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ΕΚΑΙΛΟΜ ΕΝΟΝ Λ Π Α Ε  TO T ΜΗΝΟΣ.

ε τ ο ς  α '.  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ 1866. φ τ λ α α δ . 1.

ι^ΝΑΑΟΓΙΣΑΜ ΕΝΟΙ άφ’ ενος ·ηιν προγονικήν ημών εύκλειαν, 
ϊΐν απέκτησαν οί ήμέτεροι πρόγονοι δια τής παιδείας, οδς 6 νεώ- 
τερος και πεφωτισμένος Κόσμος θαυμάζει καί Εκπλήσσεται 
είς τά  εργα αυτών,— καί ώς τέκνα άφ* ετέρου γνήσια τοιού- 
των πατέρων καί τής κλεινής ΕΚ.ΕΙΝΗΣ Μητρ&ς έγκολπούμε- 
νοι τ& λόγιον τοΰ Πλουτάρχου

« Π*ι5ιί* γ ΐρ  τω* ί« Α|ΐΐ» |x»m  Ιβτΐ» ΐβίνχτον χαι θίΓον,» 

ουνελάβομει, ώς προανηγγείλαμεν, την ίδ:’χν τής έκδόσεως Πε* 
ριοδικοϋ Συγγράμματος. Καί ίδού, έξερχόμενοι ηδη εις τ ’ α
κανθώδες, πλνιν ωφέλιμον τής δημοσιογραφίας στάδιον, προς- 
φέρομεν ταπεινώς, διά τής έκδόσεοις τοΰ Περιοδικού τούτου, 
μικρόν τ ι ΐον έν τφ  φιλολογικώ κηπω, έγχαράττοντες συνάμοε 
δρόμον εϋρυν εις ΐοίις βουλομένους τοιοΰτον τινά νά διατρέ- 
ξωσι νέους. Προσελθέτωσαν ουν απαντες οί φιλόπονοι συνη- 
λικιώται είς το έν υπαίθρω τοϋτο συσσίτιον πνευματικής εδω- 
χίας, ΐνα τή κοινή άμίλλη καί άκαμάτω πάντων σπουδή άνα- 
πτυχθή  ή διάνοια, καί θερμανθτί μάλλον ?ι δσον σήμερον ή καρ- 
δία ,— οί δύω οΰτοι ακρογωνιαίοι λίθοι, ών άνευ πάντη άδΰ- 
νατος αποβαίνει ή άνέγερσις τοΟ οικοδομήματος τοΰ Μεγαλείου 

τής Ευδαιμονίας οίουδηποτδ έθνους,— οτε, μετά την ήθι-



δηλαδή ταύτην εΟνοσωτήριον βρώσιν, θέλουν δυνηδ^ καί 
ημείς να προπίωμεν υπέρ ιύιίαψοΓούσης Πατρίδος. J ia ro t) -  
ζιχη δθεν διά  ιής ά μ ί ϋ η c άνάπτυξις, καί εντεύθεν ά η ζ ω α ύ -  
ρωσις ζ ύ κ  α ίσθημάzu r ,  ίδού S σκοπύς τοϋ ήμετε'ρου Συγ
γράμματος.

όφείλοντες δμω; νά Λο^σωμεν ένταϋθα είδικώς λόγον καϊ 
περί τής 3λης, τήν Οποίαν ή «Αγανίππη» θά ψπερ-.ε'χη, επ α -  
ναλαμβάνομεν καί αίϊθις δ,τι εις τήν ά γ γ ελ ο ν  μας εΐπομεν* τ ΐ  

Π ερ ίο δ ο ν  τούτο, ώς εξ αύτοϋ τοϋ δνόματός του έμφαίνεται, 
θέλει άναβλύζη παντ&; είδους διανοητικού; καρπούς, δυναμένους 
να χρησιμεόωσιν ώς έλαχίστη προσφορά θυμιάματος έν τώ Εερώ 

των Μουσών τεμένει— θά περιέχω δέ καί ποικιλίαν τερπνών άν-

ν ^ Ts ύ™ τ *ν μορφήν των, εί'τε μετακεχρωμα-
τισμένων,) έν αϋτώ μεταφερομένων έκ μεγάλων άλλων ανθώνων.

Αλλά πρ&ς  ̂ έκτέλεσιν τού λυσιτελούς τούτου έργου άπα ι- 
τειτα ι και $ υλική συνδρομή, διότι, κατά τ&ν Δημοσθένη, ανευ 
τών χρημάτων ούδέν τών δεόντων γίγνετα ι’ έσμέν δέ βέβαιοι 
επί τ?ί συνδρομή ταύτ^, καθο βασιζόμενοι επί τών εύγενών 
αισθημάτων τών ημετέρων συνδρομητών, οΐτινες όείποτε έφά- 
νησαν προθυμότατοι προς παν τ ι χρήσιμον καί κοινωφελές.

Συ δε τριςένόοξος καί περικλεεστάτη μητερ τών Ελλήνων, 
ή γεννήσασα τ& ακρον αωτον τών ποιητών, τ& θάμβος το3 
αρχαίου καί νέου Κόσμου, Ινίσχυσον ίμ α ς  ε?ς το δόσκολον 
τοϋτο Ιργον· είθε δέ, γλυκεία Μί,τερ, διά τών νοητικών τούτων 
μέσων συνεργήσωμεν έπί μικρήν καί ήμεϊς, κατά τάς Ασθενεί; 
δυνάμεις μας, εις την ταχείαν έθνικην άποκατάστασιν τοϋ Παν
ελληνίου, όπως, ταύτης τελεσθείσης, οίκήσωσι καί εκεί αί Μοϋ- 
σαι, δθεν πρί> αιώνων έξεδίω'εν αύτάς ή καταστρεπτική χειρ 
της βαρβαρότητος, ίδρς δέ άπαντα τά σά προσφιλή τέκνα ε’ν 
το ι; τρυφεροί; σου κόλποις δίδοντά σοι τον υίΐκον ασπασμόν, καί 
τον Βασιλέα ίμώ ν Γεώργιον καθήμενον, ώς άλλον Κωνσταντί
νον, επί τοϋ ενδόξου Ικείνου Θρόνου τη ; βασιλίδος τών βασι- 
λευουσών! Γένοιτο εν Tccyst.

'Λ ίγο ς  Μ  Τής ^ Ψ ε1ου τθ3 ΣοΛ(ύ^
έκωωνηθεϊς i r  zrf nJatelq, τον Ποιηζοΰ ύα& Π . 
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Ιδού, ώ συμπολϊται Ζακύνθιοι, τ?> μντμεΐον, vb δποΐον ί  α
δελφική αγάπη τοϋ Δημητρίου Σολωαοϋ «έγειρε π ρ δςτδ ν  με
γαλοφυή ποιητήν τής Ελλάδος, ίδού 5 λίθο; 5 επιγραφών 'έν
δοξον όνομα, δ που ψιλοεθνής πατήρ θ* όδπγή φιλότιμον τέ - 
κνον, δπως φωτοβολήταϋ εις ένδοξα έργα υψηλής οιανοιας. ου

(*) 2 .Σ . Εύχ*ρί«τ»>; **τ»χ»ροΰα·ι, ώς ά ιυ«ρχίν , τ'ον » « ιχ « »  Αο-^β», τον ϊ« φ »  
ντ9ίντ«  Μ  τού Ϊι5*βχάλ3υ Π. Χιώτου h  «ve-y/poei ptijx tiou  το« *>eivou τ^,ς

έλλάΧος «ointaO Aiovueiou Σςλωαον,τοϋ τα  **ί Tf·»**»*
α ί - , κ  μιιτρος imS·. έλλάίϋ 'ς Κ* ί« Ρ*ίσ*·.τος, χαί τη-» T . u f . t f l i  *»Τ ριί«  ό ο ξ ϊ-  
σαντος. Π *?«**λΪΓτ*. Ά  ό Κ . Χ .ώ ττς , b Sc* « 3  m p .S W itm  ό ^ α .τ ο ς  « u  
Κ. 0«jL«5*i<iu Tiv j t f r  1*1 ποίπτίι» ΑογοΤ tou **< t* {  V ' £?a 5 οτ^ αί 
κ ο σ α ι!« {, « ifo j ,  e h« t*  x S t & «? *ΰ5οξ£*ς τ ι ;  4a«Ti>*c « x « -
U*T(»{ χοτηώΜΓω» σ·η « τ * ρΐ9 α ο ύ α ί« {, x i  x o lu ?  tx io r o n  «
Si5«v *«i «ίς ί,π-ίς tAv ixiivTiv, Sv ?S»x* « p it * * » τ ·  · π χ « ι?Ι»6«γι*
MIWT# f fp v  ί90;Λΐ9ϊ ΪΙ Switpistot τών *γ*«·ι?γ«ω» «ι».



δ τάφος, ζΐς τον όποιον 6 έπισκεπτόμενος την νήσον ημών ξένος 
γονατιστός θά προσκυνή την θείαν Μεγαλόνοιαν, ότι διά τής 
Αριστονοίας τοΰ Σολωμοΰ ήκτινοβόλησεν αυτη ενα τών μεγα
λύτερων τύπων της. Κάτω μέν τοΰ μνημείου, κατά ταύτην την 
πάνδημον τελετήν, την διορισθεΤσαν υπό τοΰ φ ιλοπατρίας Δήμ
αρχου Ζακυνθίων, καθ $ν συμπαρίστανται, καί φιλότιμος Νομ
αρχείων, καί δημόσιαι Αρχαί, τίθενται τά  κόκκαλα τοϋ πο ί- 
ητοϋ, άνω δέ^ Αποκαλύπτεται ή προτομή, ή έκφράζουσα την 
μορφήν του. Ουτω, τών μέν γονέων τοϋ Σολωμοΰ ή γή δέ
χετα ι την γήν της1 δ δέ ούρανός εις τό σπινθοβόλον £μμα 
και τό χαμόγελον χείλος τής μορφής έκείνης επιδεικνύει την 
από τά  υψη Ακτινοβολούσαν ιδέαν τοΰ δημιουργού της Θεοΰ, 
πώς^ένεσαρκώθη αΰτη εις τούς μελωδικούς λόγους τοΰ ποιητοΰ! 
Τοιοΰτο λοιπόν μνημεΐον κατέχει ή πατρί; σου Ζάκυνθος, ω 
7Ε0&ητα Σολωμέ. Καί

’Στην γήν την μητρική σου τά  δοξασμένα
δστ& σου εις ύπνον γλυκύτατον ας κοιμώνται.
■Αδελφέ, κάλλιον εδώ παρά εις τά  ξένα.

Τό μνημεΐον δμως αυτό δεν Εμφαίνει μόνον τόν χαρακτή
ρα του ποιητοϋ, άλλά καί την ηθικήν πρόθεσιν τών Ζακυν
θίων πρός έκτίμησιν πατρίων Αρετών, πρός εύκλειαν επί Αγα
θοεργή Ελλαόος. Τά κοσμήματα τών πόλεων, τά μνημεία ποός 
θεότητα καί Αρετήν, αι επιδείξεις προς αγαθοεργίας, είναι ση
μεία ι-θικής προθέσεως τών έγκατοίκων. Ταΰτα καταλλήλως 
τών ψυχικών διαθέσεων τοΰ λαοΰ διεγειρόμενα, έξηγοΰσιν αι
σθήματα, διανοήματα καί πράξεις τοΰ οΐκοδομοΰντος πλή-

, ί-.  5Λ “λα ώ ί ’ΑνάΧ·αΡσιϊ  eV-sTv0« α γ ία ζ ε  τ άς κρεμωμένας 
έκ των δένδρων τής Αγρία; πατρίδος του Σκυθίας κεφαλάς καί 
χεϊρας Ανδρών, καί Ασκούς πλήρεις αίματος εχθρών, καί 
κράνη Ανθρώπινα εις ποτήρια μέθης έσκευασμένα, μέ τά  δ- 
ποΐα οί βάρβαροι εκείνοι συμπολΐται του ήθελον νά κοσμώσιν 
αμαξόβια οικήματα καί καταλύματα. Εθαύμαζέν δμως, μ ετα - 
βάς εις τας αρχαίας Αθήνας, βλέπων τοσαΰτα αριστουργήματα 
Αρχιτεκτονικής, γλυπτικής καί^ ζωγραφίας, με τά  δποΐα έξε- 

ιματο υπό τοΰ δήμου τών Αθηναίιον ή ευεργετική θεότης, 
ί  πατριοιτικη ισχύς, ή φιλόσοφος διάνοια. Καί την σήμερον, 
ο επισκεπτομενος πόλεις περιφανούς σοφίας καί Αγαθοεργίας

h  ΕυρώπΥΐ ευφραίνεται καί Εκτιμά τον ηθικόν χαρακτήρα τών 
έγκατοίκων εκείνων, δστις έμφαίνεται δια τών κοσμουντων τας 
πόλεις μνημείων. Πόσον έχαιρεν ή ψυχή μου έπάνω τοΰ Π ιγ- 
γίου λόφου τής ί>ώμης, η έπάνω τοΰ λειμώνος τοΰ Πανεπιστη
μιακού Παταβίου (P ra to  d e lla  v a lle ,)  Ινθα εβλεπον^ πρός τούς 
Ανδριάντας Τίτου Λιβύου, Καισαρότου, Παρίνου καΙ_ άλλων έπ ι- 
φανών Ιταλών, νά συμπαρίστανται καί οί τών Ελλήνων σο
φών, Δέτσιμα τού Κεφαλλήνος, Στρατηγού καί Βονδιόλου τών
Κερκυραίων! _ ,

Η  Ζάκυνθος λοιπον, κατέχουσα καλλιτεχνικήν μνημεΐον προς 
έπιφανή ποιητήν Ελλάδος ευρύχωρου, καί στέφανον Αοιδής κατά 
τόν ΑρχαΤον επιγραμματοποιόν, εμφαίνει την φυσικήν τάσιν προς 
ποίησιν τών έγκατοίκων της, καί την έκτίμησιν πρός αγαθοερ 
γίας τών τέκνων της. ΕΙς την νήσον ταύτην, d ;  το τερπνόν 
τοΰ Ιονίου περιβόλιον, ουρανός, γή  καί θάλασσα φιλοτιμούμενα 
δεικνύουσι θελκτικωτέρας καλλονάς, χύνουσιν άφθονέστερα τα  
δώρα τοΰ άπεράντου τής φύσεως βασ'.λειου προς εύλυγ'.^ον 
καί διαπετώσαν φαντασίαν ε<»ς τόν θρόνον τοΰ Επουρα^ίου, ινα 
Αντιληφθή έκεΐθεν τάς υψηλοτέρας έννοιας, ίνα μορφώσει τας 
ώραιοτέρας εικόνας τού ιδανικού, ΐνα τας ζωγρ^φισιρ μέ τους 
μελοιδικούς λόγους της, *ρί διεγείρτι ε?; την καρδιαν των θνη
τών το σέβας εις τον μέγαν δημιουργόν τής^ φύσεως, Αγάπην 
ε?ς την πατρίδα, την Αγαθοεργίαν εις τήν ανθρωπότητα. Καί 
διά ταΰτα ή πατρίς σας, ώ Ζακύνθιοι, εΤδεν εύρύχωρον χοριίαν 
ποιητών Ικ τής γής σας έπί τέσσαρας αιώνας ^νά έξέρχωνται, 
καί φαιδροί καί ταχείς έπί τού Πηγάσου ν’ Α ν α β α ί ν ω σ ι  τον 
Παρνασσόν τής νέας ελληνικής ποιήσεως. Με πολλούς ευώδεις 
καί άνθοστολίστους στεφάνους Σστεψαν τάς κεφαλάς τών Μου
σών οί εκ τών χιλίων πεντακοσίων μέχρι τού νΰν αναοαντες 
τά  μουσοτραφή εκείνα υψη Ζακύνθιοι, επικοί Λουν.άνης, Κορω- 
ναΐος, Ζήνος, Γουζέλης' δραματουργοί Καντούνης, Συγουρος, Σου- 
μάκης, Σαβόγιας, Λαζαρόπουλος' υμνφδοί Εύγ. Βούλγαρις, Κον- 
τονής, Γαβριλόπουλος, Σύπανδρος, Μαρτελάος' σατυρικοί Κου- 
τούζης, Κατήφορος, Αύξέντης, Δανελάκης, Γρυπαρης λυρικοί 
Φώσκολος, Κάλβος, Μάτεσης, Γαίτας, Τερτσέτης, μ α ς ,  Μαρ-· 
τινέγγος, Δαγγουϊδάρας, Δομενεγίνης, καί τόσοι^ άλλοι εκ των 
νέων μας, οίτινες, την σήμερον στοιχουργούντες, μέ ωραίας και τερ- 
πνάς άνθοδέσμας στολίζουσι τά  αλαβάστρινα στήθη τής Μουσης.



Δέν άναφέρω ενταύθα καί δσους ΐταλ ιστί χαριέντως έποίησαν. f t  ) 
Τ& διά τήν ποιητικήν λοιπόν μεγαλοφυίαν τού Σολωμοϋ διε- 
γερθεν τούτο μνημείο» εμφαίνει την κλίσιν είς ποίησιν των Ζ α- 
κυνθιων,^ Ικφράζει εις τον ξένον περιηγητήν, πόσον δ λαύς ου- 
τος ήξευρει να εκτιμά τούς άνδρας, τούς παρατώ ντας τους ά - 
ρίστους τύπους των ψυχικών διαθέσεων του, καί εξηγεί πόσον 
δ λαος αύτός έγκαυχαται εις άγαθοεργία; υπέρ πατρίδος. ίσως 
καί άλλα μνημεία προς τούς περιδόξους τής Ζακύνθου μετά 
χρόνον θά καλλωπίζωσι την πόλιν μ α ς '  καί εκατονταετηρίδες 
των γενεθλίων των θά πανηγυρισθώσιν, ώς συνειθίζουσιν αΐ σο- 
φαι πόλεις ίταλίας κ»ί Γερμανίας, έορτάζουσαι τά ένδοξα ο
ν ματα  Δαντου, Σιλερ, Γεθου και άλλων. Ναι, μά τάς ψυχάς 
τών Τουρκοφάγων εις τού Λάλα, ποιηταί καί λειτουργοί σο
φίας καί πατρίδος ένταύθα δεν θά έκλείψωσι κατά τήν σει
ράν τών μεταγενεστέρων ίμώ ν. Τά εργα των θά εύφημισθώσι, 
και ή πατρίς Ζάκυνθος θά τίμηση, ώς τού νύν εκείνα ~οϋ 
ποιητοϋ της. Ναι, & ποιητά Σολωμέ! σύ, δστις τΑν εόωδια- 
στικωτερον στέφανον εις τήν ελευθερίαν τής Ελλάδος εθεσας, 
απο τάν^ θρόνον τοϋ Επουρανίου, προς 8ν φαιδρός νύν παρί- 
στασαι,^ ύμνησας τήν έμπνευσθεΐσα'ν ιδέαν παρά τής θείας Πρό
νοιας είς τούς δεδουλωμένους ορθοδόξους χριστιανούς, δέου καί 
τωρα εις τον πλάστην σου, ΐνα άπο τήν γήν τής ποιητικής 
πατρίοος σου Ζακύνθου άναβλαστήση καί ετερος δμοιός σου ποιη
τής, δστις νά ύμνηση καί τά  σημερινά κατορθώματα τής έλ- 
ληνικης έλευθεριας υπερ τών σκλαβωμένων χριστιανών τ η ς  Α- 
νατολής. Ιδού πάλιν ή πολεμόκραχτη φωνή τού Ρήγα κραυγάζει1

«Μαυροβούνιού καπλάνια, Ολυμπου σταυραετοί,
Αγραφων τα ξεφτέρια, γενήτε μία ψυχή.»

Και παραυτα Κρήτες, θεσσαλο!, ΐϊπειρώται συγκινοΰνται ε?' 
νέους αγώνας άνεξαρτησίας. ό  κόσμος βεβαίως θά έκπληχθή 
εις τα  νέα θαύματα τής άνδρίας, ατινα θά πράξωσι τά τέ 
κνα τού Βότσαρη, τού Χατσηπέτρου, τού Σαχτούρη, καί οί συμ- 
πολϊται τού Ψαρομηλίγγου, τού Μελιδόνη, τού Καλέογη. Τά θαύ
ματα  αύτά άναμφιβόλως ποιητής έκ τής πατρίδος σου θά ύ
μνηση. Καί ώς συντρέχει δ γενναίος συμπολίτης σου μέ νέας

, W  T a ':T “ v h Π · ίο το ιχ ο ύ ρ γ κ ίϊ»  τ * ν  Α ίνΕίάΧ * το ύ  Β ιρ γ .λ ίο υ ,  ό ά ϊ« λ φ ό <
“ U” “ ^ ‘Y P W a r . ,  ώς ίτ ι  Β Λ τ.'ρ^ς, Μ ια*λϊς χ*ί £λλο( ϊ 5'Χ(μ0Ι.

θυσίας νά βοηθήση τον σημερινόν άγώνα Κρητών καί Η πεφ ω - 
τών, ούτω καί στέφανον υμνωδόν εις τήν Κρητικήν ανάριαν 
Θά πλέξη, άφοϋ ή αμάραντος δάφνη τής νίκης, ή ποτισθεισα 
μέ τό αίμα των, βλάστηση. Σύ τούτο εμπνέεις είς το ποίη
μά σου δ Κρητικός· Εις αυτί» μελωδείς

ή  Κρήτη είναι γή  τής άνδρίας'
ΓΙά ζαναπές το, αντίλαλε τής εκκλησίας, 
ή  Ευρώπη τήν κυττάει πώς θέ νά πράξη 
Τής Ευρώπης κ’ ή Κρήτη κυττάει ’στα μέρη*
Χωρίς δψι στο πρόσωπο ν’ άλλάξη.
’Απάνου ’στην ρομφαία βάνει τί> χέρι,
Βασιλικά, καί μέ πολέμια τάξι 
Εκαμε νεύμα δποϋ ελεγε άκαρτέρει'
Καί κατά τήν ’Ασίαν φριχτογυρίζει,
Το δάκτυλο κινάει καί φοβερίζει.

—  - -
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πρός τη*· άνάχζυζίΥ  τοϋ ποΜ τισμοΰ.

(Μετάφ(?ασις έκ τοϋ Ίταλαοΰ)

Η ενέργεια είναι αληθώς τ?> χαρακτηριστικήν προσον τοϋ αν
θρωπίνου πνεύματος" αυτί) έδόθη ΐνα αίσθάνηται καί έργάζηται 
b άνθρωπος· μή εχων αισθήσεις δέν έχει ιδέας, δεν εχει επι
θυμίας, καί καταντα είς τήν αδράνειαν καί νάρκωσιν, τον 
θάνατον τοϋ ίδιου πνεύματος.  ̂ . »·χ ■»■· _ _

Τοιαύτη βλακία είναι ή διάθεσις [απάντων τών εν τη  γ^
οίκούντων ζώων, άλλ’ δχι καί τοϋ ανθρώπου’ έπειδή δεν πρέ
πει ν’ άξιοϋται τοϋ άνθρωπίνου δνόματος το φοβερόν εκείνο 
θηρίον, οπερ, γυμνόν μέν καί κεκαλυμμένον μόνον υπο λασιων 
μαλλίων, Ιφωπλισμένον δέ υπό μακρας βακτηρίας, διατρέχει 
τούς δρυμώνας, φρικτώς ώρυόμενον, καί δεικνύον, είς το ευη- 
θες καί άναίσθητον πρόσωπον, τήν βαθεΐαν τής ψυχής ναρ- 
κωσιν. Ούσης ουν τής φύσεως τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος τοιαυ- 
της όπως έργάζηται πάντοτε, καί επειδή, καθ’ όσον έστι με-



γαλατερόν καί ^δραστηριότερον το πνεύμα, τοσοΰτον μάλλο* 
χρ ίζε ι έπασχολητεως, εντεύθεν συμβαίνει, ώστε, άφοΰ ικανο
ποίηση τάς παρούσας άνάγκα; του καί τύχη τοΰ σκοπού κατ’ ε
κείνην τήν θέσιν, μη εχον πλέον αφορμήν νά έργάζηται, —ΐνα μη 
μαραίνηται εί; τον λήθαργον,— εντεύθεν άναγκαίως συμβαίνει, 
λέγομεν,  ̂ώστε νά  ̂ μεταβάλη κατάστασιν, νά ζητήση νέον 
τρόπον υπάρξεω;, ν’ άποκαλύψη ετέρου; σκοπού;, νά ' δημι
ουργήσω νέα; άνάγκα;.

ΐδου  το αίτιον τη ; συνεχοΰ; τοΰ ανθρωπίνου πνεύματο; με
ταβολή;' ίδοί» πώ ; ή φύσι; έδωκεν ήμΐν άνάγκην άδιαλείπτων 
αναγκών, καί ιδού 6 λόγο; δι’ 8ν 5 άνθρωπο; έπλάσθη διά 
τον πολιτισμόν. Η μεΐ; το έπαναλαμβάνομεν, καί ουδέποτε άρ- 
κούντω; ^θά το είπωμεν' 5 άγριο; είναι το σκιαγράφημα 
τοΰ ανθρώπου, τόσον ή θ«ώ ; ώ ; έπίση; καί φυσικώ;.— Καί 
μ ν  νομισητε, δτι εγώ μεγαλοποιώ προφέρων τήν λέξιν ταύτην 
φυσικώ;· επειδή εάν άκαταμέτρητο; έστίν ί  διατρέχουσα ά- 
ποστασι; άπδ το άσθενέ; κριτήριον καί δλω; ζα/£*δν | νδ; 
Αλφαρέσου, ΐ] £νδ; Αυστραλού, προ; τά ; υψηλά; αντιλήψεις 

τοΰ θεσπεσίου νοδ; τοΰ Πλάτωνο; καί τοϋ Φειδίου, τοΰ Δάντου 
καί Μ ιχαήλ-άγγέλου, τοΰ Γαλιλαίου καί Νεύτωνο;, ούχ ήττον 
μεγάλη,^ καί μάλιστα θαυμάσιο; εΐναι ή διαφορά, ή τι; άπαν- 
τα τα ι εί; τά  φυσικά μεταξύ αγρίου καί πεπολιτισμένου άν- 
θ ρω που. θεώρησον τά  άγάλματα τά έξερχόμενα έκ τή; σμίλης 
των εςόχων ημών γλυπτών, ου; τδ λογικδν έπεισε ινα έμ- 
πνέωνται έκ^ τή ; παρθένου φύσεω;, καί άκολούθω; στρέψον 
τδ βλέαμα έπί τών εικονογραφιών, ά ;τινα ; οί νεώτεροι περιη- 
γηταί^ έφερον ήμϊν, ^τών ’Οττεντότων, τών άγριων τή ; Αυ
στραλία; καί τή ; Αμερική;, καί τών τή ; κεντρική; ’Ασίας 
βαρβάρων, καί κρίνον ίν  ή λέξι; έκείνη υπήρξεν υπερβολή.

Εν τούτοι;, εω; απο τοΰ νΰν είδοποιοΰμεν, νά μή σύγχέω- 
μεν κατ’ οΰδένα τρόπον το xo irc tn xo r  μετά τοΰ πολιτισμού , 
οστι; ε ι̂ναι μάλλον ή συμπλήρωσι; ·?ι ή τελειοποίησι; πάση; 
άνθρωπίνου κοινωνία;· εϊ; τρόπον ώστε δύναται νά ύπάρξη 
εξαίρετα άνθρώπινο; κοινωνία άνευ πολιτισμοΰ, ενώ είναι α 
δύνατον τδ  άντίστροφον· πολλά έθνη άφ’ ετέρου, ’ άρχ.ούντως 
ευνομούμενα καί κάτοχα θρησκευτική; % πολιτική; κυβερνήσεω;, 
στερούνται οϋχ ήττον άληθοΰ; πολιτισμοΰ1 μάλιστα ύπάρχουσι 
τινά ολίγον, καί ίσως π^ντάπασιν, επιδεκτικά πολιτισμού' καί

ΰπάρχουσιν άλλα, ατινα έως άπδ άπωτάτων αιώνων ετυχον ανυ
περβλήτων εμποδίων εί; περαιτέρω προόδου; τοΰ ανθρώπινο* 
πνεύματος, προτιμώντα τήν στασιμότητα, ή τήν λάμψιν με- 
γαλητέρα; άναπτύξεως. Αλλ’ έν γένει, επειδή ή φυσική τοΰ αν
θρώπου κατάστασι; εΐναι ή τοΰ πολιτισμού, ουτω, μή^παρεν- 
τιθεμένων ανυπερβλήτων εμποδίων, ηθικών τε καί φυσικών, αυ- 
τδ ; άδιαλείπτως προσπαθεί νά προχωρήση ει; αύτδν τον
πολιτισμδν, καί νά άναβή βαθμίδα τινά περισσότερόν
έπί τή ; κλίμακο; αύτοΰ. Τις οίδεν δπόσον ύψηλή τυγχάνει 
■ή κλίμαξ έκείνη 1 Ταύτη; δεν δύναταί τ ι ;  νά καταμέτρηση ή 
τδ διατρέχον διάστημα, δπερ έστί μέγα- Αλλά τοσαΰτα θαυ
μάσια επιτυχία; εί; τά ; βιομηχανικά; τέχνα ;, τοσαΰται γο - 
νιμοι καί απροσδόκητο» ανακαλύψει; έπετάχυνον, κατα του; τε 
λευταίους τούτους αιώνας, τήν άνάπτυξιν τής άνθρωπότητος
εις τρόπον, ώστε νΰν ήθελεν ησθαι άληθώς άλογον τδ νά προς- 
διορίσωμεν τδ δριον τών ελπίδων ί,μών* χωρίς νά πιστεύσω- 
μ ε ν . τδν άνθρωπον τελειοποιητδν εί; τδ έπάπειοον, ημεΐ; νο- 
μίζομεν βέβαιον, δτι, καί τοι φαεινή καί απέραντο; φαίνεται
ή δόξα τοΰ πολιτισμού ή κοσμούσα αύτδν, μολαταύτα είναι 
είσέτι μακρά καί επίπονος ή ύπολειπομένη νά υπερβώμεν 
άνοδος, ΐνα φθίσωμεν προς τδ επακρον τού πολιτισμού, καί 
έξαντλήσωμεν απασαν τήν έπιδεκτικότητα, b  ί  ανθρώπινος 
φύσις έχει έν έαυτΐί τού νά τελειοποιηθώ τόσον ήθικώς δσον
φυσικώς. . . .  ,  , , ,

Μή γένοιτο νά ίσχυρισθώμεν, δπω; αποκλτρωσωμεν ουοεμιαν 
άνθρώπινον οικογένειαν τών δικαιωμάτων αυτή; άπδ παντδ; 
εΐδου; πολιτευτική; άναπτύξεω ;’ καίτοι τά  ιστορικά γεγονότα, 
πρδς δέ ή φυσιολογική κατασκευή τού ^οργανισμού ποικιλιών 
τινων τοΰ ήμετέρου γένους, δεικνύουσι οτι απασαι δεν έκλνι- 
ρώθησαν έξ ίσου υπδ τή ; φύσεω; προς τήν άσκησιν τών νοη- 
τικών δυνάμεων καί τού πολιτισμού.— Ηδη μεταξύ τών φυσικών, 
πολιτικών καί θρησκευτικών αίτιων, ποίαι εϊσίν αί μά*λον έ- 
πιβοηθούσαι τήν πρόοδον τής άνθρωπίνου πολιτεύσεως, και 
ποίαι αί μάλλον άνθισταμεναι;  ̂ ^

Πάσαι αί χώοαι, πάντα τά  κλίματα βεβαίως ούκ^ εισιν 
δμοίως ευνοϊκά εις τοιαύτην κατάστασιν άκμής τοΰ^ ημετέ- 
ρου γένου;' έκ πρώτης αφετηρίας ήθελε φανή, οτι εύφορώτε- 
ροι τόποι τής έπιφανϊία; τής οικουμένης, χορηγοΰντες συνεχή α



φθονίαν τροφών, ώφειλον νά ))ναι ανυπερθέτως ή εδρκ πολυάριθμο» 
πληθυσμοϋ, πεπροικισμένη έξ απάντων τών άναγκαίων μέσων, 
οπως άνυψωθϊί εις τόν υπέρτατον τοϋ πολιτισμού βαθμόν' 
αλλά ένταϋθα τί> πραγμα δεν εχει οδτω. Παρατηρήσατε τά ; 
πλούσιας γαιας τής μεσημβρινής Ασίας καί τάς γονίμους 
τοϋ Ωκεανού νήσους κειμένας υπο τύν οδρανον τών τροπι
κών- θεωρήσατε τάς χώρας τοϋ Παλαιού καί Νέου Κόσμου, 
τάς άειθαλεϊς, τάς εξ άνθέων καί πλουσίων καρπών έστεμ- 
μένας. At χώραι ομω; εκεΐναι, αί τοσοϋτον δπο τής Φύσεως 
εΰεργετηθεϊσαι, είσίν έν γένει ή £δρα τής άπαθείας, ί  τοϋ 
όεσποτισμοϋ καί τής βαρβαρότατος διαμονή! Οί Μαύροι καί 
οί Καφριοι τών καυστικών, αλλά καρποφόρων οχθών τοϋ Σε- 
νεγάδ, τής^ Γαμβίας, τοϋ Νίγρου καί τού' Ζαΐρου. Οί Γ αλί- 
βιαι τών υγρών καί ανθηρών οχθών τοϋ Ορενόκου. Οί Γου- 
αρένο! τών απέραντων χλοερών πεδιάδων, τών υπο τοϋ *Α- 
μαζώνο; αρδευομένων. Πάντες ουτοι οί λαοί τήκονται άπο αιώ
νας αιώνων εις τήν αθλιότητα, εις τήν νάρκωσιν, εις τήν ά - 
γριότητα, άρκουμενοι εις τά  προς το ζτ,ν αναγκαία, ατινα, 
υπο εΰκραή ^οΰραν&ν πάντοτε, τοΐς παρέχει γαΐα τοσοϋτον 
ελευθέριος·  ̂αυτοί βλαστάνουσι μάλλον ή ζώσι, καί γεννώντας 
και αποθνησκουσι, ως το άγριον φυτον, οπερ έπαρκεΐ εϊς τάς 
άνάγκας του?

(επεται συνέχεια)

ΣΥΜΒΑΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΤΙΝΟΣ ΣΠΟΤΔΑΣΤΟΓ 

τπο

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝΟΣ ΙΡΒΙΓΓΟΣ.

 ̂ Θυελλώδη τινά νύκτα £ν τοΐς χρόνοις τοϋ Τρόμου, κατά 
την πρώτην γαλλικήν έπανάστασιν, Γερμανός τις νεανίας έπέ- 
στρεφε, πολύ αργά, εϊς τήν οικίαν του κατά τάς παλαιός συν
οικίας τών Παρισίων. Αι άστραπαί έσελάγιζον, αί βρονταί 
άντήχουν έντύς τών στενών δ ιό δ ω ν .... άλλ’ οφείλω νά σας 
ύπ(ύ  πρώτον τίς ητο b νεανίας οΰτος.

0  Γοδοφρέδος Βόλφαγγ κατήγετο έζ εύγ 'οϋς οικογένειας, 
σπουδάσας επί τιν» χρόνον εις Γοθίγγην άλλά πεπροικισμένος 
δπό ναρακτήρος φανταστικού καί ένθουσιώδους, ειχεν υπερ
βαλλόντως ειςχωρήση εις τάς άδήλους καί σκοτεινά; έκείνας 
έπιστήμας, α'ίτινες πολλάκις διέστρεψαν τας φρενας των ερ^ 
μανών σπουδαστών. 0  φιλέρημος αυτοϋ χαρακτηρ» η  ̂ ιηνεκη, 
ένασχόλησις, ή ϊδιάζουσα φύσις τών σπουδών του, ειχον ρα 
θέως διαταράξη τό τε πνεύμα καί τ?> σώμα του. Η υγεία αυ 
τοϋ χατέστη ‘ασθενή:, καί ή φαντασία του νοσώδης. Β υ θ ι 
σμένος άεννάως εις υψηλάς μελετάς έπι τών πνευματικών ου 
σιών, επλασεν, ώς άλλος Σεδ;μβί>ργ, ιδανικόν τινα κοσμον, καί 
συνέλαβε (αγνοώ πως) τήν ιδέαν, ότι δαίμων τις, πνεύμα κα 
κεντρεχές ένέδρευεν κατ αύτοϋ, οπως τον εςοντωσ/ι.  ̂ *
αυτη, κατατρύχουσα τήν μελαγχολικην κράσιν παρηγαγ^ν
αΰτώ τά μάλλον φθοροποιά αποτελέσματα, οί δέ φίλοι του, 
προϊδόντες τον έκ τής νοητικής ταύτης άσθενείας προςεχη ό
λεθρόν τούτου, συναπεφάσισαν νά τώ παράσχωσι διασκέδασίν τινα, 
άποστέλλοντες αϋτύν πρίις έκπεραίωσιν τών σπουδών του εϊς 
τούς φαιδρού; καί άφρόντιδας Παρισιους. ^

0  Βόλφαγγ άφίκετο έκεΐσ* κατα την εκρηξιν τής επανα
στάσεις. ή  κοινή παραφορά έν άκαρεί προςεκολληίίη ε!ς την 
ενθουσιώδη φαντασίαν του, καί κατεληφθη υπο τε τών πολι
τικών καί Φιλοσοφικών θεωριών τής ήμέρας’ αί αλλεπάλληλοι 
όμως αίματηραί σκηναί κατέπληζαν επί τοσοϋτον την εϋαί- 
σθητον φύσιν του, ώστε, άγανακτήσας κατά τών άνθρωπων 
καί τής κοινωνίας, κατεκλείσθη έντδς μονήρους ένδιαιτήμα- 
τος, έν τή  συνοικία τών σπουδαστών Pays Latin. Εκεί, εν 
ζοφώδει τινί άτραπώ όχι μακράν τής Σορβόνης, έγκατελείφθη 
εϊς τάς συνήθεις μελέτας του, έξερχόμενος δέ ποτε τής οίκίας, 
έθάπτετο έν ταΐς άπεράντοις τών Παρισιων βιβλιοθηκαις, ταίς 
κατακόμβαις ταύταις τών αρχαίων συγγραφέων, άνερευνών πί 
μακρ&ν τά  κονιορτώδη αϋτών συγγραμματα, πρδς ευρεσιν τρο
φής τής νοσούσης ορέξεώς του. ^

Καίτοι μονήρη βίον διήγεν ο Βόλφαγγ, ουχ ηττον, ως προ 
είρηται, διεκρίνετο επί ένθουσιώδει διαθέσει. Ούτος λίαν άη- 
διάσας καί άγνοών μάλιστα τά  τοϋ κόσμου, δεν συγκατε- 
τάσσετο μετά τών άσυστόλων θεραπόντων τοϋ ευγενούς φύλου, 
Τίτο δμω; περιπαθή; θαυμαστής κοί λάτρις τοϋ γυναικείου κάλ".
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λους* έν Si τω  άποκέντρω δωματίω του έπεκαλεΐτο συνεχώς, 
διά τής έξημμένης αυτού φαντασίας, είδωλα καί είχόνας γυ
ναικείας, χάριτος ύπερτερούσης πολύ τη ; πραγματικότητος.

Εν τοιαύτ^ πυρεκτικής έξάψεως καταστάσει, ώνειρεύθη κό· 
ρην υπερανθρωπίνου καλλονής, καί το δνειρον τούτο ήρξατο 
έπισκεπτόμενον νυχθημερόν αύτδν μ ετ’ επιμονής τοιαύτης, ώς-ε 
περιπαθώς ι^ράσθη' 5 δέ Ιρως οϋτος κατέστη τέλος μία έκ 
τών μονίμων έκείνων φαντασιοπληξιών, τών έμφωλευουσών έν 
τω  νώ τών μελαγχολικών, καί ώς άνοια ενίοτε λογιζομένων.

Τοιούτος ητο λοιπδν δ Γοδοφρέδος Βόλφαγγ, και τοιαύτη ή 
νοητική αυτού κατάστασις, καθ’ βν χρόνον βυνέβη τδ παρ’ έ- 
μοδ άφηγούμενον.

Επέστρεφεν έν ώρ£ λίαν προκεχωρημένη οΓκαδε διά τών ζο 
φερών δδών τού Marais, συμπαρακολουθούμενος μονόν ύπδ τού 
άγριου και φρικώδους πατάγου τών βροντών, ό Γοδοφρέδος 
Βόλφαγγ, μέχρις ου ίφθασεν έν τή Πλατεία τής G reve , 8- 
που ή κεφαλικη ποινή τών είς θάνατον καταδικαζομένων έξ- 
ετελεΐτο· Αί άστραπαΐ έσελάγιζον πέριξ τών κορυφών τού αρ
χαίου H 0 te l de v ille ,  καί άπερίγραπτον φρικίασιν ήσθάνθη 
& σπουδαστής, διακρίνα;, έν τή στιγμιαία: λάμψει αΰτών, τδ 
ικρίωμα (^chafaud.) Επαντίρχοντο οι άτιμοι τού Τρόμου χρόνοι, 
καί αί σανίδες τού φρικαλέου θανατηφόρου εκείνου δργάνου διη- 
νεκώς κατεβρέχοντο υπδ τού άγνοϋ αίματος τών έναρέτων καί 
ι ών άνδρείων! μεγάλη κατ αΰτήν έκείνην την ημέραν ύπήρ- 
ξεν ί  σφαγή, καί άπαίσιον έπυργούτο έν μέσ^ τϋς σιγηρας 
πόλεω;, νέα καί πάλιν θύματα άναμένον.Μ!

0  Βόλφαγγ ησθανθη τδ θάρρος του έκλεΤπον, καί έτάχυνε 
το βήμα δπως άπομακρυνθή τού άποτροπαίου έκείνου έργαλείου, 
δτε αίφνης ϊδε δυςδιάγνωστον τινά μορφήν έπί τής τελευταίας 
βαθμίδος τούτου· Οΰ πολύ ύστερον συνέχεια ζωηρών αστραπών 
διευκρινώς τώ  άπεκάλυψε τδ  σχήμα γυναικδς μελανείμονος, I* 
χούσης τδ μέν πρόσωπον κεκαλυμμένον έν τώ κόλπω, τήν δέ 
κόμην λελυμένην και σταλάζουσαν 6πδ την ώς χείμαρρος π α - 
ταγοΰσαν βροχήν. 0  Βόλφαγγ έν τή θέοε τού ζώντος έκείνου 
μνήματος τής λύπης άνέσχε τδ βήμα’ ή γυνή εκείνη έναρ- 
γώ ς έφαίνετο τάξεως άνωτέρας τής κοινής. Δέν ήγνόει τάς έκ- 
τάκτους μεταβολάς τών χρόνων, ουτε πόσον συνεχώς χ α -

ρίεσσαι κεφαλαΐ, είθισμέναι νά κατακλίνωνται επί τ ώ ν  πτίλω ν, 
άστεγοι περιεπλανώντο· Ητο ϊσως, κατ αύτδν, άτυχες 
σμα, δπερ δ φρικώδης πέλεκυς άπεστέρησε προςφιλοϋς αυζ,ν- 
γου, καί έγκαταλειφθέν μόνιον έπί τών τού βιου δρτθών, αφ  ̂ ων 
τδ  μόνον φίλτρον του έρρίφθη έν τω τής αίωνιότητος πελαγει.

Επλησίαζ» προςαγορεύων εύγενώς ταύτην, μεγαλως δε κ α τ-  
«πληχθη δτε, έγειράσης έκ τού κόλπου την κεφαλήν, διέγνω, 
έν τώ φωτί τών άστραπών, ακριβώς τά  χαρακτηριστικα τής 
φαιδρυνούσης τά  όνειρά του γυναικός. Ητο αυτη ωχρα, οχ  
κρυόεσσα, άπαραμύθητος, πλήν θαψασίως ωραία.

Καταβληθείς υπδ «φοδρών συγκινήσεων δ Βόλφαγγ, προσ- 
ήλθε τρέμων, καί, προτρέπων αΰτήν οπως άσφαλισθ·^ έκ τής 
καταιγίδος, τή έπρότεινε νά την δδηγήσι^ παρα τοϊς ίαυτ^  
οίκείοις. Αυτη δέ, δεικύουσα διά σχήματος θανατόεντος τδ ι
κρίωμα, άπήντησεν.

— Επί τής γής δέν 2χ«  Λ έον οίκείους.
— Αλλά θά Εχετε οίκημα, έπρόςθεσεν δ Βόλφαγγ.
— Ν α ί  tb r  z&<por.
0  καρδία τοϋ σπουδαστοΰ κατεθλίβη ώς έκ τών τοιούτων 

λέξεων, ούχ ήττον ομως έπανέλαβε.
— Εάν δύνατα» ξένος, άνευ κινδύνου παρανοησεως, να χάμη 

προσφοράν τινα , σας προσφέρω έγώ τδν ευτελή μου οικαν, καί 
έμαυτδν άφωσιωμένον φίλον σας. Ξένος καί άφιλος διατελώ καί 
έγώ έν Παρισίοι;, άλλ’ έάν δυνατδν η ζωή μβυ νά σας ηναι
χρήσιμος, θέτω αυτήν είς τήν ΰμετέραν δϊάδεσιν, έτοιμος νά 
τήν θυσιάσω, δπως έμποδίσω νά βλαφθή θρίξ τής κεφαλής σας.

0  Βόλφαγγ προέφερε τά  άνωτέρω μετά τοσαύτης ζέσεως
αίσθιίματος καί έκφράσεως ειλικρίνειας, ώστε ή ωραία άγνω
στος, ουδόλως, φαίνεται, άμφιβάλλουσα περί τών αγαθών σκο
πών τοϋ νέου, άφέθη πάραυτα είς τήν προστασίαν του.

Αδτδς υπεστηριξε τά  κλονούμενα βήματά της _κατά την Νέαν 
Γέφυραν (p o n te  n u o v o ,) καί την πλατείαν, έν ή είχεν δ δχλος 
κατακρήμνισή τδν τού Ε ^ίκου  Δ . άνδριαντα·™—0  θύελλα, την 
στιγμήν έκείνην, υπήρχεν είς υφεσιν, καί μόνον μακρόθεν ή -  
κούετο είσέτι ί  '0Χ )̂ τ “ ν βροντών· Οί Παρισίοι ήρέ[χουν, τ^  
μέγα ήφαίστε.ον τών άνθρωπίνων παθών έκόπαζεί επ δλίγον, 
έπανακτών νέας δυνάμεις διά την Εκρηξιν τής εχιουση;. 0  
σπουδαστής ώδηγησε τον ττροστατευομένην του δια τών άρ-



χαίων οδών τοϋ Vays Latin καί παρά τά  στακτόχροα τείχη 
τής Σορβόνης άχρι τοϋ μελανωποϋ, ώς έκ τής ίρχαιότητος, 
οίκοδομήυ·ατο;, όπου κατώκέι. Η γραία θυρωρός, άνοίξασα τήν 
θύραν( έξεπλάγη ίδοϋσα, παρά τδ σύνηθες, τδν .μελαγχολικδν 
Βόλφαγγ ύπδ γυναικδς συνοδευόμενον.

Είσελθών έν τΛ οίκήματι, πρώτον ήδη ιίρυθρίασΛν δ σπου
δαστής έπί τή  πενιχρότητι αύτοϋ. Συνέκειτο δε έκ μεγάλου 
τινδς θαλάμου, κεκοσμημένου υπο άρχαίων γλυφών, καί φαν- 
τασιοιδώς συνεσκευασμένου διά τών λειψάνων τής πάλαι με- 
γαλοπρεπείας, ώ ; άν ητο £κ τών έν τή συνοικί$ τού Αου- 
ξεμβ®ύργου έζόχων οικοδομημάτων, άνηκόντων ποτέ τοΐς εύ- 
γενέσι. Βιβλία, χαρτία , άνθύλλια καί παραπλήσια άλλα έπι
πλα, άρμόζοντα τοΐς φοιτηταΐς, έφαίνοντο διεσπαρμένα πέριξ, 
ή δέ κλίνη του έκειτο παρά την γωνίαν τοϋ θαλάμου.

Ανάψα; τον λαμπτήρα δ Βόλφαγγ, ηδυνήθη νά δι'ί'^η κάλ
λιαν την άγνωστον, καί επί μάλλον κατεπλήχθη· Το πρόσ- 
ωπόν της ητο ώχρδν μέν, άλλα καλλονής άνεκφράστου, καί 
περιεστέφετο υπδ κόμης πυκνής, πιπτούσης είς μελανούς βο
στρύχους' μεγάλοι οί δφθαλμοί, διαυγείς καί πεπροικισμένοι
υπί) ίδιαζούσης έκφράσεως' τδ ανάστημά της ί ν  πρότυπον εδ- 
χάριτος συμμετρίας, καί τδ μόνον κόσμημα, δττερ έπ αυτής 
διεκρίνετο, ητο πλατεία τις μελάνη ταινία περί τον άλαβά- 
στρινον λαιμόν της, ένουμένη δι’ άδαμαντίνου πόρπης.

0  σπουδαστής ητο πολύ συγκεχημένος τδν νοϋν ώς προς
τήν τοποθέτησιν τής υπ’ αδτοΰ προστατευομένης. Καί κατά 
πρώτον άπεφάσισε νά τή  παραχώρηση τον θάλαμόν του, καί 
νά ζητήση άλλαχοϋ άσυλον, ά>λ’ ο τε νοΰς καί αί αισθή
σεις του έπί τοσοϋτον κατεμαγεύθησαν υπί) τοϋ κάλλους της 
άγνωστου, ώστε δεν ήδυνήθη νά άπομακρυνθή τής παρουσί
ας της· Εκτδς τούτου οί τρόποι της έδείκνυντο σπάνιοι' δέν 
ώμίλησε πλέον περί τοϋ ικριώματος, καί ή λύπη της κατε- 
πραΰνθη. Αί περιπαθείς τοϋ σπου^αστοϋ φροντίδες έκέρδισαν πρώ
τον είς αδτδν τήν έμπιστοσύντ,ν της» καί μετ οδ πολύ τήν 
καρδίαν' αυτη έναργώς έκοσμεϊτο, ώς ούτος, υπο χαρακτήρος 
ένθουσιώδους, καί χαρακτήρες τοιοϋτοι δέν βραδύνουσι νά έν- 
νοηθώσιν.

Εν τή ζέσει τής βακχείας του δ Βόλφαγγ ατ ^πεκ λυψϊ 
τδ  πάθος του, καί άφηγούμενος αυτή το μυστηριώδες δνειρον,

τήν έίπεν, ότι κατέσχε τήν καρδίαν του πριν ?ι τήν ίδη· Αυτί) 
τά  μάλα έξεπλάγη είς τοιαύτη» άνακάλυψιν, καί ώμολόγησεν 
δτι ήσθάνθη πρδς αυτόν ώθησίν τινα, έφελκυσμδν οδχ ήσσον 
άνεξήγητον.

Ησαν οί χρόνοι εκείνοι χρόνοι άφρόνων θεωριών καί αλόγων 
πράξεων' μετά τών άξιομέμπτων δεισιδαιμονιών συγκατεστράφη- 
σαν καί αί σεβασταί τής ήθικής άρχαί' τά  πάντα υπέκειντο είς 
τήν κυριαρχίαν τής οΰτω καλουμέντ,ς ©fac r ί/c Κρίσιως' τα  
κοινωνικά συμβόλαια ήσαν τοϋ συρμοϋ, τά δέ δόγματα καί 
οί άχρι τοϋδε συνήθεις τύποι τών συνοικεσίων έλογίζοντο δει— 
σιδαίμονες διατυπώσεις. 0  Βόλφαγγ ένεκολπώθη τάς διδασκα
λίας τής ήμέρας.

— ^Διατί νά χωρισθώμεν; εΤπεν οΰτος* αί καρδίαι ημών 
συνηνώθησαν' έναντι τοϋ λόγου καί της τιμή ; δέν άποτελοϋ- 
μεν $ εν καί τδ  αδτδ υποκείμενον. -Τίς ή ανάγκη ανωφελών 
διατυπώσεων, οπως ένώσωμεν ψυχά; άμοιβαίως έκλελεγμένας, 
ώς αί έδικαί μ α ς ;

Η  άγνωστος συγκεκινημένη ήκροάζβτο' καί αυτη έπίσης έμα- 
ΰήτευσεν έν τώ  αδτώ σ/ολείω

— Ούτε οικογένειαν, ούτε οικίαν ϊχομεν, έξηκολούθησεν δ 
Βόλφαγγ' άφετ» νά ήμ*1 δι’ υμας τδ παν, ή μάλλον δ μέν 
Εστω τδ παν διά τήν δέ' εάν ή διατύπωσις ηναι αναγκαία, 
ας τήν έκτελέσωμεν' Ιδού ·η χείρ μου. Χαρίζω πρδς υμάς έμαυ- 
τ&ν διά παντός.

— Ata παντός; ήρώτησεν μετά τόνου ή άγνωστος.
— Διά παντδς, έπανέλαβεν δ Βόλφαγγ.
Αυτη εσφιγξε τήν προτεινομένην χ«ΐρ«> άνχκράζουσα*
— Είμαι λοιπδν ίδική σου!
Καί έίρίφθη είς τάς άγκάλχς to’j.
Τήν έπιοϋσαν δ Βόλφαγγ, ενώ είσέτι ή σύζυγός του έκά- 

θευδεν, έζήλθεν ενωρίς πρδς άναζήτησιν κατοικίας εδρυχωροτέ- 
f ας, ώς άπτ,τει ή επισυμβάσα είς τήν κατάστασίν του με- 

αβολή- Επανελθών, εύρε τήν άγνωστον έτι κατακεκλιμμένην, 
καί τδν ενα βραχίονα επί τής κεφαλής έχουσαν' φ<«νήσας 
c αδτήν, άπάντησιν δέν ελαβε. Προύχώρι’,σεν οπως τήν έςε- 
γείρη τής δχληρας εκείνης κατακλίσεως, καί λαβών αυτήν ίκ  
τής χειρδς τήν εύρε ψυχράν! ό  σφυγμός δέν έπαλλε πλέον....



*δ πρόσωπά της ητο ώχρότατον καί παράμορφον.... Ιν Ινϊ 
λογω, ειχεν ίνώπιόν του πτώ μ α !!

έκπληκτος καί φ ρ έ ν ω ν  6 σπουδαστή , ίξέβαλε τοιαύτας 
κραυγας, ώστε έταράχθη απασα ή οίκία. Προςεκλήθη ή Αστυ
νομία, και ο άξιωματικδς, άμα Ατένισε τδ πτώ μα , ώπισθο- 
πορησεν ανακράζων'

— Θεέ μου! πώς ήλθεν Ιδώ $ γυνή α ΰ 'τη ϋ !

Τήν γνωρίζετε; ηρώτησεν ά~λήστως 5 Βόλφαγγ.

- έ ά ν  τήν γνωρίζω; καί πολύ μάλιστα! ΧΟΙς £κ«ρατομή- 
ση I ώπεκριθη ο Αξιωματικός.

Καί προσελθών παρά τήν ακραν τής κλίνης, Ελυσε τήν πόρ
πην τής περικυκλούσης τόι λαιμόν της μελανής ταινίας, καί 
η χεφαλή επεσε χυλίουσα έπί τοϋ έδάφους!

— Μανία μανία μ  κατέλαβε ! έφώνει ώρυόμενος 6 Ξ ε 
νιτιών σπουδαστής' έχάθην διά παντός!

Ματην προσπάθησαν οί παρόντες νά τον καθησυχάσωσι* κατε- 
ληφθη υπο τής φρικώδους πεποιθήσόως, δτι πνεύμα κακεντρε
χές ενεψύχωσε τδ τής νεάνιδος πτώ μα, δπως τδν Ιμπλέξ^ 
εις τας^ πλεκτάνας του. At φρένες αύτοϋ έσάλευσαν, καί άπέ- 
Oavtv εν τινι φρενοκομείω,

—  Είναι πλαστή διήγησις, ή ιστορία; θά Ιρωτήσητε ίσως. 
Ακρατος ιστορία,! Αποκρίνομαι, καί ερειδομένη επί τής άνεξ- 

ίλεγκτωτέρας μαρτυρίας. Τήν ή'κουσα h  τοϋ στόματος τοϋ σπου- 
δαστοϋ εν τινι φρενοκομείφ τών Παρισίων.

ΤΑ ΣΚΟΤΗ.
ΦαΥΐασΙα ΰπό Λόρδον Βύρωτος ΠεζοΑογιχ&ς p e t αφρασΰιΐσα.

υν·:. ■- \ί ■: ■

ΕνυΛνιάσθην, ουδέ μόνον δπτασία δπήρξιν ϊσως ή 2μή. Τής 
στιλπνής αυτού λαμπηδόνας ήμοίρει ί  ήλιος’ οί άστίρες, ζο
φεροί καί αυτοί, έκυχλοφοροϋντο άτάκτως διά τής αιωνίου άψϊ- 
δος, ψυχρά δέ καί σκοτόεσσα ή γή περιεβάλλετο έν τή  πέν
θιμοι άτμοσφαίρ^, μή υπδ τής σελήνης πλέον έπαυγαζομίν*.

Επήρχετο καί άπήρχετο ή ήώς, πλήν ουδέποτε ητο τής η 
μέρας πρόδρομος' έν δέ τή γενική φρίκη εΤχον λησμονήσει οί 
βροτοί τδ μίσος xal τδν έρωτα' μχδέ χηδόμενος πλέον ή περί 
εαυτού Εκαστος έδέετο έπικαλούμενος τδ φώς, x a l προσέτρεχε 
ϊτρδς τάς καιούσας πυράς, ή δ η  πάντα χ*1 θρόνους xal Ιδρας 
μεγάλων μονάρχων, καί πενιχράς χαλύβας, xal παν είδος κα
τοικίας, πρδς διασχέδασιν τοϋ σκότους, αί φλόγες εΐχον κατα- 
βρώσει. Αί πόλεις εΐχον μεταμορφωθή είς χε ίμ α ^ο ν  πυρδς,-οί 
δέ έγκάτοιχοι αδτών παρά τούς καπνίζοντας οίκους εΐχον συσ- 
σωρευθή, δπως τήν νεωτάτην τροπήν Αντιμέτωποι άτινίσωσι. 
Πόσον δ* εύτυχής δ μή Αφεστώς τοϋ πυρβόλου κρατήρος 
ήφαιστείου διάγων! Δέν άπέμενε πλέον «ΐμή ή διιλήμων 
έκείνη ίλπ ίς Ιν τφ  κόσμος. Τά δάση ένέμοντο αί φλό
γες, xal απδ χαιροϋ είς χαιρδν χατέπιπτον Αποτεφρωμένα, τά  
οέ£ πυρακτωμένα στελέχη, βρέμοντα, έξέπεμπον τδ ύστατον 
φ γγοβόλημα καί Ιπειτα  νυξ β αθεΐα. Καί τδ φώς Ικβΐνο Αν- 
τανεκλδτο έπ ί] τώ ^  προσώπων μαρμαρυγώδες, δράπετες, x a l 
τά  περιέβαλλε δι* δψεως νεκρώσιμου, μηδέν ανθρώπινον ίχνος 
διατηρούσης' xal οί μέν έχτάδην κείμενοι καί ένοάκρεις χ α τ -  
εκάλυπτον τδ πρόσωπον, Ιτεροι δέ, υποστηρίζοντες τήν σιαγόνα 
διά τών συνεβφιγμένων γρόνθων, βυνέσπων τά  χείλη είς άγρι
ον μειδίαμα, μέγα δέ πλήθος ίτρεχον άνω, κάτω , τήδε 
κφιεΐσε τροφοφοροϋντες τάς 7Γυρκαϊ«ς, xal πρδς οδρανδν άσχάλ- 
λοντες άνέβλεπον, πρδς ουρανδν δστις, δίκην £πι*ηδείου πέ
πλου, έςετιίνετο έπί τοϋ σύμπαντβς. Μετά ταϋτα  χυλινδού-
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μενοι έν τή κόνει, έβλασφήμουν τήν ©εδν μετά κλαυθμών, jtod 
όδυρμών, καί βρυγμών τών οδόντων. Κ,ατεπτοημένα έκρωζον 
τά  #ρνεα, εις μάτην ταράττοντα χαμαί τά ; πτέρυγάς των. Τρο
μώδη καί ήπια είχον άποβή τά  θηρία’ καί διά τοϋ πλήθους 
εϊρπον, συρίττοντες, οί δφεις, άμνήμονες τοϋ δηγμοϋ' ό δέ άν
θρωπος πρδς τροφήν τούς έφόνευε.— Πλην άλλ’ ό πόλεμος ά - 
νεπετάννυε, διά τοΰ άνθρωπίνου γένους, τήν σημαίαν του, τ α 
πεινωμένων προς ώραν. ίυπαρδν εδεσμα ήγοράζετο δι* αίματος, 
έκαστος δ’ έπλήρου έν παραβύστω τήν άδηφάγον έπιθυμί- 
αν του. Σιωπηλά τά  τακε:ά αισθήματα, ή δ ’ ευρύχωρος γή, 
κατεχομένη μόνον υφ ενός λογισμού: τόν τοϋ θανάτου! θα
νάτου αιφνίδιου, άκλεοϋς. Απάντων τά σπλάγχνα κατετρύχοντο, 
ερμαιον λιμοκτονίας. Αί σάρκες, τά  ιστό. τοϋ θνήσκοηος αν
θρώπου δέν έθάπτοντο πλέον’ λιπόσαρκοι καί κατεσκληκότες 
κατεβίβρωσκον άλληλουί οί ζώντες, άποθηριωθεντες δέ καί οΐ 
χύνες αυτοί έπέπιπτον κατά τοϋ κυρίου των. Είς μόνος, παρά 
τδ  πτώ μα  νεκροϋ τίνος, ηκινιίτει πρδς φύλα'ίν του, καί άπεμά- 
κρυνεν εκείνου καί ανθρώπους, καί δρνεα, καί Θήρας, έωσοϋ, 
δαμασθέντα καί αυτά 6πδ τοϋ μακροϋ λιμοΰ, ΰποκύψωσιν είς 
τδν θάνατον η κορέση τά πειναλέα σπλάγχνα των ίτέρα τις 
βορά. Τδ δέ οϊκτιρμον κτήνος ούτε άκροις χείλετιν ηπτετο 
βρώσεως $) πόσεως, έπί τέλους δέ £ήξαν ώρυγήν έναγώνιον καί 
υλακήν αίφνιδίαν, στρηνή άπέθανε, λεΐχον -τν»ν  παγετώδη έ- 
χείνην χιίρα , ητις δέν ήδύνατο, είς αιώνα τδν άπαντα, πρδς 
τοιαύτην άφοσίωσιν νά απαντήσι^.

0  δέ ώχροπρόσωπος λιμδς, μικρόν κατά μικρδν έξωλόθρευε 
τους βροτούς. Εν τινι εϋρε'α καί πολυανθρώπι^ πόλει δ θά
νατος δύο μόνον άνδρών είχε φειοΟΐ), οϋτοι δ», άρχίΟεν έχθαί- 
ροντες πρδς άλληλους, έπλησίασαν παρά τήν τέφραν βωμοϋ, 
2που ήτο συνϊί3ροισμένον, διά βέβηλους τελετάς, πλήθος ιερών 
πραγμάτων’ αυτόθι δέ οί δύο εχθροί, πελιδνοί καί παραμορ
φωμένοι έκ τοΰ φρικαλέου ρίγους, άναδεύοντες διά τών ληπο- 
σάρκων, καταψύκτων χειρών των τήν θερμοσποδιάν, άνεζήτουν 
λείψανόν τ ι ζωής' μεχρισοΰ άνε^ριπίσθί) τέλος υπδ τής άσθενοϋς 
πνοής των φλόγιόν τι. Είς την άμυδράι εκείνην λάμψιν η,τις 
έφαίνετο αίφνης άναζωπυρουμένη, ?ραν τά  όμματα, τά έ β 
ριζαν έναλλάς ο μέν έπί τοϋ δέ, και, άφέντες κραυγήν, εξ- 
έψυξ«ν. Εξέψυξαν, θανατωθέντες έκ τή ; θέας τής κατακαλυ-

πτούσης έκατέρους ωχρότητας, καίτοι, εν τοΐς προσωποις I -  
κείνοις (δπου ή βουλιμία είχεν έπιγράψπ: κατάρατος ,),^ ειχεν 
άλλοιωθή καί εξαλειφΟτ, ή αρχική είκών. Ηδη δέ ήι γή  ητον 
έρημη ζώντων πλασμάτων. Λαοί, βασίλεια, εθνη, αδρανή ε
ρείπια καί οΰδέν πλέον, χάος έκ πεπτ,γυίας άργίλου, όπου χρό
νος, όπου ώρα, όπου άμητδς, δπου φυτδν  ̂καί άνθρωπος κα 
ζωή δέν έπέζη. ό  ώκεανδς, οί ποταμοί, αί λίμναι αηχα, α
κίνητα, έν δέ τή  σιγή τών άβύσσων των οίιδεμια μορφο ζώσα 
έκινεΐτο. Τά πλοΧα, έν τώ  κόλπω τών υδατων, ανευ πληρώ 
ματος, βαθμηδδν έσήποντο, καί πρότονα καί ιστοί κατέ^εον 
μεληδδν, καί βαραθρούμενα είς τδν πυθμένα τών υδάτων, ον 
οΰδέν διετάραττε πλέον, διετέλουν άκινητοϋντα. Εν τώ  ̂ταφο» 
Τρέμουν αί παλί^ροιαι, ένθα ή χαλιναγωγούσα αυτας^σελήνη ει 
χεν ήδη καταβ^, ούτε άνεμος πλέον έδρόσιζεν, ουτε ά τ μ ς  
κατέπιπτε διά τοϋ στασίμου εκείνου αέρος ηδη ουδενο; ε ε 
οντο τά  σκότη’ σκότη καί κόσμος ησαν £ν καί τδ  αυτο·

Δ .. Σ . 'Apa6ariir0<;.

ΐΛ Λ Η Μ Κ Ο Η  Θ ΕΑ Τ ΡΟ ». (
Λκό τίνος ήδη 'h ένταϋθα ουστηθεΐσα έλληνοδραματικη 

ταιρία ήρχισε τάς παραστάσεις της μετά μεγάλης έπιτυχιας, 
μηδέ κόπου, μηδέ δαπάνης φειδομένη· Φίλοι χαί διασώται 
παντδς ό ,τ ι είς την ήθικην τοϋ ανθρώπου συντείνει ανάπτυ 
ξιν, υψοϋμεν την άσθενή ήμών φωνήν, όπως τους μέν συμ- 
πολίτας μας παροτρύνωμεν είς ένΟά^ρυνσιν τών συγκροτουντων 
την εταιρίαν νέων, τούτους δέ, ΐν* έξακολουθησωσι μετά 
τοϋ αύτοϋ ζήλου παριστάνοντες δράματα καί κωμωδίας  ̂δι
δακτικά;, διότι διά τής επιτυχούς χαραστάσεως τούτων επι
τυγχάνεται άναντι^ητω ς ή άνάπτνξις τών εύγενών αίσθημα- 
τω ν, ί  απέχθεια πρδς τδ κακδν, ή χ*Ρ* ί™. τώ  θριαμβω 
τής άρετής καί τοϋ καλοϋ. Τά αισθήματα ταύτα παρετηρη" 
σαμεν άριδήλως φαινόμενα έ«ί τών φυσιογνωμιών τών θεα
τών κατά τάς παραστάσεις τοϋ Χαρτοπαίκτου καί τών δυω 
Αοχιών. ϊδομεν δάκρυα ώς μαργαρίτας ρέοντα καί έπί ^οδο- 
χρόων παρειών κυλίοντα ενεκα τής άναξιοπαθούσης συζύγου 
τοϋ Χαρτοπαίκτου' ϊδομεν χεϊρας ζωηρώς κροτουσας επι τή 
τιμωρία; τοϋ Αντωνίου, τοϋ ώθήσχντος είς τδ μισαρδν τή ί



χαρτοπαιξία; έλάττωμα τδν άτυχή Παΰλον' ϊδομεν, τέλος, 
χείλη φαιδρώς μειδιώντ* έπί τή  μετανοί^ τοΟ Παύλου τού
του, τοΰ μετά δεκαπενταετίαν σφίγξαντος είς τάς άγκάλας 
του τδν υίδν αυτοϋ, καί τδν Τψιστον ίδχαριστοΰντος επί τή  
τώ ν δεινών του άπαλλαγή· ·Τίς δίν εβλεπεν έν τοΐς ίφ θ α λ - 
μοΐς τών θεατών κατά τήν παράστασιν τών δύω Λοχιών έ -  
ζωγραφισμένον τδν ύπδ τής μεγαλοφιλίας ενθουσιασμόν ! Πό- 
σαι νεαραί καρδίαι δέν ίπαλλον ένθουσιωδώς, δτβ κατά τάς 
< 9 Νοεμβρίου τδ πλήθος, καταγοητευθέν υπο τής ωραίας χ α -  
ραστάσεως τοΰ Σελήμ ή τελευταίου βλαστού τών *Αβδαλαχ, 
δράματος νέου Ζακυνθίου, τοΰ Κυρ. Σττυρίδωνος Μονδίνου, διά 
παρατεταμένων χειροκροτήσεων έκάλει έπί σκηνής τδν νέον 
δραματουργόν, πόσα», λέγομεν, νεαραί καρδίαι δέν ίπαλλον 
ίπ ί  τφ  ένθα^ρυντικώ τούτ<ο κ ινήμ ατι!

Περαίνοντες, εϋχόριεθ* άπδ καρδίας τοΤς φίλοις ήθοποιοΐς 
π α σαν εφικτήν είς τδ  ϊργον των έπίδοσιν, ίπ « ς  τύχωσι κ α τ
αλλήλου στεφάνου·

έ ν  φ  τδ  φυλλάδιόν μας ϊκειτο υπδ τά  πιεστήρια, ώς έκ τύ
χης αίσιας περιέπεσεν είς χεΤράς μας έθνικώτατον ποίημα τοΰ 
κ. Π. Ε. ίατρίδου, έν Κεφαλληνία έκδοθέν καί έπιγραφόμενον 
«Εν έπεισόδιον τοΰ Κρητικού άγώνος.» Εν αύτώ τοΰ ποιητοϋ 
ή δψιπετής καί έλευθέριος φαντασία άνυψοϊ μέχρι τρίτου ουρα
νού τήν Κρητικήν άνδρίαν, ήδη άπαστράπτουσαν είς τά  έν
δοξα εκείνα πεδία τής ήρωϊκής νήσου, όποια  αισθήματα εύ- 
γενή δέν διεγείρει τδ  «Επεισόδιον» είς τδν αναγνώστην! Πόσον 
κατκμαγεύει τάς αισθήσεις!

Συγχαίροντες τδν κ. Ιατρίδην έπί τοΰ νΰν, περιμένομεν νά 
ύμνηση δσον ουπω διά τής καλλικελάδου Μούσης του τήν νίκην 
καί έτέρας τοιαύτας πράξεις άλλων αδελφών!

'Ω ς  έχ τής έπισωρευδείσης πληθύσς τί)ς ΰλης έχδί- 
δομεν χαί παράρτημα τοΟ άνά χείραζ πρώτου φυλλα
δίου, εύχόμενοί ινα ή άγαθή τών ήμετέρων συνδρομη
τών πρόθεσις μας έπίτρέπη νά σονοδευωμεν έχάστοτε 
τό φυλλάδίον καί μετά παραρτήματος.



ΣΚΟΠΟΣ TOT ΠΕΡΙΟΔΙΙίΟΤ ΤΟΤΤΟΪ ΣϊΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Διανοητική διά τής ά^ίλλης άνάπτυξις, καί εντεύθεν άναζω- 
πύρωσις τών αισθημάτων, ίδού δ σκοπδς τοϋ ήμετέρου Σ xC 
ματος. Ενίκα τούτου προσκαλούνται osot τών ήμετέρο.ν /ιλ ο - 
μουσων συνδρομητών θέλουσι ινα, μεταφράζοντες ?ι συγγράφον- 
τες , κοσμώ σι τάς ημετέρας στ/,λας, αΐτινες είς αυτούς μόνον εί
ναι άνοικταί.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

Η  προπληρωμή της συνδρομής είναι βρος Ανυπέρβλητος* 
γίνεται δέ μετά τής παραλαβής τοϋ πρώτου φυλλαδίου καί 
προσδιορίζεται ώς επεται.

Διά τούς έντδς τής νήσου ταύτης άνά Τριμηνίαν Πένια \  2
» » έκτος » » » » » ι> 4 5

Ελευθέρχ ταχυδρομικών.

’Λ να γχα ϊα ι ίίόοΛΰΐήσεις

L ·  Οστις δέν επιστρέφει αυθημερόν είς το τυπογραοεϊον g 
«Παρνασσδς» τί» πρώτον φυλλάδιόν θεωρείται συνδρομητής.

Β'. Αί συνδρομαί γίνονται είς το τυπογραφεϊον δ «Παρνασ
σός» καί χαρά τοΐς συντάκταις.

Γ '. Αί πρδς την Διευθυνσιν τής «’Αγανίππης» άποστελλό- 
μεναι έπιστολα'ι είτε καταχωρήσεις πρέπει νά έπιγράφωνται
πρδς τδν Κ. Διευθυντήν τής «’Αγανίππης» καί νά στέλλωνται 
ελεύθεραι ταχυδρομικών τελών, ώς επίσης θά έπιγράφωνται
καί αί άνταλλαγαι αυτής.

Δ'. Η «’Αγανίππη» ανταλλάσσεται με παν περιοδικδν καί 
πάσαν εφημερίδα.

Ε· Εις τδ  έξώφυλλον αναγγέλλονται πάντα τά  νεοφανή 
Συγγράματα, ών άντίτυπον στέλλεται πρδς τήν Διεύθυνσιν τή ; 
« Α γανίππης.»

ΣΤ'. Είς τδ αΰτδ έξώφυλλον καταχωρίζονται καί παντδ{ 
είδους άγγελίαι άνά 8 λεπτά  τδν στίχον.


