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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΣΣΗΣ ΕΡΩΣ. #

Επί τής δδοΰ τής άγούσης άπδ Πετρουπόλεως εΐς τό 
Βασιλικόν λεγόμενον χωριον ( T sarsk oi-celo  \  κεΐται οί- 
κίσκος ςΰρυθμος κατά τδν έλληνικόν ωκοδομημένος τύπον, 
άξιος ιδίας δίας διά τδ κομψόν καί καθαρόν τών κοσμη

μάτων του. Τδ Σλαβικόν πνεύμα άγονον πρωτοτύπων 
έργων >vl άτολμον νά δημιουργήσει ίδιον τ ι  επινόημά άνη'« 
γειρεν έν υπομονή άττικοΰ οίκου άχριβές άπομίμημα, Τά 
δένδρα τής αρκτικής έλάτης και σημύθης σειόνται καί γογ- 
γίζουν κύκλφ τών γλαφυρών του οικοδομήματος τούτου 
κιόνων, καί μέ τό ψιθυριστά των φαίνονται καταρώμενα 
τήν εϊς τά  άρκτώα μέρη εισβολήν τής μεσημβρινής καλ
λιτεχνίας· βλέπεις έδώ στοάς προσφερούσας εις τους περι- 
πατοΰντας σκιάν ένδροσον καί ζωογόνον καί κρουομένας 
τους έννέα τών δώδεκα τοΰ έτους μηνών άπό τδν βορ^άν 
συρίζοντ* είρωνικώς έν τ φ  μέσφ τών ψυχρών τούτων μαρ
μάρων, καί παρεκεϊ αρχαία αγάλματα καθωραΐσμενα μέ 
τήν είδωλολατρικήν γυμνότητα, ήτις άποτρεπει τάς χρ ι

στιανικά; όψεις καί προξενεί θεωρουμεν/; ρίγος βίς τά  πα* 
γωμίνα κλίματα· δλα τά παράθυρα έκλείαθ/ισαν καί δια
μένουν πρό τεσσαράκοντα ετών κε*λεισρένα· ή ά^αλλι* 
έργητος ελάτη, ή ξηρά γή, αί έξηλειμριέναι καί αγνώριστοι 
ατραποί τοΰ κη'που, καταγελούν ση'μερον καί τής τέχνης 
καί τοΰ δαψιλώς δαπανηθέντως χρυσού τής αύτοκρατορίσ- 
σης, ητις αύτοσχεδίαοεν ποτέ τοΰτο τών ή^εμονικΰν της 
έρώτων τό ένϊιαίτημα.

Τής κατοικίας ταντης ή ιστορία είναι ιστορία κατανυκτι- 
κή καρδίας πιστής καί αγνώστου, τήν όποίαν συνέτριψεν

ορεξις κεφαλής έστίαμενης· ολίγα  βη'ματα μακράν της 
άκατοικήτου ταύτη; οικίας υπάρχουν είκοσι σκηναί μου
ζίκων σποράδην έπί τής δχθης τοΰ ποταμού κείμεναι, καί 
παρ’ έκεΐ οί τάφοι τοΰ χωρίου, διά πολλοΰ εκτεινόμενοι,· 
διαγράφουν ρύμας έλικοειδεΐς* άποτραπείς τής μεγάλης 
όδοΰ καί τοΰ ήρημωμένου ‘Ελληνικού τής Αικατερίνης οί·  ̂
κοδομήματος, έπορευόμην πρός τήν νεκρόπολιν ταύτην κατά' 
τδ 1 8 2 6 , εσπέραν ιινά  τοΰ φθινοπώρου, καθ’ ήν ά'πασα Λ 
ζώσα φύσις έκοιμάτο ύπνον βαθΰν καί ουδείς ηχος Ιτάραττε 
τήν ψυχράν έκείνην καί πλη'ρη έρημίαν. Τοΰς οφθαλμούς 
μου βεβαρυμε'νους άπδ τδν μονότομον ονομαστικόν κατάλο
γον νεκρών άσημων, καί τήν άπαρίθμησιν δλων τών πατρι- 

'  κών, υίΐκών, συζυγικών καί παντοδαπών ά’λλων άρετών αΰ* 
τών, προσήλωσεν έπί τέλους μαύρη άνώνυμος καί άνεπίγραπ- 
τος πλάξ, τήν όποίαν άνεκάλυψα εΐ; γωνίαν τινά τοΰ κοι* 
μητηρίου* καθη'σας επ ’ αύτής διελογιζόμειν άναζητών 
τό ό'νομα τοϋ άγνώστου οίκήτορος τοΰ τάφου τούτου, και 
έλεγον έν έμαυτφ, ή πολυθρύλλητος έν νεκροΐς ίσότης, ί είναι 
καί αΰτη φαντασιώδης καί πλαστή ; ΰπάρχοϋν άρα πάθη 
εϊς έκεΐνον τδν άτελεύτητον ώς καί εΐς τόν πρόσκαιρον 
τοΰrov κόσμον ! . . . . .  Εντοσούτω οϋδέν ίχνος, ούδίν 
σημεΐον άνεκάλει είς τήν μνήμην τών ζώτων τόν τεθκεώτα 
τοΰτον. Ευμεγέθη χόρτα π«ριεκόκλουν τόν τάφον, τοΰ 
όποίου τάς γωνίας είχον λειάνει πρασινωπά βρύα, σημεία 
πα'ντα ταΰτα τοΰ μακροΰ ΰπνου τοΰ σώματος, έφ’ ού έπέ» 
κειτο ή βαρεία πλάξ· άλλά ί πρός τ ί ή σιωπή αΰτη ; πρδς 
τ ί  ή παράλειψις επιταφίου επιγραφής ? ί ησαν αί πράξεις 
τοΰ νεκροΰ έπ ί τοσοΰτον άποτρόπαιοι, ώστε νά προξενεί 
αισχύνην ώς καί αύτό τό δνομά του , μόνος ό τάφος οΰτος



μεταξύ δλων τών τάφων δέν ηύρε πιοτών τινα συμπάθειαν 
νά προστατεύει) τήν μνήμην του, μόνου αύτοΰ άπώλετο 
τό μνημόσυνον !

Αθλιε νεκρέ! ανέκραξα χωρίς να θέλω, μόνος σύ μετα
ξύ δλων τούτων τδν  νεκρών παρεισέδυς ώς κλέπτης εις 
τόν τελευταΐον καί αιώνιον ύπνον ! 6 άγγελος δστις εν τΐί 
ήμέρ^ι της κρίσεως μέλλει νά άνεγείρτρ τούς υπογείους τών 
τόπων τούτων κατοίκους, μέ ποιον δνομα θέλει σέ χαλε'σει; 
τίνα ν* έρωτησιρ περί αύτοΰ ,· τό περίχρυσον τοΰτο άνθος 
"Λ όποιον έτράφη έκ τοΰ αίματος καί της σαρκός σου ; καί 
δύναται τό άνθος τοΰτο ν’ άναλάβτ) φωνήν καί νά είπτ] τα 
κατά σέ, άφοΰ οί συμπολίται άπηξίωσαν νά μνημον:ύσουν 
ώς καί αύτό τό όνομά σου ; Τήν έκστασίν μου διέκοψεν 
έμφανισθείς Μουζίκος γέρων λευκογένειος, δστις έπί δικέλ- 
λας τέος έστηριγμένος μέ παρετη'ρει έν σΐωπ?ί· έφαίνετο 
διαγων έν άναίσει εΐς τό βασίλειον τοΰτο τοΰ θανάτου, 
καI ώμοίαζε τόν Χάρωνα ίστάμενον έπί τής άποτροπαίου 
λέμβου του, στραφείς πρός αύτόν τόν ήρώτησ* περί τής 
άφώνου ταύτης πλακός* αύτός δέ άποκαλύψας έμβριδώ; 
,τήν πολιάν κεφαλήν του καί κρατών είς χειρ2 ς τόν δερμά- 
τινον πίλον του.

ό  άνθρωπος, μ ’ ειπεν, ούτος δέν ήπήρξε ποτέ έν τώ 
β “Ρ· Γ Παρακαλεσθεις ύπ εμού νά έξηγηθ/ί σαφέστερον? 
μικρόν διαλιπων επανέλαβε μέ τρόπον ήσυχώτερον τά
ίζής·

Ζώντος έπεθύμησαν τόν θάνατον, χαί θανόντος άρνουνται 
τήν ύπαρξιν* τόν έξήλαψαν άπό τήν βίβλον καί τών ζών- 
των καί τών τεθνώτων· άν έπιθψ.^ς νά μάθνις τ ις  ούτος ό 
καταδικασθείς εΐς τήν ιδίαν αύτοΰ έξουδένωσιν, ούδείς τών 
έν τ φ  χωρίω έτερος δύναται νά σέ διδάξη, καί ούδείς φεϋ! 
τών έν τφ  χόσμω άλλο; παρ’ έμέ νά σέ διδάξϊ) ώς έγώ. 
ά χ , άν ό Θεός δέν διέτασσεν άλλως, δέν έμελλε νά ηναι 
ση'μερον ό Αλέξιος πτω χός νεκροθάπτης, Τό όνομα τοΰ 
κοιμωμένου ύπό τήν πέτραν ταύτην ηθελεν είσθαι λαμπρό, 
τερον παρά τό μάρμαρον, τόν χρυσόν, καί τόν άδάμαντα· 

ταΰτα δέ άνάξι* νά τό μεταδώσουν είς τάς έπερχομένχς 
γενεάς· άλλά πρός Θεοΰ μή προδώσνις τήν άποκάλυψίν 
μου ταύτην. Ναι μέν παρήλθον έτη πολλά άφοΰ έπαυσε 
νά βασιλεύς ή πχντάνασσα εκείνη βασιλίς, καί κανεί; πλέον 
δέν γνωρίζει τόν δυστυχή Ανδρε αν, καί τόν άδελφόν του 
τδν νεκροθάπτηνίμ.έ· ή κακία δμως είναι ατελεύτητος· εχω

δέ έγγονόν τυμπανιστήν εΐς τήν άύτοκρατορικήν φρουράν.
0  Αλέξιος έσιώπησε, πλησιάσας δέ πρός τήν τα

πεινήν πέτραν ασκεπής πάντοτε τήν κεφαλήν τής όποία; 
τάς πολιάς τρίχας ε’κόμενεν ό άνεμος, άνέβλεψεν άτενΰ-ς 
είς τό βαθύχορτον μνήμα ώσανεί έμελλε νά είσδύση διά 
τοΰ βλέμματος καί τής διανοίας είς τά άδυτα τοΰ τάφου 
βάθη· ή διη'γησίς του εΐχεν ίδιον τινα χαρακτήρα- ήδύνετο' 

ώς δλοι τής κατωτέρας τάξεως οί Ρώσσοι, δσου; ό Γαλλι*.ός 
πολιτισμός δέν κατέλαβε, νά περιβάλλ^ τάς ιδέας καί τά 
αίσθη'ματά του μέ κάλυμμα λαμπρόν καί (/έ μεταφορικά; 
εικόνας, περίλοιπον τοΰτο καί μο'νον δείγμα  τής Ασιατι
κής τοΰ ‘Ρωτσικοΰ λαοΰ καταγωγής.

*ΪΙ μνήμη μου, είπε, καθ55θε1ς παρά τήν πέτραν, διεμει- 
νε πιστή πρός τούς καιρούς τής παρεληλυδυΐας εκείνης 
λαμπρότητας, ώ ; κύων φυλάττουσα τούς θησαυρού; τοΰ 
τεθνηχότος κυρίου της· άκόμη βλέπω τήν βασιλίδα εκείνην, 
τήν αντιπρόσωπον τοΰ Θεοΰ, έπιβλέπουσαν έπ ’ έμέ καί έπί 
τόν άδελφόν μου,δτεπαρίς\χτο είς τήν προηγηδεΐσαν τοΰ κατά 
Τούρκων πολέμου μεγάλην παράταξιν, τήν γενομένην είς 
τά πε'ριξ τοΰ χωρίου μ α ς’ έπρεπε νά ίδ^ς τήν άπεραντον 
εκείνην πεδιάδα, τήν όποίαν βλέπεις τώρα ξηράν καί άγο· 
νον, διατρεχομένην άπό άτελεύτητον στρατιωτικών στολών, 
οπλών καί σημαιών φάλαγγα, τήν όποίαν όψις ανθρώπι
νο; δέν ήδύνατο νά περιλάβη· στρατιώται, άξιωμα.ιχοί, 
στρατηγοί, τά γμ α τα  ισομεγέθη μέ βουνά έπλήρουν τόν 
ορίζοντα' οί ύπασπισταί ηλαυνον άπό ^υτήρος τούς άκα- 
Οέκτους ίππους των, τό τύμπανον άντήχει, αί δ ιαταγαί 

τών Διοικητών άνεμιγνύοντο μέ τά πολύκροτα βήματα τών 
ίππω ν, έ ν  μέσω δέ τοΰ καταπληκτικού τούτου θορύβου 

τά πτηνά εφευγον έπτοημένα, καί έκτοτε κατέλιπον ερή · 
μους τάς παλαιάς φωλεάς τω ν  άρχομένης η ϊη  της έπι* 
θεωρήσεως, ή βασιλίς, καταβάσα άπό τής άμάξης άνέβη 
έφ’ ίππου· ένώ δέ έδιδε παράγγελμά τι πρός ενα τών αξι
ωματικών, έπεσε καταγής ή ίτέρα τών χειρίδων της* υπασ
πιστής έδραμε νά τήν έπάριρ, άλλ’ εδρεν αύτήν προσφερο- 
μένην άπό τόν άδελφόν μου τόν νέον Ανδρέαν γονυπετή 
ηδη ένώπιον τής ήγεμονίδος· τό βχσιλικόν βλέμμα επεσε 
κατά πρώτον έπ ’ αύτόν, μετά δέ ταϋτχ κ«ί έπ’ έμέ* ποτέ· 
μου δέν θέλω λησμονήσει τό βλέμα τοΰτο.

0  αδελφός μου άνδρέας, ό ώραιώτερος άνήρ τοΰ χωρίου, 
ίσως δέ χαί τής έπαρχίας, ήτον άξιος τοΰ βλέμματος τής.

άνάσσης- ητον χωρικών γονέων υίός, αύτογενή; ά/αξ. Είδες 

βέβαια είς την χώραν ταύτην νέας καί ύψιστελέχους ση* 
μύθας· έλευθε'ρας άπό τά παράσιτα έκεΐνα φυτά τά  φυό
μενα πίρί τάς δρΰς καί τά έ'ρποντα περί τάς πτελέας· 
γνήσια της Μοσκοβίας τέκνα, είναι εύκαμπτοι καί λεπταί 
ώ; ή ΐδικη' μας γενεά· ορθο^υεΐς, εχουσαι χλωμήν καί ήρε
μα καί άτ/,μελώς άνεμουμένην τήν κόμην, είναι ό ήγεμών 
ούτως είπεϊν τής κοίλάδος εν μέσφ τών ύπηκόων του.

Τοιοΰτος ήτον ό Ανδρέας· επιθυμητός εις πάντα πατέρα 
γαμβρός, είς πάσαν κο'ρην σύζυγος- μία τούτων ή νέα Μ α. 

ρία εΐ/εν ή ίη  πρό καιρού έλκύσει τό βλέμμα καί κρατή
σει τής καρδίας τοΰ Ανδρέα, κατεχομένη καί αύτή βιαιό
τατα άπό τού έραστοΰ της τά  θέλγητρα, δταν ούτος άπο- 

γραρείς αατετάχθη είς τόν στρατόν τής Αικατερίνης· άνα* 
χωρών ύπεσ^εδη νά διακριθ^ είς τάς μάχας καί νά λάβϊ) 
άνταλλαγμα τών ανδραγαθιών του τήν ελευθερίαν καί βαθ
μόν αξιωματικού, καί νά έπανέλθϊΐ είς τήν ώραίαν του μνη
στήν αντί δούλου καί άφανοΰς έραστοΰ, ελεύθερος καί ένδο
ξος σύζυγος' μ ’ δλας τάς υποσχέσεις ή νέα Μαρία ώσανεί 
προησδάνετο τό μέλλον, έδοκίμασε λύπην βαθείαν άπο- 
χωριζομένη τόν έραοτη'ν της, καί ε/.τοτε απαρηγόρητος, 
έκυοιεύδη κατα  μικρόν άπό θανατηφόρον μελαγχολίαν 
μόνον μίαν στιγμήν ελαβεν αναψυχήν, τήν ήμέραν τής 
έπιθεωρήσεως, δταν είδε τόν αγαπητόν της Ανδρέαν έν 
δπλοις προβαίνοντα είς τήν πεδιάδα της πατρικής των 
γής· ή ήμερα αΰτη άνέτειλεν είς τήν Μαρίαν ώ; ημέρα 
εορτής καί άναστάσεως μέχρις ού είδε τόν Ανδρέαν άναρπά» 
ζοντα τήν καταπεσοΰσα·» τής Αικατερίνης χειρίδα, καί τήν 
Αικατερίνην έπιβλέψασαν έπί τόν ανδρέαν· -^σθάνθη τότε 
τό μέγεθος τής ιδίας συμφοράς· γυνή αυτή κατενόησε τής 

γυναικός τό βλέμμα, έγνώρισε τήν απώλειαν τοϋ έραστοΰ 
της, τοϋ όποίου τήν καρδίαν δέν ήδύνατο νά φιλονεικνίσ^ι 
χωρική κατά βατιλίσσης' έν τοσούτω ό Ανδρέας, πλήρης 
ένθουσιασμοΰ και φιλοτιμίας, άνεκάλει μάχας καί έζήτει 
εχθρούς· νέος θερμός καί ακάθεκτος έλάτρευε τήν δόξαν καί 
τόν έρωτα· άλλ’ ή Αικατερίνη ήθέλησε νά καθεξνι παρ’ 
αύτώ τόπον καί δόξης καί έρωτος’ βασιλίς τόν διέταξε 
νά τήν άγαπη'σϊ)’ ύπη'κοος αύτός, έχρεώστει ύποταγη'ν.

Μόνος έξ δλων τών συστρατιωτών τυυ δέν έβάδισε κατά 
τών εχθρών, άλλοι έμελλον νά δράμωσι είς τήν δ ί αίμα* 
τος άγοραζομένην τιμήν, ό ίδικός του κλήρος ητον βρα-

χεΐαι στιγμαί ήδυπαθείας μεγαλεΐον ταχύσβεστον ώς ή 
άστραπή, καί θάνατος.

Τόν βλέπω άκόμη έστηριγμε'νον επί τίνος τών έκεϊ κάτω 
δένδρων καί άτενίζοντα είς άπώτατον σημεΐον, ώς εραστής 
διώκων μακρόθεν μέ τούς οφθαλμούς τά  βήματα τής άγα- 
πητής του φίλης· έθεώρει τόν στρατόν βαδίζοντα πρός 
τήν μάχην καί μή δυνάμενος νά συμβαδίσ^ τόν παρηκο· 
λούθει μέ τάς όψεις μέχρι τή ; τελευταία; εσχατιάς τοΰ 
όρίζοντος· δλοι οΐ στρατεύσιμοι άνδρες παρηκολούθουν τάς 
σημαίας τής πατρίδος, τό δέ χωρίον έρημον εκατοΐκεϊτο 
μόνον άπό γέροντας, γυναίκας καί παΐδας· μόνος αύτός 
ώφειλε νά μείνει μετά γερόντων, γυναικών, παίδων ώς γέ
ρων, ώς γυνή, ώς παΐς· άν κντηλλασε τόν Αρην πρός τόν 
Ερωτα, αν άπεχαιρέτα τόν στρατόν χαριν τής αγαπητής 
του Μαρίας, ηθελεν κάν λησμονη'σιρ τό πάθος τής δόξης 
διάγων άφανή ευτυχίαν πλησίον τίίς ερωμένης του· άλλ 
έπρεπε ν’ άρνηθ/ί διά παντός τούς προσφιλεστάτους του 

πόθους, τας γλυκυτέρας του ελπίδας, έπρεπε νά λησμονη
θεί τάς δύο του μνηστάς τήν Ενυώ καί τίιν Μαρίαν, διά 

νά ζή φυτοΰ ζωήν έν δώματι βασιλικφ, ύπα^ούων είς τας 
θελη'αεις τής αύτοχράτορος* τοιαύτη είναι ή δύναμις τών 
κρατούντων καί ή πειθαρχία τών λαών, ώ ίτε  και τά παθη 
τούτων ΰπήκουν είς εκείνην καί ό έρως αύτός ύποχωρεϊ 
είς τό αίσθημα τής υποταγής. Είς τήν Γαλλίαν και είς 
τήν ίταλίαν καί είς παν άλλο μέρος τοϋ κόσμου ή έγκα- 

ταλειφθεΐσα κόρη ηθελεν έκδικηθή ή κάν ονειροπολνίση έκδι- 
κησιν’ άράς άν όχι φάρμακον καί ξίφος ή'θελεν εκπέμψει, 
κατα τών ήμερών τής Αικατερίνης, ‘Ο νέος ωσαύτωςήδε- 
λε δοκιμάσει νά σωδ·?ί φεύγων μετά τής φίλΓ,ς του* τού- 
λάχίστον δέν ήθελε παυσει αγαπών αύτήν έν τφ  κρύπτω, 
έδώ  δμιος άλλα αισθήματα, άλλα έθιμα έπικρατοΰσιν* ή 
μέν Μαρία έκλινε τήν κεφαλήν χα ί παρεδόδη άγογγύστως 
είς τόν θάνατον* δ δέ Ανδρέας ύπη'κοος πιστός ύπεχώρησεν 
είς τάς θελήσεις τής κυρίας του, έπνιξε μετά γενναιότητος 
τόν πρώτον του έρωτα καί παρέδωκεν είς τήν Αικατερί
νην πασαν τήν καρδίαν του· οί κρατούντες δεσπόζουσι παρ 
ήμΐν χαί τών ψυχών καί τών σωμάτων.

ένώ  ή Μαρία ετήκετο έν σιωπή, τοΰ Ανδρέα τήν αίσχύ* 
νην καί τήν άπόγνωσιν περιεκάλυπτον αύτοχρατορικϋς 
εύνοίας αύγαί· τά  ράκια αύτά άπαστρά«τουσιν δταν άπό τό 
χρυσοΰν τού ήλίου φώς καταυγάζονται.



Τόν κείμενον εκεί χέραν βασιλικόν οίκον άνήγειρεν ή 
αύτοκράτωρ ώ; έκ μαγείας εί? τόν εραστήν τη ;, έπιθυμοϋ- 
<ra, ώ; ελεγε, νά διατρίψ^ τό θέρο; μακράν τοϋ θορύβου 
τ ί ς  πρωτευοόσης μετά τοΰ ίδικοΰ ττπς Ανδρέου, εις του 
όποιου τό αφελές καί άπλοϋν εΰρισκέ τ ι κενόν και ξένον 
ή βασιλίς· δταν ενδακρυς άταπολών την Μαρίαν έζή ret παρά 

τή; Αικατερίνης ίκετικώ; τήν άδειαν ν' άκολουθήσ^ τόν 
στρατόν, ούδέ καν βλέμμα απειλητικόν ή'ρχετο νά τ ιμ ω - 
ρήσνι τ ΐν  τόλμην του· ή ποτε σύζυγος μονάρχου έγίνετο 
κόλαξ και δούλη ανθρώπου χωρικού, και ήρέσ*ετονά χει
ραγωγέ άύτόν εις τάς τέχνα; καί τάς έπιστήμας.

Τελευτώντας τοΰ θέρους ή Αικατερίνη δέν έπανήλθεν εις 
τήν Πρωτεύουσαν, άλλά διήγε τά ; μακράς τοΰ χειμώνος 
έσπέρας διαλεγομένη μετά τοΰ Ανδρέου* εί; τδ φως τοΰ 
λύχνου έβλέποντο καθήμενοι πλησίον άλλήλων καί βυθι
σμένοι εις τοΰς μυστηριώδεις εκείνους διαλόγους, τοΰς οποί
ους κάμμία άλλη άκοή δέν ηδύνατο ν’ άκουτή. Εν εύδία 
περιήγοΰντο τά πέριξ έφιπποι η πεζοί, πάντοτε όμως αχώ 
ριστοι’ ώς κατοικίδιος κύων ακολουθών άπαρατρέπτως τά 
β /μ α τα  τοΰ κυρίου του, ούτως ήκολούθει τόν έρώμενόν της 
•ή βασιλίς’ άλλ’ είς τόν το'πον ήμών τοΰ εαρος ή καλλονή 
και τοΰ ήλιου ή λάμψις φεύγουσι ροπής όφθαλμοΰ ταχύ- 
τεραι, καί τής ψυχής αί όρμαί παρέρχονται εν άκαρεΐ ώς 
οί καύσονες τοΰ θέρου;.

‘ϊ)  ποτέ περίβλεπτος άδελφός τοΰ εκλεκτού τούτου, 
νεκροθάπτης σήμερον, ζή άπό τής , νεκρικής δικέλλης, άνω- 
ρύττων εις τοΰς όμοίους του ασφαλές κατά τής τύχης ασυ~ 
λον* s τίς ήίελε τό πιστεύσει ! τό τέλος τής διηγήσειός μου 
είναι λυπηρήν, και ίσως έξυπνη-τει έκπεπληγμένους τοΰ; 
οίκήτορχς τών σκοτεινών τούτων κατοικιών Είναι παρά
δοξον τό συμβεβηκός* » Ταϋτα είτών έσιώπησεν. έ γ ώ  δέ 
«ροσήλωσα τοΰς οφθαλμού; μου έπί τοΰ ρυτιδωμένου καί 
μαραμένου προσώπου τοϋ, καί άνεζήτουν εις τοΰς ξηροΰς 
κ α ί  άπωστεωμένους χαρακτήρας αύτοΰ τήν καλλονήν τοϋ 
Ανδρέου, η τι; κατέθελξε τήν αύτοχράτορα.

Συγχώρησαν με, έπανέλαβε, νά παραλίπω περιττάς 
τινας λεπτομερείας, αΐτινες ήθελον σπαράξει τήν καρδίαν 
σου, καί το ι μή γνωρίσαντος τόν Άνδρεαν, τό καύ/ημα 
τής νεότητάς μου, τόν μόνον φίλον τής καρδίας μου ή  
Ιστορία του είναι οδυνηρά· ή Αικατερίνη μετεβλήθη· ήρά · 
*θη άλλου, δσ'ίις, δεξιώτερος καί αύλικώτερος παρά τόν

άδελφόν μου εραστής, έδέσμευσε τήν αΰτοκρατορικήν καρ
δίαν της μέ ίσχυρωτέραν άλυσιν. cO πρός τόν Ανδρέαν 
ερως της μετεβλήθη είς οργήν, και πλέον δεν ήθέλησεν ή 
γυνή αΰτη ουδέ ν’ άκούσιρ τ ι περί αύτοΰ.

Ερημος προστασίας έπανήλθεν είς τόν πρώτον αφανή 

βίον του, άλλά μάρτυς οχληρός δυνάμενος νά διαδώσ·/) έν 
τω /ωρ^ω τά άπόρόητα τής βασιλικής κοίτης, έπρεπε νά 
άφανίσθϊί, λ η μ ό ς  τις φέρων έπωμίδας αξιωματικού ερε" 
θίζει καθυβρίζων τόν Ανδρέαν’ ζη τ ίΐ  ούτος ίκανοποίησιν' 
μονομαχούν όλος ό κόσμος μαρτυρεί δτι τό δοθέν εις τόν 
Ανδρεαν πυροβο'λον έγεμίσθη μέ μόνην πυρίτιδα· δ δολο
φόνος ( καί πώς άλλοι; νά τόν ονομάσω ) διεπέρασεν τήν 
καρδίαν τοϋ Ανδρέου μέ βολίδα άτρωτος διαμείνας αύτός« 

Τοιουτοτρόπος διελύΊη δ αύτοκρατορικός ουτος δεσμός.
£0  νεκρός έφέρθη διά νυκτό; είς τό ταφεΐον· συνέτριψεν έπι 
τόν τάφον αύτοΰ ξίφος, καί τό ό'νομά του περέδωκεν είς 
λήθην· παρέβη, ελεγον, τοΰ; περί μονομαχίας νόμου; ! 
ίδοΰ ή άληθής ιστορία τοϋ άγνώστου νεκροϋ τόν όποιον κχ-  

λύπτει δ λίθος ούτος.
ΐ.λυπήθην μαθών τήν τύχην τοΰ δυστυχούς τούτου άνδρός, 

τόν όποιον γυνή χάριν τών ηδονών αύτής Γλαβεν ώς λαμ~ 
βάνομεν ΰπηρέτας πρός υπηρεσίαν υπηρέτης τή ; κοίτης 
ηδύνατο ν’ άποβληθη ώς καί πας άλλος υπηρέτης, άλλ’ 
ή πολιτική ή τις ΰπηγόρευσε τήν ερωμένην ν’ άτιυάσιρ ώς 
καί αύτόν τόν τάφον τοϋ φίλου της μ ’ έφαίνετο καταχθόνιος, 
ή δέ γυνή αυτη καταστρέφουσα ώς καί τό όνομα τοϋ Αν* 
δρέου άφοΰ έξήντλησε τόν έ'ρωτα καί άφείλετο τήν ζωήν 
του* ειχέ τ ι τερατώδες άνακαλοϋν τής παλαιας ‘Ρώμ./ις 

τοΰς αύτοκράτορας.
ή  Μαρία άπέθανε μετά τόν Ανδρέαν, επανέλαβεν δ 

Αλέξιος, ίδοΰ τό μνήμά της* γενόμενος νεκροθάπτης μετά 
τήν δυστυχίαν τοϋ αδελφού μου, εθεσα τό προσφιλές τοΰτο 
θϋμα πλησίον τοϋ Ανδρίου, πράξας δ ,τι πριν δέν κατωρ- 
θώθη ζώντων αύτών. Διακόψας δέ μικρόν τόν λόγον, έπα- 
νέλαβε χαμηλωτέρα τϊ) φωνή,

Κάνεις δέν μας άκούει* μάθε οτι ή βασιλίς ένίσ φ '1 
ε£η επεσκέπτετο τό μνήμα τοΰ Ανδρέου, καί νά σοϋ είπώ 

τήν άλήθειαν, έπρόσθεσεν δ Γέρων μέ τήν έν μέρει χριττι*  
ανικήν καί έν μέρει Σκανδιναβικήν εύπιστίαν του, δν ό 
Θ;ός τιμωρώ άνω τά έδώ κάτω γινόμενα άμαρτήματ», 
ήνωσεν ίσως έν ουρανοί; τόν Ανδρέαν μέ τήν Μαρίαν, ώς

έγώ ήνωσ* τά σώματά των· τά ; δύο ταύτας ψυχάς τάς 
έπί γής χωπσμενας συνέζευξεΝ ϊσως εν τώ παραδίίσω ενώ
πιον αύτής ταύτης τής αύτοκράτορος" τοΰτο θε'λει είναι ή 
κόλα τι; τή ; γυναΐκός ταύτης άν εϊσέτι έρα τοϋ ’Ανδρεου.

‘Ο νϊκροθάπτης άνεχώρησεν θείς τόν δάκτυλον έπί τών 
ySiλέων είς σημεΐον σιωπή;· άλλ’ έγώ ήίέλησα νά διηγη- 
θώ τήν άγνωστον ταύτην ιστορίαν πτωχόν τινο; ‘Ρώσσου 
Μουζίκου, οστις Ιδωκε βαρΰ αντάλλαγμα τού πρός αυτόν 
ερωτο; τής Ηγεμόνο; του· π ίσας δέν απαιτεί θυσία; ή ορε- 
ξις κεφαλής εστεμμένης· ώ πόσον είναι μεγάλη ή δεσπό
ζουσα τών καρδιών τυραννία ! πόσον τρομερόν είναι τό ε?· 
δωλον, ένώπιον τοΰ οποίου προσφέρονται ζεύγη ανθρώπων, 
καί τό όποιον κατατρώγει έπί τοΰ βωμοΰ του καί άνδρα 

καί γυναίκα.
( 6  Ευρωπαϊκός έρανιστη';.)

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΑΡΛ.ΒΙΚΟΝ.

έ ΐ ϊ ί  τών Καλίφων, ό τ ΐτα ν  δ Αβδαλάχος ελαιμητόμησε, 
πάντας οσους ήδυνήθη νά ουλλάβιρ, έκ τών απογόνων τοϋ 
ό μ ιά /ο υ . ΕΪ; έξ αύτών, ίβραΐμης ονομαζόμενος, εύτύχησε 
νά έκφύγνι και νά σωθ^ είς τό Κουφ&· όπου έμβήκε μ ε τ ε ί -  

δεδυμένο;. Μίιν Γνωρίζων κανένα είς τόν όποιον νά κατα- 
φύγγ,, εμβήκεν αυτομάτως ύπό τήν στοάν μιας μεγάλης 
οικίας, δπου έκάθησεν. Μετ’ ολίγον, ό οίκοκύρης ίφθασεν, 
ακολουθούμενος άπό πολυαρίθμους ΰπηρέτας. Καταβάς έκ 
τοΰ ίππου, έμβήκε, καί βλέπων τόν ξένον, τόν ή ρώτησε τίς 
ε ίνα ι; Ε ίμαι είς δυστυχής, άπεκρίθη ό ίβραΐμης, οστις σέ 
ζητώ άσυλον. ό  Θεός Χέ προστατεύει, άπεκρίθη δ πλού

σιος άνήρ· όθεν εϊσελθο καί ησύχασε. 0  ίβραίμης έζησε 
πολλοΰ; μήνας, είς ταύτην τήν οίχί*ν, χωρίς ό οικοδεσπό
της νά τοϋ κάμη έρωτήΐΒίς. Α λλ’ ουτος εκπληττόμενος 
νά τόν βλέπτι καθημέραν έξερχόμενον καί έπανερχόμενον 
έφιππον είς τήν αύτήν ώραν, έτόλμησε μίαν ήμέραν νά τοΰ 
ζητήση τόν λόγον.—  Εμαθα, άπεκρ'θη δ πλούσης, ότι τίς, 
Ιβραίμης ονομαζόμενος, υιός τοΰ Σολΐ[χάν, είναι κεκρυμρ,έ- 

νος έντός τής πόλεως· ουτος  έφόνευσε τόν πατέρα μου, καί 
τόν ζητώ διά νά λάβω έκδίκησιν. δ  ίβραίμης, στοχασθείς 
τότε, δ τ ιό  Θεός τόν δδήγει, έίεβάσθη τήν Οέλησίν του καί 
ΰποφέρων μέ καρτερίαν τόν θάνατον, άπ/ντησε : ο ‘Ο Θεός

.  Ικδ.κήθη άντί σοΰ· άνθρωπε αδικημένε, τό σφάγιόν σού 
» είναι εί; τοΰςπόδας σου. » ‘Ο πλούσιος έκπληχθείς άνε- 
φώνησεν. ά  ξένε, βλέπω ότι ή δυστυχία σέ καταβαρύνει 
καί, δυσάρεστη μένος άτό τήν ζωήν, ζητείς μέσον νά τήν 
χύσης, άλλ’ ή χεΐρ μ·>υ είναι κεκρατιτ,μένη διά τό άμάρ- 
τημα. Δεν σέ άπατώ, ειπεν δ ίβραΐμης, δςτις και ήρξατο 
νά διηγήται τίνι τρόπω έφόνευσε τόν πατέρα του. Τότε, φρι- 
κ ώ ϊίς  τρόμος έκυρίευσε τόν πλούσιον άνθρωπον. Οι όδόν- 
τες του συνεκρούοντο ώ; άνθρώπου τρέχοντος έκ τοϋ ψύχους’ 
οί όφθνλμοί του έσπινθηροβόλουν άπό φρίκην, καί έπλη- 
ρώθησαν δχχρύων. Ούτως εμεινε στιγμάς τ ινα ;, μέ 
άπλανέ; βλέμμα έπί τής γής. Αλλά τέλος, ΰψώσας τήν 
κεφαλήν πρός τόν ίοραίμην, αΰριον, ειπεν, ή τύχη θελει σέ 
έννόσει μέ τδν πατέρα μου, καί ό ©εό; θέλει λάβει τήν 
έκδίκησίν μου, Α λλ’ έγώ ! πώς νά παραβιάσω τό άσυλον 
τής οικίας μου! Δυστυχή ξένε, άπέφευγε τήν παρουσίχ- 
σίν μ ο υ ! κρα'τει, ίδοΰ, εκατόν φλωρία, εξελθε ταχέως 

καί ποτέ νά μήν σέ μεταίδω !

Μεταφρασθέν έκ τοΰ Γαλλικού 

ύπό Κ. Στ. Γ.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝ.

Τόν Ικτον χρόνον τοΰ πολέμου, ό Αλκιβιάδης έπαρακί-. 
νησε τοΰς Αθηναίους νά κάμουν ταύτην τήν εκστρατείαν' 
διότι ενόμιζεν, ότι i  κατάκτησις ταύτης τή ; πλουσιωτά- 
της νήσου, εύκόλυνε τήν κατάκτησιν τής Καρχιδόνος καί 
μέρος τής Αφρικής. Λέγουν προστούτοις δτι είχε σκοπόν 
έκεΏεν νά περάστι είς τήν ίταλίαν, καί νά τελειώσει τάς 
λαμπράς του κατακτήσεις μέ τήν κατάκτησιν δλη; τής 
Πελοπόννησου. 6  Σωκράτης, λέγουν, έμέμφετο ταύτην 
τήν έπι/είρίισιν, έψηφίσθησαν λοιπόν στρατηγοί δ Αλκι
βιάδης, ό Νικίας καί 6 Λάμαρχος. Ό  Νικίας είς μάτην 
έπάοχισε νά μεταβχλη τήν γνώμην τών ’Αθηναίων. Πριν 
άκόμη αναχωρήσουν, δ 'Αλκιβιάδης έγκαλέσθη ώς ασεβής 
πρός τά τών Θεών αγάλματα, καί μόλις άνεβλήθη ή κρέ*. 
σι; πρός τό παρόν. Μόλις έκυρίευσε τήν Κατάνην, καί οί 
εχθροί ανανέωσαν τήν κατ’ αύτοΰ κατηγορίας Τόν έπρόΐ



σταξαν νά έλθνι νά άπολογηθ^· άλλ* αύτός κατέφυγεν είς 

τήν Σπάρτην.
’Αφοΰ έφονεύθί] ό Λάμαρχος ίΐς  μίαν μάχην, μείνας 

μόνος στρατηγός ό Νικίας, βϊς τήν άρχήν έκαμε μερικάς 
νίκας. ’Αλλ’ άφοϋ έφθασεν ό Γύλ ίππος μέ στόλον τών 
Λακεδαιμονίων, τά πράγματα τών ’Αθηναίων ίχειροτέρευ- 
σαν όθεν άπεφάσιτεν ό Νικίας νά άναχωρητ/ι μέ τό στρά
τευμά του κρυφίως' και τοΰτο ήτον τό μόνον σωτήριον διά 
τους ’Αθηναίους· άλλ’ ή δεισιδαιμονία εμπόδισε τό εργον. 
Τό μεσονύκτιον έγεινεν έκλειψις τής Σελη'νης, ό Νικίας 
κα\ οί άλλοι στρατηγοί άγνοοΰντε; τήν αιτίαν τοΰ φαινο
μένου, έφοβήθησαν. Ο ί μάντεις είπαν, όντες καί αύτοί 
άμαθέστατοι καί άπαταιώνες, ότι δεν έπρεπε νά άνα /ω · 
ρήσωσιν, είμή μενά τρεις φοραϊς εννέα ημέρας. Προσμέ- 
νοντες λοιπόν ένικήθησαν πολλάκις άπό τοΰς Συρακουσί- 
ου;, ώστε ό Νικίας μέ τό ολίγον υπόλοιπόν του στράτευμα 
έπαραδόθη είς χεΐρας τών εχθρών, με συμφωνίαν νά φυλαχ- 
θ?ί ή ζωή τω ν  άλλ’ οί Συρακούσιοι, παραβάντες τάς συν- 
θήκας, τοΰς έσφαξαν όλους, καί μόνοι εκείνοι έσώθησαν, 
δσοι έπρόφεραν στίχους άπό τάς τραγωδίας τοΰ Εύριπίδου* 
όθεν όταν έστράφησαν είς τήν πατρίδα, υπήγαν νά βύχα· 
ριστησωσι τόν Εύριπίδην, καί ή στιγμή αυτη πρέπει νά 
ήτον ή πλέον γλυκεία είς τοΰτον τόν λαμπρόν ποιητήν.

Οί ’Αθηναίοι, μαθόντες τό συμβάν, πολλά έλυπήθησαν, 
καί έφοβήθησαν, μήποτε τοΰ; παραιτήσωσιν οί σύμμαχοι* 
καί τοΰς έφαίνετο, ότι έβλεπον τοΰς Λακεδαιμονίους καί 
τοΰς Συρακουσίους ερχομένους, διά νά τοΰς πλακώσουν καί 
διά ξηρας καί διά θαλάσση;.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΕΝΟΤΣ.

Καθαρός άήρ, άπλή δίαιτα, καί αποχή πάσης τρυφής και 
άσωτείας έμάκρυνε τήν ζωήν ίΐς τοΰς πρώτους ανθρώπους, 
καί διά τοΰνο σφόδρα έπληθυνθησαν έπί τής γης. ή  μα- 
κροβιότης εκείνων δεν είνει άπίθανος, έπειδή καί είς τοΰς 
καθ’ ήμας καΐροΰς έστάθησαν άνθρωποι, οΐτινες εζησαν ύπίρ 
τά  1 5 0  έτη - μερικοί δέ έφθασαν καί έως είς τά  2 0 0  

πΛηθυνθέντων δέ οΰτω τών άνθρώπων έπληθύνθησαν όμοΰ 
καί «ί χρεΐαί τω ν, αί όποΐαι τοΰς παρεκίνησαν, μάλλον δέ 
τοΰς ήνάγκασαν, νά Ιφεύρωσι διαφόρους άναγκαίας ιό χ τα ς

είς τόν βίον. Ενα φαινόμενον λαμπρόν, ώς ή αστραπή, 
άναψεν ένα δινδρον, καί άφήκεν έναυσμα πυρός, έξ ού 
έλαβον άφορμήν νά κάμνωσι φω τιάν, καί έμαδον τόν τρό
πον πώς νά τήν διατηρώσι. Τό εύρημα τοΰ πυρδς έο’ταθ») 
άξιολογώτατον καί ώφελιμώτατον είς τοΰ; ανθρώπους, 
έπειδή καί διά τούτου έδύναντο αύτοί νά μαγειρεύωσι καλ- 
λίτερον τά φαγητά των, νά κατασκευάζωσι παντός είδους 
πήλινα άγγεϊα , καί νά άναλυαπι τά μέταλλα. Ούτως 
εύθΰ; ό Θ ίβ ΐλ  έφεΰρε τόν τρόπον τοϋ άναλύειν τόν χαλκόν 
καί τόν σίδηρον, όθεν προήλθεν ή χα λκευτική  τέχνη ,  διά 

τής οποίας κατ’ ολίγον ολίγον κατεσκευά:θ/ισαν όλα τά 
γεωργικά καί οίκοδομητικά εργαλεία.

Τοιουτοτρόπως εϋρέθ/) ή γεω ργικής  η τις έστάθ/ι μήτηρ 
τής άληθοϋς π α ιδ ε ύ 3ε ω ; τοΰ άνθρωτίνου γένου;, επ ε ιδ ή  καί 

εξημέρωσε τά  άγρια ή'θη τών άνθρώπων, καί τοΐς έδω κεν 

άφορμήν νά έξασκησωσι τας σωματικά; καί ψυ/ικάς δυνά

μ εις· διότι μετά τή ν  ευρεσιν τ ί ς  Γεωργικής άρχησαν εύθύς 

οί άνθρωποι νά κτίζωσι μονίμους καί στερεάς οικοδομάς 

νά διατάξωσι χαλλίτερον τά  πράγματα τών οίκων των, 
κ * ί νά ένω θώ σι μ ε τ  άλλήλων είς  κοινωνικόν βίαν.

Πολΰς καιρός όμως έπέρασεν, έως ού έμαθον οί άνθρω
ποι νά κάμνωιιν ά ρ το τ  έκ τοΰ σίτου. Κ ατ’ άρχάς έτρω- 
γον αύτοί τόν σίτον ώμον, καθώ; τά  όπωρικά· έπειτα τόν 
έβραζον κόλυβον καί τόν έτρωγαν. Κοινή δέ συνήθεια έπε- 
κράτησε παρά τοΐς αρχαίοι; έθνεσι νά τρώγωσι τόν σΐτον 
καί τήν κριθήν ψημένα καί μέ άλας ήρτ/μένα. Τελευταΐον 
έστο/άσθησαν νά συντρίβωσι τόν σΐτον μεταξΰ δύο λίθων, 
τό όποιον έδωκεν άφορμήν είς τήν ευρεσιν τών μύλων. Ού
τως άλήθοντες αύιόν είς τόν μύλων, αποκτούσαν τό ί λ ζ υ -  

por, άπό τό όποιον έκαμνον άρτον καί πλακούντα. Κά
ποιος έμιξβ τό άλευρον μέ υδωρ, καί τό έκτύπησε πολ
λάκις μέ τοΰ; γρόθου; καί έποίησεν άρτον, τόν όποιον πρώ
τον θερμή στάκτη καί ζεστόν όστακτον τόν έψησεν, έπειτα 
κα τ’ ολίγον ολίγον εύρέθησαν οί φούρνοι καί άλλα άγγεΐα· 
οΰτω λοιπόν ψένεται ό άρτος τώρα μέν είς τόν φούρνον, όθεν 

λέγεται φονρνίχιος, τώρα δέ είς τόν άρτόπτην, όθεν 
άρτοπτίτης, τώρα δέ είς τόν κλίβανον ί) σιδηροΰν, ή χα λ - 
κοΰν $ όστράκινον, έπισωρευθέντων υποκάτω ή επάνω αν
θράκων, όθεν χλι6α νίτη ς, τώρα δέ υποκάτω τής στάκτης, 
όθεν έγχρνφ ία ς άρτος , όστις είναι πρόχειρος καί εύθύς έτοι
μος. Οι Ελληνες καί οί ‘Ρωμαίοι έκαμνον έκ τοΰ άλεύ*

ρ υ καί ΰδατος ένα φύραμα  ώ ίάν κουρκούτι —  καθώς κά- 
μιουσι τήν σήμερον οί Βλάχοι καί οί ’Ιταλοί τήν μα» 
μαλίγκαν καί πολένταν —  η η ;  η τον ή καθημερινή των 

τροφή'.
’Αφ’ ού έξαπλώθησαν όλίγον τ ι οΐ άνθρωποι έπί τής 

γτ,ς, ηλθον είς πόλεμον μετά τών θηρίων, τά όποια έπρεπε 
νά τά άπομακρύνωσιν άφ’ εαυτών, διά νά μή κινδυνεύσωσι 
περί τής ζωής. Τοΰτο τοΰς έβίασε νά έφεύρωσι διάφορα 
δ η λ α ,  τά όποια άρχησαν νά τά μεταχειρίζωνται ού μόνον 

πρός ΰπεράσπισίν των, άλλά καί πρό; καταπολε'μησιν εκεί
νων. Οίίτως έλαβε τήν άρχήν το χννήγιοκ , τό όποιον 
ητον ή πρώτη ασχολία τών τότε ανθρώπων, καί υστίρον 
έγινεν άσκησι; καί μελέτη τοΰ πολέμου, όστι; είναι τοσού- 
των κακών αιτία,

Παρετήρησαν δέ αυτοί εύθΰς, ότι μερικά ζώα εΰκόλως 

έδύναντο νά ήμερωθώσι, καί νά γένωσι χρήτιμα είς αύτοΰ; 
μέ τό γάλα καί μέ τό κρέα; των* όθεν άρχισαν νά κρα- 
τώσιν άγέλας βοών καί ποίμνια προβάτων και άπό τό 
γάλα των νά κατασκευάζωσι τυρόν καί βούτυρον, τό όποιον 
είναι μία άπό τάς παλαιοτάτας ευρέσεις. Πρώτον έπε- 
μελήθη τής κτηνοτροφίας ό ’ΐωβήλ, τόν όποιον έμιμήθη- 
σαν πολλοί, καί οΰτως άπό κυνηγούς έγιναν νυν ποιμένες’ 
Ουτοι διέτριβον είς ένα τόπον ύπό τάς οκην/ς των, έ'ως οδ 
ήτον τροφή διά τά ζώα· άφ’ ου δέ έλειπεν αύτή, έ'λυ™ 
εύθΰ; τάς σκηνάς καί μετέβαινον είς άλλο μέρος μέ τά 
ποίμνιά των, διά νά ζητήσωσι νέαν βοσκήν, Ουτω ζώσι 
καί τήν σήμερον πολλά Σκυθικά έθνη είς τήν Ασΐαν, Ν ο 
μ ά δ ες  καλούμενοι, ώ ποιμενική ζωή έδωκεν άφορμήν 
είς τήν ευρεσιν τοΰ αύλοΰ καί τής σύριγγας, καί άκολούθως 
τής μουσικής πρός τέρψιν καί διατριβήν τοΰ καιρού, τή ; 
όποία; πρώτος εΰρετής ιστορείται ό 'ίουβάλ.

’Α λ λ ’ ουτε δ άγριος κυνηγετικός β ίος, ουτε ό πλα\ώ- 
μενος ποιμενικδς ήρεσε πολΰν καιρόν τοΰς άνθρώπους, 
έπειδή καί οί δύω έπροξενοΰσαν είς αύτοΰς ένόχλησιν καί 
άνησυχίαν όθεν έστοχάσθησαν νά κατασταθώθιν είς ένα 
τόπον, καί νά καλλιεργήσωσι τήν γήν, σπείροντες εί; 
αύτήν κόκκους σίτου, καί άναμένοντες τοΰ; έξ αύτών καρ
πούς.

’Αφ’ ού άρχισαν οί άνθρωποι νά γεωργώσι τήν γήν, 
συνήχθησαν πολλαί χωρισταί π α τρ ια ΐ ή φαμιλίαι είς ένα 
τόπον, καί ?<Tt7«v μικρά χω ρία  καί κ ο .Κ  χ τ ια .  όσον

δέ ηΰξανεν ό άριθμός των, τόσον περισσότερον διεγείροντο 
εΐς τάς καρδίας των έπιθυμίαι ν« ί πάθη. Εύθΰς είς τήν 
άρχήν άκόμη είχε κινηθή ζηλοτυπία μεταξύ Κάϊν καί τοΰ 
Αβελ, τών δύω πρώτων υιών τοΰ ’Αδάμ, τής ό.τοία; έγινεν 
θνμα  ύ νεώτερας. Κΰν δέ άνεφάνησαν έπί τής γής άνθρω
ποι μεγάλοι, γ ίγα ν τε ς  λεγόμενοι, οΐτινες χακομετκχει · 
ριζόμενοι τήν υπερβολικήν δύναμιν τοϋ σώματος έβίαζον 
τούς άλλου; νά γένω ίι δοΰλοι αύτών. Προχωροΰντος δέ 
τοΰ καιροϋ έξέπεσον οί άνθρωποι έκ τής προτέρας άθωότη- 
τος είς τήν ήδυπάθεΐαν καί ασέλγειαν, καί τόσον διεφθα- 
ρ.',σαν  ̂ ώστε έξωλοθρεύθησαν διά τοΰ κατακλυσμού όλοι 
πλήν ενός. Ούτος δέ ην ό δίκαιος δ Νώε} όστις έσώ'Ι/ι 
μετά τή ; οικίας του έκ τοΰ κοινοΰ ναυαγίου τοΰ ανθρωπί
νου γένους είς μίαν μεγαλην ναΰν, Κ ιβω τόν  λεγομένην, είς 
τήν όποίαν διεφυλάχθησαν καί παντός εΐδου; ζώα, όσα 
δέν έδύναντο νά ζώσιν, είς τό ΰδωρ. £κ  τών τριών αύτοΰ 
υιών Σήμ, Χ α μ  καί ίάφεθ έπληδύνθ/ι πάλιν ό κόσμος, καί 
οί απόγονοί των διεσπάρησαν εϊς όλα τά  μέρη τής γης. 
Οί μέν Σημΐται έςαπλώθ/,σαν είς τήν άνω ’Ασίαν, οί δέ 
Χ αμΐται είς τήν Αίγυπτον καί εις άλλου; τόπους τής ’Αφρι
κή;, οί δέ ’Ιαφεθιται είς τήν άρκτικήν ’Ασίαν, καί ανατο
λικήν Εύρώπην. Δέν άργησαν αύτοί νά άνακαλέσωσι τάς 
τέχνας, καί να τάς μεταχειρίζωνται εΐς τάς χρείας καί 
άναπαύσεις τής ζωής. ό  Νώε, όστις πρό τοΰ κ&τακλυ- 
σμοϋ είχεν έπιμεληθή τής ναυπηγικής, έφύτευσε νϋν τήν 
άμπελον, καί ε£>ρε τόν τρόπον του νά κάμνωσιν έκ τών 
στα φυλών οίνον,

Αί μικραί φ α μ ιλ ία ι  κατ’ όλίγον όλίγον ήνώθησαν μ ε τ ’ 
άλλήλων, καί έσύστησαν μεγάλας φαμίλιας ή κοινότητας, 
έξ ών προήλθαν διάφορα γέν η  ΐ) έθνη, έχοντα χωριστήν 
γλώσσαν καί πολιτικήν διοίκησιν. Καθώς δέ πρότερον 
είς τάς μικράς φαμιλίας έξουσίαζε καί έδιοικοΰσε τά  τοϋ 
οίκου ό πατήρ \  ά άρχηγός τής πάτριάς, καί διατοΰτο λέ
γετα ι Π ατριάρχης, οΰτω νϋν εϊς τάς μεγάλας φαμιλίας 
έξουσίαζε καί έκυβερνοΰσε τά κοινά πράγματα εΐς παρόμοι· 
ως άρχηγός. Επειδή καί έβλεπον αύτοί, μάλιστα δέ οί 
άδυνατοι καί πτω χο ί, ότι χωρίς γενναΐόν τινα καί δίκαιον 
άνδρα ήθελον πέσει ταχέως είς τήν i  ξου αίαν τών δυνατών 
καί πλουσίων, καί άν ήίελον καταπολεμηθώ ύπό ξένων φυ
λών άνθρώπων, η άδικηθή ύπ* άλλων, δέν ήθελον έχε» 
μήτε άρχηγόν δια νά τοΰ; διαφεντεύει, μητε κριτήν διά νά



τούς προστατεύτ]. όθεν εί (/.έν ητόν τις ανδρείος άνήρ παρ’ 

αύτοις, έπείθοντο μετά /«ρας είς αύτόν, καί ύπετάσσοντο 
είς τας προσταγάς του έν «αίρω πολέμου, τιμώντες τον καί 
ύστερον έν καιροί ειρήνης ώ; εξουσίαστην των* εϊδέ δίκαιος, 
έτρεχαν πρός αύτόν είς τάς διαφοράς των, καί έζήτουν τήν 
παρ’ αύτοΰ βοήθειαν, δεχόμενοι μέ εύχαρίστησίν τήν άπό* 
φασίν του. Ούτως 6 Νεβρώδ ε» τολμηρού καί ανδρείου 
κυνηγού, εγεινβ πρώτο; βασιλεύς είς τόν κόσμον· καί ό 
Δηϊόκης, έκ δικαίου καί επιεικούς κριτοΰ, βασιλεύς τών 

Μήδων.
Τά παλαιότατα βασίλεια  ηιαν κατ' άρχάς αιρετά η 

κατ’ εκλογήν, άλλά μετ’ όλίγον καιρόν έγιναν κληρονο
μικά* ησαν δέ πολλά μικρά καί περιωρισμένα. Τα πρώτα 

μεγαλύτερα βασίλεια Ισυστήθησαν είς τήν Βαβυλωνίαν, 
'Ασσυρίαν, καί Α ίγυπτον Αν τό βασίλειον ηύξανε καί έγί
νετο μεγαλήτερον, ό βασιλεύς έχρειάζετο συμβοηθούς καϊ 
αυνεργούς είς τήν διοίκησιν τών πραγμάτων, οστις έδιάλεγε 
τούς σοφωτέρους καί γεροντωτέρους διά συμβούλους καί το· 
ποτηρητάς τής εξουσίας του, έξ ών κατ’ όλίγον όλίγον 
έγιναν οί Ε ύπιτρ ίδα ι η Πατρίκιοι καί οί εύγενεΐς. ‘Ο 
τρόπος τής πολιτικής διοικήσεως είναι πολλών ειδών, 
οίον* Μοναρχία είναι, εί; τήν όποίαν είς μόνος εξουσιάζει 
καί νομοθετεί, J/ριστοκρατεία  είς τήν όποίαν περισσότε
ροι άνδρες έξαίρετο» διοικοΰσι καί νομοδοτοϋσι. Λ ιψ ο-  
χρατεία  είς τήν όποίαν τό πλήθος ή ό λαός κάμνει νόμου; 
καί αποφασίζει τά  κοινά πράγματα διά πλειόνων ψήφων. 
Οί λοιποί τρόποι τής διοικήσεως είναι η τούτων εϊδη, ή έκ 
τούτων μικτοί, ί| τούτοις έναντι οι, καί λοιπόν σφαλεροί, 
βίαιοι, καί ήκιστα μόνιμοι. Κακοί τρόποι τής διοικήσεως 
είναι ό d  εοποτισμος, είς τόν όποιον δέν είναι παντάπασι 
νόμοι διορισμένοι, άλλ' ό τό κράτος ίχω ν εξουσιάζει παρα- 
νόμως κατά τήν αρέσκειάν του. Τνραννΐς, είς τήν όποί
αν δ τήν απόλυτον ίξουσίαν έχων, τήν κακομεταχειρίζεται 
διά τάς κακάς του έ&ιδυμίας με πολλήν κάκωσιν τών ύπη- 
κόων. ’Ο λ ιγα ρ χ ία , είς τήν όποίαν ολίγοι πλούσιοι καί 
δυνατοί μεταχειρίζονται τήν άκραν εξουσίαν διά τό ίδιον 
των συμφέρον, ούχί διά τό κοινόν καλόν, ό τα ν  δέ είς £ν 
έθνος δέν είναι άρχων ή έξουσιαστής, ή τοιαύτη κατάστασις 
τών πραγμάτων λέγεται Ά ναρχία} καί είναι πασών χε ι

ριστή.
Ά πόό'λας τάς νομίμ,ους διοικη'σεις εύδαΐμονεστάτη καί

α π ’ άρχή; εις τούς καλούς ανθρώπου; έπιδυμητοτάτη είναι 
εκείνη είς τήν όποίαν έξουσιάζει ένας σοφός καί δίκαιος 
Μ ονάρχης' διότι εϊς τοιαύτην διοίκησιν ίσχύουσιν οί δι
καιότατοι νόμοι, αύξάνουσιν αϊ τέχναι καί αί έπιστήμαι, 
τ ιμάτα ι ή άρετή καί ή προκοπή, ανταμείβεται ή άξιότης 
καί ή φιλοπονία, εισακούονται τά αιτήματα  τών πολιτών, 
καί θεραπεύονται ταχύτατα  τά παράπονα αύτών. ό  τοι- 
οΰτο; μονάρχης άγαπα ώς άγαθός πατήρ τόν λαόν του, καί 
προάγει διηνεκώς τήν εύδαιμονίαν του. Φαίνεται νά ηναι 
μόνος ό πρώτος τών υπηκόων, καί άπολαμβάνει αθάνατον 
ό'νομα είς τούτον τόν κόσμον καθώς είς εκείνον δικαιοτάτην 
αμοιβήν τών κόπων του.

Πρό τοϋ κατακλυσμού δέν ητον εις τόν κόσμον ούτε 
βασιλεύς ούτε βασίλειον, άλλ’ οί άνθρωποι εζων πατραρ- 

χιχώς. Μετά τόν κατακλυσμόν δε κατεστάθησαν βασι
λείς καί έσυστήθησαν βασίλεια  άπό διάφορα έθνη, εξ ών 

ενδοξότεροι ησαν οί Βαβυλώνιοι, οί Μοσύριοι, οί Μ ήδοι, 
οί Πέρσαι, οί Φοίνικες, οί 1 Εδραίοι, οί Α ιγύπτιο ι, οί 
Καρχηδόνιοι, οί "Ε λληνες  καί οί ‘Ρωμαίοι. Ούτοι μ ι
αροί ό'ντες εις τήν άρχήν, καί πολεμοΰντες πρός άλλήλους, 

νΐ άπωλέσθησαν, ή Ιδωκαν αφορμήν είς τήν θεμελίωσιν μ ε
γάλων βασιλειών, Πρώτοι όποϋ έτόλμησαν νά εξουσιά
σω σιν άλλους τόπους καί λαούς ησαν οί Βαβυλώνιοι, οιτι- 
νες εύδύς εύρον μ ιμ ιτάς τούς Ασσυρίους.

* --------  ■■ - .............................. 1 ί_9
Μ όνοι οί ενάρετοι, και οι πεπαιδευμένοι 

είναι αληθώς ευτυχείς.
όρώτησέ τις τόν Σωκράτην, άν Αρχέλαος ό βασιλεύς ό 

υίός τοΰ Περδίκου, είναι εύτυχή; καί μακάριος, ό δε Σωκρά
της είπε δεν ήξεύρω, διότι ποτέ δέν ώμίλησα μ ετ’ αυτού' 
καί πώς, ειπεν εκείνος, μόνον όταν όμιλήσνις, γνωρίζεις τόν 
άνθρωπον, καί ό'χι μέ άλλον τρόπον ;  ουτω λοιπόν σύ δέν 

ήμπορεΐς νά είπη;, ού'τε διά τόν μέγαν βασιλέα τών Περσών, 
άν νίναι μακάριο; ,· καί ό Σωκράτη; είπε* καί πώς ή μπορώ 
νά είπώ έγώ καί διά αύτόν, ότι είναι μακάριος, χωρίς νά 
ήξεύρω ποίαν μάθησιν, καί ποίαν άρετήν έ χ ε ι ,· καί έκεΐνος 
είπε· καί π ώ ς ; μόνον είς τήν μάθησιν, καί εί; τήν άρετήν 
συνίσταται ή μακαρία ζω ή ; ναί είπεν ό Σωκράτης* διότι 
οί άγαδοί είναι μακάριοι, καί οί πονηροί είναι άθλιοι* καί 
λοιπόν, είπεν εκείνος, άθλιος είναι ό ’Αρχέλαος ; ναί άθλιο.-, 
είπεν ό Σωκράτης, άν δέν έχ-ιρ άρετήν καί είναι απαίδευτος.

Κ ύρ ιε Έ χ δ ό τα  τής Μ ελίασηζ τών Κ υκλά δω ν.

Γνωρίζων ότι ή ποικιλία είναι Ιν έκ τών πρώτων συ· 

στατικών του Περιοδικού Σας Φύλλου, λαμβάνω τήν τόλ
μην νά Σας διευθύνω τήν άκόλουδον Περιήγησίν μου, τήν 
όνοίαν παρακαλώ νά καταχωρη'σετε είς τάς στήλας τοΰ 

Ε γγρ ά μ μ α τό ς Σας, έάν εγκρίνετε αύτη'ν.

— ·0«8Γ<Η"ΪΓ' ■'

2 2 . ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ,

£χοβν ύποδέσεις εμπορικά; εις Σμύρνην, Μιτυλη'νην καί 
Χ «ν, ήθέλησχ νά ταξειδεύσω είς τούς ιστορικούς τούτους 
τόπους, διά νά έκτελέσω αύτοπροσώπως τάς ύποδέσεις 
μ ον  καί τό πλέον διά νά πϊρινιγηθώ τά αξιόλογα ταϋτα 
μέρη τ ί ς  Ασία;· Αναχωρήσας λοιπόν τήν 3 . Απριλλίου 
Ε Ε. άπό Τεργέστην, έφθασα μετά εξ ήμερών διάπλουν 
είς Σϋρον, δθεν ημην ήναγκασμένος νά περάσω διά νά ΐδω 

τινάς στενού; μου έκεΐ συγγενείς.
ό τα ν  εφθασα είς Σύρον, τινές έκ τών συμμαθητών ποτέ 

χαί συντρόφων μου μέ παρεκίνησαν νά διαβώ χα ί είς τήν 
Πρωτεύουσαν τών Αθηνών* άλλ’ έπειδή έ'χω φυσικήν απέχ
θειαν είς τό νΰν άλλόκοτον Χαί τερατώδες σύστημα τής 
κυβερνήσεως, (1) τό όποιον δυστυχώς κρατεί τήν άνάπτυ- 
ξίν καί πρόοδον τής Ελληνικής Ε υφυΐας, καί τδ όποϊον έξά- 
γει τις άπό τόν περιοδικόν τύπον, άπό τ* πρακτικά τής 
Βουλής καί άπό τά  εργα τών ‘Υπουργών* άκούσας δέ καί 
τάς κατά τήν μεγάλην εβδομάδα διαδοθείσας καθ’ δλην 
τήν Επικράτειαν κακάς φήμας, περί ρήξεων, κ λ .π . έπε- 
βιβάσθην αυθημερόν είς τό Αυστριακόν Ατμόπλουν διά 
Σμύρνην, χωρίς κάν νά σκεφθώ περί τοιαύτης ίδέ«ς. έξε- 
πλεύσαμεν λοιπόν τό έσπέρας τής 9 . Απριλλίου, καί δια" 
μείναντες μίαν περίπου ώραν τό πρωί ύπό τήν Χΐον, δπου 
ή έπαισθητή τών άνθέων εύοδία μ α ; έφερε τάς πρώτας ακτί
νας τοΰ ήλίου λαμπροτέρας καί πλέον εύαρέστους παρά τό 
συνηδες, ήλδομεν είς Σμύρνην περί τήν 3 . ώραν μετά Με
σημβρίαν.

( I )  M e r f i v  λ ε ξ ι ν  τ α ύ τ η ν  δ έ ν  β ννοώ  τ ο  σ ω ι* α  τ>5ς Ε ξ ο υ σ ί α ς ,  ά λ λ ά  rb  

I t t t S e p v a v ·  τ τ ο »  τ ο ν  τρ ο 'π σ ν  Si ο υ  κ υ β β ρ ν ά τ α ι  το  Κ ρ ά τ ο ς .

Αί περιστάσεις μου δέν μ ’ έσυγχώρουν νά διαμείνω 

είς Σμύρνην περισσότερον τών 5 ημερών τό πολύ* δδεν ή 
πρώτη μου φροντίς ητο νά ερευνήσω περί εύκαιρίας διά 
Μιτυλήνην. ’Α λλ’ δταν έμαδον, δτι τό διαπλέον έκεΐδεν 
’Ατμόπλουν εμελλε νά άναχωρηση τήν 1 2 . μετά Μεσημβρί» 
αν, τότε άπεφάσισα νά έκτελέσω τόν είς Σμύρνην σκοπόν 
μου ε’ντός τών δύω ήμερών· ώστε έμβήκα αμέσως εις δρα- 
στηριοτάτην κίνησιν, περάσας τάς επίλοιπους τρεΐς ώρας 
τή; ήμίρας εί; άπόδοσιν έπιστολών, τινών συστατικών τά 
όποια είχον λάβει τήν καλωσύνην τινές νά μέ δώσωσι, 

κ ,λ.π .
Τήν 11 . ήγέρθην πολλά πρω’ί, καί κατά πρώτον ύπηγ* 

είς τάς διαφόρου; άγοράς, αί όποΐαι, δσον είναι περίεργοι 
διά τήν ποικιλίαν τών πραγμάτων, τοσοϋτον μάλλον έ π ι-  
σύρουσι τήν προσοχήν ενός περιηγητοΰ, ώς έκ τοϋ τρόπου 
μέ τόν όποιον αί διακεκριμμέναι έν αύταΐς τεσσαρες διά
φοροι Φυλαί εργάζονται τά_ βιομηχανικά αύτών εργα, καί 
κάμνουσι τάς μεταξύ των εμπορικά; σχέσεί;. Οί μέν 
Τούρκοι, αδρανείς πάντοτε καί οκνηροί, περιορίζονται εϊς 
έργα εύκολα καί άτλα , έχοντες καί τήν άργίαν συνή
θως βοηθόν, Οί δέ Αρμένιοι, πνευματώδεις πολλά πλήν 
άπαίδευτοι, πίριφέροντ-ι μέ δραστηριότηρα τόν κύκλον 
τοΰ έμπορείου καί τών συναλλαγμάτων. Οί δε έβραίοι 
ψεϋσται, κακοί, δεισιδαίμονες, κλέπται, δειλοί καί δυσώ
δεις : μισούμενοι ύπ’ δλων τών Φυλών καί καταδεικνύοντες 
καθ’ δλον τόν χαρακτήρα αύτών καί τήν διαγωγήν τήν 
άλήθειαν τών προρρήσεων τών ιερών Γραφών, ερπουσιν άεν- 
νάως έν τώ μέσω τών σκανδάλων καί τής δολειότητος. 
έκεϊνοι λοιπόν, οϊτινες δίδουσι ψυχήν καί κίνησιν ό'χι μόνον 
είς τήν πολύπαθη καί μεγάλην ταύτην Πόλιν, άλλά καί 
κατά τό πλεΐστον μέρος τής ’Ασίας, είναι οί Χριαστιανοί, 
■ή μάλλον οί όρθόδοξοι ’Ανατολικοί· ήτοι, οΐ ύπό τήν γενι
κήν σημασίαν τής λέξεως Ελληνες.

Διερχόμενος τάο άγοράς ήναγκάσθην, περιεργεια κινού
μενος, νά σταθώ εις £ν καφρενεΐον, έντός τοΰ όποιου είδον 
καθημένους έπί τών γονάτων δεκαπέντε κατασειράν όθω - 
μανούς νέον ς άπό 15 —30. έτών ήλικίας. ό τα ν  δε λέγω 
νέους, έννοώ εις τό άνθρώπινον γένος, έκεΤνο τό όποιον 
βλέπει « ς  έν γένει εις δλα τά λοιπά όντα τής φύσεως· 
δ έστι, φυσικήν ζωηρότητα καί κίνησιν. Είς τά νεογνά τών



προβάτων, τών ίππω ν, τών κυνών, τών πτηνών, άκόμη 
καί αυτών τών όντων τοΰ εκτεταμένου καί απείρου βασι
λείου τών Φυτών, βλέπει τις ζωτικη'ν τινα χάριν χαί ωραι
ότητα, ί*  τ ? ;  όποία; θέλγεται καί ενταυτφ ήδύνεται. Αλλ 
ενταύθα είδον άνθρωπίνην χα υνό ΐη ζα , όποιαν δέν είναι 
δυνατόν νομίζω να εύρη τ ις  εί; καμμίαν άλλην Φυλήν, 
ούδέ να πβραβάλλίρ με ούδεμιας φύσεως όντα, είμή με τάς 
χαδημενας όμιοτρόπως χατάντιχρυ του καφφενείου κα· 
μέλους, έπ ί τών δποίων ΙβΧεπον τήν αύτήν ακινησίαν και 
νωθρότητ*. ό σ τ ις  χαΐ αν έ τύγχανε θϊατϋς μέ έμέ τοϋ 
περιστατικού τούτου, ηθελεν κναμφιβόλως συμμερισδή κατά 
πάντα τήν ίδέκν μου.

Μ ετέπειτα υπήγα πρδς τ6 ύπδ τών όθωμονών κατοι- 
κούμενον μ·σϊΐμβρ»νδν τής πόλϊω ς μέρος. Α λλ’ άφοΰ περί* 
ήλδον δύο % τ£8Ϊς γειτονίας χωρίς να «ίδω κάν μίαν ψ·.>- 
χήvj ήναγχάσθην να επβνέλδω, λαμβάνων άρκτιιιώ; τήν 
διεύδυνσίν μου, ήτις μ ’ Ιφερεν «ίς τήν συνοικίαν τών 
Εβραίων, ή  άβατβστασία και τδ  άλλόχοτον ένδυμα δυο 
Έ βραίδων, τάς ό ποίας ίτυ χ ε  ν'άπαντη'σω καθ’ όδδν, μ ’ 
ίχαμον νά είσέλθω είς §ν χ ά ν ι  λεγόμενον χαί κάτοικού* 

μενον άπ$ ίχανάς οίχαγεεείας ‘Εβραίων, προοποιηθεΐς οτι 

ηδελον αγοράσει χουμπία, τα  δποΐα έν τ φ  κροαυλίφ είργά- 
ζοντο. Α μα ίμ β ίχ α  προσίβλνίδην άπδ δυνατήν άποφοράν> 
#τι; μ’ έβίασε να έξέλδω κκρευθύς ! Τοιαύτην άηδή καί 
πολυσύνθετον δυσωδίαν δέν ενθυμούμαι νά ήτθάνδην άλλοτε 
επί της ζω η; μου, είμή είς τάς Αθη'νας ποτέ έντδς δυο 
Παυαριχών οίχιών, τοϋ μέν άξιωματιχοϋ λαμβάνοντο<· τεν- 
ταχοσίας Δραχμάς »«τα μήνα εκ τοϋ ‘Ελληνικού ταμείου, 
και εχοντος δυο υπηρέτρ ιας' τοΰ δε δυστυχοΰί τεχνίτου 

της ξυλουργιαής, 5ίς τάξ όποιας κ«τ* τύχην εΐχον Οπά- 

γ·ιν  ενικά υποδήσεων. Τδ έλκύον δέ μάλλον έν τ\ϊ ‘Εβρα
ϊκή αΰλ^ τήν περιέργειάν μου? $το δ^χβπενταετής κόρη, 

ίτ ις , ένώ έστο^ίζετο μόνο-·' -Irh th  νέα χυτρίνωπ* σανδά

λια Και τού$ λευκούς της πόδβξ, έξ άλλου μέρους ένέιτνεε 
φρίκην έχ τής άκα·ί£στασίας τών ίνδυμάτων -της, έπί 
τών δποίων άμέτρησα υπέρ τά 2 5 .  ξεσχίσματρ. καί ράκη. 

Πλέον βδελυκτή ζωή, wap* έαβίνην τών ‘Εβραίων πιστεύω, 
δτι δέν δόναται να ΰπάρξη είς τον Κόσμον !

Περί τας 1 0 . 1 [2  ώρα; υπήγα είς τδ Γυμνάσιν τής Σμύρ
νης, χαι χρεωστώ άληδώς νά είπω, χωρίς ποσώς νά κο
λακεύσω, οτι έχ πρώτη; όψ εω; είδον κατάστημα μεγάλο*

πρεπέστατον χαί άξιοντών κατοι*,ν«* τοιαύτη; πόλεως, όποία 
ή Σμύρνη. 6  Γυμνασιάρχης Κύριος Γ. Χρυσοβέργης ελαβε 
τήν χαλωσύνην νά μέ όδηγήσνι είς τάς διαφόρους τάξεις 
εν καιρώ παραδόσεω;" δπου ελαβον τήν περίστασιν νά ε’ίδω 
τδ αυστηρόν σύστημα τοΰ νέου Γυμνασιάρχου, τδ όποιον 
μέ δίδει μεγάλας ελπ ίδα ; διά τδ μέλλον του Το'που 3 6 0 . 
μαθηταί φοιτώσί τακτικώς είς τδ Γυμνάσιον τοΰτο, δ ιδα 
σκόμενος έκτδς τή ; αρχαία; ήμών ‘Ελληνικής Γ)ώσση; 
Χαί ^τών λοιπών στοιχειωδών μαδημάτων, τήν Αγγλικήν 5 
τήν Γαλλικήν καί τήν Οθωμανικήν Διάλεκτον ένασχο- 
λοΰνται δέ μετά πολλοί ζήλου έν αύτΰ δέκα Ιτεροι δ ιδά 
σκαλο», έκ τδς  τοΰ Γυμναοίου, ύπάρχουσιν εν ‘Ελληνικόν 
Σχολεΐδν χα ί τρία αλληλοδιδακτικά τών χοοασίων· εξ Κλ- 
ληνικά καί τρία άλληλοδιδαχτιχά ιδιαίτερα των άρ ι̂έν6>ν· 
δύο δε ετερα εΐς τήν άνω συνοικίαν ώττε ή Σμύρνη, αν 
χαί μέχρι πρδ ολίγου δέν επέτυχε νά ίχτ, χατάλληλον 
διεύδυνσΐ'? έπί τών έχ παιδευτικών αύτής καταστημάτων, 
$τις 'h πρώτιστη ανάγκη έκαστου τόπου ότωσοΓιν πο
λιτισμένου, δέν έμεινε δέ ποσώ; όπίσω καί χατά τή ; σύς·α· 
σιν αύτώΐ.

Πενταμελής έφορία διευθύνει έν γένει τά έκπαιδευτικά 
Καταστήματα- ή δέ νϋν Εφορία, συνισταμένη έχ των Κυ
ρίων β .  Καισίσογλου, Σ. Μίτσελ, L . Μ ω ρ ζ ϊτ ίν η Ε μ . Π. 
Καιβωτδν, χαΐ Εμμανουήλ Φραγχιάδην, ές-άΟη πολλ» ευτυχής 

διότι ήϊυνίΙΊη νά θεραπεύσω τδν ύπέρ του φωτισμού άκρον 
αυτής ζήλον, έμβάλλουσα εΐς τούς κόλπους τη ; ώ ; Γυμνα
σιάρχην άνδρα ίκανδν, δραστη'ριον, έναρετον καί ειδήμονα, 

.όστις δέν θέλει παραλείψει τήν περίστασιν τοΰ νά έκδικη- 
6η διά  μ ΐγά .ΙίύΥ  ipra>r τούς εν ‘Ελλάδι αντιζήλους του. 
0  δέ Σεβάσμιος Αρχιεπίσκοπος, όχι μόνον δεν έπιφΐρει 
πώποτε ούδένα πρόσκομμα, κατά τδ σύστημα ολίγων τινων 
ποιμένων οΐτινες φέρουσιν άσυστόλως τδ σχήμα το3 λύκου» 
άλλά χ«ϊ συνεργεί κατά τήν κοινήν τών Σμυρναίω* ομολο
γίαν & παντί σδένει » εΐς τήν έκπαίδευσιν χαί μόρφωοιν 
τής Νεολαίας χαί όλοχλνίρου τοΰ ύπό τήν δικαιοδοπαν 'to j 
«οιμνίον·

Πιστεύω λοιπδν, ότι οί φιλόχαλοι καί φιλόμουσοι Σμυρ- 
ναΐοι, εχοντες τά πάντα βοηθά ύπέρ τοϋ ύψηλοΰ σκοπού 
τ ΐ ς  χοινής έχπαιδεύσεω;· ώφελούμενοι δέ χαΐ άπδ τήν 
άξιο'λογον αύτών Οέσιν, θέλουΉ στερεώσει έπί τών ώροιίων 
πεδίων τΓ/ς σύμπνοιας  χαΐ τνς νμονοίας τά ; βάσιμους

άρ/ά; ίνδς χαλοΰ καί προοδευτικού Διδασκαλίας συστήμα
τος, τδ δ ποιον είναι τών αδυνάτων νά μήν καρποφ ορώ  έν 
αφθονία έπί τών αμαθών χαί ήμέρων Λαών τή» Ασία;, I 
προάγον είς πάντα; τήν αληθή εύδαιμονίαν.

ί ί  δέ τοιαύτ/ι ίδέα μέ κυριεύει Ι τ ι  μάλλον άπδ τήν 

πεποίθησίν μου, τοΰ δτι οί έντιμοι ούτοι πολΐται γνωρί- 
ζουσι χάλλιστα, ότι άμελοΰντε; είς τδν σημερινόν Αιώνα 
τή< παιδείαν καί τά φώτα, δέν κα'μνουσιν άλλο ειμή να | 
προετοιμάζωσι δυστυχίαν διά τού; διαδόχους τω ν, ητις | 
βελει τούς καντατήσει μίαν ήμέραν ώνειτούς εϊλωτας των j 
φωτισμένων Λαών τής Εύρώπη;· χαι «τι, άνεγείροντες τδ 
Γυμνάσιον αύτών, τδ οποίον πάντοτε διέλαμπεν, ύπδ τόν | 
διακαή ζήλον τών σοφωτέρων ‘Ελλη'νων Διδασκαλων, (1) 
βέλουσιν εύχολώτερα θεραπεύσει τά  αλλεπάλληλα δεινά, 
τά δποΐα τδ τρομερόν τοΰ Πυρδς στοιχιϊον διά μιας τούς 

ίπέφερε.
Τήν 2  Μ, Μ. έπεσχεύθην τδν Κ. i. Σαμιωτακην, Συν-

τ ί ^ . τ ^ ζ η ς  Α μα .Ιθεία ς . Αμα τδν είδον, ό εύγενής του τρόπος 
ηνωμένο; (ίέ τήν ούστηράν χαί ορθήν χρίσιν τών λόγων του, 
μ ’ έβεοαίωσαν ότι ή Σμύρνη περιδίλπει ύπδ τούς χόλπους 
τη ; τόν λυσιτελή εκείνον μοχλόν τής Λ ημοαιογραφίας, 
δττις ίχει τήν δύναμιν νά μεταποι^ τά  ανθρώ πινα  πράγ
ματα έπί τδ κρεΐττον. Τί) άληδεία έχάρη πολύ ή ψυχή

Το ειτοαβνον ά τν ίσ π τ η χ α  τ ΐ 5 ττρός ιό ν  Ο ΐχο ν ψ ο ν  έ π ια τ ο λ ίς  τοϋ ΚοΟ[ΐα, 

ί ί κ ν ύ ε ι τ ΐ »  π ?ό τ ΐ ;  Ε λ λ η ν ικ ΐ; ’£ π χ ν » σ τ Μ ΐω ;  γ.ί·γΧ·κ> ά χ μ ίν  του Γυ- 

{Avaaio’J τίίς Σμύρνης,
; “  Τ ο ια υ τά  τ ινα  β* ε γ ρ χ φ α  etc τη ν  άρχιρτέραν [Λου επ ιστολήν. Τ ω -

? α  ί ί ,  ίτ ο ΐ |» * ζ ο ( * Η β ς  ν '  ά ν α χ ω ρ ι ίο ω  ε » « ϋ 6 ε *  « ί ;  τ ή ν  π ί ρ ι χ λ ε α  τ ι ς  A u*  

σ τ ρ ί χ ;  (Χ ΐτ ρ ο π ο λ ιν ,  5 ί »  ά γ α π ώ  ν ά  σ έ  σ τ ε ρ ι ί ι ω  τ ί ν  χ α ρ * ν  (χέ τ ί ν  σ ιω π τ ,ν  

τ ώ ν  ό ϊ ι ι σ σ ι ν ώ ν  t f - f a iv ,  S a x  k k iju t t o u ji τ ό ν  » ί ;  φ ω τ ισ μ ό ν  τ ω ν  ο μ ο γ ε ν ώ ν  

( « ς  ζ-ίλο'ν τ ω ν .

Ε ξ ε ύ ρ ε ις ,  δ τ ι τ ο ν  π α ρ ε λ θ ό ν τ α  χ ε ι μ ώ ν α  (λ* ε 'π ρ ο α κ ο ίλ ε σ α ν  ο ί  ζ η λ ω τ α ΐ  ε π ί 

τ ρ ο π ο ι  τ ο ύ  έ ν τ α ΰ θ α  έ λ λ Υ ΐν ιχ ιϋ  έ |Α π ο ρ ιχ ο ϋ  Γ ϋ ^ ν α σ ίο »  τ ω ν ,  ν ο ^ ί ζ ο ν τ ε ί  ρ.β 

‘ κ α ν ό ν  ν ά  5 ι ί ά ξ ω  τ λ ν  έ λ λ η ν ι κ ή ν  ν ε ο λ α ία ν  τ ω ν .  έ ξ ε ύ ρ ε ι ; ,  2 τ ι  x a t  t o t s  

τ ο ΰ ς  ά π εκ ρ ίΟ η ν , ό τ ι  α ί  ά σ χ ο λ ί α ι  μ ο υ  S h  [is* σ υ γ χ ω ρ ο ύ ν  ν ά  υ π α κ ο ύ σ ω  ε ίς  

ττ ,ν  α γ α θ ή ν  τ ω ν  θ ίλ ν ισ ιν ,  σ Λ ί α γ ρ α φ τ ,σ α ;  ά ρ ί ρ ώ ς  τ ό ν  τ ρ ο 'π ο ν , μ έ  το ν  

όποιον ύ 'υνανται νά  κ α τ ο ^ ττ ίιω σ ιν  ώφέλΐ(Λον*το ejatco^wo'v τω ν ^υρ.ν*οιον 

Μ ά θε τ ώ ρ α , φίλβ, δ τ ι ο ι φ ιλογενεΐς ouroi ά ντρ ες , 5έν Ιπ α υ σ α ν  έπ α να - 

λ χ μ δ ά ν ο ν τ ε ς  τ ή ν  α ύ τ ί ιν  α ϊτΥ ΐσ ιν, έ ω ς  ο υ  τ ο ΰ ς  έ ζ ι ίγ τ ,σ α  φ α ν ε ρ ώ ς , ό τ ι  κ α ί  

κ χ ί  etjAXi, κ α ί  έ σ ο μ χ ι ,  έ ω ς  ο υ 4ζ ώ ,  τ ί ς  Ε ι*ύρν»ις κ α ι  π ο λ ί τ η ς  κ α ί  Λ -  

ί ά β κ χ λ ο ς ,  κ α ί  δ τ ι  τ ό  τ α ξ ε ί ί ι ο ν  [ ίο υ  τ ο ΰ τ ο  σ κ ο π ό ν  ά λ λ ο ν  S iv  έ χ ε ι ,  ε ί^ ίι  ττ,ν  
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ΐ ι α λ ά  npoej^iav των.................." Κ. Μ, Κ ο ύ μ α ς .

μου βλέπουσα έν τώ  μέσφ τής Ασίας, Νεον, οστις οχι μόνον 
ύπόσ/εται μέγαν συναγωνισμόν πρός τό φ ω τίζε ι τους δ ια 
φόρους Λαούς τή ; Ασίας, άλλα καί οστι; γνωρίζει χάλ 
λίστα τδ στάδιόν του. Τουλάχιστον όποιοςδη'ποτε λογ ι
κός άνθρωπος άναγινώσκει ταχτικώς τήν Αμάλθειαν, δέν 
δέλει πώποτε άποδώσει τήν παραμιχράν υπερβολήν είς τούς 

λόγους μου,
Μ ετέπειτα υπήγα πρός τδν Εκδότην τών Παρισιων 

Αποχρύφων Κύριον ί. ί. Σχυλίσσην, τόν συναγωνιζόμενον 

προθύμως μετά τοϋ Κ. ί. Σιαμιωτάχη ύπέρ τής κοινής προό
δου. Αί εικόνες της φιλεργίας, τής φρονη'σεως καί τής 
δραατηριότητος μέ χατέλαβον παρευθύς είς τήν πρώτην συν- 
έντευξιν τοΰ Κ. 1. ί. Σκυλίσση. Αφήσας στάδιον έμπο» 
ρικδν, εδόθη έγχαίρω; είς έκεΐνο τδ όποιον συμφωνεί με 
τά ; διαδέσει; τη ; ψυχή; του, τδ τή ; Τυπογραφίας. Ουτο; 
είναι δ μόνος τρόπος τοΰ προοδεύειν έν τϊί κοινωνία, το να 
τρέχνι τις, ώς πρδς τδ επάγγελμα, κατόπι τής φυσική, 
ροπής του, κατά τδν Πλάτωνα' « έκαστος πρδς ο πεφυκεν. »

0  δέ Κ. 1 .1. Σκυλίσση ς έπέτυχεν ώς πρός τδ νϋν στάόιόν 
του, καθότι ή δραστήριος διεύδυνσις τού έργου του καί ή 

ι φιλοκαλία, τήν όποίαν ή φύσις τφ  έπροίκισε θέλουσι μιαν 
ήμέραν τόν ύψώσειν οχι μόνον κατά  τόν πλούτον, άλλα και 

I κατά τάς γνώσεις, καί κατά τήν δόξαν. Τα τρία ταΰτ« 
κοινωνικά άγαθά, έχει άληθώς τήν ιδιότητα τής Τυπογρα
φίας τδ στάδιον νά προμηδεύη εΐς τδν ειδήμονα και κατάλ- 

| λιιλον διευδυντη'ν του.
ίστερον άπδ τοιαύτας ήδονικάς έπισαίψεις, διευδύνδην 

Ι * πρδς τό με'ρος τής πυρκαϊας, ό'που τά έρείπια κατά Μεσημ
βρίαν, Α,νατολή^καΐ Αρκτον^έξετείνοντο είς έφικτόν τής 
δράσεως· χωρίς νά^προχωρησω, είσήλδον είς μικράν τινα 

ξύλινον καλύβην έντός τή ; δποί«; ειδον πεντηκονταετή 
περίπου άνθρωπον, προσπαθοϋντα μέν νά κρύψ^ τήν ταρα
χήν τής ψυ/^ής του· μή δυνάμενον δέ κ α τ’ ούδένα τρόπον 
νά καθησυχάσνι τού; δυνατούς πόνου; τη ; καρδία; του· Ανε- 
στέναζεν ό δυστυχή; βαρέω;, καί μέ τού; άναστεναγμούς 
ή ψυχή του εβραζεν άπδ τήν ταραχήν ! θέλησα; δέ νά τόν 
παρηγορήσω όλίγον, μέ ειπεν : α Αύτη ή περιοχή τήν 
3, όποίαν β λ έπ ε ι;, αύθεντα, ητο τά σπήτια μου καί τά  
.  μαγαζία  μου, διά τά  όποια έκοπίαζα μέ έπιμέλειαν και 
» μέ στενήν οικονομίαν 1 8 . ετη· τωρα δε ε ί; μιαν νύκτα 
β τά έστβρήθνιν, καί προσπαθώ να θρέψω δέκα ψυχά; μέ



χ> οκτω όκάδες οίνον καί μέ δυ'ο, ραχ.1, τά όποιοι βλέπετε  

» ένταΰθα· αίίτη είναι όλη h κατάστασίς μου' πλήν ίϋΛο- 

» /T fy ioc ! δέν είμαι μόνος· χαι άλλοι πολλοί έπα-
» 0ον τήν Α τ υ χ ί α ν  μου, καί τοΰτο με παρηγορεϊ ό λ ίγ ο ν .»

έκεΐθεν υπήγα προς r/?>- Π ουνταγ^  γενικόν περίπατον της 
Σμύρνης κατα  το αρκτικόν μέρος, όπου δέν είχα άλλο 
περιεργοτερον να ειδω παρά τόν άπλούστατον τρόπον, μέ 
τόν όποιον οί άνθρωποι κάμνουσι τάς σονχναστροφάς των 
συνήθως έν τώ προαυλίφ- καί τό φυσικόν κάλλος, μέ τό 
όποιον είναι προικισμένα! έν γένει αί στολίζουσαι τήν
Σμύρνην δια τών σπανίων θέλγητρων των Νεάνιζες. __
Ταϋτα εϊναι τά πρακτικά μου της 1 1 , κατά τήν όποίαν 

ήμέραν έπέστρεψα απηυδισμενος εις τό ξενοδοχεϊον, μόλις 
δυνηθεις να προολεψω καλόν ίππον διά τήν επιούσαν.

Τήν 1 2 . εγείρομαι υπό τοϋ αγωγιάτου μου ποωί, καί 
διαπερών μετ αύτοΰ £φιππος τά ερείπια τής πυρκαϊάς, 
έφθασα έντός ήμισείας ώρας είς τήν Γέφυραν, όπου έκάθισα 
όλίγον θεωρών τοΰς ωραίους κήπους καί τό διαβαϊνον έκεΐ- 
θεν διά τήν πανήγυριν πλήθος άνδρών τε καί γυναικών. 
Εκίνησα και έγώ μ ετ’ όλίγον διά τόν Αγιον ήλίαν, μικρόν 
εκκλησίδιον, άπέχον τρία τέταρτα περίπου άπό τήν Γέφυ

ραν πρός μεσημβρίαν. Αφού έπροσκόνησα άνέβην έπί τοϋ 

ίππου, διευθυνόμενος πρός τόν Μπουτζάν,' δπου έφθασα περί 
τας όκτω ώρας Π. Μ. Τό άξιόλογον τοϋτο χωρίον τής 
Σμύρνης νομίζω, οτι πρέπει νά χαίρν; τα πρωτεία μεταξύ 
τών εξοχών αύτής, διά τήν τάξιν τών όδών καί τών οικο
δομών αυτοΰ· έκ ει εύρον τόν καλόν και ένάρετον φίλον μου 
Κύριον έμμανουήλ Ζ. Ψίχαν, τοϋ οποίου ή συνάντησις μ ’ Ικα- ,  
με δια μιας να αισθανθώ τήν άγυρτείαν τινών πολιτικών 
τής έλλαδος, οϊτινες παντίοις τρόποις άπομακρύνουσιν έκ 
τής ‘Ελλάδος έκείνους τούς Ανδρας, άπό τών όποιων τάς 
γνώσεις καί τ^ν καλήν διαγωγήν ελπίζει τήν μέλλουσαν 
αύτής άποκατάστασιν.

Μετά ήμίσειαν ώραν άνεχώρησα διά τόν Κουκλουτζαν, 
άπεχοντα μιαν ωραν. έν φ  δέ έπλησίαζα ήναγκάσθ»ιν νά 
περάσω έν υψηλόν όρος, επί τής κορυφής τοΰ οποίου ίστά- 
μένος Ικανήν ώραν άνέπνευσα εκείνον τόν αέρα, τόν όποιον 
αί υπό τόν λαμπρόν όρίζοντα τής Σμύρνης ώραϊαι καί ζωη. 
ραι τής φύσεως εικόνες, εκαμνον τερπνότατον! ίπ ή γ *  μ ετ’ 
όλίγον εις τό χωρίον, τό όποιον εδρον πολύ διάφορον εκείνοι* 
ιτου Μπουτζα· είτε ή φυσική άνομαλία τοϋ τόπου· είτε τό

μάκρος, δέν έξεύρω τι, καταντά αυτό όπωσοϋν άνεπίβλεπτον 
ύπό τών κατοίκων τής Σμύρνης, καί κατοικούμενον σχεδόν 
ύπό άπλών καί δυστυχών yu-ρι/.ών.

έντοσουτω, ή ώρα ήρχιζε νχ μέ προκαταλαμβάνει, καί
ούτως ηναγκασθ/,ν νά κινη'σω άμέσω; διά τόν Μπουρνόβαν,
όπου μετχ δύο ώρών περίπου οδοιπορίαν εφθατα κατά τήν
1 . ώραν Μ. Μ. Η δρεξις καί ή άπαύίισις μέ εΐχον φέρει εϊς
ά το ν ίχ νμ εγ ίσ τη ν · δθεν, καθ/ίιας όλ ίγον  δ ιά  νά μ έ π -ο ε τ ο ι-

μάσωσι γεύμα, έβυθίσθην είς στιγμών τινών ύπνον χωρίς 
νά τό «ΐσ8αν8ώ,

Εγευματισα {/έ άκραν ταχύτητα , καί τήν όλίγην ώραν,, 
καθ ην επρε~ε να ησυχάσω μετά τό γεύμα, άπεφάσισα 
νά τήν περάσω περιφερόμενος τό χωρίον, τό οποίον μέ 
έφάνη πλουσιώτερον μέν τοΰ Μπουτζά, οΰχί δέ καί καλύ
τερον' διότι έκαστη πολυτελής οικοδομή έπερικυ*λοϋτο ύπό 
15 — 2 0 . παλαιών καλυβών, αιτινες ήσχη'μιζον κα ι ^ ό,ν 
τόπον καί τάς λαμπράς οίκοίομάς. Ε ΐσήλθον^πί τέλους 
εϊς κήπον τινός πλουσίου Β ίτεΛ , οστις έφημίζει® ώς ό 
καλήτερος μεταξύ τών έν Μπουρνόβα κήπω ν καί μοί έφάνη 
άξιος μέν τής φ/μνις, ούχΐ δέ τοΰ χωρίου· διότι αί στενά» 
καί ακάθαρτοι έν αύτώ οδοί, καί οί άπεριπιίητοι οίκίσκοι 
δεν συμβιβάζονται μέ τό πνεϋμα τής έξοχής, όπου κατα
φεύγει τις διά νά άποφύγ^ τήν στενοχώριαν καί τόν με* 
μολυσμένον* άέρα τής πόλεως. έκίνησα λοιπόν καί έκεΐ- 
θεν διά Σμύρνην, όδοιπορων 2  1 12 ώρας περίπου διά κατα- 
φύτου καί ώραίας πεδιάδος. Αμα Ιφθασα περ\ τήν 4 . 
ώραν Μ. Μ. είς τήν πόλιν, πληροφορούμαι, ότι έντός ήμι- 

1 σείας ώρας τό 'Ατμόπλουν εκπλέει* ή δέ πληροφορία αΰτη 
μέ κατεσκότισε. Παράτησα εύθύς τόν ΐ.τπον μου καί ύπήγα 
νά λάβω τά διαβατη'ριόν μου· έκεΐθεν μ ; ;έβ/,ν είς τό Γρα- 
φεΐον τινός φίλου μου, δπου είχον παρακαταθέσει τά  έπιπλα 
τοΰ ταξειδίου μου* άλλά μήν εύρων ούδένα, εορτής ουσης, 
κατήντησα εις άκραν αδημονίαν* ώστε έπί τής στιγμής 
δέν ήδυν^θην νά κάμω άλλο είμή νά πέμψω δ ί  ανταμοιβές 
3; παίόας jtpJ; τούς γενικούς περιπάτους, ζητοΰντας τόν 
άνθρωπον τοΰ Γραφείου. Κατά τύχην μετ’ όλίγον έρχε
ται ό ζητούμενος άνθρω*ος, μέ συνδράμει είς τήν μεταφο
ράν τών πραγμάτων, καί επιβιβάζομαι είς τό Ατμόπλουν τήν 
στιγμήν, καθ ήν είχε λάβει τήν άγκυραν διά  νά έκπλεύση.

( Ακολουθεί. )

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.

7ό  ά.Ιατίύζνχεϊον τής Β ι.Ιίοχας.

Τό άλας, τό όποιον μεταχειριζόμεθα είς τάς μαγειρι
κά; χρείας, έξάγεται ώς έπί τό πλεΐστον άπό τά υίωρ τής 
θαλάσσης, τό όποιον έξαπλοϋσιν εις έκτεταμένας καί όλι- 
γοβαθεϊς δεξαμενάς, όπου έξατμιζόμενον άφίνει τό άλας 
είς τής γής τήν επιφάνειαν. Είς τούς βορείους δμως τόπους 
έπ*ιδή ή θερμότης τοΰ ήλίου δέν είναι αρκετή, κατασκευ- 
άζουσι μεγάλα σανιδώματα 10 ώς 12  μέτρον υψου,, 5 
ώ, 6 πλάτους καί 3  ώς 4 0 0  μάκρους, καί ύποκάτο>9εν 
αύτών σχηματίζοντες εμβαδόν παρελληλεπίπεδον έκτεθει- 
μένον πρός τόν άνεμον, όστις έκει επικρατεί, γεμίζουσιν

καθότι δ ιίιρεϊτα ι είς πολλά μέρη.
’Αλλ’ εύρίσκονται εις πολλούς τόπους μεσογε'ους, καθώς 

είς τήν ’Αφρικήν, καί λίμναι ολόκληροι, είς τάς άκρας τών 
όποίων έπιπολάζουσι μεγάλοι όγκοι καθαρωτάτου άλα
τος, καθώς οί πάγοι είς τούς ποταμούς τόν χειμώνα, έκ ε ι 
ύπάγουσιν οί ’Αφρικανοί διά νά κόψωσι μέ πελέκεις καί 
άξίνας τό ά λα ς,κα ΐνά  μεταφέρωσιν αύτό είς μακρινά δ ια 
στήματα.

Εύρίσκονται δέ καί βρύσ»ις άλμιιραι, καθώς είς τήν’ Ά γ ' 

γλίαν, τών όποίων τό υδωρ βράζουσιν είς μεγάλα κακκά
βια, εως δτου μείν^ είς τόν πάτον τά άλας, άφοΰ έξατμισ- 

θ?ί όλον τό ύγρόν.
’Αλλά τά άλας εύρίσκεται καί στερεόν έκ φύσεως είς 

διαφόρους τόπους, καθώς τήν Μολδαβίαν καί τήν Βλαχίαν· 
κατ’ εξοχήν δέ θαυμάζεται το βαθότατον και άνεξάντλη- 
τον άλατος μεταλλεϊον κείμενον πλησίον τής Βιλίσκας πό
λεως τή; Πολλωνίας, έπειδή άπό τά  12 5 1  έξάγονται εκεί 
θεν κατ’ ετος ώ , 1 0 0 ,0 0 0  -.αντάρια άλατος, καί δλως εϊσέτι 
δέν έφάνη ώς ποΰ προχωρεί κατά βάθος ή τεράστιος αΰτη 
ποσότης τοΰ άλατος.

Τό προκείμενον μεταλλεϊον, έχει τέσσαρα πατώ ματα 
9 0 0  ποδών το βάθος καί τριών λευγών περίπου τό μά
κρος καί πλάτος· δ τόπος είναι τόσον στερεός, ώατε 
έσχημάτισαν εις τάς πλευράς τοΰ φοβερού τούτου χάσ

ματος διαφόρους οικοδομάς και θαλάμους, τών όποίων 
οί τοίχοι καθώς και τ χ  λοιπά όλα είναι καθαρόν άλας. 
Τό πρώτον πάτω μα π. χ . κείμενον 2 0 0  πόδας υποκά
τω  τής γής εχει τρία παρεκκλήσια, όπου έκτίλεΐται ή 
λειτουργία τάς κυριακάς καί λοιπάς έορταδί^υς ημέρας, 
καί τών όποίων τά αγάλματα, τά  θυσιαστήρια κχί αί λυχ- 
νίαι είτε πολυέλαιοι, είναι ομοίως άπό αύτοφυές άλας. έκ ε ϊ 
εύρίσκεται καί τά γραφεϊον τοΰ έπιστατου της αλυκής, 
όπου καί θρανία καί τραπέζια έλαξευθ/ισαν άπό άλας. ’Α λ
λά καί οί έργάται έσκαψαν εϊς διάφορα μέρη δωμάτιά μ ι- 
κρά, οπού φυλάττουσι τά έργαλεΐα τω ν  και αυτοί μεν εκ* 
βαίνουσι πάντοτε το εσπέρας είς τήν γήν, οί 'ίπποι δμω ς, 
άφοΰ κατχβώτιν άπαξ, μένουσιν εκεί, εως ου καταντήίωτιν 
άχρηστοι· τούς μεταχειρίζονται δέ είς τό νά μεταφέρωσι 
τό άλας· ή νά γυρίζωσι τούς τροχούς τής μηχανής, διά 
τής δποίας άναβαίνουσι καί καταβαίνουσιν οί άνθρωποι 
άπό έν εϊς αλλο πάτω μα. Οί σταΰλοι τών ζώων τούτων 
είναι έσκαμμένοι είς τό άλας, παρετηρήθη δέ ότι κινδυ- 
νεύουσιν αύτά πάντοτε κατά τά όμμάτια και τυφλοΰνται 
μάλιστα παράκαιρα διά τό λαμπρόν ίσως τοΰ άλατος χρώ
μα, ίσως δέ καί διά τήν δριμύτητα* γενικώς δέ ό άήρ 

είναι ξη^άς, είς τό τόσον βάθος.
Ε ίς τό ύπόγειον τοΰτο καί αχανές άντρον έργάζονται 

ώς 1 2 0 0  άνθρωποι, χωρίζοντες οί πλειότεροι τό άλας μέ 
τήν πυρόκονιν, ή σχίζοντες μέ σφήνας καί διάφορα έρ- 
γαλεΐα άλλα. Τό καθαρώτατον άλας εξάγεται έκεΐθεν 
είς σχήμα κυλίνδρων τριών ποδών μήκους καί 2  1 2  δια
μέτρου' τά δε υπόλοιπον στειβαζεται εϊς μι*ρα καδδια.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ.

'O pvjtrbr eJaior.

Πρό δέκα περίπου χρόνων πλησίον τής Βουρκεσβίλλης 
κατά τήν επαρχίαν Κεκτουκί τών όμοσπονδων τής Αμε
ρικής ένώ οί έργάται εΐχον φθάσει 2 0 0  ποδών βάθος τρυ- 
πώντες διά νά ά^ωίξωσιν άρτησια,όν φρέαρ, άνέβλυσεν 
έξαίφνης ρεΰμα έλαίου άναπηδώντος 12  πόδας ύπεράνω 
τοΰ έδάφους τής γής· διήρκεσε πολλάς ήμίρας τό φαινό,- 
μενον τοΰτο κχτά συνέχειαν.
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Τδ Ιλαιον τοΰτο χυνόμενον εις τά 35ατα ρόακο; τινός, 
βς-ι; έκβάλλει εϊς ποταμόν τοΰ Κυβερλάνδ έξαπλώθη εις με- 
γάλην έχτασιν. Οί χω ρκοί δντες περίεργοι νά ειδώσιν άν 
άνάπτ·»), έ πλησίασαν φανόν, χαι εύθϋ; αί φλόγες έξαπλώθη* 
σαν ώς αστραπή, ώστε ό ποταμό; δλος άνέφερεν είς τ^ν 
μνήμην τοΰ αδου τόν περιφλεγέθοντχ· καί τό πυρ έχτεινό- 
μενον παντκχόθεν ξ*.αυσεν ώς καί τήν κορυφήν πολλών 
δένδρων.

Τό έλακιν τοΰτο λεγόμενον rdytftar, xa£ei μέ φλόγα το'σφ 
κα6*ράν; όσον ή τοδ άνθρακικοΰ υδρογόνου* εξατμίζεται δέ 
καθ’ υπερβολήν, δια τοΰτο δέν είναι δυνατόν να περικλει- 
σθίί είς συν ή1) η βαρέλλια. Περιέχει δέ προσέτι καί πολΰν 
άέρα, ώστε πολλάκις διασχίζει μέ κρότον τά στεγανόκλει- 
στα αγγεία, όπου εύρίοκεται. Τό πράσινον αύτοΰ χρώμα 

μεταβάλλεται είς αίθόν % αμαυρόν, όταν εκτεθή τό έ'λαιον 
είς τόν άερα, εχει δέ οσμήν δύσκολον νά όρισθ^· γεΰσιν δέ 
τ ί ς  ουσίας τοϋ κατρανίου.

Τό υγρόν τοϋτο άνέβλυσε πάλιν μετά εξ χρόνους, καί 
χατά τό 1 8 3 5  δτε διήρκεσεν Ιξ εβδομάδας καί έσύναξαν 

ά π ’ αύτό ώς 2 0  βαρέλλια.
Αμέσως μετά τήν άνεόρεσιν της βρύσεως ταύτη ;, υπέ

θεσαν οί ιατροί δτι τό προκείμενον έ'λαιον εί^εν ιαματικά; 
ένεργείας. όσοι τδ έδοκίμασαν ώς ιατρικόν, επαίνεσαν 
τήν χρήσίν του είς τοϋ; ρευματισμούς, τήν φθίσιν, τήν δυ

σπεψίαν, του; κωλικοΰ; πόνους, τά κοψίματα, τάς πληγά ;, 
καί έν γένει δλας τά ; αρρώστια; τοΰ δέρματος. Λέγεται 
ιδιαιτέρως δτι καταπαύει τοΰ; πόνους τοΰ αρρώστου 5 λεπ
τά άφοΰ τό βάλλωσιν είς τά εγκαύματα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΙΛΟϊίΟΥ 

ΠΕΛΛΙΚΟΥ.

( Συνέχεια άπό τήν Σελίδα 6 7 . )

Καίτοι παθητική ή μελέτη αυτή άπέβαινεν δμως πάν
τοτε ενεργητική, δχλαδή όποιος ητον άξιος συνήπτε τοΰς 
συλλογισμούς του είς εν άντικείμενον, καί είργάζετο εί; τήν 
τελείωσιν ενός συγγράμματος, τό όποιον διά μόνη; τη ; δυ- 
νάμεως τοΰ νοό; ( ομοίως μέ εκείνην τοϋ Νεύτωνος, δστι;, 
λέγουν, δτι έδυνήθη νά έξάξγι τήν κυβικήν £ίζαν χωρίς νά

μεταχειρισθή τό κονδύλι ) ε’περαίοϋτο έντελώς. 6 ς ις  δέ ητο 
ποιητής η συγγραφεΰς έσχεδίαζε καί ποιήματα καί συγγράμ
ματα, άλλ’ οστις δέν ητο ποιητή; $ συγγραφεΰς δέν έστερεΐτο 
διά τοΰτο καί άντικείμενον ενεργητικές μελέτης. άντι-.εί- 
μεν ον μελέτης ίτον  κοινόν είς όλους καί ύφ* απάντων έξετί- 
λεΐτο· λέγω, τήν προσπάθειαν zovra γκωρίσωσιγ δ.Ιοι ίαο· 
τους μ ε  χρόθεσιν βέλτιώσεως, μελέτη ή π ς  ητον δλοσ^ε- 
ρώ; άνεςαρτητο; άπό τάς θρησκευτικά; δ.ξασίας έκαστου* ή 
κατά τήν ήμέραν τή; καταδίκης η ύστερον, έ'καστίς έξ 
αύτών εδόθη κυρίως είς τήν σπουδήν τή ; ακολούθου φ ι^ σ ο -  
φική; άποφάσεως,

• ΣΓΜΨΟΡΑ καί όχι ΔΙΚΑίΟΣΓΝΗ μάς έπληξεν. Ας 
» άποδείξωμεν οτι έπληξεν άνδρα; οχι παιδί»· πάσα κ α - 
» τάστασις εχει τά καθη'κοντά της. Καθήκον πρώτιστον 
β παντός δυστυχοϋ;— ελευθέρου ■ft δεσμίου— είναι τό ΰκο- 
ο μ-νειν ά^ιοπρεπώς, δεύτερον τό άνθίστ^σθαι εί; 

ϊ  ατυχίαν, καί τρίτον τά συγχωρειν. » εί; τάς καρδιά ; των 
ητον έγκεχαραγμέναι αί λέξει;.

—  Διψώ τήν δικαιοσύνην, τήνάλήθααν καί τήν έ λ ε υ ϊε ρ ία ν ^
« Η δυστυχία δύναται νά έξαλείψ>) δ ,τι είναι γεγραμ- 

ί  μένον ,· Α ; έξουσιάσωμεν αύτήν, καί α ; μήν ύποδουλοθώ* 
ο μεν. Εάν τις έξ ήμών ίδ/ι μίαν ήμέραν τό φως, ας 
» μαρτηρήογ) διά τοΰς άλλους ο 2οι άποθάνουν ενταύθα, καί 
» άς έκπληρώσωμεν τήν άπόφασίν μα ; ανεξαρτήτως άπό 
» τήν φιλανθρωπίαν η άπανθρωπίαν τοΰ ουτινος μα ; πλη'τ- 
» τ « .  έάν αυχη ήναι άπανθρωπία, &ς μας περισ-
β σοτέραν ευκαιρίαν καί περισσότερον λόγον είς μεγαλ/)τί- 
β ραν αρετήν ά ; έτοιμ.ασ'ώμεν νά τήν άπολαύσωμεν και 
» ά ; χαίρωμεν διά τήν ανάγκην η πς μ α ; καθιστά ββλτί- 
-· ονα;. 8

Η Ευρώπη όλόκληρο; έκρινεν έχ τοΰ βιβλίου τούτου ΤΩΝ 
ΜΕΓΑΑΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ καί ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΕΝΩΝ1 
έάν οί καταδιώξαντε; τοΰς δεσμίους τής Σπειλβέργ^ς ησαν 
φιλάνθρωποι ίί απάνθρωποι, έάν δέ έν τώ μέσφ τοσαύτης 
άπανθρωπίας ειδωμ-εν άναπτυσσομένην μεταξύ τών κατα- 

διωκωμένων άρετήν τινα ποιος ποτέ θέλει άποτολμη'σει νά 
είπνι οτι s ή άξία άνη'κει είς τοΰ; πλτίττοντας ; · ό  τοιοΰ- 
τος είναι ελεύθερο; νά άποδώσιρ καί είς <|ίΰτόν τόν Νέρωνα 
τότε τόν τίτλον τοΰ ευεργέτου τή; άνθρωπότητος και απο
στόλου τοΰ Χριστιανισμού, ί ιό τ ι  ούτος πλήττω,ι καί διώ . 
κων ηυξησε τόν κατάλογον τών πιστών !!
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Η δέ (ωή ενεργεία ς  βυνίστατο είς τό νά τακτοποιώσι 
^ρονολογικώς δλα τά συμβάντα τής βιογραφίας των ( άφοΰ 
παρήρχοντο αί ώ :αι τάς δποίας άφιέρουν είς τήν παθητι
κήν καί ενεργητικήν μελέτην ) καί νά ζώσι πάλιν είς τάς 
έπο^άς έκείνας άγαπώντες τά καλά καί μισοΰντε; τά «ςια 
μίσους διά νά μήν λητμονη'σωσι τήν αγάπην καί τδ μίσος, 
δηλαδή νά άγαπιοσι τοΰς ανθρώπους ατα ντα ;, νά μισδσΐ 
δέ τό κακόν τό όποιον πράττουν, καί νά συγχωρώσιν εκείνους 
οϊτινες τό πράττουν. Οί δέσμιοι τής ΣτεΛβέργης εΐχον 
τόν τρόπον νά γίνωνται καί πάλιν παιόία, ένθυμουμενοι τα 
παιδικά των. f -.ω; νομίσωσι τινές δτι χρειάζεται νά έχη 
τ ι; ρομαντικήν \  ποιητικήν κεφαλήν διά νά χαίρωνται εί; 
τά -τϊρελθίντ* άγχθά ένφ χεΐται έπί τών άκανθων. Αλλα 
τ ί  αρα ητο καλήτερα, νά άδημον^ τις νά μαίνεται καί νά 
( ίδροφοβια ) άγανακτνί διά νά δύνχται δστερον νά ειπη : 
β Δέν είμαι ποιητής : δέν ά τα τώ μ α ι: αί άλύσεις αΰται δέν 
η είναι δακτυλίδια : ό μοιχό; οΰτος δέν είναι θάλαμο;, τδ 
» δδοφ τοΰτο δέν είναι νέκταρ: τά τείχη ταϋτα είναι γυμ . 
» ν ά : είμαι μόνο;, μόνο; μέ τός όδυνας μου καί μέ τάς 
» θλίψει; μου : δέν εχω σύντροφον είς τοϋ οποίου τό στήθος 
» νά διαλύϊω  τόν πόνον μου ! » Ας κρίνωμεν έ» τών απο
τελεσμάτων. Τί θέλουν απολαύσει δσοι δέν έξαπατώ ντα ι; 

Δυστυ/ής εκ τούτων καί οστις ίέν  ήθελε χάσει τάς φρέ- 
νας του, δτι άλλως καθίσταται μισάνθρωπος, σατανάς, 

καί έάν ποτε έξεπλνίρου εργον ενάρετον ήθελεν είπη, · τό 
d £ργον τοϋτο δέν είναι έμόν, διότι άν εδυνήθην νά τό κά- 
β μω , είναι σημεΐον δτι όδήμιός μου μ ’ Ιδωτε δύναμιν 
» ίκανήν νά το έκτελέσω. » Τούναντίον οί ποιηταί τ ί απο
λαμβάνουν μέ τήν διατεινομένην απάτην των ; ζωήν παρη. 
νορουμένην άπό εύαρέστου; άναμνήσει;, δέν λαμβάονυν 
απέχθειαν κατά τοΰ ανθρωπίνου γένους μετά τοϋ ό«οίου 
μάλλιστα εύρίσκονται έν είριξνρ καί όμονοίίϊ διά τής 

μεοητεία; τοΰ παρρ./.θύντος καί πίστεως έν τφ  μέλοντι, 
έάν δέ δκτελέσωσιν Ιργον τ ι  καλόν δεν άποκαθίστανται 
τοσοΰτον άφρονες κκί ανόητοι ώστε νά απορρίπτουν τήν 
συνείδησίν  των, καθ’ δτι ΑΥΤΗ ΜΟΝΗ είναι έκείντ ijt i; 
βελτιώνει τόν άνθρωπον καί τδν καθοδηγεί πρό; τήν πρό

οδον.
0  ϊπ ρ γ ετ ικ η  ζωή των ίρα δέν ητο μόνον μία άλυσος 

εύιρέστων ·ή θλιβερών άναμνήσεων, άλλά καί συνέχεια αγά
πης ήτις διετ/ίρει άναμμένην είς τά στήθη των τήν φιλαν

θρωπίαν, ώστε έάν ποτέ ϊπάν/'ρχοντο είς τοΰς κόλπου; 
της ανθρωπότητας, αυιη ήθελεν εΰρή αυτούς και όχι αύτοί 

τήν ανθρωπότητα

Αλλ' άναγνώστα μου, σέ ζητώ συγγνώμην4 άφτίσαμεν 
τόν φίλον μας Σιλούϊον εΐ; τήν ηλικίαν μ α ; Ικείνην η π ;  
ατό τήν νηπιότητα εισέρχεται είς τήν μειρακιώδη, ηλικία 
τίτι; δέν έχει ειδικόν τινα χαρακτήρα, είς τήν όποίαν 
παΰομδν τοϋ νά ημεθα εν τ ι χωρ’ς νά γενώμεν εϊσέτι £ν 
«λλο, καί πρό πάντων διότι τότϊ δέν εϊμίθα ημεΐς  άλλ’ 
άπλοι μ η μ η ΐα ί. Ας ύπερττηδήσωμεν δθεν τδ στάδιον τοϋτο 

τδ όποιον δέν προσφέρει είς τον ψυχολόγον τόσην πλουσίαν 
δλην, δσην ή πρώτη ηλικία ή άρχομένη λ -γω  νηπιότη;.

Ροζίνα ή δίδυμο; αδελφή τοϋ Σιλουίου, είχεν αγγελικήν 
ώραιότητα καί καθ’ υπερβολήν ίγαπατο ΰπδ τοΰ άδελφοϋ 
της. ‘Ο Δε-Λατοΰρ σημειοί περί αύτη; : β Εως άπό τής 
» πρώτης των ηλικίας το ταύτην είχε πρδς αύτήν αγάπην 

ί  ώστε έπίστευε πας τις δτι ό θεός έθεσε μίαν μόνην ψυχήν 
» είς τά  δύο δίδυμα. 3> (1 )  Ζητηθεΐσα αίίτ/ι παρά τίνος 
μητρικοΰ συγγενοΰς της είς γάμον μετέβη μετά  τής 

μητρός της καί δ δίδυμος αδελφός της είς τήν Γαλλίαν· 
ή μεν μη'τηρ επανήλθε μετ’ οΰ πολύ, ό δέ αδελφό; έμεινε 
νά ποτισθίι εις τά νάματα τής ζωής μέ τήν νεανικήν εκείνην 
απληστίαν ή α ς  πολλάκις άπειλεΐ τόν καταποντισμόν τοδ 
νέου· ο ιό τι είναι εϊσέτι καιρός νά ϊδιρ τις βλαστάνοντα τά  κα
λά σπέρματα τής νηπιότητος. Α ; ήμεθχ βέβαιοι δτι ή βλά- 
στησις αυτη πώποτε δέν γίνεται, ri άφοΰ τής νεότητος ή 
μέθη παρέλθτ!. Τέσσαρα ολόκληρα έτη έκυματίοθη εϊς τδν 
λαβύρινθον έκεΐνον τδν όποιον άταντε; διετρέξαμεν, καί εξ
ήλθε νικητη'ς. Οΰτως δ ίδιος, λέγει δ Μαρονκέλης, ενθυ
μ είτα ι τήν εποχήν εκείνην μέ θλίψιν, καί μέ τήν γλυ ϊεΐαν  
εκείνην άνάμνησιν μέ τήν δποίχν πολλάκις ή ψυχή επανέρ
χεται έπί τοΰ παρελθόντος τδ δτοΐον άφηνει ζωηρόν επι
θυμίας αίσθημα.

Συμβάν άπροσδόχ.ητον διετάραξι τδν συνήθη ροΰν τών 
λογπμ ώ ν του, τών Ιξεών του, τών όλως Γαλλικών σπου”

( ί )  D e s  s o n  e n f a n c e  il a v a i t  e u  p o u r  e l le  u n e  
d e  ce s  v iv e s  a m i t i e s  q u i  f e r a i e n t  c r o i r e  p a r  fo is  
q u e  D ie u  n ’ a  m is  q u ’ u n e s e u l e  a  m e  e n  d e u x  
j u m e a u x ,



δών του. Κ.7Τ» τί» 1806  φάνη εις τήν ίταλίαν το ποί
ημα τών r a y 4 »- τοϋ Φοσχόλου, τό όποιον (χεχ“ ού πολύ ό 
Λουίσιος Ιπεμψεν εις τόν άίελφόν του Σιλουϊον. β Ce 
» p o e m e  f u t  p o u r  lu i  le  s o u c l ie r  d e  R e n a u d  » λε'γει 
ό Δέ-Λατούρ. Μόλις τό άνέγνωσε χαι ένθυμη'θη οτι είναι κα 
Ιταλός καί ποιητής- ν*1 ένθυμηθη δ τ ι ητο ποιητής, διότι 
Ιγνώριζεν δτι ητο τοιοΰτος καί πρότερον.

• Τεταραγμένο; χαΐ προκατηλημμ ένος άπό τήνάνχγνωσιν 

» τοϋ ποιήματος τούτου » ( λέγει ό Αε-Λατούρ διά νά έχφρά- 
ογΐ τήν κλαστιχήν θέρμην η η ς  άνηφθ*ι είς τήν καρδίαν του 

Σιλουίου μετ* τήν άνάγνωσιν τοΰ βιβλίου εκείνου ) α έπάσ- 

ν χισε να έπανε'λθνι εΐς τόν κόσμον, ά λλ1 αί προκαταλήψεις 

» του τόν ακολουθούν· έφαίνετο ώς νά έζήτει «γνωστόν 

» ήχον έπί τών χειλέων τών περί αύτόν, νομίζει δτι άνα-

* γοώ σκει τούς τάφους  έπί τοϋ τίτλου παντός βιβλίου.
» όποιος τδν Ιβλεπε ήθϊλεν εϊπει δτι τότε μόνον κατλ πρώ- 
» την φοράν έπαρατνίρει δτι ή γλώσσα μας ( ή Γαλλική )
* είναι τραχεία, δτι ό ουρανός μας ( τής Γαλλίας ) δεν
* εχει τήν δι*υγή καθαρότητα τοϋ ίταλικοϋ όρίζοντος. ό  
» Ιταλία  καταλαμβανει ολου^ τούς λογισμούς του" δεσπό*
9 ζει άπασαν τήν ψυχήν του. 01 φίλοι του απορούν, τόν 
» έρωτοϋν πόθεν προήλθεν ή άσυννίθης αυτη σκέψις του,
* ή μελαγχολία τήν όποίαν άλλοτε δέν είχε, χαΐ τότε διη-
* γεΐται μέ συγχινοΰσαν φωνήν δτι πέραν τών Αλπεων
* &παΡΧ*1 ποιητής του όποίου τά έπη προξενούν τήν νο·
» ωταλγίαν. Οί φίλοι του επιθυμούν νά μάθωσι τό δνομα 
» τοΰ ποιητοϋ, καί τόν παρακινοϋ; νά μεταφράση στίχους 
β τινα?, τότε ό νέος ανοίγει τδ μαγευτικόν εκείνο βιβλίον,
» καί με γλώσσαν ζωηράν εχ τοΰ προχείρου μεταφράζει 
» μέρος τοΰ ποιη'ματος τούτου, και μεταδίδει εϊς τά , ψυ- 
» χάς τών ακροατών του τόν ενθουσιασμόν δστις τόν πλη-
*  ροϊ". »

Κκτοτβ αί σπουδαί του έλαβαν νέον δρόμον μέχρι τής 
ήμέρας Ιχείνης καθ’ ήν άπεφαιισε νά έπανέλθρ εΐς τήν 
πατρίδατου. ή  οίχογένειά του ά'πασα (κ α τά  τό 1 8 1 0  ) 
■ίτον «ίς τό Μεδιόλανον ή μικρά αδελφέ του ή Μ*ριέττα 
τότε μόνον Ϋίρξατο να τόν γνωριζη, ή αδελφή του λέγω 
εκείνη ητις, αφού έφυλακίσθη ό Σ.λούϊος, χποσυ^θεισα άπό 
τόν κόσμον άπβκλείσΟη εί; §ν μοναστιίριον.

ένταύθα αρχί,ει δ Σιλουιος δυο ειδών ζωας, ενταύθα 
sypwxsi παλιν να εϊπω ούτω αναζώσαν τήν παλαιάν τής

οίκογεννίας του θρησκείαν τήν όποίαν άνιχνεύσαμεν εϊς τήν 
πρώτην του ήλικίαν βήμ* πρδς βήμα, ένταΰθα ή διεόθυν. 
σις τών σπουδών του ίπ τατα ι δλως νε'α. Διωρίσθη καθη

γητές τής Γαλλικής γλώσσης είς τό γυμνα'σιον τών στρ ι. 
τιωτικών ορφανών έπασχολούμενος μ ίχν $ δύο ώρας χαθί- 
καστην, τό δε υπόλοιπον τοΰ καιροΰ του τό έξώδευεν εί* 
τα πονη'ματα τής εύφυίας του. έ π ί  τής Ναπολεον- 
τικής βασιλείας τό Μεδιόλανον ίτ ο  πραγματικώ ; αί ί-®· 
λικαί ’Αθήναι, δύο δέ ίνδρες οΐτινες εκαμνον καί καλά κ? ΐ 
καχά διενείμοντο τό κράτος των γραμμάτων, δ δέ Σιλοό- 
ϊος έγνώρισεν άμφοτίρους οιηνες καί φιλοφρόνως τόν ύπε- 
δέχθησαν, ό Μόντης, λέγω , χωρίς ιδίαν θέλησιν, άλλα πάν» 
τοτε ειρηνικός, καί ό Φ ίικολος με δυνατήν βοόλησιν άλλά 

πάντοτε πολέμιον. Ακολουθεί.

Οί μεν ευεργετιίσαντες τινά, χρεωστοϋσιν εύθύς,,.νά 
λητμονώσι τας πρός τούς άλλους εύΐργεσίας των· καί πο
τέ νά μήν άπαιτώτι δυναστικώς άμοιβάς διά τας χάριτάς 
α«ν, μητε να γίνωνται ένοχλητικοί καί άηδεϊς, μέ τήν συ» 
νβχή άνάμνησιν τής ευεργεσίας. Οί δέ ευεργετούμενοι 
χρεωστοΰσι νά άγαπώσι τούς εύεργε'τας των, νά ήναι εύ* 
γνώμονες προς αύτούς, χαΐ νά ένθυμώντχι τά ; ευεργεσίας, 
καί είς καιρόν τόν προστ^οντα να δεικνύωην είς αύτούς 
τάς έχδουλεύσεις των

Οί φρόνιμοι ήγεμόνες ωφελούνται άπό τούς έλεγχους.

Φ ίλιππος δ βασιλεύς των Μακεδόνων, ά<ούσας δτι οί 
ρη'τορες τών Αθηναίων τόν κατηγορούν είς τάς συνελεύσεις 
τοϋ λαοϋ, ε ιτε ν  έγώ χρεωστώ μεγάλην χάριν είς τούς τοι* 
ουτους, διότι έλέγχοντες, μέ καμνουσι νά διορΟώ/ω τά 
σφάλματά μου.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Α,ύτοκρατορίσσης έρως. ΣελΙς 8 ! . —  ’Ανέκδοτον Α ρα
βικόν, έκστρατεί* τών Αθηναίων .είς τήν Σικελίαν. 8 5 .
—  Τα πρώτα Βήματα τοΰ ανθρωπίνου γε'νους. 8 6 .__
Μόνοι οί ενάρετοι καί οί πεπαιδευμένοι ε ίν«  άληθώ; εύτυ- 
χε'ς. 8 8  — 2 2 , ήμερων Περίη'γησις. 8 9 — Τό άλατω - 
ρΰχεΐον τή , Βιλλίσχας. όρυκτόν ελαιον. 9 3  -  Βιογρα- 
φικαί σημειώσεις τοϋ Σιλουίου Πελλίχου. 94 .


