων, βεβαιουντες δε, 
δτι ουτε συνεκινείτο ουτε ήσθάν&το δσον σφοδρά και 
σπαραξικάρδια πάθη καί αν διηρμηνευεν, δτι τέλος 
είς £ξ μόνον πρόσωπα ήξευρε νά διαλάμπη, πρόσωπα, 
•παριστώντα τήν αλαζονείαν, τήν Υπεροψίαν, τό μίσος, 
τήν λαγνείαν καί τήν λύσσαν.

Είς τών θαυμαστοτέρων της ‘Ραχήλ θριάμβων 
είναι και ή έμφάνισι; αύτη; τ ΐ της σκηνης μετά 
τήν έπανάστασιν του 1848 , υπό το πρόσωπον της 
Γαλλίας άπαγγελλούσχς τόν Μασσαλιωτικον ύμνον 
ουδέποτε υπηρξεν ωραιότερα, ουδέποτε έχειροκροτηθη 
τοσουτον ένθουσιωδώ;, ούδεποτε ο Τυρταϊκός εκείνος 
ύμνος του Rouget de Γ Isle άπηγγέλθη θαυμασιώ- 
τερον.

*Η ‘Ραχήλ εσχε πολλούς λατρευτάς κατά τό έν
δοξον πλήν βραχύ στάδιόν της* τινας δέ αύ-

τών προσηνέχθη λίαν σκληρώς* Μεταξύ τών λατρευ
τών αύτης ήρίθμει καί βασιλόπαιδας καί αύτο<ί 
κράτορα;.

Ιδού καί τινα ανέκδοτα του βίου αύτης.

Τό τελευταίον εν ‘Ρωσσία ταξείδιον αδτης έγέ- 
νετο κατά τήν εποχήν του Κριμαϊκού πολέμου. Είς 
μεγαλοπρεπές τι γεύμα δοθέν αύτ̂ Γ παρά τδυ Αύ- 
τοκράτορος Νικολάου αξιωματικός τις Irrtev είς υ
γείαν της, εί^ών:

—  Καλήν έντάμωσΊν, Κυρία ί ’Εντός ολίγου θά 
υπάγωμεν είς Ποίρισίοΰς νά σάς χειροκροτησωμεν 
καί νά πίωμεν εις υγείαν σας τους εκλεκτού; Γαλ
λικούς οίνους.

—  Κύριε, άπέκρίθη ή ‘Ραχήλ, ή Γαλλία $1* 
είναι τόσον πλούσια, ώστε νά προσ^έρη καμπανίτην 
είς τούς αιχμαλώτους τη;.

Είς τήν οικίαν τη; φίλης αύτης Κυρίάς *** παρα
τηρεί εσπέραν τινά ρυπαράν- καί παλαιάν· κιθάραν. 

1 Πιστεύω, αγαπητή, δτι δέν εχετε ίδιάζουσαν 
«γάπην πρός τήν Λίιλαιάν αύτήνταθάραν' με την χα
ρίζετε ; 

Ευχαρίστως, άπανταή τριάστερος Κυρία, καί πά· 
ραυτα διαταττει τήν θαλαμηπόλον αδτής ν' άποστε/* 
λ? τήν κιθάραν είςτή? οικίαν τής‘Ραχτΐλ. Μετά τινας



Ημέρας δ κίμης Β \ είς τών θερμότερων λατρευτών 
τής ‘Ραχτ,λ, βλέπει είς την οικίαν της έντές πολυτε
λούς μετάξινης θηκης κρεμαμένην την κιθάραν παρά 
τήν εστίαν.

—  Θεέ μου, τί είν* αυτό \
4Η δέ ‘Ραχήλ περιπαθώς στενάξασα τω άπαντα.
—  Μ* αυτήν τήν κιθάραν, δταν ήμην πτωχό- 

παιδο έτρεχα είς τούς δρόμου;
α Κ.* έψαλλα τό ψωμάκι χωρίς νά τό ζητώ. a
—  ’Αληθινά! ώ ! σας ικετεύω δότε με τό ενθύ

μημα τοΰτο της παιδική; σας ηλικίας* τό θεωρώ 
θησαυρόν δι* εμέ, διά πάντα άνθρωπον, διά τήν ι 
στορίαν αύτην.

~Ισα, ίσα δι* αυτό τήν κρατώ και δέν τήν δίδω 
ούτε διά πεντηκοστά χιλιάδας φράγκων.

—  Τήν θέλω, όσα και άν εχη, τήν αγοράζω !
—  Έχάσατε τόν νοΰν σας, Κύριε Κόμη;
—  'Ακούσε, ‘Ραχήλ μου, σέ δίδω είς αντάλλαγμα 

τό περιδέραιον καί τά βραχιόλια, τά όποια μ’ έζήτη- 
σες προχθές. Στείλε είς τοΰ άδαμαντοπώλου νά λάβτ,ς 
αυτά !

— “Έστω, eke στενάζουσα ή 4Ραχή>, λάβετε τήν 
κιθάραν.

*0 κόμης ητο περιχαρής, άλλ’ η τριάστερο; Κυ
ρία ύπήγέ ποτε είς τήν οικίαν του, είδε τήν κιθάραν̂  
δξεπλάγη καί διηγ̂ θη τήν Ιστορίαν αυτής.

— *οι —
, * *

*0 πρίγκηψ Μαρτσινκόφ, βαθύπλουτος ‘Ρώσσο; 
εύγενής, ετρωγε τούς χωρικούς του εις Παρισίους 
κατάτό <845. ’Ηράσθη τή; ‘Ραχήλ καί έσπατάλα 
μετ αυτής χιλιάδας ρουβλίων* είχεν έν τούτοις α
πείρους άντεραστάς καί τό έγνώριζε κάλλιστα* ό 
έπικινδυνότεοος δμως πάντων τώ έφαίνετο νέο; τις 
υποκριτή;. ‘Ο πρίγκηψ έπληρωνε κατασκόπου; νά 
τόν παρακολουθώσι* μανθάνει δτι ή ‘Ραχήλ ανα
χωρούσα τήν επαύριον δι* 'Ιταλίαν, άπεχαιρέτησδ 
περιπαθώ; τόν ύποκριτήν καί τω ώ ρκίσθη αίωνίαν 
πίστιν* οί κατάσκοποι τοΰ πρίγκηπο; παρηκολούθη- 
σαν τήν ‘Ραχήλ είς τό ταξείδιόν τη;. Μετά £; έβδ3- 
μαδας 6 υποκριτή; λαμ,βάνει λεπτομερή ανώνυμον έκ* 
θεσιν4 τών έν ’Ιταλία ερώτων τή; ‘Ραχήλ, έν 7) περιε- 
γράφετο καί ή ιδιαιτέρα συμπάθεια αύτή; προς τυμ
πανιστήν τινα τής ορχήστρας τοΰ θεάτρου τή; Γενούη .̂1 
Ο υποκριτής οργίζεται καί συνάπτει σχέσεις μέ μικράν 

ύποκρίτριαν τοΰ Vaudeville.
‘Η ‘Ραχήλ επιστρέφει είς Παρισίους, μανθάνει τού; 

νεου; έρωτα; τοΰ ύποκριτοΰ, οργίζεται, αγανακτεί, 
φωνάζει, βλασφημεΐ . . . .

—  Δέν έφανταζόμην τοιαύτην μουσικήν, άπαντα 
6 όργισμένος έραστή;. Βλέπω, Κυρία, δτι έλάβατδ 
μαθήματα άπό κανένα τυμπανιστήν.

Είς τήν λέζιν ταύτην ή ‘Ραχήλ φρισσει, υπονοεί



—

τήν προδοσίαν  ̂ υποπτεύεται τον Μαρτσινκδφ, τδν 
.έπ^νρίγει είς τους πόδας <gnfe εξετάζω», μανθάνει 
.τέλος παρ’ αύτου, $τι ό κατάσκοπός του τήν:εΙχε 
.προδώσει, τόν αναγκάζει νά γ^ψτι εις τόν υποχρι- 
-την-χαΐ νά διαψεύσιρ τήν έκ Φλωρεντίας έ^ιατολτίν-

rr̂ *- Δέν σάς κρατώ π̂λέον, λέγει τότε είς τδν πρίγ- 
.κϊίπα’ πηγαίνετε είς του Cheret, παραγγείλατβ αύτω 
γεύμΛ καί επάνελθετε είς τάς £ξ.

Μετ’ ολίγον ό υποκριτής εθεομαίνετο οείς τάς άγ- 
κάλας τής φαίδρας.

—■ Θά γευματισωμεν μαζή, λέγει αύτω ή ΦαίδραΙ
—  Πως ! [χ£ τδν Μαρτ$ινκόφ  ̂ Είναι αδύνατον,
—  Ό Μαρτσινκδφ δέν ία  -γευματίσει.
—  Ά λ λ ’ άφού πληρώνει τό γευμ* ;
—  7Ισα, ισα* θέλω νά τόν εκδικηθώ.
Είς τάς εξ ώρας ό τεταπεινωμένος πρίγκηψ έπα· 

νέρχεται, ακούει έκ τής κλίματος γέλωτας εύθυμους, 
κρ^ον περονίων καί ^οτηρίων, νομίζει δτι έβράδυνε 
καί σημαίνει είς την θύρ.αν τής 4Ραχήλ. Η θαλα
μηπόλος έρχεται, ανοίγει καί τφ λεγει άταραχως:

—  ςΗ Κυρία δέν εϊν’ εδώ.
—  Πώς! άφου η ιδία μέ προσεκάλεσε την ώραν 

ναύτην.
—  Ναί' άλλ* αίφνιδίως γ,σθάνθη έαυτήν κακο*· 

διάθετον καί υπήγεν »ς τήν πατρικήν οικίαν της, 
είς Μοντμορενσύ.

C0  πρίγκηψ ώχρίασεν, άκούσας αίφνιδίως ποτήρια 
συγκρουόμενα καί φωνάς χραυγαζούσας :

—  Είς τήν υγείαν του πρίγκηπος Μαρτσενκόρ !
*0 ατυχής πρίγκηψ άσθενησας, άπήλθε μετ’ ου 

•πολύ είς Πετρούπολη, άφου έδαπάνησε μετά τΐς^Ροί- 
χήλ δλην αύτου τήν περιουσίαν. Διηγούνται δτι, δ-ί 
ταν ό πρίγκηψ Μαρτσινκδφ έπεσκέπτετο τήν ‘Ρα
χήλ είς τδ Μοντμοοενσύ, αυτη έλάμβανε χρυσά νο
μίσματα απο τδ θ/ιλάκιον του ερωτευμένου πρίγ· 
κήπος καί τά ερριπτεν είς τήν χλόην, κράζουσα πρός 
τδν αδελφόν καί τάς άδελφάς της I

— ’Ανήκουν είς οποίον τ ’ άρπάσ?]·
Πολλάκις είς τό άθώον τούτο παιγνίδιογ ό πρίγ^ 

γκηψ εχασε μεγάλας ποσότητας.

Έν τούτοις από του 1855 , ή υγεία τής μεγάλης 
τραγωδού ήλλοιώθη έπαισθητώς καί ή φθίσις κατετ 
βίβρωσκε βραδέως τδ στήθος της’ τδ τελευταίον έν 
’Αμερική ταξείδιόν της τη ποοσέφερε πολλά δολά- 
pta αλλά συνέ τρίψε τήν υπαρξίν της. Έπανελθούσα 
έξ Αμερικής, ήναγκάσθη νά μεταβνΐ είς Αίγυπτον, έλ- 
πίζουσα, δτι τδ θερμδν καί ζωογόνον εκείνο κλίμα 
ηδύνατο νά έπουλώση τάς πληγάς του στήθους της* 
•πλήν εις μάτην! έπέστρεψε μετ’ ολίγους μ^νχς είς 
Γαλλίαν, καί άπεβίωσεν είς Κάν ε£ς ήλικίχν τριάκον-.



Esl ή νιότης της τ ί ώφέληαε ; τ ί ώφέλησβν ή χάρ ις 
Στήν αδιχη τή μοΤρα έμπρός j 
Τήν ειδβ 6 χάρος ό σκληρός 
‘Ο ψυχοχυνηγάρης.

ΑΣΠΑΣΙΑ.

Η Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η
ΕΝ ΕΠΤΑΝΙΙΣΩι ΚΑΙ KPHTHu

Φΐ.Ιταχέ μ α  Ειρηναίε /
*Επειδή μέ αιτείς coute que coute5 ώ; λέγουσιν 

οί Γάλλοι, πραγματείαν τινα περί γραφικής, ο πως 
καταχωρίσγς αυτήν έν τω έκδοθησομένω 4ΙΙμερο>6- 
γιω σου, άπεφάσισα νά σοί πέμψω ολίγους στίχους 
περί της μορφής $ν ελαβεν έν ‘Επτανήσω καί Κρήτιρ 
η γραφική επί Ενετοκρατίας. Δέν έγραψα δμως 
πραγματείαν αληθή, διότι ούτε τόν χρόνον ουτε τόν 
χώρον εχω δπως έκτελέσω ττίν επιθυμίαν σου ώς έγώ 
νίΟελον. ’Απαιτείς, φίλε, νά σταλγ* αμέσως ή πραγ
ματεία είς το τυπογραφείον, καί συγχρόνως μοί αναγ
γέλλεις, δτι μόλις τρεις σελίδας τοΰ 'Ημερολογίου 
εχω εξουσίαν νά πληρώσω, ώςε κατά τοΰτο σέ θεωρώ 
ιίληθη διά τδ πνεΰμά μου Παοκρούστην. Αλλως τ* δέ*

— m  —

ειμεθα τοσοΰτον πτωχοί κατά τήν τέχνην και ίδια* 
κατά τήν γραφικήν, ώστε, μά τήν άλήθειαν, δυσέλι- 
δος εκθεσις ήθελεν άρκέσει νά περιλάβ*/; άπασαν τήν 
ιστορίαν της·

Γινώσκεις κάλλιστα, φίλε, δτι οι Άπελλεΐς καί 
Παρράσιοι άπέθανον προ πολλοΰ, ό δέ αφιλόκαλος 
χρόνος άπέξεσεν η άφτ,ρε'ΐεν άπδ τών τοίχων τοΰ Θη
σείου καί της έν τοίς Προπυλαίοις Πινακοθήκης πάντα 
τ* αριστουργήματα τών ήμετέρων προγόνων. Τήν σή
μερον ό περιηγούμενος τήν πόλιν ταύτην τή; Παλλά- 
δο; δέν άπαντα ούδαμοΰ τήν Ποικίλην στοάν, άντ’ 
αυτής δ’ ευρίσκει ταπεινά καί κρημνισμένα βυζαν
τινά έκκλησίδια, ών οί τοίχοι καλύπτονται άκόσμως 
καί φύρδην μίγδην Οπό βυζαντινών εικόνων, αιτινες, 
κατά τε τήν έκτέλεσιν καί τήν καλλιτεχνικήν αξίαν, 
έμοιάζουσι πολΰ τάς είς τά αρχαία άγγεί» απαντώ- 
μένας. Καί εκείνων καί τούτων οί έργάται ησαν άπλοί 
βαναυσουργοί, εργαζόμενοι, άνευ συνειδήσεως τοΰ έρ
γου των, επί τύπων παραδεδεγμένων καί μεταδιδο- 
μένων άπδ γενεάς είς γενεάν. ’Αληθώς είς τάς βυ- 
βυζαντινάς εικόνα; υπάρχει φωτοσκίασις καί ποικιλί» 
τ ι; χρωματισμού, έν ω είς τάς έν τοίς άρχαίοις άγ- 
γείοις παραστάσεις έλλείπούσι ταΰτα, άλλ’ είναι το
σοΰτον ασθενή, ώστε τίποτε δέν πρασθέτουσιν. Είς τά<ς 
βυζαντινάς εικόνας ούδ’ ό χρωματισμός ούδ* ή φωτα- 
σ^ίασις άκολουθοΰσι τους νομούς τής φύσεως’



*r*t δέ μάλλον ταυτα ώ; τ ις  άνάμνησις δψηλοτίρας 
τέχνης, αυτομάτως πως έκτελούμενα, άνευ είδτίσεως 
του εργάτου.

ΚαΊ δμως τοιαύτη ητο ή τέχνη, *̂ ν οί εις ’Ιτα
λίαν καί Γερμανίαν μεταναστεύσαντες βυζαντινοί ζω* 
γράφοι μετέφερον, κ*1 ητις ελαβε μετ' ού πολύ, εί; 
Ιταλίαν ιδίως, την γιγαντιαίαν γνωστήν εκείνην άνά- 
πτυζιν, ούδαμοΰ άλλου εν τοϊ; νεωτέροις χρόνοι; ά- 
παντωμένην.

*Αλλά, κατά τινα περίεργον νόμον περιτροπής, μι
κρά τινα της τέχνης αποφάγια ηρχισαν άπό τής ένε· 
τική; κατακτησεω; νά εισάγωνται ενιαχού τής 'Ελ
λάδος· Τοιαΰτα ιχνη τής ιταλικής τέχνη; άνευρί- 
σκομεν πρώτον είς Κρητην και δεύτερον είς 'Επτάνη
σον, οπού κρητικο; άγιογράφοι μετέβαινον χάριν ερ
γασίας. Ή ένετική κατάκτησις μετέφερεν εί; τάς νή
σο υς εκείνα; πολλά τών ιταλικών προϊόντων, ίδίω; 
<ίέ ή ποίησις και ή γραφική ελαβον χρωματισμόν κα
ταφανώ; ιταλικόν. fO Έρωτόκριτος, τό επικόν τοΰτο 
προϊόν τή; κρητική; φιλολογία;, εργον τοΰ Βιτσέντσου 
Κορνάρου, είναι καθαρά μίμησις τή; Ελευθερωθεί- 
σης 'Ιερουσαλήμ, άπαντα δέ τά έξοχώτερα τής ε
πτανησιακή; μούση; προϊόντα, ώς ό είς τήν 'Ελευθε
ρίαν ύμνος ταυ Σολωμοΰ, τό Ληζοϋρι του Λασκα- 
ράτου καί άλλα τοιαΰτα, φέρουσι καθαρόν ιταλικόν 
χαρακτήρα·

*&ς πρός δέ τήν γραφικήν έσχήμ*τίαΦη ιδιαιτέρα 
Tt; Σχολή, άν δυνάμεθα νά μεταχειρισθώμεν τό δ- 
νομα τοΰτο, ητις ήν κοάμά τ ι ευφυές τοΰ βυζαντινοΰ 
και ιταλικού ρυθμοΰ. ’Εν ΓΕπτανήσω μάλιστα οί ά- 
γιογράφοι πλειστον έπεμελοΰντο νά έργάζωνται κατά 

/^ίέΓκρητικόν τούτον ρυθμόν, *ς τό κρητιχό, ώς έν 
tyj οικεία διαλέκτω έςεφράζοντο, διότι ή επωνυμία 
βυζαντινός ρυθμός είχε παν τάπα σι λησμονηθή. 40  
ρυθμός ττ,; Σχολή; ταύτης κύρια χαρακτηριστικά εί
χε τό ορθόν όπωσοΰν τοΰ διαγράμματος, 8 ην συνη- 
θω; αντιγραφή, μέ τινα; παραλλαγάς, έργων τών με
γάλων τής Ιταλία; ζωγράφων, μονότονο; καί ζηρός 
χρωματισμός, φωτοσκίασι; δέ άόριστο; καί άσθενίς, 
κάθ’ $ν μόνα τά έξέχοντα μέρη τοΰ προσώπου φω
τίζονται. ’Επί πάσι δέ τούτοι; ό τρόπος τής εκτε
λέσεων οστ*ς ήν ή έν τώ κρόκω. τοΰ ώοΰ διάλυσις 
τών χρωμάτων, εθεωοειτο ώ; ό μόνο; καταλληλότα
τος πρός εκφρασιν τοΰ ρυθμοΰ τούτου. Εί? τινα μο
νήν τή; Κεφαληνίας, τήν τών Σισιωτών καλουμένην, 
υπάρχει ή είκών τή; 0£θτόκου. άντιγραφή παρηλ- 
λαγμένη έν μέρει τή; Santa Maria della Seggiola τοΰ 
Ραφαηλου, η τι; θεωρείται έν τη νησω ώ; τι ιερόν 

κημείλιον. Περί τήν εικόνα ταύτην τή; ΘεομηΤορος 
εί; είκοσιτέσσαρα μικρά τετράγωνα παρίστανται οί 
είκοσιτέσσαρες οίκοι τή; Παναγίας* τό διάγραμμα 
Εών μικρογραφιών τούτων είναι ώοαιον, η σύνδεσις



κόιλλιτεχνικωτάτγ), καί ή έκτέλεσίς αξία Οαυμασμουί 
Ούδαμοΰ άλλου είδον τήν ιταλικήν τέχνην ουτω; 
έπιτηδείως συνδυαζομένην μετά του βυζαντινοί} ρυθ- 
μου, είναι δέ, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, τό'άριστούρ- 
γημα της κρητικής Σχολής. *Η είκών αυτη καθ’ δ- 
σον ένθυμοΰμαι φέρει ηλικίαν επέκεινα του αίώνος, 
και μ* δλα ταΰτα διατηρείται θαυμασίως* κάτωθι αύ· 
τής φέρει τήν έπομένην επιγραφήν’ ΧεΙρ Στεφάνου 
ΤσαγχαρόΛου του Κρηζός·.

Μ δλα ταΰτα μέχρι τοϋ σημείου τούτου περιωρί- 
οθη ή έκ τής ’Ιταλίας είσαχθεΐσα τέχνη, έν ταίς νή- 
σοις δέ ούδείς Σιμαβύης άνεφάνη! Τοϋτο απορώ ττ, 
άληθεία που νά τό άποδώσω, ώς ήπόρει ποτέ και δ 
καθηγητής καί φίλος ημών κ. Κουμανούδης που ν* 
άποδώστ) τήν απουσίαν τών κωμωδιών άπό του ποιη
τικού διαγωνισμού. ’Αληθώς τό ορθόδοξον καί ευλα
βές κοινόν τών νή^ων εβλεπε μετά τίνος αποστροφής 
τους φράγκουc τούτους άγιους, λαμβάνοντας τήν 
πρωτοκαθεδρίαν έν ταίς εκκλησίαις του, καί άπαι- 
τοΰντας θυμίαμα καί λατρείαν ως τους ιθαγενείς* 
άλλα τό πρόσκομμα τοΰτο ευρεν άπανταχοΰ ή τέχνη, 
διότι καί οί Αθηναίοι προύτίμων τό εξ ούρανοΰ ξόα* 
νον τής Αθήνα; από του άγάλματο; του Φειδίου, καί 
ρί ’Ιταλοί έσέβοντο πλειότερον τάς βυζαντινάς εικό
νας, μ ίλα  ταΰτα, εις τε τήν Ελλάδα καί τήν Ι 
ταλίαν εγεννήθησαν καί ό Φειδίας καί 6 *Ραφαήλος<

— m  —

^Εγώ πιστεύω, καί δέν διστάζω νά εκφέρω τήν γνώ
μην μου ταύτην, δτι πρός άνάπτυξιν τών τεχνών καί 
γραμμάτων παρά τινι έθνει, ή αυτονομία είναι έκ 
των ών ούκ άνευ. Ή πολιτική ελευθερία, οι φιλελεύ
θεροι νόμοι δέν είναι αναγκαίοι δσον ή εθνική ανεξαρ
τησία. Λαός πολιτικώς άνεξάρτητο;, διάγων άλλως 
υπό άπόλυτον κυβέρνησιν, ανέπτυξε θαυμάσια προτε
ρήματα, αλλά λαός υπό ζυγόν ετέρου λαοΰ διατελών 
ουδέποτε διεκρίθη εις τάς ωραίας τέχνας. Οι διάφοροι 
τής Ιταλίας λαοί, τό γαλλικόν έθνος έπί Λουδοβίκου 
11', ή Ρώμη έπί τών Καισάρων είναι μάρτυρες τής 
αλήθειας ταύτης. Τούτο λοιπόν ητο ισως τό αίτιον 
διά τό όποιον ούδαμοΰ τής 'Ελλάδος άνεπτύχθη τότε 
ή τέχνη. *0 ξένος ζυγός ταπεινοί τήν διάνοιαν καί 
συνθλίβει τήν μεγαλοφυιαν, ή δέ εθνική φιλαυτία, ό 
εύγενής εκείνος εγωισμός, δι* ου πολλά καί μεγάλα 
κατορθοΰνται, εκλείπει όλοτελώς.

Δέν άρνουμαι δμ&ας οτι τινές *Επτανήσιοι, κατά 
καιρούς μεταβαίνοντες είς τήν Ιταλίαν, έδιδάχθησαν 
τήν τέχνην καί ευδοκίμησαν λίαν. Είς τούτων, ό έκ 
Κεφαλληνίας Γεράσιμος Πιτσαμάνος, υιός αμαθούς ίε- 
ρέως άγιογράφου, καί συνέγραψεν ιταλιστί πραγματ 
τείαν περί καλοΰ, καί έν 'Ρωσσία διέπρεψεν ώς χω- 
ριογράφος του Αύτοκράτορος. ’Επίσης έν Ζακύνθω δ 
έν τη έσπερεία Ευρώπη διδαχθείς Κουτούζης, ό Σαλ- 
βατψρ Τόζας ούτος τής ',Επτανησου, καθότι ώς εκεί·



νοί τής Νεαπόλεως, ήτο ζωγράφο; άμα κ*1 σατυρι
κός ποιητνί;. Εις Ζάκυνβον διετηρήθησαν μέχρι τοΰδδ 
βΐς την μνήμην πολλών πολλοί πνεύμα τώοης σατυ
ρικόν στίβοι τοΰ ενιφνοΰς Κ.0 ;τούζη. Ίδοΰ διστιχόν· 
τ ι τό όποιον ό εύφυής καλλιτέχνης έστιχοΰργηοεν 
έκ τοΟ παραχρήμα, τνρός άϊίάντησιν εύτραπελων τ ι-  
νων περιπαιζόντων την περί τά ερωτικά μικράν δήθεν 
επιτυχίαν του*

ό £άλι«γχας όταν βαρβο νχ  βγή aiti t i  χ*υχί του
πρώτα βγάνει τά κέρατα κι’ άμα τήν κεφαλτν του·

*Έργα τούτου σώζονται πλειστα έν Ζακύνθω, καί μά
λιστα μία λιτανεία διαβαίνουσα άπό τών λεωφόρων 
τής Ζακύνθου, έν y αί ένδυμασίαι τών ιερέων, τών 
επαιτών καί πάντων τέλος τών πολιτών τής Ζακύν
θου φαίνονται πιστώς καί ακριβώς άντιγεγραμμέναι. 
ίΑξιο; μαθητής του Κουτούζη έχρημάτισεν ό ίερευ; 
Καντούνης, δ^τις άφησεν έργα άξια του δίδασκά- % 
λου του·

’Αλλ’ επειδή συνέπεσε λόγο; περί Καντούνη, δέν 
δύναμαι νά παρασιωπήσω μίαν του βίου του άνδρό;, 
περιπέτειαν, άναμιμνησκουσάν με καιρούς ευτυχείς, 
καιρού; δόξη; καί αύταπαρνησεω;.

’Ητο τό έτος 4821, δτε εί; £ν μέρο; τή; νέκρα; 
τέως Ελλάδο;, ήκούαθη κατά 7^ώτον ή γλυκεία τής 
εθνεγερσία; φωνή, καί αί καρδίαι τών άπ&νταχου rKX- 
ViVων έσκίρτη α̂ν είς τόν ήχον Ικεινον τί,ς ^ολεμι·ο

κ ί;  σάλπιγγος· Τότε καί οί θερμοί 7τατριώται έπτα- 
νησιοι έπραττον παν δ,τι ήδύναντο πρό; εύόδωσιν 
του μεγάλου εκείνου άγώνο;, οί μέν πλούσιοι προ- 
σέ ε̂ρον χρήματα, οί δέ πτωχοί καί ρωμαλέοι τό 
αίμά των, οί ίερεΐ; τά; είς Θεόν δεήσεις των. ΕΪς 
τών δεηθεντων υπερ τής εύοδώσεω; του άγώνο; εκεί· 
νου ην καί ό ημέτερο; καλλιτέχνη; ίερεύ;. Αλλ* vj 
πολίτικη τότε τή; Αγγλία; είχε κηρυχθ  ̂άμειλίχτω; 
κατα του κινηματο;, καί άλλων μεν εκ τών λαβόν— 
των εί; τόν άγώνα μέρο; τά; περιουσία; έδημευε, 
άλλου; δε αλλω; ετιμώρει, τόν δέ Καντούνην έστει- 
λεν έξόριστον ει; τι μονιδριον τή; Παναγία;, ίδρυό- 
με>ον επί σκοπέλου καλουμένου μέχρι τή; σήμερον 
ό Αίας. 0  σκόπελο; ουτο;, σύμπλεγμα £>ν αποτό
μων καί τεραστίων λίθων, κειται έν μέτφ τή; θα
λάσση;, δύο περίπου μίλια μακράν* τή; μεσημβρινο- 
δυτικής ακτή; τής Κεφαλληνία;. ’Επί του ξηρού τού
του σκοπέλου διήνυσεν ικανού; μήνα; ό φιλόπατρι; 
καλλιτέχνη;, καλόν δέ μνημεϊον τή; διαμονή; του 
μενουσιν είσέτι τέσσαρε; γραφαί καλύπτουσαι σχεδόν 
ολοκλήρου; τά; δύο πλευρά; του κομψού τή; Μονή; 
έκκλησιδιου. Έν αύται; παρίσταται ό Mvauxbc Λεΐ- 
jcγοςν ή Προσευχή έν τω Κήπω, ή Άπόφασις τον 
Πιλάτον καί ό Νιπτήρ. Δέν έπεσκέφθην δυστυχώ; 
τά μουσεία τή; Ευρώπης οπω; άποφανθώ κοιτά πό- 
cov αί γ^αφαί αύται είναι καθαρόν προϊόν τής γρ«%



φιδος του Καντούνη' παρετήρησα ομως έν αύταίς τήν 
άκραν ευκολίαν τγj; γραφίδο;, την έντεχνον θιζιν καί 
χρωματισμόν αμιγή και καθαρόν, άτινα έμφαίνουσιν 
Ιργον ώς έπί τό πολύ πρωτότυπον. * Αλλως τε st, κα
ταγοητεύουν τόν θεατήν καί, άναμιμνήσκουσαι τά 
τραγικώτερα του Σωτήοος συμβάντα, πληροΰσι την 
ψυχήν του ένθεου τίνος μελαγχολίας.

Δέν δύναμαι νά λησμονήσω την συγκίνησιν ην ή- 
σθάνθην εαρινήν τινα πρωίαν, καθ’ ην έπεσκέφθην τό 
μοναστήριον εκείνο μετά τινων φίλων καί οικείων. 
*Οτε άνέβημεν την διακοσιόβαθμον εκείνην λιθίνην 
κλίμακα, καί, άσθμαίνοντες έκ του κόπου, έφθάσαμεν 
•είς την κορυφήν του σκοπέλου εκείνου, άπειρο; έξε· 
τείνετο πεοί ημάς η τής θαλάσσης εκτασις, στιλπνή 
ώς άργυρος άναλελυμένος, ή δέ άντίπερα όχθη τής 
Κεφαλληνίας, κατάφυτος καί χλοερά, έφαίνετο ώς 
τις περικαλλής λειμών διακόπτων τήν μονοτονίαν 
τή; θαλάσσης. ‘Ο ήλιος τότε άνέδυεν άπό του υψη- 
λοτέρου τής Κεφαλληνίας ορούς, και ρίπτων όοιζον- 
τίως τάς ακτίνας του έχρύσωνε φαιδρώς άπαντα τά 
αντικείμενα. ‘Η ήμερα ητο Κυριακή, οτε δέ έν μέσω 
της μεγαλοπρεπούς έκείνης ηρεμίας τή; φύσεως, η- 
κούσθη έσωθεν του έκκλησιδίου ή άρμονική του ίε- 
νρέως φωνή λέγοντος τό « ΕύΛογημέγη ή ΒασιΛεία* 
ύϊ ψυχη μου ήσθάνθη ηδονήν, οΐαν ουδέποτε άλλοτε 
έδοκίμασα·

’Αλλ’ αρκετά παρεξετράπην του αντικειμένου μου* 
$ σκοπός μου ήν νά εκθέσω ένταΰθα μίαν τινα φάσιν 
τής τέχνης έν μια έλληνικ/j χώρα, και τοΰτο έπρα- 
ξα πρώτος ένταύθα, φίλε Ειρηναίε, γράψας χάοιν 
σου τό μικρόν καί ατελές τούτο σχεδιογράφημα.

Έγραφον έν ’Αθήναις κατά μήνα Σεπτέμβριον.
Ό  ύμ έτερος g>Moc 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ε. ΜΑΓΡΟΓΙΔΝΝΗΣ.

■ ·τ^ο <=-·-----

Η ΑΘΗΝΚΣϊΝ ΕΝΉΕΑΚΡΟΥΝΟΣ.

Είναι τινες τών ανθρώπων τόσον εύγενείς, τόσον 
καλοί τών καρδιών αγωγοί, ώστε καί αύτός ό Διά
βολος, οστις, κατά τινα τών έκ φαλ"άκρας φιλοσόφων, 
είναι ή αίωνία άρνη-ης, ενδίδει είς τάς αξιώσεις των. 
’Εγώ, οστις χωρίς, πιστεύω, νά ήμαι Διάβολος, συνή
θως άρνοΰμαι παν δ,τι τις μοι ζητεί, καί δαψιλώς 
παρέχω ό',τι δένμοι ζητεί, δέν ήδυ^ήθην νά άρνηθύ 
μικράν συμβολήν είς τό Aznxbr *ΗμεροΛύγιον τΌυ 
\Αλθώτα, του εύφυους αύτου συγγραφέως αυτήν αί- 
τήσαντος.

Δέν μοι μέλει, αν τήν διατριβήν μου ταύτην κατα- 
κρίνωσι πάντες οί του Άλθώτα άναγνώσται, πολύ 
δέ θά ευχαριστηθώ, άν είς δύο μόνον άρέσ/;, καί μά-
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λίστα άν οι δύο αυτοί τύχτι νά ωσιν άνθρωποί, καϊ 
ακόμη μάλιστα άν οί δύο αυτοί άνθρωποι τύχτρ πά
λιν νά ώσιν εξ εκείνων, εις ών το φύραμα έχρισιμευ- 
©εν ώ; προζύμι η πλευρά του αείμνηστου *Αδάμ. Ευ
χαριστούμαι δε είς την έγκρισιν δύο μόνον, διότι 
γνωρίζω καί πιστεύω δτι δέν δύναταί τις, κατά το 
Ευαγγελίαν, νά συλλέξν} έξ άκανθων σΰκα καί έκ τρι
βόλων σταφυλά;.

Δεν έννοω δτι η κοινωνία ημών σύγκειται έξ άκαν
θων και τριβόλων, αλλά τέλος πάντων δέν είναι καί 
κήπος χαρίτων, δι’ εμέ τουλάχιστον.

Και της ξηράς και της ΰγρας παλαιάς Ελλάδος 
έκαστον μέρος, έκαστος χώρος είχε την μυθολογίαν 
του, καί την ιστορίαν του. Παντού υπήρχε ζωή καί 
ευαισθησία καί μόνον αναίσθητοι ησαν ο* λεγόμενοι 
φρόνιμοι γενικώς ΐιαί είδικώτερον οί γυμνασιάρχαι 
καί οί άλειπται, δπως καί τώρα περίπου συμβαίνει, 
άν έξαιρέσωμεν ένα μόνον, τον φοιτητήν του άντρου 
τών νυμφών.

Εις την Ιστορίαν καί τά μυθεύματα της νερουλής 
*Ελλάδος μικρά καί ολίγη ητο ή συμβολή της κατα- 
ξηρού ’Αττικής. Μόλις κατώρθουν νά βρέχωσιν έπι- 
τ;ολαίως τά διψασμένα καί καίοντα χείλη της τά  
σπάνια καί γλίσχρα υδατα του ενός καί ήμισεως πο
ταμού της, του ακεραίου δηλαδή Κηφισσου καί του 
ήμίσεως καί περιωνύμου Ίλισσοΰ, καί μόλις τταρεΐχ*

τοίς Άθηναίοις ιδίως τό έπιούσιον υδωρ αυτών πηγη 
τις πλησίον του ίλισσοΰ, ή μικρά καί διά τοΰτο περι
βόητος Καλλιρρόη.

0  Κηφισσδς, ό Αττικός δηλονότι Κηφισσός, φαί
νεται δτι ουδέποτε κατέστη έναρίθμιος έν τοίς κλα- 
σικοϊς ποταμοίς της κλασικής 'Ελλάδος ένεκα τής 
αναισθησίας του* τώρα ακούεται περισσότερον χάρις 
είς την Δημαρχίαν Αθηνών καί τούς πολυτρόπους καί 
πολυμηχάνους ένο'.κιαστάς τών ναμάτων του καί τούς 
καλουμένους ποταμάρχους.*

Ο Ίλισαός μόλις μνημονεύεται ώς λεκάνη, εις ην 
έπλυνε τούς πόδας του ό ευαίσθητος Σωκράτης, ού 
την κεφαλήν είχε τήν άγαθωσύνην νά πλύνη διά κα- 
ταιονήσεων ή εύγενης του κυρία, ή λόγου αξία Ξαν
θίππη, $ν ολος ό κόσμος διά τήν φροντίδα της ταύ- 
την κατακρίνει καί μόνον ημείς καί δύο μωροί φίλοι 
ημών έχομεν τήν παραξενάδα νά έπαινώμεν ώς κα
λήν οίκοκυράν, έπιμελουμένην τής οικίας της καί είς 
τά οικεία καί άρμόζοντα (κατά τήν γνώμην της, nota 
beue) βαπτίζουσαν νάματα τήν έχθράν τής οικιακής 
ευεξίας φιλοσοφίαν.

ή  Καλλιρρόη ητο αριστερόθεν του καταρράκτου 
του Ίλισσοΰ, πλησίον του καταρρεύσαντος παρεκκλη
σίου τής άγιας Φωτεινής καί τής μεγάλης γέφυρας, 
^ν κατά τό 1852  ό τότε Δήμαρχος Αθηνών Κ. Κό-, 
νιαρης έδείματο, ίνα διευκολύννι τήν μετάβασιν τών



προσωρινώ; ζώντων ζώντων εις την κατοικίαν τών 
αιωνίως ζώντων νεκρών, και διά τούτο μάλιστα καί 
έν ταί; πολλαΐ; καί ποικίλαι; έκλογαΐς εγειρόμενων 
και ψηφοφορούντων.

Αί x.opat τών πάλαι ’Αθηναίων δεν έφαινοντο ουτε 
εί; την λεωφόρον τών Πατησίων, ουτε είς τούς ανακτο
ρικού; κήπους, ουτε εις τά; άγυιά; καί τά; οδού; καί 
τά διαφόρων ειδών καί γενών κοσμημάτων καί ιμα
τισμών πρατήρια* έ'μενον οΐκοι καλώ; μάλιστα φρου- 
ρούμεναι εί; οχυρού; παρθενώνας, μετέβαινον δμω; 
πάσαν πρωίαν συνήθως εί; τήν Καλλιρρόην ταυ την 
νά παίρνωσιν ύδωρ* διότι έν τοί; ά πλοϊκοί; ηρωι
κοί; τής άρ/αιότητο; χρόνοι; δέν ειχον οί Αθηναίοι 
οικέτας* φαίνεται δέ δτι καί δέν ησαν άλλαι παρά 
ταύτην κοήναι, εκτός τής άμφιβόλου ούτία; κλεψύ
δρα;, παρ’ Υ) πολλά λαθρεμπόρια μη εμπορικού γένους 
συνέβησαν. Δέν δύναται εύκολα νά έξηγηθγί διά τ ί 
έτύχαινε καί οι νέοι τή; έποχή; εκείνη; νά φοιτώσς 
τεολύ είς τά; παρά τήν Καλλιρρόην οδού;, καί μάλι
στα καθ α; ώρα; αί άβρακόμαι νεάνιδε; έπί ώμου 
φέρουσαι τά; υδρία; μετέβαινον, η έπανηρχ.οντο έκ 
τή; Καλιρρόη; στερρώ βήματι καί φλογερώ βλέμματι, 
ώς νυν αι κόραι έν Σπάτα τή; Κρωπια; άπό του κοι
νού τών χωρίων των φρέατος, είς ού τήν φιλόσοφον 
έζετασιν πολύ άσχολεϊται τών πανοσιωτάτων φίλων 
μού τις, οσάκις μεταβαίνει εκεί χάριν ευλογία; η του 
Τρύγου; τών άμ.πέλών του.

*Αν μή έφοβούμην μή μέ εϊπωσιν οί μέν ποιηταΐ 
αυθάδη, οί δέ φιλολόγοι φιλόλογον, ήθελον διά μα
κρών εκθέσει πόσοι ερωτε; ελαβον τήν γένεσιν καί αρ
χήν των έν ταί; πηγαι;, τα ί; κρηναι; καί τοί; φρέασι,1 
χωρί; νά παραλείψώ ουτε τήν πατριαρχικήν ιστορίαν 
τή; ώραία; Ρεβέκκας, ουτε τής Νηρηιδατς ’Αρεθούση; 
τά νάμ-ατα, ούτε του Ναρκίσσου τά πονηρά κάτοπτρα, 
ούτε τής περικαλλούς άθηναίας Ώρειθυία; τήν άπό τών 
ρείθρων του Ίλισσού άπαγωγήν υπό του *Έρωτι αυ
τή; ληφθέντο; Βορέω;, ουτε τήν είς τό άντρον τών 
Νυμφών έν τώ νυν χρόνω συχνήν φοίτησή ένός ίερο- 
φάντου περγαμηνούχου οίηματίου καί άλαζόνος, νέαν 
τινά Ώοείθυΐαν ίλισσιάδα λατρεύοντος διά τών κλασι
κών χαρίτων του καί αδοντο; χθαμηλνί καί έλληνίδι 
καί μακαρονίδι, ώς είκός, τν| φωνγ,*

*£ξελΟε, φίλον ήτορ, σέ γ»ρ ίδεΤν έθέλω
Έν γχρ θέ$ σου είμι ώς σχύλαξ έν άμπέλψ,

καί άλλας κλασικάς μωρολογίας.
Η Εννεάκρουνος εγινε καί άφορμή ξενηλασίας, ώς 

έκ τών εξής γίνεται δήλον. Είναι μακρόν, ούμήν αλλά 
καί ξένον τής ύποθεσεω; του λόγου τούτου νά δια- 
λάβωμεν πώς εύρέθησαν έν *Αθηναις Πελασγοί, καί 
ού μόνον ταυτα αλλά καί σκανδαλώδης είναι ή έξέ* 
τασι; τού τοιούτου ζητηματο;, διότι υπάγεται εί; 
τήν δικαιοδοσίαν τών έκ διόπτρων σοφών τή; άρχαιό- 
ριτο ; ερευνητών, οιτινες δσον σοφοί είναι τόσον εϊ-



ναι και ζηλότυποι καί ξυνοί καί ξένοι καί παράξενο  ̂
οταν οί άνθρωποι απτωνται τών όσιων αύτοίς πρα* 
γμάτων. Εν τούτοις δεκτέον άνεξετα'στως καί άσό- 
φως την διατριβήν έν Άθηναις Πελασγών, ου; εβαλον 
οί ’Αθ/,ναίοι καί έκτισαν τό άπ* έκείνων ονομασθέν 
ΙΙελασγικόν* τείχος της Άκροπόλεως* αντί μι θ̂οΰ δέ 
έδωσαν είς τούς αστέγους καί φερεοίκους Πελασγούς 
τούτους την υπό τόν Υμηττόν χώραν, ι'να κατοική- 
βωσι καί νέμωνται αυτήν. Φαίνεται δμω; δτι οί Πε
λασγοί έπεθύμησαν νά συμπεθερεύσωσι μέ τούς ’Αθη
ναίου; καί διότι ήγάπησαν μόνιμον αντί του πελαρ- 
■γικοΰ βίου καί διότι ένοστιμεύοντο κάπως τάς γλαυ- 
κώπιδας τής Παλλάδος θυγατέρας. Δέν άπετόλμησαν 
δμως νά κάμωσι τοιαύτην πρότασιν εις τούς δεσποτι- 
κούς καί ζηλοτύπους ’Αθηναίους, ποίν γνωρίσωσι και 
τάς περί αυτών ιδέας καί τά πρός αυτούς αισθήματα 
τών αττικών κυριών. Οθεν οί καλοί μας Πελασγοί έρ· 
χόμενοι εί; την πλησίον τής χώρας των πηγήν Καλ- 
λιρρόην κατεσκόπουν τάς καλλισφύρους καί λευκωλέ- 
νους ’Αττικά ς κόρας* βαθμηδόν δέ, ώς είθισται έν 
ταίς έοωτουργίαις, έζητησαν καί πλειοτέραν πρός αύ- 
τάς οικειότητα. "Οθεν πλησιάζοντες είς την Καλλφ- 
ρόην, δταν ύδρεύ’οντο αί κόοαι, έκαμνον έργολαβείας, 
τότε δέ αί έργολάβειαι δέν ησαν πολύ θεωρητικαί, 
αλλά μάλλον καλογηρικαί. ’ίδού τί λέγει δ πανάγα
θος ήρόδοτος «Κατοικημένους γάρ τούς Πελασγούς

5πό τώ Ύμηττώ, εντεύθεν όρμεομένους άδικέειν 
τάδε* φοιτάν γάρ αίεί τάς σφετέρας (τών ’Αθηναίων) 
θυγατέρας τε καί τούς παίδας έπί υδωρ έπί τήν έν- 
νεάκρουνον* ού γάρ είναι τούτον τόν χρόνον σφίσι κω 
ουδέ τοίσι άλλοισι Ελλησι οικέτας. Οκως δέ έλθοιεν 
αυτη, τούς Πελασγούς υβριός τε καί ολιγωρίας βια- 
σθαι σφέας.»

Οί Αθηναίοι θέλοντες δι’ ίδιον λογαριασμόν τά; 
θυγατέρας των, καί μή νοστιμευόμενοι νά έχωσιν εις 
ταύτας μερίτας τούς Πελασγούς, τούς έδιωξαν άπό 
τής χώρας των, αν καί προςθέτουσιν άλλοι, δτι τούς 
έδιωξαν, διότι έρωτεύθησαν έξ υπαμοιβής καί οί Αθη? 
ναίοι τήν υπό των φιλοπόνων Πελασγών εξημερωθεί—] 
σαν καί καλλιεργηθείσαν υπώρειαν του 'Υμηττού. 
νΙσως αυτη είναι ή πρώτη ιστορική αρχή τής ξενηλα
σίας, τ?,ς αύτοχθονίας καί έτεραχθονίας, του αισχρού 
τούτου κατασκευάσματος του ευτυχώ; νεκροτοκίοιι 
γενομένου.

Πρα̂ αν τινά, δτε μόλις αίτοΰ ήλιου άκτίνες είχον 
πέσει έπι τής σεβασμίας φαλάκρας του ‘Υμηττού, οι 
του Πεισιστράτου υίοί έλθόντες είς* τήν πλήθουσαν 
παρθένων έν τοιαύτη ώρα τής ημέρας Καλλιρρόην καί 
ίδόντες τάς κόρας τών ’Αθηναίων ώπλισμένας διά τών 
υδριών των, ώς τό τάγμα του Γεδεών, έπεθύμησαν 
νά παράσχωσι souvenir είς ταύτας, νά γίνεται καί 
λόγος περί του ονόματος του* δθεν τήν τέως άφελώς



καί ουσικώ; ρεουσαν Καλλιρρόην καλύψαντε; διά πλΰΗ 
κό; έτεχνολόγησαν οιίτω; ωστε τό υδωρ νά βλύη έξ 
εννέα κρουνών. "Οθεν καί ή τέως Καλλιρρόη όνομα- 
ζομένη πηγή μετωνομάσθη έκτοτε έ^νεάκοουνο;. ftKal 
τη κρήνη τη νυν μεν, τών τυράννων ούτω σκευασάν- 
των, έννε’ακρούνω καλουμένη, τό δέ πάλαι φανερών 
τών πηγών ούσών, Καλλιρρόη ώνομασμένη,, εκείνη τε 
έγγύ; ουτη, τά πλείς-ων άξια έ/ρήτο» (Θουκ. Β' 4 8). 
Εκ τής έννεακρούνου δέ ταύτης ού μόνον τό προς πό- 
ctv υδωρ έλάμβανον, άλλα καί τό χρησιμεΰον διά τά 
νυμφικά λουτρά αέθος (γάρ) ήν τοίς γαμοΰσι λουτρά 
μεταπέμπεσθαι κατά τ*ήν του γάμου ήμέραν-V τό 
αυτό δέ έποίουν καί αί νύμφαι έκ τής Καλλιρρόης 
τοΰ υδατο; κομιζομένου. «Καί νυν ετι άπό του αρ
χαίου πρό τε γαμικών ές άλλα τών ιερών νομίζετα1 
.τω υδατι(τή; Καλλιρρόης) χρήσθαι.» (Θουκυδ. Β' 1 5).

Καί ταΰτα μεν περί τής έν μακαρία τη λήξει Καλ
λιρρόης ολίγα έκ πολλών % πολλά έξ ολίγων, άνα- 
λόγως τοΰ χώρου, 8ν ή παγκόσμιος έκθεσις τοΰ *Αλ- 
Οωτικοΰ Καζαμίου παρεχώρη^εν ήμίν. Εκ ταύτης βέ
βαια ο'ύδέν νεώτερον έχει τι; νά διδαχθη, εΐ μή του; 
έρωτα; τοΰ δυστυχούς διδασκάλου τοΰ άντρου τών 
Νυμφών.

II έννεάκρουνο; τανΰν δέν υπάρχει-, εκεί δέ που 
πλησίον άνηγέρθη παρά τήν οδόν τήν άγουσαν εί; τόν 
κήπον τών νεκρών άνόητον κυλινδρικόν οίκημα, πρω

τοτύπου αρχιτεκτονική;, χρησιμεύον ώ; γελοιογραφ&ί 
μεταξύ τών έν τη περιχώρφ αρχαίων μνημείων. Περί 
τό κομψή; άγροικότητο; οικοδόμημα τοΰτο έφυτεύ- 
θησαν δένδρα, ίσω; νά καλύψωσιν άπό τάς θέα; τών 
ανθρώπων τό αριστούργημα αυτό τή; στρογγύλη; αρ
χιτεκτονική;, οπερ χρησιμεύει ώς ταράξιππος τών ς-α̂  
διοδρομούντων κατά τήν όδόν τή; αίωνιότητος νεκρο
φόρων αρμάτων.

Τά παιδία τής χωρίστρας καί τών μύρων δέν δρο- 
σίζονται πλέον έκ τών κρουνών τής Καλλιρρόης, διότι 
δτιν εύαρεστήται ό ’ίλισσός νά ύγραίνηται κατόπιν 
όμβρων μετοπωρινών ή έαρινών, έρχονται Οπό τόν 
καταρράκτην αύτοΰ μόνον έξηκοντούτεις μέγαιραι και 
πλύνουσι τάς σισύρας τοΰ οίκου των, αί δέ κόραι, αί 
άλλοτε ένταΰθα υδωρ άντλοΰσαι, εθραυσαν τά; έαυ- 
τών στάμνου; εί; τοΰ πολιτισμοΰ τού; βωμούς, καί 
ουτω τήν άφελή φύσιν καί τούς αγνούς έρωτας διε- 
δέξατο άχαρι; τέχνη καί ψευδεί; καί κερδοσκοπικαί 
άγάπαι.

Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ.

ΜΥΡΜΗΚΩΝ ΒΙΟΣ Κ ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ·
Συχνάκι; βλέπει;, ενίοτε δέ σ’ ενοχλεί, άναγνώστα, 

ζωύφιον μικρόν μέν τό σώμα, πολυμήχανον ομω; τόν 
^οΰν. Τό ζωυφιον αυτό (περί μύρμηκο; ό λόγο;) κα£



ttcepi μυθογράφων έπτινέθη, καί παρά πολλών πατέ
ρων εις τά τέκνα αυτών φέρεται ώ; παράδειγμα φι- 
λοπονίας ακαμάτου καί προνοίας θαυμαστής. Πολλοί 
St πολλάς άποδίδουσιν είς τό μικρόν αυτό ζώον άρε- 
τάς, τάς κακίας αύτου η ουδόλως ένθυμούμενοι, $ 
πάντη άγνοοΰντες.

Επειδή δέ, κατά τήν παροιμίαν, έξ ονυχος εικά
ζεται ό λέων, άρκούσιν ολίγα έκ του βίου του μύρμη- 
κος, πρός βεβαίωσιν του άν δικαίως τό ζώον αυτό 
γναι άςιον τών επαίνων, τών κοινώς αύτω άποδιδο- 
μένων.

Παρατρέχω τά περί της μορφής καί τών μελών 
του μύρμηκος, ώ; γνωστά* παρατρέχω καί τάς δια
φόρους αύτου φυλάς* — διότι αύται μέν ύπερβαίνουσι 
τάς πέντε και είκοσι καί έκατόν, τά δέ φύλλα του 
ημερολογίου του Αλθώτα μόλις ίσως φθάσωσι τόν 
αριθμόν αυτόν’ —  μόνα δ’ άξια μνείας κρίνω τά πε
ρίεργα του βίου καί τής πολιτείας του περιέργου αυ
τού ζωυφίου.

Ο πολύς ομιλος νομίζει δτι τό ούδέτερον γένος εί
ναι γένος γραμματικόν* έν τω μύρμηκι δμως άποδει- 
κνύεται τό γένος αύτό καί φυσικόν* τουτέστιν, ύπάρ- 
χουσι μύρμηκες αρσενικοί, θηλυκοί καί ούδέτεροι.

Τούς ούδετέρους μύρμηκας όνομαζουσιν έργάτας, 
ίιο τ ι μόνοι αύτοί περί πάντων φροντίζουσιν. Οί θη
λυκοί γεννώσς καί πολλαπλασιάζουσι τό γένος. Οί άρ-

δενικοί, μετά τούς γάμου ς των, άποθνησκουσι της 
•πείνης, παρά πάντων κατα φρονούμενοι ώς αληθή άχθη 
άρούρης.

Οί έργάται, οί πολυπληθέστεροι πάσης μυρμηκιας 
κάτοικοι, κατά τούς πλείστους φυσικοΐστορικούς εί
ναι θηλυκοί στείροι* διότι, εκτός τών χαρακτηριστι
κών τού γένους οργάνων, κατά τά λοιπά είναι σχε
δόν τοϊς θηλυκοίς ομοιοι. Πολλάκις δμως ύπάρχουσι 
τοσοϋτον μεγάλαι διαφοραί ώς πρός τούς σωματικούς 
καί τούς νοητικούς χαρακτήρας μεταξύ τών εργατών 
καί τών γονίμων, ώστε ηθελέ τις νομίσει δτι πρόκει
ται περί διαφόρων είδών μυρμηκων.

Οί μύρμηκες ζώσι κατά κοινωνίας κατά τό μάλ
λον ήττον πολυπληθείς* πολιτεύονται δέ, τινές μέν 
δημοκρατικώς, άλλοι δέ άριστοκρατικ-ώς* διότ*. καί 
αύτοί, ώς φαίνεται, διαφόρους εχουσι περί πολιτευ
μάτων ιδέας. Εκάστη δέ μυρμηκων πολιτεία περι
κλείεται εντός φωλεας, τήν όποιαν μετά πολλής τα  
έντομα αύτά οίκοδομούσι τέχνης, μεταχειριζομενα 
έπί τούτω ύλην άλλα άλλην, ·?ίτοι η γην, η ξυλα. 
"Οθεν άλλοι μέν μύρμηκες σχάπτουσι πλήθος υπογείων 
δωματίων, συγκοινωνούντων πρός άλληλα δια μα
κρών διαδρόμων, τό δέ έξορυσσόμενον χώμα, μαλάσ- 
σοντες ή έν τω ίδίω σιάλω η έν ύδατι, συναθροίζου- 
σιν αύτό καί έποικοδομοΰσιν έπί τών υπογείων αυτών 
κατοικιών πολυστεγεί; επιγείους οικους, ου; ούδ ή 
ραγδαία βροχή νά διαβρέξτΐ δύναται.



Αλλοι δέ, αυτόχρημα ξυλοκόποι, έκλέγουσι Μ3 
W>S δένδρου κορμόν καί οίκοδομοΰσιν εντός αύτοΰ, 
Χατ’ούδέν ώ; πρός την τέχνην τών προειρημένων έλατ- 
τούμενοι. Αί κατοικίας δέ τών μυρμήκων είναι τόσον 
προσφόρω; χεχωρισμέναι, και οί θάλαμοι αυτών τό
σον καλώς επί στηλών στηρίζονται, ώστε αν ευχηθη 
τις την τέχνην του μύρμηκος είς φυλάς τινας αγρίων j 
οΐτινες ουτε καν καλύβην νά κατασκευάσω*ι γινώ- 
σκουσι, μεγάλην είς τού; δυστυχα; αυτούς δίδει 
ευχήν.

*Οταν έκ συμβάντος τινός καταπέση μέρος μυρμη- 
κιάς, μεγάλη καταλαμβάνει τούς κατοίκους αυτής τα
ραχή. Εν τ̂οιύτνι συμφορά οί μέν αυτών μεταφέρουσι 
κόκκον πρός κόκκον τά καταρρεύσαντα χώματα, οί 
δέ περιποιούνται τούς τραυματίας αδελφού; των, και 
άλλοι Οάπτουσι τού; νεκρούς εξω της κοινής κατοι
κίας. Εν πάση δέ μυρμηκια ύπάρχουσι μύρμηκες φύ
λακες, έπισκοποΟντες τά εντός αυτής καί τά εκτός, 
καί φροντίζοντες περί τής μετ’ άκριβείας έκτελέσεως 
τών έργων τής πολιτείας.

Πολλοί τών ανθρώπων, βλέποντες τόν μύρμηκα 
μετά πολλής σπουδής παν είδος τροφής συλλέγοντα, 
νομίζουσιν οτι τό ζωύφιον αυτό άποταμιεύται έν ώοα 
θέρους τά πρός τροφήν επιτήδεια, τό άφορον και τά 
ψύχη τοΰ χειμώνος προβλέπον. Άπατώνται ομω;  ̂
βιάτt ό μύρμηξ ουτε αποταμιεύεται τι, ουτε κατανα^

λίσκει τ ι έν τοιαύτή ώρα, ναρκούμενο; ώ; και τά 
πλείστα τών έντόμων κατά τήν χειμερινήν τοΰ ήλίου 
πορείαν. νΗτοι οί κόποι τοΰ μύρμηκο;, ώ; και οί μό
χθοι τών πλειοτέρων ανθρώπων, δέν χρησιμεύουσιν 
είμή πρός ζωήν μια; τό πολύ ϋμέρας.

‘Ο μύρμηξ λοιπόν τον χειμώνα κοιμαται. Μετά 
τάς πρώτας δμως τοΰ ήλιου θερμας άκτΐνας, ή νε
κρών πόλει όμοιάζουσα μυρμηκιά άλάσσει οψιν καί 
είς αεικίνητον μεταβάλλεται άγοράν. ιΗ κυρία τότε 
τών μυρμηκων φροντίς είναι ή τών ώών. ’Αληθώς θαυ
μάζει τ ι; βλέπων, κατά τήν εποχήν αυτήν, τούς μυρ- 
μηκα; μεταφέροντας τήν σποράν των άπό τών ψ^χρο- 
τέρων είς τά θερμότερα τής φωλεάς των δωμάτια, 
εκλέγοντας δέ πάντοτε, ώ; άν είχον θερμόμετρα, την 
κατάλληλον διά τήν έκκόλχψιν τών ώών θερμοκρα
σίαν. Έάν κατά τύχην έπέλνθη τότε αιφνίδιο; μετα
βολή τή; έν τη άτμοσφαίρα θερμοκρασίας, ευθύς με
τακομίζουν τά ώά των είς τά βαθύτερα τής μυρμη- 
κιας υπόγεια, δπου τής ατμόσφαιρας αί άταξίαι είναι 
ήττον έπαισθηταί. *Αμα δέ οί μύομηκε; έκ τών ώών 
έν ειδει σκωλήκων ποοέλθωσιν, οί έργάται φροντίζουσι 
περί τής τροφής αυτών, άκαταπαύστω; τά περιξ πε- 
ριερ/όμενοι καί παν τό λεπτόν καί ώφέλιμον δια τόν 
αδύνατον τών νεογεννητων στόμαχον συλλεγοντες. 
Μετά τινα χρόνον ό σκώληξ μεταβάλλεται εί; χρυ- 
σαλίδα, ητις είναι ή έσχατη τοΰ γεννωμένου μύρμν



κος σωματική φασις. Αμα δε οι έργάται έννοιοσωσιν 
δτι καί τής χρυσαλίδος ό βίος παρήλθε, σπεύδουσι 
καί διασχίζουσι τόν περικαλύπτοντα τόν νέον μύρ- 
μηκα σάκκον καί βοηθουσι τό ζωυριον νά έξέλθη 
αύτου.

Πρώτοι οί αρσενικοί καί οί θηλυκοί τέλειοι γίνον
ται μύρμηκες μετα δεκαπεντε δε περίπου ημέρας 
αναφαίνονται καί οί έργάται, τού; οποίους ευκολον εί
ναι νά διακρίνγ) τις, άπτέρους δντας.

Αλλ’ ή γέννησις τών γονίμων, νέα; παρέχει άνησυ- 
Χια ;  εί? τους περι ων πρόκειται υπογείους τής γή ς 

κατοίκους* διότι οί αρσενικοί καί οί θηλυκοί, βαου- 
νομενοι τον πεζόν και κοπιώδη των αδελφών των 
βίον, πτερυγίζοντες προσπαθουσι νά φύγωσι τήν όχλη· 
ράν φυλακήν των, δπου δμως οί έργάται διά παν
τοίων τρόπων ζητούσι νά τούς'κρατήσωσιν. *Η πάλη 
αυτη διαρκεί δσον καί οί γάμος των* μετά δέ ταυτα 
οί μέν αρσενικοί άποθνήσκουσιν, οί δέ θηλυκοί ζω- 
γρούνται Οπό τών εργατών καί άπάγονται είς τους 
άδυτους τής μυρμηκιάς μυχούς, δπου μένοντες αύ- 
ς*ηρώς κεκλεισμένοι, επιτηρούνται μέχρις ού παραδώ- 
σωσιν είς τούς έργάτας καί*τό έσχατον αυτών ώόν; 
Μετα τον τοκετόν, αί μέν μητέρες άποβάλλουσι τά  
πτερά και μ,εταλαμβάνουσι τών κοινών εργασιών, τά 
δε ώα φυλάσσονται εις ίδια τής μυρμηκιάς δωμάτια; 

Και τής έπιμελείας δμως τΦν νεογνών κρείττονος

ετι θαυμασμοΰ νομίζονται τά περί τής καθημερινής τω^ 
μυρμηκων τροφής ιστορούμενα, 'ϊπάρχει ζωύφιόν τ ι 
μικρόν, παράσιτον πολλών φυτών, έξαιρετως τών ρό
δων, παρασκεύαζαν χυμόν άγαπητότατον τω μύρμη- 
κι. Πρό; άνεύρεσιν του ζωυφίου αύτου ό μύρμηζ ανα
λαμβάνει τά; μακροτέρας έκδρομάς. Είς πολλά; μά
λιστα φωλεας ύπάρχουσι τάγματα μυρμηκων ιδίως 
άσ/ολουμένων είς άναζήτησιν τών αγαπητών αύτοίς 
εντόμων. Τα παράσιτα τών φυτών ταυτα ζωύφια με
ταχειρίζονται οί μύρμηκες όπως 6 άνθρωπος τά γα- 
λακτοφόρα ζώα. Καί άν μέν ευρνι έ μυρμηξ πολλά 
έξ αυτών πλησίον τής μυρμηκιάς του, τότε καθ έκά- 
στην τρέχει είς τόν τόπον τής διαμονή; των και τρώ
γει τό γάλα των, τό οποίον άμέλγει γαργαλίζων την 
κοιλίαν του εντόμου διά τών κερατίων τή; κεφαλής 
του. Έάν έξ έναντίας ύπάρχνι σπάνις τοιουτων ζωα- 
φίων, τότε συλλαμβάνει, δσα άν δυνηθνί, και τρεφε; 
αυτά ώ; δ ποιμήν τά πρόβατά του.

Τοιούτος δέ είναι ό κοινός μύρμηξ ο έν ειρήνη ζώ ν  
ύπάοχουσιν δμως και φυλαί μυρμηκων πολεμιστών, 
αϊτινες πολεμοΰσι μόνον, άναγκάζουσι δέ τάς νικη- 
θείσας φυλάς νά έργάζωνται υπέρ αυτών»

Ιδού δέ ποία είναι ή πιθανή αιτία τής υπαρξεως 
τοιαύτης μυρμηκων φυλής. Παρετηρηθη, OTt οί μυρ- 
μηκε; συνάπτουσι πολλάκις μάχας αίματηράς, η πρός 
γειτννάζοντ«9 ομοφύλους η 7?ρ6ς αλλόφυλα γένη Τϊο-



Ιεμοΰντες. 01 νικηταί, άφοΰ λεηλατη'σωσι τ&ν ί τ -  
τηθέντων τάς φωλεάς καί φάγωσι τούς πεσόντας, 
ζωγροΰσι τού; επιζώντας,, τούς όποιους μεταχειρίζον
ται ώ; είλωτας. Εννοείται δέ δτι και οι δουλωθέντες 
μύομηκες τεκνοποιοΰσι και πολλαπλασιάζοντας και 
οι νικησαντες καί τυραννοΰντες ωσαύτως. Ά λ λ ’ είς 
μέν τά τέκνα τούτων μεταδίδεται κυριαρχικόν φρό
νημα, είς δέ τά εκείνων δουλικόν. Τοιουτοτρόπως μετά 
πολλας γενεάς έσχηματίσθη γένος μυρμηκων άνίκανον 
πρός ιδίαν συντηρησιν άνευ δούλων. Παρ’ αύτοίς οί 
μεν άρχοντες παραδίδονται είς μόνα τά τοΰ πολέμου 
εργα, οί δε είλωτες φροντίζουσι περί τών λοιπών.

Πέτρος ο Ουβερτος, 6 περιγράψας τό περίεργον 
αυτό τών μυρμηκων είδος, κατέκλεισεν έκ τών τυ- 
ραννούντων τριάκοντα περίπου μύρμηκας, παραθέσας 
αύτοίς τ^ν άγαπητοτέραν τροφήν. Ούδεις δμως ηδυ- 
νηθη νά ζήση έν μέσω της εύπορίας* οί πλείστοι μά
λιστα ηοχισανν άποθνησκωσι της πείνης. Τό πείραμα 
όε παρατεινων ό φυσιογράφο;, παρενέβαλε μεταξύ τών 
θνησκόντων τυράννων μύρμηκα είλωτα. Πάραυτα δ’ 
ούτος ό πιστός υπηρέτης σπεύσας ελαβε μερίδας έκ 
της παρακείμενης τροφής καί έθρεψε τούς έπιζώντας 
κυρίους του.

Οταν τό γένος αυτό τών μυρμήκων άποφασι'ση νά 
μετανάστευση, οι δούλοι μετακομίζουσι τούς κυρίους 
των, ώ; εάν ούτοι έβαρύνοντο νά περιπατησωσι. Και

εν τούτοις, δταν πρόκειται περί πολέμων κατ’ αλλο
φύλων, οί μέν κύριοι μάχονται, οί δέ δούλοι ουδόλως 
τών πολεμικών έργων φροντίζουσι.

Πολλά ίσως έγραψχ περί μύρμηκος, ούχι όμως 
πλειότερα τών άρκούντων. Κα-ί θαυμαστά μέν είναι 
τά έργα τοΰ μικροΰ αύτοΰ ζωυφίου ουτε δλα όμως 
επαίνων άξια είναι, ουτε ώ; παραδείγματα νά χρησιν 
μεύωσι πάντοτε πρέπει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΧ10Σ.

   -

ΠΕΡΙΗΓΚΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ. %

Lune, quel esprit sombro 
Promene au bout a’ un £1 
Dans f ombre ·
Ta face el ton profil ?

(Musset.)
•

« Oi'dlr έ.τάρχει άαατη.Ιύτερον τώr  yvra ixur  
xai tu r  επιταφίων· » έγραφεν ό Βύρων μετά άύπνον 
νύκτα, ή; τδ πρώτον νί j.i<3*j είχε διελθϊΐ ει; εκιοημον 
•/ορόν, θαυμάζών του; γυμνούς ώμου; καί τά ; ένδυ· 
μένα; φράοει; τών θυγατέρων τί,; υγρά; Βενετία;, το 
δέ άλλο ημιιυ ίντός νεκροταφείου, του όκοίου πάν- 
τε; ανεξαιρέτως οί κάτοικοι άνεπαύοντο Οπό πλά/.α;, 
έφ’ ών ολαι τοΰ κόσμου αί άρεταί καί τινε; άλλαι 
«κόμη ήταν μέ χρυσά γράμματα κεχαραγμέναι. Ά λλ!



CJ μόνον αί άνυμνοΰσαι τών νεκρών τάς άρετά;, αλλά 
καί αί έπιστέφουσαι τά εργα τών ζώντων έπιγραφαί 
ύπόκεινται δυστυχώς είς τήν αυτήν κατηγορίαν. Tot- 
οΰτος είναι καί του άνά χεΐράς σου άρθρου μας ό τ ί
τλος, Ιίεριήγησ+ς είς T7jr ΣεΛηγηγ, μετά τόν όποιον 
έπερίμενες βεβαίως, άναγνώστα, ότι ήθελαμεν ανοίξει 
τά  όργυιαία πτερά της φαντασίας μας, ςνα επ’αυτών 
cs μεταφέρωμεν ούχί είς τήν σελήνήν του Γαλιλαίου,. 
τοΰ'Κοπερνίκου και του Άραγώ, άλλ’ είς τό ποιητικόν 
εκείνο άστρον, τό όποιον έπεσκέφθησαν ό Λουκιανός, 
ό Άριόστος, ό Συεδενβόργ και ό Πάτερ Νικόλαος Κ ού
ζα;. Πλήν δυστυχώς ήμεις δέν έχουεν ουτε αρχάγγε
λον, ουτε Πήγασον, ουτε πτερά ουδέ καν άερόστατον 
είς τάς διαταγάς μας, άλλά μόνον διαβητών καίτη- 
λεσκόπιον, διά τών οποίων βέλο μ εν προσπαθήσει νά 
κατασκοπεύσωμεν και νά μετρή^ωμεν τό άστρον τών 
ερώτων, τφν ποιητών και τών λαθρεμπόρων. Τό σύν
τομον τούτο προοίμιον έπροτάςαμεν πρός αποφυγήν 
ίταρεννοησεων, ινα ώς τίμιοι καί φιλαλήθεις άνθρωποι 
col γνωστοποιήσωμεν οτι παρ’ ήμών δέν εχεις άλλο τε 
νά περιμένης παρά μόνον άστρονομικάς θεωρίας, ξη
ρά; ώς αύτάς τάς πεδιάδας της Σελήνης, έφ’ ής, ώς 
Ισως γνωρίζεις, ούτε θάλασσαι ύπάρχουσιν,ούτε ποτα
μοί, ουτε ρύακες, ούτε φρέατα, ούτε βρύσεις, ουδέ 
καν δάκρυα είς τούς οφθαλμούς τών κατοίκων τη;,1 
ώ; ισχυρίζεται ό ^ρομνημονευθεί; ττανοσιώτατος πά*

τερ Καύζας. Αί κατωτέρω προσφερόμεναί σοι άστρο- 
νομικαί θεο)ρίαι τόσον όλίγον ποιητικαί είναι, ώ ΐτε  
ήδυνάμεθα, άν ήθέλαμεν. νά στολίσωμεν αύτάς καί μέ 
άκομψά τινα επιστημονικά σημεία, οίον Δ2 λογ. —;

. . . .  ! ’Αλλά τοΰτο δέν τδ κάμνομεν, διότι
β2

άτοπον καί άσυνείδητον μα; φαίνεται νά σέ βυθίσω·, 
μεν είς ερεβώδη αλγεβρικά σκότη έπί προφάσει επι
στημονικής σαφήνειας.

"Αν λοιπόν αισθάνεσαι τάς σιαγόνας σου αρκούν
τως ίσ/υράς, ώστε ν’ άνθέςωσιν άνευ φόβου έξαρθρώ- 
σεως είς επιστημονικά χασμήματα, άκολούθει μας, 
μετά θάρρους. Οί ιατροί συμβουλεύουσιν είς τού; άνα- 
τοιχιώντας έκ τής προσψαύσεως του ψυχρού ύδατος 
νά βυθίζωνται διά μιας είς τήν θάλασσαν,.ϊνα κατα- 
στήσωσι βραχυτέραν τήν αγωνίαν των. Τοιοΰτον σύ
στημα θελομεν μεταχειρισθή καί ημείς βυθιζόμενοι 
διά μια:, άντί νά προχωρήσωμεν βαθμηδόν είς τάς 
ξηράς άμμους τής επιστήμης.

Οί ρητορικοί έφευρον σχτίμά τι λδγου ονομάζομε- 
νον παρασιώπησις, τό όποιον συνισταται είς τό νά 
λέγη καί νά έξιστοργί τις λεπτομερώς πράγματα, 
άτινα υποκρίνεται δτι αποσιώπα. Αγνοοΰντες τό α 
κριβές μέτρον τών αστρονομικών σου γνώσεων καί φο
βούμενοι μή σε ταπεινώσωμεν, άν άρχίσωμεν άπό του 
άλφα βήτα τής έ^σττ,μ*/ΐ; του 'Ιππάρχου, καταφεύ-



γωμεν καί ήμεΐ;, εί; το σχήμα τοΰτο, ϊνα σοϊ εί'πω- 
μεν, αν και όλω;. διόλου περιττόν, διότι κάλλιον 
ήμών γνωρίζεις τοϋτο, δτι ή Σελήνη είναιμικρότα- 
το; πλανήτης η μάλλον δορυφόρο;, τεσσαρακονταεν- 
νεάκι; μικρότερο; καί αύτής τη; μικρά; γή'ς μας,άπέ- 
χων άφ’ ήμών 96,000 λευγών, στρεφόμενο; περί 
ήμα; εί; ^διάστημα 27 ήμερων, 7 ώρών, 43 λε- 
πτών καί δέν ενθυμούμαι πόσον δευτερολέπτων, καί 
δεχόμενο; παρά τοΰ ήλίου ΐσην σχεδόν ποσότητα 
φωτό; καί θερμότητο;.

'ίΐ Σελήνη διαιρείται είς δύο εντελώς άπ’ άλλή- 
λων διακεκριμένα ημισφαίρια, τό ορατόν δηλ. καί 
τό  αόρατον εί; τοΰ; κατοίκου; τη; γης. Ό δορυφόρος 
ημών μα; π^ρουαιάζει πάντοτε τό αύτό πρόσωπον, 
όπισθεν τοΰ οποίου υπάρχει ετερον, τό όποιον ουτε 
ειόομεν ουτε θελομεν ποτέ ίδεΐ. Τό πρόσωπον τή; Σε
λήνης τό όποιον κατά πρώτον ήσπάσθη ό προπάπ
πο; μας Αδάμ έκ τοΰ επιγείου Παραδείσου (έκτό; 
μόνον άν ΰποθεσωμεν τόν επίγειον Παράδεισον είς αυ
τήν την Σελήνήν, ώ; ίσχυρίσθησαν πολλοί θεολόγοι) 
ε’,ναι αύτο εκείνο, το όποιον θέλει αποχαιρετίσει ό 
τελευταίος άνθρωπος, όταν κατά την έσχάτην ώραν 
του κόσμου λάμψη ό δίσκος τής Φοίβης επτάκις με- 
γαλειτερος καί πέσωσιν οί αστέρες επί τής γής} κατά 
•την Άποκάλυψιν δηλ. καί τόν ‘ΙΙσαΐαν, διότι κατά 
τήν αστρονομίαν ταΰτα είναι μαθηματικώς αδύνατα.

Πρυ"/ωροϋντες άπό τοΰ γνωστού εις το άγνωστον 
η μάλλον άπό τοΰ όρατοΰ είς τό άόρατον, θελομεν 
ομιλήσει πρότερον περί τοΰ μέρους τής Σελήνής, το 
όποιον βλέπομεν. Οί κάτοικοι τοΰ ημισφαιρίου έκει-
  Ά λ λ ’ ενταύθα πιθανόν νά μάς διακόψ·/ις,
άναγνώστα, έρωτών άν τώ όντι ΰπάρχουσιν κάτοικοι 
είς τήν σελήνην. Οί πλεΐστοι τών αστρονόμων, θεο·. 
λόγων καί φιλοσοφούν τής άρχαιότητος καί του με- 
σαιώνος ΐσχυρίσίησαν ότι ό δορυφόρος μα; κατοικειται, 
πολλοί δέ τούτων εύρον καί τόν τρόπον νά συναναςρα- 
φώσι μετά τών κατοίκων του, ό δέ Φλαμαριων και οι 
σύντροφοί του άποδεικνύουσι σήμερον τήν οικησιν των 
πλανητών διά τοΰ α + β . Ά λ λ ’ εύκολώτερον ήθελεν 
«ναι νά διέλθη κάμιλος διά τής Οπής βελόνης η νά 
χωρέσωσιν ενταύθα οί λόγοι τών πρώτων *αί οί λο
γαριασμοί τών δευτέρων* ώστε έκόντες ακοντε; άναγ- 
καζόμεθα, ϊνα σέ πείσωμεν, νά καταφύγωμεν έν ελλεί
ψει άλλου εί; &εολογικόν τ ι επιχείρημα καλούμενου 
χίστιν , παρακαλοΰντέ; σε νά πιστείη; όιά zbr Λόγον 
οτι ο οι ζύ .U-) opier τό έξής άστρονομικόν δόγμα οτι 
* τά άσζρα ώς xai ζά γένεια ζών χα.Ιογήρων έπ2ά- 
σθησαν διά νά χαζοιχώνζαι.» Τούτου τεθεντο;, ά; 
έπανέλθωμεν εί; τους κατοίκους Τή; Σελήνη;, του; 
όποιους θέλομεν ονομάσει συντομίας χάριν Σε.ϊηνίζας. 
Ούτοι ώς έκ τή; τοποθεσίας των βλέπουσι όλα τά ου
ράνια σώματα κινούμενα μετ’ άκρα; βραδύτητο;. ‘Ο



ηλto; π. χ. απαξ μόνον τοϋ μκνδς ανατέλλει καϊ 
ήΰε-, παο’ αΰτοΓς, ώστε έκαστη ήμέρα καί έκαστη 
νυξ διαρκεΐ εκεί δύο ολας εβδομάδας! Ά ν  λοιπον 
όποθέσωμεν τού; Σεληνίτας τρώγοντας, ώς ημείς, 
<Ης τής ηαερας, το ποογενιμα αυτών απέχει του δεί* 
πνου επτά ολόκληρα επίγεια ημερονύκτια* καί τούτο 
παοε κίνησε τόν σοφόν Κυράνον νά υπόθεση δτι οί 
σ *ομαχοι τών Σεληνιτών εχουσι μεγάλην αναλογίαν 
προς του; τών καμηλών. 'Αλλ ό αξιότιμος κ. Ιωάν
νης Ερσχήλος ώδηγηθη έκ του μήκους τών σεληνια
κών ημερών είς ετερον όλως διάφορον περί της φύ- 
σεως αύτών συμπέρασμα, παρατηρησας δτι ή αδιά
κοπος έπί δεκαπεντε ολας ημέρας συσσώρευσις τών 
ίλιακών άκτίνων παράγει έπί τής Σελήνής θερμοκρα
σίαν πολύ άνωτέοαν τής του ζέοντος τζαιου, δπερ έπι
νε ένώ παρεδίδετο είς τάς θεωρίας ταύτας, καί έ* 
τουτου εκλινε να πιστευση δτι οί Σεληνΐται συγγε- 
νευουσι μάλλον πρός τά; Σαλαμάνδρας. Οί νεώτεοοι 
αμως αστρονόμοι, έν οίς καί ό σοφός Άραγώ, βασι
ζόμενος εις την παντελή ελλειψιν ατμόσφαιρας, ικα
νής νά συγκέντρωση καί νά διατηρηση τό θάλπος 
τών ηλιακών ακτινών, ισχυρίζονται απεναντίας δτι 
ό δορυφόρος μας τόσον ψυχρός είναι, ώστε ηθελεν έν 
άκαρει άπολιθώσει τόν κ»ί διά του άκρου δακτύλου 
άπτομενον αύτου, συμφωνούντς; κατά τούτο καί μέ 
τους ποιητάς, οιτινες θεωρουσι την λευκήν Φοίβην,

ως την ψυχροτέραν τών άκτινοβόλων θεοτήτων. Αλ
λοι δέ πάλιν ίσχυρίσθησαν δτι κάτοικοι του δορυφό
ρου μα; άπολαύουσιν ακριβώς τής αυτή; θερμοκρα
σίας, η; καί οί άλιείς του κήτους παρά τάς άκτά; τή; 
’Ισλανδίας. Τό καθ’ ΐμάς, μη έχοντες γνώσεις ικανά;* 
?να μεταξύ τούτων άποφασίσωμεν, περιοριζομεθα να 
πιστεύσωμεν δτι ό πανάγαθος Θεός ό πλασας του; 
Σεληνίτα; έφρόντισε καί ν’ άπονείμη αύτοις την θεο- 
μοκοασίαν την καταλληλοτέραν πρός διατηρησιν τη; 
ζωή; των καί ώρίμανσιν τών πεπονων των, άν έχωσι 
τοιαύτας, ώς ισχυρίζεται ό πάτερ Βαβίνος.

Οί κάτοικοι τής Σελήνής βλέπου*ην είς το στε
ρέωμά των άστρον γιγαντιαί-ον, αιωνίως ακίνητον εί; 
τό αύτό του ούρανου σημεϊον. Είς το . .; οφθαλμούς αύ
τών τό άστρον τοΰτο φαίνεται δωδεκακις μεγαλεία 
τε:ον του ήλίου παρουσιάζον αύτοίς διαφόρου; φά
σεις ώς είς ήμάς ή Σεληνη. Τό όνομα του άστέρος 
τούτου έμάντευσας ηδη, άναγνώστα, είναι η Γή, rfr 
ποτίζομεν διά τών ιδρώτων καί τών δακρύων μα;, 
περιμένοντες τήν υποσχεθείσαν ημίν καλλιτεραν κα
τοικίαν.. σφαϊρά μα; είναι διά τού; Σεληνίτα; 
θέαμα μυριάκις τερπνότερον καί διδακτικώτερον άφ’ 
δσον δι’ ημάς ή Σεληνη. "Αν δέ οί έ*εί φιλόσοφοι 
φιλουσιν ώς οί ημέτεροι νά έξηγώσι τά πάντα διά 
τών τελικών αιτίων, δικαιούνται πολύ μάλλον ημών 
%ά ύποθέσωσι τόν κόσμον δλον, συμπεριλαμβανομένη*



καί της Γης μας, ώς επίτηδες πρό; τέρψιν καί χα- 
ράν των πλασθεντα.

Θεωρουμένη έκ τής Σελήνης ή Γή ε ίνα ι τεραοτία 
®φαϊρα έκπέμπουσα δεκαπεντάκις πλειότερον φώς τοΰ 
παρεχομένου είς ημάς ύπό τής πανσέληνου. Στ'ρέφεται 
περί έαυτήν εντός εΐκοσιτεσσάρων ώρών, παρουσιά- 
<ουσα άλληλοδιαδόχως όλα τά σγμεία τη; 'επιφά
νειας της εις τους Σεληνίτας, καί γενναιότερα ούσα καί 
κατά τοΰτο άπό τήν Σελήνή, ή'τις τό ήμισυ μόνον 
.τών καλλονών της μας δεικνύπ. Τό χρώμα τή; Γή;: 
φαίνεται έκεϊθεν άποκλΐνον πρός τό πράσινον ενεκ* 
των απέραντων ωκεανών μ»;, τ ών παρθένων δασών 
τής Αμερική; και τών σπαρτοφύτων αγρών. Εκ δια
λειμμάτων όμως ή πρασίνη αύτής στολή ποικίλλεται 
διά λευκών, φαιών κιτρινοχρίων στιγμάτων, τών 
πόλων, τών ηπείρων καί τών άμμων τής Λιβύ/,ς, ά- 
,νωδεν τής όποιας φαίνεται μικρά τις κυανοπράσινο; 
κηλις πανταχόθεν ΰπό κόκκων άμμου διατεμνομένη. 
II κηλις αΰτη είναι ή Μεσόγειος μέ τάς μυρίις ννί· 
σονς της, είς τα πέρατα της όποιας δύναντβι οί Σε- 
ληνιται, άν εχωσι καλά όμμάτια ί; τηλεσκόπια, νά 
διακρίνωσι καί τήν μικράν Ελλάδα μας. Ά λ λ ’ ή Γή 
στρέφεται καί αί ήπειροι εξαφανίζονται, μετ’ ολίγον 
δε αντ αύτων σκεπάζει έπί τινας ώρας ολόκληρον 
σχεδόν τόν δίσκον της μεγάλη τις βαθυπράσινο; κη- 
λίς, ό Ατλαντικός ωκεανός, ον διαδέχονται αί λευ-

,οφ*ιοι πεδιάδες τής Ασίας πρός βο^ράν, καί αί πρά
σινοι νήσοι της Αυστραλίας πρός νότον. Αλλά πλήν 
τή; ποικιλίας τών χρωμάτων καί σχημάτων τής σφαί' 
ρας μας, τών φαιών ^πείρων, τών πρασίνων θαλασ
σών, τής λευκότητος τών πόλων, τών κίτρινων αμ- 
μων καί τών ποικίλων νήσων, τά δμματα τών Σελη- 
νιτών θαμβοΰντ«ι καί Οπό τής λάμψεως τής άδιακό- 
πως μεταβαλλομένης ατμόσφαιρας μας. ότέ μέν πε- 
ρικυκλούμεθα ύπό έλαφρών νεφών, έκπέμποντες τότε 
πρό; αυτούς γαλακτώδες καί ομοιόμορφον φώ;, ότέ 
δέ ή ατμόσφαιρα ημών είναι κρυξάλλου διαφανεστέρα, 
καί τό ηλιακόν φώς άκωλύτως άπορροφώμενον ύπό 
τών πεδιάδων κ*ί Θαλασσών παριστά ημας ώς σμα- 
ραγδίνην φεγγοβόλον σφαίραν, άλλοτε δέ πάλιν εν 
καΐρώ άνεμοζάλης καί τρικυμίας παριστάμεΟα ώ; ά 
μορφο; τις καί μελ.ανόφαιος όγκος.

Η διηνεκής αυτη άστασία καί άκατάπαυστος με
ταβολή τή; όψεως τής Γής ωδ-ήγησε βεβαίω; τού; 
Σεληνίτας είς τό συμπέρασμα, δτι ή σφαίρα μ»ς εί
ναι ακατοίκητος. Καί τώ οντι πώς ποτε νά ύποθέ™- 
σιν ούτοι, οί πατοϋντες έπί άνύδρου, στερεού καί αμε
τάβλητου έδάφους, βτι είναι δυνατόν νά ζησωσι λο
γικά όντα έπί'τού εύμεταβόλου έκείνου καί ποικιλο- 
ypoou άτμώδους στρώματος βπερ περικυκλοί τν.ν 
σφαιράν μας ·, "Αν είσηρχετο εις αύτό Σεληνίτης ήθε
λεν άφεύκτως πνιγνί, πολλώ δέ μάλλον άν έπιπτεν



tit  τό πράσινον έχεϊνο καί αεικίνητον ρευστόν, δχερ 
οκεπάζε-. τά τρία τέταρτα τού πλανήτου μας. Ά λλ ’ 
, * έπ1 τών νε?“ν εκείνων, άτινα έκατοντάκις τή;
ήμερα; αναφαίνονται καί εξαφανίζοντα·., ήθελε δυνηθη 
νά ζ*»? όΣεληνίτης* πλήν δέ τούτο, ή Γή θεωρού
μενη έκ της Σεληνη; στρέφεται μετά τοσαύτης τα/ύ- 
τητος. καί είς τοσαύτας ύπόκε;ται μεταβολάς, ώστε 
πάντνι άτοπον ήίελεν είναι νά ύποθέσ, τις λογικά 
οντα κατοικοΰντα τό περιστρεφόμενο» έκείνο άμορφον, 
ποικιλόχρουν καί άκατασκεύαστον χάος. Ταΰτα νο· 
μ ι,ω  ικανα ΐνα οέ πείσωσιν δτι αν οί Σεληνΐται είναι 
έ-ίσης δεινοί όσον ήμεΐ; περί τήν τέχνην το» παρα- 
τηρείν, σκέπτεσθαι καί συμπεραι'νειν, θά έπείσθησαν 
προ πολλού δ-.’ άκαταμαχήτων έπιχειρημάτων δτι ή 
σφαίρα'μα; είναι άβατο; έρημία, ούδεμίαν άλλην έ- 
χουσα έν τω οΰρανω αποστολήν είμή μόνον νά προ- 
φυλαττη άπό τού; λάκκους τούς οδοιπόρους και νά 
εμπνετ] τούς ποιητά; της Σελήνης· άν ΰπάρχω- 
σιν έκεϊ ανόητα δ,τα, ίσχυριζόμενα δτι ή Γή κατοι- 
κειται, τά δντα ταΰτα κατοικοΰσι βεβϊίως τ * φ5ε.  
νοκομεΐα της Σελήνης, δικαιοΰντα τό λόγιον τόΰ Άν. 
Παυλου αμω( ος γενίοθω, <Va γενηται σοφός.-ο 

.  προσεχές ®ΤΟί’ “ν 6 Χ*ρίβνΐ ζωήν είς ή-
μα,, τον Καζαμίαν καί τούς άναγνώστας του, θέλο
μεν εςετασει καί τό ετερον αόρατον καί μυστηοιώδε- 
ημι;φαι?ιοντή;? Σελήνης- τήν ζοφερά ν εκείνην έπΐ- 
«ρατειαν περι η; σιωπά ή επιστήμη, άλλ1 ήν περι-

νοάβουσι μετά θαυμαστή; άκριβείας οί θεολόγοι τοϋ 
μεοάιώνος, οί Ιχοντες ώ; αί γλαΰκε; τήν ίόιότητ* 
νά τυφλώττωσιν εί; τό φώς καί νά βλέπωσιν εν̂  τα. 
σκότει. Τό σεληνιαιον εκείνο ήμισφαίριον είναι αλη
θώς ή χώρα τών θαυμάτων. 'Εκεϊ εύρίσκετοιι κατά 
τόν Μαυοόλυκον δ χαλκού; λέβη; εντός του όποιου 
βράζουσιν οί είκονοκλάσται, δραπετεύοντες ενίοτε 
έν σχήματι άε:ολίθων καί πίπτοντες κατά προτίμη- 
σιν έπί τή; στέγη; τών έκκλησιών, ΐ ν α  θραύσωαι τας 
εικόνα;, έκεϊ στρέφεται ό χαλύβδινο; δείκτη; ό δει- 
Ανύων τά; ώρα; εί; τούς κολασμένου; καί εκει πλα- 
νώνται αί σκιαί τώ.ν άβαπτίοτων άθώων. Εν τω 
αύτώ άρθρω θέλομεν έξετάσει καί άλλα τινά ουχ 
ήττόν περίεργα άστρονομοθεολογικά ζητήματα, την 
μετοίκησιν τών ψυχών εί; τού; αστέρας καί τήν έπιρ- 
εοήν τού προπατορικού αμαρτήματος έπί των %Λ .οί 
*ων Τών πλανητών. Κατά τού δόγματος τούτου ε;α- 
νίστανται πολλοί τών κατοίκων τής Γίς, άδ^ον νο- 
μίζοντεςνά τιμωρήται ό αθώος υιός η εγγονος ιά τ ού 
πατρός ή τού προπάππου του τάς αμαρτίας, οί όε θεο
λόγοι μάτην συσσωρεύουσιν έπιχειρήματα, Ϊνα δίκαιο- 
λογήσωσι τό ρητόν τής Γραφής tT ixrm r άμαρχωΛων 
ά.ΊοΛεϊζαι χ.Ιηρονομία χαι μετα. του σπέρματος 
τών irc1sMXuc Srscdco* Αλλ' ήμεϊς άντί θεολογικων 
επιχειρημάτων θέλομεν μεταχειρισθή μαθηματικας 
αποδείξεις, καταφεύγοντες εί; τούς περί βαρυτητος χμ



— no
tttco&o); των σωμάτων νόμου; τοΰ Νεύτωνο;, ?να άπο5 
&ει;ωμεν δτι τώ οντι άποτίουσιν οί υιοί τά άμαρτη* 
ματα τών πατέρων. *Ω; μικρόν απόγευμα τοΰ άλη- 
θοΰς τή; θεωρία; ταύτη; έστω cot τό έξή; χαλδαϊκόν 
άνεκδοτον. Καθ’ 8ν καιρόν «οί v i o l  τοΰ Θεοΰ εΑάμ- 
Caror γυναίκας τάς θυγατέρας τ ώ ν  ά , - θ ρ ώ π ω ν » ,  
*ρεΐ; τοιοΰτοι άγγελοι κατέβησαν έσπέραν τινα έξ ου
ρανού εί; την οικίαν τοΰ Καϊνάν ζητοΰντε; εί; γάμον 
*α;τρεϊ; αύτοΰ θυγατέρα;. Ά λλ’ δ Καϊνάν άπέόρ^ψε 
τάς προτάσεις τών πτεροφόρων τούτων ρηστηρων, οί'- 
τινες μένεα πνέοντε; άνηλθον ό μέν εις τόν αστέρα Σύ- 
ριον, δ δέ εί; τον Ωρίωνα καί ό τρίτο; εί; τδ πράσινον 
άστρον τή; Ανδρομέδα;. Άποσπάσα; έκεϊθεν τερά
στιον τμήμα βράχου έσφενδόνισεν αύτό ό πρώτο; 
κατά τοΰ οί'κου του Καϊνάν. Ά λλ’ άπό τοΰ Συρίου 
μέχρι του πλανήτου μ»; ύπάρχουσι τριάκοντα έπτά 
τρισεκατομμύρια λευγών, άπόστασις $ν μόλι; εί; διά
βημα πεντακοσίων έβδομηκοντα έτών δύναται νά δια- 
τρέ̂ /ι έκείδεν ριπτόμενον σώμα" ωΤεδτε ό λίθο; έκεϊνο; 
έπεσες έπί τή; οικία; τοΰ Καϊνάν, ούτο; πρό πολλοΰ 
είχεν άποθάνει, άντ' αύτοΰ δέ συνετοίβη ό ύπό τήν αύ- 
τήν στέγην οίκων άθώο; έγγονό; του. 0  έκ τοΰ Ήρίω- 
νο; ριιρθεί; λίθο; καταπεσών μετά έννεακόσια τεσσα
ράκοντα έτη έπλάκωσε τοΰ συντριβέντο; έγγόνου τού; 
τρισεγγονου;, ό δε τρίτο; λίθο;, άπαιτών έννέα y ι- 
λιάδα; έτών ϊνα καταπέσ/ι, σχίζει ακόμη τόν αίθέο*

απειλών τού; έσχατου; τοΰ Καϊνάν άκογονου;, ϊνα 
πληρωδ^ τό a 'J i t a f t ia i  γονέων ηαιίεύουσι τέχνα ,ί

Ε, ροϊδβς:.

Ο ΑΡΜΑΤΩΛΟΕ ΜΕΪΤΑΝΗΕ·
( 1 0 8 0 — 17 16 .)

Τό ελληνικόν έδνο; ποικίλα; ϋποστάν τύχα;, καί 
Οπό αναρίθμητου; δυναστεία; άλληλοδιαδόχω; περι- 
ελθόν, παριστά έν τή ίστορί^ τή; άνθρωποτηιο; πα
ράδειγμα μοναδικόν" δτι πάντα τά ςένα φυλα άπερ- 
ρόφησε, καί οί κύριοι άφωμοιώθηταν τω δουλω έν- 
ταΰθα έγκειται ή απόρρητο; τοΰ ελληνισμού δύναμι;.

Επήλθον κατά τή; πολυτλήμονο; ‘Ελλαδο; και οι 
Τούρκοι βαρύτεροι ύ ;  πρό; τά; δυνάμει; όλων τών 
προηγουμένων δυναστών, άλλα πράγματι φιλελλη- 
νικώτεροι πάντων, Αέν έπολέμησαν τήν θρησκείαν του, 
έσεβάσθησαν τήν έθνικότητα του’ και την [Ιμισελη* 
νον, σύμβολον άπαράγραπτον τοΰ Ελληνισμού, ώ; ίε- 
ράν σημαίαν διατηρεί τό Οθωμανικόν έθνο;, σεμνυνό- 
μενον μάλιστα έπί τ-ή έ; 'Ελλήνων καταγωγή του.

‘Γπό τριπλήν, έκ διαμέτρου άντίθετον, έποψιν πα- 
ρίσταται τό ελληνικόν έδνο; έπί τουρκοκρατία; πο· 
λιτικώ; υπόδουλον, έσωτερικώ; ζών, έςωτερικώ; άκ- 
αάζον.1 Τότε δ ελληνισμό; ήρίθμει δεκατρείς άνεξαρ-



τκίτους ήγεμονίας έν αύτη τη πατρίδι του, τών ό
ποιων έκαστη ^το δίς καί τρις μεγαλητέρα του νυν 
ελευθέρου Βασιλείου μας* π»ντακοσίους στρατάρ/ας 
έν τη υπηρεσία τής ‘Ενετία;, ‘Ισπανίας, Γαλλίας, 
Πρωσσίας καί ‘Ρωσσίας* ενα αντιβασιλέα τοΰ Σιάμ, 
έτερον τ*75ς Βραζιλίας’ ειχε θρησκείαν, πατριωτισμόν, 
ένότητα. Διετήρησε τό δημοκρατικόν πολίτευμα, τοΰ; 
επετείους άρχοντας του, ιερά κληροδοτήματα τών πα
τέρων του, τά όποια τό κΰμα τόσων αιώνων έσεβά- 
σθη μεγάλως. Τοιοΰτος *ίτο ό ελληνισμός, κατά τάς 
παραμονάς τής έπαναστάσεως του 4 821 , ητις έ- 
βδόμη άριθμειται άπό τη; άλώσεω; τη; Κωνσταντι
νουπόλεως.

Τής έπαναστάσεως τοΰ 18 2 ! άναμφιλέκτως πρώ- 
την κατεχουσης θεσιν δια τά θαύματα ένναετοΰς πο
λέμου, έπισημοτέρα μεταξύ τών άλλων υπήρξεν ή 
περί τα τέλη τη; ΙΖ έκατονταετηρίδο;, υπό τών 
Ενετών μέν υποκινηθεϊσα, άλλά διά τή; στιβαρας 
χειρός τών ‘Ελλήνων άρματωλών αισίως διεξαχθείσα.

Καθ’ ?,ν εποχήν έρραβδίζοντο έν Κωνσταντινουπό- 
λει απεθνησκον είς τάς φυλακάς οί άπεσταλμένοι 
τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων, καί ό δπό τών αλλεπαλ
λήλων νικών έξαρθείς φανατισμός τών Τούρκων άπη- 
γόρευε τήν κτίσιν εκκλησιών, πεφοβισμένη δέ ή Ευ
ρώπη έκολάκευεν έξευτελιστικώτατα, χάριν είρηνης, 

€ΐς το άπόγαιον τής ισχύος του κολοσσόν της

Ανατολή;, καί ή Βιέννα δεύτερον έπολιορκεΐτο, τότδ 
δοάξ άσημων πολεμιστών κατεσύντριψεν έν μ«α στιγ
μή τά σμηνη τρομεοάς καί άκμαζούσης αυτοκρατο
ρίας καί η ‘Ελλάς άπό τών Άκροκεραυνίων μέχρι τοΰ 
Ταινάρου έπί τριάκοντα ε:η άνέπνευσε τήν ζειδωρον 
τή; ελευθερίας αί>ραν. Είς τών μεγαθύμων εκείνων άρ
ματωλών ho  καί ό Πάνος Μεϊτάνης, τοΰ όποιου π ι
στή εικών δημοσιεύεται.

Τρεις άρματωλοί τής Στερεάς Ελλάδος, Αγγελής 
Σουμίλας η Βλαχαγγέλης έξ Ίωαννίνων, Πάνος Met- 
τάνης έκ Κατούνης τής Ακαρνανίας, καί το Μικρό 
Χαρμόπουλο έξ ’Αγραφων, Ενεκα τής πρός αυτους 
υπόπτου διαγωγή; τή; τουρκικής έξουσίας, περιεφέ- 
ροντο ώ; άντάρται έν ’Ακαρνανία* ποτέ μεν κατα ξη- 
ράν προσβάλλοντες τους Τούρκους, ποτέ δέ κατά θά-? 
λασσαν τους Βενετούς. Π ‘Ενετική δημοκρατία, διαρ- 
κούίη; τή; μυριονέκρου πολιορκίας τής Κρητης, κα- 
τώρθωσεν ινα συλλάβη αΰτοΰς, διχ προδοσίας, κατά 
τά παράλια τής Βονίτσης. Ενώ δέ δέσμιοι έπί τής 
‘Ενετική; γαλέρας έφέροντο είς Βενετίαν, Αλγερικόν 
πειοατικόν παρουσιασθέν κατά τά παράλια τής Δαλ
ματίας, προσεκάλεσε τους ‘Ενετούς εις παραδοσιν. Ο 
πλοίαρχος, μετά μικρόν άκροβολισμόν, συνηνεσεν ινα 
παραδοθη καθορών τό ΰπερβάλλον τών πολεμίων. Οί 
αιχμάλωτοι άρματωλοί άκούσαντες τόν θόρυβόν Γ,οω- 
τησαν ναύτην Ttvet flsfi αιτίας* [Ααθόντες δδ τ.



άποφασισθέντα παοεκάλεσαν τδν πλοίαρχον να τους 
λύση τά δεσμά, καί πολεμήσω σι κατά τών ’Αλγε- 
ρινών.

‘Ο πλοίαρχος, συλλογισμένος δτι και ουτω καί 
άλλως ήθελον άπολεσθή, καί γνωρίζων άμα τήν καρ
τεροψυχίαν των δεσμωτών, παρεδέχθη την «ιτησιν. 
’Αφου δέ οί άρματωλοί έλύθησαν, καί έλαβον άνά 
χειρας τά προσφιλή δπλα των, έπήδησαν πυροβο- 
λουντες άλαλάζοντες έπί του κατ έκείνην την στιγ
μήν προσεγγίσαντος προ; παραλαβήν τών αιχμα
λώτων πειρατικού. Οί fΕνετοί ένθαρρυνθέντες τους 
ήκολούθησαν, καί μετ’ ου πολυ έκ τών Αλγερινών 
οί μέν έφονεύ^ησαν, οί δέ ηχμαλωτίσθησαν. Οί νικη- 
ταί δέσαντες όπισθεν τδ ’Αλγερικόν πειρατικόν είσ- 
ήλθον έν θριάμβω είς Βενετίαν. ιΟ πλοίαρχος, έκτι- 
μών τό μέγεθος τής προσφεοθείσης υπηρεσίας, άνέ- 
φερε μετά μεγίστων έπαίνων τδ γεγονδς εις την Γε
ρουσίαν, ήτις άντήμ?ιψε γεννκίως τους τρεις άρματω- 
λους, π*ρα/ωρήσασα αύτοΐς βαθμού; καί γ*ίας.

*£ν φ δέ λ ημισέληνος έκυμάτιζεν υπό τά τείχη 
τής Βιέννης, καί οί γιανίτσαροι παρέδιδον είς τό πυρ 
καί τδν σίδηρον τήν Στυρίαν καί λοιπήν Γερμανίαν, 
ή δέ υπερήφανος Βενετία ταπεινωθεΐσα είς Κρήτην καί 
Δαλματίαν σπουδαιον διέτρεχε κίνδυνον, οί τρεις ού- 
τοι άρματωλοί άποβιβασθέντες έν ’Ακαρνανία, καί 
αυνεννοηθέντες μετά τών οπλαρχτγών τής Στερεάς
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καί Πελοπον νήσου, άπεδίωξαν πανταχόθεν τους Τούρ
κους, καί .διά του σπουδαίου εκείνου περισπασμού έ
σωσαν άπό τοΰ κινδύνου τή; τουρκικής πλημμύρας 
έλόκληρον τήν σήμερον άνεχομένην νά σφάζωνται οί 
χριστιανοί έν Κρήτη, καί αλλαχού άγνώμονα Εύ- 
ρώπην I

Κ. Σ ΑθλΣ .

O S E A A A I
Νομισματικόν περίεργον*

Αί βενετικαί οΐ,έλλαι ήσαν ειδός τ ι μεταλλίου·, 
δπερ δμως και ώς νόμισμα έκυκλοφόρει, ε/ον άςίαν 
·~ του δουκάτου. Τούτο πζραδόξως πως εσχε τήν αρ
χήν* νομίζομεν δε δτι οί του Αττικού ‘Ημερολογίου 
άναγνώσται ευχαρίστως θέλουσιν ήμιν επιτρέψει νά 
έκθέσωμεν ταύτην διά βραχέων.

Μέγα μέρος τής μισθοδοσίας τοΰ Δογου τής Βενε
τίας άπετελεϊτο έκ τών εισοδημάτων τής κατά τήν 
χώραν εκείνην γινόμενης Θήρας καί αλιείας. Εν ετες 
δέ 4 2 7 5  τό Μέγα Συμβούλιον (Consiglio Maggiore) 
έθεσπίσατο ώστε εις εν έκαστον τών μελών αύτοΰ 
πρός τιμήν νά διανέμωνται ύπό τοΰ Δογου, κατά μήνα 
Δεκέμβριον, πέντε πτηνά (ίταλιστί uccelli βενετιστί
Ss osolli), έκ τών εί; τάς κοιλάδoec ζνδιαιτω'Χ,ένων·' ■

Περί τοΰ είδους τών πτηνών τούτων οί όρνιθολόγοί 
διαφωνοΰσιν, έ;άγετα ι ομ,ως έκ διαφόρων χρονογρά
φων οτι τά πτηνά ταΰτα ήσαν :κ  τών ύπό τοΰ AivJ 
ναίου Annas-Boschas καλουμένων. Τόεθος τοΰτο έπε* 
κράτησεν, ώς τό Μέγα Συμβούλων έθεσπίσατο, έπί 
2 5 0  ετη* αλλά βραδύτερον, Ινεκα έκτακτων τρικυ* 
μιών, σφοδρών άνεμων ή καί άλλων αγνώστων αίτιων, 
κατέστη, ώς φαίνεται, δυσκολωτέρα ή σύλλν,ψις τών 
τοιούτων πτηνών, τόσω έπιμόνως διωκόμενων. 'Όθεν 
τη 18 ’Ιουνίου τοΰ έτους 1 5 ^ 1 ,  χηρευούσης τής δο- 
γικής έδρας, ώς έκ τοΰ έπισυμβάντος θανάτου τοΰ 
Δόγου Λεονάρδου Λορεδάνου, τό Μέγα Συμβούλιον έξέτ 
δοτο θέσπισμα φέρον τάδε: «Α ντ ί τών π έντε π τηνώ ν  
άτινα  έκαστος ευπατρίδης συνήθως παρά του ζ1ό* 
γου έλάμβανεν, νά λαμ6άντ[ είς τό εξής νόμισμα 
σγήματος, δπερ 6ε.he εγκρίνει ή ' 11 μ ετέρα Αρχή, 
αξίας \ του δουκάτου* οί δέ τής κοινότητος τα - 
μίαι υπογρεοΰνταί νά δίδωσιν είς τους αξιωμα
τικούς τό προσδιωρισμένον διά τό είρημένον δώ- 
ρον ποοόν, όπως διανέμηται είς τους εύπατοίΰας 
του** 11 μ ετέρου Συμβουλίου, καθ' 8ν χρόνον, τρόπον. 
καί τύπον είθίζετο κατά τήν τών πτηνών διανομήν.»'

£0  πρώτος μετά τό θέσπισμα τοΰτο Δόγης τής 
Βενετίας Αντώνιος Γριμάνης, τήν άπόφασιν τοΰ Συμ
βουλίου έκτελών, κατά τήν πρός διανομήν τών oselli 
ώρισμένην ημέραν, διένειμε νόμισμα, ώ; εκ τών π τη -



νών λαβόν όνομα οΙέΛΧα. Τοιαύτη 4 τών όζελλώ* 
άρχη* τελευτώντες δέ παρατηρουμεν δτι πάσαι αί έκ- 
οοθεισαι όζέλλαι, άργυραΐ ουσαι, περί τά; 275 άριθ- 
μούνται,έξ ων τινές μέν έκόπησαν χαί υπό γυναικών, ώς 
τής συζύγου του περιωνύμου ΜοροζίνηκαΙ τής τον Δόγου 
Σιλβέστρου Βαλιέρου,τινές δέ καί εις συμβάντα έν ‘Ελ- 
λαδι λαβόντα χώραν άναφέρονται, ώς η έπί του Δόγου 
‘ Ιερωνύμου Πρωύλη κοπείσα τώ 1559  διά τήν τω αύ
τω έτει κατά τών Τούρκων νικηΟείσαν ναυμαχίαν, ή 
μετά την αλωσιν τής Κρητης,έπί του Δάγου Δομενίγου 
Κονταρίνη, τω 466 I, τής Κορώνες τφ  4 679, έπί του 
Μάρκου Αντωνίου Ιουστινιάνη, ητις φέρει καί ελληνικά 
γράμματα, καί μεταξύ πολλών άλλων ήέκδοθείσα μετά 
τήν έπί Μοροζίνη, τώ 4 688 , κ*τάλτ,ψιν τής Πελοπον  ̂
νη*ου, ής ενταύθα δίδομεν άπεικ4νισμα.

ΙΠ. Π ΛΑΜΠΡΟΣ,
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

'Απλοΰται εΣ; τήν τράπεζαν σινδόνη ευωχίας, 
χαί δύο έρασταί φαιδροί, αμέριμνοι, £οφώσι 
του οΓνου όνειρα aepicvi καί μέδην τής χαρβία;- 
Πλήν τδ π»ρόν χαΐ ή Υ̂ νή επίσης άπατώσι.

Μετά μ ικρ όν είς σάδανον 3ΐπλοΰται ή σινδόνη, 
cί νεχρβθάπται «ίνουσι- τδν οΓνον τών οργίων· 
τήν φαλαχράν του χεφαλήν τό μέλλον άνυψόνει, 
χαί αντί ζεύγους εν γυμνόν παρίσταται κρανίον.



ΤΟ 3 Υ Λ Ο Ν  Τ Η Σ  Γ Γ ίΩ Σ Ε Ω Σ ,

Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

ΟΤΙ ΑΙ I ΥΝΑΙΚΕΣ είναι φύσει σοφαί, σόφώταται 
καί ποιο; δέν τό ηξεύρει j Τό είπε προ του Καζαμία 
ό διάσημος Ίνδό; φιλόσοφος Συντίππα; έν τώ χρυσώ 
έκείνω ποννΐματι Hepl Πανουργίας . . .  θέλω νά ειπω 
περί σοφίας τώ ν Γυνα ικών. Τό απέδειξε προ του 
Συντίππα ό έν σοφοί; σοφώτβτος σουλτάνος Σαλομών, 
οστις διήλθε τόν βίον σπουδάζων την . . . γυναίκα έπί 
χιλίων έκδόσεων, δηλ. ζητών την σοφίαν. Τό έδί- 
δαξε προ του Σαλομώντος καί έκ καταβολής κόσμου 
ο συνετώτατος νΟφις, έξ ού έκπηγάζει πάσα ευφυΐα, 
μαΟ/ισις και επιστημη, πειραξας κατά προτίμησιν την 
Εύαν, διότι εκρίνε τον Αδαμ άνάζιον νά μετρηθίί 
πρός αυτόν.

"Οτι δέ ό νΟφις, δηλ. ό Διάβολος, μέ άλλους λό
γους ά Σατανάς η έπί τό εύφημότερον ό Αμελέτητος 
’ λέγουσιν οι καλοί Χριστιανοί, πτύοντες τρις 
y.al σταυροκοπούμενοι —  δτι ό ’Αμελέτητος είναι ό 
πατρων'παντός εύφυους η έμβριθοΰς έργου τό έκηου- 
ξεν έσχάτως σεβαστός τις επίσκοπος, λέγω ν: αΒλά- 
σφημον καί κακοήθες βιβλίον η μυθιστόρημα, όνομα- 
ζόμενον Ή  Π ά π ισ σ α  Ι ω ά ν ν α ,  έξεδόθη έναγ/ος εν
ταύθα, συνεργία του Σατανά, υπό ενός τών οργάνων

το υ . » Τό ομολογεί αύτη αυτη ή Γραφή, καλοΰσχ
τόν Ό φιν τό (ρρονιμωταζον τΐάντων τώ ν θηρίων τώ ν  
έχ ι τής γης* ων ίχοίησε Κύριος ο θεός  · Τό απο- 
δεικνύειή επιστημη τών επιστημών η Ίατρ<,κ9)?λαβοΰσα 
ώς σύμβολον τόν *Οφιν (καί ίδου διατί ολαι του κόσμου 
αί γυναίκες έ^ουν νά κάμουν πάντοτε μέ την ιατρι
κήν). Τό γράφει ό Γαζής καί τό έπιβεβαιοι ό Βυζάν
τιος, έξηγών την λέξιν δαιμόνιος διά του νπερφυσιr  
χύς} fιέγας , θαυμαστός κτλ., τό δε δαιμόνιος πα- 
ράγεται έκ του δαίμων καί ό δαίμων  ε ίνα ι. · .  tczov!
. .  πζοϋ /. . πτοϋ !  . . ’πίσω μου Σατανά ! . , είναι 6 
Όφις, ό Διάβολος, ό ’Αμελέτητος! Τό κηρύττει, τέ 
λος, καθ’ έκάστην ό λαός είς τας άγυιας, είς τους 
δρόμους, τά  κηφηνεϊα, τού; περιπάτους, πανταχου, 
καί ψωνη Λαοϋ, φωνή Κυρίου.

Καί τώ οντι,ποσάκις δέν ήκούσατε έν τώ άναβρα- 
σμω τών μεγάλων πολιτικών συζητησεων τούς φιλο
σόφους τών Χαυτείων λέγοντας με θαυμασμόν^ με
ταξύ δύο ροφημάτων ναργελέ: a cO ταδε, ό Βι-
σμάρκ λ. y ., είναι διαύοΛάνθρωπος ;  Καί τ ι αλλο 
σημαίνει, παρακαλώ, τό σατανικόν τοΰτο έπίθετον 
είμη άνθρωπον εύφυά, εξυπνον, άγ/ίνουν. Ικανόν, πο
λύτροπον, πολυμηχανον, τυχηρόν είς τάς επιχειρήσεις 
του, ένί λόγω ε^οντα κάτι διαβολικόν, κατι ύπέο φυ· 
σιν ·, Ποσάκις επίσης oi τής 'Ωραίας ΈΛΛάς πολιη*  

c 1· Γεν. Γ, I.



κοί, οίτινες ευκαιρίαν μόνον άναμένουσιν δπως έπ** 
σκιάσωσι τόν Καβούρ κ*1 τόν Βισμάρκ, δέν είπον περί' 
Τίνος έξοχου αυτών συναδέλφου : «‘Οτάδε είναι τρο
μερός άνθρωπος, εχει τόν διάβολον μέσα τον ;  ψ 
Και σήμερον, το η^ευρετε, ό Διάβολο; εγινεν αριστο
κρατικό;, δέν έπισκέπτεται πλέον τόν τυχόντα, δέν 
τόν τιμα διά της παρουσίας του, ώς άλλοτε, κατά 
τόν μεσαιώνα. Ποσάκις, τέλος, δέν είδατε τό σεβα
στόν κοινόν του θεάτρου μα; (δέν λέγω ποίου, διότι 
2ν και μονον εχομεν, αλλά προκομμένον) νά έκφράζ^ 
τον άπειρον αυτού θαυμασμόν πρό; τά; θαυμασίας 
7>μών Ριστόρας, άνακράζον χερσί τε ποσί τε και στό- 
ρ.ατι: α ψΩ, τον Λιαβό.Ιον ή χόρη, πώς τό λ έ π  
χαλά /» Αλλά διατί ζαρόνετε τό ροδόχρουν πρόσω- 
πόν σας, χαρίεσσαι άναγνώστριαι; τό χομπλφέντο  
σας φαίνεται χυδαϊκόν} τό κάμνουν δμως και εί; τό 
Ι*αρίσι. Μαλιστα, Koptai? καί οί φίλοι σας οι Φραν- 
τ^εζοι λέγουν καί αυτοί εις παραπλήσιας περιστάσεις : 
Quelle diable de femme ! καί μεταξύ κόρης καί γυναι- 
κός όλιγη ή διαφορά* πόσαι κόραι δέν είναι γυναίκες ·γ 
κατα την άνάπτυζιν εννοώ, καί πόσαι πάλιν γυναί
κες, κατά την ηλικίαν, δέν περνούν ακόμη ώ; κόραι, 
μη εχουσαι σύζυγον ; . . έπισημω; εννοείται, θά μοί 
είπήτε τώρα: εχει ό Διάβολος κόρην’· πολύ πιθανόν, 
ά?' ού εχει γυναίκα, άλλα καί αυτός ό κακόμοιρος, 
καιτοι Διάβολος, δεν φαίνεται έν τώ συζυγικω το^

J

βίω ευτυχέστερος τών λοιπών συζύγων, £ν πρέπνι νά 
πιστεύσωμεν τόν Άγιον Λουκάν τόν καί ζωγράφον, δς- 
τις τόν απεικόνισε βεβαίως ώς τόν είδεν. Αλλως τδ 
τούτο ητο πεπρωμένον* γρήγορα η αργά ίπρεπεν αί θυ
γατέρες της Ευας νά λάβωσιν παρ αυτού leur revanche  ̂
ινα πληρωθτ» τό τη; αίωνίας σοφίας: rO απατών άπα- 
τηθήσεται·

Ά λλά τό βλέτω, συνέβη κάπως καί ε?ς εμέ δ,τς 
πρό ολίγων μηνών είς περίφημόν τινα υπαίθριον ρή
τορα δστις, άναλαβών νά έξηγησ7) το πνεύμα της Ελ
ληνικής Επαναστάσεως, κατηντησε νά έρμηνεύν) το\>ς 
προφητας ! ! !  Καί είχεν άκροατάς ·, έρωτάτε—  Πολ
λούς μάλιστα, καί αύτό ίσα ίσα είναι τό θαύμα’ άλλ 
η * Ανατολή δέν είναι ή γη τών θαυμάτων, ή δέ ‘Ελ
λάς ή πρότυπο; τών χωρών \ Τό αύτό μέ τον ρήτορα 
έπαθον σχεδόν καί έγώ’ ήθελα νά σάς δμιλησω περί 
της σοφίας τών γυναικών καί ώμίλησα περι τών αρε
τών τού διδασκάλου των. Αλλά πάλιν δέν έ
πρεπε νά είπω, κατά τό δημώδες, καί τού πτωχοΰ 
τό δίκαιον ;  διότι πόσαι καί πόσαι μαθητριαι δέν 
έξυβρίζουσι, δέν συκοφαντούσι, δέν άπαρνούνται τόν 
διδάσκαλον τής νεότητό; των, δταν δέν εχωσι πλέ&ν 
ανάγκην αυτού, δταν . · . γηοάσωσιν ! . . ειδεχθή; α
χαριστία ! Η ευγνωμοσύνη άναντιρρητως δέν είναι η 
7:ρωτίστη τών γυναικών άρετ# είναι ίσως τούτο άπο- 
ίΐέλεσμα τών ρρατείων, άτινα μεγάλως έπενεργούσι*



ΐπ ΐ  τής μννψ,γ;ς. «Τ ό  γήρας e i r a i  ή χό.Ιασις z&r 
γ υ να ικ ώ ν , ελεγεν ή νεωτέρα Α σπασία, ή περιώνυμος 
Εΐινών Δελαγκλώ, καί τω  οντι ή αγνωμοσύνη είναι 
προσόν τής κολάσεως, Πλήν τις είναι τέλειος είς του·  
τον τόν κόσμον; καί ύστερον πόσαι άρεταί αντί μιας 
κακίας είς τάς γυνα ίκ α ς; πόσα προτερήματα α ντ ί ένός 
ελαττώ μ ατος! Διά τούτο τά  χαριτόβρυτα τα υτα  π λ ά 
σματα επρεπε να έχ.λε'ωσι μεταξύ των τριών τούτων  
ονομάτων* Π ηγη, Σ ο φ ία , 'Ε π ιστήμη  παν άλλο εκ
τός τής σεπτής ταύτης τριάδος δέν άρμόζει, δέν έμ- 
πρέπει αύταίς. Είναι αληθές δτι τό ονομα Π ηγη 
δύνατα ι να δώση είς τους ειρωνας αφορμήν κακεν
τρεχών η σκωπτικών υπ α ιν ιγμώ ν, ώς λ. χ. Πηγη  
. · · · ψεύδους, δόλου, απάτης, κακίας, μωρίας,
φλυαρίας καί καθεξής. Ευτυχώς δμως οι σκώ πται δέν 
είναι οι πλειοψηφοΰντες, καί δι ολους τους καλούς 
ανθρώπους τό όνομα είναι άξιόλογον, καί δέν αναπο
λε ί εις τόν νουν εί μήΛο,τι καλλίτε^ον καί εΰγενέστε- 
ρον έν τω  κόσμω, οίον Πηγη . . . αλήθειας, ε ΐλ ικρ ι- 
νείας, τιμ ιότητος, άγαθότητος, συνέσεως, ευγλω ττίας. 
Ώς προς δε τά  λοιπά δύο είσί τόσω προσφυή, τόσω 
καταλληλα, έκπροσωποΰσι τόσω καλώς τήν γυναίκα, 
ώστε ήθελεν είπεί τ ις δτι συν αυτη έπλάσθησαν. Κ αί 
τω  οντι ό λέγων γυναίκα δέν λέγει ιατρόν, φυσιο
δίφην, αστρονόμον, φιλόσοφον, δικηγόρον, ένί λόγω  

£οφον και επιστήμονας ’Α λλά δ ια τ ί υψόνεις περιπαι~

κτικως τουςωμους, φ ίλε ά ναγνώ στα , ώς άν σοί ελε- 
γον τό παραδοξότερον τών πραγμάτων λ. χ. δτι τό 
κεντρικόν ταμείον ευπορεί, βρίθει χρυσού} Δ ιατι 
έκόντα άκοντα θέλεις νά μέ υποχρεώστ,ς νά σέ κατα -  
κλύσω υπό πλημμύραν αποδείξεων! πλήν μή λησμο- 
νησης δτι συ αυτός τό έπροκαλεσας.

’Αρχίζω άπό τήν.άρχήν, ώς τό συμβουλευει ο Κ ι- 

κέρων , άπό σέ, άπό τήν σεπτήν σου κεφαλήν^
A  tout seigneur tout honneur.

* *
*

Είσαι φαλακρός ·, —  άπλή Οπόθεσις, ητις δέν πρέ
πει νά σέ κάμη νά άνατριχιάσης —  προστρεξον εις 
τήν πρώτην τυχοΰσαν γυναίκα και . · · ζαναβλεπό· 

Μ,εθα.1 * * t
*

Σέ πονούν τά  μάτια  *, ε/ει Ϊνα  νερό, μα  τ ι νερό/.· 
Οά σέ κάμη νά βλέπης δ ιπ λά . Ερώτησον, άν δεν 
πιστεύης, τήν κοκκόνα Μαριγώ, ητις δεν εολεπε 
καθόλου, καί τήν κυρά Σοφουλα, τήν οποίαν ό ταόε
ίατρός παρ’ ολίγον νά τυφλώση.

■* *
*·

Είσαι κωφός ; —  και τοΰτο μή πρός βάρος σου, 
δέν είναι προσβολή, ά λλ ’ άπλή υποθεσις γνωρίζει 
η, ώς λέγει κάθε καλή ίάτρισσα, γ ρ ω ν ίζ ε ι είκοσι βαλ- 
σαμα άκουστικά, ένα κι* ένα, καί δέν Ιχεις παρά να 

έκλέξης.
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Σέ πονούν τά δόντια; εδώ σέ θέλω* ε/ει εις τάς 
διαταγάς σου έκ'χτόν έννενήκοντα εννέα ιατρικά, δλα 
θαυμάσια, δλα ήρωϊκά, τά όποια β έγιάτρευσαν J> όμι- 
λεί ή ιδία,«τήν κυρά Γιώργαινα —  γνωρίζεις τήν κυρά 
Γιώργαινα; κάθεται εί; τή βρύσι τ ο ΰ . . .  δχι, δχι, 
λέω ψέμματα, είς τό φούρνο το υ .. , καί ϊκαμαν τόσο 
καλό είς τήν κυρά Μηλιά, όπου δέν μπορούσε νά κλείσιι 
μάτι άπό τους πόνους' καί που νά σου λέγω, μάτια 
μου, πόσους καί πόσους δέν έγιάτρευσαν τά ιατρικά 
μου ! . . » # **

Αγενές άνεμοπύρωμα προσέβαλε τό εύγενές πρό·* 
σωπόν σου, χωρίς νά σεβασθ*?) τους άρειμανίους σου 
μύστακας ·, Είναι ένός λεπτού ύπόθεσις, αν φωνάξης 
μίαν γυναίκα νά σέ τό περάσι/ πηγαίνεις μέ επιστη
μονικόν διαβατήριον είς τά θυμαράκια, άν προσκα- 
λέσγις ιατρόν, ΐδου δέ ή συνταγή* «Μια γοιχοχνρά 
γυναίκα (ας μή ηναι καί οικοκυρά, άρκει μόνον νά 
■̂ ναι γυναίκα), £να κομμάτι τζό/α κόκκινη, ολίγη φω-j 
τιά, .δυο ή τρία μυστικά λόγια», καί ω τοΰ θαύμα
τος ! τό άνεμοπύρωμα παρήλθεν !

*  **
Πάσχεις, άπ εναντίας, άπό κιτρινάδα ·, (καί τω 

δντι μανθάνω δτι δυνάμει βασιλικού διατάγματος I- 
γινες παυσανίας).

rJ i 6 t
Ό ρηθίίίογ  χρώματος xttplrov aptfy. 1.

Σφάζ. χαβάρ. ψήσ., secundum arlem,xai xata*
( ρόχθισογ αύιό .

Τό ιατρικόν, καίτοι εύχάριστον, είναι άλανθαστον 
καθότι γυναιλείον, απαιτείται δμως τό όρνιθίδιον νά 
ίνα ι κίτρινον* είναι δρος απαραίτητος, μή τό λησμο- 
νήσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Α'.
Τό βλέπετε, ό λέγων γυναίκα, λέγει ιατρόν* δθεν 

θαοόαλέως προτείνω εις τό σεβαστόν υπουογεΐον τήν 
κατάργησιν τής Ιατρικής Σχολής καί πάντων έν γέ- 
νιι τών νοσοκομείων, θεραπευτηρίων καί λοιπών τοι- 
ούτου είδους καταστημάτων έξαιρέσει, εννοείται, τών 
Φοενοκοαείων, ώ; τών μόνων άναγκαίων,

'Ελθωμεν τώρα και είς τάς άλλας έπιστήμας.
-* -*

*
ΣοΙ άρέτκει ή Φυσικά ; Επιθυμείς νά μάθτ,ς τ ί 

τ,σαν πραγματικώς αί τρεις άδελφαί Καμμέναι, αίτι- 
νες κατετάραξαν τόν κόσμον διά τής άκατονομάστου 
αυτών ζωνφότητος, ίνα μή είπω διαγωγής ; Έρώτη- 
GGV καί αύθις μίαν γυναίκα* θά σοί άποδείζ/ι —  καί 
τί δέν άποδεικνύουσεν αί γυναίκες*, — δτι αί demoisel
les Καμμέναι είναι κόραι τής άμαρτίας, έλθοΰσαι εί; 
τόν κόσμον πρός τιμωρίαν τών ανομιών μας (ειμεθα 
τόσον αμαρτωλοί! .  .)) επέρχονται αί πλημμύρας



οί σεισμοί, αί άστραπαί, αί ακρίδες, οί υπαίθριοι ρή
τορες, αί άλλαγα ί τών υπουργείων, ή χολέρα, αί εφη
μερίδες, ό πόλεμος και άλλα  το ιαΰτα  δεινά, ολα τέ 
κνα της αυτής οίκογενείας.

* *  
*■

Ά γα π α ς την αστρονομίαν, καί θέλεις νά πληροφο· 
ρηθίίς περί τών φάσεων τής σελήνής; Σπούδασαν τά  
νεύρα τής φ ιλτά τη ς σου συζύγου* θά σοί διδάςωσι 
περισσότερα παρ ολα τά  τηλεσκόπια του άστρονομου 
Σαίθ.

Έ χεις κλίσιν πρός τήν ’Ηθικήν Φιλοσοφίαν ; ευκό
λως δύνασαι νά κορέσ ,̂ς τήν ευγενή σου έπιθυαίαν, 
χωρίς νά λάβτ,ς τήν οδόν του Πανεπιστημίου' αρκεί 
μόνον νά το θέλ*/)ς, διότι ποια καλή οικοκυρά δέν κό
π τε ι καί δέν ράπτει, δέν ήθιχοΑογεΐ διά λογαριασμόν 
τής γείτονος ; πάσα δε οικία έχει, κατά μέσον ο:ον, 
δύο οικοκυράς, έχει δηλ. δύο καθ/,γητάς τής φιλοσο
φίας παραδίδοντας πολλάκις τής ημέρας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Β'.
Διά ταΰτα , δεωροΰντες τάς οικονομίας απαραίτη

τους διά τό καλόν τής π α τρ ις ,·τήν δέ Φιλοσοφικήν Σχο
λήν δλως περιττήν, έπικαλούμεθα καί’ κ α τ ’ αυτής τόν 
υπουργικόν πέλεκυν.

·*· *  
%:

νΑλλά τί εχε».;, φίλε μου ·, δ'.ατί £ΐσχ& ώχρός̂  γ.χ*

τηφής, τεταραγμένος ! . . Θεέ μου τ ί  οφθαλμοί! .  . τ ί  
πρόσωπον ! . . ομοιάζεις υπουργόν άποχωριζόμενοντοΰ 
προσφιλούς χαρτοφυλακίου. Τί έχεις , είσαι τυχόν 
έρωτόβλητος, εκε ίνη  δέ σκληρά, άσπλαγχνος, άπάν- 
θ:ωπος, ή χειρότερα τών γυναικών *, *Ώ δυστυχία ! .  . 
Σέ λυποΟμαι, φίλε μου, πλήν μή άπελπίζεσαι ! χ,υσε 
τό περιπλέον τών . .  . θυλακίων σου εις τάς χειρας 
καλής τίνος γυναίκας και άφες την νά κάμτι* ή ευ
γλω ττ ία  καί τά  μάγια της θά φέρωσι μεταβολήν εί;
τά  . . . οικονομικά σου.

* *  -*
*

’Αλλ* οχι, άπατώ μαι, είσαι κατά τοΰτο ό ευτυχέ
στερος άνθρωπος, τής ’Α ττικής καί Βοιωτίας, χωρίς νά 
τ,σαι καί 6 ασχημότερος, ώς ηρως τις τής Σ νγχ ρ ό -  
re v  ‘ EUJatioc  του Αμποΰ. Σε άγαποΰν,' μή τό άρ- 
νε ϊσα ι! σέ λατρεύουν, μή έρυθριας ! δεν ζοΰν παρα διά 
σέ, τοΰτο είναι γεγονός. Σοί τό είπεν εκείνη , σοί τό 
έγραψε, σοί τό ώρκίσθη, καί πρέπει νά * ν̂αι τ ις  πάντη  
αγροίκος διά νά φροννί δτι γννα ικό ς π ίσ τ ις  ε ίνα ι π τ ε -  
ρόν έπ ί vJazoc· Δ ιατί λοιπόν τά  έχεις κατεβασμέ- 
να, ώς άνθρωπος τόν όποιον πηγαίνουν νά κρεμάσουν, 
η νά ύπανδρεύσουν διά τής βίας*, Είδες, λέγεις, τρο
μερόν, φρικώδες, άπαίσιον ονειρον, δπεο έκαμε νά άνοο- 
θωθώσιν αί τρίχες τής πρώην φαλακρας κεφαλής σου; 
‘Ησύχασε, φίλε μου, ησύχασε καί συμβουλεύσου μιαν 
γυναίκα’ αί γυναίκες έξηγαΰσι θαυμασίως τά  όνειρα^ 
ί ιό τ ι  πάντοτε ονειρεύονται



Βίσ« ίγ γ ψ ο ζ  ; * κυρία σου είναι elc M h p  ά ?ά - 
Λα, ώ; λέγουσιν έν Ήπειρω, $ έπί τό γαλλικώτερον 
dans un ^tat interessant; θέλεις νά μά&νκ αν θά από
κτησές διάδοχον η αν θά έτοιιχάσγ)ς προΐκ* ; Ό Δυ- 
βοάς θά έσταυρονε τά; χεΐράς του άδυνατών νά σοί 
τό ειπη, άλλ’ ό,τι άγνοει ή έπιστηαη τό ξεύρει ή 
κυρά Πέτραινα, ή κυρά Γαρουφαλιά, κάθε καλη οικο
κυρά !

* *
&

Ο ίμ ο ιτ ί  είπον! όποιο; σκληρό; λόγο; έξηλθε τών 
χειλέων μου! οποίαν εύαίσθητον χορδήν ηγγισα γω- 
f t ;  νάθέλω! . .  Συγγνώμην, φίλε μοι/, συγνώμην . , . 
τό ήζεόρω . . . είσαι ό ευτυχέστερο; τών συζυγών, έ* 
χιινη δέ ή όλβιωτέρα τών γυναικών’ ούδέν λείπει εί; 
τόν αίθοιον καί άστερόεντα ουρανόν σα; είμή μικρό; 
τ ι; ξανθό; ’Αλέκο;, -Jj Γιωργάκη;, % Γιχννάκη;, η αν 
θελ/); Δημητρακης, εστω και Κωττάκη; (τό όνομα καί 
τό χρώμα άδιάφορον), δ ,τι; νά κλαίνι όταν γελάτε, 
να γελά όταν λυπηαθε, νά νιαουρίζη δταν κοιμάσθε, 
ο .ερ είναι το ακρον αωτον τοΰ ιδανικού, τη; ποιηαεω;, 
τή; ευδαιμονία;. Πλήν μή απελπίζεται τρυφερόν καί 
Ιντιμον ζεΰγο;, δ,τι αδυνατεί νά πράξνι ή επιστήμη, 
τό κάμνει ή θαυματουργό; Τήνο;, τό κατορθόνει ή 
κυρα Δεσποινοΰ, αν δέν τό καταφέρ·/) ή κυρά Τριαν- 

1 Paul Dubois, ίιάοημος έν Π»?·.3 ίοις μ*ιευττβ.

τ*φυλλιά" παρέλαβον τήν συνταγήν άπό την Σάρραν,
\λ belle a Γ Sternel printemps, η τι; έτεκε τόν χαρι- 
«τόβρυτον ’Ισαάκ, μόλις άγουσα τό έννενηκοστόν τή;
ήλικία; τκι; ετο;.

Έπείσθη; λοιπόν, φίλε άναγνώστα, περί τή ; παν- 
σοφία; τών γυναικών, η θέλει; νά μέ όποχρεώστ,ς νά
•προτείνω καί αύτή; τή; ’Αστυνομία; τήν κατάργησιν;

Γ * **
Θέλει; νά γνωρίσ/ι; τά; υποθέσει; τοΰ πλτ,σίον σου, 

νά μάθ{.; ποιους ανθρώπου; βλεπει, ποσού; υπηρετα; 
|/ει, τί φρονεί περί τοΰ υπουργείου, άν εξομολογεί
ται καί άν μεταλαμβανει, άν νηστεύει τήν μεγάλην 
εβδομάδα, ποιαν αγαπά, εις πόσου; χρεωστεΐ, νά μά- 
θτ,; ένί λόγω πάν δ,τι τόν άφορά ·, Πρόστρεξον εις 
μίαν ευσεβή καί αγγελικήν γειτόνισσαν· είναι ό αλη
θή; τοΰ τμηματο; ΰπαστυνόμο;.**

νΕχεις άνάγκην συμβουλή; πεοί οίουδηποτε πράγ
ματος *, πάσα γυνη δύναται νά σοί δώστρ δεκα άντι 
μιας* είναι γενναία είς τάς συμβουλας της, καθώς και 
εις τους χορούς της* εχει τροχούς είς την γλώ5σαν
και πτερά είς τούς πόδας.* *

*
Θέλει; νά μάθτ,ς άν θά ταξειδεύσ»];, άν θά ιίλου- 

,ήστι;, άν θά επιτύχες εις τάς έκλογά;, άν θά γέν ς̂ 
ι ΰ^οΰργό; ·, 'ϊπουργό;! — Καί διατί δχι, φίλε μου, h



γ,ζευρεις και συ γραμματα *7 καί τοΰτο δέν είναι όρ$£ 
απαραίτητος. θελεις να μαθη; αν ή φίλη κΑύγήί 6 i 
άναγγειλγ* γρήγορα τους αρραβώνας σου- μετά τίνος 
σεμνοπρεπούς, εύπαιδεύτου, κόσμια;, σώφρονος, ένα- 
ρέτου καί καλώ; άνατεθραμμένης — δηλ. μη ωραία; 
— νεάνιδος*, (διότι τούτο δηλοΰσι τά πολλά επίθετα.) 
θέλεις ένί λόγω νά γνωρίσ*/); τ ι σοί έπιφυλάττει ή τύ
χ η ; — Δός κυάμους η χαρτοπαίγνιον είς τάς χεΐοας 
μιας κόρης της Ευας και αφες την νά κάμτ;* εντός ό<- 
λίγων λεπτών θά άνασύρτι τό παραπέτασμα του t/il-
λοντος, ώ; ή ομώνυμο; έφημεαίς τό της πολίτικης.

* **
Είσαι τόσον ολίγον Ιπποτικό; (άπλη υπόδεσις, διάτ& 

ολοι κηϋύττουοι τό εναντίον), ώστε νά θέλνις νά έκ- 
δικηθτ,ς Εν άΟώον πλάσμα, μίαν γυναίκα δι’ ας νο
μίζεις οτι εχεις άφορμας; —  Επιφορτισον περί τούτου 
μίαν καλήν της φίλην καί άφες νά κάμη ή φιλική 
.της γλώσσα. 'Η χόλασις είναι όλη στρωμένη ps 
γλώσσας γυναικών»

* *
*

θελεις πάλιν έξ άλλου μέρους νά καταστησ*/}; όνο- 
μαστόν, περίφημον, άξιάγαστον οίονδήποτε άντικεί- 
μενον (αρκεί μόνον νά μη τ;ναι γυνή), τό ήττον ευυ
πόληπτόν, το μάλλον διασυρομενον, το πλέον άπο- 
τροπαιον, έστω καί αυτόν τόν κατηραμένον Διάβολον 
Λ τήν άφωρισμένην ΰ ά π Gcar\ —  Κάμε ώστε jιία

κρινολίνα νά έγκολπωίνί μετά ζη)ου τήν υπόδεσίν 
σου κ α ι. . . πληρης, πληρεστάτη επιτυχία σέ περιμέ
νει. cO δέ λόγος φανερός* ή γονή γεννάται δικηγό
ρος, ώς αλλαχού γεννάταί τις ποιητής, έν Αθήναις 
δέ πολιτικός. Η γυνή κατέχει είς τόν Οπέρτατον βαθ
μόν β,τι καθιστά δεινούς του; δικηγόρου;, τόν λό
γον ’ διότι είς τά; γυναίκας δέν είναι ή ψυχή ητις 
έπιζή τοΰ σώματος, άλλ ή γλώσσα.

Ούδ' εχχοπεισα σιωπά, τών γυναικών η γλώσσα, 
ουτω πω; λέγει 6 άγιο; Γρηγοριο; ο ΙΝαζιανζηνος, 
πρό αύτοΰ δέ δ 'Οβίδιο; δεν ειχε διηγηθη οτι η 
γλώσσα εύγλωττου τινό; γυναικό;, καίτοι εκριζωθεί - 
σα, έξηκολούθει νά λαλ?ι ;

Άλλα πόσον είμαι ττΐ αληθείς αφελής, ζητών νά 
αποδείξω πράγματα πρό αιώνων γνωστά καί παρα
δεδεγμένα, δτι λ. χ. ό θεό; είναι καλός, ό Διάβολος 
έξυπνος, αί γυναίκε;. . . τελειώσατε τήν φράσιν υμείς 
αύτα ί. . . δτι αί γυναίκες εόαλαν τά γναλια εις τόκ 
δάσκαλο.

Quod non potest diabolus mulier evincit.
"Ο,τ ό Σατάν δεν ήιιπορει γυνή τό κατορθύνει^ 

λέγει ή σοφία τοΰ μεσαιώνος' ή δέ τών Γάλλων :
La femme sait un art avant le diable.
Γνωρίζει τέχνην ή γυνή χαϊ πρό τον Λιαΰυλον*



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ.« *

,  μ^κράς τίνος τού Κράτους πό-
λεως, εν θα *«τ άρχαϊόν «  βθψον, ή τ ών ^
γέννησις παν·/·,γυρίζεται * ,  έχπυρσοκροτνίσεων J  τβ ,
φ ^ ν  του πατρός, άπέστειλέ ποτε, κατά τό 1 833
7) 34, την εζης αναφοράν πρός τόν αρμόδιον υπουργόν.
r, * *  γυνα.χός μου, καί μάλιστα
αρσενικόν παιό'ί, (εύχαρ,στώ Χβ1 , οί){ φίλθυς όπο- 

f aV ^ '« υ λ ο ) , πρός τό εγκριθηναί μοι να μου νο- 
P W ?  το 1'πουργεΐον «ίειαν, όπως μίΤαβώ κα1 ξ ..  
•λεχονιασω τό τέκνον μου.Β

-* *

, Έ ’ π°ίθυ λόΤ0υ εσ τ ί; ήρώτα τους μ*θη-
τ«ς ««το», μέ την ράβδον εις τάς χείρας, σοφός τις 
^ « κ α λ ο ς .  -  Συνδέσμου. -  Καί τ ί έ? ι σύνδεσμος,

“ μθί εστι μέρος λόγου α“κλιτον, συνίέον*
^*λλα μερη τοϋ λόγου. —  Ποιου είδους ; _  Δ ιαχυ
τικού. Αλλα . . .  ^ιέκοψ; τόν διδάσκαλον ξένος
cti εκεϊ ευρισκόμενος, άν δ σύνδεσμος συνδέη, πώς ό 
ριαζευτικος $ιαζεύγ£ι ;  καί άν διαζεύγ, πώς σόνδε- 
βμβς; V) λοιπόν δέν είναι σύνδεσμος } 5έν διαζ*ύγει 
--Π^στευσέμε ώς άδελφόν, φίλε μου, άπεκρίθη δ 

“""•“λ0” *εκα^ ί  ^ ρ α  χρόνους $ι£άσκω την 
γραμματικήν καί οί οκνηροί μαθηταί μου ούδέποτ5 
μου έκαμαν τοιοΰτον ερώτημα.

* *
Αλλος δέ πάλιν, ούχ’ ίττον τοϋ άνωτέρω «οφό; 

διδάοκαλος, έξνίγει μεγαλοφώνως Ελληνα συγγραφέα*
συνανττ,σας §έ την έξϊς φΡά«ν ^  τ« *
^ r e u W »  'δ άτρόμητος διδάσκαλος μετεφρασεν  ̂ ί«Γ 
ιδ ,  * u p ir  όχον φ ρ Χ ο νζο  οί Μ ψ α Ι ο ^  ο 
λογημένος τυπογράφος, ά αυτοί οι τυπογράφοι. . .  
εΙΥε πάοει είς τόν λαιμόν του τον σοφολογιωτατον , 
τό φ, Si1 ελλειψιν τοϋ έκ δεξιών ημικυκλίου, εφαι- 
νετο ώς ρ καί ό σοφολογιώτατος δέν εολεπε καλα, 

άλλος λέγει δέν τάξευρε

Τίς έκτισε τόν κόσμον ·, ήρώτα μέ απειλητική» 
φωνήν Αουθηροκαλβΐνος ίεοοκηρυξ τον υιόν του ε ς 
την ίεράν κατηχησιν άνακρινόμενον. Ο πτωχός νέος,

ξ ύ λ ο υ  συνοδευομένας τοϋ πατρός ερωτήσεις « « ;  · 
απασε τό ποτηριον ; τίς άφηκε κατα γης τό βιβλίον 
•/τλ », καί συνετισμένος πρώτον νά άρνηται το πράγ
μα, έπειτα δέ νά τό δμολογ* καί 
ο.ην, άπεκρίθη τρέμων, πατερ μου, οχι εγω. ν

Ϊ Ι ^ Λ Α ·  .· ‘r “ ^ . ^ Σ Γ Ζάλλοιμονον είς σέ, α ν .. .  τίς έκτισε τον κοσμον , τότε 
ό νέος μέ δακουσμένους οφθαλμούς και με φω νήν ό a

-γώ πάτερ, άλλα δέν τό με-τα-κα-μνω εις ολην μ 
την ζωήν.

.esBisSt^a*



Π Ο Ι Η Σ Ι Σ .

ADIEU.
d . E .J*

-\dieul que certte fleur protege ta demeure,
Sur ton seuil, en partatft, je vlens la deposer.
En lui disant ton nom, triste et seule, je pleure,’ 
lit raa I£vre en tremblant l’effleura d’un baiser.
A cette fleur, tout bas j*ai dit une esperance ; 
iTatige de la douleur me la donna pour toi.

Qu’ il t’epargne au moins ma souffrance !
Sois heuceux, plus heureux que moi!

Adieu I je vais partir pour jin autre rivage ; 
Arant de te reTOrir, ah ! si fallais rnourir 1 
Vers les borde ού je yals j’emporte ton image,
Car le mal dont je meurs, on ne pent en guerir» 
Cette fleur, quaod je pars, garde mon esperance, 
Li’ange te la dira, car e’est un voeu pour toi;

Qri*ii te cache au moins ma souffrance !
Sois heureux, plus heureux <jue moi i

Adieu ! mais une larme a baigne ma paupiere 
ΈΙ j'ai sonffert longtemps eji le nommant a Dieu Γ 
fange qui sait qu'on pleure entendra ma priere, 
Car mon ame sc brise en te disant adieu!
<}ne oette fleur parfois te parle d’esperance;
JL’ange et la fleur, helas ! resteront pres de toi. 

Moi, je mourrai de ma souffrance !
Sois heureuxI plus heureux que moi!

ΛΖ11® E.



ο ΦΑΝΟΣ

TOT ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Ε ν μέσω πένθους οιωνοί γλυκείας ευτυχίας, 
φάροι τόν νουν εύθύνοντες πρός τήν ά&ανασίαν, * 
Μάδημα έπιχοσμουν τό ©άσμα τής σχοτίας, 
τα αστρα, τήν άτέρμονα βαδίζουσι πορείαν.

*Αλλά ίδέ, εχεΤ μακράν, ε?ς τό νεχροταφεΓον, 
oavov μέ του όρίζοντος συμπίπτοντα τό πέρας· 
«έν εΓναΐ μέγας ώς άστήρ χαΐ πλήρης μυστηρίων, 
αλλ’ εχει τάς αχτίνάς του πολύ συμπαθεστέρας.

Φανέ, φυλάσσων τούς νεχρούς, τόν θάνατον φωτίζων, 
! ;  ζω"ην, τις spottj/εν έντός κοιμητηρίου ;
C£v είσαι ώς μειδίαμα χεΤλος νεχοοΰ στολίζον ; 
σέ βλέπουν οI ύπνώττοντες κάτωθεν τοΰ φορείου;

Σχίζε τό σχοτος τής νυχτός καί, απειλών τούς ζώντας, 
ριπτε τό φώς σου οπού χοΰς υπάρχει καί σχοτία, 
μ τ̂ρει τους λίθους τών νεκρών καί τούς άποθανόντα;;, 
ω πόσοι είναι ί φρικιά χαΐ τρέμ=ς ή χαρδία.

ΛΙγ(, αν μετρήται η ζωή, ό θάνατος μετρεΤται · 
σΓΐΥμή ε?ς τόν ωκεανόν ριφθεισα τών αιώνων 
^ρίν καν ύπαρξη σβύνεται, πρίν πέση λησμονεΤταί. 
Ο χρόνος πρός τόν θάνατον καταμετρείται μόνον.
t - 1 ' : . · ' ' ’ *

ώς άνάμνησι;, έχεΤ, φανέ, μεμονωμένη, 
διπλήν φωτίζων νέχρωσιν* τούς τάφους τών θανόντων, 
τήν ληθην, άλλον θάνατον δστις αυτούς προσμένει

Την ληθην, χοιμητήριον έν τ$ ψυχη τών ζώντων*

Καί! λησμονούσα καί αύτούς τούς ζώντας ληιμονουσ:, 
τ ί,παρελθόν, ώς σάβανον, ή λήθη περιβάλλω.

* οI έπιζώντες τούς νεκρούς έπί μικρόν Θρηνούσι, 
καί μόνη ή κυπάρισσος έπί τών τάφων θάλλει.

ΤΩ φως, ώ φώς ταλαίπωρον! ένφ οί αδελφοί σου 
φωτίζουσι συμπόσια χαράς καί βυθυμίας, 
άλλ’ έρημος διέρχεται είς τάφους ή άκτίς σου 
φωτίζουσα τοΰ Χάρωνος ώχρ ς̂ τας ευωχίας.

Παράδοξον συμπόσιον ! άπλοΰνταί εσπαρμέναι 
οί τράπεζαιι μαρμάρινοι καί ό σταυρός πλησίον, 
έπιγραφαί δεικνύονται επάνω έστρωμέναι, 
κιρνα τήν λήθην ή σιγή εις τό νεκροταφε-.ον.

Τό (Ρώς σου πίπτει έπ’ αύτών ώς νεκρική ώχρότης: 
Τις έφαντάσθη εορτήν μέ τόσην ηρεμίαν ·,

* καί που καί ποΰ έγείρεται μαρμάρινο., συμπότης, 
ώ ! πάντες θ* καθήσωμεν είς τράπεζαν, όμοίαν.

Θώπευε, θώπευε, φανέ, τήν πλακα τόν θανόντων, 
όπόσοι έκοιμήθησαν, χωρίς τίνος θωπείας* 
πόσοι θ* ήσαν σήμερον, έδω, έν μέσφ ζώντων, 
’εάν έθώπευεν αύτούς εν βλέμμα συμπαθειας.

Άστήρ τών τάφων θλιβερός, τό φώς έκεΤνο, τρέμον 
φωτίζει τήν ύστερινήν όδόν τοΰ διαβάτου,

. καί πνευστία είς τήν πνοήν τήν κρύαν τών άνεμων, 
φώς, τί μέ παρατηρείς ώς όφθαλμός θανατου*,

Μ , tiv φο6οΰ(ΐ«ι' $9ιο; τ?6 τοϋ βχνάτου βαίνω· 
2έν ώίλλω τήν ίαχΰν αύτοΰ αίτων ά0»ν*αιαν, 
τό οίλτ,μά τοιι τ6 ψυχρόν Τάραχος *?!>ίΙιίνω* 
Τις τήν γαλήνην Siv ποβεΤ μ-exi τήν τριχυμίανν
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Ιΐυσον ώρ*(α μειδι$ ή οψίς τής πρωίας*
είναι γλυχύς δ ήλιος τό πρώτον φως του στελλών* 
*Α ! πανταχοΰ άπήντησα εν φάσμα ευτυχίας, 
την ευτυχίαν ούδαμοΰ· ούδ* είς αύ τό τό μέλλον.

Νέλλον, τής τύχης παίγνιον, του βίου ειρωνεία, * 
λέξις ούδέν σημαίνουσα ή πάροδον του χρόνου, 
xal φάρμακον οπερ £οφα παροΰια ή πικρία, 
δπως έπέλθ  ̂ αυριον μετά όμοιου πόνου.

Μέλλον, λέξι; σημαίνουσα τήν ελλειψιν παρόντος, 
ηχώ τών πόθων οιτινες βλαστάνουσι λαθραίως, 
πολλάκις άντανάκλασις ωχρά του παρελθόντος, 
πλήν πάντοτε κατοπτρισμδς δεικνύμενος ματαίως.

Μέλλον, χαθώς ή αστραπή τό σχότος έπεκτεΤνον, 
τής συμφοράς ό έμπαιγμδς, ίσχύς αδυναμίας, 
τό σκοτεινόν του πρόσωπον έπί του τάφου χλίνον 
κ* εκεΤθεν θάλλον, ώς έλπίς χενή αθανασίας.

Ίδςύ τό μέλλον* ή £υτ1ς θωπεία του θανάτου* 
εν δάκρυ σπεΐρον ετεοον· κραυγή απελπισίας* 
έως ού επειτα έντδ« μαχρου νεκροκραβοάτου, 
σταύρωσές τού; βραχίονας επί νέκρας καρδίας.

Μόνος, καθώς αύτό τό φως είς τό νεκροταφεΤον, 
φωτίζων πόθων μνήματα καί πτώματα δνείρων, 
αγνώστου πόνου ερμαιον, διέρχομαι τον βίον 
τά ράκη σύρων τής ζωής, τό παρελθόν μου σύρων.

Φανέ, δταν τδ ελαιον σέ λείψη, τί θά γίνης ;
Τί ; θά σβεσθής. Καλλίτερον. Άφου ή μοΤρ’ αγρίως 
προώρισε τήν λάμ<]ην σου, έπί σποδού νά χύν^ς, 
τί όφελεΤ είς σέ τό φώς καί είς έμέ ό βίος *,

ΠαπαρρηγύπουΛος,



Α Χ Υ Ρ Α  Κ ΑΙ ΘΥΕΑΑΑ»
Μ Υ Θ Ο Σ .

(Κατα το Γαλλικόν.)

Ε ίς των ’Αθηνών τούς δρόμους άνεμος προχθές εφύσ4 
Φοβερός ώσεί τυφών,

ΕαΙ ή κόνις εις στροβίλους ολη άναρ ι̂πισθεΤσα 
ν£φθανε μέχρι νεφών.

Κάρφη, άχυρα καί χώμα καί ξυλάρια πολλά 
Συνεχόρευον μαζύ της,

Καί άνέβαινον, χ’ ύψοΰντο xai έπέτων ύψηλά,
Κ* έτυφλοΰτ’ ό παροδίτης,

« Τί χαλά ! » ένψ υψουντο Ιλεγον τό 8ν τοΰ άλλου, 
Κ’ εχαιρεν ό συρφετός.

» Δέν θά μα; πατήση πλέον διαβάτου ποΰς βανδάλου,
» Ό θεός ευλογητός.

» Δέν θα συρετ1 ε·.ς τους δρόμους τοΰ λοιποΰ τών ’Αθηνών 
* 'Πζωή μας λεληθότως,

» Κ.’ εις ήμας τό μέλλον τέλος ανατέλλει φαεινός,
» Φεύγ’ ή νάρχη χα>. τό σκότος.»

"Ελεγον ύπερηφάνως ξΰλα, άχυρα, καί χώμα,
Καί έπέτων υψηλά,

Και ούδ’ ένιπτε καν βλέμμα τό άγέρωχόν των ομμα 
Είς τήν γην μας χαμηλά.

Πλήν έξαίφνης — δυστυχία ! — έν τφ μέσω τής χαρας 
Τής εναερίου μάζης,

Διαρρήγνυνται τά νέφη καί νιχαται ό βοροας 
*Γπό όμβρου καί χαλάζης·
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Βρέχει, βρέχει, βρέχει... ξύλα, κάρφη, αχυρα καί χώμα 

Παρασύρει ή βροχή,
Κ' έκ τοΰ ύψηλοΰ των θρόνου είς βορβόρου μαΰρον στρώμς* 

θάπτει δλα των παχύ.

Οί καθχρισταί τών δρόμων δλοι τότε έν σπουδξ 
Τϋλθον μέ τά σάρωθρά των,

Καί έσάρωσαν τόν όγκον τόν πολυν καί άηδή 
Τών τοσούτων καθαρμάτων.

’Είτιμύθιον τοΰ μύθου; άναγνώστά μου ας λείπ$
Είς τόν σήμερον καιρόν*

*Ας τό εύρη δστις θέλει, καί αν θέλη ας τό εΤ~η 
Ό μαντεύσας καί ευρών,

ν Αγγελος Βλάχος'.

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ .

*Ώ, νά τό "Αντρον των Νυμφών, καί νά τό μονοπάτι, 
"Οπου έκείνη μιά φορά μαζή μου έπερπάτει·
Νά τό τρεχάμενο νερό ποΰ τήν έσταματοΰσε,
Τό δέντρο που την πρόσμενα καί τόσο άγαποΰσε · .«  
Νά κ’ ή μεγάλη πασχαλιά καί νά τό ρημοκκλήσι, 
ϋοΰ ήοχουνταν τήν Παναγιά μ’ εμέ νά προσκύνησή· 

<ΓΟλα τά iSta* φύλλα δυώ δέν είναι αλλαγμένα,
•Καί μόνο αλλαξ* 6 καιρός έκείνηνε κ' έμενα 1 . » .
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*Ω, νάτος ό Βοτανικός που ’θέριζα για 'κείνη*
Γεμάτος πάλι απ’ άνθους καί πράσινη μυρσίνη·
Mi ξένο χέρι σήμερα γι' αυτήν άνθους θερίζει.
Κι* αυτή τους πέρνει καί ’μπορεί, ’μπορεί νά τούς μυρίζω ! 
Δέν τής θυμίζουν τίποτε . · . στά στήθη της τούς βάζει, 
Καί τόν καινούργιο χαριστή ωσάν εμέ κυττάζει . « .
Τόν χαριστή, που δέν ζητδ, δέν θέλει τήν καρδιά της, 
Μόνο γυρεύει μιά στιγμή άκό τήν έμμορφιά της. —

νάτηνε κ’ ή £εμματιά, καί τό λιθάρι νάτο,
Που μιά βραδυά μ’ έπρόσμενε κ' εμένα έσυλλογάτο. 
Έδώ μου πρωτοέσφιξε τό χέρι μου μιά ’μέρα,
Τό πρώτο μας τό φίλημα έδόσαμ’ έχεΤ πέρα,
ΈκεΤ καθήσαμε μαζή, έκλάψαμ’ έκεΤ κάτω,
ΈχεΤ τραγούδι έγραφα γι’ αυτήν καρδιά γεμάτο,
Κ’ έχεΤ έκείνη τ’ ακούε μέ πονεμένα στήθη·
— Αγέρι ’πήοε τό φιλί καί τό τραγούδι λήθη ! —

*£δώ μου εΤπε «Σ’ αγαπώ» τό άπιστό της στόμα* 
Πέφτω, μέ δάχρυα φιλώ τό αγιο το'3το χώμα !
’ΕκεΤ που λένε «Σ’ αγαπώ» εΐν’ ή μεριά αγία, 
Έρημοκκλήσι τή; καρδιάς π* άχούσθη λειτουργία . . · 
θαρρώ πώς πάλι αγαπώ, σάν ερ^ομ’ έδώ πέρα*
'Όμως έκείνη άν διαβ  ̂ έδώ χάμμιάν ημέρα, 
θά κοκκινίση, θά ’ντραπή—Αυτη νά κοκκινίση; — 
Εόσαις φοραΤς θά πέρασε χωρίς νά τό ’νοήση ! · .

2* αυτά τά μέρ* ή δύστυχη καρδιά μου δοκιμάζει 
"Ο,τι αισθάνεται κανείς τήν ώρα ποΰ κυττάζει 
Φορέματα που μιά φορά φίλο; νεκρός 'φορούσε,
Νεκρός που τόν ερήμωσε, νεκρός ποΰ λαχταρούσε· 
Μοιάζω διωγμένο βασιλιά ποΰ μέ βρεγμένα μάτια, 
Αργά γυρίζει γιά νά ίδ$ τά πρώτά του παλάτια . · . 
"Αχ ! πλημμυροΰν τά δάκρυα ποΰ χύνει ή καρδιά μου 
Τήν ίί>ξ* τούτη τήν πικρή π;ΰ βλέπω τά π»λ$ά μου·
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ας χυθοΰν· ’λίγη δροσιά ή λύπη μου νά πάρ&%

Τό δάκρυ είναι τ’ ούρανοΰ ή τελευταία χάpt.
Τήν ησυχία φέρνουνε σάν μαύρη χελιδόνα,
Ποΰ φέρνει τόν καλό καιρό καί διώχνει τόν χειμώνα . . ·  
’Ώ, ας χυθοΰν* είναι στιγμαΐς καιροΰ αποθαμένου,
ΕΓναι τ’ αθάνατο νερό ανθρώπου πληγωμένου.
Χαρά στό ’αάτι ποΰ θρηνεί* τό δάκρυ σ’ οποίον κλαίει, 
Πόσαις χωρίς νά τού μιλ^ παρηγοριαΐς τοΰ λέει»—

Κύτταξε, κύταξε ! γυμνό, γυμνό καί μαραμένο,
Τό δέντρο ποΰ μ’ ορκίστηκε μέ ’μάτι δακρυ?μένο ί 
Τό δύστυχο! τό μάρανε, τό ξέρανε τό ψέμμα . . .
"Οπου στραφή τό ’μάτι μου, στήν έκκλησιά, στό £έμμα, 
Στό "Αντρο, στό Βοτανικό, τά Τδια ολα μένουν,
Θαρρείς πώς δέν αλλάξανε, θαρρείς πώς μας προσμένουν... 
ΒΙόνον τής Ευας η καρδιά κάθε στιγμή αλλάζει,
Καί τό δεντρό π’ όρκίζεται τά φύλλα του τινάζει.

"Ηθελα κάτω άπ* αύτό τό δέντρο νά μέ θάψουν,
Χωρίς κάνένα ονομα στό μνήαά μου νά γράψουν.
"Ιίθελ’ άπό τούς κλώνους του νά βγάλουνε σανίδα,
Γιά τό πικρό κρεββάτι μου, τήν ύστερη κοιτίδα..*  
'ΕχεΤ ποΰ εζησε κανείς, έκεΤ καί ν’ άπεθαίν^ !
ΙναΙ άν έχείνη άπ’ τό δεντρό κάμμία φορά διαβαίν^, 
*Ας στρέψε ’πίσω, δέν ποθώ νά ξανανταμωθοΰμβ 
Καί όνειρό μου νά γενξ έκεΤ ποΰ θά κοιμούμαι.—

Κάτω έκεϊ χαρούμενη άκούεται φλογέρα*
Είναι τραγοΰδι ερωτικό χυμένο οτόν αέρα,
Καί μές στό λόγκο, στή δροσιά, ολη ζωή καί χάρι, 
Κάθεται νειά χαρούμενη κι’ αγένειο παλληκάρι*
"Ετζι μ’ έμένα έκάθουνταν έναν καιρό κ’ έκείνη I 
*0 νειός τ̂  χέρι της κρχτεΤ, έκείνη τοΰ τ’ άφίνει,
Κ’ ή φλογισμένη τους καρδιά στά δυώ τους ’μάτια καίει· 

κόρη τοΰ μιλα κρυφά — αχ, ξέρω τ ί τ?ΰ λέει 1 ··*■



ΚαΊ ξέρω* δλα ή χαρδιά π’ αγάπησε τά ξέρει*
21έοο τί eTvat νά χρβτης άγαπημέ^ο χέρ:.
Τ’ είναι μιά λέξι άτέλειωτη, άνέλπιστο: κομμένη, 

e- Πώς άνεβαίν* άπ’ τή Χ3ρδιά xai πάλι πώς δέ βγαίνει..? 
Χαριτωμένη κεφ*λή στό στήθος μας σαν κλίνΐβ,
Γνωρίζω πόσο ευμορφβ πόσο γλυκά βαρύνει * . .
*Όμως άκόμη έ’μαθβ, κ έγνώptaa μέ πο-Ό,
Πώς eivai ολβ έπιβουλή, xai τέχνη, τέχνη μόνο ϊ

’’Άχ, τόσαις, τόσαις γύρω μου νεράϊδες κελαϊδοΰσαν, 
Τόσα λουλούδια ευγενικά αγάπη μ ’ έζητηΰσαν,
Κ ’ έγώ έπήγα σ* άγνωστο, ασήμαντο λ^Λοΰδι,
Xai τ’ ονομά του εxaμa ερωτικό τρβγουδι , . .
"Οχι, δέν Ιφταιξα έγώ* μ’ έτύφλωσ’ ή καρδιά μου,
Κ’ έχείνη πρώτη ετυχε χ* έπέρασε ’μπροστά μου.
Πολύ διψούσα χ* έσκυψα ευθύς στ6 πρώτο αυλάκι,
Και ήπια, ήπια, μα νερό δέν ήταν τό φαρμάκι.

Τώρα ή δίψα πέρασε ποΰ εκαιε τό στόμσ,
Μα τό φβρμάχι εμεινε, δέν εφυγε άκόμ3 .
Μέσ’ ς-ήν χαρδιά μου βρίσκεται, ς-ή μνήμη μου πληθαίνει, 
Κι’ αν πιω αθάνατο νερό, κ’ εκεΤνο τό πικραίνει.
"Αχ. vai* μά τaσπpa xόκκaλa τοΰ γέρου μου πβτέρα, 
Ποΰ χοίτονται σέ μιά γωνιά στό κοιμητήρι πέρα,
Τον νοΰν μου τόν σκοτείνιασε, μοΰ π$ρε τή ζωή μου* 
Κατέφβγε τά σπλάγχνα μου καί ήπιε τήν ψυχή μου

"Οταν γυναίκα γεννηθξ, δταν γεννιέται Ευα,
Βυζαίνει γάλα κόκκινο άπ* της κβρδιας τή φλέοβ. 
?Οτβν γυναίκα γεννηθη, δ κάτω κόσμος βράζει,
*Β κόλασι ταράζεται καί τή φωτιά της βγάζει.
Φωτιά νά πέστρ τή φωτιά τοΰ κόσμου νά χαλάση,
Κι’ άπό τής Ευας τή φυλή νά παστρευθξ ή πλάσι· 
Νά γίνη στάχτη στή φωτιά, δμως νά ζήστ* έκείνη, j 
Ή αδιαφορία μου μβχβΤρι νά τής γίν^.

%όσον κaλa δ πάππος μβς δ πρώιος επερνοΰίε }
Μέ τούς αγγέλους χαίρουντβν, μέ τόν θεό του ζοΰσε! 
’Αθώος, άνβμάρτητος, παράδεισος γεμάτος,
Κύκνος σ* άθάvaτa νερά μεσ’ στ’ ούρβνοΰ τό πλάτος· 
Μά ήλθ’ ή Elia, σφύριξε τό φεΤδι στήν κβρδιά του,
Κ’ έκλείσθη ό πβράδεισοε, έχάθηκ’ ή χαρά του,
Καί τήν xstTapa τοΰ θεοΰ ’φωρτώθηκε στον ώμο*
‘Ο Χάρος τόν άντίκρυσε κ* ετίίάσαν ένα δρόμο . . .

Στα μέρη αυτά ποΰ μιά φορά σάν τό πουλί πεν.ΰσα, 
Ποΰ σάν άγέρ^ρέρναγα /.al δέν έστααατοΰσα,
Σ' αύτ* τα μέρη σήμεοα. σ' αυτά τά Γδια μέρη 
Τά βήματά μου οδηγώ μ’ ένα ραβδί στό χέρι · . · 
'Απέθα.α κ' έγύρισα στόν τόπο μου όπίσω,
Μά δειλιaσμέva περπατώ , φοβοΰμαι νά πaτήσω----
Γύρισε πίσω φάντασμα ! ποιός σε γνωρίζει τώρα }
*Π ώρα σου έπέρασε, σημαίνει άλλου ώρα,

’ Αφήστε με* τή ν  γ η ν  σύτή απ’ τήν αρχή ώς τήν *&κβη 
Μέ a^ a  τήν έρράντισα, τήν πότισα μέ δά*ρυ.
Στήν περασμένη μου ζωή αφήστε με ν’ απλόν ω 
Τόν έαυτό μου εί; αυτά τά χώματα μαζόνω . . >
Τον έβυτό μου ψηλαφώ, τά πρώτά μου ξεθάπτω,
Καί τό κερί ποΰ εσβυσεν ό άνεμος άνάφτω . . . 
’ Λφήστέ με στήν γην αυτή να σέρνωμαι επάνω*
Στό μέρος δπου έ'ζησα γυρίζω ν' αποθάνω.

’Όχι* σαν τήν αγάπη μου, αγάπη δέν θά εΰρ’Α»
Καί τό γνωρίζ’ ή δύστυχη, ή δύστυχη τό ξευρει.
Λέν θα ’μπόρεσή, δέν θα βρς κανένα ν’ άγαπήσ-Q.
Πετφ τό χόρτο, τόν άνθό δταν κάνεις μυρήσ-Q . . .
‘ 11 έκκλησιά π’ αλλόθρησκη ό χρόνος τηνέ κάνει,
Κ ι’ έπάνω σταΤς είχόναις της είκόναις ξέναις βάν*ι, 
Καταφρονεί" τόν δεύτερο, τόν ψεύτικο θεό της,
Καί νά ζε/<χ3$ 'Λν μπορεί τόν πρώ;ο, τον π»λ^ο της·

Μ
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Τί κρΤμα τήν αγάπη μου σ’ έκείνη νά τή θάψω ί 
ΚρΤμα, λαμπάδα έμπροστά στό είδωλο ν* ανάψω·
Tta σύννεφο του ούρανοΰ ό κορνιαχτός μ’ έφάνη^
"Ισως άγνώριστος πολύ δέν ήθελα ’πεθά^ει,
"Ισως θά έκανα κ’ έγώ στόν κόσμο τούτο κάτι 
"Αν δέν συναπαντώμεσθε στό ίδιο μονοπάτι. · .
Είναι σχληρό, πολύ σκληρό κανένας ν* άγαπήσΐβ 
Ψυχή, ’π’ αργά ή γρήγωρα θά τήν καταφρόνησή.

Τή δύατυχη ! ξεγύμνωσα τή γή, τήν οικουμένη,
Καί τή ψυχή της σκέπασα που ήταν γυμνωμένη c · - 
Πτ,ρα τοΰ κύματος άφρό νά της τό κάνω σψμα, 
'Δχτΐνα γιά το βλέμμα της, κοράλλι γιά τό στόμα,
Μέ τής νυχτιάς τή σκέπασα τό μαυοο μεγαλεΤο,
Κι* άγνή φωτιχ τής άναψα τό στήθος της το κρύο · . . 
Τής εδοοα τή γλωσσά μου, τούς πόθους, τή ψυχή μου, 
Καί του χεριού μου έκανα τό πλάσμα προσευχή μου !

Μά έπερπάτησ’ δ καιρός, έφύσησ* ή αλήθεια 
Κ* έξεσκεπάσθησαν εύθύς τά δολερά της στήθεια,
Κ’ έντράπηχα πώς έκανα τό σκώληκα θεό μου,
Κ* εσχυψα τόσο χαμηλά γι' αύτή τό μέτωπό μου ! 
Τώρα τό κρύο σάβανο τής λήθης θά τή θάψ·̂ ·
ΚάνεΙς δέ θα τήν λυπηθή, κάνείς δέ θά τήν κλάψη* 
Μόνος εγώ κάμμιά φορά, κάμμιά φορά άκόμα, 
θενά τή συλλογίζωμαι σάν πεθαμένο πτώμα.

(’Έγραφον άρχάς Μαρτίου 4 86.·.)

Η χιά Α ενς Π αράσχος*

LE BONIIEUR

(Γ eire ambassadeur !

Mcs freres, ecoutez avec recueillement 
Commc quoi tout ministre a bien de l'agrement·

Loin du pays natal vivre eterne-llement^g^V., 
Vembrasser ses parents qu’epistolarement,
Faire un beau jour son sac et ses adieux vitemont 
Pour deguerpir au gre de son gouvernement ; 
Ecrire au ministere et ponctuellemen»,
Si Ton n'a rien a dire, ecrire egalement,
Sur du papier velin, toujours bien proprement, 
Sans fautes d’ortbographe et dans l’alignemenl ; 
L'idee a sa valeur, mais Ie mot passe avant,
Avoir un secretaire, et deux le plus souvent, 
Pour les voir decores par le deparlement,
S'ils savent Copier presque correctement ;
Subir sans murmurer le ramage endormant 
Do maint solliciteur sans cesse reclamant ; 
Parler, se taire, agir diploraatiqueraent,
Manger, marcher, dormir, aimer pareillemenr, 
Tolerer a sa table et nourrir grassement 
L'appetit babillard de plus d'un charlatan 
Qui tantot sera juif, tantot mahometan, 
Aujourd’hui catholique et demain protestant,
Tous les quatre a la fois, si I'on n'est pas content 
Subir de ses discours le murmure assommanl, 
Ecouler tout un jour sans rire aucunement 

' Les contes fanfarons qu’il fait impuuemenl,
Et lire ses papiers religieusement;
Sc laisser sans depit flagoruer platcmcut
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Et s’enlendre nommer bieu doucereusement 
I>*tiu consul bavard dechifTrer gravement 
Les notes, les rappels et tout le tremblemeut; 
Suivre tous Its j»urnaux bieu atlcntivemcnt, 
Trailer lous Ips partis avec management,
Deployer plus u’esprif, de tact, de jugement,
De douceur, de support pendant qnelques instan(s 
Qu’aux autres il n’en faut pour subsister vingt ansj 
λ 'avoir pour tout plaisir, pour tout delassement 
Que d’aller a la cour dans un beau vCtement 
Kt parfois tt’y diner silencieusemenf, 
Respectueusemeut el sofie onelle me at ;
F r e r e s ,  n’ es l -ce pas la,  di les  le franchement ,
Le desiiu d’ uu miuistre babituellement ?

Ob ! les ambassadeurs sont bien heureux vraimeut! 
Ma is de ce nobla etal, dont les gens sout friands,
Je u’envie apres tout que Ls appointements !

Emile Julliard. 
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ταρί τω εκδότη καί παοα’τοΐς έν Άθτ,ναις βε- 
βλιοπώλαις ΚΚ. Βίλβεργ καί Τεφαρίκη.

ΊΊΜΑΤΑΙ,


